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  چكیده

توانرد   کلیردي دارد کرم مری    روندهاي  همواره تالش در شناسايی تغییررا  موضروتا  در حراه ر رور        ،یدبانيد

هرد    هاي آينده م یرا کنرد    هاي جديدي را نسبت بم ت ديدها   فرصت مفر ضا  گذشتم را بم چالش کشیده   ديدگاه

 باشد می العالی( )مدرلمتحقیق شناسايی الزاما  ديدبانی بر اساس منويا  فرماندهی معظم کل قوا

برگرفترم ا  بیانرا  مقراع معظرم رهبرري       شرده  ارائم مضامین  است مضمونتحلیل پژ هش  نيدر ااستفاده  موردر ش 

مضرمون سرا مان    14، تعرداد اصرلی  مضرمون   44اين الگو ا  تعداد   اساس برکند، الزاما  ديدبانی را تبیین می خوبی بم

پردا ند  بنابراين الزاما  اطالتراتی، راهبرردي،   استخراج گرديد کم بم تبیین ديدبانی می مضمون فراگیر 6تعداد     دهنده

خت دشرمن ا   الزاما  اطالتاتی بیانگر شنا  باشند میمديريتی، اتتقادي، اجتماتی بعال ه بصیر  براي ديدبانی ضر ري 

توجرم دارد  الزامرا     راهبرردي ، داشرتن نگراه    شناسری  محیطالزاما  راهبردي بم هوشیاري ، ، همم ج ا      ايا است

بودن، احساس مسئولیت آحاد مسئولین   مرردع تمرکرز   توجرم دارد   الزامرا       درصحنم، شناسی موقعماتی بیانگر اجت

کنرد  الزامرا  مرديريتی    هاي خدا نرد اشراره مری   براي استمداد ا  کمک باخدااتتقادي بم اخالص، پرهیزگاري   ارتباط 

دانرد    را براي ديدبانی ضر ري می موقع بمم با دشمن   اقداع آمادگی، اهتماع مسئولین، داشتن برنامم   هد  براي مقابل

 نمايد يک رکن معرفی می تنوان بمبصیر  در امور را براي موفقیت در ديدبانی  درن ايت

 العيلی( )مهظلهفرمينهای معظم کل قوامضمون، تحلیل دبانی، ديالزاما ،  واژگان کلیدی:

                                                           
 راهبردي دانشگاه تالی دفاع تلمیدانشیار مديريت  1

 دانشیار مديريت راهبردي دانشگاه تالی دفاع تلمی 2

 دانشیار مديريت راهبردي دانشگاه تالی دفاع تلمی 3

 ma.fakhri@chmail.irدانشگاه تالی دفاع ملی)نويسنده مسئوه(  رتاملیغآموختم دکتري مديريت راهبردي پدافند  دانش 4

 استراتژيكفصلنيمه مطيلعيت دفيعی 

  8937  زمستين، 87، شميره افهامسيل 

 949- 968نزدام، از صفحه  پيمقيلة 
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 مقدمه
 (81 -فَانْفِرُ ا ثُبا ٍ أَ ِ انْفِرُ ا جَمیعاً )النساء  خُذُ ا حِذْرَکُمْيا أَيُّ َا الَّذينَ آمَنُوا 

[ آمراده باشرید] اسرلحم خرود را برگیريرد[   گرر ه        ايد، ]در برابر دشمن اى کسانى کم ايمان آ رده

  .جمعى ر انم شويد طور بم]بم ج اد[ بیر ن ر يد يا  گر ه

کم براي حفظ  دهد میبم تماع مسلمانان در تماع قر ن   اتصار  اي جانبم همماين آيم دستور جامع   

مرادي   معنروي بسرر     براش  آمادهامنیت خود   دفاع ا  مر هاي خويش پیوستم مراقب باشند   در 

نروع   ن، اژه حذر  سیع است   بر اين مبنا مسلمانان بايد در هر  مان ا  موقعیت دشم  یبرند، معن

آن ا با خبرر باشرند  )تفسریر      کارايیآمادگی ، شمار اسلحم   میزان جنگی، میزان هاي  سالح، ر ش

  ( 3ص  4نمونم ج 

 :ندفرمايیم العالی( )مدرلم اي حضر  اماع خامنم 

 شرناخت  در اگر ترديد بد ن   کندهر  مان دشمن خاصی، ج ان اسالع   مسلمین را ت ديد می در

 مصرمم  امرر    ما   شد خواهد تحمیل مسلمانان بر ناپذيري جبران هايخسار  شود، اشتباه دشمن

 اسرالع  ج رانِ  برراي  آن اترالي  حد در را شناسی تکلیف   شناسی دشمن توجم، هوشیاري، هستیم

ديردار  در  العرالی  مدرلرم لت مسلمان ايران تدارک ببینیم )بیانا  فرماندهی معظم کرل قروا   م  يژه بم

 ( 48/40/1381جمعی ا  ر حانیون )

همواره تالش در شناسايی تغییرا  موضوتا  در حاه ر ور   ر ندهاي کلیدي دارد کرم   ،یدبانيد

هراي جديردي را نسربت برم ت ديردها         تواند مفر ضا  گذشتم را بم چالش کشیده   ديردگاه می

هاي آينده م یا کند  هر تغییري در محیط خارجی   فعالیت يک نظراع همرواره برا تالئرم        فرصت

ها داشت  ايرن تالئرم ممکرن اسرت کرم       اي نسبت بم آن است کم بايد نگاه تیزبینانمهمراه  یهاي پیاع

ها سخت باشد(  يا ممکن است باتر  سرردرگمی شروند)تحلیل     خیلی ضعیف باشند)شناسايی آن

شده باشند)نشانگر تغییرا  حقیقی   درسرت در   ها سخت باشد(  يا اطالتا  غلط   دستکاري آن

 (312: 1337 و،ید( )لنباشن انمحیط فعالیت سا م

برر اشررا  اطالتراتی      تأثیرگذاري بم دلیل  براي نیر هاي مسلح ديدبانیالگوي راهبردي طراحی 

، ا  سروي  نیر هاي مسلح ا  اهمیت بسیار  يادي برخوردار اسرت  جلوگیري ا  غافلگیري راهبردي

 العرالی(  )مدرلرم انقالب  معظمها   منويا  رهبر نیا مند مطالعم   شناخت ديدگاهطراحی اين الگو  ديگر

  نمرود کرد اسالمی   بومی طراحی   ايجاد ياي پايدار، مبتنی بر ر تا ا  اين منظر بتوان سامانم است
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 العرالی(  )مدرلمهد  تحقیق شناسايی الزاما  ديدبانی بر اساس منويا  فرماندهی معظم کل قوابنابراين 

 است 

 مباني نظری

  شناسي:پیشینه 

هاي متعددي در داخل   پژ هش 2  پويش افق 1پويش محیطی هاي کلید اژهدر حو ه ديدبانی با 

  اند پرداختمکم برخی ا  آن ا بم بیان الزاما  ديدبانی  خارج ا  کشور انجاع شده است

مبانی   : ديدبانی»ها با تنوان ها   پايگاهخزائی در فصل هفتم کتاب ديدبانی؛ مفاهیم، ر ش

هاي مختلف درک جنبم (36: 1377ناع،)بی، ملز ما  ديدبانی را برشماري نموده است «مفاهیم

مناسب براي شناخت  سا  کارگیري، ايجاد ريزي   تصمیممحیط، انتقاه اين درک بم ر ند برنامم

ملز ما   ا جملماطالتا   آ ري جمعهاي مختلف براي محیط، همکاري   تعامل بین بخش

 باشد  ی میخزائديدبانی ا  ديدگاه 

-( برخرری ملز مررا  ديرردبانی را بیرران نمرروده  1333چرران  ي چررو در مقالررم هنررر ديرردبانی)  

