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چکيده
آمادگی دفاعی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی و مهم قدرت ملی شناخته میشوند و مقام معظمم رهرمری
در طول دوران زعامت خویش نکات اصلی مربوط به این حوزه را بیان فرمودهانمد کمه باییمتی ومرلوحه کمار
فرماندهان و میئوالن قرار گیرد .هدف این تحقیق شناوایی مفاهیم و مقولههای ممرتر بما نیروهمای میملح و
درنهایت طراحی الگوی اندیشه مقام معظم رهرری درباره آمادگی دفاعی -نظامی نیروهای میلح اوت .رویکرد
تحقیق ،کیفی اوت و با اوتفاده از روش دادهبنیاد انجام شده اوت .همچنین جامعه آمماری تحقیمق مشمتمر بمر
بیانات و مکتوبات معظمٌله از بدو زعامت ایشان تا وال  1931اوت .براواس کدگذاری بماز ،تعمداد  1611کمد
مرتر با نیروهای میلح شناوایی شد که این کدها در مرحله کدگذاری محوری در قالب  993مفهوم 11،مقوله
فرعی و  11مقوله اصلی تلخمی

شمد .مقولمههمای اصملی عرمارتانمد از :آممادگی نیروهمای میملح ،اتحماد،

ویژگیهای نیروهای میلح ،مأموریت ،تقویت نیروها ،فرماندهی نیروهای ،کیمب تجمار ،،تعمام ت نیروهما،
اقتدار نیروها ،دوتاوردهای نیروهای میلح ،خودکفایی ،خدامحوری ،ممردممحموری ،کمار و تم ش جهمادی و
وازماندهی نیروهای میلح .روایی تحقیق از طریق چهار خرره مطالعات راهرردی در ارتش تعیین شد و پایایی
مصاحرهها هم از طریق فن توافق درون موضوعی محاوره شد .تمامی مقولهها و مفاهیم هم بهصمورت الگموی
منظومهای و هم در قالب الگوی پارادایمی نظریه دادهبنیاد ارائه شده اوت.
کليد واژهها :اقتدار ،آمادگی ،دفاع ،اتحاد نیروهای میلح ،مأموریت.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .1اوتادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افیری امام علی (ع) :تهران( ،نویینده
میئول.)Amohammadi1360@yahoo.com:
 .2اوتادیار دانشگاه فرماندهی و وتاد ارتش جمهوری او می ایران.
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مقدمه
جمواممع انیانى براى حفظ حکومت ،اومتق ل و تمامیمت ارضمى و تمأمین امنیمت خمود
ناگزیر از فمراهم نمودن نیروى نظامى هیتند .اوتق ل و امنیمت همر کشمور و دولمت اعمم از
ورافراز بماند ،باید قدرتمند باشد .این قدرت در شکر نظامی آن بهوویله نیروی میلح انجمام
میگیرد .از این رو کشورهاى مختلف به این منظور تشکیر و ومازماندهمی نیروهماى میملح
خود را در راوتاى دفع خطرهاى خارجى و داخلى طراحى میکنند و بما تشکیر ومازممانهما
و نهادهاى نظامى خاص ،افراد کارآمد و توانا را بمه اومتخدام درممیآورنمد(نظرپمور.)193 :1991 ،
الرته ،با پیچیدهتر شدن نظام امنیتی جهان و ظهور بازیگران جدید در عرصه تهدیمدات نظمامی،
تغییر رویکرد دفاعی از تهدیدمحور به قابلیتمحمور از طریمق ایجماد آممادگیهمای بنیمادی و
اوتحکام واخت درونی در قدرت دفاعی کشور در مقابمر تهدیمدات و جنم همای احتممالی
آینده نیرت به گذشته ضرورت بیشتری یافته اوت (قاضی میروعید و همکاران.)00 :1931 ،
فلیفه وجودی نیروهای میلح همان چیزی اوت کمه حرمرت علمی(ع) از آن بمه «حصمون
الرعیه» نام بردهاند؛ بنابراین نیروهای میلح بهعنوان حصار امن بمرای امنیمت یمم کشمور تلقمی
میشوند؛ بهخصوص در نظام مقدس جمهوری او می ایران که یم نظامی نوپا و میتقر تلقمی
میشود ،میئله دفاع و آمادگی در این عرصه و داشتن اقتدار بییار مهم اومت .بمر طرمق بیانمات
مقام معظم رهرری« :هیچ ملتی نمیتواند انتظار داشته باشمد کمه در حمالی کمه ضمعیف و نماتوان
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داخلى و خارجى نیز در پرتو قدرت و توان نظامى تأمین مىگمردد .یمم ملمت اگمر بخواهمد

اوت و قادر به دفاع از خمودش نییمت ،دیگمران بمه او چشمم طممع نورزنمد و نخواهنمد از او
ووءاوتفاده کنند ،باید قدرتمند شد»« .یم ملت اگر بخواهد ورافراز بماند بایمد قدرتمنمد باشمد.
دشمنان با مشاهده آمادگى نیروهاى میلح ،نگاهشان به کشور و ملت ،نگاه دیگرى مىشود».

1

در حالی که معظمٌله از بدو زعامت خود به طور میمتمر در خصموص اهمیمت آممادگی
دفاعی در کشور نکات مهمی را مطرح کردهاند ،اما محققمان و کمارگزاران نیروهمای میملح
محورهای بیانات معظمٌله را به طور مطلو ،ردیابی نکرده و ایمن بیانمات در حمد کمافی در
وازمان نیروهای میلح و وایر وازمانها جاریوازی نشده اوت .تدوین اندیشمه معظممٌلمه
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 .1بیانات در مراوم تحلیف و اعطاى وردوشى در دانشکده افیرى دانشگاه امام حیین (ع).)91 /3 /3( -
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در خصوص آمادگی دفاعی ،نهتنها میتواند آثار و ترعات منفی بیتوجهی به نیروهای میلح
را نشان دهد ،بلکه بما نشمان دادن نقماط قموت و فرصمتهمای موجمود ،منجمر بمه ظهمور
جهتگیری راهرردی در درون نیروهای میلح میشود .هر یم از مؤلفههای ایجماد توانمایی
نظامی در نیروی میلح اعم از نیروی انیانی ،روحیه ،وفاداری و اطاعمتپمذیری ،انرمراط،
آموزش ،ارتراطات ،تجهیزات ،فرماندهی کارآمد ،آماد و پشتیرانی فعال ،قدرت حفظ و تولید
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اط عات ،وماختار و تشمکی ت و ...دارای نقماط قموت و در عمین حمال بما ضمعفهما و
کمرودهایی مواجه اوت که مأموریتهای اواوی حاکم بر یم نیروی میلح ایجا ،میکنمد
تا کارکردهای آویبزای آن را مورد برروی قرار دهد (عصاریاننژاد ،صنیعی.)90 :1991 ،
از ووی دیگر چند والی اوت که مفاهیمی همانند جن های ترکیری و نررد نامتقارن در
ادبیات دفاعی کشورمان مطرح گردیده و دکترین دفاعی و تحول در واختار نیروهای میلح
بر اواس آنها تریین میشود؛ بهگونهای که مقام معظم رهرری بهتازگی بحث «قموی شمدن»
را مطرح کردهاند .ایشان میفرمایند« :باید ملّت ایران و میئولین کشور ت ششان برای قموی
شدن کشور و قوی شدن ملّت باشد ،با اتحاد ،با حرور ،با صرر و اوتقامت و با کار ومخت
و پرهیز از تنرلی؛ این اگر [محقق] شد ،به توفیق الهی ،به فرر الهی ،ملّمت ایمران در آینمده
نه چندان دوری آن چنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند» 1.بهطمور
قطع ،شرط اصلی قوی شدن کیب آمادگی در همه ابعاد و بمهخصموص آممادگی دفماعی و
نظامی اوت .اتخاذ تدابیر دفاعی در هر کشوری وابیته به دکترین دفاعی مناوری اومت کمه
در پاوخ به ماهیت تهدیدهای آتی تدوین میشود .از این رو الزم اوت در مواجهه با چنمین
تهدیدی الگوها و روشهای ک ویم در اداره جن

