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 چکیده 

 و ینتردیبررکا انعنو به و داده افزایش یتصاعد رطو به را وزیپیر لحتماا مشترک، عملیات اجرای

 مشترک عملیات اجرای و ریزیطرح. دگیرمی اقر دهستفاا ردمو آینده یجنگها در اقدام ثرترینمؤ

 فضای مدیریتی، سازمانی، فرهنگ لحاظ به که چهارگانه آجا است نیروهای رزم توان تجمیع حاصل

 روریض و الزم مختلف عملیات اجرای در آنها بین هماهنگی و متفاوتند مالًکا تخصصی محیط و عملیاتی

 نوع از تحقیق باشد. اینهدف اصلی تحقیق ارائه راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا می .است

 باشد.می نفر 00 تحقیق آماری نمونه حجم باشد.می ایزمینه -موردی آن روش و ایتوسعه کاربردی

 رب مؤثر عوامل عمیق مبانی نظری، ای بوده که با تحلیلاطالعات میدانی و کتابخانه روش گردآوری

 و کمی هایتحلیل از استفاده با پرسشنامه قالب در سپس و نموده احصاء را اجرای عملیات مشترک

 رکمشت عملیات محیط در عوامل سازی این بومی و استانداردسازی به نسبت آمیخته صورتبه کیفی

 33عامل ) 013تعداد  EFE و IFE ابزار از استفاده با بر اساس نتایج تحقیق و. شده است قداما ارتش

شناسایی و مولفه  6تهدید( جهت اجرای عملیات مشترک در  20فرصت و  22ضعف و  21قوت و 

راهبردها تدوین شده و نسبت به تعیین اولویت اجرایی آنها با  SWOTو نهایتاً به روش  سنجش شده

در ربع  آجا جهت اجرای عملیات مشترک، وضعیت فعلیاقدام شده است.  QSPMاده از روش استف

راهبرد در راستای حرکت از موقعیت تهاجمی معطوف  03بنابراین تعداد  رانه خفیف قرار دارد.اکمحافظه

 به قوت به موقعیت تهاجمی مطلوب یا شدید تدوین شده است.
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  مقدمه

ا آنها های مقابله ببا تغییر در ماهیت و میزان تهدیدات علیه امنیت ملی و منافع حیاتی کشور راه

های متمادی تحت تاثیر عوامل محیطی هایی که طی سالها و آموزهنیز تغییر نموده و دیگر آیین

ا گیری نیروها رکارها و شرایط بهنمود و روشمالک عمل نیروهای مسلح را تبیین و توصیف می

د توانند قواعداد در حال حاضر دیگر کارایی و قابلیت استفاده مناسبی ندارند و نمینشان می

(. 0: 0323های اصولی در طرح ریزی و اجرای عملیات باشند )دانش آشتیانی،بنیادی و اندیشه

کنند امین میبه عبارتی دیگر نیروهای مسلح اگرچه هدف واحد امنیت و تمامیت ارضی کشور را ت

اند که ماهیت تخصصی مجزا و فضای عملیاتی متفاوتی دارند. ولی از واحدهایی ترکیب شده

شود. تفاوت در فضا و محیط عملیاتی متفاوت در اغلب اوقات موجب استقالل راهبرد و تاکتیک می

این استقالل در فضای عملیاتی ممکن است نوعی انحصارطلبی حاکمیت در محیط تخصصی 

دلیل تنوع محیط عملیاتی، تنوع اهداف که دراجرای یک عملیات موفق به اد نماید در حالیایج

ها و حتی فرهنگ سازمانی مختلف و نیروهای مقابل، الزام حضور نیروهای مختلف با تخصص

 کیهای متنوع دشمن ارتقا یابد. وجود دارد تا از نتیجه تلفیق نیروها، توان پاسخگویی به کنش

ه شد تشکیل ی چهارگانه ارتشهاونیر رگبز و کوچک یهاتعملیا سلسله از کشترم تعملیا

 هدف به نسیدر هاتعملیا ینا نهایی نتایج د وشو می منجاا خاصی فیاییاجغر منطقه یک در که

نتایج حاصل از  .دمیشو انعنو آن، بر مبتنی لیهاو ییزر حطر و یترمأمو در که ستا مشترکی

های مشترک واقعی بوده ای تمرینی از عملیاتدر سطح آجا که نمونههای مشترک انجام رزمایش

یاری باشد. بسافزا نمیرود دارای تأثیرات همحاکی از این است که نتیجه امر آنچنان که انتظار می

از این مشکالت ناشی از اختالفات ذهنی، فکری، روشی، ساختاری و آموزشی است که در حین 

ا اجر ریزی،ها در سه حوزه طرحکنند. این مشکالت و چالشپیدا می اجرای عملیات مشترک بروز

 .(21: 0322دافوس آجا، پنجم )مطالعات گروهی دوره  و آموزش، وجود دارد

آفرین در اجرای عملیات مشترک و ارائه بنابراین دغدغه اصلی این تحقیق بررسی عوامل نقش

 باشد. نتایج ارزشمند این تحقیق عبارتند از:راهبردهای اجرای آن در نیروهای چهارگانه آجا می

وحدت فرماندهی و هم افزایی نیروهای آجا در عملیات مشترک باعث انسجام بیشتر نیروهای  -0

 های موجود در نیروهایها و پتانسیلعملیات مشترک می گردد و از ظرفیتشرکت کننده در 

 گردد.استفاده می تریجمهوری اسالمی ایران به نحو مطلوب ارتشچهار گانه 

 گردد.وجود راهبردهای عملیات مشترک موجب اثربخشی و ارتقاء توان رزمی نیروها می -2
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ها در نیروهای آجا شده و تعادل در این کار موجب توزیع همگون و هماهنگ بار فعالیت -3

 دهد.عملیات مشترک را افزایش می

ده عِکه از تنوع باالیی در  یوها و تجهیزاتبین نیر ای اجرای عملیات مشترکبر هماهنگی الزم  

رای ریزی و اجضرورتی اجتناب ناپذیر است. برنامه، تاکتیک و تکنیک برخوردار هستند، و عُده

برای ایجاد فرهنگ مشترک در کارتیمی ضروری است. در صورت عملی  و های تئوریآموزش

قدرت نظامی ارتش  افزاییعدم هم عدم توجه به این ضرورت راهبردی، باعث ناهماهنگی و

گردد، این ناهماهنگی از یکطرف باعث بروز آسیب در اصل وحدت جمهوری اسالمی ایران می

باشد نیروهای چهارگانه آجا میچندپارچگی و چندگانگی  وجودو  ایفرماندهی و عملکرد جزیره

اهد گردید. با های عملیاتی خوو از سوی دیگر باعث اجرای عملیات همزمان و موازی در صحنه

به موارد باال سوال اصلی پژوهش عبارتست از: راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا توجه 

 کدامند؟ بر همین اساس سواالت فرعی عبارتند از:

 آفرین در عملیات مشترک آجا کدامند؟و تهدید( نقش عوامل محیطی )قوت، ضعف، فرصت -0

 چگونه است؟ لیات مشترکراهبردی آجا برای اجرای عم موقعیت -2
 

 مبانی نظری تحقیق

 عوامل ارزیابی و شناخت و تحلیل و مأموریت و تجزیه مجدد بیان با جامع است طرحی راهبرد:

ها و راه آفرین مزیت و مدت بلند اهداف عالی، مأموریت، اجرای در مؤثر خارجی و داخلی محیط

 عیتیموق به رسیدن برای مطلوب، دورنمایی رد نگری،آینده و منابع الزم برای رسیدن به آنها، با

 .(00:0321آشتیانی،)دانش شوندمی تعیین رقابتی در محیط برتر

عملیاتی است که به وسیله عناصر قابل مالحظه از دو نیروی مسلح یا بیشتر از  عملیات مشترک:

 .(13:0320)باقری، شودیک کشور به مورد اجراء گذاشته می

 مشترک عملیات مفاهیم

 خشیدنب اعتبار و جهت تأیید ارزیابی و مشترک اندوزیتجربه برای ساختاری ایجاد به مفاهیم این

 کنند.کمک می محورتوانمندی مطالبات و نیازها و فرعی مفاهیم به

 یورمحتوانمند رویکرد جانبه،همه برتری به رسیدن رایب مشترک نیروی جانبه:همه ( برتری1)

 بر باشد، درگیری و مورد منازعه مکان و دشمنان نام متوجه که آن از یشب ،کرد خواهد دنبال را

 این در .است متمرکز دشمن یاستفاده مورد احتمالی هایاز توانمندی ایگسترده طیف شکست

 هایبرای عملیات نبرد فضای مورد در جدید دیدگاه یک پیشرو، امنیتی محیط برابر در و رویکرد

 ده،ش های تعیینمأموریت انجام برای پذیرانطباق مشترک نیروی د. یکشومی ظاهر آینده نظامی
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 باشد. نیروی مشترک متوالی و همزمان ، شدهتوزیع گسترده، سریع، عملیات انجام به قادر باید

 و شتاب عملیات کنترل دشمن، بر  مداوم فشار اعمال به قادر باید باال هایعملیات  انجام برای

 استمرار این .باشد دشمن پذیریانطباق توان از بیشتر سرعتی با هافرصت از یبرداربهره و توسعه

