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چکیده
کارگیريبـه. کنـدمیتغییر ماهیت جنگ پایه و اساس انفجار تفکر تـأثیرمحور را آشـکار 

موجـب تسـهیل فـارسخلیجدر نبـرد هـوایی ریزانبرنامـهرویکرد تـأثیرمحوري توسـط 
تاکتیکی زمینـی هايیگانموفقیت جنگ هوایی شد. هدف این پژوهش تبیین فرماندهی 

روش انجـام آن همبسـتگیونـوع پـژوهش کـاربردي. باشـدمیدر عملیات تـاثیرمحور 
توصیفی نگاشته شده و تالش دارد مفهوم عملیـات -. این مقاله با رویکرد تحلیلیباشدمی

بـه طـور مشـروح بیـان نمایـد.ايفرامنطقـهد مقابله با کشورهاي تأثیر محور را با رویکر
تـاکتیکی وايمنطقـههـايقرارگاهو جانشـینان جامعه آماري پژوهش شامل فرماندهان

تحت عناوین سبک فرمانـدهی و پرسشنامهاز طریق دو هادادهآوريجمع. باشدمینزاجا 
عملیات تأثیرمحور صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مسـتقل 

اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده -و متغیر تابع از آزمون کولموگروف
پژوهش مـورد تأییـد قـرار هايفرضیه) صحت 5پنج درصد (%داريمعنیاست. در سطح 

بیشـترین تـأثیر را بـر عملیـات گیريتصـمیممؤلفـهایج پژوهش نشان داد که گرفت. نت
گیريتصـمیمدر امـر فـردي فرمانـده هـايارزشتأثیرمحور دارد. و در این میـان عامـل 

.باشدمیبسیار مهم و تعیین کننده فرماندهان
کلیديواژهاي

سازماندهی، هماهنگی و کنترل، ریزيبرنامهطراحی و ،گیريتصمیمعملیات تأثیرمحور، 

فرماندهی و ستاد آجاعضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه.1
آجا. عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد 2
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مقدمه
تغییر ماهیت جنگ و پایان جنگ سرد و کاهش قابل مالحظه شمار نیروهاي نظامی ایاالت 
متحده، ضرورت تدوین راهبرد نظامی تاثیر محور را تشدید کرده است. کتاب شلیک براي تاثیر 

در 1تاثیر محور هستند. دپتوالعملیات سازندهنظریه آن به احتمال آثار موًثر و 2001نسخه و 
کتاب عملیات تاثیر محورتغییر ماهیت جنگ پایه و اساس جدید انفجار تفکر تاثیر محور را 

به عنوان فارسخلیج. ساختار جنگ و نبرد به کار گرفته شده در نبرد هوائی کندمیآشکار 
هايفهرستطلق جنگ موازي شناخته شده و مبتنی بر دستیابی به آثار خاص و نه تخریب م

نبرد ریزانبرنامهرویکرد تاثیر محوري توسط کارگیريبههدف است. دپتوال استدالل کرد که 
موجب تسهیل موفقیت جنگ هوائی، مفهوم جنگ موازي و پیروزي عمومی فارسخلیجهوائی 

شد. جنگ موازي در اصل یک ایده قدرت و توان هوائی است که دپتوال آن را معادل مفهوم 
)4: 1388ر عملیات تعیین کننده فرض کرده است. (منزوي،اخی

در کردنـدمینظامی شامل دشمنانی بود کـه سـعی هايجنگقبل از قرن بیستم، قسمت اعظم 
دوقلـوي نـابودي و هاياسـتراتژيمیدان جنگ و یا در دریاها یکدیگر را نابود کنند. بـر اسـاس 

نظـامی قبـل از هاياسـتراتژيبودند. تمـام معموال هم خونین و هم طوالنیهاجنگفرسایش، 
غالـب آن هاياسـتراتژيفرسایش و نابودي بودنـد کـه هايدکترینجنگ جهانی اول مبتنی بر 

در جریان جنـگ هاکانالرحمانهبیهايدرگیري. ولی به تدریج پس از شدندمیزمان محسوب 
جهانی اول، تاکید بر نابودي و فرسایش شروع به تغییر کرد. با ظهور هواپیما، راهبران نظامی بـه 

تـاثیرات ژرفـی بـر سـربازان دشـمن توانـدمیسرعت دریافتند که حمله به اهداف اسـتراتژیک 
کـه شدیمتحمیل کند. انتخاب هدف از طریق ترکیبی از استدالل، درك غریزي و تجربه انجام 
هايبهمـدلاین شیوه تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت، هـر چنـد طراحـان نیروهـاي متحـدین 

تحلیلی دسترسی داشتند، ولی متاسفانه استفاده از آنها دست و پاگیر بود، چون هنوز کـامپیوتر 
تـا عـدم دقـت پرداختنـدمیعموما به صورت متوالی به انهـدام اهـداف هاآناختراع نشده بود. 

باران را جبران کنند. هر چند طراحان در جریان جنگ جهـانی دوم بیشـتر بـه دنبـال تـاثیر بم
بودند تا تخریب، ولی به صورت عمده تنها یک مرکز ثقل، یعنی همان نیروهاي حاضر در میـدان 

تاثیر انتخاب هدف بر مرکز ثقـل رهبـري دارنگهخط. در ویتنام عملیات دادتدمیرا مد نظر قرار 
اثبات رساند. عملیات طوفان صحراء نمایش خوبی از هدف یابی تاثیر محور علیه مراکز ثقل را به 

ته امریکاییسدیوید اي دپتوال ژنرال بازنش- 1
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اهـداف را بـر مجموعـهمتعدد دشمن بود. طراحان نیروي هوائی تصمیم گرفتند حمـالت علیـه 
ادامه داده یا متوقف کننـد. ایـن شانواقعیو نه میزان تخریب کردندمیاساس تاثیري که ایجاد 

بسیار کارآمد از آب درآمد و منجر به حمالت موازي بسـیار موفقیـت آمیـزي یابیهدفرویکرد 
فرمانـدهی و کنتـرل فعلـی هايسیستمعلیه مراکز ثقل متعدد دشمن شد. مشکل این است که 

. دهنـدنمیدشمن دارند بـه مـا هايسیستمتقریبا هیچ دیدي نسبت به تاثیري که اهداف روي 
)1385:110زدجوباگی، مترجم سوري، (

بیان مسئله
است که با ماهیت در حال تغییر تربزرگعملیات تأثیرمحور تنها بخشی از یک تصویر بسیار 

جنگ، سروکار دارد. از زمان فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـوروي و کمونیسـم جهـانی، تهدیـدها و 
کـه ارتبـاط گونههمان. استفاده برتر از اطالعات ضروري است. اندآمدهجدیدي پدید هايچالش

کلی نیز چنین است. راهبـرد دوران صـنعتی، یعنـی مجموعهنیرو در یک هايمؤلفهبین تمامی 
شـرکت هاییماموریتانبوه نیرو در مقابل انبوه نیرو، دیگر قابل انجام نیست. نیروهاي نظامی در 

نحـو خواهند کرد که با صرف جنگیدن تفاوت دارد. این نوع عملیات نظـامی ائـتالف محـور بـه
به یک هنجار تبدیل شده است، ولی ماهیت موقـت ائـتالف، مشـکالتی را بـه وجـودايفزاینده

کارگیريبـهکه در ساختار نیروي همگونی که داراي یک ملیت واحد است وجود ندارد. آوردمی
آینده نیز در کنار متحدان یا شرکاي ائتالفی انجام خواهد شد. بسـیاري از دههدر نیروي نظامی

