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 های آینده فرماندهی در صحنه جنگ الگوی توانمندسازی عمومی

 جمهوری اسالمی ایران

1علیرضاشیخ

2*مهدیصمیمی

 
  چکیده
زمانهرازعصرحاضردرتغییراینسرعتوبودهتحولوتغییرحالدرهموارهجنگماهیت

صحنهبیشتردیگری فناوری پیشرفت و زمان گذر با و است پیچیدهبوده جنگ وهای تر

میگسترده جنگتر خصوص در مطالعه به نیاز تغییرات همین و وگردند آینده های

فرماندهیضروریتوانمندی حوزه در مخصوصاً آنرا با میهایمقابله اصلیتر مسئله نماید.

 که است این مولفهتحقیق و ابعاد های فرماندهیتوانمندسازالگوی عمومی صحنی ۀدر

گیریکاربردیواینتحقیقازحیثجهتکدامند؟رانیایاسالمیجمهورهایآیندهجنگ

باشد.ابتدابهروشتحلیلکمی(می-اکتشافیوازنوعترکیبی)کیفی-حیثهدفتوصیفی

محتواوبامطالعهپیشینهوادبیاتنظریومصاحبهباخبرگان،وکدگذاریباز،توانمندسازهای

ساختهوتفادهازپرسشنامهمحققهایآیندهشناساییوسپسبااسفرماندهیدرصحنهجنگ

اند،تعیینشدندسپسهاییکهبارعاملیموردقبولراداشتهتحلیلعاملیاکتشافی،شاخص

بندیشدهبااستفادهازنظرخبرگانانجامهایدستهبندیوکدگذاریمحوریشاخصمقوله

دانشآموختگاندانشگا جامعهآماریتحقیقشاملاساتیدو عالیدفاعملیبهشدهاست. ه

استفادهازفرمولکوکرانبهتعداد199تعداد نفربرآوردشده85نفربودهوتعدادنمونهبا

بُ نتیجهتحقیقچهار در برتوانمندسازیعمومیفرماندهیدرصحنهاست. عداصلیاثرگذار

شاملجنگ یراهبردلیتحلهایآینده هفتشاخص(، مهارتراهبرددانش)با سهیو )با

 فرماندهرتیبصشاخص(، شاخص(، سه با ( ارائهراهبردیریگمیتصمی شاخص( دو )با ی

گردیدهاست.

 های کلیدی:واژه
 .های آینده، صحنه جنگ، فرماندهی الگوی توانمندسازی، جنگ
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  مقدمه

راهبردهاىانتخابیاوتوسعهوتحقیقطریقازتابودندصدددرهاسازمان،گذشتهدههدودر

یابنددسترقابتیمزیتبهمناسب سازمانراهبردهاىوباالهاىفناوریبهدسترسیاگر.

.بودخواهدآنانبرایدسترسغیرقابلمزیتیتوانمندانسانینیروی،باشدممكنرقباتوسط

امروزهکهمتعهدوشایسته،پذیرریسك،نوآورومبتكر،خالقافرادیعنیتوانمندانسانینیروی

استهاسازمانرقابتیابزارترینمهم بالقوهظرفیتنیستندقادرمدیرانهاسازمانبیشتردر.

گیرندکاربهراکارکنان حداکثربرایشرایطیآوردنفراهمومشكلاینرفعبرایبنابراین.

عنوانباجدیدیبحث،افراداستعدادهایوتجربه،مهارت،داناییازسازمانوریبهره

مدیریتحوزهموضوعتریننویدبخشوترینمهمبهسرعتبهکهشدمطرح1توانمندسازى

گردیدتبدیلانسانیمنابع منبعمهمترینسازمانمدیران،هاسازمانکارکنانهمهبیندر.

اندشدهشناختهراهبردی ،سازمانرشددرفرماندهانومدیرانکنندهتعیینتأثیردلیلبه.

و،دانشافزایشبهاصلیاولویت استیافتهاختصاصآنانهایمهارتتوسعهانگیزش

(.1388،وهمكاران)احمدوند

ادبیاتدرآنمفهوملیكن؛شدرایجبعدبه1980دههاز2کارکنانتوانمندسازىهژوا

دارددیرینهایریشه،مدیریت حداکثرکارگیریبهوکارآییافزایشبرایهاییراهجستجوی.

یكیسازمانیهایهدفتحققجهتدرکارکنانهاىتوانائی هاىدغدغهوضوعاتمواز

.استبودهمدیریتعلمنظرانحبصاومدیرانهمیشگی اینبین، هاینیروىفرماندهاندر

ازوجهبهترینبهنندتوامىزمانى،امنیتدفاعازکشوروایجادلیناصلیمسئوعنوانبهمسلح

،بهترینازآنمدیرانوفرماندهانخصوصبهوکارکنانکهندبرآیمأموریتاینانجامعهده

باشندافرادوکارآمدترینتوانمندترین رفتاربرکهتأثیرىدلیلبهمدیرانوفرماندهان.

.باشندداشتهجامعهنیزبراىکنندهتعییننقشتوانندمى،دارندجامعهافرادآحادوزیردستان

،کشوردرنظمبرقرارىوامنیتتوسعهبرایهایمسلحنیرویاساسىراهبردهاىازیكى

استمدیرانوفرماندهانتوانمندسازىراهبرد ،استعدادباافرادباید،راهبرداینمبناىبر.

باوشدهشناسایىمدیریتوفرماندهىهاىپستدرشاغلکارآمدومتعهد،شایسته،خالق

هاىزمینه،آنانهاىشایستگیوهاقابلیتافزایشضمن،توانمندسازىهاىبرنامهاجرایوتهیه

.(140)همانمنبع،گرددفراهمآناناثربخشىوکارآیىافزایش

                                                           
1
. Empowerment 

2
. Employees empowerment 



29ا.ا.هایآیندهجدرصحنهجنگتوانمندسازیعمومیفرماندهیلگویا

بهراجنگاییشهاندهروکسهرروینااز.استنشدهواحدیتعریفجنگازبطورکلی

تنوعجنگ،تعریفدرتعددبنابرایناست؛ناسازگاردیگریتعریفباکهکندیمتعریفیاگونه

گوناگونتعاریف(.1389:2آبادی،غریب)تجریآوردیمپدیدنیزراآنانواعویبندطبقهدر

ینترمهمازبرخیبهکهاست،شدهارائهنظامیهایاستراتژیستتوسطجنگازمتعددیو

درآشفتگییعنیاست؛آشفتگیمعنایبه 2ور ریشهاز 1وار کلمه.شودیماشارهذیلدرهاآن

ازکشمكشونزاعراآنتوانیمرواینازصلح.وعادینظم کالوسفونکارلنظرنامید.

کردنوادارهدفشکهاستباریخشونتعملجنگپروسی،ژنرال(م1831-1780)ویتس

ماستخواستهاجرایبهحریف استسیاستادامهجنگ. فوقتعاریفبهتوجهبا. اگرالذکر

برازاستعبارتجنگ؛گفتتوانی،مبدهیمارائهجنگازمانعوجامعتعریفیكبخواهیم

برخوردراجنگتوانیمآیندهبهنگاهمنظراز.کشورچندیادوبینمسلحانهخورد

دانستآیندهدربیشترمنافعتصاحببرایکشوریاگروهچندیادومسلحانهویزآمخشونت

اما1375:388)طلوعی، ستاریشناختمحوه،یندآیجنگهادیكررو(. ،شناختیمعلوو

تأثیرهاترینمهم تـساوـنیاـشهـنازدایـیكشناختیمعلو.شتاگذهداخوهاجنگبررا

هـک وریفنایستزوری،نانوفناراـکندر ارـهمگشـندامجموعۀانعنوبهتطالعااوریفناو

شوندمیهناختـش زنشداینا. ،شناسیروانب،عصاامعلومانندهایییرمجموعهاز

یـفرعیاـهزهوـحدریعیـسودبرراـکوهشدتشكیلهنذفلسفۀویانهرامعلو،یـشناسناـبز

پزشكیـمانن زشموآ،د تاـتباطارت،اـطالعاموـعل،تـسیاس،یـشناسهـجامعورش،رـپو

وانفرمامهندسی،پزشكیمهندسی،هیوگریهاسانهر پایشو جنگاعیـفدموـعلحتیو

(.1394)کالنتری،ستادهکراپید

(2017)بهنقلازالكسیفننكو،معروف،ینظامپردازهینظرتسیکارلفونکالوزودهیبهعق

س ابراز ماهاستیجنگ و نجنگتیاست سزیها ازشودیمشخصماستیبواسطه پس .

