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پذیرش مقاله69/00/5:

چكیده
امروزه فشاار بر مرم ب مظورر سسس
نساا

از اامیی  ،نظاریری الیی ممی و اامی از اهیی

نش

مرم

ب نااایر ارزههاناا ا اماره امرر مرم مر ماارایب باراو و ب اقا ر رنااانقو ناای پذیریها و

تیفات(تساا یر مقیری

باراوز از م یتری ا قامات پقافظق غیرلامر اناا

م ای م و ،با وجرم ی

فرمانقهی و مظترل مظسامو ،مناتیافتظی ان ا م وتری لییکرم فرمانقهی و مظترل ،وامظ

نوا

ب مر ع مر مشابر

باراوها ،ب اقا ر رناانقو و پیشییری از سسارات نظیی مالی و تیفات انسانی می بامقا با ترج ب تظرع
ارزههای ت قیقات و ا قامات متظان

پقافظق غیرلامر ،ت قیقهایی م لیال مظمر ب و رع ارامث و نرانح

میسرمم ،باراوهایی را مرپی سراهظق ماماا

م مقیری

تقاو فعالی های ضاروی و ارتشا پایقاری میی از اهیی

ای باراوها ب مظورر ماه

ناای

پذیریها و

سالای برسررمار ان ا مظانایی لرامر مر ر بر

نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق غیرلامر یکی از سا های م و تقوی راه رمهای و ان
لییی و مقوو ت یی نیرمیقه انا ا مر ای تاشی با اناتفامه از رو

م تا مظرو بصررت

ترلیفی با جامع ماری  51نفری از

لااا ظوراو و اناتفامه از ابرار متابخان ای و پرناشاظام و مصااا با لاا ظوراو و نر افرار  spssج
تاییر مامهها انتفامه مقه و هقف و ت یی لرامر مر ر بر نوا مررم اماره م تظی بر لظالر الیی و و پانخ
ب نارال الیی؛ لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق غیرلامر م تظی بر لظالر الیی تشکیر مهظقه
و مقامظق ،میباماقا تعقام ه ار نرال فرلی مر سصر

لرامر مرت ب با لظالر مربر ب نرال الیی نیر

مطرح سرمیقه و مر امام رونق تاشی ای لرامر مر ه ار بخ

رت ،ضاااعف ،فرلااا  ،ت قیق م تظی بر

لرامر الیی مررم نور منت بظقی و مر ممیرع تعقام  51مررم رت 51 ،مررم ضعف 51 ،مررم ت قیق و 51
مررم فرل

مظانایی و ااصا سرمیق م هر منت از لرامر پانخ ی

نرال فرلی ان ا

واژگان کلیدی :پقافظق غیرلامر ،نوا فرمانقهی و مظترل ،لرامر مر ر ،مقیری

باراو
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مقدمه
امروزه ایماام و بکارسیری ناااامان های فرمانقهی و مظترل بخشااای از راه رم مفالی و امظیتی
مشاااررهاانااا ا م وتری ا ر فرمااناقهی و مظترل ،وامظ
غیرط یعی ،ب اقا ر رنااانقو اماات اهات و مسا

ب مر ع مر مشابر باراوهای ط یعی و

اطاللات ز ب مظورر پیشااییری از سسااارات

نظیی مالی و تیفات انسانی میبامقا
مر نظق راه رمی پقافظق غیرلامر ،مامرری
ب فرمانقهی باراو و هقای
نااای پذیری و افرای

لیقه ای نازماو ن منت میی؛ نیان سذاری ،می

و مظترل مر ارزه های مختیف انا ا ای مرارم اجیا مامر ماه

اییظی زیرنااااس ها مر مشابر ت قیقات ،تعامر ناااازنقه و پی برنقه با

بخ های مشااارری و لشاااکری مر سصااار
پقافظقغیرلامر مقیری

باراو ،بررنی مظاس

الیال تقابیر مفالی امظیتی و ن امناااازی ممتری
مایب و تقوی راه رمها ،نیان ها ،سبمشیها و

ضاارابب و منااتررالعیرهای لیرمی و تخصااصاای مر زمیظ پقافظق غیرلامر و نوارت بر اجرای
مقیری

باراو نامی از جظگ ،بر ورم ت قیقات و ااصای نی پذیریهای زیرناس های مشرر،

اماره امرر مرم و تقاو سقمات مر مارایب جظگ میباماق م اامی از سسترمسی ارزه فعالی
مربرسیرنقه مر مشاارر میبامااقا مر سصاار

و

اماره امرر مرم منااتیاههای اجرایی مشارر مااامر

اناتانقاریها ،م رماریها و مهقاریها برای مقیری

امرر مرم مر مرایب باراو انتراتژی و نوا

و برنام مظسمیی نقارنق بظابرای  ،ای مار الراماً نیاز ب ی

نوا فرمانقهی و مظترل مارم تا مشخص

سرمم مرم را هیرن میتراو مر ای ماارایب اماره مرما (نااظق راه رمی نااازماو پقافظق غیرلامر
مشاارر ،م انی و مسااتظقات51 :5911،ز مطالع تمارب اسیر اامی از اهیی

نش

مرم نساا

ب

نااایر ارزههانا ا لذا اماره امرر مرم مر ماارایب باراو و ب اقا ر رنااانقو ناای پذیریها و
تیفات از م یتری ا قامات پقافظق غیرلامر انااا ا مر هیی راناااتا هری

از ارزههای لییکرم

مررم اماااره مااامر؛ نااای ری ،زیسااتی ،ا تصااامی ،پرتری ،ماایییایی مترلی( رارساهز سا
مارانااا ا لییهاذا از وجاییم ن رم ی

سرم را

نوا مظسااامو فرمانقهی و مظترل یکچاره و پایقار ،و

راه رمهای و مر مارایب باراو نامای از جظگ از مغقغ های م و مر نطح میی میبامق ،با ترج
ب ویژسیهای ت قیق و اهیی

پقافظقغیرلامر ،ای پژوه

ت یی لرامر مر ر می پرمازم و اهیی

با بررناای جظ های مختیف مایطی ب

پرماست ب ای مرضرع را با رویکرم ایمابی مررم تامیق رار

میمهقا از مظور ضاارورت پرماست ب ای مرضاارع با رویکرم ناای ی ،لق ترج ب لرامر مر ر بر

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

نوا مررم اماااره ،بالا افرای

1

ناای پذیریها و تا یر ت قیقها مااقه و از رتها و فرلا های

مرجرم مر مراج با ضاااعفها و ت قیقها غفی

میسرمما لذا هقف ای مشال ت یی لرامر مر ر بر

نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر م تظی بر لظالر الیی تشکیر مهظقه و ان
من ال پاناخ ب ای نارال الیی ان

وب

م  :لرامر مر ر مر نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق غیر لامر

م تظی بر لظالار الیی و مقامظق و مر ای رانتا پانخ ب ای نرال مارر رار سرفت و فرضی ای
تقوی نییسرمما هیچظی ه ار ناارال فرلی ل ارتظق از :الفزلرامر مر ر مر ارزه نیروی انسااانی
نااامان فرمانقهی و مظترل نااازماو پقافظق غیر لامر مقامظق بزلرامر مر ر مر ارزه تم یرات و
امکانات ناااامان فرمانقهی و مظترل ناااازماو پقافظق غیر لامر مقامظق جز لرامر مر ر مر ارزه
ارت ااطات ناااامان فرمانقهی و مظترل ناااازماو پقافظق غیر لامر مقامظق مزلرامر مر ر مر ارزه
رو ها وروی های نامان فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر مقامظق
مبانی نظری
الف ـ پیشینه :

مر مشال ای با لظراو" تاییر هارهرب های مختیف ناایسااتوهای فرمانقهی و مظترل بر م ظای
رویکرم هظق معیاره" م ترنب اس ترایی(5931ز ارائ مقه با هقف تمری و تاییر مشایس ای
هارهربهای لااظع
ا  5مر لییکرم نس
9ز ب تر ان ا

مفالی با می

نر افرارهای هظقمعیاره ب ای نتیم رناایقه م ؛ یر پی می

ب مییر هارهربهای لظع

مفالی مامر(می او می ا اف ،5او ای اف وااا

اما انااتفامه از تیامی هارهربهای  C4Iب لظراو مکیر مر مظار یکقییر ،میترانق

راه ار ب یظ بامااق م مر ای لااررت هارهرب ن ایی با ماقومی های نااازماو تطاب بیشااتری
سراهق مام ا
مر مشال مییری تا

