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 چكیده
مطتر    یآموزشت  (یتکنولتو  ) فنتاوری  در مورداستتااده  اریمهم و بس رشتهکی عنوانبه یآموزش ی نظامامروزه طراح

 نیت ا باشتند.  تتر و کارآمتد  متثررتر  یمتواد آموزشت   شودیو آموزش است و باعث م سیابزار تدر یآموزش یاست. طراح

هتای  طراحتی نظتام آموزشتی دانشت اه     یهامثلاهابعاد و  ییشناسا جهتشده در مطالعات انجام یبررس باهدفپژوهش 

 هیت بوده است. جامعته پتژوهش شتامل کل    بیو از نوع فراترک یایروش پژوهش حاضر ک. انجام شد نیروهای مسلح ج.ا.ا

منبتع بتر    08منبع بتود کته ابتتدا تعتداد      .10به تعداد  0202تا  0222 یهاسال یط طراحی نظام آموزشیمنابع مرتبط با 

منتابع مترتبط، بته     عنتوان بهمنبع  02 تیشد که درنها نشیمنبع بر اساس محتوا گز 3.انتخاب شد. سپس  دهیاساس چک

 12بُعتد و   . درکدگذاری و ترکیب مقاالت، طراحی نظتام آموزشتی    بر اساسقرار گرفت.  یموردبررستم  لیروش تحل

دوره  نیازستنجی ، ورودی دانشتجویان هتای  )ویژگتی  یهتا مثلاته از: بعتد تحلیتل بتا     اندعبارتبندی شد که طبقه مثلاه

؛ (شتیوه و ستبک  ، )الزامتات  یهتا مثلاهدرسی(؛ بعد تهیه با  برنامه )اهداف آموزشی، یهامثلاه؛ بعد طراحی با (آموزشی

 یابی دانشجویان و ارزیابی اساتید(.ارز، )ارزیابی محتوا یهامثلاه)منابع آموزشی(؛ بعد ارزیابی با  مثلاهبعد اجرا با 
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 مقدمه
مستلزم طراحی ... اقتصادی و  ،فرهن ی، اجتماعی، ای در ابعاد مختلف سیاسیتوسعه هر جامعه

های نظام منسجم حوزه مرتبط با خود است و این توسعه نیازمند پیشرفت متوازن زیر نظام

امنیت جامعه ارتباط  تولیدکننده عنوانبهباشد. نیروهای مسلح آن می دهندهتشکیلگوناگون 

در  گرفتن قرارتن اتن ی با پیشرفت و توسعه جوامع دارند و در جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل 

پشتوانه  عنوانبهقدرت دفاعی ، موقعیت جغرافیایی خاص و تهدیدات روزافزون دشمنان نظام

محورهای تقویت ترین ادیآموزش یکی از بنی کهازآنجاییاصلی قدرت ملی محسوب شده و 

 .داردآموزش حوزه دفاع در اهمیت باالیی قرار  نظامبهقدرت دفاعی است لذا دستیابی 

 (13.0، الدینیمعین)

 مورداستااده یمختلا هایبخش در است داشتهکه در بر یرگیچشم جیبه سبب نتا یآموزش یطراح

 ،3رییتغ تیریمد ،0یسازمان یمهندس ،1تیایمانند مدت ک ی ریاست. ورود مباحث د قرارگرفته

 یرا ملزم دانسته است که به خارج حرفه ی، طراحان آموزش.دانش تیریو مد 0عملکرد یفناور

 یهیو نظر شناسیمعرفت دگاهدی ظهور باشند ترتا بتوانند در عمل موفق ندازندیب یخود ن اه

 جادیساخته و لزوم ا یراتییرا دستخوش تغ یآموزش یطراح یال وها ،گراییساختن یریادگی

خلق دانش و اکتشاف  یو مشارکت را برا یهمکار ،یفرد نیب یهاتعاملسرشار از  یطیمح

 (2، 13.2،دی رانو  وشیدار ،ینوروز) .استآشکارتر ساخته 

 یرو روندها شیپ هایدر سال یعلم یرشته نیکه ا دهدینشان م یآموزش یطراح یآت اندازچشم 

، تعامل دانش نیشدن ا تریتوان به تخصصیآن جمله م ازرا تجربه خواهد کرد که  یمختلا

بر  تأکید تر،یجد یهابه پژوهش شیگرا ،یآموزش یطرح یتکامل علم یمتخصصان مختلف برا

 یاشاره کرد. )نوروز یریادگیبه انتقال  شتریتوجه ب نیو همچن یرپذیو انعطاف یفرد هایتااوت

 (8-0 :13.2و همکاران، 

                                                           
1 Duration of quality 
2 Organizational Engineering 
3 change management 
4 Performance technology 

5 knowledge management 
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سطح  یهدفمند جهت ارتقا یندیفرا ،تیآموزش و ترب ،مسلح یروهایدر نظام جامع آموزش ن 

و  فیانجام وظا یرفتار مطلوب در کارکنان برا جادیا نیو همچن هامهارتو ن رش و  دانش

: 1300مسلح،  یروهاینظام جامع آموزش ن) .است شدهتعریففرد در سازمان  یشغلهای تیمسئول

سازی پیاده منظوربهکلیدی طراحی نظام آموزشی  هایمثلاه، توجه به ابعاد و بیندراین البته (3.

توجه به  و با روازایناست.  بااهمیتنیروهای مسلح ج.ا.ا بسیار  هایدانش اهارربخش آن در 

زمینه طراحی نظام آموزشی مشخص شد که پژوهش جامعی که بیان ر بررسی مطالعات پیشین در

طراحی نظام آموزشی باشد، صورت ن رفته و هر یک از محققان از  هایمثلاهابعاد و  تمامی

بنابراین در راستای پاسخ ویی به این موضوع، در این پژوهش  ؛اندمنظری به این موضوع پرداخته

مطالعات پیشین به صورتی جامع و با استااده از رویکرد کیای  اساس برتالش شده است تا 

کلیدی طراحی نظام آموزشی مورد شناسایی قرار ب یرد. لذا با توجه به  هایمثلاهفراترکیب، ابعاد و 

پژوهش حاضر ، طراحی نظام آموزشی هایمثلاهو با توجه به اهمیت ابعاد و  شدهمطر موارد 

 اساس برطراحی نظام آموزشی  هایمثلاهلیدی است که ابعاد و ک سثالدرصدد پاسخ به این 

 مطالعات پیشین چ ونه است؟

 مبانی نظری

 :تحقیقپیشینه  -
پژوهشی روزآمد  -طراحی نظام آموزشی ( در تحقیقی با عنوان 13.0) الدینیمعینمحمود 

این نتیجه رسیده که دانشکده  به نیازسنجی سطو  راهبردی اساس بردانشکده مدیریت راهبردی 

تحصیالت  دهندهارائه منحصرباالترین مرکز  عنوانبهراهبردی دانش اه عالی دفاع ملی؛ مدیریت 

، ارائه تربیت ودر سه حوزه کالن تعلیم  مأموریت دارد .ادر ج.ا های راهبردیتکمیلی حوزه

با طراحی نظام آموزشی  نوزایی، تولید و نشر علم اقدام نماید و پژوهشی و -خدمات علمی

به نیازهای تحقیقاتی  ،سطو  راهبردی کشور فعلی و بنیانی مطلوب مبتنی بر نیازهای آموزشی

تحوالت محیطی آموزش راهبردی از  هایپیدایی نوپویایی و  ناشی از مذکور راهبردی سطو 

 راهبردی پاسخ و باشد.های و انجام پژوهش آموزشی و پژوهشی نیازسنجیطریق 

پژوهشی دانشکده دفاع ملی  -بازطراحی نظام آموزشی( در تحقیقی با موضوع 13.2) شیخعلیرضا 

نظام آموزشی دانشکده دفاع ملی که  یافتهدستاین نتیجه  به هاها و گرایشبر تدوین رشته تأکیدبا 

رتبه مراتب )تربیت و آموزش فرماندهان عالیشده از سوی سلسلهنیز با توجه به مأموریت تصریح
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های نظام ااهیم و ارزشم برمبنایرتبه کشوری و مدیران عالی« انتظامی -نظامی»نیروهای مسلح 

علوم و فنون  دستاوردهایاز آخرین گیری زمینه مدیریت راهبردی دفاعی کشور با بهرهاسالمی در

روز( ساماندهی شده که بدون رصد نمودن تغییرات و بروز نمودن نظام آموزشی هم ام با این 

های مأموریتی نخواهد بود و از طرفی فرآیند، قادر به هماوردی علمی و رشد متوازن در حوزه

