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 چکیده
ی و اعتبارسنجی جنگ راهبرد یباز یالگوهای ا و شاخصهتبیین ابعاد، مؤلفه هدف با پژوهش حاضر

از  توصیفی با روشو  کمی( -آمیخته )کیفیرویکردی  مبتنی بر رانیا یاسالم یارتش جمهور آن در

شافی نوع ست.  علّی -اکت شامل خبرگان حوزه  ندفرآیجامعه آماری برای صورت گرفته ا صاحبه،  م

سطح نی سلح بودهروهابازی جنگ در  ضاوتی و مبتنی بر معیارهایی به  اندی م که به روش هدفمند ق

ها در فرایند مصاحبه مشارکت نفر تا مرحله اشباع نظری داده 02آنان پرداخته شد و تعداد شناسایی 

فرماندهان، معاونین و  برخی از ششششامل، پرسشششششششنامه توزیعبرای  جامعه آماری نمودند. همچنین

 ارشد، یمدرک کارشناس یاند که حداقل دارابوده سازمانیهای و دانشگاه مسلح یروهاین نیمسئول

شنا با حوزه باز شندیم یراهبرد 00 یسازمان گاهیجنگ و جا یآ با توجه به تعداد محدود جامعه . با

ها آوری دادهابزار جمع ها استفاده گردید.از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه ،نفر( 02آماری )

 و برای ارائه الگو با خبرگان ساختاریافته نیمهمصاحبه ه اسناد و مدارک و مطالعدر مرحله اول شامل 

روایی آن به دو روش  که باشششدمی اعتبارسششنجی آنالی برای سششؤ 08پرسشششششنامه در مرحله دوم 

ده است. تأیید گردی و آلفای کرونباخ به روش پایایی مرکب همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه

ستفاده از روش تحلیل محتوا )تِمهاهداد وتحلیلتجزیه ست های کمی( و دادهاتیکی کیفی با ا فاده با ا

شان داد  Smart-PLS 3 افزارنرم ی دردروش تحلیل عامل تأیی از ست. نتایج پژوهش ن شده ا انجام 

سالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگو که ، "جنگ یباز یطراح" ،سه بُعد یدارا رانیا یا

ششششاخص  08مؤلفه و  00باششششد که از می یراهبرد "جنگ یباز یابیارز"و  "جنگ یزبا یاجرا"

های ها و شششاخصاسششت. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن اسششت که ابعاد، مؤلفه یافتهتشششکیل 

 د.انرا پشتیبانی نموده رانیا یاسالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگواحصاء شده بخوبی 

 کلیدی: هایواژه

نگ راهبردیب  نگ راهبردی، ازی ج بازی ج نگ یباز یاجرا، طراحی  یابی ،راهبردی ج  یباز ارز

 .راهبردی جنگ
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 مقدمه

های ارتش ،ها و تمرینات تاکتیکیو رزمایش مدرن یهاجنگ نهیهز شیبا افزادر هزاره سوم، 

مرتبط با نمودن اطالعات با وارد  ،یجنگ واقع دانیاز ورود به م شیپ یافتهکشورهای توسعه

 در نظر گرفتن سناریوهایجنگ و  یباز سامانه در دشمن احتمالیو  یخود نیروهایوضعیت 

ی آینده را مورد بررسی قرار داده و ضمن کسب برآورد نسبی از هاحاصل از جنگ جیمختلف، نتا

ها و از بین بردن نقاط ضعف موجود توانمندی تیتوسعه و تقو در راستای، نقاط قوت و ضعف خود

 یبرای جنگ به عنوان روش ی، باز. در واقع(Jensen & et al., 2020) دهنداقدام الزم را انجام می

 ,Rothweiler) است مورد استفاده قرار گرفته پیشرفته یدر کشورها یو دفاع یسنجش توان نظام

 نجاما جنگ یباز یبر رو ایبزرگ دن یهاکه ارتش باالیی یگذارهیحجم سرمادر این بین، . (2017

 یهاجنگ حیاتی یهایریگمیجنگ و نقش آن در تصم یباز باالی تیدهنده اهمنشان دهندیم

 .(0950چران، زاده و راضیتی)درویش آتی دارد

 متعارض یروین که درآن دو ینظام اتیعمل سازیهیو شب شینما عبارت است از، جنگ یباز

 رفتهدر نظر گ یفرض ای یواقع تیشرح وضع یکه برا هاییجداول و روش ن،یکه با استفاده از قوان

 ماتیتصم یبررس یبرا یفن ،جنگ یباز .(0950ی، جهرمپژوهش) شوندیم ریهم درگ اند باشده

 یبستگ جنگ یبودن تمرکز باز یتجرب ای یآموزش ،یلیو به تحل باشدمی مختلف اهداف با هاانسان

 یباز طیبا مح یجنگ واقع طیاهت محشب زانیم نی. بنابرا(0958)افشردی و همکاران،  دارد

 یسرگرم ای یباز کیاز  تواندیاست که م یباز یدر طراح ییگرادهنده درجه واقعجنگ نشان

. هدف طراح، (0955)احمدزاده و عابدزاده،  باشد ریمتغ یو جد یاطرفه یتیتا فعال ساده

که  یاست به صورت یباز یهایبه توپولوژ یواقع طیمح لیتقل یجنگ برا یابعاد باز یریکارگبه

گونه جنگ مرتبط سازند، همان یخود را با باز ها،یتوپولوژ نیاز ا یریگبتوانند، با بهره کنانیباز

جنگ  ی. طراح باز(0955)یاوری و اشراقی،  کنندیبرقرار م رتباطا یبا جنگ واقع انیکه جنگجو

 ریمتغ یممکن به تعداد وهیش نیتررا به به یجنگ واقع طیمح شماریب یهایدگیچیبتواند پ دیبا

 یاطالعات و فرمانده رها،یتأث روها،یشامل زمان، مکان، ن یو مؤلفه محدود بر اساس شش ُبعد باز

 .(Markley, 2015) کند صیتلخ

راهکارها و عالوه براینکه و  گرددیخود و دشمن م یجنگ منجر به شناخت توانمند یباز

 را روشن و یمقابله با دشمن احتمال یراهکارها ،کندیم ییدشمن را شناسا یاحتمال یوهایسنار

و نقاط قوت و ضعف ما را  دهدیقرار م یابیمورد ارز سازیهیشب طیرا در مح یرگیمیتبعات تصم

رغم علی. (0952)فرقانی و همکاران،  کندیم تیرا تقو یرگیمیروشن و سرعت و مهارت در تصم
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 ،نتایج و دستاوردهای آن، با این حالبینی ینده و پیشهای آاهمیت بازی جنگ در طراحی جنگ

ها، یژگیو نییو تب ی،جنگ راهبرد یباز ژهیوبه ،جنگ یدر حوزه باز کافیمدون و  ینظام اتیادب

 رانیا یاسالم یجمهور تشدر ار یجنگ راهبرد یمطلوب باز هایها، الزامات و روشابعاد، مؤلفه

که برمبنای قانون اساسی وظیفه حفظ تمامیت  ،وهای مسلحترین نیربه عنوان یکی از راهبردی

ای را برعهده ای و فرامنطقهجانبه از مرزهای کشور در مقابل با دشمنان منطقهدفاع همهارضی و 

 وجود ندارد.دارد، 

ارتش جمهوری اسالمی ایران، همانند سایر نیروهای مسلح، هر ساله برابر با از سوی دیگر، 

ور کش مختلف در مناطق را هاییشیرزماعملیاتی و در راستای ارتقای توان رزمی، های ریزیبرنامه

های چهارگانه روین یبرا نیسنگ هاینهیهزتحمیل  برعالوهکه  دهدزمین، هوا و دریا انجام میدر 

ه ک گرددمیمنطقه در  یتیامن طیمح جادیمنجر به ا، اقتصادی و بویژه در شرایط تحریم ارتش

نیز ای ندارد و دشمنان فرامنطقهبا همسایگان  دیپلماتیک ی بویژه در برقراری روابطتبعات مناسب

در  برند.هراسی خود در منطقه بهره میهای ایراناز آن به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست

سازی الگوی بازی جنگ راهبردی در ارتش جمهوری اسالمی چنین شرایطی، لزوم طراحی و پیاده

 رسد.به نظر می ایران ضروری

ها و و احصاء ابعاد و مؤلفه این پژوهشدر  یجنگ راهبرد یباز یارائه الگوبا در عین حال، 

 ،یاسیگوناگون )س یهاجنگ در حوزه یسطح راهبرد قیتلف نهیزم ،آنمرتبط با  یهاشاخص

پردازان جنگ و نظریه یصورت توأمان برا( بهرهیو غ یروان اتیعمل ،ینظام ،یاقتصاد

 تیتقواجرای این پژوهش منجر به  نیهمچنگردد. می فراهم ینظام -یاسیس رندگانیگمیصمت

 نییتب که به و پوشش خأل تحقیقاتی موجود خواهد شد یجنگ راهبرد هایباز میو مفاه اتیادب

 یاحتمال یهاطرح یبررس نهیزم خواهد پرداخت و ینظام قاتیتحق اتیدر ادببازی جنگ  گاهیجا

 بستر کند ورا ایجاد می یمل یقدرت دفاع یهبردطرح را تبیینو  یه راهبردجنگ در رد

 امکانکشور را فراهم خواهد ساخت و  فرماندهان و مسئوالن ارشد یبهتر برا یسازمیتصم

 طیمح کیدر  ی نیروهاهاییتوانا یریکارگبهو بدون به خطر انداختن جان افراد پذیری سکیر

هد را ایجاد خوا هافرضشیپ یابیناخواسته و ارز یامدهایکردن پ آشکارو  ،یو چندبخش یبیترک

 نمود.

