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چکیده
اجرای عملیات مشترک ،اﺣتمال پیروزی را ﺑه ﻃور تﺼاعدی افزایش داده و ﺑه عنوان کارﺑردیترین و
مؤﺛرترین اقدام در جنﮓهای آینده مورد استفاده قرا میﮔیرد .ﻃرحریزی و اجرای عملیات مشترک
ﺣاصل تجمیع توان رزم نیروهای چهارﮔانه آجا است که ﺑه لحاظ فرهنﮓ سازمانی ،مدیریتی ،فضای
عملیاتی و محیط تخﺼﺼی کامالً متفاوتند و هماهنگی ﺑین آنها در اجرای عملیات مختلف الزم و ضروری
است .هدف اصلی تحقیق ارائه راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا میﺑاشد .این تحقیق از نوع
کارﺑردی توسعهای و روش آن موردی -زمینهای میﺑاشد .ﺣجم نمونه آماری تحقیق  00نفر میﺑاشد.
روش ﮔردآوری اﻃالعات میدانی و کتاﺑخانهای ﺑوده که ﺑا تحلیل عمیق مبانی نظری ،عوامل مؤﺛر ﺑر
اجرای عملیات مشترک را اﺣﺼاء نموده و سپس در قالب پرسشنامه ﺑا استفاده از تحلیلهای کمی و
کیفی ﺑهصورت آمیخته نسبت ﺑه استانداردسازی و ﺑومی سازی این عوامل در محیط عملیات مشترک
ارتش اقدام شده است .ﺑر اساس نتایج تحقیق و ﺑا استفاده از اﺑزار  IFEو EFEتعداد  013عامل (33
قوت و  21ضعف و  22فرصت و  20تهدید) جهت اجرای عملیات مشترک در  6مولفه شناسایی و
سنجش شده و نهایتاً ﺑه روش  SWOTراهبردها تدوین شده و نسبت ﺑه تعیین اولویت اجرایی آنها ﺑا
استفاده از روش  QSPMاقدام شده است .وضعیت فعلی آجا جهت اجرای عملیات مشترک ،در رﺑع
محافظهکارانه خفیف قرار دارد .ﺑناﺑراین تعداد  03راهبرد در راستای ﺣرکت از موقعیت تهاجمی معطوف
ﺑه قوت ﺑه موقعیت تهاجمی مطلوب یا شدید تدوین شده است.
واژههای کلیدی:
راهبرد ،عملیات مشترک ،ارتش جمهوری اسالمی ایران.

 .0این مقاله ﺑرﮔرفته از مطالعات ﮔروهی دانشجویان دوره پنجم فرماندهی عملیات مشترک و مرکب دافوس آجا میﺑاشد.
 .2استادیار علوم دفاعی راهبردی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار علوم دفاعی راهبردی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول:

Email: ff.ka@chmail.ir
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مقدمه
ﺑا تغییر در ماهیت و میزان تهدیدات علیه امنیت ملی و منافع ﺣیاتی کشور راههای مقاﺑله ﺑا آنها
نیز تغییر نموده و دیگر آیینها و آموزههایی که ﻃی سالهای متمادی تحت تاﺛیر عوامل محیطی
مالک عمل نیروهای مسلح را تبیین و توصیف مینمود و روشها و شرایط ﺑهکارﮔیری نیروها را
نشان می داد در ﺣال ﺣاضر دیگر کارایی و قاﺑلیت استفاده مناسبی ندارند و نمیتوانند قواعد
ﺑنیادی و اندیشههای اصولی در ﻃرح ریزی و اجرای عملیات ﺑاشند (دانش آشتیانی.)0 :0323،
ﺑه عبارتی دیگر نیروهای مسلح اﮔرچه هدف واﺣد امنیت و تمامیت ارضی کشور را تامین میکنند
ولی از واﺣدهایی ترکیب شده اند که ماهیت تخﺼﺼی مجزا و فضای عملیاتی متفاوتی دارند.
تفاوت در فضا و محیط عملیاتی متفاوت در اغلب اوقات موجب استقالل راهبرد و تاکتیک میشود.
این استقالل در فضای عملیاتی ممکن است نوعی انحﺼارﻃلبی ﺣاکمیت در محیط تخﺼﺼی
ایجاد نماید در ﺣالیکه دراجرای یک عملیات موفق ﺑه دلیل تنوع محیط عملیاتی ،تنوع اهداف
و نیروهای مقاﺑل ،الزام ﺣضور نیروهای مختلف ﺑا تخﺼصها و ﺣتی فرهنﮓ سازمانی مختلف
وجود دارد تا از نتیجه تلفیق نیروها ،توان پاسخگویی ﺑه کنشهای متنوع دشمن ارتقا یاﺑد .یک
عملیات مشترک از سلسله عملیاتهای کوچک و ﺑزرگ نیروهای چهارﮔانه ارتش تشکیل شده
که در یک منطقه جغرافیایی خاصی انجام می شود و نتایج نهایی این عملیاتها رسیدن ﺑه هدف
مشترکی است که در مﺄموریت و ﻃرح ریزی اولیه مبتنی ﺑر آن ،عنوان میشود .نتایج ﺣاصل از
انجام رزمایشهای مشترک در سطح آجا که نمونهای تمرینی از عملیاتهای مشترک واقعی ﺑوده
ﺣاکی از این است که نتیجه امر آنچنان که انتظار میرود دارای تﺄﺛیرات همافزا نمیﺑاشد .ﺑسیاری
از این مشکالت ناشی از اختالفات ذهنی ،فکری ،روشی ،ساختاری و آموزشی است که در ﺣین
اجرای عملیات مشترک ﺑروز پیدا میکنند .این مشکالت و چالشها در سه ﺣوزه ﻃرحریزی ،اجرا
و آموزش ،وجود دارد (مطالعات ﮔروهی دوره پنجم دافوس آجا.)21 :0322 ،
ﺑناﺑراین دغدغه اصلی این تحقیق ﺑررسی عوامل نقشآفرین در اجرای عملیات مشترک و ارائه
راهبردهای اجرای آن در نیروهای چهارﮔانه آجا میﺑاشد .نتایج ارزشمند این تحقیق عبارتند از:
 -0وﺣدت فرماندهی و هم افزایی نیروهای آجا در عملیات مشترک ﺑاعث انسجام ﺑیشتر نیروهای
شرکت کننده در عملیات مشترک می ﮔردد و از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در نیروهای
چهار ﮔانه ارتش جمهوری اسالمی ایران ﺑه نحو مطلوبتری استفاده میﮔردد.
 -2وجود راهبردهای عملیات مشترک موجب اﺛرﺑخشی و ارتقاء توان رزمی نیروها میﮔردد.
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 -3این کار موجب توزیع همگون و هماهنﮓ ﺑار فعالیتها در نیروهای آجا شده و تعادل در
عملیات مشترک را افزایش میدهد.
هماهنگی الزم ﺑرای اجرای عملیات مشترک ﺑین نیروها و تجهیزاتی که از تنوع ﺑاالیی در عِده
و عُده ،تاکتیک و تکنیک ﺑرخوردار هستند ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .ﺑرنامهریزی و اجرای
آموزشهای تئوری و عملی ﺑرای ایجاد فرهنﮓ مشترک در کارتیمی ضروری است .در صورت
عدم توجه ﺑه این ضرورت راهبردی ،ﺑاعث ناهماهنگی و عدم همافزایی قدرت نظامی ارتش
جمهوری اسالمی ایران میﮔردد ،این ناهماهنگی از یکطرف ﺑاعث ﺑروز آسیب در اصل وﺣدت
فرماندهی و عملکرد جزیرهای و وجود چندپارچگی و چندﮔانگی نیروهای چهارﮔانه آجا میﺑاشد
و از سوی دیگر ﺑاعث اجرای عملیات همزمان و موازی در صحنههای عملیاتی خواهد ﮔردید .ﺑا
توجه ﺑه موارد ﺑاال سوال اصلی پژوهش عبارتست از :راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا
کدامند؟ ﺑر همین اساس سواالت فرعی عبارتند از:
 -0عوامل محیطی (قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) نقشآفرین در عملیات مشترک آجا کدامند؟
 -2موقعیت راهبردی آجا ﺑرای اجرای عملیات مشترک چگونه است؟
مبانی نظری تحقیق
راهبرد :ﻃرﺣی است جامع ﺑا ﺑیان مجدد مﺄموریت و تجزیه و تحلیل و شناخت و ارزیاﺑی عوامل
محیط داخلی و خارجی مؤﺛر در اجرای مﺄموریت ،اهداف عالی ،ﺑلند مدت و مزیت آفرین و راهها
و مناﺑع الزم ﺑرای رسیدن ﺑه آنها ،ﺑا آیندهنگری ،در دورنمایی مطلوب ،ﺑرای رسیدن ﺑه موقعیتی
ﺑرتر در محیط رقاﺑتی تعیین میشوند (دانشآشتیانی.)00:0321،
عملیات مشترک :عملیاتی است که ﺑه وسیله عناصر قاﺑل مالﺣظه از دو نیروی مسلح یا ﺑیشتر از
یک کشور ﺑه مورد اجراء ﮔذاشته میشود (ﺑاقری.)13:0320،
مفاهیم عملیات مشترک

