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الگوی شایستگی فرماندهان جنگهای دریایی آینده
مصطفی لطفی جالل آبادی ،1مهدی خیراندیش ،2احسان نادری ،3علی فرهادی
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چکیده
جنگ آینده و ترسیم تصویر روشنی از آن همواره دلنگرانی اصلی استراتژیست ها و تحلیلگران مسائل نظامی و استراتژیک بوده است.
از همین رو ،هدف اصلی پژوهشگر شناسایی شایستگیهای موردنیاز فرماندهان جنگهای دریایی آینده برای تعیین راهبردهای
آموزش میباشد .نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء پژوهشهای اکتشافی است که با رویکرد آیندهپژوهی و با
استفاده از روش پایش محیطی و گراندد تئوری انجامشده است .جامعه آماری پژوهش شامل؛ متون علمی مرتبط با موضوع
موردپژوهش ،مصاحبهها و گزارشهای منتشر شده در نشریات میباشد و روش نمونهگیری از نوع اقتضائی و در دسترس بوده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل علی شامل اسناد باالدستی و ویژگیهای نبردهای دریایی آینده ،شرایط مداخلهگر شامل
محدودکنندهها و تسهیلکنندهها ،شرایط زمینهای شامل ارکان سازمانی و مدیرتی ،پدیده محوری شامل :شایستگیهای فردی (با دو
مؤلفه شایستگیهای مکتبی انقالبی و شایستگیهای شخصیتی) و شایستگیهای سازمانی (با مؤلفههای شایستگیهای فنی تخصصی
و شایستگیهای مدیریتی) است که بایستی راهبردهای توسعه و آموزش نیروی انسانی برمبنای شرایط سازمانی و محیطی فراهم
گردد و پیامدهای آن به دو دسته سازمانی و فردی تقسیمبندی میشود.
واژگان کلیدی :فرماندهان ،شایستگی ،الگو ،آیندهنگاری ،آموزش
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مقدمه