ین موضوع واهمه دارند که عملیات نظـامی غیرجنگـی ممکـن اسـت باعـث محـدودیت تعـداد ا
موجـود شـود. ایـن تنهـا یکـی از هـايآمادگیو هـاتواناییواحدهاي رزمی و طبیعتـاً تضـعیف 

تهدیدهایی است که بسیاري از نیروهاي نظامی با آن دست به گریبان هستند. به علـت فشـاري 
نظـامی آمریکـا هـايقابلیتدر اروپـا وجـود دارد، نـوعی شـکاف در نظـامی هايبودجـهکه بـر 

است. این موضوع بخت کشـورهاي گیريشکلوکشورهاي اروپایی عضو ناتو در این دهه در حال 
اروپایی براي دستیابی به نیرویی نظامی که قادر به ایجاد تأثیرات انبوه بدون انبـوه سـازي نیـرو 

، بـه محورشبکهاین کار حرکت از جنگ سکومحور به جنگ هالزم، چون کندمیباشد را محدود 
در هـايتوازنعدم ترینبزرگمنظور متالشی کردن سریع اراده و انسجام دشمن است. احتماالً 

و حفاظـت از نیـرو مـانورسـازيهمزمانقدرت آتش عمیق، توانـایی زمینهدر گیريشکلحال 
متـوازن باعـث هـايتواناییباید پر شود، چون تنهـا گیريشکلخواهد بود. این شکاف در حال 

. ترکیبـی از رزم دهدمیقرار گیرندگانتصمیممتعددي را در اختیار هايگزینهشده و افزاییهم
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. هـدف چنـین شـودمیمتـوازن و کامـل هـايمزیتو مانور دقیق منجر به تشکیل نیروهایی با 
سـازسرنوشتاقل هزینه از طریق ایجاد تأثیرات توازنی دستیابی سریع به اهداف راهبردي با حد

جنگ آینـده، دسـتیابی بـه مشخصهاست. این موضوع از اهمیت بیشتري برخوردار است، چون 
کاهش وابستگی به حمایت لجستیکی و تاکید بر مـانور ،1گونهماموریتاهداف روانی، دستورهاي 

).74: 1385زد جوباگی، سوري،(است 
هـايیگانبر آن است تـا چگـونگی فرمانـدهی گرانپژوهشو نیت قصد روپیشدر پژوهش 

ري، یـم گیتصـمرا با توجه بـه متغیرهـاي مسـتقل جـزء تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور
ر مـورد بررسـی قـرار زه و ابتکایجاد انگی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، اریزيبرنامهطراحی و 

به آن برآمدنـد عبـارت اسـت از: گوییپاسخداده فلذا سئوال اصلی پژوهش که محققان درصدد 
؟باشدتاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور چگونه باید هايیگانفرماندهی 

تـاکتیکی زمینـی در عملیـات هـايیگانهدف کلی از انجام این پژوهش: تبیین فرماندهی 
.باشدیمتاثیرمحور 

اهمیت و ضرورت پژوهش
نظران، روش جدیـد ظهور کرد. طبـق نظـر صـاحبفارسخلیجپس از جنگ تأثیرمحورعملیات 

مطلوب متمرکز شده، و رویکـرد جنـگ بـر تأثیرهايها بر ایجاد هدایت عملیات در این درگیري
هاي مستمر بایسـتی میـزان نابودي، فرسایش و مبتنی بر تخریب فیزیکی اهداف نیست. ارزیابی

شده بایستی تعیـین کننـد هاي انجامگیري کند. ارزیابیرگذاري مورد نظر را ارزیابی و اندازهیتأث
تأثیرهـايه باعث ایجـاد کاینشوند یا مورد نظر میتأثیرهايکه اقدامات نظامی منجر به خلق 

ی ابیدستري در یشوند همچنین بایستی مشخص شود که آیا اقدامات تاکتیکی تأثناخواسته می
ه افزا و هماهنـگ اسـت بـمورد نظر دارند یا خیر. هدف این عملیات ایجاد عملیات همتأثیرهابه 

هـاي مسـتمر از دشـمن، ود. ارزیابیمطلوب و مورد نظر شـتأثیرهاياي که منجر به ایجاد گونه
شـود اقدامات سیاسی و نظامی نیروهاي خودي و همچنین موقعیت و وضعیت متحدان باعث می

مورد نظر تنظیم کند.تأثیرهايتا فرمانده بتواند روش انجام عملیات را بر مبناي نیل به 
ج حاصـل یو نتـاآیندههايجنگقات در مورد یه تحقکدهدیمات موضوع نشان یادبیبررس

از یکـید یاسـت. شـاشـدهواقعاز کارشناسـان نظـامی ياریبسعالقهموردو توجهقابلها از آن

اجراي آن ذکر شود.◌ٔ نحوهکهنیابدون شودیمدستوري که براي انجام یک ماموریت به یگان داده . 1
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ی نـیبشیپاز عوامل مهم یکی، ریزيبرنامهگیري و ه تصمیمکن است ین توجه و عالقه ایل ایدال
هايلفـهمؤبررسـی رابطـه موجـود میـان هریـک از بنابراینننده عملیات تأثیر محور هستند. ک

ایـن اقـدامات .باشدمیضروري وتیپراهمامريتأثیرمحورسبک فرماندهی نظامی در عملیات
اساساً بسیار منطقـی و پایـدار خواهـد بـود و در نهایـت منجـر بـه حفـظ تـوان رزمـی موجـود 

و تاکتیکی نزاجا خواهد گشت که این مهم از اهمیت فـراوان برخـوردار ايمنطقههايدرقرارگاه
.باشدمی

پژوهشپیشینه 
در کتاب عملیات تأثیر محور تغییر ماهیت جنگ پایه و اساس جدید انفجار تفکـر تـأثیر 1دپتوال

.)4:1388منزوي، (کندمیمحور را آشکار 
لیریسـي مختلـف اسـت (هاچارهان راه ینش از مکراهکدن ییبرگزی: به معنگیريتصمیم

).302: 1372، چمرانيمحمدهاد، چیریونزیهکونتز،هرولداودانل،
ها مشخص و نحوه هماهنگی هاي واحدها و پستوظایف و اختیارات و مسئولیت:سازماندهی
دهی، فعالیتی مستمر و مداوم است که مدیر همواره با . سازمانشودمیمعین هاآنو ارتباط بین 

).1386:95انی، الو(شودنمیآن روبرو است و منحصر به طراحی سازمان در ابتداي آن 
ر هـ، ) در تعیین نحوه استفاده از نیرو در صحنه نبرد است. در این جنـگزمانهمجنگ موازي (
رهبـري هـدف یعنـین تـریهدف بعدي است و در نهایت بـا ارزشبرايکاريراههدف، روش و 

).27: 1393صارمی،(گیرد مورد اصابت قرار می
نفوذ بهتر از تخریب براي صرف تخریب است. به این معنی کـه بهتـرین راه نفوذ:هايسالح

براي پیروزي، تهدید کردن است. در تهدید نیروي نظامی به عنوان منبع درد و رنج با تمرکز بـر 
صرف از قدرت نظامی کافی جهت صـدمه زدن بـه دشـمن و تحقـق تهدیـدها (تسـلیم استفاده
).74: 1385، سوري،زد جوباگی(شودمینگریسته )دشمن

پیشینه تجربی
بـه عنـوان جنـگ مـوازي فـارسخلیجگرفته شـده در نبـرد هـوائی کاربهساختار جنگ و نبرد 

