
ارائـه  1394، در سـال  ن برگـزار شـده  که توسط سپاه تهـرا همایش الگوي فرماندهی و مدیریت جهاديان حسین ظفري و عمار حاجی حسینی در مقاله توسط آقایاین 
.گردیده است

١

لرحیمابسم اهللا الرحمن 

اصلی ترین الزام آموزشی نوین فرماندهان و مدیران؛تعیین اهداف آموزشی

2عمار حاجی حسینی،1حسین ظفري

چکیده
کارکرد آموزشتضمین اثربخشیوایجادعاملنخستینواقعدروکارکنانآموزشيزیربرنامهگاماولینآموزشیتعیین اهداف

وشـد خواهـد فـراهم اثربخشینقشهعنواني بهزیربرنامهبرايتريعینیمبنايشودانجامدرستیاگر بهکهتاستوانمندسازيو 
در حقیقت تعیین الزامـات  . و بسیاري دیگر از موضوعات را به وجود خواهد آوردشغلیيهاحوزه،یسازماناهدافباآنتطابقامکان

الزامات نوین آموزشی موضـوعی اسـت   به عبارت دیگر . موزش مشخص و معین گرددآموزشی میسر نخواهد شد مگر آنکه هدف از آ
-، الزامـات سـخت  قانونی، محتوا و نحوه آموزش، شیوه ارزشیابی و محـیط متفـاوت  الزاماتاي چون سیال و متنوع که ابعاد گسترده

وابسـتگی مسـتقیمی بـه هـدف     ته که همه آنها د را در برگرفبکارگیري استاو حتی نحوهافزاري و بسترسازي الزامات نوین آموزشی
. آموزش دارد

شناسی آمـوزش  درك روشگان هدفلذا . الزامات نوین آموزشی از هدفی به هدف دیگر قابل تغییر استکه توان گفت میبه واقع 
بـر همـین اسـاس ایـن     . مدیران و فرماندهان نقش تعیین کننده و بسزایی در تعیین الزامات نوین آموزشی براي آنها خواهد داشـت 

. را تسهیل نمایدشناسی تعیین اهداف، راهکار مشخص نمودن الزامات نوین آموزشمقاله در پی آنست تا با ارائه روش

؛رویکرد سیستمیاهداف آموزشی، تعیین الزامات نوین آموزش،،مدیرانفرماندهان وآموزش:کلیديکلمات

مقدمه.1
-مـی ادامهراآنزندگیطولدروکندمیآغازتولدهنگامازراآموختنانسان. استسازيانانستربیتوتعلیمرسالتوهدف

صورت رسـمی یـا   بهدیگربخشوگیردمیصورتجامعهوخانوادهدرتصادفییاوعمديغیرصورتبههاآموختنیازخشی، بدهد
.ارائه می شودمربوطه یا به صورت ضمن خدمت موضوعات تخصصیموسساتونهادهادر 

پایـه  هـاي انسـان  بـه ویـژه در سـازمان   هـاي مختلـف   تربیت و آموزش مداوم نیروي انسانی در سازماندر دنیاي متحول کنونی،
و ح مـدیریتی  وویـژه در سـط  ه بپرداختن به آموزش کارکنان،فلذا.داراي اهمیت و جایگاه خاصی است،سپاههمچون)محورانسان(

.شوداین نهاد انقالبیو اثربخشی در ییباعث بهبود کاراتواندیم،شدهدقیق و حسابيهايزیربرنامهبافرماندهی 
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و سـازگاري  دستیابی به سرمایه انسـانی ترین وسیله ها براي منابع انسانی به عنوان یکی از اصلی توانمندسازيامروزه آموزش و 
.و جایگاه و اهمیت راهبردي آن در بقاء و توسعه سازمان نمایان شـده اسـت  و از این رشودیها قلمداد مسازماندر ،با شرایط تغییر

عباس زادگـان و تـرك زاده،  (صحیح و اصولی است يزیربدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه
13:1379(.

ازمان سلسله مراتبی به سمت سازمان تخت در حـال  هاي نظامی از حالت ساختار و سدهد که سازمانروندهاي جهانی نشان می
مدیران میانی حذف شـوند و در  الیۀ سازمانی به حداقل خود برسد و این موضوع سبب خواهد شد تا سلسله مراتب. باشندتحول می

. شان آمادگی الزم را نداشته باشندنتیجه مدیران اجرایی جدید براي انجام مسئولیت

درتـدریجی پیشـرفت باال،هايردهدرفرماندهیبرايآموزششیوة مهمترینزیرااستشدیدترمسلحنیروهايدردشوارياین
-میافسرانکهتجاربیتانمودپیداهاي نوین آموزشی راشیوهبایدآنگاهشودحذفردهیکاگر. استدرجاتومراتبسلسلهطول

سـازمان یـک ازمهمتـر بسیارمسلحنیروهايمورددرمسألهاینواقعدر. کندجبراننمایندکسبردهآن درفرماندهیباتوانستند
نیروباال،سطحرهبريهايموقعیتبرايخارجازتواندمیسازمانیکزیرااست

پیچیدگی این موضوع براي سپاه پاسداران زمانی مضـاعف خواهـد   .دهدمیپرورشرارهبرانشمسلحنیروهاياماکند،استخدام
گذرد و بسیاري از نیروهاي با تجربۀ گذشته ایـن سـازمان در حـال    دانیم این سازمان بیش از سی و پنج سال از عمرش میشد که ب

