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الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگهای آینده
جمهوری اسالمی ایران
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گستردهتر می گردند و همین تغییرات نیاز به مطالعه در خصوص جنگهای آینده و

توانمندیهای مقابله با آن را مخصوصاً در حوزه فرماندهی ضروریتر مینماید .مسئله اصلی
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جنگهایآینده جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ 
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تعداد  199نفربودهوتعدادنمونهبااستفادهازفرمولکوکرانبهتعداد 85نفربرآوردشده
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 Email: samimi_1385@yahoo.com
*نویسندهمسئول:

28

آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،5تابستان 1396
 



مقدمه
سازمانهادرصددبودندتاازﻃریقتحقیقوتوسعهویاانتخاﺏراهبردهاﻯ

دردودههگذشته،
فناوریهاﻯ باﻻ و راهبردهاﻯ سازمان

مناسﺐ به مﺰیت رقابتی دست یابند .اگر دسترسی به 
توسﻂ رقبا ممﻜن باشد ،نیروی انسانی توانمند مﺰیتی ﻏیرقابل دسترس برای آنان خواهد بود.
نیرویانسانیتوانمندیعنیافرادخالﻕ،مبتﻜرونوآور،ریسﻚپذیر،شایستهومتعهدکهامروزه
سازمانها مدیران قادر نیستند ﻇرفیت بالقوه

سازمانها است.در بیشتر 

مهمترین ابﺰار رقابتی 

کارکنان را به کار گیرند.بنابراین برای رفﻊ این مشﻜل و فراهم آوردن شرایطی برای حداکﺜر
بهرهوری سازمان از دانایی ،مهارت ،تجربه و استعدادهای افراد ،بحث جدیدی با عنوان

1
نویدبخشترین موضوع حوزه مدیریت

مهمترین و 
توانمندسازﻯ مطرﺡ شد که به سرعت به  
سازمانها ،مدیران سازمان مهمترین منبﻊ

منابﻊ انسانی تبدیل گردید .در بین همه کارکنان 
تعیینکننده مدیران و فرماندهان در رشد سازمان،

شدهاند .به دلیل تﺄثیر 
راهبردی شناخته  
مهارتهای آنان اختصاص یافته است

اولویت اصلی به افﺰایش دانش ،انگیﺰش و توسعه 
(احمدوندوهمﻜاران .)1388،
2
واژه توانمندسازﻯ کارکنان از دهه 1980به بعد رایﺞ شد؛ لیﻜن مفهوم آن در ادبیات
راههایی برای افﺰایش کارآیی و به کارگیری حداکﺜر
ریشهای دیرینه دارد.جستجوی  
مدیریت  ،
دﻏدﻏههاﻯ

هدفهای سازمانی یﻜی از موضوعات و 
توانائیهاﻯ کارکنان در جهت تحقق  

نیروﻯهای

حﺐنظران علم مدیریت بوده است .دراینبین،فرماندهان
همیشگی مدیران و صا 
مﻰتوانندبهبهترینوجهاز
مسلحبهعنوانمسئولیناصلیدفاعازکشوروایجادامنیت،زمانﻰ 
عهده انجام این مﺄموریت برآیند که کارکنان و به خصوص فرماندهان و مدیران آن از بهترین،
توانمندترین وکارآمدترین افراد باشند .فرماندهان و مدیران به دلیل تﺄثیرﻯ که بر رفتار
کنندهاﻯبرجامعهنیﺰداشتهباشند .


تعیین
مﻰتوانندنقش
زیردستانوآحادافرادجامعهدارند ،
نیرویهایمسلح برای توسعه امنیت و برقرارﻯ نظم در کشور،

یﻜﻰ از راهبردهاﻯ اساسﻰ 
راهبرد توانمندسازﻯ فرماندهان و مدیران است .بر مبناﻯ این راهبرد ،باید افراد با استعداد،
پستهاﻯ فرماندهﻰ و مدیریت شناسایﻰ شده و با
خالﻕ ،شایسته ،متعهد و کارآمد شاﻏل در  
زمینههاﻯ
شایستگیهاﻯآنان ،

قابلیتهاو

برنامههاﻯتوانمندسازﻯ،ضمنافﺰایش
تهیهواجرای 
افﺰایشکارآیﻰواثربخشﻰآنانفراهمگردد(همانمنبﻊ .)140،
1

. Empowerment
. Employees empowerment

2
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یشهای جنگ را به
بطورکلیاز جنگ تعریف واحدی نشده است .از این روهر کس و هر اند 
گونهایتعریفمیکندکهباتعریفدیگریناسازگاراست؛بنابراینتعدددرتعریفجنگ،تنوع

یآورد (تجریﻏریﺐآبادی.)2:1389،تعاریفگوناگون
ﻃبقهبندیوانواعآنرانیﺰپدیدم 
در 
مهمترین
استراتژیستهای نظامی ارائه شده است ،که به برخی از  

و متعددی از جنگ توسﻂ 
آنهادر ذیل اشاره میشود .کلمه وار 1از ریشه ور 2به معنای آشفتگی است؛ یعنی آشفتگی در

یتوان آن را نﺰاع و کشمﻜش نامید.از نظر کارل فون کالوس
نظم عادی و صلح .از این رو م 
ویتس (1831-1780م)ژنرال پروسی ،جنگ عمل خشونت باری است که هدفش وادار کردن
فوﻕالذکراگر
حریف به اجرای خواسته ماست.جنگ ادامه سیاست است.با توجه به تعاریف  
یتوان گفت؛جنگ عبارت است از بر
بخواهیم یﻚ تعریف جامﻊ و مانﻊ از جنگ ارائه بدهیم،م 
یتوان جنگ را برخورد
خورد مسلحانه بین دو یا چند کشور .از منظر نگاه به آینده م 
خشونتآمیﺰ و مسلحانه دو یا چند گروه یا کشور برای تصاحﺐ منافﻊ بیشتر در آینده دانست

(ﻃلوعی .)388 :1375 ،اما رویﻜرد جنگهای آینده ،شناختمحوری است و علوم شناختی،
جنگها خواهد گذاشت.علوم شناختی یﻜـی ازدانـشهـای نـو اسـت
مهمترین تﺄثیرها رابر  

یستفناوری و فناوری اﻃالعات به عنوان مجموعۀ دانـش همگـرا
کـه در کنـار نانوفناوری ،ز 
روانشناسی،
یرمجموعههایی مانند علوم اعصاﺏ  ،

شـناخته می شوند .این دانش از ز
زههـایفرعـی
نشناسـی،علومرایانهوفلسفۀذهنتشﻜیلشدهوکـاربردوسـیعیدرحـو 
زبـا 
ماننـد پﺰشﻜی ،آموزش و پـرورش ،جامعـهشناسـی ،سیاسـت ،علـوم اﻃالعـات ،ارتباﻃـات
سانههای گروهی ،مهندسی پﺰشﻜی ،مهندسی فرمان وواپایش وحتی علـوم دفـاعی جنگ
ر 
پیداکردهاست(کالنتری .)1394،
بهعقیدهکارلفونکالوزویتسنظریهپردازنظامیمعروف(،بهنقلازالﻜسیفننﻜو)2017،
یشود .پس از
جنگها نیﺰ بواسطه سیاست مشخص م 
جنگ ابراز سیاست است و ماهیت  
فروپاشی اتحادجماهیر شوروی در 1991وپایان یافتن جنگسردمیان بلوکشرﻕوﻏرﺏ،
دیدگاهی درمحافلکارشناسی گسترشیافت کهبرمبنای آن،توازن شﻜلگرفته درمیان
نیروها دیگر باتغییرات جهانی مواجهنخواهدشد.بااین حال،امروزهنظمجهانی دستخوش
وهنددرخﻂمقدمقرارگرفتهاند.

تغییرات وتحوﻻتقابلتوجهی شدهاست،روسیه ،چین 
منطقهای درقرنبیست ویﻜم نشاندادهاستکه

تقویت این کشورهاوتعدادی ازبازیگران 
نالمللباتغییرو
هنوزهنگامه«پایانتاریخ»فرانرسیدهاست.دراینشرایﻂکهنظامروابﻂبی 
1

. War
. Ware

2
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یآید :جنگهای آینده چگونه
تحوﻻت سریﻊ و شتابانی روبرو است ،ناگﺰیر این سوال پیش م 
فرماندهیجنگهایآیندهچهالﺰاماتیدارد؟

هستند؟آیاجنگفراگیرجدیدیممﻜناست؟
بدونشﻚبسیاریازاینتحوﻻتموجﺐگردیدهاستتاکشورهانسبتبهبازنگریراهبرد
برایجنگهایآیندهتجدیدنظر نمایند.از آنجا که پیشرفت و

نظامی و دکترین نظامی خود 
نمونههای یوگسالوی
توسعه فناوری ﻏرﺏ در تقابل با ساختار ارتش به سبﻚ شرقی (ازجمله  
تحلیلگران

سوژههایی برای 
سابق و ارتش بعث عراﻕ) پیروز گردیده است ،این موضوع خود  
پیچیدهیبازی

برنامههای
ﻃراحیهاو 

چارهاندیشیو
استراتژیستهاگردیدهاستتابا 

نظامیو
میتوانگفتبا
جنگ،ازتوانمقابلهودفاعدرمقابلتهدیداتنظامیبرخوردارشوند.بنابراین 
پیمانهای نظامی و عدم اتﻜا