این مفاهیم ﺑه ایجاد ساختاری ﺑرای تجرﺑهاندوزی مشترک و ارزیاﺑی جهت تﺄیید و اعتبار ﺑخشیدن
ﺑه مفاهیم فرعی و نیازها و مطالبات توانمندیمحور کمک میکنند.
( )1برتری همهجانبه :نیروی مشترک ﺑرای رسیدن ﺑه ﺑرتری همهجانبه ،رویکرد توانمندمحوری
را دنبال خواهد کرد ،ﺑیش از آن که متوجه نام دشمنان و مکان مورد منازعه و درﮔیری ﺑاشد ،ﺑر
شکست ﻃیف ﮔستردهای از توانمندیهای اﺣتمالی مورد استفادهی دشمن متمرکز است .در این
رویکرد و در ﺑراﺑر محیط امنیتی پیشرو ،یک دیدﮔاه جدید در مورد فضای نبرد ﺑرای عملیاتهای
نظامی آینده ظاهر میشود .یک نیروی مشترک انطباقپذیر ﺑرای انجام مﺄموریتهای تعیین شده،
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ﺑاید قادر ﺑه انجام عملیات سریع ،ﮔسترده ،توزیعشده  ،همزمان و متوالی ﺑاشد .نیروی مشترک
ﺑرای انجام عملیاتهای ﺑاال ﺑاید قادر ﺑه اعمال فشار مداوم ﺑر دشمن ،کنترل شتاب عملیات و
توسعه و ﺑهرهﺑرداری از فرصتها ﺑا سرعتی ﺑیشتر از توان انطباقپذیری دشمن ﺑاشد .این استمرار
در عملیات ،نیازمند اجرای غیرمتمرکز است که در آن توانمندیهای مشترک ،سازماندهی شده
و در ردههای پایینتر ﺑهﻃور فزایندهای ﺑهکار ﮔرفته شون( .مرادپیری.)10:0320،
( )2رویکرد تأثیر محوری :رویکردی که نیروی مشترک در نبرد آینده اتخاذ کرده است ،رویکردی
تﺄﺛیرمحور است که در آن دشمن ﺑه شکل یک سیستم شبکهای پیچیده در نظر ﮔرفته میشود.
یک ﺑخش از ﺑرنامهریزی عملیاتی مشترک در این رویکرد ،شناسایی و ﺑهرهﮔیری از رواﺑط،
واﺑستگیها ،آسیبپذیریها و قوتهای ﺣیاتی سیستمهای دشمن است .رویکرد تﺄﺛیرمحور ،از
روششناسی سیستمی ﺑهره میﮔیرد و در مورد سیستم دشمن کارﺑرد دارد ،ﺑهخﺼوص در جایی
که ﮔرهها و پیوندهای شناسایی شده را میتوان از ﻃریق اﺑزارهای مختلف قدرت ملی تحت تﺄﺛیر
قرار داد (منزوی ،و فوالدی.)00:0300،
( )۳تعامل کارکنان :نیروی مشترک نیاز ﺑه یک چارچوب ذهنی مشترک دارند که منعکس
کنندهی سطح ﺑاالتری از توانایی صفآرایی و همهفن ﺣریفی ﺑاشد .تمرینات ،تعامالت نیرویی،
توافق ﺑر سر فرایندهای عملیاتی استاندارد شده ،آموزش و فراﮔیری انفرادی و ﺑرنامهریزی این
قاﺑلیتها را ارتقا داده و نهادینه خواهد ساخت .تعاملپذیری یک شرط الزم ﺑرای ایجاد نیروی
مشترک درآینده میﺑاشد ،ﺑهویژه از نظر ارتباﻃات ،موارد آمادی مشترک و اشتراک اﻃالعات.
سیستمها و تجهیزات اﻃالعاتی که یک تﺼویر عملیاتی مرتبط ارائه میدهند ،ﺑاید از ﻃریق شبکه-
های مشترک عمل کنند ،ﺑهنحوی که قاﺑل ارزیاﺑی از سوی هر شرکتکننده در عملیات ﺑاشند.
( )4وظایف مشترک :ﺑهمنظور کسب اﻃمینان از این امر که توانمندیهای مشترک قادر ﺑه هدایت
فوری اهداف کوتاه و میانمدت ﺑرنامهی دفاعی هستند ،ستاد مشترک ،هماهنﮓ ﺑا نیروها و
فرماندهیهای رزمی ﺑه اولویتﺑندی شمار محدودی از وظایف مشترک ،از جمله نمونههای
توانمندی ﺑهصورت ساالنه ،ﺑر مبنای ورودیهای دریافت شده از فرمانده رزمی ،تجرﺑیّات و درس-
های مشترک آموخته شده خواهد پرداخت (زهدی و کالنتری.)21:0320،
( )۵آموزش :سناریوهای آموزش مشترک ﺑاید ﺣول یک نیروی مخالف پیچیده و انطباقپذیر ،یا
یک موقعیت ﺑحرانی پویا در محیط «ﺑازی آزاد» که موجب ایجاد فشار ﺑر فرماندهان نیروی
مشترک ،کارکنان و رهبران آنها تا ﺣد رسیدن ﺑه نقطهی شکست میشوند ،شکل ﮔیرند .آموزش
ﺑاید ﺑر مبنای درسهای آموخته شده صورت ﮔیرد و ﺑهمنظور ارتقای انطباقپذیری در مقاﺑله ﺑا
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چالشهای محیطهای پویا و غیرقطعی ﻃراﺣی شود .ایجاد توانمندی آموزش مشترک در ﺑرنامه-
های آموزشی ،نظارتی و ارزیاﺑی سهم خواهد داشت .آموزش مشترک ،سیستمهای تعاملپذیرتر
و ﺣذف شکافهای ﺑین عناصر کارکردی (وظیفهای) موجب افزایش این یکپارچگی میشود .ﺑرای
ایجاد یکپارچگی کامل در ﺣوزههای راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی ،ﺑاید هماهنگی و همکاری
ﺑیشتری میان نیروهای داخلی انجام ﮔیرد (منزوی و فوالدی.)20:0300،
مالحظات عملیات مشترک

این مالﺣظات در هر عملیات مشترکی کارﺑرد دارند ،اﮔرچه ممکن است در ﺑرخی عملیات
مشارکت نظامی فعالیتی ﺑیرﺑط ﺑاشند.
 )0دستیاﺑی ﺑه وﺣدت تالش در درون نیروی مشترک و ﺑین نیروی مشترک و دولت ایاالت
متحده و شرکای ﺑینالمللی و دیگر شرکتها و ﺣرفهای
 )2ﺑهره ﺑرداری از مزایای اجرای عملیات غیر مستقیم از ﻃریق شرکا وقتی که شرایط راهبردی
و عملیاتی ایجاد میکند یا مجاز ﺑشمارد.
 )3یکپارچگی قاﺑلیتهای مشترک ﺑهمنظور اینکه مکمل هم ﺑاشند نه اینکه صرفاً ﺑه یکدیگر
اضافه شوند.
 )0تمرکز ﺑر اهدافی که دستیاﺑی ﺑه آنها ﮔستردهترین و ماندﮔارترین نتایج را ﺑه ﺑار میآورد.
 )1ﺣﺼول اﻃمینان از آزادی عمل.
 )6از ترکیب کردن قاﺑلیتها در مواقعی که ترکیب آنها ﺑر پیچیدﮔی میافزاید ﺑیان اینکه
مزیتی جبرانساز داشته ﺑاشد اجتناب شود.
 )0اﻃالعرسانی ﺑه مخاﻃبان داخلی و شکلدهی ﺑه ادراکات و نگرشهای مخاﻃبان کلیدی
خارجی ﺑهعنوان یک الزام عملیاتی صریح و مستمر.
 )0ﺣفظ انعطافپذیری عملیاتی و سازمانی.
 )2هدایت همافزایی ﺑه پایینترین رده در آن ﺑه ﻃور موﺛر و قاﺑل مدیریت ﺑاشد.
 )01ﻃراﺣی ﮔذارهای عملیاتی و مدیریت آنها فراتر از زمان و مکان (نطاق.)20:0320،
قدرت نظامی

قدرت نظامی در پشتیبانی از سیاستهای ملی ممکن است آفندی  ،پدافندی و یا ﺑازدارندﮔی
ﺑاشد .شاخﺼهای ارزیاﺑی قدرت نظامی عبارتاند از :مﺄموریت و ساختار نیروهای مسلح ،سیستم
فرماندهی و کنترل  ،قدرت ﺑازدارندﮔی ملی ،توان ﺑسیج ملی ،فنآوری تسلیحاتی ،صنایع دفاعی
و  .)Weiguan, Wang ,2012 : 8( ....عمدهترین عوامل موجود در مؤلفه نظامی قدرت ملی
عبارتند از :مﺄموریت نیروهای مسلحف سواﺑق تاریخی و تجارب جنگی ﮔذشته و آینده ،انقالب در
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امور نظامی ،توان ﺑسیج ملی و نقش نیروهای ذخیره ،قدرت ﺑازدارندﮔی ملی ،صنایع دفاعی و
فنآوری تسلیحاتی میﺑاشد (پورشاسب و معمار زاده .)020: 0326 ،عناصر توان رزم ﺑه سه دسته
فیزیکی ،غیرفیزیکی و ﺑرترساز تقسیم میشوند ،عناصر تشکیلدهنده قدرت نظامی عبارتند از:
ساختار نظامی ،سیستمهای جنﮓافزار و تجهیزات ،فرماندهی و کنترل ،آماد و پشتیبانی ،نظام
آموزش و تجارب تاریخی و جنگی ،اراده ملی ،رهبری ملی ،روﺣیه و انضباط ،قاﺑلیت رزمی و
جنﮓآوری ( تهامی.)20 :0322 ،
پیشینههای پژوهش

