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 پژوهشی و یمناسب نظام آموزش یارائه الگو

 ( یدفاع مل یدانشگاه و پژوهشگاه عال)با تاکید بر 

 )استادیار دانشگاه عالي دفاع ملي(دکتر محمد شامحمدی

 12/03/1402تاریخ پذیرش:                           20/11/1401تاریخ دریافت:

 

 چکیده
عالي دفاع بر اساس  پژوهشگاه واین پژوهش با هدف ارائه الگوی مناسب آموزشي و پژوهشي برای دانشگاه  

ای است و با رویکرد آمیخته توسعه -نظریه ابتنائي انجام شد. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی

ای شامل بخش منابع کتابخانه اکتشافي و روش نظریه داده بنیاد )نظریه مبنایي( انجام شد. جامعه آماری در

های تهران با تعداد علمي دانشگاهکتب و مقاالت مرتبط با نظریه ابتنائي و در بخش متخصصان، اعضای هیئت

ای بر اساس روش نمونه گیری تمام شماری)به علت تعداد باشد. نمونه در بخش مطالعات کتابخانهنفر مي 124

نفر  17رسیدن به حد اشباع  قاعده بر اساسدر بخش متخصصان  و کم منابع(، شامل تمام منابع موجود

نفر نمونه انتخاب شدند. به  97ای طبقه گیری تصادفيبا روش نمونه هاافتهو برای بررسي اعتبار ی متخصص

شده، الگویي است جامع، بومي و  ارائهالگوی  منظور تدوین الگو از مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد

مدار والیت مدار، اساتید، های عناصر اصلي آن یعني اهداف محتوا، دانشجوی معرفتو ویژگي محورنید

راهبردهای یاددهي یادگیری، راهبردهای ارزشیابي، خروجي و برون دادها و کیفیت فرایندهای پژوهشي 

ژیک نظامي، ریزی درسي، مرکز تحقیقات استراتگردد دفتر برنامهتدوین شد. بر اساس نتایج پیشنهاد مي

دانشگاه و پژوهشگاه ي و دفاعي و دفتر ارزشیابي و تضمین کیفیت در علمئتیهدفتر توانمندسازی اعضای 

 ي در یک دانشکده مورد اجرا و بررسي قرار گیرد.شیآزمادایر گردد و الگو به طور  دفاع يعال

 دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي، آموزش، پژوهش، الگو ها:کلیدواژه
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 مقدمه
سازد ای است که شئون مختلف زندگی انسان را به رنگ الهی مزين میعبد خدا بودن صبغه

(. دسـتيابی بـه 1392شود )بهشتی،و کسب مقام عبوديت تنها در سايه تربيت صحيح محقق می

 ای است که در حوزه علوم تربيتی بـه آن برنامه درسی ميگويند.ايـن رسـالت بـزرگ نيازمند نقشه

سازی ظهور و تحقـق اسـالم نـاب محمدی است، ضروری و دار زمينهای که داعيهبرای جامعه

تبع آن برنامـه درسـی در جهت تربيت دينی قرار گيرد و به ه نظام آموزشیبلکه حياتی است ک

تا با طراحی يک نظـام آموزشی مبتنـی بر نيازهای فـردی و اجتماعی و آخرين دستاوردهای 

االسالمی و دهقانی، امه درسی، در جهت مطلوب حرکت کند )مرزوقی، جهانی، شيخحوزه برن

(. نظام آموزش عالی جمهوری اسـالمی ايران، به اقتضـای تحوالت زمانی و مکانی و شـرايط 1398

نتوانســتند  هاآنهای مختلفی را جهت دســتيابی به توســعه تجربه کرد که موجود، برنامه

های متعالی انقالب اســالمی شــوند. جانبه کشــور منطبق با آرمانمهموجب پيشــرفت ه

دهد که اجرای اين الگوها، کارگيری الگوهای غربی در ايران نشان میحال سابقه بهدرعين

اسالمی  -اند چراکه الگوهای غربی، نظام آموزشی ايرانیناخواسته موجب مشکالت مختلف شده

از انقالب اسالمی و اهداف و کند که با تحوالت بنيادين پس جهه میرا با پيامدها و عوارضی موا

های در نظام (.1395سويی نداشتند )بهمن، جعفری نژاد و گلشنی،های آن، همخوانی و همآرمان

های متمايزی از تربيت را درک کرده و با آموزشی، جوامع بر اساس شرايط خاص خود، ويژگی

، 1پردازند )گوتورواده از برنامه درسی به کنترل اين فرآيند میاتخاذ تصميمات مختلف با استف

های آموزشی وامدار فلسفه مسلط اجتماعی آن گيری و هدايت نظام(. از سوی ديگر جهت2015

های جامعه، فلسفه مسلط اجتماعی و عقايد دينی را به جامعه است و نظام آموزشی بايد، آرمان

زاده و بر روح و کالبد نظام تربيتی در نظر بگيرد )يوسف ترين عوامل تأثيرگذارعنوان مهم

 (.1397مرادی،شاه

آموختگان بسياری از عدم جذب دانشو  ها بدون توجه به توسعه کيفیتوسعه کمی دانشگاه

در  که لزوم تحولها در بازار کار باعث بروز مشکل در سيستم آموزش عالی شده است رشته

اکثر . (1399ی، ثان ینارنج ی وميپورکری، ليابی، هش یباقرسازد )می را ضروریفرآيندهای دانشگاه 

راهبردها و الگوهايی های نظامی، دفاعی و امنيتی در پی ها و مؤسسات آموزشی با مأموريتدانشگاه

دانشگاه و مأموريت (. 1393برای تربيت نيروی انسانی هستند )نظامی پور و برزگر لداری، 

                                                                                                                                               
1 Gutorov 
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 .بر سه محور مديريت راهبردی، دفاع ملی و امنيت ملی استوار استی پژوهشگاه عالی دفاع مل

نگرش  التحصيالن اين دانشگاه، لزوم تربيت دانشجويانی برخوردار ازحساسيت جايگاه شغلی فارغ

های حساس، با بصيرت و کند تا در موقعيتو باورهای دينی و اعتقادی مستحکم را بيان می

با توجه به بيانه گام دوم انقالب که چراغ راه و منشور آگاهی تصميمات مناسبی اتخاذ کنند. 

عملی نظام جمهوری اسالمی است، نظام اسالمی بايد در ادامه مسير خودسازِِِِی و جامعه سازی 

استناد به منويات مقام معظم رهبری در حوزه گفتمان اسالمی و تربيت همه جانبه جوانان  با

( که در اين ميان برخورداری از اين نظريه بومی و دينی بسيار 1400 ی،ساوه دروداقدام کند )

 باشد.مهم می

دين مبين  های واالیدانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقيقات راهبردی، با تکيه بر ارزش

گيری از اوامر، رهنمودها، تدابير و انتظارات رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی کل قوا اسالم و بهره

ای و جهان اسالم العالی(، در ميان برترين مراکز آموزشی و پژوهشی مشابه در سطح ملی، منطقه)مدظله

 ، و کارشناسان عالی اين دانشگاه، صاحبآموختگان، استادان، پژوهشگران، مشاورانقرار گرفته و دانش

های دفاعی، پردازی در حوزهنظريه و نقد ،ايده راهبردی، های تحليل ارائه و پژوهش انجام به قادر و نظر

 در راهبردی گيری تصميم و سازی امنيتی، نظامی، انتظامی و مديريتی، بوده و در چرخه تصميم

آموزش علوم و است. ماموريت دانشگاه  آفرين نقش ملی سطح در و مربوطه نهادهای و هاسازمان

دفاعی، امنيتی و مديريتی به فرماندهان، مديران، پژوهشگران،  های های راهبردی در حوزه مهارت

ها و نهادهای نظامی و غيرنظامی جمهوری اسالمی ايران و همچنين سازمان و مدرسان یعال کارشناسان

های راهبردی و کمک از کشورهای مسلمان، دوست و همسو، برای انجام مسئوليتدانشجويان اعزامی 

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی است)پايگاه اطالع رسانی  به اداره مطلوب و کارآمد سازمان مربوطه

 (.1400، و تحقيقات راهبردی

تحصيلی و  هایگسترش کمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی از منظر دانشجو، رشته

های مختلف نيازمند رشد کيفی و تدوين الگويی جامع و بومی است که بتواند با دارا پژوهشکده

ها تالش کند و عدم الگو پردازی و استفاده از جانبه برای تربيت انسانای همهبودن طرح و برنامه

رسد نظريه ابتنائی یبه نظر مهايی همراه سازد. تواند حرکت يکپارچه دانشگاه را با چالشآن، می

های دانشگاه عالی دفاع ملی از مطلوبيت الزم برخوردار باشد؛ چراکه بر اساس با توجه به رسالت

گانه طراحی پيام آموزشی و تعامل ميان عناصر برنامه های پنجآن معرفت دينی، تحت تأثير ويژگی
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که کمتر مورد توجه استفاده از اين نظريه ابتنائی (. 1388گيرد )رشاد، درسی شکل می

تواند الگويی بومی، دينی، هنجاری و عملياتی را برای دانشگاه و پژوهشگران واقع شده، می

توان گفت دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع به طور خالصه میپژوهشگاه عالی دفاع ملی ارائه دهد. 

صحيح که استانداردهای  ريزی درسیگيری از نظام آموزشی مناسب و برنامهملی بايد عالوه بر بهره

پداگوژيک را با هنجارهای ملی، دينی و بومی همراه سازد، در بعد پژوهشی نيز بايد ساختار 

سيستم خود را بر اساس نيازهای واقعی دانشگاه و جامعه طراحی و اجرا نمايد. از سوی ديگر با 

ی در دانشگاه توجه به ضعف در ادبيات پژوهشی جهت تدوين الگوی مناسب آموزشی و پژوهش

های نظريه ابتنائی در مسائل تربيت توجهی پژوهشگران نسبت به ظرفيتعالی دفاع ملی، کم

دينی و استفاده از آن در نظام آموزشی و تربيتی، همخوانی و قابليت نظريه ابتنائی در تبديل 

های سانشدن به عنوان مبنای الگوی آموزشی و پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی برای تربيت ان

توان به اين شکل بيان متعهد، معرفت مدار و واليت مدار، سؤال و چالش اصلی اين پژوهش را می

کرد که الگوی مناسب آموزشی و پژوهشی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی بر اساس نظريه 

 ابتنائی چيست؟

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
مهندسی فرآيندها  بازبه اين نتيجه رسيدند که  (1399ی )ثان ینارنج ی وميپورکری، ليابی، هش یباقر

های شده مبتنی بر رويکرد سازمانی ناب موجب ارتقاء کيفيت ستاندهآموزشی شناسايی یندهايفرآ ريو ز

موسوی، فراستخواه،  .شودنفعان دانشگاه میدانشگاه از طريق بهبود مستمر فرآيندها و رضايت ذی

های که در مدل دانشگاه کارآفرين مقوله ( به اين نتيجه رسيدند1397ی )عمران و توفيق صالحی

گر، راهبردها و پيامدها دسته بندی ای، مداخلهای در قالب ابعاد شرايط علی، زمينهعمده و هسته

( به اين نتيجه رسيد ابعاد الگو شامل: شرايط علی، پديده محوری، 1396اند. سبحانی جوف )شده

باشد. عربشاهی کريزی، موسوی، اميرخانی ، شرايط ميانجی، راهبردها، پيامدها میایشرايط زمينه

های سازمان متعالی را در سه دستۀ ارتباط با خدا، ارتباط ( در پژوهش خود مؤلفه1392) یقوامو 

( پنج عامل اصلی شامل رهبری، فرهنگ 1391با ديگران و ارتباط با خود، تقسيم نمود. شکاری )

ها استخراج نمود. نابع انسانی، ساختار و فرايند و توجه به ذينفعان )محيط( از شاخصسازمانی، م

به اين نتيجه رسيدند الگوی سالمت سازمانی بر  (1391قشقايی زاده، محمدی و مسعوديان )

های شفافيت، نظام پاداش عادالنه، حل مشکل، ارتباط سازنده، های دينی شامل مؤلفهاساس آموزه
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وری از منابع، معنويت در کار و کيفيت گرايی تی، هدفمندی، همبستگی، نوآوری، بهرهرفتار حماي

 بود.

