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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگوی بازی جنگ راهبردی و اعتبارسنجی
آن در ارتش جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر رویکردی آمیخته (کیفی -کمی) و با روش توصیفی از
نوع اکت شافی -علّی صورت گرفته ا ست .جامعه آماری برای فرآیند م صاحبه ،شامل خبرگان حوزه
بازی جنگ در سطح نیروهای م سلح بودهاند که به روش هدفمند ق ضاوتی و مبتنی بر معیارهایی به
شناسایی آنان پرداخته شد و تعداد  02نفر تا مرحله اشباع نظری دادهها در فرایند مصاحبه مشارکت
نمودند .همچنین جامعه آماری برای توزیع پرسشششششششنامه ،ششششامل برخی از فرماندهان ،معاونین و
مسئولین نیروهای مسلح و دانشگاههای سازمانی بودهاند که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد،
آ شنا با حوزه بازی جنگ و جایگاه سازمانی  00راهبردی میبا شند .با توجه به تعداد محدود جامعه
آماری ( 02نفر) ،از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامهها استفاده گردید .ابزار جمعآوری دادهها
در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان برای ارائه الگو و
در مرحله دوم پرسشششششنامه  08سششؤالی برای اعتبارسششنجی آن میباشششد که روایی آن به دو روش
همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است.
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و دادههای کمی با استفاده
از روش تحلیل عامل تأییدی در نرمافزار  Smart-PLS 3انجام شده ا ست .نتایج پژوهش ن شان داد
که الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری ا سالمی ایران دارای سه بُعد" ،طراحی بازی جنگ"،
"اجرای بازی جنگ" و "ارز یابی بازی جنگ" راهبردی می باششششد که از  00مؤلفه و  08ششششاخص
تشششکیل یافته اسششت .همچنین نتایج بخش کمی گویای آن اسششت که ابعاد ،مؤلفهها و شششاخصهای
احصاء شده بخوبی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران را پشتیبانی نمودهاند.
واژههای کلیدی:
بازی ج نگ راهبردی ،طراحی بازی ج نگ راهبردی ،اجرای بازی ج نگ راهبردی ،ارز یابی بازی
جنگ راهبردی.
 .0استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 .2استادیار مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
* نویسنده مسئول:

Email: dr.sadeqi35@gmail.com
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مقدمه
در هزاره سوم ،با افزایش هزینه جنگهای مدرن و رزمایشها و تمرینات تاکتیکی ،ارتشهای
کشورهای توسعهیافته پیش از ورود به میدان جنگ واقعی ،با وارد نمودن اطالعات مرتبط با
وضعیت نیروهای خودی و دشمن احتمالی در سامانه بازی جنگ و در نظر گرفتن سناریوهای
مختلف ،نتایج حاصل از جنگهای آینده را مورد بررسی قرار داده و ضمن کسب برآورد نسبی از
نقاط قوت و ضعف خود ،در راستای توسعه و تقویت توانمندیها و از بین بردن نقاط ضعف موجود
اقدام الزم را انجام میدهند ( .)Jensen & et al., 2020در واقع ،بازی جنگ به عنوان روشی برای
سنجش توان نظامی و دفاعی در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است ( Rothweiler,
 .)2017در این بین ،حجم سرمایهگذاری باالیی که ارتشهای بزرگ دنیا بر روی بازی جنگ انجام
میدهند نشاندهنده اهمیت باالی بازی جنگ و نقش آن در تصمیمگیریهای حیاتی جنگهای
آتی دارد (درویشزاده و راضیتیچران.)0950 ،
بازی جنگ عبارت است از ،نمایش و شبیهسازی عملیات نظامی که درآن دو نیروی متعارض
که با استفاده از قوانین ،جداول و روشهایی که برای شرح وضعیت واقعی یا فرضی در نظر گرفته
شدهاند با هم درگیر میشوند (پژوهشجهرمی .)0950 ،بازی جنگ ،فنی برای بررسی تصمیمات
انسانها با اهداف مختلف میباشد و به تحلیلی ،آموزشی یا تجربی بودن تمرکز بازی جنگ بستگی
دارد (افشردی و همکاران .)0958 ،بنابراین میزان شباهت محیط جنگ واقعی با محیط بازی
جنگ نشاندهنده درجه واقعگرایی در طراحی بازی است که میتواند از یک بازی یا سرگرمی
ساده تا فعالیتی طرفهای و جدی متغیر باشد (احمدزاده و عابدزاده .)0955 ،هدف طراح،
بهکارگیری ابعاد بازی جنگ برای تقلیل محیط واقعی به توپولوژیهای بازی است به صورتی که
بازیکنان بتوانند ،با بهرهگیری از این توپولوژیها ،خود را با بازی جنگ مرتبط سازند ،همانگونه
که جنگجویان با جنگ واقعی ارتباط برقرار میکنند (یاوری و اشراقی .)0955 ،طراح بازی جنگ
باید بتواند پیچیدگیهای بیشمار محیط جنگ واقعی را به بهترین شیوه ممکن به تعدادی متغیر
و مؤلفه محدود بر اساس شش بُعد بازی شامل زمان ،مکان ،نیروها ،تأثیرها ،اطالعات و فرماندهی
تلخیص کند (.)Markley, 2015
بازی جنگ منجر به شناخت توانمندی خود و دشمن میگردد و عالوه براینکه راهکارها و
سناریوهای احتمالی دشمن را شناسایی میکند ،راهکارهای مقابله با دشمن احتمالی را روشن و
تبعات تصمیمگیری را در محیط شبیهسازی مورد ارزیابی قرار میدهد و نقاط قوت و ضعف ما را
روشن و سرعت و مهارت در تصمیمگیری را تقویت میکند (فرقانی و همکاران .)0952 ،علیرغم
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اهمیت بازی جنگ در طراحی جنگهای آینده و پیشبینی نتایج و دستاوردهای آن ،با این حال،
ادبیات نظامی مدون و کافی در حوزه بازی جنگ ،بهویژه بازی جنگ راهبردی ،و تبیین ویژگیها،
ابعاد ،مؤلفهها ،الزامات و روشهای مطلوب بازی جنگ راهبردی در ارتش جمهوری اسالمی ایران
به عنوان یکی از راهبردیترین نیروهای مسلح ،که برمبنای قانون اساسی وظیفه حفظ تمامیت
ارضی و دفاع همهجانبه از مرزهای کشور در مقابل با دشمنان منطقهای و فرامنطقهای را برعهده
دارد ،وجود ندارد.
از سوی دیگر ،ارتش جمهوری اسالمی ایران ،همانند سایر نیروهای مسلح ،هر ساله برابر با
برنامهریزیهای عملیاتی و در راستای ارتقای توان رزمی ،رزمایشهایی را در مناطق مختلف کشور
در زمین ،هوا و دریا انجام میدهد که عالوهبر تحمیل هزینههای سنگین برای نیروهای چهارگانه
ارتش و بویژه در شرایط تحریم اقتصادی ،منجر به ایجاد محیط امنیتی در منطقه میگردد که
تبعات مناسبی بویژه در برقراری روابط دیپلماتیک با همسایگان ندارد و دشمنان فرامنطقهای نیز
از آن به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای ایرانهراسی خود در منطقه بهره میبرند .در
چنین شرایطی ،لزوم طراحی و پیادهسازی الگوی بازی جنگ راهبردی در ارتش جمهوری اسالمی
ایران ضروری به نظر میرسد.
در عین حال ،با ارائه الگوی بازی جنگ راهبردی در این پژوهش و احصاء ابعاد و مؤلفهها و
شاخصهای مرتبط با آن ،زمینه تلفیق سطح راهبردی جنگ در حوزههای گوناگون (سیاسی،
اقتصادی ،نظامی ،عملیات روانی و غیره) بهصورت توأمان برای نظریهپردازان جنگ و
تصمیمگیرندگان سیاسی -نظامی فراهم میگردد .همچنین اجرای این پژوهش منجر به تقویت
ادبیات و مفاهیم بازیها جنگ راهبردی و پوشش خأل تحقیقاتی موجود خواهد شد که به تبیین
جایگاه بازی جنگ در ادبیات تحقیقات نظامی خواهد پرداخت و زمینه بررسی طرحهای احتمالی
جنگ در رده راهبردی و تبیین طرح راهبردی قدرت دفاعی ملی را ایجاد میکند و بستر
تصمیمسازی بهتر برای فرماندهان و مسئوالن ارشد کشور را فراهم خواهد ساخت و امکان
ریسکپذیری بدون به خطر انداختن جان افراد و بهکارگیری تواناییهای نیروها در یک محیط
ترکیبی و چندبخشی ،و آشکار کردن پیامدهای ناخواسته و ارزیابی پیشفرضها را ایجاد خواهد
نمود.
بنابراین این پژوهش در پی آن است که در راستای برونرفت از چالشهای اجرای رزمایشهای
نظامی و تمرینات تاکتیکی و در عین حال ،حفظ توان رزمی نیروهای چهارگانه ارتش و ایجاد
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بستر مناسب برای فرماندهان بهمنظور پیشبینی سناریوهای مختلف جنگهای آتی و
تصمیمگیری با حداقل ریسک و ارتقای سطح توانمندیهای نیروهای خودی و پوشش نقاط ضعف
آنان ،الگوی بازی جنگ راهبردی در ارتش جمهوری اسالمی ایران را که در مطالعات پیشین در
این سطح مورد تأکید قرار نگرفته است ،ارائه نماید .در نتیجه پژوهش با این سؤال آغاز میگردد:
الگوی بازی جنگ راهبردی در ارتش جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
مرور مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
مرور مبانی نظری
محققان تعاریف گوناگونی از بازی جنگ ارائه دادهاند که در ادامه به برخی از آنان اشاره شده
است:
 بازی جنگ تمرین آموزشی است که در آن جنگ روی نقشه و یا جعبه شنی وانمودسازی
میشود؛ به بیان دیگر ،بازی جنگ یعنی نمایش عملیات بین دو یا چند نیروی متقابل با
استفاده از وسایل کمکی و قوانین و روشهایی که برای تجسم یک وضعیت حقیقی پیشبینی
شده است (مرادیان.)0950 ،
 بازی جنگ تالشی آگاهانه برای ترسیم مسیر عملیات ،قوتها و ضعفهای نیروهای خودی و
دشمن و راهکارهای ممکن ،منطقه عملیات و دیگر جنبههای محیط عملیاتی است (نصیرزاده
و همکاران.)0952 ،
 بازی جنگ شبیهسازی است با هر مقصودی از یک عملیات که شامل دو یا بیشتر نیروی
متخاصم یا مخالف بوده که با بکارگیری قوانین ،دادهها و رویهها به منظور نمایش یک وضعیت
واقعی یا مفروض طراحی میگردد (یاوری و اشراقی.)0955 ،
 بازی جنگ فرآیند منظمی با قواعد و مراحل مشخص است که تالش میکند مسیر نبرد را
نشان دهد و این فرآیند ،آرایش ،قوا و نقاط ضعف نیروهای خودی ،توانمندیها و راهکارهای
احتمالی دشمن و ویژگیهای منطقه عملیاتی را مورد توجه قرار میدهد .این امر عمدتا مبتنی
بر دکترین اساسی ،قضاوت تاکتیکی و تجربه میباشد (.)Jensen & et al, 2020
 بازی جنگ فرآیند تفکر سیستماتیک در مورد تعیین راه کار در خصوص زنجیرهای از
رویدادهای واحد است .در بازی جنگ تالش میشود تا مسیر نبرد را با بکارگیری قوتها و
آمادگیهای نیروی خودی ،امتیازات دشمن ،راه کار امکانپذیر خودی و دشمن و بکار گرفتن
قطعهای از زمین شبیهسازی کند (درویشزاده و رضایتیچران.)0950 ،
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 بازی جنگ تالشی است جهت پیشبینی پویای نبرد برای عمل ،عکس العمل و مقابله .بنابراین
در ابتدا بازیگر بازی جنگ ،عملیات خودی را مشتمل بر هرگونه حرکت معقول علیه دشمن
پیش بینی کرده و فرآیند عکس العمل تمام حرکاتی را که دشمن ممکن است علیه نیروهای
خودی انجام دهد را مورد مالحظه قرار میدهد .بازیگر بازی جنگ از خود میپرسد ،اگر این
حرکت را انجام دهم دشمن قادر به چه اقدامی خواهد بود و چه اقدامی را انجام خواهد داد؟
با پاسخ به این سوال ،سپس بازیگر بازی جنگ باید برای پیش بینی پاسخها به مرحله مقابله
رفته و این پرسش را که اگر او این عمل را انجام دهد من چه کاری باید انجام دهم؟ پاسخ
دهد .برای پیروزی در بازی جنگ فرمانده باید ابتدا کامال تمام گزینههای موجود برای مغلوب
کردن دشمن بداند .سپس باید مسیر عملیات را از گزینههایی که برای اتمام مأموریت محوله
مجاز است انتخاب نماید (احمدزاده و عابدزاده.)0955 ،
در ادبیات موجود سه سطح پیادهسازی برای بازی جنگ درنظر گرفته شده است که عبارتند از
(افشردی و همکاران:)0958 ،
 )0سطح راهبردی :این سطح مربوط به یگانهای نظامی است که اقتصاد و دیپلماسی نیز در
آن اهمیت دارند و توانایی نیروهای نظامی با حمایت همهجانبه عوامل قدرت ملی در راستای
تأمین اهداف بازی جنگ به کار میروند.
 )2سطح عملیاتی :بهطورمعمول یگانهای نظامی در این سطح شامل لشکر و تیپ است که به
دنبال دستیابی به اهداف محموله با بهکارگیری تمام قوای خود هستند .عوامل پشتیبانی و
جوی در این سطح اهمیت دارند و ارتش باالترین رده تصمیمگیر در این سطح است.
 )9سطح تاکتیکی(رزم انفرادی) :در این سطح درگیریهای تنبهتن رخ میدهد و سربازان
بازیگران اصلی آنها هستند .هوشمندی فردی ،تجهیزات انفرادی و قوای بدنی ،عوامل
تعیینکننده این سطح هستند.
همانگونه که در باال اشاره شد ،سطح راهبردی ،باالترین سطح بازی جنگ است .این سطح
اساساً نحوهی بهکارگیری مجموعه امکانات کشور و سازماندهی کالن نیروهای مسلح که وارد
جنگ شده است را برای دستیابی به اهداف عالی جنگ مشخص میکند .که در این تحقیق نیز
سطح راهبردی بازی جنگ مورد نظر میباشد .این سطح درواقع سطحی است که یک کشور
اهداف و خطمشی امنیت ملی را در این سطح تعیین نموده و با توسعه و بهکارگیری منابع ملی
77
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در راستای دستیابی به اهداف مذکور اقدام میکند ( .)Perla, 1990درواقع اهدافی که یک کشور
تعیین مینماید ،اهدافی سیاسی هستند و اینکه تأمین کدام هدف نظامی میتواند یک هدف
سیاسی را برآورده نماید ،در سطح راهبردی بازی جنگ معلوم و مشخص میشود .مهمترین
فعالیتها در سطح راهبردی بازی جنگ به شرح زیر است (درویشزاده و رضایتیچران:)0950 ،
 ارزیابی بهصرفه بودن استفاده از نیروی نظامی در شرایطی که کشور در استفاده یا عدم
استفاده از نیروی نظامی مختار است.
 فراهم کردن نیروهای نظامی و سایر قابلیتهای کشور که درصحنهی نظامی قابلاستفاده
است.
 تبیین اهداف نظامی در سطح ملی
 ترتیببندی ابتکارات عملیاتی
 مشخص کردن محدودهها و صحنههای جنگ و عملیات
 نحوهی تبدیل اهداف سیاسی به اهداف نظامی؛ یعنی اینکه مقامات سیاسی هدف یا
هدفهایی را برای نیروهای مسلح تعریف نمایند .اگر هدف سیاسی یک کشور برتری بر
طرف مقابل یا اقتدار در یک منطقه باشد ،تبدیل آن به اهداف نظامی شامل تأکید بر تصرف
یک سرزمین خاص در این سطح انجام میپذیرد.
بنابراین با جمعبندی از ویژگیها و مشخصههای بازی جنگ راهبردی ،این مفهوم را میتوان
اینگونه تعریف نمود که بازی جنگ راهبردی عبارت است از هرگونه مدلسازی ،تصویرسازی و
یا شبیهسازی بهصورت مجازی یا عینی از جنگ در سطح راهبردی ،بهمنظور ترسیم فرآیند
ساختارمند بهکارگیری و همافزایی منابع موجود در پشتیبانی از طرحریزی و هدایت یگانهای
نظامی درصحنهی جنگ و صحنهی عملیات نظامی بر مبنای فرضیات مبتنی بر واقعیات (افشردی
و همکاران .)0958 ،بازی جنگ راهبردی عبارت است از نحوهی بهکارگیری کلیه امکانات نیروهای
نظامی برای دستیابی به اهداف عالی درصحنه جنگ بوده که درآن مأموریت عمده ،نحوهی
عملکرد کلی و راهبردی یگانها و حدود مسئولیتها و انتظارات از نیروهای عمده در هنگام جنگ
تعیین میشود که عناصر اصلی آن شامل طراحی ،اجرا و ارزیابی در سطح راهبردی میباشد
(یاوری و اشراقی.)0955 ،
برمبنای تعریف ارائه شده ،زمانیکه در خصوص طراحی الگوی بازی جنگ راهبردی سخن به
میان آورده میشود ،بایستی ابعاد بازی جنگ راهبردی (طراحی بازی جنگ در سطح راهبردی،
اجرای بازی جنگ و درنهایت ارزیابی بازی جنگ راهبردی) و مؤلفهها و شاخصهای بازی جنگ
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راهبردی در هریک از سه مرحله یاد شده را مشخص نمود .از سوی دیگر ،بازی جنگ در هر
سطحی ،متکی به روشهای اجرا ،الزامات پیادهسازی ،و عناصر اجرایی بازی جنگ میباشد .به
عبارت دیگر ،برای موفقیت بازی جنگ باید اهداف بهصورت دقیق مشخص شود و خبرگانی با
دیدگاههای متفاوت درباره موضوع مدنظر مانند راهبردها ،ساختار ،راهکنشها و فرهنگسازمانی
حضورداشته باشند (علیپور.)0959 ،
بطورکلی روشهای بازی جنگ از لحاظ سطح بازی جنگ ،تنوع بازیگران و از لحاظ شکل
بازی مشخص میگردد (مرادیان .)0950 ،همچنین استفاده از یک بازی جنگ قوی مستلزم ابزار
و تجهیزاتی است که بتواند دادههای موجود و اطالعات بهدستآمده از صحنهی نبرد را در زمان
بسیار اندک تجزیهوتحلیل نماید که تحت عنوان الزامات بازی جنگ از آن یاد میشود .این الزامات
عبارتند از :مکان فیزیکی مناسب ،کتابچه بازی جنگ ،افراد ،تجهیزات الزم جهت پشتیبانی از
گروههای بازی جنگ راهبردی و  ....همچنین بازی جنگ دارای چهار عنصر؛ نیروهای خودی،
دشمن (متجاوز) ،داوران و کنترلکنندگان است که ترکیب آنها شرایط بازی را شکل میدهد
(اشراقی و یاوری0950 ،؛ افشردی و همکاران0958،؛ شیخ و پرواس.)0950،
جمعبندی از مدلهای ارائه شده در رابطه با بازی جنگ در تمامی سطوح تاکتیکی ،عملیاتی
و راهبردی نشان میدهد که بازی جنگ نیز همانند سایر سیستمها و پروژهها دارای چرخه عمری
است که فرایندهایی در این چرخه بصورت مستمر تکرار خواهد شد .در این رابطه میتوان به
فرایند بازی جنگ کشور انگلیس اشاره نمود که گامهایی چون ،طراحی (مشخص کردن پشتیبان
یا نماینده مجاز ،کارگردان بازی ،طراح بازی جنگ) ،توسعه (تنظیم و سناریو ،روشهای قضاوت،
فرآیندهای بازی جنگ ،طرح تحلیلی ،شبیهسازی ،آزمون و  ،)...اجراء ،اعتبارسنجی و پاالیش
(اصالح) را طی مینماید .مرحله پاالیش (اصالح) مستقیماً به طراحی (دوباره) بازمیگردد ،حتی