تعداد دو پیشینه مرتبط ﺑا عنوان تحقیق ﺑه شرح زیر مطالعه شده است:
الف -مطالعه ﮔروهی ﺑا عنوان :الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک در ارتش ج.ا.ایران .هدف
اصلی عبارتست از :ارایه الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک آجا .این تحقیق ﺑه روش
همبستگی انجام شده است .نتایج ﺣاصله ﺑیانگر این است که عملیات مشترک دارای سه ﺑعد مهم
آموزش ،عملیات ،فرماندهی و کنترل است .ﺑعد آموزش شامل دو مولفه ﻃولی و عرضی است .ﺑعد
عملیات شامل مولفه رزمایش و ﺑعد فرماندهی و کنترل شامل مولفههای صف و ستاد است .ﺑرای
مولفه ﻃولی  0شاخص ،مولفه عرضی  1شاخص ،مولفه رزمایش  0شاخص ،مولفه صف  0شاخص
و ملفه ستاد  1شاخص ﺑیان شده است (مطالعات ﮔروهی دوره دوم دافوس آجا.)201 :0320 ،
ب -مقالهای التین ﺑا عنوان :دامنههای متقاﺑل همافزایی در عملیات مشترک .سوال اصلی
عبارتست از :چگونگی تحقق همافزایی در نیروها ﺑا ﻃرح ادغام در یک ﺑرنامه جامع .این مقاله ﺑه
روش تحلیلی تاریخی انجام شده است .نتیجه این مقاله در چهار ﺣوزه خالصه شده است:
 -0ﺑهکارﮔیری تخﺼصهای متنوع ﺑرای ﺣل مسئله-2 ،تعلیم و تعلم ضعیف -3 ،مدیریت -0 ،در
انحﺼار نگهداشتن قاﺑلیتها (.)PAUL E. BAUMAN ,2017, 7
در پژوهش اول فقط ﺑه اﺑعاد و مولفهها و شاخصهای دکترین عملیات مشترک پرداخته است،
ﺑرخی از شاخص های این پژوهش ﺑا عوامل عملیات مشترک این مقاله مشترک ﺑوده و از آنها
ﺑهرهﺑرداری شده است .در این مقاله اﺑتدا ،مولفهها و عوامل اجرای عملیات مشترک تبیین شده و
پس از مشخص نمودن نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ،راهبردهای اجرای عملیات مشترک
ﺑیان شده است .در مقاله دوم ﺑه چهار ﺣوزه همافزایی در عملیات مشترک پرداخته است ،در
ﺣالی که در این مقاله ﺑه  6مولفه :اﻃالعات ،عملیات ،آما و پش ،نیروی انسانی ،ساختار و سازمان،
فرماندهی و کنترل ،مرتبط ﺑا عملیات مشترک پرداخته شده است .در تحقیقات قبلی فقط اﺑعاد،
مولفهها و شاخصهای عملیات مشترک ﺑرای ایجاد همافزایی ﺑیان شده است ،در این مقاله از
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عوامل همافزایی آنها ﺑهرهﺑرداری شده است ،در هیچکدام از پیشینههای یادشده راهبرد ارائه نشده
است .ﺑناﺑراین نوآوری پژوهش این است که ﺑر اساس  6مولفه اﺑتدا نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدیدهای اجرای عملیات مشترک اﺣﺼا شده و نهایت ًا ﺑر اساس موقعیت راهبردی ﺑدست آمده،
راهبردهای تحقق عملیات مشترک ﺑﺼورت ﺑخشی و کلی ﺑیان شده است.
مدل مفهومی تحقیق

ﺑر اساس سواالت تحقیق ،ﺑرای اجرای عملیات مشترک در آجا 013 ،عامل در  6مولفه اﺣﺼا شده
است .مولفه عملیات دارای  22عامل ،مولفه اﻃالعات دارای  00عامل ،مولفه آماد و پش داری 20
عامل ،مولفه آموزش و نیروی انسانی دارای  06عامل ،مولفه ساختار و سازمان دارای  01عامل و
مولفه فرماندهی و کنترل دارای  06عامل میﺑاشد.

تهدید

عملیات

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
روش پژوهش توصيييیفی و زمینهای -موردی و ﺑهصيييورت آمیخته (کمی و کیفی) اسيييت .نوع
پژوهش توسيييعهای -کارﺑردی اسيييت .قلمرو تحقیق از نظر زمانی ،پس از اجرای اولین رزمایش
مشييترک در س يال  0360تا افق  0010شييمسييی یعنی پایان ﺑرنامه هفتم سييیاسييتهای کالن
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دفاعی -امنیتی میﺑاشييد .از نظر مکانی ،شييامل اسييتقرار یگانهای آجا در جغرافیای ج.ا.ایران
میﺑا شد .جامعه آماری این تحقیق از صاﺣبنظران و نخبگان ل شکری ﺑا جایگاه سرتیپی ﺑه ﺑاال
که ﺣداقل دارای مدرک تح ﺼیلی کار شنا سی ﺑوده و سه سال ﺑه عنوان فرمانده ل شکر و تیپ یا
مدیر سييطح  00و ﺑاالتر انجام وظیفه کرده ﺑاشييند .تعداد جامعه نمونه  00نفر میﺑاشييد .چون
جامعه آماری کمتر از  011نفر میﺑاشد ،نمونهﮔیری ﺑه صورت تمام شمار میﺑاشد .اﻃالعات این
تحقیق از دو روش میدانی و ﺑرر سی ا سناد و مدارک (کتاﺑخانهای علمی و تخ ﺼ ﺼی) ﮔردآوری
شده است .در روش میدانی ،پرسشنامهای تنظیم شد که  013پرسش ﺑسته آن از ﻃریق ﻃیف
لیکرت در پنج سييطح ﻃبقهﺑندی ﮔردید .در ﻃراﺣی پرسييشيينامه ﺑا روش دلفی و پس از تعیین
اعتبار و روایی آن ،پر س شنامة نهایی تهیه ﮔردیده ا ست .ﺑرای تعیین روایی پر س شنامه از روش
روایی محتوا و توزیع دو مرﺣلهای پر س شنامه ا ستفاده شده و ﺑرای تعیین پایایی آزمون از روش
آلفای کرونباخ ا ستفاده شده و یک نمونة اولیه ﺑین خبرﮔان و کار شنا سان پیشآزمون ﮔردید و
سپس ﺑا استفاده از دادههای ﺑهدست آمده از این پرسشنامهها و ﺑه کمک نرمافزار آماری SPSS
میزان ضييریب اعتماد ﺑا روش آلفای کرونباخ ﺑزرگتر از  1/0ﺑهدسييت آمد ،ﺑناﺑراین پرسييشيينامة
مورد استفاده از قاﺑلیت اعتماد الزم ﺑرخوردار میﺑاشد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
تجزیه و تحلیل جمعیتشناختی

ﺑر اساس جدول زیر  %00جامعه نمونه دارای مدرک دکترا و  %13آنها ﺑیشتر از  31سال خدمت
و  %31آنها در م شاغل فرماندهی تیپ ﺑه ﺑاال خدمت میکنند .ﺑناﺑراین جامعه نمونه دارای روایی
و پایایی الزم میﺑاشد.
جدول ( )1مشخصات جامعه نمونه
مقطع
تحصیلی

فراوانی

درصد
فراوانی

سنوات

فراوانی

درصدفراوانی

مشاغل

فراوانی

درصد
فراوانی

ارشد

06

% 22

21-20سال

01

00%

فرماندهی

26

31%

دانشجوی
دکتری

23

% 30

31-26سال

21

30%

ستادی

02

10%

دکتری

31

% 00

ﺑاالتر از
31سال

32

13%

آموزشی

6

0%

جمع

00

% 011

جمع

00

011%

جمع

00

011%
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تعیین وزنها (درجه اهمیت) و امتیاز موزون وضع موجود