عنوان نظام آموزشی فعلی به سازیخواست ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر بروز رسانی و بهینه

متولی حوزه دفاع کشور، سبب گردیده تا نیاز به بازبینی و طراحی مجدد نظام آموزشی دانشکده 

یِ دفاعی و در سطو  راهبردی در منظور تطبیق با نیازهای آتی و بروز کشور در حوزهدفاع ملی به

 .ناپذیر گرددنیروهای مسلح، امری اجتناب

تحقیقی با عنوان طر  تدوین نظامی ، 1301در سال  (علیه السالم) حسین اه امام گروه پژوهشی دانش

 سثالکه در این تحقیق به این  انددادهدانش اه را انجام  علمیهیئتآموزشی و توسعه اعضای 

این  درکه  باشدمیچه  علمیهیئتکه نظام آموزشی مناسب جهت توسعه اعضای  شدهدادهپاسخ

شغلی ، سیاسی –دانش اه به سه حوزه کالن عقیدتی  علمیهیئتنیازهای آموزشی اعضای ، پژوهش

، اجتماعی –سیاسی ، اخالقی –زمینه اصلی عقیدتی  .خانوادگی و  –سازمانی و فردی  –

است و سپس با انجام  شدهتقسیمخانوادگی  –ای و تربیتی حرفه –علمی ، تخصصی -سازمانی

نیازهای هر سطح تعیین و نسبت به تلایق و ، شغلی و سازمانی، یتحلیل در سه سطح فرد

 اقدام گردیده است. هاآن بندیاولویت

( در رساله دکتری خود با عنوان تدوین راهبردهای تربیتی آموزشی 1300) آقامحمدیداوود 

نتیجه راهبرد و ترین کامل عنوانبهپس از بررسی راهبردهای مختلف ، افسری نیروهای مسلح

طراحی و استقرار نظام مستقل و مطلوب تربیتی  خروجی تحقیق به این راهبرد اشاره نموده است:

نیل به جای اه ممتاز تربیت و آموزش  هایقابلیتو در جهت افزایش  هاارزشآموزشی مبتنی بر  –

بیین نظریه ق تافسری در منطقه و جهان اسالم، لذا بر اساس این راهبرد محقق از طری هایدانش اه

 وها ، توانائیهانقشاهداف تربیتی و آموزشی؛ نظریات مرتبط با وظایف،  تربیتی مکتب اسالم،

 دادن قرارریزی راهبردی آموزشی و با مدنظر های مدیریت و برنامهتئوری مدیران، هایمهارت

از طریق  تحلیل شکاف وضع مطلوب و وضع موجود های راهبردی در تدوین راهبرد بامطلوب

افسری در نیروهای مسلح  هایدانش اهنیازسنجی آموزشی به تدوین راهبردهای تربیتی دانشجویان 

 پرداخته است.
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 :مفهوم شناسی -

 طراحی نظام آموزشی

 (یتکنولو فناوری )در  مورداستااده اریمهم و بس رشتهیک عنوانبه یآموزش یامروزه طراح

و  یریادگی یشناسروان ینظر یهاهیپا یریکارگبا به یآموزش فناوریمطر  است.  یآموزش

تعامل  نیا جهی. نتکندیاستااده م یآموزش یموجود در حوزه طراح یهااز روش ،یتیترب یروانشناس

و  ییمختلف را به کار بست و کارا یهاهیدر آن نظر توانیاست که م یآموزش رنامهب کی جادیا

مواد  شودیو آموزش است و باعث م سیابزار تدر یآموزش یرا آزمود. طراح کیهر  یارربخش

پزشکان مهندس بهداشت، معماران مهندس فضا و »گاته که  نای باشند ترو کارآمد مثررتر یآموزش

. سازدیرا روشن م یآموزش یطراح تیاهم« هستند یعملکرد انسان هندسانم یطراحان آموزش

 سینوشیو آماده کردن پ میترس ،یذهن هینظر کی میتنظ ای دنیشیاختراع کردن، اند یبه معن یطراح

نقشه  کی هیهدف و باالخره ته کیبه  یابیدست یمنابع برا کارگیریبه اینقشه، اختصاص دادن  کی

توسط افراد  یآموزش ی. طراحباشدیشده است، م نیتع شیکه از پ آنچهحصول به  یبرا یکار

 ،ی)رضو دشویاشاره م نهیزم نیقول در ا نیبه مشهورتر نجایاست که در ا شدهتعریف یادیز

فهم مشکالت  برای مندفرآیند نظام کیساده استااده از  یدر معنا یآموزش یطراح(: .0، 1302

مشخصات  قیدق نییعلم تع یآموزش یطراح هاست.ها و انجام آنحلراه افتنی ،یعملکرد انسان

 یآموزش یطراح .سازدیرا هموار م یریادگیاست که  هاییتیو تداوم موقع یابیارزش جاد،یفرآیند ا

برآوردن  ینظم عرضه آموزش برا جادیو ا یریادگی یهاو هدف ازهاین لیکل فرآیند تحل

 دنینقشه کش یذهن هینظر کی میتنظ ای دنیشیاختراع کردن اند یعنی یطراح درمجموع .ازهاستین

، انو همکار ینوروز) .است شدهنییتع شیهدف از پ کیبه  یابیدست یمنابع برا کارگیریبهو 

13.2 ،31) 

 شناسیروش
استتتت، روش  شتتتدهاستتتتااده 1بتتترای انجتتتام پتتتژوهش حاضتتتر از روش فراترکیتتتب    

هتتتای تاستتتیری و یتتتا ایجتتتاد فراترکیتتتب نتتتوعی روش تحقیتتتق استتتت کتتته بتتترای ترجمتتته

شتتود. متتیهتتای مختلتتف استتتااده   گیتتری از یکپتتارچ ی و مقایستته یافتتته   تئتتوری بتتا بهتتره  

 .هتتتای کیاتتتی استتتت هتتتدف فراترکیتتتب ایجتتتاد تاستتتیری خالقانتتته و یکپارچتتته از یافتتتته  

                                                           
1 meta-synthesis 
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فراترکیتتتب بتتتا فتتتراهم کتتتردن یتتتک ن تتترش   درواقتتتع (13.2فتتتر و همکتتتاران، )حجتتتازی

هتتای کیاتتی مختلتتف، بتته کشتتف    بتترای پژوهشتت ران از طریتتق ترکیتتب پتتژوهش    انتتدنظتتام

ی بتتا ایتتن روش، دانتتش فعلتت  و  پتتردازدهتتای جدیتتد و اساستتی متتی  هتتا و استتتعاره موضتتوع

آورد. بتتته وجتتتود متتتی   مستتتائلرا نستتتبت بتتته  را گستتتترش داده و یتتتک دیتتتد جتتتامع    

فراترکیتتتب مستتتتلزم ایتتتن استتتت کتتته پژوهشتتت ر بتتتازن ری دقیتتتق و عمیقتتتی انجتتتام داده و 

هتتای هتتای کیاتتی متترتبط را ترکیتتب کنتتد. از طریتتق بررستتی یافتتته       هتتای پتتژوهش یافتتته

کننتتد کتته   هتتایی را آشتتکار و ایجتتاد متتی    ههتتای اصتتلی پتتژوهش، پژوهشتت ران وا   مقالتته

 (0222، 1)زیمتتتر .دهتتتدی تحتتتت بررستتتی را نشتتتان متتتی تتتتری از پدیتتتدهنمتتتایش جتتتامع

بتتتترای دستتتتتیابی بتتتته هتتتتدف پتتتتژوهش از روش فراترکیتتتتب، مطتتتتابق بتتتتا ال تتتتوی    

استتت. ایتتن ال تتو شتتامل هاتتت مرحلتته       شتتدهاستتتااده ( 0228) 0ساندلوستتکی و بتتاروس 

 استتتتتتت.مشتتتتتتخص  1استتتتتتت کتتتتتته خالصتتتتتته ایتتتتتتن مراحتتتتتتل در شتتتتتتکل  

 

 سازی روش فراترکیبمراحل پیاده :1شکل

 باشد:سازی روش فراترکیب به شر  زیر می، مراحل مبسوط پیاده1شکل  اساس بر

 پژوهش سؤالمرحله اول: طرح 

چه ، )چه کسی( موردمطالعهجامعه  مانندپژوهش از پارامترهای مختلای  سثالبرای طر  

مورد کنکاش قرار  سثالشود. در این پژوهش، این چیزی، چه موقع و چ ون ی روش استااده می

 «؟اندکدمطراحی نظام آموزشی  هایمثلاهابعاد و »گرفت که 

 

