
 

 

 

 هایتأثیر تهدیدات آتي در فرماندهي مطلوب سازمانمقاله پژوهشي: 

 مهوری اسالمي ایراننظامي ج 
  3رضا روشنی، 2علی اصغر بیک بیلندی، 1خسرو بوالحسنی  

 12/21/18پذیرش مقاله:                                                                       91/91/17دریافت مقاله: 
 

  چكیده

دهد. بنابراین از این نگاه فرماندهی دارای اوصاف رهبری است و جوهر فرماندهی را رهبری تشکیل می

باشد. لذا در فرمانده محتاج دانش، خرد، صفات واالی انسانی، هوش و ذکاوت تشخیص تهدیدات می

تحلیلی و همبستگی از نوع کاربردی  -گیری از روش توصیفی  پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و بهره

می ج.ا.ا. های نظاای؛ تالش گردیده است تا رابطه بین تهدیدات آتی و فرماندهی مطلوب سازمانتوسعه

 بررسی و تعیین گردد.

هیای ریاضیی شمشیتو  و آمارهیای     منظور بررسی تأثیر تهدیدات آتیی در فرمانیدهی مطلیوب از روش    به

ی برای تعیین میزان رابطیه تهدییدات آتیی در    داده پرداخته شده که پرسشنامه استنباطی به توصیف و تحلیل

غافلگیری فرمانده طراحی گردیده اسیت. سی ب بعید از    توجهی به تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب و بی

صورت تمام شمار توزیع و پیب از اخیذ نظیر     نفری به 94کسب روایی و پایایی مناسب؛ و در جامعه آماری 

بنیدی و ارزییابی   وتحلیل و در ادامه به جمیع های آماری، تجزیه ها و روش آماری با استفاده از تکنیک جامعه

گیری در پاسخ به سؤاالت تحقیو، اثبات شد که  است. درنهایت در قسمت نتیجه شده  سؤاالت تحقیو پرداخته

بینی و فراتر از آن باشد و بیرای  فرمانده برای رسیدن به مرز فرماندهی مطلوب باید پیوسته تهدیدات را پیش

ی و فرمانیدهی  مقابله آن برنامه و طرح داشته باشد. این امر طوری است که میزان همبستگی بین تهدیدات آت

باشد. یعنی این همبستگی مثبت، مستقیم و بسیار باال است.  البته ایین رابطیه در سیه حالیت      می 4/0مطلوب 

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 فرماندهی مطلوب، تهدیدات آتی، غافلگیریواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 رسول اکرم شص  « فَأَطَاعَهُ ، وَعَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُأَال وَإِنَّ أَعْقَلَ النَّاسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ »

پیروی کند و دشمنش را نیز  مردم کسی است که خدایش را بشناسد و از او ترین عاقلآگاه باشید »

  337: 1342شابی الحسن دیلمی،  «نافرمانیش کند. آنگاهبشناسد و 

 ی تمام عیار یک فرمانده مطلوب خطاب به امییر   آینهالسالم علیهو موالی متقیان علی ش مؤمنانامیر 

 شمارند.خصوصیات فرمانده را بر می گونه نخعی اینمالک اشتر  لشکریان خود

ترین آنان برگزین تا همچون تو غم لشیکریان  فرماندهان خود را از پرهیزگارترین س اهیان و نجیب

های جنگی را آنچنان پیش برد د. نقشهناشپدری مهربان و فرمانده بیدار ب مثابه بهرا خورده و با آنان 

ضیمانت نمایید. خشیم را بیا      المقیدور  حتیی که بتواند پیروزی خویش و حفاظت خون سربازان را 

باصالبت جلیوه  بردباری و متانت را با خوبی درهم آمیزد و در چشم سربازان خود در عین مهربانی 

رحیم و  و با گردنکشان همچون قهر الهی بیی ناتوان فروتن ای را دوست بدار که با کند. آن فرمانده

متکبر باشد. آنان را با دقت انتخاب کن که مبادا پست فطرتان و آلوده نژادان به فرماندهی برسیند و  

   33، نامه البالغه نهج»های حساس را اشغال کنند. موقعیت

، توسیعه و  ردیید ت بی .استفرماندهی و مدیریت آن ، مسئله های نظامیسازمانیکی از مباحث مهم 

های به دسیت آمیده از ناحییه    عمده، مرهون موفقیت طور بهنیز  سازمان و یگان نظامیپیشرفت هر 

های بلند و اهداف منطبو با آن، ها و ارزشمرحله اول، داشتن آرمانباشد. اگرچه در آن می فرمانده

یک سیازمان  بندی شده و مدوّن در پیشرفت و تعالی و در مرحله دوم، داشتن طرح و برنامه مرحله

 ، با دانشکارآمد ،مقتدر فرمانده، شده تعیین های مأموریتاست، اما برای اجرای  اهمیت نظامی حائز

در یک واحد ترین نقش را مهمرو شیعنی آشنا به نوع، زمان و مکان تهدید  و آشنا با تهدیدات پیش

 کند.ایفا مینظامی 

اسیالم   گیردد کیه از منظیر   گونه استنباط میاینالسالم  شعلیهبن ابیطالب موالی متقیان علی از فرمایشات

ییک سیازمان   در  فرمانیدهی ترین افراد بیرای  انتخاب شایسته ،تأمّل درخورترین نکات یکی از مهم

به حیداقل برسید و    در یک سازمان نظامی اشتباهات و انحرافات احتمالی سو یکاست تا از  نظامی

 .قرار گیرد تعالیرشد و  امنیت، در مسیراسالم از تهاجم بیگانه مصون و ز سوی دیگر جامعه ا

های فرماندهی مطلوب ازنظر دین مبین اسالم و ترین شاخصواقعیت امر این است که یکی از مهم

صیورت گمیاردن ییک    مسئولین اسالمی زیرکی، هوشمندی، مبتکر و کیب بودن است. در غیر ایین 
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ییا غیافلگیری یگیان نظیامی      پاشییدگی و  های ذکر شده باعیث ازهیم  بدون داشتن شاخصفرمانده 

فرماینید ییک    حت بر ایین مسیئله صیحه گذاشیته و میی     صرا   نیز بهالسالم علیهشود. موالی علی ش می

خیون  جنگی را آنچنان پییش بیرد کیه بتوانید پییروزی خیویش و حفاظیت         هایفرمانده باید نقشه

ضمانت پییروزی ییک    ،السالم  شعلیهبرابر این فرمایش امام علی ضمانت نماید. رالمقدو حتیسربازان را 

بنابراین هدف اصلی این مقاله تعیین  تهدیدات و اقدام سریع علیه آن است. موقع بهفرمانده شناخت 

همچنین هیدف فرعیی تعییین مییزان      .بر روند فرماندهی مطلوب است آتی شناخت تهدیدات تأثیر

تحقیو نییز   سؤال اصلیکه در این راستا جهی به تهدیدات آتی و غافلگیری فرمانده تورابطه بین بی

سیؤال   ؟بر روند فرمانیدهی مطلیوب دارد.   تأثیریچه  آتی عبارت است از تهدیدات متناظر باهدف

توجهی فرمانده/ مدیر به تهدیدات آتی بیا غیافلگیری چقیدر    فرعی عبارت است از میزان ارتباط بی

از تدوین فرضیه و محدود نمیودن   انتوجه به اهداف تحقیو، در این پژوهش محقق ضمناً بااست؟ 

 و سیؤال هیدف  صورت مسئله محور و بر اسیاس   روند تحقیو به وتحقیو در حیطه آن، خودداری 

اهمیت چنین تحقیقی در این است که میزان رابطیه بیین ییک فرمانیدهی     پژوهش دنبال شده است. 