در نظر گرفتن وقوع این تحوﻻت و فروپاشی برخی اتحادها و 
استراتژیهایجدیدو

برخیکشورهابهسبﻚوروشهایدیرینهقبلی،ضرورتبررسیوتهیه
دکترینهاینظامیبرایجنگهایآیندهدوچندانگردیدهاست.آنچهکهامروزهتحتعنوان

جنگهای آینده از آن یاد میشود ،تدوین یﻚ راهبرد نظامی متناسﺐ و منطبق با ماهیت و

سازد(کرمیراد .)2-4:1384،

جنگهایآیندهراضروریمی
ویژگیهای 

بهرﻏمآنﻜهدردهه1990برایتوسعهسازمانیو کسﺐمﺰیترقابتیتﺄکیداصلیمدیران
سالهایاخیراینپارادایمتغییریافتهوتوسعۀسازمانیبیشتر
برتدوینراهبردبود،لیﻜنﻃی 
دیدگاههاﻯ اندیشمندانﻰ نظیر

بر توانمندسازﻯ کارکنان  -به خصوص مدیران -بنا شده است.
مﻰدهد که یﻜی از
دراکر (،)1988بالنچارد (،)1996تربالنﭻ ( )2003و هال ( )2008نشان  
عوامل بسیار مهم و زیربنائی در توسعه توان رزمی ،پرورش و انتصاﺏ مدیران و فرماندهانی
شجاع ،خالﻕ ،کارآفرین ،با انگیﺰه ،متعهد و توانمند است.عالوه بر این ،آنچه که ضرورت این
قابلیتها،

مﻰکند انتظار مقام معظم رهبرﻯ از نیروهایمسلح برای افﺰایش 
تحقیق را بیشتر  
انگیﺰه ،کارآمدی ،تدین و شایستگی فرماندهان و مدیران این نیروست .ایشان در دیدار
فرماندهان عالی نیروهایمسلح در تاریخ  1386/2/2ضمن تاکید بر کادرسازﻯ در نیرو خطاﺏ
به فرماندهان فرمودند«:مسئله کادرسازﻯ را جدﻯ بگیرید؛ افراد مﺆمن ،افراد نیرومند و افراد با

انگیﺰه تربیت کنید ،آنها را شناسایﻰ کنید و باﻻ بﻜشید.برکشیدگان شما از سطوﺡ مختلف به
سطوﺡ باﻻ این ﻃور خصوصیاتﻰ داشته باشند :هم مﺆمن باشند ،هم پرانگیﺰه باشند ،هم توانایﻰ
کارداشتهباشند،همکاردانباشند»...
توموقعیتبسیارتنشزایمنطقهخاورمیانهوتهدیداتآشﻜاروپنهان

باتوجهبهحساسی
علیهجمهوریاسالمیایرانوقوعهرگونهجنگوتخاصمیدرسطوﺡمختلفدورازانتظار
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نیست .مسئله اصلی تحقیق این است که عدم توانمندسازی فرماندهان در صحنۀ جنگهای
آینده قطعاًآنهارادرفرماندهیومدیریتزیرمجموعهخودباناکامیمواجهخواهدکردواین
موضوعامنیتکشوردراینبرهۀحساستاریخیمختلخواهدنمود.اگرچهدر حال حاضر
مﻰشود که این
آموزشهایی ارائه  

قابلیتهاﻯ فرماندهان و مدیراننیروهایمسلح 

برای افﺰایش 
آموزشها یا در چارچوﺏ نظام آموزشی مبتنی بر قوانینسالهایگذشته است و یا به صورت

آموزشها اوﻻً براساس

مﻰشوند.این 
موردی در راستای تدابیر خاص فرماندهانردهباﻻ انجام  
برنامههاﻯجامﻊتوانمندسازینیستوثانیاًآموزشتنهایﻜیازعواملمﺆثر
یﻚالگوودرقالﺐ 
مهارتهای کارکنان

آموزشها منجر به توسعه دانش و 

بر توانمندسازﻯ کارکنان است .البته 
زمینهسازﻯبرای
توانمندسازﻯعالوهبربحثآموزش،بسترسازیو 

مﻰشود؛لیﻜنفرایند
انجام 
مﻰگیردکهفعالًدرنیروهایمسلحالگویمشخصیبرایمجموعه
شایستگیهارانیﺰدربر 

بروز
ایناقداماتوجودندارد.بنابراینمسﺄلهاصلﻰتحقیقعبارتاستاز:فقدانیﻚالگوﻯمناسﺐ
براﻯ توانمندسازﻯ فرماندهان و مدیران درصحنهجنگ وسوالاصلیتحقیقایناستکه
مولفههایتوانمندسازفرماندهیدرصحنۀجنگآیندهجمهوریاسالمیایرانکدامند؟ 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مرور مبانی نظری

روندپرشتاﺏتحوﻻتاقتصادی،اجتماعیوفنّاوریچهدرسطحملیوچهدرسطحبینالمللی
منجربهایجادعدمثباتدرسازمانهاشدهواینموضوعدرکنارعدمتوانمندیسازمانهادر
هماهنگیبااینتحوﻻت،بسیاریازسازمانهایبﺰرگجهانیرادرخطرنابودیقراردادهاست.
درهمینراستامهمترینچالشمدیریتیحالحاضردرسازمانها،حصولبهپایداریسازمانی
نﻜتهقابلتﺄملدراینمقوله،اثردوﻃرفه

وسپسحرکتمتوازنبهسمتبهبودوتعالیاست.
عبارتدیگر میتوان گفت

و تعاملی پایداری سازمانی و تعالی سازمانی بر همدیگر است .به
حصولبهپایداریسازمانیمستلﺰمحرکتبهسمتتعالیوبهبودبودهوهمچنیندستیابیبه
تعالیسازمانیمنجربهپایداریوبقاءسازمانمیگردد(نجمی .)1389،
تﻌریﻒ توانمندسازﻯ

زمانهای مختلف و با
از توانمندسازﻯ تعاریف مختلفی ارائه شده است .این تعاریف در  
شدهاند.از نظر کانگر و کاننگو توانمندسازﻯ عبارت است از فرایند
رویﻜردهای متفاوتی انجام  
تقویت شایستگی افراد سازمان از ﻃریق شناسایی و شناسائی شرایطی که باعث احساس
بیقدرتی در آنها شده و تالش در جهت رفﻊ آنها با کمﻚ اقدامات رسمی و همچنین با
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بهرهگیریازفنونﻏیررسمیونیﺰتهیهوتدارکاﻃالعاتیکهبهکفایتآنهادرسازمانکمﻚ

مﻰگوید« :توانمندسازی به معنای قدرت
مﻰکند (کانگر و کاننگو؛  .)474 ،1998بالنچارد  


بخشیدناستواینیعنیبهافرادکمﻚکنیمتااحساساعتمادبهنفسخودرابهبودبخشند،
انگیﺰههاﻯدرونی
برناتوانییا درماندگیخودچیرهشوند.درافرادشوروشوﻕ فعالیتایجادو 
آنانرابرایانجامدادنوﻇیفهبسیﺞکنند»(بالنچاردوهمﻜاران .)39:2003،
مدیریتورهبریبربرداشتکارکنانازتوانمندسازیازﻃرﻕگوناگونتﺄثیرگذارهستند.از
این رو ،اگر یﻚ فرهنگ توانمندسازی قرار است حفﻆ و به کار گرفته شود ،نیاز به یﻚ رویﻜرد
میشود.راه دستیابی به آن وابسته به شرایﻂ بوده و رهبران و مدیران باید
چند بعدی احساس  
سازمانشان وفق دهند (گریسلﻰ وهمﻜاران .)2005،1مفهوم

توانمندسازی را با نیازهای خاص 
توانمندسازی در فرهنــگ فشــردة  Empowerواژة انگلیســی آکســفورد «قدرتمندشــدن،
مجوزدادن ،قدرت بخشیدن و تواناشــدن» معنا شــده اســت .ایــن واژه در اصطالﺡ،
دربرگیرنــدة قدرت و آزادی عمل بخشــیدن برای ادارة خود است و در مفهوم سازمانی به
معنای تغییر در فرهنگ و شــهامت در ایجاد و هدایت یﻚ محیﻂ سازمانی است ( Lawler,
بهتوانمندییﻚسازماندرایجادنوآوریوشﻜلدهیمجددمنابﻊ

 .)1994توانمندیسازمانی 
داخلی اﻃالﻕ میشود ( .)Hawawini, 2004اما براساس مدل  EFQMپنﺞ معیار توانمندساز
شراکتها،منابﻊوفرآیندها(نجمی .)1389،

سازمانعبارتنداز:رهبری،استراتژی،کارکنان،
حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی برای سازمانهای امروزی یﻚ نیاز و ضرورت
اجتناﺏ ناپذیراست.آنچهمسلماستحرکتدرمسیرسرآمدیمستلﺰمتغییرمﺜبتوسازنده

تپذیری
درهمهابعادسازمانیاست.چنینتغییرینیازمندارتقاءنوآوری،خالقیتومسئولی 
سازمانی است .پرواضح است که محور تمامی مقولههای مورد اشاره در باﻻ ،انسان بوده و
هایفوﻕالذکر،عاملکلیدیپایداریوتعالیسازمان

بنابراینانسانسازمانیبادارابودنویژگی
خواهدبود.چنینانسانیضمندارابودندانشومهارتهایعلمیوخالقیت،ازمسئولیت-
پذیریوانگیﺰشکافینیﺰبرخوردارمیباشد .