 بررم تررواملی چررون  ابسررتگی سررا مان بررم محرریط، پی یرردگی ،  ي(Choo,1999:22) اسررت

   تغییر توجم نموده است  محیط،درک مديران ا  محیط   نرخ

ديردبانی پرژ هش   در حرو ه  العالی( )مدرلمبیانا    منويا  مقاع معظم رهبريمضمون تحلیل  در حو ه

 مشابم انجاع نشده است  

 مفهوم شناسي: 

شناسايی  باهد ديدبانی در معناي تاع تبار  است ا   ير نظر داشتن يک حیطم خاص 

هاي آتی موجود در آن  ديدبانی تال ه بر حیطم آينده، براي موضوتاتی کم در  ها   فرصت چالش

تعیین  منظور بم خصوصاًشود  ديدبانی  باشند، نیز انجاع می هاي فعلی می مجا ر   مانی با پارادايم

ها بسیار  آن براي راه نقشمتمیق   ت یم سناريو يا   تحلیل تجزيمهاي کلیدي ج ت انجاع  ا لیم حو ه

 (81: 1370فر،  ر يکرد مفیدي است  )ملکی

 ا تأثیرپردا ش   انتقاه اطالتا  درباره  ،آ ريجمع ،يیشناسا نديا  فرا است تبار  یدبانيد

 ا  مند  نظاع وستمیپ یدباني، دشده گرفتم ما ی  تصم شده استفاده هايطرح يبر ر  یخارج طیمح

                                                           
1 -Environment Scanning 
2 -Horizon Scanning 
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کسرب   يبررا موقرع   برم   مرثثر   يرگیمی  بم تصم کندیم يریسا مان در برابر رقبا جلوگ يرغافلگی

 (Hough,2004:783) .کندیکمک م يبرتر

 بم کمک براي است محیط اطالتا  ا  استفاده ييک فرايند مديريتی در  مینمتنوان  بم یدبانيد

 ,Zhang.et.al) آن  ا  اسرتفاده     تحلیرل  تجزيرم  اطالترا ،  کسرب : مثلفرم  سم با گیريتصمیم

2010:67) 
-بررم  توانررد یاست کم مر  یدر حو ه موضوتات یاطالتا  خارج یکشف ارتباط در ن یدبانيد

   ردادهاير  صیبرر ر ي ترشخ یدبانيبگرذارد  د تأثیرسا مان  ريگیمیتصم انيوه بر جربالق طرور

 ينرده يآ توانرد یکم مر  کندمی تمرکز ايبالقوه هاي  دشواري هاتیموقع ش،يدایر ندهاي در حاه پ

ر نرردها   ر ابررط    دادها،ير )ر  شرده  گرردآ ري کنرد  اطالترا     رییر سا مان را دستخوش تغ کي

آن، ا   ری  تفررس  رلیر ترا پرا ا  تحل   ردگییسا مان قرار م ديیکل رانيمد اری( در اختسا مانی بر ن

ن ا  یاسررتفاده کننررد  هم نرر    نردهآي هرايدر برنامم تيرمدي راهنماي تنوانبم آمده دست بم جينترا

   یخرارج  دهايير سا مان در پاسر  برم ت د   کينقاط ضعف   قو   یابياطالتا  براي ار  رنيا

 یگررردآ ري   بررسرر   ؛يیبررراي شناسررا   یر شر یدبانيد قت،ی  در حقشودمی استفاده هافرصت

 ,Alberight)  هاسررتريگیررمتصررمی   هررابرنامررم ر ي بررر مررثثر توامررل ياطالترررا  دربرراره

2004:40) 
-یتحروال  مر   نير تحوال  بالقوه م م است، ا میا ل هاينشانم صیتشخ ينظاره منظم برا کي یدبانيد

تحروال ، مشرکال  مرزمن، خطررا         ريسرا  اير  هرا ( ، ر ندها، گسستمیا ل اي)فیضع هاينشانم توانند

 یدبانير   دبردیم سثاه ريگذشتم را   يها فرض شیپباشد کم  یتفکر فعل میمسائل در حاش ا جملم دها،يت د

خراص برر اسراس     نرم ی م کير اطالتا  در  يمحد د برا يجستجو اي  با   یکامل اکتشافطور  بمتواند  می

ممکرن اسرت    يزیر آن م ثابت است، چم چ نییتع يتالش برا نيمربوطم باشد  ا في را ايها  اهدا  پر ژه

 ,Van.Rij)  کنرد یمر  رییر اسرت تغ  ثابرت  لی تحل ميتجزتحت  یافق  مان انيکند،   آن م در جر رییتغ

2009:16) 
 نرده، يمحتمرل آ  هراي شررفت ی  پ هرا  فرصرت  دها،ي(، ت دندهآي)بالقوه مشکال  مندنظاع یبررس

 یدبانير آن  د يبررا  يزرير قررار دارنرد   برنامرم    يتفکرا  جار میکم در حاش یموضوتات نیهم ن

،  یطرورکل  برم   کنرد یکا ش م يرا همانند ر ندها   مشکال  جار رمنتظرهی  غ ديموضوتا  نوپد

 (Van.Rij, 2009:17) .شواهد ب بود ببخشد يرا برمبنا هااستیس يداريپا اردد یسع یدبانيد

 الزاما  ديدبانی 
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توان بم موارد  ير آن ا می ا جملمتعیین الزاما  ديدبانی بستگی بم توامل بسیاري دارد کم 

 کرد:اشاره 

 ابستگی سا مان بم محیط  

 محیط پی یدگی 

 درک مديران ا  محیط 

 تغییر نرخ  

  تنا ب 

 منابع بیر نی 

 آ ري اطالتا  بیر نی میزان بودجم براي جمع 

  (اطالتا  کترابخانرم، مرکرز اطالترا ، مرديريت سوابق) اطالتا  در دسترسمنابع  

  ارتباطا  فنا ري اطالتا    کیفیت 

  ذينفعان خارجی 

 مقررا  قوانین  (Choo,2002) 

 مبانی   : ديدبانی»با تنوان  هاها   پايگاه؛ مفاهیم، ر شخزائی در فصل هفتم کتاب ديدبانی

 برشماري نموده است  گونم نيا، ملز ما  ديدبانی را «مفاهیم

 يژه در موارد مرتبط؛هاي مختلف محیط بمايجاد مکانیزمی ج ت تلفیق   نظاع بخشی درک جنبم  

 ها؛گیري بلندمد  سا مانريزي   تصمیمايجاد ررفیت انتقاه اين درک بم ر ند برنامم 

  اجرا، اطمینان  ها يریگ میتصماتطاي ا لويت نخست بم اين فعالیت تا ا  اثربخشی آن بر  

  حاصل شود

 ج ت  (تحقیقا  بنیادي، منابع انسانی    ) ها بخشي تعامل   همکاري با ديگر ايجاد  مینم

   ها   اطالتا  مفیددسترسی بم داده

 سا ي ر ندهاي گردآ ري   تد ين اطالتا    ارائم منظور هماهنگبینی فرد يا گر هی بمپیش

   آن بم مديران ارشد

 ها   تجارب گوناگون ج ت مشا ره   همفکري متقابلاي متشکل ا  تخصصبینی کمیتمپیش   

 ي گسترده هاي پژ هشی کم اجزاي شبکمتحقیقاتی   گر ههاي تلمی   ايجاد ارتباط با بخش

 ( 38: 1377)خزائی، .شوندديدبانی را شامل می
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 ،التاتی ط(  جود راهبرد سا مانی   راهبرد ديدبانی، نیا  ا1333چان  ي چو در مقالم هنر ديدبانی)

