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 مقدمه
امنیت جامع  ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت و توسع  جوامع دارند  تولیدکنند  عنوانب نیروهای مسلح 

 و تهدیهدا  در موقعیهت جررافیهایی خها      قرار گهرفتن و در جیهوری استمی ایران نیز ب  دلیل 

پشهتوان  اصهلی قهدر  ملهی محسهو  شهد  و        عنهوان به  قدر  دفهاعی  ، روزافزون دشینان نظام

 نظهام ب لذا دستیابی  ،محورهای تقویت قدر  دفاعی است ترینبنیادیآموزش یکی از  ک یازآنجای

 (.1391، الدینیمعین) استبرخوردار اهییت باالیی  ازحوز  دفاع  هایارزشمبتنی بر آموزش 

جدیدی را ب   هایویهگیالزاما  و ، از نظام آموزشی بردارانبهر بروز نیازهای نوپدید در  ازآنجاک 

هیگهام و   نیازههای جدیهد  د خهود را بها ایهن    نه ک  نتوان هاییآموزشلذا  نیایدمیاین نظام تحییل 

 گردندمیهیاهنگ نیاید ب  لحاظ فلسف  وجودی و تحقق رسالت خویش دچار رکود و ناکارآمدی 

 تشهخیص  وبهرای شناسهایی    مناسهب  بستر ایجاد و هامطلو  سازوکار سازیفراهم. (1391، شیخ)

، عالی تحصیلی دارنهد  هایدور در  کارگیریب قابلیت  درسی اینک  چ  محتوا، موضوعا  و رئوس

برنامه    ههای سرفصهل تهدوین  ، روازاین نخواهد بود؛ پذیرامکانبدون توج  ب  مطالعا  نیازسنجی، 

اسهت   تحصیلی دانشگا  عالی دفاع ملهی  هایگرایشدرسی دور  دکترای اندیش  نظامی ک  یکی از 

منابع و مشکت   هایمحدودیتب  دلیل اهییت دانش اندیش  نظامی در نیروهای مسلح و هیچنین 

دانشگا  عالی دفاع ملهی نیهز بها توجه  به       هیین اساس  بر .گیرد قرار موردتوج موجود الزم است 

از ایهن   آن بهر و انتظهارا  مترتهب    نظامیو مدیران سطوح راهبردی در تربیت فرماندهان  رسالتش

مع برگرفته  از تحقیهق علیهی    قاعد  مستثنی نیست و در صور  در دسترس نبهودن االتعها  جها   

آن؛ در تحقهق   دهنهد  تشکیلمبانی، اصول، ویهگی و الزاما  عناصر  دربرگیرند مند و نظاممنسجم، 

مهرتب  در حهد    ههای حوز رسالت آموزشی و تربیتی و مسئولیت اجتیاعی خویش و تعامل مؤثر با 

 .(1388)آقامحیدی، موفق نخواهد بود  ،مورد انتظار

نظهامی دوران زنهدگی بشهری، تحهوال  سیاسهی،       تحوال دانش اندیش  نظامی ک  ب  مطالع  سیر 

تربیت اندیشیندان نظهامی   باهدفپردازد نظامی و مفاهیم فلسفی مرتب  با حوز  دفاع می هاینظری 

در  شد ارائ فعالیت دارد لکن با توج  ب  محدودیت منابع علیی مرتب  با این دانش و ضعف منابع 

 بها لهذا   باشهد. سرفصل برنام  درسی فعلی، متناسب با نیازهای سطوح راهبردی نیروهای مسلح نیی

مشهخص شهد که      ندیش  نظامینیازسنجی دور  دکترای ازمین  توج  ب  بررسی مطالعا  پیشین در

بنهابراین در راسهتای    ؛اسهت باشد، صور  نگرفت   موردنیازبرنام  درسی ک  بیانگر  مناسبیپهوهش 
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 محتهوای ، در قالب پهوهشی علییپاسخگویی ب  این موضوع، در این پهوهش تتش شد  است تا 

 بنابراین ؛گیردیی قرار مورد شناسابرای تحقق اهداف آموزشی دور  دکترای اندیش  نظامی  موردنیاز

، پهوهش حاضهر درصهدد پاسهخ به  ایهن      موضوعو با توج  ب  اهییت  شد مطرحبا توج  ب  موارد 

بهر   تأکیدبا )سطوح راهبردی دور  دکترای اندیش  نظامی آموزشی نیازهای "کلیدی است ک   سؤال

 "؟اندکداماین دور   (رنام  درسیب

 مبانی نظری

 :تحقیقپیشینه  -
پهوهشهی دانشهکد  دفهاع     -بازالراحی نظام آموزشهی "( در تحقیقی با موضوع 1391) شیخعلیرضا 

دور  دکتهرای گهرایش   که    یافته  دسهت این نتیجه    ، ب "هاها و گرایشبر تدوین رشت  تأکیدملی با 

ا توجه  به  مأموریهت    بهود  و به   موردنیهاز  دانشهکد  دفهاع ملهی    هایگرایشاندیش  نظامی یکی از 

 هایتوانیندیو  هاقابلیت بایستمیظام آموزشی دانشگا  عالی دفاع ملی این دور  در نشد  تصریح

قادر ب  هیاوردی علیی و ک   ایگون ب مورد انتظار سطوح راهبردی نیروهای مسلح را محقق سازد 

و از الرفی خواست ستاد کهل نیروههای مسهلح مبنهی بهر       بود های مأموریتی رشد متوازن در حوز 

را در حهوز  دانهش    عنوان متولی حوز  دفاع کشورب  سازی نظام آموزشی فعلیو بهین  بروز رسانی

 نیاید. تأمیناندیش  نظامی 

نظام آموزشهی مناسهب دانشهگا  عهالی     "( در رسال  دکتری خود با عنوان 1391) مطلبیمحیدعلی 

 غیهر دفاع ملی با توج  ب  نیازهای مدیریتی سطوح راهبردی کشور در س  حوز  دفهاعی، امنیتهی و   

 ههای گرایشیکی از  عنوانب س  رشت  آموزشی را پیشنهاد نیود  ک  گرایش اندیش  نظامی ، "دفاعی

ر ایهن تحقیهق بیشهتر بهر محتهوای      اسهت. د  شهد  گرفته   نظر دررشت  مدیریت راهبردی دفاع ملی 

 ههای نظریه  گرایش اندیش  نظامی را ب  دو محور  موردنیازو محتوای  نیود  تأکیدمدنظر  هایرشت 

 نظامی و تحوال  نظامی محدود ساخت  است.

تهدوین مهدیریت راهبهردی آمهوزش بهرای      "خود با عنهوان   تحقیق( در 2008) هارواردویجیم ام 

 عنهوان به  بیان داشت  با توج  ب  اینک  نظام آموزشی و ارزیابی آموزشهی   ،"یکم ارتش قرن بیست و

لذا باید به  دنبهال نظهام ارزیهابی محتهوا       باشدمیابزار تربیت و آموزش افسران در ارتش  مؤثرترین

ارتقهاء قابلیهت    منظهور به  کیفی سازی تجربیا  عیلیاتی برای ایجاد فرهنگ جدی  برتکی محور با 

 بایستمیارزشیابی افسران  جنگی جدید در قرن بیست و یکم بود. هایصحن ران فرماندهان و مدی
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حهال   ههای پیچیهدگی محی  عیلیاتی معاصر و آتی سازگار باشد تا بتواند مبتنی بر  هایپیچیدگیبا 

پاسخگویی ب  سهؤال   منظورب  تحقیقافسران را ارتقاء بخشد. در این  هایقابلیتحاضر صحن  نبرد 

توانهایی بخشهی   "نظهام آموزشهی در    قابلیهت  از انهد عبهار  است ک   شد تحلیلحوز  تحقیق، س  

