جاریط دریافث1395/07/22 :
جاریط پػیؼش1396/07/03 :

فنهٍاىَ ّهّم و فٍّن ٌُاىی
ؿال دوازدُو ،قياره  ،37پائیؽ 1395
مل 47 -71

تبییه ي تحلیل ػًامل ي ضاخصَای تًان رزمی آجا در جىگ ترکیبی
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چکیذٌ
زيِّری اؿالىی ایؼان از ىّكْیث ةـیار صـاؿی در ىٌٍلَی ظاورىیاٌَ ةؼظّرداراؿث .اجعاذ
ىّاوِ ىـحلم و وغ اؿحکتاری و پافكاری ج.ا.ایؼان ةؼ صلّق ىـهو ظّیف ىّزب گؼدیغه
اؿث ةا اٌّاع جِغیغات و زٍگُا در ىٌٍلَ روةؼو گؼدد .از ایًرو دؿثیاةی و صفٍ جّان رزىی
زِث ةؼجؼؿازی در زٍگُای ٌّیٍی ُيچّن زٍگ جؼکیتی ُيّاره ذًُ ةیكحؼ ٌعتگان ٌُاىی
و فؼىاٌغُان ّانی رجتَ در ٌیؼوُای ىـهش ج.ا.ا .را ةَ ظّد زهب ٌيّده اؿث .جّان رزىی آزا ٌیؽ
در زٍگ جؼکیتی یا ُیتؼیغی در گؼو اكغاىات ىحْغد و راهکار ىؤدؼ در صّزهُای ىعحهف
ىیةاقغ از ایً رو جضلیق صاوؼ ةا ُغف «قٍاظث و دؿثیاةی ةَ ىِوجؼیً ّّاىم ،ىؤنفَُا و
قاظلُا ةؼ جّان رزىی آزا در زٍگ جؼکیتی» اؿث کَ ةؼای دؿثیاةی ةَ ایً ُغفٌّ ،ع
جضلیق کارةؼدی و جّؿَْای ،روش جضلیق جّمیفی -ىّردی و زىیٍَای و رویکؼد آن آىیعحَ
اٌحعاب قغ .پؾ از زيِآوری ادةیات جضلیق در صّزهُای زٍگ جؼکیتی و جّان رزىی
صّزهُای گٌّاگٌّی از ىٍُؼ آىادگی ٌُاىی اصناء گؼدیغ و ةؼای قٍاؿایی قاظلُای
ىؤنفَُای ّّاىم جّان رزىی ةا اؿحفاده از روش ىناصتَ و پؼؿكٍاىَ ٌُؼظّاُی قغ .دو ةْغ:
ّّاىم ىضـّس ةا ىّنفَُای (ىاٌّرّ ،يهیات زٍگ انکحؼوٌیکّ ،يهیات اًالّاتُ ،ياٍُگی و
کٍحؼل ،پّقف و فؼیب و  )...و ٌاىضـّس ةا ىّنفَُای (ایيان ،روصیَ ،آىّزش ،اٌىتاطُ ،غایث
و رُتؼی ،ؿازىاٌغُی) در قاظلُای ىؼةّط ةَ ظّد اؿحعؼاج گؼدیغٌ .حایر جضلیق ةیاٌگؼ ایً
ىـئهَ اؿث کَ ىّنفَُای ىؼةّط ةَ ّّاىم ةؼجؼؿاز جّان رزىی ةا در ٌُؼگؼفحً ّّاىم ةاال ٌلف
ةَؿؽایی در ىغیؼیث مضٍَُای ٌتؼد زٍگِای جؼکیتی دارٌغ ،دؿحیاةی ةَ ٌحایر درگیؼی در
زٍگُای جؼکیتی ؿؼیِجؼ از ُؼ اكغاىی ةَ ىضنّل ىیرؿغ.
ياشٌَای کلیذی
جىگ ترکیبی ،تًان رزمی ،ػًامل محسًس جىگ ترکیبی ،ػًامل وامحسًس جىگ ترکیبی

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
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مقذمٍ
ةضؼان ُای دونحی كؼن صاوؼ زای ظّد را ةَ زٍگ جؼکیتی و ٌاىحلارن و ٌیاةحی داده اؿث و
جفاوت روقٍی دیگؼ ةیً ٌُاىیان و غیؼ ٌُاىیان و ُيچٍیً زؼائو ؿازىان یافحَ ،جؼور ،ظكٌّث
و زٍگ دیغه ٌيیقّد از ایً رو ٌیؼوی ىـهش ةایغ ُيّاره آىادگی الزم را ةؼای ىلاةهَ و قکـث
دقيٍان اصحيانی ةَ ُؼ قکم و نتاس و ٌّع زٍگی را داقحَ ةاقغ .ایً ٌیؼو ُيچٍیً ةایغ
آىادگی الزم را ةؼای قؼکث در ىٍازّات ىٌٍلَای در اٌّاع درگیؼیُا و اقکال ىعحهف
زٍگُای ىاٌٍغ زٍگُای ُیتؼیغی (جؼکیتی) کكّرش کـب و صفٍ ٌيایغ .ةؼای جّاٌایی دفاع
از کكّر یک ٌیؼوی دفاّی ةایغ جّاٌایی ورود ةَ اٌّاع ّيهیات و ٌتؼد را داقحَ ةاقغ .صفٍ یک
ٌیؼوی دفاّی در قؼایي کاىالً آىاده ةؼای رزم در قؼایي و روشُای ىعحهف زٍگی ظیهی ؿاده
ٌتّده و جالشُای گـحؼدهای را ىیًهتغ .یکی از ىْیارُایی کَ زِث ؿٍسف آىادگی یگانُا
ةؼای ازؼای ّيهیات ىّرد اؿحفاده كؼار ىیگیؼد ،جّان رزىی اؿث .ةـیاری از ٌُؼیَپؼدازان
ٌُاىی ةؼزـحَ و ٌّیـٍغگان ٌُاىی ؿْی کؼدهاٌغ ٍّامؼ آىادگی رزىی ،كاةهیثُای رزىی و در
ٌِایث جّان رزىی را فِؼؿث ٌيایٍغ جا ةؼ اؿاس آنُا ةحّاٌٍغ آىادگی رزىی یک یگان را در
قؼایيُای ىعحهف زٍگی ىّرد ارزیاةی واكْی كؼار دٍُغ .اگؼچَ اٌحعاب ایً ٍّامؼ و ازؽاء
جكکیم دٍُغهی آنُا از ٌُؼ کارقٍاؿان و ماصبٌُؼان ٌُاىی ارجفُای ىعحهف زِان ةًَّر
ىحفاوت جْییً قغهاٌغ ونی جياىی آنُا ةَ ُغف یکـاٌی ظحو ىیقٌّغ کَ آن جّان رزىی یگان
ةؼای ایفای ىؤدؼ ٌلف ظّد در مضٍَی رزم اؿث.
از دیغگاه کارقٍاؿان ٌُاىی ةؼای رؿیغن ةَ آىادگی رزىی ىٍاؿب در یک ٌیؼو الزم اؿث کَ
چِار ٍّنؼ ّيغهی جكکیم دٍُغهی آن قاىم کیفیث و کيیث ٌیؼوی اٌـاٌی ،ادؼ ةعكی
جسِیؽات ،زیؼؿاظث ُا و ّّاىم پكحیتاٌی کٍٍغه و در ٌِایث کیفیث ؿازىاٌی ،ىّرد ارزیاةی و
ؿٍسف كؼار گؼفحَ جا ةحّان ةا زيِ ةٍغی جک جک ایً ٍّامؼ و ازؽاء جكکیم دٍُغه ةَ ىیؽان
کارآیی و آىادگی رزىی یک ٌیؼو پی ةؼد ُيچٍیً از ؿّی دیگؼ یک ظٌؼ ُیتؼیغی (زٍگ
جؼکیتی) ةؼ كاةهیث ؿازىاٌی جيؼکؽ داقحَ و ةًَّر ىْيّل جالش ىیکٍغ در ةؼاةؼ ركیتان ظّد
کَ از ٌّع ىحغاول ُـحٍغ ،اىحیازی غیؼىحلاةم ةَ دؿث آورد .ایً اىحیاز ٌَ جٍِا در زىیٍَی
ٌیؼوی دفاّی ،ةهکَ در جيام ازؽای كغرت ىهی ٌُیؼ جّان اًالّاجیٌُ ،اىی ،اكحنادی ،ىانی،
زاؿّؿی و یا اّيال كاٌّن كاةم ىكاُغه اؿث .ایً اىحیاز ؿتب ىیقّد کَ كّاٌیً زٍگُای
ىحغاول از ٌُؼ ؿؼّثّ ،يق و قغت جغییؼ یاةغ و ةَ كّاٌیٍی کَ ىّرد ٌُؼ ُیتؼیغ ُـحٍغ،
جتغیم قٌّغ .در ٌحیسَ ،یک ركیب ٌُاىی وْیف از ٌُؼ ىٌٍق ُیتؼیغی ىیجّاٌغ در ةؼاةؼ یک
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ركیب ٌُاىی كّی جؼ در یک دوره ٌاىضغود ایـحادگی و در ةؼاةؼ او ظٌؼاجی ایساد کٍغ کَ اگؼ
ركیب از ٌّع ىحغاول ةّد ٌيیجّاٌـث ایً کار را اٌسام دُغ .ةا در ٌُؼ گؼفحً ایً کَ ىيکً اؿث
جِغیغات ةانلّهای ُيچّن زٍگُای جؼکیتی در اؿؼع وكث ةَ جِغیغات ةانفْم و ٌِایحاً در
ّؼض چٍغ ُفحَ و یا صحی چٍغ روز ةَ مضٍَی واكْی زٍگ ةؼای یگانُا جتغیم قّد ،از ایًرو
داقحً ًؼح و دؿحّر از كتم ،ةؼای روزُا و ُفحَُای اول زٍگ یکی از ّّاىم ّيغهی
جأدیؼگػار در جّان و کارایی رزىی یگانُا ىضـّب ىیقّد .ةؼای جضلق ةعكیغن ةَ ایً وَیفَ
ةایـحی از جّان رزىی یگان اًيیٍان صامم قّد کَ آیا یگانُا كادر ةَ اٌسام وَایف ظّد در
مضٍَ ی ٌتؼد ُـحٍغ و ارزیاةی درؿحی از ایً آىادگی ةَ ّيم آىغه اؿث یا ٌَ؟ ةؼ ایً اؿاس
پژوُف صاوؼ ةا در ٌُؼ گؼفحً جياىی ىّارد یاد قغهی ةاال در پی جْییً ّّاىم ةؼجؼؿاز جّان
رزىی آزا در زٍگ جؼکیتی ىیةاقغ.
تطریح مسالٍ

