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 چکيده
های کالسیک جهت مقابلهه بها حمهالت    صورت یگاندهد واحدهای پدافند هوایی که بهنبردهای امروزی نشان می

دچار چالش خواهند گردید و در مقابه  ههاجمهات ههوایی،    اند در مقابله با انواع حمالت هوایی ریزی شدههوایی طرح

باشهد و  های پدافنهد ههوایی بابهت از ضهروریات مهی     عنوان مکم  گروههای پدافند هوایی واکنش سریع بهوجود یگان

ههای جهدی در   های مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و عدم هوجه به آن موجب آسهیب ارهقای هوان رزم  یگان

هبیین راهکارهای ارهقای هوان رزم  »های آینده با دشمن خواهد شد. هدف پژوهش حاضر وع درگیری در جنگزمان وق

 است.« های واکنش سریع پدافند هوایی جهت مقابله با ههدیدات هوایی آیندهیگان

ای و کتابخانهه ههای  ز روشهای موردنیهاز ا گیری از روش هوصیفی با رویکرد آمیخته  است. دادهاین هحقیق با بهره

آمده و برای اطمینان از معنهاداری پاسه    دستبه %88« آلفای کرونباخ»میدانی گردآوری و پایایی پرسشنامه با استفاده از 

شده است. جامعهه آمهاری شهام     بهره گرفته 05/0درصد و خطای  95دو در سطح اطمینان جامعه آماری، از آزمون خی

ه از فرمهو   نفهر و حمهن نمونهه بها اسهتفاد      200های واکنش سریع به هعهداد  ن یگانافسران ارشد، معاونین و فرماندها

دیده که ازلحاظ جسهمی و  دهد که نیروی انسانی آموزشهحقیق نشان مینفر محاسبه گردیده است. نتیمه  132کوکران 

ههای  مانههپادهها  سها  روز از انهواع طیهم متنهوع پ   روحی آماده و ازلحاظ هخصصی ماهر باشند و همهیزات مناسب و به

 .گردندی میهای واکنش سریع پدافند هوایهای زمین به هوای متحرک موجب ارهقای هوان رزم یگانراداری و سامانه
 

                                                                                                                                                     
دکترای مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه و پژوهشگاه مطالعات و هحقیقات راهبردی دفهاع ملهی و مهدرا دانشهگاه      . 1

 .نویسنده مسئو  ؛)ص(االنبیاء خاهن

 .)ص( االنبیاءخاهن هوایی پدافند دانشگاه علمی هیئت عضو ،. استادیار 2

 .)ص(االنبیاء استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاهن . 3
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 ندهيآ ييهوا داتيتهد ،ييهوا پدافند ع،يسر واکنش یهاگاني ، رزم توان کليدي: واژگان

 مقدمه

افهزار و آرایهش نظهامی و    نوع جنگ در هر دوره همدن از ساختارهای هاریخی اجتماع، 

سهرعت هیییهر   در آینده کهه بهه   شرایط خاص خودش را داشت، پدافند نظامی و غیرنظامی، 

های ههوایی هها شهروع    کنند. روند جنگافزارها هن به سرعت هکام  پیدا میجنگ کند، می

بهوده  عموماً دارای قواعد حاکن بر نبردهای ههوایی کالسهیک    1991فارا جنگ او  خلیج

که بهر سهه    1زمینی-است، ولی هیییر دکترین ارهش امریکا از قدرت آهش و مانور به نبرد هوا

نماید، انقالبهی  آسا، وحدت فرماندهی و حمالت سنگین هوایی هأکید میعنصر سرعت برق

نبردهای هوایی در جنهگ   .(34: 1391 آقاباالزاده،) های کالسیک به وجود آوردشگرف در جنگ

که بیشهتر از   2یوگسالوی، افیانستان و جنگ دوم آمریکا و عراق )جنگ سلطه( فارا،خلیج

نمودنهد، ایهن مسهئله را بهه اببهات      هبعیت می« جان واردن»الگوی ارائه شده هوسط سرهنگ 

رساند که اولین هدف در نبردهای گسترده ناگهانی هوایی، مراکز فرمانهدهی کنتهر ، مراکهز    

ههای  هها و سهامانه  هر یگهان مهن اقتصادی و از همه مهنگیری، مراکز حساا سیاسی هصمین

حاکن خواهد  ندهیآ هایجنگ درکه  یطیبا در نظر گرفتن شراباشد. پدافند هوایی کشور می

فناورانهه، دقهت و سهرعت     ، ههوان بهاالی  ایمنطقهه  فرا روهاییفناوری ن برهری ازجملهبود، 

 زاتیه همهحسهگرها و  داشهتن   اریه و در اخت های پدافند ههوایی حمالت هوایی علیه سامانه

کنهد کهه   لزوم هیییر نگرش چگونگی دفهاع ههوایی ایمهای مهی     و طرفازیک ییمدرن هوا

بازطراحی یگان پدافند هوایی واکنش سریع موردهوجه قهرار گیهرد. یگهان واکهنش سهریع،      

ادوات ین زمان ممکهن بها همهیهزات و    هرکوهاهای است که قادر خواهد بود در یژهونیروی 

و بها حهداک ر ههوان خهود بها       رسهانده  یهت مأموری بهه محه    انقطهیاز، خود را از هر موردن

 رزم ههوان  یارهقا یچگونگ راهکارهای نییهب»پژوهش حاضر با هدف  .ههدیدات مقابله کند

                                                                                                                                                     
1. Air- land battle 

2. Battle for control 
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انمهام گردیهده   « ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی

 است.

 . کليات1

 . بيان مسئله1-1

 م 2003 م کهوزوو،  1999فهارا،  یجخلم  1991 ازجملههای اخیر نگاهی به نتایج جنگ

 ههای نیروههای فهرا   دهد با هوجهه بهه هوانهایی   های آینده نشان میهای جنگگیویژ عراق و

ها از عناصر دقت و سرعت گیری آنای ازلحاظ برهری فناوری باالی همهیزات و بهرهمنطقه

گیری و بررسی چگونگی دفاع هوایی در مقابه  ههاجمهات ههوایی گسهترده ایهن      در هدف

 مقابلهه ههدیهدات   کالسهیک جههت   هاییگانصورت بهکه  هوایی پدافند نیروها، واحدهای

 دچهار  های بیان شهده ویژگی با هوایی حمالت با مقابله در اند،شده ساماندهی و ریزیطرح

هها،  نیروگهاه  ازجملهه از نقها  حسهاا یهک کشهور      ههوایی  دفهاع  .خواهند گردیهد  چالش

ههای ههوایی و زمینهی و    ، مراکز سیاسی و فرماندهی نظهامی، پایگهاه  هاکارخانهها، پاالیشگاه

اما دفهاع از نیروههای    گیرد،های پدافندی بابت انمام میگیری از سامانهبیشتر با بهره دریایی

ههای  مهن است که هوسط طراحان سهامانه در صحنه عملیات نیز یکی از نیازهای  کنندهعم 

 واکهنش  ههای سهامانه  وجهود  عدم به هوجه با نمونه عنوان. بهبوده است موردهوجهپدافندی 

 شد؛یم وارد ییهوا پدافند یروهاین بر یادیز فشار سالههشت یلیهحم جنگ زمان در عیسر

ههوایی ارههش جمههوری    ی فرمانده نیهروی  ستار دیشه هایتیهدا با پدافند دالورمردان اما

 1ههاوک  یآهشبارها هحرک بردن باال با مختلم اتیعمل در را یریچشمگ جینتا اسالمی ایران

 نیروههای  گسترده و سریع هوایی حمالت با مقابله و جهت باال موارد به هوجه با .زدند رقن

 ههوایی  دفاع هداوم و مقابله جهت بابت و ایستا هوایی پدافند هاییگان بریههک ی،افرا منطقه

 زمهان  در سطحی نیروهای و حیاهی حساا، نقا  از دفاعمنظور به پدافندی هایسامانهمؤبر 

 کهرد؛  نخواهنهد  بهرآورده  را دلخهواه  نتهایج  بهودن،  پذیریبآس ضمن و نبوده جوابگو بحران

                                                                                                                                                     
 HAWK: Homing All The Way Killerسامانه پدافند هوایی موشکی ارهفاع متوسط.  1
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 مقابه   در مناسهب  ههوایی  دفهاع  هداوم و گفتهیشپ هوایی ههدیدات با مقابله جهت بنابراین

ههای  گهروه  مکمه  عنهوان  بهه  سریع واکنش هوایی پدافند هاییگان وجود هوایی ههاجمات

برخهوردار   هها از اهمیهت زیهادی   بوده و ارهقای هوان رزم آن ضروریات از بابت پدافند هوایی

 در درگیهری  وقهوع  زمهان  در جهدی  ههای آسیب موجب موضوع این به هوجه عدم باشد ومی

ای از عدم وجهود  ابهام و دغدغه همین منظور برای پژوهشگرانشد. به  خواهد دشمن با جنگ

صهورت مهدون   ، به«عیسر واکنش هایگانی ارهقای هوان رزم نییهب»یک کار علمی در راستای 

 واکهنش  ههای گهان ی نداشتن راهکارهای مناسب ارهقای هوان رزم »ایماد نموده است؛ بنابراین 

 این هحقیق است.   مسئله «ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند عیسر

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق1-2

 :هواندیماز اهمیت برخوردار است که  جهتنیبدهحقیق  نیا

عنوان مرجع و مبنایی علمی و عملی برای راهکارهای موجب ایماد فهن مشترک و به .1

 گیرد.قرار می ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانارهقای هوان رزم ی

درک صههحیحی از ارهقههای هههوان رزم  نیروههها و همهیههزات در صههحنه نبههرد بههرای    .2

 فرماندهان سطوح راهبردی، عملیاهی و هاکتیکی میسر خواهد شد.