لظراو "فرمانقهی و مظترل مر ناره پاناخسرئی نری ب ارامث م ری" م

ترنااب تییرری و هیکاراو (5935ز ارائ مااقه ب بررناای رویکرمهای ویژه مر مشابی با انراع
ارامث ،ط ش بظقی نرع ت قیق بر انااا

سطرپذیری ی

ماا ر بر پای پیچیقسیهای لااظعتی،

ا تصااامی پرماست و ب نتیم رناایقه م با ترج ب پیچیقسی لاااظ لیییات ،معیارها متیایر از
اساانای های تعریف ماقه نیس

م مر ای رابط ط ش بظقی ت قیقات م رابط مستشیو با نرع

)1- UPDM (Unified Profile for the DoDAF/MODAF
)2 -DODAF( Department of Defense Architecture Framework
3- NAF،DNDAF ، MODAF

1

فصیظام مطالعات مفالی انتراتژی

 -نال مانرمهو ،میاره  ،11زمستاو 5931

اام و امو مخاطره مارم ،نایستو های مظترلی از هیاو ابتقا ب لررت ماسصهای تعیی مقه
بر م ظای طراای لیییات ،مساایر پانااخیرئی را هیرار نیرمه و رابط بی ت قیق و نرع اام  ،و
نرع اام مر تشابر با طراای لیییات را مررم تاییر رار میمهقا
پارناا و هیکاراو(5935زمر مشال ای با لظراو "مقل پیشاظ امی نایستو فرمانقهی و مظترل نوامی"
ضای بر مایاری نشا ضاعف و مشکالت نیستو فرمانقهی و مظترل مظرنی نعی نیرمه با ت یی
فظااوری اطاللاات مر فرمانقهی و مظترل ،الیرئی با پظج مرلف (زیرنوا ز« فر یظق طراای،

نش
مقیری

لاااظ ن رم ،ساهی از فضااای ن رم ،اطاللات پیشاارفت و هقای

مایب لیییات» را ارائ

مهاقا هیچظی مر مشال ای با لظراو "الیری برمی تشاااخیص ،تاییر ،تقبیر و تأ یر« 1ت» ب یو
ریاضاای(5911ز با هقف معرفی ی

الیری مامالً برمی ،پایقار ،مشیا

پذیر و ابر ترنااع بمای

نیافررا ی 5ب ای نتیم میرنق م الیری هرس لیییات نوامی« 1ت» ی
هر نااازماو مر هر نااطح ابر اجرا و ماربرمی ان ا

الیری برمی و برای

و ای هرس تکامیی لالوه بر ایظک مر ی

وااق مساتشر مارایی مارم ،میترانق انسااما و یکچارهیی نیروهای لیییاتی مر مشیا

مشاارری را

هو فراهو ورما اسره مر مشا ت و پیشاایظ های مطالع مااقه مرضاارلاتی هیچرو هارهربهای
مختیف فرمانقهی و مظترل ،بررناای رویکرمهای ویژه مر مشابی با انراع ارامث ،مقل پیشااظ امی و
الیری برمی فرمانقهی و مظترل مررم ترج رار سرفت و با رویکرم ناایسااتیی ب لظالاار الاایی
نااامان های فرمانقهی و مظترل پرماست مااقه ،اما ب لااررت مشااخص لرامر مر ر مر ای نوا ها
ت یی نشااقهانقا مر ممیرع ای تاشیشات ب لظالاار الاایی؛ نیروی انسااانی ،ارت اطات ،تم یرات و
رو ها و روی ها بطرر مشااترا اماااره ماماات انق ولی ب نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق غیرلامر
امارهای نقامت انقا
ب مظورر ایمام ف و مشاترا ،مر امام با مراجع ب مظابع تخصاصی ب تشریح برسی از الطالااتی
م مر مت پژوه

مقه ،پرماست میمرم:

ب ـ مفهوم شناسی :

پقافظق 5مااامر تقابیری انا

م برای مشاوم

اجتیاالی ،روانی و یاا فظااوری ترناااب ی
بازمارنقسی را تشری

مر مشابر ایالت ناایاناای ،نوامی ،ا تصااامی،

یا هظق مشااارر اتخا میمااارما تراناییهای مفالی،

میمظظق و بازمارنقسی نیر ب ای تراناییها نیرو میبخشااقا(انااکظقری :5913
1- C4I
2- Defense

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

15ز پاقافظاق باا مف ر میی مفع ،سظثی نیرمو و یاا مااه

3

تاأ یر ا اقاماات فظاقی و میانع

من یابی ممی ب اهقاف سرم م بر مو نرع لامر و غیرلامر میبامق؛ ا قاماتی ان

از

م طی و،

با اناتفامه از میی ی ونایر و امکانات مرجرم ،از پیشروی و همر ممی جیرسیری ب لیر مقه
و یاا نیروهاای تکااور او ،مظ ق میسرمما(رناااتیی511 :5911 ،ز مفاع لامر 5ل ارت انااا
بکارسیری مساتشیو جظگافرار ،ب مظورر سظثی نیرمو و یا ماه

از

ا رات لیییات سصیان ی هرایی،

زمیظی ،مریایی ،نفر ی و سرابکاران بر روی اهقاف مررم نورا(رایاوزامه1 :5913 ،ز
پدافند غیرعامل :8پقافظق ب مف ر افظ جاو و تضایی امظی
اامیی

از تیامی

مرم  ،لایان

ارضی و

میّی مر برابر هرسرن ت قیق و تماوز ،بقوو انااتفامه از نااالح مر هی مرا ع میبامااقا

(مامراو و هیکار551 :5935،زا مظورر از پقافظق غیرلامر ممیرل ا قاماتی ان ا

م بقوو نیاز ب

ماربرم تم یرات نوامی و نالح لرفاً برم ظای طراای ناستار و مشخصات فضا از مو بعق مکر و
فر  ،و لییکرمهای و ،مر پی ماقوم نیرمو نای های نامای ازجظگ ،ب رم ابیی های فضا ب
مظورر تامی افاظ
ان

از جاو ما رونقاو و ب اقا ر رنانقو تیفات و لطیات جانی نامی از جظگ

ا )(Lacina,2006: 276

امثر نوری پرمازاو ،پقافظق غیرلامر را با تامیق بر بعق مفاع پیشااییران مر برابر ایالت مماای
(لامر انساانیز تشاریح مرمهانقا مر پقافظق لامر فشب نیروهای مسیح مسئرلی

مارنق مر االی م

مر پقافظق غیرلامر تیا ن امها ،نیروها ،نااازماوها ،لااظایع و اتی مرم میترانظق نش

مر ری بر

ل قه سیرنقا (مامراو و هیکار1 :5935ز
مر مظابع میظی و اناظام با منتی ب مرضرع پقافظق غیر لامر تامیق فراواو مقه ان ا مر ی 11
ناارره م ارم انفال مقه ان ا " :و برای ( مامسی مشابی باز مماایظاو ،هر ه میترانیق از نیرو و از
انا او ناراری فراهو مظیق تا ممی سقا و ممی سرمتاو و نیر (ممیظانیز غیر از ایظاو را م میا
ناو را نیی ماظانایق ،ولی سقاونق ن ا را میمظانق ب ونیی و بترنانیق ،و مر راه سقا (و تشری
بظی مفالی اناال ز هره انفاق مظیق ،پاما
( رائتی911 :5911 ،ز مر تفسایر ای

مامر و ب مایا میرنق و ب میا نتو نخراهق مق".

