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چکیده 
توان رزمی ،قدرت جنگیدن است که عوامل سختافزاری ،نرمافزاری و عوامل برترساز ابعاد آن را تشکیل
میدهند .عوامل نرم افزاری توان رزمی علیرغم غیر ملموس بودن از متغیرهای اثرگذار و تعیینکننده بر
سرنوشت هر جنگ به شمار میآیند .این پژوهش بر آن است تا عناصر نرمافزاری توان رزمی را تشریح و
اولویت آنها را در جنگ ناهمتراز مشخص نماید .نوع پژژوهش کژاربردی و روش انمژام آن توصژی ی بژا
رویکرد آمیخته است .جامعه آماری شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاههای لشکری و منطقهای نزاجژا
میباشد .گردآوری دادهها از طریق اسناد و مدارک ،مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرفته اسژت .جهژت
رتبهبندی عناصر نرمافزاری توان رزمی از مقایسه دادهها و از نرمافژزار  SPSSاسژت اده گردیژده اسژت.
یافتههای پژوهش نشان می دهد حد باالی آن مربوط به آموزش با میانگین  7/04و پایینتژرین حژد آن
مربوط به حمیت قسمتی با میانگین  1/01میباشد.
واژههایکلیدی :
نرمافزاری،جنگناهمتراز 
غیرخطی،عوامل 
توانرزمی،جنگ 
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مقدمه 
« یک ملت اگر بخواهد سرافراز بماند ،باید قدرتمند باشد .این قدرت در شکل نظامی آن به
وسیلۀ نیروی مسلح انمام میگیرد .نیروهای مسلح حصار مستحکم یک ملت هستند»1.
قدرت تحمیل ارادۀ بر دیگران است ،قدرت نظامی یکی از مؤل ههای برجسته قدرت ملی بژه
حساب میآید و نقش برجسته و تعیین کنندهای در چانهزنیهای سیاسی و بازدارندگی و امنیت
سازی دارد؛ فلذا امنیت هر کشور به قدرت نظامی آن گِره خورده است .قدرت نظژامی در سژطح
عملیاتی و تاکتیکی همان توان رزمی یعنی قژدرت جنگیژدن اسژت کژه عوامژل سژختافژزاری،
نرم افزاری و عوامل برترساز از مؤل ههای آن محسوب میشود .جنگ غیرخطی اَخیراً وارد ادبیات
نظامی گردیده و جنگ ناهمتراز از زیرشاخههای آن است؛ که حژاکی از عژدم تژوازن در قژدرت
رزمی طرف های درگیر بوده و دارای محیط عملیاتی سخت ،پیچیده و با عدم قطعیتهژا مواجژه
است .عوامل نرمافزاری توان رزمی کمی نیستند ،ناملموسند ،امّا از متغیرهای اثر گژذار و تعیژین
کننده بر سرنوشت هر جنگ بهشمار میآیند.
"هانس مورگنتا" میگوید :کشمکش برای کسب قدرت ،امری جهانی است کژه محژدود بژه
زمان و مکان نیسژت (شژهییی و ولژیونژدزمانی .)3130 ،در راسژتای ایژن تئژوری ،حادثژه 33
سپتامبر به مثابه یک رخداد راهبردی ،به معنای تحقق عینی تهدیدات غیرخطژی بژود و همژین
امر نقطه شروع نقش و موقعیت راهبردی جدید آمریکا و تهدیدات غیژرخطژی بژه حسژاب آمژد
(شکیب .)3130 ،
هر کشوری برای مقابله با تهدیدات باید دارای تدابیر ،خط مشیها و تمهیدات خژاص باشژد
تا بتواند تیشهای دفاعی و امنیتی خود را در قالب دکتژرین و سیاسژتهژای کلژی هژم جهژت
نموده و به مورد اجراء گذارد .لذا راهبرد دفاعی با است اده از کلیه امکانات و تواناییهای ملژی در
جهت مقابله با تهدیدات شکل میگیرد (حسنپور.)3130 ،
توان رزمی عواملی هستند که در اختیار فرمانده بوده و او میتواند از این قدرت برای از بین
بردن دشمن و انمام مأموریژت در میژدان رزم اسژت اده نمایژد .تژوان رزمژی ترکیبژی از عوامژل
سختافزاری (آتشهای سازمانی و غیرسازمانی ،عناصر رزمی ،عناصژر پشژتیبانی رزمژی ،عناصژر
خدمات رزمی) و عوامل نرمافزاری و مغزافزاری (تأثیر رهبژری نظژامی ،ایمژان ،روحیژه ،انگیژزه،
آموزش ،انضباط ،سازمان دهی ،صبر و استقامت و پایداری ،شماعت ،حمیت قسژمتی) و عوامژل
.1بیانات فرماندهی معظم کل قوا در مراسم مشترک تحلیف و اعطای سردوشی دانشمویان دانشگاههای سهگانه اجا در
دانشگاه افسری امام علی (ع) ،تهران3111/32/0 ،
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برترساز (کنترل و هماهنگی ،آسیب پذیری و خطرپذیری ،اطیعات ،پوشژش و فریژب ،عملیژات
ایذایی و ممانعت ،عملیات روانی ،جنگهای الکترونیک ،آب و هوا و جو و زمینِ) میباشد (معین
وزیری .)3110 ،تمربیات هشت سال دفاع مقدس ،مبین و مؤید این نکته اسژت کژه بایژد همژه
مؤل ههای توان رزمی را در اجرای عملیات نظامی به هنگام به کار بسژت؛ و نادیژده گژرفتن هژر
یک از مؤل هها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم میتواند در کاهش تژوان رزمژی مژؤثر باشژد بژا
توجه به مطالب اشاره شده ،در این مقاله به اولویتبندی عوامل نرمافزاری توان رزمژی پرداختژه
میشود؛ زیرا با تقویت و ارتقاء این مؤل هها میتوان به میزان زیادی ،عدم توازن سایر مؤل ههژای
توان رزمی را نسبت به دشمنان فرامنطقهای جبران نمود .
امروزه جنگها به انواع خطی ،غیرخطی و ترکیبی تقسیمبندی میشود؛ که جنگهای غیرخطی
(جنگ نامنظم ،ناهمتراز ،نیابتی) در برمیگیرد .وقتی در خصوص جنگ ناهمتراز صحبت
میشود محیط عملیاتی پرابهام ،خیلی سخت و پیچیده و فضای عدم قطعیت تمسم میگردد.
قدرت نظامی مهمترین مؤل ه قدرت ملی است که در سطح عملیاتی و تاکتیکی به توان رزمی
تغییر مییابد ،توان رزمی همان قدرت جنگیدن یک یگان نظامی است که در سطح عملیاتی و
تاکتیکی عبارتست از؛ ماحصل ترکیب و تل یق مؤثر عناصر سختافزاری ،نرمافزاری و برترساز
یگان ،تؤام با تدبیر و چگونگی به کار بردن این عناصر در محیط عملیاتی برای از بین بردن
دشمن و انمام مأموریت در میدان رزم .با این اوصاف فقدان تحقیق علمی مدون در خصوص
اولویتبندی عوامل نرمافزاری توان رزمی در جنگ ناهمتراز احساس میشود ،بنابراین مسئله
پژوهش اینگونه بیان میشود :کدام یک از عوامل نرمافزاری توان رزمی در جنگ ناهمتراز در
اولویت قرار میگیرد.

