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چکيده
دفاع در برابر تهاجم احتمالی یک قدرت ناهمتراز ،لجام گسیخته و بهره مند از فناوری فوق پیشورفته ،د د وه
اصلی همه اندیشمندان و فرماندهان نظامیکشقرهای جبهه مقاومت است .برهمیناساس در دیدگاه آنوان ،تققیوت
تقانمندیهای نیروهای مسلح با بهرهمندی ازمقلفههای قدرت ملی ،پیشینه افتخارآمیز و بینظیر دوران دفاع مقودس
و با درنظر گرفتن الزامات مبتنی بر اقتضائات وم تکی بر اندیشهورزی ،هقشمندی و عملیوات اروربخش وورورتی
انکارناپذیر است .با تقجه به نقش سازمان و سازماندهی در کارایی و ارربخشی سازمانهای نظامی ،پرداختن به ایون
مققله از اهمیت بهسزائی برخقردار است.
در این مقاله ومن بررسی ادبیات نظرات خبرگان نظامی ،مقوقع اخذ و سپس از طریق روش دلفوی توالش
برای اجماع نظرات بهعمل آمد و در پایان نتایج پژوهش ،تحلیل و ارائوه شود .براسواس یافتوههوای ایون تحقیوق،
سازمان ارربخش و نیز سازمان و سازماندهی باید امکان تمرکز تقانائیهای خقدی را روی نقوا وو ف محوقری
دشمن فراهم کند و در این زمینه باید بر اساس نگرش سیستمیو حسب مقرد اقتضائی و متکی بر عناصور قودرت
ملی طراحی شقد و همچنین وروری است تا سازمان و سازماندهی بهصقرت سلقلی ،چابک ،من طوف و حسوب
مقرد تخصصی (تکمنظقره) و یا چندمنظقره باشد.
کليد واژهها :سازمان ،سازماندهي ،جنگ ،قدرت ناهمتراز

 . 1استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه
فلسفه وجقدی سازمان نظامی تبدیل منابع تخصیص یافته یک ملت به قابلیت نظوامی و
بیشینهسازی امکان به کارگیری این قابلیت در جهوت تحقوق اهودا

و منوافع ملوی اسوت.

سازمان نظامی ،اجتماعی است که مرزهای نسبتاً مشخص دارد و با اجزاء هماهنگ بوهطوقر
آگاهانه و مستمر جهت تحقق اهدا

خاص خقد ف الیوت مویکنود .مقجقدیوت اجتمواعی
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سازمان به خاطر وجقد انسان است که ماهیت اجتماعی داشته و با افراد و گوروههوای دیگور
ت امل دارد .به عبارت دیگر سازمان عبارت است از یوک ماهیوت اجتمواعی دارای هود

و

ساختار و مرز قابل تشخیص؛ ی نی اینکه هر جا دستهای از افراد و یا گوروههوا بوهصوقرت
آگاهانه و با نقشه قبلی برای دستیابی به اهدا

مشترک با ساختار و سازماندهی م وین و در

محدوده ای مشخص دور هم جمع شده و ف الیت کنند ،تشکیل سازمان میدهند .سازمانهوا
پدیده کلیدی جقامع امروزی هستند
سازماندهی نظامی فراگرد ت یین ف الیتهای وروری برای تحقوق اهودا  ،دسوتهبنودی
ف الیتها به شغلهای نظامی و برقراری ارتبا و هماهنگی میان این مشوا ل و نیوز ت یوین
مامقریت هر یگان و برقراری ارتبا و هماهنگی میان یگانهای مختلوف اسوت .بوا فور
اینکه اوالً نقع و ...سازماندهی می تقاند در میزان این قابلیت مؤرر باشد و رانیاً ایون تویریر در
حدّ قابل تقجه است و رالثاً سازمان و سازماندهی بوا تقجوه بوه عقامول اررگوذار محیطوی و
مقتضیات میتقاند به گقنههای مت دد طراحی شقد ،سؤال این است که در جنگ آینده –کوه
دفاع در برابر تهاجم احتمالی یک قدرت ناهمتراز اسوت – شوکل و ویژگویهوای سوازمان
وسازماندهی ارربخش کدامند؟
درباره اهمیت و اب اد سازمان و سوازماندهی در ادبیوات مودیریت و در حوقزه ف الیوت
بنگاههای اقتصادی ونیزدستگاههای اداری و اجرائی بررسیهای بسیارزیادی صقرت گرفتوه
است اما واق یت این است که بیتردید ارتشها ،سازمانهای منحصربهفردی هستند و هنوقز
کسب وکارها و سازمانهوای دیگور مویتقاننود چیزهوای زیوادی از ارتوش دربواره تورویج
نقآوریها درسازمانی وسیع و جهانی یاد بگیرند (سنگه.)478 : 1383 ،
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اهمیت سازماندهی در نیروهای مسلح نقشآفرینی آنها در جنگ است که بهققل «سوقن
تزو» پهندشت مرگ و حیات است (توزو )17 :1369،و اهمیت این تحقیق در این است که یگان
1

نظامی ققامش به سازماندهی است.

تحقالت بزرگ اجتماعی در طقل تاریخ اصقال بر ف الیوتهوای سوازمانی مبتنوی بوقده
است(هال )2: 1376 ،و تاریخ نشان می دهود کوه بحوا سوازمان و سوازماندهی بویش از هموه
عرصه های زندگی اجتماعی بشر و پیش از همه آنها در مسیله جنگ مطور شوده اسوت و
آنچه که امروز مقرد تقجه فرماندهان نظامیاسوت ،اصول سوازمان و وورورت سوازماندهی
نبقده است ،بلکه سازمان و سازماندهی کارا و ارربخوش و نوقع مناسوب و متناسوب آن بوا

مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
صاحب نظران ،عصر حاور را عصر حاکمیت سازمانها نامیدهاند« .دراکر» م تقود اسوت
برجستهترین هد
فر

سازمانها ،ارر بخش کردن نقا ققت و رفع نقا و ف انسوانهاسوت.

براین است که کقشش سازمانیافته نهتنها در مقایسه با کار انفرادی مقفقیت بیشوتری

را بهدنبال دارد ،بلکه عملکرد سازمان از قانقن تضایف پیروی میکند (مقرهد و گریفین. ) 1380،
«واترمن»« ،پیترز» ،و «فیلیپس» تغییر و حرکت سازمان را متیرر از ت امل میان هفوت ب ود
ساختار ،استراتژی ،نظامهوا ،سوبک ،کارکنوان ،مهوارتهوا و ارزشهوای مشوترک (اهودا
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شرایط و مقتضیات در دفاع در برابر تهاجم احتمالی یک قدرت ناهمتراز است.