کند که برای ییک فرمانیده مطلیوب بیودن     ا احصاء نموده و تعیین میمطلوب و برآورد تهدیدات ر

-های ارزشی و اخالقی باید در تمام ابعاد مدیریتی و فرماندهی از ویژگیی عالوه بر داشتن شاخص

باشید.   برخیوردار هیا او  در شیناخت دشیمن، فتنیه و فرییب     ویژهبههای هوشمندی، زیرکی، دانش 

شود معیارهای فرماندهی دم توجه به چنین تحقیقاتی باعث میبنابراین از حیث ضرورت تحقیو، ع

انتصیاب فرمانیدهانی کیه نسیبت بیه      نیه جیامع؛   قرار گیرد  مدنظر بعدی یا چند بعدی تکمطلوب 

این فرمانده خود، یگیان و مجموعیه تحیت امیرش را بیا      باشند؛  توجه بیرو تهدیدات آینده و پیش

فرماندهانی که نتوانند دهد، واقعیت میدان رزم نشان میکند. های جدی روبرو میها و آسیبچالش

د، زمان مواجه ناگهانی با آنهیا اگیر تیدبیر مفییدی     نروی خود را بشناسهای پیشتهدیدات و آسیب

از تحیت امیر    کارکنان همین امر باعث رویگردانی دهند واعتماد خود را از دست می نداشته باشند

 .یدشده و یگان از هم خواهد پاش آنها

 مباني نظری

 مفهوم شناسي 

است از نوعی مخیاطره نسیبت بیه منیافع بیازیگر کیه امکیان میدیریت آن در          تهدید عبارت:تهدید

قبول و از طریو اصالحی، بیه دلییل شییوع عالئیم      چارچوب اصول و ضوابط قانونی، با هزینه قابل
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 تهدید عبیارت اسیت از هیر     در این تحقیو 29:1341نظری و کاربردی آن، وجود دارد. شافتخاری،

 باشد.نوع احتمال آسیبی که از ناحیه یک دشمن برای فرمانده و یک سازمان نظامی مفروض می

غافلگیرى در اصطالح عبارت است از؛ بوجود امدن حادثه در زمان، مکیان و حیالتك کیه    : غافلگیری 

مطالعیاتی علیوم دفیاعی    انتظار وآمادگك پذیرش و واکنش الزم علیه آن را نداشیته باشییم. شگیروه    

 . در ایین تحقییو غیافلگیری عبیارت از اثیری اسیت غییر منتظیره ناشیی از          34:  1349راهبردی، 

کنید، بنیابراین بیرای فرمانیده     تهدیدات که واکنش الزم را از فرمانده یا یک مدیر نظامی سلب میی 

که دییرتییر از آنیکییه    خبر باشد، تنها کافیستلزومیك ندارد که کامال از عملیات محتمل الوقوع بك

برده و آگیاه شیود. در زمیان    بیتیوانید واکینیش میؤثیرى نیشیان دهید، بیه اهیمیییّت قیضیییه پك

 .گرددسلب میاز فرمانده/مدیر  غافلگیری گاهی فضا، گاهی زمان و گاهی هر دو

یک سازمان نظیامی  فرماندهی عبارت است از هدایت توأم بااقتدار از این نگاه فرماندهی فرماندهي: 

 گییری پیرامیون آنچیه افیراد    عبارت است از تفکر و داوری با استفاده از دانش تخصصی و تصیمیم 

  9: 1349تحت امر باید انجام دهند یا ندهند شبابایی، 

گونیه توصییف    فرمانیدهی را ایین   22/10/94مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان س اه در تاریخ 

 اند نموده

دهید و متکیی بیه ذهین،     ی آن را رهبیری تشیکیل میی   مر معنوی است که جیوهره فرماندهی یک ا

صفات واالی انسانی  احساس، عمل جسم، روح و فکر است. فرماندهی محتاج علم، دانش، خرد و

است. چیزهایی که یک فرمانده نیاز دارد، تقوا، حلم، بردباری،  صبر و پافشاری، استقامت در برابیر  

  دسترسییی سییایت شقابییل موانییع و توکییل بییه خداونیید متعییال  اسییت.  هییا و غلبییه بییر  دشییواری

WWW.Khamenei.ir    
فرمانیده را   20/794/ط در مورخیه  22/90/1321ستاد کل نیروهای مسلح در ابالغیه شماره فرمانده:

 نماید.گونه تعریف می این

ز دانش، بیینش، رفتیار و روش میدیریتی، منیابع و امکانیات      فرمانده کسی است که با برخورداری ا

سیوی هیدف    گیرد و سازمان را بهها و شرایط محیطی بکار میممکن و مقدور را با توجه به ارزش

 برد.پیش می

در این تحقیو فرماندهی مطلوب همان فرمانده و مدیر جهادی در نیروهای مسلح فرماندهي مطلوب: 

 شود  تعریف می

http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/
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در این تحقیو الگوی فرماندهی مطلوب همان الگیویی اسیت کیه در ابالغییه      مانده مطلوب:الگوی فر

هیای  بیه سیازمان    29/3/49مورخیه  / ف ک در 48030/20/2بازرسی ستاد کل ن.م به شماره نامیه  

 نظامی ابالغ شده است.  

 چارچوب نظری  

الگوی   29/3/49 مورخه/ ف ک در 48030/20/2برابر ابالغیه بازرسی ستاد کل ن.م به شماره نامه 

فرماندهی و مدیریت جهادی به شرح جدول شماره ذیل است. لذا در این مقاله فرماندهی مطلیوب  

شیود لیذا چیارچوب نظیری تحقییو در      در ج.ا.ا. همان فرمانده و مدیر جهادی در نظر گرفتیه میی  

فرماندهی باشد. الگوی فوق دارای سه بعد فرماندهی مطلوب همان الگوی س.ک.ن.م میخصوص 

 باشدمی کردیملمعرفتی، اخالقی و رفتاری و حوزه ع های شایستگیو مدیریت جهادی، 
 

 الگوی فرماندهی مطلوب  شفرماندهی و مدیریت جهادی  :1جدول 
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 رهبری

81 

 انداز، اهداف و راهبردهای سازمان تبیین چشم
 های اسالمی سازمانی مبتنی بر ارزش ترویج فرهنگ