اهدافپژوهش 
الف-هدفاصلی:تبیین اولویت عوامل نرمافزاری توان رزمی در جنگ ناهمتراز 

ب -اهداففرعی:جهت وصول به هدف اصلی پژوهش ،الزم است ذییً هدفهژای فرعژی تبیژین
گردند :
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( )3تبیین اولویت عوامل معنوی (ایمان ،استقامت) از عوامل نرمافزاری توان رزمی در جنگ
ناهمتراز
( )0تبیین اولویت عوامل سازمانی (انضباط ،آموزش ،رهبری نظامی ،سازماندهی) از عوامل
نرمافزاری توان رزمی در جنگ ناهمتراز
( )1تبیین اولویت عوامل فردی (انگیزه ،روحیه ،شماعت ،حمیت قسمتی) از عوامل
نرمافزاری توان رزمی در جنگ ناهمتراز
سودمندی این پژوهش در فهوای کیم گهربژار"مقاممعظم رهرمریوفرمانمدهیکمل موا" در
خصوص توجه به علم و دانش نظامی که سژهم زیژادی در کسژب مهژارت بژرای جنگیژدن دارد
هویداست که فرمودند« :به تمهیزات و تقویت بنیه دفاعی نباید اکت ژا کژرد؛ حتژی تمهیژزات را
مهمتر نباید شمرد ،عناصر مهمتر تقویت سازمان ،تقویت انسانها ،تقویت روحیه ،تقویت دانش و
ایماد برتری انسانی است ».کشور ما بدون حرکت در جاده گسترش دانش و گسترش پژژوهش،
امکان ندارد بتواند به نقطۀ مطلوب خودش دست پیدا بکند؛ کلید ،دانش و پژوهش است .مژا در
قژدرتهژا

انگیزههای مذهبی بژاالتر ،از سژایر

دفاع مقدس به وضوح دریافتیم که قدرت ایمان و
است .ما به وضوح لمس کردیم که بین دو یگان همتژراز و حتژی غیرهمتژراز احتمژال پیژروزی
میباشد ،به مراتب بیشتر است .با این اوصژاف عوامژل نژرم افژزاری
قویتر 
یگانی که دارای ایمان 
موضعگیریهای مختلف فرد دارند .

نقش تعیین کننده در رفتار ،تصمیم و
با توجه به مطالب پیشگ ته ،اولویتبندی عوامل نرمافزاری از جهات زیادی به شرح زیر
سودمند خواهد بود:
مدظله العالی)
در خصوص توجه به
.3لزوم توجه به منویات مقام معظم فرماندهی کلقوا (
بُعد علمی و دانش نیروی انسانی نیروهای مسلّح؛
 .3انت اع آجا از تدوین آییننامههای رزمی-عملیاتی برای اِعمال قدرت نظامی؛
 .0اولویت و اهمیت هر یک از عوامل نرمافزاری توان رزمی را در جنگ ناهمتراز برای ما
مهمتر
میتوانند با سرمایه گذاری بیشتر روی عوامل 
مشخص نموده و فرماندهان 
نتیمه مطلوب کسب نمایند؛
 .1به فرماندهان سطوح تاکتیکی نیروهای مسلح شناخت بیشتری میدهد تا در مواقع
بحران بتوانند از نیروهای زیرممموعه به بهترین نحو است اده نمایند،
 .7به طراحان و سیاستگذاران دفاعی و امنیتی آگاهی الزم را میدهد تا از این فرصت
در محاسبات و طراحی سیاست دفاعی و تهیه طرحهای عملیاتی است اده بهینه
نمایند.
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و همچنین در صورت عدم انمام تحقیق تبعاتی به شرح زیر داشته باشد:
میماندو صدمات و لطمات
 -3نقش و اولویت عوامل نرمافزاری در ارتقای توان رزمی ناشناخته 
حوزههای دفاعی  -امنیتی بر کشور وارد میشود.

فراوانی در
 -0ترکیب و تل یق مؤل ههای مختلف توان رزمی از جمله عوامل سختافزاری ،نرمافزاری و
برترساز با یکدیگر انمام نخواهدگرفت.

مرانینظریوپیشینهپژوهش
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص تغییر ماهیت جنگها و توجه به قدرت
نظامی و توان رزم نیروها در برای رویارویی و مقابله با نیروهای آمریکایی فرمودند« :طراحان
نظامی باید دکترین رزم خود را بر اساس احتمال درگیری با آمریکا پایهگذاری ،طراحی و آماده
نمایند .البته شرط اول برای این که بتوانند یک طرح رزمی مناسب با شرایط جدید بیاورید ،این
است که معتقد باشید میتوانید چنین طرحی را به وجود آورید .آیا مأموریت را تعیین کردهاید
و مشخص کرده اید که چه نیرویی مسئول دفاع از چه بخشی از کشور است؟ یا در چه الیهای از
دفاع قرار دارد؟ نیروها چگونه میخواهند بمنگند؟ چگونه میخواهند این مأموریت را انمام
بدهند؟ آیا مأموریت نیروها را متناسب با تغییر دشمن و تغییر تهدید مشخص کردهاید؟ آیا
نیروها میخواهند با روش گذشته بمنگند؟ یا این که میخواهند روش جدیدی ابداع کنند؟
پیشینۀپژوهش 

جدول()1پیشینۀتحقیقاتانجامشده 
موضوع

تاثیر آموزشهای دینی و سیاسی بر ارتقای توان رزمی یگانهای پیاده نزاجا

تحقیق
ناممحقق

سرهنگ ستاد جع ر قهرمانی

محلانتشار

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

هدفتحقیق

اندازه گیری و تعیین میزان تأثیر آموزشهای عقیدتی سیاسی (قرآن ،اصول عقاید ،اخیق
اسیمی ،دانش سیاسی ،تاریخ اسیم ،احکام) بر ارتقای توان رزمی یگانهای پیاده نزاجا

سوالتحقیق

تاثیر آموزشهای دینی و سیاسی بر ارتقای توان رزمی یگان های پیاده نزاجا چگونه است؟
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نتیجهتحقیق

 -3آموزشهای قرآنی بر ارتقای توان رزمی یگانهای پیاده نزاجا موثر بوده است.
 -0آموزشهای اصول عقاید بر ارتقای توان رزمی یگانهای پیاده نزاجا موثر بوده است.
 -1آموزش اخیق بر ارتقای توان رزمی یگانهای پیاده موثر بوده است.
 -7آموزش دانش سیاسی در ارتقای توان رزمی یگانهای پیاده نزاجا موثر بوده است.



موضوعتحقیق
ناممحقق

بررسی عوامل معنوی در افزایش توان رزمی از دیدگاه قرآن کریم (با تأکید به
امدادهای غیبی ،صبر ،توکل و دعا) میباشد.
سرهنگ ستاد سید داوود میر محمدی 

محلانتشار

دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقیب اسیمی 

هدفتحقیق

بررسی نقش عوامل معنوی در ارتقای توان رزمی از دیدگاه قرآن کریم

سوالتحقیق

نقش عوامل معنوی در ارتقای توان رزمی از دیدگاه قرآن کریم به چه میزان
است؟

نتیجهتحقیق

از برجستهترین عوامل معنوی که در این پایاننامه به آن پرداخته شده است،
صبر ،امدادهای غیبی ،توکل و دعاست .نظر به اینکه تکرار آیات در یک موضوع از
نظر نگارنده دلیل بر اهمیت آن میباشد ،عوامل مذکور مکرر در قرآنکریم مورد
دقت قرار گرفته و به آن اشاره شده است .ایمان به امدادهای غیبی و باور به این
معنی در مبارزات و میادین نبرد با  04آیه اولین نقش ،صبر با  07آیه دومین
نقش ،توکل با  30آیه سومین نقش و دعا با هشت آیه چهارمین نقش را در
ارتقای توان رزمی دارد.