آىادگی رزىی کَ ةؼگؼفحَ از ىیؽان جّاٌایی یک یگان در ازؼای ىأىّریث و اٌِغام دقيً
ىیةاقغ یکی از ىِوجؼیً قاظلُا ی جْییً کارایی یک یگان ٌُاىی اؿثّ .غدی کَ ةَ ٍّّان
ٌيؼه آىادگی رزىی یگان اّالم ىیقّد از آنچٍان اُيیحی ةؼظّردار اؿث کَ ةَ ٍّّان اونیً
امم در واگػاری ىأىّریث رزىی در ُؼ قؼایٌی جهلی قغه و ةؼ ىتٍای ایً ّغد جنيیو گؼفحَ
ىیقّد کَ ةَ یک یگان ىأىّریث رزىی واگػار گؼدد.
ّّاىم ةؼجؼؿاز جّان رزىی جؼکیتی از ّّاىم فیؽیکی (ىضـّس) ،غیؼ فیؽیکی (غیؼ ىضـّس)
اؿث کَ جؼکیب و جهفیق مضیش آنُا ةا یکغیگؼ ىیجّاٌغ ةاّخ پیؼوزی در ّيهیات گؼدد ،در
دؿحّرانْيهی کَ در راةٌَ ةا ةازٌگؼی و امالح ىؤنفَُای ارزیاةی جّان رزىی از ًؼیق كؼارگاه
ىؼکؽی صىؼت ظاجواالٌتیاء (ص) ىٍحكؼ قغه ٍّّان گؼدیغه اؿث (دؿحّرانْيم قياره
/311/1/1كو (ص)–  )88/04/12کَ در ارزیاةیُای ةَّيم آىغه از ؿازىان ٌیؼوُای ىـهش ًی
ؿَ ؿال اظیؼ ىكاُغه قغ کَ ةَ ّهث ٌاُيعّاٌی ىؤنفَُای و قاظلُای ىّزّد اىکان
ارزش گػاری ةؼ ىاُیث فیؽیکی و غیؼ فیؽیکی و کارةؼدی ّّاىم ٌیؼوی اٌـاٌی ،جسِیؽات ّيغه
و غیؼ ّيغه ،جضؼك ،ارجتاط و ىعاةؼات ،آىّزش و ؿایؼ زٍتَُای ادؼگػار ةؼ آىادگی رزىی
یگانُا و ُيچٍیً جْییً ىْغل واكْی آىادگی رزىی اىکانپػیؼ ٌتّده و ةغیً ةَىٍُّر
ُيـانؿازی ىسيَّّ اكغاىات ىؼةّط ةَ جّان رزم ،واصغُا زِث درگیؼی در ُؼ قؼایي و ٌّع
زٍگی ىاٌٍغ زٍگ جؼکیتی ةایـحی اكغاىات قایـحَی زیؼ مّرت گیؼد:
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( )1ازؽاء و ّّاىم و فْانیثُای ىؤدؼ ةؼ ىؤنفَُای جّان رزىی ةَ جٍاؿب ُؼ یگان در زٍگ
جؼکیتی ىكعل گؼدد.
( )2جْییً ّّاىم غیؼفیؽیکی ،قاظلُا و ٌكاٌگؼُای ویژه ةؼای ُؼ ّاىم ةَ ىٍُّر
اونّیثةٍغی ووْیث ّاىم ىّرد ٌُؼ جْؼیف و ىكعل قّد.
( )3جْییً ّّاىم فیؽیکی ،قاظلُا و ٌكاٌگؼُای ویژه ةؼای ُؼ ّاىم ةَ ىٍُّر اونّیثةٍغی
ووْیث ّاىم ىّرد ٌُؼ جْؼیف و ىكعل قّد.
جْییً ىؤنفَ ُای جّان رزىی دؿحاوردُای ةـیار زیاد ّهيی و ّيهی ةؼای ٌیؼوُای ىـهش در پی
ظّاُغ داقث و ٌحیسَ آن ىّرد اؿحفاده فؼىاٌغُان یگانُای ّيهیاجی كؼار گؼفحَ و ىّزب ایساد
جنيیيات مضیش در ةَ کار ةؼدن یگانُای رزىی در مضٍَ ٌتؼد در زٍگ جؼکیتی را ظّاُغ
داقث کَ در مّرت اٌسام ٌكغن آن ُا ظـارات زیادی از زيهَّ ،غم جعنیل ىٍاؿب ٌیؼو،
ّغم جنيیوگیؼی مضیش در کارةؼد ٌیؼوُا و ...را در پی ظّاُغ داقث.
ةیقک ،ایساد جضّل و افؽایف جّان رزىی ٌیؼوُای ٌُاىی ،یکی از امهیجؼیً اُغاف ُؼ ؿازىان
دفاّی اؿث .از ًؼفی پیؼوزی در ىیادیً رزم جٍِا ةا قساّث فؼىاٌغُان و ایذار و فغاکاری
رزىٍغگان صامم ٌيیقّد ةهکَ ةعف كاةم ىالصَُای از آن در ٌحیسَ ىضاؿتات ،پیفةیٍیُا و
ةؼٌاىَریؽیُای اؿث کَ كتم از وكّع زٍگ صامم ىیقّد و ةَ ُيیً ّهث اؿث کَ كؼآن
ىـهياٌان را ةَ ىِیا قغن و آىادگی در ةؼاةؼ دقيٍان آقکار و پٍِان فؼا ىیظّاٌغ .در ایً راؿحا،
ؿّن جؽو ٌیؽ در کحاب ٍُؼ زٍگ ىیگّیغٍُ«.گاىی کَ دقيً را ةكٍاؿیغ و ظّدجان را
ةكٍاؿیغ در ایً مّرت در مغ ٌتؼد ُؼگؽ ةا ظٌؼ روةؼو ٌعّاُیغ قغ» ىلام ىُْو فؼىاٌغُی
کم كّا ُيّاره ةَ دقيٍیُا ی اؿحکتار در ىلاةهَ ةا اٌلالب اؿالىی اقاره کؼده و در ایً زىیٍَ
ىٌانب ةـیار روقٍی را ةیان فؼىّدهاٌغ .فؼازُایی از ایً ةیاٌات ةَ قؼح زیؼ ىیةاقغ:
( )1از ةْغ از پایان زٍگ جضيیهی جا اىؼوزُ ،یچ وكث ٌتّده کَ اصحيال صيهَی ٌُاىی ةَ ىا ٌتاقغ.
(دیغار ةا داٌكسّیان داٌكگاهُای یؽد )1386/10/113
(ٌ )2یؼوُای ىـهش ةایغ ٌیؼوىٍغ ةاقٍغ .دٌیا ،دٌیای جساوزگؼی اؿث؛ دٌیای ىضکّمِ ؿیاؿث
ؿهٌَ اؿث .اٌگیؽهی ؿهٌَ ًهتی در ؿهٌَگؼان ّانو ،در ٌُامُای ىـحکتؼ ،ةَ ُيَی ىهثُا
ُكغار ىیدُغ کَ ؿاظث دروٌی ظّد و آىادگیُای الزم را ةؼای جلّیث ایً ؿاظث ةَ وزّد
ةیاورٌغ و جلّیث کٍٍغ( .متضگاه ٌیؼوُای ىكحؼك در قیؼاز )1388/2/12
( )3ةِحؼیً راه ةؼای ّلب ٌكاٌغن دقيً ،اَِار آىادگی اؿث .آن ىهحی کَ آىادگی ظّد را،
صىّر ظّد راّ ،ؽم راؿط ظّد را ،در ُيَ ىیغانُا ةَ ٌيایف ىیگػارد ،دقيً را از ٌفّذ در
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ظّد و غهتَ ةؼ ظّد ىأیّس ىیکٍغ .در ىلاةم افکار زِاٌی و ٌگاهُای زِاٌی ،ىهث ایؼان در ُیچ
ىـئهَای ،ةایغ اَِار وْف و ّلبٌكیٍی ٌکٍغُ ... .ؼگٌَّ اٌفْال در ىلاةم دقيً ،دقيً را
جكسیِ ىیکٍغ ةَ ایًکَ جّكِ ةیكحؼی را ىٌؼح کٍغ ،یک كغم زهّ ةیایغ( .ةیاٌات ىلام ىُْو
رُتؼی در قِؼ اةؼکّه یؽد ىّرظَ )1386/10/15
ادبیات تحقیق:
تاریخچٍ جىگ َیبریذی:
ٌيٌَُّای جاریعی زٍگ ُیتؼیغی را ىیجّان در ِّغ ةاؿحان زـحسّ کؼد .اىا ّتارت جِغیغ
ُیتؼیغی یک ّتارت ةَ ٌـتث زغیغ اؿث )Sultan,2006:56( .در رم ةاؿحان و در دوره قّرش
یِّدیان در ؿال  66پؾ از ىیالد ،یک ٌیؼوی ُیتؼیغی از ؿاركیً ىـهش ،ؿؼةازان ىْيّنی و
زٍگ زّیان غیؼىحغاول از جاکحیکُای ىحٍّّی ىاٌٍغ زٍگ داةث ،کيیً در کٍار راه و ىضامؼه
کؼدن در ةؼاةؼ ؿپاه رم اؿحفاده ىیکؼدٌغ.
()www.nytimes.com/2006/08/12/world/middleeast/ 12soldiers.htm
در زٍگ قتَزؽیؼه در ؿال ٌ ،1806یؼوی ُیتؼیغی پارجیؽانُای اؿپاٌیایی ةا ٌیؼوُای ىحغاول
اٌگهیـی و پؼجغانی ىحضغ قغٌغ جا یک كغرت ٌُاىی كاًِ در ةؼاةؼ ارجف ةؽرگ ٌاپهئّن ایساد
کٍٍغ )Ralph Peters,2006:p52( .در زٍگ زِاٌی دوم ،ارجف قّروی در زتَِ قؼكی ةا یک
ٌیؼوی غیؼىحغاول کَ جسِیؽات چٍغاٌی ُو ٌغاقث ىحضغ قغ جا ةحّاٌغ یک ٌیؼوی جؼکیتی
چٍغگاٌَ ًی ؿالُای  1941جا  1945ایساد کٍغ(Biddle and Friedman,2008:45,59).
در زٍگ ویحٍام ،ارجف ىؼدىی ویحٍام ةَ ُيؼاه ارجف ویحٍام قيانیّ ،يهیات ظّد را ةا ویث
کٌّگ ُا کَ یک ٌیؼوی غیؼ ىحغاول ةّدٌغ ،جؼکیب کؼدٌغ جا ةحّاٌغ در ةؼاةؼ ٌیؼوُای ىحغاول ةَ
ىؼاجب كّیجؼی آىؼیکا و فؼاٌـَ ىلاوىث کٍٍغ )Anthony Cordesman,2011:p43( .در زٍگ
ؿال  2006ىیان صؽب اهلل نتٍان و رژیو مِیٌّیـحی ،صؽباهلل کَ یک ٌیؼوی ىـحلم
غیؼدونحی اؿث ،از زٍتَ ُای ىحغاول و غیؼ ىحغاول زٍگ اؿحفاده کؼد جا در ةؼاةؼ یکی از
كغرت ُای ٌُاىی ىحغاول در ظاورىیاٌَ ،یٍْی ارجف رژیو مِیٌّیـحی ،ىلاوىث کٍغBiddle ( .
 )and Friedman,2008:pp36-39در ُؼکغام از ایً ىذالُای جاریعی ،ىـائم ىكاةِی وزّد
دارد کَ ٌكان ىیدُغ کَ ٌیؼوُای ُیتؼیغی چؼا و چگٌَّ ةَ وزّد ىیآیٍغ و ةَ ایً جؼجیب
جضهیم گؼان ىیجّاٌٍغ در آیٍغه جِغیغات ُیتؼیغی را پیفةیٍی کٍٍغ.
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مباحث وظری
دکتریه جىگ َیبریذی

