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 چکیده
. نقش بازی جنگ در عرصه های مختلف سازد تا تصمیم بهینه را اتخاذ نمایند میفرماندهان و مدیران را قادر  ی است کهرروش و ابزابازی جنگ 

بازی  .است ریو تدب میحسن تصماتخاذ  یبه عبارت ایو  داتیتهد هیعل یخود یکارها راه نیبهتر ، انتخاب..«نظامی، اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و »

و فرآیندی است با قوانین و گام های مشخص که تالش می کند جریان ماموریت  نیروهای خودی را تجسم کرده و توانایی ها، نقاط قوت و ضعف جنگ 

 نش و پادکنش مورد توجه قرار می دهد.راه کارهای ممکن نیروی خودی و حریف یا دشمن را در قالب کنش، واک

یند بازی جنگ، یک راه کار را مورد آزمایش آمرحله بررسی و تجزیه و تحلیل راه کار در برآورد عملیاتی است. فربازی جنگ با ارزشمند ترین مرحله 

  قرار داده یا راه کار شکل یافته ای را اصالح می کند.

در فرماندهی و کنترل و ایجاد روشی استاندارد برای وحدت رویه در انجام این مهم بوده  بازی جنگفرآیندی هدف و یافته مقاله حاضر، ارائه الگوی 

 است. بی شک تصمیم گیری و طرح ریزی که از مراحل حساس در فرماندهی و کنترل محسوب می گردد زمانی اثر بخش و مطلوب خواهد بود که از روش

  ند.بهره جسته باشدر آن  بازی جنگ

بوده خبرگان در این حوزه از طریق مصاحبه عمیق ای و اسنادی و بهره جستن از منابع معتبر علمی، تجربیات  روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه

 در فرماندهی و کنترل طراحی شده است. بازی جنگهمچنین در فرجام این پژوهش، الگوی فرآیندی  است.

 

 دهی و کنترل، طرح ریزی، برآورد، فرمانبازی جنگ :کلیدی واژگان
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 الگوی مرحله محور بازی جنگ در فرماندهی و کنترل 

2 

 

 

 کلیات .1
  «بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق»مقدمه .1-1

 و نظم استقرار ناجا تشکیل از هدف ناجا، قانون 3ماده برابر

 پاسداری و نگهبانی و فردی و عمومی آسایش تامین و امنیت

 نیروی رو این از.  است اسالمی انقالب های دستاورد از

 عملیات مهم این تحقق برای  ایران، اسالمی یجمهور انتظامی

 مختلف سطوح در را متعددی ای مقابله و پیشگیرانه تخصصی

 .نماید می اجرا و طراحی

 روز و پیچیده گوناگون، های بحران و تهدیدات وجود

 کنار در ، ایران اسالمی جمهوری نظام امنیتی محیط در افزون

 احراز سایبر؛ و مجازی های شبکه گونه معما و فراخ محیط

 سوی از. سازد می ضروری را عملی و نظری الزم های آمادگی

 قابل  جانی و مالی های هزینه تحمیل با انتظامی عملیات دیگر

 را عملیاتی تواند نمی فرمانده یک و نیستند نظر تجدید و تکرار

 در ها استراتژیست لذا. برگرداند دوباره است داده انجام که

 و سودمند آزمایشگاهی عنوان به بازی ربستکا با تاریخ طول

 و واقعی عملیات به ورورد بدون اند نموده تالش هزینه کم

 و ترسیم را رو پیش های وضعیت فراوان های هزینه تحمل

 بروز صورت در تا نمایند ارزیابی را محتلف های سناریو

 آسیب و پذیرفته انجام اثربخشی واکنش واقعی تهدید و بحران

 عنوان به بازی جنگ. برسد حداقل به خودی اینیروه به

 قدم به قدم مدیران، و رهبران فرماندهان، برای ارزشمند ابزاری

 پاسخی پذیر نقد و جمعی مند، نظام شفاف، ای شیوه به و

 سازی تصمیم در را تحلیلگر و داده رو پیش مساله به مطلوب

 .سازد می یاری گیری تصمیم حسن در را فرمانده و

 و امنیت و نظم کنندگان تامین ضرورت دارد است بدیهی

 کرده پیدا شناخت بازی جنگ مختلف ابعاد از آن اصلی متولیان

 و مسائل آینده، بینی پیش ضمن دستانه پیش وضعیت یک در تا

 و پیشگیری جهت در مناسب اقدامات و شناسایی را ها پدیده

 آزمایش و تمرین با الزم های آمادگی و طراحی آنها با مقابله یا

از سوی دیگر با این ابزار می توان نسبت به باز  .گردد احراز

آفرینی و مرور عملیات انجام شده پرداخته و نقاط مثبت و 

منفی را تجزیه و تحلیل و راه کارهای بهینه را جایگزین و 

 روش های عملیاتی را اصالح نمود.

 و الگو شناخت برای علمی منبعی تاکنونمع الوصف، 

 مهم این و نشده تهیه کنترل و فرماندهی در بازی جنگ مراحل

 در است العالی مدظله قوا کل معظم فرمانده فرمان متضمن که

 دیگر سوی از. است نگرفته قرار علمی منطقی مسیر یک

 تمرین از( ص)االنبیاء خاتم مرکزی قرارگاه های ارزیابی

 که است آن از حاکی بازی جنگ جلسات فرماندهی، پاسگاه

 مراکز طور همین و میانی سطوح در خصوصاً فرماندهان کثرا

 . ندارند جنگ  بازی روش و قواعد با کامل آشنایی آموزشی

 به موضوع باشد داشته ضرورت رسد می نظر به لذا

 فرمان اجرای راستای در بیشتری اهتمام با و ویژه صورت

 تهیه و شرایط از سریع درک قدرت ارتقای منظور به و له معظم

 ها رزمایش اجرای و بخش اثر ریزی طرح منطقی، برآوردهای

 امر این است بدیهی. گردد دنبال عملیاتی های تمرین و

 متناسب و روز به مستمر، وآموزش شناخت نیازمند تخصصی

 ارتقای موجبات کارکنان توانمندسازی با که باشد می نیازها با

  کاهش و محوله وظایف در بخشی اثر عملیاتی، توان

 .داشت خواهد بر در را مالی و جانی های آسیب و ها خسارت

 استاندارد مقاله این نگارش از اصلی هدف مجموع در

 و فرماندهی در بازی جنگ فرآیندی الگوی معرفی و سازی

 .گردد اجرا و ریزی طرح مشخص معیاری این بر تا بوده کنترل

 تعاریف .2-1

 . تعریف بازی1-2-1

ر فرد بر تصمیم فرد دیگر به شرایطی که در آن تصمیم ه

تاثیر بگذارد و تمام افرادی که درآن شرایط قرار دارند به این 

 ] 12[نکنه واقف باشند، بازی گفته می شود.

بازی آزمایشی است که در آن رفتار تصمیم گیران در 

ز بازی ها ا] 3[محیطی مدل سازی شده مشاهده می گردد.

واقع بازی ها  و در] 4[روش های آینده پژوهی محسوب شده

ابزارهایی هستند که افراد در تعامل ها و تقابل با دیگران 

 تصمیم می گیرند که چه اقدامی انجام دهند. 



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
وم

س
ش ، 

رة
ما

  
ار،

چه
  

ن 
ستا

زم
13

98
 

 مقالـــــه

 

3 

 

برای درک بهتر شرایط مخاصمه، الگویی را که نمایانگر هر 

د. تفاوت یک بازی با نیک از موقعیت ها باشد، بازی می نام

زی بر اساس یک موقعیت درگیری واقعی در این است که با

موقعیت  قوانین تعریف شده ای انجام می شود در حالی که یک

درگیری لزوماً شرایط از پیش تعیین شده ای ندارد. یک بازی 

 ممکن است شامل دو یا چند طرف درگیر باشد.

]11 [ 

 تعریف جنگ -2-2-1

این واژه مترادف رزم، جدال، قتال، ستیز، نبرد، ناورد، 

. در فرهنگ روابط بین الملل چنین پیکار، غزوه و حرب است

تعریف شده است: اقدام خصمانه بین کشورهای داخل یک 

سرزمین که توسط نیروهای مسلح اجرا می شود که سطح این 

 خصومت ها ممکن است از جنگ کلی یا تمام عیار که در 

جنگ افزارهای هسته ای، شیمیایی و زیستی انهدام جمعی »

ود که در آن جنگ افزارهای استفاده می شود تا جنگ محد

 ] 15[متعارف به کار می روند تغییر نماید.

به کارگیری نیروهای نظامی منظم و نامنظم یک کشور در 

رشته عملیات به هم پیوسته علیه کشور دیگر که به صورت 

نبرد میان دو یا چند کشور با تمام توان نظامی طرفین مخاصمه 

 ] 16[زی صورت می گیرد. از راه زمین، دریا و هوا برای پیرو

است که بین دو یا چند  منظمی های خشن و جنگ ستیزه

 ] 6[.گیرد اجتماع در می

عملیات نظامی خصمانه ای که میان کشورها یا در داخل 

 یک کشور یا منطقه به وسیله نیروهای مسلح صورت می گیرد.

]33 [ 

جنگ منازعه گروه مشخصی از انسان ها، قبایل، ملت ها، 

یا دولت ها علیه یک گروه مشابه یا متجانس دیگر است. مردم 

]5 [ 

جنگ کنش خشونت آمیز، مسلحانه و قاعده مند بین  -

گروهای سازمان یافته ای است که با اهداف سیاسی رو در 

 ] 18[روی هم قرار گرفته اند.

