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طراحی الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران
حسين شکوهي 1،ناصر بهلولي
تاريخ دريافت1396/02/03 :
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تاريخ پذيرش1396/08/28 :

چکیده
ماهیت جنگ نیز همپای تحوالت بنیادی در ساير پديدههاای اجتماای

فرهنیا ا اصتداادی سیاسا

توأمان در حال دگرگون هست .اين دگرگون گاه در صالب بسط توسعه مفااهی صادي جناگ ساازگار
ساختن آنها با شرايط جديد گاه در چارچوب نظريات جديد به جاود آماده اسات .ماهیات تاديادات
نوين جنگهای آينده ايجاب م نمايد که نیر های مسلح کشورها به فکر ساازماندها
جنییدن به شکل گر ه

طار ريازی

مشترک در صالب نیر ی مشترک باشند تا با ايجاد ه افزايا بیشاتر باه نیازهاای

صحنههای جنگهای آينده بهدرست پاسخ دهند .پژ هش حاضر با هدف ارائه الیوی بوم تشاکیل نیار ی
مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا به رشته تحرير درآمده است .نوع تحقیق کااربردی توساعهای اسات از
حیث ماهیت ر شا توصایف  -تحلیل به شمار م آيد .در اين پژ هش برای تحلیل دادهها اطالیاات
آماری جمعآ ری شده از تلفیق د ر ش ترکیبا باا آمیهتاه اساتفاده شاده اسات در آخار نیاز الیاوی
طراح شده به ر ش دلف در جامعه خبره تحقیق به آزمون راست سنج صرار گرفتاه اسات .از نتااي باه
دست آمده در اين تحقیق م توان به ابعادا مولفهها شاخصهای مهتلف رابطه بین آنها اشاره نمود کاه
الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا را شکل م دهند.
کلید واژهها :نیر های مسلحا طراح الیوا نیر ی مشترکا نیر های مسلح ج.ا.ا.

 1اساااتاديار دانشااایاه پژ هشااایاه

یاااال

دفااااع

(رايانامه)Hossein40_shokohi@yahoo.com:
 2دانش آموخته د ره د م یملیات مشترک مرکب دافوس آجا

ملااا

تحقیقاااات راهباااردی نويسااانده مسااا ول
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مقدمه
جنگ پديدهای ما
صوع آن

سرنوشتساز در جوامع انسان استا بنابراين انديشیدن برای جنگ صبل از

یبرت گرفتن از جنگهای چند دهه گذشته برای موفقیت در محیط جنگهای آينده

امری معقول از ضر ريات انديشه فلسف نیر های مسلح يک کشور بهحساب م آيد .جنگهای
دهه گذشته ساختاری متفا ت با حال داشتهاند بهطوریکه با توسعه بهکارگیری مفاهی مشترک
درک متقابل یناصر مهتلف شرکتکننده از ساير نیر ها در صالب نیر ی مشترک انجامگرفته
نتاي صابلتأمل ه داشتهاند .بد نشک با اصدام مشترک سازمانيافته هماهنگ کلیه نیر هاست که
تمامیت

م توان انتظار داشت يک ارتش به رسالت سرنوشتساز خود برای دفاع از استقالل
ارض کشور جامه یمل بپوشاند (آيیننامه یملیات مشترک مرکب -3-01-3ما.)7 :1383
بهنظر م رسد با ادامه تاديدات نظام یلیه کشور جماوری اسالم ايرانا تفکر
مطالعه نمونههاي

انديشیدن

از ساختار نیر های مشترک ساير کشورهای دنیا که تجربیات مناسب در

خدوص تشکیل ایزام نیر های نظام به ساير نقاط دنیا در صالب نیر ی مشترک داشتهاند گام
مؤثر درباره چارهانديش

برای مقابله با تاديدات آينده بوده

يک نوع آيندهپژ ه

مباحث نظام محسوب م شود .اين نوع مطالعه م تواند زمینههای فکری
چیونی تشکیل نیر ی مشترک بوم در نیر های مسلح ج.ا.ا را ايجاد کرده

در حوزه

مطالعات در مورد
ابعادا مؤلفهها

شاخصهای مستهرجه از نمونههای ارائهشده ساير کشورها را مشهص نمايد تا در صورت
اصتضای شرايطا اخذ تدمی های نظام را تسایل
ساختار

آمادگ نظام ايجاد نمايد .مطالعه

بررس

سازمان ارتشهای پیشرفته دنیا مشهص م کند که ر يکرد غالب آنها به تشکیل

نیر های مشترک

يا ر یآ ردن به یملیات نظام مشترک در ابعاد آفندی

مسلماً اين ر يکرد در راستای دکترينهای نظام

آنان

پدافندی است.

متناسب با نیازمندیها

مطالبات

محیطهای نظام هر کشور بدست آمده است.
با توجه به اهمیت موصعیت ژئوپلیتیک جماوری اسالم ايران در منطقها برای حفظ استقالل کشور
که در زمانهای گذشته همواره مورد تاديد کشورهای بییانه صرار داشته در آينده نیز ممکن است
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مورد تاديد صرار گیرد

نظر به اينکه تقريباً همه رزمايشهاي که در سه دهه اخیر بعد از جنگ

تحمیل یراق یلیه ايران توسط نیر های مسلح ج.ا.ا انجامگرفته از نوع یملیات مشترک بوده ل

مس له اصل بوده

تالش محققین در راستای دست يافتن به چنین الیوي با توجه به نمونههای

ارائهشده توسط ساير کشورها صورت گرفته است.
فقدان الیوی تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح جماوری اسالم
نمونههای کشورهای ديیرا کارشناسان

ايران با توجه به

فرماندهان نظام نیر های مسلح ج.ا.ا را به انديشیدن

الیو گرفتن برای تشکیل نیر ی مشترک بوم

در حال

آينده اداشته استا محقق در اين

پژ هش پس از مطالعه بنیانهای نظری الزم در مورد نمونههای ساير کشورها نسبت به ارائه الیوی
بوم نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا مبتن بر ر شهای یلم مطالعه متناسب با موصعیت
ژئوپلیتیک کشور جماوری اسالم ايران مهتدات نیر های مسلح اصدام م نمايند تا ضمن پاسخ
دادن به دغدغه مس والن نظام در مورد تشکیل نیر ی مشترک بوم در نیر های مسلح ج.ا.ا به
اخذ تدمیمات اساس در اين خدوص کمک گردد در خدوص تأمین امنیت مل

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

فرمانده

نیر ی مشترک تشکیل نشده استا فقدان الیوی بوم

برای تشکیل نیر ی مشترک

حفظ منافع

مل تدمی سازی شود .بدينسبب پژ هش حاضر سع در پاسخ به سوالهای ذيل دارد:
سوال اصل « :الیوی بوم نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.اا با توجه به نمونههای ارائهشده
توسط کشورهای ديیر چیست؟»
سوالهای فری
« -ابعادا مؤلفهها