مت الی) میدانند (واترمن ودیگران.)14 :1980 ،
برای سازماندهی و تقسیمکار مبانی متنقعی نظیر ت داد ،وظیفه و هد

و ...را برشوماری

کردهاند ،اما اساس کارهایی که برروی ساختار انجوام شوده اسوت برمبنوای کارهوای «وبور»
قراردارد (زاهدی.)93 -100: 1374 ،
«برنز» و «استاکر» ( )1961با ارائه الگقیی جدید دو نقع از سواختار را شناسوائی کردنود.
ساختار مکانیکی با ویژگیهای پیچیدگی ،رسمیت زیاد و تمرکزگرایوی کوه بور رفتارهوای
برنامهریزی شده متکی است و ساختار ارگانیکی که بر اختیارات یرمتمرکز ،وجوقد قوقانین
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 .1امام خامنه ایhttps://farsi.khamenei.ir ،

و مقررات کوم تور ،یررسومی بوقدن  ،تیکیود بور ان طوا

و تطبیوق بوا محویط تیکیود

می کند(چاندان . )1987 ،آنها مؤررترین ساختار را آن ساختاری موی داننود کوه خوقد را بوا
الزامات محیط انطبا دهد (رابینز.)154 :1987 ،
روندهاي جديد در سازماندهي و سازمانهاي آينده
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در دهههای اخیر طراحی سازمانی ،متارر از تغییرات شگر

و هموهجانبوه سوازمانهوا و

محیط آنها مقجب پدید آمدن الگقهای جدیدی از سازمان شده است .برخوی از پیشونهادها
برای ایجاد امکان پاسخگقئی به شرایط متغیور محیطوی شوده (بودون در نظرگورفتن وجوقه
مشابه یا متفاوت آنها) در زیر میآید (حیدری تفرشی.)167-152 :1381 ،
2

ساختار پیقندی(1ترکیب سواختارهای وظیفوهای و بخشوی) ،سوازمانهوای بودون مورز،
سازمان شبدری (به جای یک نیروی کار سه نیروی کار وجقد دارد که میزان ت هود هریوک
به سازمان متفاوت است) .سازمان خقشهای ،سازمان سه آی (سازمان متکوی بوه سوه عامول
هقش ،اطالعات و ایده) ،سازمان فدرال (ومن کقچوک نگهداشوتن در عوین حوال بوزرگ
باشد) ،سازمان دوناتی (مرتبط کردن وظیفه بوا یوک مسوقلیت مهومتور) ،سوازمان ووربانی
(انبسا و انقبا

مطابق با ورورت ،با ریتمی منظم) ،سازمان فدرالی (ترکیب خقدمختاری

و همکاری ) ،سازمان تک وربانی (باوربانی تشکیل و باوربانی پس از اتمام پروژه پراکنده
می شقد) ،سازمان مقش خرمائی (هد

را مشخص و منابع را میدهنود ،کارکنوان بواآزادی

عمل فراوان و با استفاده از دانائی و ابتکارهد

را دنبوال مویکننود) ،سوازمان خقدانگیختوه

(ایجاد شده به صقرت خقدجقش و براسواس احسواس) ،سوازمان آفتوا پرسوت (سوازگار
مستمر بامحیط) ،سازمان دوچهره (دارای چهرههای مختلف برای مقق یوتهوای متفواوت)،
سازمانهای شبکهای (شبکهای از افراد ،گروه هوا و یوا واحودهای مختلوف کوه بوهصوقرت
گروههای خقد گردان اداره میشقد) ،سازمان هقشمند ،سازمان یاد گیرنده وسازمان مجازی.
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1
. Hybrid Structure
2
. Boundless Organization

سازمان و سازماندهي در ارتشها
«سقنتزو» میگقید« :بوه طوقرکلی ،فرمانودهی بور ت وداد زیواد موردان جنگوی ،هماننود
فرماندهی برچند تن است .مسیله اساسی مسیله سازماندهی است».

(سقنتزو )74 :1364

مقام م ظم رهبری ومن اعتقاد به تیریر عقامل مختلف به ویژه نیروی انسانی مقمن و بوا
انگیزه جهادی میفرمایند :در مجمقعه هاى نظوام ،،آن چیوزى کوه فرمانوده ،را بوهم نواى
واق وو ،کارآموود موو،کنوود ،سووازمانده ،درسووت و مسووتحکم و روان و کاموول و زنووده و
پقیاست(بیانات در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی.)1369/10/22 ،
در واقع ارتشها فراتر از مجمقع آدمها و فناوریهوا هسوتند؛ سواختار تشوکیالتی آنهوا
نظریهپردازان نظامی عقامل مت ددی را بهعنقان عقامل برترسواز برشومردهانود .کمیوت و
کیفیت نیروی ان سانی ،سوازمان و سوازماندهی ،فنواوری ،رهبوری نظوامی ،اسوتراتژی ،توقان
پشتیبانی ،آمادگی رزمی و ...از جمله این موقارد هسوتند .مقرگنتوا1و برخوی دیگور فنواوری
نظوامی ،رهبووری نظووامی و کمیووت و کیفیووت نیروهووای مسوولح را مهوومتوور از سووایر عقاموول
دانستهاند(سنجابی.)96 :1375 ،
اما امروز فناوری در کانقن تقجه صاحبنظران نظامی قرار گرفته است .برخی م تقدنود
که برتری مت لق به کسی است که بدعت و تحقلی نقین در تسلیحات و یا سازمان نظوامی
پدید آورد (بقتقل.)92 :1364 ،
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بسیار پیچیده است (راچلین و دمچاک.)136:1374 ،

سر لشگر «فقلر»2با بیانی افرا گرایانه میگقید« :ابزار سال  ،همینکه نوقع مناسوب آن یافوت
شقد  99درصد پیروزی است» (گری .)245 :1381 ،در مقابل «گری» این دیدگاه را اشوتباهی فواحش
و مهلک دانسته و میگقید که سال پیروز میدان جنگ نیست (گری.)19 :1378 ،
«ریچارد کالگر»3در بررسی جنگ  1991خلیج فارس ،برتوری نظوامی امریکوا را مودیقن
عوقاملی ورای برتووری فناورانوه و متوویرر از عوقاملی نظیوور آمووقزش ،فرمانوودهی ،دکتوورین و
تاکتیکهای بهتر را از جمله این عقامل می داند (کالگر.)222 :1380 ،
1Morgentau
2J.F.C. Ffuller
3Richard kugler
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«ترنیهای» 1با بیان اهمیت بیشتر بورای نهادهوای اجتمواعی نسوبت بوه فنواوری نظوامی،
مینقیسد :مطال ه تاریخ حکقمتهای بزرگ عهد باستان نشوان مویدهود کوه گواه فنواوری
اسلحهسازی این حکقمتها با وو یت حریف یکسان بوقد ولوی حکقموتهوای بوزرگ از
حیا سازمانهای نظامی بر رقیب برتری داشتند (از ندی وروشندل.)15 :1374 ،
در شکل گیری ارتش رابت و سازماندهی به م نای امروزین آن ،نظرات مختلفوی ارائوه
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شده است.
«آرتقرفریل» 2میگقید جنگ سازمانیافته را در قالب کلمه آرایش ،میتقان خالصه کورد
؛ وقتی سربازان در میدان جنگ آرایش پیدا کردند از مرز (یا افق نظامی) جنگهای بودوی
عبقر کرده ،پای در عرصه جنگهای حقیقی یا سازمانیافته گذاشتند

