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چکيده
این مطالعه با هدف بررسی اهمیت فعالیتهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصااد ماااومتی در
مورد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران انجام شده است .لذا روش این پژوهش ،زمینهیابی است و جامعاه ممااری
من شامل جمعی از صاحبنظران سطوح مدیریت سازمانی و راهبردی ممااد و پتاتیبانی سا،اه ،ناجاا ،مجاا ،ساتاد کال
نیروهای مسلح و وزارت دفاع با ویژگیهای مورد نظر4میباشد که با بهارهمنادی از رارد جمعای باا رویکارد اقتصااد
مااومتی در مجموع حدود  200نفر مایباشاند .عوامال محیطای باا اساتفاده از مااتریی ماایساه زوجای ،باه تفکیا
اولویتبندی میگردند .حجم نمونه تحایق حاضر با  %5رطاا %95 ،اطمیناان و  0/08درصاد رطاای قابال تحمال در
اندازهگیری 86 ،نفر میباشد که بهمنظور دقت باالتر و حصول اطمینان بیتتر حجم نمونه تحایق  90نفر در نظار گرفتاه
می شود .در ادامه ،وضعیت موجود با وضعیت مطلوب ماایسه مایگاردد و ضامن تعیاین درصاد ت صایا امکاناات،
تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل مربوطه انجام میگردد .س،ی با استفاده از روش  TOPSISاولویتبندی راهبردهاا
صورت میگیرد و در نهایت راهبردهای مناسب پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مااومتی ارائه میگردد .ایان تحایاق،
نتان داده که با بهرهگیری از ارکان مهم سیاستهای کلی اقتصاد مااومتی میتاوان باه راهبردهاای جدیادی در پدافناد
غیرعامل در حوزه لجستیکی در برابر تهدیدات دست یافت که تا پیش از این دستیابی به منها دشوار باوده اسات و در
میندهای نزدی

میتوانند گرهگتای برری از متکالت موجود در حوزه لجستیکی پدافند غیرعامل باشند.

کليد واژهها :راهبرد ،تهدید ،پدافند غيرعامل ،لجستيک ،اقتصاد مقاومتي.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1دانتجوی دوره چهارم دکتری مدیریت مینده پژوهی دانتگاه عاالی دفااع ملای و تحایااات راهباردی و نویسانده
مسئولAmirbaba50@chmail.ir :
 .2دانش ممورته دکتری سیاست دفاعی دانتگاه عالی دفااع ملای و تحایااات راهباردی و مادرش دانتاگاه افساری و
تربیت پاسداری امام حسین (ع)
 .3مربی لجستی

دانتگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

مقدمه
برراورداری از یا

سیساتم ممااد و پتاتیبانی مناساب شاامل ممادرساانی باهموقا،،

جابه جایی نیرو و تجهیزات با سرعت و تحرک باال و استارار مناسب امکانات و تجهیزات
و نیز نگهداری و تعمیرات اقالم و تجهیزات ،همراه باا مالحظاات اقتصاادی ،مهامتارین
عامل در اجرای هر فعالیت نظامی محسوب می شود .بر هماین اسااش ،موضاوعد حاداقل
نمودن سطح مسیب پذیری در شارای دشامنی هاا و تحاریم هاا بارای واحادهای ممااد و
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پتتیبانی از دغدغه های مهم و اصلی در سیستم های نظامی محسوب میشود.
برای این منظور انجام اقادامات پدافناد غیرعامال در اماور لجساتیکی و جنا هاای
امروزی در جهت ماابله با تالیل رسارات دفاعی ،موضوعی بنیادی اسات کاه وساعت و
گستره من ،تمامی زیرسارت های کلیدی ،مراکز حیاتی ،حساش و مهم نظامی و غیرنظامی
کتور نظیر ،پاالیتگاهها ،نیروگاهها ،بنادرها ،فرودگااه هاا ،مجتما ،هاای بازرص صانعتی،
قرارگاه ها و مراکز عمده فرماندهی نظامی و هدایت و تصمیم گیری هاای سیاسای  ،مراکاز
اصلی م ابراتی و ارتباطی ،پل های راهبردی ،صنای ،نظامی ،پایگاه های هوایی ،سایت های
موشکی ،مراکز و ایستگاه های رادیو -تلویزیونی ،ا نبارهای عمده مواد غاذایی و دارویای،
مراکز جمعیتی و قرارگاه های عملیاتی ،مارهاای عماده مماادی و پتاتیبانی و غیاره را در
برمیگیرد.
تجارب حاصله از جن های گذشته به رصوص هتت سال دفااع ماادش ،جنا
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اول رلای فاارش) ،جنا

11

روزه سال  1991متاحدین علیه عراق (تحت عنوان جن
هفته ای سال  1999ناتو علیه یوگسالوی ،جن
علیه عراق و جن

اشغالگرانه سال  2003ممریکاا و انگلایی

 33روزه سال  2006میالدی رژیم صهیونیستی علیه لبنان ،مؤیاد ایان

نظر است که کتور مهاجم جهت درهم شکستن اراده ملت و تاوان سیاسای ،اقتصاادی و
نظامی کتور مورد تهاجم با ات اذ راهبرد انهدام مرکز ثال  1،توجه رود را صارف بمبااران
و انهدام مراکز حیاتی ،حساش و مهم مثل ممادگاه های عمومی مینماید.
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Center of Gravity

بررسی های انجام شده مُبین این موضوع می باشد که به علل وجود شکاف فناوری بین
تسلیحات مدرن مفندی دشمن و تسل یحات پدافند هوایی رودی ،اهداف حیاتی و حساش
موجود ،در صورت ضعف اقدامات پدافند غیرعامل به هدف های تسلیحات مفندی دشمن
تبدیل رواهد شد و باید سازوکارهای مناسبی برای ایجاد من با توجه به شرای اقتصاادی
کتور تهیه نمود.
هستند و اگر بتوان سیاست هاای اقتصااد ماااومتی را بارای من هاا اعماال نماود ،مسالما
مسیب پذیری ما را در برابر تصمیمات رصمانه دشمن کااهش رواهاد داد .هزیناه ایجااد
اقدامات پدافندی برای سازوکارهای ممادی مسئله کم هزینه ای نیسات و بارای اجارای من
بهتر است تحلیل های اقتصادی و راهکارهای عملی تهیه شاود .باه ایان دلیال اسات کاه
موضوع اقتصاد مااومتی که به معنای مااوم کردن امور اقتصادی ی
می شود در مبحث اجرای پدافند غیرعامل برای حوزه لجستی

فعالیت راص مطرح

نیز مصداق دارد .درواقا،،

اقتصاد مااومتی ،مطالعه کاربرد و نحوه ت صیا بهینه منااب ،تولیادی محادود و کمیااب
به منظور تأمین نیازهای پدافندی در حوزه لجستیکی ،است یا به عبارتی به علم ت صایا
بهینه مناب ،کمیاب برای منظوری راص گفته میشود (محتتم دولتتاهی.)1390 ،
از طرفی با در نظر گرفتن این مهم که در جن هاای میناده ،اراالل در فعالیات هاای
مراکز حیاتی و مهم در دستور کار دشمن قارار دارد ،لاذا باه روزرساانی وضاعیت مراکاز
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مالحظه می شود غالب این موارد بیان شده مرتب با تجهیزات و راهبردهای لجساتیکی

لجستیکی حائز اهمیت در جهت نیل به اصول و اهاداف پدافناد غیرعامال باا توجاه باه
رویکرد اقتصاد مااومتی ضرورت دارد.
نااط ممادی و فرمیندهای لجستیکی و تدارکاتی مثل حوزه مماد عماومی و ت صصای،
ترابری و نت1از نکات قابل توجه در شرای پدافند غیرعامل است و باید کاری کارد کاه
بتوان فرصت پتتیبانی در شرای بحرانی را به همه ساازمان هاا و منااطق ماورد نیااز داد.
امروزه جن ها با پیترفت فناوری و پیچیدگی های روز ،ماهیت پیچیده و م ربتری باه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 - 1تعمیر و نگهداری
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رود گرفته اند و اگر در حوزه لجستیکی فکری نتود ،احتمال موفایت را بسایار کمرنا
رواهد نمود و یا به عبارتی شاید بتوان گفت موفایت هر عملیاتی به سامانه های مناساب
لجستیکی من بستگی دارد .لذا بایستی اصول و مالحظات پدافناد غیرعامال مادنظر قارار
گرفته و رعایت گردد که در این مطالعه به بررسای فعالیات هاای لجساتیکی باا اصاول و
مالحظات پدافند غیرعامل پردارته شده است.
روش این پژوهش ،زمینه یابی بوده و بر این اساش در ابتدا تهدیادات نظاامی دشامن
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مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن تحلیل ویژگی های تهدید و همچناین ساایر مؤلفاه هاای
مؤثر ،نااط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهد یدها برای ایجاد من پی از تعیین عوامل محای
دارلی و رارجی و تجزیه وتحلیل من ها شناسایی و مورد ارزیابی قرار می گیرناد .عوامال
محیطی مثل تهدیدها و تحریم های اقتصادی با اساتفاده از مااتریی ماایساه زوجای ،باه
تفکی

اولویتبندی می گردند .در ادامه ،وضعیت موجاود باا وضاعیت مطلاوب ماایساه

می گردد و ضمن تعیین درصد ت صیا امکانات ،تدوین راهبردهای پدافند غیرعامال باا
سیاست های اقتصاد مااومتی مربوطه انجام می شود .سا،ی باا اساتفاده از

روش TOPSIS

اولویت بندی راهبردها صورت می گیرد و درنهایت راهبردهای مناسب پدافند غیرعامل در
حوزه لجستی

پدافندی ،مطابق با مؤلفه ها و سیاست های اقتصاد مااومتی ارائه می گاردد.

