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 چكیده

 هر کشور یارض تیتمام و تیامن استقالل، حفظ ازینشیپ ا،یپو و مقتدر معتقد، مسلح یروهاین وجود
 با متناسب ،مسلح یروهاین یمعمار و تیمأمور انجام به نگرش نحوه در رییتغ ،روینازا. رودیم به شمار

 .است ریناپذاجتناب یامر کشور، یمل تیامن کنندهنیتضم عنوانبه شرایط محیطی حال و آینده
لزوم توجه به این مهم را به  هموارهجانبه، با بینش ژرف و نگرشی همه العالی()مدظلهفرماندهی معظم کل قوا

، «ساختار»هایی نظیر: اند. در این مقاله تالش شده است با مرور کلیدواژهنیروهای مسلح یادآور شده
ی رهنمودها و اتیمنو درو ... « آمادگی»، «تحول»، «نوآوری»، «اصالح»، «تغییر»، «طراحی»، «سازماندهی»

کارها و پیامدهای معماری نیروهای مسلح جمهوری ؛ شرایط، راهالعالی()مدظلهفرماندهی معظم کل قوا
گردد. بر اساس نتایج این تحقیق،  ارائهشناسایی و ، یادداده بناسالمی ایران با استفاده از روش تحقیق 

هماهنگی و همدلی »است. « یبرندگ یشپروندگی و پیش»ترین عامل برای الزام به معماری، مهم
ای ای و واسطهترین عوامل زمینهبااهمیت یببه ترت، «شناسی و حفظ بصیرتدشمن»و « نیروهای مسلح
کارهای متنوعی برای انجام معماری نیروهای ها توجه نمود. راهآنمعماری باید به  ندیفراهستند که در 

بر روی  معظم لهاست، لیکن تأکید  شدهیهتوص العالی()مدظلهمسلح از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا
توان چنین نیروی انسانی، می باوجود چراکهباشد، دانش روز مینیروی انسانی باایمان، شجاع و مجهز به 

 .آورد به وجودملت بزرگ ایران  شأنو  درخورپیمود و نیروی مسلح  سرعتبهمراحل رشد و تعالی را 
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 مقدمه
هیا و الگوهیای تعیاملی    ها در عصر حاضر، دیدگاه ایستا در طراحیی نظیام  با توجه به عدم قطعیت 

های گزاف برای ایجاد هماهنگی بیین  پذیری و هزینهکاهش کارایی و انعطافای جز سازمان، نتیجه

هیای اساسیی بیا سیایر     هیای نظیامی دارای تفیاوت   سازمان و محیط در پی نخواهد داشت. سازمان

 کیار بیین  از: تقسییم  انید عبیارت هیا  های ایین سیازمان  ترین ویژگیمهم ازجملهباشند؛ ها میسازمان

داشتن تجهیزات با  اختیار دردیده، یافته و آموزشد منابع انسانی سازمانهای مختلف، وجومجموعه

 ... و باالفناوری 

است  جهتازایناهمیت مجموعه نیروهای مسلح »، العیالی( )مدظلهرهبر معظم انقالب اسالمی فرموده به 

 بینیی پییش غیرقابیل . در مواجهیه بیا حجیم    1«ها برترین عامل در حفظ امنیت کشیور هسیتند  که آن

ها، استقالل، تمامیت ارضی و هویت ملی یک کشور، چنانچه رویکرد جیامعی  تهدیدات علیه آرمان

در چینش سامان دفاعی وجود نداشته باشد، زمینه برای مرعوب شدن، انکسیار وضیعیت امنیتیی و    

 وادادگی راهبرد نظامی فراهم خواهد شد. درنهایت

تواند بستر الزم را برای چینش سامان دفاعی فراهم سازد. در یکی ای است که میپدیده« معماری» 

دهنیده  توصیفی فنی از یک سیستم که نشیان  ارائه»ترین تعاریف، معماری عبارت است از: از جامع

 «.زمیان باشید   درگذرساختار اجزا، ارتباط بین اجزا و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آن 

(2011:191،Rebovich & White) 

نیروهای مسلح جمهوری اسیالمی اییران، مأمورییت دفیاع از امنییت داخلیی و مرزهیای         ازآنجاکه 

، الزم است آمادگی مواجهیه بیا تحیوالت    دارندعهده برالقرای جهان اسالم را ام تمدنی وسرزمینی 

ومی رو را کسب نمایند. رسیدن به سطح باالی آمادگی؛ مستلزم برخورداری از طرحی علمی، بپیش

 .و تمدن اسالمی با آن مواجه خواهد شد مرزوبومو پویا متناسب با تهدیدات متنوعی است که این 

ریزی یک تمدن است، هدف، پی» :ندیفرمایم خصوص نیا در العالی()مدظلهرهبر معظم انقالب اسالمی

میا، نییروی   هیای  های میا، وزارتخانیه  یک حرکت عظیم است، برای این، ارتش ما، سپاه ما، دستگاه

 2«.انتظامی و غیره باید خودشان را آماده کنند، این تشکیالت بایستی با این دید طراحی برنامه بکنند

                                                           
 14/7/1322 نوشهر، ییایدر علوم دانشگاه در اناتیب 1

 5/11/73 عالی دفاع ملی، دانشگاه دیاسات و مسئوالن دارید در اناتیب 2
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 العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی دیدگاه ایران از اسالمی جمهوری مسلح نیروهای معماری

 (پیامدها و کارهاراه شرایط،)

، خطاب به مسئولین ستاد سالههشتپس از خاتمه جنگ تحمیلی  العالی()مدظلهفرماندهی معظم کل قوا 

 کل نیروهای مسلح فرمودند:

 عمیل  و حرکیت  و فکیر  ،نزدییک  اهیداف  و سیازمانی  هدافا جهت در غالباً ،مسلح هایسازمان» 

 بلندمیدت  بیه  خودتان و کنید دوربرد هم را هاآن دیدهای حتی بایستی که هستید شما این. کنندمی

 و سازماندهی و در آموزش که سمتی به تا کنید هدایت مرتباً را هااین و نمایید طراحی و کنید نگاه

 چنیین  با نظامی کنند ... چنین حرکت ،است شدهریزیبرنامه دیگر چیزهمه در و عملی هایطراحی

 همیه  بلندمیدت،  بادیید  کیه  اسیت  الزم تهدیدها، و دفاع برای احتماالتی باوجود و مردمی و کشور

 1«.بگیرد نظر در و نماید طراحی را مسلح نیروهای کلی رفتار و کند مالحظه را مسائل

در خصیوص لیزوم پیرداختن بیه معمیاری       العیالی( )مدظلیه رهبر معظم انقالب اسالمی تأکیدبا توجه به  

انجام این تحقیق دارای اهمییت اسیت. از سیوی     ،سازی تمدن با ویژه آن ارتباطو  مسلح یروهاین

 العیالی( )مدظلیه دیگر؛ در صورت عدم انجام این تحقیق، درک مناسبی از منویات فرماندهی معظم کل قوا

 سویبهدر حوزه معماری، حاصل نخواهد شد و نیروهای مسلح، در مسیر رشد و تکامل و حرکت 

 تمدن اسالمی قرار نخواهند گرفت.