 هایاجرای رزمایشهای رفت از چالشاین پژوهش در پی آن است که در راستای برونبنابراین 

حفظ توان رزمی نیروهای چهارگانه ارتش و ایجاد  ،نظامی و تمرینات تاکتیکی و در عین حال
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های آتی و بینی سناریوهای مختلف جنگپیشمنظور به بستر مناسب برای فرماندهان

های نیروهای خودی و پوشش نقاط ضعف با حداقل ریسک و ارتقای سطح توانمندیگیری تصمیم

را که در مطالعات پیشین در آنان، الگوی بازی جنگ راهبردی در ارتش جمهوری اسالمی ایران 

گردد: در نتیجه پژوهش با این سؤال آغاز میماید. این سطح مورد تأکید قرار نگرفته است، ارائه ن

 ؟استچگونه  رانیا یاسالم یدر ارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگو

 

 پژوهش هایو پیشینه مبانی نظریمرور 

 مرور مبانی نظری

اند که در ادامه به برخی از آنان اشاره شده محققان تعاریف گوناگونی از بازی جنگ ارائه داده

 است:

 ی وانمودساز یشن جعبه اینقشه و  یاست که در آن جنگ رو یآموزش نیجنگ تمر یزبا

با  متقابل یرویچند ن ایدو  نیب اتیعمل شینمای عنیجنگ  یباز ،گرید انیبه ب شود؛یم

 ینیبشیپی قیحق تیوضع کیتجسم  یکه برا ییهاو روش نیو قوان یکمک لیاستفاده از وسا

 .(0950)مرادیان،  شده است

 و یخود یروهاین یهاها و ضعفقوت ات،یعمل ریمس میترس یآگاهانه برا تالشیجنگ  یزبا 

)نصیرزاده  است یاتیعمل طیمح یهاجنبه گرید و اتیممکن، منطقه عمل یدشمن و راهکارها

 .(0952و همکاران، 

 یروین شتریب ای دو که شامل اتیعمل کیاز  یاست با هر مقصود یسازهیجنگ شب یازب 

 تیضعو کی شیبه منظور نما هاهیو رو هاداده ن،یقوان یریمخالف بوده که با بکارگ ای متخاصم

 .(0955)یاوری و اشراقی،  گرددیم یطراح مفروض ای یواقع

 نبرد را  ریمس کندیمتالش با قواعد و مراحل مشخص است که  یمنظم ندیجنگ فرآ یباز

 یو راهکارها هایتوانمند ،یخود یروهاین ضعف قوا و نقاط ش،یآرا ند،یفرآ نینشان دهد و ا

 یمبتن امر عمدتا نی. ادهدیرا مورد توجه قرار م یاتیمنطقه عمل یهایژگیو دشمن و یاحتمال

 .(Jensen & et al, 2020) باشدیو تجربه م یکیقضاوت تاکت ،یاساس نیبر دکتر

 از  یارهیراه کار در خصوص زنج نییدر مورد تع کیستماتیتفکر س ندیجنگ فرآ یباز

ها و قوت یریبکارگ نبرد را با ریتا مس شودیم تالشجنگ  یواحد است. در باز یدادهایرو

 و دشمن و بکار گرفتن یخود ریپذدشمن، راه کار امکان ازاتیامت ،یخود یروین یهایآمادگ

 .(0950چران، زاده و رضایتی)درویش کند یسازهیشب نیاز زم یاقطعه
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 نیبنابرا .مقابله عمل، عکس العمل و ینبرد برا یایپو ینیبشیجهت پاست  تالشیجنگ  یباز 

ن دشم هیمعقول عل حرکت را مشتمل بر هرگونه یخود اتیجنگ، عمل یباز گریدر ابتدا باز

 یروهاین هیرا که دشمن ممکن است عل یحرکات عکس العمل تمام ندیکرده و فرآ ینیب شیپ

 نیپرسد، اگر ایجنگ از خود م یباز گری. بازدهدیقرار م مالحظه انجام دهد را مورد یخود

 داد؟ را انجام خواهد یخواهد بود و چه اقدام یدهم دشمن قادر به چه اقدام انجام حرکت را

رحله مقابله م به هاپاسخ ینیب شیپ یبرا دیجنگ با یباز گریسوال، سپس باز نیبا پاسخ به ا

انجام دهم؟ پاسخ  دیبا یکار ام دهد من چهعمل را انج نیپرسش را که اگر او ا نیرفته و ا

وب مغل یموجود برا یهانهیتمام گز کامال ابتدا دیجنگ فرمانده با یدر باز یروزیپ یدهد. برا

حوله م تیاتمام مأمور یکه برا ییهانهیرا از گز اتیعمل ریمس دیکردن دشمن بداند. سپس با

 .(0955)احمدزاده و عابدزاده،  دینما مجاز است انتخاب

 بازی جنگ درنظر گرفته شده است که عبارتند از برای سازیدر ادبیات موجود سه سطح پیاده

 :(0958 ،افشردی و همکاران)

 در زین یپلماسیاست که اقتصاد و دهای نظامی گانیسطح مربوط به  نی: ایسطح راهبرد (0

 یدر راستا یمل جانبه عوامل قدرتهمه تیبا حما ینظام یروهاین ییدارند و توانا تیآن اهم

 .روندیجنگ به کار م یاهداف باز نیتأم

به  است که پیسطح شامل لشکر و ت نیدر ا ینظام هایگانیطورمعمول : بهیاتیسطح عمل (2

و  یبانیخود هستند. عوامل پشت یتمام قوا یریکارگبه اهداف محموله با به یابیدنبال دست

 سطح است. نیدر ا ریگمیه تصمرد نیدارند و ارتش باالتر تیسطح اهم نیدر ا یجو

و سربازان  دهدیتن رخ مبهتن هاییریسطح درگ نی(: در ای)رزم انفرادیکیسطح تاکت (9

عوامل  ،یبدن یو قوا یانفراد زاتیتجه ،یفرد یها هستند. هوشمندآن یاصل گرانیباز

 سطح هستند.  نیا کنندهنییتع
 

 سطح نیجنگ است. ابازی سطح  نیالتربا ،یراهبرد سطحگونه که در باال اشاره شد، همان

مسلح که وارد  یروهایکالن ن یدهمجموعه امکانات کشور و سازمان یریکارگبه یاساساً نحوه

یز ن قیتحق نی. که در اکندیجنگ مشخص م یبه اهداف عال یابیدست یجنگ شده است را برا

کشور  کیاست که  یسطح درواقع سطح نی. اباشدسطح راهبردی بازی جنگ مورد نظر می

 یمنابع مل یریکارگنموده و با توسعه و به نییسطح تع نیرا در ا یمل تیامن یمشاهداف و خط
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کشور  کیکه  ی. درواقع اهداف(Perla, 1990) کندیبه اهداف مذکور اقدام م یابیدست یدر راستا

 فده کی اندتویم یکدام هدف نظام نیتأم کهنیهستند و ا یاسیس یاهداف د،ینمایم نییتع

 نیتر. مهمشودیجنگ معلوم و مشخص مبازی  یدر سطح راهبرد د،یرا برآورده نما یاسیس

 :(0950چران، زاده و رضایتی)درویش است زیرجنگ به شرح بازی  یدر سطح راهبرد هاتیفعال

 عدم  ایکه کشور در استفاده  یطیدر شرا ینظام یرویصرفه بودن استفاده از نبه یابیارز

 .مختار است ینظام یرویاده از ناستف

 اده استفقابل ینظام یکشور که درصحنه یهاتیقابل ریو سا ینظام یروهایفراهم کردن ن

 .است

 یدر سطح مل یاهداف نظام نییتب 

 یاتیابتکارات عمل یبندبیترت 

 اتیجنگ و عمل یهاها و صحنهمشخص کردن محدوده 

 ایهدف  یاسیمقامات س کهنیا یعنی ؛یبه اهداف نظام یاسیاهداف س لیتبد ینحوه 

 رب یکشور برتر کی یاسی. اگر هدف سندینما فیمسلح تعر یروهاین یرا برا ییهاهدف

تصرف  بر دیشامل تأک یآن به اهداف نظام لیمنطقه باشد، تبد کیاقتدار در  ایطرف مقابل 

 .ردیپذیم انجامسطح  نیخاص در ا نیسرزم کی
   

 توانهای بازی جنگ راهبردی، این مفهوم را میها و مشخصهویژگی بندی ازبنابراین با جمع

و  یرسازیتصو ،یسازعبارت است از هرگونه مدل یجنگ راهبرد یبازگونه تعریف نمود که این

 ندیفرآ میمنظور ترسبه ،یاز جنگ در سطح راهبرد ینیع ای یصورت مجازبه یسازهیشب ای

 یهاگانی تیو هدا یزیراز طرح یبانیمنابع موجود در پشت ییافزاو هم یریکارگساختارمند به

افشردی ) اتیبر واقع یمبتن اتیفرض یبر مبنا ینظام اتیعمل یجنگ و صحنه یدرصحنه ینظام

ای نیروهامکانات  هیکل یریکارگبه یعبارت است از نحوه یجنگ راهبرد یباز .(0958 ،و همکاران

 یعمده، نحوه تیدرصحنه جنگ بوده که درآن مأمور یبه اهداف عال یابیدست یبرا نظامی

عمده در هنگام جنگ  یروهایو انتظارات از ن هاتیو حدود مسئول هایگان یو راهبرد یعملکرد کل

 باشدیم یدر سطح راهبرد یابیاجرا و ارز ،یآن شامل طراح یکه عناصر اصل شودیم نییتع

 (.0955)یاوری و اشراقی، 

ه سخن ب یجنگ راهبرد یباز یالگوطراحی  که در خصوصشده، زمانی برمبنای تعریف ارائه

 ،یجنگ در سطح راهبرد یباز ی)طراح یجنگ راهبرد یابعاد باز شود، بایستیمیان آورده می

جنگ  یباز هایها و شاخصمؤلفه و (یجنگ راهبرد یباز یابیارز تیجنگ و درنها یباز یاجرا
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از سوی دیگر، بازی جنگ در هر . نمودرا مشخص ده در هریک از سه مرحله یاد ش یراهبرد

باشد. به و عناصر اجرایی بازی جنگ میسازی، های اجرا، الزامات پیادهسطحی، متکی به روش

با  یمشخص شود و خبرگان قیصورت دقاهداف به دیجنگ با یباز تیموفق یبراعبارت دیگر، 

 سازمانیفرهنگ و هادها، ساختار، راهکنشمتفاوت درباره موضوع مدنظر مانند راهبر هایدگاهید

 .(0959پور، )علی حضورداشته باشند

لحاظ شکل  و از گرانیجنگ، تنوع باز یلحاظ سطح باز جنگ از یباز هایروشبطورکلی 

مستلزم ابزار  یجنگ قو یباز کیاستفاده از همچنین . (0950)مرادیان،  گرددیمشخص م یباز

نبرد را در زمان  یآمده از صحنهدستموجود و اطالعات به هایدهاست که بتواند دا یزاتیو تجه

امات شود. این الزکه تحت عنوان الزامات بازی جنگ از آن یاد می دینما لیوتحلهیاندک تجز اریبس

از  یانبیالزم جهت پشت زاتی،  افراد، تجهجنگ ی، کتابچه بازمناسب یکیزیمکان فعبارتند از: 

 ،یخود یروهایعنصر؛ ن چهار یجنگ دارا یباز. همچنین ...و  یهبردجنگ را یباز یهاگروه

 دهدیرا شکل م یباز طیها شراآن بیکه ترک است کنندگاندشمن )متجاوز(، داوران و کنترل

 .(0950و پرواس، خیش؛ 0958،افشردی و همکاران؛ 0950اشراقی و یاوری، )

گ در تمامی سطوح تاکتیکی، عملیاتی های ارائه شده در رابطه با بازی جنبندی از مدلجمع

ها دارای چرخه عمری ها و پروژهدهد که بازی جنگ نیز همانند سایر سیستمو راهبردی نشان می

توان به بصورت مستمر تکرار خواهد شد. در این رابطه میاست که فرایندهایی در این چرخه 

ن )مشخص کردن پشتیبا طراحی هایی چون،فرایند بازی جنگ کشور انگلیس اشاره نمود که گام

های قضاوت، )تنظیم و سناریو، روش توسعه طراح بازی جنگ(، ،یا نماینده مجاز، کارگردان بازی

 و پاالیش اعتبارسنجی، اجراء، سازی، آزمون و ...(فرآیندهای بازی جنگ، طرح تحلیلی، شبیه

 یحت گردد،ی)دوباره( بازم یحبه طرا ماًیمستق )اصالح( شیمرحله پاال نماید.را طی می )اصالح(

  (. 0011)بیگدلی و همکاران،  باشد یجزئ راتییاگر تغ

بازی جنگ ارائه  وسیلهبهسازی راهبردی ( نیز در مدلی که به منظور تصمیم2100) 0گوزتپ

طراحی بازی جنگ، کاربران، محیط بازی نموده است، اجزاء مدل بازی جنگ راهبردی را شامل، 

زارش در نظر گرفته است. در این مدل، محیط بازی جنگ به دو بخش کلی جنگ و خروجی و گ

ربر، های کاگزارشیابی روز زمین، موقعیتهای داخلی مدل )بندی شده است که شامل رویهتقسیم

داول )زمین، ج هاپایگاه داده( و گسترش سناریو، محاسبه موفقیت، فعالیت رزمیتولید سناریو، 

                                                           
1. Goztepe 
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 گرددمیجداول فرسایش، جداول سناریو( برد، جداول دکترین، شرایط موفقیت، دستور ن

(Goztepe, 2014). 