شاخصهای تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا با توجه به

نمونههای ارائهشده کدماند؟»؛
 «رابطه بین ابعادا مؤلفهها شاخصهای تشکیل نیر ی مشترک با توجه به نمونههای ارائهشدهچیست؟».
همچنین در خدوص اهمیت تحقیق م توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 -آمادگ های الزم برای طر ريزیهای احتمال

در برابر تاديدات آينده با ر يکردها

يژگ های جنگهای آينده به دست خواهد آمد.
 امکان برنامهريزیهای مناسب جات بهکارگیری مؤثر نیر های مسلح در برابر تاديداتجنگهای آينده را فراه خواهد آ رد به ر شمندی تبیین فرآيندها کمک خواهد نمود.
 بایث ه افزاي ظرفیتهای نیر های مسلح در محیط جنگهای آينده م گردد. الیوی بوم را به نیر های مسلح ارائه خواهد کرد تا فرماندهتاديدات به ساولت انجام شود.

هدايت نیر ها را در مقابله با
9

فدلنامه یلم پژ هش مطالعات مديريت راهبردی دفاع مل ا سال د ما شماره 6ا تابستان 1397

 طول خط فرمان در نیر های مسلح را در شرايط بحران به حداصل کاهش م دهد. صدرت تدمی گیری درنتیجه سریت یکسالعمل در برابر تاديدات آينده افزايش م يابد.در خدوص ضر رت تحقیق نیز م توان گفت:
 موجب غافلگیری به همراه ضعف در تدمی گیری بهموصع در پاسخ به تاديدات آينده خواهدشد.
 تفکری هدفمند ر شن در خدوص نحوه اکنش نظام نیر های مسلح در برابر تاديداتحاصل نیرديده برنامهريزیهای مناسب جات بهکارگیری مؤثر نیر ها میسر نهواهد گرديد.
 -نیر های مسلح به نیر ی اکنش

فاصد ابتکار یمل تبديلشده

دشمن در تحقق اهداف

خودا آزادی یمل فرا ان خواهد داشت.
 بایث اگراي ظرفیتهای نیر های مسلح در یملیات آينده خواهد گرديد. -سازمانده ا فرمانده

هدايت نیر ها در مقابله با تاديدات با مشکل مواجه خواهد شد.

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
تعاریف و مفاهیم

 -نیروی مشترک :نیر ي از یناصر یمده د نیر

بیشتر تشکیل

تحت نظر يک فرمانده احد

که مجاز به ایمال فرمانده یملیات يا کنترل یملیات استا یمل خواهند کرد (باصریا .)5 :1393
 -فرماندهی :اختیارات است که به يک فرد جات هدايتا هماهنی

کنترل نیر های نظام داده

م شود (صلحجوا .)1384
 -فرماندهی مشترک :فرمانده مشترک يک سازمان فرمانده است با مأموريت کل

مدا م که

یناصر یمده اگذاری از د نیر ی مهتلف يا بیشتر تحت امر يک فرمانده احد تشکیل م شود
(باصریا .)5 :1393
 -سازماندهی :هماهنگسازی نیر ها

ديیر یوامل برای اجرای مأموريتها بهگونهای که

فعالیتهای مجمویه در زمان کوتاه با صرف امکانات کمتر به بازده بیشتر منتا شوند (دفتر
اژهگزين نظام ستاد کل نیر های مسلحا .)251 :1392
 -عملیات مشترک :یملیات است که توسط د نیر يا بیشتر (نیر ی زمین ا هواي

درياي ) از

نیر های مسلح يک کشور اجرا م گردد (رستم ا.)593:1378
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 -ساختار سازمانی :چارچوب که سازمان بر اساس آن بنا م شودکه شامل مشهدههاي از صبیل

سطو سلسله مراتبا خطوط فرمانده

 برآورد وضعیت فرماندهی :تعیین باترين راهکار برای اجرای يک ماموريت (بهتیاریا.)67:1371 پشتیبانی :پشتیبان یبارت است از یمل يک نیر ا بر طبق يک دستورالعمل که نیر ي ديیر راکمکا حمايتا کامل يا نیاداری م کند (انتشارات دافوسا .)24 :1390
 -طرحریزی :فعالیت

است که در ن سلسلهمراتب فرمانده

سازمان تا فرماندهان رزم (یملیات ) ادامه دارد
سازمان

از فرمانده یال

صورت گرفته

سلسله اصدامات که برای انجام يک فعالیت

يا یملیات نظام بايد انجام شود را مشهص م سازد (باصریا .)2-3 :1393

 طرحریزی مشترک :یبارت است از يک ر ش ستادی مشترک هماهنگ شده که يک فرماندهبهمنظور تعیین باترين شیوه برای انجام تکالیف محوله هدايت اصدامات الزم برای انجام مأموريت
خودا بهکار م گیرد (انتشارات دافوسا .)48 :1390
 فرماندهی و کنترل :هدفياب ا پر رشهماهنی

کنترل یملیات .فرمانده

انتشار اخبار توسط فرمانده در طر ريزیا هدايتا
کنترل د

اژه مترادف هستندا اصوالً فرمانده بد ن

کنترل امکانپذير نیست .به بیان ديیرا سازمان دادن کارکنانا امکانات
تجزيه

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

ر ابط است (ثر ت

مظلوما.)32:1389

تحلیل اطالیات برای طر ريزیا هدايت

سايل با بارهگیری از

کنترل یملیات را فرمانده

کنترل گويند

(رستم ا .)617 :1387
 لجستیک :یبارت است از کلیه فعالیتهای مربوط به آمادا ترابریا تعمیربستری کردن کارکنانا خدمات ساختمان

نیاداریا تهلیه

امور کارگری .لجستیک شامل طر ريزی (تعیین

نیازمندیها) همچنین اجرا است (همان.)692 :
 مأموریت :بیان کوتاه ر شن از کاری است که يیان بايد انجام دهد .مأموريت شامل آن دستهظايف است که توسط صرارگاه ردهباالتر صراحتاً بیانشده همچنین ظايف که از تجزيه تحلیل
مأموريت استنتاج گرديده است (همان.)710 :
 اهداف ملی :يک تدور آرمانگرايانه است که د لتها برای رسیدن به آنها از ابزارهای متفا تنظیر اراده صدرت مل در چارچوب منافع د لتها بهکار م گیرند (سیفزادها.)251:1381
 منافع ملی :اشاره به هدفهای ا لیه دارد که مردم د لت درصدد حفظ تحدیل آن در صحنۀبینالملل هستند (طلوی ا.)843:1377
 تهدید :بیان ابراز صدد آسیب رساندنا نابود يا تنبیه کردن ديیران از ر ی انتقام يا اریاب است(یبدهللخان ا.)22:1386
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مطالعه تطبیقی الگوی نیروهای مشترک چند کشور دنیا