شود )يزد خواستی فرد، بابايی داری میساز هويت دينی و رشــد متعادل دينتربيت دينی زمينه

های و استعدادهای انسان دين منبعی است که با نگاهی جامع به تمام ويژگی(. 1397و کيانی، 

(. 1398سازد )طهماسب زاده شيخالر و عظيم پور، ها و کماالت رهنمون میاو را به باالترين ارزش

توان به هايی صورت گرفته است که میپردازی در حوزه تربيت اسالمی، تالشدر زمينه نظريه

( 1388( و نظريه ابتنائی رشاد )1390(، مصباح يزدی )1383(، داوودی )1385)های باقری نظريه

 (.1398باشند )باغگلی و غنوی،دارای نقاط ضعف و قوت خاصی می هاآناشاره کرد که هرکدام از 

به طور  گيرد.( ارائه شده مورد توجه قرار می1388در اين پژوهش نظريه ابتنائی که توسط رشاد )

معرفت دينی معرفت دينی حاصل فرايند تأثير و تعاملِِ  :بتناء عبارت است از اينکهخالصه نظريه ا

ی ابتناء ـ عالوه بر نظريه (.1388)رشاد،عنوان پيام الهی است گانه دين، بهپيوسته مبانی پنج

عنوان چارچوب نظری مناسبی، برای تواند، بهکارکرد در تبيين تکون و تحول معرفت دينی ـ می

گرايی، جامعيت، کامل هايی همچون واقعتأسيس دستگاه تربيتی و آموزشی با ويژگی طراحی و

( که مبنا و راهنمای مناسبی 1389)رشاد،  روز بودن و کارآمد به کار رودبودن، اصالت، اعتبار، به

 برای تدوين يک الگو يا نظريه تربيت دينی در مؤسسات آموزشی و تربيتی باشد.

آدمی، برآيندی است که در فرايند تأثير و تعاملِِ عوامل متعدد معرفتی  طبق اصل نخست، معرفت

معرفت دينی به عوامل بسيار زيادی مرتبط گيرد. و غيرمعرفتی، خودآگاه و ناخودآگاهِ صورت می

باشد. همچنين فهم تربيت دينی به معنای تلقی شخصی و سطحی و دخالت دادن تفاسير و می

تربيت دينی نيست و بايد با نگاهی عميق به فهم اصولی چيستی های شخصی در مفهوم برداشت

بر اساس اصل دوم، عوامل و عناصر تأثيرگذار در فرايند تکون معرفت، متکثر  معرف دينی پرداخت.

ی عناصر ذاتی و شبه شوند. همهبندی میاند: اين عوامل به انواع گوناگونی تقسيم و طبقهو متنوع

شناختگر )فراگير( و شناخته )موضوع تربيت(، در ذيل اين دو رکن  ذاتی مربوط و مرتبط بـه

شوند. به طور خالصه در فرايند تربيت دينی، عناصر متعددی نقش دارند که بندی میطبقه

 (.1388رشاد، کرد )ها را به شکل عوامل مؤثر و مفيد و عوامل مخل و مانع دست بندی توان آنمی
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ی نظريه است که بر اساس آن، دين که به عنوان پيام هندهدترين اصل تشکيلاصل سوم مهم

ای ای است مشتمل بر منظومههدايت از سوی مبدأ هستی و حيات برای انسان است و مجموعه

گردد. فرايند ها که، از سوی خداوند متعال از طرقی خاص، به آدميان، منتقل میها و آموزهاز گزاره

دهنده، پيام، پيام افزارها )وسايط و وسايل پيام(، ی پيامگانهع پنجگزاری، دارای اضالی پيامپديده

ی، دين مصدر شناختگيرنده است. از اين اضالع خمسه، بـه مبانی قلمرو و متعلق پيام و پيام

(. 1395شود )رشاد، شناختی دين، تعبير می شناختی، قلمرو شناختی و مخاطبشناختی، معرفت

ی، دين پيام الهی است که به انسان، ابالغ گشته است و فهـم آن در تمصدر شناخبر اساس مبدأ 

ی معرفت دينی مصدر شناختگرو شناخت و توجه به خصايص مصدر دين است. منظور از مبدأ 

سرشت و صفات مصدر دين و تصور پيشينی آدمی از شارع و اوصاف او است، که فرايند دين 

شناختی، احکام کلی و پذيرد. مراد از مبدأ دين ورزی، تحت تأثير آن صورت میفهمی و دين

مسائل اصلی دين، از قبيل ماهيت، منشأ، زبان، غايت و قلمرو معرفت دينی است. از منظر مبدأ 

بندد. بر اساس مبدأ شناختی رابطه معرفتی عبد و رب، از مسير مجاری مختلف صورت میمعرفت

آن از سه حوزه عقايد، احکام و اخالق شکل ی معرفتی دين و قلمروهای قلمرو شناختی هندسه

گرفته است و نشانگر آن است که دين دو قلمرو ديگر يعنی علم دينی و تربيت دينی را نيز در 

گيرد. مبدأ مخاطب شناسی نظريه ابتنائی، بر فهم و شناخت مخاطب يا يادگيرنده به عنوان برمی

م، بشر ذاتاً دو ساحتی يا دو بعدی است و عنصر اساسی تعليم و تربيت اشاره دارد. از نظر اسال

(. تأکيد اصل مخاطب شناسی، توجه 1388های معرفتی فراوانی دارد )رشاد، ها و ناتوانیتوانايی

در رويکرد تربيتی اسالم از اهميت وااليی برخوردار است )کاويانی  های فردی است کهبه تفاوت

 (.1398و نوروزی، 

کند. بر اساس اصل چهارم، در صورت به ی دين پيوستگی پيدا میفلسفهمحتوای اصل چهارم با 

ها و دست آوردن تلقی درست و جامع از ماهيت و مختصات مبانی و شناخت و استفاده از آن

ها در فرايند تحقق دين و با پيشگيری از تأثير متغيرهای نابحق دخيل، تعامل مبانی و مؤلفه

ای کارآمد و روزآمد دين دست ی اجرهای دينی و شيوهموزهتوان به کشف صائب و جامع آمی

 .يافت
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 تحقیق شناسیروش

پژوهش به در اين  کهيیازآنجاای است . توسعه -پژوهش حاضر از نظر نوع تحقيق، کاربردی 

کند و از سوی ديگر شود به توسعه نظری اين نظريه کمک میتبيين نظريه ابتنائی پرداخته می

 کرديبا رو یدفاع مل یدانشگاه و پژوهشگاه عال پژوهشی –آموزشی  یارائه الگوتحقيق حاضر به 

شود؛ پژوهش حاضر از های پژوهش در ميدان عمل پرداخته میبر کاربرد يافته پردازد،ی میابتنائ

ها نيز ای است، زيرا عالوه بر توليد و توسعه دانش جديد به کاربرد يافتهنظر نوع تحقيق توسعه

و  1آميخته اکتشافی پژوهشآوری اطالعات از رويکرد برای جمع .کندزمينه نيز کمک میدر اين 

شيوه سيستماتيک استفاده شده است. جامعه آماری روش نظريه داده بنياد )نظريه مبنايی( با 

های علمی دانشگاهپژوهش حاضر شامل کتب و مقاالت مرتبط با نظريه ابتنائی و اعضای هيئت

نفر  124های مختلف مرتبط با عنوان مقاله با تعداد ی استان تهران در گرايشدولتی و نظام

نمونه گيری تمام شماری)به ای بر اساس روش باشد. نمونه پژوهش در بخش مطالعات کتابخانهمی

تمام منابع موجود  ی و يک مقاله در اين زمينه(،ابتنائيک کتاب نظريه  –علت تعداد کم منابع 

و برای  نفر انتخاب شد 17با قاعده رسيدن به حد اشباع  بود. نمونه برای انجام مصاحبه بر اساس

ای و با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه گيری تصادفی طبقهنمونه با روشها تائيد اعتبار يافته

 نفر انتخاب شد. 97مورگان،  -کرجسی

 آوری در اين قسمتای، تحليل متنی و ابزار جمععات کتابخانههای مطالروش گردآوری داده
ی استخراج  ابتنائبرداری بود. بدين صورت که با مراجعه به منابع ، اصول و تاکيدات نظريه فيش

سؤال استفاده شد و از پرسشنامه محقق ساخته  9و دسته بندی شد .  بخش کيفی از مصاحبه با 

 7ها)سوال (؛ ويژگی 10ده شد. اين پرسشنامه  شامل ابعاد اهداف)برای تائيد اعتبار الگو استفا

 7سوال(؛ فرايندهای پژوهشی) 9)دانشجوی واليت مدارسوال(؛  9سوال(؛ دانشجوی معرفت مدار)

سوال( ؛ راهبردهای  6سوال(؛ راهبردهای ياددهی يادگيری) 7سوال(؛ محتوا) 19سوال( استاد)

 سوال( می باشد. 14اد)سوال(؛ خروجی و برون د 5ارزشيابی)

های تحليل متنی و توصيف و تفسير ای از روشهای مطالعات کتابخانهوتحليل دادهبرای تجزيه

های حاصل از مصاحبه نيز از روش کدگذاری باز، محوری و وتحليل دادهمفهومی، برای تجزيه

                                                                                                                                               
1 Explorative Mixed Method 
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  روايی محتوا  cvrهای حاصل از پرسشنامه با استفاده از ضريب  گزينشی استفاده شد و يافته

و  هايهگوبرای تعيين اعتبار سؤاالت مصاحبه از نظر متخصصان و اجماع درباره بررسی  شد. 