چرخه عمر ارائه شده است نیز  2100سری بازی جنگ راهبردی ارتش امریکا که در سال 

ای را در نظر گرفته است. این مدل که از دانشکده جنگ ارتش امریکا گزارش شده است مشابه

)بیان  موضوع بازی جنگ، تعریف بازی جنگ انتخابشامل،  فرایند چرخه عمر بازی جنگ را

، رتبطماجرای تحلیل ذینفعان، توسعه اهداف و سؤاالت مساله اولیه، پیشینه تحقیقاتی انجام شده، 

اط بیان نقشناسایی و مدیریت ریسک بازی،  ،تعیین خروجی بازیهای بازی، تعیین محدودیت

یبان طرح پشت  و تعریف بازی جنگ تصویب شده( ان،بازی به کارگرد تعریف خالصهعطف بازی، 

ریزی امکانات، تنظیم بازی جنگ، تهیه تجهیزات و لوازم، مدیریت )برنامه بازی جنگ

غذایی و استراحت، هماهنگ  هماهنگ نمودن الزامات امنیتی، برنامهکنندگان )بازیگران(، شرکت

راحی ط) طراحی بازی جنگ، ن بازی جنگ(و تهیه برنامه تمرینمودن پشتیبانی فناوری اطالعات، 

یست توسعه لطراحی ساختار بازی، تعیین الزامات بازیگران،  ،برنامه تحلیلی، تعیین نوع بازی

دهی تیم بازی جنگ، ارائه خالصه گزارش طراحی بازی جنگ بازیگران، تعیین الزامات تیم، شکل

 کنندگی، توسعه و تزریقتسهیل توسعه بازی جنگ )توسعه طرح قضاوت و به کارگردان بازی(،

 گزارش عملیاتی بازی جنگ بهسناریوها، توسعه دستورجلسه بازی جنگ، توسعه موارد بازیگران، 

بازی  تمرینکارگردان، توزیع مواد بازیگران، ارائه خالصه طرح عملیاتی بازی جنگ به کارگردان(، 

ورودی این گام، بازنگری و تمرین )استفاده از طرح پشتیبان و توسعه بازی جنگ به عنوان  جنگ

های فناوری اطالعات، خالصه طرح تسهیل و قضاوت، تنظمی و آزمایش سیستمدستورجلسه، 

، ریزیسازی برنامه، تنظیم و همگاماندازی و بررسی تسهیالت و ابزارها، مرور فرایندهای اداریراه

ریزی شده، شروع بازی برنامه)اجرای پشتیبانی  ، اجرای بازی جنگ(بازی جنگطرح نهایی شده 

، بازنگری بعد از جنگ، اجرای طرح قضاوت یا تسهیل، اجرای طرح تحلیلی، پایان بازی جنگ

 )تحلیل اطالعات و بینش بازی جنگ، ایجاد خروجی تحلیلی،   ارائه نتایج و گزارش خروجی، (عمل

، ذینفعان کلیدی به خروجی خالصهارائه نویس خروجی بازی جنگ، خروجی کارکنان، ایجاد پیش

 باشد. میانتشار نتایج بازی جنگ( 
 

 ی پژوهشهاپیشینه

ه سازد کهای تحقیقاتی انجام شده در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش روشن مینگاهی به پیشینه

عات پیشین به مقوله بازی جنگ و یا سناریوپردازی مبتنی بر تکنیک نظریه در برخی از مطال

از آینده مبهم در نظر پرداخته شده است. در این رابطه، رایط متفاوت ها جهت مواجه با شبازی
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انجام شده است به استفاده  آجا یمطالعات راهبرد( در پژوهشی که در 0952) و همکاران یفرقان

اند. هدف آنان در کشور پرداخته با داعش در شرق احتمالی مقابلهجهت  یجنگ راهبرد یبازاز 

ی احتمال ریمنطقه درگ ییشناساو  یو نارنج یدو کشور آب یهبردرا طیشناخت محاین پژوهش 

و  هویشده از ششناخت و اطالعات کسببوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به 

قبل )سه مرحله آنان در منطقه،  ریاخ یابتین هایو سوابق جنگ یریتکف هایستیعملکرد ترور

برای اجرای ی عملیات، و شروع تهاجم گسترده و سریع( سازی اجرااز درگیری، تهیه و زمینه

جهت  های الزمبینیها متصور شده است که مبتنی بر بازی جنگ، پیشعملیات توسط این گروه

 ه شده است.در زمان و مکان مناسب ارائتوسط نیروهای خودی العمل داشتن عکس

 هیعل یدامات کشور نارنجمقابله با اق یویسنار( در پژوهشی به تبیین 0952نصیرزاده )

ت تحقیق در دو وضعینتایج این جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر روش بازی جنگ پرداخته است. 

وضعیت یکم: حمله ( 0تشریح کرده است: کامل  صورتبهبه شرح زیر شیوه حمله و شیوه دفاع را 

هداف دریایی، حمله فارس، حمله هوایی به اهوایی به مراکز اقتصادی و نظامی در حاشیه خلیج

 هوایی به عمق خاک کشور آبی جهت انهدام اهداف اقتصادی نظامی با استفاده از مهمات هوشمند؛

؛ هاآناشغال  منظوربهراهبردی کشور آبی  بندرهای به جزایر و خاکآبوضعیت دوم: حمله ( 2

 .غرب بجنوی در خاکآباستفاده از جزایر و خاک یکی از کشورهای موتلفه برای حمله 

ی جمهوری اسالم هیمقابله با اقدامات داعش عل یویسنار( در پژوهشی به تبیین 0950فرقانی )

 ویسه سنار قیتحق نیدر اگیری از اصول بازی جنگ پرداخته است. با بهره در منطقه غربایران 

 انیدر بصورت کامل از سه حالت را به کیالزم در هر جیو نتا لیوتحلهیصورت کامل مورد تجزبه

 یویسنار( 2، کشور یغرب یداعش در مجاورت مرزها تی: فعال0شماره  یویسنار (0:است نموده

، 9شماره  یویسنار( 9، باشدیم تیوضع 9شامل  ویسنار نیاستقرار داعش در منطقه، ا :2شماره 

 .جمهوری اسالمی ایراننفوذ داعش به خاک 

 و در یمجاز یجنگ در فضا یباز یو چگونگ یستیچ( در پژوهشی به تبیین 0958لونی )

 نییتب( 0هدف را دنبال کرده است که عبارتند از:  پنجاین پژوهش پرداخته است.  سطح لشکر

 نییتب( 2ی، مجاز یجنگ در فضا یباز ی(افزارو سخت یافزارنرم) یهارساختیالزامات و ز

 هایروش نییتب( 9 ی،مجاز یجنگ در فضا یعناصر باز یدهو سازمان گرانبازی ها،رده

 یهاروش ن( تبیی0، یمجاز یجنگ در فضا یمدل مطلوب باز هاییژگیو نییو تع یسازمدل

جنگ  یو قواعد باز یباز یهاروش نییتب( 0ی، و مجاز یجنگ در فضا یو کنترل باز یابیارز
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 یزو استفاده از با یریکارگبهنتایج پژوهش در رابطه با هدف اول نشان داد،  .یمجاز یدر فضا

 درو  است یطیو مح یعموم ،یفن یهارساختیمستلزم دارا بودن ز ،یمجاز یجنگ در فضا

افزار نرم ،یاطالعات یهاجنگ، بانک افزارسازینرم عامل، سامانه افزارنرممستلزم  ی،افزارنرم نهیزم

در  جنگ چه بازی در رابطه با هدف دوم نتایج روشن ساخت، سامانه .باشدیو ... م امیتبادل پ

 )گردان، تیپ، لشگر و...( کنندهمختلف شرکت هایرده یدارا یستیبا ،یمجاز ای یقیحق یفضا

 یقیحق یدرواقع شامل همان عناصر فضا یمجاز یجنگ در فضا بازی . همچنین عناصرباشد

 یباز تیریبنام مد هاینهتوسط ساما ،یمجاز یجنگ در فضا یعناصر باز دهیو سازمان شوندیم

 یجنگ در فضا یاز مدل مطلوب باز یمنظور اصلنتایج هدف سوم نشان داد،  .ردیپذیانجام م

 شیآزما یبرا ییداشته و مبنا یشده است که جنبه واقع یکیتاکت طیمح کی جادیا ،یمجاز

 فیوظا یمجاز یدر فضانتایج هدف چهارم گویای آن است که  .باشد یمختلف نظام یهاطرح

مقررات و دستورات مربوط به  یجنگ، بر مبنا یباز یهاتیو قضاوت وضع یابیمربوط به ارز

و  یابیارز های. روشباشندیجنگ م یباز یاانهیمتجاوز، به عهده سامانه را یروهایو ن نیتمر

 یضان تفاوت که فیبا ا باشد،یم یکیتاکت ناتیموردنظر در انواع تمر یهاکنترل مطابق با روش

همچنین نتایج هدف پنجم نشان  دارد. ازیمربوطه را ن زاتیو آموزش و تجه باشدیحاکم م یمجاز

دوطرفه  ایهستند و  طرفهکی ای، (گرانیباز) کنندهشرکت هاینظر طرف از یکیتاکت ناتیتمر داد

 .آزاد ایشده هستند و کنترل ای زینظر کنترل اقدامات ن و از

 "یریدرگ ایتقابل، مهار و  :رانیمواجهه با ا "پژوهشی با عنوان  2118رند در سال  اندیشکده

همچون  یدارد، موضوعات رانیبا ا ییبه موضوع روبرو یسند که نگاه جامع نیا انجام داده است.

شده  مسائل مطرح ریو سا رانیا یتوان نظام ،یاهستهبه سالح  یابیدست یبرا رانیا یهازهیانگ

 و مشکالت موجود نوشته دهایتهدو  رانیبا مضمون حمله به ا ییویسنار یینها یهااست. در بخش

رارگرفته ق لیمورد تحل انیم نیدر ا یستیونیصه میو نقش رژ رانیحمله به ا یامدهایشده است و پ

 شده است.