ازابعادسختافﺰارینیﺰروشهاومدلهایمختلفیوجودداشتهکهچارچوﺏوراهنمای
حرکتسازمانهارابهسمتبهبودوسرآمدیمشخصمیکنند.چنینمدلهاییکهحاصل
علم و تجربه تﻜرارپذیر در سازمانهای مختلف بوده ،با ﻃرﺡریﺰی برخی اصول و ارزشهای
بنیادین و سپس الﺰام سازمانها به حرکت و بهبود متوازن در مقولههای اصلی و کلیدی
1

. Greasley et al.
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سازمان،مسیربهبودوتعالیرامشخصنمودهوسازمانهارادرحصولبهعملﻜردبهترورشد
انیعبارتانداز :

میکنند.برخیازمهمترینالگوهایتعالیسازم
وبالندگی،رهنمون 
 جایﺰهملیدمینگ
 جایﺰه کیفیت استرالیا برایتعالی سازمانی 
 جایﺰهمالﻜومبالدریﺞ
 مدلبنیادمدیریتکیفیتاروپا( .)EFQM
جدول ( )1مقایسه انواع مدلهای تﻌالی (صیادیتورانلو)1387،
کیفیت
نام مدل

کیفیت

کیفیت

اروپا ورژن

اروپا ورژن

2010

2013

رهبری

رهبری
استراتژی

کیفیت

کیفیت

مالکوم

اروپا

استرالیا

ژاپن

بالدریج

ورژن

خﻂمشی


رهبری

رهبری

رهبری

رهبری

سازمان

تمرکﺰبر
مشتریو
بازار

مشارکتو
استفاده
اﻃالعات

مشتریمداری


خﻂمشیو

استراتژی

راهبرد

منابﻊانسانی

دادهها،

اﻃالعاتو
دانش

توسعهو
استقرار
استراتژی

یادگیریفردی
وسازمانی

کارکنان

کارکنان

کارکنان

اﻃالعات

فرآیندهای
برنامهریﺰیو
استراتژی

توسعه
منابﻊ
انسانی

بهادادنبه
کارکنانو
سهامداران

شراکتها

ومنابﻊ

شراکتهاو

منابﻊ

شراکتهاو

منابﻊ

تجﺰیهوتحلیل


فرایندها،
محصوﻻتو
خدمات

مدیریت
فرآیند

سرعتعمل

استانداردسازی
فعالیتها


کارکنان

کنترل

نتایﺞبازار

دمینگ

2003

مﻌیارها

تضمینکیفیت
نتایﺞ

فرآیندها

فرایندها،
فرایندها،
محصوﻻتو محصوﻻتو
خدمات
خدمات

درکاز
مشتری/
بازار

تمرکﺰبرآینده

نتایﺞ
مشتریان

نتایﺞ
مشتریان

نتایﺞ
مشتری

نتایﺞ
تجاری

مدیریتنوآوری

نتایﺞ
کارکنان

نتایﺞ
کارکنان

نتایﺞ
کارکنان

رضایت
مشتری

مدیریتبر
مبنایواقعیت

نتایﺞ
جامعه

نتایﺞجامعه

نتایﺞجامعه

مسئولیت
اجتماعی

نتایﺞ
کلیدی

نتایﺞ
کلیدی

نتایﺞ
کلیدی
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کیفیت
نام مدل

دمینگ

کیفیت

کیفیت

مالکوم

اروپا

استرالیا

ژاپن

بالدریج

ورژن

کیفیت

کیفیت

اروپا ورژن

اروپا ورژن

2010

2013

2003
عملﻜرد
تمرکﺰبرنتایﺞ
وایجادارزش

ﻃرﺡهایآینده


نگرش
سیستمی

همانطورکهازجدولفوﻕاستنباطمیشود،همهمدلهاحولمحورهایمشخصیازجمله

رهبری،منابﻊانسانی،فرایندها،نتایﺞوتﺄکیدبرمشتریمداریمیباشند.سازمانهای متعالیبر

کارکنانخودارجمی نهندوفرهنگتوانمندسازیرابرایدستیابیمتوازنبهاهدافسازمانیو
شخصیایجادمیکنند.سازمانهایمتعالیازﻃریقبهبودمداومونوآورینظاممندوباهدایت
خالقیتذینفعانخود،ارزشوسطوﺡعملﻜردیفﺰایندهایایجادمیکنند .
توانمندسازها

نتایﺞ
نتایﺞ کارکنان

نتایﺞ
کلیدی

کارکنان
فرایندها،

نتایﺞ مشتریان

محصوﻻتو

استراتژی

رهبری

خدمات
شراکتها و منابﻊ

نتایﺞ جامعه

یادگیری ،خالقیتو نوآوری

شکل ( )1مدل شماتیک ( EFQMالگویتعالیسازمانی)1393،
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مﻌیارهای مدل تﻌالی EFQM
مﻌیار اول :رهبری

سازمان هایمتعالیرهبرانیدارندکهآیندهرابهتصویرکشیدهوآنرامحققمیسازندوهمواره
بهعنوانالگوبرایارزشهاواخالﻕسازمانی،ایفاینقشمیکنندوالهامبخشاعتمادهستند.

آنهاانعطاﻕپذیرندوسازمانراقادرمیسازندتابرایحصولاﻃمینانازموفقیتمداوم،آینده

رابهموقﻊپیشبینیکردهوعﻜسالعملنشاندهد.وﻇایفرهبریدراینمدلعبارتنداز :
هاواخالقیاتراتوسعهدادهوخودبهعنوانالگوعمل

الف)رهبرانمﺄموریت،چشمانداز،ارزش
میکنند .
ﺏ)رهبران،سیستممدیریتوعملﻜردراتعریف،پایشوبازنگریکرده،بهبودمیدهند .
آنهادرتعاملهستند .
ج)رهبران،ذینفعانبیرونیسازمانرامیشناسندوفعاﻻنهبا 
د)رهبرانباهمراهیکارکنانسازمان،فرهنگتعالیراتقویتمیکنند .
ه) رهبران از چابﻜی و انعطافپذیری سازمان اﻃمینان دارند و با مدیریت تغییر ،از پایداری
سازماناﻃمینانحاصلمیکنند .
مﻌیار دوم :استراتژی

سازمانهای متعالی مﺄموریت و چشمانداز خود را از ﻃریق توسعه یﻚ استراتژی متمرکﺰ بر
ذینفعانبهاجرادرمیآورند.خﻂمشیها،برنامهها،اهدافوفرآیندهابرایتحققاستراتژی
شاخصهایمرتبﻂبامعیاراستراتژیدراینمدلعبارتنداز :

توسعهیافتهوجاریمیشوند.

الف)استراتژیهامبتنیبرارزیابی،تحلیلودرکنیازهاوانتظاراتذینفعانومحیﻂبیرونی
است .
ﺏ)استراتژیهامبتنیبرارزیابی،تحلیلودرکعملﻜرددرونیوقابلیتهایسازمانیاست .
هایپشتیبانتوسعهیافته،بازنگریوبهروزمیشود .

ج)استراتژیهاوخﻂمش 
ی
د)استراتژیهاوخﻂمشیهایپشتیبانآن،با ذینفعاندرمیانگذاشتهشدهواجراوپایش
میشود(نجمی .)1389،
مهمترینکاردرجنگ،حمله
صاحﺐنظرانامورنظامیبرایننﻜتهاتفاﻕنظردارندکه 

همه
رشتهی امور را از دست وی
به استراتژی دشمن است.ایجاد گسست در استراتژی دشمن سر  
برنامههای دشمن است،
میگیرد و به عبارت دیگر مﺰیت ابتﻜار عمل را که مبنای تداوم اجرای  

از وی سلﺐ خواهد کرد .رسیدن به این هدف جﺰء از ﻃریق شناخت خود و داشتن دریافت
سختافﺰاری یا

نمیشود .در این میان شناخت دشمن هم به لحاظ 
مناسﺐ از دشمن میسر  
نرمافﺰاری یا اندیشه و تفﻜر حاکم بر حرکات و
مسایل مربوط به ماشین جنگی و هم از نظر  
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پیشبینی رفتار دشمن این بیشتر اندیشه و تفﻜر
میرسد؛ اما در روند  
اقدامات ،ضروری به نظر  
اوست که باید تجﺰیه و تحلیل شود.به عبارت دیگر شناخت اندیشه دشمن از ﻃریق مطالعه
پیشبینی
میشود تا دستاوردهای دانش نظامی او عیان گردد و زمینه  
نظامیاش باعث  

ادبیات 
رفتار وی در صحنه عمل مساعد شود .آنچه که مسلم است این است که ماهیت جنگ همواره
درحالتغییروتحولبودهوسرعتاینتغییرازهرزماندیگریدرتاریخمعاصربیشتراست.
میدهدرویدادهایمعاصرتاچهاندازهشیوهجنگآمریﻜاراتحتتﺄثیرقرار
برخیشواهدنشان 
داده است .از ﻃرفی ماهیت جنگ نیﺰ همچون سایر رفتارهای پیچیده و جمعی انسانی به
دورههای تغییر جنگ مشﻜل است.اما از آن مشﻜلتر
آهستگی تغییر میکند؛ بنابراین درک  
گستردهای که در امور مالی،

پیشبینی این تغییرات است؛ چرا که بر خالف سعی و تالش 

نمیدهد؛چونجنگرا
تجربهیجنگواقعیهمیشهرخ 
پﺰشﻜی،حقوقیو...صورتمیگیرد ،
نمیتوان همیشه تجربه کرد .سربازان برای کسﺐ تجربه ﻻزم در مورد جنگ باید بر
معموﻻً  
تجربیاتگذشتهتﻜیهکنند(اچاسﻜیلﺰ .)13:1384،
مﻌیار سوم:کارکنان

سازمانهایمتعالی،کارکنانخودراارجمینهندوفرهنگیراایجادمیکنندکهدستیابیبه
منافﻊﻃرفینازﻃریقهمسوییاهدافشخصیوسازمانیمیسرشود.اینسازمانهاهمچنین
بهمنظور قادر ساختن کارکنان برای استفاده از دانش و مهارتهای خود در راستای منافﻊ

سازمان،بهتوسعهقابلیتها،ترویﺞعدالتوبرابری،برقراریارتباط،تشویققدردانیومراقبت
پردازدتادرآنهاایجادانگیﺰهوتعهدنمایند.زیرمعیارهایمرتبﻂباکارکناندر

ازکارکنانمی
اینمدلعبارتنداز :
الف)برنامههایکارکنان،استراتژیسازمانراپشتیبانیمیکند .
ﺏ)دانشوقابلیتهایکارکنانتوسعهمییابد .
ج)کارکنان،همسوشده،مشارکتدادهشدهوتوانمندمیشوند .
د)کارکناندرسراسرسازمانبهﻃورمﺆثرارتباطبرقرارمیکنند .