محقق ساخته با روايی محتوايی و روايی از  های مستخرج استفاده شد. روايی پرسشنامهويژگی

(؛ 81/0به دست آمد. اهداف) /81نظر متخصصان تائيد شد و پايايی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

(؛ فرايندهای 81/0)دانشجوی واليت مدار(؛ 77/0(؛ دانشجوی معرفت مدار)86/0ها)ويژگی

( ؛ راهبردهای 89/0ی ياددهی يادگيری)(؛ راهبردها74/0(؛ محتوا)75/0(؛ استاد)80/0پژوهشی)

 ( می باشد.85/0(؛ خروجی و برون داد)90/0ارزشيابی)

برای بررسی اعتبار نتايج حاصل از مطالعه مبانی نظری، از راهبرد بررسی همکار )شاکری و 

ها در اختيار دو پژوهشگر ديگر قرار گرفت. در بخش ( استفاده شد و اين يافته1397همکاران، 

های مصاحبه از راهبردهای درگيری طوالنی مدت و مشاهده مداوم، رای تائيد اعتبار يافتهکيفی ب

و اعتبار پژوهشگر )طباطبايی،  1هاکنندگان، مثلث سازی منابع دادهبازبينی توسط مشارکت

يکی از اعمال  ،درگيری طوالنی مدتاستفاده شد. ( 1392حسنی، مرتضوی و طباطبايی چهر، 

که پژوهشگر در اين زمينه به دليل مطالعه مبانی نظری و  فرآيند تحقيق است مهم پژوهشگر در

بازبينی راهبرد  درگيری با موضوع به مدت بيش از يک سال و نيم با موضوع کامالً درگير شد. 

کنندگان مراجعه مجدد به مشارکتکه با  فرآيند کنترل کيفيت است يککنندگان توسط مشارکت

 هاها افزوده شود. در مثلث سازی منابع دادهتالش شد بر اعتبار يافته مطالعه هایجهت تائيد يافته

گيرد که در اين پژوهش می پيرامون يک موضوع صورت ها در مطالعهاستفاده از منابع متعدد داده

، به دليل عتبار پژوهشگرای استفاده شد. در نهايت در راهبرد ااز دو جامعه آماری و منابع کتابخانه

، با استفاده از دادیمها را انجام نکه شخص پژوهشگر تمامی فرايند مصاحبه و استخراج يافتهاي

 ها افزايش يابد.آوری دادهنظر اساتيد و متخصصان ناظر، تالش شد کيفيت انجام پژوهش و جمع

استفاده شد که يکی از کاربردهای اين روش،  cvrدر نهايت برای اعتبار سنجی الگو از ضريب 

 62/0نظرخواهی از متخصصان برای تائيد اعتبار الگوهای منتج از پژوهش است و حداقل روايی 

 (.1390زاده و اصغری، مورد نياز است )حاجی

 

 

                                                                                                                                               
1 Data source triangulation 
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 هاوتحلیل دادهها و تجزیهیافته 

 های تحقیقالف: یافته

 6در بخش کیفی نفر بودند.  97و  17ی به ترتیب کیفی و کمتعداد اعضای نمونه در دو بخش 

( 83/58نفر ) 10دهند. همچنین نفر را مردان تشکیل می 11نفر از نمونه مورد مطالعه را زنان و 

نفر  1( دارای مرتبه علمی دانشیار و 29/35نفر ) 6از متخصصان دارای مرتبه علمی استادیار، 

نفر از نمونه مورد مطالعه را زنان  16در بخش کمی  باشند.( دارای مرتبه علمی استاد می88/5)

( از متخصصان دارای مرتبه علمی 07/69نفر ) 67دهند. همچنین نفر را مردان تشکیل می 81و 

( دارای مرتبه علمی استاد 06/2نفر ) 1( دارای مرتبه علمی دانشیار و 88/28نفر ) 28 استادیار،

 باشند.می

 هاافتهی لیوتحلهیتجزب: 
ی پژوهش حجم زیادی از مطالب هاافتهجلوگیری از اطاله کالم و با توجه به اینکه ی منظوربه

ها فقط در قالب و همچنین اهمیت ذکر مراحل کدگذاری، در این بخش یافته ردیگیبرمرا در 

گیری مورد تبیین واقع ها در بخش بحث و نتیجهشود و توضیح مربوط به یافتهبیان می جدول

 شود.می

 های موسسه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی بر اساس نظریه ابتنائی اهداف و ویژگی

 چیست؟
 های دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملي مبتني بر نظریه ابتنائي:  اهداف و ویژگي1جدول شماره

 عنصر
)کدگذاری  هایویژگي

 انتخابي(

 ها )کدهای باز(مصداق مصاحبه کدگذاری محوری

 

 

 

 

 

 

تربیت مدیران مؤمـن، متعهـد، 

متقی، معتقد بـه مبانی دینـی و 

 های اسـالمی و انقالبی ارزش

ایمان، انقالبی، متعهد، 

های اخالقی، ارزش

 های اسالمی ارزش

دانشگاه باید مدیرانی مؤمن و انقالبی تربیت 

(. هدف تربیت افرادی  پژوهشگر 5کنه )کد 

 (. 12)کد  باشد یاسالمدر حد و شأن نظام 

های خالق و پرورش انسان

 توانا در تولید علم، فناوری

های متناسب با مبانی و ارزش

ابتکار، نوآوری، 

خالق، مبتکر، تولید 

فناوری علم، علم 

های اصلیه، البته علم تولید علم یکی از هدف

بومی مبتنی بر علم دینی، یعنی علمی که هم 

 (11نیاز جامعه هست، بومیه و هم اسالمیه )کد 
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 اهداف

 اسالمی، نیاز محوری اسالمی و نیازهای جامعه

های علمی بر مدیریت فعالیت

اساس نیازهای نظام و جامعه به 

دهی و انسجام منظور جهت

 علمی نظامی های مراکزفعالیت

رهبری، مدیریت، 

دهی، پیشگامی جهت

های هدایت، فعالیت

 پژوهشی، آموزشی، 

های علمی و پژوهشی این دانشگاه باید فعالیت

پژوهشگران رو انسجام بده و به مرکزی تبدیل 

شه که الگوی سایر مراکز باشه و هم هدایت 

 (. 15ها )کد های آنکننده فعالیت

شـی و همکاری با مراکز آموز

پژوهشی و نظامی به منظور 

 هاارتقای سطح کیفی فعالیت

تعامل، همکاری، 

المللی سازی، بین

 بخشی، ارتباطکیفیت

دانشگاه باید در آموزش و پژوهش پیشگام 

باشه و به دنبال ارتباط با مراکز  علمی نظامی 

 (. 8باشه )کد 

مشارکت در نهضت تولید علم 

مبتنـی بر مبانی اسـالمی و 

های نیازهای ملی در حوزه

 دفاعی، امنیتی و نظامی و ...

تولید علم، علم بومی، 

نهضت تولید علم، 

علم دینی، علم 

 چندبعدی.

نهضت تولید علم مورد تأکید مقام معظم 

رهبری، باید به طور جدی در این دانشگاه ادامه 

پیدا کنه، علمی که بومی و مبتنی بر نیاز باشه 

 (.15)کد 

کردن دسـتاوردهای کاربردی 

 علمی و پژوهشی

کاربست، عملیاتی 

 کردن، عمل، کاربردی 

های از اهداف، کاربردی کردن و اجرای یافته

 (. 14پژوهشی باشه )کد 

توانمندسـازی و ارتقای 

های عمومی، شایستگی

ای منابع تخصصی و حرفه

 انسـانی

تربیت تخصصی، 

ای، عمومی . حرفه

شایستگی محور، 

صی، آموزش تخص

 هاآموزش مهارت

ای باشه ها باید هم تخصصی و حرفهآموزش

هم عمومی، اکثر مراکز علمی تمرکزشون یا بر 

ها هم فقط به تخصص گرایی هست و بعضی

پردازند باید به هر دو های عمومی میآموزش

 (. 1باهم توجه بشه )کد 

های ها و برنامهاصالح روش

آموزشـی و پژوهشـی از طریق 

ریزی درسی و دفتر برنامه ایجاد

 تضمین کیفیت

ریزی پداگوژی، برنامه

درسی، برنامه درسی، 

اصالح برنامه، تدوین 

 برنامه درسی، 

ها باید مدنظر باشه )کد اصالح و پاالیش برنامه

ریزی های دانشگاه توسط دفتر برنامه(. برنامه5

درسی مورد بررسی و اصالح قرار بگیره )کد 

11 .) 

دازی درباره حکمرانی پرنظریه

مبتنی بر دیدگاه اسالم، امام 

خمینی )ره( و مقام معظم 

 .رهبری

حکمرانی و حکومت 

اسالمی، حکومت 

انقالبی، دیدگاه امام 

 خمینی )ره(

های حکومت یکی از اهداف، تبیین ویژگی

های امام اسالمی و انقالبی بر اساس آرمان

 خمینی )ره(، مقام معظم رهبری و اسالم باشه

 (.2)کد 
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 های دانشجوی معرفت مدار بر اساس نظریه ابتنائی چیست؟ویژگی 
 مبتني بر نظریه ابتنائي های دانشجوی معرفت مدار دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملي: ویژگي2جدول شماره 

 

 

 

 

 هاویژگي

 توجه به برنامه درسی پنهان

 

جو عاطفی، روابط 

غیررسمی، برنامه 

 درسی ، برنامه درسی 

مند بودن و ضابطه گرایی و وجود ارتباط نظام 

عاطفی بین مدیران و دانشجویان میتونه به 

 (2بهبود یادگیری کمک کنه )کد 

مبتنی بر نیاز،  نیاز محور یا تقاضامحوری

تقاضامحور، نیاز 

 ها محور،  اولویت

نقطه عطف این دانشگاه باید توجه به رویکرد 

 ازینتقاضامحوری باشه، یعنی کامالً تقاضا و 

 (15باشه )کد  محور

کاهش فاصله بین میدان نظر و 

 عمل

کاربست، کاربردی 

 بودن، عملیاتی کردن 

دانشگاه دفاع میتونه دستاوردهای علمی را باید 

 (11عملیاتی کنه)کد 

رسالت، وظایف،  مأموریت گرا

 مأموریت، تخصصی

باشد چون برای انجام این  گرا تیمأمورباید 

 (5)کد  ها ایجاد شدهمأموریت

معرفت محور، دینی،  محوریدین

 تربیت دینی، اسالمی

بر اساس نظریه ابتنائی، باید دانشگاه به مبانی 

 (13کنه )کد  دیتأکاسالمی و تربیت دینی 

استفاده از ابزارهای نوین 

آموزشی برای بهبود کیفیت 

یادگیری و تکوین تربیت دینی 

 دانشجویان

 تکنولوژی آموزشی، 

ابزار آمورشی، رسانه 

های آمورشی، فناوری

 نوین، 

فرمودید که به بحث ارتباطات توجه شده، در 

الگو هم باید این دانشگاه به سمت استفاده از 

های نوین حرکت کنه )کد ابزارها و فناوری

12 .) 

