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  چکیده

هاای ينناد    های امروزی و جنگپیشرفت روزافزون پردازشگرهای هوشمند و توان محاسباتی در جنگ

ورود هاای اماروزی و ينناد  باا     موجب گردند  تعیین بريوردها و ينااییز موععیات فارفین و هاحنه جناگ     

د. مرکاب و ییرخطای تبادنو شاو     -های نونن و نوظهور از نک محیط ساد  خطی به محیطی پیچید فناوری

های ناونن تمامی   های نظامی برای رسیدن برای درک هحیح از موععیت، نیاز به سازم ينرو سازم ينازانن

های عملکرد گرو  رناضای  گیری تحقیق و توسعه دارند. هدف اهلی انن تحقیق تبیین حوز سازی و تممی 

 54رو  جامعاه يمااری   است. ازاننگیری فرماندهان يجا سازی و تممی امور دفاعی)گراد( در ساختار تممی 

باشاند.  های افالعات، عملیات، تحقیق و توساعه يجاا مای   نفر از کارشناسان و خبرگان اعضای گراد و بخش

هاای باا اساتفاد  از ابازار     هاای کتابخاناه  هاای تحقیاق باه روش   ای اسات. داد  روش تحقیق ماوردی زمیناه  

ها در انن پاووهش باه روش   وتحلیو داد گردد. تجزنهیيوری منامه و فرم مماحبه جمعبرداری، پرسشفیش

نماند. همچنین برای بندی میدنمانتو است که شدت نفوذ هرکدام از عوامو را بر گراد محاسبه و بیان و رتبه

 گردد.ها استفاد  میهای عملکرد گراد از روش يزمون میانگینتبیین حوز 
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 مقدمه

های کارگیری نیروها در جنگکارگیری وسانو و تجهیزات و همچنین روش بهگسترش و به

های پانین نظامی و حتی فرد های امروزی نیز منجر به توسعه فناوری تا رد ينند  و حتی در جنگ

رو توسعه فناوری ازاننهای نظامی به وجود يورد  است. گردند  و انقالبی در ساختارهای نگان

سرعت در حال حرکت است. در چنین وضعیتی های نظامی نیز به سمت مدنرنت فناوری بهنگان

های سنتی هحنه جنگ را فرماندهان و مدنران جنگ عادر نخواهند بود که مستقیماً با روش

بازدارند  و ها در شرانط مختلف تهاجمی، تدافعی، فرماندهی، کنترل و هدانت نمانند، بلکه ين

های نونن با نقاط کارانه عرار دارند درنتیجه همیشه در معرض نک سری تهدندها و فرهتمحافظه

ها در حوز  ضعف و عوت جدندی عرار خواهند داشت که بخش اعظ  انن تهدندها و فرهت

سازی محیط نبرد و جنگ تأثیرگذار است و حتی در بسیاری از موارد فناوری است و بر هحنه

ک فرماند  را از تجس  منطقه نبرد ییرواععی نا برخالف واعع برای او و ستادش جلو  خواهد در

های او چون در محیط احتمایی و مجازی ییرواعع تنظی  و ارائه نمود و برعکس. نعنی تممی 

های متفاوتی به همرا  خواهد داشت، گردند  است در محیط اجرائی )حقیقی ( بازتاب و انعکاس

رو هانی است که ناخواسته به نفع و خواسته دشمن خواهد بود. ازاننترنن ينان تممی خطرناک

ها سازی  عرنب به واععیت و تممی  سازی در محیط مجازی نیاز به روشفرماندهان جهت هحنه

 و ابزارهای نونن و متناسب و متجانس با موضوع دارند.

گیری هحیح و انط ییرخطی و تممی مرکب در شر -برای حو مسائو نظامی در محیط پیچید 

باشد. وتحلیو افالعاتی بیش ازينچه در دسترس است، نیاز میهای تجزنهموعع به منابع و روشبه

ها تعیین گردد و های ينها و فرهتهای فناوری و تهدندباند در بررسی و اتخاذ تممی ، اویونت

و توافق بین واحدهای فناوری و  در اویونت دادن به نک هدف نسبت به دنگری نوعی تفاه 

بندی در مورد مسائو و اهدافی که از احتمال خطای واحدهای عملیاتی انجاد گردد که انن اویونت

-باالی برخوردارند، بسیار دشوار است. فرماندهان و فراحان نظامی ممکن است در فرينند تممی 

ز منابع مختلف افالعاتی دچار شد  اگیری نظامی راجع به نک موضوع به علت افالعات ارائه

نوعی سردرگمی شوند، بنابرانن برای بررسی نظرات مختلف، افالعات گوناگون و تشخیص 

های متفاوت باند از ابزارهای گوناگون تحقیق و توسعه استفاد  نمانند. درروش سنتی موععیت

ها، ها، يزمانشرسنجیشد  در جلسات، نظسازی، انن ابزارها به موارد ارائهگیری و تممی تممی 
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های ساد  گیریشوند. اگرچه انن موارد در حو مسائو و تممی ها خت  میها و مشاور رزمانش

های پیچید  که دامنه های نظامی را ناری نمانند ویی در موضوعممکن است فرماندهان سازمان

کارها و گی خاهی در را يوری شد ، تفرعه و پراکندها، تنوع افالعات رسید  و جمعنظرها و اند 

سازی های نونن تممی گیری است که روشنمانند و انن يیاز بحران در تممی ها انجاد میتممی 

باشد. گرو  رناضی يناییز دفاعی)گراد(  های نظامی به دنبال حو ين میگیری در سازمآنو تممی 

 گیری نظامی است. سازی و تممی نکی از رونکردهای جدند تممی 

های نظامی درهحنه رزم و نبرد ییرعابو تکرار بودن های مه  سازماننکی از ونوگی: بیان مسئله

های نظامی و حتی نوع مسائو و برخورد با مسائو است. فرماندهان ها، تدابیر و اعدامها، برنامهفرح

ول با فورمعمها و عوامو هحنه جنگ بهو فراحان هحنه عملیات نظامی يجا در پاسخ به محرک

ها(، بخش دوم سه بخش عمد  در عملیات نظامی مواجه هستند. بخش اول فناوری)تکنیک

ها( و بخش سوم بازخوردهاست.  در چنین کارگیری عوامو جنگ)تاکتیکفرماندهی و روش به

شرانطی تممی  فرماند  تنها برای حو نک مسئله و رسیدن به نک جواب نیست بلکه انن سه 

هورت سیستمی بازنگران هحنه جنگ هستند. در تنهانی و درمجموع نیز بهبخش هرکدام خود به

ها، میزان عدم عطعیت باالست که برای ها و مجهولچنین شرانطی به علت باال بودن سطح ابهام

گیری الزم است فرماندهان با کاهش عدم عطعیت و انجاد شفافیت محیطی و سهویت تممی 

های متعددی برای دنع و جدند به انن منظور دست پیدا کنند. روشهای باستفاد  از ابزار و شیو 

کارگیری مرکز نا گرو  رناضی امور دفاعی است. اگرچه ترنن روش، بهانن کار وجود دارد که مه 

کارگیری تحقیق در عملیات در جنگ جهانی دوم شروع و ها از زمان بهتارنخچه تشکیو انن گرو 

زنادی را به خود دند  است ویی فی چند سال گذشته به علت  ها و تغییرهایتاکنون تحول

ها با رونکرد جدند و احساس انن خأل در نیروهای مسلح، يجا به دنبال احیای مجدد انن گرو 

متناسب با نیازهای عملیاتی، فناوری، افالعاتی در سه بخشی که فرماندهان با ين مواجه هستند  

دفاعی( گردند. باوجود گذشت چند سال از انن اعدام ویی تحت عنوان گراد)گرو  رناضی امور 

تاکنون نتانجی از انن اعدام در سطح يجا و نیروهای مسلح ج.ا.انران مشاهد  نگردند. ازنظر محقق 

گیری و های تممی های عملکرد گراد در ساختارعلت ناکامی در انن مسئله، عدم تبیین حوز 

 سازی نظامی و يجا است. تممی 
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گیری فرماندهان در شرانط بحران کمک و ناری تواند به تممی از فرينندهای تحلیلی که مینکی  

گیری از نماند تا با بهر نماند، فرينند تحلیو گراد  است، در حقیقت گراد چارچوبی را انجاد می

تر ين های کوچکفرينند تحقیق و توسعه فرماندهان عادر باشند موضوعات پیچید  را به بخش

بندی و نظ  بخشیدن زنه و سپس انن اجزاء را در نک ساختار گرادی  عرار دهند. گراد با دستهتج

نماند، که توسعه انن روند گام گیری گروهی انجاد میبه انن فرينند، نک ساختار مؤثر برای تممی 

را گیری فرماندهان در حقیقت انن روش فرينند تممی مهمی در انجاد مدنرنت دانش خواهد بود.

