
 

 

 

 

 نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ایران
 2، اردشیر محمدی1پیمان خرازیان

 13/39/09پذیرش مقاله:                                                                       31/90/09دریافت مقاله: 

 چکيده 

هدف این پژوهش بررسی نقش پدافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظاام ممواوری اسا می      

ای و مرامعا  با  اساناد و    نا  اهای مطالعا  کتاب  و از روشباشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده ایران می

آوری داده استفاده شده اسا.. مامعا  آمااری    نام  برای ممعمدارک در سطح نیروهای مسلح و ابزار پرسش

نظران، مدیران راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد ارتش ممووری اس می ایران و صاحب قیموردتحق

هایی مانند اشراف نسب. ب  نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملای  توم  ب  ویژگیفرماندهان نظامی با 

عناوان  نفر ب  03گیری هدفمند تعداد ها بر اساس روش نمون نظام ممووری اس می ایران بوده ک  از بین آن

و ساازمان   حجم نمون  در نظر گرفت  شده اس.. با نظر گروه نمون  و خبره تحقیاق، عوامال کلیادی رهناما     

باشد، انت اا   پدافند هوایی ک  در استحکام قدرت ملی از بعد پدافند هوایی در سطح راهبردی تأثیرگذار می

استفاده شده و میزان تاأثیر و اولویا. هار یا  از     عملکرد  –تحلیل اهمی.  گردیدند. بدین منظور از روش

وری اسا می ایاران در موا. اساتحکام     عوامل تعیین گردیدند و اهمی. و عملکرد کلی پدافند هوایی ممو

  .قدرت ملی احصاء و ارائ  گردیده اس.
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 مقدمه
هاا در  های دول.تمای ت و خواست  دهندهنشانو « خطوط راهنما» مثاب ب توان منافع ملی را می
کنند از راه همکاری، رقاب. و منازع  نساب. با    ها ت ش میالملل دانس.. دول.عرص  روابط بین

 خا  و در  خاود یخودب تعقیب و تحصیل منافع خویش توفیق یابند، اما واضح اس. ک  منافع ملی 
هاا از قادرت ملای در یا  حاد      شود، بلک  الزم  دستیابی با  آن برخاورداری دولا.   حاصل نمی

 (6: 1033اس.. )حجازی،  قبولقابل
هاا تاابعی از ساطح و    ها و مناافع متعاددی دارناد کا  بارآورده شادن آن      آرمانها، ها خواس.مل.

در مقایس  با سایر کشورهاس.. اگر کشاوری از قادرت ملای بااالیی      ژهیوب چگونگی قدرت ملی 
در سطح  تنوان ها های خود را بدون مانع تأمین کند. برخی قدرتتواند خواست برخوردار باشد، می
ین قدرتی دارند، بلک  بر ماورای مرزهای کره زمین نیز دسترسی دارند. برخی موان و کره زمین چن

توان گفا. باین   . میاندناتوانهای ابتدایی خود ک  در تأمین نیازها و خواست  اندفیضعچنان نیز آن
الملال رابطا  مساتقیمی وماود     آن کشور در روابط بین ینیآفرنقشقدرت ملی ی  کشور و میزان 

ی هار یا  از اعضاا، با  ساوم خاود       المللا ( ب  عبارتی در مامعا  باین  111: 1033نی، دارد. )زرقا
 آفرین و در تعام ت موانی اثرگذار هستند.نقش

طلبای در  سالط   یزهیا انگ دنیای امروز، دنیای تجاوزگری اس. و دنیا محکومِ سیاس. سلط  اس..
دهد ک  ساخ. درونای خاود را   می ها هشداری مل.های مستکبر، ب  هم گران عالم، در نظامسلط 

هاای  های الزم را برای تقوی. این ساخ. ب  ومود بیاورند و تقوی. کنند. بوان مستحکم و آمادگی
تجاوزهای بزرگ هموار  یسوب ها، آنجایی ک  بتوانند و مرئ. بکنند، راه را کوچ  برای ابرقدرت

بیانات مقاام معظام رهباری در دیادار بسایجیان      کند، لکن نیروهای مسلح باید نیرومند باشند. )می
 (  12/32/1033 استان فارس

هاای واالی  المللی و حفا  ارزش نظام ممووری اس می ایران، برای تداوم عزت ملی و اقتدار بین
ی علم، کار، صنع.، مدیری. و سیاس. دارد، هامانب  در عرص گی هم ملی و عقیدتی، نیاز ب  آماد

های رزم نظامی نیاز ب  نیروهاای مسالح آمااده و دارای    و در نوک پیکان، برای دفاع ملی، در عرص 
 )همان منبع( .های گوناگون، توانایی علمی، عزم و اراده مدی دارداستحکام درونی، موارت

قش پدافند هاوایی در اساتحکام قادرت    قدرت نظامی و ن این پژوهش ضمن مش ص نمودن نقش
ی  از ابعاد و گویی ب  این سؤال اس. ک  تأثیر کدامملی نظام ممووری اس می ایران، در پی پاسخ

بیشاتر اسا.، و در    رانیا ا یاسا م  یمموورهای پدافند هوایی بر استحکام قدرت ملی نظام مؤلف 
هاا بیشاتر و بوتار اساتفاده     راستای افزایش قدرت بازدارندگی پدافند هوایی، بایستی از کدام مؤلفا  

ها باید ت ش بیشتری کند. پژوهش حاضر ضمن بررسی مباانی  نماید و در استفاده از کدام شاخص

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
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نادی و با اساتفاده از  تحلیلی ب  شیوه اس -نظری قدرت ملی و ابعاد قدرت نظامی، با روش توصیفی

ای و اینترنتی ب  تبیین نقش بازدارندگی و مایگاه پدافناد هاوایی در انساجام قادرت     منابع کتاب ان 
های قادرت پدافناد هاوایی    پردازد و میزان اثرپذیری آن را از مؤلف ملی ممووری اس می ایران می

 کند.  تحلیل می

المللای  قتدر و توانمند برای حف  امنی. و صلح بینموان از ی  نظام مبر این اس. ک   بیان مسئل 
برخوردار نیس.. طبیعی اس. ک  کشورها برای حف  مومودی.، امنی. و رفااه خاود از ساویی و    

هاا و راهبردهاایی را موا.    مقابل  با تودیدات سایر بازیگران از ساوی دیگار، ناگزیرناد سیاسا.    
 .رندیکارگب افزایش توانمندی و قدرت ملی خود 

المللای  ای و باین هاای منطقا   و سیال امروزین موان، امکان وقوع منگ داریناپددر محیط سیاسی 
پذیر و نامطمئن، اولین گام در تغییر شدتب علی  ممووری اس می ایران ومود دارد. در این فضای 

هاای احتماالی آیناده فارا روی ملا. و      مو. آمادگی دفاعی بر اساس برخورد با حوادث و منگ
هاا در اساتحکام   ل. ممووری اس می ایران، درک صحیح از منافع ملی و قدرت ملی و نقش آندو

قدرت ملی اس. و گام بعدی شناخ. نقش قدرت نظامی )نقش پدافند هوایی( و میزان تأثیر ابعااد  
های آن در اساتحکام درونای ممواوری اسا می ایاران و تا ش در موا. ارتقااء تاوان          و مؤلف 

ها اس.. نتیج  این ت ش، مش ص شدن میزان تحوالت نظاامی و سیاسای   برابر آنبازدارندگی در 
مامع  امروزی برای رسیدن ب  کیفی. رفتار دول. اس می ایاران در برخاورد دفااعی و نظاامی در     

 های آینده خواهد شد. محیط
ن مطلاب  ی گاواه ایا  اهای اخیر انجام گرفت ، توساط نیروهاای فرامنطقا    امروزه بررسی نتایج منگ

ای را کا   ها و قدرت بسیار باالی هوافضایی نیروهاای فرامنطقا   باشد ک  تغییر در رویکرد منگمی
تاوان نادیاده   تودیدی مدی برای کشور ممووری اسا می ایاران درآماده را نمای     صورتب این  

زار قدرت انگاش.، با توم  ب  اینک  مبنای دکترین نظامی ممووری اس می ایران، دفاعی و تولید اب
اس.، لذا پدافند هوایی نقاش ممتاازی در   « دفاع مبتکران  و مؤثر»و ات اذ « بازدارندگی فعال»برای 

دکترین دفاعی کشور ممووری اس می ایران دارد ک  همان مقابل  با تودیادات هوافضاایی دشامن    
ر، در حاوزه  های اخیا در منگ یافرا منطق های هوافضایی غر  و نیروهای برتری ازآنجاک اس.، 

)پدافند هوایی( ممواوری   یتجویزات ی  امر پذیرفت  شده اس.، لذا پرداختن ب  نقش قدرت نظام
های اثرگذار قدرت نظامی و تأثیر آن در استحکام ملای کشاور   یکی از مؤلف  عنوانب اس می ایران 