مؤبر بر ارهقای هوان رزم ایهن   موجب ناشناخته ماندن عوام  هواندیمانمام نشدن آن  .3

ط مسئولین به دلی  ناآشنایی بها  گیری نامناسب هوسو به احتما  زیاد موجب هصمین هاگانی

 به سازمان خواهد شد. بع و هحمی  هزینهاین عوام  و موجب اهالف منا

 

 تحقيق نهيشيپ. 1-3 

ههای واکهنش   ارهقای عملکرد یگهان »( در هحقیقی با عنوان 1391( محمدهقی رضایی )1

ههای واکهنش   به بررسی ارهقای عملکرد یگهان « )ص(االنبیاء سریع قرارگاه پدافند هوایی خاهن

 یارهقها  بهه  منمهر  ریه ز موارد است دهیرس مهینت نیا بهسریع پرداخته و در پایان پژوهشگر 

 :گرددیم عیسر واکنش یهاگانی عملکرد
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 .باشند یکششمهین ای یکشش خود متحرک ،یکیهاکت نوع از هاسامانهه 

 .یپدافند هبکش به واکنش سریع یهاگانی زاتیهمه و هاسامانه یهیکل اهصا  تیقابل -

 یآموزش یاردوها صورتبه یانفراد رزم و یعموم آموزش -

 ههای گهردان  رزم وانهه  یارهقا»ای با عنوان ( غالمرضا نصیرپور و رضا شاملو در مقاله2

پرداخته ع هحقیق به بررسی موضو« آجا )ص(اءیاالنبخاهن ییهوا پدافند قرارگاه یهوا به نیزم

افزارهها، آمهاد   جنهگ  سازیوزش میدانی، متحرکگیری نمودند که آمو در پایان چنین نتیمه

دافنهد  پی قرارگهاه  ههوا  به های زمینگردان رسانی و نیروی انسانی موجب ارهقای هوان رزم

 گردند.می )ص(اءیاالنبهوایی خاهن

 یهها مؤلفهه  یبررس و ییشناسا»( کرین چشک و غالمعلی مرادی در هحقیقی با عنوان 3

ضهمن بررسهی موضهوع در پایهان     « ینه یزم عیسر واکنش یروهاین هحرک قدرت بر ابرگذار

 نیهروی  وحیه،ر مؤبر، ارهباطی پشتیبانی، سامانه و آماد هداوم رزمی، خودروهای یریکارگبه

 قهدرت هحهرک   بهر  ابرگهذار  یهها مؤلفهه عنهوان  پهپادی را به هوان یریکارگبه ماهر، انسانی

 معرفی نمودند. زمینی سریع واکنش نیروهای

صاعقه بر فهراز آی، آمهاده   »در کتای  و همکاران« رند  استیب»و « جان ماهسومورا»( 4

موسسهه   در 2003سها    1«ههای واکهنش سهریع   کردن نیروهای سبک آمریکا برای مأموریهت 

نیروهای واکنش و مطالعات متعددی در مورد بهبود عملکرد ای از هحقیقات ، ممموعه«رند»

های نیروهای واکنش سهریع بها   سه روش بسیار متفاوت برای بهبود هوانایی اند وارائه نموده

 جزئیات موردبررسی قرار دادند.

اجزای هوان رزم همرکهز نظهامی   »ای با عنوان ( در مقاله2007) سیکورسکی رزیمیکاز (5

نمایهد جهن    گیهری مهی  ن نتیمهبه بررسی اجزای هوان رزم پرداخته و در پایان چنی 2«مدرن

هها دربهاره سهاختار    هوان رزم عبارت است از؛ روندهایی از ارزیابی جنهگ، برخهی دیهدگاه   

                                                                                                                                                     
1. Lightning Over Water: Sharpening America's Light Forces for Rapid Reaction 

Missions, RAND 

2. Components of the combat power of modern military concentrations  
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هها بهرای مطالعهه    کارگیری رویکهرد سیسهتن  های نبرد، نتایج هیییرات صحنه نبرد، بهسیستن

 اجزای هوان رزم و نتایج راجع به هوسعه هوان رزم در محیط میدان نبرد مدرن.

هیییهر  » ای هحهت عنهوان  ( در مقاله2016) 1سرهات بورماگلو و دکتر اوزکان ساریتاا (6

در  به بررسهی ایهن موضهوع پرداختهه و     2«یهای جنگ و آینده هحقیق و هوسعه نظامویژگی

ههای  طهور نهاگزیر بهر ویژگهی    گیری نمودند که هیییر در شرایط محیطی بهپایان چنین نتیمه

هها خهود را بها ایهن     گهذارد. ارههش    و انهدازه آن ههأبیر مهی   ها از طریق انگیزه، شهک جنگ

انههد. هههای در حهها  هیییههر جنههگ از طریههق انقههالی در امههور نظههامی وفههق داده   ویژگههی

های هاریخی، باعث طراحی دو سناریو برای آینده هحقیق و هوسعه نظهامی بهر   وهحلی همزیه

 شده است.« فناوری محور»و « مفهوم محور»اساا دو عام  

 

 تحقيق یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

 ابه  مقابلهه  جههت  ییههوا  پدافنهد  عیسر واکنش هایگانی رزم هوان ارهقای اراهکارهای 

 ؟باشدیم چگونه ندهیآ ییهوا داتیههد
 

 های فرعيسؤال. 2-4-1 

 شواکهن  ههای گهان ی های فرماندهی و نیروی انسانی، بهرای ارهقهای ههوان رزم   ویژگی .1

 ؟باشدچگونه باید  ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند عیسر

 ییاههو  پدافنهد  عیسهر  واکنش هایگانی رزم هوانارهقای  یبرا زات،یهمه هاییژگیو .2

 ؟باشدچگونه باید 

 

 های تحقيق. هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

                                                                                                                                                     
1. Serhat Burmaoglu, PhD, Ozcan Sarıtas, PhD 

2. Changing characteristics of warfare and the future of Military R&D 
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 بها  بلهمقا جهت ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی رزم هوان یارهقا راهکارهای نییهب

 ندهیآ ییهوا داتیههد
 اهداف فرعي .2-5-1

 مرز ههوان  یارهقها  یبهرا  ،یانسهان  یرویه نفرماندهی و  هاییژگیوهرین شناخت مهن .1

 ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی

 واکهنش  ههای گهان ی رزم ههوان  یارهقا یبرا زات،یهمه هاییژگیوهرین شناخت مهن .2

 یی.هوا پدافند عیسر

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 نيروی واکنش سريع

ههرین زمهان بها    ای است که قادر خواهد بود در کوهاهنیروی ویژه 1«سریع واکنش نیروی»

ای به محه  مأموریهت )عملیهات رزمهی و     همهیزات و ادوات موردنیاز، خود را از هر نقطه

پذیری، سرعت عمه ، آمهادگی   پذیری، انطباقنماید. واکنشغیررزمی( رسانده و ایفای نقش 

جایی سریع شاخصه این یگهان اسهت. یگهان واکهنش سهریع دارای      مستمر و هحرک و جابه

عملیهات  ) هواند در ارهقا و آمادگی عملیاهی ازجمله عملیات رزمهی هایی است که میقابلیت

ن مواضع و غیهره( و عملیهات   آفند، عملیات پدافندی، پرده پوشش، عملیات هأخیری، هحکی

جایی نیهرو، همدیهد مهمهات و    غیر رزمی )هدارکات و پشتیبانی، هخلیه، امداد و نمات، جابه

  .(67:1394 فعا ، و ییرضا)غیره( نقش مهمی ایفا نماید 

 

 ملزومات نيروی واکنش سريع

 و بهوده  برخهوردار  خصوصبه هایآموزش از او  درجه در باید سریع واکنش نیروهای

 در. دهند قرار مدنظر جسمی و روحی ازلحاظ را باالیی استانداردهای خود افراد انتخای در

 همچنهین  و الکترونیکهی  و ارهبهاطی  همهیهزات  ههرین مهدرن  از باید نیز همهیزات خصوص

                                                                                                                                                     
1. Quick Reaction Force 
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 و بهودن  سهبک  خصوصهیات  از یکهی  البتهه  باشهد؛  برخهوردار  باال آهش قدرت با هسلیحاهی

 بایهد  نکتهه  ایهن  هسهلیحات  و همهیهزات  انتخای در که باشدمی سریع هایجابمایی قابلیت

 په   ساعت 24 حداق  برای باشد قادر باید سریع واکنش نیروی یک. گیرد قرار موردهوجه

 الزمهه  امکانهات  است الزم بنابراین نماید، پشتیبانی خودش از مأموریت مح  در حضور از

 بهاال سرعت با هاجابمایی است الزم که مواردی در. باشد داشته اختیار در را مدت این برای

 از و کهار  ایهن  بهرای  ایشهده هعیهین  پیش از هایروش باید شوند. انمام هوابرد صورتبه و

 گیههریبهههره نحههو بهتههرین بههه هههوایی نیههروی خصوصههاً و نیروههها سههایر امکانههات

 .(65:1389غفاری،)گردد

 

 پدافند هوايي

 ههای موشک و ماهایهواپ هک ابرات کاهش کردن، یخن  انهدام، منظوربه که یاعمال هیکل

 .(208:1386رستمی،) گیردیم انمام هوا در دشمن یکیبالست

 

 تهديدات هوايي

)رسهتمی،  انهدازد یت دفاعی را به مخاطره مهی نوع عملیات هوایی دشمن است که وضع هر

301:1386). 

 

 ی آيندههاجنگتهديدهای هوايي و 

ی پدافنهد  ریپهذ نقهش ی آینده وجود خواهد داشهت کهه   هاجنگی مسلمی در هاتیواقع

 از: اندعبارت هاتیواقعهوایی را در آن هحت هأبیر قرارمی دهد. این 

( جنگ آینده هر چه باشد کاربرد نیروی پدافند هوایی و قدرت ههوایی جهزء یکهی از    1

 اجزای ضروری آن خواهد بود.

 حیاهی دارد. ( پدافند و آفند الکترونیکی و سایبری نقش حساا و2
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غربی اههداف حسهاا و حیهاهی     پردازانهیدیدگاه برخی نظر ( حمله به مراکز بق  )از3

 -نیروههای مسهلح   - صهنایع حیهاهی و زیربنهایی    -هر کشور عبارت است از: رهبهری ملهی  

  .)اراده ملی( یرنظامیجمعیت غ

ی رسهان اطهالع ( رویکرد شبکه محور به جنگ و کنتر  و فرماندهی مبتنی بهر سیسهتن   4

 بسیار دقیق. 

