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 چکیده
ی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری، در راستای سازمدلهدف از این پژوهش 
های ها، استراتژیی که آگاهی و شناخت از آن، در تدوین برنامهاگونهبهبخش بوده، ایجاد تصویر بصیرت

را فراهم آورد.  ندهیدر آع اثربخش ی ملی برای دفاهاتیظرفاز همه  تراثربخشسازمان و امکان استفاده 
اکتشافی دارد؛ از روش تحلیل تم و روش تحقیق موضوعی در -این پژوهش، بنیادی بوده، رویکرد آمیخته

 ی ساختاری تفسیری در بخش کمی استفاده شد. برای شناساییسازمدلقرآن، در بخش کیفی و از روش 
پس ی قرار گرفت و سموردبررسد، تفاسیر المیزان و نور ها و مفاهیم مرتبط با ارتش آینده در قرآن مجیتم

مستقل و گروهی از خبرگان  کدگذارانی گردید. از آراء کدگذارمضامین اصلی مرتبط با آن استخراج و 
ر در چها سازی ساختاری تفسیریمضمون فراگیر احصا شده در بخش کیفی با مدل 64بهره گرفته شد. 

وم و را سطوح س ریتأثر از خبرگان دفاعی قرار گرفتند که بیشترین نف 22سطح بر اساس تحلیل نظرات 
ته، متغیرهای وابس منزلهبهچهارم در تصویرپردازی دارند. بر اساس نتایج این پژوهش متغیرهای سطح اول، 

 تقلمس ریمتغمنزله مثابه متغیرهای پیوندی و متغیرهای سطح سوم و چهارم بهمتغیرهای سطح دوم به
ین ساز درک و ایجاد بهترتواند زمینه. در همین امتداد نتیجه این پژوهش، میکنندیمقش ایفا و کلیدی ن

 سببرحتصویر برای ارتش شایسته در هر زمان و هر مکان مقتضی باشد. به همین جهت شایسته است 
 مقتضیات در هر زمان، این تصویر بازسازی و بازپردازی شود.

 :های کلیدیواژه

 .تفسیری -ساختاری رویکرد ،تصویر، ارتش آینده سازی نرم،مدل
  

                                                           
 .هوایی شهید ستاریعلوم و فنون علمی دانشگاه هیئت و عضو دکتری مدیریت دولتی پردیس البرز دانشگاه تهران .6
 نشگاه تهران.گذاری(، دانشکده مدیریت، دامشیخط) یدولتاستاد گروه مدیریت  .2
 .فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایراننشیار گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه دا .9
 ( دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.رفتار سازمانی) یدولتدانشیار گروه مدیریت  .4

  Email: a.vosoughi@yahoo.com                                                                 * نویسنده مسئول:

mailto:%20Email:%20a.vosoughi@yahoo.com
mailto:%20Email:%20a.vosoughi@yahoo.com


 6931تابستان  ،5 شماره دوم، سال پژوهی دفاعی،آینده 84

 مقدمه
داشته است.  انیجوامع همواره جر انیدر م زیآمخشونت یریمنازعه و درگ ایبشر، گو اتیح خیدر تار
و  تیوجودم نیتضم گرید ریبه تعب ایحفظ بقا  ،یتیوضع نیدر چن یاسیهر نظام س تیاولو نیترمهم

نظام از  یرداربرخو هیضمانت تداوم بقاء، در سا یعنیامر،  نیبه ا یابیاست. دست یاسیس اتیاستمرار ح
 یدفاع یکردهایرو یجهان درگرو طراح یکشورها اتیو ح ی. ماندگارشودیم ریپذاقتدار امکان

ود خ میمشارکت و ضرورت را در مدافعان حر ت،یسطح تعهد، مسئول نیشتریاست که ب یمستحکم
و  میمتأثر از اصول، عناصر، مفاه ریناپذییصورت جدامسلح، به یروهایو ن . مقوله دفاع، ارتشزندیبرانگ
لح، مس یروهایارتش و ن یزیرو طرح یمعمار یامتداد، برا نیاست. در ا یفلسف ای یدتیعق یهاشهیاند
 کردیدر پرتو رو ،یاسینظام س یانداز خود در فراسوسازوکارها و چشم یهمواره در طراح یستیبایم

 یزیرامهبرنبر  دیعرصه و تأک نیدر ا یرپردازیمهم را مدنظر آورد که با تصو نیا بینانه،رایی واقعگآرمان
 ،یاجتماع یهاسامانه یاقدام در عرصه یبرا یرپردازیکرد. تصو یامن سامانده یاجامعه توانیم دار،یپا
 ر،یتصو هی، بر اساس نظر(57 :6989اقدام هم آهنگ آحاد جامعه را فراهم ساخته )پور عزت،  ینهیزم
ن . در همیآمده، رفتـار کننـد رشـبیه آنچـه در تـصوی یعناصر اجتماع کندیم تیتمایل را تقو نیا

ت. نظریه اس هاو سازمان گیری واقعی افرادنظریه تصویر تالشی در جهت تبیین چگونگی تصمیمامتداد 
 داند. نحوهاش می، حال و آیندهیت گذشتهگیرنده را دارای تصویرهایی از خود، وضعتصویر، تصمیم

های ها و نیز روابط متقابل و درونی میان این تصاویر، پایهگیری این تصاویر و چگونگی تغییرات آنشکل
حاصلِ  گیری رادهند. نظریه تصویر، تصمیمگیری را در سطح فردی و سازمانی شکل میاصلی تصمیم

 تصویر»، «تصویر فرافکن»، «تصویر از خود»م و هماهنگی میان چگونگی ساخت، ترکیب، انسجا
 :Leedom, 2004نقل از  60: 6981و همکاران، انییداند )رضامی« تصویر اقدام»و « شدهریزیطرح

24.) 
رجح م هایندهیو ساخت آ لیبد یکردهایدر پرتو رو نگاریندهآی همچون ها،و تبعات آن ندهیآ ریتصاو

 :Dator, 2002) است ینبیشپی با ها،و درک تفاوت آن ندهیفهم آ ،ینبیشیات حوزه پدر مقابل مطالع

 قـخلو  دنرـک تـنی ف،هدو  مقصد تعیین ،یزیربرنامه ن،وـچ ریوـما به درقا ما ،ینگرندهیآ ونبد(. 4
 یاارهیجامعه خوب و مع یبرا یرپردازیدر باب تصو .(Son, 2013: 2) دوـب هیماوـنخ دـجدی موـمفه
 ها،میتصم ها،شهیاند ریشدت تحت تأثبه ندهیآ رای؛ ز (Bell, 2008 : 20)وجود دارد ییهاینگران ،یابیارزش
 و هانیمشخصات فضاها، سرزم میمتعال در قرآن حک دامروز ماست. خداون هایراهبردها و برنامه ر،یتداب

(. 42 :6987و ذوالفقار زاده،  ی)گودرزاست  دهیکش ریو بلکه بعدازآن، به تصو امتیرا تا ق ندهیجوامع آ
ترش داشته و بر گس دیحق بر باطل تأک یروزیاست، بر پ ندهیکننده آو روشن ددهندهیکه ام یریتصو

متفاوت،  هایندهیاز آ یرپردازیتصو(. 5 :6987 ،یپور و افضل یدارد )نق رشدن آن، اصرا ریعدل و فراگ
به که تاکنون تجر« کاماًل متفاوت ییزهایچ»از  یذهن ریخت تصاوسا یانسان را برا تیو ظرف ییتوانا
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ست. رهبر جلو اما درحرکت روبه اتیبخش نالهام یرپردازیتصو نیاند، بهبود بخشد. انشدهثبت اینشده و 
 تیرده، اهمک دیتأک یبلندمدت نظام اسالم ندهیبر ضرورت بحث از آ ،یرپردازیتصو نهیدرزم رانیانقالب ا

 تشرفیپ نیو بر آن است که دل مؤمن به کمتر از ا دهدیبعد را در کانون توجه قرار مسال  40توجه به 
، بیانات (العالیمدظله)ای )امام خامنه خواهد بودباشد، مغبون  یهر آنکه دو روزش مساو رایز ست؛ین یراض

 .(22/09/6918 در مراسم بیعت طالب و روحانیون، در تاریخ
در  نیادیبن یهاارزش نیگرفته و اشکل خاص خود نیادیبن یهابر اساس ارزش یستمیهر س

 یها. اقتدار سامانهشودیم فیها و جوامع تعرملت یخیتار هایآرمان ایحاکم بر نظام و  یچارچوب باورها
توسعه و  ریدر مس عیبه اهداف و حرکت سر یابیبقاء و دست نیتضم شتر،یمنجر به کسب اعتبار ب یفاعد

ه فعل درآمدن ب نهیتا زم شودیثبات و اقتدار م ت،یامن هیدر سا شرفتیاز پ یقابل قبولبه مرحله  یابیدست
 ی(. اقتدار نظام24 :6986 ،یدیبالقوه موجود در جامعه فراهم شود )خورش یهاتیو قابل هاتیهمه ظرف

قش و جنگ، نبحران  ریحساس، نظ یهاتیها و موقعدر زمان ژهیوبه ،یبعد اقتدار مل نیمنزله آشکارتربه
منزله مسلح و ارتش به یروهای. لذا مقوله دفاع، نردگییابعاد قدرت را به خدمت م ریکرده، سا فایبارزتری ا

 یفلسف ای یدتیعق یهاشهیو اند میاز اصول، عناصر، مفاه متأثر ر،یناپذییصورت جدااز ارکان خود به یکی
 یاست و در ورا یرمنطقیغ ر،یتأث نیگرفتن ار واضح است که اقدام، بدون در نظ دهد،یمدنظر قرار م

ده، در باب ارتش آین ژهیو هیواضح است که فقدان نظر نی. همچنردیگیشکل م یجامعه بشر هایتیواقع
 یاتیرکن مهم و ح نیا یاهیدر فهم اصول پا ییهادهنده، سبب بروز ابهامشکل واعبا در نظر گرفتن ان

 .شودمی« توسعه ارتش موفق»
 یبرخ یها مدعاز آن یکه برخ هیکشور همسا 65در منطقه، با داشتن  رانیا ژهیو گاهیجه به جاتو با

(، 20: 6932و همکاران،  ی)مجرد شوندیرا سبب م یخاص یهابوده، چالش یمرز ،یاختالفات ارض
دارند و  یترسدس زین یاو هسته رمتعارفیغ یهاکشورها به سالح نیاز ا یبرخ نکهیبا توجه به ا ژهیوبه

، وجود منطقه یفرهنگ یایو جغراف یاقتصاد یایجغراف ،یراهبرد یایجغراف تیبا در نظر گرفتن حساس
 یآنکه مبان گری(، نکته د3: 6932و نگهدار،  یاست )قاسم یضرور اریما بس کشور یارتش آینده برا

مهم و  دها،یهدت یاعو اجتم یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس ،یدر همه ابعاد نظام یو مل یارزش ،ینید
 ی، باقر6932و همکاران،  ی)مجرد رندیساختار ارتش آینده مدنظر قرار گ یدر طراح دیاعتنا بوده، باقابل

در مقام جنگ  ایآماده باشد تا در دفاع از کشور  دی(. درواقع ارتش همواره با97: 6932 ،یآباددولت
 .دینما دفاع ،یمل انیاز منافع و ک یابتیدر قالب جنگ ن ای میمستق
بر  دی( و تأکی، قانون اساس644بودن )اصل  یمکتب اسالم و مردم یارتش بر اساس مبان یگذارهیپا

