
 

 

 
 

مقاله پژوهشی: نیازسنجی آموزشهای علوم راهبردی امنیت ملی دانشکده پیامبر 

 اعظم )صلوات ا... علیه( دانشگاه عالی دفاع ملی
20.1001.1.20084897.1400.19.86.8.5 

 حسن قاضی1، حسن شیرازی2

 80/80/0088 :مقاله پذیرش                                                                    80/87/0088: مقاله دریافت                         

 چکیده
 یاس ت  در ممو ور   تی  اهم یهمه کشورها دارا یبرا تیدر حوزه دفاع و امن یالمللنیب یتعامل آموزش

کش ورها   ریبا س ا  یمسلح بر تعامل آموزش یروهاین یمامع علم اهداف مصرح در سند نقشه ران،یا یاسالم
آم وز  داوللا ان    هب   توان د یآمده اس ت ک ه دانش گاه م      یدفاع مل ی  در اساسنامه دانشگاه عالددارندیتأک

اس ت    ش ده سیتأس  ه دف   نیبا هم (صلوات ا    علی ه )اعظم اماریمسلمان و دوست بپردازد  دانشکده پ یکشورها
 باهدف قیتحق نیا رود،یم به شمار یآموزش یزیربرنامه ندیگام در فرا نینخست یآموزش یزسنجاین ازآنجاکه

 سؤالاست   شدهانجامدر دانشکده مذکور  یمل تیامنحوزه  یعلوم راهارد یآموزش یازهایمشخص کردن ن
 اماری  انشکده پد انیدانشجو یمل تیمرتاط با امن یعلوم راهارد یآموزش یازهاین»است که  نیا قیتحق یاصل
مامعه  بوده و موردی – یانهیرو  انجام پژوهش زم«  اند؟کدام یمل تیامن یدانشگاه عال (صلوات ا    علیه)اعظم 
اس ت    شدهگرفته به کار تمام شمارصورت مرتاط با موضوع است که به یهانفر از خارگان حوزه 56 یآمار
 قیتحق جهینت وصورت گرفته  یدیکل یهامؤلفه لیو تحل عملکرد - تیاهم لیها به دو رو  تحلداده لیتحل
 یمل   تی  امنم رتاط ب ا    یدانشکده مزبور در علوم راهارد انیدانشجو یبرا یآموزش ازین 22از ومود  یحاک
 است 

 

، یآموزش ازین ،(صلوات ا... علیه)اعظم امبریدانشکده پ ،یآموزش یزیربرنامه ،یمل تیامن :واژگان کلیدی
 یموزشآ یازسنجین
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 مقدمه
کس   مرمعی ت علم ی    »بر روشنی نقشه مامع علمی نیروهای مسلح ممووری اسالمی ایران به

تأکی د ش ده   « الملل ی ها و مراکز آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح در سطح ملی و بیندانشگاه

اردیاوش ت   21 ابالغ ی  ،مسلح ممووری اسالمی ای ران  )سند نقشه مامع علمی نیروهای  است

در بند چوارم نظام تربیت و آموز  نیروهای مسلح ممووری اسالمی ای ران در اف ق    (2: 1933

انداز، این نظام دارای قابلیت تعامل و همکاری آموزشی و پژوهشی کارا و اثربخش در بین چشم

)کلیات نظام م امع    است شدهفیتوصالمللی های نیروهای مسلح و در سطح ملی و بینسازمان

 روهای مسلح ممووری اسالمی ایران(موز  نیتربیت و آ

)مأموریت و وظایف( اساسنامه دانشگاه ع الی دف اع مل ی     5در تاصره ذیل بند دوازدهم از ماده 

تواند داوللاان کشورهای مسلمان و دوست را با رعای ت کلی ه   است که دانشگاه می شدهتصریح

ق رار داده و در   موردپ ذیر   مقررات و پس از سیر مراحل تصوی  فرماندهی معظ م ک ل ق وا   

 سال در اساسنامه، از بند این امرای در اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی()  آموز  شرکت دهد

 م دول  در غیرفع ال  صورتبه خارمی دانشجویان دانشکده عنوان تحت مزبور دانشکده ،1931

 (ص لوات ا    علی ه  ) ظ م اع پی امار  دانش کده  س اختار  23/9/36 ت اری   در  شد منظور دانشگاه سازمان

 عن وان  ش د و  اب ال   و رس ید  تص وی   ب ه  مل ی  دفاع عالی دانشگاه دانشکده چوارمین عنوانبه

  گردید تعیین آن برای« (صلوات ا    علیه) اعظم پیامار راهاردی علوم المللیبین دانشکده»

فراگیران آن است  (  علیهصلوات ا  ) نظام آموزشی دانشکده پیامار اعظم یدروندادهاترین مومیکی از 

عن وان  آموز  ای ن فراگی ران ب ه    شوند که از کشورهای دوست و مسلمان معرفی و گزینش می

کند ک ه در ابت دا نیازه ای آموزش ی آن ان      فرایند اصلی عملیات در این نظام آموزشی ایجاب می

تولی د  های حاصل از آموز  مشخص شود  دغدغه اص لی من تب ب ه    گیری توانمندیبرای شکل

و نیازه ای   نش ده انج ام مسئله در این تحقیق این است که این نیازسنجی برای دانشکده مزب ور  

توان نسات به تولی د محت وا و   آموزشی معین نشده است  بدون شناسایی نیازهای آموزشی، نمی

ه ای تحص یلی   بنابراین، الزم است برای تعیین رشته؛ امرای آموز  در این دانشکده اقدام کرد

ن، نیازسنجی آموزشی که مختص این دانشکده باشد انجام پذیرد  به هم ین دلی ل، ه دف ای ن     آ

پژوهش آن است که نیازهای آموزشی علوم راهاردی امنیت ملی در دانشکده مزبور را مش خص  

« نیازهای آموزش ی دانش جویان ای ن دانش کده چیس ت؟     »نماید  مسئله این تحقیق این است که 
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که با تعیین نیازهای آموزشی، گام نخستین و اساسی برای تعی ین   روستنازآاهمیت این تحقیق 

ش ود ک ه موم   عملی اتی ش دن فراین د آم وز         های آموزشی این دانشکده برداشته میرشته

ه ا ب ا   دف اع از لری ق اش ترا  و تا ادل آرا و اندیش ه      دانش ح وزه  خواهد شد و این به توسعه

الملل ی و تعام ل   د و رون د توس عه آم وز  ع الی ب ین     کن  اندیشمندان سایر کشورها کمک می

 بخشد المللی در حوزه امنیت ملی را سوولت میآموزشی بین

دانش کده پی امار    شناسایی نیازهای آموزشی علوم راهاردی امنیت ملیهدف اصلی این پژوهش، 

نیازه ای  » هپاس   داده اس ت ک     س ؤال بنابراین، تحقیق حاضر به ای ن  ؛ است (صلوات ا    علیه) اعظم

 (ص لوات ا    علی ه  )اعظ م  دانش جویان دانش کده پی امار     امنیت مل ی  با مرتاط راهاردی آموزشی علوم

 «اند؟امنیت ملی کدام عالی دانشگاه

 مبانی نظری

 :تحقیق پیشینه -
 اند:قرار گرفت که از آن ممله یموردبررستحقیقات متعددی مرتاط با موضوع پژوهش حاضر 

پژوهشی -بازلراحی نظام تربیتی، آموزشی»با عنوان  رساله دکتری خوددر  (1937علیرضا شی  )

نیازه ای آموزش ی ص حنه من       « ه ا ه ا و گ رایش  دانشکده دفاع ملی با تأکید بر تدوین رشته

( نی ز در رس اله   1936اس کندر ص فری )    ممووری اسالمی ایران را شناسایی و ارائه کرده است

پژوهش ی دانش کده امنی ت مل ی ب ر اس ا         –ظام آموزش ی  بازلراحی ن»دکتری خود با عنوان 

 21با شناس ایی  « هاها و گرایشنیازسنجی فرماندهان و مدیران سطوح راهاردی با تأکید بر رشته

نیاز آموزشی فرماندهان و مدیران س طوح راها ردی امنی ت مل ی، س ه رش ته        199توانمندی و 

ای ب ا عن وان   ( در مقال ه 1932نی )ال دی مع ین  همچن ین محم ود  تحصیلی معرف ی ک رده اس ت     

به ای ن نتیج ه رس یده اس ت ک ه ب ین وض عیت        « نیازسنجی آموزشی مسائل راهاردی امتماعی»