اگر تغییرات جزئی باشد (بیگدلی و همکاران.)0011 ،
گوزتپ )2100( 0نیز در مدلی که به منظور تصمیمسازی راهبردی بهوسیله بازی جنگ ارائه
نموده است ،اجزاء مدل بازی جنگ راهبردی را شامل ،طراحی بازی جنگ ،کاربران ،محیط بازی
جنگ و خروجی و گ زارش در نظر گرفته است .در این مدل ،محیط بازی جنگ به دو بخش کلی
تقسیمبندی شده است که شامل رویههای داخلی مدل (موقعیتیابی روز زمین ،گزارشهای کاربر،
تولید سناریو ،گسترش سناریو ،محاسبه موفقیت ،فعالیت رزمی) و پایگاه دادهها (زمین ،جداول
1
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شرایط موفقیت ،دستور نبرد ،جداول دکترین ،جداول فرسایش ،جداول سناریو) میگردد
(.)Goztepe, 2014
سری بازی جنگ راهبردی ارتش امریکا که در سال  2100ارائه شده است نیز چرخه عمر
مشابه ای را در نظر گرفته است .این مدل که از دانشکده جنگ ارتش امریکا گزارش شده است
فرایند چرخه عمر بازی جنگ را شامل ،انتخاب موضوع بازی جنگ ،تعریف بازی جنگ (بیان
مساله اولیه ،پیشینه تحقیقاتی انجام شده ،اجرای تحلیل ذینفعان ،توسعه اهداف و سؤاالت مرتبط،
تعیین محدودیتهای بازی ،تعیین خروجی بازی ،شناسایی و مدیریت ریسک بازی ،بیان نقاط
عطف بازی ،تعریف خالصه بازی به کارگردان ،و تعریف بازی جنگ تصویب شده) طرح پشتیبان
بازی جنگ (برنامه ریزی امکانات ،تنظیم بازی جنگ ،تهیه تجهیزات و لوازم ،مدیریت
شرکتکنندگان (بازیگران) ،هماهنگ نمودن الزامات امنیتی ،برنامه غذایی و استراحت ،هماهنگ
نمودن پشتیبانی فناوری اطالعات ،و تهیه برنامه تمرین بازی جنگ) ،طراحی بازی جنگ (طراحی
برنامه تحلیلی ،تعیین نوع بازی ،طراحی ساختار بازی ،تعیین الزامات بازیگران ،توسعه لیست
بازیگران ،تعیین الزامات تیم ،شکلدهی تیم بازی جنگ ،ارائه خالصه گزارش طراحی بازی جنگ
به کارگردان بازی) ،توسعه بازی جنگ (توسعه طرح قضاوت و تسهیلکنندگی ،توسعه و تزریق
سناریوها ،توسعه دستورجلسه بازی جنگ ،توسعه موارد بازیگران ،گزارش عملیاتی بازی جنگ به
کارگردان ،توزیع مواد بازیگران ،ارائه خالصه طرح عملیاتی بازی جنگ به کارگردان) ،تمرین بازی
جنگ (استفاده از طرح پشتیبان و توسعه بازی جنگ به عنوان ورودی این گام ،بازنگری و تمرین
دستورجلسه ،خالصه طرح تسهیل و قضاوت ،تنظمی و آزمایش سیستمهای فناوری اطالعات،
راهاندازی و بررسی تسهیالت و ابزارها ،مرور فرایندهای اداری ،تنظیم و همگامسازی برنامهریزی،
طرح نهایی شده بازی جنگ) ،اجرای بازی جنگ (اجرای پشتیبانی برنامهریزی شده ،شروع بازی
جنگ ،اجرای طرح قضاوت یا تسهیل ،اجرای طرح تحلیلی ،پایان بازی جنگ ،بازنگری بعد از
عمل) ،ارائه نتایج و گزارش خروجی (تحلیل اطالعات و بینش بازی جنگ ،ایجاد خروجی تحلیلی،
ایجاد پیشنویس خروجی بازی جنگ ،خروجی کارکنان ،ارائه خالصه خروجی به ذینفعان کلیدی،
انتشار نتایج بازی جنگ) میباشد.
پیشینههای پژوهش
نگاهی به پیشینه های تحقیقاتی انجام شده در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش روشن میسازد که
در برخی از مطال عات پیشین به مقوله بازی جنگ و یا سناریوپردازی مبتنی بر تکنیک نظریه
بازیها جهت مواجه با شرایط متفاوت از آینده مبهم در نظر پرداخته شده است .در این رابطه،
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فرقانی و همکاران ( )0952در پژوهشی که در مطالعات راهبردی آجا انجام شده است به استفاده
از بازی جنگ راهبردی جهت مقابله احتمالی با داعش در شرق کشور پرداختهاند .هدف آنان در
این پژوهش شناخت محیط راهبردی دو کشور آبی و نارنجی و شناسایی منطقه درگیر احتمالی
بوده است .نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به شناخت و اطالعات کسبشده از شیوه و
عملکرد تروریستهای تکفیری و سوابق جنگهای نیابتی اخیر آنان در منطقه ،سه مرحله (قبل
از درگیری ،تهیه و زمینهسازی اجرای عملیات ،و شروع تهاجم گسترده و سریع) برای اجرای
عملیات توسط این گروهها متصور شده است که مبتنی بر بازی جنگ ،پیشبینیهای الزم جهت
داشتن عکسالعمل توسط نیروهای خودی در زمان و مکان مناسب ارائه شده است.
نصیرزاده ( )0952در پژوهشی به تبیین سناریوی مقابله با اقدامات کشور نارنجی علیه
جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر روش بازی جنگ پرداخته است .نتایج این تحقیق در دو وضعیت
به شرح زیر شیوه حمله و شیوه دفاع را بهصورت کامل تشریح کرده است )0 :وضعیت یکم :حمله
هوایی به مراکز اقتصادی و نظامی در حاشیه خلیجفارس ،حمله هوایی به اهداف دریایی ،حمله
هوایی به عمق خاک کشور آبی جهت انهدام اهداف اقتصادی نظامی با استفاده از مهمات هوشمند؛
 )2وضعیت دوم :حمله آبخاکی به جزایر و بندرها راهبردی کشور آبی بهمنظور اشغال آنها؛
استفاده از جزایر و خاک یکی از کشورهای موتلفه برای حمله آبخاکی در جنوب غرب.
فرقانی ( )0950در پژوهشی به تبیین سناریوی مقابله با اقدامات داعش علیه جمهوری اسالمی
ایران در منطقه غرب با بهرهگیری از اصول بازی جنگ پرداخته است .در این تحقیق سه سناریو
بهصورت کامل مورد تجزیهوتحلیل و نتایج الزم در هریک از سه حالت را بهصورت کامل در بیان
نموده است )0:سناریوی شماره  :0فعالیت داعش در مجاورت مرزهای غربی کشور )2 ،سناریوی
شماره  :2استقرار داعش در منطقه ،این سناریو شامل  9وضعیت میباشد )9 ،سناریوی شماره ،9
نفوذ داعش به خاک جمهوری اسالمی ایران.
لونی ( )0958در پژوهشی به تبیین چیستی و چگونگی بازی جنگ در فضای مجازی و در
سطح لشکر پرداخته است .این پژوهش پنج هدف را دنبال کرده است که عبارتند از )0 :تبیین
الزامات و زیرساختهای (نرمافزاری و سختافزاری) بازی جنگ در فضای مجازی )2 ،تبیین
ردهها ،بازیگران و سازماندهی عناصر بازی جنگ در فضای مجازی )9 ،تبیین روشهای
مدلسازی و تعیین ویژگیهای مدل مطلوب بازی جنگ در فضای مجازی )0 ،تبیین روشهای
ارزیابی و کنترل بازی جنگ در فضای مجازی ،و  )0تبیین روشهای بازی و قواعد بازی جنگ
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در فضای مجازی .نتایج پژوهش در رابطه با هدف اول نشان داد ،بهکارگیری و استفاده از بازی
جنگ در فضای مجازی ،مستلزم دارا بودن زیرساختهای فنی ،عمومی و محیطی است و در
زمینه نرمافزاری ،مستلزم نرمافزار سامانه عامل ،نرمافزارسازی جنگ ،بانکهای اطالعاتی ،نرمافزار
تبادل پیام و  ...میباشد .در رابطه با هدف دوم نتایج روشن ساخت ،سامانه بازی جنگ چه در
فضای حقیقی یا مجازی ،بایستی دارای ردههای مختلف شرکتکننده (گردان ،تیپ ،لشگر و)...
باشد .همچنین عناصر بازی جنگ در فضای مجازی درواقع شامل همان عناصر فضای حقیقی
میشوند و سازماندهی عناصر بازی جنگ در فضای مجازی ،توسط سامانههای بنام مدیریت بازی
انجام میپذیرد .نتایج هدف سوم نشان داد ،منظور اصلی از مدل مطلوب بازی جنگ در فضای
مجازی ،ایجاد یک محیط تاکتیکی شده است که جنبه واقعی داشته و مبنایی برای آزمایش
طرحهای مختلف نظامی باشد .نتایج هدف چهارم گویای آن است که در فضای مجازی وظایف
مربوط به ارزیابی و قضاوت وضعیتهای بازی جنگ ،بر مبنای مقررات و دستورات مربوط به
تمرین و نیروهای متجاوز ،به عهده سامانه رایانهای بازی جنگ میباشند .روشهای ارزیابی و
کنترل مطابق با روشهای موردنظر در انواع تمرینات تاکتیکی میباشد ،با این تفاوت که فضای
مجازی حاکم میباشد و آموزش و تجهیزات مربوطه را نیاز دارد .همچنین نتایج هدف پنجم نشان
داد تمرینات تاکتیکی از نظر طرفهای شرکتکننده (بازیگران) ،یا یکطرفه هستند و یا دوطرفه
و از نظر کنترل اقدامات نیز یا کنترلشده هستند و یا آزاد.
اندیشکده رند در سال  2118پژوهشی با عنوان " مواجهه با ایران :تقابل ،مهار و یا درگیری"
انجام داده است .این سند که نگاه جامعی به موضوع روبرویی با ایران دارد ،موضوعاتی همچون
انگیزههای ایران برای دستیابی به سالح هستهای ،توان نظامی ایران و سایر مسائل مطرح شده
است .در بخشهای نهایی سناریویی با مضمون حمله به ایران و تهدیدها و مشکالت موجود نوشته
شده است و پیامدهای حمله به ایران و نقش رژیم صهیونیستی در این میان مورد تحلیل قرارگرفته
شده است.
همچنین دانشگاه جنگ دریایی امریکا در سال  2109پژوهشی را با عنوان "بازی جنگ ضد
مین و ضد زیردریایی" به منظور تالش در جهت تقویت "رزمایش ضد مین بینالمللی سالیانه"
در خلیجفارس و منطقه مأموریت ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا و آمادگی در جهت شرکت
در این رزمایش بینالمللی و تهیه گزارش نهایی بازی جنگ در سه شکل؛  )0چگونگی آمادگی
جهت رزمایش بینالمللی مینروبی در منطقه مأموریت فرماندهی مرکز ایاالتمتحده امریکا)2 ،
تقویت ارتباط بین نیرو و میان نیروهای ائتالف در رزمایش بینالمللی مینروبی و رفع اشکاالت
رزمایش گذشته ،و  )9مالحظات مربوط به طرحریزی رزمایش آینده مینروبی ،انجام داده است.
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اندرسون و همکاران ( )2100نیز در مطالعهای تحقیقاتی در دانشکده جنگ ارتش آمریکا به
بررسی آینده روابط آمریکا -روسیه پرداختهاند و راهکارها و پیشنهادهایی برای نیروهای نظامی
آمریکا ارائه دادهاند .در این پژوهش تالش شده است با بهرهمندی از روش بازی جنگ راهبردی،
به تبیین سناریوهای محتمل از آینده روابط آمریکا و روسیه پرداخته شود .در نهایت در این
پژوهش چهار سیاست کلی برای کشور آمریکا در نظر گرفته شده است )0 :آمریکا بایستی رویکرد
مشارکتی خود نسبت به روسیه را تغییر داده و ماهیت رقابتی مسکو را به رسمیت بشناسد)2 .
سیاست کالن آمریکا بایستی بطور واضح موضع خود در قبال روسیه ،اروپای شرقی و اوکراین را
مشخص نماید )9 .سیاست آمریکا بایستی روسیه را در رابطه با رقابت در ایدهها و نفوذ منطقهای
به چالش بکشد .و  )0سیاست ایاالت متحده باید دو چرخه انتخابات ملی در سال  2102و 2100
را در نظر بگیرد.
جمعبندی از پیشینههای تحقیقاتی باال نشان میدهد که تمرکز پژوهشهای پیشین در دو
حوزه کلی بوده است .برخی از پژوهشها مانند فرقانی و همکاران ( ،)0952نصیرزاده (،)0952
فرقانی ( ،)0950و یا مطالعات انجام شده توسط اندرسون و همکاران ( )2100و دانشگاه جنگ
دریایی امریکا در سال  2109و اندیشکده رند در سال  ،2118با تأکید بر سناریونویسی برای
مواجه با اقدامات محتمل آتی طرف مقابل ،تالش نمودهاند از ابزار بازی جنگ جهت ارائه
عکسالعملهای مناسب نیروی خودی در هر یک از سناریوهای طراحی شده پرداخته و به طراحی
و تمرین رزمایش در سامانه بازی جنگ بپردازند .همچنین محدود پژوهشگرانی مانند لونی
( )0958نیز به چیستی و ماهیت بازی جنگ و مؤلفهها ،ابزارها ،روشها و اصول و قواعد بازی
جنگ در رده لشگر و فضای مجازی پرداختهاند.
با این حال ،در هیچکدام از پژوهشها بهصورت جامع و در سطح راهبردی به موضوع تدوین
بازی جنگ راهبردی و سناریوهای راهبردی صحنههای جنگ آینده ،دربرگیرنده همه ابعاد قدرت
ملی ،نپرداختهاند تا بتوان مبتنی بر آنها شناخت مناسبی درباره عدم قطعیتها و توالی
رویدادهای ممکن درصحنههای جنگ آینده به دست آورد .از سوی دیگر ،سناریوهای ارائهشده
توسط مراکز پژوهشی خارجی به علت وجود تفاوتهای اساسی در اهداف ،عوامل کلیدی و
پیشرانهای مدنظر آنها قابلتعمیم به اهداف جمهوری اسالمی ایران نیستند ،هرچند از
بخشهایی از ادبیات و روشهای تدوین سناریو آنها درروند اجرای این تحقیق بهرهبرداری
گردیده است .بنابراین تحقیق حاضر با توجه به اکتشاف ابعاد ،مولفهها و شاخصهای بازی جنگ
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و همچنین احصاء الزامات و عناصر اصلی بازی جنگ و ارائه روشهای پیادهسازی بازی جنگ در
سطح راهبردی در ارتش جمهوری اسالمی ایران ،از نوآوری در قلمرو موضوعی و مکانی برخوردار
میباشد.
روششناسی پژوهش
از آنجاکه پژوهش حاضشششر در پی طراحی و اعت بارسشششنجی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش
جمهوری اسالمی ایران میباشد بنابراین از منظر هدف ،کاربردی و از نظر راهبرد اجرای پژوهش،
توصیفی از نوع اکتشافی -علّی میباشد .درعینحال این پژوهش از حیث روش گردآوری دادهها
به دو روش مطالعات کتابخانهای (مطالعه ا سناد و مدارک) و میدانی (با ا ستفاده از ابزار م صاحبه
نیمه ساختاریافته و پرسشنامه) انجام شده است .از منظر نوع داده ،پژوهش انجام شده در زُمره
پژوهشهای آمیخته (کیفی -کمی) دسششتهبندی میشششود .از جهت مقطع زمانی نیز این رهیافت
در هر دو بخش کیفی و کمی از نوع پژوهشهای تک مقطعی است.
جامعه آماری برای مشارکت در فرآیند مصاحبه ،شامل خبرگان حوزه بازی جنگ در سطح
نیروهای مسلح با حداقل مدرک کارشناسی ارشد میباشند که دارای ویژگیهایی چون ،گذراندن
دور بازی جنگ ،داشششتن کتاب و مقاله در حوزه بازی جنگ ،مشششارکت در گروههای تحقیقاتی
بازی جنگ ،خدمت در یگانهای عملیاتی و آ شنا با مفاهیم سناریونوی سی بودهاند .نمونهگیری
برای انتخاب خبرگان با رویکرد هدفمند قضاوتی تا سرحد اشباع نظری دادهها انجام و تعداد 02
نفر از خبرگان حوزه بازی جنگ در نیروهای م سلح (مبتنی بر معیارهای یاد شده) شنا سایی و
در فرآیند م صاحبه م شارکت داده شدند که شامل  2نفر از ستاد کل نیروهای م سلح 2 ،نفر از
ستاد آجا 0 ،نفر دان شگاه عالی دفاع ملی 2 ،نفر دان شگاه فرماندهی و ستاد آجا 2 ،نفر دان شگاه
امام حسششین(ع) 2 ،نفر پیشششکسششوتان آجا ،و  0نفر نداجا میباشششند .همچنین جامعه آماری برای
توزیع پرسشنامه در مرحله کمی پژوهش ،شامل مسئولین معاونتهای عملیات ،اطالعات و طرح
و برنامه در سششتاد کل نیروهای مسششلح ،سششتاد آجا ،سششتاد نیروهای سششه گانه و قرارگاه پدافند
خاتماالنبیاء ،دان شگاه عالی دفاع ملی ،دان شگاه فرماندهی و ستاد آجا ،و دان شگاه امام ح سین(ع)
بودهاند که حداقل دارای مدرک کار شنا سی ار شد ،آ شنا با حوزه بازی جنگ و جایگاه سازمانی
 00راهبردی میباشند که تعداد آن در جدول زیر ارائه شده است .از آنجاکه تعداد جامعه آماری
با مشششخصششات یاد شششده محدود بوده اسششت بنابراین تالش شششده اسششت به روش سششرشششماری،
پرسشنامهها در بین تمامی  02نفر توزیع و دادهها جمعآوری گردد.
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جدول ( )1جدول توزیع جامعه آماری
ردیف