روششناسیپژوهش 
این تحقیق از نوع کاربردی بوده ،زیرا با اولویتبندی عوامل نرمافزاری توان رزمی و تعیین
اولویت آنها در مقابله نیروهای خودی در جنگ ناهمتراز با تهدیدات فرامنطقهای میتوان با به
کار بردن آنها و همچنین عملیاتی نمودن آنها در بین کارکنان یگانهای رزمی نزاجا توان
دفاعی کشور را افزایش داد .با توجه به محتوا و ماهیت موضوع تحقیق و مورد است اده قرار دادن
منابع و نظرات موجود ،از روش توصی ی  -موردی در قالب تحلیل محتوائی است اده شده ،محقق
عیوه بر تصویر سازی آنچه هست با است اده از روشهای جمعآوری میدانی ،کتابخانهای ،اقدام
به جمعآوری اسناد و مدارک نموده است .
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در این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با صاحبنظران و مطالعه منابع مورد
نظر به خصوص مدارک مربوط را بررسی و بعد از تمزیه و تحلیل آنها و کتب و نشریات و
همچنین منابع اینترنتی به جمعآوری اطیعات اقدام نموده است .ابزار گردآوری اطیعات نیز
شامل اسناد و مدارک ،مصاحبه و پرسشنامه است.در این تحقیق جامعه مورد مطالعه آییننامه-
ها ،کتب و اسناد و مدارک و همچنین فرماندهان و جانشینان و روسای ارکان سوم قرارگاههای
منطقه ای و فرماندهان و جانشینان و روسای ارکان سوم قرارگاه تاکتیکی لشکر و فرماندهان و
جانشینان تیپهای مستقل پیاده و زرهی نزاجا میباشند؛ که جامعه آماری با احتساب
فرماندهان و جانشینان یگانها به شرح مصرحه در جدول زیر تعداد  317ن ر میباشد .حمم
نمونه بر اساس فرمول کوکران حمم جامعه آماری این پژوهش تعداد  42ن ر محاسبه گردیده
است .روش نمونهگیری در این تحقیق نیز از نوع تصادفی ساده میباشد .
جدول()2جامعهآماریتحقیق 
قرارگاههایمنطقهای

قرارگاههایتاکتیکیلشکر

تیپهای مستقل

0*1=31

30*1=10

72*0=12

اهمیتجهاددر رآنوسنت:در آیات قرآنی ،مطالب فراوانی دربارهی اهمیت جهاد وجود دارد،
یکی از دالیل اهمیت و ارزشمندی جهاد در اسیم ،قطع م اسد در روی زمین است .خداوند در
اینباره میفرمایند :
وَلَوْال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَ َسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِینَ (بقره،
 )003و اگر خداوند ،بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نمیکرد ،زمین را فساد فرا
مىگرفت ،ولى خداوند نسبت به جهانیان ،لطف و احسان دارد .این آیات ،بشارت است براى
مؤمنان که در مواقعى که در فشار شدید از سوى طاغوتها و جبّاران قرار مىگیرند در انتظار
نصرت و پیروزى الهى باشند.
قُلْ إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِمَارَۀٌ
تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْ َاسِقِینَ (توبه ،)07 ،بگو اگر پدران ،فرزندان ،برادران،
همسران ،عشیرۀ و قبیلهتان و اموالی که گرد آوردهاید و تمارتی که از کسادی آن وحشت دارید
و خانهها و منازل مورد عیقهتان ،در پیش شما محبوبتر از خدا و رسولش جهاد و در راهش
میباشد ،صبر کنید تا فرمان خداوند برسد و خداوند فاسقان را هدایت نمیکند.
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جنگغیرخطی 

هرگاه کشور مدافع ،از نظر مادی در موقعیت ضعیفتری نسبت به مهاجم قرار داشته باشد ،برای
دفاع ،نه تنها الزامی برای رویارویی مستقیم و جنگ منظم وجود ندارد ،بلکه راهبرد جنگ
نامنظم می تواند بهترین گزینه برای تداوم دفاع ،وارد کردن ضربه به دشمن و اخراج اشغالگران
از خاک کشور باشد؛ و جنگهای نامنظم ،نامتقارن ،ناهمتراز و ویژه در گروه جنگهای
غیرخطی قرار دارند (ولیوند زمانی و همکاران .)3134 ،الزم به ذکر است جنگهای غیرخطی
ت اوتهای زیادی با جنگ های منظم و خطی دارند؛ منطقه نبرد آن عرض و عمق زیادی دارد،
جبهۀ مشخصی ندارد و فاقد لممن بوده و عدم قطعیتهای زیادی در جنگهای غیرخطی
وجود دارد .آرایش تاکتیکی یا صورتبندی یکانها به صورت همجوار و غیرهمجوار در نظر
گرفته میشود (حسنپور و همکاران.)3130 ،
جنگناهمتراز :جنگ ناهمتراز که امروزه در قالب راهبرد ،عملیات ،تاکتیک ،تکنیک ،ابزار و
شیوه نبرد مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران عرصه امور دفاعی است کمتر از یک دهه در
ادبیات سیاسی و نظامی کشورمان مطرح شده است .از جمله دالیلی که باعث شد این م هوم در
کانون توجه قرار گیرد ،شاید از بین رفتن نظام دو قطبی بهطور عام و تبدیل شدن آمریکا به
یک تهدید جدی علیه کشورمان بهطور خاص اشاره کرد (زهتاب و دیگران .)3111 ،با این
توضیح جنگ ناهمتراز را میتوان اینطور تعریف نمود :جنگی محدود ،میان دو نیروی نظامی
است که توان رزمی محسوس یکی از طرفین نسبت به دیگری ،در زمان و مکان عملیات ،برتری
قابل توجه داشته باشد و در آن جنگ ،نیروی با توان رزمی کمتر با انگیزه معنوی ،مقابله همه
جانبهی اثر بخشی را اجرا مینماید (حسنپور )3130 ،و تعریفهای دیگری از جنگ ناهمتراز
که ارایه شد ه است ،مانند منص انه نمنگیدن ،درگیری میان دو نیروی نامتمانس که در ادامه به
چند نمونه از آن اشاره میگردد.
 عدم برابری و عدم همترازی نظامی بین طرفهای درگیر در یک صحنه جنگ
 یک درگیری خارج از اصل و قاعده پذیرفته شده در جنگهای کیسیک
 برخورد منطقی با شرایط ،زمانی که میدانیم به هیچوجه نمیتوان از طرق مرسوم و
شیوههای جنگ کیسیک دشمن را مغلوب کرد (کرمی.)3117 ،
توانرزمی:توان رزمی ،توانایی برای جنگیدن است .توان رزمی ابزار کلی نیروی مخرب یا مختل-

کننده یا هر دوی آنها میباشد؛ که یک واحد نظامی با آرایش تاکتیکی قادر است در یک زمان
معین آن را علیه دشمن اِعمال نماید ( .)FM3-0سرتیپ پیشکسوت معینوزیری ،استاد
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برجستۀ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسیمی ایران و طراح عملیاتهای نظامی در
جنگ تحمیلی توان رزمی را اینگونه تعریف میکند :
در سطح عملیاتی و تاکتیکی توان رزمی همان قدرت جنگیدن یک یگان نظامی عبارت
است از نتیمه ترکیب و تل یق مؤثر عناصر یا عوامل سختافزاری با عناصر یا عوامل
غیرسختافزاری یگان توأم با تدبیر و چگونگی بهکار بردن این عناصر در محیط عملیاتی ،در
راستای انمام مأموریت واگذاری .در سطح راهبردی واژه توان رزمی به واژه "قدرت ملی"تغییر
مییابد و عناصر تشکیل دهنده آن به این شرح است :قدرت سیاسی ،قدرت اقتصادی ،قدرت
اجتماعی و فرهنگی ،قدرت نظامی ،موقعیت جغرافیایی (معین وزیری.)3143 ،
بدیهی است توان رزمی با آمادگی رزمی مت اوت است .آمادگی رزمی 7همچنان که از اسم
آن مشخص است یعنی فاکتورهایی که آماده برای رزم بودن یگان نظامی را نشان میدهد .فقط
داشتن امکانات ،تمهیزات ،جنگافزار و نیروی انسانی ک ایت نمیکند بلکه کی یت و حاضر به-
کار بودن آنها برای نبرد معیار اساسی به حساب میآید .با این اوصاف ،آمادگی رزمی به
ممموع پارامترهایی گ ته میشود که آمادگی یک واحد نظامی را برای رزم و نبرد تعیین و
مشخص میکند؛ و تا امروز با شاخصهای تحرک ،آتش ،انضباط ،آموزش ،تیراندازی ،مورد
سنمش قرار میگیرد ).(FM100-5
توانرزمی:این عوامل که وجود مادّی دارند ،محسوس و قابل اندازهگیری
سختافزاری 