هیای مشیابه، توجیه    بردن واژه کار بهدر تدابیر و بیانات متعدد، با  العالی()مدظلهفرماندهی معظم کل قوا 

انید. نظیر بیه    سلح جمهوری اسالمی ایران جلیب نمیوده  مسئولین را به لزوم معماری در نیروهای م

به مجموعه نیروهای مسلح، محققین بیر آن شیدند بیا بررسیی منوییات و بیانیات        له معظماشراف 

کارهیا و پیامیدهای   رسیدن بیه شیرایط، راه   باهدف، این تحقیق را العیالی( )مدظلهفرماندهی معظم کل قوا

برسانند. بر همین اساس، در نظر است این تحقیق با مراجعه به  عنوانبهمعماری در نیروهای مسلح 

 زیر باشد: سؤاالتگوی ، پاسخالعالی()مدظلهبیانات فرماندهی معظم کل قوا

 ؟اندکدام له معظمشرایط الزم برای معماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از منظر  -الف 

عماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران متصور کارهایی برای مچه راه له معظماز منظر  -ب 

 است؟

، چیه پیامیدهایی را   له معظممعماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بر اساس نظرات  -ج 

 به همراه خواهد داشت؟

 

                                                           
 21/12/1332 مسلح، یروهاین کل ستاد نیمسئول با دارید در اناتیب 1
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 مباني نظری

 پیشینه تحقیق: -

تهیه یک طرح جامع برای یکپارچه  باهدفدفاع آمریکا  وزارتاولین بار معماری سازمان در 

مطالعات  (12: 1322 خیامی،) .یدگردمطرح  ،نمودن کلیه منابع اطالعاتی در داخل مجموعه وزارت

به معماری سازمانی در حوزه فناوری  شدهانجاماکتشافی حاکی از آن است، بیشتر تحقیقات 

شود و پیشینه مشخصی با عنوان موضوع تحقیق وجود ندارد. از میان تحقیقات اطالعات مربوط می

اولین تحقیق، ، فقط دو عنوان یافت گردید که با موضوع پژوهش قرابت دارد. داخلی شدهانجام

در ، «های دفاعیهای معماری سازمانتدوین و توسعه چارچوب» با عنوان:« یتامراحسان »توسط 

فرماندهی، کنترل، کامپیوتر، چارچوب ) لیتحل اساس برکه  ست. این تحقیقا شدهانجام 1331سال 

 یمعمار هایچارچوب توسعه یبرا یروش نیتدو به 1(ارتباطات، اطالعات، تجسس و شناسایی

 متمرکزشدهفقط بر روی چارچوب معماری وزارت دفاع آمریکا ، است پرداخته یدفاع هایسازمان

-های دفاعی به توسعه چارچوب معماری سازمانی خاص خود میسازمان، نمایدگیری مینتیجه و

مراتی و »نمایند. به جهت رفع نقیصه فوق، های رایج اجتناب میکارگیری چارچوبهو از ب پردازند

چارچوب  پنج، «ش توسعه چارچوب معماری سازمانیتدوین رو»طی مقاله  1334در سال « معینی

روش پدیدارشناسی تفسیری، تحلیل و  به کمک، یادارنددندر سطح را  معماری که بیشترین کاربرد

چارچوب توسعه را مشتمل بر شش مرحله: مأموریت، آغاز، توسعه، ساخت، انتشار و تحول؛ 

-خارجی، تنها موردی که با موضوع تحقیق هم شدهانجاماز میان تحقیقات  .ندنمود ارائهتدوین و 

 ندیفرا ینیبازب»تحت عنوان  2«نریاسک»توسط  شدهمانجابه پروژه تحقیقاتی  ،خوانی داشت

این تحقیق که  یانتهاشود. در مربوط می 3«متحدهاالتیا یساحل گارد یسازمان یمعمار یسازادهیپ

 :است شدهارائه زیر هاییشنهادپیک سند بازبینی فرایند، منتشر گردیده،  عنوانبه

 .هاداده فهرست و هامدل ها،هینما یسازکپارچهی و لیکمت -الف 

 .یسازمان یمعمار ازیموردن اسناد لیتکم -ب 

 .یسازمان تیحاکم و یمعمار دفتر به یکاف منابع در اختیار گذاشتن -ج 

                                                           
1C4ISR 
2 Skiner 
3 Review of U.S. Coast Guard Enterprise Architecture Implementation Process 



 

25  

 العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی دیدگاه ایران از اسالمی جمهوری مسلح نیروهای معماری

 (پیامدها و کارهاراه شرایط،)

 العالی()مدظلهفرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا بر اساستحقیق حاضر  کهینابه نظر  

 یاسالم انقالب یمبان و دینیهای بر آموزه ، از این منظر دارای نوآوری است که مبتنیگرفتهشکل

روی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی های پیشها و فرصتها، ظرفیتبوده و با لحاظ قابلیت

 است. شدهارائه یبوم شکل به ،ایران

 فهوم شناسي:م -

و  دهدمی پوشش را راهبردی یزیرو طرح مجدد مهندسی از بیش ابتکاراتی ،سازمان معماری

 در مستمر و بنیادی دگرگونی که است آینده سازمان برای چارچوبی مستمر مدیریت و ایجاد شامل

 در( چگونگی) فرآیند و( چرایی) محتوا تغییر بر توأمان توجه و کندیم هدایت را سازمانی گستره

تدابیر و منویات فرماندهی  (31: 1327 ،همکاران و رهنورد) .سازدیم ریپذامکان را وسیع مقیاس

نه  ،باشدمیدر خصوص لزوم تحول در نیروهای مسلح، ناظر بر معماری  العالی()مدظلهمعظم کل قوا

مطالعه در حوزه معماری  باهدفبنابراین تحقیق حاضر  راهبردی، یزیریا طرح مجدد مهندسی

 است. شدهانجامنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

 و توصیف» معماری عبارت است از: ،العالی()مدظلهقوا کلمعظم  یفرمانده ستاد فیتعربر اساس  

 یتیامن یدفاع یهاشهیاند برمبنای بلندمدت افق در مسلح نیروهای ممکن مطلوب وضع ترسیم

 بین کلی روابط و اصلی عناصر و اجزاء ها،یژگیو ها،نقش آن در که ناریا یاسالم یجمهور

 (12: 1333دفاع،  23)مطالعات گروهی دوره  .«گرددمی تعیین مسلح نیروهای اجزای

بیانات مقام معظم فرماندهی کل منویات و پژوهش، در  موردنظربه مفهوم ، «معماری»واژه  

توان از بوده و مییافت نگردید؛ بنابراین برخی مفاهیم دیگر که نزدیک به واژه مذکور  العالی()مدظلهقوا

 احصاء گردیدند. له معظم فرمایشاتاز نمود،  برداریتحقیق بهره سؤاالتها برای پاسخ به آن

نظران و اندیشمندان مختلف صاحب ازنظرها ها، ابتدا تعریف آنآشنایی با این کلیدواژه منظوربه 

تر به بررسی این موارد در بیانات مقام گردد تا در ادامه و با نگاه عمیقه میئبه شرح جدول زیر ارا

 پرداخته شود. العالی()مدظلهفرماندهی کل قوامعظم 

شناسی در بخش روش (کارها و پیامدهاشرایط، راه) تحقیقبه مفاهیم کلیدی این  ازآنجاکه 

بسنده  هاکلیدواژهو به تعریف ها پرهیز است، بنابراین در این بخش از پرداختن به آن شدهاشاره

 .گردید

است و  شدهیزیرطرحآگاهانه  صورتبهبر هدف که ساختار آن  یمبتن یاجتماع ینهاد :ازمانس

 (13: 1377 )دفت، خارج ارتباط دارد. طیفعال و هماهنگ بوده و با مح یهاستمیس یدارا
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مرتبط ساختن اجزاء هر  یاست که برا یو انسان یساختار هاییسممکاناز  یامجموعه ي:هماهنگ

 (173: 1323ان،یی)رضا شود.یم یطراح گریکدیسازمان با 

آنان  انیم یو هماهنگ یکار هایافراد و گروه انیم کاریمتقسآن  یاست که ط یندیفرا ي:سازمانده

 (132همان: ) .ردیگیکسب اهداف صورت م منظوربه

 یسازمان یتعامل یالگوها نیو همچن یهماهنگ یسازوکارها ف،یوظا صیتخص یچگونگ :ساختار

 (22: 1372 نز،ی)راب .سازدیرا مشخص م

 (23همان: ) .کندیتحقق اهداف اشاره م یساختار برا رییبه نحوه ساخت و تغ ي:طراح

و  شدهیزیربرنامهاعم از ) یگردمتفاوت  تیوضع کیموجود به  تیرا انتقال از وضع رییتغ :رییتغ

 (331همان: . )اندکرده ینشده( معن یزریبرنامه

آن  یفقط جنبه تکامل رد،یدر دو جنبه نقصان و تکامل صورت گ تواندیم رییتغ کهینانظر به  :بهبود