مطالعه تطبیق الیوی نیر های مشترک کشورهای آمريکاا انیلستانا چین یمان در جدا ل ذيال
ارائه م گردند:
جدول  .1ابعاد ،مولفهها و شاخصهای تشکیل نیروی مشترک ارتش آمریکا
ردیف

ابعاد

1

مأموريت

2

فرمانده

شاخصها

مؤلفهها
اصول

راهبردیا یملیات ا تاکتیک

اهداف

يکپارچی همه صابلیتهای نظام ا د لت

دامنه

سرزمین اصل ا منافع آمريکا در سطح جاان

نوع

فرمانده کاملا فرمانده یملیات ا کنترل یملیات

ستاد

ستاد مشترکا ستاد شهد ا ستاد تقويتشدها ستاد يژه

ساختار

غیرد لت

فرمانده مشترکا فرمانده مشترک تاابعا فرماناده خااصا
گر ه رزم مشترک

سازمانده

منطقه یملیات مشترکا منطقه یملیاات
منطقه یملیات

ياژه مشاترکا منطقاه

یملیات یقبه مشترکا منطقه یملیات هدف آبخااک ا منطقاه
یملیات موردیالصه

اصول پايه
ا لیه

تعیین ظائفا تعیین اهدافا هدايت آمرانها آماوزش مشاترکا
پشتیبان ضر ریا سازمانده

بهکارگیری نیر ها

ایمال يا اگاذاری کنتارل یملیاات ا تااکتیک
3

اختیار فرمانده
(حد د اختیارات)

ايجااد ر اباط

پشتیبان ا ایمال اختیاار صاد ر فرماان مساتقی بارای ماوارد
اختیارات
هدايت

پشتیبان ا تعیین ابالغ سلسلهمراتب فرماناده باه فرمانادهان
زيردستا اساتفاده از نیر هاای تحات امارا همااهنی

کنترل

جوانب مديريت ا هماهنی باا سااير فرمانادهانا آژاناس هاای
د لت
نیر

غیرد لت ا تایه فرمت يکپارچهی نیر هاای جنیا در
خطوط یملیات

جدول  .2ابعاد ،مؤلفه و شاخصهای تشکیل نیروی مشترک انگلستان
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ردیف

ابعاد

1

مأموريت

تائیاد

مؤلفه
اصول (ر ش نوع)
دامنه

شاخص
راهبردیا یملیات ا تاکتیک
منطقهای /سرزمین ا فرا منطقهای /منافع

مؤلفه
اهداف

2

ساختار سازمان
فرمانده

ارتقاء توان رزم ا منافع مل

ساختار سازمان

زمان جنگ (رزم ) شرايط بحران ا زمان صلح

ستاد فرمانده

کاملا یملیات

نوع فرمانده

مشترکا مشترک تابع
مشترکا يیانه

نوع ستاد
اصول کل فرمانده
3

فرمانده

کنترل

ساختار فرمانده
ابزار فرمانده

4

اختیارات

5

صلمر

6

لجستیک

کنترل
کنترل
کنترل

کنترل

اختیارات فرمانده

مديريت اطالیاتا ارتباطات
تمرکزیا غیرمتمرکزی
ابزار فرمانده ا ابزار کنترل

نیر ها

اگذاریا تهدیصيافته

منابع

اگذاریا تهدیصيافته

طر ريزی

در شاارايط صاالح یااادیا در شاارايط جنااگ
بحران

صحنه یملیات

منطقهایا فرامنطقهای

منطقه یملیات

منطقه یملیات يژها منطقه یملیات یموم

صحنه نبرد
احد (مستقل) مشترک

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

ردیف

ابعاد

شاخص

زمین ا هواي
رزم

فضاي ا درياي

دفای ا غیر رزم

همیان

جدول  .3ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تشکیل نیروی مشترک ارتش جمهوری خلق چین
ردیف

ابعاد

مؤلفه

شاخص

1

ماموریت

نوع

تاکتیک ا لشکری

2

فرمانده نیر ی مشترک
اختیارات

خدوصیات یملیات
مشترک
نیر های اگذاری
فرمانده مشترک

3

نوع فرمانده

یملیات مشترک مرکب
سلسلهمراتب نیر های
مأموريت مشترک

سریت اکنش نیر هاا بابود صابلیتهای تااجم
نیر های متنوعا فضاهای جند بعدیا تحرکات متنوعا
فرمانده

هدايت پیچیده

هماهنی طبقهبندیشدها تقسی

اگذاری

یلوم پیشرفته مشترکا یملیات سريعا ارتباطات
انتقال سريع اطالیاتا ارتقاء کیفیت اشتراک اطالیات
یملیات ترکیب ا هماهنی نبرد مشترک نیر ها
تاکتیک مشترکا تکمس ولیت
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ردیف

ابعاد

4

ساختار سازمان

مؤلفه

شاخص

مرحله انتقال یملیات

یملیات مشترک ترکیب ا نیر های نظام مدرنا
جنگهای تحت شرايط اطالیات

مشترک

سازمانده مشترکا فرماندهان صحنه نبردا سیست

ساختار فرمانده مشترک

اطالیات فرمانده
فرمانده مرکزیا نظارت بر برنامههای یملیات

ترکیب ستاد

تواناي هاي نیر ی مشترک رزم ا تواناي های نیر ی

بهکارگیری نیر های
مشترک
5

صلمر فرمانده
نیر های مشترک
کنترل

6

فرمانده
نیر های مشترک
چین C4I

مشترک تاکتیک

منطقه یملیات نیر ی

يکپارچی تمرکزا نیر بهش ا صلمر داخل

مشترک

محد ده یملیات نیر ی مشترک
ارتقاء فنا ری اطالیات
کامپیوتر اطالیات
افزايش تواناي پشتیبان

7

آموزش

هماهنی باترا فرمانده خودکارا ساختار
مؤثرترسامانههایCUI
شبیهسازی یملیات ا برنامهريزی کامپیوتری
سیست  CUIتاکتیک خودکار
تحرکات منطقهایا آزمايش مسیرهای جادهایا ريل

مأموريت
افزايش هماهنی بین
نیر های مشترک

هواي
ارتباطات شبکهایا فنّا ری اطالیاتا آتش نظام

جدول  .4ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تشکیل نیروی مشترک ارتش عمان
ردیف