وزن و ضع موجود هر عامل را ﺑا امتیازی ﺑین  0تا  1م شخص میکنیم .ﺑرای وزن دهی ﺑه عوامل
ﺑراسييياس میزان تﺄﺛیر و اهمیتی که در تدوین راهبرد ﺑرای سيييازمان دارند ،اﺑتدا نمرهای تحت
عنوان وزن عامل (درجه اهمیت) داده می شود ،ﺑدین منظور ﺑر ا ساس نظر جامعه آماری تحقیق
از عدد  0ﺑرای عواملی که کمترین تاﺛیر را در تدوین راهبرد دارند و ﺑه ترتیب تا عدد  1ﺑرای
عواملی که ﺑی شترین تﺄﺛیر را در تدوین راهبرد دارند ا ستفاده میکنیم .پس از جمعآوری دادهها،
میانگین ارزش اخت ﺼاص یافته ﺑه هر عامل را که از جامعه آماری ﺑه د ست آمده ا ست محا سبه
کرده و سپس ﺑردار ﺣا صل را نرمالیزه میکنیم تا وزنی ﺑین صفر تا یک ﺑرای هر عامل ﺑهد ست
آ ید (مجموع اوزان یک میشيييود) .ﺑرای این که ﺑه ماتریس ارز یاﺑی عوا مل داخلی و خارجی
د ستیاﺑیم ،اﺑتداء عواملی را که ﺑی شتر ﺑه ق ضاوتهای شهودی و نقطه نظرات جامعهی خبره و
ذینفعان تکیه دارد ،تعیین میکنیم .پس از جمعآوری اﻃالعات ،نقاط قوت و ضعف و فر صت و
تهدید را از ﺑین عوامل داخلی و خارجی آنهایی که نقش مؤﺛرتر و عمدهای در ﺣوزه مورد نظر
دارند ﺑر اساس نظرات جامعهی آماری شناسایی و مشخص میکنیم.
اهمیت(وزن)

مولفه

عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

0

اهداف مشترک در عملیات مشترک

4/4

وضع موجود

عملیات

ردیف

جدول ( )2تعیین عوامل اثرگدار بر اجرای عملیات مشترک در آجا
نقش

4/69

قوت

2

تطبیق آتشهای مشترک در عملیات مشترک

4/4

4/62

قوت

3

ﺑرش تاکتیکی یگانهای آجا در عملیات مشترک

3/95

2/28

ضعف

0

ﻃرحریزی مشترک تمرکزی و اجرای غیر تمرکزی در آجا

4/36

2/36

ضعف

1

تجارب و تحلیل جنگی عملیاتهای مشترک و مرکب در آجا

4/4

4/46

قوت

6

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

4/73

2/73

ضعف

0

پاسخﮔویی ﺑهموقع آجا ﺑه تهدیدات

4/3

4/62

قوت

0

همسانسازی سطوح عملیات روانی ﺑا عملیات نظامی در عملیات مشترک

3/8

4/22

قوت

2

تحرک آجا در عملیات مشترک

4/53

2/54

ضعف

01

مانور ﺑرتری جویانه آجا در عملیات مشترک

3/4

4/49

قوت

00

همکاری نیروهای جهادی و کشورهای همسو در عملیات مشترک آجا

4/65

4/32

فرصت

02

تجرﺑه دشمن در عملیات مشترک و مرکّب

4/15

1/61

تهدید

03

درهم تنیدﮔی و تﺄﺛیرﮔذاری متقاﺑل تهدیدهای نظامی ﺑا تهدیدهای امنیتی

4/46

1/62

تهدید

00

ﺑهکارﮔیری تسلیحات نامتعارف و ناشناخته توسط دشمن

4/25

1/61

تهدید

066

مولفه

اهمیت(وزن)

وضع موجود

آماد و

06

ﺣمالت هواپایهی محدود و موشکی دقیق دشمن

4/55

1/82

تهدید

00

دقت هدفﮔیری و هوشمندشدن سالحها ،مهمات هوشمند و نقطه زن
دشمن

4/77

1/55

تهدید

00

ﮔستردﮔی صحنه جنﮓ ج.ا.ایران در عملیات مشترک

4/35

4/2

فرصت

02

دسترسی ﺑه پایگاههای دشمن توسط آجا

4/25

4/34

فرصت

21

آمایش یگانهای نیروهای آجا در سمت تهدید

3/41

1/89

تهدید

20

شبکه یکپارچه اﻃالعاتی آجا ﺑرای پایش و واپایش منطقه عملیات مشترک

4/4

4/49

قوت

22

کاهش زمان چرخة اﻃالعات در مدیریت اﻃالعاتی

4

4/53

قوت

23

سرعت و دقت تبادل اﻃالعات در محیط عملیات مشترک

3/8

4/58

قوت

20

راهکار مناسب در اشراف اﻃالعاتی

4/3

2/3

ضعف

21

اجرای جنﮓ اﻃالعاتی راهبردی در آجا

4/15

2/19

ضعف

26

اشراف اﻃالعاتی آجا نسبت ﺑه دشمن

4/2

4/58

قوت

20

تشخیص و تجسم فضایی ( )orientationصحنهنبرد و ﺑه روز ﺑودن
سامانه اﻃالعات جغرافیایی ()GIS

3/6

4/47

قوت

20

تعامل اﻃالعاتی آجا ﺑا سایر سازمانهای اﻃالعاتی

4/35

4/55

فرصت

22

وضعیت جغرافیایی در مناﻃق اجرای عملیات مشترک

4/65

4/3

فرصت

31

شبکهسازی اﻃالعاتی نیروهای مسلح در محیط عملیات مشترک

4/25

4/41

فرصت

30

اشراف اﻃالعاتی نیروهای مسلح در مواجه ﺑا تهدیدها

4/35

4/38

فرصت

32

اشتراکﮔذاری ﺑهموقع اﻃالعات در نیروهای مسلح

4/8

4/55

فرصت

33

اعتماد متقاﺑل در اﻃالعات نیروهای مسلح

4

4/24

فرصت

30

اجرای جنﮓ نرم دشمن

4/15

1/68

تهدید

31

جاسوسی از ﻃریق نفرات دشمن و یا عوامل ﺑومی در منطقه

4/4

1/78

تهدید

36

قاﺑلیت جنﮓ الکترونیک و سایبری توسط نیروهای مسلح

4/6

1/58

تهدید

ردیف
01

دورایستایی جنﮓ آینده

4/25

1/62

تهدید

عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

نقش

30

تهدیدات چندﺑعدی و چندوجهی علیه نیروهای آجا

4/3

1/86

تهدید

30

مسایل امنیتی ناشی از قومیت و مذهب در استانهای مرزی

4/35

1/81

تهدید

32

وضعیت یکپارچهسازی آماد در آجا

4/27

2/3

ضعف

01

وضعیت آماد چند الیه قومیت در آجا

4/43

2/43

ضعف

00

وضعیت مهندسی و پدافند غیرعامل مشترک در آجا

3/2

4/3

قوت

02

وضعیت نقاط آماد و خدمات مشترک در آجا

4/26

2/27

ضعف

03

ویژﮔی تسلیحات ،تجهیزات و فناوریهای موجود

4/39

2/41

ضعف

پشتیبانی

اﻃالعات
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راهبردهای اجرای عملیات مشترک  / ...فتح ا ...کالنتری و عبدالعلی پورشاسب
اهمیت(وزن)

مولفه

عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

وضع موجود

نیروی انسانی و آموزش

ردیف

060

00

وضعیت تراﺑری مشترک ﺑین نیروهای  0ﮔانه آجا

3/1

4/3

01

ذخیرهسازی و انبارداری تجهیزات عمده در آجا

3/1

4/3

06

عملیات خدمات مشترک در آجا

3/1

4/09

قوت

00

نگهداری و تعمیراقالم عمده آمادی در آجا

3/2

4/24

قوت

00

تجهیزات خودکافی و پیشرفته در آجا ﺑرای عملیات مشترک

4/42

2/43

ضعف

02

مهمات هوشمند ،نقطه زن و دورایستا

3/5

4/58

قوت

11

وضعیت ﺑودجه نظامی آجا

4/58

1/66

تهدید

10

ﺑهرهﺑرداری آجا از مناﺑع ﺑومی و ظرفیتهای مردمی ﺑرای تﺄمین اقالم
آمادی

4/15

4/22

فرصت

12

پشتیبانی سایر سازمانهای نیروهای مسلح از عملیات مشترک آجا

4/15

4/43

فرصت

13

ظرفیت پشتیبانی زیرساختهای هوایی در عملیات های مشترک

4/25

4/45

فرصت

10

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

4/15

4/32

فرصت

11

تجهیزات ارتباﻃی امن کشوری ﺑرای ﺣمایت از آجا

4/38

4/41

فرصت

نقش
قوت
قوت

16

توان آماد دشمن در صحنه جنﮓ

4/52

1/73

تهدید

10

یکپارچه نبودن سامانه آمادی دشمن ﺑرای عملیات مشترک

4/35

4/26

فرصت

10

تحریمهای یکجانبه دشمن علیه نیروهای مسلح

4/49

1/70

تهدید

12

قاﺑلیت محوری نیروی انسانی آجا ﺑرای عملیات مشترک

4/7

4/34

قوت

61

خدمات رفاهی مشترک آجا در عملیات مشترک

3/1

3/99

قوت

60

ﺑرخورداری از روﺣیه جهادی

4/9

4/65

قوت

62

ﺑرخورداری از ﺣمیّت قسمتی در عملیات مشترک

4/9

4/64

قوت

63

اجرای دورههای آموزشی در تمام سطوح ﺑه منظور ایجاد فهم مشترک

4/5

2/5

ضعف

60

شبیهسازی آموزشی موجود در آجا ﺑرای تمرین عملیات مشترک

4/42

2/42

ضعف

61

رهنامهها و آئیننامههای آموزشی اجرای عملیات مشترک در آجا

4/24

2/27

ضعف

66

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

3/4

4/34

قوت

60

دکترین عملیات مشترک و مرکب نیروهای مسلح

4/25

4/31

فرصت

60

آییننامه و دستورالعملهای موجود در نیروهای مسلح

4/6

4/24

فرصت

62

ضعف پذیرش تلفات نیروی انسانی توسط دشمن

4/44

4/28

فرصت

01

آموزشهای ویژه مشترک دشمن در رزمایشها و عملیاتهای مشترک و
مرکب

4/74

1/54

تهدید

00

روﺣیه جنگیدن نیروهای دشمن خارج از محیز ملی (فرامرزی)