 داشتن مقبولیت و محبوبیت در بین کارکنان شاسوه بودن 
 قدرت نفوذ، ایجاد انگیزه و تأثیرگذاری مطلوب بر کارکنان

تفکر 
راهبردی و 

 گرایی تحول
81 

 نگری، تدبر، تعمو و قدرت گفتمان سازی اندیشه محوری، ژرف

 ورز و استفاده از خرد جمعی های اندیشه گیری از هیئت بهره

 گرایی و استقبال از تغییرات اثربخش برخورداری از روحیۀ تحول

 آینده سازی و مأموریت آفرینی در مسیر پیشرفت

 و ابتکار فردی و سازمانی اهتمام به توسعۀ خالقیت
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 الگوی فرماندهی مطلوب  شفرماندهی و مدیریت جهادی  :1جدولادامه 

 سنجه نصاب شاخص وزن بُعد

ی
اد

جه
ت 

یری
مد

و 
ی 

ده
مان

فر
 

800 

روحیۀ 
بسیجی و 

 جهادی
12 

 تالش پیوسته، با نشاط و نوآورانه
 استقامت، پایداری و حضور هوشمندانه و میدانی

 کاری و عزم و ارادۀ راسخ در تمامی اموروجدان 
 آمیز های دشوار و مخاطره ازخودگذشتگی و استقبال از مأموریت

داری و مردم  عشو به مردم و خدمتگزاری در راه خدا شمردم
 یاری 

 پرهیز از تالش در کسب جاه و مقام

 13 عمل انقالبی

 های انقالب آرمانها و  پای بندی و تداوم عمل به ارزش
حضور ایثارگرانه، شور انقالبی و خودجوشی در مواجه با 

 ها بحران
 خواهی و آزادمنشی در فکر و عمل روحیۀ استقالل

 اتخاذ و ترویج سبک زندگی دینی و انقالبی

تصمیم 
سازی و 

 گیری تصمیم
13 

 خوداتکایی اعتماد به نفب و
 نقدپذیریمشورت پذیری و 

 سازی توانایی در تصمیم سازی و اقناع
 گیری درست و به هنگام تصمیم

 گیری ثبات و قاطعیت در تصمیم
 های حساس و بحرانی گیری در وضعیت جرأت در تصمیم

 سازمان
 دهی 

 و هماهنگی
12 

 دهی مستحکم، منعطف و روان سازمان
 گزینیساالری و شایسته  شایسته

 تفویض اختیار
 پذیری و توجه به کار گروهی مشارکت

 ساماندهی ارتباطات سازمانی

 برنامه
 ریزی 

10 

 ها و موانع بینی تحوالت محیطی، چالش پیش
 ها وتحلیل وضعیت ها و تجزیه قدرت تشخیص مسئله

 آگاهی و شناخت از منابع و امکانات
 های پشتیبان، فناورانه و جدید ظرفیتگیری از  بهره

 بندی ریزی و بودجه بندی، برنامه اولویت

نظارت و 
 پیگیری

10 

 موقع و اثربخش اهتمام به نظارت، بازرسی و بازدیدهای به
 اهتمام به ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی واحدها

 گیری و...  خواهی، گزارش پیگیری امور شپاسخ
 گری و ترویج آن محاسبه خو
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 های معرفتی، اخالقی و رفتاری : الگوی فرماندهی مطلوب  ششایستگی2جدول 
 سنجه نصاب شاخص وزن بُعد

گی
ست

شای
 

ی
تار

 رف
 و

قی
خال

ی، ا
رفت

مع
ی 

ها
 

100 

والیت 
مداری و 
تکلیف 
 گرایی

13 

 توکل بر خدا
 تبعیت پذیری و التزام به والیت مطلقۀ فقیه

 ترویج گفتمان انقالب اسالمی
 شناخت تکالیف دینی و انقالبی

 های آگاهانه، مناسب و عمل به هنگام در انجام تکالیف گیری از شیوهبهره

 19 بصیرت

 های اسالمی و مجاهدت در مسیر تحقو آنها ها و ارزش شناخت آرمان
 شناسی و جریان شناسی دشمن

 پیمانان همشناخت دوست و 
 سازی و بصیرت بخشی آگاه

امر به 
معروف 
و نهی از 

 منکر

10 

 معروف و نهی از منکر ترویج امربه
 موقع و متناسب های برخورد صحیح، به رعایت اصول و شیوه

 تشویو و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
 اجتناب از غیبت و تهمت

صداقت 
امانت و 

 داری
19 

 گویی در گفتار و عدم کتمان حقایو راست
 صداقت در عمل و رفتار

 داری توجه و التزام به امانت
 حفظ اسرار کارکنان و سازمان
 گویی پرهیز از تملو پذیری و تملو

عدالت 
 محوری

13 

 رعایت انصاف و اعتدال در رفتار و عملکرد
 منابع و امکاناتتوزیع عادالنۀ 
 های برابر و متناسب برای کارکنان و واحدهای سازمانی ایجاد فرصت

 موقع، متناسب و تأثیرگذار تشویو و تنبیه به
حسن 
خلو و 
سعۀ 
 صدر

11 

 ادب، تواضع و فروتنی
 رویی و مهربانی حیا، گشاده

 داری صبر و خویشتن
 پذیری انعطافانتقادپذیری و 

 13 شجاعت

 ها نفب و استقامت در برابر وسوسه عزت
 طلبی فداکاری، ایثار و شهادت

 خطرپذیری و سبقت از دیگران در شرایط خاص
 ثبات قدم و ایستادگی در برابر تهدید و دشمن

 ها و اقدامات خود قبال تصمیم پذیرش مسئولیت در
 از حو ستیزی و دفاع ظلم

 ها صراحت در بیان حقایو و واقعیت

ساده 
 زیستی

10 
 پرهیز و جلوگیری از اسراف و تبذیر شفردی و سازمانی 

 گرایی شفردی و سازمانی  پرهیز و جلوگیری اشرافی گری و تجمل
 مناعت طبع و قناعت
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 : الگوی فرماندهی مطلوب شحوزه عملکرد 3جدول

 سنجه نصاب شاخص وزن بُعد

زه
حو

 
ی

رد
لک

عم
ی 

ها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها،  تحقو فرمان
تدابیر و 
 مصوبات

13 
 ها، تدابیر و مصوبات ابالغیآگاهی و شناخت دقیو از فرمان

 ها و تدابیر ایجاد بسترهای مناسب برای تحقو فرمان
 موقع مصوبات و پیگیری تا حصول نتیجه اجرای دقیو و به

قانون مداری و 
 ضابطه گرایی

13 
 پای بندی به اجرای قوانین و مقررات

 اهتمام به نظم فردی و اعمال انضباط سازمانی
 برخورد به هنگام و متناسب با تخلفات و جرائم

اشراف 
اطالعاتی و 

 سازمانی
13 

 اشراف بر محیط داخلی و بیرونی سازمان
 های پیش رو فرصتگیری  ها و بهره رفع چالش

 شناخت تهدیدات، خنثی نمودن ترفندها و غلبه بر تحرکات دشمن
های حفاظتی و  ها و پیشگیری از شکست شناخت و برطرف کردن آسیب