 شده مشترک، سازماندهی هایتوانمندی آن در که است غیرمتمرکز اجرای نیازمند عملیات، در

 .(10:0320)مرادپیری، .شون گرفته کاربه ایفزاینده طوربه ترپایین هایرده در و

کردی روی است، کرده اتخاذ آینده نبرد در مشترک نیروی که رویکردی :محوری تأثیر ( رویکرد2) 

شود. یم گرفته نظر در پیچیده ایشبکه سیستم یک شکل به آن دشمن در که است تأثیرمحور

 روابط، از گیریهبهر و شناسایی این رویکرد، در مشترک ریزی عملیاتیبرنامه از بخش یک

 زا است. رویکرد تأثیرمحور، دشمن هایسیستم های حیاتیتو قو هاپذیریآسیب ها،وابستگی

 اییج در خصوصبه دارد، کاربرد دشمن سیستم مورد و در گیردمی بهره سیستمی شناسیروش

 ثیرتأ تحت ملی قدرت مختلف ابزارهای از طریق توانمی را شده شناسایی پیوندهای و هاهگر که

 .(00:0300)منزوی، و فوالدی، داد قرار

منعکس  که دارند ذهنی مشترک چارچوب یک به نیاز مشترک نیروی ( تعامل کارکنان:۳)

 رویی،نی تعامالت باشد. تمرینات، حریفی فنهمه و آراییصف توانایی از سطح باالتری یکننده

 ینا ریزیبرنامه و فراگیری انفرادی و آموزش شده، استاندارد عملیاتی فرایندهای سر بر توافق

 نیروی ایجاد الزم برای شرط یک پذیریساخت. تعامل خواهد نهادینه و داده ارتقا را هاقابلیت

اطالعات.  و اشتراک مشترک آمادی موارد ارتباطات، نظر از ویژهبه باشد،می درآینده مشترک

-شبکه قاز طری باید دهند،می ارائه مرتبط عملیاتی تصویر یک که اطالعاتی تجهیزات و هاسیستم

  .عملیات باشند در کنندهشرکت هر سوی از ارزیابی قابل که نحویکنند، به عمل شترکم های

 تهدای به قادر مشترک هایتوانمندی که امر این از اطمینان کسب منظوربه مشترک: ( وظایف4)

 و نیروها با هماهنگ مشترک، ستاد هستند، دفاعی یبرنامه مدتمیان کوتاه و اهداف فوری

 هاینمونه جمله از مشترک، وظایف از محدودی بندی شماراولویت به رزمی هایفرماندهی

-درس و تجربیّات رزمی، فرمانده از شده دریافت هایمبنای ورودی بر ساالنه، صورتبه توانمندی

 .(21:0320،و کالنتری )زهدی خواهد پرداخت شده آموخته مشترک های

 ای پذیر،و انطباق پیچیده مخالف نیروی یکحول  باید مشترک آموزش سناریوهای ( آموزش:۵)

فرماندهان نیروی  بر فشار موجب ایجاد که« آزاد بازی»محیط  در پویا بحرانی موقعیت یک

 زشگیرند. آمو شکل شوند،می شکست ینقطه به رسیدن حد تا آنها رهبران و مشترک، کارکنان

 با همقابل در پذیریقانطبا ارتقای منظوربه و گیرد صورت شده آموخته هایدرس مبنای بر باید
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-برنامه مشترک در آموزش توانمندی شود. ایجاد طراحی غیرقطعی و پویا هایمحیط هایچالش

 پذیرترتعامل هایسیستم مشترک، داشت. آموزش خواهد سهم ارزیابی و نظارتی آموزشی، های

 رایشود. بمی یکپارچگی این افزایش ای( موجبکارکردی )وظیفه عناصر بین هایشکاف حذف و

 همکاری و هماهنگی باید تاکتیکی، و عملیاتی راهبردی، هایدر حوزه کامل یکپارچگی ایجاد

 .(20:0300)منزوی و فوالدی، گیرد نیروهای داخلی انجام میان بیشتری

 مشترک عملیات مالحظات

عملیات  برخیدر  چه ممکن استدارند، اگرکاربرد ی مشترک عملیات هر در مالحظات این

 .باشند ربطبی فعالیتیمشارکت نظامی 

 تایاال دولت و مشترک نیروی بین و مشترک نیروی درون در تالش وحدت به دستیابی (0

 ایحرفه و هاشرکت دیگر و المللیبین شرکای و متحده

بهره برداری از مزایای اجرای عملیات غیر مستقیم از طریق شرکا وقتی که شرایط راهبردی  (2

 .کند یا مجاز بشماردایجاد می و عملیاتی

 یکدیگر هب صرفاً اینکه نه باشند هم مکمل اینکه منظوربه مشترک هایقابلیت  یکپارچگی (3

 شوند. اضافه

 .آوردمی ارب به را نتایج ماندگارترین و ترینگسترده آنها به دستیابی که اهدافی بر تمرکز (0

 زادی عمل.آحصول اطمینان از  (1

 اینکه بیان افزایدمی پیچیدگی بر آنها ترکیب که مواقعی در هاقابلیت کردن ترکیب از (6

 شود. اجتناب باشد داشته سازجبران مزیتی

 کلیدی مخاطبان هاینگرش و ادراکات به دهیشکل و داخلی مخاطبان به رسانی اطالع (0

 یح و مستمر.صر عملیاتی الزام یک عنوانبه خارجی

 .سازمانی و عملیاتی پذیری انعطاف حفظ (0

 .دباش مدیریت قابل و موثر طور به آن در رده ترینپایین به افزاییهم هدایت (2

 .(20:0320)نطاق، مکان و زمان از فراتر آنها مدیریت و عملیاتی  گذارهای طراحی (01

 قدرت نظامی

های ملی ممکن است آفندی ، پدافندی و یا بازدارندگی پشتیبانی از سیاستقدرت نظامی در 

م سیست مأموریت و ساختار نیروهای مسلح، :اند ازرزیابی قدرت نظامی عبارتاای باشد. شاخصه

دفاعی  ، صنایعآوری تسلیحاتیی و کنترل ، قدرت بازدارندگی ملی، توان بسیج ملی، فنفرمانده

ترین عوامل موجود در مؤلفه نظامی قدرت ملی (. عمدهWeiguan, Wang ,2012 : 8و .... )

ریخی و تجارب جنگی گذشته و آینده، انقالب در سوابق تا نیروهای مسلحفبارتند از: مأموریت ع
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صنایع دفاعی و  ان بسیج ملی و نقش نیروهای ذخیره، قدرت بازدارندگی ملی،تو امور نظامی،

عناصر توان رزم به سه دسته  .(020: 0326)پورشاسب و معمار زاده،  اشدبآوری تسلیحاتی میفن

بارتند از: نظامی ع دهنده قدرتشوند، عناصر تشکیلرساز تقسیم میفیزیکی، غیرفیزیکی و برت

ظام ن افزار و تجهیزات،  فرماندهی و کنترل، آماد و پشتیبانی،های جنگساختار نظامی، سیستم

و تجارب تاریخی و جنگی، اراده ملی، رهبری ملی، روحیه و انضباط، قابلیت رزمی و آموزش 

 .(20: 0322) تهامی،  آوریجنگ

 های پژوهشپیشینه

 تعداد دو پیشینه مرتبط با عنوان تحقیق به شرح زیر مطالعه شده است:

مطالعه گروهی با عنوان: الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک در ارتش ج.ا.ایران. هدف  -الف

اصلی عبارتست از: ارایه الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک آجا. این تحقیق به روش 

شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که عملیات مشترک دارای سه بعد مهم همبستگی انجام 

آموزش، عملیات، فرماندهی و کنترل است. بعد آموزش شامل دو مولفه طولی و عرضی است. بعد 

های صف و ستاد است. برای عملیات شامل مولفه رزمایش و بعد فرماندهی و کنترل شامل مولفه

شاخص  0شاخص، مولفه صف  0شاخص، مولفه رزمایش  1لفه عرضی شاخص، مو 0طولی  مولفه

 .(201: 0320)مطالعات گروهی دوره دوم دافوس آجا،  شاخص بیان شده است 1و ملفه ستاد 

سوال اصلی  افزایی در عملیات مشترک.های متقابل همدامنهالتین با عنوان:  ایمقاله -ب

ه . این مقاله ببرنامه جامع کیادغام در  ها با طرحافزایی در نیروعبارتست از: چگونگی تحقق هم

            روش تحلیلی تاریخی انجام شده است. نتیجه این مقاله در چهار حوزه خالصه شده است:

در  -0مدیریت،  -3 تعلیم و تعلم ضعیف،-2 های متنوع برای حل مسئله،کارگیری تخصصهب -0

 .(PAUL E. BAUMAN 7 ,2017,) هاانحصار نگهداشتن قابلیت

های دکترین عملیات مشترک پرداخته است، ها و شاخصهش اول فقط به ابعاد و مولفهدر پژو

از آنها  وهای این پژوهش با عوامل عملیات مشترک این مقاله مشترک بوده برخی از شاخص

و  یین شدهها و عوامل اجرای عملیات مشترک تببرداری شده است. در این مقاله ابتدا، مولفهبهره

پس از مشخص نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، راهبردهای اجرای عملیات مشترک 

افزایی در عملیات مشترک پرداخته است، در بیان شده است. در مقاله دوم به چهار حوزه هم

 ،نمولفه: اطالعات، عملیات، آما  و پش، نیروی انسانی، ساختار و سازما 6ر این مقاله به حالی که د

اد، . در تحقیقات قبلی فقط ابعفرماندهی و کنترل، مرتبط با عملیات مشترک پرداخته شده است

افزایی بیان شده است، در این مقاله از های عملیات مشترک برای ایجاد همها و شاخصلفهمو
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ده ه نشهای یادشده راهبرد ارائبرداری شده است، در هیچکدام از پیشینهافزایی آنها بهرهعوامل هم

مولفه ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت و  6است. بنابراین نوآوری پژوهش این است که بر اساس 

تهدیدهای اجرای عملیات مشترک احصا شده و نهایتًا بر اساس موقعیت راهبردی بدست آمده، 

 راهبردهای تحقق عملیات مشترک بصورت بخشی و کلی بیان شده است.

