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 چکیده
سرفصل  پردازد.  می  ارتش چین    زمینی  و دافوس  آجادافوس    آموزشی  هایسرفصلاین پژوهش به تطبیق  

و روش آموزش و محتوا    دافوسهای آموزشی در  دروس از ارکان اصلی هر نظام آموزشی است. بحث سرفصل

  آموزشی ارتش آن کشور   هایسیاست فرماندهی و ستاد مبتنی بر  دانشکده  و متون آموزشی هر دانشگاه و یا  

و دافوس ارتش خلق چین از این جنبه    آجاآموزشی دافوس    دروسبنابراین تطبیق سرفصل   .شودمیتدوین  

است.   اهمیت  از    سؤالدارای  است  عبارت  پژوهش  دافوس  سرفصلمقایسه  "اصلی  آموزشی  ارتش  های 

اسالمی سرفصل   جمهوری  دافوس  با  عملی(  دروس  نظری،  )دروس  آموزشی  خلقهای  چه  چین،    ارتش 

ایجاد مطلوبیت برای سرفصل دروس آموزشی دافوس  هدف اصلی تحقیق نیز    "؟نمایدایجاد می  ییهامطلوبیت 

با   ارتش جمهوری اسالمیهای آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی)دافوس( مقایسه سرفصل از طریق 

های مناسب  ارائه سرفصل ین و  چ  ارتش خلق    های آموزشی دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینیرفصل س

است که در آن    های پژوهشیکی از روش   مطالعه تطبیقی .روش پژوهش تطبیقی است،  آجادافوس  جهت  

ها  ه با توصیف و تبیین اشتراکشوند، با این هدف کبررسی می  در قیاس با یکدیگر  یا مورد  دو یا چند متغیر 

تحلیل . در این تحقیق محقق ابتدا به  افتیدست های تازه  تعمیم  احتمالها و  به تفسیر  بتوانها،  تفاوت  و

با  چین پرداخته و    ارتش جمهوری خلق  زمینی  دافوسایران با    ارتش ج.ا.ا  تطبیقی سرفصل دروس دافوس

  ازجمله ،  نموده است   آجا، اقدام به پیشنهاد سرفصل دروس دافوس  آموزشی دو ارتش  هایسیاست توجه به  

دروس  نیز  هاشنهاد یپاین    نیترمهم  با کشورهای    طراحی  با  بطمرت  آموزش  مشترک  عملیات  دارای  یک 

 باشد.    می  ارتش ج.ا.ادافوس  توسط    ، ج.ا.اای با  منطقهمشترک    هایدیدگاه

 : کلیدی واژگان 
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 مقدمه  

برنامه تطبیق  به  پژوهش  سرفصل  این  دافوس  و  و  ج.ا.ا  ارتش  دافوس  ارتش    زمینی   آموزشی 

ارتباط  اهمیت ارتباط آموزشی ارتش ج.ا.ا با ارتش حلق چین بی  پردازد. جمهوری خلق چین می

  رو  ارتباط   در  2020  ساله  25  نامهنویس تفاهم تا پیش  1979چین از    با اهمیت ج.خ. چین نیست.

 موضوع   محققانه  پردازش  اهمیت  بر  چین   قدرت  شدن  جهانی  و  است  بوده  ا.ا.ج  با  گسترش  به

  قدرت  چهار   از  یکی  چین  شد  خواهد  تبدیل  جهان  اقتصاد  ترینبزرگ  به  احتماال  چین.  افزایدمی

  آسیا،  شرق   در  اصلی   بازیگر  چین   است؛  جهان   دوم  اقتصاد   و   کشور ترینپرجمعیت  جهانی،   نفوذ   با

 مثلث   سوم  ضلع   چین.  است  جهان  در   ایهسته  مستقل  قدرت  یک  و  امنیت  شورای  دائم  عضو

 21پس از دوران جنگ سرد و نظم دوقطبی است. روابط آمریکا و چین به قرن  1جهان  راهبردی

 21  قرن   در  چین  برای  تهدید  بزرگترین  .  از سوی دیگر آمریکا (1399:78اوباما،)  شکل خواهد داد

الت فرهنگی با ارتش بزرگ تعام  به این ترتیب   .(6:  2015،  چین   خلق  ارتش   دفاعی   سند )  است   م

با    وضعیت آموزشی دافوس ارتش خلق چین  تطبیق رسد  یبه نظر م   .یابداین کشور اهمیت می

تربیت و آموزش و دیپلماسی    ای برای ج.ا.ا وگسترش ارتباط منظقه  از منظر  دافوس ارتش ج.ا.ا

 و  یسو    ونیلیدو م   با  جهان   پرشمارترین ارتش  عنوان به  ارتش خلق چیندارد.    مطلوبیتدفاعی  

ثابت  هزار  پنج ده  پانصدو    کارکنان  نفر    و  است.   نیتربزرگاحتیاط  نیروی  هزار  جهان   ارتش 

  جهانو در ردیف پنج قدرت برتر    در شورای امنیت  بوده  " وتو"دارای حق    جمهوری خلق چین 

های  رسد کشور چین یکی از قطببه نظر می   است.   یالملل نیبترین کشورها در نظام  و از مهم

رو تالش شدن به یکی از ابرقدرت جهانی است، ازایننظامی و اقتصادی جهان و به دنبال تبدیل

این می به  توجه  با  باشد.  مطرح  ابرقدرت  یک  دنیا  روز  نظامی  تجهیزات  به  رسیدن  با  تا  کند 

ن فضا، کاربرد ماهواره  شده و تجهیزات محور بودن ارتش چین دروسی نظیر قوانیخصوصیت مطرح

نظامی، طرح فضا  در عملیات  و کنترل  فرماندهی  پایه  بر  دافوس چین ریزی عملیات  محور در 

 .(45: 1395)سعیدی، گرددتدریس می

امریکا، زمینه بسیار خوبی برای این مطالعه   متحده االتیااز قبیل    مشترک با ج.ا.ا تهدیدات  وجود   

آموزشی  است سرفصل  تطبیق  تحول.  و  نوآوری  ایجاد  عزیمت  نقطه  ارتش  دو  در    دافوس 

دافوس    هایسیاست در  و ضعف   است.  آجاآموزشی  قوت  نقاط  تبیین  و  پژوهش  این  انجام  با 

به تقویت   توانیمچین    ارتش خلقیسه با  دافوس   در مقا  ارتش ج.ا.اهای آموزشی دافوس  سرفصل

و   آموزشی  بهرهنظام  آموزشی  ارتقاء  آموزش  . افتی دستوری  شدن  نوع تخصصی  در  تغییر  ها، 

 
 .دو ضلع دیگر این مثلث آمریکا و فدراسیون روسیه هستند - 1
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ی اطالعات  آورفنشتاب در حوزه ارتباطات و  جنگ، تحوالت ساختار سازمانی ارتش، و تحوالت پر

نهادینه شدن رزمایش روی نقشه ناهمتراز   .گرددمیهای متون آموزشی  منجر به تغییر در سرفصل

های دروس تخصصی دافوس و مزید نمودن این الگو در کنار جنگ کالسیک شاهد  در سرفصل

تغییرات   پذیرش  از  دافوس    هایسیاستدر  مثالی  می  آجاآموزشی  نظر  به    مقایسه رسد  است. 

در   هایسرفصل ج.ا.ا  دافوس  دروس  خلقبا      ارتش  ارتش  ارت چین    دافوس  علمی  در  قاء سطح 

به مطالعه تطبیقی سرفصل  مثمر ثمرنیز  دانشجویان   بود. محقق در تحقیق حاضر  های  خواهد 

با   به   دوره مشابه در ارتش خلق چیندروس کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی کشور   با توجه 

رسد ادبیات نظری در حوزه مقایسه  به نظر می پرداخته است.  زشی ارتش دو کشوروآم  های سیاست

ارتش  با سرفصل دروس دافوس    آجا های دروس دافوس در دانشگاه فرماندهی و ستاد  سرفصل

-است. بنابراین محقق با استفاده از روش تطبیقی به بررسی مقایسه   نشدهانجامتاکنون    خلق چین

رها و پیشنهادهای اجرایی  کاهای کشور مزبور پرداخته و راهای سرفصل دروس دافوس در دانشگاه

 دهد. سازی سرفصل دروس دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارائه میجهت بهینه

تجربیات و متون ارتش یک ابرقدرت نوظهور جهت و    ها استیسگیری از  بهرهنوآوری پژوهش،  

از انجام این   ین دغدغه اصلی محقق   ست.  ا  آجاریزی آموزشی دافوس  برنامه  ی سازکارآمدروز و  به

چین در    زمینی ارتش حلقدافوس    های دروسها و سرفصلبه جدیدترین متد  بردن   یپپژوهش  

 است.   آموزشی ارتش دو کشور های سیاستعطف به   آجا مقایسه با دافوس 

 

   پژوهش هاینهیشیپ

است  پیشینه غیرنظامی  پژوهشی  و  دانشگاهی  مراکز  به  معطوف  مطالعات  پژوهش  غنای  به  اما 

های ارائه شده  مدلی برای تطبیق دو مرکز آموزشی  -تطبیقی آموزشی مدد میرساند، زیرا پژوهش

 از دو کشور با نظام آموزشی متفاوت است. 
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 های پژوهش ( پیشینه 1جدول )

 ردیف 
عنوان  

 پژوهش 

نام  

 گرپژوهش 

محل 

 پژوهش 
 چکیده

1 

 

ررسی  ب 

نظام    ایمقایسه

آموزشی مقطع  

کارشناسی  

پرستاری ایران  

 و آمریکا 

سید رضا  

  برزو

فاطمه   و 

 غی چرا

دانشکده  

پرستاری  

الیگودرز،  

پاییز و  

زمستان  

1398،  

فصلنامه  

توسعه  

پرستاری در  

 سالمت 

الزمه داشتن سیستم بهداشتی و پرستاری شایسته و متعاقب آن  

های بهداشتی درمانی مناسب، ارتقاء کیفیت آموزش  ارائه مراقبت

دوره پرستاری در سراسر دنیا در حال    ی هابرنامهپرستاری است.  