بنابراین مسئله تحایق حاضر عبارت است از :فادان راهبردهای مدون پدافند غیرعامل در
حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
الف .پيشينههاي تحقيق
ماصود از پیتینه تحا یق این است که پتتوانه و زمیناه ای را بارای پاژوهش فاراهم
مورد و پلی بین پروژه تحایااتی و وض ،فعلی باشد که بتواند شنارت بیتتری را درباره
موضوع مورد تحایق و الزامات من در مینده ،ایجااد کناد (عرفاانی راد .)12:1394،در اینجاا
سعی گردیده تا تعدادی منت ب که به لحاظ بررسی محیطی یا موضوعی باه نحاوی باا
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این تحایق ،دارای ارتباط و همبستگی بیتتری می باشند ،به عنوان پیتاینه تحایاق ارائاه
گردند:
 William G. Pagonis1 and Michael D. Krause2 (1992،6) .1در ماالاهای تحات عناوان
«لجستيک در جنگ خليج فارس» بر این نظرند که :لجستی

ناش اساسی در ایجاد ناش

فراسارتاری صحنه رزم مسیای جنوب غربی ،حفظ نیرو و موردن و بازگردانیدن نیروها از
در عملیااات طوفااان صااحرا ،هماااهنگی کاماال میااان ب ااش هااای م تلااف لجسااتیکی و
فرماندهانی بوده است که به روب ی پی برده بودند کاه لجساتی

بایاد باا مأموریات هاا و

مفاهیم عملیاتی نیروهای اعزام شده به صحنه نبرد ،کامال هم وانی داشاته باشاد .در ایان
عملیات دو نویسنده مااله به روبی نتان داده اند که چرا باید لجستی

ب ش جداییناپذیر

و مؤلفه اصلی موفایت عملیات باشد .شنارت صاحنه ر زم ،شانارت صاحنه عملیاات و
صف مرایی در مانورها از عوامل مهم لجستیکی بوده کاه در نیال باه فریاب و غاافلگیری
دشمن بسیار کارممد می باشند و لجستی

مهم ترین مؤلفه قدرت عملیاتی مینده ممریکا در

سرتاسر جهان رواهد بود .چارچوب موفایت ممیز هنر لجستیکی جن

رلی فارش از نظر

منان به قرار زیر میباشد:
نحوه چینش صحنه رزم-اهداف واقعی ج ن

بر اساش نظریاه کالوزویاتی (اهاداف

ملی و سیاسی) -شنارت عملیات-اطالعات و تو انایی شنارت واقعیات رود و دشامن-
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مبدأ تا ماصد را در موفایت جن

رلی فارش بر عهده داشته است .یکی از نکات کلیدی

فریب (گمراه نمودن دشمن و ماهور فریب دشمن نتدن).
مانور :استفاده به موق ،از نیروها ،متش ترکیبی ،نحوه حرکت و تدبیر در باهکاارگیرینیروهای احتیاط.
م تش متمرکز عملیاتی که در صحنه های هوایی و زمینی و دریاایی بتواناد دشامن راوادار به ترک حتمی صحنه رزم بنماید.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1س،هبد ارتش ممریکا و فرمانده لجستی
 .2سرهن

عملیات طوفان صحرا

پژوهتگر برجسته ارتش ممریکا و معاون طراحی لجستیکی فرماندهی لجستیکی عملیات طوفان صحرا.
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 نیروهای احتیاط عملیااتی بارای جاباهجاایی باه موقا ،و زدودن رساتگی از ساایرنیروهای متغول در صحنه رزم و تجدید قوا.
عملیات لجستیکی در چه زمانی و چگونه نیروها وارد صحنه رزم گردند و کجا و چه
وقت قدرت رزمی را متمرکز نماییم.
.2

)ME5 Calvin Seah Ser Thong1 (2014،63

در ماالهای تحت عنوان «اگرر لجسرتيک

فراموش شود ،همه نابود خواهيد شد» با بهاره گیاری از تجاارب جنا
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

ممریکا و جن های ویتنام و جن

اول جهانی و جن

لجستی  ،شاهرص اساسی نیروهای نظاامی در جنا

دارلای 1861

رلی فارش ،بر این نظر است کاه
باوده و برتاری ساامانه لجساتیکی

وابسته به شبکه وسی ،مماد ،حمل ونال و حفاظ و داشاتن تجهیازات درماانی و پزشاکی
م تلفی است و پتاتیبانی اصاولی رادمات رزمای از عوامال قااط ،در پیاروز شادن در
جن های هوایی ،دریایی و زمینی مینده میباشد.

 .3شهالیی ،ناصر ( ،)7 :1395مدل مناسب آمراد و پشرتيباني در فرمانردهي مشرتر
منطقه اي در فضاي نبرد آینده :ماابله با تهدیدات جن های متی ،نیازمند شنارت فضاای
نبرد مینده و استفاده از تمام ظرفیتهاا و مؤلفاههاای قادرت ملای مای باشاد .در چناین
شرایطی ،عملیات متترک می تواند با بهاره گیاری از کلیاه ظرفیات هاای موجاود ،باعاث
افزایش بهره وری و اثرب تی راهبردها و راهکنش ها شود .اماروزه یکای از ناااط ضاعف
حتی ارتش های بزرص جهان ،ب ش لجستی

یا مماد و پتتیبانی است؛ بهعبارت دیگر ،این

ب ش هنوز نتوانسته نسبت به سایر ب ش ها ،سرعت عمل و انعطاف پاذیری راود را بااال
برد .مسئله اصلی این پژوهش ،فادان مدل مماد و پتتیبانی در فرماندهی متترک منطاهای
در سطح کتور در فضای نبرد مینده می باشد .این تحایق از نوع کااربردی اسات کاه باه
روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد ممی ته انجام شد .جامعه مماری تحایق شامل افساران
ارشد ،صاحب نظران و استادان دانتگاه های مجا در رسته های مرتب باا ممااد و پتاتیبانی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .1پژوهتگر عالی رتبه نظامی در دانتگاه جن
م تلف علوم مهندسی و لجستیکی میباشد.

سانگاپورکه دارای تحایااات و تألیفاات بسایار معتباری در زمیناههاای

بوده و حجم نمونه  78نفر تعیین و نمونهگیری باه صاورت هدفمناد باه روش روشاهای
انجام شد و تعداد  13نفر از جامعه مم اری برای مصاحبه برگزیده شادند .ضاریب پایاایی
پرستنامه ( )0/779محاسبه گردید و پرستنامه محاقسارته پیش مزمون شد .نتای تحایق
گویای نوع مناسب ارتباط هر ی

از ابعاد مماد و پتتیبانی و فرماندهی متترک منطااهای

با یکدیگر است .به عنوان نمونه ،ربرگان مماد و پتتیبانی ب ا در نظار گارفتن فضاای نبارد
ردمات مماد ( ،) 59%نگهداری و تعمیر ( ،) 66.7%رادمات ساارتمانی و اماور کاارگری
( )%53.8به صورت فرماندهی کامل ،اما در بُعد ت لیه و بستری کارکنان ( ،)59%فرماندهی
عملیاتی میباشد.

 .4راعی ( )78 :1393الگوي بازطراحي سامانه آماد و پشتيباني در جنگ با تأکيرد برر
تداوم آماد :هدف تحایق :بررسی سامانه مماد و پتتیبانی ی

سازمان نظامی در جنا

و

ارائه الگوی بازطراحی این سامانه با تأکیاد بار تاداوم ممااد و پتاتیبانی .رویکارد غالاب
تحایق ،کیفی ،روش تحایق از نوع توصیفی و شیوه اجرای من پیمایتی و از نظار هادف
کاربردی است .حجم نمونه انت اب شده بر جامعه مماری این تحایاق منطباق باوده و باه
روش هدفمند  19نفر انت اب شده اند .در این تحایاق بارای گاردموری داده هاا از روش
اسناد و مدارک کتاب انه ای ،پرستنامه و مصاحبه سارته شده استفاده شده است .یافته های
تحایق نتان می دهند که سامانه مماد و پتتیبانی ن.م.ج.ا.ا هم به لحاظ ساارتاری هام باه

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

مینده اکثرا معتادند که «ناوع فرمانادهی» مناساب در هریا

از ابعااد تراباری (،)%66.7

لحاظ زمینه ای نیازمند بازنگری دوباره می باشاند .نتیجاه تحایاق من اسات کاه در تاداوم
ممادرسانی سامانه مماد و پتتیبانی ،با توجه به نوع و میزان دسترسی اقالم دهگاناه مماادی،
باید میزان وابستگی به مرکز کم شود تا تداوم مماد دچار ناصان نتود.
 .5رصافی ،امیررضا

()1 :1395

شناسایي و رتبه بندي ابعاد اقتصاد مقراومتي تتوليرد،

توزیع و مصرف) از منظر پدافند غيرعامل .پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطاالق
می گردد که مستلزم به کارگیری جن افزار و تسلیحات نبوده و با اجارای من مایتاوان از
وارد شدن رسارت مالی باه تجهیازات و تأسیساات حیااتی ،حسااش و مهام نظاامی و
غیرنظامی و تلفات انساانی جلاوگیری نماوده و یاا میازان رساارات و تلفاات ناشای از
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حمالت و بمباران های هوایی موشکی دشمن را باه حاداقل ممکان کااهش داد .جامعاه
مماری این تحایق ،متتکل از مدیران کل ،معااونین و متااوران مادیران کال ،سرپرساتان
حوزه ها و صاحب نظران که تعداد من بالغ بر  100نفر است ،می باشد .با توجاه باه حجام
جامعه مماری و فرمول کوکران ،حجم نمونه  100نفر برمورد شد .در ایان پاژوهش قصاد
داریم اولویت اهمیت هر ی