 (Choo, 1999:22را ا  ملز ما  ديدبانی دانستم است )  جود منابع ال ع   مديريتی يها یژگي 

 .مطرح نمود ريبم شرح   توانیرا م یدبانيالزاما  د یکل يبند دستم کيدر 

 1(1385نام،بی ) الزاميت راابرد 

 یرا ا  نگاه نيرا درک نموده   فضاي نو یج ان را ییتغ یستيبا ،یارشد مل رانيرهبران   مد 1

گسترده تلوع   فنا ري  هايشرفتیمدنظر قرار دهند  ر ور تصر اطالتا    دانش   پ نگرانِ کل

است کم قواتد  یخاص المللینی  ب یمل طيبم شرا دهی  شکل جاديدر سطح ج ان، در حاه ا

 . طلبدیرا م دييبا ي جد

 یخوب بم ،المللینیب یتی  امن یاسیضمن درک مناسب تحوال  س ،یارشد مل رانيرهبران   مد  2

را لما نموده    "یانقالب در امور نظام" میبر اساس مفاه ريگیشکل در حاه یدفات فضاي

 .رنديآنان را بپذهاي  ميپارادا

   هاميپارادا يریگ است کم بر شکل يیرهایجامع ا  تماع متغ یمستلزع داشتن درک ديدبانی نديفرا .3

قدر  ادراک،  ديم م، با نيتحقق ا يدارند  برا یتوج  قابل تأثیربر سا مان مثثر  را ییتغ

 (1333پر رش داد )ا لسن ،  شیا پ شیباطالتا  را  يآ ر   جمع یشناخت ،یتجرب يها م ار 

 خود را مورد ندهيگذشتم، حاه   آ دا يت د نده،يبا نگاه بم آ ، يراهبرد رانيرهبران   مد .4

  تدع ننديرا برگز یر شن یدفات استی  س یمل تیقرار داده   راهبرد  امن ی  بررس يیشناسا

  .ردیبگ نمی م نيکشور در ا کيابتکار تمل را ا   تواندیامر، م ناي بم موقع  بم حیتوجم صح

   قی  راهبرد تلوع   فنا ري )تحق ،یراهبرد صنعت دفات ،یراهبرد دفات ،یمل تیراهبرد امن .0

در  ها يتوانمندبرخوردار باشند  توسعم  یدبانيد نمیدر  م ج تی احد   هم شيتوسعم( ا  گرا

 .است نگرانمندهيبلندمد    آ ینگاه ا مندیحو ه ن نيا

را  یجامعم اطالتات جاديدر ا یکپارچگي   یهماهنگ ،ی  اجتمات یفرهنگ هايرساختي  .6

  دينما یبانیپشت

 

 

                                                           
   ابسرتگی    هرا  مشراب ت با توجم بم برخی  در فضاي سايبر نوين يها جنگالزاما  خالصم    يرايش شده ا   - 1

 سامانم ديدبانی بم فضاي سايبر
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 یالزاميت سيزمين 

هستند  یفرا سا مان   یسا مان یهماهنگ ا مندیمسلح ن ر هايی  ن یکل صور  بمبخش دفاع  .1

  .دينما یسامانده یرا در سطح مل یدبانيد فمیتا  ر

است  افراد شاغل در  ر هایآن ن تیا  کم شیب بانیديدر سامانم د یانسان ر يین تیفیک تیاهم .2

(، ي  سواد فنا ر یال ع )سواد اطالتات هاي  آمو ش ال یافرادي داراي تحص ديحو ه با نيا

  نگ داري  تیباشند  انتخاب، ترب ی  تجربم تمل یخالق، باهوش، داراي پشتکار تال نیهم ن

 .مسلح در کشورهاي مختلف است ر هايین یچالش اصل يیر هاین نیچن

  الزاميت فنيورانه

 بانیديدر د گذارتأثیر هايفنا ري نيتر م م ا جملم توانیرا م ی  ارتباط اطالتاتی هايفنا ري •

 .دارند نقش اطالتا    هاپردا ش   انتشار داده ،يآ ر جمعدانست کم در 

 يربرداريتصو يفنا ر   

 شنود يفنا ر  

 يرادار يفنا ر  

 پردا ش اطالتا  رهیذخ يفنا ر   

 اطالتا    ارتباطا  تامنی هايفنا ري  

 ی  اجتمات ینترنتيا هايدر شبکم کا يجستجو   داده يفنا ر 

 العالي( )مدظلهیا خامنهامام  ۀاندیش

 :گرددارائم می العالی( )مدرلميااماع خامنم اي ا  بیانا در اين بخش گزيده

 یآميدگ    يریاوش

: نیر هاى ندفرمايی  م دیتأکمسلح  ير هاین یآميدگ    يریاوشبر   العالی( )مدرلمايخامنم اماع
مسلح جم ورى اسالمى در شرايط فعلى کم هنو  صلح کامل استقرار نیافتم است، بايد هوشیارى   

حفظ    -ا  همم  تر يفور -ا  آمو ش   تمرين    يا لحظمآمادگى کامل خود را حفظ کرده، 
 مراقبت   اند مورفغفلت نور ند   فرماندهان ارتش   سپاه  دعحراست ا  سنگرهاى خطوط مق

قرار دهند  )حفظ آمادگی ر می در همم شرايط(  ها تيا لوريزى در اين موارد را در صدر  برنامم
 (34/46/1367)بیانا : 
امکانا  خود متوجّم شما است، شما حق  ي  ر     ر با همم يایقدر ، دن يایدن کم ی قت

 (1334/ 14/47  )بیانا : ديخواب بر  ديحق ندار د،یچُر  بزن ديندار
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بردخواهان   يها ناکاع ماندن توطئم یا  شر ط اصل ياریدشمن   هوش آلود غرض ا ین شناخت
 (1383/ 42/ 14است  )بیانا   ینظاع اسالم

توانرد ا  را ا  بسریارى    آمادگى   هوشیارى   حسّاس بودن يک ملت در قباه شرايط، مى نفا
 چروب  کرم  هم نران  خورنرد؛  مرى  را خرود   هاىغفلت چوب ها ملت  دارد نگم محفوظ هاا  آسیب
 (17/11/1374:  بیانا   )خورند مى را خود هاىاختال 

 (27/11/78حوادث را بايد رصد کرد ) بیانا :  هوشیارانم

   یقردر  دفرات   شيشردن   افرزا   يرا در گر  قو یا  انقالب اسالم ديانقالب رفع ت د رهبر
  :ندفرمايیمقابلم با دشمنان دانستم   م يبرا جانبم همم یآمادگ

باشد، اين است کم برادران نیر هاى مسلح جم ورى اسالمى بايرد   مربوط بم آينده مى آن م  لى
قوى بشوند   قدر  دفاتى خود را باال ببرند  اين، د  کلمم حر  است؛ اما پشت سر اين حرر ،  

کشرور    هزاران تالش قرار دارد  اگر تالش نکرديم، آن د  محقق نخواهد شد   اگر نشد، ملت   
اع، بايرد برر    کم من اسرتنباط کررده   گونم آن، ت ديد خواهد شد  مان یاسالم  نظاع جم ورى  انقالب

طبق ف م خودع تمل بکنم   اين تکلیف شرتى من است   در نیر هاى مسلح، هرر کرا موررف    
  افرزايش قردر  دفراتی( )بیانرا :      جانبرم  همرم است کم بر طبق همین ر اه تمل بکند  )آمادگی 