 (17: 1372 ،یمی)تسل .شودیبهبود محسوب م

 ،تحولی هر. اندنموده یگذارنامرا تحول  گریدر وضع د قرار گرفتنو  یخروج از وضع :تحول

 (همان) .شودیتحول محسوب م ،یهر بهبود کنیل شود؛ینم یبهبود تلق

فوق اقتضائات لحاظ شده باشد. در هر دو  ایاز سطح اقتضائات و  ترنییپااگر هدف،  :اصالح

 (131همان: ) .ردیاصالح صورت گ دیصورت، با

 کی تواندیدر سازمان م یاست. نوآور تیاز خالق یناش نینو هایدهیا یرکارگیبه ی:نوآور

 (32: 1323 ان،یی)رضا انجام کارها باشد. دیراه جد ای دیخدمت جد د،یمحصول جد

 (1: 1333 )سعادت، که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند. یتمام افراد ي:انسان یروین

 ،ی)رستم است. یازموردنسازمان  کی ایسرباز( فرد ) کی زیتجه منظوربهکه  یاقالم هیکل :زاتیتجه

1323 :33) 

-در مراسم دانش العالی()مدظلهکل قوا یمقام معظم فرمانده اناتیب) .دیخودتان را آماده کن ي:آمادگ

 (7/7/35آجا،  یافسر یهادانشگاه آموختگی

-به راتییبه تغ عیپاسخ سر ییو توانا راتییتغ ییشناسا ییبه توانا توانیرا م گوییپاسخ گویي:پاسخ

 (24: 1333)عطافر و همکاران،  نمود. کیتفک یکنش یشپ ای یصورت واکنش
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خطاب به نیروهای مسلح مورد بازبینی  1335تا  1332از سال  معظم لهدر این رابطه، فرمایشات 

مورد، احصاء شد که چگونگی سیر مراحل تحقیق  35قرار گرفت و مفاهیم مرتبط با موضوع در 

 گردد.بیان می وتحلیلیهتجزدر بخش ، برای دستیابی به مقوالت محوری

 شناسيروش
ها، توصیفی بوده و در آن از روش هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ازنظراین تحقیق 

، برای العالی()مدظلهبرداری و جستجوی عمیق در منویات و بیانات فرماندهی معظم کل قوافیش

که در زمره  یادداده بنگیری از روش است. در تحقیق حاضر با بهره شدهاستفادهها گردآوری داده

مفاهیم با استفاده از کدگذاری باز، استخراج و سپس با  شود؛بندی میهای کیفی، دستهروش

ای، شرایط محوری )شرایط علی، شرایط زمینه ترین مقوله، در قالب پنج مقولهانتزاعی انتخاب

 گیرد:مدها( در قالب الگوی فرایندی زیر شکل میکارها و پیاای، راهواسطه

 

 

  

 

 

 (32: 1325 ان،یرمضان) بنیاد داده: الگوی فرایندی روش 1شکل 

های متقابل برای کنترل و ها/ کنشای است که سلسله کنش، واقعه«پدیده محوری»که نظر به این 

پدیده محوری  عنوانبه« معماری نیروهای مسلح»شود؛ در این تحقیق، اداره کردن آن معطوف می

« معماری»به مجموعه وقایعی داللت دارد که به وقوع یا گسترش « شرایط علی»است.  شدهانتخاب

، محل وقایع مرتبط با پدیده است که در این تحقیق، منحصر به «ایشرایط زمینه»انجامد. می

، در راستای «ایشرایط واسطه»مهوری اسالمی ایران خواهد بود. های نیروهای مسلح جسازمان

. گیرندقرار می موردتوجهعنوان متغیرهای میانجی کنند و بهکارها عمل میتسهیل یا محدودیت راه

، رهنمودهایی هستند که برای کنترل، «کارهاراه»در این تحقیق،  (31:1335)پورسعید و همکاران، 

 شدهطرحکارهای ، نتایج و برونداد راه«پیامدها»شوند. یده محوری انتخاب میاداره و برخورد با پد

 است. العالی()مدظلهاز سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا

 شرایط علی 

 ایشرایط واسطه

 ایشرایط زمینه

 پدیده محوری

 
 

 کارهاراه

 
 

 پیامدها
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باشید. در ایین   میی  1335تیا   1332از سیال   معظم لیه جامعه آماری این تحقیق، منویات و بیانات  
نیروهیای مسیلح میورد    ها، آن که در احکام و ...( ها،ها، نامهها، پیامنیسخنرا)مطالبی بررسی، فقط 

 است شدهانتخاب، اندقرارگرفتهخطاب 

 های تحقیقها و یافتهداده لیوتحلهیتجز

 ها و کدگذاری باز:گردآوری داده -الف

کارها و پیامدهای معماری تحقیق، دستیابی به شرایط، راههدف این گونه که بیان شد، همان 

 است. به العالی()مدظلهیدگاه مقام معظم فرماندهی کل قواجمهوری اسالمی ایران از دنیروهای مسلح 

های: ساختار، سازمان، سازماندهی، طراحی، هماهنگی، تغییر، اصالح، بهبود، همین منظور؛ کلیدواژه

ت ، تجهیزات، آمادگی، پاسخگویی و بازدارندگی از بین بیانات/ منویایانسان یرویننوآوری، تحول، 

( مورد جستجو قرار )در جمع نیروهای مسلح و یا خطاب به آنان العالی()مدظلهفرماندهی معظم کل قوا

، استخراج گردید. برای نمونه؛ تعدادی از له معظماز فرمایشات  موردنظر «مفاهیم» گرفت و

 :شوده میئهای منتخب، به شرح جدول زیر اراعبارت
 مفاهیم: کدگذاری باز و استخراج 2 جدول

ف
ردی

 

 مشخصات

 منویات/ بیانات

 های منتخب ازعبارت

 منویات/ بیانات

 مفاهیم

 ها()خرده مقوله

1 

مراسم بیعت جمعی از 

 نیروهای نظامی

12/3/32 

کنم، این است  تأکید آن برخواهم آنچه را که امروز می

 های خود را زیاد کنید.توانید، آمادگیکه می آنجاکه تا 

 

 افزایش آمادگی

2 

پیام به مجمع بزرگ 

 فرماندهان سپاه و بسیج

23/3/32 

ای ویژه مأموریت چهارچوبسپاه و ارتش هر یک در 

وجود دارد، باید به تقویت آموزشی و  هاآنکه برای 

 استحکام سازماندهی خود سرگرم باشند.

 ویژه هایمأموریت

 ارتش و سپاه

 

3 

پیام به مجمع بزرگ 

 فرماندهان سپاه و بسیج

23/3/32 

های گوناگون ... برای دفاع جانانه از حفظ آمادگی

ای است که امروز اسالم و انقالب، باالترین فریضه

 متوجه شما و همه نیروهای مسلح است.

 فریضه آمادگی دفاعی

4 

حکم انتصاب سردار 

 فیروزآبادی به ریاست

 ستاد کل نیروهای مسلح

4/7/32 

 و گذاریسیاست از است عبارت ستاد این کلی وظایف

 فرماندهی. تدابیر طبق مسلح نیروهای عمومی هدایت

و  گذاریسیاست

وها با ستاد هدایت نیر

فرماندهی معظم کل 

 قوا
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5 

مراسم اعطای نشان فتح 

 فرماندهان ارتش و سپاه

5/7/32 

 از ترکوچک حتّی و سازمانی هایهدف متأسفانه

 با باید. گیرندمی قرار باالتر اصلی اهداف از سازمانی،

 .کرد مبارزه روحیه این

اولویت دادن به 

 اهداف اصلی

3 

 مراسم اعطای نشان فتح

 فرماندهان ارتش و سپاه

5/7/32 

 

مانند ... چون دو سازمان باقی می عنوانبهارتش و سپاه 

جداگانه است، اقتضائات خاصی دارد که  هامأموریت

 اقتضائات خودش را دنبال خواهد کرد. مأموریتهر دو 

حفظ ارتش و سپاه به 

دلیل اقتضائات 

 خاص مأموریتی

7 

مراسم ششمین دوره دافوس 

 سپاه

23/2/32 

تا این دشمنی وجود دارد، تهدید هست، تا تهدید 

هست، فکر و آمادگی دفاع باید باشد... این به ما 

و  -ارتش و سپاه -های مسلح کند که نیروتکلیف می

به  وقتهیچمخصوصاً سازماندهی عظیم بسیج را 

 فراموشی نسپاریم.