هـدف اسـت. هايفهرسـتشناخته شده و مبتنی بر دستیابی به آثار خاص و نه تخریب مطلـق 

ته امریکاییسدیوید اي دپتوال ژنرال بازنش. 1
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نبـرد هـوائی ریزانبرنامـهرویکـرد تـأثیر محـوري توسـط کارگیريبـهدپتوال استدالل کرد کـه 
موجب تسهیل موفقیت جنگ هوائی، مفهوم جنگ موازي و پیـروزي عمـومی شـد. فارسخلیج

جنگ موازي در اصل یک ایده قدرت و توان هوائی است که دپتـوال آن را معـادل مفهـوم اخیـر 
.)4:1388منزوي، (عملیات تعیین کننده فرض کرده است

کـه نفـوذ بهتـر از تخریـب بـراي صـرف گویـدمینفوذ هايسالحدر کتاب 1توماس شلنگ
، بـه ایـن کنـدمیتخریب است. او از اصطالح وادار کردن براي متقاعد ساختن دشـمن اسـتفاده 

معنی که بهترین راه براي پیروزي، تهدید کردن است. در تهدید نیروي نظامی به عنـوان منبـع 
ه زدن به دشمن و تحقـق صرف از قدرت نظامی کافی جهت صدماستفادهدرد و رنج با تمرکز بر 

).75: 1385زد جوباگی، سوري،(شودمینگریسته )تهدیدها (تسلیم دشمن
مدل مفهومی پژوهش

پژوهشمفهومی: مدل1شکل شماره 
پژوهششناسیروش

نتیجه تحقیق مورد استفاده نیروهاي نظـامی قـرار گرفتـه و هـدف آن تبیـین کهاینبا توجه به 
لـذا نـوع تحقیـق کـاربردي باشدمیتاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور هايیگانفرماندهی 

تـاکتیکی هـايیگاناست. این تحقیق با روش توصیفی و با رویکـرد تحلیـل کمـی، فرمانـدهی 
اطالعـات بـه يآورن پژوهش، جمعیانجام ايبرا. کندمیزمینی در عملیات تاثیرمحور را تبیین 

ق یـاز طرازیـموردن، اطالعـات کـاراینيصورت گرفته است. بـراياتابخانهکدو روش میدانی و 

ریلند کالج پاركدانشگاه ماياستراتژي هستهو امنیت ملی، روابط خارجیو استاد آمریکاییاقتصاددان. 1

سازماندهیعملیات تأثیرمحور

ریزيطراحی و برنامه

گیريتصمیم

ایجاد انگیزه و ابتکار

هماهنگی و کنترل
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اسـت. آمدهدسـتبهیو خـارجیاطالعـات داخلـيهـاو بانکینترنتـی، اياتابخانهکيجستجو
اسـت. شـدهيآورجمـعمیدانی نیز عمـده اطالعـات از طریـق پرسشـنامه خودسـاخته درروش

مؤلفـه 4اسـت کـه در سوال12برپرسشنامه عملیات تاثیرمحور توسط محقق تهیه و مشتمل 
سـوال اسـت کـه 20برو پرسشنامه سبک فرماندهی نظامی مشتمل دهدمیمورد بررسی قرار 

بـر اسـاس طیـف هاپرسشنامه. دهدمیمؤلفه مورد بررسی قرار 5سبک فرماندهی نظامی را در 
، طراحی و گیريتصمیمگردیده و چگونگی گیرياندازهايفاصلهو مقیاس 1لیکرتايگزینهپنج 

ر نیروها در عملیات تأثیر محور زه و ابتکایجاد انگی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، اریزيبرنامه
. تنظیم شده است. پایایی بدست آمده گردیدهبه صورت تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات انجام 

. بـه منظـور اطمینـان از باشـدمی87/0بر اساس فرمول ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 
روایی پرسشنامه، تعدادي از اساتید و صاحب نظران جنگ ناهمتراز انتخاب شـدند و پرسشـنامه 

ازبینی دقیق پیشـنهادات ارائـه مقدماتی با توجه به نظرات و پیشنهادات آنان آماده شد. پس از ب
شده که در راستاي افزایش روایی و پایایی پرسشـنامه بـود، پرسشـنامه نهـایی تنظـیم و بـراي 

نزاجا ارسال شد.لشکرهايو تاکتیکی ايمنطقههايقرارگاهفرماندهان و جانشینان 
. گردیـدهجـام حاصل از منابع، تحلیل نهایی انهايدادهپوشانیهمدر انتها جهت نشان دادن 

و ايمنطقـهقرارگـاه ردهجامعه آماري این تحقیق شـامل تمـامی، فرمانـدهان و جانشـینان در 
. جامعه آمـاري باشدمیدر نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران لشکرهاقرارگاه تاکتیکی 

کتیکی و تـاايمنطقـههـايقرارگاهتعـداد کـهاینبا توجه بـه باشندمینفر 30جمعاًذکر شده 
1. جدول شمارهباشدمیلذا تعداد جامعه آماري با حجم نمونه برابر باشدمیمحدود 

: جامعه آماري1جدول شماره 
تعداد حجم نمونهتعداد جامعه آماريهانهیگزردیف

1010نزاجايامنطقهفرمانده و جانشین قرارگاه 1
2020فرمانده و جانشین قرارگاه تاکتیکی لشکر نزاجا2

3030مجموع3

مبانی نظري پژوهش
نظریه مربوط به سبک فرماندهی نظامی

زي، سـازماندهی، یـ، طراحـی و برنامـه ريریگمیتصـمبخـش سبک فرماندهی نظامی بـه پـنج
).89: 1391حسینی، (شودیمتقسیم زه و ابتکاریجاد انگیهماهنگی و کنترل، ا

1. Likert
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مربوط به عملیات تاثیر محورهاينظریه
بـهرسیدنبرايشدهطراحیاقداماتارزیابیواجرا،ریزيطرحبرايروشیمحورتاثیرعملیات

،زادهکرامـت(اسـتملـیامنیـتحـوزهدرمطلوبنتایجبهدستیابیمنظوربهنظرموردنتایج
1388 :4(.

که براي وادار کـردن یـا کندمیدر کتاب بمباران براي پیروزي چنین استدالل 1رابرت پیپ
ساز و کار تاثیر استراتژیک، تحمیل هزینه به دشمن است. دشمن مایـل اسـت ترینمهمارعاب، 

مورد نظر خود بپـردازد، بـه شـرطی کـه فایـده بیشـتر از هايارزشبهائی براي به دست آوردن 
)4:1388منزوي، (هزینه باشد. ساز و کار اصلی براي این کار قدرت نظامی است.