ابعاد

1

مأموريت

2

نوع فرمانده

مؤلفهها
یملیات دفای ا یملیات تااجم
یملیات مشترک با پلیس
یملیات مشترک کنترل بحران
نوع

شاخصها
یملیات در یمقا یملیاات نزدياکا یملیاات در
منطقه یقبا یملیات در یمقا یملیاات نزدياکا
یملیات در منطقه یقب
فرمانااده کاماالا فرمانااده یملیااات ا کنتاارل
یملیات
تعیین موضع سیاس ا تعیاین اهاداف اساتراتژيک

سطح استراتژيک
3

14

فرمانده
کنترل

نظام ا تهدیص مناابع نیار ا تعیاین پشاتیبان

سطح یملیات

نظام ا تعیین محد ديت های سیاس يا صانون در

سطح اجراي

بااهکااارگیری نیاار ی نظااام ا مشااهص نمااودن
فرمانااده

کنتاارلا تعیااین ترتیااب اصااداماتا

صلمر

یملیات در محد ده مرز

فرمانده

یملیات خارج بر اساس پیمان

تهدیص نیر

منابعا تعیاین ا لويات پشاتیبان ا

تعیین مأموريت نیر های تحت امرا برنامه ريازی
اجرای یملیاتا پیشبینا

آماادهساازی موضاع

اجراي ا صد ر فرمان یملیات ابالغ به نیر ها
4

هااواي ا درياااي ا هااواي – زمینا ا

هااواي -

درياي  -زمین
فرمانده

کنترل یملیات ا سازمانده

تعیاین

مأموريتا تعیین مأموريت مس ولیت فرمانادهانا
5

حد د
اختیارات

اختیارات پايه
اختیارات اساس

تعیین سامانه ارتباط با فرماندهانا تعیین برناماههاا
نقشههای جايیزين اضطراریا تعیاین ساامانه
لجسااتیکا تعیااین سااامانه جمااعآ ری اخبااار

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

ردیف

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

اطالیااتا اشااراف باار یملیااات جاااری در تمااام
مواضعا پیشبین مأموريت بعد از بحران
فرمانده کل نیر های سلطنت
6

سازمانده

7

لجستیک

8

برنامهريزی

یمانا رئیس ستادا فرمانده نیر ی
مشترک
لجستیک يیانه
لجستیک مشترک

مديريت یملیاتا ماديريت حفاظات اطالیااتا
مديريت یقیدت
د رانديش ا نظام صابلیت تطابقا هماهنی
هدف مل ا خطوط تأثیرا ترتیب توال اصادامات

یامل برنامهريزی

پیشبین شدها صفه یملیات ا نقطه ا ج تحول

اصول برنامهريزی

ا امر فرمانده کلا انعطااف پاذيریا اصاعبینا ا
شناخت نظام تهدد

مشترکا هنر یملیات

ابتکارات تشکیل نیروی مشترک در ارتش چند کشور دنیا

امر زه کشورهای پیشرفته راجع به يک «فضای جنی » چند بعدی متحد فکر کرده یمل م نمايند در
همین راستا تعدادی از ابتکارات مشترک ما انجامشده توسط ارتش برخ از اين کشورها در سالهای
اخیر به شر زير برشماری م شوند:
 مأموريت اين نیر ی مشترک ه برمبنای منطقه ه بر مبنای ظیفه هستا اين نیر ی مشترک بهینوان نیر ی اصل جات مقابله با هرگونه اصدام نظام ا به همراه یناصر فرمانده
با هرگونه تاديدات طراح شده است.

کنترل جات مقابله

15

فدلنامه یلم پژ هش مطالعات مديريت راهبردی دفاع مل ا سال د ما شماره 6ا تابستان 1397

 -تشکیل نیر ی مشترک حام امنیت مل

زيرساخت در توسعه اصتدادی سیاس کشور است.

 تشکیل فرمانده های مشترک متناسب با تاديدات بهصورت موصت کارسازتر از تشکیل فرماندهدائ خواهد بود اگر نیر ی مشترک با حضور کارکنان نیر های زمین ا هواي ا درياي

صرارگاه پدافند

هواي بهصورت نیر ی اکنش سريع تشکیل گردد مناسب خواهد بود.
 -در یملیات آينده هیچ نیر ي بهتنااي موفق نهواهد شد

به یلت پیشرفت تجایزات

فنّا ری

ضر رت ايجاد نیر ی مشترک يک مس له اجتنابناپذير است.
اجرای یملیات توسط نیر ی مشترک تجربه نوپاي است لذا طراح الیو فعالً بهصورت موصتطراح م شود در رزمايشها مأموريتها مورد آزمايش صرار م گیرد بعد از رفع معايبا الیوی
دائم آن طراح م گردد .بهنظر م رسد لز م به دائم بودن آن نیست چرا که یل رغ محاسن
زيادی که داردا مشکالت خاص خود را خواهد داشت که درمجموع مقر نبهصرفه نیست (مطالعات
گر ه د ره د ما .)168 :1395
روش شناسی تحقیق
نوع تحقیق کاربردی توسعهای است از حیث ماهیت ر ش توصایف با ر يکرد تحلیال محتاوا
بهشمار م ر د.
جامعه آماری خبرگی :شامل خبرگانا صاحبنظران نظام

شاغل يا بازنشسته

متهدص در

طر ريزی یملیات مشترکا استادان دانشیاههای نیر های مسلحا فرماندهان مس ولین سازمانهای
نیر های مسلح زارت دفاع

پشتیبان نیر های مسلح که با مباحث مربوط به یملیات مشترک

محیط جنگهای آينده آشنا بوده دارای سابقه تددی مشاغل راهبردی باشند حداصل به مدت 20
سال در نیر های مسلح دارای سابقه خدمت بودهاند .با توجه به شناخت محققین

بنا به بررس

انجامشده انتهاب هدفمند صضا ت تعداد اين جامعه  17نفر برآ رد گرديد که در مرحلهی مطالعات
تطبیق برای تعیین ابعادا مؤلفهها

شاخصهای الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک

جمعآ ری اطالیات تحلیلهای کم

در مراحل

کیف با اجرای مداحبه حضوری از نظرات آنان برای باال

بردن ایتبار ر اي تحقیق استفاده گرديد.
همچنین جامعهی آماری کل
نیر های مسلح
16

شامل خبرگانا صاحبنظرانا فرماندهان

استادان دانشیاههای

دانشآموختیان د ره فرمانده یملیات مشترک م باشد که خدوصیات نظیر

آشناي به مباحث مربوط به یملیات مشترک محیط جنگهای آيندها سابقه تددی مشاغل راهبردی

نظرات ايشان در جمعآ ری اطالیات الزم درباره متغیرهای موضوع تحقیقا شناخت ابعادا مؤلفهها
تشکیل نیر ی مشترک همچنین پااليش یوامل