مورد تجدید نظر قرار گرفتمه و بما در

نظر گرفتن ویژگیهای نیروی نظامی کشور و تحوالت پیرامونی آن ،به اتخاذ تمدابیر جدیمد
دفاعی اقدام نمود که این تدابیر بهطور منظم و بهصورت اقترایی توو مقام معظم رهرمری
بیان شده؛ اما به صورت میتند در اختیار آحاد نیروهای میلح قرار نگرفته اوت؛ بنابراین ،به
نظر میرود تدوین الگوی مناوری از اندیشه فرماندهی معظمم کمر قموا در عرصمه آممادگی
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دفاعی انجام نشده و برای عملیاتیوازی نقمش و کمارویژههمای نیروهمای میملح در ابعماد
مختلف نظامی ،همچون آمادگی ،وازندگی ،تجهیزات ،وازماندهی ،دفماع و امنیمت ،مرجمع
منیجمی وجود ندارد.
آمادگی دفاعی نیروهای میلح اوت .در همین راوتا ،اهداف فرعی تحقیمق بمه شمرح زیمر
مطرح شده اوت:
 شناوایی مفاهیم مورد نظر در اندیشه مقام معظم رهرری درباره آمادگی دفاعی -نظامی.
 شناوایی مقولههای مورد نظر در اندیشه مقام معظم رهرری درباره آمادگی دفاعی -نظامی.
مباني نظری
الف) پيشينه عملياتي
یداللهی ( )1933مقالهای با عنوان مرانی و اصول دفاعی جمهوری او می از منظر قمرآن
به رشته تحریر درآورده اوت .ایشان در این مقاله به روش تحلیر محتموا تعمداد  11مرنمای
ارزشی برای دفاع و تعداد  26اصر دفاعی از منظر قرآن کریم شناوایی کرده اوت.
ولمانی و همکاران ( )1930در مقالهای به برروی الزامات دیدبانی بر اواس بیانات مقام
معظم رهرری پرداختهاند .در این مقاله بر اواس روش تحلیر مرممون ،تعمداد  36مرممون
اصلی ،ده مر مون وازمان دهنده و شش مرمون فراگیر بمر اوماس بیانمات معظممٌلمه و در
حیطه دیدبانی اوتخراج شده اوت .مرامین فراگیر در این تحقیمق عرمارتانمد از :الزاممات
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بنابراین هدف اصلی تحقیق طراحی الگوی اندیشمه مقمام معظمم رهرمری در خصموص

اط عاتی ،راهرردی ،مدیریتی ،اعتقادی ،اجتماعی و بصیرتی.
قاضیمیروعید و همکاران ( )1931مقالهای با عنموان تحلیمر مرممون وماخت درونمی
قدرت نیروهای میلح برای جن همای آینمده از منظمر فرمانمدهی معظمم کمر قموا تمدوین
کردهاند .بر اواس روش تحلیر مرمون ،چهار مرمون قابلیتوازی در فنماوری و نیمروی
انیانی ،عزم راوخ و اتحاد ملی ،قدرت نظامی دانشمحور و قمدرت معنموی والیمتمحمور
بهعنوان مرامین فراگیر واخت درونی قدرت ارائه شده اوت.
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مراد پیری ( )1931در مقالهای به تریین اصول و مؤلفههای الگوی دفماعی -امنیتمی از دیمدگاه
او م با تأکید بر بیانات امام خامنهای پرداخته اوت .در این تحقیق ،داشتن نظریه دفاعی -امنیتمی
وویلهای در تحکمیم و حفمظ ثغمور ومرزمین و حفمظ منمافع ملمی شمناخته شمده و میمئولین
بخشهای اجرایی میباییت در اص ح اهر و عمران ب د میئولیت خود را ایفا نمایند.
کمالی و خیراندیش ( )1931مقالمهای تحمت عنموان «الگموی توومعه آممادگی دفماعی
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کارکنان نیروهای میلح» تدوین کردهاند .در این تحقیق با روش دادهبنیاد ،بیانات مقام معظم
رهرری تا اوفند  1931کدگذاری شده اوت .در این تحقیمق ،هشمت مؤلفمه بمرای آممادگی
کارکنان نیروهای میلح و چهار راهررد برای ارتقای این آمادگیها معرفی شد کمه پیاممد آن
ایفای مؤثر نقش نیروهای میلح به عنوان مظهر اقتدار ملی ،مقاومت و اقتمدار اوم م اومت.
اجرای راهرردهای ارتقای معنویت ،رشد قابلیتهمای نظمامی ،دانشمی و فناورانمه و تمروی
فرهن

او می میتواند زمینه تووعه آمادگی کارکنان نیروهای میلح را فراهم وازد.

رشیدزاده ( )1939مقالهای با عنوان برروی امنیمت نظمامی در گفتممان فرمانمدهی مقمام
معظم رهرری تهیه کرده اوت .نتای بیانگر آن اوت که مفهوم امنیت نظامی ناظر بر حصمول
اطمینان نظام فرماندهی نیروهای میلح از شکیت تهدیدات و عملیمات نظمامی دشممنان و
وصول به برتری نظامی مرتنی بر ایمان ،بصیرت ،مقاومت ،آمادگیهمای نظمامی بازدارنمده و
توان رزم مؤثر تحت تدابیر و فرامین ولی فقیه اوت.
ب) پيشينه نظري
ـ آمادگي دفاعي

پیشینه نظری این تحقیق در حوزه آمادگی دفاعی -نظامی اوت؛ بنابراین مرماحیی ماننمد
دفاع ،امنیت ،تجهیزات نظامی ،واختار نیروی نظامی ،آممادگی معنموی ،دکتمرین ،راهرردهما،
تاکتیمها و ...ذیر این عنوان قرار میگیرند .در فرهن

لغت ،دفاع از نظر لغموی بمه معنمی

(بدی و آزاری را از خود یما دیگمران دور کمردن)( ،وطمن و نماموس و حقمور خمود را از
دوتررد دشمن حفظ کردن) ،آمده اوت؛ بنابراین دفاع به مجموعه اقداماتی گفته میشود کمه
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انیان برای حفظ و حراوت از حیات ،اعتقادات ،ورزمین و  ...خود در برابر خطراتی کمه


او را تهدید میکند ،انجام میدهد .جن

همیشه دو طرف دارد ،یمم طمرف عمدهای قمرار

دارند که تهاجم را شروع میکنند و در طرف دیگر گروهی که برای دفمع تهماجم از خمود
دفاع میکنند .میئوالن هر گروه و کشور و افراد با نفوذ هر ملتی باید با تمام وجود تم ش
کرد(وحیدی )92 :1936؛ زیرا به همان اندازه که جن

عملی ناخوشایند و ناپیند اوت ،دفماع و

آمادگی دفاع امری عق نی و پیندیده اوت.
آمادگی به مجموعهای از دانش ،خصوصیات ،نگرشها و مهارتهای مرتر با عملکمرد
شغلی اشاره دارد که از طریق آموزش بهرود مییابند (بیوت .)2663 ،1دانش ،مهمارت ،توانمایی
و نگرش چهار مؤلفه اصلی آمادگی برای انجام وظایف اوت .دانمش و معلوممات زیربنمای
تووعه مهارتها و نگرش محیو ،میشود و مهارت توانایی اوتفاده از علم در محی کمار
اوت .همچنین توانایی نیز ظرفیت انجام کارهای فکری بوده و به همه کارکنان در دومتیابی
به هدف و عملکرد مطلو ،در محی پیچیده امروزی کمم مینماید .نگرش نیز چارچوبی
اوت که میدان اندیشه و عمر کارکنان را تریین نموده و درک وی را از محی پیرامون خمود
جهت تصمیمگیری بمرای عممر مشمخ

ممینمایمد .ایمن چهمار مؤلفمه در یمم زنجیمره

متصربههم میزان آمادگی برای انجام وظایف را مشخ

مینماید (کمالی و خیراندیش.)1931 ،

مؤلفههای نرم افزاری قدرت نظمامی شمامر عناصمری میمر روحیمه ،وفماداری ،انرمراط،
فرماندهی کارآمد ،آموزش و ...اومت کمه در حموزه نیمروی انیمانی قمرار دارد .از طرفمی،
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کنند تا جنگی اتفار نیفتد ،اما اگر تهاجمی صورت پذیرد ،تحمت همر شمرایطی بایمد دفماع

مؤلفههای وخت افزاری آن عناصر ازقریر تجهیزات و امکانات ،فنماوری ،پشمتیرانی ،بودجمه
دفاعی و ...اوت که نحوهی بهکارگیری هر یم از این مؤلفهها و شکر دادن قدرت نظمامی،
خود میتلزم تغییر در نگرش ونتی و توجه به روش علمی و کاربردی و درواقع «مهندومی
قدرت نظامی» اوت که وازمان نظامی را هدفمند نموده و از این طریق تغییمرات بنیمادی را
در واختار و تشکی ت نیروی نظامی بهمنظور حرفهای کردن و کاهش هزینههای اقتصمادی
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و در عین حال با قابلیت عملیاتی مؤثر و با هدف راهرمردی کیمب پیمروزی قماطع فمراهم
میآورد.