ماهیت جنگ همواره در حال تغییر و تحول بوده است .سرعت این تغییر در عصر حاضر از هر زمان دیگری بیشتر بوده است و با گذر
زمان و پیشرفت فناوری صحنههای جنگ پیچیدهتر و گستردهتر میگردند .تغییرات مذکور ،مطالعه جنگهای آینده و توانمندی
مقابله با آن مخصوصاً در حوزه شایستگیهای نیروی انسانی را ضروری مینماید (شیخ ،صمیمی .)1396 ،جنگ آینده و ترسیم تصویر
روشنی از آن همواره دلنگرانی اصلی استراتژیستها و تحلیلگران مسائل نظامی و استراتژیک بوده است .موفقیت در ترسیم تصویر
نزدیک به آنچه رخ خواهد داد و آمادگی برای آن ،مزیت فوقالعادهای به هر کشور خواهد بخشید .در طول تاریخ عدم موفقیت در
ترسیم صحیح جنگ آینده باعث بروز شکستهای سنگینی برای کشورها شده است.
بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیروی دریائی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی
است؛ به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریائی باید نگریسته شود 1و در جای دیگر میفرماید؛ شما جوانها انشاءاهلل به توفیق
الهى آن روزى را که پرچم اسالم در همهى این مناطق به اهتزاز دربیاید و یک مجموعهى متحد اسالمى مقتدر و باعزت تشکیل
بشود ،خواهید دید ،2آینده با حرف ساخته نمیشود؛ با کار هوشمندانه و مؤمنانه ساخته میشود .باید کار کنید؛ آن هم کار هوشمندانه
و برخوردار از پشتوانهی ایمان .3آیندهپژوهی نظامی به مطالعه آینده جنگها برای شناسایی راهبردهای دفاعی مناسب در مقابل آن
میپردازد .در واقع دانش و معرفتی است که چشم فرماندهان و مسئوالن مربوط را نسبت به رویدادها ،فرصتها و مخاطرات احتمالی
آینده جنگ باز نگه میدارد و نشان می دهد که چگونه از دل تغییرات و عدم تغییرات امروز وضعیت فردای جنگ زاده میشود (عزیزی،
.)1398
با توجه به حوادث و رویدادهای نظامی در دو دهه اخیر ،عملکرد ارتش آمریکا در بالکان ،افغانستان و عراق و بهکارگیری شیوههای
جدیدی از نبرد از طریق فنّاوری تسلیحاتی و اطالعاتی ،صاحبنظران نیروی دریایی راهبردی باید از زوایای گوناگون به مباحث مربوط
به برخوردهای نظامی و جنگهای آینده بپردازند .برای جنگهایی که در آینده ممکن اسـت در آن درگیـر شـود نبایـد صرفاً بـه
تجارب ناشی از جنگهای پیشین اکتفا نمود .باید با بهرهگیری از نیروی انسانی شایسته و توانمند به جنگهای جدیـد در سـطح
منطقه و جهان توجه نمود و آخـرین دسـتاوردهای آنها را فراگرفت.
برای مقابله با تهدیدات منطقهای و جهانی باید بیشاز پیش به یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ارتقای قابلیت رزمی یعنی نیروی
انسانی پرداخته شود .بر این اساس ،موضوع شایستگی نیروی انسانی در مواقع بحران و شرایط و موقعیتهای سخت و غیرقابلپیشبینی
میتواند بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات و دغدغههای اصلی نیروی دریایی راهبردی باشد.
در بین نیروی انسانی سازمان ،مدیران مهمترین منبع راهبردی شناخته شدهاند (شیخ )1396 ،حضرت علی (ع) در خطبه 410
نهجالبالغه در خصوص اهمیت فرمانده میفرمایند :موقعیت فرمانده و قیامتکننده به امور دین در مملکت مانند رشته مهرهای است
که کارش جمعکردن مهرههاست و آنها را به هم پیوند میدهد؛ پس اگر بگسلد ،مهرهها از هم جدا و پراکنده میگردند و هرگز همه
آنها بهتمامی جمع نخواهند شد .فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) در خصوص اهمیت فرماندهی میفرمایند :نظام فرماندهی در
نیروهای مسلح از حساسیتهای مهمی برخوردار است چند جمله از حساسیتهای مربوط به نظام فرماندهى در نیروهاى مسلح عرض
بکنم .اساساً محور اصلى نیروهاى مسلح ،فرماندهى است .همهى آنچه در نیروهاى مسلح ،تأثیر و کارایى و بُرندگى دارد چه آنچه
مادّى است ،چه آنچه انسانى است بدون نظام فرماندهى ،در حقیقت هیچ و پوچ و بىاثر و یا بسیار کم اثر خواهد بود .به همین جهت،
این ستون فرماندهى در نیروهاى مسلح را باید بسیار مستحکم و ثابت کرد .4چنانچه شایستگیهای موردنیاز فرماندهان نیروی دریایی
 . 1بیانات در دانشکده علوم دریایی نوشهر مورخه 14/07/1388
 . 2بیانات در اجتماع مردم گیالنغرب1390/7/23
 3بیانات در دیدار جمعی از دانشآموزان 1382/6/26
 4بیانات در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی1369/10/22
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به درستی شناسایی نشوند و آموزش این فرماندهان متناسب با نیاز انجام نپذیرد ،در مواقع ضروری و وقوع جنگ ،این فرماندهان از
قابلیتهای الزم برای اداره جنگ و مقابله با دشمن را نخواهند داشت و نیروی دریایی در تهدیدات آینده آسیبپذیر خواهد شد و با
توجه به نقش محوری نیروی دریایی در جنگهای حال و آینده ،عدم توجه به شایستگیهای فرماندهان میتواند امنیت کشور را با
مخاطره مواجه نماید .اگرچه در حال حاضر برای افزایش قابلیتهای فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح آموزشهایی ارائه میشود
ولی این آموزشها یا در چارچوب نظام آموزشی مبتنی بر قوانین سالهای گذشته است و یا بهصورت موردی در راستای تدابیر خاص
فرماندهان رده باال انجام میشوند و میتوان گفت که این آموزشها بر اساس یک الگو و در قالب برنامههای شایستگی نیست و بایستی
بستر و زمینه آموزشها را برای بروز شایستگیهای آینده فرماندهان در نظر بگیرد .فعال در نیروهای مسلح الگوی مشخصی برای این
مجموعه اقدامات وجود ندارد (شیخ .)1396 ،در این راستا ضروری است تا فرماندهان جنگهای آینده بر اساس ماهیت حاکم بر
اینگونه جنگها ،توانمندیها ،مهارتها و شایستگیهای موردنیاز را کسب کنند .با توجه به موارد فوق ،مساله اصلی پژوهش این
خواهد بود که فرماندهان نیروی دریایی در آینده نیازمند چه ویژگیها و شایستگیهایی هستند؟ راهبردهای الزم جهت آموزش و
توسعه آنها کدامند؟
مبانی نظری
اولین گام در جهت آمادگی دفاعی و حفظ اقتدار نظامی برای برخورد با حوادث و جنگهای احتمالی آینده ،درك صحیح و فهم نحوه
نگرش دشمنان به جنگهای احتمالی آینده و میزان تهدیدهای احتمالی علیه کشور است (محمدی نجم1389 ،؛  .)13پیچیدگیهای
روزافزون تحوالت نظام بینالملل و تعامالت تنگاتنگ و نزدیک ،فعل و انفعاالت سیاسی و فرایندهای نظامی ،محیط جنگهای پیشرفته
را از حاکمیت مطلق تاکتیکها ،رویه و روشهای (استراتژیها) نظامی خارج نموده و حوزه نفوذ و تاثیر عوامل تکنولوژیکی ،اقتصادی،
روانی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...را در این محیط بهشدت گسترش داده است .ایجاد اختالل در اطالعات نظامی دیگران از طریق ابزارهای
رایانهای و اینترنت ،ایجاد آشفتگی و سردرگمی در فرآیند تصمیمگیری گروههای هدف ،تالش برای شکل دادن به افکار عمومی جامعه
هدف ،ایجاد اختالل در تجهیزات راداری ،موشکی و پردازش و تحلیل اطالعات از جمله مصادیق پیشرفتهای انقالب اطالعاتی است
که تحت عنوان فرایندهای جنگ آینده اطالعات مورد استفاده قرار میگیرد (رستمی .)1395 ،سرشت جنگ در آینده مثل گذشته
تغییرات زیادی خواهد کرد ،اما پیوستگیهای چشمگیری از جمله تروریسم و جنبشهای عظیم اعتراضی و خشونت بار نیز وجود
خواهند داشت .تقریباً میتوان با اطمینان گفت که جنگهای نامنظم شهری و جنگهای کالسیک افزایش چشمگیری خواهند یافت.
 10روند برای جنگهای آینده وجود دارد :جنگ نامنظم در مناطق شهری با سوءاستفاده از آسیبپذیریهای زیرساختها ،اخالل،
پراکندگی ،عمق ،اختفاء ،کوچکسازی توان رزمی ،خصوصیسازی خشونت ،واچرخش و دقت .پراکندگی قدرت و ارتباطات از اواخر
قرن نوزدهم به این سو در غرب و امروز در همه جای جهان در شیوههای جدید جنگیدن نمود یافته است (عزیزی.)1398،
از جمله ویژگیهای دیگر ،آنارشی در سطح بینالمللی است .محققان معتقدند که دولتها در حال تبدیلشدن به بازیگران رو به افولی
در عرصه روابط بینالملل بوده و این امر باعث افزایش بینظمیها و گسترش جنگها خواهد شد (جانسون2014 ،؛  .)1نظریهپردازان
دیگری معتقدند که جنگهای آینده «در میان مردم»« ،با حضور غیرنظامیان در جنگ»« ،علیه غیرنظامیان» و یا «در چهارچوب
دفاع شهری یا مدنی» خواهد بود (اسمیت2005 ،؛  .)5دکترین حاکم بر نبردهای نظامی بریتانیا از سال  2009جنگهای ترکیبی
آینده را با عناوین و ویژگیهای اجتنابناپذیری مانند «جدالبرانگیز بودن»« ،متراکم بودن»« ،دارای ویژگیهای هرج و مرجگرایانه
بودن»« ،تحمیل شوندگی و اجباری بودن» و «دارای ارتباطات عناصر متشکله با یکدیگر» شناسایی نموده است .مهمترین ویژگیهای
مورد تأکید در جنگ آینده شامل عملیات دقیق ،سریع و قاطع ،راهاندازی ائتالف و انجام عملیات مرکب ،انجام عملیات تأثیر محور یا
مبتنی بر تأثیر ،هم افزایی قدرت ،انجام عملیات غیرخطی ،بهکارگیری نیروهای ویژه ،ارزیابی همهجانبه اطالعاتی ،درگیری همزمان
در سطوح سهگانه ،انجام عملیات پیشدستانه ،استمرار عملیات ،تحت هر شرایطی در هر زمانی و هر مکانی بهصورت ناپیوسته و
نامتناوب ،توسعه صحنه نبرد و نفوذ بر عمق هدف ،تکیهبر عملیات روانی ،حمله به مراکز ثقل ،آفند مسطح و تاکتیک عملیات
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موزاییکی ،تهاجم هوایی و موشکی دقیق ،مدیریت زمان ،تالش در راستای کاهش هزینههای جنگ ،تأکید بر عملیات سایبری و
مجازیسازی جنگ ،مدیریت آستانه تحمل ملتها ،تغییر در ن وع مانور ،تکیه بر ابزارهای الکترونیکی و مخابراتی و پرداختن به جنگ
الکترونیک ،رویکرد شبکه محوری به جنگ ،بهکارگیری تاکتیک نا همتراز ،ناهمگون و یا نامتقارن در جنگهای آینده ،مدنظر قرار
دادن ابعاد و جنبههای گوناگون جنگ نرم ،استفاده از توانمندیهای پهپاد ،افزایش تحرك راهبردی ،کاهش نیازهای لجستیک ،توسعه
سامانههای اطالعاتی ،کاهش هزینههای عملیاتی و نگهداری ،تغییر و متحول ساختن سربازان ،افزایش قدرت تخریب و افزایش قدرت
بقا در میدان نبرد ،سیستمهای جنگی یکپارچه ،بهرهگیری از نظریههای متناسب عصر ،بهرهگیری از حوزههای شناختی ،تالش برای
مهار افکار عمومی ،انتخاب راهبرد آمادی بر مبنای پشتیبانی متمرکز و در نهایت پیوند دادن هنر ،علم و فناوری در جنگ هستند
(وثوقی.)1396 ،
با توجه به اهمیتی که دریا دارد ،مصطلح است که دریا گهواره جنگ و صلح است و مناقشات دریایی ،یکی از قدیمیترین انواعِ
درگیریها و جنگها میان دولتهای دنیا بوده و هست .ازاینرو در قرآن کریم سیوهشت بار از بحر و بحیره و بحرین و چهار بار نیز
از کشتی یا سفینه نام برده شده است .رسول خدا (ص) بارها مسلمانان را به جهاد از طریق دریا تشویق فرموده بود« :الترکب البرح
االحاجا ،او معتمرا او غازیا فی سبیل اهلل »; (در دریا حرکت نکنید جز برای حج و عمره و جهاد درراه خدا); و نیز آن حضرت
میفرمود« :من غزا فی البحر غزوة فی سبیل اهلل ;»...کسی که درراه خدا به نبرد در دریا بپردازد ،خداوند از احوال کسی که درراه او
[در دریا] جهاد می کند آگاهتر است ،پس او در اطاعت خود به خداوند پناه برده ،بهشت او را به خود میخواند و آتش او را از خود
می گریزاند) همچنین از آن حضرت ،روایتشده است « :یک جنگ در دریا برابر با ده جنگ در خشکی است و کسی که در دریا
گرمازده یا سرگردان شود چون کسی است که خون او درراه خداوند سبحان در خشکی ریخته شود» (قاعدان)1388 ،در آینده ،مانند
قرنهای گذشته ،دولتهایی که قصد محافظت از کشورهای خود را از تهدیدات دریایی دارند ،همچنان نیروی دریایی را حفظ خواهند
کرد تا از درگیریهای خارجی و حمالت ناهمگون توسط بازیگران غیردولتی جلوگیری کنند .نیروی دریایی همچنان دارای نیرویی
ارزشمند به لحاظ سیاسی و استراتژیک و بهعنوان نیروی چابک و چندمنظوره به مأموریت خود ادامه خواهد داد (ال مایر.)2014 ،1
داشتن قدرت دریایی گزینههای استراتژیک را برای دولتها فراهم میکند تا انگیزه متجاوزان احتمالی را کاهش داده و موجب پیشبرد
منافع استراتژیک شوند (همان منبع) .زیردریاییها هم میتوانند برای قطع تجارت دریایی دولت رقیب مورد استفاده قرار گیرند.
همانگونه که آلمان در هر دو جنگ جهانی از آن علیه انگلیس استفاده کرد و یا ایاالت متحده در جنگ جهانی دوم از آن علیه ژاپن
بهره گرفت (تیل .)2014 ،2نقش نیروهای دریایی در آینده اقیانوسها نیز ضروری است ،زیرا جنگهای بزرگ بیشماری دارای ابعاد
دریایی بودهاند .حتی در طی جنگ سرد که استفاده از تسلیحات نظامی اجتناب میشد ،ابرقدرتها به زیردریاییهای مجهز به موشک
بالستیک تکیه کردند تا بازدارندگی هستهای خود را حفظ کنند (اسالگت .)2013،3فناوری همواره به میزان قابل توجهی دامنه میزان
هماهنگی و برنامهریزی فعالیتهای دریایی از ساحل را افزایش داده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت .همچنین گروههای
جدیدی که اغلب از محیط دریایی استفاده میکنند ،از جمله تروریستها و بازیگران غیردولتی (جرائم سازمانیافته ،قاچاقچیان و کار
تلهای مواد مخدر) نیز ظهور کردهاند و موردهای باسابقهتر (دزدان دریایی) بازگشتهاند .در کنار این تغییرات پویا ،هدف جنگ در
دریا تغییری نکرده است (کوربت .)2011 ،فنّاوری مدرن ،دشواری و هزینه استراتژی جنگ دریایی را کاهش میدهد و در نتیجه،
توانایی نیروهای کوچکتر و نیروهای ناهمگون را افزایش میدهد .این امر با افزایش وابستگی به حسگرهای فضایی ،تسلیحات هدایت
دقیق (ازجمله موشکهای کروز) ،هواپیماهای جنگنده دریایی ،هواپیما و کشتیهای بدون سرنشین و اخیراً توسعه و تدارك مداوم
موشکهای بالستیک ضد کشتی که از ساحل ،دریا و هوا شلیک میشوند ،مشهود است .تمام این فنّاوریها دامنه جغرافیایی که در
آن مسابقه کنترل دریایی میتواند انجام شود را گسترش داده است (تانگردی .)2014 ،ازآنجاییکه اقیانوسها در مرکز توجه مالحظات
1- La miere
2-Till
3-Slogette
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سیاسی و اقتصادی ملی و بینالمللی باقی میماند ،از اهمیت استراتژیک بسیار باالیی برخوردار خواهند بود .در نتیجه ،تعامل با محیط
دریایی باید در چارچوب گستردهتری قرار میگیرد (لومباردی.)2016 ،1
شایستگی فرماندهان؛ شایستگی ،به حالت و کیفیت شایسته گفته میشود .سزاواری ،لیاقت و استحقاق داشتن از دیگر معانی این
واژه است (معین .)1378،105 ،قابلیت داشتن به معنای قابل بودن ،الیق بودن ،استعداد ذاتی داشتن ،برازندگی و شایستگی داشتن
معنا شده است (شیخ .)6:1389 ،برای اولین بار دیوید مک کلند 2در سال  1973مفهوم و معنای شایستگی را به کار برد (راثول،3
 .)81:2010بعد از مککلند ،مک بر ،4بنیانگذار شرکت خدمات خارجی ایاالت متحده مشاوری را برای توسعه روشهای جدید که
بتواند عملکرد انسانی را پیشبینی کند ،درخواست کرد (راثول و لیندهولم .)105-90 :1999 ،5گامهای بعدی فعالیتهای مککلند
برای مفهوم شایستگی ،یافتن روش مناسب برای اعمال کسبوکار اصلی بود( .سانگهی .)19:2007 ،6محبوبیت و رواج رویکرد
شایستگی در اوایل دهه  1990به اوج خود رسید و هم اکنون نیز ادامه دارد و تأثیرات زیادی را بر بسیاری از سازمانها داشته است
(قرائی پور .)59:1382،عرفانی و دیانتی ( )1388شایستگی را در سه سطح از یکدیگر متمایز کردند -1 :سطح فردی -2سطح سازمانی
 -3سطح راهبردی (عرفانی و دیانتی.)20-16 :1388 ،
امروزه ،شایستگیها عمدتاً به ویژگیهای موردنیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر اطالق میشود .شایستگیها ،به رفتارهای
هدفمند داللت دارد که میتواند ناشی از عناصر زیر باشد (بابایی و شیخ -1 :)51:1390 ،دانش و آگاهیها :معلومات شغلی ،اطالعات
و تخصص مرتبط با شغل  -2قابلیتها یا مهارتها :توانایی انجام کارهای مرتبط با اهداف شغلی  -3نگرشها و ارزشها :ترجیحات و
یا مفروضات ذهنی فرد  -4ویژگی ها :خصوصیات شخصیتی و نحوه واکنش به شرایط افراد  -5انگیزش :امیال درونی و اشتیاق برای
اقدام  -6نقشهای اجتماعی :برداشت دیگران از افراد .در یک جمعبندی توسط بویاتزیس ،)2008( 7ابعاد شایستگی (ازجمله
شایستگیهای مدیریتی) در  6گروه به شرح زیر جا گرفته است -1 :دانش و معلومات حرفهای  -2مهارتها  -3ویژگیهای شخصیتی
 -4نگرش و بینش  -5اعتبار حرفهای  -6اعتبار عمومی.
چهار طبقه اول قابلیتها را میتوان ابعاد فردی شایستگیهای مدیریتی و  2مؤلفه اخیر را ابعاد اجتماعی این شایستگیها دانست
(ابوالعالیی و غفاری .)58- 57:1386 ،همچنین شایستگیها را میتوان به سطوح مختلف تقسیم کرد -1 :شایستگیهای پایه -2
شایستگیهای متمایزکننده  -3شایستگیهای کلیدی (محوری) (قرایی پور .)60-59: 1382،از نظر نگارندگان ،قابلیت به آن دسته
از ارزشها ،دانش ،ویژگیهای شخصیتی و مهارتها اطالق میشود که وجود آن در یک فرد به رفتارهایی منجر میشود که موجبات
عملکرد برتر شغلی او را فراهم میآورد .قابلیتها غالباً بهصورت رفتار ،قابلمشاهده هستند.
رویکردهای بسیاری برای شناسایی شایستگیها و توسعه مدل برای یک سازمان وجود دارد که نگارندگان با مطالعه دو رویکرد مشهور
(اسپنسر 2006،19،8و یوکل )2006،386-4179بر نوعی رویکرد ترکیبی متمرکز شدهاند.
رحیم زاده ( )1393طی تحقیقی تحت عنوان الگوی فرماندهی اثربخش در ارتش جمهوری اسالمی ایران به این نتیجه رسید که
مهمترین ویژگی فرماندهان عبارت است از نگرش و بینش ،ویژگیهای شخصیتی و اصالت خانوادگی ،مهارتهای موردنیاز

