فصلنيمه مطيلعيت دفيعی استراتژيك
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مقاله پژوهشي :بررسي الزامات دیدباني براساس بیانات
مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالي)

احمد سلمانی ،1قدير نظامی پور ،2حمید رضا حاتمی ، 3مجید فخري
دریافت مقاله79/01/32 :
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پذیرش مقاله79/00/32:

چكیده
ديدبانی ،همواره تالش در شناسايی تغییررا
مفر ضا

موضروتا

در حراه ر رور روندهاي کلیردي دارد کرم مریتوانرد

گذشتم را بم چالش کشیده ديدگاههاي جديدي را نسبت بم ت ديدها فرصتهاي آينده م یرا کنرد هرد

تحقیق شناسايی الزاما

ديدبانی بر اساس منويا

فرماندهی معظم کل قوا(مدرلمالعالی) میباشد

ر ش مورداستفاده در اين پژ هش تحلیل مضمون است مضامین ارائمشرده برگرفترم ا بیانرا
بمخوبی الزاما

ديدبانی را تبیین میکند ،بر اساس اين الگو ا تعداد  44مضرمون اصرلی ،تعرداد 14مضرمون سرا مان

دهنده تعداد  6مضمون فراگیر استخراج گرديد کم بم تبیین ديدبانی میپردا ند بنابراين الزاما
مديريتی ،اتتقادي ،اجتماتی بعال ه بصیر
همم ج ا

مقراع معظرم رهبرري

ايا است ،الزاما

براي ديدبانی ضر ري میباشند الزاما

اطالتراتی ،راهبرردي،

اطالتاتی بیانگر شناخت دشرمن ا

راهبردي بم هوشیاري  ،محیطشناسری  ،داشرتن نگراه راهبرردي توجرم دارد الزامرا

اجتماتی بیانگر موقعشناسی ،درصحنم بودن ،احساس مسئولیت آحاد مسئولین مرردع تمرکرز توجرم دارد الزامرا
اتتقادي بم اخالص ،پرهیزگاري ارتباط باخدا براي استمداد ا کمکهاي خدا نرد اشراره مریکنرد الزامرا
آمادگی ،اهتماع مسئولین ،داشتن برنامم هد
درن ايت بصیر

مرديريتی

براي مقابلم با دشمن اقداع بمموقع را براي ديدبانی ضر ري میدانرد

در امور را براي موفقیت در ديدبانی بمتنوان يک رکن معرفی مینمايد

واژگان کلیدی :الزاما  ،ديدبانی ،تحلیل مضمون ،فرمينهای معظم کل قوا

(مهظلهالعيلی)

 1دانشیار مديريت راهبردي دانشگاه تالی دفاع تلمی
 2دانشیار مديريت راهبردي دانشگاه تالی دفاع تلمی
 3دانشیار مديريت راهبردي دانشگاه تالی دفاع تلمی
 4دانشآموختم دکتري مديريت راهبردي پدافند غیرتامل دانشگاه تالی دفاع ملی(نويسنده مسئوه) ma.fakhri@chmail.ir
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مقدمه
يا أَيُّ َا الَّذينَ آمَنُوا خُذُ ا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُ ا ثُبا ٍ أَ ِ انْفِرُ ا جَمیعاً (النساء)81 -
اى کسانى کم ايمان آ ردهايد[ ،در برابر دشمن] آمراده باشرید[ اسرلحم خرود را برگیريرد] گرر ه
گر ه[بم ج اد] بیر ن ر يد يا بمطور جمعى ر انم شويد .
اين آيم دستور جامع هممجانبماي بم تماع مسلمانان در تماع قر ن اتصار میدهد کم براي حفظ
امنیت خود دفاع ا مر هاي خويش پیوستم مراقب باشند در آمادهبراش مرادي معنروي بسرر
برند ،معنی اژه حذر سیع است بر اين مبنا مسلمانان بايد در هر مان ا موقعیت دشمن ،نروع
سالح ،ر شهاي جنگی ،میزان آمادگی  ،شمار اسلحم میزان کارايی آن ا با خبرر باشرند (تفسریر
نمونم ج  4ص ) 3
حضر

اماع خامنماي(مدرلمالعالی) میفرمايند:

در هر مان دشمن خاصی ،ج ان اسالع مسلمین را ت ديد میکند بد ن ترديد اگر در شرناخت
دشمن اشتباه شود ،خسار هاي جبرانناپذيري بر مسلمانان تحمیل خواهد شد ما امرر

مصرمم

هستیم هوشیاري ،توجم ،دشمن شناسی تکلیف شناسی را در حد اترالي آن برراي ج رانِ اسرالع
بم يژه ملت مسلمان ايران تدارک ببینیم (بیانا

فرماندهی معظم کرل قروا مدرلرمالعرالی در ديردار

جمعی ا ر حانیون ()1381/40/48
ديدبانی ،همواره تالش در شناسايی تغییرا
میتواند مفر ضا

موضوتا

در حاه ر ور ر ندهاي کلیدي دارد کرم

گذشتم را بم چالش کشیده ديردگاه هراي جديردي را نسربت برم ت ديردها

فرصت هاي آينده م یا کند هر تغییري در محیط خارجی فعالیت يک نظراع همرواره برا تالئرم
پیاعهايی همراه است کم بايد نگاه تیزبینانماي نسبت بم آنها داشت ايرن تالئرم ممکرن اسرت کرم
خیلی ضعیف باشند(شناسايی آن ها سخت باشد) يا ممکن است باتر
آن ها سخت باشد) يا اطالتا

سرردرگمی شروند(تحلیل

غلط دستکاري شده باشند(نشانگر تغییرا

حقیقی درسرت در

محیط فعالیت سا مان نباشند) (لیو)312 :1337 ،
طراحی الگوي راهبردي ديدبانی براي نیر هاي مسلح بم دلیل تأثیرگذاري برر اشررا

اطالتراتی

جلوگیري ا غافلگیري راهبردي نیر هاي مسلح ا اهمیت بسیار يادي برخوردار اسرت ،ا سروي
ديگر طراحی اين الگو نیا مند مطالعم شناخت ديدگاهها منويا

رهبر معظم انقالب

(مدرلرمالعرالی)

است تا ا اين منظر بتوان سامانماي پايدار ،مبتنی بر ر يکرد اسالمی بومی طراحی ايجاد نمرود

بررسی الزاما

بنابراين هد

ديدبانی براساس بیانا

تحقیق شناسايی الزاما

مقاع معظم رهبري

ديدبانی بر اساس منويا

(مد رلم العالی)
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(مدرلمالعرالی)

فرماندهی معظم کل قوا

است
مباني نظری
 پیشینه شناسي:

در حو ه ديدبانی با کلید اژههاي پويش محیطی 1پويش افق 2پژ هشهاي متعددي در داخل
خارج ا کشور انجاع شده است کم برخی ا آن ا بم بیان الزاما
خزائی در فصل هفتم کتاب ديدبانی؛ مفاهیم ،ر شها
مفاهیم» ،ملز ما

