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 چكيده

که ماهيت تخصصی مجزا و فضاي عملياتی متفاوتی    ترکيب شده  نيروهاییارتش جمهوري اسالمی ایران از  

در  شود.  می  در محيط تخصصی  دارند. تفاوت در فضا و محيط عملياتی، موجب استقالل راهبرد و تاکتيک

ها و  تاکتيک اهداف،محيط عملياتی، داراي  ي جنگ دو نيروي خودي و دشمن وجود دارند کههر صحنه

ها با تخصص  متنوعنيروهاي    ها و تجهيزات وسالح  الزام حضوربنابراین    ،هستندمتفاوت از هم    هايتكنيک

نياز به سامانه  هاي متنوع دشمنبراي پاسخگویی به کنش   و حتی فرهنگ سازمانی مختلف اطالعات  ، 

هاي اطالعاتی و حفاظت  در سامانه  ایجاد شبكه یكپارچه اطالعاتی  با  این سامانه  محور دارد.و شبكه   یكپارچه

و   عملياتیاطالعاتی  مناطق  بهره  پایش  و  شناخت  منظور  به  ظرفيتآینده  از  بومیبرداري  باعث    هاي 

هدف    گردد.مینيروهاي چهارگانه آجا    عمليات مشترکِنظارت    ریزي، اجرا، کنترل وطرح  افزایی درهم

تحقيق   هم اصلی  راهبردهاي  سامانه  تدوین  ایراناطالعات  افزایی  اسالمی  جمهوري  رزمایش    ارتش  در 

  -ايو زمينه  توصيفی)  مرکب  روش  دو  که به   اي بودهتوسعه  -، این تحقيق از نوع کاربردياست  مشترک

آوري  روش جمع نفر بوده و 74جامعه نمونه  انجام شده است. با رویكرد آميخته )کمی و کيفی( موردي(

  . است  شده تحليل و  تجزیه  SPSS افزار نرم از استفاده با  هایافته  باشد،اي میميدانی و کتابخانه اطالعات  

شده    احصاء   آفریننقش   تهدید(  4فرصت و    7ضعف،    2قوت،    5)  عامل  18تعداد  بر اساس نتایج تحقيق  

است. بر اساس محاسبات انجام    دست آمدهبه  چالش  15مطلوبيت و    12عوامل باال تعداد    تلفيقاز  است.  

مشخصات منطقه راهبردي در موقعيت تهاجمی معطوف به قوت قرار دارد و بر همين اساس تعداد  شده  

   مشترک تدوین شده است.  رزمایشآجا در    اطالعات  افزایی سامانه براي هم  راهبرد  6

 : واژگان کليدی
 .مشترک رزمایشاطالعات،  افزایی، راهبرد، هم 
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   مقدمه

ریزي و اجراي عمليات مشترک زمينه تجميع توان رزم نيروهایی است که به لحاظ فرهنگ  طرح

سازمانی، ابعاد مدیریتی، فضاي عملياتی و محيط تخصصی کامال متفاوتند و ممكن است در اجراي 

واثرگذار براي نيل هاي مهم  افزایی الزم نرسند. یكی از مولفهعمليات مختلف به هماهنگی و هم

برتري اطالعاتی بر دشمن را این سامانه    به پيروزي در عمليات مشترک، سامانه اطالعات است،

  تيبانی و پشتيبانی رزمی و پش  هاي رزمیهماهنگی بهتر یگانبرتري اطالعاتی از    دنبال دارد.به

به طراحان و عناصر ستادي در تهيه برآوردهاي ستادي کمک   پشتيبانی کرده و خدمات رزمی را

تر تصميم  تر و آگاهانهسازد تا از فرماندهان دشمن سریعفرماندهان را قادر میهمچنين    ،کندمی

  دانش  صورت برتر، به  اطالعات   از   بتواند   بایدفرماندهی مشترک ویا گروه رزمی مشترک  بگيرند.  

تر سریع  کهصحيح و بهنگام    کند. تصميمات  گيري استفاده تصميم   برتري  به  دستيابی   براي  برتر

 مشترک فرماندهی    که  دهد می  امكان  غيرجنگیجنگی و    اوضاع  در؛  شوندمی  اجرا  و   اتخاذ   دشمن   از

 .رساند به انجام  را خود مأموریت  و دهد  نشان  را  الزم واکنش به تغييرات شكل دهد،  را  وضعيت

باعث  افزایی هم که  است  همهم  مفهومی  و کوشی،  همياري  تو  نيروزایی،  مشترک  با  أفعاليت  م 

  هاي فردي و مستقلتر از فعاليتکه در نهایت بسيار با ارزش  است  همكاري توسط دو یا چند نفر

 مستقيم نقش نفوذ دشمن و مقابله فرآیند در  که  هایی سازمان خصوصاً هاسازمان تمامی هستند.

  اثربخشبراي اجراي عمليات    را افزایی هاي مختلف هملفهؤمالزم است که   دارند،  ذاتی  وظيفه و

پيش تهدیدات  مقابل  نماینددر  تبيين  احمر  رو    عمليات   یک   .(133  :1386حسابی،  و  )شمس 

  منطقه  یک   در  شده که  تشكيل  مختلف  نيروهاي  بزرگ  و  کوچک   عملياتهاي  سلسله  از  مشترک

در    وشود  می  انجام  خاصی  جغرافيایی اطالعاتی  در    نهایی  نتایج سامانه  موفقيت  کسب   اینو 

هاي مشترک در سطح آجا  نتایج حاصل از انجام رزمایش نقش مهمی را بر عهده دارد.  عملياتها 

به مبانی و مفاهيم   امر  فرماندهان و مسئوالن  این است که؛ اگرچه  از  مشترک   رزمایش حاکی 

نبودن سامانه    وقوف کامل دارند، ليكن انتظار  اطالعات  به علت یكپارچه  آنچنان که  امر  نتيجه 

هممی تأثيرات  داراي  ازنيست.  افزا  رود  ناشی  مشكالت  این  از  ساخت  ضعف  بسياري  هاي  زیر 

قابليت   ناتوانی در تطبيق  و  نبودن مراکز فرماندهی و کنترل  محورشبكه،  ارتباطی امن و مستقل

  جود است.ومشبكه هاي اجتماعی با   جنگ الكترونيک و سایبري

ميان نيروهاي  اطالعات    سامانه  افزاییعوامل مؤثر بر هم  شناخت   پژوهشبنابراین دغدغه اصلی این  

-رزمایش   اجرا و هدایتتحت امر آجا و تدوین راهبردهایی است که نيل به هم افزایی در طراحی و  

نتيجه عملكرد و توان رزم آجا ارتقا یابد. لذا مسئله ما در   خته و در ساهاي مشترک آجا را ميسر 

 باشد. آجا می انهچهارگبين نيروهاي اطالعات ي سامانه افزاییراهبرد هم نبود این تحقيق 
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افزایی، منافع راهبردي زیر را براي آجا در عمليات  انجام این تحقيق علمی و تدوین راهبردهاي هم

 دنبال دارد:مشترک به

 مشترک   رزمایش  در   نيروها  بيشتر  اثربخشی  و  وريبهره  موجب  افزایی   هم   راهبردهاي  وجود -1

 .گرددمی

 دهد. گانه آجا را افزایش میچهار اي بين نيروهايرایانهاي شبكه رزمایش توان اجراي   - 2

نيروهاي  افزایی   هم -3   نيروها   رزمی  توان  ارتقاء  افزایش  به   مشترک  رزمایش  در  آجا  اطالعاتی 

 .انجامدمی

مطلوب -4 استفاده  موجب  دشمن  بر  اطالعاتی  ازبرتري  موجودظرفيت  تر    نيروهاي  در  هاي 

  گردد.می آجا چهارگانه

از ظرفيتگيري شبكهبهره  -5 استفاده  و  اجتماعی  را  هاي  پایدار  و  امن، مستقل  ارتباطی  هاي 

 سازد.محقق می

     :آجا براي اجراي عمليات مشترک باعثاطالعات سامانه  عدم یكپارچگی 

-می  مشترک  رزمایشدر  و عدم دستيابی به تمامی اهداف  اثربخشی نيروها    کارایی و   کاهش  -1

 .ودش

 دنبال دارد.مشترک را به رزمایشوهاي شرکت کننده در توان رزمی نير استهالک و تضعيف -2

کاهش انسجام بين نيروها و عناصر شرکت کننده در  و    گيريکاهش سرعت در امر تصميم  -3

 . شودمی مشترک رزمایش 

 . مشترک رزمایش در منابع اتالف و شده  انجام هاي تالش رفتن هدر  به -4

 باشد: هاي تحقيق به شرح زیر میمطالب مطروحه، اهداف و سؤالبا توجه به 

   مشترک رزمایش در  اطالعات افزایی سامانه هدف اصلی: تدوین راهبردهاي هم

 اهداف فرعی  
 مشترک. رزمایشاطالعات آجا در  سامانه افزایی مؤثر بر همي عمدهتعيين عوامل   -1