عوامل
هستند و نقش اساسی را در توانای یک یگان برای جنگیدن ای اء مینمایند که عبارتانداز:
یگانهای مانوری ،آتشهای سازمانی یا غیرسازمانی و عناصر پشتیبانی رزمی مانند؛ توپخانه
صحرایی ،توپخانه پدافند هوایی ،بالگردهای هوانیروز ،مهندسی رزمی ،یگانهای ارتباط و
مخابرات و جنگال ،جنگ نوین ،اطیعات نظامی ،و یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی (نوروزی،
 .)3110
توان رزمی :این عوامل که وجود غیرمادّی دارند ،نامحسوس بوده و قابل
عوامل نرمافزاری  
اندازهگیری نیستند ،امّا نقش اساسی و قابل توجهی در توانایی یک یگان برای جنگیدن ای اء
مینمایند (کیومرثی .)3131 ،بنابراین یگانی که دارای فرمانده و ستاد الیقتری بوده و سازمان
دهی مناسبتری را ارایه نموده و کارکنان آن مومنتر ،با روحیهتر ،با انگیزهتر ،آموزش یافتهتر،
شماعتر ،مصممتر ،مقاومتر ،با تمربهتر ،مبتکرتر و منضبطتر باشند ،از برتری چشمگیری

 .7در بعضی از آییننامههای نظامی از واژه آمادگی عملیاتی یا توان عملیاتی نیز است اده شده است.
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برخوردار و یقیناً دارای قدرت جنگیدن بیشتر و برتری خواهد بود .عوامل نرمافزاری شامل؛ تأثیر
رهبری نظامی ،ایمان ،روحیه ،انگیزه (میل) ،آموزش ،انضباط ،سازمان دهی ،صبر و بردباری و
مقاومت ،شماعت میباشد (معین وزیری.)3143 ،

توانرزمی 
نمودار( )1


عواملمعنوی 

ایمان :گرایش و اعتقاد قلبی انسان به هر موضوع یا هدفی را ایمان گویند که ممکن است در
قالب ایمان به مکتب یا ایمان به هدفی که به سوی آن پیشروی میکند یا از آن دفاع مینماید،
تملی کند .ایمان به انسان عزت و قدرت میدهد .ایمان به انسان عشق و امید و گرمی بخشده و
به رفتار او جهت میدهد (معین وزیری .)3143 ،

در قرآن کریم بارها به ایمان به خداوند اشاره شده است .در واقع اینکه فرد مسلمان خود را
تسلیم خداوند و ارادهی او می کند و اطمینان و اعتقادی به این پناهگاه دارد ،نشژان از عمق
ایمان او میباشد .ایمان به خداوند ،آثار زیادی را در وجود انسان ایماد میکند؛ بهگونهای که از
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او فردی مطمئن ،با صیحیت ،خودباور ،متکی به توانمنژدیهای خژود میسازد .چنین انسانی
در هیچ شرایطی ،احساس شکسژت و ضژعف نمیکند .زمانیکه انسان به مرز ایمژان برسد و
خدا را با عظمت و جیلش بشناسد ،هر چیز و هژر کژس کژه غیژر او باشژد در نظرش خُرد و
کوچک میآید ،چنانکه حضژرت علژی (ع) در توصژیف مؤمنان واقعژی میفرماید :عَظُمَ الْخَالِقُ
فِی أَنْ ُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِمْ از آنمژا کژه خژالق و آفریدگار در روح و جانشان بزرگ
جلژوه کژرده ،غیژر او در نظرشژان کوچژک مژی آیژد (نهج البیغه :خطبه .)331
استقامتوپایداری :این واژه از ریشه «ق ژ و ژ م» است و براى آن معانى مختل ى مانند
اعتدال ،ثبات و مداومت ،استمرار ،پایدارى و ایستادن را بازگو کردهاند.
معنای اصطیحی استقامت ،در م هوم قرآنى آن اصطیحى براى پایدارى در دین و مسیر حق
در برابر کژیها میباشد .اهل معرفت تعابیرى چون «اهل استقامت» و «منزل استقامت» را که
مرحلهاى از مراحل سلوک الىاللّه است بهکار مىبرند .راغب اص هانی می گوید« :استقامت
دربارهی راهی گ ته میشود که بر روی خط هموار میباشد و راه حق به آن تشبیه شده است و
استقامت انسان ،یعنی متعهّد بودن او در راه مستقیم» (راغب اص هانی 3730 ،ق) .طریحی می-
گوید« :استقامت انسان ،یعنی میزم بودن او با راه (حق)» (طریحی 3737 ،ق) .استقامت ،بر
طلب قیام در هر امری ،چه ارادی و چه غیرارادی و چه عملی باشد داللت میکند.
تفاوتصررو استقامت :ت اوت صبر (شکیبایی) با استقامت (پایداری) در آناست که صبر در
نامییمات بهکار میرود در حالىکه استقامت اینگونه نیست .استقامت به معناى پافشارى و
پایدارى در اصل دین و ارزش هاى دینى و عدم کژروى از راه حق به بیراهههاى ک ر و ن اق و
شرک است که بیشتر در حوزه فکرى و عقیدتى است در حالىکه صبر و شکیبایى در برابر
سختیهاى اطاعت و دشواری هاى مصائب و عدم تمکین در برابر طغیان شهوات است که بیشتر
در مقام عمل متصور است (آقاخانی .)3111 ،
جایگاه استقامت در تعالی  رآنی :این ویژگیهاى م هومى و گستردگى ارتباط با م اهیمى
بنیادین چون هدایت و عبودیت ،استقامت را در تعالیم قرآن و روایات دینى در جایگاه ویژهاى
نشانده است ،چنانکه در قرآن دوبار به پیامبر اسیم فرمان به استقامت داده شده است :فَاسْتَقِمْ
کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ (هود ،آیه )330؛ پس تو چنانکه مأموری ،استقامت و پایداری کن و
کسی که با همراهی تو به خدا رجوع کند نیز پایدار باشد .در ابتدا به رسول خدا فرمان به
استقامت داده شده که مراد از آن ،همان ادای مأموریت الهی است چنانکه در قرآن ،مأمور
بدان شده بود (شیخ طبرسی.)3140 ،
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عواملسازمانی 