 مدل مفهومی تحقیق

مولفه احصا شده  6عامل در  013واالت تحقیق، برای اجرای عملیات مشترک در آجا، بر اساس س

 20عامل، مولفه آماد و پش داری  00عامل، مولفه اطالعات دارای  22است. مولفه عملیات دارای 

عامل و  01عامل، مولفه ساختار و سازمان دارای  06عامل، مولفه آموزش و نیروی انسانی دارای 

 باشد.عامل می 06ندهی و کنترل دارای مولفه فرما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 شناسی پژوهشروش

صيييورت آمیخته )کمی و کیفی( اسيييت. نوع موردی و به -ایروش پژوهش توصيييیفی و زمینه

قلمرو تحقیق از نظر زمانی، پس از اجرای اولین رزمایش  کاربردی اسيييت. -ایپژوهش توسيييعه

های کالن شييمسييی یعنی پایان برنامه هفتم سييیاسييت 0010تا افق  0360ال مشييترک در سيي

 

 عملیات

 دتهدی
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های آجا در جغرافیای ج.ا.ایران باشييد. از نظر مکانی، شييامل اسييتقرار یگانامنیتی می -دفاعی

صاحبمی شد. جامعه آماری این تحقیق از  سرتیپی به باال با شکری با جایگاه  نظران و نخبگان ل

صکه  سی بوحداقل دارای مدرک تح شنا شکر و تیپ یا یلی کار سال به عنوان فرمانده ل سه  ده و 

باشييد. چون می  نفر 00تعداد جامعه نمونه و باالتر انجام وظیفه کرده باشييند.  00مدیر سييطح 

باشد. اطالعات این صورت تمام شمار میگیری بهباشد، نمونهنفر می 011جامعه آماری کمتر از 

سناد و مدارک )کتابخانهتحقیق از دو روش میدانی و بر سی ا صی( گردآوری ر ص ای علمی و تخ

پرسش بسته آن از طریق طیف  013ای تنظیم شد که شده است. در روش میدانی، پرسشنامه

بندی گردید. در طراحی پرسييشيينامه با روش دلفی و پس از تعیین لیکرت در پنج سييطح طبقه

س شنامة نهایی تهیه گردیده ا س شنامه از روش اعتبار و روایی آن، پر س ت. برای تعیین روایی پر

شده و برای تعیین پایایی آزمون از روش روایی محتوا و توزیع دو مرحله ستفاده  شنامه ا س ای پر

سان پیش شنا شده و یک نمونة اولیه بین خبرگان و کار ستفاده  ید و آزمون گردآلفای کرونباخ ا

  SPSSافزار آماری ها و به کمک نرمنامهدست آمده از این پرسشهای بهسپس با استفاده از داده

دسييت آمد، بنابراین پرسييشيينامة به 0/1تر از میزان ضييریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ بزرگ

 باشد. مورد استفاده از قابلیت اعتماد الزم برخوردار می

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 شناختی تجزیه و تحلیل جمعیت

سال خدمت  31آنها بیشتر از  %13مونه دارای مدرک دکترا و جامعه ن %00بر اساس جدول زیر 

شاغل فرماندهی تیپ به باال خدمت می %31و  کنند. بنابراین جامعه نمونه دارای روایی آنها در م

 باشد.و پایایی الزم می

 ( مشخصات جامعه نمونه1جدول )
مقطع 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی لمشاغ درصدفراوانی فراوانی سنوات

درصد 

 فراوانی

 31% 26 فرماندهی 00% 01 سال21-20 % 22 06 ارشد

دانشجوی 

 دکتری
 10% 02 ستادی 30% 21 سال26-31 % 30 23

 % 00 31 دکتری
باالتر از 

 سال31
 0% 6 آموزشی %13 32

 011% 00 جمع 011% 00 جمع % 011 00 جمع
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 وجود ها )درجه اهمیت( و امتیاز موزون وضع متعیین وزن

کنیم. برای وزن دهی به عوامل مشخص می 1تا  0وزن وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین 

ای تحت براسييياس میزان تأثیر و اهمیتی که در تدوین راهبرد برای سيييازمان دارند، ابتدا نمره

ساس نظر جامعه آماری تحقیق عنوان وزن عامل )درجه اهمیت( داده می شود، بدین منظور بر ا

تا عدد برای عواملی که کم 0ز عدد ا به ترتیب  تدوین راهبرد دارند و  تاثیر را در  برای  1ترین 

ستفاده می ها، هآوری دادکنیم. پس از جمععواملی که بیشترین تأثیر را در تدوین راهبرد دارند ا

سب ست محا ست آمده ا صاص یافته به هر عامل را که از جامعه آماری به د ه میانگین ارزش اخت

صل را نرمالیزه می سپس بردار حا صفر تا یک برای هر عامل به کنیم تا وزنیکرده و  ست بین  د

یک می ید  )مجموع اوزان  خارجی شيييود(. برای اینآ مل داخلی و  یابی عوا ماتریس ارز به  که 

ست ضاوتد شتر به ق شهودی و نقطه نظرات جامعهیابیم، ابتداء عواملی را که بی  ی خبره وهای 

صت و کنیم. پس از جمععان تکیه دارد، تعیین مینفذی ضعف و فر آوری اطالعات، نقاط قوت و 

ای در حوزه مورد نظر تهدید را از بین عوامل داخلی و خارجی آنهایی که نقش مؤثرتر و عمده

 کنیم. ی آماری شناسایی و مشخص میدارند بر اساس نظرات جامعه
 ای عملیات مشترک در آجا( تعیین عوامل اثرگدار بر اجر2) جدول

فه
ول

م
 

ف
ردی

 

 عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

ن(
وز

ت)
می

اه
 

ود
وج

ع م
ض

و
 

 نقش

ت
عملیا

 

 قوت 4/69 4/4 اهداف مشترک در عملیات مشترک 0

 قوت 4/62 4/4 های مشترک در عملیات مشترکتطبیق آتش 2

 فضع 2/28 3/95 برش تاکتیکی یگانهای آجا در عملیات مشترک 3

 ضعف 2/36 4/36 ریزی مشترک تمرکزی و اجرای غیر تمرکزی در آجاطرح 0

 قوت 4/46 4/4 های مشترک و مرکب  در آجاتجارب و تحلیل جنگی عملیات 1

6 
انجام تمرینات و رزمایش های بین نیرو های شرکت کننده در عملیات 

 مشترک
 ضعف 2/73 4/73

 قوت 4/62 4/3 تموقع آجا به تهدیداگویی بهپاسخ 0

 قوت 4/22 3/8 سازی سطوح عملیات روانی با عملیات نظامی در عملیات مشترکهمسان 0

 ضعف 2/54 4/53 تحرک آجا در عملیات مشترک 2

 قوت 4/49 3/4 مانور برتری جویانه آجا در عملیات مشترک 01

 فرصت 4/32 4/65 همکاری نیروهای جهادی و کشورهای همسو در عملیات مشترک آجا 00

 تهدید 1/61 4/15 تجربه دشمن در عملیات مشترک و مرّکب 02

 تهدید 1/62 4/46 درهم تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل تهدیدهای نظامی با تهدیدهای امنیتی 03

 تهدید 1/61 4/25 کارگیری تسلیحات نامتعارف و ناشناخته توسط دشمنبه 00
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فه
ول

م
 

ف
ردی

 

 عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

ن(
وز

ت)
می

اه
 

ود
وج

ع م
ض

و
 

 نقش

 تهدید 1/62 4/25 دورایستایی جنگ آینده 01

 تهدید 1/82 4/55 ی محدود و موشکی دقیق دشمنحمالت هواپایه 06

00 
ها، مهمات هوشمند و نقطه زن گیری و هوشمندشدن سالحدقت هدف

 دشمن
 تهدید 1/55 4/77

 فرصت 4/2 4/35 گستردگی صحنه جنگ ج.ا.ایران در عملیات مشترک 00

 فرصت 4/34 4/25 اهای دشمن توسط آجدسترسی به پایگاه 02

 تهدید 1/89 3/41 های نیروهای آجا در سمت تهدیدآمایش یگان 21

 قوت 4/49 4/4 شبکه یکپارچه اطالعاتی آجا برای پایش و واپایش منطقه عملیات مشترک 20

 قوت 4/53 4 کاهش زمان چرخة اطالعات در مدیریت اطالعاتی 22

ت
اطالعا

 

