
 

 
 ملي امنیت علمي فصلنامه

 0011 پايیز ،ويکمچهل شماره ،يازدهم سال

  93-87 صفحات از دوم مقاله
 

 مسلح یروهاین در تیریمد و یفرمانده یراهبرد شکاف لیتحل :پژوهشي مقاله

 یاسالم انقالب نیامامۀ شیاند بر یمبتن
20.1001.1.33292538.1400.11.41.2.0 

    2مهران کشتکار هرانکی، 1آبادیامین غیور نجف

 93/13/33 پذيرش: تاريخ 09/18/33 دريافت: تاريخ

 چکيده
تروان و  اک گرا  او  انالر ا امر می     بانسر  تررن  اکاران اعرا  و امنیر  مری     عنوان اصلینیروهای مسلح به

هرا بلرا از   گا   نترمهماولی  و  ازجملههای اعاعی و امنیتی خوا کا اک حدّ تراز انال ا ام می اکتالا اهند. آمااگی

 مسلح یروهاینو وضعی  مطلوا ئه طرنق اک ان  کامتا، منجش شکاف میان وضعی  موجوا تصمیم و اکا هرگونه

 مثابره بره و مدنرن   عرماندهی اه نیآنجاو از  ام اعاعی و امنیتی های عرصه خصوصهای گوناگون بهاک عرصه

 اک  نرنمرد  و یعرمانرده  یکاهلرا شکاف ایتحل تحالیق اکائه ن ا، هدف اصلی ام مسلح  نیروهای محوک و بستر

 ی ام .ام م انال ا  یامامۀ شناند بر یملتن مسلح یروهاین

گیری نمواه و بر ملنرای کو  تحلیرا محتروای ای ری،     پژوهش حاضر از کاهلرا پژوهشی آمیختۀ ااتشاعی بهره

اآوکی و برا  گرر  0431ترا   0431امامی  انال ا ام می طری برازه زمرانی     تدابیر و هاا یپ های الز  کا از بیانات،اااه

 001موکا، ادگذاکی نمواه ام  اه منجر به تولید  4013، ابدا  به MaxQDA12اعزاک تحلیا ای ی امت ااه از نر 

عاما ااکای ماهیر    14از بی  ان  عواما،  نظرانصاحبن رۀ خلرگان و  31عاما گراند. براماس نظر جامعه آماکی 

تشرکیا  پر  از    نر نهاز ااکای ماهیر  تهدنرد بوانرد. اک   عاما نیر  00عاما عرص  و  40عاما ضعف،  00بوت، 

های اکزنابی عواما ااخلی و خاکجی و ترمیم نموااک اکزنابی و تعیی  موبعی  کاهلرای مشرخ  شرد اره    ماترن 

نیروهای مسلح اک وضعی  موجوا اک منطاله تهاجمی خ یف براک ااکند و برای کمیدن به وضعی  مطلوا )ناحیره  

 .ام های آن الز  اا کونکرا به حدااثر کماندن عواند و مزانای ناشی از نالاط بوت و عرص تهاجمی شدند(، انتخ
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 مسئله بيان و مقدمه

 ،امنیرر    وی  اعرراو ترر م بسترمررازینیروهررای مسررلح اک کاهلرررای جانارراه و نالررش 

 هرای اک حروزه  خصروص بره نیروهای مسلح اک گا  او  انال ا امر می   انکاکناپذنر ام .

برندگی اشروک بره   کوندگی انال ا و پیشاه تداو  پیشکا عصا نوننی  امنیتی بانداعاعی و 

ام  برا ااکبسر  منونرات و تردابیر امرامی       ماز مم  اهداف و امتاوکاهای واال و تمدن

 ی خوا باشانند.به کو، انال ا ام می

تروان اکناعر  اره نیروهرای مسرلح      مری  امامی  انال ا ام می،با نااهی به عرمانشات 

، هرا آن مرتجر   یهرا کغم خوام  شیطانی نظرا  مرلطه و صهیونیسرم و عاللره    بهبانس  می

حرا  و   کاهلرای یهاضروکتو امنیتی خوا کا جزو  بدکت اعاعی و اکتالای الون  مستمرت

نرد اره   اهباکها عرموا ()مدظله یاخامنهاننکه عرمانده معظم اا بوا اما   ازجملهند. بدان هآنند

مشراهده   نشانشده به ااکائه یهاو اک گزاک  اعتدیاه ات اق م یتوان یمالداک از اکتالا ن به ا

لره  ظمٌ. همچنی  مع(3/1/31 موکخ اک مسلح نیروهای اا متاا محتر  )به نالا از کئی  یستندشوا، بان  نیم

اگر المان کا به آنچه اه تاانون به ام  آوکانم، خو  انیم، »عرمانند: اک جای اناری می

شکس  خواهیم خوکا؛ اگر توبف انیم، به عالب پرتراا خرواهیم شرد؛ اگرر اچراک غرروک       

شونم، اچاک عُجب و خواشا تى شونم، به زمی  خواهیم خوکا... من  الهى انر  امر ...   

توانیم به بله برمیم... ما هام  اه مىممنو  ام ... با ان  ممنوعی  اک کاه پیشرع ، توبف

 .(03/4/30، (العالی)مدظله یااما  خامنه)« انم؛ با آن عاصله ااکنم!هنوز به بله نرمیده

 یاماماً محوک اصرل »از طرعی، با توجه به عرمانش عرمانده معظم اا بوا ملنی بر اننکه 

و  نیو اراکآ  یرمسرلح، تر     یروهرای آنچره اره اک ن    . همهام یمسلح، عرمانده یروهاین

ارم ا رر    یاکبسر  نرا  ا رر یو پوچ و بر  یچه یال اک حال ی،ااکا، بدون نظا  عرمانده یبُرندگ

گیری و اکائه تصمیم هرگونهبلا از  ؛ بنابران (33/01/13، (العالی)مدظله یااما  خامنه)«خواهد بوا

اره امراس و محروک اصرلی      مسرلح  یروهرای ک نا نرن و مرد  عرماندهیالز  ام  طرنق 

نابی و میزان عاصرله ترا وضرعی  مطلروان مردنظر امرامی        ، وضعی ام  مسلح یروهاین

 اندنشی نموا.انال ا ام می مشخ  گراا تا بتوان برای جلران ان  شکاف چاکه
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 ی امرام  نشهبر اند یمسلح ملتن یروهایاک ن نرن و مد یعرمانده یکاهلراتحلیا شکاف 

 یروهرای ن یاک مطوح کاهلررا  ینانهبواب  نینگراآکمان موجب امک به انجاا یال ا ام مان

و همچنی  امک بره جلروگیری از    اعزاهمو  هدعمند یریگجه نی و همسو و انجاا مسلح

گرراا اره ضرروکت اکائره آن کا م راعف      مری  نرمغرا نا  موازیاکائه اهداف و  ناریبخشی

 نماند.می

الز   مسرلح  یروهرای اک ن نرن و مرد  یعرمانرده  مازی جه  اکتالایبنابران  برای بستر

 ایر تحلننکه چنری   به ای مناملی اک ان  موضو  اکائه شوا. نظر شکاف کاهلرا ایتحلام  

برامراس   صوکت مدون، منامب و مالت ی اکائه نشده امر ؛ بنرابران   ای بهیشکاف کاهلرا

مردون و منامرب    یکاف کاهلررا شر  ایر تحلگ ته، مس له اصلی تحالیق، عالردان  پیش لبمطا

ی امر . از  انالر ا امر م    یامام شهنبر اند یمسلح ملتن یروهایاک ن  نرنو مد یعرمانده

 یروهرای اک ن نرن و مرد  یعرمانرده  تحلیا شرکاف کاهلررای  »یق تحال یاصل کو هدفان  

نرابی بره آن بانرد بره     ام  اره بررای امر    « یانال ا ام م ی امام نشهبر اند یمسلح ملتن

 زنر پامخ اااه شوا:  االتمؤ

 چاونه ام ؟مسلح  یروهایاک ن نرن و مد یعرمانده وضعی  موجوا .0

 ی امرام  نشره بر اند یمسلح ملتن یروهایاک ن نرن و مد یعرمانده وضعی  مطلوا .3

 ی چیس ؟انال ا ام م

 

  . مباني نظری1

   شناسيپیشینها 

ات گونراگون انجرا    تح  عنوان تحلیا شکاف اک موضوع مختل ی هایپژوهش تاانون

هانی نیز اک موکا عرماندهی و مدنرن  صروکت پذنرعتره اره    گرعته ام . از طرعی پژوهش

انرد، امرا پژوهشری برا     به انلا  مستندمازی وضعی  موجوا نا ترمیم وضعی  مطلوا بواه

 نشره برر اند  یمسرلح ملتنر   یروهایاک ن نرن و مد یعرماندهکاهلرای  تحلیا شکاف»عنوان 

 از: اندعلاکت شدهانجا  هایناع  نشد. اک ان  کامتا برخی پژوهش« یا ام مانال  ی امام
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 الاروی »کمراله ااتررای خروا تحر  عنروان      اک  043۱اک مرا   ااتر محمد احردی   -

 انرران .ا.ج نظرا   تجراکا  تدون  طرنق از مسلح نیروهای اک مدنرن  و عرماندهی کاهلرای

نابد اه: اماس ااتررن   به ان  نتانج ام  می «امامی بانون و عالیه والن  گ تمان براماس

گرانی و اتکای بره  های عرماندهی و مدنرن  اک نیروهای مسلح کا انمان، معنون و میام 

بره   هرا آنهای مهم مؤل ه ازجملهاهند و کهلری معنوی و مدنرن  جهاای مرا ، تشکیا می

هرای انر    هم شراخ  ، ت   و عداااکی از اصحنه اککوند و صمیمی ، ح وک شماک می

همچنی  انشان و همکاکان  اند.گرعته شده به ااکها هستند اه عم ً اک نیروهای مسلح مؤل ه

الاروی کاهلررای عرمانردهی و مردنرن  اک     های مؤل ه»ای با عنوان اک مالاله 0431اک ما  

محروکی و مکتلری بروان، مرامری بروان،      معنون « نیروهای مسلح جمهوکی ام می انران

الاروی کاهلررای   هرای  طللی کا از اهرم مؤل ره  رن  و کهلری مالتدک و انال بی و شهااتمدن

 ااند.می عرماندهی و مدنرن  اک نیروهای مسلح ج.ا.انران

الاروی  »ای برا عنروان   مالالره  0433و همکراکان اک مرا    ص ا ااتر خسرو ام ندناکی -

به ان  نترانج امر     «العالی(ظلهمد) یاعرماندهی مطلوا از منظر عرمانده اا بوا اما  خامنه

گرانی اره اک تمرا    پذنری، کعان  نظم و بانوننابد اه: ع وه بر مواکای مانند مس ولی می

خرواهی، ع رانا   شروا، عناصرری ماننرد آکمران    های انیا کعان  میماختاکهای مانر اکتش

شنامی اشم  زا، عدال  و مساوات،اخ بی، توجه به امتحکا  ماخ  اکون و ابتداک اکون

 زنستی نیز نه ته ام  اه مخت  نظا  مالدس جمهوکی ام می انران ام .و مااه

مردنرن  و عرمانردهی   »ای تح  عنوان اک مالاله 0431اک ما  الدننی ااتر مجید زن  -

ااکا اه براماس بیان می« العالی(مدظله) یااک نیروهای مسلح از اندگاه ح رت اما  خامنه

مدنرن  و عرماندهی اک نیروهای مسرلح برامراس گ تمران مالرا  معظرم      بعاا نتانج تحالیق، ا

براوک بره خردا، براوک بره خروا، براوک بره ااکانران،           علاکت امر  از:  العالی(مدظله) یکهلر

