
 

 

 

 

 

آینده احتمالی جنگ در جانبه همه دفاع در انسانی نیروی  راهبردهای تدوین  

 
4محمدرضا مومنی، 3داوود سلیمانی، 2علی باباخانی، 1اصل صالحی حسین   

 02/20/96:مقاله پذیرش                                                                       02/20/96: مقاله دریافت

 چكیده 
تيدوين اسيارات د دعيا     ()پس از اتمام جنگ تحمیلی رژيم بعث عراق علیه ج.ا.ايران، امام خمینيی 

. در گیرد میقدرت ملی شکل  هاد ؤلفهمتمام  بر تکیه با جانبه همهجانبه را از عرماندهان مطالبه نمود. دعا  همه
 موردمطالعيه نیرود انسانی)جمعیت کشور(  مؤلفهيعنی  جانبه همهدعا   هاد مؤلفه ترين مهماين مقاله يکی از 
 منظيور  بيه  جانبيه  هميه هدف اصلی مقاله، تدوين راهبردهاد نیرود انسانی در دعا   رو ازاينقرارگرعاه است. 
 ازلحيا  اد کياربردد اسيت و    نو  هدف، توسعه ازنظرنده است. اين پ وهش هاد احامالی آيمقابله با جنگ

آورد اطالعيات  روش جمي   اسيت.  شيده  انجيام ميوردد   اد زمینيه  وروش تحقیق، آمیخاه، توصیفی تحلیلی 
تحلیل خبرگی تدوين شده  با اسافاده از روشکه  باشد مینفر  52جامعه آمارد  بوده و میدانی واد کاابخانه
هاد پ وهش حاکی از آن است که مناب  نیرود انسانی نظام ج.ا.ايران در جنگ داده وتحلیل تجزيهاايج است. ن

محيی  داخليی و خيارجی،     SWOT ر است. همچنین با اسيافاده از ميد   آينده از وضعیت مطلوبی برخوردا
 ه راهبيردد گزار 11ضعف شناسايی شد. سپس تعداد  2قوت و  11عرصت،  8تهديد،  1بررسی شد درنایجه 

عنيوان   2اسافاده از جلسات خبرگيی تعيداد    با وحوزه مناب  انسانی تدوين شد  راهبردهاد خرد در عنوان به
 وتيدوين   بخشيی با تجمی  راهبردهاد خرد راهبردهياد  . در مراحل بعدد، مطلوبیت راهبردد احصا گرديد

د انسيانی پیشينهاد شيد. نايايج     بخشی، راهبردهياد کيالن در حيوزه نیيرو    راهبردهاد  بندد اولويتبا  سپس
نیيرود انسيانی    تيممین وضيعیت  با تحقيق راهبردهياد پیشينهادد     دهد میاز اين پ وهش نشان  آمده دست به
 دعا  مردمی تقويت خواهد شد.  انگیزه واحامالی آينده ماحو  شده  جنگ در جانبه همهتحقق دعا   منظور به

  آينده جنگ ،جانبه مهه دعا  راهبرد، انسانی، نیرودواژگان کلیدی: 

 :مقدمه
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هدف اساسی هر دولت و ملای، حفظ مناع  ملی و تمامیت ارضی کشيور اسيت. ايين هيدف     

، بيیش از  المللی بین ومقوله دعا  در مقابل انوا  تهديداتی است که در سطح داخلی  درگرو ماهیااً

زد،قيومی، ني ادد،   زا، نظیير اخاالعيات مر   گذشاه وجود دارد. زيرا عالوه بر عواميل کهنيه تينش   

اجامياعی بيین کشيورهاد    هاد اقاصادد  ند اعزايش نابرابردزاد جديد مان عقیدتی و عوامل تنش

ها و آگاهی آنان از حقوق خيود و اسياعمار جدييد،     شده، بیدارد ملت داشاه نگه پیشرعاه و عقب 

 رو ازايين  الملليی اعيزوده اسيت.    اد و بيین  هياد منطقيه   ها بر دامنه درگیيرد  ها توس  قدرت ملت

هاد در معرض تهديد که از رهبران و مديران هوشمند و باعراست برخوردارند، ماناسب  حکومت

هاد اقاصادد، اجاماعی، جغراعیايی و عرهنگی، راهبردهاد دعاعی مناسيبی   و توانمندد ها باقابلیت

 و  اهيداف مليی از هميه منياب  مليی، ازجمليه منياب        تيممین جهت تحقيق و   در را اتخاذ نموده و

مقدس جمهورد اسالمی ايران،  گذارنظمراساا بنیان  اين درنمايند.  انسانی اسافاده می هاد سرمايه

 57/7/1376تياري    آحياد کارکنيان سيپاه پاسيداران انقيالب اسيالمی در       خطاب به عرماندهان و

روهيا و  ترين توجه ما به بازسيازد نی  در شراي  بازسازد نیروهاد مسلح بايد بزرگ...» اند:عرموده

اساعدادها و اناقا  تجارب نظامی و دعاعی به کلیه آحاد ملت و مداععان انقالب باشد. چراکيه در  

ها و در حقیقيت   ها و برنامه ها و طرح ها و ضعف هنگامه نبرد مجا  پرداخان به همه جهات قوت

دوراز  و بيه صيدر   نبوده است ولی در شراي  عادد بايد با سعه "جانبه اسارات د دعا  همه" ترسیم

هيا   هيا و اسياعدادها و طيرح    ها و تجربهها به اين مسائل پرداخت و از همه اندوخاه حب و بغض

 (13 -51 ج ،1368:() امام خمینی)« اسافاده نمود.

ترين الزامات دعاعی کشور، تممین نیرود انسانی موردنیياز نیروهياد    با اين توضیح، يکی از حیاتی

. برابير  باشيد  ميی  ضيرورت  بيه بنيا    اين نیروها در هر مرحله کارگیرد بهمسلح و امکان عراخوان و 

هياد منياب  انسيانی خيود را در      ايران، نیروهاد مسلح نیازمنيدد   قوانین جارد جمهورد اسالمی

با اسافاده از نیروهاد پايور، پیمانی، وظیفه، احایاط، ذخیيره و   وصلشراي  مخالف اعم از جنگ 

نمايند. با بررسی اجمالی از نحوه اجيراد مقيررات حياکم در     می داوطلب مردمی )بسیجی( تممین

نیروهاد مسيلح   موردنیاز، اين بخش از مناب  نیرود انسانی يابیم درمیسا  دعا  مقدس  8دوران 

در  1326و1327و  1322هياد  سيا  از طريق نیروهاد داوطلب مردمی )بسیجیان( همچنيین طيی   

کارکنان وظیفه دوره ضيرورت،   کارگیرد بهسازوکار قالب نیروهاد منقضی خدمت اسافاده شد و 

نیيرود انسيانی    تيممین بسار مناسبی جهت  توانست می ازآن پس واحایاط و ذخیره در طو  جنگ 
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 کيارگیرد  بيه و  دهی سازمانعراخوان،  در زمینةدر هر مرحله و شراي  دعاعی باشد. وحدت رويه 

 وجود نداشاه و ندارد.

جانبيه   نیروهاد مسلح در شراي  دعا  همه وي ه بهکه نظام سیاسی  واقعیت ملموس مبین اين است

توانند عق  به نیروهاد کادر، سرباز و داوطلب بسیجی اتکاء نميوده و کسيانی را کيه از ايين      نمی

میيان موضيو     تيوان  میاساسی اين است چگونه   سؤا مجموعه خارج هساند را ناديده بگیرند. 

دعاعی پیوندد پويا  هاد عرصهدر همه  کاعی وور به هنگام بخشی جهت حض اطمینان وداوطلبی 

اين طريق بسیج عامه مردم بخصيو  جوانيان مسياعد را بيه ييك منبي         واژ کرد برقرار پايدار و

 تبديل کرد. جانبه همهمطمئن براد تضمین دعا  

رود نیي  مؤلفيه قدرت ملی است که در ايين مقاليه عقي  بيه      هاد مؤلفهشامل تمام  جانبه همهدعا  

جانبيه از   گیرد هميه  و نظر به عقدان مديريت راهبردد کارآمد جهت بهره شود میانسانی پرداخاه 

نیروهياد   کيارگیرد  بيه انسانی کشور در بخش دعا ، نظام جمهورد اسالمی باييد در   هاد ظرعیت

بخش دعا  به تدوين راهبردهاد مناسب اقدام کند تيا از ايين طرييق عيالوه بير       موردنیازمردمی 

مین اسامرار تممین نیازهاد اساسی نیروهاد مسلح و جامعه، بار دعا  را نیز بین آحاد مردم که تض

خواساار تممین امنیت و دعا  در مقابل هجوم بیگانگان به سرزمین و مناع  کشور هسياند، تقسيیم   

 نمود.