(گری)241 :1381 ،

براساس نقشته ب ضی مقرخان ،نخستین دولتی که سپاهی منظم بوهوجوقد آورد ،دولوت
فرعقنی مصر (حدود دوهزار سال پیش از میالد) بقد و ب د از آن آشقریان ،بابلیان ،فنیقیها،
رومیان و باالخره مسلمانان سپاه منظمی بهوجقد آوردند (جرجوی زیودان .)123 : 1382 ،امپراطوقری
هخامنشی بزرگترین سازمان سیاسی پویش از روم قودیم بوقد (ویلودورانت )408 : 1367 ،در ایون
زمینه همچنین عالوه بر یقنانیان باید اقدامات اساسی رومیها را در زمینه تشکیالت نظوامی
از نظر دور نداشت (میرحیدر.) 83 :1380 ،
در حدود  900سال پیش از میالد ی نی هزار سال پس از پیدایش ارابه ،مقازنه قدرت در
منطقه اوراسیا مجددا به نفع بربر ها تغییرکرد و علت آن پیدایش سوازمان جدیود جنگوی در
قالب واحد های منظم سقاره نظام بقد که تقانست به سرعت ،قدرت و تحرکی بیش از دیگر
رزمندگان دست یابود (عزتوی .)25 :1379 ،چوین در  400سوال قبول از مویالد ،بوه قلمروهوای
مت ددی تقسیم شد که همگی برای پیروزی در جنگ اقدام به ایجواد ارتوشهوای حرفوهای
رابت و تربیت ژنرالهای متخصص کردند (کرفلد.)19 :1384 ،
در جنگهای پیامبراسالم(ص) ،سازماندهی و تقسویم نیوروهوا بوه یگوانهوا (دسوتههوا و
واحدها) ،تابع مامقریت ،نقع نبرد ،زمین ،قدرت جنگی نیروها ،سال و قدرت دشمن بوقد.
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1Turney High
2Arthur Ferrill

آن حضرت گاهی لشگر را بر اساس « امکانات جدیود جنگوی» و گواهی از لحوا «امکوان
جنگیدن» ،سازماندهی میکرد (وتور .)133 :1374 ،امام علی(ع) در جنگ جمل بوا الگوقی وزوه
فتح ،سپاه خقد را به ستقن های هزارنفوره (الکتیبوه) تقسویم کورد کوه فرمانودهی هریوک از
ستقنها را به فرماندهی یکی از صحابه بوزرگ سوپرده و آنوان را بوهطوقر ردیفوی بوهدنبوال
یکدیگر سازماندهی کرده بقد (سقید .)180 :1379 ،درصفین حدود 150هزار جنگجوق درتحوت
فرماندهی امیرالمقمنین(ع) بقدند  .حضرت ،سپاه خقد را بر اساس سقاران و پیادگوان (جنوا
راست و جنا چپ) تقسیم کرد .او همچنین قبایل را با حفظ سازمان قبیلهای ،سازماندهی
کرد (ابن مزاحم .)205 :1366 ،در عصرامیرالمقمنین(ع) نیرویی به نام «شرطه الخمیس (گروهوی از
باشند) تشکیل شد (ابن اریر.)463 :1381 ،
اما در چندقرن اخیرسازمانهای نظامی دستخقش تغییرات گسوتردهای شودند« .پیتور دراکور»
م تقد است که م نای اولیه سازمان و اولین نظریه سازمان و بههنگام ت ریف ارتش جدیود مطور
و سازمان با چگقنگی انجام کارهای متفاوت ت ریف شد ( هسلبین و دیگران.)24 :1378 ،
عوامل موثر بر سازمان و سازماندهي درسازمانهاي نظامي
در یک تقسیم بندی کالن دو دیدگاه در مقرد سازمان مناسب نظامی وجقد دارد؛ دیودگاه
اول قائل به سازماندهی کالسیک است .و دیدگاه دوم کوه سوازمان و سوازماندهی را متوی
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یاران برگزیده بقدند که با حکقمت شر کرده بقدند که همقاره آمادة دفاع در مقابل خصوم

رازشرایط و مقتضیات می داند؛ براساس این دیدگاه ،بهترین در همه عرصهها وجوقد نودارد
و همه چیز بستگی به شرایط دارد.
«مینتزبرگ» م تقد است که ارتشها در زمان صلح یا حتی در زمان جنگ هنگامی کوه از
میدان نبرد باز می گردند ،گرایشی شدید به دیقانساالری و در میدانهای نبرد دسوت کوم در
میدانهای تازه نبرد به ان طا

تقجه میکنند (مینتزبرگ.)213 :1371 ،

مقایسه دسته مقدونی با دسته یقنانی (کرفلود )53:1384،درگذشوتههوای دور ،تقسویم هور
بخشووی از ارتووش بووزرگ بووه ت ووداد زیووادی از واحوودهای کقچووک و یکسووان در زمووان
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«ناپلئقن»(راچلین ودمچاک )137:1374 ،تا زمان حاور گقنههای بسیار مت دد و متنقعی از سوازمان
و سازماندهی به عنقان الگقی سازمان نظامی مقفق مطر شده است.
بااستفاده از مطال ات انجام شده عقامل اقتضائی موقرر در شوکلدهوی بوه سوازمانهوای
نظامی و سازماندهی در جنگ را میتقان چنین برشماری کرد:
 .1تهدید (نوع ،ميزان ،سمت)...
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با تقجه به ت ریف تهدیدات (کوالینز )485 :1370،میتقان گفت نقع ،حجم و اب اد تهدید ،در
شکل گیری سازمان نظامی کشقر ت یین کننده است .دولوتهوا بورای پاسوخ و بوه تناسوب
هریک از آنها ،سازمانها ویگانهایی را تشکیل میدهند و یا مامقریت ،سوال و تجهیوزات،
ساختار ،کارویژه و ...یگان های مقجقد خقد را تغییر مویدهنود .تشوکیل نیوروی دریوایی و
یگان های زرهی و نیز مقشکی سپاه از این نمقنهها است و تغییرات ساختار دفواعی امریکوا
در دهه 1970را نیز میتقان با همین مساله تقجیه کرد (کقردییر.)109 :1369 ،
«جان پیترز» درمبحا م ماری ساختار نظوامی ،دو شویقه عموده« :واکونش زا» (طراحوی
ساختاربر اساس اولقیتها و مالحظات سیاست خارجی) و شیقه «واکنش پوذیر» (طراحوی
براساس مقابله با تهدیدهای احتمالی) را نام میبرد (پیترز.)65 :1378 ،
 .2راهبرد دفاعي و راهبرد نظامي

استراتژی درباره انتخا

نقع جنگ ،انتخا

نقع سال و روش سوتیز و پیکوار تصومیم

میگیرد (بقفر.)77 :1366 ،
 .3موقعيت ژئوپلتيك و جغرافيا (وسعت ،توپوگرافي،آب وهوا ،مرزها )

عقامل جغرافیایی هم در مرحله تقلید انگیزه و هد سازی و هم در مرحله هدفگوذاری
نظامی جنگ و کاربرد آن در عملیات نقش اساسی را بهعهده دارد (حافظ نیوا .)343 :1385 ،آنهوا
گاهی بهطقر مسوتقیم و قط وی و گواهی بخوش وسوی ی از ف الیوتهوای نظوامی از جملوه
راهبرد ها ،تدابیر و فنقن ،آرایش جنگی ،فرماندهی و کنترل و ساختارهای سوازمان را تحوت
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تاریر قرار میدهد (صفقی« .)26 :1384 ،گری» ماهیت جغرافیایی محویط جنوگ را بور سرشوت
تداف ی یا تهاجمی آن در مقیاسهای منطقهای و کروی مؤرر میداند (گری.)10 :1378 ،

 .4عوامل اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي

نیروی نظامی برای سازماندهی خقد میتقاند درچوارچق
ترکیبات ممکن عناصر کمی و کیفی دسوت بوه انتخوا