 کنزی، بسیج مناب ، هدان  و کهلری، هماهنای و انتر  و نظاکت.گری، برنامهانال بی

 عرمانردهی  مرازی م هرو  »ای برا عنروان   لره اک مالا 043۱منصوک خیرگو اک ما  ااتر  -

 هرای اکزشری  ونژگری نابرد اره:   به ان  نتانج ام  می« کهلری معظم مالا  منظر از مطلوا
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 برا  اره  گرراا مری  اعراعی  کوحیره  تالونر   و اومتیمیه  احساس انجاا موجب عرماندهی

 یره کوح و اعتمراا  انجراا  مالولره  مرازمانی،  گرر مداخلره  شرانط و ایعواما زمینه مشاکا 

 از حاصا نتیجه شوا.می آجا نظامی بدکت به اکتالای منجر و اراه تالون  کا پذنریاطاع 

 گرانی،اکز  و اننی باوک اعتالاا و تالون  باعث آجا مازمان اک ایمالوله چنی  گیریشکا

بره   اتکرا  هرا، م موکنر   و اهرداف  کامرتای  اک حرار   اکونری،  خواا رانی  و خوابراوکی 

 خواهد مختی برابر اک پذنریانعطاف کوحیۀ و پذنریانطلاق و کیمازگا عرای، هایبابلی 

 .بوا

 

   شناسيمفهوما 

 تحلیل شکاف

ن  اکنهااز تعرنف وضعی  ععلی، تعرنف وضعی  مطلوا )موکا انتظاک( و  علاکت ام 

هرای  . تحلیا شکاف نکی از کو (Elderdge, 2004: 83)منجش شکاف بی  ان  او وضعی  

. اک تحلیرا شرکاف هردف    (33۱: 0411احمدی، )علی ام وتحلیا کاهلرای نهزتجاک  مؤ رم ید و 

شنامانی و تحلیا شکاف بی  وضرعی  موجروا مرازمان و وضرعی  مطلروا آن اک حروزه       

مربوط ام  تا بتوان با ناعت  کاهکاکهای نرو و منامرب انر  شرکاف کا پوشرش ااا. اکوابر        

ن اک آن برراک ااکنرم و مکرانی اره اک نظرر      اانوتحلیا شکاف، تعیی  عاصله بی  مکانی اه هم

 .(03: 0434)باممی و همکاکان، ااکنم به آنجا برمیم جه  شنامانی کو  طی ان  عاصله ام  

 

 تحلیل شکاف راهبردی

 ایر تحلبه منجش شکاف میان وضعی  موجوا و وضعی  مطلوا اک مطوح کاهلررای،  

مان پیش از اننکه کو  خروا کا بررای   . هر ماز(333: 0433)غیوک، شوا ی گ ته میشکاف کاهلرا

ای الی و ناگهانی تغییر اهد، باند بداند اه اک چره نالطره   طوکبهکمیدن به نک مالصد مطلوا 

توان تعیی  ارا اره بانرد چره    . با تحلیا شکاف کاهلرای می(Elvekrok, 1997: 262)براک ااکا 

بعد از انجا  تحلیا شرکاف بانرد   ااک مت اوتی انجا  ااا تا به اهداف ونژه ام  ناع . اکواب  
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بره علراکت   ؛ (Dimitriadis, 2008: 501)هرا ترتیرب ااا   نوعی برنامه اجرانی برای حذف شکاف

توان شکاف میان وض  موجوا و وض  مطلوا کا شنامانی ارا و برامراس عمرق   یمانار 

 برره ارراکیشنهااشررده کا برررای ارراهش شررکاف پشررکاف و عوکنرر  موضررو ، کاهکاکهررای 

هرا و  وتحلیرا عرصر   نهتجز. اک تحلیا شکاف، امتراتژنس  با (Moratalla, 2012: 347)برا

تهدندها و نالاط بوت و ضعف، عاصله و شکاف بی  وضعی  مطلوا و وضرعی  موجروا   

بسرا تعرداا   اند. اگر شرکاف ممکر  زنراا باشرد، چره     یم)امتمراک کاهلرا جاکی( کا تعیی  

گیرا. بدنهی ام  انردازه شرکاف، مهرم بروان و     یمها موکا برکمی براک حابیشتری از کاه

هرا تر  یر   حرا باوک به اننکه امکان ااهش و کع  آن وجوا ااکا، اک تمرارز کوی برخری کاه  

اره عاصرله شرکاف انردد برواه و مهرم نلاشرد، توجره         گذاکا و بررعک  اک صروکتی   یم

 .(33۱: 0411احمدی، )علیشوا یمهای انار متمراز حاها بر کوی کاهامتراتژنس 

 

 يفرمانده

ومیله اکااه شخصی اه آن بدکت بدکتی اه تومط عرمان بانونی خاصی انجاا شده و به

گیرری،  یمتصرم آند. بنابران ، عرماندهی علاکت از ت کر و یاک ااکا، به ععلی  اکمیاک اختکا 

احساس اران و کوحیه ااان، عما اران و اعما  بدکت امر . اک نمرااگرانی عرزاناران،    

یره نیروهرای نهنری، بللری     از الاندهی علاکت ام  از هدان  توأ  با ابتداک با امرت ااه  عرم

وامرطه  عرا ام  براماس بانون و به نکو ابتداک  یاکاخت ی،عرمانده. (31: 0411)صلحی، وندی 

 .(03: 0411، پترنلو) یشغل ی موبع نا ن کتله م موک

 اااکۀ نرو   نرک  کهلررى،   نرو  نرک  معنوى، امر نک عرماندهى، فرماندهى اسبمي:

 یاهمازمان با و کوح و جسم و عما و احساس و نه  به متکى چیز نک و جانلههمه

 عالرط  نظامى . عرماندۀ(33/01/0413، (العالی)مدظله یااما  خامنه)ام   صحیح مازمانىن شکا و

 هلررى ک کا خروا  عرمانردهى  تح  مجموعه بلکه پراازا،نمى امتوک و نامهآنی  اب غ به

 یااما  خامنه)نماند مى هدان  هاآن جسم مانند هم کا هاآنوا  جان و عکر نعنى اند؛مى

 . (11/11/0410، (العالی)مدظله



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 0311ونکم، پانیز عصلنامه علمی امنی  ملی، ما  نازاهم، شماکه چها / 31

 

انرد  ینیروهای مسلح بیران مر   نامهنی آ ۱3مااه  :ترين مسئولیت ذاتي فرماندهاناساسي

 ام  از:   مس ولی  ناتی عرماندهان، کؤما و مدنران علاکت ترن یامام اه

منظوک تعالی بخشیدن به شخصی  ام می و انسانی و ح ر  و اکتالرای   الف: اوشش به

 کوحیه ااکانان ناان جمعی؛ 

 ؛منظوک انجا  م موکن  ناان نا مازمان مربوطا: نیا به بهترن  بازاه به

منظروک جرانازننی و جانشرینی اک موابر      ج: تعلیم و تربی  ااکانان النق و مسرتعد بره  

 .(40: 0413ان لاطی،  ۀنامآنی )لزو 

 

 مديريت

 ی،اهر مرازمان  نرزی، کاک برنامره  یو انسران  یمؤ ر و ااکآمد مناب  ماا یریااکگبه عرانند

و  یبره اهرداف مرازمان    یابیامرت  یو انتر  امر  اره بررا    ن مناب  و امکانات، هدا یجبس

 .(1: 0430 نیان،)کضا گیرایموکابلو ، صوکت م یبراماس نظا  اکزش

 

 صول و وظايف مديريتا

 عانو  چهاکاه اصا کا اکباکه مدنرن  بیان ارا:

. 1. وحدت کهلری؛ ۱. وحدت عرماندهی؛ 3. نظم و ان لاط؛ 4. اختیاک؛ 3. تالسیم ااک؛ 0

. 01اختیاکات؛  مراتبملسله. 3. تمراز؛ 1. پااا ؛ 1اولون  ص ح عمومی بر مناع  عرای؛ 

. 03. ابتکاک عما زنرامرتان و  04نا پانداکی ااکانان؛  .  لات03. برابری؛ 00کعان  ترتیب؛ 

 .(Fayol, 1930: 56)تالون  کوحیه 

هرای مردنران از   یر  ععالنلاً اک تما  متون مدنرن ، نونسندگان برای تشررنح  تالرامروزه 

اه بر کوی تعداا ان  وظانف و نحروه   هرچندانند. یمبندی وظانف مدنرن  امت ااه یمتالس

نداکا ولی بر کوی چهاک وظی ره نرا اراکارا مردنرن       وجوااجما  ااملی  هاآنی بندامته

)مالیمری بره    ی، هدان ، انترر  اهمازمانکنزی، از: برنامه اندعلاکتبیشتری ام  اه  نظرات اق

 .(31: 0433نالا از ناگندکا، 
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اره مسرتند    ام آن  ندانو عر « نرنمد»آن بخش از  یام م  نرنمد مديريت اسبمي:

بوان برر   یکا اک ملتن ها نرنمد ارنآن با ا زنباشد و وجه تما و مناب  ام می یلها یبه وح

مطلق و  اب  و  ،یمتعال یهابوان بر اکز  یانسان از انسان، ملتن یاشنلوا نظا  بهره ،یوح

اره   یتنرنمرد  .(03 :0411 ،ی)بلراا  ااندیها مارام  و شراع  انسان ،یتعال نهامتواک بوان بر پا

و مطرابق اتراا و مرن  و     دنر ( کا عرراهم نما ریاهلل المص یموی اهلل )الکشد انسان به نهیزم

( و علرو  و عنرون و   الس  همیو امامان معصو  )عل علیه وآله( اهللی)صل املریو کو  پ رهیم

محوک و مداک  کننظا  اک ابعاا مختلف، همانند  کنبه اهداف  دنیکم یبرا ،یتجاکا بشر

بره نالرا از مرازمان امروک اااکی و      0۱3: 0431)جونلراکی،   نرد نگو یام م  نرنمد و بطب عما اند کا

 .(03: 0413امتخدامی، 

عرد   ، (31: 0413و همکراکان،   ی)انصراک گرانری و خردامحوکی   انمان اصول مديريت اسبمي:

تالد  برر خردا و کمرو ، وحردت و همراهنای اک مردنرن ، مردنرن  برامراس اختیراک و          

اماس تمک  و بصیرت نیروها، مدنرن  براماس شانستای، مردنرن   مس ولی ، مدنرن  بر

نیا، )ماجدییگذاکهدفنی اک گراآخرتبراماس عدال ، مدنرن  براماس مشوکت و تواا، 

)انصراکی و  ، عما و ت  ، هدان  و کهلری، بشاکت و انذاک، تعلیم و تعلّم مستمر (011: 0414

 .(043-013: 0413همکاکان، 

 

 اسبميمباني مديريت 

 های زنر ام :ملانی مدنرن  ام می ااکای ونژگی

 .(30:0413خاتمی، )بائا بوان به نظا  حمد و تشکر؛ حمد؛ ت کر و تشکر؛ تالوا و نظم 

 

 يانقب  اسبم ینامام انديشه

 هرای یرا  پیر، بیانرات، احکرا  و   ترداب  ،از اناک هم براک ااان همه آکا، نظرات، کهنمواها آنچه

 شروا ینظر حاصا م اک موضو  موکا نکدنارها با آن یقو منجش و تطل یام م انال ا ی امام

اک  ناناز اانشرجو  نکری بره مرؤا     مدظله() یپامخ مالا  معظم کهلر. با عنان  به (4۱: 0433)غیوک، 
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اکمر  امرتنلاط از    کو اک مروکا   (مدظلره ) یا، اما  خامنره 1/1/0411انداک اانشجونی موکخ 

