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تبیین عوامل ماهیتی عملیات مشترک مؤثر در تدوین دکترین عملیات
مشترک در یک سازمان نظامی ج.ا.ا
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چکیده
هدف از این پژوهش ،تبیین و شناسایی مؤلفهها وشااص هاا ماهیاع عیلیااش مکا ر در
تدوین دک رین عیلیاش مک ر در یکی از سازمانها نظامی میباشاد .ایان پاژوهش از نا
کاربرد  -ت سعه ا و به روش ت صیفی با رویکرد آمیخ ه (کیی /کیفی) با د و اامعاه ما رد
مطالعه این تحقیق ،اسناد و مدار و نکریاش مرتبط و مصاحبه با صبرگان و صاحبنظران این
ح ز میباشد .اامعه آمار این تحقیق از مسئ لین سط ح باال نظامی ان خاب کاه باهعلاع
ویژگی صاص م ض تحقیق ،حجم نی نه بر حجم اامعه منطبق با د  ،بناابراین نی ناهگیار
هدفیند و تیام شایار صا رش گرفاع .هیچناین باه منظا ر ایا آور اطالعااش از دو روش
ک ابخانااها -اسااناد و روش میاادانی اسا فاد شااد کااه ابا ار گااردآور اطالعاااش بااهروش
ک ابخانها  -اسناد  ،فیش بردار و در روش میدانی از پرسکانامه و مصااحبه اسا فاد شاد
اسع .یاف هها این تحقیق نکان داد که ع امل ماهی ی عیلیاش مک ر ِ مؤثر بر الگ تدوین
دک رین عیلیاش مک ر (شامل یک بُعد ،سه مؤلفه و نُه شاص ) ،حاکی از این اسع که ابا ار
تحقیق به نح مناسبی مؤلفهها و شاص ها الزم برا بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » الگ
تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا را تعیین و ن ایج حاصل از مصاحبه باا
صاحب نظران و نی الساش صبرگی صحع آن را تأیید و به این ترتیب هادف پاژوهش حاصال
گردید اسع.
واژههای کلیدی:
ماهیت عملیات مشترک ،الگو ،دکترین ،عملیات مشترک.

 .1اس ادیار دانکگا فرماندهی و س اد آاا
 .2دانشآم ص ه دور دک را عیلیاش مک ر
* ن یسند مسئ ل:

دانککد فرماندهی و س اد آاا
Email: bahir162@chmail.ir
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مقدمه
نیروها مسلح بهعن ان کارگ اران اصلی انگهاا ،وییفاه دفاا از منااب  ،منااف و ارزشهاا
حیاتی ملع و کک ر را عهد دار هس ند .دفا کارآمد و اثربخش این نیروها در هار نا نبارد ،
مس ل م اتخاذ و اارا راهبردها بهینها اسع که با لحاظ نی دن اص ل اساسای ،اندیکاههاا،
اع قاداش ،تعالیم ،نظریهها هدایعگر م رد قب ل و حیایع ملای کاه بار مبناا اصا لی تحاع
عن ان دک رین نظامی ،در طرحری ها و کاربرد قدرش نظامی در سط ح ملای و اارایای ککا ر
م رد اس فاد قرار میگیرد.
از س دیگر انگها آیند به دلیل پیچیدگیها محیط و تعدد مؤلفهها اثرگذار بار
ن ایج آن ،دچار تغییر بنیاد گردید و کک رها رویکردها م فااوتی در ایان صصا ص باهکاار
ص اهند گرفع .بر هیین مبنا عیلیاش مک ر بهدالیلای از قبیال اثرگاذار بااال ،تیرکا قا ا،
صرفها یی در مناب  ،کاهش ه ینهها و سرعع باال در دس یابی به اهاداف و  ،...اایگاا ویاژ ا
در این صص ص یاف هاند و امروز معدود کک ر اسع که در انگها رویکارد مسا قل اتخااذ
نیاید (گرو تدوین آئیننامهها.)1394 ،
درانگ آیند تغییر در چکماندازها سیاسای ،انعطاافپاذیر دشاین و پیکارفعهاا
فناورانه و بط ر کلی تغییر شارایط محیطای ،باه تغییار در مخ صااش اناگ ص اهاد انجامیاد.
فرماندهان ،این تغییراش را اغلب دیرهنگام درمییابند و زمانیهم که م اه میشا ند ،پاساخی
دیرهنگام به این تغییراش میدهند (قربانی .)1389 ،ماهیع دائیی و پایدار انگ ،عناصر اساسی
و پایها حل بحران ،چالشها محیط امنی ی ادید ،تهدیدها ن یها ر و نیا در فرهناگ
عیلکرد نیارو مکا ر اثار عییقای دارناد .بارهیین مبناا
حاکم بر دشین ،هیگی بر نح
مفاهیم عیلیاش مک ر نی دچار تغییر اساسی گردید و ابعاد ادید و پیچید ا یاف اه اساع.
بهط ر که از انجام عیلیاش تک نیرویی باا پکا یبانی ساایر نیروهاا باه عیلیااش منطقاها در
اغرافیا مخ لف تغییر شکل داد و امروز با ت سعه مفاهیم ن یه ر ،ح ای عیلیااش وسای در
ابعاد مخ لف نظامی و غیرنظامی در ح ز نرم و سخع را در بار مایگیارد .اندیکاه راهبارد
نسبع به انگها آیند  ،مبنا اساسی تعیین صط مکی و اهاداف عیلیااش مکا ر ص اهاد
ب د .برهیین مبنا فرماناد عیلیااش مکا ر بایاد دارا شاناصع عییاق و تسالط بار اهاداف
راهبرد و واقعیاش صحنه انگ ب د  ،زمینهها مؤثر بینالیللی در این حا ز را باهدرسا ی
شناسایی کرد و شرایط سیاسی و دیپلیاتیک را در نی د و برا آنکه بهدرس ی صط مکی و
اهداف عیلیاش مک ر محقق گردد ،بهص رش اام تیاامی ع امال محادودکنناد اقاداماش
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عیلیاتی ح ل اهدا ف راهبرد را تحلیال نیایاد .بادیهی اساع درایان راسا ا واا د "دک ارین
عیلیاش مک ر " امر ضرور اسع .از س دیگر تغییراش مس یر محیط و ع امال ماؤثر بار
صحنهها نبرد ،ح ز مأم ری ی این سازمانها را بهط ر دائم تحع تأثیر قرار داد و این اثراش
م ناسب با شدش و وسععشان ،در یک باز زمانی معق ل منجر باه تغییار رویکردهاا و اصا ل
حاکم بر صحنه نبرد (که اص الً اب دا در دک رینها م جلی میش د) ،میگردد.
دک رین نظامی مب نی بر اص ل بهکارگیر مناب نظامی به منظ ر پیشبرد مس یر اما ر در
زمان انگ و صلح طراحی شد و با ت اه بهن درگیر  ،تغییراش محیطی ،اهاعگیار هاا
سیاسی ،ساص ارها سازمانی ،تجهی اش و تسلیحاش ن ین و دک ارین و قابلیاعهاا دشاین در
یک نبرد صاص ،بسیار پ یا و منعطف ب د و امکان دارد دچاار تغییار و تحا ل قارار گیارد .لاذا
تدوین دک رین نظامی بهص رش فرآیند با مطالعاش گس رد و دائیی رو تغییراش مؤلفاههاا
اثرگذار محیطی در ابعاد مخ لف و هیچنین بازص ردگیر از مراحل اارایی ،صا رش پذیرف اه و
مس یراً هم م رد بازنگر یا در ص رش نیاز ح ی تدوین مجدد قارار مایگیارد (بااقر .)1393 ،
بنابراین برا تدوین فرآیند هر دک رین نظامی از ایله "دک رین عیلیاش مک ر " ،در اولین
گام نیاز به الگ یی اسع که بر اساس ابعاد دقیق و اام طراحی شد و م رد اایا سیاساع-
گذاران ،صاحبنظران و تصییمگیرندگان سازمان قرارگیرد.
با عنایع به اینکه انگها آیند بهدالیلی که ذکر شد ،عیدتاً با رویکرد عیلیاش مکا ر
ص اهند ب د و سازمانها نظامی ج.ا.ا نی از این قاعد کلی مس ثنی نخ اهند ب د ،لذا در راس ا
ویایف و مام ریع ها مُصرّحه و واگاذار ازایلاه حفاس اسا قالل و تیامیاع ارضای و نظاام
مقدس ایه ر اسالمی ایران و هیچنین ل وم انطباق یرفیاعهاا و منااب صا د م ناساب باا
تغییراش محیط و صحنهها نبرد آیند برا کسب حاداکثر م فقیاع در ااارا مأم ریاعهاا،
نیازمند وا د دک رین مدون عیلیاش مک ر میباشند .بنابراین برا تدوین دک ارین عیلیااش
مک ر براین مبنا ،نیاز به الگ یی اام و دقیق اسع که «ماهیع عیلیااش مکا ر » یکای از
ابعاد مهم و اثرگذار این الگ ص اهد ب د و مسأله ایان تحقیاق "بررسای و تبیاین بُعاد «ماهیاع
عیلیاش مک ر » در الگ تدوین دک ارین عیلیااش مکا ر در یاک ساازمان نظاامی ج.ا.ا"
میباشد.
با تبیین بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » در الگ تدوین دک ارین عیلیااش مکا ر یاک
سازمان نظامی ج.ا.ا ،اوالً مبنایی اهع تکییل الگا تادوین یاک دک ارین عیلیااش مکا ر
مناسب برا چگ نگی مقابله با تهدیدها اهع طرحری ها هیه اانبه با شارکع دو یاا چناد
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نیرو از نیروها تحع امر در عیلیاش مک ر حاصل میگردد ،ثانیااً معیاار و شااص مناساب
برا ارزیابی و بازنگر دک رین عیلیاش مک ر نیروها تحع امر در اص یار قارار مایگیارد و
ثالثاً م اباش ایجاد فهم مک ر و ادبیاش یکسان در بین تدوینکنندگان این بخاش از دک ارین
عیلیاش مک ر و کاربران آن در سط ح مخ لف سامانه فرماندهی و کن رل ص اهد شد.
بدیهی اسع عدم ت اه به این م ض و عدم تبیین صحیح و اام در این بُعد الگ  ،م اب
عدم ایجاد یکپارچگی و هدفیند الزم در تدوین دک ارین عیلیااش مکا ر در ایان حا ز و
حص ل دک رینی ناکارآمد ص اهد شد که از انسجام و نگا هیاه اانباه در بخاشهاا سااص ار،
آم زش ،تجهی اش و  ....مرتبط با عیلیاش مک ر برص ردار نخ اهد ب د.
با وا د اهییع م ض الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر  ،تاکن ن تحقیقای ااام در
ایاان صص ا ص در نیروهااا مساالح ج.ا.ا ص ا رش نگرف ااه اسااع .پژوهکااگران داصلاای ازایلااه
رئ فینژاد ( ،)1389باقر ( ،)1387پ رشاساب ( )1386در رابطاه باا آما ز هاا اع قااد بار
دک رین عیلیاتی سپا  ،تدوین دک رین نظامی ،تدوین دک رین عیلیاتی ن ااا پژوهشهایی انجام
داد اند ،اما هیچ کدام از آنها مس قییاً به الگ تدوین دک رین عیلیاش مکا ر یاک ساازمان
نظامی ج.ا.ا نپرداص هاند .در هیه این پژوهشها از روش تحقیق م رد  -زمیناها باا رویکارد
آمیخ ه اس فاد شد اسع که در این تحقیق ضین بهر بردار از ادبیاش تحقیقااش ایا آور
شد ازهیین روش تحقیق اس فاد شد اسع .هیچنین در این تحقیاق ،دک ارینهاا نظاامی
کک رها آمریکا ،روسیه ،انگلس ان و فرانسه که عیدتاً مب نی بر عیلیاش مک ر اساع ،ما رد
مطالعه قرار گرفع که در آنها بهگ نها عامل ماهیع عیلیاش مک ر م رد ت اه ب د اسع .در
این مقاله «ماهیع عیلیاش مک ر » ،بهعن ان یکی از ابعااد مهام و اثرگاذار بار الگا تادوین
دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی م رد بررسی قرار میگیرد و با تعیاین مؤلفاههاا و
شاص ها این بُعد ،بخکی از الگ یاد شد بص رتی مناسبی با یک چارچ ب حسااب شاد و
مکخ (علیی و تجربی) احصاء میگردد.
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
امروز بر طراحان انگی به ص بی روشن اسع که اارا عیلیاش به ص رش تک نیرویی و
مب نی بر یکی از عرصهها زمین ،ه افضا و دریا پیامد ا شکسع و یا تحیل تلفاش سنگین
به دنبال نخ اهد داشع .لذا طرحری و اارا عیلیاشها غالباً به ص رش مک ر و با مکارکع
عناصر از هر یک از عرصهها پیشگف ه انجام میش د .قدرشها نظامی ب رگ با گس رش

تبیین ع امل ماهی ی عیلیاش مک ر مؤثر در تدوین دک رین عیلیاش مک ر ...

