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 مقدمه

دارد، از آنهـا  ها، موجودا  و هستی روابط و تعامـلانسان موجودی است که با دیگر انسان
هـا و هـا، ویژگـیرو بر اسا  روابـط و تعامـلگذارد. از اینآنها تأثیر میپذیرد و بر تأثیر می
کند. این قابلیت از دیرباز مـورد توجـه بـوده های درونی وی تأثیر پذیرفته و تیییر میظرفیت

آموزش ها شکل گرفته و به آن توجه شده است. است و بر همین اسا  تعلیم و تربیت انسان
ازمنـد اسـت. یاست و انسان در زنـدگی خـود، همـواره بـه آن نبشر  یاز ضروریو پرورش ن

اند و ها را کانون توجه خود قرار داده، تعلیم و تربیت انسانیان بزرگ و مصلحان اجتماعیمرب
اند. با توجـه بـه اینکـه انسـان برای تحقق و ارتقای آن سازوکارهای متعددی را طراحی کرده

رفتـاری دارد، بنـابراین تعلـیم و تربیـت او نیـز  ابعـاد بینشـی، گرایشـی وموجودی است که 
بایست متناظر با ابعاد وجودی انسان باشد. بنـابراین، تعلـیم و تربیـت، فراینـدی جهـت می

ها، الگوهای رفتاری و ها، گرایشایجاد، شکوفایی، تصحیح، تقویت، تعدیل و هدایت بینش
ی بـرای رسـیدن بـه کمـال های مختلف زیسـت اجتمـاعها در ساحتاستعدادها و توانایی

شـود، در ها اشـاره مـیمطلوب است. به این ترتی ، هنگامی که به آموزش و پرورش انسان
شـود کـه در ابعـاد مختلـف روح و های او سخن گفته مـیها و ظرفیتواقع از انواع قابلیت

 جسم انسان قرار دارند و انسان برای وصول به کمال مطلوب خود، نیازمنـد آن اسـت کـه بـا
 یاری دیگران، آنها را به فعلیت برساند یا آنها را تصحیح، تعدیل، تقویت و هدایت کند. 

ها و هنجارهـای بر این پایه، نوع تعلیم و تربیت، آثار و نتایج قطعی را در پی دارد. ارزش
یابد. همچنـین انلـ  پذیری تحقق میسیاسی و اجتماعی از این طریق تنظیم شده و جامعه

یرندگان از موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و مواجهۀ خردمندانـه و درک آموزش گ
سـازنده و تعامـل  هرابط یمعتدالنه، متأثر از نوع تعلیم و تربیت است، ضمن اینکه در برقرار

گاهانه و هوشمندانه با نهادهای سیاسی و مدنی نیز مساعدکننده است. افزون بـر  شایسته و آ
پـذیری، مشـارکت سیاسـی و زیادی در رعایت قـانون، مسـئولیتاین، آموزش سیاسی تأثیر 

اجتماعی، پاسداشت عز  و کرامت انسانی در معادال  سیاسی و اجتماعی و حراسـت از 
 خواهی دارد.ستیزی و عدالتطلبی، روحیه ظلمهای سیاسی و فرهنگی و ایجاد حقارزش

هـای متعـالی آن در ارزشمندی تعلیم و تربیت بدیهی است که تحقـق هـدف بهبا توجه 
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های سیاسـی و اجتمـاعی مسـتلزم شناسـایی نیازهـا )نیازسـنجی( اسـت. در واقـع ساحت
ریـزی آموزشـی اعـم سیاسـی و های اساسـی و نیرقابـل تفکیـک برنامـهنیازسنجی از الزام

ابراین، بـر متولیـان، متصـدیان و (. بن232: 2463نیرسیاسی است )ر.ک. کافمن و هرمن، 
های فراگیران ای، نیازها و خواستهریزان آموزشی الزم است قبل از هر برنامهو برنامه نمسئوال

ها را تنظیم کنند و همواره در نظر داشته باشـند کـه را بسنجند و بر این اسا  محتوای برنامه
از یـبه موفقیـت نخواهـد رسـید. نای بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه هدف، هیچ برنامه

هـا و ه در دانش، بینش، نگرش، گرایش و مهار کوسته و منظمی است یرا  پییتی یآموزش
 یهـاتیتواند رسالت و مسئولمی یانسان یروید و در نتیجه آن نیآیرفتارهای انسانی پدید م

داده و سـرمایه  های انجام شـده انجـامبینیشده را در حد مطلوب و منطبق با پیش ینیبشیپ
 بهایی برای نهاد یا سازمان مربوط شود.  گران

ریـزی آموزشـی )سیاسـی و ترین ارکـان برنامـهالزمه اجرای فرایند نیازسنجی که از مهم
هـایی ای از اصـول و شـاخصشود، توجه و مبنا قرارگـرفتن مجموعـهعقیدتی( محسوب می

اسالمی و اسناد باالدستی باشد. هر چنـد های است که استخراج شده از منابع معتبر و آموزه
هـای متعـدد و گونـاگونی انجـام شـده درباره نیازسنجی در زمینه آموزش و تربیت، پژوهش

عقیدتی در جامعه، هدف خاص دیده نشده است. از این  -است، اما درباره آموزش سیاسی
ربیـت و نیازسـنجی ت هایرو، مسئله اصلی در این پژوهش کشف و تعیین اصول و شاخص

 آموزش سیاسی و ارائه راهکارهای مناس  است.

 .مفهوم شناسی 1

 . نیازسنجی1-1

مشـخص شـود. نیـاز « نیاز»پیش از تعریف عبار  مرک  نیازسنجی، ابتدا الزم است معنای 
های مختلفی از آن شده است. از حیـث واژگـان یکی از پرکاربردترین مفاهیم است و برداشت

را  ازیـنو کمبـود آمـده اسـت. از لحـاظ اصـطالح، برخـی  و فقدان یضرور اجیاحتبه معنای 
 امریستازها ینیا  .مطلوب فاصله دارد تیموجود با وضع تیدر آن وضعاند که دانسته یتیموقع

ل یا وسـایـهـا حـلل راهکبه ش کردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب که پر برای یضرور
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شـرایطی  از بـهیـن(. گاهی 12: 2472)فتحی واجارگاه،  شودیان میهدف نما کیبه  یدسترس
بروز کـرده باشـد.  خاص موضوع کیدر  ایا مسئلهیل کمشان، نقصگفته شده است که در آن 

تلقـی شـده اسـت؛ در ایـن صـور   حیتـرج ایخواست  کیعنوان ها نیاز به در برخی تعریف
گیرد. از نظر شهید مطهری قرار میها کانون تشخیص نیاز ها و باورهای افراد و جمعیتنگرش

 در آمـوزش و تربیـت تنهـا بـهاگـر اند نیازهای مادی و نیرمـادی. بـه اعتقـاد او نیازها دو دسته
فاصـله احسـا   رقابـلین یول ،لیاص یازهایاز ن یآدم ،توجه شودمحسو  مادی و  یازهاین

شـود نیازسـنجی ه می(. به تناس  تعریفی که از نیاز ارائ251 :2477 خواهد گرفت )مطهری،
تواند تعریف متمایزی داشته باشد. در یکی از تعاریف، نیازسنجی به فراینـد شناسـایی، نیز می

(. در تعریـف دیگـر 71: 2473شود )کثیـری نـژاد، ارزیابی، تحلیل و تعیین نیازها اطالق می
ــد شناســایی نیازهــای م ــای فراین ــه معن ــده و آن را ب هــم و قلمــرو نیازســنجی را محــدودتر دی

(. در همـین راسـتا، محققـان 237: 2463 هـرمن، و )کافمن« بندی آنها دانسته استاولویت
معتقدند که آموزش، اعـم از سیاسـی و عقیـدتی در یـک سـازمان یـا کشـور بـدون توجـه بـه 