 مومود و مطلوب آموز  مدیران راهاردی عرصه امتماعی تفاوت معناداری ومود دارد 

 :مفهوم شناسی -

 تاریخچه طراحی آموزشی

است ک ه   یدیمد یهامدت ،شودیمحسوب م ینظم رسم یکه نوع یموزشآ یهاستمیس یالگو

سقراط و افاللون ب ا توم ه ب ه     ،مانند ارسطو یسوم متفکران  است ییو شکوفا شیدایپ در حال

به ن ام س نت توم ا      یلسوفیتوسط ف زدهمیو حافظه بعدها در قرن س یریادگی یاسا  شناخت

 ییابت دا  گاهیمورد ما رارسطو د هینظرمان ال   ،سال بعد گستر  داده شد  چوارصد نا یاکو
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از راه  دی  ه ا را با ه ا و دان ش  تمام اس تدالل  ااًیتقرمطل  که  نیرا با ذکر ا یفکر خألانسان در 

را در  یمختلف دیعقا ییویمان د ،ستمیسپس با ورود به قرن ب  گستر  داد ،ندیتجربه به دست آ

حال ت   یدر ص ورت  یریادگی  شد ک ه   دگاهید نیا ءموز  ارائه کرد که باعث ارتقاآ فلسفهمورد 

ب ا   انجام د   قیوار حق ا استعمال ع ادت  بهتا  د کند که با عمل همراه باشیم دایو مطلوب پ نهیبو

)مانفش ان    حاکم شد یآموزش فلسفهدر  یرفتار وهیش کی بیتدربه ،1321شدن به دهه  کینزد

 (1: 1922و همکاران، 

 1351ت ا   1361 های نظامی و تج اری در س ال  زمینه ب رای اولی ن بار در لراحی آموزشی واژه

در  ازآنپ س  (56: 1936)کش اورزمور و همک اران،     اس ت  کاررفتهبهمند نظام صورتهمیالدی ب

 مرتاط یهاحوزهاین حوزه و  متخصصانتوسط  مختلفی هایمدل بعدازآنمیالدی و  1371دهه 

 2مری ل  (،1371) 1گانیه و بریگز هایمدل ان بهتوها میآن ازممله (72: 1932  )پیرا، ارائه گردید

)زارع ی    ک رد  اش اره  (1931) وارک ی زو زارع ی   (1929) ف ردانش  (،1333) 9مانسن (،1321)

ای ب  رای دس  تیابی ب ه نت ایب     و نقش ه  ل رح  های لراحی آموزش ی مدل( 263: 1931زوارکی، 

های آموزش ی  متعددی در انواع موقعیت ه این تایب، ش رایط و رو  ازآنجاکهاس ت   موردنظر

م زی و    )وکی ل دمتعددن   بس یار متن وع و   نی ز  های لراحی آموزشیمدل ،وم ود دارد، بنابراین

 (61: 1933همکاران، 

 نیازسنجی

توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد ب ه س ال    منتشرشده« نیازسنجی»رویس و همکاران در کتاب 

تعری ف  « ه ا را ب رآورد کن د   کند کاستیفرایندی که تال  می»ه ، نیازسنجی را به بیان ساد2113

 تواند دربرگیرنده توصیفات زیر باشد:گویند که این تعریف میاند و میکرده

 هاست نیازسنجی روشی برای تخمین کاستی 

  نیازسنجی شامل هرگونه تالشی برای تعیین نیازهاست 

 رویس و همکاران،   کندگیری میا اندازهها رها و شکافنیازسنجی فعالیتی است که فاصله(

2113 :9) 

                                                                 
1- Gagné and Briggs 
2 - David Merrill 
3 - Johnson 



 

 

  (هیعل ...)صلوات ااعظم امبریدانشکده پ یمل تیامن یعلوم راهبرد یهاآموزش یازسنجین

 یدفاع مل یدانشگاه عال
179  

به  درنتیجهرا باال بارد و  هاتواند کیفیت تصمیمباید گفت که نیازسنجی می نیازسنجیدر اهمیت 

حرکت از نتایب کن ونی ب ه   )یابی به نتایب مطلوب منتوی شود  بواود نتایب بواود عملکرد و دست

 (5: 2119د  )واتکینز و همکاران، شود محسوب میعملکرد مطلوب( عموماً تالشی ارزشمن

 
 (5: 2112واتکینز و همکاران، ) چارچوب کلی بواود عملکرد: 1 شکل

 نیازهای آموزشی

اس ت  نی از آم وز      رف ع قابلشود که از لریق آموز  نیازهایی الالق می نیازهای آموزشی به

آی د ت ا    وم ود  ب ه وارت و یا رفتار باید دانش، م ازنظرتغییرات مطلوبی است که در فرد یا افراد 

های خ ود را در ح د مطل وب و اس تاندارد انج ام      فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت

سیستم آموزشی است که مانای  دروندادهاینیازسنجی یکی از  (215: 1932الدینی،   )معیندهند

عی زفرقن دی و همک اران،   )س می   ردگی  ها قرار مییابی سیستمریزی، امرا و ارز اساسی لرح

 معی ار  ی ک  ب ا  ف رد  مو ارت  یا دانش کنونی وضعیت میان فاصله سیمونا، نیاز ازنظر (23: 1936

نیازسنجی فاصله میان صالحیت و »دارد که رهنورد بیان می (27، 2112  )سیمونا، است مشخص

رایی م ؤثر وی  شایستگی فرد در حال حاضر و سطح باالتری از ص الحیت اس ت ک ه ب رای ک ا     

توان گفت ک ه  الجووری در رساله خود آورده است که می (56: 1931  )رهنورد، «ضروری است

 :2119  )الجو وری،  کندمقایسه واقعیت کار مورد انتظار یا مطلوب، نیاز به آموز  را آشکار می

ان زادگ  ا )عا  تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر آموزشی است زادگان،به عقیده عاا  (29

 (65: 1922و همکاران، 

 نیازسنجی آموزشی

ها یا الالعات درباره یک برنامه آموزشی ب القوه اس ت    نیازسنجی آموزشی شامل گردآوری داده

شود  بلک ه بخ ش درون ی از ی ک     نیازسنجی فرایندی مداوم است که خود هدف محسوب نمی

و گ اه بخ ش دش وار فراین د     نوای ت مو م اس ت    ریزی است  سنجش نیازهای آموزشی بیلرح

بارب ازت فراین د نیازس نجی را چن ین      (7: 1،2119)پاالسیو   آیدمی حساببهلراحی آموزشی 

                                                                 
1 - Kolette N. Palacios 
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بن ابراین، بای د در م ورد     ؛اس ت  ایمرحل ه  س ه نیازسنجی آموزشی یک فراین د  »کند که بیان می

ک رد: یک م،   گی ری  بر اسا  این سه مرحل ه تص میم   هاوتحلیلتجزیهچگونگی انجام هریک از 

  «1و سوم، لراح ی و ارائ ه برنام ه آموزش ی     الالعات وتحلیلتجزیهآوری الالعات؛ دوم، ممع

و همک اران   9موریسون  در کتاب لراحی آموز  اثربخش نوشته گری آر (6: 1931، 2)باربازت

نظیم ت و هاداده وتحلیلتجزیه، هاآوری دادهممع، ریزیسنجش نیازها در چوار مرحله برنامهوی 

 (76 - 72: 1936است  )شی ،  شدهتقسیم گزار  نوایی

 ریزی آموزشیجایگاه نیازسنجی و رابطه آن با برنامه

ت رین تع ابیر درب اره مایگ اه نیازس نجی در چرخ ه م دیریت        ترین و اصولیشاید یکی از ساده

ش ت،  توس ط نص ری و همک اران دریاف ت  در ای ن بردا      ش ده ارائ ه آموز  را بتوان از نمودار 

رس د  به انجام می« ارزشیابی آموزشی»های دریافتی از فرایند داده برهیتکآموزشی با « نیازسنجی»

ورود ب ه مرحل ه    آم اده را  زیچهمهرود تا می کاررفتهبه« ریزی آموزشیبرنامه»و حاصل آن برای 

 (961: 1936  )نصری و همکاران، نماید« امرا»

 

 

 

 
 

 

 
 (961: 1936ر فرایند مدیریت آموز  )نصری و همکاران، مایگاه نیازسنجی د: 2شکل 

 اصول نیازسنجی آموزشی

وم ود دارد و   یه ا و فن ون متف اوت   الگوه ا، رو   نیازس نجی  ن د یبرای انجام فرا کهنیا باومود