پايگاهها با تنوان «ديدبانی :مبانی

ديدبانی را برشماري نموده است (بیناع )36: 1377،درک جنبمهاي مختلف

محیط ،انتقاه اين درک بم ر ند برناممريزي
محیط ،همکاري

ديدبانی پرداختماند

تصمیمگیري ،ايجاد سا کار مناسب براي شناخت

تعامل بین بخشهاي مختلف براي جمعآ ري اطالتا

ا جملم ملز ما

ديدبانی ا ديدگاه خزائی میباشد
چرران ي چررو در مقالررم هنررر ديرردبانی( )1333برخرری ملز مررا

ديرردبانی را بیرران نمرروده-

اسررت ( ،)Choo,1999:22ي بررم تررواملی چررون ابسررتگی سررا مان بررم محرریط ،پی یرردگی
محیط،درک مديران ا محیط نرخ تغییر توجم نموده است
در حو ه تحلیل مضمون بیانا

منويا

مقاع معظم رهبري(مدرلمالعالی)در حرو ه ديردبانی پرژ هش

مشابم انجاع نشده است
 مفهوم شناسي:

ديدبانی در معناي تاع تبار

است ا

ير نظر داشتن يک حیطم خاص باهد

شناسايی

چالشها

فرصتهاي آتی موجود در آن ديدبانی تال ه بر حیطم آينده ،براي موضوتاتی کم در

مجا ر

مانی با پارادايمهاي فعلی میباشند ،نیز انجاع میشود ديدبانی خصوصاً بممنظور تعیین

ا لیم حو ههاي کلیدي ج ت انجاع تجزيم تحلیل تمیق ت یم سناريو يا نقشم راه براي آنها بسیار
ر يکرد مفیدي است (ملکیفر)81 :1370 ،
ديدبانی تبار

است ا فرايند شناسايی ،جمعآ ري ،پردا ش انتقاه اطالتا

محیط خارجی بر ر ي طرحهاي استفادهشده تصمیما

درباره تأثیرا

گرفتمشده ،ديدبانی پیوستم نظاعمند ا
1 -Environment Scanning
2 -Horizon Scanning
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غافلگیري سا مان در برابر رقبا جلوگیري میکند بم تصمیمگیري مرثثر برمموقرع برراي کسرب
برتري کمک میکند )Hough,2004:783(.
ديدبانی بم تنوان يک فرايند مديريتی در مینمي استفاده ا اطالتا

محیط است براي کمک بم

تصمیمگیري با سم مثلفرم :کسرب اطالترا  ،تجزيرم تحلیرل اسرتفاده ا آن (Zhang.et.al,
)2010:67
ديدبانی کشف ارتباط در نی اطالتا

خارجی در حو ه موضوتاتی است کم مریتوانررد بررم-

طرور بالقوه بر جريان تصمیمگیري سا مان تأثیر بگرذارد ديدبانی برر ر ي ترشخیص ر يردادها
ر ندهاي در حاه پیدايش ،موقعیتها دشواريهاي بالقوهاي تمرکز میکند کم مریتوانرد آينردهي
يک سا مان را دستخوش تغییرر کنرد اطالترا

گرردآ ريشرده (ر يردادها ،ر نرردها ر ابررط

بر نسا مانی) در اختیار مديران کلیدي سا مان قرار میگیرد ترا پرا ا تحلیررل تفررسیر آن ،ا
نترايج بم دست آمده بمتنوان راهنماي مديريت در برناممهراي آينرده اسررتفاده کننررد هم نررین ا
براي ار يابی نقاط ضعف قو

ايرن اطالتا

يک سا مان در پاسر برم ت ديردهاي خرارجی

فرصتها استفاده میشود در حقیقت ،ديدبانی ر شری بررراي شناسررايی؛ گررردآ ري بررسرری
اطالترررا

دربررارهي توامررل مررثثر بررر ر ي برنامررمهررا تصررمیمگیرريهاسررت (Alberight,

)2004:40
بالقوه م م است ،ايرن تحروال

ديدبانی يک نظاره منظم براي تشخیص نشانمهاي ا لیم تحوال

توانند نشانمهاي ضعیف(يا ا لیم)  ،ر ندها ،گسستهرا يرا سراير تحروال  ،مشرکال

مری-

مرزمن ،خطررا

ت ديدها ،ا جملم مسائل در حاشیم تفکر فعلی باشد کم پیشفرضهاي گذشتم را ير سثاه میبرد ديردبانی
میتواند بمطور کامل اکتشافی با يا جستجوي محد د براي اطالتا
اهدا

در يرک مینرم خراص برر اسراس

پر ژهها يا رايف مربوطم باشد اين تالش براي تعیین آن م ثابت است ،چم چیرزي ممکرن اسرت

تغییر کند ،آن م در جريان افق مانی تحت تجزيم تحلیل ثابرت اسرت تغییرر مریکنرد (Van.Rij,
)2009:16
بررسی نظاعمند مشکال

بالقوه(آينده) ،ت ديدها ،فرصرتهرا پیشررفتهراي محتمرل آينرده،

هم نین موضوتاتی کم در حاشیم تفکرا
موضوتا

جاري قررار دارنرد برنامرمريرزي برراي آن ديردبانی

نوپديد غیرمنتظره را همانند ر ندها مشکال

جاري کا ش میکنرد برمطرورکلی ،

ديدبانی سعی دارد پايداري سیاستها را برمبناي شواهد ب بود ببخشد(Van.Rij, 2009:17).
الزاما

ديدبانی

بررسی الزاما

تعیین الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

(مد رلم العالی)

348

ديدبانی بستگی بم توامل بسیاري دارد کم ا جملم آن ا میتوان بم موارد ير

اشاره کرد:
 ابستگی سا مان بم محیط
 پی یدگی محیط

 درک مديران ا محیط
 نرخ تغییر
 تنا ب

 منابع بیر نی

 میزان بودجم براي جمعآ ري اطالتا
 منابع اطالتا

در دسترس (اطالتا

 کیفیت فنا ري اطالتا
 ذينفعان خارجی

بیر نی
کترابخانرم ،مرکرز اطالترا  ،مرديريت سوابق)

ارتباطا

 قوانین مقررا )(Choo,2002
 خزائی در فصل هفتم کتاب ديدبانی؛ مفاهیم ،ر شها
مفاهیم» ،ملز ما

پايگاهها با تنوان «ديدبانی :مبانی

ديدبانی را اينگونم برشماري نموده است

 ايجاد مکانیزمی ج ت تلفیق نظاع بخشی درک جنبمهاي مختلف محیط بم يژه در موارد مرتبط؛
 ايجاد ررفیت انتقاه اين درک بم ر ند برناممريزي تصمیمگیري بلندمد

سا مانها؛

 اتطاي ا لويت نخست بم اين فعالیت تا ا اثربخشی آن بر تصمیمگیريها

اجرا ،اطمینان

حاصل شود
 ايجاد مینمي تعامل

همکاري با ديگر بخشها (تحقیقا

دسترسی بم دادهها اطالتا

بنیادي ،منابع انسانی ) ج ت

مفید

 پیشبینی فرد يا گر هی بممنظور هماهنگسا ي ر ندهاي گردآ ري

تد ين اطالتا

ارائم

آن بم مديران ارشد
 پیشبینی کمیتماي متشکل ا تخصصها تجارب گوناگون ج ت مشا ره همفکري متقابل
 ايجاد ارتباط با بخشهاي تلمی

تحقیقاتی

گر ههاي پژ هشی کم اجزاي شبکمي گسترده

ديدبانی را شامل میشوند(.خزائی) 38: 1377 ،
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چان ي چو در مقالم هنر ديدبانی( )1333جود راهبرد سا مانی راهبرد ديدبانی ،نیا اطالتاتی ،
يژگیهاي مديريتی

جود منابع ال ع را ا ملز ما

ديدبانی را میتوان بم شرح ير مطرح نمود.