. ال جوانگرایی استبوده و این نهاد انقالبی در حبازنشسته شدن

ا؛ عالوه بر آمـوزش، تربیـت و   عالوه بر این در برخی از سازمان ها همچون سپاه  پاسداران به عنوان یک نهاد انقالبی و تکلیف گر
دربـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـري      . اي در توانمند نمودن و تعالی مدیران و فرماندهان خواهـد داشـت  تعالی نیز نقش تعیین کننده

:فارساستانمسلحنیروهاىهايیگانمشتركنظامىمراسم

نیرومنـدتر راخودبایدروزبهروز-انتظامىنیروىچهبسیج،چهسپاه،چهارتش،چه-مسلحنیروهاى
وسـاخت درنـوآورىِ چهاگرنیست؛تجهیزاتوسالحساختدرفقطنوآورى. اینیعنىنوآورىکنند؛
درنـوآورى امـا اسـت، مهـم هـاى نـوآورى ازیکىتسلیحاتىجدیدروش هاىآوردنوجودبهدرابتکار

دسـتورالعمل  درنـوآورى پشـتیبانى، هـاى شیوهدرنوآورىتشکیالت،وسازماندهىدرنوآورىآموزش،
.1استالزماین ها،ىهمهرزمى،هاى

از سوي دیگر اگر بپذیریم که مهمترین قسمت آموزش و تعالی، هدف می باشد آنگاه خواهیم پذیرفت که بـراي تـدوین اهـداف    
.آموزشی نیازمند یک روش و متدلوژي مشخصی به منظور دستیابی به اهداف هستیم

می توان گفت که با تغییر شیوه هاي سنتی مدیریت و فرماندهی و نیز در نظر گرفتن توامان موضوعات تحـول و تعـالی   در واقع
در این راسـتا  . سپاه پاسداران، نیاز به شیوه ها و الزامات نوین آموزشی و تربیتی براي مدیران وفرماندهان این نهاد انقالبی می باشیم

اهداف آموزشی، کمک می نماید تـا از ایـن طریـق الزامـات نـوین آموزشـی و تربیتـی سـطوح         وجود یک متدلوژي مشخص تدوین 
لـذا بـه نظـر مـی رسـد کـه اگـر        . مدیریت و فرماندهی در سپاه مشخص و اقدامات الزم براي تحقق این الزامات نوین به انجام برسد
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ه یکی از بهترین شیوه هاي تدوین اهداف آموزشی بپذیریم آموزش در سپاه یک سیستم تعریف شده است بنابراین می توان گفت ک
. این سازمان، ایجاد یک سیستم خبره براي تعیین اهداف آموزشی می باشد

توان، توانمندسازي نیروها را انتظار داشـت و بایـد در   هاي سنتی آموزش نمیهمۀ این موضوعات نشان از ان دارد که دیگر از طریق سیستم
تحـول در  بـه عبـارت دیگـر    . یاز پاسدران، تحول ایجاد نمود و الزامات نوین آموزشی متناسب با آن را نیز فراهم نمـود هاي مورد نزمینۀ آموزش

ت نوین آموزش می بایست حول یک محور مشـخص، ایجـاد   لذا الزاما. حوزه آموزش نیازمند الزاماتی متفاوت نسبت به گذشته است
.هم افزایی نمایند

کلیهبنابراین. سازدیمفراهمرا محوري اثربخش حول،مهمعناصری سایردهسازمانبرايمناسبیستراهداف، بتعیینبنابراین 
... و)مـادي وانسـانی، مـالی  (محـدود  امکانـات ومنابعاز سایرموثراستفادهنحوه ارزشیابی، ،مناسبآموزشیمحتوايالزامات اعم از 

تاًینهاوهادورهاثربخشی،مشخص نمودن اهداف آموزشیدر واقعچون. استعلمیدقتوتأملشایستهروایناست ازآنازتابعی
.توان به صورت فرمولی زیر ارائه دادکرد؛ به عبارت دیگر این موضوع را میخواهدتعیینراآموزشکارکرد

الزامات نوین آموزشی = f ( روزرسانی اهداف آموزشیتعیین و به )

آغازنقطهآموزشیاهدافتعییناینکهنتیجه. داردکارموفقیتوکیفیتدرمهمیاثرآموزشیاهدافتعیینوتعریفنحوهفلذا
؛نداردوجودتوانمندسازيوآموزشفراینددرآنازترمهميافهیوظهیچگفت)1987(راملرباهمسوتوانیمواستآموزشنوعهر

موثر، قابل توجیه و اجرا باشد که بر مقرون به صرفه،تواندیگران است و زمانی مپر هزینه و کارکنان در هر سازمان آموزش چرا که 
به همین دلیل پژوهش حاضر .اجرا شودگردیدهنییمناسب و علمی و در قالب الگو و چهارچوبی از پیش طراحی و تعاهدافاساس 