1-Lombardi
2
David McClelland
3
Rothwell
4
McBer
5
Rothwell & Lindholm
6
Sanghi
7
Boyatzis
8
Spencer
9
Yukl
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دهقان ( )1391طرح پژوهشی تحت عنوان ارائه الگوی تفکر راهبردی مدیران راهبردی نهاجا در سطوح مختلف باهدف ارتقای توان
رزمی به این نتیجه رسید که شایستگیهای موردنیاز فرماندهان عبارت است از ویژگیهای شخصیتی و اصالت خانوادگی ،مهارتهای
موردنیاز ،دانش و آگاهی ،قابلیت نظامی ،سازمانی
شکوهی و شیخ ( )1396در پژوه شی با عنوان تدوین الگوی م شترك فرماندهی م شترك منطقهای ارتش ج.ا.ا مبتنی بر تهدیدات
آینده به این نتیجه رســیدند که فرماندهی مشــترك باید دارای اختیارات تشــکیالتی و اجرایی در منطقه باشــد ،قرار دادن نهادهای
نظامی و انتظامی ،امنیتی – اطالعاتی تحت کنترل با توجه به روشهای جاری در تعیین نوع فرماندهی مشــترك منطقهای بســیار
تاثیر گذار ا ست .شیخ و صمیمی ( )1397در مقالهای با عنوان الگوی توانمند سازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگهای آینده
جمهوری اســـالمی ایران به این نتیجه رســـیدند که بصـــیرت فرماندهان با تبیین و ترویج فرهنگ ایثار ،فداکاری ،تکلیف مداری،
خالقیت محوری ،نوآوری ،توسعه دانایی ،بصیرت دینی و سیاسی ،در سطح تراز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و ایدئولوژی
حاکم بر آن ارتقاء داده شود و با شنا ساندن ماهیت جنگهای آینده و نیابتی ا صول دفاع همه جانبه عوامل تو سعه صحنه نبرد و
ارتقای مهارتهای دوراندیشـــی و قدرت تحلیل و ارزیابی و همچنین توانایی بســـیج نیروها ارتقاء یابد .عزیزی ( )1398در مقالهای
تحت عنوان مؤلفهها و شاخصهای فرماندهی و کنترل سازمان رزم در جنگهای آینده به این نتیجه رسید که مؤلفههای فرماندهی
در آینده عبارتند از فرماندهی قاطع ،طرحها و دستورهای ساده و ارتباط مداوم باشد.
آلفرد تایر ماهان در کتابی تحت عنوان تاثیر قدرت دریایی بر تاریخ ،نیروی دریایی را در طول تاریخ عامل اصــلی و تعیینکننده یک
کشور بر مناطق دیگر تلقی می کند (حیدری)1391 ،
جین و همکارانش در مقالهای با بررســی تاثیر هوش مصــنوعی بر جنگهای آینده به بررســی عوامل تاثیر گذار بر جنگهای آینده
پرداخته و تاثیر ورود هوش مصــنوعی در هر حوزه را مورد ارزیابی قرار میدهند .با توجه به نتایج حاصــله شــده از مطالعات ایشــان،
ســامانه آماد و پشــتیبانی بهعنوان یکی از مهمترین ســامانهها در تعیین نتیجه جنگهای آینده برشــمرده شــده اســت ( jin et
.)al.2018
شایان ذکر است در هیچکدام از مطالعات غیرنظامی مرتبط با موضوع (مدلهای شایستگیهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی،
قابلیتهای مدیران در وزارت نیرو ،شایستگیهای مدیران شرکت مپنا و شایستگیهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران30 ،
مورد پژوهشهای مهم خارج از کشور در دو گروه دانشگاهی و سازمانی) و حتی در بیش از  10مورد مطالعات مرتبط نظامی داخل و
خارج از کشور و همچنین تحقیقات انجامشده در حوزه آیندهپژوهی ،الگوهای شایستگی فرماندهان در رابطه با جنگهای آینده
بررسی نشده است .بر این اساس سوال اصلی پژوهش بهصورت زیر تنظیم شد؛ «الگوی شایستگی فرماندهان نیروی دریایی راهبردی
جنگهای دریایی آینده کدام است؟ راهبردهای الزم جهت آموزش و توسعه آنها کدامند؟»
روش تحقیق
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی شایستگیهای فرماندهان و مدیران در جنگهای آینده دریایی جهت تعیین راهبردهای آموزش
است؛ ازاینرو این تحقیق از نظر هدف بهواسطه پرداختن به مسائل موجود جزء تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت رویکرد آینده
پژوهانه دارد و به روش پایش محیطی 1و داده بنیاد انجامشده است.
در این مطالعه ،در فاز اول مطابق روش پایش محیطی ،دادهها از پانل متخصصین به تعداد  11نفر و مقاالت همایش تهدیدات نوپدید
دافوس گردآوری و بر اساس رویکرد کیفی داده بنیاد ،با استفاده از نرمافزار  maxquad11دادهها کدگذاری (کدگذاری باز و محوری)
تحلیل شدند.

