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تأيید نهايی1931/29/21 :

چکيده

امروزه دریا اهمیتی حیاتی در رشد و زندگی ملت ها دارد .منافع کشورهای صاحب دریا ارتبواط
مستقیم با خواستهها ،نیازها ،تواناییها و فرهنگها دارد کوه راه دسوتیابی بوه آن در قالوب راهبورد
دریایی تبیین می گردد .مسئله اصلی پژوهش حاضر تدوین راهبردهوای توانمندسوازی فرمانودهان
ومدیران ارشد متناسب با مأموریت نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا در حوزه فرهنگی و هودف
اصلی آن ،دسوتیابی بوه راهبردهوای توانمندسوازی فرمانودهان ومودیران ارشود در نیوروی دریوایی
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران که تاکنون انجام نگرفته است .پژوهش حاضور ازنظور نووع
کواربردی و از نظور روش مووردی -زمینوهای و در سوال  1848در مراکوز نظوامی نیوروی دریوایی
راهبردی انجام شده است .جامعه آمواری پوژوهش حاضور از جامعوه خبرگوان و آگواه بوه مسوائل
راهبردی نیروی دریایی تشکیل شده است .روش نمونه گیری با توجوه بوه محودویت در صواحب
نظران خبره و ویژگی های جامعه آماری از روش تمام شمار استفاده گردیده است بنابر این  ،حجم
جامعه آماری و حجم جامعه نمونه در این تحقیق  ،به تعداد 05نفر می باشود .بوا اسوتفاده از مبوانی
نظری و ادبیات پژوهش ،عوامل داخلی و خارجی استخراج و بر اساس مدل جدید دانشوگاه عوالی
دفاع ملی راهبردهای اولیه و بهبوود یافتوه اسوتخراج و سوپس راهبورد توانمندسوازی فرمانودهان و
مدیران ارشد در حوزه فرهنگی ارائه گردیده است.
کلید واژهها :توانمندسازی ،فرماندهان و مدیران ارشد ،نیروی دریایی راهبردی ،فرهنگی

 1دانشيار مدنینت دانشگاه عالی دفاع ملی
 2دانش آموخته دكتیي مدنینت راهبیدي نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی(نونسنده مسئول)

مقدمه
با توجه به تحوالت شتابان چند دهه اخیر ،نیروی انسانی توانمند ،مهمترین ابزار رقابتی سازمان-
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ها محسوب میشوند .در بین همه کارکنان سازمانها ،فرماندهان و مدیران ارشد به دلیول توأثیر
تعیین کننده در رشد سازمان ،مهمترین منابع راهبردی هستند .در حال حاضرراهبردهایی کوه بوه
صورت علمی تدوین شده باشود در حووزه فرهنگوی درنیوروی دریوایی جهوت توانمندسوازی
فرماندهان و مدیران ارشد وجود ندارد .از این رو تدوین راهبردهای توانمندسازی فرمانودهان و
مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی در حوزه فرهنگی یکی از دغدغوههوا و نیازهوای نیوروی
دریایی راهبردی است .
اهمیت تحقیق حاضر ،به خواطر مزایوا و دسوتاوردهایی اسوت کوه از انجوام آن نیوروی دریوایی
راهبردی بهرهمند میشود .شدت موضوع و مسأله ،یافتههای علمی در تعیین راهبردهوا ،جهوت-
گیریهای کلی و تصمیمگیریها ،این پژوهش میتوانود مبنوایی علموی بورای تصومیمسوازان و
تصمیمگیران در سلسله مراتب نیروهای مسلح و در نیروی دریایی برای ارتقواء قودرت دریوایی
جمهوری اسالمی ایران باشد.
ضرورت این تحقیق نیز به خاطر نداشتن راهبرد مناسوب بوا توجوه بوه راهبوردی شودن نیوروی
دریایی برای برنامهریزی آموزشی مدیران و کارکنان است .هدف از ایون تحقیوق « ،دسوتیابی بوه
راهبردهای توانمندسازی فرماندهان ومدیران ارشد در نیروی دریایی راهبردی ارتوش جمهووری
اسالمی ایران در حوزه فرهنگی» است که از طریق عوامل محیطوی داخلوی و خوارجی تحقوق
خواهد یافت .سؤال تحقیق حاضر« راهبردهای توانمندسازی فرماندهان ومدیران ارشد در نیروی
دریایی راهبری ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه فرهنگی کدام است؟ »
مبانی نظری
پیشینه تحقیق :آثار متعددی از کتاب و رسالهها در موورد راهبورد ،سوطوح راهبورد در فضواهای
دفاعی و نظامی و عمدتا در فضای کسب و کار و موضوعات مرتبط با آن ،تألیف و ترجمه شده
است .این آثار بیشتر ناظر به مفهوم پردازی؛ نظریهها و تفکرات راهبردی هسوتند .بررسوی آثوار
نشان میدهد که در میان این آثار ،به موضوع راهبردهای توانمندسوازی بوه ویوژه توانمندسوازی
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فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ،پرداخته نشده است .در این جوا بوه بررسوی
تعدادی از تحقیقات انجام شده ،پرداخته شده است:

بختیاری ( )22:1833در رساله دکتری خود با هدف دستیابی به الگوی توانمندسازی فرمانودهان
و مدیران نیروی انتظامی ،ضمن ارائه الگوو بوه ایون نتیجوه رسویده اسوت کوه عوامول مووثر بور
توانمندسازی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی  21عامل می باشد که ایموان بواالترین تواثیر و
بقیه در ردیفهای بعدی قرار دارند ومدل ارائه شده توانمندی فرماندهان و مودیران ناجوا دارای
بعدسازمانی(راهبردهای مدیریتی ،عوامل ساختاری ،ماهیت سوازمانی) بعودمحیطی (محویطهوای
حقوقی ،قضایی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی).
آقا محمدی( )85:1833در ر ساله دکتری خود بوا هودف دسوتیابی بوه راهبورد مناسوب تربیتوی-
آموزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح  12راهبرد در حوزههای مختلف راهبوردی و یوک
راهبرد اصلی را ارائه نموده است .وی همچنین  15عامول؛ مهوارت رهبوری ،مهوارت شوناختی،
مهارت مفهومی ،مهارت انسانی ،مهارت کوششی ،مهوارت حرکتوی و روانوی ،مهوارت عواطفی،
مهارت تخصصی ،بینش همه جانبه و ارزشهای اعتقادی -اخالقی راجهت تعیین نیازهای تربیتوی
و آموزشی دانشگاههای افسری ن .م پیشنهاد نموده است.
(حسون آبووادی )11 :1842 ،در رسوواله دکتوری خووود بووا هوودف دسوتیابی بووه الگوووی راهبووردی
توانمندسازی کارکنان فنی نهاجا  ،ضمن ارائه الگو به این نتیجه رسیده است که؛افسوران فنوی از
نظر باورهای دینی توجه به فرهنگ سوازمانی و ماهیوت شوغل در شورایط خووبی هسوتند ولوی
وضعیت مؤلفههای انگیزه ،منزلت اجتمایی و آموزش آنها پایینتر از حد معمول است مؤلفههای
فرهنگ سازمانی متغیرهای ساختاری و انگیزش نیز بیشترین تواثیر را در توانمنودی آنهوا دارد.در
سطح ابعاد توانمندسازی نیز بعد رفتاری ،ساختاری و زمینهای به ترتیب بر توانمندی آنهوا تواثیر
دارد.
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سووه بعوود فردی(عواموول اسووالمی ،عواموول انقالبووی ،عواموول روانشووناختی و عواموول حرفووهای)

(نصری )91:1848 ،در مقاله خود با هدف دستیابی به الگوی تربیوت و آمووزش افسوران رسوته
عرشه نیروی دریایی راهبردی آجا با رویکرد توانمندسازی آنها ،الگویی برای افسوران عرشوه در
 8بعد توانمندی (تخصصی ،عمومی و حرفهای) 21 ،مولفه و152شاخص ارائه کرده است.
دوره  13داعا در سال  1848جهت دستیابی به الگووی توسوعه نیوروی دریوایی راهبوردی آجوا،
الگویی با  15بعد(نقشها  ،ساختار سازمان ،نیوروی انسوانی  ،آمووزش و پوژوهش ،لجسوتیک ،
تجهیزات  ،منابع غیر سازمانی ،قوانین و مقررات ،بودجه و اعتبارات وآموایش سورزمینی) و 90
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مولفه و  211شاخص ارائه کرده اند.
در بررسی به عمل آمده از پیشینهها شامل رسالهها و مقاالت علمی – پژوهشی ،عمده یافتهها به
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  64تابستان 1931