محودودیتهوای م ینوی ،از

بزنود (حسوینی .)335 :1377 ،در واقوع

عقامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بر میزان آمادگی یوک ملوت بورای دفواع از ارزشهوا
وآرمان های خقد و پشتیبانی م نقی و مادی از نیروهای مسلح و در نتیجوه نوقع آنهوا تواریر
میگذارند.
 .5فناوری

باری بقزان م تقد است انقال های نظامی در حقزه استراتژی پیقند تنگاتنگی با حوقزه
عملی از آن در تقپهای اولیه (از 1346م) ،اختراع اولین زیردریوایی و اسوتفاده از بوالن در
جنگ (1794م) ،اشاره کرد ( دانه کوار .)1383 ،اختوراع تفنوگ سوقزنی ( 1827م) احودا
شبکههای تلگرا

(1829م) .تکمیل تقپهای خاندار (1840م) ،جابجایی یک یگوان کامول

نظامی با قطار (1848م) ،ابداع الفبای مقرس (1850م) ،اسوتفاده از اژدر ،تلگورا

جنگوی و

آتشبارهای شناور بخاری را از نمقنه مقار دمقرر در تحقل در جنگها و بهتبع آن تحقالت
سیاسی بر شمردهاند (هیبلز گری) 294 - 295 :1381 ،؛ اما انقال

در امقر نظامی که از آ واز دهوه

پایانی قرن بیستم خقد را نشان داد ،حقل محقر دانش ،پیامدهای بزرگ اما نوامریی داشوت.
این انقال

که شبکههای بیشکل و نامتبلقر را جایگزین سلسلهمراتب سونتی سواخت ،بور
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فناوری دارند (بقزان .)96 :1372 ،در این رابطه می تقان به ساخت باروت ( 1320م) و اسوتفاده

تمامی انقاع سازمانها تاریر گذاشت (توافلر .)45 :1375 ،در این زمینوه موقاردی نظیرانگیوزش و
روحیه انقالبی ،نگاه سیستمی ،عمل اقتضائی ،استفاده از مقلفههوای قودرت ملوی ،ان طوا ،
چابکی و ...مطر شده است.
نگرش نظامی ،سازمان را بهصقرت یک کلیت یکپارچه میداند کوه تغییور در هور جوزء
مقجب تغییر در سایر اجزاء می شقد .در نگرش اقتضائی که بر پایه روشهای نظوامی قورار
گرفته است ،به رابطه بین اجزاء نظوام تقجوه موی شوقد (اسوتقنروفریمن .)105 :1375 ،بور مبنوای
رویکرد اقتضائی ساختاری که برای یک سازمان مفید است و آنچه که در یک زموان خوق
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عمل می کند ،ممکن است در آینده (به دالیل تغییور مقتضویات) مفیود و یوا دارای کوارایی
نباشد (روائیان.)70 :1380 ،
نظریه وو یتی بر مبنای این نگرش است که هر وو یت حالتی منحصربهفرد دارد؛ هیچ
دو وو یت مشابهی وجقد ندارد (هیکس وگقلت.)211 :1368 ،
در جنگ ناهمتراز باید از همه مقلفههای قودرت ملوی مجمقعوه تقانواییهوای موادی و
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م نقی (عناصر مادی و یرمادی (سنجابی )76 :1375 ،و در نگاه تفصیلی ووو یت جغرافیوایی،
جم یت و نیروی انسانی ،است داد و ظرفیت تقلید منابع ،ترابری و ارتباطوات ،اسوت دادهای
علمی و اختراعات ،نظام اقتصادی ،سازمان اداری ودولتی ،مقق یت راهبردیی ،ایودئقلقژی و
اخال اجتماعی ،اطالعات و آگاهی ،تیسیسات نظامی و انتظامی وخورد رهبوری برشوماری
میشقد (کاظمی )176 :1378 ،استفاده کرد.
یکی از بهترین تدابیر برای مدیریت پیچیدگیها ،سلقل گرایی و یا شکسوتن دقیوق یوک
نظام در قالب اجزاء ت ریف شدهای است که از طریق ت امالت مشوخص و از پویش ت یوین
شده در عین استقالل نسوبی در سواختار واحودی بوهدنبوال دسوتیابی بوه اهودا

خقاهنود

بقد(روائیان.)1379،
با سلقل گرایی در واقع عدم اطمینان محیطی تجزیه و نسبت بوه کقچوک سوازی مسواله
اقدام میشقد .نتیجه سلقل گرایی ان طا

بسیار زیاد و مقجب رشد نقآوری ارتقاء سورعت

پاسخگقیی به شرایط محیطی است .در نظامهای سلقلی انهودام یوا کوارکرد نامناسوب یوک
واحد بقای کل نظام را با خطر مقاجه نمویسوازد .ایون در حوالی اسوت کوه در نظوامهوای
تجزیه ناپذیر ،وربات وارده بر هر یک از اجزاء بهسرعت به کول نظوام انتشوار موییابود .از
طر

دیگر سلقلگرائی مقجب پراکندهسوازی و انبوقهسوازی در سیسوتم دفواعی وکواهش

آسیبپذیری میشقد .بسیاری از استراتژیستها ،مسولح سواختن جقخوههوای کوقچکی از
سربازان آمقزش دیده را با سال های کقچک ولی پیشرفته مانند سوال هوای وود تانوک و
ود هقاپیما و پراکندهسوازی آنهوا در تموام منطقوهای کوه بایود از آن دفواع شوقد ،تقصویه
میکنند(سنجابی .)65 :1375 ،بزرگی یا کقچکی سلقلها ،بسته به مقتضیات میتقاند ت یوین شوقد.
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هر یک از بخشها ممکن است بهصقرت وظیفهای یا ماتریسی و یا هور دو

(میرسپاسوی)63 :1380 ،

و در دو دسته آشکار و یا پنهان طراحی شقد (روائیان.)1379،
چابکی ،تقانایی بقا و پیشورفت در محیطوی بوا تغییورات موداوم و یرقابول پویشبینوی
است(داو.)1999 ،
اهمیت ان طا پذیری و قابلیت مقاجهوه بوا شورایط متغیور در حودتی اسوت کوه حتوی
قدرتهای برتر نظامی خقد را ناگزیر از آن میدانند.
.6الگوی جنگ با یك قدرت ناهمتراز

پیشرفته نظامی به شیقه مقج سقمی و یا جنگ پست مدرن عمل میکنود ،در دفواع مقودس
ایران اسالمی در برابر ارتش ب ثی صدام ،مقابله مردم افغانستان با شقروی ،و تهاجم امریکوا
به عرا و افغانستان و جنگهای  33روزه 22 ،روزه و...ارتوش صهیقنیسوتی بوه حوز اهلل
لبنان و زه فلسطین شاهد بقدهایم .این جنگها ،تفاوتهای بارز وفق ال واده ایون دوره بوا
دورههای پیشین را بهخقبی برمال میسازد .درسالهوای اخیور نیوز نمقنوههوای مت وددی از
پیروزی یک ملت به ظاهر و یف (ازنظر سازوبرگ نظامی) در برابر یک قودرت نظوامی را
میتقان ذکرکرد .این شیقه از جنگ از سقی نظریهپردازان بهعنوقان جنوگ نواهمتراز مطور
شده است  .جنگ ناهمتراز الگقی مقابله با جنگ فق مدرن و راهی برای جبران ناکارآمدی
جنگ متقارن دربرابر یک قدرت برتر است.
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نمقنه مقابله با یک قدرت برتر نظامی(نظیر امریکا) را که با اتکوای بوه فنواوری بسویار