آجا در    اطالعاتسامانه  ي مؤثر  عمدهو تهدید(    تعيين عوامل محيطی)قوت، ضعف، فرصت  -2

 مشترک.   رزمایش 

 اصلی سؤال    
 کدامند؟ مشترک  رزمایش آجا در  اطالعات افزایی سامانههم راهبردهاي

 فرعی سؤاالت  

 ؟ کدامند مشترک رزمایشآجا در  اطالعاتافزایی سامانه بر همي مؤثر عمدهعوامل  -1
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آجا    اطالعاتافزایی سامانه  بر همي مؤثر  عمدهو تهدید(    فرصتعوامل محيطی)قوت، ضعف،    -2

 مشترک کدامند؟  رزمایش در 

 

 تحقيق  و پيشينه مبانی نظری

 باشد:شرح زیر میبه با این پژوهش  مرتبط  پيشينهسه عنوان  

مشاااترک در ارتش ..ا.ایران، که ابعاد، مولفه و   عمليااتالگوي تدوین  : رسااا ه دکتری  ا عنوان

هاي عمليات مشاترک در آجا را احصااء نموده اسات. )دانشاجویان دوره دوم فرماندهی  شااخص

 دافوس آجا( :1394عمليات مشترک و مرکب،  

از  هاي نظامی مشترک، که موارد زیر  مجموعه تاریخی عمليات  :پروژه تحقيقاتی التين  ا عنوان

 است:  مدهدست آآن به

 .منتخبنبردهاي مشترک مطالعه هاي مشترک از طریق هاي مهم عملياتتعيين جنبه( 1

 .سطوح نبرد یگيري موثر در تمامبررسی اهميت اصول مشترک در تصميم( 2

عمليات(  3 در  مشترک  موضوعات  کنونیترکيب  الزامات  و  تاریخی  مشترک  ام. )جان  هاي 

 . آمریكا(، july 1997 15، 1شاليكاشویلی 

حصل زیر ماکه موارد    «هاي متقابل هم افزایی در عمليات مشترکدامنه»:  مقا ه التين  ا عنوان

 است: آن
ر انحصار  مدیریت و د  - 3  تعليم و تعلم ضعيف؛   -2  های متنوع  رای حل مسئله؛ كارگيری تخصص

 2باومن(  -پاول اي  سرتيپ) ها؛ خود نگهداشتن قابليت

»الگوي عمليات مشترک در آجا« از روش تحقيق و مبانی نظري آن بخصوص  قيق اول  در تح  

برداري شده است. در تحقيق دوم »مجموعه تاریخی  ها و عوامل فرماندهی و کنترل بهرهشاخص

هاي  هاي نظامی مشترک« از مبانی نظري آن استفاده شده است و در تحقيق سوم »دامنهعمليات

افزایی سامانه فرماندهی و ي تحقق همشترک« از چگونگی نحوهمتقابل هم افزایی در عمليات م 

است.   شده  استفاده  مشترک  عمليات  اجراي  براي  قبلی کنترل  تحقيقات  هم  در  افزایی  الگوي 

مبحث به  ،هاي یاد شدههيچكدام از پيشينه  بيان شده است، در   عمليات مشترک و تاریخچه آنها

دنبال این است که اول عوامل به  پژوهشلذا این    نشده است،  تدوین راهبرد اشارهشناسی و  محيط

داخلی  قوت  محيط  و ضعفشامل  فرصتها  شامل  خارجی  محيط  عوامل  و  را  ها  تهدیدها  و  ها 

 
1 John m. Shalikashvili, Chairman of the Joint Chiefs of Staff 
2 Paul e. Bauman ، Brigadier General, U.S. Air Force ،Deputy Director, J-7 
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  اطالعاتمولفه    افزایی ها، راهبردهاي همها و چالشو نهایتاً پس از تعيين مطلوبيت  شناسایی نموده

 مشترک تدوین نماید.  رزمایش آجا را در 

 مفاهيم تحقيق 

 اجراي فرآیند در  که  شود می اطالق خارجی محيط  عوامل از دسته آن به تهدیدها  :تهدید

 و کنند می ایجاد  اي عمده محدودیت و  مانع  یا  دارند  منفی  تاثير سازمان  و مأموریت  استراتژي

رسيدن  را سازمان   مواجه  مشكل با خود استراتژیک اهداف به در 

 . (1390:165سازند )دانش آشتيانی، می 

استراتژيراهبرد یا  راهبرد   مجدد بيان با آن  فرآیند در  که  پویا  الگویی  با  جامع است طرحی : 

 اجراي در  مؤثر خارجی  و  داخلی محيط  عوامل ارزیابی  و  شناخت و تحليل  و مأموریت و تجزیه

 رسيدن براي مطلوب،  دورنمایی در نگري،آینده با آفرین مزیت و مدت بلند اهداف عالی، مأموریت،

 .(47 :1390)دانش آشتيانی، شوند می تعيين رقابتی در محيط برتر موقعيتی به

 موجود وضع از هایی شاخص یا  سازمان موجود وضع  داخلی  عوامل از  دسته  آن  ضعف : نقاطضعف

 یا  المللی بين استانداردهاي  با  مقایسه و  ارزیابی  در که  باشند  می کشور ملی  قدرت   هايمؤلفه

 تريپایين حد در  دلخواه مورد  و  مطلوب وضع  با  مقایسه  در  یا  و یافتهتوسعه و  پيشرفته کشورهاي 

 مشكل با را مأموریت انجام و هاسياست اجراي  اهداف، به رسيدن است ممكن و گيرندمی قرار

 . (67 :1390)دانش آشتيانی،   سازند مواجه

دهند. می انجام  کشور یک  مسلح نيروهاي از نيرو چند یا دو که  عملياتی:  1مشترک   رزمایش

 (146، 1392فرهنگ هزار واژه نظامی، )

 در سازمان  توانایی  صورت  در که هستند  خارجی  محيط عوامل از  دسته  آن ها فرصت  فرصت: 

یا   و کنند کمک  محوله مأموریت و استراتژي اجراي در را سازمان توانندمی ها،آن از برداريبهره

 .(1390:165آشتيانی،)دانش آورند فراهم سازمان استراتژیک اهداف تحقق مسير در را تسهيالتی 

 موجود وضع از هاییشاخص یا سازمان موجود وضع داخلی عوامل از دسته آن قوت نقاط  قوت: 

قدرتمولفه  یا المللی بين استانداردهاي با مقایسه و ارزیابی  در که باشند می کشور ملی هاي 

 و باالتر حد در دلخواه مورد و مطلوب وضع با مقایسه در یا و یافته و توسعه پيشرفته کشورهاي

 اجراي اهداف،  به رسيدن  براي آنها از استفاده  امكان و  داشته باشند قرار قبولی قابل حد در یا

باشد )دانش آشتيانی،   داشته وجود معين مكان زمان و در مأموریت انجام نهایت در و هاسياست

1390 ،74) . 

 

 
1 Joint Operation 
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 ی افزایهم

آفرین، اثر مضاعف و خاصيت نيروزایی، تجمع پدیدهافزایی، همداراي مفهوم هم  افزاییهمي  واژه

افزایی به معنی تعاون گرفته شده که اصطالح هم    .(838:  1381فرد،  )ونوس و دانایی  فزونی است

بيشتر به معنی تعاون و همكاري آمده است و در علوم گوناگون معانی تقریباً  از نظر محتوایی  

عضله یا  ماده  »هر  را  سينرژي  پزشكی  فرهنگ  در  دارد.  دیگر مشابهی  عضله  یا  ماده  با  که  اي 

گویند. در فيزیک سينرژي عبارت است از »افزایش ترکيب دو انرژي  همكاري داشته باشد« می

در حالت انفرادي است«. در موسيقی ترکيب دو نوت یا دو صدا انرژي    که بيشتر از ميزان واقعی 

طور جداگانه دارد.  ها بهیک نوتتري نسبت به یک کند و اثر شدیدتر و متفاوتبيشتري توليد می 

افزایی را »رفتار مضاعف و ایجاد  شناسی اجتماعی هم در مباحث مربوط به رفتار انسانی و روان

سرچشمه،  )مداح و صلواتید  گویندهنده آن است« میموع رفتارهاي تشكيلتر از مج کلی که بزرگ

1384 :36).  