شاخصهای الیوی بوم

شاخصهای

گردآ ریشده از مدلها الیوهای مطالعه شده انجام ارزياب های کم به کمک پرسشنامه بود که
به یلت کمبود ادبیات

يا جوابگو نبودن آن در اين زمینه استفاده از نظرات صاحبنظران مفید

هست .برابر بررس های بهیملآمده تعداد کل اين جامعه آماری  280نفر برآ رد شد.
نمونه آماری :ازآنجا که جامعه آماری تحقیق متشکل از طبقات يا خوشههای مهتلف استا برای
انتهاب ایضای نمونهی آماریا بهنحوی که معرف جامعه آماری باشد نمونهگیری بهصورت هدفمند
صضا ت به ر ش خوشهای برابر جد ل شماره  5انجام گرديد.
ر ش نمونهگیری هدفمند در شرايط انتهاب گرديد که ضعیت زير جود داشتا چنین ضعیت

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

طر ريزی

انجام یملیات مشترک را دارا م باشند .دلیل انتهاب اين جامعه آماری استفاده از

در پژ هش حاضر نیز مدداق دارد:
بر اساس ضر رت

بر مبنای شناخت صبل يا باهدف خاصا نظرات يا خدوصیات برخ افراد

جامعه ما باشد.
در پاسخ به اين سؤال که آيا نمونها نماينده جامعه هست يا خیرا صرفاً شناخت محقق

همکاران

ی مالک یمل اصع شود.
حاصل تحقیقا با احتیاط مشر ط به جامعهی آماری تعمی داده شود.
جدول  .5جامعه آماری کلی
جامعهی آماری

حجم جامعه

حجم نمونه

ستاد کل نیر های مسلح

10

4

ستاد فرمانده اجا سپاه

10

4

اساتید دانشیاههای نیر های مسلح

10

4

مراکز مطالعات راهبردی سازمانها

10

4

نیر های تابعه اجا

100

24

نیر های تابعه سپاه

100

24

صرارگاه پدافند هواي خات االنبیاء (ص)

40

8

کل

280

72

در اين پژ هش برای جمعآ ری اطالیات مورد نیاز تحقیق از ر شهای مطالعات کتابهانهای
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ر ش میدان استفاده شده است.

 -روایی پرسشنامه :منظور از ر اي اين است که مقیاس

محتوای ابزار يا سؤاالت مندرج در

ابزارا دصیقاً موضوع متغیرهای مورد مطالعه را بسنجد؛ بدينمعن که ه دادههای گردآ ری شده
از طريق ابزارا مازاد بر نیاز تحقیق نباشد

ه اينکه بهش از دادههای مورد نیاز در رابطه با

سنجش متغیرهاا حذف نشده باشد (حافظنیاا  .)155 :1385به سیله طر پرسشهای درست
بد ن اباام که جنبه یلم هدف تحقیق را تأمین کردا بهصورت کامالً تهدد طراح

مستقیماً

نتاي حاصل از آزمون یمل مدنظر صرار گرفت .تالش گرديد تا ر اي پرسشنامه در حد باالي
باشد .اين پرسشنامه توسط متهددین جواب داده شده استا لذا تضمینکننده میزان موفقیت
ر شها برگههای ابداع شده است.
 پایایی پرسشنامه :پاياي يا صابلیت ایتماد پرسشنامه با اين امر سر کار دارد که ابزار اندازهگیریدر شرايط يکسان تا چه اندازه نتاي يکسان به دست م دهد .صابلیت ایتماد يک از يژگ های
فن پرسشنامه است (بازرگان همکارانا  .)166 :1380به یبارت ديیر مفاوم پاياي اين است که
سطح اندازهگیری يک مفاوم را مورد سنجش صرار

اگر محققین ديیری با همین تعداد معرف

دهندا به نتاي مشابه با تحقیق حاضر خواهند رسید .برای بررس صابلیت ایتماد ابزار اندازهگیریا
شیوههای مهتلف به کار م ر د .جات پاياي

در اين پژ هش از د پرسشنامه ا لیه
مجدد باه مقايسه شد

استفاده شده است .به اين دلیل که نتاي اجرای ا لیه

ثانويه

پاسخهای د

مرحله مشابه بودند پرسشنامه دارای پاياي الزم م باشد.
برای تحلیل دادهها از ر شهای آماری برای جمعآ ری دادهها از نمونه تحقیق استفاده گرديد .با
استهراج یوامل تأثیرگذارا اصدام به تنظی پرسشنامه نموده
یددی تبديل با استفاده از نرمافزارهای EXCEL
يافتههای بهدستآمده از مطالعات اسنادی
پردازش مورد استنتاج
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 SPSSتجزيه تحلیل انجام شد .همچنین
مداحبه بهصورت کیف پس از تلهیص

صضا ت صرار گرفت تا با تلفیق اين د (ر ش ترکیب يا آمیهته) يک

تحلیل کامل صورت گیرد
صاحبنظران

مدارک

با استفاده از طیف لیکرتا به داده

سپس با تحلیل نااي

نتاي

نظرسنج ا اسناد

مدارکا نظرات

پرسشنامهها نسبت به ساخت الیوی بوم نیر ی مشترک با توجه به نمونههای

ارائهشده توسط ديیر کشورها اصدام شد؛ در آخر نیز الیوی طراح شده به ر ش دلف در جامعه

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
پس از انجام مطالعه تطبیق ابعادا مؤلفهها شاخصهای تشکیل نیر ی مشترک ساير کشورهاا با
لحاظ نمودن شرايط راهبردی جماوری اسالم ايران در منطقه
ج.ا.ا ابعادا مؤلفهها
صااحبنظران

دکترين دفای نیر های مسلح

شاخصهای تشکیل نیر ی ماشترک بهدستآمده که به صضا ت

خبرگان گذاشته شدا با اکثريت باال موارد مورد تائید صرار گرفتند

صاحبنظران ه نظرات ما
با پردازش موارد صیدشده ابعاد

بعض از

پیشناادی داشتند که پس از تحلیل لحاظ گرديد.
مؤلفهها

شاخصهای نیر ی مشترک ساير کشورها

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

خبره تحقیق به آزمون راست سنج صرار گرفت.

تطبیق

مطالعه آنها مشهص گرديد .هريک از کشورهای موردمطالعه دارای ابعادا مؤلفهها شاخصهای
مشترک يا بعضاً مهتص به خود م باشند.
بهمنظور لحاظ نمودن یوامل

توانمندیهای بوم در الیوی نیر ی مشترک در نیر های مسلح

ج.ا.ا با توجه به نظريات صاحبنظران موارد زير در نظر گرفته شد:
 در بعد مأموريت به دکترين نظام بهینوان مرجع اصدامات نظام توجه شود. در بعد سازمانده به تفکیک انسجام توجه شود. -در بعد فرمانده

کنترل به صابلیتهای راهبردی توجه شود.