                                                           
1 Zimmer 
2 Sandelowski & Barros 
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 مرحله دوم: مرور ادبیات ساختارمند

در نشریات مختلف  منتشرشدهخود را بر مقاالت  مندنظامدر این مرحله، محقق جستجوی 

-کند. جامعه آماری این مطالعه شامل پژوهشکند و وا گان کلیدی مرتبط را انتخاب میمتمرکز می

اند. لذا، برای گردآوری هایی است که از ابعاد مختلف به موضوع طراحی نظام آموزشی پرداخته

های با کلیدوا ه شدهانجامهای های پژوهش، در جریان مطالعه و در مرحله نخست، پژوهشداده

محتوای ، اهداف آموزشی، آموزشی ریزیبرنامه، سیستم آموزشی، نظام آموزشی، طراحی نظام

در مراکز پای اه اطالعات علمی  0202تا  0222ارزشیابی آموزشی از سال ، آموزشی

خارجی منابع و  و پرتال جامع انسانی 1Sid،0Noormags،3Civilica،0Magiran،.ISCداخلی
2Elsevier،8SAGE،0Eric جستجو گردید. های خارجینامهها و پایانو رساله 

 های مناسبمرحله سوم: جستجو و انتخاب مقاله

ها در فرایند که این مقاله کنددر این مرحله، محقق در هر بازبینی تعدادی از مقاالت را رد می

نتایج اولیه حاصل از جستجو  اساس برگیرد. در پژوهش حاضر قرار نمی موردبررسیفراترکیب 

پارامترهای مختلای مانند عنوان، ، های مناسبمقاله مرتبط شناسایی شد و برای انتخاب مقاله 3.

 استخراج و انتخاب شد. مرتبط منبع 02 درنهایتو  قرارگرفتهچکیده و محتوا مورد ارزیابی 

 مقاالترحله چهارم: استخراج اطالعات م

 جدول درطراحی نظام آموزشی  حوزه در شدهانجامهای اطالعات پژوهش در پژوهش حاضر،

 .اندشدهبندیدسته 1

 

                                                           
1 Scientific Information Database مرکز اطالعات علمی جهاد دانش اهی 

 بانک هوشمند مجالت و نشریات تخصصی علوم انسانی و اسالم  0

 لیهای داخو کنارانس مجموعه مقاالت همایش سازی و نشرپای اه اینترنتی نمایه 3

 پای اه مرجع و نمایش اه دائمی مطبوعات ایرانی نیتربزرگ  0

 پای اه استنادی علوم جهان اسالم .

 ناشرین مطبوعات پزشکی و علمی جهان نیتربزرگیکی از   2

 علمی جهان پای اه اینترنتی مقاالت 8

 مرکز اطالعاتی منابع تعلیم و تربیت 0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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 های کیفیو ترکیب یافته وتحلیلتجزیهمرحله پنجم: 

سازی هاست. این روش برای شاافهدف فراترکیب ایجاد تاسیری یکپارچه و جدید از یافته

ها های عملیاتی و نظریههای موجود دانش و ظهور مدلدر پاالیش حالتمااهیم، ال وها و نتایج 

کند که در میان پژوهش ر موضوعاتی را جستجو می وتحلیلتجزیهاست. در مرحله  شدهاستااده

شناسایی و مشخص شدن موضوع،  محضبهاند و های موجود در فراترکیب پدیدار شدهمطالعه

پردازد که موضوع را به بهترین شکل توصیف کند. در این پژوهش ابتدا بندی میپژوهش ر به طبقه

 اساس برتعیین و ها مقوله مااهیم مشابه، بندیدستهمااهیم مستخرج از منابع گردآوری و پس از 

 شده است. گیرینتیجه وتحلیل  درنهایتماهومی استخراج و  مدل ،آمدهدستبههای مقوله

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 
نیروهای مسلح ج.ا.ا از مباحث مهم است و های طراحی نظام آموزشی دانش اه کهازآنجایی 

ابعاد و  تمامیبهمشاهده نشده است که  مندینظامعلیرغم مطالعاتی محدود تاکنون مطالعات 

 موردتوجهپردازان از جنبه خاصی این موضوع را جوانب موضوع پرداخته باشند و هر یک از نظریه

از منابع  شدهاستخراجمااهیم  اساس بردر این پژوهش از طریق تحلیل محتوا،  اند؛ لذاقرار داده

 شدهاستخراجقرار داده بودند  موردتوجهکه پژوهش ران در مطالعات خود  هاییمثلاهتمامی ، مرتبط

 .اندشدهدادهنشان  1و در جدول 
 طراحی نظام آموزشیدر خصوص  شدهانجاماز مطالعات  شدهاستخراج مااهیم :1جدول 

 منبع و مااهیم( )کدها هامثلاه

ارتقاء شایست ی افراد  -کنترل افراد بر محیط –توسعه توانایی بشری آموزش:  اهداف ،0 کد

 انجام وظایف دررفتار مطلوب  -تحقق اهداف برای افرادتوانمندی  -یای فطرت انسانیاح -

 (13.1،فردانش)

ها و حلراه افتنی -یفهم مشکالت عملکرد انسان برای مندفرآیند نظام، فرایند آموزش: 3 کد

نظم عرضه  جادیو ا یریادگی یهاو هدف ازهاین لیتحل -هموارسازی یادگیری  -هاانجام آن

 آموزش

 (..13)مبینی دهکردی، 

 بینیپیش -یادگیری ارربخش  –ایجاد یادگیری پایدار در محیط متغیر ، اهداف آموزش: 0 کد

 عواطف و هادر دانش، مهارت موردنظر راتیمطلوب آموزش برای نیل به تغی هایروش

 اجتماعی عمده مسائل و هاچالش ها،فرصتبه  ییپاسخ و یچ ون  -شاگردان 

 و بازدار)

 (..13همکاران،

رویکرد  - عینی و تجربیهای داده برتکیهسیستمی:  رویکرد ، رویکردهای آموزش:0 کد

که  رویکرد شناخت گرایی: تغییرات ذهنی - رفتارگرایی: رفتار آشکار ناشی از فرایند آموزش

 بر تحلیل یادگیرنده تأکیددر پس رفتار هستند و 

 (13.8)رام و همکاران،



 

 ر دانش اه های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانفراترکیب طراحی نظام آموزشی د  111

 منبع و مااهیم( )کدها هامثلاه

 کسب مهارت نمره برای، : نتیجه محصول و کوچکخرد ، روش آموزش:. کد

 برای حل مسئله نامه، پایانکالن: نتیجه برونداد و برای جامعه

 کشف یک مجهول و خالقیت، راهبردی: نتیجه پیامد و کالن

 (...1)کافمن، 

روش ، یادار یایقضا، یروش کارگاه، ومیفور، ناریسم، ومیسمپوز، کنارانسگروهی: 

 یتیریمدهای یباز، نقش یاایا، سازیشبیه، یمغز کیتحر

آموزش در مشاغل ، یآموزش خصوص، یروش کارآموز، مکاتبه قیآموزش به طر فردی:

روش نیست:  فعال آن در فراگیر که هاییروش - شدهریزیبرنامههای تجربه، مختلف

 مجازی هایآموزش - ایبرنامهآموزش  - دیداری-روش شنیداری -سخنرانی

 - تمرین شغل -ایاای نقش -بررسی موارد خاص: است هایی که فراگیر در آن فعالروش

 یرو خودآموز

 (13.0، ترجایی)

 (0213)بارو،

 (0228)آلتپاچ،

امکانات و  ؛موردنظر هایبرنامهمحتوای  ؛آموزش شدهتمامهزینه ، الزامات آموزش: 2 کد

 عالقه و توان مربی؛ اصول یادگیری و توان فراگیر؛ عالقه منابع در دسترس؛

 (0212سوالرین،) 

 ییشناسا -ی عوامل آموزش نیب یارتباط منطق -یعوامل آموزش وتحلیلتجزیه، الزامات: 2 کد

های تیفعال دهیسازمان -ی آموزش مسائلبرخورد منظم با  -موجود هایکمبودها و نقص

 یآموزش هایبرنامه تیریکنترل و مد -ی آموزش هایبرنامه

 (..13)مبینی دهکردی، 

: اقدامات اساسی برای مشیخطتدوین  -شناسیمحیط –نیازها  سنجش :نیازسنجی، 8 کد

 هاسیاست: اجرایی کردن ریزیطر  - هافرصتو  هاچالش

 (0212.،مارگینسون)