را هـاوروديکـه بیندمیدر کتاب موفقیت در جنگ مدرن دشمن را سیستمی 2جان واردن
ممکن است شامل چیزهائی فراوانی باشند، ولی بازده همان هاورودي. کندمیبه خروجی تبدیل 

بقاء است. این سیستم کشوري خواهد بود و متشکل از پنج عنصر رهبري، اصول مبنائی، حمـل 
کمتـري الزم صـدمهباشـد، تـرمهمنیروهاي حاضر در میدان. هر چه عنصري و نقل، جمعیت و

.2) شکل شماره 75: 1385زد جوباگی، سوري،(است تا بقاي کشور مورد تهدید قرار گیرد 
. رهبـري و 5. مبـانی حیـاتی (انـرژي و پـول) 4ترساخی. ز3). افراد (مردم2نیروي نظامی .1

ارتباطات

Johnواردن: مدل عملیات تاثیرمحور جان 2شکل شماره  Ashley Warden III (1994)

کـه نفـوذ بهتـر از تخریـب بـراي صـرف گویـدمینفوذ هايسالحدر کتاب 3توماس شلنگ
، بـه ایـن کنـدمیتخریب است. او از اصطالح وادار کردن براي متقاعد ساختن دشـمن اسـتفاده 

معنی که بهترین راه براي پیروزي، تهدید کردن است. در تهدید نیروي نظامی به عنـوان منبـع 

و بنیان گذار پروژه امنیت و تروریسم شیکاگودر دانشگاه شیکاگواستاد علوم سیاسی. 1
. جان واردن افسر نیروي هوائی و مشاور امنیت ملی وقت آمریکا2

ریلند کالج پاركدانشگاه ماياستراتژي هستهو امنیت ملی، روابط خارجیو استاد آمریکاییاقتصاددان3.
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صرف از قدرت نظامی کافی جهت صدمه زدن به دشمن و تحقـق استفادهدرد و رنج با تمرکز بر 
).75: 1385زد جوباگی، سوري، (شودمینگریسته )تهدیدها (تسلیم دشمن

عملیات تأثیرمحور
عملیات تأثیرمحور یعنی اثر گذاشتن بر تفکر و رفتار دشمن، و نه صرفاً شکسـت دادن نیروهـاي 
او. عملیات تأثیرمحور نه صرفاً یک نبرد تاکتیکی است و نه اختصاصاً داراي ماهیتی نظامی، بلکه 

طیف کاملی از اعمال سیاسی، اقتصادي و نظامی است که یک کشور ممکـن اسـت برگیرندهدر 
مبادرت ورزد. استراتژي تأثیرمحور وادار کردن دشـمن هاآنشکل دادن به رفتار دشمن به براي 

بـه مـاگیريچشـمپـذیريانعطافبه انجام خواست ماست. عملیات تـأثیرمحور وسـعت دیـد و 
. این تدبیر به عملیات نظامی در زمان صلح، بحران و جنگ در چارچوب یک تالش ملی، دهدمی

.کندمینظامی و منسجم نگاه سیاسی، اقتصادي و 
EBOاختصارتدبیر عملیات تأثیرمحور یا به  نیروسـت کـه در کارگیريبه، شکل جدیدي از 1

نظـامی هـايدرگیريمطرح گردید. قبل و طی قرن بیستم بیشـتر 1990دهههايسالابتداي 
بین نیروهاي متخاصمی رخ داد که سعی داشتند یکـدیگر را در میـدان نبـرد نـابود کننـد. ایـن 
هدف که مبتنی بـر دو اسـتراتژي غالـب آن زمـان، یعنـی نـابودي و فرسـایش، بـود منجـر بـه 

خونین و طوالنی شد. این طرز تفکر تخریب محور به تدریج در اثر سبعیت روزافـزون هايجنگ
).1385:63زد جوباگی، سوري، (قرن بیستم تغییر کرد نبردها در 

سال جنـگ سـرد پایـان 50سقوط اتحاد جماهیر شوروي همراه با فروپاشی پیمان ورشو به 
جدیـد هايشـیوهجنگیـدن شـد. هايشـیوهداد. این دگرگونی مهم باعث تغییرات فراگیري در 

طیف وسـیعی از دشـمنان غیـر قابـل جدید جنگیدن در آمریکا براي مقابله با هايشیوهتفکر و 
آینـده هـايچالشو مخالف با نظم جهانی موجود شکل گرفته است. براي مقابلـه بـا بینیپیش

باید تمام ابزارهاي قدرت ملی را براي کاستن یا مهار کـردن منـابع بـالقوه تهدیـد از راه ارعـاب 
نیروي هـوائی آمریکـا 1991در سال فارسخلیجگرفت. از زمان جنگ دوم کاربهدائمی و موثر 

نظامی بر اساس تدبیر عملیاتی تأثیرمحور و با تاکید بر اهداف اسـتراتژیک، هايعملیاتهمهدر 
در مـورد دهـدمیگرفته شده است. جنگیدن در چارچوب عملیات تأثیرمحور به ما امکان کاربه

1. Effects Based Operations
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حور به معنـی رسـیدن غیر از تخریب صرف نیروهاي دشمن فکر کنیم. عملیات تأثیرمهايشیوه
هستیم. این تغییـر فکـري باعـث هاآنبه هدف از طریق دستیابی به تاثیراتی است که به دنبال 

. عملیات تـأثیرمحور شودمیآزاد شدن منابع و به حداقل رسیدن میزان خسارات و تلفات جانی 
از دسـتکیمنسجم و ايشیوهیک سکوي پرش عالی براي رسیدن به اهداف و مقاصد امنیتیبه 

طریق ارتباط دادن بهتر ارکان امنیت به یکدیگر است.
ابعاد عملیات تأثیرمحور

اگر مفهوم عملیات تأثیرمحور جدید نیست، چه چیزي تغییر کـرده کـه آن را از راهبـرد سـازي 
نیرو تغییر کرده اسـت و کارگیريبهسنتی متفاوت کرده است؟ یک استدالل این است که روش 

عملیات حمله به عراق شواهدي از تکامل عملیات تأثیرمحور ارائه کرد. بهتر است کـه بـه ابعـاد 
راهبردي، عملیاتی و تاکتیکی عملیات تأثیرمحور توجه کنیم تـا ببینـیم، چگونـه تکامـل یافتـه 

است.
انجام عملیـات در ریزيبرنامه، شناسیروشعملیات تأثیرمحور را توانمیدر سطح تاکتیکی 

فراینـدهايکاري، ترکیب بـا دیگـر هايارتباطبه راهبرد ریزيبرنامهو شناسیروشنظر گرفت. 
و استفاده از ابزار نظامی و غیرنظامی براي مهار دشمن تاکید دارد. عملیات حمله بـه ریزيبرنامه
ملی با اهـداف عملیـاتی ترکیـب است که در آن راهبردریزيبرنامهاز این فرایند اينمونهعراق 

در عـراق هاتروریسـتکشتار جمعی و مهـار هايسالحشده بود. راهبرد ملی تغییر نظام، حذف 
.)86:1392حیدري، (بود 

ترشـدهشناختهدر سطح عملیاتی، عملیات تأثیرمحور متـرادف بـا سـلطۀ سـریع یـا مفهـوم 
یک سلسله کارگیريبهرهنامه شوك و بهت است. سلطه سریع یا عملیات تعیین کنندة سریع با 

حمالت نیرومند علیه بسیاري از اهداف با ترکیب نیروهـاي دریـائی، هـوائی، زمینـی و هايموج
فضائی براي تاثیر گذاري بر درك دشمن و در صـورت امکـان شـامل تصـرف و اشـغال فیزیکـی 

قابل رویت از این نظریه ارایه کـرد کـه اينمونهانجام عملیات حمله به عراق خاك دشمن است. 
کروز و بمباران هـوائی صـدها هـدف بـه مـوازات اسـتقرار نیروهـاي هايموشکدر آن حمالت 

کـه بـه کردندمیرزمایشی در روي زمین صورت گرفت. نیروهاي رزمی با چنان سرعتی حرکت 
روز بـه فرودگـاه بغـداد در فاصـله 13بر روي زمین، در مدت موازات استقرار نیروهاي رزمایشی

تعامل و همکاري توانمیکیلومتري مرکز شهر رسیدند. در این سطح، عملیات تأثیرمحور را 20
بین فرمانده عملیات و دیگر بازیگران کلیدي نبرد براي مقابله با عدم قطعیت انجـام عملیـات در 