برای موفقیت در محهی  امنیتهی پیچیهد ؛ توانهایی سیسهتم گهزارش ارزیهابی افسهران در          "ضروری

قابلیهت سیسهتم   " درنهایهت و  درازمد های و سیستم آموزش هاآنی خصو  میزان خود مطالع 

از  از الریهق تجهار  عیلیهاتی.    شهد  کسهب فهردی   هایمهار  گیریانداز در  "گزارش و ارزیابی

به  افسهران به  لحهاظ ارائه        "نظام آموزشی در توانایی بخشی ضهروری "بخش  مذکور هایحوز 

بهرای   تهوان مهی  در بررسی بروندادهای نظام آموزشی ذکرشد  دالیلو هیچنین  موردنظرمعیارهای 

 استفاد  نیود.تحقیق حاضر 

 شناسی: مفهوم -

 اندیشه نظامی

و  یدفهاع  اسهت یالراحهان س  بخهش الههام است که    هاید او  دیاز عقا یکل یامجیوع  ،ینظام ش یاند

اسهت که  چگونه      یپرسهش اساسه   نیا یبرا یپاسخ افتنی یدر پ ینظام ش یاست. اند یراهبرد نظام

مصون و محفهوظ نگه  داشهت و بهر دشهین       یرنظامیغو  ینظام یدهایکشور را در برابر تهد توانیم

 ،یدتیه و عق ینظهر  یک  س  عنصهر مبهان   میتصور کن یمانند مثلث توانیمیمرا  ینظام ش یاند. شد روزیپ

)عسهکری،  . دهنهد یمه  لیآن را تشهک  رأسس   یو نظام یاسیو تحوال  س یتفکرا  و تجار  نظام

در بها  امهور    بحثقابلتفکر  یوجود نوعصرف »را ب  مفهوم عام  ینظام ش یاند نییاگر تب( 5: 1391

 یمجیوعه  تفکهرا  منسهجم، دارا   »از ب  مفهوم خا ، عبار   ینظام ش یاند میریدر نظر بگ «ینظام

  از آن ارائه  شناسان معرفت یفیتعر میاگر بخواه یاست. ول «یدر با  امور نظام یمبنا، مستدل و منطق

و مسهتدل   یاصول ،یچارچو  نظر یمنسجم، دارا یتأملتفکر و  ،ینظام ش یک : اند مییبگو دیبا میکن

م أمند و تهو است قاعد  یتفکر ،ینظام ش یاند ،یب  عبارت. است ینظام یرأ ایدر مورد امر  یتبااهیو 

جامعه  پرداخته  و آن را در برابهر     کیه  یو معنهو  یمهاد  یمسئل  بقها  یک  ب  بررس یبا انسجام درون

منهافع آن، به     ینتهأم و  تیکند و در جهت حصول ب  امن ینیا یو خارج ینظام یدهایخطرها و تهد

 (32: 1391)جیشیدی،  .بپردازد ییجوچار 
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  یکه  در سها   دهدیم نشیگفت ب  فهرد به توانیاست م یانسان یامر ک نیا لیک  ب  دل ینظام ش یاند

و  امههکانا   روها،ینهه  جامعه ،  یو رزمه  یدفهاع  تیوضهع  وتحلیهل ی تجزآن بتواند ضین شناخت و 

 گهران یمختلف د یهاش یشناخت اند بعتو  ،دیو نقش خود را مشخص نیا گا یجا ،یزمان ا یمهقتض

 یاتخهاذ راهبردهها   بها  ،مخهر   یهاش یسازند  از اند یهاش یدادن اند زیتها با تی کندیب  ما کیک مه

و متفکهران   شهیندان یاند ا یه منظور شناخت نظر نیب  هی .میمهطلو  بهرس تیوضهع کیمناسب ب  

 مها  یکننهد بهرا   رکهت ح ریمههس  هنیه در ا انهد خود تهوانست  توان حد و در یاتاانداز ک   خیبزرگ تار

و سههان   تسیه کتوزو یو نظهام  یاسه یس یهها ش یاند ی. در بررسباشدیو مهم م یاساس اریبس یاقدام

 ک  هههرکدام  گریاز هید ادیز اریبس یزمان بافاصل  خیمطرح در تار ینظام پرداز یدو نظر عنوانب تهزو 

جههنگ بههر    تیو مههاه  خیدر تهار  یاسیو سهه  یامنهظ یهاش یاند جادیدر ا ییبسزا سهم خود نوب به 

 گذردیدوران سان تزو م از سال 2500ب   کینزد یزمهان ازنظرگفت هرچند  توانیم اند،گذاشت  یجا

 از یهادیه زمهان ز  رغهم گذشهت  سان تزو ب  یهایو تهئور ا ینهظر یسیهار  انگل دلیل ب  قول یول

 یهها شه  یاند سیو تدر گهذاشت  پا هریها را زو قار  سرنهاد  شتاعهصار و قهرون را پ باقدر  ها،آن

 و بههزرگ  کیکههتس  اثهر  کیه  عنهوان به   یغربه  یکشورها شتریب یو عال ینظام یهادر دانشکد  یو

 (12: 1383)رستیی،  سرشار از عقل و منطق در دستور کهار قهرار دارد.

 نیاز آموزشی

 از: انهد عبهار   هاآننیز تعاریف و تعابیر متفاوتی وجود دارد ک  برخی از  آموزشی نیازدر رابط  با 

دانش قابلیت یا رفتار باید ب  وجهود آیهد تها     ازنظرترییرا  مطلوبی ک  در فرد یا افراد یک سازمان 

ههای مربهوط به  شهرل خهود را در حهد مطلهو ،        فرد یا افراد مزبور بتوانند وظهایف و مسهئولیت  

ههای رشهد و متعهالی    و منطبق با استانداردهای کاری انجام داد  و در صور  امکان زمین  قبولقابل

 (.31 :1381، کارکنان را در ابعاد مختلف ب  وجود آورد )ابطحی

تواند اههداف، نتهای ،   فاصل  بین وضع موجود و وضع مطلو  ک  در این مفهوم، وضع مطلو  می

ها، هنجارها و ادراکا  در نظر گرفت  شود بها توجه  به  ایهن، نیازههای      ها، دانشها، نگرشتوانایی

-یازهها در حهوز   ن گونه  ایناست  رفعقابلشود ک  از الریق آموزش آموزشی ب  نیازهایی االتق می

نیاز آموزشی چیزی هست ک  ههر کهس بایهد بهرای      شوندمیهای دانشی، نگرشی و قابلیتی مطرح 

ک  ب  آن وابست  اسهت یها بهرای بهبهود      سازمانیموقعیتبهبود شرای  زندگی خود و یا برای بهبود 

 (.58 :1339، عباس زادگان) فراگیردشرای  جامع  خویش آن را 
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 نیازسنجی آموزشی

وضهع موجهود و مطلهو  جههت      ینفاصهل  به   ییشناسا برای مندنظام یندیفرآآموزشی  نیازسنجی

دانهش،   ییشناسها  ینهد (؛ فرآ52: 1388مسهلح،   یروههای نظام جامع آموزش ن) آموزشی ریزیبرنام 

 یفتحه ) اسهت  یضهرور  یسهازمان  ههای حصول ب  ههدف  یآنچ  برا یالورکلو ب  یمهار ، فناور

 .(21 :1388، واجارگا 

 های کالن نیازسنجی آموزشیرویکردها و دیدگاه

 ینآن را اوله  یوجود ندارد. برخه  نظراتفاق یآموزش ریزیدر برنام  یازسنجین یگا در خصو  جا

. گیرنهد یدر نظهر مه   هاهدف ینمؤخر بر مقول  تدو راآن  یگرد یو برخ دانندیم یزیرمرحل  برنام 

را به  چنهد    ریزیبرنام  ینددر فرآ یازسنجین جایگا  خصو  در شد ارائ  نظرا  نقط  الورکلیب 