نظاماستگسترش   مقایسه  آموزشی موجب  .  ارتقاء  های مختلف 

. هدف از این مطالعه، مقایسه  شودمیهای آموزشی برنامه تیفیک

مدرسه   با  ایران  پرستاری  کارشناسی  مقطع  آموزشی  نظام 

 .است ری دانشگاه واشنگتن دی سی امریکاپرستا
 

پژوهش یک این  تطبیقی در سال    برابر  توصیفی    1397مطالعه 

  دهنده لیتشکانجام شد و نظام آموزشی پرستاری ایران با عناصر  

برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی با دانشکده پرستاری دانشگاه  

واشنگتن مورد مقایسه قرار گرفت. جستجوی اینترنتی با استفاده  

پایگاه داده  اطالعات  از  گرفت  صورت  انگلیسی  و  فارسی  های 

توصیف     Beredyآوری شد و با استفاده از  الگوی  جمع  از یموردن 

 .شد انجام  هابرنامهو مقایسه، تطبیق  ی جوارهم، تفسیر، 
 

دارند.    یاعمدهنظام آموزش پرستاری دو کشور اختالفات   :هایافته

نظام آموزش پرستاری در دوره کارشناسی ایران چهارساله است  

آزمون   طریق  از  و  تجربی  گروه  داوطلبین  بین  از  متقاضیان  و 

ها در سراسر کشور  . در کلیه دانشگاهشوندیم، انتخاب  یسراسر

اجرا   پرستاری  واحد  کوریکولوم  وزارت    شودمییک  توسط  که 

یک    ه کیدرحال.  گرددمیتدوین   بهداشت آمریکا  در  پرستاری 

  ط پذیرش دانشجو، توسط هر دانشگاه بوده و ضواب   دوساله برنامه  

 .گرددمی وضع مستقل طور به
 

بهبود شرایط و کیفیت آموزشی رشته پرستاری در کشور    منظور به

تدوین فلسفه و اهداف،    یهاطهیحاصالحاتی در    ستیبا یمایران  

روش  یهاروش دانشجو،  و  گزینش  تدریس    ی هایاستراتژهای 

 .گیرد ارزشیابی فراگیران صورت

۲ 

بررسی  

  یاسهیمقا

  یهانظام

و  آموزشی ایران 

 هلند

 

معصومه  

 محمدی 

دانشگاه آزاد  

  -اسالمی  

دانشگاه آزاد  

اسالمی واحد  

تهران مرکزی  

دانشکده   -

روانشناسی و  

 علوم تربیتی 

آموزشی ایران    یهانظام  ی اسهیمقا  یمنظور بررسبهپژوهش حاضر  

  گرفته انجام  ی اکتابخانه  از منابع روش تحلیلی،استنباطی    هلند به 

منابع مختلف، به بررسی موضوع پرداخته    در   که در آن با جستجو 

نظام    ی سهیمقا   شرطبه  ا ی پواست، ازآنجاکه داشتن نظام آموزشی  

ایران و هلند    دو نظام آموزشیبه بررسی    است،  گریکد یها با  نظام

آن به دنبال عوامل    در  و  مهم توجه گردیده است   یک اصل  عنوانبه

تشابمقایسه متفاوتهای  ساختار،  ،های  محتوا  در    و   اهداف، 

  ل یاز دال. یکی  شده است  آموزشی دو نظام سعی بسیار  ی هاروش

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-236-fa.pdf
http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-236-fa.pdf
http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-236-fa.pdf
http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-236-fa.pdf
http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-236-fa.pdf
http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-236-fa.pdf
http://ndhj.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88
http://ndhj.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88
http://ndhj.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C
http://ndhj.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://www.virascience.com/thesis/author/387274/
https://www.virascience.com/thesis/author/387274/
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 ردیف 
عنوان  

 پژوهش 

نام  

 گرپژوهش 

محل 

 پژوهش 
 چکیده

 

 
با روش    ایران،  و  هلند  انتخاب کشور آموزشی  یادگیری سیستم 

بوده که سبب ارتقاء یک ناحیه آموزشی عالی    یمرزبرونهمکاری  

اساسی مطرح    سؤال چهار    این راستا،   در  . است  شده  باز در اروپا 

  به دست   زیرپژوهشی    هاییافته،  سؤاالتبه    در پاسخکه    شودمی

است،که به نکات   آموزشی هلند  ساختار نظامآمد، و شامل تفاوت 

اجتماعیاقلیمی   دارد،  و  به    کهدرحالی  توجه    های تفاوتایران 

نداراقلیمی   توجه  اجتماعی  موجود  ود  و    ساختار   در  شباهت 

رسمی  دوره تحصیلی  عمومهای  ،متوسطه    ی و  و  ،ابتدایی 

آموزش   یدبستان شیپ نظر    از   .است  کشور  دو  یاحرفهفنی    و 

اعتقادی و هلند به حیطه اقتصادی توجه    یطهیحایران به    ،اهداف

شباهت  ن یچنهمدارند،   بهدر  کردن   ها  و  استعدادها    شکوفا 

جامعهکودکان    یآموزمهارت باب .دهندیماهمیت    هردو    در 

  هلند   ماده درسی و  8با دوره ابتدایی    ران ی کشور امحتوای آموزشی  

  رشد   در  کشور   اما دو  ماده درسی تفاوت دارند.  7ابتدایی    دوره  با

  ی هاروشدیگر    یاز سو،  کودکان شباهت دارند  ت یو خالقعاطفی  

های آموزش الکترونیکی  شیوه   و هلند که ایران    باشند آموزشی می

  که درحالی.کنندیماجرا    در مدارستوصیفی را    و پاسخ  و پرسش

فقط    مونتسوری،پستالوزی ودالتون  ییوهشبه    یآموزش  یهاروش

  ها یافته  در اختصار  تفاوت دارد،  یران ابا    که   شود می  در هلند اجرا

غنتیجه کلی متمرکز    به  آموزشی    یستمدو سبودن    یرمتمرکز و 

ا هماهنگ  یرانکشور  و  هلند  اهداف    و  محتواآنبودن  با    ی ها 

هرکدام    ، است  شان یآموزش کارآمدی  یا  موفقیت  در  مؤثر  که 

 .بود  خواهد

۳ 

کمیت یا  

ارزیابی   کیفیت؟

تطبیقی تولید 

علم ایران،  

ترکیه و مالزی  

  ی هاسالطی 

2013-1996 

 

عبدالصمد  

 فر کرامت

مرکز اطالعات  

جهاد  علمی 

  ی دانشگاه

عبدالرضا  

نوروزی  

 چاکلی 

 

رشد علم کشور و بهبود جایگاه    سرعتبهاخیر،    یهاسالتحقیقات  

اسالمی   کشورهای  و  خاورمیانه  منطقه  در  .  اندکردهاشارهکشور 

کیفیت علم حلقه مفقوده این تحقیقات است. با توجه    وجود  نیباا 

به کمبود بررسی پیرامون کیفیت تولید علم، هدف اصلی پژوهش  

ایران و مقایسه آن  حاضر، بررسی  تولید علم  با   کمیت و کیفیت 

و   مواد  است.  مالزی  و  ترکیه  به    ،هاروشکشورهای  تحقیق  این 

مربوط    ی هاخصشاصورت گرفته است و مقادیر    یاکتابخانهروش  

میانگین    هرکدامبه   استنادات،  تعداد  )تعداد مدارک،  از کشورها 

استخراج شد.   scimago از پایگاه hirsch (استنادات و شاخص

در  هاافتهی ترکیه  استنادات،  و  مدارک  تجمعی  تعداد  مبنای  بر   :

  وجود   نی ا  با رتبه اول، ایران دوم و مالزی در رتبه سوم قرار دارند.  

بر اساس تعداد تولیدات علمی و نیز میانگین نرخ    2011از سال  
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 ردیف 
عنوان  

 پژوهش 

نام  

 گرپژوهش 

محل 

 پژوهش 
 چکیده

نخست   رتبه  در  ایران  دوره،  سراسر  در  سالیانه    قرارگرفته رشد 

تعدا و  هرش  شاخص  مبنای  بر  در  است.  شده  نمایه  مجالت  د 

ایران و مالزی قرار دارند.    اسکوپوس به ترتیب کشورهای ترکیه، 

،   scientific journal rankings (sjr (اما بر اساس شاخص

است.   برقرار  مالزی  و  ترکیه  ایران،  کمیت  گیرییجهنتترتیب   :

است، اما این مقادیر با    توجه قابلتولید علم کشور و سرعت آن  

بررسی   نیست.  مطلوب  چندان  جمعیت،  به    ی هاشاخصتوجه 

علمی   مجالت  و  تولیدات  کیفیت  رشد  از  نشان  کیفیت  تعیین 

 .به کشور ترکیه دارد در مقایسه  ایران
 

 مبانی نظری پژوهش 

چین حاوی سه   دافوس زمینی ارتش خلق مقایسه سرفصل دروس آموزشی دافوس ارتش ج.ا.ا و  

آموزشی ارتش   های سیاستعنصر اصلی دروس آموزشی دافوس ارتش ج.ا.ا و ارتش خلق چین و 

  .گرددمی پیگیریاست. بنابراین در بخش ادبیات پژوهش واکاوی این سه عنصر اصلی   دو کشور 

و طراحی آموزشیی اسیت لذا روشین   ریزیدر برنامهعامل مهمی    "سییاسیت"د  نفرای  کهازآنجایی

  اسیاسیاًقبل از هر اقدام دیگری ضیرورت دارد . سییاسیت    گذاریسییاسیتسیاختن مفهوم سییاسیت و 

تنظیم دستوراتی    صدد درکه   شودمیبه معنای تصمیمات آشکار و یا ضمنی فرد یا گروهی تلقی  

عملیات کنونی و یا هدایت اجرای تصیییمیمات   تأخیرهدایت تصیییمیمات آینده، آغاز یا   هدف  با

ها با توجه به قلمرو، پیچیدگی،  از سیویی دیگر سییاسیت .(95: 73 ،  دار آرانی)معدنقبلی هسیتند