ه)خدماتکارکنانجبرانشدهوازآنانقدردانیومراقبتمیشود(نجمی .)1389،
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تبیین جنگهای آینده

با ورود جهان به قرن بیست و یﻜم توانایی ابﺰار و وسایلی که نیروهای نظامی آمریﻜا از آنها
میکنند وارد مرحله گذار جدیدی شده است که در آن اساس و شالوده فﻜری تغییر
استفاده  
فناوریهایجدیددرتسلیحاتواصولفﻜریآنها

یافتهاست.تحوﻻتگذشتهدرنتیجهتﺄثیر
سوارهنظامووسیلهموتوری،ازبالن
پیادهنظامبه 
بودهاست؛ازبادبانبهموتوربخاروتوربین،از 
سرنشینداروهواپیمایبدونسرنشین(اچاسﻜیلﺰ .)13:1384،

بههواپیمای
فرصتها و معادﻻت نظام

در شرایطی که جنگ سرد خاتمه یافته است؛ چهره تهدیدات ،
رفتهی دوران
بینالملل نیﺰ دچار دگرگونی شده است.معلوم نیست تهدیدات روشن و از میان  

جنگ سرد در نﺰاع همیشگی بر سر منافﻊ محدود ،جای خود را به چه تهدیدات ناشناختهی
پیشآمده ،دنیا را رهسپار
دیگری بدهد و مشخص نیست که این تغییر و تحول در شرایﻂ  
بینالملل ،لﺰوم
بیثباتی و جنگ خواهد نمود یا ثبات و آرامش.ﻇهور منافﻊ جدید در سطح  

مینماید
تدوین استراتژِی و وضعیت نیرویی مناسبی را برای تﺄمین منافﻊ آمریﻜا دو چندان  
(کاگلر .)11:1380،
بهتناسﺐپیشرفت فناوری نظامی درﻃولزمان،قدرتآتشومیﺰان واحدهایی کهآنرا
هدایت و برای خنﺜی کردنش تالش می کنند ،کاهش یافته است .در این زمینه یﻜی از
اسلحههای متعارف پیشرفته و

لگران می گوید :نقطهِ پایان منطقی چنین تحوﻻتی (
تحلی 
اسلحههایکشتارجمعی)جایگﺰینی مفهومتمرکﺰنیروها بامفهومتﺄکید برتمرکﺰآتشاست.

ندهایبدونتوسلبهتمرکﺰگستردهنیروهادرراستاینقاط
ارتشهایمدرنآینده،بهﻃورفﺰای 

درجبهههاو پیروزی دستخواهندیافت.درمقابل،ترکیﺐ سیستم

ﺐپذیر ،بهپیشروی 
آسی 
آتشزا ،دقت سالﺡهای دوربرد ،سیستمهای فرماندهی و کنترل پیشرفته ،به
های سریعاً  
پراکنده اند،اجازهخواهددادتاآتشخودرابرنقاطمعینی

کهبهﻃورگستردهای 

نیروهایی 
متمرکﺰکنند(مایﻜل .)1994،1
یتوانازاﻇهارات
اسلحههایکشتارجمعی ،م 

در واقﻊ،درمبارزهبایﻚ دشمنمسلحبه
یتواند
فولردربارهِتمرکﺰ[نیروها]نتیجهگرفتکهپراکندگینیروهاییﻜیازدوﻃرفجنگم 
اسلحههایکشتارجمعی ﻃرفدیگر راکاهشوهﺰینهِ آنراافﺰایش دهد.نتیجه دیگر

کارآیی 
اینﻜه ،قدرت آتش تمرکﺰ یافته باید در آﻏاز مبارزه و در راستای نابودی یا کاهش (قدرت)
اسلحههایکشتارجمعی دشمنبهکارگرفتهشودتاتمرکﺰبعدی نیروهای چندمنظوره را

1

. Michael Mazaar
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برای مبارزه در مرحلهِ پایانی جنگ امﻜانپذیر کند .همانﻃور که در جنگ داخلی آمریﻜا و
جنگجهانی اول،حمالتتمرکﺰیافته باقدرتآتشدفاعی شدید دفﻊشدند،درآینده نیﺰ،
اسلحههای کشتار جمعی ،ﻃرف مقابل را از

دستیابی یﻜی از ﻃرفهای درگیر در جنگ به 

یکند (ادوارد،1
تمرکﺰنیرو تاپیش ازاستفادهِﻃرفدیگر ازسالﺡکشتارجمعی منصرفم 
 .)1993
فرضیههایی

پیشبینی آینده ﻏیرممﻜن است و عدم قطعیت آن بر تعداد 
میتوان گفت که  

میافﺰاید.بنابراین تمامی مطالعات در خصوص آینده در واقﻊ
که برای تفﻜر آینده ﻻزم است  
گمانهزنیهستند.همچنینبراینگاهبهآیندهبایدگذشتهرانیﺰدرنظرگرفت.زیراحال
نوعی 
لبهی پیشین گذشته و نیﺰ خﻂ عﺰیمت آینده است .میراث گذشته همراه ماست و ما در

رویارویی با مشﻜالت زمان حال به ﻃور روزمره با این میراث دست و پنجه نرم میکنیم (اچ
اسﻜیلﺰ .)17:1384،
وزارت دفاع آمریﻜا برای کاهش مخاﻃرات و عدم قطعیت آینده از رویﻜرد تهدیدمحور که
میباشد ،به سمت
توسعهی نیرو است و حاصل دوران جنگ سرد  

محرک آن نیاز و مطالبات 
میکند.
توانمندیمحور که محرک آن مفاهیم عملیاتی هستند ،حرکت  

برنامهریﺰی 
رویﻜرد  
تمرکﺰ این رویﻜرد بیش از آنﻜه متوجه نام دشمنان و مﻜان درگیری با نیروهای مشترک یا
قابلیتها و

گستردهای از 

حمله به منافﻊ امریﻜا باشد؛ بر چگونگی شﻜست دادن ﻃیف 
توانمندیهایﻻزموموردنیازجهت

توانمندیهایمورداستفادههردشمنوهمچنینتعیین

مقابلهباهرگونهدرگیرییابحراناستواراست(فوﻻدیوهمﻜاران .)10:1387،
جنگهای آینده نیازمند شناخت فراگیر مفاهیمی
شناخت دقیق جنگ آینده 2و ماهیت  
جنگهایآینده
یژگیهایآناست؛ زیرادرکماهیت 
نظیرنگرش،رویﻜردها،اهداف وعللوو 
یندهیجنگ3وابستهبهدرکاینمفاهیماست .درادامهچندنگرش
وهمچنین سناریوهایآ 
کلیوچندسناریومحتملجنگهایآیندهبهصورتمختصرآوردهشدهاست .

نگرش آخرالزمانی به جنگهای آینده

فوﻕالعادهسالﺡها
ازمنظرصاحبانایننگرشهرگونهجنگمهمدرآیندهباتوجهبهپیشرفت 
موجﺐ نابودی جهان و پایان حیات بشری و در نتیجه آخرالﺰمان بشری خواهد شد.این نگرش
1

. Edward Mann
. Future war
3
. Future of war
2
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،آخرالﺰماناسطورهایوآخرالﺰمان

خودبهچنددستهآخرالﺰمانتﻜنولوژیﻜی،آخرالﺰمانﻃبیعی
یشود؛ که در این مقاله مجال بررسی ندارند (حسنلو،1388،
دینی (با قرائت تورات)تقسیم م 
 .)12

نگرش جنگ جهانی 1به جنگ آینده

در این نگرش با توجه به ویژگی جهانی شدن همه امور زندگی بشر ،هر جنگ مهم در آینده
سالﺡها ،جنگ را به همه
دارای قابلیت سرایت سریﻊ به نقاط دیگر را دارد و پیشرفت در برد  
تمدنهابالقوه مستعد جنگ هستند و ارائه نظریه
جهان گسترش خواهد داد .به عبارت دیگر  
تمدنهاناشی از این دیدگاه است.هانتینگتون معتقد است اگر جنگ جهانی در آینده
برخورد  
تمدنهاخواهد بود که در آن کشمﻜش اصلی بین ﻏرﺏ از یﻚ سو و ائتالفی از
پیش آید؛ بین  
اسالموتمدنکنفوسیوسصورتخواهدگرفت .
نگرش جنگ محدود و منطقهای