بحث توانمندسازی پرداختهاند .ولی راهبردی ارائه نشده است .هم چنین پژوهشی در رابطوه بوا
راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبوردی ارتوش جمهووری
اسالمی ایران انجام نگردید است .به همین منظور محقق بوه تودوین راهبردهوای توانمندسوازی
فرماندهان و مدیران ارشد پرداخته است.
ويژگیهای يک نيروی راهبردی :برخورداری از کارکردهایی ورای حووزه نظوامی (از جملوه در
حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اثرگذاری در سطوح راهبردی در زموان جنوگ ،تهدیود و
حتی زمان صلح وبهرهمندی از حوزه اثرگذاری در ورای مرزهای ملی
امام خامنهای(مدظله العوالی) میفرمایند :دیدگاهها ،نظرات و تدابیر رهبران ،مدیران و سیاستگذاران
کشورها با نقشی که در هنگام تدوین راهبردها ،سیاستها و مراحل مختلف اجرای آن بر عهوده
دارند ،بر انجام مأموریتهای نیروهای مسلح تأثیرگذار هستند .نقطه نظرات عالیترین مقوام هور
کشوری ،برای نظام سیاسی آن جامعه دارای شأن و اهمیت ویژهای است .به هر حوال جایگواه و
شخصیت این افراد به دیدگاههای آنها ارزش ویژهای اعطا میکند .در جووامعی کوه ایون افوراد
دارای شخصیت فرهمند باشند ،منویات آنها بیان کننده خطمشوی آن جواموع تلقوی مویگوردد.
(دوره  13دفاع .)10 :1848 ،در جمهوری اسالمی ایران براساس اصل 115قانون اساسی ،رهبری
انقالب عالیترین مقام کشور و نیروهای مسلح محسوب میگردند .معظمله بهعنوان فرمانده کول
قوا می فرمایند « :نیروی دریایی اموروز در بسویاری از نقواط عوالم و در کشوور موا یوک نیوروی
راهبردی است» (امام خامنهای(مدظله العالی) .)1833/1/19 :
«این حضورها دشمن را به شدت دستپاچه و هراسناک کرد زیورا حضوور مقتدرانوه یگوانهوای
دریایی جمهوری اسالمی ایران در آبهای آزاد برای ملوتهوا الهوام بخوش و امیودآفرین اسوت...
جمهوری اسالمی ایران اهل تجاوز نیست ولی اهل حضور در آبهوای آزاد اسوت زیورا آبهوای
آزاد دنیا متعلق به همه و بستری برای انتقال فرهنگ است ...نیروی دریایی بوا چنوین مختصوات
راهبردی ،برای سیاست ،عزت ملوی و اسوتقالل کشوور نقوش آفورین خواهود بوود» (صوبحگاه
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کارخانجات نداجا  -بندرعباس ( .»)1845/0/1
از منظر فرمانده معظم کل قوا فرهنگ سازمانی در برگیرنده ابعاد مختلفوی از هویوتهوا اسوت؛

مانند هویت اسالمی ،هویت انسانی ،هویت سازمانی ،هویت معنوی و مادی و یا هویت دینی که
مهمترین رکن هویت اجتماعی است .در این رویکرد منظور از هویت؛ حقیقت سوازمان مشوتمل
بر صفات جوهری است بنحوی که بیانگر هیئت و ماهیت وجودی و سبب شناسی باشد ،هویت
از یک سو بیانگر تشابه و از سوی دیگر بیانگر تفاوت می باشد( رشیدزاده.)194 :1848،
مسائل ،انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام داخلی ،ایجاد ،کشف و توسعه دادهاند و
ثابت شده که سودمند و با ارزش هسوتند و در نتیجوه بوهعنووان روش صوحیح ادراک ،تفکور و
احساس ،به اعضای جدید انتقال مییابد .بوهعبوارت دیگور ،مجموعوهای از ارزشهوا ،باورهوای
راهنما ،تفاهمات و روش های تفکر ،که در بین اعضای سازمان مشترک بوده و از طرف اعضوای
جدید بهعنوان روش های صحیح انجام کارها و تفکر جستجو میشود ،فرهنگ سوازمانی نامیوده
میشود( زارعی متین.)211 - 211 :1814 ،
مدیران سازمانها می توانند از طریق فرهنوگ سوازمانی (قووی) ،بوا قووانین نانوشوته ،بوهوسویله
هنجارهای گروهی و مراقبتهای ناشی از آن ،اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی کارکنان را کنترل
کنند ( رابینز.)831: 1830 ،
یافتههای صاحبنظران ،مؤید این مطلب است که موفقیت سازمانها در کنوار سوختافزارهوایی
مانند ساختار ،راهبرد و سیستمها مستلزم نرمافزارهایی ماننود کارکنوان ،مهوارتهوا ،سوبکهوا و
ارزشهای کارکنان (فرهنگ سوازمانی) نیوز هسوت .همچنوین اجورای موفقیوتآمیوز راهبورد در
سازمان ها ،در گرو ایجاد تمهیودات فرهنگوی الزم در آنهوا اسوت و بودون موافقوت و همراهوی
فرهنگ سازمانی نمیتوان تحوّلی در سازمان ایجاد کرد .باید دانست که موالک قضواوت دربواره
فرهنگ سازمانها نیز میزان همخوانی و هماهنگی آن با مأموریتها و رسوالت سوازمان اسوت (
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فرهنگ سازمانی مجموعهای از فرضیات اساسی است ،که افوراد سوازمان ،در روبوهرو شودن بوا