های تمادفی به تخمین و بريوردهای منطقی و های نظامی از حدس و گماندر يجا و سازمان

تحلیلی بر مبنای نک سری اهول رفتاری حاک  بر منطقه نبرد نا موضوع موردمطایعه رهنمون 

ها و های محاسباتی و يماری مورداستفاد  در گراد  فرحنماند، عالو  بر ين با استفاد  از روشمی

ها از بندی و نا میزان فاهله ينهای فرماندهان و فراحان، با توجه به  اهداف موردنظر دستهند ا

درنتیجه فرماندهان از تأثیر  .(243، 2115شود)جی: هورت بريوردی، تخمین زد  میاستانداردها به

و گیری کلی های خاص و استثنائی در تممی سوء دخایت و نا عدم دخایت افالعات و داد 

 های زنر انن تحقیق اهمیت دارد:رو بنا به جنبهازاننعمومی ممون خواهند بود.

 تبیین نقش و جانگا  گرو  يناییز امور دفاعی)گراد( در عملیات نظامی  -1
 گیری نظامی سازی و تممی مشخص نمودن روابط بین گراد و ساختارهای تممی  -2

 های کاربردی گراد در عملیات نظامیتعیین حوز  -3

عنوان نک ابزار، مدنر و فرماند  د رونکرد نوننی به مسئله تممی  در عملیات نظامی دارد که بهگرا

گیری سازی و تممی که تممی نماند. ازينجانیگیری بهینه ناری میسازی و تممی را در تممی 

امو ها و عوشود که بخش عمد  انن ساز ای محیطی انجام میدر محیط نظامی تحت عوامو و ساز 

ای بر مأمورنت نگان تأثیر گذارد و فور فزانند ساز نیست ویی بهمحیطی در اختیار و کنترل تممی 

رو فرماندهان و مدنران هحنه گیری دارد. ازاننسازی و تممی نقش به سزانی در فرينند تممی 

های متنوع و کها و تکنیسازی تممی  از ابزارها، روشجنگ نیاز دارند در انن فرينند جهت بهینه

رو چنان چه انن تحقیق انجام های رناضی هستند، استفاد  نمانند. ازاننپونانی که متکی بر روش

 نشود:

 گردد. ها مغفول واعع میهای ينند  نظامی بسیاری از عوامو هحنه نبرد در تممی در تممی  -1
بود و بازه  با  سازی مطلع نخواهندهای نونن تممی سازان از روشفرماندهان و تممی  -2

 نمانند.گیری میهای سنتی خطی تممی روش
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 ها از دست خواهد رفت. های عملیاتی نگانکارگیری ظرفیتهای الزم جهت بهفرهت  -3

 های مدون و بدنع تشدند خواهد شد.کارگیری روشها و مسائو پیش روی يجا در بهچایش -5

 يجاگیری سازی و تممی تممی گراد در ساختارهای های عملکرد حوز تبیین  هدف اصلی:
 گیری يجاسازی و تممی تبیین نقش و جانگا  گرو  يناییز امور دفاعی)گراد( در تممی  -1
 گیری يجا  سازی و تممی مشخص نمودن روابط بین گراد و ساختارهای تممی  -2

 گیری يجاسازی و تممی های کاربردی گراد در تممی تعیین حوز  -3

يجا گیری سازی و تممی های عملکرد گراد در ساختارهای تممی حوز  اصلی: سؤال

 کدامند؟

گیری يجا چگونه سازی و تممی نقش و جانگا  گرو  يناییز امور دفاعی)گراد( در تممی  -1

 است؟ 
 تواند باشد؟گیری يجا چگونه میسازی و تممی روابط بین گراد و ساختارهای تممی  -2

 گیری يجا کدامند؟سازی و تممی گراد در تممی های کاربردی حوز  -3

 :مبانی نظری

  شناسی:پیشینه 

گیری نظاامی  سازی و تممی نافته در تممی های گراد در عایب نک نظام سازمانی بحثحوز 

رو در عایاب موضاوعات مشاابه از ين    در يجا و نیروهای مسلح ج.ا.انران مطرح نشد  است. ازانان 

شود و در دافوس يجا نیز گرو  مطایعاتی از مطایعات نا مراکز تحقیق و توسعه ناد میعنوان مرکز به

ناماه  تشکیو و مطایعاتی را در انن خماوص انجاام داد  اسات. همچناین ناک پاناان        1331سال 

کارشناسی ارشد در دافوس يجا توسط حسین مسلمی به راهنمانی دکتار مرادناان باا عناوان مباانی      

 انجام گردند  است.ساختار گراد يجا 

 مفهوم شناسی: 

عبارت پانه در حقیقت مترادف با تحقیق عملیات نا پووهش در عملیات است و در گراد چیست؟

        ً                               شد  هرفا  بر اساس گراد خواهد بود)مسلمی، ادامه نیز نگا  ما به تعارنف و اهطالحات ارائه

1331:11.) 

                                     استفاد  از تعارنف  تحقیاق در عملیاات و                                                     گراد اختمار عبارت گرو  رناضی امور دفاعی است و با

      گردد.                                                    واحدهای تحقیق و توسعه تعرنف گراد به شکو زنر ارائه می



 

 

  1333، پانیز 33سال شانزده ، شمار   -فملنامه مطایعات دفاعی استراتونک   155

                                                         نافته علمی و تاکتیکی با رونکرد علمی، تجربای و کااربردی اسات              های سازمان                گراد  مجموعه تی  » 

         هاای علمای      نیک       ها و تک           کارگیری روش                                                     که با استفاد  از تجهیزات و نیروی انسانی متخمص و با به

        گیاری در            ساازی تمامی                                          های عملی اعدام به حو مسائو نظامی، تمامی               شد   و تاکتیک    رنزی      برنامه

             هاای تحلیلای و               ساازی باه هاورت                             های توهیفی، نمادنن و مشاابه                      های نظامی در عایب مدل    محیط

    محایط     هاای                                                                           عددی جهت ارائه جواب )تممی ( بهینه، دستیابی به بهترنن فراحی و عملیات سیست 

                                                                                    های نظامی و مشترک )مدنرنتی، تجهیزاتی، اعتمادی، نیروی انسانی، ارزناابی، يماوزش، افالعاات    

                 باشد. انان رونکارد                                                                     و...(، در شرانطی که محدودنت زمانی، مکانی، منابع تخمیمی و افالعات می

                                                 هاای موردمطایعاه و رواباط يناان باا همادنگر و رفتارهاای                                      با مشاهد ، درک و پیشاگوئی سیسات   

    (.   133      همان،   «)    نابد                                                        های نظامی، عملکرد ينان محاسبه، تحلیو، ارزنابی و توسعه می     ازمان س

سازی و نکی دنگر از کاربردهای گراد  تممی :گیری ساختاريافته سازی و  تصمیمنظام تصمیم

گونه که در بیان مسئله نیز مطرح گردند انن گرو  در جنگ جهانی دوم گیری است و همانتممی 

سازی و عنوان نک نظام ساختارنافته تممی رو عملکردهای زنر در بهتدا فعاییت نمود ازانندر اب

 گردد:گیری مطرح میتممی 

 دهی، تشونق و تخمیص بهینه منابع.هدانت، نظارت، سازمان -1

 تقونت مراکز تحقیق و توسعه ازنظر تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی. -2

 گیری سازی و تممی تممی  توانمندسازی و چابک سازی مراکز -3

 گیریانجاد انسجام و نکپارچگی در تممی  -5

 فراه  يوردن شرانط الزم مشارکت بیشتر پووهشگران دفاعی. -4

های جای برداشتهای عینی بهگیری فرماندهان و مدنران بر اساس واععیتتممی  -1

 (  11: 1333پور و يراسته، ذهنی)حسین

ها گرفتن ها در سازمانترنن فعاییتنکی از اساسی: گیریسازی و تصمیمهای تصمیمروش

های باشد. انن تممیمات ممکن است جهت راهبردی سازمان و نا هرفاً با فعاییتتممیمات می

يوری افالعات و ها جمعروزانه کارکنان سروکار داشته باشد انن تممیمات ممکن است بعد از ما 