دیگر ن به هدفی مشترک یك انگيز است. جمع دو یا چند انسان که براي رسيدها شگفتانرژي گروه

ها دارد. انرژي نهفته در  تک آندهند همواره کارکردي بيش از مجموع کارکرد تک را یاري می 

هاي جالبی از  هاي موسيقی نمونهبرد. گروهی است که کارها را در پروژه به پيش میاتحاد عامل 

نوازند، احساس خاصی را در ذهن دیگر می اند. صداي مجموعه سازها، که هماهنگ با یک افزاییهم

کند. راز  تنهایی، آن را ایجاد نمیتک آالت موسيقی، بهآورد که صداي تک شنونده به وجود می

سيستم افزهم اجزاي  بين  ارتباطات  است.  سيستم  درونی  پيوندهاي  در  نهفته  انرژي  در  ها  ایی 

به پيادهچنانچه  و  تعریف  کارکرد کل سيستم شوندسازي شوند میخوبی  افزایش    توانند سبب 

افزایی یعنی تالش افراد موجب عملكردي گردد  هم  .(57:  1386سرشت،  نيا و زاهدي)اسماعيل

افزایی نوعی  عبارتی سينرژي یا همبه(172:  1385)رابينز،  .كرد اعضا بيشتر استکه از مجموع عمل

-شود. بهمنطق فكري است که در آن جمع واقعی حاصل از اجزا از جمع جبري آن بيشتر می

  و  )بابایی زکليكی  ( است5)فرضاً    4عددي بيشتر از    2+2دیگر، در این منطق فكري جمع  عبارت

شود: زمانی که دو یا چند عنصر یا  گونه تعریف میافزایی ایننابراین همب  .(136:  1385هدایتی،  

با هم هم عامل  وجود میچند  به  اثري  معموالً  باشند  داشته  تعامل  یا  از  یاري  اثر  این  اگر  آید. 

-وجود آورند بيشتر شود، دراینتوانستند بهمی مجموع اثرهایی که هرکدام از آن عناصر جداگانه

-ها می افزایی در فعاليتشش عامل انسانی که باعث هم افزایی رخ داده است.همي صورت پدیده

 اند از:شود عبارت

 هاتعهد مشترک ميان افراد و گروه :اتحاد (1

 تعهد به نتایج و سنجش :عملكرد  (2



 201                                          نادر جوانی       و بهدادفر   رسول..../ محمداطالعات سامانه افزاییهم راهبردهاي  تدوین

 ها و مشكالت وجوي وجه اشتراک هنگام وجود فرصتجست :حلراه (3

 وشنود باز گفت :روابط (4

 خالقيت و یافتن امكانات جدید  :ابتكار (5

 . (58:2001)اسميت،    گشا هاي سازنده و راه ها و سياستدیدگاه مشترک، ارزش  :اصول (6

 د از: نافزایی شرایطی باید فراهم گردد که عبارت یابی به همبراي دست

برسند که  فتی روشن از اهداف خود داشته باشند و به این باور  دریا  باید  افراد:  روشن  اهداف -1

بخشد تا انرژي  هدفشان نتایج مهم و باارزشی در پی دارد. اهميت این اهداف به افراد شهامت می

 کارگيرند.دور از امور شخصی در جهت اهداف بهخود را به

دانند  به اهداف مشترک متعهدند، می  افراد   افزاییهم  به  یابی دست  براي:  مشترک  هدف  به  تعهد -2

کنند که چگونه با هم کار کنند تا به این اهداف چه چيزي را باید به انجام برسانند و درک می 

 برسند.

  هايویژگی  و   مطلوب  اهداف  به  یابیدست  هاي مهارت  و   توانایی  باید  افراد :  مرتبط  هايمهارت -3

هاي کاري خود را تعالی بخشند  داشته باشند و مهارت  دیگران  با  کارکردن  هنگام   در   عالی  شخصی

 تا نيازها را برآورده سازند. 

و   ایجاد   و  فنّاوري   نظر  از  باید   افراد :  خوب  ارتباطات   -4 باشند  با دیگران مهارت داشته  ارتباط 

 ها را به شكلی صحيح و روشن دریافت کرده و به یكدیگر برسانند. بتوانند پيام

  براي  که  هاییسازمان  و  جوامع.  است  فرهنگ   تأثير  تحت  شدتبه  اعتماد   فضاي:  ابلمتق  اعتماد -5

اند درواقع فرهنگ اعتماد  قائل  ارزش  عمل   آزادي   و  شهامت  همكاري،  فرایندهاي  امانت،  صداقت، 

 دیگر اعتقاد دارند.کنند. با وجود اعتماد متقابل افراد به صداقت، شخصيت و توانایی یکرا خلق می 

  تغييرات   با  بتوانند   افراد   شود می  باعث  مداوم  تغيير  و  پذیري انعطاف  به  تمایل :  مذاکره  در  مهارت  -6

 مر با مهارت در مذاکره و تعامل حاصل گردد. ا این که  درآیند آشتی  در  از  هاتفاوت و

  لزوماً   و  ببرند   پی  خود  ارزش   به  اعضا   تا   کوشند می  کارامد   رهبران:  اثربخش  رهبري -7

 . دارند نيز  را کننده تسهيل  و  معلم نقش بلكه  نيستند  کنندهنظارت  و رهنموددهنده

ها باید اعضا را  الم باشند. زیرساختس  هازیرساخت  باید  درونی  نظر  از:  حمایتی  فضاي   ایجاد  -8

کرد به دست آید. از نظر خارجی  ها را استحكام بخشند تا سطح عالی عملحمایت کرده و رفتار آن

 . (302: 1382سنزو: )رابينز و دي  د منابع الزم جهت انجام وظایف را تأمين کنندنيز بای

 اثر خشی 

دهد  اثربخشی عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده. در واقع اثربخشی نشان می

که تا چه ميزان از تالش انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حاليكه نحوه استفاده  
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ی جنبه  شود به عبارت دیگر کارای برداري از منابع براي نيل به نتایج، مربوط به کارایی میو بهره 

تر در یک مطالعۀ اثربخشی، ميزان تحقق بخشی جنبه کيفی دارد. به عبارتی سادهکمی دارد و اثر

وري = اثربخشی+  بهره  توان گفت:  شود. با توضيحات فوق، بدین ترتيب میاهداف اندازه گيري می

 کارایی

 هاي درست + اجراي درست کارها.  بهره وري= اجراي کار

اي که اکثر تحقيقات  هاي اجرایی است به گونهتالش براي اثربخشی وجه اشتراک اصلی همه برنامه

آن   به  غير مستقيم  یا  و  مستقيم  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  مدیریت،  و  انجام شده در حوزه سازمان 

 .(21: 2003)هال،  دانپرداخته

 های کارایی و اثر خشی مالک  

هاي  هاي کارایی و اثربخشی وجود دارد که براي هر یک از برنامهتحقيقات زیادي درباره مالک

این مالکاجرایی می از  برخی  باید دانست که هرچه توان  قرار داد.  و مطالعه  توجه  را مورد  ها 

و امكانات  خش« است و اگر از منابع  سازمان و مدیریت و برنامه اجرایی بتواند به اهداف برسد »اثرب

 ور«جویی کند و به اهداف هم برسد، »بهرهتر« است و اگر در منابع صرفهراکمتر استفاده کند »کا

»قانون »کيفيت»برنامهمحوري«،است.  »انعطافریزي«،  »انگيزش«،  پذیري«،  محوري«، 

)هال،    باشندمیهاي اثربخشی و کارایی  ترین مالکنگري« از جمله مهمپذیري« و »مثبت»انطباق

2003 :45) . 

 اطالعات  سامانه

-اطالعات داده ،هاي ارتباطات و اطالعات مراقبت و شناسایی براي فراهم نمودن ارتباطاتسامانه

 این   در   مرتبط   عمليات   قابليت  و  . دّقت، سرعتگزینی و هشدار موشكی به کار می روندهاي هدف

  ، شودسطوح فرماندهی می  تمامی  براي   دسترس  قابل  اطالعات   به دسترسی   بهبود   سبب   ها سامانه

ثر در ضرب  ؤدهد فرماندهی ممی  ء و در نتيجه دیدگاه مشترک نسبت به محيط عملياتی را ارتقا 

به  ، هاي عملياتیآهنگ  ارتباطات  اعتمادمختلف مستلزم  قابل   تپذیر و پایدار اس کاهش،  هنگام 

 .(1387:32)منزوي و فوالدي،

هاي  کارگيري قابليتهبرا در  ارزیابی فرایندي مستمر است که اثربخشی کلی    : و کنترل  ارزیا ی

ارزیابی شامل پایش و سنجش وضعيت  . کندگيري می طی عمليات نظامی اندازه، نيروي مشترک

تواند به تشخيص این موضوع کمک  میاست که  جاري و پيشرفت به سوي اتمام مأموریت اصلی  

که آیا فعاليت مورد نظر از لحاظ مجموعه استانداردها یا اهداف مطلوب یا وضعيت پایانی در    ، کند