حوزه   سییاسیت در مثالً  گیری متفاوت اسیت.معیارهای تصیمیم انتخاب و، سیطوح  محیط تصیمیم

 هیای هزینیهرا بیه    در ارتشتوانیم آموزش پردازد کیه: چگونیه میوضیییوع میاسیییتراتژییک بیه این م

اسیاسیی این    مسیئله "ایبرنامه  "یا در قلمرو   ..منطقی ولی با برابری و اهداف کارآمد اداره کنیم  

 یابد.اختصاص  های آموزشی  چه حوزهاست که: منابع باید به 

  ... عملیاتی شوند  آجا: مراکز آموزش چگونه باید طراحی و در سطح  شودمی  سؤال،  "اجرا"در قلمرو  

دانشگاه فرماندهی    آموختگاندانش: آیا  شودمی  سؤال   "کارکردی آموزش"   های سیاستو در قلمرو  

 . یابندمیراه  و ستاد به مشاغل فرماندهی و مدیریتی 

است.   در حوزه آموزشی  ارتشهای  گذاریشامل اصول و سیاست   در این پژوهش  ی سیاست آموزش

های آموزشی را  که عملکرد نظام  شود میای از قوانین و قواعدی  مجموعه  دربرگیرندههمچنین  

به مشکالت موجود در آموزش عالی    دافوس  مطرح در سیاست آموزشی  مسائل.  کندمیهدایت  
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  هایسیاست  آن است تا در سطح وسیعی از   درصدد مختلف صورت گرفته    هایپژوهشتوجه دارد.  

 های علمی آگاه شوند.  و رشته مؤسساتآموزشی 

برقرار    درگذشتههایی که  رشد سریع فناوری، شیوه  ارتباط  شدمیبا دیگران تعامل  را    و روش 

محتوای   است.  داده  کاربر  تولیدشدهتغییر  به توسط  را  تجربیات  که  آورده  فراهم  را  شرایطی   ،

. بنابراین پردازدمیبه ایفای نقش    روزافزون  طوربهاجتماعی    هایشبکهو در    گذاردمیمشارکت  

 .دانش و جامعه را باید تعریفی دوباره کرد

  جویانای آموزشی و هدایت کردن دانشهزمینه درهایی با چالش دانشگاه و اساتید این شرایط  در

های  همکاری  های مشارکتی ویای مجازی مواجه هستند، زیرا مدلدن  مختلفای  هبا توجه به جنبه

-ابوالحسنی و میرزایی و حنیفه  )گذاشته است    تأثیرهای رسمی آموزش  مطرح در اینترنت بر نظام

بهبود    منظور به  توانندمیو هم    اندکردهاین ابزارها هم محیط یادگیری را غنی    (..7:  1399زاده،

آن   از  بیشتر  به کالس درس و حتی  )  استفاده   مورد بخشیده  (.  1399منبع پیشین،قرار گیرند 

افناوری  درواقع  فاوا ( فرصتهای   ( ارتباطی  و  برای ذخیره کردن و مشارکت طالعاتی  را  هایی 

و غنی کردن رویکردهای بازخورد و    پرورش  و  آموزشمتخصصان    میان گو  اطالعات، تقویت گفت

 . آورده است  به وجودارزشیابی 

پایدار    یافته سازمان  صورتبهآموزشی    های سیاستلذا اصالح    رسید   تواندمیو  اهداف ن  در  به 

این زمینه عوامل مختلف. کمک کند  ارتش آموزش  تمی  زیر  در  به  بهبود بخشیدن  در  واند در 

 . (65: شماره 1396)طالبی و همکاران،  دخالت نمایدارتش 

 تربیت استاد آموزش و  در گذاری سرمایه -

 .جویانندارهای سطح باال برای تمام دانشتعیین استا - 

 .دانشجویان ، دنبال کردن پیشرفت دانش منظوربه هادادهاستفاده از  - 

 .آموزشی فرایندهایدر  اساتید و دانشجویانفراهم کردن ظرفیت الزم جهت درگیر کردن   -

 . دانشگاهشناسایی نقش کلیدی رهبری  - 

 . با سازوکار پاسخگویی مناسب گذاری سیاستاطمینان از - 

متعدد    هایارزش  با و همراه    نظامی ، با ماهیت  چندوجهیموضوعی    در دافوس  سیاست آموزشی 

تاکتیکیسیاست آموزشی، دارای ماهیت  این  در    شدهمطرح  مسائلاست.   هستند که   نظامی و 

این    هرکدام درک   تخصصی    مسائلاز  قابلیت  بر  از ظرفیت   مندی بهره، مستلزم  ایرشتهعالوه 

چالش   ترین مهم ت.و جهانی اس ایمنطقهشناختی مبتنی بر شرایط بومی، و جامعه شناختی زبان

یل نظام آموزش فعلی به در هزاره سوم، سیاست تحول و تبد  دافوسدر آموزش    گذاریسیاست

اثربخش«»آموزش   نوین  کارا و  با تهدیدهای  بر پیشرفت و   مؤثراست. بررسی عوامل    متناسب 
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و    ی از آموزش و توانمند  ، این کشور دهدمینشان    دافوس قدرت نوظهوری مانند چین  توسعه  

. با توجه به اهمیت نظام آموزشی در  استبرخوردار    اعی این کشورخاص نیازمندی دف   کارآمدی 

در شرایط مختلف، ضروری است.   هاسیاست، لزوم اتخاذ بهترین  نخبه ارتش  نیروی انسانی  تربیت

  تأکید ارتش خلق چین  دافوس زمینی  مطالعه تطبیقی دافوس ارتش ج.ا.ا و  این مقاله بر    روازاین

 دارد. 

کنند با  تطبیقی، دو پدیده یا دو سییسیتم که از الگوی ارگانیکی مشیابهی پیروی میدر مطالعات  

 شوند.یکدیگر مقایسه می

 گردد.پس از تبیین مفهومی سیاست آموزشی،موضوع مطالعات تطبیقی واکاوی می

و    شییودمی  ترپیچیده  یکار کم شییود ومیعملی با مسییائل برخورد  طوربهدر مطالعات تطبیقی  

پدیده مورد    تا مطالعه جامع باشیید: اول اگر دو  در نظر گرفتبرای بررسییی باید ابعاد مختلف را  

 مقایسه پذیر که    شیودانتخاب   ایگونهبه( را باید  دهیدو پد)  نهادباشید دو   نهاد آموزشییمقایسیه دو  

پذیر باشیند، باهم کامالً بیگانه یا کامالً مشیابه نباشیند و حداقل دارای یک وجه اشیتراک و تطبیق

هایی  مورد مقایسییه شییباهت  هایپدیدهکند که میان  باشییند. زمانی کار مقایسییه معنی پیدا می

(. دوم باید دقیقاً معین سیییازیم چه عوامل یا  باشییید )حداقل یک وجه اشیییتراک  وجود داشیییته

          هیاییزیرا مقیایسیییه بیایید بر مبنیای مالک  کنیممیر دو سیییازمیان بیاهم مقیایسیییه  متغیرهیایی را د

( انجام گیرد که به اعتبار مطالعه لطمه نزند. درواقع باید متغیر یا متغیرهایی که بین  )متغیرهایی

ترتیب   نه لزوماً مشییابه انتخاب کرد تا اسییاس مقایسییه قرار گیرد. بدین اندمشییترکدو سییازمان  

  (36:  2009د)هانتراس،کنار مطالعه تطبیقی را تضمین میاب صحیح متغیرهاست که اعتبانتخ
جوانب و وجوه آن دقیقاً    یتمامبهو   ندیگزیبرممطالعه تطبیقی حداقل دو پدیده را برای بررسیی 

کند و نقاط تشیابه و اختالفشیان  ها را نسیبت به هم مقایسیه میگرد و به کمک متغیرهایی آننمی

  صیورت زیر تعریف کرد: کنار هم نهادن دوی تطبیقی را بهتوان مطالعهمی  رونیزا  .شیناسیدمیرا  

ی  جانبههمه  وتحلیلتجزیهپدیده که با یکدیگر حداقل یک وجه اشیتراک دارند و بررسیی دقیق و 

  نقاط تشییابه و اختالفشییان   شییناخت منظوربههای مقایسییه پذیر  ها به کمک متغیرها یا مالکنآ

  (.85: 1389،زادهشریف)الوانی و 

 های آموزشی دافوس ارتش ج.ا.ا سرفصل

قدیمی از  ایران،  اسالمی  ارتش جمهوری  فرماندهی و ستاد  آموزشی  ترین مؤسسهدانشگاه  های 

در    نهاده شد.  آن دانشگاهدر محل    1314ارتش است. که اولین سنگ بنای تأسیس آن در سال  

 آموخته دانشبه دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و خروج فرانسویان، افسران ایرانی    1317اواخر سال  

ها و تدریس را به عهده ریزی آموزشدانشکده جنگ جایگزین افسران فرانسوی گردیده و کار طرح
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ایرانی طراحی  گرفتند. افسران  نیازهای آموزشی توسط  بر اساس  اولین سرفصل دروس  بنابراین 

طور موقت به علت مشکالت ناشی از جنگ جهانی دوم دانشکده جنگ به  1322در سال    گردید.

دانشکده جنگ مجدد    1326در سال    این دوره رکود، چهار سال به طول انجامید.  تعطیل شد و

ها صورت گرفت و نام این گشایش یافت. در این مدت تجدیدنظر کلی در طول دوره و آموزش

در    سال تعیین گردید.  کیآنمرکز فرهنگی به دانشکده فرماندهی و ستاد تغییر و طول دوره  

ا به نیاز تحت عنوان دانشکده فرماندهی عالی و ستاد مشترک که دانشکده دیگری بن   1340سال  

آموزشآموزش به  نسبت  باالتری  سطح  در  آن  عملیات  های  عمدتاً  و  داشت  قرار  دافوس  های 

داد، تأسیس گردید  قرار می تأکید مشترک و مرکب و کار در ستادهای مشترک و مرکب را مورد 

 .(68: 1395،تاریخچه دافوس) 

این دانشکده و دانشکده فرماندهی و ستاد مجدداً به نام دانشکده    توضیح است که مجموعهالزم به  

برحسب ضرورت    1344در سال    گذاری شده و در تابعیت فرماندهی ارتش قرار گرفت.جنگ نام

و مصالح آموزشی دانشکده جنگ به دانشکده فرماندهی و ستاد و دانشکده فرماندهی عالی و ستاد  

 گردید.  مشترک تقسیم

دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی در تابعیت نیروی زمینی و دانشکده فرماندهی عالی و 

 ستاد مشترک در تابعیت ستاد مشترک ارتش قرار گرفتند. 