جنگ ضد  یباز"پژوهشی را با عنوان  2109در سال  کایامر ییایدانشگاه جنگ درهمچنین 

 "انهیسال یالمللنیب نیضد م شیرزما" تیتالش در جهت تقوبه منظور  "ییایردریو ضد ز نیم

در جهت شرکت  یو آمادگ کایامر ییایدر یرویناوگان پنجم ن تیو منطقه مأمور فارسجیدر خل

 یآمادگ یچگونگ( 0؛ جنگ در سه شکل یباز ییگزارش نها هیو ته یالمللنیب شیرزما نیدر ا

( 2 ،کایامر متحدهاالتیمرکز ا یفرمانده تیدر منطقه مأمور یروبنیم یالمللنیب شیجهت رزما

شکاالت و رفع ا یروبنیم یالمللنیب شیائتالف در رزما یروهاین انیو م روین نیارتباط ب تیتقو

 ، انجام داده است.یروبنیم ندهیآ شیرزما یزیرمالحظات مربوط به طرح( 9، و گذشته شیرزما
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جنگ ارتش آمریکا به ای تحقیقاتی در دانشکده ( نیز در مطالعه2100اندرسون و همکاران )

اند و راهکارها و پیشنهادهایی برای نیروهای نظامی روسیه پرداخته -بررسی آینده روابط آمریکا

مندی از روش بازی جنگ راهبردی، اند. در این پژوهش تالش شده است با بهرهآمریکا ارائه داده

شود. در نهایت در این  به تبیین سناریوهای محتمل از آینده روابط آمریکا و روسیه پرداخته

( آمریکا بایستی رویکرد 0نظر گرفته شده است:  پژوهش چهار سیاست کلی برای کشور آمریکا در

( 2مسکو را به رسمیت بشناسد. ماهیت رقابتی تغییر داده و مشارکتی خود نسبت به روسیه را 

ن را رقی و اوکرایسیاست کالن آمریکا بایستی بطور واضح موضع خود در قبال روسیه، اروپای ش

ای ها و نفوذ منطقهرابطه با رقابت در ایدهسیاست آمریکا بایستی روسیه را در ( 9مشخص نماید. 

 2100و  2102در سال  یدو چرخه انتخابات مل دیمتحده با االتیا استیس (0به چالش بکشد. و 

 .ردیرا در نظر بگ

 های پیشین در دوه تمرکز پژوهشدهد کهای تحقیقاتی باال نشان میبندی از پیشینهجمع

(، 0952(، نصیرزاده )0952مانند فرقانی و همکاران )ها حوزه کلی بوده است. برخی از پژوهش

دانشگاه جنگ ( و 2100اندرسون و همکاران )و یا مطالعات انجام شده توسط (، 0950فرقانی )

ید بر سناریونویسی برای با تأک، 2118رند در سال  و اندیشکده 2109در سال  کایامر ییایدر

اند از ابزار بازی جنگ جهت ارائه محتمل آتی طرف مقابل، تالش نمودهمواجه با اقدامات 

پرداخته و به طراحی های مناسب نیروی خودی در هر یک از سناریوهای طراحی شده العملعکس

نند لونی ما همچنین محدود پژوهشگرانیو تمرین رزمایش در سامانه بازی جنگ بپردازند. 

و اصول و قواعد بازی ها ها، ابزارها، روشنیز به چیستی و ماهیت بازی جنگ و مؤلفه (0958)

 اند.پرداخته در رده لشگر و فضای مجازی جنگ

جامع و در سطح راهبردی به موضوع تدوین  صورتبه هاپژوهشکدام از یچهبا این حال، در 

یرنده همه ابعاد قدرت دربرگهای جنگ آینده، حنههای راهبردی صبازی جنگ راهبردی و سناریو

و توالی  هاتیعدم قطعها شناخت مناسبی درباره اند تا بتوان مبتنی بر آنملی، نپرداخته

 شدهارائهدست آورد. از سوی دیگر، سناریوهای  های جنگ آینده بهرویدادهای ممکن درصحنه

اساسی در اهداف، عوامل کلیدی و های ی خارجی به علت وجود تفاوتمراکز پژوهشتوسط 

از  هرچندیم به اهداف جمهوری اسالمی ایران نیستند، تعمقابلها های مدنظر آنپیشران

برداری اجرای این تحقیق بهره درروندها های تدوین سناریو آنهایی از ادبیات و روشبخش

نگ های بازی جها و شاخصگردیده است. بنابراین تحقیق حاضر با توجه به اکتشاف ابعاد، مولفه
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در سازی بازی جنگ های پیادهو همچنین احصاء الزامات و عناصر اصلی بازی جنگ و ارائه روش

از نوآوری در قلمرو موضوعی و مکانی برخوردار   ،در ارتش جمهوری اسالمی ایرانسطح راهبردی 

 باشد.می
 

 شناسی پژوهشروش

ارتش  یجنگ راهبرد یباز یالگو یبارسشششنجو اعت یطراحاز آنجاکه پژوهش حاضشششر در پی 

پژوهش، اجرای  راهبرد نظرو از هدف، کاربردی  منظراز  باشد بنابراینمی رانیا یاسالم یجمهور

 هادادهاین پژوهش از حیث روش گردآوری  حالدرعینباشد. می علّی -توصیفی از نوع اکتشافی

سناد و مدا ایمطالعات کتابخانه روشبه دو  صاحبه )و میدانی  رک()مطالعه ا ستفاده از ابزار م با ا

 زُمرهدر  انجام شدهنوع داده، پژوهش  منظراست. از  شده انجام و پرسشنامه( ساختاریافته نیمه

 رهیافتاین  نیزمقطع زمانی  جهت ازشششود. بندی میدسششته کمی( -آمیخته )کیفیهای پژوهش

 .استعی های تک مقطاز نوع پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی

 ح، شامل خبرگان حوزه بازی جنگ در سطبرای مشارکت در فرآیند مصاحبهجامعه آماری 

  هایی چون، گذراندنویژگیباشند که دارای میبا حداقل مدرک کارشناسی ارشد نیروهای مسلح 

 یقاتیتحق هایگروه در ، مشششارکتجنگ بازی حوزه در مقاله و کتاب داشششتن، جنگ بازی دور

شنا با مفاه یاتیعمل یهاگانیدمت در خ ،جنگ یباز   ریگینمونه اند.ی بودهسیونویسنار میو آ

 02انجام و تعداد ها نظری دادهتا سرحد اشباع  با رویکرد هدفمند قضاوتی برای انتخاب خبرگان

شده(نفر از خبرگان  سلح )مبتنی بر معیارهای یاد  سایی و  حوزه بازی جنگ در نیروهای م شنا

صا شدنددر فرآیند م شارکت داده  سلح نفر از 2 شامل که حبه م   نفر از 2 ،ستاد کل نیروهای م

شگاه عالی دفاع ملینفر  0 ،ستاد آجا ستاد آجا،نفر  2، دان شگاه فرماندهی و  شگاه  2 دان نفر دان

همچنین جامعه آماری برای  باشششند.می نفر نداجا 0نفر پیشششکسششوتان آجا، و  2، )ع(امام حسششین

های عملیات، اطالعات و طرح معاونت نیمسئول، شامل ر مرحله کمی پژوهشتوزیع پرسشنامه د

و برنامه در سششتاد کل نیروهای مسششلح، سششتاد آجا، سششتاد نیروهای سششه گانه و قرارگاه پدافند 

ستاد آجا، و ،االنبیاءخاتم شگاه فرماندهی و  شگاه عالی دفاع ملی، دان سین دان شگاه امام ح  ع()دان

س یاراکه حداقل داند بوده شنا شد یمدرک کار شنا با حوزه، ار سازمانی  گاهیو جا بازی جنگ آ

از آنجاکه تعداد جامعه آماری  .که تعداد آن در جدول زیر ارائه شده است باشندمی یراهبرد 00

با مشششخصششات یاد شششده محدود بوده اسششت بنابراین تالش شششده اسششت به روش سششرشششماری، 

 .آوری گرددها جمعزیع و دادهنفر تو 02 تمامی ها در بینپرسشنامه
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 ( جدول توزیع جامعه آماری1جدول )

 جامعه آمار نیرو سازمان/ نام یگان/ ردیف

 9 معاونت عملیات ستاد کل 0

 9 معاونت طرح و برنامه ستاد کل 2

 9 معاونت اطالعات ستاد کل 9

 9 معاونت عملیات آجا 0

 9 معاونت طرح و برنامه و امور مجلس آجا 0

 9 معاونت اطالعات آجا 2

 2 نیرو و قرارگاه پدافند 9معاونت عملیات  8

 2 نیرو و قرارگاه پدافند 9برنامه معاونت طرح و  0

 2 پدافند قرارگاهنیرو و  9معاونت اطالعات  5

 9 دانشگاه عالی دفاع ملی 01

 0 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 00

 9 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 02

 02 مع کل جامعه آماریج
 

گونه که در باال نیز اشششاره شششد، از آنجاکه این پژوهش برای بار نخسششت در پی تبیین همان

های الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسشششالمی ایران بوده ها و ششششاخصابعاد، مؤلفه

 مدارک مرتبطو مطالعه عمیق اسناد روش است، در نتیجه به منظور اکتشاف عناصر یاد شده، از 

و همچنین مصششاحبه عمیق با خبرگان حوزه بازی جنگ در نیروهای مسششلح بهره گرفته شششده 

دسشششتیابی به چارچوب نظری پژوهش، ابزار اسشششت. بنابراین پس از مطالعه اسشششناد و مدارک و 

صاحبه سؤال طراحی و از م صاحبه مبتنی بر پنج  سب به م سخی منا شد پا سته  شوندگان خوا

شاف عناسؤاالت ارائه  ر الگوی بازی جنگ راهبردی، در گام بعدی صنمایند. همچنین بعد از اکت

وی بر رانجام شده های احصاء شده از تحلیل محتوا مبتنی بر شاخص ،به طراحی ابزار پرسشنامه

پرداخته شد و  ،شوندگان و متون احصاء شده از مطالعه اسناد و مدارکهای بیانی مصاحبهعبارت

بود به روش های عملیاتی متغیرهای پژوهش دربرگیرنده شششاخص که الی سششؤ 08پرسشششششنامه 

 گردید. آوریها جمعو داده توزیع جامعه آماری سرشماری در بین
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صاحبهکیفی های داده وتحلیلیهتجز صل از م شده از مطالعه  حا صاء  با خبرگان و متون اح

سناد و مدارک انجام ( 2112) 0الرک و براونک یاشش مرحلهاتیک( تِممحتوا ) به روش تحلیل ا

منظور به ،احصششا شششده از پرسشششششنامه کمی هایداده گردیده اسششت. همچنین، تجزیه و تحلیل

سنجی ابعاد، مؤلفه شاخصاعتبار شده برای الگوی بازی جنگ راهبردی، بهها و  سایی  شنا  های 

 است. شده انجام Smart- Pls 3افزار تحلیل عامل تأییدی در نرم روش

محتوایی و مبتنی بر نظر خبرگان تأیید گردیده اسششت. سششؤاالت مصششاحبه به روش  روایی