پدافناد   خصاو  با  ی  موضوع اساسی اس. ک  کلی  کارشناسان و فرمانادهان نظاامی کشاور و    
هوایی را ب  اندیشیدن درباره نقش پدافند هوایی در مقابل  با تودید نظامی آمریکا در حاال و آیناده   

 واداشت  اس..
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نقش و اهمی. پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی ممووری اس می ایاران و لازوم    ب  با نگرش
های پدافند هوایی ساخ.ی زیرریزی ابعاد قدرت ملی و قدرت نظامی )پدافند هوایی( و پیمطالع 

نقش پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در "گردد: مطمئن بیان مسئل  این پژوهش ب  شکل زیر ارائ  می
 "استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران چیس.؟

ارتش ممواوری اسا می ایاران )آماا(، ارتشای اسا می،       بر این اس. ک   اهمی. و ضرورت لذا 
، متعود و مؤمن، مت صص و دانا محور، یادگیرنده، متکی ب  صنایع دفاعی داخلی دررکا پاوالیی، 

های انداز ارتش ضروری اس. هم  برنام و منسجم و یکپارچ  اس.. برای دستیابی ب  اهداف چشم
 آما در راستای تحقق اهداف آن صورت گیرد. مدتکوتاهمدت و میان
 شاده نییتعهای بزرگ راهبرد نبرد قدرت عنوانب هوافضایی  زمینی و نبرد-در عصری ک  نبرد هوا 

ریازی  شود لاذا برناما   اولین مانع در برابر تجاوزات دشمن شناخت  می عنوانب اس.، پدافند هوایی 
های پدافناد هاوایی   دشمنان نیز مو. نابودی قدرت آتش پدافند هوایی و کاهش توانمندی سامان 

هاای عملیااتی دشامنان در مقابلا  باا      طرح ازممل گیرد. ها قرار میهای عملیاتی آندر صدر طرح
های عملیات روانی و ت ش موا. کااهش انگیازه کارکناان پدافناد هاوایی و       پدافند هوایی، طرح

 باشد.  کاهش کارایی پدافند هوایی می ج یدرنتافزایش انگیزه نیروهای دشمن و 

هاای دو دها  اخیار در مواان، با       و شیوه منگ های پدافند هوایی با توم  ب  شکلهمچنین یگان
باا   یطورماد ب های نیروهای مسلح خواهند بود ک  گانیتأیید تمامی کارشناسان نظامی مزء اولین 

دشمن درگیر خواهند شد، لذا فرماندهان پدافند هوایی برای ایفای نقش خود ک  همانا انجام دفااع  
هوایی مؤثر و موفق اسا.، نااگزیر از شاناخ. نقاش و اهمیا. بسایار موام خاود و تاأثیر آن در          

در ضارورت انجاام ایان تحقیاق      یطاورکل باشد. با  استحکام ملی نظام ممووری اس می ایران می
 وان گف.:تمی

هدفمند و روشن )خط فکری( در خصو  دکترین و ساختار پدافناد هاوایی و    یرسیدن ب  تفکّر
ریزی ، برنام ازیموردنهای دادن راهنمای عمل ب  صنایع دفاع داخلی مو. طراحی و ساخ. س ح

یناده  مؤثر فرماندهی و کنترل پدافند هوایی در برابر تودیدات هوافضایی آ یریکارگب مناسب مو. 
 کند ک  این تحقیق انجام شود.و تبدیل نیروهای پدافند هوایی ب  نیروی کنشی ایجا  می

هاای برتار   هاای احتماالی در آیناده باا قادرت     های الزم برای تحاوالت و درگیاری  احراز آمادگی
هاای آیناده، و کساب قادرت در     های مناگ هوافضایی موانی )آمریکا و...( با رویکردها و ویژگی

آن رسیدن ب  بلوغ نظامی و علمای   تبعب در پاسخ ب  تودیدات ناهمتراز آنان و  موقعب گیری تصمیم
 باشد. ضروریات انجام این تحقیق می ازممل نیروهای پدافند هوایی 

 بر دو نوع اس.: اهداف تحقیقهمچنین 
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واوری  تبیین نقش پدافند هوایی و تأثیر آن بار اساتحکام قادرت ملای نظاام مم     هدف کلی: -الف 

 اس می ایران
   اهداف فرعی: - 
 تبیین نقش رهنام  پدافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران  -

 تبیین نقش سازمان پدافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران -

 گردد:صورت دو سوال مطرح مینیز ب  تحقیق هایسؤال
نقش پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در استحکام قادرت ملای نظاام ممواوری      سؤال اصلی: -الف

 اس می ایران چیس.؟
 سؤاالت فرعی: - 

نقش رهنام  پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در استحکام قدرت ملی نظام ممواوری اسا می    -1
 ایران چیس.؟

استحکام قدرت ملی نظام ممواوری اسا می   نقش سازمان پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در  -2
 ایران چیس.؟

 مبانی نظری 
 :الف ـ پيشينه 

ها و مقاالتی ب  شکل پراکنده، ب  رشت  نگارش در آماده اسا.   نام در حوزه پدافند هوایی پایان
ک  بیشتر بر بعد خاصی از پدافند هوایی تأکید داشت  و یا منب  توصیفی دارند با  عباارتی، بررسای    

دافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایاران موضاوع ناو و    نقش پ
  باشد.می اولدس.

 ب ـ مفهوم شناسی : 

توان ب  معنای پدید آوردن آثار مطلو  تعریاف کارد    قدرت را می»نویسد: برتراند راسل می
دال قدرت را ب  معنای کنتارل   رابرت  (66: 1043)راسل، « ب  این ترتیب قدرت مفوومی اس. کمّی

هارولد السول هم قدرت را تأثیر گذاشتن بار سیاسا.    (Dohl, 1957: 201داند. )رفتار دیگران می
-( در این میان، مورگنتاا در بیاان مفواوم قادرت مای     133: 1062کند. )بوزادی، دیگران تعریف می

سالط و کنتارل انساان بار     شود، منظور توقتی در مباحث سیاسی درباره قدرت صحب. می»نویسد: 
 ( Morgenthou, 1967: 29« )ها اس.های دیگر ب  مو. نفوذ بر روی افکار آناعمال انسان

توان گف.: قدرت عبارت اس. از هرگون  نیرو و توان فردی یا ممعای کا  از طریاق    بنا بر این می
هاای  اعمال افراد یا گروهاعمال اراده در درون رابط  دو مانب  ب  صورت تسلط و کنترل بر رفتار و 

 گردد. دیگر با طبیع. و نفس و با هدف ایجاد نتایج و آثار مطلو  یا مورد نظر متجلی می
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هاای قادرت   های امتماعی و نظامی، برخای از ویژگای  بر اساس این تعریف و با توم  ب  واقعی.
 عبارتند از:   

   انسانی بودن 
  حاصل اراده بودن قدرت 

 ون روابط دو یا چند مانب   مطرح شدن قدرت در در 

   ).ژانوسی بودن قدرت )کنترل و سلط  ا انقیاد و اطاع 

  دارای انگیزه هدف و نتیج  بودن قدرت 

  تغییر و تحول 

    .نسبی 

   ذهنی بودن 

 گیری بودن غیرقابل اندازه 

کشورها برای حف  مومودی.، امنی. و رفاه خاود و نیاز مقابلا  باا تودیادات خاارمی ناگزیرناد        
کار گیرند. در همین رابط  هایی را مو. افزایش توانمندی و قدرت ملی خود ب ها و برنام .سیاس

المللای در اساتفاده از مناابع محساوس و     تواناایی یا  باازیگر صاحن  باین     »والتر مونز قدرت را 
داناد در موا.   المللای مای  نامحسوس و امکانات برای تح. تأثیر قرار دادن نتایج رویدادهای بین

 (.  0: 1030)مونز، « های ش صیت خواس
تواند امنی. را تضمین کند، رفتار دیگران را تغییر دهد، تودید را دفع کناد و... در ساطح   قدرت می

 (.  3:1033تر ب  دنبال دارد)گروه مطالعات امنیتی،کل وسیع و عالیملی نیز قدرت همین آثار را در ش
 -1دهاد:  ارائ  می زیر شرح ب  را کشورها قدرت مبانی در دخیل عناصر آمریکایی محقق اسپایکمن
 و پیشارف. اقتصاادی   -6 منابع طبیعای  -6ممعی.  کثرت -0 مرزها ماهی. -2 سرزمین مساح.
 سیاسای  ثبات -3 همسانی ممعی. و همگونی میزان 3 نژادی تجانس -3 مالی قدرت -4 فناوران 

 (143: 1033ملی )سیف زاده،  روحی  -13
قدرت )توانایی اعمال اراده( در قالب افراد ی  مامع  )مل.( مد نظار باشاد،    زمانی ک : 9ملی قدرت
توانایی، قابلیا. و ررفیا.   "های مامع  را قدرت ملی آن مامع  نامید. قدرت ملی توان تواناییمی

ی  مل. و ی  کشور برای استفاده از منابع مادی و معناوی خاود باا هادف اعماال اراده ملای و       
(. ب  تعبیر دیگر قادرت  266: 1033و  64: 1034نیا، باشد )حاف ، می"فع ملیتحصیل اهداف و منا

گاردد کا  در قلمارو یا  واحاد      هاای ماادی و معناوی اطا   مای     ای از تواناییملی ب  مجموع 
( ایان اعماال اراده چنانچا  بار     106: 1043مغرافیایی ب  نام کشور یا دول. ومود دارد. )کاارمی،  

                                                           
1- National Power 
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هاای موماود در   های ی  سازمان سیاسی )کشور( و با توم  ب  شاخص.ها و ررفیاساس قابلی.