 امنیتی

 ها توانایی
 و

 ها تخصص
13 

 های  فکری و به منصۀ ظهور رساندن آن برخورداری از قابلیت
 بیان و نگارش قدرت انتقال مفاهیم، فن

 های متناسب با مسئولیت مراتب علمی، تخصصی و مهارت دستیابی به
 سازمانی  توانایی برقراری تعامالت شدرون و برون

 ها بکاری آن ارتقای نگهداری و تعمیر تجهیزات، ابنیه و تأسیسات و حاضر
 وسایل، اعتبارات و... های نگهداری و تعمیر شآموزش، ارتقاء و تقویت سامانه

رشد و تعالی 
 سرمایۀ انسانی

12 
 شناسایی و رشد افراد مستعد، متعهد و خالق

 اهتمام و اقدام در همتاسازی و جانشین پروری
 ها های حین خدمت و افزایش مهارت ارتقای آموزش

معیشت و 
 منزلت

8 
 افزایش سطح منزلت و معیشت کارکنان

 مندی شغلی شپایور، وظیفه و بسیجی  تعلو سازمانی و رضایتافزایش 
 توجه و تکریم خانوادۀ معظم شهدا، ایثارگران و اعضای وابسته 

 
سالمت و 
آمادگی 
 جسمانی

7 

 حفظ سالمت و احراز آمادگی جسمی
 ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان

 توسعۀ بهداشت و درمان فردی و جمعی
 های ناشی از آن ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب

انضباط مالی و 
 اقتصادی

12 

 پای بندی به الزامات اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولیدات داخلی
 رعایت مقررات مالی و معامالتی

 هرگونه منفعت شخصی ترجیح مصالح سازمانی بر
 اقتصادی غیرمجازهای  جلوگیری از فعالیت

 پیشگیری از ورود کارکنان به مشاغل غیرمجاز
 های مالی و اقتصادی پایش و نظارت پیوسته بر فعالیت

ایمنی و محیط 
 زیست

7 
 زیست اهتمام به پیشرفت فرهنگ ایمنی و محیط

 زیست های ایمنی و محیط رعایت استانداردها و دستورالعمل
 پیشگیری از بروز سوانح و حوادث خطرسازاهتمام بر 
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های ویژگی ج.ا.ا. ستاد کل نیروهای مسلح سابوسردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی رئیب 

 :شمارند میبر  گونه اینرا   اهلل علیه رحمتشفرمانده مطلوب از نگاه حضرت امام خمینی 

 ایمان، عالم محضر خداست. خود را در محضر خدا بدانید. -

 به وجه اهلل. خدا خرمشهر را آزاد کرد. کند میشهید نظر  -

 شجاعت: در امام واژۀ ترس وجود نداشت  -

 گذاشت : قلب مطمئن ایشان، ایمانی محکم را به نمایش میطمأنینه -

 تواضع و فروتنی: او فرماندهی بود که بر بازوان رزمندگان خود بوسه زد. -

ان همواره عالقه مراد و مرید بین خود و رزمندگان را محبت و صمیمیت با رزمندگان: ایش -

 دید دوسویه می

ریزی رزمی و نظامی را با قاطعیت ها در برنامهبستکور و بن های گرهقاطعیت: ایشان بسیاری از  -

 باز کرد.

ای و گوناگون در روحیۀ های زنجیرهفشار و دشمنی ها سالدر برابر دشمن:  ناپذیری سازش -

 شان هیچ تأثیری نداشتمقاوم ای

 شد.های دشمن غافل نمیاز نیرنگ گاه هیچهوشمندی و زیرکی:  -

را منزلگاه حضور خود  ها دلمعنوی خود تمامی  بانفوذدر جهاد علیه دشمن: ایشان  آفرینی شوق -

 نموده بود.

ر دقیقی را شدت بر باال بردن کیفیت و کمیت امکانات دفاعی توجه و تدابی بهتقویت بنیه دفاعی:  -

 فرمودند. طرح می

  و یاری محرومان دوستی مردم -

 بین اقوام و مذاهب اسالمی  وحدت -

های نظامی شبا در چارچوب نظری این تحقیو ارتباط بین دو متغیر فرماندهی مطلوب در سازمان

در باال  و   اشاره شده اهلل علیهرحمتهای مدنظر ستاد کل نیروهای مسلح و نظریه امام خمینی شویژگی

-  که میعلی السالمبن ابیطالب شتهدیدات برمبنای فرمایش گهربار سرور امیران و سرداران حضرت علی

های جنگی را آنچنان پیش برد که بتواند پیروزی خویش و حفاظت یک فرمانده باید نقشه»فرمایند: 

و  تهدیدشناسی شکلذا بیمورد بررسی قرار داده است؛ « المقدور ضمانت نماید خون سربازان را حتی

دفع تهدیدها و دفاع از یک های جنگی و اجرای نقشهترین مباحث در موضوع شناسی از محوریدشمن

در اثر غفلت از  هاجنگکه در طول  اندواحدهای نظامی بوده رایآید. چه بسبشمار می واحد نظامی
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های و فریبها توطئهتهدیدات،  از و صحیح موقع بهالزم در شناخت  بینشدشمن و فقدان آگاهی و 

اند؛ و چه مواجه شده و باعث شکست یک ملت و حکومت شده یبه سرنوشت هالکت بار دشمن،

رو، پیروزی اند که با درک صحیح از وضعیت دشمن و شناخت تهدیدات پیشبسیار فرماندهانی بوده

دارد که موثر بر فرماندهی مطلوب شماری در آتی وجود اند. البته تهدیدات بییک ملتی را رقم زده

و مبنا قراردادن  صورت گرفتههای تحقیقات اما با اقتباس از پیشنه .باشدهای نظامی ج.ا.ا. میسازمان

تی موثر بر نحوه فرماندهی مطلوب آهای تهدیدات ترین پیشرانفرمایش موالی علی شعلیه السالم  مهم

ها و اعتقادات؛ بنابراین با عنایت به محدوده فناوری و ارزش های آینده، علم وجنگ عبارتند از ماهیت

 خواهد بود. 1اساس شکل شماره  این تحقیو، چارچوب نظری پژوهش حاضر بر

 

 

 

 

 

 

 
 : چارچوب نظری1شکل                                              

 های تهدیدات آینده:پیشران

آید. اما  وجود بهتواند قدرت ملی می های مؤلفهتهدید از زندگی بشر حذف نخواهد شد و در تمام 

باشد.  میآن مدام در حال تغییر  های مؤلفهها،  ماهیت و نوع آن به لحاظ تسلیحات، بازیگران و تنش

فاده ابزاری از های آینده، تهدیدات علم و فناوری و استدر این مقاله تهدیدات آتی با نگاه به جنگ

 شوند.ها و اعتقادات بررسی میارزش

 جنگ -9

در  گراییی  شیهر نیست. ماهییت   "آمیز بین کشورها اقدام خشونت"جنگ دیگر معنای قدیمی یعنی 

هیا درون   درصید از جنیگ   43ی گذشیته   در حال پررنگ شدن است. طی دهه ازپیش بیشها  جنگ

ی کنگو مصداق بارز جنگ شیهری   ساله 12بین دو کشور. جنگ  نه وکشورها صورت گرفته است 

 است.  