از مؤلفه های اقتصاد مااومتی (تولید ،توزی ،و مصرف) را از

منظر پدافند غیرعامال بررسای کنایم .سا،ی باه بررسای و رتباه بنادی هار یا

از زیار
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شارا های سه معیار فوق می پردازیم .محاسابات و عملیاات ریاضای ایان تحایاق ،باا
استفاده از نرمافزارهای  EXCELو  SPSSو  super decisionانجاام شاد .نتاای رتباهبنادی
مؤلفه ها نتان داد که عامل تولید ،مهم ترین مؤلفه اقتصاد مااومتی پدافند غیرعامال اسات.
همچنین در عامل تولید ،سرمایه گذاری در تولیاد ،در عامال توزیا ،،عادالت و در عامال
مصرف ،فرهن سازی از مهمترین مؤلفه های اقتصاد مااوم تی در پدافند غیرعامل میباشد.
ب .مباني نظري تحقيق
تعریف اصطالحات متغيرها
الف .راهبرد 1:راهبرد اساسا ی
در ی

الگو و طرح کالن برای رسیدن به ی

هادف رااص،

محی مت ا و با استفاده از ظرفیتها ،مناب ،و ابزارهای موجود و تحت تبعیت

و روشهای راص میباشد (سالمی.)18 :1385 ،
راهبرد ،مسیر فعالیت سازمان برای تحاق اهداف سازمان است .بدین معنی که پای از
تعیین اهداف ،عموما راه های متفاوتی جهت تحاق من ها متصور است و هار یا

از ایان

راه ها می تواند راهبرد سازمان باشد ،ولی فرمانده یا گروه کارشناسی برای تدوین راهبارد،
با توجه به نااط قوت و ضعف محی دارلی و با لحاظ نمودن فرصات هاا و تهدیادهای
محی رارجی ،بهترین راه را انت اب می کند و ایان راه ،راهبارد ساازمان رواهاد باود و
فعالیت متی یگان و ب ش های وظیفه ای بایستی در این راساتا باشاد .تحااق اهاداف ،باه
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Strategy

معنای دستیابی به وضعیت مطلوب است و راهبرد ،روش رسیدن از وضعیت موجود ،باه
وضعیت مطلوب میباشد (شهالئی و همکاران.)79 :1389 ،
1

ب .پدافند:

اقداماتی است که طی من با استفاده از کلیه وساایل و امکاناات موجاود از

پیتاروی و هجاوم دشاامن جلاوگیری باه عماال مماده و یاا نیروهااای تکااور او منهاادم
میگردد(رستمی.)200 :1378 ،
و یا کاهش اثرات عملیات رصمانه هوایی ،زمینی ،دریایی ،نفوذی و ررابکارانه بار روی
اهداف مورد نظر (جاللی و همکاران.)7 :1389 ،
ت .پدافند غيرعامل 3:مجم ،تت یا مصلحت نظام در راستای تدوین سیاستهاای کلای
پدافند غیرعامل کتور ،پدافند غیرعامل را این گونه تعریف نموده است :مجموعه اقدامهاای
غیرمسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش مسایبپاذیری ،تاداوم فعالیاتهاای
ضروری ،ارتاای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در ماابل تهدیدها و اقدامات نظامی
دشمن میشود (موحدینیا.)3 :1388 ،
هدف پدافند غیرعامل دفاع سرزمینی ،کاهش احتمال فعالیت های مت اصمانه و همچنین
به حداقل رساندن رسارت ناشی از این فعالیتهاست .پدافندهای غیرعامال شاامل نیاروی
حمایتی و همچنین فعالیتهای کاهشدهنده رطر علیه تأسیسات نظامی و پادگانی حسااش
هستند .با این هدف که کارایی نتانه روی دشامن کااهش یاباد .ایان پدافنادها معماوال در

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

پ .پدافند عامل 2:عبارت است از به کارگیری مستایم جن افزار ،به منظور رنثی نماودن

نیروهای دفاعی توساعه یافتاه و باه اجارا درمای میناد .تمهیادات پدافناد غیرعامال شاامل
فعالیت های حمایتی گزینششده ،فریب ،جابه جایی ،پراکندگی ،تفرق ،سیستمهای مااومساز
و مرایاش حماایتی ،اعااالم رطار و نظااارت اساتراتژی

و تااکتیکی و امنیاات عملیااتهااا

میشود).(Homeland Deffense,2007, 3-27
با توجه به تعریف پدافند غیرعامل و با نتیجه گیاری انجاام شاده در جلساات ربرگای
حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی ،ارائه هرگونه راهبرد در حوزه پدافند غیرعامل
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Defense
2
. Active Defense
3
. Passive Defense.
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در هر سازما نی بایستی در چارچوب پن مؤلفه زیر باشد که در این تحایق تحات عناوان
مؤلفه های اهداف پدافند غیرعامل نامیده میشوند:
 .1افزایش بازدارندگی.
 .2کاهش مسیبپذیری.
 .3تداوم فعالیتهای ضروری.
 .4ارتااء پایداری ملی.
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 .5تسهیل مدیریت بحران.
الزم به ذکر است در تحایق حاض ر با توجه به ادبیات تحایق و مناب ،رسامی موجاود
در سازمان پدافند غیرعامل؛ به فرارور نیازهای تحایق ،پدافند غیرعامال در  16اصال باه
ترتیب زیر تحت عنوان اصول پدافند غیرعامل ارائه میگردد (اسکندری:)36 -41 :1389 ،
 .1انت اب عرصه های ایمن در جغرافیای کتور
 .2تعیین مای اش بهینه استارار جمعیت و فعالیت در فضا
 .3پراکندگی در توزی ،عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا
 .4انت اب مایاش بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه
 .5کوچ سازی و ارزان سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل
 .6موازیسازی سامانه های پتتیبانی وابسته
 .7مااوم سازی ،استحکامات و ایمنسازی سازههای حیاتی
 .8مکان یابی استارار عملکردها
 .9مدیریت بحران دفاعی در صحنهها
 .10استتار و نامرئیسازی
 .11کور کردن سیستم اطالعاتی دشمن
 .12ارتفاء با استفاده از عوارض طبیعی
 .13پوشش در همه زمینهها
 .14فریب ،ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات
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 .15حفاظت اطالعات سیستم های حیاتی و مهم

 .16تولید فضاها و عملکردهای دومنظوره
توضیح اینکه مجموع مؤلفه های پدافند غیرعامال و اصاول پدافناد غیرعامال در ایان
تحایق را تحت عنوان مالحظات پدافند غیرعامل نامیدهایم.
ث .تهديد 1:صرف نظار از معاانی لغاوی و لفظای  ،تهدیاد در ادبیاات امنیتای و نظاامی،
تعاریف و توصیف های گوناگونی به رود گرفته است .در ی

نگااه کلای باه تعریاف و

متاهده نمود .در ی

رویکرد تأکید بیتتری بر عامل و شرای عینی واقعای وجاود دارد.

رویکاارد اول طیااف واقاا،گرایااان2اثباااتگاارا3را در برماای گیاارد و نظریااات انتاااادی4و
فرااثبات گرایانه  5،رویکرد دوم را طرح مای کنناد (تریاف و دیگاران .)198 -196 :1383 ،در نگااه
اول ،تهدید ،عاملی عینی و رارجی است که مناف ،،ارزش ها و اهاداف ماورد نظار را باه
م اطره می اندازد ،درحالی که در نگاه دوم درواق ،تهدید ،همان درک بازیگران از شارای
راص موجود می باشد .این درک لزوما با واقعیت تطبیق نمیکند.
ج .راهبردهای تهديد (نظريهه وارد

جنا

 :)6فرماندهان عملیاتی ممریکاا و متحادین ،باا تجرباه

 43روزه رلاای فااارش  1991و مناقتااه کااوزوو  1991و جن ا

 2003ممریکااا و

انگلیی علیه عراق ،از تئوری راهبردی موسوم به « تئاوری پان حلااه راهباردی واردن»،
استفاده می کنند (مطالعه گروهی دانتجویان دوره چهاردهم . )46 :1387 ،پن حلاه اساتراتژی

واردن

7

مراکز ثال مرکزی هستند که در مجموع محاور و منتاأ تماامی تحرکاات ،فعالیات هاا و

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

تحلیل هایی که از تهدید صورت گرفته ،می تاوان دو رویکارد متفااوت در ایان زمیناه را

قدرت کتور مورد تهاجم مای باشاند ،طرفاداران ایان اساتراتژی کاه متاهورترین من هاا
سرهن

جان واردن می باشد ،معتادند که مهم ترین وظیفه در طارح ریازی یا

عملیاات

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

(سرهن
 .7پن حلاه استراتژی

1
. Threat
2
. Realists
3
. Positivist
4
. Critical
5
. Post Positivism
بازنتسته ارتش ممریکا)3. JJJJ JJJJJJ-

واردن عبارتاند از :رهبری ملی ،محصاوالت کلیادی ،زیرساارتهاای حمالوناال ،جمعیات

مردمی و اراده ملی ،نیروهای عملیاتی.
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تهاجمی ،شناسایی مرکز ثال کتوری مورد تهاجم می باشد و چنانچه این مرکاز باا دقات
الزم مورد شناسنایی و هدف قرار گیرد ،کتو ر مورد تهاجم در اولین روزهای جن