. Enviromental Scaning
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سنگ بنای تحقیقات آینده ،پایش محیط به منظور شناسایی شاخصهای اولیه و «سیگنالهای ضعیف» است که نشاندهنده آینده-
های ممکن میباشد .تکنیکهای پایش معموالً شامل پانلهای متخصصین ،پایگاه داده ،بررسی ادبیات ،جستجو در اینترنت ،بررسی
اسناد ،مقاالت ،پیگیری متخصصین کلیدی در مورد مسائل محیط زیستی و رصد همایشهای متشکه میباشد و نتایج در یک پایگاه
داده ذخیره میشوند( .گورد ون و گلین)2 :2009 ،1
در فاز دوم مطالعه ،اطالعات به دســت آمده از پایش محیطی به روش گراندد تئوری مورد بررســی قرار گرفت در این مطالعه جامعه
تحقیق برای فاز اول تحقیق ( پایش محیطی) شـــا مل موارد پایش محیطی از جم له؛ رد یابی افراد کل یدی (م قام معظم رهبری
مدظلهالعالی) و همایش تهدیدات نوپدید دافوس میباشــد و برای فاز دوم تحقیق (گراندد تئوری) اطالعات به دســت آمده از پایش
محیطی بهصــورت تمام شــمار اســتفاده گردید .یکی از راهبردهای افزایش روایی ،چندســونگری در تحقیق میباشــد (قربانی زاده،
 )18 :1395در همین رابطه؛برای افزایش روایی تحقیق از چند سویه نگری در منابع ا ستفاده شده ا ست و عالوه بر فرمای شات مقام
معظم رهبری ،مبانی نظری و نظرات خبرگان استفاده گردیده است.
یکی دیگر از معیارهای بررسی روایی در پژوهش کیفی ،درگیری مداوم پژوهشگر با موضوع پژوهش میباشد .یکی از بهترین روشها
برای ایجاد اعتبار ،درگیری طوالنی با موضــوع و مشــاهده پیوســته اســت که این امر موجب جمعآوری دادههای عمیقتر و درنتیجه
حقیقیتر شــــدن داده ها میگردد( .هومن .)102 ،1389 ،از مواردی که محقق در این پژوهش ر عا یت نموده اســــت درگیری
طوالنیمدت و پیگیری مستمر پژوهش بوده است.
در این مطالعه درزمینه پایایی ،از روش توافق یا همخوانی بین دو کدگذار استفادهشده و ضریب توافق بهدستآمده  %93میباشد که