 ارزشیابی –ترکیب  –تحلیل  –فهمیدن  –اهداف شناختی: دانستن ، اهداف: 0 کد

 رفتار مرکب – شدههدایتپاسخ  –آمادگی  –اهداف روانی حرکتی: دریافت 

 گذاریارزش -ارج نهادن –پاسخ  –اهداف عاطای: دریافت 

 (13.8، رمزی مختاری)

مرجعیت  –داشتن سهم در دنیای علم  –کشف علم  –رسیدن به عزت علمی ، اهداف: 0 کد

 علمیبیفرار مردم از  –استقرار رو  علم در جامعه  –علمی در جهان 

 (13.0، )خیراندیش

امیدوار  – بااراده – گراجمع –دی ران و طبیعت ، خود، متعهد در برابر خدا: ارزیابی، 12 کد

وفادار  - آماده تربیت تخصصی – مدارقانون –سالم  –خالق  – دامنپاک – ناسعزت –

 تحکیم وحدت دینی – فقیهوالیتالتزام به  – نظامبه

)فتحی و اجاره 

 (1302گاه،

دستیابی به علم  -کارآفرینی، نوآوری، خالقیت، علمی مبتنی بر اخالق تحول اهداف:، 0 کد

تقویت خودباوری  –علم  سازیبومی -دستیابی به مرز دانش –برقراری جریان علم  –نافع 

 اسالم و انقالب هایارزشتعمیق  –علمی  افزاییهم –

 (13.0)شجاعی، 

نیات راهبردی کالن از منویات  -رآن و سنتق، بنیادین اسالم هایارزش برنامه درسی:، 0 کد

 اصلی هایمطلوبیت –اسناد باالدستی  –رهبری 

 (13.2)نقیب زاده،
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 منبع و مااهیم( )کدها هامثلاه

 –دانش دفاعی روز  –بینش اعتقادی سیاسی و فرهن ی  –تربیت نیروی انسانی متعالی ، اهداف: 0کد 

 توسعه بینش و مهارت دفاعی مردم –شکوفایی خالقیت  –مهارت فرماندهی 
و  تیجامع ترب )نظام

 (مسلح یروهاین آموزش

 –چ ون ی پدید آمدن تغییرات  –شناخت آخرین تحوالت علم و فناوری ، نیازسنجی: 8 کد

 پاسخ ویی به نیاز ذیناعان

 (1308)صادق زاده،

 (13.0)ترجایی، عرضه گرایی –تقاضا گرایی  – گراییملی –جهانی گراییروش: ، . کد

شناخت  -درک مسائل روز –خالقیت  – اندازچشم –تاکر راهبردی ، نیازسنجی: 8 کد

 محیط

 (..13مبینی دهکردی، )

مسائل و  اخالق: -"شناخت"ها را سائل و معارفى که باید آنم عقاید:منابع: ، .کد 

 یو چ ون  یستیچ"مسائل مربوط به احکام:  - "چ ونه بودن انسان"رهایى درباره دستو

 "انجام افعال

 (..13)ندایی،

 قوای جسمانی و روانی شکوفاسازیاهداف: ، 0 کد

خود در جهات  اقتیل است که به کمال یو ساختن و پرداختن انسان یو اجتماع یفرد تیترب

 گردد نائل یو معنو یماد

 پرستش پروردگار را فراهم آورد میمستق در صراط یآدم تیمقدمات حرکت و هدا

 (..13 ،ی)حجت

 

 لیم و تربیت الهی:اصول تع :هاورودی ویژگی ،11 کد

اصل تدریج و  -اصل عزت  -اصل کرامت -اصل اعتدال  -اصل تعقل -اصل خدامحوری

 گراییعملاصل  –اصل توجه به آخرت  -اصل تاکر -اصل تسهیل  -تمکین 

 (13.3)بهرامی،

 قرار –ایجاد روحیه تعبد  –تربیت خدامحوری برای کسب رضایت الهی اهداف: ، 0 کد

 نیدر ا یکمال آدم -وتاریطافراطتعادل و عدم  –قوای شهوت و غضب تحت تعقل  گرفتن

است که در انسان  ی))عزت(( حالت -و از امور پست دور گردد ابدیاست که کرامتش رشد 

تسهیل  -شده کینزد پایهرفتن و  شیپ آهستهآهسته واندک  -گردد یمغلوب کس گذاردینم

 کمال سویبهسلوک  یاساس یفکر تیو ترب حیتاکر صح -تربیت برای ترغیب 

 (0-3، 1302دهکردی، )

، 1380 ،یآمل ی)جواد

102) 

 

...  -ستین ینیمعلم د اهیبا تعلم، فقط وظ تیهمراه بودن ترب -بیتهذ، نیازسنجی: 8 کد

که ملت  یدانش اه - -دیبده رونیب مثمناز دانش اه  -دیبدان شتریب میرا از تعل تیترب تیاهم

 .وابسته به شرق و غرب درست کند ریرا مستقل و غ

 :.نور، جلد  اهی)صح

 (001 :10)جلد  (80.

کسب دانش برای نظامیان  -فضای دانش اه در جهت اهداف انقالب و دین اهداف: ، 0 کد

هدف اول  –و شجاع  اللهی، باشرفحزب کاردان،مثمن، تربیت افسران  -فریضه است 

تعویض متون آموزش متناسب با –جدی گرفتن پژوهش  –هدف دوم تربیت نظامی ، دانش

نیاز نیروهای مسلح هویت حقیقی اسالمی  –تقویت دانش اه برای کسب اقتدار  –جنگ روز 

 –انقالبی باشند  مثمنافسران باید ال وی جوان  –شناخت ، آگاهی، ایمان، است شامل دانش

 (13.2)نصرت پناه،
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 منبع و مااهیم( )کدها هامثلاه

تبدیل تولید نظریه  –تربیت فکور عالم و محقق دلیر  –بدیع درست  هایراه جرئت بردن باال

تزکیه  –تعلیم برای فعال کردن مغز و ساختن ذهن  – سازاننظریهتقدیر از  –ارزش  و فکر به

 بومی کردن علوم نظامی جدید –همراه تعلیم است 

 -مبانی رشد و توسعه ترینمهمطراحی نظام آموزشی مناسب یکی از ، الزامات: 2 کد

 حاکمیت بخش علمی

 اندازچشمسند 

 –ن اه تربیتی به علم  -نوآوری و شهامت در علم، تقویت خالقیت، برنامه درسی: 0 کد

 گسترش –برمبنای معارف اسالمی  سازی محتوا–هدایت نظام آموزشی برای جذب نخب ان 

 پردازینظریهفضای تولید علم و 

 (1300)عراقیه،

 افزارینرمتحقق جنبش –تحول بنیادین در آموزش عالی نیروهای مسلح ، برنامه درسی: 0 کد

بازن ری متون و محتوای آموزشی مبتنی بر هویت اسالمی ایرانی  –و تعمیق مبانی اعتقادی 

، کوشا، تربیت نیروی توانمند –نیازسنجی آموزشی  –استقرار نظامی ارزیابی آموزشی  –

 نمودن علوم نظامی روز بومی –تقویت تعهد و پایبندی با نظام  -مندعالقه

اسناد معاونت آموزش 

 کل ستاد

پویایی در ساختار آموزش پذیری، ، انعطافهماهن ی، انسجام، دارای جامعیتالزامات: ، 2 کد

 دانایی محور –قابلیت توسعه و پشتیبانی پژوهش ، قابلیت تعامل آموزشی ارربخش –

 (13.8، )کیایی

اصل  -راتییبه تغ لیتما یبه معن ییایاصل پو -میبر تعل هیاصل تقدم تزک، الزامات: 2 کد

 -هادر دوره رییتغ -یقبض و بسط ساختار آموزش -رییتغ تیقابل یبه معن یرپذیانعطاف

 -هاازین هیبه کل ینظام آموزش پاسخ ویی ییتوانا -یآموزش هایدر روش رییتغ تیقابل

 ییهم سو -تیو ترب میقدرت و منزلت تعل یمتعال  اهین.م. از جا ینظام آموزش یبرخوردار

و تعادل  یسازگار -یارتباط و تعادل در مقاطع آموزش -ی آموزش هایتیفعال یآهن  کیو 

 یرگیجهت -یمقدورات و امکانات در حد ضرورت آموزش کارگیریبه -یمقاطع آموزش

 یکاستن از وابست  ین.م در راستا ینظام آموزش

 (..13، )مبینی دهکردی

 هیسرما ،یانسان هیسرما یسازمان یرشد و تعال ،والیتمداریو  یمحورنیدارزیابی: ، 12کد 

سازمان و  بیرون وتعامل سازنده درون  رت،یو بص محوری دانائی ،خودباوریو  یانسان

و  یریپذتیمسئول یو نوآور خالقیت ،یریپذسکیشجاعت و ر ،یکشور، روزآمد

 انضباط میو تخصص، توسعه و تحک یگرائیاحرفه ،یکوشسخت

 (1301)گویا،

مداری و اجتماع دو رویکرد برون -تقاضامحوریترکیب عرضه محوری و روش: ، . کد

 ، پژوهش و مهارتباتربیتتلایق آموزش  -درون مداری. 