 نیمسائل ، باالتر کیپلماتیراه حل د گر،ید یانیبه ب ایجنگ 

مبارز  یاست. در جنگ گروه ها یربش زیو ست یریسطح درگ

دو  ینیو خودب یانحصار طلب کیرا به عنوان  گریکدیاهداف 

ابزارها درصدد  ریزور و سا یریجانبه درک کرده و با بکارگ

 یپلماسیباشند. جنگ شکست د یخود م یبرا یروزیکسب پ

محدود  یریرقابت مشروع ودرگ یتصاعد جهیاست و اغلب نت

 ] 20[باشد. یم

  رزم 

م متمرکز ترین فعالیت نظامی است. این واژه اصلی برای رز

بیان زمان تماس مستقیم و مداوم بین دو نیروی مسلح که طی 

 نبرد ] 18[آن، حداقل یک طرف مشغول تهاجم تاکتیکی است.

نوع دیگری از فعالیت های نظامی است که نسبت به رزم 

ین از تمرکز کمتری برخوردار است، نبرد خوانده می شود. ا

اصطالح برای توصیف گروهی از عملیات نظامی به کار می 

رود که در یک زمان محدود، در ارتباط با یک طرح استراتژیک 

 (15و تحت فرماندهی واحدی انجام می شود.)همان : 

انواع موقعیت های تعارض آمیز را می توان به موارد زیر 

 ] 39[جنگ -4نبرد  -3رزم  -2نبرد تن به تن  -1 تقسیم نمود:

 تعریف فرماندهی و کنترل -3-2-1

فرماندهی و کنترل عنصر حیاتی هنر و علم جنگ محسوب 

می شود. فرماندهی و کنترل عبارت است از اعمال اختیار و 

هدایت از سوی فرماندهی که به شایستگی منصوب شده، بر 

نیروهای سازمانی و ماموری، در راستای انجام ماموریت. 

نترل از طریق نظم و ترتیب دهی به وظایف فرماندهی و ک

پرسنل، تجهیزات، ارتباطات، امکانات و شیوه هایی انجام می 

شود که به وسیله یک فرمانده در طرح ریزی، هدایت هماهنگی 

 و کنترل نیروها و در راستای انجام ماموریت به کار گرفته 

 می شود.

محور فرماندهی و کنترل، فرمانده است. فرماندهی عبارت 

ست از اتخاذ مقتدرانه تصمیم ها و ابالغ دستورها. کنترل ا

عبارت است از عمل نظارت بر این کار و تحت تاثیر قرار دادن 

آن. هرچند ممکن است فرماندهی و کنترل برای درک به 

صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند، اما در عمل، پدیده 

ل نمی تواند ای از یک ماهیت هستند. فرمانده بدون اعمال کنتر

فرماندهی کند و ستاد نیز نمی تواند بدون  به طور موثر

 فرماندهی به اعمال کنترل بپردازد.
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از فرماندهی و کنترل که در برگیرنده ستاد می باشد، برای 

تصمیم گیری، موثر، کنترل عدم قطعیت رزم و کاربرد موثر 

نیروهای نظامی و هدایت موفق عملیات نظامی استفاده می 

. به طور خالصه، هدف فرماندهی و کنترل، انجام کامل شود

ماموریت است؛ در حالی که موضوع آن، نیروها می باشد. 

هنگامی که فرمانده نتواند فرماندهی و کنترل را به تنهایی اعمال 

نمایند. ستاد مهم ترین منبع مورد استفاده فرمانده برای اعمال 

 (FM101-05:1-1)فرماندهی و کنترل به شمار می رود.

فرماندهی و کنترل، اعمال اختیاری و هدایتی است از  

سوی فرمانده شایسته و الیق بر نیروهایی که در انجام یک 

ماموریت دخیل و مرتبط هستند.در حقیقت فرماندهی و کنترل 

اقدامی است در راستای چینش نیروها، تجهیزات، ارتباطات، 

هت طرح ریزی، امکانات و فرآیندها که از سوی فرمانده ج

هدایت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد نیروها و عملیات انجام 

 ] 26[پذیرد. شده جهت اجرای ماموریت محوله انجام می

به سخنی دیگر فرماندهی و کنترل فرآیندی مشتمل بر  

مجموعه ای از اقدامات است که عبارتند از: جمع آوری و 

بع، طرح ریزی، تحلیل اطالعات، تصمیم سازی، سازماندهی منا

مخابره کردن دستور العمل ها و دیگر اطالعات، هماهنگی، 

 ] 24[پایش نتایج و نظارت بر اجرای این اقدامات است.

در حقیقت فرماندهی و کنترل وسیله ای است برای  

تشخیص آن که چه چیزی نیاز است تا انجام شود و چه اقدام 

رگاه ورودی و و سامانه ای است با د ] 24[با آن تناسب دارد

خروجی جهت تجمیع حداکثری، اطالعات ضروری، موثق و 

با مفهوم برای فرماندهان )در هر سلسله مراتبی( و از ارتباطات، 

 ] 37[جهت انتقال اطالعات بهره مند می شود.

این اصطالح نظامی برای مدیریت کارکنان و منابع مورد 

بکار نمی استفاده قرار گرفته و تا قبل از جنگ جهانی دوم 

رفت واز قدیم االیام به عنوان حیاتی ترین جزء صحنه نبرد و 

عاملی در جهت کارایی بیشتر، مورد توجه تحلیل گران و 

 ] 22[متخصصین نظامی قرار داشته است.

بین فرماندهی و کنترل و (Finley1974) به عقیده فاینلی

مدیریت در تئوری و عمل ارتباط وجود دارد و فقط خطرات 

 ] 25[در آنها متفاوت است. فردی

اصوالً فرماندهی یک هنر است. فرماندهان تدابیر را فرموله، 

شرایط آینده را ترسیم، ماموریت را تدوین، منابع را برای 

ماموریت محوله تخصیص، خطرات را مورد ارزیابی و 

تصمیمات را اتخاذ می کنند. در خالل نبرد، فرماندهان صحنه 

کنند، در زمان صحیح به محل مناسب  نبر را دیده و درک می

رفته و تغییرات را پیش بینی می کنند. همچنین فرماندهان 

سربازان و سازمان را برای انجام ماموریت محوله و پیروزی 

 قاطعانه رهبری و برانگیخته می سازند.

کنترل نیز دانش هماهنگ سازی نیروها و وظایف در صحنه 

است. کنترل اقدام دقیقی نبرد برای اجرای خواست فرمانده 

است که  اجرای خواست فرمانده را توسط کارکنان مورد 

 ] 22[پشتیبانی قرار می دهد

توان اثر  وارث فرماندهی است و به واسطه آن می لکنتر

بخشی اقدامات سازمانی را بر اساس میزان انحراف از 

 ] 26[های تعیین شده مورد سنجش و تصحیح قرار داد. شاخص

و کنترل عبارت است از بهره گیری از عناصر و  فرماندهی

اختیارات و نیز هدایت و رهبری توسط یک فرمانده تعیین شده 

در جهت هدایت نیروهای تحت امر وی و انجام یک ماموریت. 

فعالیت های فرماندهی و کنترل از طریق هماهنگی نیروی 

ا انسانی، تجهیزات، ارتباطات و فرآیندهای کار اعمال می شود ت

فرمانده در طی انجام ماموریت ابالغ شده بتواند به موارد طرح 

 ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل نیرو هاو عملیات بپردازد.

]21 [ 

واژه فرماندهی و کنترل را به  فرهنگ لغات پایه شوروی، 

 کند: شرح زیر تعریف می

هدایت مستمر فرمانده یا ستاد بر کلیه مراحل فعالیت »

دریایی، زمینی( در دستیابی به   مجموعه )هوایی،واحدهای زیر 

 ] 10[مأموریت محول شده.

فرماندهان کانون فرآیند فرماندهی و کنترل هستند و با 

ترکیب هنر فرماندهی و دانش کنترل، ماموریت محوله را انجام 

می دهند. درواقع فرماندهان موقعیت را ارزیابی سپس تصمیم 

 یاتی را هدایت گیری و در نهایت اقدامات عمل

می نمایند. فرماندهان جز در سازمان های کوچک به تنهایی 

قادر به اعمال فرماندهی و کنترل نیستند لذا از طریق سامانه ای 
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با هماهنگ سازی و بکارگیری کارکنان، مدیریت اطالعات، 

مدیریت دانش، فرآیند ها، ابزار و الزامات ضروری جهت 

جراء و ارزیابی( فرماندهی و اجرای عملیات)طرح، آمادگی، ا

کنترل را اعمال می نمایند. سربازان تعلیم دیده هم مهمترین 

عنصر سامانه فرماندهی و کنترل هستند آنها اقدامات زیادی را 

انجام داده تا فرماندهان را قادر به اعمال فرماندهی و کنترل 

تهیه اطالعات و تحلیل های مرتبط،  نمایند که عبارتند از:

رد و ارائه توصیه های الزم، تهیه طرح ها و دستورات، برآو

دیده بانی عملیات، نظارت بر عملیات و ارزیابی بر روند 

 ] 30[عملیات

فرآیند عملیات نیز شامل اقدامات مهمی است که در خالل 

عملیات صورت می پذیرد و عبارتند از: طرح ریزی، آماده 

ات.در واقع سازی، اجراء و نظارت مستمر بر پیشرفت عملی

فرمانده فرآیند عملیات را از درون نبرد فرماندهی اداره می 

نماید. فرآیند عملیات)طرح ریزی، آماده سازی، اجراء و 

ارزیابی(، با مفهومی ساده چرخه ای تکرار شونده دارد. 

