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 مقدمه

 عناصر مهمتریناز  یکی ،ستا هشد نجنگید سبکدر  تغییر باعث داتیو نوع تهد هاورىفنا

مبناء  نی. بر همستا کمشتر رتصو به جنگی ىهاتعملیا اىجرو ا هاونیر ئیافزاهم ،تغییر

 هانهیدر منابع، کاهش هز جوئیباال، تمرکز قوا، صرفه یاثرگذار لیاز قب یلیمشترک به دال اتیعمل

امروزه  .است افتهیخصوص  نیدر ا ایژهیو گاهی، جاغیرهبه اهداف و  یابیو سرعت باال در دست

 ینظام کردیرو نترییکشور ما محور یاصل دتهدی عنوانبه کایارتش آمر ژهیوبهکشورهای پیشرفته 

 . (93: 0311)ولیوند زمانی و سرمد،  نموده است یزریمشترک برنامه اتیعمل یخود را بر مبنا

هر عملیات نظامی اعم از عملیات محیطی )تک نیرویی( و مشترک، دارای سه مرحله عمده است 

 ءسازی صحنه عملیات یا میدان نبرد و مرحله سوم، اجراریزی، مرحله دوم؛ آمادهطرحمرحله اول؛ 

و هدایت است. بدون تردید مراحل سه گانه مزبور در سرنوشت عملیات نظامی تأثیرگذارند. اما 

 گیری است کهفرآیند تصمیمریزی ترین مرحله عملیات طراحی عملیات نظامی است. طرحمهم

 ها وطرحکند. کار را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و اجرای مأموریت تدوین میبهترین راه

 ی  زیرطرحریزی است. دستورهای رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی محصول طرح

: 0318پور، حسن)ی است نظام اتیعمل نوع هر در تیموفق یبرا یاصل شرط مستمر،منظم و 

از الزامات . دبوخواهد  کمشتر تعملیا دیکررو با عمدتاً هیندآ ىجنگهاکه با عنایت به این. (90

بر اصول حاکم بر صحنه  یو مبتن یقو یزیرداشتن طرح ،زآمیتیمشترک موفق اتیعمل یاجرا

که ضمن بررسی وضعیت موجود و تطبیق آن با وضعیت مطلوب، با در نظر چرا است.  اتیعمل

ریزی و سطح کیفی و کمی در نحوه طرح ءتقاار باعثتواند ریزی، میگرفتن تمامی جوانب طرح

نیروهای چهارگانه  ىنمنداتو ییافزاهمسازی و هماهنگی، یکسان باعثو  کمشتر تعملیا اجرای

به اساس  نیا بر .ددگر کمشتر تعملیا ریزیطرح در نحوههای ستادی و هماهنگی در روش آجا

ش تال انمحققیند بومی جهت طراحی عملیات مشترک متناسب با ساختار آجا، آدلیل فقدان فر

 سازییبومبه  خبرگان،مرتبط با موضوع و مصاحبه با  یو خارج یمنابع داخل یبررسبا  ،اندنموده

 ندیفرآ سازییبومهدف اصلی این پژوهش،  مشترک آجا بپردازد. اتیعمل یزریطرح ندیفرآ

باشد. و تحقیق حاضر به دنبال پاسخ می رانیا یاسالم یمشترک ارتش جمهور اتیعمل یزریطرح

 مشترک آجا چگونه است؟ اتیعمل یزریطرح بومی ندیفرآبه این سوال است: 
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 پژوهش و پیشینه ادبیات تحقیق

 پژوهشهایپیشینه

 هایسایت های داخلی و خارجی،پژوهشی کشور، فصلنامه -عمل آمده از مراکز علمیهای بهبررسیبا 

های رو و یا پژوهشمعتبر علمی به ویژه مراکز نظامی و دفاعی نیروهای مسلّح، پژوهشی با موضوع پیش

 های گامکه بتواند تمامی مشترک آجا  اتیعمل یزریطرح ندیفرآ سازییبوممشابه در خصوص 

را شناسایی و  هاریزی عملیات مشترک آجا و اقدامات و مالحظات مرتبط با هر یک از این گامطرح

 جستجو و ارائه نماید، یافت نشد. بنابراین در راستای مسئله تحقیق، کاوش فرآیند بومیدر قالب یک 

در  زیادی علمی آثار و مقاالت به را ما موجود، هاینوشته ها ومدارک، تحقیقات و پژوهش اسناد، در

 خصصی،ت صورتبه موضوع این که رسیده نتیجه این به زیاد هایبررسی سازد و بانمی رهنمون بارهاین

ریزی عملیات طرح عملیات مشترک و خصوص در که مشابه اما موضوعات نبوده، ایمقاله هیچ موضوع

 گردید: یافت زیر شرح به باشد شده صحبت هاآن درمشترک 

 ( پیشینه تحقیقات انجام شده1)جدول 

 عنوان تحقیق محقق
محل و سال 

 تحقیق
 اهداف تحقیق

دانشجویان 

 چهارمدوره 

مشترک و 

 مرکب

مشترک در آجا و  اتیعمل یزریطرح هایچالش

 کار مناسبارائه راه

دافوس آجا، 

0311 

شناخت سی و  های موجود چالش برر

شترک آجا و در طرح ریزی عملیات م

 کارهای مناسب برای رفع آنراهارائه 

ریزی عملیات مشترک آجا و ارائه های موجود در طرحدر این تحقیق هدف اصلی بررسی و شناخت چالشنتایج تحقیق: 

ریزی عملیات های موجود در طرحکارهای مناسب برای رفع آن بوده است، که در این راستا جهت بررسی و شناخت چالشراه

 اتیعمل طیمح در اطالعات تبادل چرخه -0ریزی عملیات مشترک )شامل: ُبعد شامل: محیط عملیات طرحمشترک آجا چهار 

ها و نظامات (؛ روشمشترک اتیعمل طیمح در داتیتهد هاییژگیو -3و  مشترک اتیعمل طیمح راتییتغ -0، مشترک

 اتیعمل نیدکتر -3، مشترک ستاد افسران روش -0، مشترک ستاد یجار روش -0ریزی عملیات مشترک )شامل: طرح

 آموزش نیدکتر -0ریزی عملیات مشترک )شامل: (؛ آموزش و تخصص طرحمشترک اتیعمل هاینامهنییآ -0و  مشترک

( و فرماندهی مشترک اتیعمل هایشیرزما و ناتیتمر -3و  آجا مشترک اتیعمل آموزش هاینامهنییآ -0، مشترک اتیعمل

، مشترک اتیعمل یفرمانده روابط نوع -0، مشترک اتیعمل یفرمانده تیمامور -0ریزی عملیات مشترک )شامل: و ستاد طرح

( احصاء آجا در مشترک ستاد بیترک و سازمان و ساختار -0و  مشترک یفرمانده لیتشک در آجا یفرمانده اراتیاخت -3

 های هر یک از ابعاد ارائه شده است. کارهایی بر اساس مؤلفهشده است و در نهایت راه
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محمود 

 یمراد

 یزریارشد نزاجا در طرح افسران موانع و هاچالش

 مشترک اتیعمل

دافوس آجا، 

0319 

ها و موانع شننناسننایی و تبیین چالش

ریزی افسنننران ارشننند نزاجا در طرح

 عملیات مشترک

مشترک،  اتیعمل یزریضعف آموزش طرح ،ییروین ی)شامل: فرهنگ سازمان رهایدرصد، همه متغ 9/91 -الفنتایج تحقیق: 

مشترک  اتیعمل یزریطرح موانع و هاچالش جادیموارد( را در ا ریمشترک و سا یزریکمبود منابع و مدارک آموزش طرح

مشترک  اتیعمل یزریطرح موانع و هارا در کاهش چالش ییروین یفرهنگ سازمان ریدرصد، متغ 1/00 -باند؛ مؤثر دانسته