 حوزه عملكردی

های موثر ترین پیشرانمهم

 بر تهدیدات آینده

ابعاد الگوی فرماندهي 

 مطلوب

های  آتي، علم و فناوری، ماهیت جنگ

های و اعتقاداتارزش  

 فرماندهي و مدیریت

-فرماندهي مطلوب در سازمان

 های نظامي ج.ا.ا.

های معرفتي و اخالقيشایستگي  
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ترین خطر تسلیحاتی آتی اسیت   ایی بزرگیای، رادیویی، بیولوژیکی و شیم از سویی تسلیحات هسته

و در این بین تسلیحات شیمیایی با توجه به قیمت ارزان و سهولت دسترسی بیش از همه خطرناک 

  33: 1342، و همکاران است. شبیک

آینده شدیداً تنوع تهدییدات   های فنّاوریبهره خواهد برد. درواقع  ها فنّاوریهای آینده از کلیه جنگ

شیود  خواهد بود امروزه برآورد میی  تأثیرگذارها در نوع جنگ مثالًخواهد آورد.  وجود بهنظامی را 

ی  افظیه، تخلییه  شناسی صورت گیرد. پاک کردن ح تواند به کمک علم عصب های آینده می که جنگ

هیا   ی تحقیقاتی بسیاری از ارتش این ابزارها هستند که حوزه ازجملههای روانی  اطالعاتی و تخریب

  39اند. شهمان:  را تشکیل داده

خصوصی نظامی روزی به جنگ  یها آید شرکتمی نظر بهکنند؟  اما در آینده چه کسانی جنگ می

اسلحه دومین تجارت پرسود بعد از مواد مخدر است. تجارت با یکدیگر خواهند پرداخت. امروزه 

ها اتفاق بیافتد. بنابراین سازندگان سالح بقای قطعاً این سود زمانی حاصل خواهد شد که جنگ

 بر بالغای  های خصوصی نظامی درآمد ساالنه شرکتبینند. این باعث شده که ها میخود را در جنگ

یا این صنعت باالترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده در دن و داشته باشندمیلیارد دالر  120

  18: 1343شصامتیان، است. 

 علم و فناوری  -1

ی اخیر بسیار باال رفته اسیت. کیاری کیه صیدها سیال       سرعت پیشرفت علم و فناوری در چند دهه

سال تحقو یافته است. این دست تحیوالت نیه تنهیا زنیدگی      13طلبید، اکنون طی  پژوهش علم می

ی وجیود آدمیی را نییز     هیای جیوهره   ی جنبیه  کند، بلکه همیه  ی بشر را دستخوش تغییر می رهروزم

ترین تحوالت ناشی از پیونید بیین علیوم میواد و روباتییک، بیدن و ذهین،         سازد. بزرگ متحول می

ای، امنییت، حسیگرها    های انرژی، مدیریت اطالعات و دانش، نانوتکنولوژی، تبادالت شبکه فناوری

ها در تغییرات بنییادین   ترین پیشران شناسی مهم ست و در این بین بیوتکنولوژی و عصبها و ردیاب

النفسیه  گرچیه فیی    123: 1349شگروه مطالعاتی چهارم مدیریت راهبردی پدافند غیرعامیل،   است.

به عنیوان   تواند بستر و ابزار مورد استفاده در تهدیدات آتی باشد؛و فناوری تهدید نیست اما میعلم

طیور کیه فنیاوری     را رقم خواهد زد. از سویی همیان  21ترین تحوالت قرن  بیوتکنولوژی بیشال مث

توانید   عنوان منبعی آزاد در دسترس همه قیرار دارد، بیوتکنولیوژی نییز میی     اطالعات و ارتباطات به

 داشته باشد.   چنینی اینسرنوشتی 



 1348پاییز ، 77، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   140 

کنید. سیاخت    ای آینده را تهدید میتروریسم مبتنی بر بیوتکنولوژی یکی از مخاطراتی است که دنی

تواند موجیب میرگ تعیداد زییادی      و همین سالح می کم هزینه استهمه قبضه سالح بیولوژیکی 

باشیند.  ها رزمنیدگان جنگیی    روباترسد با پیشرفت علم نظر می بهاز سویی در آینده، . انسان شود

   23: 1343شصامتیان، 

 ها و اعتقادات  ارزش -3

های زندگی بشر هسیتند   ی جنبه ها در کلیه ران ترین پیش مهم ازجملهها و اعتقادات از سویی  ارزش

هیا   توان آن نمی سادگی بهها،  و از سوی دیگر با توجه به پیچیدگی این مفاهیم و ابهام در تعریف آن

دم از نکتیه مهیم ایین اسیت در صیورت غفلیت آحیاد میر         ..تبیین کیرد  تهدیدران  عنوان پیش را به

تهدییدات  دهیی   در شکل عنوان ابزاریتواند بهمی این عنصر های واقعی و انسانی،اعتقادات، ارزش

 کند.   آینده نقش مهمی بازی می

درصید از   12طیوری کیه میثالً تنهیا      مذهب در بسیاری از کشورهای غربی در حال افول است. بیه 

اند. البته آمریکا  مهم در زندگی تلقی کردهها آن را موضوعی بسیار  درصد از فرانسوی 11ها و  ژاپنی

درصد میردم میذهب را امیری بسییار مهیم در زنیدگی        34طوری که  از این قاعده مستثنی است، به

بیا توجیه   داننید.   % مردم مذهب و دین را عامل مهمی در زندگی می40در ایران نزدیک به دانند.  می

بشر است؟ باید گفت نیه  تحقیقیات حیاکی     به این تفاسیر آیا مذهب در حال پاک شدن از زندگی

طوری که گرایش به  کند به است که در سراسر دنیا، گرایش به مذهب روندی صعودی را تجربه می

-میی درصید   80به  م2030سال  تا  هندوئیسمو  بودائیسمچهار دین اصلی یعنی اسالم، مسیحیت، 

    74: 1342شجهانگیر،  رسد.

