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پذیرش مقاله1400/11/30:

چكيده
هدف این پژوهش مطالعه موردی نقش سبک

رممانده ناام ا دیدگاه امیم شبیید سببیکد ابیاد شبیما ی

تصببمی گیمی ،طمحریزی وبمنامهریزی ،سببا مانده  ،هماهی
محور لایه تیدیدات نوپای ناام م باشبد رو

و تیلمو و ان یزه و ابلرارد در لمایات تاریم

پژوهش ،توابیی و ا نو همکتبل

اسب

جامعه آماری

شببامف رمماندها قمارگاههای میطقهای نزاجا در سبباو  1397م باشببد با توجه به اییره تعداد قمارگاههای
میطقبهای و تباتلیر محبدود بوده و لباا تعبداد جبامعبه آمباری ببا م
جمعآوری دادهها ا دو پمسبباببیامهی سببک

نمونبه بمابم اسببب

در این پژوهش بمای

رممانده ناام و لمایات تاریم محور لایه تیدیدات نوپای

ناام اسبلیاده شبد بمرسب رابطه ملهیمهای متبلقف بم ملهیم وابتبله لمایات تاریم محور لایه تیدیدات نوپای
ناام ا آ مو تولموگموف–اسمیمنوف و ضمیب همکتل
روق و در سببطم معی داری  0/5اببح
مولیههای سک

1

رمضببیههای پژوهش مورد تائید قمار گمر

و مابب ش شببد ته

رممانده ناام در لمایات تاریم محور تاریم لایه تیدیدات نوپای ناام متلقی دارد

واژگان کلیدی :لمایات تاریم محور ،سک

لضو هیئ

پیمسو اسلیاده شده اس

بعد ا ان ام آ مو

رممانده ناام  ،تیدیدات نوپای ناام

لام دانارده رممانده و سلاد آجا و دارای مدرک تارشیاس ارشد و ط دوره مالمک و ممتب،

ممب  ، 11آدرس تیما میدا پاسلور خیابا دانا اه جیگ ،دانا اه رممانده و سلاد آجا ،تاین 09183879189
تاریخ ارساو 97/7/161
 2لضو هیئ

لام دانارده رممانده و سلاد آجا و دارای مدرک تارشیاس ارشد و ط ط دوره مالمک و ممتب

 ،ممب  ، 11آدرس تیما میدا پاسلور خیابا دانا اه جیگ ،دانا اه رممانده و سلاد آجا
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مقدمه
لمایات تاریم محور لایه تیدیدات نوپای ناام تییا ب اب ا ی
با ماهی

ته

تصبویم بتبیار بزر تم اسب

در ماو تهییم جیگ ،سبموتار دارد ا ما رموپاشب اتحاد جماهیم شبوروی و تمونیتب

جیبان تیبدیدها و لالشهای جدیدی پدید آمدهاند ترییب های مدر مدیمی

اطاللات ما را قادر

به انقالب در امور ناام و ارتکاط متب م به سبالح سباخلهاند اسبلیاده بمتم ا اطاللات ضبموری
م مولبهی تا نیز لیین اسببب

اسببب  ،همبا گونبه تبه ارتکباط بین تمبام مولیبههبای نیمو در یب

اسببلماتژی دورا اببیعل  ،یعی انکوه نیمو در مقابف انکوه نیمو ،دی م قابف ان ام نیتبب
ناام در ماموری های شبمت

نیموهای

خواهید تمد ته با ابمف جی ید تیاوت دارند این نو لمایات

ناام ائلالف محور به نحو رزاییدهای به ی

هی ارتکدیف شببده اس ب  ،ول ماهی

مارالت را به وجود م آورد ته در ساخلار نیموی ناهملما ته دارای ی

مای

موق
وامد اس

ائلالف،
وجود

ندارند بهتارگیمی نیموی ناام در دههی آییده نیز در تیار ملحدا یا شمتای ائلالر ان ام خواهد
شد بتیاری ا این موضو واهمه دارند ته لمایات ناام غیمجی

ممرن اس

بالث محدودی

تعبداد وامدهای ر م و طکیعلبات تضبببعین توانای ها و آمادگ های موجود شبببود این تییبا یر ا
تیدیدهای اسب

ته بتبیاری ا نیموهای ناام با آ دسب

به گمیکا هتبلید به لا

راباری ته بم

بودجههای نابام در اروپا وجود دارد ،نول شبببرباف در قابایب های نابام آممیربا وتابببورهای
اروپائ لضو ناتو در این دهه در ماو شرفگیمی اس

این موضو ب

تاورهای اروپائ بمای

دسببلیاب به نیموی ناام ته قادر به ای اد تاریمات انکوه بدو انکوه سببا ی نیمو باشببد را محدود
م تید ،لو ال مهی این تار ممت
تمد سبمیع اراده و انتب ام دشبمن اسب

ا جیگ سبرو محور به جیگ شبکره محور ،به میاور ملالشب
املماالت بزر تمین لدم توا های در ماو شبرفگیمی در

مییهی قدرت آتش لمیق ،توانائ همزما سبا ی مانور ،و میاظ
در ماو شبرفگیمی باید پم شبود ،لو تییا توانائ های ملوا

ا نیمو خواهد بود این شبراف

بالث ه ارزای شبده و گزییههای

ملعددی را در اخلیار تصببمی گیمندگا قمار م دهد تمتیک ا ر م و مانور دقیق می م به تاببریف
نیموهبای ببا مزیب هبای ملوا
اسبلماتژی

و تبامبف م شبببود هبدف لیین توا ن دسبببلیباب سبببمیع ببه اهبداف

با مداقف هزییه ا طمیق ای اد تاریمات سبمنوشب

سبا اسب

این موضبو ا اهمی

بیاببلمی بمخوردار اس ب  ،لو ما ب صببهی جیگ آییده ،دسببلیاب به اهداف روان  ،دسببلورهای
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گونه،1تاهش وابتبببل

ماموری

به ممبای

ل تبببلیر و تاتیبد بم مانور اسببب

د ،جوباگ ،

سیماب سوری1385 ،د
دشببمی ته در جیگهای آییده با او روبهرو خواهی بود املماالت تقتببی شببده ،شببامف گموههای
تول

و میاج خواهد بود و به ابورت شبکرههای در رماسبوی مم های ما لمف خواهد تمد
ارزایش خواهبد یبارب