1

ـ آمادگي دفاعي در قرآن

در قرآن مجید آیات زیادی وجود دارد که به آمادهوازی نیروها در مقابر دشمن تأکیمد دارد
ازجمله آیه  13ووره انفال که میفرماید« :و در برابر آنها آنچه توانیتید از نیمرو و اومران بیمته
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

شده آماده وازید که بدین وویله دشمن خدا و دشمن خود و دشمن دیگری را غیمر آنهما کمه
شما آنها را نمیشناوید ،خداوند آنها را میشناود ،بتروانید» (مرادی و همکماران .)1933 ،بمر اوماس
قرآن یکی از راههای ونجش ایمان افراد ،توجه بمه نیروهمای دفماعی کشمور و آممادگی نظمامی
اوت؛ هر میزان توجه فرد و دولت به میئله آمادگی نظامی بیشتر باشمد ،گمواه روشمنی از ایممان
شخ

به او م و خدا و دوتورهای آن اومت (توبمه ،آیمه  33و  .)31حرمرت وملیمان نرمی(ص) در

همین راوتا به ارزیابی آمادگی نظامی همه نیروها از انس و جن و جانور میپرداخت؛ بمهطموری
که از نرود مرغی چون هدهد وؤال میکرد (ص ،آیه 96؛ نمر ،آیمه  .)26نیروی نظمامی ممیباییمت از
ووی فرماندهان همواره مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرند تا توانشمان ومنجیده شمود یما بمرای
حمله و جن

آمادگی الزم را به دوت آورند (بقره ،آیه .)323

از نظر قرآن ،اقتدار و آمادگی نظامی بایمد در چنمان ومطحی باشمد کمه بمهومادگی دشممنان
مغلو ،و خوار شده و شکیت زبونانه برای آنان رقم بخمورد ،نمه آنکمه در ومطحی باشمند کمه
بتوانند جن

را فروایشی کرده و هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیر کمرده و شمرای خمود را

بر امت تحمیر کنند (ولوکی.)1931 ،
ـ آمادگي دفاعي در اندیشه مقام معظم رهبری

اندیشه مقام معظم رهرری در خصوص آمادگی دفاعی نیروهمای میملح ،همم مرتنمی بمر
آموزه های قرآنی اوت .مقام معظم رهرری معتقد هیتند« :تا این دشمن وجمود دارد ،تهدیمد
هیت تا تهدید هیت ،فکر و آممادگی دفماع بایمد باشمد ،مما در فکمر دفماعیم ،مما زنمده و
01
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هوشیاریم ،ما از ورمایه عظیم و ارزنده ایی که پیش ماومت (انقم  ،و اوم م و نظامممان)
غفلت نخواهیم ورزید و از آن دفاع خواهیم کرد .دفاع جزئمی از هویمت یمم ملمت زنمده
اوت .هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نییت».

1

فرمودند« :ارتش جمهوری او می ایمران ،ومهاه پاومداران ،بیمی و نیروهمای انتظمامی ،در
کشور ما وربازان آرمانهای بلند انیاناند ،نیروهای میلح ما خود را آماده و مجهز میکننمد
تا دفاع کنند .نهتنها دفاع از ورزمین که خود افتخار بزرگی اوت ،بلکه دفماع از آرممانهمای
انیانی ،دفاع از شرف و کرامت انیانیت».

2

حررت امام خامنهای (مدظلهالعالی) اشاره فرمودهاند که ایران او می باید به اوتحکام
واخت داخلی قدرت بهردازد و هرچه در توان دارد در راوتای ایجاد اقتدار بمه کمار گیمرد.
بهتازگی هم موضوع قوی شدن توو معظمٌله مطرح شده اومت کمه ابعماد مختلفمی ماننمد
تقویت تجهیزات ،نیروی انیانی ،روحیه و ...دارد.
روششناسي تحقيق
این تحقیق با رویکرد کیفی و به روش دادهبنیاد انجام شده اوت .بما توجمه بمه خمگ الگموی
مناوب در بخش نیروهای میلح بر مرنای منویات معظمٌله ،این مطالعه از نظر هدف ،اکتشمافی و
به دنرال ایجاد دانش و درک بهتر از نیروهمای میملح اومت .بمر ایمن اوماس ،اجمرای پمژوهش
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رهرر معظم انق  ،او می وظیفه دفاعی نیروهای میلح را وومیع و گیمترده دانیمته و

بهمنظور پاوخ به این وؤال صورت میپذیرد که ابعاد و مؤلفههای قابر توجه در منظومه اندیشمه
مقام معظم رهرری با محوریت نیروهای میلح کداماند؟ پاوخ به این وؤال بما بررومی و تحلیمر
محتوای بیانات صورت گرفته اوت .رویکرد پژوهش ،اوتقرایی و نحوه انجمام آن ،کیفمی اومت.
پژوهشهای کیفی برای کمم به پژوهشگر بهمنظور درک افراد انیانی و بیمترهای اجتمماعی و
فرهنگی که انیانها در آن زندگی ممیکننمد ،شمکر گرفتمهانمد(دانماییفمرد و همکماران .)19 :1991 ،در
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .1وخنرانى در مراوم ششمین دوره فرماندهى و وتاد دانشگاه امام حیین (ع)19/9/23:
 .2بیانات در مراوم مشترک دانشگاههاى افیرى ارتش1993 /63 /96 :
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کدگذاری دادهها ،متن بیانات بهدقت مطالعه و مفاهیم و عرارات مهمم از میمان انرموهی از دادههما
اوتخراج و برای هر یم کدی تعیین شد که به این فرایند ،کدگذاری گفته میشود.
روایی تحقیق به شیوه ورشماری تمام بیانات مورد مطالعه قرار گرفت و نمونهگیری
مرنای کار قرار نگرفت .در مرحله اول کدگذاری باز انجام گرفت که بر اواس آن پس
از احصاء هر نکته کلیدی در رابطه با نیروهای میلح به آن نکته کلیمدی کمد اولیمهای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

اختصاص داده شد .در مرحله کدگذاری باز ،تعداد  1611کمد حاصمر شمد کمه از ایمن
تعداد کد ،تعداد  993مفهوم منحصربه فرد اوتخراج شد و وهس در کدگذاری محموری
این مفاهیم در قالب  11مقولمه فرعمی و  11مقولمه اصملی طرقمه بنمدی شمد .بمرخ ف
پژوهش های کمی  ،در میان پژوهش های کیفی همیچ آزممون اومتانداردی بمرای روایمی
وجود ندارد و اغلب ماهیت پژوهش تووم خمود پژوهشمگر تعیمین و جمرح وتعمدیر
می شود و حتی ممکن اوت هیچ فرضیه اولیه ای وجود نداشته باشمد؛ بنمابراین ماهیمت
مفهوم روایی در پژوهش های کیفی به بازنمایی مشارکت کننمدگان ،اهمداف پمژوهش و
مناوب بودن فرایندها ارتراط دارد (فقیهی و علیزاده.)1993 ،
به عرارت بهتر برای ترمین تدریجی روایی و پایایی در طی فرایند پژوهش کیفمی،
از وازوکاری با عنوان «ممیزی پژوهش» اوتفاده شده اوت .این وازوکارها در هرکمدام
از مراحر پژوهش تزریق می شوند تا ب ا شناوایی و اص ح خطاها قرر از نفوذ در الگو و
قرر از اینکه تحلیر را مخدوش وازند ،نوعی یافتمه همای پژوهشمی معترمر ایجماد کنمد؛
بنابراین در مرحله کدگذاری بیانات با بهره گیری از نظرات چهار خرره حوزه مطالعمات
راهرردی وعی شد که کیفیت کدگذاری ترمین گردد و اعترار آن از نظر خررگان تأییمد
شود.
برای تعیین پایایی کدگذاریها از روش توافق درون موضوعی اوتفاده شمده اومت؛ بمه
عرارت دیگر ،همزمان دو نفر بیانات معظمٌله را مرور و آنها را کدگذاری کردند .پایمایی در
تحلیر محتوا یم مفهوم کلیدی اوت .محاوره پایایی بین کدگذاریهای انجامگرفته به ایمن
ترتیب خواهد بود (بیابانگرد:)193 :1992،
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وجود داشته اوت و  N1و  N2به ترتیب تعداد کلی موارد کدگذاریشده توو کدگذار اول
و دوم اوت (بیابانگرد .)162 :1992 ،در تحقیق کنونی از پایمایی روش توافمق درون موضموعی
برای محاوره پایایی مصاحرههای انجامگرفته اوتفاده شده اوت .بمرای محاومره پایمایی بما
روش توافق درون موضوعی از یم محقق دیگر که به روش تحلیر محتوا و نظریه دادهبنیاد
تیل خوبی داشت ،درخواوت شد تا بهعنوان همکار پژوهش در کدگذاری مشارکت کند.
وهس محقق به همراه این همکار پژوهش ،تعداد بیانات نیروهمای میملح در ومه ومال را
کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که بهعنوان شاخ

پایایی تحلیر بمه کمار

میرود با اوتفاده از فرمول مذکور  6891حاصر شد .با توجه به اینکه این میزان پایمایی نیمز
بیشتر از  16درصد اوت (اکویر )290 :1331،قابلیت اعتماد کدگمذاریهما ممورد تأییمد اومت.
نتای حاصر از این کدگذاریها در جدول زیر آمده اوت:
جدول  :0پايايي ابزار جمعآوري اطالعات
بيانات سه سال

تعداد كل كُدها

تعداد توافقات

پایایي باز آزمون درصد

کد A

92

19

6891

کد E

10

0

6892

کد F

02

92

6893

کر

121

12

6891
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در فرمول فور M ،تعداد موارد کدگذاریشده بین دو کدگذار اوت که بین آنها توافمق

مرحله اول :کدگذاري باز
کدگذاری باز اشاره به بخشی از تحلیر دارد که با عنوانگذاری و مقولمهبنمدی پدیمده
آنطور که دادهها نشمان دادهانمد ومروکار دارد .محصمول عنموانگمذاری و مقولمه بنمدی،
«مفاهیم» یعنی ارکمان اصملی در وماختن الگمو هیمتن د .کدگمذاری بماز شمامر تحلیمر و
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کدگذاری داده ها ،مشخ

نمودن طرقات و تفییر آن ها بر اواس ویژگیهمای همر طرقمه

اوت .در ضممن کدگمذاری باز دادهها به بخشهای مجزا خرد شمده و بممرای بمه دومت
آوردن شراهتها و تفاوتهای آنها مورد برروی قرار میگیرنمد .تعداد کدهای اولیمه بمر
اواس جدول شماره یم ،هزاروشصت وشش کد حاصر شد که چهار کد از آن در جدول
پیش رو مشاهده میشود.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

جدول  :7نمونهاي از کدگذاري باز بيانات مقام معظم رهبري با محوريت نيروهاي مسلح
ردیف

متن بيانات
قممدرت نظممامی مایممه اقتممدار اوممت.