 تواند قدرت ملی نامیده شود. آن ب  ومود آید، می
مبنا و انگیزه اصلی تمام رفتاار و سیاسا.   »در مورد قدرت ملی و منافع )اهداف( ملی باید دانس. 

و راه تاأمین و   (Crabb,1965: 5C« )شاود. المللی منافع ملای نامیاده مای   کشورها در صحنة بین
 ع وه، رابطة این دو از دو بعد دیگر نیز قابل بحث اس.:  حف  منافع ملی قدرت اس.. ب 

ناپذیر و مداناشدنی از منافع ملای  حف  و ازدیاد قدرت ملی هر واحد سیاسی ب شی انفکاک (1
   1«واعدوالوم مااستطعتم من قوه»باشد. آن می

 قدرت ملی ابزار و وسیلة تحقق اهداف و تأمین منافع ملی اس..   (2
تارین ب اش اهاداف    حتی تعیین حدود و اندازه منافع هر واحد سیاسی بستگی ب  قادرت آن موام  
گویاد:  اناد  لیاپمن مای   ملی، تأمین و امنی. ملی اس. ک  برخی آن را معادل قدرت نظامی دانسات  

 (131: 1062)بوزادی، «. قدرت نظامی خواهد بودامنی. در معنی عام کلم  همیش  با »
کشاور   ی  بالفعل و بالقوه هایتوانایی از ایمجموع  را ملی قدرت آمریکایی، کالینز، راهبرد پرداز

 آن و نظامی فناوران  علمی، فرهنگی، امتماعی، اقتصادی، سیاسی، هایاز توانایی ک  کندمی تعریف

 ( 26 :1033شود )کالینز، می ناشی کشور
 شود:می اشاره هاآن از برخی ب  زیر در ک  اندارائ  کرده تعاریفی ملی قدرت از نظرانصاحب سایر
 (113: 1030گویند )اعظمی،  ملی قدرت مامع ، ی  هایقابلی. و هاتوانایی برآیند ب  -
 و اراده ملای  اعمال برای ک  اس. کشور آن ررفی. و استعداد توانایی، کشور، ی  ملی قدرت -

 (203: 1031شود )افشردی، می گرفت  کار ب  آن از حفار. و ملی منافع تحصیل
یا  واحاد    قلمارو  در کا   باوده  معناوی  و ماادی  هاای توانمنادی  از ایمجموعا   ملی قدرت -

 (133: 1030دارد )کارمی،  ومود دول. یا کشور نام ب  سیاسی و مغرافیایی
رفتاار   در نفاوذ  بارای  کشاور  ی  هایقابلی. و هاتوانایی مجموع  از اس. عبارت ملی قدرت -

 (64: 1036کشور )توامی،  آن ملی منافع ب  نیل مو. در کشورها سایر
 نیاز بادون   ملی قدرت و اس. ملی قدرت ملی، امنی. ب  وصول راه ترینسریع و ترینمطمئن -

 (  143: 1031کند )محمودنژاد،  مقاوم. دیگران تجاوزات مقابل در تواندنمی توسع 

 اقتصاادی،  عوامال  شمارد:برمی بدین گون  را قدرت ملی مولد عناصر و عوامل نیاحاف  محمدرضا

 فرهنگای،  عوامال  امتمااعی،  عوامال  فناورانا ،  و عوامل علمی حکومتی، عوامل سرزمینی، عوامل

( قدرت ملی یکی از انواع مواماع مادنی   263: 1033نیا، فرا کشوری )حاف  عوامل و نظامی عوامل
باشد. این امر ک  بعاد از انقا   فرانسا     روز در موان شایع اس.، دول. ا مل. یا کشور می ک  ام

                                                           
 .06: قرآن كريم،  سوره انفال،  آيه 1 
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( ب  ومود آمد، از چوار رکن اساسی یعنی سرزمین، مردم، حاکمی. و حکوم. تشکیل شده 1333)
 اس..  

گردد ک  باا هام دارای رواباط متقابال     مل. تشکیل می –بنابراین، موان از تعدادی کشور یا دول. 
کنند. توانایی تحصیل اهداف برای ی  کشور، قدرت ملی آن کشاور  هستند و اهدافی را تعقیب می

هاا رواباط و   ومود واحدهای ملی کا  باین آن   -1اس.. در قدرت ملی دو شرط موم مستتر اس.: 
ان تحقاق اراده طرفای بار رفتاار دیگاران. )بوازادی،       توانایی تأثیر یا امکا  -2مناسباتی برقرار باشد. 

1062 :133) 
قدرت ملی را بر مبنای معیارهای چند )نظیر راه اعمال، منابع، ابزار، موضوع، عناصر  ابعاد قدرت ملی:
( مث ً بر اساس م ک اعماال قادرت، آن را بار دو    03: 1031اند. )گالبرای.، بندی کردهو...( تقسیم

هاای کساب قادرت آن را    اند برتراند راسل بر مبنای روشگران ( دانست و مداخل  نوع )بازدارندگی
 (.42-32: 1043)فردی و سازمانی( )برتراند راسل، 

-26: 1042کنند. )الپیار، از دید تاری ی نیز از س  گون  قدرت )ب  واسط . منفرد و نوادی( یاد می 
اه قدرت را دو نوع )مادی و غیرماادی( و گااه   ها و عناصر تشکیل دهنده نیز گ( بر اساس مؤلف 20

بر س  گون  )نظامی، اقتصادی و قدرت بر افکار( و عمدتاً )نظامی، سیاسای، اقتصاادی و فرهنگای(    
 ( 34: 1036اند. )مقتدر، دانست 

منظور از عناصر، عوامل یا ب  طور کلی آن چیزهایی اس. ک  قدرت ملی ی  کشور را  عناصر قدرت:
ها قدرت ملی ومود دارد. ب  عبارت دیگر تواناایی تأثیرگاذاری یا     د و با بودن آندهنتشکیل می

های دیگر یا بر مردم مامع  خود ناشی از خصوصایاتی چناد اسا. )عاامری،     مل. بر رفتار دول.
شاود. کام و   ها یا عوامل متشکل  قدرت یاد مای ها تح. عنوان عناصر، مؤلف ( ک  از آن223: 1030

هاا  ر افزایش و یا کاهش قدرت واحدهای سیاسی و موفقی. یا عدم موفقی. آنکیف هر عنصری د
هاا را در صاحن    در تحقق اهداف و یا تأمین منافع ملی نقش بسزایی داشات  و تأثیرگاذاری دولا.   

 (43: 1033کند. )قوام،الملل مش ص میسیاس. بین
  بندی نمود: توان ب  انواع ذیل تقسیمبر اساس معیارهای فو  قدرت ملی را می

( قادرت  6( قادرت سیاسای   6( قادرت فرهنگای   0( قدرت انسانی ا امتماعی  2( قدرت طبیعی 1
 ( قدرت نظامی 4اقتصادی 

توان دو نوع قدرت س . و الملل میدر مناسبات بین واحدهای سیاسی و نیز در عرص  نظام بین
منابع خا  خود را دارند و کشوری شناسایی نمود. هر کدام از این دو نوع، مبانی نظری و  نرم را

ها در مقاطع و مناطق م تلف، راهبرد ملی و قدرتمند اس. ک  بتواند با درک وزن هری  از آن
 فراملی خود را تنظیم کند.
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هر چند نیروی نظامی و عوامل عینی قدرت )قدرت س .( همیشا  ماورد توما  سیاساتمداران و     

رساد اماروزه نقاش عاواملی چاون فنااوری       نظار مای  اندیشمندان حوزه قدرت بوده اس.، اما با   
اند، در همبستگی و انسجام مردم )قدرت نرم( اهمی. بیشتری یافت  -مشروعی. سیاسی -اط عات

المللی با تکی  بر زور )قدرت س .( سعی مردان در صحن  داخلی و یا در محیط بینگذشت  دول.
آور هاای سرساام  د، اماا مادای از هزینا    انا در مطیع ساختن مردم و پیش برد نظرات خاود داشات   