ارتکباط بین جیبگ و جیبایب
رمسبایش یارله و ممرن اسب

و تمبایز بین اهبداف غیم نابام و نابام ببه تبدری

به طور تامف ماف شبود قتبم

الا رضبای جیگ در میاطق شبیمی

همماه ببا پیییبدگ و شبببقباوت ب سبببابقبه خواهبد بود بمای مقبابابه ببا این لبالشهبا ،تبانو توجبه
اطاللات باید ال وهای رمهی

تیبد

و اجلمبال باشبببد تا به تتبببب آگاه موقعیل بمتم تمب

میدری112 ،1392 ،د
سببک

رممانده ا دیدگاه شببیید اببیاد شببیما ی به پی ب ش  ،تصببمی گیمی ،طمام و بمنامه

ریزی ،سبا مانده  ،هماهی

و تیلمو ،ای اد ان یزه و ابلرار تقتبی م شبود در ب ش اوو ضبمن

تعمین تصببمی گیمی ،ویژگ های رممانده ته می م به تصببمیمات مورق در شببمایج جیگ م شببود
مورد بمرسب قمار م گیمد در ب ش دوم به مییوم طمام و بمنامهریزی رممانده در ابحیه نکمد و
در ب ش سبوم مییوم سبا مانده و نحوه لمارمد رمماندها در سبا مانده ارماد تح
قتبم

لیارم هماهی

و تیلمو در شبمایج جی

امم خود،

مورد بمرسب قمار گمرله و در ب ش پی

نیز

ان یزه و ابلرار رمماندها در احیه نکمد لمایات تاریم محور اشاره م شود متیی 89 ،1391 ،د
مبانی نظری
در این پژوهش بم مکیای ادبیات بیا شببده رمآیید سببک

رممانده  ،ملهیم متببلقف تصببمی گیمی،

سبا مانده ،د و لمایات تاریم محور لایه تیدیدات نوپای ناام ملهیم وابتبله در نام خواهد گمرله
شد
تعاریف عملیات تاثیر محور

لمایات تاریم محور روشب بمای طمحریزی ،اجما و ار یاب اقدامات طمام شبده بمای رسبید به
نلبای مورد نام ببه میاور دسبببلیباب ببه نلبای مطاوب در مو هی امییب

ما اسببب

4 ،1388د

1دستوری که برای انجام یک ماموریت به یگان داده میشود بدون اینکه نحوهی اجرای آن ذکر شود.

تمامب

اده،
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رمآیید تتببب ی

نلی ه یا تاریم اسببلماتژی

مطاوب بم دشببمن ا طمیق تاربمد ه ارزا و ت مع

انوا قبابایب هبای نابام و غیمنابام در تمبام سبببطوح نکمد لمایبات تباریم محور بیبان م رویرمد یبا
شببیوهی تیرمی اسبب

بمای طمحریزی ،اجما و ار یاب لمایات ناام  ،با تاتید بیاببلم بمای نلای

اقبدامبات نابام و نیز توجیبه نحوهی پیبدایش آ نلبای و توجبه تملم ببه ابببمف اجمای آتش ،م
میمات مورد اسببلیاده و میابع مادی ت صببیش یارله هدف نیائ لمایات تاریم محور ،یارلن راه
اس

ته ا طمیق اقدامات میاسب بلوا ررلار دشمن را تهییم داد محمدی ن

1387،189،د

لمایات تاریم محور به لیوا رمآییدی بمای دسبلیاب به نلی ه یا تاریم اسبلماتژی

مطاوب بم دشبمن

ا طمیق تاربمد ه ارزا و جمع انوا قابای های ما در تمام سببطوح نکمد تعمین م شببوند
د جوباگ  ،سوری1385،60،د
ریشههای عملیات تاثیر محور

جا وارد تتب بود ته شبالودهی لمایات تاریم محور را با تمسبی دشبمن به لیوا ی

سبیتبل و

جیبگهبای آییبده را ببه لیوا جیبگ موا ی پبایبهریزی تمد ببه اللقباد او ،بمتمی ریباورانبه ببه آممیربا
امرا خواهد داد به ابورت همزما به اهداف ملعدد میات در سبطح اسبلماتژی

مماه تید و به

این تمتیب سبیتبل دشبمن را بدو اینته امرا واتیش به موقع داشبله باشبد مییدم سبا د

دپلوال1

مییوم جیگ موا ی را با بیا اینته الماو سببمیع قدرت ،بیلم ا مضببور نیمو بالث دسببلیاب به
اهداف م شبود ،گتبلم

داد به نام او ریاوری تاربمد و لزوم اسبلیاده ا نیموهای میی را تاهش

داده اس
فرآیند طرحریزی عملیات تاثیر محور

رمآیید طمحریزی لمایات تاریم محور به ابورت لمخهای ا طمحریزی و اجمای دائم و ترماری
تصور م شود ته دارای پی ممماه اس :
➢ آگباه تبار ا مباهیب

دشبببمن ،محیج و قبابایب هبای خودی ببا ان بام بمآورد

خالش لمایات
➢ بیا تاریمات مطاوب مورد نیا به شبرف ی
انت ام دشمن و تهییم داد ررلار او

1دیوید ای دپتوال ژنرال بازنشسته امریکایی

دسبلور ماموریل بمای شبرتبلن
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➢ تعیین و تاربمد لیاابم قدرت ما

دیباماتی  ،اطاللات  ،ناام و اقلصبادی د

ته بیالمین تاریم را در دسلیاب به تاریمات مطاوب خواهد داش
➢ اجمای رمآیید بمآورد متبببلمم و جامع بمای سبببی ش و ار یاب ارم تاریمات به
وجود آمده
➢ تصبببمی گیمی در مورد راههبای تبه رممبانبده م توانبد راهتبار جباری را ببه میاور
نیائ مطاوب تطکیق دهد یا تعدیف تید

رسید به مال

ماب صبهای ته طمحریزی تاریم محور را ا طمحریزی هدف محور سبیل ملمایز م تید لکارتتب
ا آگاه وسببیعتم و لمیقتم نتببک
م لان به دسب

ی

آمده اسب

به دشببمن ا طمیق تیار ه قمار داد اطاللات ته ا میابع
 ،ررلاری ،ری ،

تی شبکرهای و تو یع شبده ا تاشبیاسبا رمهی

اقلصبادی ،سبیاسب و ناام این آگاه را ا طمیق تحایف پیییدهی سبیتبل ها به دسب
ته به تتب ی

