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پذیرش مقاله99/16/61:

چکیده
تفكر راهبردی صرفاً واژهای جایگزین برای آنچه زیر چتر مدیریت راهبردی قرار ميگیرد نیستت ،بلكته
روش ویژهای از تفكر با ویژگيهای معین و قابل تمیز است ،تفكر راهبردی تركیبي از فرایندهای بهكارگیری
بصیرت و نوآوری است كه حاصل آن عبارت خواهد بود از چشمانداز یكپارچته ستازمان ایتن تحییتب بته
بررسي نیش تفكر راهبردی در ارتیاء توان رزمي با تأكید بر عوامل نامحسوس توان رزمي كه شتامل عوامتل
فردی و سازماني است ميپردازد هدف اصلي تحییب ،بررسي نقش تفكتر راهبتردی در ارتیتاء تتوان رزمتي
سازمانهای نظامي ميباشد بدین منظور بر اساس ادبیات تهیهشده برای تفكر راهبردی یک مدل ،استتنتا و
سپس با استفاده از روش تحییب كه از نوع پیمایشي ،توصیفي و تحلیلي است در معرض آزمون قرار ميگیرد
جامعه آماری تحییب را دانشجویان ورودی سال تحصیلي  32-33دانشگاه عالي دفاع ملي بته تعتداد  39نفتر
تشكیل ميدهند .نتایج حاصله از این تحییب ارتباط نزدیكي بین تفكر راهبتردی و تتوان رزمتي وجتود دارد
ازجمله اینكه تفكر مفهومي ،تفكر سیستمي و آیندهنگر ی كته از عناصتر تفكتر راهبتردی هستتند همگتي بتا
اندازه های مختلف بر روی عناصر فردی و سازماني توان رزم مؤثر بوده و باكم و زیادشدن آنها ،توان رزمي
به همان میزان تحت تأثیر قرار ميگیرند چراكه تفكر راهبردی مسیر آینده را با همۀ اجزاء آن موردتوجه قرار
داده و از میان راههای مختلف گزینه برتر را انتخاب مينماید
واژگان کلیدی :تفكر راهبردی ،توان رزمي ،آیندهنگری ،تفكر سیستمي ،انگیزه ،رهبری

 -1دانشیار علوم دفاعي راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملي
 -2دانشآموخته دكتری علوم دفاعي راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملي( ،نویسنده مسئول) azizi.1150@chmail.ir

 - 3دانشآموخته دكتری علوم دفاعي راهبردی دانشگاه عالي دفاع مليsh.daneshvar@sndu.ac.ir ،
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مقدمه
میام معظم رهبری(

) در چهارمین نشست اندیشتههتای راهبتردی مورخته  1331/1/21در

باب اهمیت داشتن تفكر راهبردی ميفرمایند كه« :اندیشههای راهبردی چند هدف عمتده دارد كته
این هدفها را ما نميخواهیم فراموش كنیم و از جلوی چشممان خار

كنیم یكي این استت كته

كشور در میوالت زیربنائي ،نیاز شدیدی دارد به فكر ،اندیشه و اندیشهورزی»
«تفكر راهبردی از جنس بصیرت (چگونگي) و فهتم ) چرایتي) استت لتاا متدیران بایتد چگونته
اندیشیدن را بیاموزند و نه چه اندیشیدن را و این نكته بسیار مهمي استت تفكتر راهبتردی كمتک
ميكند تا انسان تشخیص دهد كدامیک از عوامل در دستیابي به موفییت مؤثر و كدامیک نیستت و
بدون این تشخیص ،هیچگونته تتأثیری در موفییتت ستازمان نخواهتد داشتت » )كیتاني)6 :1389،
«كاركرد اصلي تفكر راهبردی بهعنوان یک فرآیند تركیبي شهودی ،خلب یک چشمانتداز یكپارچته
هست » (همان)03 :
میام معظم رهبری(

) در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتي شریف در مورخه  1361/3/1در این

خصوص ميفرمایند كه« :از سطحى اندیشى بهشدت پرهیز كنید هر حرفى را كه ميشنوید ،رویش
فكر و دقت كنید چرا در اسالم هست كه "تفكر ساعۀ خیر من عبادة سبعین سنه" یک ساعت فكر
كردن ،ارزشش از عبادت ،سالها بیشتر است».
تفكر استراتژیک برای سازمان و ذینفعان آن انگیزه و تعهد ایجاد ميكند این انگیزه و تعهد از طریب
قدرتي به وجود ميآید كه در حیییت ساده و درعینحال جااب است تحتوالت جهتاني در ابعتاد
مختلف سیاسي ،اقتصادی ،نظامي ،اجتماعي و فرهنگي بهقدری سریع و پرشتاب بهپیش ميرود كته
سازمانها را برای برنامهریزی استراتژیک با چالشها و مشكالت جدید مواجه ستاخته استت ،ایتن
تحوالت نهتنها در دنیای رقابتي تجارت بلكه «یكي از عناصر متشتكله قتدرت ملتي هتر كشتوری،
قدرت نظامي آن كشور است كه درواقع این عنصر در توان (قدرت) رزمي آن كشور تبلور ميیابد
توان رزمي قدرتي است كه در اختیار فرمانده یک یگان بوده و او ميتواند از ایتن قتدرت بترای از
بین بردن دشمن و انجام مأموریت در میدان رزم استفاده نماید » (رستتمي« )213:1317،درصتحنه
تعارضات نظامي نیز كامالً آشكار و ملموس است نگرش سنتي ،دیگر قادر به هتدایت و اداره ایتن
وضعیت نیست و لاا باید با نگاهي نو به موضوع نگریست و همه عوامل و مفروضتات اساستي را
در طرحها و برنامهریزیها موردتوجه قرار داد و این موضوعي است كته در ستازمانهتای نظتامي،
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به واسطه نیش آنان در ایجاد امنیت ملي از اهمیت بهمراتب بیشتری برخوردار است اگتر دو یگتان
نظامي را در نظر بگیریم كه ازلحاظ وسایل و تجهیزات و جنگافزار از هتر حیتی یكستان و برابتر
باشند ،در این صورت توان رزمي یگاني بیشتر و مؤثرتر است كه خصایل انساني و روحي و رواني
كاركنان آن برتر و ارزشمندتر باشد » (معین وزیری و دیگران« )03:1363،هرچه محیط قابلدرکتر
و تغییرات آن قابل پیشبینيتر باشد ،مكتبهای فرآیندی و طرحریزی نظیر برنامتهریتزی راهبتردی
اثربخشي و كاراني بیشتری دارند ولي با پیچیدهتر شدن روابط محیطي و بروز تغییترات جهشتي و
غیرخطي ،رویكردهای ساده و تجویزی اثربخشي خود را ازدستداده و بهجتای آن بهترهگیتری از
رویكردهای توصیفي )نظیر تفكر راهبردی) توصیه ميشود » (غفاریان و دیگران )3: 1390،بنابراین
اهمیت و فواید اجرای این تحییب به شرح زیر متصور است:
 -1در جامعه امروز و در سطح نیروهای نظامي ،باعی ایجاد یک تفكر سلستله مراتبتي علمتي در
ارتیای توان رزمي مينماید
 -2باعی خواهد شد تا كاركنان نظامي با اتكتا بته پشتتوانه علمتي ختود و ستازمان ،از راههتای
خالقانه و اثربخش بیشتر استفاده كنند
 -3در صورت اجرای موفییتآمیز این تحییب ،همواره موارد محیطي كه بر تصمیمات سازمان در
ارتیای توان رزمي تأثیرگاار هستند توسط مدیران عاليرتبته ستازمان رصتد شتده و ختود را
بهروز مينماید
در باب ضرورت تحییب ميتوان اشاره داشت كه:
 -1در صورت عدم توجه به این میوله ،سازمان دچار یک روزمرگي و یكنتواختي در چشتمانتداز
آینده خود خواهد شد
 -2در صورت عدم توجه به این میوله ،نیازمندیهای آینده واحد نظامي سنجیده نخواهتد شتد و
مدیران در برآورد تهدیدات دچار یک غافلگیری راهبردی ميشوند
 -3عدم توجه به موضوع باعی خواهد شد تا كاركنان از حداكثر توانایي خود در ارائته راهكتار و
روشهای خالقانه محروم شوند
هدف اصلي پژوهش موردنظر ،بررسي تفكر راهبردی در ارتیاء تتوان رزمتي ستازمانهتای نظتامي
هست كه در این راستا اهداف فرعي ذیل مدنظر هست:
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( )1راههای دستیابي به تفكر راهبردی ( )2ارتباط بین تفكر راهبردی و توان رزمي ستازمانهتای
نظامي
بنابراین متناظر با اهداف اصلي و فرعي پژوهش ،سؤال اصلي عبارت است از اینكه نیش تفكتر
راهبردی در ارتیاء توان رزمي سازمانهای نظامي چیست؟ و سؤاالت فرعي نیز بهقرار ذیل هستتند:
( )1راههای دستیابي به تفكر راهبتردی كدامنتد؟ ( )2ارتبتاط بتین تفكتر راهبتردی و تتوان رزمتي
سازمانهای نظامي چیست؟
مباني نظری
الف -پیشینه شناسي :