رهرری نظامی :فن و هنر تحت ن وذ قرار دادن کارکنان ابوابممعی ،به منظور جلب همکاری و
اطاعت صمیمانه آنان از روی میل و عیقه باطنی در جهت نیل به هدف را رهبری نظامی می
گویند .رهبران به واحدهای خود ارزشهای نیروی زمینی ،انرژی ،روشها و اراده را القاء می-
نمایند .شایستگی حرفهای ،شخصیتی و اراده فرماندهان قوی در تمامی سطوح ،بخش عمدهای از
توان رزمی هر یگان را نشان میدهد .رهبری بیپروا ،الیق ،شایسته و با اعتماد به ن س ،دیگر
عناصر و اجزای توان رزمی را تحت تأثیر قرار میدهد .
در حقیقت کسی که باید ابعاد مختلف قدرت رزمی را با هم تل یق نماید تا بتواند در نبرد بر
دشمن پیروز شود فرمانده یا همان رهبر نظامی است؛ و تاکتیکهای جنگی را با به کار بردن همه
ابعاد توان رزمی ،عملیاتی مینمایند .ایژن چنژین انتظژاراتی باعژث شژدهاند کژه دنیل کتژز و
رابرت کژان ،رهبری را عامل تعیین کننده در موقعیت و شکست سازمانها میدانند (شیرازی،
 .)3141نتایج تحقیقات تمربی نشان میدهد که مدیران برای اینکه بتوانند دارای اختیارات
غیژررسژمی شوند بایسژتی شژیوه رهبری را در پیش بگیرند که وفاداری را در کارکنان تشویق
کرده و پرورش دهند (شیرازی.)3141 ،
صاحبنظران مطابق نگرش و سلیقه خود تعاریف متعددی برای رهبری پیشنهاد کردهاند که
به برخی از این موارد اشاره میشود« :رهبریت یعنی قدرت جذب افراد و تأثیر و ن وذ در آنها
آنچنانکه افراد (پیروان) به طور داوطلبانه شخصژیت و رهبژری فردی را در یک شرایط معین
بپذیرند» )(Stogdill, 1948به زعم جرج تری ،رهبری عبارتست از عمل تأثیر گذاری بر افراد
به طوری که از روی میل و عیقه برای هدفهای گروهی تیش کنند (هرسی .)3100 ،در
تعبیری دیگر «رهبری عبارتست از هنر یا علم ن وذ در اشخاص به طوریکه با میل و خواسته
خود در جهت حصول بژه هدف های تعیین شده گام بردارد یا عبارتست از توانایی ایماد حالتی
در کارکنان که با اعتماد به ن س و عیقمندی انمام وظی ژه نمایند» (ایمانی.)3110 ،
دکتر میرسپاسی معتقد است؛ منشاء اختیار یک مدیر یا سرپرست به عنژوان رهبژر کارکنژان
سازمان تنهژا احکژام صادره و آئین نامهها و مقررات اداری نیست بلکه توانائیهای دیگری الزم
است تا مدیر یا سرپرسژت ،موفژق بژه کسژب چنژین موهبتی عظیم گردد (میرسپاسی،
.)3101
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سازماندهی 

سون تزو گ ته است :فرماندهی کردن بر سه ن ر با فرماندهی کردن بر  322ن ر فرقی ندارد در
این بین مهمترین عاملی که در اجرای مأموریت فرمانده مؤثر است سازمان دهی آن است (کی،
محمود )3110 ،کار جمعی بدون وجود یک نظم تشکییتی و ساختار سازمانی ،منمر به هرج و
مرج و به هدر دادن نیروها و از بین رفتن امکانات گوناگون و استعدادها میگردد؛ بنابراین هر
اندازه ساختار و تشکل سازمانی ،منطقیتر ،مناسبتر و پویاتر باشد ،بازده کار اثر بخشتر و
ارزندهتر خواهد بود .ترکیب سازمانی و سازماندهی باید بگونهای قابلیت انعطاف داشته باشد که
در مواقع اضطراری و بحرانی ،بتوان به سادگی یگانی را از نیرویی اخذ و یا یگانهایی را به
نیرویی اختصاص داد یا حمم آتش را از مکانی برداشت و در مکان دیگر متمرکز نمود ،بدون
اینکه از لحاظ مدیریت ،ارتباط و مخابرات و سایر موارد ،بینظمی و هرج و مرج در یگانهای
مذکور ایماد شود (معین وزیری.)3143 ،
مورخین ایرانیژان را در ایمژاد تشژکلهژای نظژامی بسژیار کار آمژد دانسته و مادها را،
اولین کسانی میدانند که اقوام ساکن در ایران را به قسمتهای نظامی تقسیم کرده و برای
اولین بار مقررات و آییننامههای جنگی تدوین نموده و رستههای نیژزهدار ،کمانژدار ،سژواره
نظژام را جژدای از یکژدیگر سازماندهی کردند و به این ترتیب با لحاظ نمودن ایژن
تقسژیمبنژدی بژر مبنژای نیازهژای نظامی دولت توانستد بر آشوریان فائق آیند (گابریل،
.)3147
آموزش:آموزش در لغت نامه دهخدا عبارت است از عمل آموختن و تعلیم دادن؛ یونسکو هدف
آموزش را توسعهی مهارتها ،توانایی های انمام کار ،درک دانش و اطیعات مورد نیاز بهوسیله
نیروی انسانی بهمنظور ایماد پیشرفت در تولید میداند (United Nations Educational,
) .1990در میان عوامل تشکیل دهندهی توان رزمی ،عنصر آموزش از اهمیت خاصی برخوردار
میباشد .به طوری که فقدان آن در تقلیل توان رزمی کامیً چشمگیر است .هر نیروی نظامی
حتی با داشتن پیشرفتهترین تمهیزات و سیح ،چنانچه فاقد آموزشهای کافی و الزم باشد،
قادر نخواهد بود مأموریت محوله را انمام داده و به اهداف تعیین شده دست یابد .سرباز فاقد
آموزش ،مسلماً نخواهد توانست از ابزار و سیحی که در اختیار دارد ،به نحو موثر و مطلوب
است اده کند .نتایج حاصله از جنگهای جهانی و منطقهای نشان داده که نقش آموزش در
سرنوشت عملیات ،تعیین کننده بوده و یگان نظامی که از آموزش کافی برخوردار نباشد ،در
صحنه نبرد حرفی برای گ تن نخواهد داشت؛ زیرا الزمه بهرهگیری مطلوب و به موقع از سیح و
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تمهیزات ،برخورداری از آموزشهای مستمر و مداوم میباشد .این مهم در جهان کنونی که ابزار
و ادوات نبرد ،روز به روز در حال تغییر و تکامل است ،از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار
میباشد (معین وزیری.)3143 ،
لذا آموزش نیروها نیز متناسب با این تغییرات بایستی اصیح و تدارک دیده شود .امتیاز
بزرگ مبارزان ناهمتراز این است که با فراگیری آموزشهای مرتبط با این محیط ،خود تصمیم
گرفته و خود ،تصمیمها را عملی مینمایند .بهعبارتی دارای استقیل کامل در موقع عمل کردن
بوده و به زیرکی و قابلیت انعطاف خود متکی هستند .آنان مبارزان متکی به ابیغ دستور از
سلسله مراتب خود نیستند (حیدری.)3132 ،
انضراط:انضباط عبارت است از اعمال تربیتی که باعث ایماد نظم در کار و حس انمام وظی ه
طبق موازین تعیین شده ،در افراد میشود و تخطی از آنها کارکنان را با نوعی تنبیه روبرو
میسازد .در اغلب متونی که با مدیریت منابع انسانی ارتباط دارند ،انضباط مترادف با دسیپلین
به م هوم تنبیه آورده شده است که از این ابزار تنها زمانی باید است اده شود که سایر اقدامات
با شکست مواجه شده باشند (میرسپاسی .)3100 ،
جهان آفرینش بر مبنای نظم و انضباط ،خلق گردیده است .از جزییترین پدیده جهان تا
کل آن ،بر محور نظم در حرکت است .جهان درون انسان نیز ،تابع قانون نظم میباشد .بهطوری
که کوچکترین بی نظمی در بدن انسان ،باعث بیماری و ناتوانی و حتی مرگ میشود .تمام
ماشینآالت نیز تحت نظم خاص عمل میکنند؛ اگر هر کدام از چرخهای اتومبیل در جهتهای
مختلف و نامنظمی بچرخند ،مسلماً اتومبیل نه تنها قادر به حرکت و کار مثبت نیست ،بلکه
کاربرد و خاصیت و بهره ای نیز نخواهد داشت و پس از مدتی از کار افتاده و در نهایت متیشی
میشود (معین وزیری .)3143 ،
انضباط قوه محرکه یک یگا ن نظامی و اساس آن بر نظم و ترتیب ،آراستگی ،اطاعت،
فداکاری و ایمان استوار است .اگر نیروی نظامی دارای تمهیزات پیشرفته هم باشد ،اما فاقد
انضباط و انسمام ظاهری و معنوی باشد نیروی ضعی ی خواهد بود (حسنپور.)3130 ،

