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 چکیده
و  را بر عهده داشته کشور های حیاتیج.ا.ایران وظیفه دفاع از منابع، منافع و ارزش نیروی پدافند هوایی ارتش

 العالی()مدظلهریو برابر منویات مقام معظم رهبرفته  به شمارهای دفاعی کشور ترین و بارزترین بخشچون از اصلی

اثربخش و  ودفاع کارآمد  .آفرینی کندتوان دفاعی کشور نقش یارتقاتواند در میخط مقدم دفاع از کشور است، 

ن جنگ و صلح با درنظر ست که در زماا اتتهدیدله با مقاب ها و فنوناقدامات، راهکنش نیازمندهدایت نیروها، 

عرفی عوامل م باهدفباشد. نوع این تحقیق، کاربردی و  شده ینتدوعنوان رهنامه عملیاتی  بااصول اساسی گرفتن 

ر عوامل مؤث»ه این سؤال است کبه اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی آجا به دنبال پاسخ  تدوین مؤثر بر

 اطالعات موردنیاز ها وشیوه گردآوری داده«. ؟اندمکدااصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی آجا تدوین بر 

تدوین عوامل مؤثر بر  ،حلیلی سعی شده با انجام مطالعات نظریت -ای و اسنادی است و با روش توصیفیکتابخانه

و طراحی  مربوطه تنظیم بطه، پرسشنامهاصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی معرفی گردد. در همین را

وتحلیل ههای تجزیشمار توزیع و سپس با استفاده از روشصورت تمامنفری به 60امعه آماری گردیده و بین ج

اصول رهنامه عملیاتی تدوین عنوان عوامل مؤثر بر عامل به SPSS ،24افزار آمار توصیفی و استنباطی و نرم

بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ایران شناسایی و اولویت.ا.جنیروی پدافند هوایی ارتش 

عنوان به« عی کشورهای دفاسیاست»و « العالی()مدظلهتدابیر و منویات مقام معظم رهبری»، «مبانی ارزشی و اعتقادی»

  بندی گردیدند.اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی اولویتتدوین ترین عوامل مؤثر بر مهم

 نیروی پدافند هوایی آجا، رهنامه عملیاتی، رهنامه :واژگان كلیدي

                                                                                                                                               
 -)نویسنده مسئول( )ص(اءیاالنبدانشگاه خاتمدکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی و مدرس . 1
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 )ص( خاتماالنبیاء هوایی پدافند دانشگاه مدرس و اشتر مالک صنعتی دانشگاه سایبر راهبردی مدیریت دکترای. 2
 )ص (خاتماالنبیاء هوایی پدافند دانشگاه مدرس و اشتر مالک صنعتی دانشگاه غیرعامل، پدافند ارشد کارشناس. 3
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 مقدمه

 و بوده نظامی نیروهای و هاسازمان از پذیرناییاجد وجز همواره اریخت طول در رهنامه

 و هابرنامه ،هامشیخط بر رهنامه. است داشته وجود نامکتوب یا مکتوب صورتبه

 و کارایی عملکرد، در کنندهتعیین عامل یک و دارد تأثیرنظامی  نیروی یک هایارزیابی

 ساختار به دهیشکل جهت مبنایی ،عملیاتی رهنامه. شودمی محسوبها آن اثربخشی

 آینده جنگ در احتمالی تهدیدات با رویارویی منظوربه آمادگی کسب برای دفاعی نظام

 کلیه و نموده ترسیم را دفاعی تفکر الگوی ،نظری چهارچوب یک عنوانبه که است

 (.5:1396 افشردی و همکاران،) نمایدمی تنظیم را عملیاتی راهبرد هایگیریجهت

 یکشورها یحاتیتسل و ینظام یهاشرفتیپ و رانیا.ا.ج نظام تیموقع به توجه با هامروز

 قیدق بینیپیشغیرقابل و نوین داتیتهد با مقابله یبرا ازپیشبیش یآمادگ زین و جهان

 دفاع فهیوظ ها،جنگ یاصل کارگزاران عنوانبه رانیا.ا.ج مسلح یروهاین دیبا پیرامونی،

 هر از را خود باشند و دارعهده را کشور و ملّت یاتیح هایارزش و منافع منابع، از

های رهنامهتدوین  نیازمند روها،ین نیا اثربخش و کارآمد دفاع که ندینما دهاآم لحاظ

، میتعال اعتقادات، ها،شهیاند ،یاساس اصول در نظر گرفتن با که است اینهیبهعملیاتی 

به  و در زمان صلح شدهنیتدو موردقبول گرتیهدا هایهینظر و ، مقدوراتهامأموریت

 آن توجه شده باشد.

 و هوایی داتیتهد تیماه دائم رییتغ و امروز یایدن دهیچیپ و عیسر تحوالت بهتوجه با

 اد،یز تحرک نبرد، منطقه عیوس گستره دها،یتهد تنوع و تعدد نبرد، صحنه یهایژگیو

 و کارآمد یرهبر و تیهدا به یابیدست منظوربهو  بلند برد یهاسالح از استفاده

 نبرد، دانیم در افتنی یبرتر و غلبه یبرا وجود یک رهنامه عملیاتی باال، یهاتیباقابل

 از زین ارتش ج.ا.ایران ییهوا پدافند یروین باال مطالب به توجه با؛ باشد اثرگذار تواندیم

 در یدیکل و یمحور ،یاساس نقش نیرو نکهیا به توجه با و نبوده یمستثن مقوله نیا

وجود  که آن شاکله یستیبامی، ددار را و نیروهای مسلح ج.ا.ایرانارتش  اهداف یتعال

 موجب تا بوده و متناسب با تهدیدات تیفیباک روز،یک رهنامه عملیاتی مناسب، به

موفق  صورتبه گردد، سازمان اهداف از فراتر یوربهرهافزایش توان رزمی و پیروزی و 

 بر اجرای موفق آن تبیین و شناسایی گردد. مؤثراجرا گردد و این عوامل 
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 . كلیات1

 . بیان مسئله1-1

از عملیواتی   هوای رهناموه هموواره   1نپاجا و ایران.ا.جارتش در  ویژهبهدر نیروهای مسلح 

ی در زموان  زو پیورو  بازدارنودگی  امنیت، آراموش و  به یابیدستتحقق و  درعوامل مؤثر 

هوای کوالن   راهبردهای اثربخش، برنامه که بر اساس آنها دنرویم به شمار جنگ و صلح

برآوردها حکایوت از آن   اگرچه .گردندیمتعیین  )اعتبارات و بودجه( منابعو  و عملیاتی

از نوع  ج.ا.ایرانتهدید علیه  ترینمحتمل بینیپیشدارند که در دوره حاضر و آینده قابل 

مریکوا( و  آ) ایمنطقوه نواهمتراز و توسوط یوک قودرت      صوورت بوه تهدیدات هووایی و  

و درنظر گرفتن وقوع احتمال جنگ امری عاقالنه  استرژیم صهیونیستی( ) پیمانانشهم

و  یاتیو عمل رهناموه تودوین اصوول    بور  موؤثر تبیین عوامل ، است دوراندیشیبا  همراهو 

یکی از بازوهای اجرایوی قرارگواه    عنوانبهنیروی پدافند هوایی  موقعبهاقدامات و کنش 

خوود   نوبوه بوه عنوان متولی پدافند هوایی کشور به ص()االنبیاءخاتممشترک پدافند هوایی 

مودیران و فرمانودهان بوا رهناموه     برخوی از   نبوودن  آشنا دلیلبه کند.موضوعیت پیدا می

تودوین  تبیین و شناسایی عوامول موؤثر بور    بودن ماهیت آن،  عملیاتی و همچنین پیچیده

در سوطح کوالن را بوا     ج.ا.ایوران ارتوش  رهنامه عملیاتی در نیروی پدافند هووایی  اصول 

 نماید.می روهروبمشکالتی 

و سورعت بسویار بواالی     ج.ا.ایوران نیروی پدافند هوایی ارتش های گستردگی مأموریت 

را مشخص  هابرای مقابله با انواع تهدید رهنامه عملیاتیتغییرات محیطی، نیاز به تدوین 

آن در  شوده ریوزی برنامهمناسب و اجرای موفق و  رهنامه عملیاتینماید. بدون داشتن می

موجوب اتوالف منوابع و     هوای سونتی،  سازمان، هدایت سازمان و انجام عملیات در قالب