 اند؛ مشترک را مؤثر دانسته اتیعمل یزریکمبود منابع و مدارک آموزش طرح ریدرصد، متغ 0/01 -پاند؛ مؤثر دانسته

 .اندمشترک مؤثر دانسته اتیعمل یزریضعف آموزش افسران ارشد نزاجا را در طرح ریدرصد، متغ 1/03 -ت

دانشجویان 

دوره یکم 

مشترک و 

 مرکب

در  مشترک یروین لیتشک یبرا یبوم یالگو ارائه

 مشترک آجا اتیعمل

دافوس آجا، 

0319  

برای  بومی  گوی  ل حی و ارائننه ا طرا

تشننکیل نیروی مشننترک آجا با توجه 

شورهای های ارائهبه نمونه شده در ک

 دیگر

 هیبرعلقدرت نظامی در دو بخش بازدارندگی و اقدام افزایش رسید که به جهت گروه مطالعاتی به این نتیجه  :نتایج تحقیق

در هنگام لزوم، تشکیل نیروی های قدرت هر یک از مؤلفهی ریکارگبهملی و های قدرت افزایی تمام مؤلفهاز طریق همدشمن 

یات مشترک در عملو درنهایت رسیدن به دکترین  باشدمی ریناپذاجتنابضروری و مشترک تحت یک فرماندهی واحد امری 

مشترک با بررسی و توصیف تشکیل نیروی الگوی کلی جهت ..( در این بخش ها )عملیات، لجستیک، اطالعات و .تمامی زمینه

 .شده استآمده در پژوهش ارائه دستبههای کالن ها و شاخصابعاد، مؤلفه

 ادبیات تحقیق

 ریزیطرح

ریزی تعاریف متعددی وجود دارد و روی تعریف واحدی اتفاق نظر وجود در منابع علمی از طرح

عملی است مداوم که اجرای وظایف واگذاری به یک یگان را در آینده میسر ریزی طرحندارد. 

که با دریافت است  گیریتصمیم یندآفرنظامی ریزی طرح(. 990: 0318سازد )رستمی، می

 جهتهای کار فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راههای مأموریت شروع و مجموعه فعالیت

یرد گمی انجام و اجرای مأموریت برای وصول به هدف تعیین شدهها یا دستور عملیاتی تهیه طرح

ها و دستورهای رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی طرح. (90: 0318پور، )حسن

 اتیعمل نوع هر در تیموفق یبرا یاصل شرط ،مناسب و یعمل ی زیرطرحریزی است. محصول طرح

 ،شدهینیبشیپ اتیعمل کی درمؤثر  عوامل هیکل که دهدیم اجازه حیصح یزیرطرح. است ینظام

  (.040-9نامه سازمان و روش ستاد، )آیین گردند یابیارز یاصول و مشروحطور به
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 آینده جنگ

ر های اجتماعی داست. جنگ نیز مانند سایر پدیده یکم تغییر کردهوقواعد بازی در قرن بیست

  های مدرن. فناوریشده استهای عمیق و اساسی این فضای پر از تحول، دچار دگرگونی

 ای درکنندهسایبر و ...( و جنگ شناختی نقش تعیین ،الکترومغناطیس، ها، پهپادها)موشک

ندازی ائتالف )عملیات مرکب(، انجام اسرنوشت جنگ خواهد داشت. عملیات سریع و قاطع، راه

کارگیری نیروهای ویژه، ارزیابی سازی قدرت، عملیات غیرخطی، بهزمانعملیات تأثیرمحور، هم

دستانه و حمله به انجام عملیات پیشجانبه اطالعات )اشراف اطالعاتی(، سیالیت صحنه، همه

  .(091: 0314های کلی جنگ آینده هستند )حیدری، مراکز ثقل از مشخصه

 )آجا( رانیا یاسالم یارتش جمهور

ند پداف ،ییایدر ،ییهوا ،ینیزم یروهاین ،یبه مجموعه ستاد فرمانده رانیا یاسالم یارتش جمهور

 .(083: 0319)مرادیان، گرددیها اطالق موابسته به آن هایو سازمان ییهوا

 در برخی کشورها ریزی عملیات مشترکفرآیند طرح

ر د یخارج یکه کشورها دهدیمرتبط با موضوع نشان م یمنابع خارج دقیقو مطالعه  یبا بررس

 نوانعبه اندمذکور نموده ندیدر فرآ یراتییمشترک اقدام به تغ اتیعمل یزریطرح ندیحوزه فرآ

 یزریطرح ندیفرآ ی( برا0401مشترک خود ) اتیعمل یزریطرح نیدر دکتر کاامری کشور مثال

جنگ،  یو باز ریتداب زیآنال ر،یتوسعه تداب ت،یمأمور زیمشترک هفت گام )شامل: آغاز، آنال اتیعمل

نگلستان کشور ا ایدستور( را در نظر گرفته است و  ایطرح  هیو ته ریتداب بیتصو ر،یبتدا سهیمقا

مشترک  اتیعمل یزریطرح ندیفرآ ی( برا0401مشترک خود ) اتیعمل یزریطرح نیدر دکتر

 ر،یتداب سهیو مقا یاعتبارسنج ر،یتداب زیآنال ر،یتوسعه تداب ت،یمأمور زیهشت گام )شامل: آغاز، آنال

طرح( را در نظر گرفته است و  دنظریو مرور/ تجد هااتیعمل یابیطرح و ارز هیفرمانده، ته میتصم

 اتیعمل یزریطرح ندیفرآ ی( برا0409مشترک خود ) اتیعمل یزریطرح نیدر دکتر هیکشور روس

طرح  یطرح، بررس هیته ل،یو تحل هیو تجز ریبحران، توسعه تداب یابیمشترک پنج گام )شامل: ارز

 اتیعمل یزریطرح نیناتو در دکتر نی( را در نظر گرفته است و همچنیبانیپشت هایو طرح

 ،اخطار و ها: نشانهاملمشترک شش گام )ش اتیعمل یزیرطرح ندیفرآ ی( برا0409مشترک خود )

 یو گذار( را در نظر گرفته است. که همگ ءاجرا ،یزریطرح ،دهیپاسخ هاینهگزی توسعه برآوردها،
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ذکر شده به  یمشترک در کشورها اتیعمل یزریطرح ندیفرآ هایگام انیمنابع ضمن ب نیا

 .اندپرداخته هاآن با مرتبط مالحظات و اقدامات و هاگام نیا حیتشر

 عملیات مشترک

وسیله عناصر قابل مالحظه از دو نیروی مسلح یا بیشتر از یک کشور به اجراء عملیاتی است که به

توان به اقدامات نظامی غیر از با توجه به ماهیت جنگ، عملیات مشترک را میشود. گذاشته می

عملیات مشترک در شرایط بندی نمود. هنگام جنگ و عملیات مشترک در ضمن جنگ تقسیم

 :(Robert, 2017: 31) باشدمی( 0)شکلهایی به شرح زیر دارای ویژگی فناورانه

 افزارها و نیروهای بیشتری در عملیات شرکت دارند.( گستره عملیات متغیر است اما جنگ0)

( وسعت آوردگاه گسترده است و بر ایجاد آرایش مطلوب نیروها در فضای چندجانبه تاکید 0)

 شود.می

 چندگانه و الگوها و انواع مختلف عملیات.( نیروهای رزمی 3)

 ( ترکیب فرماندهی تمرکزی و غیرتمرکزی و استفاده از تجهیزات فرماندهی خودکار.0)

          
 های عملیات مشترک( ویژگی1شکل )

 ریزیانواع فرآیندهای طرح

 شوند. اینها از طریق فرآیندهای مختلف و بسته به گرایش خاص خود پیشنهاد و ارائه میطرح

اری گذای، عملیات بافرصت و یا عملیات در بحران نامهای زنجیرهفرآیندها تحت عناوین عملیات