 .(44: 0434زااه، )محمدعلید کا مطرح عرموان یوهش ی هم (کهح رت اما  ) یاناتب

 

 مسل، یروهایدر ن يريتو مد فرماندهي

کنرزی، هردان  و کهلرری،    اهی، برنامره مجموعه تدابیر عرماندهی و مدنرنتی اک مازمان

 یروهرای ن هرای منظوک تحالق کمال  و اجررای م موکنر   نظاکت و انتر  نیروهای مسلح به

 .(31: 043۱)احدی،  ام  مسلح

بینى نعنى ت سیر و تحلیا جهران و تعیری  خطروط اصرلى چهرره      جهان یني:بجهاننوع 

. اک (3۱ :0411)مطهرری،  ام   از مجمو  جهان هستى یهستى و به تعلیر مااه نک برااش  ال

ینی امر می باشرد. از انردگاه    بجهانینی هم باند بجهانعرماندهی و مدنرن  ام می، بهراً 

توحیدی مجمو  عالم نک واحد بیش نیس  با اکتلاط تشکی تی منسجم و تح  ینی بجهان

 .(03: 0434)مکاک  شیرازی، ام حاامی  اهلل؛ نعنی عرمانده اا عالم خداوند 

نخس ، خداونرد  ام می  همنش  بدکت اک اندنش منشأ قدرت در فرماندهي و مديريت:

اک علوانر   آن  ناع  مجهز شوا کنشهمتعا  ام  و اگر انسان بخواهد به بدکت ماندگاک و 

های عرای پس  و مالا  نا ونژگی ؛ او ، بدکتم ا پروکاگاک و محل  نسل  به خلق خدا

و ننا بدکت الهی معنرا، اعتلراک و مشرروعی  ااکنرد و اک انر  کامرتا امر  اره         اک طو  

 های بشری مشرو  و همواکه باعث جلب نصرت الهی و امدااهای غیلی برای نراکی بدکت

و  نی)طلاطلرا « وال بوه اال باهلل العلی العظریم  الحو » شواان  خدا و خدم  به بندگان خدا می

 .(13: 0433همکاکان، 

همه باند بدانیم اه تما  اموک و از آن جملره عرتح و نصرر بره امر       : »)که(اما  خمینی 

هریچ صراحب ا رری    « المو ر عی الوجوا اال اهلل» . (0۱۱: 01ج )صحی ه نوک، « خداوند متعا  ام 

 .(333 :0413 ،ملزواکی) مار نات خدای متعا  ؛اک عالم هستی، وجوا نداکا
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 (31: 0433و همکاکان،  نی)طلاطلايريت و مد يقدرت فرمانده يمراتبابعاد سلسله. 0شکل 

 

علی) ( نالش عرمانده و مردنر کا اک جامعره بره     مؤمنانامیر  نقش فرماندهي و مديريت:

کا به هم اکتلاط اااه و از مجمرو    هامهرهو  هااانهد تشلیه اراه ام  اه کشته و نخ گرانلن

 هرا مهرره یومته به وجوا آوکاه ام  و اگر آن کشته از هرم باسرلد،   پهمبهنک واحد  هاآن

 .(433: 0414 ی،)اشتاهند یمپراانده گرانده و هماهنای خوا کا از ام  

نرن ، حوزه و اانره ومریعی، اعرم از   عرماندهی و مد محورهای فرماندهي و مديريت:

کنرزی،  گرذاکی، طررح  های مدنرن  مثا هدفوظانف و مهاکت»، «مکتب و ت کر مدنرن »

امرتعداانابی و  »، «ابزاکهرا »، «ملک عرمانردهی و مردنرن   »، «گیری و...ی، تصمیماهمازمان

هان و مدنران باند از شوا و عرماندو... کا شاما می« اشراف و اکزنابی عملکرا»، «اااکمازی

منطرق و ت کرر عرمانردهی و    »ها برای تحالق م موکن  و اهداف امرت ااه نماننرد؛   ی آنهمه

هرای  یر  موبعاهنردۀ  ام . شکا زنر نشران « عرماندهی و مدنرن »، هسته اصلی «مدنرن 

 .(30: 0433نزای و همکاکان،  نیطلاطلا)از عناصر عرماندهی و مدنرن  ام   هرادا 
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 (33: 0433ی و همکاکان، زان نیطلاطلا)عناصر فرماندهي و مديريت  .9شکل 

 

توان گ   اه نک مردنر و  یمی ال طوکبه ها و وظايف فرماندهي و مديريت:یتمسئول

گیررری؛ از: تصررمیم انرردعلرراکتعرمانررده، اه وظی رره عمررده و اصررلی و کاهلرررای ااکا ارره 

نی و پیشایری؛ جوچاکها انایزه و ابتکاک؛ ی؛ هماهنای و انتر ؛ انجااهمازماننزی؛ کبرنامه

ی اط عرات و آمراک الز ؛ جرذا    آوکجمر  برکمی و اکزنرابی عوامرا پیرروزی و ناارامی؛     

 .(33و  34: 0434)مکاک  شیرازی، نیروهای صالح و تشونق و توبیخ 
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 در فرماندهي و مديريت   مؤثرهای يژگيوصفات و 

اک هرر تشرکی ت نخسرتی  و     انمان به هدف: انمان بره هردف بررای نرک مردنر      .0

ن  شرط موعالی  اوم ، اللته اک نظا  مکتلی ام  ، انمان به هدف مسراوی  ترمهم

 ام  با انمان به مکتب. 

نحاً آمرده امر  و   صرر علم و بدکت: ان  او شاخصره مردنرن  اک بررآن مجیرد      .3

انرد چنانچره اک   یمر گزننش مدنر کوی آن تکیه  مس لهاو اکز  مهم اک  عنوانبه

خداوند او کا بر شما برگزنرد و بره او توانرانی جسرمانی و     »عرماند: یمبالره  موکه

 «.  اهدیمعلمی بخشیده و خداوند حکوم  کا به هرا  بخواهد 

امان  و اکمتکاکی: اک معیاکهای ام می ان  شرط به ضمیمه بدکت بررای همره    .4

   ااکانان و ااکمندان بید شرده امر . اک مروکه نومرف خداونرد اک بررآن چنری       

 «. مرا مرپرم  خزائ  ان  مرزمی  ا  اه م  حاع  و امینم»عرمانند: می

یرد  ت اصداب  تکیه و  مس لهی کوی بدکبهصداب  و کامتی: اک تعلیمات ام می  .3

و ان  بره خراطر نالرش حیراتی آن اک      شوایمشده اه اکباکه امتر موضوعی انده 

بررای  »و مرلم( عرمروا:    اهلل علیره وآلره  صرا اارر  ) زندگی اجتماعی ام . پیغملر 

 هرا آنو اثرت حج و نیکری ارران    هاآنآزمانش مرا  نااه به زناای نماز و کوزه 

 «. بکنید هاآن امان  وبه مرا  نکنید ولی نااه به صداب  

حس  ماباله: انر  شررط مهرم کا اره از مروی همره مجرام  و محاعرا جهرانی و           .۱

السر  ( اک  یره علری )عل   یرالمرؤمنی ام، شرده  شناختهمختلف به کممی   مؤمسات

چهاکاه برن پیش با صراح  تما  اک عرمان تراکنخی خروا بره مالرک اشرتر بیران       

گونرد، بردترن  وزکای ترو    یمر عرمواه ام  آنجا اه مالک کا مخاطرب مراخته و   

 اند. اسانی هستند اه برای اشراک بلا از تو وزنر بواه

مسرائا ناشری از    وکا   صالحه: بدون شک نکری از ابعراا شخصری  انسران کا     .1

اهد تا آنجا اه بع ی شخصی  آامی کا اک مه بعرد وکا ر ،   یموکا   تشکیا 

. اک انرد نهرااه و آن کا مثلث شخصی  نرا    محیط و تعلیم و تربی  خ صه اراه
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خوانیم: ان  پیاملر بزکگ هناامی اه تالاضای عذاا برای مشرراان  یمموکه نوح 

کا به حا  خوا  هاآنمازا: اگر یممالرون  اند، تالاضای خوا کا به ان  الیایمکا 

متولرد   هرا آنو جز عرزندانی عاجر و عامد از  ی، بندگان  کا گمراه اراهماز کها

 شوا. ینم

ای امر  و مردنران بانرد ااکای اعصرابی بروی،      یچیرده پ: مردنرن  اراک   صدکمعه .1

غملر حوصله زناا و ظرعی  ااعی اک کوناکونی با مشک ت باشند. اک حدنثی از پی

هرگز او چیز اک اناک هم براک نارعته »خوانیم: یماهلل علیه وآله و ملم( یاار  )صل

 «. اه بهتر از حلم اک اناک علم بواه باشد

تواند مدنر خوبی باشد مارر اننکره بره اراک     ینما  یچهالسوزی و عشق به ااک:  .1

همری   ی مدنرن  غربری و امر می   هات اوتن  ترمهمخوا عشق بوکزا. نکی از 

مروکه توبره بررای پیراملر      031ی اه برآن ارنم اک آنره  اگانهپنجام . اک اوصاف 

انرد، نکری از صر ات ونرژه انر  کهلرر       یماهلل علیه وآله و ملم( نار یام   )صل

 اند.یمشمرا و از آن تعلیر به حرن  علیکم یمبزکگ، عشق به هدان  مرا  

دهی اک آغراز اراک  تجربره خاصری     هیچ مدنر و عرمان مسلماًتجربه و آزمواگی:  .3

توانرد  یمر و مناصب انار  هاپس اکباکه آن پس  نداکا، ولی ااکهای بللی او اک 

 ماز برای پس  و منصب ععلی او باشد.ینهزم

شجاع  و باطعی : شجاع  آخرن  ونژگی اک ان  ملسله و از نرک نظرر اولری      .01

ان وظران ی ااکنرد اره    خصل  الز  برای احراز ان  مالا  ام . مدنران و عرمانرده 

 یری از ان  وصف ممک  نیس . گبهرهبدون  هاآنانجا  صحیح 

ن  اوصراعی اره اک هرر مردنر نهانر  لرزو  کا ااکا،       ترر مهمعدال  و اااگری: از  .00

پیرامتای از هرگونه تلعیض و ظلم ام . برآن مجید با صراح  همه مسلمانان کا 

ای اسرانی اره انمران    »انرد:  یمر مخاطب براک اااه و اعوت به ابامه اامرا عرد    

ااما بیا  به عدال  انید و برای خدا شرهاات اهیرد و    طوکبهند، پیومته و اآوکاه

 «.  هرچند به زنان شما و نا پدک و مااک و نزانکان باشد
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ن  پشرتوانه اراک مردنران اک پیشرلرا اهرداف برزکگ خروا        ترر مهرم پانااه مرامی:  .03

عرماننرد:  یمر . بررآن اررنم   مر  ا هرا آن های مرامی و ع به بللی مرا  بهن حما

کا اک  هرا آنو عما صالح انجا  اااند، خداونرد محلر     اندآوکاهاسانی اه انمان »

 «.  اهدیمبلوا مرا  جای 

ن  شررانط و  ترر مهرم نکری از   عنروان بره ان  اصا کا  بند بودن به اصول و ضوابط:پای

 عنروان بهشت  کوابط بر ضوابط( کا توان نار ارا و هم ضد آن )مالد  اایمهای مدنر نژگیو

 .(040-0۱1: 0434)مکاک  شیرازی،توان شمرا یمن  آعات مدنرن  ترمهمنکی از 

 

 سبک فرماندهي و مديريت

تصروک  )»ۀ او مؤل ر برامراس   :مطلاو  مفروضات بنیادين سبک فرماندهي و مديريت 

انردهی و  مهرم و امامری مرلک عرم   «( تصوک نسل  بره مخاطرب  »و « نسل  به منش  بدکت