عواملفردی 

انگیزه:انگیزه محرک اقدام و نیرویی است که اقدام را هدفدار ،جهتدار و تداوم بخش میکند.
انگیزه یا میل عاملی است که انسان را به تیش و حرکت در جهت دسترسی به پایانی دلخواه،
ترغیب و تشویق مینمایند .اصوال انسان باید تمایل به انمام کاری را داشته باشد تا بتواند آن
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کار را به بهترین وجه انمام دهد .هر اندازه تمایل و خواست انسان قویتر و بیشتر باشد ،بههمان
نسبت بازدهی کار بهتر خواهد بود .ضربالمثل مشهور «خواستن ،توانستن است» ،گویای همین
مطلب می باشد .نیازهای آدمی که ممکن است مادی یا معنوی ،جسمی یا روحی ،ذاتی یا
اکتسابی باشند ،بوجود آورندهی تماییت و خواستهای انسان هستند و بههمین ترتیب
خواستها منشاء ایماد تنش و التهاب در درون انسان میباشند.
بر فرماندهان است که با تقویت و تشدید نیازها و خواستهای کارکنان تحت امر خود ،در
درون آن ها ایماد التهاب و تنش نمایند و آنان را به انمام کار و حرکت در راستای مأموریت
یگان تشویق و ترغیب نموده تا موجبات افزایش توان رزمی یگان را فراهم نمایند .یکی از
عواملی که نیازهای آدمی بویژه نیاز معنوی یا انگیزه عالی انسان را آشکار میسازد ،دایره
شناخت و آگاهی اوست؛ بنابراین یکی از وظایف فرماندهان ،باال بردن میزان بینش و آگاهی
زیردستان خود میباشد (معین وزیری.)3143 ،
روحیه:ژنرال جورج .سی.مارشال ،روحیه را چنین توصیف کرده است؛ «حالتی از ت کر که موید
ثابت قدمی ،شهامت و امید است .حالتی از اطمینان ،غیرت و وفاداری است .نیرویی است
حیاتبخش؛ حاکی از روح صمیمیت و یگانگی دسته جمعی و اراده و تصمیم .نیروی روانی
الیزالی است که تا انتهای راه ،توان تحمل میبخشد و از عزمی مستحکم برای پیروزی نشأت
می گیرد .با برخورداری از آن ،دستیابی به همه چیز ممکن است و بدون آن هیچ چیز از جمله
طرحریزیها ،تهیه مقدمات و تولید به پشیزی نمی ارزد ».ناپلئون نیز معتقد بود که «روحیه سه
چهارم قواست( ».حسنپور .)3130 ،
ژنرال "جان بیریه" در کتاب خود به نام "هوشیاری و تسلط روانی در نبرد" ،ابراز عقیده
مینماید که :تسلط فرمانده و شمار جنگمویان و تمرین آنها و نیروی سیح و فراوانی آن بعید
است که در نبرد ،عامل پیروزی باشد .چنانچه روحیهی توانا و عالی وجود نداشته باشد ،اینها
اصوالً کارساز نخواهد بود .عامل اساسی در نبرد داشتن روحیهی عالی است (معین وزیری،
.)3143
روحیه در نیروهای مسلح :روحیه سرباز پراهمیّتترین عامل در جنگ است و شاید اغراق
نباشد اگر بگوییم در هیچ نوع عملکرد داشتن روحیه برای فرد به اندازهای که برای یک جنگمو
مهم است اهمیت ندارد .در میدان نبرد عوامل بازدارندهای وجود دارند تا یک سرباز را از ادامه
نبرد سست کند؛ زیرا در آنماست که انسان در دو راهی حیات و مرگ قرار دارد و در آنماست
که کل وجود و هستی یک ن ر مورد تهدید قرار می گیرد .از این دو راه یکی را باید انتخاب کند
و نه تنها انتخاب کند بلکه بایستی بر سر این انتخابش وفادار و استوار باقی بماند .
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در نیروهای مسلح و مشاغل پر خطر نظامی ،عامل روحیه در جایگاه مهمی قرار دارد.
عملکرد موفق نیروهای مسلح کشورها تنها مرهون فناوری و تمهیزات پیشرفته نیست بلکه
بیش از هر چیز به روحیه و انگیزش آنها بستگی دارد .اغلب توانایی و اراده سربازان درگیر در
میدان جنگ بستگی به دشمن مقابل آنان ندارد بلکه بیشتر وابسته به شرایط محیط اطراف و
ارتباطی است که با همرزمان خود دارند عنصر روحیه در جنگ عاملی است که در آینده قابل
پیش بینی ،ثابت و تغییر ناپذیر خواهد ماند .عنصر روحیه به ویژه عامل انسانی برخوردار از آن،
بر تمامی صحنه نبرد تسلط و برتری مییابد و در نهایت این امکان را فراهم میکند که وسایل و
سیحها بتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند (شالیت.)3141 ،
شجاعت:شماعت یکی از ص ات برجستهی نظامیان است .در جنگ ،افراد ترسو و زبون نه تنها
موفقیتی کسب نمیکنند ،بلکه زودتر از دیگران یا میمیرند یا اسیر میشوند .در این مورد "اویه
سوژی کنش" ،اندیشمند ژاپنی که در سال  3014در گذشت ،گ ته است" :کسانی که زندگی
را دو دستی بچسبند ،زودتر میمیرند و آنهایی که به مرگ بیاعتنایی کنند ،زنده میمانند.
کسانی که در فدا کردن زندگی خود و رفتن به پیشباز مرگ دودلی نشان دهند ،جنگاوران
واقعی نیستند"(معین وزیری .)3143 ،
شماعت از فضائل اخیقی به معنای دلیری و دالوری (دهخدا ،)3144 ،حالتی در انسان دانسته
شده که شخص از اقدام به کارهای دشوار ترسی به خود راه ندهد و در مصاف با دشمن و تحمل
دشواریها ،از قوت قلب برخوردار باشد (انوری.)3132 ،
شجاعتدرمیداننررد:دلیری در میدان نبرد از مراتب شماعت دانسته شده است؛ زمانی که در
مواجهه با خطر کشته شدن ،اسارت ،غارت شدن و شکست انسان نهراسد .إنّ الِلّه اصطَ اهُ عَلیکُم
و زادَهُ بَسطَه فِی العِلمِ و المِسم؛ به درستی که خدا او را بر شما برگزید و دانش و توانایی او را
افزونی بخشید .در این آیه ،قرآن شماعت را از شرایط طالوت برای فرماندهی بنیاسرائیل در
میدان جنگ معرفی می کند و در روایتی از امام صادق (ع) آمده است شخص شماع را در
میدان جنگ بشناس (مملسی 3721 ،ق).
حمیت سمتی :

همانطوریکه انسان فطرتاً به روستا ،شهر یا زادگاه خود وابسته و عیقهمند است ،به یگان
نظامی متبوع خود نیز دلبستگی داشته و به خوشنامی یا بدنامی آن حساس میباشد .بهصورت
طبیعی هر کسی تمایل دارد برای روستا ،شهر ،زادگاه و سازمان متبوع خود کسب افتخار و
خوشنامی نمایند؛ بنابراین تحریک این غریزه میتواند بهصورت ارزندهای قدرت جنگندگی افراد
را افزایش داده و سبب کسب پیروزی گردد (معین وزیری.)3143 ،
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حمیت با توجه به م اهیم آن در سه بخش کلی حمیت دینی ،ملی و قسمتی قابل تعریف
است .در میان عناصر تشکیل دهنده حمیت ،پس از حمیت دینی و ملی در اجزای کوچکتر و
محسوستر حمیت قسمتی ،ارزش و جایگاه پیدا میکند .در حمیت قسمتی ،عوامل اجتماعی و
انسانی جایگاه ویژهای دارند که جمعیت ،ویژگیهای فرهنگی ،یکپارچگی اجتماعی و روحیهی
ملی ،اجزای آن را تشکیل میدهند.