طعم

شکست را چتیده و به سرعت در کوتاه ترین مدت به دررواست های مهاجم تان در داده
و تسلیم رواهد شد )).(Anjamrooz, S B. Ghorishvandi, (2015
اصول حاکم بر سامانه لجستی  :اصول حاکم بر سامانه لجستی

در هتات اصال باه

شرح زیر بیان شده است (باقری 150 :1387 ،و .)151
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

اصل اول  -پ تتیبانی یکی از وظایف و مسئولیت های فرماندهی است.
اصل دوم – راهکنش و لجستی  ،تفکی ناپذیرند.
اصل سوم -صرفه جویی در مناب.،
اصل چهارم -ر سانیدن مماد از مناطق عاب به جلو.
اصل پنجم – کفایت لجستی .
اصل شتم -معاف نمودن یگانه ای رزمی و پتتیبانی رزمی از انجام کارهای لجستی .
اصل هفتم -سادگی و مداومت طرح های لجستی .
اصل هتتم -رعایت انعطاف در طرح های لجستی .
چ .پشتيباني خدمات رزمي 1:تعریف نظری :گونه ای از پتتیبانی ها و کم هایی کاه بارای
یگان های عملیاتی رادمات اداری و تبلیغاات ،اماور غ یرنظامیاان ،اماور ماالی ،رادمات
قضایی ،نگهداری ،ردمات بهداری ،دژبان ،جایگزینی ،ترابری و سایر ردمات لجساتیکی
دیگر فراهم میگردد (عنبرستانی.)86 :1378 ،
تعریف عملياتي پشتيباني خدمات رزمي :ساامانه پتاتیبانی رادمات رزمای شاامل
ب شهای زیر میباشد )1 :ب شهای پرسنلی )2 ،ع ملیات ارتش و مردم )3 ،لجستی .
ب ش لجستی

شامل فعالیت های مماد ،ترابری ،نگهداری و تعمیر ،بهداری ،رادمات،

امور کارگری و متفرقه می باشد .در این تحایق با توجه باه گساتردگی فعالیاتهاا ،فاا
ب ش لجستی  ،مورد تحایق و پژوهش قرار گرفته است (عنبرستانی.)1378 ،
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1. Combat Services Support(CSS).

ح .تعريف اقتصاد مقاومتي :اقتصاد مااومتی ،یا

اقتصااد پویاا ،پایش دساتانه ،مبتنای بار

ظرفیت های درونی و فرصت های بیرونی ،ماردممحاور و داناش بنیاان اسات کاه قادرت
انعطاف پذیری و پایداری داشته و نوموری و پویایی نیز از ویژگی های من می باشاد

(گاروه

مطالعاتی دانتجویان دوره چهارم میندهپژوهی داعا.)71 :1393 ،
و .ويژگيها و مؤلفههای ده گانه اقتصاد مقهاومتي :مؤلفههای ده گانه اقتصاد مااومتی توسا
می توان ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کتور و بهباود شارصاه هاای کاالن اقتصاادی
ازجمله رشد اقتصادی ،تولید ملی ،اشتغال ،تورم ،رفااه عماومی و عادالت اجتمااعی کاه
منجر به رونق اقتصادی می شود را بیان کرد که در بین این شارا هاا ،شاارا عادالت
اجتماعی که شامل مؤلفه های گسترش تأمین اجتماعی ،ماابله با رانات ،محرومیاتزدایای
و ...است ،مهم ترین شارا است؛ چراکه نظام اسالمی ،روناق اقتصاادی بادون عادالت
اجتماعی را قبول ندارد و باید با پیترفت جامعه ،وض ،طباات محروم جامعه بهبود یاباد.
دومین مؤلفه ،توانایی مااومت در برابر عوامل تهدیدزا ازجمله تحریم ها است .برای مثاال
برای پر کردن رأل مبادالت رارجی می توان با تاویت ناش بان های دولتی و عمومی که
در لیست تحریم ها نیستند و نیز با تاویت جایگااه بانا هاای رصوصای ،تحاریم هاا را
فرصتی برای رشد و توسعه در عرصه بین المللی تلای نمود .در ایان گوناه شارای بارای
ماابله با روند نزولی بورش ،نهادها ،بنیان ها و مؤسساات عماومی غیردولتای تتاویق باه

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

ماام معظم رهبری ابالغشاده اسات

(2016

 . )ghasemi & anjamrooz,بارای اولاین مؤلفاه

رر ید سهام شاوند .از طاال بارای رریادوفروش تجااری اساتفاده شاود و در دی،لماسای
اقتصادی فعال از شرکت های رصوصی دارلی و رارجی استفاده حداکثری شود .سومین
مؤلفه من استفاده بهینه از ظرفیت های دارلی شامل ظرفیت های گساترده علمای ،انساانی،
طبیعی ،مالی ،جغرافیایی و اقلیمی است که به این معنا نیست کاه از امکاناات کتاورهای
دیگر استفاده نتود و تنها از ظرفیت های دارلی استفاده شود بلکه با اتکا به ظرفیت هاای
دارلی می توان با استفاده از امکانات کتورهای دیگر ،ظرفیت های دارلای را ارتاااء داد.
برای مثال نیروهای مت صا ایرانی که ماایم کتاورهای دیگار ه ساتند و نیااز مناان در
جامعه احساش می شود در دارل کتور به کار گرفته شوند .نکته قابل ذکر این اسات کاه
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پیترفته بودن ،به تنهایی نمی تواند نتان دهنده میزان استحکام ی

اقتصاد در برابر فتاارها

باشد .اقتصادهای پیترفته یا رو به پیترفت زیادی در دنیا وجود دارند که باه دلیال عماق
وابستگی به نظام اقتصادی حاکم بر دنیا ،بههای وجاه قاادر نیساتند در مناسابات جهاانی،
مواض ،سیاسی مستال و بومی از رود ارائه کنند؛ بنابراین «استاالل» ویژگی بسیار مهمای
است که در کنار توسعه یافتگی ،می تواناد قادرت مااومات یا

اقتصااد و یا

ملات را

افزایش دهد .اگر اس تاالل با قط ،یا کاهش ارتباط اقتصادی با سایر کتورها اشتباه گرفتاه
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

شود ،می تواند اثرات زیان باری را برای اقتصاد ی

ملت و درنتیجه ،اهداف سیاسی من در

پی داشته باشد .چهارمین مؤلفه من رویکرد جهاادی اسات چراکاه عملای کاردن اصاول
اقتصاد مااومتی باا حرکتای مهساته امکاانپاذیر نیسات و باه یا

اراده راسام ،همات،

برنامه ریزی ،حرکت علمی و مدیریت جهادی نیازمند است.
پنجمین مؤلفه من مردمی بودن اقتصاد است ،برای بااال باردن متاارکت مردمای بایاد
زیرسارت هایی فراهم شود تا مردم برای فعالیت اقتصادی انگیزه الزم را داشته باشند کاه
همه مردم رودشان را مول د در اقتصاد و شاری

در پیتارفت کتاور بدانناد؛ چراکاه باا

استفاده از نیروهای مردمی اعم از فعاالن اقتصادی ،کارمفرینان ،مبتکران و صاحبان سرمایه
می توان اقتصاد را به صورت بهینه پ یش برد و در این زمیناه دولات نااش عمادهای را در
راستای ایجاد زیرسارت برای فعالیت گروههای مذکور بر عهده دارد.
مؤلفه شتم تاأمین امنیات غاذا و دارو و رودکفاایی و اعماال سیاسات هاایی بارای
رودکفایی در این زمینه است .چراکه وجود امنیت برای نیازهای اساسی افراد ،بسیاری از
دل متغولی های کارگزاران اقتصادی را کاهش می دهد و می توانند باا تماام تاوان راود از
پتانسیلها ی رود برای ارتااء وضعیت اقتصادی استفاده کنند.
هفتمین مؤلفه ،کاهش وابستگی به درممد نفتی است که اصلی ترین مؤلفه در این زمینه
است؛ چراکه وابستگی اقتصاد به درممدهای نفتی ،نرخ ارز را تحت تأثیر قرار مای دهاد و
افزایش نرخ واقعی ارز به عنوان یکی از نتانه های بیماری هلندی اسات و رقاباتپاذیری
تولیدات دارلی قابل صادرات را کاهش می دهد .در واقعه باروز بیمااری هلنادی ،تغییار
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قیمت عوامل تولید ،تغییر ترکیب عوامل تولید که بین ب ش هاای اقتصاادی تاسایم شاده

است ،افزایش واردات و کاهش بهره وری به علت دلگرم بودن باه منااب ،نفتای را در پای
رواه د داشت و برای رروج از اقتصااد نفتای و پیتاگیری از بیمااری هلنادی مایتاوان
درممدهای نفتی را از بودجه جدا کرد و تنها من را صرف سرمایه گذاری در جهت افزایش
رفاه اجتماعی کرد .از واردات بی رویه و غیرقانونی جلوگیری به عمل مورد و انگیزههایی
برای حمایت از ب ش تولید دارلی ایجاد کرد و به جای منکه دولت م ارجش را از کانال
صورتی که دالرهای نفتی را بین همه افراد تاسیم کند و از منها مالیات بگیرد.
هتتمین مؤلفه اصالح الگوی مصرف از قبیل اصالح الگوی مصارف انارژی ،اصاالح
الگوی مصرف مناب ،در تولید و غیره است که منظاور سا ت گیاری و زنادگی ریاضاتی
نیست بلکه هدف مصرف بر اساش الگویی عاقالنه ،مدبرانه و صحیح است.
نهمین مؤلفه ،فسادستیزی است که الزمه فعالیت های سالم اقتصاادی ،وجاود امنیات
اقتصادی است که این مهم از طریق بر رورد جدی با مفسدان اقتصادی امکان پذیر اسات؛
چراکه فساد اقتصادی منجر به دزدیده شدن سرمایه عمومی توس افاراد فاساد ،انحاراف
سرمایه گذاری های عمومی به سمت پروژه هایی که امکان فساد در من ها نیز بیتتر است و
یا بدون اینکه بررسی شود که میا اجرای این پروژه ضرورتی دارد یا نه ،می شاود و تماام
این موارد کاهش رفاه اجتماعی را در پی رواهند داشت و به ضرر تمامی طباات جامعاه
است.