 

سازماندهی بر اساس 

 تهدیدات

2 

مراسم ششمین دوره دافوس 

 سپاه

23/2/32 

 داشته را تبدیل و انعطاف قدرت این بایستی سپاه،

باشد... سازماندهی بسیار قوی و دارای انعطاف الزم 

 است.

 انعطاف قابلیت

3 

مراسم ششمین دوره دافوس 

 سپاه

23/2/32 

 توان به. ندارم اعتقادی کمّی و رویهبی گسترش به

آن چیزی که مملکت را حفظ  .اعتقاددارم کیفی، باالی

خواهد کرد ... یک سازمان متشکل و نیرومند و قوی 

 است.

 پرهیز از گسترش

 رویه سازمانبی

11 
 گردهمایی فرماندهان بسیج

2/3/32 

آمادگی برای دفاع، امروز و همیشه یک وظیفه اسالمی 

 است
 وظیفه آمادگی دفاعی

 

11 

 

مراسم اعطای نشان فتح 

 فرماندهان

 ارتش و سپاه

15/11/32 

سازماندهی و روحیه و دانش  ازلحاظارتش و سپاه باید 

رزمی و تجهیزات و از همه جهاتی که در امکان دفاع 

دارند، در حدی باشند که شایسته ظرفیت این ملت  تأثیر

 است.

 ساختن نیروی مسلح

 در حد شایستگی

 و ظرفیت ملت ایران

12 
 دیدار با پاسداران

11/12/32 

که برای ارتش و سپاه ترسیم کردند، خطوط  طورهمان

 ها مشخص است.کاری این سازمان

 تعیین خطوط کاری

 ارتش و سپاه

13 

 مراسم اعطای نشان

فتح به فرماندهان ارتش و 

 15/11/32سپاه 

 قدرت از حاکی بایستی مان،رزمی نیروهای سازماندهی

 بدهد. نشان را مردم قدرت و باشد ملت
 بیانگر قدرت ملت
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14 

 مراسم اعطای نشان

فتح به فرماندهان ارتش و 

 15/11/32 سپاه

باید همه نیروهای مسلح و همه عناصر فعال در این 

سهم خودشان را در حفظ آمادگی و  هرکدامنیروها، 

 افزایش قدرت ایفا کنند.

آمادگی و افزایش 

 قدرت

15 
دیدار مدیران ستاد فرماندهی 

 21/12/32 قواکل 

ها را هم این شما هستید که بایستی حتی دیدهای آن

نگاه کنید و طراحی  بلندمدتکنید و خودتان به  دوربرد

 نمایید.

 بلندمدتنگاه 

 

13 

 نشان مراسم اعطای

 فتح به فرماندهان

 3/3/33دفاع مقدس 

ملت ما، ملت با استقامتی است، نیروهای مسلح ما به 

استقامت اولی هستند. نیروهای مسلح باید کیفیت، 

استواری، سازماندهی مستحکم، آموزش در حد اعلی و 

 داشته باشند. روزافزونآمادگی 

لزوم استحکام در 

 سازماندهی

17 

 مراسم اعطای نشان

 فتح به فرماندهان

 3/3/33دفاع مقدس 

مجموعه شما باید برای اثبات قدرت و توان جمهوری 

، آمادگی هرکجااسالمی، بر دفاع جانانه در هر زمان و 

 داشته باشد.

 اثبات قدرت نظام

12 

 مراسم اعطای نشان

 فتح به فرماندهان

 3/3/33 مقدسدفاع 

 امکانات که هرچه هم، تجهیزات و سالح مورد در

 .شد خواهد اقدام بدهد، اجازه و بکند ایجاب کشور

سالح و  تأمین

تجهیزات در حد 

 امکانات کشور

13 

 مراسم اعطای نشان

 فتح به فرماندهان

 3/3/33 مقدسدفاع 

 بازدارنده دشمن آمادگی شما، بازدارنده دشمن است.

 

 

21 

 حکم انتصاب

عراقی به  االسالمحجت

 فقیهولینمایندگی 

 5/4/33در سپاه 

حوزه نمایندگی و دفاتر وابسته به آن را در سراسر سپاه 

های رزمی فعال نموده و با در میان یگان مخصوصاً

سازماندهی قوی و مستحکم، کارایی آن را مضاعف 

 فرمایید.

 افزایش کارایی

21 
مراسم اعطای شرح وظایف 

 1/11/33 سپاهنیروی زمینی 

ران نیرو... بتوانند این ء ا... برادشا ما امیدواریم که ان

های نیروی زمینی وظایف را به شکلی دقیق با واقعیت

ها را به همان شکلی که مقرر منطبق کنند و سازماندهی

 است، هر چه زودتر به سامان برسانند.

 

انطباق وظایف با 

 هاواقعیت

22 

حکم انتصاب فرمانده 

مشترک نیروی دریایی ارتش 

 2/11/33و سپاه 

و  هایگانیر سازمانی و افزایش یا کاهش تغی هرگونه

و پیشنهاد با کسب مجوز از  بررسی، پس از هاقسمت

 طریق ستاد فرماندهی کل قوا باید انجام گیرد.

کسب مجوز از ستاد 

فرماندهی کل قوا 

 برای تغییر سازمانی
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23 
 دیدار فرماندهان

 22/11/33 انتظامینظامی و 

حفظ رابطه صحیح فرماندهی با اجزای سازمان. این 

دقیق رعایت کنید و در ستون  صورتبهرابطه را بایستی 

 ترین رده، رعایت کنند.تا پایین مراتبسلسله

 مراتبسلسلهرعایت 

 فرماندهی

24 
 دیدار فرماندهان

 22/11/33نظامی و انتظامی 

 کارآمد واقعی معنای به را فرماندهی که چیزی آن

 کامل و روان و مستحکم و درست سازماندهی ،کندمی

 .پویاست و زنده و

 سازماندهی

 زنده و پویا

25 
دیدار جمعی از فرماندهان 

 23/11/33سپاه 

ریزی و سازماندهی که روی نظم و انضباط و برنامهاین

دانم کنم، برای این است که میتکیه می هاحرفو این 

 مسلح عملی نخواهد شد.ها، آمادگی نیروهای بدون این

 

و  ریزیبرنامه

 سازماندهی

23 
دیدار جمعی از فرماندهان 

 21/2/71سپاه 

هایی باشد، ممکن است سر بعضی مسائل، ناهماهنگی

ناهماهنگی  ء ا...شا طرفین ناهماهنگی کوشش کنند ان

 کنند. برطرفرا 

برطرف کردن 

 ناهماهنگی

27 

دیدار جمعی از فرماندهان 

 سپاه

21/2/71 

 و زیاد قوّتشان یعنی چه؟ یعنی بودن اتساع قابل

معنایش  باالست... سازماندهی این لشکرها ... کیفیتشان

 کیفیت باال و عملیاتی بودن است.

 قابلیت اتساع در

 کیفیت و سازماندهی

 

22 

پیام به چهارمین مجمع 

فرماندهان و مسئوالن 

 هاینمایندگی

 25/3/71در سپاه  فقیهولی

تهدیدها هست، حضور فداییان انقالب و تا این 

فرزندان صمیمی و بازوان قدرتمند آن نیز ضرورتی 

حیاتی است. شما با این بینش و دریافت است که باید 

 سپاه را سازماندهی و فرماندهی کنید.

 

 داشتن بینش نسبت

 به تهدیدات

23 
بازدید از فرماندهی نیروی 

 24/7/71زمینی سپاه 

های نظامی و مانورهای تمرینآموزش نظامی و 

گوناگون و برتری و پیشرفت دانش نظامی و استحکام 

در نظر  هاردهسازماندهی را در همه سطوح و در همه 

 داشته باشید.