:
شکل()1چارچوبمفهومیپژوهش 



تجزیهوتحلیلیافتهها 
توان
تحلیل هدف اول :اولویتبندی عوامل معنوی (ایمان ،استقامت) از عوامل نرمافزاری  
رزمیدرجنگناهمتراز

مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحبنظران نشان میدهد که ایمان به خدا ،ایمان به
هدف ،ایمان به جهاد و استقامت و صبر و پایداری در صحنۀ رزم ،مستقل از جنگ ناهمتراز
نبوده و ایمان در ابعاد مختلف خود بیش از استقامت و صبر بر در ارتقاء توان رزمی نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسیمی ایران در جنگ ناهمتراز اثر میگذارد .به بیان دیگر پیش نیاز
صبر و مقاومت در میدان نبرد ،ایمان در ابعاد مختلف آن است.
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(رهرری،سازمان دهی،آموزش،انضراط)از

هدفدوم:اولویتبندیعواملسازمانی

تحلیل 
توانرزمیدرجنگناهمتراز 
نرمافزاری 
عوامل 

مطالعه اسناد و مدارک و دیدگاه صاحبنظران نشان میدهد که آموزش برای نیروی رزمنده در
میدان نبرد از نان شب هم واجبتر است زیرا یک سرباز و رزمنده هر چند ،فرد با ایمان و مقاوم
و پایدار باشد امّا از آموزش نظامی مناسب برخوردار نباشد ،در میدان کارزار در تقابل یا دشمن
کم میآورد .بنابر نظرات خبرگان و منابع آموزش در اولویت اول قرار میگیرد .امّا بحث رهبری
نظامی بسیار مهم است زیرا تمام طرحریزیها ،تصمیمگیریها و هدایت نبرد به فرمانده یا رهبر
نظامی وابسته است .پس مطابق دیدگاه خبرگان ،رهبری نظامی ،بعد از آموزش ،ایمان و
شماعت در اولویت قرار میگیرد.
درباره انضباط باید اشاره کرد به این که جهان آفرینش بر مبنای نظم و انضباط ،خلق
گردیده است .از جزئی ترین پدیده جهان تا کل آن ،بر محور نظم در حرکت است .انضباط قوه
محرکه یک یگان نظامی و اساس آن بر نظم و ترتیب ،آراستگی ،اطاعت ،فداکاری و ایمان
استوار است.
خبرگان نظامی در خصوص اهمیت و اثرگذاری انضباط معتقدند اگر نیروی نظامی دارای
تمهیزات پیشرفته هم باشد ،اما فاقد انضباط و انسمام ظاهری و معنوی باشد نیروی ضعی ی
خواهد بود .همانند نخ تسبیه که همه امور و دانههای مربوطه را در کنار هم و هر چیزی را در
جای خود نگهداشته و به کار میگیرد .بدون انضباط در هر کاری هرج و مرج حاکم میشود که
نتایج زیانباری به دنبال دارد .با اتکا به آراء خبرگان ،انضباط در اولویت ششم قرار میگیرد.
در خصوص میزان اهمیت سازمان دهی نیروها و به کار گرفتن توان رزمی در میدان نبرد
سون تزو گ ته است :فرماندهی کردن بر سه ن ر با فرماندهی کردن بر  322ن ر فرقی ندارد در
این بین مهم ترین عاملی که در اجرای مأموریت فرمانده مؤثر است سازمان دهی آن است.
ترکیب سازمانی و سازمان دهی باید به گونهای قابلیت انعطاف داشته باشد که در مواقع
اضطراری و بحرانی ،بتوان به سادگی یگانی را از نیرویی اخذ و یا یگانهایی را به نیرویی
اختصاص داد یا حمم آتش را از مکانی برداشت و در مکان دیگر متمرکز نمود؛ و بر این اساس
مؤل ۀ انضباط در اولویت هشتم قرار میگیرد.
تحلیل هدف سوم :اولویتبندی عوامل فردی (انگیزه ،روحیه ،شجاعت ،حمیت  سمتی) از
توانرزمیدرجنگناهمتراز
نرمافزاری 
عوامل 

بر اساس مطالعات منابع و نظرات خبرگان ،انگیزه میل و عاملی است که انسان را به تیش و
حرکت در جهت دسترسی به پایانی دلخواه ،ترغیب و تیش مینماید .به مصداق ضربالمثل
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مشهور «خواستن ،توانستن است»؛ و شماعت یکی از ص ات برجسته نظامیان است .در جنگ
افراد ترسو و زبون نه تنها موفقیتی کسب نمیکنند ،بلکه زودتر از دیگران یا میمیرند یا اسیر
میشوند .در اسیم داشتن روحیۀ شهادطلبی ،شماعت و شهامت بیمانندی را نصیب رزمندگان
مؤمن و معتقد میسازد؛ و روحیه نیرویی است حیاتبخش؛ حاکی از روح صمیمیت و یگانگی
دسته جمعی و اراده و تصمم؛ بنابراین روحیه عالی ،عامل اساسی در نبرد محسوب میشود؛ و
حمیت قسمتی در یگان و دلبستگی به ممموعه ،به صورت ارزندهای قدرت جنگندگی افراد را
افزایش داده و سبب کسب پیروزی میگردد .فلذا مبتنی بر نظرات خبرگان و منابع ،مؤل ههای
مذکور به ترتیب در اولویت نهم ،ه تم ،سوم و دهم قرار میگیرند.

بندیشاخصها 


اولویت

جهت رتبهبندی تأثیرگذارترین عامل نرمافزاری بر توان رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسیمی ایران در جنگ ناهمتراز از مقایسه میانگین دادهها است اده میکنیم .جدول ()3
خروجی نرم افزار  SPSSرا نشان میدهد که در آن میانگین سؤاالت را از اولویت بیشترین
میانگین تا کمترین ،حد باال و حد پایین پاسخها در هر سؤال و انحراف معیار پاسخها را در هر
سؤال نشان میدهد .قابل ذکر است که  Q1تا  Q10به ترتیب نشان دهنده سؤال اول تا سؤال
دهم هستند.
جدول()1اولویتبندیشاخصهایمربوطبهتفسیرآماری
Std.
Deviation
Statistic

