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ان مسئلهیب
الَّذِینَاللَّهِ سَبِیلِ فِیقاتِلُواوَ : فرمایدمیمومنانبهجنگوتهدیدمقامدرکریمقرآن

شماباهکسانیکباخداراهدر: الْمُعْتَدِینَیُحِبُّالاللَّهَإِنَّتَعْتَدُواالوَمْ کیُقاتِلُونَ
. داردنمیدوستراارانکتجاوزخداوندهکننماییدتجاوزحدازونیدکنبردجنگندمی
جهادخیزندمیبرشمایدشمنوجنگبههکآنانباهکاستنیاآیهمختصرریتفس

)190بقره،هکمبارسوره. (ندارددوستراارانکستمخداهکدینباشارکستمنیکلدینک
اینازحاکییکموبیستقرنآغازینهايسالدرمنطقهکشورهايکلیمالحظات

بیمازکشورهاازبسیاريدارند،امنیَتیشدیدنگرانیمنطقهکشورهايکهاست
،اندکردهمنعقدايمنطقهفرابزرگهايقدرتبابلندمدتامنیتیهايپیمانهمسایگان،

ایندرراخودنفوذوحضورطالییفرصتاینازاستفادهباهمبزرگهايقدرت
دارايایراناسالمیجمهوريپیرامونیمحیطدلیلهمینبه. انددادهگسترشکشورها

دربعضیونظامیتهدیداتقالبدرهاآنازبرخیکهاستتهدیداتازوسیعیطیف
بهاست،اقتصاديوالکترونیکجنگاطالعاتی،سیاسی،فرهنگی،تهدیداتچارچوب

.باشدمیآیندهجنگراهبردهايتدویندنبالبهمقالهایندرمحققدلیلهمین
ایراناسالمیجمهورياست،مرکزياقتدارفاقدالمللبیننظامساختارکهشرایطیدر
ءارتقاباراخودبازدارندگیقدرتوامنیَتبایستیخودیاريطریقازشرایطیچنیندر

جديتهدیداتوهادغدغهبهتوجهبا. بپردازدقدرتتولیدبهداخلیساختارهايقابلیت
درصحنهمتعددمتغیرهايوجودوکنونیجهانپرشتابتحوالتمنطقه،درموجود
همهگرفتننظردرباوایراناسالمیجمهورينظامبرتأثیرگذارالمللیبینوداخلی
بهدستیابیپیدرکهداردمیآنبرراماخارجی،وداخلیتهدیداتوهاچالشمسائل،
نیهمبه. نماییمجستجوراآنبهرسیدنراهکارهايوبودهبازدارندگیودفاعیقدرت

فقدانهمچنینوندهیآجنگالگوهايدرابهامقیتحقنیایاصلمسئلهلیدل
) هیبریدي(ترکیبیهايجنگاجرايبرتأکیدباندهیآیاحتمالجنگيراهبردها

وفیبازتعرآینده،احتمالیجنگالگويوماهیتدرابهامبه این مفهوم که .باشدمی
سبب شده است که عوامل مهمی در تدوین راهبردهاي را ندهیآجنگمجددیمهندس

:ازعبارتندکههستندمؤثرهاجنگخرد و کالن این 
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یملقدرتيهامؤلفههم افزاییدرنظامیانوسیاستمدارانبینمؤثرهماهنگی- الف
.ندهیآجنگدردفاعيبرا
.آیندهاحتمالیجنگهايیژگیووماهیت،یچگونگازمناسبيتصویرساز-ب
آیندهاحتمالیجنگدربحرانبروزوراهبرديغافلگیريسازيیخنث-ج)
.عملیاتصحنهمدیریتوفرماندهیدر ممانعت از بروز نقصان- د
کشور،دفاعینیازهايبهپاسخچرخهجديجلوگیري از آسیب-ر

برتأکیدباندهیآیاحتمالجنگالنکيراهبردهانیتدو«هدف اصلی این پژوهش 
از جمله؛ تدوین راهبردهاي خرد و ايیژهواست که محورهاي » ترکیبیجنگاجراي

کالن جنگهاي ترکیبی و همچنین سناریوهاي محتمل این نوع جنگ در آینده را تبیین 
يبه این پرسش اساسی پاسخ دهد که راهبردهاکندیمحقق تالش بنابراین م.کندیم
چیست؟ و از چه ترکیبیجنگاجرايبرتأکیدباندهیآیاحتمالجنگالنک