در يک دستمبندي کلی الزاما

الزاميت راابرد ( بینام)1385،
 1رهبران

ديدبانی دانستم است ()Choo, 1999:22

1

مديران ارشد ملی ،بايستی تغییرا

ج انی را درک نموده

کلنگرانِ مدنظر قرار دهند ر ور تصر اطالتا
در سطح ج ان ،در حاه ايجاد

فضاي نوين را ا نگاهی

دانش پیشرفتهاي گسترده تلوع فنا ري

شکلدهی بم شرايط ملی

بینالمللی خاصی است کم قواتد

با ي جديدي را میطلبد.
 2رهبران

مديران ارشد ملی ،ضمن درک مناسب تحوال

سیاسی

امنیتی بینالمللی ،بمخوبی

فضاي دفاتی در حاه شکلگیري بر اساس مفاهیم "انقالب در امور نظامی" را لما نموده
پارادايمهاي آنان را بپذيرند.
 .3فرايند ديدبانی مستلزع داشتن درکی جامع ا تماع متغیرهايی است کم بر شکلگیري پارادايمها
تغییرا

مثثر بر سا مان تأثیر قابلتوج ی دارند براي تحقق اين م م ،بايد قدر

م ار هاي تجربی ،شناختی جمعآ ري اطالتا
 .4رهبران
شناسايی

را بیشا پیش پر رش داد (ا لسن )1333 ،

مديران راهبردي  ،با نگاه بم آينده ،ت ديدا
بررسی قرار داده

ادراک،

راهبرد امنیت ملی

گذشتم ،حاه

آينده خود را مورد

سیاست دفاتی ر شنی را برگزينند تدع

توجم صحیح بمموقع بم اين امر ،میتواند ابتکار تمل را ا يک کشور در اين مینم بگیرد .
 .0راهبرد امنیت ملی ،راهبرد دفاتی ،راهبرد صنعت دفاتی،
توسعم) ا گرايش احد

همج تی در مینم ديدبانی برخوردار باشند توسعم توانمنديها در

اين حو ه نیا مند نگاهی بلندمد
 .6يرساختهاي فرهنگی

راهبرد تلوع

فنا ري (تحقیق

آيندهنگرانم است.

اجتماتی ،هماهنگی

يکپارچگی در ايجاد جامعم اطالتاتی را

پشتیبانی نمايد

 - 1خالصم يرايش شده ا الزاما
سامانم ديدبانی بم فضاي سايبر

جنگهاي نوين در فضاي سايبر با توجم بم برخی مشراب تهرا

ابسرتگی

بررسی الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

(مد رلم العالی)
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الزاميت سيزمينی
 .1بخش دفاع بمصور

کلی

نیر هاي مسلح نیا مند هماهنگی سا مانی

فرا سا مانی هستند

تا ریفم ديدبانی را در سطح ملی ساماندهی نمايد .
 .2اهمیت کیفیت نیر ي انسانی در سامانم ديدبانی بیش ا کمیت آن نیر ها است افراد شاغل در
اين حو ه بايد افرادي داراي تحصیال

آمو شهاي ال ع (سواد اطالتاتی

هم نین خالق ،باهوش ،داراي پشتکار تالی

سواد فنا ري)،

تجربم تملی باشند انتخاب ،تربیت

نگ داري

چنین نیر هايی چالش اصلی نیر هاي مسلح در کشورهاي مختلف است.
الزاميت فنيورانه
• فنا ريهاي اطالتاتی

ارتباطی را میتوان ا جملم م مترين فنا ريهاي تأثیرگذار در ديدبانی

دانست کم در جمعآ ري ،پردا ش انتشار دادهها اطالتا
 فنا ري تصويربرداري

نقش دارند.

 فنا ري شنود

 فنا ري راداري

 فنا ري ذخیره پردا ش اطالتا
 فنا ريهاي امنیت اطالتا

ارتباطا

 فنا ري جستجو دادهکا ي در شبکمهاي اينترنتی اجتماتی
اندیشۀ امام خامنهای

(مدظلهالعالي)

در اين بخش گزيدهاي ا بیانا
اوشیير

(مدرلمالعالی)

اماع خامنماي

ارائم میگردد:

آميدگی
(مدرلمالعالی)

اماع خامنماي

بر اوشیير

آميدگی نیر هاي مسلح تأکید

میفرمايند :نیر هاى

مسلح جم ورى اسالمى در شرايط فعلى کم هنو صلح کامل استقرار نیافتم است ،بايد هوشیارى
آمادگى کامل خود را حفظ کرده ،لحظماي ا آمو ش تمرين  -فوريتر ا همم  -حفظ
حراست ا سنگرهاى خطوط مقدع غفلت نور ند

فرماندهان ارتش سپاه مورفاند مراقبت

برناممريزى در اين موارد را در صدر ا لويتها قرار دهند (حفظ آمادگی ر می در همم شرايط)
(بیانا )1367/46/34 :
ر با هممي امکانا خود متوجّم شما است ،شما حق
قتیکم دنیاي قدر  ،دنیاي ر
نداريد چُر بزنید ،حق نداريد خواب بر يد (بیانا )1334 /47/14 :
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غرضآلود دشمن هوشیاري ا شر ط اصلی ناکاع ماندن توطئمهاي بردخواهان

نظاع اسالمی است (بیانا )1383 /42 /14
نفا آمادگى هوشیارى حسّاس بودن يک ملت در قباه شرايط ،مىتوانرد ا را ا بسریارى
ا آسیبها محفوظ نگم دارد ملت ها چوب غفلتهاى خرود را مرىخورنرد؛ هم نران کرم چروب
اختال هاى خود را مىخورند (بیانا )1374/11/17 :
هوشیارانم حوادث را بايد رصد کرد ( بیانا )78/11/27 :
رهبر انقالب رفع ت ديد ا انقالب اسالمی را در گر قوي شردن افرزايش قردر

دفراتی

آمادگی هممجانبم براي مقابلم با دشمنان دانستم میفرمايند :
لى آن م مربوط بم آينده مىباشد ،اين است کم برادران نیر هاى مسلح جم ورى اسالمى بايرد
قوى بشوند قدر

دفاتى خود را باال ببرند اين ،د کلمم حر

است؛ اما پشت سر اين حرر ،

هزاران تالش قرار دارد اگر تالش نکرديم ،آن د محقق نخواهد شد اگر نشد ،ملت کشرور
انقالب نظاع جم ورى اسالمیمان ،ت ديد خواهد شد آنگونم کم من اسرتنباط کرردهاع ،بايرد برر
طبق ف م خودع تمل بکنم اين تکلیف شرتى من است در نیر هاى مسلح ،هرر کرا موررف
است کم بر طبق همین ر اه تمل بکند (آمادگی همرمجانبرم افرزايش قردر