 توجه به سازماندهی

31 

 بازدید از نیروی

 زمینی سپاه

24/7/71 

انضباط را که شرط اصلی برای توانایی هر سازمان 

 بیشتر اهمیت بدهید.نظامی است، هر چه 
 رعایت انضباط

31 
دیدار جمعی از فرماندهان 

 27/3/71سپاه 

قراول شمایید، نوآور شمایید، پیام پیشرو شمایید، پیش

 .دنیاداریدجدید را شما برای 
 روندگیپیش
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32 
دیدار جمعی از فرماندهان 

 27/3/71سپاه 

 در نوینی روش هر باشند ... مطالعه حال در دائماً باید

 کار آن روی رسد،می نظر به کارآمدتر که سازماندهی

 .کنند

نوین  مطالعه روش

 سازماندهی

33 
 دیدار جمعی از بسیجیان

31/2/71 

اگر نیروهای مسلح در هر کشور به آمادگی کامل 

مردمی پشتیبانی  داوطلببرسند، ولی از نیروهای 

 توانایی آنان کامل نخواهد بود. یقیناًنداشته باشند، 

 استفاده از ظرفیت

 بسیج مردمی

 

34 

 دیدار روحانیون

 23تیپ مستقل 

11/3/71 

دارد که از  مؤثریسازماندهی در جنگ، نقش بسیار 

 نقش افراد و نیروی انسانی کمتر نیست.

 سازماندهی مؤثرنقش 

 

35 
 مراسم صبحگاه

 12/11/71نظامی مشترک 

 روزروزبهرا  این هماهنگی و همکاری و همدلی

افزایش بدهند. دو سازمان باشید با یک روحیه و با یک 

 یعنی یک روح در دو قالب. ؛هدف

هماهنگی و همدلی 

 نیروهای مسلح

33 

دیدار فرماندهان و کارکنان 

 نزاجا

22/7/72 

نگاه کنید ببینید طبیعت این سرزمین، طبیعت این ارتش، 

ای که طبیعت کاری که بر دوش شماست و وظیفه

شما منتظر است، چیست؟ بر طبق آن  ازنظر

 ها و کارهای خودتان را انجام دهید.سازماندهی

 سازماندهی متناسب

 با شرایط

37 
دیدار جمعی از فرماندهان 

 31/1/74 ارتش

 باکیفیتتر و ها را محکمتوانید، سازماندهیهر چه می

 بهتر کنید.

 لزوم کیفیت دادن

 به سازماندهی

32 

 دیدار جمعی از

 کارکنان ارتش

31/1/74 

کاری کنید که در تهیه ابزارهایی که در درون نیروهای 

ها احتیاج دارید، در بیرون این مرزها به مسلح به آن

 کسی محتاج نباشید.

 خودکفایی

33 
دیدار جمعی از فرماندهان 

 31/1/74ارتش 

این همان رقابت خوب و مثبت است. بنده ارتش و 

 کنم.مثبت توصیه میسپاه را به این مسابقه 

 رقابت سالم میان

 ارتش و سپاه

 

41 

دیدار جمعی از فرماندهان 

 ارتش

31/1/74 

استحکام و ایستادگی و نظم و آمادگی و ابتکار و 

اهداف عالی بودن شما، دشمنی را  کمربستهو  رکابپابه

 کند.که قصد جنگ هم دارد، در قصدش مردد می

 ایجاد بازدارندگی

41 
از فرماندهان و  دیدار جمعی

 5/7/74کارکنان ارتش 

-راه و دهید خرج به نوآوری و ابتکار توانیدمی چه هر

 کنید. انتخاب بر رامیان های

 استفاده از

 برهای میانراه



 

33  

 العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی دیدگاه ایران از اسالمی جمهوری مسلح نیروهای معماری

 (پیامدها و کارهاراه شرایط،)

42 

انتصاب سردار سرتیپ 

پاسدار رحیم صفوی به 

 فرماندهی کل سپاه

13/3/73 

فرماندهی مدبرانه شما باید بتواند، هماهنگی کامل میان 

با ارتش  برادرانهسپاه و همکاری  گانهپنجنیروهای 

 کند. تأمینجمهوری اسالمی ایران را 

هماهنگی نیروهای 

 مسلح

43 

انتصاب فرماندهان نیروی 

 دریایی

 5/3/73ارتش و سپاه 

کارایی انسانی  اوالًانتظار دارم که در این مسئولیت مهم 

 و توان رزمی و آمادگی عملیاتی آن نیرو را ارتقاء دهید.

ارتقاء کارایی و 

 آمادگی

44 

 

دیدار جمعی از کارکنان 

 ارتش

21/7/73 

این مجموعه و این هویت جمعی، یک ساختار جدید 

یک نوسازی به معنای درست کلمه  برمبنایاست که 

 است. بناشده

 

 نوسازی ساختار

45 
جمعی از بسیجیان دیدار 

5/3/73 

آن چیزی که برای همه الزم است،... حفظ وحدت و 

 ارتباط نیروها با یکدیگر.

 وحدت و ارتباط

 نیروهای مسلح

43 
دیدار جمعی از بسیجیان 

5/3/73 

آن چیزی که برای همه الزم است،... شناخت چهره 

 دشمن در هر لباسی است.
 شناسیدشمن

47 
مراسم صبحگاه لشکر 

 23/7/77 (السالملیه)عسیدالشهدا

اردوگاه اسالم هم برای ده سال، بیست سال، پنجاه سال 

کند. آری، این فقط دشمن و صد سال آمادگی ایجاد می

 بیند.نیست که پنجاه سال بعد را می

 توجه به

 آینده

 

42 

انتصاب امیر سلیمی به سمت 

 فرماندهی

 1/3/73 ارتشکل 

روند تعالی سازمان ارتش را که از  ...رود انتظار می

 است، شتاب بیشتری ببخشید. آغازشدههای پیش سال
 تعالی سازمانی

 

43 

مراسم اعطای سردوشی به 

دانشجویان دانشگاه افسری 

 3/3/73 (السالملیه)عامام علی

خودتان، سازمان عظیم  پرشوربا حضور جوانانه و 

ارتش جمهوری اسالمی ایران را هر چه بیشتر کامل 

 کنید.

 تکامل سازمانی

 

51 

 دیدار جمعی از فرماندهان و

 22/1/21کارکنان ارتش 

در یک مجموعه نظامی، اقتدار ملی با کارایی نظامی و 

 دهد.ها خود را نشان میرشد خلقیات جوانمردانه در آن
 کارایی نظامی

51 
 بیانات در دانشگاه

 4/11/21هوایی شهید ستاری 

 از ترمهم. هاستضرورت از بخشی تجهیزات

 به را تجهیزات این که است انسانی نیروی تجهیزات،

 برد.می کار به شایسته شکل

 توجه به

 نیروی انسانی
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52 
 هاییکانمراسم مشترک 

 15/2/24نظامی استان کرمان 

روز کنند، ها را باید بهریزیفرماندهان و مسئوالن، برنامه

که  -طور نو به نو با حوادث و تغییرات مختلف به

 -کندمتغیر و متبدل می دمبهدمصحنه نیاز کشور را 

 خودشان را تطبیق کنند.

 انطباق دائم

 ها باریزیبرنامه

 تغییر و تحوالت

 

53 

مراسم مشترک نیروهای 

 12/2/27مسلح استان فارس 

نوآوری در سازماندهی و  نوآوری در آموزش،

های پشتیبانی، نوآوری در تشکیالت، نوآوری در شیوه

 ها الزم است.های رزمی، همه ایندستورالعمل

 

 لزوم نوآوری

 

54 
مراسم مشترک نیروهای 

 12/2/27مسلح استان فارس 

چه ارتش، چه سپاه، چه بسیج، چه  -نیروهای مسلح

 خود را نیرومندتر کنند. روزروزبه –نیروی انتظامی

 دهندهتشکیلاجزای 

 نیروهای مسلح

55 
دیدار کارکنان نهاجا 

13/11/27 

سازمانی،  خألهایتجهیزاتی،  خألهایهر جا هستید، 

 .پرکنیدمدیریتی را  خألهای

 خألهایپر کردن 

 سازمانی

53 
دیدار فرماندهان ارشد نظامی 

 22/1/23و انتظامی 
 است. معنوی هایآمادگی نظامی، هایآمادگی از ترمهم

توجه به آمادگی 

 معنوی

 

 

57 

دیدار فرماندهان نظامی و 

 22/1/23انتظامی 
 کنم.میتأکید من روی نوع سازماندهی  خصوصبه

 نوع بر تأکید

 سازماندهی

 

52 

دیدار جمعی از فرماندهان 

 سپاه

13/4/31 

ها کامل، این طوربهتوحید و استقرار شریعت اسالمی 

ها تغییرپذیر نیست ... در این جهت اهداف است، این

رونده است. حفظ انقالب و پیش برنده پیشانقالب 

. برندگی پیشروندگی و یعنی حفظ همین حالت پیش

 پاسداری از انقالب به این معنا است.