جْؼیف ُای زیادی ةؼای ؿٍاریُّای ُیتؼیغی ایساد قغه اؿث .اىا ُؼکغام از ایً جْؼیفُا در
اةحغا واةـحَ ةَ دیغگاهُای قعنی ٌّیـٍغگان و در ىؼصهَ دوم واةـحَ ةَ ىضیي اًؼاف ؿازىان
ُیتؼیغی ُـث .در ٌحیسَُ ،یچ جْؼیف یا جّمیف واصغی وزّد ٌغارد کَ ةحّان از آن ةؼای ُيَ
ٌلاط زِان و ةؼای ُيَ ی ؿٍاریُّای ُیتؼیغی ةانلّه اؿحفاده کؼد .ةؼای ایٍکَ ُؼکغام از
ؿٍاریُّا در ىغل ىّردٌُؼ زای ةگیؼٌغ ،ةایغ کيی جغییؼ در ؿٍاریّ داده قّد .ایً فلغان اجفاق
ٌُؼ و درك ،ؿتب ایساد ىضغودیث در جّاٌایی ىحعننان ٌُاىی در ةَکارگیؼی ٍُؼ
ّيهیاجیقان در قؼایي جِغیغات ُیتؼیغی ىیگؼدد .در ایٍسا جکاىم و جٍّع جْؼیفُای ىعحهف
زٍگ ُیتؼیغی را ىؼور ىیگؼددٌُ .ؼیَ زٍگی غؼةی یک ٌيٌَّ از ىٌانْات ىعحهفی اؿث کَ
درگػقحَ اٌسام قغه و ةؼ ىتٍای آن ٌلمكّلُای جاریعی و اَِارات ؿیاؿی ىّزّد زٍگ را
ةَمّرت یک اظحالف ؿازىان دُی قغه ةیً دو دونث ،ىهث یا دو ًؼف ىـهش در یک دوره
ىكعل ةَ ىٍُّر دؿحیاةی ةَ ووْیث پایاٌی ىٌهّب از ٌُؼ ؿیاؿی یا ایغئّنّژیکی جْؼیف
ىیکٍغ)Ahmad Nizar Hamzeh,2004:pp70-72( .
ةؼ اؿاس جئّریُای ىّزّد در زىیٍَی زٍگ ىغرن ،دؿحَةٍغی زٍگ را ىیجّان ةَ زٍگ
ىحغاول و زٍگ غیؼىحغاول جلـیو ٌيّد .از ٌُؼ جاریعیٌُ ،ؼیَپؼدازان زٍگ را ةَمّرت یک
فؼآیٍغ جکاىهی ةؼرؿی کؼده کَ ُو ةؼ اؿاس فٍّاوری و ٌضّه ةَکارگیؼی ٌیؼوُا و ُو ةؼ اؿاس
فكارُای ازحياّی جْؼیف ىی قّد .ایً درك دوگاٌَ از زٍگی کَ ُو ةَ مّرت یک فؼآیٍغ
جکاىهی و ُو ةَمّرت فْانیحی ةا فؼمُای ىعحهف اؿث ،زىیٍَ را ةؼای درك ةِحؼ از زٍگ
ُیتؼیغی فؼاُو ىیکٍغ .یک ٌلٌَ آغاز ىٍاؿب ةؼای جضهیم ؿیؼ جکاىم ،ةؼرؿی جئّری ٌـهی
زٍگ ىغرن اؿث کَ جّؿي ٌُؼیَ پؼداز ٌُاىی جّىاس ایکؾُ .اىؾ 1در کحاةی ةا ٌام :فالظً
و ؿٍگ :در ىّرد زٍگ در كؼن  ،21ىٌؼح کؼده اؿث .ةًَّر کهی ىفِّم زٍگ ٌـهی ةَ جغییؼ
قکم فٍّاوری ُای ٌُاىی و ادؼات جاکحیکی ،اؿحؼاجژیک و ازحياّی آن ةؼ ووْیث زىان زٍگ
ىیپؼدازدُ .اىؾ ىْحلغ اؿث کَ ٌـم اول زٍگُای ىغرن در كؼن  18و اوایم كؼن  ،19ةیكحؼ
ةیً ىهثُا و دونثُا رخ ىیداد و از جاکحیکُای ظي و ؿحّن در زٍگُای ٌؽدیک اؿحفاده
ىیکؼدٌغ کَ ىحکی ةَ ىؽایای جکٍّنّژیکی ؿالحُای اجّىاجیک و اؿهضَُا ةّدJohn Lewis ( .
)Gaddis,2004:9-10,39-40,42-43
. Thomas X. Hammes
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آكای جّىاس ُّةؼٌ 1یؽ در ایً ةضخ ىفِّىی ىكارکث داقحَ و ّتارت «زٍگ ىؼکب« را در
ةضخ ظّد ةؼ روی زٍگُای قتیَ ةَ ُیتؼیغی در کحاةی ةا ٌام «زٍگ ىؼکب :گؼه ىؼگ» ةَ
کار ةؼد )Biddle and Friedman,2006:22( .آكای فؼاٌک ُافيً ،2جکاىم جئّری زٍگ را ةا
ارائَ ٌُؼاجف در ىّرد زٍگ ُیتؼیغی گـحؼش داد .زٍگ ُیتؼیغی در اؿحؼاجژی ؿال 2007
ٌاوگان دریایی آىؼیکا ةٍَّّان یک ّتارت ٌُاىی ظّد را ٌكان داد کَ ةَ مّرت جؼکیب قغن
ظٌؼات ىحغاول و غیؼىحغاول ةا اؿحفاده از فٍّاوریُای ؿاده و ىؼکب ةا ةؼٌاىَریؽی و ازؼای غیؼ
ىؼکؽی جْؼیف ىیقغ )Department of the Navy,2007( .کّوان ایً ىغل را از ٌُؼ زٍگ
ُیتؼیغی ةؼرؿی کؼده و ىْحلغ اؿث کَ فكار زِاٌی قغن ؿتب ىیقّد کَ جِغیغات
ُیتؼیغی ةانلّه ةحّاٌٍغ ةا اؿحفاده از اكحناد زِاٌی و جکذؼ فٍّاوریُای اًالّاجی ةَ َؼفیثُای
ٌُاىی ىحغاونی کَ ةًَّرىْيّل در ٌؽدیکیُای ىیاٌَ ایً ًیف كؼار دارٌغ ،دؿحؼؿی پیغا
کٍٍغ .ةٍَّّان ىذال ؿیـحوُای دفاع ُّایی ىاٌٍغ آرپیچیٌ ،ارٌسک اٌغاز و ىّقک وغجاٌک
کّرٌَ در زٍگ  2006در ةؼاةؼ ٌیؼوُای دفاّی رژیو مِیٌّیـحی در اظحیار صؽباهلل ةّدٌغ.
( )Matthews,2008:1-96کهٍم داٌیم الؿیکا 3در ٌّقحَ ظّد ةا ٌام« :انؽاىات اؿحؼاجژیک زٍگ
ُیتؼیغیٌُ ،ؼیَی پیؼوزی» ،ةَ ایً ٌکحَ اقاره ىیکٍغ کَ ٌیؼوی ُیتؼیغی جالش ىیکٍغ جا از
ىّفلیث جاکحیکی داظهی و زيِآوری اًالّات دقيً اؿحفاده کؼده جا ةحّاٌغ ةَ قکهی ؿٍسیغه
و دكیق از صّزهُای قٍاظحی و روصی در زٍگ ةِؼه ةتؼد )Daniel,Lasica,2009:62( .ةَ ایً
جؼجیب  ،کهٍم الؿیکا زٍگ ُیتؼیغی را یک جاکحیک و در ّیً صال یک اؿحؼاجژی صامم از
جؼکیب اةؽارُا و روشُای ىحغاول ،غیؼىحغاول ،ىسؼىاٌَ و جؼوریـحی ىیداٌغ .ةٍاةؼایً یک
ٌیؼوی ُیتؼیغی ىی جّاٌغ جيام ؿٌّح زٍگ را در ةؼگؼفحَ و در ؿٌّح اؿحؼاجژیکی و جاکحیکی ةا
روقیُایی ؿؼیِ جؼ از ٌیؼوُای ىحغاول ّيم کؼده و قحاب ّيم ةیكحؼی داقحَ ةاقغ .در ایً
ىغل ٌُؼیٌ ،حیسَ جاکحیکی ُؼ چَ کَ ةاقغٌ ،یؼوی ُیتؼیغی ُيیكَ یک اىحیاز اؿحؼاجژیک
ةؼجؼ در ةؼاةؼ ٌیؼوُای ىحغاول ظّاُغ داقث.

1

. Thomas Huber
. Frank Hoffman
3
. Daniel Lassika
2
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تحلیل محتًایی
اصًل َفت گاوٍ جىگ ترکیبی

زٍگُای جؼکیتی آن دؿحَ از زٍگُایی ُـحٍغ کَ ٌیؼوُای ىٍُو و ٌاىٍُو كاةم جّزِی
ةًَّر ُيؽىان جضث فؼىاٌغُی رزم ىیکٍٍغ .جّاٌایی ةِؼهةؼداری از ىؽیثُای ُؼ دو ٌیؼو و
افؽایف جِغیغی کَ ُؼیک از ٌیؼوُا ةؼ دقيً اّيال ىیکٍغ ىکيم یکغیگؼ در زٍگُای
جؼکیتی ُـحٍغٌ .یؼوُای ٌاىٍُو ةَ ىٍاًق آؿیبپػیؼ صيهَ ىیکٍٍغ و ىّزب ىحفؼق قغن
ٌیؼوُای ىٍُو جاىیٍی دقيً ىیقٌّغ و ٌیؼوُای ىٍُو ةاّخ ىیقٌّغ دقيً ةؼروی پغافٍغ
جيؼکؽ کٍغ و یا ٍُگان ّيهیات ُای ىِو پغافٍغی ٌیؼوی الزم را در اظحیار داقحَ ةاقغ.
(ُیّةؼ)113،1996:
در ایً ةعف از ادةیات ؿْی قغه جا ويً ٍّّان امّل زٍگ جؼکیتی ُؼ کغام از ایً امّل ةا
ىنغاقُای ّیٍی ٍّّان جا قؼایي را ةؼای درك ةِحؼ ظّاٌٍغه ایساد ٌيایغ.
اونیً امم از زٍگ ُیتؼیغی ایً اؿث کَ جؼکیب َؼفیثُا و ادؼات ٌیؼوی ُیتؼیغی ،در
زىیٍَی ظاص ىؼةّط ةَ آن ٌیؼو ،ىٍضنؼةَفؼد ةاقغ .ایً زىیٍَ قاىم زىیٍَُای زىاٌی،
زغؼافیایی ،ازحياّی ،فؼٍُگی و جاریعی ةّده کَ در آن زىیٍَ زٍگ رخداده اؿث .صؽباهلل
نتٍان ةَ ًّر دكیلی در ایً چٍیً زىیٍَی ویژهای كؼار دارد .صکّىث ىؼکؽی وْیف و وزّد
چٍغیً ظي كغرت در داظم کكّر نتٍان ،ةَ صؽباهلل نتٍان ایً ازازه را داده کَ ةَراصحی
جكکیم قغه و ىاُیث ٌُاىی ظّد را ةا آزادی ّيم گـحؼش دُغ .نتٍان ٌَجٍِا قاىم جؼکیب
زيْیحی و فؼٍُگی ىعحهي غؼةی و قؼكی اؿث ،ةهکَ در کيان جؼاکو زيْیحی ىـهياٌان قیَْ
كؼارگؼفحَ کَ از نتٍان ةَؿّی ؿّریَّ ،ؼاق ،ایؼان و ةضؼیً اداىَ ىییاةغ و ةَ آن "ُالل قیْی"
ٌیؽ ىیگّیٍغُ" )Ibid,2006:pp15-18( .الل قیْی" ٌكاندٍُغه زيْیث ىـهيان قیَْ داظم
نتٍان اؿث کَ یکپایَ صيایحی ىـحضکو ةؼای صؽباهلل نتٍان ایساد کؼده و درّیًصال ةاّخ
صيایث صاىیان ظارزی ،یٍْی ؿّریَ و ایؼان ،ىیقّد .ةَّالوه ،ایغئّنّژی صؽباهلل نتٍان جيام
نتٍاٌیان ىّزّد در ؿؼاؿؼ زِان را ةَ صيایث از ایً ؿازىان ّالكَىٍغ کؼده اؿثAmos and ( .
)Issacharoff,2008:76-121
امم دوم از زٍگ ُیتؼیغی ةیان ىی کٍغ کَ یک ایغئّنّژی ظاص در ٌیؼوی ُیتؼیغی وزّد
دارد کَ ةاّخ ایساد یک گفحيان داظهی ةؼای ؿازىان ىیقّد .ایً ایغئّنّژی ارجتاط ٌؽدیکی ةا
زىیٍَ اؿحؼاجژیک داقحَ و پایَ در ُّیث ازحياّی-فؼٍُگی و ىػُتی ٌیؼوی ُیتؼیغی دارد.
گفحيان صامم قغه ةاّخ ىیگؼدد كّاٌیً ىّزّد در زىیٍَی اؿحؼاجژیک ةَ مّرت ىسغد
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جْؼیف قٌّغ .صؽب اهلل نتٍان ایغئّنّژی اٌلالب اؿالىی را داقحَ کَ ریكَ در ىاُیث ایً
گؼوُک ةٍَّّان یک گؼوُک وغ رژیو مِیٌّیـحیی و ةٍَّّان یک گؼوه قیَْ در داظم نتٍان
دارد .ایً گفحيان ؿتب ایساد رواةي صيایحی داظهی و ظارزی قغه و ةاّخ جـِیم رقغ آن و
کٍحؼل ٌیازُای صؽباهلل نتٍان ةٍَّّان ةازیگؼ غیؼدونحی غانب در نتٍان ىیقّد.
ؿّىیً امم زٍگ ُیتؼیغی ،ایً اؿث کَ ٌیؼوی ُیتؼیغی صؾ ىیکٍغ کَ دقيٍان كنغ ةَ
ظٌؼ اٌغاظحً وزّد آنرا دارٌغ .ایً ظٌؼ ةاّخ ىیقّد کَ ٌیؼوی ُیتؼیغی دؿث از اكغاىات
ٌُاىی ىحغاول ةؼدارد جا ةحّاٌغ راهُایی ةؼای ةلای ًّالٌیجؼ ةیاةغ .در ىّرد صؽباهلل نتٍان ،رژیو
مِیٌّیـحی اكغاىات ٌُاىی و جنؼف زیادی را در ؿال  1948در زٍگ اّؼاب ةا رژیو
مِیٌّیـحی اٌسام داده و چٍغیً روؿحای ىؼزی زٍّةی نتٍان را ةَ اقغال درآورده ةّد.
( )Daniel Isaac Helmer,2007:85ؿپؾ در ؿال  1978ةَ زٍّب نتٍان صيهَ و ىضغوده
زٍّةی رودظاٌَ نیحاٌی را اقغال کؼد )Ibid,2006:64( .در ؿال  ،1982یک ارجف ةؽرگ از
ٌیؼوی زىیٍی رژیو مِیٌّیـحی وارد ةعفُای قؼكی ةیؼوت ،پایحعث نتٍان قغAmos and ( .
 )Issacharoff,2008:76-121ةا جّزَ ةَ اكغاىات جار یعی رژیو مِیٌّیـحی و اَِار ٌُؼُای
ؿیاؿی رژیو مِیٌّیـحی ،ىؼدم نتٍان و صؽباهلل نتٍان ،رژیو مِیٌّیـحی را یک ظٌؼ ةؼای
وزّد ظّد ىیداٌـحٍغ .در واكِ ،صؽباهلل نتٍان در ٌٌقُای ّيّىی پؼقّر ظّد از ایً ىـئهَ
اؿحفاده ىیکٍغ )http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35833.htm( .درك کؼدن ایً ظٌؼ
ةاّخ ىیقّد صؽب اهلل نتٍان ةحّاٌغ از ُؼ روش ىيکً ةؼای دفاع از ظّد اؿحفاده کٍغ کَ ایً
روشُا قاىم روشُای ىحغاول و غیؼىحغاول ُـحٍغ .یک ٌحیسَ دیگؼ ایً ىـئهَ ایً ىیقّد
کَ ىؼدم نتٍان کَ پایگاه صيایحی فْانی ةؼای صؽباهلل نتٍان ُـحٍغ ةَمّرت ويٍی از
فْانیثُای غیؼىحغاول ایً ؿازىان صيایث کٍٍغ.
امم چِارم ةیان ىیکٍغ کَ زٍگ ُیتؼیغی زىاٌی رخ ىیدُغ کَ یک اظحالف َؼفیث در
ٌیؼوی ُیتؼیغی و دقيٍان ةانلّه او وزّد داقحَ ةاقغٌ .یؼوی ُیتؼیغی َؼفیث ٌُاىی ىحغاول
کيحؼی ٌـتث ةَ دقيً ظّد دارد و ةَ ُيیً دنیم ةَ دٌتال راُی اؿث جا ایً جفاوت را زتؼان
کٍغ .در ىّرد صؽب اهلل نتٍان و رژیو مِیٌّیـحی ،ایً اظحالف کاىالً واوش ةّد .رژیو
مِیٌّیـحی ٌَ جٍِا یک ىسيَّّ مٍْحی ٌُاىی داظهی ةؽرگ ،ةهکَ ُو پیياٌی ٌؽدیکی ةا
ىسحيِ ُای مٍْحی ٌُاىی آىؼیکا و اروپا دارد و ةَ ُيیً دنیم ىیجّاٌغ یک ارجف ىحغاول ةَ
ٌـتث ةؽرگ در اظحیار داقحَ ةاقغ )Matthews,2008:12,47-56( .صؽباهلل نتٍان یک ٌیؼوی
گؼوُکی فاكغ ّيّىیث اؿث کَ ةیكحؼ ٌیؼوی ٌُاىی ظّد را از ظارج از کكّر جأىیً ىیکٍغ و
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ىحکی ةَ اؿحفاده از روش ُای غیؼىحغاول ةؼای ایساد ادؼات ٌُاىی اؿثAmos and ( .