لمایات تاریم محور گام رماتم ا اقدامات اس

م آورند

هدف می م م شود

عملیات تاثیر محور عليه تهدیدات نوپای نظامی

لمایات تاریم محور یعی ارم گااشبلن بم تیرم و ررلار دشبمن ،و نه ابمرات شبرتب
لمایات تاریم محور نه ابمرات ی

نکمد تاتلیر اسب

داد نیموهای او

و نه اخلصباابات دارای ماهیل ناام  ،باره در

بمگیمندهی طین تاما ا الماو سبیاسب  ،اقلصبادی و ناام اسب

ته ی

تابور ممرن اسب

بمای

شبرف داد به ررلار دشبمن به آ ها مکادرت ور د اسبلماتژی تاریم محور وادار تمد دشبمن به ان ام
خواسب

ماسب

لمایات تاریم محور وسبع

دید و انعطافپایمی لاب گیمی به ما

تدبیم به لمایات ناام در ما ابببام ،بحما و جیگ در لارلوب ی
اقلصادی و ناام و میت

تال

م دهد این

ما  ،سبببیاسبب ،

ن اه م تید

تدبیم لمایات تاریم محور یا به اخلصبار ،EBO 1شبرف جدیدی ا بهتارگیمی نیموسب

ته در ابلدای

سباوهای دههی  1990مطمح گمدید قکف و ط قم بیتبل بیابلم درگیمیهای ناام بین نیموهای
مل اابم ر داد ته سبع داشبلید یردی م را در میدا نکمد نابود تیید این هدف ته مکلی بم دو
اسبلماتژی غالب آ

ما  ،یعی نابودی و رمسبایش ،بود می م به جیگهای خونین و طوالن شبد

1
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این طم تیرم ت میب محور به تدری در ارم سببکعی

رو ارزو نکمدها در قم بیتببل تهییم تمد

د جوباگ  ،سوری1385،63 ،د
سبقوط اتحاد جماهیم شبوروی همماه با رموپاشب پیما ورشبو به  50سباو جیگ سبمد پایا داد این
دگمگون می بالث تهییمات رماگیمی در شیوههای جی ید شد شیوههای جدید تیرم و شیوههای
جدید جی ید در آممیرا بمای مقاباه با طین وسببیع ا دشببمیا غیم قابف پیشبیی و م الن با
نا جیان موجود شببرف گمرله اسبب

بمای مقاباه با لالشهای آییده باید تمام ابزارهای قدرت

ما را بمای تباسبببلن یبا میبار تمد میبابع ببالقوه تیبدیبد ا راه ارلباب دائم و مورم ببهتبار گمرب

ا

ما جیبگ دوم خای رارس در سببباو  1991نیموی هوائ آممیربا در همبهی لمایاتهای ناام بم
اسباس تدبیم لمایات تاریم محور و با تاتید بم اهداف اسبلماتژی  ،بهتار گمرله شبده اسب

جی ید

در لارلوب لمایبات تاریم محور به ما امربا م دهد در مورد شبببیوههای غیم ا ت میب ابببمف
نیموهای دشبببمن ررم تیی لمایات تاریم محور به معی رسبببید به هدف ا طمیق دسبببلیاب به
تاریمات اسب

ته به دنکاو آ ها هتبلی این تهییم ررمی بالث آ اد شبد میابع و به مداقف رسبید

میزا ختبارات و تایات جان م شبود لمایات تاریم محور ی
اهداف و مقااببد امییلیکه شببیوهای میت ب

و ی دس ب

سبروی پم

لال بمای رسبید به

ا طمیق ارتکاط داد بیلم ارتا امیی

به

یردی م اس
ابعاد عملیات تاثیر محور

اگم مییوم لمایات تاریم محور جدید نیتب  ،له لیزی تهییم تمده ته آ را ا راهکمد سبا ی سبیل
ملیاوت تمده اسب

ی

اسبلدالو این اسب

ته رو

بهتارگیمی نیمو تهییم تمده اسب

مماه به لماق شببواهدی ا ترامف لمایات تاریم محور ارائه تمد بیلم اسبب

و لمایات

ته به ابعاد راهکمدی،

لمایات و تاتلیر لمایات تاریم محور توجه تیی تا بکییی  ،ل ونه ترامف یارله اس
در سبطم تاتلیر م توا لمایات تاریم محور را رو شبیاسب  ،بمنامهریزی ان ام لمایات در نام
گمرب

رو شبببیباسببب و بمنبامبهریزی ببه راهکمد ارتکباطهبای تباری ،تمتیبب ببا دی م رماییبدهبای

بمنامهریزی و اسبببلیاده ا ابزار ناام و غیمناام بمای میار دشبببمن تاتید دارد لمایات مماه به
لماق نمونهای ا این رمایید بمنامهریزی اسب

ته در آ راهکمد ما با اهداف لمایات تمتیب شبده

بود راهکمد ما تهییم ناام ،ماف سببالحهای تاببلار جمع و میار تموریتبب ها در لماق بود
میدری 1392،86،د
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در سبطم لمایات  ،لمایات تاریم محور ملمادف با سباطس سبمیع یا مییوم شبیاخلهشبدهتم رهیامه شبوک
و بی

اس

ساطه سمیع یا لمایات تعیین تییدة سمیع با بهتارگیمی ی

ساتاه موجهای ممالت

نیمومیبد لایبه بتبببیباری ا اهبداف ببا تمتیبب نیموهبای دریبائ  ،هوائ  ،میی و رضبببائ بمای تباریم
گااری بم درک دشمن و در اورت امرا شامف تصمف و اشهاو ریزیر خاک دشمن اس
لمایات مماه به لماق نمونهای قابف روی

ان ام

ا این نامیه ارایه تمد ته در آ ممالت موشبب های

تمو و بمکارا هوائ ابدها هدف به موا ات اسبلقمار نیموهای ر مایاب در روی مین ابورت
گمر

نیموهای ر م با لیا سبملل ممت

م تمدند ته به موا ات اسبلقمار نیموهای ر مایاب

بم روی مین ،در مدت  13رو به رمودگاه بهداد در رااباه  20تیاوملمی ممتز شبیم رسبیدند در
این سببطم ،لمایات تاریم محور را م توا تعامف و همراری بین رممانده لمایات و دی م با ی ما
تایدی نکمد بمای مقاباه با لدم قطعی