کننـد تـا رو خواهد شد. از این رو، نیازسنجی به ما کمک میبندی آنها با شکست روبهاولویت
 (.73: 2471دنظر در آموزش دست یابیم )امین الرعایا و همکاران، های مبه اولویت

 .آموزش و تربیت سیاسی1-2

در مورد مفهوم آموزش، تعریف واحدی وجود ندارد. اما تردیدی نیسـت  آموزش: الف(
بینی در تعریف آموزش تأثیرگذار است. از ایـن رو، در نگـرش مـادی آمـوزش که نوع جهان

ای باشـد کـه تنهـا بـه دنبـال انتقـال و های رسمی و نیررسمیفعالیتتواند مجموعه از می
است. به بیان دیگر، آموزش در  یریادگیران با هدف یها در ذهن فراگم و دانشیانباشت مفاه

معلـم   یاز سـو یریادگیـاست که برای آسان کـردن  ییهاتیریزی فعالطرح مفهوم خاص،
تـوان آن را ر تعریفـی خنثـی از آمـوزش، مـی(. د45: 2475گیرد )ر.ک. سـیف، انجام می

دهنـد )شـریعتمداری، یال  در  انجـام مـکـه معلم و شاگرد با هم در کدانست  یتیفعال
اسـت کـه  یتعـاملها یا فرایند (. اما در نگرش اسالمی، تعلیم مجموعه فعالیت71: 2463

گاهانه و اخت تیبه منظـور هـدافراگیران  ـتیهو وسـتهیپ یو تعال نیتکو سازنهیزم  آنها یاریآ
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سـعاد  در  یانسان به سو یراهنمایا  بهیط ا یمرات  ح برای تحققشدن  آمـاده ریدر مسـ
 . اسـت یهمه شـئون زنـدگ

هـای متفـاوتی هـا و بیـنشتعریف تربیت به دلیل تکّثر معانی که از دیـدگاهتربیت:  ب(
لمـه کن یـواژه و کـاربرد ا یدر پیشـینۀ زبـان فارسـ گیرد به راحتی میسـر نیسـت.نشأ  می

آدمـی اسـت. برخـی از محققـان  یو معنو یماد یزندگ یهادهندۀ توجه به همۀ جنبهنشان
انـد. بنـدی کـردهو آرمانی و فلسـفی دسـته یو تجرب یفیرد توصکیت را به دو روینربی، ترب

رد. ف آنها دایل عناصر و توصیت و تحلیت موجود عمل تربیرویکرد توصیفی داللت بر واقع
کید میکیرو کند. به عنوان نمونه گفتـه شـد کـه تربیـت، امـر رد آرمانی بر آنچه باید باشد تأ
ه افـراد کاست  یا عملیشود از افراد است که اعمال می یا گروهیفرد  یبر رو یعمل یعیطب

تربیـت را  (. امـا شـهید مطهـری47: 2462االره، یرند )گاستون میپذیاز این طریق آن را م
(. مقـام 24: 2477داند )مطهری، می درآوردن آنها تیو به فعل یدرون استعدادهایپرورش 

معظم رهبری نیز تربیت را به معنای رشد و نمو و حرکت هر شی  به سمت هدف و نایتی آن 
(. به این ترتیـ ، مقـام 12/6/2472)بیانا ، « یابدداند که آن شی  کمال خود را باز میمی

وفایی کهـای اسـالمی تربیـت را شـشهید مطهری بر اسـا  آمـوزهمعظم رهبری، هم مانند 
هـای تربیتـی از گسـتردگی خاصـی دانند. بنابراین، هـدفاستعدادها در جهت تعالی آن می

شود که همه استعدادهای انسان از جملـه رشـد و تعـالی اخالقـی و  معنـوی، برخوردار می
 شود.سیاسی و اجتماعی و... را شامل می

هایی است که ناظر بر رشد فعالیت از یامجموعـهآموزش سیاسی  اسی:آموزش سی پ(
های داخلی های مختلف سیاسی در سطحموضوع های فراگیران درنگرش و مهار  و تعالی 

هـا و دانـش ل،یفضارا با دو مفهوم پرورش  یاسیآموزش س و خارجی است. برخی محققان
اند و در این تعریف مشارکت سیاسی کردهی تعریف اسیمشارکت سو  ازین مورد یهامهار 

در تعـاریف  (.63: 2413نتیجه پرورش به شمار آمده است )ر.ک. معین آبادی و سلطانی، 
ی را تنها اسـیهدف آمـوزش سآموزشی سیاسی دو رویکرد قابل استنباط است. رویکردی که 

سی واحد مـورد های سیای یا تیییر نگرش سیاسی متناس  نظام ارزشاسیبه سواد س دنیرس
داند. رویکردی که ضـمن اینکـه هـدف آمـوزش را ارتقـای سـواد سیاسـی و نـوعی نظر می
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کنـد و آن رشـد سیاسـی کند، هدف واالتری را نیز دنبال مـیپذیری سیاسی تلقی میجامعه
گاهی و دانش است. رشد سیاسی در این رویکرد به معنای برخورداری شاخص هایی مانند آ

 شناسـی،شناسـی و دشـمنی، دوسـتشناسزمانی، موقعیت و اسیک سو در نشیب سیاسی،
ی، مسئولیت پذیری سیاسی، مشارکت سیاسـی و و حزب یبر منافع فرد یمنافع عموم حیرجت

اخالق یا تقوای سیاسی است. در واقع در این رویکـرد آمیختگـی و سـازگاری بـین سـواد و 
گاهی سیاسی، بینش و بصیر  سیاسی و اخالق سیاسـی  وجـود دارد کـه منجـر بـه رشـد آ

 شود.سیاسی می
یبت سیاسـی:  ت( و  اسـتعدادها یپـرورش و شکوفاسـازبـه معنـای  یاسـیس تیـتربتر
ضمن فهم روابط قـدر  و  که انسان است یاسیس هایجنبه که مربوط به هایی استتوانایی

گاهانه و فعال، عمل یاسیس یهانظام یدگیچیپ معنـای یـا بـه  .(7 :2476)فراتـی، کنـد ، آ
های مورد نیاز برای مشارکت سیاسی و آماده کردن اشخاص پرورش فضایل، دانش و مهار 

برای تعیین سرنوشت سیاسی جامعه خود است. با این حال، این مفهوم با آمـوزش سیاسـی 
گـاهی و دانـش تفاو  هایی دارد. در تربیت سیاسی برخالف تعلیم سیاسی که معطوف بـه آ

مورد نظـر اسـت )ر.ک.  یرفتار یالگوها و مهار  گرایش، رش،سیاسی است، ناظر بر نگ
ی را اسـیس در تحقیق خود، متفاو  با تعریف فوق تربیت نژاد یشعار. (71 :2475 ف،یس

، افـراد این طریقکه از دانسته  جامعه یاسینظام س یهاکردن هنجارها و ارزش یدرون فرایند
 ایفا کننـد،آن ی که باید در و نقش یاسیبه نظام سخود نسبت ها و احساسا  جامعه، نگرش

در فرهنـ   مکو هنجارهـای حـا . هـدف(67: 9909نـژاد،  یشعار ر.ک.) کنندیکس  م
 کند.های سیاسی متمایز میاسالمی تربیت سیاسی را با سایر تربیت

 .پیشینه پژوهش2

تفاو  های متعدد و مختلفی در زمینه نیازسنجی تربیت و آموزش انجام شده است. پژوهش
های نظری، روش تحقیق، جامعه آماری، قلمرو ها، انل  در رویکرد و رهیافتاین پژوهش