پس از تدوین و تصویب قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران و اوامر خورشیدی    1369در سال  

و   قوا  فرماندهی معظم کل  ریاست ستاد مشترک، دانشکدهمؤکد  فرماندهی و ستاد  تدبیر  های 

دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش    نام   باو    شدهادغامنیروی زمینی، هوایی و دریایی در یکدیگر  

)دافوس   ایران  اسالمی  ارتش  آجاجمهوری  مشترک  ستاد  تابعیت  در  و  فرماندهی  یک  تحت   )

 جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتند. 

در دروس نظری و عملی با توجه به تهدیدات آینده دستخوش  آجاآموزشی دافوس  هایسرفصل

 تغییرات اساسی گردیده که اهم آن به شرح زیر است:
 در چارچوب دروس نظری در حوزه تهدیدات آینده  آجاهای آموزشی دافــوس سرفصل ( ۲جدول )

 )دفاعینامه مصوب کارشناسی ارشد مدیریت  بر   MSRT.irسایت  )منبع:

 ارزش)واحد(  عنوان درس ردیف 

 2 جنگ ناهمتراز  1

 4 ( 2و1جنگ کالسیک ) 2

 1 پدافند غیرعامل  3

 2 ریزی عملیات طرح  4
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 ارزش)واحد(  عنوان درس ردیف 

 2 ریزی اطالعات طرح  5

 2 های نامنظم و توسعه پدافند داخلی جنگ 6

 2 های راهبردی نظریه 7

 1 عملیات روانی  8

 2 جنگ الکترونیک  9

 در چارچوب دروس عملی در حوزه تهدیدات آینده  آجاهای آموزشی دافــوس سرفصل ( ۳جدول )

 (1۳95خرداد   ۲9)منبع پیشین، 

 عنوان درس ردیف 

 های تکفیری و تارشگری رزمایش ناهمتراز و مقابله با گروه 1

 رزمایش کالسیک  2

 ی خاکی آبرزمایش   3

 بررسی منطقه عملیات  4

5 
 محیط داخلی جمهوری اسالمی محورشناسی و شناخت  

 جوار هم و کشورهای    

 خلق چین  ارتش نیروی زمینی  دافوس

دریایی  و ستاد  فرماندهی  دانشکده  نیز  و  زمینی  و ستاد  فرماندهی   ارتش خلق چین  دانشکده 

جذب دانشجویان دوره  بهباشند و هر دو دانشکده میفعال  1صورت جداگانه در شهر نانجینگ  به

،  باشدترین مرکز آموزش در ارتش آن کشور میقدیمی  تقریباًفرماندهی و ستاد زمینی چین که  

در این پژوهش مطالعه تطبیقی دافوس آجا با دافوس نیروی زمینی ارتش خلق چین    . پردازندمی

 رسد. به انجام می

برداری قرارگرفته بهرهمی مورد  در زمان جنگ جهانی دوم جهت آموزش رزم نظااین دانشکده   

این پادگان  م.    1937از آن در زمان حمله ارتش سلطنتی ژاپن به چین در سال    ترمهماست و  

با ارتش ژاپن بوده   محل کنترل و هدایت و آموزش نظامیان و غیرنظامیان چینی جهت مقابله

و برقراری آرامش در   ارتش و مردم چین   از ارتش  این  ارتش ژاپن و شکست اشغال از  پس است. 

به  م.1938کشور چین، در سال   پادگان  فرماندهی و ستاداین  ارتش چین در    عنوان دانشکده 

گذاری گردیده است، از آن زمان تاکنون این دانشکده  حوزه نیروی زمینی رسماً تأسیس و پایه

نماید  را اجرا میهای مختلف فرماندهی گردان، فرماندهی و ستاد و نیز فرماندهی تیپ و لشکر  دوره

گیرد و قدمت صورت مستمر انجام میو به ترین آن است که البته دوره فرماندهی و ستاد طوالنی

 
1 -nanjing 
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از   بیش  می  80آن  دانشکده  سال  این  نرمپیشرفت سختروز    به  روز باشد.  و  و  افزاری  افزاری 

توجهی را طی نموده است و از ابعاد دیگر رشد و توسعه قابل  چنینگسترش فیزیکی داشته و هم 

نفر دانشجو از    200باشد و سالیانه بیش از  اکنون نیز یکی از ارکان اصلی ارتش خلق چین میهم

دانش و  پذیرش  را  مختلف  میکشورهای  نظر آموخته  زیر  مستقیماً  دانشکده  فرماندهی  نماید. 

خلق   جمهوری  زمینی  نیروی  است  فرماندهی  جایگاه   کیآنفرمانده    وچین  و  درجه  با  نفر 

باشد و جایگاه و درجه سرلشکری بوده و نفر دوم کمیسر که نماینده عالی حزب کمونیست می

دارای چهار معاون با درجه سرلشکری شامل معاون آموزش،  این دانشکده  آن نیز سرلشکری است،  

حقیقات و چندین مدیریت مستقل و  و تمعاون اداری و مالی، معاون لجستیک و معاون پژوهش  

تر ای با ابعاد کوچک باشد. از طرفی در مجاور دانشکده اصلی، دانشکدههای اجرایی تابعه میانیک

و تحصیل دانشجویان خارجی   اسکان  فعالیت  شدهیطراحجهت  تمام  و روزمره که  های درسی 

لینیک مجهز که تمام اعمال  در مجاورت دانشکده اصلی یک کهمچنین  باشد.  مأموریت آنان می

به جراحیپزشکی  میجز  انجام  آن  در  سنگین  پیشهای  جهت گیرد،  است.  گردیده  بینی 

قبول خوابه با امکانات قابل  دانشجویان خارجی متأهل، مهمانسرا یا واحدهای متأهلی یک، دو و سه

  شناخت کشوراست. درمجموع شرایط آرام و مناسبی جهت تحصیل و نیز    شده  گرفتهدر نظر  

 .(63: 1395)سعیدی،  است شدهفراهم چین در این دانشکده 

  ی دوره فرماندهی و ستاد ارتش چینسیاست آموزش

بر    ی ریتأثکالن ملی    هایسیاست بنابراین     نیچآموزشی ارتش خلق    گذاریسیاستقوی  دارد 

 (: 83: 1399)باقی، گردد میداخلی ارائه  گذاریسیاستهایی از این چشمه

  کاهش  و  موشکی  یگان  و  دریایی  نیروی  بر  تمرکز  طریق  از  چین  خلق  ارتش  نیروهای  نوسازی  -

 .است چین دومیلیونی ثابت ارتش نفرات

 هاستدانایی همه  سرچشمه که است باور این بر مرکزی  قدرت  -

 .است نکرده تجربه را آمیزمسالمت  رژیم تغییر هرگز چین  کشور -

 . است هیچ یا همه سر بر دعوا  ملی و اجتماعی جنبه  با  مسئله  هر در  مرکزی حکومت ازنظر -

  هنری  و  نمایشی   هایگروه  تا   هاخیریه  ورزشی،   های سازمان  از   هست،  جا همه  کمونیست   حزب   -

 . دارد حضور

  دربسته  جلسات   در  تدابیر  است،  تغییر  بال  چین  کمونیستی   نظام  اقتدارگرایانه و متمرکز  سرشت  -

 .گرددمی اتخاذ مردم دخالت بدون و

  حزبی مقامات  تا  ممنوعه  شهر در   رهبری  کوی  از  حزبی  حکومت  پایین  به  باال  قدرت  جاودانگی  -

 .است نهادینه دوردست  های استان



 1401تابستان    ، 60  شماره  هجدهم،  سال،  ی نظام فنون   و   علوم  فصلنامه                                                                178

 . است ناراضی نداده  شکل  را آن قواعد   که  است جهانی سیستم از بخشی  اینکه  از چین  -

 دهند.می  آموزش ماندارین زبان و  کنفوسیوس تعلیمات جهان سراسر در  کالس  و موسسه 700-

 و  اروپا  قاره  تقلبی  کاالی  درصد   80،(8:  1399فنبی،)است  چین  در  شاخص  یک   ،(تقلب )جعل-

 .  فروشندمی  مدرک خارجی دانشگاه  بانام  قالبی مدارس ،گرددمی صادر  چین از  آمریکا

توان در یک نگاه برداشت نمود، این چین میدافوس ارتش خلق    آنچه را که از موضوع مطالعه

  ای کوتاه به جغرافیا، تاریخ، وضعیت اقتصادی، ساختاراست که اساتید دانشکده عالوه بر اشاره

با جنگ    زمانهم  تقریباً تا حزب کمونیست که    دارند ، تالش  اجتماعی و نظامی این کشور-سیاسی 

و پس از جنگ جهانی دوم بر روی کار آمده است را عامل   شده  دا یپجهانی اول در این کشور  

عنوان مرجعی  ای چین )مآؤ زدونگ( همواره بهپیشرفت چین معرفی نماید. افکار رهبر اسطوره

  "مآؤ زدونگ". اساتید نظامی این دانشکده بر این باورند که  گرددمینظیر معرفی  کاربردی و کم

اسبه داده  نجات  را  چین  که  کسی  نهعنوان  بوده،  ت،  سیاسی  نبوغ  دارای  دانشمند  تنها  بلکه 

نظامی را نیز سپری    آید، هرچند که وی هیچ دورهنظامی نیز به شمار می  ای در عرصهبرجسته