دفراتی) (بیانرا :

)1367/48/40
بارها تکرار شده است کم الزمهى مسلمينى ،اوشیيرى و آميدگى است مسلمان آن نیست کرم
بنشیند تا خطر ا را غافلگیر کند سراسیمم دنباه تالججويى باشد؛ بلکرم مسرلمان آن اسرت کرم
بمحکم قرآن کم فرموده است « :اتدّ ا ل م ما استطعتم من قوّة من رباط الخیرل» (االنفراه )64-
خود را ا پیش در حد اتالى توان آماده مى کنرد مرا بخصروص برم خراطر ت ديردهايى کرم نظراع
جم ورى اسالمى کشور تزيزمان همواره پیرامون خود داشتم است امر هرم دارد ،بايرد ايرن
حکم «اتدّ ا» را بم معناى دقیق کلمم بف میم تمل کنیم ا لحاظ نظامى ،در درجمى ا ه ،ارتش
سپاه سپا آحاد مردع بايد آمادگى داشتم باشند چون ریفمى ارتش سپاه ا لحاظ سا مانى اين
است ،لذا مىگويیم در درجم ى ا ه قرار دارند؛ امرا دفراع پشرتیبانى کمرک برم ارترش سرپاه،
ریفمى همم است بسیج ،يعنى مجموتمى آحاد ملت؛ آنهايى کم مىتوانند دفراع کننرد (بیانرا :
)63/3/24
هممى آحاد ملت ریفم دارند آگاهى هوشیارى خودشان را نسبت بم مسائل کشور مسرائل
انقالب اسالع ر بمر

بیشتر کنند بم خباثتها توطئمهراى دشرمنان درسرت توجرم کنیرد ا

دشمن کمینکردهاى کم منتظر فرصت است تا ضربت بزند ،غفلت نکنید بدانید کم امر

برا توکرل

بررسی الزاما

بم خدا با حد

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

(مد رلم العالی)

301

کلمم با حرکت پشت سر مسئوالن است کرم ملرت ايرران مرىتوانرد ايرن راه

پُرافتخار را ادامم بدهد بم هد

برسد (بیانا )1384/0/3 :

دشمنشنيسی
توجم

ضمن مسئولیتهاي قانونی نیر هاي مسلح براي شنيسييی دشمن  ،اوشیير مردع

آن ا بم تالشهاي دشمن حسيسیت به محیط پیرامونی ا مثلفمهاي اصلی ايجاد جامعم اطالتاتی
است

ارتباط متقابل مردع مسئوالن در اين حو ه رمز پیر ي

موجب مأيوس نمودن دشمن

است .
مردع بايد اوشیيرى اطالعيتى خود را حفظ کنند در مقيبل تحرك دشمن حسيسیت داشتم
باشند در نظاع جم ورى اسالمى ،حضور تظیم مردع ،اقتدار ال ى را نشان مىدهد
يادى دشمن را مأيوس مىکند؛ اما اين نکتم بم معناى آن نیست کم تحرکا

بم میزان

دشمن خباثتهاى

ا تماع شده است؛ خیر ،نمىتوان انتظار داشت کم دشمن خباثتهاى خود را متوقف کند آن م
موجب مىشود کم دشمن نتواند ادامم دهد ،اوشیيرى مردع است ارتباط با مردع را قوى کنید
اخالص تقوا رابطمى باخدا را سرلوحمى کار خود قرار دهید (بیانا )1367/4/17 :
هممى آحاد ملت -مخصوصاً نیر هاى مسلح -بايد بدانند کم آمادگى هوشیارى براى دفاع،
تماعنشدنی است در اين مجموتمى تظیم ملت سربا ان مدافعان انقالب ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمى جايگاه يژهاى دارد بسیج ،در سرتاسر کشور هوشیار باشد هممى نیر هاى مسلح
ارتش ،سپاه نیر هاى انتظامى بايد هوشیار باشند همم بايد هوشیار باشند؛ اما بسیج ،احتیاج بم
هوشیارى مضاتف دارد (بیانا )1367/7/23 :
رهبر معظم انقالب در بعد فرهنگی نیز ديدبانی را ال مم پیر ي در مقابل توطئمهاي دشمنان
میدانند

مسئولین نظاع را بم ديدبانی مستمر با چشمانی با براي شناسايی فعالیتهاي دشمن

فرامیخوانند.
مثل جنگ نظامى ،چشمها را بايد با کرد صحنم را شناخت در جنگ نظامى هم ،هر طرفى
کم بد ن شنيسييى و ديهبينى

بد ن دانستن ضعیت دشمن ،چشمش را ببندد ،سرش را پايین

بیندا د جلو بر د ،شکست خواهد خورد در جنگ فرهنگى هم ،همینطور است اگر ندانید کم
دشمن کار مىکند ،يا ا آنکم مىداند ،فرمان نبريد ،ا فرماندهى فرهنگى دستور نگیريد ،يا ا ا
نیر ى شما استفاده نکند مانور سا ماندهی را درست انجاع ندهد ،پشت سرش شکست
است ( بیانا )1363/2/12 :
هر چیزى کم ديديد دشمنر ي آن حساسیت نشان مىدهد ،شما همر ي آن حساس بشرويد
بف مید کم دشمن ا اينجا مىخواهد رخنم کند قتىکم مىبینید دشمنان خبی  ،نسربت برم ملرت
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انقالب پايبندى مردع بم انقالب تبلیغا

مىکنند ،بدانید کم دشمن ا پايبندى مردع برم انقرالب

ا حضور آنها در صحنمهاى انقالب مىترسد حضور شما در صحنمهاى انقرالب هوشریارى
آمادگیتان ،دشمن را مأيوس خواهد کرد (بیانا )1363/3/8 :
شنيخت ابزار و شیوهاي دشمن
جب مي مقابل را بايد شناخت ،ابزار سالح ا را بايد شناخت ضد آن سرالح را بايرد آمراده
کرد (بیانا )34/6/20:
ما در برناممريزيها همیشم بايد جلوتر ا دشمن حرکت کنیم در مقابل فعالیت دشمن ،کشرور
نبايد در حاه انفعاه بم سر ببرد(بیانا )32/1/1 :
نقشمي دشمن را بشناسیم اگر نقشمي دشمن را شناختیم ،امکان تدبیر در مقابل ايرن نقشرم برم
جود میآيد؛ اما اگر نقشمي دشمن را نشناختیم ،امکان تدبیر جود نخواهد داشت؛ در پیدا کرردن
راهِ خودمان اشتباه میکنیم ،در تملکردِ خودمان اشتباه میکنیم ( بیانا )32/3/18 :
هم دشمن را بايد شناخت ،هم دشمنیهاي ا را بايد شناخت (بیانا )34/11/13 :
دشمن را بايد شناخت ،ابزارهاي دشمن را بايد شناخت ،حیلمهاي دشرمن را بايرد شرناخت؛ ا
کجا ارد میشود؟( بیانا )32/3/21 :
دشمن را شناخت ،بايد توطئمى دشمن را ف مید ( بیانا ) 33/3/13 :
بصیرت
بصیر