ميالی  در جنيگ احا  جانبيه  همهدسایابی به راهبردهاد نیرود انسانی در دعا   هدف اصلی تحقیق

 (هيا  عرصيت ، تهدييدها و  هيا  ضعف، ها قوتشناسايی عوامل مؤثر)نقاط  عرعی نیز اهداف و آينده

سؤا  اصلی: راهبردهاد نیيرود  .باشد میدر جنگ احامالی آينده  جانبه همهدر دعا  نیرود انسانی 

 عرعی: سؤاالتدر جنگ احامالی آينده کدامند؟  جانبه همهانسانی در دعا  

جانبيه   انسيانی در دعيا  هميه    نیرود  هاد جمهورد اسالمی ايران در مؤلفه  عفها و ض  .  قوت1

 ند؟کدام

 دعيا   در آعرين جمهورد اسالمی ايران بير مؤلفيه نیيرود انسيانی      . عوامل تهديدزا و عرصت5

 ند؟جانبه کدام همه
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 مبانی نظری

 :پیشینه تحقیق -الف 

 زمینه انجام شده: ذيل در اين  موارد تحقیقیهاد بعمل آمده با بررسی

سيید حسيین   تحقیقی با عنوان نبرد ناماقارن و تبیین نقش نیيرود انسيانی در جنيگ آينيده توسي       

در داعوس سپاه به روش کاربردد با رويکرد تحلیل کیفی انجام شده که سيؤا    1387محمدد نجم در سا  

تحقیيق  حاصيله  شی دارد؟ و نایجيه  تحقیق اين بوده که: نیرود انسانی درنبرد ناماقارن در جنگ آينده چه نق

هايی جهت بهبود اسافاده از نیرود مردمی درنبرد ناماقارن تحت عنوان عرماندهی و کنار  اطالعيات   توصیه

 ريزد عملیاتی، مانور و آتش، لجسایك و محاعظت از نیروها بیان گرديده است. مراقبت و شناسايی، طرح

جانبيه از ج.ا.ا در برابير تهدييدات نياهماراز        ملی و دعا  هميه نقش بسیج مردمی در دعااد با عنوان:  مقاله

در  خواه عبداهلل پیکرنگيار، محمدرضيا کميالی    القضاتی، محمدحسین نیك علیرضا عینتوس  آقايان:  آمريکا

انجام شد که  دانشگاه عالی دعا  ملی جانبه مقاالت برگزيده همايش دعا  ملی، دعا  همهکه جزء  1331سا  

و در نایجيه   کارگیرد بسیج در برابر تهديدات ناهماراز آمريکا چیسيت؟  راهبرد بهق اين بود که: سوا  تحقی

اين مطالعه با بررسی نظرد جنگ ناهماراز به بررسی محی  داخلی و خارجی و سناريوهاد احاميالی بيراد   

بسیج براد رويارويی بيا   راهبرد خواساه از اين محی  براد ج.ا.ا، آينده پرداخاه و عالوه بر بیان تهديدات بر

 جانبيه تبیین الگود بازدارنيدگی هميه  هاد تحت عنوان  و همچنین رساله شده است. اين تهديدات نیز مطرح

انجيام   دانشگاه عالی دعا  مليی در  1331توس  آقاد کريمی سا   ناهماراز تهديدات مقابل در. ا.ا.ج دعاعی

 شد. سواالت تحقیق شامل موارد ذيل بود: 

 قاليب  در نياهماراز  تهدييدات  مقابيل  در. ا.ا.ج دعياعی  جانبيه هميه  بازدارنيدگی  الگيود  ابعياد  ينتير  مهم -

 اند؟ کدم اعزاردسخت و اعزاردنرم هادتوانمندد

 مقابيل  در. ا.ا.ج دعياعی  جانبه-همه بازدارندگی الگود هاد مؤلفه با مرتب  هادشاخص و عوامل ها، مؤلفه -

 اند؟ کدم ناهماراز تهديدات

 نياهماراز  تهدييدات  مقابيل  در. ا.ا.ج دعياعی  جانبههمه بازدارندگی الگود در عوامل ها، مؤلفه اهمیت وزن-

 چیست؟

 تهديدات مقابل در. ا.ا.ج دعاعی جانبههمه بازدارندگی الگود در تمثیر میزان لحا  به هاشاخص بنددرتبه -

 الگود هاد مؤلفه با مرتب  هادشاخص و ملعوا ها، مؤلفهو نایجه حاصله اين بود که:  است؟ کدام ناهماراز

: از انيد  عبيارت  اعيزارد نيرم  هاد توانمندد و ناهماراز تهديدات مقابل در. ا.ا.ج دعاعی جانبههمه بازدارندگی

مندد توان: از اند عبارت اعزاردسخت هادنوآورد توانمندد علمی عرهنگی، اجاماعی سیاسی، هادتوانمندد

 اقاصادد.و  نظامی
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، دييدگاه و  هيا  وهیشي هاد تحقیق بیشار به لحا  بیيان   پیشینهرسیم که:  به اين نایجه میها  بندد پیشینه  جمبا 

د اخیر و کنونی در منطقه و نیيز جنيگ   ها جنگة دعا ، جنگ تحمیلی، نیدرزمگفامان عالمان و انديشمندان 

 خواهد داد. مطالب را در تحقیق اعزايش ارائهاين موارد قابلیت و کفايت  است و ندهيآ

 نيده يجنيگ آ د اخیر و کنونی در منطقيه و نیيز   ها جنگدعا ، جنگ تحمیلی،  در حوزهنقاط اعاراق مباحث 

د دينيی و دسيایابی بيه    هيا  آموزهآن هسایم که شفاف نمودن بعد  به دنبا  قیدر تحقهمان مواردد است که 

  در جنگ احامالی آينده خواهد بود. جانبه همهراهبردد مدون در دعا  

بر اساس  جانبه همهدعا   راهبرد نيتدودر حوزه  شده انجاماز تحقیقات  كي چیهدرياعت که  توان یمبنابراين 

د اتفاق اعااده در منطقه جنوب غيرب آسيیا و چیسيای و    ها جنگد دينی، هشت سا  دعا  مقدس، ها آموزه

 .ستینچگونگی آن در جنگ احامالی آينده 

موضو  تحقیق و تدوين چارچوب نظيرد تحقیيق از مبيانی     ازیموردند ها فهمؤل ريزو  ها مؤلفهبراد احصاء 

 .شود ها اسافاده می در پیشینه شده مطرحنظرد 

 مفهوم شناسی: -ب

 حکيم   دعا  از امور عطرد بشر است و قاعدتاً هر عردد که ميورد تجياوز قيرار بگیيرد بيه      :دفاع

قلی نیز زمانی که هر عيردد ميورد   عطرت، حق دعا  از خود را دارد. عالوه بر عطرت، ازنظر ع

اد  بنابراين اگر ماجياوزد، عميل تجاوزکارانيه    حکم عقل حق دعا  دارد؛ تجاوز قرار بگیرد، به

حقی است « دعا  مشرو »علیه دولای انجام داد، بر آن دولت است که اقدام به دعا  نمايد زيرا 

و اسياقال  سیاسيی، از آن    موجب آن هر دولای حق دارد براد صیانت از تمامیت ارضی که به

 (3:1331اسافاده نمايد. )جعفرد، 

 :کارکنيان نیروهياد    اساثناء بهمنظور از نیروهاد مردمی، عموم مردم کشور ايران،  نیروهای مردمی

توانند توس  بخش دعاعی کشور  مسلح، هساند که جهت ايفاد نقش در نظام دعاعی کشور می

 (44: 1337شوند.)مصطفود،  گرعاه  و در شراي  مخالف به خدمت دهی سازمان

 :از امکانيات و تجهیيزات    گیيرد  بهيره يعنی آمادگی نیروهاد مردميی و داوطليب کيه بيا      بسیج

 طور بهو منطقی نظامی،عرهنگی،اجاماعی،اقاصادد و سیاسی را  خودجوشملی،حرکت جمعی 

 (.36: 1387.)خانی،آورد می وجود بهانقالب اسالمی  دسااوردهادبراد حفظ  ياعاه سازمان

 :مناب  نیرود انسانی واجد شراي  براد جذب، آموزش،  شناسايیتعیین نیازها،  تأمین نیروی انسانی

هاد دعاعی جهت حفظ اسياعداد سيازمانی را    ، حفظ ارتباط و واگذارد به سازماندهی سازمان

 (.44: 1337.)مصطفود،  نامند میتممین 
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   :تربیيت و  تممینشيود کيه عراينيد احضيار و     یبيه سیسيامی اطيالق مي    نظام خدمت وظیفه عمومی،

و بکار گیيرد،حفظ و نگهيدارد و پاييان خيدمت عميومی سيربازان در        دهی سازمان،آموزش

 (.54: 1387.)يعقوبی،نمايند میچارچوب مصوبات قانونی پیگیرد 

  عرهنگی و نظيامی مبانيی   هاد سیاسی، اقاصادد، اجاماعی هيك نو  دعا  در حوز :جانبه همهدفاع

تمامی امکانات مادد و معنود کشور در برابر دشمن يا هير عاميل تهدييدزايی کيه حیيات      بر 

 .(3: 1331شود.)مرادپیرد:سیاسی را با مخاطره روبرو ساخاه اطالق می

 :د اقيدامات و  سيازمان و گيزينش مجموعيه    بلندمدتهاد راهبرد به معناد تعیین هدف راهبرد

. راهيی  (chandler, 1992: 7اهيداف اسيت )   يابی به ايين الزم براد دستتخصیص مناب  

بخشيد.  انداز معنی میسازد و به چشمرا محقق می ممموريترساند، است که ما را به هدف می

 .(48:1337بیگی، )حسن

 هايی کيه اسيافاده از   اد از توانايیمجموعه شود، ياعواملی که موجب تقويت سازمان می: 1قوت

 عنيوان  بيه شود. عاملی دها و کاهش نقاط ضعف سازمان میموجب تسهیل مقابله با تهدي ها آن

شود که مزيت رقابای ييا مهيارت )شايسياگی( ماميايزد بيراد سيازمان باشيد.        قوت تلقی می

 (474:1387آهنجی،.)