 نیود. یمتقس توانمی یرز یکردرو

 سهازی روشهن  یازسهنجی، ن یباور است ک  ههدف اصهل   ینبر ا یدگا د ین: اکنشی فرا دیدگا  -الف

 یازسهنجی ن فرآینهد  محصهول  مقاصد، و اهداف تراست. ب  عبار  روشن یاهداف و مقاصد آموزش

 ی. الگهو شودمیبرنام  مشخص  هایگیریجهت یازسنجی،و تنها پس از اقدام ن گردندیمحسو  م

 .دهدیرا نشان م یدگا د یناز ا اینیون  یرز
 

 

 

 

 ( (Unruh & Unruh,1988: 197نیازسنجی از دیدگا  آنرو و آنروی فرا کنشجایگا  : 1ل شک

برنامه  مهدنظر قهرار     ینرا در مرحله  تهدو   یازسهنجی ضین آنک  ن یدگا د ینا :یواکنش دیدگا  - 

تنهها   یهدگا  د ین. در اورزدیم یدتأک یازسنجیبر ن "مقاصد و اهداف یینتع" یندب  تقدم فرا دهد،یم

 .گرفت یمتصی یازسنجیدر مورد ن توانمیک  اهداف و مقاصد روشن باشند  یزمان

کنشی و واکنشی دارد ک  قبل و بعد از تهدوین   ماهیتیاین دیدگا  نیازسنجی  دیدگا  ترکیبی: در -ج

 شود.اهداف انجام می

 

 

 ارزشیابی

 و نظارت

هایفعالیت  

 یادگیری

اهداف 

 ویژه

 اهداف

کلی   

مبانی، 
 رسالت و

 مأموریت

 نیاز

 سنجی
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 (1338، هیکارانفتحی و ) یبیترک: جایگا  نیازسنجی در دیدگا  2شکل 

را فقه  در   یازسهنجی ن هها آن ی  تیهام که است  ینقبل ا یدگا فصل مشترک س  د: جامع دیدگا  -د

اسهت که  در    ینا یاستدالل اصل یا،پو یاجامع  دیدگا  در. اندبرنام  مدنظر قرار داد  یمرحل  الراح

 فراینهد  یهایی است و پو شناساییقابل، یابی، اجرا، ارزشیالراح ی،س  مرحل  اصل ریزیبرنام  یندفرآ

 ریزیدر برنام  یازسنجین یبترت ین. ب  هیباشدمیتوج  الزم ب  س  مؤلف  فوق  درگرو ریزیبرنام 

 موردتوجه   یابیاجرا و ارزشه  ی،در س  مرحل  الراح یدو جامع است و ضرورتاً با یاپو یندیفرا یزن

دهنهد  عیهل    جههت  یعنصر عنوانب برنام   یدر مرحل  الراح یازسنجین یدگا د ین. در ایردقرار گ

 ههای ههدف  یهن ا برمبنهای . سپس کندمی ییرا شناسا کلی مقاصد و هااول هدف ک نحویب  کندیم

 عنهوان به   یازسهنجی . در مرحل  اجرا نگرددیم یحتصر یازسنجین یقاز الر ترجزئی هایهدف ی،کل

 یابیارزشه  مرحله  در  یازسنجین و ؛کندیعیل م ییاجرا ی برنام  با شرا بهین و انطباق  یلعامل تعد

قهرار   موردتوجه  برنامه    یمحقق نشد  است تا در مراحل بعهد  یمهم ول یازهاین ییب  دنبال شناسا

 یرد.گ
 

 

 

 

 

 

 (10: 1388 ،واجارگا دیدگا  جامع درزمین  جایگا  نیازسنجی )فتحی  3شکل 

 

 

 

 

 جزئیهای هدف
 و

 عینی برنامه

 نیازسنجی
های کلی هدف

 )مقاصد
برنامه( یآموزش  

 نیازسنجی

 طراحی برنامه اجرا ارزشیابی

 عطف به ما نیازسنجی
یی شناسا منظوربهسبق 

 مهم محقق هایهدف
 نشده

 دهکننتعدیلنیازسنجی 
با  انطباق برنامه منظوربه

 شرایط اجرایی

نیازسنجی جهت دهنده 
 تدوین برنامه و منظوربه

 عناصر آن
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   نیازسنجی آموزشیرایج و علمی الگوهای 

 (1399)حامدی، ظریف منش و باقری هشی، : الگوهای رای  و علیی نیازسنجی آموزشی 1جدول 

 مراحل هدف الگو

الگووووووی 

 گانوووهسوووه

کالسوووویک 

قیاسوووووی، 

 -استقرایی 

شووووووونا   

نیازهای مبتنوی  

 مأموری بر 

شهود و  کتسیک: با بیان کلی از اهداف و یا مقاصهد شهروع مهی   

 نیایدهای آموزش میبتفاصل  اقدام ب  الرح و توسع  برنام 

ههای کلهی و بهرون دادهها آغهاز      قیاسی: با تعریف و بیان ههدف 

وضهع موجهود    دربهار  شود سپس باید ب  گردآوری االتعا  می

 شهود؛ انجهام مهی   کهل به  هها از جهزء   بررسی قرایی:است پرداخت

آموزشی از بررسی رفتارهای موجود کارکنان از سهطوح   نیازهای

 شودپای  و عیلیاتی آغاز می

swot 

شنا   نیازهوا  

 وضو   برمبتنی 

 موجود

هها( و  البق این الگو نخست عوامل بیرونی )تهدیهدها و فرصهت  

قهرار   موردبررسهی ( هها قهو   وهها  ضعف) درونیسپس، عوامل 

 گیرندمی

الگو تحلیل 

 وظیفه

خت نیازهههای شههنا

 اسهاس  برآموزشی 

 وظایف

 تحلیل سازمان -حیایت سازمانی برای فرایند نیازسنجی

 تحلیل وظیف ، دانش، مهار  و توانایی - تحلیل ملزوما 

الگووووووی 

QFD 

الراحههههی دور  

 آموزشی

نیهاز متقاضهیان،    بنهدی گهرو  االتعا  از کارفرمایان،  آوریجیع

اساسی و مهاتریس   هایقسیت -ی کیفیت تشکیل ماتریس: خان 

 الرح اقدام

الگووووووووی 

 گلداشتاین

شههناخت نیازههها 

 مبتنی بر وظایف

ایجاد حیایت سازمانی، تحلیل سازمان، تحلیل ملزوما ، تحلیهل  

 توانایی، تحلیل فردی ووظیف ، دانش، مهار  

الگوووووووی 

نیازهووووای 

 یادگیری

نیازههههههههههای 

 آموزشههی ترییههر

 در سازمان

تحلیل الزاما  موضوع، تحلیل الزاما  عیلکرد، تحلیل الزامها   

 آموزشی
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  1الگوی کالین
شناخت اهداف میکن، مرتهب نیهودن اههداف، تعیهین شهکاف      

 مورد انتظار و واقعی(، تعیین اولویت اجرا) عیلکردی

الگووووووی 

 هرمن

 

تشخیص 

نیازهها بها   

افهههزایش 

میهههههزان 

و  کههارایی

 اثربخشی،

گهزینش   -برای نیازسهنجی  هاداد دربار  استفاد  از  گیریتصییم

( از بین س  سطح خرد، کهتن و  ریزیبرنام سطح نیازسنجی )و 

در نیازسههنجی )و  ربهه ذیشناسههایی افههراد  -فراسههوی کههتن

جلب توافق جیعی دربهار  سهطح نیازسهنجی )و     -(ریزیبرنام 

مههرتب  بهها نیازهههای    هههایداد گههردآوری  -(ریههزیبرنامهه 

فهرسههت کههردن نیازهههای   -سههازمانیبههرونو  سههازمانیدرون

 هاآنو مورد تأیید جیع قرار گرفتن  شد شناسایی

 