ان ام لمایات در مقابف دشببمی پیییده و انطکاقپایم رمض

تمد میدری1392،87،د
در سطم راهکمدی ،لمایات تاریم محور را م توا به لیوا تاربمد تمام میابع قدرت ما  ،سیاس ،
ناام  ،اقلصبادی و دیباماتی

بمای پمداخلن به تمام لیاابم قدرت ما دشبمن در نام گمر

ادلا وجود دارد ته اترا به ی

میکع قدرت ما به شیوهای اجلیابناپایم موجب تاهش تاریمگااری

تا شبده و انطکاق دشبمن با ی

شبرف مماه را به نتبک

مثباو محبدودی ا تباربمد این مییوم اسببب
تحمی های اقلصبادی لایه ابادرات نی
در شبورای امیی

این

آسبا م تید لمایات آ ادسبا ی لماق

پیش ا ملوسبببف شبببد ببه ور ا اقبدامبات همیو

لماق پس ا لمایات طورا ابحما و مااتمات دیباماتی

سبا ما ماف اسبلیاده شبده بود تابریف ی

ائلالف بمای ان ام لمایات و اجمای

آ با اسبلیاده ا نیموهای ممتب ،این اطمییا را به وجود آورد ته آممیرا به تییائ لمف نم تید
میزوی86 ،1381،د
هدف از عملیات تاثیر محور :

هبدف ا این لمایبات ه ارزا و همباهیبگ اسببب ببه گونبه ای تبه می م ببه ای باد تباریمهبای مطاوب و
مورد نام شببود ار یاب های متببلمم ا دشببمن  ،اقدامات سببیاسبب و ناام نیموهای خودی و
همییین موقعی

و وضببعی

ملحدا بالث م شببود تا رممانده بلواند رو

مکیای نیف به تاریمهای مورد نام تیای تید

ان ام لمایات را بم
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ویژگیهای عملیات تاثیر محور

➢ تممتز بم بمتمی و اولوی

تصمیمات

➢ قابف تاربمد و اسلیاده در ما جیگ و اام
➢ لالوه بم تاریمهای متبببلقی و روری ،بم تاریمهای غیم متبببلقی و طوالن مدت نیز
ملممتز م شود
➢ درک و دانش نتک

به سامانههای دشمن

➢ توانائ سا گاری و ورق پایمی میا و ااول
➢ اسلیاده ا لیاام قدرت ما
➢ توانائ تصبمی گیمی میاسبب و مطابق با قوالد و رمضبیات واقع

ابارم  ،پمواس،

1386،21د
ابعاد عملیات تاثیر محور عليه تهدیدات نوپای نظامی
➢

بعد تاکتیکی

بعبد تباتلیر لمایبات تباریم محور در مقیقیب
اسب

ته در نیای

بعبد بمنبامبهریزی و اولویب بیبدی اجمای لمایباتهبائ

در لیارلوب راهکمد تعیین شبده ،رسبید به هدف جیگ را محقق م سبا د به

با دی م ،سطم تاتلیر را م توا ابزار

هدفگیمی دقیق و تارآمد دانت

در سبطم تاتلیر بمای رسبید به هدف اابا  ،اهداف واسبطهای ته مماه مورقآمیز به آنیا ضبمن
ابببمره جوئ در هزییبه و ما ارم راهکمدی نیز خواهد داشببب  ،تعیین م شبببوند به لیوا مثباو
ت میب ممتز رممانده و پایش ااببا در لمایات گتببلمدهائ ته هدف آ تهییم ررلار سببیاس ب
طمف مقابف اسبب  ،تاریم راهکمدی دارد لاا ،در سببطم تاتلیر هدف یاد شببده را ت زیه و تحایف
تمده و با مماه به ی

قتم

ا آ م توا تف سامانه را م لف تمد به لکارت دی م ،ت میب تا

ممتز یاد شبده تکدیف به ت میب ب اب ا آ اسب

بیابماین لمارمد تف سبامانه م لف و غیم رعاو

خواهی گمر

در بحثهای درال بمای تف اجزای

م شبود نلی های ته ا این قتبم

این اسب

سبامانهای تف لمارمد وامدی را به لیده دارند ،اهمی

یرتبان در بعد پوشبشهای میاظل قائف

باشی
➢

بعد عملیاتی

در بعد لمایات دو ااف می در سم لومه تار مل او اس :
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الند تعامف و بمقماری ارتکاطات ارم ب ش به میاور تصبمی گیمیهای دقیق ،سبمیع و به هی ام بین
رهکما غیم ناام  ،رمماندها سطوح لمایات و تاتلیر
بد هدف قمار داد ذهن و قوه لاقاهی طمف مقابف در ابلدای لمایات
دارد با آغا لمایاتش در سبطم وسبیع به اهداف یادی با تمتیب

مل او در سبطم لمایات تال

نیموهبای م لان ال ا هوائ  ،دریبائ و میی ببه طور ه
اینگونه اقدامات ه
بی
اس

مبا ممابه تیبد ،هبدف اابببا ا

ما و گتلمده با بیمهگیمی ا توانمیدیهای پیشگیله ،وارد آورد شوک و

اولیه به میاور سبمدرگ تمد قوه لاقاه و ذهن طمف مقابف در ات اذ تصبمی قاطع و میاسبب
داشلن بمنامههائ بمای مقاباه با اینگونه اقدام مل او  ،بتیار با اهمی
➢

اس

بعد راهبردی

در بعد راهکمدی ،دشبمن مل او بمای نیف سبمیع به هدف سبیاسب جیگ دو اقدام می را در دسبلور
تار خود قمار داد:
الند اسبلیاده ا همه میابع قدرت ما ال ا سبیاسب  ،دیباماتی  ،اقلصبادی و اسبلیاده ا ائلالف
انوا تحمی لایه تاور هدف
بد در بعد ناام  ،ممانع