)Issacharoff,2008:47
امم پٍسو ىیگّیغ کَ ٌیؼوی ُیتؼیغی قاىم ازؽای ىحغاول و غیؼىحغاول اؿث .ایً ازؽا
ىْيّالً یک فٍّاوری ٌُاىی پػیؼفحَقغه و فٍّاوری غیؼٌُاىی از ٌّع چؼیکی و کارةؼد آنُا را
قاىم ىیقٌّغ .ایً َؼفیث ُای جؼکیتی ةاّخ ایساد یک اىحیاز غیؼىحلارن ةؼای ٌیؼوی
ُیتؼیغی ىیقّد .اگؼ ٌیؼوُای درگیؼ زٍگ ؿال  2006را ىلایـَ کٍیو ،رژیو مِیٌّیـحی
ارجكی اؿث کَ دارای جاٌکُای زٍگی ٌُیؼ ؿاةؼا ىارك 1و ىؼکاوا ىاركٌ ،4فؼةؼُای زرُی
ىاٌٍغ ٌاىؼ ،وؿایم ٌلهیَ پیاده ٌُام ىاٌٍغ وؿیهَ ٌلهیَ زرُی گّالن ،ؿیـحوُای جّپعاٌَ ظّد
کككی و کككی ةَوؿیهَ یغكکف ىاٌٍغ الروم و قّنف و اٌّاع ىعحهف از پِتادُای ةغون
ؿؼٌكیً اؿث )Mellies,2009:146( .ةَّالوه ،رژیو مِیٌّیـحی چٍغیً زٍگٍغه ُّایی ىاٌٍغ
کفیؼ و اف  16ای ،پهحفؼمُای ةال چؼظٍغه و ٌاوُای دفاع ؿاصهی را داراؿث)Ibid,2006:97( .
اىا صؽباهلل نتٍان از اٌّاع ؿالحُای کّچک ،وغجاٌک ،ؿیـحوُای وغ ُّایی ،ؿیـحوُای
جـهیضاجی وغ ٌاو ،و پهحفؼمُای راکث و ىّقکی اؿحفاده ىیکٍغAmos and ( .
)Issacharoff,2008:76-121
ایً ازؽا ةا ُيغیگؼ جؼکیتی از گؼوُکُای غیؼىحغاول و رزىٍغهُای ىحغاول را در یک ؿاظحار
جؼکیتی ؿهّنی/ؿهـهَ ىؼاجتی ایساد ىیکٍٍغ .زٍگسّیان ىحغاول كاةهیث اؿحفاده پیكؼفحَ از
ؿیـحوُای جـهیضاجی را دارٌغ کَ ىذانی از آن در پؼجاب  3709ىّقک ةَ قيال ؿؼزىیًُای
اقغانی ىكاُغه قغ کَ ةَ  901قِؼ و روؿحا در ًّل اظحالف  34روزه ةؼظّرد کؼدٌغ.
( )Matthews,2008:96واصغُای گؼوُکی غیؼىحغاول از دؿحگاهُای ىّاد ىٍفسؼه دؿثؿاز
اؿحفاده کؼده و كاةهیث ایً را دارٌغ کَ صيالت گؼوُی ةَ ٌـتث ُوزىاٌی را اٌسام دٍُغ.
(ٌ )Helmer, 2007:85یؼوُای ُیتؼیغی در جالش ةؼای اؿحفاده از ّيهیاتُایی از ٌّع دفاّی
ُـحٍغ .ایً قكيیً امم از زٍگ ُیتؼیغی اؿثٌ .یؼوی ُیتؼیغی جالش ىیکٍغ جا از وزّد
ظّد دفاع کؼده و ایً اؿحؼاجژی ّيّىی در ّيهیاتُای دفاّی اؿث .ایً ّيهیاتُا ةَ ًّر
ىْيّل قاىم یک زؽء ُسّىی ُـحٍغ ،اىا جيایم امهی در آنُا دفاّی اؿث .در زٍگ ؿال
 2006ةیً صؽباهلل نتٍان و رژیو مِیٌّیـحی ،صؽباهلل نتٍان از ىّكْیثُای زٍگی آىادهقغه
ىاٌٍغ ظاكریؽُای ىـحضکو قغه ،ةَ زٍگ ىیپؼداظحٍغ کَ در ّيق زٍّب نتٍان در ٌُؼ
گؼفحَقغه ةّدٌغ )Ibid,2006:47( .از ایً ىّكْیث دفاّی ،صؽباهلل نتٍان چٍغیً صيهَ راکحی و
صيالت گؼوُی ةَ ٌیؼوُای زىیٍی رژیو مِیٌّیـحی اٌسام داد .ةَایًجؼجیب ّيهیاتُا در پی
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ةلای ٌیؼوُای صؽباهلل نتٍان یا ىضافُث از قتکَُای صيایحی ىضهی آنُا ةّد .الزم ةَ ذکؼ
اؿث کَ اگؼچَ صؽباهلل نتٍان جالش ىی کؼد از چٍغیً روؿحا دفاع کٍغ ،اىا جا پای زان دفاع را
اداىَ ٌيیداد .ةهکَ ةَىٍُّر ةلا و اداىَ زٍگ در آیٍغه ،صاوؼ ةّدٌغ دفاع را رُا کٍٍغ.
( )Matthews,2008:33-39ةَ ًّرکهی ،جيام صيالت زىیٍی زىاٌی رخ دادٌغ کَ ٌیؼوُای دفاّی
رژیو مِیٌّیـحی وارد ىٍاًق جضث جنؼف رزىٍغگان صؽباهلل نتٍان ىیقغٌغIbid,2006 ( .
 ):pp33-39صيالت راکحی ىاُیث ُسّىی داقحٍغ .اىا ُغف آنُا ةَمّرت وغ صيهَ ةَ
ٌیؼوُای رژیو مِیٌّیـحیی در ىٍاًق جضث اظحالف ىذم ىؽارع قْتا یا ارجفاّات زّالن ةّد و
ةَایًجؼجیب ةًَّرکهی ىیجّان گفث کَ ّيهیاتُا دفاّی ةّدٌغ .صؽباهلل نتٍان در زٍگ ؿال
 2006از جاکحیک فؼؿایف اؿحفاده ىی کؼد و ایً جاکحیک ىٌاةق ةا جئّری زٍگ ُیتؼیغی
پیكٍِادی ىیةاقغ.
امم ُفحو ذکؼ ىی کٍغ کَ جاکحیک فؼؿایكی جّؿي ٌیؼوُای ُیتؼیغی اؿحفاده ىیقّد .ایً
جاکحیک ُو در صّزه فیؽیکی و ُو در صّزه غیؼفیؽیکی ظّد را ٌكان ىیدُغ جا ٌیؼوُای
دقيً و جيایم دقيً ةؼای اؿحفاده از ٌیؼوُا را فؼؿایف دُغ .در ىّرد صؽباهلل نتٍان ٌیؽ،
َِّر فیؽیکی جاکحیک فؼؿایف ةا اؿحفاده از ىیً و ىیًُای دؿثؿاز ،اؿحفاده از جاکحیکُای
قهیک غیؼىـحلیو – ىّقکُا ،راکثُا و ظيپارهُا و اؿحفاده از جهَُای زىیٍی وغجاٌک/وغ
پؼؿٍم ةّدُ )Mellies,2009:121( .یچکغام از ایً جکٍیکُا ةَمّرت یک اكغام زىیٍی
جأدیؼگػار ةؼٌاىَریؽی یا ازؼا ٌيیقغٌغ .ةهکَ در ؿؼ فؼمث و ةَىٍُّر ایساد فؼؿایف در دقيً
ازؼا ىیقغٌغ .ةَایًجؼجیب ،غیؼ از صيالت گاه و ةیگاه گؼوُی کَ چٍغ زِحی ةّدٌغ ،ىاٌٍغ
صيهَ در ًّل ىؼز زٍّةی نتٍان – در ةلیَ ىّارد صيهَ آنچٍان قغیغی اٌسام ٌيیداد.
(ّ )Ibid,2006:87الوه ةؼ ایً از زٍتَ قٍاظحی جاکحیک فؼؿایكی ٌیؽ ،ىیجّان ةَ گؼوگانگیؼی
دو ؿؼةاز ٌیؼوُای دفاّی رژیو مِیٌّیـحی در اةحغا زٍگ ،ظٌؼ اٌفسارُای اٌحضاری ،ةيتاران
ىکؼر زيْیثُای قِؼوٌغی رژیو مِیٌّیـحی و اؿحفاده ؿؼیِ از رؿاٌَ ةَىٍُّر ازؼای
ّيهیاتُای اؿحؼاجژیک ادؼگػار اًالّاجی ،اقاره کؼد )Helmer,2007:85( .در ایً ىّرد،
جاکحیک ُای فؼؿایكیّ ،الوه ةؼ ىّارد ةاال ةاّخ ایساد قکاف در ةیً ىٌٍق ٌیؼوُای ىحغاول
رژیو مِیٌّیـحی قغ و ةاّخ ةَدرازا کكیغن زٍگ ةَ ٌفِ صؽباهلل نتٍان قغ.
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تًان رزمی