ی ماریف ب نکت ها و مرارم زیامی اماره مقه م بسیاری از

ای مرضاارلات از جیی منااترر مامه با  ،مامسی رزمی ،واقت و یکچارهیی ،ایمام رل

مر

1- Active Defense
2- Passive Defense
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ممای  ،بسایج مرممی ،ت قیق ممایظاو ،افظ بظی مفالی مساییاناو مرت ب با باا پقافظق غیرلامر
میباماظقا ( رائتی911-911 :5911 ،ز مر نام  55ن جال الغ مقه ان  « :نیاه م مر میقاو جظگ
رویاروی ممای
پرم

رار سرفتیق ،بایق رارساه مایا مر مامظ مرهها و تچ ها و یا مر مظار ن رها بامق تا

و افاظ میا مرم و میا را از ممی نیاه انی مظق و جظگ را از ی

نر یا اقامثر مو نر

با ممای مامت بامیق و سی ها ی مییر ،تکی بر مرانع ط یعی مامت بامق ،تا ممی

قرت نفر

نقاماات بامااق» (ممااتی915 :5911 ،زا مر لااقر انااال نیر با تکی بر ای الاارل ،مر غروه ااق
پیام ر(ز با اتکا بر ارتفالات اقامثر ب ره برماری از لرارض ط یعی را نیرمنق و مر غروه سظقق
با افر سظقق پیرامرو مایال م ر مقیظ و ایمام سطر مفالی ،مانع ت اجو ممیظاو ب م ر مقنقا
(جاللی و هیکار51 :5913 ،ز
مشاا معوو ره ری نیر مر سصااار

تاامیق بر مرضااارع پقافظق غیرلامر میفرمایظق« :پقافظق

غیرلامر مثر مصارو ناازی برای انساو ان ا از مروو ما را مصرو میمظقا ای معظای

ای ان

م ولر ممی ت اجیی بکظق و زایتی هو بکشق و ضرب و زوری هو برنق ،ا ری نخراهق مرم ای
پقافظق غیرلامر نتیم ا

ای ان »ا( بانیاه 5935ز

جاللی اهاقاف و مارمرمهای م و پقافظق غیرلامر را ب مااارح زیر تعریف میمظق :افاظ
جاو مرم  ،افاظ

از زیر نااس ها ،انتیرار سقمات ضروری ،افاظ

نامر ،پایقار نازی مقیری

لالی مشرر ،افاظ

از

از تانیسات و تم یرات

نای ری از مشرر و تامی نیاز های مرم ا (جاللی،

15 :5935ز
پدافند غیرعامل در اسنناد ااددسنتی :مر اناظام با منتی ب مرضرع پقافظق غیرلامر ترج ویژه
ماقه انا

م مصامی

و ل ارتظق از :الرل( 9بظق 55ز 3 ،و  511انرو انانی  -نظق هشو انقاز

نوا جی رری انالمی ( بظقهای  9و 1ز -برنام ه ار ترنع نوا جی رری انالمی ایراو(بظق55
مامه 555ز -برنام پظمو ترنع نوا جی رری انالمی ایراو(مامه 531ز -بظق اول نیان های میی
نوا مر امرر «پقافظق غیرلامر» ابالغی مشا معوو ره ری مر انااافظق ماه  5913و ناااظق راه رمی
پقافظق میییایی مشرر با اهقاف :ایمام و ترلیق مفاهیو پقافظقی و مرا وااق از و مر ه مسر و
و متخصصی ای ارزه و مرم ا ا قا هقفیظق ،هیاهظگ ،هیسر و هرمیظق هی منتیاه ای یربب
جا

ایمام هوافرایی و اقامثر ب رهوری مر مقیری

باراو و پقافظق مااایییایی مشاااررا تقوی

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

الیری وااق برای مصرو نازی ،ماه

نی
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پذیریها و ایمام تس یر مر مقیری

باراو و مشابی

با ارامث میییایی با هر مظشا ا (نازماو پقافظق غیرلامر55 :5939 ،ز
نوا مر رانتای تقوی نیان های میی پقافظق غیرلامر مشرر ،پقافظق

ممیع تشاخیص مصایا

غیرلاامار را ای سرنا تعریف نیرمه :ممیرلا ا اقا هاای غیرمسااایااانا ای م مرج
بازمارنقسی ،ماه
مقیری

افرای

نااای پذیری ،تقاو فعالی های ضاااروری ،ارتشای پایقاری میی و تسااا یر

باراو مر مشابر ت قیقها و ا قامات نوامی ممی میمرم(.رایاوزامه9 :5913 ،ز

ممیرل ای ا قاماتی م برای ماافو

و

و مصرو نازی مرم و مرامر و نشا ایاتی ،اسا

م و مر مشابر ت قیقات نوامی ،زیستی ،میییایی ،پرتری و نای ری واااا ممی و هیچظی مقیری
باراو مر مرایب جظگ لررت میپذیرما
تهدید شنناسی در پدافند غیرعامل و شرایط جنگ :مرضرع پقافظق غیرلامر با مرضرع ت قیقات
لمی برمه و مر وا ع وجرم ت اقیاقات انااا

م ا قامات پقافظق غیرلامر را ترجی مینیایقا از

طرفی رویکرم ت قیقات مر لصار ااضار تیییر مرمه و بایق ج
غیرلامر ضاای مااظاس

مفاع و رنیقو ب اهقاف پقافظق

مامر ت قیقات نری  ،ا قامات پقافظقی سرم را بر انااا

ای ت قیقات طراای نیاییوا ت قیق مر لی

ب معظای ترنانیقو و ولقه لشرب

رویکرم جقیق

مامو و مر الطالح

اشرق ب معظای ایمام بیو بر جاو ،مال یا بروی مییریا (جعفری لظیرومی519 :5911 ،ز با ترج
ب مف ر ت قیااق و لراماار مار ر بر مکرسیری و بازتابهای اجرایی ت قیق ،پار واضح ان
ت قیق ی

مشرلاااا ژئاااارپییتیکی ان

م نتیم تعامر لظالر بظیامی جیرافیا ،نیان

م

و قرت

میبامااقا ت قیااق باا لااااظ ماهیاا  ،رو هااا و ابرارهااای مااررم انااتفامه مارای انراع و
ابعام مختیفی اناا ا (اافظ نیا999 :5911 ،ز با ترج ب نااانا سیری مشاارر و ت قیقهای ابر
مالاو ط یعی و غیرط یعی ،ز اناا
مقیریتی مظانا

ج

ماه

م مقیری

مر برابر باراوها و انااتراتژیهای

ریساا

نای پذیری ماراییها و تأنایساات ،بیشتر مررم ترج رار سیرما

(جیشایقی و هیکاراو15 :5935 ،ز مرضارلات و لرامر زیسا
سصر

امظی

میّی را با ت قیق و هال

مراج میمظظق ،میتراو مر مو بعق ط یعی و انسانی رار

ماما مر وا ع مظورر از ای مو بعق (ط یعی و انساانیز ،نش
ت قیقات زیس ا

مایطی را م امظی

انساو و ب

مایطی ط یعی میتراو ب می رم و یا هال

غال

هر مقا از ای ابعام میبامقا از
مر ترلیق و مصاارف انرژی (نف ،

ساز ،زغال ناظگ و مرام هسات ایز ،سر ماقو زمی (تأ یر سیخان ایز ،می رم ب میری  ،می رم
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ساا مرغرب ،بیاباو زایی و جظیر زمایی ،تیییرات و لرمسی ب و هرا و از لرامر ت قیق مظظقه
زیسا

مایطی مر ابعام انسانی میتراو جقایی طی ی ا را و ا یی ها ،استالفات مذه ی و افرای

جیعی

و م اجرت را نا برما (جاجرمی519 :5935 ،ز با وجرم و م بیشاااتر ت قیقات بخ

ا تصامى از ارزه ت قیقات وجرمى سارج ان  ،امااااا از نااااور مکت
ت قیقات باخ

ا اتصامى را تا قیر با تا قیقات وجرمى مىنیایق« :اول نک تا قیقات بخ

ا تصاااامى بشااى جیعیا
انتراتژی

مچظ اگ مو لامر انانى

بر بااخ

مشااارر را مررم ت قیق رار مهقا مو نک ت قیقات ا تصاااامى تأ یر

ناوامى مامات بامق»ا بر ای انا

مىتراو تاریوهاى سسترمه ا اتصامى را

مر ماامیرل تاا قیقات وجارمى ا اتصامى ارار مام ،زیرا هو مىترانق بشای جیعی
سساااتر

را از ناای
نوامى را با

فشر ت اقیاق نیایق و هو با تاریو تم یرات و تکظرلرژى نوامى لیالً بخ

مشااکالت جقى و مخرب مراج نیایقا (لصاااریاو نژام و هیکار595 :5911 ،ز بخ های مختیف
میی نوا اکرمتی ،قرت ا تصامی و رو های

زیرنااس های اسا  ،مالرمه ز برای امظی

مطیرب زنقسی مرم را پیریری مینیایقا فراتر از ایظ ا ابیی
ز مر ایماام التیام ،افظ هری
ناااس

مسااتیر ،مااامابی ،نشااا و انعطاف

میّی و تاش اهقاف تی ما را نیر فراهو سراهق نااااس ا زیر

های ایاتی هارهرب زنقسی روزان ما را تشااکیر مامه و مشاارر ما ا مریکاز را از یکی از