 ها و تنگناهايی است مجموعه محدوديت شود، ياعواملی که موجب تضعیف سازمان می: 2ضعف

شيود و ييا عواميل و    ميی  هيا  آناف و ييا عيدم تحقيق    که موجب تمثیر منفی در وصو  به اهد

-در عرايند جلوگیرد از تهديد در محی  خارجی مان  ايجاد ميی  ها آنشرايطی که رع  نکردن 

 (31:  1333کند. )بوالحسنی 

 هياد حیياتی را بيه    هر عنصر يا وضعیای که موجوديت مناع  اساسی سازمان ييا ارزش : 3تهدید

ست کيه عواميل بالفعيل شيدنش     اد اشود. تهديد ضرر بالقوهخطر اندازد تهديد محسوب  می

 (  42:1332  وجود نیامده است. )کالنارد،هنوز به 

 اد که هنوز صورت بالقوه قابلیت تبديل به قوت را دارد و يا منفعت بالقوهعاملی که به: 1فرصت

هيا را  ضعفتوان می ها آنها، عوامل و عناصرد هساند که به کمك بالفعل نشده است. عرصت

 (93)حسن بیگی :کاهش داد و تهديدها را کنار  يا خنثی نمود. 

                                                           
1 - Strange 
2 - Weaknes 
3 - Threat 
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 ::(العالی مدظله)ضرورت و اهمیت منابع انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری

ى او ، تعمیير د  و آبياد    سيازى در مرتبيه   سازى است و انسيان  اساس انقالب اسالمى هم بر انسان

زيور و نعميت باشيد، اميا انسيان از انسيانیت و اخيالق و       کردن جان است. دنیايى که در آن زر و 

نبرده باشد، اين دنیا به اهل دنیا هم لذتى نخواهد داد؛ آسايشى بيه بشير نخواهيد     اد بهره دارد دين

بخشید. آسايش انسان، ناشيى از آن روحیيه و اخالقيى اسيت کيه باييد از ديين اسيامداد بشيود و          

شيود کيه اميروز شيما      و معنويت و دين نباشد، همین مى سرچشمه بگیرد. دنیايى که در آن، اخالق

هيا  ها و تجاوزگران عالم، چه بير سير مليت   ى ننگین و سنگین قدرت ابرقدرت بینید که در سايه مى

 (17/1367/ 13آورند.) مقام معظم رهبرد،  آوردند و دارند مى

 چیيزد  هيیچ باشيیم،   است. ما اگر نیيروى انسيانى نداشياه    چیز همهبراى يك کشور، نیروى انسانى 

(. نیروى انسانى در هير کشيورى،   13/77/1367نداريم )سخنرانى در ديدار با عرزندان ممااز شاهد، 

نیيروى  . کدام نیروى انسانى پیشرعت را در يك کشور تضمین خواهيد کيرد؟   اساس پیشرعت است

(. 8/8/1387فهان، )بیانات در اجاما  بزرگ مردم اص ، معاقد به کار و دلسوزباوجدانانسانى مؤمن، 

. امروز ما صدها برابر اوايل انقيالب،  ى يك کشور و يك نظام، نیروى انسانى است ترين سرمايهمهم

 هيا  ايين و نقاط مخاليف کشيورمان دارييم کيه      ها بخشماخصص و ماعهد و کارآمد در  هاد انسان

علميى و انسيانى    ى وجيود و تيوان   هاى باايمانى که حاضرند همه؛ انساناند انقالبمحصو  دوران 

 (.78/1387اد، )امام خامنه خود را براى کشور و انقالب و مردم نثار کنند.

 :جانبه همه دفاع درنیروی انسانی  مؤلفه آن بر تأثیر جنگ آینده وهاى  ویژگی

 ترسیم تصويرد و آينده مسائل درك هادروش بهارين از يکی دهدمی نشان پ وهیآينده مطالعات

رهبر معظم . است هاد جنگ آينده براد کشورهاد درگیروي گی تحلیل و شناسايی آينده، از شفاف

هياى آينيده    اند که نشانگر تغییر در ماهیيت جنيگ   شرح زير بیان عرمودهه انقالب اسالمى سخنانى ب

صيريح و   نیچني  نيي اممکن است تهاجمات در آينده، » هاى گذشاه و معاصر است : نسبت به جنگ

تر باشد و لذا پیچیدگى و ايمان قوى الزم است. من  نباشد و ممکن است پیچیدهالدع   روباز و سهل

تيير از دعييا  از اسييالم در دوران نآسييا ()کيينم دعييا  از اسييالم در دوران نبييى اکييرم عييرض مييى

تر بود و چنین چیيزى در آينيده ممکين اسيت. زييرا       بود. چون اينجا قضیه پیچیده()نیرالمؤمنیام

 .(1373، دا خامنه)حضرت امام « رهاى گوناگونى را در اخایار دارداساکبار جهانى، ابزا

 

                                                                                                                                              
1 - Opportunity 
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 از:  اند عبارتو متوسط  های عمومی و راهبردی جنگ آینده در سطح قدرت برتر، ضعیفویژگی

 تهديدهاد نظامی با تهديدهاد امنیای،  اعزايی، درهم تنیدگی و تمثیرگذارد ماقابل  هم -1

 ،  اساقرار دور( تهاجم دور از اناظار، سازد،قدرت مخفی )عريب، باال قدرت غاعلگیرد -5

 اشراف اطالعاتی با توجه به امکانات گسارده در عضا، هوا، زمین و دريا،   -3

 ،  شدن جنگ( عملیات پُرشدت و مامرکز در زمان کوتاه )گريز از عرسايشی -4

 ،  هوا(، عضا و سطح زير)سطح، جغراعیا و بُعد مکان  ازنظرگساردگی عملیات  -2

 محور بودن،   ورد اعن -7

   عملیات مخصو  چند نیرويی، بر تکیه -6

 ،  جغراعیايی جنگ ةصحن گسارش و سیالیت -8

 ،  سخت( هنرم و نیم )سختها تلفیق توانمندد -3

 هاد راهبردد و مراکز ثقل دشمن،حمله به توانمندد -17

 اد،    پیچیده عضاد مجازد و رسانه عملیات روانی گسارده با اسافاده از عنونگیرد از بهره -11

 ،  زمان اطالعات و زمان اجراد عملیات ةکاهش چرخ -15

 ،  )کاهش تعداد هواپیماها و مهمات( هاشدن سالحهوشمندگیرد و اعزايش دقت هدف -13

 نزديکی سطوح راهبردد، عملیاتی و راهکنشی جنگ،   -14

 اهکنشی،  زمانی عملیات در سطوح راهبردد، عملیاتی و رهم -12

 با تمرکز بر نقاط ثقل و ساون عقرات کشور مقابل،  عملیات نظامی تمثیرمحور  -17

 ،جنگ آينده ايساايی دور -16

 ،  بلندمدت( هاد )ايدئولوژد و هدفآرمانی بودن  محورد وارزش -18

 پايه بودن،  مردم -13

 درياپايه و هواپايه بودن )اسافاده حداقلی از نیرود زمینی(،   -57

 مذهبی، در محی  قومی ملی عروعراملی و  تروريسای تکفیرد و  هادگروهاسافاده از  -51

 محور بودن )با اسافاده از علوم شناخای(، شناخت -53

 بودن،   ناهمطراز -54

 بودن،  نابرابر  -52

 ،  بودن محور قابلیت -57

 ،  هاد قدرت ملیلفهؤها و مبسیج توانمندد -56
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 (54:1333)رشید و همکاران، (محیطی چند) ا و نو  عملیاتهدمانو  شدن محی  تهدي -58