رضائیان.)15: 1814 ،
اگر ارزشهای مشترک اعضای سازمان ،با ارزشهوایی کوه موجوب افوزایش اثربخشوی سوازمان
میشوند ،مغایر باشند ،فرهنگ بهصورت یک بدهی (مانع) پدیدار مویگوردد .بوه احتموال زیواد،
چنین وضعی هنگامی پیش میآید که سازمان ،در محیطی پویا قرار گرفتوه باشود( رابینوز1830 ،
.)810:
حفظ و نگهداری فرهنگ سازمانی :نقش سه عامل در حفظ و نگهداری یک فرهنگ در سوازمان
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مؤثر می باشد .این سه عامل عبارتند از:
 .1گزينش؛ هدف صریح گزینش این است که افرادی شناسایی و استخدام شوند ،که برای انجام
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موفقیت آمیز کار مورد نظر دانش ،اطالعات ،مهارت و توانایی های الزم را داشته باشوند .در ایون
مرحله ،سعی میشود تا کسانی به استخدام سازمان درآیند کوه متناسوب بوا ارزشهوای سوازمان
باشند .در نتیجه ،کسانی در سازمان پذیرفته میشوند ،که دارای ارزشهایی باشوند ،کوه سوازمان
برای آن ها اهمیت قائل است .فرایند گوزینش هور سوازمان ،خوود ،اطالعوات مهموی راجوع بوه
ارزش های سازمان به داوطلبان استخدام میدهد و بوه کارفرموا و داوطلوب اجوازه مویدهود ،از
استخدام افراد نامتناسب با فرهنگ سازمان و ارزشهای داوطلب جلوگیری بهعمل آید.
 .2مدیریت عالی سازمان؛ مدیران ارشد از طریق گفتار و کردار ،هنجارها و معیارهایی را ارائوه
میکنند .این هنجارها در سراسر سازمان منتشر میشوند و به مثابه عامل کنترلکننده در سوازمان
عمل میکنند.
 .8جامعهپذیری؛ پذیرش و رعایت فرهنگ سازمانی را جامعهپذیری کارکنان مینامنود .مسوئله
مهم خو گرفتن افراد با فرهنگ سازمان است و آنرا رعایت نمایند .اگر افراد ،با فرهنگ سوازمان
آشنا نباشند ،پس از استخدام ،موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی مویشوود کوه در سوازمان
رایج است .کارکنان جدید ،معموال یک دوره تووجیهی مویگذراننود؛ توا بداننود چوه چیزهوا یوا
کارهایی باید در سازمان انجام شود .مدیران یا همکاران کارکنان جدید ،در نقش یک مربّی او را
راهنمایی کرده و قالب فکری و کاری وی را پیریزی میکنند( رابینز.)831: 1830 ،
 ) 1تدوین کتب علمی در حوزه علوم دریایی توسط فرماندهان باتجربه وبرنامه ریزی و تأسیس
هنرستانهای دریایی در کشور و به ویژه در سواحل مکران
 )8برقراری ارتباط خوب و تعامل آموزشی و پژوهشی با ارگانهای دریوایی کشوور در جهوت
ارتقاء کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفهای شاخه دریایی بخصوص.
 )8درجذب دانشآموختگوان مقطوع آمووزش متوسوطه رشوته هوای دریوایی ،از سووی نوداجا و
ارگانهای دریایی کشور.
 )9راهاندازی دانشگاه علمی و کاربردی در مناطق نیروی دریایی به ویژه مرکزآموزش تخصص-
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های دریایی رشت و سواحل مکران
 )0بها دادن و حداکثر استفاده از توانمندی فرماندهان و مدیران ارشود در توأمین نیازمنودیهوای