با تری نااطرح زنقسی مر ج او برسررمار نیرمه ان ا ا تس ا یالت ،نااامان ها و مشاااغیی م مر
برسیرنقه زیرناااس های ایاتی اناا  ،ب طرز فرایظقهای پیشاارفت و پیچیقه برمه و مااامر مظابع
انسااانی و نااامان های فیریکی و الکترونیکی اناا

م مر ارت ا با یکقییر و ب طرر سسااترمهای

وابسات ب هو میباماظقا ای تشاکیالت هیچظی مامر سرههای مییقی ان
امام فعالی

زیرناس

م ب نرب سرم برای

ضروری میبامظقا (جراهری51 :5911 ،ز

ماارایب جظگ :از نمائیم جظگ مااکر پیشاارفت و تکامر یافت ای از باراو ان ا
باراو امااره میمرم م باراو ،ب لظراو مر عی

ابتقا ب تعریف

مخربی تعریف میمرم م روی نامان (نیستوز

یا نااازماو ا ر میسذارم ،و از نور واژهمااظاناااو ،تیییر بررسی اناا
لااررت پذیرم(نرروزی؛ 513 : 5911زا باراو ،ی

م یک اره مر ی

اام  ،وا ع و یا جریانی ان ا

نیستو را از مارمرم مظوو سرم باز می مارما یعظی ارم

وضااعی
م رد مامه و

مظوو نازماو ،ممیرل  ،م ر یا امثال و را

از ماار می اناقازم یا فیج می مظق و یا بالا تأسیر مر رونق اجرای فعالی ها ،مأمرری ها و اهقاف
نایستو میمرما مرایب بارانی وضعیتی ان

م تیییری ناس انی مر ی

یا هظق سی

از لرامر

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

متییر نیستو ب وجرم یق و از اال

تعامل سارج سرمم ا مر مرایب بارانی و ویژه ،لرامر مارا

امیقوار هساتظق م تصایییات ناریع و وامظشای بامق و فرل
یظقه مسئی ای ان

59

بسیار ماقوم میبامقا جظگهای

م بعق از پایاو یافت جظگ نرم ترنب ممتری و تئرریهای نوامی مطرح مر

ج او و مسائر ارزهی انرژی و باراوهای نامی از و و اناصارهای مربر ب انرژیهای مرلق از
یار بام ،ب ،نف  ،ساز ،انرژی هسااات ای و مرام معقنی وااا یا انرژیهای ترمی ی و مان بظیاو از
یر نیروی انساانی ،ترلیق لیو و ف وری و مظترل فضاای ممازی و ناای ر وااا را مامر میسرمما
(نالمی513 :5911 ،ز
وزارت مفاع امریکا ،وروم ب هرسرن مرسیری یا باراو م تظی بر رویکرم برنام ریری ترانیظقیمارر
و مااکسا

مامو طیف سسااترمهای از ابیی ها و ترانیظقیهای مررم انااتفامهی هر مماای و هو

هظی تعیی ترانیظاقیهاای ز و مررم نیااز را م ظای تعریف از جظگ یظقه رار مامه انااا

م

ازجیی مشخصات ای جظگها بایق ب مرارمی هیچرو لیییات نریع و اطع ،راهانقازی ائتالف و
انماا لیییات مرم  ،انما لیییات تأ یرمارر ،هوزماوناااازی قرت ،انما لیییات غیرسطی،
بکارسیری نیروهای ویژه ،ارزیابی هی جان ی اطاللاتی ،مرسیری هوزماو مر نطرح ن سان  ،انما
لیییات پی منااتان  ،انااتیرار لیییات تا

هر ماارایطی ،ترنااع لاااظ ن رم ،تکی بر لیییات

روانی ،اییا ب مرامر شر ،فظق مساااطح ،ت اجو هرایی و مرماااکی م ی  ،مقیری
هریظ های جظگ ،مقیری

زماو ،ماه

نااتان تایر می ها و تیییر مر نرع مانرر وااا اماااره نیرم( .نااالمی،

555 :5911ز هرسرن ا مرسیری یااا باراو بااا مارری ا

فظاااوری و مااارایی و م تظی بر رویکرم

ترانیظقیمارر و طیف سساترمهای از ابیی ها و ترانیظقیهای ممی مر ابعام مختیف م ااتیا ً
مر یظقه ب مشارر جاااایراو تاییر سراهق مقا مظورر ماش وضعیتی ان

م مر ا ر و رع جظگ

ااتیاالی بر امرر مختیف زناقسی مرم ااامو میسرمم و رونق امام فعالی های روزمره زنقسی را
مهار مشکر مینازم م مر برسیرنقه وضعی های نفیق ،نارنمی و رمر مراار پیشرف

و ترنع

باراو ان ا
چرخه مدیریت احران :مر برسی مناااتا بظقیها هرس مقیری

باراو را نااا مرای ی ر از

باراو ،ای باراو  ،و پس از باراو میمانظق م هر مرای ا قامات متظانا ی را ماامر میسرمما با
ترج ب هرس ا قامات فرمانقهی و مظترل و وجره امتراا و با مقیری
ب مراار هرس مقیری

باراو مر ایظما امارهای

باراو میماارم م مااامر ا قامات مربر ب ه ار مرای ؛ ر ،مااروع،
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ای  ،و پس از باراو میسرمم و هر مرای سرم ناا سا را مر بر مارم م ای ا قامات بصااررت
مقاو و سا ب سا انما ماااقه و بصاااررت ی

هرس امام مارنق م مر الیری زیر نشااااو مامه

مقهانقا

شکل :1چرخه مدیریت احران ،محمدی نیا1318،

نظام فرماندهی وکنترل پدافند غیرعامل :ب سفت رضائیاو نوا ل ارت ان

از ممیرل مظویی از

لظالار ب هو وابسات م برای رنایقو ب هقفهای مشترا با هو مر تعامیظقا (رضائیاو95:5919ز
تعریف فرمانقهی و مظترل ب نور مالیظر (5911زترتی
برای مریاف  ،پرور

مامو تس یالت ،ونائر ،نفرات و رو هایی

مامو و ترزیع اطاللاتی م مررم نیاز تصااییوسیراو ،برای طرحریری هقای

و مظترل لیییاات میبااماااقا با زلو وی فرمااناقهی و مظترل ل اارت از ماارمرمهای مربر ب
ترتی بظقی نیرو ،تم یرات ،ارت اطات ،تأنایسات و راهمارهای ی
هیااهظاگ ناااازی و مظترل نیروها و لیییات ج

تاش مامر مأمرری ا (لییایی515 :5911 ،ز

فرمانقهی و مظترل ب طررمیی لییکرم یکچاره ای اناا
باالشره مر راناااتاای تاش اهاقاف و براناااا

فرمانقه مر طرحریری ،هقای ،

م مر و ب مارسیری ابیی های بالفعر و

جیع وری اطاللات ،بر ورم وضاااعی  ،طرح و

برنام ریری با تأمیق بررویکرمهای تفکرِ نوا مظق ،مقیری

راه رمی و اناااتفامه از رو های نری

تصاییوسیری ،ب طررجقی مررم ترج رار سرفت انا ا فرمانقهی و مظترل مانظق راه رم مر نطح
فرمی و جیعی ،مر بخ های مختیف اجرایی ،میانی و لالی ،مر نطرح میی ،مظطش ای ،فرامظطش ای
و ج انی ماربرم مارما انااا

فرمانقهی و مظترل را نا مارر الاایی؛ نیروی انسااانی ،تم یرات،

رو ها تشاکیر میمهق .ای نا لامر م

ز و میرو ییقییر میبامظق هر مقا مارای جاییاه

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

ویژه سرم برمه و ب طرر مرازی با هو پیشرف
بتراو باا تراو با ی بخ

51

مرمه و ترنع مییابظق و مایق ضعف ی

را

بخ

مییر ج راو نیرم ا(پرمیس59 :5911 ،ز و هیچظی نوا فرمانقهی و

مظترل ممیرل ای از تس یالت ،تم یرات ،ونایر ارت اطی ،رو ها و پرنظر ان

م برای طراای

مامه مااقه ب هر ییاو ضااروری برمه و ب مظورر

لیییات ،هقای

و مظترل نیروهای استصااا

اجرای مامرری

مر استیار فرمانقه رار میسیرما(اشیری1:5911 ،ز مر مشایسا نا لظصر؛ ت اجو،

مفاع لامر و پقافظقغیرلامر ،لظصااار پقافظقغیرلامر مخارج و هریظ های میتری مامااات و از نور
اسال ی و بشارمونتی و نیانی مف رمی لیح مونتان و تظ زما مارما مر ای ارزه رلق و پای
ت قیقات و مامسی مراج با مااارایب باراو و مقیری