 :هاى معاصر  با نگاهى به جنگ ،واقعیات سناریوى جنگ آینده علیه ج.ا.ایران 

که درس گرعان از تاري  و حوادث آن، يکى از رازهياى موعقیيت در آينيده اسيت، اميا       هرچند( 6

نت الزم را بيراى کسيب موعقیيت در    هاى گذشاه و معاصر، ضما تالش براى درس گرعان از جنگ

ممکين   هيا  درسآورد. زيرا اين  براى آينده، عراهم نمى ازیموردنهاد  درس ةآينده و يا عراگرعان هم

است اوالً ما را به اين توهّم دچار سازد که آينده را انعکاس مساقیم گذشاه بپنيداريم، ثانیياً ممکين    

بير اعيراد،    ازحد شیبممکن است به اتکاى کاذب يا  مبهم ما منجر شود و ثالثاً دها برداشتاست به 

هاى خاصى منجر شود که پاسخگوى نیازها و مقاضيیات آينيده نباشيد. درسيت      تجارب و موقعیت

نظیر توهم، ابهام و اتکاهاى اشاباهى که صيدام بيا اسيافاده از تجيارب جنيگ بيا اييران، در مقابيل         

 رسید. بار انيزماحدين مرتکب شد و به ناايجى 

هاى معاصر و گذشاه، ممکن است تحت تمثیر ماغیرهاى زييادى )نظیير : منياع ،     هاد جنگ درس(2

مافاوت از يك جنگ توس  دو عرد يا  دها برداشتو...( قرار داشاه باشد که به  ها یتلقّايدئولوژى، 

 شود. دو کشور مافاوت، مناهى مى

قبیل وضعیت رزمى، سطح آموزش، هاد گذشاه در مورد نیروى انسانى، مسائل مخالفى از  درس( 3

در مورد نقش اين عامل در جنگ  که طورد بهکند.  عمومى، روحیه رزمى و ...، را روشن مى  ةروحی

هاى نظيامى و داراى تکنوليوژى بياال،     تسلیحات و سیسام» ، در يك گزارش آمده است:عارس خلیج

سيانى، داشيان راهبيرد کارآميد و     آشکار ساخت کيه نیيروى ان   گاند. اين جن بدون اسافاده تنهايی به

اهمیت دارند. اين بدان مفهيوم اسيت کيه     ،قیمت گرانهاى پیشرعاه و  سالح اندازه بهمنسجم و... نیز 

 «.محاسبه نکنیم ،ها جنگ جداى از ساير عوامل در صورت بهپیشرعاه نظامى را  آوردعنصرعاً 
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 :تحقیق شناسی روش
نهيايی آن   راهبردهياد  وباشيد  غراعیاد ج.ا.ايران ميی قلمرو مکانی شامل ج ازلحا پ وهش حاضر 

 باشيد  ميی ا گراست. بنابراين ناايج پ وهش، کاربردد و تصمیمشده  ساله تدوين براد بازه زمانی پنج

 کاربردد است.    ادنو  پ وهش توسعه لذا

 و یمي ک پ وهش هاد روش مجموعه دو ترکیبدر اين تحقیق، آمیخاه ) مورداسافادههاد نو  داده 

اسيت.   شيده  انجيام اد تحلیلی و زمینه سازد، به روش توصیفیجرا و پیاده( و به لحا  روش اکیفی

اسيت. روش   شيده  اسيافاده ييابی )پیميايش( و توصيیفی     هياد زمینيه   در رويکرد کمی نیيز از روش 

 محيدود مناب  انسيانی   دها در حوزه ردآما معهتوجه به اينکه حجم جا د در اين تحقیق باریگ نمونه

نظران و نخبگان نظامی  جامعه آمارد اين تحقیق از صاحبتمام شمار بوده  گیرد نمونهروش است 

 پنجده و که حداقل داراد مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد بو شده تشکیلد دعاعی  کشور در حوزه

جامعه نمونه اين تحقیيق در نظير    عنوان بهسا  در حوزه تخصصی خود کسب تجربه نموده باشند، 

باشيد.  ميی  نفير  52تعداد جامعه نمونيه   ذکرشدههاد ها و مشخصه. با توجه به وي گیاند شده هگرعا

نیيرود   .باشيد  ميی صورت تمام شيمار  گیرد بهنمونه باشد،نفر می 177چون جامعه آمارد کمار از 

انسانی ماغیر مساقل است، تعريف عملیاتی آن منطبق بر تعريفی است که در ادبیيات تحقیيق بیيان    

از:  اسيت  عبيارت جانبه ماغیر وابساه اسيت، تعرييف عملیياتی آن    راهبردهاد دعا  همه .ه استشد

و مقدورات موجود براد مواجهه با تهديدهاد عيرارود نظيام اسيت کيه      ها ظرعیتکاربست تمامی 

 تنهيا  نيه و موضيو  آن   گیيرد  برميی اصلی سیاسيی، عرهنگيی، اقاصيادد و نظيامی را در      هاد عرصه

 )عهرست جامعه نمونه(  شود.است، بلکه شامل تهديدهاد آينده نیز می تهديدهاد کنونی

، یدانیي مروش  واد علمی و تخصصيی  کاابخانه روش دو از اسافاده با الزمد هاداده قیتحق نيا در

براد تعیین پايايی پرسشنامه از روش آلفاد کرونباخ اسافاده شده است سپس با  اندشدهد آورجم 

میزان ضريب   SPSSاعزار آمارد ها و به کمك نرماز اين پرسشنامه آمده دست بهد هااسافاده از داده

از  مورداسيافاده آمد، بنابراين پرسشينامة   آمده دست به 6/7تر از اعاماد با روش آلفاد کرونباخ بزرگ

   باشد.قابلیت اعاماد الزم برخوردار می

 تعاریف عملیاتی :

که مهیاد مقابله با  شود میبه جمعیت مساعد کشور گفاه  جانبه ههمدر اسارات د دعا   نیروی انسانی:

 .باشند میتهديد دشمن 
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سیاسيی، اقاصيادد، عرهنگيی،     هياد  عرصيه اقدامی است از اراده و عزم ملی کيه در   :جانبه همهدفاع 

 .شود می کارگیرد بهدع  تهديد و مقابله با دشمن  منظور بهاجاماعی، علمی و عناورد و نظامی 

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیل تجزیه

 : شناختی جمعیتاطالعات  -الف

 در اين مورد با طرح دو سؤا  شناسايی سعی در روايی و اعابار هرچه بیشار پرسشنامه شده است  

شيده   دهنيدگان در نظير گرعايه    سي  اين گزينه جهت تعیین سنوات خيدمای پا ؛ : سنوات خدمتی1سؤال 

 است.

سا  بيوده و   37تر از درصد پاسخگويان داراد سنوات خدمای پايین 17است که ها بیانگر اين  اعاهي

دهنيدگان در تخصيص    گر تجربه باالد پاسي  سا  خدمت داشاه که نشان 37درصد آنان باالى  84

 دهد. اد می العاده اعابار عوق خود است که به جامعه آمارد

شيده   دهندگان در نظير گرعايه   س الت پااين گزينه جهت تعیین سطح تحصی ؛: میزان تحصیالت0سؤال 

 است.

 ولیسيانس   درصد پاسخگويان داراد تحصيیالت عيوق   25هاد پ وهش حاکی از اين است که  ياعاه

دهنيدگان داراد تحصيیالت    باشيند يعنيی تميامی پاسي      درصد نیز داراد تحصیالت دکارا ميی  48

 باشند که به جامعه آمارد ر میکارشناسی ارشد و دکارا بوده و از تخصص و تجربه زيادد برخوردا

 بخشد.  اعابار بااليی می

 :یا تدوین راهبرد در جنگ احتمالی آینده  S.O.W.Tروش استفاده از  -ب

شيده کيه توسي      تدوين راهبردها از روش نوين تدوين راهبرد داعا اسافاده منظور بهدر اين تحقیق 

 ذکور به شرح ذيل است:است. خالصه روش م دانشگاه عالی دعا  ملی ارائه گرديده

مطالعه اکاشاعی بر اساس اسناد باالدسای و مدارك موجود و تحقیقات پیشيین و مطالعيه مبيانی     -1

 ها و تعیین مد  مفهومی.  ها، الگوها، راهبردهاد موجود و مد  نظرد اعم از نظريه

 ون آن،بررسی تخصصی موضو  )ماغیرهاد تحقیق( و احصاء عوامل تمثیرگذار مربوط از در -5

 مطالعه محی  داخل و خارج و احصاء عوامل تمثیرگذار مربوط، -3

 اند، شده احصاء و تجمی  عوامل تمثیرگذار که از مطالعات باال و ادبیات تکمیلی حاصل -4

هاد محقق ساخاه و  تفکیك عوامل تمثیرگذار به عوامل داخلی و خارجی با اسافاده از پرسشنامه -2