انطکاق پایمی طمف مقابف میدری1391،43،د

سبک فرماندهی از دیدگاه شهید صیاد شیرازی:
➢

تصمیمگیری

یر ا وظاین لمده مدیما تصبمی گیمی اسب
جدا تیی مدیمی

تصبمی گیمی را ا مدیمی
رده های پاییی  ،میان و لال

طکق نام بمخ تارشبیاسبا لا مدیمی
مییوم ندارد در لین ماو ماهی

سببا ما ها ملیاوت اسبب

معموالت ا پیش تعیین شببده هتببلید و در ی

لیانیه

تصبمی گیمی در

در رده های پایین سببا ما تصببمیمات

لیارلوب مقمرات مثف آیین نامه ها و ب اببیامه ها

بمای اجما به آنا ابالغ م شبود اما در رده لال تصبمیمات ا قکف تعیین شبده نیتبلید وتصبمی گیمی
بتبببیار مابببرف اسب ب

و نیا به اطاللات ،ت مبه و همیرمی دارد در شبببمایج بحمان و جیگ،

تصبمی گیمی بمای ردههای لال جیگ بتبیار مابرفتم اسب
ما  ،تمکود اطاللات ،محدودی

لما ته در شبمایج بحما محدودی

میابع و تیدیدات دشبببمن ،تی یاهای سببب ل را ای اد م تید

مالماه دی م در امم تصبمی گیمی ته بتبیار می و تعیین تییده اسب
رممانده یا رهکم اسب

انتبا موجودی اسب

نقش ار

های رمدی مدیم و

ته در تمام رمآییدهای تصبمی گیمی محور اابا به
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شبببمار م آید و تابع اللقادات ،باورها ،طم تاق ها و ار
اندیاببه و ررلار او هتببلید ار

های ته محمک وی و شبببرف دهیده

های رمد واقعی های ماموس و قابف ارکات هتببلید یما ارمات و

پیامدهای آنیا را م توا به سببادگ در ررلارهای رمد مابباهده تمد در مورد مدیما و رمماندها ،
این متبئاه بهورور ابدق م تید شبایا ذتم اسب

انتبا ها ار

های خود را ا ماهب ،خانواده،

اجلمبا  ،رمهیبگ و محیط تبه در آ نبدگ م تییبد اخبا م نمباییبد الکلبه ار
شبرف گمرله و تهییم و تحوو م یابید آنیه ته شب صبی
شبیاخ

هبا در طوو نبدگ

شبیید ابیاد شبیما ی را بار تم م تید

او ا شبمایج اشبهاو ب اب ا تابور توسبج دشبمن ،رومیدات ممدم و متب لین در آ شبمایج

خاص ،امرانات و توانای های خودی و نیایلات اقدامات و تصبببمی گیمی های او در شبببمایج جیگ
تحمیا اس ب

وی در این شببمایج تصببمیمات ات اذ و اجما تمده اس ب

ته تعیین تییده و در نو

خود ت نایم بوده اسب لیانیه به لیوا مصبداق ب واهی نمونهای ذتم تیی تدابیم و تصبمیمات
اسبب

ته او پس ا انلصبباب به رممانده نیموی میی ات اذ تمده و بالث شببده جیگ ا مال

رتود خارج شبود وی با این اقدامات ،مال
داده اس ب

تیاجم به نیموهای متبام و نیموهای تح

آنیه تاریخ جیگ و درا مقدس شبباهد آ اس ب

مدت توتاه

مداتثم هابب

اییره با ات اذ مال

امم خود

جدید ،در طوو

ماهد با ان ام لمایاتهای طمیق القدس ،رلم المکین و بی

المقدس

بیش ا  % 90ا میاطق اشبهال خو سبلا  ،توسبج ر میدگا اسبالم آ اد گمدید ته شباخش تمین این
تصبمیمات ای اد سبا و تاری بمای همراری بین ارتش و سبباه و در اخلیار گااشبلن امرانات ارتش
بمای آمو

 ،سببا مانده و وارد تمد نیموهای ممدم در قالب بتببی و تح

رممانده سببباه

پاسبدار در جیگ بود ا ویژگ های دی م شب صبیل وی این بود ته در رمایید تصبمی گیمی بویژه
در شبمایج بحما همگز بدو مابورت با رمماندها  ،تارشبیاسبا و ماباورین خود تصبمیم نم
گمر

ا ویژگ های دی م ایابا  ،مدیمی

او در رمایید تصبمی گیمی اسب
توا گی

با لیای

به هی ام تصببمی گیمی ،ریت ب

بحما  ،رممانده بم ابحیه های جیگ و ریتب پایمی
به شب صبی

شبیید ابیاد و ار

های رمدی وی ،م

پایمی این رممانده دورا درا مقدس همواره مکلی بم

ت صبش ،تعید ،دانش ،سب ایای اخالق  ،مابورت با خکمگا و توتف بم خدا بوده اسب

ذتم ی

خاطمه ا با وی شبباید گویای این مطاب و یا مصببداق بم این مدلا باشببد لدر لمایات طمیق
القدس ارتش و سباه ته با ه دو لا م و اندی نیمو داشلید ،بمای مماه به دشمن به اد و ده هزار
110000د گاوله رقج ا ی

نو میمات نیا داشببلید و ما ا این نو گاوله رقج  13000سببیزده
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هزار تا داشببلی .وقل آ بمادر متب و پاببلیکان آتش ،این بمآورد لام را به ما ناببا داد ،اابالت
و م رسبد و بالراااه

نییمیدی لطور شبد ته گیلی  :شبما بقیه تارها را بریید ،میمات در راه اسب

ببه خبدا پیباه بمدی تبه خبدایبا این لبه ممر بود تبه گیلی رقج همین را ب وی تبا موقع تبه بیبههبا
بتبببلبا را گمرلیبد تبا آ موقع ،آ بمادر متبببئوو پابببلیکبان آتش یباد
شبد ببدو شب

ررلبه بود تبه میمبات لبه

تصبمی گیمی در لیین شبمایج ،بمای رممانده ته متب لی

جا هزارا ر میده،

متببئولی های ما و اللکار شب صب خود را همواره در نام دارد اممی بتببیار دشببوار اسب

ب

توجی ببه نام تبارشبببیباسبببا و بمآوردهبای لام آنبا  ،اخلالف ربامش بین موجودی و نیبا میبدی
میمات ته سببمنوش ب

لمایات به آ بتببل

دارد و ا سببوی دی م درک شببمایج جی

 ،اشببهاو

سبم مینهای ا تابور و رابارهای دشبمن بعث و غیمه لیین بیام م رسبد ته رممانده بمای ات اذ
لیین تصبمیم  ،بایتبل ریتب پایمی بتبیار باال و یا روح توتف باالتمی داشبله باشبد بیابماین ات اذ
های رمدی این مدیم و رممانده دورا