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

نفت تأمین کند من را به صورت مدیریت شده از طریق اصالح نظام مالیاتی تأمین کناد ،باه

مررین مؤلفه مرتب را دانش محوری بودن اقتصاد ،می تاوان عناوان کارد کاه اقتصااد
دانش بنیان از مهم ترین زیرسارت های اقتصادی هر کتوری است و اگر این موضوع مهم
مورد توجه جدی قرار بگیرد قطعا چرره علم تا ثروت کامل می گردد .اقتصاد دانش بنیان،
نظام اقتصادی است که در من تولید و کاربرد دانش ،علت اصالی ایجااد ثاروت اسات و
کارایی چنین نظامی نیازمند به تعریف ساازوکارها و شانارت عوامال ماؤثر بار تولیاد و
استفاده از دانش است که ارتباط ب ین این عوامل با یکدیگر زمینه را بارای عملکارد ساایر
ب ش های اقتصاد فراهم رواهد کرد .دانش به عنوان یکی از نیروهاای ماؤثر در تحاوالت
اقتصادی و اجتماعی است و ی

کاالی عمومی محساوب مای شاود کاه باررالف ساایر
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کاالهای فیزیکی با استفاده از من از کمیتش ،کم نمیشود و میتاوان بارهاا از من اساتفاده
نمود .اقتصاد دانش بنیان بر ناش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصاادی تأکیاد دارد،
بنابراین اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مبنای من تولید ،توزیا ،و مصارف داناش و
اطالعات است .بسیاری از اقتصاددانان معتادند ناش دانش و فناوری از حجم سارمایه و
اندازه بازار در توسعه اقتصادی مؤثرتر است .کاربردی کردن دانش و اساتفاده ماؤثر از من
در گسترش ظرفیت ها و ارتااء درجه بهره بردا ری از مناب ،تحاق ی

اقتصاد دانش بنیان را

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

ممکن می سازد .اقتصاد دانش بنیان با توجاه باه ویژگای داناش ،باعاث فراوانای و روناق
اقتصااادی ماای شااود؛ زیاارا بااررالف بساایاری از مناااب ،کااه هنگااام مصاارف مسااتهل

و

پایان پذیرند ،اطالعات و داناش باا مصارف بیتاتر رشاد مای کناد .در واقعاه در اقتصااد
دانش بنیان ،دانش به کاال تبدیل می شود و به فروش میرسد.
روششناسي تحقيق
نوع تحقيق
با توجه به اینکه برنامه ریزی در جهت ارتااء پدافند غیرعامل فعالیات هاای لجساتیکی
در برابر تهدیدات از نتای این تحایق می باشد ،بنابراین نوع تحایاق حاضار توساعهای -
کاربردی میباشد.
روش و قلمرو تحقيق
در این پژوهش ی

موضوع راص که نتای من قابل تعمیم و توسعه به ساایر ماوارد

نمی باشد مورد بررسی قرار می گیرد ،لذا روش این تحایق از نوع زمینهیابی1میباشد.
قلمرو موضوعی این تحایق پدافند غیرعامل در حوزه فعالیت های لجستیکی در برابار
تهدیدات است .همچنین کتور جمهوری اسالمی ایاران و صاحنه هاای جنا
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نیروهاای
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1. Survey Research

مسلح جمهوری اسالمی ایران قلمرو مکانی این پژوهش و قلمرو زمانی تحایق ی

دوره

میان مدت (سه تا پن ساله) میباشد.
روش و ابزار گردآوري اطالعات
در این پژوهش برای جم ،موری اطالعات با توجه به ویژگی های موضاوع از تکنیا
رجوع به اسناد ،مدارک ،مطالعات کتاب انه ای و همچنین از روش میدانی نیز با استفاده از

روش تحليل دادهها
تجزیه وتحلیل داده های این مطالعه در دو ب اش جداگاناه انجاام شاده اسات .بارای
شنارت عوامل محیطی با استفاده از بررسی داده های جم،موری شده از طریق پرسشناماه
از روش های مماری مرسوم؛ مانند مزمون تی استیودنت استفاده می شود .همچناین در ایان
ب ش برای تحلیل مماری از نرم افزار  SPSSاستفاده شاده اسات .بعاد از متا ا شادن
عوامل محیطی و درصد ت صیا امکانات در ب ش دوم از فرمیند تدوین راهبرد دانتگاه
دفاع ملی برای ارائه راهبردهای اجرایی استفاده میشود.
جامعه آماري
با توجه به ماهیت پژوهش ،جامعه مماری شامل کلیه صاحب نظاران ساطوح مادیریت

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

توزی ،پرستنامهی محاق سارته استفاده شده است.

سازمانی و راهباردی سا،اه ،مجاا ،ناجاا ،ساتاد کال نیروهاای مسالح و وزارت دفااع باا
ویژگی های مورد نظر1می باشد که با بهره مندی از ررد جمعی در مجموع حدود  200نفار
ت مین زده می شوند .کمیت جامعه مماری به ترتیبی که در جدول  1ارائه گردیاده اسات
قابل متاهده است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1ویژگی های مورد نظر :حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ،جایگااه ساازمانی  17و بااالتر در ساازمان مربوطاه،
بررورداری از مشنایی حداقل به مدت پن سال با مبحث پدافند غیرعامل ،داشاتن حاداقل دو ساال مشانایی باا حاوزه
فعالیتهای لجستیکی ،دارای حداقل دو سال تجربه حضور در عرصه دفاع مادش.
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جدول  -1کميت جامعه آماري

30

200

نمونه آماري :در این مطالعه از فرمول کوکران 1برای دستیابی به حجم نموناه اساتفاده
می شود .بر اساش فرمول کوکران ،به منظور تجزیه وتحلیال داده هاا ،حجام نموناه تحایاق
حاضر با  %5رطا %95 ،اطمینان و  0/08درصد رطای قابل تحمل در اندازهگیری 86 ،نفر
می باشد که به منظور دقت باالتر و حصول اطمینان بیتتر ،حجم نمونه تحایاق  90نفار در
نظر گرفته می شود که کمیت نمونه مماری من بر اساش جدول  2میباشد.
جدول  -2کميت نمونه آماري

مسلح

ستاد کل نيروهای

ناجا

غيرعامل

سازما پدافند

فنو فارابي

دانشگاه علوم و

ملي

دانشگاه عالي دفاع

آجا

مالک اشتر

دانشگاه صنعتي

انقالب اسالمي

مجموع

سپاه پاسدارا

تعداد نفرات

9

12

6

6

8

6

5

23

خاتم االنبياء (ص)

گروهها

قرارگاه
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ستاد کل نيروهای مسلح

ناجا

سازما پدافند غيرعامل

فارابي

دانشگاه علوم و فنو

دانشگاه عالي دفاع ملي

آجا

اشتر

اسالمي

دانشگاه صنعتي مالک

سپاه پاسدارا

مجموع

انقالب

تعداد نفرات

خاتم االنبياء (ص)

20

25

15

15

20

15

10

50

قرارگاه

گروهها

15

90

در مرحله بعدی جهت تدوین راهبرد ،نمونه مماری دومای انت ااب مای شاود ،بادین
ترتیب که از ربرگان نمونه اولیه با ویژگی های رِبرگای (داشاتن داناش کاافی در زمیناه
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Cochran

تدوین راهبرد و مشنایی با راهبردها و رهنامه هاای دفااع هماه جانباه) باه تعاداد  30نفار
بهصو رت هدفمند انت اب میگردند.
فرآیند اجراي تحقيق
این پژوهش از نوع توسعهای  -کاربردی می باشاد و محااق بارای انجاام من بایساتی
اطالعات مورد نیاز را به صورت میدانی جم ،موری کند .برای این منظاور پای از مطالعاه
سارت ابزار برای گردموری اطالعات در حوزه پدافند غیرعامل گردید.
پی از سارت ابزار؛ یعنی پرستنامه که مؤلفه های من از پیش مفهوم ساازی شادهاناد،
به طور مزمایتی از  10نفر نظررواهی مای گاردد و روایای من حاصال مای شاود و بارای
سنجش پایایی پرستنامه از ملفای کرونباخ استفاده میشود.
در مرحله بعدی پرستنامه به تعداد  90عدد تکثیر و در بین عناصر نمونه ممااری اول
توزی ،میشود.
پرستنامه به صورت انفرادی و بدون نام اجرا می شود .پی از جم ،موری پرستنامه هاا
از  90نفر ،داده های حاصله به صورت مااتریی بار روی کاغاذ ثبات شاده و سا،ی وارد
نرم افزار تحلیل مماری می شوند و با استفاده از مماره های توصیفی و استنباطی مورد تحلیل
قرار میگیرند.
برای تدوین راهبرد ،هر ی

از مؤلفه ها به نمونه مماری دوم ( 30نفر) ارائه میشاود و

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

کافی و الزم در رصوص ادبیات پژوهش و متناسب با روش تحایق حاضر ،مباادرت باه

نظرات من ها بر اساش مدل ماتریی قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید برای تادوین راهبارد،
مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای مناسب پدافند غیرعامل تدوین می شاود .درنهایات
بروندادهای مورد نظر در ادامه و در مبحث تحلیل داده ها مورد بررسی و درنهایت ماورد
نتیجه گیری قرار میگیرند.
فرآيند تدوين راهبرد
تدوین راهبرد های پدافند غیرعامل با رویکردهای اقتصاد مااومتی در حوزه لجستیکی
با الگو گرفتن از فرمیند تدوین راهبرد دانتگاه عالی دفااع ملیای کاه یا

روش دقیاق و
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کارممد جهت تدوین راهبرد می باشد ،صورت پذیرفته است :که این فرمیند به شارح زیار
میباشد:
 .1احصاء عوامل مؤثر بر سامانه لجستیکی.
 .2غربالگری عوامل تأثیرگذار ب ا دو رویکرد فضای جن
 .3تفکی

و اصول پدافند غیرعامل.