 دیدار، بیانات در دیدار (العالیمدظله)ای اهلل خامنهحضرت آیت) یبودن ارتش در کالم رهبر بهیشجره ط
)اصل  شانیا یاز سو آن میمستق تیو هدا (05/07/6974در تاریخ  ،جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش
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آن  ریأثمهم ارتش و ت گاهیمنزله نشانه جابه ،یمهم در اسناد باالدست نیبر ا دی( و تأکی، قانون اساس660
 یرهبر اتانیاست. ب تیحائز اهم اریبس یمردم تیاز حداکثر ظرف یریگو بهره یدفاع یارتقاء توانمندبر 

 یدر همه سطوح سازمان ران،یفرماندهان و مد یبخش تفکر راهبردمنزله رهنما و الهامو فرمانده کل قوا، به
خود با  یدارهایا که در دآنج ژهیو. بهردیگیموردتوجه قرار م رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین

 تیو معنو یاتیتوان عمل شی، ضرورت افزانموده دیمسلح تأک یروهایاقتدار ن شیفرماندهان بر ضرورت افزا
دارد و هم  یمعنو یهازهیاست و انگ یمکتبمسلح جهان که هم یرویتنها ن»اند: را مدنظر قرار داده

 یماسال یمسلح جمهور یروهاین کند،یعمل م «یاسیاستقالل س»برخوردار از  یردارد و در کشو ییکارا
 ،زاتیشده با تجه یدهسازمان یامسلح )که مجموعه یروهاین یاتیتوان عمل شیهستند. با افزا رانیا

 ینیکه فراتر از واجبات و مستحبات د یمعنو یهاییتوانا یاست(، در کنار ارتقا یبانیآموزش و پشت
به دست خواهند  یمسلح احساس قدرت واقع یروهاین د،یه وجود آب روهایدر اعماق قلب ن دیاست و با

دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر بیانات در ،«یالعالمدظله» یاخامنهامام ) «آورد.
ها، نشان سامانه یزاقدرت درون هیبر پا یاستحکام ساخت درون شیزابراف دیتأک .(22/06/35 ،انقالب

موجود  یو قانون اساس یاسالم یجمهور دهیدر ا ینمونه و آرمان تیکه اقتدار موجود با وضع دهدیم
 آشکار دارد. یااست فاصله
توسط آگاروال  2001یک روشی است که در سال  6(ISM) یریساختاری تفس یسازمدل رویکرد

(. اگر 294: 6935ای و همکاران، . )افجهای ارائه شدتوسط کانان در مقاله 2007رح گردید و در سال مط
ی هاروشپیوستار  طرفکپیوستاری در نظر گرفته شوند در ی صورتبههای تحقیق در عملیات روش

 ه برای؛ کرندیگیمی تحقیق در عملیات نرم قرار هاروشتحقیق در عملیات سخت و در طرف مخالف 
های نرم استفاده ی مفاهیم از مدلساختاردهسازی سخت و برای شناخت و ی از مدلسازنهیبهمسائل 

 اندبارتعنیز با در نظر گرفتن پیوستار از سخت به نرم  مورداستفادههای شود و در همین امتداد روشمی
 یندفرآ یک یریتفس یساختار سازیمدل .AL- SD- Tapsis- AHP- ANP- DEMATET- ISM- SSMاز: 

 جامع مندمدل نظام یکدر  یگراز عناصر مختلف و مرتبط با همد یامتعامل است که در آن مجموعه
 یکاثر  یلتحل یمناسب برا یکیمدل، تکن ینا .(215: 6935)آذر و همکاران،  شوندیم ساختاربندی

 یا بررسر یستمس یکناصر ع یانم یچیدهپ طو جهت رواب یبروش، ترت ینعناصر است. ا یگرعنصر بر د
 یات،)آذر و ب عناصر غلبه نمود ینب یچیدگیبر پ توانیآن، م یلهوساست که به یابزار دیگریانب. بهکندیم

ساختاری تفسیری، از طریق تفسیر نظرات گروهی از خبرگان  یسازمدل در همین امتداد،(. 7: 6987
یم پیچیده از مفاه ایو ساختاری جامع از مجموعه پردازدیبه چگونگی ارتباط بین مفاهیم یک مسئله م

بر یکدیگر، جهت روابط عناصر یک  یرگذاریبر مشخص کردن تقدم و تأخر و تأث نو افزو کندیایجاد م
زیه سازی ساختاری تفسیری با تج. مدلکنندیسلسله مراتبی تعیین م یمجموعه پیچیده را در ساختار

                                                           
1. Interperative Structural Modeling (ISM) 
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ی هاین روش دارای محدودیت. اپردازدیل ارتباط بین مفاهیم ممختلف به تحلی سطحمعیارها در چند 
 لکهب دینمایدر خصوص روابط میان عناصر مختلف یک سامانه فراهم مشی را تنها بیننه و است کمی

فراهم  (شدهفیبسته به نوع رابطه محتوایی تعر)هم برعناصر  یرگذاریساختاری را مبتنی بر اهمیت و تأث
از  یاست، چراکه قضاوت گروه یریروش تفس ینا، رونیازا(. 294: 6935همکاران،  ای وافجهکند )یم

 یرااست، ز یروش ساختار این. یرخ یاعناصر وجود دارد  ینا یانم یروابط یاکه آ کنندیم یینافراد تع
ش رو ینشده است. ااستخراج یرهااز متغ اییچیدهکه از مجموعه پ یساختار سرتاسر یکاساس روابط، 

 دهدیرا نشان م اگرامید یامدل  یکدر  یاست که روابط مشخص و ساختار کل یسازمدل یکتکن کی
 (.698: 6932و همکاران،  یانجائیروز)ف

 یسازاصلی مدل . ایدهشده استمختلفی استفاده یهاساختاری تفسیری در حوزه یسازروش مدل
ی و با استفاده از تجربه عمل (عناصر) هرسامانیپیچیده به چند ز سامانهساختاری تفسیری تجزیه یک 

این طراحی برای توسعه  باشدیمنظور ساخت یک مدل ساختاری چند سطحی مبه خبرگاندانش 
 (.294: 6935ای و همکاران، افجهشود ) ریپذرود تا اهداف کلی تحقیق امکانبه کار می مدلچهارچوب 

 یرتأث لوتحلییهتجز برایمناسب  یکتکن یک مؤثر بوده و یرهامتغ یروابط درون یصمدل در تشخ نیا
به  یانشا کمک سامانه یکعناصر  سطح یینو تع بندییتو در اولو باشدیم یگردبر متغیر  یرمتغ یک
(. 626: 6939 یاحی،ر یرتاجم ی،رودپشت ی)رهنما کندیم شدهیبهتر مدل طراح یاجرا یبرا یرانمد
 یارنمود و مدل ساخت ییها را شناسایرمتغ یانروابط م توانیم یکردرو ینبا استفاده از ا یگر،دعبارتبه

 یبندهطبق یوابستگ یزانرا بر اساس قدرت نفوذ و م یرهامتغ یتها ارائه داد و درنهاعامل یناز ا یریتفس
 (.253: 6935نمود )آذر و همکاران، 

 یپرخشونت یندهآ ی،جهان هاییموجود در استراتژ یشده در خصوص روندهاانجام یقاتتحق بیشتر
 هاییندهد آالو رش ییآب و هوا ییراتتغ یان،و رو به پا یابکم یعیبر سر منابع طب یینبردها یلهوسرا که به

 یران.ا.اج یهعل یندهخاص جنگ آ هاییژگیو و از سویی دیگر الزامات ؛ واندنموده بینییشپ ،است یجهان
مسلح  یروهایارتش و ن یازمندرا ن ور( کش902: 6935شده )زهدی و کالنتری، مطرح یعالوه بر روندها

 ارتش آینده ترسیم تصویر ؛ کهیندبرآ یندهدر آ هایتتا از عهده انجام وظائف و مأمور سازدیمقتدر م
باشد،  دهینآ یازهاین اسبر اس یدبا هایتفعال» کنند:ی مطالبه مقام معظم رهبری آنجا که بیان مینوعبه
از  یجمع یداردر د یاناتب )مقام معظم رهبری، «یدکن یررا تصو یازهان ینا د،یکن یمرا ترس یندهآ ینا

( می باشد. در همین امتداد دستیابی به تصویر ارتش آینده 01/08/6988 یخدر تار ،کشور ینخبگان علم
یق، هدف این تحق رونیازای تحقق آن حرکت نمود. برا ریتصوجزء نیازهایی است تا بتوان با ترسم این 

صویر با توجه به نوع مسئله برای دستیابی به ت ی آن می باشد.سازمدلتیابی به تصویر ارتش آینده و دس
و رویکرد نرم به  گردندیمدهی مفاهیم استفاده هایی که در شناخت و ساختارتش آینده از روش
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 رتش آیندهکه تصویر ا گرددیممطرح  سؤالبهره جست. بر همین اساس این  توانیمی دارند سازمدل
و روابط بین این متغیرها چگونه تعریف  اندکدماین تصویر  دهندهلیتشکچگونه است و متغیرهای 

 .گرددیم
ی مختلفی همچون سناریونویسی و هااز روش توانیمبرای دستیابی به تصویر ارتش آینده 

تدر مق یاجامعه یلمانهعا ریزییپ یرا برا یهسرما ینو سنت بهتر اما قرآن روندشناسی استفاده نمود.
دانشمندان و متخصصان عصر حاضر قرار داده است )پور عزت،  یعزتمند امت اسالم، فرارو یاتح یبرا

 جاستخرا یبراآن بودن  یباوقوف بر فرازمان« قرآن»امتداد مستند قرار دادن  ین(. در ا62: 6989
های مطرح در قرآن، ا و شرایط ارتشهو تدبر در فضاها، مکان بامطالعه یو منطق یعقالن یهاگزاره

ها در قرآن مجید با روش تحقیق موضوعی برای ارتش شدهارائهها، تصاویر و سناریوهای روندها، سنت
ق ی ساختاری تفسیری محقسازمدلارتش آینده در اولین گام  معرفقرآن کریم و روش تحلیل تم، ابعاد 

رتش آینده جهت دستیابی به طرح کلی تحقیق طی و مراحل بعدی برای رسیدن به مدل نرم تصویر ا
 خواهد گردید.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 تصویرپردازی و ساخت آینده

هد بود، خوا ندهیواقع آها بر آنچه بهآن رایدارند؛ ز یمنزلت به خصوص پژوه،ندهیآ کی یبرا ندهیآ ریتصاو
خواهد بود  ندهیازآنچه آ ییهاهیو فرض دیعقا از باورها، آرزوها، ندهیآ ریدارند. تصاو یشگرف ریتأث

 ریتصاو (.18: 6934دمنه، یاند )طاهرشدهساخته دانش از بوده، مندذاتاً سامان نیاست، بنابرا شدهلیتشک
عناصر گوناگون را مدنظر قرار  توانندیمتفاوت، م یهاینیبها و جهانمانند ارزش قاً یدق نده،یمتفاوت آ

 گانهندیسرنوشت آ نیبنابرا سازد؛یجامعه را م یفردا یهاتیواقع شود،یز انجام مامرو آنچه. دهندیم
 یاجتماع یهاسازمان یدگیچی(. با توجه به پ66: 6983دهد )پور عزت، یقرار م ریشدت تحت تأثرا به

 که است یاژهیمستلزم اتخاذ راهبرد و نده،یو ساخت آ یکنندگان مختار در آن، طراحو حضور اقدام
ت. اس ندهیاز آ یرپردازیمهم، مستلزم تصو نینوا سازد. تحقق اعناصر مختار را با خود هم نیبتواند ا