مدنرن  و طیف ماللو  و موکا پذنر  آن، مرااه او م رروا امامری و بنیراان  ننرا کا      

 ملنای طراحی الاوی م هومی ملک عرماندهان و مدنرانن خوا براک خواهد ااا:

ام  ع ( ومتعا  )جا( منش  اصلی و تا  بدکت برای عرماندهی و مدنرن ، خداوند 0)

عالیره  و والن  الس  (همیعل)ائمه معصومی  ، (و آله هیاهلل علی)صلاه از طرنق والن  پیاملر 

اند؛ مااه بدکت ناشی از پس ، مالا ، تخص  و ابزاکهرای مختلرف کا اک   ظهوک و بروز می

نامشررو   الهری   عالیه، مرؤمنی  و بروانی   والن  ،الس  (همیعل)غیر حاامی  اهلل، معصومی  

 .ااندمی

هرا  ی خدا اانسته و بر همی  اماس با آنمخاطلی  خوا کا، بنده( عرماندهان و مدنران 3)

آمیرز و زوکمداکانره   ها با مخاطلی  نلاند با نار  ابزاکگونه، تحالیرر عتاک آنانند و ککعتاک می

 .(31: 0433و همکاکان،  نی)طلاطلا باشد
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عرمانردهی   شش عاما برای طراحی مرلک  فرماندهي و مديريت: عوامل مؤثر بر سبک

اه او عاما آن، بنیاان  و  اب  و چهاک عاما انار متغیرر و   ام نرن  موکا م حظه دو م

 ابت انی هستند:

 (13: 0433و همکاکان،  نی)طلاطلافرماندهي و مديريت  . عوامل مؤثر بر سبک0جدول 
 عامل نوع اثر در سبک

 بنیاان  و  اب 
 تصوک و نار  عرمانده و مدنر نسل  به منش  بدکت و ن ون

 تصوک و نار  عرمانده و مدنر نسل  به خوا و مخاطب

 متغیر و ابت انی

 های مخاطبگروه

 بلوغ مخاطب

 شرانط محیطی

 ماهی  م موکن  و ااک
 

عرمانردهی و مردنرن  بانرد اک هرر شررانطی اعرم از        سبک مطلو  فرماندهي و مديريت:

ی برگرعته از م اهیم ام   ناا محمردی  بحرانی و غیربحرانی بتوانند با ابزاکهای بانونی و اخ ب

، با تعالی خوا و اناران، ضم  اعمرا  ن رون اک مخراطلی  کمرال  و     (مومل وآله هعلی اهللی)صل

ی کهلرری  بره علراکت  م موکن  خوا کا با جوهرۀ کهلری نا مهم واعری از کهلری، انجرا  اهنرد؛   

 .(13: 0433)طلاطلانی و همکاکان، اهد ها بدکت خوا کا اعزانش میمعنوی ع وه بر ن ون اک ا 

 
 (13: 0433)طلاطلانی و همکاکان، . سیر حرکت به سمت سبک مطلو  فرماندهي و مديريت 9شکل 
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به ان  معنا ام  اه اک وضعی  مطلوا عرمانردهی و مردنرن ، بانرد مرهم      (4) شکا

 اک جاهر»ی ه علاکتبها و ابزاکهای کهلری نسل  به ابزاکهای بانونی و ... بیشتر باشد؛ کو 

 اره  امر   عرمانردهی  از آن نرو   مرا  منظوک و آند، م هو می میان به بحثی موکا عرماندهی

 نمرای تمرا   آنینرۀ  کهلرر،  عنروان بره  امر . عرمانرده   آن متجلی شخصی  اک کهلری عنصر

 محسروا  مرازمان  هرای الیردی  اکز  بررای  مجسرمی  معیراک  و برواه  های مازماناکز 

 .(43و  44: 0413م می، )«واشمی

گیری؛ ابتکراک و  یمتصمباطعی  اک  :در دفاع مقدس يريتو مد يفرماندههای شاخص

نر و اوکانردنش؛  ناپرذ تزلرز  خ بی ؛ اکااه نیرومند و امرتواک؛ اخر ق عرمانردهی؛ کوحیره     

ها؛ عراهم نموان زمینه خواباوکی؛ اکتالای کوحیه و انایزه گیرییمتصممشاکا  اناران اک 

 .(010: 0430وامیانی و همکاکان، )خنیروها 

 

 يريتو مد يفرماندهي مربوط به انقب  اسبم ینامامبرخي فرمايشات 

 (علیهاهللهحمر) ینيخمامام 

ام  اه بدون آن پیروزی میسر نیس  و  مازمرنوش وحدت عرماندهی از مسائا مهم 

ن الز  ام  و تخلف اه اطاع  از عرماندها طوکهمانآعرن  ام ... عد  مراعات آن عاجعه

زنرامر  خروا بره     اصرط ح بره از آن جر ، عرماندهان نیز الز  ام  برا مرربازان و اعرراا    

و آنان کا با عواطف خوا الارر  نماننرد و برا اعمرا       انسانی کعتاک نمانند -ای ام میشیوه

 . (3/00/04۱3، (علیهاهللهحمک) ینیخم)اما  پسندندۀ خوا از آنان مربازانی عداااکتر بسازند 

از عنانات غیلی الهی غاعا نلاشید و تما  بوای نظامی و انتظامی و بروای مسرلح از هرر    

اکگانی اه هستید معی انید ان  عنانات الهی کا برای خواتان و برای مل  ح   انید و کاه 

ی برای ام   و جمهروکی  تعالحقآن ان  ام  اه به تعهد خونش عما اراه و اک پیشااه 

حد توانانی عداااکی نمانید. برای کضای خداوند تعرالی، نره هواهرای ن سرانی و      ام می تا

 کا شما هاپیروزی شیطانی، برای اعا  از ام   و میه  خواتان اک صحنه حاضر باشید. ملااا

 و اشرد مى تلاهى به کا انسان غ ل  و غروک اه نماند غاعا غیلى هاىامک از و اند مغروک
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 اومر   از اره  خروا  بردکت  به خداوند، به اتکا  از پ . ااهدمى مىنظا بدکت از تراندبى

 .(33/0/0410، (علیهاهللهحمک) ینیخم)اما  باشید  ااشته اتکا  و اعتماا

ن  توجره مرا بره بازمرازی نیروهرا و      ترر بزکگاک شرانط بازمازی نیروهای مسلح، باند 

و مرداععان انالر ا باشرد،     امتعدااها و انتالا  تجاکا نظامی و اعاعی به الیرۀ آحراا ملر    

و  هرا طررح و  هرا ضرعف و  هرا بروت اک هناامۀ نلرا مجا  پرااخت  به همۀ جهرات   چرااه

، نلرواه امر . ولری اک شررانط عراای      جانلههمهو اک حالیال  ترمیم کاهلرا اعا   هابرنامه

اک انراک انر     و ... اوشرش نمروا  جانلره همره باند... براماس اصو  و عرمو  خراصن اعرا ن   

لی  بزکگ و پیروی از خطوط الی میام  نظامی اشوک، باند همران محاعرا انر  و    مس و

های نلرا و اک جلهه بواه امر  و همران اکتلراط    یدانمنوکانی  و برااکی و وحدتی اه اک 

هرای  یطمحر معنوی اه میان شما و کوحانیون عزنز بربراک بواه به مجام  ااخلی و بره همرۀ   

هرا و  و ت ربه هاآع تا انال ا ام می ما از خطر  ه شوامیامی و اجتماعی و نظامی اشاند

 .(31/1/0411، (علیهاهللهحمک) ینیخم)اما  ها محاعظ  گراا ت اوتییب

 امرتالام   چنانچره  اگرر و  انریم  امتالام  باشیم، مستالیم ما اه ام  عرمواه امر خداوند

 از امر   یوتعرال لراکد ت خرداى  تران پشتوانه چون شما و هستیم الهى ت نیدات به مؤند انیم

 حرار   شریطان  امر   برا  و امر   شیطان شانپشتوانه اه انداناران. نداکند باد چیزیچه

 اشرکا   بروان  ارم  عردا . بدکتمندنرد  انیدمى حرا  ااکند الهىبدکت  با اه شما. انندمى

 .(41/3/0413، (علیهاهللهحمک) ینیخم)اما  ام   مهم بوان بوى انمان نداکا،

 مرشراک  بلوا و بزکگ کوحیه ام  اعتخاکآعرن  و غروکانایز جانب نا براى آنچه

 حالیالرى  مربازان اه عزنزان ]بوای مسلح[ ان  یطللشهاات کوح و اخ ص و انمان از

، (علیره اهللهحمر ک) ینری خم)اما  ال توح  عتح ام  ان  و هستند عداه( اکواحنااالعظم ) اللَّه ولى

1/3/0411). 

 کوز هرر  و باشرید  مجهرز  و باشید مصمم اه انممى عرا حمسل بواى بشرهاى همه به

 بشوا مصمم بیشتر ام   از اعا  پشتیلانى، براى کوز هر هم مل و  کا خواتان انید تریبو

 اعرا   امر ،  مسلمی  نوامی  از اعا  ام ، ام   از اعا  اه شوا مهیا بیشتر جنگ براى و
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 بردکت  برا  بانرد  مرا و  امر   انار هاى مل و ام  انران مل  از اعا  ام ، ارنم برآن از

 .(30/4/0413، (علیهاهللهحمک) ینیخم)اما  نکنیم  نشینىعالب هیچ و بانستیم

 برراى  مالاتلره  بره  اندمى اعوت کا بشر همه عِتْنَۀ، تَکُونَ ال حَتّى باتِلُوهُمْ: عرماندمى برآن

 اک انند،مى برآن از تلعی  اه اسانى باند نعنى،... عالم اک عتنه کع  تاجنگ  نعنى عتنه؛ کع 

 از عتنره  ننکره ا تا بدهند نلراشان به ااامه ااکند بدکت اه نیآنجا تا باند اه باشند ااشته نظر

 .(31/3/0413، (علیهاهللهحمک) ینیخم)اما  بشوا  برااشته عالم

. باشرید  ااشرته  انمران . شمامر   انمان گرو اک و شمام  وحدت گرو اک شما پیروزى

، (علیره اهللهحمر ک) ینری خم)امرا   باشرید   همرراه  مسرلَّحه  بواى همه با و کا خواتان انمان انید بوى

0۱/3/04۱3). 