اینگونه تصمیمات ته می م به توریقات نیز شده اس  ،ار
درا مقدس را ما ش م نماید  .متیی 1391،85 ،د
➢

سازماندهی

پس ا تعیین هدف و یا اهداف اجمای و تییه بمنامه و نقابه تار ،مدیم به دنیای لمف گام م گاارد
و در این مممابه سبببا مبانبده نیموهبا و امربانبات ،جیب
سبا مانده متبلازم آ اسب

تحقق بمنبامبه ال م و ضبببموری اسببب

ته میابع به م رمتمین شبیوه بمای مصبوو هدف ها رماه شبود شبیید

ایاد شیما ی هدف ا سا مانده را تقتی تار در ی

م موله به گونهای م دانتلید ته:

➢ هیچ تاری بدو متبئوو نماند و در لین ماو ا تداخف و تضاد متئولی ها ،جاوگیمی
به لمف آید.
➢ هم تاری به ارمادی ته دقیقتا ا لیده آ بم م آیید سبمده شود.
➢ تف ارماد به اببورت ی

م موله تامال میتبب

لمف تیید ،به طوری ته تار همی ،

مرمف دی می باشد.
➢ ساتاه مماتب در تقتی تار باید مدد نام قمار گمرله و رلای
➢ تمام ارماد ا طمیق ساتاه مماتب با مدیمی

شود.

یا رممانده در ارتکاط باشید.

این رممانده ش ا درا مقدس ،نیموی ملیاسب با هم ماموریل را در جای خود قمار م داد و بمای
هم مباموریل یب

سبببا مبا تعمین م تمد وی بعبد ا اییربه در 10میم سببباو 1360ببه رممبانبده
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نیموی میی میصبوب شبد یر ا اولین تارهای ته ان ام داد این بود ته ارماد را ملیاسبب با هدر
ته دنکاو م تمدند در میاابب گوناگو قمار دادند ایابا اینتار را در سبطوح میان و لال ان ام
روق العاده قائف بودند وی همواره ا

دادند و بمای لیاق  ،اسبلعداد ،ت صبش و تعید ارماد اهمی

لیاابم شبایتبله نه تییا اسبلیاده تمدند باره به معی واقع تامه ارماد ملعید و مل صبش را ابید
تمدند متیی 87 ،1391 ،د
روششناسی
ابزار جمعآوری اطالعات

ابزارجمعآوری اطداللات در این تحقیق با تو یع پمسبباببیامه و همییین موارد میدرج در اسببیاد و
مبدارک معلکم و لام در دسبببلمس در رابطبه ببا لمایبات تباریم محور در ارتکباط ببا موضبببو تحقیق
نداشبلن سبابقهی نکمد در بمابم نیموهای رمامیطقهای در تابور و لدم دسبلمسب به

م باشبد به لا

اطاللات لما  ،محقق ا طمیق مطالعات تلاب انهای و ارسباو پمسبابیامه اطاللات ال م را اخا و
مورد اسلیاده قمار خواهد داد
جامعه مورد مطالعه

جبامعبه آمباری این تحقیق شبببامبف تمبام  ،رممبانبدهبا در ردهی قمارگباه میطقبهای و قمارگباه تباتلیر
لابرمها در نیموی میی ارتش جمیوری اسبالم ایما م باشبد جامعه آماری ذتم شبده جمعات 15
نیم م باشبببید با توجه به اییره تعداد قمارگاههای میطقهای و تاتلیر محدود م باشبببد لاا تعداد
جامعه آماری با م

نمونه بمابم م باشد جدوو شماره 1د
جدول ( :)1جامعه آماری

نمونه

تعداد م

ردین

گزییهها

تعداد جامعه آماری

1

رممانده قمارگاه میطقهای نزاجا

5

5

2

رممانده قمارگاه تاتلیر لارم

10

10

م مو

15

15

روش تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها

در این تحقیق پس ا تییه پمسبباببیامه ،ابلدا با توجه به ملهیم طمح شببده و ال وی مییوم تحقیق،
ملهیم تعمین لمایات شبده اسب
را تابریف م دهد بدسب
ی

بدین تمتیب شباخشهای ملهیم ته پایههای سبئواالت پمسبابیامه

آمده و اقدام به تییه پمسبابیامه گمدیده اسب

پمسبابیامه با تعدادی سبئواو بتبله و ی

با توجه به روند اشباره شبده

سبئواو با طمام گمدیده سبئواالت بتبله را با اسبلیاده
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ا طین لیرمت و مقیاس راابباهای اندا هگیمی گمدیده و ل ون

تصببمی گیمی و سببا مانده

نیموها در لمایات تاریم محور به ابورت ت زیه و تحایف توابیی اطاللات ان ام گمدیده در انلیا
جی

ناا داد ه پوشان دادههای مااف ا میابع ،تحایف نیای ان ام گمدیده

یافتهها

آ مو

تولموگموف  -اسمیمنوفد 1به بمرس تو یع ملهیمهای موجود در نمونه م پمدا د

این آ مو رمض نورمالیل را آ مو م تید و اگم مقدار املماو بیاببلم ا  0/05باشببد بدین معی
اسببب

تبه ملهیمهبا ا تو یع نممباو بمخوردار بوده و بمای آ مو رمضبببکبه هبای تحقیق م توا ا

آ مونیای پاراملمی پیمسبو و رگمسبیو

د اسبلیاده تمد اطاللات این ب ش در جدوو 2د ارائه

شده اند خموج های این آ مو و تیتیم آ به شمح جدوو یم اس :
جدول ( :)2خروجی آزمون

متغیر

مقدار z

مقدار احتمال

سازماندهی

0/464

0/130

تصمیم گیری

0/814

0/119

همبا طور ته در جدوو روق ماببباهده م شبببود ،مقبدار املمباو به دسببب
سبا مانده و تصبمی گیمی در لمایات تأریممحور بیابلم ا  0/05اسب