 وزن دهی به عوامل محی  داخلی و خارجی بر اساس نظر خبرگان،
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 ساخت و معرعی ابزار سنجش وض  موجود محی  داخل و خارج، -7

 اهمیت عوامل،  ارزيابی وض  موجود عوامل محی  داخل و خارج و تعیین ضريب  -6

 ها و تهديدها، ها و عوامل خارجی به عرصت ها و ضعف تقسیم عوامل داخلی به قوت -8

 هاد کمی ارزيابی عوامل داخلی و خارجی، تشکیل ماتريس -3

تعیین موقعیت راهبردد )تعیین وض  موجود و مطلوب( بر رود محور مخاصات دکارتی بير   -17

 مل داخلی و خارجی،هاد حاصل از ارزيابی عوا اساس داده

 محاسبه زاويه بین بردار وض  موجود و وض  مطلوب و تعیین میزان چرخش راهبردد، -11

هيا   تعیین درصد تخصیص مناب  جهت تقويت نقاط قوت، رع  نقاط ضعف، اسافاده از عرصت -15

 و رع  تهديدها در هر حوزه،

 جهيت  منياب   تخصيیص  بيردد و راه موقعیت اساس رويکرد بر راهبردهاد هادگزاره تدوين -13

تهديدها و همچنین اخاالف زاويه وضي    دع  و هاعرصت کارگیردبه ،ها ارتقاء قوت ها،ضعف رع 

 موجود با وض  مطلوب.

 :استخراج( عوامل محیطی داخلی و خارجی) ییشناسا -ج

حيوزه   جانبيه در  منظور شناسايی عوامل محیطی داخلی و خارجی، ابادا عواميل ميؤثر دعيا  هميه     به 

نیييرود انسييانی کييه از عصييل دوم و بييا اسييافاده از مبييانی نظييرد تحقیييق احصيياء شييده از طريييق   

ها نظير   شده بین جامعه آمارد توزي  گرديد. در اين پرسشنامه هايی که با نظر خبرگان تنظیم پرسشنامه

خيارج   عنوان يکی از عوامل چهارگانيه محيی  داخيل و    جامعه آمارد در مورد نو  عوامل مذکور )به

و همچنيین وضي  موجيود ايين عواميل، در قاليب       ( ها و تهدييدات  ها، عرصت ها، قوت شامل ضعف

کم، ماوس ، زياد و خیلی زياد( که داراد مقادير کمی معياد   عيدد    خیلی کم،) اد سؤاالت پنج گزينه

ميورد   باشيند  دهنده خیليی زيياد، ميی    نشان 2دهنده خیلی کم و عدد  نشان 1که عدد  طورد به 2الی  1

 ها به شرح زير است: بندد آن ها ناايج و جم  آورد پاس  پرسش قرار گرعاند که پس از جم 

 

 عوامل محیطی تعداد: 6جدول

 تهديدات ها عرصت ها قوت ها ضعف عوامل محیطی

 مورد 1 مورد 8 مورد 11 مورد 2 تعداد
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 : عوامل داخلی )نقاط ضعف و قوت(2جدول
 عوامل قوت  عوامل ضعف

 . رهبرد و عرماندهی6   واليامدارد. 1 عقر .1

 . صبر، اساقامت و پايدارد8 .رازدارد5 دزيگر قانون.5

 و توکل داقو . ايمان،3 . روحیه جهادد3 یرتیبص یب. 3

 . آمادگی و سالمت جسمی17 . وعادارد4 . نابسامانی4

 . کمیت جمعیت11 دزیسا دشمن. 2 نظمی . بی2

 - ی و روانی. آمادگی و سالمت روح7 -

 تهديدزا( و آفرين فرصت: عوامل محیط خارجی )عوامل 9جدول
 آفرين عوامل فرصت

 آورد . نوآورد و عن2 . مقبولیت و مشروعیت نظام1

 . دانش و مهارت7 . عرهنگ بسیجی5

 . انسجام و همگرايی6 . امنیت3

 . قانون و مقررات8 . خالقیت4

 عوامل تهديد زا

 رعاملیغعند پذيرد در پداآسیب 

 

شده کيه بيین جامعيه آميارد      هاد تنظیم وتحلیل محی  داخلی و بر اساس پرسشنامه تجزيه منظور به

ها و  براد عوامل محی  داخلی يعنی ضعف آمده دست ها مقادير به هاد اخذشده از آن و پاس  توزي 

آن عامل است ها، در قالب يك جدو  درج و میانگین وض  موجود که بیانگر ضريب اهمیت  قوت

بيراد هير    ضرب وزن در ضريب اهمیت است محاسبه و به همراه نمره موزون هر عامل که حاصل

 هيا  جداگانه محاسبه و نهايااً مجمو  نمره موزون ضعف صورت به ها ها و قوت يك از عوامل ضعف

ه آييد کي  ها کم کرده، مقدار کمی براد محی  داخلی بيه دسيت ميی    قوت نمره موزون مجمو  را از

 است: جدو  صفحه بعدناايج آن به شرح 
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 ها( انسانی )ضعف منابع ارزيابی عوامل داخلی حوزه IFE: ماتريس 4جدول

ف
ردي

 

مل
عا
ره 
ما
ش

 (
ف(

ضع
 

 وض  موجود )اهمیت(

 ها تعداد جواب

ین
نگ
میا

 

ت(
می
 اه
ب
ضري

(
 

زن
و

ون 
وز
ه م
مر
ن

 

ی 
خیل کم

 

کم
  
وس
ما

 

ياد
ز

ی  
خیل ياد
ز

 

1 5 3 4 2 

1  16 7 6 14 4 7 88/5 17/1 18/7 

5  18 7 5 12 6 1 58/3 17/1 572/7 

3  3 7 7 11 7 5 17/3 17/1 136/7 

4  12 7 2 6 15 1 37/3 17/1 51/7 

2  57 7 4 15 8 1 7/3 17/1 552/7 

 716/1 ها ضعف موزون اتنمر جمع کل

 (ها قوت)انسانی  منابع يس ارزيابی عوامل داخلی حوزهماتر : 5 جدول

ف
ردي

 

ما
ش

مل
 عا
ره

 (
ت(

قو
 

 وضع موجود )اهمیت(

 ها تعداد جواب

ین
نگ
میا

 

ت(
می
 اه
ب
ضري

(
 

زن
و

ون 
وز
ه م
مر
ن

 

 خیلی زياد زياد متوسط کم خیلی کم

   6 2   9    4      5 

6.  6 7 7 6 64 67 91/4 61/6 021/7 

2.  26 7 6 3 64 6 1/9 61/6 225/7 

9.  25 7 7 65 3 6 44/9 61/6 509/7 

4.  22 7 7 2 60 1 61/4 61/6 21/7 

5.  24 7 7 4 67 66 22/4 61/6 210/7 

1.  5 7 6 3 65 7 51/9 61/6 279/7 

0.  1 7 6 2 62 67 24/4 61/6 215/7 

2.  0 7 2 0 66 5 01/9 61/6 295/7 

3.  2 7 2 2 3 1 01/9 61/6 295/7 

67.  3 7 9 67 67 2 44/9 61/6 265/7 

66.  67 7 7 5 62 2 62/4 61/6 250/7 

 416/9 ها قوت موزون اتنمر جمع کل

 444/2 ها ها از قوت تفاضل مجموع نمرات موزون ضعف
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 (ارزیابی عوامل خارجی وتحلیل محیط خارجی )ماتریس هیتجز

هيا، مقيادير    هياد اخذشيده از آن   و پاسي   هايی که بین جامعيه آميارد توزيي     بر اساس پرسشنامه 

هديدات، در قالب يك جيدو  درج و  ها و ت براد عوامل محیطی خارجی يعنی عرصت آمده دست به

همچنین میانگین وض  موجود که بیانگر ضريب اهمیت آن عامل است به همراه نميره ميوزون هير    

شده و براد هر يك از عواميل عرصيت    ضرب وزن در ضريب اهمیت است محاسبه عامل که حاصل

نميره   مجميو   از هيا را جداگانه محاسبه و نهايااً مجمو  نميره ميوزون عرصيت    صورت بهو تهديد 

شيرح زيير    آيد که ناايج آن بهدست می تهديدها کم کرده، مقدار کمی براد محی  خارجی به موزون

 است:
 فرصت() انسانی :  ماتريس ارزيابی عوامل خارجی حوزه منابع1 جدول

ف
ردي

 

مل
عا
ره 
ما
ش

 (
ت(
قو

 

 وضع موجود )اهمیت(

 ها تعداد جواب

ین
نگ
میا

 

ت(
می
 اه
ب
ضري
(

 

زن
و

مو 
ره 
نم

ون
ز

 

کم
ی 
خیل

 

کم
ط 
وس
مت

 

اد
زي

ی  
خیل اد
زي

 