 قوت 4/58 3/8 ر محیط عملیات مشترکسرعت و دقت تبادل اطالعات د 23

 ضعف 2/3 4/3 کار مناسب در اشراف اطالعاتیراه 20

 ضعف 2/19 4/15 اجرای جنگ اطالعاتی راهبردی در آجا 21

 قوت 4/58 4/2 اشراف اطالعاتی آجا نسبت به دشمن 26

20 
نبرد و  به روز بودن ( صحنهorientationتشخیص و تجسم  فضایی )

 (GISاطالعات جغرافیایی )سامانه 
 قوت 4/47 3/6

 فرصت 4/55 4/35 های اطالعاتیتعامل اطالعاتی آجا با سایر سازمان 20

 فرصت 4/3 4/65 وضعیت جغرافیایی در مناطق اجرای عملیات مشترک 22

 فرصت 4/41 4/25 سازی اطالعاتی نیروهای مسلح در محیط عملیات مشترکشبکه 31

 فرصت 4/38 4/35 اتی نیروهای مسلح در مواجه با تهدیدهااشراف اطالع 30

 فرصت 4/55 4/8 موقع اطالعات در نیروهای مسلحگذاری بهاشتراک 32

 فرصت 4/24 4 اعتماد متقابل در اطالعات نیروهای مسلح 33

 تهدید 1/68 4/15 اجرای جنگ نرم دشمن 30

 تهدید 1/78 4/4 ی در منطقهجاسوسی از طریق نفرات دشمن و یا عوامل بوم 31

 تهدید 1/58 4/6 قابلیت جنگ الکترونیک و سایبری توسط نیروهای مسلح 36

 تهدید 1/86 4/3 تهدیدات چندبعدی و چندوجهی علیه نیروهای آجا 30

 تهدید 1/81 4/35 های مرزیمسایل امنیتی ناشی از قومیت و مذهب در استان 30

 ضعف 2/3 4/27 اد در آجاسازی آموضعیت یکپارچه 32

 ضعف 2/43 4/43 در آجا تیقوموضعیت آماد چند الیه  01

آماد و 

ی
پشتیبان

 قوت 4/3 3/2 وضعیت مهندسی و پدافند غیرعامل مشترک در آجا 00 

 ضعف 2/27 4/26 وضعیت نقاط آماد و خدمات مشترک در آجا 02

 ضعف 2/41 4/39 های موجودویژگی تسلیحات، تجهیزات و فناوری 03
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فه
ول

م
 

ف
ردی

 
 عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

ن(
وز

ت)
می

اه
 

ود
وج

ع م
ض

و
 

 نقش

 قوت 4/3 3/1 گانه آجا 0وضعیت ترابری مشترک بین نیروهای  00

 قوت 4/3 3/1 سازی و انبارداری تجهیزات عمده در آجاذخیره 01

 قوت 4/09 3/1 عملیات خدمات مشترک در آجا 06

 قوت 4/24 3/2 نگهداری و تعمیراقالم عمده آمادی در آجا 00

 ضعف 2/43 4/42 یشرفته در آجا برای عملیات مشترکتجهیزات خودکافی  و پ 00

 قوت 4/58 3/5 مهمات هوشمند، نقطه زن و دورایستا 02

 تهدید 1/66 4/58 وضعیت بودجه نظامی آجا 11

10 
های مردمی برای تأمین اقالم برداری آجا از منابع بومی و ظرفیتبهره

 آمادی
 فرصت 4/22 4/15

 فرصت 4/43 4/15 های نیروهای مسلح از عملیات مشترک آجاپشتیبانی سایر سازمان 12

 فرصت 4/45 4/25 های هوایی در عملیات های مشترکظرفیت پشتیبانی زیرساخت 13

 فرصت 4/32 4/15 برداری از صنایع ملی در پشتیبانی از نیروهای مسلح ج.ا.ایرانقابلیت بهره 10

 فرصت 4/41 4/38 ت از آجاتجهیزات ارتباطی امن کشوری برای حمای 11

 تهدید 1/73 4/52 توان آماد دشمن در صحنه جنگ 16

 فرصت 4/26 4/35 یکپارچه نبودن سامانه آمادی دشمن برای عملیات مشترک 10

 تهدید 1/70 4/49 های یکجانبه دشمن علیه نیروهای مسلحتحریم 10

 قوت 4/34 4/7 قابلیت محوری نیروی انسانی آجا برای عملیات مشترک 12

 قوت 3/99 3/1 خدمات رفاهی مشترک آجا در عملیات مشترک 61

 قوت 4/65 4/9 برخورداری از روحیه جهادی 60

ش
ی و آموز

ی انسان
نیرو

 

 قوت 4/64 4/9 برخورداری از حمیّت قسمتی در عملیات مشترک 62

 ضعف 2/5 4/5 های آموزشی در تمام سطوح به منظور ایجاد فهم مشترکاجرای دوره 63

 ضعف 2/42 4/42 سازی آموزشی موجود در آجا برای تمرین عملیات مشترکشبیه 60

 ضعف 2/27 4/24 های آموزشی اجرای عملیات مشترک در آجانامهها و آئینرهنامه 61

 قوت 4/34 3/4 فرهنگ و زبان مشترک در بین نیروها و ستاد آجا در عملیات مشترک 66

 فرصت 4/31 4/25 لیات مشترک و مرکب نیروهای مسلحدکترین عم 60

 فرصت 4/24 4/6 های موجود در نیروهای مسلحنامه و دستورالعملآیین 60

 فرصت 4/28 4/44 ضعف پذیرش تلفات نیروی انسانی توسط دشمن 62

01 
های مشترک و ها و عملیاتهای ویژه مشترک دشمن در رزمایشآموزش

 مرکب
 یدتهد 1/54 4/74

 فرصت 4/16 3/98 روحیه جنگیدن نیروهای دشمن خارج از محیز ملی )فرامرزی( 00

 فرصت 4/12 4 های آجا در استفاده از ابزارهای قدرت ملّیظرفیت 02

 تهدید 1/81 4/44 نیروی انسانی متخصص و کارآمد دشمن 03
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فه
ول

م
 

ف
ردی

 

 عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

ن(
وز

ت)
می

اه
 

ود
وج

ع م
ض

و
 

 نقش

 ضعف 2/28 4/27 جاوجود ساختار سازمانی مناسب عملیات مشترک در نیروها و ستاد آ 00

 قوت 4/2 3/5 الگوی تشکیل ستاد مشترک برای اجرای عملیات مشترک 01

 قوت 4/19 3/5 ترکیب ستاد مشترک آجا برای اجرای عملیات مشترک 06

 ضعف 2/09 4/08 برش عملیاتی یگانهای آجا در عملیات مشترک 00

ساختار و سازمان
 

 قوت 4/49 3/2 ه آجا برای اجرای عملیات مشترکگان 0هماهنگی سازمانی بین نیروهای  00

 قوت 4/26 3/9 وظیفه محوری نیروهای آجا در عملیات مشترک 02

 ضعف 2/27 4/27 گرایی در ساختار  عملیات  مشترکجوان 01

 فرصت 4/24 3/88 های حاکمیتی در تقویت عملیات مشترک آجانقش دستگاه 00

 تهدید 1/85 4/44 منساختار فرماندهی و کنترل دش 02

 تهدید 1/70 4/14 های نظامیمندی دشمن از ائتالفبهره 03

 تهدید 1/84 4/24 های ویژه دشمن در اجرای عملیات مشترکسازماندهی یگان 00

 ضعف 2/35 4/32 ریزی عملیات مشترک در آجادکترین طرح 01

 قوت 4/61 3/3 در آجا گانه 0سامانه یکپارچه فرماندهی مشترک برای نیروهای  06

00 
فرماندهی و مدیریت اثربخش با ایجاد فضای حمایتی و اعتماد متقابل در 

 اجا
 قوت 4/39 4/9

ی و کنترل
فرمانده

 

 ضعف 2/34 4/32 گانه در آجا 0های جاری موجود مشترک بین نیروهای روش 00

 قوت 4/43 3/8 زیر ساخت ارتباطی امن و مستقل در عملیات مشترک 02

 قوت 4/54 3/1 گانه آجا 0ای بین نیروهای ای رایانهتوان اجرای عملیات شبکه 21

 قوت 4/34 4/6 ماموریت محوری نیروهای آجا در عملیات مشترک 20

 قوت 4/31 4/2 نظارت و ارزیابی مستمّر تغییرات در سیستم فرماندهی 22

 ضعف 2/43 4/42 چابکی ستادها در عملیات مشترک 23

 قوت 4/2 3/5 مراکز فرماندهی در عملیات مشترک 20

 فرصت 4/47 4/05 های دفاعی کشوری مرتبط با آجاسیاست 21

 فرصت 4/45 4/05 دکترین دفاعی نیروهای مسلح در عملیات مشترک 26

 فرصت 4/41 4/05 ریزی عملیات مشترک در نیروهای مسلحدکترین طرح 20

 فرصت 4/62 4/23 شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور برای عملیات مشترک آجا 20