هـا در نیروهـای نظـامی و موضوعی و مکانی و نتایج پژوهش است. برخی از ایـن پـژوهش
تغییلر نظلام »( بـا عنـوان 9998هایی کـه صـانعی )مرتبط انجام شده است، مانند: پژوهش



 291     یاسیس آموزش و تیترب ندیفرا در یازسنجین یراهکارها و هاشاخ، اصول،

 

ها  اناظا ث بر ایاگ نیازهای آ الزشث  بابث بلر شا تلاهث هلا و آ الزشث  ف را  و گر انف
عبـدالملکی و همکـاران هـم در ایـن زمینـه انجـام داد. پژوهشـی « عیلکردهای گراشلغلث

 -هلای پلژوهش یی لا آ لالزع و عقیلفتث نیازیبجث و تعیین اولال لت»( با عنوان 9999)
« نیتلا الرا  پلا ثآ الزشل ثبجازیلین»اند. انجام داده« ییایث دانشهاه اگتری ا ام علث

 یبندتیو اولو یو آموزش یتیترب یازسنجین( نیز تحقیق 9909محمد باقر حبی و همکاران )
 را بررسی کردند.  جیآن در بس

برخی از پژوهشگران تالش کردند تا برای نیازسنجی تعلیم و تربیت الگویی ارائه دهنـد. 
 ثبرری»ای با عنوان ( است که در مقاله9902)ان و همکاران یارمحمدیاز جمله آنها تحقیق 

( نیز به نـوعی در 9992به آن توجه کردند. زندی و همکاران )« ثازیبجی بایب ن یالهالها
« برریث نیازهای آ الزشث کارکبا  )کادر غیر در انث( دانشهاه علالم پزشلکث شلیراز»مقاله 

 کوشیده است تا الگوی آموزشی مناسبی را طراحی کند. 
 . مروری مختصر بر  پیشینۀ تحقیق1 جدول

 یافته روش عنوان نویسنده

عبدالملکی 
 و همکاران

(9999) 

نیازســــــنجی و تعیــــــین 
هـای پـژوهش حیطـه اولویت

سیاسـی  -آمـوزش و عقیـدتی
 دانشگاه افسری امام علی

روش کمی و 
 کیفی

ــت ــد از: اولوی ــژوهش عبارتن ــای پ ه
آموزش، فرهنگـی محورهای تربیت و 

 تبلییاتی، سیاسی. -

یارمحمدیا
ن و 

 همکاران
(9902) 

بررســی الگوهــای مناســ  
 نیازسنجی

توصیفی و 
 تحلیلی

 یســازمان یازهــاین یازســنجین یبــرا
ه کـمناسـ  هسـتند  یینان، الگوهاکارک
ر را داشـته باشـند: مفهـوم یز یهایژگیو
ز بـه یـو ن یبـیکاز را به عنوان برداشت ترین

ن وضع موجود و مطلوب یفاصله بعنوان 
نان شانل کارکاز، ین نییمنابع تع -بسنجد

سـتم یهـا و اهـداف سه و آرمـانکدر شب
ــنظ ییاز ابزارهــا -باشــد ر پرسشــنامه و ی

 م استفاده شود.یمشاهده مستق
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زندی و 
 همکاران

(9992) 

بررســی نیازهــای آموزشــی 
کارکنان )کادر نیـر درمـانی( 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

توصیفی و 
 تحلیلی

در این پژوهش تفاو  معنادار آمـاری 
بین سطح موجـود و مطلـوب دانـش، 
مهار  و نگرش کارکنان وجود داشت 
ــود و  ــعیت موج ــین وض ــکاف ب و ش
مطلوب ملمو  و قابل تأمل بود و نیاز 

هـای آموزشـی کوتـاه به برگـزاری دوره
مد  و ایجاد تیییرا  کیفـی و فـراهم 

ــه ــروی جــایی ســاخت قــدر  جاب نی
هــای آموزشــی انســانی از طریــق دوره

 وجود داشت.

 صانعی
(9998) 

تیییر نظام آموزشی مـدیران و 
فرماندهان انتظامی بر اسـا  

 نیازهای آموزشی

روش 
ای و کتابخانه

 دلفی

نیاز آموزشـی بـه دسـت  68بر اسا  
آموزشـی تعریـف شـده  دوره 92آمده 

 است.

حبی و 
 همکاران

(9909) 

و  یو آموزش یتیترب یازسنجین
 جیآن در بس یبندتیاولو

ق یروش تحق
 یلیتحل یفیتوص

 یازهـاین های مربوط بهیافته نیترهمم
ـــیترب شـــامل ج یبســـ یو آموزشـــ یت

 ،یتـیامن -ی، دفـاعیفرهنگ -یاعتقاد
،  یاسیر  سی، بصی، علمیروانشناخت

 است. یتیریو مد ی، سازمانیاجتماع
 های پژوهش()منبع: یافته

هـایی نیـر از های نیازسنجی تعلیم و تربیـت بـه جنبـهداد که پژوهشجدول فوق نشان 
انـد. در ایـن تحقیـق تـالش بـر ایـن اسـت تـا اصـول و آموزش و تربیت سیاسـی پرداختـه

ریزی آموزش و تربیت سیاسی و عقیـدتی کارآمـد و ای که در برنامههای نیازسنجیشاخص
ال این تحقیق بنا ندارد به همین مقـدار استخراج و تبیین شود. در عین ح اثر گذار می باشد،

 اکتفا کند، بلکه راهکارهایی را نیز برای این موضوع به بحث گذاشه باشند.

 ارچوب نظریه. چ7

در خصوص نیازسنجی به معنای کلی، الگوهای متعددی در ادبیا  علمی ارائه شد. بررسی 
نیازسنجی بـرای موضـوع های مناس  اجمالی این الگوها امکان استخراج اصول و شاخص

 ترین الگوهای موصوف عبارتند از: مورد نظر تسهیل خواهد کرد. مهم
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( یکی از این الگوها است. در این الگـو نیازسـنجی آموزشـی در 9976الگوی کالین )
یک چارچوب قیاسی بررسی شد. کالین برای نیازسنجی سه مرحله اساسی را پیشـنهاد داده 

ای از هـا الزم اسـت کمیتـههدف است. برای شناسایی هـدفاست. مرحله اول، شناسایی 
نظران که شامل فراگیـران، سرپرسـتان و مـدیران، کارشناسـان آموزشـی، نفعان و صاح ذی

شناسایی نیز متنـوع  از شود، تأسیس گردد. روشنظران میکارشناسان محتوا و سایر صاح 
هـا را موظف اسـت همـه هـدف جمله کارگروه، روش دلفی، طوفان میزی دیده شد. کمیته

)ر.ک. عبـا  زادگـان،  گیری پیشـنهاد دهـدهای قابل اندازهاستخراج کند و به صور  گزاره
(. مرحله دوم اختصاص به مرت  کردن اهداف بر حس  اهمیت آنهـا دارد. 79-09: 9909

 برای این منظور الزم است از مشارکت همه افرادی که تحت تأثیر نتـایج نیازسـنجی هسـتند
ها برای اجرا است. زمـانی کـه نیازهـا بـر استفاده شود. مرحله سوم مشخص کردن اولویت

بنـدی آنهـا حـائز اهمیـت اسـت؛ چـرا کـه اسا  اهمیت مشخص شـد، مرحلـه اولویـت
سـازد. در الگـوی کالیـن بـرای بندی، امکان عملی کردن نیازسـنجی را فـراهم مـیاولویت
نفعت حاصل از نیازها، طول مدتی نیاز، تعداد هایی ذکر شده است؛ مبندی شاخصاولویت

افراد متأثر از نیاز، توافق الزم در خصوص اولویت نیازها و زمان مورد نظر برای رفع هر نیـاز 
 از جمله آنها است.