 نظری چارچوب

آموزش متشهکل از سه  بخهش عیهد       نیازسنجی ا ی( معتقد است عیل2001چنگ )چول  گوانگ

 است. ریب  شرح ز "درسی یزیربرنام تعیین محتوا یا "و  "تعیین اهداف"؛ "تعیین نیازها"

تعیین نیازها: تعیین نیازها در س  حوز  نیازهای شرلی ک  شاغل بهرای انجهام وظهایف بایهد      -الف

را الی کند، نیازهای فردی ک  هر فرد برای ترییرا  رفتاری خود باید آموزش ببینهد و   ییهاآموزش

 ی است.بخش نیازهای آموزش ینترمهمنیازهای سازمانی ک  باالترین و 

تعیین اهداف آموزشی: پس از تعیین نیازهای آموزشی، اهداف آموزشهی و در حقیقهت نتهای      - 

رفتاری یعنهی   تواندیماز قبل تعریف شود ک  این اهداف  بایستیمهر رد  آموزشی  بینییشپقابل 

 .شودیمحوز  عیلی و اهداف شناختی یعنی حوز  ادراکی فراگیر تعیین 

 برنامه  تعیین محتوا: سومین مرحل  از فرایند نیازسنجی، تعیین محتوای درسی است که  شهامل    -ج

ک  این محتهوا در راسهتای اههداف و     پردازدیمآموزشی  یهاسرفصلب  تعریف  یتدرنهادرسی و 

 .(1-11: 2001،)گوانگ چول چنگنیاز آموزشی باید باشد 
 

 

 

 

                                                           
1 - Klein 
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 چارچو  نظری تحقیق :1شکل 

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
 تحقیق هاییافتهالف:  

 برخهوردار  ایویهه  اهییهت  از نیازسنجی آموزشی دور  دکترای گرایش اندیش  نظهامی   ک ازآنجایی

؛ لهذا، در ایهن پههوهش از الریهق     اسهت  نشهد  انجامدر این خصو   ایمطالع تاکنون نیز است و 

، مفهاهیم اصهلی و   نظهران صهاحب از مصهاحب  بها    شهد  اسهتخراج مفاهیم  اساس بر، مضیونتحلیل 

 2و در جهدول   شد استخراج ،اندنیود تشریح  تحقیقبرابر مدل مفهومی  نظرانصاحبمقوالتی ک  

 .اندشد داد نشان 

 

 

 

 

نیاز 
 شغلی

اهداف 
 شناختی

اهداف 
رفتاری

 ری

 
اهداف 
 رفتاری

 
اهداف 
 رفتاری

 نیازسنجی

 

 برنامه درسی تعیین اهداف

اهداف 
 رفتاری

نیاز 
 فردی

نیاز 
 سازمانی
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 از متن مصاحب  با خبرگان جامع  نیون  شد استخراج هایمقول مفاهیم و  :2جدول 

 مقوله شدهاستخراجمفاهیم  مصاحبه کد

 1 م

انتقال دانش اندیش  نظامی ب   –تحلیل مبانی تفکر ادیان الهی و مکاتب فکری جهان 

 تبیین نقش  را  نظام آموزشی دانش اندیش  نظامی –صحن  تصییم در نیروهای مسلح 

نیازسنجی 

 آموزشی

تولید نظری  نظامی بر اساس مبانی ارزشی استمی و  –دانش بومی در اندیش  نظامی 

 تدوین دکترین نظامی بر اساس دانش اندیش  نظامی –ایرانی 

 اهداف

 آموزشی

 –فلسف  نظامی  – الیللبینرواب   –تاریخ نظامی  –تفکر انتقادی  –ادبیا  راهبردی 

 هایاندیش  –نظامی ادوار تاریخی  هایاندیش  –مبانی معیاری نیروهای مسلح 

 شرق و غر  هایاندیش  –نظامی استم 

 برنام 

 درسی

 1 م

 نیازسنجی ظامینش در تدوین دکترین نباالترین سطح دا عنوانب تبدیل دانش اندیش  نظامی 

 آموزشی

، روانشناسی، الیللبینرواب   توسع  علوم نظری شامل فلسف ، منطق، تاریخ،

 در حوز  نیروهای مسلح شناسیجامع 

 اهداف

 آموزشی

نقد  –ترجی  آثار خارجی حوز  اندیش  نظامی  باهدفتحقیقاتی  هایپروژ انجام 

 کتب فاخر حوز  اندیش  نظامی مانند هنر جنگ و در با  جنگ و...

 برنام 

 درسی

 3 م

  شناخت مبانی و اصول نوپدید در حوز هایجنگبرآورد  شدن نیازهای اساسی 

 حاکم بر آن

نیازسنجی 

 آموزشی

تولید اندیش   –از تجربیا  دفاع مقدس  استفاد  –های نظامی داخلی ایجاد اندیشکد 

 مبتنی بر تهدیدا  آیند 

 اهداف

 آموزشی

نظامی  هاینظری موضوع محتوای درسی اندیش  نظامی تاریخ نظامی و  ترینمهم

 است.
 برنام  درسی

 0 م

انتقال دانش اندیش  نظامی ب   –تحلیل سیر تحوال  نظامی در بستر تاریخ جهان 

 صحن  تصییم در نیروهای مسلح

نیازسنجی 

 آموزشی

مسائل  گرتحلیل – هاارزشتربیت اندیش  پرداز نظامی برای نیروهای مسلح مبتنی بر 

مهار   –امور نظامی  وتحلیلتجزی  –نظامی  هایبحرانمهار  حل  –نظامی 

 پهوهش در حوز  اندیش  نظامی

 اهداف

 آموزشی

تاریخی،  هایدور نظامی غر ، شرق، استم، ادیان، مکاتب،  هایاندیش 

 شناختیجامع تاریخی و سیاسی و نظامی، فلسف  نظامی، حقوق جنگ،  هایشخصیت

 پردازینظری مبانی  –جنگ، رواب  سیاست با حوز  دفاع، نظریا  نظامی 

 برنام 

 درسی

 5 م
توج  ب  ارتقاء توانایی و ارتقاء دانش مدیران آیند  نیروهای مسلح در حوز  اندیش  

 جدید نظامی و خلق پارادایم جدید در حوز  نظامی هاینظری ارائ   –نظامی 

نیازسنجی 

 آموزشی
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تربیت مشاوران فرماندهان  –تربیت متفکران نظامی  –تربیت اندیشیندان نظامی 

 نیروهای مسلح پهوهانآیند تربیت  –سطوح راهبردی نیروهای مسلح 

 اهداف

 آموزشی

قدر  هوایی  هاینظری  –فلسف  نظامی  –تاریخ نظامی ادوار گذشت  ایران و جهان 

)رحیت ا... دفاعی استم، امام هایاندیش  –اختق نظامی  –قدر  دریایی  هاینظری  –

 هایاندیش  –نظامی دفاع مقدس  هایاندیش ، العالی()مدظل رهبریمقام معظم و  علی (

 نظامی محور مقاومت

 برنام 

 درسی

 6 م

ب  مرجع علیی حوز  دانش اندیش   شدنتبدیل –دانش اندیش  نظامی  سازیبومی

 نظامی

نیازسنجی 

 آموزشی

 اهداف آموزشی آیند  و مسائل نوپدید حوز  دفاعی روندهایکتنمواجه  فعال و پیشدستان  با 