 ازمندین ندیفرا نیانجام ا رند،یگیقرار م مورداستفاده یازسنجیو کاربرد ن باهدفمتناس   هرکدام

 است: ریحوزه به شرح ز نیدر ا شدهشناسایی ییربنایاصول ز یکسری تیرعا

                                                                 
1 - Developing a Training Plan 
2 - Jean Barbazette 
3 - Gary R. Morrison 

نیازسنجی 

 آموزشی

 اجرا

طراحی و 

ریزیبرنامه  

ارزشیابی 

 آموزشی

دیریت آموزشم  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gary+R.+Morrison&text=Gary+R.+Morrison&sort=relevancerank&search-alias=books
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از س طوح   کی  در هر  ازهایو صراحت ن نیبه درمه تع یازسنجیبودن ن یشیافزا بودن: یشیافزا

ب ه   یو مل   عیو از س طوح وس    مح دودتر ش ود   یازسنجین رهیدا هرقدردارد  یبستگ یازسنجین

خواهن د ب ود    ت ر قی  دق ح ال درع ین و  ت ر عیوس   ازهایای حرکت کند، نسطوح محدود و منطقه

 (126: 1936 ،همکارانو  انی)موان

ها این اصل نه به تعیین نیازها، بلکه به تعیین میزان اهمیت و ضرورت تومه به آنبندی: اولویت

ب ه  بنابراین، ؛ تحصیلی پاس  داد دورهو یک  زمانکیتوان در شود  انواع نیازها را نمیمربوط می

ه ای گون اگون   ای دوره یا مقطع تحصیلی، ماهیت نی از و امکان ات و مح دودیت   هویژگی لیدل

 (60: 1937  )ملکی، بندی نیازها الزم و ضروری استاولویت

 یابیو ام را و ارزش    یلراح   هایمؤلفه رندهیو مامع و دربرگ ایپو ندییفرا زییربرنامه :ییایپو

مراح ل   هی  در نظر گرفت ه ش ود ک ه در کل    ایوپ ندیفرا کی عنوانبه دیبا یازسنجین نیبنابرا ؛است

 (126: 1936 ،همکارانو  انی)موان  و مؤثر است یدارای کاربرد عمل زییربرنامه

خوبی شناخت و مانا قرار داد، ها را بههرچند در نیازسنجی باید واقعیتپیوند واقعیت با آرمان: 

در نظر گرفت  باهمقعیت و آرمان را کند  در نیازسنجی باید دو بعد واولی این اقدام کفایت نمی

 (60: 1937  )ملکی، ها پرداختو به ترکی  اثربخش آن

کنن د   نیازها با تومه به تحوالت امتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی تغییر م ی تداوم: 

ه ا آگ اهی پی دا کن یم و در     س اله از آن قدری سریع اس ت ک ه بای د هم ه    گاهی این تغییرات به

 (60رسی دخالت دهیم  )همان: های دبرنامه

 تی  داش تن ب ه آن  ه ر فعال    م ان یلغوی، تعود عاارت است از اعتقاد به امری و ا ازلحاظ تعهد:

 رای  وم ود تعو د اس ت، ز    ازمن د یمنابع، زمان و ان رژی باش د، ن   صیداری که مستلزم تخصنظام

ک ه   ابدییم شیافزا یهنگام ای تنوابرنامه ایهر لرح  تیکه احتمال موفق دهدیمطالعات نشان م

 ن،یبن ابرا  ؛داش ته باش ند   تیتعود و احسا  مسئول ینسات به آن نوع کنندگانشرکتو  انیمجر

 تی  نسات به اهم قیعم مانیتام به ومود تعود و ا یبستگ زین زییردر برنامه یازسنجین تیموفق

 (126: 1936 ،همکارانو  انی)موان  و ضرورت آن دارد

ه ا  کارگیری آنهایی دارد، بهکه فرایند نیازسنجی اصول و رو با اینحصیلی: ت دورهتناسب با 

های دوره تحصیلی به چگونگی نیازس نجی  تحصیلی متفاوت است  ویژگی دورهبا تومه به نوع 
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ملک ی،  دهد و در تعیین مناع، نوع، وسعت و رو  گردآوری الالعات م ؤثر اس ت  )  موت می

1937 :60) 

های گوناگون نیاز از قایل فردی، امتماعی، اقتصادی، سیاس ی، اعتق ادی،   اهمن همهنگری: جامع

پوشی کرد  انسان ذاتاً چندبعدی است و نیازسنجی برای ها چشمتوان از آناند و نمیمعنوی موم

 (60: 1937)ملکی،   گیرد که انسان چندبعدی را تربیت کندای انجام میبرنامه هیتو

 دی  با آم ده دستبههای برخوردار باشد  داده یکاف تینیحد امکان از ع تا دیبا یازسنجین: تینیع

 (26: 1932 وامارگاه، ی)فتح  نااشد یو ذهن ایقهیدارای اعتاار الزم بوده، سل

ک افی و مطم ئن    ش ده یگ ردآور برای تشخیص نیاز باید الالعات کفایت و وثاقت اطالعات: 

  س ازد د، وثاقت آن را نوع الالع ات مع ی ن م ی   کنباشد  کفایت الالعات را حجم آن تأمین می

 (60: 1937)ملکی، 

 یمستلزم مشارکت فعال تم ام  یازسنجیاست  ن یمشارکت ندیفرا کیعمدتاً  یازسنجین مشارکت:

 وامارگ اه،  یاس ت  )فتح    س ازمانی ب رون  یو حت سازمانیدرونهای مرتاط نظران، گروهصاح 

1932 :26) 

و س ودمند ب رای    یعمل   ق،ی  آن الالعات دق موم بهاست که  دینیفرا یازسنجین :ییگراواقع

 (126: 1936 ،همکارانو  انی  )موانگرددیفراهم م زییربرنامه

 ها و فنون تعیین نیازهای آموزشیوشر

 از س ازمان  تحلی ل ( 1( رو  تعیین نیازه ای آموزش ی را ش امل مراح ل     2115فار  القاضی )

 (9، و کارمن دان مدرس ان   ه ای ش غل  ( تحلیل2 دهی،زمانسا هاینقشه تا هاهدف شروع مرحله

 و مکت وب  ه ای بررس ی  از ( اس تفاده 0ه ا و  مو ارت  و هاتوانمندی ها،نگر  ازنظر فرد تحلیل

 (2121 :2115 ،فار  القاضی  )دهد عنوان کرده است پوشش را کار موان  همه که روشن

ان د ک ه   دی را برای نیازسنجی ذک ر ک رده  های متعدسایر نوشتارها و ادبیات این حوزه نیز رو 

 اند از:ها عاارتترین آنبرخی از رایب

کنن ده  شود که افراد ش رکت گرفته می کار بهویژه زمانی این فن بهیا بارش مغزی:  طوفان مغزی

باشند و مناع اصلی الالع ات را تش کیل    یافتهسازمانهای مشورتی در نیازسنجی در قال  گروه

ها و لرق امرای یک حلتواند منجر به شناسایی مقاصد، اهداف، راهه از این فن میدهند  استفاد

 (162: 1932  )فتحی وامارگاه، برنامه درسی گردد
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گذارند و نی ز نح وه   عواملی که در آینده بر سازمان یا شغل اثر میدر این رو ، نویسی: سناریو

دار و منطق ی  آورد ب ه ش کلی نظ ام    اهن د بازخوها با یکدیگر و اث رات و نت ایجی ک ه    ارتااط آن

همک اران:  عا ا  زادگ ان و   )  ش ود شود و نیازهای ناشی از آن تعیین میبینی و بررسی میپیش

 (115؛ 1922

ها و نقاط قوت و تودیدها، فرصت در این رو ، ابعاد مختلف سازمان از حیثتحلیل سازمان: 

ش ود و در  د و فرایندهای سازمان تحلی ل م ی  ضعف مومود و بالقوه درباره هر یک از امزا، ابعا

انتوا ضمن تشریح و تحلیل شکاف بین وضعیت موم ود و مطل وب، نیازه ای آموزش ی تعی ین      

 (115همان: ) گرددمی

از لری ق مقایس ه عملک رد ش غلی م اری ب ا معیاره ا ی ا اه داف          این رو  ارزیابی عملکرد: 

در  آنچ ه ش ود و ی ا   انج ام م ی   ع الً ف نچهآباید انجام شود و  آنچهعملکردی معین، شکاف بین 

کند  یا اینکه حتی ممکن است ش امل بخش ی   تواند بواود یابد را مشخص میعملکرد شغلی می