بوه اهوداف    دستیابیو که موفقیت به این توجه با ها در سازمان خواهد شد.افزایش هزینه

 تودوین درسوتی  مناسوب بوه   هوای رهنامهخواهد شد که  پذیرانجامدر صورتی  و پیروزی

 یاتیو عمل رهناموه  اصوول  تودوین  بور  مؤثر عواملنکردن شناسایی  ،مشکل اصلی ،شوند

و  در خصووص شناسوایی   کوه  آنجوایی  ازو  اسوت  ج.ا.ایرانارتش  ییهوا پدافند یروین

، ج.ا.ایوران ارتوش   ییهوا پدافند یروین در یاتیعمل رهنامه در تدوین مؤثر عوامل یمعرف
                                                                                                                                               

 نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران. 1
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معرفوی و  » حاضور مسئله اصولی مقالوه    ،پژوهشی مدون و علمی صورت نپذیرفته است

 «.اسوت  آجا ییهوا پدافند یروین در یاتیعمل رهنامه اصول تدوین بر مؤثر عوامل تعیین
فرضیه خوودداری و در اداموه رونود تحقیوق      ارائه، از عنوان مقالهبه دلیل اکتشافی بودن 

 ها و اهداف پژوهش دنبال شده است.محور و بر اساس سؤالصورت مسئلهبه

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

که موجب ایجاد فهم مشترک و  از اهمیت برخوردار است دلیل نیه اباین تحقیق 

و  ج.ا.ایرانارتش  های تابعه نیروی پدافند هواییادبیات یکسان در سطح مناطق و یگان

 هایمأموریتدر راستای وظایف ذاتی و  شدهتعیینمانع از انحراف نیروها از اهداف 

نظامی  هایفعالیتو مشخص برای تمامی  شدهحسابو یک چارچوب  شودمیابالغی 

 است.

نیروی در  رهنامه اصولتدوین مؤثر بر  ناشناخته ماندن عوامل نشدن آن موجب انجام

 تیمأمور یاجرا در هاییضعف و هاکاستی شودمی موجبشده و  پدافند هوایی

 با آینده در که یتعملیا صحنه با متناسب نیروها،و  دیآ وجود به ی پدافند هواییروهاین

گیری نامناسب تصمیم موجب ادیز احتمال به و شوندنمی ربیتت شد خواهند مواجه آن

تحمیل بع محدود، اتالف منا توسط مسئولین به دلیل ناآشنایی با این عوامل و موجب

 به سازمان خواهد گردید.وارد آمدن  هو صدم اضافی هایهزینه

 

 تحقیق نهیشیپ. 1-3

 یالگو»عنوان  ( در تحقیقی با1386) «معمارزاده غالمرضا و پورشاسب یعبدالعل»( 1)

 دهندهلیتشک و مؤثر عوامل و اصول ،یمبان م،یمفاه یبررس به، «ینظام رهنامه یمفهوم

 و پرداخته داتیتهد با مقابله طیشرا در رهنامه نوع انتخاب بر هاآن ریتأث و ینظام رهنامه

 و یکل نیقوان و اصول کرد،یرو ،ینظام یهاتیموفق در آن یاثربخش زانیم به توجه با

 یهااستیس از یبانیپشت در ینظام قدرت کاربرد و یریکارگبه یبرا را مناسب یادیبن

 مسلح یروهاین یهاتیفعال که کارآمد ینظام رهنامه نیتدو نیبنابرا ؛دنینمایم ارائه یملّ

 گونهبه را یمل قدرت عوامل و ساخته هدفمند یمل منافع و تیامن از دفاع در را

 .است یاتیح و ریناپذاجتناب سازد، هماهنگ ینظام باقدرت یاستهیشا
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در محیط جنگ  دکترین نبرد زمینی» عنوانبا  ایمقالهدر  (1392) «نوذری اهللفضل( »2)

تبیین اصول، قواعد و مالحظات اساسی نبرد به « جانبههمهناهمتراز با رویکرد دفاع 

جنگ احتمالی  صحنهمتناسب با نیازهای عملیاتی  جانبههمهبر دفاع  تأکیدزمینی با 

 نمایدمی گیرینتیجهپردازد و در پایان چنین می آینده در قالب محیط نبرد ناهمتراز

 نیازهایگوی کامل پاسخ ناهمترازاصول و قواعد نبرد زمینی موجود با رویکرد جنگ 

 .نبرد احتمالی آینده نخواهد بود صحنه درعملیاتی 

 نییتع» عنوان با مطالعات گروهی در (1394« )افشردی و همکارانمحمدحسین »( 3)

 نبرد در رانیا یاسالم یجمهور ینیزم یروهاین یاتیعمل رهنامه اصول بر مؤثر عوامل

 عامل 33 تینها در مفاهیم مرتبط با رهنامه ضمن مطالعه و بررسی ،«رازتناهم و رازتهم

 یاتیعمل هرهنام اصول بر مؤثر عامل 33 و رازتهم نبرد یاتیعمل رهنامه اصول بر مؤثر

 .نمایدمیارائه  و ییشناسا را رانیا یاسالم یجمهور ینیزم یروهاین یبرا رازتناهم نبرد

 اصول» عنوان با مطالعات گروهیدر  (1396« )افشردی و همکارانمحمدحسین »( 4)

و مطالعه مفاهیم بررسی  کنار در ،«رازتناهم نبرد در نزسا و نزاجا عملیاتی رهنامه

 بااصل مرتبط  28پایان در  ،نزسا و نزاجا عملیاتی رهنامه اصولو  در تحقیق شدهمطرح

 از حفاظت از: اندعبارت هاآن ترینمهمکه برخی از نمودند شناسایی  پژوهش موضوع

 انواع از گیریبهره ،یهچندال و پایدار امن، اطاتتبار، نبرد صحنه أمینت و اطالعات

 به اعتقاد غیبی، هایامداد الهی، نصرت به ایمان، سایبری و الکترونیک جنگ تاعملی

 .عمق در دفاعی هایالیه ایجاد عین در نبرد مقدم منطقه در قاطع دفاع، پیروزی

 عوامل و مبانی»با عنوان  ایمقاله( در 1400) «همکارانزمانی و  وندولی حسین( »5)

بر تدوین  مؤثربه بررسی عوامل  «ایران اسالمی جمهوری نظامی رهنامه تدوین در مؤثر

رهنامه نظامی جمهوری اسالمی ایران پرداخته و در پایان این عوامل را به عوامل مکتبی، 

 .دننمایمیرا ارائه  هاآنتقسیم نموده و  فراسازمانیملی و سازمانی و 

 رهنامه اصول تبیین» با عنوان ایمقاله( در 1400) «نوذری اهللفضلحسن کوشا و ( »6)

 مؤثر به بررسی عوامل «ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای امنیتی - نظامی راهبردی

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای امنیتی - نظامی راهبردی رهنامه تدوین در

 نیروهای امنیتی - نظامی راهبردی رهنامه اصول عنوانبه اصل 13پرداختند. در پایان 

 گردید. تبیین و تعیین ایران.ا.ج مسلح
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 نیروی پدافند هوایی یاتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثر عوامل نییتعشناسایی و  

 .ج.ا.ایران

 

 یقسؤال تحق. 1-5

 مکدا ج.ا.ایرانی پدافند هوایی ارتش روین یاتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثر عوامل 

 ؟هستند

 

 تحقیق روش. 1-6

 ختهیآم آن کردیرو و تحلیلی-یفیتوص ،آن روشو  است یکاربرد نوع از قیتحق نیا

 و مدارک اسناد، منابع، مطالعه) ایکتابخانه روش دو به هاداده .است (یکم -یفیک)

 یگردآور اطالعات. است شده یگردآور (پرسشنامه و مصاحبه) یدانیم و (برداریفیش

 قرار وتحلیلتجزیهمورد  ،یفیک لیتحل بر یمبتن خبرگاننفر از ده  با مصاحبه از شده

 پرسشنامه عیتوز مرحلهیک  و مصاحبه مرحله یک پژوهش نیا در. است گرفته

تعیین سایر عوامل و تکمیل  منظوربه است. مصاحبه پذیرفته صورت ساختهمحقق

صورت  (گذاراثرعوامل  یاحصا) تحقیقمختلف این های اطالعات الزم پیرامون جنبه

 از کیهر تیاولو و ریتأث زانیم نییتع منظوربه زین تحقیق پرسشنامه پذیرفته است.