67

پییانها نظامی قبلی ص د مانند نات و یا ایجاد پییانها ادید بینالیللی ،بناچار
عیلیاشها مک ر را برا دس یابی به اشراف عیلیاتی در این عرصه طراحی و اارا
مینیایند (اسیاعیل زاد و رابپ ر.)1390 ،
در نبردها آیند باید از تیام عناصر قدرش ملی (دیپلیاسی ،اطالعاتی ،نظامی و اق صاد )
در انگ بهر اسع .ت انایی هدایع یک انگ اطالعاتی م فقیعآمی میکن اسع معیار نهایی
پیروز باشد و تضعیف اراد دشین اهییع بسیار مهیی در ثباش پس از انگ دارد .عدم
اع یاد ،طبقهبند اطالعاش و مککالش تسهیم اطالعاش ،مککالش زبان ارتباطی و فقدان
چارچ ب عیلیاتی مک ر از ایله چالشها فرارو این ن عیلیاش اسع.
محیط عیلیاتی ،ترکیبی از شرایط ،اوضا  ،اح ال و ع املی اسع که بر بهکارگیر قابلیعها
و تصیییاش فرماند اثر میگذارند و دربرگیرند ع امال و منااطق فی یکای (ها ایی ،زمینای،
دریایی و فضایی) و محیط اطالعاتی اساع کاه در ایان محایط ساامانههاا دشاین ،صا د و
بیطرف که به عیلیاش مک ر صاص مرب طند ،حض ر دارند .در مجی  ،محیط عیلیاتی آیند
پیچید تر ،با ارتباط بیک ر ،پ یاتر و شاید بیثباشتر از گذش ه ص اهد ب د.
در محیط عیلیاتی یک عنصر کلید در ت انایی نیرو نظامی اهع حض ر و پیروز در
هر نبرد اسع .برا رسایدن باه ایان هادف ،محایط عیلیااتی مکا ر چاارچ بی را بارا
مالحظه آیند و تعیین اثر محیط عیلیاتی بر عیلیاش نیرو مک ر فراهم مایساازد .در
محیط و تهدید اهانی ،پایه و اساسِ فکر نیرو مک ر برا رف نیازها راهبرد آیناد
صحنه نبرد ص اهد ب د (من و .)1388 ،
کالنروندهایی که به محیط عیلیاتی آیند شکل میدهند:
 ع امل اا یاعی و فرهنگی اغرافیا سیاسی و حاکییع اق صاد و مناب فناورمشخصههای عملیات مشترک

عیلیاش مک ر بهط ر کلی دارا ویژگیها زیر اسع( :ان کاراش داف س ااا ،1390 ،ص)20
الف) تن نیروها
ب) چند بُعد ب دن فضا
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ج) تن اقداماش
د)پیچیدگی امر فرماندهی و هیاهنگی
ر) اهییع مام ریعها پک یبانی.
تشکیل فرماندهی مشترک

معیارهای تشکیل :به ط ر کلی وق ی تککیل یک فرماندهی مک ر

بدلیل تأمین وحدش تالش،

ضرورش مییابد که یک و یا دو معیار زیر وا د داش ه باشد:
الف -یک مأم ریع کلی و مداوم که اارا آن مس ل م شرکع نیروهاا قابال مالحظاها از
دو نیرو مسلح یا بیک ر ب د و ل وم هدایع راهبرد واحد را ایجاب نیاید.
ب -هر گ نه ترکیبی به شرح زیر در م قعی که نیروها قابل مالحظها از دو نیرو مسلح
و یا بیک ر درگیر باشند:
 ی ک عیلیاش به مقیاس محدود که الزمه آن کن رل قطعی و مسلم بر اارا عیلیاشتاک یکی باشد.
 یک منطقه اغرافیایی ب رگ که در آن مسؤلیع واحد برا هیاهنگی مؤثر عیلیاشها الزمباشد.
 ل وم اس فاد هیگانی و مک ر از مناب آماد و پک یبانی محدود (کیی ه تدوین آییننامهداف س آاا.)1390 ،
مبانی تشکیل :تککیل یک فرماندهی مک ر میکن اسع بر مبنا یک منطقه اغرافیایی باشد
یا یک وییفه مکخ .
نوع فرماندهی :فرماند فرماندهی مک ر  ،مجاز به اعیال فرماندهی عیلیاتی بر رو
واگذار
برساند.

ص اهد ب د ،تا بدینوسیله ب اند مسؤلیعها

نوع ستاد :فرماند فرماندهی مک ر

راهبرد

باید یک س اد مک ر

عناصر

و عیلیاتی ص د را به انجام

داش ه باشد .این س اد مک ر

از

اعضا نیروهایی که عناصر را در فرماندهی مک ر دارا میباشند ،تککیل میش ند .برا
اطیینان از در فرماند از راهکنشها ،فنها ،ت اناییها ،نیازمند ها و محدودیعها هر یک از
نیروها م ککله فرماندهی ص د ،در تککیل س اد مک ر باید ت اه به ترکیب نیروها و
مکخصاش عیلیاش بهط ر منطقی م ازن باشد.
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فرماندهی نیرو مک ر در زمینه مسائ ل آماد و پک یبانی ،اص یار هدایع ص اهد داشع تا
بهاینوسیله از قابلیع اارا ،صرفها یی در عیلیاش ،ال گیر یا حذف دوبار کار ها غیرالزم
در اس فاد از تسهیالش و تداصل ام ر درمیان عناصر فرماندهی اطیینان حاصل گردد.
اختیارات تشکیالتی  :فرماندهی یک نیرو مک ر عالو بر اص یاراش ذاتی در اعیال فرماندهی
عیلیاتی ،مجاز اسع در ص رش نیاز تککیالش زیر را ایجاد نیاید:
الف -تککیل گرو ها رزمی مک ر .
ب -تککیل فرماندهی مک ر تاب .
پ تککیل نیرو یگانه مس قل (باقر .)1394 ،
سازمان ستاد مشترک

و

الف -رئیس ستاد :رئیس س اد بهعن ان عنصر اصلی ،دس یار و مکاور فرماند
هیاهنگکنند و هدایعکنند قسیعها مخ لف س اد میباشد.
ب -گروه ستاد شخصی :اعضا س اد شخصی فرماند  ،ویایفی را که از س فرماند برا آنان
معین میش د ،انجام داد و مس قییاً در مقابل او مسئ ل میباشند.
ج -گروه ستاد عمومی :گرو س اد عی می یا س اد مک ر از قسیعها س اد مخ لفی از
قبیل ام ر نیرو انسانی ،اطالعاتی و عیلیاتی ،آماد و پک یبانی ،طرحها و ارتباطاش-
الک رونیک تککیل میگردد که در رابطه با ویایف اصلی فرماندهی میباشد.
د -گروه ستاد تخصصی :گرو س اد تخصصی از نیایندگان سازمانها صدماتی یا ادار تککیل
میگردد (باقر .)25 :1393 ،
انواع طرحریزی عملیات مشترک نظامی با توجه به زمان