.)87:1392حیدري، (فرض کرد رپذیانطباقمقابل دشمنی پیچیده و 
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به عنوان کاربرد تمامی منابع قـدرت ملـی، توانمیدر سطح راهبردي، عملیات تأثیرمحور را 
سیاسی، نظامی، اقتصادي و دیپلماتیک براي پرداختن به تمام عناصر قدرت ملی دشمن در نظـر 

موجـب ناپـذیراجتنابايشـیوهگرفت. این ادعا وجود دارد که اتکا به یک منبع قدرت ملی بـه 
. کنـدمیکاهش تاثیرگذاري کلی شده و انطباق دشمن با یک شکل حملـه را بـه نسـبت آسـان

عملیات آزادسازي عراق مثال محدودي از کاربرد این مفهوم است. پیش از متوسل شدن بـه زور 
را و اقتصادي علیه صادرات نفت عراق پس از عملیات طوفان صحهايتحریماز اقداماتی همچون 

مذاکرات دیپلماتیک در شوراي امنیت سازمان ملل استفاده شده بود. تشکیل یک ائـتالف بـراي 
انجام عملیات و اجراي آن با استفاده از نیروهـاي مرکـب، ایـن اطمینـان را بـه وجـود آورد کـه 

.)86: 1381(منزوي، کندنمیآمریکا به تنهائی عمل 

هدف از عملیات تأثیرمحور
هدف از این عملیات هم افزا و هماهنگ است به گونه اي که منجر به ایجاد تاثیرهاي مطلـوب و 

مستمر از دشـمن، اقـدامات سیاسـی و نظـامی نیروهـاي خـودي و هايارزیابیمورد نظر شود. 
همچنین موقعیت و وضعیت متحدان باعث می شود تا فرمانده بتواند روش انجام عملیـات را بـر 

تاثیرهاي مورد نظر تنظیم کند.مبناي نیل به
عملیات تاثیر محورهايویژگی

تمرکز بر برتري و اولویت تصمیمات.1
قابل کاربرد و استفاده در زمان جنگ و صلح.2
عالوه بر تاثیرهاي مستقیم و فوري، بر تاثیرهاي غیر مستقیم و طـوالنی مـدت نیـز متمرکـز .3

.شودمی
دشمنهايسامانهدرك و دانش نسبت به .4
توانائی سازگاري و وفق پذیري منظم و اصولی.5
استفاده از عناصر قدرت ملی.6
ــائی .7 ــا قواعــد و فرضــیات واقعــی (صــارمی، پــرواس، گیريتصــمیمتوان مناســب و مطــابق ب

1386:21(.
تعاریف عملیات تاثیر محور

ی و تجمعـافزاهمفرآیند کسب یک نتیجه یا تاثیر استراتژیک مطلوب بر دشمن از طریق کاربرد 
نظامی و غیرنظامی در تمام سطوح نبرد. عملیات تأثیرمحور بیـانگر رویکـرد یـا هايقابلیتانواع 
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، اجرا و ارزیابی عملیات نظامی، با تاکیـد بیشـتر بـراي نتـایج ریزيطرحتفکري است براي شیوه
پیدایش آن نتایج و توجه کمتر به صرف اجـراي آتـش، حجـم نحوهاقدامات نظامی و نیز توجیه 

همات مورد استفاده و منابع مادي تخصیص یافته هدف نهائی عملیات تاثیر محور، یافتن راهی م
)189:1387، نجممحمدياست که از طریق اقدامات مناسب بتوان رفتار دشمن را تغییر داد (

عملیات تأثیرمحور به عنوان فرآیندي براي دستیابی به نتیجه یا تاثیر استراتژیک مطلوب بـر 
ملـی در تمـام سـطوح نبـرد تعریـفهـايقابلیتو جمعی انـواع افزاهمدشمن از طریق کاربرد 

).60:1385(زد جوباگی، سوري، شوندمی

عملیات تاثیر محورهايریشه
عملیات تأثیرمحور را با ترسیم دشمن به عنوان یک سیسـتم و شالودهجان واردن کسی بود که 

کرد. به اعتقاد او، برتري فناورانه بـه آمریکـا ریزيپایهآینده را به عنوان جنگ موازي هايجنگ
امکان خواهد داد به صورت همزمان به اهداف متعدد حیاتی در سطحی استراتژیک حمله کند و 

امکان واکنش به موقع داشته باشـد منهـدم سـازد. کهاینبه این ترتیب سیستم دشمن را بدون
اعمال سـریع قـدرت، بهتـر از حضـور نیـرو باعـث کهاینمفهوم جنگ موازي را با بیان 1دپتوال

، گسترش داد. به نظر او فناوري کاربرد و لـزوم اسـتفاده از نیروهـاي شودمیدستیابی به اهداف 
زمینی را کاهش داده است.

عملیات تاثیر محورریزيطرحفرآیند 
و اجراي دائمی و تکـراري ریزيطرحاز ايچرخهعملیات تأثیرمحور به صورت ریزيطرحفرآیند 
که داراي پنج مرحله است:شودمیتصور 

خودي با انجام برآورد خالص عملیاتیهايقابلیتآگاهی کافی از ماهیت دشمن، محیط و .1
شکل یک دستور ماموریتی براي شکستن انسـجام دشـمن بیان تاثیرات مطلوب مورد نیاز به.2

و تغییر دادن رفتار او.
کـه بیشـترین )تعیین و کاربرد عناصر قدرت ملی (دیپلماتیک، اطالعاتی، نظامی و اقتصادي.3

تاثیر را در دستیابی به تاثیرات مطلوب خواهد داشت.
اثیرات به وجود آمده.اجراي فرآیند برآورد مستمر و جامع براي سنجش و ارزیابی اثر ت.4

ته امریکاییسدیوید اي دپتوال ژنرال بازنش1
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جـاري را بـه منظـور رسـیدن بـه کارراهتواندمیکه فرمانده هاییراهدر مورد گیريتصمیم.5
حالت نهائی مطلوب تطبیق دهد یا تعدیل کند.

کنـدمیهـدف محـور سـنتی متمـایز ریـزيطرحتأثیرمحور را از ریزيطرحکه ايمشخصه
ت به دشمن از طریق کنار هـم قـرار دادن اطالعـاتی نسبترعمیقو تروسیععبارتست از آگاهی 

و توزیع شده از کاشناسـان فرهنگـی، ايشبکهکه از منابع مختلف به دست آمده است. یک تیم 
بـه هاسیسـتمپیچیـدهرفتاري، فنی، اقتصادي، سیاسی و نظامی این آگاهی را از طریق تحلیـل 

داماتی است که به کسب یـک هـدف منجـر . عملیات تأثیرمحور گامی فراتر از اقآورندمیدست 
.شودمی

سبک فرماندهی نظامی
گیريتصمیم

یکی از وظایف عمده مدیران تصمیم گیري است. طبق نظـر برخـی کارشناسـان علـم مـدیریت 
ت یـرا از مدیریت جدا کنیم مدیریت مفهـومی نـدارد. در عـین حـال ماهيریگمیتصمچنانچه 

متفـاوت اسـت. در رده هـاي پـایین هاسازمانتصمیم گیري در رده هاي پایینی، میانی و عالی 
سازمان تصمیمات معموالً از پیش تعیین شده هستند و در یک چهارچوب مقرراتی مثـل آیـین 
نامه ها و بخشنامه ها براي اجرا به آنان ابالغ می شود اما در رده عالی تصمیمات از قبـل تعیـین 