 عنصر
 هایویژگي

 )کدگذاری انتخابي(

 ها )کدهای باز(مصداق مصاحبه کدگذاری محوری

دانشجوی 

معرفت 

 مدار

با ایمان، مؤمن،  مؤمن

 باور قلبی به خدا

دانشجو باید مؤمن باشه و به خداوند متعال باور و ایمان 

 (4قلبی داشته باشه )کد 

 خواه عادل،عدالت عادل

 منصف

عدالت و انصاف در حوزه علم و دانش از شروط اصلی 

 (.16دار است )کد پژوه و دینبرای یک دین

جستجوگر، منتقد  کنجکاو

 دانش، پرسشگر، 

-انسان با پرسیدن به معرفت میرسه و دانشجوی معرفت

 (5مدار باید کنجکاو و طالب معرفت باشه )کد 

دانشجویی که دنبال پرورش دینی هست باید ترس از پرهیزگار، باتقوا،  متقی
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 عنصر
  هایویژگي

 )کدگذاری انتخابي(

 ها )کدهای باز(مصداق مصاحبه کدگذاری محوری

 

 

 

 

 

 

دانشجوی 

والیت 

 مدار

طلبی و مبارزه با حق

 ظلم و ستم

 ستیزی حق، ظلم

 عدم ذلت پذیری

یک دانشجوی والیت مدار اول باید با ظلم و ستم در 

 (9هرجایی مقابله کنه و طرفدار حق باشه )کد 

بصیرت کلیدواژه ارزشمند رهبری است که در بسیاری  تدبیر، بصیرت بصیرت

 (.3مکاتب تربیتی هم مدنظره )کد 

شناسایی وظایف و 

های مسئولیت

 نهادهای سیاسی

 پذیری، مسئولیت

آشنایی با مسئولیتها، 

 ، نهادهاهاسازمان

از کارکردهای دانشگاه دفاع باید آشنا کردن 

ی سیاسی نهادهاهای مختلف دانشجویان با مسئولیت

 ( 3و اجتماعی خودشان باشد )کد 

دارای قدرت تفکر 

 انتقادی

نقدپذیری، انتقاد، 

 منتقد، خود انتقادی

نبود قدرت تفکر انتقادی یک آسیب مهمه که در 

 (. 9های رهبری به این مورد اشاره شده )کد صحبت

آزادی، آزادگی،  آزاداندیش

 آزادمنش

آزادی و آزادمنشی جوهر اساسی انسانه که در 

 (12های تربیت اسالمی، ابتنائی است)کد نظریه

شهروند، مشارکت،  مشارکت چو

تعامل، گفتگو، 

از منظر رهبری انقالب جامعه به شهروندانی فعال نیاز 

های آزاداندیشی داره بتونن باهم گفتگو کنن و کرسی

 (5خدا و ناظر دیدن خدا رو داشته باشه )کد  خداترس

های دارای ویژگی

 فردمنحصربه

های فردی، تفاوت

 استعدادهای ویژه

کسب دانش مقوله فردی است و در طراحی نظام 

 (9های فردی مهمه )کد آموزشی توجه به تفاوت

ناپذیر، خستگی تالشگر

کوشا، پرانرژی، 

 پویا

راه کسب دانش و عالم شدن راهی سخته و به رهروانی 

پرتالش و با انرژی نیاز داره و باید این روحیه تالش رو 

 (12در جامعه باال ببریم )کد 

یادگیرنده، نیازمند  العمریادگیرنده مادام

یادگیری، دوستدار 

 علم و دانش

کسب معرفت با یک دوره دانشگاهی و مدرک به دست 

های تشنه نمیاد، یک فرایند بلند مدتی است که انسان

 (7یادگیری در طول عمر خود به اون میرسن )کد 

های تأکید بر شیوه

تأملی به جای  حفظ و 

 تکرار 

تفکر و تأمل، 

 دار،یادگیری معنی

 یادگیری عمیق، 

و گرایی ها دنبال میکنن مدرکاون چیزی که دانشگاه

تأکید بر یک سری محفوظاتِ که کمکی به رشد علمی، 

 (. 3معنوی و تخصصی فرد دانشجو نمیکنه )کد 
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 (10ها تقویت بشه )کد که در دانشگاه ارتباط

توجه به استقالل و 

 تمامیت ارضی

عالقه به وطن، دفاع 

از کشور،  تمامیت 

 ارضی

قانون اساسی رهبر عزیز همیشه نسبت به استقالل و 

تمامیت ارضی تأکید داشتند و دانشجو باید حفظ 

 (5نیست به این موضوع حساس باشه )کد 

دارای قدرت تفکر و 

 انتخاب

گیری تصمیم

 انتخابات، رأی

آموخته والیت مدار باید بتونه در لحظه حساس دانش

 (3تصمیم بگیره و انتخاب کنه )کد 

گرایی، قانون مدارقانون

گریزی، رانت، قانون

 ضابطه

مشکل عدم تمکین بسیاری از مسئولین از قانون است 

و این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر 

 ( 9لزوم پایبندی به قانون سخن گفتن )کد 

  فرآیندهای پژوهشی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی بر اساس نظریه ابتنائی چگونه

 است؟
دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي مبتني بر نظریه های فرایندهای پژوهشي : ویژگي4جدول شماره 

 ابتنائي

 عنصر
 هایویژگي

 )کدگذاری انتخابي(

 ها )کدهای باز(مصادیق مصاحبه کدگذاری محوری

 

 

 

 
 

 فرآیندهای
 پژوهشي

پژوهش برخاسته از 

 نیاز جامعه

نیاز جامعه، نیاز 

سازمان، متنوع، 

 پژوهش ضروری

نیازهای سازمانی ها عدم توجه به آفت پژوهش

هایی را تعیین (. تیم پژوهشی باید اولویت9است)کد 

 (.11کنه که نیاز جامعه را پوشش بده )کد 

تدوین پژوهش مبتنی  پژوهش تقاضامحور

بر تقاضای 

 سازمانهای مختلف

نفع و یا های خودش ذیسازمانی که برای پژوهش

کننده داشته، موفقه و هرجایی که صرفاً به مصرف

 (. 6انجام پژوهش پرداخته، اثربخشی نداره )کد 

رسالت، هدف و  پژوهش مأموریت گرا

 مأموریت محور، 

ها باید در راستای مأموریت سازمان تعریف پژوهش

 (17بشه )کد 

های بنیادی پژوهش

محور به منظور دین

 تولید علم دینی

پژوهش بومی، 

پژوهش مبتنی بر 

 دینی معرفت

های پژوهش و کسب معرفت در دیدگاه دینی روش

های کاربردی، و غیردینی متفاوته، در کنار پژوهش

 (12باید به پژوهشی بنیادی توجه بشه )کد 

تأکید بر 

سازی یکپارچه

یکپارچگی، 

بخشی، تعامل انسجام

ها با مدیریت دانشگاه عالی و ایجاد یک سازمان

ها رو به صورت منسجم تدوین و سامانه، پژوهش
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 (15اجرا کنند )کد  سازمانیبین و درون فرایندهای پژوهشی 

پژوهش عملیاتی،  های کاربردیپژوهش

 کاربردی، غیر نظری

در فرایندهای پژوهشی، مرکزی برای اجرا و عملیاتی 

 (8ایجاد بشه )کد ها کردن پژوهش

تأکید بر رویکردهای 

 بخشرهایی -انتقادی

پژوهش انتقادی، 

ها، توجه به تفاوت

 پژوهش کیفی

تواند کمک کنه تا علم دینی و  روش انتقادی می

های پژوهشی باید (. رویه3کاربردی تولید بشه)کد 

 (. 19با نگاه انتقادی، اصالح شوند )کد 
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 عنصر
  هایویژگي

 )کدگذاری انتخابي(

 ها )کدهای باز(مصادیق مصاحبه کدگذاری محوری

 استاد

 پردازنظریه

 

پرداز، نظریهمتفکر، 

های تسلط به نظریه

 تخصصی

استاد با کیفیت باید بره به سمت نظری پردازی و به 

های تخصصی رشته مسلط باشه، برای تولید علم نظریه

 (6صرف تدریس نمیتونه پاسخگو باشه )کد 

باور، دار، دیندین متدین

دوست دار دین، 

 الگوی دینی

که استاد دانشگاه شرط الزم در دانشگاه دفاع ملی اینه 

های دار باشه که دین و ارزشالگوی کامل از یک فرد دین

 (14دینی رو به خوبی بشناسه )کد 

های انقالب، آرمان انقالبی

عالقه به انقالب، 

 های انقالبارزش

های ها و ارزشاستاد در جمهوری اسالمی باید به آرمان

باید در انقالب و امام و رهبری معتقد باشه و این ارزش 

 (11اساتید این دانشگاه نهادینه شده باشه )کد 

محقق، تولید کننده  محقق و مولد علم نافع

 علم، پژوهشگر فکور

طور دیدگاه ابتنائی، استاد بر اساس مباحث نوین و همان

 (. 7باید تولیدکننده و کشف کننده علم اصیل باشه )کد 

پذیر در مسئولیت

های سیاسی، عرصه

 و ...اجتماعی 

 –فعال سیاسی 

اجتماعی، 

 پذیر، مسئولیت

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اساتید باید با بصیرت، 

های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به در عرصه

 (14ایفای نقش بپردازند )کد 

تولیدکننده محتوای 

 آموزشی

تولید محتوا، خلق 

محتوا، تولید علم، 

 ساخت دانش

از استفاده کننده محتوا هستن و تولید بسیاری از اساتید 

گیرد، در دانشگاه دفاع و بر اساس محتوایی صوت نمی

 (.6نظریه ابتنائی باید استاد تولید کننده باشه)کد 

معتقد به نورانیت و 

 قداست علم

تقدس علم، 

 ارزشمندی دانش،

در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان فضای 

 (17کردند )کد مقدس خطاب میدانشگاه رو محیطی 
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آشنا با اصول ارتباط 

 انسانی

تعامل، ارتباطات، 

ارتباط انسانی، گفتگو، 

 عواطف

ها را مثل استاد انقالبی و مؤمن باید دانشجوها و جوان

(. باید تالش شه 1های خودش پرورش بده )کد بچه

 (4اساتید با مبانی ارتباط انسانی آشنا بشن )کد 

های روشآشنا با 

 نوین تدریس

الگوهای یاددهی 

های یادگیری، روش

 نوین، روش تدریس.