کهیَ اةؽارُا و ٌیؼوُای ٌیؼوی ىٍِغمکٍٍغه کَ یک واصغ ٌُاىی ىیجّاٌغ در ةؼاةؼ صؼیف در
یکزىان ىكعل ةَکار گیؼدُ( .يحی )267 :1386،جّان رزىی ّتارت اؿث از ٌیؼو ةا كغرجی کَ
یک یگان ٌُاىی در ازؼای ىأىّریث و اٌِغام دقيً از آن اؿحفاده ىیکٍغ و ةَةیاندیگؼ کهیَ
اىکاٌات ىّزّد و کارةؼد مضیش آنُا در ازؼای ىأىّریث ىضّنَ را جّان رزىی گّیٍغ .جّان
رزىی ،جؼکیتی از ّّاىم ىضـّس یا فیؽیکیّّ ،اىم ٌاىضـّس یا غیؼ فیؽیکی و ّّاىم ةؼجؼؿاز
ىیةاقغ کَ جؼکیب و جهفیق مضیش آنُا ةا یکغیگؼ ىیجّاٌغ ةاّخ پیؼوزی در ّيهیات گؼدد.
(ُيان)118 ،
ػًامل فیسیکی تًان رزمی :كاةهیث و جّاٌایی فیؽیکی کَ ىّزب ارجلای کیفیث رزىی یگانُای
ٌُاىی ىیقّدّ ،تارتاٌغ از :یگانُای رزىایكی ،آجفُای ؿازىاٌی یا غیؼؿازىاٌی ،ؿایؼ ٍّامؼ
پكحیتاٌی رزىی و پكحیتاٌی ظغىات رزىیٌّ( .روزی )491 :1385،چٍاٌچَ ةحّاٌیو ّّاىهی
فیؽیکی جّان رزىی دقيً را کاُف دُیو ظّدةَظّد جّان رزىی ظّد را افؽایف دادهایوّّ .اىم
غیؼفیؽیکی جّان رزىی :كاةهیث و جّاٌایی غیؼفیؽیکی کَ ىّزب ارجلای کیفیث رزىی یگانُای
ٌُاىی ىیقّدّ ،تارتاٌغ از :رُتؼی ،ؿازىان ،ایيان و اّحلاد ،اٌگیؽه ،اٌىتاط ،آىّزش ،صيیث
كـيحی روصیَ ،ؿًٍ و آداب ىهی و ؿایؼ ىـائم ىكاةَ کَ در درازىغت کـب گؼدیغهاٌغ.
(ُيان) ّّاىم ةؼجؼؿاز جّان رزىیّ :تارتاٌغ از کٍحؼل و ُياٍُگی ،آؿیبپػیؼی و كتّل ظٌؼ،
ّيهیات اًالّاجیّ ،يهیات پّقف و فؼیب جاکحیکیّ ،يهیات ؿغ و ىياٌْث و ىضؼوم کؼدن،
ّيهیات رواٌی و ّيهیات زٍگُای انکحؼوٌیکیُ( .يانُ )490 ،ؼچٍغ کَ ةا در ٌُؼ گؼفحً
ّّاىم فیؽیکی و ّّاىم غیؼ فیؽیکی دو یگان ظّدی و دقيً ،جّان رزىی ٌـتی آنُا ىكعل
ىیگؼدد .نیکً ّّاىم دیگؼی وزّد دارٌغ کَ ةا جّزَ ةَ آنُا در ىلایـَ ٌیؼوُا از نضاظ کيیث
ادؼ ىٌهّب داقحَ کَ ةَ آنُا ّّاىم ةؼجؼ ؿاز جّان رزىی گّیٍغ .ةَّتارتدیگؼ ّّاىم ةؼجؼ ؿاز
جّان رزىی ّّاىهی ُـحٍغ کَ ىلغورات یگانُای ىاٌّری را ةؼای اٌسام ىأىّریث ىضيّنَ
افؽایف ىیدٍُغُ( .يحی)119 :1386 ،
تًان رزمی وسبی :كغرجی اؿث ٌـتی کَ ٌـتث ةَ جّان رزىی دقيً ؿٍسیغه ىیقّد( .رؿحيی،
 )291 :1378ةؼ ىتٍای جسؽیَوجضهیم اًالّاجی کَ از ووْیث دقيً و ظّدی درةارهی جّان
رزىی ٌـتی ٌحیسَگیؼی قغه اؿث ،ةیان ىیگؼدد .ایً ٌحیسَگیؼی قاىم ةؼآورد کهی از راةٌَ
ٌـتی جّان رزىی ٌیؼوُای ظّدی در ىلاةم ٌیؼوُای دقيً و چگٌّگی کیفیث ّّاىم آن در ُؼ
یک از ًؼفیً ةّده و اؿحْغاد و آؿیبپػیؼیُا را ٌیؽ قاىم ىیگؼدد .ایً كـيث از آنزا صائؽ
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اُيیث اؿث کَ ةیانکٍٍغه ّغم جْادل ةیً دو ًؼف ةًَّر فاصف ةّده و ةَ ُيیً نضاظ
ةؼآورد کٍٍغه ةَزای ایًکَ جّان ظّد را ىٌّْف ًؼاصی اكغاىات کهیكَای كاةم پیفةیٍی از
ًؼف دقيً ٌيایغ ،ةَ دٌتال راهُای اةحکاری و اكغاىات ایغه ىضّری ىیرود جا رّایث امم
«ةؼآورد ةَ ًؼیلی غیؼكاةمپیفةیٍی» را ةٍيایغ.
ّّاىم اوافی دیگؼی ىيکً اؿث ىّرد جّزَ كؼار گیؼٌغ ،پّقف و فؼیب جاکحیکی ،جضؼك،
کٍحؼل و ُياٍُگی ،زىیً ،گـحؼش ٌیؼوُا ،ووِ زّی ،پكحیتاٌی نسـحیکی ،زٍگُای رواٌی،
ُّاپیياُای ةغون ؿؼٌكیً ،جأىیً و زٍگُای انکحؼوٌیکی ىیةاقٍغ .ایً ّّاىم ُيیكَ در ُؼ
ووْیث ىؤدؼ ٌيیةاقٍغ ،ةهکَ ةؼای ُؼ ووْیث ةایـحی ّّاىم ىٍاؿب را جْییً ٌيّد.
جسؽیَوجضهیم جّان رزىی ٌـتی زىیٍَ کهی ةؼای جٍُیو راٍُيای کهی پیكٍِادی را فؼاُو
ؿاظحَ و ىيکً اؿث ىاُیث امهی و ىكعنات راٍُيای کهی پیكٍِادی را جْییً ٌيایغٌ .حایر
ةَدؿثآىغه ُيؼاه ةا جْییً آن كـيث از راٍُيای کهی پیكٍِادی کَ غیؼىضحيم ةّده و
ةٍاةؼایً در ٌُؼ گؼفحَ ٌعّاٍُغ قغ ،ةَ ؿؼّث در جّؿَْ ةؼآورد کيک ظّاٍُغ ٌيّد جا ةؼآورد
کٍٍغه ،ةؼرؿی ةـیار ىكؼوصی در ىّرد ٌحایر ىتحٍی ةؼ جنّر کهی از جّاٌایی ٌـتی ٌیؼوُای
ًؼفیً را فؼاُو ؿازد( .ىغرك آىّزقی داٌف ٌُاىی 135 :1390 ،و )134
ّّاىم ىحافیؽیکی و ادؼ آن ةؼ ّيهیات :در ةضخ آىادگی رزىی ُيّاره از ٍّامؼ ىضـّس و
فیؽیکی ةٍَّّان اةؽارُای جکيیم آىادگی رزىی و ىؤدؼ در ّيهیات ةَ ىیان ىیآیغ ،اىا ىْيّالً
ىّارد غیؼكاةم رؤیث و ىحافیؽیکی کيحؼ ىّردجّزَ ًؼاصان و ةاألظل فؼىاٌغُان در ؿهـهَ
ىؼاجب فؼىاٌغُی كؼار ىیگیؼد .ایً ةضخ کَ ةیكحؼ ىحّزَ اٌـانُا و ٌیؼوی اٌـاٌی ىیةاقغ در
ىّاردی از زٍگُای جاریعی ؿؼٌّقث ّيهیات و یک جعامو را جغییؼ داده اؿث؛ ةٍاةؼایً
فؼىاٌغُاٌی ىّفق ظّاٍُغ ةّد کَ ایً فاکحّر و ىؤنفَ كغرجيٍغ را رّایث ٌيّده و ةَ ؿهـهَىؼاجب
فؼىاٌغُان جضث اىؼ اٌحلال دٍُغ .ایً ّّاىم ىیجّاٌٍغ ىّارد زیؼ ةاقٍغ:
ؿازىاندُی مضیش ،جأدیؼ رُتؼی ٌُاىی ،اٌىتاط ،آىّزش ،روصیَ ،ویژگیُای فؼٍُگی (آداب و
رؿّم) ،جْنتات ىهی و كّىی ،صيیث كـيحی ،اٌگیؽه و ىیم ،ایيان ىٌهّب ،متؼ و ةؼدةاری و
ىلاوىث ،قساّث (ُيحی ،درودگؼ)74 :1383 ،
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در ٌيّدار زیؼ چارچّب ىفِّىی جضلیق ةَ ٌيایف در آىغه اؿث.
نیروی
انسانی

تجهیسات رزىی

تحرک
تاکتیکی

عوامل محسوس
ایمان
عوامل فردی

روحیه
هدایت و رهبری

عوامل برترساز
توان رزمی

عوامل نامحسوس
آموزش
سازماندهی

جنگ ترکیبی

عوامل سازمانی

انضباط

ٌيّدار ( - )1ىغل و چارچّب ىفِّىی جضلیق (ىٍتِ :ىضلق ؿاظحَ)
وًع ،ريش ي ريیکرد تحقیق

ٌّع جضلیق کارةؼدی و جّؿَْای و روش جضلیق جّمیفی -ىّردی و زىیٍَای ىیةاقغ .رویکؼد
جضلیق آىیعحَ ةا اؿحفاده از دادهُای کيی و کیفی ىیةاقغ .در ایً جضلیق زيِآوری اًالّات
ةا روش ىیغاٌی و کحاةعاٌَای و ةا اةؽار پؼؿفٌاىَ ،کحب و اؿٍاد دؿث اول مّرت ىیگیؼد.
جامؼٍ آماری ي ومًوٍ

در ایً جضلیق زاىَْ آىاری قاىم فؼىاٌغُان ،ىغیؼان و ظتؼگان آزا کَ صغاكم دارای  28ؿال
ؿاةلَ ظغىث ةّده ،کَ ةا اّيال یک وؼیتی در صغود ٌ 120فؼ نضاظ ىیقٌّغ .ةؼای ىضاؿتَ
صسو ٌيٌَّ از زغول ىّرگان اؿحفاده قغه کَ در صغود ٌ 60فؼ ىیقّد.
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تجسیٍ ي تحلیل یافتٍَا
انفّّ -اىم ىضیٌی ادةیات و ٌُؼات ظتؼگان :اةحغا یافحَُای صامم از ّّاىم ىضیٌی و ىّارد
ىغ ٌُؼ ظتؼگان کَ ىؼجتي ةا ىّوّع ىیةاقغ را در كانب ىاجؼیؾ ( )SWOTىّرد جضهیم كؼار
داده کَ ظالمَی آن ةَقؼح زغول زیؼ اؿث:

فرصت

ةِؼهگیؼی از ٌلاط كّت از كتیم رُتؼی و
فؼىاٌغُی ٌُاىی ُيچٍیً وؼیبُّقی ،جِْغ
ؿازىاٌی ،قساّث ،ؿٌش ةاالی ایيان ،ظالكیث و
اةحکار ،اّحياد ةَ ٌفؾ ،چاالکی و ؿٌش ةاالی داٌف
ؿؼةازان ،اّحلاد ةَ ارزشُا
ةِؼهگیؼی از جسارب ارزٌغه اؿاجیغ ىسؼب و ىحِْغ
و َؼفیثُای ّهيی و پژوُكی در زِث اؿحفاده
از جّاٌيٍغیُای ىٍاؿب و ىّزّد ّهيی و پژوُكی
کكّر در درگیؼیُای زٍگ جؼکیتی

اؿحفاده از صيایثُای ىـؤنیً ازؼایی
اؿحفاده از جّاٌيٍغیُای ّهيی و پژوُكی در
ؿاظث قتیَؿازُای پیكؼفحَ و ةَکارگیؼی
جسِیؽات پیكؼفحَ و ةَروز (فٍآوریُای ٌّیً)
پكحیتاٌی و صيایثُای ىـؤنیً از نضاظ
آىّزشُای ةَ روز و کارآىغ
اؿحفاده از جّاٌيٍغیُای ّهيی و پژوُكی کكّر
در ؿاظث ُّاپیياُا و جسِیؽات ىغرٌی ُيچّن
رادارگؼیؽُا در زِث افؽایف جّاٌيٍغی

تُذیذ

ّّاىم داظهی
ّّاىم ظارزی

قًت

ضؼف

اؿحفاده از جّان ّهيی و ّيهی اؿاجیغ ىسؼب در زِث
ازؼایی ٌيّدن دکحؼیً ّيهیاجی ،جاکحیکی و آىّزقی و
جّاٌيٍغی ایساد كغرت ؿایتؼی ةَ ٍّّان ٌیؼوی پٍسو و
...
امالح ىضحّای آىّزقی در یگانُا ىٌاةق ةا آییًٌاىَ و
كّاٌیً ایًگٌَّ رزمُا
افؽایف جْاىالت ةیًانيههی
اؿحفاده از جسارب ارزٌغه اؿاجیغ ىسؼب و ىحِْغ و
َؼفیثُای ّهيی و پژوُكی در زِث ىحيؼکؽ کؼدن
داٌف و جسؼةیات ىؼاکؽ ّهيی و داٌكگاُی در ًؼاصی و
ةّىیؿازی ةـیاری از آییًٌاىَُا و دؿحّرانْيمُا و ...

کاُف جأدیؼ جضؼیوُای ةیًانيههی ةؼ ؿاظث جسِیؽات
پؼوازی در داظم کكّر ،جا ةَ صغ ىٌهّب رؿیغن
ؿّرجیُای پؼوازی
افؼایف جْاىالت ةیًانيههی در اّؽام داٌكسّیان ةَ
ظارج از کكّر زِث قٍاظث قیّهُا و روشُای
ىعحهف و ادةیات ایً صّزه
ازؼایی قغن دکحؼیً ّيهیاجی ،جاکحیکی و آىّزقی
ىٌاةق ةا ّهّم زٍگی ٌّیً
افؽایف جأىیً كٌْات پؼ ىنؼف و جسِیؽات ىٍاؿب

ب -یافتٍَای کیفی ادبیات (وظری ي تجربی) :در ةعف ادةیات پؾ از اٌسام ىٌانْات کحاةعاٌَای و
ةؼرؿی ادةیات جضلیق جّؿي ىضلق ُيچٍیً جلارب ٌُؼات ظتؼگان ایً صّزه ةا ّّاىم ىضیٌی
و قؼایي صامم از آن؛ ّّاىم و ىؤنفَُای ىعحهفی در ٌُؼ گؼفحَ قغ کَ اةحغا در كانب
پؼؿفٌاىَای از ظتؼگان اىؼ ٌُؼظّاُی گؼدیغ و دو ةُْغ ىضـّس (فیؽیکی) و ٌاىضـّس
(غیؼفیؽیکی) و ةؼای ُؼ کغام دو ىؤنفَُا و قاظلُای اؿاؿی و ىِو در ٌِایث اؿحعؼاج قغ.
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تجسیٍ ي تحلیل پرسصوامٍ
1

در اٌسام جسؽیَ و جضهیم ایً جضلیق از ٌؼمافؽار اس.پی.اس.اس  19اؿحفاده قغه و پؾ از
ٌُؼؿٍسی از ظتؼگان در ظنّص آنُا ،ةا جسؽیَ و جضهیم و ةَکارگیؼی از آزىّن ىلایـَ
ىیاٌگیً جی ،ىِوجؼیً قاظلُا ةَمّرت زغول اؿحعؼاج و اونّیثةٍغی قغه کَ ةَ قؼح زیؼ
ارائَ ىیگؼدد .ىلغار آنفای کؼوٌتاخ ةؼای ایً پؼؿفٌاىَ ةؼاةؼ  0/789ىیةاقغ کَ ٌكاندٍُغه
پایایی ىٍاؿب آن اؿث.
ابؼاد وامحسًس (غیرفیسیکی)
امتیاز
./1575

ىّرد اّحياد ؿایؼ کارکٍان

1

0/1574

داقحً جِْغ و مغاكث در صم ىكکالت کارکٍان

2

0/1539

ّغم جتْیه ةیً کارکٍان

3

0/1530

قّق داقحً ةَ داٌف اٌغوزی

4

0/1511

قکیتا ةّدن در ؿعحیُا

5

0/1492

فؼو ظّردن ظكو

6

داقحً گفحاری ٌؼم و ىالیو

7

0/1479

داقحً ىضتّةیث در ةیً ؿایؼ کارکٍان

8

0/1419

پؼُیؽ از افؼاط و جفؼیي

9

0/1409

رزّع کؼدن ةَ ظغا در جيام کارُا

10

0/1393

ّغم جضلیؼ زیؼدؿحان

11

./1377

زٍگیغن در راه ظغا و داقحً قّق قِادت

12

./0831

داةث كغم و راؿط ةّدن در اٌسام وَایف

1

./0774

ىٍاؿب ةّدن اىکاٌات رفاُی در پادگان ىضم اقحغال

2

./0774

ىٍاؿب ةّدن ووْیث اؿکان کارکٍان و ظاٌّاده آٌان

3

./0774

اّحياد ةَ فؼىاٌغُان ارقغ

4

./0771

اًاّث فّری فؼاىیً و دؿحّرات افؼاد ىافّق

5

ىٍاؿب ةّدن ىؼاكتثُای درىاٌی در پادگان ىضم ظغىث

6

./0753

ىٍاؿب ةّدن اىکاٌات رفاُی در ىکان ىأىّریث

7

./0745

روایث از ىیؽان صلّق و درآىغ قغهی

8

./0737

کيی ىّارد قکّه و گالیَ

9

./0736

پیؼوی ىكحاكاٌَ کارکٍان از ٌُو و پػیؼش ىأىّریث

10

./0717

اّحياد ةَ فؼىاٌغُان ىـحلیو

11

0/1480

روصیَ

./0758

مؤلفٍ

ایيان

ضاخص

ايلًیت

1

. SPSS19
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./0712

درمغ ةاالی داوًهتان ةؼای پػیؼش ىأىّریث

13

./0703

ىٍاؿب ةّدن زٍگ افؽارُا ةا فٍاوری روز

14

./0687

وزّد اٌىتاط ازحياّی در یگان

15

./0687

داقحً ٌیؼوُای ىحعنل و جّزَ فؼىاٌغُان ةَ ایً اىؼ

16

./0685

ایيان داقحً ةَ فؼىاٌغُان در ووْیثُای ةضؼاٌی

17

./0677

اّحياد ةَ زٍگ افؽارُای ىّزّد

18

./0669

وزّد روح ميیيیث و اٌسام کار دؿحَ زيْی

19

./0664

ىٍاؿب ةّدن ُغایث و رُتؼی یگان

20

./0763

وزّد ایيان و ةاور ةَ جّاٌاییُا و ىِارجِای فؼدی در کارکٍان

21

./0645

اصـاس ؿِیو ةّدن در ديؼه کار گؼوُی

22

./0630

وزّد روصیَ رزىی و ّيهکؼد ىٍاؿب یگاٌی

23

./0601

وفاداری ٌـتث ةَ دیگؼ اّىا گؼوه

24

./1252

ةاالجؼ ةّدن جّاٌایی و اؿحْغاد فؼىاٌغُان و ؿؼپؼؿحان در ارائَ آىّزش ٌـتث ةَ ؿایؼ
کارکٍان یگان

1

./1238

ازؼای مضیش رزىایف ٌاُيحؼاز در ؿٌش گؼدان

2

./1238

ازؼای مضیش امّل پغافٍغ در رزىگاه در رزىایف گؼدان

3

./1236

ازؼای ةَ ىّكِ دورهُا ی آىّزقی (ًّنی و ّؼوی) ةؼای کارکٍان یگان

4

./1216

اظػ ٌ %75يؼه ىتٍاء در جیؼاٌغازی ؿالح ُای ؿتک ؿازىاٌی (ىسيَّّ ٌيؼات یگاٌی)

5

./1179

اظػ ٌ %75يؼه ىتٍاء در جیؼاٌغازی ؿالح ُای ىحّؿي ؿازىاٌی (ىسيَّّ ٌيؼات یگاٌی)

6

./1162

ازؼای مضیش امّل آفٍغ در رزم کالؿیک در رزىایف گؼدان

7

ازؼای مضیش امّل پغافٍغ در رزم کالؿیک در رزىایف گؼدان

8

./1132

ازؼای مضیش امّل آفٍغ در رزم ٌاُيحؼاز در رزىایف گؼدان

9

./1114

اؿحفاده از روشُای ٌّیً در آىّزش یگاٌی

10

./1113

ازؼای مضیش رزىایف کالؿیک در ؿٌش گؼدان

11

./1021

جّزَ ةَ اُيیث آىّزش از ؿّی جياىی کارکٍان (آىّزش دٍُغگان و آىّزش
گیؼٌغگان)

12

./1252

اظػ ٌ %75يؼه ىتٍاء در جیؼاٌغازی ؿالحُای ؿٍگیً ؿازىاٌی (ىسيَّّ ٌيؼات یگاٌی)

13

./1238

آىّزش یگاٌی ىتحٍی ةؼ ّيم اؿث

14

./1238

ازؼای مضیش امّل صؼکث ةَ ّلب در رزم کالؿیک در رزىایف گؼدان

15

./2710

ازؼایی قغن ؿاىاٌَُای ٌُارجی ةؼای پیكگیؼی از جعهفات در یگان (ىاٌٍغ ازؼای
کالسُای آگاهؿازی ،اؿحفاده از دورةیًُای ىغارةـحَ ،ةَ کارگياری ٌگِتان در
ىضمُای ىٍاؿب و )...