نیرو دریایی از قبیل تجهیزات کمک آموزشی مورد نیاز
 )1اطالعات مربوط به شهدای شاخص نداجا با هدف الگوسازی برای نسل جوان و آینوده سواز
کشور و مضافاً اخبار مرتبط با خودکفایی تجهیزاتی که تقویت غورور ملوی را موجوب گوردد ،از
طریق نداجا به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی جهت بهرهبرداری بایسته ارسال میگردد.
همکاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشوی کشوور ،وزارت آمووزش و پورورش ،وزارت
تحقیقات و فنآوری و ارگانهای دریایی در جهت مشارکت در حووزه ارتقواء فرهنوگ دریوایی
(دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی.)1842 ،
روش تحقيق
از آنجایی که پژوهش حاضر بهدنبال تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان ومودیرانارشود
در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه فرهنگی می باشد ،لذا این پژوهش در
زمره تحقیقات کاربردی و روش موردی زمینهای میباشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان خبره و آشنا به مباحث راهبردی که دارای ویژگویهوای؛
حداقل جایگاه دریاداری در نیروی دریوایی راهبوردی ،معاونوتهوای سوتاد کول ن.م در سوطح
دکتری ،اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی درسطح دکتری،فرمانودهی و جانشوین ارتوش جمهووری
اسالمی ایران  ،رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا و نداجا موی باشوند  .روش نمونوهگیوری از
جامعه خبرگان با توجه به محدویت در صاحب نظران خبره ،حجم جامعه آماری و حجم جامعه
نمونه در این تحقیق به تعداد  05نفر به روش تمام شمار استفاده شده است.
در این تحقیق با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه و روش کتابخانهی علمی و تخصصی
و مقالههای علمی و پژوهشی ،سایتهای اینترنتی و آکادمیک ،دادههای الزم جمعآوری و با نظر

تدوين راهبردهاي توانمندسازي فرماندهان و مديران ارشد نیروي دريايی راهبردي (حوزه فرهنگی)

 )1برگزاری همایش ملی اقتداردریاییج .ا .ایران با محوریوت توسوعه فرهنگوی و اجتمواعی ،بوا

جامعه آماری عاملهای توانمندسازی فرماندهان ومدیران ارشد احصاء گردید.
برای تعیین روایی محتوایی (ضریب الوشه) از ده نفر متخصصان و خبرگانی که در حوزه دامنوه
محتوایی پرسشنامه یعنی نیرویدریایی راهبردی فعالیت داشتند ،درخواست شد تا ضرورت تأثیر
هر یک از شاخصها در تدوین راهبردهای توانمندسازی فرمانودهان و مودیران ارشود نیوروی
دریایی راهبردی را بر اساس طیف دو قسمتی«بلی» یا «خیر» بررسی نماید .سپس پاسخها مطابق
فرمول زیر محاسبه گردید و حداقل مقدار ضریب محتوایی قابل قبول  5/12مطابق جودول زیور

97

در نظر گرفته شد .در رابطه فوق  nEتعداد متخصصان و خبرگان است کوه بوه گزینوهی «بلوی»
پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل متخصصان است.
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  64تابستان 1931

جدول (ا) فرمول و حداقل مقادیر  C.V.R.بر اساس ضریب الوشه
تعداد متخصصین تعیین کننده روایی محتوی

حداقل  C.V.R.قابل
قبول

 0نفر

5/44

 15نفر

5/12

 12نفر

5/04

ضریب روایی محتوایی(ضریب الوشه) محاسبه و عدد  ./49حاصل گردید که از حداقل ضوریب
روایی محتوایی در نظر گرفته شده یعنی  5/12بیشتر است و به این معنی است که پرسشونامه از
روایی محتوایی بسنده برخوردار است  .برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از روش دو نیموه کوردن
استفاده گردید که پس از ورود دادههای پرسشنامه به نرمافزار «اس.پوی.اس» 13 .بوا اسوتفاده از
آزمون گاتمن ،ضریب پایایی 5338طبق جدول شماره( )8بهدست آمد.
جدول( )2پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون گاتمن
53419