باشدیم» ییستمبا رویکردي ستعیین اهداف آموزشیمدل و روشی است براي «ارائه به دنبال 

مفاهیم و مبانی.2
مدیرانفرماندهان و توانمندسازيو آموزش -2-1

توانـد در هـر یـک از سـه دامنـه      تغییـر مـی  . تغییر در فرد آموزش گیرنده استفرایندي است که هدف اصلی آن ایجاد آموزش
برنامـه آموزشـی مـدون و    ه الزم است کـه یـک   براي ایجاد این تغییرات در فرد آموزش گیرند. ایجاد شود3و نگرش2، مهارت1دانش

منسجم تدوین گردد و چون طراحی یک برنامه بدون تعیین دقیق اهـداف آن ممکـن نیسـت، تـدوین اهـداف آموزشـی از اهمیـت        
.بسیاري برخوردار است

قرارمـی مدنظرنسانیامنابعو تعالی توانمندسازيبرايمدیرانآموزشوکارکنانآموزشتربیت در سازمان ها شاملوآموزش
توسـعه ،شـود مـی تلقـی مشـکالت ازبسـیاري کلید حلمدیرواستمدیریتها،سازمانمهماجزاءازیکیکهمنطقاینبا. گیرد
. ها استسازمانیدهبهرهوآنانآگاهیافزایشدرگامیتربیتوآموزشهايروش

١ - Knowledge
٢ - Psychology
٣ - attitude
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وانسـانی منـابع توسعهزیربنايآموزش. استاستوارآموزشبر اساس آنعامدر مفهومتوسعهبنیان: دیگویم1دراپراچویلیام
منـابع نـوآوري وخالقیـت وانتقـادي تفکراندیشیدن،بهنیازهاسازمانوکشورهاپیشرفت. کشورها استدهنده توسعهعاملاولین

مجهـز و بلندمـدت مـدت کوتـاه يهـا يزیررنامهبونوینهايمهارتبههاسازماندرمدیرانکهاستضروريبنابراین؛ داردانسانی
در یامـروزه بـه خـوب   اثر مدیران برجسته در موفقیت سـازمانی . کنندها ایفا میمدیران همواره نقش مهم و حیاتی در سازمان. شود

عنـوان  ه دیر را بـ عصر حاضر، ميهااز سوي دیگر پاسخ سریع به تهدیدها و فرصت. بارز و آشکار است،هاي موفقبسیاري از سازمان
ها به مدیران شایسـته بـیش از پـیش آشـکار     ها مطرح ساخته که بر این اساس نیاز سازمانمنبعی حیاتی در حل مسائل در سازمان

.مدیران امري ضروري استفرماندهان و برايدر امر آموزش يگذارهیپس سرما. شده است

بـا شایسـتگی   دارنـد و از ایـن طریـق مـی تواننـد      ي خاص خـود را  اهيتوانمندمدیران نظامی شخصیت، ذکاوت و فرماندهان و 
بـه طـور   . ، هدایت و راهنمـایی نماینـد  واگذارشدهي هاتیمأمورمحوري، افراد و امکانات را در جهت تحقق اهداف مشترك و اجراي 

اننـد در شـرایط پیچیـده عمـل     باشند که بتومی و متنوعی چندگانههاي مهارتداشتن مندمدیران نظامی نیازفرماندهان و خالصه، 
ي خود با محیط در حال تغییر پیرامونی، کلیه سازگار سازباید با خالقیت و هاآن. ي در کارها داشته باشنداستهیشاکرده و پیشرفت 

فراینـد  و شـرایط مهـم، در طـی    هاتیموقعمدیران براي پاسخ به فرماندهان و . امور واحد یا سازمان خود را به خوبی هدایت نمایند
سـروکار در هنگـام ضـرورت   راهبردهـا این آموزش مسـتمر و طـوالنی بـا مبـاحثی چـون انتخـاب       . شوندیمآموزشی مستمر آماده 

بنابراین عالوه بر آموزشـی کـه بایـد بـه کارمنـدان داده شـود       . )2،102:2005متحدهاالتیادپارتمان رهبري ارتش(مستقیمی دارد 
هاي آموزشی خاصی را بگذرانند تا بتوانند با وظـایف مـدیریت و سرپرسـتی خـود بهتـر      که دورهمدیران و سرپرستان هم الزم است 

هاي نامناسب ها با یادگیري شیوه هاي جدید مدیریت، عادات و روشآن. آشنا شوند و کارهاي خود را به نحو مطلوب تر انجام دهند
سـته چنـین   هاي خاصی داراي چنان تربیت فکري شـوند کـه شای  زشباید طبق آموو فرماندهان مدیران . و کهنه را کنار می گذارند

.)50:1372طوسی،(مقام پرمسئولیتی بشوند

اهداف آموزشی-2-2

. هر گونه فعالیت آگاهانه منطقی و ثمر بخش مبتنی بر قصد و غرضـی مشـخص اسـت و هـدف یـا اهـدافی را دنبـال مـی کنـد         
. )3(بیانیه هدف سازنده هسته ایست که سیستم حول آن رشد مـی کنـد  هر. شخصه هر سیستم هدف آن استمهمچنین بهترین 

اي آن ها، تنظیم روش انتخاب دروس، محتوهمچون فرماندهان و مدیران تعیین سایر الزامات آموزشی ف آموزشی معیاري براي اهدا
-و داراي اهمیت زیر می)1(است...، انتخاب و تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی وتهیه آزمون و وسایل ارزشیابی، هاي آموزش

:باشد

 هاي نسبی اجراي آنبرنامه و تعیین اولویت،آموزشینوین کمک و هدایت در انتخاب محتواي.
آموزشی مناسبنوین هاي کمک به انتخاب روش.
 از آموزش گیرندگان در پایان دوره مشخص کردن انتظاراتکمک به
مناسبارزیابینوینهايکمک به انتخاب روش.