 ینشیب ای دیمطلوب ارائه نما ندهیاز آ یقیحق یتصور نده،یدرباره آ رتیبص جادیبا ا ایکه  صورتنیبد
ممکن  نده،یاز آ یدازرپری(. تصو96و  92: 6982)پور عزت،  دکن جیرا از وضع مطلوب ترو شدهیطراح

زت، القاگر انجام شود )پور ع ای شرویپ یطبق منافع کشورها ندهیساختن آ یبرا ،ییالقا کردیاست با رو
 به مقوله ،یخراف یو حت ینگارروزنامه ،یعلم ،یفلسف یکردهایکه همه رو بیترت نی(؛ بد9: 6989

هر آنچه وابسته به غرب است، بر همه  واحد برسند؛ صدارت بالمنازع غرب و جهینت کیبه  ،ینگرندهیآ
وضع  یاست؛ نقطه آرمان ینگرندهیآ یجابه یسازندهیآ شرو،یپ یاقدام کشورها ی. استراتژیجوامع انسان
 یکشورها ری)سا طیکشور خود و مح ندهیآن است که آ شرویپ یکشورها مداراناستیس یمطلوب برا
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 شرو،یپ یکشورها ییالقا یرپردازیدهند. در برابر تصوشکل  خواهند،یکه خود م یاگونهمرتبط( را به
ور عزت، )پ ابدییفوق فعال امتداد م تیتصور است که از حالت انفعال تا وضعپنج واکنش مقابله، قابل

 ردکیو رو ییالقا کردیاتخاذ کرد؛ رو کردیبا دو رو توانیفوق فعال را م ی(. استراتژ48 یال 91: 6982
 یر اعضااجماع نظ شود،یم یرپردازیتصو یاستراتژ ییایو پا ینچه موجب اثربخشبخش. درواقع، آرتیبص

به آن  دنیبخش تینیع یبرا یو جزم عزم مل یعناصر اجتماع یختیو برانگ ندهیآ ریتصو یجامعه درباره
 است. یواقع تیدر وضع ریتصو

عزتمند امت  اتیح یراآینده ب یاجامعه یعالمانه یزیریپ یرا برا هیسرما نیو سنت، بهتر قرآن
امتداد،  نی(. در ا62: 6989دانشمندان و متخصصان عصر حاضر قرار داده است )پور عزت،  یاسالم، فرارو

 یهاگزاره خراجاست یآن در جامعه برا رشیبودن و پذ یباوقوف بر فرازمان« قرآن»مستند قرار دادن 
 یریتصو تواندیجامعه، م یضرور یهااز نهاد یکیمنزله معرف مختصات ارتش، به یو منطق یعقالن

 .دیرا فراهم نما یرپردازیبخش در تصو رتیبص
 

 ندهیجنگ آ ریتصو

احتمالی  یهابرخورد با حوادث و جنگ یگام در جهت آمادگی دفاعی و حفظ اقتدار نظامی برا اولین
 یلاحتما یهااحتمالی آینده و میزان تهدید یهاآینده، درک صحیح و فهم نحوه نگرش دشمنان به جنگ

عاد از اب یبرداررهشده، امکان بهآماده دیشد که با میمواجه خواه ییهابا جنگ ندهیعلیه کشور است. در آ
 مالحظات و هابررسی و تبیین دیدگاه رونی(. ازا69: 6983نجم،  ی)محمد میها را داشته باشگوناگون آن

و  یپژوهندهیآ ،یشناسحث دشمنها، مباآینده و مشخصات آن هایجنگ باب در نظرانصاحب
و  های(. اگرچه استراتژ41: 6936 ،یو عبد یدریمهم است )ح اریدفاعی، بس یهاضرورت ینیبشیپ

دارد،  یولنسبتاً قابل قب تیحاکم، ثبات و مقبول هایدولت نیدر ب المللنیاصول ناظر بر حقوق و روابط ب
 یاند. برخداشته یزیبرانگتأمل یاظهارنظرها آن یهایژگیو و ندهیدر خصوص جهان آ پردازانهیاما نظر

ها در حال دولت هدانسته، معتقدند ک یالمللنیدر سطح ب کیخاص آنارش یهایژگیو یآن را دارا
و  هاینظمیب شیامر باعث افزا نیبوده، ا المللنیدر عرصه روابط ب یرو به افول گرانیبه باز شدنلیتبد

 ندهیآ هایمعتقدند که جنگ یگرید پردازانهی. نظر(Johnson, 2014: 1) ها خواهد شدگسترش جنگ
 یدر چهارچوب دفاع شهر» ایو  «انیرنظامیغ هیعل»، «در جنگ انیرنظامیبا حضور غ»، «مردم انیدر م»
 2003از سال  ایتانیبر ینظام یحاکم بر نبردها نی. دکتر(Smith, 2005: 5) خواهد بود «یمدن ای

متراکم , »«بودن زیبرانگجدال»مانند  یریناپذاجتناب یهایژگیو و نیرا با عناو ندهیآ یبیترک هایجنگ
 یدارا»و « بودن یو اجبار یشوندگ لیتحم» ،«بودن انهگرایو مرجهرج  یهایژگیو یدارا» ،«بودن

 نیترمهم .(MOD, 2010: 65) نموده است ییشناسا« بودن گریکدیارتباطات عناصر متشکله با 
ائتالف و  یاندازسریع و قاطع، راه ق،یاند از: عملیات دقعبارت ندهیدر جنگ آ دیمورد تأک یهایژگیو
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قدرت، انجام عملیات  ییافزاهم ر،یمحور یا مبتنی بر تأثریانجام عملیات مرکب، انجام عملیات تأث
نه، گادر سطوح سهزمان هم یریجانبه اطالعاتی، درگنیروهای ویژه، ارزیابی همه یریکارگغیرخطی، به

صورت مکانی به و هر یزمان هر راستمرار عملیات، تحت هر شرایطی د دستانه،شیانجام عملیات پ
ز ثقل، عملیات روانی، حمله به مراک برهیناپیوسته و نامتناوب، توسعه صحنه نبرد و نفوذ بر عمق هدف، تک

دقیق، مدیریت زمان، تالش در آفند مسطح و تاکتیک عملیات موزاییکی، تهاجم هوایی و موشکی 
جنگ، مدیریت آستانه تحمل  یسازیو مجاز یبر عملیات سایبر دیجنگ، تأک یهانهیراستای کاهش هز

ابزارهای الکترونیکی و مخابراتی و پرداختن به جنگ الکترونیک،  برهیها، تغییر در نوع مانور، تکملت
آینده،  یهاتراز، ناهمگون و یا نامتقارن در جنگهمتاکتیک نا  یریکارگمحوری به جنگ، بهرویکرد شبکه

 تحرک شیپهپاد، افزا یهایگوناگون جنگ نرم، استفاده از توانمند یهابهمدنظر قرار دادن ابعاد و جن
 ،یو نگهدار یاتیعمل یهانهیکاهش هز ،یاطالعات هایتوسعه سامانه ک،یلجست یازهایکاهش ن ،یراهبرد

 یهاستمینبرد، س دانیقدرت بقا در م شیو افزا بیقدرت تخر شیازان، افزاو متحول ساختن سرب رییتغ
 یاتالش بر ،یشناخت هایاز حوزه یریگمتناسب عصر، بهره هایهیاز نظر یریگبهره کپارچه،ی یجنگ

م و پیوند دادن هنر، عل ت،یانتخاب راهبرد آمادی بر مبنای پشتیبانی متمرکز و درنها ،یمهار افکار عموم
 Cudworth & Hobden, 2010: 16)  ،Mulej. & Tilebein, 2006: 17 ، Cohen ری در جنگفناو

& Havlin, 2010: 216 ،Ahrari, 2010: 225  و  یو کاوه جبل 58-70: 6936 ،یو عبد یدریح؛
: 6936و صفوی و ذوالفقاری،  14: 6983نجم،  یو محمد 10: 6936 ،یمیو کر 16: 6983 ،ینیحس
 (.83: 6932 ،ی؛ نوذر4: 6935 ،یبه نقل ازکالنتر 6939 ،ی؛ محراب668: 6981، ی؛ آذرپ16-52
 

 ارتش آینده

 ای و زنندمی خود هایارتش بازطراحی به دست مطلوب آینده از تصویرپردازی با مختلف کشورهای
 هیعل یندهخاص جنگ آ هاییژگیو و الزامات .نمایندمی لحاظ آن موفقیت سنجش برای را معیارهایی

 رییگکشور، با بهره یاسیو س ینظام یراهبردها ینمطرح ازجمله؛ شکاف ب یعالوه بر روندها یرانا.اج.
 از یبردار(، حداکثر بهرهیفشار در داخل )شکاف راهبرد یهاگروه یپنهان و الب یپلماسیدشمن از د

 رانیج.ا.ا یتحقاناز احقاق حقوق و  یریو جلوگ گذارییرتأث یل براالملینها و حقوق بظرفیت سازمان
 سازیینهمنظور تزلزل در اعتماد و انسجام ملّت و حکومت، زمبه یداخل سازیثباتی)مشروعیت سازی(، ب

 سانیرو اطالع ایبحران رسانه یجادا طلبانه،ییجدا هاییشگرا یتو تقو یتیو امن یداخل یهاآشوب یبرا
 تیکیژئوپل هاییتظرف یریگو ممانعت از بهره یریجلوگ ی،برای برهم زدن انسجام داخل سازییعهو شا

(، تشدید یتیکتوان ژئوپل یل)تقل یمنظور مقاومت طوالندر داخل و خارج به یکشور و قدرت مل
 دضجبهه  یتو تقو یرانج.ا.ا یهائتالف عل یجادا ینه(، زمیساز)بحران یسیاسی و جناح یهاکشمکش

 یاسی،س یهاادامه جنگ در حوزه یبرا یراهبرد گیرییم(، بر هم زدن تعادل تصمسازیی)منزو یرانیا
و قدرت ملّی  ینظام و رهبربه یغیو تبل ی(، تهاجم روانیدنجنگ یلو ... )کاهش م یاقتصاد ی،نظام
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رج از تعادل خا هدفامنیتی در تهران با هایو چالش ثباتییارکان نظام(، تالش برای ایجاد ب یف)تضع
 ایهیرساختبه ز یبری(، تهاجم سایتختپا یسازتی کشور )ناامنسیاسی و امنی یگاهنمودن گران

خدمات  ریو مس یاقتصاد یستمدر س یخدماتی و ارتباطی، اخالل و آشفتگاقتصادی، صنعتی، نظامی، 
ه در حمله ب کنندهمشارکت یو کشورها یونیستیصه یمرژ یتیمردم، تضمین امن یضرور یازهایو ن

اختالل در  یران،عنوان عمق راهبردی ج.ا.امقاومت به یهاگروه یو محدودساز یفتضع یران،ج.ا.ا
بر، زمان یاتاز عمل یزمقابله با تهدیدات سخت، پره یمردمی برا یروهاین یجو بس یدهسازمان

 یبرا یاول و آمادگ ضربه یجبه نتا یدنبخش ینانو پر تلفات )کاهش زمان و تلفات(، اطم مدتیطوالن
و خدمات  یانرژ یعو مراکز توز یرساختی، هدف قرار دادن مراکز و شبکه زتداوم ضربات دوم به بعد

 ترینیصورت مداوم از صحنه راهکنش تا عالبه یآن بر افکار عموم یرصحنه جنگ و تأث یشو واپا یعموم
 یروهایارتش و ن یازمندرا ن ورکش ،(902: 6935صحنه جنگ )زهدی و کالنتری،  گیرییمسطح تصم