در . بسیار مشکل است و نیاز بـه اطالعـات، تجربـه و همفکـري دارديریگمیوتصمنیستند شده 
است چرا کـه در ترمشکلعالی جنگ بسیار يهاردهبراي يریگمیتصمشرایط بحرانی و جنگ، 

شرایط بحران محدودیت زمان، کمبود اطالعات، محدودیت منابع و تهدیدات دشمن، تنگناهـاي 
که بسیار مهم و تعیین کننده اسـت يریگمیتصمسختی را ایجاد می کند. مالحظه دیگر در امر 

فردي مدیر و فرمانده یـا رهبـر اسـت. انسـان موجـودي اسـت کـه در تمـامی يهاارزشنقش 
و تابع اعتقادات، باورهـا، طـرز تلقـی هـا و دیآیممحور اصلی به شمار يریگمیتصمیندهايفرا

فــرديهــاارزشکــه محــرك وي و شــکل دهنــده اندیشــه و رفتــار او مــی باشــند. ییهــاارزش
را می توان به سادگی در هاآنملموس و قابل اثباتی هستند زیرا اثرات و پیامدهاي يهاتیواقع

صـدق مـی کنـد. وفوربـهمشاهده کرد. در مورد مدیران و فرماندهان، این مسئله رفتارهاي فرد
خود را از مذهب، خانواده، اجتماع، فرهنـگ و محیطـی کـه يهاارزشهاانسانشایان ذکر است 

در طول زنـدگی شـکل گرفتـه و تغییـر و هاارزشدر آن زندگی می کنند اخذ می نمایند. البته 
).89: 1391حسینی،(تحول می یابند
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زيیطراحی و برنامه ر
ین و اتخـاذ یـگر تعیا به عبارت دیات برنامه و ییات و جزیزي عبارت است از تفکر در کلیبرنامه ر

هاهـدفجه مطلوب برساند. برنامه نشان می دهد کـه ین نتیی که ما را به بهتریوه و روش هایش
.و نمی توان وارد مرحله عمل شددیزي هرگز نبایابند. بدون برنامه رید تحقق یچگونه با

:يزیربرنامهط یشرا
.امال روشن باشدکیفی کو یمکق و از نظر ید دقیبرنامه، با.1

.داشته باشدینیو عیبوده، تماماً جنبه عملیخالییگویلکد از هرگونه ابهام ویبرنامه با.2

از یـر منابع مـورد نیو سانه ها، ابزار، وسائلی، هزیانسانيرویبرآورد ندیبایميزیربرنامهدر .3
.قا محاسبه شودیدق

.نشده درنظرگرفته شودینیش بیحوادث پيبرایشه محلید همیبايزیربرنامهدر .4

)89: 1391حسینی، (
و با ارائه بـه آوردیمهمیشه طراحی ذهنی خویش را بر روي کاغذ يزیربرنامهدر طراحی و 

را تکـریم مـی کـرد و از هـاآنلهیوسنیبدو دادیممشارکت يریگمیدرتصمرا هاآنهمکاران، 
و معتقد بود اگر نیت و عمل ما خالص بـراي جهـاد در جستیمبهره هاآنهمکاري و مساعدت 

.راه خدا باشد او بهترین طرح و برنامه را به ما الهام خواهد کرد
سازماندهی

اي عمـل گـام یـمـدیر بـه دنه برنامه و نقشه کـار،یا اهداف اجرایی و تهین هدف و ییپس از تع
روها و امکانات، جهت تحقق برنامه الزم و ضروري است. ین مرحله سازماندهی نیو در اگذاردیم

د.وه براي حصـول هـدف هـا فـراهم شـوین شیسازماندهی مستلزم آن است که منابع به مؤثرتر
:کهياگونهک مجموعه به یم کار در یتقس،هدف از سازماندهی

بـه يری، جلـوگهاتیمسـئولن حال از تداخل و تضاد یبدون مسئول نماند و در عيارکچ یه.1
.دیعمل آ

.ند سپرده شودیآیقًا از عهده آن بر میه دقکيبه افراديارکهر .2

مـل ک، میـکار هرکه کينند، به طورکامال منسجم عمل کمجموعه یکل افراد به صورت ک.3
.باشديگرید

.ت شودیمدّ نظر قرار گرفته و رعادیار باکم یسلسله مراتب در تقس.4

حسـینی، (.در ارتبـاط باشـندیا فرمانـدهیـت یریق سلسله مراتب بـا مـدیتمام افراد از طر.5
1391 :89(
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هماهنگی و کنترل
و ترگسـتردهک سـازمان یـجاد هماهنگی است. هـر قـدر یر ایا مدیف مهم فرمانده یکی از وظای
ران بـا افـراد یا مدی. ارتباط فرماندهان شودیمترحساسباشد مسئله هماهنگی در آن تردهیچیپ

د کـه جـرأت اظهـار نظـر یـد به شکل استبدادي در آیت آنان هرگز نبایریا مدییتحت فرمانده
ت یه حفظ اصول انضباط و سلسله مراتب و قاطعکست ین سخن بدان معنا نینداشته باشند. امّا ا

فی است که تنها یار ظریبسيط و برادري از کارهان انضبایبه فراموشی سپرده شود. بلکه جمع ب
ن کنـدیآن را تضـمتوانـدیمر و آموزش مستمر فرهنگی نفرات یا مدیاستعداد و ابتکار فرمانده 

).61، 1387زاده، (رشید
زه و ابتکاریجاد انگیا

کـه باعـث يادهیـعقا درك یـا انجام کاري یزي یدن به چیجاد شوق رسیزه عبارت است از ایانگ
در هاانسـانروهاي نهفته یزه باعث حرکت نیجاد انگی. اگرددیمک سازمان یی و تحرك در یایپو

زه در آنـان در یـ. روانشناسان معتقدند تشویق کارکنـان و ایجـاد انگشودیمجهت تحقق اهداف 
)89: 1391حسینی، (. تحت امر فرماندهان، نقش مؤثري دارديهاگانیو هاسازمانت یموفق

پژوهشهايیافته
.پردازدیمبه بررسی توزیع متغیرهاي موجود در نمونه 1اسمیرنوف)-کولموگروفآزمون (

باشـد بـدین 05/0و اگر مقدار احتمـال بیشـتر از کندیماین آزمون فرض نورمالیتی را آزمون 
معنی است که متغیرها از توزیع نرمال برخوردار بوده و براي آزمون فرضـبه هـاي تحقیـق مـی 

ایـن آزمـون و هـايیخروجپیرسون و رگرسیون ...) استفاده کـرد. (يپارامترتوان از آزمونهاي 
می باشد:2تفسیر آن در جدول شماره 

خروجی آزمون:2جدول شماره 
مقدار احتمالzمقدار متغیر

842/0109/0هماهنگی و کنترل
464/0130/0سازماندهی

313/0114/0طراحی و برنامه ریزي
814/0119/0تصمیم گیري

987/0115/0ایجاد انگیزه و ابتکار
892/0651/0عملیات تاثیر محور

١.Kolmogorov–Smirnov testانگلیسیبه ایtest K–Sاستآماري ناپارامتريهاي از نوع آزمون
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همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار احتمال به دست آمده براي متغیرهاي 
ایجاد انگیـزه و ابتکـار و گیريیمتصمو یزيربرنامههماهنگی و کنترل، سازماندهی و طراحی و 

است. بدین معنی که، فرض نرمال بودن توزیع متغیرهـا رد 05/0با عملیات تأثیرمحور بیشتر از 
.پارامتري مجاز استيهاآزموناستفاده از نمی شود و

از توزیع نرمال پیـروي مـی کنـد، بنـابراین در قسمت قبل مشخص گردید که متغیر وابسته
اولین شرط استفاده از رگرسیون برآورده شد.