 روندگیپیش

 و

 برندگی پیش

 

53 

 دیدار بسیجیان کرمانشاه

22/7/31 

همیشه باید وجود داشته آمادگی دفاعی الزم است و 

 باشد، همراه با ابتکار و نوآوری.
 لزوم ابتکار و نوآوری

31 

مراسم تحلیف و سردوشی 

 های افسری آجادانشگاه

13/7/32 

که  کسانیهمهارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و 

در ارتباط با نیروهای مسلح هستند، این را وظیفه خود 

بدانند که حصار مستحکمی در مقابل شرارت دشمنان 

 علیه ملت ایران خواهند بود.

 دهندهتشکیلاجزای 

 نیروهای مسلح

31 
دیدار جمعی از فرماندهان و 

 31/1/34کارکنان ارتش 

گیری صحیح ... از کارهای حفظ بصیرت، حفظ جهت

 است که نیروهای مسلح بایستی داشته باشند. اساسی

 حفظ بصیرت و

 گیری صحیحجهت



 

35  

 العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی دیدگاه ایران از اسالمی جمهوری مسلح نیروهای معماری

 (پیامدها و کارهاراه شرایط،)

32 

دیدار جمعی از فرماندهان و 

 کارکنان ارتش

31/1/34 

از وزارت  -های جمهوری اسالمی ایرانهمه دستگاه

های های ارتش و سپاه و دیگر دستگاهدفاع تا سازمان

یک دستورالعمل بشناسند  عنوانبهباید این را  -مختلف

 افزایش دهند. روزروزبهها را و آمادگی

های اجزا و سازمان

 نیروهای مسلح

 

33 

دیدار فرماندهان و کارکنان 

 15/7/34نیروی دریایی سپاه 

های شما در ابتکارات شما، ابداعات شما، نوآوری

تحرک  موازاتبهدر ابزار  نوآوری ومسئله ابزارها 

دشمن در کار علمی و ابزارسازی و حضور نظامی باید 

 افزایش پیدا کند.

لزوم افزایش ابتکار و 

 موازاتبهنوآوری 

 تحرک علمی دشمن

 

34 

بیانات در دانشگاه علوم 

 دریایی نوشهر

2/7/34 

، وقتی شما مجهز باشید، وقتی باشیدآمادهوقتی شما 

فداکاری باشید؛ مسلح به ایمان، مسلح به علم، آماده 

شما گامی از روی  طرفبهکند دشمن جرئت نمی

 بدخواهی بردارد.

 اقدام ندادن جرئت

 به دشمن

35 

 انتصاب سرلشکر باقری

 به ریاست ستاد کل

 2/4/35 سلحمنیروهای 

 از نوع و سطح هر به مؤثر و موقعبه گوییپاسخ

 عمل با ایران اسالمی جمهوری نظامبه متوجّه تهدیدات

 .است انتظار مورد انقالبی

 گوییپاسخ

 مؤثرموقع و به

 

 یابي به مقوالت:دست کدگذاری محوری و -ب

ها را دوباره با ایجاد کدگذاری محوری همان دادهشود؛ خرد و ریز می ،هادر کدگذاری باز، داده 

دادن خرده سازد. روند ارتباط به یکدیگر مرتبط می ،جدید نوعیبه مقوله خردهروابط بین هر 

ای از ، جریان پیچیدهها در قالب مقوالت محوریبندی آنو همچنین دسته مقوالت به یک مقوله

کدگذاری محوری مانند باشد. میمراحل مختلف طی تفکر استقرایی و قیاسی است که متضمن 

از  استفاده ،گیرد؛ در کدگذاری محوریها صورت میها و طرح پرسشکدگذاری باز از راه مقایسه

مقوالت به یکدیگر در راستای  کشف روابط و ربط دادن طرفبهها بیشتر متمرکز است و این شیوه

نفر  11پژوهشگران، این مهم را به کمک  (33: 1335همکاران، )پورسعید و  است. موردنظرهدف 

از دانشجویان دیگر، طی یک مطالعه گروهی مرتبط با موضوع حاضر، به انجام رسانده و با اعمال 

جمع خبرگی، نسبت به اصالح و تکمیل موارد مندرج در هر مقوله محوری  ازنظراصالحات ناشی 

مقوالتی که ممکن است با منویات  ارائهاب از اند. همچنین، در این تحقیق، به دلیل اجتناقدام نموده

های جدید، پرهیز و کلیدواژه ارائهسازگاری نداشته باشد؛ از  العالی()مدظلهمقام معظم فرماندهی کل قوا
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( در هم ادغام و در قالب مقوالت محوری به هامقوله خردههمان مفاهیم حاصل از کدگذاری باز )

 بندی شدند:شرح زیر دسته
 

 شرایط علی() محوری: مقوله 3 جدول

ف
ردی

 هامقوله 2طبق جدول شماره  شدهاستخراجمفاهیم  

ردیف در 

 2جدول 

 ها(خرده مقوله) یممفاه

 

1 

  آمادگی یشبرافزا یدتأک 1

 آمادگی دفاعی، یک فریضه 3 افزایش آمادگی دفاعی

 آمادگی دفاعی، یک وظیفه 11

 

 

2 

  سازماندهیلزوم استحکام در  13

 

 الزام به سازماندهی

 مستحکم و باکیفیت 

 توجه به سازماندهی 23

 سازماندهی مؤثرنقش  34

 لزوم کیفیت دادن به سازماندهی 37

 بر نوع سازماندهی یدتأک 57

 

3 

  ساختن نیروی مسلح در حد شایستگی و ظرفیت ملت ایران 11

 روندگییشپ 31 یبرندگ یشپوندگی و رپیش

 یبرندگ یشپوندگی و رپیش 52

4 

 

  نوسازی ساختار 44

 سازمانی یخألهاپر کردن  55 نوسازی ساختار و سازمان

 

5 

  لزوم نوآوری 53

 موازاتبهلزوم نوآوری 

 حرکت علمی دشمن

 لزوم ابتکار و نوآوری 53

 حرکت علمی دشمن موازاتبهابتکار  33

 ای(شرایط زمینه) محوری: مقوله 4 جدول

ف
ردی

 هامقوله 2طبق جدول شماره  شدهاستخراجمفاهیم  

ردیف در 

 2جدول 

 مفاهیم

 

3 

و هدایت  گذارییاستس و هدایت نیروها با ستاد کل نیروهای مسلح گذارییاستس 4

 تغییر سازمانی با کسب مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح 22 م ن نیروها با ستاد کل

 

7 

  ویژه برای ارتش و سپاه هاییتمأمور 2

 یتیمأمورحفظ ارتش و سپاه به دلیل اقتضائات  3 لزوم حفظ ارتش و سپاه



 

37  

 العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی دیدگاه ایران از اسالمی جمهوری مسلح نیروهای معماری

 (پیامدها و کارهاراه شرایط،)

 مشخص بودن خطوط کاری ارتش و سپاه 12

 

2 

 اجزای نیروهای مسلح: نیروهای مسلح: ارتش، سپاه، ناجا و... 54

 ارتش، سپاه،

 ناجا و وزارت دفاع.