2

در این نگرش بروز جنگ تا آخرین روز عمر بشر در کره خاکی ادامه خواهد یافت.اسﻜیلﺰ در
کتاﺏ جنگ آینده معتقد است که جهان همواره آبستن جنگی جدید است؛ بنابراین هیﭻگاه
.صاحﺐنظرانآمریﻜایی همواره با

منطقهای به کلی از بین نخواهد رفت

جنگهای 
دﻻیل بروز  
منطقهایمیدانند

ترسیمکمربندناآرامیمناﻃقخاصیراهموارهمستعدبروزجنگوناآرامی
(همانمنبﻊ) .
مختلفیکهدرجنگهایآیندهبهﻃورویژهموردتوجه

امادرادامهتعدادیازسناریوهای
هایجهانیومنطقهایاستبهصورتمختصراشارهشدهاستکهبادرنظرگرفتناین


قدرت
سناریوهایمحتملبایستیتوانمندیهایموردنیازفرماندهانراتعیینکرد :

راه اندازی ائتالف و انجام عملیات مرکب

یدهد که آماده سازی افﻜار عمومی قبل از آﻏاز
بررسی و تحلیل اﻃالعات نظامی نشان م 
آنهاهمواره سعی دارند
عملیات ،بخشی از اقدامات جنگ روانی دشمنان است.در این راستا  ،
که در قالﺐ ائتالف ،برای توجیه کردن اقدامات تجاوزگرانهخود اقدام به تجاوز کرده و عملیات
ییهاییکهدرهدایتو
یﻜاییهاباتوجهبهتوانا 
بهگونهیمرکﺐانجامدهند.بدیهیاستآمر 

را
عملیاتهای مرکﺐ هم

یهای مختلف دارند ،بیشتر در کلیه 
کنترل فرماندهی با تﻜیه بر فناور 

1

. Global war
. Reginal war

2
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بخشهاییکه
مسئولیتکنترلوهدایتنیروهایسایرکشورهارانیﺰخواهندپذیرفت،مگردر 
کمتراهمیتداشتهاست .
جنگ ترکیبی یا هیبریدی

جنگ ترکیبی(هیبریدی)،جنگی با ترکیبی ازابﺰارهای متعارف ،نامنظم ونـامتقارناست و
شامل استفادة یﻚ بازیگر دولتی یـا ﻏیردولتـی ازهمـۀ ابـﺰارهـای دردسـترس دیپلماتیﻚ،
اﻃالعاتی ،نظامی واقتصادی با هدف ایجاد بی ثباتی در کشور هـدف اسـت .جنگ ترکیبی،
جنگی است که نیروهای منظم ونامنظم قابـل تـوجهی بـه ﻃـور همﺰمـانتحت فرماندهی
یتواننـد توسﻂ دولتها یا
واحدی رزم میکنند (هوبر .)45 :2014 ،جنگهای هیبریـدی مـ 
تهـای متفاوت جنگ ازجمله
نهادهای ﻏیردولتی هماهنگ شـده وشـامل گسـترهایازحالـ 
هﻜنشهای (تاکتیﻚهای) نـامنظم ،انجـام خشونت بیرویه و

ناییهای متداول ،را
توا 
شهایجناییمیباشد(کالنتری .)1394،
اﻏتشا 
تکیه بر عملیات روانی

از آنجا که جنگ آینده جنگ ﻏلبه تصمیم تعریف شده است ،بنابراین عملیات روانی بخشی
یژگیهای آن خواهد بود.انجام عملیات
جنگهای آینده و از و 
جدانشدنی و بسیار بااهمیت در  
روانی در سطوﺡ سهگانه راهبردی ،عملیاتی و تاکتیﻜی قبل از آﻏاز تهاجم ،ضمن نبرد و پس از
آن صورت  میگیرد .در جنگهای آینده عملیات روانی به عنوان سالﺡ تﺄثیرگذار جنگ که
هدفآنتسخیراذهانجامعه هدفبهمنظورسرعتبخشیدنبهپیروزیودستیابیسریﻊ به
اهدافجنگاست،بسیارموردتوجهخواهدبود .
آفند مسطح و تاکتیک عملیات موزاییکی

دشمن در جنگ آینده از آفندهای مسطح (سطحی) ،حجمی ،فضایی یا سه بعدی و همچنین
یکند.دشمنبااستفاده
عملیاتهایآفندیخطیاستفادهم 

یاتموزاییﻜیبهجای
تاکتیﻚمل 
بهرهبرداری از واحدهای پرتحرک (متحرک زمینی و
جادهای و با  
از محورهای مواصالتی  
متحرک هوایی)و با برقراری پوشش هوایی ،پیشروی خواهد کرد.تاکتیﻚ عملیات موزاییﻜی
بلوکهای با ﻃول و عرض معینی تقسیم
نوعی عملیات است که در آن ،سرزمین دشمن به  
یشود و در هر یﻚ از بلوکها ،نبردی مستقل توسﻂ نیروی مشترک هوایی و زمینی انجام
م
میشود.اشغال عراﻕ توسﻂ آمریﻜا ،تاکتیﻚ منحصر به فردی بود که عملیات موزاییﻜی در آن

اجراگردید(ﻃحانیوهمﻜاران .)111:1390،
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درگیری هم زمان در سطوح سهگانه

جنگهای آینده منتظر حمله
سهگانه بدین معناست که نباید در  
درگیری هم زمان در سطوﺡ  
دشمن از مناﻃق مقدم نبرد باشیم.بلﻜه دشمن ابتدا به سراغ اهدافی در عمق کشور میرود و
یکند(حملهبهاهدافراهبردی)،سپسجنگرابهسطوﺡعملیاتیو
جنگراازعمقشروعم 
رهنامه عملیاتی عمیق مبتنی بر
یدهد ،یا این که دشمن با توجه به  
تاکتیﻜی گسترش م 
یکند
محیﻂهای ﻏیرخطی ایجاد م 

بمبارانهای راهبردی همراه با انجام مانورهای احاﻃه قائم ،

(حسنلو .)15-12:1388،
پیشینههای پژوهش



رهنامه نظامی آمریﻜا ،تعدادی
یهپردازان نظامی ﻏرﺏ و  
با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظر 
جنگهای آینده درنظرگرفتهشدهاست.دراینرابطهحیدری ()1390
مشخصات ویژهبرای  
صاحﺐنظران

جنگهایآیندهومشخصاتآنباتحلیلیبردیدگاهبرخی
درمقالهایباعنوان" 

سهمشخصهزیررابرایجنگهایآیندهعنواننمودهاست :

نظامیﻏرﺏ"
الﻒ -عملیات سریع و قاطع

اﻃالعرسانی جهانی ،تلفات و ضایعات ناشی از جنگ به وسیله
با توجه به گسترش ابﺰارهای  
یشود که تﺄثیر شگرفی بر آستانه تحمل ملتها
اﻃالعرسانی م 
رسانههای مختلف ،به سرعت  

یدهاند که با انجام مانوری باقدرتو سرعت تمام ،جنگ را در
دارد ،لذا استعمارگران بر این عق 
حداقلزمانممﻜنبهپایانبرساند .
ب -سینرژی یا هم افزایی قدرت

جنگهای آینده از نظر ﻏرﺏ ،سینرژی یا هم افﺰایی قدرت است.یعنی
یﻜی دیگر از مشخصات  
به کار بردن همه عناصر قدرت در یﻚ زمان فشرده و کوتاه به منظور وارد آوردن شوک
جنگهای آینده ،فرماندهان ورهبراندر همه سطوﺡ
بیتعادل ساختن سیستم.در  
لحظهای و  

بهﻃورهمزماندرگیرمیشوندوسطوﺡراهبردی،عملیاتیوتاکتیﻜیبرهممنطبقاست .
پ -انجام عملیات تأثیرمحور یا مبتنی بر تأثیر

رهنامهنظامیآمریﻜانشانگرآناست
یهپردازاننظامیﻏرﺏو 
بررسیآثارودیدگاهبرخیازنظر 
جنگهای آینده ،همواره به دنبال عملیات تﺄثیرمحور خواهند بود .عملیات
که آنان در  
تﺄثیرمحوریعنیپرهیﺰازتخریﺐاهدافجانبیوتﻜیهبرانجامعملیاتیکهتﺄثیرقطعیومﺆثر
در سرنوشت جنگ دارد .چه بسا که یﻚ اقدام تاکتیﻜی یا انهدام یﻚ هدف کوچﻚ تﺄثیر
راهبردیدرسرنوشتجنگداشتهباشد(حیدری .)44:1390،
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جنگهایآیندهراپیوندهنر،علمو فناوریدرجنگ
رابرتاچ()1384ازمشخصاتدیگر 
ﻃولسالهای گذشته

معرفینمودهاست.به عنوان مﺜال پروژهنیروی زمینی آینده آمریﻜا در 
موسسههای علمی در وزارت دفاع و

دانشگاهها ،

تاکنون روابﻂ نﺰدیﻜی با مراکﺰ علوم و فناوری ،
ﻃرﺡهایتحقیقاتی
موسسهی 

مهمتربامعاونحوزهوزارتینیرویزمینی،
خارجازآنوازهمه 
1
پدافندیوﻏیرهبرقرارکردهاست(رابرتاچ  .)246:1384،
شﻜوهی ( )1389در تحقیقی بیان نموده ،هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) از جمله
جنگهای آیندهدارند.پهپادهابااستفاده از
ویژهای در 
پیشرفتهایهستندکهجایگاه 