مقاالت علمی-پژوهشی:
عنوان مقاله

ارتباط بین تفكر راهبردی و عملكرد

نویسندگان

شمسالدین ناظمي ،سعید مرتضوی و حسن جعفریاني

سال و محل

فصلنامه چشمانداز مدیریت بازرگاني ،شماره  ،2تابستان 1313

سؤال
نتایج

آیا بین سطح تفكر راهبردی در راهبردگراها و عملكرد سازمانها رابطه مستییم وجود دارد؟
بین تفكر راهبردی و عملكرد در شركتهای موردبررسي ارتباط مستییم وجود دارد اما یتادگیری
سازماني رابطه بین تفكر راهبردی و عملكرد را تعدیل نميكند

عنوان مقاله

الگوی تفكر و نگاه راهبردی برای آینده سازی در اندیشه حضرت امام خامنهای(

نویسندگان

رضا مییسه ،مهرداد مؤمني زاهد ،محمد میروني ،صادق یوسفي

سال و محل

كنگره بینالمللي فرهنگ و اندیشه دیني سال 1333

سؤال

الگوی تفكر و نگاه راهبردی برای آینده سازی در اندیشه امام خامنهای(
در اندیشه امام خامنهای(

)

) چگونه است؟

) آنچه ذهن را به فهمیدن و تفكر عادت دهد و یتا باعتی" شتكل

دادن فكر "و" یاددادن فهم كردن "بشود و بتر" آمتوختن اندیشتیدن "تمركتز كنتد ،همتان تفكتر
نتایج

راهبردی و نگاه كالن در تحلیل حوادث و موضوعات مختلف در محیطهای پویا و واقعي استت
كه ميتواند عناصر اصلي سهگانه هر حادثه یا موضوعي را با مؤلفههای ستهگانته راهبتردی متورد
مالحظه و توجه قرار دهد

عنوان مقاله

پنج فرمان برای تفكر استراتژیک

نویسندگان

دكتر وفا غفاریان – دكتر غالمرضا كیاني

سال و محل

سازمان فرهنگي فرا سال 1316

سؤال

تفكر استراتژیک چیست؟
بیش از اطالع گیری به دنبال یادگیری از محیط باشید.

نتایج

بیش از پاسخگویي به نیازهای كشفشده ،به دنبال كشف نیازهای پاسخگویي نشده باشید
بیش از اهداف میاني ،چشم به اهداف نهایي داشته باشید.
بیش از قابلیت سازی برای تولید به دنبال قابلیت سازی برای رقابت باشید.
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تفکر راهبردی« :به عییده ویلسون ،تفكر راهبردی صرفاً عبارت است از اندیشیدن دربتاره راهبترد
به نظر وی ،نیاز به تفكر راهبردی هیچگاه به این اندازه زیاد نبتوده استت ایتن بتدان معناستت كته
تداوم سیر تكامل (در برنامهریزی راهبردی) منجر به تغییر اساسي در ماهیت برنامهریزی راهبتردی
شده است بنابراین در حال حاضر مناسبتر آن است كه برنامهریزی راهبردی را مدیریت راهبردی
یا تفكر راهبردی بنامیم » (مینتزبرگ)196-111 :1331 ،
«یكي از اندیشمندان برجسته حوزه مدیریت راهبردی ،برخالف نظر فوق ،صراحت تأكید متيكنتد
كه «تفكر راهبردی صرفاً واژهای جایگزین برای آنچه زیر چتر متدیریت راهبتردی قترار متيگیترد
نیست ،بلكه روش ویژهای از تفكر با ویژگيهای معین و قابل تمیز است » (پارسائیان)31 :1317 ،
«آنها تفكر راهبردی را مهارت معماری راهبردی مينامند ،اما بر درونمایتههتای كلتي طترحشتده
توسط مینتزبرگ شامل خالقیت ،اكتشاف و درک ناپیوستگيها تأكیددارند » «تفكر راهبردی عبتارت
است از بهكارگیری قیاسها و مشابهتهای كیفي برای پترورش ایتدههتای نتو ،ختالق و طراحتي
عملیات بر اساس آموختههای نوین » (مینتزبرگ« )10 :1330 ،ریموند نیز با تیسیم تفكتر راهبتردی
به دو بخش ،استدالل مشابهي را دنبال ميكند :راهبرد بهعنوان یک ماشین هوشمند (راهبری دادهها،
رویكرد پردازش اطالعات) و راهبرد بهعنوان خلب ابتكتار مفهتوم اول چیتزی استت كته متا آن را
بهطوركلي برنامهریزی راهبردی مينامیم و دومي همان تفكر راهبردی است » (همتان )13 :در ایتن
صورت ،بهطوركلي ميتوان استدالل كرد كه تفكتر راهبتردی شتامل تفكتر و عمتل در قالتب یتک
مجموعه فرضیه و جایگزینهای عملي بالیوه آنها و همینطتور بته چتالش طلبیتدن فرضتیههتا و
جایگزینهای موجود است كه بهطور بالیوه به فرضیهها و جایگزینهای جدید و مناسبتتر منجتر
ميشوند
عناصر تفکر راهبردی:
( )1عنصر تفکر جامعنگری :متفكر تفكر راهبردی ،یک مدل از سیستم كامل خلب ارزش ،از ابتتدا
تا انتها ،در ذهن خود دارد و همبستگي متیابل میان حلیههای زنجیر را بهدرستي درک ميكنتد
«اندیشمندی بر اهمیت تأثیر مدل ذهني بر رفتار ما تأكید ميكند به نظر او :بیتنشهتای جدیتد
معمول در عمل شكست ميخورند زیرا با پندارهای عمیب ما از عملكرد جهتان در تضتادند و
به همینطور مدلهای ذهني مدیریت پدید ميآیند و آزمایش ميشوند تصتاویر درونتي متا از
عملكرد جهان گسترش ميیابند و پیشرفتهای شگرف و غیرمنتظرهای را نوید ميدهند متدل
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ذهني از عملكرد جهان باید با درک بافت دروني و بیروني ستازمان یكتي شتود » (مینتزبترگ،
« )16 :1330این مدلهای ذهني باید بته ادراک عمییتي از كستبوكتار در مفهتومي فراتتر از
صنعت منجر شود تا در خدمت تسهیل نتوآوری قترار گیترد » «متفكتران تفكتر راهبتردی ،از
دیدگاه سلسله مراتبي ،حلیههای ارتباطي درون سیستم را از چشماندازهای گوناگون ميبینند و
رابطه بین بنگاه ،كسبوكار و سطوح عملكردی راهبردها را با محیط خارجي و همینطتور بتا
انتخابهای روزانه كاركنان درک ميكنند از دیدگاه افیي سازماني نیز ارتباط بتین بختشهتا و
وظایف و بین عرضهكنندگان و مشتریان را بهدرستي درک ميكنند » (همان)11 :
( )2عنصر تفکر مبتنی بر هدف« :هدف راهبردی كانون تمركزی عرضه ميكند كه بته افتراد درون
سازمان این امكان را ميدهد تا انرژی خود را به سمت كانون توجه بهطور مؤثر و نافا هدایت
كنند بنابراین تفكر راهبردی بهصورت بنیادی با میوله هدف و شكل دادن و دوباره شكل دادن
مستمر به آن مرتبط است و توسط آن هدایت ميشود » (همان)120 :
( )3عنصر فرصتجويی هوشمندانه« :اساس این نظریه همان ایده استیبال از تجارب جدید استت
كه اجازه ميدهد سازمان از جایگزینهای مختلف ،راهبردهایي كه ممكن است در تناسب هتر
چه بیشتر با تحوالت سریع محیط كسبوكار پدید آیند ،بهره گیرد مینتزبرگ ایتن رویكترد را
بهمثابه نشانه تمایز بین راهبرد نوخاسته و راهبرد برنامهریزیشده ميدانتد » «اگتر متيخواهیتد
دیدگاهي درباره آینده خلب كنید ،اگر ميخواهید راهبرد معنيداری خلب كنید ،نتاگزیر از خلتب
سلسله مراتبي از پندار در درون سازمان خود هستید و این به معنای پایرفتن ایدههای مشترک
و درعینحال نامتوازن نیروهایي است كه تاكنون از مشاركت در فرآیند اجرای راهبترد محتروم
بودهاند » (شریعتمداری )30 :1311 ،
( )1عنصر تفکر در زمان« :تفكر در زمان سه مؤلفه دارد نخست درک این نكته كه بترای رستیدن
به آینده راهي جز عبور از گاشته نیست ازاینرو گاشته ارزش پیشبینانه دارد دوم تشتخیص
موضوعات مربوط به آینده در زمان حال است كه از گاشتته آغازشتده استت ستومین مؤلفته
عبارت است از میایسه مستمر یک نوستان ثابتت از حتال بته آینتده و از آینتده بته گاشتته و
برعكس »(همان)36 :
پنجمين عنصر تفکر راهبردی تشخیص این فرآیند بهصورت یک فرآیند فرضیه ت بنیتاد استت كته
مانند روش علمي شامل تولید فرضیه و آزمون آن بهعنوان فعالیتهای محوری است به نظر لیتكتا،