نام یگان /سازمان /نیرو

آمار جامعه

0

معاونت عملیات ستاد کل

9

2

معاونت طرح و برنامه ستاد کل

9

9

معاونت اطالعات ستاد کل

9

0

معاونت عملیات آجا

9

0

معاونت طرح و برنامه و امور مجلس آجا

9

2

معاونت اطالعات آجا

9

8

معاونت عملیات  9نیرو و قرارگاه پدافند

2

0

معاونت طرح و برنامه  9نیرو و قرارگاه پدافند

2

5

معاونت اطالعات  9نیرو و قرارگاه پدافند

2

01

دانشگاه عالی دفاع ملی

9

00

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

0

02

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

9

جمع کل جامعه آماری

02

همانگونه که در باال نیز اشششاره شششد ،از آنجاکه این پژوهش برای بار نخسششت در پی تبیین
ابعاد ،مؤلفهها و ششششاخصهای الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسشششالمی ایران بوده
است ،در نتیجه به منظور اکتشاف عناصر یاد شده ،از روش مطالعه عمیق اسناد و مدارک مرتبط
و همچنین مصششاحبه عمیق با خبرگان حوزه بازی جنگ در نیروهای مسششلح بهره گرفته شششده
اسشششت .بنابراین پس از مطالعه اسشششناد و مدارک و دسشششتیابی به چارچوب نظری پژوهش ،ابزار
م صاحبه مبتنی بر پنج سؤال طراحی و از م صاحبه شوندگان خوا سته شد پا سخی منا سب به
سؤاالت ارائه نمایند .همچنین بعد از اکت شاف عنا صر الگوی بازی جنگ راهبردی ،در گام بعدی
به طراحی ابزار پرسشنامه ،مبتنی بر شاخصهای احصاء شده از تحلیل محتوا انجام شده بر روی
عبارتهای بیانی مصاحبهشوندگان و متون احصاء شده از مطالعه اسناد و مدارک ،پرداخته شد و
پرسشششششنامه  08سششؤالی که دربرگیرنده شششاخصهای عملیاتی متغیرهای پژوهش بود به روش
سرشماری در بین جامعه آماری توزیع و دادهها جمعآوری گردید.
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تجزیهوتحلیل دادههای کیفی حا صل از م صاحبه با خبرگان و متون اح صاء شده از مطالعه
ا سناد و مدارک به روش تحلیل محتوا (تِماتیک) شش مرحلهای کالرک و براون )2112( 0انجام
گردیده اسششت .همچنین ،تجزیه و تحلیل دادههای کمی احصششا شششده از پرسشششششنامه ،بهمنظور
اعتبار سنجی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شنا سایی شده برای الگوی بازی جنگ راهبردی ،به
روش تحلیل عامل تأییدی در نرمافزار  Smart- Pls 3انجام شده است.
روایی سششؤاالت مصششاحبه به روش محتوایی و مبتنی بر نظر خبرگان تأیید گردیده اسششت.
همچنین برای اطمینان از روایی نتایج مصشششاحبه و تحلیل تماتیک از معیار مقبولیت 2و قابلیت
تأیید 9اسششتفاده شششد .جهت افزایش مقبولیت از روشهای بازنگری توسششط شششرکتکنندگان در
م صاحبه بهرهبرداری شد .همچنین برای قابلیت تأیید در مرحله پایانی ،طبقات بهد ستآمده به
سه نفر از م شارکتکنندگان اولیه بهمنظور بازبینی و تأیید برگردانده شد و نکات پی شنهادی
اعمال گردید .برای افزایش سششطح پایایی سششؤاالت مصششاحبه نیز تالش گردید که سششؤاالت بدون
هیچگونه ابهامی طراحی شوند و از تعداد سه نفر از م صاحبه شوندگان در دو بازه زمانی مختلف
سؤاالت پرسیده شد و روشن گردید که مصاحبه شوندگان درک یکسانی از سؤاالت در زمانهای
مختلف دارند .در عین حال ،پایایی روند کدگذاری عبارت های بیانی مصشششاحبه نیز به روش
کدگذاری مجدد انجام گردید .در این راستا ،از بین مصاحبههای انجامگرفته ،تعداد سه مصاحبه
برگزیده و هرکدام دو بار در فاصششله زمانی  00روز توسششط پژوهشششگران کدگذاری شششدند .نتایج
جدول ( )2روشن ساخت ،میزان پایایی کدگذاری مجدد نزدیک به  00درصد محاسبهشده است
که قابلیت اعتماد فرآیند کدگذاری عبارتهای بیانی توسط پژوهشگران را مشخص مینماید.
جدول ( )2محاسبه پایایی بازآزمون (شاخص ثبات)
عنوان

تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

نتیجه پایایی

مصاحبه

کدها

توافقات

توافقات

بازآزمون

0

IN2

25

09

9

 05/20درصد

2

IN7

20

00

9

 00درصد

9

IN11

20

02

0

 00/80درصد

02

92

01

 08/01درصد

ردیف

کل

1

. Clarck & Brun
. Credibility
3
. Confirmability
2
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در ادا مه ،پسازآن که اب عاد ،مؤل فه ها ،و ششششاخص های الگوی بازی ج نگ راهبردی ارتش
جمهوری اسششالمی ایران مبتنی بر تحلیل محتوا (تِماتیک) در مرحله نخسششت (کیفی) اسششتخراج
گردید ،به تبیین شاخصهای هریک از مدلهای اندازهگیری در ساختار پرسشنامه پرداخته شد
و ساختار پرسشنامه  08سؤالی شکل گرفت.
بطورکلی ،الگوی راهبردی ارائه ششششده در این پژوهش از سشششه مدل اندازهگیری انعکاسشششی0
ت شکیل یافته ا ست .پایایی مدلهای اندازهگیری انعکا سی در نرمافزار  Smart-PLSبر مبنای دو
ششششاخص یا معیار ،پایایی متغیرهای مششششاهدهپذیر (پایایی معرف ها) و پا یایی مرکب 2ارزیابی
میگردد .طبق گفته محققان در صورتی مدل اندازهگیری انعکاسی ،مدلی همگن و دارای پایایی
معرفها میبا شد که قدرمطلق بارهای عاملی هریک از متغیرهای م شاهدهپذیر متناظر با متغیر
پنهان آن مدل دارای حداقل مقدار  1/0باشد (هولند .)0555 ،9همچنین مقادیر باالی  1/8برای
شششاخص ( )CRو آلفای کرونباخ ،نشششاندهنده سششازگاری درونی مدلهای اندازهگیری انعکاسششی
میباشد (هایر و همکاران.)2100 ،0
جدول ( )3آزمون پایایی مدلهای اندازهگیری انعکاسی پژوهش
ابعاد الگو

طراحی

مؤلفه

CR

کرونباخ

اهداف

1/002

1/008

سناریو

1/001

1/820

بازی
جنگ
راهبردی
بانک اطالعات

1/009

1/882

گویه

بار عاملی

Q1

1/822

Q2

1/500

Q3

1/809

Q4

1/890

Q5

1/881

Q6

1/298

Q7

1/828

Q8

1/812

Q9

1/812

Q10

1/201

Q11

1/820

Q12

1/208
1

. Reflective Model
. Composite Reliability
3
. Hulland
4
. Heir et al
2
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001
ابعاد الگو

مؤلفه

CR

کرونباخ

مدلها

1/090

1/082

قوانین و روشها

1/090

1/880

ساختارها

1/028

1/802

مشارکتکنندگان

1/855

1/852

تحلیل گران

1/802

1/800

کارگردان بازی جنگ

1/092

1/000

اجرای
بازی
جنگ
راهبردی

طراح اجرای بازی جنگ

1/050

1/000

گویه

بار عاملی

Q13

1/802

Q14

1/020

Q15

1/022

Q16

1/005

Q17

1/800

Q18

1/820

Q19

1/000

Q20

1/208

Q21

1/825

Q22

1/800

Q23

1/859

Q24

1/880

Q25

1/829

Q26

1/228

Q27

1/825

Q28

1/852

Q29

1/812

Q30

1/885

Q31

1/205

Q32

1/882

Q33

1/220

Q34

1/000

Q35

1/898

Q36

1/810

Q37

1/880

Q38

1/000

Q39

1/201

Q40

1/220

Q41

1/089

Q42

1/812

Q43

1/251

Q44

1/881
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ابعاد الگو

مؤلفه

CR

کرونباخ

تحلیلگر اجرای بازی

1/051

1/000

توسعهدهنده بازی

1/008

1/001

آمایش گر بازی

1/805

1/801

مدیر دانشی بازی

1/000

1/820

111

000
گویه

بار عاملی

Q45

1/221

Q46

1/028

Q47

1/002

Q48

1/881

Q49

1/200

Q50

1/805

Q51

1/005

Q52

1/222

Q53

1/280

Q54

1/880

Q55

1/889

Q56

1/810

Q57

1/800

Q58

1/002

Q59

1/855

Q60

1/200

Q61

1/802

Q62

1/800

Q63

1/805

Q64

1/810

Q65

1/800

Q66

1/200

Q67

1/200

Q68

1/280

Q69

1/810

Q70

1/802

Q71

1/820

Q72

1/000

Q73

1/800

Q74

1/000
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002
ابعاد الگو

ارزیابی
بازی

مؤلفه

CR

کرونباخ

ناظر فرماندهی

1/020

1/890

خدمات فنی

1/889

1/810

ارزیابان فرایند بازی

1/851

1/819

جنگ
راهبردی

هیئتداوران

1/801

1/880

گویه

بار عاملی

Q75

1/092

Q76

1/010

Q77

1/009

Q78

1/021

Q79

1/050

Q80

1/882

Q81

1/098

Q82

1/829

Q83

1/818

Q84

1/200

Q85

1/090

Q86

1/599

Q87

1/251

ازآنجاکه قدر مطلق بارهای عاملی بهدسششتآمده برای هریک از متغیرهای مشششاهدهپذیر در
جدول ( )9بیش از  1/0می باششششد و همچنین کلیه بارهای عاملی دارای مقادیر  Tباالی 0/52
بوده و در سطح  50در صد معنادار میبا شند ،بنابراین پایایی معرفها تأیید و تمامی متغیرهای
م شاهدهپذیر در مدل پژوهش حفظ میگردند .همچنین مقادیر شاخص ( )CRو آلفای کرونباخ
در جدول ( )9برای هریک از متغیرهای مکنون پژوهش ارائه شده است که نشان از تأیید پایایی
مرکب مدلهای اندازهگیری (با توجه به مقادیر باالی  )1/8دارد.
همچنین روایی مدل اندازهگیری انعکاسشششی در نرمافزار  Smart-PLSبه دو ششششیوه؛ روایی
همگرا( 0درونی) و روایی تششششخیصشششی( 2واگرا یا بیرونی) مورد ارزیابی قرار می گیرد (بارکلی و
همکاران .)0550 ،9فرنل و الرکر )0500( 0معیار متو سط واریانس ا ستخراج شده ( )AVEرا به
عنوان شاخصی برای سنجش اعتبار درونی (همگرا) مدل اندازهگیری انعکاسی پیشنهاد دادهاند.
این شاخص میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای نشاندهنده خود را نشان میدهد .حداقل

1

. Convergent validity
. Discriminant Validity
3
. Barclay et al
4
. Fornell & Larcker
2
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میزان شششاخص  AVEعدد  1/0اسششت و بدین معنا اسششت که متغیر پنهان مورد نظر حداقل 01
درصد واریانس مشاهدهپذیرهای خود را تبیین مینماید.
این در حالی ا ست که روایی ت شخی صی یا واگرا ،توانایی یک مدل اندازهگیری انعکا سی را در
میزان افتراق مششاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سشایر مششاهدهپذیرهای موجود در مدل
می سنجد .در این پژوهش از آزمون روایی ت شخی صی در سطح سازه یا معیار فورنل-الرکر بهره
گرفته شششده اسششت .طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسششه با سششایر متغیرهای پنهان ،باید
پراکندگی بی شتری را در بین م شاهدهپذیرهای خودش دا شته با شد ،تا بتوان گفت متغیر پنهان
مدنظر روایی ت شخی صی باالیی دارد .در ا صالحات آماری جذر میانگین واریانس ا ستخراج شده
( )√AVEهر متغیر پنهان باید بی شتر از حداکثر همب ستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان
دیگر باشد (فرنل و الرکر.)0500 ،
جدول ( )4آزمون روایی همگرا و تشخیصی مدلهای اندازهگیری انعکاسی