6 2 9 4 5 
6 1 7 6 2 62 67 24/4 61/6 215/7 

2 0 7 2 0 66 5 01/9 61/6 295/7 

9 2 7 2 2 3 1 01/9 61/6 295/7 
4 3 7 9 67 67 2 44/9 61/6 265/7 
5 67 7 7 5 62 2 62/4 61/6 250/7 

 416/9 ها قوت موزون اتنمر جمع کل

 444/2 ها ها از قوت اضل مجموع نمرات موزون ضعفتف

 انسانی )تهديد( يس ارزيابی عوامل خارجی حوزه منابعماتر : 0 جدول

ف
ردي

 

مل
 عا
ره
ما
ش

 (
د(
دي
ته

 

 وض  موجود )اهمیت(
 ها تعداد جواب

ین
نگ
میا

 
ت(

می
 اه
ب
ضري

(
 

زن
و

ون 
وز
ه م
مر
ن

 

ی 
خیل کم

 

کم
ط 
وس
مت

 

اد
زي

ی  
خیل اد
زي

 

1 5 3 4 2 

1 53 T 1 1 3 2 7 65/5 3/1 375/7 

 375/7 تهديدها موزون اتنمر جمع کل

 183/3 ها تفاضل مجموع نمرات موزون تهديد از فرصت



 

 

  1337، زمساان 67، شماره پانزدهمسا   - اسارات يكعصلنامه مطالعات دعاعی   37

 موقعیت راهبردی نییتع

جهت تعیین موقعیت راهبردد بر رود محور مخاصات و تحلیل شکاف، باييد از جيداو  ارزييابی    

 ها کسر نمود که عدد حاصل را بيه نيام   ره موزون قوتها را از نم عوامل داخلی نمره موزون ضعف

A کنیم. گذارد می نام 

 A =ها  نمره موزون قوت -ها نمره موزون ضعف  ⇔( 471/3 – 716/1= 444/5)

هيا کيم    همچنین از جداو  ارزيابی عوامل خارجی نمره موزون تهديدات را از نمره موزون عرصت

 یم.کن گذارد می نام B نموده و آن را به نام

 B =ها  نمره موزون عرصت مره موزون تهديداتن    ⇔(  482/3- 375/7= 183/3)

شيود، عواميل    ها گفاه ميی  Xدر محور مخاصات، رود محور عمودد که در رياضیات به آن محور 

ها گفاه  Yها و رود محور اعقی که در رياضیات به آن محور  ها و قوت محیطی داخلی يعنی ضعف

 نایجيه پيس از تعیيین   گیرنيد.   ها و تهديدات قرار می ی خارجی يعنی عرصتشود، عوامل محیط می

هيا   مياتريس  هيا در  نمرات موزون عوامل داخلی و خارجی و مشخص شدن امایاز موزون نهايی آن

تعیيین موقعیيت )وضيعیت و جايگياه ععليی( و رويکيرد بيراد تيدوين و عرموليه کيردن            منظور به

، امایازات عوق را رود محورهاد مخاصات برابير  مناب  انسانیدر حوزه  جانبه دعا  همهراهبردهاد 

آوريم. اين نقطيه   مشخص نموده و نقطه حاصل از تقاط  اين دو عدد را به دست می1شماره شکل 

دهد. ايين ناحیيه کيه نقطيه در آن قرارگرعايه       وضعیت و موقعیت ععلی ما را در اين حوزه نشان می

 .است کننده رويکرد ععلی تعیین

 :موجودوضع 

است را از مرکز محيور بيه سيمت     444/5برابر رود محور عمودد مقدار عوامل محی  داخلی که  

آمده مثبت است بنابراين بايد از مرکز به سمت بياال محيور    دست کنیم چون مقدار به ها جدا می قوت

محيور  را عالمت زده و همین کيار را رود   444/5دهد حرکت کرده و  ها را نشان می اعقی که قوت

آمده  دست عالمت زده و چون عدد به را 183/3اعقی براد عوامل محی  خارجی انجام داده و مقدار 

نقياط   نميايیم.  جيدا ميی   را 183/3مقدار ها مثبت است بنابراين به سمت راست محور يعنی عرصت

آييد. ايين نقطيه در بخيش      شده را باهم تالقی داده که نقطه وضعیت موجود به دست ميی  مشخص

اجمی محور قرار دارد يعنی رويکرد ععلی ما در حوزه مناب  انسانی تهياجمی اسيت. ايين بخيش     ته

گردد که شامل تهاجمی خفیف، تهاجمی معطوف به قوت، تهاجمی  خود به چهار قسمت تقسیم می
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شيده وضي  موجيود رود محيور در      گردد. نقطه مشيخص  معطوف به عرصت و تهاجمی شديد می

 صت قرارگرعاه است.بخش تهاجمی معطوف به عر

شيده   براد محاسبه عاصله و زاويه نقطه وض  موجود از محور اعقی باييد خطيی از نقطيه مشيخص    

آورد و  اد با محور اعقی بيه وجيود ميی    وض  موجود به مبدأ مخاصات رسم نمايیم. اين خ  زاويه

و مثليث اسيت.   نمايد که اين خي  وتير ايين د    الزاويه تقسیم می مساطیل موجود را به دو مثلث قائم

تيوان از رابطيه عیثياغورث در     براد محاسبه میزان زاويه نقطيه وضي  موجيود بيا محيور اعقيی ميی       

دهیم براد محاسبه طيو  وتير در    شينما L الزاويه اسافاده نمود. اگر وتر را با حرف هاد قائم مثلث

 توان به شرح ذيل عمل نمود: آن راداريم می Bو  A مثلث موجود که دو ضل 

 L2 = A2 + B2 
   L= 71/4      ⇔   L2 = 17/17 

)آلفا( نشان دهیم بنيابراين بيراد محاسيبه     αکه زاويه بین وتر و محور اعقی را با حرف  درصورتی 

ضيل    بير  تقسيیم )تان انت زاويه موردنظر برابر است بيا ضيل  مقابيل زاوييه      tgزاويه آلفا از رابطه 

 آوريم: الزاويه اسافاده نموده و آن را به شرح ذيل به دست می ث قائممجاور( در مثل

tgα =A/B =  67/7 Arctg 67/7)  ( = 21/36 ° 

درجه است بنابراين مقدار زاويه بيین   21/36°برابر تان انت  67/7برابر جدو  زوايا در مثلثات عدد 

 شده است. داده نشان 1درجه است که در شکل شماره  21/36°وتر و محور اعقی برابر 

 :وضع مطلوب

تيرين   ترين مقيدار قيوت و همچنيین بيیش     ترين وضعیت رود محور مخاصات داراد بیش مطلوب

شده، مقدار عيددد   درج 2الی  1ها بین  يعنی در طیف اعدادد که در پرسشنامه مقدار عرصت است

کيه در ناحیيه    اسيت  2و  2باشند بنيابراين نقطيه اييدئا  و مطليوب داراد مخاصيات       را دارا می 2

تهاجمی محور مخاصات قرارگرعاه و اگر خطی از اين نقطه به مبدأ مخاصات رسم کنیم زاوييه آن  

درجه است. براد محاسبه طو  اين خ  که ايين بخيش را بيه دو مثليث      42با محور  عمودد برابر 

ده نميوده کيه طبيق    الزاويه اسيافا  توان از رابطه عیثاغورث در مثلث قائم الزاويه تقسیم نموده می قائم

 شود. می √27 محاسبات زير برابر با

L2 = A2 + B2 
L2 =52 + 52 = √25+25      ⇔    L = √50 
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نسيبت  √27 درجه و طو  42بنابراين نقطه مطلوب که بايد به سمت آن حرکت نمايیم داراد زاويه 

 به مرکز مخاصات است.