بهره جست؟توانیمابله با این نوع جنگهاقسناریوهایی براي م
قیتحقاتیادب

يهـاتیـقابلیـیافزاق هـمیـه از طرکه است، یمحور و فناورپاشناختیجنگ«: 1ندهیجنگ آ
بـه صـورت ياهکو شـبییایال جغرافیسيهادر صحنهیو اشراف اطالعاتیتیامن- یدفاع

ننـده کریگرمحور و غافـلیات تـأثیعملین جنگ، نوعی. اردیگیانجام میناهمطراز و ائتالف
يرویـاز نیبـزرگ و اسـتفادة حـداقليهام قدرتیرمستقیم و غیه با مداخلۀ مستقکاست 

دشـمن و يسـت راهبـردکمنظـور شبـهیو فروملـیفرامليهاگروهيریارگکبا بهینیزم
» شـودیاجرا میطیمحستیو زی، نظامي، اقتصادیاسی، سیفرهنگيهارساختیزينابود
)25:1393اران،کد و همی(رش

گردد. این هاي به هم پیوسته اجرا میجنگی است که به صورت رشته: 2جنگ دومینویی
صورت نامنظم ها ممکن است مانند یک رشتۀ زنجیر به هم پیوسته باشند و یا بهرشته

ن یشیدر هر صورت اجراي یک حلقه منوط به اجراي حلقۀ پبه هم پیوسته باشند. 
عبارتی چنانچه بستگی به تحقق حلقۀ آتی دارد؛ بهیاست و موفقیت حلقۀ کنون

)12: 1395. (کالنتري، شودیماجرا نشود، جنگ از حالت دومینویی خارج ياحلقه

1 -Future war

2. Domino
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متعـارف، نـامنظم و نامتقـارن اسـت ياز ابزارهـایبکیبا تریجنگ: 1جنگ ترکیبی (هیبریدي)
در دسـترس يابزارهااز همۀ یر دولتیا غییگر دولتیبازیکشامل استفاده یبکیجنگ تر

شـور هـدف اسـت. کدر یثبـاتیجاد بیبا هدف ايو اقتصادی، نظامی، اطالعاتیکپلماتید
به طور همزمان تحت یمنظم و نامنظم قابل توجهيروهایه نکاست یجنگیبکیجنگ تر
)Huber, 2014: 45(نند.کیرزم ميواحدیفرمانده

ص ياقدامات و تخصيمجموعهنش يبلند مدت سازمان و گزهايهدفن ییتع:2راهبرد
)chandler،1992:7(. ن اهداف استيبه ایابیدستيالزم برامنابع 

ابزارهايومقدوراتمنابع،کارگیريبهوفرایند طراحی بلندمدت توزیع:راهبردنیتدو
)1393:14افشردي،(دفاعی اهدافتأمینبراي)قدرت ملی(ملی

ينظریمبان
حسن . (رودیمبه کارنمونهایمدلالگو،به عنوانکهيچیزیعنیم یپارادا

نگرشويرکفچارچوبیکباشد-یمتبکممترادفهکمیپارادا) 156:1390،یگیب
حوزهدرمیپارادا. استآنقالبدرماردیکروورفتارنحوهومختلفموضوعاتبهیلک

اغلبهایمپارادا. استيراهبرديزیبرنامه رومسائلحليبراییالگوراهبرديتیریمد
رییتغزمانگذشتبانیبنابرادهند،نشانراقتیحقازیسطحقادرندونبودهاملک
محدودیخاصطیشرابهایومنسوخیقبلمیپارادادیجدمیپاراداظهورباوکنندیم
وهم پوشانییکدیگرباهایمپارادانیاازیبعض) 115: 1391،یانیدانش آشت. (شوندیم

زینندهیآجنگدرریاخيهاجنگبرعالوهلیدلنیهمبهدارند،فراوانیكمشترنقاط
خصوصدریفَرگشتاییاملکتهايیهنظریلکبه طور. آیدیمعملبهاستفادهآناز

ایوجنگلکشرییتغهکنیاآنوهستندكمشتروجهیکيداراندهیآجنگ
وخیتاردرمهمعطفنقاطبراساسوینیوکتندیفرایکیطراجنگياجرایچگونگ
یاملکتهینظرسهامروزینظاماتیادبدراساساً. دهندیمقراریبررسمورديبشرتمدن

:Fitzgerald,1994. (استمطرحندهیآجنگخصوصدریاصل : ازعبارتندهایهنظرنیا)76

1 - Hybrid War

2 - Strategy
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بههايبندم یتقسنیاتمام.چهارمدورهجنگوسومموججنگچهارم،نسلجنگ
)6:1387نجم،يمحمد. (شودیمختمآنهايیژگیووندهیآجنگهايیمپارادافیتعر

