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Abstract  
The aim of the present study was to evaluate the educational need to improve geostrategy knowledge in NEDAJA. 

The present study was a mixed-methods study that was conducted qualitatively and quantitatively. The research 

tool was developed after interviewing and theoretical saturation. It includes 39 items in the form of seven general 

needs, including the need to know about the country, population, society, politics, economics, land, and strategy. 

The questionnaire was developed based on the Likert scale (very much, 5 points to very little, 1 point). The research 

population of the present study in the qualitative section included experts familiar with the research subject, and 

the necessary experience and knowledge were determined. The purposive sampling method was used to determine 

the samples. This sampling continued until the theoretical saturation was reached, and finally, 14 individuals were 

selected as samples in the qualitative section. Also, the research population in the quantitative part of the research 

included all individuals in the Navy of the Iranian Army who had full knowledge of the research subject. Based 

on snowball sampling, 54 people were selected as the research sample. Finally, after distributing and collecting 

the research questionnaires, 41 questionnaires were analyzed. The results showed that the educational needs for 

improving geostrategic knowledge in NEDAJA included knowing the country, land, population, society, economy, 

politics, and strategy. The results of the current research also showed that all the needs identified in the research 

model have a significant impact. Therefore, it is necessary to pay attention to the issues related to the country, 

land, population, society, economy, politics, and strategy in education programs related to geostrategy in 

NEDAJA. 
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Highlight  
- Geostrategy is a general plan derived from geography through all resources to acquire resources, especially 

military goals. 

- All organizations, including the Iranian Navy, need geostrategy to achieve their goals, and geostrategy 

training through recognition, examination and application of its factors in the fields related to the goals of 

the organization can make it easier to achieve the goals. 

 

Extended Abstract  
Introduction  

Geostrategy derived from geography that combines all forces and resources to achieve the strategy goal, 

especially military strategic goals, at different national, regional, and especially global scales. To 

achieve its strategic goals, NEDAJA needs to know, analyze and apply factors influencing its specific 

geostrategy at different levels, including at the highest level of the organization. Training is an essential 

element for any military organization's geostrategy, including the strategic naval force of the Iranian 

Armed Forces. Today, human resources training is emphasized by dynamic organizations as an effective 

way to improve and empower employees. One of the best factors of the training process in any 
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organization is specifying the training needs of each employee and the entire organization. Educational 

needs assessment is a vital activity for training and improving the performance of managers and 

employees. All educational programs should begin with educational needs assessments to increase 

efficiency and effectiveness. Therefore, to maintain the geostrategic position of NEDAJA, continue the 

growing trend, and improve its capacities in the mentioned force, it is necessary to enhance the 

knowledge of the employees with the required training. 
The current research was applied in terms of purpose and descriptive survey in data collection, and no manipulation 

was done on the variables and factors. It was a mixed-methods study. The qualitative method of content analysis 

was used to build the model. The descriptive-analytical quantitative method and the correlation type based on the 

structural equation model were used to test the model. The mixed-methods design was sequential exploratory, i.e., 

first qualitative and then quantitative. Results have introduced the educational needs for geostrategy improvement, 

including the knowledge of the country, land, population, society, economy, politics, and strategy, which should 

be included in the educational programs of NEDAJA. 

 

Methodology 
The mixed-methods design was sequential exploratory, i.e., first qualitative and then quantitative. The research 

tool was developed after interviewing and theoretical saturation. It includes 39 items in the form of seven general 

needs, including the need to know about the country, population, society, politics, economics, land, and strategy. 

The questionnaire was developed based on the Likert scale (very much, 5 points to very little, 1 point). research 

subject, and the necessary experience and knowledge were determined. The purposive sampling method was used 

to determine the samples. This sampling continued until the theoretical saturation was reached, and finally, 14 

individuals were selected as samples in the qualitative section. Also, the research population in the quantitative 

part of the research included all individuals in the Navy of the Iranian Army who had full knowledge of the research 

subject. Based on snowball sampling, 54 people were selected as the research sample. Finally, after distributing 

and collecting the research questionnaires, 41 questionnaires were analyzed. Qualitative research data were 

analyzed through coding process. The steps of data analysis were done through open coding, central coding and 

selective coding (choosing a central category as the main category and specifying the relationship between each 

of the central categories) and ended up presenting a logical paradigm or a visual image of the evolving theory. 

Skewness and skewness indices were used to check the data distribution (normal or non-normal). The qualitative 

research data were analyzed through the coding process. The steps of data analysis were done through open coding, 

central coding, and selective coding (choosing a central category as the main category and specifying the 

relationship between each of the central categories) and ended up with the presentation of a logical paradigm or a 

visual image of the evolving theory. Skewness and Kurtosis indices were used to check the data distribution 

(normal or non-normal). SPSS version 20 and Smart PLS version 2 software were used to check and answer the 

research questions and draw and compile the measurement and structural models. 

 

Results and discussion 
Geostrategy is the main axis in the movement of organizations, especially military forces. NEDAJA, as a military 

force as well as an international force, needs precise geostrategy based on existing activities that can achieve the 

set strategic goals. A force geo-strategy must align with achieving goals and include dimensions related to it to be 

effective. Therefore, education is considered a key issue in improving the knowledge of the geostrategy of 

NEDAJA so that a good education can lead to the formulation of suitable geostrategy and ultimately improve the 

benefit of NEDAJA of the navy geostrategy. The important thing about geostrategy training is that the employees 

and managers of organizations have basic training needs to achieve organizational goals. The present research is 

also in this direction and intends to explain the needs assessment of the training related to the subject. According 

to the results of research, education in the field of geostrategy issues can lead to an increase in people's capabilities 

while solving existing ambiguities. 

Like any organization, NEDAJA is an educational organization. Therefore, it should consider the basics of 

geostrategy training and the factors influencing it, especially in the areas of knowledge, analysis, and application 

of geostrategy, in the training of its employees at different levels, especially high-level employees. 

NEDAJA's educational needs in the field of geostrategy have been identified and factors such as economy, politics, 

country, land and geostrategy have been introduced. 
 

Conclusion 
Results indicated that it is necessary to address issues related to the country, land, population, society, economy, 

politics, and strategy in line with the strategic goals of naval training. 
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 01-73 صفحات، 0010 پاییز ، 01، پیاپی سوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 0نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا
 

 

  *2حسین دانا، 0دستنایی افشین متقی

 

 . خوارزمی، تهران، ایران جغرافیای سیاسی، دانشگاهگروه دانشیار  .1

 . جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران تخصصیدکتری   .2

 

  هچکید
بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا انجام گرفت. پژوهش حاضر از جمله  تحقیق حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی در جهت

ی انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به صورت کیفی و کمّآمیخته بود که به تحقیقات

ناخت در خصوص کشور، جمعیت، جامعه، گویه و در قالب هفت نیاز کلی شامل: نیاز به ش 73اشباع نظری تدوین شد که شامل 

امتیاز( تدوین شد.  0کم، امتیاز تا خیلی 0زیاد، )خیلی ای لیکرتصورت پنج گزینهسیاست، اقتصاد، سرزمین و استراتژی به

جامعۀ آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که با توجه به آگاهی الزم در خصوص 

گیری تا گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونهها، از روش نمونهمنظور شناسایی این نمونهق حاضر، مشخص گردیدند. بهتحقی

ند. همچنین جامعۀ عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص گردیدنفر به 00رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 

مل فراد حاضر در نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران بودند که به موضوع تحقیق اشراف کای تحقیق شامل تمامی اآماری در بخش کمّ 