در این قسمت شرط دوم، یعنی همبسته نبودن خطاها را بررسی شـده اسـت. بـراي انجـام ایـن 
استفاده شده است.1واتسونمهم از آزمون دوربین

قرار گیرد، فرض صـفر (عـدم همبسـتگی بـین 5/2و 5/1چنانچه آماره دوربین واتسون در بازه 
همبسـتگی بـین خطاهـا (خطاها) پذیرفته می شود و در غیر اینصورت فرض صفر رد می شـود.

ا استفاده از نرم این قسمت براي تسریع در عملیات تجزبه و تحلیل این آماره را ب) دروجود دارد
می باشد. همانطور که گفته شـد چـون ایـن 769/1به دست آورده شده که مقدار SPSSافزار 

قرار دارد، لذا عدم وجود همبستگی بین خطاهـا رد نمـی شـود و مـی 5/2و 5/1مقدار در بازه 
توان از رگرسیون استفاده نمود.

ی پردازیم:در نهایت به بررسی آخرین شرط براي اجراي رگرسیون م
هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی از سایر متغیرهاي مسـتقل 
است. اگر هم خطی در رگرسیون باال باشد، به ایـن معنـی اسـت کـه بـین متغیرهـاي مسـتقل 

علیرغم بـاال بـودن ضـریب نباشد (همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است مدل داراي اعتبار 
استفاده می کنیم. نتیجـه SPSSاین قسمت نیز براي بررسی هم خطی از نرم افزاردرتعیین).

شامل دو خروجی می باشد که در زیر به تحلیل آن ها می پردازیم:
VIF: مقادیر تولرانس و 3جدول شماره 

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF

(Constant)
هماهنگی و کنترل 921/0 001/1

سازماندهی 818/0 001/1
يزیروبرنامهیطراح 800/0 001/1

يریگمیتصم 900/0 001/1
ایجادانگیزه و ابتکار 900/0 001/1

1. Durbin-Watson d Test
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(عامل تورم واریانس) نمایش داده شده است. هرچه VIF1در خروجی اول مقادیر تولرانس و
بـوده و مشـکالتی در اسـتفاده از مقدار تولرانس کم باشـد اطالعـات مربـوط بـه متغیرهـا کـم 

رگرسیون ایجاد می شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هرچقدر افزایش یابـد 
باعث می شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را براي پیش بینی نامناسـب 

می کند.
: مقادیر ویژه و شاخص وضعیت4شماره جدول 

Model Dimension مقادیر ویژه شاخص وضعیت
1 1 926/2 000/1

2 148/0 775/7
3 126/0 601/10
4 114/0 007/4

خروجی بعدي به ترتیب مقادیر ویژه و شاخص وضعیت را نمـایش مـی دهـد. مقـادیر ویـژه 
نزدیک به صفر نشان می دهد همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچـک در 

يهاشـاخصمقادیر داده ها به تغییرات بزرگ برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر مـی شـود. 
نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهاي مستقل می باشد و 15وضعیت با مقدار بیشتر از

بیانگر مشکالت جدي در اسـتفاده از رگرسـیون در وضـعیت موجـود در آن 30مقادیر بیشتر از 
است. همانطور که مشاهده می شوددر این مسئله تمامی مقـادیر ویـژه از صـفر فاصـله دارنـد و 

د. بنابراین هم خطی قابل توجهی بین متغیرهاي می باشن15شاخص هاي وضعیت نیز کمتر از 
مستقل وجود ندارد. به این ترتیب هر سه شرط ذکر شده براي انجام رگرسیون برقرار می باشد.

پس از بررسی مفروضات رگرسیونی و برقرار شدن تمامی شروط الزمه آن، در این قسمت مـدل 
رگرسیون خطی چندگانه برازش می شود.

جدول زیـر بـه دسـت3هايخروجیبه نرم افزار و انجام محاسبات الزم هادادهپس از ورود 
:آیدمی

از مدل رگرسیونی می باشـد، سـتون ضـریب ايخالصهکه نشان دهنده 5در جدول شماره 
) و عملیـات تـاثیر محـورهمبستگی چندگانه بیان کننده میزان همبسـتگی بـین متغیـر تـابع (

ــق ( ــتقل تحقی ــاي مس ــزي، متغیره ــه ری ــی و برنام ــازماندهی، طراح ــرل، س ــاهنگی و کنت هم
% می باشد، که گویاي 90. این همبستگی به میزان باشدمی) ایجاد انگیزه و ابتکار، گیريیمتصم

1. Variance Inflation Factor
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دارا هسـتند. سـتون ضـریب تعیـین بیـان عملیات تاثیر محوربر هامؤلفهتاثیر بسزایی است که 
89متغیر هاي مستقل می باشد. یعنـی بـا دقـت کننده مقدار پیش گویی متغیر وابسته توسط

ذکر شده تعریف نمود.هايمؤلفهرا از روي عملیات تأثیرمحور درصد می توان 
مدل رگرسیونیخالصه: 5جدول شماره 

خطاي معیار تخمینضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانه
897/0889/0885/0328/2

یوجود رابطه خطـیون به منظور بررسینشان دهنده تحلیل واریانس رگرس6شمارهجدول 
مـی باشـد لـذا 05/0بین متغیر هاي مستقل و تابع است. در خروجی زیرمقدار احتمال کمتر از 

خطی با متغیر تابع است و رابطهیکی از متغیر هاي مستقل داراي کمدستاست که آنگربیان
.باشدمیدارمعنیش شده بنابراین مدل رگرسیونی براز

ونیانس رگرسیل واری: تحل6شماره جدول 
مقدار احتمالFمقدارمیانگین مربعدرجه آزاديمجموع مربعاتمدل

/522/5125131/128761/6001رگرسیون
625/132624952/18باقیمانده
147/183929مجموع

که به جدول ضرایب معروف است، ضریب هـاي متغیـر هـاي مسـتقل و 7شمارهدر جدول 
میزان تاثیر آنها بر متغیر تابع و همچنین بررسی معنی داري تک تک ضرایب انجام می شود.

می باشـد. 05/0مشاهده می شود که تمامی مقادیر احتمال درج شده در جدول کوچکتر از 
اوي ضرایب رگرسیونی بـا صـفر رد مـی شـود و این امر بیانگر این مطلب می باشد که فرض تس

بررسـی شـده در پـژوهش بـر هايمؤلفـهتمامی متغیرها وارد مدل می شوند. در واقـع تمـامی 
داریم:Beta. حال با توجه به اعداد ستون عملیات تاثیر محورتاثیر گذارند و با آن رابطه دارند

گیريتصـمیممؤلفـه می گـذارد، عملیات تـاثیر محـورمتغیري که بیشترین تاثیر را بر روي 
) و مؤلفـه Beta=169/0(در جایگـاه دوم ریزيبرنامهطراحی و مؤلفه ) Beta=366/0. (باشدیم

در جایگـاه چهـارم همـاهنگی و کنتـرل ) و مؤلفـه Beta=153/0(در جایگاه سـوم سازماندهی 
)114/0=Beta ( ابتکارمؤلفه ایجاد انگیزه و و)099/0=Beta(.در جایگاه پنجم قرار دارد
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بر متغیر تابعهاآنضریب متغیر هاي مستقل و میزان تاثیر : 7شماره جدول 