و با بکارسیری ی

ناااامان فرمانقهی و

مظترل هرمیظق و ترانیظق از امرر بسیار ضروری و م و ماسرب میسرمما
مااا کا هاای فرمااناقهی و مظترل باراو با لظراو الاااییتری رم مقیری

باراو وظیف ارائ

نارویسهای متظرع مر مارایب باراو را بر ل قه مارنقا هرهظق ناازماو های مسئرل مر ای ارزه
ا قاماتی را مر راناتای مشاو نازی مرامر مخابراتی و یا ناس

نیرن های متارا لررت مامهانق

تا نی پذیری میتری مر برابر نرانح مامت و زیرناس های و ها مر مرایب باراو ابر تخری
ن امااق ،اما ب رهسیری از تمارب مفالی میترانق مرج

ماه

سسااارات و ناهیاهظییها و تقاو

سقمات ماارما نیروهای نوامی ب ملیر مراج مکرر با ماارایطی نویر ماارایب باراو مر مانررها و
لیییات رزمی ،راه رمهای جامع سرم را مامت و از راهمارهایی ب ره میبرنق م بعضا مارای ماربرم
مشاب ی مر مرایب ارامث غیر متر

ان ا (بظی یعشرب515 :5939 ،ز

هیاوسرن م اماااره مااق ،فرمانقهی و مظترل مارای ناا ویژسی؛ معیاری ،نوا (الیرز ،و ماا ک
ارت اطی ان ا بستر م ک لیی رغو پرامظقسی و نیاز ان

مر نرمهایی سا

ب هو متصر سرمما

نااامان فرمانقهی و مظترل از نور معیاری مارای ن ا مظور لیییاتی ،ناایسااتیی و فظی ان ا
انااا

و بر

ای ناا مظور ،تیا فعالی ها و مامرری های مارل تعریف میسرمما با ترج ب نااطرح

مختیف مر نااااماانا فرماانقهی و مظترل (راه رمی ،لیییاتی ،تامتیکیز و سساااترمسی جیرافیایی
ماقومه لیر وها ،ب سصار

مر ارامث و باراوها  ،انتفامه از نامان های ارت اطی مظان

بی

نامان های مربرط الرامی ان ا برای مامت اطاللات لاظ لیییات یا مر عیتی م برای مقیری
و مر عی

از ناامان فرمانقهی و مظترل اناتفامه میمرم اطاللات مایطی و لیییاتی و مر عی

ز ان ا مر رانتای لییکرم نامان مذمرر ب اجیال میتراو سف ؛ مر ارزه ت قیقات پرتری ،با
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وجرم مرامر هسات ای مر برسی نشا مشارر و تمرب ناایر مشررها مر سصر
مانظق نش

ارامث هست ای

مرام رامیر امتیر و پرترسیریها و انفمارها و نرانح نیروساههای هست ای ،ضرورت مارم

برای مراج با ایظیرن ارامث ،منااتیاههای مرت ب مامسی ز را ماماات بامااظق تا مر زماو باراو
بترانظق اام را مقیری
رارساه نای ری با مریاف

مرمه و سسارات و تیفات را ب اقا ر میک تشییر مهظقا مر هیی رانتا
اطاللات از مرامر مربرط و تیفی اطاللات مر مرمر فرمانقهی و مظترل

ناازماو پقافظق غیرلامر مر امر مقیری

و تصاییو نازی و تصییو سیری نش

م یی ایفا سراهق

نیرما مر ارزه زیساتی و ت قیقات متصارر مر ای ارزه الو از غذا ،مارو ،ب قام
لظای

و نالم  ،با

ب مارایب مرجرم بریژه ت قیقات اسروتروریساو و بیرتروریسو متصرر برای مشرر ،رارساه

زیساااتی با مریاف

اطاللات از م امی یربب و تمییع و تیفی

و و ارناااال ب مرمر فرمانقهی و

مظترل نازماو مر امر تصییو نازی و تصییو سیری و مراج با ایظیرن ت قیقات و باران ای نامی
از و نش

تعیی مظظقه سراهق ماما ا با لظای

ب وجرم مرامر مختیف پترومییی ،لظایع مییایی

و مارسانماتی م با ای مرام نارومار مارنق و مخاطرات و ت قیقات ااتیالی متصرر مر ای ارزه
و هیچظی مماورت ای مرامر با مرامر جیعیتی ،رارساه مااایییایی برای مراج با ارامث ااتیالی
مر ای زمیظا و ماقیری

باراو نامااای از و با جیع وری و تیفی اطاللات و ارناااال ب مرمر

فرمانقهی و مظترل نااازماو مر امر تصااییو نااازی و تصااییو سیری و مقیری
مظظقه سراهق مام ا مر ارزه ت قیقات نای ری با لظای

باراو نش

تعیی

ب ارزه لییکرم و رمق روزافروو بستر

م ا ک و ماربراو و سسااتره جظ های انااتفامه از بسااتر فضااای ممازی مر منیای امروز و ت قیقات
متصاارر مر ای ارزه تشااکیر رارساه نااای ری و رنااق و مریاف

و تیفی اطاللات میترانق مر

تصااییو سیری لااررت سرفت مر مرمر فرمانقهی و مظترل نااازماو نساا
نامی از ای ت قیقات بسیار مر ر و تعیی مظظقه بامقا نچ مسیو ان
مررم امااره لییی سرمم بست ب مقت و ونع

ب مقیری

هظانچ هری

باراوهای
از ت قیقات

لییکرم و ،مظتج ب مکرسیری باراو میسرمم و

مر مارایب باراو ،ناازماوها و منتیاههای مختیف سقمات رنانی و اماره مرم  ،بست ب مقت و
سساااترمسی ت اقیق ،مهار هال

وا عی و ب نرلی نااارمرسیی مر انما امرر میسرمنقا بظابرای

هیاهظیی و یکچارهیی مر ناااازمانقهی مظابع ،الیال فرمانقهی و مقیری
مرایب بسیار اائر اهیی

یکچاره باراو مر ای

برمه و هظی ا قاماتی مر بستر نوا فرمانقهی و مظترل ام و یکچاره با

سصاارلاایات؛ هرماایظقی ،ا ربخشاای ،م

و ناارل

امکاوپذیر اناا ا مر ای میاو برسی از

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

51

ناازماو ها مانظق ناازماو پقافظق غیرلامر ،نیروهای مسایح ،وزارت مشرر و بخش ای زیرممیرل ،
مییقی مارنق و انسااما و هیاهظیی مر انما امرر مقیری

ارت اطات و رنااان میی نش

باراو با

مشاارم

لظالار مررم امااره مستیر مر استیار مامت نوا فرمانقهی و مظترل با راه رمی مر ر و

مخصر

ب سرم میبامقا

مدل مفهومی:
مر ای تاشی هاارهرب نوری ما ماقوم و معی مظظقه مرضااارع مر ت یی لرامر مر ر بر نوا
فرمانقهی و مظترل اناا

مااامر انااظام با منااتی ،مطالعات مایطی ماسیی و سارجی ،الیرها و

نوری های مرت ب و نورات لاا

نوراو میبامقا هارهرب مذمرر (مکر 5ز ب لظراو هارهرب

نوری ای تاشی انتخاب مااقه و مر اطراف مقل مف رمی تاشی نیای

مامه مااقه اناا ا لرامر

مختیفی مر نوا فرمانقهی و مظترل ناااازماو پقافظق غیرلامر ،وجرم مارما مر ای مشال با بررنااای
اناظام با مناتی ،مقارا مظتشار مقه لییی و هیچظی مصاا لیی با س رساو ای ارزه ،تال
ماق ای لرامر ماظاناایی مارنقا نتیم ای بررنای نشااو میمهق انظام با منتی؛ نظق راه رمی
پاقافظاقغیرلاامار و نورات لاااااا