آوری عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمعنفر به 00تعداد  ،برفیداشتند. بر اساس انتخاب گلوله

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نیازهای آموزشی و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه مورد تجزیه 00های تحقیق، تعداد پرسشنامه

بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا شامل نیاز در خصوص شناخت کشور، سرزمین، جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و استراتژی 

ری باشد. نتایج تحقیق حاضر همچنن نشان داد که تمامی نیازهای شناسایی شده در مدل تحقیق از تأثیرگذاری معنادامی

های . بنابراین توجه به مسائل مربوط به کشور، سرزمین، جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و استراتژی در برنامهاستبرخوردار 

 باشد.آموزشی مربوط به ژئواستراتژی در نداجا ضروری می

 

 .ژئواستراتژی، ژئوپلیتیک، نداجا، آموزش، نیازسنجی واژگان کلیدی:

  :  نکات برجسته
 ویژه اهداف نظامی است.ژئواستراتژی یک برنامۀ کلی برگرفته از جغرافیا، از طریق ترکیب کلیۀ نیروها و یا منابع برای دستیابی به اهداف به -

بررستی و باشند، که آموزش ژئواستتراتژی از طریتق شتناخت و ها از جمله نداجا، نیازمند یک استراتژی برای دستیابی به اهدافشان میکلیۀ سازمان -

 تواند دستیابی به اهداف را تسهیل نماید.های مرتبط با اهداف نیروهای موصوف، میکارگیری عوامل مؤثر بر آن، در حوزهبه
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 مقدمه . 0
 :de Tréglodé, 2020)است المللی تبدیل شدهبین عنوان یک مسئلۀ مهم و کلیدی در سطحژئواستراتژی به امروزه جایگاه

جهت  است تا تالش جهت بهبود جایگاه ژئواستراتژی و به طبع آن استفاده از این جایگاه در . این مسئله سبب گردیده(44

عنوان یک عبارتی استفاده از جایگاه ژئواستراتژی بهجه کشورهای مختلفی قرار گیرد. بهدستیابی به اهداف مدنظر مورد تو

-ضرورت استفاده از ظرفیت (.Dorsman et al, 2018: 42)باشد های مختلف مشخص میهنر و توانایی در میان سازمان

های هدفمندی در این خصوص اجرایی گردد است تا تالشسبب گردیدههای موجود به واسطۀ جایگاه ژئواستراتژی 

(Goswami, 2019: 159)استفاده  ،ویژه نداجا نیز نیاز دارند تا از جایگاه ژئواستراتژی موجودکشور ایران و به ،. در این بین

ف جمهوری اسالمی ایران به واسطۀ و بهرة الزم را داشته باشند. با توجه به اهمیت دریاها، نداجا نقش مهمی در بهبود اهدا

های موجود دارد و از آنجایی که یکی از وظایف اصلی ارتش در هر کشور، حفاظت و ها و پتانسیلگیری از ظرفیتبهره

حراست از حدود و ثغور کشور شامل مرزهای خاکی، آبی و هوایی است و در کشور ایران که به سبب موقعیت خاص 

ت خاصی برخوردار از سواحل طوالنی در جنوب و شمال کشور، حراست از مرزهای آبی از اهمیژئوپلیتیکی و برخورداری 

است طور ویژه به نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ایران واگذار گردیدهخطیر در سواحل مکران به بوده و این وظیفۀ

 (. 8: 1831راد و همکاران، )جهانی

ترین کشورهایی است که اصلی قدرت دریایی کشورها بوده است. ایران از قدیمیهای نیروی دریایی همواره یکی از پایه

است. نیروی دریایی ایران دارای فراز و فرود دارای نیروی دریایی بوده و برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده کرده

های نظامی و ای تاکتیکی با انجام نقشعنوان یک نیروی دریفراوانی بوده است و روند تکاملی ثابتی نداشته است. ندسا به

عنوان یک نیروی دریایی استراتژیک با ایفای های دریایی پیرامونی ایران و نداجا بهنظارتی خود مبنای قدرت سخت در عرصه

درت دو نوع قدرت دریایی، قاند. از ترکیب این قدرت نرم دریایی در دریاهای دورتر را فراهم ساخته ، زمینۀنقش دیپلماتیک

 (. 183: 1833است )امیری، هوشمند ایران شکل گرفتهدریایی 

 کند. انتخابمی تعیین را یابند، تحقق استراتژی نظامی اساس بر دریا در باید که استراتژیکی اهداف دریایی، استراتژی

 مفهوم توسعۀ نظامی، یا دیپلماتیک ابزارهای از استفاده با جدید آوردن نواحی دستبه و اصلی هوایی و دریایی هایحوزه

قدرت  تعیین و دارد قرار دوم درجۀ در یک کدام و اصلی صحنه کدام اینکه مورد در گیریدریا، تصمیم در جنگ کلی

 ,Wego)ملی نظامی است  استراتژی و ملی امنیت ناپذیرجدایی جزء دریایی مختلف. استراتژی هایصحنه در دریایی

های ژئواستراتژیک کشور است تا ظرفیتاستراتژی دریایی در هر کشوری سبب گردیده. اهمیت مسائل مربوط به (2 :2005

های دریایی کشور ایران گیری نداجا از ژئواستراتژیایران در بخش دریایی مورد توجه نداجا قرار گیرد. به عبارتی بهره

منظور از جایگاه ژئواستراتژی نداجا، اشاره به  های این نیرو را بهبود دهد. با این توجه در این تحقیقاست تا ظرفیتتوانسته

بدون شک نداجا جهت  باشد،راتژی کشور ایران به خصوص در عرصۀ دریایی میهای ژئواستگیری نداجا از ظرفیتبهره

 (. با این0: 1831راد و همکاران، ای را در پیش دارد )جهانیهای ژئواستراتژی موجود مشکالت عمدهگیری از ظرفیتبهره

گیری از جایگاه ژئواستراتژیک نداجا نیاز است تا دانش و آگاهی کافی در تمامی ارکان نداجا با توجه به مالحظه جهت بهره

روز در این حوزه توسعه دهد. آموزش های بهبایستی دانش کافی را به واسطۀ آموزشوظایف هر سطح بهبود یابد و نداجا می

های ژئواستراتژیک موجود نداجا و همچنین افزایش کیفیت کارگیری از ظرفیتبهدر خصوص مفاهیم ژئواستراتژی، نحوة 

 تواند مهم باشد. عنوان مسائل کلیدی در حوزة آموزش میها در مسیر بهبود ژئواستراتژی نداجا بهفعالیت

ها و جوامع زمانباشد که امروزه در ساهای مهم در انتقال دانش و بهبود یادگیری میعنوان یکی از روشآموزش به

عنوان یکی از ارکان مهم . آموزش به(Molina and Ortega, 2003: 551)مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است 

گردد تا تمامی ارکان نداجا در جهت پیشبرد اهداف ژئواستراتژی از دانش و اطالعات مناسبی توانمندسازی سبب می

ها از یابد. در عصر حاضر سازمانهای مختلف بهبود میتوانایی افراد در حوزهبرخوردار باشند. به واسطۀ آموزش مهارت و 

اهمیت این موضوع تا آن حد است که  ؛طریق توانمندسازی کارکنان قادر به پاسخگویی سریع به تغییرات در محیط هستند

باشد که ترین عواملی میز جمله مهمها قادر به رسیدن به اهداف خود نیستند. آموزش ابدون وجود کارکنان توانمند، سازمان

-های آموزش می(. استفاده از قابلیت8: 1832کند )سواری و همکاران، ای در افزایش توانمندی کارکنان ایفا مینقش عمده
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یابی به اهداف مدنظر را تسهیل دهد. در حوزة سیاست، آموزش تواند به افزایش مهارت و توانایی افراد منجر گردد و دست