 .یندبرآ یندهدر آ هایتتا از عهده انجام وظائف و مأمور سازدیمسلح مقتدر م
ه ، بآینده از ارتش یرپردازیتصوداخلی سعی گردیده است در  شدهانجامهای از همین رو در پژوهش

، آقا محمدی، 6932ی، زرقان، 6985)حافظ نیا و همکاران،  همانند قدرت ملی و ابعاد آناز ابعاد آن  یبعض
و  یافشرد، 6987، اعالیی، 6974جمشیدی، مقتدر )ه با عناصر قدرت نظامی ارتش در رابط ،(6932

 ،یسالم یرمحور )پو دکترین دفاعی آینده  هااستیس نهیدرزم ،(6983 یان،و مراد یرازیش، 6988 ی،مدن
و همکاران،  یآبادشمس دولت، 6932، نوروزی، 6934، و همکاران یافشرد، 6936، حبیبی، 6936
، 6988 ی،سنجقی آینده )نظام یالتسازمان و تشکدر خصوص  ،(6988 ی،آبادو دولت یارافتخ، 6934
رزم آینده  درصحنهدر زمینه فرماندهی  ،(2069و همکاران، یان یمابراه، 6989،دودانگه، 6939ریاضی،

 یاریاسفند، 6936خودسیانی و همکاران، ، 6988احمدوند و همکاران، ، 6930، همکاران)کاظمی و 
در رابطه با نیروی انسانی جهت حسن انجام  ،(6936 ی،تشکر ینی،بنیادی نائ، 6934دهقان،  صفا و
ی تحرک و چابک یتقابل نهیدرزم ،(6988 ی،، متق6935 یی،اخگر و بابای صحنه نبرد آینده )هاتیمأمور

در  ،(6988حسنلو، نسل آینده ) در رابطه با فناوری ،(6930 ی،)آقا محمددر محیط ناهمطراز آینده 
ی نظام یزاتو تجه تسلیحات ،(6935و همکاران،  یمحور )جعفرهمین امتداد در خصوص نوآوری آینده 

 ی،و با یقاسم ،6936 ی،و مهرداد یدیخورش ی)نادر ندهیآلجستیک  ،(6983)گلستانه، مدرن آینده 
زمی آمادگی ر ،(6985منش،  یفظر، 6981ی،رستم، 6936ذوالفقاری،  ی،صفو، توان رزم )(6936

، 6936کریمی، ) ندهیآکارکرد دفاعی و بازدارندگی در محیط نامتقارن  ،(6936ریاضی، )ارتش آینده 
 اند.نپرداخته ی گذشتههاهمه ابعاد آن در پژوهش ، ولیکن بهشدهپرداخته( 6939قاسمی، 
 کردویر با تواننمی را ارتش آینده ،باالست اطمینان عدم با و پیچیده محیطی که آینده محیطدر 
 راینبناب .است شکستبه  محکوم زمان سیر در و نیست برخوردار مشروعیت از چراکه ؛داد انجام القایی
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 نگرییندهآ زمینه تنهااین در حالی است که . شود دنبال بخشبصیرت رویکرد با باید آینده طراحی ارتش
و ارکان ارتش آینده در پرت امتداد نیهمدر  .شودمی بخشبصیرت تصویرپردازی به منجر که است الهی

 ی خواهد گردید.سازمدلرهنمود قرآن حکیم احصا و بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری 
 

 پیشینه پژوهش

های الزم ی سعی در تصویرپردازی از ارتش آینده خود دارد تا بر همان اساس، الگوها و طراحیهر کشور
 و هیچ یمستقل و مستند علم قیتحق چیشده، هانجام یهایبا استناد به بررس هرچندرا به انجام رساند؛ 

از  تصویرپردازیدر ارتباط با موضوع ، نی. باوجودانشدحاضر مشاهده  پژوهشبا عنوان  یکتاب ایرساله 
ه در کاند پرداخته بعضی از ابعاد ارتش آیندهبه  ی،و پژوهش یها و مقاالت علمرساله یبرخ ،ارتش آینده

 شود.اشاره می هاادامه به برخی از آن
توان  رتأثیرگذار بی کیزیف ریهای نظری عوامل غتبیین مؤلفه( در پژوهشی با عنوان 6930) یانیآشت

یازهـای بـه نتوجه  کرده،تبیـین را اثرگذار بر توان رزمی نیروهای نظـامی  یکیزیف ریغ یهامؤلفه ،رزمی
 قرار داده مدنظردر شمار عوامل اصلی  راتربیتـی، آموزشی و مهارتی نیروی انسانی در محیط نظامی 

 .است
گیری از نیروهای مردمی در راهبردهای بهره ( در پژوهشی با عنوان6932همکاران )مصطفوی و 

نیروهای مردمی با ایجاد مدیریت واحد، ارتباط  نیتأم؛ تغییر ساختار انسانی دفاعی هایازمندیتأمین ن
ی هاتیظرفاگیری آموزش، حفظ آمادگی رزمی، استفاده از ی آحاد مردم با بخش دفاعی برای فرادوره

 .قرار داده است مدنظررا  مراکز اجرایی و دانشگاهی کشور
ی اقتدار دفاعی الگوی راهبردی تحکیم و توسعه ( در پژوهشی با عنوان6930همکاران )و  زادهدیرش
 ی آحاد مردم با بخشادورهرتباط نیروهای مردمی با ایجاد مدیریت واحد، ا نیتأم؛ تغییر ساختار امنیتی

ی مراکز اجرایی و دانشگاهی هاتیظرفدفاعی برای فراگیری آموزش، حفظ آمادگی رزمی، استفاده از 
 .قرار داده است مدنظررا  کشور

؛ با ندهیآی هاجنگ( در پژوهشی با عنوان جهاد اسالمی رویکرد برترساز در 6987)منش ظریف
 سیبرر صورت نابرابر )از منظر اسالم(اساسی تحقق پیروزی در جنگ را بهبرشماری انواع دفاع، اصول 

 ص( معرفی کرده است.اکرم )کرده و در ادامه مبانی اصولی جنگ را در شیوه پیامبر 
تدوین راهبرد ارتقاء توان رزمی آجا )مبتنی بر ( در پژوهشی با عنوان 6936همکاران )شکوهی و 

عوامل برترساز توان رزم در موقعیت تهاجمی،  ازنظر ؛ آجا راتهدیدات ناهمطراز رویکرد عوامل برترساز( با
کند و هم با توکل و توسل ها را رفع خأل کمبود عده ، همبرترسازعوامل است که  بر آنقرار داده،  مدنظر

 های این پژوهش با تجاربشده که یافته دیتأکبه خداوند قادر متعال، عامل برتری بر دشمن خواهد بود؛ 
 سال دفاع مقدس نیز همخوانی و سازگاری دارد. 8

http://rahbord.sndu.ac.ir/ViewItem.aspx?ReadingID=1124&type=reading&lan=fa&filetype=docx&ID=c661276a-f9be-413e-ae0d-c83114d6c3de
http://rahbord.sndu.ac.ir/ViewItem.aspx?ReadingID=1124&type=reading&lan=fa&filetype=docx&ID=c661276a-f9be-413e-ae0d-c83114d6c3de
http://rahbord.sndu.ac.ir/ViewItem.aspx?ReadingID=1124&type=reading&lan=fa&filetype=docx&ID=c661276a-f9be-413e-ae0d-c83114d6c3de
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عامل  9های نظامی؛ نقش دهی سازمانندر سازما مؤثر( در پژوهشی با عنوان عوامل 6939) یاضیر
های نظامی شناسایی کرده، خرده عامل را در بحث از سازمان 65ای و ساختاری، محتوایی و زمینه

داده  صاصاختترین رتبه را به سامانه آماد و پشتیبانی باالترین رتبه به اهداف و راهبرد سازمان و پایین
 است.

ن تبیین نظریه امنیت در قرآن؛ نظام توحیدی را مرجع امنیت، ( در پژوهشی با عنوا6983خسروی )
نزله ممثابه ابزار و رویکرد فرهنگی را بهمنزله سطح و موضوع امنیت، نظام والیی را بهنظام امت واحد به

 کرده است. یمعرفماهیت امنیت 
جانبه در سامانه آمادی دفاع همه در پژوهشی با عنوان  (6936)قرایی آشتیانی   ونژاد عصاریان

 طرفکیکه در منازعات آینده هرقدر که سامانه پشتیبانی  شدهمیتنظ یامنازعات آینده، گزاره
در  .تاس تریطرف مقابل قوآمادی نسبت به یبرتر تمندتر باشد به همان میزان توان ضربه زدن وقدر

، از مدل یهاقضاوت کارشناسی گروهی در تعیین شاخص یهاراه، ابتدا با توجه به نقاط قوت روش نیا
کانسو و  سازیهمچون: روش دلفی، طوفان مغزی، نوشتار مغزی، ممیزی، دماتل، شبیه ییهامیان روش

جانبه گرفته تا تحرک نفر آماد و خرید مهمات دفاع همه نی... با توجه به شرایط ایجابی از مسئله تأم
 یریرگکا، روش مناسب انتخاب و سپس بهیبررسجانبه با در نظر گرفتن همه پارامترهای قابلدفاع همه

جانبه، ازعات آینده دفاع همهآمادی در یک من یسازهیشد تا در بررسی هرگونه اقدام عملی جهت شب
 .تغییر و تحوالت بنیادی در سازمان حاصل گردد

ل تشکیل گردید. هدف اصلی از تشکی ( میزگردی با عنوان بسیج آینده و آینده بسیج6987) نامیب
 روزوزبهرسپاه باید با نگاه به آینده نسبت به تحول و »این میزگرد، با توجه بیانات رهبری مبنی بر اینکه 

پرهیز کند و بتواند خودش را  هاروشی تمام تالش خود را بکند و از تحجر در سازمان و نو شنودگ
یل بر مسائل مختلفی از قب زگردیمبود. در این « کند روزبهمتناسب با روز تغییر دهد و سازگار کند و 

ت، ، جمعیالمللنیبی، توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظام پژوهندهیآضرورت و اهمیت 
 آینده بسیج ترسیم گردیده است. اندازچشمو  دیتأکی، نظامی و متغیرهای محیطی آورفن

بررسی نقش روحیه در دفاع مقدس و جنگ ( در تحقیقی به 6932)ان احمدی خو  خودسیانی 
 یهاتیرفها و ظاز فرصت یریگمتأثر از پیچیدگی صحنه نبرد در بهره سوکیاز پرداخته که این امر  آینده

مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موفقیت نبرد و از سویی متأثر از پیچیدگی 
و داخلی( درگرفتن  یا، منطقهیا)فرا منطقه یهاایط، فراوانی متغیرها، تنوع تهدیدها، وجود چالششر

 هاهیهای دینی و اثبات فرضه. نظر به نقش روحیه در نبرد از منظر آموزباشدیفرماندهان م یهامیتصم
 گانهمان، ظرفیت پنجاز سوی جامعه آماری، محققان بر این باورند که با نهادینه شدن روحیه در ساز

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=76511
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=167173
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=165561
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=165562
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خارجی( برای نظام  یبخشداخلی و عمق یبخشسخت، نرم، عمق)مقابله با تهدیدهای سخت، نیمه
 سیاسی اسالم شکل خواهد گرفت. 