فرماندهی نبرد در هسته مرکزی فرآیند عملیات قرار داشته و 

، هدایت، رهبری و شامل هنر و دانش درک، تجسم، توصیف

ارزیابی نیروها در راستای انجام ماموریت محوله است. رابطه 

بین اقدامات فرماندهی نبرد و فرآیند عملیات رابطه ای پویا 

است. تمام اقدامات فرماندهی نبرد در طرح ریزی، آماده 

سازی، اجرا و ارزیابی رخ می دهد. در خالل بخش طرح ریزی 

وی دریافت، تجسم و توصیف فرماندهان تمرکزشان را ر

متمرکز میکنند تا اموری از قبیل: هدایت،رهبری ویا ارزیابی و 

در خالل اجراء نیز فرماندهان اغلب بر هدایت و رهبری و 

 فرماندهان] 30[ ارزیابی متمرکز می شوند تا درک و تجسم.

 دستور ، کامل طیف عملیات در موفقیت به دستیابی برای

 ماموریت فرماندهی در فرمانده نقش. کنند می اجرا را ماموریت

 و است اجرای طول در ریزی برنامه ابتدای از رهبری و هدایت

 ماموریت فرماندهی اصلی شخصیت فرمانده. مستمر ارزیابی

. کند می نفوذ ماموریت دستور های جنبه همه از طراحی. است

 در عملیات آنها. کنند می هدایت را عملیات فرایند فرماندهان

 و هدایت، توصیف، تجسم، درک، را پویا و پیچیده های حیطم

 عملیات با دیگر طول در فرماندهان. کنند می ارزیابی

 انجام را گفتگو و همکاری شرکا سایر و فرماندهان، کارکنان

 می اشتراک به یکدیگر با را ها ایده و ادراکات اطالعات، داده و

 گیری تصمیم و ها موقعیت بهتر درک برای را آنها و گذارند

 طریق از را عمل ابتکار فرماندهان. گذارند می اشتراک به

 می تشویق متقابل تفاهم و اعتماد فضای و ماموریت دستورات

 و شعور آموزش، دانش، تجربه، از استفاده با فرماندهان. کنند

. آورند می عمل به تصمیمات انجام برای را رهبری شهودشان

]31 [ 

 نگتعریف بازی ج -4-2-1

در اصل بازی جنگ تکنیکی برای تصمیم سازی است که 

شکست و »و نامطلوب« موفقیتپیروزی و »راهکار مطلوب 

 ] 27[را با کمترین هزینه مشخص می کند.«باخت

تاکنون تعاریف مختلفی از بازی جنگ توسط صاحب 

نظران مربوطه ارائه شده است که در این گفتار به برخی از 

گان نیز ارائه  ده و در پایان نظر نویسندمهمترین آنها اشاره ش

 می گردد.

 کیاز  یاست با هر مقصود یساز هیشببازی جنگ  -

متخاصم  یروین شتریب ایکه شامل دو  ینظام ای یانتظام اتیعمل

ها به  هیداده ها و رو ن،یقوان یریمخالف  بوده که با بکارگ ای

 یم یمفروض طراح ای یواقع تیوضع کی شیمنظور نما

 ] 34[د.گرد

بازی جنگ تالشی آگاهانه برای ترسیم مسیر عملیات،  -

قوت ها و ضعف های نیروی های خودی و دشمن و 

راهکارهای ممکن، منطقه عملیات و دیگر جنبه های محیط 

 ] 35[.عملیاتی است

بازی جنگ فرآیند منظمی با قواعد و مراحل مشخص  -

ین فرآیند، است که تالش می کند مسیر نبرد را نشان دهد و ا

آرایش، قوا، و نقاط ضعف نیروهای خودی، توانمندی ها و 

راهکارهای احتمالی دشمن و ویزگی های منطقه عملیاتی را 

مورد توجه قرار می دهد. این امر عمدتاً مبتنی بر دکترین 

   ] 32[ و ] 29[.اساسی، قضاوت تاکتیکی و تجربه می باشد

 یجنگ رو است که درآن یآموزش نیتمربازی جنگ  -

 یباز گرید انیشود؛ به ب یم یوانمود ساز یجعبه شن اینقشه و 

متقابل با  یرویچند ن ایدو  نیب اتیعمل شینما یعنیجنگ 
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تجسم  یکه برا ییو روش ها نیو قوان یکمک لیاستفاده از وسا

 ] 15[شده است. ینیب شیپ یقیحق تیوضع کی

زایش شبیه سازی موقعیت جنگی برای انجام تمرین و اف -

 ] 16[آمادگی نفرات و آزمایش تجهیزات و سامانه ها

بازی جنگ تالشی است برای قرار گرفتن در آینده از  -

طریق درک بهتر گذشته. بازی جنگ ترکیبی است از بازی، 

 ] 28[تاریخ و علم

اصطالح بازی جنگ فعالیت های متنوعی را پوشش می  -

 دهد که عبارتند از:

 ر مخالف قطعاتی را روی یک بازی که در آن دو بازیگ

 صفحه جابجا می کنند. 

  .آرایه ای که داللت دارد بر منتج شدن دو راهبرد متضاد 

  عملیات نظامی احتمالی که روی نقشه یا جعبه شنی

 انجام می گیرد.

تمرینات ساختگی که در آن هزاران سرباز به عنوان بخشی 

 ] 39[از آموزش حمله می کنند. 

تفکر سیستماتیک درمورد تعیین  بازی جنگ فرآیند -

راهکار در خصوص زنجیره ای از رویداد های واحد است.در 

قوت  یریبا بکارگبازی جنگ تالش می شود تا مسیر نبرد را 

 راهکاردشمن،  ازاتیامت ،یخود یروین یها یها و آمادگ

 نیزماز  یو دشمن و بکارگرفتن قطعه ا یخود ریامکان پذ

 شبیه سازی کند. 

نبرد  یایپو ینیب شیپ جهتاست  یجنگ تالش یباز -

 یباز گریدر ابتدا باز نیبنابرا. عمل، عکس العمل و مقابلهبرای 

هرگونه حرکت معقول مشتمل بر را  یخود ، عملیاتجنگ 

عکس العمل تمام  ندیفرآکرده و  ینیب شیپا دشمن  هیعل

انجام  یخود یروهاین هیرا که دشمن ممکن است عل یحرکات

جنگ از خود  یباز گریدهد.  باز یقرار م ظهورد مالحدهد را م

قادر به چه  را انجام دهم دشمن حرکت  نی، اگر ا پرسدی م

 اقدامی خواهد بود و چه اقدامی را انجام خواهد داد؟

 یبرا دیجنگ با یباز گریسپس باز ،سوال اینپاسخ به  با

رفته و این پرسش را که پاسخ ها به مرحله مقابله  ینیب شیپ

انجام دهم؟  دیبا یرا انجام دهد من چه کارعمل  نیاگر او ا

ابتدا کامال  دیفرمانده با جنگ یدر باز یروزیپ یبرا. پاسخ دهد

مغلوب کردن دشمن بداند. سپس  یموجود برا یها نهیتمام گز

 تیاتمام مامور یکه برا ییها نهیرا از گز اتیعمل ریمس دیبا

 ] 36[ .نمایدانتخاب مجاز است محوله 

بازی جنگ جزء حیاتی فرآیند تصمیم سازی نظامی  -

است. بازی جنگ فرآیندی منظم با قوانین و قدم هایی است که 

تالش می نماید جریان نبرد را شبیه سازی نماید. بازی جنگ 

قویاً متکی است به دکترین، تدابیر تاکتیکی و به طور دقیق 

زمان و عوامل مربوط به ماموریت، دشمن، زمین، سربازان، 

 ] 40[.دیآزمای مرا  تحلیل و  عوامل غیر نظامی

بازی جنگ ابزاری است منعطف که برای توسعه و ارتقاء  -

راهکارها  طراحی می گردد. بازی جنگ فرآیندی است ساختار 

یافته  که مسیر اجرای ماموریت خودی را با دشمن مقایسه 

 ] 23[ کرده.

نازعه بوده که بازی جنگ توصیفی از شرایط درگیری و م -

در آن عملیات مجازی هستند و تمام نیروها، اسلحه ها، حوزه 

ها و واکنش ها شبیه سازی شده هستند. در بازی جنگ هنر 

جنگیدن، در خشکی یا آب، که روی نقشه ها یا میزها با 

تجهیزات طراحی شده تمرین شده و شرایط واقعی و نزدیک به 

بازی جنگ شبیه سازی ممکن شبیه سازی می گردد. بنابراین 

است در رابطه با از پیش تعیین کردن قوانین، داده ها و رویه ها 

 ] 38[و جنبه های انتخاب شده شرایط مخاصمه

بازی جنگ یا جنگ آزمایی عبارت است از نوعی شبیه  -

سازی که با استفاده از قواعد، جداول، منحنی ها و داده های 

ماید و امکان مشخص، یک وضعیت نظامی را تجسم می ن

 اجرای انواع مختلف عملیات نظامی را به بازیکنان می دهد.

]19[ 

نمایش و شبیه سازی عملیات نظامی که در آن دو نیروی  -

متعارض با استفاده از قوانین، جداول و روش هایی که برای 

شرح وضعیت واقعی یا فرضی در نظر گرفته شده اند، با 

 ] 19[ یکدیگر درگیر می شوند.

با توجه به تعاریف ارائه شده نویسندگان معتقدند بازی  -

 جنگ به صورت زیر قابل تعریف است.