 سند جامع علمی کشور()

جهانی بودن –آموزشی  کنندهجبراننقش  –مدیریت صحیح آموزشی ارزیابی: ، 12کد 

جامعیت  –تحوالت  تناسببهآموزش  روزآمدی –پروریاستعداد  –ن ریآینده–آموزش 

اتمام  –آموزش  وریبهره –کیایت مداری –سطح و دوره زمانی ، روش، محتوا، ابعاد هدف

)فتحی و اجاره 

 (1302گاه،
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 منبع و مااهیم( )کدها هامثلاه

پژوهشی، کارآموزی،  هایفعالیتها، ارزیابی ساالنه، آزمون تخصصی، کالس آمیزموفقیت

 سمینارها، مقاالت پژوهشی، داوطلبی، امتحان شااهی و رساله دکتری

، تاکر عمیق ساز، زمینهملی در اقتدار آفریننقش) راهبردیتوانمندی دانش ، ارزیابی: 12 کد

، مسئله حل ، تحقیق،تاکر انتقادی) مهارتیتوانمندی  وضع موجود(اندیشیدن فراتر از 

 هایفرصتاز بهترین  گیریبهره) ن رشیتوانمندی  (یادگیری و فراشناختی در تاکر برتر

 شامل ایحرفهتسلط  (ممکن

ن تحوالت بودن، آگاهی از آخری روزبهداشتن زمینه و بینش علمی، : تسلط بر حوزه مربوط

مستقل، تسلط  صورتبهتوان اجرای پژوهش : سلط پژوهشیت - ه رشته خودعلمی مربوط ب

توان تقبل مسئولیت در حیطه مربوط، توان : شغلی هایمهارت پژوهش هایروشبر 

 ها در محیط شغلیآموخته کارگیریبه

تخصصی، حضور در  هایانجمنعضویت در  ایحرفهحضور : شامل ایحرفهعملکرد 

با  ایحرفه، همکاری هاسازمانارتباط با صنعت همکاری پژوهشی با  - محافل علمی

 مقاله تولیدمحصوالت علمی بازی ر عرصه تولید دانش بودن، تولید کتاب، - هاسازمان

 دوره موقعبهدر خصوص شغل، ساماندهی برای اتمام  گیریتصمیم ریزیبرنامه

بودن، ذهن فعال و سرکش،  نواندیش نو، هایایدهخالقیت توان تولید  شامل: شایست ی فردی

نجکاوی، ناامید نشدن، سماجت و پافشاری پشتکار داشتن، جدیت داشتن، ک - پرسش ری

مهارت  - بودن، شجاعت شکستن مرزهای دانش پذیرریسکورزی  جرئت - پی یر بودن

کار ه خوب با دانشجو، توان برقراری رابطه سازنده داشتن رابطه خوب با استاد، داشتن رابط

ان یزه خودان یخته بودن، تمایل  -تعهد به رشته، عالقه به رشته ایحرفهن رش  - گروهی

 پژوهش

 (1301، )گویا

و امین  داریامانت - سوره بقره 08. علمیتوان  و آمادگی جسمی: ها، ویژگی ورودی11 کد

در آرمان و  قدمرابت - قصصسوره  "1."آیه  سالمت ناس - یوسفسوره "11 " آیه بودن

 "33. "آیه صبر و شکیبایی - سوره نساء "1.1"آیهعادل بودن  - سوره اناال "01"آیه  اهداف

 عمرانآلسوره 

 سوره قصص "0."آیهقدرت بیان  - عمرانآلسوره  "113 " آیه مهربان و با عطوفت

 سوره توبه"8"آیه وفاداری - سوره بقره"18. " آیه علم و دانش

 (13.3، )حجتی
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 منبع و مااهیم( )کدها هامثلاه

 -حسن تدبیر -تجربه کاری  -معیارهای تخصصی )علم و دانش : هاویژگی ورودی، 11 کد

داشتن پشتکار و دروی از  -حسن سابقه  -نظام و انضباط  -شایست ی و کاایت  - صدرسعه

داشتن قدرت  -پاکی و صالحیت خانوادگی  -و داشتن حافظه قوی  تندذهنی -تنبلی 

 -قدرت و توانایی  -باندی همت  - ن ری بلند - ن ریآینده -وتحلیلتجزیهتشخیص و 

 (شجاعت –قاطعیت  -استقامت در برابر مشکالت 

عدالت و  -تسلط بر خشم  -تواضع و فروتنی  -وفاداری  -سخاوت ) ارزشیمعیارهای 

عنایتت به  -رفق و مدارا -داریامانت-در درشتی و نرمی  رویمیانه -رویی گشاده  -انصاف

و  پوشیعیب -به دی ران  نسبت بینیخوش - چینسخنطرد  -صبر و بردباری-کارکنان 

گذشت و  -پرهیز از غرور و تکبر -ارتباط مستقیم با کارکنان  - جوییعیبپرهیز از 

 -رت کردن مشو -ناساعتمادبه -صداقت -جاذبه و دافعه -وفای به عهد  - پذیریپوزش

 (اط و دقت در قضاوتاحتی

عدالت و  - تسلط بر خشم - تواضع و فروتنی -وفاداری - سخاوت) مکتبیمعیارهای 

عنایت به  -رفق و مدارا - داریامانت -در درشتی و نرمی رویمیانه - روییگشاده -انصاف 

و  پوشیعیب -نسبت به دی ران  بینیخوش - چینسخنطرد  -صبر و بردباری  -کارکنان 

گذشت و  -تکبر  و غرورپرهیز از  -ارتباط مستقیم با کارکنان  -جوییعیبپرهیز از 

 -مشورت کردن  - ناساعتمادبه -صداقت  -جاذبه و دافعه  -وفای به عهد  - پذیریپوزش

امید به پاداش الهی داشتن و بیمناک از عذاب او بودن  -تقوی  -احتیاط و دقت در قضاوت 

قیام به وظیاه  -توکل بر خدا  -توانایی در کنترل ناس  -او  کردنیاریو اطاعت از اوامر  -

 -مهربانی با ضعیاان و قاطعیت با قدرتمندان  -مسئولیت در قبال جامعه  - گراییحق -

یاور ظالمان نبودن  -عبرت از گذشت ان  -اهمیت دادن به نماز  -داشتن آرمان  - خیرخواهی

پرهیز از  -در اموال عمومی  جوییصرفه -اطرافیان  امتیاز ندادن به خویششان و -

 .(از مقام سوءاستااده

  

 (13.8)سلطانی نژاد، 

افزایش ، تالش استادان و دانشجویان، هادرسکارآمدی ، هادرسافزایش عمق منابع: ، .کد 

های دستورالعمل، بررسی و مالحظه متون جدید -ها و کارآمدی آموزش هادرسکیایت 

استااده از تجارب دفاع مقدس در  -پیوسته  طوربهمواد جدید آموزشی ، آموزشی جدید

 ایپیشرفتهقانع نبودن به  -به اساتید خوب ها تجهیز دانش اه -درسی  کتب وها کالس

صادر شدن -بودن آموزش در ارتش اندازهبه -متراکم کردن هرچه بیشتر آموزش  -چشم یر 

های آگاهی و خردمندی به بدنه ارتش از دانش اه، انضباط، ایمان، هخون تاز، نیروهای تازه

های روحی و جسمی و نظامی و تقوایی دانش اه، مادی و معنوی زندگی ساآدر  -افسری 

فرماندهی و ارتقای سطح آموزش و ، علمی، آموزشیهای موزش جوانان در زمینه -آجا 

 تحقیقاتی هایفعالیت

 (13.0، )شجاعی

 (0212، سوالرین)
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 منبع و مااهیم( )کدها هامثلاه

 -همه عناصری که ما در یک سرباز واقعی و الیق اسالم و نظام اسالمی توقع داریم  تأمین

 (الزم در مسائل رزمی هایقابلیتتسلط بر )استحکام ساخت علمی 

، حزب الهی، کاردانمثمن، تربیت افسران  -در کنار تقوا و توکل  روزبهکار علمی و آموزش 