3/98

4/16

فرصت

02

ظرفیتهای آجا در استفاده از اﺑزارهای قدرت ملّی

4

4/12

فرصت

03

نیروی انسانی متخﺼص و کارآمد دشمن

4/44

1/81

تهدید

060

اهمیت(وزن)

مولفه

عوامل اثرگذار بر باجرای عملیات مشترک

وضع موجود

فرماندهی و کنترل

ساختار و سازمان

ردیف
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00

وجود ساختار سازمانی مناسب عملیات مشترک در نیروها و ستاد آجا

4/27

2/28

01

الگوی تشکیل ستاد مشترک ﺑرای اجرای عملیات مشترک

3/5

06

ترکیب ستاد مشترک آجا ﺑرای اجرای عملیات مشترک

3/5

4/19

00

ﺑرش عملیاتی یگانهای آجا در عملیات مشترک

4/08

2/09

ضعف

00

هماهنگی سازمانی ﺑین نیروهای  0ﮔانه آجا ﺑرای اجرای عملیات مشترک

3/2

4/49

قوت

02

وظیفه محوری نیروهای آجا در عملیات مشترک

3/9

4/26

قوت

نقش
ضعف

4/2

قوت
قوت

01

جوانﮔرایی در ساختار عملیات مشترک

4/27

2/27

ضعف

00

نقش دستگاههای ﺣاکمیتی در تقویت عملیات مشترک آجا

3/88

4/24

فرصت

02

ساختار فرماندهی و کنترل دشمن

4/44

1/85

تهدید

03

ﺑهرهمندی دشمن از ائتالفهای نظامی

4/14

1/70

تهدید

00

سازماندهی یگانهای ویژه دشمن در اجرای عملیات مشترک

4/24

1/84

تهدید

01

دکترین ﻃرحریزی عملیات مشترک در آجا

4/32

2/35

ضعف

06

سامانه یکپارچه فرماندهی مشترک ﺑرای نیروهای  0ﮔانه در آجا

3/3

4/61

قوت

00

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

4/9

4/39

قوت

00

روشهای جاری موجود مشترک ﺑین نیروهای  0ﮔانه در آجا

4/32

2/34

ضعف

02

زیر ساخت ارتباﻃی امن و مستقل در عملیات مشترک

3/8

4/43

قوت

21

توان اجرای عملیات شبکهای رایانهای ﺑین نیروهای  0ﮔانه آجا

3/1

4/54

قوت

20

ماموریت محوری نیروهای آجا در عملیات مشترک

4/6

4/34

قوت

22

نظارت و ارزیاﺑی مستم ّر تغییرات در سیستم فرماندهی

4/2

4/31

قوت

23

چاﺑکی ستادها در عملیات مشترک

4/42

2/43

ضعف

20

مراکز فرماندهی در عملیات مشترک

3/5

4/2

قوت

21

سیاستهای دفاعی کشوری مرتبط ﺑا آجا

4/05

4/47

فرصت

26

دکترین دفاعی نیروهای مسلح در عملیات مشترک

4/05

4/45

فرصت

20

دکترین ﻃرحریزی عملیات مشترک در نیروهای مسلح

4/05

4/41

فرصت

20

شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ﺑرای عملیات مشترک آجا

4/23

4/62

فرصت

22

هماهنگی سازمانی ﺑین آجا ﺑا سایر سازمان های ن.م

4/85

4/41

فرصت

011

ﺣضور آجا در مساﺑقات نظامی و رزمایشهای مرکب ﺑا سایر کشورها

4/25

4/39

فرصت

010

شبکهمحوری مراکز فرماندهی و کنترل دشمن

4/65

1/76

تهدید

012

قاﺑلیت جنﮓ الکترونیک و سایبری توسط دشمن

4/6

1/58

تهدید

013

ﺑهرهﮔیری از ظرفیت های ارتباﻃی ﺑا شبکه های اجتماعی

3/33

4/45

فرصت

062

راهبردهای اجرای عملیات مشترک  / ...فتح ا ...کالنتری و عبدالعلی پورشاسب
جدول ( )۳مجموع نمرات عوامل محیطی
جمع قوتها

جمع ضعفها

جمع فرصتها

جمع تهدیدها

جمع کل

2/6301

1/2160

2/0120

1/0300

2/0001

راهبردهای بخشی مربوط به ناحیه تهاجمی )(SO

هدف از تدوین راهبردهای این ناﺣیه ﺣداکثر استفاده از فرصتهای محیطی ﺑا اتکاء ﺑه نقاط
قوت داخلی است .هر ارتشی عالقمند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته ﺑاشد تا
ﺑتواند ﺑا ﺑهرهﮔیری از نقاط قوت داخلی ،از فرصتها و رویدادهای خارجی ﺣداکثر استفاده
را ﺑنماید جدول ذیل تعداد  03راهبرد ﺑخشی نیروهای آجا ﺑرای عملیات مشترک را که در
ناﺣیه تهاجمی ) (SOاز جدول سوات استخراج شده و عوامل قوت و فرصتی را که
راهبردهای مزﺑور از آنها اﺣﺼاء شده است ﮔزارش میدهد.
جدول ( )4راهبردهای ناحیه تهاجمی ) (SOبرای استفاده از نقاط قوت در بهره برداری از فرصتها
ردیف

راهبرد

ترکیب نقاط قوت و فرصتها
)(SO
نقاط قوت
فرصت ها

1

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

۳

توانمندی های منسجم ﺑوسیله رصد ،پایش ﺑرای تشخیص تهدیدات.

O7,O8

S4,S7

4

ﺑرنامه ریزی عملیاتی جهت ﺣمله ﺑه سیستم ها و شبکه های ﺣریف در
فضای سایبری و ﻃیف الکترومغناﻃیسی جهت ایجاد فریب ،تنزل،
اختالل ،انکار ،ناﺑودی یا دستکاری ﻃرح ریزی شود.

O1O4

۵

ﺑهرهﺑرداری از تجسم فضایی ( )orientationصحنهنبرد و ﺑه روز
ﺑودن سامانه اﻃالعات جغرافیایی ( )GISجهت کاهش زمان اجرای
عملیات ،دقت هدف ﮔیری ،نزدیکی سطوح راهبردی و عملیاتی و راه
کتشی.

O4,O6,O10,
O15

6

هدایت و راهبری مقاﺑله ﺑا تهدیدات نوین (سایبری ،زیستی ،پرتوی،
شیمیایی ،اقتﺼادی) ﺑا تشکیل و سازماندهی قرارﮔاه های پدافند
غیرعامل در موضوعات مرتبط ﺑا تهدید.

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
توسط مراکز مطالعات راهبردی در نیروهای مسلح ﺑا همکاری معاونت

O17,O25

S3,S9,S15,
S33

S2S3

S8,S9,
S11,S30
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001

ردیف

ترکیب نقاط قوت و فرصتها
)(SO
نقاط قوت
فرصت ها

راهبرد
های عملیات ،اﻃالعات ،ﻃرح و ﺑرنامه و ﺑودجه ،آماد و پش ،آموزش و
پژوهش.
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

از ﻃریق واﺣدهای نظارتی نسبت ﺑه استفاده از ظرفیت های فرماندهان
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
آنان ﺑرای مسئولیت فرماندهی و  ...ﺑا هدف ترویج رفتارهای اعتمادساز
اقدام شود.