نیش تفكر راهبردی در ارتیاء توان رزمي سازمانهای نظامي با تأكید بر (عوامل نامحسوس توان رزمي)

00

اكثر مدیران با این رویكرد بیگانه هستند :هنوز در محیطي كه دسترسي به اطالعات درحتالتوستعه
روزافزون و زمان برای تفكر در حال كاهش استت ،توانتایي تولیتد فرضتیههتای ختوب و آزمتون
اثربخشي آنها حیاتي است تفكر راهبردی هم خالق است و هم انتیادی ،اگرچه وفتاداری بته هتر
دو شیوه تفكر بهطور همزمان مشكل است زیرا نگترش انتیتادی ایجتاب متيكنتد كته قضتاوت را
به منظور تفكر خالقتر به تعویب بیندازیم تلفیب ایتن پتنج عنصتر بتا یكتدیگر یتک متفكتر تفكتر
راهبردی را توصیف ميكند كه با نگاهي جامعنگر ،كل را با تمام همبستگيهای بین اجزای آن ،هم
در چهار سطح سلسلهمراتب راهبرد و هم در ارتباطات افیي عناصر در سیستتم ارزش نهتایي درک
ميكند » (شریعتمداری)29 :1311 ،
ب ـ مفهوم شناسي :

تفکر مفهومي« :اولین مؤلفه تفكر راهبردی ،تفكر مفهومي است تفكتر مفهتومي توانتایي درک یتک
موقعیت بهوسیله شناسایي الگوها و نشان دادن مسئله محوری است تفكتر مفهتومي شتامل ادغتام
مسائل و عوامل در یک چارچوب مفهومي است »
تفکر سیستمي« :دومین مؤلفه تفكر راهبردی ،تفكر سیستمي است سیستم كلیتي است كه حداقل دو
ویژگي داشته باشد به صورتي كه ( )1هر یک از اجزا بتوانند بر روی عملكرد یا خصوصیات كتل
سیستم اثر بگاارند ( )2هیچكدام از آنها نتوانند اثر مستتیلي بتر روی كتل سیستتم داشتته باشتند
عملكرد یک سازمان تابعي از اثرات متیابل اجزا سازمان بر یكدیگر است » (مورهد)13 :1339 ،
آیندهنگری« :سومین مؤلفه تفكر راهبردی ،آیندهنگری است بسیاری از متدیران ختود را بتهعنتوان
قربانیان نیروهای محیطي خار از كنترلشان ميدانند با توجه به رابطه تفكر راهبردی و عملكترد،
آیندهنگری نیز ميتواند در ارتیاء عملكرد ،ایفای نیش كند مدیریت عدم اطمینان و ریستک ،یتک
بخش اصلي در آیندهنگری است كاهش ریسک و تبدیل آن به فرصتها منجر به كنترل نوستانات
بدون كاهش ثروت سهامداران ميشود »
رهبری تحولگرا « :رهبری تحولگرا بهعنوان فرآیند تأثیرگااری بر اولویتهای زیردستان و همكاران
و الهام به آنها برای تحلیل خودشان ،فرصتهایشان و فعاالنه به چالش كشیدن امور تعریتفشتده
است » (هرسي« )77 :1313 ،باس بیان ميكند زماني كه زیردستان بهطور دروني سازمانشان را خود
توسعه دهند و سرپرستان بهطور بیروني آنها را هدایت كنند ،رهبری تحولگرا در این امر مشاهده
ميشود » «افزایش توان رهبری تحولگرا بهعنوان یكي از ویژگيهای شناختي راهبردگراها ميتواند
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در ارتیای عملكرد ،نیش مثبت ایفا كند وجود رهبری تحولگرا منجتر بته توستعه منتابع انستاني
سازمان ،افزایش تعهد ستازماني ،ارتیتای رفتارهتای شتهروندی ستازماني و غیتره متيشتود»(میتر
سپاسي)122:1310،
تفکر
مفهومي