 مسلح: ارتش، سپاه، بسیج و...نیروهای  31

 نیروهای مسلح: ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ... 32

 

 

3 

  کردن ناهماهنگی برطرف 23

 هماهنگی و همدلی

 نیروهای مسلح

 

 هماهنگی و همدلی نیروهای مسلح 35

 هماهنگی نیروهای مسلح 42

 وحدت و ارتباط نیروهای مسلح 45

11 

 

و  مراتبسلسلهرعایت  فرماندهی مراتبسلسلهرعایت  23

 رعایت انضباط 31 انضباط

 ای(شرایط واسطه) محوری: مقوله 5 جدول

ف
ردی

 هامقوله 2طبق جدول شماره  شدهاستخراجمفاهیم  

ردیف 

 2جدول 

 مفاهیم

 داشتن بینش نسبت به تهدیدات سازماندهی بر اساس تهدیدات 7 11

 نسبت به تهدیداتداشتن بینش  22

  یشناسدشمن 43 12

 گیری صحیححفظ بصیرت و جهت 31 و حفظ بصیرت یشناسدشمن

  نگاه بلندمدت 15 13

 توجه به آینده 47 نگاه بلندمدت و توجه به آینده

 

14 

ریزی متناسب سازماندهی و برنامه و سازماندهی یزیربرنامه 25

 بر اساس شرایط سازماندهی 33 با تغییر و تحوالت

 و تحوالتها با تغییر ریزیانطباق دائم برنامه 52

 : مقوله محوری )راهکارها(3جدول 

ف
ردی

 هاخرده مقوله 2طبق جدول شماره  شدهاستخراجمفاهیم  

ردیف 

 2جدول 

 مفاهیم

 اولویت دادن به اهداف اصلی اولویت دادن به اهداف اصلی 5 15

 رویه سازمانپرهیز از گسترش بی سازمان رویهیبپرهیز از گسترش  3 13

 سالح در حد امکانات ینتأم سالح در حد امکانات کشور ینتأم 12 17



 

 1041 بهار ،78 شماره بیستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  32

 هامنطبق کردن وظایف با واقعیت هامنطبق کردن وظایف با واقعیت 21 12

 سازماندهی زنده و پویا سازماندهی زنده و پویا 24 13

 مطالعه روش نوین سازماندهی مطالعه روش نوین سازماندهی 32 21

 استفاده از ظرفیت بسیج مردمی استفاده از ظرفیت بسیج مردمی 33 21

 خودکفایی خودکفایی 32 22

 رقابت سالم بین ارتش و سپاه رقابت سالم بین ارتش و سپاه 33 23

 های میانبراستفاده از راه های میانبراستفاده از راه 41 24

 توجه به نیروی انسانی انسانیتوجه به نیروی  51 25

 توجه به آمادگی معنوی توجه به آمادگی معنوی 53 23

 پیامدها() محوری: مقوله 7جدول 

ف
ردی

 هامقوله 2طبق جدول شماره  شدهاستخراجمفاهیم  

ردیف 

 2جدول 

 مفاهیم

  قابلیت انعطاف 2 27

 قابلیت اتساع 27 قابلیت انعطاف و اتساع

 

22 

  افزایش کارایی 21

 ارتقاء کارایی 43 ارتقاء کارایی 

 کارایی نظامی 51

 

23 

  نشان دادن قدرت 13

 افزایش قدرت 14 نشان دادن قدرت

 اثبات قدرت 17

 مؤثرموقع و گویی بهپاسخ مؤثرموقع و گویی بهپاسخ 35 31

 

31 

  بازدارنده دشمن 13

 بازدارندگیایجاد  41 ایجاد بازدارندگی

 نکردن دشمن جرئت 34

  تعالی سازمانی 42 32

 تکامل سازمانی 43 تکامل و تعالی سازمانی
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 العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی دیدگاه ایران از اسالمی جمهوری مسلح نیروهای معماری

 (پیامدها و کارهاراه شرایط،)

کارها و پیامدهای معماری نیروهای های سه تا هفت؛ شرایط، راهمفاهیم مندرج در جدول استناد به 

 گردد:می ارائهمسلح جمهوری اسالمی ایران در قالب فرایند زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالی()مدظلهایران از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا ن.م ج. ا.کارها و پیامدهای معماری : شرایط، راه2شکل  

 شرایط علي

 سازماندهی مستحکم و باکیفیت -2افزایش آمادگی دفاعی  -1 

 موازات حرکت علمی دشمننوآوری به -4 نوسازی ساختار و سازمان -3

 برندگی روندگی و پیشپیش -5

 

 ایشرایط واسطه
 داشتن بینش نسبت به تهدیدات -1

 شناسی و حفظ بصیرتدشمن -2

 آیندهنگاه بلندمدت و توجه به  -3

تغییر و  ریزی متناسب با سازماندهی و برنامه -4

 تحوالت

 ایشرایط زمینه
 با ستاد کل گذاری و هدایت نیروهاسیاست -1

 حفظ ارتش و سپاه -2

 (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع) سازمان اجزای -3

 هماهنگی و همدلی نیروهای مسلح -4

 مراتب و انضباطرعایت سلسله -5

 

 

 

 پدیده محوری

 معماری

نیروهای  

 مسلح

 ج.ا.ایران

 کارهاراه

 تأمین تجهیزات در حد امکانات -3رویه سازمان پرهیز از گسترش بی -2اولویت دادن به اهداف اصلی  -1

 نوین سازماندهی مطالعه روش -3سازماندهی زنده و پویا  -5ها منطبق کردن وظایف با واقعیت -4

 رقابت سالم بین ارتش و سپاه -3خودکفایی  -2بسیج مردمی استفاده از ظرفیت  -7

 توجه به آمادگی معنوی -12توجه به نیروی انسانی  -11استفاده از راه میانبر  -11

 پیامدها

 نمایش قدرت -3ارتقاء کارایی  -2قابلیت انعطاف و اتساع  -1

 الی سازمانیتکامل و تع -3ایجاد بازدارندگی  -5موقع و مؤثر گویی بهپاسخ -4
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شرایط علی مندرج در این الگو، موجد انگیزه برای معماری نیروهیای مسیلح جمهیوری اسیالمی      

هیا صیورت گییرد را معیین و     هیایی کیه معمیاری بایید در آن    سازمانای، ایران است. شرایط زمینه

هیا؛ در  شود که توجه یا عدم توجه بیه آن ای، مواردی را شامل مینماید. شرایط واسطهمشخص می

کارها، رهنمودهایی هستند که جهت کنترل و اداره معمیاری  ثیر بسزایی دارد. راهأسرعت معماری، ت

ها، پیامدهایی حاصل خواهد شد که در این الگیو بیه آن   آن کارگیریبهو در صورت  اندشدهتوصیه

 .است شدهاشاره

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 :نتیجه گیری -الف
 از: اندعبارتبا توجه به هدف اصلی تحقیق؛ نتایج حاصل از اجرای این تحقیق به ترتیب 

، ساختن نیروهیای مسیلح در حید    العالی()مدظلهرهبر معظم انقالب اسالمی ازآنجاکهعلی:  شرایط( 1) 

روندگی پیش»شود که اند، چنین برداشت میقرار داده تأکیدشایستگی و ظرفیت ملت ایران را مورد 

ترین عامل برای پرداختن به امر خطیر معماری نیروهای مسلح اسیت. در ایین   مهم« برندگی پیشو 

سازماندهی مستحکم و »، «افزایش آمادگی دفاعی»از:  اندعبارت شدهشناساییرابطه، سایر متغیرهای 

 «.حرکت علمی دشمن موازاتبهنوآوری »و « نوسازی ساختار و سازمان»، «باکیفیت

ای کیه معمیاری بایید در آن    عنوان زمینیه های عمده نیروهای مسلح بهسازمان ای:زمینه شرایط( 2) 

مقیام معظیم    تأکیید در این خصیوص، عوامیل دیگیری نییز میورد       صورت گیرد، شناسایی گردید.

و هدایت نیروها با ستاد کیل نیروهیای    گذاریسیاست»است:  قرارگرفته العالی()مدظلهفرماندهی کل قوا

همیاهنگی و همیدلی   »و « و حفیظ انضیباط   مراتیب سلسیله رعایت »، «حفظ ارتش و سپاه»، «مسلح

کیه دشیمنان اییران اسیالمی     ) حیال و  دفاع مقیدس( ) شتهگذبا توجه به تجربیات «. نیروهای مسلح

ای است کیه  ترین شرایط زمینهایجاد تفرقه هستند(؛ وحدت نیروهای مسلح از مهم درصددهمواره 

 در معماری نیروهای مسلح باید به آن توجه شود.