 :تحلیل راهبردی

ردنظر آن در ماتريس ارزيابی تعیین موقعیيت و اقيدام   براد رسیدن به وضعیت مطلوب که نقطه مو

راهبردد مشخص گرديده است بايد زاويه و طو  چرخش راهبردد را محاسبه نمود. با توجيه بيه   

توان اين چرخش را بيا محاسيبه تفاضيل     مشخص شدن موقعیت نقطه وض  موجود در ماتريس می

درجيه و   21/36وضي  موجيود يعنيی     زاويه موجود تا وضعیت مطلوب محاسبه نمود. زاويه نقطيه 

درجه( است بنابراين براد رسیدن از وض  موجود به وضي  مطليوب باييد     42)زاويه نقطه مطلوب 

 هاد ساعت داشاه باشیم. اد که  اين دو عدد است مخالف عقربه درجه 43/6 چرخش

 = زاويه چرخش راهبردد42 - ° 21/36 - 43/6° °

شيده   وض  موجود به وضعیت مطلوب نیيز باييد طيو  محاسيبه    منظور محاسبه پیمايش طولی از  به

شده وض  مطلوب کم نمايیم تا مقدار طولی که در طو  چيرخش   وضعیت موجود از طو  محاسبه

که طو  وضعیت مطلوب از مرکز ماتريس است را  √27 بايد طی نمايیم نیز به دست آيد يعنی بايد

تريس است، کرده تا مقدار چيرخش طيولی بيه    که طو  نقطه وض  موجود از مرکز ما 77/3منهاد 

 دست آيد بنابراين خواهیم داشت:             

77/3 =71/4 - 27√  

اد باييد   درجيه  43/6بنابراين در چرخش راهبردد و رسیدن به وضعیت مطلوب عالوه بر چرخش 

واحد به سمت خارج از مرکز مياتريس تيا رسيیدن بيه نقطيه مطليوب طيی         77/3از بعد طولی نیز 

 مايیم.ن
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 قوت

 تهدید فرصت

 ضعف

5 

5 

444/2  

-5 

-

5 

لوبوضع مط  
 رقابتی

کارانهمحافظه  تدافعی 

 وضع موجود

°49/7 

183/3  

 تهاجمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انسانی منابع حوزه راهبردی اقدام و موقعیت تعیین ارزيابی، ماتريس: 6شکل

 تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیط داخلی و خارجی

ارتقياء و  "مقيدمات و اقيدامات الزم بيراد     آوردنعيراهم   منظيور  بيه میزان تخصیص مناب  موجود 

بيا توجيه   "دع  تهديدات"و  "ها کارگیرد عرصت ايجاد و به" ،"ها رع  ضعف"،"ها قوت کارگیرد به

و کسيب   هيا  آمده از پرسشنامه دست به نمرات موزون هر يك از عوامل محیطی داخلی و خارجی به

 ها مورد مالحظه قرار گیرد.بايست در تدوين راهبردنظر خبرگان می
 نابع انسانی:  میزان تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیطی در حوزه م2 جدول

کارگیری ارتقاء و به 

 ها قوت

رفعععععععع 

 ها ضعف

کععارگیری ايجععاد و بععه

 ها فرصت

 دفع تهديدات

درصععد تخصعععیص  

 منابع

9563/7 2925/7 9414/7 7137/7 
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 :و پیشنهاد گیرینتیجه

 نتیجه گیری-الف

سيت  که جوهره راهبرد، تمرکز بر موضيوعات اساسيی بيا اسيافاده از عواميل برتير سياز ا        ازآنجايی

ها و تهديدات را پاس  دهد، اهداف را محقق کند. لذا پس  بايد ضمن آنکه باواند ضعف که طورد به

و تخصيیص منياب     از تعیین موقعیت راهبردد و تحلیل شکاف بین وض  موجود و وض  مطليوب 

 رسیدن به منظور بهو  شده اوزان چهارگانه محی  داخل و خارج( و بر اساس اهداف بیان) شده تعیین

 سياز در حوزه مناب  انسيانی بيا اسيافاده از عواميل برتير       جانبه همه دعا وض  مطلوب، راهبردهاد 

ها و پاس  به تهدييدات، توسي  ييك گيروه از نخبگيان       رع  ضعف منظور بهها(  ها و عرصت قوت)

گيزاره راهبيردد، تيدوين و بيا اسياناد بيه شيماره         11و به روش نخبگی تعداد  حوزه مناب  انسانی

هاد محیطی مربوطه که در تدوين هر گزاره راهبردد مورداسافاده قرارگرعايه اسيت در قاليب     عامل

  يك جدو  به شرح ذيل ارائه گرديد:

 تهديدها و ها های راهبردی حوزه منابع انسانی به همراه شماره عوامل برتر ساز، ضعف : گزاره3 جدول

ف
ردي

 

 راهبرد
استفاده از 
 عامل برتر ساز

ها  رفع ضعف
 تهديداتو 

1 

پييذيرد از طريييق توسييعه  تقويييت بنیييه اعاقييادد، بصييیرتی و واليييت
هياد ميذهبی،    گیيرد از ظرعیيت   هاد عقیدتی سیاسی بيا بهيره   آموزش

اد و عناورد اطالعيات   عرهنگی و انقالبی و اسافاده از امکانات رسانه
 آمد. روز

S1+O5+s9 T1+W3 

5 

توسيييعه تقويييت نظييم و انضييباط اجامييياعی از طريييق ايجيياد و      
گیيرد از عليوم و    با بهيره  هاد عرهنگی، قانونی و آموزشی، ساخت زير

 عنون عرهنگی و هنرد پیشرعاه.

O8+O5+O

6+O2+S7+

S6+S10 

T1+W2+

W5 

3 

 بخشی به عرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه از طريق منزليت  عمومیت
گیرد از امکانات آموزشيی،   سازد و الگوسازد با بهره بخشی، گفامان

 وي ه عضاد مجازد. بهاد  رسانه

O2+O5+O

8+S2+S3+

S4 

T1+W4 

4 

بهبود بنیه اقاصادد و معیشای مردم از طريق اعزايش درآمد سرانه ملی 
هياد تولیيد و اشياغا  در چيارچوب      سياخت  با ايجياد و توسيعه زيير   

گیيرد از الگيود ايرانيی اسيالمی      هاد اقاصاد مقاومت با بهره سیاست
 پیشرعت.

S6+O6+O

8+O4+S11 

T1+W1+

W4+W2 

2 
سيایزد از طرييق    سلحشيورد( و دشيمن  ) تقويت روحیيه جنگياورد  

گیيرد از تجيارب    هياد جهيادد اسيالم بيا بهيره      سيازد ارزش  نهادينه
S3+S5+O2

+S9+S10 
T1+W3 
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 اساس مقادير مطلوبیت راهبردها اولويت راهبردها بر :67 جدول

 

  

 سطح گسارده و ملی در بسیجی وکارکنان وظیفه  کارگیرد به

7 
ارتقاء آساانه تحمل عمومی از طريق توسعه عرهنگ صيبر و اسياقامت   

 هاد دينی، عرهنگی و تاريخی گیرد از آموزه بهرهبا 
S8+S9+O2 T1+W3 

6 

تقويت باورهاد عمومی و ارتقاء دانيش و رعايار در راسيااد توسيعه     

پداعند غیرعامل از طريق ايجاد و توسيعه عرهنيگ و گفاميان عميومی     

اد و عضياد   گیرد از امکانات آموزشی و رسانه پداعند غیرعامل با بهره

 مجازد.

S9+O2+O

6 
T1+W3 

ف
ردي

 

 راهبرد
استفاده از 

 عامل برتر ساز

ها  رفع ضعف

 و تهديدات

    

8 

تقويت وحدت و انسجام ملی از طرييق توسيعه همگراييی و تقوييت     

هياد   گیيرد از ظرعیيت   هاد سیاسی با بهره ها و جريان مذاهب، قومیت

 ملی، سیاسی و عرهنگی اجاماعی دينی،

O7+O3+S

8+S1 

T1+W3 

3 

کارکنيان وظیفيه از    عظيیم  قشرها میلیونی و ساماندهی  ده تحقق بسیج

دهيی عميوم    هاد ملی بيراد سيازمان   ساخت طريق ايجاد و توسعه زير

 گیرد از تجارب انقالب و دعا  مقدس جانبه با بهره مردم در دعا  همه

S1+S3+S4

O2+O3+O

6+S8+S7 

T1+W3+

W4 

17 

هياد   رزشرزميی از طرييق توسيعه و    -تقويت آمادگی جسمانی دعاعی

گیرد از امکانيات مليی در    همگانی در سطوح مخالف اجاماعی با بهره

 هاد مخالف. حوزه

S6+S3+S1

0+O2+S8 

T1+W4 

11 

گراييی و تبعیيت از مقيررات در سيطح جامعيه از       تقويت عرهنگ قانون

ويي ه   تربیت و آموزش آحاد مردم به گفامان سازد، سازد، طريق نهادينه

 گیرد از نظام آموزشی و عرهنگی کشور. هکودکان و نوجوانان با بهر

O6+O8+O

1+S1+ 

T1+W2+

W4+W5 



 

 

  1337، زمساان 67، شماره پانزدهمسا   - اسارات يكعصلنامه مطالعات دعاعی   37

 طلوبیت و اولويت راهبردهام

وسيیله   با اسافاده از عن تعیین رجحان ترتیبی به SWOT1پس از ارزيابی راهبردها از طريق جدو  

معروف است، نسبت به تعیيین مطلوبیيت    TOPSIS 5ا  که به روشايده تکنیك شباهت به جواب

 بندد گرديدند.ها، راهبردها طبق جدو  زير اولويتراهبردها و سپس بر اساس مقادير مطلوبیت
 

 اولويت پنجم اولويت چهارم اولويت سوم دوم اولويت اول اولويت شماره اولويت

 9 راهبرد 6راهبرد  4 راهبرد 2 راهبرد 5راهبرد  شماره راهبرد

 9120/7 4536/7 5639/7 0429/7 0055/7 تیمطلوب ريمقاد

 راهبردها به ترتیب اولويت به شرح ذيل است: آمده، لیست دست هاد به با توجه به مطلوبیت 