یحظه گرفته شوند نا به تنهائی توسط افراد و ررسی در نکنظر و نا اننکه بدون هیچ توجه و بتبادل

 شان باه  تفاوت خواهند داشت..ها اتخاذ شوند.. تممیمات در سطح کارانینا در گرو 
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هاای مانظ  و   های مناسب اجرا برای مدنران و فرماندهان روشگیری و انتخاب گزننهبرای تممی 

رنازی راهباردی تأکیاد بار     ها همانند برنامهن روششد  است. بسیاری از انمنطقی بسیاری فراحی

گیرناد  را در شاناخت   شناخت وضعیت موجود است، شناخت وضعیت موجود در حقیقت تممی 

و حو اسانر مرد نشوداد  ست تشخیص مسائله در گر کارهای ين کمک خواهاد نماود. ا  مسئله و را 

  شتباد را اخوف هدن مسئله و مازساکه امید.  هنگهد بواثر خوانا ک  اثر ذی بیااتخاتممی  نهانتاً 

ا عوم با تماد  و مجهز نمودهااای و د را ساااازمانخوات تجهیزو و ستا نیرو در ين رانماند ب نتخاا

دد، گرر چاب دنی مخرراکاب و ثربخشی مخر  اعمدی خطادو محقق نماند به   را  تبااااااشف اهد

: 1331احمدی،شت)داهندامناسب خوی دمريکااز حکانت   یمدريتعیین کاهای صشاخکه درحایی

12 .) 

گیری شناسانی وضاعیت اسات   های تممی توان گفت که در نقاط مشترک همه مدلفورکلی میبه 

ها و ارزنابی و انتخاب و درنهانت اجرا است که انن مراحو  در نماودار زنار   و بعدازين ارائه گزننه

 (. 11: 1332نشان داد  شد  است )رضائیان،

 
 گیریفرانند تممی : 1نمودار 

   ين   باا           زندگی خاود       سراسر   در    بشر      افراد     تمام   که    است     ذهنی       فرينند   نک     گیری     تممی        فورکلی  به

    هاا،         هاا، نگارش      ارزش  ،       اعتقااد          ادراکاات،        فرهناگ،      پرتاو    در     گیری     تممی        فرينند       دارند.       سروکار

   در .            متقاباو دارناد        تاأثیر        نکادنگر    بر      عوامو    انن  و     گیرد  می     هورت    فرد     بینش  و     دانش       شخمیت،

   باه       ایلاب   و    اسات     شاد       تعرناف       مسائله    ناک    حاو        فرينند      عنوان  به     گیری     تممی       معاهر       مدنرنت

    هماه     در   کاه          اعاداماتی   و   ها      فعاییت     تمام    گفت     توان  می .   شود  می     گفته    نیز      مسئله   حو      گیری،     تممی 

       فرانناد       مقایاه     انان  .   اسات      گیاری      تمامی         فرينناد      حاهو     شود،  می      انجام    بشر      افراد     توسط   ها     زمینه

 .   دهد  می     عرار          موردبررسی   را     گیری     تممی 

      انجاام     از   پاس    کاه    را        احتماایی       نتانج   از   نک   هر     ارزش       بتوان،     باند      مساعد      تممی    نک      اتخاذ     برای

      مقیااس       ناوعی    باا    را   هاا     ارزش    انان      ضمنی    فور  به  و     کرد      بینی   پیش    شد،      خواهد     حاهو   او      تممی 

     تمامی       باود.        نخواهاد      ساد       همیشه    کار    انن   که       نماند،      بررسی   را       موفقیت       احتمال  و        مقانسه،    کمی

   گر    جلو      نحوی   به       مدنرنت      وظیفه   هر   در  و    يند  می     شمار   به       مدنرنت       ناپذنر     جدانی      اجزای        گیری از
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   در  و        ارزنابی        انتخاب،        سازمان،      فراحی    ها،   هدف      تدونن   در        سازمان،    های   مشی  خط         در تعیین     است؛ 

 .   است      اساسی    رکن  و     اهلی    جزء     گیری     تممی         مدنرنت،            تمامی اعمال

      انجااد       ماانع      هدف؛     تحقق      دررا    که    است   ای     مسئله  و     مشکو      تعیین  و      تشخیص     شامو  ؛   اول      مرحله

 .   است     کرد 

        با توجه   ها  حو   را    به        دستیابی     است      مذکور     مشکو    رفع     برای     ممکن    های  حو   را       نافتن  ؛   دوم      مرحله

    هاای   حاو    را    چه   هر  و     باشد  می      دسترس   در     يمار  و       افالعات  و     مدنر     عملی  و     علمی    های     تجربه   به

     گرفت      خواهد     هورت     گیری     تممی    در      بهتری       انتخاب     باشد      داشته     وجود    تری   بیش

            کاه خاود شاامو         اسات.      ممکان     هاای   حو   را         ارزنابی  و     سنجش     برای      معیار       انتخاب     سوم؛      مرحله

               مراحو زنر است:

     منفای    و     مثبات       نتاانج  .   اسات      ممکن    های  حو   را    از   نک   هر   از     حاهو      نتانج      تعیین  ؛  9- 7      مرحله

     شوند  می     مشخص      مرحله    انن   در   ها  حو   را 

      نتاانج     باه      توجاه    باا  .   اسات    ها  ين   از     حاهو      نتانج      بررسی     فرنق   از   ها  حو   را         ارزنابی  ؛ 9- 2      مرحله

     تاوان   مای        همادنگر    با   ها  ين       مقانسه  و    است     يمد    دست  به   ها  حو   را    از   نک   هر   در   که     منفی  و     مثبت

      نتاانج         از فرناق       مطلاوب    حاو    را       تعیاین       ماوارد    از     بعضای    در .    نماود       تعیاین    را         حو مطلاوب    را 

     یحاا     باه     ویای     اسات        اویونت      دارای   حو   را       معیار   نک     اساس   بر     شاند          مشکو است.     يمد    دست  به

   تاا      يورد        به وجاود    را       تلفیقی    روش     باند      موارد       در انن         بنابرانن     باشد          اویونت نمی      دارای     دنگر      معیار

 .    گیرد     هورت     اساس      بر ين        ارزنابی

       نشاانگر    کاه     اسات       تمامی         بیانیاه       ارائه  و      مختلف    های   را      میان   از    را   نک       انتخاب  ؛   2- 9      مرحله

     باشد  می           تممی  مدنر

    ذکار      گیاری      تممی        فرانند    جزء    نیز      متخذ       تممی         يزمانشی      اجرای      اوعات                     د( مرحله چهارم: گاهی

      اجرای      بودن،     يمیز      موفقیت     هورت   در  و    شود  می        ارزنابی       تممی ،     بودن        ين عملی    ضمن   که    شود  می

       فرانناد    در       ابتدای   در     جدند     مشکو   نک     عایب   در      بودن،       ناموفق        در هورت      شود و  می     داد       ادامه   ين

 . (  12  :     1332            شوند)احمدی،   می      تکرار   ين      موارد  و     گیرد  می     عرار     گیری     تممی 

      ایگاوی        مرکازی      هسته   که     است،       افالعات      کنند      تعیین    نقش      گیرد،     عرار         موردتوجه      بیشتر     باند     ينچه

  و    تهای      درون   از  و     سطحی     ایگو    انن    ين،   به     توجه     بدون  و    دهد  می      تشکیو   را      عقالنی     گیری     تممی 

 .   بود      خواهد       کارانی     فاعد        درنتیجه
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مسلح ی هاومد نیرريکاان فسراز ابه تنی چند  1334ل سادر   :شیارزتفکر گیمری  الگوی تصممیم 

رفت اا پیشی دهااندی  روراهبرانک در سی که رشد برمأمورنت داد  انی( انو دری امین)زا امرنکي

و سی نمانند ربرکننااد  را تعیااینمو انگر عوو دجتماعی ی اندها، روجهانیی هاتاااسیاسفناااوری، 

به د را  جه شواموين با   نندل يسامتحااااد  در اناااااالتست اکه ممکن  31را  ضعیتی وترنن دحا

ای راااابو راااان نیااااناکنند که متضمن د پیشنهارا جامعی د  ماد يهبررانتها و در اند دريورتمونر 

های اتخاذ انان  گی  باشد. شاند نکی از پیچید نندل يتا سا 31باشد  های چایش 24ا  انی برواانرو

های خالق و ماؤثر  گاردد.   های راهبردی است که بانستی منجر به نافتن گزننهتممی  و اخذ گزننه

ای باود  اسات.   پیچید دی هبری راهاتممیمذ تخام امستلزد هبررانن بندی اهورتست که اضح وا