بلوکشرقوغرب،انیجنگسردمافتنیانیوپا1991دریشوروریاتحادجماهیفروپاش

محافلکارشناسیدگاهید مبناافتیگسترشیدر تیکهبر موازنآن، در انیشكلگرفته

تغگریدروهاین ایجهانراتییبا با نظمجهاننیمواجهنخواهدشد. امروزه دستخوشیحال،

روسیوتحوالتقابلتوجهراتییتغ اند.وهنددرخطمقدمقرارگرفتهنیچه،یشدهاست،

نشاندادهاستکهكمیوستیدرقرنبیامنطقهگرانیازبازیکشورهاوتعدادنیاتیتقو

ورییباتغالمللنیکهنظامروابطبطیشرانیاست.درادهیفرانرس«خیتارانیپا»هنوزهنگامه

                                                           
1
. War  

2
. Ware 
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شتابانعیتحوالتسر ناگزیو است، جنگدیآیمشیسوالپنیاریروبرو چگونهندهیآیها:

 ؟هایآیندهچهالزاماتیداردفرماندهیجنگممكناست؟یدیجدریجنگفراگایهستند؟آ

راهبردبازنگریبهنسبتکشورهاتااستگردیدهموجبتحوالتاینازبسیاریشكبدون

برایجنگخودنظامیدکترینونظامی نمایندتجدیدنظرهایآینده وپیشرفتکهآنجااز.

یوگسالویهاینمونهازجمله)شرقیسبكبهارتشساختارباتقابلدرغربفناوریتوسعه

عراقبعثارتشوسابق اینگردیدهپیروز( گرانتحلیلبرایهاییسوژهخودموضوعاست،

بازییپیچیدههایبرنامهوهاطراحیواندیشیچارهباتااستگردیدههااستراتژیستونظامی

باگفتتوانمیبنابراین.شوندبرخوردارنظامیتهدیداتمقابلدردفاعومقابلهتوانازجنگ،

اتكاعدمونظامیهایپیمانواتحادهابرخیفروپاشیوتحوالتاینوقوعگرفتننظردر

وجدیدهایاستراتژیتهیهوبررسیضرورتقبلی،دیرینههایروشوسبكبهکشورهابرخی

عنوانتحتامروزهکهآنچه.استگردیدهچنداندوهایآیندهبرایجنگنظامیهایدکترین

وماهیتبامنطبقومتناسبنظامیراهبردیكتدوینشود،مییادآنازآیندههایجنگ

.(2-1384:4راد،سازد)کرمیمیضروریراآیندههایجنگهایویژگی

مدیراناصلیتأکیدرقابتیمزیتکسبوسازمانیتوسعهبرای1990دههدرآنكهرغمبه

بیشترسازمانیتوسعۀویافتهتغییرپارادایمایناخیرهایسالطیلیكن،بودراهبردتدوینبر

استشدهبنا-مدیرانخصوصبه-کارکنانتوانمندسازىبر نظیراندیشمندانىهاىدیدگاه.

1988)دراکر 1996)بالنچارد(، ازیكیکهدهدمىنشان(2008)هالو(2003)تربالنچ(،

فرماندهانیمدیراانتصابوپرورش،توانرزمیتوسعهدرزیربنائیومهمبسیارعوامل و ن

استتوانمندومتعهد،انگیزهبا،کارآفرین،خالق،شجاع اینضرورتکهآنچه،اینبرعالوه.

،هاقابلیتافزایشبراینیروهایمسلحازرهبرىمعظممقامانتظارکندمىبیشترراتحقیق

نیروستاینمدیرانوفرماندهانشایستگیوتدین،کارآمدی،انگیزه دیداردرایشان.

خطابنیرودرکادرسازىبرتاکیدضمن2/2/1386تاریخدرنیروهایمسلحعالیفرماندهان

باافرادونیرومندافراد،مؤمنافراد؛بگیریدجدىراکادرسازىمسئله»:فرمودندفرماندهانبه
بهمختلفسطوحازشمابرکشیدگان.بكشیدباالوکنیدشناسایىراآنها،کنیدتربیتانگیزه
توانایىهم،باشندپرانگیزههم،باشندمؤمنهم:باشندداشتهخصوصیاتىطوراینباالسطوح

 «...باشندکاردانهم،باشندداشتهکار

زایمنطقهخاورمیانهوتهدیداتآشكاروپنهانتوموقعیتبسیارتنشباتوجهبهحساسی

علیهجمهوریاسالمیایرانوقوعهرگونهجنگوتخاصمیدرسطوحمختلفدورازانتظار



31ا.ا.هایآیندهجدرصحنهجنگتوانمندسازیعمومیفرماندهیلگویا

صحنۀجنگ توانمندسازیفرماندهاندر اصلیتحقیقایناستکهعدم مسئله هاینیست.

آنهارادرفرماندهیومدیریتزیرمجموعهخودباناکامیمواجهخواهدکردواینآینده قطعاً

اگرچه اینبرهۀحساستاریخیمختلخواهدنمود. در حاضرحالدرموضوعامنیتکشور

اینکهشودمىارائههاییآموزشنیروهایمسلحمدیرانوفرماندهانهاىقابلیتافزایشبرای

صورتبهیاواستهایگذشتهقوانینسالبرمبتنیآموزشینظامچارچوبردیاهاآموزش

براساساوالًهاآموزشاین.شوندمىانجامفرماندهانردهباالخاصتدابیرراستایدرموردی

مؤثرعواملازیكیتنهاآموزشثانیاًونیستتوانمندسازیجامعهاىبرنامهقالبدروالگویك

استکارکنانتوانمندسازىبر کارکنانهایمهارتودانشتوسعهبهمنجرهاآموزشالبته.

برایسازىزمینهوبسترسازی،آموزشبحثبرعالوهسازىتوانمندفرایندلیكن؛شودمىانجام

مجموعهبرایمشخصیالگوینیروهایمسلحدرفعالًکهگیردمىبردرنیزراهاشایستگیبروز

مناسبالگوىیكفقدان:ازاستعبارتتحقیقاصلىمسألهبنابراین.نداردوجوداقداماتاین

توانمندسازىبراى وسوالاصلیتحقیقایناستکهدرصحنهجنگمدیرانوفرماندهان

کدامند؟رانیایاسالمیجمهورآیندهجنگۀدرصحنفرماندهیتوانمندسازیهامولفه
 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

 مبانی نظری مرور 

المللیروندپرشتابتحوالتاقتصادی،اجتماعیوفنّاوریچهدرسطحملیوچهدرسطحبین

هادرهاشدهواینموضوعدرکنارعدمتوانمندیسازمانمنجربهایجادعدمثباتدرسازمان

نابودیقراردادهاست.هایبزرگجهانیرادرخطرهماهنگیبااینتحوالت،بسیاریازسازمان

ها،حصولبهپایداریسازمانیترینچالشمدیریتیحالحاضردرسازماندرهمینراستامهم

تأملدراینمقوله،اثردوطرفهنكتهقابلوسپسحرکتمتوازنبهسمتبهبودوتعالیاست.

به است. همدیگر بر سازمانی تعالی و سازمانی پایداری تعاملی میعبارتو گفتدیگر توان

حصولبهپایداریسازمانیمستلزمحرکتبهسمتتعالیوبهبودبودهوهمچنیندستیابیبه

(.1389نجمی،)گرددتعالیسازمانیمنجربهپایداریوبقاءسازمانمی

 توانمندسازى تعریف

استشدهارائهمختلفیتعاریفتوانمندسازىاز باومختلفهایزماندرتعاریفاین.

اندشدهانجاممتفاوتیرویكردهای فرایندازاستعبارتتوانمندسازىکاننگووکانگرنظراز.

احساسباعثکهشرایطیشناسائیوشناساییطریقازسازمانافرادشایستگیتقویت

باهمچنینورسمیاقداماتکمكباآنهارفعجهتدرتالشوشدهآنهادرقدرتیبی
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کمكسازماندرآنهاکفایتبهکهاطالعاتیتدارکوتهیهنیزورسمیغیرفنونازگیریبهره

بالنچارد1998،474؛کاننگوو)کانگرکندمى گویدمى(. قدرتمعنایبهتوانمندسازی»:
،بخشندبهبودراخودنفسبهاعتماداحساستاکنیمکمكافرادبهیعنیاینواستبخشیدن

درونیهاىانگیزهوایجادفعالیتشوقوشورافراددر.شوندچیرهخوددرماندگییاناتوانیبر
(.2003:39،وهمكاران«)بالنچاردکنندبسیجدادنوظیفهانجامبرایراآنان

از.هستندتأثیرگذارگوناگونطرقازتوانمندسازیازکارکنانبرداشتبررهبریومدیریت

رویكردیكبهنیاز،شودگرفتهکاربهوحفظاستقرارتوانمندسازیفرهنگیكاگر،رواین

بایدمدیرانورهبرانوبودهشرایطبهوابستهآنبهدستیابیراه.شودمیاحساسبعدیچند

مفهوم(.1،2005وهمكاران)گریسلىدهندوفقشانسازمانخاصنیازهایباراتوانمندسازی

قدرتمندشــدن،»آکســفوردانگلیســیواژةEmpowerفشــردةفرهنــگدرتوانمندسازی

اســتشــدهمعنا«تواناشــدنوبخشیدنقدرتمجوزدادن، اصطالح،درواژهایــن.