 - دهیسازمانفرماندهی و ، علمی، آموزشیهای پرورش جوانان در زمینه -و شجاع  باشرف

 -در کنار تقوا و توکل  روزبهکار علمی و آموزش  - باشرفو  مثمنتربیت جوانان نجیب و 

 دانش در کنار دین و معنویت و تقوی

مطلوب(؛  یتباشد )وضع یدآنچه با یا هاهدف یحو تصر یینفرآیند تع، نیازسنجی: 8 کد

وضع  ینفاصله ب یزانم یقدق گیریموجود و اندازه یتمشخص کردن و سنجش وضع

 (هاهدف)مطلوب

 (0308)صادق زاده،  

 ینا "نحوه تحقق" یا "برنامه نیازهای" خصوص در هاداده آوریجمعنیازسنجی:  8 کد

 "هابرنامه یمواد و محتوا یطراح" و یازهان

 یاساس یاست که مبنا یآموزش یستمس یاصل یاز دروندادها یکی یآموزش یازهاین

 گیردمیقرار  یستمس یها-یتفعال یابیاجرا و ارزش ،ریزیطر 

و  ی؛ ضرورت بهسازهاآنتحقق  یزاناهداف، مقاصد و م ییمنتج به شناسا تواندمی یازسنجین

 و تحوالت ییراتمتناسب با تغ یآموزش هایبرنامه یبازساز

 یآموزش ریزیوضع موجود و مطلوب جهت برنامه ینفاصله ب ییشناسا

 هایحصول به هدف یآنچه برا یطورکلو به یدانش، مهارت، فناور ییشناسا یندفرآ

 یضرور یسازمان

گاه،  )فتحی و اجاره

13.1) 

 –تعهد  –پویا  – گراواقع –عینیت  –مشارکت  –جامعیت  –تداوم برنامه درسی:  0 کد

 سیالیت

 (13.8، رام)

 

آماده کردن  -ها داده وتحلیلتجزیه -هاداده آوریجمع -ریزیبرنامهارزیابی: ، 12 کد

 یینها هایگزارش

 (1301، )گویا

و  هاتوانائی و مهارتبوده و دانش،  یلفرد مرجع تحل ی؛فرد یازهاین، نیازسنجی: 8 کد

و  "فرد هایقابلیت" ین. شکاف بشودیم یسهمقا یاشو وظا یاو با الزامات شغل هاین رش

 .که بر عهده دارد یایو وظا "الزامات انجام شغل"

سازمان،  "شدهتعییناهداف "و  "حاصل یجنتا" ینچنانچه ب ی؛سازمان یآموزش یازهاین

 یازشکاف، ن این باشد هادر ن رش یکاست یا هامهارت ها،از دانش یکه ناش یدآ یدپد یشکاف

 ی استسازمان یآموزش

 (1308، )صادق زاده
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خارجی و داخلی در خصوص طراحی نظام آموزشی،  گرفتهانجاممطالعات  وتحلیلتجزیهبعد از 

اهداف  ،آموزشی نیازسنجی ،هامضمون فراگیر )ویژگی ورودی 12در  شدهشناساییکدهای 

اساتید  ارزیابی ارزیابی دانشجو،، منابع آموزشی، شیوه و سبک آموزشی، الزامات آموزشی، آموزشی

، شدهاستخراجبندی مضامین پایه اولویت منظوربه ازآنپس. اندشدهدادهقرار  (و ارزیابی محتوا

 شدهدادهنشان  0بودند در قالب جدول  کردهاشاره موردنظرهایی که به مااهیم فراوانی پژوهش

 است:

 هاشده، فراوانی پژوهشبندی مضامین پایه استخراج: اولویت0جدول 

 مقوله مفاهیم فراوانی

30 

داخلی و  دفاعی محیط –و آگاهی الزم از مسائل سیاسی  شناخت -درک مسائل روز –دارای تاکر راهبردی 

 (1.2: 1308 دهکردی، مبینی) خارجی

آشنا  – یرهبر اتیمنو مبتنی برکالن  یراهبرد اتینآشنا به  -قرآن و سنت، اسالم نیادیبن هایارزشتعهد به 

 (13.0ی )خیراندیش،اصل هایمطلوبیت دادن به اهمیتتوجه و  – باالدستی به اصول و مبانی اسناد

 "شناخت"ها را مسائل و معارفى که باید آنآشنا به  در حوزه عقاید:

 «چ ونه بودن انسان»مسائل و دستورهایى درباره آشنا به  در حوزه اخالق:

 (..13)ندایی، "انجام افعال یو چ ون  یستیچ"مسائل مربوط به در حوزه احکام: آشنا به 

اصل عزت  -اصل کرامت -اصل اعتدال  -اصل تعقل -تعهد به اصول اساسی دینی و مذهبی: اصل خدامحوری

و توجه به  گراییعمل - اصل توجه به آخرت -اصل تاکر -اصل تسهیل و تیسیر  -اصل تدریج و تمکین  -

 (13.8رفتار )سلطانی نژاد،

 (13.1فردانش،)مدیریت جهادی  باروحیهو  ، پرتالشدارای روحیه و ان یزه باال، به خدمت مندعالقه

 (تواضع علمی داشتن، رعایت ادبیات، صداقت علمی داشتن)اخالقیات : شایست ی فردی

شخصیت ، ان یزه و عالقه اهل مطالعه بودن، خودان یخته بودن، سماجت در پژوهش، عالقه به یادگیری 

، مندنظامتوان درک مااهیم، انسجام فکری، تاکر  ذهنی،توان ، نو، تحمل ابهام  هایایدهگشودگی نسبت به 

 (وشتاری و ن ارشیتوان کار تیمی، توانایی ن) ارتباطیمهارت ، منطقی اندیشیدن، خالق بودن

زبان ان لیسی، نمرات، مهارت در پژوهش، توان حل مسئله، دانش و )آکادمیک  شایست ی :ایحرفهشایست ی 

گرایی علمی صحبت کردن، هدف از ادامه تحصیل، داشتن ایده پژوهشی،  ای، حرفه(زمینه علمی، آمادگی علمی

، تجربه هاسازمانتدریس، همکاری علمی با ، تجربه کاری مرتبط)و هدف تجربه کاری  اندازچشمداشتن 

 (پژوهشی

 (اندازچشم)سند ها حاکمیت بخش علمی در همه زمینه -مبانی رشد و توسعه طراحی نظام آموزشی متناسب با

هدایت نظام  –ن اه تربیتی به علم  -نوآوری و شهامت در علم، با: تقویت خالقیت مرتبطنیازهای  تأمین

گسترش فضای تولید علم و  –برمبنای معارف اسالمی  سازی محتوا–آموزشی برای جذب نخب ان 

 (13.0شجاعی،) پردازینظریه

مواد و  یطراح" و یازهان ینا "نحوه تحقق" یا "برنامه نیازهای" خصوص در هاداده آوریجمعتوجه به 
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 مقوله مفاهیم فراوانی

 (1308ه،صادق زاد)در نیازسنجی  "هابرنامه یمحتوا

 ،ریزیطر  یاساس یکه مبنا یآموزش یستمس یاصل یاز دروندادها یکی عنوانبه آموزشیهای توجه به نیاز

 (1302واجارگاه،  یفتح) گیردمیقرار  یستمس یها-یتفعال یابیاجرا و ارزش

 هایبرنامه یو بازساز ی؛ ضرورت بهسازهاآنتحقق  یزاناهداف، مقاصد و م ییمنتج به شناسا یازسنجین

 (0212بارو،) تحوالتو  ییراتمتناسب با تغ یآموزش
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وضع موجود و مطلوب جهت  ینفاصله ب ییشناسامرحله  عنوانبهدر نظر گرفتن اصل نیازسنجی 

 (1302واجارگاه،  یفتح) آموزشی ریزیبرنامه

 هایحصول به هدف یآنچه برا یطورکلو به یدانش، مهارت، فناور ییشناسا یندفرآ عنوانبه نیازسنجی

 (0228آلتپاچ،)ی ضرور یسازمان

 – تعهد – اپوی – گراواقع – تینعی – مشارکت – تجامعی –تداوم توجه به نیازسنجی بر اساس اصول 

 (13.1گاه،فتحی واجار) نتایج تیالسی

آماده کردن  -ها داده وتحلیلتجزیه -هاداده آوریجمع -ریزیبرنامهدر نظر گرفتن نیازسنجی در مراحل 

 (...1کافمن،)یی نها یهاگزارش

و  هاتوانائی و مهارتبوده و دانش،  یلفرد مرجع تحل ی؛فرد یازهایندر سطو   نیازسنجیانجام 