 گیرد:گیری از همهیزات پیشرفته زیر صورت میحمالت هوایی و موشکی با بهره (5

 .یای(های مکانهای دورسنج و ماهوارهها )ماهوارهماهواره -(1)

آوری اطالعههات )دارای سههامانه جمههع نیو بههدون سرنشهه نیهواپیماهههای باسرنشهه -(2)

 .اپتیکی، حرارهی(

و  هیه و هوا پا ایدر ،نیهای کروز و بالستیک زمموشکی شام : )موشکهای سامانه -(3)

 .هوا به سطح(

افکن راهبردی، هواپیماههای پشهتیبانی دور ههوایی،    )هواپیماهای بمب ییههدیدات هوا -(4)

و هواپیماهای بدون سرنشین همومی با ههوان فهرود بهر     ستایهواپیماهای جنگ الکترونیک دور ا

 .(34:1393الگوی هسلیحاهی پدافند هوایی، ) و ... روی باند زمینی و بر روی ناو هواپیمابر(

 

 رزمتوان 

ی موجود با کهارایی الزم بهوده کهه    کیزیف ریغای از عوام  فیزیکی و هوان رزم، ممموعه

آمیهز مأموریهت، مهؤبر    هها در انمهام موفقیهت   آنهرکیب و هلفیق مناسب و کهاربرد صهحیح   

 انهد دانسهته ی که یزیف ریه غباشد. در هعریم هوان رزم، ابعاد آن را شام  فیزیکی و عوام  می

. (32-58: 1394)مهدنی و آبسهالن،   ولی معتقدند که عوام  دیگری نیز بهر ههوان رزم مهؤبر هسهتند     

 از: ایمهان، انگیهزه، روحیهه، نظهن و انضهبا  دینهی،       انهد عبارتی، کیزیف ریغعوام   ازجمله

از: شهرایط   انهد عبهارت  ساز برهرهرین عوام  مهن ازجملهی، آموزش و آمادگی رزمی. رهبر

جوی، زمین، اشراف اطالعاهی، عملیات روانهی، اقهدامات پدافنهد غیرعامه ، دفهاع و آفنهد       

 . (50:1399)غفاری، الکترونیکی، و فضای سایبری و... 
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 نيروی انساني

طور به سوکیباارزش هر سازمان که از  هایهیاز سرما یکیعنوان به یانسان یرویعام  ن

و مههن  عامه    کیعنوان به گرید یو از سو کندیکاال و خدمات شرکت م دیدر هول نیمستق

 .عوامه  دارد  ریسها  نیدر به  ایژهیه و گاهیو جا شدهشناخته دیعوام  هول رسای کنندههماهنگ

در این هحقیهق، منظهور    (20:1391زارعی متین، )باارزش هر سازمان هستند.  هایهیکارکنان سرما

پدافند هوایی هسهتند   ی مختلمهارستهی متنوع در هاهخصصاز نیروی انسانی، کارکنان با 

 .باشندیمی مختلم مشیو  به خدمت هاگانکه در ی

 

 تجهيزات

اسهت. واهه همهیهزات بهه     ازیه موردنهمهیز فرد یا یک سهازمان   منظوربهکلیه اقالمی که 

نهوروزی،  )شهود یمه و سایر اقالم مشابه اطالق  ابزارآالت، خودرو، افزارجنگلباا و پوشاک، 

و همهیزی که به فرد نظامی در فرآیند عملیهات کمهک    افزارجنگ. هرگونه سالح، (237:1385

کشهم و  ) ییههوا . برخهی از همهیهزات مربهو  بهه پدافنهد      (129:1395امیری و همکهاران، ) دینما

 از: اندعبارتهستند  مؤبری واکنش سریع هاگانی رزمدرگیری( که بر ارهقای هوان 

 هنهوع  ،عیسهر  ییجابمها  و هحهرک  تیه قابل بایی هاسامانه ی راداری شامل:هاسامانه( 1

 بها  اههداف  کشم تیقابل ،کن یآشکارساز احتما  و کن یریرهگ احتما  یفناوری، فرکانس

 مقهدورات  بهه  زیهمه یی،هوا پدافند کپارچهی شبکه با قیهلف تیقابل، کن یرادار مقطع سطح

 .(ویپس) امواج انتشار عدم ،بریسا و کیالکترون جنگ

 یآورجمهع  و کسهب  تیقابلیی با هاسامانه ي شامل:کيالکترون ييشناسا هایسامانه (2

 و حیصهح  بنهدی دسهته  تیه قابل، اطالعات قیدق یپوشانهن ییهوانا ی،گنالیس اطالعات جامع

 یی.هوا پدافند کپارچهی شبکه با اطالعات قیهلف تیقابلو  داتیههد بندیتیاولو
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، روزآمهد  و نینهو  یفنهاور یی با هاسامانه ی شامل:بصر و يکيالکترواپت هایسامانه (3

 کپارچهی ةشبک با ارهبا  تیامن و یداریپا زانیم

 ییجابمها  و هحهرک  تیه قابلیی بها  هها سامانه پدافند زمين به هوا شامل: های( سامانه4

 بها  یپهرواز  اهداف هعدد با مقابله ییهوانا هوایی، پدافند شبکه با یرپذیقیهلف تیقابل ،عیسر

 و کیه الکترون جنهگ  بها  مقابلهه  تیه قابل ،(ویپس) امواج انتشار عدم ،کن سطح مقطع راداری

 .(224: 1399غفاری، ) بریسا

 

 (يسازمان ساختار) يسازمانده

 ههای واهه فرهنهگ  در و اسهت  سهازیدن  مصدر اسن از مفهوم و معنا ازلحاظ یسازمانده

 بهه  مفههوم  بهه  دادن سهازماندهی  نیز و هرهیب و نظن ساخت، طرز ساختن، معنای به فارسی

 بهر  مبتنهی  و روابط ساختار هعیین مفهوم به سازماندهی است. آمده دستگاهی، آوردن وجود

. باشهد مهی  موردنظر هایهدف به نی  و هحقق منظوربه انسانی هایگروه مسئولیت و اختیار

 سهاختن  مهرهبط  یها  ساختن متشک  معنای به سازماندهی نخبگان، دیدگاه از ،گریدعبارتبه

 انعطهاف  قابلیهت  و سهازمان  ساختار، هایشاخص رابطه این در. است آمده نیز مردم با خود

 .(67: 1390)آشتیانی، باشد آن مکم  هواندمی که دارد وجود یدهسازمان در

 ممموعهة  یهک  از بخشهی  رفتارههای  و رویهدادها  هحلیه   زمینهة  سهاختار،   ( ساختار؛1

 هها قسمت بین امکانات هوزیع از عبارت ساختار بیهرهنیابه. دهدمی هشکی  را افتهیسازمان

 آن، طی که دانست هاییراه ممموعة هوانمی را سازمان یک ساختار. باشدمی نظن رعایت یا

 ایمهاد  همهاهنگی  هها وظیفهه  ایهن  میان و هقسین شده شناخته وظایم به سازمان هایفعالیت

 هوانهایی  بهه  همهاهنگی  یسهازوکارها  بهه  هوجهه  ضهمن  نظهامی  سهاختار  یهک  در. گرددمی

 .شودمی داده بسزایی اهمیت نیز( مانور) رزمایش و آهش قدرت هسلیحاهی،

 سهازمان . کهرد  هوجهه  بایهد  نیهز  آن با متناسب ساختار بر افزون سازمان در ( سازمان؛2)

 شهرایط  بهه  هوجهه  بها  رابطهه  ایهن  در و باشهد  برخهوردار  متناسهب  فنهاوری  از باید متناسب
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 از شهود می بنیاد هوسعه، برای که سازمانی هر یطورکلبه. گرددمی ممهز اقتصادی-اجتماعی

 .باشد داشته هطابق خود پیرامون محیطی شرایط با باید نظر هر

. باشهد  برخهوردار  الزم پذیریانعطاف قابلیت از باید یسازمانده هر انعطاف؛ قابلیت (3)

 نشهیب  و فهراز  در سهازمان  هها  دارد را امتیهاز  این احتمالی هحوالت برابر در انعطاف قابلیت

 دلیه   بهه  مرورزمهان بهه  هها یسازمانده از بسیاری. نماید حفظ را خود پویایی بتواند روپیش

 نشهان  خهود  از مقاومهت  روز مسهائ   و مشهکالت  برابر در نتوانسته انعطاف قابلیت نداشتن

 متناسب راهبردی اگر. شوندمی کارآمد ریغ و داده دست از را خود پویایی ،مهیدرنت و دهند

 بینهی پیش نیز را آن آینده هایموفقیت هوانمی شود گرفته نظر در شده، ایماد یسازمانده با

 و دائمهی  امری نظامی نیروهای کارگیریبه و نظامی هایسازمان یسازمانده در ژهیوبه کرد،

 قابلیهت  از مختلهم  ههای برههه  در که شود عم  یاگونهبه باید و شودمی محسوی هروسیع

 . (67: 1390)آشتیانی، باشد  مندبهره الزم انعطاف

 

 آموزش

هها   شهود یمه  مهاد یافهراد ا  لهیوسه کهه بهه   یمتعهدد  ینهدها یفراآموزش عبارت است از همام 

آمهوزش در   یطهورکل به. کسب شود ندهیکارکنان در حا  و آ هایمتناسب با شی  هایتیصالح

حرکهت در   یآماده شهدن بهرا   د،یدج یشیل هایمهارت کسب و بهبود منظوربه هاداخ  سازمان

 .  (121:1400)نقوی آزاد،  رودمی کاربه  ایحرفه یازهایمناسب و رفع ن یشیل یرهایمس

هستند اشاره شهده   مؤبر رزمدر قسمت باال به برخی از عوام  مهمی که بر ارهقای هوان 

بررسهی   بهه  پژوهشهگران است. با هوجه به گستردگی موضوع و در جهت هحدید موضهوع،  

 .اندپرداختههستند  مؤبر رزم هوان یارهقاکه بر  های نیروی انسانی و همهیزاهیویژگی

 

 آينده در جنگ سناريوهای بر مروری

 متحهده ایهاالت  ارههش  پیروزی و یورش از پ  بیستن قرن نود دهه نخست هایسا  در

 سهابق  شوروی کههنگامی درست و صحرا طوفان به موسوم عملیات طی عراق علیه آمریکا
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 دسهتور  آمریکها  متحهده ایهاالت  دفاع وزیر «کوهن ویلیام» بود؛ شده خارج قدرت گردونه از

 دفهاع  وزارت مطالعهاهی  مراکهز  به را سالهسی ایدوره در آینده هایجنگ سناریوی نگارش

 اند از:جدیدهرین این سناریوها عبارت .نمود صادر آمریکا
 2020 سال جنگ سناريوی( 1

 شهام   1«2020 سها   افهق  در آمریکها  ارههش  مشهترک  انهداز چشهن » سناریو با عنوان این

 بوده است: زیر مفروضات

 خواههد  درگیر ایمنطقه مهن بازیگران با و برخوردار جهانی منافع از همچنان آمریکا -1

 بود.