گردد تا آنان را به بلوغ فکری و سیاسی عنوان یک روش در جهت افزایش دانش و همچنین بهبود توانایی افراد سبب میبه

گردد تا دامنه درک و فهم افراد در خصوص یک مسئله افزایش یابد و با دانش و آموزش سبب می ،برساند. به عبارتی

 .(Brymer, 1991: 61)اطالعات کافی در این خصوص به فعالیت بپردازند 

ها برای ارائۀ خدمات و کسب نتایج مطلوب، ناگزیر از حفظ و پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد هستند. سازمان

عنوان یک وسیلۀ پیشرفت، های آموزشی نیست و آموزش بهها سوای از حمایتباید در نظر داشت که توسعۀ تحوالت سازمان

گاهی بر انتقال تجارب و معلومات تخصصی و الوه بر ایجاد رشد و بالندگی، گذرآموزش ع ها است.پاسخگوی نیاز سازمان

ریزی است و ها است. آموزش و بهسازی کارکنان مستلزم برنامههای الزم برای اجرای صحیح وظایف و مسئولیتتعلیم مهارت

-تری برای برنامهمبنای عینی ،شودتی برداشتهریزی آموزشی، تعیین نیازهای آموزشی است که اگر به درساولین گام برنامه

های شغلی و کارکنان و درنهایت اثربخشی آن افزایش ریزی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان، حوزه

 .(Brown, 2003: 571)خواهد یافت 

های کنان، مورد تأکید سازمانعنوان گامی مؤثر در جهت بهسازی و توانمندی کارامروزه آموزش نیروی انسانی به

ها تصریح نیازهای آموزشی هر ترین آنپویاست. در فرایند آموزش نیروی انسانی عوامل متعددی اهمیت دارند. یکی از مهم

یک از کارکنان و کل سازمان است. نیازسنجی آموزشی، فعالیتی حیاتی و مهم برای آموزش و بهسازی عملکرد مدیران و 

منظور ر الزم را داشته باشند. بهتبحّ ،هر سازمانی بسیار مهم است که مدیران در اجرای نیازسنجی آموزشی کارکنان است. در

 ،های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند. قبل از اینکه آموزش واقعی اتفاق بیفتدکارایی و اثربخشی، همه برنامه

جایی، چرا و چگونه آموزش دهد. وقتی، چهچیزی، چهکسی، چهچهاین موضوع را مشخص کند که به مدیر آموزشی باید

منظور انجام این امر مدیر آموزشی باید در حد توانش اطالعات را تجزیه و تحلیل کند. درباره سازمان، اهداف و به

داده شوند، دیدگاه ها که نیاز است یاد گرفته شود، افرادی که باید آموزش های آن، مشاغل و وظایف مربوط به آنمأموریت

کلی درباره آموزش و بهسازی کارکنان، دیدی کلی بر آموزش و بهسازی عملکرد مدیران و کارکنان اولین گام در طراحی 

(. بدون شک 11: 1833پور، باشد )حسنان اجرایی نیازسنجی میهای آموزش و بهسازی عملکرد مدیران و کارکنبرنامه

های آن در این نیرو ضروری است اجا و تداوم روند رو به رشد و بهبود استفاده از ظرفیتجهت حفظ جایگاه ژئواستراتژیک ند

های الزم دانش کارکنان نیرو در این خصوص بهبود یابد. از این رو در راستای توانمندسازی بیشتر کارکنان نداجا، با آموزش

 گردد.ی در نداجا طراحی و اجرا میتحقیق حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی در جهت بهبود دانش ژئواستراتژ

 

 مبانی نظری. 2
 سنجی. نیاز0. 2

ها و در نهایت تعیین دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدفسنجی فرایندی نظام. نیاز1. 1. 2

  باشد.ها برای عمل میاولویت

ها، مؤسسات، جامعۀ محلی شناسایی نیازهای افراد، گروه به آوری و تحلیل اطالعات است که منجرفرایند جمع. 2. 1. 2

 شود.طور کلی میو جامعه به

 (.83: 1831بخت، نیازهاست )فیروز فرایند شناسایی نیازهای مهم و فراهم کردن زمینه رفع آن .8. 1. 2

باید توجه داشت که است، اما « سنجیشبه نیاز» سنجی یکی فرض شودمفهوم دیگری که ممکن است با نیاز .0. 1. 2

که شبه نیازسنجی با سنجش شبه ها سروکار دارد، درحالیبندی آنسنجی با سنجش نتایج یا اهداف و مقاصد و اولویتنیاز

سنجی ها برای تحقق نیازها یا نتایج اهداف( سر وکار دارد. شبه نیازای از وسایل، امکانات، تجهیزات و روش)مجموعه نیازها

 (.Baasam, 2006: 30)گیرد سنجی انجام میاست که بعد از نیازعموماً فرایندی 

 

 های نیازسنجی. روش2. 2

 زیر تقسیم کرد: بقۀتوان به چهار طها و فنون نیازسنجی را میبندی کلی، روشدر یک دسته
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 محور . الگوهای هدف0. 2. 2

ها و مقایسۀ این دو، اساس کار سنجش نیازها را ، شناسایی وضع موجود، تعیین آرماندر این دسته از الگوهای نیازسنجی

: الگوی کالسیک کافمن، الگوی ، عبارتند ازگیرندبندی جای میترین الگوهایی که در این طبقهدهند. از مهمتشکیل می

 مشترک تمام این الگوها آن است که اوالً از فمن و الگوی پیشنهادی کالین. نقطۀاستقرایی کافمن، الگوی قیاسی کا

ها، همواره به نحوی با تعیین اهداف سازمان های موجود میان آنوجود تفاوتگیرند و دوم باها بهره میای از تکنیکمجموعه

 (.Beltaine, 2009: 22)یا برنامه سروکار دارند 

 

 محور(های ایجاد توافق )توافق. تکنیک2. 2. 2

در صورتی که در قالب یک طرح تدوین شوند، اطالعات مفیدی  دهند وها ابزار کار نیازسنجی را تشکیل میاین تکنیک

آوری و ایجاد توافق بین نظرات و عقاید ها آن است که در صدد جمعدهند. هستۀ مشترک تمام این تکنیکرا به دست می

عبارتند از:  ،ندگیرهایی که در این طبقه جای میترین تکنیکافراد مختلف در ارتباط با مسئله یا نیاز خاصی هستند. مهم

 (Farajollah, J., Arfaee, 2010: 31)  بُعدیاستار و مدل سهباول، تکنیک تِللفای، تکنیک فیشتکنیک د

 

 باول . تکنیک فیش0. 2. 2. 2

ر . این تکنیک زمانی مورد استفاده قراشودبندی میمحور دستههای توافقسنجی در گروه تکنیکین تکنیک نیازا

سنجی محدود باشند و امکان تجمع آنها در یک کارگاه آوری اطالعات نیازشده برای جمعتعداد افراد انتخابگیرد که می

اند، مشابه آنچه آموزشی نیز وجود داشته باشد. در این تکنیک افرادی را که برای کسب اطالعات و سنجش نیاز جمع شده

، فهرستی از نیازها را تهیه کنند و هر گروه با تبادل نظرسیم میهای کوچک تقهای آموزشی معمول است، به گروهدر کارگاه

ها عرضه شود و پس از بحث و تبادل نظر، کنندگان، گزارش کارگروهکند تا در جلسۀ عمومی با حضور همه شرکتمی

سنجی ، مجریان نیازتفاده از این تکنیکگیرد. بدیهی است برای اسها انجام میبندی آنفهرست نیازهای مورد توافق اولویت

انجام  کنندگان را نیز در مورد نحوةباید نسبت به نحوة برگزاری کارگاه و شیوه انجام کار گروهی واقف و مسلط بوده و شرکت

تواند اطالعات مناسبی را هایی است که در مدت زمان محدود میسنجی از روشکار گروهی توجیه کنند. این روش نیاز

)نجف آبادی، باشد کنند روش مناسبی میهایی که در محدودة جغرافیایی کوچکی فعالیت میازمانفراهم نماید و برای س

1831 :02.) 