 فرصت 4/41 4/85 هماهنگی سازمانی بین آجا با سایر سازمان های ن.م 22

 فرصت 4/39 4/25 های مرکب با سایر کشورهاحضور آجا در مسابقات نظامی و رزمایش 011

 تهدید 1/76 4/65 شمنمحوری مراکز فرماندهی و کنترل دشبکه 010

 تهدید 1/58 4/6 قابلیت جنگ الکترونیک و سایبری توسط دشمن 012

 فرصت 4/45 3/33 گیری از ظرفیت های ارتباطی با شبکه های اجتماعیبهره 013
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 ( مجموع نمرات عوامل محیطی۳جدول )

 جمع کل جمع تهدیدها هاجمع فرصت هاجمع ضعف هاجمع قوت

6301/2 2160/1 0120/2 0300/1 0001/2 

 (SO)راهبردهای بخشی مربوط به ناحیه تهاجمی 

های محیطی با اتکاء به نقاط هدف از تدوین راهبردهای این ناحیه حداکثر استفاده از فرصت

عالقمند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا  ارتشیقوت داخلی است. هر 

ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده داخلی، از فرصتگیری از نقاط قوت بتواند با بهره

راهبرد بخشی نیروهای آجا برای عملیات مشترک را که در  03را بنماید جدول ذیل تعداد 

از جدول سوات استخراج شده و عوامل قوت و فرصتی را که  (SO)ناحیه تهاجمی 

 دهد.راهبردهای مزبور از آنها احصاء شده است گزارش می
 ها برای استفاده از نقاط قوت در بهره برداری از فرصت (SO)( راهبردهای ناحیه تهاجمی 4جدول )

 راهبرد ردیف
 هاترکیب نقاط قوت و فرصت

(SO) 
 نقاط قوت فرصت ها

1 
ای همسو با ج.ا.ایران در عملیات همکاری نیروهای جهادی و کشوره

 .مشترک با اهداف مشترک و تطبیق آتش ها
O1,O2,O4,O

5 
S1,S2,S6 

2 
استفاده از تئوری بازی جنگ با تجارب جنگی ج.ا.ایران و وارد شدن به 

 جنگ فرسایشی.
O5 S2,S3,S5 

 O7,O8 S4,S7 توانمندی های منسجم بوسیله رصد، پایش برای تشخیص تهدیدات. ۳

4 

رنامه ریزی عملیاتی جهت حمله به سیستم ها و شبکه های حریف در ب

فضای سایبری و طیف الکترومغناطیسی جهت ایجاد فریب، تنزل، 

 اختالل، انکار، نابودی یا دستکاری طرح ریزی شود.
O1O4 S2S3 

۵ 

نبرد و  به روز ( صحنهorientationبرداری از تجسم  فضایی )بهره

( جهت کاهش زمان اجرای GISغرافیایی )بودن سامانه اطالعات ج

عملیات، دقت هدف گیری، نزدیکی سطوح راهبردی و عملیاتی و راه 

 .کتشی

O4,O6,O10,

O15 

S8,S9, 

S11,S30 

6 

هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین )سایبری، زیستی، پرتوی، 

شیمیایی، اقتصادی( با تشکیل و سازماندهی قرارگاه های پدافند 

 ل در موضوعات مرتبط با تهدید.غیرعام
O26 S12, S23 

7 
بکارگیری ظرفیت ها و منابع کشور در حوزه های مختلف برای انجام 

 تمهیدات الزم پدافند غیرعامل.
O11,13,14,1

6 

S12,13,S14

,S16 

8 
تدوین دکترین تشکیل نیروی مشترک بومی در نیروهای مسلح ج.ا.ا 

وهای مسلح با همکاری معاونت توسط مراکز مطالعات راهبردی در نیر
O17,O25 

S3,S9,S15,

S33 
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 راهبرد ردیف
 هاترکیب نقاط قوت و فرصت

(SO) 
 نقاط قوت فرصت ها

های عملیات، اطالعات، طرح و برنامه و بودجه، آماد و پش، آموزش و 

 پژوهش.

9 

مانایی و ماندگاری نیروها در میدان کارزار، عالوه بر داشتن جنگ افزار، 

 توپ، تانک و هواپیما، نیازمند آموزش، انگیزه، ایمان و ... می باشد. تا

نیروی انسانی و رزمنده در این میدان نبرد بتواند جانانه در مقابل 

متجاوز مقابله و مقاومت نماید؛ بنابراین فرماندهان نظامی، تاکتیک 

 های میدان نبرد را با تلفیق و ترکیب توان رزمی پیاده سازی کنند.

O11,O19,O2

0,O28 

S3,S9,S15,

S33 

11 

تفاده از ظرفیت های فرماندهان از طریق واحدهای نظارتی نسبت به اس

و روحانیون عقیدتی سیاسی در امر نهادینه کردن فرهنگ اعتماد 

 سازی به واحدهای نظارتی اقدام شود.

O11,O19,O2

0,O28 
S28 

11 

نسبت به شناسایی توان و شایستگی کارکنان متعهد و سالم و ارتقای 

های اعتمادساز آنان برای مسئولیت فرماندهی و ... با هدف ترویج رفتار

 اقدام شود.

O11,O19,O2

0,O28 
S28,S32 

12 
برای وحدت فرماندهی در  C4Iایجاد سامانه فرماندهی و کنترل 

 عملیات مشترک
O4,O6,O7,O

8,O27 

S8,S9,S24,

S25,S27,S3

2,S33 

1۳ 
تدوین استراتژی و خط مشی مناسب در راستای فراهم آوردن 

 زیرساخت رسانه اجتماعی بومی آجا.
O28,O29 S29 

 

  (ST)راهبرد های بخشی ناحیه رقابتی

راهبردهای ناحیه رقابتی با استفاده از نقاط قوت داخلی سازمان، برای جلوگیری از تأثیر منفی 

کنند که تهدیدات را از بین ببرد. در جدول ذیل تهدیدات خارجی، سازوکارهایی را معرفی می

آورده شده  (ST) ت مشترک در ناحیه رقابتیراهبرد بخشی نیروهای آجا برای عملیا 00تعداد 

 دهد.اند را گزارش میاست و عوامل قوت و تهدیدی را که راهبردهای مزبور از آنها احصاء شده
 از نقاط قوت در مقابله با تهدیدات   برای استفاده (ST) ( راهبردهای ناحیه رقابتی ۵جدول )

 راهبرد ردیف
 STترکیب نقاط قوت و تهدیدها 

 (Sنقاط قوت ) (Tدیدها )ته

1 
گانه در مقابله با  0هدف گزاری مشترک برای نیروهای 

 عملیات مشترک و مرکب دشمن
T1,T5,T6,T7 S1,S2,S3,S4,S6 

2 
کارگیری نخبگان در هوشمند سازی سالح و تجهیزات به

 بر اساس  دورایستایی جنگ آینده
T3,T4,T15 S17,S18,S26 
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 راهبرد ردیف
 STترکیب نقاط قوت و تهدیدها 

 (Sنقاط قوت ) (Tدیدها )ته

۳ 
آجا  به روش تهدید محور برای آمایش یگان های نیروهای 

 پاسخگویی سریع به تهدیدات
T9,T17,T18 S1,S2,S4,S6,S13,S1

2,S18 

4 

ترویج مبانی فرهنگی اسالم و مقابله با مظاهر شیطان 

پرستی و فرقه گرایی به منظور ناکام گذاشتن تحرکات 

 غرب در ایجاد بحران هویتی
T2,T7,T8,T10 S5,S22 

۵ 
عمومی و تخصصی در حوزه  افزایش سطح آگاهی های

 امنیت و صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح
T2,T7,T8,T10,

T20 

S5,S10,S18,S19,S2

0, 

S21,S28,S29,S30 

6 
اعتبارات الزم و مکفی در جهت انجام تحقیق و توسعه 

 هدفمند و تولید منابع بومی

T3,T6,T11,T1

2, 
T13,T15,T20 

S12,S13,S14,S15,S

16,S17, 

S19,S29,S30 

7 
بهره گیری از عاملین بومی در منطقه جهت جلوگیری از 

 جاسوسی دشمن در منطقه
T7,T8 

S12,S13,S14,S15, 

S16,S17,S19,S29,S

30 

8 
بازنگری در بودجه نظامی آجا  بمنظور دریافت بودجه و  

 تخصیص اعتبار برای اجرای عملیات مشترک
T9,T11,T12,T

13 

S12,S13,S14,S15,S

16, 

S17,S19 

9 
رصد و شناسایی فناوری های نوین حوزه صیانت امنیتی 

 فضای سایبر
T20 S29,S30 

11 
تقویت و توسعه زیرساخت های امنیت فضای سایبر به 

 عنوان پیش نیاز صیانت امنیتی
T20 S29,S30 

11 
خودکفایی و خوداتکایی در حوزه رزم زمینی، دریایی، 

 دفاعی، پدافندی و موشکی
T2,T3,T9,T13,

T17 

S1,S2,S7,S12,S13,S

14,S15, 

S16,S24,S25,S29,S

30 

 

 ((WOکارانه راهبرد های بخشی ناحیه محافظه

ها برای رفع و جبران نقاط ضعف است  جدول هدف از راهبردهای این ناحیه استفاده از فرصت

و عوامل ضعف  WOراهبرد بخشی  نیروهای آجا برای عملیات مشترک را در ناحیه  0زیر تعداد 

 دهد.اند گزارش میرصتی که راهبردهای مزبور از آنها احصاء شدهو ف
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 ها در جبران نقاط ضعف برای استفاده از فرصت (WO)کاری ( راهبردهای ناحیه محافظه6جدول )

 راهبرد ردیف
 ((WOهاترکیب نقاط ضعف و فرصت

 (Wنقاط ضعف ) (Oها )فرصت

0 

و  ان متعهدنسبت به شناسایی توان و شایستگی کارکن

سالم و ارتقای آنان برای مسئولیت فرماندهی و ... با هدف 

 ترویج رفتارهای اعتمادساز اقدام شود.