 –نظامی  هایاندیش نقد و بررسی کتب فاخر حوز   –فلسف  نظامی  –تاریخ نظامی 

 مکاتب فکری هایاندیش  –افراد  هایاندیش شناخت 

 برنام 

 درسی

 7 م

نیازسنجی  تهدید هایریش شناخت  –در مقابل تهدیدا  آیند   نگریآیند 

 آموزشی

در  پردازینظری  – جنگیدنترییر سبک  -نو هایاندیش خلق  – پردازینظری توان 

 تحلیل و تفسیر روندهای کتن –مقابل تهدیدا  نوپدید 

 اهداف

 آموزشی

 ،تاریخ نظامی ایران تاریخی، هایقص  صرفاًمدنظر باشد البت  ن  تاریخ نظامی جهان 

 هنر جنگ و اندیش  شرقی و غربی و استمی ،جنگ پردازینظری  ،معاصر هایجنگ

 برنام 

 درسی

 نامهروایی و پایایی پرسش -ب
عا  است ک  در الول زمان ثابت و پایداری خود را حفظ تخصیص  یا ویهگی ابزار گردآوری االپایایی آن 

 1ی پایایی یا پایهداری درونهی  برای بررس شاخص سنتیآلفای کرونبا  ( 211، 1391خلیلی شورینی، )نیاید 

ن از پایهداری  نشها  3/0از  بهاالتر مقدار پایایی ترکیبی است.  گیریانداز در مدل  پذیرمشاهد بین متریرهای 

 .دهدمیعدم وجود پایایی را نشان  1/0تر از درونی مناسب و کی

 پایایی پرسشنام  :3جدول 

 تفسیر پایایی ترکیبی آلفای کرونبا  مؤلف 

 مناسب بودن معیار 391/0 391/0 نیازسنجی

 مناسب بودن معیار 931/0 951/0 اهداف آموزشی

 مناسب بودن معیار 989/0 989/0 برنام  درسی

                                                           
1 Internal Consistency 
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را تعیین کند ک  بهرای   التیاست ک  مقو االتعا ر گردآوری آن خصیص  و یا ویهگی ابزا پرسشنام  واییر

جهت محاسب  روایی از شاخص نسبت روایی  .(213 :1391خلیلی شورینی، ) است شد گرفت در نظر  هاآن

ها از است. جهت محاسب  این گوی  شد الراحی الوش ها توس  این گوی  شودمیاستفاد   (1CVR( محتوایی

و با توضهیح اههداف آزمهون     شودمیاستفاد   موردنظرزمین  محتوای آزمون نظرا  کارشناسان متخصص در

تا هریک از  شودمیخواست   هاآن، از هاآنب   سؤاال و ارائ  تعاریف عیلیاتی مربوط ب  محتوای  هاآنبرای 

کنند.  بندیالبق « ها مربوط نیستگوی »، «ها مربوط استگوی » لیکر  دوبخشیرا بر اساس الیف  ال سؤا

بها توجه  به  اینکه  تعهداد خبرگهان و        :شودمیسپس بر اساس فرمول زیر، نسبت روایی محتوایی محاسب  

از بهود  و برابهر محاسهبا      بهاالتر ضریب  قبولقابلنفر بودند لذا مقدار  12برای این ارزیابی  نظرانصاحب

 نظرانصاحببود  و مورد تأیید خبرگان و  59/0التر از دارای ضرایب باپرسشنام   های، کلی  گوی شد انجام

 .پرسشنام  تنظییی بود  است االیفت ک  بیانگر روایی مناسب و بقرار گر االتعاتی

نفر از خبرگان آشنا  12بین  هاپرسشنام  شودمیپرداخت   هاآن CVRحال بر اساس پرسشنام  زیر ب  سنجش 

هر گوی  را مورد ارزیابی قرار دهند. الزم اسهت به     سؤاال ب  روش پهوهش تکثیر گردید تا سودمند بودن 

 بر اساس تعداد خبرگان ب  شرح ذیل است. CVR قبولقابلذکر است میزان 

 روایی پرسشنام  :1 جدول

عد
ب

 

عناصر درونداد نظام آموزشی 

 نظامیگرایش اندیش  

1 2 3 4 

CVI  نتیج 

 نتیج  CVR سودمند

واضح 

نیست 

ساد  

 نیست

مربوط 

 نیست

 نسبتاً

واضح 

 نسبتاً

ساد  

 نسبتاً

 مربوط

واضح 

است 

ساد  

است 

مربوط 

 است

 کامتً

 واضح

 کامتً

ساد  

 کامتً

 مربوط

   نیست است

نیاز
 

نیازسنجی
 

آموزشی
 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 نیاز به تبیین ابعاد دانش اندیشه نظامی

از دانش اندیشه  گیریبهرهنیاز به 

سطوح  هایگیریتصمیمنظامی در 

 راهبردی

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 دانش اندیشه نظامی سازیبومینیاز به 

از تجربیات تاریخ  گیریبهرهنیاز به 

 نظامی جهان
 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0

نیاز به هماهنگی و ارتباط دانش نظامی 

 سیاسی روز با دانش
 تأیید 4083 1 11 تأیید 0083 8 2 11 1

دفاعی  هایچالشنیاز به درک فلسفی 

 و امنیتی
 تأیید 4066 1 14 تأیید 0083 8 2 1 1

                                                           
1 Content Validity Ratio 
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عد
ب

 

عناصر درونداد نظام آموزشی 

 نظامیگرایش اندیش  

1 2 3 4 

CVI  نتیج 

 نتیج  CVR سودمند

واضح 

نیست 

ساد  

 نیست

مربوط 

 نیست

 نسبتاً

واضح 

 نسبتاً

ساد  

 نسبتاً

 مربوط

واضح 

است 

ساد  

است 

مربوط 

 است

 کامتً

 واضح

 کامتً

ساد  

 کامتً

 مربوط

   نیست است

تهدیدات  ایریشهنیاز به فهم عمیق 

 دفاعی و امنیتی
 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0

نیاز به شنا   ماهی  و چیستی 

 نظامی مفاهیم
 تأیید 4066 1 11 تأیید 0083 8 2 1 1

ف آموزشی
اهدا

 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 تولید ادبیات دانش اندیشه نظامی

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 نظامی هاینظریه سازیبومی

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 برجسته نظامی هاینظریه نقد

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 رهبری وامام  هایاندیشهتبیین 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 0011 1 2 3 1 تبیین مبانی ا الق نظامی

 تأیید 4066 1 14 تأیید 0058 1 1 3 2 نظامی شنا تیجامعهتبیین مبانی 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 تبیین مبانی اندیشه نظامی ادیان الهی

تبیین مبانی اندیشه نظامی مکاتب 

 بشری
 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 فقهتطبیق دانش اندیشه نظامی با 

برنامه درسی
 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 مهم جهان هایجنگتاریخ 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 سیر تحوالت نظامی جهان

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 غربی نظامی پردازاننظریه

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 نظامی شرقی پردازاننظریه

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 مبانی اندیشه نظامی یهود

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 مبانی اندیشه نظامی مسیحی 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 مبانی اندیشه نظامی اسالم

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 نظامی ایران هایاندیشهسیر 

 تأیید 4083 1 11 تأیید 0083 8 2 1 1 نقد کتاب هنر جنگ سن تزو

 تأیید 4083 1 11 تأیید 0083 8 2 1 1 نقد کتاب در باب جنگ کالزویتس

 تأیید 4083 1 11 تأیید 0083 8 2 1 1 فلسفه نظامی

 تأیید 4066 1 14 تأیید 0058 1 1 3 2 و جرائم جنگی جنگحقوق 

 تأیید 4083 1 11 تأیید 0035 3 2 2 1 مبانی ا الق نظامی

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 10 2 0 0 جنگ شنا تیجامعه

مارکسیس ، ) بشریمکاتب فکری 

 و...( لیبرالیسم
 تأیید 4083 1 11 تأیید 0091 10 1 1 0

 تأیید 4066 1 14 تأیید 0058 1 3 1 1 المللبیننظریات روابط 

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 و رهبری نظامی امام هایاندیشه

نظامی بر اساس آیات  هایاندیشه

 قرآن
 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 البالغهنهجنظامی در  هایاندیشه



 