بازی جنگ بخشی از فرآیند تصمیم گیری و یا طرح ریزی 

برآورد »عملیات بوده که برمبناء موقعیت مخاصمه احتمالی 
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با تجزیه و تحلیل راه کارهای نیروهای « تهدیدات و بحران ها

و یا حریف به  دشمنی با راه کارهای خودی در رویاروی

 تجسم و شبیه سازی صحنه عملیات می پردازد.

 جنگ یباز نهیشیپ .3-1

درکجا و چه موقع بازی جنگ بوجود آمد؟ برای این سوال 

جوابهای مختلفی وجود دارد در نظر برخی این بازی درآغاز 

 (Grieg spiel)قرن نوزدهم با پیدایش بازی بنام گریگ اسپیل

د. در نظر دریانوردان بازی دریایی که توسط جان بوجود آم

میالدی ابداع شده بود شروع  1700کلرک انگلیسی در سال 

 بازی جنگ میباشد.

اگر باز هم بخواهیم به عقب بازگردیم به چین باید رفت 

جایی که یکی از بزرگترین تئوریسین های آن بنام سن تزو 

چینی وی  دست به ابداع جنگ خیالی روی صحنه زد. بازی

های در سه هزار سال قبل از میالد بوجود آمد این بازی در 

طول این مدت تغییرات کمی کرده و امروز تحت نام بازی گو 

ژاپنی وجود دارد. این بازی بر روی یک کارت جغرافیایی 

شطرنج شکل یا سنگ های رنگی انجام می شد و هر بازیکن 

ارج سازد برنده که موفق شود حریفان خود را از دور بازی خ

 محسوب خواهد شد.

از دیگر نیاکان بازی های جنگ نوعی شطرنج است که 

بازی است هندی با مهره های پیاده و اسب و ارابه های جنگی 

و فیل که بروی صفحه ای شطرنجی شکل حرکت می کنند. 

چهار بازیکن با ریختن تاس، نتایج حرکات مهره ها را تعیین 

 می کنند. 

تحقیقی و مفسرین، معتقدند که جنگ آزمایی بیشتر منابع 

زاییده بازی شطرنج است که از قدیم در قسمتی از دنیای آن 

روز متداول بوده و سپس تحول و تکامل یافته است. 

پیشروترین جنگ آزمایی ها نوعی بوده که به وسیله هندی ها 

قبل از میالد  600از بازی شطرنج چینی منتج شده و در سال 

نامیده می شده  (Chaturanga)رنج جنگی چاتونگا به نام شط

است. این نوع شطرنج روی صفحه ای که در واقع نقشه ای 

بود که روی تخته ترسیم شده بود با استفاده از قطعاتی که 

معرف سالح ها و نیروها بود مانند فیل ها، اسب ها، گردونه ها 

عد و و سربازان پیاده به وسیله چهار نفر ی تحت یک سری قوا

مقررات ثابت بازی می شد و اثرات و نتایج حرکات مختلف 

با انداختن تاس معلوم میگردید. این بازی متعاقباً در قسمتی از 

آسیای صغیر بین یونانی ها و رومی ها رواج یافت. می گویند 

اسکندر مقدونی یکی از مشهورترین بازیکنان در این نوع 

دمتاً برای تفریح و شطرنج بوده است. اگر چه این بازی مق

سرگرمی بوده ولی برای مقاصد و کاربردهای جنگی نیز مورد 

استفاده قرار می گرفت. به غیر از تغییرات بسیار مختصری که 

در آغاز  14در طول این مدت در شطرنج داده شد در قرن 

رنسانس در اروپا، ایتالیایی ها سعی کردند که این بازی ها را 

افزارها و تاکتیک های جدید، نوسازی  با ادخال و ترکیب جنگ

 کنند.

نکته جالب این که در طول قرن نهم تا یازدهم در ژاپن هم 

نوعی بازی شبیه شطرنج جنگی مرسوم بود. این بازی به نام 

قطعه بوده و در روی صفحه ای که دارای  180ایگویاگو شامل 

( بوده بازی میشد و تا آنجا که 19*19خانه چهارگوش) 361

ور بود حدود و مرزها با موانعی را برای تقسیم و جدا مقد

سازی نیروهای متخاصم و تجسم شکست یک نیرو به طور 

 مشروح به کار می برد.

بازی جنگ به شکل مدرن آن به زمانی باز می گردد که  -

در دهه های نخستین سده بیستم النچستر تالش نمود با 

ازی کند و در این استفاده از مدلسازی ریاضی، جنگ را شبیه س

راستا به معادالتی دست یافت که بارزترین آنها رابطه موسوم به 

رابطه مربع النچستر است که چندین دهه بر ارزیابی های پویا 

از موازنه های رزم گاهی و کمک به گزینش سیستم های جنگ 

افزار خود و تاکتیک های جنگی بهره می بردند. این معادالت 

نی محور اصلی دوره های طرح ریزی برای مدت های طوال

نیرو در دانشگاه های معتبر و دوره های فوق لیسانس مدارس 

 ] 19[نظامی این کشور ها بوده است.

 جنگ یباز نهیشیپ .4-1

توان ابزاری عمومی و دقیق تصور کرد  ها را می نظریه بازی

که در انواع تعامل و تقابل ها به کار گرفته می شود. هرجا 

و تصمیم سازی و یا تصمیم گیری متقابل وجود زمینه ارتباط 

دارد، این نظریه مطرح است. به عبارت کلی تر هرگاه تصمیم 

یک فرد به چگونگی تصمیم یک یا چند فرد دیگر وابسته 
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باشد، زمینه کاربرد نظریه بازی وجود دارد. این ارتباط می تواند 

بین دو یا چند بنگاه اقتصادی، یک قاضی و یک وکیل، دو 

حزب سیاسی، دو دولت رقیب و حتی دو شطرنج باز و امثال 

آن باشد. طرف های یاد شده بازیگرانی محسوب می شوند که 

سعی می کنند با توجه به آگاهی از تصمیم طرف مقابل به 

 ] 6[حداکثر کردن هدف مورد نظر نایل گردند. 

تئوری بازی در قالب موارد زیر به ساختارمند کردن 

 ازد:موقعیت می پرد

هربازی شامل دو یا چند بازیکن یا طرفین بازی  -الف

است. طرفین بازی ممکن است فرد یا گروه باشد. گروه می 

تواند در قالب کمیته ها یا هیئت ها و یا حتی نهادهایی چون 

 سازمان ها و ملت ها شکل بگیرد.

استراتژی هریک از طرفین بازی، شامل اقداماتی است  -ب

 ت سر بزندکه از وی ممکن اس

نتیجه احتمالی بازی شامل نتایج و پیامدهای نهایی  -ج

 بازی است

اولویت های هریک از طرفین بازی که می توان آن را  -د

به صورت کمی و در قالب اندازه مطلوبیت بیان کرد. البته برای 

بسیاری از مدل ها تعیین اولویت بندی خروجی ها برای هر 

ز بهترین تا بدترین خروجی یک از طرفین در یک پیوستار ا

ممکن برای آن بازیکن، کفایت می کند.اولویت ها الزماً 

خودخواهانه نیستند، طرفین بازی ممکن است نسبت به هم 

نیک اندیشانه یا بدخواهانه عمل کنند. همچنین لزومی ندارد 

خواسته های آنان مادی باشد؛ همین که قابل تعریف باشد 

 ] 1[کفایت می کند.

هم و درک اغلب مسائل اجتماعی مجبور به تحلیل برای ف

شرایطی هستیم که در آن دو یا چند طرف درگیر با اهداف 

گوناگون وجود دارند که رقیب یکدیگر نامیده می شوند و 

عمل هر رقیب بستگی به عمل  طرف مقابل پیدا می کند. چنین 

همه تصمیم ها در  موقعیت هایی را شرایط مخاصمه می نامیم.

ن حالتی مبتنی بر این فرض است که طرف مخالف نیز از چنی

مطلوب ترین گزینه خود استفاده خواهد کرد. نیاز به تحلیل 

موقعیت هایی از این نوع سبب پیدایش تئوری بازی ها شده 

 است که همراه با روش ریاضی خود مخاصمه را تبیین می کند.

]11 [ 

است که در نظریه بازی ها حوزه ای از ریاضیات کاربردی 

بستر علم اقتصاد توسعه یافته و مطالعه رفتار راهبردی بین 

عوامل عقالنی می پردازد. رفتار راهبردی زمانی بروز می کند 

که مطلوبیت هر عامل نه فقط به راهبرد انتخاب شده توسط 

خود بلکه به راهبرد انتخاب شده توسط بازیگران دیگر هم 

ما مثال های بیشمار از زندگی روزمره  بستگی داشته باشد.

چنین وضعیت هایی دارد که از جمله آن ها می توان به 

مذاکرات تجاری بین دو کشور ، جنگ تبلیغاتی بین دو شرکت 

 رقیب و رای دادن دو سهام دار اشاره کرد.

آناتول راپورت یکی از پیشگامان نظریه بازی ها، معتقد 

عات و است این تکنیک به ما می آموزد که چگونه مناز

مناقشات بشری را در قالب اصول علمی مطرح کرده و با 

بررسی راهکارهای متفاوت، بهترین راه کار را برگزینیم تا 

 حداکثر فایده و حداقل زیان را داشته باشیم

فرض اساسی نظریه بازی ها این است که طرفین عقالنی  

عمل کرده و برای بردن تالش می کنند. لذا اگر یکی از آنان 

داً سعی در باختن داشته باشد. از اصول بازی سرپیچی عم

نموده است. به طور طبیعی بازیگران در طول بازی با توجه به 

نحوه بازی طرف مقابل، ممکن است انتخاب های اولیه خود را 

تغییر داده و مجبور شوند از اهداف نخستین خود عدول کنند. 