Std. Error

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

.498

.060

4.57

5

4

70

آموزش

.557

.067

4.54

5

3

70

شماعت

.606

.072

4.55

5

3

70

ایمان

.543

.065

4.37

5

3

70

استقامت

.660

.079

4.36

5

3

70

رهبری

.659

.079

4.17

5

3

70

انضباط

.577

.069

4.01

5

3

70

روحیه

.797

.095

3.87

5

2

70

سازماندهی

.694

.083

3.84

5

2

70

انگیزه

.775

.093

3.53

5

1

70

حمیتقسمتی

Minimum Maximum

Mean

N
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Valid N
)(listwise

نتیجهگیریوپیشنهادها

محیط عملیاتی ناهمتراز نسبت به جنگ منظم بسیار مت اوت است نسبت توان رزمی طرفین
یک به شش یا بیشتر است .فضای نبرد دارای ابهامات ،عدم قطعیتها و پیچیدگیهای خاص
است .بر اثر توانمندیهای مهاجم ،سامانههای ارتباطی و مخابراتی بعضاً مختل میشود و
هماهنگی و کنترل را سخت مینماید .مانایی و ماندگاری نیروها در میدان کارزار ،عیوه بر
داشتن جنگ افزار ،توپ ،تانک و هواپیما ،نیازمند آموزش ،انگیزه ،ایمان و  ...میباشد .تا نیروی
انسانی و رزمنده در این میدان نبرد بتواند جانانه در مقابل متماوز مقابله و مقاومت نماید؛
بنابراین فرماندهان نظامی ،تاکتیکهای میدان نبرد را با تل یق و ترکیب توان رزمی پیادهسازی
میکنند.
مطالعه منابع ،آییننامهها ،ادبیات تحقیق و نقطه نظرات خبرگان در این پژوهش نشان داد؛
که در کنار سایر ابعاد توان رزمی ،بٌعد نرمافزاری قدرت رزمی در جنگ ناهمتراز از اهمیت
باالیی برخوردار است و در میان مؤل ههای آن به ترتیب آموزش ،ایمان ،شماعت ،استقامت،
رهبری نظامی ،اضباط ،روحیه ،سازمان دهی ،انگیزه و حمیت قسمتی در جنگ ناهمتراز اثر
گذار است .بر اساس مطالعات اکتشافی و دیدگاه خبرگان ،ابتدا عوامل نرمافزاری توان رزمی به
عوامل معنوی (ایمان ،استقامت) و عوامل سازمانی (انضباط ،آموزش ،رهبری ،سازماندهی) و
عوامل فردی (انگیزه ،روحیه ،شماعت ،حمیت قسمتی) دستهبندی گردید.
جهت رتبهبندی تأثیرگذارترین عوامل نرمافزاری بر توان رزمی یگانها در جنگ ناهمتراز از
مقایسه میانگین دادهها است اده گردید که نتایج به عمل آمده در این خصوص به شرح زیر
میباشد:
اولویت اول :عوامل معنوی با میانگین 777043
اولویت دوم :عوامل سازمانی با میانگین 770703
اولویت سوم :عوامل فردی با میانگین 173103
داده های کی ی مبتنی بر مبانی نظری و دیدگاه خبرگان ،بر اساس هدفهای پژوهش
جداگانه تحلیل گردید ،سپس ،دادههای پرسشنامه که توسط جامعه نمونه تکمیل گردید ،مورد
تمزیه و تحلیل قرار گرفت .در پایان با تل یق دادههای کمی و کی ی (آمیخته) ،تحلیل نهایی
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انمام شد؛ که دست آخر ،مول ههای نرمافزاری توان رزمی در جنگ ناهمتراز به شرح زیر
اولویتبندی گردید:
اولویت اول :عامل آموزش با میانگین 7/04
اولویت دوم :عامل ایمان با میانگین 7/00
اولویت سوم :عامل شماعت با میانگین 7/07
اولویت چهارم :عامل استقامت با میانگین 7/14
اولویت پنمم :عامل رهبری با میانگین 7/10
اولویت ششم :عامل انضباط با میانگین 7/34
اولویت ه تم :عامل روحیه با میانگین 7/23
اولویت هشتم :عامل سازمان دهی با میانگین 1/14
اولویت نهم :عامل انگیزه با میانگین 1/17
اولویت دهم :عامل حمیت قسمتی با میانگین 1/01

پیشنهادهایپژوهش 

پیشنهاد میگردد محققان در پژوهشهای آتی به موضوعات زیر بپردازند.
 -3رابطۀ بین سبک رهبری نظامی و ارتقاء روحیه شهادت طلبی کارکنان در جنگ ناهمتراز.
-0ارایه راهکارهای ارتقاء آموزشهای نظامی در جنگهای غیرخطی با تأکید بر سخنان
فرماندهی معظم کلقوا
منابع 








ازغندی ،علیرضا ،)3110( ،ارتش و سیاست ،تهران ،نشر قومس
امام خمینی (ره) ،روح اهلل ،صحی ه نور ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،ج 31
پرهیزگار ،کمال ،روابط انسانی در مدیریت ،انتشارات اشراقی
تزو ،سن ( ، )3101هنر جنگ ترجمه محمود کی ،ستاد مشترک ارتش
ثروتی ،محسن و همکاران )3133( ،راهنمای آموزشی تدوین دکترین ،انتشارات سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح ،تهران ،تابستان
جرعه ای از زالل وحی (ایمان در قرآن) )3117( ،ممله گلبرگ ،شماره 10
جمشیدی ،حمداله و دیگران ،)3132( ،روش تحقیق با رویکر نظامی ،تهران ،انتشارات دافوس
آجا
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حسن پور ،حمید و همکار ،طرح ریزی عملیات متحرک هوایی ،انتشارات دافوس آجا3134 ،
حسنپور ،حمید ،)3134( ،راهبرد بقاء در قرن بیستویکم ،تهران ،انتشارات دافوس آجا
دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران ،دوم ،سال 3132
راغب اص هانی ،حسین بن محمد ،)3730( ،الم ردات فی غرائب القرآن ،ج3



رستمی ،محمود ،)3113( ،فرهنگ واژه های نظامی ،انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری
اسیمی ایران ،تهران



رضائیان ،علی )3131( ،مبانی سازمان و مدیریت ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ ه دهم





سید جوادین ،سیدرضا )3113( ،نظریههای مدیریت و سازمان .تهران :نگاه دانش
شالیت ،بن )3110( ،روانشناسی رزم و درگیری ،تهران ،ترجمه و انتشار :نصر صریر
شریف مرتضی ،رسائل ،ج  ،)3720( ،0ص 047



شهییی ،ناصر ،ولیوند زمانی ،حسین و همکار ،)3134( ،نظریه های راهبردی ،تهران ،انتشارات
دافوس



شیخ طبرسی )3110( ،ت سیر مممع البیان ،ج،0










شیخ ،محمدرضا و حسن پور ،حمید ،طرح ریزی عملیات اطیعاتی زمینی ،تهران ،انتشارات
دافوس آجا3137 ،
شیخ ،محمدرضا؛ حسن پور ،حمید؛ جنگ ناهمتراز ،انتشارات دافوس ،سال 3130
شیرازی ،علی ( )3111مدیریت آموزشی ،چاپ سوم ،نشر جهاد دانشگاهی مشهد
صبر و استقامت در دین ،اردیبهشت  ،11ناشر حسین آقاخانی ،استخراج ،34/33/3

(به نقل از

سایت )farsi.shia.org

طریحی ،فخرالدین ،)3737( ،مممع البحرین ،انتشارات ققنوس ،ج،0
عمید ،حسن ،)3130( ،فرهنگ عمید ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ چهارم
فان کرفلد ،مارتین ،)3132( ،بازاندیشی م هوم جنگ ،ترجمهی عباداله حیدری ،مرکز مطالعات
آیندهپژوهی
فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا

(مدظله العالی)



فیض کاشانی ،)3114( ،محمدبن شاه مرتضی ،ترجمه الحقائق ،مدرسه عالی شهید مطهری،
تهران ،چ اول



کالین ،گری ،)3113( ،سیح جنگ افروز نیست ،سیاست ،راهبرد و فناوری نظامی ،ترجمه
احمد علیخانی ،دافوس سپاه

 قرآن کریم

 کرمی ،رضا ،)3111( ،میحظات اساسی در جنگ ناهمتراز ،فصلنامه  17مدیریت نظامی

اولویتبندی عوامل نرمافزاری توان رزمی در جنگهای غیرخطی (رزم زمینی)











03

گابریل ،ریچارد ،)3141( ،ایران و پیدایش لمستیک ،ترجمه مصط ی حقیری ،فصلنامه سیاست
دفاعی
مملسی ،)3721( ،بحاراالنوار ،ج 40
محمدی ری شهری ،)3131( ،میزان الحکمه ،ج 1
مرکز راهبری آیین نامه های نیروهای مسلح ،)3130( ،نظام مطالعه ،تدوین و بازنگری آیین
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