ما در دانشگاه خودمون برای تمامی اساتید دوره روش 

کنیم در دانشگاه دفاع هم باید تدریس برگزار می

 (2ی الگوهای تدریس برگزار شه  )کد هاکارگاه

های آشنایی با روش

 نوین ارزشیابی

ارزشیابی، سنجش، 

ارزیابی، خود سنجی، 

 آزمون

در بحث ارزشیابی و سنجش باید آموزش دید و در 

دانشگاه دفاع، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت برای این 

 (16ریزی کنه )کد موضوع مهم برنامه

توانایی جلب 

مشارکت دانشجو در 

 مباحث

مشارکت، درگیری، 

بحث کالسی، 

 دانشجوی یادگیرنده

ساخته بشه که به مشارکت نیازه  باید دانش توسط دانشجو

و بر اساس نظریه ابتنائی در تولید علم باید اساتید جلب 

 (13مشارکت دانشجو رو مدنظر قرار بدن)کد 

توانایی استفاده از 

 ابزارهای نوین

فناوری، تکنولوژی، 

ابزار، رسانه، 

 تکنولوژی آموزشی، 

های مهم برای اساتید، مهارت کار در عصر فعلی از مهارت

ی نوین هست که بتونه از این هایفناوربا ابزارها و 

 (16امکانات برای بهبود یادگیری استفاده کنه )کد 

های آشنایی با نظریه

 شناسی تربیتیروان

ی تربیتی، روانشناس

اصول آموزش، 

 های یادگیرینظریه

روانشناس باشه، البته روانشناس مدرس دانشگاه باید 

تربیتی، روانشناسی تربیتی اونقدر مهمه که به نظرم تمام 

 (5مدرسان باید در این زمینه مطالعه کنند )کد 

، دانش جو جستجوگر العمریادگیرنده مادام

 بودن، یادگیرنده

نیاز از یادگیری بدونه، به انتهای خط اگر استاد خودشو بی

 (3علمی خواهیم بود )کد  رسیده و شاهد زوال

مند به موسسه و عالقه

های معتقد به آرمان

 موسسه

های پایبند به ارزش

مند و موسسه، عالقه

 متعهد به موسسه

تا من موسسه خودمو دوست نداشته باشم، برای پیش برد 

کنم که هیچ، بلکه مانع و عاملی اهداف دانشگاه کاری نمی

 (8هستم برای کند شدن حرکت )کد 

الگوی اخالقی و 

 اجتماعی

الگو، نمونه کامل، 

اخالق مدار، فعال 

 اجتماعی

های مختلف علمی، اجتماعی و استاد باید الگوی فعالیت

تواند با نقش الگویی خود دانشجو سیاسی باید باشد و می

 (.5بسته به کشور بار بیاورد )کد را انسانیِ دل
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دفاع ملي مبتني بر  های راهبردهای یاددهي یادگیری دانشگاه و پژوهشگاه: ویژگي7جدول شماره  دارد؟

 نظریه ابتنائي

 عنصر
)کدگذاری  هایویژگي

 انتخابي(

 ها )کدهای باز(مصادیق مصاحبه کدگذاری محوری

 محتوا

استفاده از مباحث 

 برانگیز و نیازمندچالش

 گفتمان

برانگیز چالشی  بحث

مشورتی، گفتمان و 

 گفتگو محور

طرفه محتوا نباید بر یک سری محفوظات و مطالب یک

جانبه مدیران تأکید کنه، محتوای مناسب برای تربیت همه

 (. 12آینده در دانشگاه دفاع ملی باید چالشی باشه )کد 

چندبعدی و چندگانه 

 بودن

 شفاهی،  کتبی

 ایچندرسانه

 چند حسی 

محتوی باید حواس مختلف رو درگیر کنه و شفاهی، 

ای باشه، وگرنه کتبی، رسمی، غیررسمی و چندرسانه

 (11یادگیری معناداری محقق نمیشه )کد 

 محتوای فعال تعاملی

 تعاملی 

 نفعانمشارکت ذی 

محتوی در دانشگاه دفاع باید تعاملی و فعال نوشته بشه، 

اساتید و دانشجویان دخالت داده یعنی در تدوین محتوا 

 (.4بشن )کد 

چندصدایی، انعکاس  توجه به تضاد عالیق

 هادیدگاه

های فردی تأکید داشت و گفتید نظریه ابتنائی بر تفاوت

 (. 14این نکته باید در تدوین محتوا مدنظر باشه )کد 

دانش بومی،دانش بر  بومی و دینی

مبنای مبانی دینی و 

 انقالبی

که میتونی به نظریه ابتنائی عمل کنی همین جایی 

محتواست، تفاوت تربیت غربی با اسالمی در بحث 

 (13(. باید محتوای بومی تهیه کنی )کد 8محتواست )کد 

جدید، عملیاتی،  روز و کاربردیبه

کاربردی، قابلیت 

 اجرایی داشتن، 

حرکت به سمت استفاده از محتواهای کاربردی و  راًیاخ

جدید بیشتر شده و این اقدام باید در دانشگاه دفاع بیشتر 

 (. 11ها باشه )کد از سایر دانشگاه

 انتقادی

 

نقادانه، منتقد، تفکر 

 انتقادی، حساسیت

های محتوا باید به شکلی انتقادی نوشته بشود و مهارت

 (. 16تفکر انتقادی را بین دانشجویان بهبود ببخشه )کد 

 عنصر
  هایویژگي

 )کدگذاری انتخابي(

کدگذاری 

 محوری

 ها )کدهای باز(مصادیق مصاحبه

اجتماعات  مشارکتی

 یادگیری

راهبرد مناسب  ایجاد معرفت دینی، اجتماعات 

 (.12های مشارکتی است )کد یادگیری و روش
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 هایی دارد؟راهبردهای ارزشیابی دانشگاه عالی دفاع ملی بر اساس نظریه ابتنائی چه ویژگی 
 های راهبردهای ارزشیابي دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملي مبتني بر نظریه ابتنائي: ویژگي8جدول شماره 

راهبردهای 

یاددهي 

 یادگیری

فرد محور، دانشجو  محوریادگیرنده 

های محور، روش

مبتنی بر نیاز 

 یادگیرنده

مدرسان باید تالش کنند از راهبردهای مبتنی بر 

دانشجو محوری یا یادگیرنده محور استفاده کنند تا 

های مناسب را برای اظهارنظر و خود فرصت

 (. 6اظهاری دانشجویان فراهم کنند )کد 

های مبتنی بر روش

خانواده الگوهای 

اجتماعی مانند روش 

 قضایی محاکم

خانواده الگوهای 

اجتماعی، روش 

تدریس گروهی، 

روش محاکم 

 قضایی

های فعال و مبتنی بر راهبردهای یادگیری روش

اجتماعی مانند روش محاکم قضایی توانایی برای 

ایجاد دانش بومی در زمینه علوم انسانی دارند و 

های سیاسی و انند در بهبود کیفیت فعالیتتومی

 (.11اجتماعی دانشجویان مفید باشد )کد 

روش گفتمان و 

 مذاکره

تدریس گفتگو 

محور، گفتمان 

 آموزشی،  تعاملی

های خوب برای یادگیری گفتگو محوری از روش

است. این دانشگاه و مدرسان آن باید گفتمان را 

 (.9تقویت کنند )کد 

یاددهی راهبردهای 

 یادگیری فعال

یادگیرنده محوری، 

یادگیری عمیق، 

تدریس فعال، فعال 

 بودن دانشجو

دانشجو باید فعال باشه و بار اصلی فعالیت یادگیری 

را به دوش بکشه که در بحث تکوین دانش هم 

مدنظر نظریه بود. در فرایند یادگیری روش علمی 

 (.2حل مسائل را باید  یاد داد )کد 

یاددهی  راهبردهای

 یادگیری پودمانی

آموزش هدفمند، 

یادگیری در حد 

تسلط، آموزش 

مستقیم، اهداف 

 رفتاری

در دانشگاه دفاع و در برخی از دروس که حالت 

عملی و مهارتی دارند میشه از روش پودمانی هم 

 لیو تحلاستفاده کرد، یعنی نیازهای آموزشی تعیین  

های شیوهها، منابع آموزشی و شده و محتواها، روش

 (15شوند )کد ارزشیابی مشخص می

 عنصر
 هایویژگي

 )کدگذاری انتخابي(

کدگذاری 

 محوری

 ها )کدهای باز(مصادیق مصاحبه

 

 

ارزشیابی تیمی،  ارزشیابی گروهی

 عملکرد در گروه

ارزشیابی باید به شکل گروهی باشد و دانشجویان در در 

 (.5گروه ارزشیابی بشوند)کد 

بعدی و آزمون محورن، برخی از اساتید متأسفانه تکسنجش، ارزیابی  سنجش مستمر
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 هایی دارند؟برون دادهای دانشگاه عالی دفاع ملی بر اساس نظریه ابتنائی چه ویژگی 
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1 Context, input, process, product 

 

 

 

 

 

راهبردهای 

 ارزشیابي

چندبعدی،بررسی 

 جانبههمه

آزمون محوری بدترین نوع ارزشیابی است و با عدالت 

 (. 16آموزشی در منافاته )کد 

خود سنجی، خود  خود ارزشیابی

ارزشیابی، خود 

انتقادی، ارزیابی 

 شخصی

ا راگر بتونیم به تدریج به دانشجویان یاد بدیم خودشان 

شود. کنند خیلی از مشکالت حل میمنصفانه قضاوت 

های علمیه که بدون مراقب آزمون برگزار شیوه حوزه

 (11میکنن ، میتونه نمونه خوبی باشه )کد 

 هم ارزشیابی

 

دیگر ارزشیابی، 

ارزشیابی یک به 

 یک

شیوه ارزشیابی خوب شیوه فرد با فرد هست که باعث 

 میشه افراد قضاوت درست را یاد بگیرند و اطالعات

 (.1بهتری به منظور قضاوت فراهم میشه )کد 

 ارزشیابی تکوینی

 

 ارزشیابی مستمر 

ارزیابی مداوم  و 

 گامبهگام

ارزشیابی رایج و معتبر و اصیل همچنان ارزشیابی 

تکوینی است البته به شرطی که مدرسی با مهارت این 

 (. 12کار رو انجام بده )کد 

الگوی ارزشیابی 

 1سیپ

برون درون داد، 

 داد، فرایند، بافت.