بهسازمانیمفهومدرواستخودادارةبرایبخشــیدنعملآزادیوقدرتدربرگیرنــدة

 ,Lawler)استسازمانیمحیطیكهدایتوایجاددرشــهامتوفرهنگدرتغییرمعنای

دهیمجددمنابعبهتوانمندییكسازماندرایجادنوآوریوشكلتوانمندیسازمانی(.1994

براساسمدل.(Hawawini, 2004)شودداخلیاطالقمی توانمندسازپنج EFQMاما معیار

(.1389،منابعوفرآیندها)نجمی،هاشراکت،کارکنان،استراتژی،سازمانعبارتنداز:رهبری

سازمان برای سرآمدی و تعالی مسیر در ضرورتحرکت و نیاز یك امروزی های

ناپذیراست.آنچهمسلماستحرکتدرمسیرسرآمدیمستلزمتغییرمثبتوسازندهاجتناب

پذیریتدرهمهابعادسازمانیاست.چنینتغییرینیازمندارتقاءنوآوری،خالقیتومسئولی

مقوله تمامی محور که است پرواضح است. سازمانی در اشاره مورد وباالهای بوده انسان ،

الذکر،عاملکلیدیپایداریوتعالیسازمانهایفوقانسانسازمانیبادارابودنویژگیبنابراین

بودندانشومهارت -مسئولیتهایعلمیوخالقیت،ازخواهدبود.چنینانسانیضمندارا

باشد.پذیریوانگیزشکافینیزبرخوردارمی

هایمختلفیوجودداشتهکهچارچوبوراهنمایهاومدلافزارینیزروشازابعادسخت

بهسمتبهبودوسرآمدیمشخصمیحرکتسازمان هاییکهحاصلکنند.چنینمدلهارا

سازمان در تكرارپذیر تجربه و علم با ارزشطرحهایمختلفبوده، و هایریزیبرخیاصول

سازمان الزام سپس و مقولهبنیادین در متوازن بهبود و حرکت به کلیدیها و اصلی های

                                                           
1
. Greasley et al. 
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هارادرحصولبهعملكردبهترورشدسازمان،مسیربهبودوتعالیرامشخصنمودهوسازمان

انداز:انیعبارتترینالگوهایتعالیسازمبرخیازمهم.کنندمیوبالندگی،رهنمون

 جایزهملیدمینگ 

 سازمانی برایتعالی استرالیا کیفیت جایزه

 جایزهمالكومبالدریج 

 (مدلبنیادمدیریتکیفیتاروپاEFQM).
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هاحولمحورهایمشخصیازجملهشود،همهمدلهمانطورکهازجدولفوقاستنباطمی

متعالیبر هایسازمانباشند.مداریمیرهبری،منابعانسانی،فرایندها،نتایجوتأکیدبرمشتری

نهندوفرهنگتوانمندسازیرابرایدستیابیمتوازنبهاهدافسازمانیوکارکنانخودارجمی

مندوباهدایتهایمتعالیازطریقبهبودمداومونوآورینظامسازمانکنند.شخصیایجادمی

کنند.ایایجادمیخالقیتذینفعانخود،ارزشوسطوحعملكردیفزاینده

 



 (1393)الگویتعالیسازمانی، EFQMمدل شماتیک  (1) شکل
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 EFQMمعیارهای مدل تعالی 

 رهبری :معیار اول

سازندوهموارههایمتعالیرهبرانیدارندکهآیندهرابهتصویرکشیدهوآنرامحققمیسازمان

بخشاعتمادهستند.کنندوالهامهاواخالقسازمانی،ایفاینقشمیعنوانالگوبرایارزشبه

سازندتابرایحصولاطمینانازموفقیتمداوم،آیندهپذیرندوسازمانراقادرمیهاانعطاقآن

از:اینمدلعبارتندرهبریدروظایفالعملنشاندهد.بینیکردهوعكسرابهموقعپیش

عنوانالگوعملهاواخالقیاتراتوسعهدادهوخودبهانداز،ارزشالف(رهبرانمأموریت،چشم

کنند.می

دهند.ب(رهبران،سیستممدیریتوعملكردراتعریف،پایشوبازنگریکرده،بهبودمی

هادرتعاملهستند.آنشناسندوفعاالنهباج(رهبران،ذینفعانبیرونیسازمانرامی

کنند.د(رهبرانباهمراهیکارکنانسازمان،فرهنگتعالیراتقویتمی

انعطاف چابكیو از رهبران پایداریه( از مدیریتتغییر، با و دارند اطمینان پذیریسازمان

کنند.سازماناطمینانحاصلمی

 استراتژی :معیار دوم

چشمسازمان برهایمتعالیمأموریتو یكاستراتژیمتمرکز توسعه طریق از را خود انداز

درمی خطمشیذینفعانبهاجرا برنامهآورند. برایتحققاستراتژیها، اهدافوفرآیندها ها،

:هایمرتبطبامعیاراستراتژیدراینمدلعبارتندازشاخصشوند.یافتهوجاریمیتوسعه

حلیلودرکنیازهاوانتظاراتذینفعانومحیطبیرونیهامبتنیبرارزیابی،تالف(استراتژی

است.

هایسازمانیاست.هامبتنیبرارزیابی،تحلیلودرکعملكرددرونیوقابلیتب(استراتژی

شود.یافته،بازنگریوبهروزمیهایپشتیبانتوسعهیهاوخطمشج(استراتژی

ذینفعاندرمیانگذاشتهشدهواجراوپایشهایپشتیبانآن،بایهاوخطمشد(استراتژی

(.1389شود)نجمی،می

حملهجنگ،درکارترینمهمکهدارندنظراتفاقنكتهاینبرنظامیامورنظرانصاحبهمه

ویدستازرااموریرشتهسردشمناستراتژیدرگسستایجاد.استدشمناستراتژیبه

است،دشمنهایبرنامهاجرایتداوممبنایکهراعملابتكارمزیتدیگرعبارتبهوگیردمی

کردخواهدسلبویاز دریافتداشتنوخودشناختطریقازجزءهدفاینبهرسیدن.

یاافزاریسختلحاظبههمدشمنشناختمیانایندر.شودنمیمیسردشمنازمناسب

وحرکاتبرحاکمتفكرواندیشهیاافزارینرمنظرازهموجنگیماشینبهمربوطمسایل
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تفكرواندیشهبیشترایندشمنرفتاربینیپیشرونددرامارسد؛مینظربهضروریاقدامات،

شودتحلیلوتجزیهبایدکهاوست مطالعهطریقازدشمناندیشهشناختدیگرعبارتبه.

بینیپیشزمینهوگرددعیاناونظامیدانشدستاوردهایتاشودمیباعثاشنظامیادبیات

هموارهجنگماهیتکهاستایناستمسلمکهآنچه.شودمساعدعملصحنهدرویرفتار

.استبیشترمعاصرتاریخدردیگریزمانهرازتغییراینسرعتوبودهتحولوتغییرحالدر

قرارتأثیرتحترامریكاآجنگشیوهاندازهچهتامعاصررویدادهایدهدمینشانشواهدبرخی

استداده بهانسانیجمعیوپیچیدهرفتارهایسایرهمچوننیزجنگماهیتطرفیاز.

استمشكلجنگتغییرهایدورهدرکبنابراینکند؛میتغییرآهستگی ترمشكلآنازاما.

مالی،اموردرکهایگستردهتالشوسعیخالفبرکهچرااست؛تغییراتاینبینیپیش

راجنگچوندهد؛نمیرخهمیشهواقعیجنگیتجربهگیرد،میصورت...وحقوقیپزشكی،

کردتجربههمیشهتواننمیمعموالً بربایدجنگمورددرالزمتجربهکسببرایسربازان.