 :ریزی عملیات مشترک شاملطرح(. 0شکلگردند و همگی به نحوی با یکدیگر مرتبط هستند )می

ویژگی های 
عملیات 
مشترک

نیروهای 
گوناگون

فضاهای 
چندین وجهی

اقدامات 
گوناگون

هماهنگی و 
فرماندهی 

پیچیده

مأموریت های 
پشتیبانی 

دشوار
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و  ایهای عملیات زنجیرهطرح های کارکردی،های عملیاتی مبتنی بر تدبیر طرحتهیه طرح

ریزی های طرحدستورات عملیاتی توسط فرماندهان نیروهای مشترک و نیز مجموعه فعالیت

 (.0318پور، )حسن. باشد، میکنندها و دستورات کمک میاین طرح مشترک که به توسعه

 
 ریزی عملیات مشترک( طرح2شکل )

 ریزی عملیات مشترکفرآیند طرح

ریزی عملیات مشترک که در حال حاضر در دافوس آجا مطرح است )بر اساس طرح فرآیند

گیرد: آغاز، توسعه ( در پنج گام صورت می0118ریزی عملیات مشترک آمریکا، سال دکترین طرح

  (.JOPP, United States,1998)های پشتیبانی تدبیر، تهیه طرح، بررسی طرح و طرح

 
 ( 1991 -ریزی عملیات مشترک آمریکاعملیات مشترک )دکترین طرحریزی ( فرآیند طرح3شکل )

 ریزی عملیات مشترکدر فرآیند طرح و عناصر کلیدی مالحظات مهم

شده که یک است از یک روش ستادی مشترک هماهنگ ریزی مشترک عبارتفرآیند طرح

منظور تعیین بهترین شیوه برای انجام تکالیف محوله و هدایت اقدامات الزم برای انجام فرمانده، به

طرح ریزی عملیات مشترک

طرح ریزی عملیات در بحران طرح ریزی عملیات بافرصت

1گام 

آغاز•

2گام 

رتوسعه تدابی•

3گام 

تهیه طرح•

4گام 

بررسی طرح•

5گام 

طرح های •
پشتیبانی

 ایریزی عملیات زنجیرهطرح
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ریزی عملیات گیرد. عناصر و مالحظات کلیدی و مهم در فرآیند طرحمأموریت خود، بکار می

 باشند:مشترک به شرح زیر می

 مأموریت -الف

ر در عبارت دیگنظور از آن؛ بهبیان روشن و مختصر تکلیف )وظیفه( فرمانده نیروی مشترک و م

طور روشن و مختصر مأموریت، تکلیف )وظیفه( واگذاری یا استنباطی فرمانده و منظور از آن به

گردد، منتها ممکن است فرمانده مأموریت معموالً توسط قرارگاه رده باال واگذار می .شودبیان می

ستنباط کند. فرمانده ممکن است های دیگری را از آن امأموریت را توسعه داده و مأموریت

تحلیل نماید. اساسًا در مرحله دریافت مأموریت، فرمانده و ومأموریت را در همین زمان تجزیه

ستاد مشترک وی و سایر کسانی که ضرورت دارد در جریان کامل مأموریت باشند بایستی در 

جوار و دستور یا طرح ای همهتوجیه ستادی رده باال شرکت کرده و با مأموریت رده باالتر، رده

طور دقیق و کامل آشنا عملیاتی رده باال و همچنین مأموریت واگذاری به فرماندهی مشترک به

اند و توانایی اجرای آن را دارند. طور کامل شناختهشوند و به این درک برسند که مأموریت را به

باالتر نسبت به بررسی و همچنین فرماندهی مشترک ضمن دریافت ماموریت واگذاری از رده 

زمان حقایق موجود را به دقت بررسی، نیازمندی نیروها و منابع تحلیل مأموریت اقدام نموده و هم

مورد نیاز را تعیین و وضعیت موجود خودی و دشمن را به دقت و با در نظر گرفتن همه جوانب 

 . (JOPP, U.S Naval War College, 2013) دهدمورد بررسی و تحلیل قرار می

 تشکیل فرماندهی و ستاد مشترک -ب

فرماندهی مشترک یک سازمان فرماندهی است با مأموریت کلی و مداوم که از عناصر عمده 

ر شود. دواگذاری از دو نیروی مسلح مختلف یا بیشتر تحت امر یک فرمانده واحد تشکیل می

اختیارات و ... در نظر  تشکیل فرماندهی و ستاد مشترک مبنای مأموریت، معیارهای تشکیل،

طور کلی عالوه بر مدنظر قرار دادن فرآیند به. (00: 0383پورشاسب و همکاران، ) شودگرفته می

کننده ساختار سازمانی مشترک به دو دسته تشکیل فرماندهی و ستاد مشترک، عوامل تعیین

 :(30-30همان منبع: ) گردندعوامل کلی و عوامل ویژه تقسیم می

کلی: شکل سازمانی یک فرماندهی، اندازه و ماهیت نیروهای واگذاری و حدود اختیارات  عوامل (0)

 شود:فرمانده اساساً بر پایه عوامل زیر قرار داده می
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 ها و تکالیف واگذاری به فرمانده.ها، مأموریتمسئولیت 

 .ماهیت و وسعت عملیات 

 های وی.پذیریا و آسیبهساختار، استعداد و گسترش نیروهای نظامی دشمن و توانایی 

 .نیروهای در دسترس یا قابل دسترسی در آینده 

دهنده، وسیله مقام تشکیل( عوامل ویژه: سازمان فرماندهی، در محدوده شکل تجویز شده به0)

 شود:در ابتدا بر پایه عوامل زیر قرار داده می

 کند.روشی که فرمانده برای اجرای مأموریت خود اتخاذ می 

 و هویت )زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی( نیروهای واگذاری به فرماندهی.ها مشخصه 

 توسعه تدابیر -پ

هدف از این فعالیت شناسایی چگونگی دستیابی به اهداف و آنچه باید برای آن انجام شود، با 

ترک مشریزی عملیات باشد. توسعه تدابیر در فرآیند طرحای از تدابیر آزمایشی میایجاد مجموعه

شامل: ارزیابی وظایف محوله، شناخت چارچوب میدان نبرد و محیط عملیاتی، چگونگی دستیابی 

به اهداف، تبادل اخبار و اطالعات فرمانده و ستاد مشترک و فرماندهان عناصر، وظایف تصریحی 

 گیرد. همه تدابیر بایستیریزی صورت میو استنتاجی و در نهایت تعیین و صدور راهنمای طرح

  ریزی صادره هماهنگ نمایدانجام مأموریت مؤثر را مطابق با قصد فرمانده و راهنمایی طرح

(UK joint doctrine, 2019: 93). 

های راهبردی باید شامل تدابیر منظور تسهیل هماهنگی اولویتهای عملیاتی مشترک بهطرح

های تعیین توالی عملیاتریزی باشد تا درک فرماندهان رزمی از دیدگاه راهبردی و مهم طرح

 ریزی عبارتند از: مورد نیاز برای حصول اهداف صحنه فراهم آید. تدابیر اصلی در طرح

 .قصد راهبردی و کانون عملیاتی فرماندهان رزمی 

 .گرایش راهبردی و عملیاتی مراکز ثقل تهدید 

 .حفاظت از مراکز ثقل عملیاتی و راهبردی نیروهای خودی 

 ها )از قبیل مرحله پیش از درگیری، استقرار در مواضع، نبرد قطعی، بندی عملیاتمرحله

سازی، تعاقب و مرحله پس از درگیری( که نیت فرمانده نیروی مشترک در هر یک از ثبات

 .(JOPP, United States,1998: 76) گردداین مراحل را شامل می
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 تحلیل تدابیر و بازی جنگ -ت

ه ریزی فرماندهای کار( بر اساس راهنمای طرحیک از تدابیر )راههدف از تحلیل تدابیر ارزیابی هر 

های کار( مختلف تهیه و از نظر طور کلی در تحلیل تدابیر و بازی جنگ، تدابیر )راهباشد؛ بهمی