الزامات "و  "فرد هایقابلیت" ین. شکاف بشودیم یسهمقا یاشو وظا یاو با الزامات شغل هاین رش

 (13.8مزی مختاری،)ر یفو وظا "انجام شغل

 یدپد یسازمان، شکاف "شدهتعییناهداف "و  "حاصل یجنتا" ینچنانچه ب ی؛سازمان یآموزش یازهاینتبیین 

ی است سازمان یآموزش یازشکاف، ن این باشد هادر ن رش یکاست یا هامهارت ها،از دانش یکه ناش یدآ

 (0210مارگینسون،)

 -ارتقاء شایست ی افراد  -کنترل افراد بر محیط –آموزشی شامل: توسعه توانایی بشری  گذاریهدف

ایجاد رفتار مطلوب برای انجام وظایف  -توانمندی افراد برای تحقق اهداف -احیای فطرت انسانی

 (13.1ا، فردانش)

ارزشیابی/ اهداف روانی حرکتی:  –ترکیب  –تحلیل  –فهمیدن  –تبیین اهداف شناختی شامل: دانستن 

 -ارج نهادن –پاسخ  –رفتار مرکب / اهداف عاطای: دریافت  – شدههدایتپاسخ  –آمادگی  –دریافت 

 (0212سوالرین،) گذاریارزش

مرجعیت علمی  –داشتن سهم در دنیای علم  –کشف علم  –برای رسیدن به عزت علمی  گذاریهدف

 (13.2)نصرت پناه، علمیبیفرار مردم از  –علم در جامعه  استقرار رو  –در جهان 

 – گراجمع –دی ران و طبیعت ، خود، متعهد در برابر خدا – مثمنتبیین اهدافی نظیر تربیت انسانی 

آماده تربیت تخصصی وفادار  – مدارقانون –سالم  –خالق  – دامنپاک – ناسعزت –امیدوار  – بااراده

 (13.0تحکیم وحدت دینی )مبینی دهکردی، – فقیهوالیتالتزام به  – نظامبه

 –دستیابی به علم نافع  -کارآفرینی، نوآوری، خالقیت، توجه به اصول تحول علمی مبتنی بر اخالق

 –علمی  افزاییهم –تقویت خودباوری  –علم  سازیبومی -دستیابی به مرز دانش –برقراری جریان علم 
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 مقوله مفاهیم فراوانی

 (13.1اهداف عالی آموزشی )فردانش،  عنوانبهاسالم و انقالب  هایارزشتعمیق 

دانش  –رهن ی بینش اعتقادی سیاسی و ف –تبیین اهداف آموزشی شامل: تربیت نیروی انسانی متعالی 

توسعه بینش و مهارت دفاعی مردم  –شکوفایی خالقیت  –مهارت فرماندهی  –دفاعی روز 

(13.8کیایی،)  

...  -نیست دینی معلم وظیاه فقط تعلم، با تربیت بودن همراه -آموزشی در راستای تهذیب گذاریهدف 111

 را ما ملت که باشد دانش اهی - -بدهید بیرون مثمن دانش اه از -بدانید بیشتر تعلیم از را تربیت اهمیت

 (1302، دهکردیمبینی )کند  درست غرب و شرق به وابسته غیر و مستقل

کسب دانش  -در نظر گرفتن اهداف عالی برای تبدیل فضای دانش اه در جهت اهداف انقالب و دین 

هدف اول  –و شجاع  اللهی، باشرفحزب کاردان،مثمن، تربیت افسران  -برای نظامیان فریضه است 

 –با جنگ روز تعویض متون آموزش متناسب –جدی گرفتن پژوهش  –هدف دوم تربیت نظامی ، دانش

، ایمان، نیاز نیروهای مسلح هویت حقیقی اسالمی است شامل دانش –تقویت دانش اه برای کسب اقتدار 

درست بدیع  هایراه جرئت بردن باال –انقالبی باشند  مثمنافسران باید ال وی جوان  –شناخت ، آگاهی

تعلیم  – سازاننظریهتقدیر از  –ارزش  تبدیل تولید نظریه و فکر به –تربیت فکور عالم و محقق دلیر  –

بومی کردن علوم نظامی جدید  –تزکیه همراه تعلیم است  –برای فعال کردن مغز و ساختن ذهن 

 (13.0)خیراندیش،

 –و تعمیق مبانی اعتقادی  افزارینرمتحقق جنبش –تحول بنیادین در آموزش عالی نیروهای مسلح 

 –استقرار نظامی ارزیابی آموزشی  –بر هویت اسالمی ایرانی  بازن ری متون و محتوای آموزشی مبتنی

بومی  –تقویت تعهد و پایبندی با نظام  -مند، عالقهکوشا، تربیت نیروی توانمند –نیازسنجی آموزشی 

 (کل ستادنمودن علوم نظامی روز )اسناد معاونت آموزش 

 (...13 ،ی)حجتی و روان یجسمان یقوا شکوفاسازیهدف 

 یخود در جهات ماد اقتیل است که به کمال یو ساختن و پرداختن انسان یو اجتماع یفرد تیتربهدف 

 (..13بازدار،) گردد نائل یو معنو

 ،ی)حجت پرستش پروردگار را فراهم آورد میمستق در صراط یآدم تیمقدمات حرکت و هداهدف 

و خردمندی به بدنه ارتش از  آگاهی، انضباط، ایمان، خون تازه، صادر شدن نیروهای تازه (...13

های روحی و جسمی و نظامی و تقوایی دانش اه، مادی و معنوی آسا زندگیدر  -افسری های دانش اه

ن  کل ستادفرماندهی و ساماندهی )معاونت آموزش ، علمی، آموزشیهای موزش جوانان در زمینه -آجا 

 قوای گرفتن قرار –تعبد  هیروح جادای – یاله تیکسب رضا یبرا یخدامحور تیتربدر نظر گرفتن  .(م

است که کرامتش رشد  نیدر ا یکمال آدم -وتاریطافراط عدم و تعادل –شهوت و غضب تحت تعقل 

اندک  -گردد یمغلوب کس گذاردیاست که در انسان نم ی))عزت(( حالت -و از امور پست دور گردد ابدی

 یفکر تیو ترب حیتاکر صح - بیترغ یبرا تیترب لیتسه -شده کینزد پایهرفتن و  شیپ آهستهآهسته و

 (1302مبینی دهکردی، ) .کمال مطلق سویبهسلوک  یاساس
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 مضامین فراگیر بندیرتبه: 1نمودار 

توان گات بعد اهداف آموزشی بیش از ابعاد دی ر شود میمشاهده می 1که در نمودار  طورهمان

مهم است.  بعد الزامات ازآنپساست و از اهمیت باالیی برخوردار است و  قرارگرفته موردتوجه

پس از تعیین اهداف در نظام آموزشی، توجه به  وجه طراحی نظام آموزشی ترینمهم درواقع

الزامات در نظام آموزشی و مدیریت آن است. همچنین ابعاد نیازسنجی و ارزیابی هم ابعادی هستند 

تر طراحی خوب در نظام آموزشی الزم است سازی هرچه بهتر و کاملاجرا و پیاده منظوربهکه 

 نیز توجه شود. هاآنبه  حتماً

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

 ترینمهمکه مطر  شد، طراحی مطلوب نظام آموزشی از مباحثی است که همواره  گونههمان

 وتحلیلتجزیهحوزه آموزش عالی بوده است. لذا پژوهش حاضر از طریق فراترکیب و  موضوع

در  شدهانجامبندی نتایج مطالعات زمینه طراحی نظام آموزشی، به جمعنظرات و مبانی موجود در

 از: اندعبارتکه  مثلاه 12بُعد و  . دراین حوزه پرداخته و طراحی نظام آموزشی را 

؛ بعد طراحی با (دوره آموزشی نیازسنجی، ورودی دانشجویانهای )ویژگی هایمثلاهبعد تحلیل با 

؛ بعد (شیوه و سبک، )الزامات هایمثلاهدرسی(؛ بعد تهیه با  برنامه )اهداف آموزشی، هایمثلاه

، ارزیابی دانشجویان، )ارزیابی محتوا هایمثلاه)منابع آموزشی(؛ بعد ارزیابی با  هایمثلاهاجرا با 

 ارزیابی اساتید(.
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نظام های ورودیهای شاخصویژگی دانشجویان ورودی به تبیین  هایمثلاهتحلیل با بعد  -

 هایدانش اهکه دانشجویان ورودی  هاییویژگی ترینمهمپرداخته که در این تحقیق  یآموزش

 ایحرفههای فردی و شایست یهای از شایست ی اندعبارتنیروهای مسلح الزم است داشته باشند 

نیازسنجی به تعیین نیازهای اساسی نظامی آموزشی پرداخته که بعد تحلیل یعنی  مثلاهو دومین 

وضع موجود و مطلوب  ینفاصله ب ییشناسا، ین توجه به شرایط محیطآهای شاخص ترینمهم

 تعیین گردیده است.