(.1384:13اسكیلز،کنند)اچتكیهگذشتهتجربیات

 کارکنان:معیار سوم

ارجمیهایمتعالی،کارکنانسازمان ایجادمیخودرا کنندکهدستیابیبهنهندوفرهنگیرا

هاهمچنینمنافعطرفینازطریقهمسوییاهدافشخصیوسازمانیمیسرشود.اینسازمان

مهارتبه دانشو از استفاده برای کارکنان ساختن قادر منافعمنظور راستای در خود های

لتوبرابری،برقراریارتباط،تشویققدردانیومراقبتها،ترویجعداسازمان،بهتوسعهقابلیت

یمرتبطباکارکناندرزیرمعیارهاهاایجادانگیزهوتعهدنمایند.پردازدتادرآنازکارکنانمی

:اینمدلعبارتنداز

کند.هایکارکنان،استراتژیسازمانراپشتیبانیمیالف(برنامه

یابد.توسعهمیهایکارکنانب(دانشوقابلیت

شوند.ج(کارکنان،همسوشده،مشارکتدادهشدهوتوانمندمی

کنند.طورمؤثرارتباطبرقرارمید(کارکناندرسراسرسازمانبه

.(1389شود)نجمی،ه(خدماتکارکنانجبرانشدهوازآنانقدردانیومراقبتمی
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 های آینده تبیین جنگ

هاآنازمریكاآنظامینیروهایکهوسایلیوابزارتوانایییكموبیستقرنبهجهانورودبا

تغییرفكریشالودهواساسآندرکهاستشدهجدیدیگذارمرحلهواردکنندمیاستفاده

هاآنفكریاصولوتسلیحاتدرجدیدهایفناوریتأثیرنتیجهدرگذشتهتحوالت.استیافته

بالنازموتوری،وسیلهونظامسوارهبهنظامپیادهازتوربین،وبخارموتوربهبادبانازاست؛بوده

(.1384:13اسكیلز،سرنشین)اچبدونهواپیمایودارسرنشینهواپیمایبه

نظاممعادالتوهافرصتتهدیدات،چهرهاست؛یافتهخاتمهسردجنگکهشرایطیدر

دورانیرفتهمیانازوروشنتهدیداتنیستمعلوم.استشدهدگرگونیدچارنیزالمللبین

یناشناختهتهدیداتچهبهراخودجایمحدود،منافعسربرهمیشگینزاعدرسردجنگ

رهسپاررادنیاآمده،پیششرایطدرتحولوتغییراینکهنیستمشخصوبدهددیگری

آرامشوثباتیانمودخواهدجنگوثباتیبی لزومالملل،بینسطحدرجدیدمنافعظهور.

نمایدمیچنداندوآمریكامنافعتأمینبرایرامناسبینیروییوضعیتواستراتژِیتدوین

(.1380:11،)کاگلر

کهآنراییواحدهازانیدرطولزمان،قدرتآتشومینظامیفناورشرفتیهتناسبپب

براتیهدا میخنثیو کاهشیکردنشتالش اافتهیکنند، در ازیكینهیزمنیاست.

اسلحه)یتحوالتنیچنیمنطقانیپانقطهِ:دیگویمگرانلیتحل پهای وشرفتهیمتعارف

برتمرکزآتشاست.دیبامفهومتأکروهایمفهومتمرکزنینیگزی(جایکشتارجمعهایاسلحه

نقاطیدرراستاوهاریبدونتوسلبهتمرکزگستردهنیاندهیبهطورفزانده،یمدرنآیهاارتش

درجبههیشرویبهپر،یپذبیآس ترکافتیدستخواهندیروزیپوها درمقابل، ستمیسبی.

سالحآتشعاًیسریها دقت سیهازا، پیفرماندهیهاستمیدوربرد، کنترل بهشرفته،یو

برپراکندهیاکهبهطورگستردهییروهاین آتشخودرا اجازهخواهددادتا ینینقاطمعاند،

.(1،1994)مایكلمتمرکزکنند

در با درمبارزه اظهاراتیم،یکشتارجمعهایاسلحهدشمنمسلحبهكیواقع، تواناز

تواندیازدوطرفجنگمیكییروهاینیگرفتکهپراکندگجهی[نتروهایفولردربارهِتمرکز]ن

گریدجهیدهد.نتشیآنراافزانهِیراکاهشوهزگریطرفدیکشتارجمعهایاسلحهییکارآ

آتشقدرتنكه،یا راستادیباافتهیتمرکز در و مبارزه آغاز کاهش)قدرت(ایینابودیدر

بعدیکشتارجمعهایاسلحه تمرکز تا گرفتهشود رایروهاینیدشمنبهکار چندمنظوره

                                                           
1
. Michael Mazaar 
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پایبرا مرحلهِ در همانریپذجنگامكانیانیمبارزه کند. که جنگداخلطور وكایمرآیدر

ز،ینندهیدفعشدند،درآدیشدیباقدرتآتشدفاعافتهیاول،حمالتتمرکزیجنگجهان

طرفیكییابیدست ریدرگیهااز جنگبه جمعهایاسلحهدر از،یکشتار طرفمقابلرا

ن پرویتمرکز طرفدشیتا استفادهِ ،1)ادوارد کندیمنصرفمیازسالحکشتارجمعگریاز

1993).

هاییفرضیهتعدادبرآنقطعیتعدمواستغیرممكنآیندهبینیپیشکهگفتتوانمی

افزایدمیاستالزمآیندهتفكربرایکه واقعدرآیندهخصوصدرمطالعاتتمامیبنابراین.

حالزیرا.گرفتنظردرنیزراگذشتهبایدآیندهبهنگاهبرایهمچنین.هستندزنیگمانهنوعی

استآیندهعزیمتخطنیزوگذشتهپیشینیلبه درماوماستهمراهگذشتهمیراث.

)اچکنیممینرمپنجهودستمیراثاینباروزمرهطوربهحالزمانمشكالتبارویارویی

(.1384:17،اسكیلز

کهتهدیدمحوررویكردازآیندهقطعیتعدمومخاطراتکاهشبرایمریكاآدفاعوزارت

سمتبهباشد،میسردجنگدورانحاصلواستنیرویتوسعهمطالباتونیازآنمحرک

.کندمیحرکتهستند،عملیاتیمفاهیمآنمحرککهمحورتوانمندیریزیبرنامهرویكرد

یامشترکنیروهایبادرگیریمكانودشمنانناممتوجهآنكهازبیشرویكرداینتمرکز

وهاقابلیتازایگستردهطیفدادنشكستچگونگیبرباشد؛امریكامنافعبهحمله

جهتنیازموردوالزمهایتوانمندیتعیینچنینهمودشمنهراستفادهموردهایتوانمندی

(.1387:10همكاران،واست)فوالدیاستواربحرانیادرگیریهرگونهبامقابله

مفاهیمیفراگیرشناختنیازمندآیندهیهاجنگماهیتو2 آیندهجنگدقیقشناخت

آیندهیهاجنگماهیتدرکزیرااست؛آنهاییژگیووعللواهدافرویكردها،نگرش،نظیر

درادامهچندنگرش.استمفاهیمایندرکبهوابسته3جنگییندهآسناریوهایهمچنینو

مختصرآوردهشدهاست.هایآیندهبهصورتکلیوچندسناریومحتملجنگ

 آینده یها جنگ به آخرالزمانی نگرش

هاالعادهسالحفوقپیشرفتبهتوجهباآیندهدرمهمجنگگونههرنگرشاینصاحبانمنظراز

نگرشاین.شدخواهدبشریآخرالزماننتیجهدروبشریحیاتپایانوجهاننابودیموجب

                                                           
1
. Edward Mann 

2
. Future war  

3
. Future of war 
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آخرالزمانویا،آخرالزماناسطورهطبیعیآخرالزمان،تكنولوژیكیآخرالزماندستهچندبهخود

،1388)حسنلو،ندارندبررسیمجالمقالهایندرکهشود؛یمتقسیم(توراتقرائتبا)دینی

12).


 آینده جنگ به1 جهانی جنگ نگرش

آیندهدرمهمجنگهربشر،زندگیامورهمهشدنجهانیویژگیبهتوجهبانگرشایندر

همهبهراجنگ،هاسالحبرددرپیشرفتوداردرادیگرنقاطبهسریعسرایتقابلیتدارای

نظریهارائهوهستندجنگمستعدبالقوههاتمدندیگرعبارتبه.دادخواهدگسترشجهان

آیندهدرجهانیجنگاگراستمعتقدینگتون.هانتاستدیدگاهاینازناشیهاتمدنبرخورد

ازائتالفیوسویكازغرببیناصلیکشمكشآندرکهبودخواهدهاتمدنبینآید؛پیش

.گرفتخواهدصورتکنفوسیوستمدنواسالم

 2یا منطقه و محدود جنگ نگرش

دراسكیلز.یافتخواهدادامهخاکیکرهدربشرعمرروزآخرینتاجنگبروزنگرشایندر

گاهیچهبنابرایناست؛جدیدجنگیآبستنهموارهجهانکهاستمعتقدآیندهجنگکتاب

باهموارهآمریكایینظران.صاحبرفتنخواهدبینازکلیبهیامنطقهیهاجنگبروزدالیل

دانندیمیامنطقهناآرامیوجنگبروزمستعدهموارهراخاصیمناطقناآرامیکمربندترسیم

)همانمنبع(.