 (. 1395)سعیدی،منبع پیشین،نکرده بود 

ابعاد مختلف امنیت،سیاست و اقتصاد چین در دوران آموزشی مورد اهتمام سیاستگذاران آموزشی  

 و لذا مورد توجه این پژوهش است. دافوس زمینی ارتش خلق چین است

دوم جهان قرار دارد، ولی هنوز از    که در شرایط کنونی، چین در رتبهاقتصادی هرچند    نهیزم  در

معرفی    توسعه درحالکشوری    عنوانبهسوی مقامات این کشور، اصرار بر این است که این کشور را  

تر را در پیاده نمودن  پیشرفت هرچه سریع  ای و اساتید دانشکده چارههننمایند. کارشناسان رسا

کشور معرفی گردیده    جمهورسیرئ  " شی"توسط آقای    "رؤیای چین "  بانام دانند که  طرحی می

 .(102: 1395)سعیدی، است 

 56بیش از  ی آقای »شی« بیان گردیده در نظر دارد تا با کمک  وسیلهطرح دیگری است که به

ابریشم دوران باستان را در مسیرهای دریایی و زمینی به شکل امروزی    کشور دیگر جهان، جاده 

نماید. برجسته  بازسازی  امتیازات  قاره   کارشناسان چین  بیشتر سه  نزدیکی هرچه  را  این طرح 

نمایند. صلح،  از راه زمینی و هر پنج قاره از راه دریایی به یکدیگر معرفی می  "اروپا و آفریقا  آسیا،"

جمهوری خلق چین برای ایجاد  این ایده هستند. دانشمندان    های برجسته از پیام  یت و توسعهامن

به  انگیزه دیگر  کشورهای  بین  در  مشارکت  بیشتر  اید منظور  تا  دارند  تالش  طرح،  این  ی  هدر 

با طرح چین است،   سهیمقاقابلرا که توسط آمریکا مطرح گردیده و در محتوا    "سازیجهانی"

 .(16: 1395 ،انیاحمد  ریام ) ناکارآمد جلوه دهند 
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بود که توسعه باید گفت، پیام    "المللی امنیت بین"در خصوص   این    نظامی را   این ماده درسی 

یابی به این امنیت دانست بلکه معیارهای دیگری نیز برای دست  کنندهتضمینتوان تنها راه  نمی

مطر عبارتمنظور  که  هستند  توسعهح  از؛  منطقهاق  اند  پایهتصادی  بر  اقتصاد  های  سازمان  ای، 

های  های جهانی، ارتباطات جهانی، ارتباطات قدرتهای اقتصادی و بانک سازمان  تأثیر،  نهادمردم

بابرتر ج با پدیده  هان  گسترش های پیدایش و  برطرف نمودن زمینه  تروریسم،  یکدیگر، مبارزه 

گفتگو و دیپلماسی و مواردی    سوی امنیت بر پایهر، پویایی بهتروریسم، موقعیت جغرافیایی کشو

 . دستنیازادیگر 

نیز تأثیرگذار    " امنیت ملی "الملل بلکه در برقراری  در برقراری امنیت بین  تنها نه  جانبه توسعه همه

اجرایی کشور   ار سیاسی، توان رویارویی سامانهدر باال باید ساخت  شدهگفته. همچنین به موارد  است

های گوناگون کشور را نیز باید اضافه کرد. ولی باید  همگامی و هماهنگی بخشو  فساد،   با پدیده

ها دارد. قدرت نرم  سنجی با دیگر مؤلفهاثربخشی بیشتر در هم  "قدرت نرم" ای به نامپدیدهافزود  

بهرا می فرهنگی کشور  ادیان موجود، سطح    توان شامل مواردی همچون ساختار  یا  ویژه دین 

 برخورداری از سواد و دانش مردم و توان مالی و اقتصادی کشور دانست.

ی کاربرد نیروهای مسلح در برقراری توازن قدرت در سطح ملی و  در شرایط امروز  خالصه طوربه

-بهره      های نیابتی ضروری است، ولی تروریسم و جنگ   ی و همچنین رویارویی با پدیده المللبین

  گردد می   هم در شرایط ویژه سفارش گیری از قدرت نظامی تنها در هنگام رویارویی با بحران آن

یابی به امنیت، منظور دسته هنوز شرایط بحرانی نشده است، بهو در مواقع صلح یا مواقعی ک

باید در نظر گرفت.   باشد میهای فرهنگ، علم و اقتصاد  گیری از قدرت نرم را که شامل مؤلفهبهره

  یریکارگ بهالملل، توان دیپلماسی هر کشور در کنار  که در سطح بین  گردد می همچنین اضافه  

 شگرفی در باال بردن امنیت خواهد داشت.  تأثیرقدرت نرم، 

ها باعث کارگیری نادرست آنامنیت نباید فراموش کرد که به  دهندههای افزایشدر کنار مؤلفه

ترین اداری و سیاسی از مهمکاهش ضریب امنیت خواهد شد. ساختار نادرست حکومت و فساد  

 پذیری امنیت هستند.عوامل آسیب

نکته دیگر که در دوره آموزشی دافوس ارتش خلق چین از اهمیت برخوردار است، رویکرد آموزشی  

است.   دانشکده  موضوعاتاین  پیرامون  بیشتر  تحصیلی  اول  سال  نیم  در  آموزشی  : رویکرد 

اقتصادی، نظامی و امنیتی در سطح راهبردی و فراملی بود و در نیم سال دوم این رویکرد  ،سیاسی 

طول دوره در    کندمیحث نظامی در سطح عملیاتی، راهبردی و فراملی گرایش پیدا  سوی مبابه

و عالیا  یفرماندهانالمللی،  در کنار افسران بین مشارکت ارتش چین    رتبهز میان افسران ارشد 

 .نمایندمی
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،  گروهی  مشترک، عملیات غیرنظامی، مطالعه مفاد درسی، پیرامون موضوعاتی همچون عملیات  

. باید افزود، درکنار  استنظامی، صنایع نظامی و غیره    تار نظامی کشورهای مختلف، بودجهساخ

بازدید از مرکز   ازجمله های درسی، دانشگاه به برگزاری بازدیدهایی خارج از دانشگاه  برپایی کالس

ع  سازی و صنایپلیس، مرکز مقابله با زلزله و آموزش کارکنان، صنایع کشتی  یست یضد ترورآموزش  

 . نمایدمینظامی نیز اقدام 

در کنار کالس همگانی، در  دانشجویان  ،  دافوس زمینی ارتش خلق چین  در طول دوره آموزشی

وند کالس همگانی موضوعات  ند که متناسب با رشونفری نیز تقسیم می  17یا    16ای  هدانشپایه

به    گروهی   مطالعه  موضوعات  گرددمیمحول    هاپایهدانشنیز  گروهی.  از؛    اند عبارت،  مطالعات 

ساختار نظامی کشورهای مختلف توسط دانشجویان داوطلب، رزمایش روی نقشه با گرایش    مطالعه

سیاسی در نقش عضو شورای امنیت ملی، رزمایش روی نقشه با گرایش عملیات مشترک - نظامی

کاری با ستاد  در بالیای طبیعی در نقش هم   یار یمردم  کوبی آشوب و همچنین شرکت در  و سر

 (. 57:1395)سعیدی،منبع پیشین،بحران کشور

زیر   به شرح روی نقشه  رزمایش  چهار دافوس زمینی ارتش خلق چین،  همچنین در نیمسال دوم 

 برگزار شد:

خود دارای    وزیر کشوری بودند که با همسایهدر سناریوی نخست، دانشجویان در نقش نخست-

-می ظامی در جهت حل موضوع گام برو افسران با ارائه راهکار سیاسی و ن  است اختالفات مرزی  

 ند.دار

طلبی روبرو شده و در  سناریوی دوم گویای وضعیت کشوری بود که از درون با شورش و تجزیه -

مرزی   اختالفات  دارای  همسایه  کشور  با  نیز  افسرااستبیرون  از  سناریو  این  در  فراگیر .  ن 

جمهور، در قالب عملیات  عنوان رئیس ستاد مشترک و مشاور ارشد رئیساست که به  شدهخواسته

 گیری از نیروهای پلیس، گارد ویژه و ذخیره به حل موضوع بپردازند.مشترک و با بهره

لرزه خبری بود که در سناریوی سوم در ادامه سناریوی دوم داده شد و دانشجویان  وقوع زمین   -

 پرداختند. کار میر قالب  باالترین مقام نظامی کشور باید به ارائه راهد

را به دو گروه   پایهدانش  6در سناریوی چهارم یک رزمایش دوطرفه اجرا گردید. در این رزمایش    -

دیگر در قالب  کشور قرمز ایفای    پایه دانش  3در قالب  کشور آبی و    پایه دانش  3تقسیم کردند.  