آمده بمای ملهیمهای

بدین معی ته ،رمض نمماو

بود تو یع ملهیمها رد نم شود و اسلیاده ا آ مو های پاراملمی م ا اس
در قتببم

قکف مابب ش گمدید ته ملهیم وابتببله ا تو یع نمماو پیموی م تید ،بیابماین اولین

شمط اسلیاده ا رگمسیو بمآورده شد
در این قتبم

شبمط دوم ،یعی همکتبله نکود خطاها را بمرسب شبده اسب

بمای ان ام این می ا

آ مو دوربین واتتو  2اسلیاده شده اس
لیانیه آماره دوربین واتتبببو در با ه  1/5و  2/5قمار گیمد ،رمض ابببیم لدم همکتبببل
خطاهاد پایمرله م شبود و در غیم اییصبورت رمض ابیم رد م شبود همکتبل

بین

بین خطاها وجود

داردد
: Kolmogorov–Smirnov test .1یابه انگلیسی  test K–Sاز نوع آزمونهای آماری ناپارامتری است
2
Durbin-Watson d Test
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در این قتم
دسب

بمای تتمیع در لمایات ت زبه و تحایف این آماره را با اسلیاده ا نمم ارزار  SPSSبه

آورده شبده ته مقدار  1/769م باشبد همانطور ته گیله شبد لو این مقدار در با ه  1/5و

 2/5قمار دارد ،لاا لدم وجود همکتبل

بین خطاها رد نم شبود و م توا ا رگمسبیو اسبلیاده

نمود
در نیای

به بمرس آخمین شمط بمای اجمای رگمسیو م پمدا ی :

ه خط وضبعیل اسب

ته نابا م دهد ی

ملهیم متبلقف تابع ا سبایم ملهیمهای متبلقف اسب

اگم ه خط در رگمسبیو باال باشبد ،به این معی اسب
وجود دارد و ممرن اس
در این قتببم

ته بین ملهیمهای متبلقف همکتبل

باالی

مدو دارای اللکار نکاشد لایمغ باال بود ضمیب تعییند

نیز بمای بمرس ب ه خط ا نمم ارزار  SPSSاسببلیاده م تیی نلی ه شببامف دو

خموج م باشد ته در یم به تحایف آ ها م پمدا ی :
جدول ( :)3مقادیر تولرانس و VIF

Model

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

(Constant
1/001

0/818

سا مانده

1/001

0/900

تصمی گیمی

در خموج اوو مقبادیم تولمانس و  VIF1لبامبف تورم واریبانسد نمبایش داده شبببده اسببب

هملبه

مقدار تولمانس ت باشبد اطاللات ممبوط به ملهیمها ت بوده و مابرالت در اسبلیاده ا رگمسبیو
ای باد م شبببود لامف تورم واریانس نیز معروس تولمانس بوده و هملقبدر ارزایش یابد بالث م
شود واریانس ضمایب رگمسیو ارزایش یارله و رگمسیو را بمای پیش بیی نامیاسب م تید
جدول( :)4مقادیر ویژه و شاخص وضعیت

شاخش وضعی

1/000

مقادیم ویژه

Dimension

Model

2/926

1

1

Variance Inflation Factor

1
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7/775

0/148

2

10/601

0/126

3

4/007

0/114

4

خموج بعدی به تمتیب مقادیم ویژه و شباخش وضبعی
ابیم نابا م دهد همکتبل
به تهییمات بزر

را نمایش م دهد مقادیم ویژه نزدی
و تهییمات تول

داخا پیش بیی ها یاد اسب

به

در مقادیم داده ها

بمآورد ضبمایب معادله رگمسبیو می م م شبود شباخش های وضبعی

با مقدار

بیابلم ا  15نابا دهیده املماو ه خط بین ملهیمهای متبلقف م باشبد و مقادیم بیابلم ا 30
بیان م ماببرالت جدی در اسببلیاده ا رگمسببیو در وضببعی

موجود در آ اسبب

همانطور ته
نیز

ماباهده م شود در این متئاه تمام مقادیم ویژه ا ایم راااه دارند و شاخش های وضعی

تملم ا  15م باشببید بیابماین ه خط قابف توجی بین ملهیمهای متببلقف وجود ندارد به این
تمتیب هم سه شمط ذتم شده بمای ان ام رگمسیو بمقمار م باشد
پس ا بمرسب میموضبات رگمسبیون و بمقمار شبد تمام شبموط ال مه آ  ،در این قتبم
رگمسیو خط لیدگانه بما

مدو

م شود

پس ا ورود داده ها به نمم ارزار و ان ام محاسبکات ال م خموج های  3جدوود یم به دسب

م

آید:
در جدوو 5د ته نابا دهیده ی خالابه ای ا مدو رگمسبیون م باشبد،سبلو ضبمیب همکتبل
لیدگانه بیا تییده میزا همکتببل

بین ملهیم وابتببله لمایات تاریم محوردو ملهیمهای متببلقف

تحقیق سبا مانده ،تصبمی گیمید م باشبد این همکتبل
تاریم بتبزای اسب

به میزا 90درابد م باشبد،ته گویای

ته مولیه ها بم لمایات تاریم محوردارا هتبلید سبلو ضبمیب تعیین بیا تییده

مقدار پیش گوی ملهیم وابتبله توسبج ملهیم های متبلقف م باشبد یعی با دق

 89درابد م توا

لمایات تاریم محور را ا روی مولیههای ذتم شده تعمین نمود
جدول(:)5خالصهی مدل رگرسیونی

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

چندگانه
0/897

0/889

0/885

2/328
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جدوو 6د نابا دهیده تحایف واریانس رگمسبیو به میاور بمرسب وجود رابطه خط بین ملهیم
های متبلقف و وابتبله اسب
اسب

در خموج

یممقدار املماو تملم ا  0/05م باشبد لاا بیا گم آ

ته دسب ت یر ا ملهیم های متبلقف دارای رابطهی خط با ملهیم وابتبله اسب

مدو رگمسیون بما

وبیابماین

شده معی دار م باشد
جدول(:)6تحلیل واریانس رگرسیون

مدل

مجموع مربعات

درجهههههه میانگین مربع

مقدارF

آزادی

احتمال

رگرسیون

512/522

5

128/131

باقیمانده

1326/625

24

18/952

مجموع

1839/147

29

در جدوو 7د ته به جدوو ضبمایب معموف اسب
بم ملهیم وابتله و همییین بمرس معی داری ت

مهههقهههدار

6/761

/001

 ،ضبمیبهای ملهیم های متبلقف و میزا تاریم آنیا
ت

ضمایب ان ام م شود

ماباهده م شبود ته تمام مقادیم املماو درج شبده در جدوو تولرلم ا  0/05م باشبد این امم
بیان م این مطاب م باشببد ته رمض تتبباوی ضببمایب رگمسببیون با اببیم رد م شببود و تمام
ملهیمها وارد مدو م شببوند در واقع تمام مولیه های بمرسب شببده در پژوهش بم لمایات تاریم
محورتاریم گاارند و با آ رابطه دارند
ماو با توجه به الداد سلو  Betaداری :
➢ ملهیمی ته بیالمین تاریم را بم روی لمایات تاریم محورم گاارد ،مولیه تصمی گیمی
اس