المللای مادافع حقاو  بشار و     هاای باین  سازمان کارگیری نیروی نظامی، امروزه ب  دلیل گسترشب 
مردان حتای در داخال کشاور    کنند(  دول.ای عمل میها سلیق ها )هرچند ک  بیشتر آنحقو  مل.
 مورد نظرشان را پیش ببرند. توانند ب  راحتی با تکی  بر زور و تودید منافعخود نمی

قدرت یا نیروی نظامی یکی از عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی ب  شمار  قدرت نظامی )قدرت سخت(:
رود و لذا ب شی از قدرت ملی اس.، ضمن آنک  آشکارترین و بارزترین ب ش قادرت ملای را   می

و کیف نیروهاا، رهباری و   ها و تجویزات نظامی، کم دهد. قدرت نظامی اصوالً از س حتشکیل می
 .شودفرماندهی نظامی، فنون و فناوری ناشی می

هاای نظاامی   ها و سیاس.های نظامی، راهبردعناصر نظامی قدرت ملی شامل اهداف نظامی، رهنام 
هاا، آماوزش، فرمانادهی، فناون و فنااوری نظاامی،       )دفاعی، غیردفاعی(، نیروها و کام و کیاف آن  

های نظامی، تحرک نیروهاا و امکاناات   سازمان نظامی، بودمة نظامی، پایگاهتسلیحات و تجویزات، 
 باشد.  لجستی  می

دست  عمده، تح. عناوین ذیل مطارح   توان در پنجب  طور خ ص  عناصر نظامی قدرت ملی را می
 نمود:
 های نظامی ها و راهبرداهداف، رهنام ، سیاس. (1
 سازمان و تشکی ت نظامی  (2
 نیروی انسانی (0
 ون و فناوری نظامیفن (6
 تسلیحات و تجویزات  (6

                                           های حساس نظیر بحران، منگ، شورش نقش بارزتری            ها و موقعی.                          قدرت نظامی ب  ویژه در زمان
                                 گیرد. همچنین هر چناد بادون شناساایی                                           کند و سایر ابعاد قدرت را ب  خدم. خود می          را بازی می

                                ب  طور کامل و دقیاق با  شناساایی و         توان       ها نمی                                        سایر ابعاد قدرت و بررسی، تحلیل و مش ص آن
           هاای حسااس و                                                                       تحلیل قدرت نظامی ی  کشور )ب  ویژه در موان معاصر( پرداخ.، ولی در زمان

            ً گیرناد، حادوداً                            الشعاع قدرت نظامی قارار مای                                                 بحرانی ب  دلیل آنک  سایر امزا و ابعاد قدرت، تح.
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                       سابة قادرت نظاامی آن میسار                                                             شناخ. توان ملی ی  کشور از طریق تجزی ، تحلیل، بررسی و محا
      گردد.  می

های دفاعی، امنیتای  موهره و اساس رهنام  نظامی هر کشوری را سیاس. :3دکترین )رهنامه( نظامی
های نظاامی کشاور بارای    دهد. هدف رهنام  نظامی باال بردن تواناییو نظامی آن کشور تشکیل می

عنوان راهنما، موا. دهناده و تعیاین     باشد. رهنام  نظامی ب تأمین اهداف نظامی در سطح ملی می
های مرباوط با  تعوادات،    های آینده و یا برنام های کشور در مورد منگها و تاکتی کننده راهبرد

 باشد. های نظامی میقراردادها و سایر برنام 
رهناما  نظاامی   »گون  تعریف کرده اسا.:  المعارف نظامی شوروی سابق، رهنام  نظامی را ایندایره
هاای  رت اس. از سیستم رسمی مورد قبول ی  مل. ک  از عقاید علمی مربوط ب  ماهی. منگعبا

کناد  آید و در مورد ضروریاتی گفتگو میها ب  ومود میامروزی و استفاده از نیروهای مسلح در آن
 «.  ک  نارر بر امکان آماده شدن کشور و نیروهای مسلح آن برای منگ اس.

ی دشامن و نیروهاای مسالح وی در    هاا نظامی باید مساائلی نظیار ویژگای   ب  طور کلی در رهنام  
هاا، چگاونگی برخوردهاای کلای باا آن      ها، تسلیحات احتمالی آینده، خصوصیات آن مناگ منگ
ها، تسلیحات و نیروی انسانی مورد نیاز، چگاونگی تاأمین آماادگی نظاامی بارای مقابلا  باا        منگ

در تحلیل رهنام  نظامی باید نوع تودیاد، کیفیا. آن،    تودیدات و تجاوزات احتمالی مورد توم  و
 های آینده مورد عنای. باشد. ای با آن و نیز منگاقدامات مقابل 

آوری نیروهای دارای پتانسایل  هدف از ایجاد سازمان و تشکی ت، ممع سازمان و تشکيالت نظامی:
هاا در  منطقای و اساتفاده از آن  ها در درون ی  چاارچو  مانظم و   و بعضاً پراکنده و قرار دادن آن

تاوان  مو. واحدی برای رسیدن ب  هدف خا  اس.. بنابراین، بدون ساازمان و تشاکی ت نمای   
دارای ی  قدرت منسجم نظامی بود. اصوالً هر انادازه ساازمان و تشاکی ت از ضاوابط منطقای و      

نتیجا  قادرت آن   اصولی برخوردار بوده و مایگاه افراد در درون آن مش ص باشاد کاارآیی و در   
 دهد: بیشتر خواهد بود. اساس سازمان را چند عامل ذیل تشکیل می

 تجمع و وحدت نیروها   -
 مدیری. و رهبری نیروها )فرماندهی و کنترل(   -

 نظم و انضباط در درون سازمان  -

 بودم  و هزین  سازمان  -

ساسای هار   ب  طور کلی تشکی ت و سازمان نظامی از ضروریات تمدن امروزی و از لاوازم ا 
کشوری برای حف  مومودی. آن اس.. بدین مو. امروزه هر کشوری تح. عنوان خاصی دارای 
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باشد. الزم ب  یادآوری اس. ک  ایجاد سازمان نظامی بایاد  تشکی تی نظامی و پیچیده و گسترده می

اعی، هاای ملای و امتما   های حاکم بر کشور، ویژگیها و سیاس.با توم  ب  اهداف، رهنام ، راهبرد
 ها صورت گیرد تا کارآیی الزم و مطلو  را داشت  باشد. تودیدات، امکانات و توانایی

تشاکی ت و سااختار    -فرمانادهی و مادیری.     -هر سازمانی دارای س  رکن عمده اس.: الاف 
 بودم  نظامی.  -نظامی ج

ی بحرانای نظیار   هاا ترین عناصر قدرت نظامی ک  ا ب  ویاژه در دوران  یکی از موم فرماندهی: -الف
دارای نقشی حساس و کلیدی در حف  و اساتفاده از نیاروی نظاامی اسا.، فرمانادهی       – منگ

باشد. کارایی و توان، شوام. و شجاع.، سردمداری و تواضع، ایثار و گذش.، داناش  نظامی می
و آگاهی و عقل و اندیشة فرمانده تعیین کننده عملکرد قدرت نظاامی با  ویاژه در زماان مناگ      

باشد. بررسی زندگی برخی از سرداران بازرگ نظاامی نظیار کاوروش، داریاوش، نادرشااه و       می
دهد ک  اهمی. موضوع فرماندهی تا حدی اس. ک  تمام عناصر دیگر را ناپلئون بناپارت نشان می

دهد. فرماندهی نظامی در دو ساطح اساسای قابال تحلیال و بررسای      ا گاه ا تح. تأثیر قرار می 
 اس.:
 باشد.  اندهی کل قوا و نیروی مسلح ک  اصوالً رهبر سیاسی مامع  نیز میدر سطح فرم 

 تر، از مقامات سیاسی هدای. کنناده نیروهاای نظاامی تاا فرمانادهان نظاامی       در سطوح پایین
 محض. 