کننده و کشور آبی مأموریت پدافند را به عهده داشت. . کشور قرمز در نقش آفندنمودندینقش م 

  فرارسیدکار همدیگر خبر نداشتند تا اینکه روز ارائه  سازی مطالب، از راهدر زمان آماده  ها پایهدانش

کننده به ارائه خود یکی در میان، یکی از کشور آفندکننده و دیگری از کشور پدافند   ها پایهدانشو  
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از طرحمی بود که ضعف و قوت هرکدام  اینجا  ها  ریزیپرداختند. نکته آموزشی بسیار مفید در 

 شد. رقیب به بحث گذاشته می  هیپادانشجا توسط همان

یدات  های آموزشی دافییوس کشور چین به تفکیک دروس نظری و عملی در حوزه تهدسرفصل

 دو جدول زیر احصاء گردیده است. در  (57: 1395) سعیدی، آینده:

 دروس آموزشی دافوس ارتش خلق چین ( 4جدول )

 ( 58: 1۳95)منبع: سعیدی، 

 عنوان درس ردیف 

 ای، مدیریت بحران امنیت منطقه  1

 تهدیدات سایبری  2

 قوانین فضا  3

 نظامی  اتیعملکاربرد ماهواره در   4

 مقابله با تروریسم  5

 )جنگ عراق( عملیات روانی نظامی   6

 غیراز جنگ، )عملیات ضد تروریسم(عملیات نظامی به 7

 تفکر نظامی  8

 امنیت ملی  9

 محیطیای و زیست بحران هسته 10

 ی ژئواستراتژی هاه ینظر 11

 توسعه های امنیتی کشورهای درحال چالش  12

 عملیات مبارزه با تروریسم 13

 های ضد تروریسم همکاری المللی و  تروریسم بین 14

:  )منبع های آموزشی دروس عملی دافوس کشور چین در حوزه تهدیدات آیندهسرفصل ( 5جدول )

 ( 1۳95سعیدی،

 عنوان درس ردیف 

 عملیات مشترک  1

 غیراز جنگ عملیات نظامی به 2

 تفکر نظامی  3

 دفاع ملی ساختار نیروهای مسلح 4

 استراتژی هنر رهبری و مدیریت   5
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 عنوان درس ردیف 

 ی خاکیآبعملیات   6

 بازدید از مراکز نظامی و غیرنظامی  7

 المللی و همکاری ضد تروریسمتروریسم بین 8

9 
محیطی و چگونگی حفاظت از  های زیست تهدیدات آینده در حوزه 

 آن

 جنگ کالسیک و هدایت تیپ و لشکر درآفند و پدافند  10

 بازی جنگ جز مرحله  دوره طراحی مشترک به  11

 شناسی پژوهش روش

اطالعات و علوم    ی تحقیق و توسیعهترین مرحلهصیلیترین و امهم روش پژوهش تطبیقی اسیت،

دهند روش تجربه است. دو شیوه کلی که محقق را در این امر یاری می پردازینظریهبشر مرحله 

در علوم    هافرضیییهایش روش اصییلی بازبینی  مای اسییت. تجربه و آزایش و روش مقایسییهمو آز

اجتماعی را همسییان    هایپدیدهطبیعی اسییت. در اغلب اوقات ممکن نیسییت که عوامل مؤثر بر 

آزمون نهاد و بررسیییی کرد.    م مجزا نمود و در بوتهایشیییگاهی از همعلوم طبیعی در شیییرایط آز

ای دیگر روی آورد که متفیاوت با  توان برای بررسیییی سیییازمان و مدیریت به شییییوهمی روازاین

تطبیقی اسییت. این روش    یمطالعههای بررسییی علوم طبیعی اسییت و این شیییوه همان  روش

ها مشیییکل  رایط طبیعی حاکم بر آنپدیده و با اسیییتفاده از شییی  هم نهادن دو  مطالعه با در کنار

ز را در این  کیارسیییا  ایشییییوهکنید و  هیای علوم طبیعی در علوم اجتمیاعی را رفع میکیاربرد روش

 .(67: 1389)الوانی و سلطانی،  دهدزمینه به دست می

پدیده. محقق   منظور دریافت وجوه شباهت یا اختالف بین دو ی تطبیقی یعنی بررسی بهمطالعه

وارد   اطالعات  گردآوری  و  اخبار  کسب  از  خود    ی مرحلهپس  علمی  فعالیت  به    شود میدوم  و 

های آموزشی دنیا  پردازد. مطالعات تطبیقی در نظامبندی، تطبیق و مقایسه میسنجش و طبقه

از طریق کاوش ی  ها ها در نظامهای اجرایی آنآموزشی و شیوه  هایبرنامههای تطبیقی در  که 

در پژوهش حاضر محقق  گیرد و هدف آن ارتقای سطح یادگیری است.مختلف آموزشی صورت می

-چین، با دافوس ارتش ج.ا.ا می  دافوس زمینی ارتش خلق به مقایسه تطبیقی سرفصل دروس  

 پردازد. 

جامعه   با مصاحبه  انجام  و    توصیف  محقق در راستای انجام تطبیق این دو سرفصل آموزشی ابتدا به

های  ، همچنین شاخصد دهمیوتحلیل قرار  مورد تجزیه  را  آن  صورت کیفیو به  پردازدمیخبرگی  

وتحلیل قرار خواهند گرفت. با  صورت کمی از جامعه آماری مورد پرسش و تجزیهها بهاین متغیر
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نوع  د شد.با رویکرد آمیخته انجام خواه شده گردآوریوتحلیل اطالعات  توجه به این موارد تجزیه

  آجااساتید و خبرگان دافوس    . جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیهاست.کاربردی    تحقیق 

آشنا باشند و همچنین   آجابوده و به اصول آموزشی دافوس    نظرصاحبهستند که در حوزه آموزش  

از انجام  در این تحقیق پس    ..باشندرا طی کرده  چین،    ارتش خلق   زمینی   دوره دافوس کسانی که  

نظرات   به    نظرانصاحبتوسط    شدهارائهمصاحبه،  منابع موجود نسبت    وتحلیل تجزیهو مطالعه 

اقدام   از    آمادهپرسشنامه    ضمناً  .شودمیکیفی مطالب موجود  از اخذ نظرات کارشناسی  و پس 

و کارشناسان موجود، تجزیه توصیفی  متخصصین  به   ازآن پسو    آیدمی  به عملوتحلیل  نسبت 

 وتحلیل آمیخته اقدام شده است.تجزیه
ای است. بدین ترتیب که محقق از اسناد،  روش گردآوری اطالعات به دو شیوه میدانی و کتابخانه

آیین مینامهمدارک،  بهره  تطبیقی  روشی  به  چین  و  ایران  دو کشور  آموزشی  قوانین  و  برد،  ها 

های پیشنهادی  سرفصل  نهایتاًو    آوردهعملای به  ز مصاحبهنی  نظرانصاحبهمچنین از خبرگان و  

در بخش کمی با استفاده از یک   را به قضاوت جامعه آماری خواهد گذاشت تا اعتبار سنجی نماید.

تفاوت بسته   سؤال   15و    شناختی جامعه   سؤال   3)   سؤالی   18پرسشنامه   میزان  شباهت (  و  های  ها 

ها   دستورالعمل عموماً  و دافوس کشور چین مشخص گردیده است.    آجا های آموزشی دافوس  سرفصل 

از کتاباند، ترجمههای آموزشی و مطالبی که عیناً آورده شدهو سرفصل  هانامهآیینو   های  ای 

نشریه از  یا  و  بوده  تأیید  مزبور  به  معتبری هستند که  و مقاالت  و کارشناسان    نظران صاحبها 

 اند. رسیدهمحترم 

 هایافته  وتحلیلتجزیه

 برنامه آموزشی دافوس ارتش ج.ا.ا و دافوس ارتش خلق چین است.  مطالعه تطبیقیپژوهش در پی  

دالیل بسیاری    سرفصل دروس دافوس زمینی ارتش خلق چین با دافوس آجا  تطبیقی  بررسیبرای  

ها  کنیم. در این وابستگی دولت نخست آنکه ما در دنیایی وابسته به هم زندگی می : است موجود

نیز تابع قوانین   نظامیکنند. از سوی دیگر بخش  ای ایفا میکشورها نقش عمده  ارتش تبع آن  و به

سیاست با  آن  رفتارهای  و  بوده  دولتی  مقررات  میو  تنظیم  دولتی  هم  های  حال  این  در  شود. 

 باید تفکر و نگرشی جهانی داشته باشند. فرماندهان و افسران بخش نظامیو هم  مدیران دولتی 

های فکری ناشی از محصور شدن در  های مختلف محدودیتها یا نظامفرهنگ   دوم آنکه مطالعه

ترتیب ارتش  اینبهدهد.  سوی ادراکی فراتر از آن سوق میو ما را به  دی زدایقالب فرهنگ ملی را م 

 ای و جهانی خواهد داشت. آمادگی حضور در معادالت منطقهکشور متبوع 

  آموزشیبا گسترش تعداد متغیرهای    سرفصل دروس دافوستحلیل تطبیقی    و   سوم آنکه تجزیه

 انجامد.ی مطالعاتی به افزایش مبانی علم و آگاهی میدر یک زمینه
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ساختن ما از چارچوب با خارج    های آموزشیدروس و سرفصلوتحلیل تطبیقی  چهارم آنکه تجزیه

بستر عمل ما را تشکیل می دهند به گسترده شدن آگاهی ما از امکانات  مفروضاتی که معموالً 

 کند. کمک می آموزشی و مبانی تئوریک

سرفصل آموزشی دافوس آجا با دافوس ارتش خلق   تطبیقی   ترین دلیل مطالعهپنجم اینکه مهم

و  ط ی کند شناخت و درک صحیحی از محمک میک آموخته  یک افسر دانشاین است که به    چین

عمل    اشتباه کمهای ستادی  ریزی و بررسیو در انجام طرح  به دست آورد   ای ملی و منطقه  فرهنگ

 کند. 