و قابلیت  2نتایج مصشششاحبه و تحلیل تماتیک از معیار مقبولیتبرای اطمینان از روایی همچنین 

کنندگان در شششرکت های بازنگری توسششطروش از مقبولیت افزایش اسششتفاده شششد. جهت 9تأیید

صاحبه بهره شد. هم ستبه طبقات پایانی، مرحله در تأیید مچنین برای قابلیتبرداری   به آمدهد

شارکت از نفر سه شد و تأیید بازبینی منظوربه اولیه کنندگانم شنهادی نکات و برگردانده   پی

افزایش سششطح پایایی سششؤاالت مصششاحبه نیز تالش گردید که سششؤاالت بدون  برای گردید. اعمال

شوند و  یگونه ابهامهیچ صاحبهطراحی  سه نفر از م شوندگان در دو بازه زمانی مختلف از تعداد 

ای هسؤاالت در زماندرک یکسانی از  شوندگانو روشن گردید که مصاحبهسؤاالت پرسیده شد 

یایی  مختلف دارند. در عین حال، یانی روند کدگذاری عبارتپا روش  بهمصشششاحبه نیز های ب

ه مصاحب سهتعداد ، گرفتهانجامهای از بین مصاحبه ،. در این راستانجام گردیدا کدگذاری مجدد

 نتایج. شششدندتوسششط پژوهشششگران کدگذاری  روز 00دو بار در فاصششله زمانی  هرکدامبرگزیده و 

است  شدهمحاسبهدرصد  00 به نزدیک کدگذاری مجددمیزان پایایی  روشن ساخت،( 2جدول )

 د.نمایرا مشخص می انوسط پژوهشگرت بیانی هایکه قابلیت اعتماد فرآیند کدگذاری عبارت
 ( محاسبه پایایی بازآزمون )شاخص ثبات(2جدول )

 ردیف
عنوان 

 مصاحبه

تعداد کل 

 کدها

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

نتیجه پایایی 

 بازآزمون

0 IN2 25 09 9 20/05 درصد 

2 IN7 20 00 9 00 درصد 

9 IN11 20 02 0 80/00 درصد 

 درصد 01/08 01 92 02 کل
 

                                                           
1. Clarck & Brun 
2. Credibility 
3. Confirmability 
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مه،  کهپسدر ادا فه ازآن عاد، مؤل نگ راهبردی ارتش  یهاششششاخصها، و اب بازی ج الگوی 

اج اسششتخردر مرحله نخسششت )کیفی(  جمهوری اسششالمی ایران مبتنی بر تحلیل محتوا )تِماتیک(

پرداخته شد گیری در ساختار پرسشنامه های اندازههریک از مدل های، به تبیین شاخصگردید

 .سؤالی شکل گرفت 08پرسشنامه و ساختار 

  0انعکاسشششیگیری مدل اندازه سشششهاز  الگوی راهبردی ارائه ششششده در این پژوهشبطورکلی، 

ست. شکیل یافته ا سی در نرمهای اندازهپایایی مدل ت بر مبنای دو  Smart-PLSافزار گیری انعکا

ارزیابی  2یایی مرکبها( و پاپذیر )پایایی معرفششششاخص یا معیار، پایایی متغیرهای مششششاهده

گیری انعکاسی، مدلی همگن و دارای پایایی گردد. طبق گفته محققان در صورتی مدل اندازهمی

شاهدهها میمعرف شد که قدرمطلق بارهای عاملی هریک از متغیرهای م پذیر متناظر با متغیر با

برای  8/1ر باالی (. همچنین مقادی0555، 9باشد )هولند 0/1پنهان آن مدل دارای حداقل مقدار 

گیری انعکاسششی های اندازهسششازگاری درونی مدل دهندهنشششان ،و آلفای کرونباخ (CRشششاخص )

 (.2100، 0باشد )هایر و همکارانمی
 گیری انعکاسی پژوهشهای اندازهپایایی مدل آزمون (3)جدول 

 بار عاملی گویه کرونباخ CR مؤلفه ابعاد الگو

 

 008/1 002/1 اهداف
Q1 822/1 

طراحی 

بازی 

جنگ 

 راهبردی

Q2 500/1 

Q3 809/1 

 820/1 001/1 سناریو

Q4 890/1 

Q5 881/1 

Q6 298/1 

Q7 828/1 

 882/1 009/1 بانک اطالعات

Q8 812/1 

Q9 812/1 

Q10 201/1 

Q11 820/1 

Q12 208/1 

                                                           
1. Reflective Model 
2. Composite Reliability 
3. Hulland 
4. Heir et al 
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 بار عاملی گویه کرونباخ CR مؤلفه ابعاد الگو

 082/1 090/1 هامدل
Q13 802/1 

Q14 020/1 

Q15 022/1 

 880/1 090/1 هاروشقوانین و 

Q16 005/1 

Q17 800/1 

Q18 820/1 

Q19 000/1 

 802/1 028/1 ساختارها
Q20 208/1 

Q21 825/1 

Q22 800/1 

 852/1 855/1 کنندگانمشارکت
Q23 859/1 

Q24 880/1 

Q25 829/1 

 800/1 802/1 تحلیل گران

Q26 228/1 

Q27 825/1 

Q28 852/1 

Q29 812/1 

اجرای 

بازی 

جنگ 

 راهبردی

 000/1 092/1 کارگردان بازی جنگ

Q30 885/1 

Q31 205/1 

Q32 882/1 

Q33 220/1 

Q34 000/1 

Q35 898/1 

Q36 810/1 

Q37 880/1 

Q38 000/1 

 000/1 050/1 اجرای بازی جنگ طراح

Q39 201/1 

Q40 220/1 

Q41 089/1 

Q42 812/1 

Q43 251/1 

Q44 881/1 
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 بار عاملی گویه کرونباخ CR مؤلفه ابعاد الگو

Q45 221/1 

Q46 028/1 

 000/1 051/1 اجرای بازی گرلیتحل

Q47 002/1 

Q48 881/1 

Q49 200/1 

Q50 805/1 

Q51 005/1 

Q52 222/1 

Q53 280/1 

Q54 880/1 

 001/1 008/1 بازی دهندهتوسعه

Q55 889/1 

Q56 810/1 

Q57 800/1 

Q58 002/1 

Q59 855/1 

Q60 200/1 

Q61 802/1 

Q62 800/1 

Q63 805/1 

Q64 810/1 

Q65 800/1 

Q66 200/1 

Q67 200/1 

Q68 280/1 

 801/1 805/1 آمایش گر بازی

Q69 810/1 

Q70 802/1 

Q71 820/1 

Q72 000/1 

Q73 800/1 

 Q74 000/1 820/1 000/1 مدیر دانشی بازی
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 بار عاملی گویه کرونباخ CR مؤلفه ابعاد الگو

Q75 092/1 

Q76 010/1 

 890/1 020/1 ناظر فرماندهی
Q77 009/1 

Q78 021/1 

Q79 050/1 

 810/1 889/1 مات فنیخد
Q80 882/1 

Q81 098/1 

Q82 829/1 

ارزیابی 

بازی 

جنگ 

 راهبردی

 819/1 851/1 ارزیابان فرایند بازی
Q83 818/1 

Q84 200/1 

Q85 090/1 

 880/1 801/1 داورانئتیه
Q86 599/1 

Q87 251/1 

 

پذیر در رای هریک از متغیرهای مشششاهدهب آمدهدسششتبهبارهای عاملی  مطلق قدر ازآنجاکه

 52/0باالی  Tباششششد و همچنین کلیه بارهای عاملی دارای مقادیر می 0/1( بیش از 9جدول )

سطح  صد معنادار می 50بوده و در  شند، بنابراین پایایی معرفدر و تمامی متغیرهای  تأییدها با

شاهده شاخص )گردند. همچنین مقادیحفظ می پژوهش پذیر در مدلم و آلفای کرونباخ ( CRر 

ی پایای تأییداست که نشان از  شده ارائه( برای هریک از متغیرهای مکنون پژوهش 9در جدول )

 ( دارد.8/1گیری )با توجه به مقادیر باالی های اندازهمرکب مدل

؛ روایی به دو ششششیوه PLS-Smartافزار گیری انعکاسشششی در نرمروایی مدل اندازههمچنین 

)بارکلی و  گیردمورد ارزیابی قرار می )واگرا یا بیرونی( 2و روایی تششششخیصشششی)درونی(  0اهمگر

شده )0500) 0(. فرنل و الرکر0550، 9همکاران ستخراج  سط واریانس ا ( را به AVE( معیار متو

اند. گیری انعکاسی پیشنهاد دادهمدل اندازه )همگرا( عنوان شاخصی برای سنجش اعتبار درونی

دهد. حداقل دهنده خود را نشان میهای نشانص میزان همبستگی یک سازه با شاخصاین شاخ

                                                           
1. Convergent validity  
2. Discriminant Validity  
3. Barclay et al 
4. Fornell & Larcker 
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 01اسششت و بدین معنا اسششت که متغیر پنهان مورد نظر حداقل  0/1عدد  AVEمیزان شششاخص 

 نماید.پذیرهای خود را تبیین میدرصد واریانس مشاهده

ست که  سی را دراندازه روایی تشخیصی یا واگرا، توانایی یک مدلاین در حالی ا  گیری انعکا

پذیرهای موجود در مدل پذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سشایر مششاهدهمیزان افتراق مششاهده

سازه یا معیار فورنلمی سطح  صی در  شخی الرکر بهره -سنجد. در این پژوهش از آزمون روایی ت

د غیرهای پنهان، بایگرفته شششده اسششت. طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسششه با سششایر مت

شد، تا بتوان گفت متغیر پنهان پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده شته با پذیرهای خودش دا

شده  ستخراج  صالحات آماری جذر میانگین واریانس ا صی باالیی دارد. در ا شخی مدنظر روایی ت

(√AVEستگی آن متغیر پنهان با متغی شتر از حداکثر همب پنهان  رهای( هر متغیر پنهان باید بی

 (.0500دیگر باشد )فرنل و الرکر، 
 گیری انعکاسیهای اندازهروایی همگرا و تشخیصی مدل ( آزمون4جدول )

گ 
جن

ی 
باز

ی
رد

هب
 را

ی 
یاب

رز
ا

گ
جن

ی 
باز

 

ی 
باز

ی 
جرا

ا

گ
جن

 

ی 
اح

طر

گ
جن

ی 
باز

 

 متغیرهای مکنون

 پژوهش

  
 

 

AVE=  021/1  

√AVE= 800/1  
 طراحی بازی جنگ

  
AVE=  202/1  

√AVE= 001/1  
090/1  اجرای بازی جنگ 

 
AVE=  022/1  

√AVE= 802/1  
010/1  081/1  ارزیابی بازی جنگ 

AVE=  220/1  

√AVE= 800/1  
002/1  011/1  009/1  بازی جنگ راهبردی 

( برای هریک از متغیرهای 0در جدول ) AVEاز آنجاکه مقادیر محاسبه شده برای شاخص 

ناب 0/1مکنون پژوهش از عدد  یان نمود که هریک از متغیرهای راین میباالتر اسشششت، ب توان ب

 اند و در نتیجه رواییپذیر خود تبیین گردیدهمکنون پژوهش بخوبی توسششط متغیرهای مشششاهده

گیری انعکاسششی پژوهش تأئید گردیده اسششت. همچنین از آنجا که مقادیر های اندازههمگرا مدل

آن متغیر با سششایر متغیرهای پنهان ( برای هر متغیر پنهان، از همبسششتگی AVE√قطر اصششلی )

های انعکاسششی موجود در مدل بیشششتر بوده اسششت، بنابراین روایی تشششخیصششی هریک از مدل
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ست. اندازه ده های پژوهش پرداخته شدر ادامه به تحلیل یافتهگیری انعکاسی نیز تأئید گردیده ا

 است.
 