 

 (العالي)مدظله یاامام خامنه

 خصوصریات،  انر  . ام  نیاز موکا عرمانده، براى الز  خصوصیات همه با اىعرماندهى

 بانرد  .. عرمانرده .خروکا نمى دهىعرمان اکا به انمان،بى عرمانده. ام  انمان او ، ىاکجه اک

 ناپذنرىخستاى و پشتکاک و السوزى پذنرى،مس ولی  ان  بر .. مترتب.باشد پذنرمس ولی 

 برااط    اائمراً  خروا ،  م موکنر   حیطره  مختلرف  اجرزاى  و اکاان از باند .. عرمانده.ام 

 .(33/01/0413، (العالی)مدظله یااما  خامنه)باشد

 اک کا کهلرری  بردکت  بانرد  ...ااکا وجروا  کهلرری  از جزئری  نرا  عنصری عرماندهی، اک

 و کعتاک حرا ، نعنی کهلری، ی؛امرونه نک ، و بک  نعنی عرماندهی،. انید تالون  خواتان

 انجاا حرا  نک ، و بک  بدون بایرا؛ کا نک  و بک  آن جای اه نیهاشاخ  ااان نشان

 . (4/3/0430، (لیالعا)مدظله یااما  خامنه)ا   کوی از حراتی اند؛

 پرروک   کا خروا  امرتعدااهای . بدهیرد  مس ولی ها آن به. بیاوکند باال کا مؤم  عناصر

 هرم  باشرد،  ااشرته  هرم  برا  کا چیرز  او هرر  بانرد  شروا، می گذاشته مدنر نک هرجا ...بدهید

، (العرالی )مدظلره  یاامرا  خامنره  )مردنرن    توانرانی  و بروتت  هرم  انمران،  و عکر و کوحیه امتحکا 

31/0/0411).  
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 هم کا مالی و ماای خألهای توانیم مدنرن ، و عرماندهی اکم  تدبیر با اوبات گاهی

 وجروا  انستااگی کوحیه و بوی انمان اگر اه ام  ان  ما به ارنم برآن .. اکس.ارا جلران

 وجروا  اشم  بر پیروزی و غلله امکان نیز محدوا تجهیزات و امکانات با حتی باشد، ااشته

هرای خروا کا   نیروهای مسلح ما باند بدون اک نظر گرعت  محاملات میامی، آمرااگی  .اااک

اائماً اعزانش اااه و با شنامانی خألهای خوا و همچنی  برکمی امکانرات و نالراط ضرعف    

 . (3/3/0434، (العالی)مدظله یااما  خامنه) های کاهلرای انجا  اهندکنزیاشم ، برنامه

 گانره مه عناصر ان . باشید ااشته نظر اک و انید توأ  نکدنار با ههمیش کا عنصر مه ان 

 یاامرا  خامنره  ) انردازه بره  و بهنارا   عمرا  اخر ص،  بصریرت،  باشرد؛  شراخ   مرا  براى باند

 .(3/1/0413، (العالی)مدظله

 اىچشرمه  مثرا  ناگهران  آنجرا  ارانم، تکیه جوانانمان امتعداا و ابتکاک به ما اه هرجانى

 مسرائا  بره  مربروط  ب راناى  اک اى،هسته مسائا به مربوط ب اناى اک شد؛ اشکوع جوشید،

 صرنعتى  هراى برنامره  ان  اک نانو، اک بنیااى، یهاملو  اک گوناگون، یهااکمان اک ااکونى،

 و مرؤم   و منرد ع بره  و جروان  نیروى ان  به و[ ارانم] گذاکىمرمانه ما هرجانى اعاعى،

، (العرالی )مدظله یااما  خامنه)کع   پیش ااکمان نهاانم، اکج او هب و ارانم تکیه ااخلى بااخ ص

34/3/0434). 

 خوا باند کوزکوزبه انتظامى، نیروى چه بسیج، چه مااه، چه اکتش، چه ،مسلح نیروهاى

 جدنرد  یهرا کو  آوکان وجروا  بره  اک ابتکراک  و مراخ   اک نروآوکىن  انند... نیرومندتر کا

 یاهر مازمان اک نوآوکى آموز ، اک نوآوکى اما ام ، مهم ىهانوآوکى از نکى تسلیحاتى

 ىهمره  کزمرى،  یهرا امرتوکالعما  اک نوآوکى پشتیلانى، هاىشیوه اک نوآوکى تشکی ت، و

 کوش  یهاهدف مم  به برااکند، محکم یهاگا  برااکند، بلند یها. گا ام  الز  ها،ن ا

 ملر   برراى  کا حصاک ان  و اژ ان . انید نیرومند کا خواتان انید، حرا  بدکت و بوّت با

 .(03/3/0411، (العالی)مدظله یااما  خامنه)انید  تربخشاطمینان انران بزکگ

 میامر ،  ىزمینه اک هم اهیم؛ ااامه وب هبى کا پیشرع  مم  به حرا  ان  بانستى ما

 کا امران خو. معنونر   و اخر ق  ىزمینره  اک خصوصبه هم عناوکى، و علم ىزمینه اک هم
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 عیروا  آن کع  اکصدا و بشنامیم کا خوامان عیوا انیم، اص ح کا خوامان انیم، تهذنب

 ا رر  اننرد، مرى  انجراا  ما کاه مر بر ما اشمنان اه موانعى ان  بکنیم، کا ااک ان  اگر. یانیمبرب

 .(03/4/0430، (العالی)مدظله یااما  خامنه)گذاش   نخواهد

 امنیتری  اعراعی  هرای آمرااگی  و هرا توانمنردی  اکتالرا   لهری، ا عنانات به امید و تمسک با

 از نرو   و مرطح  هرر  بره  مؤ ر و موب به پامخاونی امکان و مرامی بسیج و مسلح نیروهای

امرا   ) امر   انتظراک  مروکا  انال بری  عمرا  با انران ام می جمهوکی نظا  به متوجه تهدندات

 .(1/3/043۱، (العالی)مدظله یاخامنه

 

 تحقيق   شناسي. روش2

ای ام . اک پژوهش حاضرر از  ااکبرای تومعه نو  پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی

های ای ری و امری   امت ااه شد اه اک آن، پژوهش 3با کونکرا ااتشاعی 0کو  پژوهش تل یالی

شررف و ت نیررد، همرردنار کا اامررا هررای مربرروط نعنرری اتواننررد از طرنررق ان ررای نالررشیمرر

مرذاوک کا   نکررا و اونالد آندکمون امرت ااه از او کو  ید روس بب .(Bryman, 2015: 145)انند

او کو   نر  ا ینسل یا ربخش یمنامنامب ام  اه بخواه یااک ن ا: »انندیم نقتصد گونهن ا

همر  کو  او  بره    ی،الر  یران ااکند. به ب یمالاصد مت اوت نکهر  نراز یم،ان نسهکا با هم مالا

 «هرا امر   یهآزمرون عرضر   یکو  او  اک پر  اهی حال معطوف شده ام ، اک ینشب ندآنیپد

(Charmaz, 2006: 62)  برای انجا  ان  پژوهش از میر مراحا زنر بهره گرعته شد:؛ بنابران 

 
 های کیفيبندی با تأکید بر داده. روش تلفیقي اکتشافي بر پايه رويکرد ايجاد طبقه0شکل 

                                                           
1. Mix Method. 

2. Exploratory. 
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امرامی  انالر ا    تردابیر  و هرا یا پ ان  تحالیق اک بخش ای ی شاما بیانات، آماکی جامعه

 0411 ترا  0431 ما  از (علیهاهللهحم)ک ینیخم )اما  0431تا  0431ام می طی بازه زمانی 

و اک گیرری براز   نمونره کو  بره   و( 0431ترا   0411 از ما  (العالیمدظله) یاخامنهاما   و

مسرلح اره اک    نظامین اانشااهی اک مطح نیروهای ن ر از بی  خلرگان 31بخش امی شاما 

نظر اندنشۀ امامی  انال ا ام می صاحب مه حوزه علو  کاهلرای، عرماندهی و مدنرن  و

ااکای مردکد تحصریلی حردابا    هرانی باشرند اره علراکت امر  از:      بواه و ااکای ونژگری 

ااکای ؛ خدم  اک مشاغا کاهلررای  ااکای مابالهبه باال؛  01جانااه ااکای ؛ ااکشنامی اکشد

ی اک ان  تحالیق اره برا توجره    برکم موکاموضوعات اصلی  ینۀزم اکپژوهشی آ اک علمی و 

، جامعره آمراکی و   نظرصاحببه تخصصی بوان موضو  تحالیق و محدوان  اعراا خلره و 

 .تما  شماک بوا صوکتبهگیری نمونهکو   جامعه نمونه بر هم منطلق و

مناب  حراوی تردابیر و بیانرات     برااکی از الیۀای با عیشکو  اتابخانههای ای ی از اااه

، هرا شراما اتراا   (العرالی )مدظلره  یکهلرو مالا  معظم  (علیهاهللهحمک) ینیخمح رت اما  

هرا و نهااهرای نیروهرای مسرلح و     ی بیانات، آکشیو بیانات محرمانره اک مرازمان  اعزاکهانر 

نامه بری     پرمشکو  میدانی با تهیه و توزنامی از  هایاااههای اننترنتی مربوط و مان 

گیری از بهرهبا  ی ای یهااااهوتحلیا نهتجزاک آوکی گراند. جم  و خلرگان نظرانصاحب

 گرانرد و امرت ااه   از کو  تحلیا محتوای ای ی با کونکرا امتالرانی MaxQDA12 اعزاکنر 

ی هرای امری آمراک   از کو  SPSSاعرزاک  گیری از نر بهرهامی با  یهااااهوتحلیا نهتجزاک 

نیررد کوانرری پرمشررنامه تومررط نخلارران و خلرگرران ت توصرری ی و امررتنلاطی امررت ااه شررد. 

پرمشرنامه   مرؤاالت بررای   304/1 ارونلراخ نظر انجا  و برای پانانی، مالرداک آل رای   صاحب

 شد. و ت نید آمده ام  بهصوکت میانای  به

 

 هاوتحليل یافتهیهتجز. 3

امرامی  انالر ا امر می     های منتخبکا  و پیا بیانات، تدابیر، اح مت  باکگذاکی از پ 

 4۱1 تعرداا  و ابدا  شرد  هاآن به ادگذاکی MaxQDA12 ای ی  هایاااه تحلیا اعزاکاک نر 

ااک ادگرذاکی، اک نرک عراننرد طروالنی، مسرتمر و       .گرع  براک تحلیا ملنای متنی پروندۀ
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ها تولید شرد اره اک   روندهاد از اا پ 4013تعداا   ناکنهاوبرگشتی انجا  پذنرع  و کع 

 .شوایمشکا زنر مشاهده 

 
 افزار مکس کیوداها در نرم. نمونه کدگذاری پرونده5شکل 

 

اره اک آن برخری از    امر  اعرزاک  نارر نرر   شکا زنر نیز نمانی از ص حه اصلی نرا ارا  

ای هر ای نکی از بسم ها و نمانش پلهها، بخشی از مت  نکی از پرونده، ادگذاکیهاپرونده

 های( الحابی به ادها بابا م حظه ام .  منتخب )مامن 
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 افزار مکس کیوداها در نرم. نمونه صفحات کدگذاری پرونده6شکل 

 

  شوا:عاما گراند اه اک جدو  زنر مشاهده می 001ان  ادگذاکی منجر به تولید 

 
 يانقب  اسبم نیامام ۀشيندبر ا يمسل، مبتن یروهاین در تيريو مد يعوامل مؤثر بر فرمانده. 9جدول

بندی دسته
 عوامل

انقالب  نيامام ۀشیبر اند يمسلح مبتن یروهاين در تیریو مد يفرمانده بر عوامل مؤثر
 ياسالم

انمان، معرع  و 
 های معنویاکز 

 ، معرع ، معرع  و بنیۀ اعتالاای بوی و باص ب خال  و انمان حالیالی .0

 یام م اهانهآگ و بینانهکوش  معرع ِ و نشیب .3

 یام م انال ا به نسل  جام  و کوش  آگاهانه، معرع  و شناخ  .4

 ام مى اخ ق بر ملتنى المه و وابعی معنای به ماالکیشانسته .3

 مدکن نظامىن و مازمانى عناصر با معنوى عناصر وندیپ .۱

 معنوى یناپذنرآمیب .1

 الهى غیلى یامدااها از امت ااه و یلیغ اتنعنا و بدکت جلب .1

 اهکو  اک هااکز  ااان نشان و ام    نمواز و امتوکات با اعما  انطلاق .1
 یماننا ۀکنش و معنوى عمیق انایزه ازگرعته نش ت ان لاط و پذنرىنظم کوح .3
 ام مى حنیصح هاىگیرىجه  .01
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بندی دسته
 عوامل
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 یها یبابل
 مازمانی تراز