 در بعد لجستیک کمیتههای مهتلف مشا را حسبنیاز با ارگانهای د لت مزيد گردد. در بعد پشتیبان بجای اختیارات حد د ظايف ذکر شود. در بعد آموزش بايد ذيل اهداف در بند ماموريت آ رده شود. در بعد فرمانده نوع ستاد ذيل فرمانده آ رده شود. ادبیات نظام ما با ادبیات نظام کشورهای ینوانشده صدری متفا ت است. موارد احدا شده کامل پاسخ گوی نیاز هستند که البته در خالل تمرينهای میدان بايد موردارزياب صرار گیرند.
ابعادا مؤلفهها شاخص های احداء شده از جدا ل نیر ی مشترک ساير کشورها با لحاظ نمودن
شرايط بوم نیر های مسلح جماوری اسالم ايران با در نظر گرفتن فاکتور بیشترين همپوشان
بیشترين همهوان

هماهنی با ابعاد ساير کشورهاي که مورد مطالعه تطبیق صرارگرفتهاند
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استهراج گرديد با ضعیت بوم

سازمان رزم نیر های مسلح ج.ا.ا در سطح راهبردی انطباق

داده شده ابعادا مؤلفهها شاخصهای نیر ی مشترک بوم برابر جد ل ذيل (جد ل شماره )6
تبیین گرديد.
جدول  .6ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح ج.ا.ا

تبیین ارتباط بین ابعاد ،مولفهها و شاخصها

به منظور پاياي تحلیل گر ه مطالعات در راستای تعیین ارتباط بین ابعادا مؤلفه ها شاخصهای
بهدست آمده جات تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا با توجه به نمونههای ارائهشده
توسط کشورهای ديیر از میا ن فرماندهانا کارشناسان
آجا
20

سپاه به ینوان جامعه نمونه تعداد  62نفر انتهاب

افسران ارشد ستاد کل نیر های مسلح
پرسشنامهای با  35سؤال بهصورت

محتواي در سه بهش تایه گرديد که نتیجه آن به شر ذيل هست:
الف) تبیین ارتباط بین ابعاد بهدستآمده با تشکیل نیروی مشترک

کامالً موافقا  21نفر گزينه موافقا تعداد  3نفر گزينه فاصد نظرا تعداد  2نفر گزينه مهالف
تعداد  2نفر گزينه کامالً مهالف را انتهاب نمودهاند .نتاي حاصله بیانیر اين اصعیت است که
 88/7درصد افراد جامعه نمونه (اکثريت مطلق) با ارتباط بین ابعاد ارائهشده با تشکیل نیر ی
مشترک کامالً موافق موافق م باشند.
ب) تبیین ارتباط بین مؤلفههای بهدستآمده با ابعاد نیروی مشترک
در اين ارتباط تعداد  7سؤال از جامعه نمونه مطر گرديد که بهطور میانیین تعداد  24نفر گزينه
کامالً موافقا 27نفر گزينه موافقا تعداد  7نفر گزينه فاصد نظرا تعداد  2نفر گزينه مهالف تعداد
 2نفر گزينه کامالً مهالف را انتهاب نمودهاند .نتاي حاصله بیانیر اين اصعیت است که 82/2
درصد افراد جامعه نمونه (اکثريت مطلق) با ارتباط بین مؤلفههای ارائهشده با ابعاد تشکیل نیر ی

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

در اين ارتباط تعداد  7سؤال از جامعه نمونه مطر گرديد که بهطور میانیین تعداد  24نفر گزينه

مشترک کامالً موافق موافق م باشند.
ج) تبیین ارتباط بین شاخصهای ارائه شده با مؤلفه های تشکیل نیروی مشترک
در اين ارتباط تعداد  14سؤال از جامعه نمونه مطر گرديد که به طور میانیین تعداد  26نفر
گزينه کامالً موافقا 23نفر گزينه موافقا تعداد  8نفر گزينه فاصد نظرا تعداد  4نفر گزينه مهالف
تعداد  1نفر گزينه کامالً مهالف را انتهاب نمودهاند .نتاي حاصله بیانیر اين اصعیت است که
 79درصد افراد جامعه نمونه (اکثريت مطلق) با ارتباط بین شاخصهای ارائهشده مؤلفههاکامالً
موافق موافق م باشند.
نتاي

بهدست آمده از سه بهش باال مؤيد اين ما هست که ابعادا مؤلفه ها

شاخصهای

ارائه شده جات تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا بر اساس مطالعات تطبیق
مداحبه با صاحبنظران مورد تائید جامعه نمونه نیز صرارگرفته دارای ارتباط منطق هست لذا
م تواند به ینوان الیوی تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا مورداستفاده صرار گیرد.
نیر های مشترک که به نحو خاص طر ريزیشده ا از یناصر مام تشکیلشده (از د يا چند
نیر ی نظام )

مأمور يا تحت امر يک فرمانده

نیر ی مشترک با يک ستاد مشترک صرار

م گیرند.
ر ش فرماندهان نیر های مشترک در سازمانده

نیر هايشان مستقیماً بر پاسخگوي

چندمنظوره بودن یملیات نیر ی مشترک تأثیر م گذارد .ا لین اصل در سازمان نیر ی مشترک
اين است که فرماندهان نیر های مشترک نیر ها را جات انجام مأموريت بر پايهی تدبیر یملیات
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ديد فرماندهان نیر های مشترک سازمانده نمايند .حدت ر يها طر ريزی متمرکز اجرای
غیرمتمرکز جزء مسائل موضویات کلیدی محسوب م شوند .فرماندهان نیر ی مشترک ممکن
است تدمی به متمرکز ساختن برخ

کارکردهای منتهب در نیر ی مشترک نمايند اما بايد

تالش مضایف را جات اجتناب از کاهش چندمنظورگ (تنوع ماارت)ا پاسخگوي

ابتکار

یمل نیر های تابعه به انجام رسانند.
همچنین سازمان نیر های مشترک بايد صابلیت تعامل کاربران شبکه ای (تکش) با نیر های
چندملیت را مدنظر داشته باشد .سازمان ها
نیر های چندملیت

بر نیر بهش

ارتباطات فرمانده نامفاوم

تأثیر منف

گذارند .سادگ

پیچیده ممکن است

شفافیت اظاارات از اهمیت

يژه ای برخوردارند.
هريک از کشورهای مورد مطالعها ارتباط بین ابعادا مؤلفهها

شاخصهای تشکیل نیر ی

مشترک خود را با توجه به ضعیت ژئوپلیتیک کشور مربوطها آئیننامههاا دکترينا منافع مل ا
دساتورالعملهاا سیاست های داخل
مسلح جماوری اسالم ايرانا خطمش