از آنجا که جنگ با یک قدرت ناهمتراز به رویوارویی دو قودرت دارای تفاوول قودرت
قابل تقجه اشاره دارد که طر

و یف ومن اجتنا

از مقاجهه با نقا ققت طر

مقابول

در چارچقبی خارج از ققاعد قابل هضم و در میدان یرقابل انتظار دشمن ،نقا وو ف او
را مقرد حمله قرار میدهد ،همه مقلفهها از قبیل استراتژی ،طر ریزی ،ابوزار و تجهیوزات،
فناوری و نیروی انسانی باز ت ریف و برمبنای ویژگیهای این شیقه از جنگ مجدداً طراحی
میشقند.
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ويژگيهاي سازمان روز آمد و اثربخش يگانهااي رز ددرجناگ باا يار قادرت
ناهمتراز) از نظر خبرگان
باتقجه به فقر ادبیات ،و یا وجقد ادبیات مغشقش 1،بررسی جنگهای اخیور در منطقوه و
محصقل اندیشه ،اطالعات و تحلیل و تجربه صاحبنظوران ،متکوی بور ادبیوات سوازمان و
سازماندهی نقین با ت دادی از خبرگان برجسته کشقر مصاحبههوای عمیوق انجوام شود .بور
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اساس این نظرات سازمان روزآمد و ارربخش یگانهای رزم درجنگ با یک قدرت ناهمتراز
باید واجد ویژگیهای زیر باشد:
 جنگ نامتقارن مبتنی بر حمله به نقا و ف محوقری دشومن ،بوا بهورهگیوری از
شایستگی های کلیدی2است؛ شایستگی های کلیدی تقانمندی های برترساز اسوت و
نقا و ف محقری آندسته از و ف های دشمن است که وربه به آنها میتقانود
مقجب چرخش راهبردی او شقد .بنابراین سازمان و سازماندهی بایود امکوان ایون
اقدام راهبردی را فراهم کند.
 سازمان ارربخش در جنگ با یوک قودرت نواهمتراز ،سوازمان انسوانمحوقر اسوت .در
آمقزههای مکتبی ما تکیهگاه اصلی جنگ ،بر شانههوای موردان موقمن ،بصویر ،مصومم،
صاد و مجاهد فیسبیلاهلل است .میتقان گفت از آنجا که درشرایط ف لی و در مقابلوه
با ارتشی نظیر ارتش امریکا ،مسابقه تسلیحاتی و رقابت در میدان فنواوری امکوانپوذیر
نیست ،تنها راه گریزناپذیر وارربخش ،تکیه برایمان ،اراده ،دانوائی و خالقیوت انسوانهوا
است؛ به بیاندیگر در سازمانهای انسان محقر ،شکا عمیوق و یوا گسوترده فناورانوه
میان دو طر

را اراده ،دانش و دلهای مشتا و مصمم انسانها است که پر میکند.

 .1وجقد مقاالت و مطالب مت ددی که با استفاده از ترجمه نظریات و تحلیلهوای صواحبنظوران ربوی نقشوته شوده و
طبی تاً از مقوع فکری و یا جایگاه علمی ،سیاسی و نظامی آنها متیرر است ،در واقع جنوگ نامتقوارن را از نگواه طور
مقابل بیان می کند و این مقجب تفسیرهای ب ضاً نادرستی شده است که از آن با عنقان ادبیات مغشقش نام بورده شوده
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است.
2Key Competencies

 سازمان باید دارای هقیت انقالبی و متشکل از افورادی بوا روحیوه انقالبوی باشود.
سازمان باید مبتنی بر آرمانها و ارزشها باشد .نقوش ایموان و مکتوبمحوقری در
انسجام ،یکپارچگی و یکآهنگسازی سازمانی نهتنها انکارناپذیر بلکوه بوی بودیل
است .نمقنه این تاریر را در دوران دفاع مقدس بهخقبی شاهد بقدیم.
 سازمان ارربخش در شرایط جنگ نامتقارن بر اسواس نگورش سیسوتمی و حسوب
مقرد اقتضائی و یا وو یتی است .در واقع باید حسب مقتضیات و با تقجوه دقیوق
و عمیق به شرایط و محیط خقد و دشمن مناسبترین تصمیم را (در ظور

زموان

و مکان) ،اتخاذ کرد .این نگورش عوالوه بور اینکوه در برخوی موقارد سوازماندهی
پاسخی کارساز به تالطم محیطی ایجا

میکند.

 سازمان ارربخش باید متکی بر عناصر قدرت ملی طراحی شقد .مالحظوات ژئوقپلتیکی
از مهمترین این مقارد است؛ در طراحی راهبردی سازمان بایود بوه انطبوا ژئقپلتیوک،
ژئقاستراتژی و ژئقاکقنقمیک در کشقر ایران تقجه جدی و عمیق داشت.
 فرهنگ ،روحیه و اعتماد به نفس ملی فرهنگ عاشوقرایی و شوهادتطلبوی سوال
بی نظیری است که کوه قابلیوت و ارربخشوی خوقد را ب ود از انقوال

اسوالمی بوا

حماسه های دوران دفاع مقدس و سپس در لبنان و فلسطین و ...نشوان داده اسوت.
سازمان و سازماندهی باید زمینههوای حفوظ و تققیوت ایون فرهنوگ بوی بودیل و
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وو یتی را دیکته میکند ،ان طا

فق ال اده را نیز بهعنقان ورورتی گریزناپذیر و

برترساز را بهخقبی فراهم کند.
 خالقیت نقشی بیبدیل و تاریری بینظیر در جنگ نامتقارن دارد .دسوتیابی بوه ایون
مهم مستلزم وجقد افراد خال  ،محیط خال و رهبران خال است.
 سازمان باید چابک باشود .سوازماندهی بور اسواس واحودهوای رزموی کقچوک و
خقدکفا ،اوالً مقجب انبقه سازی اهدا

برای دشمن و درنتیجوه بواالرفتن ووریب

حفظ نیروهای خقدی خقاهد شد و رانیاً حسب اقتضائات (نقا وو ف دشومن و
نقا ققت خقدی براساس جغرافیای منطقه درگیری ،کمیوت و کیفیوت جم یوت،
سال ها و تجهیزات دوطور

و )...مویتوقان واحودهای رزموی را سوازمان داد و
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عالوهبراین میتقان به یگانهای مت دد و کقچک مناطق حساس مت دد عور

و

عمق بیشتری (پقشش سرزمینی) را محقل کرد.
 اتصال بوه موردم ،امکوان و قابلیوت تکثیور نیوروهوای مسولح را فوراهم مویسوازد
(نظیرحماسه سترگ ملت ایران اسالمی در دوران دفواع مقودس) .سوازمان رزم در
جنگ نامتقارن باید بهگقنهای طراحی شقد که امکوان گسوترش را در خوقد داشوته
فصلنامه علمی مطال ات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

باشد.
 ان طا پذیری در جنگ نامتقارن که پرهیز از قرینهسوازی بوا نقوا قوقت دشومن
بهعنقان یک اصل اساسی و عمقمی مطر است ،اهمیتی افزونتر مییابد.
 چندمنظقرهگی باید در قابلیت های سازمان ت ریف شقد؛ خقدبسندگی ،خقداتکایی
یا خقدکفایی بهم نای امکان استمرار عمل ارربخش در شرایط قطع ارتبا یگان بوا
عقبه و یا با واحدهای پشتیبانی و یا سلسلهمراتب فرماندهی خقد است.
 نظام در جهت مانایی و پقیایی ،وروری است تا قابلیت خقدشکلدهی و یا خوقد
ترمیمی در مقاجهه با چالشهای محیطی و متغیرات عروی را پیدا کند.
 خقدراهبری به م نای قدرت شناخت و تصمیمگیری بدون اتکای به رده باالتر اموا
در راستای تحقق اهدا

و بر اساس راهبردها است.