نوراو و ماششااو بسااایاری نویر؛ رناااتیی(5911ز ،لیی

پظاهی(5911ز ،مالیظر(5911ز ،هیچظر مرا(5911ز ،و رضاائیاو(5911ز لظالر الیی نوا فرمانقهی
و مظترل را ماااامار؛ نیروی انساااانی ،تم یرات ،ارت اطات ،رو ها و روی ها میمانظق و ب لرامر
مایطی مق نور تاشی پرماست انق م هیراه با جیع بظقی مامههای االاار از مصاااا  ،ای لرامر
مر هاارهرب نوری و مقل مف رمی زیر (لرامر و زیر لامرهای مرت ب ب هر ارزهز نیای
مقهانقا

مامه
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شکل :8مدل مفهومی تحقیق

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر
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روششناسی:
ای پژوه

از نرع ماربرمی 5و ترناع ای 5ماسارب و با انتفامه از رو

ترلیفی تایییی و

انتفامه از نور س رساو لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق غیرلامر ت یی مقهانقا ب ای
مظورر ضاای جسااتمر مر امبیات و ااصااای لرامر مر ر ج

ترلیق امبیات تکیییی با تعقامی از

لااااا ظوراو ارزه فرمانقهی و مظترل و پقافظق غیرلامر م با اهقاف و مارمرمهای ای مو ارزه
نیر ماظایی مارنق مصااا لیی لررت سرف ا نچس ج

تث ی

تعیی لرامار ماسیی ( رت و ضاااعفز و لرامر سارجی (فرلااا

لرامر ااصا مقه و هیچظی
و ت قیقز برمو ای لرامر با

اناتفامه از پرنشظام ماش ناست با انتفامه از طیف  1سریظ ای لیکرت برای تعیی میراو مرافش
باا لاامارهاا و مناااتا بظقی لرامر ب ماسیی و سارجی و نرع وها ،از  51نفر از نخ یاو ساه ب
مرضارع(جامع ماریز برای الت ار تاشی نور سراهی مق م نتایج و پس از انتفامه از نر افرار
 spssمر جقاول مایاره  5تا  1ورمه ماقه انا ا روایی پرنشظام از طری با مراجع ب س رساو
تاییق ماااقه و پایایی و با اناااتفامه از ضاااری

لفای مران اد ب میراو  1/11ماانا ا سرمیقا از

ویژسیهاای جامع ماری میتراو ب ؛ ماااظایی مامر با م ااا راه رمی ارزه پقافظق غیرلامر و
فرمانقهی و مظترل و اقا ر  51ناال نابش مار مر ای ارزهها ،نطح تاصیالت مارمظانی ارمق
ب با از بی مقیراو و اناتیق مانشیاه اماره نیرما
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
باا ترجا با نااارال و هاقف تاشی ما ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق
غیرلامر ان  ،با مطالع و بررنی انظام با منتی ،مت  ،نشریات و مقارا لییی ای لرامر ااصا
ماقنق و ب مظورر تکییر امبیات تاشی با تعقام 51نفر از مقیراو ارماق نازماو پقافظق غیر لامر و
لاا ظوراو ارزه فرمانقهی و مظترل مصاا لیی انما مقا ای لرامر با ترج ب اجرای الیی
نااامان فرمانقهی و مظترل از میقساه ناایسااتیی ،مر ال
ارت اطات ،و رو ها و روی ها ،منات بظقی ماقنقا ج

نیروی انسااانی ،تم یرات و امکانات،
تث ی

و تعیی نرع (ماسیی یا سارجیز و

جظس ن ا نورات جامع ماری اسذ سرمیق م پاناااخسریاو با تیا  19لامر ااصاااا ماااقه الال
مرافش

نیرمنقا هیچظی بر اناااا

نور ایشااااو ،ای لرامر مر مو منااات لرامر ماسیی ( رت و

1 - Applied Research
2 - Developmental Research
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و ت قیقز تشساایو مااقهانق م مر جقاول ( 5تا 1ز نشاااو مامه

ماقهانق(ضایظا برسی لرامر با ترج ب ماهی
ی

از

و مارمرم ارزهها ب لظراو وج امتراا ب بی

ارزه مربر میمرنقز:
جقول  : 5لرامر مر ر مر ارزه نیروی انسانی نامان فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

1

ترنااع روز افروو مان
مر مشرر

*

*

%511

%511

1

وجرم مشکالت مظابع انسانی

*

*

%511

1

ابیی

ترور نیروهای مییقی

*

*

%511

%511

1

امکااو ب ره مظاقی از تمربیاات ناااازماو مقیری
باراو
ظرفی لییی مانشاایاهها برای پژوه های مرت ب
با فرمانقهی و مظترل
هییرایی مظانااا بی مقیری مالو مشااارر مر
مرضرع پقافظقغیرلامر

* *

*

%511

%511

*

*

%511

%511

*

%511

%11

*

%511

%31

3
51
55

و فظاوری مفاع غیر لامر

*
*

می رم مامسی نیروهای لیر مظظقه مر ارامث

ت قیق

رمیف
1

ارت ا مظان

با منتیاههای مخاط

*

*

%511

%31

لییی
انظام
با منتی

9

وجرم ناارمای انسااانی ترانیظق ،با اییاو و روای
با ی فعال و مستعق و با انییره

* *

*

%511

%511

مصاا
لیی
مقارا

میراو تراف

5

ترج مسئر و مشرر ب مسئی پقافظق غیرلامر

* *

*

%511

%511

ضعف

5

وجرم س رسی لیییااتی مر ارزه نوا فرمانقهی و
مظترل

* *

*

%511

%11

لرامر

فرل

رت

مرجع

ماسیی

سارجی

%31

جقول  : 5لرامر مر ر مر ارزه تم یرات و امکانات نامان فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر
رمیف

انظام با منتی

مقارا لییی

*

%511

%511

مصاا لیی

9

وجارم زمااایشااایاااه هااای مم ر تشاااخیص
لرمسی(زیستی ،میییایی ،پرتریز

*

*

میراو تراف

5

ترج مسئر و مشرر ب مسئی پقافظق غیرلامر

*

*

%511

%11

ضعف

5

نخ

افرار و نر افرار مرجرم

فرل

*

*

%511

%511

ت قیق

لرامر

رت

مرجع

ماسیی

سارجی

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

رمیف

انظام با منتی

55

مظانایی مرامر فرمانقهی و مظترل

55

نامان های نظم

از را مور ممی

59

اابییا نااار
جانرناو و هکرها

اطاللات و اناااظام ترناااب

مقارا لییی

3

ناای پذیری لیرمی مرامر فرمانقهی و مظترل
مر برابر نالحهای پیشرفت
نی پذیری نامان فرمانقهی و مظترل مر برابر
ت قیقات فضای نای ری

با نیاز نازماو

مصاا لیی

1

می رم مرامر مرزمی متظان

51

*

رت

1

ضعف

1

*

فرل

1

می رم مان فظی تخصااصاای و وابسااتییهای
مان پای و برنام ای مر زمیظ تم یرات پیشرفت
فرمانقهی و مظترل
می رم تم یرات و امکانات پیشااارفت مررم نیاز
فرمانقهی و مظترل
ضاااعف فظااوری ناااامان های مرجرم مر برابر
فظاوری پیشرفت ت قیق
جقیق و نر برمو نوا فرمانقهی و مظترل نازماو
و طراای و برای اولی باار ( ااتیال زمرو و
سطاز

*

ماسیی

سارجی

ت قیق

1

لرامر

میراو تراف

مرجع

55

*

%511

%11

*

*

%511

%31

*

*

%511

%11

*

*

%511

%11

*

*

%511

%511

*

*

%511

%511

*

*

%511

%11

*

*

%511

%11

*

*

%511

%511

*

%511

%511

51

الیال تاریو سریق تم یرات و فظّاوریها

*

*

%511

%511

51

ترانیظقی نای ری و الکترونیکی ممی

*

*

%511

%31

51

ایالت الکترونیکی ممی ( استالل ،پارازی
پالس الکترومیظاطیسز
اناتفامه ممی از نالح های نشط زو م ی و با
اقرت تخریا باا ب مظورر هقف رار مامو
زیرناست ای ارت اطی نامان فرمانقهی و مظترل
تاأ یر اابر ترج تاریوها مر وروم فظاوریهای
نری فرمانقهی و مظترل ب مشرر