 یکاهلرا عمق امتداا ی وعرامرز  یوم نااه .0

 ازیموکان ینعنّاوک و علم عرصه اک بوان  نبهتر .3

 ینیع یها یوابع به یمتّک ندهنآ به نانهیبخو  نااه .4

 اشم  با مالابله اک بجا و اکم  تصمیم .3

 یغاعلایر عد  .۱

 مسائا همه اک بوان مندنظا  .1

 یمعن تما  به بوان یمرام و یرنپذمرا  ،یاومتمرا  .1

 آن جوانن هیکوح ح   و زمانما شدن ااکمحاعظه و ریپ از دیاا یریجلوگ .1

 امتواک و کامخ هاىعز  و پوالان  یهااکااه .3
  پیشرع مم  به حکیمانه و خرامندانه بابدکت، وب ه،بى پرشتاا، حرا  .01

 ااک اتالان با و بهناا  اکم ، ،محکم ااان انجا  .00

 یعلمر  جنلره  ملره ازج نیروهرای مسرلح   و متراام انلاشته تجاکا و هااندوختهاز همه  امت ااه .03
 مالدس اعا 

 هاآن آوکان ظهوک منصه بهو  امکانات و مناب  همه به توجه و نیشناما .04

 همه تومط اران عما و ااان  یتشخ شناخت ، دن،یشناند دن،نا .03

 یاکون و تکاما یکوندگشیپ .0۱

 نرانمد و عرماندهان  نتریبو و  نترباهو  و برجسته یها یشخص  یترب .01
 نسلى انالطا  جاانا از یریجلوگ و تجدندپذنرى .01

 مطوح همه اک یالیحال یااکآمد و ااکآنی .01

 ابدا  با توان و بدکت مازمانی، امتحکا  کوزاعزون و جامعی  .03

 و حسراس  نالراط  اک  یهمچن روها وین انیم اک عرماندهان ح وک و برااکانه و یعاط  اکتلاط .31
 مالد  خط

 نفوظا و هامس ولی  پیایرى و عهدت و مس ولی  پادبااحساس  آمدن دانیم به .30

 مسلح یروهاین بوان واحده دن و نیاعزاهم هملستاى، وحدت، .33
 اشوک مختلف هاىامتااه  نرنمد براى عراوان صااکاتى عناصر .34

و  رتیبص
 یگریانال ب

 اشم  ۀلیح و ترعند عهم و اائمى هشیاکى رت،یبص .0

 ما ت کر رییتغ و یکرع محاملات اک اشم  ریت   از یریجلوگ و مرابل  .3

 یاشمن هر از یوابع و اکم  یابناکز و اشمنى هاىکو  شناخ  .4

 و انال بی بسیجى ت کر .3

 بُرمیان هایکاه اشف و دنجد یانزوا گشوان .۱
 آنچه اشف نشده ابتکاک و اشف و کعت  ایان اک نشده تجربه و نیازمواه ااکهاى انلا  .1
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 ياسالم

 متعالی هایجهش و یبلندپرواز .1

 مختلف هایبخش اک هاشرع یپ و ها یموعال به نشدن ان ب .1

 بوان اولوالعز  .3

 هاعرصه همه اک یجهاا آعرن نشاط و زیاناشوق هیکوح .01

 انال بى باوک و ارىیانال ب ۀکوحی .00

 بوان اولى االوکى و شجاع  به .03

 ناپذنرىخستاى .04

 محوکیتکلیف .03

 انران یام م جمهوکى  نظا اانره از تر یوم و  نبشر یبرا ااک .0۱
 نظا  اا یبرا رونیب اک یبرندگشیپ .01

 جهانی ابعاا اک انال ااهداف  از پشتیلانى .01

 نیخوااتکا و نیخواا ا .01

 هاموبعی  همه اک ش ابخش و بخشنجات م ید، ۀمجموع .03

 همره  اک یجهراا   نرنمرد  و اائرم  مجاهدتجهاا و  وب ه،بى و پرت  مخلصانه،  ااک .31
 اهعرصه

و  نری زاا یر محروم ی،اجتماع خدمات گوناگون یهاعرصه اک اننده ییتع و برجسته ح وک .30
 العااه اک حوااثامدااهای عوق

 یمرام  یوم یها یظرع اران ععا  و مرا  با وندیپ از طرنق یرنناپذاننپا .33

 شهاات عرصه اک ح وک و خدا کاه اک ما  و جان گرعت  ام  یکو .34

 عدال  اجراى جدى پیایرى و یمحوک عدال  .33

 گرىنظامی عنون و تسلیحاتى هاىپیشرع  اک بوان هابرترن  جزو .3۱

 هامه اوکانه اک ممتاز نالش یان ا و جهان و تاکنخ مرامر اک رینظام ابتداک مظهر .31

 ازیموکان یهادانیم همه اک براو پیش و پیشرو پیشاا ، .31

 ینال با عما و ماندن یانال ب ست ،نز یانال ب .31

 

 و یزیمتاشم 
 با مالابله
 هایاشمن

 اشم  عملى و معرعتى عراوان یهاخلا و ضعف نالاط نیشناما و یبرکم .0

 تهراجم  عکرر  یحت به اشمنان جرأت عد  و ما ل یه از اشم  ترماندنن لهیومبه یبازااکندگ .3
 یتیامن و ینظام

 طلبملطه و گرمداخله هاىمیام  مالابا اک انستااگى .4
 هاصحنه یتمام اک اشم  بر غلله و یروزیپ ناپذنرى،شکس  .3
 مااّى یناپذنرآمیب .۱
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 هایاشمن با مالابله و بزکگ حوااث با مواجهه اک یااکبهآمااه .1

 با امتواکی، بدکت ااما و عما انال بی داتنتهد از نو  و مطح هر به مؤ ر و موب به نینپامخاو .1

 هامنو تحر موان  همه ازو علوک  یشکنبس ب  .1

 یآوکتاا بوان به اولى و کوزاعزون یستااگنامالاوم  و  ،یرنناپذمیتسل .3

 نظا  گوناگون هاىبخش با یمل نکااکچاى و شک اشم  انسجا  .01

 یاومیله هر با انال ا ازو اعا   اشم  تهدنداک مالابا  اران مار مینه .00

 تراز یزنکبرنامه

 هبرنام به بواجه مشک ت زانناز صدمه  یریجلوگ وو اعتلاکات  پو  به یوابستا ااهش .0

 حا  و آننده ینیازهابراماس  کنزىبرنامه و نالشه یطراح .3

 ایبواجه یازهاین اک یعرهنا  ننالا و مشک ت ااان براک ها ناولو جزو .4
 هبرنام بر اىمنطاله و محلى و موضعى نااه نا بخشى نااه نلوان حاام .3

 آن از همه پیروى و برنامه هب ااان مرع  و اتالان .۱

 تراز یاهمازمان

 ام مى هاىاکز  براماس یاهمازمان .0

 زوائد از اوک و کوان ععا ، منعطف، پونا، زنده، یاهمازمان .3

 ااما و هیبنیبو مستحکم،  تیتشک .4

 یاهمازمان نون  هاىکو  اک بوان  نبهتر و هوشمندانه یهایاهمازمان .3

 تر امبوى و ااکآمدتر ح وک یبرا ماختاکها یاائم رانا کوزبه و اص ح .۱

 امتعدااها و نیروها همه هاىظرعی  از گرعت  بهره .1

هدان  و کهلری 
 تراز

 همجموع مرامر اک ا  یکو از حرا  جاانا و ن ون نینتوانا و بوتت بدکت، .0

 یپروک یجانش .3
 اراننا و اخو اک ندهنآ به دیام نها  پروک  و دواکانهیام  نرنمد .4

 بدکت عناصر از بهناا  و بجا امت ااه .3

 کامخ عز  و معنون  ،انایزه قنطر از حرا  و کعتاک کو ،  ِنهدا .۱

نظاکت و انتر  
 تراز

 مدبرانه یریایپ و یرگیانلا  مطالله، .0

 یاعتناک یهاگزاک  بهصداکصد  اعتماا عد  و یدانیم ح وک .3

 تعصب ونبد ضعف و بوت نالاط ینااوک و منجش .4

 یدانیم نظاکت با ااک پیشرع  و صح   یت م و اکپىپى هاىبازکمى .3

 هامتاا مرتامر اک مدنران ۀمجموع حراات یاائم ااشت  نظر رنز و مرابل  .۱

 ا هیچ نلوان نظاکت عوق و همهنظاکت شدن  .1

 و معانب
 های نمحدوا

 مازمانی

 ۀاکاا و خوامر   طلرقن  بر گیرىصمیمت و یتنرنهاى مدتح  ت  یر اشم  براک گرعت  امتااه .0
 مستکلر اشم 

 اشتلاه و غلط گیرىجه  .3
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بندی دسته
 عوامل

انقالب  نيامام ۀشیبر اند يمسلح مبتن یروهاين در تیریو مد يفرمانده بر عوامل مؤثر
 ياسالم

 یکعابت و عامیلى گروهى، شخصى، هاىانایزه ریت   .4

 ی ام میمعیاکها با منطلق غیر و نامالم  نرنمد .3

 یکوزمرگاچاک شدن به  .۱

 یدانیم مشاهدات با یاعتناک یهاگزاک میان  زناا ۀعاصل .1

 تنظاک از غ ل  .1

 تلعیض .1

 یگیرتصمیم و مازىتصمیم مرااز اک هاشهناند و هانه  عکرها، اک اشم  ن ون .3

 یاصلهای  یععال بری عرعهای  یععالۀ غلل .01

 مناب  های نمحدوا و هااملوا .00
 نشدهامت ااه اکم  اننشده امت ااه یها یظرع .03

 میان نیروهای مسلح وحدت و انسجا  ح   اک تزلز  .04

ت خصمانۀ ابداما
 اشمنان

 اشم  تومط ندهنآ از ما راننمد و مس والن یمازوسنم  .0

 بر ضد نیروهای مسلح تحرنم زوکگونى و ،عشاک .3

 ما یدیال عناصر ارنا و عرماندهان تروک .4

 بر ضد نیروهای مسلح اشم  مازىجرنان و مازىشلکه .3

 جامومی اشم  .۱

 مل  و حنیروهای مسل انیم شکاف جاانا یبرا اشم  یطراح .1

 مسلحنیروهای  میان اشم  اعکنىت ربه .1

 های نیابتی جه  مستهلک نموان نیروهای مسلحاندازی جنگکاه .1
 جه  ت عیف نیروهای مسلحاک اشوک و انجاا ناامنی   یامن ملب .3

 

   EFEو عوامل خارجي  IFEدو( عوامل داخلي آزمون خوبي برازندگي )خي

اک موکا ماهی  هر گزاکه از منظر بوت، ضعف،  هندگاناپامخ نظرنالطهمنظوک برکمی به

اهندگان اک موکا ماهی  پامخ نظراخت فعرص  و تهدند بوان و اکزنابی مطح معناااکی 

زنر عراوانی نالاط بوت و ضعف، عرصر    جدو  او امت ااه گراند.هر گزاکه از آزمون خی

او( ن خروبی برازنردگی )خری   نتانج آزمو یخاکجو تهدند برای هر نک از عواما ااخلی و 

 اشد.  به تصونر می 3۱/1ان  عواما کا اک مطح اطمینان 
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 يخارج. آزمون خوبي برازندگي عوامل داخلي و 9جدول 

 عوامل داخلي معرف ردیف
مقدار 

 دوخي

سطح 

 معناداری
 ماهيت

0 Am1 
 و یبررو یاعتالرراا بنیررۀو  خررال  و انمرران حالیالرری

 باص ب 
 بوت 111/1 111/10

3 Am2 بوت 111/1 113/30 یام م آگاهانه و بینانهکوش  معرع ِ و نشیب 

... ... ... … ... ... 