1

می بینید درباره میائر موشمکی چمه
جنجالی در دنیا راه میاندازند.

مفهوم
قممدرت نظممامی ،مایممه
اقتدار

واقعاً باییتی عوامر اقتدار کشمور را
2

حفظ کرد؛ عواممر اقتمدار کشمور را،

نیروهای میلح عاممر

نیروهای میلح را ،وهاه را ،بیی را،

اقتدار کشور

مکان و زمان بيانات
بیانممات در دانشممگاه افیممری و تربیممت
پاوداری امام حیین (ع) 1931/62/26

بیانمممات در دیمممدار میمممئوالن نظمممام
()1931/69/22

عناصر مؤمن و حز،اللهی را.
9

اگر شجاعت نراشد ،نیروى میلح بمه

فقدان شجاعت یعنمی

بیانات در دانشگاه علموم دریمایى اممام

وظیفه خود در هنگاممه خطمر عممر

نمماتوانی در عمممر بممه

خمینمممممى نوشمممممهر در مراومممممم

نخواهد کرد؛ یعنى قادر نخواهد بود.

وظیفه

دانشآموختگى ()1933/60/69

امام عزیزمان ،بارهما و بارهما ایمن را
1611

تکرار کرده بودند که وهاه و ارتمش،

تقویمممت نیروهمممای

هر دو هیتند و باید باشند و تقویمت

میلح

هم بشوند.

وممخنرانى در مراوممم ششمممین دوره
فرماندهى و وتاد دانشگاه اممام حیمین
(ع) ()1919 /69 /23

مرحله دوم ،کدگذاري محوري
کدگذاری محوری گام دوم نظریه دادهبنیاد اوت .در این مرحله ،مفمماهیم بممر اومماس
شراهتها طرقه بندی میشوند که به این کار مقولهپمردازی گفتممه ممی شمود .مقوالت دارای
قمدرت مفهومی باالیی هیتند؛ زیرا می تواننمد مفاهیم را بممر محور خود جمع کنند .تعمداد
96



مفاهیم حاصر از کدهای قرلی به  993مورد و تعداد مقولههای فرعی به  11مورد و تعمداد


شد .در کدگذاری محوری تمامی مقولههمای اصملی و

مقولههای اصلی به  11مورد تلخی

فرعی بر اواس الگوی پارادایمی نظریه دادهبنیاد در شکر شماره  2در قالب شش بُعد و بمر
اواس رواب علی و معلولی طرقهبندی شده اوت .در کدگذاریها تعداد  11مقوله اصلی در
اقتدار) آورده شده اوت.
جدول  :4کدگذاري محوري مقولههاي اصلي و فرعي اقتدار نيروهاي مسلح
ردیف
1

مفاهيم

مقوله

زمان و مکان بيانات

قممدرت و توانممایی ،عامممر

قمممممممدرت و

وممخنرانى در جمممع فممار التحصممی ن

پیروزی

توانایی

دانشگاه علوم نظامى 1913/60/13

مجموعممه نیروهممای میمملح
2

نمموک پیکممان قممدرت عظممیم
ملت ،وویله دفاع از کیمان و

بیانات در مراوم اعطاى نشمان فمتح بمه
قدرت دفاعی

3

1

9
3
16

وخنرانى در پایگماه منطقمه دوم نیمروى

قدرت نوآوری و وازندگی
تکیه بر نیروی ذاتمی ،ممردم،

قدرت ذاتمی و

اعتقاد ایمانی

درونی

اوممتحکام بنیممان نیروهممای

اومممممتحکام و

وممخنرانى در وممتاد مشممترک ارتممش

میلح با گذشت زمان

توان

جمهورى او مى ایران 1906/61/63

شهادت طلرمی ،عمزم راومخ،

دریایى ارتش در بوشهر 1906/16/12
منطقممه دوم دریممایى ارتممش در بوشممهر
1906/16/12

اقتدار معنوی

دوتاوردهاى نظامى نیروى هوایى وهاه
1992/63/23

اقتدار وازندگی نیروها مقدم

اقتممممممممممدار

بر وایر وازندگیها

وازندگی

1901/69/69

نیرومندی دل
حصممن و حصممار برکشممیده
ملت و کشور
حصار میتحکم ،آویبناپمذیر
و غیرقابر نفوذ ملت

نظامی

وممخنرانى در صممرحگاه نظممامى پایگمماه

بیانات در «مانور بزرگ والیت»

تقویمممت عمممزم و ایممممان و

قدرت

بیانممات پممس از بازدیممد از ابتکممارات و

اتکا به خدا ،ایمان
0

و بیممتالمقممدس ،بممه مناوممرت آزادى

قدرت نوآوری

قمممممممدرت معنممممممموی،
1

تعدادى از فرماندهان عملیات فتحالمرین
خرمشهر 1913 /69/ 69

شرف و شخصیت کشور
9

مقوله
اصلي

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کر قوا (حفظهاهللتعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای میلح

 11جدول نشان داده شده که برای نمونه یکی از جداول (جدول  -2مربوط به مقوله اصلی

اقتدار ایمانی
حصار امنیت
حصار ملت

بیانات در مراوم مشترک دانشمگاههماى

حوزههای
اقتدار

افیرى ارتش 1993/3/96
بیانات در دیدار فرماندهان ارشد نظمامى
و انتظامى 1993/61/22
بیانات در مراوم فار التحصیلى دانشگاه
افیرى 1901/69/61

حصن و
حصار
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ردیف
11
12
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

19

مقوله

مفاهيم
حصار نیروهای میملح بایمد
محفوظ و میتحکم بماند
نگهداشممت و حفممظ حصممار
نیروهای میلح
نیروهممای میمملح ،حصممار
امنیت

زمان و مکان بيانات

مقوله
اصلي

بیانات در دیدار فرماندهان ارشد نظمامى
حصار
حفظ حصار
حصن و حصار

و انتظامى 1993/61/22
بیانات در دیدار فرماندهان ارشد نظمامى
و انتظامى 1993/61/22
بیانات در دیمدار فرمانمدهان و کارکنمان
ارتش 1931/61/96

یافتههای تحقيق
در این بخش ،یافتههای تحقیق مشتمر بر  11مقوله اصلی و  11مقوله فرعی آورده شده اوت.
 .0مقوله آمادگي نيروهاي مسلح
بر همگان مشهود اوت که آمادگی چه در زمان صملح و چمه در زممان جنم  ،یکمی از
اواویترین وظایف هر نیروی میلح برای جلوگیری از انگیزه ولطهطلرمی دشممنان اومت.
مقام معظم رهرری میفرمایند« :انگیزه ولطهطلری در ولطهگران عالم ،در نظامهمای میمتکرر
به همه ملتها هشدار میدهد که واخت درونی خود و آمادگیهمای الزم را بمرای تقویمت
این واخت به وجود آورند و تقویت کنند» (بیانات.)1990/62/12 ،
در این تحقیق مشخ

شد که اصلیترین مقوله در بین  11مقوله ،همان آممادگی اومت؛ بمه

عرارت دیگر در مجموعه اندیشه مقام معظم رهرری در خصوص نیروهای میلح ،کلمه آممادگی
پرتکرارترین بوده اوت؛ یعنی بر اواس جدول شمماره  ،9تعمداد نهمه مقولمه فرعمی از  11مقولمه
فرعی به آمادگی نیروهای میلح مربوط اوت .همچنین بمر اوماس ایمن جمدول 266 ،مفهموم از
 993مفهوم هم به مقوله اصلی آمادگی مرتر اوت .نهمه مقولمه فرعمی آممادگی نیروهمای میملح
عرارتاند از :آمادگی دفاعی -نظامی ،آممادگی ومازمانی ،آممادگی انیمانی ،آممادگی تجهیزاتمی،
آمادگی انق بی -ارزشی ،هوشیاری ،آمادگی آموزشی ،آمادگی معنوی و آمادگی علمی.
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جدول شماره  :3مقوله آمادگی نیروهای میلح


آمادگي
دفاعي-
نظامي

12

آمادگي

آمادگي

آمادگي

سازماني

انساني

تجهيزاتي

91

21

13

آمادگي
هوشياری

انقالبي-
ارزشي

11

آمادگي

آمادگي

آمادگي

آموزشي

معنوی

علمي

19

11

16

19

اتحاد ،انیجام و یکهارچگی و پرهیز از تفرقه و قرار نگرفتن نیروهمای میملح در قالمب
دوته بندی های ویاوی ،در بییاری از بیانات معظمٌله مشهود اوت .اتکای متقابمر نیروهمای
نظامی به یکدیگر و عملیات مشترک و ارتقمای تموان رزممی مشمترک ،احتممال پیمروزی را
بهطور تصاعدی افزون نموده و اینگونه عملیات بهعنوان کاربردیتمرین و ممؤثرترین روش
عملیات در اغلب جن ها مورد اوتفاده قرار میگیرد (نریمانی و رجبپمور .)19 :1933 ،مقام معظم
رهرری میفرمایند« :باییتی قوا با هم همراه باشند ،در میائر اواوی کشور بایمد زیمر یمم
چتر قرار بگیرند؛ همه؛ نیروهای میلح همینجور ،آحاد مردم همینجور» 1در ایمن تحقیمق،
مقوله اتحاد نیروهای میلح شامر وه مقوله فرعی به نام بمرادری و صممیمیت ،همکماری و
هماهنگی و وحدت نیروهای میلح اوت .همچنین 11 ،مفهوم زیربنای وه مقولمه فرعمی را
تشکیر میدهد که در جدول  1آورده شده اوت.
جدول شماره  :5مقوله اتحاد نيروهاي مسلح
برادری و صميميت