های آموزشی و پژوهشی باید با یک الگوی فعالیت

 (10ارزشیابی مثل الگوی سیپ الگوی ارزیابی بشه)کد 

 عنصر
 هایویژگي

 )کدگذاری انتخابي( 

 ها )کدهای باز(مصادیق مصاحبه کدگذاری محوری

 خروجی

 و 

 برون داد

مدیریت و اقدام  

 جهادی

مرد عمل، جهادگر، 

پای کار، مدیر 

 گرا، عمل

ت تالش دانشگاه دفاع بر اساس نظریه ابتنائی باید تربی

و تحویل مدیرانی باشه که در عرصه مدیریت و کار 

 (.5خودشون جهادی عمل کنند)کد 

با دانش،  متخصص و کاردان 

متخصص، کار بلد، 

 کاردان،

ای و اخالقی باید خروجی این در کنار مسائل حرفه

ئل دینی و دانشگاه فردی متخصص باشه، وگرنه مسا

 ( 11گیرد )کد الشعاع قرار میاخالقی هم تحت

خردورزی و  

 عقالنیت

اهل تفکر، 

 گرا، خردورز، عقل

درسی  تعقل از ضروریات یک دانشجو هست. برنامه

 (13باید دانشجو رو به تفکر و عقالنیت سوق بده )کد 
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روز شاداب،  به روزپویا و به 

 ناپذیر، خستگی

های یک فرد مسلمان پرانرژی و شاداب بودن از ویژگی

 (. 9با روحیه انقالبی هست)کد 

اخالق اسالمی،  اخالق مدار 

 هنجارهای اخالقی

در کنار تخصص، باید ارزشهای اخالقی در دانشجویان 

 (.4درونی بشه و افرادی اخالق مدار تربیت بشه)کد 

یادگیرنده،  یادگیرنده مادم العمر 

کنجکاو، نیازمند 

 آموزش، مطالعه

باید این باور در جامعه دانشگاهی ایجاد شود که اخذ 

مدرک دانشگاهی انتهای کار نیست و همیشه و همه جا 

 (.  13فرد باید به دنبال یادگیری باشه )کد 

باور قلبی به اسالم و  

 انقالب

معتقد به انقالب و 

اسالم، ایمان به 

 ها انقالب، ارزش

دانشگاه دفاع برای تربیت دینی باید باور عمیق و قلبی 

و یقینی نسبت به انقالب اسالمی رو در 

 (7آموختگانش نهادینه کنه )کد دانش

فعال اجتماعی،  

 سیاسی و فرهنگی

تأثیرگذار در عرصه 

فرهنگی، بینش 

 سیاسی

مطالبه مقام معظم رهبری از همه دانشجویان و به 

های خاص، فعالیت خصوص دانشجویان دانشگاه

 (. 7اجتماعی و سیاسی است )کد 

روشنفکر،  آگاه  آگاه و با بصیرت 

 نگر، با بینش، آینده

آموختگانی آگاه و برای رسیدن به جامعه آگاه به دانش

 (.9میده )کد فعال نیاز داره، آگاهی بصیرت و بینش 

والیی، والیت  والیت مداری 

مدار، معتقد به 

 فقیهوالیت

فقیه و والیت مداری از شروط اصلی اعتقاد به والیت

پذیرش در دانشگاه عالی دفاع است و طبعاً خروجی این 

 (6دانشگاه باید این ویژگی رو داشته باشه )کد 

سرآمد در زمینه  

 پژوهش و آموزش

پیشگام، الگوی 

 دانشگاه سرآمد

دو رسالت اصلی دانشگاه یعنی آموزش و پژوهش در 

 (.2حد عالی صورت بگیره)کد 

تولید و خلق دانش 

 کاربردی

پردازی،   نظریه

تولید علم، نهضت 

 تولید علم و دانش

دانشگاه باید محل تولید علم باشد دانشگاه دفاع با توجه 

باشه و به هایی که داره، نماد تولید دانش به پتانسیل

 (16نهضت تولید علم کمک کنه )کد 

پیشگام در  کاربست  

استانداردهای 

 آموزشی

اهمیت آموزش، 

 متخصصان، تربیتی

دانشگاه عالی در زمینه ایجاد مراکز تخصصی مرتبط با 

 (.8کیفیت بخشی برنامه درسی پیشگام بشه )کد 

ارتباط با جامعه،  دانشگاه نسل پنجم 

ارتباط با صنعت، 

 نوآور، پیشرو

آموزش عالی باید بره سمت دانشگاه نسل پنجم. یعنی 

بنیان. به عبارتی اکوسیستم همکاری نظام نوآوری دانش

 (13رقابتی برای مدیریت ایجاد دمکراسی دانش )کد 
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عناصر الگو از  آوری و تحلیل نظرات متخصصان که به تفکیک سؤاالت بیان شد.پس از جمع

مشخص شود. بر اساس  های این الگوها با مؤلفهنظر متخصصان بررسی شد تا میزان توافق آن

متغیر  1تا  -1روایی محتوایی از  این ضریب مورد نیاز بود.  62/0حداقل توافق  crvروش 

این  دهندهنشان روایی الگو هم بیشتر است. ضریب صفر تر باشدبزرگ است. هر چه این ضریب

حاکی از آن است که از  -1اند. ضریب تشخیص داده را مناسب الگوی داوران که نیمی از است

نیز  1و باید کنار گذاشته شود. ضریب  داوران، الگوی موردنظر غیرضروری است نظر همه

 1اند. هر چه ضریب به تشخیص داده الگو را مناسب دهنده این است که همه داوراننشان

 بیشتر است. ، اعتبار الگوتر باشدنزدیک

Ne=                          تعداد داورانی  که تکنیک  را ضروری تشخصی داد ه اند

N=ن تعداد کل داورا 

𝑪𝑽𝑹 =
𝒏𝒆 −

𝑵

𝟐
𝑵

𝟐

 

( در عنصر 58/0های علمی )روز و همگام با آخرین یافتهها، ویژگی یا مؤلفه بهپس از تحلیل داده

های دانشجوی معرفت ( در عنصر ویژگی60/0های دانشگاه، مؤلفه عدالت )اهداف و ویژگی

( در ویژگی استاد مطلوب مورد تائید واقع نشد و از الگو حذف 61/0مدار و مؤلفه عالم بودن )

های عناصر اصلی برنامه درسی و نظام آموزشی در الگوی حاضر ویژگیالگو تدوین شد. شد و 

 این دانشگاه مشخص شد.
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 :  الگوی مطلوب آموزشي پژوهشي، دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي بر اساس نظریه ابتنائي1ل شمارهشک

 گیری و پیشنهادنتیجه

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب آموزشی و پژوهشی برای دانشگاه و پژوهشگاه 

تأکید پژوهش حاضر بر نظریه ابتنائی به عنوان مبنای عالی دفاع بر اساس نظریه ابتنائی انجام شد. 

زاده و خالقی نژاد، ملکی و حکیم( 1395حمید زاده، ملکی و بهشتی )  داتیتأکبا دیدگاه و  الگو

( که معتقد بودند مبنای برنامه درسی باید برگرفته از مبانی دینی و فرهنگی هر جامعه 1394)

باشد همخوانی دارد. از آنجایی که جامعه ایران یک جامعه دینی است، مبانی الگو باید برگرفته 

 بود.  برخوردارهای این ویژگی ازهای دینی باشند که نظریه ابتنائی از اصول و ارزش
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ترین اهداف شامل تربیت مدیران و پژوهشـگرانی مؤمـن، متعهـد، نتایج نشان داد مهم

های اسـالمی و انقالبی در طراز جمهوری اسالمی ایران، متقی، معتقد بـه مبانی دینـی و ارزش

های های خالق و توانا در تولید علم، فناوری و نوآوری، متناسب با مبانی و ارزشپرورش انسان

های علمی بر اساس نیازهای نظام و ها و فعالیتو نیازهای جامعه، مدیریت پژوهش اسالمی

های مراکز علمی نظامی، همکاری با مراکز آموزشـی دهی و انسجام فعالیتجامعه به منظور جهت

ها، مشارکت در نهضت تولید و پژوهشی، علمی و نظامی به منظور ارتقای سطح کیفی فعالیت

های دفاعی، امنیتی و نظامی و ...، کاربردی انی اسـالمی و نیازهای ملی در حوزهعلم مبتنـی بر مب

های عمومی، تخصصی کردن دسـتاوردهای علمی و پژوهشی، توانمندسـازی و ارتقای شایستگی

پردازی درباره حکمرانی مبتنی بر دیدگاه اسالم، امام خمینی )ره( ای منابع انسـانی، نظریهو حرفه

های این از نظر متخصصان شامل توجه به برنامه ترین ویژگیباشد. مهمم رهبری میو مقام معظ

درسی پنهان، نیاز محور یا تقاضامحوری، کاهش فاصله بین میدان نظر و عمل، مأموریت گرا، 

محوری، استفاده از ابزارهای نوین آموزشی برای بهبود کیفیت یادگیری و تکوین تربیت دینی دین

( همخوانی و 1388های این بعد از مدل با تأکیدات نظریه ابتنائی )رشاد، ت. یافتهدانشجویان اس

مطابقت دارد. در تبیین یافته حاضر باید گفت که دانشگاه حکمت بنیان دفاع ملی باید بخش 

مهمی از اهداف خود را معطوف به تربیت بعد دینی، انقالبی و اخالقی دانشجویان خود کند. 

های مقام معظم رهبری ( نیز در تبیین اندیشه1399وهش خرمشاد و منصوری )بخشی از نتایج پژ

های پژوهش حاضر همخوانی دارد و دانشگاه مأموریت گرای دفاع برای هدایت جوانان، با یافته

ملی باید به هر دو بعد تخصص و تعهد در کنار هم توجه کند. اهداف بیان شده در این پژوهش 

ه به بعد تخصصی، علمی و دانشی دانشجویان و دانشگاه است و درصدد با جامعیت به دنبال توج

های دانشگاه را در باالترین کیفیت علمی و تخصصی مدنظر است تا دانشجو، استاد و فعالیت

های گذاری در بعد فعالیتهای اصلی دانشگاه در عصر فعلی، هدفقرار دهد. یکی از رسالت

ه عالی دفاع ملی که از پتانسیل دانشجویان و پژوهشگران پژوهشی است که این مورد در دانشگا

باشد و برخوردار است، حائز اهمیت است چراکه پژوهش راهی برای تعالی و تمایز کشورها می

اهمیت دادن به امر پژوهش در هر کشور سبب توسعه و پیشرفت شده و استقالل واقعی را برای 

(. از سوی دیگر باید توجه 1397روتی و اخالقی، آورد )حکاک، حزنی، مآن کشور به ارمغان می



 يپژوهش و يآموزش نظام مناسب یالگو ارائهمقالة پژوهشي:                            68

 

های این دانشگاه داشت که پژوهش در دانشگاه عالی دفاع با توجه به نوع مأموریت و فعالیت

باید با حساسیت و دقت و رعایت مسائل امنیتی و نظامی عجین شده و باید بر تولید علم و 

تولید علم بومی و کاربردی توجه نمود.  هدایت فرایندهای پژوهشی به عنوان یک منبع مهم برای

زعم توجه به کیفیت آموزش نیز به خوبی در اهداف این دانشگاه مدنظر قرار گرفته است. به

باشد و ارائه تدریس با کیفیت از اهمیت بسیاری از متخصصان، آموزش رسالت اصلی دانشگاه می

کلباسی و شگاه ایجاد گردد )خاصی برخوردار است و باید مراکز تدریس و یادگیری در دان

 (.. 1390نصر،

مؤمن بودن، کنجکاوی، متقی، های دانشجوی معرفت مدار شامل ویژگینتایج نشان داد 

العمر، آمر به معروف و ناهی از منکر و فرد، تالشگر، یادگیرنده مادامهای منحصربهدارای ویژگی

باشد. این یافته در کسب معرفت می های تأملی به جای رویکردهای حفظ و تکرارتأکید بر شیوه

( 1396( و پژوهش کلهر و گلنار )1394برزگر بفرویی، رحیمی و برزگر بفرویی )با نتایج پژوهش 

ای از توان گفت کسب معرفت و دانش به مجموعهدر تبیین یافته حاضر میهمخوانی دارد. 