( )1طرحریزی با فرصت یا طرحریزی زمان صلح :در این ن

طرحری

 ،زماان ااااز مایدهاد

تیامی فرماندهان و عناصر س ادها نیارو مکا ر در تهیاه آن مکاارکع داشا ه باشاند و
ایجاد هیاهنگی میان فرماندهان نیروها و فرماناد فرمانادهی مکا ر و چگا نگی پکا یبانی
ادار و لجس یکی نیروها چندگانه زمینی ،پدافند ،ها ایی و دریاایی و  ...دقیاق مکاخ و
تعیین میگردد.
( )2طرحریزی اقدام– بحران (طرحریزی تعجیلی) :این شاکل طارحیا بارا انجاام واکانش
نظامی در مقابله با تهدیدها پایش بینای نکاد و یاا رویادادهایی اساع کاه میکان اساع در
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اغرافیا سرزمینی و یا ح ز ها امنی ی کک ر به وا د آید ،در حاداقل زماان میکان تهیاه
میگردد.
گستره طرحریزی عملیات مشترک:

 –1طرحری
 –2طرحری
 –3طرحری
 -4طرحری
 –5طرحری

بسیج نیروها و امکاناش
گس رش نیروها و امکاناش
بهکارگیر نیروها و امکاناش
تداوم نیروها و امکاناش
گس رش مجدد نیروها و امکاناش (باقر .)35 :1393 ،

دکترین

دک رین نظامی واژ ا اسع فرانس به معنا مسلک ،عقید  ،رأ  ،نظر و فکر (فرهنگ عیید،
 .)1365دک رین کلی ،اص ل اساسی برآمد از تفکر ،آئین ،اع قاداش ،تجربه تاریخی و
نظریههایی که م رد قب ل در یک کک ر که مبنا بهکارگیر مؤلفهها قدرش ملی برا تأمین
و تحقق اهداف امنیع ملی در دوران صلح و انگ قرار میگیرند (باقر  .)15 :1393،معادل
فارسی این واژ  ،رهنامه اسع که دارا معانی روش ،رسم ،عادش ،نظم و قاعد  ،سنع و کیش
میباشد .واژ دک رین در مفه م آئین و عقید در ح ز ام ر نظامی کاربرد گس رد ا پیدا کرد
اسع (فرهنگ معین .)1390،دک رین به معنی نظریه ،صطمکی ،چگ نگی عیل ،راهنیا و روش
تعریف شد اسع (عبداهلل صانی .)1383 ،از بین کل معانی لغ دک رین ،چهار معنا ،کارکرد
روشنتر دارند که عبارشاند از:
 اصل یا اص ل بنیادین؛ باورها؛ صط ط راهنیا؛ -چارچ بها نظر .
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شکل ( )1معانی لغوی دکترین (ثروتی)1391 ،

دکترین نظامی

دک رین نظامی ثیر اندیکه نظامی اسع و اندیکه نظامی عبارش اسع از هرگ نه فکر و تأمل
دربار امر و رأ نظامی و بهعبارش دیگر اندیکه نظامی ،تفکر و تأملی اسع منسجم و دارا
چارچ ب نظر  ،اص لی ،مس دل و با اهییع در م رد امر چگ نگی اقدام و فعالیع یا رأ نظامی
(ایکید  .)29 :1383 ،دک رین نظامی عی ماً به یک رش ه نظریهها و زیربنا فکر اطالق
میش د که به ت صیف و تکریح محیطی که در آن ق ا نظامی بایس ی به کار گرف ه ش ند
پرداص ه و روش ها و مق ضیاش ،م قعیع و م اباش اس فاد از نیرو را تج ی و رهبران نظامی و
سیاسی را هدایع می کند .وییفه اصلی این دک رین ،اف ایش کاربرد قدرش و بهر بردار ق ا و
مقدوراش نظامی یک کک ر در پک یبانی و حیایع از هدفها و آرمانها و مناف ملی اسع
(آش یانی.)1388 ،
عوامل مؤثر در دکترین نظامی

هر کک ر برا تدوین دک رین نظامی ص د ع املی را مدنظر قرار میدهد که م قعیع
اغرافیایی و نظامی ،وسعع و شکل سرزمین ،وضعیع وسعع مرزها ،مناب و فناور م ا د،
ماهیع ایدئ ل ژیک ،نیروها ماد و معن  ،ثروش ،ایعیع و ارتباطاش و تجارب انگی از اهم
مؤلفهها اثرگذار در تدوین دک رین نظامی محس ب میش د.
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شکل ( )2سطوح دکترین نظامی (پورشاسب)1386 ،

اقسام سطوح دکترینی
دکترین راهبردی

بیانگر اص ل بنیادین ،باورها ،چارچ بها نظر و صط ط کلی اسع که راهنیا اقداماش
اساسی و کلید سازمان میباشد و ت سط عالیترین مقاماش سازمان تهیه و تدوین میگردد.

راهبردی

شکل ( )3سطوح دکترین (ثروتی)1391،
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دکترین عملیاتی

دک رین عیلیاتی ،راهنیایی برا چگ نگی انجام اقداماش سط ح میانی سازمانها میباشد .این
دک رین مبنا رف ار عیلیاتی سازمانها میباشد و در محیطها عیلکرد مخ لف سازمانها
اارا میگردد.
دکترین تاکتیکی

دک رین تاک یکی (اارایی) ،راهنیایی برا هدایع فعالیعها تاک یکی (اارایی) در پک یبانی
از تدابیر سط ح پائین مدیری ی سازمانها می باشد.
اقسام دکترین:

شکل ( )4اقسام دکترین (ثروتی)1391،

دکترین مرکب :راهنیایی اسع به منظ ر چگ نگی بهکارگیر ترکیبی (بهص رش واحد)
سازمانها تابعه (و یا سایر سازمانها هیکار) در تحقق هدفی صاص.
دکترین مشترک :راهنیایی اسع به منظ ر چگ نگی انجام فعالیع مک ر