O1,O9,O11,O

19, 
O20,O28 

W12,W13,W14,

W17 

2 

های هوایی و برداری از ظرفیت پشتیبانی از زیرساختبهره

قابلیت صنایع ملی در پشتیبانی از نیروهای مسلح ج.ا.ایران 

اهش زمان اجرای عملیات، دقت هدف گیری، جهت ک

 نزدیکی سطوح راهبردی و عملیاتی و راه کنشی.

O2,O11,O12,

O13, 

O14,O15,O16 

W4,W6,W7,W8

,W9, 
W10,W11,W19 

 همکاری نیروها در عملیات مشترک با اهداف مشترک 3
O1,O2,O3,O1

3,O14, 

O16,O19,O20 

W4,W6,W8,W9

, 
W11,W12,W16,

W19,W20 

0 

هی، آموزش، تجهیزات و گسترش نیروهای زمینی، سازماند

هوایی، دریایی و پدافند متناسب با امکانات و تهدیدات، 

 های محوله.برای انجام مأموریت

O4,O8,O14,O

18 

W3,W12,W13,

W14 

1 
شناخت واقعی از توان فریب دشمن در فضایی که صحنه 

 نبرد دائم در ابعاد فیزیکی و عملیاتی در حال تغییر است.
O2,O16 

W1,W2,W16,W

20 

6 

تداوم آمادرسانی باید بر اساس راهبرد خوداتکایی، و نه 

خودکفایی، سامانه ی آماد و پشتیبانی را پی ریزی شود. 

راهبرد خوداتکایی سعی دارد تا از تمام توان داخلی، بین 

نیروی، ملی و حتی منطقه ای برای تدارک آمادرسانی بهره 

 ز در اختیار خود بگیرد.الزم را در فضای ناهمترا

O2,O16,O18 
W2,W7,W8,W9

,W10,W11 

0 

تدوین دکترین نظامی برای اجرای عملیات مشترک 

گانه  0بمنظور ایجاد فههم و فرهنگ مشترک در نیروهای 

 آجا
O24,O25 W18 

 

 ((WTراهبرد های بخشی ناحیه تدافعی 

باشد. دیدات و نقاط ضعف میهای ناشی از تههدف از این راهبردها به حداقل رساندن زیان

ارتشی که بیشترین عواملش در این ربع متمرکز باشد، وضعیت مناسبی نداشته و در موضع 

کنند از چنین وضعیتی پرهیز نمایند.جدول ها سعی میآمیزی قرار خواهد گرفت. ارتشمخاطره

ل ضعف و و عوام WTراهبرد بخشی برای عملیات مشترک آجا در ناحیه  00تعداد  0شماره 

 دهد.تهدیدی را که راهبردهای مزبور از آنها احصاء شده است گزارش می
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 برای به حداقل رساندن تهدیدات و نقاط ضعف (WT)( راهبردهای بخشی تدافعی 7جدول )

 راهبرد ردیف
 ترکیب نقاط ضعف و تهدیدها

 (W)نقاط ضعف (T)تهدیدها 

0 
از طریق حمایت دولت جلوگیری از حمالت سایبری علیه ج.ا.ایران 

 ها در طراحی و انتشار بدافزارهای پیچیده.
T20 W6 

2 

های فناوری و تجهیزات آماد و پشتیبانی سازی سامانهتقویت و بهینه

از سنتی به مدرن و  از  روش تمرکزی به غیرتمرکزی  با پشتیبانی و 

 پیمانهمکاری کشورهای هم

T4,T6,T9,

T12,T13 

W7.W8,W9,

W10,W11 

3 
اخت سالح های هوشمند  توسط صنایع تسلیحاتی ودجا برای س

 انهدام اهداف مشترک
T3,T4 W10,W11 

0 

ممانعت از بمباران زیر ساخت ها و تأسیسات حیاتی کشور به روش 

-و اس 011-های پدافندی اسپدافند الیه به الیه و خرید سامانه

111 
T4,T5 W10 

1 

ای اجرای عملیات مشترک افزایش تحرک  نیروهای چهارگانه آجا بر

از طریق تشکیل یگانهای متحرک هجومی و خرید خودرهای سبک 

 های سبکهمراه با سالح
T12 W4 

6 
برقرای ارتباط مناسب و ایمن بمنظور جلوگیری از مختل نمودن 

 های فرماندهی، بوسیله کد و رمز نمودن ارتباط رادیوییسامانه
T19,T20 W10 

0 
تب فرماندهی برای پاسخگویی سریع به عرضی نمودن سلسله مرا

 ای به روش جنگ سایبریتهدیدات رایانه
W3,W4,W

20 

W2,W3,W1

9 

0 

های افکنتقویت ناوگان هوایی خودی از طریق خرید شکاری بمب

جهت مقابله با عملیات هوایی دشمن و بمباران  31-جدید مثل اف

 اهداف تاکتیکی ور اهبردی دشمن

T5,T12,T1

7 W3,W4,W8 

2 
سازی  یگانها از طریق خرید و تقویت تجهیزات انفرادی و چابک

 سازمانی  سبک و دقیق برای مقابله با دشمن ناهمگون
T3,T4,T6,

T12 

W7,W8,W9,

W10 

01 
اجرای جنگ بدون سرنشین از طریق تقویت توان موشک های 

 رادارگریز و پهپادی بمنظور جبران ضعف قدرت هوایی
T5,T6 W10 

00 
های ای و چاالک برای مقابله با نیروینیروهای حرفه بکارگیری

 ای کردن ارتشمتخصص و با تجربه دشمن از طریق حرفه
T15 W17 

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 6عامل جهت اجرای عملیات مشترک در  013عمل آمده تعداد بر اساس تجزیه و تحلیل به

عامل، مولفه  00عامل، مولفه اطالعات دارای  22مولفه احصا شده است. مولفه عملیات دارای 

عامل، مولفه ساختار و  06عامل، مولفه آموزش و نیروی انسانی دارای  20آماد و پش داری 
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باشد. طبق جدول شماره عامل می 06عامل و مولفه فرماندهی و کنترل دارای  01سازمان دارای 

عامل آن ضعف است.  طبق جدول  21عامل آن قوت و  33عامل، تعداد  013در مجموع از  0

 عامل تهدید است. 20عامل فرصت و  22، تعداد 2شماره 
 های اجرای عملیات مشترک درآجاها و ضعف( قوت8جدول )

  Wهاضعف Sها قوت

 اهداف مشترک در عملیات مشترک .1

 های مشترک در عملیات مشترکتطبیق آتش .2

 ر آجاهای مشترک و مرکب  دتجارب و تحلیل جنگی عملیات .3

 موقع آجا به تهدیداتگویی بهپاسخ .4

سازی سطوح عملیات روانی با عملیات نظامی در عملیات همسان .5

 مشترک

 مانور برتری جویانه آجا در عملیات مشترک .6

شبکه یکپارچه اطالعاتی آجا برای پایش و واپایش منطقه عملیات  .7

 مشترک

 کاهش زمان چرخة اطالعات در مدیریت اطالعاتی .8

 تبادل اطالعات در محیط عملیات مشترکسرعت و دقت  .9

 اشراف اطالعاتی آجا نسبت به دشمن .11

نبرد و  به روز بودن ( صحنهorientationتشخیص و تجسم  فضایی ) .11

 (GISسامانه اطالعات جغرافیایی )

 وضعیت مهندسی و پدافند غیرعامل مشترک در آجا .12

 گانه آجا 0وضعیت ترابری مشترک بین نیروهای  .13

 نبارداری تجهیزات عمده در آجاسازی و اذخیره .14

 عملیات خدمات  مشترک در آجا .15

 نت اقالم عمده آمادی در آجا .16

 مهمات هوشمند، نقطه زن و دورایستا .17

 قابلیت محوری نیروی انسانی آجا برای عملیات مشترک .18

 خدمات رفاهی مشترک آجا در عملیات مشترک .19

 برخورداری از روحیه جهادی .21

 ملیات مشترکبرخورداری از حمیّت قسمتی در ع .21

 فرهنگ و زبان مشترک در بین نیروها و ستاد آجا در عملیات مشترک .22

 الگوی تشکیل ستاد مشترک برای اجرای عملیات مشترک .23

 ترکیب ستاد مشترک آجا برای اجرای عملیات مشترک .24

گانه آجا برای اجرای عملیات  0هماهنگی سازمانی بین نیروهای  .25

 مشترک

 لیات مشترکوظیفه محوری نیروهای آجا در عم .26

برش  تاکتیکی یگانهای آجا در عملیات  .1

 مشترک

ریزی مشترک تمرکزی و اجرای طرح .2

 غیر تمرکزی در آجا

انجام تمرینات و رزمایش های بین  .3

 عملیات نیرو ها و عناصر شرکت کننده در

 مشترک

 تحرک آجا در عملیات مشترک .4

 کار مناسب در اشراف اطالعاتیراه.5

اجرای جنگ اطالعاتی راهبردی در  .6

 آجا

 سازی آماد در آجاوضعیت یکپارچه .7

 وضعیت آماد چند الیه در آجا .8

وضعیت نقاط آماد و خدمات مشترک  .9

 در آجا

ویژگی تسلیحات، تجهیزات و  .11

 های موجودفناوری

ی  و پیشرفته در تجهیزات خودکاف .11

 آجا برای عملیات مشترک

های آموزشی در تمام اجرای دوره .12

 سطوح به منظور ایجاد فهم مشترک

سازی آموزشی موجود در آجا شبیه .13

 برای تمرین عملیات مشترک

های آموزشی نامهها و آئینرهنامه .14

 اجرای عملیات مشترک در آجا

وجود ساختار سازمانی مناسب  .15

 وها و ستاد آجاعملیات مشترک در نیر

برش عملیاتی یگانهای آجا در  .16

 عملیات مشترک

گرایی در ساختار  عملیات  جوان .17
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  Wهاضعف Sها قوت