همکاری و هماهنگي

وحدت

22

10

10

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کر قوا (حفظهاهللتعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای میلح

 .7مقوله اتحاد نيروهاي مسلح

 .4مقوله اقتدار نيروهاي مسلح
اقتدار ملی تابعی ا ز اقتدار نظامی ،علمی ،ورزشی ،ویاوی ،فرهنگی و ...اومت؛ بنمابراین
شناخت ابعاد اقتدار نیروهای میلح از منظر مقام معظم رهرری موجب میشود تما نیروهمای
میلح با اتخاذ راهررد مناوب موجرات اقتمدار ملمی روزافمزون را فمراهم آورنمد .معظممٌلمه
میفرمایند« :با قدرت دفاعی کشور و قدرت نظامی کشور مخالفت ممیکننمد؛ بما همر آنچمه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .1بیانات در مراوم بییتوهفتمین والگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل) 1931/69/13
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وویله قدرت و عنصر اقتدار ملی باشد ،دشمنان ما مخالفت میکنند» 1.بهطور قطمع ،قمدرت
نظامی یکی از مهمترین ابعاد قدرت ملی به شمار میرود .یکی از مهمترین میمائلی کمه در
حوزه قدرت و توانمندی نظامی مطرح اوت ،برروی و شمناخت عناصمر ممؤثر بمر قمدرت
نظامی و امکان محاوره قدرت نظامی کشورها اومت (زرقمانی .)1936 ،در ایمن تحقیمق مقولمه
اقتدار نیروهای میلح شامر وه مقوله فرعی «قدرت نظامی»« ،حوزههای اقتمدار» و «حصمن
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

و حصار نیروهای میلح» اوت که در جدول شماره  1دیده میشود.
جدول شماره  :9مقوله اقتدار نيروهاي مسلح
حوزههای اقتدار

قدرت نظامي

حصن و حصار نيروهای مسلح

26

10

0

 .3مقوله خودکفايي نيروهاي مسلح
یکی از مهمترین نیازهای کشورهای در حال تووعه ،تصمیمگیری در رابطه با چگونگی
نوآوری و ابتکار در بخشهای دفاعی به دلیر گیتردگی مأموریتها در بخشهای مختلف
عملیاتی و رزمی ،فرماندهی و کنتمرل ،فنماوری ،وماخت و نگهمداری تجهیمزات و ادوات
نظمامی و حتمی پشمتیرانی و خمدمات اداری و ممالی یمم موضموع کلیمدی محیمو،
میشود(دهقانی پوده و هوالومو .)1931 ،مقام معظم رهرری میفرمایند« :جریمان عظمیم اومتعداد و
عشق و ابتکار و حرکتِ در جهتِ خودباورى و خودکفایى در نیروى هوایى ،در کر ارتش،
در نیروهاى میلح و در وراور کشور ،یم جریانى اوت که امروز حتى مخالفین جمهورى
او مى ،دشمنان جمهورى او مى هم نمىتوانند منکر آن بشوند» 2.در این تحقیمق ،مقولمه
خودکفایی نیروهای میلح مشتمر بر مقولههای فرعمی ومازندگی ،خوداتکمایی و اومتق ل،
تجهیزات و و ح و ابتکار اوت که در جدول شماره  0آورده شده اوت.
جدول شماره  :2مقوله خودکفايي نيروهاي مسلح
تجهيزات و سالح

خوداتکایي و استقالل

ابتکار

سازندگي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 .1بیانات در مراوم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افیری ارتش1931/9/9 ،

.2بیانات در دیدار فرماندهان و جمعى از کارکنان نیروى هوایى ارتش جمهورى او مى ایران1931/11/13 ،


13

10

12

3

 .5مقوله سازماندهي نيروهاي مسلح
تحوالت فناورانه و اتوماویون کردن وییتم فرماندهی و کنترل با بهکارگیری افراد دانامحور
یکمی از پیشمرانهمای اصملی ومازماندهمی اومت .مقمام معظمم رهرمری ممیفرماینمد« :در
مجموعههاى نظامى ،آن چیزى که فرماندهى را به معناى واقعى کارآمد مىکند ،وازماندهی
دروت و میتحکم و روان و کامر و زنده و پویا اوت 1.معظمٌله ممیفرماینمد« :اوماس کمار
نظام و نیروهاى نظامى ،نظم و انرراط اوت .اگر نظمم داشمتید ،همم نیمروى انیمانى و همم
و ح و هم امکانات شما ،به دردتان خواهد خورد» .2معظمٌله در جمای دیگمر ممیفرماینمد:
«لشکر اگر وازمان دهی نداشت ،لشکر نییت و اگر ده برابرِ آن هم آدم باشند ،ارزش نظامى
ندارد؛ زیرا میر این اوت که میلح نراشند یا میر ایمن اومت کمه اصم ً کیمى نراشمد» .9در
جدول شماره  9مقوله وازماندهی نیروهای میلح آورده شده اوت.
جدول شماره  :9مقوله سازماندهي نيروهاي مسلح
سازماندهي مبتني بر نظم

سازماندهي مبتني بر انضباط

19

11

 .9مقوله مأموريت نيروهاي مسلح

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کر قوا (حفظهاهللتعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای میلح

نرردهای آتی محیطی کام ً دینامیم بوده و نیازمنمد ومازمانی چماالک و چابمم اومت،

مأموریت یم وازمان نشاندهنده علت یا فلیفه وجودی ومازمان اومت .مأموریمت یما
فلیفه وجودی نیروهای میلح ،دفاع از مملکت اوت .مقام معظم رهرمری ممیفرماینمد« :آن
مجموعهای که اولویت میئولیت و اصلىترین مأموریمت را در زمینمه دفماع دارد ،نیروهماى
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ر قموا،
.1بیانات در دیدار با فرماندهان و اعطاى آیمینناممه انرمراطى نیروهماى میملح بمه رئمیس ومتاد فرمانمدهى کم ّ
.1913/16/22
.2بیانات در مراوم اعطاى نشان فتح به فرماندهان وهاه و ارتش در عملیات ظفرمندانه بیتالمقدس.1919/0/1 ،
 .9وخنرانى در دیدار با میئوالن دفاتر نمایندگى ولىّ فقیه در وهاه پاوداران انق  ،او می.1919/11/0 ،
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میلح کشورند» .1در این تحقیق مقوله ک ن مأموریت نیروهای میلح در قالمب ومه مقولمه
فرعمی طرقممهبنمدی شممد؛ یعنمی وظممایف کلممی نیروهمای میمملح ،وظمایف خمماص دفمماعی،
میئولیتهای کلی ،وظایف دانشگاههای نظامی و وظایف میئوالن و فرماندهان ذیر مقولمه
مأموریت نیروهای میلح طرقهبندی شد.
جدول شماره  :6مقوله مأموريت نيروهاي مسلح
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

وظایف و مسئوليتهای

وظایف و مسئوليتهای

وظایف دانشگاههای

كلي

خاص دفاعي

نظامي

39

22

16

 .2مقوله تقويت نيروهاي مسلح
مقام معظم رهرمری تقویمت نیروهمای میملح را بمه عنموان یمم مطالرمه اصملی مطمرح
میفرمایند .بر اواس بیانات معظمٌله« :وجمود نیروهماى میملح و مطالرمه تقویمت نیروهماى
میلح در هیچ کشورى ،فىنفیه به معناى جن طلرى نییمت» .2حرمرت آقما ممیفرماینمد:
«وقتى که اینهمه دشمنى با ما میشود ،باید خودمان را تقویت کنیم و خودمان را به اقتمدار
الزم بروانیم» .9همچنین معظمٌله در جای دیگری ممیفرماینمد« :نیمروهمای میملح بایمد بما
هوشیاری و با مدیریت کارآمد و چابم ،تواناییهای انیانی و تجهیزاتی خود را روزبمهروز
ارتقا دهند و بدانند هر گامی که در جهت تقویت آمادگیهای نیروهای میلح برداشته شود،
یم عرادت و حینه در نزد پروردگار متعال اوت».3
جدول شماره  :01مقوله تقويت نيروهاي مسلح
تقویت سخت و كمي

تقویت نرم و كيفي

29

19

 .9مقوله ويژگيهاي نيروهاي مسلح
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.1بیانات در مراوم دانشآموختگى دانشجویان دانشگاههاى افیرى ارتش جمهورى او مى ایران.1993/0/1 ،
 .2بیانات در مراوم نظامى مشترک یگانهاى نیروهاى میلح اوتان فارس.1990/2/12 ،
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.9بیانات پس از بازدید از نمایشگاه دوتاوردهاى فناورى نانو.1939/11/11 ،
 .3بیانات در دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنریاء(ص) ارتش.1930/1/11،