هـای بـه هایی است که یکی از آنها امکـان پـذیر شـدن هـدفاین الگو دارای مطلوبیت
ای عیت نسبی مراحل نیازسنجی است؛ به گونـهدست آمده است. ارزش دیگر این الگو جام

توان برای تمام سطوح نیازسنجی ترویجی استفاده کرد. در عین حال، استفاده از که از آن می
های مخاطبان، امکانا  و منابع موجود و زمـان مـورد نیـاز این الگو مستلزم توجه به ویژگی

 است.
تراتژیک را دارد نیز برای نیازسنجی ریزی اسکه خاستگاه مدیریت و برنامه SWOTالگوی 
هـا و تهدیـدهای های سازمانی و فرصتها، ضعفاند. این الگوی بررسی قو مطرح کرده

محیط خارجی است. هدف از بـه کـارگیری ایـن الگـو در نیازسـنجی، شناسـایی نیازهـای 
ی هـاها و قـو ها، ضعفگیری و تحلیل تهدیدها، فرصتآموزش سازمانی از طریق تقاطع

 های کلیدی یک سازمان است. موجود در فعالیت
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( به جای نیازسنجی فرد فرد کارکنـان نگـرش کـالن بـه سـازمان 9998الگوی روملر )»
های موجود در عملکرد سازمانی را نیـز داشته و در عین حال، تالش دارد مسائل و پیچیدگی

مستلزم تجزیه و تحلیل و نیازسنجی »(. در این الگو Rummler,1990:15« )مدنظر قرار دهد
های آموزشـی نیـز بـر هایی همچون سازمان، شیل و شخص است و برنامهبررسی در زمینه

منظور از تجزیه و تحلیل  (.Peters,1997: 353« )شودمبنای نتایج حاصل از آن طراحی می
سازمان، نوعی مطالعه کلی از نقش آموزش ضمن خدمت برای بهبود سـازمانی اسـت. بـر 

هایی ماننـد آیـا سـازمان آمـادگی اجـرای های موصوف پرسشتجزیه و تحلیل زمینهاسا  
های آموزش ضمن خدمت را دارد یا خیر؟ آیا برای اجرای موفقیت آمیز شـیل، شـرح برنامه

ها را گروه نیازسـنجی شود. این سؤالوظایف مورد نظر در یک آن ضروری است؟ مطرح می
ف خود به چه دانش، توانش و نگرشی نیازمند اسـت کنند که برای اجرای وظایمشخص می

(Ford,1999:18در تجزیه و تحلیل فرد، توانایی .) های کارآموزان ضمن خدمت مشـخص و
در مجموع الگوی روملر چهار نوع تجزیه و تحلیل را  (.Peters,1997: 49شود )ارزیابی می

سازمان و تحلیل  -عملکرد دهد. یک( تجزیه و تحلیل برای نیازسنجی آموزشی پیشنهاد می
فرایند و تحلیل فرد. سه( تجزیه و تحلیل و بررسی  –گروه کاری. دو( تجزیه و تحلیل وظیفه 

تحلیـل فـرد  –تحلیل فرد. چهار( بررسـی نیازهـای آمـوزش ضـمن خـدمت  –شایستگی 
(Rummler,1990:16.) 

داد که شامل الگوی آلیسون روست نیز نیازسنجی آموزش ضمن خدمت را بررسی قرار می
افتد و آنچه بایـد اتفـاق بیفتـد دو فعالیت مهم است: یک( شناسایی شکاف بین آنچه اتفاق می

 واجارگـاه، فتحـی))تحلیل شکاف(. دو( شناسایی دالیل این فاصله و شکاف )تحلیل دلیـل( 
کـارگیری  ریزی، اجـرا و بـه. او برای نیازسنجی آموزشی سه مرحله برنامه(982-986: 9901

ریزی مستلزم مشاهده محیط کـار ها را پیشنهاد داده است. مرحله برنامهای از فعالیتجموعهم
و بررسی آن است. در مرحله اجرا الزم است تا گروه نیازسنجی روش مناسبی را برای گردآوری 

ها، شناسایی دالیل و عوامل احتمالی بروز مسئله استفاده کند و پیشنهادهایی را برای حـل داده
مسئله ارائه دهد. بـرای اجـرای عملکـرد نیـاز بـه شناسـایی موانـع، اسـتفاده از نظرخـواهی از 

 (. 986 -982های ویژه نظیر کارکنان، مدیران یا مشتریان است )همان، گروه
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 مروری بر  الگوهای نیازسنجی .2 جدول

 مراحل نام الگو

 الگوی کالین

 مشخص کردن اهداف  -
 بندی اهداف اولویت -

 مشخص کردن شکاف و فاصله بین اهداف و عملکرد واقعی  -
 ها برای اجرامشخص کردن اولویت -

 SWOTالگوی
 (هاتهدیدها و فرصت) مشخص کردن عوامل بیرونی -
 (نقاط قو  و ضعف) مشخص کردن عوامل درونی -

 الگوی روملر

 مشخص کردن بروندادهای عمده در سازمان و محیط آن  -
 های کاری فرایندها و گروهمشخص کردن  -
هـای موردنیـاز بـرای ها و نگرشمشخص کردن دانش، مهار  -

 انجام شیل

 الگوی روست
 ریزی برنامه -
 اجرا  -
 استفاد و به کارگیری -

 های پژوهش()منبع: یافته

الگوهای فوق اگرچه به فرایند نیازسنجی توجه داشته و با توجه به شرایط محیط فرهنگی 
نربی طراحی شده است، در عین حال این امکـان وجـود دارد کـه فـارغ از مبـانی و جامعه 

بنیادهای فکری در خصوص تربیت و آموزش این الگوها، از آنها به مثابه روش توجـه کـرد. 
هـای تربیـت و آمـوزش اما از آنجایی که این پژوهش به دنبال اسـتخراج اصـول و شـاخص

توان از حیـث روشـی بـه عه اسالمی ایران است، میسیاسی و عقیدتی مبتنی بر فرهن  جام
این الگوها توجه کرد و بر اسا  روش اکتشافی الگوی مورد نظـر را در چـارچوب فرهنـ  

 اسالمی استخراج نمود. 

 شناسی. روش1

ای از اصول، شاخص و راهکارها را از آنجا که مجموعه بر اسا  هدف تحقیق، این پژوهش
شـود. در ایـن پـژوهش کـاربردی محسـوب مـیکند، پـژوهش ای خاص ارائه میدر عرصه

 -نخست برای تبیین مسئله و کشف شبکۀ مسائل بـا مسـئوالن تربیـت و آمـوزش عقیـدتی 
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سیاسی مصاحبه انجام شد. سپس در گام بعدی مسالۀ پژوهش از منظـر مطالعـا  نظـری، 
جـه بـه وجـود ای و اسـناد باالدسـتی موضـوع، مـورد پـژوهش قـرار گرفـت. بـا توکتابخانه

نظر دانشگاهی، حوزوی و سازمانی در زمینه تعلیم و تربیت های ننی در افراد صاح دیدگاه
هـای پـژوهش بـا روش ها و نهادهـای انقـالب اسـالمی، بخـش مهمـی از دادهدر سازمان

شـونده شـامل مصاحبه با خبرگان گردآوری شد. برای مصاحبه تالش شد تا خبرگان مصاحبه
همچـون اسـتادان دانشـگاهی، حـوزوی، مربیـان پیشکسـو  و جـوان  های مختلفیطیف

هـای انجـام شـده، بـا روش تحلیـل استفاده شود. تجزیه و تحلیل متن مطالعا  و مصاحبه
ــد.  ــلمضــمون انجــام ش ــل ، شناخت یابر شيرو ن،مضمو تحلی  یلگوهاا ارشگز وتحلی