 از بسهیاری  و همهاری  و صهنعتی  مراکهز  بهه  او همپهای  نیهز  آمریکها  بهالقوه  دشمنان -2

 نخواههد  وجهود  هاجنبه همه در آمریکا فناورانه برهری و داشت خواهند دسترسی هافناوری

 :است شرح زیر بوده  به 2020 سا  در جنگ سناریوی مهن نکات خالصه. داشت

 خود  رقبای بر آمریکا فناورانه برهری حفظ از اطمینان عدم (1)

 آمریکائی نیروهای نفع به نظامی پایداری عدم (2)

 ناهمگون رویکردهای به آمریکا دشمنان گرایش (3)

 . نمود خواهد رهبری و اداره را مرکب یا چندملیتی عملیات آمریکا (4) 

 .بود خواهد هاموفقیت و عملیات همامی اساا و پایه اطالعاهی برهری کسب (5)

 اسهتفاده  آمریکا دشمنان ویژگی هرینمهن آمریکا، هوایی نیروی 2020 دیدگاه مطابق

 آمریکا هایهوانمندی با مقابله برای ویژه هایفناوری بر همرکز و ناهمگون هایروش از

 دسترسهی  امکان که بالستیک هایموشک از به عنوان م ا  استفاده .بود خواهد آینده در

 برههری  هسهتند و سهرانمام   جملهه  ایهن  از داشت خواهد نقا  همه در آمریکا منافع به

 US-joint vision 2020 joint )دانهد  مهی  عملیهات  همهامی  در موفقیت عام  را اطالعاهی

chiefs of staff 2000). 

 
                                                                                                                                                     
1. US-joint vision 2020 
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 آمريکا( هوايي نيروی پروژه) م 2025 سال جنگ سناريوی

 :دش هعریم زیر اهداف با آمریکا ارهش هوایی نیروی م در 1995 سا  در سناریو این

 آمریکا آینده برای جدیدی اندازهایچشن کشم-

 یندهآ سا  30 شرایط هناسببه آمریکا مسلح نیروهای کلی مأموریت در بازنگری-

 ندهآی مقتضیات هناسببه آمریکا هوایی نیروی هسلیحاهی الگوی مفهومی طراحی-

 در کشهور  نای هوایی نیروی برای کلیدی هایفناوری و هایسامانه گزینش و شناسایی-

 .(US-joint vision 2020 joint chiefs of staff 2000)آینده سا  30

 

 ایمنطقه ای و فرامنطقه نيروهای اخير هایجنگ بررسي
 صحرا عمليات طوفان (1

 نوین  اشکا و مدرن هایجنگ در برهر فناوری کاربرد معرف صحرا طوفان هوایی نبرد 

 میهزان  کمتهرین  بها  شهده  هعریهم  اههداف  هها  شهد  موجهب  برهر فناوری این وجود بود. آن

 ود از برههر  فنهاوری  این وجود. شود حاص  غیرنظامیان و متحد نیروهای روی بر خسارات

 :شد هوایی رزم راندمان افزایش باعث طریق

 :شد پذیرامکان طریق سه از مسئله این که دشمن، محیط در هواپیماها ماندگاری قابلیت -1

     1دشمن هوایی دفاع سرکوبی. الم

 کار  پنهان هایفناوری از استفاده. ی

 کروز موشک. ج

 .(43: 1391)منطقی،  دقت فاکتور - 2
 

 م کوزوو 1999 نبرد (2

                                                                                                                                                     
1. Suppression Of Enemy Air Defence 



 153                                      1401پاییز  ،79 شمارة ،بیستن سا  دفاعی، راهبرد علمی فصلنامة

 ایهج ر وضهعیت  از ههایی درا بیهانگر  کهوزوو  بر فهراز  میالدی 1999 سا  هوایی نبرد  

 ههای کموشه  از معهدودی  هعهداد  مهؤبر  حضور. است هوا به زمین پدافند هایسامانه ههدید

 نهاهو  هواپیمهای  هوایی حمالت طراحان ها بود شده باعث قرمزمادون پیشرفته شوندههدایت

 هها  شهد یمه  باعهث  نیز خود این که نمایند فوت 1000 از باالهر ارهفاعی در پرواز به مقید را

 اههداف  بهه  یخساراه شد باعث درنتیمه و باشد همراه مشکالهی با گیریهدف و یابیهدف

     .(Phillip,2009: 50)شود  وارد کوزوو خاک در
 

 باغ( نبرد قره3

ر داشهتن  نیروی هوایی آذربایمهان بها وجهود در اختیها     2021در سا   باغقرهدر مناقشه 

دیهک ههوایی و   و پشتیبانی نز افکنبمبهعداد بسیار بیشتری از هواپیماهای جنگنده رهگیر، 

جمی و ی ههاجمی در مقایسه با ارمنسهتان بیشهتر از انهواع پهپادههای ههها     بالگردهاهمچنین 

ن وارد هلفات زیادی بهه ارمنسهتا   انتحاری ساخت هرکیه و رهین صهیونیستی استفاده کرده و

 .(12:1400شاملو و غفاری، ) نموده است

 

 های پدافند هوايي متحرک جهت مقابله با تهديداتويژگي

آلمان در ابتدای جنهگ دوم جههانی نکتهه مهمهی در ذههن       آسایبرقبا شروع حمالت 

بحث هحهرک در میهدان نبهرد     هنآندفاعی جهان نقش بست و  پردازان راهبردفرماندهان و 

ههای  عنهوان سهالح  در زمان جنگ او  جهانی و با هوجه به معرفی هواپیماها بهه بوده است. 

های ضد ههوایی بهرای نخسهتین بهار     های پرنده بحث استفاده از هوپجنگی در کنار کشتی

ن کها بر روی خودروهایی نصب شدند. کنمطرح شد و برای اولین بار هعدادی از این هوپ

های ضهد ههوایی بهر روی شاسهی خودروههای      اقدام به نصب کردن هوپ های درگیرطرف

مختلم کردند و به این شک  اولین نس  از واحهدهای پدافنهد ههوایی متحهرک را هشهکی       

هها بودنهد. در   ساخت آلمان نازی ازجمله این سهامانه  1«وایبرلند»هایی همچون دادند. سامانه

                                                                                                                                                     
1. Wirbelwind 



  ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی رزم هوان یارهقاراهکارهای  پژوهشی: مقالة 154

اص  هحرک و واکنش سریع در برابهر ههدیهدات ههوایی اسهتوار      اینما نیز نظر فرماندهان بر

ههای په  از   . در سها  (105:1389غفهاری، ) هایی منمهر شهد  چنین سامانهبود که به ساخت این

شده  های هوپخانه متحرک ضد هوایی بسیاری ساختهجنگ دوم جهانی و ها به امروز سامانه

ز هسهلیحات را معرفهی کنهین بایهد بهه      هرین عضو از این نسه  ا است. اگر بخواهین معروف

ساخت شوروی سابق اشاره کرد. این سیسهتن   «شلیکا»ملقب به  «ZSU-23-4» سامانه مشهور

م اعرای و رهیهن اشهیالگر قهدا     1973هوپخانه ضد هوایی هدایت راداری در جنگ سا  

جنگنهده مههاجن صهیونیسهت را بهه زیهر       30هنهایی بهیش از  خوش درخشید و هوانست به

 «SAM-2» های بسیار معروف پدافند هوایی جههان سهامانه موشهکی   یکی از موشک .شدبک

ساخت شوروی سابق است که در جریان جنگ ویتنام بسیار موفهق ظهاهر شهد و هوانسهت     

افکن آمریکایی را ساقط کنهد. بها افهزایش حمهن هلفهات واحهدهای       صدها جنگنده و بمب

های سهطح بهه ههوا رفتنهد.     مقابله با خطر موشک هایی برایها به دنبا  راههوایی، آمریکایی

ایهن سهامانه    مشهخص شهد.   «SAM-2» هرین نقا  ضعم موشکاینما بود که یکی از اصلی

های پشتیبانی برای عملیات نیاز دارد که باعهث شهده   موشکی به هعداد زیادی رادار و سامانه

را اشهیا  کنهد. ایهن    بود این سیستن فاقد هرگونه هحرکی باشد و همچنین مساحت زیهادی  

شهده و  شد ها شناسایی سکوهای پرهای این موشک بسیار راحت شناساییمسئله موجب می

هبهدی   « شهرایک »ههای  به اهدافی راحت و سه  وصو  برای موشک رادارهای کنتر  آهش

ههای  شود. کارشناسان روا به این نتیمه رسیدند که برای موفقیت ههر چهه بیشهتر سهامانه    

درآورد. با آغاز حمله اعرای در دو جبهه بهه  « حرکت»ها را به یی بایستی آنپدافند ضد هوا

های جوالن و صحرای سینا نیروی هوایی رهیهن صهیونیسهتی   های اشیالی در بلندیسرزمین

روزه دوباره رخ خواهد داد حملهه خهود را آغهاز    به خیا  اینکه داستانی شبیه به جنگ شش

های قبلی و بهرای درامهان مانهدن از    هوجه همربیات جنگ کرد. خلبانان رهین صهیونیستی با

ههای  ارهفاع پایین به پرواز درآمدند. در همین حا  سهامانه  در« SAM-2» های موشکیسامانه

اعرای که بسیار متحهرک بهوده و در کنهار سهایر نیروهها      « SAM-6» شلیکا و پدافند موشکی

فته او  جنگ زوج مرگبهار شهلیکا و   کردند منتظر مهاجمین بودند. هنها در یک هحرکت می
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«SAM-6»  جنگنههده صهیونیسههت را سههاقط کردنههد. همربههه موفههق     فرونههد  80بههیش از

هها بهود و   ههای پدافنهد بابهت روا   نهوعی پایهان سهامانه   این جنگ به در« SAM-6»  سامانه

-S» صهورت متحهرک همچهون   های سطح به هوای روسی بهه ازآن هقریباً همامی موشکپ 

300» ،«Buk» ،«Tor » (109:1389غفاری،)عرضه شدند. 