هاي پویا مثل  عيت جاري سامانهها به شناسایی وضهمچنين ارزیابی  .  پيشرفت نقش دارد یا خير
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بينی وضعيت آینده  توانند به پيشکنند و میاوضاع سياسی و امنيتی کمک می  ،اقتصاد ،  آب و هوا

 . (59)عمليات مشترک، ترجمه: گروه مشترک معاونت اطالعات نهسا:  د کمک نماین

 : 1 رتری اطالعاتی 

، پردازش و آوريمزیت با توانایی در جمعت که این  همان مزیت در عمليات اس  اطالعاتی   برتري

ی در دشمن براي انجام  یدرهمان حال با ایجاد عدم توانا  گردد.انتشار اطالعات پيوسته فراهم می

به دست   آوري اخبار نماید. اطالعات مربوطه که ازجمعرد فوق وي را از آن محروم میدادن موا

هاي مهم نقش موثرتري  این امر در عمليات  می نماید، که   را تسهيل  آیند، شناسایی موقعيت می

رتري اطالعاتی یک امر جدید نيست. بلكه تغيير کند. نياز به یک بدر برتري اطالعاتی ایفا می

هاي نظامی و اجرایی فراهم  اسی را براي طرحچنان پایه و اسهاي امروز  است که فناوريجدید این

از لحاظ  اندساخته بودن بی  که  به موقع  این بدان معناست که بساگستردگی، دقت و  قه است. 

اطالع  دریافت میفرماندهان  را  موقعی  به  و  دقيق  نماید سریعتا    نمایندات  آنان کمک  ابه    زتر 

عنوان یک امتياز اصلی در  برتري اطالعاتی به یند.گيري نماعمل شده و تصميمشان وارد حریفان

ها، برتري  رود بلكه در برخی از موارد به ویژه در طول عملياتر نمیفضاي جنگ امروز به شما

به و  اجرایی  اطالعاتی در سطح  برتري  بود.  کليد موفقيت خواهد  امر مورد  اطالعات  عنوان یک 

،  متقابل  «اطالعات ، شناسایی و مراقبت »  عالقه فرمانده توسط ترکيبی از سطوح عملياتی، کارهاي

توان کنترل عمليات را بدست آید که توسط آن میت اطالعاتی بدست میطالعاتی و عمليا هدایت ا

 (. 258:1387رجمين مرکز شهيد صياد، )گروه مت گرفته و برتري عملياتی را محقق ساخت

 اطالعاتی   های مرتبط  ا عملياتتوانمندی

 اطالعاتی پنج نوع توانمندي عمده وجود دارند که عبارتند از:   براي انجام عمليات

 2عمليات روانی (1

 3( فریب نظامی 2

 4عمليات  تامين ( 3

 5اي رایانه  ( عمليات شبكه4

 6( جنگ الكترونيک5

 اي(تک به شبكه رایانه6

 
1- Information Superiority 
2- Psychological Operations (PSYOP) 
3- Military Deception (MILDEC) 
4- Operations Security(OPSEC) 
5- Computer Network Operations (CNO) 
6- Electronic Warfare 
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 اي (دفاع از شبكه رایانه7

 . (259:1387اي)گروه مترجمين مرکز شهيد صياد، رایانهبرداري از شبكه (بهره8

 گيرند:اطالعاتی در نظر می هاي اضافی زیر را نيز براي عملياتبرخی از صاحب نظران توانمندي

 1هاي تأثيرگذاري هاي ضد اطالعات و روابط عمومی به عنوان بخشی از عملياتتوانمندي

 الكترونيک حمله الكترونيک و حفاظت 

هاي پدافند هوایی دشمن به عنوان بخشی از رزم  سرکوب و انهدام غيرمرگبار توانمندي

 . (74: 1391حسينی، کاميار، ) کالكتروني

 فعّال  اطاّلعات  عملياتی   مفهوم

  در شبكه   متقارن  صورتبه  اطالعات  گيرد. این می   صورت   مختصر  و  بهتر  پردازش  با  اطالعات   تأمين

به اشتراک می  نبرد  فضاي  از  درآگاهی   وريبهره  حصول  براي  کليدي   عامل  که   یكپارچه، باشد، 

  صریح  و  صحيح   تر، کامل  بهتر،  اطالعات  قبيل  شود. اینمی   تقسيم   واحدها  بين   و  گذاشته شده 

 این که گرددمی اطالعات و دانش بهتر حصول باعث نبرد فضاي آگاهی  دیگر، سوي از .باشندمی

 را تدقيق  آینده  اندازهاي نبرد و چشم فضاي ي آینده هايریزيطرح و  ها خود، پروژهي به نوبه امر

 .(34: 1389فرد، )زمانی د دهکاهش می  گيريتصميم را در فرماندهان   تردیدهاي و کرده

 اطالعات  سامانه های  ویژگی

 آجا اطالعاتی یكپارچه  شبكه  -1

 منابع سایر با ساز اعتماد  اطالعاتی  تعامالت -2

 اطالعات  مدار  زمان کاهش  و  دقت سرعت،-3

 مختلف  سطوح  در  نظامی  اطالعات اشراف -4

 سایبري و  الكترونيكی آوريجمع  در  بعدي  چند هاي قابليت -5

 مرزي  هاي استان در  مذهبی و  قومی  هايرخنه و نرم جنگ در  اطالعات مدیریت -6

 کشف  قابل غير  و اثرگذار  اطالعاتی  عمليات -7

 آن  در  گذار اثر ملزومات آمایش و  منطقه جغرافياي  از  روزبه و  دقيق شناخت -8

 

 پژوهش شناسی روش

را در عمليات   آجا  اطالعات  يساااامانهافزایی  راهبردهاي همدر این تحقيق، پژوهشاااگر صااارفاً  

  ا رویكردبموردي   -ايزمينه  توصاايفی و  بررساای نموده اساات، بنابراین روش تحقيق  مشااترک

قلمرو تحقيق از نظر زمانی،    کاربردي است. -ايآميخته )کمی و کيفی( است. نوع پژوهش توسعه

 
1- Influence Operation 
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  عمليات مشاترکه الگوها جدید  کیتا زمان 1390ساال    اجراي اولين رزمایش مشاترک درپس از  

باشاد. جامعه  در جغرافياي ..ا.ایران می  آجا  هايیگان  خلق شاوند. از نظر مكانی، شاامل اساتقرار

حداقل داراي  نظران و نخبگان لشاكري با جایگاه سارتيپی به باال که  آماري این تحقيق از صااحب

شاكر یا مدیر ساطح  تيپ و لده و ساه ساال به عنوان فرمانده  بوارشاد   مدرک تحصايلی کارشاناسای

حداقل  مهم جامعه نمونه این اسات که  هاي  و باالتر انجام وظيفه کرده باشاند. یكی از ویژگی 18

باشاد.  می   نفر 74تعداد جامعه نمونه   را داشاته باشاند.  رزمایش مشاترکساابقه حضاور در    یكبار

باشاااد.  صاااورت تمام شااامار میگيري بهباشاااد، نمونهنفر می 100چون جامعه آماري کمتر از  

اي علمی و مادارک )کتاابخااناهاطالعاات این تحقيق از دو روش »ميادانی« و »بررسااای اسااانااد و  

اي، ادبيات موضاوع و اطالعات نظري مورد  تخصاصای(« گردآوري شاده اسات. در روش کتابخانه

هاي اطالعاتی به دسات آمده اسات. در  اي تخصاصای، اینترنتی و بانک وجوي کتابخانهنياز با جسات

رت در پنج  پرساش بساته آن از طریق طيف ليك 19اي تنظيم شاد که روش ميدانی، پرساشانامه

نظران،  بندي گردید. در طراحی پرساشانامه با روش دلفی و با اساتفاده از نظر صااحبساطح طبقه

اسااتادان و فرماندهان نظامی، شااناسااایی و سااپس پرسااشاانامۀ مقدماتی تهيه و دو مرحله بين 

 خبرگان توزیع شاد و پس از تعيين اعتبار و روایی آن، پرساشانامۀ نهایی تهيه گردیده اسات. براي 

اي پرساشانامه اساتفاده شاده و تعيين روایی پرساشانامه از روش روایی محتوا و توزیع دو مرحله

براي تعيين پایایی آزمون از روش آلفاي کرونباخ اساتفاده شاده و یک نمونۀ اوليه بين خبرگان و 

و   هادست آمده از این پرسشنامههاي بهآزمون گردید و سپس با استفاده از دادهکارشناسان پيش

 8/0تر از  ميزان ضاااریاب اعتمااد باا روش آلفااي کرونبااخ بزرگ   SPSSافزار آمااري  باه کماک نرم

 باشد.  دست آمد، بنابراین پرسشنامۀ مورد استفاده از قابليت اعتماد الزم برخوردار میبه