40/48/1367) 
است  مسلمان آن نیست کرم   مسلمينى، اوشیيرى و آميدگى  ى الزمهتکرار شده است کم  بارها

جويى باشد؛ بلکرم مسرلمان آن اسرت کرم      بنشیند تا خطر ا  را غافلگیر کند   سراسیمم دنباه تالج
( 64-)االنفراه  « تطعتم من قوّة   من رباط الخیرل   اتدّ ا ل م ما اس»قرآن کم فرموده است:  حکم بم

کنرد  مرا بخصروص برم خراطر ت ديردهايى کرم نظراع          خود را ا  پیش در حد اتالى توان آماده مى
جم ورى اسالمى   کشور تزيزمان همواره پیرامون خود داشتم است   امر   هرم دارد، بايرد ايرن    

ى ا ه، ارتش    نظامى، در درجم ا لحاظکنیم   را بم معناى دقیق کلمم بف میم   تمل« اتدّ ا»حکم 
سا مانى اين  ا لحاظى ارتش   سپاه  سپاه   سپا آحاد مردع بايد آمادگى داشتم باشند  چون  ریفم

ى ا ه قرار دارند؛ امرا دفراع   پشرتیبانى   کمرک برم ارترش   سرپاه،         گويیم در درجم است، لذا مى
توانند دفراع کننرد  )بیانرا :     هايى کم مى حاد ملت؛ آنى آ ى همم است  بسیج، يعنى مجموتم  ریفم

24/3/63) 
آحاد ملت  ریفم دارند آگاهى   هوشیارى خودشان را نسبت بم مسائل کشور   مسرائل   ى همم

هراى دشرمنان درسرت توجرم کنیرد  ا          توطئم ها خباثتبیشتر کنند  بم  ر   ر  بمانقالب   اسالع 
ى کم منتظر فرصت است تا ضربت بزند، غفلت نکنید  بدانید کم امر   برا توکرل   ا کرده دشمن کمین



 )مد رلم العالی(بررسی الزاما  ديدبانی براساس بیانا  مقاع معظم رهبري   301 

توانرد ايرن راه      با  حد  کلمم   با حرکت پشت سر مسئوالن است کرم ملرت ايرران مرى     خدابم 
 (3/0/1384پُرافتخار را ادامم بدهد   بم هد  برسد  )بیانا :  

 یشنيس دشمن
مردع   توجم   يریاوش،  دشمن يیشنيسي يمسلح برا ير هاین یقانون هايتیمسئول ضمن

 یجامعم اطالتات جاديا یاصل يها مثلفما   یرامونیپ طیبه مح تیحسيسدشمن    يهاآن ا بم تالش
نمودن دشمن  وسيمأ  موجب  ير  یحو ه رمز پ نياست   ارتباط متقابل مردع   مسئوالن در ا

  .است
داشتم  در مقيبل تحرك دشمن حسيسیتخود را حفظ کنند    اوشیيرى اطالعيتىبايد  مردع

دهد   بم میزان  باشند  در نظاع جم ورى اسالمى، حضور تظیم مردع، اقتدار ال ى را نشان مى
 هاىکند؛ اما اين نکتم بم معناى آن نیست کم تحرکا  دشمن   خباثت  يادى دشمن را مأيوس مى

 آن م  کند متوقف را خود هاىتوان انتظار داشت کم دشمن خباثت است؛ خیر، نمى هشد تماع ا 
   کنید قوى را مردع با ارتباط  است مردع اوشیيرى دهد، ادامم نتواند دشمن کم شود مى موجب
 (17/4/1367: بیانا   )دهید قرار خود کار  ى سرلوحم را باخدا ى رابطم   تقوا   اخالص

بدانند کم آمادگى   هوشیارى براى دفاع،  ايدب -مخصوصاً نیر هاى مسلح -ى آحاد ملت همم
ى تظیم ملت   سربا ان   مدافعان انقالب، سپاه پاسداران  است   در اين مجموتم ینشدن تماع

ى نیر هاى مسلح  اى دارد  بسیج، در سرتاسر کشور هوشیار باشد  همم انقالب اسالمى جايگاه  يژه
ى انتظامى بايد هوشیار باشند  همم بايد هوشیار باشند؛ اما بسیج، احتیاج بم ارتش، سپاه   نیر ها

 (23/7/1367مضاتف دارد  )بیانا :   هوشیارى
دشمنان  هايدر مقابل توطئم ير  یرا ال مم پ یدبانيد زین یمعظم انقالب در بعد فرهنگ رهبر

دشمن  هايتیفعال يیشناسا يبا  برا یمستمر با چشمان یدبانينظاع را بم د نی  مسئول نددانیم
 .خوانند یفرام

را بايد با  کرد   صحنم را شناخت  در جنگ نظامى هم، هر طرفى  ها چشمجنگ نظامى،  مثل
  بد ن دانستن  ضعیت دشمن، چشمش را ببندد، سرش را پايین   بينى شنيسييى و ديهکم بد ن 

طور است  اگر ندانید کم  فرهنگى هم، همینبیندا د   جلو بر د، شکست خواهد خورد  در جنگ 
ى فرهنگى دستور نگیريد، يا ا  ا   داند، فرمان نبريد، ا  فرمانده يا ا  آنکم مى کند، دشمن کار مى

را درست انجاع ندهد، پشت سرش شکست  یده سا ماننیر ى شما استفاده نکند   مانور   
 (12/2/1363است ) بیانا : 

آن حساس بشرويد     ير  همدهد، شما  نشان مى  آن حساسیت ير  دشمنچیزى کم ديديد  هر
بینید دشمنان خبی ، نسربت برم ملرت       کم مى خواهد رخنم کند   قتى مى نجايا ابف مید کم دشمن 
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کنند، بدانید کم دشمن ا  پايبندى مردع برم انقرالب      انقالب   پايبندى مردع بم انقالب تبلیغا  مى
هاى انقرالب   هوشریارى      ترسد  حضور شما در صحنم هاى انقالب مى ها در صحنم حضور آن ا 

 (8/3/1363، دشمن را مأيوس خواهد کرد  )بیانا : تان یآمادگ
 اي  دشمنشنيخت ابزار و شیوه

آمراده   دير شناخت   ضد آن سرالح را با  ديشناخت، ابزار   سالح ا  را با ديمقابل را با ي جب م
 (20/6/34کرد  )بیانا :

دشمن، کشرور   تی  در مقابل فعالمیجلوتر ا  دشمن حرکت کن ديبا شمیهم ها يزير در برنامم ما
 (1/1/32در حاه انفعاه بم سر ببرد)بیانا :  دينبا

نقشرم برم    نير در مقابل ا ریامکان تدب م،یدشمن را شناخت ي   اگر نقشممیدشمن را بشناس ي نقشم
کرردن   دای جود نخواهد داشت؛ در پ ریامکان تدب م،یدشمن را نشناخت ي اما اگر نقشم د؛يآ ی جود م

 (  18/3/32 ) بیانا : مکنییدر تملکردِ خودمان اشتباه م م،کنییراهِ خودمان اشتباه م
 (13/11/34شناخت  )بیانا :  ديا  را با يها یشناخت، هم دشمن ديدشمن را با هم

شرناخت؛ ا    دير دشرمن را با  يها لمیشناخت، ح ديدشمن را با يشناخت، ابزارها ديرا با دشمن
 (21/3/32) بیانا : شود؟یکجا  ارد م

 ( 13/3/33 ) بیانا : دیى دشمن را ف م توطئم ديرا شناخت، با دشمن

 بصیرت

با دشرمن   يریاست کم شما خط درگ نيا يبم معنا ها د ران ي د ران   در همم نيدر ا ر یبص
 کننرد؛ یرا اشرتباه مر   يریر درگ ي نقطرم  هرا  یاست؟ بعضر  يریکجا با دشمن درگ د؛یده صیرا تشخ