خارج ا تاديدات آيندها ضعیت توان رزم نیر های
ر شهای خاص هر کشور به صورت معقول منطق

در يک هماهنی نزديک با سیاستها ی کل کشور برصرار نمودهاند.
نتاي بهدست آمده مؤيد اين ما هست که ابعادا مؤلفهها شاخصهای ارائهشده به ینوان يک
الیو

طر

ا لیه در سطح راهبردی

در نظر گرفتن ضعیت ژئوپلیتیک کشور جماوری

اسالم ايران برای تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح جماوری اسالم ايران بهمنظور
ايجاد ت فکر راهبردیا تایه
انجام تمرينات

تد ين آئیننامه های ابتداي

سرمشق صرار گرفتن جات طراح

رزمايش ها برای رفع اشکاالت احتمال

همچنین ايجاد زمینههای فرهنی

انديشیدن به آئینهای رزم بوم درصحنهها ی مشترک احتمال مناسب خواهد بود.
نتیجهگیری و پیشنهادات
الف) نتیجهگیری

پیشبین آينده همواره مهاطرهآمیز است .گذشته از آنا اگر ما به دنبال پیشنیری آينده نباشی ا
بد نشک در مسیر حمايت از نظام مردمساالری بد ن دفاع باص خواهی ماند .محیط یملیات
مشترک يک تالش تاريه
22

سطح یملیات جنگ

تعیین

پیشنیر جات تشهیص هر چه دصیقتر چالشهای فرار ی ما در
درک پیامدهای ذات آنها استا ما اين نکته را درک م کنی که

جات هدايت تد ين اين مفاوم آينده را م دهد.
صاحبنظران مفاوم محیط یملیات مشترک در نیر های مسلح اگر در ضعیت کنون به مطالعها
چالش طلبیدن

اجرای راهحلها در مقابل پیامدهای امنیت تعريفشده در اين محیط بپردازند

درصورت که بر ز جنی در آيندها کمترين تأسف را خواهند خورد .در یرصه نظام ا کمترين
تأسف

پشیمان به معنای دستیاب به موفقیت در هنیام بر ز شوکهای اجتنابناپذير جنگ

است.
پیشبین دصیق نحوه ظاور چالشها

شکل که ممکن است به خود بییرند غیرممکن است .با

اين جودا سع در چارچوببندی محیطهای راهبردی
مطلق است تا بتوان بر محیطهای محتمل که رهبران سیاس

یملیات آينده امری با اهمیت حیات
نظام در آنها کار خواهند کرد

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

محیط آينده دصیقاً همان چیزی نیست که توصیف م کنی ا بااينحال اين تحقیق به ما اطمینان کاف

نیر های مشترک را به کار خواهند گرفتا نظری افکند .ارزش اين تالشها به میزان زيادی به
محدول نتیجه نااي آن بستی ندارد بلکه به مشارکت رهبران تدمی گیرندگان ارشد در اين
بحث ابسته است .نیر ی مشترک تناا با بررس احتماالتا تعیین نشانهگرهای راهنما

سپس

مطالعه یالئ هشدار صادر به پاسهیوي به چالشهای آينده خواهد بود .نسهه بديل آن يعن
تمرکز اختداص بر زمان حال

اگذاری اين مأموريت به نظام ديوانساالری موجود بهطور يقین

منجر به گیر افتادن در تله انجام اصدامات اکنش در مقابل بحران نزديک م شود که هزينههای
یظی انسان
در تحلیل نااي

مال در بر خواهد داشت.
در خدوص ابعادا مؤلفهها

شاخصهای تشکیل نیر ی مشترک با توجه به

نمونههای ارائهشدها مشهص گرديد که اختالف معن داری بین مطالعه منابع نظريات خبرگان
نتاي آماری از پرسشنامه مشاهده نم شود

بهاتفاق م توان گفت :ابعادا مؤلفهها

شاخصهای

ارائهشده جاات تشکیل نیر ی مشاترک در نیر های مسلح جماوری اسالم ايران بر اسااس
مطالعات تطبیق

مداحبه با صااحبنظران مورد تائید جامعه نمونه نیز صرارگرفته دارای ارتباط

منطق است لذا ما تواند به ینوان الیوی تشکیل نیر ی مشترک در سطو راهابردی به صورت
يک طر مبنا مورد استفاده صرارگیرد .خر ج الیو (ابعادا مؤلفهها

شاخصها) تشکیل نیر ی

مشترک بوم در سطح راهبردی بهصورت مدل مفاوم ذيل ارائه م گردد.
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شکل  .1الگو تشکیل نیروی مشترک بومی در سطح راهبردی

الگوی مفهومی تشکیل نیروی مشترک
چیونی الیوی بوم نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.اا با توجه به نمونههای ارائه شده
توسط کشورهای ديیر با ینايت به مطالب ینوان شده
کشورهای موردنظر
دريافت

نتاي

همچنین تحلیل مداحبه با صاحبنظران

حاصل از مطالعات تطبیق
تجزيه

تحلیل پاسخهای

از پرسشنامه ها که یمدتاً بر اساس جامعه مورد مطالعه بین فرماندهانا مس ولین

کارشناسان یملیات نظام توزيع گرديده بودا منت به تد ين الیوی موردنظر گرديد که به شر
زير ارائه م گردد:
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طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

عملیاتی مورد عالقه
عملیات

ستاد مشترک

عملیات مشترک
عملیاتی ویژه مشترک

ستاد شخصی

عملیاتی هدف آبخاکی

ستاد تقویتشده
ستاد ویژه

تعیین وظایف
ستاد

قلمرو

تعیین اهداف

فرماندهي کل

آموزش مشترک
استفاده از نیروهای تحتامر

سیاستها

فرماندهي عملياتي

فرماندهي

دکترین

کنترل عملیاتی

هماهنگی با سایر فرماندهان

اهداف
طرحریزی

حدود اختيارات

نوع

راهبردی

ارکان جهت ساز
برنامهریزی

عملیاتی

آموزش مشترک

تاکتیکی

آموزش

سرزمين اصلي

اصول

منافع ملی

وظایف

استعداد

پشتيباني کلي و عمومي

الگوی بومي
ماموریت

دامنه

پشتيباني متقابل
پشتيباني مستقيم

تشکيل نيروی

پشتيباني نزدیک

ردهبندی

مشترک

اهداف

پشتيباني

ارتقا توان رزمی
همافزایی

همه

رابطه بین فرماندهان
کنترل مدیریت

قابلیت

اختیار هماهنگی

نظامی،دولتی وغیردولتی

ارتباط مستقیم مجاز

اختيارات

ترکیب

ترکیب نیرویی

وظایف

استعداد
برنامهریزی

سازمانده

لجستيک

اصول

ی
فرماندهی مشترک
فرماندهی مشترک تابع

تامین منابع
تامین نیازمندیها

فرماندهی
ساختار
راهبردی

فرماندهی خاص

عملیاتی

گروه رزمی مشترک

تاکتیکی

و کنترل

ارکان جهت
سطوح

ساز
سياستها

فرماندهی مشترک
فرماندهی مشترک تابع

دکترین
اهداف
طرحریزی

فرماندهی خاص
گروه رزمی مشترک

شکل .2الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک

25

فدلنامه یلم پژ هش مطالعات مديريت راهبردی دفاع مل ا سال د ما شماره 6ا تابستان 1397