ارتش  ییهوا پدافند یروین یاتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثر شده احصا عوامل

 .است دهیگرد عیتوز ج.ا.ایران

آلفای »وسیله ها بهپایایی پرسشنامه و روایی محتوا روش از پرسشنامه روایی تعیین در

بوده و با توجه به اینکه این ضریب باالی  87/0که ضریب آن  شدهمحاسبه« کرونباخ

 نیا یآمار جامعه .است قرارگرفته پس پایایی پرسشنامه موردتأییدباشد، می 75/0

 ارتش ییهوا پدافند یروینو  مسلح یروهاین در نظرصاحب و خبره افراد را قیتحق

 مدرک یدارا و اندشده انتخاب هدفمند صورتبه که دهندیم لیتشکران یا.ا.ج

 بوده یراهبرد محل در کار سابقه سال سه حداقلکارشناسی ارشد و  و یدکتر یلیتحص

 بوده نفر 60 معادل یآمار جامعه اساس نیا بر .دارند کامل ییآشنا ع تحقیقوو با موض
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 منطبق و شمارتمام نمونه حجم ،باشندمی نفر 100 از کمتر تعداد نیا نکهیا به توجه با و

گیری از بهرهنظر  ازقلمرو زمانی این تحقیق  .است گرفته قرار نظر موردی آمار جامعه با

نتایج آن، با فرض ثبات  و شودیرا شامل م 1400تا  1390 یهاسالاسناد و منابع از 

قلمرو این  ،سازمانی نظر ازباشد.  اتکاقابل 1404افق تا  تواندیم یطیط محیشرا ینسب

 نظر از بوده و ج.ا.ایرانارتش نیروی پدافند هوایی  مراکز ستادی و صفیتحقیق شامل 

در تحلیل  .استآن  عواملو  رهنامه قبیلقلمرو موضوعی تحقیق مرتبط با مباحثی از 

 در واست  شده استفاده SPSSافزار ها از روش آمارهای توصیفی و استنباطی و نرمداده

 با %95 نانیاطم بیضر) یمعنادار سطح نییتع ،«دویخ» آزمون از استفاده با انیپا

 پدافند یروین یاتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثر عوامل( %5 ریز حداکثر یخطا

 نیهمچن و عوامل یاستانداردساز به نسبت آن دنبال به و دهیگرد یبندتیاولو ییهوا

 مزبور شاخص عدد ریز نیانگیم یدارا که یعوامل تینها در و اقدام هاآن نیانگیم نییتع

 .دندیگرد حذف هستند، برخوردار یکمتر ریتأث از و بوده

 

 . ادبیات و مباني نظري تحقیق2

 جنگ. 1-2

 تن چند انیم کشتار و زدوخورد آورد، کارزار، رزم، کار،یپ نبرد، یمعنا به لغت در جنگ

 چند ای دو نیب مسلحانه برخورد (.706:1363عمید، ) باشدمی کشور دو انیسپاه انیمیا 

هنر پیشبرد اهداف سیاسی با  جنگ .(5-32:1396همکاران، و یافشرد) ندیگو جنگ را کشور

 (.103: 1378، نوروزیو  محمدنژاد)است  شده فیتعراستفاده از نیروهای مسلح 

 

 دکترین() رهنامه .2-2

 عمید،) فکر و نظریه رأی، عقیده، مسلک، معنی به فرانسوی است ایواژه نیدکتر

 دستور، معانی دارای که است آیین واژه فارسی زبان در لغت این معادل(. 1134: 1365

(. 187-212: 1386پورشاسب،) باشدمی کیش و سنت قاعده، و نظم عادت رسم، روش،

 جمهوررئیسپنجمین « مونروئه» جمهور ریاست زمان در بارنخستین« دکترین» اصطالح

 شد. گرفته کاربه کرد حکومت کشور آن بر میالدی 1817-1825از سال  که آمریکا

 از یمعنادار فیتعر( یهاشهیاند و اصول) ینظر میمفاه مجموعه به (دکترینرهنامه )
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 که شودیم اطالق اجراقابل و شدهرفتهیپذ و مشترک معتبر، مالحظات و اصول و فلسفه

 منظوربه یمل منافع و اهداف یراستا در گذاراناستیس و مرداندولت مقامات توسط

 ،یاسیس ،ینظام یهاسازمان) نیروها ییراهنما و( یهمسوساز و یهماهنگ) هدایت

 به توجه با...( و ابزارها اقدامات، اهداف، رفتارها،) هاروش اتخاذ در...( و یتیامن ،یدفاع

 و یامنطقه ،یمل) محیطی مالحظات و( صلح و بحران ای جنگ) زمانی اتیمقتض

 عام اصطالحدر  (دکترینرهنامه ) .(42: 1394 ،یمحمدشاه) شودیم گرفته کار به( یالمللنیب

 کلی خطوط و نظریهای چارچوب باورها، بنیادین، اصول یک سری» از است عبارت

 یک نظامی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اقدامات بر حاکم که راهنماست

دیگر، مفهوم  تعبیر به«. باشدمی ملی منافع تأمین منظوربه جنگ و صلح زمان در کشور

 وهاییرن عمل چگونگی که اصولی»از  است عبارت نظامی حوزه در (دکترینرهنامه )

«. نمایدمی مشخص مختلف هایعرصه و هاصحنه در را آنها از پشتیبانی و نحوه  مسلح

 تعریف در. است راهبرد بر حاکم روح و قواعد و اصول (دکترینرهنامه )، درواقع

 سری یک از است عبارت (دکترینرهنامه ) که گفت توانمی واژه این اختصاری

 بنابراین، ؛شودداده می جهت اقدامات همه آن اساس بر که ذهنی باورهای و اعتقادات

 عملی اقدامات و فکری و ذهنی مباحث زیربنای و خمیرمایه شالوده، (دکترینرهنامه )

 (.93:1392)نوذری،  باشدمی

 

 رهنامه هایویژگي. 2-3

 :از است عبارت (دکترینرهنامه ) یهایژگیو اهم

 ؛است اجرا و عمل قابل( 1)

 ؛است مقتدرانه( 2)

 ؛ردیگیم شکل یطیمح طیشرا و اتیمقتض اساس بر( 3)

 ؛است یشناخت چگونه واژه کی( 4)

 زین یعمل و یراهبرد جنبه که است یاهینظر بلکه ست،ین یانتزاع هینظر کی صرفاً( 5)

 ؛است شده لحاظ آن در

 ؛است شده واقع جنگ قلب در( 6)

 ؛دارد وجود آن نشدن حققم ای تحقق امکان( 7)
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 ؛باشدیم عمل یراهنما بلکه عمل یمبنا نه( 8)

 ؛دارد قضاوت به ازین کاربرد ر( د9)

 ؛ردیگ قرار مرداندولت و حاکمه ئتیه اجماع مورد دیبا( 10)

 ؛است همراه عمل با ینظر دیعقا و اصول بلکه ستین محض ینظر قیحقا( 11)

 ؛شودیم ارائه کشور( یرسم) خاص مقامات ای مکتب گروه، فرد، توسط( 12)

 ؛کندمی دنبال را یمل اهداف و منافع( 13)

 ؛دارد یمختلف عمل سطوح و اسیمق( 14)

 ؛دارد کاربرد بحران، و جنگ زمان در هم و صلح زمان در هم( 15)

 (.43: 1394 ،یمحمدشاه) دارد قرار جنگ اصل و نهاد در( 16)

 