 

 ي تحقيقشناسروش. 3
صهورت  و ازنظر رویکرد بهه  هوصیفی این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نوع،

هها، اسهناد و   در ایهن پهژوهش کتهای    موردمطالعهکمی( است. جامعه -)کیفی 1هحلی  آمیخته

 واکهنش  ههای گانة ینیدرزمنظران های مرهبط با موضوع و مصاحبه با صاحبمدارک و مقاله

باشد. جامعهه آمهاری شهام  افسهران ارشهد، معهاونین و فرمانهدهان        می ییهوا پدافند عیسر

ی  محرمانه بودن، پژوهشگران هعهداد  به دلباشد که می ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی

 از یریه گبههره  ازنظهر  قیه هحق نیا یزمان قلمرونفر در نظر گرفته است.  200را حدود  هاآن

 ینسهب  ببهات  فهر   بها  آن، جینتها  و شهود یم شام  را 1400 ها 1390سا  از منابع و اسناد

 قیه هحق نیه ا قلمهرو  ،یسهازمان  ازنظهر . باشهد  اهکاقاب  1404 افق ها هواندیم یطیمح طیشرا

 قلمهرو  ازنظهر  و بهوده  آجا ییهوا پدافند یروین هواییهای واکنش سریع پدافند یگان شام 

. اسهت  های واکهنش سهریع  پدافند هوایی و یگان همچون یمباح  با مرهبط قیهحق یموضوع

بها   مصهاحبه نیمهه سهاختاریافته    ای، شام کتابخانه مطالعات بر افزون هاداده ابزار گردآوری

اسهت. ایهن    بهوده  پژوهشهگران سهاخته   پدافند هوایی و پرسشهنامه  ارشد مدیران خبرگان و

ههای جامعهه نمونهه شهام      ویژگهی  سؤا  هست که سه سؤا  در قالب 24پرسشنامه دارای 

و  نیروی انسهانی  در مورد سؤا  12)سطح هحصیالت، سابقه خدمتی و جایگاه سازمانی( و 

نمونهه آمهاری    های مرهبط با همهیهزات مطهرح گردیهده اسهت.    هخصص سؤا  در مورد 11

روش  برای مرحله مصاحبه به روش هدفمنهد بهه هعهداد دوازده نفهر بهوده اسهت.       پژوهش

، هصادفی طبقاهی متناسب انتخای گردیده و بها اسهتفاده   صورتبهگیری در این هحقیق نمونه

                                                                                                                                                     
1. Mixed method 
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نفر محاسهبه شهده اسهت.     132از فرمو  کوکران حمن جامعه نمونه جهت هوزیع پرسشنامه 

و  هأیید متخصصان با و محتوایی روایی به روش بهمصاح هایسؤا  پژوهش، روایی این در

 هاسؤا  چندین مرهبه در برگشتی و رفت با اعما  راستا این در است. بوده هائید کارشناسان

ی هنظیمهی  هها پایایی پرسشنامه اعما  گردید. آنان و نظرهای نظران رسیدهصاحب رؤیت به

( محاسهبه گردیهده اسهت کهه از قابلیهت اطمینهان بهاالیی        %88) «آلفای کرونبهاخ »بر اساا 

محتهوا و بها     یه هحلبهرای مصهاحبه بهه روش     هاداده  یوهحلهیهمزبرخوردار است. روش 

 95دو در سطح اطمینهان   یخمرحله پرسشنامه با استفاده از آزمون  رویکرد هوصیفی و برای

 است. شدهگرفته بهره SPSS23 افزارنرمو  05/0درصد و خطای 

 

 هاآن ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی4

 های کيفيتحليل -

 نظهران صهاحب های کیفی با دوازده نفر از خبرگان و گردآوری اطالعات و داده منظوربه

حوزه پژوهش مصاحبه به عم  آمد. هحلیه  محتهوایی حاصه  از مطالعهه منهابع، مهدارک،       

-فنهاوری  ورود بها گویای این مطلب است که  نظرانصاحبی مرهبط و مصاحبه با هاهینظر

 و متخاصهن  یکشهورها  ییهوا یروین کنش رشد روبه سرعت و آفند عرصه در جدید های

 مسهتلزم  یپدافنهد  یهها نیازمنهدی  هشهخیص  و هعیین ،آسابرق ییهوا حمالت ،یافرا منطقه

ازلحهاظ   یافهرا منطقهه   دشهمنان  یی ههای هوانها  به هوجه با است، و دقیق روزبه هایبررسی

 از یرگیه بههره  بها  یخهود  ههای سهامانه  انهدام و کشم خصوص در ییهوا مدرن زاتیهمه

 برخهوردار  غیهره  و انههدام  قهدرت  و دقت ستا،یدور ا هایویژگی از که گفتهشیپ زاتیهمه

 1دشهمن  ییههوا  پدافنهد  سهرکوی  اتیعمل جینتا ر،یاخ جنگ چند جینتا به عطمباشند و یم

 و بابهت  یپدافنهد  هایسامانه نکهیا به نظر و یافرا منطقه یروهاین با ریدرگ یکشورها هیعل

 نیاول در هحرک و عیسر ییجابما امکان عدم وها آن تیموقع بودن مشخص لحاظ به ستایا

، لهزوم  اسهت  متصهور هها  آن یدفهاع  یابربخشه  کهاهش  ای و انهدام دشمن ییهوا ههاجمات

                                                                                                                                                     
1. SEAD: Suppression Of Enemy Air Defence 
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ی پدافند هوایی واکنش سریع باید در دستور کار طراحان پدافندی قرار هاسامانهکارگیری به

 های زیر باشند:نیروی انسانی و همهیزات دارای حداق  ویژگی حوزهگیرد که در دو 
 منظر خبرگان از ييهواهای واکنش سريع پدافند : ويژگي فرماندهي و نيروی انساني يگان1 جدول

 صاحب

 نظران 
 خبرگانها و نظر عبارت

 نظرصاحب

1 

 باال یاربسای با هخصص هعداد نیروی انسانی در حد بسیار کن، حرفه-1

 فنی، عملیاهی، پشتیبانی چند هخصصی ازلحاظ -2

 های نمات خدمه، رزم انفرادی و امدادی و غیرهدوره یدهدآموزش-3

 متعهدجسمی و رزمی سالن، روحی شماع و یک پایور  ازنظر-4

 فرماندهی با بصیرت و متخصص،  هالشگر و با روحیه جهادی  -5

نظر صاحب

2 

 یرعملیاهی و فنیغی عملیاهی، هاهخصصچند هخصصی در -1

ی خاص امداد و نمات و درمان، رزم انفرادی، مقابله با چریهک، زنهدگی در   هادورهطی نمودن  -2

 شرایط سخت و غیره

 و دارای بهره هوشی باال باانضبا جسمی سالن و  ازنظر -3

 حقوق و مزایای بیشتر %25عنوان م ا  امتیازات و مزایای ویژه، به ی ازمندبهره-4

 وظیفه شناا، قانون مدار و پا در رکای و همه جانبه-5

نظر صاحب

3 

 (2و  1 یهپایاز )رانندگی موردنی هاهخصصآموزش کلیه  هعداد نفرات کن و-1

و سالمت جسهمی و روحهی و داشهتن روحیهه ای هار و       شرایط سختهای زندگی در طی دوره –2

 فداکاری

 های ویژهبرقراری مزایای هخصص -3

 فرماندهی نوآور و خالق و هعام  گرا و هحو  گرا-4

نظر صاحب

4 

 باال یریپذ اطالعت هیروح و سالن یجسم ازلحاظباال و  برخورداری از مهارت هخصصی و همربی-5

 ی یگان را داشته باشند(هاسامانهم الٌ یک افسر فنی، هوانایی کار با کلیه بودن )چند هخصصی  -2

نظر صاحب

5 

 های جسمی مناسبیژگیوسالمت جسمی باال با خاص و -1

 ژهیو ازاتیامت گرفتن نظر در وها افزایش حقوق و مزایا نسبت به کلیه کارکنان سایر یگان-2

 نظرصاحب

6 

 فنی و عملیاهی در سطح مهارت بسیار باال ازلحاظیده دآموزش-1

 چند هخصصی صورتبهکارگیری کارکنان به -2

، 2و  1های زندگی در شرایط سهخت، امهداد و نمهات خدمهه، فنهی و راننهدگی پایهه        طی دوره -3

 موهورسیکلت و خودرو

نظر صاحب

7 

 یازموردنی عرضی هاآموزشهای و طی دوره یهخصصی هامهارتآموزش نیروی انسانی -1

یری و روحیهه ای هار   پذاطاعت ازجملههای خاص روحی نیز ویژگی ازنظرجسمانی سالن و  ازنظر-2
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 صاحب

 نظران 
 خبرگانها و نظر عبارت

 و فداکاری

 کاهش سنوات خدمتی( –مزایای ویژه  –برقراری سختی کار ) یجبرانهای ی از روشمندبهره -3

 نظرصاحب

8 

 ی آموزشی الزمهادورهچند هخصصی بودن و طی  -

بها سهطح    باهمربههای مذکور و نیروهای جوان و جسمی سالن و داوطلب خدمت در یگان ازنظر -

 مهارت باال

 یزهانگ یمادمنظور ابه افزایش مزایا و حقوق -

 نظرصاحب

9 

 مشترک هایرسته در یهخصص چندهای پدافند انتخای و یری بهترین نفرات یگانکارگبه -1

 یازموردنهای دورههای امدادی و سایر آموزش دوره -2

 ازههای ویهژه و برخهورداری    یهت مأمورروحی آمهاده انمهام    ازلحاظلحاظ جسمانی قدرهمند و  -3