هایآیندهبهطورویژهموردتوجهمختلفیکهدرجنگامادرادامهتعدادیازسناریوهای

ایاستبهصورتمختصراشارهشدهاستکهبادرنظرگرفتناینهایجهانیومنطقهقدرت

:کردهایموردنیازفرماندهانراتعیینسناریوهایمحتملبایستیتوانمندی
 مرکب عملیات انجام و ائتالف اندازی راه

آغازازقبلعمومیافكارسازیآمادهکهدهدیمنشاننظامیعاتاطالتحلیلوبررسی

دارندسعیهموارههاآنراستا،ایندر.استدشمنانروانیجنگاقداماتازبخشیعملیات،

عملیاتوکردهتجاوزبهاقدامخودتجاوزگرانهاقداماتکردنتوجیهبرایائتالف،قالبدرکه

وهدایتدرکههاییییتوانابهتوجهباهایكاییآمراستبدیهی.دهندانجاممرکبیبهگونهرا

هممرکبهایعملیاتیهکلدربیشتردارند،مختلفهاییفناوربرتكیهبافرماندهیکنترل

                                                           
1
. Global war 

2
. Reginal war 
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کهییهابخشدرمگرپذیرفت،خواهندنیزراکشورهاسایرنیروهایهدایتوکنترلمسئولیت

.استداشتهاهمیتکمتر
 یهیبرید یا ترکیبی جنگ

(یترکیبی)هیبریدجنگ اترکیبیباجنگی، نامنظمرف،متعایهااربزاز وستنامتقاراـنو

،یپلماتیكدسترـسدردیاـهارزـباۀـهمازیـلتدوغیراـیلتیدویگرزبایكدةستفااشامل

انظامی،طالعاتیا ثباتیبیدیجاافهدبادیقتصاو ،ترکیبیجنگ.تـسافدـهرکشودر

منظمیهاونیرکهستاجنگی فرماندهیتحتناـهمزمروـطهـبوجهیـتلـقابنامنظمو

کنندمیرزمیحدوا یالتهادوتوسطدـنناتویـمیدـهیبرییجنگها.(2014:45)هوبر،

جملهازجنگمتفاوتیاـهتـحالایازهترـگساملـشوهدـشهماهنگلتیدوغیریهادنها

ویهروبیخشونتماـنجا،امنظمـن(ی)تاکتیكهایهاهكنشرااول،متدیهاناییاتو

(.1394)کالنتری،میباشدجنایییهاشغتشاا

 روانی عملیات بر تکیه

بخشیروانیعملیاتبنابرایناست،شدهتعریفتصمیمغلبهجنگآیندهجنگکهآنجااز

عملیاتانجام.بودخواهدآنهاییژگیوازوآیندهیهاجنگدربااهمیتبسیاروجدانشدنی

ازپسونبردضمنتهاجم،آغازازقبلتاکتیكیوعملیاتیراهبردی،گانهسهسطوحدرروانی

صورتآن گیردیم کهجنگتأثیرگذارسالحعنوانبهروانیعملیاتآیندهیهاجنگدر.

بهسریعدستیابیوپیروزیبهبخشیدنسرعتمنظوربههدفجامعهاذهانتسخیرآنهدف

.بودخواهدتوجهموردبسیاراست،جنگاهداف

 موزاییکی عملیات تاکتیک و مسطح آفند

همچنینوبعدیسهیافضاییحجمی،،(سطحی)مسطحآفندهایازآیندهجنگدردشمن

استفادهبادشمن.کندیماستفادهخطیآفندیهایعملیاتجایبهموزاییكیاتیملتاکتیك

وزمینیمتحرک)پرتحرکواحدهایازبرداریبهرهباوایجادهمواصالتیمحورهایاز

هواییمتحرک کردخواهدپیشرویهوایی،پوششبرقراریباو( موزاییكیعملیاتتاکتیك.

تقسیممعینیعرضوطولبایهابلوکبهدشمنسرزمینآن،درکهاستعملیاتنوعی

انجامزمینیوهواییمشترکنیرویتوسطمستقلنبردیها،بلوکازیكهردروشودیم

آندرموزاییكیعملیاتکهبودفردیبهمنحصرتاکتیكآمریكا،توسطعراقاشغال.شودمی

.(111:1390همكاران،وطحانی)گردیداجرا
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 گانه سه سطوح در زمان هم درگیری

حملهمنتظرآیندهیهاجنگدرنبایدکهمعناستبدینگانهسهسطوحدرزمانهمدرگیری

ورودیمکشورعمقدراهدافیسراغبهابتدادشمنبلكه.باشیمنبردمقدممناطقازدشمن

وعملیاتیسطوحبهراجنگسپس،(راهبردیاهدافبهحمله)کندیمشروععمقازراجنگ

برمبتنیعمیقعملیاتینامهرهبهتوجهبادشمنکهاینیادهد،یمگسترشتاکتیكی

کندیمایجادغیرخطیهایمحیطقائم،احاطهمانورهایانجامباهمراهراهبردییهابمباران

.(15-1388:12)حسنلو،
 

  پژوهش های  پیشینه
رهوغربنظامیپردازانیهنظرازبرخیدیدگاهوآثاربررسیبا تعدادیآمریكا،نظامینامه

(1390)حیدریدراینرابطهدرنظرگرفتهشدهاست.آیندهیهاجنگبرایویژهمشخصات

نظرانصاحببرخیدیدگاهبرتحلیلیباآنمشخصاتوآیندهیهاجنگ"ایباعنواندرمقاله

:هایآیندهعنواننمودهاستسهمشخصهزیررابرایجنگ"غربنظامی
 قاطع و سریع عملیات -الف

وسیلهبهجنگازناشیضایعاتوتلفاتجهانی،یرساناطالعابزارهایگسترشبهتوجهبا

هاملتتحملآستانهبرشگرفییرتأثکهشودیمرسانیاطالعسرعتبهمختلف،یهارسانه

درراجنگتمام،سرعتوباقدرتمانوریانجامباکهاندیدهعقاینبراستعمارگرانلذادارد،

.برساندپایانبهممكنزمانحداقل
 قدرت افزاییهم  یا سینرژی -ب

یعنی.استقدرتافزاییهمیاسینرژی،غربنظرازآیندهیهاجنگمشخصاتازدیگریكی

شوکآوردنواردمنظوربهکوتاهوفشردهزمانیكدرقدرتعناصرهمهبردنکاربه

سطوحهمهدرورهبرانفرماندهانآینده،یهاجنگدر.سیستمساختنتعادلبیویالحظه

.استمنطبقهمبرتاکتیكیوعملیاتیراهبردی،سطوحوشوندیمدرگیرزمانهمطوربه
 یرتأث بر مبتنی یا یرمحورتأث عملیات انجام -پ

استآننشانگرآمریكانظامینامهرهوغربنظامیپردازانیهنظرازبرخیدیدگاهوآثاربررسی

دنبالهموارهآینده،یهاجنگدرآنانکه بودخواهندثیرمحورأتعملیاتبه عملیات.

مؤثروقطعیتأثیرکهعملیاتیانجامبرتكیهوجانبیاهدافتخریبازپرهیزیعنیتأثیرمحور

داردجنگسرنوشتدر تأثیرکوچكهدفیكانهدامیاتاکتیكیاقدامیكکهبساچه.

.(1390:44باشد)حیدری،داشتهجنگسرنوشتدرراهبردی
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جنگدرفناوریوعلمهنر،راپیوندآیندهیهاجنگدیگرازمشخصات(1384)رابرتاچ

گذشتهیهاطولسالدرآمریكایندهآزمینینیرویپروژهمثالعنوانبه.معرفینمودهاست

ودفاعوزارتدرعلمییهاموسسه،هادانشگاهفناوری،وعلوممراکزبانزدیكیروابطتاکنون

تحقیقاتییهاطرحیموسسهزمینی،نیرویوزارتیحوزهمعاونباترمهمهمهازوآنازخارج

(.1،246:1384اچرابرت)استکردهبرقرارغیرهوپدافندی

1389)شكوهی هواپیماهای( نموده، بیان تحقیقی پهپاد)سرنشینبدوندر جملهاز(

ازاستفادهباپهپادها.دارندآیندهیهاجنگدرایویژهجایگاهکههستندایپیشرفتهتجهیزات

مگریزیرادار)کاریپنهانخاصیتوباالمانورقدرتوسرعتکوچك،جثۀ درتوانندی(

کاردرهاآنهمچنین.شوداستفادهطرفهواییدفاعتوقفومراقبتجاسوسی،نفوذ،عملیات

ازودارندکاربردفرماندهیمراکزبهآنارسالواطالعاتآوریجمعدشمن،تحرکاتبرنظارت

هستنداستفادهقابلنبردمیادیندرفرماندهانعملیاتییهابرنامهدرفنینظر همچنین.