 های تحقيقها و یافتهوتحليل دادهتجزیه

 شناختی  تجزیه و تحليل جمعيت  ا ف(

  %53و  جامعه نمونه داراي مدرک دکترا % 47گردد همانطوري که در جدول زیر مشاهده می

  کنند.آنها در مشاغل فرماندهی تيپ به باال خدمت می  %35سال خدمت و  30آنها بيشتر از 

 باشد. بنابراین جامعه نمونه داراي روایی و پایایی الزم می
 مشخصات جامعه نمونه  (1) جدول

درصد  

 فراوانی
 مشاغل فراوانی

درصد  

 فراوانی
 سنوات فراوانی

درصد  

 فراوانی
 مقطع تحصيلی فراوانی

 10 %14 فرماندهی 26 35%
-21

سال 52  
 کارشناسی ارشد  16 22%
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درصد  

 فراوانی
 مشاغل فراوانی

درصد  

 فراوانی
 سنوات فراوانی

درصد  

 فراوانی
 مقطع تحصيلی فراوانی

سال 26-30 25 %34 ستادي  42 57%  31% 23 
دانشجوي  

 دکتري 

 39 %53 آموزشی  6 8%
باالتر از  

سال 30  
 دکتري  35 47%

 جمع  74 %100 جمع  74 %100 جمع  74 100%

 های تحقيقتجزیه و تحليل یافته  ب(

فرصت  ضعف،  محيطی)قوت،  عوامل  تهدید(    تعيين  موثرعمدهو  هم  ي  ي  سامانهی  افزایدر 

 مشترک.  رزمایشآجا براي  اطالعات

 های عوامل داخلی فراوانی داده

یابيم نياز است در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی دستکه بتوانيم به  در این قسمت براي این

ي خبره و  هاي شهودي و نقطه نظرات جامعهابتدا فراوانی عوامل داخلی را که بيشتر به قضاوت

تعيين کنيذي تكيه دارد،  از جمع  م.نفعان  از جامعهپس  اطالعات  ، عواملی که  نمونه  ي آوري 

قوت   هبود  3ها بيش از  دسته عوامل که ميانگين آن؛ ضعف و آنهبود  3  از  کمتر   ها ميانگين آن

  مشترک  رزمایشنيروهاي آجا براي    افزاییهماي در  د که نقش مؤثر و عمدهنشومحسوب می

 نمایند.  ایفا می

 متيازهای وضع موجود عوامل داخلی تعيين ا

آوري هاي جمعنامههاي عوامل داخلی از پرسشفراوانی داده  ،با توجه به تجزیه و تحليل آماري

از جامعه ذیل محاسبه نمونهي  شده  به شرح جدول  از سؤاالت  امتياز وضع موجود هر یک   ،

تا   1ها از عدد  ذکر است که امتياز وضع موجود هر عامل براي هر کدام از گزینه  شایانگردید) 

استفاده شده   خيلی زیاد -5زیاد و    - 4   متوسط   - 3  کم   - 2خيلی کم    - 1ترتيب با عناوین  به  5

 است(.
 اطالعات نقش عوامل مر وط  ه مو فه  (2)جدول 

 سوال  ردیف 

 نقش عامل

 نتيجه جمع

    

 ضعف  قوت تهدید فرصت
وضع 

 موجود 

درجه  

 اهميت 

وزن  

 نسبی 

امتياز 

 موزون 

شبكه   

یكپارچه  

اطالعاتی  

آجا براي  

10 1 55 8 74 

 قوت 

49/4 4/4 0206/0 0923/0 

 14% 1% 74% 11% %100     
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 سوال  ردیف 

 نقش عامل

 نتيجه جمع

    

 ضعف  قوت تهدید فرصت
وضع 

 موجود 

درجه  

 اهميت 

وزن  

 نسبی 

امتياز 

 موزون 

پایش و  

واپایش  

منطقه  

عمليات  

 مشترک

 

کاهش  

زمان  

چرخۀ  

اطالعات  

در 

مدیریت  

 اطالعاتی

6 2 52 14 74 

 قوت 

53/4 4 0187/0 0847/0 

8% 3% 70% 19% %100     

 

سرعت و  

دقت  

تبادل 

اطالعات  

در محيط  

عمليات  

 مشترک

7 2 50 15 74 

 قوت 

58/4 8/3 0178/0 0813/0 

9% 3% 68% 20% %100     

 

کار  راه

مناسب در  

اشراف  

 اطالعاتی

11 1 7 55 74 

 ضعف 

3/4  3/2 0201/0  0462/0  

15% 1% 9% 74% %100     

 

اجراي  

جنگ  

اطالعاتی  

راهبردي  

 در آجا 

11 2 8 53 74 

 ضعف 

15/4  19/2  0194/0  0425/0  

15% 3% 11% 72% %100     

 

اشراف  

اطالعاتی  

آجا نسبت  

 به دشمن 

9  53 12 74 

 قوت 

58/4  2/4  0196/0  0899/0  

12% 0% 72% 16% %100      

     قوت  74 15 49 2 8 
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 سوال  ردیف 

 نقش عامل

 نتيجه جمع

    

 ضعف  قوت تهدید فرصت
وضع 

 موجود 

درجه  

 اهميت 

وزن  

 نسبی 

امتياز 

 موزون 

تشخيص و 

تجسم   

فضایی  

نبرد  صحنه

و  به روز  

بودن  

سامانه  

اطالعات  

 جغرافيایی 

11% 3% 66% 20% %100 47/4 6/3 0168/0 0752/0 

 

تعامل  

اطالعاتی  

آجا با  

سایر  

-سازمان

اي  ه

 اطالعاتی

47 2 21 4 74 

 فرصت 

35/4  55/4  0191/0  0867/0  

64% 3% 28% 5% %100     

 

وضعيت  

جغرافيایی  

در مناطق  

اجراي  

عمليات  

 مشترک

55 5 13 1 74 

65/4  

65/4  3/4  0167/0  0720/0  

74% 7% 18% 1% %100     

 

-شبكه

ازي  س

اطالعاتی  

نيروهاي  

مسلح در  

محيط  

عمليات  

 مشترک

41 7 19 7 74 

 فرصت 

    

55% 9% 26% 9% %100 25/4  41/4  0172/0  0758/0  

 

اشراف  

اطالعاتی  

نيروهاي  

مسلح در  

42 3 24 5 74 

 فرصت 

    

57% 4% 32% 7% %100 35/4  38/4  0172/0  0753/0  
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 سوال  ردیف 

 نقش عامل

 نتيجه جمع

    

 ضعف  قوت تهدید فرصت
وضع 

 موجود 

درجه  

 اهميت 

وزن  

 نسبی 

امتياز 

 موزون 

مواجه با  

 تهدیدها 

 

-اشتراک

-ذاري بهگ

وقع  م

اطالعات  

در 

نيروهاي  

 مسلح 

42 5 17 10 74 

 فرصت 

    

57% 7% 23% 14% %100  8/4  55/4  0172/0  0783/0  

 

اعتماد  

متقابل در  

اطالعات  

نيروهاي  

 مسلح 

43 5 20 6 74 

 فرصت 

4 24/4  0177/0  0749/0  

58% 7% 27% 8% %100     

 

اجراي  

جنگ نرم  

 دشمن 

2 67 - 5 74 

 تهدید 

15/4  68/1  0193/0  0323/0  

3% 91% 0% 7% %100      

 

جاسوسی  

از طریق  

نفرات  

دشمن و  

یا عوامل  

بومی در  

 منطقه

9 59 3 3 74 

 تهدید 

4/4  78/1  0205/0  0365/0  

12% 80% 4% 4% %100     

 

قابليت  

جنگ  

الكترونيک  

سایبري  و 

توسط  

نيروهاي  

 مسلح 

37 9 22 6 74 

 فرصت 

    

50% 12% 30% 8% %100 63/4  42/4  0149/0  0657/0  

 
تهدیدات  

چندبعدي  

2 70 1 1 74 
 تهدید 

3/4  86/1  0200/0  0373/0  

3% 95% 1% 1% %100     
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 سوال  ردیف 

 نقش عامل

 نتيجه جمع

    

 ضعف  قوت تهدید فرصت
وضع 

 موجود 

درجه  

 اهميت 

وزن  

 نسبی 

امتياز 

 موزون 

و 

چندوجهی  

عليه  

نيروهاي  

 آجا

 

مسایل  

امنيتی  

ناشی از  

قوميت و  

مذهب در  

هاي  استان

 مرزي 

8 59  7 74 

 تهدید 

    

     35/4  81/1  0181/0  0328/0  

 