 همان()  برای تشخیص و تعیین نیازهای آموز  باشد

که ضمن مامعی ت، دارای خاص یت عمل ی ب ودن و     مهارتی  -دانشی الزامات و وظیفه تحلیل

موان  مختلف کار است  هدف این الگو این است ک ه   دربارهگیری تصمیم بینی وتأکید بر پیش

عمل ی و واقع ی س ازمانی ش ناخته      زمیننیازهای آموزشی کارکنان بر اسا  وظایفشان در یک 

  زش ی ف راهم آی د   ه ای آمو ریزیمناس  )روا و معتار( برای لرح دروندادی کهلوریبهشوند؛ 

 (76: 1937)ملکی، 

 علوم راهبردی امنیت ملی نیازهای آموزشی

، دیگ ر بی ان ب ه ش ی و  ریزی آموزشی، شناسایی نیازه ای آموز برای برنامهگام نخستین و اساسی 

ه  ای پ  ژوهش و نت  ایب مص  احاه ب  ا بررس  ی پیش  ینه (111: 1932  )م  رادی، نیازس  نجی اس  ت

من ابع  ه ای اولی ه از   نظران حوزه امنیت ملی در سطح راهاردی منتب به اس تخرا  گوی ه  صاح 

های تحقیق و گویه از پیشینه 12با خارگان،  گویه از مصاحاه 23گردید  به این شکل که  یادشده

 های معتار مشابه در سایر کشورها استخرا  شد گویه از مطالعه دانشگاه 7

 کشورهای دوست

وم ود  رقاب ت، ائ تالف و اتح اد     ز،یمنازعه و ست لیکشورها از قا نیاز رابطه ب یمتفاوت یالگوها

 توان د ینم   تنو ایی بهمعتقد است  یکه کشور گرددیاتخاذ م یاتحاد و ائتالف وقت استیدارد  س
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خط ر   کی  از تصور  یناش زیکند و ن لیخار  تحص ایها و منافع خود را خواه در داخل و هدف

 (76: 1920 زاده،فی)س  ستیقابل دفع ن یبه منافع مل اتکااست که با   مشتر

( و یابزار ی)دوست« ابزار» یدوست نیب کیکالس زیبه تما دیکشورها با یدوستدر  موضوع  یبرا

را  یژگ  یه ر دو و  ش ه یهم یاست که دوس ت  نی( تومه کرد  مسئله ایهنجار ی)دوست «لتیفض»

 ی، ف ر  اص ل  درواقع  ستین یللاانه عاراز حساب منفعت گاههیچ  اگرچه کندمی  یترک باهم

 ش اه  یهاآن را از مشارکت دیاست که ما با نیا اندیشیدن به یدر مورد دوست یفکر دقیقتال  

)برنس کوتر و همک اران،     میکن   زیومود ندارد، متما یکینزد وندیپ چیکه ه درمایی هواخواهانه

2117 :0) 

برمس ته،   یامتم اع  یون دها یپ ج اد یرا دارند که با ا یآمادگ نیکشورها ا شوت معتقد است که

: 2116)لئونارد شوت،   مشتر  را دناال کنند یسوق دهند و هدف ییگراهم سویبهرا  یمنافع مل

9) 

 یبر ومه هنجار ران،یا یاسالم یمموور یاز کشور دوست برا فیپژوهش حاضر و در تعر در

 یبر ابعاد رابط ه دوس ت   دیضمن تأک ،ترتی اینبه  گرددیم دیکشور دوست تأک فیتعر یو ارزش

 ییش امل کش ورها   رانی  ا یاس الم  یممو ور  یدوست ب را دو کشور در سطوح باال، کشور  نیب

 نیهستند  همچن رانیا یاسالم یمشتر  با مموور هنجارهای و هاومه ارز  یکه دارا شودیم

 گ ر سلطه یو ماوه مقاومت در مقابل کشورها بخشیآزاد هایدوست، مناش فیتعر تیشمول

 .گیردبرمیرا در  ایو منطقه موانی

  شناسی روش
ه ا و  مق االت، رس اله   ای با استفاده از کت ،کتابخانه دررو ها آوری دادهممع پژوهش، در این

 میدانی پرسشنامه است  دررو های پژوهشی و پروژه

 ش ده اس تفاده مو ارتی   - دانش ی  الزامات و وظیفه نیازسنجی آموزشی از مدل تحلیلبرای انجام 

اس ت    شدهانجامای زمینه - موردی و است که به ر توصیفی و کاربردی نوع است  پژوهش از

 نیروه ای  کنن دگان آم وز   هدایت ریزان وبرنامه مسئوالن، شامل تحقیق این آماری کلی مامعه

 م دیران  و رؤس ا  آموزش ی،  ه ای گ روه  و ه ا دانش کده  رؤس ای  معاون ان،  مس ئوالن،  و مس لح 

 خارگ ان  و دانشگاه ادانمسلح، است نیروهای هایدانشگاه در امنیت و دفاع حوزه هایپژوهشکده
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تعی ین   هدفمن د ص ورت  نف ر و ب ه   56ب ه تع داد    عالی آموز  مؤسسات سایر از عالی آموز 

 است  تمام شمارگردیده و 

نظ ر  ب ا توم ه ب ه ما انی نظ ری و در       سؤاالتنیازسنجی،  پرسشنامهمنظور المینان از روایی به

رشناسان مربوله رس ید  ب ا توم ه ب ه     تأیید کا تحقیق، لرح گردیدند و به سؤالگرفتن هدف و 

 یآلف ا   یاز ض ر  آن پای ایی  آزم ون  مو ت  اس ت،  ینگر  س نج که این پرسشنامه از نوع این

 02پایایی کل ی س ؤاالت ای ن پرسش نامه ش امل       است  شدهاستفاده SPSS افزارکرونااخ و نرم

گ ر آن اس ت ک ه    است  نتایب نش ان  1سؤال با استفاده از ضری  آلفای کرونااخ به شرح مدول 

است یعنی این پرسشنامه  372/1برای پرسشنامه مذکور برابر  شدهمحاساهضری  آلفای کرونااخ 

 از پایایی برخوردار است 
 هاآزمون کرونااخ آلفای ضری  و نظرانصاح  مامعه وضعیت :1 مدول

 آلفای کرونااخ تعداد سؤال گویانتعداد پاس  آزمون

 372/1 2 × 02 02 پایایی پرسشنامه

تحلی ل  »و  1«عملک رد  – تحلی ل اهمی ت  »کارگیری رو  با به شدهیگردآورهای ، دادهتیدرنوا

 اند تا هدف تحقیق محقق شود شده لیوتحلهیتجز 2«های کلیدیمؤلفه

 تحقیق یهاافتهیها و وتحلیل دادهتجزیه
 از المینان حصول و نمونه مامعه اعضای( شناسیممعیت) فردی هایویژگی شناسایی منظوربه

 پرسش نامه  ب ه  گ ویی پاس    برای الزم هایقابلیت و تجربه دانش، دارای شوندگانپرسش کهاین

 در مطالعات سابقه و آموزشی هایفعالیت سابقه تحصیالت، خصوص در سؤال 9 تعداد هستند،

 گردید  لرح راهاردی دفاعی علوم و امنیت و دفاع حوزه

 6/21 نمونه، مامعه شوندگانپرسش نفر 56 تعداد از که است مطل  نای ماین آمدهدستبه نتایب

 0/16 همچن ین،،   هستند دکتری تحصیلی مدر  دارای درصد 5/50 دکتری و دانشجوی درصد

 س ال  21 از ب یش  درص د  26/92 و س ال  21 تا 15 بین درصد 2/99 سال، 16 تا 11 بین درصد

 نمون ه،  مامع ه  شوندگانپرسش نفر 56 از بر این، افزون  دارند آموزشی هایفعالیت انجام سابقه

 سال 21 از بیش درصد 9/92و  سال 21 تا 15 بین درصد 5/20 سال، 16 تا 11 بین درصد 2/19

 اعض ای  ،مو ت  نیهم   ب ه   دارند راهاردی دفاعی علوم و امنیت و دفاع حوزه در مطالعه سابقه

                                                                 
1 - Importance Performance Analysis (IPA) 

2  - Principal Component Analysis (PCA) 
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 گ ویی پاس    و س ؤاالت  عمی ق  در  مو ت  ب االیی  عملی هتجربعلمی و  توان از نمونه مامعه

 تأیی د  را نمون ه  مامع ه  هایپاس  روایی که این مجموعه الالعات، برخوردارند هاآن به مناس 