 رهنامه ضرورت و اهمیت .2-4

 کی سطوح هیکل در را گذاراثر یچارچوب تواندیم کارآمد و قیدق رهنامه کی وجود

 در یهرو وحدت جادیا باعث سوکی از یچارچوب نیچن. آورد وجود به سازمان

 وجود لیدلبه گر،ید یسو از و گرددیم سازمان در یسراسر یکپارچگی و یفرمانده

 و کارآمد ماتیتصم اتخاذ در را فرماندهان نان،یاطمقابل مرجع کی عنوانبه رهنامه

. دینمایم کمک یسازمان اهداف و هاتیمأمور قیدق یاجرا و مؤثر یزیربرنامه درست،

 را یمشترک یارهایمع و هاارزش سازمان، یروهاین تمام مشترک ثاقیم عنوانبه رهنامه

 شیافزا را هاآن انیم اتحاد و روهاین ییکارا بیترتنیابه و کرده فراهم هاآن یتمام یبرا

 .(49: همان) دهدیم

 

 رهنامه سطوح و انواع. 2-5

 در عمل یچگونگ و یمشخط ،یفرهنگ ،ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس انواع در رهنامه

 در رهنامه(. 11: 1389 ،یافشرد) کندیم انیب یرسم یدگاهید صورتبه را یاقدام هر حوزه،

راهکنشی  رهنامه و یاتیعمل رهنامه ،یراهبرد رهنامه سطح سه به ینظام بخش

 (.4: 1394 ،یجهرم یقنبر) گرددیم میتقس (یکیتاکت)

 

 ينظام رهنامهانواع  .2-6
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 (دکترینرهنامه )اصلی یعنی « نظامی (دکترینرهنامه )»توان گفت سه نوع طورکلی میبه

نظامی بازدارندگی، تعرضی یا آفندی و تودافعی یوا پدافنودی وجوود دارد؛ اموا بوه نظور        

 مودنظر نظامی یک کشور باید هر سه نووع آن   (دکترینرهنامه )رسد که برای تدوین می

نظامی در تعواریف بوه سوه بخوش      (دکترینرهنامه ) (.39-1383:67دانش آشتیانی، )قرار گیرد 

کوه   شده کیتفک( یکیتاکتراهکنشی ) رهنامهعملیاتی و  رهنامهدفاعی راهبردی،  رهنامه

 (.1395 )افشردی،هرکدام مفهوم خاصی دارد 

 
 راهبردي رهنامه نظامي .2-6-1

 قدرت نمایش آن شاکله و است عملیاتی و نظامی هایرهنامه مأخذ و مرجع رهنامه این

 گسوتره  در نبورد  تداوم آمادگی و تهدیدات به دهیپاسخ توان ایجاد قدرت نظامی، ملی،

 مردموی  دولتی، امکانات ساماندهی و دفاع برای نمودن سرزمین آماده کشور، جغرافیایی

 کشوور  ملوی  امنیوت  منوافع  تأمین و ملی هایسیاست و اهداف از پشتیبانی در نظامی و

 باصوالبت  و مقتدرانوه  سوازماندهی  از: است عبارت ساده مفهومی در همچنین .باشدمی

 تودارکاتی، توأمین   هایراه امنیت تأمین و پشتیبانی و تدارک رزمی، توان تشکیل نظامی،

 ایجواد  و دفواعی  عملیوات  بوا  داخلوی  امنیت تلفیق مسلح، نیروهای ضروری احتیاجات

 بخوش از  «گری شفیلد» (.11:1389 )افشردی، رزمی نیروهای برای انگیزه و هیباروح محیطی

رهناموه  و سوتاد انگلسوتان،    فرمانودهی لنودن و دانشوکده    «کینگ»مطالعات دفاعی کالج 

 ناتو، .(Sheffield, 2005:165) کندتوصیف می« هدف اصلی یک ارتش» عنوانبهرا نظامی 

ی بوا  نظوام  یروهوا ین کوه  یاساسو  اصوول : است نموده فیتعر گونهاین را ینظام رهنامه

 (APP-6, Natoکننود  یمو  تیهودا  خوود  اهوداف  جهت در را خود اعمال هاآن از استفاده

Glossary of Terms andDefinitions.) 

 
 عملیاتي رهنامه نظامي .2-6-2 

 ،ینظوام  یهوا شوه یاند بور  کوه  اسوت  یاساسو  قواعد و اصول کنندهتعیینابن نوع رهنامه 

 و طراحووان فرمانوودهان، یذهنوو یهوواقالووب و دیووعقا ،یآموزشوو و یاتیووعمل تجووارب

 مشوترک  اقودامات  نیحو  در هوا سوازمان  و مشترک یستادها در ینظام رندگانیگمیتصم

 و حرکوت  یچگوونگ  رزم، یبورا  سوازماندهی  چگوونگی  یاتیو عمل متکی است. رهناموه 

 از اعوم  متقابول  یهایبانیپشت چگونگی نبرد، هایصحنه در هایگان مانور روها،ین استقرار
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 کسوب  یبرا را رزم در ریدرگ هایسامانه کاربرد و یروان اتیعمل ،یرزم خدمات ،یرزم

 یدفواع  رهناموه  از طوور عوام  بوه  یاتیو عمل رهنامه. کندیم انیب دشمن بر غلبه و یروزیپ

 ینظام توان ،ینیسرزم یهایژگیو از یریگبهره آن یکل مفهوم و کندیم پیروی یراهبرد

 شکسوت  و مقابلوه  جهوت  گسوترده  و کالن سطح در کشور و یمردم امکانات و روهاین

 مالحظوات  حسوب  کشوور  یاتیو ح و حسواس  مراکز و مرزها از دفاع و دشمن اتیعمل

 (.10:1389)افشردی، باشدیم یتیامن و یدفاع

 
 (تاكتیکيراهکنشي )رهنامه نظامي  .2-6-3

 متضمن که شودمی اطالققواعدی  از دسته آن به( یکیتاکتراهکنشی ) نظامی رهنامه

 در( یکیتاکتراهکنشی ) عوامل کنندههدایت و عملیات منطقه در رزم اجرای چگونگی

 همانند فردی، ینآی بخش دو به( یکیتاکتراهکنشی ) رهنامهباشد. می نبرد هایمیدان

 و هاآموزه مانند سازمانی، ینآی و شدهبیان تخصصی و انفرادی رزم هاینامهینآی در آنچه

 هامهارت ،هاتخصص فردی بخش در شود.می تفکیک ستادی و یگانی هاینامهینآی مفاد

و در بخش سازمانی  شودمی مطرح افزارهاجنگ و تجهیزات کارگیریبهچگونگی  و

 گرددمی تبیین و ابالغ( یکیتاکتراهکنشی )ریزی و اجرای عملیات طرح چگونگی
 (.11:1389)افشردی، 

 
 باالدستي اسناد در رهنامه گاهیجا .2-6-4

 نیوی تع یبورا  و رفتوه  کوار بوه  ینظوام  -یاسیس یهایریگمیتصم در کشور ینظام رهنامه

 بوه  اقودام  از قبول . ردیو گیم قرار دولتمردان مورداستفاده راهنما عنوانبه ،یدفاع استیس

 در راخوود   موردنظر یاساس اصول دیبا اول تقدم در یکشور هر ،یدفاع یگذاراستیس

. سوازد  مشوخص  یملو  سطح در را خود ینظام رهنامه گر،ید عبارتبه ای و ینظام ۀنیزم

ی راسوتا  در یمل قدرت ابعاد ریسا با را کشور ینظام قدرت یمل سطح در ینظام رهنامه

 در دولتمردان یهایریگمیتصم یبرا ییمبنا و سازدیم هماهنگ ،یمل اهداف به یابیدست

 رهناموه  از یدفواع  یگوذار اسوت یس در یبعد اقدامات یتمام نیبنابرا ؛است ینظام امور

 (.23-24: 1384،یتهام) شودیم متأثر ینظام

 

 نظامي رهنامه نیتدو در مؤثر عواملدیدگاه صاحبنظران در مورد . 2-7
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 و هوا فعالیوت  ۀدهنود شوکل  کوه  نظوامی  رهناموه  اندیشه است و از متأثر رفتاری هرگونه

 از اندیشوه اسوت،   ثموره  اسوت، مسولح   نیروهای نظامی هایسازمان اقدام نظامی هرگونه

 در عمول  راهنموای  بتواند بنیادین و کلی اصول عنوانبه نظامی رهنامه اینکه برای رواین