١ - William hdraper
٢ - Headquarters, department of the army
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کمک به انتخاب ابزارها  و بسترهاي انتقال مطالب
 در مـورد  هامدیران برنامهمدرسان وامکان برقراري ارتباط با سایران، شامل آموزش گیرندگان، نمودنکمک به فراهم

.برنامه آموزشی

سیستم خبره -2-3
ش متقابل داشته و کل واحـدي را بوجـود مـی آورد و بـه     کنش و واکن،عناصر و اجزایی که با هم ارتباطاي از سیستم مجموعه

ها شامل سه عنصر اصلی در واقع سیستم آموزشی فرماندهان و مدیران، همچون سایر سیستم. )5(سمت هدف معینی حرکت کنند 
صـالح مجـدد   ورودي، فرآیند و خروجی است که در تعامل با محیط پیرامون خود بوده و از طریق بازخوردهـاي موجـود اقـدام بـه ا    

).1شکل شماره ( ورودي و فرایندها می نماید 

نماي کلی و شماتیک یک سیستم: 1شکل 
. گـردد، مـی باشـد   سیستم می شود و سبب تحرك سیستم مـی  دروندادهاي آن یا آنچه بنحوي وارد،اولین گام در هر سیستم

هـاي  تعریفدومین عنصر، فرآیندهاي یک سیستم است؛ .دتحت تاثیر قرار می دهکل سیستم را ،انتخاب درست یا نادرست درونداد
ها یا عملیات خـود  سیستمی دروندادها را درجریان فعالیتهر: ترین تعریف از فرآیند عبارتست ازساده. مختلفی از فرایند شده است

کـار یـا   .فرآینـد گوینـد  راسیسـتم مـی شـود   جریان تغییر و تبدیل آنچه وارددر تعریف دیگري آمده است که .دگرگون می سازد
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؛ دیگر تعریفی است که ارائـه  فعالیتی که سیستم ورودي ها را به خروجی تبدیل می کند و براي ورودي ارزش افزوده ایجاد می کند
).6(شده است 

.ک سیستم معموالً براي داشتن ویژگی هاي کلی زیر طراحی می شودیدر واقع 

عملکرد باال
زمان پاسخگویی مناسب
اطمینان خوبقابلیت
قابل فهم بودن
انعطاف پذیري

صورت که وقتی قواعد افزایش می یابند پایگاه دانش، انـدك انـدك   نبه ای. ، دانش می تواند بتدریج افزایش یابددر یک سیستم
ی شـوند،  اگر قواعد به نحو صمیمی طراحـ . بزرگتر می شود به گونه اي که نحوه عملکرد و صحت کار سیستم دائماً کنترل می شود

. ن ها به حداقل می رسد و یا حذف می شود و این کار از عواقب نامطلوب و پیش بینی نشده جلوگیري می کندآتضاد بین 

یسیستمرویکرد مبتنی بر اهداف تدوین .3
د از و سـپس بعـ  ) درونـداد (اي است که از یکسو اطالعاتی خـاص وارد شـده   ها شامل مجموعهمطابق آنچه که بیان شد، سیستم

در ادامـه ایـن رونـد جهـت     ). برونـداد (دهد سپري نمودن یک سلسله فرآیندها و پردازش اطالعات، نهایتاً خروجی الزم را بیرون می
در این بخـش مبتنـی   . تدوین اهداف آموزشی نوین مدیران و فرماندهان ارائه و پارامترهاي تاثیرگذار بر این موضوع بیان خواهد شد

در قالـب  عوامل تاثیرگذار، اسـتخراج و  سال اخیر، 10هاي آموزشی سپاه پاسداران طی و تجزیه و تحلیل برنامهبر تجارب نگارندگان 
. شده استهاي آموزشی ارائه روشگان تولید اهداف برنامه

دروندادهاي سیستم اهداف آموزشی-3-1

را طراحی نمـوده و بـراي   اشد، نظام آموزشیخوآرمانها، چشم اندازها و اهداف بلند مدت براي دست یافتن به هر سازمانی
تـر  این اهداف بایـد بـه اهـداف آموزشـی جزئـی     .را تدوین می نماینداهداف و استراتژیهاي کلی نظام آموزشیرسیدن به آنها، 

وزش بـه  مورد توجه باشد و اصول مرتبط با آمسازمانقوانین و مقررات حاکم بر همچنین در تدوین این اهداف باید . تبدیل شود
.عنوان منبع استفاده گردد

هاي جامعه و سـازمان توجـه داشـت و همزمـان بـا تغییـر و تحـوالت، نـوع آمـوزش و          در بررسی ها باید به تحوالت و دگرگونی
. روند تغییر و تحوالت سازمان یا نیازهاي سازمان یکی از شاخصهاي مهم در تعیین نیازهاي آموزشـی اسـت  . موضوعات را تغییر داد