 پذیری باالاطاعت

 قرار دادن سختی کار و مزایای ویژه مدنظر-4

 نظرصاحب

10 

 برخورداری سطح مهارت خوی به باال با وضعیت جسمانی متعارف و قوی -1

 آموزش چند هخصصی در یک رسته-2 

 افزایش حقوق و مزایا، بازنشستگی زودهر از موعد ازجملهایماد عوام  انگیزشی  -3 

نظر صاحب

11 

 باال و چند هخصصی بودن از مهارتبرخورداری کارکنان  -1

 ی روحیه سلحشوری کارکنانارهقای مختلم در جهت هادورهبرگزاری -2

 و ورزیده جسمی ازلحاظمعنوی و انضبا  ظاهری منضبط و  ازلحاظ -3

 نظرصاحب

12 

 دارای سطح مهارت خوی به باال با وضعیت جسمانی قوی -1

 (هخصصی-ی ویژه )عمومیهاآموزشدارای  –2

 

 های واکنش سريع پدافند هوايي از منظر خبرگان: ويژگي تجهيزات يگان2 جدول

 صاحب

 نظران
 خبرگانها و نظر عبارت

نظر صاحب

1 

الوصهو  در گسهترش و عملیهاهی    ها کامالً متحرک و خود کشهش، سهریع  کلیه همهیزات و سامانه -1

 نمودن

 سریع قاب  هعمیر بودن، دوام عملیاهی باال -2

 های هعمیراهی غیرمتمرکز و پشتیبانی قطعاهی و هعمیراهی آسان.دارای کارگاه -3

نظر صاحب

2 

 گسترش و عملیاهی شدن زمانمتحرک با حداق  -1

 یراهیهعم 3 رده ها قطعات بودن اریاخت درها حد امکان هعمیر و نگهداری آسان و  -2
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 صاحب

 نظران
 خبرگانها و نظر عبارت

 متحرک دارای همهیزات و هسترهای هعمیراهی الزم آماد هاکتیکی دارای-3

 ارای خودروهای عملیاهی و امکان زیست در هر واحدی برای حداق  نفرات.د -4

نظر صاحب

3 

 طور کام  خودکفامتوسط و پایین و به هایهای در طیم سامانهسامانهوجود -1

 رف بایستی ها حد امکان کوچک، سبک و کارآمد باقابلیت هحرک بسیار باال قابلیت هعمیهمهیزات موصو-2

 ههای مختلهم  ن و همچنین ازلحاظ ساختار داخلی بسیار مقاوم در مقابه  وضهعیت  نگهداری آسا -3

 پذیر بودن و ...(ضربهجابمایی،  –جوی )

 پشتیبانی قطعات و هعمیراهی آسان های متحرک و خودروهای متداو  دارایدارای کارگاه -4

نظر صاحب

4 

 برابهر  در هها سامانه بودن مقاومهای موجود و عالوه بر سامانه 1های کشم پسیوگیری از سامانهبهره-1

 کیالکترون جنگ

 سادگی و ها حد امکان قاب  هعمیر آسانآوری بهاستقرار و جمعونق  و جابمایی و انمام حم  -2

 های ارهباطی دارای قابلیت ارسا  اطالعات با حمن باال و در حین حا  زمان بسیار اندکسامانه-3

 گیری از آماد هاکتیکیبهره سیار باال وببرخوردار از هحرک -4

نظر صاحب

5 

 گردآوری سریعچاالکی و هحرک، قابلیت گسترش و  -1

 ابلیت هعمیر آسان و سریع ازلحاظ پشتیبانی قطعات کار مناسب و کافیق -2

 جابمایی و گسترش ه هنگامعدم نیازمندی به کفی و جربقی  ب ها خود کششی ودارای سامانه -3

نظر صاحب

6 

 مند از امکانات زیستیهای مقاوم بهرهارای کانک د-1

 رسانی دومنظورههای سوختجایگاهدارای آشپزخانه متحرک، -2

جنگهی و مهه   گیربک ، ممههز بهه چهراغ   هایی از قبی  داشتن کمکخودروها از ویژگی دارا بودن -3

 شکن، گنمایش باالی مخزن سوخت

نظر صاحب

7 

 دارای بهره عملیاهی، فنی مناسب های مختلم از کشم ها درگیری وکارگیری همهیزات حوزهبه-1

 .رک مناسب و دارا بودن آماد هاکتیکی و شاپ قطعاتاز هح خود کششی و برخوردارالمقدور و حتی-2

نظر صاحب

8 

نگههداری آسهان، ازلحهاظ     یهر و هایی ماننهد هحهرک، قابلیهت هعم   رخورداری همهیزات از ویژگیب-1

 عملیاهی فنی مناسب

 یکیهاکت آماد از یریگبهرهرخورداری خودروهای مناسب با هعمیرات آسان و ب-2

 لیه لوازم مربوطه جهت کارکنان.صورت سیار با کراهن نمودن امکانات زیست بهف-3

نظر صاحب

9 

 ارای برد زیاد، هحرک، سرعت، دقت، قابلیت انعطاف، هداوم عملیاهی مناسبد-1

 عمیر و نگهداری آسان و هأمین قطعات یدکی و پرمصرف در حداق  زمانه -2

                                                                                                                                                     
1. Passiv 
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 صاحب

 نظران
 خبرگانها و نظر عبارت

وهوای متییهر و امکانهات زیسهتی    شرایط جیرافیایی و آی جابمایی همهیزات در وامکان هحرک  -3

 صورت سیارالمقدور بهکارکنان حتی

نظر صاحب

10 

 آسهان  ریه هعم تیقابلهمهیزات کششی و یا خود کششی و امکان هحرک و جابمایی به سهولت و  -1

 خودروها و زاتیهمه هیکل

 پشتیبانی قطعات یدکی در حداق  زمان.های برد متوسط و وجود امکان گیری از سامانهبهره -2

صورت متحرک و دارای امکانات زیسهت از قبیه  آشهپزخانه    های قطعات پرمصرف بهوجود شاپ-3

 ...سیار و 

نظر صاحب

11 

ازلحاظ شاپ هعمیرات و نیهز   کارگیری در همام شرایط آی و هوایی و پشتیبانی هاکتیکیقابلیت به -1

 قطعات و سوخت

 قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک ازلحاظ فنیدارا بودن -2

 های ماهوالر باکیفیت مطلوی و قابلیت هعمیر و نگهداری آسانوجود سامانه -3

نظر صاحب

12 

 هحرک سریع پذیری باال، داشتن کارایی الزم وهحرک و انعطاف -1

 .باال ییکارا و دوام یدارا ینظام قطعات از یرگیبهرهقابلیت ماندگاری در رزم و  -2

 هعمیر نگهداری آسان، پشتیبانی قطعاهی فنی -3

خالصهه   طهور بهه در پایان با هوجه به نظهر خبرگهان و مصهاحبه انمهام شهده بها آنهان،        

 های مربو  به نیروی انسانی و همهیزات به شرح ذی  احصاء گردیدند:ویژگی

موارد زیر مورد هوجهه قهرار   در راستای ارهقای هوان رزم بهتر است . ( نيروی انساني:1)

 گیرد:

 یروهها ین و سهالن  یجسهم  زنظر، االزم یآموزش یهادوره یط و بودن یهخصص چند -

 و با بصیرت و متخصص باال مهارت سطح با باهمربه و جوان

 رسهته  و به کارگیری بهتهرین نفهرات در    زهیانگ مادیا منظوربه حقوق و ایمزا شیافزا -

 مشترک های

 یقو و متعارف یجسمان تیوضع با باال به خوی مهارت سطح یبرخوردار -

 رسته کی در و ویژه)عمومی و هخصصی( یهخصص چند آموزش- 

 کارکنان یسلحشور هیروح یارهقا جهت در مختلم یهادوره یبرگزار- 
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 ( تجهيزات:2)  

گسهترش،   ازلحهاظ ی ریپهذ انعطهاف های از قبی  هحرک، سرعت مناسهب و  گیدارای ویژ -

و در سهه سهطح زمینهی،     هواییو ی و انتقا  آسان در هر شرایط جیرافیایی و آی آورجمع

 هوایی و دریایی باشند.

فنی و هعمیر و نگهداری آسان با امکان پشهتیبانی قطعهات    ازلحاظدارای استحکام مناسب -

 فنی مناسب را داشته باشند.

ههای همخهوان سهایر    ارای ویژگهی بینی همهیزات مناسب پشتیبانی فنی و آمادی که دپیش -

، دومنظهوره ی متحهرک  رسهان سهوخت مانند هانکرهای ) باشندها و همهیزات را داشته سامانه

 آشپزخانه متحرک و ممهز(.

)زمینی، هوایی و  هواییوداشتن قابلیت هحرک و جابمایی در هر شرایط جیرافیایی و آی -

 دریایی(.

ههای بهومی و   آموزشهی و اسهتفاده از سهامانه   ی کمکسازها و ابزارهای و ههیه شبیهنیبشیپ-

 ملی.

 هاوتحليل کمي دادهيهتجز -
 جمعيت شناختي() يفيتوصهای تحليل .الف

های شناختی، اطالعات هوصیفی مربو  بهه مشخصهات جامعهه نمونهه     در قسمت سؤا 

شام  سه سهؤا  )سهطح هحصهیالت، سهابقة خهدمتی و جایگهاه سهازمانی( مهورد ارزیهابی          

 اند.قرارگرفته
 : توزيع فراواني سطح تحصيالت جامعه نمونه3جدول 

 جمع ليسانس سانسيلفوق دکترا طيف

 132 52 70 10 فراوانی

 %100 40 53 7 درصد
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 جامعه نمونه ی خدمتي: توزيع فراواني سابقه4جدول 

 جمع سال 15 تا 20 سال 21تا  25 سال 25باالی  طيف

 132 27 59 46 فراوانی

 %100 4/20 6/44 35 درصد

 
 نمونه : توزيع فراواني محل سازماني گروه5جدول 

 جمع سرهنگي يدوم پيسرت سرتيپي سرلشکری طيف

 132 26 60 40 6 فراوانی

 %100 7/19 5/45 3/30 5/4 درصد

 80دهنهده آن اسهت کهه    دهندگان نشانپاس  یسازمان مح فراوانی و درصد مربو  به  

های کشوری( باشند )معاد  آن در سازماندر جایگاه سرهیپی باالهر شاغ  میها درصد از آن

باشهند  درصد از جامعه نمونه، دارای هحصیالت کارشناسی ارشد به باال می 80نفر( و  106)

بنهابراین  ؛ نفهر(  105سها  هسهتند. )   20درصد، دارای سن خهدمتی بهاالهر از    80نفر(.  80)

 برخوردار است.جامعة نمونه از روایی مطلوبی 

 
 های استنباطيب( تحليل

 هايافته ليوتحلهيتجز

درصد و  95دو در سطح اطمینان  یخی پژوهش از روش آزمون هاهیفرضجهت آزمون 

ی پهژوهش  هها هیفرضه است. در ادامه بهه بررسهی ههر یهک از      شدهگرفتهبهره  05/0خطای 

 پرداخته شده است.
 