ای کوتاه به جغرافی، تاریخ، وضعیت اساتید دانشکده عالوه بر اشاره  در دافوس ارتش خلق چین، 

، تالش  -اقتصادی، ساختار سیاسی  این کشور  نظامی  و  که    دارنداجتماعی  کمونیست  تا حزب 

با جنگ جهانی اول در این کشور پیداشده و پس از جنگ جهانی دوم بر روی کار    زمان هم  تقریباً

ای چین )مآؤ زدونگ( همواره آمده است را عامل پیشرفت چین معرفی نماید. افکار رهبر اسطوره

 .  گرددمینظیر معرفی عنوان مرجعی کاربردی و کمبه

رویکرد آموزشی بیشتر پیرامون موضوعات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در سطح راهبردی  

سوی مباحث نظامی در سطح عملیاتی، راهبردی و فراملی گرایش پیدا  به  سپسو فراملی بود و  

 کند.  می

گروهی،    ، مطالعه،، عملیات غیرنظامی ،ی، پیرامون موضوعاتی همچون عملیات مشترکمفاد درس 

نظامی، صنایع نظامی و غیره است. دانشگاه به برگزاری    ساختار نظامی کشورهای مختلف، بودجه

تروریستی پلیس، مرکز مقابله با  بازدید از مرکز آموزش ضد  بازدیدهایی خارج از دانشگاه ازجمله

ساختار    . مطالعهنمایدمیسازی و صنایع نظامی نیز اقدام  زلزله و آموزش کارکنان، صنایع کشتی

سیاسی در نقش عضو شورای امنیت ملی،  -با گرایش نظامی ، رزمایش روی نقشه  نظامی کشورها 

با گرایش عملیات مشترک و سر مردم  کوبی آشوب و همچنین شرکت در  رزمایش روی نقشه 

د  ی اری طبیعی  بالیای  و در  کشور  بحران  ستاد  با  همکاری  نقش  برگزار   رزمایش   ر  نقشه  روی 

غیراز جنگ، )  عملیات نظامی بهدروس مهارت ستادی تیپ و لشکر، تفکر نظامی چین،    .شودمی

دی چریک، نبرد  آفن    های تاکتیک مشترک )بررسی جنگ عراق، نبردمقابله با تروریسم(، نظریه

ها در آفند و پدافند، تمرینات تاکتیکی،جنگ کالسیک، بررسی  کارگیری رستهپدافندی چریک، به

منطقه عملیات، رزمایش کالسیک برای مقابله با آمریکا، از مطالعه اسناد و مدارک دافوس چین 

در    کشور چین از اهمیت زیادی برخوردارند. یرو  ش یپاحصاء گردید، که برای مقابله با تهدیدات  

اند تصویر از جامعه خبرگی که تجربه هر دو دانشگاه را داشته  جداول زیر وجوه اشتراک و افتراق

 گردیده است: 
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تطبیق برنامه آموزشی و سرفصل دروس دافوس آجا و دافوس زمینی ارتش خلق چین به دو شیوه 

انجام گردیده است. در شیوه نخست تطبیق از طریق مطالعه اسناد و مدارک انجام گرفت و سپس  

اند و برگان و دانشجویانی که دوه دافوس زمینی ارتش چین را گذراندهنامه از خ از طریق پرسش

 گردد:به شرح جدول زیر انجام می 
 کشور چین با دافوس   آجادروس دافوس های سرفصلمقایسه شباهت  ( 6) جدول

  )منبع: نگارندگان( 

 میزان است؟ های دروس دافوس آجا با دافوس  کشور چین، در دروس به شرح ذیل به چه شباهت سرفصل
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1 

درس  

ریزی  طرح

عملیات  

دافوس آجا و  

درس اعمال  

ستادی تیپ  

و لشکر  

دافوس کشور  

 چین

4 8 4 10 4 ۳٫۰۷ ۱٫۷۲ 
۰٫۵۳۳

۴ 
8 

2 

درس جنگ  

کالسیک  
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پیاده 

موتوریزه و  

پیاده مکانیزه  

در آفند و  
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دافوس کشور  

 چین
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۰٫۴۷۸

۷ 
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3 

درس  
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روی نقشه  

تیپ پیاده 

مکانیزه و  

تیپ 

موتوریزه  

دافوس کشور  

 چین

4 

درس  

رزمایش روی  

نقشه  

مشترک 

خاکی  آبی

دافوس آجا و  

درس  

عملیات  

خاکی در  آبی

جزیره جین  

من و اجرای  

عملیات  

خاکی  آبی

آمیز  موفقیت

جیانگ شوان  

دافوس کشور  

 چین

2 6 10 10 2 ۳٫۱۳ ۱٫۰۹ 
۰٫۴۸۷

۷ 
3 

5 

درس محور  

شناسی  

دافوس آجا و  

درس تور  

مطالعاتی  

شانگهای  

دافوس کشور  

 چین

2 10 12 4 2 ۲٫۸ ۰٫۹۹ 
۰٫۴۹۸

۳ 
6 

6 

درس نظریه  

راهبردی  

دافوس آجا و  

درس  

تفکرات  

نظامی چین  

2 7 12 7 2 ۳ ۱٫۰۳ 
۰٫۴۹۰

۷ 
5 
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  - )سان تزو

مائو زدونگ(  

دافوس کشور  

 چین

7 

درس  

های  جنگ

نامنظم  

دافوس آجا و  

درس  

های  نظریه

تاکتیک  

)نبرد آفن  

دی چریک(  

دافوس کشور  

 چین

2 6 10 10 2 ۳٫۱۳ ۱٫۰۹ 
۰٫۴۸۷

۷ 
4 

8 

درس  

رزمایش  

کالسیک  

دافوس آجا و  

درس  

های  شیوه

کالسیک  

جهت مقابله  

با ارتش  

آمریکا  

 دافوس 

 کشور چین  

10 7 7 4 2 ۲٫۳۷ ۱٫۶۲ 
۰٫۵۹۴

۱ 
9 

9 

درس  

وتحلی تجزیه

های  ل جنگ

اخیر دافوس  

آجا و درس  

عملیات  

روانی نظامی  

)بررسی  

عملیات  

روانی در  

جنگ عراق(  

4 4 7 10 5 ۳٫۲۷ ۱٫۶۵ 
۰٫۵۱۶

۱ 
7 
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 با دافوس  کشور چین  آجا آمار توصیفی مربوط به  اختالف دروس دافوس ( 7)جدول 

 )منبع: نگارندگان( 

 های ذیل به چه میزان است؟ کشور چین، در مؤلفهبا دافوس   آجاتفاوت دروس دافوس 

ف 
دی

ر
 

 عنوان درس 

1 ۲ ۳ 4 5 

ن
گی

یان
م

 

س
یان

وار
 

ت
را

یی
تغ

ب 
ری

ض
 

ت
وی

اول
 

ف
ی ضعی

خیل
 

ف
ضعی

ط 
متوس

 

باال
بسیار  

باال
 

1 

درس جنگ  

 ناهمتراز 

 ( آجا )دافوس  

2 7 5 12 4 ۳٫۳ ۱٫۳۹ ۰٫۴۹۸۹ 5 

2 

درس رزمایش  

 ناهمتراز  

 ( آجا)دافوس 

2 12 5 7 4 ۲٫۹۷ ۱٫۴۸ ۰٫۵۲۴۶ 13 

3 

درس جنگ سایبری  

  c4Iمبتنی بر 

 ( آجا)دافوس 

2 7 7 10 4 ۳٫۲۳ ۱٫۳۶ ۰٫۵۰۰۳ 6 

4 

ریزی  درس طرح

نیروی انسانی  

 ( آجا)دافوس 

2 13 7 6 2 ۲٫۷۷ ۱٫۱۵ ۰٫۵۱۳۴ 9 

5 
درس  

 ( آجا جنگال)دافوس 
2 14 5 7 2 ۲٫۷۷ ۱٫۲۲ ۰٫۵۱۹ 10 

6 

ریزی  درس طرح

تمرینات تاکتیکی 

 ( آجا)دافوس 

2 15 5 6 2 ۲٫۷ ۱٫۱۸ ۰٫۵۲۰۸ 12 

7 

درس عملیات  

غیراز  نظامی به

جنگ)برای بالیای  

طبیعی، مقابله با  

های تارشگری(  گروه

2 6 7 13 2 ۳٫۲۳ ۱٫۱۵ ۰٫۴۸۷۴ 3 

دافوس کشور  

 چین

 %10.10 %8.67 % 26 %30.37 %20.73 %11.10 میانگین 
4.43

% 
- - 
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)دافوس کشور  

 چین( 

8 

درس آموزش  

شناخت تهدیدات  

)دافوس کشور  

 چین( 

2 14 5 7 2 ۲٫۷۷ ۱٫۲۲ ۰٫۵۱۹ 11 

9 

درس دفاع شهری  

)دافوس کشور  

 چین( 

4 7 7 8 4 ۳٫۰۳ ۱٫۶۲ ۰٫۵۲۹۲ 14 

10 

درس جنگ  

اطالعاتی )دافوس  

 کشور چین( 

3 4 15 5 3 ۳٫۰۳ ۱٫۱۴ ۰٫۴۹۶۳ 4 

11 

ریزی  درس طرح

عملیات بر پایه  

فرماندهی کنترل  

فضا محور)دافوس  

 کشور چین( 

2 12 10 4 2 ۲٫۷۳ ۱٫۰۳ ۰٫۵۰۵۵ 7 

12 

سازی  درس شبیه

جنگی )دافوس  

 کشور چین( 

3 6 5 12 4 ۳٫۲۷ ۱٫۵۱ ۰٫۵۰۸ 8 

13 

درس تهدیدات  

  هایحوزهآینده در 

زیست و  محیط

چگونگی حفاظت از  

آن)دافوس کشور  

 چین( 

2 3 9 11 5 ۳٫۴۷ ۱٫۲۲ ۰٫۴۸۱۹ 2 

14 

درس قوانین فضا،  

کاربرد ماهواره در  

عملیات نظامی  

)دافوس کشور چین،  

 هوایی( 

2 2 7 14 5 ۳٫۶ ۱٫۱۴ ۰٫۴۷۲۹ 1 

15 

درس تمرینات  

تاکتیکی مرکب  

مانور   - )سازمان(

بین دو یگان،  

پاسگاه فرماندهی  

5 9 11 3 2 ۲٫۶ ۱٫۲۱ ۰٫۵۳۱۴ 15 
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)دافوس کشور  

 چین( 

 - - % 4.53 % 10.10 % 10.43 % 27.77 % 24.43 % 29.10 % 8.23 میانگین 

 

شماره   توصیفی  جداول  به  توجه  شماره    6با  سایبری،   عملیات،  7و  تفکر    روانی،تهدیدات 

نظامی،عملیات مشترک، جنگ کالسیک و هدایت تیپ بین دافوس ارتش ج.ا.ا و ارتش خلق چین 

و درس تیپ پیاده موتوریزه و پیاده مکانیزه در    آجابین جنگ کالسیک دافوس    مشترک است.