 

 استار. تکنیک تل2. 2. 2. 2

باول این تکنیک بسیار شبیه تکنیک فیش گیرد.محور قرار میفقهای توااین تکنیک نیازسنجی نیز در گروه تکنیک

در این  .ها کسب اطالعات شود، زیاد استگیرد که تعداد افرادی که باید از آناستفاده قرار میاست. این تکنیک زمانی مورد 

پردازند و سپس باول به تعیین نیازهای آموزشی میآیند و از طریق تکنیک فیشهم می حالت افراد در مناطق مختلف گرد

کنند. در ها توافق میبندی آننیازهای آموزشی و اولویتنماینده یا نمایندگانی از هر منطقه در گردهمایی مرکزی روی 

 (.12: 1833نمایند )فرجاد، سازی میباول توافقبا شیوة کارگاهی مشابه تکنیک فیشمرحلۀ دوم، نمایندگان مناطق 

 

 محور های مسئله. تکنیک2. 2. 2. 2

ناظر بر شناسایی مشکالت فردی و مشکالت سنجی، عمدتاً های نیازهای مورد اشاره در این گروه از تکنیکتکنیک

. استدر این گروه چهار تکنیک معرفی شده ،باشد که ممکن است کارآیی یک سازمان را کاهش دهدموجود در سیستم می

صدد مشخص کردن نقاط ضعف و مسائل و مشکالت سازمان و یا ها پیداست، در گونه که از اسم آنها هماناین تکنیک

موجود در عملکرد افراد هستند تا براساس شناسایی این مسائل و معضالت و پیشنهاد اقدامات اصالحی، راندمان های کاستی

: تکنیک هرم ، عبارتند ازگیرندهایی که در این طبقه جای میترین تکنیک. مهمو بازده کلی سازمان و افراد را افزایش دهند
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 ,Beltaine) کنیک آزمون وظایف کلیدی و تکنیک تجزیه و تحلیل شغلیا درخت خطا، تکنیک رویداد مهم یا بحرانی، ت

2009: 23). 

 

 . تکنیک رویداد مهم0. 2. 2. 2

شود. از در این تکنیک، فرض بر این است که رویدادهای درون سازمان به عملکرد مثبت و یا منفی کارکنان مربوط می

های برجسته از طریق آموزش به دیگر شود عملکردکوشش میاین رو با شناسایی عملکرد کارکنان برجسته و ضعیف، 

های ضعیف زدوده شود. در این تکنیک در واقع فاصله عملکرد کارکنان برجسته و ضعیف نیاز کارکنان تعمیم یابد و عملکرد

 .باشد که باید برای افزایش کارآیی سازمان برطرف گرددمی

 

 . تکنیک درخت خطا0. 2. 2. 2

شود. در این تر با محاسبات ریاضی همراه است و به نوعی تحقیق در عملیات سازمان محسوب میاین تکنیک بیش

گیری ها ضروری است. هر گونه تغییرات و یا تصمیمها و عملیات و بازدهتکنیک احاطه به کل سیستم و ارزیابی درون داده

عنوان نیاز محسوب گیرد، بهکارایی مورد نظر قرارباشد و الزم است برای افزایش که محصول تحقیق در عملیات سیستم می

 .(03: 1831شود )خراسانی، می

 

 . تکنیک آزمون وظایف کلیدی1. 2. 2. 2

گویان جواب داده ها میزان سؤاالتی که از سوی پاسخدر این تکنیک با انجام آزمون از کارکنان دربارة وظایف شغلی آن

 .که باید برای رفع آن کوشش شودشود عنوان نیاز مطرح مینشده است، به

 

 و تحلیل شغل. تکنیک تجزیه3. 2. 2. 2

ایف شغلی در این تکنیک از طریق مشاهده، مصاحبه با کارکنان و سرپرستان و بررسی اطالعات مربوط به شرح شغل، وظ

های الزم برای انجام شرح مهارتگردد. فاصله توانمندی موجود کارکنان با و تحلیل و شناسایی میکارکنان به روشنی تجزیه

طوالنی دارد و به لحاظ ساده  . تکنیک تجزیه و تحلیل شغل، سابقۀشودعنوان نیاز آموزشی در نظر گرفته میوظایف شغلی به

ای مثل نظام شود. این تکنیک برای کارکنان حرفههاست که برای استخدام و آموزش کارکنان از آن استفاده میسال ،بودن

 (.03: 1832باشد )نظری، تکنیک نسبتاً مناسبی میسالمت 
 

 های ترکیبی. روش8. 2. 2. 2

ها، شود. به عبارت رساتر این روشکار گرفته میها و ابزارها بههای نیازسنجی، ترکیبی از تکنیکدر این دسته از روش

ها از اهمیت خاصی برخوردار است. و چارچوب هاها تعیین قالبکنند و در آنطرحی نسبتاً جامع برای نیازسنجی را ارائه می

گیرند، عبارتند از نیازسنجی در سطح مؤسسه آموزشی، مدل منابع انسانی و هایی که در این طبقه جای میترین روشمهم

 (Farjad, S. h., 2008: 64)  غیره

 

 . ژئواستراتژی7

تعیین »جهانی مطرح گردید که موضوع آن ابتدا شدن جهان پس از جنگ دوم بیقطزمان با دوواژه ژئواستراتژی هم

های نظامی به منظور هدایت صحیح عملیات نظامی بود. در واقع با توجه به گسترش حیطۀ قلمرو جغرافیایی استراتژی

هایی بر عهده گرفت. عزتی در چنین نبرد -در سطح کالن-راتژی وظیفۀ جغرافیای نظامی را های نظامی، ژئواستعملیات

کارگیری استراتژی بر پایه جغرافیا توسط یک دولت و یا موقعیت مناسب جغرافیایی که به یک است: ژئواستراتژی بهمعتقد 

دارد که ژئواستراتژی ترکیبی از عوامل باشد. وی همچنین بیان میدهد، میکشور برتری نظامی نسبت به رقیب یا رقبا می

جغرافیایی معین است؛ یعنی آن عوامل جغرافیایی که در یک منطقه کننده یک حوزة ژئوپلیتیک و استراتژیک که مشخص
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داند که بین یک قابل استفاده در حوزة استراتژی و ژئوپلیتیک است و ژئواستراتژی را علم کشف روابطی می ،وجود دارد

 (. 0: 1830 عزتی،« ) استراتژی و محیط جغرافیایی وجود دارد

ها بر پایه کاربرد استراتژی به وسیلۀ حکومت»چنین تعریف شده است: ژئواستراتژی  Websterدر فرهنگ لغات 

 «.ژئوپلیتیک

 ایوالکست نیز در مورد ژئواستراتژی می نویسد:

ای که از آن در برخی امور مرتبط کند( واژه ژئواستراتژی و استفادهبرخالف استراتژی )که یک بعد فضایی را الزامی می»

کند. این اشکال جغرافیایی اهمیت خود را حتی پس از یت اشکال جغرافیایی تأکید میشود، بر اهمبا روابط قدرت می