Beta=0/366د

➢ مولیه سا مانده در جای اه بعدی Beta=0/153د
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جدول(:)7ضریب متغیر های مستقل و میزان تاثیر آنها بر متغیر وابسته

ضرایب غیر استاندارد
مدل

ضرایب استاندارد
شده

B
لمایات تاریم

Std.Erro
r
3/940

1/161

Beta

مقدارt

مقداراحتمال

7/148

0/012

محور
سا مانده

0/264

0/965

0/153

1/031

0/006

تصمی گیمی

0/264

0/430

0/366

1/007

0/001

با توجه به بما

رگمسببیو روق معاوم گمدید ته تمام ملهیمهاییماهی

و تیلمو ،سببا مانده ،

طمام و بمنامه ریزی ،تصبببمی گیمی و ای اد ان یزه و ابلرار بم روی لمایات تاریم محور به طم
مثکل با توجه به لالی ضببمایب سببلو Bد تاریم گاار م باشببید در نیای
بما

معادله رگمسببیون

شده به شمح یم م باشد:

لمایات تاریم محور 1/161دسا مانده 0/264د تصمی گیمی 0/216د
نتیجهگیری
لمایات تاریم محور لایه تیدیدات نوپای ناام جای زیی مورم بمای لمایاتهای رمسبببایاب ب و
ت میک جی

اجکار دشببمن به تهییم ررلار اسبب

و نیز ا سببیتببل های تتببایحات جاری ،و نیز

ریباوریهبای در مباو ظیور اسبببلیباده م تیبد ببه میاور بیمهبمداری ا توا ببالقوهی لمایبات تباریم
محور ،نیموی ناام باید دسب

به تهییمات سبا مان بزند به طور تا  ،لمایات ناام به شبیوهی

تاریم محور نیا مید رویرمدی سببیتببلم و درت تقمیکا تمام لیار ا محیج ،دشببمن و قابای های
خودی اس

تاریمات قابف دسلیاب بوده،م توانید به لیوا ااا راهیما در تمام انوا لمایاتها به

تار آیید ،ول اگم ما سبع تیی تاریمات را خارج ا مو هی مادی بتبی ی  ،متباله دشبوارتم م شبود
تاریمات ریزیر و تارتمدی الاقف به ابببورت نامی قابف سبببی ش هتبببلید و دق
رو شیاس و شیوهی اندا هگیمی تارتمدی دارد

بتبببل

به
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پس ا مطالعه ادبیات موضببو و اسببل ماج لوامف تاریمگاار بم لمایات تاریم محور ،لایه تیدیدات
نوپای ناام نلای تحایف آماری نابا داد تمام مقادیم املماو درج شبده در جدوو 7دتول تم ا
 0/5م باشبد این امم بیان م این مطاب م باشبد ته رمض تتباوی ضبمایب رگمسبیون رد م شبود و
تمام ملهیمها وارد مدو م شبوند در واقع تمام مولیههای سبک

رممانده ا دیدگاه شبیید ابیاد

شیما ی بم لمایات تاریم محور تاریمگاارند و با آ رابطه معی دار دارند
ملهیمی تبه بیابببلمین تباریم را بم روی لمایبات تباریم محور لایبه تیبدیبدات نوپبای نابام م گباارد،
مولیهی تصببمی گیمی م باشببد ماهی
ملیاوت اسب

تصببمی گیمی در رده های پاییی  ،میان و لال سببا ما ها

در رده های پایین سبا ما تصبمیمات معموالت ا پیش تعیین شبده هتبلید و در ی

لیارلوب مقمرات مثف آیین نامه ها و ب ایامه ها بمای اجما به آنا ابالغ م شود اما در رده های
لال  ،تصبمیمات ا قکف تعیین شبده نیتبلید وتصبمی گیمی بتبیار مابرف اسب

و نیا به اطاللات،

ت مببه و همیرمی دارد تصبببمی گیمی در لمایبات تباریم محور بمای ردههبای لبال جیبگ بتبببیبار
ماببرفتم اسبب

لما ته در شببمایج بحما محدودی

ما  ،تمکود اطاللات ،محدودی

میابع و

تیدیدات دشبمن ،تی یاهای سب ل را ای اد م تید مولیهی میم ته در امم تصبمی گیمی بتبیار
می و تعیین تییده اسب

نقش ار

های رمدی رممانده اسب

پس نقش ار

های رمدی رممانده

در لمایات تاریم محور لایه تیدیدات نوپای ناام م تواند تاریم بتزائ داشله باشد
دومین مولیبهی سبببکب

رممبانبده تبه در لمایبات تباریم محور

بتببزائ دارد مولیهی سببا مانده اسبب

لایبه تیبدیبدات نوپبای نابام قش

پس ا تعیین هدف و یا اهداف اجمای و تییه بمنامه و

نقاه تار رممانده به دنیای لمف گام م گاارد و در این ممماه سا مانده نیموها و امرانات ،جی
تحقق بمنامه ال م و ضبموری اسب

سبا مانده متبلازم آ اسب

ته میابع به م رمتمین شبیوه بمای

مصببوو هدفها رماه شببود هیچ تاری بدو متببئوو نماند و در لین ماو ا تداخف و تضبباد
متبئولی ها ،جاوگیمی به لمف آید ،هم تاری به ارمادی ته دقیقات ا لیده آ بم م آیید سببمده شبود
و تبف ارماد ببه ابببورت یب

م مولبه تبامال میتببب

لمبف تییبد ،ببه طوری تبه تبار همیب  ،مرمبف

دی می باشد ،ساتاه مماتب در تقتی تار و نیز ارماد ا طمیق ساتاه مماتب با رممانده در ارتکاط
باشید.

نقش سبک فرماندهی نظامی در عملیات تاثیرمحور علیه تهدیدات نوپای نظامی
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