ویژگی نیروهای میلح شامر آن دوته از خصوصیات ،امتیازات و افتخمارات اومت کمه
این نیروها را از نیروهای وایر کشورها و وازمانها متمایز میکند .مقمام معظمم رهرمری در
این باره میفرمایند« :نیروى میلح هر کشورى اگر این خصوصیات را داشته باشد یعنى همم
باشد براى او مایه زینت و پشتوانه میتحکمى اوت که مىتواند به پشمتیرانىِ آن ،مناعمت و
عظمت و عزت خود را حفمظ کنمد» .1معظممٌلمه در خصموص افتخمارات نیروهمای میملح
میفرمایند« :امروز نیروهاى میلح ،این افتخار را دارند که ورباز امام زمانانمد» .2ایشمان در
خصوص امتیازات نیروها میفرمایند« :جوانان عزیز ما در هر بخشى از بخشهاى نیروهماى
میلح ورافرازِ جمهورى او مى -بهعنوان انیانهایی که در کنار آمادگیهماى رزممى و در
لراس ورباز او م ،از ایمان و معنویت برخوردارنمد -یمم امتیماز اومتینائى در میمان هممه
نیروهاى میلح در وراور جهان دارا هیتند؛ این را قدر بدانید».9
جدول شماره  :00مقوله ويژگيهاي نيروهاي مسلح
خصوصيات نيروهای مسلح

افتخارات

امتيازات

11

13

3

 .6مقوله فرماندهي در نيروهاي مسلح
بر طرق بیان مقام معظم رهرری «فرر اوت بین یم فرمانده نظامی و مدیر یمم ومازمان
یا یم کارخانه یا یم اداره .در فرماندهی ،رهرری وجمود دارد .جموهر فرمانمدهی رهرمری
اوت .فرماندهی نظامی فق به اب

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کر قوا (حفظهاهللتعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای میلح

کارآمد باشد ،هم با ایمان و با روحیه باشد ،هم با مردم و در کنار مردم و نه در مقابر آنهما

آییننامه و دوتور نمیپمردازد ،بلکمه مجموعمه تحمت

فرماندهی خود را رهرری میکنمد» (ممدیری .)1931 ،دراصمر محمور اصملى نیروهماى میملح،
فرماندهى اوت .همه آنچه که در نیروهاى میلح ،تأثیر و کارایى و بُرندگى دارد چمه آنچمه
مادى اوت ،چه آنچه انیانى اوت بدون نظام فرماندهى ،در حقیقت هیچوپوچ و بىاثمر یما
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.1بیانات در مراوم مانور ذوالفقار .1901/0/1 ،
.2بیانات در دیدار اعراى ارتش جمهورى او مى ایران .1903/1/9 ،
.9مراوم تحلیف و اعطاى وردوشى در دانشکده افیرى امام على (ع).1990/0/29 ،
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بییار کماثر خواهد بود .به همین جهت ،این وتون فرمانمدهى در نیروهماى میملح را بایمد
بییار میتحکم و ثابت کرد .1بر اواس کدگذاری بیانات ،یکمی از مقولمههما تحمت عنموان
فرماندهی نام گذاری شد .ایمن مقولمه شمامر چهمار مقولمه فرعمی خصوصمیات فرمانمدهی،
وظایف فرماندهان ،اهمیت فرماندهی و رهرری اوت.
جدول شماره  :07مقوله فرماندهي در نيروهاي مسلح
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

وظایف فرماندهان

خصوصيات فرماندهي

اهميت فرماندهي

رهبری

12

16

0

1

 .01مقوله کار و تالش جهادي
اعتقاد بر آن اوت که تنها الگویِ بومیِ برآمده از متن انق  ،او می برای پیشررد بخمش-
های مختلف کشور ،الگوی جهادی اوت که پیشرفتهای شگرف در صنعت موشکی ،هیته-
ای ،هوافرا ،آبادانی و ...به آن نیرت داده میشود .بر طرق بیانمات مقمام معظمم رهرمری« :بما
حرکت عادی نمیشود پیش رفت؛ با حرکت عادی و احیانماً خموا،آلموده و بمی حیاومیت
نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یم همت جهادی الزم اوت ،تحرک جهادی و مدیریت
جهادی برای انجام کارها الزم اوت .2کار جهادی یعنی از موانع عرور کردن ،موانع کوچم را
بزرگ ندیدن ،آرمانها را فراموش نکردن ،جهت را فراموش نکردن ،شور به کمار؛ ایمن کمار
جهادی اوت» .9دو مقوله فرعی کار و ت ش جهادی در جدول شماره  19آورده شده اوت.
جدول شماره  :04مقوله کار و تالش جهادي در نيروهاي مسلح
كار و تالش مضاعف

كارهای بزرگ

10

1

 .00مقوله مردممحوري نيروهاي مسلح
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.1بیانات در دیدار با فرماندهان عالىرتره در اعطاى آییننامه انرراطى نیروهاى میلح به رئیس وتاد کر
قوا .1913/16/22،
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 .2بیانات در جلیه تریین ویاوتهای اقتصاد مقاومتی.1932/12/26 ،
 .9بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعرای هیأت دولت.1932/1/1 ،




مردم محوری و محروبیت مردم ی نیروهای میلح به عنوان یم عامر اصملی موفقیمت
این نیروها اوت .امروز نیروهاى میلح ما از مردماند ،بما ممردم انمد و بمراى ممردمانمد.
مردمی کردن امنیت و اتحاد و یکهارچگی در دفاع در مقابر مهاجم ،خدمت به جامعه و
به عنوان عوامر اصلی تأثیرگذار در رابطه جامعه و نیروهای میلح اوت که زمینمههمای
اعتماد مردم به نیروهای نظامی را فراهم و باعث افزایش محروبیت نیروهمای میملح در
بین مردم شد .معظمٌله می فرمایند « :ممردم شمجاع کشمورمان پشمتیران نیروهماى میملح
بودهاند و هیتند» . 1همچنین در جای دیگر میفرماینمد « :اممروز خوشمرختانه نیروهماى
میلح نظام جمهورى او مى ایران ارتش و وهاه در میان مردم محرمو ،انمد» .2در ایمن
تحقیق مقوله مردم محوری شامر دو مقوله فرعی محروبیت مردممی و پشمتیرانی مردممی
اوت (جدول شماره .)13
جدول شماره  :03مقوله مردممحوري نيروهاي مسلح
پشتوانه و پشتيباني مردمي

محبوبيت مردمي

11

9

 .07مقوله خدامحوري نيروهاي مسلح
ورم مدیریت نیروهای میلح ایمران بمهطمور قطمع از نموع اوم می اومت و بمهجمای
انیانمحوری ،خدامحوری اواس کار تلقی میشود (فاطمی نیم .)1939 ،معظمٌلمه ممیفرماینمد:

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کر قوا (حفظهاهللتعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای میلح

مردم با نیت الهی و قصد قربت و از بین بردن هرگونه عوامر جدایی نیروهما از ممردم،

«هرچه نیروهاى میلح خودشان را ،دلهای خودشان را ،جانهای پاکیزه خودشان را با یماد
خدا و ذکر خدا و معنویات ممأنوستمر کننمد ،توانمایى آنهما بیشمتر خواهمد شمد ،قمدرت
بازدارندگى آنها بیشتر خواهد شد» .9معظمٌله میفرمایند« :ما بر قمدرتهمای بمزرگ غالمب
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.1بیانات در مراوم مشترک نیروهاى میلحکرمانشاه.1936/60/21،
.2بیانات در مراوم اعطاى وردوشى در دانشگاه دریایى امام خمینى (ره) و دانشگاه علوم و فنون دریایى وهاه
نوشهر.1909/62/23،
. 9بیانات در دیدار نیروهاى میلح اوتان خراوان شمالى .1931/0/21
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شدیم؛ با اینکه آنها بیش از ما میلح بودند و بیش از ما پول داشتند .این ،به برکت ایمان به
خدا بود».1
جدول شماره  :05مقوله خدامحوري نيروهاي مسلح
ارزشهای اسالمي

ایمان

معنویت

23

26

10
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 .04مقوله کسب تجربه
امروزه نراید چرخ را از نو اختراع کرد و اوتفاده از تجار ،بهعنوان منرعی بمرای کیمب
دانش اوت.
مقام معظم رهرری در خصوص تجار ،جن

میفرمایند« :جنم  ،میمدان تجربمه و میمدانى

براى قوىتر شدن بود؛ اما همه فرصتها و ارادهها و نیروها را به خود جذ ،مىکرد .امروز ایمن
فرصت در اختیار نیروهاى میلح ماومت» .2معظممٌلمه در خصموص درسآمموزی ممیفرماینمد:
«صفحه جن

و صفحه هشت وال تجربه ،در پیش روى ما گشوده شده اومت .ایمن صمفحه را

برینید و یم بازنگرى بکنید« :ثهمَّ ارْجِعِ الْرَصَرَ کَرَّتَیْنِ» :دوباره نگاه کنیمد ،برینیمد چمه خرمر اومت.
میدان جن