های نظامی در الزامات توسعه منابع انسانی سازمان( در پژوهشی با عنوان 6935) یصادقفرهادی و 
 نتایج تحقیق الزامات توسعه منابع انسانی. بر اساس اندرداختهپ و تأثیر آن بر توسعه دفاعی 6460افق 

همبستگی مثبت و  کهدر چهار بعد؛ الزامات فردی، سازمانی، مدیریتی و محیطی تعیین گردیدند 
 وجود داشت.داری بین الزامات توسعه منابع انسانی و توسعه دفاعی معنی

جانبه آن بر دفاع همه ریدفاع هوایی و تأث یهابررسی چالش  و همکاران در تحقیقی با عنوان محمدی
و ارائه راهکارهایی برای حل  اجانبه هوایی آجآن بر دفاع همه ریو تأث آینده یهاهوایی آجا در جنگ

نتایج حاصله از انجام تحقیق، نشان داد که متغیرهای اصلی  که اندمشکالت و موانع موجود پرداخته
 دارد.  ریتأثهوایی  جانبههمهدر دفاع  6/0 تحقیق با ضریب هماهنگی کمتر از

انداز الگوی راهبردی صنایع دفاعی مطلوب در افق چشم( در پژوهشی 6988پور )هادی و نظامی
در این . گرددیتصویری از وضعیت مطلوب صنایع دفاعی کشور ارائه منموده و  طراحی ج. ا. ا 6404

کشورها و رهیافت عمومی و مشترکی که در بررسی  بر ساختار صنایع دفاعی رگذاریعوامل تأثپژوهش 
 نیچنآمده، اشاره گردیده است. همدستتطبیقی الگوهای غربی و شرقی )آمریکا، روسیه و چین( به

عنوان اصول و ضوابط در طراحی الگوی راهبردی انداز بهکلی برای تحقق اهداف چشم یهااستیس
نظران صنایع دفاع برای شناسایی نظرات برخی صاحب صنعت دفاعی مطلوب موردبحث قرارگرفته و از

 .شده استعوامل مؤثر بر الگو استفاده
با  6404مختصات الگوی تهدیدات صحنه نبردهای آینده در سال ( در تحقیقی 6935طاهری ) 

شامل  حاصل نتیجه این پژوهش گانه 1مضامین  ارائه نموده است. استفاده از روش نظریه داده بنیاد
 عوامل، عوامل اقتصادی به تهدیدات، عوامل اجتماعی و فرهنگی به تهدیدات، روانی به تهدیدات عوامل

اری استکب یهامیتهدید منطقه رژ نیترعنوان بزرگشرایط علی، رژیم آمریکا به ،نظامی به تهدیدات
 ،عودیستروریسم دولتی با محوریت رژیم صهیونیستی و عربستان ، تهدید جهان نیترعنوان بزرگبه

تعامل و کنش صورت پذیرفت که درنهایت به پیامد  یهای؛ که در این تحقیق استراتژسازنهیبستر و زم
. بر این اساس، الگوی تهدیدات تحقیق کیفی بر اساس روش داده بنیاد و مدل پارادایمی گردیدمنجر 

 .شده استارائه
 وضعیتایجاد سنجه برای ارزیابی  ؛کایشاخص قدرت نظامی آمرگزارشی با عنوان  ( در2065) 6وود

قدرت نظامی آمریکا ازلحاظ قابلیت یا مدرن بودن، ظرفیت عملیاتی و آمادگی جهت انجام موفق 
 قرار داده است. تأملرا مورد  های محولهمأموریت

                                                           
1. Wood Dakota L 
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؛ بر اساس نتایج این پژوهش، کسب آمادگی ندهیآ( در مطالعه خود با عنوان جنگ 2006) 6اسکال
آشنایی با ماهیت اساسی ، فرماندهان نظامی آمادگی ذهنی و الزم هایآموزش ،ط فیزیکیشرایحیث  از

روحیه پایمردی و شجاعت، صبر و تمایل داشتن اجرای مانور در سراسر منطقه عملیاتی دشمن،  ،جنگ
 وفیق درجهت ت ،قابلیت گرفتن ابتکار عمل از دست دشمنو  پذیریانعطافقابلیت  ،فداکاری ایثار وبه 

 جنگ آینده ضروری است.
 بامطالعه؛ این پژوهش ارتش آمریکا: در تدارک فردا( در تحقیقی با عنوان 6985مکنزی )کنت 

معطوف به اقتدار و برتری  را اندازچشم آنبخش اعظم ، 2020انداز مشترک ارتش آمریکا در افق چشم
رتری، نبرد دقیق، پشتیبانی متمرکز و از مانورهای ب توأمانبرداری که از طریق بهره داندمیجانبه همه

 گردد.جانبه میسر میحفاظت همه
؛ 26در قرن  متحدهاالتیا این گزارش با عنوان حفظ برتری دفاعی ( در2062) 2سفیدگزارش کاخ 

و توانمند است که عملکرد آن، همسو با دیگر عناصر  بر نیاز آمریکا به نیروهای نظامی قوی، چابک دیتأک
 .ریکا باشدقدرت ملی آم

انگلستان؛  2020 ندهیآ( در گزارشی با عنوان ارتش 2064) 9کمسیون دفاع مجلس عوام انگلستان
استای بریتانیا در ر در چارچوب الزامات راهبردی برای تغییر ارتشانگلستان،  ساختار آینده ارتش نقدبه
برای حصول اطمینان از توانایی رویارویی با  ،ت و قابلیتالتغییر نسلی در دیدگاه، ساختار، تشکی»

با کشورهای شریک  اهداف، همکاری ازلحاظپرداخته است. ایراداتی را « و فراتر از آن 2020 یهاچالش
حصول اطمینان از  وکامالً بریتانیایی  باًیارتش تقر ،ی ذخیرههاتغییر ماهیت نیرو ،در خارج از کشور

، دباقی خواهند مان آن، قابلیت یسازنهییک محرک در طراحی نیرو و به منزلههزینه و بازدهی به کهنیا
 قرار داده است مدنظر

( در پژوهشی با عنوان نیروی هوایی فردا )نگاه به گذشته، شکل دادن آینده(؛ به 2069) 4اسمیت
مانه یا اجای آنکه تمرکز بر یک سهب مطالعه روندهای پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در آینده

 دهکنننییتع ،که محتوی آن بودخواهد « هاترکیب سالح»زیرگروه سالح مشخص باشد، بر دیدگاه 
باهم  ،اصلی هایبخش توان منزلهها بهکه همه آن استچگونگی ترکیب چندین زیرگروه متفاوت 

 و ریسک سه اصل ماندگار توان نظامی، سرعت، دسترسی در این ساختار سازمانی، شوند.هماهنگ می
 .کنندیماقتصادی، نقش ایفا 

 

                                                           
1. Scales 
2. The White House 
3. House of Commons Defence Committee 
4. Smith 
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 پژوهش شناسیروش
به علت پیشبرد شناخت ارکان ارتش آینده و نوآوری در روش تحقیق هدف  حیث پژوهش از نیا

 به افزودن به توانیم ی،ادیبن قیتحق یاست. ازجمله نقش و کارکردها یادیبن ،در این موضوع
و  34: 6932 ،یاشاره کرد )خاکی شناسروش منبع شناخت و شبردیو پ یو اصول علم نیقوان
گیری از روش کیفی در گام به لحاظ بهرهطرح پژوهش،  ایپژوهش، به لحاظ راهبرد  نیا(. 37

 کی تفسیری ساختاری یسازمدلاحصا ارکان ارتش آینده و کمی در گام دوم برای  اول در
که  یشناختروشیی گراکثرتلذا در این پژوهش از رویکرد  باشد،یمآمیخته اکتشافی پژوهش 

: 6932فرد و همکاران، ییداناگردد. )های ترکیبی است استفاده مییری شیوهگشکلیه ما خرد
 پردازدیم یفیک یهاداده یپژوهشگر ابتدا به گرداور ،یاکتشاف ختهیآم قیتحق یهادر طرح( 298

را مورد آزمون  هایهفرض ،یمک یهاداده یگرداور قیاز طر تواندیپژوهشگر م ،یدر مرحله بعدو 
و  زانیالم ریتفسجامعه آماری در بخش کیفی قرآن مجید و  (.615: 6930قرار دهد )بازرگان، 

سیاق از  28دفاعی و حوزوی آشنا به مباحث دفاعی بوده و که حجم نمونه  و خبرگان نور ریتفس
نفر خبره که به روش  65 ازنظراست و نور  یرتفسقرآن مجید و تفسیر آن در تفسیر المیزان و 

گیری شده است. راهبرد انتخاب گردیده بودند تا اشباع نظری بهره ی هدفمنداحتمالیرغ
به  میقرآن کر یموضوع تحقیقروش روش تحلیل مضمون در پرتو پژوهش،  نیادر  مورداستفاده

را  نیری، سهولت در تحلیل و دستیابی به عمق معانی بوده است. تحلیل مضموپذانعطافعلت 
پذیری است )عابدی جعفری و ای در نظر گرفت که یکی از مزایای آن انعطافباید روش ویژه

( و فصول 6 )مضامین پایه میمفاه میدر قرآن کر یموضوع روش تحلیلاز  (.652: 6930همکاران، 
شدند  استخراج میاز قرآن کر پژوهش (9 مضامین فراگیر) ابوابو  ( 2دهندهمضامین سازمان)

ی که ریتفس یساختار یسازمدلدر بخش کمی از  ؛ و(6936نی فشارکی و مرادی زنجانی، )لسا
ی هساختاردیک روش مناسب برای حل مسائل پیچیده و پویا در محیط نامطمئن برای شناخت و 

متعامل  ندیفرآ کهای نرم هست، استفاده گردیده است. این رویکرد یمفاهیم متعدد و از مدل
 جامع مندمدل نظام کیدر  گریاز عناصر مختلف و مرتبط با همد یاعهاست که در آن مجمو

غلبه بر  یمناسب برا یکیمدل، تکن نیا. (215، 6935شوند )آذر و همکاران، یم ساختاربندی
یق در بخش تحق ینا ییسنجش روا یبرا .(7: 6987،  اتی)آذر و  باست عناصر  نیب یدگیچیپ

 یمطالعه مبان با یهدهنده و پاسازمان یرفراگ مضامین ها،مضمن ارائه شفاف مراحل و گا کیفی،
نظرات و  ینشدند. همچن ییدو منبع، انتخاب و تأ یقاهداف تحق یق،تحق یشینهپ ی،نظر

                                                           
1. Basic 
2. Organizing 
3. Global 
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به عمل  یینها یلجرح و تعد یلحاظ شد و قبل از کدگذار یزاز خبرگان ن یگروه یرهنمودها
 ه گردید.آمد و در بخش کمی از روش روایی محتوایی استفاد

د صورت گرفت و بع یصورت دستبه ینخست، کدگذار یق،تحق ینا برای محاسبه پایایی در
با  یدو کدگذار ینا یجصورت گرفت. سپس نتا یزن مستقل یکدگذار یدست یاز اتمام کدگذار

استفاده شد که فرمول آن عبارت است  یانیمحاسبه پا یبرا یو از روش هولست یسهمقا یکدیگر
 از:

PAO = 2M/ (N1 + N2) 
  

 2تعداد توافق در  M(، یاییپا یبشده )ضردرصد توافق مشاهده یبه معن PAOدر آن  که

کد گذاشته  یتعداد واحدها 2Nکد گذاشته در مرحله اول و  یتعداد واحدها 1N ،یمرحله کدگذار

 کننده پایایی بخش کمی دیتائ وابستگی -ماتریس قدرت نفوذین چنهم در مرحله دوم است.

 است.
 