مقدار

ا11

تعدادآیتمها

53410

مقدار

ب11

تعدادآیتمها

قسمت2

35
53132

همبستگی بین قسمتها

5338
5338

طول نابرابر

5338
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قسمت1

تعداد کل آیتم
طول برابر

آلفای کرونباخ

ضریب اسپیرمن -براون
ضریب دونیمه گاتمن

تجزيه و تحليل دادهها:
پس از جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش آمار توصیفی ،ویژگویهوا و
مشخصات کلی پاسخ دهندگان نشان میدهد؛25درصد در مقطع دکتوری11 ،درصود مربووط بوه
کارشناسی ارشد و معادل  9درصدحوزوی و از نظر سن خدمتی؛ 15درصود بوین  25توا85سوال

سابقه خدمت و  95درصد باالی  85سال سابقه خدمت و از نظر جایگواه خودمتی؛  2درصود
جایگاه خدمتی(1 ،)21درصد جایگاه خدمتی( 05 ،)25درصد جایگاه خدمتی( )14و  92درصود
جایگاه خدمتی ( )13از کل پاسخ دهندگان را نشان میدهد .اطالعات آمواری توصویفی نشوانگر
این امر است که جامعه نمونه و افرادی که پاسخنامههای آنها موورد بررسوی و تجزیوه وتحلیول
قرار گرفته است ،از جایگاه و سابقه باالیی برخوردار هستند.

جدول ( )8وزن عوامل داخلی
قوت

ارتباط خوب سلسله میاتب فیماندهی با

وضع موجود

وزن

3/3

4/40

امتياز موزون

./132

وضع مطلوب

4/8

زنیدستان
اهتمام فیماندهی نيیوي درنانی به

3/3

4/40

./132

4/8

توانمندسازي فیماندهان و مدنیان ارشد
جمع
قوت

محیوميتهاي فیهنگی موجود در

21312
وضع موجود

وزن

امتياز موزون

1/8

5/50

5/50

4.8
وضع مطلوب

5/0

مناطق و پانگاههاي درنانی
پاني بودن تعهد سازمانی
آشنا نبودن داوطلبان در هنگام گزننش

1/0

5/520

5/540

5/0

1/0

5/520

5/540

5/0

با فیهنگ نيیوي درنانی
جمع

./85

./0

جمع كل

3.118

4.35

تدوين راهبردهاي توانمندسازي فرماندهان و مديران ارشد نیروي دريايی راهبردي (حوزه فرهنگی)

تعداد 0عامل تحت عنوان عوامل داخلی ،1استخراجی از پاسخنامه؛ شامل قووتهوا و ضوعفهوا
مورد بررسی و طبق جدول شماره ( )8مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

با محاسبهی صورت گرفت و نمورهی دریوافتی در وضوعیت موجوود عوامول داخلوی بیشوتر از
عدد( )8بهدست آمد .اینطور استنباط و نتیجهگیری میگردد که؛ سازمان از نظر عوامول داخلوی
دارای قوت میباشد.
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از طرف دیگرتعداد  1عامل تحت عنووان عوامول خوارجی 1اسوتخراجی از پاسوخناموه شوامل؛
فرصتها و تهدیدات طبق جدول شماره  9مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  64تابستان 1931

جدول ( )9وزن عوامل خارجی
فرصت
فیهنررگ درنررانی بررا
تاكيرررد بررری درنرررانوردي در
درناهاي عميق
بیخررررررررررورداري از
ظیفيرررت تعامرررل برررا سرررانی
فیهنگهرا برا بهریه گيریي از
اسرراتيد زرروزه برري المللرری در
قالب سخنیانی
بیخررررررررررورداري از
ظیفيرررت تعامرررل برررا سرررانی
فیهنگهرا برا بهریه گيریي از
اسرراتيد زرروزه ملرری در قالررب
سخنیانی
جمع
تهدید

انیان هیاسی و اعمال
تحینم هاي نظامی در محري
بي المللی كره بارارگيیي از
ظیفيت ها را محدود می كند
شناخت توسرعه نافتره
نسبت بره فیهنرگ درنرانی و
توسعه درنا محرور درسرحو
مدنینتی سانی نهادهاي دولتی
شناخت توسرعه نافتره
نسبت بره فیهنرگ درنرانی و
توسعه درنرا محرور در سرح
ملی
جمع
جمع كل

وضع موجود

وزن

وضع مطلوب

موزون

4/4

4/21

31.4

4/05

4/4

4/2.