راهبردی

بازی جنگ

ارزیابی
بازی جنگ

جنگ

اجرای بازی

بازی جنگ

طراحی

AVE=1/220
√AVE= 1/800

متغیرهای مکنون
پژوهش

AVE=1/021
√AVE= 1/800

طراحی بازی جنگ

AVE=1/202
√AVE= 1/001

1/090

اجرای بازی جنگ

AVE=1/022
√AVE= 1/802

1/010

1/081

ارزیابی بازی جنگ

1/002

1/011

1/009

بازی جنگ راهبردی

از آنجاکه مقادیر محاسبه شده برای شاخص  AVEدر جدول ( )0برای هریک از متغیرهای
مکنون پژوهش از عدد  1/0باالتر اسشششت ،بنابراین میتوان بیان نمود که هریک از متغیرهای
مکنون پژوهش بخوبی توسششط متغیرهای مشششاهدهپذیر خود تبیین گردیدهاند و در نتیجه روایی
همگرا مدلهای اندازهگیری انعکاسششی پژوهش تأئید گردیده اسششت .همچنین از آنجا که مقادیر
قطر اصششلی ( )√AVEبرای هر متغیر پنهان ،از همبسششتگی آن متغیر با سششایر متغیرهای پنهان
انعکاسششی موجود در مدل بیشششتر بوده اسششت ،بنابراین روایی تشششخیصششی هریک از مدلهای
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اندازهگیری انعکاسی نیز تأئید گردیده است .در ادامه به تحلیل یافتههای پژوهش پرداخته شده
است.
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی
ه مانگو نه که در فراگرد اجرای پژوهش ب یان گرد ید ،در این پژوهش برای تجز یهوتحل یل
دادههای کیفی حاصل از مصاحبه ،از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) استفاده شده است که شامل
فرآیند شش مرحلهای تحلیل تِم کالرک و براون ( )2112میباشد .در این راستا برای شناسایی
ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخصهای الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،در ابتدا
محققان عبارتهای بیانی حاصشششل از مصشششاحبه را جمعبندی و در گام نخسشششت پس از چندین
مرحله مطالعه و غوطهور شششدن در دادهها ،آشششنایی نسششبی از آنان کسششب نمودند (مرحله اول؛
آشششنایی با دادهها) .در مرحله دوم تالش شششد تا به اسششتخراج مفاهیم در طی فرآیند مقولهبندی
عبارتهای بیانی پرداخته شود و در ادامه به کدگذاری مفهومها به روش د ستی پرداخته شود
(مرحلشه دوم؛ کشدگشذاری اولیشه) .در طی این فرآینشد درمجموع از بین عبشارتهشای بیشانی
مصاحبهشوندگان ،تعداد  005عبارت استخراج گردید و کدگذاری آنان صورت گرفت.
در مرحله سوم که بنام کدگذاری گزینشی معروف میباشد تالش گردید تا با بررسی کدهای
اولیه داده شده به هریک از مفاهیم و حذف مفاهیم مشابه ،ناقص و نامرتبط با موضوع ،تعداد 08
مفهوم گزین شی اح صاء گردد (مرحله سوم؛ ج ستجوی تمها) .در مرحله چهارم با انجام بازبینی
مجدد در بین کدهای گزینشی ،تالش شد تا به دستهبندی مفاهیم گزینشی (بر اساس محتوا و
ظاهر) در قالب تِمهای فرعی پرداخته شششود (مرحله چهارم؛ بازبینی تِمها) .در این راسششتا تعداد
 00مورد تِم فرعی شکلدهی شد .در مرحله پنجم نیز محقق با اجرای اعمال رفت و برگشتی در
میان تِمهای فرعی ،در پی د ستهبندی آنان در مقولههای سطح باالتر (تِمهای ا صلی) برآمد .در
این را ستا تِمهای فرعی در قالب  9تِم کلیتر د ستهبندی گردیدند .در ادامه با بازبینی ماهیت و
محتوای هر یک از تِم های اصشششلی ،به نام گذاری آ نان پرداخته ششششد (مرح له پنجم؛ تعریف و
نامگذاری تِمها) .مرحله پایانی تحلیل تِم نیز شامل ارائه گزارش نهایی میبا شد (مرحله ش شم؛
گزارشدهی) که نتایج در جدول ( )0ارائه شده است.
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جدول ( )5دستههای مفهومی الگوی بازی جنگ راهبردی آجا
شرح تِم

شرح تِم فرعی

شرح مفهوم گزینشی

اصلی (ابعاد)

(مؤلفهها)

(شاخصها)
کامالً شفاف باشد

اهداف

دقیق و چگونگی و راه و مسیر بازی را روشن کند
اطالعات کامل را در اختیار بازیگران قرار دهد
روشن و شفاف باشد
بازیگران بازی جنگ بهصورت مستقیم درگیر بازی کند

سناریو

اثری غالب بر تصمیمهایی که بازیگران میگیرند نداشته باشد
نوع سناریوی جنگ سایبری دشمن ،سناریوی تخریب محیطزیستی
هارپ ،سناریوی تلفیقی ...روشن باشد
اطالعات کامل تصمیمگیرندگان فراهم باشد

بانک اطالعات

اطالعات نیروهای در دسترس مشخص باشد
توانمندیهای نیروهای داخلی مشخص باشد
شرایط فیزیکی و محیطی صحنه رزم روشن باشد

طراحی بازی

اثرات فنی و تخصصی بازی جنگ شفاف باشد.

جنگ

انعطافپذیری الزم را داشته باشد

راهبردی

مدلها

با تصمیمهای اتخاذ شده غیرمنتظره مغایرت نداشته باشد
بهصورت ریاضی دادهها و تصمیمها را قابل فهم و به صورت ساده
ترجمه کند
مشخص و واضح در اختیار داوران قرار گیرد

قوانین و روشها

مشخص و واضح در اختیار تحلیلگران قرار گیرد
کارهایی که بازیگران میخواهند انجام دهند روشن باشد
کارهایی که بازیگران نمیتوانند انجام دهند روشن باشد
ساختار و ارتباطات سازمانی بهصورت واضح روشن باشد

ساختارها

مغایرتی در انجاموظیفه وجود نداشته باشد
وظیفه هر فرد در ساختار شفاف شده باشد
اعضای شرکتکننده در بازی جنگ به تفکیک مسئولیت روشن باشد

مشارکتکنندگان

اعضای شرکتکننده در بازی جنگ به تفکیک تخصص روشن باشد
اعضای شرکتکننده در بازی جنگ آموزشهای الزم را دیده باشند
تحلیلگر بازی بعد از پایان بازی گزارش تحلیلی ارائه کند
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002
شرح تِم

شرح تِم فرعی

شرح مفهوم گزینشی

اصلی (ابعاد)

(مؤلفهها)

(شاخصها)
مسائل و مشکالت برپاکننده مشخص کند

تحلیلگران

برای دستورالعمل اهداف یک پاسخ مناسب فراهم کند
سازماندهی منسجم از بینش بازیکنان به مقاصد بازی فراهم کند
سازماندهی ،برنامهریزی و انجام تمام کارهای پروژه انجام دهد
دستورالعمل اهداف مشترک و مقاصد بازی جنگ تنظیم کند
کارگردان بازی با برپاکنندگان بازی همکاری کند
کارگردان بازی در اجالسهای برنامهریزی ابتدایی و میانی بازی
جنگ شرکت و آنها را رهبری کند

کارگردان بازی

کارگردان بازی در اجالسهای برنامهریزی نهایی یازی جنگ شرکت و
آنها را رهبری کند
کارگردان بازی در اجالسهای توسعه بازی جنگ شرکت و آنها را
رهبری کند
کارگردان بازی زمینه آموزش گروه را فراهم کند
به همراه تحلیلگر بازی از گزارش پیشرفتها به رئیس اطمینان حاصل
کند

اجرای بازی

گزارش و خالصه اجرا بازی جنگ را را به برپاکننده ارائه کند

جنگ

در توسعه بازی شرکت میکند

راهبردی

طراح بازی مقاصد بازی که مورد تأیید برپاکننده است مدیریت میکند
طراح بازی با خالقیت دستورالعملها ،مسائل و اهداف و مقاصد بازی را
با طراحی مناسب در اجرای بازی مدیریت میکند
طراح اجرای بازی

از همکاری تمام اعضای گروه در طول فاز طراحی اطمینان حاصل
میکند
طراح بازی از حمایت تحلیلگر بازی اطمینان حاصل کند
طراح بازی سند طرح بازی را تهیه و وظایف آن را مشخص میکند
فرایند طراحی بازی را رهبری میکند
موارد موردنیاز تحلیلگر برای پشتیبانی از تحلیل پس از بازی را
شناسایی میکند

تحلیلگر بازی

تحلیلگر بازی بعد از پایان بازی مسائل و مشکالت برپاکننده را در یک
گزارش تحلیلی ارائه کند
برای دستورالعمل اهداف پاسخ فراهم کند
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شرح تِم

شرح تِم فرعی

شرح مفهوم گزینشی

اصلی (ابعاد)

(مؤلفهها)

(شاخصها)

008

سازماندهی منسجم از بینش بازیکنان که به مقاصد بازی مربوط است،
تهیه میکند
تحلیلگر مجموعهای از داده و تجزیه و تحلیل طرح ارائه میکند
فرایند طراحی تحلیل بازی را رهبری میکند
فرایند جمعآوری داده تولیدات بازی را شناسایی میکند
در توسعه بازی شرکت میکند
اعضای گروه تجزیهوتحلیل را آموزش میدهد
از قابل اجرا بودن بازی اطمینان حاصل کند
ابزار مناسب و موردنیاز برای اجرای بازی را فراهم میکند
موارد موردنیاز برپاکننده را شناسایی میکند
در جلسه برنامهریزی اولیه بازی جنگ شرکت میکند
در جلسه برنامهریزی میان مدت بازی جنگ شرکت میکند
در جلسه برنامهریزی نهایی بازی جنگ شرکت میکند
در جلسه توسعه برنامهریزی بازی جنگ شرکت میکند
توسعهدهنده بازی

شناسایی تولیدات بازیکنان را رهبری میکند
توسعه تولیدات بازیکنان را رهبری میکند
آزمایش تولیدات بازیکنان را رهبری میکند
با توسعهدهندگان شبکه در توسعه فنآوری بازی جنگ همکاری
میکند
لوازم مورد نیاز شبکههای کامپیوتری و ایستگاههای کامپیوتر را برای
مدیر علم فراهم میکند
فرایندهای آزمایش بازی را رهبری میکند
در آزمایش داوری شرکت میکند
مسئولیت تمام فعالیتهای اجرایی در رسیدن بازیکنان به هدف را
فراهم میکند

آمایشگر بازی

با تمام آژانسهای برپاکننده همکاری میکند
تمام فعالیتها را در جهت رسیدن بازیکنان به هدف پشتیبانی میکند
فرایندهای برگشت بازیکنان را مدیریت میکند
با مدیر دانشی همکاری میکند
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000
شرح تِم

شرح تِم فرعی

شرح مفهوم گزینشی

اصلی (ابعاد)

(مؤلفهها)

(شاخصها)
فرایند انتقال اطالعات در طول بازی جنگ را نظارت و اجرا میکند

مدیر دانشی بازی

سامانه طبقهبندی بازیکنان را برقرار میکند
از قابلدسترس بودن دادههای مورد دنیاز بر اساس نقشهای بازیکنان
اطمینان حاصل میکند
توسعه سناریو را هدایت و نظارت میکند
ارتباط با جامعه اطالعاتی و کسب اطالعات الزم را بر عهده دارد