تجهیﺰات
یتوانند در
پنهانکاری (رادار گریﺰی) م 
جﺜۀ کوچﻚ ،سرعت و قدرت مانور باﻻ و خاصیت  
آنهادرکار
عملیاتنفوذ،جاسوسی،مراقبتوتوقفدفاعهواییﻃرفاستفادهشود.همچنین 
جمﻊآوریاﻃالعاتوارسالآنبهمراکﺰفرماندهیکاربرددارندواز
نظارتبرتحرکاتدشمن ،
قابلاستفاده هستند .همچنین
برنامههای عملیاتی فرماندهان در میادین نبرد  
نظر فنی در  
قادرند تمام نیازهای عملیاتی را برآورده کنند .عالوه بر وﻇایف باﻻ ،نقش پهپادها در آینده
شامل جنگ الﻜترونیﻚ ،حمله زمینی ،فریﺐ و سرکوبی دفاع هوایی دشمن خواهد بود
(شﻜوهی .)16:1389،
دهقان ( )1392در تحقیقی با عنوان "ارائه الگوی تفﻜر راهبردی مدیران ارشد نهاجا در
سطوﺡوحوزههایمختلفسازمانیباهدفارتقایتوانرزمی"هشتبعدبهشرﺡشﻜل()2را

برایمدیرانوفرماندهانسطوﺡراهبردیاحصاءنمودهاست .
بصيرت

دينيو

اسالمي
تفكر
خودباوي
خالق


قابليت
ويژگيهاي
دور
يادگيريو
مديران

مديريت
انديشي
راهبردي
دانش

قابليت

هوشياري
محيطي

تفكر
سيستمي

دانش
سازماني

شکل ( )2ویژگیهای مدیران راهبردی نیروهای مسلح(دهقان )23:1392،
1

. Robert. H
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جدول ( )2ویژگیهای فرماندهان و مدیران ارشد نیروهای مسلح (دهقان)1392،
ابﻌاد

مؤلفهها
بصیرت
دینیو
اسالمی

خودباوری

دوراندیشی
(آیندهنگری)


هوشیاری
محیطی

شاخصها
اعتقادبهاصولوفروعدین،توانتشخیصحقازباﻃل،اﻃاعتمحضازاوامـرونـواهیولـی
فقیه(وﻻیتمحوری)،بینشاجتماعیوسیاسیباﻻ،آشناییبامنابﻊفﻜـریدراسـالم(قـران،

سنت،اجماع،عقل) 
بهتوانمندیهـایبـالقوهوبالفعـل

اعتمادبهنفس(اعتمادبهنیرویدرونیوذاتیخود)،ایمان
نیروهایمسلحج.ا.ا،ایمانبـهکارکنـان(نخبگـان،متخصصـینوکارشناسـانو)...نیروهـای
مسلحج.ا.ا،تالشخستگیناپذیروهمتمضاعففرماندهاننیروهـایمسـلحج.ا.ا،ایمـانبـه
پیشرفتمستمروفردایبهترازامروزبراینیروهایمسلحج.ا.ا،کمالگراییوراضـینبـودن
ازوضﻊموجودنیروهایمسلحج.ا.ا 
داشتنتصویریمطلوﺏازآیندهبراینیروهایمسلحج.ا.ا،اسـتفادهازتجـارﺏگذشـتهبـرای
حالوآیندهنیروهایمسلحج.ا.ا،توانپیشبینیتحوﻻتآیندهمـرتبﻂبـانیروهـایمسـلح

ج.ا.ا،توانارائهسناریوهایبهینهبرایآیندهنیروهایمسلحج.ا.ا،تخصـیصزمـانیبـرایفﻜـر
بینیجنگهـایآینـدهبـویژه


کردنبهموضوعاتآینده،کلیدی،محیطیوسازمانی،توانپیش
جنگهایهواییمحتمل 

هاوتهدیداتمنطقهایوفرامنطقـهاینیروهـایمسـلحج.ا.ا،آگـاهی


آگاهیمستمرازفرصت
هایمنطقهایوفرامنطقهاینیروهایمسلحج.ا.ا،آگـاهیمسـتمر


مستمرازتحوﻻتوپویایی
هایآفندوپدافندهواییکشورهایمنطقهوفرامنطقهای 


هاوقابلیت

ازتوانمندی

اندیشه
تفﻜر
درکوایجادروابﻂدرونسازمانی،برونسازمانیوبینسازمانینیروهایمسلحج.ا.ا،داشـتن
نظامند
راهبردی 
دیدییﻜپارچهونماییکلیازفعالیتهایپشتیبانیوعملیاتینیروهایمسلحج.ا.ا،توجهبـه

(تفﻜر
گیریها 
ها،پیگیریودریافتبازخوردتصمیم 

پیامدهایتصمیم 
گیری

سیستمی) 
توانارائه،شناساییوبهکارگیریایدههایجدیدومتنوعکارکناننیروهایمسـلحج.ا.ا،تـوان

نقدسازندهعملﻜردخود،همﻜارانونیروهایمسـلحج.ا.ا،تـوانارائـهواسـتفادهازراههـای
اندیشه
خالﻕ(تفﻜر میانبردرتصمیماتسازمانینیروهایمسلحج.ا.ا،کنجﻜاویوجستجوگریبادرنظـرگـرفتن
مالحظاتامنیتـی،درکوشـهودبـاﻻ(تفﻜـرشـهودی)درتصـمیمگیـریهـا،ساختارشـﻜنی
خالﻕ)
(قاعدهشﻜنی)جهتتحققمﺄموریتنیروهایمسلحج.ا.ا 

درکوفهممﺄموریت،چشمانداز،دکتـرینهـا،اهـدافراهبـردیوراهبردهـاوسیاسـتهـای
نیروهایمسلحج.ا.ا،توانتشـخیصودرکشایسـتگیهـایکلیـدیوضـعفهـایراهبـردی
دانش
نیروهایمسلحج.ا.ا،توانتشخیصوتحلیلمسائلویژهوراهبردینیروهایمسلحج.ا.ا،تـوان
سازمانی
برنامهریﺰیراهبردیوعملیاتی 

یادگیریمستمرازتجربیاتگذشتهبویژههشتسالدفاعمقدس،یادگیریمستمرازمحـیﻂ
یادگیریو داخلوخارجنیروهایمسلحج.ا.ا،توانایجادیادگیریجمعیوگروهیدرنیروهـایمسـلح
ج.ا.ا،تــوانکشــفوشناســاییدانــشجدیــددرنیروهــایمســلحج.ا.ا،تــوانتســهیموبــه
مدیریت
حج.ا.ا،توانبهکارگیریوبهرهمندیازدانشکارکنـان

اشترکگذاریدانشدرنیروهایمسل

دانش
پایورووﻇیفهدرنیروهایمسلحج.ا.ا 
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در این پروژه تحقیقاتی که با رویﻜرد بررسی و آسیﺐشناسی الگوهای رفتاری و فرهنگ
سازمانیوارائهراهﻜارمناسﺐواثربخشدرنیرویهواییارتشجمهوریاسالمیایرانانجام
شدهاستبهحوزهتفﻜرراهبردیبهعنوانیﻜیازمولفههایقدرترزمیاشارهشده وبابر

بعدنسبتبهاحصاویژگیهایمدیرانوفرماندهاناقدام

هاوشاخصههایاین 


شماریمولفه
شدهاست .
شیخ()1396دررسالهدکتریخودمجموعهمشخصاتجنگهایآیندهرابهصورتشﻜل
()3دستهبندینمودهاست .

شکل ( )3دستهبندی ابﻌاد و مولفهها ،ویژگیها و مشخصات جنگهای آینده (شیخ)171:1396،



روششناسی پژوهش
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از حیث هدف توصیفی  -تحلیلی و حیث روش اجرای
کمی)میباشد.ابتدابهروشتحلیلمحتواوبامطالعهپیشینهو

تحقیقازنوعترکیبی(کیفی-
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ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان ،و کدگذاری باز ،توانمندسازهای فرماندهی در صحنه
جنگ های آینده شناسایی و سپس با استفاده از پرسشنامه محققساخته و تحلیل عاملی

اکتشافی شاخصهایی که بار عاملی مورد قبول را داشتهاند ،تعیین شدند .مقولهبندی و
هایدستهبندیشدهنیﺰبااستفادهازنظرخبرگانانجامشدهاست.


کدگذاریمحوریشاخص
ایتوانمندسازیفرماندهیصحنهجنگهایآیندهجمهوریاسالمی


ودرنهایتالگویمرتبه
ایرانارائهگردیدهاست.جامعهآماریاینپژوهش،دانشآموختگانودانشجویاندانشگاهعالی
نظرهستند،میباشدکهبهتعداد

دفاعملیکهدرزمینهصحنهجنگجمهوریاسالمیصاحﺐ
 199نفربرآوردشدهوبامحاسبهاز ﻃریقفرمولکوکرانحجم نمونه 85نفرتعیینگردیده
است .
جهتبررسیرواییابﺰارازضریﺐتوافقیکندالاستفادهشدهاست کهبهبررسی توافق
هامیپردازد .درحقیقتنتایﺞضریﺐکندالشواهدیدر


افراددرمیﺰاناهمیتواولویتگویه
راستایرواییمحتواییابﺰارمیباشد .
جدول( )3ضریب توافقی کندال (روایی محتوایی)
تﻌداد افراد

 85

ضریبKendall's W

 0/141

ضریب Chi-Square

 1002/893

درجه آزادی

 32

سطح مﻌنی داری Sig

 0/000

براساس نتایﺞ باﻻ مشخص است که با بیش از  99درصد اﻃمینان بین داوران در
اولویتبندی گویههای توافق وجود دارد  ( ،)P <0/01, X2:1002/893بنابراین ابﺰار حاضر از

رواییمحتواییبرخورداراست.درادامهمیﺰانپایاییمقیاسمولفههایعاملاولاستخراجی

توانمندیدانشﻜدهدفاعملیازﻃریقآزمونآلفایکرونباخموردارزیابیقرارمیگیرد .