در اين د ران در هممي د رانها بم معناي اين است کم شما خط درگیري با دشرمن

را تشخیص دهید؛ کجا با دشمن درگیري است؟ بعضریهرا نقطرمي درگیرري را اشرتباه مریکننرد؛
خمپاره توپخانمي خودشان را آتش میکنند بم سمت يک نقطماي کم آنجا دشرمن نیسرت ،آنجرا
د ست است (بیانا ) 31 /8/24 :
ما اگر بخواهیم بصیر پیدا کنیم ،بايد چشم را با کنیم؛ بايد ببینیم يرکچیزهرايی هسرت کرم
قابلديدن است اگر ما ا آن ا سطحى تبور کنیم ،آن را را نبینریم ،طبعراً اشرتباه مریکنریم (بیانرا :
)1373/7/4
روششناسي
در اين تحقیق ،براي پاسر دادن برم سرثاال

تحقیرق ،ا ر ش تحلیرل مضررمون

1

شرربکم

مضمونها 2استفاده میشود براي شناسايی تشريح چرايری چیسرتی يرک پديرده مریترروان ا
تحلیل مضمون براي تشريح چگونگی میتروان ا شربکم مضرمونهرا اسررتفاده نمررود تحلیررل
1 - thematic analysis
2 - thematic networks

بررسی الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

(مد رلم العالی)
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مضمون بم دنباه استخراج مضامین برجسررتم يررک مررتن در سررطوح مختلررف اسررت؛ شرربکم
مضمونها نیز بم دنباه تس یل ساختاردهی ترسیم اين مضمونهاست
يژگی کلیدي اين ر ش ،سا ماندهی سلسلم مراتبی مضامین گرر هبنردي مضرامین سرطوح
پايینتر در قالب خوشمها ايجاد مضامین سطح باالتر ا آن ا است پژ هشرگر مریتوانرد ج رت
سا ماندهی مضامین شناختم ،ا چ ار يا پنج سطح استفاده کند پا ا ايجاد قالرب مضرامین ،ايرن
قالب بمطور پیوستم ،با بینی اصالح میشود تا جرايی کرم درک کراملی ا مرتن برراي پژ هشرگر
فراهم شود ج ت اصالح قالب مضامین میتوان مضمونی را حذ

يا مضمون جديدي را اضافم

کرد هم نین میتوان قلمر ي مضمون سطح جايگاه آن را در سلسلممراتب تغییر داد
شبکم مضمونها بر اساس يکر يم مشخص ،مضمونهراي ذيرل را نظراعمنرد مریکنرد :الرف)
مضررمونهرراي اصررلی( 1کرردها نکررا
سا مان دهنرده( 2مقروال

کلیرردي موجررود در مررتن)؛ ب) مضررمونهررراي

برمدسرتآمرده ا ترکیررب تلخرریص مضررمونهرراي اصررلی)؛ ج)

مضمونهراي فراگیر( 3مضمونهراي تالی دربرگیرنده اصوه حاکم برر مرتن برمتنروان يرک کررل)
.سپا اين مضمونها بمصور

نقشمهاي شبکم رسم میشوند کم در آن مضرمونهراي برجسررتم

هرر يرک ا ايرن سرم سرطح همرراه برا ر ابرط میران آن را نشران داده مریشود
ابزار گردآ ري دادهها در اين پژ هش ،جستجوي بیانا
سايت مقاع معظم رهبري بود ابتدا بیانا

مرتبط برا موضروع مطالعرم ا طريرق

مرتبط با اژگان دشمنشناسی ،بصیر  ،محریطشناسری،

هوشیاري ،آمادگی ،هوشمندي ،ديدبانی ،مراقبت ا ساه  1367ترا سراه  1330گرردآ ري گرديرد،
سپا طی سم مرحلم تجزيم توصیف متن ،تشريح تفسیر متن ترکیب ادغراع مرتن ا آن را
استخراج گرديد( ،تعداد  44مضمون اصلی 14 ،مضمون سا مان دهنده  6 ،مضمون فراگیر)

جامعة آماري ما را 84نفر ا فرماندهان مديران سطوح راهبردي نیر هاي مسلح تشکیل می-
دهند اين افراد ا میان فرماندهان

مديران سطوح راهبردي کم داراي سابقم کاري در حو ههاي

اطالتاتی آشنا با مفاهیم آيندهپژ هی ديدبانی بودهاند انتخاب شدهاند با توجم بم حجم جامعة
آماري محاسبا

انجاعشده بر اساس قواتد آماري با توجم بم جد ه مورگان ،تعداد  04نفر ا

فرماندهان بمتنوان نمونة آماري پژ هش انتخاب شدند.
1 -basic themes
2 - organizing themes
3 - global themes
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در پايان مضامین احصاء شده در قالب يک پرسشنامم با  44گويم ا ديدگاه جامعم نمونم مورد
رتبمبندي قرار گرفت
پايايی پرسشنامم با استفاده ا ضريب آلفاي کر نباخ ،موردسنجش قرار گرفت چون مقدار آلفاي
کر نباخ کم توسط نرعافزار  Spssمحاسبم شد برابر با  4/37است

اين مقدار بزرگتر ا 4/8

میباشد؛ بنابراين پرسشنامم ا پايايی مناسبی برخوردار است.
جد ه :1آلفاي کر نباخ مضامین سا مان دهنده مضامین فراگیر
مضيمین سيزمين دانهه

آلفي کرونبيخ

دشمنشناسی

48374

آمادگی

-

مديريت

48774

دينداري

-

الزاما

اجتماتی

مشارکت هممجانبم
هوشیاري

48327
48380

الزاما

اطالتاتی

الزاما

مديريتی

الزاما

اتتقادي

الزاما

اجتماتی

48732

نگاه راهبردي

48313

محیطشناسی

48327

داشتن بصیر

48303

براي تعیین اتتبار

مضيمین فراگیر

آلفي کرونبيخ

48374
48331
48371
48368

الزاما

راهبردي

داشتن بصیر

48303

ر ايی پرسشنامم ا ر ش اتتبار محتوا استفاده شده است براي تعیین ر ايی

پرسشنامم ا لیم توسط خبرگان
پرسشنامم ن ايی تد ين گرديد

کارشناسان بررسی شد در مرحلم بعد موارد پیشن ادشده اصالح

بررسی الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

(مد رلم العالی)
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

در اين پژ هش با استفاده ا نرعافزار، MaxQDAتحلیل کیفری دادههرا در سرم مرحلرم تجزيرم
توصیف متن ،تشريح تفسیر متن ترکیب ادغاع مرتن صرور

گرفرت درن ايرت ،تصرويري

تینی ا موضوع ارائم شد
تجزیه و توصیف متن  :کرردها نکررا
آن ،مفاهیم شناسايیشده
ا لیم اطالتا

کلیرردي موجررود در مررتن  ،فرايندي است کم ا طريق

يژگیها ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند،در اين مرحلم ،مضامین

در خصوص پديده ديدبانی ،بم سیلم بخشبندي اطالتا

توجم بم محد ديت صفحا

مقالم فقط بخشی ا بیانا

استخراج میگردد با

ذکر شده است

جهول :2نمونه کهگذار تجزيه و توصیف متن بیينيت اميم خيمنها
شنيسه
R17

(مهظلهالعيلی)