محیطی عوامل (تعیین نااط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید).

 .4تتکیل ماتریی ماایسه زوجی.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

 .5تتکیل ماتریی م تصات دکارتی.
 .6ارائه راهبردهاای رارد (ترکیاب عوامال در هار منطااه  ،WT ،WO ،ST ،SOدر
تدوین راهبردها).
 .7ارائه راهبردهای ترکیبی.
 .8تعیین مطلوبیت راهبردها.
يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
در این ب ش با استفاده از ابزار های پژوهش عملیاتی و ریاضی با روشی نوین ،ضمن
تدوین و اولویت بندی راهبرد ها ،مطلوبیت من ها نیز تعیین می گاردد .ابتادا باا اساتفاده از
ماتریی های ماایسه زوجی ،وزن عوامل محی دارلی و عوامل محی رارجی باه دسات
ممده ،س،ی با استفاده از ضریب اهمیت هر عامل و وزن من ،ماتریی های ارزیابی عوامال
دارلی و رارجی تهیه شده و با استفاده از جما ،جباری نتاای نهاایی ایان مااترییهاا،
موقعیت وض ،موجاود روی محاور هاای محای دارلای و راارجی (صافحه م تصاات
دکارتی ) تعیین گردید .پی از من ،زاویه اراتالف بُاردار وضا ،موجاود باا بُاردار وضا،
مطلوب ( ) مت ا شده و با توجه به این زاویه ،درصد ت صیا امکانات بارای رفا،
تهدید ها ،به کارگیری فرصت ها ،رف ،ضعف ها و ارتااء قوت های موجاود تعیاین شاد .در
ادامه بر اساش زاویه ( )و با توجه به جدول  SWOTو با نگاه به هدف و ادبیات تحایق
و درصد ت صیا امکانات پی از تالقی عوامل ،راهبرد های اولیه تدوین شده و پای از
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من برای تدوین راهبرد های ترکیبی در قالب ماتریی های بهبود یافته  ،SWOTباا تالقای و

ترکیب راهبرد های ررد به تدوین راهبرد های ترکیبی پردارته شد .درنهایت بارای تعیاین
مطلوبیت راهبرد های ترکیبی و اولویتبندی من ها ،با استفاده از مااتریی مبتنای بار روش
 TOPSISو با توجه به درصد ت صیا امکانات نسبت به تعیین مطلوبیت راهبردها اقادام
شده است ،س،ی در قالب جدولی مجزا ،تلفیق راهبردهای ترکیبید اولویت بنادیشاده باا
مؤلفه ها و اصول پدافند غیرعامل ،مطابق با مؤلفه ها یا سیاست های اقتصاد ماااومتی ارائاه
روشهااای اولویاات بناادی :در روش اولویاات بناادی از روش تحلیاال عملکاارد ()IPA1
استفاده گردیده که در من از ربرگان مورد نظر ،رواسته شده بود میازان اهمیات و میازان
عمل کرد پدافند غیرعامال باا رویکارد اقتصااد ماااومتی در حاوزه ممااد ت صصای را در
وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب مینده ن.م.ج.ا.ا بیان نمایند که نتای من به طور رالصاه
در نمودار  1مورده شده است.

اولویت سوم و چهارم:

فرصت

اولویت یکم و پنجم:

( 5و )5

( 0.463و )-0.851
قوت

ضعف

بردار وضع موجود

بردار وضع مطلوب

اولویت دوم و شتم و هفتم:

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

میگردد.

تهديد

اولویت هتتم و نهم:

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Important Performance Analysis.
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نمودار  -1وضعيت عملکر د و اهميت پدافند غيرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتي در حوزه آماد
تخصصي

درنتيجه راهبردهاي تدوین شده در حوزه آماد تخصصي راهبرردي بره شرری زیرر
مي باشد :نمونه هایی از حوزه مماد؛ مانند استانداردسازی ،تأمین ،توزی ،،تغذیاه ،انبارهاا و
ذریره سازی و مهمات بوده و باید راهبردهایی مناسبی را مطابق با سیاسات هاای اقتصااد
مااومتی انجام داد .مثال انبارهایی را ایجاد کنی م که مااومت در برابر فساادپذیری اقاالم را
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

ایجاد نماید و این کار مصداقی از مااوم کاردن تجهیازات مطاابق باا مؤلفاه دوم اقتصااد
مااومتی می باشد .همچنین در این زمینه مطابق با مؤلفه یا سیاست چهارم اقتصاد مااومتی
باید به صورت جهادی در مینده ای نزدی

تدابیر راهبردی را به کار گرفات تاا تجهیازات

م تلف در ماابل عوامل تهدیدزا مثل بیوتروریسم ،ارتالالت جوی ،موجهی الکترونیکای
و ...مااوم سازی شوند .در زمینه تهیه یا تأمین اقالم و تجهیزات مطاابق باا اصال شتام و
هفتم اقتصاد مااومتی که اصل روداتکایی و کاهش وابساتگی اسات مایتاوان در جهات
اقدامات مؤثری مثل تولید قطعات یاا ماواد راوراکی یاا سفارشای ساازی تجهیازات باه
شرکت های دارلی اقدام نمود.
تدوين راهبردهای ترکيبي
پی از مت ا شدن راهبرد های رُرد (راه بردهای اولیه) ،ماتریی  SWOTبهبودیافتاه
تتکیل می گردد .با توجه به تلفیق نتای حاصله با رویکارد پدافناد غیار عامال و اقتصااد
مااومتی به تدوین راهبرد های ترکیبی می پردازیم .همچنین با تتکیل جلسات رِبرگای در
حضور صاحب نظران و رِبرگان در زمینه سامانه های لجستی  ،این نتای به بحث گذاشته
شده و غربالگری های الزم انجام گردید که راهبرد های به دسات مماده در نماودار  2ارائاه
میگردد.
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فرصت

اولویت هفتم
(4
و)4

اولویت سوم



ت 0.173و )-0851

قوت

بردار وضع موجود

بردار وضع مطلوب

اولویت یکم و ششم

تهدید

اولویت دوم و چهارم و پنجم

نمودار  -2وضعيت عملکر د و اهميت پدافند غيرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتي در حوزه ترابري

راهبردهاي تدوین شده در حروزه ترابرري :بارای ایان راهبارد مماادی مای تاوان از
مؤلفه های هتتم برای کاهش مصرف انرژی و سورت ،اصالح الگوی مصارف در زمیناه
ماشین مالت م تلف و مؤلف ه سوم برای اساتفاده مفیاد و ماؤثرتر از سارمایههاای انساانی

1

قسمت ترابری در امور غیر مأموریتی افراد ترابری( ،ماثال زماانی کاه رانناده از سارویی

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

ضعف

برگتته و در حالت مماده به فرمان مأموریت لحظهای  2،در اتاق استراحتش نتساته اسات،
در سایر امور غیر مأموریتی از وجود منان استفا ده نمود) .همچنین با ترکیب مؤلفه چهاارم
سیاست های کلی اقتصاد مااومتی می توان رویکردی جهادی ،عملی کردن اصول اقتصادی
با حرکتی جهادگونه و برنامه ریزی صحیح همه جانبه ،اولویت های زیر را مدنظر قرار داد:

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Human Capitals.
2. Stand By.
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اولویت یکم ،با توجه به مؤلفه های کاهش مسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری،تسهیل مدیریت بحران و اصل کوچ سازی پدافند غیرعامل :مساتال و رودکاافی شادن
سامانه های لجستیکی به منظور تسهیل در دریافت و توزی ،اقالم مماادی بارای تساری ،در
امور ممادرسانی یگان های چاب
-

عملیاتی در جن .

اولویت دوم ،با توجه به مؤلفه های افزایش بازدارندگی ،کاهش مسیب پذیری ،تاداوم
فعالیت های ضروری ،تسهیل مدیریت بحران و اصل مکان یابی پدافند غیرعامل :زیرا

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

اصول پدافند غیرعامل ،معموال به روبی رعایت نمی شده است .مکاان یاابی و ایجااد
ممادگاه در محورهای مهم عملیاتی به منظور کاهش زمان و هزینه در انجام عملیاات
در جه ت پتتیبانی سری ،اقالم ممادی در این مناطق با توجاه باه محورهاای جدیاد
تهدید و ملحوظ نمودن اصول ممایش نظامی و پدافند غیرعامل.
-

اولویت سوم ،با توجه به مؤلفه های کاهش مسیب پذیری ،تداوم فعالیت های ضروری
و اصل مااوم سازی پدافند غیرعامل :ایجاد سازه هاای امان در ممادگااههاا باهمنظاور
برقراری ایمنی اقالم ممادی با رعایات مالحظاات پدافناد غیرعامال جهات کااهش
مسیبپذیری ها و استمرار ممادرسانی در جن .