 سازمان باید دارای تقانایی یادگیری جم ی باشد .دفاع مقدس نشان داد که این امر
امکان رشد نیروها و استفاده تاکتیکها را فراهم می سازد.
 ساختار سازمانی باید تقان تسریع و تسهیل در تصمیمگیوری ،واکونش مناسوب بوه
محیط و حل ت اروات بین واحدها را داشته باشد .ساختار تخت و حذ

سوطق

زائد ،خقداتکا بقدن واحدهای رزمی و تشکیل فرماندهیهوای منطقوهای از جملوه
تدابیر برای افزایش قابلیت پاسخگقئی سریع وارربخش به نیازهوای متغیور صوحنه
درگیری با یک دشمن پستمدرن است.
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روششناسي تحقيق
نقع این تحقیق ،کاربردی تقس ه ای است .ابزار گردآوری اطالعات کتابخانهای و انجوام
مصاحبههای عمیق و پرسشنامه بقده و اعتباربخشی آن از طریوق روش دلفوی (اجمواع نظور
خبرگان مقوقع) انجام شده است.
روش دلفی از جمله روش های اجماع نظر خبرگان و فرآیندی نظاممند است که بورای
پیشبینی و کمک به تصمیم گیری از طریق راندهای پیمایشوی ،جموعآوری اطالعوات و در
نهایت اجماع گروهوی بوا اسوتفاده از یوک سوری از پرسشونامههوا و ارائوهی بوازخقرد بوه
شرکتکنندگانی که در حقزههای کلیدی دارای تخصص هستند ،بهکار مویرود .ایون روش
شده است که با استفاده از آن میتقان دیدگاه تخصصی خبرگوان را پیراموقن پدیوده موقرد
مطال ه گردآوری کرد.
هیچ تقافقی برای اینکه ت داد خبرگان تکنیک دلفی چند نفر باشند ت داد رانودهای ایون
تکنیک چند راند باشد وجقد ندارد .با این وجقد در بیشتر مطال ات  5تا 10نفر یوا  6توا 12
نفر و  2تا  3راند تقصیه شده است (حبیبی و همکاران .) 1393
بر این اساس نتایج بررسی ادبیات و مصواحبه عمیوق بوا صواحب نظوران در قالوب
پرسشنامه ای با  30گقیه و در قالوب سوه گزینوه مقافوق  ،مخوالف و نسوبتاً مقافوق ،بوا
پیش بینی امکان تقویح ،تهیه شد و به  15نفر از خبرگان برجسته کشقر در حقزه دفاع
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که یکی از روشهای کسب دانش گروهی است بهعنقان یک فرآیند ارتباطی گروه طراحوی

ارائه شد .این خبرگان از میان فرماندهان عالی نیروهای مسلح که سوابقه فرمانودهی در
دوران دفاع مقدس داشته ،با جنگ های چند دهه اخیر آشنا بقده و دارای نگاه راهبردی
و شهره به صاحب نظری در این حقزه هستند ،انتخا

شدند

1.

 . 1نظیر :سرداران و امیران محسن روایی ،سید رحیم صفقی ،علی شومخانی ،الم لوی رشوید ،محمود بواقری ،شوهید
قاسم سلیمانی ،احمد المپقر  ،محرابی  ،حسینی تاش و...
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقیق
ویژگی جام ه آماری این تحقیق از نظر درجه نظامی ،سابقه فرماندهی و تحصیالت به
شر جدول زیر است.
جدول شماره د )1مشخصات جمعیت شناختي نمونه آماري
فصلنامه علمی مطال ات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

درجه
ت داد
سابقه فرماندهی
ت داد
تحصیالت
ت داد

سرلشکری
5

%33

سرتيپ تمام
%67

10

باالی  30سال
15

0

%100

کارشناسی ارشد
6

دکتری
9

%40

%60

ب :تجزيه و تحلیل يافتهها
همانگقنه که عنقان شد پرسشنامه تهیه شده به  15نفور از خبرگوان برجسوته کشوقر در
حقزه دفاع ارائه شد .در دور اول پاسخگقیی ،مقاردی که  %100پاسخها مقافق بوا گقیوههوا
بقد ،بهعنقان یافته های قط ی تلقی و از فهرست حوذ

شود و موقارد مخوالف و یوا نسوبتاً

مقافق مجدداً به صاحبنظران داده شد؛ بهاینترتیب ،ت داد همه گقیهها با ووریب اطمینوان
باالی  %86ی نی  13نفر از  15نفر مقرد تییید قرار گرفت.
یافته های این تحقیق پس از دو بار گردش1پرسشنامه در میان خبرگان و با اصوالحات و
یا اعالن اقناع از سقی آنها در جدول به شر زیر ارائه میشقد:

 . 1بهجهت طقالنی بقدن متغیرها و شاخصهای پژوهش و ورورت مراعات چارچق
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ت یین شده فصلنامه بورای ارائوه

مقاله ،بهویژه استاندارد بقدن ت داد صفحات ،از آوردن جداول دور اول و دوم پرهیز شد و صرفا بوه ارائوه جودول دور
نهایی بسنده شد.

جدول شماره د )2يافتههاي ناشي از تجزيه و تحلیل آماري
ویژگيهای سازمان و سازماندهي در جنگ با یك

نسبتا

موافق

مخالف

1

تمرکز تقانائیهای خقدی روی نقا و ف محقری دشمن

2

نگرش سیستمی و حسب مقرد اقتضائی و یا وو یتی


93/4


0


6/66

3

متکی بر عناصر قدرت ملی

4

سازماندهی سلقلی


86.66

0

0

6/66

6/66

5

مجازی سازی محیط

93/4

0

6/66

6

ایجاد سلقلها به تناسب نقا و ف دشمن

100

0

0

7

اختصاص سلقلهای مقجقد به تناسب نقا و ف دشمن

93/4

0

6/66

8

سازماندهی بر اساس واحدهای رزمی کقچک و خقدکفا

9

محقل کردن مناطق حساس به یگانهای مت دد و کقچک


93/4

0

0

0

6/66

10

چندمنظقرهگی

93/4

0

6/66

11

متکی بر فرهنگ عاشقرایی و شهادت طلبی

86/7

6/66

6/66

12

هقیت انقالبی

86.66

6/66

6/66

13

ایجاد محیط خال

100

0

0

14

امکان گسترش در خقد

93/4

0

6/66

15

اتصال به مردم

16

ایجاد سازمانها /یگانهای مجازی


86.66

0

0

0

13.33

17

تقان خقد ترمیمی

100

0

93/4

0

6/66

100

0

0

0

0

0

0
6/66

ردیف

قدرت ناهمتراز

18

قابلیت انقبا

19

چابک و من طف

20

حسب مقرد تخصصی (تکمنظقره ) و یا چندمنظقره

21

خقداتکا بقدن واحدهای رزمی

100

22

خقدبسندگی در زمینه پشتیبانی

93/4

0

23

قابلیت خقد شکلدهی و یا خقد ترمیمی

93/4

0

6/66

24

ومن رعایت سلسلهمراتب ،ساختار تخت با حذ

86.66

6/66

6/66

25

طراحی بخشی از سلقلها بهصقرت آشکار و بخشی پنهان

100

0

0

26

مستمرسازی کسب ،تقلید ،پردازش و تقزیع دانش

27

استقالل سلقلها


93/4


6/66


0

28

سازماندهی بر حسب اقتضائات

100

0

0

سطق زائد
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و انبسا حسب شرایط

موافق
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ویژگيهای سازمان و سازماندهي در جنگ با یك