115  
 درسی برنامه بر تأکید با نظامی اندیشه دکترای دوره راهبردی سطوح آموزشی نیازسنجی

عد
ب

 

عناصر درونداد نظام آموزشی 

 نظامیگرایش اندیش  

1 2 3 4 

CVI  نتیج 

 نتیج  CVR سودمند

واضح 

نیست 

ساد  

 نیست

مربوط 

 نیست

 نسبتاً

واضح 

 نسبتاً

ساد  

 نسبتاً

 مربوط

واضح 

است 

ساد  

است 

مربوط 

 است

 کامتً

 واضح

 کامتً

ساد  

 کامتً

 مربوط

   نیست است

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 نظامی دفاع مقدس هایاندیشه

 تأیید 40144 4 11 تأیید 00100 12 0 0 0 نظامی محور مقاوم  هایاندیشه

 

 :هایافته وتحلیلتجزیه

در خصهو  نیازسهنجی آموزشهی دور      گرفته  انجاممطالعا   وتحلیلتجزی در این مرحل  بعد از 

 (2001) چهول چنهگ   گوانهگ نیازسنجی آموزشهی  الگوی  اساس بردکترای گرایش اندیش  نظامی 

 زیهر ب  شهرح  در س  مقول  نیازهای آموزشی، اهداف آموزشی و برنام  درسی  شد استخراجمفاهیم 

 :باشدمی

 آموزشی نیازسنجی هایشاخص -الف

 اهداف آموزشی هایشاخص - 

 برنام  درسی هایشاخص –ج 
 نیازسنجی آموزشی هایشاخص :5جدول 

 سنجه شا ص

تحلیل 

 سازمان

دانشگا  عالی دفاع ملی در حوز  تربیت  مأموریت -راهبردهای نیروهای مسلح در حوز  اندیش  نظامی 

حوز  نیاز نیروهای مسلح در  -نظامی تاریخ نیاز نیروهای مسلح در حوز  شناخت -اندیشیند نظامی

 –تاریخ تحوال  سیاسی  نیاز نیروهای مسلح در حوز  شناخت -مفاهیم فلسفی اندیش  نظامی شناخت

انتظار  مندرج در  -نیروهای مسلح در حوز  اندیش  نظامی  شناسیمحی منابع و  -نظامی سایر کشورها

 اسناد باالدستی در حوز  اندیش  نظامی

تحلیل 

 شرل

شرح وظایف مشاغل  -سازمانی  هایمأموریتکارکرد دانش اندیش  نظامی در نیروهای مسلح بر اساس 

 هایمهار  -برای تربیت اندیشیند نظامی موردنیازدانش  -مدیران راهبردی در حوز  مسائل اندیش  نظامی

انجام وظایف  منظور برفتار مورد انتظار از اندیشیندان نظامی  -برای تربیت اندیشیند نظامی موردنیاز

 سازمانی و شرلی

 فرد
 -سطح استعدادهای دانشجویان گرایش اندیش  نظامی  -دانشجویان گرایش اندیش  نظامی هایمندیعتق 

 دانشجویان هایتوانایی

شکاف بین وضع موجود و -موجود گرایش اندیش  نظامی  هایفرصتنقاط ضعف، قو ، تهدیدا  و  محی 



 

 1041 تابستان ،88 شماره بیستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  111

 اندیش  نظامیوضع مطلو  گرایش 

 نیازها
 نیازهای بندیاولویت -احصاء نیازهای آموزشی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلو  

 تدوین نیازهای اساسی سطوح راهبردی -آموزشی سطوح راهبردی

 اهداف آموزشی هایشاخص :1جدول 

 سنجه شا ص

اهداف 

 شناختی

، ی نظامی )برای کاربست دانشی اندیش مطلو  در حوز  یهامهار توسع  و  نشیبایجاد دانش، خلق 

 -نیمعصوم بیتاهل ،امبریپ نظامی ر یو س هاش یشناخت اند -(ها یها و نظرروش م،یمفاه گیریکارب 

تشخیص و تطبیق  - جهان استم شیندانیو اند ین انقت  استمیامام نظامی ر یو س ش یشناخت اند

 ع،یوقا -ریتفس ،یدرک االتعا ، فهم معان) های نظامیمبانی، اصول و عناصرِ فکریِ ایجاد اندیش 

شناخت ابعاد -( امدهایپ نتای  و ینیبشیها، پد یکردن، استنتاج علل پد بندیگرو منظم کردن،  س ،یمقا

فهم مسائل نظامی روز مبتنی  -سازمانی  هایمأموریتآن در راستای  کارگیریب دانش اندیش  نظامی و 

اهداف عالی آموزشی دانش اندیش   عنوانب استم و انقت   هایارزشتعییق  -بر دانش اندیش  نظامی 

 درک و فهم ماهیت و هویت امور نظامی -نظامی 

اهداف 

 -عاالفی

 احساسی

 -دستیابی ب  علم نافع و روزآمد -پردازی نظریمرجعیت علیی در جهان در حوز  اندیش  نظامی با توان 

حرکت  ریمستعیین  -ب  علم ینظام یش یاند یحوز  دانشِ لیو تبد تعییم، ترکیب و خلق دانش جدید

رسیدن ب  عز  علیی در حوز  دانش  -ی تفکر و اندیش  نظامیدر حوز  ن.م.مطلو   عالی نظام آموزش

تربیت  -فقی والیتو  نظامب ت اندیشیندان نظامی وفادار تربی منظورب کسب آمادگی  -اندیش  نظامی

عال کردن مرز و ساختن ذهن مدیران تعلیم برای ف -نیروی انسانی متعالی در حوز  اندیش  نظامی 

استمی در تفکرا   هایارزشتعییق  -تربیت مدیران راهبردی با تخصص تفکر نظامی - راهبردی

ارتقاء شایستگی مدیران  -و  برای انجام وظایف مدیران راهبردیایجاد رفتار مطل -مدیران راهبردی 

 راهبردی نیروهای مسلح

اهداف 

-حرکتی

 عیلکردی

 ی،ابیفهم، ارزش ن،ییتب ف،یاکتشاف، توص -رفتار مرکب – شد هدایتپاسخ  –آمادگی  –دریافت 

مطابق  دیو جد یاساس یازهاین برآورد-ی نظام ش یاند شیگرا یدور  دکتر تأثیرو برآورد  رییتر ،ینیبشیپ

 ی،بازنگر - یاو منطق  یو تحوال  جهان رییمتناسب با تر استمی -ایرانی یهاتیو واقع  یبا شرا

ق، یتحق  یروح تیتقو -ینظام ش یاند شیگرا یدکتر یدور  ، بس  و گسترش اهدافِ آموزشیاصتح

رشت   نیدر ااندیشیند محقق  تیترب-در دانش اندیش  نظامی  تعیق، نقد و ابتکار ی،تفکر، بررس ،تعقل

 نیدر ا یها و مراکز آموزش عالدانشگا  علییهیئت یافراد متخصص و اعضا تیترب زیو ن یلیتحص

- در استم ینظام ش یاند ،یفلسف  نظام ،یمباحث نظام ن یزمجامع  در یهایو ارتقاء آگاه توسع  -رشت 

توانایی مدیران راهبردی برای شناخت و کنترل  -ارتقاء توانیندی افراد برای تحقق اهداف نیروهای مسلح

اید  و فکر ب  نظری  مبتنی بر  تولید و توانایی تبدیل -آموزش متناسب با جنگ آیند  ارائ -بر محی 

 -انی اعتقادی در آن و تعییق مب افزارینرمتحقق جنبش  -بومی کردن علوم نظامی جدید - هاارزش
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ایجاد توانایی برای شناخت عییق، داوری و  -از مسائل نظامی ایجاد توانایی برای شناخت عییق فلسفی

 –سیاسی  ایجاد توانایی برای شناخت، داوری و تحلیل تحوال  -تحلیل از تاریخ رویدادهای نظامی 

، هاایدئولوژیمبتنی بر  نظامی هایظری نایجاد توانایی برای شناخت عییق، داوری و تحلیل از  -نظامی 

 نظامی پردازاننظری ایجاد توانایی برای شناخت، داوری و تحلیل  -مکاتب، آثار و...