از شی بیش ارزر اا تفکی وایگاسند که رمینن نتیجه ابه ر ذکوامد راهبن راحاافرر،  به همین منظو

ی حیدوترجمه ، کینی)کمک کند.ق و ماؤثر  خالهای ی گزننههابه نافتنتواند میی نگری دیگواهر 

 (.  31: 1331، مطلق

و شناسانی احامراز س اه پاکشود تأکید میهانی فعاییتبر گیری رف تممی متعای یگوهادر ا

ساسی ان پرسش انای اراما بشود. ام مینجااف اهدسازی اها و مشخصاع گزننهبد، اتممی مسئله 

نن شود . انمیئه درخوری اراپاسخ ينند، میست دچگونه به اف هدها و ا، گزننهکه مسائو تممی 

، مسئله نک پیشامدوز برد رانکرون اناند در ا ار دادعرد خور کای مبنارا  "گزننه تفکر"یگوهاا

شود. ز مییامسئله ينند حو افراهطالح ازين بهنماند و پسمیتحمیو سازمان به را تممی  

تمرکز ها گزننهمی بر اعداهر از عبو ، معموالً می انی با مسائو تمرونام روهنگان گیرندگاتممی 

هانی رنا معیااف هدابر تأکید سپس با يورند و دست می ها را بهاز  گزننهمجموعه مناسبی د  و کر

ود محدای  شیوها گزننهتمرکز بر کنند  ب میاانتخو اشناسانی را بهترنن ها، گزننهسنجش ای بر

و منفعالنه ردی برخو، تممی مسئله با رد ين وابرخو ت اساتممی  های ر  موععیتبادرتفکر ای بر

ها موضوعیت گزننهو ند دی دارهمیت بنیاها ا، ارزشت تممی هر موععیدر ست. دستانه اپیشنه 

ت انخس، تفکردر نن باند اهستند. بنابرها ارزشتحقق ای براری بزاست که ان خافر اناه اط بافق

د نکررونن ، ا"هاگزننهبعد ها و اول ارزش "نن باشد کهاهو بر اما باند د ، اتمرکز شوها ارزشر اب

 (. 21: 1332)احمدی، شد میبا"شی تفکر ارز"نهما

 

 

(21: 1332گیری )احمدی،فرينند تممی  : 2نمودار   

 مرحله اول

 شناسایی وضعیت

 مرحله دوم

 هاتعیین ارزش

 مرحله چهارم

 ارزیابی و انتخاب 

 مرحله پنجم

 پیگیری و اجرا

 مرحله سوم

 هاایجاد بدیل و گزینه



 

 

  1333، پانیز 33سال شانزده ، شمار   -فملنامه مطایعات دفاعی استراتونک   153

گیری متنوع و مدنرنت اسالمی نیز ایگوهای تممی :اسالمیگیری در مديريت الگوی تصمیم 

اند مدل ( انجام داد 1335پونانی را ارائه داد  است در تحقیقی که توسط رازننی و عزنزی)

را در برداشته است و « کینی»اند که ه  دربرگیرند  تفکر ارزشی گیری زنر را  ارائه نمود تممی 

 است.ای را در برگرفته ه  نگا  گزننه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود با توجه باه دو بعاد تکلیاف    گیری هرسی و بالنچارد در مدل تممی :گیریهای تصمیمسبك

 .  شد  استگرانی و رابطه گرانی، چهار سبک مدنرنت تعرنف

کاه  دهی و تشرنح وظانف زنردستان بر انان عبارت است از حد ممکن سازمان روش تکلیف گرايی:

چگونه، چه وعت ، کجا و چطور کارها و تکاییف انجام شوند. وجه مشخماه انان روش برعاراری    

هاای توفیاق در انجاام اماور     هاای ارتباافی و روش  شد  ساازمانی، کاناال  مشخص ایگوهای کامالً

   (. 3: 1335است)زرندی و عزتی جیوان،

عبارت است از حد ممکن برعراری مناسبات شخمی میان رهبر و اعضای گرو   روش رابطه گرايی:

ی هاااهااای اجتماااعی عاااففی و شاایو  هااای ارتبااافی و حماناات وساایله باااز کااردن کانااال بااه

 کنند )همان(.  تسهیو

بصیرت)در دین، در جامعه، در 

 مسئله(

 نتایج و پیامدها  

 اثربخشی دنیوی

 اثربخشی اخروی

 مقبول کارکنان

 برائت ذمه  

 اطمینان بخشی 

 عوامل مؤثر

 مشورت

 توکل

 اخالص

 گراییاعتدال

 متغیرهای زمینه ساز

 مردم دوستی  های الهی سنت دانش و تجربه نگرش الجبری

 دنیاپرستی گراییخرافه انحطاط بعدیهای تکارزش تنبلی و خمودگی 

 متغیرهای بازدارنده

 (31: 1335گیری در مدنرنت اسالمی )رازننی و عزنزی، :  ایگوی مفهومی تممی 3نمودار
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رود عبارتناد  گیری در انن مدل که با توجه به سطح يمادگی زنردستان به کار میچهار سبک تممی 

 از : 

کناد ، نعنای   گیاری مای  در انن سبک، مدنر به شیو  استبدادی تممی  سبك دستوری ) استبدادی (: 

نماناد و باه   تنهانی اخذ میود بهگیری از کسی کمک بگیرد، تممیمات را خکه در تممی بدون انن

گوند که چطور، چه موعع و کجا کاری را انجاام دهناد. انان سابک در شارانطی کاه       زنردستان می

  میو باشند، اثربخش است)همان(.   زنردستان ناتوان و بی

گیرد و در انن سبک مدنر عبو از اتخاذ تممی ، برخی افالعات را از زنردستان می ای:سبك مشاوره

گیرند  است. در انن سبک مدنر عالو  بر اننکه فراه  يورند  رهنمود است بلکاه  انتاً وی تممی نه

گذارد. انن سبک در شرانطی که زنردستان نااتوان ویای باا    وگو و توضیح را ه  باز میروزنه گفت

 باشد)همان(.    میو هستند، اثربخش می

دهد زنرا ينان توانانی گیری مشارکت میی در انن سبک مدنر زنردستان را در تمم سبك مشارکتی:

گیری مشارکت نمانناد.در اننجاا رفتاار مناساب مادنر، برعاراری ارتبااط        ين را دارند که در تممی 

باشد. انن سبک در شرانطی که زنردساتان تواناا اماا    کنند  زناد و رهنمود ک  میدوفرفه و حمانت

   میو باشند اثربخش است)همان(.بی

کند و خاود  در انن سبک مدنر بخشی از اختیارات خود را به زنردستان تفونض می سبك تفويضی:

ها نظاارت کلای دارد و در شارانطی کاه کارمنادان تواناا و ماناو هساتند، اثاربخش          بر عملکرد ين

 است)همان(.

، هلی محیط تحت عطعیتاسته دبه سه تاوان  گیری  را  مای تممی محیط :گیریهای تصمیممحیط

، هادن داد بود. از دناادگا  در دسااترس  عطعیت تقسی  نموم محیط تحت عدو نسک رمحیط تحت 

در نک موععیت بینابینی ، نسککااه ر، درحااایییانی هستنددونقطااه عطعیت نشانگر م عدو عطعیت 

 . (121: 1333گیری خواهد بود)مرادی و اخترکاوان، تممی 

گیری بر مبنای درجه افالعات موجاود  ی انواع تممگیری بر مبنای اطالعات موجود:یمانواع تصم

 شوند:تقسی  می دودستهبه 

گیری در شرانط افمینان: در انن شرانط متغیرهای مؤثر موجاود در ين ثابات فارض    تممی - 1

کند. بارای انان شارانط از    سازی میگیرند  نتیجه تممی   را مدلشوند. به زبان دنگر تممی 

منفعت، -وتحلیو هزننهرناضی و مشخص مانند  تجزنه هایگیری بیشتر بر اساس مدلتممی 
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رنازی خطای و   سازی ، کنتارل موجاودی، مادل جاانگزننی،  برناماه     های کالسیک بهینهمدل 

 مواردی از نامه رنزی پونا است.