از طریق اما در هر حال هدف کاهش زیان و  افزایش سود 

بازی های مجموع صفر یا مجموع غیر صفر است. در عین 

حال درست مانند دنیای واقعی هر قدر بازیکنان نسبت به 

محیطی که در آن بازی می کنند و نیز اهداف و گزینه های 

طرف مقابل آگاه تر باشند ، بهتر می توانند نتیجه بازی را به 

ت نظریه بازی نفع خود تغییر دهند. در مجموع می توان گف

یک تئوری ریاضی است که تحت شرایط معین به منظور 

 ] 19[ تعقیب وضعیت های متعارض بکار می رود.

عصاره نظریه بازیها این است که انسان موجودی عقالنی 

است. بنابر این رفتاری محاسبه گرایانه دارد. رفتار عقالنی در 

دهای نظریه بازی ها به معنای به حداکثر رساندن دستاور

توانند در موقعیت های منازعاتی به  مفروض است. افراد می



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
وم

س
ش ، 

رة
ما

  
ار،

چه
  

ن 
ستا

زم
13

98
 

 مقالـــــه

 

9 

 

نحو غیر عقالیی و هیجانی عمل کنند. ولی نظریه پردازان بازی 

ها معتقدند که افرادی که در بازی شرکت میکنند با محاسبه 

گرایی عقالنی و با حدس زدن اقدامات طرف مقابل خود عمل 

 ] 9[کرده و سعی می کنند که از طرف مقابل امتیاز کسب کنند.

الف دیدگاه روانکاوی فروید و روانشناسان اجتماعی برخ

از جمله فروم، که به تجزیه و تحلیل مبانی غیر عقالنی رفتار 

انسان پرداخته اند، نظریه پردازان بازی ها بر مبانی عقالنی 

رفتار انسان تاکید کرده اند و رفتار عقالنی انسان را در قالب 

ین نظریه با اتکا به نماد های ریاضی ارائه نموده اند. در ا

عقالنیت بازیگران و محدودیت تعداد بازیگران برای هر کی از 

دو طرف بازی امکان وجود دارد تا کلیه حرکت های ممکن 

 خود و رقیب و نتایج و پیامد های ناشی از آن را محاسبه کنند.

]14 [ 

نظریه بازی ها، یک نظریه ریاضی در باره موقعیت های 

هدف آن تدوین توصیه هایی برای  تعارض آمیز است که

هریک از حریفان جهت اقدام عقالیی در جریان یک موقعیت 

 ] 19[تعارض آمیز می باشد.

موقعیتی تعرض آمیز به شرایطی اطالق می گردد که که دو 

شخص، دو طرف، دو نیرو یا دو ملت یا بیشتر خواسته ها و 

 ] 38[ اهداف مخالفی دارند.

ی، نظامی یا غیر آن( اغلب ناچار هنگام حل مسائل)اقتصاد

هستیم موقعیت هایی را تجزیه و تحلیل کنیم که در آن ها دو 

یا چند رقیب در تعقیب اهداف متعارض بوده و نتیجه عمل هر 

طرف بستگی به خط مشی انتخابی طرف دیگر دارد. چنین 

در واقع تمامی  گویند.« موقعیت مخاصمه»موقعیت هایی را 

ر جریان عملیات نظامی بروز می کنند، موقعیت هایی که د

موقعیت های تعارض آمیز یا مخاصمه هستند. در این موقعیت 

ها هر یک از طرفین برای جلوگیری از موفقیت طرف مقابل 

 ] 19[دست به هر اقدام ممکن می زند. 

هر یک از طرفین ، ارزیابی ها و تمهیداتی رابه منظور 

میدهند. در انتخاب  جلوگیری از موفقیت طرف دیگر انجام

اسلحه یا شکل استفاده جنگی از آن و در مجموع در عملیات 

برنامه ریزی شده نظامی نیز شرایط مخاصمه پدیدار می 

شود.همه تصمیم ها در چنین حالتی مبتنی بر این فرض است 

که طرف مخالف نیز از مطلوب ترین گزینه خود استفاده 

فرض بر این است که  خواهد کرد. اساساً در تئوری بازی ها

 ] 11[طرفین درگیری دارای هوش برابر هستند.

هدف نظریه بازی ها، تدوین تجویزات و توصیه هایی برای 

رفتار خردمندانه بازیکنان در موقعیت های تعارض آمیز، یعنی 

برای هر بازیکن است.در نظریه بازی ها، « راهبرد بهینه»تعیین 

بردی است که در صورت راهبرد بهینه برای هر بازیکن راه

اجرای مکرر، بیشترین امتیاز)کمترین باخت( ممکن را برای 

وی تضمین کند. استدالل برای انتخاب این راهبرد مبتنی بر این 

فرض است که حریف، دست کم به اندازه خود ما، خردمند 

بوده و برای بازداشتن ما از دست یابی به هدفمان هر کاری می 

 ] 19[کند.

نظر بازی به آن اطالق می شود عبارت است از: آن چه در 

 تعامالتی)روابط متقابل( که در آن بین تصمیم دو طرف

)یا بیشتر( وابستگی و ارتباط متقابل وجود داشته باشد، به 

عبارت دیگر می توان گفت: هرگاه مطلوبیت، سود، درآمد، رفاه 

از  و هر آنچه که فرد بازیکن به دنبال آن است، نه تنها متاثر

تالش و تصمیم خود او باشد بلکه تحت تاثیر تالش و تصمیم 

طرف دیگر نیز باشد، به آن بازی اطالق می شود. امروزه برای 

موفقیت بیشتر در روابط بین الملل و دیپلماسی، تجارت، جنگ 

و صلح، مجبور به فراگیری نظریه بازی ها هستیم. در واقع هر 

هم در تعاملند، درصدد جا انسان ها، گروه ها و جوامع با 

تالش برای حل تعرض ها و یا ضربه زدن به یکدیگر هستند، 

مجبور به فراگیری نظریه بازی نیز هستند. باالخره نظریه بازی 

ها  علمی است که به مطالعه تصمیم گیری افراد در شرایط 

 ] 12[تعامل با دیگران می پردازد.

ریاتی است در مجموع می توان گفت این نظریه از جمله نظ

که به تحلیل رفتار ها و استراتژی های بازیگران شرکت کننده 

 ] 8[در بازی می پردازد.

هدف تئوری بازی ها محاسبه مطلوب ترین رفتار بازیگر 

در شرایط مخاصمه می باشد، یعنی محاسبه استراتژی بهینه 

برای هر بازیگر. در تئوری بازی ها، ، استراتژی بهینه برای یک 

آن است که وقتی به دفعات تکرار شود، بیشترین بهره  بازیگر،

متوسط را برای او به ارمغان آورد. در انتخاب این استراتژی 
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همواره فرض بر این است که حریف الاقل به اندازه خود ما در 

گزینش معقول مهارت دارد و اینکه هیچ چیز نمی تواند از 

ها، مانند هر  رسیدن ما به مقصود جلوگیری نماید. تئوری بازی

مدل ریاضی که برای پدیده ای پیچیده عرضه می گردد، دارای 

محدودیتهای خاص خود است. در اینجا با ارائه یک اصل 

 بسیار مهم، سعی می کنیم برخی از این شرایط را آشکار سازیم.

]11 [ 

یک بازی از عناصر و اجزایی تشکیل شده است: بازیگران 

ینه کردن نتایج دارند، مجموعه که سعی در کسب پیروزی یا به

ای از قواعد زیربنایی حاکم بر بازی، شرایط اطالعاتی که تعیین 

کننده چند و چون آگاهی هر بازیگر از محیط اطراف و انتخاب 

های بالواسطه و یا تاخیری است که توسط بازیگران دیگر 

 ] 8[صورت گرفته است. 

 اسناد باالدستی .5-1

انده معظم کل قوا مدظله تدابیر و فرامین فرم -1-5-1

 العالی

در شرفیابی هیئت رئیسه ستاد کل نیروهای مسلح به  -

معظم له  02/04/92محضر فرماندهی معظم کل قوا در تاریخ 

در مورد بازی جنگ و حدس و عمل فوری و عکس العمل 

دشمن و پایان کار و یا انتخاب یا صرف نظر کردن از طرح 

 فرمودند:

در شروع عملیات شما حدس زده  نحوه و حجم دشمن را»

اید در مقابل آن هم عملیات می کنید باید بررسی کنید دشمن 

بعد از عملیات شما چه می کند؟ اگر ما در جنگ با دشمن ... و 

... را زدیم او چه می کند؟ بعد ما چه باید بکنیم؟ چه از حیث 

آمادگی دفاعی و دفاع چه از لحاظ ادامه عملیات و مقابله به 

ل ... یا اینکه عملیاتی برای تصرف کشتی پشتیبانی دشمن مث

انجام شد او چه خواهد کرد؟ شما چه می کنید ... اگر عکس 

العمل دشمن به ضرر باشد، اگر چنین خطری باشد باید از کل 

 «این عملیات صرف نظر کنیم.

سپس هنگام ارائه یکی از سناریو های طراحی شده در 

 اسخ ما فرمودند:مورد حمله احتمالی دشمن پ

 نتیجه بازی دو حالت دارد:»

( شما می توانید در مقابل واکنش دشمن واکنش موثری 1)

انجام دهید، در فالن طرح ادامه می دهید آن طرح انتخاب می 

 شود.