کند که وی دلیل این حفظ اهمیت را چنین ذکر می (.113: 1833 کنند )الکست،های طوالنی حفظ میپیروزی و تا مدت

ها بوده و ها و قدرتورد توجه استراتژیستها مالمندب و یا بسفر و داردانل برای قرناستراتژیکی چون تنگه هرمز یا بابنقاط 

دارند و فقط در شرایط بروز بحران یا در لحظه اجرا و حتی پس از اجرای مقاصدشان، ها را پنهان نگه میها این رقابتآن

یکی  گیرد. بنابراین ایوالکست پنهان بودن مقاصد در ژئواستراتژیک رامردم قرار می کشف شده و مورد بحث و مناظره عامۀ

 داند.های آن میترین خصیصهاز مهم

هایی های اخیر با طرح واژهالزم به توضیح است واژه ژئواستراتژی، خود در طول زمان دچار تحول شده و طی دهه

است و به همین جهت ژئواستراتژی ابعادی فراتر از تدابیر خاص نظامی یافته (Grand Strategy)همچون استراتژی بزرگ 

 (. 11: 1831 باشد )افشردی،های گوناگون میهای جغرافیایی بر استراتژیتأثیرات پهنه نیز بیانگر

رسد که بندی تعاریف گوناگون به این تعریف میمال همدانی در تعریف خود از ژئواستراتژی پس از جمعکاله

ها جامعه و سازمان اتژیک برای ادارههای مدیریت استرها و تکنیکژئواستراتژی دانشی ماهیتاً جغرافیایی است که از سیاست

از این منظر برای مدیریت سرزمین نیاز به ابزارهای  .جویدگیری تهدیدات و ضعف یک سرزمین بهره میدر هنگام شکل

نگر است و وضعیت مطلوب روزآمد برای اعمال مدیریت بهینه بر سرزمین و تنظیم طرحی جامع و کلی دارد. این طرح آینده

-ها و ابزارهای خود نسبت به توسعه و پیشرفت فضا، مکان و ابزار تغییر میها در روشکند. بنابراین استراتژییرا ترسیم م

سازی فضا و جغرافیاست هینهکلی ب های فکری حاکم بر نقشۀها و زیرساختاندیشه ،کنند اما آنچه که ثبات دارد

 (. 113: 1832 همدانی،مال)کاله

مابین استراتژی و عناصر دارد که در واقع ژئواستراتژی به بررسی روابط فیود اعالم می( در کتاب خ1833عزتی )

باشند و دسته اول عمدتاً عواملی که در ژئوپلیتیک ثابت می :داندرا شامل دو دسته میپردازد و عوامل آنجغرافیایی می

ند و در ابتدا شامل کنرگیری تغییر میدسته دوم عواملی است خصوصی، که از جنگی به جنگ دیگر و حتی در طول د

ها اضافه باشند ولی طی نبرد ممکن است شماری جدید به آنو نقل، صنعت و دیگر عواملی از این قبیل میتسلیحات، حمل

 (. 3: 1838 شود )عزتی،

ی( را شالودة کارابولوت نیز در معرفی عوامل مؤثر بر ژئواستراتژی، عناصر ثابت ژئوپلیتیک )عناصر جغرافیای طبیع

دارد که عناصر طبیعی تأثیر عمیقی در کاربرد ابزار و امکانات دارد و این ابزار و امکانات با داند و بیان میژئواستراتژیک می

  .(Karabulut, 2005: 21)گیرد توجه به شرایط جغرافیایی انتخاب شده و مورد استفاده قرار می

سیاست برگرفته از جغرافیا دانسته و رویکرد و کارکرد مفاهیم آن را دارای ابعاد پور، ژئواستراتژی را از طرفی کریمی

های دریایی آسیاپاسیفیک و ویژه در حوزههای ژئواستراتژیک بههای نبرد در حوزهداند و باورمند است در صحنهجهانی می

 .(20: 1831 پور،ال در میان است )کریمیهای فعهای بزرگ دریایی و زمینی با ژئواستراتژیآتالنتیک عموماً پای قدرت

دارد ژئواستراتژی جدلی میان قدرت ودین فرانسوی است که عنوان میپور منطبق با تعریف الرسر کریمیتعریف مذکو

  (Wedin, 2016: 101).عنوان محیط اقدام در آن است باشد که دریا بهزمینی و قدرت دریایی می

که معتقد است ژئواستراتژی بر این اندیشه استوار طوریبه ،مفهوم ژئواستراتژی دارد محمودی نیز نظر مشابهی دربارة

گردیده است که بین شرق )اوراسیسم( و غرب )آتالنتیسم( تضادی پایدار وجود دارد، تضادی مانند آنچه بین روم و کارتاژ، 

ی در زمان معاصر وجود داشته و دارد. او اآتن و اسپارتا در دوران باستان و همچنین بین بریتانیا و اروپای قاره

توجهی توسط جغرافیا، شرایط اقلیمی، و میزان قابلهای هر تمدن، بهداند که ویژگیها را بر این باور میژئواستراتژیست
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ا، های دریانورد، جوامعی پویای و ساحلی و تمدنگردد. مردمان جزیرهاکولوژیکی آن تعیین می - ساختارهای فضای زیستی

چرخد. برعکس، ها در مدار فردگرایی، خودپرستی و اغناء مادی میآفرینند و ستاره آرمانی آنمبتکر، خالق و مبتکر را می

کار، اما در عین حال متهور ها، مردمانی ایستا، محافظهها و برهوت عمق قارهها، جنگلها، دشتمردمان ساکن خشکی جلگه

و شرق، دریا و خشکی، جزیره و قاره، آتالنتیسم و اوراسیسم، دینامیک خطوط گرا هستند و قطبش بین غرب و جمع

باشند که آتالنتیسم و اوراسیسم همواره در تضادی ابدی با یکدیگر میطوریبه ؛نمایندبنیادین، سیاست جهانی را تعریف می

یروی رانش تحوالت تاریخی در قرن بیستم بود نگرند و این تقابل دو جانبه نالجمع به جهان و آینده میو از دو دیدگاه مانعت

های جهان آلود فروپاشی یکی از قدرتای شتابگونههمین منظور است که استراتژیست آمریکایی فرانسیس فوکویاما بهو به

 تمدن دریایی آشکارا خود را برندة عنوان یکآمریکا به دارد که ایاالت متحدةاو بیان می نامد.دو قطبی را پایان تاریخ می

اوج برتری تمدن دریایی یاد  عنوان نقطۀداند و از آن بهتنازع بقاء در برخورد دو دیدگاه متنافر )آتالنتیسم و اوراسیسم( می

لی و های ساحها را برای قلمرواقیانوس یتانیا شد و نقاط استراتژیکی پهنۀکند که بعد از جنگ جهانی دوم جایگزین برمی

ای کرة خاکی در اختیار گرفت. در واقع در عرف متداول سنت ژئواستراتژیکی، آمریکا و نژاد آنگلوساکسون )از ماهان و جزیره

گام در مسیر بهنگرد و گاممکیندر تا اسپایکمن، بریژینسکی و وولفوویتس( به سیاست کالن خارجی، از منظر آتالنتیسم می

 (. 38: 1830 نماید )محمودی،اش پیشروی میفرهنگی -دنیهای تمجهانی سازی ارزش پیروزی نهایی سیادت دریایی و

ژئواستراتژی از راهبرد را  داند که تعریف وی بیشتر جنبۀی میافتخاری نیز استراتژی را منتج به اصطالح مهندسی جهان

های فراملی و مبتنی بر نهایی تحول مفهوم و کاربرد استراتژی متأثر از گرایش کند: مرحلۀکه اشاره میدر جائی .دارد

« مهندسی جهانی»توان آن را در قالب المللی و جهانی است که میای، بینهای منطقهها در گسترهملت - همکاری دول

 ای از تصمیمات در گسترةمجموعهدهی به مورد بررسی قرار داد. این مفهوم از استراتژی بیانگر طرحی مدون برای جهت

-ای فراتر از مرزها ملی برقرار میها را درگسترهکه ارتباط میان اهداف، وسایل و روش (82: 1830 )افتخاری، فراملی است

 کند.