 برنام  درسی هایشاخص :3جدول 

محتوای 

 دانشی

 

نقاد، ختق،  ،یستیی)س در جهان علم تفکر مبانی و اصول -فکر، علم و عقل شناخت مفاهیم فلسفی

، شناسیمعرفت-ینظام یها ینظر وتحلیلتجزی پردازی و اصول و مبانی نظری  -(آزاداندیشی ک،یاستراته

 نظامیفلسف   -از منظر استم نظامیفلسف  علوم  -علم، فلسف  ، فلسف  اختق، شناسیانسانی، خداشناس

 مکتب – رئالیسم: مکتب ا یب  جنگ و اختق یخیو تار یفلسف -یکردهایرو -استمی ایران انقت در 

 جنگ عادالن .  نظری – جوییصلح

تاریخ و 

تحوال  

 نظامی

 ش یشناخت آثار و اند -در ایران و جهان نظامی یهاش یاند شناخت -در استم نظامی ش یشناخت اند

نظامی در  هایش یشناخت اند -استمجهان معاصر در  نظامی ش یشناخت اند -ین انقت امام نظامی

 رانیسال گذشت  در ا 200 یفکر یهاانجری شناخت -تا عصر حاضر غر  جهان

 محتوای

و  تفکر

 پردازینظری 

 نظامی

 جنگ، مادی بعد و اختق بین رابط  نظامی، های قدر کاربرد و باسیاستبررسی رابط  تفکر نظامی 

 های اختقی،مختلف جنگ )نظری  هاینظری آشنایی با  -مسائل نظامی در ابزار و اهداف بین ارتباط

 قضاو  و بررسی -(شناختیروان نظری  اجتیاعی، یادگیری نظری  فرهنگی، تکامل روانشناسی، اجتیاعی،

 های فلسفیو چالش مشکت  بررسی ختق در و انتقادی تفکر -نظامی مداخت  و جنگ اختقی مبانی

 بین تعارض درک ها وبین فرهنگی و مسئولیتآشنایی با حقوق شهروندی  -هاحلرا برای رسیدن ب  

 ریدرگ انیرنظامغی حقوق –جنگ  ریدرگ نظامیانو ادار  جنگ: حقوق  یرهبر -جهانی و منافع ملی منافع

-: مکتبا یب  جنگ و اختق یخیو تار یفلسف یکردهایرو هایجنگ – متحری – محاصر  –جنگ 

 منطق، نقش –جنگ  شناختیروان  یتوج -پیشرفت  ،جنگ عادالن   نظری – جوییصلح مکتب – میرئالس

توانایی حل مسائل پیچید   - هاسوءبرداشت د،یاحساسا ، تعصبا ، تصورا  و عقا ،یفرد ا خصوصی

توانایی الی  -نظامی  الیللیبیندرک فرهنگ نظامی و فرهنگی  -نظامی با رویکرد سیاسی و اجتیاعی

 و تکامل جنگ، هارویداد متقابل ارتباط یابی،علت -بردیراه گیریتصییمروند از وضعیت راهبردی تا 

کاملی مفاهیم و بررسی سیر ت -جنگ جامع  در نقش و نظامی تاریخ لجستیکی و عیلیاتی هایجنب 

 و جهانی الیللیبینتوانایی تحلیل علل جنگ در سطوح مختلف فردی، کشوری، -های نظامیدکترین

 و پیشنهاد گیرینتیجه
 گیری:نتیجه -الف

نظری و  صور ب  ایمطالع نظر ب  بدیع بودن پهوهش، چ  از حیث روش و چ  از حیث موضوع، 
، روازایهن کاربردی در این زمین  صور  نگرفت  است تا نتای  پهوهش حاضر را با آن مقایس  کهرد.  

 حهائز دکترای گرایش اندیشه  نظهامی نیازسهنجی آموزشهی ایهن دور        وضع موجود دور توج  ب  
دانشهگا  عهالی    مأموریهت بتوان ب  اهداف آموزشی و هیچنین اهییت است تا با نتای  این پهوهش 
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 ههای بررسهی و هیچنهین   اساتید اندیش  نظامیصور  گرفت  با  هایمصاحب . یافتدستدفاع ملی 
دارد ک  تشریح و تبیین آن نیهاز به     گرایش اندیش  نظامیدر  هاییکاستیپهوهشگر، نشان از وجود 

بر اساس مبانی دینی، متهأثر   همآن، دانش اندیش  نظامیاینک ، بحث  ازجیل توضیح مقدماتی دارد؛ 
لهذا بها   . از دانش سایر کشورهاست شد برگرفت لوم نظامی است ک  ع حوز در کل  پردازینظری از 

تنی بهر  دور  دکترای گرایش اندیش  نظامی ک  تربیت اندیشیند نظامی مبهدف از برگزاری توج  ب  
یها فقه  بهرای     اندیشیند نظامی تربیت کنهد؟  ؛ اما آیا دور  مذکور توانست استمی است هایارزش

ک  البق نظهر اسهاتید دور  دکتهرای گهرایش اندیشه  نظهامی       گذراندن و دریافت ترفیع بود  است؟ 
تحصیل  محتوای درسی موجود این دور  متناسب با نیاز آموزشی نبود  و فراگیرانی ک  در این دور 

 شوند. آموخت دانشاندیشیند نظامی  عنوانب  توانندنیی کنندمی
دور  دکتهرای   نیازسهنجی صور  گرفت  فرآیند  هایتحلیلجامع  تحقیق و بنابراین با توج  ب  نظر 

 :گرفت قرار تأییداندیش  نظامی ب  شرح زیر مورد 
 شامل:دور  دکترای گرایش اندیش  نظامی نیازسنجی آموزشی  (1

 ینظام ش یابعاد دانش اند نییب  تب ازین 

 یسطوح راهبرد هایگیریتصییمدر  ینظام ش یاز دانش اند گیریبهر ب   ازین 

 ینظام ش یدانش اند سازیبومیب   ازین 

 جهان ینظام خیتار ا یاز تجرب گیریبهر ب   ازین 

 روز یاسیبا دانش س یو ارتباط دانش نظام یب  هیاهنگ ازین 

 یتیو امن یدفاع هایچالش یب  درک فلسف ازین 

 دا یتهد نگریآیند و  دا یتهد هایریش  قیب  فهم عی ازین 

 ینظام میمفاه یستیو چ تیب  شناخت ماه ازین 
 اهداف آموزشی دور  دکترای گرایش اندیش  نظامی شامل: (2

 ینظام ش یدانش اند ا یادب دیتول 

 ینظام هاینظری  سازیبومی 

 یبرجست  نظام هاینظری  نقد 

 العالی()مدظل یرهبرمقام معظم و  )رحیت ا... علی (امام هایاندیش  نییتب 

 یاختق نظام یمبان نییتب 

 ینظام شناختیجامع  یمبان نییتب 

 یاله انیاد ینظام ش یاند یمبان نییتب 

 یمکاتب بشر ینظام ش یاند یمبان نییتب 

 یفق  استم یبا مبان ینظام ش یدانش اند قیتطب 
 دور  دکترای گرایش اندیش  نظامی شامل: برنام  درسی (3

 مهم جهان هایجنگ خیتار 

 جهان یتحوال  نظام ریس 
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 درسی برنامه بر تأکید با نظامی اندیشه دکترای دوره راهبردی سطوح آموزشی نیازسنجی