( نه اگر در برابر واکنش دشمن قدرت واکنش موثری 2)

ستی ندارید. توان الزم را ندارید، در این جا اصل عملیات را بای

 «متوقف کنید یا حتی از اول انجام ندهیم.

بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه  -

 : 02/07/98امام حسین علیه السالم در تاریخ 

 فضا و آسمان و زمین[ با متناسب] باشد؛ متنوّع بایستی ابزار

 و اطّالعاتی ابزار و جا؛ همه کشور، قلب درون و مرز و دریا و

 جزو هم ابزار در تنوّع. ابزار جور همه و ملیّاتیع ابزار

 فضای ی مسئله. باشد توجّه مورد بایستی که است چیزهایی

 امروز جنگ، بازی ی مسئله است؛ ابزارها جزو امروز مجازی،

 آن این بنابر پس. کنید توجّه بایستی اینها به است؛ ابزارها جزو

 در بایستی -استَطَعتُم امَ- میتوانید چه هر ؛«ابزار» هم این ،«قوّه»

 کنید. آماده را خود ها زمینه این

 اصول دکترین -2-5-1

به لحاظ لغوی، اصل هر چیزی، هر آن چیزی است که 

وجود آن چیز بسته به آن باشد. اصل مفهومی است که تمام یا 

قسمتی از یک نظریه، ایدئولوژی و ... برآن ابتنا یافته باشد، به 

ردد و یا از بین برود، موجودیت آن گونه ای که اصل نقض گ

 ] 13[نظریه یا ایدئولوژی با خط مواجه می شود. 

برای انجام بازی جنگ اثربخش و نیل به حسن انتخاب و 

بهترین راهکار خودی علیه حریف یا دشمن می بایست همواره 

قواعد و اصولی را مدنظر قرار داشت و از آنها تخطی نکرد. 

ای فکری و باورهای کلیدی ما قواعد و اصولی که زیربن

محسوب شده و فلسفه و زبان مشترکی را در اختیار سازمان 

قرار می دهد. این قواعد و اصول بنیادین دکترین است. به 

سخت دیگر  مجریان بازی جنگ در تجزیه و تحلیل راهکارها 

با انجام بازی جنگ ملزم به رعایت حدود و خطوط قرمز و 

که دکترین آنها را تعیین کرده و تخطی نیازمند بصیرتی هستند 

از آنها جایز نیست.بنابراین دکترین مبنای فکری و قاعده مندی 

را برای انجام بازی جنگ فراهم می سازد که راهکارها از آن 

 متاثر می گردند.



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
وم

س
ش ، 

رة
ما

  
ار،

چه
  

ن 
ستا

زم
13

98
 

 مقالـــــه

 

11 

 

 جایگاه بازی جنگ در فرماندهی و کنترل .6-1

 برای شناخت نقش یک موجودیت در موجودیت دیگر 

طه این دو را باهم مورد مطالعه قرار داد. با این می بایست راب

مقدمه برای شناخت نقش بازی جنگ در فرآیند فرماندهی 

وکنترل الزم است ابتدا فرآیند فرماندهی وکنترل را تشریح و 

 سپس جایگاه بازی جنگ را در این فرآیند تبیین کرد.

 فرآیند فرماندهی و کنترل -1-6-1

ز سوی صاحب نظران ایرانی و تاکنون الگوهای گوناگونی ا

خارجی پیرامون فرماندهی وکنترل ارائه شده است. اما الگویی 

که در این اینجا توسط نویسندگان به آن استناد می شود الگویی 

فرماندهی و کنترل و یا فرماندهی و مدیریت « ت 5»موسوم به 

بوده که ضمن درنظر گرفتن مولفه های دیگر الگوها از 

 ع خود برخوردارد است. جامعیت در نو

، نظام فرماندهی و کنترل مشتمل «ت 5»بر اساس الگوی 

بر پنج اصل بنیادین؛ تشخیص، تحلیل، ترویج، تدبیر و تأثیر 

این الگو را می توان به شکل زیر نشان ] 17[)پنج ت( است. 

 داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ] 2[ت  5الگوی . 1 شکل

 

یم گیری و همانطور که از این الگو مشخص می شود تصم

 اتخاذ تدبیر از مولفه های فرماندهی و کنترل می باشد. 

 تصمیم گیری و طرح ریزی -1-1-6-1

فرمانده، مسئول فرآیند تصمیم گیری نظامی بوده و تصمیم 

می گیرد که در هر شرایطی، از چه راه کاری استفاده شود. 

فرآیند طرح ریزی، آمادگی و اجرای عملیات بر عهده او 

بتدا تا انتهای فرایند، فرمانده دارای نقش محوری است.از ا

است. مشارکت وی در فرایند، کانون فعالیت )توجه( و 

ها و تصمیماتی وجود دارد  باشد. اما مسئولیت راهنمای ستاد می

که تنها مربوط به شخص فرمانده است. میزان مشارکت مستقیم 

وی به وقت، تمایالت شخصی و تجربه و قابلیت دسترسی 

تاد بستگی دارد. معموالً هر قدر که زمان ، تجربه و قابلیت س

دسترسی اطالعات ستاد کمتر باشد، به همان اندازه، فرمانده 

نقش مهم تری بر عهده خواهد داشت. نمونه هایی از مداخله 

بیشتر فرمانده در بحث تصمیم سازی در شرایط دارای 

 محدودیت زمانی، آورده می شود.

فتن کلیه راه کارهای احتمالی نیروهای فرمانده، برای یا

خودی و دشمن و بررسی و مقایسه توان رزمی خود با دشمن، 

در طول فرایند تصمیم گیری نظامی از کلیه بخش های ستاد 

 استفاده می کند. فعالیت ستادی دارای یک هدف است.

فرمانده و رئیس ستاد با ارائه رهنمودها و مشارکت در 

غیر رسمی، ستاد را در طول فرایند  جلسات توجیهی رسمی و

تصمیم گیری هدایت می کنند. این ارتباط متقابل ستاد را در 

حل مشکالت، یاری کرده و تمام بخش های آن را در کل 

فرایند درگیر می کند. راه کار منتخب و اجرای طرح عملیاتی 

مستقیماً با چگونگی اجرای هر کدام از مراحل فرآیند تصمیم 

  توسط فرمانده و ستاد، مرتبط می باشد. گیری نظامی

]29 [ 

شناسایی موثر فرمانده یا ستاد، می تواند کمک زیادی در 

توسعه راه کارها داشته باشد. اگر این شناسایی در ابتدای فرایند 

طرح ریزی صورت گیرد می تواند به تایید یا رد ارزیابی های 

است این اولیه فرمانده و ستاد کمک نماید. همچنین ممکن 

شناسایی باعث تمرکز سریع آنها بر روی یک راه کار ویژه یا 

حذف راه کارهایی شود که طبق شناسایی صورت گرفته، غیر 

 

 تشخیص 

 تحلیل 

 تدبیر 

 ترویج 
 تاثیر 
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عملی می باشند. این شناسایی ممکن است شناسایی بر روی 

 ] 29[ نقشه یا شناسایی فیزیکی منطقه باشد.

هم  و تحلیلی هم از رویکردهای مداوم بطور فرماندهان

 گیری تصمیم. بهره می برند گیری تصمیم برای هودیش

. شود می نزدیک سیستماتیک صورت به مسئله یک به تحلیلی

 از مشکل یک برای بهینه حل راه تولید هدف با تحلیلی رویکرد

 تحلیلی رویکرد. شده استفاده می شود مشخص های حل راه بین

 در. ستنظامی، فرایندی موسوم به فرایند تصمیم گیری نظامی ا

 نتیجه به رسیدن برای عملی گیری شهودی تصمیم مقابل،

 تجربه، قضاوت، دانش، بر مبتنی الگو شناخت بر که گیری

 این. دارد تأکید شخصیت و بصیرت جسارت، آگاهی، آموزش،

 های گزینه مقایسه موقعیت تمرکز دارد تا ارزیابی بر رویکرد

شهودی اعضاء ستاد  توانایی و به تجربه فرمانده امر این. متعدد

 یا مشکل یک پیامدهای و اصلی عناصر تشخیص برای

 متکی مناسب حل راه انتخاب و عملی غیر رد خاص، وضعیت

 فرماندهان. نیستند فرد به منحصر متقابالً رویکرد دو است.این

 طول در آمده بدست موقعیتی درک اساس بر است ممکن

 صورتی که در. بگیرند شهودی تصمیم تصمیم گیری نظامی،

خاص از  قدم یک از است ممکن ستاد اجازه بدهد، زمان

 تصفیه یا تأیید را برای جنگ بازی تصمیم گیری نظامی، مانند

 به محدود محیط یک در. کند استفاده فرمانده شهودی تصمیم

 راهکار منفرد، یک انتخاب مانند - ها تکنیک از بسیاری زمان،

 سخت در حتی .است متکی شهودی تصمیمات به شدت به

 برای را مرزهایی شهود تحلیلی، گیری تصمیم فرایندهای ترین

 ] 31[.کند می تعیین تحلیل و تجزیه

نکته مهم در مورد تصمیم گیری آن است که بدانیم در چه 

زمانی، چه تصمیمی بگیریم. این امر مستلزم درک عواقب 

تصمیمات است. تصمیم ابزاری است که فرمانده، با استفاده 

 آن، دیدگاه خود را از مطلوب ترین اقدام را بیان می دارد.از

فرآیند تصمیم گیری نظامی، فرایند تحلیلی یکپارچه، 

رسمی و اثبات شده و نمونه ای از رویکرد تحلیلی برای حل 

مشکالت و وسیله ای برای کمک به فرمانده و ستاد در توسعه 

الت برآورد و طرح می باشد. اگرچه فرایند رسمی حل مشک

ممکن است با دریافت یک ماموریت، شروع شود و هدف 

نهایی آن، اجرای دستور است اما جنبه های تحلیلی فرایند 

تصمیم گیری نظامی در جریان عملیات، در تمام سطوح ادامه 

 می یابد.