تفکر

تفکر

رهبری

سیستمي

راهبرد

تحولگرا

ی

آیندهنگری

شكل  :1مؤلفههای تفكر راهبردی

اثرات و کارکردهای تفکر راهبردی« :تفكر راهبردی ميتواند زیربنای مناسبي بترای راهبردهتای
خالق و اثربخش باشد و كوتاهترین و مستییمترین راه را برای رسیدن به هر هدفي نشان ميدهتد
بهطوریكه انتخاب فعالیتهای ارزشآفرین ،تمایز گرایي ،ارزشهتای منحصتربهفترد ،ستاده ولتي
عمیب بودن بهعنوان مزیتها و خصوصیات تفكر راهبردی در میایسه با تفكر غیر راهبردی استنباط
ميگردد( ».غفاریان و دیگران )00:1339 ،
توان رزمي :توان رزمي یا قدرت رزمي ،قدرتي است كته در اختیتار فرمانتده یتک یگتان بتوده و او
مي تواند از این قدرت برای از بین بردن دشمن و انجام مأموریتت در میتدان رزم استتفاده نمایتد »
(رستمي« )213:1317،در سند راهبردی ،واژه توان رزم به واژه «قتدرت ملتي» تغییتر متيیابتد كته
عناصر متشكله آن به شرح زیر هستند:
قدرت سیاسي ( )2قدرت اقتصادی ( )3قدرت اجتماعي و فرهنگي ( )1قدرت نظامي()0موقعیتت
جغرافیایي ( )7قدرت فنّاوری» (معین وزیری و دیگران)02:1363،
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قدرت رزمي

عوامل فیزیکي

عوامل غیر فیزیکي

عوامل برتر ساز

شكل  :2عناصر تشكیلدهنده قدرت رزمي (مدل از معین وزیری و یاسیني)

مؤلفههای توان رزمي« :یكي از عناصر متشكله قدرت ملي هر كشوری ،قدرت نظامي آن كشور است
كه درواقع این عنصر در توان (قدرت) رزمي آن كشور تبلور ميیابد توان رزمي قدرتي است كه
در اختیار فرمانده یک یگان بوده و او مي تواند از این قدرت برای از بین بردن دشمن و انجام
مأموریت در میدان رزم استفاده نماید » (رستمي )213:1317،همچنین توان رزم بهصورت زیر نیز
تعریفشده است« :توانایي نیروهای ارتشي در جنگیدن و پیروز شدن بهعنوان زیربنای موفییت در
همهی عملیات ،خواه نیروی مهلک و مخرب استفاده بشود یا نه توان رزم یا توانایي جنگیدن
نامیده ميشود » 1دپارتمان دفاعي آمریكا ،توان رزم را بهصورت زیر تعریف ميكند« :تمامي ابزار
نیرویي مهلک یا مخرب یا هر دو است كه یک واحد نظامي یا تشكیالت نظامي ميتواند در میابل
دشمن در زمان معین بكار برد نیروهای ارتش توان رزم را با تبدیل پتانسیل به عمل تولید
ميكنند »« 2در سطح عملیاتي و تاكتیكي ،توان رزمي یا قدرت جنگیدن یک یگان نظامي ،عبارت
است از ماحصل تركیب و تلفیب مؤثر عناصر فیزیكي (مادی) با عناصر نامحسوس (غیرمادی)
یگان ،توأم باتدبیر و چگونگي بكار بردن این عناصر در محیط عملیاتي در راستای انجام مأموریت
محوله توان رزمي شامل عوامل فیزیكي ،برتر ساز و نامحسوس است » (آشتیاني)61:1339،
الف) عوامل فيزيکی يا محسوس توان رزمی :این عوامل كه وجود مادی دارند ،محسوس و
قابلاندازهگیری هستند و نیش اساسي را در توانایي یک یگان برای جنگیدن ایفا مينمایند و شامل
عوامل زیر ميباشند )1( :یگانهای مانوری ( )2آتشهای پشتیباني ( )3یگانهای پشتیباني رزمي
( )1یگانهای پشتیباني خدمات رزمي » (رستمي)213:1317،
 - 1آییننامه عملیاتي ارتش آمریكا (7 :)2991
 - 2لغتنامه نظامي ارتش آمریكا3 :2993 ،
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ب) عوامل نامحسوس توان رزمی« :اگر دو یگان نظامي را در نظر بگیریم كته ازلحتاظ وستایل و
تجهیزات و جنگافزار از هر حیی یكسان و برابر باشند یا بهعبارتدیگر ازنیطهنظر عوامل فیزیكي
توان رزمي كامالً مشابه و یكسان بوده ،ولي ازلحاظ شایستگيهای روحي و رواني ،افرادی كته هتر
دو یگان را سازمان دادهاند و امور آن را اداره ميكنند ،متفاوت و متمایز باشند ،در این صورت توان
رزمي یگاني بیشتر و متؤثرتر استت كته خصتایل انستاني و روحتي و روانتي كاركنتان آن برتتر و
ارزشمندتر باشد » (معین وزیری و دیگران)03:1363،
مفهوم شناسي عوامل نامحسوس توان رزمي :مهمترین عوامل نامحسوس توان رزم عبارتاند از :آموزش،
انگیزش ،انضباط ،ایمان ،روحیه ،رهبری و فرهنگسازماني است «بتهطتوركلي عوامتل نامحستوس
توان رزمي در دو زیرمجموعهی كلي عناصر فردی و عناصر سازماني قابلتیسیم استت در عناصتر
فردی ،شاخصهایي قرار ميگیرند كه بیشتر جنبهی فتردی دارنتد و متيتواننتد ذاتتي ،درونگترا و
اثرپایر از درون باشند؛ اما در عناصر سازماني ،شاخصهتایي قترار متيگیرنتد كته بیشتتر جنبتهی
سازماني دارند و ميتوانند اكتسابي یا برونگرا و اثرپایر از بیرون باشند » (آشتیاني)67:1339،
عوامل نامحسوس توان رزم

عناصر سازمانی

عناصر فردی

ایمان

روحیه

انضباط

انگیزش

رهبری

آموزش

فرهنگسازمانی

شكل  :3مؤلفههای عوامل نامحسوس توان رزم

ج) عوامل برتر ساز« :تدبیر و چگونگي بكار بردن عوامل متشكله توان رزمتي (عوامتل فیزیكتي و
نامحسوس آن) در محیط عملیاتي را كه در آن ،آب ،هوا ،جو ،زمین و دشمن مطرح استت ،تحتت
عنوان (عوامل مؤثر در افزایش یا كاهش توان رزمي) موردبحی قرار ميگیرد (رستمي)23 :1317،
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عناصر توان رزمی