 آنهوای  سونجه  و مبوانی  مسویر تودوین،   در گیرد بایود  قرار نظامی عملیات و هاطراحی

 در (.47:1393)بواقری،   حواکم جامعوه باشود    بینیجهان و تجارب باورها، عقاید، از برگرفته

 تورین ممهو  که اندنظر گرفته در را مؤثری عوامل و مبانی زیر صاحبنظران ،رهنامه تدوین

 :از اندعبارت آنها

 
 آشتیاني از دیدگاه دانش مؤثرو مباني  عوامل . 2-7-1

عوامل  دسته دوبه  را نظامی رهنامهعوامل مؤثر در تبیین و تعیین  (1383) آشتیانی دانش

 نموده است: تقسیمزیر فردی و عوامل محیطی و سازمانی به شرح 

 
 عوامل فردي .2-7-1-1

 ؛های جسمی، روحی، روانی و شخصیتی آنهاافراد و ویژگی وخویخلق (1)

 ؛ای و ملیت افرادتربیت، خاستگاه خانوادگی، قومی، قبیله (2)

 ؛تجربیات شخصی افراد در زندگی و در کار (3)

 ؛آموزش، تحصیالت و تخصص افراد( 4)

هوا و تلقیوات افوراد از زنودگی، شوغل، قودرت، منوافع، امنیوت،         ا، برداشتهگاهدید (5)

هوای  نظام الهی، نظام) ایدئولوژیکیهای اعتقادی و به جهان و نظام هاآنتهدیدات و نگاه 

 ؛مادی و مکاتب سیاسی(

گیوری ملوی و   و تصمیم گذاریسیاستدر نظام  هاآنجایگاه شغلی افراد و میزان نفوذ  (6)

 .سازمانی

 
 عوامل محیطي و سازماني. 2-7-1-2

 ؛، دشمنان و تهدیدات )تاریخی، فعلی و آینده(رقابت( 1)

 ؛و تحوالت امنیتی منطقه و جهان و روند آینده این تحوالت تغییرات( 2)

منطقوه و  الملل، روابط و وضعیت کشورهای همسایه، کشورهای قدرتمند محیط بین (3)

هوای  دوسوتان، دشومنان، فشوارها و فرصوت    ) یالمللاثرگذار جهان و سایر بازیگران بین
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 ؛الملل(موجود در عرصه روابط بین

 ؛های آیندههای جنگماهیت و ویژگی (5)

 ؛ها(در این پیمان یرانعضویت و نقش ج.ا.ا) یجهانای و های منطقهپیمان (6)

صونایع نظوامی در    خصووص بوه ها در کلیه زمینه دسترسقابلهای موجود و فناوری (7)

 ؛داخل و خارج از کشور و توان صنعتی کشور در پشتیبانی از صنایع نظامی

 ؛ها، منافع و اهداف ملیآرمان (8)

 ؛العالی()مدظلهو تدابیر مقام معظم رهبری ره()امامرهنمودهای حضرت  (9)

 ؛ثابت و متغیر(عوامل کشور )های ژئوپلیتیکی ویژگی (10)

 ؛های نظامی سرزمین(جنبهکشور )جغرافیای نظامی ( 11)

بسیج امکانات و نیوروی انسوانی(   ) یملتوانایی کشور و حکومت در اجرای بسیج  (12)
 .(61-63: 1383 آشتیانی، دانش)

 
 زهدي از دیدگاه مؤثرو مباني  عوامل .2-7-2

 دانود کوه تحوت توأثیر برخوی     موی  هوایی مقوله جمله از( رهنامۀ نظامی را 1394) یزهد

 .(46: 1394 زهدی،) استبه شرح زیر ها مؤلفه

 ؛در دسترس منابع (1)

 ؛راهبرد (2)

    ؛موجود هرهنام (3)

 ؛یدتهد (4)

           ؛راهبردی فرهنگ (5)

 ؛یفناور (6)

    ؛و جمعیت یاجغراف (7)

 ؛نوع حکومت (8)

 .سیاست (9)

 
 جهرمي قنبري دیدگاهعوامل و مباني مؤثر از . 2-7-3

ایوران مبوانی و   .ا.در الگوی تدوین و توسوعه دکتورین نظوامی ج    (1394) یجهرم قنبری
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 .(34: 1394 جهرمی، قنبری) :داندیمعوامل مؤثر را به شرح ذیل 

 یشه نظامی؛اند (1)

 ؛ره()ینیخمیشه نظامی حضرت امام اند( 2)

 ؛العالی()مدظلهیشه نظامی مقام معظم رهبریاند (3)

 و منافع ملی؛ آرمان( 4)

 کالن دفاعی؛ رهنامه (5)

 نظامی؛ اهداف (6)

 های کالن نظامی؛یاستس (7)

 ؛و توان نظامی قدرت (8)

 ؛صحنه جنگ و عملیات نظامی() یاییجغرافمحیطی و  عوامل( 9)

 .نظامی تجارب (10)

 

 نظامي کشورهای جهان رهنامهدر تدوین  مؤثرعوامل و مباني . 2-8
 ارتش هندرهنامه . 2-8-1

 ؛هایافته و دانشی تجربیات (1)

 ؛راهبرد و آینده اندازچشم (2)

 ؛گذشته یهاجنگ تجارب (3)

 .(Indian Army Doctrine, 2004) جنگ کنونی عتیطب (4) 

 
 کایآمر ارتش رهنامه. 2-8-2

 ؛یفرهنگ عوامل( 1)

 ؛یشناختروان (عوامل2)

 ؛یاسیس و یاطالعات ،یمذهب ( عوامل3)

 ؛یاقتصاد( عوامل 4)

 ؛فناورانه ( عوامل5)

 (.26:1387)منزوی و همکاران،  یفرامل طراتاخ( م6)
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 (2019) هیروسنظامي  رهنامه. 2-8-3

مجموعه تحوالت در محیط  تأثیر دوگانهتحت 2019ی نظامی روسیه در سال رهنامه

نظامی ۀ کنشگری عرصهاست. بحران سوریه، ورود به عملیاتی و محیط ذهنی روس

های ترامپ تأثیر سیاستتحت آمریکاتر شدن رقابت با مستقیم در غرب آسیا، جدی

 بردانیمهایی چون نیروهای در زمینه (م 2016-2020 یهاآمریکا در سال جمهور)رئیس

عد عملی و تأثیر این روندها و رخدادها در بُ یاسمقکوچکتسلیحات اتمی  و ایهسته

های موجود در آمیز و فرصترهبران روسیه از عوامل تهدیدبر ذهنیت و برداشت 

 در سند رهنامه ییهایدگرگونموجب بروز  رفتههمها و موضوعات متنوع رویِمحیط

 (.18:1398 مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی،است )نظامی این کشور شده 

 

 ارتش چین رهنامه . 2-8-4

کند؛ بنابراین ی خود را افشا نمیآمریکا راهبرد دفاعی و نظامی مل اندازهچین به

نظران ارتش به رهنامه ارتش چین دارند. صاحب کارشناسان نظامی، درک کمتری نسبت

اند. اصول مستخرج از با دشمن، منطقی اعالم کرده برخوردچین بازدارندگی را در 

 ت است از:اررهنامه راهبردی دفاعی نظامی چین عب

تأکید بر ممانعت نیروهای دشمن از تهاجم و به هم ریختن توازن و تعادل دشمن با  (1)

 ؛حمالت تهاجمی اولیه

های دشمن در مناطق ها و توانمندیتأکید بر دفاع مؤثر با نابود کردن، انهدام قابلیت (2)

 دشمن در خاک خود، قبل از آنکه آنها به فکر حمله باشند؛سرزمینی 

 های موشکی و تجهیزات پرتاب موشک؛نمندیتقویت توا (3)

 تباطی، مخابراتی و جنگ الکترونیک؛های ارتقویت سامانه (4)

 های فرماندهی و کنترل؛ویت سامانهتق (5)

ها، تمرینات مقابله، واکنش در برابر درگیری و حمالت تأکید بر تمرکز بر آموزش( 6)

 (.56:1398)گروه محققین،  بدون هشدار و ناگهانی برای پیشگیری از غافلگیری

 