مضيمین

گزاره(متن بیينيت)
م متر ا شناختن دشمن ،شناختن دشمنی ر ش دشمنی کردن ا ست اگر انسان

هوشیاري

بداند دشمن ا چم راهی ارد میشود ،حواس خود را جمع خواهد کرد همم ،دشمن
را میشناسند ( بیانا ) 71/3/1 :
R18

م متر ا شناختن دشمن،

همم ،دشمن را میشناسند ( بیانا ) 71/3/1 :

دشمنشناسی

R19

م متر ا شناختن دشمن،

همم ،دشمن را میشناسند ( بیانا ) 71/3/1 :

شناخت ر ش

R20

ا ه دشمن را بايد شناخت ،بعد بايد نقشمي ا را دانست امر

دشمنی

دشمنان بیر نی ما هم

دشمنشناسی

براي ملت ايران نقشم دارند ما سیاستهاي پنجسالمي خودمان را تعريف میکنیم؛ افق
چشماندا بیستسالم را تعريف می کنیم؛ براي اينکم راه خودمان را مشخص کنیم
دشمن ما هم همین طور؛ ا هم براي ما برنامم دارد؛ ا هم سیاستی دارد بايد سیاست
ا را بشناسیم ( بیانا )78 /2/16 :
R21

ا ه دشمن را بايد شناخت،

بايد سیاست ا را بشناسیم ( بیانا )78 /2/16 :

R22

ا ه دشمن را بايد شناخت،

بايد سیاست ا را بشناسیم ( بیانا )78 /2/16 :

R23

ا ه دشمن را بايد شناخت،

بايد سیاست ا را بشناسیم ( بیانا )78 /2/16 :

R24

در شناخت دشمن خطا نکنیم لذا بصیر

شناخت نقشمي
دشمن
شناخت سیاست
دشمن
شناخت برنامم
دشمن

ال ع است ،تبیین ال ع است (بیانا :

دشمنشناسی

)1377/0/17
R25

در شناخت دشمن خطا نکنیم لذا بصیر
)1377/0/17

ال ع است ،تبیین ال ع است (بیانا :

بصیر
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يک بُعد ديگر ا پاسداشت انقالب پاسداري انقالب ،شناخت دشمن است؛ دشمن

دشمنشناسی

را بشناسیم البتّم شماها دشمن را می شناسید؛ دشمن استکبار ج انی است کم مظ ر
کاملش هم ،آمريکا است تواملش هم رژيمهاي مرتجع آدعهاي خودفر ختم
آدعهاي ضعیفالنّفا مانند اين ا هستند؛ دشمن براي شما شناختمشده است؛ بايستی
ا اين شناخت استفاده کرد نقاط ضعف دشمن را -نقاط ضعف معرفتی تملی
دشمن را -بايد شناسايی کرد اين ا را بم رخ انسانهايی کم احتیاج دارند اين مطلب
بم رخ آن ا کشیده بشود ،کشاند ( بیانا )34/6/20 :

ا ترکیرب

تلخریص مضرمونهراي اصرلی ،مقوال

کلیتري بمدستآمده فرآيند ربط دهی

مضامین بم مضامین ديگر  ،پیوند دادن مضامین در سطح يژگیهاي ابعاد است در اين مرحلم،
مضامین حاصل ا مرحلم قبل ،دستمبندي

تد ينشده تا دانش فزايندهاي در مورد ر ابط ايجاد

گردد
جهول :9کهگذار حيصل تشريح و تفسیر متن بیينيت اميم خيمنها
شناسم

مضامین اصلی

R7,10,18,20,24,26,29,32,37
,41,44,53,55,58,
R60,62,67,79,80,86,93,113,
128,138,146
R28

شناخت دشمن

R27
R31, R81
R21,38,54,56,61,144,147
R42 R23,124, R22

شناخت نقاط ضعف تملی
شناخت نقاط ضعف معرفتی
شناخت ابزار امکانا
شناخت نقشم دشمن
شناخت هد  /برنامم /سیاست
دشمن

R19,57,68,66,143
R14,30,120,145

شناخت ر ش(شگرد) دشمن
درک نیا

دشمن

R13,R12

تحلیل فعالیت دشمن

R49

شناخت جب م دشمن

R16,33,59,94,148

شناخت کید ،مکر ،حیلم ،
توطئم فتنم دشمن

(مهظلهالعيلی)

مضامین سا مان

کد

دهنده

مضامین

دشمنشناسی

1

بررسی الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

R48

رصد مستمر دشمن

R36,37,69,87,97,100,118

بیداري /هوشمندي

R6,15,17,35,73,76,83,90,88
,96,99,104,109,112,114,115
R117,121,122,123,125,127
R8,9,70,71,74,75,77,87,92,
111
R95

هوشیاري  /آگاهی

R119

(مد رلم العالی)

هوشیاري

آمادگی
اهتماع مسئولین

آمادگی
الزاما

مديريتی
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2

3
4

داشتن برنامم هد

R129

اقداع بمموقع

R109

داشتن اخالص ،تقوا رابطم

الزاما

اخالقی

0

باخدا
R85,135

موقعشناسی

R89

درصحنم بودن

R76,110

حساس بودن

R91,116,149

احساس مسئولیت

R43

شناسايی نزديک

R137

شناسايی ا د ر

R134

نگاه بم افقهاي د ردست

R102

پیشبینی

R4,25,34,48,84,103,105,10
6,107
R49,133
R50
R51,52

نسبت بم دشمن

بصیر
بصیر
بصیر
بصیر

الزاما

اجتماتی

نگاه راهبردي

داشتن بصیر

6

8

7

بم پیرامون
بم امور جاري

بم میدان تمل/جب م

R39, 63, 130,140,142

شناخت محیط

R40, 108

شناخت ترصم

R45,101

شناخت صحنم

R65,132,136

شناسايی فرصتها

R64,131,139

شناسايی ت ديدا

R149

نیر هاي مسلح

R149

جامعم تلمی فرهنگی

محیطشناسی

مشارکت هممجانبم

3

14
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R149

مسئولین نظاع

R150

نیر هاي بسیج

R91,116,149
R82,98

آحاد مردع
حضور فعاه مشارکت
هممجانبم

ترکیب ادغاع متن :مضمونهراي تالی دربرگیرنده اصوه حاکم بر متن بمتنوان يک کرل در
مراحل انت ايی با در نظر گرفتن الگو ،قضايايی(يا فرضیمهايی)کم مضمونها را بم هم مرتبط میکند،
ساختم شد بممنظور شناخت فرايند استخراج الگو ر ش کدگذاريها ،نمونماي ا ج ت شکل-
گیري مضامین ،مضامین سا مان دهنده مضامین فراگیر ديدبانی در جد ه ير نشان داده شده
است
جهول :4ترکیب و ادغيم متن
مضيمین اصلی

مضيمین سيزمين دانهه

شناخت دشمن

دشمنشناسی

مضيمین فراگیر

پهيهه محور

شناخت نقاط ضعف تملی
شناخت نقاط ضعف معرفتی
شناخت ابزار امکانا
شناخت هد  /برنامم /سیاست دشمن