نسبتا

موافق

مخالف

29

تشکیل فرماندهیهای منطقهای

93/4

6/66

0

30

بخشی از سازمان آشکار و بخشی از آن هستهای و مخفی

88.24

0

11.76

ردیف

قدرت ناهمتراز

موافق

در جمعبندی  13گقیه  5 ، %100گقیه  %93.33و  12گقیه با  %86.66موقرد مقافقوت
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قرار گرفتند .با تقجه به اینکه  10گقیه با  1نفر نسبتاً مقافق و  3گقیه با  2نفر نسوبتاً مقافوق
میتقانستند در دور سقم به سمت مقافقت کامل میل کنند ،اما بهدلیل محودودیت در امکوان
مراج ه مجدد به همه خبرگان ،بههمین نتیجه بسنده شد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
هد

اصلی این پژوهش احصای ویژگیهای سازمان و سوازماندهی در جنوگ بوا یوک

قدرت ناهمتراز است؛ چرا کوه بررسوی مطال وات پیشوین بیوانگر آن اسوت کوه در ادبیوات
مقوقع ،پژوهش یکپارچهای که بهصقرت خاص و با در نظر گرفتن مالحظات مربوق بوه
این مقوقع ،صقرت گرفته باشد ،وجقد ندارد .نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سوازمان
و سازماندهی در جنگ با یک قدرت ناهمتراز و نامتقارن ،باید از ویژگیها و مشخصههوای
زیر برخقردار باشد که تک تک این نتایج به نقعی یافتههای جدید پژوهش بهشمار میآیود
که مشتملبر پیشنهادهای پژوهش نیز میشقد:
 .1سازمان و سازماندهی باید امکان تمرکز تقانائیهای خوقدی را روی نقوا وو ف
محقری دشمن ،فراهم کند.
 .2سازمان در شرایط جنگ نامتقارن بر اساس نگرش سیستمی وحسب مقرد اقتضائی
و یا وو یتی باید طراحی شقد.
 .3سازمان باید متکی بر عناصر قدرت ملی طراحی شقد.
 .4سازماندهی باید سازماندهی سلقلی باشد.
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 .5سلقل ها باید چابوک ،من طوف و حسوب موقرد تخصصوی (توک منظوقره ) و یوا
چندمنظقره باشند.

 .6مجازیسازی محیط برای فریب دشومن مسوتلزم مودیریت وسواز وکوار مشوخص
است.
 .7به تناسب نقا و ف دشمن (نقا آسیبپذیر اساسی) باید سلقلهایی ایجاد کرد
و یا از سلقلهای مقجقد بدان امر اختصاص داد.
 .8سازماندهی بر اساس واحدهای رزموی کقچوک و خقدکفوا ،مقجوب انبوقهسوازی
اهدا

برای دشمن و درنتیجه باالرفتن وریب حفظ نیروهای خقدی خقاهد شد.

 .9میتقان به یگان های مت دد و کقچک ،مناطق حساس مت دد و در نتیجه ،عور

و

عمق بیشتری (پقشش سرزمینی) را محقل کرد.
 .11سازمان باید متکی بر فرهنگ عاشقرایی و شهادت طلبی طراحی شقد.
 .12سازمان باید در ایجاد محیط خال و در پرورش افراد خال مؤرر باشد.
 .13سازمان رزم در جنگ نامتقارن باید بهگقنه ای طراحی شقد که امکوان گسوترش را
در خقد داشته باشد.
 .14اتصال به مردم امکان و قابلیت تکثیر نیروهای مسلح را فراهم میسازد.
 15ایجاد سازمانها /یگانهای مجازی (سازمانهایی که هقیت جم ی فیزیکی ندارنود
اما به عنقان یک سازمان ،هد

خاصی را دنبال میکنند ،نظیور یگوان هکرهوا ) در

افزایش تقان مؤرر است.
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 .10چندمنظقرهگی باید در قابلیتهای سازمان ت ریف شقد.

 .16سازمان باید به گقنه ای طراحی شقد که تقان خقد ترمیمی داشته باشد.
 .17سازمان باید حسب شرایط به طقر وربانی بزرگ یا کقچک ( منقبض و منبسوط )
شقد.
 .18برای افزایش قابلیت پاسخگقئی سریع وارربخش به نیازهای متغیر صحنه درگیوری
با دشمن خقداتکا بقدن واحدهای رزمیوروری است.
 .19در جنگ ناهمتراز خقدبسندگی در زمینه پشتیبانی ی نی عودم وابسوتگی یگوان بوه
پشتیبانی نیرویی ،تجهیزاتی و آتشهای یرسازمانی ،برای انجام میمقریت محقلوه،
در یک دوره زمانی وروری است.
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 .20قابلیت خقد شکل دهی و یا خقدترمیمی در مقاجهه با چالشها و متغیرات محیطی
وروری است.
 .21سازمان باید ومن رعایت سلسله مراتب ،دارای ساختار تخوت بوا حوذ

سوطق

زائد باشد.
 .22در طراحی وسازماندهی سلقل ها باید ومن درنظرگرفتن بخشی از ققاعد و اصقل
فصلنامه علمی مطال ات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

مشترک وآشکار ،بخشی را نیز به خالقیت وابتکار و ققاعد پنهان خاص آن سلقل
اختصاص داد.
 .23سازمان وسازماندهی در جنگ نامتقارن باید به گقنهای طراحوی شوقد کوه مقجوب
آسانسازی ومستمرسازی جریان کسب ،تقلید ،پردازش وتقزیع دانش شقد.
 .24استقالل سلقلها باید در حدی باشد که نخست ،خقد امکان اقدام مستقل را داشوته
باشند ،وانگاه در صقرت انهدام به کل سازمان لطمهای وارد نشقد.
 .25واحدهای رزمی را باید حسب اقتضائات (نقا و ف دشمن ونقا ققت خوقدی
براساس جغرافیای منطقه درگیری ،کمیت و کیفیت جم یت ،سال ها و تجهیوزات
دوطر

و )...سازمان داد.

 .26برای افزایش قابلیت پاسخگقئی سریع و ارربخش به نیازهای متغیر صحنه درگیری
با دشمن ،تشکیل فرماندهیهای منطقهای وروری است.
 .27در مرحلهی اشغال سرزمین ،بخشی از سوازمان مویتقانود آشوکار و بخشوی از آن
هستهای ،مخفی و مردمی(از مردم و با پقشش مردم) باشد.
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فهرست منابع و مآخذ


امام خمینی (ره) ،)1368( ،صحیفه اما  ،مقسسه تنظیم و نشر آرار امام خمینی.



امام خامنه ای ،قابل دسترس در سايتhttps://farsi.khamenei.ir :



ابن اریر ،علی بن محمد ( ،) 1385الکامل في التاريخ ،دار صادر ،بیروت ،ترجمه به سال  ، 1381قم.