 تعيين موقعيت راهبردی و تحليل شكاف 

از روي ماتریس   باید  بر روي محور مختصات و تحليل شكاف،  جهت تعيين موقعيت راهبردي 

IFE &  EFE  ها کسر نمود که عدد حاصل را به نام  ها را از نمره موزون قوتنمره موزون ضعف

A ها کسر و آن را  کنيم و همچنين نمره موزون تهدیدات را از نمره موزون فرصتنام گذاري می

اي است که موقعيت وضع موجود را  کنيم که این دو عدد مختصات نقطهگذاري مینام  Bبه نام  

ها،    Xهمچنين در محور مختصات، روي محور    (.A  ،B )دهد  روي محور مختصات نشان می 

ها و ها، عوامل محيط داخلی )ضعف Yها و تهدیدها( و روي محور عوامل محيط خارجی )فرصت

شود  گيرند. خطی که از نقطه مربوط به وضع موجود به مبدأ مختصات رسم میقرار می   ( هاقوت

آل در روي محور مختصات داراي  یدهآورد. از طرفی نقطه اوجود میها به  Xزاویه اي با محور  

بيشترین مقدار قوت و همچنين بيشترین مقدار فرصت است به عبارتی یعنی در طيف اعدادي  

در پرسشنامه بين  که  نقطه  را دارا می  5عددي    شد، مقدار در. می   5الى    1ها  بنابراین  باشند 

اگر خطی از این نقطه به مبدأ ( در ناحيه اول محور مختصات بوده و  5،  5آل داراي مختصات )ایده

  Dباشد )که اسم این زاویه را  درجه می  45ها برابر    Xمختصات رسم کنيم زاویه آن با محور  

هاي این دو نقطه اي که بين پاره خطباشد بنابراین زاویهمی  1درجه برابر    45گذاریم(. تانژانت  می

شود، مقدار چرخش از  مختصات تشكيل میآل بر روي محور  )بين نقطه وضع موجود و نقطه ایده

براي محاسبه ميزان زاویه نقطه وضع موجود    باشد. ضمناً آل )مطلوب( میوضع موجود به وضع ایده
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آرک تانژانت تانژانت معكوس( استفاده کرد که بدین شكل به دست می آید: )ها باید از    Xبا محور  

  =Arctg A/B    که صورت کسر یعنی مقدارA    مقدار عددي حاصل از تفریق نمره موزون  برابر با

از تفریق نمره موزون    Bعوامل داخلی است و مخر. کسر، یعنی   با مقدار عددي حاصل  برابر 

و   نقطه است  Cعوامل خارجی است  آن  زاویه  از وضع    .نيز مقدار  راهبردي  ميزان چرخش  لذا 

 ر یعنی: آل )مطلوب( برابر است با مجموع دو زاویه مذکوموجود به وضع ایده

C = Arctg A/B 
)A و B( = مختصات وضع موجود 

A = ها  نمره موزون قوت –ها  نمره موزون ضعف  

B = ها  نمره موزون فرصت  –نمره موزون تهدیدات    

A =    221/1 -    

B = -    165/3  

C = Arctg A/B = 41° 

D = X زاویه نقطه مطلوب )ایده آل( با محور   = 45° 

C+D = مطلوب  وضع  سمت به موجود  وضع  از راهبردي  چرخش زاویه  مقدار  

41° + 45° + 90° = 176° 
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 تعيين موقعيت راهبردی  (1) نمودار 

 با برابر مطلوب  وضع  به  موجود وضع از چرخش زاویه  دهد، مقدار نمودار تعيين موقعيت نشان می 

 دهنده مطالب زیر است:که نشان  .باشدمی درجه 176

تواند  الف( وضعيت مطلوب در ربع تهاجمی خفيف قرار دارد و لذا کشور جمهوري اسالمی ایران می

 هاي خود در حالت هجومی استفاده نماید.  ها و قوتاز فرصت

تدافعی خفيف قرار  دهد، که محيط مورد مطالعه در وضعيت  ب( وضعيت موجود نيز نشان می

ها را  ها، ضعفها و فرصتدارد. بنابراین بر اساس راهبردهاي احصاء شده بایستی با تكيه بر قوت

 کاهش و تهدیدات را دور نمود.

 

 احصاء راهبردهای  خشی 

بندي در قالب پس از مقایسه دو به دو عوامل مربوط به متغيرهاي داخلی و خارجی بر اساس گروه

-هم   متخصصين ، با استفاده  زوجیدر ماتریس    کارانه، رقابتی و تدافعیتهاجمی، محافظه نواحی  

 به احصاء راهبردهاي بخشی پرداخته شد. مشترک رزمایش   براي آجا اطالعات مولفه  افزایی
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 تهاجمی راهبردهای  خشی مر وط  ه ناحيه  ا ف(

هاي محيطی با اتكاء به نقاط قوت  حداکثر استفاده از فرصت هدف از اجراي راهبردهاي این ناحيه  

داخلی است. هر کشوري عالقمند است که هميشه در این موقعيت قرار داشته باشد تا بتواند با 

ها و رویدادهاي خارجی حداکثر استفاده را بنماید )دیوید،  گيري از نقاط قوت داخلی، از فرصتبهره

  رزمایش  براي  آجااطالعات  مولفه    افزاییهمراهبرد بخشی    5ذیل تعداد  (. جدول  192،  1386

بور از آنها احصاء شده زو عوامل قوت و فرصتی را که راهبردهاي م  تهاجمیناحيه  در    مشترک

 .دهداست را گزارش می 
 SOجدول ترکيب نقاط قوت ها و فرصت ها  (3)جدول 

 راهبرد  ردیف 
 ترکيب نقاط قوت و فرصت ها

 (2Sنقاط قوت )  (1Oفرصت ها )

1 
حوزه هاي رصد، پایش  هاي منسجم در توانمندي

 و تشخيص تهدیدات. 
O7,O8 S4,S7 

2 

( orientationبرداري از تجسم  فضایی )بهره

نبرد و  به روز بودن سامانه اطالعات  صحنه

اي  ( جهت کاهش زمان اجرGISجغرافيایی )

سطوح    گيري، نزدیكیعمليات، دقت هدف

 .شیراهبردي و عملياتی و راه کن

O4,O6,O10,O15 S8,S9, S11,S30 

3 
استفاده از تئوري بازي جنگ با تجارب جنگی 

 ..ا.ایران و وارد شدن به جنگ فرسایشی.
O5 S2,S3,S5 

4 

تدوین دکترین تشكيل نيروي مشترک بومی در  

نيروهاي مسلح ..ا.ا توسط مراکز مطالعات  

 راهبردي در نيروهاي مسلح با همكاري  

هاي عمليات، اطالعات، طرح و برنامه و  معاونت

 بودجه، آماد و پش، آموزش و پژوهش. 

O17,O25 S3,S9,S15,S33 

5 
راستاي  تدوین استراتژي و خط مشی مناسب در  

 فراهم آوردن زیرساخت رسانه اجتماعی بومی آجا.
O28,O29 S29 

 

کوشد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود، براي جلوگيري  می کارانه محافظهراهبردهاي ناحيه 

ببرد   بين  از  را  تهدیدات  یا  و  بگيرد  پيش  را در  تهدیدات خارجی، سازوکارهایی  تأثير منفی  از 

  عمليات  براي  آجا   نيروهاي  افزاییبراي همبخشی  راهبرد    5ذیل تعداد    (. جدول1386:192)دیوید،  

 
1 Opportunities 

2 Strength 

file:///F:/A.eftekhari/AppData/Local/Temp/مثال%20یکم.docx


 1401 تابستان ، 60 شماره  ،هجدهم سالی،  نظام  فنون و علوم فصلنامه                                                           214

بور از آنها  زو عوامل قوت و تهدیدي را که راهبردهاي م  STناحيه  آینده در    جنگ  در  مشترک

 .دهداحصاء شده است را گزارش می 
 STجدول ترکيب نقاط قوت و تهدیدات  (4)جدول 

 راهبرد  ردیف 
 ترکيب نقاط قوت و فرصت ها

 ( S) نقاط قوت ( Tفرصت ها )

1 
گانه   4اري مشترک براي نيروهاي  گذهدف

مرکب  و  مشترک  عمليات  با  مقابله  در 

 دشمن 
T1,T5,T6,T7 S1,S2,S3,S4,S6 

2 
منطقه بهره در  بومی  عاملين  از  گيري 

در جهت   دشمن  جاسوسی  از  جلوگيري 

 منطقه
T7,T8 S12,S13,S14,S15, 

S16,S17,S19,S29,S30 

3 

 تيامن  يها  زیرساخت  توسعه  و  تقویت

 انت يص  ازين   شيپ  عنوان  به  سایبر  يفضا

 ی تيامن
T20 S29,S30 

4 
فناوري و شناسایی  حوزه رصد  نوین  هاي 

 صيانت امنيتی فضاي سایبر 
T20 S29,S30 

5 
سطح   و آگاهیافزایش  عمومی  هاي 

تخصصی در حوزه امنيت و صيانت امنيتی 

 فضاي سایبر نيروهاي مسلح 
T2,T7,T8,T10,T20 S5,S10,S18,S19,S20, 

S21,S28,S29,S30 

 رقا تیراهبردهای  خشی ناحيه    ب(

ها براي رفع و جبران نقاط ضعف است )دیوید،  استفاده از فرصت  این ناحيههاي  هدف از راهبرد