چه خرر بود؟ چگونه مىتوانیت باشد و چرا آنطور نشد؟ به خودممان برگمردیم و

درس بگیریم .باید از آنچه که گذشمته و پشمت ومر ماومت ،درس بگیمریم و ممىتموانیم درس
بگیریم» .9مقوله کیب تجربه شامر دو مقوله فرعی اوت که در جدول  11آورده شده اوت
جدول شماره  :09مقوله کسب تجربه نيروهاي مسلح
حوزههای تجربهاندوزی

درسآموزی

16

9

 .03مقوله تعامالت نيروهاي مسلح
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.1بیانات در دیدار با جمعى از ائمه جمعه کشورهاى نامیریا ،موزامریم ،آفریقاى جنوبى و لیوتو.1919/12/69،
36

.2وخنرانى در جمع دانشجویان و فار التحصی ن دانشگاه علوم نظامى .1919/60/13،
.9بیانات در مراوم اعطاى نشان فتح به فرماندهان و نیروهاى ارتش و وهاه در عملیات کرب ى  1و .1919/11/0،11




امروزه حیات وازمانها در شرای پیچیده و رقابتی ،میتلزم تعام ت وازنده با آنها بما
هم میباشند .معظمٌله ،درباره تعامر با دوتگاههای علمی میفرمایند« :خوشمرختانه نیروهماى
میلح در بخشهاى مختلف ،خودشمان یما بالمراشمره یما بما برناممهریمزى و بما اومتفاده از
کند» .1ایشان در خصوص تعامر با دانشگاه میفرمایند« :عقیدهام این اوت که میئولین بایمد
در دانشگاهها شرکت کنند؛ رؤواى وه قوه ،میئولین میمانى ،رئمیس صداوومیما ،میمئولین
وهاه و نیروهاى میلح؛ این ها بروند بما دانشمجوها جلیمه بگذارنمد و حمرفهمای گفتنمىِ
دانشجوها را بشنوند» .2در جدول  10مقوله تعام ت آورده شده اوت.
جدول شماره  :02مقوله تعامالت نيروهاي مسلح
تعامالت درونسازماني

تعامالت برونسازماني

1

9

 .05دستاوردهاي نيروهاي مسلح براي انقالب
نیروهای میلح به عنوان یکی از زیروییتم همای کشمور توانیمته انمد دومتاوردهایی
همانند اوتق ل ،پیروزی ،امنیت ،عزت و اقتدار را برای کشور به ارمغان بیاورند .مقمام
معظم رهرری میفرمایند« :همه نیروهاى میلح چه نظامى و چه انتظامى ،چمه ارتمش و
چه وهاه ،چه کمیته و چ ه شهربانى و ژاندارمری و پشت ور همه این هما ،بیمی عظمیم

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کر قوا (حفظهاهللتعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای میلح

دوتگاههاى علمى و فناورى توانیتهاند کارهاى بزرگى بکننمد و ایمن کمار بایمد اداممه پیمدا

مردمى ،باید آمادگى خود را نیز براى دفاع نظامى از دوتاوردهاى انق  ،حفظ کننمد».9
معظمٌ له در خصوص پیروزی میفرماینمد « :نیروهماى میملح جمهمورى اوم مى ایمران
جانفدایان فرائر اند و براى تیریت فرائر انیانى و ارزش های الهى اوت که تمرین و
مقاومت مى کنند و در میدان ها مى اییتند؛ این اوت آن چیمزى کمه درنهایمت ،پیمروزى
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.1بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهورى او مى ایران به مناورت روز ارتش .1933/61/96 ،
 .2بیانات در دیدار دانشجویان .1931/61/11 ،
.9بیانات در دیدار با جمع کییرى از پاوداران ،در والروز می د امام حیین (ع) و روز پاودار.1919/12/16 ،
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قطعى و قاطع را به دوت خواهد آورد» . 1ایشان در خصوص اوتق ل ممیفرماینمد« :مما
نگاه نمى کنیم که این و آن چه مى گویند تما دومتورالعمر خمود را از گفتمه قمدرت هما
انتخا ،کنیم .ما مصالح ملت و کشور و بینش دروت و اومتدالل صمحیح را چمرا راه
خودمان قرار مى دهیم .اتکاى ما به خدا و به این ملمت بمزرگ اومت و شمما نیروهماى
میلح ،بازوان نیرومند و پنجه هاى قوى این ملت بزرگ هیتید» . 2ایشمان در خصموص
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

عزت میفرمایند« :شما مایه عزت کشور خود و ملت خود هیتید» .ایشان در خصموص
اقتدار ملی میفرمایند« :یم پایه اقتمدار ملمى ،در نیروهماى میملح اومت» .9در جمدول
شماره  19مقوله دوتاوردها به همراه پن مقوله فرعی آورده شده اوت.
جدول شماره  :09مقوله دستاوردهاي نيروهاي مسلح
امنيت ملي

پيروزی

استقالل

اقتدار ملي

عزت ملي
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10

11

16

نتيجهگيری
بدون شم قدرت نظامی جمهوری او می ایران به عنوان یکمی از اصملیتمرین عواممر
بازدارندگی و جلوگیری از جن

بوده اوت و در این میان آمادگی نیروهای میلح در ابعماد

مختلف ،در مرکزیت قدرت نظامی-دفاعی کشور قرار دارد .کلیه بیانات مقام معظم رهرمری
با محوریت نیروهای میلح از بدو زعامت معظمٌله که در قالمب نمرمافمزار حمدیث والیمت
موجود اوت ،کدگذاری شد و تعداد این کدهای اولیه به  1611مورد روید؛ همچنین تعمداد
مفاهیم ،مقولههای فرعی و مقولههای اصلی به ترتیمب شمامر  11 ،993و  11ممورد رومید.
مقام معظم رهرری عمدهترین بیانات خود در حوزه نیروهای میلح را به آمادگی اختصماص
دادهاند؛ به عرارت دیگر ،پس از کدگمذاری دادههما ،پرتکرارتمرین واژه معظمملمه در حموزه
نیروهای میلح همان «آمادگی» اوت؛ بنابراین ،این مقوله بهعنوان پدیده محوری تحقیمق در
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.1بیانات مراوم تحلیف و اعطاى وردوشى در دانشکده افیرى امام على (ع) .1990/60/29 ،
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 .2بیانات در مراوم فار التحصیلى دانشجویان دانشگاه افیرى و اعطاى وردوشى به دانشجویان جدید.1909/60/19،
 .9بیانات در دیدار با فرماندهان و گروهى از پرونر ارتش به مناورت روز ارتش جمهورى او مى ایران.1996/61/29،




نظر گرفته شد .از طرفی ،تقویت نیروهای میلح ،کار و ت ش جهادی ،خدامحوری و انجام
مأموریت مقوله هایی هیتند که آمادگی نیروهای میلح را ارتقا خواهند داد و بدون تقویمت
نیروها و عدم ت ش و غفلت از خدا و ویتی در انجام مأموریت ،هیچگونه آمادگی وجمود
وییتمهای باز ،مردم محوری و اتحاد آنها هم میتوانند آمادگی آنها را بهروز کنند .ومایر
مقولهها هماننمد ومرم فرمانمدهی ،کیفیمت ومازمان دهمی ،کیمب تجمار ،،خودکفمایی و
ویژگیهای درونی آنها هم در آمادگی نقش دارند .درنهایت ،از منظر مقام معظمم رهرمری،
آمادگی نیروهای میلح در اقتدار نیروهای میلح متجلی میشود و هرچقدر آمادگیها زیماد
شود ،قدرت و اقتدار نظامی ارتقا خواهد یافت و این اقتدار نظامی هم دومتاوردهایی بمرای
کشور خواهد داشت که این دوتاوردها بر اواس اندیشه مقام معظم رهرمری عرمارتانمد از:
پیروزی ،اوتق ل ،امنیت ملی ،عزت ملی و اقتدار ملی .در شکر شماره  ،1منظوممه اندیشمه
مقام معظم رهرری با محوریت نیروهای میلح مشتمر بر  11مقوله اصلی و  11مقوله فرعی
به تصویر کشیده شده اوت.