قابلیت پشتیبانی میان ارکان ستاد توزیع، مراحل تکمیلی آن انجام، از طریق بازی جنگ مورد 

حاسن، معایب و نواقص( و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت منجر به تصمیم تحلیل، مقایسه )از نظر م

 .(U.S Army War College, 2017: 93) ها خواهد گردیدآنبهترین  فرمانده به انتخاب یکی از

ها مورد های مختلف نیروها استفاده شده و روش هماهنگی آندر بازی جنگ مشترک از یگان

ی و یا هوای -دریایی یا زمینی -صورت هواییتواند بهنوع بازی جنگ می گیرد، اینارزیابی قرار می

سازی وضعیتی بازی جنگ شبیهبا . (91-98: 0318، انیمراد) دریایی انجام شود -هوایی -زمینی

است که در آن بازیکنان براساس دانش و میزان اطالع از نیروهای خودی و نیروهای طرف مقابل، 

استفاده از  .(90: 0311پور، )حسن های کار مطلوب اتخاذ تصمیم نمایدراهقادرند دربارۀ راه یا 

ایی آزمجنگ .تر را تا رده گردان و گروهان آزمایش نمودتوان یک سپاه یا رده پایینبازی جنگ می

اتی های عملی)طرح تواند مبنای کاملی برای تصویب یا تجدیدنظر در طرح عملیاتی مشترکمی

ش نیروها برای جنگ با هزینه آماده کردن و آموز برایبازی جنگ طور خالصه بهنیروها( باشد. 

 ها، دکترین و تدبیرهای ممکن برای عملیات حقیقی آیندهمند طرحتحلیل روشوتجزیهکمتر و 

بایستی بررسی . در بازی جنگ فرماندهی و ستاد مشترک (94-90: 0318، انیمراد) رودبه کار می

و تحلیل وضعیت در زمین، دریا، هوا و فضا )با در نظر گرفتن زمان(، گسترش نیروهای خودی و 

های دشمن، پذیریها و آسیبتواناییخطرات احتمالی )در حین و بعد از عملیات(، دشمن، 

 و پایداری و پشتیبانی، مراکز ثقل، حفاظت از نیروها، میزان تلفات -پذیری، سرعتانعطاف

  .(U.S Army War College, 2017: 96)را مدنظر قرار دهند  های بازدارندهگزینه و خسارات

 تصمیم و تدبیر فرمانده -ث

فرمانده نتایج و پیشنهادهای ستاد مشترک را مورد توجه قرار داده، برآورد فرماندهی را تکمیل و 

. تصمیم، (UK joint doctrine, 2019: 11-112) نمایددر نهایت تصمیم و تدبیر خود را بیان می

تاد سبه برای اجرای عملیات که های کار مختلف، کار از میان راهانتخاب بهترین راهعبارت است از 

وی گدهد، تصمیم بایستی حداقل پاسخریزی با عمق بیشتر یا تهیه دستورها را میامکان طرح
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)زمان عمل(، چه )نوع عمل(، کجا شش عنوان زیر باشد: کی )نیروی عمل کننده(، چه وقت 

بندی(، چرا )منظور از اجرای )محل اجرای عمل(، چطور )معموالً ترکیب نیروهای رزمی و صورت

  .(30: 0318)شیخ و پرواس،  عملیات(

کار بردن نیروهای عمده فرماندهی ، برای بهبیان ماهرانه تصمیم اتخاذ شده استعملیات:  تدبیر

های کار مورد نظر، ای از کل راهخالصهباشد. در تدبیر عملیات می مشترک در سراسر عملیات

بیان شده و سپس تکالیف )وظایف( واگذاری به هر یک از عناصر مسئول اجرای وظایف عملیاتی 

ص ها مشخبندی یگانشود و همچنین در صورت نیاز سازماندهی یا گروهو تاکتیکی، مشخص می

 (.010-010: 0383)پورشاسب و همکاران،  گرددطور مشروح هماهنگ میو به

 تهیه طرح یا دستور -ج

ات آمیز عملیمنظور اجرای موفقیتبر اساس تصمیم و تدبیر فرمانده، اعضای ستاد مشترک به

نمایند، طرح یا دستور بایستی تکلیف کلیه عناصر تحت مبادرت به تهیه طرح یا دستور می

طور روشن مشخص نماید، در ها را در عملیات بهاز آنفرماندهی را تعیین کرده و وظیفه هر یک 

های مرتبط با حوزه تخصصی ها و پیوستاین مرحله معاونین ستاد مشترک اقدام به تهیه طرح

های مرتبط در طرح یا دستور عملیاتی مشترک را تهیه و تکمیل خود نموده و همچنین قسمت

اکم ریزی، اصول حبایستی اصول صحیح طرحنمایند. در تهیه طرح یا دستور عملیات مشترک می

 ریزی پشتیبانی، ریزی نیرویی، طرحبندی نیروها، طرحبر عملیات مشترک، هماهنگی و زمان

 ریزی ترابری و سایر جوانب و مالحظات اثرگذار بر عملیات مشترک مدنظر قرار گیردطرح

(Doctrine of JOOP UK, 2019: 114). 

 انتشار آنتصویب طرح یا دستور و  -چ

که صادر نمایند، جهت بررسی و تصویب ها و دستورات را قبل از آنمعاونین ستاد مشترک، طرح

نمایند تا در صورتی که مورد تصویب فرمانده نیروی مشترک قرار به فرماندهی مشترک ارائه می

به عناصر ها یا دستورهای مصوبه را جهت اجراء بایستی گرفت آن را امضاء و اعاده نماید. طرح

)پورشاسب و  تراز ارسال نمایندجوار و همتحت امر و جهت اطالع به رده باال و سایر نیروهای هم

فرمانده مشترک، طرح یا دستور را از نظر دارا بودن »عبارت دیگر به (.83: 0383همکاران، 

نماید. سپس طرح تصویب های یک طرح مناسب و کارآمد بررسی، تصحیح و تصویب میویژگی
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شود. طرح یا دستور عملیاتی مشترک بایستی بر مبنای شده توسط ستاد مشترک منتشر می

اجرای مأموریت، حداکثر  ای تهیه شده باشد که امکانهای معتبر باشد و به گونهحقایق و فرض

تی های دولانی )سازماناستفاده از منابع سازمانی و واگذاری از رده باال، استفاده از منابع غیرسازم

و غیر دولتی(، قابلیت هماهنگی و امکان کنترل، انعطاف پذیری، ساده بودن و امکان اجرای غیر 

 .((040-9سازمان و روش ستاد ) نامهنیآئ) «تمرکزی در آن لحاظ شده باشد

 ششناسی پژوهروش

م توصیفی انطباق دارد. برای انجااین پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق مرتبط با آن با روش 

ای صورت و کتابخانه )مصاحبه و پرسشنامه( این پژوهش، جمع آوری اطالعات به دو روش میدانی

 نیبنابرا ،ه استشد استفاده یکم و یفیک یهاداده از قیتحق ندیفرآ در که آنجا از و گرفته است

موضوع و مطالعات میدانی موثق انجام شده برای این کار، ادبیات  .باشدیم ختهیآم قیتحق کردیرو

ی، او سایر اطالعات مورد نیاز از طریق جستجوی کتابخانه توسط دیگران مورد بررسی قرار گرفته

 یپژوهش برا نیا یجامعه آمار خارجی به دست آمده است.های اطالعات داخلی و اینترنتی و بانک

 سطح در موضوع با مرتبط خبرگان و نظرانصاحب از نفر 04 )مصاحبه( شامل تعداد یفیمرحله ک