حاکی از توافق و همخوانی باال و نیز ضریب پایایی مناسب میباشد.

یافتههای تحقیق
در تحقیق حاضر ،با پایش محیطی و تحلیل منابع اطالعاتی تحقیق (فرمایشات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی) مبانی نظری و
مقاالت همایش تهدیدات نوپدید مفاهیم موضوع تحقیق استخراج گردید.در مرحله دوم با استفاده از روش گراندد تئوری ،مفاهیم
شناساییشده در سه مرحله کدگذاری و تعداد  127مقوله فرعی شناسایی شد و سپس بر اساس مقولههای فرعی 13 ،مقوله اصلی
ایجاد و سایر مفاهیم و مقولهها نیز در قالب الگوی پارادایمی داده بنیاد (شرایط علی ،شرایط زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و
پیامدها) قرار گرفتند .این تحلیل در جداول و نمودارهای زیر نشان دادهشده است.
جدول ( )2کدگذاری محوری

اصلی

نبردهای دریایی
آینده

ویژگیهای

شرایط
علی

عدم قطعیت

مقوله

مقوله

مقوله فرعی

مفاهیم
تغییر سریع پارادایمها-سریع و شدید بودن جنگها-فناوریهای تسلیحاتی بسیار متفاوت-غیرقابلپیشبینی
بودن حوادث وضعیتها -بیثباتی -نامشخص بودن زمان و مکان حمله-احتمال بهکارگیری سالحهای جدید-
ابعاد زمان و مکان در هم تنیده ،سرعت گرفتن اطالعات

. Gordon and Glenn
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پیچیدگی

مؤلفههای راهبردی و تاکتیکی منطبق بر هم و مرزهای متداخل-راهاندازی ائتالف و انجام عملیات مرکب-
سینرژی یا همافزایی قدرت -انجام عملیات غیرخطی -استمرار عملیات در شرایط زمانی و مکانی مختلف
بهصورت ناپیوسته و نامتناوب

دانشبنیان بودن
(جنگ دانشی)

عملیات سایبری و مجازیسازی جنگ-عملیاتهای تأثیر محور-آفند مسطح و تاکتیک عملیات موزاییکی-
جنگ الکترونیک-رویکرد شبکه محوری در جنگ-ناهمطراز بودن-مردم محوری بودن-ناهمگون بودن-
نامتقارن بودن-جنگ روانی -فنآوری نانو-فنآوری اطالعاتی-فنآوری زیستی-جنگ نیابتی-جنگ نرم-
استفاده از پهپادهای مدرن ،سازمان های تخت

چشمانداز
نداجا

اسناد باالدستی

فرماندهی کل
قوا

رهنمودهای

دفاع مبتکرانه-نیروی انسانی کارآمد-تحرك پذیری نظامی-فنآوری روزآمد-جنگ اطالعاتی -معنویت
محوری -آمادگی همهجانبه -ارتش اسالمی -چابک سازی
حضور دائمی در آبهای آزاد و بینالمللی-حفظ امنیت خطوط مواصالتی بینالمللی دریایی  -افزایش اقتدار
نظام جمهوری اسالمی ایران

برای شناسایی شایستگی فرماندهان در آینده بایستی ویژگی جنگهای آینده شناسایی شود .بر اساس پایش محیطی و نظر نخبگان
ویژگی جنگهای آینده دارای ویژگی عدم قطعیت،پیچیدگی و دانش بنیان بودن است همچنین اسناد باالدستی از جمله رهنمودهای
فرماندهی کل قوا و چشم انداز نداجا بر جنگهای آینده تاثیر گذار است.
جدول ( )3کدگذاری محوری