هـاي آموزشـی،   به دنبال تحول و تعالی است، الزم است که برنامه) دهه پیشرفت و عدالت(اکنون که سپاه در دهه چهارم انقالب لذا
موضوعات فرهنگ سازمانی، معنویـت،  چون همموارد مختلفیسازمانی سپاهنیازهاي .  متناسب با نیازهاي این سازمان متحول گردد

جمله نیـاز هـاي   ازاز سوي دیگر . را شامل می شودقالب اسالمی در شرایط جدید و بسیاري دیگر نقش پاسداران در پاسداري از ان
هاي انقالب اسالمی نشان دهنده پویـایی  ویژگی. شامل می شودسپاه را هاي آموزشی فعالیتو اصلی که بخش عمدهانقالب اسالمی

ی باشد نیازهایی که براي بقاي انقالب در مقابل دشمنان و رسـیدن بـه   باال و نیازهاي نوشونده انقالب اسالمی در هر مقطع زمانی م
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اهداف در هر مرحله از فرآیند انقالب اسالمی تغییر کرده و متفاوت می باشد پاسداري از چنین انقالبی نیز قاعدتا بایـد متناسـب بـا    
هاي مورد نیـاز سـپاه نیـز بایـد از     المی اهداف و برنامهلذا به فراخور پویایی و نوشوندگی انقالب اس. این نیازهاي نوشونده انجام گیرد

بـراي آنکـه بتوانـد مسـئولیت     1به همین منظور سپاه به عنوان یک مجموعه نهادي. سیالیت و نوشوندگی قابل قبولی برخودار باشد
ي انقـالب اسـالمی بـه    پاسداري را همچون گذشته به شایستگی انجام دهد باید به طور مستمر از طریق شناسـایی و تبیـین نیازهـا   

. هاي خود متناسب با نیازهاي هر مرحله از انقالب و تهدیدات متصور دشمنان در آن مقطع بپردازدبازتعریف اهداف و برنامه

اهـداف و  به سمت حرکت انقالب و به تبع آن سپاه پاسداران انقالب اسالمیهمچنین با در نظر گرفتن تغییر و تحوالت و روند
شود و باید مشکالت آینده را رفـع  گردند و چون برنامه آموزشی در آینده اجرا میها مشخص میها و کاستی،  ضعفودهاي خآرمان

آموزشـی سـپاه بـه ویـژه در     منبعی براي تعیین اهـداف انقالب اسالمیآیندهمحیط بینی تغییر و تحوالت در پیشنماید پس 
. خواهد بودسطوح مدیریتی و فرماندهی

ــدارا ــوزش و طرف ــت،ن آم ــر تربی ــرفت فراگی ــی انپیش ــیل م ــف    را اص ــراي کش ــه ب ــت مطالع ــر اهمی ــد و ب ــق دانن عالئ
تاکید دارند و اینگونه اطالعات درباره فراگیـر  خارج از محیط آموزشی فراگیر و مطالعات زندگی فراگیر ، نیازهاي تربیتی فراگیر

مشـکالت در مقابل بسیاري از جامعه شناسان معتقدنـد تجزیـه و تحلیـل    . می دانندتربیترا منبع اصلی تعیین اهداف آموزش و 
منبع اساسی انتخاب اهداف آموزشی می باشند و محیط آموزشی به عنوان یک نهاد اجتماعی باید به فراگیران کمک نماید سازمان

ارزش یلسوفان تربیتی هسـتند کـه عقیـده دارنـد     در این بحث فدیگرگروه . داشته باشندسازمانتا برخورد موثري با مسائل جدي 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و این ارزش ها منبـع تعیـین اهـداف بایـد     تربیتبه واسطه آموزش و هاي اساسی زندگی

دیگـر دارد و آن  در کنار این اقدامات ، وظیفه اصـلی  تربیتدر کنار این گروه ها بسیاري از دانشمندان اعتقاد دارند آموزش و . باشد
ي حاضر در آن می باشـد کـه   ارزشها و شاخص هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي جامعه و گروه هانشر  و توسعه 

.این ارزش ها و شاخص ها به عنوان منبعی مهم براي تعیین اهداف بشمار می رود

یـرا کتـاب هـاي درسـی مـنعکس کننـده       معمولی ترین منبع تعیین اهداف آموزش هستند زتدوین دروس، نظر متخصصان 
اصـول تعلـیم و تربیـت و    منبـع دیگـر مهـم در تعیـین اهـداف آموزشـی ،       . می باشـند هانظریات و تصورات انها از همین هدف

نکه ذینفع اصلی در سازمان هاي آموزشی فراگیران می باشند و تغییرات حاصل شـده  می باشد با توجه به ایروانشناسی یادگیري
براي نمونه می توان به آگاهی از شرایط الزم براي یادگیري بعضی مطالب با (آنها محصول نهایی نظامات آموزشی می باشد در رفتار 

همچنین از این اصول در غربـالگري اهـداف   .  ، پس باید این اصول از منابع اصلی باشند) استفاده از اصول رونشناسی تربیتی نام برد
.ودتدوین شده می توان استفاده نم

تدوین، اصالح و بهبود اهداف آموزشی یک فعالیت مستمر و مداوم در تمامی کشور ها و نظامـات آموزشـی آنهـا مـی باشـد بـه       
سـطوح علمـی   (پـائین تـر و بـاالتر   اهداف آموزشی دوره هاي، اهداف آموزشی قبلی: همین دلیل باید به عواملی همچون