 عنوانبهآموزشی  طراحی نظام هایهدفاهداف آموزشی به بررسی  مثلاهطراحی با  بعد -

متون  به تدوین برنامه درسی مثلاهدی ر این بعد یعنی  مثلاه و نظام آموزشی پرداخته اندازچشم

و در راستای اهداف آموزشی و  دانش اه مأموریتبر  تأکیدمبتنی بر نیازسنجی روزآمد و با  درسی

 بعدمبانی  ترینمهم عنوانبههمچنین استااده از تجربیات سایر کشورها در حوزه دانش مربوطه 

 است. شدهتعیینمورد برای طراحی نظام آموزشی  اهداف

 شناسایی ی،ریادگمناسب برای ی سازوکار ایجاد بر تأکیدالزامات آموزشی با  مثلاهبا  تهیهبعد  -

 تناسببهآموزش  روزآمدی ،هاازین هیبه کل ینظام آموزش پاسخ ویی ،موجود یهاکمبودها و نقص

دو بر تأکید با آموزش  سبک وشیوه  مثلاهو همچنین  شدهتعیین باتربیت آموزش تلایق وتحوالت 

، رویکرد سیستمی و رویکرد رفتارگرایی و سطو  مختلف آموزش شامل آموزش سطو  خرد

 .شده است سطو  راهبردی آموزش وکالن سطو  

منابع آموزشی در حقیقت به این موضوع اشاره دارد که برای طراحی نظام  مثلاهیک با  اجرا بعد

از منابع علمی مبتنی بر  زمانهم صورتبه بایست، مینیروهای مسلح هایدانش اهآموزشی 

 .یافتدستنمود تا به اهداف کالن آموزش  گیریبهرهاسالمی و انقالبی  هایارزش

ارزیابی  هایمثلاه چرخه یک نظام آموزشی پویا شامل کنندهتکمیل عنوانبهبعد ارزیابی 

 مبتنی برکه  باشدمی التحصیالنفارغهای ارزشیابی تحصیلی توانمندی، ارزیابی اساتید ، دانشجویان

رزشیابی ا و همچنین محورهای توانمندی مهارتی، توانمندی ن رشی، توانمندی دانش راهبردی

 است. شدهتعیینحی نظام آموزشی مطلوب رابرای ط ارزشیابی پایانیو تکوینی 

اهداف  هایمثلاهشامل  (گانهپنجطراحی )دومین بعد از ابعاد دهد که بعد ها نشان مینتایج بررسی

دهنده اهمیت باال و سهم که نشان قرارگرفته موردتوجهبیش از دی ر ابعاد  و برنامه درسی آموزشی

بودن سایر ابعاد  اهمیتکمدر اجرای طراحی نظام آموزشی است. البته این به معنای  بسزای آن
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طراحی نظام آموزشی که در  هایمثلاهابعاد و  تمامیبهتوجه  چراکهطراحی نظام آموزشی نیست؛ 

 سازی مطلوب و مناسب آن الزم و ملزوم همدی ر هستند الزامی است.پیاده

 :پیشنهاد -ب

با تمرکز  نیروهای مسلحگردد مدیران و مسئوالن آموزش عالی مطالب فوق، پیشنهاد میبا توجه به 

نیروهای  هایدانش اهنظام آموزشی  بایستمیبیشتر بر دو بعد اهداف آموزشی و برنامه درسی 

سازوکار جذب را برای ورودی مراکز دانش اهی  هاییشاخصمسلح را طراحی و سپس با تعیین 

نظام آموزشی را در سه سطح دانشجو، استاد و محتوا از منظر ارربخشی مورد  درنهایتتغییر و 

 ارزیابی قرار دهند.
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منطق و محتوای " (،13.8) طالیی، ابراهیمو  صادق زاده قمصری، علیرضا ؛مهرمحدی، محمود ؛رام، سمیه -
 133، شماره تعلیم و تربیت، مجله "بانیبرنامه درسی آموزش ارزش خویشتن

اهداف "(، 13.8) زاده قمصری، علیرضاصادقو  صالحی، اکبر ؛کشاورز، سوسن ؛رمزی مختاری، معصومه -
، مجله "تربیت زیباشناسانه در نظام تربیت رسمی و عمومی، واکاوی دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان

 02شماره ، تربیتیهای اسالم و پژوهش
اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی بر "(، 13.1)طاهرمحبوبی، و  فیضی، آوات ؛فردانش، هاشم  -

های مدیریت و برنامه ریزی در نظاممجله ، "اییادگیری چندرسانههای یادگیری و یادداری در محیط
 0شماره ،آموزشی

های حاکم بر برنامه درسی در داللت"(، 13.8) واعظی، سید حسین و کشتی آرای، نرگس ؛سلطانی نژاد، نجمه -
مجله  ،"جوادی آملی ...اشدن با تأکید بر دیدگاه آیترویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به پدیده جهانی

 8.، شمارهپژوهش در برنامه ریزی درسی

برنامه "(، 13.0) رضاشمس مورکانی، غالمو  واجارگاه، کورش فتحی ؛عارفی، محبوبه ؛شجاعی، عبدالعارف  -
 03مجله آموزش عالی، شماره ، "راهبرد بحران هویت در آموزش عالیدرسی کارآفرین محور 

بر  شناسی مدیریت نظام آموزشی کشور و تأثیر آنآسیب" (،1308فر، مهرداد )لیرضا و احمدیصادق زاده، ع -
 .1، شماره "وضعیت موجود نظام آموزشی. نشریه فرهنگ و هنر مهندسی فرهنگی

رویکردهای نوپدید در برنامه " (،13.0) فتحی واجارگاه، کورش؛صالحی عمران، ابراهیم : ؛ترجانی، حمیرا -
 00شماره دین و اردیبهشت، فرور، مجله آموزش عالی، "آکادمیکهای ریزی آموزش عالی و گسست هویت
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، تلفیق" (،1300)... ضلی، نعمت افاو  فروغی ابری، احمد علی ؛فتحی واجارگاه، کورش ؛علیرضا عراقیه، -
، ای در علوم انسانیمطالعات میان رشتهمجله ، "راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی

 0شماره 
نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی " (،13.1) دوستی، هومن و خراسانی، اباصلت ؛فتحی واجارگاه، کورش -

پژوهشنامه ، "کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها بر اساس مدل استاندارد مهارت
 120شماره ، بیمه

المللی بین"(، 13.0) خشنودی فر، مهرنوشو فرج اللهی، مهران ؛ابراهیم زاده، عیسی ؛فتحی واجارگاه، کورش -
 2.شماره ، مجله علوم تربیتی، "راهبردها وها درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش سازی برنامه

 مورد برنامه -درسی دانشگاهی  هارزشیابی کیفیت برنام "(، 1302) شایعی، ناهیدو  فتحی واجارگاه، کورش -
 .شماره ، مجله مطالعات برنامه درسی، "درسی آموزش بزرگساالن

طراحی و اعتباربخشی "(، 1301) ابوالقاسمی، محمودو  فتحی واجارگاه، کورش ؛اده، محرمآقاز ؛گویا، زهرا -
 0شماره ، آموزشیهای مجله نوآوری ،"مدرسه محوریازسنجی برنامه درسی الگوی ن

بیانیه مأموریت دانشکده مدیریت  "(، 13.0) معین الدینی، محمود و سلمانی، احمد ؛مبینی دهکردی، علی -
، مطالعات دفاعی استراتژیکنشریه ، "راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در نظام آموزشی روزآمد دانشکده

  21شماره 
روشهای تربیتی ناظر بر رابطه تعاملی مربی و متربی از منظر نهج البالغه جهت "(، ..13هاشم )دایی، ن -

 .1شماره ، پژوهشنامه نهج البالغهمجله ، "ارتقاء طرح تربیتی شجره طیبه صالحین بسیج

، "العالی()مدظله اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری"(، 13.2) امیری، میترا و نصرت پناه، سیاوش -
 32، شماره ژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیپ
شماره ، مجله رشد معلم، "نظم، اخالق، آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن"(، 13.2) نقیب زاده، احمد -
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