مدل
ضرایب استاندارد شدهضرایب غیر استاندارد

BStd.ErrorBetaمقدارtمقداراحتمال
161/1940/3148/7012/0عملیات تاثیر محور
169/0661/1114/0313/0001/0هماهنگی و کنترل

264/0965/0153/0031/1006/0سازماندهی
710/0628/0169/0723/2001/0ریزيبرنامهطراحی و 

264/0430/0366/0007/1001/0گیريتصمیم
115/0001/1099/0112/2018/0ایجاد انگیزه و ابتکار

همـاهنگی و کنتـرل،با توجه به برازش رگرسیون فوق معلوم گردید که تمـامی متغیرهـاي 
عملیـات و ایجـاد انگیـزه و ابتکـار بـر روي ، طراحی و برنامه ریزي، تصـمیم گیـري یسازمانده

) تاثیر گذار مـی باشـند. در نهایـت Bبا توجه به عالیم ضرایب ستون (مثبتیبه طرز تأثیرمحور 
رگرسیونی برازش شده به شرح زیر می باشد:معادله 

) طراحـی و 264/0(یسـازمانده) 169/0کنتـرل () هماهنگی و 161/1محور (عملیات تاثیر 
)115/0ابتکار () ایجاد انگیزه و 264/0(یريگیمتصم) 710/0(یزيربرنامه

يریگجهینت
پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج عوامل تاثیرگذار بر عملیات تـأثیرمحور، نتـایج تحلیـل 

. باشـدمی5/0از ترکوچـک7شـمارهآماري نشان داد تمام مقادیر احتمال درج شده در جدول 
و تمـام شـودمیکـه فـرض تسـاوي ضـرایب رگرسـیونی رد باشـدمیاین امر بیانگر این مطلب 

سبک فرماندهی بـر عملیـات تـأثیرمحور هايمؤلفه. در واقع تمامی شوندمیمتغیرها وارد مدل 
دارند.دارمعنیتاثیرگذارند و با آن رابطه 

. باشـدمیگیريتصمیممؤلفه، گذاردمیمتغیري که بیشترین تاثیر را بر روي عملیات تأثیرمحور 
يهـاردهمتفـاوت اسـت. در هاسـازمانمیانی و عـالی در رده هاي پایینی، يریگمیتصمت یماه

پایین سازمان تصمیمات معموالً از پیش تعیین شده هستند و در یک چهارچوب مقرراتـی مثـل 
تصمیمات از قبل ،عالیيهاردهبراي اجرا به آنان ابالغ می شود اما در هابخشنامهو هانامهنییآ

بسیار مشکل است و نیـاز بـه اطالعـات، تجربـه و همفکـري يریگمیتصمتعیین شده نیستند و
است چرا که ترمشکلعالی جنگ بسیار يهاردهبراي در عملیات تأثیرمحور يریگمیتصم. دارد

در شرایط بحران محـدودیت زمـان، کمبـود اطالعـات، محـدودیت منـابع و تهدیـدات دشـمن، 
بسـیار مهـم و تعیـین يریگمیتصـممـر در امهمی که مؤلفهتنگناهاي سختی را ایجاد می کند
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فردي فرمانده در عملیات يهاارزش. پس نقش فردي فرمانده استيهاارزشکننده است نقش 
تاثیر بسزائی داشته باشد.تواندیمتأثیرمحور 

طراحی مؤلفهسبک فرماندهی نظامی که در عملیات تأثیرمحور نقش بسزائی دارد مؤلفهدومین 
ین و یـا تعیـات برنامـه و یئات و جزیکلیعنی تفکر دريزیربرنامهطراحی و است.يزیربرنامهو 

جه مطلوب برساند. برنامـه نشـان مـی دهـد کـه ین نتیکه ما را به بهترییهاروشوه و یاتخاذ ش
ق و از یـدقدر عملیات تأثیرمحور بایستی يزیربرنامهطراحی و ابند.ید تحقق یچگونه باهاهدف
جنبـه مـاًتماوبـودهعـاريییگـویوکلـاز هرگونه ابهام و امال روشن باشدکیفی کو یمکنظر 
بـرآورد در عملیات تـأثیرمحور بـه شـاخصيزیربرنامهطراحی و در داشته باشدینیو عیعمل

.قا محاسبه شودیابزار دقا ونه هی، هزیانسانيروین
مؤلفـهسبک فرماندهی نظـامی کـه در عملیـات تـأثیرمحور نقـش بسـزائی دارد مؤلفهسومین 

بـه فرمانـدهه برنامه و نقشه کـاریا اهداف اجرایی و تهین هدف و ییپس از تعسازماندهی است. 
روها و امکانات، جهت تحقق برنامه الزم ین مرحله سازماندهی نیو در اگذاردیماي عمل گام یدن

هاهـدفوه براي حصول ین شیدهی مستلزم آن است که منابع به مؤثرترو ضروري است. سازمان
، هاتیمسـئولن حـال از تـداخل و تضـاد یبـدون مسـئول نمانـد و در عـيکارچیهد. فراهم شو

ل کـو سـپرده شـودنـدیآیماز عهده آن بر قاًیه دقکيبه افراديارکهر، دیبه عمل آيریجلوگ
يگـریمـل دک، میکار هرکه کينند، به طورکامال منسجم عمل کمجموعه یکافراد به صورت 

در ارتبـاط یق سلسله مراتـب بـا فرمانـدهیافراد از طرو نیز ارکم یسلسله مراتب در تقس، باشد
.باشند

مؤلفـهسبک فرماندهی نظامی کـه در عملیـات تـأثیرمحور نقـش بسـزائی دارد مؤلفهچهارمین 
جـاد یادر عملیات تـأثیرمحور بـه عهـده داردفرمانده ی کهمهمظیفه وهماهنگی و کنترل است
باشـد مسـئله همـاهنگی در آن تردهیـچیپو ترگسـتردهک سـازمان یـهماهنگی است. هر قدر 

د کـه یـد به شکل استبدادي در آینباامرخود. ارتباط فرماندهان با افراد تحت شودیمترحساس
ه حفظ اصول انضباط و سلسله کست یمعنا نن سخن بدانیجرأت اظهار نظر نداشته باشند. امّا ا

ار یبسـين انضـباط و بـرادري از کارهـایت به فراموشی سپرده شود. بلکه جمع بیمراتب و قاطع
آن را توانـدیمـفی است که تنها استعداد و ابتکار فرمانده و آموزش مستمر فرهنگی نفرات یظر

.ن کندیتضم
ایجـاد مؤلفهلیات تأثیرمحور نقش بسزائی دارد سبک فرماندهی نظامی که در عممؤلفهپنجمین 

يادهیـعقانگیزه و ابتکار است. انگیزه یعنی ایجاد شوق رسیدن به چیزي یا انجام کاري یا درك 
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. ایجاد انگیزه باعـث حرکـت نیروهـاي نهفتـه گرددیمکه باعث پویائی و تحرك در یک سازمان 
. تشویق کارکنـان و ایجـاد انگیـزه در آنـان در موفقیـت شودیمدر جهت تحقق اهداف هاانسان

تحت امر فرمانـدهی نقـش مـوثري دارد. اعتمـاد بـه فرمانـدهان و افـراد يهاگانیو هاسازمان
زیردست خود و ارزش نهادن به خدمات و زحمات آنان و عالوه بر تشویقات مـادي بـراي ایجـاد 

لیات تأثیرمحور بهره جست. در ایـن حالـت اسـت در عمتوانیممعنوي نیز يکارهاراهانگیزه از 
.کنندیمبراي انجام کارها استفاده شانتیظرفکه افراد از تمام 
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