کنندبرآوردهراعملیاتینیازهایتمامقادرند آیندهدرپهپادهانقشباال،وظایفبرعالوه.

بودخواهددشمنهواییدفاعسرکوبیوفریبزمینی،حملهالكترونیك،جنگشامل

.(16:1389شكوهی،)

عنوان(1392)دهقان تحقیقیبا در"در نهاجا راهبردیمدیرانارشد الگویتفكر ارائه

را(2)هشتبعدبهشرحشكل"هایمختلفسازمانیباهدفارتقایتوانرزمیسطوحوحوزه

برایمدیرانوفرماندهانسطوحراهبردیاحصاءنمودهاست.














 

 

(1392:23)دهقان،های مدیران راهبردی نیروهای مسلح ویژگی (2)شکل 
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 (1392)دهقان،فرماندهان و مدیران ارشد نیروهای مسلح  های ویژگی (2) جدول
 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد

تفكر
راهبردی

بصیرت
دینیو
 اسالمی

اعتقادبهاصولوفروعدین،توانتشخیصحقازباطل،اطاعتمحضازاوامـرونـواهیولـی
محوری(،بینشاجتماعیوسیاسیباال،آشناییبامنابعفكـریدراسـالم)قـران،فقیه)والیت

سنت،اجماع،عقل(

 خودباوری

هـایبـالقوهوبالفعـلبهتوانمندیاعتمادبهنفس)اعتمادبهنیرویدرونیوذاتیخود(،ایمان
نیروهایمسلحج.ا.ا،ایمانبـهکارکنـان)نخبگـان،متخصصـینوکارشناسـانو...(نیروهـای

نیروهـایمسـلحج.ا.ا،ایمـانبـهیناپذیروهمتمضاعففرماندهانمسلحج.ا.ا،تالشخستگ
راییوراضـینبـودنمالگیروهایمسلحج.ا.ا،کمروفردایبهترازامروزبراینپیشرفتمست

نیروهایمسلحج.ا.اازوضعموجود

دوراندیشی
 نگری()آینده

داشتنتصویریمطلوبازآیندهبراینیروهایمسلحج.ا.ا،اسـتفادهازتجـاربگذشـتهبـرای
بینیتحوالتآیندهمـرتبطبـانیروهـایمسـلححالوآیندهنیروهایمسلحج.ا.ا،توانپیش

نیروهایمسلحج.ا.ا،تخصـیصزمـانیبـرایفكـرائهسناریوهایبهینهبرایآیندهارج.ا.ا،توان
هـایآینـدهبـویژهبینیجنگکردنبهموضوعاتآینده،کلیدی،محیطیوسازمانی،توانپیش

هایهواییمحتملجنگ

هوشیاری
 محیطی

سـلحج.ا.ا،آگـاهینیروهـایمایایوفرامنطقـههاوتهدیداتمنطقهآگاهیمستمرازفرصت
نیروهایمسلحج.ا.ا،آگـاهیمسـتمرایایوفرامنطقههایمنطقهمستمرازتحوالتوپویایی

ایهایآفندوپدافندهواییکشورهایمنطقهوفرامنطقههاوقابلیتازتوانمندی

اندیشه
نظامند
)تفكر
سیستمی(

 

نیروهایمسلحج.ا.ا،داشـتنبینسازمانیانی،برونسازمانیودرکوایجادروابطدرونسازم
توجهبـهنیروهایمسلحج.ا.ا،انیوعملیاتیهایپشتیبدیدییكپارچهونماییکلیازفعالیت

هاگیریها،پیگیریودریافتبازخوردتصمیمگیریپیامدهایتصمیم

اندیشه
خالق)تفكر

 خالق(

نیروهایمسـلحج.ا.ا،تـوانهایجدیدومتنوعکارکنانتوانارائه،شناساییوبهکارگیریایده
هـاینقدسازندهعملكردخود،همكارانونیروهایمسـلحج.ا.ا،تـوانارائـهواسـتفادهازراه

نیروهایمسلحج.ا.ا،کنجكاویوجستجوگریبادرنظـرگـرفتنصمیماتسازمانیتمیانبردر
هـا،ساختارشـكنیگیـریشـهودی(درتصـمیممالحظاتامنیتـی،درکوشـهودبـاال)تفكـر

نیروهایمسلحج.ا.اشكنی(جهتتحققمأموریت)قاعده

دانش
 سازمانی

هـایهـا،اهـدافراهبـردیوراهبردهـاوسیاسـتدرکوفهممأموریت،چشمانداز،دکتـرین
هـایراهبـردیهـایکلیـدیوضـعفنیروهایمسلحج.ا.ا،توانتشـخیصودرکشایسـتگی

نیروهایمسلحج.ا.ا،تـوانیصوتحلیلمسائلویژهوراهبردیهایمسلحج.ا.ا،توانتشخنیرو
ریزیراهبردیوعملیاتیبرنامه

یادگیریو
مدیریت
 دانش

یادگیریمستمرازتجربیاتگذشتهبویژههشتسالدفاعمقدس،یادگیریمستمرازمحـیط
یادگیریجمعیوگروهیدرنیروهـایمسـلحداخلوخارجنیروهایمسلحج.ا.ا،توانایجاد

ج.ا.ا،تــوانکشــفوشناســاییدانــشجدیــددرنیروهــایمســلحج.ا.ا،تــوانتســهیموبــه
مندیازدانشکارکنـانحج.ا.ا،توانبهکارگیریوبهرهگذاریدانشدرنیروهایمسلاشترک

پایورووظیفهدرنیروهایمسلحج.ا.ا
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تحقیق اینپروژه آسیبدر بررسیو رویكرد با فرهنگاتیکه شناسیالگوهایرفتاریو

سازمانیوارائهراهكارمناسبواثربخشدرنیرویهواییارتشجمهوریاسالمیایرانانجام

وبابرشدههایقدرترزمیاشارهشدهاستبهحوزهتفكرراهبردیبهعنوانیكیازمولفه

وشاخصهشماریمولفه ویژگیهایاینها هایمدیرانوفرماندهاناقدامبعدنسبتبهاحصا

شدهاست.

هایآیندهرابهصورتشكلدررسالهدکتریخودمجموعهمشخصاتجنگ(1396)شیخ

دستهبندینمودهاست.(3)


 (1396:171)شیخ، های آینده ها و مشخصات جنگ ها، ویژگی بندی ابعاد و مولفه دسته( 3شکل )

 

 شناسی پژوهشروش

 حیثهدفتوصیفی از و بوده کاربردی نوع از حیثروشاجرای-اینتحقیق تحلیلیو

ابتدابهروشتحلیلمحتواوبامطالعهپیشینهوباشد.کمی(می-تحقیقازنوعترکیبی)کیفی



45ا.ا.هایآیندهجدرصحنهجنگتوانمندسازیعمومیفرماندهیلگویا

صحنه در فرماندهی توانمندسازهای باز، کدگذاری و خبرگان، با مصاحبه و نظری ادبیات

محققجنگ پرسشنامه از استفاده با سپس و شناسایی آینده عاملیهای تحلیل و ساخته

شاخص داشتهاکتشافی را قبول مورد عاملی بار که مقولههایی شدند. تعیین واند، بندی

بندیشدهنیزبااستفادهازنظرخبرگانانجامشدهاست.هایدستهکدگذاریمحوریشاخص

هایآیندهجمهوریاسالمیایتوانمندسازیفرماندهیصحنهجنگودرنهایتالگویمرتبه

عالیایرانارائهگردیدهاست.جامعهآماریاینپژوهش،دانشآموختگانودانشجویاندانشگاه

باشدکهبهتعدادنظرهستند،میدفاعملیکهدرزمینهصحنهجنگجمهوریاسالمیصاحب

نفرتعیینگردیده85نمونهطریقفرمولکوکرانحجمنفربرآوردشدهوبامحاسبهاز199

است.