کند و روز بـه روز شـکلهایی   خورد اما تکامل پیدا میطاف دارد، سازمان به هم نمیاین خاصیت یک موجود زنده است که با اقتضاء زمان و با نیاز زمان قابلیت انع1
23/4/89. تواند خودش را به روز کندشود؛ او میشود، جاري میتواند او را قادر کند به بر آوردن نیاز، بر او عارض میکه می
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توجـه  ... ارائه شده توسط سایر عوامل ذینفـع در آمـوزش و  قدامات اصالحیدرخواستهاي ا، نتایج آموزشهاي قبلی، )تحصیلی
.داشت

هـا  تـرین ورودي نکته دیگر آن است که در تدوین اهداف آموزشی الزم است که به بازخوردهاي سیستم به عنوان یکی از کلیدي
تعریف شـده اسـت   » نداد پس خورانده می شودفرایندي دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطالعات به درو«بازخورد .توجه شود

.دادها شناخته می شودبه عنوان یکی از درونبازخوردهابر همین اساس 

کـادر  (انسـانی منابع، )بودجه و اعتبارات، هزینه(مالیمنابعدر جریان تدوین هر سیستمی نیازمندي هاي عمومی همچون 
امکانـات  (کالبديمنابع، ) سازمانروندهاي اقتصادي و جامعه شناختی و جمعیتیآمار و اطالعات درباره (آماريمنابع، ) اجرایی

.، وجود دارد که در ابتداي تدوین هر سیستم باید مورد توجه بوده و بیش بینی گردد... و) و تجهیزات

فرایندهاي سیستم اهداف آموزشی -3-2

بستگی به نوع ماموریت و رسالت سـازمان  ر سازمان با سازمان دیگر، اهداف ه.  دومین گام در سیستم، فرایند یا تبدیل می باشد
مـی  خاص جامعه ... وهاي آموزشی، تابع شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و مذهبی به همین دلیل اهداف سازمان. دارد
جه رسید که درونداد هـا سیسـتم ، مـواد    با توجه به تعاریف ارائه شده در قسمت اول و ابتداي قسمت دوم می توان به این نتی. باشد

به دنبال فراینـدهاي  زوده براي آنها می باشد در ادامه، این مقاله ها و افزاینده ارزش افاولیه آن و فرایند سیستم ، کارخانه تبدیل آن
به سه نوع فرایندهاي اصـلی،  و در این نوشته فراینددمورد نیاز براي تعیین و تدوین اهداف آموزشی با استفاده از دروندادها می باش

.گرددفرایند هاي مدیریتی و فرایندهاي پشتیبان تقسیم می

فرایند اصلی-3-2-1

منابع و استخراج اطالعـات و  اولین فعالیت در هر سیستم انتخاب بهترین)  دروندادها(تعیین منابع و استخراج منابع از آنها
تحلیـل و بررسـی کلیـه    .  گردیـد می باشد که ما این مورد  را در قسمت اول ارائـه  عنوان درونداد سیستمهها از آنها بمندينیاز

دلیل اینکه سازمان ها و نظامات آموزشی با یکدیگر داراي تفاوت هاي اساسـی  ه دومین فعالیت در این مرحله می باشد بدروندادها
از دروندادهاي منحصر به فرد خود منتج مـی شـوند   می باشند پس هر سازمان و نظامی اهداف مختص به خود را دارد و این اهداف

هدف اصلی این عمل مشخص کردن هـر  . پس تیم تدوین اهداف باید دروندادهاي استخراج شده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند
)3. (آنچه که می بایستی بوسیله یک سیستم مورد استفاده قرار گیرد تا موجب تسهیل در تدوین گردد

گام بعدي در این مرحله می باشد در این گـام تـدوین گـران بـه     تدوین شده و ارائه لیست اهداف پیشنهادي ارائه اهداف
. اهداف اولیه بسیاري با توجه به درونداد ها دست می یابند که آنها را باید براي گام بعدي به صورت لیستی پیشنهادي ارائـه نماینـد  

شده اولیه می باشد با توجه به بوجود مسائل قابل توجهی در نظامـات تعلـیم و تربیـت،    دلیل این امر نیاز به غرباگري اهداف تدوین 
.این لیست جهت گذر از فیلتر ها و تدوین اهداف نهایی تهیه می گردد



ارائـه  1394، در سـال  ن برگـزار شـده  که توسط سپاه تهـرا همایش الگوي فرماندهی و مدیریت جهاديان حسین ظفري و عمار حاجی حسینی در مقاله توسط آقایاین 
.گردیده است

٩

ف به دست آمده آموزش از مطالعه منابع یاد شده در قسمت اول به قدري زیاد است که هیچ نظام آموزشی نمی تواند اتعداد اهد
به عالوه، بعضی از این اهداف نه تنها با همدیگر ارتباطی ندارند ، بلکـه متنـاقض هـم    . آنها را در برنامه اي منسجم منظور نمایدهمه 

.  شوندده میبرگزیو غربال، تعداد معدود و محدودي از هدف هاي بسیار مهمی که با هم سازگارندبه ناچار می باشند بنابراین 