 و یآموزش ،یستاد ،یدر سطوح مختلف فرمانده نحویکه به باشندیچهارگانه م یروهانی و آجا

 فی)پرسشنامه با ط یمرحله کم یبرا یجامعه آمار نیهمچناند. داشته تیفعال یاتیعمل

 ،هاونیرو آموزش  اتیعمل یهانتومعا ،هاونیرو  جاآ ئیسهر هیئت( شامل کرتیل اینهیگزپنج

 هشوپژو  زشموآ هایونتمعاو  هفرماند روها،ین ریو همتراز از سا یافرماندهان قرارگاه منطقه

 اتیعمل یدوره فرمانده آموختگاندانشآجا،  دستاو  فرماندهی هنشگادا دانستاآجا و ا سفودا

 کمشتر تعملیا زهحودر  نظامی اننظرصاحب و شکسوتانیمشترک و مرکب دافوس آجا و پ

 تعملیا به طمربو مباحث به شنا: آهستند یرز شرحبه کمشتر ىهایژگیداراى و که باشندمی

به  01مشاغل و رتبه  یو دارا عملیاتیو  شیزموآ ،یفرمانده مشاغلدر  ىتصد سابقهو  کمشتر

 هشد آوردبر نفر 049حدود  رىماآ جامعه ینا کل ادتعد همدآ عمل به ىسیهاربراساس  برباال؛ 

و روش  باشندیم زیر جدول به شرحآماری  جامعه نفر از اعضای 030حجم نمونه شامل  .ستا

 باشد.گیری تصادفی طبقاتی مینمونه
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 حجم نمونه (2جدول )

 جامعه نمونه جامعه آماری سازمان ردیف

 نفر 04 نفر 09 هاونیرو  جاآ ئیسهر هیئت 0

 نفر 3 نفر 9 معاونت عملیات آجا 0

 نفر 0 نفر 3 معاونت آموزش آجا 3

 نفر 3 نفر 9 معاونت عملیات نزاجا 0

 نفر 3 نفر 9 معاونت عملیات نهاجا 9

 نفر 3 نفر 9 معاونت عملیات نداجا 9

 نفر 3 نفر 9 معاونت عملیات نیروی پدافند هوایی 1

 نفر 0 نفر 3 معاونت آموزش نزاجا 8

 نفر 0 نفر 3 معاونت آموزش نهاجا 1

 نفر 0 نفر 3 معاونت آموزش نداجا 04

 نفر 0 نفر 3 معاونت آموزش نیروی پدافند هوایی 00

 نفر 9 نفر 04 ای و همتراز از سایر نیروهافرماندهان قرارگاه منطقه 00

 نفر 0 نفر 3 آجا سفودا هشوپژو  زشموآ هاینتومعاو  هفرماند 03

 نفر 01 نفر 01 دستاو  فرماندهی هنشگادا دانستاا 00

 نفر 90 نفر 19 التحصیالن دوره عملیات مشترک و مرکب دافوس آجافارغ 09

 نفر 04 نفر 09 نظامی اننظرصاحبپیشکسوتان و  09

 نفر 030 نفر 049 جمع کل

 

از اسناد و  آمدهدستبههای ی و ارزیابی دادهبندطبقه ،ی اطالعاتآورجمعدر این تحقیق پس از 

اطالعات مورد تجزیه تحلیل توصیفی با رویکرد کیفی قرار  نظرانصاحبمدارک و مصاحبه با 

العات ی اطبندو طبقهی بندگروهبندی، تحلیل کار دستهوتجزیه قبل ازگرفت و به این صورت 

ها ی اطالعات در سه سطح انجام گرفت ابتدا با پاالیش دادهبندطبقهانجام شد. در گام اول 

باه، مشکوک و نامربوط را حذف نموده و سپس در گام دوم با انتخاب، اطالعات زائد، مضاعف، اشت

 .دیگردهای تلخیص شده اطالعات پردازش تمرکز و تنظیم و تبدیل داده
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 های پژوهشیافتهتحلیل وتجزیه

ه نظران و مطالعه منابع و سپس بصاحب نظرات تحلیل کیفی بر اساسودر این مقاله، ابتدا تجزیه

 آوری شده، پرداخته شده است.های جمعکمی داده تحلیلوتجزیه

 کیفیتحلیل وتجزیه

ند سازی فرآیتبیین گام اول )مأموریت( در بومی تحلیل کیفی هدف اول تحقیق:وتجزیه -الف

 .مشترک آجا اتیعمل یزریطرح

 درعنوان گام اول به« مأموریت»مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

ریزی عملیات مشترک با اقداماتی همچون: دریافت بیانیه مأموریت، تحلیل سناریو، فرآیند طرح

نیازمندی  بینیهای احتمالی، پیشبینی درگیرییشناسایی و بررسی حقایق و قرائن موجود، پیش

ها و شناسایی عوامل اثرگذار بر مأموریت، درک محیط و اصل نیروها و منابع، تحلیل فرض

 . هستریزی عملیات مشترک آجا اثرگذار در فرآیند طرح و غیره دگاریمان

تبیین گام دوم )تشکیل فرماندهی و ستاد مشترک( : تحلیل کیفی هدف دوم تحقیقوتجزیه -ب

 . مشترک آجا اتیعمل یزریطرحسازی فرآیند در بومی

فرماندهی و ستاد تشکیل »مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

ن تعییریزی عملیات مشترک آجا با اقداماتی همچون: عنوان گام دوم در فرآیند طرحبه« مشترک

کننده از طریق فرمانده کل آجا و تصویب ف کل قوا؛ تحلیل مأموریت و پیشنهاد یک مقام هماهنگ

ین ک؛ انتخاب و تعیواگذاری و فراخوان نیروها برابر وضعیت ابالغی؛ تعیین فرمانده نیروی مشتر

رئیس ستاد مشترک؛ تشکیل عناصر مشترک )ستاد مشترک و نیروهای مشترک(؛ سازماندهی 

مناسب فرماندهی عملیات مشترک بر حسب نوع مأموریت با منطقه مورد نظر؛ تعیین ساختار و 

وظایف عناصر ستاد فرماندهی مشترک؛ تعیین روابط فرماندهی و میزان اختیارات )تشکیالتی، 

آماد و پشتیبانی( و غیره؛ تعیین نیروهای عمده )استعداد و ترکیب( و زمان در دسترس قرار 

ها و هویت نیروهای واگذاری )زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی( به گرفتن نیروها؛ مشخصه

ریت گیری مأموشکل فرماندهی مشترک؛ تعیین حدود منطقه عملیات؛ تصویب دستورالعمل جهت

ریزی عملیات مشترک آجا ؛ در فرآیند طرحنیات فرماندهی و صدور دستورات آگهی اولیهو صدور 

 . هستاثرگذار 
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ازی ستبیین گام سوم )توسعه تدابیر( در بومیتحلیل کیفی هدف سوم تحقیق: وتجزیه -پ

 .مشترک آجا اتیعمل یزریطرحفرآیند 

وم عنوان گام سبه« توسعه تدابیر»مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

آغاز تبادل اخبار و اطالعات فرمانده ریزی عملیات مشترک آجا با اقداماتی همچون: در فرآیند طرح

ریزی عملیات مشترک؛ شناخت محیط و ستاد مشترک و فرماندهان عناصر در طی فرآیند طرح

از طرح رده باال؛ شناسایی حقایق و فرضیات مهم  برداریارچوب میدان نبرد؛ بهرههعملیاتی و چ

ها )سازمان رزم، تجهیزات و ...(؛ مشخص کردن وظایف و بحرانی؛ شناسایی منابع و ارزیابی آن

نیروهای دشمن؛  و های کار ممکن هم برای نیروهای خودیتصریحی و استنتاجی؛ توسعه راه

های دشمن( و تعیین و له با توانمندیتشکیل جداول طرح )جدول عملیات آفندی یا جدول مقاب

ریزی )اعضاء کمیسیون ریزی در کمیسیون مقدماتی طرحصدور راهنمای کامل و جامع طرح

؛ در فرآیند شامل: فرماندهی مشترک، معاونین و افسران مشاور ستادی و فرماندهان عناصر(