در   -گیاری ایاف  گیری در شرانط عدم افمینان: انن بخش خود به دو حایت تممی تممی - 2

 گردد.در شرانط رنسک تقسی  می -حایت عدم افمینان کامو ب

گیری در شرانط عدم افمینان کامو: برای زمانی است که مشکو موجود شاامو تعادادی از   تممی  

بینی برای انان متغیرهاا در   منظور پیششود، ویی افالعاتی از گذشته بهکنترل نمیمتغیرهای ییرعابو

سازی برای انان ناوع   ممکن نیست. مدل هارو محاسبه احتمال وعوع برای يندسترس نبود  و ازانن

گیری به گیری خواهد بود.  در انن حایت همچنین تممی گیری اکثراً توسط ماترنس تممی تممی 

نماند خالعیت خود عاملی برای شناخت بیشتر مسائله  های شهودی و نا خالق نیز مراجعه میروش

 است و همچنین شناسانی ایترناتیوهاست

نط رنسک برای زمانی اسات کاه مشاکو موجاود شاامو تعادادی متغیرهاای        گیری در شراتممی 

ها در دسترس است و بنابرانن شود، ویی افالعات از گذشته در مورد وعوع ينکنترل نیز میییرعابو

 . (3: 1333ها ممکن خواهد بود)ملکی،محاسبه احتمال وعوع برای ين

گیری برای ایگوی خود ارائه تممی  روش 5( 1335دفت رنچارد ال )گیری:های تصمیمروش

 نمود که عبارتند از:

وتحلیاو و  سنجش، تجزناه اگر مسائو عابوگرش علم مديريت، پژوهش عملیاتی( :( روش علمی )ن7 

گیاری نماود، روش بسایار خاوبی اسات،      گیری باشند و بتوان متغیری را شناساانی و اناداز   انداز 

هاای کمای از یناای کاافی     را در خود وارد کند اما داد  تواند متغیرهای زنادیپووهش عملیاتی می

 (.13: 1331برخوردار نیست )فبرسا و گیالنی، 

های ائتالفی هانی که مدنران متعددی حضور دارند و تممی گیریجهت تممی ( الگوی کارنگی:2

 ( 13های سازمان توافق حاهو است)همان،است و در برخی مسائو نظیر اهداف و اویونت

های عدم عطعیت زمانی که شناسانی مسئله و در محیط الگوی نظام ناشناخته )الگوی ظرف زباله(:( 9

شود. تنوع مسائو و حو مسئله هر دو نامشخص باشند از ترکیبی از دو ایگوی نادشد  استفاد  می

 (.15شود)همان،گیری باالنی را شامو میتممی 
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نابی به نک سری مرحله کردن مسائو و دستبهرحلهمفزاينده(: -گامبهای )گام( الگوی مرحله9

 (. 15شود)همان،های خرد و کوچک را شامو میسلسله تممی 

نبرد برخالف بسیاری از  گیری نظامی:سازی و تصمیمرابطه گراد با  بازی جنگ  در تصمیم

نتانج نک نبرد شود اعدامی عطعی و نهائی است.نک فرماند  اگر وسیله انسان انجام میکارها که به

تواند ين نبرد را دوبار  يیاز کند.فرماندهان,افسران ستاد و فراحان بار باشد نمیبرانش ممیبت

رو توانند حرفه خود را بکار اندازند.ازاننکنندگان در جنگ تنها در جنگ میعملیاتی و همه شرکت

 انن تالش دو جنبه دارد :هانی برای يمادگی در جنگ پدند يورد  است . ها است که بشر را عرن

 اول ينکه يماد  کردن نا يموزش نیروها برای جنگ.

کارهای پیشنهادی و نا اتخاذشد ,دکترنن و تدبیرهای ممکن برای ها و را وتحلیو روشدوم تجزنه

عملیات رزمی ينند .بنابرانن منظور از بازی جنگ به دست يوردن بینش از عملیات رزم واععی 

 ها وسائو و سازوبرگ و تأسیسات.جنگ و نا استفاد  از عد است,بدون اجرای 

 موارد کاربرد بازی جنگ در امور  نظامی:

 يموزش فرماندهان و ستادها در انجام وظائف جاری خود  (أ

 های هحیح و تهیه بريوردها کمک به اخذ تممی  (ب

 کنترل خسارات و منابع عملیات (ت

 يزمانش عواعد رزم  (ث

 کارهای خودی و دشمنتاکتیکی منطقه نبرد بر را  هایبررسی و ارزنابی مشخمه (ج

 محاسبه توان رزمی نسبی (ح

 رنزی و هدانت عملیات ارزنابی فرماندهان و افسران ستاد در فرح (خ

 های ينند يزمانش فرح (د

 استاندارد و نکپارچه نمودن تجارب عملیاتی (ذ

 انجام محاسبات زمانی در انجام مأمورنت  (ر

 های عملیات سیست ارزنابی و تعیین میزان کارانی  (ز

های های فرماندهی و کنترل ,ارتبافات,افالعات و تحلیوتعیین نقاط ضعف و عوت سیست  (س

 عملیاتی منطقه.

 (   1331ها و فرهت سازی برای نبرد ينند )دافوس يجا: استفاد  هحیح از فرهت (ش
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 شودمیانجام  1انجام بازی جنگ در گراد برابر نمودار : انجام بازی جنگ در گراد  

 
 (113: 1333مراحو انجام بازی جنگ در تحقیق و توسعه نظامی)گراد() مسلمی، 1نمودار 

 

 مدل مفهومی تحقیق 

مدل مفهومی انن تحقیق نک مدل فرينندی است که بر اساس محیط داخلی و خارجی و 

های اجتماعی، فناوری،  تهدند و فرهتبازخوردهاست عوامو خارجی مؤثر بر گراد شامو عوامو 

گذارد و محیط ها در عایب هحنه نبرد بر گراد اثر میباشد که همه انن مؤیفهفراروی گراد می

های افالعاتی های گراد، سیست های سازمانی و ستادی، فعاییتداخلی گراد نیز  شامو رد 

 باشد. فرماندهان، ساختار و سازمان می
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 مدل مفهومی : 2نمودار

  شناسیروش
در گیری نظامی سازی و تممی های تممی که موضوع تحقیق به مطایعه روشبا توجه به انن

سازی گیری و تممی های تممی هورت کاربردی موجب توسعه روشپردازد و نتانج ين بهمیيجا 

که انن باشد. و ازينجانیای میگردد، تحقیق حاضر کاربردی و توسعههای نظامی میدر سازمان

همبستگی گیری يجا است روش تحقیق تحقیق به دنبال کشف تأثیر متغیرهای تحقیق بر تممی 

 يمیخته است.

نظران، جامعه يماری انن تحقیق شامو هاحب :گیریجامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه

کارشناسان ارشد ستاد يجا و استادان دافوس يجا در حوز  مسائو نظامی)افالعات، عملیات، 

ا  شغلی باشد که حداعو دارای مدرک کارشناسی ارشد و در جانگفناوری، تحقیق و پووهش( می

به باال باشند و استادان دافوس نیز سابقه يشنانی و تحقیق در حوز  مسائو نظامی و گراد را  13

نفر است. به علت کوچک بودن  54يمد  حج  جامعه يماری عموداشته باشند. که با بررسی به

 ود.شهورت تمام شمار انجام میجامعه يماری، حج  نمونه بر جامعه يماری منطبق است و به

ای و میدانی افالعات موردنیاز انن تحقیق به دو روش کتابخانهها:آوری دادهروش و ابزار جمع

برداری از کلیه کتب، اسناد، ای با استفاد  از ابزار فیشيوری گردند  است. در روش کتابخانهجمع

افالعات جمعمدارک، نشرنات و منابع مرتبط و در روش میدانی نیز با استفاد  از فرم مماحبه 

 يوری گردند  است.