  کندمی
 شناسایی سؤاالتالالعات مربوط به  :2 مدول

سابقه فعالیت  سطح تحصیالت

 آموزشی

 مدت

 )سال(

سابقه مطالعات حوزه 

 دفاع

 درصد فراوانی رصدد فراوانی درصد فراوانی مقطع

 %2/3 5 6تا  1 %1/9 2 %1/9 2 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

 %21 19 11تا  5 2/3% 5 2/11% 7

دانشجوی 

 دکتری

 %2/19 3 16تا  11 0/16% 11 6/21% 10

 %5/20 15 21تا  15 %2/99 22 %5/50 00 دکتری

و  21 6/92% 26

 باالتر

21 92/9% 

 111 56 ممع 111 56 111 56 ممع

پرسش نامه نیازس نجی ک ه     از های نیازس نجی گویه و هامؤلفه پژوهش، هدف یابی بهبرای دست

منابع تویه شد، کمک گرفته ش د  پ س    و مدار  اسناد، عمیق مطالعه و خارگی مصاحاه یبرمانا

 اهمیت تحلیل» تکنیک ها توسط اعضای مامعه آماری، ازدهی به آنها و ارز از شناسایی گویه

ب رداری گردی د  س پس، ب رای     و شناسایی نیازهای آموزشی بوره هاداده تحلیل برای «کردعمل -

« ه ای کلی دی  تحلیل مؤلف ه »های موم احتمالی دیگر، از ها و یافتن گویهالمینان از صحت یافته

گوی ه   22ه ا موم   تأیی د    گیری شد  مجموع ه ای ن تحلی ل   عنوان رو  تحلیل مکمل بورهبه

دانشگاه عالی دفاع ملی در حوزه  (صلوات ا    علی ه ) ی دانشجویان دانشکده پیامار اعظمعنوان نیازهابه

 علوم راهاردی مرتاط با امنیت ملی شد 

 های مرتبط با سؤال یکم تحقیق:یافته تحلیل

 امنی ت مل ی   ب ا  مرتاط راهاردی نیازهای آموزشی علوم»منظور یافتن پاس  سؤال تحقیق یعنی به

 ، تحلیل اهمیت«اند؟امنیت ملی کدام عالی دانشگاه (صلوات ا    علیه) کده پیامار اعظمدانشجویان دانش

 قرار گرفتند  مورداستفادههای زیر گام به شرحهای کلیدی عملکرد و تحلیل مؤلفه -
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 عملکرد: –الف( اجرای تحلیل اهمیت 

پس از انج ام مص احاه خارگ ی و    عملکرد، در گام یکم،  - ها به رو  اهمیتبرای تحلیل داده

در گ ام  گویه شناسایی و استخرا  ش د    02مطالعه عمیق اسناد، مدار  و منابع گوناگون، تعداد 

نیازه ای آموزش ی   »ه ای  ه ر ی ک از گوی ه    یس از  یاتیعمل، درمه اهمیت و میزان قابلیت دوم

ب ه  « امنیت مل ی مرتاط با  یددر حوزه علوم راهار (صلوات ا    علیه) اعظم اماریدانشکده پ دانشجویان

ای برای احصاء میزان اهمیت هر گویه و می زان قابلی ت   انجام رسید  برای این منظور، پرسشنامه

 نو ایی  ارز  ،در سومین گ ام  تایی تویه گردید  سپسآن با لیف نه یساز ییامرامومود برای 

 ح وزه  در (ص لوات ا    علی ه  ) ماعظ پیامار دانشکده دانشجویان آموزشی نیازهای» هایگویه از یک هر

 هایگویه از یک هر آستانه تعیین شد  در گام چوارم، ارز  «امنیت ملی با مرتاط راهاردی علوم

 م رتاط  راهاردی علوم حوزه در (صلوات ا    علیه) اعظم پیامار دانشکده دانشجویان آموزشی نیازهای»

 نیازه ای » مؤلف ه  ه ای گوی ه  از کی   ه ر  نس ای  ، موقعی ت تیدرنوامحاساه شد   «امنیت ملی با

امنی ت   با مرتاط راهاردی علوم حوزه در (صلوات ا    علی ه ) اعظم پیامار دانشکده دانشجویان آموزشی

عملکرد تعیین شد که محاساات مربوط به هریک از این  – اهمیت تحلیل ماتریس روی بر «ملی

 ها در مداول مربوله آمده است گام
 عملکرد –ارز  آستانه و مایگاه هر گویه در ماتریس اهمیت نوایی و  ارز  :9 مدول

ف
ردی

 
 گویه

یی
نوا
  
رز
ا

 
ت
می
اه

یی 
نوا
  
رز
ا

 
ت
بلی
قا

انه 
ست
  آ
رز
ا

 
ت
می
اه

انه 
ست
  آ
رز
ا

 
ت
بلی
قا

ت 
وی
اول
ع 
رب

 

 7497 7406 شناخت ماانی امنیت در اسالم 1

2416 7415 

 چوارم

2 
آشنایی با ارکان موت ساز مرتاط با بخش 

 امنیت
 دوم 7422 2491

9 
کس  آگاهی از اسناد باالدستی مرتاط با 

 بخش امنیت
 چوارم 7401 7465

 دوم 7479 2425 شناخت مفووم و ابعاد امنیت 0

 دوم 7429 2412 تشخیص عوامل اثرگذار بر امنیت 6

 چوارم 7469 7439 شناخت مکات  امنیتی 5

 دوم 7462 2411 های امنیتتوان در  و تحلیل نظریه 7
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2 

تمییز مسائل امنیتی از مسائل غیرامنیتی و 

منظور به حداقل تحلیل محیط امنیتی به

 های امنیت ملیرسانیدن هزینه

 دوم 7427 2421

3 
 زدا ناامنیو  آفرین امنیتشناخت عوامل 

 منظور ارتقاء امنیت ملیبه
 دوم 7499 2417

 دوم 7469 2427 شناخت ماهیت و چیستی مفووم تودید 11

11 

های تودید )سیاسی، شناخت ابعاد یا حوزه

اقتصادی، نظامی، امتماعی، زیستی، 

 فناورانه(

 دوم 7400 2462

 دوم 7493 2429 شناخت سطوح تودید 12

 چوارم 7422 2416 شناخت رابطه مغرافیا با تودید 19

10 
ها و ها، آسی شناخت ماهیت چالش

 تودیدهای حوزه امنیت
 دوم 7417 2415

 دوم 7422 2401 هاشناخت تودیدات نوین و ماهیت آن 16

 اول 5452 2401 بینی تودیدات آیندهتوان پیش 15

 دوم 7476 2413 شناخت مفووم امنیت و امنیت ملی 17

 دوم 7472 2420 آشنایی با راهارد امنیت ملی 12

13 
تدوین / مشارکت در تدوین راهارد امنیت 

 ملی
 دوم 7417 2417

21 
تایین و تحلیل تأثیر تحوالت سیاسی 

 ای و موانی بر امنیت ملیمنطقه
 دوم 7410 2497

21 
ریزی راهاردی دفاعی آشنایی با ماانی لرح

 امنیتی
 دوم 7422 2419

 دوم 7419 2417 های امنیتیتدوین الگوها و لرح 22

 اول 5431 2425 آشنایی با ماانی امنیتی سایر کشورها 29

20 
ای و های امنیتی منطقهآشنایی با پیمان

 المللیبین
 دوم 7422 2409

26 
های دفاعی پیمان -سیاسی  وتحلیلتجزیه

 المللیای و بینامنیتی منطقه
 دوم 7413 2411

25 
ریزی و امرای عملیات روانی سطح برنامه

 راهاردی
 سوم 5472 7429
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27 
زی عملیات ساهای خنثیشناخت رو 