عوامل فیزیکی

عوامل برتر ساز

عوامل نامحسوس

شكل  :1مؤلفههای عناصر توان رزمي

آموزش :آموزش عبارت است از تمام كنشها ،اثرات ،راهها و روشهایي كه برای رشد و تكامل و
توانایيهای مغزی ،معرفتي و همچنین مهارتها ،نگرشها و رفتار انسان بكار ميروند البته به
طرییي كه شخصیت انسان را تا ممكنترین حد آن تعالي بخشد و یكي از ارزشهای مثبت
جامعهای كه در آن زیست ميكند ،باشد » (خراساني و دیگران« )210:1317،آموزش به فعالیتهایي
گفته ميشود كه باهدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرحریزی ،بین آموزگار
یا معلم طرحریزی ميشود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده بهصورت كنش متیابل ،جریان
ميیابد » «آموزش عبارت است از بهبود سیستماتیک و مستمر شاغلین ازنظر دانشها ،مهارتها،
توانایيها و رفتارها كه به رفاه آنها كمک ميكند و شرایط بهتری را برای احراز میام باالتر فراهم
ميآورد » « آموزش عامل اساسي تعالي انسانهاست و این تعالي ميتواند در تلطیف روابط كاركنان
و مدیریت نیز ،اثربخش باشد » (میر سپاسي)110:1310،
انگیزش« :انگیزش تمایل به انجام كار است » (رابینز« )62:1313،انگیزش یعني نیروهایي كه موجتب
ميشوند كه افراد بهگونهای خاص رفتار كنند » «عبارت است از فرآیندی كه شدت ،راستتا و ثبتات
فرد در تالش برای دستیابي به یک هدف را مشخص ميكند » (همان)66:1313 ،
«نياز 1یک حالت دروني است كه نتایج معیني را موردتوجه قترار داده و بتهطترف آنهتا مجتاوب
ميگردد نیاز را نیز كمبودی كه انسان در زمان خاص پیتدا متيكنتد ،تعریتف كتردهانتد ایتن نیتاز
ميتواند كمبود رواني یعني نیاز به شناسایي و مطرحشدن و كمبود جسماني یعني نیاز بته آبوهتوا
یا غاا یا اجتماعي یعني نیاز به دوستي باشد نیازی كه ارضاء نشده باشتد ،موجتب تتنش در درون
فرد ميشود كه تنش نیز انگیتزههتایي را در درون فترد تحریتک متينمایتد ایتن انگیتزههتا رفتتار
كاوشگرانه را برای یافتن هدف های ویژه به همتراه دارنتد و در صتورت دستتیابي بته آنهتا ،نیتاز

1-Need
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برطرف شده و تنش كاهش ميیابد » (رضاییان )70:1363،رابطه بین انگیزه و عملكرد را بهصتورت
ساده ميتوان اینچنین بیان كرد ( :توانایي* انگیزش) =Fعملكرد
انضباط « :انضباط عبارت است از اعمال تربیتي كه باعی ایجاد نظم در كار و حس انجاموظیفه طبب
موازین تعیینشده در افراد ميشود و تخطي از آنها كاركنان را با نوعي تنبیه روبرو ميسازد در
اصطالح نظامي نیز پیروی از دستورهای نظامي هست » (موحد« )391:1366،سید جوادین ،انضباط
را ابزاری جهت اصالح رفتار نامطلوب كاركنان توسط سرپرست ميداند اگر میزان انضباط در
سازمان كم باشد ،روحیه تعهد و وفاداری نیز ضعیف است و ضوابط سازمان نیز روزبهروز سیر
قهیرایي خواهد داشت » (جانوني« )299:1317،بهطوركلي انضباط اجتماعي 1عبارت است از
مجموعهای از الگوهای رفتاری افراد در جامعه كه توسط قوانین و میررات آن جامعه مشخص مي-
گردد ،یعني نظامپایری در همه امور» (فخراني)113:1367،
ایمان:

«ایمان عبارت است از هر نوع اصل و راهنما ،باور و ییین و گرایشي كه به فرد معني

ميبخشد و آن را جهت ميدهد حضرت علي (علیهالسالم) ایمان را بر چهارستون استوار ميدانند كه
عبارتند از :صبر و شكیبایي ،باور و ییین ،عدل و داد ،جهاد و كوشش درراه دین » «ازنظر دیني و
در اصطالح شریعت به معنای تصدیب و اعتماد به خدا و رسول و پایرش قلبي حیایب نازلشده
بر او از راه وحي است » ازنظر معناشناسي «حوزه تصوری ایمان در قرآن مشتمل بر فهم كلمات
مثبتي مانند اسالم ،تصدیب ،توكل و نیز كلمات منفي مانند كفر ،تكایب ،عصیان و نافرماني است
ازاینرو ایمان به معنای تصدیب و پایرش و تسلیم است » (بدخشان« )3:1311،عدهای از
اندیشمندان اسالمي از ایمان به باور قلبي به امر قدسي یادكردهاند مرحوم عالمه طباطبایي در شعاع
آیات قرآني ،به تبیین واژه ایمان پرداخته و ميگوید :ایمان از ریشه امن و معني اصلي آن امنیت
دادن است به این دلیل كه مؤمن در پرتو ایمان خویش ،ميتواند باورهای خود را از گزند و تردید
در امان نگاه دارد » (مجیدی « )63:1317 ،اصل در ایمان ،دخول در صدق امانتي است كه خداوند
در او به ودیعه گااشته است و زماني كه به تصدیب قلبي و زباني اعتیاد داشته باشد ،امانتش را ادا
كرده باشد و او مؤمن است و در میابل ،كسي كه به تصدیب قلبي اعتیاد نداشته باشد امانتي را كه
خداوند در او به ودیعه گااشته ادا نكرده و منافب است » (وحیدی مهرجردی)71:1311،

1-Social Disciplin
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روحیه:

71

«روحیه مجموعهای از احساسات ،عواطف و طرز فكر آدمي است روحیه ممكن است

مثبت یا منفي باشد » (شریعتمداری« )121:1311،روحیه عبارت است از آمادگي برای مشاركت در
یک عمل یا حل مشكل و ارزیابي نتیجه آن روحیه میولهای رواني است و عناصر آن اغلب از
مؤلفههای رواني و اجتماعي تركیب یافتهاند » (مرادیان« )139:1311،ازنظر گوردن ،1روحیه عبارت
از درجه رضایتي است كه افراد از ارضای نیازمندیهای خود به دست ميآورند اسمیت 2و وستن

3

نیز روحیه را رضایت حاصل از تمایل و عالقه به كوشش و مجاهدت دررسیدن به هدفهای یک
گروه ویژه ميدانند » (رحیمي« )116:1312،چایلد 1عییده دارد كه روحیه نیازمند انگیزش در
راستای هدفها و اطمینان به حصول منظورهای گروه و حالت آسایش و رفاهي است كه كار مؤثر
و امیدبخش را میسر ميسازد كیت دیویس 0معتید است كه مدیران برای آن تعریفي به نسبت
عملي و ثابت دارند و آن را رفتار افراد و گروهها نسبت به محیط كار و همكاری داوطلبانه آنها با
باالترین توانایي فردی برای دستیابي بهحداعالی منافع و سوداگری ميدانند جونز 7معتید است
كه وجود روحیهی عالي و قوی در میان افراد یک سازمان ،یک جز اساسي برای موفییت و
پیشرفت سازمان هست » (بزرگزاده)01:1311،
رهبری :رهبری فرا گرد نفوذ در زیردستان است كه تالش و كوشش داوطلبانه و مشتاقانه آنان را در
جهت تحیب اهداف سازمان برميانگیزاند» و یا رهبری عبارت است از :ظرفیت تأثیرگااری و
ایجاد معنا برای اعضای سازمان» و نیز رهبری عبارت است از فرایند هدایت و اعمالنفوذ بر
فعالیتهای گروه یا اعضای سازمان» «رهبری مؤثر باید مسیری را در جهت هدایت تالشهای همه
كاركنان برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد » (همان)07 :
«رهبری بهعنوان یک فرآیند ،به معني استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگي
فعالیتهای اعضاء یک گروه در جهت تحیب هدف و بهعنوان یک صفت به معني مجموعهای از
ویژگيهاست؛ كه به كساني كه چنین نفوذی را به كار ميبرند نسبت داده ميشود »
«رهبری یكي از مشهورترین و كمتر درک شدهترین پدیدههای روی زمین است » «بهعبارتدیگر
رهبری توانایي نفوذ در دیگران (فرد یا گروه) برای رسیدن به اهداف است »
1-Gordon
2-Smitt
3-Vosten
4-Child
5-Davis
6-Jones
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مدل مفهومی