پور در کتاب جغرافیا نخست در خدمت صلح، جداسازی بنیادین ژئوپلیتیک را در تعریف دیگری از ژئواستراتژی، کریمی

نخستین آن ژئوپلیتیک  مانند که که جلددارد که این دو بسان کتابی دوجلدی میداند و بیان میاستراتژی ناممکن میاز ژئو

یابی به آن دستهای کند و ژئواستراتژی راهکه ژئوپلیتیک اهداف را مشخص میطوریبه (،18: 1830 پور،است )کریمی

تواند تأثیر بسزایی در رک صحیح از نقش و تأثیر متغییرهای ژئوپلیتیک می(. از این رو د20: 1831 پور،اهداف است )کریمی

 (.132: 1834گیری راهبردهای دفاعی و امنیتی یک کشور بگذارد )اتوتایل، شکل

-عالوه بر تعریف تئوری ژئواستراتژی، از ارکان عملی مفهوم موصوف نیل به توان فعالیت در موقعیت جنگی است که می

باشد. البته ژئواستراتژی بر مدیریت منابع قدرت تا اعمال نظامی آن داللت دارد و به  رزش بازدارندگی داشتهتواند حداقل ا

هایی چون برژینسکی معتقدند که افزایش ضریب نفوذ قدرت در گرو چگونگی مدیریت همین خاطر است که استراتژیست

امر نیز آن است که کاربرد وسیع ابزارهای قدرت بدون رعایت  باشد. دلیل ایننمودن منابع قدرت در اختیار )ولو اندک( می

 ,Berezeniski)شود ها و کاهش نتایج ناشی از کاربرد قدرت منتهی میالگوی بهینه مدیریت، تابع قدرت هرز رفتن آن

-مکان آن را میهای کوچک اتواند یک استراتژی فعال ارزیابی گردد که به قدرتهمین خاطر ژئواستراتژی میبه .(2 :1997

تر، تدارک و جبران نمایند های بزرگدهد تا از طریق اصالح مدیریت منابع قدرتشان، کاستی خود را در مقابل قدرت

 (. 10: 1831 )افتخاری،

آمیز در ویژه از طرق خشونتهابی به قدرت، بمنظور دستیدر کلیت موضوع با افزایش تهدیدات کشورها بر علیه یکدیگر به

صورت کلی و منافع هریک از کشورها را جداگانه شناسایی جغرافیایی استراتژیک، ژئواستراتژی منافع جهانی را بهمناطق 

 ,Dimov and ivanov)کند نمودن تضادها را بررسی و حل میهای رسیدن به توافق و مرتفعروش نموده و به خوبی

2015: 68). 
 شود:ها استنباط میدو مفهوم محوری زیر از آن ،دهدتژی بدست میرو با تعاریفی که در باال از ژئواسترااز این

 گری دارند.نظامی اند و اغلب جنبۀافیا تأثیر گرفتههایی که از جغراستراتژی الف.

 های دریایی است.عملیاتی آن در محیط های زمینی و دریایی که عموما صحنۀجدال بین قدرت ب.
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   روش پژوهش. 7
ارائۀ مدل نیازهای آموزشی  و شناسایی نیازهای آموزشی، بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجااهداف آن، پژوهش حاضر که 

پیمایشی بود  - ها توصیفیاز لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده ،باشدبهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا می

اول،  یکرد تحقیق، آمیخته بود. در مرحلۀنگرفته و بر اساس روگونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت چون هیچ

تحلیلی و از نوع همبستگی  - ی توصیفیمحتوا و برای آزمون مدل از روش کمّبرای ساخت مدل از روش کیفی تحلیل 

کیفی و یعنی ابتدا  میخته از نوع اکتشافی متوالی بود،مبتنی بر مدل معادالت ساختاری استفاده گردید. روش تحقیق آ

 83ی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل سپس کمّ

گویه و در قالب هفت نیاز کلی شامل نیاز به شناخت در خصوص کشور، جمعیت، جامعه، سیاست، اقتصاد، سرزمین و 

 امتیاز( تدوین شد. 1کم، امتیاز تا خیلی 1زیاد، لی)خی ای لیکرتصورت پنج گزینهژئواستراتژی به

جامعۀ آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که با توجه به موضوع پژوهش و 

فاده گیری هدفمند استها، از روش نمونهمنظور شناسایی این نمونهبرخورداری از تجربه و آگاهی الزم مشخص گردیدند. به

عنوان نمونه در بخش کیفی نفر به 10گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد گردید. این نمونه

ی تحقیق شامل تمامی افراد حاضر در نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران مشخص گردیدند. همچنین جامعۀ آماری در بخش کمّ

تحقیق مشخص  عنوان نمونۀنفر به 10برفی تعداد د. بر اساس انتخاب گلولۀ بودند که به موضوع تحقیق اشراف کامل داشتن

و تحلیل قرار گرفت. شنامه مورد تجزیهپرس 01تعداد  های تحقیق،آوری پرسشنامهش و جمعشدند. در نهایت پس از پخ

گذاری باز، کدگذاری ها از طریق کدیند کدگذاری، تحلیل شد. مراحل تحلیل دادهاهای کیفی پژوهش از طریق فرداده

-کردن ارتباط بین هر یک از مقولهعنوان مقولۀ اصلی و مشخصحوری به)انتخاب یک مقوله م محوری و کدگذاری گزینشی

های در حال تکوین پایان یافت. از شاخص یم منطقی یا تصویر تجسمی از نظریۀهای محوری( انجام و به عرضه پارادا

طبیعی بودن( استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت ها )طبیعی و یا غیرتوزیع دادهی کشیدگی و چولگی به منظور بررس

 2نسخه  Smart PLSو   24نسخه  SPSSافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرمپژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه

 استفاده شد.

 

 و بحث های پژوهشیافته. 0

 . سؤال اول تحقیق0. 0

 باشد؟گیری از جایگاه ژئواستراتژی نداجا چه میبهبود دانش ژئواستراتژی با تأکید بر بهرهنیازهای آموزشی 

های تحقیق و کدگذاری، نیازهای آموزشی به منظور بررسی این سؤال از روش کیفی استفاده شد. پس از انجام مصاحبه

-، نتایج این سؤال را نشان می1شد. جدول شماره  گیری از جایگاه نداجا شناساییبهبود دانش ژئواستراتژی با تأکید بر بهره

 دهد. 
 