یاا حضارت اماام    ()برای نمون . ع وه بر رهبران سیاسی مواماع نظیار حضارت اماام خمینای      
تر نظیر ریاس. ممووری و در فرمانادهی نیروهاای   مقامات سیاسی پاییندر ایران، ()ای خامن 

رساد. در تجزیا  و   نظامی نقش اساسی دارند. در مراتب بعد، نوب. ب  فرماندهان نظامی صرف می
هاا  تحلیل عنصر فرماندهی نظامی باید مسائل متعاددی را ماورد توما  قارار داد کا  برخای از آن      

  عبارتند از: 

 ی، مذهبی، امتماعی و سیاسی رهبر و فرمانده های ش صویژگی 
  نظامی با فرماندهان نظامی، ب  ویژه در زمان منگ  –ارتباط و نحوه برخورد فرماندهان سیاسی 

  )روحیة اطاع. و انقیاد نیروها از فرماندهان )اطاع. پذیری 

  ارتباط فرماندهی با سازمان و تشکی ت و نیروها 

 نظر سیاسی. مایگاه رهبری و فرماندهی از 

ترین رکن ساازمان نظاامی، تشاکی ت و ترتیباات     بعد از فرماندهی موم ساختار تشکيالت نظامی: -ب
ها، مایگاه هر نیرو و تعواد و ت صاص و ارتبااط آن باا     درون سازمانی نیروها، سلسل  مراتب آن

مایگاه سازمانی وی حائز اهمی. اسا.. وماود نظام و انضاباط نظاامی در نیروهاا، وحادت و        
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ها تح. سایة فرماندهی و کار مشاترک، از ارکاان اساسای ساازمان نظاامی اسا..       یکپارچگی آن
جزی  و تحلیل قدرت نظامی مایگااه  ساختار و ارکان گوناگون تشکیل دهنده سازمان نظامی، در ت

تاوان با  بررسای    خا  خود را دارد و لذا بدون بررسی ساختار نظامی و تشکی ت نیروها نمای 
 منطقی و صحیحی از قدرت نظامی ی  واحد سیاسی و حاکمیتی دس. یاف..  

ر های م تلف سازمان نظامی بایاد با  دو عنصا   در تبیین و بررسی ساختار نیروهای نظامی و ب ش
ها از بااال  کمی. سازمانی و کیفی. آن توم  داش.. همچنین ترتیب قرار گرفتن نیروها، ساختار آن

هاا و اهاداف ساازمانی نیاز از عاواملی      های سازمانی، مأموری.ب  پایین، ورایف سازمانی، سیاس.
 هستند ک  برای تحلیل قدرت نظامی باید مورد توم  قرار گیرد.  

سارمای   »م عناصر قدرت نظامی ب  نحاوی از انحااء با  نیاروی انساانی،      تما نيروی انسانی )عده(:
گردد. اصوالً بدون ومود نیروی انسانی توانا و کارا سا ن گفاتن از   های او بر میو ویژگی« انسانی

هاس.. نیرو و قدرت نظامی بیووده اس. زیرا قدرت نظامی ب شی از قدرت و نیروی ممعی انسان
توانند بعد اساسی کمی. و کیفی. اس. و این هر دو عامل با کم  هم مینیروی انسانی دارای دو 

بر توان نظامی بیافزایند. یعنی هر اندازه ک  تعاداد نیروهاای رزمناده، شاجاع، و منگجاو و وفاادار       
 کشوری بیشتر باشد، آن کشور از قدرت نظامی برتری برخوردار خواهد بود.  

استقام. و پایداری، شجاع.، شوام. همراه با عزم و روحیة واالی نظامی، توان مسمی و روحی، 
های اساسی ی  نیروی انسانی قوی و سازنده اس. های امروزی از ویژگیویژه در منگاحتیاط، ب 

ها نیز ماورد  ها اعم از مت صص و غیرمت صص، این پدیدهو در بررسی نیروها، ع وه بر کمی. آن
رسنلی ب  مفووم خط مشی دول. درباره شیوه تأمین نیروی ع وه سیاس. پگیرند، ب تحلیل قرار می

 (63: 1033انسانی مورد نیاز اس.. )حسینی، گروه مطالعات امنیتی، 
بودم  )هزین ( نظامی یا دفاعی ب شی از بودم  دول. اس. کا  با  اماور     بودجه )هزینه( نظامی: -ج

هزینة نظامی اصوالً ب  طور کامال  ( 132: 1062شود. )بوزادی، نظامی و دفاعی اختصا  داده می
در حوزة دول. اس.، مگر در زمان منگ و آن هم در برخی از کشورها ک  ماردم نیاز در تاأمین    

کنند. برای مثاال ماردم   الواقع ب شی از هزینة نظامی و دفاعی اس. شرک. میهزینة منگ ک  فی
هزیناة   مناگ داشاتند.   هاای ایران در طول منگ تحمیلی نقش بارزی در تأمین برخای از هزینا   

رود. هرچند اماروز ایان   نظامی، عنصری کمّی و تعیین کننده در تحلیل قدرت نظامی ب  شمار می
ها بیشتر مورد عنای. قارار  آید و در تجزی  و تحلیلعنصر ب  عنوان یکی از عناصر بارز ب  کار می

واند نشان دهنادة میازان   تنمی« بودمة نظامی»گیرد، ولی باید دانس. ک  صرف در نظر گرفتن می
نظاامی بایاد   « هزینا  »یاا  « بودما  »قدرت نظامی ی  کشور باشد  لذا در تجزی  و تحلیل عنصار  

عوامل متعدد دیگری نظیر وسع. سرزمین، ممعی.، روحی ، کمّی. و کیفیا. نیروهاای مسالح،    



 

 

 نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران  36

 
دات میزان کارخانجات تولید کنندة تسالیحات و تجویازات نظاامی در داخال کشاور، میازان وار      

 تسلیحات و نوع و کیفی. تسلیحات وارداتی را در نظر گرف.. 
تر اس. ارتباط توان نظامی و بودماة نظاامی باا وضاعی. اقتصاادی      تر و کلیدیع وه، آنچ  مومب 

باشاد. با  هماین موا. گااه      های اقتصادی و نظاامی مامعا  مای   کشور و تناسب الزم میان ب ش
شاود بلکا    ن  تنوا عامل برتری قدرت نظامی محساو  نمای   برخورداری از هزین  نظامی باال خود
شود ک  در بعضی از مواقع ب  افزایش تعداد بیکاران، تورم، کسری سبب ایجاد ضعف در اقتصاد می

تواناد از  گاردد. ایان امار مای    بودم ، تقاضای مازاد منجر و باعث کاهش بالفعل قدرت نظامی مای 
های مدید تسلیحاتی ناشی گاردد.  ماهر، در امرای برنام  کمبودهای خا  مواد مورد نیاز کارکنان

  (136: 1032)نیکوبال، یلتون لیتینبرگ،

بررسی موضوع فناون و فنااوری پدافناد هاوایی در تحلیال       هوا و فضا و پدافند هوایی: اهميت راهبردی
تجویازات  یابد. منگ افزارها، تسالیحات و  قدرت نظامی، ب  ویژه در زمان منگ اهمی. بارزی می

شاوند. تسالیحات و تجویازات و    پیشرفت  از امزای ضروری و حیاتی قدرت نظامی محساو  مای  
های اولی  و حیاتی قادرت دفااعی و   منگ افزارهای مناسب، کافی و قابل استفاده یکی از ضرورت

 نظامی هر کشور اس..  
عواملی بنیاادی   های موم نظامیهای پیشرفت ، تجویزات مدید و پایگاهکیفی. و کمّی. س ح

روند  لذا در بررسی سنجش و شناخ. و تعیین کننده در حف  و افزایش قدرت نظامی ب  شمار می
های های نظامی، کارخان میزان قدرت نظامی هر کشور باید ب  وضعی. تسلیحاتی، تجویزات، پایگاه

وماود انبارهاای    افازار، های وارداتی، کشاورهای صاادر کنناده مناگ    افزارافزار، منگتولید منگ
ها ب  سنجش قدرت نظاامی  های اتمی و غیر اتمی را در نظر گرف. و با مطالعة آناسلح ، زرادخان 

 آن کشور پرداخت  شود.  
 بر م حظات اساسی مشروح  ذیل استوار اس.: پدافندهواییمبنای رهنام   رهنامه پدافند هوایی:

 افزار هر هواپیما یا موش .  قدرت ویرانگری، حاصل از ماهی. منگ -الف

هاا یاا   فرص. کوتاه پدافند هوایی برای مقابل ، ناشی از سرع. پرواز و اثار ب شای موشا     - 

 هواپیماهای آفندی پیشرفت .  

 افزارهای تودید هوایی.تنوع و ترکیب منگ -پ

 دی و آفندی مومود در نیروهای خودی.افزارهای پدافنتنوع، تعداد و ترکیب منگ -ت

 ماهی. بنیادی پدافند هوایی در واکنش مقابل راهبرد انت ابی دشمن. -ث
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ضرورت ایجااد بوتارین کنتارل و اقادامات همااهنگی با  منظاور: اطمیناان از درگیاری باا            -ج

هواپیماهای دشمن، ملوگیری از درگیری با هواپیماهای خودی، ب  حاداقل رسااندن تاداخل    

 ها، و پیشگیری از وقوع حوادث پیش از هر اقدام خصمان .وری.مأم

-2/31نام  شامارة  ضرورت پشتیبانی از طرح مانور نیروهای سطحی )زمینی، دریایی(. )آیین -چ

 (6: 1034/م، 0

 برد اهداف ملی: اقدامات پدافند هوایی در پيش

ی اقدامات اساسی زیر را امرا ب  منظور ایفای نقش در پیشبرد اهداف ملی، سامان  پدافند هوای (1)

نماید: کشف تودید بالقوه دشامن  شناساایی اشایاء پرناده ناشاناس  رهگیاری نیروهاای        می

 دشمن  و انودام وسایل تودید دشمن.