 یهاداده و اطالعا  ،روش این طریق از. ستا متون از مستخرجکیفی  یهاد در دادهموجو
 مضـامین   یـا مضـمون واقع در. شد دادهتفصیل سازی و ننيع به دست آمده متنوه و كنداپر

جعفـری و همکـاران، عابدی) ستاتحقیق های پرسش رهبادر مهمي  طالعاا ساز، آشکار
هـا بـه مثابـه روشی، شاخص (. با توجه به اقتضای پژوهش و رویکرد انعطاف224:  2415

آوری شده در قال  گروه خبرگی مـورد های پایه تلقی شد. سپس مضامین پایه جمعمضمون
بحث و بررسی قرار گرفت. خروجی مضامین در این مرحله همان اصول هستند که به عنوان 

گیـری از گـروه خبرگـی دانشـگاهی و دهنده در نظر گرفته شد. ویژگی بهـرهمضامین سازمان
است که ضمن اعتباربخشی به فراینـد دسـتیابی مضـامین سازمانی برای استنباط اصول،این 

هـای دهنده، راهکارهای نیازسنجی نیز  استخراج می گـردد. بـا ایـن وصـف، یافتـهسازمان
پژوهش ابتدا در گروه خبرگی دانشگاهی سپس در قال  گروه خبرگی سازمانی اعتباربخشی 

 ر است:های روشی پژوهش به شرح زیشد. بنابراین به صور  مختصر گام
 کاربر ۀرد با مصاحبه -
 یباالدست اسناد و یاکتابخانه منابع ۀمطالع -
 (یباالدست اسناد و یاکتابخانه) ینظر مطالعا  هیپا نیمضام استخراج -
 یسازمان و یحوزو ،یدانشگاه خبرگان مصاحبه -
 هامصاحبه هیپا نیمضام استخراج -
 یحوزو و یدانشگاه یخبرگ گروه در هیپا نیمضام یاعتباربخش و بحث -
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 یازسنجین یراهکارها و هاشاخص اصول، نییتع -
 های پژوهش. یافته5یسازمان یخبرگ گروه در یینها یالگو یاعتباربخش و بحث -

در گام نخست پژوهش با مروری بر منابع نظری و اسـناد باالدسـتی برخـی از مضـامین 
با مصاحبه با خبرگان دومـین گـروه مرتبط با نیازسنجی استخراج شد و در گام دیگر پژوهش 

دهنـده ها مضمون پایه، سـپس سـازماناز مضامین استخراج گردید. از مجموع این مضمون
 ها و اسناد باالدستی استخراج گردید.مضمون پایه از مصاحبه 15استخراج شد. 

 مضامین استخراج شده عنصر نیازسنجی .3جدول 

 منبع مضمون ردیف
 1ـ  9م ریزی آموزشیبرنامهجز  جدایی ناپذیر  2

1 
ــین اهــداف  انجــام نیازســنجی قبــل از تعی

 درسی برنامه
، 27، م ـ 26، م ـ 22، م ـ 21، م ـ 11، م ـ 4م ـ 
 6، م ـ 1، م ـ 15م ـ 

4 
انجـام نیازسـنجی قبـل از تعیـین محتــوای 

 برنامه درسی
 27، م ـ 24، م ـ 15م ـ 

 26، م ـ 15م ـ  نیازسنجی در سطوح مختلف 3
 12، م ـ 4، م ـ 7، م ـ 27، م ـ 23، م ـ 25م ـ  توجه به اسنادباالدستی 2
 25، م ـ 15م ـ  توجه به رسالت سازمان 7
 11، م ـ 26، م ـ 27، م ـ 23م ـ  استمرار نیازسنجی 6
 24، م ـ 23، م ـ 22م ـ  علمی بودن نیازسنجی 7
 25م ـ  اجرای تخصصی 1

 11، م ـ 26، م ـ 2، م ـ 15، م ـ 23م ـ  جامعیت نیازسنجی 25
 27، م ـ 15، م ـ 1م ـ  شناسی مخاطبانآسی  22
 27، م ـ 23م ـ  اعتبار ابزار نیازسنجی 21
 27م ـ  تناس  با شرایط سازمان 24
 27، م ـ 12، م ـ 21م ـ  منابع متعدد نیازسنجی 23
 12م ـ  بینیواقع 22
 27م ـ  محوریکیفیت 27

                                                           
 . منظور از عالمت اختصاری )م( مصاحبه است و شماره به معنای یکی از خبرگان مورد مصاحبه است.9
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 معیارهای ضروری پذیرش فراگیرانتعیین  26
نظام جامع تربیت و آمـوزش نیروهـای مسـلح: 

 راهبردهای آموزشی و تربیتی. 22بند 

 شناسایی نقاط آسی  پذیر فرهنگی 27
: اصـل 2477آموزشی و تربیتـی سـپاه،  دکترین

 سوم.

 هاشناسایی ظرفیت 21
: اصـل 2477آموزشی و تربیتـی سـپاه،  دکترین

 نهم.
 .27: 2412نظام جامع آموزش و تربیت سپاه،  مستمر نیازهای آموزشیسنجش  15

12 
ــوزش و  ــام جــامع آم ســنجش مســتمر نظ

 تربیت
 .61: 2412نظام جامع آموزش و تربیت سپاه، 

 .64: 2412نظام جامع آموزش و تربیت سپاه،  توجه به تأمین نیازهای تربیت و آموزش 11

14 
آموزشـی بـه تعیین نیازهای کلی تربیتـی و 

 موریتی سپاهأهای متفکیک حوزه
 .221: 2412نظام جامع آموزش و تربیت سپاه، 

13 
تعیین نیازهای کلی تربیتـی و آموزشـی بـه 

 تفکیک مقاطع تحصیلی کارکنان سپاه
 .221: 2412نظام جامع آموزش و تربیت سپاه، 

26 
تعیین نیازها در سه حیطه شناختی، عاطفی 

 حرکتی -و روانی
 .992: 9996جامع آموزش و تربیت سپاه، نظام 

25 
شناسایی نیازهای جدید و تهدیدا  فکری 

 و اعتقادی 
نظام تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی 

 .97ولی فقیه: 

27 
نیازسنجی آموزشی و تربیتی باید براسـا  

 اصول حاکم بر نیازسنجی اجرا شود.
نظام تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی 

 .9ولی فقیه در سپاه: 

20 
منابع گردآوری اطالعا  مرتبط با نیازسـنجی، 
ــایف،  ــداف، وظ ــداز، اه ــم ان ــرین، چش دکت

 ها و شرح مشانل سازمان است.مأموریت

نظام تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی 
 .9ولی فقیه در سپاه: 

29 

منابع نیازسنجی روحانیان، مبلیان، مربیان 
فرمانـدهان آموزشـی، مـدیران و آموزشی، 

ـــپاه،  ـــت س ـــوزش و تربی ـــان آم کارشناس
فرمانــدهان و مســئوالن عــالی رتبــه ســپاه، 

 استادان متخصص و فراگیران.