ندهیجنگ آهايیژگیو
ن اسـت تهاجمـات در کـمم: «فرمایدیمفرماندهی معظم کل قوا، در خصوص جنگ آینده 

تـر باشـد و لـذا دهیـچین اسـت پکالدفع نباشد و ممح و روباز و سهلین صریچننینده، ایآ
هـايیژگیو)29/06/1369، )یالعال(مدظلهي اخامنهامام (»الزم است.يمان قویو ایدگیچیپ

و متوسط عبارتند از:یفضعنده در سطح قدرت برتر، یجنگ آيو راهبردیعموم
،یتیامنيدهایبا تهدینظاميدهایتهدمتقابل يرگذاریو تأثیدگی، درهم تنییافزاهم- 1
،استقرار دور)تهاجم دور از انتظار،،سازيیمخفقدرت ب،ی(فربااليریقدرت غافلگ- 2
ا،ین و دریفضا، هوا، زمانات گسترده در کبا توجه به امیاشراف اطالعات- 3
،شدن جنگ)یشیز از فرسایوتاه (گرکز در زمان کات پُرشدت و متمریعمل- 4
،رسطح، فضا و هوا)ی(سطح، زان کا و بُعد میات از نظر جغرافیعملیگستردگ- 5
محور بودن،وري افن- 6
،ییرویات مخصوص چند نیه بر عملکیت- 7
،جنگییایجغرافۀصحنتیالیگسترش و س- 8
،سخت)همینرم و ن- (سختهايتوانمندق یتلف- 9

ز ثقل دشمن،کو مرايراهبردهاييتوانمندحمله به - 10
،يارسانهو يمجازيگسترده با استفاده از فنون فضایات روانیعملاز یريگبهره- 11
،اتیعمليزمان اطالعات و زمان اجراۀاهش چرخک- 12
،ماها و مهمات)یاهش هواپک(هاسالحشدن هوشمندو یريگهدفش دقت یافزا- 13
جنگ،یسطوح راهبردي، عملیاتی و راهکنشیکینزد- 14
،یو راهکنشیاتی، عمليات در سطوح راهبردیعملیزمانهم- 15
شور مقابل،کز بر نقاط ثقل و ستون فقرات کبا تمررمحور یتأثیات نظامیعمل- 16
،دورایستایی جنگ آینده- 17
،بلندمدت)يهاو هدفيدئولوژی(ابودن یآرمانويمحورارزش- 18
بودن،یهپامردم- 19
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)،ینیزميرویاز نیه بودن (استفاده حداقلیه و هواپایاپایدر- 20
،یمذهب- یط قومیدر محیو فروملیفراملیستیتروريهاگروهاستفاده از - 21
،یتیامنيهاشرکتو استفاده از توان سازيیخصوص- 22
)،یمحور بودن (با استفاده از علوم شناختشناخت- 23
بودن،ناهمطراز- 24
بودن،نابرابر- 25
،بودنمحوریتقابل- 26
،یقدرت مليهامؤلفهو هايتوانمندج یبس- 27
)24:1393اران،کد و همی(رشاتیا و نوع عملهدیط تهدیمتنوع شدن مح- 28

(هیبریدي)یبکیجنگ تريهایژگیو
،یر دولتیو غیمنظم و نامنظم دولتيروهایعمده نحضور عناصر- 1
د یـنش و افـق دیـبیـکيه در مسائل مختلـف داراکي: افراد1یچند وجهیفرمانده- 2

جاد اجماع هستند،یت اینند ظرفکیه مشخص مکیاهدافيهستند، برا
بـه یابیدسـتيبـرایدوره زمـانیکمختلف در يات در فضایاقدام همزمان: اداره عمل- 3
مختلف،يات در فازهایعمليع به جایرات الزم و سریتاث
دان نبرد،یمنابع داخل و خارج ميریارگکبا بيزی: سازمان رزم و طرحريچند بعد- 4
)12:1394. (یارندي،يت رهبردکعدم تقارن و مشار- 5

(هیبریدي)یبکیتريهاجنگیخیق تاریمصاد
تنام،ینگ در جنگ وکتینامنظم ويروهایبا نیتنام شمالیب ارتش وکیتر- 1
ا در جنگ با ناپلئون،یشور اسپانکيهایکب ارتش منظم انگلستان با چرکیتر- 2
،ینامنظم اعراب در جنگ با عثمانيروهایارتش انگلستان با نيروهایب نکیتر- 3
رد) کـشمرگان ی(سپاه بدر و پیر بومی، نامنظم غیمنظم، نامنظم دولتيروهایب نکیتر- 4