 کدگذاری بخش کیفی .0جدول 

 مقوالت ابعاد کلی

 کشورشناخت در خصوص 

 دانش در خصوص شرایط فعلی کشور 

 درک از اتفاقات و رویدادهای کشور 

 رو در کشورمشخص نمودن روندهای پیش 

 آگاهی از ساختار سیاسی در نداجا 

 اهداف بلند مدت نداجادانش در خصوص 



 01 / (14 ، )پیاپی1041پاییز ، سوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   ...نیازسنجی آموزشی بهبود دانش 

 

 مقوالت ابعاد کلی

 سرزمینشناخت در خصوص 

 های جغرافیایی ایرانها و ظرفیتآگاهی از پتانسیل 

 تسلط بر نقشه دریایی ایران 

 های دریایی ایرانشناخت ظرفیت 

 های جغرافیایی ایرانها و ضعفاشراف بر قوت 

 المللیهای جغرافیایی در عرصه بینمهارت در عملیاتی نمودن فرصت 

 های موجود بین المللیبر رقابتاشراف 

 جمعیتشناخت در خصوص 

 تسلط بر نیازهای روز افراد 

 آگاهی بر روند تغییرات جمیعیتی کشور 

 های موجود در ایراناطالعات در خصوص قومیت 

 اشراف بر توزیع جمعیت در سطح کشور 

 تسلط بر ادیان موجود در سطح کشور

 جامعهشناخت در خصوص 

 های تأثیرگذار جامعهو سازمانها آگاهی از گروه 

 تسلط بر ساختارهای اجتماعی کشور 

 های نظامی کشوردانش در خصوص توقعات جامعه از سازمان 

 روهای مختلف پیشبینی رفتارهای احتمالی جامعه در حالتپیش 

 شناخت از قوانین و مقررات موجود در کشور 

 شناخت از  اختالفات فرهنگی موجود در سطح کشور

 اقتصادشناخت در خصوص 

 اطالعات از مشکالت اقتصادی موجود کشور 

 شناخت در خصوص فرایندهای توسعه اقتصادی ایران 

 های اقتصادی ایراناشراف بر ظرفیت 

 المللیآگاهی از مشکالت اقتصادی موجود در سطح بین 

 های اقتصادی موجود در سطح منطقهدانش در خصوص ظرفیت 

 ی و منابع طبیعی کشورهای انرژاشراف از ظرفیت

 سیاستشناخت در خصوص 

 المللی موجود در قبال ایراناشراف بر تحرکات بین 

 های کلی نظامآگاهی از سیاست 

 المللیدانش در خصوص تغییرات سیاسی در سطح بین 

 های کشورهای موجود کشور در روند عملیاتی نمودن سیاستگیری از ظرفیتتوانایی در بهره 

  المللیمشکالت فرهنگی موجود در سطح بینآگاهی از 

 آگاهی از نحوه مدیریت اختالفات مرزی کشور

 استراتژیشناخت در خصوص ژئو

 های ژئواستراتژیک و مناطق های بزرگ جهانی در حوزههای قدرتشناخت ژئواستراتژی

 ژئوپلیتیک

 اشراف بر دکترین نظامی ایران 

 شناخت از ساختار و سازمان نداجا 

 های کلی نظامعملیاتی نمودن استراتژی توانایی 

 ها و توانایی رفع آنهامهارت در شناسایی مشکالت موجود در مسیر استراتژی 

  1044های تحقیق، منبع: یافته
 

گیری از جایگاه با توجه به نتایج کیفی مشخص گردید که نیازهای آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی با تأکید بر بهره

 باشد.نیاز در خصوص شناخت کشور، سرزمین، جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و ژئواستراتژی مینداجا شامل 
 

 . سؤال دوم تحقیق2. 0

 باشد؟گیری از جایگاه نداجا چه میمدل نیازهای آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی با تأکید بر بهره

مدل تحقیق در  1اختاری بهره گرفته شد. شکل شماره ی و استفاده از معادالت سبه منظور بررسی این سؤال از روش کمّ

 دهد. مدل تحقیق را در حالت ضرایب تی نشان می 2حالت ساختاری و شکل شماره 
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 (1044های تحقیق، منبع: یافته) مدل ساختاری پژوهش .0شکل 

 

 
 (1044های تحقیق، منبع: یافته) ضرایب تی مدل .2شکل 

 

-ترین معیار، ضرایب معنیشود که اولین و اساسیساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میبرای بررسی برازش مدل 

بین  ،بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 31/4 در صورتی که مقدار این اعداد از .باشدمی t-values یا همان مقادیر  t داری

وجه به نتایج مدل تحقیق مشخص گردید که تمامی روابط تاست. با 31/1 متغیرها و در نتیجه تأیید روابط در سطح اطمینان

 2باشد. جدول دهندة معنادار بودن تأثیر میان روابط میباشد که نشانموجود در مدل دارای میزان ضریب تی معناداری می

 دهد.های برازش مدل فوق را نشان مینتایج مربوط به شاخص
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 های بزارش مدل تحقیق. شاخص2جدول 
 ژئواستراتژی سیاسیت اقتصاد جامعه جمعیت سرزمین کشور  

 31/4 31/4 31/4 33/4 32/4 33/4 33/4 آلفای کرونباخ

 33/4 38/4 33/4 34/4 33/4 31/4 38/4 پایایی ترکیبی

 11/4 30/4 10/4 18/4 13/4 13/4 13/4 روایی همگرا
2R 13/4 33/4 31/4 31/4 18/4 11/4 11/4 

GOF 01/4 01/4 12/4 08/4 83/4 04/4 03/4 

  1044های تحقیق، منبع: یافته
 

باخ و پایایی ترکیبی متغیرها در همه اد که مقدار مربوط به آلفای کرونهای برازش تحقیق نشان دنتایج مربوط به شاخص

میزان روایی باشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد. همچنین نتایج تحقیق مشخص نمود که می 3/4ها، باالتر از مؤلفه

دهنده مناسب بودن میزان روایی همگرا باشد که نشانمی 0/4ها باالتر از سطح معیار ها و زیرمؤلفههمگرا برای تمامی مؤلفه

باشد. همچنین روایی واگرا در تحقیق حاضر نیز در قالب ماتریس مؤلفه در مؤلفه، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تحقیق می

دهندة باشد که نشانمی 0/4های تحقیق، بیش از مؤلفه تمامی بارهای عاملی مربوط به 2شکل شماره همچنین مطابق با 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی برای  بهکه  13/4 و 88/4 ،13/4 باشد. باتوجه به سه مقدارمناسب بودن این معیار می

R2 باشند، دست آمد که بارهای عاملی بیش از سطح متوسط میهب 13/4 است و در همۀ عوامل، مقدار بیشتر ازمعرفی شده

معرفی شده است و در همه  GOF  عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برایکه به 82/4 و 21/4 ،41/4 سه مقداربه باتوجه 

خص گردید که مدل مش به این، دست آمد که نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. با توجهبه 82/4 از ها، مقدار بیشترمؤلفه

 باشد.ارائه شده در تحقیق حاضر، از برازش مناسبی برخوردار می
 

 گیرینتیجه. 1

تواند اهداف گیری از شرایط ژئواستراتژی میباشد. بهرهالمللی مشخص میعنوان یک مسئلۀ کلیدی در سطح بینژئواستراتژی به

فه و تدبیر در تمامی سطوح درک عنوان یک وظیژئواستراتژی بهمهمی را به ارمغان آورد. بدون شک استفاده از وضعیت 

بایستی متناسب بر هر سطح از عنوان یک مسئلۀ کلیدی میسازی ژئواستراتژی، آموزش بهگردد. در راستای تدوین و اجرامی

فردی و گروهی منتج به مسئلۀ عنوان یک نیروها اجرایی گردد تا تالش جهت بهبود اهداف با توجه به وضعیت ژئواستراتژی به

بایستی حاوی ابعاد در ارتباط با آن باشد تا تأثیر های موصوف در حوزه ژئواستراتژی میمطلوب شود. گفتنی است آموزش نتیجۀ

تواند که از هر سازمان به سازمان دیگری و از هر سطح مدیریتی به سطح دیگری ابعاد مذکور میطوریبه ،عمیقی داشته باشد