نظام تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی 
 .9ولی فقیه در سپاه: 

 27: 9905ملکی،  یجامع نگر 98
 20: 9905ملکی،  چندساحتی 99
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 20: 9905ملکی،  موقعیت فراگیر 92
 98: 9905ملکی،  توجه به انواع نیازها 99
 92: 9905ملکی،  تعیین شرایط مطلوب 91
 92: 9905ملکی،  مطابقت با ابعاد روحی و جسمی فراگیران 96
 969: 9971 بازرگان، توجه به نیازهای فراگیر سازمان و جامعه 95
 969: 9971 بازرگان، های متفاو  فراگیرتوجه به موقعیت 97
 962: 9971 بازرگان، بندیاولویت 90
 962: 9971 بازرگان، ترسیم وضع مطلوب 99
 962: 9971 بازرگان، مصاحبه با افراد کلیدی مطلع 18
 962: 9971 بازرگان، مصاحبه گروهی 19
 962: 9971 بازرگان، مصاحبه جمعی 12
 962: 9971 بازرگان، مصاحبه مستقیم 19
 962: 9971 بازرگان، بندیآماری و شاخصکنترل  11
 969: 9971 بازرگان، مرور متون اطالعا  علمی 16
 969: 9971 بازرگان، های آموزشیشرکت در دوره 15

 های پژوهش()منبع: یافته

دهنده که در جـدول زیـر آمـده اسـت، شـش با توجه به مضامین پایه و مضامین سازمان
 در این پژوهش به عنوان اصول نیازسنجی تربیت و آمـوزشمضمون فراگیر استخراج شد که 

شود. استمرار، شمول، جامعیت، هماهنگی، مشـارکت و اعتبـار شـش سیاسی از آن یاد می
 اصل موصوف است که در شکل ذیل ترسیم شده است.

 اصول مدل نیازسنجی تربیت و آموزش سیاسی .1 نمودار

 های پژوهش()منبع: یافته
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 اصل استمرار. 4-1

هـای زمـانی اصل استمرار در الگوی نیازسنجی به معنای اجرای مـداوم نیازسـنجی در دوره
منطقی و معقول است. به این معنا که با توجه به تحوال  محیطـی، اجتمـاعی، سـازمانی و 
فردی، همواره نیازسنجی برای دریافت اطالعا  جدید و به روز اجرا شود. بـر ایـن اسـا  

نیازهـای سیاسـی کارکنـان را شناسـایی کـرد. اصـل اسـتمرار، بایستی بـه صـور  مسـتمر 
 ها و راهکارهای آن در جدول ذیل درج شده است.شاخص

 های آن در عنصر نیازسنجیاصل استمرار و شاخص .4جدول 

 راهکار و شیوۀ اجرایی شاخص اصل ردیف

2 

 استمرار

 هاپیوستگی نیازسنجی

زمانی در  های نیازسنجی و توالیرعایت ترتی  فعالیت
 آن

برداری از نتـایج نیازسـنجی پیشـین در نیازسـنجی بهره
 بعدی

 ایپایش دوره 1
 تنظیم تقویم نیازسنجی

 های زمانی معیناجرای نیازسنجی در دوره

4 

 ارتباط مداوم
)میان هادیان سیاسی، 

 -مربیان عقیدتی
گیران، سیاسی، تصمیم

سازان و مراکز تصمیم
 آموزشی(

هـا و سـمینارهای هـا، نشسـتهمایشبرگزاری مستمر 
 سیاسی

گیران، مجریان، مربیان عقیدتی بین تصمیم سازیشبکه
 سیاسی، هادیان سیاسی و مراکز آموزشی

های ها از طریق قال گذاری نتایج نیازسنجیبه اشتراک
ها، فضای مجازی ایمـن( در اثربخش )نشریا ، بولتن

 سیاسی بین مسئوالن، کارشناسان، مربیان و هادیان

 روزآمدی و نو شوندگی 3

 برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی معتبر

دعو  از متخصصـان، کارشناسـان و هادیـان سیاسـی 
 روزآمد به منظور نوآوری در فرایند نیازسنجی

 ها و سمینارهای سیاسیها، همایشبرگزاری نشست
 نیازسنجی ۀتشویق نوآوران عرص

 های پژوهش()منبع: یافته
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 اصل شمول. 4-2

های مختلف فراگیران اعم اصل شمول در عنصر نیازسنجی به معنای توجه به نیازهای طیف
هـای مختلـف شـیلی و نیـز شـرایط سـنی، تخصصـی و از کارکنان ستادی و صفی، رسـته

رو تحصیلی فراگیران، همچنین توجه به نیازهای فردی، سازمانی و اجتمـاعی اسـت. از ایـن
هـا و راهکارهـای آن در ها توجه کرد. این اصل، شـاخصسیاسی همه طیفباید به نیازهای 

 جدول ذیل درج شده است.
 های آن در عنصر نیازسنجیاصل شمول و شاخص .5جدول 

 راهکار و شیوۀ اجرایی شاخص اصل ردیف

2 

 شمول

 فراگیران توجه به طیف
هـای ای، گروه)ستادی، صفی، رسته

 سنی، تخصصی، تحصیال  و...(

آوری اطالعـا  طراحی ابزارهای جمع -
ــف ــه طی ــا  هم ــر اس ــران ب ــای فراگی ه

 )شیلی، سنی، تخصص و ...(

های فراگیـران گیری از همه طیفنمونه -
 )شیلی، سنی، تخصص(

1 
توجه به نیازهـای فراگیـر، سـازمان و 

 جامعه

 آوری اطالعا  مربوط به فراگیرانجمع -

 آوری اطالعا  مربوط به سازمانجمع -
 آوری اطالعا  مربوط به جامعهجمع -

 های پژوهش()منبع: یافته

 اصل جامعیت. 4-3

های شناختی، عاطفی، رفتاری و اصل جامعیت در عنصر نیازسنجی به معنای توجه به حیطه
های متفاو  فراگیر و نیز توجه به جایگاه سازمانی آنها، همچنین توجه به تهدیدها و موقعیت

هـای شـناختی توجـه در نیازسنجی، صرفًا نباید به جنبـه .سازمانی استهای فردی و آسی 
هـای رفتـاری و عـاطفی هـم توجـه کـرد. عـالوه بـر آن بایسـتی بـه کرد، بلکه باید به جنبه

هـای متفـاو ، جایگـاه سـازمانی و تهدیـدهای سیاسـی توجـه کـرد. ایـن اصـل، موقعیت
 ها و راهکارهای آن در جدول ذیل درج شده است.شاخص
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 های آن در عنصر نیازسنجیاصل جامعیت و شاخص  .6جدول 

 راهکار و شیوۀ اجرایی شاخص اصل ردیف

2 

 جامعیت

توجه به تمامی نیازهـای فـردی، 
 اجتماعی و سازمانی

آوری اطالعــا  نیازهــای فــردی، جمــع
 اجتماعی و سازمانی

1 
هـای شـناختی، توجه بـه حیطـه
 عاطفی، رفتاری

ــع ــا  درجم ــوزه آوری اطالع ــای ح ه
 شناختی، عاطفی و رفتاری

4 
هـای متفـاو  توجه به موقعیت

 فراگیر
ـــع ـــا  جم ـــر اس ـــا  ب آوری اطالع

ـــایی، موقعیـــت هـــای شـــیلی، جیرافی
 توجه به جایگاه سازمانی 3 خانوادگی و اجتماعی فراگیران

2 
هـای توجه به تهدیدها و آسـی 

 فردی، اجتماعی و سازمانی
ها اسا  گزارشآوری اطالعا  بر جمع

 و اسناد میدانی و سازمانی

 های پژوهش()منبع: یافته

 اصل هماهنگی. 4-4

اصل هماهنگی در عنصر نیازسنجی بـه معنـای توجـه بـه مبـانی تربیـت و آمـوزش، اسـناد 
ــاعی،  ــ  اجتم ــا، فرهن ــان و جیرافی ــان، مک ــت، زم ــررا ، واقعی ــوانین و مق ــتی، ق باالدس

نیازهای فراگیران، عوامل اجرایی، امکانا  و مقـدورا   ها و رویکردهای سازمان،مأموریت
های ذیل توجه است. بر این اسا  در نیازسنجی سیاسی بایستی به هماهنگی آن به شاخص

 ها و راهکارهای آن در جدول ذیل درج شده است.کرد. این اصل، شاخص
 های آن در عنصر نیازسنجیاصل هماهنگی و شاخص .7جدول 