ارائه تعاریف جامع از ابعاد کالن تشکیل نیروی مشترک بر اساس الگوی مفهومی
 مأموریت نیروی مشترک :مأموريت نیر ی مشترک شامل حفاظت از سرزمین اصل ا حفظ نقاطمراکز مشترک جاان ا بازدارندگ در مقابل دشمنان بالقوه

در صورت ضر رت جنییدن

پیر ز شدن در جنگهای نقاط مهتلف جاان با بکارگیری کلیه مؤلفههای صدرت مل خواهد بود.
مأموريت نیر ی مشترک موضوی است که م بايست صبل از تشکیل نیر تبیین ابالغ گردد زيرا
فرمانده ا سازمانده

ساير ابعاد يک نیر ی مشترک بر اين اساس ترسی م گردند .مأموريت

از سه مؤلفه اصولا دامنه اهداف تشکیلشده است.
 فرماندهی :فرمانده يک فرمانده مشترک از طريق پیشنااد فرمانده کل ارتش سپاه تدويبفرمانده کل صوا جماوری اسالم ايران تعیین مندوب م گردد.
در يک فرمانده مشترک پس از تعیین مأموريت جات اجرای صحیح مشهص نمودن نحوهی
فرمانده م بايست چاار مؤلفه کالن نوع فرمانده ا ستاد فرمانده ا صلمر

حد د اختیارات

فرمانده مشترک را معین نمود.
 سازماندهی :سازمانده در نیر ی مشترک يعن چه میزان از یناصر یمده کدام نیر ها با چهساختاری جات رسیدن به اهداف مأموريت م بايست با ه ترکیب چیونه به کار گرفته شوند.
همانگونه که از تعريف پیداستا سازمانده

دارای د مؤلفه کالن ترکیب نیر ي

ساختار

هست.
 فرماندهی و کنترل :سازمان دادن کارکنانا امکاناتاطالیات برای طر ريزیا هدايت

سايل با بارهگیری از تجزيه تحلیل

کنترل یملیات را فرمانده

کنترل م گويند .فرمانده

کنترل در نیر ی مشترک دارای د مؤلفه کالن اصول سطو هست.
 پشتیبانی :پشتیبان بنابر تعريف یبارت است از یمل يک نیر بر طبق يک دستورالعمل کهنیر ی ديیر را کمکا حمايت کامل يا نیاداری م کند .در يک نیر ی مشترک با توجه به صرار
گرفتن نیر ها در کنار يکديیر

به جات ریايت اصل صرفهجوي

نیر ها جات رفع نیازمندیهای نیر ی ديیر تبیین ر ابط پشتیبان

بارهبرداری از نقاط صوت
نحوه اجرای آن از اهمیت

باالي برخوردار م باشد .پشتیبان در نیر ی مشترک شامل د مؤلفه کالن اختیارات

ردهبندی

است.
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 -لجستیک :لجستیک يا آماد

پشتیبان شامل کلیه فعالیتهای آمادا ترابریا تعمیر

نیاداریا

تهلیه بستری کردنا خدمات ساختمان امور کارگری است .لجستیک مشترک بايد با طر ريزی

مشترک با کمترين هزينه

بهصورت کامل برده

امکانات سازمانهاا شرايط کشور
ارکان جاتساز

تمام نیازمندیهای یملیات را با توجه به

منطقه جغرافیاي تأمین نمايد .لجستیک دارای د مؤلفه کالن

ظايف است.

 آموزش :آموزش در يک نیر ی مشترک مکمل تمام ابعاد در نظر گرفتهشده است .باسیاستگذاری صحیح تد ين ر ش مناسب امکان اجراي شدن ابعاد مؤلفههای موصوف میسر
م گردد .آموزش مشترک بايد دربرگیرنده کلیه نیازمندیهای فرمانده ا طر ريزیا برنامهريزیا
تأمین نیازمندیها یملیات در تمام سطو باشد .آموزش نیز از د مؤلفه کالن ارکان جاتساز
ظايف تشکیل شده است.

طراح الیوی بوم تشکیل نیر ی مشترک در نیر های مسلح ج.ا.ا

برنامهريزی مناسب بیشترين باره را جات رفع نیازمندیهای کلیه نیر های حاضر در نیر ی

ب) پیشنهاد

 )1پیشنهادهای اجرایی

 -معا نت یملیات ستاد کل نیر های مسلح با هماهنی معا نت طر

برنامه بودجه نسبت به

تشکیل مديريت یملیات مشترک جات انجام طر ريزی مشترک پیییری اصدامات تشکیل نیر ی
مشترک بوم در نیر های مسلح کاربردی کردن نتاي اين تحقیق اصدام نمايند.
 -معا نت یملیات ستاد کل نیر های مسلح با هماهنی

ساير معا نتها نسبت به برگزاری

رزمايشهای مشترک بر اساس الیوی تشکیل نیر ی مشترک ارائه شده در اين تحقیق حداصل د
بار در سالا بهمنظور رفع اشکاالت احتمال الیوی ارائه شده اصدام نمايند.
 مراکز مطالعات راهبردی در نیر های مسلح با همکاری معا نتهای یملیاتا اطالیاتا طربرنامه

بودجها آماد

پشا آموزش

پژ هش نسبت به تد ين دکترين تشکیل نیر ی مشترک

بوم در نیر های مسلح ج.ا.ا اصدام نمايند.
 )2پیشنهادهای تحقیقاتی

 -تعیین نقاط صوت ضعف نیر های مشترک دائ

موصت؛

 تعیین نوع نیر ی مشترک در سطح نیر های مسلح بر اساس منطقه جغرافیاي يا بر مبنای ظیفهتحقیق پیرامون چیونی

سازمانده

نیر های مشترک با توجه به د مؤلفه ترکیب نیر ي

ساختار سازمان ؛
 -تحقیق پیرامون چیونی ه افزاي لجستیک نیر های مشترک در سطح نیر های مسلح.
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