کارگیری نیروهای پدافند هوایی ب  منظور امرای این ورایف با حمل  ب  تجویز، آموزش، و ب  (2)

دشمن هر چ  زودتر و هر چ  دورتر از منطق  هدف، و تح. فشار قارار دادن وی در مسایر   

افزار، مورد توامم دائم قرار دادن وی تاا  تقر  ب  منطق  هدف با افزایش حجم و تنوع منگ

 افزارها باشد.  رد منگزمانی ک  تودید ومود دارد یا در ب

ضروری اس. ک  ممووری اس می ایاران پیوسات  حالا.    نقش پدافند هوایی در برقراری تعادل نظامی: 

تعادل نظامی مؤثر خود را حف  نموده و ب  نمایش بگذارد. این حال. را با انجام اقادامات مناساب   

ن ایجاد نماود. عامال اصالی    تواتوسط طیف وسیعی از نیروهای نظامی در هر منطق  مغرافیایی می

برقراری حال. تعادل، توانایی قاطع در مقابل  با توامم دشامن اسا.. وماود حاد قابال قباولی از       

توانمندی پدافند هوایی در هم  سطوح ب  حفا  اثار ب شای عملیااتی تجویازات آفنادی و نتاایج        

روهاای مسالح   حاصل از افزایش تعداد و امکان انت اا  حالا. آفنادی و پدافنادی و عملیاات نی     

 (16-16: 1034/م، 0-2/31نام  شمارة کند. )آیینممووری اس می ایران کم  می
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 مدل مفهومی تحقيق:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدل مفوومی -نمودار 

 : یشناسروش
تحلیلای و مطالعا     -توصایفی  شدهاستفادهاین پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق 

ناما  بارای   ای و مرامع  ب  اسناد و مدارک در سطح نیروهای مسلح بوده و از ابزار پرساش ان کتاب 
ایان پاژوهش،    مورداستفادههای آماری توصیفی شاخص ازممل اس..  شدهاستفادهآوری داده ممع

  1(IPAعملکارد )  –اهمیا.  میانگین، مد، میان ، واریانس و انحراف معیار و روش فرآیند تحلیال  
 باشد.می

                                                           
1- IPA: Important  Performance Analysis   

 پدافند هوايی

 استحکام قدرت ملی

 

رهنا

 اصول اساسی

 زمان تهديدات

 هاتوانمندی

 

سازما

 فرماندهی و مديريت

ساختار و 

 تشکيالت نظامی
 بودجه
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نظاران، مادیران   شامل صاحب 1مامع  آماری این تحقیق مطابق مدول شماره جامعه آماری و نمونه: 
و ()االنبیااء مسلح، ستاد آماا و ساتاد قرارگااه پدافناد هاوایی خااتم      راهبردی ستاد کل نیروهای 

هایی مانند اشراف نسب. با  نقاش پدافناد هاوایی در     همچنین فرماندهان نظامی با توم  ب  ویژگی
گیاری  ها بر اساس روش نمون استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران بوده ک  از بین آن

حجم نمون  در نظر گرفت  شده اس.. با نظار گاروه نمونا  و خباره      نوانعب نفر  03هدفمند تعداد 
تحقیق عوامل کلیدی رهنام ، ساختار و فرماندهی و کنترل پدافند هاوایی کا  در اساتحکام قادرت     

باشد انت اا  گردیدناد. بادین منظاور از     ملی از بعد پدافند هوایی در سطح راهبردی تأثیرگذار می
یزان تأثیر و اولوی. هر ی  از عوامل تعیین گردیدند و عملکرد کلای  استفاده شده و م IPAروش 

 پدافند هوایی ممووری اس می ایران در مو. استحکام قدرت ملی احصاء و ارائ  گردیده اس..
 جامعه آماری پژوهش :9جدول 

 فراوانی جامعه نمونه رديف
درصد 
 فراوانی

 تنسب
سهم 
 نمونه

نیروهای مسلحها و مدیران ستاد کل معاون. 1  13 6/12٪  6 
ها و مدیران ستاد آمامعاون. 2  13 6/12٪  6 
06 62٪ ()االنبیاءگاه پدافند هوایی خاتمها و مدیران ستاد قرارمعاون. 0  12 
23 00٪ ()االنبیاءرگاه پدافند هوایی خاتمهای قرافرماندهان مناطق و گروه 6  13 
٪133 31 ممع 6  03 

 های تحقيق ها و یافتهداده ليوتحلهیتجز
شناسایی عوامل مؤثر پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی با توم  با    منظورب در این تحقیق 

در مطالع  منابع در حوزه رهنام  پدافند هوایی ابعاد اصول اساسای،   ذکرشدهمبانی و اصول اساسی 
متعاادد باار اساااس  هااایو از بااین شاااخص قرارگرفتاا  ماادنظرهااا تودیاادات، زمااان و توانمناادی

در آن حاوزه   درواقعهایی ک  ضرایب بیشتری داشتند و ب  ترتیب شاخص شدهمیتنظهای پرسشنام 
تر بودند تعیین گردیدناد  و در حاوزه ساازمان پدافناد هاوایی ابعااد فرمانادهی و        مؤثرتر و مرتبط

متعادد بار    هاای و از باین شااخص   قرارگرفتا   مدنظرمدیری.، ساختار تشکی ت نظامی و بودم  
هایی ک  ضرایب بیشتری داشاتند و در واقاع در   های تنظیم شده ب  ترتیب شاخصاساس پرسشنام 

(، سپس اهمی. و وزن 2تر بودند تعیین گردیدند  )ب  شرح مدول شماره آن حوزه مؤثرتر و مرتبط
و  0ره و مقایس  زومی تعیین شدند ک  در مداول شاما  IPAهر ی  از عوامل با استفاده از روش 

 نشان داده شده اس..    6
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 مؤثر پدافند هوايی در استحکام قدرت ملیهای : عوامل و شاخص2جدول 
 های سازمان پدافند هوايیابعاد و شاخص های رهنامه پدافند هوايیابعاد و شاخص

 هاشاخص ابعاد رهنامه
ابعاد 
 سازمان

 هاشاخص

 اصول اساسی

 برگرفت  از مبانی اندیش  اس م

فرماندهی و 
 مدیری.

های ش صی، مذهبی، ویژگی
 امتماعی و سیاسی فرمانده

 میزان انطبا  با فرامین مقام معظم رهبری
ارتباط و نحوة برخورد با سایر 
 فرماندهان سیاسی و نظامی

های سازمانی میزان انطبا  با اصول و ارزش
 نیروهای مسلح

روحیة اطاع. و انقیاد نیروها از 
 فرمانده

های سایر نیروهای راستا با رهنام همگرا و هم
 مسلح خودی

 مایگاه فرمانده ازنظر سیاسی

 یراستا بودن با اسناد باالدستانطبا  و هم

ساختار 
تشکی ت 
 نظامی

 ترتیب قرار گرفتن نیروها
و مغرافیای   یتیبومی و برگرفت  از عوامل ژئوپل

 ج.ا.ا
 ورایف سازمانی

 .یپشتیبانی دکترین از مأمورمیزان پوشش و 
 سازمانی

 های سازمانیسیاس.

 های.مأمور های نیروی انسانیمیزان انطبا  با آموزش
 اهداف سازمانی میزان ایجاد بازدارندگی برای نظام
 فنون و تکنولوژی  میزان دفاعی بودن )ن  تواممی بودن(

 تسلیحات و تجویزات میزان تحقق عزت و اقتدار

 تهديدات
 گسترش نیروها یشناسدشمن
 تحرک نیروها های توامم هواییمیزان تطابق با سامان 

 امکانات لجستی  آمادگی برای مبارزه و غافلگیر نشدن

 زمان
 ی.میزان توازن و تناسب با مأمور میزان تطابق با شرایط صلح و منگ

 میزان حیط  کنترل نگریمیزان آینده
نگری سازمانمیزان آینده گیریتصمیمسرع.   