از ندی ،علیروا و روشندل جلیل ( ،)1374مسائل نظاميو استراتژير معاصر ،سمت،تهران.



استقنر ،جیمز ( ،)1375مديريت ،ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسانیان ،مقسسه مطال ات و
پژوهشهای بازرگانی ،چاپ اول.



ابن مزاحم ،نصر ( ،)1366پیکارصفین ،ترجموه پرویوز اتوابکی ،سوازمان انتشوارات و آموقزش
انقال

اسالمی ،تهران.



بقفر ،آندره ( ،)1366مقدمه اي براستراتژي ،مس قدکشاورز ،دفترمطال ات سیاسی و بوینالمللوی
وزارت خارجه جمهقری اسالمی ایران ،چاپ اول.



پیترز ،جان ( ،)1378معماري نظامي امريکا بر پايه نظم نوين جهاني ،ترجمهسیدحسین محمدی
نجم ،دوره عالی جنگ سپاه ،تهران.



تافلر ،آلقین ( ،)1375موج سو  ،ترجمه مهدی بشارت ،انتشارات اطالعات ،تهران.



تزو ،سقن ( ،)1359هنر جنگ ،ترجمه حسن حبیبی ،انتشارات قلم.



حافظ نیا ،محمد روا ( ،)1385اصول ومفاهیم ژئوپلتیر ،انتشارات پاپلی ،تهران.



حبیبی ،آرش؛ ایزدیار ،صدیقه؛ سرافرازی ،اعظم ( ،)1393تصمیمگیري چندمعیاره فازي ،رشت ،کتیبه گیل.



حیدری تفرشی و همکاران ( ،)1381نگرشي نوين :به نظرياات ساازمان وماديريت درجهاان
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بقتقل ،گاستقن ( ،)1364تتبعي در ستیزه شناسي ،حسن پقیان ،انتشارات چاپخش.

امروز ،انتشارات فراشناختی اندیشه ،تهران.


دراکر ،پیتر ( ،)1386چالشهاي مديريت در سده  ،21ترجمه عبدالروا روائی نژاد ،مؤسسه فرا



دورانت ،ویل ( ،)1367تاريخ تمدن ،ت رجموه احمود آرام ،علوی پاشوایی و آریوان پوقر ،سوازمان
انتشارات و آمقزش انقال



اسالمی ،تهران.

رابینز ،استفن ( ،)1376تئوري سازمان دساختار طراحي کاربردها) ،ترجمه سید مهدی الوقانی و
حسن دانایی فرد ،انتشارات صفار ،چاپ اول.



راچلین ،رانه و دمچاک ،کریس ( ،)1374جنگ خلیج فارس :پیامدهای تکنقلقژیکی وسوازمانی،
ترجمه کروه مطال ات جنگ ،مجله سیاسات دفااعي ،پژوهشوکده علوقم دفواعی –اسوتراتژیک
دانشکاه امام حسین (ع) ،شماره  ،4پائیز 1374
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روائیان ،علی ( ،)1379سلقلگرایی ،مديريت و توسعه ،شماره 1379 ،6

فصلنامه علمی مطال ات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400



روائیان ،علی ( ،)1380مباني سازمان و مديريت ،سمت ،چاپ سقم 1380



روائیان ،علی ( ،)1379تجزيه و تحلیل و طراحي نظا  ،سمت ،تهران.



زاهدی ،شمسالسادات ( ،)1374تجزيه و تحلیل نظا ها و روشها ،دانشگاه پیام نقر ،تهران.



زیدان ،جرجی ( ،)1382تاريخ تمدن اسال  ،ترجمه جقاهرالکالم ،امیرکبیر ،چاپ دهم.



سنجابی ،علیروا ( ،)1375استراتژي و قدرت نظامي ،پازنگ تهران ،چاپ اول.



سنگه ،پیتر ودیگوران ( ،)1383رقص تغییر :چالشهاي تغییار پايادار در ساازمان يادگیرناده،
ترجمه علینقی مشایخی و دیگران ،تهران ،آتنا.



صفقی ،سید یحیی ( ،)1384اصول و مباني جغرافیاي نظامي ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران.



عزتی ،عزت اهلل ( ،)1379ژئو استراتژي ،انتشارات سمت ،تهران.



کالگر ،ریچارد ( ،)1380استراتژي و وضعیت نیروي امريکاا در قارن بیسات ويکام ،ترجموه
احمدروا تقاء و داود علمائی ،دافقس سپاه (دوره عالی جنگ).



کرفلد ،مارتین فان ( ،)1384هنرجنگ ،جنگ وانديشه نظامي ،ترجموه عبدالمجیدحیودری ،سوپاه
پاسداران انقال

اسالمی ،مرکز برنامه ریزی وتیلیف کتابهای درسی.



کاظمی ،سید علی اصغر ( ،)1378روابط بین الملل در تئوري و عمل ،نشر ققمس ،چاپ سقم.



کالینز ،جان.ام ( ،)1370استراتژي بزرگ ،کقروش بایندر ،دفترمطال ات سیاسی و بین المللی ،تهران.



کرینر ،استقارت ( ،)1385ديدگاههاي کلیدي در مديريت ،ترجمه محمدعلی حسین نوژاد ،دفتور
پژوهشهای فرهنگی.



کقردییر ،شروود ( ،)1369نیروهاي واکنش سريع امريکا ،گروه مترجمین ،نشر ققمس جلد اول،
تهران ،مهر.



گری ،کوالین ( ،)1378سالح جنگ افروز نیست ،سیاستها ،استراتژيهاا و فنااوري نظاامي،
ترجمه حمید علیخانی ،دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه ،تهران.



ماندل ،رابورت ( ،)1379چهره متغیر امنیات ملاي ،پژوهشوکده مطال وات راهبوردی ،انتشوارات
پژوهشکده مطال ات راهبردی ،چاپ دوم.1379 ،



مقرهد ،گریفین ( ،)1380رفتار سازماني ،ترجموه سوید مهودی الوقانی و المرووا م موارزاده،
انتشارات مروارید.
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میر سپاسی ،ناصر ( ،)1380مديريت استراتژير منابع انساني و روابط کار ،انتشارات میر ،چاپ
نقزدهم.



میر حیدر ،درّه ( ،)1380مباني جغرافیاي سیاسي ،سمت ،تهران.



مینتز برگ ،هنری ( ،)1371سازماندهي پنج الگوي کار ساز  ،ترجمه ابقالحسن فقیهی ،حسوین
وزیری سائقی ،مرکز آمقزش مدیریت دولتی.



وتر ،واهر ( ،)1374مديريت نظامي در نیروهاي پیامبر اکر دص) ،ترجمه اصغر قائودان ،نشور
مدیر ،چاپ اول.



هال ،ریچارد ( ،)1384سازمان ،ساختار ،فرآيند و ره آوردها ،ترجمه سیدمحمد اعرابوی و علوی
پارسائیان ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.



هربرت جی هیکس و سی .ری .گقلت ( ،)1368تئوريهاي سازمان و مديريت ،ترجموه گقئول
کهن ،جلد اول ،اطالعات ،تهران.
فردا.



هیبلز گری ،گریس ( ،)1381جنگ پستمدرن ،سیاست اوین درگیری ،ترجمه احمد رووا تقواء،
دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقال

اسالمی ،دورة عالی جنگ.
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هسلبین ،فرانسیس و دیگران ( ،)1378سازمان فردا ،ترجمه مهندس فضل اله امینی ،مؤسسه نشر
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