، شامل بررسی ارزشهاي مشخص و قابـل  اجتماعیفلسفهو ) فلسفه تعلیم و تربیت( فلسفه آموزش تطبیق اهداف اولیه با 
دفاع، آشکار ساختن عقاید، نگرش هاي فرد و تنظیم چهار چوبی براي تصمیم گیري و عمل بر اساس تصـمیمات اتخـاذ شـده مـی     

ه هدف هاي نا همگن و گوناگون، کـه از مطالعـه منـابع    براي انتخاب گروه معدودي از انتخابهاي همگن و مهم از بین مجموع. گردد
ماننـد یـک   آمـوزش استنتاج شده اند، مالك و معیاري الزم است تا هدف هاي غیر مهم و متناقض کنار گذاشته شـود کـه فلسـفه   

مـی  سازمانزشی آن اولین معیار انتخاب اهداف آموسازمانیو فلسفه اجتماعی هر فلسفه آموزش . می دهداین کار را انجامگرغربال
)3.(باشد

با توجه به اینکـه انسـانها ذینفـع    . سومین غربالگري اهداف پیشنهادي می باشدتطبیق اهداف اولیه با روانشناسی یادگیري 
نظام آموزشی می باشند پس بکارگیري اصول روانشناسی در تدوین اهداف می تواند به عنوان تضمینی بـراي تحقـق اهـداف باشـد     

از طریق یادگیري قابل که یادگیرنده رفتارمورد انتظار در یگر روان شناسی این است که هدف آموزش یعنی تغییرهمچنین نقش د
تمیز بین تغییرات قابل دسـتیابی و غیـر قابـل دسـتیابی در نتیجـه فراینـد یـادگیري،        : از موارد استفاده می توان به .حصول باشد

هی از شرایط الزم براي یادگیري بعضی مطالب و تحقق انواع خاصی از اهداف، کشـف  تشخیص هدف هاي نیازمند زمان طوالنی، آگا
)7... (این حقیقت که بیشتر تجارب یادگیري داراي نتایج متعددي است و

اهـداف تـدوین شـده بعـد از     . یکی دیگر از غربال هاي اهداف پیشـنهادي مـی باشـد   تطبیق اهداف اولیه با منابع و امکانات
لگري با فیلتر هاي قبلی نیاز به یک واقع نگري و بررسی منابع و امکانات موجود در سراسر نظام آموزشی دارد با توجـه  تدوین و غربا

به اینکه اجرا مهمترین گام در نظام آموزشی می باشد پس اهداف باید به گونه اي تدوین گردند تا با منـابع و امکانـات در دسـترس    
.بتوان آنها را اجرا نمود

. تدوین شودلیست نهایی اهداف پیشنهاديان باید در پای

فرایند مدیریتی-3-2-2

که در ذیـل بـه صـورت    . در کنار فرایند هاي اصلی در هر سیستمی همیشه نیاز به فرایند هایی براي مدیریت سیستم می باشد
: مختصر به آنها اشاره می گردد

تدوین قوانین و مقررات براي تدوین اهداف)الف

ت منابع انسانی حاضر در تدوین اهدافمدیری)ب

مورد نیاز براي تدوین اهداف) هزینه هاي کارکنان، اداري، سرمایه اي، بودجه(مدیریت منابع مالی )ج

محاسبه هزینه تجهیزات مورد نیاز براي تدوین اهداف) د
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تدوین در طول مدت دچار مشکل نگـردد  در اجراي فعالیت هاي تدوین اهداف نیازمندي هاي فوق مورد نیاز می باشد تا فرایند 
.و به سر منزل مقصود برسد

فرایند پشتیبان-3-2-3

تامین امکانات و تجهیـزات  که در این نوشـته  . بعد از استخراج فرایند هاي اصلی و مدیریتی نیاز به فرایند پشتیبان می باشد
در زمـان تـدوین اهـداف بـراي شناسـایی درونـدادها ،       . سـت شده ابه عنوان فرایند پشتیبان در تدوین اهداف شناسایی ،مورد نیاز

امکانات و تجهیزاتی مورد نیاز می باشد که در فراینـد پشـتیبان بایـد    ... تدوین اهداف و اجراي فرایند، تعیین و استفاده از بازخورد و
.را تامین کنندآن

بروندادها-3-3

بـه  رائه گردید، الزم است تا فهرست برونـدادهاي سیسـتم آموزشـی    هاي سیستم اهاي قبل درونداد و فرآیندپس آنکه در بخش
. ارائه گرددشرح ذیل 

فهرست اهداف مصوب آموزشی
فرماندهان و مدیراني از نتایج احتمالی آموزش ایجاد چشم انداز
بوجود آمدن مالك هاي کنترل و ارزشیابی
 جهت دهی به فرایند آموزش
ایجاد انگیزه حرکت و فعالیت
 اي از عناوین، مفاهیم، کلیات و سایر عناصر محتوایی که در درس بیان می شودسیاهه.
آنچه معلم باید ارائه دهد.
باال رفتن تجربه در تدوین اهداف

محیط-3-4

به عنوان نمونه، از یک منظر تعریف محیط براي سپاه پاسداران شامل کل . ها با یکدیگر متفاوت استسازمانی محیطدر آموزش 
بندي نماییم، اجـزاء زیـر حاصـل    باشد که اگر بخواهیم این محیط را تفکیک نماییم و یا به تعبیري فریمه انقالب اسالمی میمحدود