O11,O19,O2
0,O28

S28,S32

12

ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل  C4Iﺑرای وﺣدت فرماندهی در
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

9

راهبرد های بخشی ناحیه رقابتی)(ST

راهبردهای ناﺣیه رقاﺑتی ﺑا استفاده از نقاط قوت داخلی سازمان ،ﺑرای جلوﮔیری از تﺄﺛیر منفی
تهدیدات خارجی ،سازوکارهایی را معرفی میکنند که تهدیدات را از ﺑین ﺑبرد .در جدول ذیل
تعداد  00راهبرد ﺑخشی نیروهای آجا ﺑرای عملیات مشترک در ناﺣیه رقاﺑتی ) (STآورده شده
است و عوامل قوت و تهدیدی را که راهبردهای مزﺑور از آنها اﺣﺼاء شدهاند را ﮔزارش میدهد.
جدول ( )۵راهبردهای ناحیه رقابتی ) (STبرای استفاده از نقاط قوت در مقابله با تهدیدات
ترکیب نقاط قوت و تهدیدها ST

ردیف

راهبرد

1

هدف ﮔزاری مشترک ﺑرای نیروهای  0ﮔانه در مقاﺑله ﺑا
عملیات مشترک و مرکب دشمن

T1,T5,T6,T7

2

ﺑهکارﮔیری نخبگان در هوشمند سازی سالح و تجهیزات
ﺑر اساس دورایستایی جنﮓ آینده

T3,T4,T15

تهدیدها ()T

نقاط قوت ()S
S1,S2,S3,S4,S6

S17,S18,S26

000

راهبردهای اجرای عملیات مشترک  / ...فتح ا ...کالنتری و عبدالعلی پورشاسب
ترکیب نقاط قوت و تهدیدها ST

ردیف

راهبرد

۳

آمایش یگان های نیروهای آجا ﺑه روش تهدید محور ﺑرای
پاسخگویی سریع ﺑه تهدیدات

T9,T17,T18

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

افزایش سطح آﮔاهی های عمومی و تخﺼﺼی در ﺣوزه
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

تهدیدها ()T

نقاط قوت ()S
S1,S2,S4,S6,S13,S1
2,S18

راهبرد های بخشی ناحیه محافظهکارانه ))WO

هدف از راهبردهای این ناﺣیه استفاده از فرصتها ﺑرای رفع و جبران نقاط ضعف است جدول
زیر تعداد  0راهبرد ﺑخشی نیروهای آجا ﺑرای عملیات مشترک را در ناﺣیه  WOو عوامل ضعف
و فرصتی که راهبردهای مزﺑور از آنها اﺣﺼاء شدهاند ﮔزارش میدهد.
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جدول ( )6راهبردهای ناحیه محافظهکاری ) (WOبرای استفاده از فرصتها در جبران نقاط ضعف
ترکیب نقاط ضعف و فرصتها))WO

ردیف

راهبرد

0

نسبت ﺑه شناسایی توان و شایستگی کارکنان متعهد و
سالم و ارتقای آنان ﺑرای مسئولیت فرماندهی و  ...ﺑا هدف
ترویج رفتارهای اعتمادساز اقدام شود.

O1,O9,O11,O
19,
O20,O28

2

ﺑهرهﺑرداری از ظرفیت پشتیبانی از زیرساختهای هوایی و
قاﺑلیت صنایع ملی در پشتیبانی از نیروهای مسلح ج.ا.ایران
جهت کاهش زمان اجرای عملیات ،دقت هدف ﮔیری،
نزدیکی سطوح راهبردی و عملیاتی و راه کنشی.

O2,O11,O12,
O13,
O14,O15,O16

W4,W6,W7,W8
,W9,
W10,W11,W19

3

همکاری نیروها در عملیات مشترک ﺑا اهداف مشترک

O1,O2,O3,O1
3,O14,
O16,O19,O20

W4,W6,W8,W9
,
W11,W12,W16,
W19,W20

0

سازماندهی ،آموزش ،تجهیزات و ﮔسترش نیروهای زمینی،
هوایی ،دریایی و پدافند متناسب ﺑا امکانات و تهدیدات،
ﺑرای انجام مﺄموریتهای محوله.

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
الزم را در فضای ناهمتراز در اختیار خود ﺑگیرد.

O2,O16,O18

0

تدوین دکترین نظامی ﺑرای اجرای عملیات مشترک
ﺑمنظور ایجاد فههم و فرهنﮓ مشترک در نیروهای  0ﮔانه
آجا

O24,O25

فرصتها ()O

نقاط ضعف ()W
W12,W13,W14,
W17

W2,W7,W8,W9
,W10,W11

W18

راهبرد های بخشی ناحیه تدافعی ))WT

هدف از این راهبردها ﺑه ﺣداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدات و نقاط ضعف میﺑاشد.
ارتشی که ﺑیشترین عواملش در این رﺑع متمرکز ﺑاشد ،وضعیت مناسبی نداشته و در موضع
مخاﻃرهآمیزی قرار خواهد ﮔرفت .ارتشها سعی میکنند از چنین وضعیتی پرهیز نمایند.جدول
شماره  0تعداد  00راهبرد ﺑخشی ﺑرای عملیات مشترک آجا در ناﺣیه  WTو عوامل ضعف و
تهدیدی را که راهبردهای مزﺑور از آنها اﺣﺼاء شده است ﮔزارش میدهد.
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جدول ( )7راهبردهای بخشی تدافعی ) (WTبرای به حداقل رساندن تهدیدات و نقاط ضعف

ترکیب نقاط ضعف و تهدیدها

ردیف

راهبرد

0

جلوﮔیری از ﺣمالت سایبری علیه ج.ا.ایران از ﻃریق ﺣمایت دولت
ها در ﻃراﺣی و انتشار ﺑدافزارهای پیچیده.

T20

2

تقویت و ﺑهینهسازی سامانههای فناوری و تجهیزات آماد و پشتیبانی
از سنتی ﺑه مدرن و از روش تمرکزی ﺑه غیرتمرکزی ﺑا پشتیبانی و
همکاری کشورهای همپیمان

T4,T6,T9,
T12,T13

W7.W8,W9,
W10,W11

3

ساخت سالح های هوشمند توسط صنایع تسلیحاتی ودجا ﺑرای
انهدام اهداف مشترک

T3,T4

W10,W11

0

ممانعت از ﺑمباران زیر ساخت ها و تﺄسیسات ﺣیاتی کشور ﺑه روش
پدافند الیه ﺑه الیه و خرید سامانههای پدافندی اس 011-و اس-
111

T4,T5

1

افزایش تحرک نیروهای چهارﮔانه آجا ﺑرای اجرای عملیات مشترک
از ﻃریق تشکیل یگانهای متحرک هجومی و خرید خودرهای سبک
همراه ﺑا سالحهای سبک

T12

W4

6

ﺑرقرای ارتباط مناسب و ایمن ﺑمنظور جلوﮔیری از مختل نمودن
سامانههای فرماندهی ،ﺑوسیله کد و رمز نمودن ارتباط رادیویی

T19,T20

W10

0

عرضی نمودن سلسله مراتب فرماندهی ﺑرای پاسخگویی سریع ﺑه
تهدیدات رایانهای ﺑه روش جنﮓ سایبری

W3,W4,W
20

W2,W3,W1
9

0

تقویت ناوﮔان هوایی خودی از ﻃریق خرید شکاری ﺑمبافکنهای
جدید مثل اف 31-جهت مقاﺑله ﺑا عملیات هوایی دشمن و ﺑمباران
اهداف تاکتیکی ور اهبردی دشمن

T5,T12,T1
7

W3,W4,W8

2

چاﺑکسازی یگانها از ﻃریق خرید و تقویت تجهیزات انفرادی و
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

ﺑکارﮔیری نیروهای ﺣرفهای و چاالک ﺑرای مقاﺑله ﺑا نیرویهای
متخﺼص و ﺑا تجرﺑه دشمن از ﻃریق ﺣرفهای کردن ارتش

T15

W17

تهدیدها ()T

نقاط ضعف()W
W6

W10

نتیجهگیری و پیشنهادها
ﺑر اساس تجزیه و تحلیل ﺑهعمل آمده تعداد  013عامل جهت اجرای عملیات مشترک در 6
مولفه اﺣﺼا شده است .مولفه عملیات دارای  22عامل ،مولفه اﻃالعات دارای  00عامل ،مولفه
آماد و پش داری  20عامل ،مولفه آموزش و نیروی انسانی دارای  06عامل ،مولفه ساختار و

000
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سازمان دارای  01عامل و مولفه فرماندهی و کنترل دارای  06عامل میﺑاشد .ﻃبق جدول شماره
 0در مجموع از  013عامل ،تعداد  33عامل آن قوت و  21عامل آن ضعف است .ﻃبق جدول
شماره  ،2تعداد  22عامل فرصت و  20عامل تهدید است.
جدول ( )8قوتها و ضعفهای اجرای عملیات مشترک درآجا
قوتها S
 .1اهداف مشترک در عملیات مشترک
 .2تطبیق آتشهای مشترک در عملیات مشترک
 .3تجارب و تحلیل جنگی عملیاتهای مشترک و مرکب در آجا
 .4پاسخﮔویی ﺑهموقع آجا ﺑه تهدیدات
 .5همسانسازی سطوح عملیات روانی ﺑا عملیات نظامی در عملیات
مشترک
 .6مانور ﺑرتری جویانه آجا در عملیات مشترک
 .7شبکه یکپارچه اﻃالعاتی آجا ﺑرای پایش و واپایش منطقه عملیات
مشترک
 .8کاهش زمان چرخة اﻃالعات در مدیریت اﻃالعاتی
 .9سرعت و دقت تبادل اﻃالعات در محیط عملیات مشترک
 .11اشراف اﻃالعاتی آجا نسبت ﺑه دشمن
 .11تشخیص و تجسم فضایی ( )orientationصحنهنبرد و ﺑه روز ﺑودن
سامانه اﻃالعات جغرافیایی ()GIS
 .12وضعیت مهندسی و پدافند غیرعامل مشترک در آجا
 .13وضعیت تراﺑری مشترک ﺑین نیروهای  0ﮔانه آجا
 .14ذخیرهسازی و انبارداری تجهیزات عمده در آجا
 .15عملیات خدمات مشترک در آجا
 .16نت اقالم عمده آمادی در آجا
 .17مهمات هوشمند ،نقطه زن و دورایستا
 .18قاﺑلیت محوری نیروی انسانی آجا ﺑرای عملیات مشترک
 .19خدمات رفاهی مشترک آجا در عملیات مشترک
 .21ﺑرخورداری از روﺣیه جهادی
 .21ﺑرخورداری از ﺣمیّت قسمتی در عملیات مشترک
 .22فرهنﮓ و زﺑان مشترک در ﺑین نیروها و ستاد آجا در عملیات مشترک
 .23الگوی تشکیل ستاد مشترک ﺑرای اجرای عملیات مشترک
 .24ترکیب ستاد مشترک آجا ﺑرای اجرای عملیات مشترک
 .25هماهنگی سازمانی ﺑین نیروهای  0ﮔانه آجا ﺑرای اجرای عملیات
مشترک
 .26وظیفه محوری نیروهای آجا در عملیات مشترک