1

./1148

اٌىتاط

./0172

آىّزش

./0714

ىكاُغه ّالیو قکّه و اكحغار ٌُاىی در یگان

12

صىّر ىـحيؼ فؼىاٌغُان ،ىـئّالن و کارکٍان در ىضم ظغىحی

2

فنهٍاىَ ّهّم و فٍّن ٌُاىی ،ؿال دوازدُو ،قياره  ،37پائیؽ 1395

64
./0171

رّایث انگُّای اؿالىی و اٌـاٌی فؼىاٌغُان و ؿؼپؼؿحان در رفحار و گفحار ظّد ةا
زیؼدؿحان

3

./0166

ُيـان ةّدن ووْیث َاُؼی کارکٍان ةا دؿحّرانْيم و آییً ٌاىَُای اٌىتاًی و
اةالغی

4

./0165

جسهی آدار مغاكثُ ،يغنی ،ةؼادری ،فىای ىضتث ،اصحؼام ىحلاةم و رّایث صلّق
دیگؼان در ؿٌش یگانُای جاةَْ و در رفحار کارکٍان

5

./0161

ازؼای ةَ ىّكِ دؿحّرات داده قغه از رده ةاالجؼ

6

./0158

فؼىاٌغُان و ؿؼپؼؿحان انّیثةٍغی کارُای را ةَ مّرت ىغون جغویً و ّيالً ازؼایی
ٌيّدهاٌغ

7

./0151

دؿحّرات و روشُای زاری ؿاده و روقً اؿث (كاةم فِو ةؼای جياىی ردهُای
کاری)

8

./0150

دؿحّرات و روشُای زاری ةؼ اؿاس كّاٌیً و دؿحّرانْيمُای رده ةاالجؼ اؿث

9

./0150

ىیؽان جعهفات در ُؼ ةُْغ پاییًجؼ از  %25آىار ىّزّدی یگان

10

./0144

اٌسام جكّیلات و جٍتیِات ةؼ اؿاس آییً ٌاىَ اٌىتاًی

11

./0959

داقحً كغرت پیف ةیٍی صّادث و پیكاپیف صّادث صؼکث ٌيّدن و پیكگیؼی
ةَزای زتؼان آٌِا

1

./0813

ىـئّنیث ظّاُی از دیگؼان و ظّد را ىـئّل در ةؼاةؼ دیگؼان داٌـحً

2

./0889

دور اٌغیكی و ُيث گياردن ةَ ُغفُای ّانیجؼ

3

./0887

داقحً روصیَ پّیایی و اةحکار ىغاوم و ایساد جغییؼات ىٍاؿب در كـيث

4

./0881

ظـحگی ٌاپػیؼی و ىلاوىث در اداىَ کار و وَایف

5

./0881

جّاٌایی جلـیو کار و جٍُیو اىّر یگان

./0877

داقحً كغرت ؿازٌغگی و ظالكیث

8

اصحؼام ةَ فکؼ و رأی زیؼ ىسيَّّ و ىكّرت ٌيّدن در اىّر

9

امالح ظٌاُا و نغؽشُای کارکٍان و فؼىاٌغُان ردهُای پاییًجؼ

10

اؿیؼ ىكکالت روزىؼه ٌتّدن

11

./0855

ظّدداری از ّسهَ و ىیاٌَ روی در اكغام ةَ کارُا ةؼاؿاس دكث

12

./0849

وزّد وكار و ُیتث ٌَ جکتؼ در َاُؼ

13

./0845

قٍاظث دكیق فؼىاٌغُان و کارکٍان زیؼ ىسيَّّ

14

./0805

کو جّكْی و اکحفا ةَ صغاكم در اٌسام وَایف

15

./0779

اٌٌْافپػیؼی در ةؼاةؼ صّادث غیؼ كاةم ّالج

16

./0779

اٌحناب زیؼ ىسيَّّ ةؼ پایَ مالصیث و کارداٌی و جلّا

17

./0873
./0869
./0855

ُغایث و رُتؼی

./0881

درگیؼ قغن ةا ىكکالت و ٌاىالیيات

6
7

./0767

ازحٍاب از ىِيم گّیی و ؿعٍان نغّ و ةیِّده

18

./0708

جّاوِ ّاكالٌَ ٌَ ظّاری و چاپهّؿی در ةؼاةؼ ىافّق

19

جتییً و جضهیم ّّاىم ،و قاظلُای جّان رزىی آزا در زٍگ جؼکیتی

65

./0161

جلـیو کار در ةیً یگاٌِا ةؼ اؿاس ىأىّریث واگػاری

2

./0159

جالش ّيهی ةؼای ةِتّد ؿاظحار ؿازىاٌی (ىکاجتات در ىّرد کاُف یا افؽایف زؽییات
زغاول ؿازىان و جسِیؽات ةا جّزَ ةَ قؼایي ىضیي ةیؼوٌی)

3

./0159

جّاٌایی جغییؼ ؿازىان در ٌتؼد ٌاُيحؼاز در کّجاهجؼیً زىان

4

./0157

جّاٌایی و ازؼای ّيهی جكکیم جیو رزىی (گؼوُاٌی) ىحٍاؿب ةا ىضیي و دقيً

5

جّاٌایی و ازؼای ّيهی جكکیم گؼوه رزىی (گؼداٌی) ىحٍاؿب ةا ىضیي و دقيً

6

جلـیو کار ةیً کارکٍان ةؼ اؿاس جّاٌایی و اؿحْغاد آٌان

7

./0152

جّاٌایی ّکؾانْيم ةَ ىّكِ در قؼایي ّادی و ةضؼاٌی (ىْیار پاییً ةّدن ىیؽان
ظٌاُا و صّادث)

8

./0149

رّایث امّل و كّاّغ جفّیه اظحیار ىاٌٍغ دادن اظحیار ةَ کارکٍان الیق و دادن

9

./0148

جّاٌایی ّکؾ انْيم در ٍُگام ةؼوز رویغادُا در آیٍغه (قٍاظث ىضیي آیٍغه -داقحً
ًؼح و ةؼٌاىَ).

10

./0135

جتییً ؿهـهَ ىؼاجب فؼىاٌغُی ةؼای کارکٍان در رزم کالؿیک

11

./0156
./0155

ؿازىاٌغُی

./0162

روش ةّدن اظحیارات فؼىاٌغُان و کارکٍان در رزم ٌاُيحؼاز

1

ابؼاد محسًس (فیسیکی)
اىحیاز

ىؤنفَ

قاظل

اونّیث

./0139

داقحً جّاٌایی فؼىاٌغُان یگان ّيم کٍٍغه در جؼکیب اٌّاع ّيهیات (آفٍغی،
پغافٍغی و غیؼه)

2

./0137

داقحً جّاٌایی فؼىاٌغُان یگان ّيم کٍٍغه در جؼکیب زٍگ افؽارُا و ٌیؼوُا را ةؼای
جـهي ةؼ دقيً

3

./0136

داقحً جّاٌایی و كغرت ظالكیث فؼىاٌغُان یگان ّيم کٍٍغه در گيؼاه ٌيّدن دقيً

4

ىحٍاؿب ةّدن ىاٌّر اٌحعاةی ةا جّزَ ةَ ٌّع یگان

5

./0134

داقحً كغرت ازؼا ىاٌّر اٌحعاةی ةا جّزَ ةَ ویژگیُای ىادی و ىٍّْی (در ٌُؼ
داقحً جيام اةْاد)

6

./0134

داقحً جّاٌایی فؼىاٌغُان یگان ّيم کٍٍغه در جؼکیب ؿؼّثُا و ؿيثُا

7

./0132

ىغ ٌُؼ داقحً جياىی زّاٌب در اٌحعاب ؿيث امهی یا راُتؼدی از ؿّی فؼىاٌغُان
یگان ّيم کٍٍغه.

8

جّان ىعحم ٌيّدن قتکَُای فؼىاٌغُی و کٍحؼل دقيً از ؿّی فؼىاٌغُان یگانُا
ةا ةَ کار گیؼی امّل زٍگ انکحؼوٌیک

1

آقٍایی فؼىاٌغُان یگانُا ةا ٌضّه کارةؼد ؿاىاٌَُای انکحؼوٌیکی دقيً

2

پیف ةیٍی اؿحفاده از امّل زٍگ انکحؼوٌیک زِث ىعحم ٌيّدن ،قتکَُای
آىادرؿاٌی ،پكحیتاٌی آجف و ...دقيً از ؿّی فؼىاٌغُان و ًؼاصان یگاٌَ

3

./0136

./0346
./0338

ّيهیات زٍگ انکحؼوٌیک

./0357

ىاٌّر

0140

ىحٍاؿب ةّدن ىاٌّر اٌحعاةی ةا ٌّع ّيهیات در زٍگ جؼکیتی

1

66

فْال ةّدن ؿاىاٌَ زيِ آوری اًالّات در یگان ةَ مّرت ىٍُو

2

اٌسام دكیق ّيهیات صفاَث اًالّات

3

ىكِّد و ىٌٍلی ةّدن ُياٍُگی ةیً ّيهیاتُای اًالّاجی ،نسـحیکی ،آجف
پكحیتاٌی و ىاٌّر ٌیؼوُا

1

ؿاده ،ىعحنؼ و روقً و كاةم فِو ةّدن ًؼحُا جِیَ قغه ةؼای جيام ردهُای ّيم
کٍٍغه

2

ةؼكؼاری جأىیً اىٍیث ىعاةؼاجی در جياىی اةْاد

3

./0243

كاةهیث اٌٌْاف ىغاوم ةیً ارجتاط و ىعاةؼات یگان

4

./0146

صىّر ىحعننان زٍگ رواٌی در یگان

1

./0146

داقحً جّان ىلاةهَ و ظٍذی ٌيّدن جتهیغات رواٌی دقيً از ؿّی فؼىاٌغُان و
ىحعننان زٍگ رواٌی

2

./0145

داقحً ىِارت و جعنل ىحعننان زٍگ رواٌی صاوؼ در یگان

3

ىحعننان زٍگ رواٌی در اؿحفاده از امّل جتهیغات و زٍگ رواٌی ىِارت الزم را
دارٌغ

4

فؼىاٌغُان و ىحعننان زٍگ رواٌی اكغاىات و پیفةیٍیُای الزم زِث ظٍذی ٌيّدن
جتهیغات رواٌی دقيً را آىاده ٌيّدهاٌغ

5

./0140

قٍاظث کافی و کاىم از دقيً و زاىَْ غیؼ ٌُاىی دقيً از ؿّی ىحعننان زٍگ
رواٌی

6

./0137

ىحعننان زٍگ رواٌی یگان ،اٌگیؽهُای فؼدی و گؼایفُای رواٌی ؿؼةازان دقيً یا
ٌیؼوی ظّدی را قٍاؿایی و ىغون ٌيّدهاٌغ

7

./0096

جِیَ ًؼحُای فؼیب ةؼای کيک ةَ جالش امهی

1

./0096

کارةؼد ٌحیسَ فؼیب در غافهگیؼی راُتؼدی و جاکحیکی دقيً

2

./0095

ازؼای واٌيّد ةَ جک ةَ ٌضّی مضیش

3

./0093

ًؼح ُای فؼیب جِیَ قغه ةؼ اؿاس آظؼیً اًالّات دقيً و ٌیؽ پیف ةیٍی دقيً
از آیٍغه

4

کكف زىیٍَ ُای فؼیب دقيً از ؿّی ٍّامؼ اًالّاجی و در اظحیار فؼىاٌغه كؼار
دادن آن

5

جِیَ ًؼح ُای ظالكاٌَ فؼیب از ؿّی ٍّامؼ اًالّاجی و در اظحیار فؼىاٌغه كؼار دادن
آنُا

6

./0087

ةؼظّردار ةّدن ًؼحُای فؼیب جِیَ قغه از ؿادگی الزم

7

./0087

اؿحفاده از روش مضیش اكغاىات پّقف زِث صفٍ جاؿیـات و جسِیؽات و ىؼاکؽ
فْانیث یگان

8

./0342
./0339

./0262
./0251

./0141

./0091

پّقف و فؼیب

./0092

ّيهیات رواٌی

./0142

ُياٍُگی و کٍحؼل

./0266

اًالّات

جِیَ اًالّات دكیق از دقيً و ٌیؼوُای ىلاةم

1

ّيهیات

./0358

فنهٍاىَ ّهّم و فٍّن ٌُاىی ،ؿال دوازدُو ،قياره  ،37پائیؽ 1395

جتییً و جضهیم ّّاىم ،و قاظلُای جّان رزىی آزا در زٍگ جؼکیتی

67

./0085

اؿحفاده از ووْیثُای روصی و رواٌی دقيً (قٍاظث دقيً در ُيَ صال) در
ازؼای فؼیب و ارزیاةی ٌحایر آن

10

./0083

جغویً اكغاىات و ةؼٌاىَریؽیُای الزم ةؼای اؿحفاده از ّيهیات دود جّؿي ًؼاصان
یگان

11

./0252

ىغ ٌُؼ كؼار دادن جأدیؼ زىیً در ٌّع ىاٌّر در ًؼحُا

1

./0249

جّزَ ةَ جأدیؼ زىیً در ةَکارگیؼی ٌّع یگان و ىغ ٌُؼ كؼار دادن آن در ًؼحُا

2

زٍتَُای جاکحیکی زىیً از كتیم اظحفاء و پّقف ،دیغ و جیؼ ،ىّاٌِّّ ،ارض صـاس
و ىْاةؼ ومّنی در جِیَ ًؼحُا ىغ ٌُؼ كؼار گؼفحَ اؿث

3

./0229

جّزَ ةَ جأدیؼ زىیً در ازؼای آجف و ىغ ٌُؼ كؼار دادن آن در ًؼحُا

4

./0358

جِیَ اًالّات دكیق از دقيً و ٌیؼوُای ىلاةم

1

فْال ةّدن ؿاىاٌَ زيِآوری اًالّات در یگان ةَ مّرت ىٍُو

2

./0339

اٌسام دكیق ّيهیات صفاَث اًالّات

3

./0492

پیفةیٍی و جِیَ ًؼحُای ّيهیات ؿغ ىّاٌِ ةؼای افؽایف جهفات دقيً

1

ّاىم زىیً

./0085

اؿحفاده از اٌّاع ًؼح ُای فؼیب ةَ دؿحّر فؼىاٌغه ةؼای گيؼاه ٌيّدن دقيً در اجعاذ
جنيیو