 گانه در آجا 0سامانه یکپارچه فرماندهی مشترک برای نیروهای  .27

فرماندهی و مدیریت اثربخش با ایجاد فضای حمایتی و اعتماد متقابل  .28

 در اجا

 زیر ساخت ارتباطی امن و مستقل در عملیات مشترک .29

 گانه آجا 0ای بین نیروهای ای رایانهتوان اجرای عملیات شبکه .31

 یروهای آجا در عملیات مشترکماموریت محوری ن .31

 نظارت و ارزیابی مستمّر تغییرات در سیستم فرماندهی .32

 مراکز فرماندهی در عملیات مشترک .33

 مشترک

ریزی عملیات مشترک دکترین طرح .18

 در آجا

های جاری موجود مشترک بین روش .19

 گانه در آجا 0نیروهای 

 چابکی ستادها در عملیات مشترک .21

 

 رآجاها و تهدیدهای اجرای عملیات مشترک د( فرصت9جدول )

 Tتهدیدها  O  هافرصت

همکاری نیروهای جهادی و کشورهای همسو با ج.ا.ایران در     

 عملیات مشترک آجا

 گستردگی صحنه جنگ ج.ا.ایران در عملیات مشترک .1

 های دشمن توسط آجادسترسی به پایگاه .2

 های اطالعاتیتعامل اطالعاتی آجا با سایر سازمان .3

 ملیات مشترکوضعیت جغرافیایی در مناطق اجرای ع .4

 سازی اطالعاتی نیروهای مسلح در محیط عملیات مشترکشبکه .5

 اشراف اطالعاتی نیروهای مسلح در مواجه با تهدیدها .6

 موقع اطالعات در نیروهای مسلحگذاری بهاشتراک .7

 اعتماد متقابل در اطالعات نیروهای مسلح .8

 قابلیت جنگ الکترونیک و سایبری توسط نیروهای مسلح .9

های مردمی برای تأمین آجا از منابع بومی و ظرفیتبرداری بهره .11

 اقالم آمادی

های نیروهای مسلح از عملیات مشترک پشتیبانی سایر سازمان .11

 آجا

های هوایی در عملیات های ظرفیت پشتیبانی زیرساخت .12

 مشترک

برداری از صنایع ملی در پشتیبانی از نیروهای مسلح قابلیت بهره .13

 ج.ا.ایران

 امن کشوری برای حمایت از آجاتجهیزات ارتباطی  .14

 یکپارچه نبودن سامانه آمادی دشمن برای عملیات مشترک .15

 دکترین عملیات مشترک و مرکب نیروهای مسلح .16

 های موجود در نیروهای مسلحنامه و دستورالعملآیین .17

 ضعف پذیرش تلفات نیروی انسانی توسط دشمن  .18

 زی(روحیه جنگیدن نیروهای دشمن خارج از محیط ملی )فرامر .19

 تجربه دشمن در عملیات مشترک و مرّکب .1

درهم تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل  .2

 ی با تهدیدهای امنیتیتهدیدهای نظام

کارگیری تسلیحات نامتعارف و ناشناخته به .3

 توسط دشمن

 دورایستایی جنگ آینده .4

ی محدود و موشکی دقیق حمالت هواپایه .5

 دشمن

ها، گیری و هوشمندشدن سالحدقت هدف .6

 مهمات هوشمند و نقطه زن دشمن

 دیآجا در سمت تهد هایگانی شیآما .7

 اجرای جنگ نرم دشمن .8

یق نفرات دشمن و یا عوامل جاسوسی از طر .9

 بومی در منطقه

تهدیدات چندبعدی و چندوجهی علیه  .11

 نیروهای آجا

مسایل امنیتی ناشی از قومیت و مذهب در  .11

 های مرزیاستان

 وضعیت بودجه نظامی آجا .12

 توان آماد دشمن در صحنه جنگ .13

های یکجانبه دشمن علیه نیروهای تحریم .14

 مسلح

های ویژه مشترک دشمن در آموزش .15

 های مشترک و مرکبها و عملیاتایشرزم

 نیروی انسانی متخصص و کارآمد دشمن .16
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 Tتهدیدها  O  هافرصت

 های آجا در استفاده از ابزارهای قدرت ملّیظرفیت .21

 های حاکمیتی در تقویت عملیات مشترک آجانقش دستگاه .21

 های دفاعی کشوری مرتبط با آجاسیاست .22

 دکترین دفاعی نیروهای مسلح در عملیات مشترک .23

 ریزی عملیات مشترک در نیروهای مسلحدکترین طرح .24

 ی عملیات مشترک آجاشبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور برا .25

 هماهنگی سازمانی بین آجا با سایر سازمان های ن.م .26

های مرکب با سایر حضور آجا در مسابقات نظامی و رزمایش .27

 کشورها

 گیری از ظرفیت های ارتباطی با شبکه های اجتماعیبهره .28

 ساختار فرماندهی و کنترل دشمن .17

 های نظامی مندی دشمن از ائتالفبهره .18

های ویژه دشمن در اجرای سازماندهی یگان .19

 عملیات مشترک

محوری مراکز فرماندهی و کنترل شبکه .21

 دشمن

قابلیت جنگ الکترونیک و سایبری توسط  .21

 دشمن

 

 نتایج اولویت بندی راهبردها

شرح جدول زیر تدوین گردیده است. راهبرد نهایی به 03راهبردهای بخشی ترکیب و تعداد 

)راهبردهای خروجی  SWOTتحلیل راهبردهای پیشنهادی پژوهشی آجا بر اساس عوامل 

SWOT  )جمی اتهبرابر نمودار و محاسبات صورت گرفته وضعیت فعلی در حالت بهبودیافته

باشد. بنابراین راهبردهای زیر در راستای حرکت از موقعیت تهاجمی معطوف می معطوف به قوت

 مطلوب یا شدید تدوین شده است. به قوت به موقعیت تهاجمی
 بندی کلی راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا ( اولویت11جدول )

 شرح راهبرد ردیف
نوع 

 راهبرد

جذابیت 

 نسبی

0 S1 0/095 تهاجمی آجا یهای اطالعاتی و حفاظتشبکه یکپارچه اطالعاتی در سامانه: ایجاد 

2 
S2 تدوین دکترین نظامی عملیات مشترک در سه سطح راهبردی، عملیاتی و   :

 تاکتیکی
 0/092 تهاجمی

3 
S3 ساماندهی فرماندهی و کنترل عملیات مشترک در صحنه های عملیات   :

 هدایت و راهبری و مدیریت و کنترل آینده با هدف شناسایی تهدید،
 0/091 تهاجمی

0 
S4 ایجاد نقاط آمادی و خدماتی مشترک آجا به منظور هدایت یکپارچه سازی    :

 سامانه های آمادی، نیروی انسانی و....
 0/089 تهاجمی

1 
S5های مشترک با رویکرد تقویت :  تدوین برنامه های آموزشی و اجرای رزمایش

 آجادر  افزاییهم
 0/081 تهاجمی

6 
S6هدف هم افزایی در طرح ریزی و  :  طراحی و پیاده سازی سامانه بازی جنگ با

 تدوین سناریوهای مشترک جنگ آینده
 0/079 تهاجمی

0 
S7ای ه:  پایش مناطق عملیاتی آینده به منظور شناخت و بهره برداری از ظرفیت

 بومی)هم افزایی ارتش و مردم(
 0/078 تهاجمی
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 شرح راهبرد ردیف
نوع 