های خیود   همراه با سایر جنبه شدن جهانیطوری که  لچر در حال تغییر است، بهااز سوی دیگر ژئوک

   کند. ها را صادر و وارد می ارزش

مانند اروپا به نظر  کند؛ در بیشتر نقاط دنیا اید افراد نقش مهمی بازی میمذهب در شکل دادن عق

 .خورد میرسد بین افراد مذهبی و غیرمذهبی نوعی روند همگرایی ارزشی به چشم  می
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 انواع تهدیدات:   

 بیان شده است. 4انواع تهدیدات، عوامل، هدف و ابزار آن در جدول 

 عناصر تهدید: 9جدول

 ابزار تهدید هدف تهدیدشقلمرو تهدید  تهدیدعامل  نوع تهدید

 نیروی نظامی تهدید سخت
سرزمین، تأسیسات، کشتار 

 ها انسان

خشن، زور و اجبارآمیز)قدرت 

 نظامی(

 غیرنظامی تهدید نرم
هویت، مشروعیت، افکار 

 عمومی

ها و  آمیز )رسانه غیر خشونت

 غیر(

 آمیز ابزار غیر خشونت اهداف غیر نرم نظامی و غیرنظامی تهدید نیمه سخت

 آمیز ابزار خشونت اهداف نرم غیرنظامی تهدید نیمه سخت

  29:  1343شمنبع فرتوک زاده و همکاران، 

 فرماندهي مطلوب و تهدید:ارتباط بین 

گیری که در الگوی فرماندهی مطلوب بیان سازی و تصمیمهدایت راهبردی، تفکر راهبردی، تصمیم

باشد. فرمانده با برآورد شده است بیانگر آن است که برآورد تهدید از اهم وظایف یک فرمانده می

د. در غیر اینصورت باعث وارد دارزمان و مکان تهدید، خود را از غافلگیری محفوظ می موقع به

به نیروهای تحت فرمانش در زمان، مکان و حالتك که انتظار و آمادگی پذیرش و  هآوردن ضرب

 . 909: 1389شافتخاری،شود می ؛ واکنش الزم علیه تهدید را نداشته باشد.

  شناسي روش
ی اجراتحلیلی و همبستگی به  -توصیفیروش با استفاده از  آمیختهمحققین با استفاده از رویکرد 

 باشد. ای کاربردی مینوع تحقیو این تحقیو توسعه ازنظراند.  تحقیو حاضر پرداخته

های ریاضی شمثل مشتو  به استنباط  ها در این تحقیو، محققین از روشمحققین در تحلیل داده

اند دیدات اتی را روشن نمودهدادها پرداخته و ارتباط بین فرماندهی مدیریت مطلوب با شناسایی ته

در خصوص میزان  1های ریاضی و تهدیدات رسیده است.استادان برجسته رشته تائیدکه به 

                                                           
جناب آقای دکتر عبادی زاده، عضو پژوهشکده ریاضی مرکز تحقیقات راهبردی س.ک .ن.م  دارای دکتری ریاضی  -1

تهدیدات آتی با فرماندهی   اند. همچنین نتیجه  ارتباط برآورداز دانشگاه فردوسی مشهد تحلیل فوق را تائید فرموده

 دفاع ملی رسیده است.نیز به تائید دکتر محسن مرادیان، استادیار دانشگاه عالی 
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توجهی به تهدیدات آتی و  و همبستگی بین بیفرماندهی مطلوب و برآورد تهدیدات  بین همبستگی 

ای تهیه و دو گزینه یکه بر این اساس پرسشنامه از روش پیرسون استفاده شده است.غافلگیری 

نفر از متخصصین رده باالی نظامی آشنا به فرماندهی و تهدیدات توزیع  94بین جامعه آماری 

 گردیده است. روایی و پایایی پرسشنامه به شرح ذیل انجام شده است.

های این پرسشنامه کم است بهترین گزینه برای از آنجایی که تعداد گویهروایی محتوایی:  -

 یا همان ، استفاده از ضریب الوشهوایی محتوامحاسبه ر
 C.V.Rش

ا توجه به اینکه تعداد . بباشدمی 1

 34/0، ضریب باالتر از قبول قابللذا مقدار  ،نفر بودند 12خبرگان و نظردهندگان برای این ارزیابی 

پرسشنامه مورد پب از اینکه عوامل سؤال شده در ، شده انجامبنابراین برابر محاسبات  است؛ بوده

      نفری توزیع گردید. 94آماری  تائید جامعه خبره قرار گرفت و بین جامعه

/. 87های این تحقیو از طریو آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضریب آن پایایی پرسشنامه پایایی: -

تائید قرار ، پب پایایی پرسشنامه مورد باشد/. می73ریب باالی و لذا با عنایت به اینکه این ضبوده 

 گرفته است.

ها در آوری دادهقلمرو تحقیوشموضوعی، مکانی و زمانی : قلمرو تحقیو از نظر مکان جمع -

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، و مراکز تحقیقات راهبردی معتبر در 

مرو تحقیو از نظر زمان باشد. قلهای نظامی ج.ا.ا. میسطح تهران، از نظر مکان کاربردی، سازمان

و از نظر زمان کابردی، تا پایدار بودن نتایج آن و از نظر موضوعی  1349های سال آوری دادهجمع

 باشد.های آینده و غافلگیری میشامل، فرماندهی مطلوب، تهدیدات، جنگ

ها و ابزارهای گردآوری اطالعات: در این تحقیو، محقو از هر دو روش به شرح ذیل روش -

 استفاده نموده است

ی ابزارهای: کتب علمی و تخصصی در زمینه لهیوس بهتخصصی  -ای علمی روش کتابخانهالف  

  .های اینترنتی آکادمیک، مقاالت علمی و پژوهشی، اسناد و مدارک دست اول، سایتموردپژوهش

 شنامه.ابزارهای: مصاحبه شبسته، باز و عمیو  با خبرگان و پرس لهیوس بهب  روش میدانی 

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
های تحقیو و تجربه و نظران، مطالعه ادبیات و پیشینه های انجام شده با صاحبمحققین با مصاحبه

 شده است. مشاهدات میدانی به نکته حائز اهمیتی رسیدن که در شکل نمودار ذیل ترسیم

                                                           
1  - C.V.R (Content Validity Ratio) 
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 کم                                                                                 

 کم             محور تهدیدات        زیاد                                

این نمودار بیانگر این است زمانی کیه ییک فرمانیده بتوانید تهدییدات را بیرآورد نمایید در مسییر         

بینیی نمایید و   باشد. اما اگر نتواند تهدیدات را پییش جلو می حال حرکت و روبه فرماندهی خود در

ناگهان مواجه با تهدید شود درواقع تالقی خط فرمانیدهی بیا تهدییدات شیده کیه در ایین حالیت        

فرمانده با چالش جدی روبرو خواهد بود. اما او غافلگیر نشده بنابراین باید سیریعاً بیه تحیوالت و    

گیری مطلوب در جهت رفیع چیالش داشیته باشید. ولیی اگیر       پاسخ دهد و تصمیم تغییرات محیط

اعتنایی یا عیدم توجیه فرمانیده قیرار گییرد. فرمانیده در        تهدیدات تبدیل به چالش شود و مورد بی

گییر و شیاید غیرقابیل    آور، وقیت  گیرد که دفع آن برای او هزینیه وضعیت کامالً غافلگیری قرار می

 جبران باشد.