محیط خارجی 

 صحنه نبرد()

 عوامل اجتماعی

 شناسایی تهدید

 شناسایی فرصت

 فناوری

 های سازمانیرده

 بازی جنگ

 های گرادفعالیت

 سیستم اطالعاتی 

 مدیریت  نظامی

محیط داخلی 

های عملکرد حوزه گراد آجا 

 گراد آجا

 های گراد در آجاویژگی

های روابط گراد با روش

گیری سازی و تصمیمتصمیم

های معیارها و اولویت

های عملکرد گراد حوزه

بازخورد  

بیرونی 

بازخورد 

 درونی

بازخورد 

بازخورد  درونی

 درونی
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 

ها و تعیین همبستگی متغیرها از روش تحقیق در عملیات استفاد  شد  است برای تحلیو داد  

و همبستگی منظور تعیین شدت اثر به هاينسازی های خبرگان و کمیجهت تحلیو پاسخکه 

 استفاد  شد  است. (132: 1332)اهغرزاد ، روش دنمانتوها از معیارها بر مؤیفه

گردند مماحبه با خبرگان بود. تالش محققین در نکی از مراحو دنگری که در انن پووهش دنبال 

مرتبط با هحنه  مسائوها انن است که روش گراد در حو مماحبه با خبرگان و تحلیو نظرات ين

بر همین اساس پس از انجام مماحبه . تحلیو عرار گیردنبرد در جنگ ينند  به روش دنمانتو مورد 

ها، تعیین شدت اثر معیارها بر مؤیفه منظوربهها سازی ينهای خبرگان و کمیجهت تحلیو پاسخ

ارائه گردند  است. برای تکمیو  5در جدول 1هامؤیفهمعیارهای مستخرجه از مماحبه و شدت 

شدت و اثر گراد و معیارها سؤال شد  هامؤیفهاز  هرکدامدر مورد  شوندگانمماحبهاز   5جدول

مجموع نظرهای  جهیدرنتسازی نظامی احما گردند گیری و تممی ها در تممی سپس معیارهای ين

در نظر  مؤیفهشدت  عنوانبه شد نییتعبا معیارهای  هامؤیفهاز  هرکدامدر مورد  شوندگانمماحبه

تعیین اثر متقابو گراد و معیار بر همدنگر در  عنوانبهنیز  شوندگانمماحبهگرفته شد و نظر اکثرنت 

 نظر گرفته شد  است.
  

                                                           
 و خبرگان بر آن موضوع است.  شوندگانمصاحبهو تائید  دیتأک: عبارت است میزان هامؤلفهشدت  1
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 مستخرجه از مماحبه با خبرگان هامؤیفهمعیار بندی و تعیین شدت   :1 جدول

 معیار مؤیفه ردنف
شدت 
 مؤیفه

اثر گراد بر 
 معیار

اثر معیار 
 بر گراد

1 
کلیات رد  

 سازمانی
 *** + 11 یریگ یتمممدنرنت نظامی و  1م
 *** + 3 یریگ یتممعملیاتی و  2م

 رد  ستادی 2
 *** + 3 یریگ یتمم 1م
 *** + 3 عملیاتی 2م

3 
اویونت 

 فعاییت گراد
 1م

تحقیقات، يموزش و يگاهی از 
 منطقه نبرد

3 + + 

 + + 4 ی و ساماندهیدهسازمان 2م

5 
اویونت 
ساختار 
 اجرانی

 + *** 13 سازمان ندادن در واحد اجرانی 1م

 + *** 5 سازمان ماترنسی 2م

4 
ساختار 
 مدنرنتی

 1م
شبکه محور)تهدند نا گراد 

 محور(
1 *** + 

 + *** 4 مدنرنت تمرکزی 2م

1 
بانک 

 افالعاتی
 + *** 4 تمرکزی مد گراد منطقه محور 1م
 + *** 5 ییر تمرکزی مد گراد تمرکزی 2م

 تهیه گردند.  M̂شدت روابط سیست  سنماترگیری دنمانتو مراحو تممی فی 

ی ين ماترنس شدت ریمعکوس گهای ماترنس شدت روابط سیست  و از درانه هرکدامبا دنبال کردن ضرب 

  یرمستقییيند. مجموع دنبایه نامحدود از اثرهای مستقی  و می به دست  یرمستقیینسبی از روابط مستقی  و 

 ی زنر است:اگونهبهاز عناهر بر نکدنگر 

2 3 1( )
... ; lim 0 ( )

t
t t

t

M I M M
S M M M M M S M I M

I M I M






           

 
 مجموع نک تماعد هندسی 

معیارها بیان  4تهیه گردند و در جدول  M̂شدت روابط سیست  سنماترگیری دنمانتو فی مراحو تممی 

 شد  است. 
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 بندی معیارها بر اساس نظر مماحبه شدگان با استفاد  از روش دنمانتوبندی اویونتجمع :2 جدول 

و  هامؤیفه

 معیارها

 اویونت
 اویونت و معیارها هامؤیفه اویونت و معیارها هامؤیفه

 گراد
1 

 اطالعاتیبانك 
3 

سازمان ندادن گراد در رده 
 اجرايی

13 

 کلیات سازمانی
2 

مديريت نظامی صحنه 
 نبرد

 سازمان ماتريسی 3
15 

 14 شبکه محور 3 عملیاتی 3 رده ستادی
های فعالیت
 گرادی

 مد تمرکزی 11 یریگمیتصم 5
11 

ساختار  اولويت
 اجرائی 

 11 تحقیقات و آموزشی 4
مد گراد بانك اطالعات تمرکزی 

 ایمنطقه
13 

ساختار 
 مديريتی

1 
ی بنمممممدتيممممماولو

 ی گراددهسازمان
12 

بانك اطالعات غیر تمرکزی مد 
 گراد تمرکزی

13 

انن يزمون   1اس.پی . اس افزارنرمرفتار همبستگی معیارها نشان داد  شود با استفاد  از  کهننابرای 

 بیان شد  است. 2نمودارانجام گرفت که در 

 
 I-Mاز مقادنر ونو  ماترنس  Screeنمودار  :2 نمودار

نمودار فوق بیانگر رفتار همبستگی معیارها در متغیرهای مسئله است. در رس  انن نمودار مقادنر 

اس پی اس استخراج و مقدار  افزارنرماز معیارها با استفاد  از  هرکدامدر  I-Mونو  ماترنس   

                                                           
1- SPSS 

181716151413121110987654321

Component Number

3.0
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انن نمودار  توجهعابونکته  کند.هورت نزویی افت میشد  با استخراج عوامو بهوارنانس توجیه 

انن است که گراد با بیشترنن مقدار ونو  )نسبت به وارنانس توجیه شد ( در حال حاضر کمترنن 

و همبستگی ين در سانر معیارها منحنی در  ریتأثهمبستگی را به خود اختماص داد  است ویی با 

نماند. مسطح شدن نمودار بیانگر انن شود که منحنی شروع به مسطح شدن مینقافی وهو می

 موضوع است که همبستگی معیارها بهبود پیدا نمود  است. 

مستقی   ریتأثاز معیارها نشان داد  شد. معیارهانی دارای  هرکدامدر ادامه، در ماترنس شدت مستقی  

روابط  کهينعملیاتی و مدنرنت تمرکزی  یهارد در ساختار گراد هستند. نظیر تشکیو گراد در 

های گیری نیز بر معیار تمرکزی رابطه مستقی  دارد. ویی معیارهای فعاییتمستقی  دارد نا تممی 

دهی روی ترتیب سازمان نیبه هماست.  اثریبمستقی   هورتبهگراد بر مدنرنت تمرکزی گراد 

 ریتأثاست و در ادامه شدت  اثرگذارت گراد تمرکزی های افالعاتی تمرکزی با رونکرد مدنرنبانک

 انن معیار بر معیار مدنرنت تمرکزی گراد نشان داد  شد  است. 

است که با استدالل مشابه   یرمستقییاگر روند تحلیو دنماتیو را ادامه نابد شدت ممکن از روابط 

2در روابط مستقی  از رابطه  1( )M I M  شود. در اننجا به علت فوالنی بودن محاسبه می

 شود(. ين در تحلیو انن مرحله انجام نمی ریتأثمحاسبات انن ماترنس و عدم 

تنظی   که انن جادول تحات عناوان مااترنس      نکدنگر  ترتیب نفوذ عناهر بر 1جدول تندرنهاو 

 شود.  نفوذ عناهر بر نکدنگر بیان می

 ماترنس ترتیب نفوذ عناهر بر همدنگر : 3 جدول

بر اساس بیشترنن مجموع 
 Jستونی

 شدنواععترتیب 
 عناهر

بر اساس بیشترنن مجموع 
 Rسطری

 شدنواععترتیب 
 عناهر

1,13132 15 1,3313 1 

1,3213 13 1,333 14 

1,32 13 1,3415 11 

1,533 11 1,3331 4 

1,54213 14 1,325 11 

151211 13 1,3113 3 

 15و13 1,243 12 1,3454

1,324 11 1,25111 5 

1,254 11 1,2134 1 

1,153 3 1,2133 3 
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ترتیب عناهری است که عوناً بر عناهر دنگر نفوذ دارند.  دهند نشانبیشترنن مجموع سطری 

شوند. ترتیب عناهری است که تحت نفوذ واعع می دهند نشانبیشترنن مجموع ستونی 

بر مجموعه سیست  است و  نفوذکنند در انن ماترنس گراد است که  نفوذکنند بیشترنن  بیترتننابه