13 Am107  ضعف 111/1 111/30 میان نیروهای مسلح وحدت و انسجا  ح   اک تزلز 

 عوامل خارجي معرف ردیف
مقدار 

 دوخي

سطح 

 معناداری
 ماهيت

0 Am12 عرص  111/1 331/3۱ ازین موکا ینعناوک و علم عرصه اک بوان  نبهتر 

3 Am38 عرص  111/1 313/34 بُرمیان هایکاه اشف و دنجد یانزوا گشوان 

... ... ... ... ... ... 

33 Am116 
اک اشوک و انجاا ناامنی جهر  ت رعیف     یامن ملب

 نیروهای مسلح
 تهدند 111/1 0۱0/00

 

تحالیرق،  عاما خاکجی  33 عاما ااخلی و 13اهد، از گونه اه جدو  باال نشان میهمان

( بری   ۱1/1تر نا مسراوی  او بی  عواما ت اوت مطح معناااکی )اوچکآزمون خی براماس

وجوا نرداکا. نترانج    عرص  و تهدند بوانها از منظر بوت نا ضعف بوان و همچنی  گونه

 13اهندگان از تعرداا  نظر پامخ براماسان  مطلب ام  اه  دنمؤحاصا از جدو  نااشده 

عامرا   33از عامرا ماهیر  ضرعف و     00عامرا ماهیر  بروت و     14ااخلی تحالیق،  عاما

 ااکند.عاما نیز ماهی  تهدند  00عاما ماهی  عرص  و  40خاکجی، 
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 بندی عوامل  اولويت

 
 بندی عوامل داخلي براساس میانگین. اولويت0جدول 

 عوامل قوت ردیف رتبه
حداقل 

 مقادیر

حداکثر 

 مقادیر

انحراف 

 معيار
 ميانگين

S1 Am1 
انمان حالیالی و خرال ، معرعر ، معرعر  و بنیرۀ     

 اعتالاای بوی و باص ب 
1 3 111/1 31/1 

S2 Am61 30/1 111/1 3 1 انال بی زنست ، انال بی ماندن و عما انال بی 

... ... ... ... ... … … 

S63 Am76 
 و محلرى  حاام نلوان نااه بخشى نا نااه موضعى

 نامهاى بر برو منطاله
۱ 3 103/0 41/1 

 عوامل ضعف ردیف رتبه
حداقل 

 مقادیر

حداکثر 

 مقادیر

انحراف 

 معيار
 ميانگين

W1 Am102 31/1 ۱11/1 3 1 تلعیض 

W2 Am100 
های اکناعتی با مشراهدات  زناا میان گزاک  عاصلۀ

 میدانی
1 3 134/1 33/1 

... ... ... ... ... ... ... 

W11 Am98 1۱/1 114/3 3 0 منطلق با معیاکهای ام میمدنرن  نامالم و غیر 

 

 بلرو   بابرا اهد، مالداک انحراف معیاک تمرامی عوامرا   گونه اه جدو  باال نشان میهمان

اهمیر  براالی عوامرا بروت و      اهندهنشانی نمرات عواما اک جدو  باال، ال طوکبه. ام 

 ضعف احصاشده براماس نظر خلرگان امر ام .
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 عوامل خارجي براساس میانگین بندی. اولويت5جدول 

 عوامل فرصت معرف رتبه
حداقل 

 مقادیر

حداکثر 

 مقادیر

انحراف 

 معيار
 ميانگين

O1 Am56 
کوی ام  گرعت  جان و ما  اک کاه خدا 

 و ح وک اک عرصه شهاات
1 3 413/1 10/1 

O2 Am49 ۱1/1 343/1 3 1 برندگی اک بیرون برای اا نظا پیش 

... ... ... ... ... ... ... 

O31 Am52 
بخرش و شر ابخش   م ید، نجرات  مجموعۀ

 هاموبعی  اک همه
1 3 141/0 ۱1/1 

 عوامل تهدید ردیف رتبه
حداقل 

 مقادیر

حداکثر 

 مقادیر

انحراف 

 معيار
 ميانگين

T1 Am103 
ها ها و اندنشهن ون اشم  اک عکرها، نه 

 گیریمازى و تصمیماک مرااز تصمیم
1 3 113/1 41/1 

T2 Am111 
مرازى اشرم  علیره    مازى و جرنانشلکه

 نیروهای مسلح
1 3 130/1 11/1 

... ... ... ... ... ... ... 

T11 Am112  44/1 331/1 3 1 جامومی اشم 

 

 بلرو   بابرا اهد، مالداک انحراف معیاک تمرامی عوامرا   گونه اه جدو  باال نشان میهمان

اهمی  باالی عوامرا عرصر  و    اهندهاننشی نمرات عواما اک جدو  باال، ال طوکبه. ام 

 تهدند احصاشده براماس نظر خلرگان امر ام .

 

 های ارزيابي عوامل داخلي و خارجيماتريس

های اکزنابی عواما ااخلی و خاکجی به هر عاما ااخلی نرا  برای تشکیا ماترن 

ای تح  عنوان ضررنب اهمیر  )وزن( و نمراتری تحر  عنروان نمرره       خاکجی نمره

عامرا   ن از ا یریگمازمان اک بهره نیتواناموجوا و نمره وضعی  مطلوا )وضعی  

 3امترن  نمره و عدا  0عدا شوا )نامه اااه می( از طرنق پرمشمطلوا ی اک وضع
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به هر عاما اه از جامعه خلره و  اعتهناختصاصبیشترن  نمره(. ما  میانای  اکز  

مروزون هرر عامرا نیرز از      امر ، محامرله گرانرد. نمرره     آمرده  امر   بهمتخص  

وزن هر عاما اک نمراتِ آن حاصا شد. از تالسیم مجمو  نمرات اعداا  ضراحاصا

موزون، بر مجمو  نمرات اعداا ضرنب اهمی  )وزن(، نمره نهانی عوامرا ااخلری و   

 خاکجی تعیی  گراند.

 

 مسل،   یروهایدر ن يريتو مد يفرماندهوضعیت 

 های ارزيابي عوامل داخليماتريس
 

 ها. ماترن  اکزنابی وض  موجوا بوت1جدو  

 هاقوت معرف ردیف

ميزان 

اهميت 

 )وزن(

نمره 

وضع 

 موجود

عدد موزون 

 وجودموضع 

S1 Am1 
انمرران حالیالرری و خررال ، معرعرر  و بنیررۀ   

 اعتالاای بوی و باص ب 
31/1 13/1 03/14 

S2 Am61 01/14 11/1 30/1 انال بی زنست ، انال بی ماندن و عما انال بی 

... ... ... ... ... ... 

S62 Am77 
و مرع  ااان به برنامه و پیرروى همره    اتالان

 از آن
33/1 13/۱ 11/34 

S63 Am76 
و  حاام نلوان نااه بخشى نرا ناراه موضرعى   

 اى بر برنامهو منطاله محلى
41/1 44/1 13/31 

 39/599 جمع
 

17/9085 

 65/6 میانگین
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 هاع موجود ضعف. ماتريس ارزيابي وض8جدول 

 هاضعف معرف ردیف

ميزان 

اهميت 

 )وزن(

نمره 

وضع 

 موجود

عدد موزون 

 وضع موجود

W1 Am102 33/44 -3۱/4 31/1 تلعیض- 

W2 Am100 
هررای اکنرراعتی بررا زنرراا میرران گررزاک  عاصررلۀ

 مشاهدات میدانی
33/1 01/3- 34/44- 

... ... ... ... ... ... 

W10 Am97 
، گروهرى، عرامیلى و   هراى شخصرى  ت  یر انایزه

 کعابتی
01/1 ۱1/4- 14/3۱- 

W11 Am98 
مرردنرن  نامررالم و غیررر منطلررق بررا معیاکهررای 

 ام می
1۱/1 3۱/4- 11/30- 

 90/79 جمع
 

08/909- 

 -71/9 میانگین

 
 ها. ماتريس ارزيابي وضع موجود فرصت7جدول 

 هافرصت معرف ردیف

ميزان 

اهميت 

 )وزن(

نمره 

وضع 

 موجود

عدد موزون 

 ضع موجودو

O1 Am56 
کوی ام  گرعت  جران و مرا  اک کاه خردا و    

 ح وک اک عرصه شهاات
10/1 ۱۱/1 11/1۱ 

O2 Am49 13/۱3 41/1 ۱1/1 برندگی اک بیرون برای اا نظا پیش 

... ... ... ... ... ... 

O30 Am62 
هرای  برکمی و شنامانی نالراط ضرعف و خلرا   

 عراوان معرعتى و عملى اشم 
13/1 33/1 30/33 

O31 Am52 
بخرش و شر ابخش اک   م یرد، نجرات   مجموعۀ

 هاموبعی  همه
۱1/1 30/1 13/31 

 17/950 جمع
 

96/0671 

 60/6 میانگین
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 ها. ماتريس ارزيابي وضع موجود تهديد3جدول 

 هاتهدید معرف ردیف

ميزان 

اهميت 

 )وزن(

نمره 

وضع 

 موجود

عدد موزون 

 وضع موجود

T1 Am103 
هرا اک  هرا و اندنشره  رهرا، نهر   ن ون اشم  اک عک

 گیریمازى و تصمیممرااز تصمیم
41/1 33/3- 10/41- 

T2 Am111 
مازى اشم  بر ضد نیروهای مازى و جرنانشلکه

 مسلح
11/1 1۱/4- 34/41- 

... ... ... ... ... ... 

T10 Am105  14/44 -44/۱ 4۱/1 های مناب املواها و محدوان- 

T11 Am112  11/44 -44/۱ 44/1 جامومی اشم- 

 99/70 جمع
 

79/960- 

 -59/0 میانگین

 

 تعیین موقعیت راهبردی در وضع موجود  

جه  تعیی  موبعی  کاهلرای بر کوی محروک مختصرات و تحلیرا شرکاف از جرداو       

کا بره  هرا  ضرعف اکزنابی عواما ااخلی و خاکجی، نمرات موزون تهدندها و نمرات موزون 

های صوکت مجزا اک وضعی ها بهها و نمرات موزون عرص ترتیب با نمرات موزون بوت

 نمانیم.موجوا و مطلوا جم  جلری می

 
 ها اک وض  موجوانمره موزون بوت + (-)نمره موزون تهدندها اک وض  موجوا =

04/3 = (۱3/3-) + 1۱/1 

 

 
 ها اک وض  موجوانمره موزون عرص  + (-ها اک وض  موجوا)نمره موزون ضعف =

13/3 = (11/4-) + 10/1 
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 محاسبه زاويه شکاف  

نالطره وضر  موجروا برا وضر  مطلروا، از        هنزاوبعد برای محامله عاصله و  اک مرحله

( و نالطرۀ  13/3و 04/3آمرده بررای وضر  موجروا )    امر  محوک اعالی باند خطی از نالطۀ به

مراس  برا  نر اکنهامختصرات ترمریم نمروا.     ملدأ( به 3و 3برای وض  مطلوا ) شدهتعیی 

، برااک مالانسه وضعی  موجوا با وضرعی  مطلروا نظرا  عرمانردهی و     آمدهام بهمالاانر 

. مرا   شروا یمر مدنرن  اک نیروهای مسلح ملتنی بر اندنشه امامی  انال ا ام می ترمیم 

 .گراایمبی  او محوک به وجوا آمده، محامله  هنزاو

وا اک امرتااه مختصرات   ، وضرعی  مطلر  آمرده ام بهبا توجه به مالاانر وزن موزون 

و وضرعی  موجروا    (a=45،tan a=1 )علاکت امر  از؛   (x=y=7/69)اااکتی با وزن مطلوا 

 نیز علاکت ام  از:
11/1 =  13/3÷  04/3 = Arctan 

میان برااکن وضرعی  موجروا نسرل      هنزاو، آمدهام به Arctanبنابران  براماس مالداک  

 .ام جه اک 34/41به برااکن وضعی  مطلوا حدوا 

 

 گيری  . نتيجه4

بر عرماندهی و مردنرن  اک نیروهرای مسرلح     مؤ راک ان  تحالیق پ  از احصای عواما 

ملتنی بر اندنشه امامی  انال ا ام می، ابتدا به اکزنابی وضعی  موجوا و ما  به اکزنرابی  

)وضرعی  مطلروا( اک    مطلروا  ی امرا اک وضرع  وع ن از ا یریگمازمان اک بهره نیتوانا

به منجش اخت ف نا شکاف میران وضرعی  موجروا و      ناکنهاروهای مسلح پرااخته و نی

ۀ عوامرا ااخلری و   شرد محامرله طلق نموااک زنر محرا تالراط    وضعی  مطلوا ابدا  شد. 