عوامل الگوی

مقوله اصلی

پارادایمی

مفاهیم

مقوله فرعی

شرایط زمینهای

الزامات سازمانی

شرایط

سازمانی محیطی

ارکان

ساختار سازمانی ارتش -فرهنگسازمانی ارتش  -فنّاوری سازمانی ارتش -مدیریت و
فرماندهی در ارتش -بودجه و منابع ارتش
انتظارات جامعه از سازمانهای نظامی  -تحریمهای دشمنان  -الزامات نهادهای سازمانی،
منطقهای و جهانی  -پیمانهای امنیتی دفاعی  -دیپلماسی

برای تعیین راهبردهای آموزش و توسعه نیروی انسانی بایستی به الزامات محیطی (انتظارات جامعه از سازمانهای نظامی ،تحریمهای
دشمنان ،الزامات نهادهای سازمانی ،منطقهای و جهانی ،پیمانهای امنیتی دفاعی ،دیپلماسی دفاعی) و الزامات سازمانی (ساختار
سازمانی ارتش ،فرهنگسازمانی ارتش ،فنّاوری سازمانی ارتش ،مدیریت و فرماندهی در ارتش ،بودجه و منابع ارتش) توجه نمود.
جدول ( )4کدگذاری محوری

مقوله

شرایط
مداخلهگر

مقوله
اصلی
محدودك
نندهها

مفاهیم

مقوله فرعی

عدم شناخت دقیق اهداف و مأموریتهای سازمان ،عدم شناخت دقیق برنامهها و راهبردهای
عـــدم تحلیـــل
سازمان ،عدم شناخت دقیق وضع موجود شایستگیها و قابلیتهای موردنیاز سازمان -عدم
درســــــــــت
شناخت دقیق وضع مطلوب شایستگیها و قابلیتهای موردنیاز سازمان  -مشخص نبودن فاصله
سازمان
بین وضع موجود و مطلوب
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تحلیل بهروز نبودن شرح مشاغل -بهروز نبودن ویژگیهای شغلی موردنیاز (شرایط احراز شغل)
عدم
درست شغل
تحلیل بهروز نبودن شاخصهای ارزیابی عملکرد  -عدم شناخت دقیق وضع موجود شایستگیها و
عدم
قابلیتهای موردنیاز مدیران و فرماندهان  -عدم شناخت دقیق وضع مطلوب شایستگیها و
درست شاغل
قابلیتهای موردنیاز مدیران و فرماندهان

تسهیل
کنندهها

بوروکراسی
سازمانی

تغییرات ساختار سازمانی  -عدم چابکی ساختار سازمانی موجود  -عدم انعطافپذیری در سازمان
موجود  -ناکارآمدی قوانین و مقررات

تشریکمساعی

همافزایی مدیران و فرماندهان  -مشارکت و تعامل مدیران و فرماندهان

ویژگیهای
فرماندهان

یادگیری فردی مدیران و فرماندهان  -قابلیتهای فردی مدیران و فرماندهان

برای تعیین راهبردهای آموزش و توسعه بایستی به تسهیلکنندهها از جمله (تشریک مساعی و ویژگیهای مدیران و فرماندهان) و
محدود کنندها از جمله عدم تحلیل درست سازمان ،عدم تحلیل درست شغل ،عدم تحلیل درست شاغل ،بوروکراسی سازمانی توجه
شود.
جدول ( )5کدگذاری محوری

مفوله

مقوله اصلی
راهبردهای
توسعه فردی

مقوله فرعی
جانشین پروری
مدیریت استعداد

راهبردها

مفاهیم
شناسایی و انتخاب مدیران و فرماندهان شایسته جایگزین  -آموزش و توسعه مدیران و فرماندهان
جایگزین
شناسایی مدیران و فرماندهان مستعد  -توسعه استعدادها -حفظ و نگهداشت نیروهای متخصص و
استعدادها

توانمندسازی

تقویت احساس مؤثر بودن مدیران و فرماندهان در تحقق اهداف  -تقویت احساس معنادار بودن در
مدیران و فرماندهان در تحقق اهداف  -تقویت سالمت محیط کار در راستای رشد و شکوفایی مدیران
و فرماندهان  -تقویت هویت بخشی و قدردانی از مدیران و فرماندهان

خود توسعهای

گرفتن گواهینامههای تخصصی در حوزه کاری -برنامهریزی برای آینده شغلی جهت توسعه خود-
مطالعه کتب و مقاالت بهروز و شرکت در همایشها و اجالسهای مرتبط

بهبود نظام ارتقا و انتخاب و انتصاب مدیران و فرماندهان بر مبنای شایستگی  -ضابطهمندی نظام ارتقا مدیران و
فرماندهان بر اساس شایستگی  -ارتقای مبتنی بر شایستگی مدیران و فرماندهان -شفافسازی مسیر
انتصاب
شغلی مدیران و فرماندهان
راهبردهای
توسعهسازمانی

نظام
بهبود
ارزیابی عملکرد

استانداردسازی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران و فرماندهان بر اساس شایستگی  -بهکارگیری
صحیح نتایج ارزشیابی عملکرد در نیازسنجی افسران -

فرایند

مصاحبه با شاغلین دارای عملکرد و تجربه باال  -بررسی و تحلیل انتظارات و طرحهای سازمانی مرتبط
با مشاغل و شاغلین آنها  -مربیگری (استفاده از کارکنان و مدیران خبره بهعنوان تسهیل گر و مشاور
خبره برای آموزش و توسعه)  -بازنگری و تدوین سرفصلهای آموزشی موجود بر اساس شرایط پیش
روی در نبردهای دریایی آینده  -تأمین زیرساختهای موردنیاز آموزشی (وسایل و تجهیزات و- )...
اخذ بازخورد صحیح از اجرای دورههای آموزشی تئوری و عملی

بهبود
آموزش

راهبردهای توسعه و آموزش نیروی انسانی جهت ایجاد شایستگی در فرماندهان و مدیران نیروی دریایی به دو دسته تقسیم میشود
که عبارتند از الف) راهبردهای توسعه سازمانی ب)راهبردهای توسعه فردی
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جدول ( )6کدگذاری محوری

مقوله

مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم

بالندگی فردی مدیران و
فرماندهان

ارتقا توانمندی مدیران و فرماندهان  -شکوفایی استعدادهای مدیران و فرماندهان
 -ارتقا دانش و مهارت شغلی مدیران و فرماندهان-

فردی

پیامدها

پیامدهای رفتاری

تقویت رضایت مدیران و فرماندهان  -تقویت انگیزه و روحیه مدیران و فرماندهان-
افزایش مشارکت و تعامل مدیران و فرماندهان -افزایش بهرهوری فردی مدیران و
فرماندهان -افزایش تعهد سازمانی مدیران و فرماندهان

پیامدهای عملکردی

ارتقاء توان رزم -کاهش سوانح و حوادث -صرفهجویی در منابع  -بهبود فرایند
پشتیبانی رزمی و عملیاتی  -ارتقاء امنیت