%511

%11

*

*

%511

%11

*

*

%511

%11

51

پای

و رلق ماهرارهای مشرر ترنب ممی

*

*

*

%511

%11

53

تیرمر ممی بر نامان فرمانقهی و مظترل

*

*

*

%511

%11

*

%511

%11

51
51

*

،

*

51

لق طعی

ت قیقهای فضای نای ر

*

55

تااقابیر و فرامی مشااا معوو ره ری و هیچظی
رانی ایای مظظقه از م ااا پقافظق غیرلامر

*

مر مظاس

*

*

%511

%11

55
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رمیف

انظام با منتی

مقارا لییی

مصاا لیی

رت

51

فشقاو م ک پای

جامع ت قیقات

*

ضعف

51

*

فرل

59

مشارم با نازماوهای هیسر و هیکار (نازماو
ماقیری باراو ،ب قامااا و مرماو ،اورژانس،
االل اایر و اااز
امکاو انااتفامه از ظرفیت ای زیر ناااستی نااایر
نازمان ا
امکاو انااتفامه از تمربیات طراای و راه انقازی
نوا های فرمانقهی و مظترل راه رمی بعض ای از
مشررهای غربی و مر ی مون

*

ماسیی

*

%511

%11

*

*

%511

%11

*

*

%511

%11

*

*

%511

ت قیق

55

لرامر

میراو تراف

مرجع

سارجی

%511

جقول  : 9لرامر مر ر مر ارزه ارت اطات نامان فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر
انظام با منتی

مقارا لییی

مصاا لیی

میراو تراف

9

ارت ا مظان

با منتیاههای مخاط

*

*

%511

%11

1

امکااو رمیابی و ماااظرم ارت اطی و الکترونیکی
فعالی های مرامر مختیف فرمانقهی و مظترل و
مقیری

1

ظرفیا لییی مانشااایااهها برای پژوه های
مرت ب با فرمانقهی و مظترل
امکاو اطالع از تار ت و ت قیقات مر فضااای
نااای ر بعظراو ی فرلاا ج هشااقار ب
مسئرلی

1

وابسااتیی ا قامات مرامر لیر مظظقه ب سرار
ارامث و ت قیقات(ت قیق مارریز

رمیف
1

*
*

ضعف

5

ترج مسئر و مشرر ب پقافظق غیرلامر

*

*

*

%511

%511

فرل

5

ب رهمظقی از زیرناست ای ارت اطی مشرر

*

*

*

%511

%11

لرامر

*

*

%511

*

*

%511

%11

*

*

%511

%511

*

%511

ت قیق

رت

مرجع

ماسیی

سارجی

%31

%511

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

59

جقول  : 1لرامر مر ر مر ارزه رو ها وروی های نامان فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

رمیف
1
3
51
55
55
59
51
51
51

مظاست ن رمو مامر نازماو
ابیی نر
و هکرها

اطاللات و انظام ترنب جانرناو

انظام با منتی

1

مقارا لییی

1

*

*

مصاا لیی

1

وجرم تمرب ایالت مایییایی و زیستی ممی
مر طرل جظگ تایییی
مر استیار برمو مظابع مطالعاتی(تط یشیز ،اطاللاتی
و مان فظی پیشرفت ی برسی از مشررهای پیشرو
مر زمیظا ی فظاوریهای نری فرمانقهی و مظترل
راه رمی
ترنع روز افروو مان و فظاوری مفاع غیر لامر
مر مشرر
می رم مان فظی تخصااصاای و وابسااتییهای
مان پای و برنام ای مر زمیظ تم یرات پیشاارفت
فرمانقهی و مظترل
ااتیاال بروز ناهیاهظییهای فرمانقهی و مظترل
مر مرایب ت قیق
ن رم رائا یکسااااو از نوا فرمانقهی و مظترل
یکچاره مشااارر مر بی مسااائرلی مر ناااطرح
مختیف (ویژسیها ،مارمرم و نش ز
وجرم ضاااعف لیرمی میاقسااه هاای لیییاتی،
نااایساااتیی ،فظی با نوا فرمانقهی و مظترل و
مقیری یکچاره مشرر
جقیق و نر برمو نوا فرمانقهی و مظترل نازماو
و طراای و برای اولی بااار ( ااتیاال زمرو و
سطاز
ضاااعف اای نر افراری نااااماانا هاای مرت ب با
فرمانقهی و مظترل
لرو طراای نواا فرمانقهی و مظترل از ابتقا مر
نازماو

*

*

%511

%511
%511

*

رت

1

ارت ا مظان

با منتیاههای مخاط

*

*

ضعف

9

ناستار مظسمو و یکچاره

5

*

*

%31
%31

%511
%511

فرل

5

وجرم مان فظی مظاناا برای طراای و اجرای
اجرا مختیف نوا فرمانقهی و مظترل نازماو
تاامیق راه رم مفاع میی بر مفاع غیرلامر مر مظار
مفاع لامر

*

*

%511

%511
%511

*

*

%511

%511

*

*

%511

%511

*

*

%511

*

%511

%511
%511

*

*

*

%511

%511

*

*

*

%511

%11

*

*

*

%511

%511

*

*

*

%511

%11

*

*

*

%511

%11

*

*

*

%511

*

*

*

%511

ت قیق

لرامر

میراو تراف

مرجع

ماسیی

سارجی

%11
%11
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رمیف
51

وابساااتیی ا قامات مرامر لیر مظظقه ب سرار
ارامث و ت قیقات(ت قیق مارریز

51

انظام با منتی

51

ضعف ناستار نازمانی مرت ب

51

مقارا لییی

هییرایی مظاناا بی مقیری
مرضرع پقافظقغیرلامر
ضاعف هیاهظیی و مشارم منتیاههای مسیر
مر باراو
فشااقاو راه رمهااای جااامع بااا رویکرم پااقافظااق
غیرلامر

55

مصاا لیی

59

مالو مشاارر مر

51

رت

55

امکاو انتفامه از تمربیات طراای و راهانقازی نوا های
فرمانقهی و مظترل راه رمی بعضی از مشررهای غربی
و مر ی مون مر مظطش و ج او

53

ضعف

51

*

فرل

51

امراف اطاللاتی ممی
مشاااارما با ناااازماوهای هیسااار و هیکار
(مقیری باراو ،ب قامااا و مرماو ،اورژانس،
االل اایر و اااز
امکااو ب ره مظقی از تمربیات ناااازماو مقیری
باراو
امکاو ب رهسیری از رناااان ج تا یرسذاری بر
افکاار لیرمی مر مشابی با ت قیقات مااایییایی،
پرتری ،زیستی ،نای ری
امکاو اناااتفامه از رو ها و روالهای برمی مر
فعاال ناااازی نوا فرمانقهی و مظترل یکچاره
مشرر

*

*

*

ماسیی

%511

%31

*

%511

%31

*

*

%511

%11

*

*

%511

%511

*

*

%511

%31

*

*

%511

%11

*

*

%511

%11

*

*

%511

%31

*

*

%511

%11

*

%511

%11

*

%511

%11

*

*

ت قیق

لرامر

میراو تراف

مرجع

سارجی

هیانیرن م مر جقاول با مقه میبیظیو پانااخ ب ناارال الاایی م ت یی لرامر مر ر بر نوا مررم نور
تاشی بصاررت میی انا

و هیچظی نارا ت فرلی م ت یی ای لرامر را بصررت ممرا مق نور مارنق،

ماقه انااا (جقاول  5تا 1زا از نمایی م هر نوا فرمانقهی و مظترلی از ی

هرس لییکرم ب ره میبرم،

لرامر و لظالر الیی نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق غیرلامر م مر بر سیرنقه هرس لییکرم مر مقیری
باراو و مراج با ت قیقات میباماق را میتراو بصررت الیری زیر مانس (مکر 9زا ایش ونب مظط
بر ایش تصییو سیری(هرس ز اووما 5برمه و ایش اطراف فر یظقهای مرت ب با هر بخ

را نشاو میمهق م

هی ای فر یظق م تظی بر ارماو و لظالار الایی تشاکیر مهظقه نااستار نوا یعظی ؛ نیروی انسانی ترانیظق،
1 OODA LOOP

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

تم یرات پیشاارفت  ،ارت اطات ام  ،و رو ها و روالهای ا ربخ
م امی ورومی ب بخ

پرماز

میبامااظقا مر بخ

51
ورومی اطاللات از

وارم ماااقه و از مرای ارزیابی ت قیق تا تصاااییو ناااازی مررم پرماز

اطاللاتی ،لیییاتی و تیفیشی رار میسیرنقا ناااچس مر سروجی نوا از فرمانقهی و مظترل اام تا ترلیق و
ارتشا مامسی را مر سرم جای مامه ان ا ا هقای
نامان میبامقا نچ مسیو ان