آنجرا   سرت، یکم آنجا دشرمن ن  يا نقطم کيبم سمت  کنندیخودشان را آتش م ي خمپاره   توپخانم
 ( 31/ 24/8: انا د ست است  )بی

هسرت کرم    يیزهرا یچ کير اگر بخواهیم بصیر  پیدا کنیم، بايد چشم را با  کنیم؛ بايد ببینیم   ما
: بیانرا     )کنریم است  اگر ما ا  آن ا سطحى تبور کنیم، آن را را نبینریم، طبعراً اشرتباه مری       دنيد قابل

4/7/1373) 

  شناسي روش

 شرربکم    1مضررمون  رلیا  ر ش تحل رق،یپاسر  دادن برم سرثاال  تحق يبرا ق،یتحق نيدر ا

 ا  ترروان یمر  دهير پد کير  یسرت ی  چ يری چرا حي  تشر يیشناسا يشود  برا می استفاده 2هامضمون

 رلیر اسررتفاده نمررود  تحل   هرا  مضرمون ا  شربکم   تروان یم یچگونگ حيتشر يمضمون   برا لیتحل

                                                           
1 - thematic analysis 
2 - thematic networks 
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  مررتن در سررطوح مختلررف اسررت؛ شرربکم      رکير برجسررتم   نیبم دنباه استخراج مضام مضمون

    هاست مضمون نيا می  ترس یساختارده لیبم دنباه تس  زین ها مضمون

بنردي مضرامین سرطوح    سلسلم مراتبی مضامین   گرر ه  یده سا مان  يژگی کلیدي اين ر ش،

 ج رت توانرد  ها   ايجاد مضامین سطح باالتر ا  آن ا است  پژ هشرگر مری  خوشم در قالب تر يینپا

مضرامین، ايرن    مضامین شناختم، ا  چ ار يا پنج سطح استفاده کند  پا ا  ايجاد قالرب  یده سا مان

مرتن برراي پژ هشرگر     شود تا جرايی کرم درک کراملی ا    پیوستم، با بینی   اصالح میطور  بمقالب 

حذ    يا مضمون جديدي را اضافم  توان مضمونی رافراهم شود  ج ت اصالح قالب مضامین می

 تغییر داد  مراتب سلسلمجايگاه آن را در  توان قلمر ي مضمون   سطح  کرد  هم نین می

کنرد: الرف(   یمنرد مر  را نظراع  لير ذ هراي  مضمونمشخص،  ر يم يک اساس برها شبکم مضمون

 يهرررا موجررود در مررتن(؛ ب( مضررمون يرردی)کرردها   نکررا  کل 1یاصررل يهررامضررمون

( (؛ جیاصررل هرراي   مضررمون  صی  تلخرر  ربیر ا  ترک آمرده  دسرت  برم )مقروال    2دهنرده  سا مان

( کررل  کير تنروان   برم اصوه حاکم برر مرتن    دهرنیدربرگ یتالهراي  مضمون) 3ریفراگهراي  مضمون

برجسررتم   ي هراکم در آن مضرمون شوندیشبکم رسم م يهانقشمصور   بمها مضمون نيا سپا.

 شود یآن را نشران داده مر رانیسرم سرطح همرراه برا ر ابرط م رنيا  ا رکيهرر 

 قير برا موضروع مطالعرم ا  طر    تبطمر انا یب يپژ هش، جستجو ناي در هاداده يگردآ ر ابزار 

 ،شناسری  محریط  ر ،یبص ،شناسی دشمن مرتبط با  اژگان بیانا بود  ابتدا  يمقاع معظم رهبر تيسا

، دير گرد يگرردآ ر  1330ترا سراه    1367ا  ساه  مراقبت ،یدبانيد ،يهوشمند ،یآمادگ ،ياریهوش

ا  آن را   مرتن  ترکیب   ادغراع    متن تشريح   تفسیر، توصیف متن تجزيم  سپا طی سم مرحلم  

  (مضمون فراگیر 6،   مضمون سا مان دهنده 14، اصلی مضمون  44تعداد استخراج گرديد، )

-یم لیتشک مديران سطوح راهبردي نیر هاي مسلح  نفر ا  فرماندهان  84ما را يجامعة آمار

هاي اين افراد ا  میان فرماندهان   مديران سطوح راهبردي کم داراي سابقم کاري در حو ه  دهند

 جامعة با توجم بم حجم  اند شدهاند انتخاب   ديدبانی بوده پژ هی آيندهاطالتاتی   آشنا با مفاهیم 

نفر ا   04    با توجم بم جد ه مورگان، تعداد يبر اساس قواتد آمار شده انجاع  محاسبا   يآمار

 .پژ هش انتخاب شدند ينمونة آمارتنوان  بمفرماندهان 

                                                           
1 -basic themes 
2 - organizing themes 
3 - global themes 
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مورد جامعم نمونم  دگاهيدگويم ا    44مضامین احصاء شده در قالب يک پرسشنامم با در پايان  

  قرار گرفت يبندرتبم

 يقرار گرفت  چون مقدار آلفا موردسنجشکر نباخ،  يآلفا بيپرسشنامم با استفاده ا  ضر يیايپا

 8/4ا   تر بزرگمقدار  نياست   ا 37/4محاسبم شد برابر با  Spss افزار نرعکر نباخ کم توسط 

 .برخوردار است یمناسب يیايپرسشنامم ا  پا نيبنابرا ؛باشد یم
 سا مان دهنده   مضامین فراگیر مضامین کر نباخ يآلفا  :1 جد ه

 کرونبيخ  آلفي مضيمین  فراگیر کرونبيخ  آلفي مضيمین  سيزمين دانهه

 48374 الزاما  اطالتاتی 48374 شناسی دشمن

 - آمادگی
 الزاما  مديريتی

48331 

 48774 مديريت

 - الزاما  اتتقادي - داري دين

 48327 الزاما  اجتماتی
 الزاما  اجتماتی

48371 

 48380 جانبم همممشارکت 

 48732 هوشیاري

 الزاما  راهبردي

48368 

 48313 نگاه راهبردي

 48327 شناسی محیط

 48303 داشتن بصیر  48303 داشتن بصیر 

 يیر ا نییتع يپرسشنامم ا  ر ش اتتبار محتوا استفاده شده است  برا يیاتتبار   ر ا نییتع يبرا

اصالح  شن ادشدهیپشد  در مرحلم بعد موارد  یتوسط خبرگان   کارشناسان بررس میپرسشنامم ا ل

  ديگرد نيتد  يی  پرسشنامم ن ا
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 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
تجزيرم     مرحلرم  سرم  در هرا داده یفر یک لی،تحلMaxQDA افزارپژ هش با استفاده ا  نرع نيدر ا 

 يريتصرو  ،درن ايرت صرور  گرفرت      مرتن  ترکیب   ادغاع   تشريح   تفسیر متن، نتوصیف مت
 ارائم شد  موضوعا   ینیت

است کم ا  طريق  فرايندي،  موجررود در مررتن يرردیکرردها   نکررا  کل:  توصیف متن تجزیه و
 مضامیناين مرحلم،  ر،دشوندها کشف میها در دادهابعاد آن ها   يژگی شده شناسايیآن، مفاهیم 

با   گردداستخراج میبندي اطالتا  بخش سیلم  بم، يدبانیا لیم اطالتا  در خصوص پديده د
 توجم بم محد ديت صفحا  مقالم فقط بخشی ا  بیانا  ذکر شده است 