ناظر فرماندهی

گروه را در راستای پشتیبانی از بازی هماهنگ میکند و به آمایشگر
بازی در برنامهریزی و تولید وسایل الزم برای اجرای بازی کمک
میکند
مسائل فنی بازی از قبیل سختافزار و نرمافزار فراهم میکند

خدمات فنی

ارتباطات فنی بازی جنگ از قبیل تصویر ،صدا ،اجالس ویدئویی را
فراهم میکند
شبیهسازی از قبیل صفحات لمسی چندمنظوره و تصویر عملیاتی
ارتباطات مشترک را شامل میشود

ارزیابان فرآیند
ارزیابی بازی

اجرای بازی

جنگ
راهبردی

هیئت داوران بازی

در پایان بازی جنگ از شیوه اجرای بازی جنگ گزارش تهیه میکند
اشکاالت اجرای بازی جنگ به سلسلهمراتب فرماندهی گزارش میکند
نقاط قوت بازی جنگ به سلسلهمراتب فرماندهی گزارش میکند
از به اشتراک گذاشتن بازی جنگ و استفاده از نظرات متخصصان
اطمینان حاصل میکند
از ثبت طرح داوری در سند طرح بازی و از قابلاجرا بودن طرح در
رسیدن به هدف در طول بازی اطمینان حاصل گردد

نتایج تحلیل تِماتیک در جدول ( )0نششششان میدهد که الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش
جمهوری اسالمی ایران از سه بُعد اصلی شامل ،طراحی بازی جنگ ،اجرای بازی جنگ و ارزیابی
بازی جنگ راهبردی تشششکیل یافته اسششت .در این بین ،بُعد طراحی بازی جنگ از  0مؤلفه ،بُعد
اجرای بازی جنگ از  0مؤلفه ،و بُعد ارزیابی بازی جنگ از  2مؤلفه و جمعاً کل الگو از  00مؤلفه
ت شکیل یافته ا ست .در نهایت نیز بای ستی ا شاره نمود که تعداد  08شاخص برای الگوی بازی
جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران احصاء گردید.
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یافتههای بخش کمی
پس از اسشششتخراج ابعاد ،مؤلفه ها ،و ششششاخص های الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری
اسششالمی ایران که از مرحله تحلیل تِمایتک (مرحله کیفی) احصششا گردید ،در بخش دوم پژوهش
به اعتبارسنجی اجزاء مدل با استفاده از رویکرد تحلیل عامل تأئیدی و مبتنی بر ابزار پر سشنامه
پرداخته شششد .به این منظور ،الگوی اندازهگیری بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسششالمی
ایران در نرمافزار  Smart-PLS 3طراحی گردید و بر مبنای ضششرایب بتا و معادالت رگرسششیونی
چند متغیره ،روابط بین عناصششر مدل سششنجیده شششده اسششت .بهطورکلی معیارهای آزمون مدل
ساختاری شامل؛ شاخص ضریب تعیین ( )R2متغیرهای مکنون درونزا ،ضرایب م سیر (بتا) و
معناداری آن ،ششششاخص ارتباط پیشبین ( )Q2یا ششششاخص افزونگی و ششششاخص نیکویی برازش
( )GOFمیباشششند (هنسششلر 0و همکاران .)2115 ،در شششکل ( )0و ( )2خروجی گرافیکی تحلیل
عامل تأییدی در نرمافزار  Smart-PLS 3مربوط به ضششرایب بتای مسششیر و اعداد معناداری بین
هریک از عناصششر الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسششالمی ایران به نمایش گذاشششته
شده است.

1

. Henseler
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شکل ( )1نمودار ضرایب بتای مسیر الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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شکل ( )2نمودار اعداد معناداری الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران

همچنین مقادیر مربوط به شاخص ضریب تعیین ( )R2برای متغیر مکنون درونزا ،شاخص
ارتباط پیشبین ( )Q2یا شاخص افزونگی و شاخص نیکویی برازش ( )GOFدر جدول ( )2ارائه
گردیده است.
جدول ( )6شاخصهای ارزیابی مدل ساختاری پژوهش
متغیرهای مکنون

شاخص ()R2

شاخص ()Q2

شاخص ()GOF

طراحی بازی جنگ

1/005

1/020

---

اجرای بازی جنگ

1/022

1/008

---

ارزیابی بازی جنگ

1/221

1/952

---

الگوی بازی جنگ راهبردی

1/220

1/092

1/905
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نتایج جدول ( )2مشششخص مینماید که ضششریب تعیین ( )R2مربوط به متغیر درونزا مدل
پژوهش (الگوی بازی جنگ راهبردی) در حد قابلتوجهی میبا شد .در ضمن میتوان بیان کرد
که بالغبر  22درصشششد تغییرات متغیر درونزا (الگوی بازی جنگ راهبردی) توسشششط متغیرهای
برونزا (ابعاد سشششه گانه مدل ششششامل طرحریزی ،اجرا ،و ارزیابی بازی جنگ راهبردی) در مدل
مفهومی پژوهش تبیین میگردد که مقدار قابل توجهی می باششششد .درعین حال مقادیر مثبت
محاسبه شده برای شاخص افزونگی متغیرهای مکنون درونزا ( )Q2در جدول ( )2نشان میدهد
که ،مدل سششاختاری از کیفیت الزم برای پیشبین متغیر درونزای پژوهش برخوردار میباشششد.
همچنین مقدار محا سبه شده ( )GOFبرای مدل ساختاری پژوهش به میزان  1/905محا سبه
گردیده است که بیانگر عملکرد کلی قوی مدل ساختاری پژوهش میباشد.
در ادامه با توجه به ضششرایب بتای مسششیر بین متغیرهای مکنون درونزا و برونزا موجود در
مدل ساختاری پژوهش و مقادیر معناداری که برای روابط بین عناصر مدل به شکل مجزا حاصل
گردیده است ،به بررسی نتایج تحلیل عامل تأییدی در جدول ( )8پرداختهشده است.
جدول ( )7ضرایب بتا و مقادیر معناداری مربوط به آزمون تحلیل عامل تأییدی الگو
مسیر

مقدار بحرانی ضریب مسیر سطح معنادار

نتیجه

()T

()β

()P

در سطح %5

اهداف طراحی بازی جنگ راهبردی

00/018

1/852

1/111

تأیید

سناریو طراحی بازی جنگ راهبردی

00/202

1/092

1/111

تأیید

بانک اطالعات طراحی بازی جنگ راهبردی

00/021

1/005

1/111

تأیید

مدلها طراحی بازی جنگ راهبردی

02/092

1/020

1/111

تأیید

قوانین و روشها طراحی بازی جنگ راهبردی

0/092

1/858

1/111

تأیید

ساختارها طراحی بازی جنگ راهبردی

02/000

1/220

1/111

تأیید

مشارکتکنندگان طراحی بازی جنگ راهبردی

09/210

1/250

1/111

تأیید

تحلیل گران طراحی بازی جنگ راهبردی

02/908

1/805

1/111

تأیید

کارگردان بازی جنگ اجرای بازی جنگ راهبردی

5/000

1/222

1/111

تأیید

طراح اجرای بازی جنگ اجرای بازی جنگ
راهبردی

5/892

1/800

1/111

تأیید

تحلیلگر اجرای بازی اجرای بازی جنگ راهبردی

09/150

1/852

1/111

تأیید

توسعهدهنده بازی اجرای بازی جنگ راهبردی

0/522

1/811

1/111

تأیید

آمایشگر بازی اجرای بازی جنگ راهبردی

20/100

1/200

1/111

تأیید

مدیر دانشی بازی اجرای بازی جنگ راهبردی

00/000

1/801

1/111

تأیید
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مقدار بحرانی ضریب مسیر سطح معنادار