 ج.ا.ایران رهنامه نظامي دشمنان 2-9
 آمریکانیروهاي مسلح  رهنامه .2-9-1



 ارتش ج.ا.ایرانیي هوا پدافند یروین ياتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثر عواملپژوهشي:  مقاله                       16

 مثابهبه نامهره نیا بوده و مشترک یهارهنامه هیکل یبرا سند نیباالتر آمریکا ینظام رهنامه

الصه طور خ. بهاست کایآمر مسلح یروهاین یریکارگبه یبرا یچتر و یادیبن اصول

 :باشدیمزیر  صورتبههای اصلی آن مؤلفه

 ؛های جنگ نامنظمینه ساختن قابلیتنهاد (1)

 ؛برتری هوایی حفظ( 2)

 ؛حفظ سلطه در دریا( 3)

 ؛1گسترش دفاع موشکی بالستیک( 4)

 ؛های اطالعاتی آمریکا در فضای سایبریگسترش زیرساخت (5)

 .تسلط فضایی (6)

 و کنود یمو  فوا یا جنوگ  در را یاعموده  نقش ییهوا یروین کا،یآمر ینظام رهنامه اساس بر

 و ییهووا  یرویو ن اسواس  ایون  بور  و اسوت  ییهووا  یبرتر ،گفته شده رهنامه یمبنا اصوالً

 کوا یمرآ ارتش ییهوا یروین رهنامه بر عهده دارد. را یمحور و عمده نقش ییهوا اتیعمل

 صوله فا بیشوترین  از دشومن  بوا  یریدرگ بر تمرکز و دشمن ینابود و یسازیخنث یمبنا بر

 طیشورا  به یابیدست منظوربه ستایا دور حاتیتسل و نیزم -هوا اتیعمل بر دیتأک با یازموردن

 یریکوارگ به در رمتمرکزیغ یاجرا و یتمرکز (کنترلواپایش ) .است گرفته شکل قاطع نبرد

 اسوت  رویو ن نیا یسازمانده یکل قاعده و است یاتیح اصل کی فضا - هوا یروهاین مؤثر

 (.57:1396 گروه محققین،)

 

 نظامي رژیم اشغالگر قدس رهنامه .2-9-2

 یکشورها که کرده نیتدو اساس نیا بر را خود یمل تیامن رهنامه ،یستیونیصه میرژ

 میرژ که باور نیا با و هستند میرژ نیا ینابود به مصمم (رانیا مانند یرعربیغو ) یعرب

 از ییتکاخودا با دیبا ندارد، ییاتکا قابل متحد چیه المللینب سطح در یستیونیصه

 یروین شمار و یاقتصاد ،ییایجغراف ،یتیجمع ضعف لیدلبه و کند حفاظت تشیموجود

 تحمال برابر در یبازدارندگ توان یتیامن رهنامه نیا مطابق و فیضع را خود ینظام

 .(Toukan, 2009:24) داندیم یضرور را یرعربیغ و یعربی کشورها یاحتمال

                                                                                                                                               
1. BMD: Ballistic Missile Defence 
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 و است گرفته قرار یاسیس یایجغراف عامل یمنف ریتأث تحت یستیونیصه میرژ یمل تیامن

 راهبردیپذیری یبآس کیعنوان به یستیونیصه میرژ یبراقبول قابل راهبردی عمق نبود

 اصول دهندهیلتشک عامل نیمؤثرتر راهبردی عمق نداشتن منظور نیه اب. است مطرح

 شامل را میرژ نیای تیامن ینگران ینترمهم و آمده شمار به یستیونیصه میرژ ینظام رهنامه

 قدس اشغالگر میرژ ینظام رهنامه یی کههامؤلفهبرخی از  .(Civcik, 2004:27)شود یم

 (.59:1398گروه محققین، ) اند از:عبارت دارد دیتأک

 ی؛بازدارندگ (1)

 ی؛ریغافلگ بر یهتک (2)

 ؛مثلبه مقابل( 3)

 ؛یراهبردهشدار ( 4)

 ؛دیجد یهاسالح سامانه آوردنبه دست  (5)

 ؛مناسب راهبرد و مجدد یدهسازمان( 6)

 .پیروزی قاطع و سریع(ممکن ) زمان نیترکوتاه در یروزیپ آمدن دستبه  (7)

 

 کریم قرآن دیدگاه از نظامي شهیاند .2-10

 و مشرکان با خود یهاجنگ در آن از باید مسلمانان که را اساسی اصول کریم قرآن

 است: کرده نییتع گونهنیا کنند تیتبع کتاب اهل و تجاوزکاران

 از اگر جنگ از قبل را دشمن است ضروری اساس این بر نکردن، ستم و تجاوز( 1)

سوره ) کنند دعوت جزیه و اسالم به باشند کتاب اهل از اگر و اسالم به باشند مشرکان

 (.190مبارکه بقره، 

 اجازه آنان م.مسجدالحرا در جز بیابید را آنان که مکانی هر در دشمنان با جنگ( 2)

 آیه بقره، مبارکه سوره)کنند  آغاز جنگ به مشرکان آنکه مگر ندارند را مکان این در جنگ

 (.131شریفه 

 تجاوزکار آنان آنکه مگر. حرام یهاماه یاستثنابه زمان هر در دشمنان با جنگ( 3)

 (.133 شریفه آیه بقره، مبارکه سوره) شود برخورد آنان با گونههمان به دیبا که باشند

 

 (ص)اکرم پیامبر دیدگاه از و اسالم صدر یهاجنگ در عملیاتي رهنامه . اصول2-11



 ارتش ج.ا.ایرانیي هوا پدافند یروین ياتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثر عواملپژوهشي:  مقاله                       18

 ؛)ص(پیامبر یهاجنگ بودن دفاعی( 1)

 جنگ؛ در پیروزی اساسی عامل دو عنوانبه انگیزه و روحیه بر یهتک( 2)

 جنگ؛ شروع از پیش نبرد دقیق یهانقشه طراحی و عمل ابتکار( 3)

 ایشان؛ شجاعت و شهامت از ییهانشانه احزاب، جنگ شهامت؛ و شجاعت( 4)

یه روح رزمنده، نیروهای استعدادهای و روحیات شناخت فرماندهی، در یشیدوراند( 5)

 نبرد؛ فرمانده عنوانبه حضرت آن استوار و نیرومند اراده و یرناپذتزلزل

 ؛هاآن یریکارگبه و جنگ اصول به آگاهی( 6)

 ایثارگر، و گذشتهازجان یده،دآموزش برجسته، ممتاز، مؤمن، سربازان از برخورداری( 7)

 (.453:1383 جمشیدی،) هاجنگ در بردارفرمان و مناسب یدهسازمان انضباط و دارای

 

 )ره(خمیني امام حضرت نظامي هایاندیشه و آراء .2-12

 اندیشه در برجسته نظرصاحب و اندیشمند یک عنوانبه هم )ره(خمینی امامحضرت 

 اسالمی، انقالب پیروزی از پس مسلح نیروهای کل فرمانده عنوانبههم  و نظامی فقهای

 :از اندعبارت اصول این از برخی. داده است قرار موردنظردر امور نظامی  را اصولی

 مردم بر اتکا الهی، امداد بر یهتک قوا، تمرکز فرماندهی، از ایمان به هدف، اطاعت

 اصل جهاد، رزم و در وابستگی فقدان و خوداتکایی خودباوری، ،(جنگ بودنمردمی)

 و فکری متالس حفظ و معنویات و هاارزش بر یهتکجنگ ) در اخالق و جنگی اخالق

 یاهستهو نفی جنگ  مردمی و نظامی قوای بین وحدت ،(نیروها جسمی و روحی
 (.600:1383 )جمشیدی،

 

 (يالعالمدظله)یاخامنه امام حضرت نظاميهای اندیشه .2-13

 قدرت و دفاعی هایتوانمندی ارتقای( يالعالمدظله)قوا کل معظم فرماندهی منظر از

 خداوند، اطاعت و عبودیت :گیردیم شکل زیر اساسی راستای اهداف در بازدارندگی

و  اقتصادی و سیاسی و اجتماعی) تعالیِ علمی، تعالیِ شامل انسان، تعالیِ گرفتن هدف

اهلل،  سبیل فی مجاهدت و الهی یهاآرمان و انسانی یهاارزش و انسانیت احیای ،(یرهغ

 از دفاع اسالمی، نظام حاکمیت از اخروی، دفاع اهداف جهت در دنیوی سود دادن قرار
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)افشردی و خارجی  یدهایبا تهد مؤثر مقابله و ملی امنیت و منافعاز  ارضی، دفاع تمامیت