 . هستریزی عملیات مشترک آجا اثرگذار طرح

تبیین گام چهارم )تحلیل تدابیر و بازی جنگ( دف چهارم تحقیق: تحلیل کیفی هوتجزیه -ت

 .مشترک آجا اتیعمل یزریطرحسازی فرآیند در بومی

 «تحلیل تدابیر و بازی جنگ»مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

روزرسانی و بهریزی عملیات مشترک آجا با اقداماتی همچون: در فرآیند طرحچهارم عنوان گام به

کردن وضعیت تجهیزات و سازمان رزم خودی؛ مشخص کردن لیست و صورت سازمان مشخص

رزم دشمن؛ مشخص نمودن خطرات و رویدادهای محتمل در قبل، حین و بعد از عملیات )شامل 

اد مشترک با در نظر گرفتن: وضعیت اقدامات خودی و دشمن(؛ انجام بازی جنگ فرماندهی و ست

در زمین، دریا، هوا و فضا )با در نظر گرفتن زمان(، وضعیت گسترش نیروهای خودی و دشمن، 

پایداری و  -سرعت -مراکز ثقل، حفاظت از نیروها و میزان تلفات و خسارات، انعطاف پذیری

عملیات،  می، تجسمپشتیبانی، چگونگی و نحوه پشتیبانی آتش مشترک، پشتیبانی خدمات رز

های دشمن، جنگ پذیریها و آسیبهای احتمالی و بحرانی در صحنه عملیات، تواناییوضعیت

ریزی عملیات مشترک آجا اثرگذار در فرآیند طرح؛ غیرهالکترونیک، سایبر، عوامل جنگ نوین و 

 . هست
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انده( در فرم تبیین گام پنجم )تصمیم و تدبیر: کیفی هدف پنجم تحقیقتحلیل وتجزیه -ث

 .مشترک آجا اتیعمل یزریطرحسازی فرآیند بومی

عنوان هب« تصمیم و تدبیر فرمانده»مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

مرور و در نظر گرفتن ریزی عملیات مشترک آجا با اقداماتی همچون: در فرآیند طرحپنجم گام 

(، آخرین های منطقه عملیاتسایر مشخصه و ین، دریا، فضامتغیرهای صحنه عملیات )جو، زم

 پاالیش ؛های کار( و بازی جنگبندی فرمانده از تحلیل تدابیر )راه؛ جمعوضعیت دشمن و خودی

های کار پیشنهادی؛ مرور نیت و قصد فرماندهی؛ تکمیل برآورد فرماندهی و بیان تصمیم و راه

 . هستریزی عملیات مشترک آجا اثرگذار در فرآیند طرح توسط فرماندهی مشترک؛ تدبیر

 تبیین گام ششم )تهیه طرح یا دستور( در تحلیل کیفی هدف ششم تحقیق: وتجزیه -ج

 .مشترک آجا اتیعمل یزریطرحسازی فرآیند بومی

ان گام عنوبه« تهیه طرح یا دستور»مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

ی در نظر گرفتن تدبیر عملیاتریزی عملیات مشترک آجا با اقداماتی همچون: در فرآیند طرحششم 

 و ریزیکارگیری اصول صحیح طرحمورد تأیید فرماندهی مشترک جهت تهیه طرح/ دستور؛ به

  ریزی نیرویی وها؛ طرحنامهها و آیینمشیکارگیری خطاصول حاکم بر عملیات مشترک؛ به

ریزی ترابری و تحلیل قابلیت اجرایی امکانات ترابری؛ ریزی فاوا؛ طرحریزی پشتیبانی؛ طرحطرح

آیند در فر ؛های پشتیبانیبندی نیروها؛ مستندسازی و تهیه طرح/ دستور و طرحو زمان هماهنگی

 . هستریزی عملیات مشترک آجا اثرگذار طرح

تبیین گام هفتم )بازنگری، تصویب و انتشار طرح تحلیل کیفی هدف هفتم تحقیق: وتجزیه -چ

 . مشترک آجا اتیعمل یزریطرحسازی فرآیند یا دستور( در بومی

گام هفتم )بازنگری، تصویب و »مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

ریزی عملیات مشترک آجا با اقداماتی در فرآیند طرحهفتم عنوان گام به« انتشار طرح یا دستور(

های معتبر بودن؛ حداکثر استفاده پذیری اجرای مأموریت؛ بر مبنای حقایق و فرضامکانهمچون: 

ی های دولتاز منابع سازمانی و واگذاری از رده باال؛ حداکثر استفاده از منابع غیرسازمانی )سازمان

داومت؛ داشتن قابلیت هماهنگی و امکان کنترل؛ پذیری و مو غیر دولتی(؛ داشتن قابلیت انعطاف

طور کلی بررسی، بازنگری و تصویب ساده بودن و امکان اجرای غیر تمرکزی و روشن بودن و به
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طرح یا دستور با در نظر گرفتن موارد و معیارهای یاد شده باال و در نهایت انتشار آن به گیرندگان 

 . ستهریزی عملیات مشترک آجا اثرگذار ند طرحدر فرآی مشخص توسط ستاد فرماندهی مشترک؛

 تحلیل کمیوتجزیه

نتایج حاصله (، 0ر )با توجه به نمودا اول: گامتوصیفی سؤاالت مربوط به  لیوتحلهیتجز -الف

درصد(  08/91نفر ) 10خواندگان جامعه نمونه تعداد نفر پژوهش 030بیانگر این است که از تعداد 

درصد( گزینه  30/0نفر ) 9 درصد( گزینه زیاد و تعداد 38/09نفر ) 30گزینه خیلی زیاد، تعداد 

 اول گام» معتقدند نمونه جامعه از درصد 99/19 جهیدرنتاند. متوسط را انتخاب نموده

 رمؤث  آجا مشترک اتیعمل یزریطرح ندیفرآ در «گام نیا با مرتبط اقدامات و( تیمأمور)

 .دانندیم متوسط را آن ریتأث درصد 30/0 و

 

 اول گامدر  شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ1)نمودار 

، نتایج حاصله (0توجه به نمودار )با  :دوم گاموتحلیل توصیفی سؤاالت مربوط به تجزیه -ب

درصد(  10نفر ) 10خواندگان جامعه نمونه تعداد نفر پژوهش 030بیانگر این است که از تعداد 

درصد( گزینه  89/0فر )ن 1درصد( گزینه زیاد و تعداد  09/03نفر ) 34گزینه خیلی زیاد، تعداد 

 لیتشک) دوم گام» معتقدند نمونه جامعه از درصد 09/19 جهیدرنتاند. متوسط را انتخاب نموده

 کمشتر اتیعمل یزریطرح ندیفرآ در «گام نیا با مرتبط اقدامات و( مشترک ستاد و یفرمانده

 .دانندیم متوسط را آن ریتأث درصد 89/0 و مؤثر  آجا

 
 دوم گامدر  شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ2)نمودار 
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، نتایج حاصله (3توجه به نمودار )با  :سوم گامتوصیفی سؤاالت مربوط به  لیوتحلهیتجز -پ

درصد(  89/10نفر ) 19خواندگان جامعه نمونه تعداد نفر پژوهش 030که از تعداد بیانگر این است 

درصد( گزینه  09/3نفر ) 9 درصد( گزینه زیاد و تعداد 00نفر ) 30گزینه خیلی زیاد، تعداد 

گام سوم )توسعه »درصد از جامعه نمونه معتقدند  89/19 جهیدرنتاند. متوسط را انتخاب نموده

 09/3و مؤثر  ریزی عملیات مشترک آجا در فرآیند طرح« ات مرتبط با این گامتدابیر( و اقدام

 .دانندیمآن را متوسط  ریتأثدرصد 
 

 
 سوم گامدر  شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ3)نمودار 

نتایج حاصله  (،0توجه به نمودار )با  :چهارم گامتوصیفی سؤاالت مربوط به  لیوتحلهیتجز -ت