خاکجی برای وضعی  موجوا عرماندهی و مدنرن  اک نیروهای مسلح، اک منطاله تهراجمی  

 شدند واب  شده ام .   خ یف و برای وضعی  مطلوا اک منطاله تهاجمی
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 . ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و تعیین موقعیت و اقدام راهبردی0نمودار 

 

بر ان  اماس، وضعی  برااکن وض  موجوا اک امتااه مختصرات ااراکتی و برراک گررعت ن     

اهندۀ آن ام  اه عرماندهی و مدنرن  اک نیروهای مسلح اک ناحیه تهاجمی خ یف آن، نشان

ی کاهلراهرای  ریاراکگ بره تواننرد برا   خوبی براک ااشرته و مری   نسلتاًسلح اک شرانط نیروهای م

های موجوا حدااثر امرت ااه کا نماننرد،   گیری از نالاط بوت خوا، از عرص تهاجمی و با بهره

نالاط ضعف خوا کا برطررف نمرواه و جلروی تهدنردها کا بایرنرد. از طرعری مالرداک عاصرلۀ         

اهنردۀ آن امر  اره بررای     ا با برااکن وضعی  مطلروا نشران  ای( برااکن وضعی  موجو)اکجه

کمیدن به وضعی  مطلوا عرماندهی و مدنرن  اک نیروهای مسلح ملتنی برر اندنشره امرامی     

اک  برراک گررعت   اوتاه جه  اکتالای وض  موجوا و  نسلتاًای انال ا ام می الز  ام  عاصله

نابی به آن انتخراا کونکررا   ام  ناحیه تهاجمی شدند )وضعی  مطلوا( طی شوا اه برای

 .  ام های آن الز  به حدااثر کماندن عواند و مزانای ناشی از نالاط بوت و عرص 
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 پيشنهاد

 پیشنهادهای اجرايي -

 عنوان کا  اصلی اک نیروهای مسلح.کنزی اک جه  اکتالای معنون  بهبرنامه .0

 مسلح. باال بران بصیرت، بدکت تحلیا، تشخی  و عهم صحنه اک نیروهای .3

جانلرۀ  المللى براى شنامانی تهدنردها و هُشریاکی اائمری و همره    کصد مسائا بی  .4

 ها و ابدامات اشم . ها، برنامهنیروهای مسلح نسل  به نالشه

هرا و  اکزنابی نیروهای مسلح از اشم  با نااه ابیق و انجاا تخصر   اران یوابع .3

 ه  مالابله با اشم .ج ازین موکاهای اعاعی و امنیتی اک تمامی ابعاا مهاکت

گشوان عرصه مس ولیتی و حلالۀ مدنرنتی برای وکوا نسرا جروانن مرؤم ، آگراه و      .۱

انال بی و توجه جدی به عراهم اران مالدماتِ انتالرا  نسرلی اک حلالرۀ عرمانردهی     

 نیروهای مسلح.

تومعه مرااز علمى، مطالعاتی، تحالیالراتی و پژوهشری نیروهرای مسرلح و تالونر        .1

 ها و بواعد اک اموک کزمی و امنیتی.ابزاکها و همچنی  شیوهنوگرانی توأمان اک 

کوز اررران اائمرری مرراختاکها و مررازى، پونامررازی و بررهمررازى، متنامرربچابررک .1

 ی.تنم موکی و تنو  اهمازمانباال بران بدکت انعطاف اک و  تشکی ت

هراى مختلرف   اجزا و امتااه اعزانی و تعاما ا ربخش با همهاعزانش همکاکی، هم .1

 اهندۀ نظا  ام می .شکیات

 

 پیشنهادهای پژوهشي -

های نیروهرای مسرلح ملتنری برر اندنشره امرامی        تحلیا شکاف هرادا  از مازمان .0

 انال ا ام می )اکتش، مااه، ناجا و واجا(.

های نیروهرای مسرلح ملتنری برر اندنشره امرامی        تحلیا شکاف هرادا  از اانشااه .3

 انال ا ام می.
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 ذومآخ منابع فهرست

 ديني منابع .الف

 یجی.(، تهران، انتشاکات اله0414) اشتی محمد، ترجمه: الببغهنهج 

    تهران، اعتر ح ر  و نشرر   نور فهیصح(، 0413) علیه(اهللکحمهخمینی )عرمانشات ح رت اما ،

 که(.اما  )آ اک 

  بابرا  ،مجموعه بیاناات و احکاام انتصاابات   ، العالی(مدظلهای )عرمانشات ح رت اما  خامنه 

 اعزاک حدنث والن .ی اک نر امترم

 

  . منابع فارسي
 ( 043۱احدی، محمد ،) ارائه الگوی راهبردی فرماندهي و مديريت در نیروهای مسل، از طريق

، تدوين تجار  نظام جمهوری اسبمي ايران براساس گفتمان واليت فقیه و قاانون اساساي  

 کماله ااترای اانشااه عالی اعا  ملی.

  یاخامنه اما  بوا اا عرمانده منظر از مطلوا عرماندهی الاوی (،0433) خسرو ص ا،اکیام ندن 

 .۱3، شماکه 0۱، ما  نظامي مديريت فصلنامهالعالی(، مدظله)

  ،مباني مديريت اسبمي و الگوهاای  (، 0411و همکراکان )  اهللبیحلی؛ اعانی، محمدعلانصاکی

 شااه عراومی مشهد.(، مشهد، انتشاکات اان0413مو  )، چاپ آن

 ،ترجمه:  ،یرفتار يمفهوم یس،و نظارت در پل يريتمد يدعصر جد(، 0411) ی. انکاما پترنلو

 .اا ناجا یم  نظر، تهران، بازکم ی حس

 ( آموزه0431جونلاکی، آزنتا ،) 30الری   03هانی اک مدنرن  از نااه برآن با نارشی بر جز های ،

 مدنرن  برآنی. نامهژهنو  او ، ، ماآموزشي مديريت تحقیقات فصلنامه

  ،(، برم، اعترر   0413، چاپ او ، )مديريت از ديدگاه قرآن و حديث(، 0411) احمد دیمخاتمی

 انتشاکات ام می.

  ،و  ینالرش کهلرر   ی(، برکمر 0430مرراا و همکراکان )زمسرتان    یهاا یری،پ ی؛مصط  خوامیانی

 یاسات س مجلاه جنرگ،   یاندهان عالاز منظر عرم نندهاک اعا  مالدس و جنگ آ ینظام یعرمانده

 .10شماکه  یستم،ما  ب ،يدفاع

 ( م هو 043۱خیرگو، منصوک ،)   ،فصالنامه مازی عرماندهی مطلوا از منظر مالا  معظرم کهلرری 

 .3، شماکه 01، ما  نظامي مديريت
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  تهران، مم .مديريت اصول(، 0430، علی )اننیکضا ، 

  اک نیروهرای مسرلح از انردگاه ح ررت امرا        (، مدنرن  و عرمانردهی 0431الدننی، مجید )زن

 .4، شماکه 3۱، ما  فصلنامه مديريت اسبميالعالی(، مدظله) یاخامنه

 (، تهرران،  0413، چاپ او ، )اسبمي و مباني مديريت اصول(، 0414نیا، محمدحسی  )ماجدی

 شهر آشوا.

 ( 0413ملزواکی، م هاای ،)تهران، نشر ناا.شرح المنظومه ، 

 تهران، مراز  ،يو انقبب ياسبم کرديبا رو ينظام یو رهبر يفرمانده(، 0413)  ،یحس ،یم م

 .امام  مااه

 ( ، 0411صلحی، حس )تهران، انتشاکات ااعوس.رهبری، مديريت و فرماندهي نظامي ، 

  ،مباني سبک حکیمانه )مباني سبک (، 0433؛ مالیسه، کضا و همکاکان )احمد دیمطلاطلانی نزای

 .بابرالعلو مراز  -، تهران، مراز امام ي و مديريت سپاه(مطلو  فرمانده

 نگرشاي جاامع بار ماديريت    (، 0413، مهردی ) اهللعتحالدن ، انرج و احمدی، علیرضا؛ تاجعلی 

 (، تهران، انتشاکات تولید اانش.0411، چاپ نهم، )استراتژيک

  تراز انقب  اسبمي طرح راهبردی نظام فرماندهي و مديريت (، 0433آباای، امی  )غیوک نجف

، کماله ااترای اانشرااه عرالی اعرا     در نیروهای مسل، مبتني بر انديشه امامین انقب  اسبمي

 ملی.

 یابزاکهرا  ک،نامتراتژ ایاک تحل یشکاف ابزاک ای(، تحل0434)  ایم ان،یمامان؛ اوچک ،یبامم 

 .اقتصاد یایدن روزنامه  ،نرنااکآمد مد

 ( 0411بلاای، امماعیا ،)بم، عاله.ل و مباني مديريت اسبمياصو ، 

  الگويي برای شیوه درست استنباط از بیاناات اماامین انقاب    (، 0434زااه، االرر ) محمدعلی 

 ، تهران، مراز بابرالعلو .اسبمي

  ( 0411مطهری، مرت ی ،)تهران، انتشاکات صدکا.3جلد  مجموعه آثار استاد ، 

 ( 0434مالیمی، مید محمد ،) (؛ تهران، انتشراکات کاه  0433، چاپ او  )مديريتمباني سازمان و

 اان.

  ( 0413مکاک  شیرازی، ناصر ،)   (، برم،  0434، چراپ مرو  )  ماديريت و فرمانادهي در اسابم

 انتشاکات نسا جوان.

 ( 0411نیروی انسانی مااه ،)تهران، نماننردگی ولری عالیره اک    مسل، انضباطي نیروهای نامهنيیآ ،

 مااه.



 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 0311ونکم، پانیز عصلنامه علمی امنی  ملی، ما  نازاهم، شماکه چها / 11

 

 . منابع انگلیسيج
 Bryman, Alan (2015), Social Research Methods, 5th. Oxford: university press. 

 Charmaz, K (2006) Constracting Gounded Theory: A Practical Guide through 

Qualitative Analysis. London: Sage Publication. 

 Dimitriadis, S. & Stevens, E., (2008), Integrated customer relationship 

management for service activities: an internal/external Gap model, Managing 

Service Quality: An International Journal, 18(5), 496-511. 

 Elvekrok, D. R. (1997), Concurrent engineering in ship desing, Journal of Ship 

Production, 13, 258-269. 

 Fayol, Henri,(1930), Induatrial and General Administration, J.A. Coubrough ,  

trans,  Geneva International Management Institute. 

 Moratalla, J., de Castro, V., Sanz, M. L. & Marcos, E. (2012). A Gap-Analysis-

Based Framework for Evolution and Modernization: Modernization of Domain 

Management at Red. Es. In Srii global conference (srii), 2012 annual (pp. 343-

352), IEEE. 

 

 هاد. سايت
 WWW.Khamenei.ir 



 

 