، متغیرهیای مییانجی ایین الگیو     العیالی( )مدظلیه رهبر معظم انقالب اسالمی ازنظرای: واسطه شرایط( 3) 

مدت و نگاه بلند»، «شناسی و حفظ بصیرتدشمن»، «داشتن بینش نسبت به تهدیدات»از:  اندعبارت

ایین عوامیل بیا تغیییر     «. ریزی متناسب با تغیییر و تحیوالت  سازماندهی و برنامه»و « توجه به آینده

 معظیم  تأکیید دهند. با توجه بیه  ثیر قرار میکارها را تحت تأفزاینده یا کاهنده خود، شتاب و ُبرد راه

شناسی و حفظ بصیرت از اهمیت بیشیتری نسیبت بیه سیایر میوارد      شود که دشمن، مشخص میله
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 (پیامدها و کارهاراه شرایط،)

 بیا  شدنمواجه قیعم و بازچشم با و امور همه در رتیبص و یآگاه شیافزابرخوردار است؛ چراکه 

 باشد.می، عامل مهم در تعیین مسیر درست اتفاقات و دادهایرو

کارهای الزم برای معمیاری نیروهیای   راه العالی()مدظلهکارها: از دیدگاه فرماندهی معظم کل قواراه( 4) 

پرهییز از گسیترش   »، «اولویت دادن به اهیداف اصیلی  »از:  اندعبارتمسلح جمهوری اسالمی ایران 

، «هیا منطبق کردن وظیایف بیا واقعییت   »، «تجهیزات در حد امکانات کشور تأمین»، «رویه سازمانبی

 ،«اسیتفاده از ظرفییت بسییج مردمیی    »، «نوین سیازماندهی  مطالعه روش»، «سازماندهی زنده و پویا»

توجیه بیه نییروی    »، «هیای مییانبر  اسیتفاده از راه »و « رقابت سالم بین ارتش و سیپاه »، «خودکفایی»

مشخص گردید بیشترین تأکید بیه   له معظمبا تعمق در بیانات «. مادگی معنویتوجه به آ»و « انسانی

، شجاع و مجهز به دانش روز صورت گرفته است و در صیورت تحقیق ایین    باایماننیروی انسانی 

 نیز تا حد زیادی تحقق خواهد یافت. شدهبیانامر، سایر موارد 

، شیده بییان کارهای ، نتایج اجرای راهالعالی()مدظله: بنا به فرمایشات فرماندهی معظم کل قواپیامدها( 5) 

، «تکامیل و تعیالی سیازمانی   »، «ارتقیاء کیارایی  »، «قابلیت انعطیاف و اتسیاع  »عبارت خواهد بود از: 

بیرای جمهیوری   « یبازدارنیدگ  جیاد یا» درنهاییت و « نمایش قیدرت »، «مؤثرموقع و پاسخگویی به»

 اسالمی ایران.

منظیور  بیان گردید؛ کارکرد تحقیق حاضر این است که معماران نیروهای مسیلح بیه   آنچهبر اساس  

کارهیای میدنظر فرمانیدهی معظیم کیل      ای و راهای، شرایط واسطهمعماری آن، باید به شرایط زمینه

العیین خیود در امیر معمیاری قیرار دهنید.       توجه نمیوده و ایین فرمایشیات را نصیب     العالی()مدظلهقوا

در این تحقیق حاصل خواهد شید؛ ایین    شدهارائههای که در صورت توجه به مقوله ایافزودهارزش

هیا، اصیول و   است که نیروهای مسلحِ در حد شایستگی و ظرفیت ملت ایران و متناسیب بیا آرمیان   

رو، مراحیل  مواجهه و مقابله با هرگونیه تهدیید پییش    منظوربهو  گرفتهشکلاهداف انقالب اسالمی 

 طی خواهد شد. سرعتبهیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، رشد و تعالی ن

 پیشنهادها: -ب

، کلییه مقیوالت الزم بیرای    العیالی( )مدظلیه کارها و پیامدهای مدنظر فرماندهی معظم کل قیوا شرایط، راه

هیا بیرای   ها و فرصتها، ظرفیتمعماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را با لحاظ قابلیت

تهدیدات آتی و نیل به بازدارندگی دفاعی، لحاظ نموده است. لذا بر اساس نتایج تحقیق، مواجهه با 

 های مخاطب انجام گردد:های زیر از سوی گروهشود اقدامپیشنهاد می
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 ایواسییطه طیشییرا و اینییهیزم طیشییرامعمیاران نیروهییای مسییلح جمهییوری اسییالمی ایییران:   (1) 

 را در هنگام معماری نیروهای مسلح، فراروی خود قرار دهند. قیتحق نیا در شدهمطرح

مراکز دانشگاهی و پژوهشی نیروهای مسلح: تحقیقات مجزایی را بیرای عملییاتی نمیودن هیر      (2) 

 .نمایند ارائه، معمول و نتایج آن را به معماران نیروهای مسلح شدهارائهکارهای یک از راه
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 منابعفهرست 

 :منابع فارسي -الف

طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم "(، 1335) رسعید، سیدمسعود و شامحمدی، محمدپو -
 1 شمارهمدیریت اسالمی،  ،"العالی()مدظلهرهبری

 ، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم"مدیریت تحول سازمانی"(، 1327) تسلیمی، محمد سعید -

 رساله دکتری، شیراز، دانشگاه شیراز ،"سازمانی معماری تحلیل و ارزیابی"(، 1322) رئوف خیامی، سید -

، علی پارسائیان و سید محمد اعرابیترجمه ، "تئوری و طراحی سازمان"(، 1377) دفت، ریچارد ال -
 های فرهنگی، چاپ دومدفتر پژوهش تهران، انتشارات

سیدمهدی الوانی و ترجمه ، "(کاربردها ور، طراحی ساختا) سازمانتئوری "(، 1372) رابینز، استیفن -
 ، تهران، انتشارات صفار، چاپ دومحسن دانائی فرد

 ان، انتشارات ایران سبز، چاپ دوم، تهر"های نظامیفرهنگ واژه"(، 1323) رستمی، محمود -
 هران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ت"اصول مدیریت"(، 1323) رضاییان، علی -

و  پتروشیمی تابعه هایشرکت در سازمان معماری مقایسه" (،1327) فرج اله و داودی، احسانرهنورد،  -
 71 شماره، دانش مدیریت، "گاز

الگوهای ارتباط میان اولویت رقابتی کیفیت، تصمیمات  تعیین"(، 1325) رحیممحمد رمضانیان، -
، "موفق صنعت خودروسازی با استفاده از روش داده بنیاد سازان قطعهبهینه  هایفعالیت واستراتژیک 

 دانشگاه تهران، دکتریه رسال
، معاونت طرح و "متعریف واژگان و اصطالحات کلیدی ن "(، 1331) ستاد کل نیروهای مسلح -

 وبودجهبرنامه
 ، انتشارات سمت، چاپ نوزدهمتهران ،"مدیریت منابع انسانی"(، 1333) سعادت، اسفندیار -
اثربخش فرایند  سنجش" (،1333)آبادی، نرگس آبادی، حسین و نجفتعطافر، علی؛ رضایی دول -

های مدیریت ، پژوهش"گویی سازمانمدیریت راهبردی شرکت فوالد مبارکه و تأثیر آن بر پاسخ
 55 شمارهراهبردی، 

 سیاست، "یهای دفاعهای معماری سازمانتدوین روش توسعه چارچوب"(، 1331) احسان مرآتی، -
 73 شمارهدفاعی، 

 توجه با مسلح نیروهای معماری راهبردی الگوی ارائه" ،(1333) یمل دفاع 23 دوره یگروه مطالعات -
 یمل دفاع یعال دانشگاه تهران، ،یگروه رساله ،"آینده مقتضیات به
مدیریت ، "تدوین روش توسعه چارچوب معماری سازمانی"(، 1334) معینی، علی و مراتی، احسان -

 1طالعات، شماره فناوری ا
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 وزیریترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین ، "سازماندهی، پنج الگوی کارساز"(، 1372) مینتزبرگ، هنری -
 ز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم، تهران، مرکسابقی
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