عناصر فردی (ایمان)

تفکر راهبردی

نامحسوس توان رزم

توان

تفکر سیستمي

رزمی

عناصر سازمانی (آموزش)
نامحسوس توان رزم
شكل  : 0مدل مفهومي

رهبری تحولآفرین
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روششناسي
دستاورد و نتیجه این تحییتب ،از نتوع كتاربردی استت؛ یعنتي نتتایج آن متيتوانتد مبنتای عمتل و
تصمیمگیری در سازمانهای نظامي قرار گیرد بر مبنای اهداف ،روش تحییب از نتوع آمیختته و بتا
استفاده از روش پیمایشي ،توصیفي و تحلیلي است ابزار گردآوری دادههتا ،مطالعته كتابخانتهای و
میداني ميباشد در روش كتابخانهای از ابزار فیشبترداری و در روش میتداني از ابتزار پرسشتنامه
استفادهشده است جامعه آماری تحییب حاضر را دانشجویان ورودی سال تحصیلي  32-33دانشگاه
عالي دفاع ملي به تعداد  39نفر تشتكیل متيدهنتد كته ویژگتي آنهتا ،دارا بتودن حتداقل متدرک
كارشناسي ارشد و دانشجوی دكتری ميباشتد ازآنجتایيكته دادههتای ایتن تحییتب دارای مییتاس
فاصلهای بوده و میانگین پایر ميباشند ،لاا برای تعیین حجتم جامعته نمونته از تخمتین فاصتلهای
میانگین و فرمول كوكران استفادهشده كه این تعداد برابر با  32نفر هست
 N  90حجم جامعه موردپژوهش  2  3.76 ،واریانس در جامعه،
Z   1.96

 d  0.3میدار

2

2

N  Z 2   2

90  (1.96) 2  3.76
1279.25
2
n


 31/ 27  32
2
2
2
2
2
( N  1)  d  Z    90  1 (0.3)  (1.96)  3.76 40 / 91
2

اشتباه مجاز با نظر پژوهشگر ،با سطح اطمینان( %95خطای)%5
روش نمونهگیری این تحییتب «هدفمنتد نستبي» استت و جهتت محاستبه متغیرهتای كماتي از
آمارهای استنباطي (پارامتریک و نا پارامتریک) و توصیفي استفادهشده است پس از مشخص شتدن
شاخصهای متغیر كه پایههای سؤاالت پرسشنامه را تشكیل ميدهند ،اقدام به تهیه پرسشنامه شتده
است ابتدا یک پرسشنامه با تعدادی سؤال بسته و یک سؤال بازطراحي گردیتد ستؤاالت بستته بتا
استفاده از طیف لیكرت و مییاس فاصلهای اندازهگیری گردید و چگونگي تأثیر تفكر راهبتردی بتر
توان رزمي سازمانهای نظامي بهصورت تجزیهوتحلیل توصیفي اطالعتات انجتام گردیتد در انتهتا
جهت نشان دادن همپوشاني دادههای حاصل از منابع ،تحلیل نهایي انجام شد بهمنظور تعیین روایي
پرسشنامه ،ابتدا  19نسخه پرسشنامه تهیه و جهتت تعیتین اعتبتار بته كارشناستان دادهشتده ،ستپس
اصالحات الزم بر استاس راهنمتایيهتای انجتامگرفتته در پرسشتنامه اعمتال و مجتدداً پرسشتنامه
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تصحیحشده به تعداد دیگری از كارشناسان و متخصصین واگاار گردیده و سپس مورد بهرهبرداری
قرار گرفت بهمنظور تعیین اعتبار پرسشنامه ،تعتداد  32نستخه پرسشتنامه تأییدشتده بته استاتید و
دانشجویان دانشكدههای دفاع ملي ،امنیت ملي و مدیریت راهبردی واگاار و بترای افتزایش اعتبتار
پرسشنامه با طرح مجدد سؤالها بهگونهای دیگر و درزمتاني دیگتر از اطالعتات مشتترک چنتدین
كارشناس استفاده گردیده است و سپس با استفاده از نرمافزار تحلیتل دادههتای پژوهشتي ،1پایتایي
آنها اندازهگیری گردید
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
الف) توصيف پاسخگويان
جدول :1جدول توزیع فراواني برحسب تحصیالت

فراواني

درصد

مدرک تحصیلي
دكتری

1

%12/0

دانشجوی دكتری

21

%16/0

جمع

32

%199

جدول :2جدول توزیع فراواني پاسخگویان برحسب آخرین مسئولیت

مسئولیت

فراواني

درصد

فرماندهي

17

%09

مدیریت

12

%36/0

عضو هیئتعلمي

1

%12/0

جمع

32

%199

1- spss
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جدول  :3جدول توزیع فراواني پاسخگویان برحسب رشته تحصیلي

مدرک تحصیلي

فراواني

درصد

علوم دفاعي و راهبردی

1

٪20

پدافند غیرعامل

6

٪2153

سیاست دفاعي

1

٪20

مدیریت نظامي

6

٪2153

بدون پاسخ

2

٪753

جمع

32

٪199

ب :تجزيهوتحليل دادهها:
در این بخش تمامي سؤاالت موجود در پرسشنامه بهصورت مجزا مورد آزمون قرار ميگیرند و نتایج هر
یک از آزمونها به شرح زیر در جدولي ارائه ميگردد:
خي دو

 :9تفكر سیستمي را به
چه میزان در تفكر
راهبردی مؤثر
ميدانید؟

65609

 :2تفكر مفهومي را به
چه میزان در تفكر
راهبردی مؤثر
ميدانید؟

295111

95999

Pمیدار
95901

معنادار نیست
معنادار است

نتیجه آزمون

شماره سؤال

نمودار توزیع فراواني پاسخها

خیلی
زیاد

خیلی
زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

کم

کم

20
10
0
خیلی کم

20
10
0
خیلی کم
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شماره سؤال

خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

نمودار توزیع فراواني پاسخها

15

10

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

 :3آیندهنگری را به چه
میزان در تفكر راهبردی
مؤثر ميدانید؟

15331

95910

معنادار نیست

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم

 :9رهبری تحولگرا را
به چه میزان در تفكر
راهبردی مؤثر
ميدانید؟

35209

95927

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
10
0
خیلی کم

215120
 :5ایمان كه از
عناصر فردی عوامل
نامحسوس توان
رزمي است ،به چه
میزان در عناصر
فردی مؤثر
ميدانید؟

95999

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
10
0
خیلی کم

0
خیلی کم

125609
 :6روحیه كه از
عناصر فردی عوامل
نامحسوس توان رزمي
است ،به چه میزان در
عناصر فردی مؤثر
ميدانید؟

9590

معنادار است

5

115313

 :8انگیزش كه از عناصر
فردی عوامل نامحسوس
توان رزمي است ،به چه
میزان در عناصر فردی مؤثر
ميدانید؟

195609
 :7انضباط كه از
عناصر فردی عوامل
نامحسوس توان رزمي
است ،به چه میزان در
عناصر فردی مؤثر
ميدانید؟

95913

95991

5

معنادار است

10

معنادار است

15
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خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