 آزمون فرضيه اول و تحليل آن:

 ییههوا  پدافنهد  عیسهر  واکهنش  هایگانانسانی مناسب، باعث ارهقای هوان رزم ینیروی 

 Hoگردد.: نمی ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت
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 ییههوا  پدافنهد  عیسهر  واکهنش  هایگاننیروی انسانی مناسب، باعث ارهقای هوان رزم ی

 H1گردد.:می ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت

 

 
 توان یارتقا يرزم توان ارتقاء بر مناسب يانسان یرويندو تأثير آماره آزمون خي: محاسبه 4جدول 

 ييهوا پدافند عيسر واکنش هایگاني يرزم

(𝐎𝐢 − 𝐄𝐢)
𝟐

𝐄𝐢

 (𝐎𝐢 − 𝐄𝐢)
𝟐 

 فراواني

 (Eiمورد انتظار )

مشاهده  فراواني

 (Oiشده )

مقدار 

 عددی
 هاگزینه

 خیلی کن 1 1/1 4/26 640 1/24

 کن 2 15 4/26 130 5/8

 متوسط 3 27 4/26 4/0 1/0

 زیاد 4 7/37 4/26 263 9/9

 خیلی زیاد 5 1/51 4/26 610 1/23

   132 132 - 8/65ممموع:

𝜒2 = ∑
(Oi − Ei)

2

Ei

= 24/1 + 8/5 + 0/1 + 9/9 + 23/1 = 65/8 

df=(R-1)(C-1)=(12-1)(5-1)=44 

𝜒2 (α,df)=55/75 

 

 
 

 و مقدار آماره آزمون و مقدار بحراني فرضيه دوم H1و  H0: سطح زير منحني 1نمودار 
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 با سهطح و  44آزادی  ه( با درج75/55) جدو  χ2 بیشتر از (8/65) شدهمحاسبه χ2 چون

رد  Ho دار( و فهر  یهأییدشده )وجهود رابطهه معنه    H1بنابراین فر   ،باشدمی %5خطای 

هوان گفت میزان هأبیر نیروی انسانی بر ارهقهاء ههوان رزمهی    اطمینان می %95پ  با شود. می

 باعهث باشد، درنتیمهه نیهروی انسهانی مناسهب،     معنادار بوده و ناشی از خطا و هصادف نمی

 ییههوا  داتیه ههد بها  مقابلهه  جههت  ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی رزم هوان یارهقا

 رزم ههوان  یارهقها  در را مناسهب  نیهروی انسهانی   نمونهه،  جامعهه  رونیه ازا گهردد. می ندهیآ

 .دانندیم مؤبر ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی
 

 آزمون فرضيه دوم و تحليل آن:

 جههت  ییههوا  پدافند عیسر واکنش هایگانی رزم هوان یارهقاهمهیزات مناسب، باعث 

 Hoگردد.: نمی ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله

 عیسهر  واکهنش  ههای گهان ی یرزم هوان یارهقاهمهیزات مناسب، باعث ارهقای هوان رزم 

 H1گردد.:می ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند
 

 يرزم توان یارتقا يرزم توان ارتقاء بر مناسب دو تأثير تجهيزات: محاسبه آماره آزمون خي4جدول 

 ييهوا پدافند عيسر واکنش هایگاني

(𝐎𝐢 − 𝐄𝐢)
𝟐

𝐄𝐢

 (𝐎𝐢 − 𝐄𝐢)
𝟐 

 فراواني

 (Eiمورد انتظار )

مشاهده  فراواني

 (Oiشده )

مقدار 

 عددی
 هاگزینه

 خیلی کن 1 4/1 4/26 625 6/23

 کن 2 2/9 4/26 299 23/11

 متوسط 3 7/25 4/26 49/0 01/0

 زیاد 4 6/40 4/26 1/201 6/7

 خیلی زیاد 5 1/55 4/26 7/823 2/31

   132 132 - 7/73ممموع:

 

𝜒2 = ∑
(Oi − Ei)

2

Ei

= 23/6 + /11/2 + 0/01 + 7/6 + 31/2 = 73/7 
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بهه   نیزمه  یهها کارکنان گردان یوربهره مؤبر بر یطیمحمقدار آماره آزمون برای عوام  

 باشد.می 7/73آجا  ییپدافند هوا یروین یهوا

df=(R-1)(C-1)=(11-1)(5-1)=40 

x2(a,df)=55/75 

 
 و مقدار آماره آزمون و مقدار بحراني فرضيه دوم H1و  H0: سطح زير منحني 1نمودار 

 

 بها سهطح  و  44آزادی  ه( با درج75/55جدو  ) χ2از بیشتر( 73.7) شدهمحاسبه χ2چون 

فرضهیه مقابه     مهیدرنت ؛گیردقرار می H1بنابراین آماره آزمون در ناحیه  ،باشدمی %5خطای 

ههوان گفهت میهزان    اطمینان مهی  %95. پ  با شودرد می Hoشود و فرضیه پذیرفته می H1یا 

درنتیمه  .باشدهأبیر همهیزات بر ارهقاء هوان رزم معنادار بوده و ناشی از خطا و هصادف نمی

 جههت  ییههوا  پدافنهد  عیسهر  واکهنش  ههای گانهمهیزات مناسب، باعث ارهقای هوان رزم ی

 در و همهیهزات مناسهب را   نمونهه  جامعهه  رونیازا گردد.می ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله

 ییههوا  داتیه ههد بها  مقابلهه  جههت  ییهوا پدافند عیسر واکنش هایگانی رزم ارهقای هوان

 .دانندمی مؤبر ندهیآ

 

 گيریجهينت .4

 های تحقيقبندی و پاسخ به سؤال. جمع4-1

 قهدرت  حمهالت،  انمهام  سهرعت بهه  هوجهه  با عیسر واکنش یروهاین یریکارگبه امروزه

 و زاتیه همه بهه  دکننهده یههد یروهها ین شهدن  ممههز  و حمهالت  یرسهان بیآسه  و بیهخر

 عوامه   از و گهردد یمه  محسهوی  کشهور  ههر  یههدافع  یهاتیاولو از یکی نینو حاتیهسل
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 و جابمهایی  هوانهایی  نیروهها،  این اصلی وظیفه. روندیم شماره ب نبرد سرنوشت کنندهنییهع

 و زیهاد  هعهداد  بها  بایسهتی  است و نبرد منطقه به کنندهعم  سریع واکنش نیروی وانتقا نق 

 منظهور به دشمن اولیه اقدامات از جلوگیری برای کافی آهش قدرت و حم  جابمایی امکان

 ههای گهان ی رزمههوان  ارهقهای  »سؤا  اصلی هحقیق:  .کنند عملیات حیاهی، منابع به دسترسی

در این «. باشد؟می چگونه ندهیآ ییهوا داتیههد با مقابله جهت ییهوا پدافند عیسر واکنش

 شده پژوهش پاس  مناسبی ارائه گردد.هحقیق هالش گردید ها برای سؤا  مطرح

سهاختارهای   ی ههوایی اخیهر در منطقهه و سهایر نقها  دنیها،      هها جنگبا هوجه به نتایج  

-هقویت سایر یگهان نخواهد بود و جهت  کارسازهای دفاعی بابت و ایستا پدافندی با سامانه

ههای واکهنش سهریع از نیازههای     ههای مهذکور یگهان   مکم  گهروه  عنوانبههای پدافندی و 

جسهمانی و روحهی و سهایر     ازلحهاظ کهه   دهیدآموزشضروری است. نیروی رزمی ماهر و 

های واکهنش سهریع   در یگان شدهگرفتهمشخصات مربوطه متخصص باشند. نیروهای به کار 

های ویژه برخوردار بوده، در انتخای افراد خود اسهتانداردهای  آموزشباید در درجه او  از 

. از عوامه  اساسهی نیهروی انسهانی     دهنهد  قهرار  مهدنظر روحی و جسمی  ازلحاظباالیی را 

ی، پذیرش دستورات فرمانده، ریپذانعطافباال،  رزمهوان به هوان های واکنش سریع مییگان

 بها  و درگیهری  کشهم  یهاسامانه یریکارگبهایمان، شماعت و نظن انضبا  باال اشاره کرد. 

 یهها جنهگ  اتیه همرب و یآهه  داتیه ههد نوع به هوجه با متحرک و یکشش خود مشخصات

 اتیضهرور  جهزء  عیسهر  واکهنش  پدافند یهاگانی در ییهوا داتیههد کشم منظوربه ریاخ

 و اندشده سوار چرخ ریزنم ای و چرخ به ممهز همهیزات یرو بر هاسامانه نیا بود. خواهد

 بها  را مههاجن  یروهها ین و حاضرشهده  نبهرد  دانیه م مختلهم  نقها   در هواننهد یم سرعت با

 .کنند روروبه یجد یمشکاله

 

 پاسخ سؤال فرعي اول:

 واکنش هایگانيهای فرماندهي و نيروی انساني، برای ارتقای توان رزم ويژگي (1)

 چگونه بايد باشد؟ ندهيآ ييهوا داتيتهد با مقابله جهت ييهوا پدافند عيسر
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ههایی از قبیه    روحهی دارای ویژگهی   ازنظهر ههای جسهمی خهاص و    گهی دارای ویژ .1

 و ضریب هوشی باال و غیره.  انضبا ی، نظن و ریپذاطاعت

 فهه یوظ ی،جههاد  هیه روح بها  و هالشهگر   متخصهص،  و رتیبص بادارای فرماندهانی . 2

 .گرا هحو  و گرا هعام  و خالق و نوآور ، جانبه همه و رکای در پا و مدار قانون شناا،

 باال و کن هعداد. ای با هخصص عملیاهی و فنی بسیارنیروی انسانی حرفه .3

 )عرضی، طولی( مربوطه برای کارکنان. های عمومی و هخصصیگذراندن آموزش .4

آموختگهان دانشهگاه   های پدافند هوایی ) انتخای از بین دانشاز یگانکارکنانی جوان  .5

 ی پدافند(.داردرجهو یا مرکز آموزش  )ص( اءیاالنبپدافند هوایی خاهن

 نیروی انسانی چند مهارهه و چند هخصصی برای هقلی  نیروی انسانی. .6

، سهنوات  کارکنهان  ریسااعطای امتیازات ویژه از قبی  افزایش حقوق و مزایا نسبت به  .7

 ارفاقی و بازنشستگی زودهر از موعد و غیره.