درون سازمانی برا

رسیدن به یک هدف واحد.
دکترین محیطی (منفرد) :راهنیایی اسع دربار ن بهکارگیر واحدها سازمانها در
محیطها مام ری ی .سازمانها در محیطها مخ لف مام ری ی فعالیع مینیایند و هر یک از
این محیطها ،ویژگی و ماهیع م یای نسبع به دیگر دارند .هر محیط مس ل م دک رین صاص
و مج ایی اسع و چگ نگی اس فاد از امکاناش سازمانها در محیطها مرب ط را شامل میش د
(ثروتی.)139 :1391،
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بر این مبنا الگ دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا ،الگ یک دک رین
مک ر در سطح راهبرد اسع که چگ نگی انجام یک فعالیع مک ر درون سازمانی
(عیلیاش مک ر ) را برا رسیدن به یک هدف واحد ،راهنیایی مینیاید.
روششناسی پژوهش
ن این تحقیق کاربرد  -ت سعها ب د و در آن با نگا اام و اساسی به م ض  ،اب دا آنچه
هسع را بررسی و ت صیف کرد و سپس بهروش علیی آنچه را که باید باشد را با ارائه چارچ ب
مفه می بیان میکند (م رد  -زمینها ) .سپس با بررسی روابط بین اا ا آن ،شدش رابطه
بین هر کدام را تعیین مینیاید (آزم ن صی  .)2در این تحقیق پس از ای آور اطالعاش،
طبقهبند و ارزیابی داد ها بهدسع آمد از اسناد و مدار و مصاحبه با صبرگان و
صاحبنظران ،اطالعاش م رد تج یه و تحلیل قرار گرفع .هیچنین مطالب بهدسعآمد ِاز
مطالعه مناب  ،م رد ارزیابی و تج یه و تحلیل کیفی واق شد و براین اساس ابعاد ،مؤلفهها و
شاص ها م ردنظر آن ها در یک ادول آورد شد .در نهایع با اس فاد از ارزیابی کیی
اطالعاش ای آور شد (بهروش هیبس گی) در قالب پرسشنامها در طیف لیکرش پنج
گ ینها از اامعه آمار و رتبه بند ع امل و بررسی روابط بین آنها ،ن یجه تحقیق از نظر
کیی نی تأئید و ادول و چارچ ب مفه می نهایی ارائه گردید و برا ای آور اطالعاش از
روش اسناد -ک ابخانها و میدانی اس فاد و از طریق فیشبردار و ت زی پرسشنامه و انجام
مصاحبه ،اطالعاش م رد نظر گردآور شد اسع .در ادامه م غیرها پژوهش تکریح شد
اسع:
متغیرهای مستقل :مؤلفهها و شاص ها
عیلیاش مک ر

بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر ِ» مؤثر بر الگ

تدوین

یک سازمان نظامی ج.ا.ا .

متغیر تابع :بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر ِ» الگ

تدوین دک رین عیلیاش مک ر

یک سازمان نظامی

ج.ا.ا .
متغیرهای عملیاتی:
جدول ( )1متغیرهای عملیاتی
ردیف

1

متغیر عملیاتی
عملیات
مشترک

تعریف
به عیلیاتی اطالق می ش د که در آن بیش از دو نیرو از نیروها مسلح و تحع
فرماندهی م حد مرک فرماندهی مک ر شراکع دارند .با ت اه به ماهیع انگ،
عیلیاش مک ر را می ت ان به عیلیاش مک ر در قالب اقدام نظامی غیر از انگ و
عیلیاش مک ر در قالب عیلیاش انگی تقسیمبند کرد (باقر  ،1394 ،ص.)10
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اصیر را میت ان به عیلیاش مک ر

( )1عیلیاش مک ر ن
براساس ماهیع عیلیاش؛
( )2عیلیاش مک ر زمینی -دریایی ،زمینی -ه ایی و ه ایی -زمینی -دریایی؛
( )3عیلیاش مک ر تحع شرایط مکانیکی و یا اطالعاش مح ر با وسایل انگی؛
( ) 4عیلیاش مک ر در سطح راهبرد  ،سطح عیلیاش و سطح راهکنکی براساس
مقیاس عیلیاش تقسیمبند کرد.

2

3

فرماندهی
مشترک

ستاد مشترک

طرحریزی
4

عملیات
مشترک

تهاایی و پدافند

فرماندهی مک ر یک فرماندهی اسع با مأم ریع کلی و مداوم که از عناصر عید
واگذار از دو نیرو مسلح و یا بیک ر ،تحع امر یک فرماند واحد تککیل میش د.
به عالو  ،فرماندهانِ فرماندهی مک ر م ا د که ب سیله فرمان فرماندهی کل ق ا
تککیل یاف هاند نی می ت انند ،با اااز فرماندهی کل سازمان نظامی ج.ا.ا اقدام به
تککیل فرماندهی تاب نیایند (باقر ،1394 ،ص.)15
فرماند ِ فرماندهی مک ر دارا یک س اد با ماهیع مک ر ص اهد ب د .اعضاء
س اد مک ر شامل نیرو انسانی از نیرو ها مخ لف تککیلدهند نیرو
مک ر ب د و بایس ی به ترتیبی منص ب و واگذار گردند که با وا د آنها فرماند از
در کامل راهکنشها ،فن ن ،ت اناییها ،نیازمند ها و محدودیعها عناصر تککیل
شد نیرو مرب ط اطیینان حاصل نیاید .مکاغل در س اد مک ر باید به نح
تقسیم ش ند که نیایندگی و نف ذ هر عنصر نیرویی در آن ،بهط ر کلی ،بیانگر ترکیب
آن عنصر در کل نیرو فرماندهی مک ر باشد (کیی ه تدوین آییننامه داف س آاا
 ،1382 ،فصل دوم).
این طرحری با هدف بهکارگیر نیروها عید نظامی از دو نیرو و بیک ر در
چارچ ب یک راهبرد نظامی بهمنظ ر نیل به اهداف تعیین شد برا عیلیاشها
اح یالی تهیه میگردد (باقر  ،1393 ،ص .)35

در ادامه س الها پژوهش ارائه شد اسع:
الف .سؤال اصلی :مؤلفهها و شاص هاا بُعاد «ماهیاع عیلیااش مکا ر » در الگا
دک رین عیلیاش مک ر

تادوین

یک سازمان نظامی ج.ا.ا کدام اسع؟

ب .سؤال فرعی :آیا بین بُعد «ماهیاع عیلیااش مکا ر » در الگا
مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا و مؤلفهها و شاص ها
بررسی ع امل «ماهیع عیلیاش مک ر » و چگ
دک رین ها نظامی ،تاریخچه عیلیاش مک ر در کک
دک رین عیلیاش مک ر و انجام مطالعه تطبیقی رو
مدنظر ،عالو بر مصاحبه با صاحبنظران این ح ز و