در هشت سال دفاع مقدس،
ستا، جنـگ ینامتقارن، جنگ بدون مرز، جنگ دوراکنامنظم، جنیابتیب جنگ نکیتر- 5

1- Leadership
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ه،یدر جنگ سوریاسیس
. یبــیدر جنــگ لیاســیســتا، جنــگ سینــامنظم، جنــگ دورایابتیــب جنــگ نکیــتر- 6

)12:1394(یارندي،

هیبریدي)(یبیترکجنگ یابزار نظام
و نیروهاي ویژه،ياحرفههايیستترور، پهپادها- 1
،يارسانه، جنگ سایبري و جنگ یکترونکجنگ ال- 2
،روزکيهاموشکو )2یدنتتر(يار هستهیک غیبالستيهاموشک- 3
ــگ- 4 ــاپاجن ــل، هیفض ــاهواره، ماهوارهی(تس ــد م ــاحات ض ــابرات SIGINTوSARيه ، مخ

ــاهواره ــاميام ــا، ماهوارهینظ ــاو ماهوارهیجاسوســيه ــاع موشــيه ــدي و )کیدف . (زه
)150:1395کالنتري،

تحقیقمفهومی مدل: 1شمارهشکل
یشناسروش

) انجـام يمـوردايزمینـهو یلـیتحل-یفیختـه (توصـیبه روش پـژوهش آمقین تحقیا
توصـیفی يپارامترهـایابی (پیمایش) و هاي زمینهرویکرد کمی از روشدر ده است. یگرد

نـوع پـژوهش لـذا ، باشـدمیگراتصـمیمو ياربردکـج پـژوهش ینتا.استفاده شده است
1400تـا سـال 1389، از سـال یق از نظـر زمـانیقلمرو تحقاست.ياربردک-ايتوسعه
ن یـاطالعـات ا. باشـدمیران یـج.ا.ايایـ، شـامل جغرافیانک. از نظر مباشدمیيدیخورش

)» یو تخصصیعلمياتابخانهک(كاسناد و مداریبررس«و » یدانیم«ق از دو روش یتحق



1395پائیز2شماره اول،سالپژوهی دفاعی،آیندهفصلنامه150

ع دو یـمحتـوا و توزیـیپرسشـنامه از روش روایـین روایـیتعيبراشده است. يگردآور
آزمـون از ییایـن پایـیتعيشده و برايبرداربهرهنظرانصاحبن یپرسشنامه بيامرحله

رونبـاخ کيب اعتماد بـا روش آلفـایزان ضریمرونباخ استفاده شده است و کيروش آلفا
ت اعتمـاد الزم یـپرسشـنامۀ مـورد اسـتفاده از قابلن یدست آمد، بنابرابه8/0از تربزرگ

نظران و نخبگان نظـامی کشـور در ماري این تحقیق از صاحبجامعه آ.باشدیمبرخوردار 
یو دفـاعیالملـل، امـور اطالعـاتنینـده و متخصصـان حـوزه روابـط بیجنگ آيحوزه

يحـداقل داراه كیران و مسـئوالنیان مـدین گروه از میشده است. الکیتش، يراهبرد
سـب کخود یسال در حوزه تخصصهفتده و ارشد بويارشناسكيليتحصكمدر

.باشدیمنفر47تعداد جامعه نمونه . اندتجربه نموده باشند، در نظر گرفته شده

قیتحقهايیافتهل یه و تحلیتجز
% داراي مدرك دکترا و 70بر اساس تجزیه و تجلیل به عمل آمده از جامعه نمونه، حدود 

% مشاغل ستادي 20% داراي مشاغل فرماندهی و 80کارشناس ارشد هستند. هاآن% 30
سال خدمت هسـتند و 30تا 25% بین 25سال خدمت داشته و 30% باالي 60هستند. 

.باشندیمسال خدمت 25تا 20% بین 5

استخراج) عوامل محیطی داخلی و خارجی(شناسایی
شناسایی عوامل محیطی داخلی و خارجی در ابتدا مطالعات اکتشافی و بررسی به منظور

اسناد و مدارك تاریخی و اسناد باالدستی صورت گرفته و پس از احصاء عوامل اولیه در 
هاي خبرگی و طوفان مغزي این عوامل با تفکیک عوامل جلسات تخصصی و نشست

ازآن این عوامل در دو بخش داخلی و داخلی از خارجی به تأیید جامعه خبره رسید. پس
کسب نظر جامعه آماري ارائه و با توجه به حجم جامعه جهتخارجی در قالب پرسشنامه 