و درس کار روی نقشه تیپ   آجاآفند و پدافند ارتش خلق چین، درس رزمایش کالسیک دافوس 

دافوس   خاکیآبدرس رزمایش روی نقشه مشترک  انیزه و موتوریزه دافوس کشور چین،  پیاده مک

آمیز جیانگ  موفقیت  خاکی بآملیات  در جزیره جین من و اجرای ع   خاکی آبیو درس عملیات    آجا

و درس تور مطالعاتی شانگهای دافوس   آجا درس محور شناسی دافوس  شوان دافوس کشور چین،  

چین دافوس  ،  کشور  راهبردی  نظریه  درس  سا  آجادر   ( چین  نظامی  تفکرات  درس  و و  نتز 

های تاکتیکی  و درس نظریه آجاهای نامنظم دافوس درس جنگ مائوزاونگ( دافوس کشور چین، 

های  و درس شیوه  آجادرس رزمایش کالسیک دافوس    ، ) نبرد آفندی چریک( دافوس کشور چین

 شباهت وجود دارد.  با ارتش آمریکا دافوس کشور چین کالسیک جهت مقابله

ظر بر دروس است که ارتش خلق نا   دو ارتش ق برنامه آموزشی دافوس  سوی دیگر وجه افترا  از

از آن برخوردار   اما دافوس ارتش جمهوری اسالمی  این دانشکده دارد  برنامه آموزشی  چین در 

  ،سمی ضد ترورعملیات    قوانین فضا،  مدیریت بحران،،  ایو به شرح زیر است: امنیت منطقه  نیست

ملی، هسته  امنیت  همکاری  زیست- ایبحران  ترورمحیطی،  استراتسمیضد  مدیریت  درس   ژی.، 

با  طرح اندکی  فرماندهی کنترل فضا محور) دافوس چین( دارای اختالف  بر پایه  ریزی عملیات 

هوایی    آجادافوس   نیروی  بودن  محور  تجهیزات  به  کشور  دو  زیرا  درس دارند  اعتقاداست   .

است. درس   آجاسازی جنگی) دافوس کشور چین ( دارای اختالف زیادی با دروس دافوس  شبیه

زیست و چگونگی حفاظت از آن)دافوس چین( دارای اختالف های محیطتهدیدات آینده در حوزه

  -سازمان( مانور بین دو یگاناست. درس تمرینات تاکتیکی مرکب)  آجازیادی با دروس دافوس  

 باشد. می آجاماندهی)دافوس کشور چین( دارای اختالف اندکی با دافوس پاسگاه فر

تهدید نقطه عزیمت تحلیل سرفصل دروس دافوس دو ارتش ج.ا.ا و ارتش خلق چین است، اما  

مبین مواجهه  ج.ا.ا  ارتش متفاوت است. سرفصل دروس دافوس لگوی مواجهه با تهدید دو ارتش ا

با تهدید دارد.   کیاستراتژای  ارتش خلق چین مواجهه  مینی نیروی ز  تاکتیکی با تهدید است اما 

دارد اما ارتش خلق چین در    تأکیدارتش ج.ا.ا بر آرایش تیپ در رزم کالسیک و رزم ناهمتراز  
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ریزی دارد. ارتش خلق چین برای مواجهه ای و جهانی برای مواجهه با تهدید برنامهسطح منطقه

طبیعی در سرفصل دروس این دانشکده برنامه دارد اما در دروس محیطی و  های زیستبا بحران

ریزی است. همچنین در مواجهه با  و سرفصل دروس آموزشی ارتش ج.ا.ا این نکته نیازمند برنامه

 ای ندارد. تروریسم نیز ارتش ج.ا.ا برنامه

لت حاکم  دو  عنوانبهارتش خلق چین در هنگامه جنگ و بحران    نیروی زمینی  نکته دیگر عاملیت 

 است اما در برنامه آموزشی ارتش ج.ا.ا چنین سرفصلی وجود ندارد. 

روانی در جنگ عراق، روش روانی در کشور چین،  بررسی عملیات  بازدارندگی در عملیات  های 

خنثیروش عملیات  های  روانی،  عملیات  عملیات    خاکی آبیسازی  اجرای  من،  جین  جزیره  در 

ن، بازدیدهای میدانی، بازدید از مرکز تحقیقاتی نانجینگ در  آمیز جیانگ شواموفقیت  خاکیآبی

  . شودمیدافوس کشور چین تدریس و آموزش داده 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

سرفصل دروس دافوس ارتش ج.ا.ا و ارتش خلق چین مبتنی بر   مطالعه تطبیقی پژوهش حاضر  

ای سرفصل دروس آموزشی دو ارتش  تهدیدهای دو کشور است.گروه محققین به بررسی مقایسه

ج و پیشنهادهای پژوهش؛ زیرا پرداختند. نوآوری پژوهش هم در موضوع پژوهش است و هم نتای

و یا   هابحرانو یا فضاهای تهدیدآمیز مانند  های احتمالی سرفصل دروس دافوس ارتش ج.ا.اخالء

 ای عیان گردید. آموزشی است در این بررسی مقایسه ریزیبرنامهنیازمند پدیده تروریسم که 

های آموزشی دافوس با سرفصل  آجاهای آموزشی دافوس  نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی سرفصل

سرفصل مناسب برای دافوس   ارائهچین با توجه به تهدیدات آینده و    نیروی زمینی ارتش خلق

 مبین ضرورت تغییر در سرفصل و برنامه آموزشی دافوس آجا بر اساس پیشنهادی زیر است: آجا

ریزی عملیات بر درس قوانین فضا، کاربرد ماهواره در عملیات نظامی، طرح گردد میپیشنهاد   -1

، تحت عنوان یک دوره یا واحد درسی در دافوس ارتش ج.ا.ا حورپایه فرماندهی و کنترل فضا م 

 قرار گیرد. موردمطالعه 

بهره  گردد میپیشنهاد    -2 دافوسبا  تجربه  از  چین  زمینی   گیری  خلق  با  ارتش  مقابله  درس   ،

 ریزی گردد ارتش ج.ا.ا برنامه تروریسم، درس مدیریت بحران، و مدیریت استراتژیک در دافوس

با توجه به روابط مناسب جمهوری اسالمی ایران با کشور روسیه و چین   گردد میپیشنهاد    -3 

 های مشترک با این دو کشور صورت پذیرد.اقدامات الزم در خصوص رزمایش

های تارشگری و تروریسم  در خصوص مقابله با گروه  ارتش ج.ا.ادافوس    در   گردد یم پیشنهاد    -4

ریزی  شود، در خصوص دفاع غیرشهری و طرحالب عملیات غیرجنگی آموزش داده  سرفصلی در ق
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ایجاد  هایی مانند زلزله، سیل، کمبود آب و مواد غذایی سرفصل مناسب  عملیات و برآورد بحران

 گردد دارد  

و   موردمطالعهخیر آمریکا در حوزه دریا، هوا و زمین  های سه دهه اجنگ   گرددمیپیشنهاد    -5

 ارزیابی قرار گیرد 

تغی  گرددمی  شنهادی پ  -6 به  توجه  دافوس  یبا  تهدیدات،  حوزه  در  فراوان  با    آجارات  متناسب 

اقدام    مطابق نتایج حاصله از این تحقیق  سرفصل دروس   بهینه کردن رو نسبت به  تهدیدات پیش

 الزم را انجام دهد. 

   ی قدردان 

رساندند، کمال تشکر و امتنان بعمل    ی ار ی   ق ی تحق   ن ی انجام ا   ی که ما را در راستا   ی زان ی عز   ی از تمام   ان ی پا   در 

 . د ی آ ی م 

 

 منابع 

های آموزش الکترونیکی در  (. چالش1399زاده مرتضی. )ابوالحسنی محمد؛ میرزایی یاسی و حنیفه •
 المللی جهش تولید و اثر آن بر اقتصاد ایران.کنفرانس بین  دوره کرونا.

تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی    . بررسی(1381اعظم. )    ،مالئی نژاد  و  طیبه  ،کاشان  جمعهامام •

 . 31 -72(: 19)6. های آموزشیفصلنامه نوآوری . نالگویی برای ایرا ئهچند کشور جهان و ارا

ابریشم جدید چین )اهداف،موانع و چالش 1395).  بهرام  ،انیاحمد  ریام • ابتکار جاده  فصلنامه  ها(.  (. 
 . 9 -42(:  36)9 .المللبینمطالعات روابط  

 همکاران(. تهران. نشر مهراندیش. . )ت: پوریا حسنی و یک سرزمین موعود(. 1399. )کبارا ،اوباما  •

 .انتشارات سمت .تهران .وپرورش تطبیقیآموزش (.1379. )احمد ،آقازاده •

و تغییر موازنه قدرت   21ژئوپلیتیک در قرن    هایرقابتمعمای چین.  (.  1398محمدحسین. )  ،باقی •
گذاری  شورای سیاست   .ترجمه محمدحسین باقی  مجموعه مقاالت/گردآوری، تلخیص و  .در شرق آسیا

 الضرب.. تهران. انتشارات امینیزدی زادهسعید اردکان :ویراستار .بهراد مهرجو ؛ مصطفی درویشی

تهران. انتشارات دانشگاه امام    و تهدیدات آینده.  رعاملیغ پدافند  (.  1390غالمرضا. )  ،فراهانی جاللی •

 حسین. 

)  ،ایخامنه • نیر(.  1388سیدعلی.  مشترک  مراسم  در  کردستانبیانات  استان  مسلح  مورخ   وهای 
23/02/1388           . 

 . دافوس آجا.گزارش تحصیلی آموزشی در دافوس ارتش چین تهران(.  1395عباس. ) ،سعیدی •
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های برنامه درسی جهت ای مدل(. بررسی مقایسه1391اسماعیل. )  ،پور  کاظمنوشین و    ،یبهرام  شاه •

همایش ملی تغییر در برنامه درسی  ارائه مدل برنامه درسی نظام آموزشی ایران )با تأکید بر معلمان(. 
 های آموزش پرورش.دوره

 . تهران. انتشارات دافوس. تاریخچه دافوس ارتش جمهوری اسالمی ایران(.  1395محمدرضا. )  ،شیدایی •

گذاری در آموزش (. ارائه مدل ادراکی سیاست1396حورا. ) ،و سودی . نیره ،بهنام؛ سیدنظری،  طالبی •

 .  113 -130(: 65)27.  فصلنامه رهیافتو پرورش ایران. 

 رشد. توپرورش تطبیقی. تهران. انتشارا (. آموزش1371)محمدعلی.   ،فرجاد •
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