 های پژوهشتجزیه و تحلیل داده

 بخش کیفیهای یافته

ما ید، در این پژوهش گونه یان گرد که در فراگرد اجرای پژوهش ب  لیوتحلهیتجز براینه 

است که شامل  شده استفاده (اتیکتِم) محتوا ، از روش تحلیلمصاحبه از حاصل های کیفیداده

برای شناسایی  در این راستا باشد.( می2112) ای تحلیل تِم کالرک و براونفرآیند شش مرحله

در ابتدا ، های الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، و شاخصهاابعاد، مؤلفه

بندی و در گام نخسشششت پس از چندین های بیانی حاصشششل از مصشششاحبه را جمععبارت انمحقق

)مرحله اول؛  ندها، آشششنایی نسششبی از آنان کسششب نمودور شششدن در دادهمرحله مطالعه و غوطه

بندی ه دوم تالش شششد تا به اسششتخراج مفاهیم در طی فرآیند مقولهها(. در مرحلآشششنایی با داده

شود و در ادامه به کدگذاری مفهومعبارت شود های بیانی پرداخته  ستی پرداخته  ها به روش د

هشای بیشانی از بین عبشارت درمجموع)مرحلشه دوم؛ کشدگشذاری اولیشه(. در طی این فرآینشد 

 ج گردید و کدگذاری آنان صورت گرفت.عبارت استخرا 005شوندگان، تعداد مصاحبه

باشد تالش گردید تا با بررسی کدهای در مرحله سوم که بنام کدگذاری گزینشی معروف می

 08به هریک از مفاهیم و حذف مفاهیم مشابه، ناقص و نامرتبط با موضوع، تعداد  شدهدادهاولیه 

ستجوی تم سوم؛ ج صاء گردد )مرحله  شی اح حله چهارم با انجام بازبینی ها(. در مرمفهوم گزین

بندی مفاهیم گزینشی )بر اساس محتوا و مجدد در بین کدهای گزینشی، تالش شد تا به دسته

ها(. در این راسششتا تعداد های فرعی پرداخته شششود )مرحله چهارم؛ بازبینی تِمظاهر( در قالب تِم

ی اعمال رفت و برگشتی در دهی شد. در مرحله پنجم نیز محقق با اجرامورد تِم فرعی شکل 00

ستهمیان تِم سطح باالتر )تِمبندی آنان در مقولههای فرعی، در پی د صلی( برآمد. در های  های ا

ستا تِم ستهکلی تِم 9های فرعی در قالب این را بندی گردیدند. در ادامه با بازبینی ماهیت و تر د

ناممحتوای هریک از تِم به  نان پرداهای اصشششلی،  خته ششششد )مرحله پنجم؛ تعریف و گذاری آ

شامل ارائه گزارش نهایی میگذاری تِمنام شم؛ ها(. مرحله پایانی تحلیل تِم نیز  ش شد )مرحله  با

 است. شده ارائه( 0)دهی( که نتایج در جدول گزارش
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 آجا یجنگ راهبرد یباز یالگوهای مفهومی ( دسته5جدول )

شرح تِم 

 اصلی )ابعاد(

 شرح تِم فرعی

ها(ؤلفه)م  

 شرح مفهوم گزینشی

ها()شاخص  

 یباز یطراح

جنگ 

 یراهبرد
 

 اهداف

 شفاف باشد کامالً

 دقیق و چگونگی و راه و مسیر بازی را روشن کند

 اطالعات کامل را در اختیار بازیگران قرار دهد

 ویسنار

 روشن و شفاف باشد

 کند یباز ریدرگ میصورت مستقجنگ به یباز گرانیباز

 نداشته باشد رندیگیمیی که بازیگران هامیتصماثری غالب بر 

 زیستیتخریب محیط سناریوی سایبری دشمن،جنگ نوع سناریوی 

 روشن باشد ...هارپ، سناریوی تلفیقی

 بانک اطالعات

 

 فراهم باشد رندگانیگمیتصماطالعات کامل 

 ی در دسترس مشخص باشدروهایناطالعات 

 ی نیروهای داخلی مشخص باشداهیتوانمند

 شرایط فیزیکی و محیطی صحنه رزم روشن باشد

 اثرات فنی و تخصصی بازی جنگ شفاف باشد.

 هامدل

 الزم را داشته باشد یریپذانعطاف

 نداشته باشد رتیمغا رمنتظرهیشده غ اتخاذ یهامیتصمبا 

به صورت ساده  را قابل فهم و هامیتصمو  هادادهریاضی  صورتبه

 ترجمه کند

 هاو روش نیقوان

 ردیقرار گ داوران اریمشخص و واضح در اخت

 ردیقرار گ  لگرانیتحل اریمشخص و واضح در اخت

 انجام دهند روشن باشد خواهندیم گرانیکه باز ییکارها

 باشدانجام دهند روشن  توانندینم گرانیکه باز ییکارها

 ساختارها

 باشد صورت واضح روشنبه یازمانارتباطات س و ساختار 

 وظیفه وجود نداشته باشددر انجام یرتیمغا

 هر فرد در ساختار شفاف شده باشد فهیوظ

 کنندگانمشارکت

 شدروشن با تیمسئول کیجنگ به تفک یکننده در بازشرکت یاعضا

 تخصص روشن باشد کیجنگ به تفک یکننده در بازشرکت یاعضا

 ی الزم را دیده باشندهاآموزش جنگ یکننده در بازشرکت یاعضا

 ارائه کند یلیگزارش تحل یباز انیبعد از پا یباز گرلیتحل
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شرح تِم 

 اصلی )ابعاد(

 شرح تِم فرعی

ها(ؤلفه)م  

 شرح مفهوم گزینشی

ها()شاخص  

 تحلیلگران

 کندمسائل و مشکالت برپاکننده مشخص 

 کندپاسخ  مناسب فراهم  کیدستورالعمل اهداف  یبرا

 فراهم کند یاصد بازبه  مق کنانیباز نشیدهی منسجم از بسازمان

 یباز اجرای

جنگ 

 یراهبرد

 یکارگردان باز

 انجام دهدپروژه  یکارها و انجام تمام یزیربرنامه، دهیسازمان

 تنظیم کندجنگ  یبازو مقاصد اهداف مشترک  دستورالعمل

 کند یهمکار یباز با برپاکنندگان یباز کارگردان

ازی بمیانی  ریزی ابتدایی وبرنامه هایاجالس کارگردان بازی در

 کند یها را رهبرشرکت و آن جنگ 

و  شرکت ریزی نهایی یازی جنگ برنامه هایاجالس کارگردان بازی در

 کند یها را رهبرآن

ها را شرکت و آن ازی جنگ بتوسعه  هایاجالس کارگردان بازی در

 کند یرهبر

 هم کندرا فراگروه  موزشکارگردان بازی زمینه آ

اصل ح نانیاطم سیبه رئ هاشرفتیاز گزارش پبازی  گرلیهمراه تحل به

 دکن

 کندرا به برپاکننده ارائه بازی جنگ را  و خالصه اجرا گزارش

 یباز یطراح اجرا

 کندیشرکت م یتوسعه باز در

 کندمدیریت میبرپاکننده است  دییکه مورد تأ یباز مقاصدطراح بازی 

را  یمسائل و اهداف و مقاصد باز ها،دستورالعمل تیبا خالق یازطراح ب

 کنددر اجرای بازی  مدیریت می مناسب یبا طراح

اطمینان حاصل  یگروه در طول فاز طراح یتمام اعضا از همکاری

 کندمی

 اطمینان حاصل کند یباز گرلیحلت تیز حمای اطراح باز

 کندیآن را مشخص م فیو وظا هیرا ته یسند طرح باز یباز طراح

 کندیم یرا رهبر یباز یطراح ندیفرا

ا ر یپس از باز لیاز تحل یبانیپشت یبرا گرلیتحل ازیموردن موارد

 کندیم ییشناسا

 یباز گرلیتحل

 کیمسائل و مشکالت برپاکننده را در  یباز انیبعد از پا یباز گرلیتحل

 کندارائه  یلیگزارش تحل

 کنددستورالعمل اهداف پاسخ فراهم  یبرا
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شرح تِم 

 اصلی )ابعاد(

 شرح تِم فرعی

ها(ؤلفه)م  

 شرح مفهوم گزینشی

ها()شاخص  

 ،مربوط است یبه مقاصد بازکه  کنانیباز نشیمنسجم از ب دهیسازمان

 کندیمتهیه 

 کندیارائه م تجزیه و تحلیل طرحاز داده و  یامجموعه گرلیتحل

 کندیم یرا رهبر یباز لیتحل یطراح ندیفرا

 کندیم ییشناسارا  یباز داتیداده تول یآورجمع ندیفرا

 کندمیشرکت  یتوسعه باز در

 دهدیرا آموزش م لیوتحلهیگروه تجز یاعضا

 یدهنده بازتوسعه

 

 حاصل کند نانیاطم یاجرا بودن باز از قابل

 کندی را فراهم میباز یاجرا یبرا ازیابزار مناسب و موردن

 کندیم ییبرپاکننده را شناسا ازیموردن موارد

 کندیشرکت مریزی اولیه بازی جنگ جلسه برنامهر د

 کندیم شرکتریزی میان مدت بازی جنگ جلسه برنامهدر 

 کندیشرکت مریزی نهایی بازی جنگ جلسه برنامهدر 

 کندیمشرکت  ریزی بازی جنگجلسه توسعه برنامه در

 کندیم یرا رهبر کنانیباز داتیتول شناسایی

 کندیم یرا رهبر کنانیباز داتیلتوسعه تو

 کندیم یرا رهبر کنانیباز داتیتول شیآزما

 یهمکاری جنگ آوری بازدهندگان شبکه در توسعه فنتوسعه با

 کندیم

 یرارا ب وتریکامپ یهاستگاهیو ا یوتریکامپ یهاشبکه لوازم مورد نیاز

 کندیعلم فراهم م ریمد

 کندیم یا رهبرر یباز شیآزما یندهایفرا

 کندیشرکت م یداور شیدر آزما

 یگر بازشیآما

به هدف را  کنانیباز دنیرسیی در اجرا یهاتیتمام فعال یتمسئول

 کندفراهم می

 کندی میبرپاکننده همکار یهابا تمام آژانس

 کندبه هدف پشتیبانی می کنانیباز دنیرسرا در جهت  هاتیتمام فعال

 کندیم تیریرا مد کنانیبرگشت باز یندهایفرا

 کندمی یهمکار دانشی ریبا مد
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شرح تِم 