جدول ()4پایایی (ضریب آلفای کرونباخ)
تﻌداد مولفه

آلفای کرونباخ

 33

 0/980

باتوجهبهنتیجهپایاییمقیاسکهازﻃریقآلفایکرونباخحاصلشدهاست،مقیاسمورد
میباشدودرنتیجهاینپرسشنامهشرایﻂپایایی
نظردارایضریﺐآلفایکرونباخبیشاز 0/7
را کسﺐ نموده است .با مشاهده ضریﺐ همبستگی بین متغیرها مشخص گردید که تمامی
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هایاینمقیاسدارایشرایﻂمناسبیجهتاخذپایاییمیباشندکهبهدلیلﻃوﻻنی


مولفه
شدنمطلﺐازارائهآنصرفنظرمیگردد .
تجزیه و تحلیل یافتهها
برایبررسیاندازهکفایتنمونهگیریازآزمون KMOاستفادهشدهاستکهبرایادامهکار

میبایستمقداراینضریﺐبیشتراز 0/5باشدوهمچنینمیﺰان Pدرآزمونکرویتبارتلت

دارباشدواگردرهردوبخششرایﻂﻻزمبرقراربودایندادههاتوانعاملیشدن

بایستیمعنی
رادارامیباشند .

جدول ( )5شاخص  KMOو کرویت بارتلت
آزمون KMO

0/837

آزمونکرویتبارتلت 
ضریﺐمربﻊکایK2
درجهآزادی 
سطحمعناداری 


 1860/582
 528
 0/000

بدست آوردن عاملها یا گرایشها با استفاده از تحلیل عاملی

دادهها به وسیله تحلیل عناصر اصلی با چرخش واریماکس و مقدار  Eigen valueبرابر 1و

گشتهاندکهتعداد 33مﺆلفهدراین
همچنینماکﺰیمومتﻜرارهمگراییمتغیرهای 25تحلیل 
شاخصهادارایتواناییعاملیشدنمناسبیبودهودرمجموع4

دادهشدهاند .

آزمونشرکت
عنصریاعاملبامقدارویژهبﺰرگتراز1استخراجگردیدندکهبابررسیخبرگیصورتگرفتهو
لفهها،مواردﻏیرکاربردیحذفگردیدودراینمیان
همچنینبارعاملیضعیفبرخیازمﺆ 
هاییکهارتباطباﻻییدرسایرعاملهاداشتندبهعاملمربوﻃهمنتقلگردیدند،


برخیازمولفه
در نهایت چهار عامل به عنوان عوامل اصلی بدست آمد .نمودار سنگریﺰه یا  Screeنیﺰ این
کنندودرنهایتخروجیچرخشیافتهعناصرکه نشاندهندهاختصاصهر


عناصرراتائیدمی
باشدبهعنوانتقسیمبندینهاییارائهشدهاست .


یرهابهعاملمربوﻃهمی
یﻚازمتغ
درزیرجدولمنتﺞازآزموناشتراکهاقرارگرفتهاست .اینآزموننشانمیدهد کهچند

ربوسیلهعواملاستخراجشدهتبیینمیشود .

درصدازواریانسهرمتغی
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جدول ( )6میزان اشتراک مولفهها
مولفه

Extraction

مولفه

Extraction

آشناییباسطوﺡمختلفجنگ 

 0/712

شناختعواملهمافﺰاییقدرت 

 0/706

آشناییبااصولدفاعهمهجانبه 

 0/809

تبدیلارتباطفردیبهجمعی 

 0/794

تواناییبسیﺞنیروها 

 0/747

قدرتتحلیلوارزیابی 

 0/713

شهادتﻃلبی 


 0/664

داناییوبصیرتدینیوسیاسی 

 0/721

جنگهاینیابتی 
آشناییبا 

 0/776

برنامههایتخصصی 
ارائههدفمند 

 0/734

شناختنقاطضعفوقوتدشمن 

 0/734

جنبههای
آشناییباابعادو 
مختلفجنگنرم 

 0/629

داشتنقدرتتشخیصوتجﺰیهو
تحلیل 

 0/753

ثباترایداشتن 

 0/780

قدرتسازمانبخشی 

 0/711

اندیشههایدفاعی

شناختعمیق
حضرتامام،مقاممعظمرهبریو
وﻻیتمداری 


 0/652

آشناییبااصولاستمرارعملیاتدر
هرشرایطی 

 0/730

تدبیروتوانتصمیمگیری 

حسن

 0/624

شناختعواملتوسعهصحنهنبرد 

 0/777

آشناییباانواععملیات 

 0/712

جنگهایآینده 
شناختماهیت 

 0/752

تواناییارتقاوافﺰایشسطحدانش
ومهارتدرنیروهایمسلح 

 0/741

ارتقاابتﻜارعملوتوانمﺆثردر
برابرتهدیدات 

 0/695

دوراندیشی 

 0/605

شایستگیهایکلیدیخود 

شناخت

 0/694

دیدگاههایمختلفدرباره

شناخت
ماهیتجنگ 

 0/682

مدیرتزمان 

 0/773

ایﺜار،فداکاریوتﻜلیفمداری 


 0/676

اعتمادبهنفس 

 0/647

خالقیتونوآوری 

 0/736

پیشدستانه 
شناختعملیات 

 0/788

هوشیاریدرشناساییتهدیداتو
شناختزمان

 0/598

انعطافپذیریبهمعنیقابلیت

اصل
تغییروتطبیقباهرگونهشرایﻂ 

 0/682

درجدول(  )7تعدادعناصراستخراجیباتوجهبهمقدارویژهودرصدواریانستبیینیارائه
درصدیواریانسها،تعداد 33عنصریاعاملتوسﻂ

شدهاست.درمجموعبرایتبیین 100
هایموجودمیباشد،بنابراینباتوجهبه


گرددکهبرابرباتعدادمولفه

تحلیلعاملیاستخراجمی
اعناصراصلیبامقدارویژهباﻻترازیﻚموردتوجهمامیباشدوبهدلیل

شرایﻂآزمونتنه
ﻃوﻻنیشدنجدولازارائهبقیهعناصرخودداریمیگردد .
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جدول ( )7عناصر استخراجی جهت تﻌیین عاملها
مقادیرویژهاولیه 
عناصر 

مقادیرعناصراستخراجیبعدازچرخش 

کل 

درصدواریانس
تبیینشده 

درصدتجمعی 

کل 

درصدواریانس
تبیینشده 

درصدتجمعی 

1

 16/350

 49/544

 49/544

 6/420

 19/454

 19/454

2

 1/903

 5/765

 55/310

 6/312

 19/128

 38/583

3

 1/754

 5/315

 60/625

 3/945

 11/955

 50/533

4

 1/281

 3/883

 64/508

 3/501

 10/608

 61/146

5

 1/203

 3/646

 68/154

 1/713

 5/190

 66/337

6

 1/004

 3/042

 71/196

 1/604

 4/860

 71/196

7

 0/965

 2/926

 74/122

-

-

-

8

 0/935

 2/833

 76/955

-

-

-

9

 0/754

 2/285

 79/240

-

-

-

 ...
 33

 0/024

 0/073

 100/00

-

-

-

همانطورکهدرجدولباﻻمشاهدهمیکنیداز 33عنصرموجودتنها 6عنصریاعاملبا
باﻻترازیﻚبرایادامهکارپیشنهادگردیدهاست.درنمودارسنگریﺰهزیرمیتوانید

مقدارویژه
جایگاهتمامیعناصرراباتوجهمقدارویژههریﻚمشاهدهنماییدکهدرنهایتدرآزموناین
فرض عناصر با مقدار ویژه بﺰرگتر از یﻚ به عنوان عوامل استخراجی مورد استفاده واقﻊ
میشوند .