 همگراييی،  توسيعه  طرييق  از مليی  انسيجام  و وحيدت  تعمیق و با اولويت او : تقويت« 2»راهبرد 

 و سیاسيی  مليی،  دينيی،  هاد ظرعیت از گیرد بهره با سیاسی هاد جريان و اه قومیت مذاهب، تقويت

 .اجاماعی عرهنگی

 و میلیيونی  هيا  ده تحقق بسيیج  منظور بهجمعیت  کیفی و کمی : گسارشبا اولويت دوم«  2»راهبرد

 گفامان و عرهنگ ملی، هاد زيرساخت توسعه طريق از( مطلوب)مطمئن غیرعامل پداعند به دسایابی

 .مقدس دعا  و اسالمی انقالب تجارب و مجازد عضاد ، آموزشی امکانات از گیرد بهره با عمومی

 طريييق از سييایزد دشييمن و جنگيياورد روحیييه تعمیييق و بييا اولويييت سييوم: تقويييت«  4»راهبييرد

 .مقدس دعا  هاد آموزه از گیرد بهره با اسالم جهادد هاد ارزش سازد نهادينه

 و عرهنگ چارچوب در پذيرد واليت و اعاقادد بنیه تعمیق و شبا اولويت چهارم: گسار« 1»راهبرد

 بيا  سيازد  گفاميان  بخشيی،  منزليت  سیاسيی،  عقیدتی هاد آموزش توسعه ، طريق از بسیجی تفکر

 .اد رسانه آموزشی، عرهنگی، مذهبی، هاد ظرعیت از گیرد بهره

 توسيعه  و ايجياد  بيا  مليی  سيرانه  اعيزايش  طريق از مردم معیشت با اولويت پنجم: تممین« 3»راهبرد

 اسيالمی  ايرانی الگود از گیرد بهره با مقاومای اقاصاد چارچوب در اشاغا  و تولید هاد زيرساخت

 .پیشرعت

  

                                                           
1
 . Strenghths, Weaknesses, Opportunities, Threats

 
2 . Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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 پیشنهادها -ب
دعياعی مطمئنيی منهياد     هيیچ  ومعرض تهديد بیگانگان است  در دائماًاينکه کشور ج.ا.ا. به نظر-1

نسيبت بيه    شيده  تدوينراهبردهاد  اساس بروصف ، با اين  شود نمیمردم محقق  جانبه همهحضور 

 وناگسسانی بین دعيا  مليی بيا موجودييت      رابطه وسازوکارهاد مناسب که پیوند  اجراد وتدوين 

، تيدوين قيانون و..(   سازد عرهنگ، پردازد الگو)شود برقرارمساقیم  طور بهحیاتی آحاد مردم  مناع 

(را جيزء وظيايف اساسيی و    نيرم  و سيخت  از)اعم تهدييدد  هر برابر عیار در تمامدعا   که نحود به

روزمره خود بشناسند. بديهی است در چنین عرضی، شديدترين تهديد قادر به غلبه بر قدرت مليت  

 نخواهد شد.

ميادد و   گيذارد  سيرمايه اسيت،   کننده نگران ايران جمعیت پیرد رشد به رو روند که ازآنجايی -5 

 بيا بنابراين ضرورد است  است. ناپذير اجانابامرد جمعیت کشور  کیفی ومعنود براد رشد کمی 

 دعياعی،  هاد ارزش تعمیق و تقويت و کشور درجمعیت جوان  ازدواج به ازدياد نسل، احیاء تشويق

همه اقشار بخصيو  جوانيان داوطليب و کارکنيان      سایزد دشمن و جنگاورد سلحشورد، روحیه

 د.گیر قرار امر مسئوالن کار دساور در ازپیش بیش وظیفه

ارسا  شيود   رب  ذدو اجرايی  گذارد قانونو  گذارد سیاست هاد دساگاهبه  گانه پنج راهبردهاد-3

ناظر بيه جمعیيت    ساالنه و ساله پنج هاد برنامهو مقررات و تدوين  قانون و ها سیاستتا در تدوين 

 قرار بدهند. موردعنايت کشور
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 فهرست منابع: 

 منابع فارسی -الف

 ،مکارم شیرازد، ناصر، قم، اناشارات اشکذر.  قران کريم، ترجمه 

 کارکنان سپاه پاسداران انقالب  آحادبیانات در جمع فرماندهان و ، اهلل روح سید، () امام خمینی

 .57/7/1376  يدر تار اسالمی

 (.مديريت اسارات يك، 1387آهنچی،محمد )  عمعل  ونگرشی نو بر مديريت استراتژيك در تئعوری .

 دساان تهران : اناشارات

 ( ،رساله دکايرد،  1335بوالحسنی، خسرو ،) آن بر راهبعرد دفعاعی    تأثیرترکیه و  ژئوپلیتیكبررسی

 ، دعا.امنیتی ج.ا. ايران

 ،دعاعی راهبردد تحقیقات تهران، مرکز ،شهری جنگ پروژه، (1335)مراد،  هادد پیرد. 

 توسيعه   و تحقیيق  مرکيز  ت،سيم  اناشارات تهران، ،راهبردی مديريت . (1337) ابراهیم، بیگی،حسن

 علوم انسانی دانشگاه عالی دعا  ملی.

   یهعا  جنعگ  یراهبردشناسع (. 1333؛ کالنايرد، عياح اليه)   الرضيا  یموسي حیدرد ،کیومرث، قميرد؛ 

 ،تهران، نشر آجا.آينده

 ،يعی عوامعل تأثیرگع ار بعر دفعاع ملعی و       (، شناسيا 1331) جعفرد طهرانی، پیمان و دولای، حسن

دانشگاه  جلد دوم، جانبه، خالصه مقاالت برگزيده همايش دعا  ملی، دعا  همه ،جانبه حوزه دريا همه

 تهران عالی دعا  ملی،

 ( 1387خانی، مهدد .) تهران، مؤسسه عرهنگ و دانش. بسیج، بر شناختدرآمدی 

 ( 1363دروديان، محمد )جلد دوم جهت بازيابی ثبيات، تهيران،   جنگ ايران و عراق وتحلیل تجزيه ،

 ت و تحقیقات جنگ سپاه.مرکز مطالعا

 تهيران،   راهبيرد دعياعی،   48، عصلنامه شماره آيندهجنگ  مقاله(، 1333همکاران، )و  رشید، غالمعلی

 .مرکز تحقیقات راهبردد دعاعی

 ( 1331رضايی، سیاوش .)مقاالت ملی، دعا  عالی دانشگاه ا،.ا.ج مسلح نیروهای بازدارندگی قدرت 

 جانبه. ههم دعا  ملی، دعا  همايش برگزيده

 ( 1331عسکرد، محمود و آقاجانی، احمد )مرکيز  ، های سیاست دفاعی ج.ا. ايرانعوامل و ويژگی

 مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.
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  نقع  (. 1331، محمدحسین؛ پیکرنگار، عبداهلل؛ کمالی، محمدرضيا ) خواه نیكعین القضاتی، علیرضا؛ 

 ، دانشيگاه آمريکا ناهمتراز تهديدات برابر در ا.ا.ج از جانبه همه دفاع و ملی دفاع در مردمی بسیج

 جانبه. همه دعا  ملی، دعا  همايش برگزيده مقاالت ملی، دعا  عالی

  ( 1331کريمی، حمیيد )در جانبه دفاعی جمهعوری اسعالمی ايعران   تبیین الگوی بازدارندگی همه ،

 نامه دکارد دانشگاه عالی دعا  ملی.مقابله با تهديدات ناهماراز، پايان

 نق  عوامل ژئوپلیتیکی بر راهبرد دفاعی امنیتی ج.ا.ايران( رساله دکايرد،  1332) اهلل عاحنارد، کال ،

 دانشگاه عالی دعا  ملی.

 ( 1386محمدد نجم، سیدحسین )داعوس نبرد نامتقارن و تبیین نق  نیروی انسانی در جنگ آينده ،

 سپاه. 

 تعأمین در  یمردمع  یروهایاز ن گیری هبهر یراهبردها تعیین و نيتدو( 1337) رضا سید ،دمصطفو 

 تيريگيروه ميد   ،دراهبيرد  قاتیتحق مرکز، مختلف طيدر بخ  دفاع در شرا یانسان های نیازمندی

 .یو مناب  انسان دراهبرد

 ( 1382نوروزد، محمدتقی )تهران: اناشارات سنا.فرهنگ دفاعی امنیتی ، 

 منابع انگلیسی -ب

 Chandler, Alfred (1992), Strategy and Structure, Cambridge, MIT 

Press.  

 The preparation of human resource strategies in all out defense at 

future possible war 

 سایت -ج

  WWW.Khamenei.ir-    :  در وبگاه یدسارس بیانات قابل سید علی، ، () اد مام خامنها
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