الزاما

شناخت ر ش(شگرد) دشمن

اطالتاتی

شناخت نقشم دشمن

درک نیا

دشمن

تحلیل فعالیت دشمن
شناخت جب م دشمن
شناخت کید ،مکر ،حیلم  ،توطئم فتنم
دشمن
رصد مستمر دشمن
آمادگی

آمادگی

اهتماع مسئولین

مديريت

داشتن برنامم هد

الزاما

مديريتی

ديدبانی

بررسی الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

(مد رلم العالی)

اقداع بمموقع
داشتن اخالص ،تقوا رابطم باخدا
موقعشناسی

دينداري
الزاما

اجتماتی

الزاما

اتتقادي

الزاما

اجتماتی

درصحنم بودن
حساس بودن
احساس مسئولیت
نیر هاي مسلح

مشارکت هممجانبم

جامعم تلمی فرهنگی
مسئولین نظاع
نیر هاي بسیج
آحاد مردع
حضور فعاه مشارکت هممجانبم
بیداري /هوشمندي

هوشیاري

هوشیاري  /آگاهی
شناسايی ا د ر

راهبردي

نگاه بم افقهاي د ردست
پیشبینی
شناخت محیط

الزاما

شناسايی نزديک

نگاه راهبردي

محیطشناسی

شناسايی فرصتها
شناسايی ت ديدا
بصیر
بصیر
بصیر
بصیر

بم پیرامون
بم امور جاري

بم میدان تمل/جب م

داشتن بصیر

نسبت بم دشمن

داشتن بصیر
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شکل :8مهل ترسیمی الزاميت ديهبينی

میگیرد با توجم بم الزاما

در اين مرحلم تجزيم تحلیل پايانی بممنظور تکوين نظريم صور

احصاء شده ا تحلیل بیانا  ،ديدگاه جامعتري ا مضامین فراهم میگردد درن ايت ا طريق
پرسشنامم اين الزاما

پديدار شده ا ديدگاه فرماندهان مديران سطوح راهبردي نیر هاي مسلح

مورد رتبمبندي قرار گرفت
رتبهبنه  :در اين بخش ا تحقیق با استفاده ا پاس هاي جمعآ ريشده ا  04خبره 44 ،مضمون-
هاي ن ايی الزاما

ديدبانی با استفاده ا نرعافزار  ،spss20فرا انی

پاس هاي خیلی ياد

درصد تو يع فرا انی

ياد ،احصاء شده با استفاده ا آ مون فريدمن نسبت بم رتبمبندي مضامین

اقداع نتايج آن در جدا ه ذيل ارائم گرديده است
جد ه  0درجم اهمیت مضامین الزاما

ديدبانی

سثاه

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Q16

50

4.77

0.509

3

5

Q4

50

4.77

0.509

3

5

Q14

50

4.75

0.437

4

5

Q36

50

4.75

0.437

4

5

Q5

50

4.75

0.519

3

5

Q38

50

4.73

0.448

4

5

بررسی الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري

(مد رلم العالی)
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Q6

50

4.73

0.49

3

5

Q13

50

4.71

0.605

3

5

Q19

50

4.71

0.536

3

5

Q20

50

4.71

0.457

4

5

Q24

50

4.71

0.498

3

5

Q8

50

4.71

0.498

3

5

Q9

50

4.71

0.498

3

5

Q29

50

4.69

0.544

3

5

Q26

50

4.67

0.513

3

5

Q40

50

4.67

0.513

3

5

Q27

50

4.65

0.52

3

5

Q30

50

4.65

0.556

3

5

Q33

50

4.63

0.525

3

5

Q35

50

4.63

0.595

3

5

Q39

50

4.63

0.561

3

5

Q7

50

4.63

0.525

3

5

Q22

50

4.62

0.565

3

5

Q3

50

4.62

0.599

3

5

Q11

50

4.6

0.603

3

5

Q17

50

4.6

0.534

3

5

Q23

50

4.6

0.603

3

5

Q10

50

4.58

0.667

2

5

Q12

50

4.58

0.667

2

5

Q18

50

4.58

0.537

3

5

Q25

50

4.58

0.537

3

5

Q1

50

4.56

0.669

3

5

Q15

50

4.54

0.641

3

5

Q37

50

4.54

0.576

3

5

Q21

50

4.52

0.542

3

5

Q34

50

4.52

0.7

3

5

Q28

50

4.44

0.608

3

5
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Q2

50

4.38

0.69

3

5

Q31

50

4.31

0.579

3

5

Q32

50

4.27

0.63

3

5

طبق جهول فوق شناخت نقاط ضعف تملی ،شناخت دشمن ،شناخت ابزار امکانا
بم امور جاري بصیر

جد ه بصیر

بم میدان تمل/جب م در پايینترين درجم اهمیت ار يابی

شده است
جهول  6رتبهبنه مضيمین الزاميت ديهبينی
سثاه

در صدر

مضامین

رتبم میانگین

Q4

23.48

شناخت دشمن

Q16

23.48

شناخت نقاط ضعف تملی

Q5

23.1

شناخت نقاط ضعف معرفتی

Q14

23.08

شناخت ابزار امکانا

Q36

23.08

شناخت نقشم دشمن

Q6

22.71

شناخت هد  /برنامم /سیاست دشمن

Q38

22.69

شناخت ر ش(شگرد) دشمن

Q8

22.33

درک نیا

دشمن

Q9

22.33

تحلیل فعالیت دشمن

Q13

22.33

شناخت جب م دشمن

Q19

22.33

شناخت کید ،مکر ،حیلم  ،توطئم فتنم دشمن

Q24

22.33

رصد مستمر دشمن

Q20

22.31

آمادگی

Q29

21.94

حضور فعاه مشارکت هممجانبم

Q26

21.56

بیداري /هوشمندي

Q40

21.56

هوشیاري  /آگاهی

Q27

21.17

شناسايی نزديک

Q30

21.17

شناسايی ا د ر

بررسی الزاما
سثاه

مقاع معظم رهبري

ديدبانی براساس بیانا

رتبم میانگین

(مد رلم العالی)
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مضامین

Q7

20.79

نگاه بم افقهاي د ردست

Q33

20.79

پیشبینی

Q35

20.79

شناخت محیط

Q39

20.79

شناسايی فرصتها

Q3

20.4

شناسايی ت ديدا

Q22

20.4

اهتماع مسئولین

Q11

20.02

داشتن برنامم هد

Q17

20.02

بصیر

نسبت بم دشمن

Q23

20.02

بصیر

بم پیرامون

Q10

19.67

اقداع بمموقع

Q12

19.67

داشتن اخالص ،تقوا رابطم باخدا

Q18

19.63

موقعشناسی

Q25

19.63

در صحنم بودن

Q1

19.25

حساس بودن

Q15

18.87

احساس مسئولیت

Q37

18.87

نیر هاي مسلح

Q21

18.48

جامعم تلمی فرهنگی

Q34

18.48

مسئولین نظاع

Q28

16.94

نیر هاي بسیج

Q2

15.79

آحاد مردع

Q31

14.25

بصیر

بم امور جاري

Q32

13.48

بصیر

بم میدان تمل/جب م

طبق جهول فوق شناخت دشمن  ،شناخت نقاط ضعف تملی ، ،شناخت نقاط ضعف معرفتی ،
شناخت ابزار امکانا