 روانی سطح راهاردی
 سوم 5439 7436

 اول 5422 2422 شناخت بحران و عوامل ایجاد بحران 22

23 
های بحران وتحلیلتجزیهیابی و ریشه

 ای و موانیامنیتی منطقه
 اول 7410 2496

91 
های شناخت عوامل و الزامات بروز بحران

 امنیتی
 دوم 7417 2412

91 
های گیری بحرانشکلشناخت فرایند 

 امنیتی
 چوارم 7405 2412

92 
گیری و اقدام در سازی و تصمیمتصمیم

 شرایط بروز بحران امنیتی و دفع تودید
 اول 5433 2422

99 
های کنترل / مشارکت در کنترل بحران

 امنیتی
 اول 5452 2419

 اول 5451 2411 شناخت مفووم توسعه 90

 اول 5420 2491 با امنیتشناخت رابطه توسعه  96

95 
آگاهی کامل از اصول عملیات توسعه و 

 پدافند داخلی
 سوم 5436 7432

97 

های گیری ممعیتشناخت احتمال شکل

عنوان زمینه بروز شرایط پذیر بهآسی 

 امنیتی یا بحران امنیتی

 سوم 5461 7431

92 

های مداسازی و آشنایی با رو 

وسعه و پدافند سازی در عملیات تخنثی

 داخلی

 سوم 5462 7479

93 
شناخت کارکردهای نیروهای ویژه در 

 عملیات توسعه و پدافند داخلی
 سوم 5405 7497

01 
کارگیری در شناخت عملیات ویژه قابل به

 توسعه و پدافند داخلی
 سوم 5401 7401

01 
توان تشخیص تحوالت امتماعی با 

 رویکرد امنیتی
 سوم 5429 7477

 شناخت الزامات تویه برآورد الالعاتی 02

 
 سوم 5467 7463
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09 
توان تویه / مشارکت در تویه برآورد 

 الالعاتی
 سوم 5400 7479

00 
شناخت کارکردهای فرهن  عمومی 

 الالعاتی
 سوم 5465 7431

06 
های های الالعاتی و راهشناخت آسی 

 گیریپیش
 سوم 5407 7433

 سوم 5456 7422 های الالعاتی و امنیتیولویتتوان تعیین ا 05

07 
های راهاردی پدافند توان تویه لرح

 غیرعامل با رویکرد امنیتی
 سوم 5462 7430

02 
های دفاع غیرنظامی و بسیب توان تویه لرح

 عمومی
 دوم 7427 2421

 

 عملکرد -ت ها در ماتریس اهمیمایگاه گویه: 1نمودار 

های تودید )سیاسی، اقتصادی، نظ امی،  شناخت ابعاد یا حوزه»های دهد که گویهها نشان مییافته

ش ناخت  »، «الملل ی ای و ب ین ه ای امنیت ی منطق ه   آشنایی با پیمان»، «امتماعی، زیستی، فناورانه(

ی و مو انی ب ر   اتایین و تحلیل تأثیر تح والت سیاس ی منطق ه   »، «هاتودیدات نوین و ماهیت آن

ش ناخت ماهی ت و چیس تی    »، «آشنایی با ارکان موت ساز مرتاط با بخش امنی ت »، «امنیت ملی

شناخت س طوح  »، «آشنایی با راهارد امنیت ملی»، «شناخت مفووم و ابعاد امنیت»، «مفووم تودید
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ح داقل  منظ ور ب ه   تمییز مسائل امنیتی از مسائل غیرامنیتی و تحلیل مح یط امنیت ی ب ه   »، «تودید

شناخت »، «های دفاع غیرنظامی و بسیب عمومیتوان تویه لرح»، «های امنیت ملیرسانیدن هزینه

، «ه ا و تودی دهای ح وزه امنی ت    ها، آسی شناخت ماهیت چالش»، «مفووم امنیت و امنیت ملی

ی ه ا شناخت عوامل و الزامات بروز بحران»، «ریزی راهاردی دفاعی امنیتیآشنایی با ماانی لرح»

ه ای  دفاعی پیمان-سیاسی لیوتحلهیتجز»، «های حوزه امنیتتوان در  و تحلیل نظریه»، «امنیتی

ه ای  تدوین الگوها و ل رح »، «تشخیص عوامل اثرگذار بر امنیت»، «المللیای و بینامنیتی منطقه

و  نیآف ر  تی  امنش ناخت عوام ل   »و « تدوین/ مشارکت در تدوین راهارد امنیت مل ی »، «امنیتی

دارای   ی  ب ه ترت ب ا ق رار گ رفتن در رب ع دوم م اتریس،      « منظور ارتقاء امنیت ملیبه زدا یاامنن

ها در رب ع دوم یعن ی اهمی ت و قابلی ت     اولویت باالتری هستند  از لرفی، قرار گرفتن این گویه

 توانند در حوزه علوم راهاردی مرتاط با امنیت مل ی، نیازه ای  ها باالست و میآن یساز یاتیعمل

 محسوب شوند  آموزشی دارای اولویت باال

 :دیهای کلیتحلیل مؤلفه ب(

 اماری  دانش کده پ  نیازهای آموزشی دانش جویان »های کلیدی برای های عملیات تحلیل مؤلفهیافته

ه ای  گر آن است که گویهنشان« یمل امنیتمرتاط با  یدر حوزه علوم راهارد (صلوات ا    علی ه ) اعظم

 ،«(فناوران ه  ،یس ت یز ،یامتم اع  ،ینظ ام  ،یاقتص اد  ،یاسیس) دیتودی هاحوزه ای ابعاد شناخت»

 ،«دی  تود مفو وم ی س ت یچ و تی  ماه ش ناخت » ،«یالالعات برآورد هیتو در مشارکت/  هیتو توان»

 بح ران  ای یتیامن طیشرا بروز نهیزم عنوانبه ریپذ یآسی هاتیممعی ریگشکل احتمال شناخت»

 ش ناخت » و «یمل   تی  امن ب ر ی مو ان  وی امنطقهی اسیس تحوالت ریتأث لیتحل و نییتا» ،«یتیامن

ب رای تعی ین نیازه ای آموزش ی دانش جویان       م وردنظر درصد منظور  160/27تا « یتیامن مکات 

ه ای تأثیرگ ذار در بی ان    ت ر مؤلف ه  ، ب رای پوش ش کام ل   حالنیباادهند  دانشکده را پوشش می

م رتاط   یدر حوزه علوم راها رد  (صلوات ا    علیه) اعظم اماریدانشکده پ نیازهای آموزشی دانشجویان

آش نایی ب ا ارک ان مو ت س از      »، «شناخت ماانی امنیت در اسالم»های دیگر ی، گویهمل امنیتبا 

شناخت مفووم »، «کس  آگاهی از اسناد باالدستی مرتاط با بخش امنیت»، «مرتاط با بخش امنیت

ت وان در  و  »، «ش ناخت مکات   امنیت ی   »، «ار بر امنیتتشخیص عوامل اثرگذ»، «و ابعاد امنیت

تمییز مسائل امنیتی از مسائل غیرامنیتی و تحلیل مح یط امنیت ی   »، «های حوزه امنیتتحلیل نظریه

 زدا ین اامن و  نیآف ر  تی  امنشناخت عوامل »، «های امنیت ملیمنظور به حداقل رسانیدن هزینهبه
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« شناخت سطوح تودی د »، «ماهیت و چیستی مفووم تودید شناخت»، «منظور ارتقاء امنیت ملیبه

برای تعیین  موردنظردرصد منظور  36توانند تا هستند که می« شناخت رابطه مغرافیا با تودید»و 

را پوشش دهند  مراح ل تحلی ل    (صلوات ا    علیه) اعظم اماریپنیازهای آموزشی دانشجویان دانشکده 

   ت:اس مشاهدهقابلهای زیر لدر مدو
دانشکده  انیدانشجو یآموزش یازهاین»های مؤلفه های کلیدی برای گویههای تحلیل مؤلفهیافته: 0دول م

 «مرتاط با امنیت ملی یدر حوزه علوم راهارد (صلوات ا    علیه) اعظم اماریپ

 رو  استخرا : تحلیل مؤلفه کلیدی

 واریانس نوایی

های تعداد شاخص
 دهندهپوشش

 هامقدار استخرا  مجذور ورودی یهمقدار ویژه اول

 تجمعی واریانس کل تجمعی واریانس کل

1 932/91 56/0 0/56 932/91 0/56 0/56 

2 225/9 206/5 200/72 225/9 206/5 200/72 

9 907/2 223/0 199/77 907/2 223/0 199/77 

0 352/1 1/0 299/21 352/1 1/0 299/21 

6 633/1 991/9 650/20 633/1 991/9 650/20 

5 136/1 03/2 160/27 136/1 03/2 160/27 

7 226/1 209/1 237/22    

2 750/1 631/1 023/31    

3 516/1 22/1 753/31    

11 617/1 175/1 206/32    

11 022/1 116/1 26/39    

12 009/1 329/1 779/30    

19 920/1 2/1 679/36    
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 انیدانشجو یآموزش یازهاین»های مؤلفه های کلیدی برای گویهی تحلیل مؤلفههابندی یافتهاولویت: 6مدول 