 هاوتحلیل دادهو تجزیه هاافتهی
 کیفی های: یافتهبخش اول

در این بخش با طی چهار مرحله شامل؛ مرحله مقدماتی )انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و 
کلیدواژههای آن، تدارک فهرست آیات اصلی و تدارک فهرست سیاقها(، مرحله مفهومیابی 
)انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و کلیدواژههای آن، تدارک فهرست آیات اصلی، تدارک فهرست 
سیاقها، نگارش متن کامل آیۀ اصلی، تالوت مکرّر آیه، بررسی مفاهیم آیه، یادداشت سؤاالت، 
بررسی مفاهیم آیه در سیاق آن، یادداشت نظمها و هماهنگیها، نکات تکمیلی، بازنگری سراسری 
مفاهیم و مراجعه به متون تفسیری(، مرحلۀ گسترش یا فشرده کردن تحقیق موضوعی و درنهایت 
مرحلۀ تدوین و تألیف یافتهها )از مطالعه و تحقیق تا تدوین و تألیف، شناسهگذاری مفاهیم و ارائه 
گزارش و یافتهها( میباشد. در گام نهایی تحقیق، با بهرهگیری از روش تحلیل تم طی جریان 
رفت و برگشتی بین مفاهیم و برداشتها، ابواب )مضامین فراگیر( و فصول )مضامین سازمان 
دهنده( تعیین شدند. این فراگرد حاصل مقایسه مستمر مضامین و جریان رفت و برگشتی متعدد 
بین آنها بوده است؛ بهنحویکه 6518 شاخص با ادغام و تلخیص به 761 مضمون پایه متعالی 
تبدیل شدند، در ادامه، مضامین اصلی، 79 فصل )مضمون سازماندهنده( تعیین شدند. بر اساس 
یافتههای این بخش از پژوهش، درنهایت ازنظر خبرگان 64 مضمون فراگیر که ارکان شکلدهنده 
 ارتش آینده را در پرتو رهنمودهای قرآن حکیم را معرفی میکنند در شکل شماره )6( آمده است.

(548*2)/ (553+537) = 34 % 
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ارکا  ا لی ارتش آینده پرتوافکنی 
 رآ   کی 

 
 ارتش آینده در پرتوافکنی  رآ   کی ارکا  ا لی  (1)شکل 

 

  های کمی: یافتهبخش دوم

 یساز)مدل ISM تکنیک، در قالب دفاعی نخبگان نفر از 22ت با استفاده از نظرا در این بخش
 .دش استفادهاحصاء شده در مرحله قبل،  یرهایمتغ نیکشف ارتباط ب برای( یریتفسی ساختار
 ا مسئلهب مرتبط یرهایمتغ ییاول: شناسا گام

 سازها، نیروی انسانی، معماری ساختار،گانه جهتمضامین فراگیر چهارده ،در این پژوهش
 ، الزامات محیطی، آماد و پشتیبانی، توان رزم، نوآوری، فرماندهی و مدیریت،سازمانیاقتضائات 

 ضرورت و کارکرد ارتش، حفاظت اطالعات، پویاشناسی تهدید نرم و مقابله با آن، پویاشناسی
مقابله با تهدید سخت در پرتو رهنمودهای قرآن حکیم، احصا شده در بخش  تهدید نیمه سخت و

 .ستمتغیرها دهندهنشان کیفی،

 1ماتریس خود تعاملی ساختاری لیدوم: تشک گام

 ،گریهمد یاز ابعاد بر رو کیهر  یعوامل الگو و نحوه اثرگذار نیارتباط ب نییتع یبرا محقق
و زوجی متغیرها،  دودوبه، با بررسی حوزه نیقرار داده و خبرگان ا سیماتر کیالگو در  یرهایمتغ

 حرف که اعالم نمودند یخال یهادر خانه V ،A ،X ،Oرا با قرار دادن حروف  رهایمتغ نیارتباط ب
V :ریمتغ یعنی I ریبر متغ J حرف. گذاردیم ریتأث A :ریمتغ یعنی J ریبر متغ I گذاردیم ریتأث .

                                                           
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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 ریمتغ یعنی: O حرف. ارتباط دوطرفه() متقابل دارند ریتأث گریکدیبر  Jو  I ریمتغ یعنی :X حرف
I  وJ  احصا گردید. (6)بر این اساس جدول شماره  هستند. ریتأثیب گریکدیبر 

 ماتریس خود تعاملی ساختاری( 1)جدول 
 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مضامین فراگیر

1  V V V A V V V V V V V V V 

2    X A A X V V X A A V V V 

3      A A V V V V A V V V V 

4        A V V V X A V V V V 

5          V V V V V V V V V 

6            V X X A X V V V 

7              A A A A X A V 

8                A V V V V V 

9                  A V V V V 

11                    X V V V 

11                      V V V 

12                        X X 

13                          X 

14                            

 

 1هیاول یدسترس سیماتر جادیسوم: ا گام

له دو مرح یط آمده در مرحله قبل ودستبه سیماتر یاز رو کیصورت صفر و روابط به نییبا تع
 یادهانم ه،یاول یدسترس سیبه دست آوردن ماتر ی. برادیآیبه دست م هیاول یدسترس سیماتر

V,X  یو نمادها 6عدد O  وA  خواهند گرفت.برابر قواعد زیر عدد صفر 
 (i,j)باشد، بنابراین در ماتریس دستیابی  V صورتبه SSIMدر ماتریس  (i,j)چنانچه درایه 
 صورتبه SSIMدر ماتریس  (i,j)شود. چنانچه درایه یمتبدیل به صفر  (j,i)و  تبدیل به یک است

A  باشد، بنابراین در ماتریس دستیابی(i,j)  شود و یمتبدیل به صفر(j,i)  شود. یمتبدیل به یک
نیز  (j,i)یابی به یک و دستدر ماتریس  (j,i)بنابراین ؛ شودیموارد  X صورتبه (j,i)چنانچه 
با طی  ؛ کهشودیمصفر  j,iو  i,jوارد شود، بنابراین  O صورتبه (i,j)شود. چنانچه یمک تبدیل ی
 به دست آمد. (2)ماتریس دسترسی اولیه برابر جدول  شدهگفتهمراحل 

 
 

                                                           
1. Initial reachability matrix 
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 یس دسترسی اولیهماتر (2)جدول 

مضامین 

 فراگیر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 

1 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 0 6 6 0 0 6 6 6 6 0 0 6 6 6 

3 0 6 6 0 0 6 6 6 6 0 6 6 6 6 

4 0 6 6 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 6 

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 0 6 0 0 0 6 6 6 6 0 6 6 6 6 

7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6 

8 0 0 0 0 0 6 6 6 0 6 6 6 6 6 

9 0 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 6 

11 0 6 6 6 0 6 6 0 6 6 6 6 6 6 

11 0 0 0 0 0 6 6 0 0 6 6 6 6 6 

12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 

13 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 

 
 1یینها یدسترس سیماتر جادیچهارم: ا گام

 رها،یمتغ نیط بدر رواب یریپذنمودن انتقال لیبا دخ هیاول یدسترس سیماتر لیاز تشک پس
 یسازدلدر م رهایمتغ نیب یروابط مفهوم یریپذ. انتقالشودیم لیتشک یینها یدسترس سیماتر

 ریبر متغ A ریمتغ کهیاست که درصورت نیا انگریاست و ب ییفرض مبنا کی یریتفس یساختار
B ریباشد و متغ شتهدا ریتأث B ریبر متغ C بگذارد،  ریتأثA  برC گام  نی. در ااردگذیم ریتأث زین
به وش ر به دست خواهد آمد. یینها یدسترس سیو ماتر یبررس رهایمتغ نیب هیروابط ثانو هیکل

است که در آن ماتریس مجاورت را به  2آوردن ماتریس دسترسی با استفاده از نظریه اویلر دست
س ای ماتریهیهدراکنیم و سپس این ماتریس را در صورت تغییر نکردن یمماتریس واحد اضافه 

و  پایدار شد در توان چهارم ماتریس دسترسی اولیه شدهگفتهرسانیم با طی مراحل یم nبه توان 
 به دست آمد. (9)ماتریس دسترسی نهایی برابر جدول 

 
 
 

                                                           
1. Final Reachability Matrix 
2. Euler, L. 
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 ماتریس دسترسی نهایی (3جدول )

  درت نفوذ 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مضامین فراگیر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

 2 14 14 14 11 11 11 11 14 11 1 11 11 11 2  درت وابستگی

 سطح یبندام پنج : بخشگ

و  یورود یهامجموعه نییو پس از تع شودیم یبندبه سطوح مختلف دسته یدسترس سیماتر
 یهامجموعه قیطر نیشد. از ا نییتع رهایاز متغ کیهر  یها برامجموعه نیاشتراک ا ،یخروج

تم یک سیس. مجموعه خروجی یک متغیر: شامل اجزایی از دیآیبه دست م ریهر متغ یمشترک برا
های این سطر "6"گیرد برای تعیین مجموعه متأخر تعداد نشأت می ءاست که از آن جز

مجموعه ورودی یک  .شودیاست که از آن جزء خارج م یداردهنده خطوط جهتنشان
برای تعیین مجموعه متقدم  .شودیشامل اجزایی از سیستم است که به آن جزء منتهی م  :متغیر

دهنده خطوط نشان ستون اینهای "6" تعداد شودمی بررسی آن به هر جزء ستون مربوط
ها و مشترک آن یکه مجموعه خروج ییرهایمتغشود. یم وارد آن جزء به کهاست  یدارجهت

 یجزاا افتنیمنظور . بهرندیگیمراتب قرار مسطح از سلسله نیدر باالتر اشدب کسانیکاماًل 
وطه جدول مرب یاضیسطح آن در محاسبات ر نیباالتر یاجزا ستم،یس یسطح بعد دهندهلیتشک

 نیباالتر یاجزا نییمانند روش تع یسطح بعد یاجرا نییمربوط به تع اتیو عمل شودیحذف م
 تمسیسطوح س هیکل دهندهلیکه اجزاء تشک شودیتا آنجا تکرار م اتیعمل نیسطح انجام و ا
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یجه چهار درنتهار بار تکرار گردید که مرحله چ این .(211: 6935آذر و همکاران، مشخص شوند )
 قابل مشاهده است.( 4به دست آمد که نتیجه کلی در جدول ) سطح

 ی سطوح ماتریس دسترسیبندبخش( نتیجه نهایی 4جدول )

ح
سط

 

 مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی

ن 
می
ضا
م

یر
راگ
 ف

III 6،2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6 ،5 6 1 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 2 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 3 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 4 

IV 6،2،9،4،5،1،7،8،3،60،66،62،69،64 5 5 5 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 6 

I 7،62،69،64 6،2،9،4،5،1،7،8،3،60،66،62،69،64 7،62،69،64 7 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 8 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 9 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 11 

II 2،9،4،1،7،8،3،60،66،62،69،64 6،2،9،4،5،1،8،3،60،66 2،9،4،1،8،3،60،66 11 

I 7،62،69،64 6،2،9،4،5،1،7،8،3،60،66،62،69،64 7،62،69،64 12 

I 7،62،69،64 6،2،9،4،5،1،7،8،3،60،66،62،69،64 7،62،69،64 13 

I 7،62،69،64 6،2،9،4،5،1،7،8،3،60،66،62،69،64 7،62،69،64 14 

 
 یریشش : رس  مدل ساختار تفس گام 

حذف  قیرسم و از طر هیمدل اول کی یینها یدسترس سیو ماتر رهایبا توجه به سطوح متغ
 بر این اساس مدل ساختاری ؛ کهدیآیبه دست م ییمدل نها ،هیدر مدل اول هایریپذانتقال

 .آمده است( 2)شماره  مجید در شکل تفسیری ارتش آینده در پرتو رهنمودهای قرآن
آینده و همچنین نوع رابطه و تعامل بین متغیرها بر دهنده ارتش مختصات شکل یبندسطح