در صدر جد ه بصیر

در پايینترين درجم اهمیت ار يابی شده است

بم امور جاري

بصیر

بم میدان تمل/جب م
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جهول  8آزمون فريهمن
05
380.548
39
.000

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

اين جد ه معنیداري آماري را نشان میدهد مقدار مجذ ر کاي بمدستآمده برابر با 380.548
است کم در سطح خطاي کمتر ا  /40قرار دارد ( )P > / 0معنیدار بودن آ مون فريدمن بدين
معناست کم رتبمبندي بامعناست

اتضاي جامعم نمونم رتبمبندي متفا تی ا سثاال

مطرحشده

دارند.
نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف-نتیجه گیری

هررد ايررن تحقیررق شناسررايی الزامررا ديرردبانی بررر اسرراس منويررا فرمانرردهی معظررم کررل
قوا(مدرلمالعالی)است خر جی اين پژ هش بم تعیین ابعاد مثلفمها شاخصهراي الگوي راهبرردي
ديدبانی نیر هاي مسلح کمک میکند
اين پژ هش بر اساس تحلیل مضمون ،در راستاي پاس بم اين سثاه اصلی تحقیق است کم برر اسراس
منويا فرماندهی معظم کل قوا(مدرلمالعالی) الزاما ديدبانی کدامند؟
در اين پژ هش سخنرانیها بیانا ايشان موردمطالعم تمیق قرار گرفت طی سرم مرحلرم تجزيرم
توصیف متن ،تشريح تفسیر متن ترکیب ادغاع متن ،الگوي مدنظر ارائم تبیین گرديد
مطالب برگرفتم ا بیانا مقاع معظم رهبري بمخوبی الزاما ديدبانی را تبیین میکنرد ،برر اسراس ايرن
الگو ا تعداد 44مضمون اصلی ،تعداد 14مضمون سا مان دهنده تعداد  6مضمون فراگیرر اسرتخراج
گرديد کم بم تبیین ديدبانی مریپردا نرد بنرابراين الزامرا اطالتراتی ،راهبرردي ،مرديريتی ،اتتقرادي،
اجتماتی بعال ه بصیر براي ديدبانی ضر ري میباشند
الزاما اطالتاتی بیانگر شناخت دشمن ا همم ج ا
نیا

ايا است بمگونماي کرم درن ايرت بتروان برم

دشمن پی برد بر اساس آن برناممريزي کرد تا نقشمها حیلمها نیرنگهاي ا را نقرش برر آب

کرد
الزاما

راهبردي بم هوشیاري  ،محیطشناسی  ،داشتن نگاه راهبردي توجم دارد

الزاما

اجتماتی بیانگر موقعشناسی ،درصحنم بودن ،احساس مسئولیت آحاد مسئولین مردع تمرکز

توجم دارد الزاما

اتتقادي بم اخالص ،پرهیزگراري ارتبراط باخردا برراي اسرتمداد ا کمرکهراي

خدا ند اشاره میکند الزاما

مديريتی آمادگی ،اهتماع مسئولین ،داشتن برنامم هد

دشمن اقداع بمموقع را براي ديدبانی ضر ري میداند درن ايت بصیر
ديدبانی بمتنوان يک رکن معرفی مینمايد

براي مقابلرم برا

در امور را براي موفقیت در

بررسی الزاما

ديدبانی براساس بیانا

مقاع معظم رهبري
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در رتبمبندي مضامین احصاء شده همانگونم کم در جد ه  6 0ديده میشود شناخت ابعاد گونراگون
دشمن (شناخت دشمن  ،شناخت نقاط ضعف تملی ، ،شناخت نقاط ضعف معرفتی  ،شرناخت ابرزار
امکانا

)در رتبمهراي ا ه قرار دارند بصیر

بم میردان تمل/جب رم در پرايینتررين درجرم اهمیرت

ار يابی شده است
جود راهبرد سا مانی راهبرد ديدبانی ،نیا اطالتاتی ،يژگیهاي مرديريتی ( )Choo,1999:22در
مطالعا چو نیز تائید شده است ،ايجاد مکانیزمی ج ت تلفیق نظاع بخشی درک جنبرمهراي مختلرف
محیط بم يژه در موارد مرتبط در مطالعم خزايری درک مرديران ا محریط در مطالعرا چرو (،)2442
درک محیط راهبردي را موردتوجم قرار دادهاند ساير الزاما موردنظر مقاع معظم رهبري(مدرلمالعالی)
در هیچيک ا مطالعا

بم يژه بصیر

ديده نمیشود بسیاري ديگر ا الزاما

داراي جنبرمهراي فررا

سا مانی راهبردي است
ب -پیشنهادها

شبکمي ديدبانی دفاتی امنیتی با توجم بم راهبردها ،چشماندا ها ،نیا هرا ،کاربردهررا ،نیرا امرر

فررداي

نیر هاي مسلح است ریفمي آن پرايش هوشرمندانم نظراعمنرد محیط دفاتی امنیتی بینالمللی بممنظور
کشف آگاهی ا تا هترين تغییرا  ،پیشرفت ها تحروال در حو ههاي مختلف دفاتی امنیتی ارائرمي
تحلیلهاي حاصرلم برم فرمانردهان ،سیاسرتگرذاران مرديران ارشرد دفراتی اسرت کشرف
اطالتا
سوگیريها ر ندهاي دفاتی نیا کشورهاي هرد  ،شناسرايی مینرمهراي سررمايمگرذاري کلیردي
بلندمد در حو ههاي مختلف تأمین اطالترا ال ع براي انجاع "تملیا ترا يابی" بممنظرور تشرخیص
تفا

ها فاصلمهاي دفاتی کرشور برا سرايرها کشور ا جملم اهدا

سامانم ديدبانی است

براين اساس پیشن اد میشود:
در طراحی الگوي راهبردي ديدبانی
 1الزاما احصاء شده ا بیانا مقاع معظم رهبري
نیر هاي مسلح نظاع ديدبانی ملی مورداستفاده ب رهبرداري قرار گیرد
(مدرلمالعالی)

2

راهبردها ،ر يکردهاي ديدبانی ا ديدگاه مقاع معظم رهبري (مدرلمالعالی) در پژ هشهاي آتی مورد تبیین دقیق-
تر قرار گیرد
تبیین شاخصها سنجمهاي مناسب براي هريک ا مثلفمها مضامین با توجم بم منويا مقاع معظم
رهبري(مدرلمالعالی) در پژ هشهاي ديگر موردتوجم قرار گیرد
الزاما ديدبانی در ساير منابع دينی(قرآن ر ايا ) بررسی با نتايج اين پژ هش مقايسم گردد

0

در فرايند ديدبانی حو ههراي مختلف بم ا لويتهاي احصا شده بم يژه مثلفمهاي شناخت دشمن توجم
شود

6

يرساختی است

3
4

الزاما

اجتماتی ديدبانی نیا بم آمو ش فرهنگسا ي دارد کم فرايندي بلندمد

مستلزع برناممريزي توجم يژه است
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