فرایند تصمیم گیری، به فرمانده و ستاد وی در بررسی 

می کند.  وضعیت میدان نبرد و اتخاذ تصمیمات منطقی کمک

این فرایند، به فرمانده و ستاد وی کمک می کند تا با به 

کارگیری دقت، شفافیت، قضاوت درست، منطق و دانش 

 تخصصی تصمیم گیری کنند. 

کل فرایند تصمیم گیری نظامی، یک فرایند جامع، دقیق، 

منظم و وقت گیر است که در صورت وجود وقت کافی برای 

رسی دقیق تعداد زیادی از راه پشتیبانی ستادی به منظور بر

کارهای نیروهای خودی و دشمن به کار گرفته  می شود. این 

امر معموالً زمان توسعه برآوردهای و طرح های عملیاتی 

فرمانده رخ می دهد یعنی در زمان طرح ریزی یک ماموریت 

کامالً جدید در طول عملیات گسترده و آموزش های ستادی 

ی نظامی، صورت می گیرد. مخصوص فرآیند تصمیم گیر

مزایای استفاده از فرایند کامل تصمیم گیری نظامی عبارت 

 است از:

در راستای تالش برای تعیین بهترین راه کار نیروهای  -

خودی، راه کارهای چندگانه نیروهای متخاصم را تجزیه و 

 تحلیل و مقایسه می کند.

و  این فرایند، بیشترین یکپارچه سازی، هماهنگ سازی -

 همزمان سازی را برای یک عملیات ایجاد می کند و خطر 

بی توجهی به جنبه های مهم و حیاتی عملیات را به حداقل می 

 رساند.

فرایند تصمیم ] 29[ طرح عملیاتی جامعی را در پی دارد. -

 گیری نظامی، هفت گام دارد. این هفت گام عبارتند از:
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 ] 29[آیند تصمیم گیری نظامیفر. 2 شکل

هر مرحله از فرایند، با داده های ورودی مشخصی که در 

مراحل قبلی بدست آمده است، شروع می شود. در مقابل هر 

مرحله، دارای خروجی خاص خود می باشد که مراحل بعدی 

را پیش می برد. اشتباهات صورت گرفته در مراحل اولیه 

یر قرار خواهد داد. برآوردها به فرایند، مراحل بعدی را تحت تاث

طور مستمر تهیه می گردد تا داده ها ورودی مهمی را برای 

فرایند تصمیم گیری نظامی فراهم کند. فرمانده و بخش های 

ستاد، برآوردها را تهیه می کنند.وقتی که اطالعات جدید و 

مهمی دریافت می شود یا تغییر قابل توجهی در شرایط صورت 

رزیابی ها تجدید نظر می شود. این ارزیابی ها نه می گیرد در ا

تنها برای پشتیبانی از فرایند طرح ریزی، بلکه به هنگام اجرای 

 ] 29[ ماموریت نیز انجام می شوند.

طرح ها  و دستور ها، روش مورد استفاده فرمانده برای 

هماهنگی اقدامات نظامی است و باعث کمک به ستاد در 

و تصمیمات فرمانده می شود. به هماهنگ ساختن تدابیر 

عبارتی طرح عبارت است از یک پیشنهاد برای اجرای پروژه یا 

تصمیمات فرماندهی که نشان دهنده آمادگی فرماندهی برای 

 ] 29[ عملیات آینده و پیش بینی شده می باشد.

تجزیه و تحلیل راه کارها با استفاده از بازی جنگ انجام می 

منظمی با قواعد و مراحل مشخص بازی جنگ فرآیند  شود.

است که تالش می کند مسیر نبرد را نشان دهد و این فرآیند، 

آرایش، قوا، و نقاط ضعف نیروهای خودی، توانمندی ها و 

راهکارهای احتمالی دشمن و ویزگی های منطقه عملیاتی را 

مورد توجه قرار می دهد. این امر عمدتاً مبتنی بر دکترین 

تیکی و تجربه می باشد. این فرآیند با توجه اساسی، قضاوت تاک

ستاد به هرکدام از مراحل عملیات در یک توالی منطقی، تمرکز 

فرایند تکراری کنش، واکنش و پادکنش دارد. این یک 

 ] 29[است.

کنش ها رخدادهایی هستند که توسط طرف آغاز کننده)معموالً 

تند که نیروی مهاجم( انجام می گیرد. واکنش ها اقداماتی هس

طرف دیگر در پاسخ انجام می دهند. پادکنش ها نیز پاسخ های 

طرف اول به واکنش طرف دوم هستند. این توالی کنش، 

واکنش و پادکنش تا زمان اتمام حادثه بحرانی یا زمانی که 

فرمانده تشخیص دهد که باید از راه کار دیگری برای ماموریت 

 ] 32[ و] 29[.استفاده کند ادامه می یابد

به صورت مشابه در الگویی دیگر می توان طرح ریزی 

مرحله  7عملیات را بخشی از فرآیند عملیات دانسته که شامل 

 است. این مراحل عبارتند از:

 دریافت ماموریت -1

 انعکاس اخبار موجود -2

 تجزیه و تحلیل ماموریت -3

 تهیه برآوردهای ستادی -4

 یربرآورد فرمانده و اعالم تصمیم و تدب -5

 تهیه طرح یا دستور -6

 صدور طرح یا دستور -7

در این مدل تجزیه و تحلیل راهکارها در مرحله تهیه 

 برآوردهای ستادی انجام می پذیرد.

 

 

 

 

 

فرآیند طرح ریزی عملیات در فرماندهی و . 3 شکل

 «مولفان»کنترل

 

 دریافت ماموریت

تجزیه و تحلیل 

 ماموریت

 توسعه راه کار     

راه  تجزیه و تحلیل

 کار

 مقایسه راه کار     

 تصویب راه کار

 صدور دستورها

گام 

 اول
گام 

 دوم
گام 

 سوم
گام 

چهار

 م
گام 

 پنجم
گام 

 ششم

گام 

 هفتم
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 عملیاتی برآورد تهیه فرآیند -2-1-6-1

له ای طرح ریزی، مرحله مرح 7در چهارمین گام از فرآیند 

ای به نام تهیه برآورد ستادی وجود دارد، در این مرحله نهایتاً 

برآوردی موسوم به برآورد عملیاتی تهیه می گردد که بازی 

 جنگ بخشی از برآورد عملیاتی محسوب می گردد. 

تهیه برآوردهای ستادی شامل تهیه برآوردهای نیروی 

مجازی و اطالعاتی  انسانی، پشتیبانی، اجتماعی، فضای

برآورد از سر جمع آنها برآورد   5گردد. پس از تهیه این  می

عملیاتی تهیه می گردد. برآورد وضعیت عملیاتی نیز دارای 

فرآیند و قالبی است که می بایست گام به گام انجام بپذیرد. 

قالب و جزییات نحوه تهیه و تدوین برآورد مجال دیگری را 

 می طلبد.

 

 

 «مولفان»فرآیند برآوردهای ستادی. 4 شکل

  جنگ یو مراحل انجام باز یندیفرآالگوی  -2-1-6-1

در مباحث قبل به فرآیند های عملیات، طرح ریزی و 

برآورد عملیاتی پرداخته شد و معلوم شد بازی جنگ بخشی از 

ستادی  برآورد عملیاتی و برآورد عملیاتی مبتنی بر برآورد های

و برآورد های ستادی بخشی از طرح ریزی و طرح ریزی 

بخشی از عملیات بوده و خواست فرماندهی از طریق عملیات 

 انجام شده و فرمانده عملیات را اداره می کند.

با این اوصاف از نظر مرحله بندی می توان بازی جنگ را 

 در سه مرحله مورد تحقیق و توجه قرار داد.

اه بازی جنگ در فرماندهی و کنترل در در شکل زیر جایگ

قالب الگوی فرآیندی بازی جنگ در فرماندهی و کنترل آمده 

 است.

 

الگوی فرآیند بازی جنگ در فرماندهی و . 5 شکل

 «مولفان»کنترل

 نتیجه گیری و پیشنهادها .2
 نتیجه گیری .1-2

 خاصی الگوی باید ها یافته و نتایج علمی، های پژوهش در

 واقع در. نیستند فهم قابل و گویا تنهایی به زیرا باشند، داشته

 خاصی الگوی یا مراتب سلسله تحقیق از حاصل نتایج بین اگر

 هماهنگی و تناسب تا شود توجیه وضوح به باید دارد وجود

 های تالش دیگر بیان به. شود مشخص با یکدیگر با نتایج این

 های واقعیت ارائه و ها مشاهده از ای مجموعه فقط علمی

 جستجوی در همواره است الزم پژوهشگر لذا نیست، ضمح

 گردآوری شواهد بین بتواند آن اساس بر که باشد مدلی یا نظام

 نویسندگان مقاله این در .آورد وجود به منطقی پیوند یک شده

 و فرماندهی در جنگ بازی جایگاه تشریح و ارائه دنبال به

 لعهمطا و بررسی از پس اوصاف، این با. بودند کنترل

 بر و علمی معتبر منابع از جستن بهره و اسنادی و ای کتابخانه

 :شد مشخصموارد ذیل  تجربیات اساس
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 قابل و اثربخش روش ها و ابزارهای از جنگ بازی -1

 مالحظه در فرماندهی و کنترل است.