استکهبهبررسیتوافق ازضریبتوافقیکندالاستفادهشده جهتبررسیرواییابزار

درحقیقتنتایجضریبکندالشواهدیدر.پردازدهامیافراددرمیزاناهمیتواولویتگویه

باشد.راستایرواییمحتواییابزارمی
 ضریب توافقی کندال )روایی محتوایی( (3)جدول

85 تعداد افراد

Kendall's W 141/0ضریب

Chi-Square 893/1002ضریب 

32 درجه آزادی

Sig 000/0سطح معنی داری 

 از بیش با که است مشخص باال نتایج در99براساس داوران بین اطمینان درصد

بندیگویهاولویت دارد توافقوجود از(P <0/01, X2:1002/893) های حاضر ابزار بنابراین ،

هایعاملاولاستخراجیرواییمحتواییبرخورداراست.درادامهمیزانپایاییمقیاسمولفه

گیرد.توانمندیدانشكدهدفاعملیازطریقآزمونآلفایکرونباخموردارزیابیقرارمی
 (کرونباخ یآلفاپایایی )ضریب (4) جدول

 آلفای کرونباخ تعداد مولفه

33980/0

باتوجهبهنتیجهپایاییمقیاسکهازطریقآلفایکرونباخحاصلشدهاست،مقیاسمورد

باشدودرنتیجهاینپرسشنامهشرایطپایاییمی7/0نظردارایضریبآلفایکرونباخبیشاز

است. کسبنموده متغرا بین ضریبهمبستگی مشاهده تمامیبا که مشخصگردید یرها
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باشندکهبهدلیلطوالنیهایاینمقیاسدارایشرایطمناسبیجهتاخذپایاییمیمولفه

گردد.شدنمطلبازارائهآنصرفنظرمی
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

آزمونبرایبررسیاندازهکفایتنمونه دهشدهاستکهبرایادامهکاراستفاKMOگیریاز

درآزمونکرویتبارتلتPباشدوهمچنینمیزان5/0بایستمقداراینضریببیشترازمی

هاتوانعاملیشدندارباشدواگردرهردوبخششرایطالزمبرقراربودایندادهبایستیمعنی

باشند.رادارامی
  و کرویت بارتلت KMOشاخص  (5)جدول 

 KMO 837/0آزمون 

آزمونکرویتبارتلت

 K2ضریبمربعکای

درجهآزادی

سطحمعناداری



582/1860

528

000/0
 

 ها با استفاده از تحلیل عاملی  ها یا گرایش بدست آوردن عامل 
داده مقدار چرخشواریماکسو با اصلی عناصر تحلیل وسیله به Eigen valueها و1برابر

لفهدراینؤم33اندکهتعدادگشتهتحلیل25یرهایچنینماکزیمومتكرارهمگراییمتغهم

4هادارایتواناییعاملیشدنمناسبیبودهودرمجموعشاخصاند.دادهشدهآزمونشرکت

استخراجگردیدندکهبابررسیخبرگیصورتگرفتهو1عنصریاعاملبامقدارویژهبزرگتراز

ردیحذفگردیدودراینمیانها،مواردغیرکاربلفهؤهمچنینبارعاملیضعیفبرخیازم

هاداشتندبهعاملمربوطهمنتقلگردیدند،هاییکهارتباطباالییدرسایرعاملبرخیازمولفه

 یا سنگریزه نمودار اصلیبدستآمد. عوامل عنوان به عامل نهایتچهار اینScreeدر نیز

نشاندهندهاختصاصهرهیافتهعناصرککنندودرنهایتخروجیچرخشعناصرراتائیدمی

بندینهاییارائهشدهاست.باشدبهعنوانتقسیمیرهابهعاملمربوطهمییكازمتغ

کهچنددهداینآزموننشانمی.هاقرارگرفتهاستدرزیرجدولمنتجازآزموناشتراک

شود.ربوسیلهعواملاستخراجشدهتبیینمیدرصدازواریانسهرمتغی







47ا.ا.هایآیندهجدرصحنهجنگتوانمندسازیعمومیفرماندهیلگویا

 ها میزان اشتراک مولفه( 6) جدول

 Extraction مولفه Extraction مولفه

706/0قدرتافزاییشناختعواملهم712/0جنگمختلفسطوحباییآشنا

794/0جمعیبهفردیارتباطتبدیل809/0جانبههمهدفاعاصولبایآشنای

713/0ارزیابیوتحلیلقدرت747/0نیروهاتواناییبسیج

721/0یاسیسوینیدبصیرتودانایی664/0طلبیشهادت

734/0تخصصیهایبرنامههدفمندارائه776/0نیابتیهایجنگباآشنایی

734/0دشمنقوتوضعفنقاطشناخت
هایجنبهوابعادباییآشنا

نرمجنگمختلف
629/0

وتجزیهوتشخیصقدرتداشتن

تحلیل
780/0داشتنرایثبات753/0

711/0بخشیسازمانقدرت

دفاعیهایاندیشهعمیقشناخت

رهبریومعظممقامامام،حضرت

مداریوالیت

652/0

درعملیاتاستمراراصولباییآشنا

شرایطیهر
624/0گیریتدبیروتوانتصمیمحسن730/0

712/0عملیاتانواعباآشنایی777/0نبردصحنهشناختعواملتوسعه

752/0ندهیآیهاجنگماهیتشناخت
دانشسطحافزایشوتواناییارتقا

مسلحنیروهایدرمهارتو
741/0

درثرؤمتوانوعملابتكارارتقا

تهدیداتبرابر
605/0اندیشیدور695/0

694/0خودکلیدیهایشایستگیشناخت
دربارهمختلفهایدیدگاهشناخت

جنگماهیت
682/0

676/0مداریایثار،فداکاریوتكلیف773/0زمانمدیرت

736/0نوآوریوخالقیت647/0نفسبهاعتماد

788/0دستانهپیشعملیاتشناخت
وتهدیداتشناساییدرهوشیاری

 شناختزمان
598/0

قابلیتمعنیبهپذیریانعطافاصل

شرایطهرگونهباتطبیقوتغییر
682/0

تعدادعناصراستخراجیباتوجهبهمقدارویژهودرصدواریانستبیینیارائه(7)درجدول

درمجموعبرایتبیین تعداددرصدیواریانس100شدهاست. عاملتوسط33ها، عنصریا

باتوجهبهبنابراینباشد،هایموجودمیگرددکهبرابرباتعدادمولفهتحلیلعاملیاستخراجمی

میشرایطآزمونتنه باالترازیكموردتوجهما ویژه مقدار عناصراصلیبا بهدلیلا باشدو

گردد.طوالنیشدنجدولازارائهبقیهعناصرخودداریمی
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 ها  عناصر استخراجی جهت تعیین عامل( 7)جدول 

عناصر

مقادیرعناصراستخراجیبعدازچرخشمقادیرویژهاولیه

کل
درصدواریانس

تبیینشده
کلدرصدتجمعی

درصدواریانس

تبیینشده
درصدتجمعی

1350/16544/49544/49420/6454/19454/19

2903/1765/5310/55312/6128/19583/38

3754/1315/5625/60945/3955/11533/50

4281/1883/3508/64501/3608/10146/61

5203/1646/3154/68713/1190/5337/66

6004/1042/3196/71604/1860/4196/71

7965/0926/2122/74---

8935/0833/2955/76---

9754/0285/2240/79---

...

33
024/0073/000/100---

33کنیدازهمانطورکهدرجدولباالمشاهدهمی عاملبا6عنصرموجودتنها عنصریا

توانیدباالترازیكبرایادامهکارپیشنهادگردیدهاست.درنمودارسنگریزهزیرمیمقدارویژه

جایگاهتمامیعناصرراباتوجهمقدارویژههریكمشاهدهنماییدکهدرنهایتدرآزموناین

واقع استفاده مورد استخراجی عوامل عنوان به یك از بزرگتر ویژه مقدار با عناصر فرض

شوند.می




















های عامل اول استخراجی از تحلیل عاملی اسکری مولفه (4شکل )  



49ا.ا.هایآیندهجدرصحنهجنگتوانمندسازیعمومیفرماندهیلگویا

هابررویعاملمربوطهبههمراهبارعاملیهریكدربندیهریكازمولفهدرادامهتقسیم

جدولزیرارائهشدهاست.
 ها میزان بار عاملی آنهای موجود و  تعیین عناصر مورد نیاز عامل اول استخراجی به همراه مولفه (8) جدول