 مشترک   رزمایش  براي  آجا  نيروهاي  افزایی همبخشی    راهبرد   3زیر تعداد  (. جدول  192،  1386

ناحيه  د   آینده  جنگ   در که   WOر  را  فرصتی  و  ضعف  عوامل   و 

 .دهدآنها احصاء شده است را گزارش می بور اززهاي مراهبرد
 WOجدول ترکيب نقاط ضعف ها و فرصت ها  (5)جدول 

 راهبرد  ردیف 
 ترکيب نقاط قوت و فرصت ها

 ( W)ضعف نقاط  (Oفرصت ها )

1 
همكاري نيروها در عمليات مشترک با  

 اهداف مشترک  
O1,O2,O3,O13,O14, 

O16,O19,O20 

W4,W6,W8,W9, 
W11,W12,W16,W19,W20 

2 
شناخت واقعی از توان فریب دشمن در  

ابعاد   در  دائم  نبرد  صحنه  که  فضایی 

 فيزیكی و عملياتی در حال تغيير است. 
O2,O16 W1,W2,W16,W20 

3 
عمليات   نظامی  دکترین  تدوین 

 گانه آجا. 4مشترک در نيروهاي 
O24,O25 W18 
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  تدافعیراهبردهای  خشی ناحيه  پ(

باشد.  تهدیدات و نقاط ضعف میهاي ناشی از  به حداقل رساندن زیان  تدافعیهدف راهبردهاي  

متمرکز باشد، وضعيت مناسبی نداشته و در موضع    ناحيه کشوري که بيشترین عواملش در این  

کنند از چنين وضعيتی پرهيز نمایند )دیوید،  آميزي قرار خواهد گرفت. کشورها سعی می مخاطره

 مشترک   عمليات   براي  جاآ  نيروهاي  افزایی براي هم  بخشی   راهبرد   3تعداد    6(. جدول  193،  1386

بور از آنها احصاء  زو عوامل ضعف و تهدیدي را که راهبرد هاي م  WTدر ناحيه    آینده  جنگ  در

 .دهدشده است را گزارش می
 WT راهبردهای  خشی تدافعی (6)جدول 

 راهبرد  ردیف 
 هاتهدید و ضعف ترکيب نقاط

 ( W)نقاط ضعف  ( T)تهدیدها 

1 
  در   ها   دولت   تی حماو    ران یا.ا..  ه يعل  ي بریسا  حمالت

 . دهيچيپ يبدافزارها انتشار  و یطراح
T20 W6 

 T4,T5 W10 بمباران زیر ساخت ها و تأسيسات حياتی کشور  2

 T15 W17 استفاده از نيروهاي انسانی متخصص  3

 

 گيرینتيجه

 مشترک کدامند؟  رزمایشآجا در    افزایی سامانه اطالعاتبر هم ي مؤثرعمدهعوامل 
 عوامل محيط داخلی  (7) جدول

 ضعف  قوت 

  و  پایش  براي  آجا  اطالعاتی  یكپارچه  شبكه .1

 مشترک   عمليات  منطقه  واپایش

  مدیریت  در  اطالعات  چرخۀ  زمان  کاهش .2

 اطالعاتی 

  محيط  در  اطالعات  تبادل  دقت  و  سرعت .3

 مشترک   عمليات

 دشمن   به  نسبت  آجا  اطالعاتی  اشراف .4

  و  نبرد  صحنه  فضایی   تجسم  و  تشخيص .5

  جغرافيایی  اطالعات  سامانه  بودن  روزبه

 

 اطالعاتی  اشراف  در  مناسب  کارراه .1

 آجا   در  راهبردي  اطالعاتی  جنگ  اجراي .2

 

 

 



 1401 تابستان ، 60 شماره  ،هجدهم سالی،  نظام  فنون و علوم فصلنامه                                                           216

 عوامل محيط خارجی  (8)جدول 

 تهدیدها هافرصت 

  هايسازمان  سایر  با  آجا  اطالعاتی  تعامل .1

 اطالعاتی 

  اجراي  مناطق  در  جغرافيایی  وضعيت .2

 مشترک   عمليات

  در  مسلح  نيروهاي  اطالعاتی  سازيشبكه .3

 مشترک   عمليات  محيط

  مواجه  در  مسلح  نيروهاي  اطالعاتی  اشراف .4

 تهدیدها   با

  در  اطالعات  موقعبه  گذارياشتراک .5

 مسلح   نيروهاي

 مسلح  نيروهاي  اطالعات  در  متقابل  اعتماد .6

  توسط  سایبري  و  الكترونيک  جنگ  قابليت .7

 مسلح   نيروهاي

 دشمن   نرم  جنگ  اجراي .1

  یا  و  دشمن  نفرات  طریق  از  جاسوسی .2

 منطقه  در  بومی  عوامل

  عليه  چندوجهی  و  چندبعدي  تهدیدات .3

 آجا   نيروهاي

  مذهب  و  قوميت  از  ناشی  امنيتی  مسایل .4

 مرزي   هاي-استان  در

 

 

 مشترک رزمایش   رای   آجا اطالعات  مو فه   افزایی هم  های  مطلو يت

 براي  آجا  نيروهاي  هايمطلوبيت  خبرگان،  با  شده  انجام  مصاحبه  و  نظري  ادبيات  اساس  بر

  که  گرفت   قرار   خبره  جامعه   تحليل  ها مورد بر اساس نقاط قوت و فرصت  مشترک  رزمایش 

)  نيروهاي  هايمطلوبيت  براي  زیر  موارد   با   خبره  جامعه   اکثریت   رزمایش   براي  ( SOآجا 

 . داشتند موافقت مشترک
   مشترک  رزمایش  رای  آجا اطالعات مو فه  افزاییهم های مطلو يت (9)جدول 

 ها مطلو يت ردیف 

1 
 . تهدیدات  تشخيص  و  پایش  رصد،  هاي  حوزه  در  منسجم  هايتوانمندي

 

2 

  جغرافيایی  اطالعات  سامانه  بودن  روز  به   و  نبردصحنه(  orientation)  فضایی   تجسم  از  برداريبهره 

(GIS  )و   عملياتی  و  راهبردي  سطوح  نزدیكی  گيري،هدف  دقت  عمليات،  اجراي  زمان  کاهش  جهت  

 .کنشی  راه

 

3 
  تشكيل با( اقتصادي شيميایی، پرتوي، زیستی، سایبري،) نوین تهدیدات با مقابله راهبري و هدایت

 . تهدید  با  مرتبط  موضوعات  در  غيرعامل  پدافند  هاي  قرارگاه  سازماندهی  و
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 ها مطلو يت ردیف 

4 

  راهبردي   مطالعات  مراکز  توسط  ا. ا..  مسلح  نيروهاي  در  بومی  مشترک  نيروي  تشكيل  دکترین  تدوین

  پش،   و  آماد  بودجه،  و  برنامه  و  طرح  اطالعات،  عمليات،  هايمعاونت  همكاري  با  مسلح  نيروهاي  در

 . پژوهش   و  آموزش

 دشمن   مرکب  و   مشترک  عمليات  با  مقابله  در  گانه  4  نيروهاي  براي  مشترک  گزاري  هدف 5

6 
 منطقه  در  دشمن  جاسوسی  از  جلوگيري  جهت  منطقه  در  بومی  عاملين  از  گيريبهره

 

7 
 امنيتی  صيانت  نياز  پيش  عنوان  به  سایبر  فضاي  امنيت   هايزیرساخت  توسعه  و  تقویت

 

8 
 سایبر  فضاي  امنيتی  صيانت  حوزه  نوین  هايفناوري  شناسایی  و  رصد

 

9 
  نيروهاي   سایبر  فضاي  امنيتی  صيانت  و  امنيت  حوزه  در  تخصصی  و  عمومی  هايآگاهی  سطح  افزایش

 مسلح

 . پيچيده   بدافزارهاي  انتشار  و  طراحی  در  ها  دولت  حمایت  و  ایران.ا. .  عليه  سایبري  حمالت 10

 کشور  حياتی  تأسيسات  و  ها  ساخت  زیر  بمباران 11

 متخصص   انسانی  نيروهاي  از  استفاده 12

  مشترک  رزمایش   رای   اطالعاتمو فه   افزاییهمهای  چا ش

  افزایی مولفه اطالعاتهم  هايچالش  خبرگان،   با   شده  انجام   مصاحبه  و  نظري   ادبيات  اساس  بر