و مظترل تصااییو اتخا مااقه و بازسررم نیر بخ

ن ایی

لرامر مایطی مررم باا مر تاشی بر لییکرم ای هرس تا یر سذارنقا

مکر  : 9هرس فرمانقهی و مظترل م تظی بر لرامر الیی

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف ـ نتیجهگیری:

اسره ب مرضاارع پقافظق غیر لامر و اهیی

و مر انااظام با منااتی تامیق فراواو مااقه و نش

و مر

مشابی غیر مساایاان مر ر با ارزههای مختیف ت قیق ،ب سربی مشااخص سرمیقه ،اما هظرز نیرن م
بایق ،ب هیرنیی لییکرم و و نااز و مارهای اجرایی تصاییو نااازی و تصاییو سیری مر سصاار
مقیری
ماقیری

باراو ناماای از ت قیقات ترج مافی نشااقه ان ا ا لییکرم نوا مررم نور ای تاشی مترج
باراو نامااای از لییی ماااقو ت قیقات میسرمم و با ترج ب رویکرم ت قیق مارر ،لرامر

ت اقیقات نوا فرمانقهی و مظترل پقافظق غیر لامر بی

از ناااایر لرامر میباماااظقا لالوه بر و ،مر

51
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مرضرلات مییقی هیچرو مرا و باور مشترا مقیراو و نی پذیری مر برابر ت قیقات نای ری مارای
بیشتری ضعف هستیو م تا ای مرارم رفع نیرمنق برای ب رم مرایب با مشکالت زیامی مراج سراهیو
برما از نچ ب من
مر ه ار بخ

مق لظالر الیی تشکیر مهظقه نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظقغیر لامر را

یا ارزه تشسایوبظقی و لرامر مرت ب و زیرلامرها مشخص سرمیق ا مر بخ

تم یرات

م بیشاتری لامر را ب سرم تخصیص مامه ،لرامیی هیچرو می رم تم یرات و امکانات پیشرفت مررم
نیاز فرمانقهی و مظترل ،ضااعف فظاوری نااامان های مرجرم مر برابر فظاوری پیشاارفت ت قیقها ،ن ای
پذیری لیرمی مرامر فرمانقهی و مظترل مر برابر ناالحهای پیشرفت ت یی مقه ان ا مر بخ

نرمای

انسانی ،لرامیی از جیی وجرم مشکالت مظابع انسانی ،می رم مامسی نیروهای لیر مظظقه مر ارامث و
ارت اطات لرامیی مانظق ب رهمظقی از زیرناست ای ارت اطی مظان

ااا رار سرفت ان ا مر بخ

مشرر،

امکاو رمیابی و مظرم ارت اطی و الکترونیکی فعالی های مرامر مختیف فرمانقهی و مظترل و مقیری
ااا رار سرفتا و مر بخ

رو ها و روی ها لرامیی هیچرو ااتیال بروز ناهیاهظییهای فرمانقهی و

مظترل مر مارایب ت قیق ،ضاعف هیاهظیی و مشارم
مرامر لیر مظظقه ب سرار

و

منتیاههای مسیر مر باراو ،وابستیی ا قامات

ارامث و ت قیقات(ت قیق مارریز و ااا ت یی مااقهانقا مر ممیرع تعقام

 51مررم رت 51 ،مررم ضاعف 51 ،مررم ت قیق و  51مررم فرلا

ماظانایی و ااصا سرمیق م بر

نوا مررم نور تاشی مر رنقا
ب ـ پیشنهادها:

با ترج ب لرامر ت یی مقه ب ویژه ت قیقات و ضعفهای مطرح مقه پیشظ ام میسرمم:
 -5ن امهای اامییتی ،نازماوها و منتیاههای مسیر مر مرضرع باراو ب لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و
مظترل پقافظق غیرلامر م تظی بر لظالر ه ارسان مررم نور ای تاشی و ج تقوی راه رمهای مظان و
مر مرایب باراو ،اهتیا ز مامت بامظقا
 -5مر سصار مرلف های نیروی انسااانی؛ م امی یربب نسا ب رفع مشااکالت ای ارزه با انااتفامه از
ظرفی لییی مانشیاهها و هییرایی مظان بی مقیری مالو مشرر ا قا نیایظقا
 -9مر سصار مرلف های تم یرات؛ ناازماوهای منا انقر مار مر مقیری باراو مشرر نس ب رفع
می رم تم یرات و امکانات پیشرفت مررم نیاز فرمانقهی و مظترل با مشارم نازماوهای هیسر و هیکار و
انتفامه از ظرفی های برمی و ماسیی مشرر ا قا نیایظقا
 -1ناازماوهای پی سفت مر سصر مرلف های ارت اطات؛ از ظرفی

لییی مانشیاهها برای پژوه های

مرت ب با فرمانقهی و مظترل انتفامه نیایظقا
 -1ن ایتا مر سصااار

مرلف های رو ها و روی ها؛ ناااازماو پقافظق غیرلامر نسا ا

میقساههای لیییاتی ،نیستیی ،فظی ب نوا فرمانقهی و مظترل و مقیری
مرز ا قا نیایقا

ب تظریر و ارتشا

یکچاره مشرر با فرهظگ نازی و

ت یی لرامر مر ر بر نوا فرمانقهی و مظترل نازماو پقافظق غیر لامر

51

فهرست منابع:
الف  -منابع فارسی

 بظی یعشرب ،مایاق(5939ز" ،آگناهی موععیتی در عملیات مشننتره ،هشننتمیر کنفران

ملی

فرماندهی و کنترل ایران" ،ت راو

 پرمیس ،نیقرضا (5911ز "،اهمیت راهبردی سامانه فرماندهی و کنترل و تدویر راهبرد اهینه در
توسعه و کارارد فرماندهی و کنترل در نهاجا" ،مانشیاه لالی مفاع مییا

 جاجرمی ،ماظوا پیشاایاهی فرم ،زهرا و م کریی ،ام ا (5935زا "ارزیاای تهدیدات زیسننت
محیطی در امنیت ملّّی ایران" ،فصیظام راه رم ،میاره 11

 جاللی ،غالمرضاا (5935زا "چهار گفتار در ااب پدافند غیر عامل"ا ت راوا نازماو پقافظق غیرلامر
 جراهری ،لییرضاااا (5911زا "راهبرد ملی آمریکا در حفاظت از زیرسنناختها و منااع کلیدی"،
ت راو :مرنس مرزمی و تاشیشاتی لظایع مفالی
 اشیری ،لیی الیر(5911ز" ،فرماندهی و کنترل" ،مافر
 سییییمارریظی ،نایاو

جا،

(5935ز "روش های پژوهش آمیخته اا تاکید ار اومی سازی" ،ت راو،

انتشارات یامواره متابا
 ممتی ،مایقا (5911زا "نهجالبالغه"ا ت راو :مرنس فرهظیی تاشیشاتی امیرالیرمظی (عز
 رنتیی ،مایرم(5911ز" ،فرهنگ واژههای نظامی" ،هاپ مو ا

 نتاریسراه ،لیی و هیکاراو(5939ز" ،ارایه الگوی مطلوب سامانهی فرماندهی و کنترل راهبردی
اجا در افق  ،"1747مرمر مطالعات راه رمی اجا

 نالمی ،اسی 5911( ،ز" ،مدیریت راهبردی صحنه جنگ" ،ت راو ،مانشیاه لالی مفاع مییا
 نظق راه رمی نازماو پقافظق غیرلامر مشرر ،م انی و مستظقات5911،

 لصاریاونژام ،اسی ا ل قال سانی ،لییا (5911زا "تهدید در نظریههای امنیت"ا فصیظام مطالعات
مفالی انتراتژی  ،میاره 51
 انرو انانی :بظق  55از الر ، 9الر 3و الر 511
 رائتی ،ماس ا (5911زا "تفسیر نور"ا ت راو :مرمر فرهظیی مر هایی از ر و

 مامراو ،اس ا اسیظی امیظی ،اس ا (5935زا "کارارد پدافند غیرعامل در ارنامه ریزی شهری و
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 مایقینیا ،رضاا (5935زا"بسیج منااع در پدافند غیرعامل"ا مانشیاه لالی مفاع میّّی

5931  زمستاو،11  میاره، نال مانرمهو-

-
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