 (.22:1396همکاران، 

 

 ایران.ا.ج پدافند هوایي ارتش نیروی .2-14

 ارتش (ص)یاءاالنبخاتم ییهوا پدافند قرارگاه از انتزاع از پس ییهوا پدافند یبرا یعنوان

 دستور به 1397 خردادماه در رانیا.ا.ج ارتش چهارم یروین عنوانبه روین نیا لیتشک و

. دارد عهده بر را کشور ییهوا میحر از دفاع فهیوظ که (یالعالمدظله)قوا کل معظم یفرمانده

 و یاتوپخانه و یموشک ،یرادار شبکه داشتن اریاخت در با دیجد یالتیتشک ساختار در

 اجرای تیمسئول ییهوا پدافند نیروی کنترل و یفرمانده سامانه قیطرو از  بانیدهید

عهده  را بر کل کشور ییهوا پدافند قرارگاهکنترل عملیاتی  تحت ییهوا پدافند اتیعمل

 .دارد
 

 نیروي پدافند هوایي آجا عملیاتي رهنامه .2-14-1

و تشکیل  ارتش ج.ا.ایران از انتزاع پدافند هوایی از نیروی هوایی پس 1387در سال 

 اتیکلپدافند هوایی شامل  یارستهو  (تاکتیکیراهکنشی )رهنامه  ،قرارگاه پدافند هوایی

 ییهوا پدافند یاتیعمل یهاگانی یریکارگبه یچگونگ ،ییهوا پدافند عناصر رزم ییاجرا

 نوآورانه (یهاکیتاکتها )راهکنش و انعطافقابل یهاوهیش و یرزم یهاتیمأمور در

 آن با مرتبط یهاتخصص و ییهوا پدافند رسته اقدامچگونگی  و نقش و ییهوا پدافند

 از یباالدست اسناد از یکی عنوانبهغیره  ی وعموم و یرزم یبانیپشت یهارسته کنار در را

پس از تشکیل نیروی تدوین گردید. ( اتیعمل -اطالعات) یتعامل و مشترک موارد

ضرورت تدوین یک رهنامه  ی(العالمدظله)پدافند هوایی به دستور مقام معظم رهبری

ه تدوین این رهنامه انجام و در یندرزمو اقدامات الزم  عملیاتی مستقل احساس گردید

 یدارا مدرک نیا است. مراتبسلسلهحال سیر مراحل تصویب نهایی از سوی 

 (.1400 ،نویسندگان)است  یاطالعات یبندطبقه

 

 مفهومي الگوی. 2-15
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 ادبیات تحقیق، مصاحبه بامنابع )در قالب مطالعه  شدهیگردآوربا نگرش به اطالعات 

گردیده ارائه  (1نمودار شماره )مفهومی تحقیق برابر  الگویتحقیق(،  هصاحبنظران و پیشین

 .است

 
 مفهومي تحقیق الگوی: (1)شماره نمودار 

 

 آنها لیوتحلهیتجز ي تحقیق وهاافتهی. 3

 های تحقیقیافته .3-1

رهنامه  گویای این مطلب است که صاحبنظرانبا از مصاحبه  آمدهدستبهتحلیل محتوایی 

 کارکردها، ،هانقش ،هاویژگی از برخورداری ضمنیکی از واژگان کلیدی است که 

 افکار و مشیخط ،هادیدگاه باورها، عقاید، اصول، بیانگر مختلف، اقسام و طبقات سطوح،
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 ویژهبه) سازمان یک یا نظام یک بر حاکم هایارزش و اعتقادی هایاندیشه از متأثر و

 درستیبهعوامل آن  کهدرصورتی و است جمعی خرد محصول بیشتر آنها ونظامی( 

 ایجاد موجب فرد، هر ذهن در مشابه درک ایجاد با تواندمی شود، تبیین و شناخته

 با و تعیین عمل آزادی و ابتکار برای را چارچوبی و شده جمعی وحدت و یکپارچگی

 ،هاروش نمودن مشخص منظوربه را آینده از روشنی توصیف الزم، رهنمودهای ارائه

حمالت هوایی و موشکی پرحجم و با  .نماید ارائه تهدیدات با مقابله و فنون هاراهکنش

محیط عملیاتی و  یساز یالس، غافلگیری، کنندهفلجضربات ، مراکز ثقلدقت باال به 

باشد. در مقابل، جنگ میو از اقدامات ثابت و اولیه تهاجم هوایی  محور یرتأثعملیات 

دارای تنوع، از  پدافندی افزارهایایجاد پدافند هوایی چندالیه و مرکب از انبوه جنگ

 ریپذبیآسویژه در محدوده نقاط خسارات وارده در برابر حمالت هوایی دشمن به

بسیار خوب که پایه و اساس  عملیاتی رهنامهیک کاهد و این مهم بدون داشتن می

بایستی میفرماندهان و  پذیر نیستباشد، امکانمی پدافند هواییهای عملیاتی نیازمندی

متناسب با حوزه تهدیدات اقدام  ،و راهبردهای عملیاتی مناسب رهنامهنسبت به تدوین 

 گیریبهره، با با توجه به اصل هدف بایستیمیمرحله درگیری واحدهای رزمی  در نمایند.

را مورد  شدهتعیینهای عملیاتی از پیش ها، هدفو سامانه هیزاتاز کلیه امکانات و تج

امکان قابلیت  ،باال پذیریانعطافو تحرک و  تیکتالش اصلی خود قرار دهند و با تاک

نظری پیرامون  مطالعاتبا  را داشته باشند. مؤثرترهدف مشابه یا  سویبهتغییر هدف 

خبرگان از در ادبیات تحقیق( و استعالم نظر  شدهارائه)رهنامه تدوین بر عوامل مؤثر 

که با  ارتش ج.ا.ایرانو پدافند هوایی در نیروهای مسلح  موردمطالعهمسلط به حوزه 

رهنامه اصول بر تدوین  مؤثرعوامل  عنوانبهعامل  24تعداد  ،علمی انجام شد هایمصاحبه

 .گردید بندیجمعشناسایی  آجانیروی پدافند هوایی عملیاتی 

 

 های تحقیقیافته تحلیلوتجزیه .3-2

نمونه شامل سه سؤال  جامعهمربوط به مشخصات رابطه با اطالعات آمار توصیفی  در

 مورد( 1) هشماربه شرح جدول  )سطح تحصیالت، سابقۀ خدمتی و جایگاه سازمانی(

 اند.قرارگرفته ارزیابی
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 آماری نمونه هایویژگيی مرتبط با هادادهتحلیل  (:1) شمارهجدول 
 فراواني تحصیالت سطح فراواني خدمت سنوات فراواني سازماني جایگاه

 41 دکترا 30 سال 30باالی  2 یسپهبد

 19 کارشناس ارشد 22 سال 27-30 14 یسرلشکر

 - - 8 سال 23 -26 34 یپیسرت

 - - - سال 19 - 22 6 2 پیسرت

 - - - - 4 سایر

 نفر 60 جمع نفر 60 جمع نفر 60 جمع

گویی نمونه از روایی مطلوبی جهت پاسوخ  هجامعکه با توجه به این موارد مشخص شد 

 شده برخوردار است.مطرح هایسؤالبه 

اصولی تحقیوق مبنوی بور      سوؤال برای ارزیابی و دسوتیابی بوه پاسوخ     :پرسشنامهتحلیل  -

 نیوروی پدافنود هووایی    یاتیو عمل رهناموه  اصولتدوین  بر مؤثر عوامل نییتعشناسایی و 

هوای  نفر از خبرگان، بوا اسوتفاده از روش   60و توزیع بین  پرسشنامه، در قالب رانیا.ا.ج

 پرداختهعوامل  لیوتحلهیتجزبه توصیف و  «دوخی»آماری توصیفی، استنباطی و آزمون 

 ارائه گردیده است. (2به شرح جدول شماره )و  شده

 
 یيهوا پدافند یروین ياتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثرعوامل  توزیع فراواني (:2) شمارهجدول 