 هاتوانمندی

 تعداد نیروهای رزمنده میزان حف  آمادگی
 روحیة واالی کارکنان  میزان تحقق نمودن امنی. ملی
 توان مسمی و روحی انطبا  با تجویزات و تسلیحات

 استقام. و پایداری منطبق با دانش و فناوری بومی نیروهای مسلح
 شجاع. نیروها برخورد قاطع

 پذیری الزمانعطاف

بودم  
)هزین ( 
 نظامی

 حقو  و دستمزد کارکنان
 های رفاهی کارکنانکم  انطبا  با قابلی. نیروی انسانی

 

 خرید تجویزات
 ساخ. تجویزات

 تعمیر و نگوداری تجویزات 
 تعمیر و نگوداری لوازم و اماکن

 نظامیهزینة تحقیقات 
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 های رهنام  پدافند هوایی: تعیین وزن ابعاد و شاخص0مدول شماره 

 وزن عامل عنوان عامل كد عامل رديف

1 1-1-1- Q 9 برگرفته از مبانی انديشه اسالم 

2 5-1-1- Q 9 یباالدستراستا بودن با اسناد انطباق و هم 

3 9-1-1- Q 9 میزان ايجاد بازدارندگی برای نظام 

4 2-1-1- Q 9 میزان انطباق با فرامین مقام معظم رهبری 

5 2-4-1- Q 9 میزان تحقق نمودن امنیت ملی 

0 3-3-1- Q 8/8 گیریسرعت تصمیم 

7 11-1-1- Q 8/8 میزان تحقق عزت و اقتدار 

8 7-1-1- Q 0/8 میزان پوشش و پشتیبانی دكترين از مأموريت سازمانی 

9 0-1-1- Q  3/8 و جغرافیای ج.ا.ا کیتیژئوپلبومی و برگرفته از عوامل 

16 2-3-1- Q 3/8 نگریمیزان آينده 

11 3-2-1- Q 2/8 آمادگی برای مبارزه و غافلگیر نشدن 

12 3-4-1- Q 1/8 انطباق با تجهیزات و تسلیحات 

13 8-1-1- Q 1/8 های نیروی انسانیمیزان انطباق با آموزش 

14 1-4-1- Q 9/7 میزان حفظ آمادگی 

15 4-1-1- Q  0/7 ساير نیروهای مسلح كشور یهارهنامهبا  راستاهمهمگرا و 

10 5-4-1- Q 0/7 برخورد قاطع 

17 7-4-1- Q 5/7 انطباق با قابلیت نیروی انسانی 

18 3-1-1- Q 5/7 های سازمانی نیروهای مسلحمیزان انطباق با اصول و ارزش 

19 4-4-1- Q 3/7 با دانش و فناوری بومی نیروهای مسلح منطبق 

26 1-3-1- Q 3/7 میزان تطابق با شرايط صلح و جنگ 

21 0-4-1- Q 1/7 پذيری الزمداشتن انعطاف 

22 2-2-1- Q 7 تهاجم هوايیهای میزان تطابق با سامانه 

23 1-2-1- Q 5/0 یشناسدشمن 

24 16-1-1- Q  2/0 بودن(میزان دفاعی بودن )نه تهاجمی 

 

  



 

 

 نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران  31

 
در حاوزه رهناما     رگاذار یگردد از میاان عوامال تأث  مشاهده می 0ک  در مدول شماره  یطورهمان

 ریتاأث بااالترین   23/3با میانگین  اصول اساسی رهنام خصو  ابعاد م تلف، بعد ر دپدافند هوایی 

 33/3نیز با میاانگین   هایتوانمندبعد در رتب  دوم قرار دارد و  10/3با میانگین  زمانرا داشت  و بعد 

شاود  های هری  از این ابعاد نیز مشاهده مای شاخص در خصو اس. و  قرارگرفت در رتب  سوم 

، برگرفت  از مبانی اندیش  اسا م  هایشاخص ب  ترتیب« اصول اساسی رهنام »بعد  ک  در خصو 

میازان انطباا  باا    و  نظاام میزان ایجاد بازدارندگی بارای  ، یباالدستراستا بودن با اسناد انطبا  و هم

با   « تودیادات »باالترین اولوی. را دارند و در خصاو  بعاد    3با وزن  فرامین مقام معظم رهبری

هاای  میزان تطابق باا ساامان   ، 2/3با وزن  آمادگی برای مبارزه و غافلگیر نشدن هایشاخصترتیب 

ا دارناد و در خصاو  بعاد    باالترین اولوی. ر 6/4با وزن  یشناسدشمنو  3با وزن  توامم هوایی

و  2/3باا وزن   نگاری میازان آیناده  ، 3/3با وزن  گیریسرع. تصمیم هایشاخصب  ترتیب « زمان»

بااالترین اولویا. را دارناد و در خصاو  بعاد       0/3باا وزن   میزان تطابق با شرایط صلح و منگ

انطبا  با تجویزات و ، 3با وزن  میزان تحقق نمودن امنی. ملی هایشاخصب  ترتیب « هاتوانمندی»

لاذا بایساتی    و باالترین اولویا. را دارناد   ،3/3با وزن  میزان حف  آمادگیو  1/3با وزن  تسلیحات

 قرار گیرند. مدنظرک  دارای وزن باالتری هستند، بیشتر  هاییشاخص
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 های سازمان پدافند هوایی: تعیین وزن ابعاد و شاخص6مدول شماره 
 وزن عامل عنوان عامل کد عامل ردیف
1 1-1-2- Q 3 های ش صی، مذهبی، امتماعی و سیاسی فرماندهویژگی 
2 6-0-2- Q 3/3 ساخ. تجویزات  

0 6-1-2- Q 3/3 مایگاه فرمانده ازنظر سیاسی  

6 3-0-2- Q  3/3 ی تحقیقات نظامیهزین  

6 1-2-2- Q 4/3 ترتیب قرار گرفتن نیروها  

4 13-2-2- Q 6/3 استقام. و پایداری  

3 16-2-2- Q  0/3 ی واالی کارکنانروحی  

3 6-2-2- Q 2/3 اهداف سازمانی  

3 10-2-2- Q 2/3 نگری سازمانمیزان آینده  

13 13-2-2- Q 2/3 شجاع. نیروها  

11 0-1-2- Q 1/3 اطاع. و انقیاد نیروها از فرمانده  یروح  

12 0-2-2- Q .1/3 های سازمانیسیاس  

10 1-0-2- Q  1/3 دستمزد کارکنانحقو  و  

16 3-2-2- Q 3 تسلیحات و تجویزات 
16 13-2-2- Q  3/3 امکانات لجستی  

14 6-2-2- Q .3/3 هامأموری  

13 3-2-2- Q 3/3 تحرک نیروها  

13 2-0-2- Q  3/3 های رفاهی کارکنانکم  

13 0-0-2- Q 3/3 خرید تجویزات  

23 6-0-2- Q 3/3 تعمیر و نگوداری تجویزات  

21 2-2-2- Q 6/3 ورایف سازمانی  

22 16-2-2- Q 6/3 تعداد نیروهای رزمنده  

20 4-0-2- Q 6/3 تعمیر و نگوداری لوازم و اماکن  

26 2-1-2- Q 0/3 ارتباط و نحوه برخورد با سایر فرماندهان سیاسی و نظامی  

26 4-2-2- Q 0/3 فنون و تکنولوژی  

24 3-2-2- Q 0/3 گسترش نیروها  

23 12-2-2- Q 2/3 میزان حیط  کنترل  

23 14-2-2- Q 3/4 توان مسمی و روحی  

23 11-2-2- Q .3/4 میزان توازن و تناسب با مأموری  
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در حاوزه ساازمان    رگاذار یگردد از میاان عوامال تأث  مشاهده می 6طوری ک  در مدول شماره همان

 ریتاأث بااالترین   23/3با میانگین  .یریمد و یفرماندهخصو  ابعاد م تلف، بعد ر دپدافند هوایی 

 سااختار در رتبا  دوم قارار دارد و بعاد     34/3ی باا میاانگین   نظاام ( نا  یهز) بودم بعد را داشت  و 

هاای  شااخص  در خصاو  در رتب  سوم قرار گرفت  اس. و  36/4ی نیز با میانگین نظام  تیتشک

با  ترتیاب   « فرمانادهی و مادیری.  »بعاد  در خصاو   شاود  هری  از این ابعاد نیز مشااهده مای  

، مایگااه فرماناده   3های ش صی، مذهبی، امتماعی و سیاسی فرمانده باا وزن  ویژگیهای شاخص

باالترین اولوی.  1/3با وزن  ی اطاع. و انقیاد نیروها از فرماندهو روحی  3/3ازنظر سیاسی با وزن 

ترتیب قارار گارفتن   های شاخصب ب  ترتی« ساختار تشکی ت نظامی» بعد را دارند و در خصو 

بااالترین   0/3ی واالی کارکنان با وزن و روحی  6/3، استقام. و پایداری با وزن 4/3نیروها با وزن 

سااخ.  هاای  شااخص ب  ترتیاب   نیز «بودم  یا هزین  نظامی» بعد اولوی. را دارند و در خصو 

 1/3قو  و دستمزد کارکنان با وزن و ح 3/3ی تحقیقات نظامی با وزن ، هزین 3/3تجویزات با وزن 

قرار  مدنظرک  دارای وزن باالتری هستند، بیشتر هایی شاخصباالترین اولوی. را دارند لذا بایستی 

 گیرند.