 راهکار و شیوۀ اجرایی شاخص اصل ردیف

2 

 هماهنگی

آوری اطالعا  بـا محوریـت طراحی ابزار جمع با مبانی تربیت و آموزش
 محورمبانی برنامۀ درسی تربیت

استخراج محورهای کلـی نیازسـنجی در اسـناد  اسناد باالدستی 1
ها در باالدستی، قوانین و مقررا  و کاربست آن

 آوری اطالعا جمع

 مقررا قوانین و  4
 واقعیت 3
آوری اطالعـا  بـر اسـا  طراحی ابزار جمـع زمان 2

اقتضائا  زمانی، مکانی، اجتماعی، سـازمانی، 
 فردی، اجرایی و امکانا 

 مکان و جیرافیا 7
 فرهن  اجتماعی 6
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ها و رویکردهای مأموریت 7
 سازمان

 نیازهای فراگیران 1
 عوامل اجرایی 25
 امکانا  و مقدورا  22

 های پژوهش()منبع: یافته

 اصل مشارکت. 4-5

اصل مشارکت در عنصر نیازسنجی بـه معنـای مشـارکت دادن و بـه کـار گـرفتن  فراگیـران، 
استادان، مربیان و هادیان سیاسی، فرماندهان، مـدیران و کارشناسـان و متخصصـان در امـر 

ها و راهکارهـای آن در جـدول اصل، شاخصطراحی و اجرای فرایند نیازسنجی است. این 
 ذیل درج شده است.

 های آن در عنصر نیازسنجیاصل مشارکت و شاخص .8جدول 

 راهکار و شیوۀ اجرایی شاخص اصل ردیف
2 

 مشارکت

ــزار ســنجش و  فراگیران ــراد در ســاخت اب اســتفاده از اف
 توزیع و گردآوری آن

 یابی به افرادآموزش مهار  مسئله

 افراد برای اجرای نیازسنجیجل  نظر 

1 
استادان، مربیان و هادیان 

 سیاسی
 فرماندهان، مدیران و کارشناسان 4

 متخصصان 3
کارگیری متخصصان در طراحی ابزار جذب و به

 سنجش، توزیع و گردآوری و تحلیل اطالعا 

 بازآموزی مجریان برای اجرای فرایند نیازسنجی

 های پژوهش()منبع: یافته

 اصل اعتبار. 4-6

اصل اعتبار در عنصر نیازسنجی به معنای به کارگیری و استفاده از منـابع متنـوع اطالعـاتی، 
برخورداری از روش علمی قابل قبول، اجرا و تحلیل آن به واسطه متخصصان امر و روایـی و 

 ها و راهکارهای آن در جدول ذیل درج شده است.پایایی آن است. این اصل، شاخص
 



 2911بهار و تابس ان / هفدهم/ شمارۀ  هش مهای سیاست اسالمی / سال پووه       212

 های آن در عنصر نیازسنجیاصل اعتبار و شاخص .9جدول 

 راهکار و شیوۀ اجرایی شاخص اصل ردیف

2 

 اعتبار

تنوع منابع 
 اطالعاتی

آوری اطالعا  از روحانیـان، مبلیـان، مسـئوالن نماینـدگی، جمع
و کارشناسـان  استادان و مربیان آموزشی، هادیان سیاسی، مسـئوالن

ــدیران و ــدهان، م ــی، فرمان ــت،  سیاس ــوزش و تربی ــان آم کارشناس
 متخصصان و فراگیران

 های سازمانیآوری اطالعا  از اسناد و گزارشجمع

1 
اصالت منابع 

 اطالعاتی
 آوری اطالعا  از منابعی که اصالت آن به اثبا  رسیده باشد.جمع

 روشمند بودن 4

 تعیین محورهای کلی نیازسنجی

 مرور متون اطالعا  علمی
 آوری اطالعا جمع انتخاب نوع روش

 انتخاب جامعه و نمونه معرف
 طراحی ابزار

 آوری اطالعا جمع
 تجزیه و تحلیل

3 
اجرا و تحلیل 

 تخصصی

 تجزیه و تحلیل توسط متخصصان

 تحلیل کمی و کیفی
 بندی نیازهااولویت
 دهیگزارش

 روایی 2
 طراحی ابزار روا

 سنجش روایی ابزار

 پایایی 7
 طراحی ابزار پایا

 سنجش پایایی ابزار
 های پژوهش()منبع: یافته

 گیرینتیجه

برای تحقق و رسیدن به اهداف تربیت و آموزش سیاسی نیازسـنجی امـری اجتنـاب ناپـذیر 
های تحقیق برای انجام نیازسـنجی در تربیـت و آمـوزش سیاسـی الزم است. بر اسا  یافته
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شـمول، جامعیـت، همـاهنگی، گانـۀ نیازسـنجی کـه شـامل اسـتمرار، اصول شش است از
توانـد بـرای نتایج به دست آمده در ایـن پـژوهش مـیشود پیروی کرد. مشارکت و اعتبار می

نیازسنجی آموزش و تربیت در ساحت سیاسی و در قال  برنامۀ درسی مورد توجه قرار گیرد. 
زمـانی  برای اینکه تربیت و آموزش سیاسی سیر ارتقایی داشته باشد و متناس  به اقتضـائا 

هـای متکامل شود، مستلزم اصل استمرار است. اصل استمرار را بایـد از طریـق نیازسـنجی
مـداوم بـین عناصـر تربیـت و آمـوزش  ای هدفمند، ارتباطدوره هایپیوسته و متناوب، پایش

 مراکـز و سازانتصمیم گیران،تصمیم سیاسی، عقیدتی مربیان سیاسی، سیاسی، یعنی هادیان
به روزآمد نگهداشتن همه عوامل مربوط به تربیت و آموزش سیاسی محقق  آموزشی و توجه
 و عملیاتی کرد. 

گرایـی اسـت. در الزمه الگوی مناس  برای نیازسنجی تربیت و آموزش سیاسی، شمول
 سـنی، هایگروه ای،رسته صفی، فراگیران اعم از ستادی، هایاین خصوص باید همه طیف

جامعه  و سازمان فراگیر، مورد توجه قرار گیرد و مبتنی بر نیازهای ...و تحصیال  تخصصی،
 باشد. 

های تحقیق، الگوی مطلوب نیازسـنجی تربیـت و آمـوزش سیاسـی بایـد بر اسا  یافته
رو، های تربیتی و آموزشی محقق نخواهد شد. از ایـنجامع باشد، در نیر این صور  هدف

 شـناختی، هایمانی مالک عمل باشد و همه حیطهساز و اجتماعی فردی، نیازهای باید تمام
 فراگیـر و متفـاو  هـایرفتاری فراگیران را در برگیرد. در عین حال باید به موقعیـت عاطفی،
 سازمانی توجه کرد. نکته مهم دیگر جامعیت ایـن اسـت کـه الگـوی مطلـوب بایـد جایگاه

 زمانی را در نظر بگیرد.سا و اجتماعی فردی، هایها و قّو ها و فرصتآسی  و تهدیدها
اگر در الگوی مطلوب تربیت و آموزش سیاسی اصل هماهنگی حاکم نباشد، انسـجام و 

دهد. برای اینکه اصل هماهنگی مشخص شود، الزم است به نایتمندی خود را از دست می
هـای محیطـی، زمـان، مقررا ، واقعیـت و باالدستی، قوانین آموزش، اسناد و تربیت مبانی
 سازمان، نیازهـای رویکردهای و هااجتماعی و سازمانی، مأموریت جیرافیا، فرهن  و مکان