ها نرم ی که جزء مدلی ساختاری تفسیرسازمدلاساس نظر خبرگان دفاعی انجام گرفت. در 
یری از نظرات گبهرهدهی مفاهیم در محیطی پویا و پیچیده هست، تحقیق در عملیات و ساخت

رهگشاست. در همین امتداد هر  ی و تعیین فرایند متعامل متغیرهابندسطحجهت  خبرگان
به نسبت  ویر آن بر سایر متغیرها بیشتر تأثمتغیری که در سطح پایین قرار گیرد به همان میزان 

 .وابستگی کمتری خواهد داشت



 609  تفسیری ساختاری رویکرد اساس بر آینده ارتش تصویر نرم سازیمدل

 

 
 مجید مدل ساختاری تفسیری ارتش آینده در پرتو رهنمودهای  رآ  (2)شکل 

 یطیالزامات مح ،آمدهدستبهبر اساس مدل شود ( مشاهده می2همانگونه که در شکل شماره )
تند که و مستقل هس یدیکل یرهایعنوان متغسازها در سطح سوم بهدر سطح چهارم و جهت

. نمایندیم یفارا ا تقلمس متغیر نقش وداشته  هایژگیو یرو نفوذ را بر سا یرگذاریتأث یشترینب
 ستهیشا .را در کل سامانه ارتش موجب شود ییراتیتغ تواندیم هایژگیو یندر ا ییرهرگونه تغ

 یمکانو  یزمان یطسازها متناسب با شراجهت یطی،امتداد با رصد الزامات مح یناست در هم
و  یددته یشناس ویاو انعطاف الزم جهت پ یاییآن پو یدر راستا یزن هایژگیو یرتا سا یبازنگر

طی رواب باوجودهشت ویژگی در این مدل در سطح دوم قرار گرفتند . یندنما یفاارتقا توان رزم را ا
طح متعامل که بین این متغیرها در داخل سطح دوم وجود دارد این سطح حلقه واسط بین س

آماد و  ی،انسان یروین هاییژگیواز؛  اندعبارتکه  دارند راسوم و اول را داشته و نقش میانجی 
رد ضرورت و کارک ی،اقتضائات سازمان یریت،و مد یفرمانده ی،واطالعات، نوآورحفاظتیبانی، پشت

 ینواسط ب ییپژوهش هستند که از سو ینا یوندیپ هاییژگیوکه ساختار  یارتش و معمار
 هایگییژو بر و یرفتهپذ یرتأث یدیکل هاییژگیاز و یعنیوابسته و مستقل بوده،  هاییژگیو

 یده با تهدسخت و مقابل یمهن یدتهد یشناسیانرم و مقابله با آن، پو یدتهد یشناسیاوابسته که پو
 هایژگییو ینب اییدهو تن یروابط متعامل یگرد یی. از سوگذارندیم یراست تأثو توان رزم سخت 
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 هاییژگیو یرخود را بر سا یرتأث هایژگیو یندر ا ییرتغ ترینچککوکه  وجود داشته یوندیپ
 یشناسیاکه پو در سطح اول این مدل متغیرهای وابسته ما قرار دارند خواهد گذاشت؛ و یوندیپ

زم و توان رسخت  یدسخت و مقابله با تهدیمهن یدتهد یشناسیانرم و مقابله با آن، پو یدتهد
یر متغیرهای پیوندی و متغیرهای مستقل سطح دوم، سوم تأثتحت  شدتبههستند، این متغیرها 

یت وابسته الزامات محیطی درنهاو چهارم هستند و نیاز هست جهت تقویت متغیرهای میانجی و 
ساز سامانه که در سطح دوم قرار دارند ی تحلیل و بر اساس آن ارکان جهتخوببهدر سطح چهارم 

 زی و اجرا شود.یرطرح

 MICMACترسی  نمودار هفت :  گام

 رهایمتغ یوابستگ زانیدر هر سطر و ستون قدرت نفوذ و م« 6» یهایکردن ورودجمع قیطر از
ل گروه شام نی. اولشوندیم یبنددر چهار گروه طبقه رهایمتغ جیو بر طبق نتا دیآیبه دست م

تا  ارهیمتغ نیدارند. ا یفیضع یفوذ و وابستگکه قدرت ن شودیم (6 یهخودمختار )ناح یرهایمتغ
وابسته  یرهایگروه متغ نیدارند. دوم یمجزا هستند و ارتباطات کم رهایر متغیاز سا یحدود

برخوردار هستند. گروه  ییباال یاما وابستگ فیکه از قدرت نفوذ ضع شودیرا شامل م (2 یه)ناح
برخوردار هستند.  ییباال ینفوذ و وابستگ هستند که از قدرت (9 یه)ناح یوندیپ یرهایسوم متغ

گروه چهارم  .شودیم رهایمتغ ریسا رییمنجر به تغ رهایمتغ نیا یبر رو یدرواقع هرگونه عمل
گیرد، این متغیرها دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی یم( را در بر 4 یهمستقل )ناحمتغیرهای 

نامیده  متغیرهای کلیدی اصطالحاًبرخوردارند، پایینی هستند. متغیرهایی که از قدرت نفوذ باالیی 
یکی از دو گروه متغیرهای مستقل یا پیوندی قرار درواضح است که این متغیرها  .شوندیم
 (.218 :6935)آذر و همکاران،  گیرندیم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 MICMACنمودار  (3) شکل
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه
تش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری، در راستای ی نرم تصویر ارسازمدلهدف از این پژوهش 
ود. در شدر شمار تحقیقات بنیادی و آمیخته اکتشافی محسوب می بوده وبخش ایجاد تصویر بصیرت

نابع ی و مپژوهقرآنروش تحقیق موضوعی قرآن کریم( و از طریق مضمون )بخش کیفی با روش تحلیل 
داد آینده با این رویکرد اقدام شد. در همین امت امین تصویر ارتش، مضهاامیپتفسیری نسبت به استخراج 

دهنده ارتش آینده در قالب های شکلی گوناگون در بیان قرآنی، ویژگیهاارتشحاالت  مطالعه با
 یریت،و مد یفرمانده ی،واطالعات، نوآورحفاظتیبانی، آماد و پشت ی،انسان یروینمختصاتی چون 
سازها و پویا ، الزامات محیطی، جهتساختار یت و کارکرد ارتش و معمارضرور ی،اقتضائات سازمان

 با راینبنابشناسی تهدید در سه حوزه تهدید نرم، تهدید نیمه سخت و تهدید سخت، مشخص گردیدند. 
 ها با نتایجی گوناگون در بیان قرآنی، نتایج این پژوهش، در برخی از ویژگیهاارتشحاالت  مطالعه

گر در حوزه پویا شناسی تهدید در سه حوزه تهدید نرم، تهدید نیمه سخت و تهدید ی دیهاپژوهش
خودسیانی و همکاران، ، 6988احمدوند و همکاران، ، 6930، همکارانکاظمی و ، 6935سخت )طاهری، 

و  صفوی، 6988ی، خسرو ،6936ی، تشکر ینی وبنیادی نائ، 6934و دهقان،  یاریاسفند، 6932
آقا ، 6935فرهادی و صادقی، ) یانساندر حوزه نیروی  ،(6932مرادیان و صادقی، ، 6936 ،ذوالفقاری

، 6983، کالوزویتس، 6987، ظریف منش، 6988 ی،، متق6935 یی،اخگر و بابا، 6930ی، محمد
، تلیس و 6986، خورشیدی، 6932در الزامات محیطی )قاسمی و نگهدار،  ،(6983شیرازی و مرادیان، 

در حوزه معماری  ،(6936، کریمی، 6987، اعالیی، 6932و همکاران،  دیمجر، 6989همکاران، 
، شکوهی و همکاران، 6930در توان رزم )آشتیانی،  ،(6939، ریاضی، 6930ی،آقا محمدساختاری )

 ،(6930و همکاران،  زاده دیرش، 6983، کالوزیتس، 6983محمدی نجم، سامانه فرماندهی ) ،(6936
، نگهدارو  قاسمی، 6932ی، آباددولت، باقری 2007ی، موتیت، 6987ی، در حوزه جهت سازها )اعالی

در حوزه آماد و  ،(2065، وود، 2064، اسمیت، 6985، مکنزی، 6983گلستانه، در نوآوری ) ،(6932
، حسنلو، 6930ی، آقا محمد، 6988، فرجام و نظامی پور، 6936پشتیبانی )عصاریان نژاد و قرآیی، 

، نوذری، 6936، عبدی و حیدری ،6932و همکاران،  مجردی، 6987اعالیی، ، 2007، تیموتی، 6988
 ،6936، اردشیر و همکاران، 6936در حوزه ضرورت و کارکرد ارتش )کریمی،  تینهاو در  ،(6932

ی و ، مصطفو6988، خسروی، 6932، نوذری، 6930و همکاران، زادهدیرش، 6987ظریف منش، 
 ( همسویی داشت.6932آشتیانی، 

 طییالزامات مح آینده،دهنده ارتش و مختصات شکل هایژگیو یبندحاصل از سطحساس نتایج بر ا
 نرییشتو مستقل هستند که ب یدیکل یرهایعنوان متغدر سطح چهارم و جهت سازها در سطح سوم به

در  ییرتغ . هرگونهنمایندیم یفارا ا تقلمس متغیر نقش وداشته  هایژگیو یرو نفوذ را بر سا یرگذاریتأث
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با  امتداد یناست در هم یستهشا .را در کل سامانه ارتش موجب شود ییراتیتغ تواندیم هایژگیو ینا
در  زین هایژگیو یرتا سا یبازنگر یو مکان یزمان یطسازها متناسب با شراجهت یطی،رصد الزامات مح

 هاییژگی. ویندنما یفارا ا و ارتقا توان رزم یدتهد یشناسویاو انعطاف الزم جهت پ یاییآن پو یراستا
 ،یاقتضائات سازمان یریت،و مد یفرمانده ی،واطالعات، نوآورحفاظتیبانی، آماد و پشت ی،انسان یروین

ط واس ییپژوهش هستند که از سو ینا یوندیپ هاییژگیساختار و یضرورت و کارکرد ارتش و معمار
وابسته  هایژگییو بر و یرفتهپذ یرتأث یدیکل هاییژگیاز و یعنیوابسته و مستقل بوده،  هاییژگیو ینب

و توان خت س یدسخت و مقابله با تهدیمهن یدتهد یشناسیانرم و مقابله با آن، پو یدتهد یشناسیاکه پو
 جود داشتهو یوندیپ هاییژگیو ینب اییدهو تن یروابط متعامل یگرد یی. از سوگذارندیم یراست تأثرزم 
کته ن خواهد گذاشت. یوندیپ هاییژگیو یرخود را بر سا یرتأث هایژگیو یندر ا ییرتغ ترینچککوکه 

اساسی در این پژوهش این است که نتایج آن مختص شرایط زمانی و مکانی است و این تصویر باید 
 مقتضیات در هر زمان بازسازی و بازپردازی شود. برحسب
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 .13-603 ص ،92 شماره نهم، سال ،دفاعی راهبرد فصلنامه نظامی،
 طراحی  .(6935) .سید محمود ،هاشمی . ووحیدخاشعی ورنامحواستی، . دهقانان، حامد .سید علی اکبر ای،افجه

ورد مطالعه م)ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری تفسیری مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه
 .251- 221 صص، 95، سال دهم، شماره های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام (،دانشگاه عالمه طباطبایی

 سال ،دفاعی سیاسیت مجله ایران، نظامی راهبرد در بازدارندگی عنصر نقش .(6932) .یعل آبادی،دولت باقری 
 .97-87 ،85 شماره ،22

 های مدیران و فرماندهان ناجا از طراحى الگوی شایستگی .(6936) .محمود ی،تشکر . وعلی ی،نایین بنیادی
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، 63 شماره ،سال ششم ،فصلنامه نظارت و بازرسى، )مد ظله العالى(و مقام معظم رهبرى  )ره(دیدگاه امام خمینى 
23-7. 