 و پيشنهاد یريگجهينت

 :گيرینتيجهالف ـ 

توان ارواار  مینقش رهنام  پدافند هوایی  در خصو صورت گرفت   لیوتحل یتجزبا توم  ب  

نظامی ممووری اس می ایران، دفاعی و تولید ابزار قادرت بارای    رهنام نظر ب  اینک  مبنای داش. 

اس.، ایجاد بازدارندگی مؤثر در مقابل تودیدات « دفاع مبتکران  و مؤثر»و ات اذ « بازدارندگی فعال»

قادرت  باشد نقش و اهمی. پدافند هوایی در حف  و اساتحکام  پای  میو فضا نوین ک  معموالً هوا

 کند.را نمایان می ایران اس می ممووریملی 

از رهناما  بنیاادین    برگرفتا  رهنام  پدافند هوایی ارتش ممووری اس می ایران )رهنام  ساازمانی(  

نظام اس می و رهنام  محیطی ارتش ممووری اس می ایران اس.، ک  مبتنی بر باورهاا و اصاول و   

ی اس.. رهنام  پدافناد هاوایی ساعی دارد باا توما  با        دفاع هوای اتیعملعقاید در مورد هدای. 

اصول بومی پدافند هوایی نقش ماؤثر و   یریکارگب های مومود و های محیطی و توانمندیواقعی.

اس می  ای در انجام مأموری. پدافند هوایی و تأمین امنی. در قلمرو هوا و فضای ممووریسازنده

در ایران ایفا نماید. نتایج حاصل  این تحقیق در خصاو  تاأثیر رهناما  پدافناد هاوایی نشاان داد       
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برگرفت  بودن دکتارین از مباانی اندیشا  اسا م،      هایشاخص« اصول اساسی رهنام »بعد  خصو 

ن انطباا  باا   ، میزان ایجاد بازدارندگی بارای نظاام و میازا   یباالدستراستا بودن با اسناد انطبا  و هم

آماادگی بارای مباارزه و     هاای شااخص « تودیادات »فرامین مقام معظم رهبری و در خصو  بعد 

« زمان»و در خصو  بعد  یشناسدشمنهای توامم هوایی و غافلگیر نشدن، میزان تطابق با سامان 

نگری و میزان تطابق با شارایط صالح و مناگ و در    گیری، میزان آیندهسرع. تصمیم هایشاخص

میزان تحقق نمودن امنی. ملی، انطبا  با تجویازات و   هایشاخص نیز« هاتوانمندی»خصو  بعد 

 ید و عاوامل نباشدارای بیشترین تأثیر بر استحکام قدرت ملی می ،تسلیحات و میزان حف  آمادگی

ری مانند فرماندهی و کنترل پایدار در قالب شبک  یکپارچ  پدافند هوایی، تسلط اط عاتی و ملوگی

هاای  سازی و ارتقای قابلی.فراگیری مستمر برای ایمن با از غافلگیری و پدافند غیرعامل مطمئن و

 ریبنادی دارای تاأث  سازی دشمن از دستیابی ب  اط عاات دارای طبقا   محروم  یضد منگ الکترون

 مدنظر قرار گیرند.  در کنار سایر عوامل باید در رهنام  پدافند هواییو بوده  توم قابل

 :ب ـ پيشنهادها

سازمان پدافند هوایی بر اساتحکام قادرت    ریتأث خصو  در قیتحق نیا از امرای حاصل جینتا

 :این واقعی. اس. ک  دهندهنشان ملی نظام ممووری اس می ایران

هاای  ویژگیها و شاخص« فرماندهی و مدیری.»بعد حوزه در این در  رگذاریاز میان عوامل تأث  -

طاعا.  ی اسیاسی و روحی  ازنظرش صی، مذهبی، امتماعی و سیاسی فرمانده، مایگاه فرمانده 

  و انقیاد نیروها از فرمانده

ترتیاب قارار گارفتن نیروهاا، اساتقام. و      هاای  شاخص ،«ساختار تشکی ت نظامی» بعددر و  -

هاای هزینا    شااخص  نیز «بودم  یا هزین  نظامی» بعدی واالی کارکنان و در پایداری و روحی 

ی تحقیقات نظامی و حقو  و دستمزد کارکنان دارای بیشترین تأثیر بر ساخ. تجویزات، هزین 

 باشند.استحکام قدرت ملی می
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 منابعفهرست 

 :منابع فارسی -الف 

  ایقرآن کریم، ترمم   مودی الوی قمش 

 ( ،1033استیون لوکس ،)"فرهناگ رماایی، تواران: موسسا      ، ترمما   "قدرت فرانسانی يا شرشيطانی

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 ،مغرافیایی  تحقیقات فصلنام   "آفريقا در ایمنطقه قدرت نظام ساختار"(، 1030) هوشنگ، اعظمی 

 توران

 ،ايوران  اسوالمی  جمهووری  خارجی سياست و قفقاز ژئوپليتيك"(، 1031محمدحسین، ) افشردی"، 

 ستاد و فرماندهی توران: دانشکده

 توران: چاپ ان  "افزارهای پدافند زمين به هوابکارگيری جنگ"(، 1034/م، )0-2/31نام  شماره آیین ،

 دافوس آما 

  ،(، توران: انتشارات خوارزمی1043، ترمم  نجف دریا بندری، )"قدرت"برتراند راسل 

 ( ،1062بوزادی، حمید،)" انتشارات  ده دا"الملل و سياست خارجیاصول روابط بين ، 

 ،علاوم  تواران: دانشاگاه   ،"امنيتوی  دفواعی،  هایسياست و دكترين"(، 1036) سید محمدرضا، توامی 

 ایران اس می ممووری ارتش استراتژی 

  ،(، توران، دفتر مطالعاات سیاسای   1030، ترمم  داوود حیدری، )"المللمنطق روابط بين"مونز، والتر

 المللیبین

  حاوزه  و مدارس توران: سازمان  "اجتماعی سياسی، مطالعات مبانی"(، 1033محمدرضا، ) نیا، حاف-

 کشور از خارج علمی  های

 ( ،1034حاف  نیا، محمدرضا ،)"تواران:  "های سونشش( مفاهيم و روش -قدرت و منافع ملی )مبانی ،

 نشر انت ا 

 ( ،1033حجازی، سید حسین ،)"امريکاهای قدرت نرم ج.ا ايران در مقابله با تهديدات نرم ظرفيت"  

 23مرکز پژوهش و اسناد ریاس. ممووری، فصلنام  دول. اس می، شماره 

 ( ،1033زرقانی، سید هادی،)" انتشاارات  "ای بر قدرت ملی، كاركردها، محاسوبه و سونشش  مقدمه ،

 پژوهشکده مطالعات راهبردی

 دادگستر توران: نشر  "المللبين روابط و اصول "(،1033سیدحسین، ) زاده، سیف 

 ،موان نقش انتشارات ،0 چ ،"المللبين روابط و اصول" (،1030همایون،) عامری 

 ( ،1031عزتی، عزت اهلل ،)"توران: انتشارات سم. ،"ژئو استراتژی و قرن بيست و يکم 
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 ( ،1030کارمی، عباس ،)"توران: نشر قومس"الملل در تئوری و عملروابط بين ، 

 ،تواران: دفتار   باینادر،  ترمم  کورش ،"ها(رويه و )اصول گبزر استراتژی"(، 1033) ام، .می کالینز 

  خارم  امور وزارت المللیبین و سیاسی مطالعات

 نشر قومس"المللنقش قدرت در جامعه و روابط بين "(،1043اصغر، )کارمی، علی ، 

  ( ،1030کیانی ف ورمانی, فرهااد ،)"و  جايگاه پرنده های بدون سرنشين در دكترين و راهبرد دفاعی

 ، شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، انجمن موندسی دریایی ایران"نبردهای دريايی آينده

 ( ،1033گروه مطالعات امنیتی ،)"توران: انتشارات دانشگاه "ها و ابعادتهديدات قدرت ملی شاخص ،

 عالی دفاع ملی

  ،زمان، چاپ اول (، توران: کتا 1042، ترمم  بزرگ نادرزاده، )"قدرت سياسی"الپیر 

 ،ملی دفاع عالی توران: دانشگاه ،"امنيتی تهديدات شناخت" (،1031محمد، ) محمود نژاد 

  ( ،1030مینایی, حسین، عابدی، ساجاد ،)"     معماری مراكز فرمانودهی و كنتورل در برابور تهديودهای

 شوید ستاری(، توران، دانشگاه هوایی C4I، هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران )"هوايی

  0-40نشری  عملیات رزمی مشترک jwp ( ،2330( ،ترمم  کریم صارمی ،)چاپ مرکز آینده 1033 ،)

 موسس  آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی  –پژوهی علوم و فناوری دفاعی 
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