تادوین دک ارین عیلیااش

آن رابطه معنیدار وا د دارد؟
نگی شناصع آن ،بررسی نظریهها و
ر و مبانی آن در زمینه ابعاد مؤثر بر
دک رین عیلیاش مک ر کک رها
دس هبند ن ایج ،پرسکنامها با 21
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سؤال (با  5سؤال مرتبط با ع امل «ماهیع عیلیاش مک ر ») تنظیم و بین اامعه نی نه ت زی
و ن ایج آن برا تج یه و تحلیل م رد اس فاد قرار گرفع.
برا روایی پرسشنامه اب دا یک نی نه از س االش مصاحبه آماد و به گروهی از صاحب-
نظران ارائه و نظراش آنان ص اس ه شد و سپس نظراش مک ر ثبع و نظراش م ناقض مجدداً به
گرو دیگر از م خصصان و صاحبنظران ارائه گردید ،پاسخ مک ر آنان ثبع و پایه س االش
صاحبنظران را تککیل داد اسع .برا پایایی پرسشنامه ،از روش آزم ن دو نییهکردن
اسپیرمن اس فاد شد .بات اه به اینکه ضریب اسپیرمن بین دو دس ه سؤاالش فرد و زوج از
فرم ل

بدسع آمد ،پرسشنامه از پایایی مطل بی

مقدار =0/859057

برص ردار اسع.
تجزیه و تحلیل دادهها
به منظ ر دس یابی به مبانی علیی در اهع پاسخ باه ساؤاالش تحقیاق پاس از تحریار ادبیااش
تحقیق و ن ایج حاصل از مصاحبه با صاحبنظران در رابطه با ع امل «ماهیع عیلیاش مکا ر »
مؤثر بر الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک ساازمان نظاامی ج.ا.ا از مجیا  16نفار از
افراد م خص این ح ز  ،بُعد ،مؤلفهها و شاص ها ذیل م رد تأیید قرار گرفع:
جدول ( )2جدول نتایج حاصل از مصاحبه با صاحبنظران
تعداد مصاحبه شونده
ردیف

 16نفر

عوامل مؤثر
1

مجموع

مجموع
 16نفر

عوامل مؤثر

14

8

شاص

س اد مک ر

13

2

مؤلفه سامانه فرماندهی عیلیاش
مک ر

14

9

شاص

س اد تخصصی

13

3

مؤلفه سامانه س اد عیلیاش مک ر

14

10

شاص

س اد عی می

13

16

11

معیار تککیل فرماندهی
مک ر

12

12

اص یاراش تککیالتی

14

13

4
5
6
7

بُعد ماهیع عیلیاش مک ر

موافق

ردیف

موافق

از

تعداد مصاحبه شونده

از

مؤلفه روشها طرحری
مک ر
شاص
شاص
شاص

مبنا واگذار

عیلیاش

15

شاص
شاص
شاص

دامنه طرحری

14

طرحری

15

ن

ویژگیها طرحری

12
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نی نههایی از ن ایج حاصله از پرسشنامه بهشرح زیر میباشد:
 -1بُعد "ماهیع عیلیاش مک ر ":
هیانط ر که در ادول پایین مالحظه میش د 6/1 ،درصد از پرسششا ندگان میا ان م افقاع
ص د را با اینکه گ ینه "ماهیع عیلیاش مک ر " یکی از ابعاد الگ تادوین دک ارین عیلیااش
مک ر باشد ،صیلای کام 9/1 ،درصاد از پرساششا ندگان میا ان م افقاع صا د را م ساط
18/2درصد می ان م افقع ص د را زیاد دانس ه و  66/7درصد دیگر هم اعالن کرد اند که صیلی
زیاد م افقند .مجی عاً  93 /9درصد از پرسشش ندگان گ ینه "ماهیع عیلیاش مک ر ” را یکی
از ابعاد الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا دانس هاند.
جدول ( )3توزیع فراوانی مربوط به بعد ماهیت عملیات مشترک
موافق
میزان تأثیر

خیلی

خیلی

جمع
33

کم

متوسط

زیاد

فراوانی

2

0

3

6

22

درصد

% 6/1

0

% 9/1

% 18/2

% 66/7

% 100

درصد اع بار

% 6/1

0

% 9/1

% 18/2

% 66/7

% 100

درصد تجیعی

% 6/1

% 6/1

% 15/2

% 33/3

% 100

کم

زیاد

 -2مؤلفه "سامانه فرماندهی عیلیاش مک ر " از بُعد "ماهیع عیلیاش مک ر ":
هیانط ر که در ادول پایین مالحظه میش د 6/1 ،درصد از پرسشش ندگان می ان م افقع
ص د با اینکه یکی از مؤلفهها بُعد "ماهیع عیلیاش مک ر " ،گ ینه "سامانه فرماندهی
عیلیاش مک ر " باشد ،صیلی کم 9/1 ،درصد از پرسشش ندگان می ان م افقع ص د را
م سط 33/3 ،درصد می ان م افقع ص د را زیاد دانس ه و  51/5درصد دیگر هم می ان م افقع
ص د را صیلی زیاد اعالم داش هاند که مجی عاً  93/9درصد از پرسشش ندگان گ ینه "سامانه
فرماندهی عیلیاش مک ر " را یکی از مؤلفهها بُعد "ماهیع عیلیاش مک ر " از الگ
تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا دانس هاند.
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جدول ( )4جدول توزیع فراوانی مربوط به مؤلفه سامانه فرماندهی عملیات مشترک
میزان تأثیر

موافق

ای

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی

2

0

3

11

17

33

درصد

% 6/1

0

% 9/1

% 33/3

% 51/5

% 100

درصد اع بار

% 6/1

0

% 9/1

% 33/3

% 51/5

% 100

درصد تجیعی

% 6/1

% 6/1

% 15/2

% 48/5

% 100

 -3شاص "معیار تککیل فرماندهی مک ر " از مؤلفه "سامانه فرماندهی عیلیاش مک ر "
هیانط ر که در ادول پایین مالحظه میش د 6/1 ،درصد از پرسشش ندگان می ان م افقع ص د را
با اینکه یکی از شاص ها مؤلفه "سامانه فرماندهی عیلیاش مک ر " ،گ ینه "معیار تککیل
فرماندهی مک ر " باشد صیلی کم  3 ،درصد از پرسشش ندگان می ان م افقع ص د را با این گ ینه
کم 6/1 ،درصد از پرسشش ندگان می ان م افقع ص د را م سط  39/4 ،درصد می ان م افقع ص د را
زیاد دانس ه و  45/5درصد دیگر هم اعالن کرد اند که با این گ ینه ،صیلی زیاد م افقند که ایعاً
 90/9درصد از پرسشش ندگان گ ینه "معیار تککیل فرماندهی مک ر " را یکی از شاص ها
مؤلفه "سامانه فرماندهی عیلیاش مک ر " ،از الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان
نظامی ج.ا.ا دانس هاند.
جدول ( )5توزیع فراوانی مربوط به شاخص معیار تشکیل فرماندهی مشترک
موافق
میزان تأثیر

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی

جمع

زیاد

فراوانی

2

1

2

13

15

33

درصد

% 6/1

0

% 9/1

% 18/2

% 66/7

% 100

درصد اع بار

% 6/1

0

% 9/1

% 18/2

% 66/7

% 100

درصد تجیعی

% 6/1

% 6/1

% 15/2

% 33/3

% 100

نتایج حاصله در خصوص سؤال اول تحقیق

 .1مؤلفهها وشاص ها بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » الگ
مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا کدامند؟

تدوین دک رین عیلیاش

تبیین ع امل ماهی ی عیلیاش مک ر مؤثر در تدوین دک رین عیلیاش مک ر ...