(العيلی )مهظلها  بیينيت اميم خيمنه تجزيه و توصیف متن کهگذار نمونه  :2جهول  

 شنيسه گزاره)متن بیينيت(  مضيمین

ا  شناختن دشمن، شناختن دشمنی   ر ش دشمنی کردن ا ست  اگر انسان تر  م م هوشیاري

شود، حواس خود را جمع خواهد کرد  همم، دشمن  بداند دشمن ا  چم راهی  ارد می

  ( 1/3/71شناسند ) بیانا :  را می

R17 

 R18 ( 1/3/71شناسند ) بیانا :  همم، دشمن را می               ا  شناختن دشمن، تر  م م شناسی دشمن

ر ش شناخت 

 دشمنی

 R19  ( 1/3/71شناسند ) بیانا :  همم، دشمن را می               ا  شناختن دشمن، تر  م م

 شناسی دشمن

 

ي ا  را دانست  امر   دشمنان بیر نی ما هم  ا ه دشمن را بايد شناخت، بعد بايد نقشم

کنیم؛ افق  ي خودمان را تعريف می سالم پنج هاي سیاستبراي ملت ايران نقشم دارند  ما 

کنیم؛ براي اينکم راه خودمان را مشخص کنیم   سالم را تعريف می اندا  بیست چشم

طور؛ ا  هم براي ما برنامم دارد؛ ا  هم سیاستی دارد  بايد سیاست  دشمن ما هم همین

  (78/ 16/2ا  را بشناسیم ) بیانا : 

R20 

ي  شناخت نقشم

 دشمن

 R21 (78/ 16/2بايد سیاست ا  را بشناسیم ) بیانا :            شمن را بايد شناخت، ا ه د

شناخت سیاست 

 دشمن

 R22 (78/ 16/2بايد سیاست ا  را بشناسیم ) بیانا :            ا ه دشمن را بايد شناخت، 

 برناممشناخت 

 دشمن

 R23  (78/ 16/2بشناسیم ) بیانا : بايد سیاست ا  را            ا ه دشمن را بايد شناخت، 

دشمن خطا نکنیم  لذا بصیر  ال ع است، تبیین ال ع است  )بیانا :   در شناخت شناسی دشمن

17/0/1377)  

R24 

)بیانا : دشمن خطا نکنیم  لذا بصیر  ال ع است، تبیین ال ع است    در شناخت بصیر 

17/0/1377)  

R25 
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پاسداشت انقالب   پاسداري انقالب، شناخت دشمن است؛ دشمن يک بُعد ديگر ا   شناسی دشمن

شناسید؛ دشمن استکبار ج انی است کم مظ ر  را بشناسیم  البتّم شماها دشمن را می

هاي خودفر ختم   هاي مرتجع   آدع کاملش هم، آمريکا است   تواملش هم رژيم

شده است؛ بايستی  اختمالنّفا   مانند اين ا هستند؛ دشمن براي شما شن هاي ضعیفآدع

نقاط ضعف معرفتی   تملی -ا  اين شناخت استفاده کرد  نقاط ضعف دشمن را 

کم احتیاج دارند اين مطلب  هايی انسانبايد شناسايی کرد   اين ا را بم رخ  -دشمن را

  (20/6/34بم رخ آن ا کشیده بشود، کشاند ) بیانا : 

R26 

 

دهی  فرآيند ربط آمده دست بم تري کلیمقوال   ،یلاصرهراي  مضرمون صی  تلخر ربیا  ترک
در اين مرحلم،    ابعاد است  هاي  يژگیدر سطح  مضامین،   پیوند دادن  مضامین ديگربم  مضامین
 اي در مورد ر ابط ايجادتا دانش فزاينده شده تد ين   بندي دستم ،مرحلم قبلحاصل ا   مضامین

  گردد
 العيلی( )مهظلها  بیينيت اميم خيمنه تفسیر متنتشريح و حيصل  کهگذار  :9 جهول

مضامین  سا مان  اصلی مضامین شناسم

 دهنده

 کد 

 مضامین  

R7,10,18,20,24,26,29,32,37
,41,44,53,55,58, 

R60,62,67,79,80,86,93,113,

128,138,146 

 شناسی دشمن شناخت دشمن

 

1 

R28 شناخت نقاط ضعف تملی 

R27  معرفتیشناخت نقاط ضعف 

R31, R81  شناخت ابزار   امکانا 

R21,38,54,56,61,144,147 شناخت نقشم دشمن 

R42  R23,124, R22  شناخت هد / برنامم/ سیاست

 دشمن

R19,57,68,66,143 شناخت ر ش)شگرد( دشمن 

R14,30,120,145 درک نیا  دشمن 

R13,R12 تحلیل فعالیت دشمن 

R49  دشمنشناخت جب م 

R16,33,59,94,148  ، شناخت کید، مکر، حیلم

 توطئم   فتنم دشمن
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R48 رصد مستمر دشمن 

R36,37,69,87,97,100,118 /2 هوشیاري هوشمندي بیداري 

R6,15,17,35,73,76,83,90,88
,96,99,104,109,112,114,115 

R117,121,122,123,125,127 

 / آگاهی هوشیاري

R8,9,70,71,74,75,77,87,92,
111 

 3 آمادگی آمادگی

R95 4 الزاما  مديريتی اهتماع مسئولین 

R119  داشتن برنامم   هد 

R129  موقع بماقداع 

R109  داشتن اخالص، تقوا   رابطم

 باخدا

 0 الزاما  اخالقی

R85,135 6 الزاما  اجتماتی شناسی موقع 

R89 بودن درصحنم 

R76,110 حساس بودن 

R91,116,149 احساس مسئولیت 

R43 8 نگاه راهبردي شناسايی نزديک 

R137  شناسايی ا  د ر 

R134 هاي د ردستنگاه بم افق 

R102 بینی پیش 

R4,25,34,48,84,103,105,10
6,107 

 7 داشتن بصیر  نسبت بم دشمن  بصیر 

R49,133 بصیر  بم پیرامون 

R50  امور جاريبصیر  بم 

R51,52 بصیر  بم میدان تمل/جب م 

R39, 63, 130,140,142 3 شناسی محیط شناخت محیط 

R40, 108 شناخت ترصم 

R45,101 شناخت صحنم 

R65,132,136  ها فرصتشناسايی 

R64,131,139  شناسايی ت ديدا 

R149 14 جانبم همممشارکت  نیر هاي مسلح 

R149   فرهنگی جامعم تلمی 
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در  کرل کيتنوان  بماصوه حاکم بر متن  رندهیدربرگ یتالهراي  مضمون :متن ترکیب   ادغاع

کند، را بم هم مرتبط میها  مضمونهايی(کم با در نظر گرفتن الگو، قضايايی)يا فرضیم انت ايی مراحل

-اي ا  ج ت شکلها، نمونمشناخت فرايند استخراج الگو   ر ش کدگذاري منظور بمساختم شد  

ديدبانی در جد ه  ير نشان داده شده فراگیر   نیمضام   سا مان دهنده  نیمضام، مضامینگیري 

 است 

ترکیب و ادغيم متن :4 جهول  

 پهيهه محور  مضيمین فراگیر مضيمین  سيزمين دانهه اصلی مضيمین

 شناسی دشمن شناخت دشمن

 

تی
التا

 اط
 

اما
الز

 

 

 

 

 

 

 

 ديدبانی 

  

 

 