 05/07/6974در تاریخ  جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتشدر دیدار  العالی()مدظلهای اهلل خامنهبیانات حضرت آیت. 

 01/08/6988 یخکشور در تار یاز نخبگان علم یجمع یداردر د العالی(له)مدظای اهلل خامنهبیانات حضرت آیت. 

 دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر انقالب در العالی()مدظلهای اهلل خامنهبیانات حضرت آیت، 
22/06/35. 

 22/09/6918 در مراسم بیعت طالب و روحانیون در العالی()مدظلهای اهلل خامنهبیانات حضرت آیت. 

 8-41 ص، ص98یازدهم، شماره  سال ،فصلنامه بسیجینده، میزگزد آینده بسیج و بسیج آ. (6987) .نامبی. 

 تهران: انتشرات اجتماعی هایسیستم در اقدام استراتژی آینده؛ از یرپردازیتصو .(6982) .اصغرعلی عزت، پور ،
 .(هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان) سمت

 اسالمی بیداری عدل، شهر برمدار آفرینیوحدت برای آینده، از تصویرپردازی .(6989) .اصغرعلی عزت، پور 
 .اردیبهشت 67-63 ایران، ،(ترشیدها و المستقبله افاقها) هیاالسالم الصحوه ،آن هدایت و آینده دازان چشم

 تهران: ،عمومی منافع به پژوهانهآینده رویکردی عصرمدار؛ راهبردی مدیریت .(6983) .اصغرعلی عزت، پور 
 ع(.صادق ) امام دانشگاه انتشارات

 ،برخی دیدگاه بر تحلیلی با آن مشخصات و آینده هایجنگ .(6936) .فریدون عبدی، . وکیومرث حیدری 
 .49-75 صص ،48شماره  ،62 دوره ،نظامی مدیریت مجله غرب، نظامی نظران صاحب

 ،بازتابانتشارات : تهران. نویسینامهپایان رویکرد: با تحقیق روش(. 6932) .غالمرضا خاکی. 
 ،تمهف سال ،اسالمی تربیت و بصیرتفصلنامه  رآن،ق در امنیت نظریه کلی طرح .(6983) .یمرتض خسروی، 

 .35-608 ص ،65 شماره
 بررسی نقش روحیه در دفاع مقدس و جنگ آینده. (6932) .اسماعیل ،خان احمدی . ومصطفی ،خودسیانی ،

 .17- 660 ص، ص42 شماره، 66 دوره ،راهبرد دفاعیفصلنامه 

 ،ملی اقتدار ابعاد و آمدها پی ها،قانونمندی بازشناسی و ملی اقتدار و قدرت مفاهیم ،(6986) .عباس خورشیدی، 
 .9-67 صص ،62 و 66 شماره - بهار و زمستان ،استراتژیک دفاعی مطالعاتفصلنامه 

 ،اقتدار یتوسعه و تحکیم راهبردی الگوی .(6930) .جعفر فر،شهرام. و اهللذبیح عاشوری، .الهفتح رشیدزاده 
 .626-642صص  ،41شماره  ،استراتژیک دفاعی مطالعات ایران، اسالمی جمهوری امنیتی دفاعی

 ،گیریتصمیم در آن کاربرد و تصویر هینظر .(6981) .محمدرضا کریمی، . واسداهلل گنجعلی،. علی رضاییان 
 .7ص  ،6شماره  ،مدیریت اندیشه سازمانی، فردی

 ،چهارم سال ،راهبردی دانش فصلنامه نظامی، هایسازمان سازماندهی بر موثر عوامل .(6939) .دیوح ریاضی، 
 .663-642 صص ،64 شماره

 ،راهبردی تحقیقات مرکز: تهران ،آینده جنگ هایمپارادای واکاوی .(6935) اله.و کالنتری، فتح .یعقوب زهدی 
 .دفاعی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32789
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32789
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=165561
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=165561
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=44531
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 ،توان ارتقای برترساز عوامل تعیین .(6936) .رضاعلی طاهری، کیانو  .کرامت رحمتی، قادر .حسین شکوهی 
 دفاع یعال دانشگاه ملّی دفاع دانشکده علمی نشریه ملّی دفاع فصلنامه ن،ناهمگو تهدیدات با مقابله در رزمی
 .14-15 ص ،2 شماره اول، سال ،ملّی

 ،فصلنامه آینده، نبردهای در جنگ مختلف اصول و اشکال .(6936) .مهدی ذوالفقاری، و .سیدیحیی صفوی 
 .97-82 ص ،2 شماره اول، سال ،ملّی دفاع عالی دانشگاه ملّی دفاع دانشکده علمی نشریه ملّی دفاع

 روش از استفاده با 6404 سال در آینده نبردهای صحنه تهدیدات الگوی مختصات .(6935) .طاهری، علی 
 .627-603، ص 6، شماره 6دوره ، آینده پژوهی دفاعی فصلنامهبنیاد،  داده نظریه

 آینده تصاویر مفهوم در تاملی .(6934) .محمدمهدی ،ذوالفقارزاده و .اصغر علی ،پورعزت .محسن ،دمنهطاهری 
 .16-71 صص ،14 شماره ،61 دوره ،ملی مطالعات مجله. اجتماعی هویت ساخت مثابه به

 راهبردی نگرش ماهنامه آینده، هایجنگ در ساز برتر رویکرد اسالمی جهاد .(6987) .نیحس منش،ظریف، 
 .41-3 صص ،30و  83 شماره

 ضمونم تحلیل .(6930) .محمد زاده، شیخ و .ابوالحسن ،فقیهی .سعید محمد تسلیمی، .حسن جعفری، عابدی 
 ،اهبردیر دیریتم اندیشه کیفی، هایداده در موجود الگوهای تبیین برای کارآمد و ساده روش: مضامین شبکه و

 .638-656 صص ،60 پیاپی شماره دوم، شماره پنجم، سال

 سامانه آمادی دفاع همه جانبه در منازعات آینده .(6936) .محمدرضا ،قرایی آشتیانیو  .حسین ،عصاریان نژاد ،
 .50شماره ، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 انداز چشم افق در مطلوب دفاعی صنایع راهبردی الگوی طراحی .(6988) .پور، قدیرنظامی . وفرجام، هادی 
 .98شماره ، صلنامه مطالعات دفاعی استراتژیکفا، . ا. ج 6404

 تأثیر و 6460 افق در نظامی هایسازمان انسانی منابع توسعه الزامات .(6935) .صادقی، امیر و .فرهادی، علی 
 .12-95، ص 9، شماره 6دوره ، پژوهی دفاعیمجله آیندهدفاعی،  توسعه بر آن

 ،(6932) .غالمرضا زاده، فاطمهو   .یدحم یدس ی،پطرود یهاشم .یمجتب یروزجائیان،ف .اصغر یلع فیروزجائیان. 
-653، ص 1سال دوم، شماره  ی،( در مطالعات گردشگرISM) یریتفس یساختار یمدلساز یککاربرد تکن

623. 

 ،مجله. ایران اسالمی جمهوری دفاعی سیستم الزامات و راهبردی چرخه .(6932) .الهام، نگهدار و .بهنام قاسمی 
 .29-6 صص ،85 شماره، دفاعی سیاست

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون. 
 قرآن حکیم. 

 ،یترکیب جنگ اجرای بر تأکید با آینده احتمالی جنگ کالن و خرد راهبردهای تدوین .(6935) ...افتح کالنتری 
 .شارت وستاد فرماندهی دانشگاه الزامات، و رویکردها مفاهیم، ترکیبی، جنگ همایش نخستین ،(هیبریدی)

 ،انتشارات دانشگاه امام  تهران: ،یمنش فرمانده .(6930) .فتح اهلل یدزاده،رش و .ین، حسیعابد .احمد کاظمی
 .)ع( یعل
 امام جامع دانشگاه تهران، ،هاظریهن و مفاهیم: شناسی جنگ .(6983). نیحس حسینی، و .علیرضا جبلی، کاوه 

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=76511
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=76511
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 ع(.) نیحس
 ،یریتمد دانشکده ملی، دفاع عالی دانشگاه ساله دکتریر ،جانبه همه بازدارندگی الگوی .(6936) .حمید کریمی 

 .راهبردی
 ،رآنی،ق الگوی سویبه: آینده مدیران از تصویرپردازی .(6987) .یمحمدمهد ذوالفقارزاده، و .غالمرضا گودرزی 

 .79-46 صص تابستان، و بهار اول، شماره دوم، سال ،مدیریت اندیشه

 انتشارات  :، قمروش تحقیق موضوعی در قرآن کریم .(6936) .یزنجانمرادی  . ولسانی فشارکی، محمدعلی
 .مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(کتاب )موسسه بوستان 

 ،نامه فصل، 2060تا دهه  یکاآمر یامنطقه یهادر جنگ یانسان یرویو ن ینقش فناور .(6988) .یمابراه متقی
 .57-84، ص 25سال هفتم، شماره  ،یراهبرد دفاع

 ،دفاع بخش اعتبارات ترکیب و میزان تحلیل .(6932) .جمشید اسحاقی،و  .غفار سالم، حاجی .سعید مجردی 
 .6-92 ص ،46 شماره ,66  سال ،دفاعی راهبرد دفاعی، نیاز شاخص و گرینظامی جهانی شاخص مبنای بر
 ،مسلح نیروهای کل ستاد امنیت و طالعاتا معاونت خبرگی جلسه. (6939) .غالمرضا محرابی. 
 های دفاع هوایی و تاثیر آن بر بررسی چالش .(6936) .پیمان، خرازیان و .محمدتقی ،پرتوی .اردشیر ،محمدی

 .50شماره ، فاعی استراتژیکفصلنامه مطالعات د، های آیندهدفاع همه جانبه هوایی آجا در جنگ

 ملی امنیت و دفاعی مطالعات مرکز انتشارات :تهران ،شناختی جنگ .(6983) .سیدحسین نجم،محمدی 
 ع(.) نیحس امام دانشگاه

 ،فصلنامه ایران،.ا.ج علیه آمریکا نظامی تهدیدات پژوهیآینده .(6932) .یدسع گوغری، صادقی و .محسن مرادیان 
 .645-676 صص ،49 شماره، پژوهی امنیت پژوهشی -علمی

 ،تامین در مردمی نیروهای از گیریبهره راهبردهای .(6932) .محمدرضا ،آشتیانی و .سیدرضا مصطفوی 
 .90-6صص  ،(42)66 ،دفاعی راهبرد فصلنامه دفاع، بخش انسانی هاینیازمندی

 ،محمد و حیدری عبدالمجید ترجمه ،2020 افق در آمریکا ارتش مشترک اندازچشم .(6985) .کنت مکنزی 
 .تهران تمنایی،

 قرآنی، الگوی سوی به: موعود آینده هایویژگی از تصویرپردازی .(6987) .رضایعل افضلی، و .اهلل یول پورفر، نقی 
 .5-40 صص ،راهبردی مدیریت شهیاند

 ،مجله ،جانبه همه دفاع رویکرد با ناهمتراز جنگ محیط در زمینی نبرد دکترین .(6932) .الهفضل نوذری 
 .83-691 صص ،85 شماره دوم، و بیست سال ،دفاعی سیاست
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