. خواهد شد

 و محیط انقالبتحوالت و دیدگاههاي سیاسی حاکم بر جامعه(محیط سیاسی(
 رسانه ها وارزشها و شاخص هاي جامعه و گروه ها، خانواده (محیط فرهنگی و اجتماعی ، (...
 و ژئوپلتیکمحیط جغرافیایی
 محیط اقتصادي
 قانون اساسی، سند چشم انداز، سند تحول آموزش ، قوانین آموزشی ، قوانین استخدامی و( قوانین و مقررات… (
 تبادل اطالعات علمی و (محیط رشد علمی(...
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 عدم موفقیت نظام آموزشی؛/ میزان موفقیت
کارآمدي سازمان؛
میزان انگیزه موجود در فراگیران؛
 سردرگمی اساتید و فراگیران/ میزان هدایت

فهرست اهداف مصوب؛
ایجاد چشم اندازي از نتایج احتمالی آموزش؛
هاي کنترل و ارزیابی؛به وجود آمدن مالك
جهت دهی به فرآیند آموزش؛
ایجاد انگیزه و تحرك؛
اصر اي از عناوین، مفاهیم، کلیات و سایر عنسیاهه

شود؛محتوایی که در درس ارائه می
آنچه استاد باید بداند؛
باال رفتن تجربه در تدوین اهداف؛

قوانیین و مقررات براي تدوین اهداف؛
مدیریت منابع انسانی؛
 اي، ارکنان،اداري، سرمایههاي کهزینه(مدیریت منابع مالی

؛)ايبودجه
محاسبه هزینه تجهیزات مورد نیاز؛

تحلیل و بررسی کلیه دروندادها؛
ارائه اهداف با توجه به دروندادها؛
تهیه لیستی از اهداف پیشنهادي؛
غربالگري؛
تطبیق اهداف پیشنهادي با فلسفه آموزش؛
دي با نیازهاي انقالب و سپاه؛تطبیق اهداف پیشنها
تطبیق اهداف پیشنهادي با اصول یادگیري؛
تطبیق اهداف پیشنهادي با منابع و امکانات؛
ارائه لیست پیشنهادي نهایی؛
سیر مراحل تصویب اهداف احصاء شده؛

دروندادها فرآیندها بروندادها
اندازهاو اهداف بلندمدت انقالب اسالمی و سپاه؛آرمانها، چشم
هاي انقالب و سازمان؛ها و شاخصارزش
هایکلی نظام آموزشی؛اهداف و استراتژي
قوانین و مقررات حاکم بر سپاه؛
بینی تحوالت آینده انقالب و سازمان؛پیش
مشکالت و نیازهاي انقالب؛
ناسی یادگیري؛اصول روانش
هاي جامعه؛ارزش
نیازهاي تربیت و تعالی فراگیران؛
عالئق فراگیران؛
نیازهاي آموزشی فراگیران خارج از محیط سازمان؛
نظر متخصصان تدوین دروس؛
تر؛هاي باالتر و پاییناهداف آموزشی دوره
اهداف آموزشی قبلی؛
بازخوردها؛
 کادر (، منابع انسانی )هابودجه،اعتبارات و هزینه(منابع مالی

؛)امکانات و تجهیزات(، منابع کالبدي )اجرایی

فرآیندهاي اصلی

یتیمدیرفرآیندهاي 

تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز؛

پشتیبانفرآیندهاي 

بازخورد

مانی؛محیط درون ساز
 محیط : (محیط برون سازمانی شامل

سیاسی، محیط فرهنگی، محیط 
جغرافیایی و ژئوپلتیک، محیط 
اقتصادي، قوانین و مقررات موجود 

و ... مانند سند چشم انداز کشور و
...)نیز محیط رشد علمی و

محیط

وزشنگاه کلی و سیستمی به نظام آم: 2شکل 
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گیري تحلیل نهایی و نتیجه.4
ان تدوین اهداف نه تنها اساسی تـرین بلکـه یکـی از مهمتـرین وظـایف مـدیر      گفتتوانیماز این مقاله ه گیري نهاییتیجدر ن
استفاده از تمـام ظرفیـت   . کوشش براي رسیدن به هدفهاي مطلوب در مدیریت هر سازمان،مستلزم برنامه ریزي است.استآموزشی

.از پیش تعیین شده ضرورت می یابدبراي نیل به اهداف مشخص وهاي سازمان آموزشی

به کمک این نگرش می توان بـه تبیـین   .بهره گرفتن از نگرش سیستمی از اهمیت خاصی برخوردار استدر این مرحله توجه و
در تربیت پرداخت و عناصراین سیستم را مورد ارزیابی قرار داده و نقش هر یک از عناصر این نظام راجایگاه اهداف در نظام تعلیم و

.چنانچه موارد انحرافی مشاهده شود به اصالح آنها پرداختتحقق اهداف تدوین شده تعیین کرد و

همچـون  فرمانـدهان و مـدیران   تعیین سایر الزامات آموزشـی  ف آموزشی معیاري براي اهدادر نهایت می توان عنوان داشت که 
، انتخاب و تهیه وسایل آموزشـی و کمـک   و وسایل ارزشیابیتهیه آزمون، اي آن ها، تنظیم روش هاي آموزشانتخاب دروس، محتو

. است...آموزشی و
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