 .باشدرا در سیست  دارا می یرننفوذپذبیشترنن   یریگ یتمم

سمازی و  تحقیق نقش و جايگماه گمروه آنمالیز دفماعی)گراد( در تصممیم      7در پاسخ به سؤال 

توان نقش و جانگاا  گاراد را چناین    می 1و 4با توجه به جدول  گیری آجا چگونه است؟ تصمیم

اسات کاه    نظاامی  ها و ابزارهای مدنرنت هحنه نبرد و حو مسائونکی از روشگراد بیان نمود که 

سازمان گراد دارای نک ونوگی خاص هدانت تمرکزی و اجرای ییار   شد انیبهای از جنبه هرکدام

گراد باند  نقش گرندعبارتبهخاهی است.  یدهسازماندهد که انن نوع عرار می مدنظرتمرکزی را 

ییر سلسله مراتبی بیشترنن عرابات و نزدنکای   های انسازم از انن میانباشد.  چندمنظور  نقشنک 

فرينناد  در  هاانی نقاش تواناد  مای  یدها سازمانانن نوع  گرندعبارتبههای گراد دارند را با فعاییت

بیان گردند را انجاد نماند.  ) بازی جنگ(1نموداردر  ها در محیط نظامی و بازی جنگگیریتممی 

بیان گردند کاه   گیری در ایگوهای مختلفتممی برای  یمؤثرگونه که در مبانی نظری عوامو همان

ها با اشار  باه مباانی   برخی از انن ونوگی کند.انن عوامو با رونکرد نظامی برای گراد نیز هدق می

 زنر است:   شرطبه گفتهشیپنظری 

تواناد از ایگاوی   و مای سیساتمی اسات    ویا وتحلهنا تجزو  یشناسا طیمحا فعاییت گراد مبتنای   -

برخاوردار   یشناسا طیمحا باند از ساختاری مبتنای بار    روننازاای تبعیت نماند. گزننهگیری تممی 

هاای  باشد ویی انن ساختار نباند دارای ثابتِ زمانی نا مکانی باشد، از فرف دنگر با توجه به جنباه 

 های متغیر باشد. تهدند محوری گراد انن ساختار باند دارای ظرفیت

است و انن مسئله در   دیتأکو  موردتوجهها ها عبو از گزننهارزشنیز « کینی»در تفکر ارزشی -

پذنری را گیری بیشترنن نفوذو تممی  نفوذکنند نشان داد  شد  است که گراد بیشترنن  1جدول 

 دارد. 

1,123 3 1,13344 3 

1,132 3 1,1513 11 

  1,1111 12 

  1,1155 13 

  1,13134 13 
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شود که در گیری مدنرنت اسالمی نیز انن مسئله دند  میاز نگا  دنگر نیز در ایگوی تممی  -

بیشترنن  عنوانبهدارد. بنابرانن نقش و جانگا  گراد  دیتأکها اثربخشی تممی ی گراد به نفوذکنندگ

سازی و پذنری نک نقش تممی های نفوذنکی از حوز  عنوانبهگیری بر تممی  نفوذکنند 

 گیری در جانگا  رد  فرماندهی و ستاد را دارد.تممی 

گیمری  سمازی و تصممیم  در پاسخ به سؤال دوم تحقیق، روابط بین گراد و ساختارهای تصمیم 

 تواند باشد؟آجا چگونه می

مدنرنت نوننی ساختار گراد نک رونکرد همرا  با ابزار  1در سؤال  شد ارائهبا توجه به پاسخ  -

 ای سنتی حو مسئلهو ابزاره سلسله مراتبی رونکردکه متفاوت از  است د نگرد معرفیدر گراد 

اعمال نقش سنتی مدنرنت، بیشتر نقش رابط و نمانندگی از جانب واحد  یجابهباشد انن مدنرنت 

های تخممی عضونت داشته و در موارد یزوم، به انجام متبوع را انفا کرد  و به نوبة خود در گرو 

 اعدام نماند. با استفاد  از ابزار بازی جنگ وظانف تخممی

دارد  1بعد از گراد بیشترنن نفوذ را بر سانر عناهر در جدول  ازیموردنای گسترش شبکه -

ی هاانوضعیت خودی و دشمن سازمان گراد را به سمت سازم خموصبهبنابرانن با توجه 

ها و سطوح عملیاتی گراد بانستی از فرنق ای خواهد کشاند و نیاز به پشتیبانی فنی از النهمنطقه

های الزم انجاد هماهنگی روننازاهای افالعاتی النه به النه هورت پذنرد هدانت تمرکزی و بانک

 رنپذامکانو برعراری ارتبافات سطح به سطح از فرنق ارتباط مستقی ، افقی و دوفرفه)متقابو( 

 محور  است شبکهمراتبی و های سازمانی  ییر سلسلهاست که انن ونوگی بیشتر در ساختار

های ساختار گرنز از بوروکراسی در انجاد نظام نونن مدنرنتی گرادی نکی دنگر از ضرورت -

ای شبکهسازمانی در گراد است. از فرفی علمرو روابط رسمی، عوانین و مقررات در ساختارهای 

ساختارهای  هورتبهو فعال نه  یررسمییو در مقابو جرنان ارتبافات  بسیار محدود است

موعت بیشترنن سه  را در کو سازمان  افتهنسازمانو  یررسمییهای تی  هورتبهمتداخو، بلکه 

از فرنق  شد  است اشار  1گونه که در جدول رسیدن به انن خواسته نیز همان کند.انفا می

 عابو تحقق است. محورمنطقهای و شبکهساختارهای 

 1افالعات تمرکزی برخوردار شد چون بر اساس جدول توان از نظام در سازمان گراد نمی -

ی را دارد بر همین رننفوذپذدر مقابو بیشترنن  روننازاکمترنن نفوذ را بر سانر عناهر دارند. 

معموالً انن ونوگی  ای سوق داد.منطقههای باال را به سمت مدنرنت رننفوذپذتوان اجزای اساس می
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 توانمراتبی و ساختارهای سازمانی عمودی جستجو کرد و می سلسلهتوان در ساختارهای را نمی 

 .جستجو نمود ییر تمرکزی ساختار  دربهترنن ساختار برخورداری از ونوگی مزبور را 

نن میزان اختیار در اختیارهای سیال و متغیر از دنگر ونوگی نظام ساختاری گراد است ا -

محور انن مراتبی و شبکهاست ویی در ساختار ییر سلسله شد ننتدوساختارهای عمودی کامالً 

گردد و با استفاد  از بازی جنگ و مدنرنت شبکه ونوگی تمرکزی و اختیار، در شبکه توزنع می

 گردد. وحدت و انسجام تممی  نیز حفظ می

گراد نیازمند گزار گراد است،  ریتأثهای و در اویونت 1جدول  4برای ساختار اجرانی که معیار  -

نیروی تخممی مبتکر و نويور بر اساس خمانص شخمیتی است که انن نیروی انسانی عامو 

های سازمان روننازاهای نونن علمی و فنی خواهد بود، با تهدندات و پدند  راستاه انجاد تغییر 

های کامالً نظامی و سلسله می نخواهند بود و برعکس سازمانکامالً علمی عادر به حو مسائو نظا

های متداخو نا حلقوی نیز مراتبی عادر به انجاد انن تغییرات نخواهند بود. از فرف دنگر سازمان

همرا  با  رمتمرکزییهای با ساخت سازمان روننازاپاشانند. شایود  فرماندهی و کنترل را از ه  می

گراد عادر است به  شبکه محور در  هورتبه ی در کلیه سطوح سازمانیگیری ییر تمرکزتممی 

 نیازهای سازمانی گراد يجا پاسخ دهد.