  جامعه   تحليل   بر اساس نقاط ضعف و تهدیدها مورد  مشترک  رزمایش   براي  آجا  نيروهاي

  ( WTآجا )  نيروهاي   هايبراي چالش  زیر  موارد  با  خبره   جامعه  اکثریت   که   گرفت  قرار   خبره

 . داشتند  موافقت مشترک رزمایش براي

   مشترک  رزمایش   رای  آجا نيروهای   اطالعات مو فه  افزایی همهای چا ش (10)جدول 

 هاچا ش ردیف 

 . دهيچيپ  يبدافزارها  انتشار  و  یطراح  در  هادولت  تیحما و    رانیا.ا. .  هيعل  يبریسا  حمالت 1

 هاي هوشمند ساخت سالح 2

 کشور  یاتيح  ساتيتأس  و  هاساخت  ریز  بمباران 3

 ي رادار   و  شیواپا   و  یفرمانده  يها سامانه  نمودن  مختل  و  منیا  و  مناسب  ارتباط  نداشتن 4

 یطول  یفرمانده  مراتب  سلسله  ياورد یرا  جنگ  ياجرا   در  ضعف 5

 یی هوا  ناوگان  در  ينابرابر  6

 دشمن  کيلجست  توانفرسودگی تجهيزات در مقابل   7

 دشمن   پهپاد  و  زیرادارگر  يها موشک  و  ییهوا  قدرت 8

   ير يتكف  و  یستیترور  يها گروه 9
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 هاچا ش ردیف 

 یستيونيصه  میرژ  وجود 10

   یابتين  جنگ  ياجرا  11

 ی مذهب  -یقوم  يها جنگ  ياجرا  12

 دشمن  کارآمد  و  متخصص  یانسان  يرو ين 13

 استفاده از نيروهاي انسانی متخصص  14

 دشمن   توسط  يبر یسا  و  کيالكترون  جنگ 15

دهد، که محيط مورد  وضعيت موجود نيز نشان می   مشترک  رزمایش  براي  آجا  اطالعاتمولفه  

 مطالعه در وضعيت تدافعی خفيف قرار دارد. بنابراین بر اساس راهبردهاي احصاء شده بایستی  
 افزایی  ندی راهبردهای همنتایج او ویت(  11)جدول 

 ها را کاهش و تهدیدات را دور نمود.ها، ضعفها و فرصتبا تكيه بر قوت

در  درجه است.    45تا    45/3و اختالف زاویه     3320/2بنابراین بردار وضع موجود داراي طول  

الذکر یشرا فوق  برسيمزال  ط  نقطه مطلوب  به  امكانات  اختصاص  با  لذا ضروري است    ، م است 

توانيم امكانات  ها میبا بدست آوردن مجموع ضرایب گروه  صورتی بهينه تقسيم شود.ه  امكانات ب

ها  ها و فرصتها و تهدیدها و همچنين به کارگيري قوتوري در راستاي رفع ضعفموجود را ط

ورد نياز ابتدا پذیر گردد. بدین منظور امكانات ميم که رسيدن به نقطه مطلوب امكان تقسيم کن

بين هر یک    ها و تهدیدها و نهایتاً ها و سپس بين مجموع فرصتا و ضعفهدر بين مجموع قوت

r  شرح راهبرد 
نوع  

 راهبرد 

نمره 

جذا يت  

 نسبی 

1 
S1 یكپارچه اطالعاتی در سامانه هاي اطالعاتی و حفاظت اطالعاتی  : ایجاد شبكه

 آجا
 095/0 تهاجمی 

2 
S2  تدوین دکترین نظامی عمليات مشترک در سه سطح راهبردي، عملياتی و   :

 تاکتيكی 
 092/0 تهاجمی 

3 
S6هدف هم افزایی در طرح ریزي و  :  طراحی و پياده سازي سامانه بازي جنگ با

 سناریوهاي مشترک جنگ آینده تدوین  
 079/0 تهاجمی 

4 

S7 هاي  برداري از ظرفيت:  پایش مناطق عملياتی آینده به منظور شناخت و بهره

 بومی 

 افزایی ارتش و مردم( )هم

 078/0 تهاجمی 

5 
S8هاي اجتماعی و اطالع رسانی بومی آجا در جهت ایجاد  :  ایجاد رسانه و شبكه

 فرهنگ عمليات مشترک 
 073/0 تهاجمی 

6 S11064/0 تهاجمی آوري نيروهاي آجا هاي توان افزایی و ارتقاء تابشيوه نامه : تقویت طرح و 

 1 جمع نمرات نسبی جذابيت 
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فعلی در   تقسيم شده است.بر حسب درصد   نمودار و محاسبات صورت گرفته وضعيت  برابر 

 باشد. می  تهاجمی معطوف به قوتحالت 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
مشخصات منطقه راهبرد(2) نمودار  

 

 م و مبين این تقسيم بندي می باشد: ز جدول زیر حاصل انجام محاسبات ال
 تخصيص امكانات جهت  هبود راهبرد  (12) جدول

 قوت 2.4232

 ضعف 0.6403

 فرصت 1528/2

 تهدید  0.6497

 ضعف  مجموع قوت و 7829/1

5031/1  مجموع فرصت و تهدید  

45/3  زاویه بين دو پاره خط  

 درصد امكانات مورد نياز قوت و ضعف  5647/50

 فرصت 

5 

5031 /1  

 ضعف قوت
5 

7829 /1  

 تهدید
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 درصد امكانات مورد نياز فرصت و تهدید 4352/49

 درصد امكانات قوت 2925/41

 درصد امكانات ضعف 2722/9

 درصد امكانات فرصت  1562/41

 درصد امكانات تهدید  2790/8

 پيشنهادها 

 پيشنهادهای اجرایی   

افزاي )اطالعات( در  هم  راهبرد باال را با توجه به مولفه 6ارتش جمهوري اسالمی ایران تعداد  

رزمایش مشترک و نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي احصاء شده به ترتيب اولویت اجرا 

 نماید. 

 پيشنهادهای ادامه تحقيق

همين  رزمایش فراسااازمانی  افزایی نيروهاي مساالح شااامل ارتش و سااپاه در  منظور همبه -1

 تحقيق درسطح نيروهاي مسلح انجام شود.

هاي  مشاترک راهبرديو هدایت رزمایش   افزایی نيروهاي چهارگانه آجا در اجرابه منظور هم -2

 مشترک براي جنگ آینده در سطح آجا انجام شود.رزمایش  اجراي 

مشاااترک طرح راهبردي    رزماایشيروهااي چهاارگااناه آجاا در اجراي  افزایی نباه منظور هم -3

  شود.براي جنگ آینده در سطح آجا تدوین  مشترک   رزمایشاجراي 

 

   ی قدردان 
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 .55 -75(: 15)4 .فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي،  و برق(،  

ها.  افزایی هلدینگ(. کندوکاوي در مدیریت هم1385شاهره. )  ،و هدایتی  .محمد علی  ،بابایی زکليكی •
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. دانشاگاه  اساتراتژي تدوین فرآیند مدیریت اساتراتژیک و لگوي(. ا1390محمدباقر. )  ،دانش آشاتيانی •

 دفاع ملی.  
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، انتشااارات سااتاد کل نيروهاي  فرهنگسااتان زبان و ادب فارساای(.  1392فرهنگ هزار واژه نظامی. ) •

 مسلح.

 قرآن کریم. •

نامه  اطالعات)آیين(.  1387گروه مترجمين مرکز آموزش و پژوهش شاهيد ساپهبد صاياد شايرازي. ) •
 تهران. انتشارات مرکز آموزش و پژوهش شهيد سپهبد صياد شيرازي. نيروي متجاوز(.  2-0رزمی

نيروهاي مسالح ایاالت   3-0(. ترجمه نشاریه مشاترک 1396گروه مشاترک معاونت اطالعات نهساا. ) •

 .مؤسسه مطالعات دفاعی هوافضاام عمليات مشترک. متحده به ن

افزایی تكنولوژیک؛ مدل توساعه و ترکيب هم(.  1384. )سارچشامه  ،مداح، معصاومه و بهرام صالواتی •

 .33  -55(: 3)1.  فصلنامه رشد فناوريمنابع در کشورهاي در حال توسعه، 

 و علوم پژوهیآینده مرکز. مشااترک عمليات مفاهيم(.  1387قاساام. )  ،مسااعود و فوالدي ،منزوي •

 دفاعی. فناوري

 .صفارانتشارات  .تهران  .فرهنگ جامع مدیریت(. 1381حسن. )  ،فرددانائی  و   داور ،ونوس •
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