-

اولویت چهارم ،با توجه به مؤلفه هاای کااهش مسایب پاذیری ،تاداوم فعالیات هاای
ضروری و اصل پراکندگی و تفرقه پدافند غیرعامال :ایجااد ناااط ممااد و پتاتیبانی
غیرمتمرکز ،کوچ

و انعطاف پذیر جهت ذریره سازی کلیه اقالم ممادی به ویژه اقالم

طباه ی  ،سه ،پن و هتت در نزدیکی مناطق عملیاتی حساش باا توجاه باه اصال
پراکندگی و تفرقه ،به منظور دسترسی سری ،یگان های عملیااتی در مواقا ،بحاران و
جن .
-

اولویت پنجم ،با توجه به مؤلفه های افزایش بازدارندگی ،کاهش مسیبپذیری ،تداوم
فعالیت های ضروری و اصل فریب پدافند غیرعامل :سارت ممادگاه های فریبناده در
اقصی نااط کتور به منظور فریب دشمن ،تحمیل هزینه و اتالف زمان در شناسایی و
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انهدام ممادگاه های واقعی با مدنظر قرار دادن مالحظات پدافند غیرعامل.

-

اولویت شتم ،با توجه به مؤلفاه هاای کااهش مسایب پاذیری ،تاداوم فعالیات هاای
ضروری ،تسهیل مدیریت بحران ،ارتااء پایداری ملی و اصل ماوازی ساازی پدافناد
غیرعامل :طرح ریزی و به کارگیری سامانه های غیرنظامی ممادی بومی ،متابه ساامانه
ممادی نظامی برای استفاده در مواق ،نیاز و بحران جهت کم

به ساامانه لجساتیکی

از طریق شناسایی و مموزش نیروی انسانی مت صا غیرنظاامی و عااد قارارداد باا
-

اولویت هفتم ،با توجه به مؤلفههای کاهش مسیبپذیری ،تداوم فعالیتهاای ضاروری و
اصل حفاظت پدافند غیرعامل :ایجاد سامانه رایانهای در رصوص نیازسنجی ،ممادیاابی و
ممادرسانی بهمنظور تسهیل در عملیاات مماادی و نیاز ایمانساازی من ساامانه در برابار
حمالت سایبری ،بهمنظور حفاظت از اطالعات موجود با استفاده از فنون نوین.

-

اولویت هتتم ،با توجه به مؤلفاه هاای کااهش مسایب پاذیری ،تاداوم فعالیاتهاای
ضر وری ،افزایش بازدارندگی و اصل موان ،پدافند غیرعامل :استفاده از موان ،طبیعی
و مصنوعی موجود و ایجاد موان ،مصنوعی جدید در اطاراف ممادگااه هاا باهمنظاور
متوقف کردن ،کُند یا کانالیزه کردن حماالت هاوایی ،زمینای و موشاکی دشامن از
طریق روش هایی؛ مانند کابل کتی در چندین ناطاه دارال دره هاا ،نصاب دکال در
فواصل مناسب از تأسیساات و کابال کتای باین من هاا ،هاوا کاردن باالن ،کتایدن
سیم راردار ،مین گذاری و تله گذاری و ایجاد کانال های عاری

باهمنظاور برقاراری

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

شرکت های مرتب غیرنظامی بومی.

تأمین فیزیکی ممادگاه های م تلف در جن .
راهبردهاي تدوین شده در حوزه تنگهداري و تعميرات) نت :با ترکیب مؤلفاه ساوم
شامل استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و اقلیمی و سرمایه انسانی و مؤلفه چهارم؛ شامل
نوسازی تجهیزات ،جهادی رفتار کردن ،مااوم کردن قطعات و تجهیزات م تلف در برابار
ررابی ها و مؤلفه دهم؛ شامل نگرش سیستمی در نت مثل تهیه قطعات ،تعمیر تجهیازات،
سرویی های بعد از ررید و  ...می باشد که راهبرد های به دسات مماده در نماودار  3ارائاه
میگردد.
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فرصت

اولویت یکم:

( 3و )3

اولویت دوم و چهارم:



( 0.363و )-0.751
قوت

ضعف
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بردار وضع موجود

بردار وضع مطلوب

تهدید

اولویت سوم:

نمودار  -3و ضعيت عملکرد و اهميت پدافند غيرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتي در حوزه نت

راهبردهاي تدوین شده در حروزه نگهرداري و تعميرر برا توجره بره م لفره هراي
سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي عبارتاند از:
اولویت یکم ،با توجه به مؤلفه های افزایش بازدارندگی ،کاهش مسیب پذیری ،تاداوم
فعالیت های ضروری ،تسهیل مدیریت بحران و اصل مکان یابی پدافند غیرعامل با رویکرد
اقتصاد مااومتی؛ شامل مکان یابی و ایجاد مراکز تعمیراتی رده پن در محال هاای مناساب
به منظور کوتااه نماودن فاصاله مراکاز تعمیراتای باا یگاان هاای عملیااتی بارای کااهش
مسیب پذیری و سرعت عمل در تعمیرات ،تدارکات و راارج نماودن وساایل غیار قابال
استفاده میباشد.
اولویت دوم ،با توجه به مؤلفه های کاهش مسیب پذیری ،تداوم فعالیت های ضاروری،
تسهیل مدیریت بحران و اصل کوچ سازی پدافند غیرعامل :افزایش سارعت و چااالکی
در انجام مراحل عملیات نگهداری و تعمیر با استفاده از اکیپ های سیار و تعمیرگااههاای
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غیرنظامی منطاه ای و نیز با بهره مندی از نیروی انساانی باومی ،قطعاات یادکی متاابه و

ابزار مالت چند منظوره سب

در جهت مماده به کاری هر چه بیتاتر رودروهاا و تجهیازات

یگان ها در شرای بحرانی و در جن

میباشد.

اولویت سوم ،با توجه به مؤلفه های افزایش بازدارندگی ،کاهش مسیب پذیری ،تاداوم
فعالیت های ضروری و اصل فریب پدافند غیرعامال :احادات تعمیرگااه هاای فریبناده باا
به کارگیری انواع رودرو ها ،ادوات و تجهیزات فرسوده یا رارج از رده باه منظاور فریاب
اولویت چهارم ،با توجه به مؤلفه های افازای ش بازدارنادگی ،کااهش مسایب پاذیری،
تداوم فعالیات هاای ضاروری ،تساهیل مادیریت بحاران ،ارتاااء پایاداری ملای و اصال
موازی سازی پدافند غیرعامل :ایجاد کاررانه های قطعه سازی و تعمیرگااه هاای زنجیارهای
توس نیروهای مسلح ،به منظور ارائه ردمات فنای باه شابکه حمال وناال راودرویی در
ب ش رصوصی ،ارگان های دولتی و مردم ،در جهت ارتااء توان یگاان هاای نگهاداری و
تعمیر در زمان صلح و نیز بهره گیری از ایان مجموعاه در مواقا ،نیااز و بحرانای جهات
پتتیبانی تعمیراتی یگان های عملیاتی در جن

میباشد.

نتيجه گيری و پيشنهاد
هدف اصلی این پژوهش ،دستیابی به راهبرده ای پدافند غیرعامل حاوزه لجساتی

در

برابر تهدیدات با رویکرد اقتصاد مااومتی است .با توجه به تجارب کسب شده محااق در

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

دشمن در شناسایی و انهدام محل واقعی تعمیرگاهها میباشد.

فرمیند انجام این تحایق و نتیجه گیری های باه دسات مماده در فرمینادهای گونااگون ایان
تحایق ،پیتنهاد های راهبردی ذیل ،با استفاده از مؤلفه های اقتصاد ماااومتی در جادول 3
ارائه میگردد:
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جدول  -3رالصه راهبردهای پیتنهادی با استفاده از مؤلفههای اقتصاد مااومتی
مأموريت های
راهبردی
لجستيکي

مأموريت اصلي

استانداردسااااازی،
تاااأمین ،توزیااا،،
حوزه مماد

تغذیااه ،انبارهااا و
ذریااااره سااااازی،
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مهمات

راهبردهای پيشنهادی
-1مااوم ساازی اقاالم د ر برابار فساادپذیری شارای محیطای و
بیولوژیکی دشمن
-2ر وداتکایی و کاهش وابستگی به بیگانگان
-3سفارشی سازی تجهیزات و انبارها مطابق با شرای م تلف
-4تتکیل جلسات رِبرگی در حضور صاحب نظران و رِبرگاان
تأمین در حوزه های مأموریتی مماد
-1ا صالح الگوی مصرف سورت در زمینه ماشینمالت
-2م ستال و رودکفا شدن سامانههای ترابری ن.م.ج.ا.ا
-3مکان یابی و ایجاد ممادگاه در محورهای مهم عملیاتی ترابری

حوزه ترابری

ترابری تجهیزات و

-4ایجاد سازه های امن در ممادگاههای ترابری

نیروی انسانی

 -5کوچ سازی و انعطااف پاذیر نماودن تجهیازات و وساایل
ترابری برای ذریرهسازی
 -6استفاده بیت ینه از موان ،طبیعی و مصانوعی موجاود و ایجااد
موان ،مصنوعی جدید در اطراف ممادگاهها
-1مکان یابی و ایجاد مراکز تعمیراتی رده پن (بازساازی کامال)
در محل های مناسب کتور

حوزه نت

نااااات اقاااااالم و

-2افزایش سرعت و چاالکی در انجام تعمیرات

تجهیزات و وسایل

-3استفاده از اکیپ های سیار و تعمیرگاه های غیرنظاامی موجاود
در مناطق م تلف کتور
 -4ایجاد کارگاههای قطعه سازی و تعمیراتی زنجیرهای در کتور

سایر پيشنهادها
 . 1تدوین رهنامه لجستیکی مینده در چارچوب رهنامه های عملیاتی ترازیابیشده.
 .2بازمهندسی سارتار ،سازمان ،ترکیب و مماایش یگاان هاای لجساتیکی در راساتای
رهنامه های عملیاتی جدید.
 .3پراکنده سازی ،کوچ ساازی ،چابا ساازی ،ایمان ساازی و باومی نماودن نظاام
لجستیکی.
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 .4روداتکایی ممادی در یگانهای رزمی بهویژه اقالم ممادی طباه ی  ،سه ،پن و هفت.
 .5ارتااء تحرک یگان ها با توزی ،ترابری های متمرکز در سطح یگان های تحت امر.