درصد(  91/19نفر ) 11خواندگان جامعه نمونه تعداد نفر پژوهش 030بیانگر این است که از تعداد 

درصد( گزینه  49/3نفر ) 9درصد( گزینه زیاد، تعداد  08/04نفر ) 01گزینه خیلی زیاد، تعداد 

ینه متوسط را درصد( گز 00/4نفر ) 99/4درصد( گزینه کم، تعداد  19/4نفر ) 0متوسط، تعداد 

گام چهارم )تحلیل تدابیر و »درصد از جامعه نمونه معتقدند  19/19 جهیدرنتاند. انتخاب نموده

و مؤثر  ریزی عملیات مشترک آجا در فرآیند طرح« بازی جنگ( و اقدامات مرتبط با این گام

  .دانندیمآن را متوسط  ریتأثدرصد  49/3
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نتایج حاصله  (،9توجه به نمودار ) :پنجم گامتوصیفی سؤاالت مربوط به  لیوتحلهیتجز -ث

 00/80نفر ) 048خواندگان جامعه نمونه تعداد نفر پژوهش 030بیانگر این است که از تعداد 

درصد(  08/0نفر ) 0درصد( گزینه زیاد، تعداد  08/09نفر ) 00درصد( گزینه خیلی زیاد، تعداد 

گام پنجم »درصد از جامعه نمونه معتقدند  10/18 جهیدرنتاند. گزینه متوسط را انتخاب نموده

 جا ریزی عملیات مشترک آدر فرآیند طرح« و اقدامات مرتبط با این گام (تصمیم و تدبیر فرمانده)

 .دانندیممتوسط آن را  ریتأثدرصد  08/0و مؤثر 

 
 پنجم گامدر  شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ5)نمودار 

نتایج حاصله بیانگر (، 9توجه به نمودار ) ششم: گامتوصیفی سؤاالت مربوط به  لیوتحلهیتجز -ج

درصد(  01/13نفر ) 19خواندگان جامعه نمونه تعداد نفر پژوهش 030این است که از تعداد 

درصد( گزینه  00/0نفر ) 3 درصد( گزینه زیاد و تعداد 91/00نفر ) 30گزینه خیلی زیاد، تعداد 

گام ششم )تهیه »درصد از جامعه نمونه معتقدند  18/11 جهیدرنتاند. متوسط را انتخاب نموده

 ومؤثر  ترک آجا ریزی عملیات مشدر فرآیند طرح« طرح/ دستور( و اقدامات مرتبط با این گام

 . دانندیمآن را متوسط  ریتأثدرصد  00/0
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نتایج حاصله  (،1توجه به نمودار )با  :هفتمتوصیفی سؤاالت مربوط به گام  لیوتحلهیتجز -چ

 00/19نفر ) 18نفر پژوهش خواندگان جامعه نمونه تعداد  030بیانگر این است که از تعداد 

درصد(  8/0نفر ) 0درصد( گزینه زیاد، تعداد  49/03نفر ) 30درصد( گزینه خیلی زیاد، تعداد 

 گام هفتم»درصد از جامعه نمونه معتقدند  0/18 جهیدرنتاند. گزینه متوسط را انتخاب نموده

 8/0 و مؤثرریزی عملیات مشترک آجا فرآیند طرح ، در«بازنگری، تصویب و انتشار طرح/ دستور()

 دانند.درصد اثر آن را متوسط می

 
 گام هفتمدر  شدهمطرحهای توزیع فراوانی مربوط به پاسخ (7)نمودار 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 گیرینتیجه

نفر  030 از تعدادکه  بررسی جداول و نمودار آمار توصیفی، نتایج حاصله بیانگر این استبا 

 لیتشک ت؛مأموری: گانههفت هایگام معتقدند نمونه جامعه از درصد 8/19 خواندگان،پژوهش

فرمانده؛  ریم و تدبیجنگ؛ تصم یو باز ریتداب لیتحل ر؛یو ستاد مشترک؛ توسعه تداب یفرمانده

این از  کیهر  مرتبط با اقدامات و ،دستور ایو انتشار طرح  بیتصو ،یدستور؛ بازنگر ایطرح  هیته

  باشند.یمشترک آجا اثرگذار م اتیعمل یزریطرح بومی ندیفرآ در هاگام

ریزی عملیات مشترک آجا، باعث تعیین مسیر و عنوان گام اول در فرآیند طرحمأموریت به -الف

 هستند: حائز اهمیتشود. در این گام دو مورد ی عملیات عملیات مشترک میزیرطرحآغاز 

نظر برای عملیات/ مأموریت، )شامل: مأموریت، شناخت دشمن، سرزمین مورددرک محیط  (0)

ها و تجهیزات مورد استفاده، زمان مورد نظر برای اجرای مأموریت، مردم غیر نظامی ساکن عده

 در محیط انجام عملیات(.
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مات و اصل ماندگاری )شامل: تداوم آماد، توان بازیافت، هدایت عملیات(، و به طور کلی اقدا (0)

یات ریزی عملمالحظاتی که بایستی در این گام توسط فرمانده و ستاد مشترک در فرآیند طرح

ن شناسایی و بررسی حقایق و قرائ، دریافت بیانیه مأموریت مشترک مدنظر قرار گیرد عبارتند از:

بینی شپی، بینی اولیه نیازمندی نیروها و منابعپیش، های احتمالیبینی درگیرییپیش، موجود

ها و شناسایی عوامل اثرگذار بر تحلیل فرض، های رده باالاستفاده از فرض، تحوالت آینده

 بررسی و تحلیل مأموریت.و  بررسی وضعیت موجود )خودی و دشمن(، مأموریت

ایستی ب ،دوم )تشکیل فرماندهی و ستاد مشترک( بر مبنای مأموریت ابالغیجهت حصول گام  -ب

 :داد قرار مدنظرر را اقدامات و مالحظات زی

 کننده از طریق فرمانده کل آجا و تصویب فرمانده کل قوا.تعیین و پیشنهاد مقام هماهنگ 

 .تحلیل مأموریت واگذاری و فراخوان نیروها برابر وضعیت ابالغی 

 .تعیین فرمانده نیروی مشترک 

 .انتخاب و تعیین رئیس ستاد مشترک 

  مشترک توسط فرماندهی مشترک.تعیین نیروهای مورد نیاز برای عملیات 

 .)تشکیل عناصر مشترک )ستاد مشترک و نیروهای مشترک 

 دهی مناسب فرماندهی عملیات مشترک بر حسب نوع مأموریت با منطقه مورد نظر.سازمان 

 .تعیین روابط فرماندهی و میزان اختیارات )تشکیالتی، آماد و پشتیبانی( و غیره 

 و ادراک مشترک در کارکنان. سازی و فهم عملیات مشترکگفتمان 

 .تعیین نیروهای عمده )استعداد و ترکیب( و زمان در دسترس قرار گرفتن نیروها 

 تهیه دستورالعمل فرماندهی مشترک.و  شرکت در توجیه ستادی رده باال 

 گیری مأموریت.تصویب دستورالعمل جهت شکل 

 .صدور نیات فرماندهی و صدور دستورات آگهی اولیه 

یزی، رریزی عملیات مشترک آجا در زمان طرحعنوان گام سوم در فرآیند طرحتدابیر بهتوسعه  -پ

ی عملیات عملیات مشترک در راستای در نظر گرفتن همه زیرطرحباعث افزایش کیفیت فرآیند 

 با این گام عبارتند از: اقدامات مرتبطشود. های کار میجوانب و راه
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  این مهمآغاز تبادل اخبار و اطالعات فرمانده و ستاد مشترک و فرماندهان عناصر و ادامه 

 ریزی عملیات مشترک.در طی فرآیند طرح

 .شناخت محیط عملیاتی و چهارچوب میدان نبرد 

 .شناسایی حقایق و فرضیات مهم و بحرانی 

 ها )سازمان رزم، تجهیزات و ...(.شناسایی منابع و ارزیابی آن 

 شخص کردن وظایف تصریحی و استنتاجی.م 

 های کار ممکن هم برای نیروهای خودی و هم برای نیروهای دشمن.توسعه راه 

 ریزی )اعضاء ریزی در کمیسیون مقدماتی طرحتعیین و صدور راهنمای کامل و جامع طرح

کمیسیون شامل: فرماندهی مشترک، معاونین و افسران مشاور ستادی، فرماندهان عناصر، 

 در صورت لزوم فرماندهان گروه رزمی، تابع، یگانه و ....(.