 ها مولفه عوامل
بار 

 عاملی
 ها مولفه عوامل

بار 
 عاملی

عامل
اول

هــایدیــدگاهشــناخت-30
 جنگماهیتدربارهمختلف

772/0 

عاملدوم

تــوانوعمــلابتكــارارتقــا-54
تهدیداتبرابردرموثر

574/0 

ــنایی-5 ــاآش ــگب ــایجن ه
 نیابتی

714/0 
ــناخت-11 ــتش ــگماهی جن
ندهیآیها

527/0 

 712/0 اندیشیدور-29
جنبــهوابعــادبــاییآشــنا-23
نرمجنگمختلفهای

503/0 

 677/0 ارزیابیوتحلیلقدرت-20
ــناخت-16 پــیشعملیــاتش

 دستانه
475/0 

همـهدفاعاصولبایآشنای-2
 جانبه

658/0 

عاملسوم

ــف-31 ــداکاریوتكلی ــار،ف ایث
 مداری

708/0 

ــعه-10 ــلتوس ــناختعوام ش
نبردصحنه

 698/0 نوآوریوخالقیت-32 658/0

 639/0 نیروهاتواناییبسیج-3
ــایی-21 وینــیدبصــیرتودان
 یاسیس

686/0 

بـهفـردیارتبـاطتبدیل-19
 جمعی

 545/0 زمانمدیرت-14 638/0

مختلـفسـطوحبـاییآشنا-1
 جنگ

517/0 

هایاندیشهعمیقشناخت-25
معظـممقامامام،حضرتدفاعی

 رهبریووالیتمداری

481/0 

هـایبرنامههدفمندارائه-22
تخصصی

 444/0 بخشیسازمانقدرت-8 457/0

آشنا-9 اسـتمراراصـولبایی
شرایطیهردرعملیات

444/0 

عامل
چهارم

تدبیروتوانتصمیمحسن-26
 گیری

694/0 

عامل
دوم

ــا-28 ــاییارتق ــزایشوتوان اف
ــطح ــشسـ ــارتودانـ درمهـ
 مسلحنیروهای

812/0 
وتشـخیصقـدرتداشتن-27

 تحلیلوتجزیه
678/0 

قـوتوضعفنقاطشناخت-6
 دشمن

 545/0 عملیاتانواعباآشنایی-39 745/0

بـهپـذیریانعطـافاصل-17
بـاتطبیقوتغییرقابلیتمعنی
 شرایطهرگونه

 519/0 نفسبهاعتماد-18 674/0

هـایشایسـتگیشناخت-13
 خودکلیدی

661/0 
عامل
پنجم

ــیاری-33 ــاییدرهوشـ شناسـ
وشناختزمانتهدیدات

732/0

افزاییشناختعواملهم-18
 قدرت

عامل 633/0
ششم

756/0داشتنرایثبات-24
 622/0طلبیشهادت-4
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عنصریاعاملبامقدار6مجموعهادارایتواناییعاملیشدنمناسبیبودهودرشاخص

بررسی با که گردیدند استخراج یك از بزرگتر همچنینویژه و گرفته صورت خبرگی های

عواملغیرکاربردیحذفگردیددرنهایتبالفهدربعضیازعاملؤاختصاصتنهایكم ها،

مهار و دانش راهبردی، )تحلیل عامل چهار خبرگی جلسات طی در محوری تکدگذاری

هایاصلیشناساییشدهگیریراهبردی(بهعنوانمولفهراهبردی،بصیرتفرماندهی،تصمیم

است.
 های نهایی ها و شاخص مولفه (9)جدول 

 کدگذاری محوری بار عاملی ها مولفه عوامل

عاملاول

دربـارهمختلـفهـایدیدگاهشناخت-30

 جنگماهیت
772/0 

تحلیلراهبردی

 714/0 نیابتیهایجنگباآشنایی-5

 712/0 اندیشیدور-29

 677/0 ارزیابیوتحلیلقدرت-20

 658/0 جانبههمهدفاعاصولبایآشنای-2

 658/0نبردصحنهشناختعواملتوسعه-10

 639/0 نیروهاتواناییبسیج-3

عاملدوم

ودانـشسـطحافزایشوتواناییارتقا-28

 مهارت
812/0 

ومهارتراهبردیدانش  745/0 دشمنقوتوضعفنقاطشناخت-6

قابلیـتمعنـیبـهپذیریانعطافاصل-17

 شرایطهرگونهباتطبیقوتغییر
674/0 

عاملسوم

 708/0 مداریایثار،فداکاریوتكلیف-31

 698/0 نوآوریوخالقیت-32 بصیرتفرماندهی

 686/0 یاسیسوینیدبصیرتودانایی-21

عاملچهارم

 694/0 گیریتدبیروتوانتصمیمحسن-26

ــتن-7 گیریراهبردیتصمیم ــدرتداش ــخیصق ــهوتش وتجزی

تحلیل
678/0 

 

هایصحنهجنگدرحوزهفرماندهیهایاثرگذاربرتوانمندیدرادامهضمناحصاءشاخص

خبرگـاننسـبتبـهکدگـذاریمحـوریبااستفادهازتحلیلعاملیاکتشافیبااستفادهازنظـر

ایتحقیـقشـاملچهـارمولفـههایاحصاءشدهپرداختهشدودرنهایتمـدلمرتبـهشاخص
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رتیبصـ)بـاسـهشـاخص(،یومهارتراهبرددانش)باهفتشاخص(،یراهبردلیتحل؛اصلی

ی)بادوشاخص(ارائهگردید.راهبردیریگمیتصم)باسهشاخص(،یفرمانده
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 های مورد نیاز صحنه جنگ در حوزه فرماندهی دینمدل مفهومی توانم (5شکل )

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه

هـایآینـدهوبـاجنگهایتحقیقدرجهتتوانمندسازیفرماندهاندرصحنهباتوجهبهیافته

گردد:هایآیندهپیشنهادمیدرنظرگرفتنسناریوهایمحتملجنگ

هاییکهمطرحشدرویكردجنگروانیبود،وازالزاماتتوانمنـدیفرمانـدهانیكیازبحث -1

باشد.همانطورکهدرمـدلتحقیـقپیشـنهادگردیـدهدراینسناریو،بصیرتفرماندهیمی

ویمـدارفیـوتكلیفـداکارثار،یفرهنگاجیوترونییماندهانراباتبفررتیبصاستباید
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یروهـایدرسطحترازن،یاسیوسینیدرتیوبصییداناۀوتوسعیونوآوریمحورتیخالق

 .دادهشودارتقاءایدئولوژیحاکمبرآن،ورانیایاسالمیمسلحجمهور

سـطوحدرزمـانهـمدرگیری،مطرحهمانطورکهقبالًمطرحشدیكیدیگرازسناریوهای -2

یهـاجنگدرنبایدکهمعناستبدینگانهسهسطوحدرزمانهمباشد.درگیریگانهمیسه

دراهـدافیسراغبهابتدادشمنبلكه.باشیمنبردمقدممناطقازدشمنحملهمنتظرآینده

سـپس،(راهبـردیاهـدافبـهحملـه)کندیمشروععمقازراجنگورودیمکشورعمق

لیـتحلییتوانـادهـد.درایـنسـناریویمـگسترشتاکتیكیوعملیاتیسطوحبهراجنگ

همانطورکهدرمدلتحقیقپیشـنهادبنابراینبسیارحائزاهمیتاست.فرماندهانیراهبرد

جانبـه،اصولدفاعهمه،یابتینهایآیندهوجنگتیماهشناساندنباگردیدهاستبایستی

ویابیـوارزلیـوقـدرتتحلیشـیدوراندیهـاتوسعهصحنهنبردوباارتقاءمهـارتعوامل

 .ابدیارتقاءروهاینجیبسییتوانانیهمچن

یریكیازمـواردمـوردتمرکـزوتاکیـددشـمندرتأثبرمبتنییایرمحورتأثعملیاتانجام -3

تكیـهوجـانبیاهدافتخریبازپرهیزیعنیتأثیرمحورعملیاتباشد.هاینظامیمینامهره

اقـدامیـكکـهبسـاچـه.داردجنـگسرنوشتدرمؤثروقطعیتأثیرکهعملیاتیانجامبر

بنـابراین.باشدداشتهجنگسرنوشتدرراهبردیتأثیرکوچكهدفیكانهدامیاتاکتیكی

سطحدانشومهارت،شیفرماندهانبااستفادهازارتقاوافزایدانشومهارتراهبردارتقاء

قیـوتطبرییـتغتیقابلیبهمعنیریپذانعطافتیشناختنقاطضعفوقوتدشمن،وتقو

 .ثرخواهدبودؤبسیارمطیباهرگونهشرا

وسـریعهـایآینـدهعملیـاتیكیازمشخصـاتجنـگ(،1390)براساستحقیقحیدری -4

ازناشـیضـایعاتوتلفاتجهانی،یرساناطالعابزارهایگسترشبهتوجهباشد،باقاطعمی

بـرشـگرفییرتـأثکـهشـودیمـرسانیاطالعسرعتبهمختلف،یهارسانهوسیلهبهجنگ

باقدرتمانوریانجامباکهاندیدهعقاینبراستعمارگرانبنابرایندارد،هاملتتحملآستانه

بایسـتی.برسـاندپایـانبـهممكـنزمانحداقلدرراجنگتمام،سرعتو تـوانبنـابراین

نیوهمچنـدهیـچیسـختوپطیدرشـرایریـگمیوتوانتصـمریفرماندهاندرحسنتدب

مـبهمرابـهصـورتاریبسـیهـاتیدروضـعلیـوتحلهیـوتجزصیداشتنقـدرتتشـخ

 .ابدیارتقاءیخودمحور

درسـناریوهایهایتوانمندسازیفرماندهانمدلنهاییتحقیقزیربامعرفیمولفهدرنهایت -5

 گردد.هایآیندهبهشرحشكلزیرارائهمیمختلفجنگ
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