 شناخت نقاط ضعف تملی

 شناخت نقاط ضعف معرفتی

 شناخت ابزار   امکانا 

 شناخت نقشم دشمن

 شناخت هد / برنامم/ سیاست دشمن

 دشمنشناخت ر ش)شگرد( 

 درک نیا  دشمن

 تحلیل فعالیت دشمن

 شناخت جب م دشمن

شناخت کید، مکر، حیلم ، توطئم   فتنم 

 دشمن

 رصد مستمر دشمن

 الزاما  مديريتی آمادگی آمادگی

 مديريت اهتماع مسئولین

 داشتن برنامم   هد 

R149 مسئولین نظاع 

R150 نیر هاي بسیج 

R91,116,149 آحاد مردع 

R82,98  حضور فعاه   مشارکت

 جانبم همم
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 موقع بماقداع 

 الزاما  اتتقادي داري دين باخداداشتن اخالص، تقوا   رابطم 

 الزاما  اجتماتی الزاما  اجتماتی شناسی موقع

 بودن درصحنم

 حساس بودن

 احساس مسئولیت

 جانبم همممشارکت  نیر هاي مسلح

 جامعم تلمی   فرهنگی

 مسئولین نظاع

 نیر هاي بسیج

 آحاد مردع

 جانبم هممحضور فعاه   مشارکت 

 هوشیاري هوشمندي بیداري/

ي
رد

اهب
  ر

اما
الز

 

 / آگاهی هوشیاري

 نگاه راهبردي شناسايی نزديک

 شناسايی ا  د ر 

 هاي د ردستنگاه بم افق

 بینی پیش

 شناسی محیط شناخت محیط

 ها فرصتشناسايی 

 شناسايی ت ديدا 

 داشتن بصیر  نسبت بم دشمن  بصیر 

 
صیر

ن ب
شت
 دا

 بصیر  بم پیرامون

 بصیر  بم امور جاري

 بصیر  بم میدان تمل/جب م

 



 
 1337،  مستان 87ساه هفدهم، شماره  -فصلنامم مطالعا  دفاتی استراتژيک   364

 

 ترسیمی الزاميت ديهبينی مهل: 8شکل

الزاما     با توجم بمردیگیصور  م مينظر نيتکو منظور بم یانيپا لی تحل ميتجزمرحلم  نيدر ا

 قيا  طر تيدرن ا  گرددیفراهم م مضامینا   تريديدگاه جامع انا ،یبتحلیل شده ا   احصاء

   مديران سطوح راهبردي نیر هاي مسلح  فرماندهان دگاهيا  د پديدار شده الزاما  نيپرسشنامم ا

  قرار گرفت يبندمورد رتبم
-مضمون 44 خبره، 04ا   شده يآ ر جمع يها با استفاده ا  پاس  قیبخش ا  تحق نيا در : بنه رتبه

 یفرا ان عي  درصد تو  ی، فرا انspss20افزار  با استفاده ا  نرعديدبانی  ن ايی الزاما  هاي

 مضامین يبند رتبم نسبت بم دمنياحصاء شده   با استفاده ا  آ مون فر اد،ي    ادي  یلیخ يها پاس 

 اقداع   نتايج آن در جدا ه ذيل ارائم گرديده است 
 یدبانيالزاما  د نیمضامدرجم اهمیت   0جد ه 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum سثاه 

Q16 50 4.77 0.509 3 5 

Q4 50 4.77 0.509 3 5 

Q14 50 4.75 0.437 4 5 

Q36 50 4.75 0.437 4 5 

Q5 50 4.75 0.519 3 5 

Q38 50 4.73 0.448 4 5 
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Q6 50 4.73 0.49 3 5 

Q13 50 4.71 0.605 3 5 

Q19 50 4.71 0.536 3 5 

Q20 50 4.71 0.457 4 5 

Q24 50 4.71 0.498 3 5 

Q8 50 4.71 0.498 3 5 

Q9 50 4.71 0.498 3 5 

Q29 50 4.69 0.544 3 5 

Q26 50 4.67 0.513 3 5 

Q40 50 4.67 0.513 3 5 

Q27 50 4.65 0.52 3 5 

Q30 50 4.65 0.556 3 5 

Q33 50 4.63 0.525 3 5 

Q35 50 4.63 0.595 3 5 

Q39 50 4.63 0.561 3 5 

Q7 50 4.63 0.525 3 5 

Q22 50 4.62 0.565 3 5 

Q3 50 4.62 0.599 3 5 

Q11 50 4.6 0.603 3 5 

Q17 50 4.6 0.534 3 5 

Q23 50 4.6 0.603 3 5 

Q10 50 4.58 0.667 2 5 

Q12 50 4.58 0.667 2 5 

Q18 50 4.58 0.537 3 5 

Q25 50 4.58 0.537 3 5 

Q1 50 4.56 0.669 3 5 

Q15 50 4.54 0.641 3 5 

Q37 50 4.54 0.576 3 5 

Q21 50 4.52 0.542 3 5 

Q34 50 4.52 0.7 3 5 

Q28 50 4.44 0.608 3 5 
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Q2 50 4.38 0.69 3 5 

Q31 50 4.31 0.579 3 5 

Q32 50 4.27 0.63 3 5 

در صدر  ابزار   امکانا شناخت  ،شناخت دشمن ،شناخت نقاط ضعف تملیطبق جهول فوق 

درجم اهمیت ار يابی  نيتر نيیپادر  بصیر  بم میدان تمل/جب م  بصیر  بم امور جاري جد ه   

 شده است  

 مضيمین الزاميت ديهبينی  بنه رتبه 6جهول 

 مضامین رتبم میانگین سثاه

Q4 23.48 شناخت دشمن 

Q16 23.48 شناخت نقاط ضعف تملی 

Q5 23.1  ضعف معرفتیشناخت نقاط 

Q14 23.08  شناخت ابزار   امکانا 

Q36 23.08 شناخت نقشم دشمن 

Q6 22.71 شناخت هد / برنامم/ سیاست دشمن 

Q38 22.69 شناخت ر ش)شگرد( دشمن 

Q8 22.33 درک نیا  دشمن 

Q9 22.33 تحلیل فعالیت دشمن 

Q13 22.33 شناخت جب م دشمن 

Q19 22.33  ، توطئم   فتنم دشمنشناخت کید، مکر، حیلم 

Q24 22.33 رصد مستمر دشمن 

Q20 22.31 آمادگی 

Q29 21.94  جانبم هممحضور فعاه   مشارکت 

Q26 21.56 /هوشمندي بیداري 

Q40 21.56 آگاهی هوشیاري / 

Q27 21.17 شناسايی نزديک 

Q30 21.17  شناسايی ا  د ر 



 )مد رلم العالی(بررسی الزاما  ديدبانی براساس بیانا  مقاع معظم رهبري   363 

 مضامین رتبم میانگین سثاه

Q7 20.79 هاي د ردستنگاه بم افق 

Q33 20.79 ینیب شیپ 

Q35 20.79 شناخت محیط 

Q39 20.79  ها فرصتشناسايی 

Q3 20.4  شناسايی ت ديدا 

Q22 20.4 اهتماع مسئولین 

Q11 20.02  داشتن برنامم   هد 

Q17 20.02  نسبت بم دشمن  بصیر 

Q23 20.02 بصیر  بم پیرامون 

Q10 19.67  موقع بماقداع 

Q12 19.67  باخداداشتن اخالص، تقوا   رابطم 

Q18 19.63 یشناس موقع 

Q25 19.63 در صحنم بودن 

Q1 19.25 حساس بودن 

Q15 18.87 احساس مسئولیت 

Q37 18.87 نیر هاي مسلح 

Q21 18.48 جامعم تلمی   فرهنگی 

Q34 18.48 مسئولین نظاع 

Q28 16.94 نیر هاي بسیج 

Q2 15.79 آحاد مردع 

Q31 14.25 بصیر  بم امور جاري 

Q32 13.48 بصیر  بم میدان تمل/جب م 

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

 بصیر  بم میدان تمل/جب م    بصیر  بم امور جاريدر صدر جد ه    شناخت ابزار   امکانا 

 درجم اهمیت ار يابی شده است  نيتر نيیپادر 
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آزمون فريهمن 8جهول   