دگیری، تالش و کوشش برای عوامل فردی، اجتماعی بستگی دارد و عواملی مانند روحیه، میل یا

توانند به عنوان عامل مؤثر یا مانع که در نظریه کسب معرفت و محیط پیرامونی در آن فرایند می

شناختی افراد باورهای معرفت ابتنائی نیز بر شناسایی عوامل موثر و مزاحم تأکید شده، عمل کنند.

اهداف انگیزشی و متعاقباً نوع  تواند در بهبود کیفیت کسب دانش مؤثر بوده و در انتخابمی

. آموزش تأثیر بگذارندراهبردهای یادگیری نقش دارند و بدین ترتیب بر پیشرفت تحصیلی نیز 

تواند یادگیرندگان را متحول کند و برای چنین امری باید به جای تأکید بر معلومات و یادگیری می

، احمدیو  مالک پور ،تنهایی، بمحجوهای تفکر را مبنا قرار داد )وار، پرورش مهارتطوطی

 و فراگیر به عنوان یادگیرنده فعال به فهم و درک مطالب بپردازد. (1399

طلبی و مبارزه با ظلم و ستم، جویی، حقمشارکتهای دانشجوی والیت مدار شامل ویژگی

های نهادهای سیاسی، دارای قدرت تفکر پذیری، شناسایی وظایف و مسئولیتبصیرت، مسئولیت

نتقادی، آزاداندیش، توجه به استقالل و تمامیت ارضی، دارای قدرت تفکر و انتخاب و در نهایت ا

(،  یاری قلی و 1392های نصیری )باشد. یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهشقانون مداری می
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( همخوانی دارد. در تبیین 1391فر و خنکدار طارسی )( و سلحشوری، یدالهی1393ضرغامی )

های یک فرد انقالبی توان گفت که دانشجو باید آراسته به خصایص و ویژگیاضر مییافته ح

ها و اهداف مدنظر مقام معظم گردند.  آرمانهای انقالب برای وی ارزش تلقی میباشد که ارزش

پردازان های انقالب اسالمی تا حدودی با اهداف مدنظر نظریهرهبری و امام خمینی )ره( و آرمان

باورند که مؤسسات آموزشی باید بر این اندیشمندان یت سیاسی همپوشانی دارد. حوزه ترب

هایی راهبردی برای توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شوند که در آن مکان

( 2017(. ژیرو )1389مرادی، زاده و شاهتربیت شوند)یوسففراگیران به عنوان شهروندان فعال 

معتقد است که در مؤسسات آموزشی یکی از مسائل مهم و مورد غفلت واقع شده موضوع 

های ها است که در الگوی پیشنهادی نیز به مقوله عدالت و ارزشعدالت و توجه به ارزش

 اجتماعی اشاره شده است. 

پژوهش ، برخاسته از نیاز جامعهپژوهش های فرایندهای پژوهشی شامل ویژگی

سازی بر یکپارچه ، تأکیدمحورهای بنیادی دینپژوهش، پژوهش مأموریت گرا، تقاضامحور

رویکردهای  و های کاربردیپژوهشدر درون و بیرون سازمان، تأکید بر  ای پژوهشیهفرایند

نبوی و احمدپور  گلمکانی،باشد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش بخش میرهایی -انتقادی

(، 2020) 1هنری، قانی، حامید، بکر(، 1388پژوهش صفایی ) (،1389متحدی )(، پژوهش 1392)

توان گفت که از آنجایی همخوانی دارد. در تبیین این یافته می( 2017) 2فورد، مک نالی و فورد

متناسب با نیاز های علمی ها و فعالیتکه از اهداف اصلی دانشگاه عالی دفاع ملی، انجام پژوهش

های پژوهشی، دیدگاه و مأموریت دانشگاه است، باید در فرایند طراحی، تدوین و اجرای فعالیت

هایی که کمکی به تولید علم کاربردی و مورد بخش حاکم باشد تا از انجام فعالیتانتقادی رهایی

برای انتشار نتایج های آموزش عالی، انجام پژوهش کنند، جلوگیری شود. از آسیبنیاز کمک نمی

که چرخه معیوب انتشار را بدون استفاده از نتایج  (1392)گلمکانی، نبوی و احمدپور،  باشدمی

های مأموریت گرا و تقاضامحور و همچنین ایجاد سامانه دهد. با انجام پژوهشپژوهش ترویج می

حد بسیار زیادی های بدون کاربرد تا سازی فرایندهای پژوهشی، چالش انجام پژوهشیکپارچه

                                                                                                                                               
1. Henry, Ghani, Hamid & Baka r 

2. Ford, McNally & Ford  
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 رفع خواهد شد.

پرداز، متدین، انقالبی، محقق و مولد علم های اساتید شامل: نظریهبر اساس نتایج ویژگی

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، پذیر در عرصهخواه و آزاداندیش، مسئولیتنافع، عدالت

علم، آشنا با اصول ارتباط تولیدکننده محتوای آموزشی منطبق بر دین، معتقد به نورانیت و قداست 

های نوین ارزشیابی، توانایی استفاده از های نوین تدریس، آشنایی با روشانسانی، آشنا با روش

العمر، های روانشناسی تربیتی، یادگیرنده مادامروز و منعطف، آشنایی با نظریهابزارهای نوین، به

باشد. این وی اخالقی و اجتماعی میهای موسسه و الگمند به موسسه و معتقد به آرمانعالقه

تأکیدات نظریه ابتنائی در زمینه تربیت دینی و توجه به نقش شناسا و شناساگر با  یافته از پژوهش

همخوانی داشته و با نتایج پژوهش یزد خواستی فرد، بابایی و کیانی  یا همان مخاطب و استاد

های توان گفت ویژگییافته حاضر میخوانی دارد. در تبیین ( هم1396و محمودی )( 1397)

مختلف شخصیتی، اخالقی و علمی اســتادان در تربیت دانشجویان تأثیرات مهمی دارد و انتظار 

های خود به عنوان الگو، تالش کنند. از رود اساتید در جهت افزایش سطح توانایی و مهارتمی

تی است که به اساتید در فهم های اساسی اساتید آشنایی بــا اصول روانشناسی تربیمهارت

کند. همچنین اساتید باید در زمینه فنون های تدریس و شناخت مخاطب کمک میپیچیدگی

های مدیریت کالس پ از مهارت و توانمندی برخوردار های ارزشیابی و روشتدریس، روش

، های تدریسهای ضروری ، برخورداری از مجموعه مهارتباشند. بر این اساس از مهارت

باشد که بر فرایند یاددهی و یادگیری دانشجویان تأثیر های اخالقی و تسلط علمی میمهارت

 (. 1391گذارد )صیامیان و همکاران، می

برانگیز و های محتوای برنامه درسی شامل: استفاده از مباحث چالشنتایج نشان داد ویژگی

روز و کاربردی، به تضاد عالیق، به نیازمند گفتمان، چندبعدی و چندگانه بودن، تعاملی، توجه

( 1389( و رضوی )1396باشد. این یافته با نتیجه پژوهش یوسف زاده )انتقادی، بومی و دینی می

تواند با تلفیق مفاهیم تخصصی با مباحث روز جامعه، ضمن کمک به همخوانی دارد. محتوا می

کند. برای تدوین و نگارش محتوا  های مورد نظر الگو، کمکتر، به تقویت مهارتیادگیری عمیق

های مختلف تعلیم و تربیت و متخصصان حوزه باید از متخصصان موضوعی، متخصصان حوزه
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 طراحی و گرافیک استفاده شود تا محتوا ا کیفیت مناسب در اختیار دانشجویان قرار گیرد. 

یرنده محور، بر اساس نتایج راهبردهای یاددهی یادگیری شامل راهبردهای مشارکتی، یادگ

های مبتنی بر خانواده الگوهای اجتماعی مانند روش محاکم قضایی، روش گفتمان و روش

مذاکره، راهبردهای یاددهی یادگیری فعال و در نهایت راهبردهای یاددهی یادگیری پودمانی 

 (2017( و لی )2013(، یو )1389( و رضوی )1392باشد. این یافته با نتایج پژوهش نصیری )

وگومحور و گفتمان محور و راهبردهای فعال و مشارکتی تأکید دارند، ر تدریس گفتبکه 

های گفتگو محور و مشارکتی از پتانسیل باالیی برای تعمیق همخوانی دارد. در این زمینه روش

های فراگیران برخوردار هستند و برای تحقق اهداف باید از بخشید به دانش، نگرش و مهارت

های فردی دانشجویان که در نظریه ابتنائی نیز بدان تأکید شد، بر اساس تفاوت راهبردهای متنوع

 استفاده کرد.

ارزشیابی گروهی، سنجش مستمر، خود ارزشیابی، هم راهبردهای ارزشیابی شامل 

ارزشیابی، ارزشیابی تکوینی، استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ است. این یافته با نتایج پژوهش 

توان گفت باید راهبردهای مورد استفاده در خوانی دارد. در تبیین یافته می( هم1389رضوی )

عناصر تأثیرگذار فرایند تعلیم و تربیت نیز در راستای اهداف باشد. استفاده از راهبردهای 

ارزشیابی گروهی، خود ارزشیابی و ارزشیابی تکوینی گامی است جهت تحقق عدالت آموزشی 

کند که نظام آموزشی به دانشجو به عنوان فردی نخبه،  را القا میو به دانشجویان این باور 

کند و انتظار دارد که دانشجو نیز با اعتماد متقابل به سمت اهداف یادگیرنده و ارزشمند توجه می

شود)یاری قلی و مدنظر حرکت کند. خود ارزشیابی موجب افزایش تعهد فردی فراگیران می

های دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی با استفاده از فعالیتهمچنین باید (. 1393ضرغامی، 

 الگوی ارزشیابی سیپ مورد ارزشیابی واقع شود. 

 هایافرادی هستند که دارای ویژگیدانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی های خروجی

روز، اخالق مدار، مدیریت و اقدام جهادی، متخصص و کاردان، خردورزی و عقالنیت، پویا و به

العمر، باور قلبی به اسالم و انقالب، فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آگاه و با یادگیرنده مادام

چون هایی همبصیرت، والیت مداری بوده و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی باید از ویژگی

سرآمد بودن در زمینه پژوهش و آموزش، تولید و خلق دانش کاربردی، حرکت به سمت دانشگاه 
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نسل پنجم و در نهایت پیشگام در تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی برخوردار باشد. این 

های معرفت مدار و تکوین نتایج منطبق بر اصول و تأکیدات نظریه ابتنائی مبنی بر تربیت انسان

ها به سمت (. مبنی بر حرکت دانشگاه1399نبی پور )ها بوده و با نتایج پژوهش تربیت دینی آن

های علمی و اخالقی و معرفتی . در این الگو در کنار ویژگیدانشگاه نسل پنجم همخوانی دارد

آموختگان به پیشگامی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی در تولید علم و سرآمد بودن دانش

ها و مؤسسات آموزش کید شد که در واقع از انتظارات اصلی مقام معظم رهبری از دانشگاهتأ

رود که این موسسه عالی و به طور خاص دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی است. انتظار می

های پژوهشی و آموزشی پیشگام سایر از نظر رعایت استانداردها و انجام با کیفیت فعالیت

تأکید روزافـزون بـر کیفیـت آموزشی، تأکید بر یادگیری فعال و یادگیری  مؤسسات باشد.