رشد فعلی منجر شده و ارتقا تواند به بهبود شرایط رو بهی میها در مبحث ژئواستراتژشد. در نداجا نیز آموزشمتفاوت با

های ژئواستراتژی این مطلب حائز اهمیت در مورد آموزش گیری نداجا از وضعیت ژئواستراتژی دریایی ایران را سبب گردد.بهره

یابی به اهداف سازمانی دارا های آموزشی اساسی را در راستای دستنیازمندیها چه است که کارکنان و مدیران سازمان

باشند که پژوهش حاضر نیز در همین راستا و با هدف تبیین نیازسنجی نداجا به آموزش های مرتبط با موضوع انجام گرفت. می

به افزایش توانمندسازی افراد  ،هامات موجودتواند ضمن رفع ابآموزش در حوزة مسائل ژئواستراتژی میبا توجه به نتایج تحقیق، 

هایی در خصوص بایستی آموزشها در این حوزه میمنجر شود. تحقیق حاضر مشخص نمود که نداجا جهت بهبود آموزش

شناخت از شرایط کشور، سرزمین، جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و استراتژی را ارائه نمایند. این مسئله بازگو کنندة این 

های کشور، هایی در حوزهبایستی آموزشاول می های ژئواستراتژی، در مرحلۀظرفیت باشد که جهت استفاده ازمیمهم 

بدون  انش کافی در این خصوص ایجاد گردد؛سرزمین، جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و استراتژی ارائه گردد تا شواهد و د

با توجه به نتایج تحقیق حاضر، محتوای  در این حوزه نیز منجر گردد. هاتواند به پایدار نمودن فعالیتشک این مسئله می

بایستی شامل مواردی از جمله شناخت از شرایط کشور، سرزمین، آموزشی موجود در خصوص مسائل ژئواستراتژی در نداجا می

نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد  جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و استراتژی باشد تا تأثیرگذاری مناسبی حاصل شود. با توجه به

 گردد؛می
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جایگاه  های آموزشی در خصوص مسائل ژئواستراتژی به افزایش توانایی و مهارت کارکنان متناسب با. با برگزاری دورهالف

ها و . با استفاده از مدرسان خبره و باتجربه به افزایش مهارت عملیاتی نمودن اهداف، سیاستبخود در نداجا اقدام نمود؛ 

های آموزشی در خصوص ژئواستراتژی به . با ارزیابی دورهجیت ژئواستراتژی ایران اقدام نمود؛ های مدنظر با توجه به وضعبرنامه

های آموزشی مربوط به رسانی محتوا و مطالب ارائه شده در دورهروز. با بهدها در نداجا اقدام نمود؛ تقویت کیفیت این دوره

 آخرین تحول و نیازهای موجود انتقال گردد.ژئواستراتژی در نداجا، 
 

  منابع
یران در ژئواستراتژی اقیانوس مریکا و اآ ةمتحدتحلیل نقش ایاالت .(1833) نیک، فرامرز و الهام، فریبرز؛ افتخاری ،دهکاءحمدیا

ها و سمینارهای توسعه پایدار همایشالمللی ریزی شهری و روستایی، تهران، مرکز بیننخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه .هند
 . 10-1 ، صصموسسه آموزش عالی حکمت -علوم جهان اسالم

 نیا و هاشم نصیری،. ترجمه محمدرضا حافظیکموهای ژئوپلیتیک در قرن بیستاندیشه  (.1834پاول )دالبی، سیمون و روتلج،  ید؛اتوتایل، ژئاروارباب

 ، انتشارات وزارت امور خارجه.تهران

 ترجمه هرمز همایونفر، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی. .استراتژی بزرگ(. 1831) اشمیت، هلموت

شماره  ،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه دفاع ملی یا؛ رویکردی تازه به ژئواستراتژی.استراتژی و جغراف(. 1831) اصغر افتخاری،

 . 13-1 ، صص21-21

نشر دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران  .یاست خارجی جهوری اسالمی ایرانسژئوپلیتیک قفقاز و  (.1831) حسینافشردی، محمد

 انقالب اسالمی.

های توسعه سواحل مکران و نقش نیروی بررسی ضرورت. (1831) قیاسی، احمد و احمد، زاده؛ حاجیصمد، اله؛ شماخیحجت ،رادجهانی

ین همایش انجمن جغرافیا و وپلیتیک ایران و اولئنهمین کنگره انجمن ژ .امنیت مرزهای دریای عمانمین أراهبردی در تدریایی 
 . 13-1 ، صصایران مرزی مناطق ریزیبرنامه و جغرافیا انجمن و ایران ژیوپلیتیک انجمن ریزی مناطق مرزی ایران، زاهدان، برنامه

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان .خوزستان استان مسکن بانک شعب پایور کارکنان آموزشی نیازسنجی (.1833) محسن پور،حسن

 .اهواز چمران شهید

 صنعتی تحقیقات و آموزش انتشارات مرکز: تهران (.عملیاتی راهبردهای و هااستراتژی) آموزشی نیازسنجی .(1831) اباصلت خراسانی،

 .ایران

 . 111-31 (، صص8) 23، سیاست فصلنامۀ .اطالعات یایدر دن یو ژئواستراتژ کیتیدانشواژه ژئوپول(. 1833) رفیع، حسین

دکتری جغرافیای سیاسی،  رسالۀ .مطالعه موردی: ایران نسبت به عراق(امل ژئوپلیتیک در راهبرد دفاعی )نقش عو(. 1831)علی رشید، غالم

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

ریزی و سومین کنفرانس برنامه .وزش کارکنان در توانمندسازی آنانبررسی اهمیت آم .(1832) پور، بهمنخسروی و آمنه ،ممبنیسواری
 . 3-1 ، صص، تهران، دانشگاه تهرانمدیریت محیط زیست

 .بال انتشارات: تهران .(عملی چهارچوب و هاتکنیک مفاهیم،) هاسازمان در آموزشی نیازسنجی. (1833) شهروز فرجاد،

-31 تحصیلی سال در خودشان دیدگاه از بیرجند شهرستان دبستان از پیش دورة مربیان آموزشی نیازسنجی(. 1831) فریبا فیروزبخت،
 . نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتیپایان .31

 انتشارات سمت. :چاپ اول، تهران «.ژئواستراتژی(.»1830) اهللعزتی، عزت

 انتشارات سمت. تهران: .بیست و یکم ژئواستراتژی و قرن(. 1838)اهلل عزتی، عزت

 مقطع دکتری جغرافیای سیاسی، تهران، دانشگاه خوارزمی.. جزوه درسی ژئواستراتژی (.1831) داهللپور، یکریمی

 انتشارات انتخاب. :تهرانچاپ اول،  به مناسبات ایران و همسایگان(. نگرشیجغرافیا نخست در خدمت صلح ) (.1830پور، یداهلل )کریمی

 1، فصلنامه دانش انتظامی لرستان راتژی و تاثیر آن بر احساس امنیت.(. درآمدی بر الگوی مفهومی ژئواست1832)همدانی، احمد مالکاله

 . 22-1 صص(. 8)

 ترجمه علی فراستی، انتشارات آمن. .عوامل و اندیشه ها در ژئوپلیتیک (.1833) الکوست، ایو و ژیبلین، بئاتریس

 علوم دانشگاه علمی هیات اعضای آموزشی نیازسنجی(. 1832) زاده، مرتضی و عیوضی، علیکیخاونی، ستار؛ حسین میرزایی، علیرضا؛

 . 31-11 (، صص11) 1، آموزش در علوم پزشکی توسعۀ .ایالم پزشکی
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