79

با ت اه به ن ایج حاصله از ادبیاش تحقیق ،مصاحبه با صاحبنظران عل م نظامی و نی تحلیل
آمار داد ها ،مؤلفهها وشاص ها بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » الگ تدوین دک رین
عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا در چارچ ب مفه می شکل زیر نیایش داد شد اسع:

شکل ( )5چارچوب مفهومی پژوهش

نتایج حاصله در خصوص سؤال دوم تحقیق

 .1آیا رابطه معنیدار بین بُعد “ماهیع عیلیاش مک ر ” و الگا تادوین دک ارین عیلیااش
مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا و مؤلفهها و شاص ها آن وا د دارد؟
تحلیل استنباطی

تدوین دک رین عیلیاش

 -1-1آیا رابطه معنیدار بین بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » و الگ
مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا وا د دارد؟
ماحصل نظرص اهی در صص ص می ان اهییع بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » در الگ تادوین
دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا و ارتباط معنایدار باین آنهاا کاه از اامعاه
نی نه بدسع آمد ،پس از تحلیل آمار ت صیفی ،بهشرح ادول زیر اسع:
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جدول ( )6تحلیل آمار توصیفی میزان اهمیت بُعد «ماهیت عملیات مشترک»
بُعد
مشترک

%6/1

0

%9/1

%16/2

ماهیت عملیات

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد
47/76

9/487

%66/7

C
(ضریب
توافقی)
%77

بررسی ارتباط بین بُعد «ماهیت عملیات مشترک» و الگو

مفروضاش:
 :H0بین بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » و الگ رابطه معنیدار وا د ندارد.
 :H1بین بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » و الگ رابطه معنیدار وا د دارد.
با ت اه به ادول شیار ( )6و شکل ( )6ازآنجاکه مقدار بُعد پیکنهاد اهع الگ
تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا از مقدار بحرانی =9/487
=
عیلیاش مک ر

ب رگ ر میباشد ،بنابراین فرض  H1تأیید و بین این بُعد و الگ

تدوین دک رین

رابطه معنیدار وا د دارد.

شکل ( )6مقادیر معناداری برای آزمون فرضیه

بررسی شدت ارتباط بین بُعد و الگو

برا بررسی این م ض

می ان ضریب ت افقی هر بُعد از فرم ل زیر محاسبه گردید:
=𝑐

این ضریب شدش وابس گی و ارتباط بُعد با الگ را نکان میدهد که بیش از  50درصد
میباشد.
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ِ

 -1-2آیا رابطه معنیدار بین مؤلفهها ،شاص ها و بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » الگ
تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا وا د دارد؟
ن یجه بررسی رابطه مؤلفهها ،شاص ها و بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » و الگ تدوین
دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا با روش باال بهص رش ادول زیرحاصل گردید:
جدول ( )7رابطهی بین بُعد «ماهیت عملیات مشترک» و الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک

ردیف

خیلی کم

0

% 9/1

% 18/2

%66/7

% 6/1

0

% 18/2

%36/4

39/4

4/03
4/39

28/06

% 9/1

% 6/1

% 15/2

% 48/5

% 27/3

3/84

23/21
20/48
9/487

% 6/1

0

%9/1

% 33/3

% 51/5

4/24

31/09

% 69
% 64
% 62
% 67

% 6/1

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

توافقی)

معنیدار
(ضریب C

% 6/1

0

%3

%42/4

% 45/5

4/15

32/30

% 6/1

%3

% 12/1

%27/3

% 51/5

4/15

26/24

% 66
% 70

% 9/1

%3

% 12/1

% 48/5

% 30/3

3/94

24/12

% 65

دارد

7

شاص
س اد مک ر

دارد

6

شاص
اص یاراش
تککیالتی

دارد

5

شاص
مبنا واگذار

رابطه

4

شاص
معیار تککیل
فرماندهی
مک ر

دارد

3

مؤلفه روشها
طرحری
عیلیاش
مک ر

دارد

2

مؤلفه سامانه
س اد عیلیاش
مک ر

دارد

1

مؤلفه سامانه
فرماندهی
عیلیاش
مک ر

دارد

عامل
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% 9/1

%3

%3

% 51/5

% 33/3

3/96

30/79

% 9/1

%3

%21/2

% 51/5

% 15/2

3/60

23/52

% 64
% 69

% 6/1

%3

% 12/1

%42/4

%36/4

4

21/70

% 62

% 6/1

0

% 12/1

% 45/5

%36/4

4/06

25/94

% 66

% 6/1

%3

% 9/1

% 51/5

% 30/3

3/97

28/06

% 67

دارد

شاص
ویژگیها
طرحری

دارد

11

شاص دامنه
طرحری

دارد

10

شاص
طرحری

12

ن

دارد

9

شاص
س اد تخصصی

دارد

8

شاص س اد
عی می

بررسی ارتباط بین مؤلفهها و شاخصها با بُعد «ماهیت عملیات مشترک»

با ت اه به ادول باال از آنجا که مقدار مؤلفهها و شاص ها پیکنهاد اهع بُعد «ماهیع
عیلیاش مک ر » الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی از مقدار بحرانی
) ب رگ ر میباشد ،بنابراین فرض  H1تأیید و بین این مؤلفهها
=
(=9/487
و شاص ها و بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » الگ
سازمان نظامی ،رابطه معنیدار وا د دارد.