نمودار توزیع فراواني پاسخها
شماره سؤال

76

10

5

 :1رهبری كه از عناصر
سازماني عوامل نامحسوس
توان رزمي است ،به چه میزان
در عناصر سازماني مؤثر
ميدانید؟

195609
 :91آموزش كه از عناصر
سازماني عوامل نامحسوس
توان رزمي است ،به چه
میزان در عناصر سازماني
مؤثر ميدانید؟

95990

95999

 :99فرهنگ كه از عناصر
سازماني عوامل نامحسوس توان
رزمي است ،به چه میزان در
عناصر سازماني مؤثر ميدانید؟

105209

95992

 :92تفكر مفهومي به چه
میزان بر عناصر فردی ،عوامل
نامحسوس توان رزمي (ایمان)
اثر دارد؟

195609

 :93تفكر مفهومي به چه
میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (روحیه) اثر دارد؟

1599

9517

95990

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

14
12
10
8
6
4
2
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

25
20
15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

معنادار است

15

395099

20
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شماره سؤال

خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

نمودار توزیع فراواني پاسخها

10

5

20

15

10
5
0
خیلی کم

105131

95999

 :95تفكر مفهومي به چه
میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (انگیزش) اثر دارد؟

15313

 :17تفكر سیستمي به چه
میزان بر عناصر فردی ،عوامل
نامحسوس توان رزمي (ایمان)
اثر دارد؟

33599

95917

95999

 :97تفكر سیستمي به چه
میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (روحیه) اثر دارد؟

135331

 :98تفكر سیستمي به چه
میزان بر عناصر فردی ،عوامل
نامحسوس توان رزمي
(انضباط) اثر دارد؟

5

135160

10

95996

15

95991

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

14
12
10
8
6
4
2
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

معنادار است

15

 :99تفكر مفهومي به چه میزان
بر عناصر فردی ،عوامل
نامحسوس توان رزمي (انضباط)
اثر دارد؟

20
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خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

نمودار توزیع فراواني پاسخها
شماره سؤال
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سؤال  :22آیندهنگری به
چه میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (انضباط) اثر دارد؟

15073

95192

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

 :23آیندهنگری به چه میزان
بر عناصر فردی ،عوامل
نامحسوس توان رزمي
(انگیزش) اثر دارد؟

165209

95991

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

 :91تفكر سیستمي به چه
میزان بر عناصر فردی ،عوامل
نامحسوس توان رزمي
(انگیزش) اثر دارد؟

15209

95363

معنادار نیست

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم

 :21آیندهنگری به چه
میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (ایمان) اثر دارد؟

115313

95993

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

 :29آیندهنگری به چه
میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (روحیه) اثر دارد؟

65209

95971

معنادار نیست

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

10
8
6
4
2
0
خیلی کم

10

5
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شماره سؤال

خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

نمودار توزیع فراواني پاسخها
 :29رهبری تحولگرا به
چه میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (ایمان) اثر دارد؟

265972

95999

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

30
20
10
0
خیلی کم

 :25رهبری تحولگرا به
چه میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (روحیه) اثر دارد؟

105113

95993

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

 :26رهبری تحولگرا به چه
میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان رزمي
(انضباط) اثر دارد؟

105113

 :27رهبری تحولگرا به چه
میزان بر عناصر فردی،
عوامل نامحسوس توان رزمي
(انگیزش) اثر دارد؟

05711

 :28تفكر مفهومي به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (رهبری) اثر دارد؟

95993

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

05209

20
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

9593

10

95101

20
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

معنادار است

5

معنادار نیست

10
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خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

نمودار توزیع فراواني پاسخها
شماره سؤال
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0
خیلی کم

10

5

15

10

135609

95993

 :31تفكر مفهومي به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (فرهنگ) اثر دارد؟

135073

95991

 :39تفكر سیستمي به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (رهبری) اثر دارد؟

175609

 :32تفكر سیستمي به چه میزان
بر عناصر سازماني ،عوامل
نامحسوس توان رزمي
(آموزش) اثر دارد؟

135720

 :33تفكر سیستمي به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان رزمي
(فرهنگ) اثر دارد؟

135209

95932

95993

5

95910

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

معنادار است

5

 :21تفكر مفهومي به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (آموزش) اثر دارد؟

10
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شماره سؤال

خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

نمودار توزیع فراواني پاسخها
 :39آیندهنگری به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (رهبری) اثر دارد؟

115073

95993

معنادار است

 :35آیندهنگری به چه میزان
بر عناصر سازماني ،عوامل
نامحسوس توان رزمي
(آموزش) اثر دارد؟

65609

95911

 :36آیندهنگری به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان
رزمي (فرهنگ) اثر دارد؟

165073

95997

 :37رهبری تحولگرا به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان رزمي
(رهبری) اثر دارد؟

135209

95991

 :38رهبری تحولگرا به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان رزمي
(آموزش) اثر دارد؟

205099

95999

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم

معنادار نیست

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

20
15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم

معنادار است

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم
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خي دو

Pمیدار

نتیجه آزمون

 :31رهبری تحولگرا به چه
میزان بر عناصر سازماني،
عوامل نامحسوس توان رزمي
(فرهنگ) اثر دارد؟

115131

95922

معنادار است

نمودار توزیع فراواني پاسخها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

15
10
5
0
خیلی کم

مشاهده نتایج جدول بهخوبي نمایانگر داللت هر یک از سؤاالت یا گویهها بر ارائه نظریته كلتي بتر استاس
نظرات خبرگي صورت گرفته از نمونه موجود ميباشد و همانطور كه مشتاهده متيكنیتد در  33مؤلفته از
مجموع  33سؤال پرسشنامه گویهها بهخوبي توانستهاند نظرات خبرگي را در انتخاب شتاخصتترین گزینته
تبیین نمایند كه برای مشاهده وضعیت هر یک از سؤاالت در انتخاب گزینه موردنظر ميتوانید به جدول باال
و نمودار هر یک از سؤاالت كه بهخوبي توزیع پاسخها را در هر یک از گویته نمتایش داده استت مراجعته
فرمایید

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف ـ نتیجهگیری:

پس از تجزیهوتحلیل متغیرها و بررسي ادبیات تحییب به نكات زیردست یافتته كته بتهكتارگیری و
استفاده بهموقع از آنها بر اساس یافتههای تحییب ضمن ایجاد فضای بهتتر اندیشتیدن ،اثربخشتي و
بهرهوری توان رزمي را نیز به دنبال خواهد داشت راههای دستیابي بته تفكتر راهبتردی بتر استاس
یافتههای تحییب به شرح زیر ميباشد
 -1تیویت مبانی فرهنگی در راستای رهبری تحولگرا كه قدرت رویارویي بتا مستائل جدیتد را
با ایجاد بسترهای الزم برای استفاده از فرصتهای مناسب فراهم نمایند
 -2تربیت و آموزش فرماندهان و مديرانی كه دارای روحیه تحولگرایي باشند
 -3توجه به اهمیت و ارزش تفکر و انديشيدن در مباني دیني
 -1امید به آیندهای بهتر كه نشئتگرفته از آيندهنگری است
 -0ایجاد محیطي سرشار از انگيزه با آیندهنگری و تیویت روحیه كاركنان بهواستطۀ آگتاهستازی
آنان از تصمیماتي كه زمینهساز ارتیاء جایگاه اجتماعي سازمان مربوطه ميگردد

61

فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژیک  -سال هفدهم ،شماره  ،67تابستان 1331