 .6پیاده سازی نظام لجستی

توزی ،شده و ممادرسانی در نااط دفاعی م تلف.

 . 7تولید و ذریره سازی ممادهای اساسی به صورت پراکناده ،ایمان و توزیا ،شاده بار
اساش ممایش دفاعی و اصول میندهنگری.
 .8ایمنسازی ذرایر م ماد مهمات ت صصی در چارچوب ممایش دفاعی.
 .9ارتاای توان بازتولید ،تعمیر و ممادهبهکار تجهیزات ،قطعات و مهمات یگانهای عملیاتی.
نااط عمده توزی ،سورت به مناطق عملیاتی و پدافندی حساش.
 .11توجه به ن بگان و استفاده از فناوری نوین در سازمان های م تلف ن.م.ج.ا.ا
 .12فرهن سازی اولویت تولید بر واردات و رریاد کااالی دارلای در ساازمانهاای
م تلف ن.م.ج.ا.ا و صادور دساتور ممناوع شادن ورود و رریاد تجهیازات م تلاف در
سازمان های م تلف ن.م.ج.ا.ا.از سوی ستاد کل ن.م.ج.ا.ا
 .13ترازیابی1نظاام هاای موفاق لجساتیکی دارلای و راارجی و باهروزرساانی هماه
سامانه های موجود لجستیکی ن.م.ج.ا.ا.
 .14با توجه به تهدیدات متنوع منطاه ای و فرامنطاه ای و اهمیت به سازایی کاه شابکه
راه ها و رطوط ریلی در ایجاد تحرک دارند ،لزوم تهیه الگو و مدلهاای مت صای بارای
سیستم های حمل ونال به نحوی که بتواند در شرای عملیاتی پاسا گوی نیازمنادی هاای
عملیاتی باشند ،ضروری می باشد .بدیهی است وسعت اراضی کتورمان و همچنین وجود
مرزهای گسترده و تنوع من ها ،ایجاب می نماید ،مطالعات دقیق و همه جانبه در هر یا

مااله پژوهتی :راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی

 . 10احدات شبکه ترابری لوله ای در زیر زمین با رعایت مالحظات پدافند غیرعامل از

از

قسمت های م تلف ما رزی و مواصاالتی باه مرکاز کتاور صاورت گرفتاه و معیارهاای
مت ا و الگوهای مناسب برای ایجاد و توسعه شبکه راه هاا و راه مهان در صاحنههاای
عملیاتی2تعیین شده و اجرایی گردد.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Benchmarking.
 . 2صحنه جن

به چند صحنه عملیات تاسیم میشود ،یعنی صحنه عملیات ،ب تی از صحنه جن

است کاه عملیاات

رزمی در من طراحی و اجرا میگردد .هر صحنه عملیات از لحاظ جغرافیایی از سایر صحنههای عملیات متمایز و مجزا

221

فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


گزیده بيانات مقام معظم رهبرري حضارت اماام رامناهای (مدظلاهالعاالی) قابال دسترسای در
سایتهای1_www.leader.ir2_ www.Khamenei.ir :



باقری ،محمدحساین ( ،)1387طریریزي راهبردي نظامي در صحنه جنگ و صحنه عمليرات،
تهران :دانتگاه عالی دفاع ملی.


فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

تریف ،تری ( ،)1383مطالعات امنيتي نوین ،ترجماه :علیرضاا طیاب و وحیاد بزرگای ،تهاران:
پژوهتکده مطالعات راهبردی ،دانتگاه عالی دفاع ملی.



رصافی ،امیررضاا ( ،)1395شناسایي و رتبهبندي ابعراد اقتصراد مقراومتي تتوليرد ،توزیرع و
مصرف) از منظر پدافند غيرعامل ،کنفرانی پدافند غیرعامال و توساعه پایادار ،تهاران :وزارت
کتور.



جاللی ،غالمرضا؛ هاشمی فتارکی ،رضا ( ،)1389پدافند غيرعامل در آیينه قوانين و مقرررات،
تهران :نتر سازمان پدافند غیرعامل کتور.




حیدری ،کیومرت ( ،)1389جنگهاي آینده ،تهران :انتتارات معاونت تربیت و مموزش نزاجا.
داوودی ،فیروز ( ،)1395اقتصاد مقاومتي از ایده تا عمل ،چاا

اول ،تهاران :انتتاارات جهااد

دانتگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.


رستمی ،محمود ( ،)1378فرهنگ واژههاي نظامي ،تهران :ستاد متترک ارتش جمهوری اسالمی
ایران.



رفتاری ،مهادی ( ،)1383اقتصاد مقاومتي ،راهبرد مقابله با جنگ اقتصادي ،چهاارمین هماایش
مدیران کانونهای مهندسین صنعتی سراسر کتور ،تهران




222

سازمان پدافند غیرعامل کتور ،)1389( ،آشنایي با اهداف و مأموریت سازمان پدافند غيرعامل
کشور ،تهران :رواب عمومی سازمان پدافند غیرعامل کتور.
سالمی ،حسین ( ،)1387مدیریت راهبردي صحنه جنگ ،تهران :دانتگاه عالی دفاع ملی.

بوده و جهت اجرا یا پتتیبانی از عملیات رزمی مورد استفاده قرار میگیرد .هر صاحنه عملیاات بار ب تای از نیاروی
دشمن متمرکز میشود (باقری.)20 :1387،



 مدل مناسب مماد و پتتیبانی در فرماندهی متترک منطاهای در فضاای،)1395 ناصر ت،شهالیی
.17  ص،3  شماره،1  دوره، فصلنامه آیندهپژوهي آجا-نبرد مینده

 رساله دکتري تبيين رویکرد تأمين اجتماعي در دولرت اسرالمي و،)1394(  بهرام،عرفانی راد



 مرکز علم و فناوری اقتصاد مااومتی دانتاکده،نقش آن در خنثيسازي تهدیدات نرم اقتصادي
.) امام حسین (ع،مدیریت و برنامهریزی راهبردی دانتگاه جام
 راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مااومتی:مااله پژوهتی

اه،ستاد متترک سا



.پاسداران اناالب اسالمی ایران

 ارائه نقشره راه پيرادهسرازي،)1394( گروه مطالعاتی دانتجویان دوره چهارم میندهپژوهی داعا



 دانتاگاه عاالی دفااع ملای و،سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسرالمي ایرران
. دانتکده مدیریت راهبردی،ا.ا.ج.م.تحایاات راهبردی ستاد کل ن












223

 اداره لجستی: تهران، فرهنگ عمومي لجستيک،)1378(  محمود،عنبرستانی





 انگليسي.ب
Anjamrooz, S B. Ghorishvandi, (2015) “ A Presentation of SBAGH Model Based
on Warden Theory in the Passive Defense Engineering of Water Supply
Facilities”,) International Journal of Review in Life Sciences),P30-38.
Dusterhoff, M. D, (2002), Breaking the logistics branch paradigm: should the
U.S. Army combine the current logistics officer branches of ordnance,
quartermaster, transpotaion, and medical service into one branch? School of
advanced military studies United States Army command and general staff college
Fort Leavenworth, Kansas.
Freeze, Rebecca M, (2008), Training and educating operational logistics
planners by LTC, School of advansed military studies United States Army
command and general staff college Fort Leavenworth, Kansas.
Ghasemi, Nematollah, Anjamrooz, Seyed Besharat, Presentation the resistance
economy model inspired by the human body and engineering model of passive
defense (SBAGH), Third Global Conference on Managmenet Economics,
Accounting and Humanities at the Beginning of Third Millennium, (10 november
2016).
Hirst, Paul, (2001), War and Power in the 21 Century, Polity Press.
Homeland Deffense, (2007), Joint Publication 3-27, p 26.
Ibrahimov, Mahir, (2011), "Socio-Cultural Lessons from Eurasia and
Afghanistan", in: Military Intelligence Professional Bulletin (MIPB), January –
March 2011 Volume 37 Number 1PB34-11-1.
Jones, Richard Wyn, (1999), Security, Strategy and critical Theory: London
mLynne Rienner publishers.
Krause, Keith, (1996), Critical Theory and Security Studies.
Lafferty M.B. and Huhn m.R, (1999), ” Gulf War Logistics Theory into
Practice”, A conference in Air Command and Staff College.
ME5 Calvin Seah Ser Thong(2014),Forget Logestics,You Lose!Pointer:Journal of

the Singapore Armed Forces,Vol40,No2.
William G. Pagonis and Michael D. Krause(1992), Operational Logistics and the
Gulf War, THE LAND WARFARE PAPERS No13,Octobre1992,The Institute of
Land Warfare(AUSA). Arlington, Virginia%

1399  بهار،38  شماره، سال دهم،فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی



224