گیری آجما  سازی و تصمیمهای کاربردی گراد در تصمیمدر پاسخ به سؤال سوم مبنی بر حوزه

محوری دو رونکرد اساسای در گاراد اسات. انان دو رونکارد از       تیعابلتهدند محوری و کدامند؟

بار اسااس جادول    ی نظامی خواهناد باود.   هاانای اساس تحوالت در منطقه، فناوری و سازمجنبه

مجموع سطری گراد بیشترنن نفاوذ را دارد و بار اسااس مجماع ساتونی کاه باه ترتیاب          1شمار  

 که عبارتند از:ها، پذنریهای بیشترنن نفوذوز نفوذپذنری است. کارکردهای گراد عبارت است از ح

 (رننفوذپذساختار و سازمان)بیشترنن  -

 مدنرنت تمرکزی گراد هورتبهای( های افالعاتی ییر تمرکزی)منطقهبانک -

 ایهای افالعاتی تمرکزی و مدنرنت گراد منطقهبانک -

 مراتبیمدنرنت و فرماندهی تمرکزی ییر سلسله -

 محوری مدنرنت شبکه -

 تحقیقات و يموزش   -

 مدنرنت و فرماندهی هحنه نبرد -



 

 

 گیری ارتش جمهوری اسالمی انران سازی و تممی های عملکرد گراد در ساختار تممی حوز   111

همای عملکمرد گمراد در سماختارهای     و درنهايت در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق کمه حموزه  

با توجه به مطایعات منابع و ادبیات تحقیاق و همچناین   گیری آجا کدامند؟سازی و تصمیمتصمیم

هاای تبیاین شاد  ين    کارکردهاا و نقاش  ترنن حوز  عملکرد گراد در نظران مه مماحبه با هاحب

کارکرد بازی جنگ است. چون در ادبیات بازی جنگ ساختار مناسبی بارای کارکردهاای ناونن در    

 کارهای حو مسائو است.شناسی و يزمون را مطایعه محیط
 

  پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری-الف

توان شوندگان و مبانی نظری میمماحبهنامه، نظرات از تحلیو موضوعات موردبحث در پرسش

 چنین نتیجه گرفت که

                                           بررسی است رونکرد اول  گراد نک ابزار شاناختی                                  های درنافت شد ، سه رونکرد عابو    پاسخ .1

گااراد را در تهدندشناساای و       نظااران          يمااد ، هاااحب   عمااو      هااای بااه                       اساات. در حقیقاات در مماااحبه

دانند و در جزء بناد دنگار   و فراحان يجا میوتحلیو موجب بهبود سطح شناختی فرماندهان تجزنه

هاای رناضای را در بهباود ساطح شاناختی      ساازی و مادل  های بازی جناگ، شابیه  استفاد  از شیو 

 نمانند. فرماندهان و فراحان ارزنابی می
برداری دارد. برای تدونن و نا شناسی، هر ابزاری نیاز به نک روش بهر نگرش دوم روش .2

ها و سانر برداری الزم است که در ابتدا مقدورات، محدودنتبهر  نابی به انن روشدست
مالحظات محدودکنند  را موردمطایعه عرار داد  و به دنبال ين حدود و علمرو مؤثر کاربرد ين 

نظران با عبول شرانطی موافق رونکرد مطایعاتی و تحقیقات نظری گراد يجا ترسی  گردد. هاحب
نظرن انن عبول نا د شرانطی مخایف انن رونکرد بودند. هاحببودند و برخی از ينان باوجو

ترتیب نکی از مالحظات اننمخایفت مشروط را بیشتر ناشی عدم زنرساخت عنوان نمودند به
های مناسب است. در ادامه بحث در مورد شناسی مبتنی بر گراد زنرساختمحدودکنند  در روش

سازی، های شبیهتی و ستادی با استفاد  از شیو های عملیافرض شناسی رونکرد و يزمونروش
سازی رناضی و بازی جنگ موافق و برخی  با عبول شرانطی موافق و نفراتی ه  باوجود مدل

نظران بیشتر به شرانطی مخایف بودند. انن توزنع بیانگر انن نکته است که در انن رونکرد هاحب
نه عملیاتی گراد از اهمیت بیشتری برخوردار است. رو روهای عملیاتی گراد توجه دارند ازاننجنبه

تعیین علمرو گراد و تعیین مالحظات محدودکنند  گراد نیز  در مماحبه مطرح گردند و ين  
نظران عرار گرفت که انن تائید به انن موضوع دالیت های ترکیبی است که مورد تائید هاحبروش
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وتحلیو يجا را پر نماند. های ذهنی تجزنهروش تواند خألهایهای ترکیبی گراد میدارد که روش 
که هرکدام از شناسی از دندگا  دنگری نیز به موردبحث و نظرسنجی عرار گرفت و اننروش
نظران به ترتیب، کارانی  ها با توجه به اهمیت و رونکرد چه کارانی خواهد داشت. که هاحبروش

( 5هورت خاص( وضعیت)افالعات به سازی( روش مدل3سازی ( روش شبیه2(روش ترکیبی 1
 روش بازی جنگ بیان نمودند.

های گذشته، حال و ينند  است. هر روشی نگرش سوم همپاسازی گراد در عرهه جنگ .3
تواند بر شدت و نا کاهش ين محاسن و ها میدارای محاسن و  معانبی است که ترکیب انن روش
قیقت نگا  جدندی به چرخه وضعیت شد  معانب تأثیر داشته باشد. در همپاسازی گراد در ح

است. علو ظهور و سقوط چرخه و تکامو نا انقراض ين از گذشته موردبررسی و در ينند  
هانی که تاکنون از تحقیق و توسعه در شود. انن همپاسازی در کنار استفاد  از روشگیری مینتیجه

 شود. وتحلیو به مسئله همپاسازی پرداخته میخود روش تجزنه

 :نظران نظامی نیز و از نگا  هاحب

های عمد  منطقه نبرد ترتیب بیشترنن نفوذکنند  و تأثیر گراد در يجا توسط ستاد و نگاناننبه .1
خواهد بود نفوذکنند  بر مجموعه سیست  است و روابط ستادی در يجا بیشترنن تأثیر از گراد را 

باشد. و با همین روش نتیجه دارا میخواهد گرفت و عنوان بیشترنن تحت نفوذ را در سیست  
های عمد  منطقه نبرد بیشتر و نفوذکنند  بر ساختار مناسب گراد يجا  شود تأثیر ستاد و نگانمی

تحت نفوذ و تحول را در انن ساختار  بندی بیشترننشبکهدر سطح کو يجا و ستاد نیروها است و 
 باشد. دارا می

های افالعاتی خواهد داشت. بانک افالعاتی ییر بانکمدنرنت گراد بیشترنن تأثیر را بر  .2
های افالعاتی گراد به همرا  خواهد داشت و با نظر اکثر تمرکزی بیشترنن نفوذ را در ساختار بانک

شوندگان با رعانت امنیت در جابجانی، پردازش، نگاهداری، انتقال و برخورداری از مماحبه
 خواهد نافت.انن امر تحقق   1گذاری افالعاتاشتراک

ترنن مباحث در انن تحقیق است. در انن مدنرنت و فرماندهی شبکه محور ازجمله پیچید   .3
های موردنظر خود مدنرنت خاهی را مطرح نمودند شوندگان با توجه به اویونتخموص مماحبه

بر وتحلیو مدنرنت تمرکزی و منطقه محور گراد بیشترنن تأثیر را که با استفاد  از روش تجزنه
 ساختار گراد يجا خواهد داشت.

وتحلیو و حو مسائو نظامی و افالعات را در گراد تأثیر تجزنه نظران روشبر اساس نظر هاحب
رنزی خطی و ییرخطی را بر ساختار يجا بیشتر سازی، بازی جنگ و برنامههای شبیهترکیب روش

                                                           
1- sharing 
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های عملیاتی ترنن نفوذپذنر نیز نگانعنوان نفوذکنند  در ساختار گراد يجا بیان گردند و بیشو به
 مستقر در منطقه نبرد محاسبه گردند. 

 : هاپیشنهاد -ب

نا شد  های رناپی بسازی بر پانه روشعمی گیری و تهای نونن تممی از ينجانی که امروز  روش

حقیق های کاريمدی شد  است و ينچه در انن تبینیاست که عالو  بر دعت و سرعت موجب پیش

گردد:ين پرداخته شد  است و نتانج حاهو پیشنهادهای زنر بیان می به  

ای عنوان مراکز مشااور  بهتار منسج  و هماهنگ و نکپارچه گراد در نیروهای مسلّح و يجا ساخ -1

 و تاکتیکی باشند.  سطح راهبردی،عملیاتیمراکز عادر به حو مسائو در سهنار بنا شود و انن و تقسی 

نیروهای انسانی مورد نیاز مستلزم برخورداری از يموزش و تربیت و تفکر گرانای اسات.   تأمین  -2

شاد ،  از انن رو برای رسیدن به نیاروی انساانی کاريماد در جهات تحقاق نتاانج پووهشای انجاام        

 های يموزشی متناسب با نتانج تحقیق به مورد اجراء گذاشت.دور 

هاای متناساب   ناماه مورد نیازند وجود اسناد در يئاین  سازیاستفاد  از روش هیا گراد در تممی  -3

  های الزم تبیین گردد. نامهخموص تحقیقات الزم انجام و يئینرو الزم است درانناست از انن
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