9

./0245

اًالّات

ّيهیات ؿغ ىّاٌِ

./0475

ّاىم آب و ُّا و زّ

./0247
./0241
./0236
./0231

./0239
ظٌؼ

./0226

آؿیب پػیؼی و كتّل

./0247
./0230

ّيهیات

./0342

ُياٍُگ ًؼح ُای ّيهیات ؿغ ىّاٌِ و ىضؼوم ؿازی دقيً ةا ًؼحُای ّيهیاجی

2

پیفةیٍی جأدیؼ زّ در ازؼای ّيهیات در قؼایي دیغ کو در جِیَ ًؼحُا

1

پیفةیٍی جأدیؼ زّ در ازؼای ّيهیات فؼیب در جِیَ ًؼحُا

2

پیفةیٍی جأدیؼ آب و ُّا ةؼ روی افؼاد یگان در جِیَ ًؼحُا

3

پیفةیٍی جأدیؼ آب و ُّا ةؼ روی جسِیؽات یگان در جِیَ ًؼحُا

4

ةِؼهةؼداری از جضؼك و ؿؼّث ّيم ةؼای کاُف آؿیبپػیؼی در ةؼاةؼ دقيً

1

اؿحفاده از اظحفاء و پّقف ةؼای کاُف آؿیبپػیؼی در ةؼاةؼ دقيً

2

اؿحفاده از پؼاکٍغگی ةؼ صـب ىّرد ةؼای کاُف آؿیبپػیؼی در ةؼاةؼ دقيً

3

ازحٍاب فؼىاٌغه و یا فؼىاٌغُان یگانُا از كتّل ظٌؼ غیؼالزم ةؼای کاُف
آؿیبپػیؼی در ةؼاةؼ دقيً

4

وتیجٍگیری
در ایً ىلانَ در ةؼرؿی ٌلف ّّاىم ةؼجؼؿاز جّان رزىی در زٍگ جؼکیتی ةا جْییً اةْاد فیؽیکی
و غیؼ فیؽیکی جّان رزىی کَ در زغاول ةعف جسؽیَ و جضهیم یافحَُا اقاره قغ و ةًَّر
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ظالمَ ىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد:
واصغُای ارجف در ةـیاری از ىّاردی زٍتَُا ةا ؿازگاری ىغاوم ،ارائَ راهصمُا ،و ةِؼهگیؼی از
فؼمثُای ّيهیاجی ةٍَّّان ةعكی از یک جالش ائحالفی ىحضغ ،جّاٌـحَاٌغ ةَ ىّفلیث ةؼؿٍغ.
ایً ىـئهَ صامم جؼکیتی از اكغاىات ُغفيٍغ و ىیم ةاًٍی ىّزّد در ؿاظحارُای ىعحهفی
ُيچّن ٌُاىی ،ازحياّی اؿث.
ةٍاةؼایً ةایغ کارایی دکحؼیً کٌٍّی ةؼرؿی قّد جا ةتیٍیو آیا اٌٌْافپػیؼی کافی ةؼای قکـث
دادن جِغیغات ُیتؼیغی و ةَدؿث آوردن ىّكْیث ةؼجؼی ٌـتی در آن وزّد دارد یا ظیؼ.
ةًَّر ىكعل ،انگّی کهی ةؼای رویکؼد ّيهیاجی و افؽایف جّان رزىی زِث ةؼجؼؿازی در
زٍگ ُیتؼیغی چیـث؟ و آیا ىغل ّيهیاتُای یکپارچَ زىیٍی ىیجّاٌغ ةؼای ایساد ایًچٍیً
جّاٌی ایغهال ةاقغ؟ چؼا کَ ُيان كغری کَ زٍگ ةؼای ارجف ُؽیٍَةؼ و ىكکمؿاز اؿث ،زِث
ىلاةهَ ةا ظٌؼات ُیتؼیغیٌ ،یؽ ٌیاز ةَ یک جالش زغی ةؼای ىّفلیث ظّاُغ ةّد .کهیَ ٌحایر
صامهَ در كانب زغول ةٍغ جسؽیَ و جضهیم ةَ ٌيایف در آىغه اؿثُ .يچٍیً ُيانًّر کَ
گؽارش ٌِایی کيیـیّن ویٍّگؼاد ٌیؽ ةَدرؿحی اقارهکؼده اؿث" :وكحیکَ در ىّرد یادگیؼی
صؼف ىیزٌیو ،ةایغ ایً را ُو در ٌُؼ ةگیؼیو کَ ،دقيٍان ىا ٌیؽ چیؽُای زیادی یاد گؼفحَاٌغ".
پیطىُادَا
پیكٍِاد ىیگؼدد ةا ٍّایث ةَ ٌحیسَ صامهَ از جْییً ّّاىم غیؼ فیؽیکی جّان رزىی پیؼوزی
ٌیؼوُای ىـهش زيِّری اؿالىی در زٍگ جؼکیتی در اداره ّلیغجی ؿیاؿی و ىْاوٌث جؼةیث و
آىّزش ٌؽازا ةا ُغف ارجلاء ؿٌش ةیٍف و آگاُی کارکٍان ةا ُيکاری ؿاىاٌَ فؼىاٌغُی ةا
ًؼحریؽی ةؼٌاىَُای آىّزقی و جؼةیحی در صّزهُای والیث ىغاری و ةنیؼت و ؿایؼ ىؤنفَُای
غیؼفیؽیکی جّان رزىی ارائَقغه در ایً ىلانَ در ردهُای ىعحهف فؼىاٌغُی و کارکٍان زيْی
یگانُای جاةَْ زهـات آگاهؿازی ىّرد ٌیاز را ةؼگؽار ٌيایٍغُ .يچٍیً رزىایفُایی در ؿٌش
گؼدان ةؼای ةکارگیؼی ّّاىم ىضـّس (فیؽیکی) و آزىایف آنُا ةؼگؽار گؼدد.
مىابغ





كؼآن ىسیغ.
صغیخ والیث()1389ىسيَّّ رٍُيّدُای ىلام ىُْو رُتؼی (ىغَهَانْانی) زهغ دوم و ؿّم
جِؼان :ؿازىان ىغارك فؼٍُگی اٌلالب اؿالىی ،ؿال .1389
آظٌّغی ،ىنٌفی ( «)1389کارکؼد ىٍّْیث در ٌتؼد ٌاىحلارن از ىٍُؼ اىیؼ ىّىٍان ّهی (ع)»
ىسيَّّ ىلاالت ٌلف ىٍّْیث در ٌتؼد ٌاُيحؼاز ،پژوُكکغه جضلیلات اؿالىی.،
اةؼاُیيی ،ىؼجىی(ّ)1381ؽت و افحعار صـیٍی ،ؿازىان ّلیغجی ؿیاؿی ارجف ج .ا .ا.،
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اقکانفؼ ،ؿیغ ّهیُ ،ادیان ّتادا )1373 (،...دفاع ىلغسٌ ،یؼوی زىیٍی ارجف زيِّری اؿالىی
ایؼان در ُكث ؿال زٍگ ،ىْاوٌث ًؼح و ةؼٌاىَ ٌؽازا ،ىغیؼیث پژوُف و جضلیلات ،اٌحكارات
ىْاوٌث آىّزقی ٌؽازا ،چاپ دوم ،ةِيًىاه.
جلّی ،ىضيغروا (« )1390رویکؼدی ٌؼم ةؼای اٌحلال فؼٍُگ ایذار و قِادت» ىسيَّّ ىلاالت
زایگاه ىٌهّب فؼٍُگ ایذار و قِادت در ٌُام جْهیو و جؼةیث ّيّىی کكّر ،اداره کم ةٍیاد
قِیغ و اىّر ایذارگؼان اؿحان فارس.،
زْفؼی ،ىسحتی( )1384اًهؾ ٌتؼدُای ىاٌغگار ،ىؼکؽ پژوُفُای دفاع ىلغس ،ىْاوٌث ّيهیات
ٌؽازا ،چاپ دوم ،زىـحان.
زيانیّ ،هی امغؼ و رؿحيی ،ىضيّد()1381جاریط ٌُاىی چِان و ٍُؼ زٍگ ،جِؼان :اٌحكارات
داٌكگاه افـؼی اىام ّهی (ع).،
دؿحّرانْيم قياره /311/1/1كو (ص) س –  88/04/12كؼارگاه ىؼکؽی صىؼت ظاجو االٌتیاء
(ص) ىْاوٌث ّيهیات.
رؿحيی ،ىضيّد()1378فؼٍُگ واژهُای ٌُاىی ،ؿيازا ،چاپ اول.،
رقیغ زاده ،فحش انَ( )1383ویژگیِای فؼىاٌغُان آیٍغه .ىسيَّّ ىلاالت .جِؼان :اٌحكارات آزا.،
ّتغی ،فؼیغون( )1389ؿیؼی ازيانی ةؼ اٌغیكَ ٌُاىی و ٌُام صاکو ةؼ صّزه زٍگ و دفاع در
ًّل جاریط ایؼان ،فنهٍاىَ ّهّم و فٍّن ٌُاىی ،ؿال ُفحو ،قياره  ،17جاةـحان.
ّـگؼی ،ىضيغ(« )1388روصیَ و زٍگ ٌاُيگّن» ،ىاٍُاىَ اًالّات راُتؼدی ،ؿال ُفحو
قياره  ،73ظؼداد.
فالح اصيغ چانی ،صـً («)1389ىٍّْیث ،اكحغار و پیؼوزی در ٌتؼدُای ىحلارن» ىسيَّّ
ىلاالت ٌلف ىٍّْیث در ٌتؼد ٌاُيحؼاز ،پژوُكکغه جضلیلات اؿالىی ؿال .1389
ىضيغی ،صـیً( )1392جغویً راُتؼد ٌؽازا در ظنّص ارجلاء ّّاىم ٌاىضـّس جّان رزم ،رؿانَ
دکحؼا داّا.1392 ،
ىغرك آىّزقی داٌف ٌُاىی( )1390افـؼان داٌفآىّظحگان قاظَ زىیٍی ،قیؼاز ،اٌحكارات
ىؼکؽ آىّزش پیاده قیؼاز
ٌّروزی ،ىضيغجلی( )1385فؼٍُگ دفاّی -اىٍیحی ،ىؼکؽ ىٌانْات و پژوُفُای ىغیؼیث،
اٌحكارات ؿٍا ،چاپ اول ،جِؼان ،زىـحان .1385
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 اٌحكارات ىْاوٌث آىّزقی،) فؼىاٌغُی و ىغیؼیث در جیپ1383 (... اؿغا، درودگؼ،... ظیؼا، ُيحی
.1383  ةِيًىاه، چاپ اول،ٌؽازا
 چاپ، اٌحكارات ىْاوٌث آىّزش ٌؽازا،) فؼىاٌغُی و ىغیؼیث در گؼوُان1386 (... ظیؼا، ُيحی
.1386  قِؼیّرىاه،ؿّم
.1394 ، ىكکم فازَْةار: زٍگ جؼکیتی،) جؼزيَ ىّؿـَ جضلیلات مٍْحی1394( جّىاس، ُیّةؼ
 کغ ظتؼ، پّردؿحان، ؿؼویؾ «فؼٍُگ صياؿَ» ظتؼگؽاری داٌكسّیان ایؼاٌا، ایـٍا
.71451  کغ ظتؼٌگار- 91020401892
.825129 : کغ ظتؼ،25/8/1391 ، داوود غیادی راد، ظتؼگؽاری كؼآٌی ایؼان، ایکٍا
.21/8/1391 :193686  کغ ظتؼ، اردةیم، ّهی ىعحاری فؼ، قتـحان ظتؼگؽاری
. اؿحاٌغار اردةیم- زهـَ قّرای جؼویر فؼٍُگ ایذار و قِادت-  اکتؼ ٌیکؽاد: ظتؼگؽاری، فارس
.13910821000966-  ىٍنّر قؼفی: ظتؼگؽاری،فارس
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