با عنایت به مطالب فوق و نتایج حاصله از این تحییب ارتباط نزدیكتي بتین تفكتر راهبتردی و
توان رزمي وجود دارد ازجمله اینكه تفكر مفهومي ،تفكر سیستمي و آیندهنگری كه از عناصر تفكر
راهبردی هستند همگي با اندازههای مختلف بر روی عناصر فردی و سازماني توان رزم متؤثر بتوده
و باكم و زیادشدن آنها ،توان رزمي به همان میزان تحت تأثیر قرار ميگیرند چراكه تفكر راهبردی
مسیر آینده را با همۀ اجزاء آن موردتوجه قرار داده و از میان راههای مختلف گزینه برتر را انتختاب
مينماید ،یعني همان كاری كه یک فرمانده درصحنۀ عملیات برای غلبه بر دشتمن انجتام متيدهتد
چنانچه درزمینۀ تفكر راهبردی با زیرمجموعۀ خود از قبتل تمترین كترده باشتد و تمتامي كاركنتان
واقف به این موضوع باشند كه سرنوشت میدان جنتگ را ،درستت اندیشتیدن رقتم خواهتد زد نته
برتری سالح و مهمات ،همچنان كه در قرآن كریم نیز این مطلب بهخوبي دیدهشده است ،چتهبستا
تعداد اندكي بر تعداد زیادی پیروز گردند؛ بنابراین فرماندهان و مدیران برای ایجاد فضتایي كارآمتد
توأم با سطح انگیزشي باال ملزم به رعایت نكات فوق هستند تا بتوانند موجب ارتیاء سطح انگیزش
و تعهد كاركنان خود بوده و با بكار گیری تفكر راهبردی چشماندازی یكپارچه برای آينده سازمان
مربوطه خلب نمایند
ب ـ پیشنهادها:

با عنایت به مطالب فوق و نتایج حاصله از این تحییب ارتباط نزدیكي بین تفكتر راهبتردی و تتوان
رزمي وجود دارد بنابراین فرماندهان و مدیران برای ایجاد فضایي كارآمد توأم با سطح انگیزشي باال
با رعایت نكات فوق ارتیاء سطح انگیزش و تعهد كاركنان خود را فراهم نموده و موارد زیر در این
راستا پیشنهاد میگردد
-1تیویت مباني فرهنگي در راستای رهبری تحول گرا كه قدرت رویارویي بتا مستائل جدیتد را بتا
ایجاد بسترهای الزم برای استفاده از فرصتهای مناسب فراهم نمایند
-2تربیت و آموزش فرماندهان و مدیراني كه دارای روحیه تحولگرایي باشند
-3توجه به اهمیت و ارزش تفكر و اندیشیدن در مباني دیني
-1امید به آیندهای بهتر كه نشأتگرفته از آیندهنگری است
-0ایجاد محیطي سرشار از انگیزه با آینده نگری و تیویت روحیه كاركنان به واسطۀ آگاه ستازی آنتان
از تصمیماتي كه زمینهساز ارتیاء جایگاه اجتماعي سازمان مربوطه ميگردد
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فهرست منابع
 -بیانات مقام معظم رهبری(

) قابلدسترسی در www.Khamenei.ir

الف) منابع فارسي:

 جانوني ،باتان اف ( ،)1317مديريت پرسنل پليس ،گروه مترجمین اداره كتل تألیفتات معاونتت آمتوزشناجا ،تهران ،انتشارات معاونت آموزش ناجا
 خراساني اباصلت و دیگران ( ،)1316راهبردها و استراتژیهای نيازسنجی آموزشی ،تهران ،مركز آموزشتحیییات صنعتي ایران
 رابینز ،استیفن پي ( ،)1313مبانی رفتار سازمانی ،مترجمین دكتتر علتي پارستائیان و دكتتر ستید محمتداعرابي ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگي
 رستمي ،محمود ( ،)1317فرهنگ واژههای نظامی ،تهران ،ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران رضاییان ،علي ( ،)1363اصول مديريت ،تهران ،ني غفاریان ،وفا و دیگران ( ،)1339استراتژی اثربخش ،تهران ،سازمان فرهنگي فرا ،چاپ ششم -كیاني ،غالمرضا ( 99 ،)1313اصل اثربخشی استراتژی ،تهران ،سازمان فرهنگي گواه ،چاپ دوم

 معین وزیری ،نصرتاهلل و یاسیني ،حسین ( ،)1363آئيننامه عملي ات :اص ول جن گ ،ت وان رزم ی وعمليات آفندی ،تهران ،ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران
 مورهد ،گریفین ( ،)1339رفتار سازمانی ،مترجمین دكتر سید مهدی الواني و دكتر غالمرضا معمتار زاده،تهران ،دانشگاه تهران
 میر سپاسي ،ناصر ( ،)1310مديريت منابع انسانی و روابط کار ،اصفهان ،نیشجهان هرسي ،پال و بالنچارد ،كنت ( ،)1313مديريت رفتار سازمانی -کاربرد منابع انسانی ،ترجمه علي عالقهبند ،تهران ،امیركبیر
ب) مقاالت:

 آشتیاني ،محمدرضا ( ،)1339تبیین مؤلفههای نظری عوامل نامحسوس تأثیرگاار بر توان رزمتي نیروهتاینظامي ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال نهم شماره 32
 -بدخشان ،نعمتاهلل ( ،)1311ایمان و فضائل اخالقي ،فصلنامه انديشه دينی ،پیاپي 11
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 شریعتمداری ،مهدی ( ،)1311بررسي رابطه بین سالمت سازماني با اثربخشي متدیران متدارس متدیریتآموزشوپرورش شهر تهران ،فصلنامه علوم تربيتی ،سال دوم ،شماره ششم

 فخراني ،سیروس ( ،)1367وجدان كاری و انضباط اجتماعي از دیدگاه جامعهشناسي ،مجموع ه مق االتهمايش وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ،آذربایجان غربي
 -مجیدی بیدگلي ،كبرا( ،)1317معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه عالمه طباطبایي ،فصلنامه انديشه دينی ،پیاپي 22

 مرادیان ،محسن (" ،)1311نقش روحيه توان رزمی" ،فصلنامه راهبرد دفاعي ،سال هفتم شماره 26 موحد ،خسرو (" ،)1366نقش وجدان کاری و انضباط در توس عه پاي دار" ،میتاالت دومتین اجتالسبررسي راههای علمي حاكمیت وجدان كاری و انضباط اجتماعي
 وحیدی مهرجردی (" ،)1311ايمان از ديدگاه مالصدرا" ،فصلنامه اندیشه نوین دینتي ،ستال پتنجم ،شتمارههفدهم
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)نیش تفكر راهبردی در ارتیاء توان رزمي سازمانهای نظامي با تأكید بر (عوامل نامحسوس توان رزمي
:ج) رسالهها

" بررسی تدوين الگوی سنجش آمادگی دفاعی افسران پايور سپاه پاسداران،)1311(  مهدی، بزرگزاده دانشتكده، دانشگاه عالي دفاع ملي، تهران،"انقالب اسالمی با تأکيد بر رضايت شغلی و تعهد سازمانی
دفاع ملي

" تدوين استراتژی ارتقاء منزلت اجتماعی نظاميان خاص ه ارت ش ب ا تعي ين،)1312(  ابراهیم، رحیمي دانشكده امنیت ملي، دانشگاه عالي دفاع ملي، تهران،"ا.ا.عوامل اثرگذار در راستای امنيت ملی ج
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