آماري و پارامترهاي توصیفی، عوامل چهارگانه محیط داخل و خارج و همچنین وضع 
به هابندي آنها، نتایج و جمعآوري پاسخموجود این عوامل مشخص گردید، پس از جمع

.باشدیمشرح ذیل 
محیطیعواملتعداد: 1شمارهجدول

تهدیداتهافرصتهاقوتهاضعفعوامل محیطی
مورد5مورد5مورد10مورد8تعداد
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)یداخلعوامل(هاقوتوهاضعف: 2شمارهجدول

هاقوتهاضعفردیف

زاتیو تجهيآورفندر ينابرابر1
ن ارتش و یموجود بقدرت رهبري و وحدت فرماندهی 

سپاه

سامانه آماد و پش کالسیک و متمرکز2
يروهایهاي صف و ستاد و استفاده از نچابک سازي یگان

ياحرفهمتخصص و 

3
یاتیو تأسیسات حهارساختیزبمباران 

شورک
نمودن دفاعیو مردمیمردميهاتیحما

داتیتهدبامواجههدریبازدارندگقدرتومتقابلضربهتحرك مناسب4

5
و مختل نمودن ارتباط مناسب و ایمن

يهاي رادارسامانه
کیموشج.ا.ا. مثل قدرتنظامیهايقابلیت

سال دفاع مقدس8تجربیات اجراي جنگ سایبري6
یشیو فرساینیزميهاجنگاجراي مراتب فرماندهی طولیسلسله7
ژهیعملیات وينهضتی براکارگیري نیروهاي بهنابرابري در ناوگان هوایی8
توان دریایی راهبردي-9
اطالعاتیيهاسازماناشراف اطالعاتی -10

)یخارجعوامل(دهایتهدوهافرصت: 3شماره جدول

تهدیدهاهافرصتردیف

دشمنز و پهبادیرادار گريهاموشکفارسجیخلیکتیاز ژئوپليبرداربهرهورانیت ژئو استراتژیک ج.ا.ایموقع1
يریفکو تیستیتروريهاگروهمسلمان منطقهيهاگروهبا ییهمگرا2
یستیونیم صهیوجود رژنهادینه کردن فرهنگ مقاومت3
اجراي جنگ نیابتیهاي نظامی دشمن در منطقهدر تیررس بودن پایگاه4
مذهبی-قومیيهاجنگاجراي داشتن عمق راهبردي در منطقه5

ارزیابی عوامل داخلی)عوامل محیط داخلی (ماتریسوتحلیل هیتجز
شده که بین هاي تنظیموتحلیل محیط داخلی و بر اساس پرسشنامهتجزیهبه منظور

براي عوامل محیط آمدهدستها مقادیر بههاي اخذ شده از آنو پاسخجامعه آماري توزیع
میانگین وضع موجود که ها، در قالب یک جدول درج و ها و قوتداخلی یعنی ضعف

ضرب وزن بیانگر ضریب اهمیت آن عامل است به همراه نمره موزون هر عامل که حاصل
به صورتهاها و قوتبراي هر یک از عوامل ضعفدر ضریب اهمیت است محاسبه و

ها قوتنمره موزونمجموعرا ازهاجداگانه محاسبه و نهایتاً مجموع نمره موزون ضعف



1395پائیز2شماره اول،سالپژوهی دفاعی،آیندهفصلنامه152

که نتایج آن به شرح ذیل دیآیمدار کمی براي محیط داخلی به دست کم کرده، مق
است:

گزینه خیلی کم، کم، 5با توجه به این که پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت داراي 
5تا 1به همین دلیل نمرات اکتسابی هر عامل از باشدیمادیزیلیخمتوسط، زیاد و 

، بنابراین عواملی که باشدیم3، لذا مبناي پذیرش هر عامل اخذ نمره بیشتر از باشدیم
است مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان قوت، 3میانگین نمره دریافتی آنها بیشتر از 

18/1ضعف، فرصت و تهدید در جداول زیر بیان شده است. وزن کلیه عوامل عدد ثابت 
نفر از جامعه نمونه 17رسی روایی و پایایی پرسشنامه با در نظر گرفته شده است. براي بر

مصاحبه به عمل آمده است.
)هاضعف(داخلیعواملارزیابیماتریس: 5شمارهجدول

ف
ردی

مل
 عا

اره
شم

مه
شنا

رس
پ

ها

وضع موجود (اهمیت)
هاتعداد جواب

میانگین وضع 
موجود عامل

وزن
نمره 
موزون

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
12344

1110328476/318/1208/0
2120196141/318/1189/0
3130186252/318/1195/0
41410410270/318/1205/0
5151038829/418/1238/0
6160166476/318/1208/0
71702104123/318/1179/0
8180547123/318/1179/0