  یغرب ینظام پردازاننظری 

  یشرق ینظام پردازاننظری 

 هودی ینظام ش یاند یمبان 

 تیحیمس ینظام ش یاند یمبان 

 استم ینظام ش یاند یمبان 

 رانیا ینظام هایاندیش  ریس 

 کتا  هنر جنگ سن تزو نقد 

 تسیکتا  در با  جنگ کتزو نقد 

  ینظام فلسف 

 یو جرائم جنگ جنگ حقوق 

 یاختق نظام یمبان 

  جنگ شناختیجامع 

 و...( سمیبرالی، لستیمارکس) بشری یفکر مکاتب 

 الیللبینرواب   ا ینظر 

  العالی()مدظل یرهبرمقام معظم و  )رحیت ا... علی (امام ینظام هایاندیش 

  میقرآن کر ا یبر اساس آ ینظام هایاندیش 
 ها:پیشنهاد -ب

 پیشنهاد تحقیقاتی:
گردد مدیران و مسئوالن آموزش عالی نیروهای مسلح با تیرکهز  با توج  ب  مطالب فوق، پیشنهاد می

 تحصهیلی  ههای رشهت  محتهوای درسهی    بایستمیآموزشی و برنام  درسی نیازسنجی بیشتر بر بعد 
 برداد  و  قرار موردبازنگریابتغی  هایمأموریتمبتنی بر اهداف و نیروهای مسلح را  هایدانشگا 
 اهتیام ورزند هارشت نیازهای حوز  دفاعی ب  تدوین محتوای درسی و برنام  درسی  اساس

 پیشنهاد اجرایی:
 بها نیروههای مسهلح ارائه  شهود تها       ههای دانشگا ب   نیاجهتیک  عنوانب تحقیق حاضر  -1

 نیازسنجی آموزشی انجام شود.مناسب  گیریجهت
 منظورب نیروهای مسلح در قالب یک گرو  متخصص  کل ستادمعاونت تربیت و آموزش  -2

بهازنگری در محتهوای   این تحقیق اقدام نیود  و نکا  الزم بهرای   هاییافت اجرایی شدن 
نیروههای   ههای دانشهگا   گیری بازخوردرا از الریق تحصیلی دانشگاهی  هایرشت درسی 

 مسلح دریافت نیاید.
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 هرست منابعف

 :منابع فارسی -الف

، "افسری هایدانشگاهراهبرد تربیتی آموزشی " (،1388) سیدحسنفیروزآبادی،  و آقامحیدی، داوود -

 38فصلنام  مطالعا  دفاعی، شیار  

طراحی الگووی سونجش ابربخشوی سیسوتم      "(، 1388) ال جعفری نیا، شیس و ابطحی، سید حسین -

 1، شیار  های مدیریت منابع انسانیپهوهشنشری  ، "آموزش

، انتشارا  دور  عالی جنگ دانشگا  "مبانی و تاریخ اندیشه نظامی" ،(1380) محیدحسینجیشیدی،  -

 الستم()علی امام حسین

نظوام   هوای مؤلفوه ابعواد و  " (،1399) مههدی  باقری هشهی،  و حسین حامدی، علیرضا؛ ظریف منش، -

 15شیار   ،، فصلنام  مطالعا  استراتهیک"آموزشی نیروهای مسلح

 ، نشر یادوار  کتا "تحقیق در علوم انسانی هایروش" ،(1381) سیاوشخلیلی شورینی،  -

منطوق و  " (،1393)ابهراهیم التیهی،  و  زاد  قیصهری، علیرضها  صهادق  ؛مهرمحدی، محیود ؛سیی رام،  -

 133، شیار  تعلیم و تربیت، مجل  "بانیمحتوای برنامه درسی آموزش ارزش  ویشتن

 2صلنام  فناوری علم، شیار  ، ف"علم و فناوری یهااس یستحلیل " ،(1388سوزنچی، ابراهیم ) -

 "نظام آموزشی دانشکده دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی بازطراحی" ،(1391) علیرضاشیخ،  -

شناسی مدیری  نظام آموزشوی کشوور و   آسیب" (،1383فر، مهرداد )صادق زاد ، علیرضا و احیدی  -

فهروردین و  نشری  فرهنهگ و هنهر مهندسهی فرهنگهی،      ،"ر آن بر وضعی  موجود نظام آموزشیتأبی

 15شیار  اردیبهشت، 

ابربخشی رعای  اصول طراحی آموزشی بر " (،1391) محبوبی، الاهرو  فیضی، آوا  ؛فردانش، هاشم -

مهدیریت و برنامه  ریهزی در    ، مجله   "ایهوای یوادگیری چندرسوانه   ری در محیط یادگیری و یاددا

 8 شیار  ،های آموزشینظام

 سوم چاپ چاپخان ، نشر ،"مدیری  راهبردی مبانی و مکاتب" (،1339عباس ) زادگان، عباس -

، 8دور   ،، نشهری  االتعها  راهبهردی   "نظری اندیشه نظوامی  چارچوب" (،1389عسگری، محیود ) -

 89شیار  

نیازسونجی و تحلیول شوکاف    " ،(1391)دوستی، هومن و خراسانی، اباصلت ؛فتحی واجارگا ، کورش -

آموزشی کارکنان یک شرک  بیمه و تدوین نیازهای آموزشوی آنهوا بور اسواس مودل اسوتاندارد       

 108، پهوهشنام  بیی  ، شیار  "مهارت

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/25720/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%ad%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/264475/%d8%b4%d9%85%d8%b3_%d8%a7%d9%84%d9%87_%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/991631/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/991631/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/991631/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/745/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/448338/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87_%d8%b1%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/545531/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/545531/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/27059/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%82%d9%85%d8%b5%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/38231/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369192/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369192/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369192/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369192/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369192/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369192/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/317/%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/75215/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85_%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4
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 درسی برنامه بر تأکید با نظامی اندیشه دکترای دوره راهبردی سطوح آموزشی نیازسنجی

-بین"(، 1392)فر، مهرنوشخشنودیو  فرج اللهی، مهران ؛ابراهیم زاد ، عیسی ؛فتحی واجارگا ، کورش -

، ، مجل  علوم تربیتهی "راهبردها درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش ها و المللی سازی برنامه

 91شیار  

مورد  -ارزشیابی کیفی  برنامه درسی دانشگاهی "(، 1381) شفیعی، ناهید و فتحی واجارگا ، کورش -

 5، شیار  ، مجل  مطالعا  برنام  درسی"وزش بزرگساالندرسی آم برنامه

، ترجیه  احیدرضها نصهر،    "روش تحقیق کیفی" ،(1382گال ) ،بورگ و جویس ،والتر ، مردیت؛گال -

 تهران، دانشگا  شهید بهشتی

 معاونت تربیت و آموزش معاونت ارکان و امور مشترک نیروههای مسهلح سهتاد کهل نیروههای مسهلح       -

، "طرح راهبوردی رشود(  )یران نظام جام  تربی  و آموزش نیروهای مسلح ج.ا.اکلیات " (،1392)

 تهران

طراحی نظام آموزشی دانشکده مدیری  راهبردی دانشگاه عالی دفاع "(، 1391محیود ) ،ینیالدنیمع -

 "ملی

الگووی طراحوی    یابیو  اعتبوار " ،(1390خسهرو ) بهاقری،  و  ، خدیجه  یآبادیعل  ؛نوروزی، داریوش -

 10 شیار  تربیتی، یسنجروان، فصلنام  "آموزش

(، 1393) علیرضها  قیصهری،  زاد صهادق  ؛اکبهر  صهالحی،  ؛سوسهن  کشهاورز،  ؛معصهوم   رمزی،مختاری  -

 در طباطبوایی  عالمه دیدگاه واکاوی عمومی، و رسمی تربی  نظام در زیباشناسانه تربی  اهداف"

 20، شیار  تربیتی هایپهوهش و استم، مجل  "المیزان
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