 شخصهی،  دفهاع  خدمهه،  نمهات  و امهداد  سهخت،  شهرایط  در زنهدگی  هایدوره طی .8

 خودرو. فنی هایدوره و موهورسیکلت ،2 و 1 پایه رانندگی

 

 :دوم يفرع سؤال پاسخ

 پدافنند  عيسنر  واکننش  هایگاني رزم توان ارتقای یبرا زات،يتجه هایيژگيو( 2)

 باشد؟ ديبا چگونه ييهوا

 ی باشند.کششمهینی و یا کشش خودو ارهباطی از نوع  های کشم، سالحکلیه سامانه .1

های از قبی  هحهرک، سهرعت مناسهب و    گیهای مورد اشاره بایستی دارای ویژسامانه .2

ی و انتقا  آسان و سریع در هر شرایط جیرافیایی آورجمعگسترش،  ازلحاظی ریپذانعطاف

 و در سه سطح زمینی، هوایی و دریایی باشند. هواییو و آی 

فنی و هعمیر و نگههداری آسهان بها امکهان پشهتیبانی       ازلحاظدارای استحکام مناسب  .3

 قطعات فنی 
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تقها   بایستی دارای همهیزات زیستی متحرک و مناسب جههت ان یگان مورد اشاره می .4

 ها و همهیزات را داشته باشند.به همراه سایر سامانه

ههای همخهوان   بینی همهیزات مناسب پشتیبانی فنی و آمهادی کهه دارای ویژگهی   پیش .5

، دومنظورهی متحرک رسانسوختم   هانکرهای ) باشندها و همهیزات را داشته سایر سامانه

 باشد.آشپزخانه متحرک و ممهز( از ضروریات می

ی و قابلیت مقابله بها جنهگ الکترونیهک و    بصر و یکیالکترواپت هایسامانه دارا بودن .6

 .(فقط گیرنده) امواج انتشار عدمسایبر و 

)زمینهی،   ههوایی وداشتن قابلیت هحرک و جابمایی در هر شهرایط جیرافیهایی و آی   .7

 هوایی و دریایی(

ههای بهومی   و استفاده از سامانه آموزشیسازها و ابزارهای کمکی و ههیه شبیهنیبشیپ .8

 و ملی

آوری ها و همهیزات، امکهان گسهترش و جمهع   قابلیت هعمیر و نگهداری آسان سامانه .9

 کاری مناسب.سریع و آسان و هداوم 

ههای  های ارهبهاطی و الیهه  پدافندی از طریق سامانه یکپارچه قابلیت اهصا  به شبکه .10

 رین اختال  را داشته باشند را دارا باشد.ارهباطی بومی و مستق  امن که کمت

 طهور کامه   به و نییپا و متوسط یهاسامانه میط در در حد امکان یستیبا هاسامانه .11

 ی مختلم استفاده شود.هاتیمأمورمتنوع پهپادها نیز در  میط ازو  باشند خودکفا

 مقطهع  سهطح  بها  اههداف  کشم تیقابلیی مانند هایژگیوی راداری دارای هاسامانه .12

 .کن یآشکارساز احتما  و کن یریرهگ احتما  یفناوری، فرکانس هنوعو  کن یرادار

 جهامع  یآورجمهع  و کسهب  یی ماننهد هها تیقابلی با کیالکترون ییشناسا هایسامانه .13

-تیه اولو و حیصح بندیدسته تیقابل، اطالعات قیدق یپوشانهن ییهوانا ی،گنالیس اطالعات

 یی.هوا پدافند کپارچهی شبکه با اطالعات قیهلف تیقابلو  داتیههد بندی

سهطح مقطهع    با یپرواز اهداف هعدد با مقابله ییهواناهای زمین به هوا دارای سامانه .14

 .کن راداری
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 ب( پيشنهادها:

 ،یبانیپشهت  و آمهاد  هایمعاونت یهمکار با نیروی پدافند هوایی آجا اتیعمل معاونت (1

 بها  زاتیه همه و هها سهامانه  نیمأهه  و هیه هه بهه  نسبت فاوا و برنامه و طرح ،ییخودکفا جهاد

 .آورندعم  به را الزم اقدام معنونه هایگیژیو

 مهرهبط،  ههای معاونهت  ریسها  یهمهاهنگ  با نیروی پدافند هوایی آجا آموزش معاونت (2

 مراحه   بیهصهو  از په   ازیه موردن یانسهان  یرویه ن آمهوزش  و رشیپذ ینیب شیپبه نسبت

 .دینما اقدام طرح ییاجرا

 یهها معاونهت  ریسها  یهمکهار  بها  آجا ییهوا پدافند نیروی یبانیپشت و آماد معاونت( 3

 یرزمه گهروه   هاسامانه اریس و ممهز هایکارگاه یواگذار و هیهه ،ینیبشیپ به نسبت مرهبط،

 .دینما اقدام عیسر واکنش

 کنتهر   و یفرمانهده » رامهون یپ یقیهحق هوانا و مندعالقه پژوهشگران شودیم شنهادیپ( 4

 انمهام « نهده یآ ییههوا  داتیه ههد بها  مقابلهه  جهت ییهوا پدافند عیسر واکنش گانی متحرک

 .دهند

 

***** 
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 منابع فهرست

 الف. منابع فارسي

 رزم، ههوان  بهر  رگهذار یهأب فیزیکهی  غیهر  عوامه   ینظهر  هایمؤلفه (، هبیین1390) محمدرضا ،یانیآشت .1

 .69، ص 32 شماره ،يدفاع راهبرد فصلنامه

 .ههران آجا، برنامه و طرح معاونت ،ناهمتراز ييهوا پدافند نيدکتر نييتب ،(1391) اصیریعل باالزاده،آقا .2

 هوسهعه  یراهبردهها  ،(1397)  ،یاسهماع  محمهد  فان،یشهر  و ناصهر  صهادق،  پهور  اکبر،یعلاحمدیان،  .3

 مطالعنات  فصنلنامه  ،رانیا یاسالم یجمهور مسلح یروهاین رزم هوان شیافزا در پهپاد از یریگبهره

 .132-176 صص هابستان، ،72 شماره شانزدهن سا  ،یراهبرد يدفاع

 تیه قابل یسهاز نهه یبه(، 1395امیری، مقصود و عظیمی، پرهام، زندیه، مصطفی و هادی نژاد، فرههاد، )  .4

ی، فهرا ابتکهار  ی هها تنیالگهور  وی سهاز هیشهب  یبیهرک کردیرو بای نظام حاتیهسل و زاتیهمه نانیاطم

 .164-125، زمستان، صص 4، شماره 16، سا  فصلنامه مديريت نظامي

و توسنعه   يقتحق يندهجنگ و آ هایيژگيو تغيير (،2016یتاا، اوزکهان، ) سار وسرهات بورماگلو،  .5

 یقات.هحق یدانشگاه ملیه، مسکو، روس، ينظام

 یی.هوا پدافند یروین ستاد ههران، ،(1393) ،ييهوا پدافند یهوا به نيزم يحاتيتسل یالگو نا،بی .6

بهر قهدرت هحهرک     ابرگذاری هامؤلفه(، شناسایی و بررسی 1400چشک، کرین و مرادی، غالمعلی، ) .7

 .137-162، صص 1، شماره 21، سا  فصلنامه مديريت نظامينیروهای واکنش سریع زمینی، 

 .سبز رانیا نشر ههران، ،ينظام یهاواژه فرهنگ ،(1386) محمود ،یرستم .8

هنای واکننش سنريع ررارگناه پدافنند هنوايي       ارتقای عملکرد يگان(. 1392رضایی، محمدهقی ) .9

 نامهه انیه پاواکنش سهریع شههید سهتاری هههران(،      ی مورد کاوی در گروه)مطالعه االنبياء )ص(خاتم

 دافوا آجا. کارشناسی ارشد،

(. بررسی ویژگی و کارکردهای یگان واکنش سهریع در ارهقهای   1394) فعا  دا ،یص و قاسن ،ییرضا .10

 مطالعنات نامنه  پژوهش ن،یام یانتظام علوم دانشگاه، ناجا یمرزبان یفرمانده یاهیعملهوان و آمادگی 

 .چهارم شماره سوم، سا  ،مرزی

 ، چاپ چهارم، ههران: آگهمديريت رفتار سازماني پيشرفته(، 1391) زارعی متین، حسن، .11

 ينظام مطالعات ةفصلنام چک، مدرن، ینظام همرکز رزم هوان اجزاء(، 2007سیکورسکی، کازیمیرز، ) .12

 .کياسالو
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 در يکيتناکت  کنتنرل  و يفرماننده  هنای سنامانه  هایيژگيو(، 1400بهزاد )شاملو، رضا و غفاری،  .13

ارهباطهات و   پژوهشهگاه  همایش ملهی فرمانهدهی و کنتهر ، هههران:     نیزدهمیس، نبرد صحنه تيريمد

 فناوری اطالعات

ارائه الگوی مناسب يگان پدافند هوايي واکننش سنريع ررارگناه پدافنند      (،1393غفاری، بهزاد، ) .14

ای، طهرح پژوهشهی،   منطقه جهت مقابله با ههاجمات هوایی و نیروهای فرا ص() االنبياءهوايي خاتم

 مرکز مطالعات نپاجا.

 ييهوا پدافند ررارگاه رزم توان یارتقا ارائه الگوی» عنوان(، رساله دکتری با 1396غفاری، بهزاد، ) .15

 ، ههران: دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی.«کشور

 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. انتشارات :ههران ،نامنظم هایجنگ (،1389) عبدالحسین، پور، فرج .16
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