یکی از نقش های  فرماندهی و کنترل اثربخشی در  -2

این مهم با بازی تصمیم گیری و طرح ریزی عملیات است که 

 جنگ به شکل مطلوب تری انجام می پذیرد.

 سرجمع از که عملیات برآورد مرحله در تکنیک این -3

 .گردد می انجام گردد می تهیه ستادی برآوردهای سایر

برای انجام بازی جنگ می بایست آن را در قالب طرح   -4

ریزی عملیات نگاه کرد. لذا می توان بازی جنگ را از نظر 

 حله اقدام به مراحل قبل، حین و بعد تقسم کرد.مر

 اقدام اساسی انجام  5در مرحله حین بازی جنگ  -5

 می گردد که عبارتند از:

 سناریو ترین محتمل ارائه و ها روند تشریح -1-5

 دشمن یا حریف

 خودی برتر راهکار ارائه -2-5

 قالب در حریف و خودی اقدامات مهمترین ارائه -3-5

 پادکنش و واکنش کنش، توالی

 عملیاتی های نیازمندی توسعه و اصالح تعیین، -4-5

 کلی طرح و راهکارها بیان -5-5

آنچه در این مقاله مولفان در صدد تشریح و تبیین آن 

برآمدند نقش پیش رویدادی بازی جنگ در فرماندهی و 

کنترل بود لیکن نقش پس رویدادی و بازآفرینی آن در 

های انجام شده در یک عملیات تجزیه وتحلیل راه کار

بیشتری موفق یا ناموفق نیز مقوله دیگری است که مجال 

 را می طلبد.

 پیشنهادها .2-2

 مرحله الگوی اجرایی سازوکار تحقق در اهتمام .1-2-2

 .کنترل و فرماندهی در جنگ بازی محور

 اجرای نحوه و نظری ادبیات آموزش سطح ارتقاء . 2-2-2

 .مربوطه متولیان هب کنترل و فرماندهی در جنگ بازی

 بازی مبناء بر عملیاتی های ریزی طرح اجرای در . الزام3-2-2

 . جنگ

 راستای در جنگ بازی کرسی اندازی راه و . طراحی4-2-2

 .عرصه این در دانش خلق و کشف

 نهادینه سازی و فرهنگ سازی بازی جنگ -5-2-2
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 )مؤلفان( بازی جنگقبل، حین و بعد از  شرح اقدامات راهبردی در مراحل .1جدول 

ت
لیا

عم
ی 

ریز
ح 

طر
 

 دریافت ماموریت -1

 انعکاس اخبار موجود -2

 تجزیه و تحلیل ماموریت -3

مرحله قبل از 

 بازی جنگ

4- 
دی

ستا
ی 

ها
رد

آو
 بر

هیه
ت

 

تهیه برآورد  -1-4

 نیروی انسانی

تهیه برآورد  -2-4

 پشتیبانی

تهیه برآورد  -3-4

 اجتماعی

برآورد  تهیه -4-4

 فضای مجازی

تهیه برآورد  -5-4

 اطالعاتی

6-4- 
تی

لیا
عم

رد 
آو

 بر
هیه

ت
 

کلیات -1-6-4  

پویش محیطی -2-6-4  

وضعیت نیروی حریف و خودی -3-6-4  

و ارائه  یو خود فیحر یها تیها و قابل ییتوانا لیتحل -4-6-4

آنها نیممکن و انتخاب بهتر یراهکارها  

 بازی جنگ -5-6-4

 دشمن ای فیحر ویسنار نیتر محتملروند ها و ارائه  حیشرت-1-5-6-4

 یارائه راهکار برتر خود -2-5-6-4

کنش،  یدر قالب توال فیو حر یاقدامات خود نیارائه مهمتر -3-5-6-4

 واکنش و پادکنش

 یاتیعمل یها یازمندیناصالح و توسعه  ن،ییتع -4-5-6-4

 یراهکارها و طرح کل انیب -5-5-6-4

مرحله 

ازی حین ب

 جنگ

نتیجه گیری و پیشنهاد -6-6-4  

 

مرحله بعد از 

 بازی جنگ

 برآورد فرمانده و اعالم تصمیم و تدبیر -5

 تهیه طرح یا دستور -6

 تصویب طرح یا دستور -7

 صدور طرح یا دستور -8

آماده 

 سازی

ح تهیه شده آمادگی های الزم در این مرحله آموزشهای فردی و یگانی ، تمرین و رزمایش ها انجام تا براساس طر

 کسب گردد.

  اجرا

  ارزیابی
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 مراجع .3

 در نرم مدلسازی ،(1392)علی انوری، و عادل آذر، ] 1[

 .260 ص ،دانش نگاه مدیریت،

 راهبردی الگوی طراحی ،(1392)مهرداد اشراقی، ] 2[

 دانشکده انتظامی، مدیریت و فرماندهی ملی همایش فرمان،

 357 ص ،ناجا وسداف

 سهراب تعاملی، ریزی برنامه ،(1375)راسل ایکاف، ] 3[

 232 ص ،(مرکز نشر با وابسته)ماد شورینی، خلیلی

 بحران، در نویسی سناریو ،(1393)مسعود بهمنی، ] 4[

 47 ص ،سبز ایران انتشارات

ترجمه  جنگ، شناسی جامعه ،(1379)گاستون بوتول، ] 5[

 33 ص ،فرهنگی و علمی انتشارات فر، هوشنگخجسته 

 ،(1391زمستان)فریدون عبدی، و کیومرث حیدری، ] 6[

 برخی دیدگاه بر تحلیلی با آن مشخصات و آینده های جنگ

سال  نظامی، مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه نظران، صاحب

 46 ص دوازدهم، شماره چهل و هشتم،

 ها بازی نظریه عملکرد و ابعاد ،(1387... )یدا دادگر،  ] 7[

چهل و  شماره حقوقی، تحقیقات مجله مختلف، های رشته در

 102ص هفتم،

 نقطه ،(1389پاییز)ملیحه رمضانی، و فرهاد درویشی، ] 8[

 -عراق و ایران جنگ: موردی مطالعه -ها بازی نظریه در زینی

 .73-74 صص سوم، شماره ،ششم سال پلتیک، ژئو فصلنامه

 نظریه ،(1384)رتراب گراف، فالتز و جیمز دوئرتی، ] 9[

 و طیب رضا علی ترجمه الملل، بین روابط در متعارض های

 77 ص ،قومس بزرگی، وحید

 معماری و راهبردها( 1385)عبدالرسول دیوسالر، ] 10[

 و فرماندهی: اول جلد)روسیه در کنترل و فرماندهی کالن

 -دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه ،(کنترل

 49 ص کنترل، و فرماندهی فراسازمانی

 ها، بازی تئوری عناصر ،(1372)جلیل روشندل، ] 11[

 شماره تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله

 .202-207 صص بیست و نهم،

 بازی نظریه: نامه پایان ،(1390)علی زعمری، ] 12[

 رایانه دانشکده شمارا، نا استراتژی با فازی و معمولی نامتناهی

 5 ص ،هنرکرمان با شهید اهدانشگ ریاضی و

 مرکز دفاعی، سیاست ،(1394)یعقوب زهدی، ] 13[

 94ص ،دفاعی راهبردی تحقیقات

 های تئوری و ها نظریه ،(1384)حسین زاده، سیف ] 14[

 مطالعات دفتر شده، جهانی -فردی الملل بین روابط در مختلف

 277ص ،خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی

 ستاد نظامی گزینی واژه دفتر نظامی زشآمو فرهنگ ] 15[

 ،روناس ،(1395) پیکر، ماه یاور کوشش به مسلح، نیروهای کل

 .139-236 صص

 انگلیسی)نظامی اصطالحات و ها واژه جامع فرهنگ ] 16[

 نیروهای کل ستاد نظامی گزینی واژه دفتر کوشش به( فارسی به

 .1019-1020 صص ،روناس ،(1392) مسلح،

مهرداد و یاوری، علی  محمد، اشراقی، قاسمی، ] 17[

 کنترل، و فرماندهی محور مرحله الگوی طراحی ،(1392)رضا

اجتماعی، سال ششم، شماره  امنیت و نظم پژوهشنامه فصلنامه

  .119-187 صص شش،

 ،(1389)حسین حسینی، و رضا علی جبلی، کاوه ] 18[

 معلو پژوهشکده و دانشکده ها، نظریه و مفاهیم: شناسی جنگ

 با)السالم علیه حسین امام دانشگاه فرهنگی و اجتماعی

 .12-14 صص ، (گپ همکاری

 لشکر، رده در جنگ بازی ،(1389)محسن مرادیان، ] 19[

-118 صص ،آجا جنگ دانشگاه ستاد و فرماندهی دانشکده

117-99-95-83-66-65-61-28-27-25 

 جنگ اصول و عملیات ،(1394) والتز، ادوارد،] 20[

 چاپ موسسه علم، تولید و پژوهش معاونت: ترجمه ،اطالعات

 15 ص اطالعات، دانشکده انتشارات و

 شناخت و بررسی( 1384)مهدی فهیمی، و احیاء یاوری، ] 21[ 

 و آموزشی موسسه، C4I های سامانه سازمانی های زیرساخت

 ،کنترل و فرماندهی فراسازمانی طرح -دفاعی صنایع تحقیقاتی

 3 ص

[22] Alberts, David S, and Richard E. Hayes (2006). 

Command Arrangements for Peace Operations, 

Washington, DC: CCRP Publication series, PP 3-5. 
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