3124

4/00

4/4

4/04

وضع موجود

وزن

امتیاز موزون

2/3

4/42

4/40.

5/2

1/0

4/41

4/410

5/2

2/5

4/14

4/24

5/0

4/423

./34

4/00

3114

31.4

4888
وضع مطلوب

01.

31.23
2
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با محاسبه نمیهي درنافتی در وضعيت موجود عوامل خارجی بيشتی از عدد( )3بهدست آمد .بنابی ان
سازمان از نظی عوامل خارجیداراي فیصت میباشد.
امتياز وضع محلوب در خصوص عوامل داخلی و خارجی كه توس خبیگان از پیسشرنامه ازصرا
گیدنده در ستون آخی جدول  0و  .بيان شده است.
مختصات قیار دهيم كه فیصت ها  yمثبت ،تهدندها  yمنفی ،قوتها  xمثبت و ضعفها  xمنفی در
نظی گیفته شوند ،جمع جبیي xها طول نک نقحه و جمع جبیي yها عیض همان نقحه را نشان می-
دهد .محورهاي مختصات را نيز بی همي اساس رسم و نقحه مورد بحر

را روي آن مشرخم مری-

كنيم و از میكز پاره خحی را تا آن نقحه تیسيم میكنيم .ان بیدار بيانگی وضع موجود اسرت .نقحره
√ بازاونره 03/24

محلوب در ان دستگاه مختصرات ،بریدار بره طرول

درجه میباشد و هدف مشخم كیدن زاونه بي ان دو بیدار است تا با اختصاص اماانرات ززم از
وضع موجودبه وضع محلوب بیسيم .بنابیان بیدار وضع موجود داراي طول  0/430و اختالف زاونه
 1./02تا  03/24درجه است.در شیان فوقالذكیززم است با اختصاص اماانات بره نقحره محلروب
بیسيم ،لذا ضیوري است اماانات به صورتی بهينه تقسيم شود .برا بدسرت آوردن مومروع ضریانب
گیوهها میتوانيم اماانات موجود را طروري در راسرتاي رفرع ضرعفهرا و تهدنردها و همينري بره
كارگيیي قوتها و فیصتها تقسيم كنيم كه رسيدن به نقحه محلوب اماانپذنیگیدد .بنرابی انر برا
توجه به انناه موقعيت راهبیدي در هی دوزالت؛ وضع موجود و وضع محلوب در منحقه تهراجمی
قیارگیفت؛ راهبید توانمندسازي فیماندهان و مدنیان ارشرد نيریوي درنرانی در زروزه فیهنگری بری
اساس راهبیدهاي قوت و فیصت ازصا گیدند.

تدوين راهبردهاي توانمندسازي فرماندهان و مديران ارشد نیروي دريايی راهبردي (حوزه فرهنگی)

با ان شیان اگی چهار گیوه قوتها ،ضعفها ،فیصتها و تهدندها را طوري بری روي محورهراي

نتيجهگيری
با توجه به انتظارات فیماندهی معظم كل قوا امام خامنهاي

(مدظلهالعالی)

از نيیويدرنانی راهبیدي ارتش

جمهوري اسالمی انیان و نقش زسراس فیمانردهان ومردنیان ارشرد در تحقرق منونرات معظرملره و
همگام شدن آنان با پيييدگی هانی كه به خاطی تحول در دنيا به وجود آمده اسرت ،نيراز بره راهبرید
متناسب با ان تحوزت بيشتی از گذشته ازساس می شود .ان امی به جهت توانمندسازي فیماندهان
و مدنیانارشد در نيیوي درنانی راهبیدي ارتش جمهوري اسالمی انیان در زوزه فیهنگی است،كه
در ان تحقيق ازصا گیدنده است.
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پ س از بیرسی موضوع تحقيق و انوام محالعات اكتشافی ،مسرئله اصرلی تحقيرق تردون راهبیدهراي
توانمندسازي فیماندهان و مدنیان ارشد بیاي رسيدن به نيیوي درنانی راهبیدي بيان گیدند.
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  64تابستان 1931