ریزی عملیات مشترک عنوان گام چهارم در فرآیند طرحتحلیل تدابیر و بازی جنگ بهدر  -ت

ک رسیم باید تکارهای خودی میراه نکته مهم این است که در تهیه برآورد عملیاتی وقتی به ،آجا

پایداری در رسیدن به هدف )انهدام دشمن( مورد آزمایش قرار کارهای خودی از نظر تک راه

ردن کروزرسانی و مشخصبه :، بنابراین نکات حائز اهمیت در این گام شامل موارد زیر استبگیرند

انجام بازی جنگ فرماندهی و ستاد و دشمن و  وضعیت منابع، تجهیزات و سازمان رزم خودی

مین، دریا، هوا و فضا )با در نظر گرفتن زمان(، وضعیت مشترک )با در نظر گرفتن: وضعیت در ز

گسترش نیروهای خودی و دشمن، مراکز ثقل، حفاظت از نیروها و میزان تلفات و خسارات، 

پایداری و پشتیبانی، چگونگی و نحوه پشتیبانی آتش مشترک، پشتیبانی  -سرعت -انعطاف پذیری

ها و بحرانی در صحنه عملیات، توانایی های احتمالی وخدمات رزمی، تجسم عملیات، وضعیت

ن تهیه و تکمیل نمود ،های دشمن، جنگ الکترونیک، سایبر، عوامل جنگ نوین و ...(پذیریآسیب

 تهیه برآورد فرماندهی.و  برآوردهای ستادی توسط معاونین و افسران تخصصی ستاد مشترک

نوع مشترک با توجه به تنیروی مانده عنوان گام پنجم، فرتصمیم و تدبیر فرمانده بهدر مرحله  -ث

 در بیان تصمیم و تدبیر خود به موارد زیر توجه نماید:بایستی تجهیزات و نیروی انسانی در اختیار 
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 هایمرور و در نظر گرفتن متغیرهای صحنه عملیات )جو، زمین، دریا، فضا، سایر مشخصه 

تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و ها و منطقه عملیات، وضعیت دشمن، وضعیت خودی، فرصت

 غیره(.

 های کار( و بازی جنگ )نتایج و بندی فرمانده از تحلیل تدابیر )راهو جمعپاالیش  ،بررسی

 پیشنهادها(.

  تکمیل برآورد فرماندهی توسط فرماندهی مشترک.مرور نیت و قصد فرماندهی و 

 .بیان تصمیم توسط فرماندهی مشترک 

ین باعث تعی، ریزی عملیات مشترک آجاگام ششم در فرآیند طرح عنوانتهیه طرح/ دستور به -ج

گردد. بنابراین جهت بندی فرماندهی مشترک و عناصر تابعه در مرحله اجراء میوظایف و زمان

 :قرارداد مدنظرحصول این گام بایستی اقدامات و مالحظات زیر را 

 ور.ترک جهت تهیه طرح/ دستدر نظر گرفتن تدبیر عملیاتی مورد تأیید و نظر فرماندهی مش 

 کارگیری اصول حاکم بر عملیات مشترک جهت تهیه طرح/ دستور.به 

 ریزی پشتیبانی.طرحو  ریزی نیروییطرح 

 ریزی و تهیه زمان با طرحعنوان یک اقدام مهم، هماهنگ و همریزی فاوا بهتوجه به طرح

 طرح عملیاتی مشترک.

 اجرایی امکانات ترابری.ریزی ترابری و تحلیل قابلیت طرح 

 بندی نیروها.زمانهماهنگی و ها و اصالح داده 

  بازخوردگیری و مرور تکمیل طرح.تشخیص نواقص و کمبودها و 

 (.هاکالک و ها، ضمائمتهیه پیوست)به همراه  های پشتیبانیتهیه طرح/ دستور و سایر طرح 

زی ریباعث تکمیل مدار طرح ،فتمعنوان گام هبازنگری، تصویب و انتشار طرح/ دستور به -چ

 : نکات زیر حائز اهمیت استاین گام اقدامات و  درگردد. می

 اجرای مأموریت محوله. پذیریامکان  

 های معتبر بودن  طرح/ دستور.بر مبنای حقایق و فرض 

 .حداکثر استفاده از منابع سازمانی و واگذاری از رده باال را فراهم سازد 

 روشنی تعیین نماید.را به هاروابط و مسئولیت 
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 .)حداکثر اختیار منطقی را به فرماندهان زیرمجموعه واگذار نماید )اجرای غیر تمرکزی 

 های دولتی و غیر دولتی(.حداکثر استفاده از منابع غیرسازمانی )سازمان 

 هماهنگی و امکان کنترل. ،مداومت، پذیریداشتن قابلیت انعطاف 

 ر تمرکزی.ساده بودن و امکان اجرای غی 

 شنهادها پی

فزایش در راستای اشوندگان، اطالعات و نظرات مصاحبه لیوتحلهیتجزبا عنایت به نتایج حاصله از 

پیشنهادهی زیر  در ارتش جمهوری اسالمی ایرانریزی عملیات مشترک کارایی و اثربخشی طرح

  گردد:ارائه می

ش از این پژوه شدهبرگرفتهتربیت و آموزش آجا نسبت به مزید نمودن نتایج اجرایی  معاونت -

 .عمل آوردبرداری الزم را بهبهره آجا، ریزی عملیات مشترکدر متون آموزشی طرح

های مشترک و ارزیابی عملکرد های علمی و عملی از طریق اجرای رزمایشانجام آموزش -

گانه و اقدامات و مالحظات مرتبط های هفتی گامریکارگبهفرماندهان و افسران ستاد در ارتباط با 

 ریزی عملیات مشترک.ها در فرآیند طرحبا هر یک از این گام

 لسازی، ایجاد فهم مشترک و هماهنگی نیروها در عملیات مشترک، در مراحدر راستای گفتمان -

طراحی و اجراء، نیاز است متون آموزشی مرتبط نگارش و تهیه، چرا که این مهم عامل مؤثر در 

 رود.شمار میآمیز عملیات مشترک بهاجرای موفقیت

همراه اقدامات و مالحظات گانه بههای هفتریزی عملیات مشترک آجا )شامل: گامفرآیند طرح -

 هایفرآیندی ترسیم، چاپ و در اختیار معاونت فرانماییک  در قالبها(، مرتبط با هریک از گام

 برداری و استفاده قرار گیرد.های عمده جهت بهرهآجا و نیروها و فرماندهان یگان

ریزی عملیات برداری از فرآیند طرحاجرای عملیات مشترک توسط نیروها در راستای بهره -

مشترک( و همچنین تمرینات تاکتیکی  مشترک و با نظارت معاونت عملیات آجا )مدیریت عملیات

 بار در دستور کار آجا قرار گیرد.روی نقشه هر دو سال یک

 های مشترکپذیر باشد(، رزمایشکه امکاندر تمامی مناطق جغرافیایی کشور )مشروط بر این -

و در راستای بهبود طراحی و عملکرد نیروی مشترک در اجرای  مورد ارزیابیانجام و این مهم 

 عملیات مشترک اقدامات جدی صورت پذیرد.



 01                                                       علیرضا شیخ و همکاران.../  مشترک اتیعمل یزیرطرح ندیفرآ یسازیبوم

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران 

 بسیار سپاسگزاریم.
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