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی اندیشه مقام معظم فرماندهی کر قوا (حفظهاهللتعالی) درباره آمادگی دفاعی نیروهای میلح

نخواهد داشمت .از طرفمی تعمام ت نیروهمای میملح و حرکمت بمر اوماس ویژگمیهمای
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شکل شماره  :0منظومه انديشه مقام معظم رهبري درباره آمادگي دفاعي-نظامي

الگوي انديشه مقام معظم رهبري درباره آمادگي دفاعي-نظامي
در کدگذاری محوری مشخ

شد که مقوله آمادگی دفاعی که در ورتاومر بیانمات مشمهود

اوت؛ بنابراین این مقوله بهعنوان پدیده محوری انتخا ،شد و ومهس  13مقولمه دیگمر بمه ایمن
مقوله پیوند زده شد .همچنین بر اواس اندیشه مقام معظم رهرری ،مقولمه اقتمدار بمهعنموان تنهما
33



راهررد اصلی در پاوخگویی به مقوله آمادگی در نظر گرفته شد؛ به عرارت دیگر ،آمادگی دفماعی
در اقتدار نیروهای میلح متجلی میشود .همچنین در این تحقیق به دنرال شناوایی شمرای علمیِ


موجد آمادگی دفاعی بودیم .شرای علی آمادگی دفاعی عرارتاند از :تقویمت نیروهمای میملح،
خدامحوری ،کار و ت ش جهادی و مأموریمت نیروهمای میملح .همچنمین تعمام ت نیروهمای
میلح ،مردممحوری و اتحاد نیروهای میلح بهعنوان عوامر زمینهای مؤثر در آممادگی دفماعی در
گر مؤثر در آمادگی در نظر گرفته شد .درنهایت تمرکز بر راهررد اقتمدار منجمر بمه امنیمت ملمی،
اوتق ل و پیروزی ،عزت و اقتدار ملی میشود .بهطور کلی از بین  11مقوله تحقیق ،چهار مقولمه
بهعنوان شرای علی ،وه مقوله بهعنوان شرای زمینهای ،پن مقوله بهعنوان شمرای مداخلمهگمر،
یم مقوله بهعنوان راهررد ،یم مقوله بهعنوان پیامد اجرای راهرمرد و یمم مقولمه همم بمهعنموان
پدیده محوری تحقیق در نظر گرفته شد .الزم به ذکر اومت کمه پیاممد اصملی ایمن ممدل هممان
دوتاوردهای نیروهای میلح اوت که مشتمر بر اوتق ل ،پیروزی ،عزت ،اقتمدار و امنیمت ملمی
اوت (شکر شماره .)2
تعامالت نيروهای مسلح
مردممحوری نيروها
اتحاد نيروهای مسلح
تقویت نيروها
خدامحوری
كار و تالش جهادی
ماموریت نيروها

آمادگي و هوشياری

اقتدار نيروهای
مسلح

امنيت ملي
عزت ملي
اقتدار ملي
استقالل
پيروزی
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نظر گرفته شد و از طرفی فرماندهی ،وازماندهی ،خودکفایی و تجربه بهعنوان شمرای مداخلمه-

فرماندهي
سازماندهي
خودكفایي
كسب تجربه
ویژگيها

شکل  : 7الگوي انديشه مقام معظم رهبري با محوريت نيروهاي مسلح

پيشنهادهای حاصل از تحقيق

31




 با توجه به اینکه آمادگی انیانی ،مهم ترین بعد آمادگی از منظر مقمام معظمم رهرمری
اوت ،نظام مدیریت نیروی جهادی دانا در وتاد کر ایجاد و به طرر مختلف ازجمله
عروگیری ،پاکترین و با اوتعدادترین نیروی انیانی وارد نیروهای میلح شوند.
 پیشنهاد میشود قراردادهای واخت تجهیزات بین نیروهمای میملح و دانشمگاههمای
برتر از طریق وزارت دفاع منعقد شود تا ضمن وور دادن دانشگاهها به چرخه حمر
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهرردی ،وال یازدهم ،شماره  ،39تابیتان 1366

میئله از ظرفیت جوانان در گام دوم انق  ،اوتفاده شود.
 پیشنهاد می شود جهت جامعه پذیری دینی نیروهای نظامی ،دورههای مطالعماتی آثمار
شهید مطهری توو واحدهای عقیدتی -ویاوی بهطور مرتب برگزار شود.
 با توجه به اینکه اماکن نیروهای میلح زیاد اوت و برخی از ایمن امماکن ب اومتفاده
اوت ،بنابراین در راوتای جهش تولید و با اجاره دادن ایمن امماکن ،همم بمه اقتصماد
مقاومتی و هم به اشتغال کمم کنند و همچنین در مواقع بحران بمه تولیمد کاالهمای
ضروری کشور بهردازند.
 تجربیات حوزه موشکی ،هوافرا ،جن

ووریه و عرار میتند و در وایر حوزههمای

نیروهای میلح جاری و واری شود تا شاهد درخششهای جدید باشیم.
 پژوهشگر فقید مرحموم ومردار وموداگر ( )1936بیمان داشمت« :در آومیبشناومی انتقمال
«میراث دفاع مقدس» به نیرهمای بعمد ،اشمکال کمار مما از زممانی شمروع شمد کمه در،
پادگانها را بیتیم و اطراف خود حصار کشیدیم تا کیی وارد آنهما نشمود» .بما توجمه بمه
اینکه نیروهای میلح ما مردمی اوت ،بنابراین پیشنهاد میشود که مراکز فرهنگمی نیروهمای
میلح در اختیار مردم قرار گیرد تا امکان تعامر بما ممردم بیشمتر شمده و پژوهشمگران همم
ووژههای دفاعی را از نزدیم رصد کنند و به تولید دانش دفاعی بهردازند.
 مقام معظم رهرری فرمودند که «باید پیروزی این جن

را تما  266 ،166ومال آینمده

حس کنیم و این نمیشود ،مگر با شکافتن ذرهذره ولولهای ایمن جنم »؛ بنمابراین
پیشنهاد میشود میتندوازی حوزه دفاع مقدس و اوتفاده از معمارف ایمن حموزه بما
هدایت وتاد کر در دوتور کار قرار گیرد.
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بیابانگرد ،اوماعیر ( ،)1932روشهاي تحقيق در علوم انساني و اجتماعي ،تهمران :انتشمارات
مهربان.







داناییفرد ،حین؛ الوانی ،ومید مهمدی و آذر ،عمادل ( ،)1991روششناساي تحقياق کيفاي در
مديريت ،انتشارات صفار ،ص

.16 – 22

دهقانی پوده ،حیین؛ پاشایی ،امین ( ،)1931تحلیر تعامر عوامر مؤثر بر نوآوری ومازمانهمای دفماعی
با اوتفاده از مدلوازی واختاری تفییری ،فصلنامه مديريت نظامي ،وال  ،10شماره  ،9ص .13-10
رشید زاده ،فتحاهلل ( ،)1939برروی امنیت نظمامی در گفتممان فرمانمدهی معظمم کمر قموا اممام
خامنهای (مدظلهالعالی) ،فصلنامه مديريت نظامي ،شماره  ،13وال چهارم ،ص .23-06
زرقانی ،وید هادی ( ،)1936تحلیر و ارزیابی متغیرها و شاخ
راهبرد دفاعي ،دوره  ،1شماره  ،29ص

های قمدرت نظمامی ،فصالنامه

.00-119

ولمانی ،احمد؛ نظامیپور ،قدیر؛ حاتمی ،حمیدرضا و فخری ،مجید ( ،)1930الزامات دیدبانی بر
اواس بیانات مقام معظم رهرری ،فصلنامه مطالعات دفاعي اساتراتژي  ،ومال  ،10شمماره ،09
ص

.939-910



ولوکی ،عراس ( ،)1931آمادگي دفااعي و آااار آن از ديادگاه قارآن ،بازیمابی در  30/1/3از



kayhan.ir
ووداگر ،احمد ( ،)1936تصور دانشگاه از دفا مقدس ،مجله معارف ،شهریور  ،1936شماره
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بیانات مقام معظم رهرری ،نرمافزار حدیث والیت.

.90


فاطمی نیم ،امین ( ،)1939خدامحوري رکن مديريت اساالمي اسات ،بازیمابی در  30/1/3از



iqna.ir
فقیهی ،ابوالحین و علیزاده ،محین ( ،)1993روایی در تحقیق کیفی ،فرهنگ مديريت ،شماره ،3




ص .1-26
عصاریاننژاد ،حیین و صمنیعی ،محممدحیمین ( ،)1991ممدیریت آومیب و کارآممدی دفماعی،
فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژي  ،وال هشتم ،شماره  ،96ص

.09-196

قاضی میروعید ،وید علیرضا؛ فرتوکزاده ،حمیدرضا؛ ولیوند زمانی ،حیین؛ جعفری ،وید اصمغر
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و باقری ،ابوالفرر ( ،)1931تحلیمر مرممون وماخت درونمی قمدرت نیروهمای میملح بمرای
جن های آینده از منظر فرماندهی معظم کر قوا ،فصلنامه مدیریت نظامی ،وال هفمدهم ،شمماره


 ،3ص .00-166
کمالی ،روزبه و خیراندیش ،مهدی ( ،)1931الگوی توومعه آممادگی دفماعی کارکنمان نیروهمای
میلح ،فصلنامه مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،وال اول ،شماره  ،1بهار  ،31صفحه  1تما
.99
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مممرادی ،فممرجاهلل؛ مهمماجر ،رضمما؛ شممهریور ،محمممود و میرزاپممور ،جعفممر ( ،)1933راهرردهممای
توانمندوازی «فرماندهی و مدیریتی» نیر جوان نیروهای میملح از منظمر مقمام معظمم رهرمری،
فصلنامه مطالعات دفاعی اوتراتژیم ،وال  ،19شماره  ،03ص .219-209



نریمانی ،علیرضا و رجبپور ،مجید ( ،)1933تأثیر همافزایی فراحوزهای و فراومازمانی نیروهمای
میلح ایران بر امنیت و بازدارندگی ،فصلنامه علوم و فنون نظمامی ،ومال دهمم ،شمماره  ،96ص
.11-91



نظرپور ،مهدی ( ،)1991جایگاه نیروهای میلح در نظام او می ،مجله حصون ،شمماره  ،11ص
.191-130
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