ضعفها W
 .1ﺑرش تاکتیکی یگانهای آجا در عملیات
مشترک
 .2ﻃرحریزی مشترک تمرکزی و اجرای
غیر تمرکزی در آجا
 .3انجام تمرینات و رزمایش های ﺑین
نیرو ها و عناصر شرکت کننده در عملیات
مشترک
 .4تحرک آجا در عملیات مشترک
.5راهکار مناسب در اشراف اﻃالعاتی
 .6اجرای جنﮓ اﻃالعاتی راهبردی در
آجا
 .7وضعیت یکپارچهسازی آماد در آجا
 .8وضعیت آماد چند الیه در آجا
 .9وضعیت نقاط آماد و خدمات مشترک
در آجا
 .11ویژﮔی تسلیحات ،تجهیزات و
فناوریهای موجود
 .11تجهیزات خودکافی و پیشرفته در
آجا ﺑرای عملیات مشترک
 .12اجرای دورههای آموزشی در تمام
سطوح ﺑه منظور ایجاد فهم مشترک
 .13شبیهسازی آموزشی موجود در آجا
ﺑرای تمرین عملیات مشترک
 .14رهنامهها و آئیننامههای آموزشی
اجرای عملیات مشترک در آجا
 .15وجود ساختار سازمانی مناسب
عملیات مشترک در نیروها و ستاد آجا
 .16ﺑرش عملیاتی یگانهای آجا در
عملیات مشترک
 .17جوانﮔرایی در ساختار عملیات
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قوتها S

001
ضعفها W

 .27سامانه یکپارچه فرماندهی مشترک ﺑرای نیروهای  0ﮔانه در آجا
 .28فرماندهی و مدیریت اﺛرﺑخش ﺑا ایجاد فضای ﺣمایتی و اعتماد متقاﺑل
در اجا
 .29زیر ساخت ارتباﻃی امن و مستقل در عملیات مشترک
 .31توان اجرای عملیات شبکهای رایانهای ﺑین نیروهای  0ﮔانه آجا
 .31ماموریت محوری نیروهای آجا در عملیات مشترک
 .32نظارت و ارزیاﺑی مستم ّر تغییرات در سیستم فرماندهی
 .33مراکز فرماندهی در عملیات مشترک

مشترک
 .18دکترین ﻃرحریزی عملیات مشترک
در آجا
 .19روشهای جاری موجود مشترک ﺑین
نیروهای  0ﮔانه در آجا
 .21چاﺑکی ستادها در عملیات مشترک

جدول ( )9فرصتها و تهدیدهای اجرای عملیات مشترک درآجا
فرصتها O

تهدیدها T

همکاری نیروهای جهادی و کشورهای همسو ﺑا ج.ا.ایران در
عملیات مشترک آجا
 .1ﮔستردﮔی صحنه جنﮓ ج.ا.ایران در عملیات مشترک
 .2دسترسی ﺑه پایگاههای دشمن توسط آجا
 .3تعامل اﻃالعاتی آجا ﺑا سایر سازمانهای اﻃالعاتی
 .4وضعیت جغرافیایی در مناﻃق اجرای عملیات مشترک
 .5شبکهسازی اﻃالعاتی نیروهای مسلح در محیط عملیات مشترک
 .6اشراف اﻃالعاتی نیروهای مسلح در مواجه ﺑا تهدیدها
 .7اشتراکﮔذاری ﺑهموقع اﻃالعات در نیروهای مسلح
 .8اعتماد متقاﺑل در اﻃالعات نیروهای مسلح
 .9قاﺑلیت جنﮓ الکترونیک و سایبری توسط نیروهای مسلح
 .11ﺑهرهﺑرداری آجا از مناﺑع ﺑومی و ظرفیتهای مردمی ﺑرای تﺄمین
اقالم آمادی
 .11پشتیبانی سایر سازمانهای نیروهای مسلح از عملیات مشترک
آجا
 .12ظرفیت پشتیبانی زیرساختهای هوایی در عملیات های
مشترک
 .13قاﺑلیت ﺑهرهﺑرداری از صنایع ملی در پشتیبانی از نیروهای مسلح
ج.ا.ایران
 .14تجهیزات ارتباﻃی امن کشوری ﺑرای ﺣمایت از آجا
 .15یکپارچه نبودن سامانه آمادی دشمن ﺑرای عملیات مشترک
 .16دکترین عملیات مشترک و مرکب نیروهای مسلح
 .17آییننامه و دستورالعملهای موجود در نیروهای مسلح
 .18ضعف پذیرش تلفات نیروی انسانی توسط دشمن
 .19روﺣیه جنگیدن نیروهای دشمن خارج از محیط ملی (فرامرزی)

 .1تجرﺑه دشمن در عملیات مشترک و مرکّب
 .2درهم تنیدﮔی و تﺄﺛیرﮔذاری متقاﺑل
تهدیدهای نظامی ﺑا تهدیدهای امنیتی
 .3ﺑهکارﮔیری تسلیحات نامتعارف و ناشناخته
توسط دشمن
 .4دورایستایی جنﮓ آینده
 .5ﺣمالت هواپایهی محدود و موشکی دقیق
دشمن
 .6دقت هدفﮔیری و هوشمندشدن سالحها،
مهمات هوشمند و نقطه زن دشمن
 .7آمایش یگانهای آجا در سمت تهدید
 .8اجرای جنﮓ نرم دشمن
 .9جاسوسی از ﻃریق نفرات دشمن و یا عوامل
ﺑومی در منطقه
 .11تهدیدات چندﺑعدی و چندوجهی علیه
نیروهای آجا
 .11مسایل امنیتی ناشی از قومیت و مذهب در
استانهای مرزی
 .12وضعیت ﺑودجه نظامی آجا
 .13توان آماد دشمن در صحنه جنﮓ
 .14تحریمهای یکجانبه دشمن علیه نیروهای
مسلح
 .15آموزشهای ویژه مشترک دشمن در
رزمایشها و عملیاتهای مشترک و مرکب
 .16نیروی انسانی متخﺼص و کارآمد دشمن
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006

تهدیدها T

فرصتها O
 .21ظرفیتهای آجا در استفاده از اﺑزارهای قدرت ملّی
 .21نقش دستگاههای ﺣاکمیتی در تقویت عملیات مشترک آجا
 .22سیاستهای دفاعی کشوری مرتبط ﺑا آجا
 .23دکترین دفاعی نیروهای مسلح در عملیات مشترک
 .24دکترین ﻃرحریزی عملیات مشترک در نیروهای مسلح
 .25شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ﺑرای عملیات مشترک آجا
 .26هماهنگی سازمانی ﺑین آجا ﺑا سایر سازمان های ن.م
 .27ﺣضور آجا در مساﺑقات نظامی و رزمایشهای مرکب ﺑا سایر
کشورها
 .28ﺑهرهﮔیری از ظرفیت های ارتباﻃی ﺑا شبکه های اجتماعی

.17
.18
.19
.21
.21

ساختار فرماندهی و کنترل دشمن
ﺑهرهمندی دشمن از ائتالفهای نظامی
سازماندهی یگانهای ویژه دشمن در اجرای
عملیات مشترک
شبکهمحوری مراکز فرماندهی و کنترل
دشمن
قاﺑلیت جنﮓ الکترونیک و سایبری توسط
دشمن

نتایج اولویت بندی راهبردها

راهبردهای ﺑخشی ترکیب و تعداد  03راهبرد نهایی ﺑهشرح جدول زیر تدوین ﮔردیده است.
تحلیل راهبردهای پیشنهادی پژوهشی آجا ﺑر اساس عوامل ( SWOTراهبردهای خروجی
 SWOTﺑهبودیافته) ﺑراﺑر نمودار و محاسبات صورت ﮔرفته وضعیت فعلی در ﺣالت تهاجمی
معطوف ﺑه قوت میﺑاشد .ﺑناﺑراین راهبردهای زیر در راستای ﺣرکت از موقعیت تهاجمی معطوف
ﺑه قوت ﺑه موقعیت تهاجمی مطلوب یا شدید تدوین شده است.
جدول ( )11اولویتبندی کلی راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا
نوع

جذابیت

راهبرد

نسبی
0/095

ردیف

شرح راهبرد

0

 :S1ایجاد شبکه یکپارچه اﻃالعاتی در سامانههای اﻃالعاتی و ﺣفاظتی آجا

تهاجمی

2

 : S2تدوین دکترین نظامی عملیات مشترک در سه سطح راهبردی ،عملیاتی و
تاکتیکی

تهاجمی

0/092

3

 : S3ساماندهی فرماندهی و کنترل عملیات مشترک در صحنه های عملیات
آینده ﺑا هدف شناسایی تهدید ،هدایت و راهبری و مدیریت و کنترل

تهاجمی

0/091

0

 : S4ایجاد نقاط آمادی و خدماتی مشترک آجا ﺑه منظور هدایت یکپارچه سازی
سامانه های آمادی ،نیروی انسانی و....