سازمانی
پیامدهای اجتماعی

رضایتمندی جامعه  -افزایش وجهه ارتش ج.ا.ا -رضایتمندی سلسلهمراتب -
افزایش اقتدار ارتش  -افزایش امید در جامعه  -بهبود وضعیت اقتصادی  -تحقق
اهداف نظام اسالمی  -حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی

اگر شرایط و بستر مناسب جهت شایستگیهای فرماندهان ایجاد شود دارای پیامدهای فردی (بالندگی فردی مدیران و فرماندهان و
پیامدهای رفتاری) و پیامدهای سازمانی (پیامدهای عملکردی و اجتماعی) میشود.
جدول( )7کدگذاری محوری

مقوله

مقوله اصلی

شایستگیهای
فردی

پدیده
محوری

مقوله فرعی

مفاهیم

شایستگیهای
مکتبی انقالبی

اعتقاد به امدادهای غیبی  -توکل به خدا –اخالص – والیتمداری – تقوا -وفاداری -فداکاری و
ایثارگری  -امانتداری  -بصیرت و هوشیاری  -سعهصدر

شایستگیهای
شخصیتی

شجاعت  -اعتمادبهنفس  -خالقیت و نوآوری (تفکر خالق)  -توان پاسخگویی  -تابآوری -
مسئولیتپذیری  -قانونگرایی  -تحو ل آفرینی  -آیندهنگری -تحلیل ابهامات – قاطعیت  -تطابق
با محیط  -داشتن معلومات تخصصی

شایستگیهای فنی
تخصصی
شایستگیهای
سازمانی
شایستگیهای
مدیریتی

آشنایی با علوم رایانهای مرتبط (سواد عصر دیجیتال) ،داشتن مهارتهای تخصصی مرتبط با شغل
 دانش حرفهای  -دانش اطالعاتی  -برنامهریزی و هماهنگی فعالیتهای یگان  -مدیریت منابعیگان  -عملگرایی ،مدیریت فعالیتها و اقدامات سازمانی یگان  -داشتن مهارتهای آمادگی
دفاعی
هوش اجتماعی  -شبکهسازی (تیم سازی) – رهبری  -تفکر سیستمی  -تصمیمگیری -
سازماندهی و هماهنگی -نظارت و کنترل  -ارتباط و تعامل مؤثر (ارتباط اثربخش) –
متقاعدسازی ،مقبولیت  -کالن نگری -هنر مذاکره  -خود یادگیری و خودارزیابی  -مدیریت
تعارض – قاطعیت  -ریسکپذیری -قضاوت منطقی

شایستگیهای موردنیاز فرماندهان و مدیران در آینده به دو دسته تقسیم میشود که عبارتند از شایستگیهای فردی (مکتبی انقالبی
و شخصیتی) و شایستگیهای سازمانی (فنی و تخصصی ومدیریتی)
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مداخله گرها:
محدود کنندهها

تسهیلکننده ها

 -عدم تحلیل درست

 -تشریک مساعی

سازمان

 -ویژگیهای مدیران و

 -عدم تحلیل درست شغل

فرماندهان

 -عدم تحلیل درست شاغل

پیامدها:

راهبردها:

فردی

پدیده محوری:

شرایط علی:

راهبردهای توسعه فردی

شایستگیهای فردی

 -بالندگی فردی مدیران و

ویژگیهای نبردهای دریایی

 -جانشین پروری

 -شایستگیهای مکتبی

آینده

فرماندهان

 -مدیریت استعداد

انقالبی

 -عدم قطعیت

 -پیامدهای رفتاری

 -توانمندسازی

سازمانی

 -شایستگیهای شخصیتی

 -پیچیدگی

 -خود توسعهای

 -دانشبنیان بودن (جنگ

 -پیامدهای عملکردی

راهبردهای توسعه سازمانی

شایستگیهای سازمانی

دانشی)