601/1هاضعفموزوناتنمرجمع کل
0.639هاها از قوتتفاضل مجموع نمرات موزون ضعف

)خارجیعواملارزیابیماتریس(خارجیمحیطعواملیلوتحلتجزیه 
ها،آنازاخذشدههايپاسخوتوزیعآماريجامعهبینکههاییپرسشنامهاساسبر

قالبدرتهدیدات،وهافرصتیعنیخارجیمحیطیعواملبرايآمدهدستبهمقادیر
استعاملآناهمیتضریببیانگرکهموجودوضعمیانگینهمچنینودرججدولیک

شدهمحاسبهاستاهمیتضریبدروزنضربحاصلکهعاملهرموزوننمرههمراهبه
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نمرهمجموعنهایتاًومحاسبهجداگانهصورتبهتهدیدوفرصتعواملازیکهربرايو
محیطبرايکمیمقدارکرده،کمتهدیدهاموزوننمرهمجموعازراهافرصتموزون

:استذیلشرحبهآننتایجکهآیدیمدستبهخارجی
)هاضعف(داخلیعواملارزیابیماتریس: 5شمارهجدول

یرد
ف

مل
 عا

اره
شم

مه
شنا

رس
پ

وضع موجود (اهمیت)
هاتعداد جواب

میانگین وضع 
موجود عامل

نمره موزونوزن زیادمتوسطکمخیلی کم
خیلی 

زیاد
12345

1190274458/310/1358/0
2200029623/410/1423/0
32100031482/410/1482/0
4220173682/310/1382/0
52300656410/14/0

045/2هافرصتموزوناتنمرجمع کل

ارزیابی عوامل خارجی (تهدید): ماتریس 7شماره جدول

ف
ردی

مل
 عا

اره
شم

مه
شنا

رس
پ

وضع موجود (اهمیت)
هاتعداد جواب

میانگین وضع 
موجود عامل

وزن
نمره 
موزون

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
12345

62401511058/310/1358/0
72502311164/310/1367/0
8261367011/310/1311/0
92702411052/310/1352/0

102801385410/14/0
788/1تهدیداتموزوناتنمرجمع کل

257/0هانمرات موزون تهدیدات از فرصتتفاضل مجموع 

موقعیت راهبردينییتع
جهت تعیین موقعیت راهبردي بر روي محور مختصات و تحلیل شکاف، باید از جداول ارزیابی 

ها کسر نمود که عدد حاصل را به نامها را از نمره موزون قوتعوامل داخلی نمره موزون ضعف
Aکنیم.گذاري مینام
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A=ها نمره موزون قوت-هانمره موزون ضعف= 601/1-24/2=639/0

ها کم همچنین از جداول ارزیابی عوامل خارجی نمره موزون تهدیدات را از نمره موزون فرصت
کنیم.گذاري مینامBنموده و آن را به نام

B=ها نمره موزون فرصت- مره موزون تهدیداتن= 788/1-045/2=257/0

شود، عوامل ها گفته میXدر محور مختصات، روي محور عمودي که در ریاضیات به آن محور 
ها Yها و روي محور افقی که در ریاضیات به آن محور ها و قوتمحیطی داخلی یعنی ضعف

گیرند.ها و تهدیدات قرار میشود، عوامل محیطی خارجی یعنی فرصتگفته می
از موزون یو مشخص شدن امتیو خارجین عوامل داخلنمرات موزونتیجهن ییپس از تع

يرد برایک) و رویگاه فعلیت و جایت (وضعین موقعییتعبه منظورها ماتریسها درآنیینها
ازات ی، امتتهدید و جنگ آیندهدر حوزه جانبهدفاع همهيردن راهبردهاکن و فرموله یتدو

ن ینموده و نقطه حاصل از تقاطع ار مشخص یل زکمختصات برابر شيمحورهايفوق را رو
ن حوزه نشان یما را در ایت فعلیت و موقعین نقطه وضعیآوریم. ادو عدد را به دست می

است.یرد فعلیککننده روه نقطه در آن قرارگرفته تعیینکه ین ناحیدهد. امی

موجودوضع
را از مرکز محور به است639/0روي محور عمودي مقدار عوامل محیط داخلی که برابر

آمده مثبت است بنابراین باید از مرکز به دستکنیم چون مقدار بهها جدا میسمت قوت
المت زده و همین ع639/0دهد حرکت کرده وها را نشان میسمت باال محور افقی که قوت