های آموزش دانشگاهی هستند موجب ایجاد مراکـز توسعه های جدید از جمله چالشمهارت

( و تجارب 1390اند )کلباسی و نصر، یافته شدههای کشورهای توسعهآموزش در دانشگاه

هدی است بر این ادعا که باید هسته مرکزی دانشگاه را های موفق خارجی و داخلی شادانشگاه

 آموزش با کیفیت شکل دهد.

محور که برای تربیت در نهایت باید گفت الگوی پیشنهادی الگویی است جامع، بومی و دین

تواند مفید دانشجویان این دانشگاه و بهبود کیفیت فرایندهای آموزشی، خدماتی و پژوهشی می

ه دنبال توجه به تمامی عناصر تأثیرگذار و ضروری در فرایند تربیت بود و الگوی حاضر بباشد. 

ریزی درسی، مرکز تحقیقات استراتژیک گردد دفتر برنامهبه نتایج پژوهش پیشنهاد می با توجه

در دفتر ارزشیابی و تضمین کیفیت و دفاعی و  یعلمئتیهدفتر توانمندسازی اعضای نظامی، 

دایر گردد. تدوین و تصویب نیازهای پژوهشی در کمیته  دفاع یدانشگاه و پژوهشگاه عال

نیازهای اساتید و تشکیل تیم  بر اساسهای ضمن خدمت آموزشی هادورهتخصصی، برگزاری 

 ترین پیشنهادهای اجرایی پژوهش حاضر است.تدوین محتوا از مهم
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 منابع

  فارسی -الف

 دسترسی در:قابلای )مدظله(، مجموعه بیانات، امام خامنهwww.Khamenei.ir  

 ( .نقد نظریه تربیت اسالمی 1398باغگلی، حسین و غنوی، امیر .)« نگاهی دوباره به تربیت

5-(، 43)27، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالميدر بوته نقد. « اسالمی

26. 

 (. ارائه مدل 1399, فاطمه. )یثان ی, جواد, نارنجیمی, پورکراریخدا, یلی, ابی, مهدیهش یباقر

 کردیبر اساس رو یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یآموزش یندهایفرآ یبازمهندس یمفهوم

-353(, 80)18, کیاستراتژ يمطالعات دفاع(. یدفاع مل یناب )مورد: دانشگاه عال یسازمان

374. 

  ،ی بین (. رابطه1394مهدی و برزگر بفرویی، کاظم. )برزگر بفرویی، مهدی؛ رحیمی

پویش در آموزش . معلمان -شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجوباورهای معرفت

 .43-48(: 1)1394. علوم تربیتي و مشاور

 ( نگاهی به شماری از آموزه1392بهشتی، سعید .) های فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در

پژوهش در مسائل تعلیم السالم. سخنان همیشه ماندگار ساالر شهیدان، امام حسین علیه

 .9-5(: 18) 21، و تربیت اسالمي

 های تدوین(. ضرورت1395نژاد، مسعود و گلشنی، علیرضا. )بهمن، شعیب؛ جعفری 

های انقالب پژوهش ای.اهلل خامنهالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت

 .107-129(, 19)5، اسالمي

 های آماری با نگاه به های و تحلیلروش(. 1390زاده، ابراهیم. اصغری، محمد )حاجی

 . جهاد دانشگاهی. چاپ اول.روش تحقیق در علوم زیستي و بهداشتي

 ( .پژوهش 1397حکاک، محمد؛ حزنی، سید علی؛ مروتی، حمید و اخالقی، طاهره .)

پژوهش در یابی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گیالن. عارضه

 57-46 (:2) 10. آموزش علوم پزشکي

http://www.khamenei.ir/
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  ( مبانی قرآنی 1395حمید زاده، محمدصادق؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید .)

(؛ 9)4، های سیاست اسالميمجله پژوهشی درسی تربیت سیاسی. امهشناسی برنمعرفت

49-74. 

 ( نقد دیدگاه 1394خالقی نژاد، سید علی؛ ملکی، حسن و حکیم زاده، رضوان .)

های پژوهشهای مبانی فلسفی تربیت اسالمی. مدرنیسم در برنامه درسی با شاخصپست

 .60-41(: 1)1؛کیفي در برنامه درسي

  (. ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان 1398باقر و منصوری، عزیز. )خرمشاد، محمد

مطالعات  . بر اساس گفتمان والیت فقیه، قانون اساسی و تجارب جمهوری اسالمی ایران

 .359 -331(: 10) 3 مدیریت راهبردی دفاع ملي.

 دیني بر تأثیر ی ابتناء، برساختگي تکون و تطور معرفت نظریه(. 1389اکبر )رشاد، علی

 . تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد اسالمی.متداوم مبادی خمسه

 (. نظریه ابتناء؛ برساختگی تکون و تطور معرفت دینی بر تأثیر 1388اکبر. )رشاد، علی

 .5-28(, 52)14، قبساتتعاملِ متناوب متداومِ مبادی خمسه. 

 (, 53)14، قبساتدر تکوین و تطور معرفت دینی. (. مبادی دخیل 1395اکبر. )رشاد، علی

36-5. 

 ( 1389رضوی، عباس ،)ریزی درسي در خصوص تربیت سیاسي طراحي الگوی برنامه

 ، رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی دوره ابتدایي

 مقابله با  -داتیگام دوم در دو حرکت)شناخت تهد هیانی(. ب1400. )یمصطف ی،ساوه درود

 .221-246(, 42)11, یدانش راهبرد یارشتهنیمطالعات ب(. داتیتهد

 ( .تدوین الگوی 1397شاکری، محسن؛ اکبری، زهرا و هوشی السادات، سید علیرضا .)

فرهنگ در  دانشگاه اسالمی در دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریۀ داده بنیاد.

 .481-500(, 29)8، دانشگاه اسالمي

  ،صیامیان، حسن؛ باالغفاری، آزیتا؛ علیگلبندی، کبری؛ رضانژاد، سیده فرشته؛ شریفی نیک
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(. ویژگی های یک استاد خوب از 1391مریم؛ شهرابی، افسانه و قاضی زاده، زینب. )

(: 96) 22مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران )نامه دانشگاه(. دیدگاه دانشجویان. 

113-16. 

 ( .1392طباطبایی، امیر؛ حسنی، پرخیده؛ مرتضوی، حامد و طباطبایی چهر، محبوبه.) 

مجله دانشگاه علوم پزشکي راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی. 

 663-670(: 3) 5. خراسان شمالي

 ( .آزمون ساختار 1398طهماسب زاده شیخالر داود و عظیم پور، احسان .) عاملی و

آموزان. سنجش همسانی درونی پرسشنامه عوامل آموزشی مؤثر بر تربیت دینی دانش

 .65-86(: 1) 4. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمي

  عربشاهی کریزی، احمد، موسوی، محمد، امیرخانی، امیرحسین، قوامی، سید

گاه اسالمی بر اساس (. ارائه الگوی تعالی سازمانی متناسب با دانش1392الدین. )صمصام

 .273-296(، 6)2، مدیریت در دانشگاه اسالميالبالغه. قرآن کریم و نهج

 ( .ارائه الگوی نظری 1392قشقایی زاده، نصراهلل، محمدی، بهزاد، مسعودیان، پریسا .)

، مدیریت در دانشگاه اسالمي های دین اسالم.سالمت سازمانی دانشگاه بر مبنای آموزه

2(5 ،)157-173. 

 ( .آسیب1398کاویانی، صدیقه و نوروزی، رضاعلی .) شناسی تربیت دینی در حیطه فردی

 .5-26(،42)27، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالميالبالغه. از منظر نهج

 ( .بررسی ضرورت ایجاد مراکز توسعه آموزش 1390کلباسی، افسانه و نصر، احمدرضا .)

 .9-28(: 13)4. آموزش عالي نامه های کشور. در دانشگاه

 ( .تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر مهارت1396کلهر، منصوره و مهران، گلنار .) های تفکر

 .153-172(: 44)13. فصلنامه روان شناسي تربیتي. آموزانانتقادی دانش

 ( .آسیب شناسی 1392گلمکانی، ابراهیم؛ نبوی، سید حمید و احمدپور، شهریار .)

مجله دانشگاه علوم پزشکي های دانشگاهی: حلقه مفقوده علم تا تکنولوژی. پژوهش

 .905-909(: 4) 5 .خراسان شمالي
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 (. ضرورت تحول در نظام آموزش عالی کشور جهت توسعه 1399اکبر. )متحدی، علی

 .68-76(: 3)9، نشریه صنعت و دانشگاه .ارتباط با صنعت فناوری ملی و

 (. عوامل 1399مهرداد. )، احمدیو  داریوش، مالک پور؛ علیرضا ،تنهایی؛ حسن ،محجوب

مطالعات  .بر انتقال یادگیری به سازمان( فردی، سازمانی، آموزشی و فرا سازمانی) اثرگذار

 .321-354(: 41)10. ای دانش راهبردیرشتهبین
 (. ساخت 1398االسالمی، راضیه، دهقانی، یاسر. )اهلل، جهانی، جعفر، شیخمرزوقی، رحمت

و اعتبار یابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی 

 .81-104(, 30)14، فصلنامه علمي تربیت اسالميجهانی. −فضامند بومی

 ( .دانشگاه نسل پنجم: بر پایه مدل مارپیچ پنج1399نبی پور، ایرج .) گانه کارایانیس و

 .165-194(: 2) 23. طب جنوبکمبل. 

 ( 1392نصیری، نسرین )نامه. کارشناسی ارشد رشته . پایانالبالغهتربیت سیاسي در نهج

 ران مرکزی.علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ته

 ( طراحی الگوی تدوین راهبرد امنیت 1393نظامی پور، قدیر و برزگر لداری، شیرزاد .)

 .78-52(: 14)3،فصلنامه امنیت مليهای تجربی. ملی با رویکرد بومی مبتنی بر مدل

 ( .از نظریۀ عدالت جان رالز در نظام های 1393یاری قلی، بهبود و ضرغامی، سعید .)

 .100-123(: 2) 13. نوآوری های آموزشي. منوتیک انتقادیآموزشی: رویکرد هر

 ( .عوامل مؤثر بر تربیت دینی 1397یزدخواستی، علی؛ بابایی فرد، اسداله و کیانی، اعظم.)

 . 129-152(: 4) 3. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالميدانشجویان دانشگاه کاشان. 

 های نهضت ها و داللت(. آموزه1397مرادی، مرتضی. )زاده، محمدرضا و شاهیوسف

27-(، 27)13، دو فصلنامه علمي پژوهشي تربیت اسالميعاشورا برای تربیت سیاسی. 

7. 
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