ف
دی

ر
 

 

 پدافند يروین ياتیعمل رهنامه اصول تدوین برعوامل مؤثر 

 یيهوا

 

 شدهمشاهدهفراواني 

 

ي
زن

 و
ن

گی
یان

م
 

ي
كا

ر 
دا

مق
 دو

 
ده

اه
مش

ده
ش

ي 
ار

اد
عن

ح م
سط

 

ن
وز

 

خلی زیاد
 

زیاد
ط 

متوس
 

کم
خیلی کم 

 

1 
 و خداوند به توکل مان،یا) اعتقادی و یارزش یمبان

ی و ...(اله نصرت به باور  
58 1 1 0 0 95/4 3/108 00/0  458/0  

2 
 در (العالیمدظله)رهبری معظم مقام اتیمنو و ریتداب

 ییهوا پدافند و مسلح یروهاین با رابطه
57 1 2 0 0 92/4 7/102 00/0  455/0  

90/4 0 0 2 2 56 های دفاعی کشورسیاست 3  2/97  00/0  453/0  

4 
رهنامه عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی 

 ص()اءیاالنبخاتم
55 2 3 0 0 87/4  9/91  00/0  450/0  

85/4 0 0 4 1 55 رهنامه عملیاتی آجا 5  1/92  00/0  449/0  

82/4 0 0 5 1 54 نپاجا یراهبرد رهنامه 6  1/87  00/0  446/0  

یت نپاجامأموراهداف، وظایف و  7  53 3 3 1 0 80/4  5/128  00/0  444/0  

77/4 0 0 4 6 50 نقاط قوت و ضعف خودی 8  6/67  00/0  441/0  

70/4 0 0 4 10 46 نپاجا ...و سالح ،هاسامانه از یریگبهره نحوه 9  6/51  00/0  435/0  

67/4 0 1 4 9 46 شبکه فرماندهی و کنترل هوشمند 10  6/87  00/0  432/0  

65/4 0 3 2 8 47 یبانیپشت و آماد اتیعمل مداومت و تیکفا 11  4/92  00/0  430/0  

60/4 1 2 2 10 45 هوایی() رهنامه عملیاتی دشمن 12  8/117  00/0  425/0  

58/4 1 3 1 10 45 دشمن یزاتیتجه ییتوانا و مقدورات ،یفناور 13  118 00/0  424/0  
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55/4 2 2 2 9 45 تجارب هشت سال دفاع مقدس 14  5/116  00/0  421/0  

50/4 3 2 2 8 45 سناریوها و تهدیدات دشمن 15  5/115  00/0  416/0  

43/4 2 3 5 7 43 یکیالکترون و ییشناسا اطالعات 16  3/101  00/0  410/0  

32/4 3 4 4 9 40 های در دسترس نپاجافناوری 17  5/83  00/0  400/0  

20/4 3 5 3 15 34 وضعیت صنایع دفاعی داخلی 18  6/58  00/0  388/0  

17/4 4 4 2 18 32 یصیتخص بودجه و یکاف اعتبارات 19  3/55  00/0  386/0  

05/4 4 3 8 16 29 منطقه یتیامن تحوالت و رییتغ 20  8/38  00/0  375/0  

02/4 4 5 5 18 28 ایهای منطقهها و پیمانرقابت 21  8/37  00/0  372/0  

90/3 5 5 8 15 27 (ینیسرزم یگستردگ) ییایجغراف ی وطیمح عوامل 22  29 00/0  361/0  

23 
های اخیر در حوزه پدافند هوایی بررسی جنگنتایج 

 )قفقاز و...(
20 25 4 5 6 80/3  8/31  00/0  352/0  

78/3 5 6 5 25 19 یسازمان فرهنگ 24  3/29  00/0  350/0  

دوم، از  پرسشنامههای داده لیوتحلهیتجزدهد که پس از نشان می (2شماره ) جدول

بر  مؤثر عوامل نیترمهم عنوانبههای یکم تا پنجم ردیف دید جامعه آماری عوامل

به ترتیب و  انداصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی بوده و معنادار شدهتدوین 

 .بندی گردیدندمیانگین اولویت

 

 گیري. نتیجه4

 بندیجمع. 4-1

لوزوم   پرشتاب و تغییرات همراه بهبودن منابع ارزشمند و محدود  شرایطنامحدود بودن 

 را زیادی هایتهدید ها وکه فرصت پذیری در برخورد با محیطیسرعت عمل و انعطاف

اسوت، هموواره ضورورت     داده هوای نظوامی قورار   سوازمان  ویوژه ها بهسازمان رویپیش

 گونوه در ایون عملیواتی   رهناموه  ویوژه بوه تودوین اسوناد باالدسوتی    انکارناپذیری را برای 

محویط   مستمرهای نظامی تنها با رصد چنین شرایطی، سازمان زند. درها رقم میسازمان

 هوای رهناموه تودوین  هوا و ارائوه و   و فرصوت ها راهبردی و شناسایی و شناخت تهدیود 

توانند به هودف نهوایی خوود یعنوی     سازمان می هایهدفدر جهت مأموریت و  مناسب

 ایجاد امنیت دست پیدا کنند.

 یاتیو عمل رهناموه  اصوول تودوین   بور  موؤثر عوامل در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق یعنی 

 ،یینهوا  وتحلیلتجزیه از پسدر این تحقیق،  باید گفت که ؟اندکدم ییهوا پدافند یروین

تودوین   بور  مؤثرعوامل  عنوانبه( 2شماره  در جدول شدهدرجشرح  )به مورد 24 تعداد

 اساس بر نیهمچن مشخص و ارائه گردیدند. ییهوا پدافند یروین یاتیعمل رهنامه اصول
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 کوه  دیو گرد ارائه عوامل نیا بندیاولویت مورداشاره، هایمشخصه به نمونه حجم ازیامت

 یالهو  نصرت به باور و خداوند به توکل مان،یا) اعتقادی و یارزش یمبان» اساس، نیا بر

 و مسولح  یروهوا ین بوا  رابطوه  در (العالیمدظله)رهبری معظم مقام اتیمنو و ریتداب، «(غیره و

 عوامول تورین  مهوم  عنووان بهاول و  هایرتبه ،«کشور یدفاع هایاستیس» ،ییهوا پدافند

ویژگی این عوامل آن  .هستند ییهوا پدافند یروین یاتیعمل رهنامه اصولتدوین  بر مؤثر

موجوب  از این عوامل در تدوین رهنامه عملیواتی   گیریبهره است که ایجاد و دستیابی و

 از سووی دیگور عوواملی چوون     شود.میتدوین رهنامه برای  مناسب سازیارتقا و زمینه

 هوای جنوگ  یبررسو  جینتوا » ،«(سرزمینی گستردگی) منطقه یجغرافیای و محیطی عوامل»

 در را آخور  هوای رتبوه « یسوازمان  فرهنوگ »و « ..(. و قفقاز) ییهوا پدافند حوزه در ریاخ

 .باشندمیدارای کمترین اولویت و  کرده افتیدر یبندرده

 

 . پیشنهادها4-2

سرعت تغییورات محیطوی و تنووع تهدیودات در عصور کنوونی و لوزوم        با توجه به (1) 

جوا،  آهای بزرگی مانند نیروی پدافند هوایی ها و مجموعهرسانی و پویایی سازمانروزهب

اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی پژوهش هر سوه سوال   تدوین مؤثر بر  عوامل

 قرار گیرد. دمندان موردبررسی و واکاوی مجدو عالقهپژوهشگران توسط سایر 

بورای سوایر نیروهوا و     اصوول رهناموه عملیواتی   تودوین  موؤثر بور    ( بررسی عوامول 2) 

قورار   موردپژوهشتوسط محققان  نهاجا، نداجا، نهسا و ...() مسلحنیروهای  هایسازمان

 گیرد.

روز رسوانی  هپدافند هووایی مونعکس توا در تودوین و بو      یاین تحقیق به نیرو نتایج( 3)

 قرار گیرد. مورداستفادهعملیاتی آتی این نیرو  هایرهنامه

**** 
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