ین فرماندهی زمانی در کمال مطلوب قرار دارد که عالوه بر داشتن تمام خصایص فرماندهی بنابرا

مطلوب بتواند تهدیدات آتی خود را برآورد نماید و برای آنها برنامه داشته و یکی پب از دیگری 

 ای عبور نماید.از آنها براحتی بدون داشتن هیچگونه دغدغه

در نظر  XƏو تغییر در برآورد تهدیدات را  yƏازنظر ریاضی اگر تغییرات فرماندهی مطلوب را 

-بگیریم برابر نمودار باال سه حالت برای تغییرات فرماندهی در مقابل با برآورد تهدیدات آتی می

 توان در نظر داشت.

 زمانی که تغییرات فرماندهی به سمت مثبت بیش از برآورد تهدیدات باشد  -1

 X  Ə <YƏ           یعنی 

ینمودار فرمانده  

ب
طلو

ی م
رمانده

 ف

 غافلگیری زیاد

 نقطه آغاز چالش
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  ḟ>   1                                                                                             پب    

                                               ̊ 54   <α           1  <Tanα 

از تغییرات دلتا ایکب بوده پب مشتو نمیودار   این حالت زمانی است که تغییرات دلتا ایگرگ بیشتر

                                                  باشید. فرماندهی باالتر از یک میی 
  

  
بیه عبیارتی      1 < 

درجه است پب شیب مطلوبیت تندتر بوده و تیزتر است یعنیی بیرآورد    93یعنی زاویه آلفا بیش از 

 گیرند.قرار میتهدیدات زیر نمودار فرماندهی 

این در حالتی است که فرمانده تهدیدات را برآورد نموده و برای آنها برنامه داشته باشد لذا مسیر 

باشد و تهدیدات تأثیری بر روند فرماندهی نداشته حرکت فرماندهی جلوتر از برآورد تهدیدات می

ه است. درواقع در این تر از تهدیدات عمل نمودو او در برآورد از تهدیدات محیطی خود موفو

 اند.                            حالت تهدیدات ذیل خط فرماندهی قرار گرفته

                          
 
 
 
 
 

 

 

                

                    

 محور تهدیدات            کم               زیاد      

 کند. در این حالتزمانی که فرمانده در مسیر فرماندهی خود به تهدیدات برخورد می -2
                                                                              X  Ə≈  yƏ 

  1 ḟ 

 93 =α  1 Tanα 

تغییرات دلتا ایگرگ با تغییرات دلتا ایکب تقربیا برابر بوده آنگیاه مشیتو نمیودار    این حالت زمانی است که 

اسیت پیب شییب نمیودار      1میل خواهد نمود. در واقع شیب خیط بیر ایین منحنیی      1فرماندهی به سمت 

 .نمایدفرماندهی حالت نرمال را طی می

ب
طلو

ی م
رمانده

 ف

 زیاد 

 کم 

 نمودار فرماندهی
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 چالش آغاز نقطه

 

 
 

 

 زیاد                 محور تهدیدات                کم                        
محض تالقی این دوخط ماهیت  نماید، که بهنمودار فرماندهی در این حالت با خط تهدیدات برخورد می  

ش است که فرمانده از آن مطلع شده است و باید سریعاً جهت رفع شده و نقطه آغاز چال تهدیدات روشن

نماید گیری و آن را برطرف نماید. لذا در این حالت فرماندهی یک روال طبیعی را طی میچالش تصمیم

باشد. لذا باید گفت  یعنی نه ضعیف است و نه در سطح عالی بلکه سطح متوسطی را در حال طی کردن می

محض برخورد با تهدید از ماهیت  ده برای تهدیدات آتی خود برآوردی نداشته و بهدر این حالت فرمان

 شود.        تهدید باخبر می

باشید درواقیع پیشیرفت تغیییرات تهدییدات      زمانی که تغییرات تهدیدات جلوتر از برآورد فرمانده می -3

 باشد .بیشتر از پیشرفت تغییرات حرکت فرمانده به سمت مطلوبیت می
 X  Ə> yƏ                                                       یعنی

0 ḟ 
  

  
   0 

 

 غافلگیری        نمودار فرماندهی

 

 

 

 

 
 

 زیاد                   محور تهدیدات                کم              

ب
طلو

ی م
رمانده

 ف

 نمودار فرماندهی

ب
طلو

ی م
رمانده

 ف

 زیاد 

 کم 
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ایکب بیشتر از تغییرات دلتا ایگرگ بوده پب مشتو این حالت زمانی است که تغییرات دلتا 

نماید که دقیقاً همین نقطه بحرانی است. در نمودار فرماندهی، تابع به سمت صفر میل می

افتد که تغییرات تهدیدات جلوترشبیشتر  از برآورد فرماندهی  این حالت زمانی اتفاق می

ن عبور نموده است؛ شنقطه برخورد بوده و به نمودار فرماندهی نیز برخورد نموده و از آ

اعتنا به آن بوده در این صورت  همان نقطه ایجاد چالش است  ولی فرمانده نتوانسته یا بی

 باید فرمانده منتظر غافلگیر شدن خودش باشد.

 : ارتباط بین برآورد تهدیدات و فرماندهی مطلوب8عامل 
 دات و فرماندهی مطلوبمیزان رابطه بین برآورد تهدی فراوانی:  توزیع 3ل جدو
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تعیداد   موصیوف توان نتیجه گرفت که در عامل ای فوق، میتفسیر: با توجه به جدول و نمودار میله

بر فرماندهی مطلوب قلمیداد   تأثیرگذاربرآورد تهدیدات را  % 100 موردمطالعهنفر حجم جامعه  94

را در حد زیاد و خیلیی زییاد و تنهیا     رابطه برآورد تهدیدات بر فرماندهی% از آنان 48. اما اندنموده

بوده و بیر اسیاس    33/9  ها پاسخنگین این عامل از مجموعه اند. میارزیابی نمودها% آن را متوسط 2

% و سطح 3بوده است. در سطح آلفای  83/91این عامل  شده مشاهدهآزمون خی دو، مقدار خی دو 

این اسیت   دهنده نشان  که این مقدار 000/0ش  آمده دست به 003/0از  تر کوچک% مقدار  43اطمینان 

 ی مطلوب رابطه معناداری وجود دارد.که بین برآورد تهدیدات و فرمانده

 توجهی تهدیدات و غافلگیری فرمانده: رابطه بین بی 2عامل 
 توجهی تهدیدات آتی و غافلگیری فرماندهمیزان رابطه بین بی فراوانی:  توزیع 9ل وجد
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 توجهی تهدیدات و غافلگیری فرمانده: فراوانی درصدی رابطه بین بی2نمودار 

 % 100 موردمطالعیه نفیر حجیم جامعیه     94تعیداد   موصیوف توان نتیجیه گرفیت کیه در عامیل     می

-جامعیه % از 49. امیا  اندقلمداد نموده غافلگیری فرماندهبر  تأثیرگذاررا  آتی تهدیدات توجهی به بی

اند. میانگین این رزیابی نمودها% آن را متوسط 9در حد زیاد و خیلی زیاد و تنها  آماری این رابطه را