ده و عالمت زرا257/0کار را روي محور افقی براي عوامل محیط خارجی انجام داده و مقدار
ها مقداراست بنابراین به سمت راست محور یعنی فرصتثبتآمده مدستچون عدد به

شده را باهم تالقی داده که نقطه وضعیت موجود به نقاط مشخصنماییم.جدا میرا257/0
آید. این نقطه در بخش تهاجمی محور قرار دارد یعنی رویکرد فعلی ما در حوزه دست می

گردد که شامل است. این بخش خود به چهار قسمت تقسیم میتهدید و جنگ آینده
شدید تهاجمیمعطوف به فرصت و تهاجمیمعطوف به قوت، تهاجمیخفیف، تهاجمی

خفیف قرارگرفته تهاجمیشده وضع موجود روي محور در بخش گردد. نقطه مشخصمی
خطی از نقطه است. براي محاسبه فاصله و زاویه نقطه وضع موجود از محور افقی باید

اي با محور افقی به شده وضع موجود به مبدأ مختصات رسم نماییم. این خط زاویهمشخص
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نماید که این خط وتر الزاویه تقسیم میآورد و مستطیل موجود را به دو مثلث قائموجود می
توان از این دو مثلث است. براي محاسبه میزان زاویه نقطه وضع موجود با محور افقی می

دهیم شینماLالزاویه استفاده نمود. اگر وتر را با حرفهاي قائمابطه فیثاغورث در مثلثر
توان به شرح ذیل آن راداریم میBو Aبراي محاسبه طول وتر در مثلث موجود که دو ضلع

عمل نمود:
L2 = A2 + B2

L2 = 47/0 → L= 68/0
(آلفا) نشان دهیم بنابراین براي αزاویه بین وتر و محور افقی را با حرف کهیدرصورت

محاسبه زاویه آلفا از رابطه تانژانت (تانژانت زاویه موردنظر برابر است با ضلع مقابل زاویه 
الزاویه استفاده نموده و آن را به شرح ذیل به دست ضلع مجاور) در مثلث قائمتقسیم بر

آوریم:می
tgα = B / A = 402/0 Arctg )402/0( = 9/21 °

درجه است بنابراین مقدار 9/21تانژانت برابر 402/0بر جدول زوایا در مثلثات عدد برا
شده است.درجه است که در شکل باال نشان داده9/21زاویه بین وتر و محور افقی برابر 

مطلوبوضع
ترین وضعیت روي محور مختصات داراي بیشترین مقدار قوت و همچنین مطلوب

5الی 1ها بین یعنی در طیف اعدادي که در پرسشنامهبیشترین مقدار فرصت است
5و 5باشند بنابراین نقطه مطلوب داراي مختصات را دارا می5شده، مقدار عددي درج

است که در ناحیه تهاجمی محور مختصات قرارگرفته و اگر خطی از این نقطه به مبدأ 
است. براي محاسبه طول درجه45مختصات رسم کنیم زاویه آن با محورِ عمودي برابر 

توان از رابطه فیثاغورث الزاویه تقسیم نموده میاین خط که این بخش را به دو مثلث قائم
شود.می50الزاویه استفاده نموده که طبق محاسبات ذیل برابر بادر مثلث قائم
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L2 = A2 + B2

L2 =52 + 52 =50 → L = 50

درجه و 45حرکت نماییم داراي زاویه بنابراین نقطه مطلوب که باید به سمت آن 
نسبت به مرکز مختصات است. براي رسیدن به وضعیت مطلوب که نقطه 50طول

موردنظر آن در ماتریس ارزیابی تعیین موقعیت و اقدام راهبردي مشخص گردیده است 
باید زاویه و طول چرخش راهبردي را محاسبه نمود. با توجه به مشخص شدن موقعیت 

کردن زاویه موجود از کسرتوان این چرخش را با وجود در ماتریس مینقطه وضع م
3/22برابر عموديوضعیت مطلوب محاسبه نمود. زاویه نقطه وضع موجود تا محور 

درجه است بنابراین براي رسیدن از 45و زاویه نقطه مطلوب تا محور عمودي برابر درجه
عدد است دوي که تفاضل این ادرجه1/23وضع موجود به وضع مطلوب باید چرخش 

هاي ساعت داشته باشیم.موافق عقربه
1/23 ° = 45° - 9/21 زاویه و طول چرخش راهبردي= °

به منظور محاسبه پیمایش طولی از وضع موجود به وضعیت مطلوب نیز باید طول 
شده وضع مطلوب کم نماییم تا مقدار طولی شده وضعیت موجود از طول محاسبهمحاسبه