 «مرتاط با امنیت ملی یعلوم راهارد در حوزه (صلوات ا    علیه) اعظم اماریدانشکده پ

 مؤلفه

 515/1 شناخت ماانی امنیت در اسالم

 626/1 آشنایی با ارکان موت ساز مرتاط با بخش امنیت

 602/1 اد باالدستی مرتاط با بخش امنیتکس  آگاهی از اسن

 730/1 شناخت مفووم و ابعاد امنیت

 737/1 تشخیص عوامل اثرگذار بر امنیت

 271/1 شناخت مکات  امنیتی

 265/1 های حوزه امنیتتوان در  و تحلیل نظریه

ه ای  اندن هزین ه منظور به حداقل رس  تمییز مسائل امنیتی از مسائل غیرامنیتی و تحلیل محیط امنیتی به
 امنیت ملی

205/1 

 20/1 منظور ارتقاء امنیت ملیبه زدا ناامنیو  آفرین امنیتشناخت عوامل 

 26/1 شناخت ماهیت و چیستی مفووم تودید 

 311/1 های تودید )سیاسی، اقتصادی، نظامی، امتماعی، زیستی، فناورانه(شناخت ابعاد یا حوزه 

 27/1 شناخت سطوح تودید 

 267/1 خت رابطه مغرافیا با تودیدشنا 

 232/1 ها و تودیدهای حوزه امنیتها، آسی شناخت ماهیت چالش 

 32/1 هاشناخت تودیدات نوین و ماهیت آن 

 727/1 بینی تودیدات آیندهتوان پیش 

 220/1 شناخت مفووم امنیت و امنیت ملی 

 212/1 آشنایی با راهارد امنیت ملی 

 210/1 در تدوین راهارد امنیت ملی تدوین / مشارکت 

 23/1 ای و موانی بر امنیت ملیتایین و تحلیل تأثیر تحوالت سیاسی منطقه 

 216/1 ریزی راهاردی دفاعی امنیتیآشنایی با ماانی لرح 

 23/1 های امنیتیتدوین الگوها و لرح 

 291/1 آشنایی با ماانی امنیتی سایر کشورها 

 792/1 المللیای و بینای امنیتی منطقههآشنایی با پیمان 

 216/1 المللیای و بینهای امنیتی منطقهدفاعی پیمان -سیاسی  وتحلیلتجزیه 

 737/1 ریزی و امرای عملیات روانی سطح راهاردیبرنامه 

 222/1 سازی عملیات روانی سطح راهاردیهای خنثیشناخت رو  

 397/1 شناخت بحران و عوامل ایجاد بحران 

 30/1 ای و موانیهای امنیتی منطقهبحران وتحلیلتجزیهیابی و ریشه 

 705/1 های امنیتیشناخت عوامل و الزامات بروز بحران 
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 226/1 های امنیتیگیری بحرانشناخت فرایند شکل 

 756/1 گیری و اقدام در شرایط بروز بحران امنیتی و دفع تودیدسازی و تصمیمتصمیم 

 773/1 های امنیتیل / مشارکت در کنترل بحرانکنتر 

 717/1 شناخت مفووم توسعه 

 736/1 شناخت رابطه توسعه با امنیت 

 219/1 آگاهی کامل از اصول عملیات توسعه و پدافند داخلی 

عنوان زمین ه ب روز ش رایط امنیت ی ی ا بح ران       پذیر بههای آسی گیری ممعیتشناخت احتمال شکل 
 امنیتی

201/1 

 211/1 سازی در عملیات توسعه و پدافند داخلیهای مداسازی و خنثیآشنایی با رو  

 507/1 شناخت کارکردهای نیروهای ویژه در عملیات توسعه و پدافند داخلی 

 520/1 کارگیری در توسعه و پدافند داخلیشناخت عملیات ویژه قابل به 

 200/1 یتوان تشخیص تحوالت امتماعی با رویکرد امنیت 

 730/1 شناخت الزامات تویه برآورد الالعاتی 

 227/1 توان تویه / مشارکت در تویه برآورد الالعاتی 

 233/1 شناخت کارکردهای فرهن  عمومی الالعاتی 

 220/1 گیری از آنهای پیشهای الالعاتی و راهشناخت آسی  

 250/1 های الالعاتی و امنیتیتوان تعیین اولویت 

 752/1 های راهاردی پدافند غیرعامل با رویکرد امنیتیان تویه لرحتو 

 211/1 های دفاع غیرنظامی و بسیب عمومیتوان تویه لرح 

 

 گیری و پیشنهادهنتیج

 :نتیجه گیری -الف

 یازه ا ین»در ح وزه  های تحقیق، آشکار ک رد ک ه   داده لیوتحلهیتجزاز  آمدهدستبهنتیجه نوایی 

 شناس ایی ش رح   نی  ب ه ا  نی از آموزش ی   22 «یمل تیمرتاط با امن یوم راهاردحوزه عل یآموزش

 :دیگرد

 «فناورانه( ،یستیز ،یامتماع ،ینظام ،یاقتصاد ،یاسی)س دیتود یهاحوزه ایشناخت ابعاد »  1

 «تیبا ارکان موت ساز مرتاط با بخش امن ییآشنا»  2

 «یالمللنیو ب یامنطقه یتیامن یهامانیبا پ ییآشنا»  9

 «یمل تیبا راهارد امن ییآشنا»  0

 «یتیامن یدفاع یراهارد یزیرلرح یبا ماان ییآشنا»  6

 «یمل تیبر امن یو موان یامنطقه یاسیتحوالت س ریتأث لیو تحل نییتا»  5
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 «یالمللنیو ب یامنطقه یتیامن یهامانیپ یدفاع - یاسیس لیوتحلهیتجز»  7

 «یمل تیراهارد امن نی/ مشارکت در تدو نیتدو»  2

 «یتیامن یهاگوها و لرحال نیتدو»  3

 «تیعوامل اثرگذار بر امن صیتشخ»  11

 دنیمنظور به حداقل رس ان به یتیامن طیمح لیو تحل یتیرامنیاز مسائل غ یتیمسائل امن زییتم»  11

 «یمل تیامن یهانهیهز

 «یبرآورد الالعات هی/ مشارکت در تو هیتوان تو»  12

 «یعموم بیو بس یرنظامیدفاع غ یهالرح هیتوان تو»  19

 «تیحوزه امن یهاهینظر لین در  و تحلتوا»  10

 «فناورانه( ،یستیز ،یامتماع ،ینظام ،یاقتصاد ،یاسی)س دیتود یهاحوزه ایشناخت ابعاد »  16

 ای   یت  یامن طیبروز شرا نهیعنوان زمبه ریپذ یآس یهاتیممع یریگشناخت احتمال شکل»  15

 «یتیبحران امن

 «هاآن تیو ماه نینو داتیشناخت تود»  17

 «دیبا تود ایطه مغرافشناخت راب»  12

 «دیشناخت سطوح تود»  13

 «یمل تیمنظور ارتقاء امنبه زدا یناامنو  نیآفر تیامنشناخت عوامل »  21

 «یتیامن یهاشناخت عوامل و الزامات بروز بحران»  21

 «تیحوزه امن یدهایو تود ها یها، آسچالش تیشناخت ماه»  22

 «دیمفووم تود یستیو چ تیشناخت ماه»  29

 «در اسالم تیامن یشناخت ماان»  20

 «یمل تیو امن تیشناخت مفووم امن»  26

 «تیشناخت مفووم و ابعاد امن»  25

 «یتیشناخت مکات  امن»  27

 «تیمرتاط با بخش امن یاز اسناد باالدست یکس  آگاه»  22
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 :هاپیشنهاد -ب

 پ یش  چندی از دوست و مسلمان کشورهای از میومان دانشجویان آموز  کهاین به تومه با -1

 دانش جویان  های تحصیلیتعیین رشته مانای پژوهش، این نتایب شود،می شنوادپی است، آغازشده

  گیرد در حوزه علوم راهاردی مرتاط با امنیت قرار میومان

القول هس تند ک ه نخس تین گ ام در     نظران حوزه مدیریت آموز  متفقتمامی صاح  تقریااً -2

م نیازسنجی آموزشی به رو  علم ی  بنابراین، انجا ؛تدوین فرایند آموز  انجام نیازسنجی است

مانن د ح وزه عل وم دف اعی و      (ص لوات ا    علی ه  ) های آموزشی دانشکده پی امار اعظ م  در سایر حوزه

 شود مدیریت راهاردی نیز پیشنواد می
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 فهرست منابع

 ا    ناصر مکارم شیرازی، ترممه و تفسیر حضرت آیت"قرآن کریم" -

 :منابع فارسی -الف

 (1921) "اه عالی دفاع ملیه دانشگاساسنام" -

 زاده، اکار و بورامی، سوسنور، سویال؛ حسنپاحسان امین الرعایا، موین؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ -

نیازسنجی آموزشی مدیران ستادی دانشگاه علووم پزشوکی و مودمات بهداشوتی     " (،1920)

 51 – 52صص ، 21، شماره 2دوره  ،تابستان ، مجله مدیریت سالمت،"درمانی استان اصفهان

نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سوبک زنودگی   "(، 1935) نژاد، پریسا و منعمی، فالمهایران -

 66 – 71، صص 26تربیت اسالمی، شماره  دو فصلنامه، "ایرانی مقطع متوسطه -اسالمی 

پاک دل،   ا   ، ترممه رحم ت "ها، ابزار، فنوننیازسنجی آموزشی، روش"(، 1931) اربازت، مینب -

 ران، انتشارات آییژتو

 طیابعواد محو   ریمطالعوه تو ث  "(، 1932ظوی ر، عل ی )  پ ور  پیرا، سادینا؛ محمدخانی، کامران و تقی -

 6منطقوه   انیدانشوجو  یامالقو  یهوا و ارزش یشونامت روان هیسرما رییتغ زانیبر م یآموزش

، 97 ه ای اخالق ی، ش ماره   ، فصلنامه پ ژوهش "ی()با ارائه مدل سامتار یدانشگاه آزاد اسالم

 53 – 25صص 

، اه واز، انتش ارات دانش گاه    "مباحث نوین در فناوری آموزشوی "(، 1931) رضوی، سید عاا  -

 اهواز

، فص لنامه  "نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایوران " ،(1931) ا   رهنورد، ف ر   -

 26 – 61صص  ،76شماره  ،فرآیند مدیریت و توسعه، بوار

: یقو یتلف کردیبا رو یریادگی یهاطیو مح یآموزش یطراح"(، 1931) لیاس ماع  ،یزوارک یزارع -

، مجموعه مقاالت دانش گاه عالم ه   "نهیزم نیدر ا نینو یو ارائه مدل نیشیپ یهابر مدل ینقد

 263 – 221، صص 226لاالاایی، شماره 

، "تاریخچوه مختصوری از طراحوی آموزشوی    "(، 1922) ا   مانفشان، کامران و بلوچی، ق درت  -

 1 – 2م، صص مدار  در هزاره سو تیریدر مد نینو یهاوهیش شیهما

بندی نیازهوای آموزشوی   شناسایی و اولویت"(، 1936) موانیان، رمضان و شفیعی علویجه، مریم -

 107دوره نوم، ص ص   ،، فصلنامه علوم رفتاری، تابستان"منابع انسانی دادگستری استان قزوین

– 113 
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آموزان دمتور دوره  نیازسنجی اولیای دانش"(، 1936) فوزیهسمیعی زفرقندی، مرتضی و غالمی،  -

 27 – 01، صص 91شماره  شناسی: خانواده و پژوهش،، فصلنامه روان"اول متوسطه

 (1939)اردیاوشت  "سند نقشه جامع علمی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران" -

 ر میزانچاپ اول، توران، نش ،"سیاست مارجی ایران"(، 1920) زاده، حسینسیف -

تبیین نیازهای آموزشی و آثار آموزش ضمن مدمت "(، 1927) زاده، فتاح و عادی، فالمهشریف -

، فص لنامه  "بر یادگیری کارکنان مخوابرات رسوته اداری موالی اداره کول منطقوه دو تهوران      

 01 – 71ل، صص شماره او ،پاییز های مدیریت، سال اول،پژوهش

پژوهشی دانشکده دفواع ملوی بوا     –م تربیتی، آموزشی بازطراحی نظا"(، 1937) شی ، علیرض ا  -

اه عالی دفاع ملی، دانش کده  ، توران، دانشگرساله دکتری ،"هاها و گرایشت کید بر تدوین رشته

 دفاع ملی

 اسواس  بر ملی امنیت دانشکده پژوهشی – آموزشی نظام بازطراحی"(، 1936) صفری، اسکندر -

، رس اله  "هوا گورایش  و هوا رشته بر ت کید با بردیراه سطوح مدیران و فرماندهان نیازسنجی

 ، دانشکده امنیت ملی، توران، دانشگاه عالی دفاع ملیدکتری

، چ اپ  "اهو نیازسنجی آموزشوی در سوازمان  "(، 1922) زاده، معفرزادگان، محمد و تر عاا  -

 چوارم، توران، شرکت سوامی انتشار

 بورای  ملی دفاع عالی دانشگاه وهشپژ و آموزش نظام طراحی" ،(1930) عیوضی، محم درحیم  -

 پروژه پژوهشی، دانشگاه عالی دفاع ملی، "مارجی دانشجویان

، "نیازسنجی آموزشوی، الگوهوا و فنوون   "(، 1932فخام زاده، پروانه ) فتحی وامارگاه، کور  و -

 چاپ دوم، نشر آییژ

نوع پوریرش   بررسوی موا "(، 1932) منش، حامدفتحی وامارگاه، کور ؛ عارفی، محاوبه و زمانی -

ریزی ، فصلنامه پژوهش و برنامه"ها و مؤسسات آموزش عالیدانشجویان مارجی در دانشگاه

 56 – 21، صص 52 شماره ،زمستاندر آموز  عالی، 

بعدی هوشمندانه های سهارائه مدل"(، 1936) کشاورزمور، مریم و کوچک خوشنویس، احمدمیرزا -

 56 – 75، صص 11دوم، شماره  ، سال، ماهنامه شاا "جهت ارتقاء یادگیری کودکان

 (1939) "کلیات نظام جامع تربیت و آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران" -

االنبیواء  ماتم هوایی پدافند قرارگاه تخصصی هایآموزش شناسیآسیب" ،(1932) مرادی، رضا -
 ارتقوای  راسوتای  در بمناسو  راهکوار  ارائوه  و فنوی  و عملیاتی ابعاد در )صلی ا... علیه و آله و سولم( 
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ص لی  )االنایاء خاتم هوایی پدافند قرارگاه تحقیقات مرکزپروژه پژوهشی، ، "تخصصی هایآموزش

 آما( ا    علیه و آله و سلم

 ملوی  دفواع  عالی دانشگاه راهبردی آموزشی ریزیبرنامه"(، 1931) مطلای کربکندی، محمدعلی -

ف اع  ، توران، دانشگاه عالی درساله دکتری ،"کشور راهبردی سطوح مدیریتی نیازهای اساس بر

 ملی، دانشکده مدیریت راهاردی

، فصلنامه مطالعات "نیازسنجی آموزشی مسائل راهبردی اجتماعی"(، 1932) الدینی، محمودمعین -

 219 – 220، صص ، پاییز77ک، سال هفدهم، شماره دفاعی استراتژی

 ان، انتشارات سمت، تور"ریزی درسیمقدمات برنامه"(، 1937) ملکی، حسن -

کارهووای بررسووی راه" ،(1936) پ  ور، عادالحس  ین و پیروزنی  ا، مو  رداد نص  ری، ص  ادق؛ ک  رم  -

پژوهش ی فن اوری آم وز ،     –، نش ریه علم ی   "های ضمن مودمت بخشی به آموزشکیفیت

 207 – 251، صص 0شماره  ،تابستان

ی، نفیسه و قضاوی خوراس گانی،  زاده سوارنی زاده، پریسا؛ عکافاقاالیان نورا مزی، ناصرا   ؛وکیل -

آموزش  یهادوره یابیدر ارز یآموزش یطراح یهاکاربرد مدل زانیم یبررس"(، 1933) اکار

عل وم  ه ای ن وین در روانشناس ی،    پیشرفت، فصلنامه "رانیا یدر نظام آموزش عال کیالکترون

 07 – 52، صص 25شماره  ،و پرور تربیتی و آموز 
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االحتیاجوات التدریبیوه للقیوادات التربویوه فوی      " (،2119) شمس ه بن ت حم د   ی الجووری، عل -

، الرساله استکماال لمتطلاات الحصول عل ی  "المدیریات العامه للتربیه والتعلیم فی سلطنه عمان

 ص: االداره التربویه، مامعه نزویدرمه المامستیر فی التربیه اخص

االحتیاجات التدریبیه لمعلمی االساسیه مون وجهوه نظور    " (،2115) قاضی، نجاح سعودفار  ال -

 التعلیم ، کلیه التربیه اللانات، وزاره التربیه و"المشرفین التربویین فی محافظه المفرق