 مقدورا  مد نظر قرارگیرد. و تر اینکه امکانا اجرایی و مهم فراگیران، عوامل
نفعان موفقیت آمیز نخواهـد بـود. لـذا اصـل اجرای هر الگو و طرحی بدون توجه به ذی
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سیاسی با اهمیـت اسـت. در ایـن راسـتا نیـاز  مشارکت در الگوی مطلوب تربیت و آموزش
 هادیان و مربیان است که عوامل مختلف درگیر در آموزش و تربیت اعم از فراگیران، استادان،

 کارشناسان و متخصصان مشارکت داشته باشند.   و مدیران سیاسی، فرماندهان،
ف تربیت بخش تحقق اهدامعتبر بودن نیازسنجی برای تربیت و آموزش سیاسی ضمانت

 منـابع اطالعاتی، اصـالت منابع هایی مانند تنوعو آموزش است. بنابراین، اعتبار با شاخص
تخصصی، روایی و پایایی دست یافتنی است. برای  تحلیل و بودن، اجرا اطالعاتی، روشمند
گانه، راهکارهای متنوعی ارائـه های مورد اشاره در هر یک از اصول ششدستیابی به شاخص

. این راهکارها تا حدودی نیازسنجی در ایـن پـژوهش را از لحـاظ نظـری صـرف شده است
 دهد.  کند و به آنها قابلیت عمل میخارج می

 کتابنامه
 قرآن کریم.

 هجا بالغه  .

، ترجمه حسن رفیع ی و زمین  روبهشناسی بتکینسون و  یلگارد(. 1391اتکینسون، رو اسمیت، )

 محسن ارجمند، تهران، ارجمند. 

 ، ترجمه سعید بهش ی، شرکت به نشر )آس ان قدس(.فلسف  آموزش و پرورش(. 1385اسمیت، فیلی  )

یابی پهو شری و  اق پهو شی مسئل بوالویت (.1389امین الرعایا، م؛ عطاری، ع؛ حسن زاده، ا )

 ، تهران، آییو. بن ق طر   اق تحقیقاتی ویهه م یربن و کارشناسان وب   اق پهو شیبوالویت

، قم، مؤسسه آموزشی و پووهشی ام ام هگرشی بر تعام  فق  و تربیت(. 1383بناری، علی همت )

 .خمینی

بن  دی آن در نیازس  نجی تربی   ی و آموزش  ی و اولوی  ت(. »2911حب  ی، محم  د ب  اقر و همک  اران )

 .12-12ص،، تابس ان،1نظامی، سال اول، شماره  روبهشناسی ، فصلنامه«بسیج

، ته ران،   ی  والیت امجموع  ر نمود اق مقا  معظم ر غررق (. 1377ای، سید علی )خامنه

 ان شارات سازمان تبلیغات اسالمی.

(. 1392زندی، بهمن و روح الله موسوی نواد و علی محم د احم دی قراچ ه و محم د جم الزاده )

الگ وی  بررسی نیازه ای آموزش ی کارکن ان دانش گاه عل وم پزش کی ش یراز در راس  ای ارائ ه»

. س ال مجل  دبهشگاه علو  پزشکی تربت  ی ریر «. مناسب آموزشی و بهسازی منابع انسانی
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 .  76 - 71، تابس ان، ص2اول، شماره 

 .روبهشناسی پرورشی، تجربن، آگاه(. 1381سیف، علی اکبر )

 ، تهران، امیرکبیر.جامعۀ تعلیم و تربیت(. 1376شریع مداری، علی )

 ، تهران، امیرکبیر.فلسف  آموزش و پرورش(. 2919شعاری نواد، علی اکبر )

 ، تهران، رشد.بدبیات کودکان(. 1364)                

واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزی ه و تحلی ل (. »1395طباطبایی مزدآبادی، سید محسن )

فصلنام  بقتصراد ، «تهران شغل )مطالعه موردی: کارشناسان مالی و اق صاد شهری شهرداری

 . 146-127ص،، تابس ان،15، سال چهارم، شماره و م یریت

، قم، دف ر ان شارات اسالمی جامعه مدرس ین تفسیر بالمیزبن(. 1364طباطبایی، محمد حسین )

 حوزه علمیه قم.

(. 1391) زادهابوالحس ن فقیه ی و محم د ش یخسعید تس لیمی و حسن و محمدجعفری، عابدی

تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ی س اده و کارآم د ب رای تبی ین الگوه ای موج ود در »

، پ اییز و 2، س ال پ نجم، ش ماره به یشر  مر یریت رب غرردق، دوفص لنامه، «های کیف یداده

 .151 - 98زمس ان، ص، 

ران، ، ته  راهیازسرنجی آموزشری در سرازمان(. 1381عباس زادگ ان، محم د و جعف ر ت رک زاده )

 شرکت سهامی ان شار.

 ، تهران، آییو .هیازسنجی آموزشی(. 1392ف حی واجارگاه، کوروش )

، س ال ربه تربیرت، «ها و راهکاره اتربیت سیاسی: چیس ی، آسیب(. »1387فراتی، عبدالوهاب )

 26-11ص،، تابس ان،5دوم، شماره 

آموزش ی، ترجم ه فری ده (.برنامه ری زی اس  راتویک در نظ ام 1374کافمن، راجر و جری هرمن )

 مشایخ و عباس بازرگان، تهران، ان شارات مدرسه. 

، ته ران، «بز هیازسنجی تا هیرازآفرینی برا رویکررد آموزشری سرازماهی(. »1384کثیری نواد،  تقی )

 های درسی.ریزی و تألیف ک ابسپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز برنامه

 ، قم، نشر اسوه.کافیبصول (. 1367کلینی، محمدبن یعقوب )

 ، تهران، سمت.درآم ق بر فلسف  تعلیم و تربیت(. 1372گروهی از پووهشگران )

 .سن  چشم به بز سپاه(. 1386)                

 .سن  دکترین آموزشی و تربیتی سپاه(. 1386)                
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 . گی والی فقی سن  هظا  تربیت و آموزش عقی تی سیاسی هماین(. 1386)                

مغاهی هظرق سن  تحول در هظا  تعلیم و تربیت رسمی و عمرومی جمجرورق (. 1391)                

 ، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی. بسهمی

 .سن  هظا  جام  تربیت و آموزش هیرو اق مسلح(. 1392)                

 .78اراالحیاء ال راث العربی، جلد ، بیروت، دبحار بالهوبر(. 1367مجلسی، محمدباقر )

 .6، قم، دارالحدی ، جلد میزبن بالحکم (. 1389شهری، محمد )محمدی ری

 ، تهران، صدرا.آشنایی با قرآن کریم(. 1367مطهری، مرتضی )

 ، تهران، صدرا.تعلیم و تربیت در بسه (. 1386)                

ه ای ب ررس نق   دانش گاه در بهب ود مؤلف ه»(. 1394) معین آب ادی، حس ین و اص غر س لطانی

، 1، س ال ی ازدهم،  ش مارهپهو شنام  علرو  سیاسری، فصلنامه «آموزش سیاسی دانشجویان

 .94-67ص،زمس ان،

 ، تهران، مدرسه.ریزق درسی رب نماق عم برهام (. 1381ملکی، حسن )

اردان، ته ران، ترجم ه عل ی محم د ک  ،معنری و  ر ود علرو  تربیتری(. 1375میاالره، گاس ون )

 مؤسسه ان شارات و چاپ دانشگاه تهران.

م  دیران و (. »1382یارمحم  دیان، محمدحس  ین و سوس  ن بهرام  ی و احم  دعلی فروغ  ی اب  ری )

. مجل  بیربهی آموزش در علرو  پزشرکی«. کارشناسان بهداش ی و الگوهای مناسب نیازسنجی

 .79 - 71ص،، بهار،1سال  سوم، شماره 
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