شکل ( )4اسکری مولفههای عامل اول استخراجی از تحلیل عاملی
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بندیهریﻚازمولفه هابررویعاملمربوﻃهبههمراهبارعاملیهریﻚدر


درادامهتقسیم
جدولزیرارائهشدهاست .
جدول ( )8تﻌیین عناصر مورد نیاز عامل اول استخراجی به همراه مولفههای موجود و میزان بار عاملی آنها
بار
بار
مولفهها
عوامل
مولفهها
عوامل
عاملی
عاملی
-54ارتقــاابتﻜــارعمــلوتــوان
-30شــناختدیــدگاههــای
0/574
0/772
موثردربرابرتهدیدات 
مختلفدربارهماهیتجنگ
-11شــناختماهیــتجنــگ
-5آشــناییبــاجنــگهــای
0/527
0/714
هایآینده 
نیابتی
عاملدوم 
-23آشــناییبــاابعــادوجنبــه
0/503
0/712
-29دوراندیشی
هایمختلفجنگنرم 
-16شــناختعملیــاتپــیش
0/475
0/677
-20قدرتتحلیلوارزیابی
دستانه
-31ایﺜــار،فــداکاریوتﻜلیــف
 -2آشنایی بااصولدفاعهمـه
0/708
0/658
مداری
جانبه
-10شــناختعوامــلتوســعه
0/698
-32خالقیتونوآوری
0/658
عامل
صحنهنبرد 
اول 
-21دانــاییوبصــیرتدین ـیو
0/686
0/639
-3تواناییبسیﺞنیروها
سیاسی
عاملسوم 
 -19تبدیلارتبـاطفـردیبـه
0/545
-14مدیرتزمان
0/638
جمعی
 -25شناختعمیقاندیشههای
-1آشناییبـاسـطوﺡمختلـف
دفاعیحضرتامام،مقاممعظـم 0/481
0/517
جنگ
رهبریووﻻیتمداری
 -22ارائههدفمندبرنامههـای
0/444
-8قدرتسازمان بخشی
0/457
تخصصی 
 -26حسنتدبیروتوانتصمیم
 -9آشنایی بااصـولاسـتمرار
0/694
0/444
گیری
عملیاتدرهرشرایطی 
-28توانــاییارتقــاوافــﺰایش
 -27داشتنقـدرتتشـخیصو
0/678
ســـطحدانـــشومهـــارتدر 0/812
تجﺰیهوتحلیل
نیروهایمسلح
عامل
چهارم 
 -6شناختنقاطضعفوقـوت
0/545
-39آشناییباانواععملیات
0/745
دشمن
 -17اصلانعطـافپـذیریبـه
عامل
0/519
-18اعتمادبهنفس
معنیقابلیتتغییروتطبیقبـا 0/674
دوم 
هرگونهشرایﻂ
-33هوشـــیاریدرشناســـایی
عامل
 -13شناختشایسـتگیهـای
 0/732
0/661
پنجم  تهدیدات وشناختزمان 
کلیدیخود
 -18شناختعواملهمافﺰایی
0/633
عامل 
قدرت
 0/756
-24ثباترایداشتن 
ششم 
0/622
-4شهادتﻃلبی 
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شاخصهادارایتواناییعاملیشدنمناسبیبودهودرمجموع 6عنصریاعاملبامقدار

ویژه بﺰرگتر از یﻚ استخراج گردیدند که با بررسیهای خبرگی صورت گرفته و همچنین
لفهدربعضیازعاملها،عواملﻏیرکاربردیحذفگردیددرنهایتبا

اختصاصتنهایﻚمﺆ
کدگذاری محوری در ﻃی جلسات خبرگی چهار عامل (تحلیل راهبردی ،دانش و مهارت
گیریراهبردی)بهعنوانمولفههایاصلیشناساییشده

راهبردی،بصیرتفرماندهی،تصمیم
است .
جدول ( )9مولفهها و شاخصهای نهایی
عوامل

عاملاول 

عاملدوم 

عاملسوم 

عاملچهارم 

مولفهها

بار عاملی

دیدگاههـایمختلـفدربـاره

 -30شناخت
ماهیتجنگ

0/772

جنگهاینیابتی
-5آشناییبا 

0/714

-29دوراندیشی

0/712

-20قدرتتحلیلوارزیابی

0/677

-2آشناییبااصولدفاعهمهجانبه

0/658

-10شناختعواملتوسعهصحنهنبرد 

0/658

-3تواناییبسیﺞنیروها

0/639

 -28تواناییارتقاوافﺰایشسـطحدانـشو
مهارت

0/812

-6شناختنقاطضعفوقوتدشمن

0/745

انعطافپذیریبـهمعنـیقابلیـت

-17اصل
تغییروتطبیقباهرگونهشرایﻂ

0/674

ایﺜار،فداکاریوتﻜلیفمداری

-31

0/708

-32خالقیتونوآوری

0/698

-21داناییوبصیرتدینیوسیاسی

0/686

تدبیروتوانتصمیمگیری

-26حسن

0/694

-7داشــتنقــدرتتشــخیصوتجﺰیــهو
تحلیل 

0/678

کدگذاری محوری

تحلیلراهبردی 

دانشومهارتراهبردی 

بصیرتفرماندهی

تصمیمگیریراهبردی


هایاثرگذاربرتوانمندیهایصحنهجنگدرحوزهفرماندهی


درادامهضمناحصاءشاخص
بااستفادهازتحلیلعاملیاکتشافیبااستفادهازنظـرخبرگـاننسـبتبـهکدگـذاریمحـوری
شاخصهایاحصاءشدهپرداختهشدودرنهایتمـدلمرتبـهایتحقیـقشـاملچهـارمولفـه
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اصلی؛تحلیلراهبردی(باهفتشاخص)،دانشومهارتراهبردی(بـاسـهشـاخص)،بصـیرت
مگیریراهبردی(بادوشاخص)ارائهگردید .
فرماندهی(باسهشاخص)،تصمی 







































 



 



























 

 
 


















 








 



 









شکل ( )5مدل مفهومی توانمندیهای مورد نیاز صحنه جنگ در حوزه فرماندهی



نتیجهگیری و پیشنهادها
جنگهـایآینـدهوبـا
باتوجهبهیافتههایتحقیقدرجهتتوانمندسازیفرماندهاندرصحنه 

هایآیندهپیشنهادمیگردد :


درنظرگرفتنسناریوهایمحتملجنگ
یﻜیازبحثهاییکهمطرﺡشدرویﻜردجنگروانیبود،وازالﺰاماتتوانمنـدیفرمانـدهان

-1
دراینسناریو،بصیرتفرماندهیمیباشد.همانطورکهدرمـدلتحقیـقپیشـنهادگردیـده

فمـداریو
استبایدبصیرتفرماندهانراباتبیینوترویﺞفرهنگایﺜار،فـداکاریوتﻜلیـ 
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تمحوریونوآوریوتوسعۀداناییوبصیرتدینیوسیاسی،درسطحترازنیروهـای
خالقی 
مسلحجمهوریاسالمیایران،وایدئولوژیحاکمبرآنارتقاءدادهشود.
 -2همانطورکهقبالًمطرﺡشدیﻜیدیگرازسناریوهایمطرﺡ،درگیریهـمزمـاندرسـطوﺡ
گانهمیباشد.درگیریهمزماندرسطوﺡسهگانهبدینمعناستکهنبایددرجنگهـای

سه
آیندهمنتظرحملهدشمنازمناﻃقمقدمنبردباشیم.بلﻜهدشمنابتدابهسراغاهـدافیدر
عمقکشور میرودوجنگراازعمقشروع میکند(حملـهبـهاهـدافراهبـردی)،سـپس
جنگرابهسطوﺡعملیاتیوتاکتیﻜیگسترشمـیدهـد.درایـنسـناریوتوانـاییتحلیـل
راهبردیفرماندهانبسیارحائﺰاهمیتاست.بنابراینهمانطورکهدرمدلتحقیقپیشـنهاد
اصولدفاعهمهجانبـه،

جنگهایآیندهونیابتی،
گردیدهاستبایستیباشناساندنماهیت 
عواملتوسعهصحنهنبردوباارتقاءمهـارتهـایدوراندیشـیوقـدرتتحلیـلوارزیـابیو
همچنینتواناییبسیﺞنیروهاارتقاءیابد.
 -3انجامعملیاتتﺄثیرمحوریامبتنیبرتﺄثیریﻜیازمـواردمـوردتمرکـﺰوتاکیـددشـمندر
هاینظامیمیباشد.عملیاتتﺄثیرمحوریعنیپرهیﺰازتخریﺐاهدافجـانبیوتﻜیـه

ره 
نامه
برانجامعملیاتیکهتﺄثیرقطعیومﺆثردرسرنوشتجنـگدارد.چـهبسـاکـهیـﻚاقـدام
تاکتیﻜییاانهدامیﻚهدفکوچﻚتﺄثیرراهبردیدرسرنوشتجنگداشتهباشد.بنـابراین
ارتقاءدانشومهارتراهبردیفرماندهانبااستفادهازارتقاوافﺰایشسطحدانشومهارت،
انعطافپذیریبهمعنیقابلیتتغییـروتطبیـق

شناختنقاطضعفوقوتدشمن،وتقویت
باهرگونهشرایﻂبسیارمﺆثرخواهدبود.
 -4براساستحقیقحیدری(،)1390یﻜیازمشخصـاتجنـگهـایآینـدهعملیـاتسـریﻊو
قاﻃﻊمیباشد،باتوجهبهگسترشابﺰارهای اﻃالعرسانیجهانی،تلفاتوضـایعاتناشـیاز

جنگبهوسیلهرسانههایمختلف،بهسرعتاﻃالعرسانیمـیشـودکـهتـﺄثیرشـگرفیبـر
آستانهتحمل ملتهادارد،بنابرایناستعمارگرانبراین عقیدهاندکهباانجاممانوری باقدرت
وسرعتتمام،جنگرادرحداقلزمانممﻜـنبـهپایـانبرسـاند.بنـابراین بایسـتیتـوان
مگیـریدرشـرایﻂسـختوپیچیـدهوهمچنـین
فرماندهاندرحسنتدبیروتوانتصـمی 
داشتنقـدرتتشـخیصوتجﺰیـهوتحلیـلدروضـعیتهـایبسـیارمـبهمرابـهصـورت
خودمحوریارتقاءیابد.
مدلنهاییتحقیقزیربامعرفیمولفههایتوانمندسازیفرماندهاندرسـناریوهای

 -5درنهایت
هایآیندهبهشرﺡشﻜلزیرارائهمیگردد.


مختلفجنگ
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شکل ( )6مدل پیشنهادی پژوهش
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