 راهبرد

جذابیت 

 نسبی

0 
S8 ایجاد رسانه و شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی بومی آجا در جهت ایجاد  :

 فرهنگ عملیات مشترک
 0/073 تهاجمی

2 S90/072 رقابتی افزایی عملیات مشترکبندی جهت همریزیی و بودجه:  بازنگری در برنامه 

01 S100/067 رقابتی افزاییهای مؤثر درهماس فن آوری:  باز مهندسی تجهیزات و تسلیحات براس 

00 S110/064 تهاجمی شیوه نامه های توان افزایی و ارتقاء تاب آوری نیروهای آجا : تقویت طرح و 

02 S120/063 رقابتی :  خود کفایی آجا در تولید و تقویت آماد و خدمات مشترک 

03 
S13هدف  ظامی نیروهای آجا باها و باال بردن توان ن:  کاهش آسیب پذیریی

 فزایش بازدارندگیا
 0/056 پدافندی

 1 جمع نمرات نسبی جذابیت

 تعیین موقعیت راهبردی و تحلیل شکاف

جهت تعیین موقعیت راهبردی بر روی نمودار مختصات پس از مطالعه و شناخت راهبردی 

محیط درون سازمانی و برون سازمانی که مبتنی بر ارزیابی کّمی نسبت به عوامل کلیدی محیط 

توان جایگاه و موقعیت سازمان را در نمودار و خارجی سازمان انجام گرفت. بنابراین میداخلی 

با تعیین  0برابر نمودار شماره  (SPACE)تعیین و ارزیابی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان 

 . نشان داد  Pنقطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تعیین موقعیت راهبردی1نمودار)
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ها ها و ضعفنمره موزون شده  قوت EFE وIFE های برای تحلیل شکاف نیز، باید در ماتریس

کنیم و همچنین نمره نام گذاری می Aکسر نمود که عدد حاصل را به نام  3را از نمره موزون 

 .کنیمنام گذاری می Bکسر و آن را به نام  3ها و تهدیدات را نیز از نمره موزون موزون فرصت

ها ها، عوامل محیط خارجی )فرصت X ای است که روی محورکه این دو عدد مختصات نقطه

گیرد.  بنابراین ها( قرار میها و قوتها، عوامل محیط داخلی )ضعف Yو تهدیدها( و روی محور 

ای به وجود شود زاویهمربوط به وضع موجود به مبدأ مختصات رسم می Pخطی که از نقطه 

( دارای بیشترین مقدار قوت Fآل در نمودار مختصات )نقطه آورد. از طرفی نقطه وضع ایدهمی

ا هو همچنین بیشترین مقدار فرصت است. به عبارتی یعنی در طیف اعدادی که در پرسشنامه

آل دارای باشند بنابراین نقطه وضعیت ایدهرا دارا می 1شد، مقدار عددی درج می 1الى  0بین 

نقطه به مبدأ مختصات  ( و در ربع اول نمودار مختصات بوده و اگر خطی از این1، 1مختصات )

گذاریم(. می Dباشد )که اسم این زاویه را درجه می 01ها برابر  Xرسم کنیم زاویه آن با محور 

های این دو نقطه )بین ای که بین پاره خطمی باشد. بنابراین زاویه 0درجه برابر  01تانژانت 

د، مقدار چرخش از شوآل بر روی محور مختصات تشکیل مینقطه وضع موجود و نقطه ایده

باشد. ضمنًا برای محاسبه میزان زاویه نقطه وضع آل )مطلوب( میوضع موجود به وضع ایده

ر آید: قدها باید از )آرک تانژانت( استفاده کرد که بدین شکل به دست می Xموجود با محور 

از وضع  . بنابراین میزان چرخش راهبردیA ای تقسیم بر قدر مطلق فاصله Bمطلق فاصله ای 

 آید. یعنی:موجود به وضع ایده آل )مطلوب( برابر است با مجموع دو زاویه مذکور بدست می

A = ها نمره موزون ضعف  + ها نمره موزون قوت   

B = ها نمره موزون تهدیدات + نمره موزون فرصت  

A =    12/3  

B =  00/2   

tg A/B =
I2.88−3I

I3.59−3I
 =   20/1  

C = Arctg 20/1  

C = 00° 

D = X زاویه نقطه مطلوب )ایده آل( با محور   = 01° 

C+D = مقدار زاویه چرخش راهبردی از وضع موجود به سمت وضع مطلوب 

00° + 01°  = 12° 
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 برابر مطلوب وضع به موجود وضع از چرخش زاویه دهد، مقدارنمودار تعیین موقعیت نشان می

آل( در ربع ت: الف( وضعیت مطلوب )ایدهو نشان دهنده مطالب زیر اس .باشدمی درجه 12 با

ها برای حالت هجومی استفاده ها و قوتتواند از فرصتتهاجمی خفیف قرار دارد و لذا آجا می

کرانه خفیف دهد، که وضعیت موجود در ربع محافظهنماید. ب( وضعیت موجود نیز نشان می

ا ها کاست و بها از ضعفیه بر قوتقرار دارد. بنابراین باید راهبردهایی تدوین نمود که با تک

 رو، تهدیدات را دور نمود.های پیشگیری مناسب از  فرصتبهره

 منابع به عوامل چهارگانه محیط داخلی و خارجی سیاسی یصتخص

-ارتقاء و به فراهم آوردن مقدمات و اقدامات الزم برای منظورتخصیص منابع موجود بهمیزان 

و دفع تهدیداتبا توجه به نمرات موزون  هافرصت کارگیریبهایجاد و  ،هاضعف،رفع هاقوتکارگیری 

نظر خبرگان  و کسب هاپرسشنامهاز  آمدهدستبههر یک از عوامل محیطی داخلی و خارجی 

 .ها مورد مالحظه قرار گیردبایست در تدوین راهبردمی
 میزان تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیطی ( 11) جدول

درصد 

ص تخصی

 منابع

کارگیری ارتقاء و به

 هاقوت
 هارفع ضعف

کارگیری ایجاد و به

 هافرصت
 دفع تهدیدات

0/3436 0/1619 0/1663 0/3282          
 

 پیشنهادها

مقابله با جنگ دورایستای دشمن از طریق اجرای جنگ بدون سرنشین و تقویت توان  -0

 موشکی و پهپادی،

فرامرزها، از طریق افزایش برد موشکی نزاجا تا  های هوشمند دشمن درمقابله با سالح -2

 کیلومتر، 0111

های آموزشی عرضی مشترک بین نیروهای آجا و سازماندهی و ساختار مناسب اجرای دوره -3

 صف و ستاد برای مقابله با تهدیدات چندبُعدی دشمن،

وهای رهای آماد و پش بین نییکپارچه نمودن سامانه فرماندهی و کنترل و بخصوص سامانه -0

 آجا، جهت مقابله با تهدیدات شبکه محور دشمن،

 اجرای عملیات واکنش سریع از طریق تقویت تحرک ناوگان هوایی، زمینی و دریایی.  -1

 قدردانی

از امیر فرماندهی محترم دافوس آجا، معاونت پژوهش و همچنین ریاست محترم دانشکده جنگ 

ه در تدوین پروژه نهایت دوره پنجم فرماندهی عملیات مشيييترک و مرکب ک و  دانشيييجویان

 گردد. همکاری را داشتند، تشکر و تقدیر می
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 منابع

 دافوس آجا، تهران: انتشارات تدوین دکترین صحنه جنگ  .(0320) .باقری، محمدحسن. 

 ( ،0321تهامی، مجتبی). تهران، نشر أجا.امنیت ملی ، 

 تهراناستراتژی تدوین فرآیند مدیریت استراتژیک و الگوی .(0321) .دانش آشتیانی، محمدباقر ،: 

 انتشارت دانشگاه عالی دفاع ملی.

 انتشارات داعا. :، تهرانرویکردهای جنگ آینده .(0320) ا...النتری، فتحک و .زهدی، یعقوب 

 انتشارات دافوس آجا. تهران، ،عملیات مشترک و مرکب .(0321) لفین.ؤموه رگ 

  انتشارات ستاد  تهران، ،فرهنگ هزار واژه نظامی .(0322).فرهنگستان زبان و ادب فارسیلفین ؤمگروه

 کل نیروهای مسلح.

 اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی .(0310) .مصوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 .003، اصل مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 0360سال 

 نیروهای مسلح ایاالت  3-1رک جمه نشریه مشتتر .(0326) .گروه مشترک معاونت اطالعات نهسا
 مؤسسه مطالعات دفاعی. متحده به نام عملیات مشترک،

 قرن در بحران حل و آمریکا مشترک تکامل: جنگ حال در مشترک دیدگاه .(2101) .سفید گزارش 

 مشترک. ستاد سی،.دی واشنگتن ،20

 نشگاه امام حسین)ع(.، تهران، انتشارات داعملیات مرکب و مشترک .(0320) .مرادپیری، هادی 

 راهبردهای هم افزایی  .(0320) .مرکب و مشترکفرماندهی عملیات  پنجم دوره مطالعاتیروه گ
 .آجا دافوس جنگ، دانشکده ،نیروهای آجا برای عملیات مشترک

 وی تدوین عملیات الگ .(0320) .دوره دوم فرماندهی عملیات مشترک و مرکب مطالعاتیروه گ
 دافوس آجا.دانشکده جنگ،  مشترک،

 فصلنامه الگوی مفهومی رهنامه نظامی  .(0306) .و پورشاسپ، عبدالعلی .معمارزاده، غالمرضا ،

 .(020)3مطالعات دفاعی استراتژیک، 

 مرکز انتشارات :تهران ،مشترک ملیاتع مفاهیم .(0300) .فوالدی، قاسم و .منزوی، مسعود 

 دفاعی ودجا. فناوری و علوم پژوهیآینده

 انتشارات دانشگاه امام حسین)ع(. :، تهرانفرماندهی مشترک .(0320) .نطاق، مهدی 
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