تهاجمی

0/089

1

 :S5تدوین ﺑرنامه های آموزشی و اجرای رزمایشهای مشترک ﺑا رویکرد تقویت
همافزایی در آجا

تهاجمی

0/081

6

 :S6ﻃراﺣی و پیاده سازی سامانه ﺑازی جنﮓ ﺑا هدف هم افزایی در ﻃرح ریزی و
تدوین سناریوهای مشترک جنﮓ آینده

تهاجمی

0/079

0

 : S7پایش مناﻃق عملیاتی آینده ﺑه منظور شناخت و ﺑهره ﺑرداری از ظرفیتهای
ﺑومی(هم افزایی ارتش و مردم)

تهاجمی

0/078

000
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نوع

جذابیت

راهبرد

نسبی
0/073

ردیف

شرح راهبرد

0

 : S8ایجاد رسانه و شبکه های اجتماعی و اﻃالع رسانی ﺑومی آجا در جهت ایجاد
فرهنﮓ عملیات مشترک

تهاجمی

2

 :S9ﺑازنگری در ﺑرنامهریزیی و ﺑودجهﺑندی جهت همافزایی عملیات مشترک

رقاﺑتی

0/072

01

 :S10ﺑاز مهندسی تجهیزات و تسلیحات ﺑراساس فن آوریهای مؤﺛر درهمافزایی

رقاﺑتی

0/067

00

 :S11تقویت ﻃرح و شیوه نامه های توان افزایی و ارتقاء تاب آوری نیروهای آجا

تهاجمی

0/064

02

 :S12خود کفایی آجا در تولید و تقویت آماد و خدمات مشترک

رقاﺑتی

0/063

03

 :S13کاهش آسیب پذیرییها و ﺑاال ﺑردن توان نظامی نیروهای آجا ﺑا هدف
افزایش ﺑازدارندﮔی

پدافندی

0/056

جمع نمرات نسبی جذاﺑیت

1

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 کمّی نسبت ﺑه عوامل کلیدی محیط
داخلی و خارجی سازمان انجام ﮔرفت .ﺑناﺑراین میتوان جایگاه و موقعیت سازمان را در نمودار
تعیین و ارزیاﺑی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان ) (SPACEﺑراﺑر نمودار شماره  0ﺑا تعیین
نقطه  Pنشان داد.

نمودار( )1تعیین موقعیت راهبردی

000
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ﺑرای تحلیل شکاف نیز ،ﺑاید در ماتریسهای  IFEو  EFEنمره موزون شده قوتها و ضعفها
را از نمره موزون  3کسر نمود که عدد ﺣاصل را ﺑه نام  Aنام ﮔذاری میکنیم و همچنین نمره
موزون فرصتها و تهدیدات را نیز از نمره موزون  3کسر و آن را ﺑه نام  Bنام ﮔذاری میکنیم.
که این دو عدد مختﺼات نقطهای است که روی محور  Xها ،عوامل محیط خارجی (فرصتها
و تهدیدها) و روی محور  Yها ،عوامل محیط داخلی (ضعفها و قوتها) قرار میﮔیرد .ﺑناﺑراین
خطی که از نقطه  Pمرﺑوط ﺑه وضع موجود ﺑه مبدأ مختﺼات رسم میشود زاویهای ﺑه وجود
میآورد .از ﻃرفی نقطه وضع ایدهآل در نمودار مختﺼات (نقطه  )Fدارای ﺑیشترین مقدار قوت
و همچنین ﺑیشترین مقدار فرصت است .ﺑه عبارتی یعنی در ﻃیف اعدادی که در پرسشنامهها
ﺑین  0الى  1درج میشد ،مقدار عددی  1را دارا میﺑاشند ﺑناﺑراین نقطه وضعیت ایدهآل دارای
مختﺼات ( ) 1 ،1و در رﺑع اول نمودار مختﺼات ﺑوده و اﮔر خطی از این نقطه ﺑه مبدأ مختﺼات
رسم کنیم زاویه آن ﺑا محور  Xها ﺑراﺑر  01درجه میﺑاشد (که اسم این زاویه را  Dمیﮔذاریم).
تانژانت  01درجه ﺑراﺑر  0می ﺑاشد .ﺑناﺑراین زاویهای که ﺑین پاره خطهای این دو نقطه (ﺑین
نقطه وضع موجود و نقطه ایدهآل ﺑر روی محور مختﺼات تشکیل میشود ،مقدار چرخش از
وضع موجود ﺑه وضع ایدهآل (مطلوب) میﺑاشد .ضمن ًا ﺑرای محاسبه میزان زاویه نقطه وضع
موجود ﺑا محور  Xها ﺑاید از (آرک تانژانت) استفاده کرد که ﺑدین شکل ﺑه دست میآید :قدر
مطلق فاصله ای  Bتقسیم ﺑر قدر مطلق فاصلهای  . Aﺑناﺑراین میزان چرخش راهبردی از وضع
موجود ﺑه وضع ایده آل (مطلوب) ﺑراﺑر است ﺑا مجموع دو زاویه مذکور ﺑدست میآید .یعنی:
نمره موزون قوتها  +نمره موزون ضعفها = A
نمره موزون تهدیدات  +نمره موزون فرصتها = B
A = 3/12
B = 2/00
= 1/20

I2.88−3I
I3.59−3I

= tg A/B

C = Arctg 1/20
C = 00°
 = 01°زاویه نقطه مطلوب (ایده آل) ﺑا محور D = X
مقدار زاویه چرخش راهبردی از وضع موجود ﺑه سمت وضع مطلوب = C+D
00° + 01° = 12°
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نمودار تعیین موقعیت نشان میدهد ،مقدار زاویه چرخش از وضع موجود ﺑه وضع مطلوب ﺑراﺑر
ﺑا  12درجه میﺑاشد .و نشان دهنده مطالب زیر است :الف) وضعیت مطلوب (ایدهآل) در رﺑع
تهاجمی خفیف قرار دارد و لذا آجا میتواند از فرصتها و قوتها ﺑرای ﺣالت هجومی استفاده
نماید .ب) وضعیت موجود نیز نشان میدهد ،که وضعیت موجود در رﺑع محافظهکرانه خفیف
قرار دارد .ﺑناﺑراین ﺑاید راهبردهایی تدوین نمود که ﺑا تکیه ﺑر قوتها از ضعفها کاست و ﺑا
ﺑهرهﮔیری مناسب از فرصتهای پیشرو ،تهدیدات را دور نمود.
تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیط داخلی و خارجی سیاسی

میزان تخﺼیص مناﺑع موجود ﺑهمنظور فراهم آوردن مقدمات و اقدامات الزم ﺑرای ارتقاء و ﺑه-
کارﮔیری قوتها،رفع ضعفها ،ایجاد و ﺑهکارﮔیری فرصتها و دفع تهدیداتبا توجه ﺑه نمرات موزون
هر یک از عوامل محیطی داخلی و خارجی ﺑهدستآمده از پرسشنامهها و کسب نظر خبرﮔان
میﺑایست در تدوین راهبردها مورد مالﺣظه قرار ﮔیرد.
جدول ( )11میزان تخصیص منابع به عوامل چهارگانه محیطی
درصد

ارتقاء و بهکارگیری

تخصیص

قوتها

منابع

0/3436

رفع ضعفها
0/1619

ایجاد و بهکارگیری
فرصتها
0/1663

دفع تهدیدات
0/3282

پیشنهادها

-0
-2
-3
-0
-1

مقاﺑله ﺑا جنﮓ دورایستای دشمن از ﻃریق اجرای جنﮓ ﺑدون سرنشین و تقویت توان
موشکی و پهپادی،
مقاﺑله ﺑا سالحهای هوشمند دشمن در فرامرزها ،از ﻃریق افزایش ﺑرد موشکی نزاجا تا
 0111کیلومتر،
اجرای دورههای آموزشی عرضی مشترک ﺑین نیروهای آجا و سازماندهی و ساختار مناسب
صف و ستاد ﺑرای مقاﺑله ﺑا تهدیدات چندﺑُعدی دشمن،
یکپارچه نمودن سامانه فرماندهی و کنترل و ﺑخﺼوص سامانههای آماد و پش ﺑین نیروهای
آجا ،جهت مقاﺑله ﺑا تهدیدات شبکه محور دشمن،
اجرای عملیات واکنش سریع از ﻃریق تقویت تحرک ناوﮔان هوایی ،زمینی و دریایی.

قدردانی
از امیر فرماندهی محترم دافوس آجا ،معاونت پژوهش و همچنین ریاست محترم دانشکده جنﮓ
و دانشيييجویان دوره پنجم فرماندهی عملیات مشيييترک و مرکب که در تدوین پروژه نهایت
همکاری را داشتند ،تشکر و تقدیر میﮔردد.
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