پ یسش اساسی ان تحقيق عبارت بود از :راهبیدهاي توانمندسازي فیماندهان و مدنیان ارشد نيریوي
درنانی در زوزه فیهنگی كدام است؟
محالعات اكتشافی در زوزه؛ فیهنرگ سرازمانی منوری بره تعيري  11عامرل مرو ی در توانمندسرازي
فیماندهان و مدنیان ارشد گیدند .ان  11عامل با طیازی پیسش نامه و گیدآوري دادهها و توزنره
و تحليل آنها ،قوتها ،ضعفها ،فیصتها وتهدندات مشخم گیدند.
پس از شناسانی عوامل خارجی (فیصتها و تهدندها) و عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) نسربت
به تعيي امتياز ماتینس عوامل داخلی و خارجی اقدام و با تعيي موقعيت اسپيس 1وتشايل ماتینس
سوات2مشخم گیدند كه در ان تحقيق راهبیدهاي توانمندسازي فیماندهان و مدنیان ارشد در هی
دو زالت وضع موجود و وضع محلوب در نازيه تهاجمی قیار گیفت راهبیدها بی اساس راهبیدهاي
ان نازيه تدون و در نهانت نک راهبید ازصا گیدند :
شرح راهبرد
توسعه فرهنگ دريايی

حداکثر استفادهاز؛ سرمایههای دانشی مستعد توانمندشدندر جهت تعامل با سایر فرهنگها با بهرهگیری ازاساتید حوزه ملی و بینالمللی به منظور افزایش تعهد سازمانی در بین کارکنان و مقابله با ایران هراسی و
اعمال تحریمهای نظامی در محیط بینالمللی
ایجاد ساز و کار الزم برای تقویت هویت افتخار آمیز نظامیگری ایجاد ساز و کار الزم برای تحکیم و ارتقاء جایگاه و منزلت فرهنگوی و اجتمواعی فرمانودهان و مودیرانارشد به عنوان الگو برای دانش آموختگان
-گسترش فعالیتهای فرهنگی بویژه در حوزه دریایی در بین دانشجویان و دانشآموختگان

40
1 SPACE
2 SWOT

فهرست منابع

 امام خامنهای(مدظله العوالی) «.مجموعوه بیانوات معظوم لوه در مناسوبتهوای مختلوف»،
موجود در پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار معظم له
 آقا محمودی ،داود ،)1833( ،تدوین راهبرد تربیتی -آموزشی دانشوگاه هوای افسوری
 بختیاری،حسن،)1833( ،طراحی الگوی توانمندسازی مودیران و فرمانودهان نیوروی
انتظامی،تهران،دانشگاه عالی دفاع ملی

 حسن آبادی ،سیاوش ،)1842(،طراحی الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان فنی نهاجا،
تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی
 دوره  13دفاع ،)1848(،الگوی توسعه نیروی دریایی راهبردی آجوا ،تهوران ،دانشوگاه
عالی دفاع ملی
 رشیدزاده،فتحاله ،)1831(،منشوور رفتوار فرمانودهی (جلود، )8انتشوارات دانشوگاه اموام
(علیهالسالم)

علی

 رشیدزاده،فتحاله ،)1848(،فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرمانودهی معظوم
کل قوا (جلد 1و،)2انتشارات ستاد اجا

 رضائیان ،علی ،)1833( ،مبانی سازمان و مدیریت ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ اول

 زارعی متین ،حسون ،)1814(،مبوانی سوازمان و مودیریت رویکورد اقتضوائی ،تهوران،
انتشارات دانشگاه تهران
-

تدوين راهبردهاي توانمندسازي فرماندهان و مديران ارشد نیروي دريايی راهبردي (حوزه فرهنگی)

نیروهای مسلح ،رساله دکتری ،دانشگاه عالی دفاع ملی

نصری ،فرامرز ،)1848(،طراحی الگوی تربیت و آموزش افسران رسته عرشه
نیروی دریایی راهبردی آجا با رویکرد توانمندسازی آنها ،فصلنامه مطالعات
دفاعی استراتژیک ،سال دوازدهم نشریه علمی پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی
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