که طول وضعیت 50طول چرخش باید طی نماییم نیز به دست آید یعنی بایدکه در
طول نقطه وضع موجود از مرکز که68/0مطلوب از مرکز ماتریس است را منهاي 

ماتریس است، کرده تا مقدار چرخش طولی به دست آید بنابراین خواهیم داشت:
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تعیین موقعیت و اقدام راهبردي،ماتریس ارزیابی:1نمودار شماره 

39/9 =68/0-071/7=68/0-50
7/22بنابراین در چرخش راهبردي و رسیدن به وضعیت مطلوب عالوه بر چرخش 

واحد به سمت خارج از مرکز ماتریس تا رسیدن به 39/6اي باید از بعد طولی نیزدرجه
م.یینماینقطه مطلوب ط

يریگجهینت
راهبرد 4و يادیو بنيراهبردیژگیو5راهبرد خرد و 7ق، یتحقیبه اصلسؤالدر پاسخ 

جنگ آینده با تأکید بر جنگ ترکیبی به دست آمده است.يویسنار4الن و ک
، يادیبنیژگیو5راهبرد خرد و 7ر یاول طبق جدول زیفرعسؤال. در پاسخ به 5.1.1

براي جنگ آینده با تأکید بر اجراي جنگ ترکیبی شناخته شده است:يالن و راهبردک
ق و ینده بر اساس نظر خبرگان، پس از تلفیجنگ آيادیالن و بنک، يراهبرديهایژگیو

آمده است.دستبهنده یجنگ آيهایژگیوب تمام کیتر
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1
دهی مرکز فرماندهی نیروهاي ویژه با استفاده از سازمان

به منظور کاهش قدرت رهبري و وحدت فرماندهی 
يهاگروهمراتب فرماندهی جهت مقابله با سطوح سلسله
يافرامنطقهيروهایتروریستی و ن-تکفیري

S
1,S2,S6, O

2

T
2, T

3,T
4,W

7

*****

2
راهبردي و داشتن عمق هايیگاندهی سازمان

و اشراف يسازچابکراهبردي در منطقه با استفاده از 
به منظور داشتن ارتباط ایمن و تحرك یاطالعات

مناسب جهت مقابله با جنگ نیابتی و تهدیدات امنیتی

S
1,S2, S

10,O
5

W
4, W

5,
T

2,T
3,T

4,T
5

*****

3
و با استفاده از حمایت مردمیپایه اجراي رزمایش مردم

به نیروهاي نهضتی و نهادینه کردن فرهنگ مقاومت
جبران نابرابري در ناوگان هوایی و مقابله با منظور

دشمنپهبادیز و رادار گريهاموشک

S
3,S6,S7,
S

8,O
3

W
1,W

8,T
1,T

3

****

4
با استفاده از داخلی زايدرونمتکی بودن به قدرت 

ت یو موقعیبازدارندگقدرتومتقابلضربه
به منظور مرتفع نمودن فارسیجخلژئواستراتژیک 
زاتیو تجهيآورفندر ينابرابر

S
3,S4,S5,S6,
S

7,S8,S9
,S

10,O
1,O

4

W
1,W

2,W
6,

W
8,T

1

****

5
با استفاده از راهبرد انهدام منافع دشمن در منطقه 

هايیگاهپادست بلند و قدرت موشکی و حمله به 
هوا منظور دفع تهدیدات بهنظامی دشمن در منطقه

ي و سایبري دشمن.یهپایادریه و پا

S
4,S5,S9

,S
10,O

4,O
5

W
1,W

2,W
6,

W
8,T

1,T
3

*****

6
8با استفاده از تجربیات اي منطقهمقابله با دشمن فرا

به منظور سال دفاع مقدس و توان دریایی راهبردي
و سکوهاي دریایی یزرادار گرموشکی هايیگاهپاانهدام 

دشمن در منطقه

S
4,S5,S6,S7

,S
8,S

9,S
10,

O
1,O

2,O
4,O

5

W
2,W

3,
W

8,T
1

****

7
يهاجنگبا استفاده از درون تمدنی هايجنگمقابله با 

مسلمان يهاگروهبا ییزمینی و فرسایشی و همگرا
مذهبی و -قومیيهاجنگبه منظور مقابله بامنطقه

یاتیسات حیو حفظ تاسیابتین

S
3,S7,S10,

O
2,O

3,O
5

w
2,W

3,W
5,

T
1,T

2,T
4,T

5

****
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