تدوین دک رین عیلیاش مک ر

یک

بررسی شدت ارتباط بین مؤلفهها و شاخصها با بُعد «ماهیت عملیات مشترک»

برا بررسی این م ض

می ان ضریب ت افقی هر مؤلفه و شاص

از فرم ل زیر محاسبه گردید:
=𝑐

این ضریب شدش وابس گی و ارتباط مؤلفهها و شاص ها را با بُعد «ماهیع عیلیاش
مک ر » الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی را نکان میدهد که بیش
از 50درصد میباشد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها

بات اه بهاینکه در پژوهشها مکابه از روش تحقیق م رد  -زمینها با رویکرد آمیخ ه
اس فاد شد اسع ،در این تحقیق ضین بهر بردار از ادبیاش تحقیقاش ای آور شد  ،از
هیین روش تحقیق اس فاد شد اسع .دراین تحقیق اهع تعیین مؤلفهها و شاص ها بُعد
ماهیع عیلیاش مک ر ِ الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا ،پس
از مطالعه ادبیاش تحقیق ،سایر اسناد و مدار و هیچنین مصاحبه با  16نفر از صاحبنظران
عل م نظامی که عیدتاً از فرماندهان و مسؤلین عالی رتبه نیروها مسلح میباشند ،اقدام به
اس خراج مؤلفهها و شاص ها بُعد م ص ف کرد و سپس اهع حص ل اطیینان از درس ی
آن اقدام به ت زی سؤاالتی بر این مبنا بهص رش پرسشنامه بین اامعه م رد مطالعه
(فرماندهان ،مسؤلین و کارشناسان عیلیاش نظامی) نی د و پس از تج یه و تحلیل پاسخها
دریاف ی و انجام آصرین اصالحاش ،ع امل بُعد «ماهیع عیلیاش مک ر » با سه مؤلفه "سامانه
فرماندهی عیلیاش مک ر " با سه شاص  ،مؤلفه "سامانه س اد عیلیاش مک ر " با سه
شاص و مؤلفه "طرحری عیلیاش مک ر " با سه شاص تعیین ،ارتباط و شدّش آنها
بررسی گردید که ن یجه به شرح ادول ذیل بدسع آمد:
جدول ( )8مؤلفهها و شاخصهای بُعد «ماهیت عملیات مشترک» در الگوی تدوین
دکترین عملیات مشترک یک سازمان نظامی ج.ا.ا
بعد

مؤلفه
سامانه فرماندهی
عیلیاش مک ر

ماهیع عیلیاش
مک ر

سامانه س اد
عیلیاش مک ر
روشها طرحری
عیلیاش مک ر

شاخص
1
2

معیار تککیل فرماندهی مک ر
اص یاراش تککیالتی

3

مبنا واگذار

1

س اد مک ر

2

س اد تخصصی

3

س اد عی می

1
2
3

دامنه طرحری
ن

طرحری

ویژگیها طرحری

برهیین مبنا میت ان ع امل «ماهیع عیلیاش مک ر » مؤثر بر الگ
عیلیاش مک ر یک سازمان نظامی ج.ا.ا را به شکل زیر نکان داد:

تدوین دک رین
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شکل ( )7عوامل «ماهیت عملیات مشترک» در الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک

در ادامه پیکنهاداتی برا تحقیقاش آتی به شرح زیر ارائه میگردد:
 -1در ارائه الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر سازمانها نظامی ج.ا.ا از این ن ایج
اس فاد گردد.
 -2در اس خراج سایر ع امل مؤثر بر الگ تدوین دک رین عیلیاش مک ر سازمانها نظامی
ج.ا.ا از روش این تحقیق اس فاد گردد.
هیچنین محققان در اارا این پژوهش با محدودیعهایی روبرو ب د اند که برصی از آنان
عبارتند از:
 -1عدم انجام تحقیق مکابه تاکن ن (الگ تدوین عیلیاش مک ر ).
 -2کیب د مقاله قابل اس ناد در سطح نیروها مسلح پیرام ن م ض .
 -3عدم وا د تجربه مس ند انجام عیلیاش مک ر کالسیک در بین فرماندهان و مسئ لین.
 -4کیب د وا د دک رین ،آییننامه ،دس رالعیل قابل بهر بردار در سطح نیروها مسلح.
 -5دس رسی بسیار مککل به اطالعاش م ا د در اسناد و مدار .
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 -6دس رسی سخع و محدود به صاحب نظران عرصه نظامی در سطح نیروها مسلح باه علاع
مکغله کار فراوان.
منابع
 آش یانی ،محیدباقر .)1389( .اص ل و روش تدوین دک رین نظامی ،فصلنامه نظم و امنیع ملی.

 باقر  ،محیدحسن .)1393( .تدوین دک رین صحنه اناگ ،تهاران :ان کااراش دانکاگا فرمانادهی و
س اد ارتش.
 باقر  ،محیدحسن .)1394( .عیلیاش مک ر  ،تهران :ان کاراش دانکگا فرماندهی و س اد ارتش.
 پ ررشاسب ،عبدالعلی .و معیارزاد  ،غالمرضا .)1386( .الگا

مفها می رهناماه ،فصالنامه مطالعااش

دفاعی اس راتژیک.

 پ رشاسب ،عبدالعلی .)1386( .دک رین نظامی ایه ر اسالمی ایران ،تهران :ان کاراش دانکگا عالی
دفا ملی.
 ثروتی ،محسن .)1391( .راهنیا آم زشی تدوین دک رین ،تهران :ان کااراش دبیرصاناه هیاأش عاالی
آییننامهها نیروها مسلح.
 ایکید  ،محیدحسین .)1383( .مبانی و تاریخ اندیکه نظامی اهان ،تهران :ان کاراش داف س سپا .

 عبداهللصانی ،علی .)1383( .نظریاههاا امنیاع ملای ،تهاران :ان کااراش م سساه ملای مطالعااش و
تحقیقاش بینالیلل ابرار معاصر تهران.
 عیید ،حیید .)1365( .فرهنگ لغاش فارسی ،تهران.

 قربانی ،سعید .)1389( .محیط عیلیاتی مک ر  2010؛ فرماندهی نیروها مک ر آمریکا ،تهاران:
ان کاراش مرک آیند پژوهی عل م و فناور دفاعی مؤسسه آم زشی و تحقیقاتی صنای دفاعی.

 کیی ه تدوین آیین نامهها رزمی داف س .)1387 ( .آیین نامه عیلیااش مکا ر

و مرکاب ،تهاران:

ان کاراش دانکگا فرماندهی و س اد ارتش.

 کیی ه تدوین آییننامهها رزمی داف س .)1394( .آیاین ناماه عیلیااش مکا ر

نااهی راز ،تهاران:

ان کاراش دانکگا فرماندهی و س اد ارتش.

 گرو تدوین آیین نامهها رزمی نیرو زمینی سپا  .)1388( .دک ارین نظاامی از تئا ر تاا عیال،
تهران :ان کاراش معاونع اطالعاش سپا .

 گرو ن یسندگان .)1390( .عیلیاش مک ر
ارتش.

و مرکب ،تهاران :ان کااراش دانکاگا فرمانادهی و سا اد

 معین ،محید .)1383( .فرهنگ لغاش ،تهران :ان کاراش امیرکبیر.
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 من و  ،کی ان .)1388( .محایط عیلیااتی مکا ر اهاان در ساال  2030و پاس از آن ،تهاران:
ان کاراش مرک آیند پژوهی عل م و فناور دفاعی مؤسسه آم زشی و تحقیقاتی صنای دفاعی.