 اصلی )ابعاد(

 شرح تِم فرعی

ها(ؤلفه)م  

 شرح مفهوم گزینشی

ها()شاخص  

 یباز یدانش ریمد

 کندی جنگ را نظارت و اجرا میانتقال اطالعات در طول باز ندیفرا

 کندرا برقرار می کنانیباز یبندسامانه طبقه

 کنانیباز یهابر اساس نقش های مورد دنیازدسترس بودن دادهاز قابل

 کنداطمینان حاصل می

 یناظر فرمانده

 کندرا هدایت و نظارت می ویتوسعه سنار

 و کسب اطالعات الزم را بر عهده دارد یبا جامعه اطالعات ارتباط

ر گشیو به آما کندیهماهنگ م یاز باز یبانیپشت یرا در راستا گروه

کمک  یباز یاجرا یالزم برا لیوسا دیو تول یزیردر برنامه یباز

 کندیم

 یخدمات فن

 کندفراهم میافزار افزار و نرمسخت لیاز قبی باز یفنمسائل 

ا یی ردئویصدا، اجالس و ر،یتصو ی جنگ از قبیل باز یفن ارتباطات

 کندفراهم می

 یاتیعمل ریچندمنظوره و تصو یصفحات لمس ی از قبیلسازهیشب

 شودرا شامل می مشترک ارتباطات

 یباز یابیارز

 جنگ

 راهبردی

 ندیفرآ ابانیارز

 یباز یاجرا

 کنددر پایان بازی جنگ از شیوه اجرای بازی جنگ گزارش تهیه می

 دکنفرماندهی گزارش می مراتبسلسلهاشکاالت اجرای بازی جنگ به 

 کندفرماندهی گزارش می مراتبسلسلهنقاط قوت بازی جنگ  به 

 یباز داوران ئتیه

و استفاده از نظرات متخصصان بازی جنگ  ک گذاشتنبه اشترا از

 کندیمحاصل  اطمینان

در اجرا بودن طرح قابلو از  یدر سند طرح باز یطرح داوراز ثبت 

 گردد حاصل نانیاطم یدر طول باز رسیدن به هدف

  

الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش دهد که ( نششششان می0در جدول ) اتیکنتایج تحلیل تِم

اسالمی ایران از سه بُعد اصلی شامل، طراحی بازی جنگ، اجرای بازی جنگ و ارزیابی جمهوری 

مؤلفه، بُعد  0بُعد طراحی بازی جنگ از  ،بازی جنگ راهبردی تشششکیل یافته اسششت. در این بین

مؤلفه  00و جمعاً کل الگو از  مؤلفه 2، و بُعد ارزیابی بازی جنگ از مؤلفه 0بازی جنگ از  اجرای

شکیل ی شاره نمود که تعدادت ستی ا ست. در نهایت نیز بای الگوی بازی شاخص برای  08 افته ا

 .احصاء گردیدجنگ راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
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 بخش کمیهای یافته

های الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری ها، و ششششاخصابعاد، مؤلفهپس از اسشششتخراج 

)مرحله کیفی( احصششا گردید، در بخش دوم پژوهش  تکتِمایکه از مرحله تحلیل  اسششالمی ایران

سشنامه ابزار پر مبتنی بر و تحلیل عامل تأئیدیبا استفاده از رویکرد  اعتبارسنجی اجزاء مدلبه 

گیری بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسششالمی الگوی اندازهبه این منظور، پرداخته شششد. 

و بر مبنای ضششرایب بتا و معادالت رگرسششیونی  طراحی گردید Smart-PLS 3افزار در نرم ایران

معیارهای آزمون مدل  یطورکلبهسششنجیده شششده اسششت.  عناصششر مدلچند متغیره، روابط بین 

ضریب تعیین ) شاخص  شامل؛  سیر )بتا( و ( متغیرهای مکنون درون2Rساختاری  ضرایب م زا، 

 نیکویی برازش ( یا ششششاخص افزونگی و ششششاخص2Qبین )معناداری آن، ششششاخص ارتباط پیش

(GOF )تحلیل ( خروجی گرافیکی 2( و )0(. در شششکل )2115و همکاران،  0باشششند )هنسششلرمی

مربوط به ضششرایب بتای مسششیر و اعداد معناداری بین  Smart-PLS 3افزار در نرم عامل تأییدی

  گذاشششتهبه نمایش  الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسششالمی ایرانعناصششر هریک از 

 است. هشد

 

                                                           
1. Henseler 
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 رانیا یاسالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگونمودار ضرایب بتای مسیر ( 1شکل )
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 رانیا یاسالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگو ( نمودار اعداد معناداری2شکل )

 

ضریب تعیین ) شاخص  شاخص ( برای متغیر مکنون درون2Rهمچنین مقادیر مربوط به  زا، 

شاخص نیکویی برازش2Qبین )یشارتباط پ شاخص افزونگی و  ( ارائه 2در جدول )( GOF) ( یا 

 گردیده است.
 های ارزیابی مدل ساختاری پژوهششاخص (6)جدول 

 (GOF)شاخص  (2Qشاخص ) (2R)شاخص  متغیرهای مکنون

 --- 020/1 005/1 طراحی بازی جنگ

 --- 008/1 022/1 اجرای بازی جنگ

 --- 952/1 221/1 ارزیابی بازی جنگ

 905/1 092/1 220/1 الگوی بازی جنگ راهبردی
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زا مدل مربوط به متغیر درون (2R)نماید که ضششریب تعیین ( مشششخص می2نتایج جدول )

ضمن میمی توجهیقابل( در حد الگوی بازی جنگ راهبردیپژوهش ) شد. در  توان بیان کرد با

 های( توسشششط متغیرالگوی بازی جنگ راهبردی) زادرصشششد تغییرات متغیر درون 22 بربالغکه 

( در مدل ریزی، اجرا، و ارزیابی بازی جنگ راهبردیگانه مدل ششششامل طرحسشششه ابعادزا )برون

بل توجهی گردد که مقدارمفهومی پژوهش تبیین می مقادیر مثبت  حالدرعینباششششد. می قا

دهد نشان می (2( در جدول )2Q)زا برای شاخص افزونگی متغیرهای مکنون درون شدهمحاسبه

  باشششد.زای پژوهش برخوردار میبین متغیر درونکه، مدل سششاختاری از کیفیت الزم برای پیش

سبهمقدار  همچنین ساختاری پژوهش به میزان GOF) شدهمحا سبه  905/1( برای مدل  محا

 باشد.گردیده است که بیانگر عملکرد کلی قوی مدل ساختاری پژوهش می

زا موجود در زا و برونا توجه به ضششرایب بتای مسششیر بین متغیرهای مکنون دروندر ادامه ب

حاصل  مجزا شکل بهروابط بین عناصر مدل برای مدل ساختاری پژوهش و مقادیر معناداری که 

 .است شدهپرداخته( 8در جدول ) نتایج تحلیل عامل تأییدیگردیده است، به بررسی 
 آزمون تحلیل عامل تأییدی الگوعناداری مربوط به ضرایب بتا و مقادیر م (7)جدول 

 مسیر
 مقدار بحرانی

(T) 

 ضریب مسیر

(β) 

 سطح معنادار

(P) 

 نتیجه

 %5در سطح 

 تأیید 111/1 852/1 018/00 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح اهداف

 تأیید 111/1 092/1 202/00 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح سناریو

 تأیید 111/1 005/1 021/00 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح بانک اطالعات

 تأیید 111/1 020/1 092/02 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح هامدل

 تأیید 111/1 858/1 092/0 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح هاروشقوانین و 

 تأیید 111/1 220/1 000/02 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح ساختارها

 تأیید 111/1 250/1 210/09 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح کنندگانکتمشار

 تأیید 111/1 805/1 908/02 ی   راهبرد جنگ یباز یطراح تحلیل گران

 تأیید 111/1 222/1 000/5 ی   راهبرد جنگ یباز اجرای کارگردان بازی جنگ

 جنگ یباز اجرای طراح اجرای بازی جنگ

 ی   راهبرد
 تأیید 111/1 800/1 892/5

 تأیید 111/1 852/1 150/09 ی   راهبرد جنگ یباز اجرای اجرای بازی گرلیتحل

 تأیید 111/1 811/1 522/0 ی   راهبرد جنگ یباز اجرای بازی دهندهتوسعه

 تأیید 111/1 200/1 100/20 ی   راهبرد جنگ یباز اجرای بازی شگریماآ

 تأیید 111/1 801/1 000/00 ی   راهبرد جنگ یباز اجرای زیمدیر دانشی با
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 مسیر
 مقدار بحرانی

(T) 

 ضریب مسیر

(β) 

 سطح معنادار

(P) 

 نتیجه

 %5در سطح 

 تأیید 111/1 000/1 080/5 ی   راهبرد جنگ یباز اجرای ناظر فرماندهی

 تأیید 111/1 000/1 008/09 ی   راهبرد جنگ یباز اجرای خدمات فنی

 تأیید 111/1 505/1 800/00 ی   راهبرد جنگ یباز ارزیابی ارزیابان فرایند بازی

 تأیید 111/1 590/1 980/5 ی   راهبرد جنگ یباز ارزیابی داورانئتیه

 تأیید 111/1 051/1 525/08 ی   راهبرد جنگ یباز الگوی  طراحی بازی جنگ

 تأیید 111/1 202/1 902/0 ی   راهبرد جنگ یباز الگوی اجرای بازی جنگ

 تأیید 111/1 052/1 880/9 ی   راهبرد جنگ یازب الگوی ارزیابی بازی جنگ

 

 یطراح"دهد که در خصوص بُعد آزمون تحلیل عامل تأییدی نشان میهای یافته یطورکلبه

که  T  رو مقداآمده دستبه 0/1تر از کوچککه Pvalue (111/1 ) با توجه به مقدار ،"جنگ یباز

+ است، 051/1که و جهت آن β مقدار نینو همچ + قرار دارد52/0و  -52/0در خارج از بازه 

جنگ  یباز یالگو نیجنگ از عناصر مؤثر تدو یباز یطراح یورود یهاها و مؤلفهشاخص

های این بُعد نیز از الگوی بازی جنگ ها و شاخصاند. همچنین کلیه مؤلفهشدهشناخته  یراهبرد

 اند.راهبردی حمایت نموده

 اجرای"دهد که در خصوص بُعد مل تأییدی نشان میهای آزمون تحلیل عاهمچنین، یافته

که  T ر آمده و مقدادستبه 0/1تر از کوچککه Pvalue (111/1 ) با توجه به مقدار ،"جنگ یباز

+ است، 202/1که و جهت آن β مقدار و همچنین + قرار دارد52/0و  -52/0در خارج از بازه 

 یجنگ راهبرد یباز یالگو نیعناصر مؤثر تدو جنگ از یباز اجرای یورود یهاها و مؤلفهشاخص

های این بُعد نیز از الگوی بازی جنگ راهبردی ها و شاخصاند. همچنین کلیه مؤلفهشدهشناخته 