N 05 
Chi-Square 380.548 
df 39 
Asymp. Sig. .000 

 380.548برابر با  آمده دست بمدهد  مقدار مجذ ر کاي  می آماري را نشان داري معنیاين جد ه 

بودن آ مون فريدمن بدين  دار معنی  (P < / 0/  قرار دارد )40است کم در سطح خطاي کمتر ا  

 شده مطرح سثاال متفا تی ا   بندي رتبمجامعم نمونم اتضاي بامعناست    بندي رتبممعناست کم 

 .دارند

  : پیشنهادو  گیری نتیجه
 نتیجه گیری-الف

هررد  ايررن تحقیررق شناسررايی الزامررا  ديرردبانی بررر اسرراس منويررا  فرمانرردهی معظررم کررل          
الگوي راهبرردي  هراي    شاخص ها مثلفماست  خر جی اين پژ هش بم تعیین ابعاد   العالی( )مدرلمقوا

 کند ديدبانی نیر هاي مسلح کمک می
برر اسراس   سثاه اصلی تحقیق است کم ، در راستاي پاس  بم اين تحلیل مضموناين پژ هش بر اساس 

 ؟ کدامندديدبانی  الزاما  العالی( )مدرلممنويا  فرماندهی معظم کل قوا

 تجزيرم   مرحلرم   سرم ی تمیق قرار گرفت   ط موردمطالعم  بیانا  ايشان  ها سخنرانی اين پژ هشدر 
  گرديد تبیین مدنظر ارائم   يالگو ،متن ترکیب   ادغاع   متن تشريح   تفسیر، توصیف متن

ايرن   اسراس  برر ، کنرد الزاما  ديدبانی را تبیین می خوبی بمبرگرفتم ا  بیانا  مقاع معظم رهبري مطالب 
اسرتخراج   ریر مضمون فراگ 6مضمون سا مان دهنده   تعداد   14تعداد ،یمضمون اصل  44الگو ا  تعداد

مرديريتی، اتتقرادي،   ، راهبرردي،  ا نرد  بنرابراين الزامرا  اطالتراتی    پردگرديد کم بم تبیین ديدبانی مری 
 باشند  می اجتماتی بعال ه بصیر  براي ديدبانی ضر ري

ت بتروان برم   ير کرم درن ا  اي گونم بمالزاما  اطالتاتی بیانگر شناخت دشمن ا  همم ج ا      ايا است 
را نقرش برر آب    هاي ا ها   نیرنگحیلمها  کرد تا نقشم ريزي برناممنیا  دشمن پی برد   بر اساس آن 

  کرد
 رد  توجم دا راهبردي، داشتن نگاه  شناسی محیطالزاما  راهبردي بم هوشیاري ، 

بودن، احساس مسئولیت آحاد مسئولین   مردع تمرکز    درصحنم، شناسی موقعالزاما  اجتماتی بیانگر 
هراي  برراي اسرتمداد ا  کمرک    باخردا توجم دارد   الزاما  اتتقادي بم اخالص، پرهیزگراري   ارتبراط   

کند  الزاما  مديريتی آمادگی، اهتماع مسئولین، داشتن برنامم   هد  براي مقابلرم برا   خدا ند اشاره می
بصیر  در امور را براي موفقیت در  درن ايتداند   را براي ديدبانی ضر ري میموقع  بمدشمن   اقداع 

 نمايد يک رکن معرفی میتنوان  بمديدبانی 
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شود شناخت ابعاد گونراگون  ديده می 6   0کم در جد ه  گونم همانمضامین احصاء شده  بندي رتبمدر 
)شناخت دشمن ، شناخت نقاط ضعف تملی، ، شناخت نقاط ضعف معرفتی ، شرناخت ابرزار     دشمن 

درجرم اهمیرت    نيترر  نيیپرا ر دارند   بصیر  بم میردان تمل/جب رم در   ا ه قراهراي  در رتبمامکانا  (
 ار يابی شده است 

(  در Choo,1999:22مرديريتی )  هاي  يژگی جود راهبرد سا مانی   راهبرد ديدبانی، نیا  اطالتاتی، 
هراي مختلرف   شده است، ايجاد مکانیزمی ج ت تلفیق   نظاع بخشی درک جنبرم  تائیدمطالعا  چو نیز 

، (2442) يژه در موارد مرتبط در مطالعم خزايری   درک مرديران ا  محریط در مطالعرا  چرو      محیط بم
 العالی( )مدرلممقاع معظم رهبري موردنظراند  ساير الزاما  قرار داده موردتوجمدرک محیط راهبردي را 

هراي فررا   شود   بسیاري ديگر ا  الزاما  داراي جنبرم ا  مطالعا  ديده نمی يک هیچبصیر  در   يژه بم
 سا مانی   راهبردي است 

   ها پیشنهاد -ب
 امرر     فررداي   ا یر ن ،کاربردهررا  ا هرا،یاندا ها، نبا توجم بم راهبردها، چشم امنیتیی دفات یدبانيي دشبکم

 منظوربم المللینیب یتیامن یدفات طیمنرد محهوشرمندانم   نظراع شيي آن پرافمی ر است  مسلح  ر هايین
 ي ارائرم    امنیتی دفاتی مختلف هايدر حو ه    تحروال ها پیشرفتتغییرا ،  نتريا  تا ه آگاهی   کشف

کشرف    اسرت  یارشرد دفرات   راني  مرد  گرذاران  سیاسرت حاصرلم برم  فرمانردهان،    هاي   تحلیل اطالتا 
   ديیر کل گرذاري  سررمايم هراي   نرمی م يیکشورهاي هرد ، شناسرا   نیا   ی  ر ندهاي دفات ها سوگیري

 صیتشرخ  منظرور  بم "یابيترا  ا یتمل"براي انجاع  عاطالترا  ال  نی  تأم مختلفهاي  بلندمد  در حو ه
 است  سامانم ديدبانیاهدا   ا جملمکشور ها  ريکرشور برا سرا یدفاتهاي    فاصلم ها تفا  

 شود:براين اساس پیشن اد می
ديدبانی  الگوي راهبردي در طراحی العالی( )مدرلمالزاما  احصاء شده ا  بیانا  مقاع معظم رهبري   1

 قرار گیرد  برداري ب ره  استفاده  موردنیر هاي مسلح   نظاع ديدبانی ملی 
-مورد تبیین دقیق آتیهاي در پژ هش العالی( )مدرلمر يکردهاي ديدبانی ا  ديدگاه مقاع معظم رهبري  راهبردها،  2

 تر قرار گیرد 

  مضامین با توجم بم منويا  مقاع معظم  ها مثلفمهاي مناسب براي هريک ا  ها   سنجمتبیین شاخص  3
 قرار گیرد  موردتوجمهاي ديگر در پژ هش العالی( )مدرلمرهبري

 الزاما  ديدبانی در ساير منابع دينی)قرآن   ر ايا ( بررسی   با نتايج اين پژ هش مقايسم گردد   4

شناخت دشمن توجم  هاي مثلفم  يژه بمهاي احصا شده مختلف بم ا لويتهراي  در فرايند ديدبانی حو ه  0
 شود 

است     يرساختی   بلندمد دارد کم فرايندي  سا ي فرهنگالزاما  اجتماتی ديدبانی نیا  بم آمو ش     6
   توجم  يژه است  ريزي برنامممستلزع 
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