ایین   شیده  مشیاهده بوده و بر اساس آزمون خی دو، مقدار خی دو  89/9  ها پاسخعامل از مجموعه 

 003/0از  تیر  کوچیک ار  % مقید 43% و سیطح اطمینیان   3بوده است. در سطح آلفیای   94/93عامل 

تهدییدات و   تیوجهی بیه  بیی ایین اسیت کیه بیین      دهنده نشان  که این مقدار 000/0ش  آمده دست به

 رابطه معناداری وجود دارد. غافلگیری

 تعیین میزان همبستگي بین برآورد تهدیدات و فرماندهي مطلوب -
 مطلوب:  میزان همبستگی بین برآورد تهدیدات آتی و فرماندهی 7لوجد

 برآورد 

 تهدیدات

 فرماندهي

 مطلوب

Spearman's 
rho 

 برآورد

 تهدیدات

Correlation 
Coefficient 

1.000 .913
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 49 49 
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موضوع است که  میزان همبستگی بین برآورد تهدییدات آتیی و فرمانیدهی    جدول فوق بیانگر این 

باشد. شبه میزان تغییر باشد. یعنی میزان این همبستگی مثبت، مستقیم و بسیار باال میمی 4/0مطلوب 

ای که  اندازه جهت خواهد داشت . بنابراین بهنسبی یک متغیر، متغیر دیگری به همان اندازه تغییر هم

طیور نسیبی بیه همیان      تر عمل نماید بیه ده بتواند در برآورد تهدیدات محیطی خود موفویک فرمان

 کند.تر میاندازه در فرماندهی خود موفو بوده و خود را به شاخص یک فرمانده مطلوب نزدیک
 توجهی به تهدیدات آتی و غافلگیری فرمانده:  میزان همبستگی بین بی8ل وجد

 به توجهي يب 

 تهدیدات

 غافلگیری

 فرمانده

Spearman's 

rho 

 توجهي يب

 تهدیدات به

Correlation 

Coefficient 
1.000 .815** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 49 49 

 غافلگیری

 فرمانده

Correlation 

Coefficient 
.815** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 49 49 

تیوجهی بیه تهدییدات آتیی و      میزان همبسیتگی بیین بیی   جدول فوق بیانگر این موضوع است که  

باشد که رابطه همبستگی بین ایین   دهنده این میباشد. این عدد نشانمی 8/0غافلگیری یک فرمانده 

ای کیه ییک فرمانیده بیه     باشد. بنابراین به همان انیدازه دو متغیر یک رابطه  مثبت، مستقیم و باال می

طور نسبی به همان اندازه دچار غافلگیری خواهد شید و خیود    توجه باشد بهتهدیدات آتی خود بی

 کندهای یک فرمانده مطلوب دورتر میرا از شاخص

  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

 فرعی تحقیو: سؤالنتیجه پاسخ به 

 توجهی فرمانده/ مدیر به تهدیدات آتی با غافلگیری چقدر است ؟میزان ارتباط بی
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باشید. ایین عیدد    می 8/0توجهی به تهدیدات آتی و غافلگیری یک فرمانده  بین بی میزان همبستگی

باشد که رابطه همبستگی بین این دو متغیر ییک رابطیه  مثبیت، مسیتقیم و بیاال       دهنده این مینشان

طیور   توجیه باشید بیه   ای که یک فرمانده به تهدیدات آتی خود بیی باشد. بنابراین به همان اندازه می

هیای ییک فرمانیده مطلیوب     شد و خود را از شاخص همان اندازه دچار غافلگیری خواهدنسبی به 

 کند.دورتر می

 اصلی تحقیو: سؤالنتیجه پاسخ به 

 ؟بر روند فرماندهی مطلوب دارد. تأثیریچه  آتی تهدیدات

توانید در سیه حالیت تأثیرگیذار بیر رونید       نتایج تحقیو حاکی از آن است که تهدییدات آتیی میی   

 هی باشد.فرماند

که روند فرماندهی جلوتر از برآورد تهدیدات باشد: در این حالت فرمانیده تهدییدات را    زمانی -1

باشید  ریزی دارد. لذا مسیر حرکت فرماندهی جلوتر از تهدیدات میبرآورد نموده و برای آنها برنامه

ب ندارد. درواقیع در  بینی شده است؛ بنابراین تأثیری بر روند فرماندهی مطلوو چون تهدیدات پیش

 باشد. این حالت تهدیدات محاط شده توسط فرمانده می

در این حالت روند فرماندهی با روند تغییرات تهدیدات تقربیا برابر است در این حالت فرمانده  -2

کند. بنابراین فرماندهی ییک روال طبیعیی را طیی    در مسیر فرماندهی خود به تهدیدات برخورد می

نه ضعیف است و نه در سطح عالی بلکیه سیطح متوسیطی را در حیال طیی کیردن       نماید یعنی می

باشد. لذا باید گفت در این حالت یعنی فرمانده برای تهدیدات آتیی خیود بیرآوردی نداشیته و      می

شود که باید سریعاً جهت رفیع چیالش   محض آشکار شدن تهدید، فرمانده از ماهیت آن باخبر می به

 ف نماید.   گیری و آن را برطرتصمیم

پیشیرفت تغیییرات    درواقعزمانی که تغییرات تهدیدات جلوتر از برآورد فرمانده بوده و  -3

بنیابراین   ؛باشید تهدیدات بیشتر از پیشرفت تغییرات حرکت فرمانده به سمت مطلوبیت میی 

در  . لیذا بیه آن اسیت   اعتنا بیها را بشناسد یا تواند تهدیدات را برآورد و چالشفرمانده نمی

 این شرایط باید منتظر غافلگیر شدن فرمانده و یگان او بود.

ای که یک فرمانده بتوانید در   به هراندازه دهد؛ها نشان میوتحلیل داده طورکلی حاصل تجزیه به

طور نسبی به همان اندازه در فرمانیدهی خیود    تر عمل نماید. بهبرآورد تهدیدات محیطی خود موفو

 کند.تر مید را به شاخص یک فرمانده مطلوب نزدیکتر عمل کرده و خوموفو
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   ها پیشنهاد -ب 

ها برای فرماندهی مطلوب در ییک سیازمان نظیامی    ترین اولویتهای ارزشی از مهمداشتن مالک -

ها و ها بدون داشتن دانش و بصیرت شناخت دشمن، تهدیدات، آسیبباشد اما داشتن این مالکمی

شود ستاد کیل نیروهیای   کند. لذا پیشنهاد داده میانجام مأموریت موفو نمیها، فرمانده را در ضعف

های نظیامی ج.ا.ا. بیه   های جنگ سازمانمسلح در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و یا دانشگاه

کیه ییک    سطحی آموزش و مهیارت شیناخت تهدییدات داده شیود و درصیورتی      فرماندهان در هر

هارت را نداشته باشید از انتصیاب وی در رده کیالن و راهبیردی جیداً      فرمانده توانایی کسب این م

 خودداری شود.
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