 -پیامدهای اجتماعی

 -بهبود نظام ارتقاء و

 -شایستگیهای فنی

اسناد باالدستی

انتصاب

تخصصی

 -رهنمودهای مقام معظم

 -بهبود نظام ارزیابی عملکرد

 -شایستگیهای مدیریتی

رهبری

شرایط زمینه ای:
الزامات سازمانی

 ارکان سازمانی -شرایط محیطی

شکل ( )1شایستگی فرماندهان نیروی دریایی جنگهای آینده

بحث و نتیجه گیری
با توجه به اهمیتی که دریا دارد ،مصــطلح اســت که دریا گهواره جنگ و صــلح اســت و مناقشــات دریایی ،یکی از قدیمیترین انوا ِع
درگیری ها و ج نگ ها م یان دولت های دن یا بوده و هســـت .ازاینرو در قرآن کریم ،فرمایشـــات ائ مه و فرماندهی معظم کل قوا
(مدظلهالعالی) بر این موضوع تاکید شده است .یکی از اقدامات الزم جهت جلوگیری از غافلگیر شدن و افزایش توان غافلگیر کردن و
تو سعه و تقویت هو شمندی نیروی دریایی راهبردی ،تعیین و ا صالح جهت گیری ها و ت صمیم های تو سعه و آموزش فرماندهان و
مدیران و افزایش شایستگیهای آنان در جنگهای آینده است .بر این اساس هدف اصلی تحقیق شناسایی شایستگیهای موردنیاز
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فرماندهان برای جنگهای دریایی آینده جهت تعیین راهبردهای توســعه و آموزش نیروی انســانی اســت .در این تحقیق از دو روش
پایش محیطی و گراندد تئوری اســتفادهشــده اســت .جامعه تحقیق برای فاز اول تحقیق موارد پایش محیطی از جمله؛ ردیابی افراد
کلیدی (مقام معظم رهبری مدظلهالعالی) نشریات و روزنامه ها ،وب سایتها ،جستجوی اینترنتی ،سمینارها و کنفرانسها میباشد و
برای فاز دوم تحقیق (گراندد تئوری) اطالعات به دست آمده از پایش محیطی بهصورت تمام شمار استفاده گردید.
الف) شرایط علّی :1این مقوله ها که حا صل شرایط علی یا شرایط مقدم ا ست ،به وقایعی که وقوع یا ر شد و گ سترش پدیده می
انجامد ،اطالق می گردد که در این تحقیق ویژگیهای جنگهای آینده ( شامل عدم قطعیت ،پیچیدگی و دانشبنیان بودن جنگها)
و ا سناد باالد ستی ( شامل رهنمودهای فرماندهی معظم کلی قوا (مدظلهالعالی) و چ شمانداز نداجا) باعث شای ستگیهای فرماندهان و
مدیران در آینده می شود که بر مبنای این دو مقوله اصلی ،مأموریت اصلی سازمان (بهعنوان یک سازمان راهبردی که نقش اساسی
در تأمین امنیت دریایی کشور به عهده دارد) مشخص شده و درراه رسیدن به آن تالش میگردد .این عوامل در صورت میسر بودن
بسترهای الزم میتوانند ،شایستگیهای مدیران و فرماندهان را مشخص و معین نمایند تا از این طریق ،فرایندهای رشد و توسعه و
آموزش نیروی انسانی مدیریت شود.
ب)مقوله های محوری :بهعنوان پدیده ا صلی تحقیق ا ست .جهت م شخص نمودن راهبردهای آموزش و تو سعه نیروی ان سانی در
آینده نیاز به شنا سایی شای ستگیهای فرماندهان و مدیران می با شیم که در این تحقیق شامل شای ستگیهای فردی (با دو مؤلفه
شایستگیهای مکتبی انقالبی و شایستگیهای شخصیتی) و شایستگیهای سازمانی (با مؤلفههای شایستگیهای فنی تخ صصی و
شای ستگیهای مدیریتی) ا ست که بای ستی ب سترها و زمینههای الزم نیز در این خ صوص برمبنای شرایط سازمانی و محیطی فراهم
گردد .الزم به ذکر است با نگرش به این مهم که یکی از ویژگیهای اصلی جنگهای دریایی آینده ،پیچیدگی و عدم اطمینان است،
وجود ویژگیهای مکتبی انقالبی در افراد (همچون توکل به خدا ،اعتقاد به امدادهای غیبی ،ســعه ســدر و )...موجب ایجاد اطمینان
خاطر و دلگرمی در آنها گردیده و با این اعتقاد که همواره یک نیروی غیبی ب سیار قوی پ شتوان آنها در جنگ خواهد بود ،توانایی
م ضاعفی جهت مقابله با د شمنان خواهند دا شت .م ضاف ًا اینکه برخورداری از ویژگیهای فنی متنا سب با تخ صص آنها در زمینه
تخ ص صی میبا شد ،از ملزومات ا سا سی نفرات جهت مفید و مؤثر بودن بهعنوان یک فرد ت صمیمگیرنده در فرایند جنگ میبا شد که
تأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف که همانا پیروزی نهایی میباشد ،خواهد داشت.
ج)راهبرد ها (کنش ها و ت عامالت :)2این مقو له ها راهبرد هایی برای کنترل ،اداره و برخورد با پد یده محوری را ارا ئه می د هد.
بهمنظور ایجاد شـــایســـتگیهای فرماندهان و مدیران در جنگهای آینده ،الزم اســـت از اقدامات و راهبردهای مناســـبی ازجمله:
راهبردهای توســـعه فردی (با ابعاد جانشـــین پروری ،مدیریت اســـتعداد ،توانمندســـازی و خودتوســـعهای) و همچنین راهبردهای
توسعهسازمانی (با جنبههای بهبود نظام ارتقاء و انتصاب ،بهبود نظام ارزیابی عملکرد و بهبود فرایند آموزش) بهره برد.
د) شرایط مداخلهگر :3شــرایط کلی که بر چگونگی فرآیندها و راهبردها تأثیر میگذارد .شــرایطی که باعث تشــدید یا تضــعیف
پدیدهها می شوند .بر این اساس مداخلهگر ها به دو د سته ت سهیلگر و یا محدودکننده تق سیم می شوند که در این میان ،متغیرهای
ت شریکم ساعی ویژگیهای مدیران و فرماندهان ،ت سهیل گر و در مقابل متغیرهای عدم تحلیل در ست سازمان ،عدم تحلیل در ست
م شاغل ،عدم تحلیل در ست شاغل و بوروکرا سی سازمانی ،نقش محدودکننده دارند .مهمترین مؤلفه که میتواند آینده را به ت صویر
ک شد ،روند ها می با شند .روند ها تغییرات پیو سته و منظم داده ها ه ستند که م سیر حرکت آینده را ن شان میدهند .هر چند که
روند ها توسط رویدادها تغییر می کنند اما با شناخت مناسب روندها میتوان عوامل تاثیر گذار را بر آن شناسایی نمود بر این اساس
یکی از روند های مهم که آموزش و تو سعه منابع ان سانی را تحت تاثیر قرار می دهد روند های ساختاری می با شند که بای ستی به
درستی تحلیل شوند و اثر آن بر سازمان بررسی گردد تا بهعنوان یک محدود کننده در نظر گرفته نشود.
1-Casual Candition
2-Actions & Interaction
3-Intervening Candition
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ه)پیامدها :1نتیجه و حا صل تعامالت ا ست و چنانچه تمامی این فرایندها بهخوبی طی شود ،انتظار میرود پیامدهای مثبتی در
ســطح ســازمان نمودار گردد .بهطورکلی ،شــناخت نیازهای فرماندهان و راهبردهای اتخاذشــده میتواند در قالب پیامدهای فردی
( شامل بالندگی فردی مدیران و فرماندهان و پیامدهای رفتاری) و نیز پیامدهای سازمانی ( شامل پیامدهای عملکردی و پیامدهای
اجتماعی) نمایان گردد و در چارچوب نتایج و اثرات سازمانی به پایداری منابع ان سانی ،تمدن سازمانی و امیدواری سازمانی منجر
شود .با توجه به الگوی بدست آمده میتوان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:
 الگوی نهایی احصا شده ،بهمنظور تصمیمگیری در مورد شایستگی فرماندهان ،مبنای عمل قرار گیرد.

 بهمنظور د ستیابی به اهداف سند چ شمانداز ایران  ،1404پی شنهاد می شود که ستاد نداجا ،قابلیتها و شای ستگیهای مدیران و
فرماندهان خود را از طریق راهبردهای آموزش افزایش دهند.
 طراحی بانک اطالعات مدیران و فرماندهان شــایســته با اســتفاده از الگوی نهایی این تحقیق که ســبب میگردد ،افراد تواناییها و
مهارتهای خویش را تو سعه داده و تقویت نمایند و از طرفی دیگر با مراجعه به چنین سی ستمی ،مدیران و فرماندهان واجد شرایط
آینده را شناسایی نمایند.
 از الگوی نهایی این تحقیق در کانونهای ارزیابی تشکیلشده جهت ارتقاء مدیران و فرماندهان استفاده شود.
 نتایج حاصل از این پژوهش جهت بهرهبرداری سازمانی در اختیار هیئتهای اندیشهورز نداجا قرار داده شود.

 شــرایط احراز و اســتانداردهای شــغلی مدیران و فرماندهان رده عملیاتی بر اســاس الگوی نهایی تحقیق جهت بســترسـازی برای
برگزاری آزمونهای تخصصی و جذب نیروهای شایسته تدوین گردد.
 از الگوی نهایی تحقیق در فرایند تدوین و بهروز سازی شاخصهای ارزیابی عملکرد استفاده شود.

 بهره گیری از روشهای پیشنهادی توسعه شایستگیهای فرماندهان مستخرجه این تحقیق در نداجا

 تقویت دوره های بصیرت که اکنون در حال اجرا است به منظور توسعه مؤلفه بصیرت و والیت مداری

 استفاده از ظرفیت عقیدتی و سیاسی جهت ایجاد بعد معنویت در کارکنان و نهادینه سازی فرهنگ آن
 الگو سازی در بین جوانان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزشی نداجا با بهره گیری از الگو شایستگی شهدای گرانقدر نداجا
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