 اند.حمایت نموده

دهد که در خصوص بُعد های مربوط آزمون تحلیل عامل تأییدی نشان میدر نهایت، یافته

آمده و دستبه 0/1تر از کوچککه Pvalue (111/1 ) داربا توجه به مق ،"جنگ یباز ارزیابی"

+ 052/1که و جهت آن β مقدار و همچنین + قرار دارد52/0و  -52/0که در خارج از بازه  T ر مقدا

جنگ  یباز یالگو نیجنگ از عناصر مؤثر تدو یباز ارزیابی یورود یهاها و مؤلفهاست، شاخص

های این بُعد نیز از الگوی بازی جنگ ها و شاخصه مؤلفهاند. همچنین کلیشدهشناخته  یراهبرد

 اند.راهبردی حمایت نموده
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 و پیشنهادها گیرینتیجه

مبتنی  رانیا یاسششالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگو طراحی هدف بااین پژوهش 

شی آمیخته )کیفی ست.  شده انجام کمی( -بر پژوه شان داد کها   نتایج بخش کیفی پژوهش ن

طراحی شششامل؛ دارای سششه بُعد کلی  رانیا یاسششالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگو

عد  بازی جنگ راهبردی بوده اسشششت. در این بین، بُ یابی  بازی جنگ و ارز بازی جنگ، اجرای 

فه نده مؤل نگ راهبردی در برگیر بازی ج هدافهایی چون، تبیین طراحی  نار، ا نک ، ویسششش با

بازی جنگ  ، و تحلیلگرانکنندگانمششششارکت، سشششاختارها، هاو روش نیقوان، هامدل، اطالعات

شامل مؤلفهراهبردی می شد. همچنین بُعد اجرای بازی جنگ راهبردی  کارگردان هایی چون، با

سعهی، باز گرلیتحلی، باز یطراح اجرای، باز ش ریمدی، گر بازشیآمای، دهنده بازتو ی، باز یدان

نده ما بازی جنگ راهبردی دو گردد. می یخدمات فنی، و ناظر فر یابی  عد ارز حال، بُ در عین 

( الگوی 9در ششکل ) .ششودرا ششامل می یباز داوران ئتیهی و باز یاجرا ندیفرآ ابانیارزمؤلفه 

 ارائه شده است. رانیا یاسالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یبازنهایی 

سوی دیگر،  سالم یجمهور ارتش یجنگ راهبرد یباز یالگوپس از ارائه از  ، تالش رانیا یا

گردید در بخش دوم )کمی( به اعتبارسششنجی الگو مبتنی بر روش تحلیل عامل تأییدی پرداخته 

های مربوط ها و شاخصکلیه ابعاد، مؤلفهکه  روشن ساخت( 8جدول )نتایج در این رابطه شود. 

سالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگوبه  شتهم ر، حمایت الزرانیا یا اند و ا از الگو دا

 .اندبا توجه به بارهای عاملی بدست آمده، بخوبی از الگوی ارائه شده پشتیبانی نموده

 یجنگ راهبرد یباز یالگواگرچه در تحقیقات پیشین به شکل جامع به ارائه در عین حال، 

 بود، با این های آن پرداخته نشدهها و شاخصو تبیین ابعاد، مؤلفه رانیا یاسالم یارتش جمهور

های این رهیافت سششازگاری داشششته و پشششتیبان نظری حال، نتایج برخی از پژوهشششگران با یافته

شده در مدل پژوهش می صر ارائه  شد. عنا  یمدل باز، اجزاء (2100گوزتپ  ) به عنوان نمونه،با

و گزارش  یجنگ و خروج یباز طیجنگ، کاربران، مح یباز یرا ششششامل، طراح یجنگ راهبرد

همچنین، مدل بازی جنگ عمومی ارائه شده در راهنمای بازی جنگ ارتش  در نظر گرفته است.

مسشششتمر ششششامل های بازی جنگ از یک چرخه عمر انگلیس نششششان از آن دارد که تمامی مدل

سنجی و پاالیش تبعیت میگام سعه، اجراء، اعتبار صر های طراحی، تو سوی دیگر، عنا نمایند. از 

فرایند چرخه عمر بازی جنگ راهبردی ارتش امریکا این پژوهش با اجزاء  ئه ششششده در مدلارا

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 

 تا حدود زیادی سازگاری دارد. خروجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رانیا یاسالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز یالگو( 3شکل )

 

 سازی اجرای عملیات( در مطالعه خود تهیه و زمینه0952) و همکاران یفرقاندر عین حال، 

شرق احتمالی مقابلهجهت  یراهبردجنگ های بازی را به عنوان یکی از گام شور  با داعش در  ک

برگیرنده دو بُعد طراحی و اجرای بازی جنگ راهبردی در الگو ارائه شده در اند که در نظر گرفته

 یو چگونگ یسششتیچ( نیز در پژوهشششی که به تبیین 0958این پژوهش اسششت. همچنین لونی )

ی هارساختیالزامات و ز نییتبپرداخته است به  و در سطح لشکر یمجاز یجنگ در فضا یباز

سخت یافزارنرم) ضاج یباز ی(افزارو  سازمان گرانبازی ها،رده نییتبی، مجاز ینگ در ف  یدهو 

مدل  هاییژگیو نییو تع یسششازمدل هایروش نییتبی، مجاز یجنگ در فضششا یعناصششر باز

 یجنگ در فضششا یو کنترل باز یابیارز یهاروش نی، تبییمجاز یجنگ در فضششا یمطلوب باز
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ض یو قواعد باز یباز یهاروش نییتبی، و مجاز ست که برخی مجاز یاجنگ در ف ی پرداخته ا

 یالگوهای احصششاء شششده برای های اشششاره شششده در این تحقیق، منطبق بر ابعاد و مؤلفهاز مؤلفه

سالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز های مورد تأکید در باشد. همچنین مؤلفهمی رانیا یا

جهت  یمادگآ یچگونگ در خصشششوص 2109در سشششال  کایامر ییایدانششششگاه جنگ درپژوهش 

ی بازی جنگ ضد مین و ضد زیردریایی دارای سازگاری زیرمالحظات مربوط به طرحو  شیرزما

 باشد.های ابعاد طراحی و اجرای بازی جنگ راهبردی آجا میبا برخی از مؤلفه

های ارائه شده برای مدل راهبردی بازی جنگ که ها و شاخصبنابراین مبتنی بر ابعاد، مؤلفه

سایر مدلی هااز یافته شتیبانی نظری  ست و همچنین پ صاء گردیده ا  های ارائهاین رهیافت اح

ان تورهای دیگر و یا تحقیقات پیشین از عناصر بدست آمده در مدل میهای کشوشده در ارتش

گیری نمود که اجرای مدل راهبردی بازی جنگ در سه سطح طراحی، اجراء و ارزیابی که نتیجه

ها نیز بر آن تأکید شششده اسششت، وهای راهبردی ارائه شششده در سششایر حوزهتقریباً در تمامی الگ

شکیل می شکل )خاص خود می شود که هر گام دارای اجزاءت شد که در  سیم گردیده 9با ( تر

ست. در عین حال، اگرچه اجزای کلی مدل )طراحی، اجراء و ارزیابی( به عنوان گام صلی ا های ا

باشششد، با این ح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی مطرح میچرخه عمر بازی جنگ در تمامی سششطو

شکل صر  سطح راهبردی ارتباط دارد. حال برخی از عنا صرفاً به  سوی دیگر، دهنده هر بخش  از 

تفاوت دیگر در ماهیت کارکردی مدل اسششت که در مدل بازی جنگ راهبردی، اهداف نظامی از 

ها بر آن مبنا طراحی، اجراء و و سایر گامکشور استخراج شده و سناریوها اهداف سیاسی کالن 

ر ت و دعملیاتی بر مبنای منطقه عملیاگذاری در بازی جنگ شوند، درحالی که هدفارزیابی می

   باشد.از آن منقطه مرتبط می سطح تاکتیکی به بخش خاصی

شنهادهایی برای پیاده شده در این پژوهش، پی سب    یوالگسازی در ادامه مبتنی بر نتایج ک

 شود:ارائه می رانیا یاسالم یارتش جمهور یجنگ راهبرد یباز

 معاونت عملیات آجا:الف( 

( مسئولیت فاز طراحی بازی جنگ را به عهده دارد و در خصوص  اجرای بازی جنگ راهبردی 0

در نیروها بازی جنگ را براساس مراحل تدوین و ارائه شده اجرا تا از عملی بودن مراحل بازی 

 حاصل گردد. جنگ اطمینان

المللی که های بازی جنگ ارائه شده بازی جنگ دوطرفه و بازی جنگ بین( با توجه به روش2

های  ارتش جمهوری اسالمی ایران دارد، زمینه الزم را در جهت بیشترین کاربرد را در رزمایش

 اجرای آن فراهم کند.
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جاد مدیریتی تحت عنوان بازی . با همکاری معاونت طرح و برنامه و بودجه آجا نسبت به ای9  

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.

 معاونت تربیت و آموزش آجا:ب( 

های بازی جنگ ارائه شده به ویژه در زمینه تدریس بازی جنگ با ایجاد خصوص روشدر  (0

در جهت  افسری آجا و دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش هایدانشگاههای آموزش در کارگاه

 سازی بازی جنگ راهبردی نظارت نمایند.بومی

 هایفعالیت هفته یک بر مشتمل ایدوهفته رسمی بازی جنگنیمه دوره در خصوص اجرای (2

و  افسری هایدانشگاه برای روزه 15رسمی دوره یک به های میدانیفعالیت هفته یک و نظری

 نظارت نمایند. دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 

 معاونت فنآوری آجا:پ( 

های نرم افزاری و با توجه به مراحل اجرای بازی جنگ راهبردی نسبت به تهیه زیر ساخت 

زم  جهت تسهیل و فراهم شدن بازی جنگ با معاونت عملیات آجا و دافوس آجا   افزاری السخت

 .همکاری و خدمات فنی الزم را ارائه نمایند

 معاونت طرح و برنامه و بودجه آجا:ت( 

در خصوص تشکیل ساختاری تحت عنوان مدیریت بازی جنگ در معاونت عملیات آجا همکاری 

 نمایند.

ه نموده که اگرچه در این پژوهش تالش گردید به ارائه ابعاد، در پایان نیز بایسشششتی اششششار

شاخصمؤلفه شده در یجنگ راهبرد یباز یالگوهای ها و  سالم یارتش جمهور بومی    رانیا یا

سششازی بازی جنگ پرداخته شششود، با این حال ضششروری اسششت سششایر عناصششر تأثیرگذار در پیاده

جنگ  یباز هایروشی، و جنگ راهبرد یصر بازعنای، جنگ راهبرد یالزامات باز راهبردی اعم

سالمی ایران بومی یراهبرد سطح ارتش جمهوری ا سازی گردند که به دلیل محدودیت نیز در 

 گردد.در قلمرو موضوعی و زمانی پژوهش، انجام آن به سایر محققان آتی پیشنهاد می

 قدردانی

 یاری رساندند، کمالکه ما را در فرایند انجام این پژوهش  اساتید و خبرگانی ،فرماندهانلیه کاز 

 تشکر و قدردانی را داریم.
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