نتیجه

()T

()β

()P

در سطح %5

ناظر فرماندهی اجرای بازی جنگ راهبردی

5/080

1/000

1/111

تأیید

خدمات فنی اجرای بازی جنگ راهبردی

09/008

1/000

1/111

تأیید

ارزیابان فرایند بازی ارزیابی بازی جنگ راهبردی

00/800

1/505

1/111

تأیید

هیئتداوران ارزیابی بازی جنگ راهبردی

5/980

1/590

1/111

تأیید

طراحی بازی جنگ  الگوی بازی جنگ راهبردی

08/525

1/051

1/111

تأیید

اجرای بازی جنگ الگوی بازی جنگ راهبردی

0/902

1/202

1/111

تأیید

ارزیابی بازی جنگ الگوی بازی جنگ راهبردی

9/880

1/052

1/111

تأیید

بهطورکلی یافتههای آزمون تحلیل عامل تأییدی نشان میدهد که در خصوص بُعد "طراحی
بازی جنگ" ،با توجه به مقدار  )1/111( Pvalueکه کوچکتر از  1/0بهدستآمده و مقدار  Tکه
در خارج از بازه  -0/52و  +0/52قرار دارد و همچنین مقدار  βو جهت آنکه  +1/051است،
شاخصها و مؤلفههای ورودی طراحی بازی جنگ از عناصر مؤثر تدوین الگوی بازی جنگ
راهبردی شناخته شدهاند .همچنین کلیه مؤلفهها و شاخصهای این بُعد نیز از الگوی بازی جنگ
راهبردی حمایت نمودهاند.
همچنین ،یافتههای آزمون تحلیل عامل تأییدی نشان میدهد که در خصوص بُعد "اجرای
بازی جنگ" ،با توجه به مقدار  )1/111( Pvalueکه کوچکتر از  1/0بهدستآمده و مقدار  Tکه
در خارج از بازه  -0/52و  +0/52قرار دارد و همچنین مقدار  βو جهت آنکه  +1/202است،
شاخصها و مؤلفههای ورودی اجرای بازی جنگ از عناصر مؤثر تدوین الگوی بازی جنگ راهبردی
شناخته شدهاند .همچنین کلیه مؤلفهها و شاخصهای این بُعد نیز از الگوی بازی جنگ راهبردی
حمایت نمودهاند.
در نهایت ،یافتههای مربوط آزمون تحلیل عامل تأییدی نشان میدهد که در خصوص بُعد
"ارزیابی بازی جنگ" ،با توجه به مقدار  )1/111( Pvalueکه کوچکتر از  1/0بهدستآمده و
مقدار  Tکه در خارج از بازه  -0/52و  +0/52قرار دارد و همچنین مقدار  βو جهت آنکه +1/052
است ،شاخصها و مؤلفههای ورودی ارزیابی بازی جنگ از عناصر مؤثر تدوین الگوی بازی جنگ
راهبردی شناخته شدهاند .همچنین کلیه مؤلفهها و شاخصهای این بُعد نیز از الگوی بازی جنگ
راهبردی حمایت نمودهاند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسششالمی ایران مبتنی
بر پژوه شی آمیخته (کیفی -کمی) انجام شده ا ست .نتایج بخش کیفی پژوهش ن شان داد که
الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسششالمی ایران دارای سششه بُعد کلی شششامل؛ طراحی
بازی جنگ ،اجرای بازی جنگ و ارزیابی بازی جنگ راهبردی بوده اسشششت .در این بین ،بُعد
طراحی بازی ج نگ راهبردی در برگیر نده مؤل فه هایی چون ،تبیین ا هداف ،سششش ناریو ،با نک
اطالعات ،مدل ها ،قوانین و روش ها ،سشششاختارها ،مششششارکتکنندگان ،و تحلیلگران بازی جنگ
راهبردی میبا شد .همچنین بُعد اجرای بازی جنگ راهبردی شامل مؤلفههایی چون ،کارگردان
بازی ،طراح اجرای بازی ،تحلیلگر بازی ،تو سعهدهنده بازی ،آمایشگر بازی ،مدیر دان شی بازی،
ناظر فر ما ندهی ،و خد مات فنی میگردد .در عین حال ،بُ عد ارز یابی بازی ج نگ راهبردی دو
مؤلفه ارزیابان فرآیند اجرای بازی و هیئت داوران بازی را ششامل میششود .در ششکل ( )9الگوی
نهایی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران ارائه شده است.
از سوی دیگر ،پس از ارائه الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری ا سالمی ایران ،تالش
گردید در بخش دوم (کمی) به اعتبارسششنجی الگو مبتنی بر روش تحلیل عامل تأییدی پرداخته
شود .در این رابطه نتایج جدول ( )8روشن ساخت که کلیه ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مربوط
به الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری ا سالمی ایران ،حمایت الزم را از الگو دا شتهاند و
با توجه به بارهای عاملی بدست آمده ،بخوبی از الگوی ارائه شده پشتیبانی نمودهاند.
در عین حال ،اگرچه در تحقیقات پیشین به شکل جامع به ارائه الگوی بازی جنگ راهبردی
ارتش جمهوری اسالمی ایران و تبیین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای آن پرداخته نشده بود ،با این
حال ،نتایج برخی از پژوهشششگران با یافته های این رهیافت سششازگاری داشششته و پشششتیبان نظری
عنا صر ارائه شده در مدل پژوهش میبا شد .به عنوان نمونه ،گوزتپ ( ،)2100اجزاء مدل بازی
جنگ راهبردی را ششششامل ،طراحی بازی جنگ ،کاربران ،محیط بازی جنگ و خروجی و گزارش
در نظر گرفته است .همچنین ،مدل بازی جنگ عمومی ارائه شده در راهنمای بازی جنگ ارتش
انگلیس نششششان از آن دارد که تمامی مدلهای بازی جنگ از یک چرخه عمر مسشششتمر ششششامل
گامهای طراحی ،تو سعه ،اجراء ،اعتبار سنجی و پاالیش تبعیت مینمایند .از سوی دیگر ،عنا صر
ارا ئه ششششده در مدل این پژوهش با اجزاء فرایند چرخه عمر بازی جنگ راهبردی ارتش امریکا
شامل ،انتخاب موضوع بازی جنگ ،تعریف بازی جنگ ،تهیه طرح پشتیبان بازی جنگ ،طراحی
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بازی جنگ ،توسشششعه بازی جنگ ،تمرین بازی جنگ ،اجرای بازی جنگ ،ارائه نتایج و گزارش
خروجی تا حدود زیادی سازگاری دارد.

شکل ( )3الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران

در عین حال ،فرقانی و همکاران ( )0952در مطالعه خود تهیه و زمینه سازی اجرای عملیات
را به عنوان یکی از گامهای بازی جنگ راهبردی جهت مقابله احتمالی با داعش در شرق ک شور
در نظر گرفتهاند که برگیرنده دو بُعد طراحی و اجرای بازی جنگ راهبردی در الگو ارائه شده در
این پژوهش اسششت .همچنین لونی ( )0958نیز در پژوهشششی که به تبیین چیسششتی و چگونگی
بازی جنگ در فضای مجازی و در سطح لشکر پرداخته است به تبیین الزامات و زیرساختهای
(نرمافزاری و سختافزاری) بازی جنگ در ف ضای مجازی ،تبیین ردهها ،بازیگران و سازماندهی
عناصششر بازی جنگ در فضششای مجازی ،تبیین روشهای مدلسششازی و تعیین ویژگیهای مدل
مطلوب بازی جنگ در فضششای مجازی ،تبیین روشهای ارزیابی و کنترل بازی جنگ در فضششای
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مجازی ،و تبیین روشهای بازی و قواعد بازی جنگ در ف ضای مجازی پرداخته ا ست که برخی
از مؤلفههای اشششاره شششده در این تحقیق ،منطبق بر ابعاد و مؤلفههای احصششاء شششده برای الگوی
بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری ا سالمی ایران میباشد .همچنین مؤلفههای مورد تأکید در
پژوهش دانششششگاه جنگ دریایی امریکا در سشششال  2109در خصشششوص چگونگی آمادگی جهت
رزمایش و مالحظات مربوط به طرحریزی بازی جنگ ضد مین و ضد زیردریایی دارای سازگاری
با برخی از مؤلفههای ابعاد طراحی و اجرای بازی جنگ راهبردی آجا میباشد.
بنابراین مبتنی بر ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای ارائه شده برای مدل راهبردی بازی جنگ که
از یافتههای این رهیافت اح صاء گردیده ا ست و همچنین پ شتیبانی نظری سایر مدلهای ارائه
شده در ارتشهای کشورهای دیگر و یا تحقیقات پیشین از عناصر بدست آمده در مدل میتوان
نتیجهگیری نمود که اجرای مدل راهبردی بازی جنگ در سه سطح طراحی ،اجراء و ارزیابی که
تقریباً در تمامی الگوهای راهبردی ارائه شششده در سششایر حوزهها نیز بر آن تأکید شششده اسششت،
ت شکیل می شود که هر گام دارای اجزاء خاص خود میبا شد که در شکل ( )9تر سیم گردیده
ا ست .در عین حال ،اگرچه اجزای کلی مدل (طراحی ،اجراء و ارزیابی) به عنوان گامهای ا صلی
چرخه عمر بازی جنگ در تمامی سششطوح تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردی مطرح میباشششد ،با این
حال برخی از عنا صر شکلدهنده هر بخش صرفاً به سطح راهبردی ارتباط دارد .از سوی دیگر،
تفاوت دیگر در ماهیت کارکردی مدل اسششت که در مدل بازی جنگ راهبردی ،اهداف نظامی از
اهداف سیاسی کالن کشور استخراج شده و سناریوها و سایر گامها بر آن مبنا طراحی ،اجراء و
ارزیابی می شوند ،درحالی که هدفگذاری در بازی جنگ عملیاتی بر مبنای منطقه عملیات و در
سطح تاکتیکی به بخش خاصی از آن منقطه مرتبط میباشد.
در ادامه مبتنی بر نتایج ک سب شده در این پژوهش ،پی شنهادهایی برای پیاده سازی الگوی
بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران ارائه میشود:
الف) معاونت عملیات آجا:
 ) 0مسئولیت فاز طراحی بازی جنگ را به عهده دارد و در خصوص اجرای بازی جنگ راهبردی
در نیروها بازی جنگ را براساس مراحل تدوین و ارائه شده اجرا تا از عملی بودن مراحل بازی
جنگ اطمینان حاصل گردد.
 )2با توجه به روشهای بازی جنگ ارائه شده بازی جنگ دوطرفه و بازی جنگ بینالمللی که
بیشترین کاربرد را در رزمایش های ارتش جمهوری اسالمی ایران دارد ،زمینه الزم را در جهت
اجرای آن فراهم کند.
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 . 9با همکاری معاونت طرح و برنامه و بودجه آجا نسبت به ایجاد مدیریتی تحت عنوان بازی
جنگ راهبردی تشکیل و در این مدیریت نسبت به تشکیل کارگروه الزامات بازی جنگ راهبردی
اقدام و زمینه الزم برای اجرایی شدن و بومی سازی بازی جنگ راهبردی با همکاری سایر معاونت
های ستادی آجا اقدام گردد.
ب) معاونت تربیت و آموزش آجا:
 )0در خصوص روش های بازی جنگ ارائه شده به ویژه در زمینه تدریس بازی جنگ با ایجاد
کارگاههای آموزش در دانشگاههای افسری آجا و دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در جهت
بومیسازی بازی جنگ راهبردی نظارت نمایند.
 )2در خصوص اجرای دوره نیمهرسمی بازی جنگ دوهفتهای مشتمل بر یک هفته فعالیتهای
نظری و یک هفته فعالیتهای میدانی به یک دوره رسمی 15روزه برای دانشگاههای افسری و
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نظارت نمایند.
پ) معاونت فنآوری آجا:
با توجه به مراحل اجرای بازی جنگ راهبردی نسبت به تهیه زیر ساختهای نرم افزاری و
سختافزاری ال زم جهت تسهیل و فراهم شدن بازی جنگ با معاونت عملیات آجا و دافوس آجا
همکاری و خدمات فنی الزم را ارائه نمایند.
ت) معاونت طرح و برنامه و بودجه آجا:
در خصوص تشکیل ساختاری تحت عنوان مدیریت بازی جنگ در معاونت عملیات آجا همکاری
نمایند.
در پایان نیز بایسشششتی اششششار ه نموده که اگرچه در این پژوهش تالش گردید به ارائه ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای الگوی بازی جنگ راهبردی بومی شده در ارتش جمهوری ا سالمی ایران
پرداخته شششود ،با این حال ضششروری اسششت سششایر عناصششر تأثیرگذار در پیادهسششازی بازی جنگ
راهبردی اعم الزامات بازی جنگ راهبردی ،عناصر بازی جنگ راهبردی ،و روشهای بازی جنگ
راهبردی نیز در سطح ارتش جمهوری ا سالمی ایران بومی سازی گردند که به دلیل محدودیت
در قلمرو موضوعی و زمانی پژوهش ،انجام آن به سایر محققان آتی پیشنهاد میگردد.
قدردانی
از کلیه فرماندهان ،اساتید و خبرگانی که ما را در فرایند انجام این پژوهش یاری رساندند ،کمال
تشکر و قدردانی را داریم.
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