
 

 

 

 

 

 شناسایي زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکردمقاله پژوهشي: 

 تهدیدات ناهمطراز 
 2معتمدیانا...  عزت، 1محمد نوری

 17/17/61پذیرش مقاله:                                                                       71/77/69دریافت مقاله:

 چکیده
کشور جمهوری اسالمی ایران از موقعیت بسیار حساس و راهبرریی یر مطقهرخ وراور میانرخ بروروریار      

ارتش جمهوری اسالمی ایران پاسرداری از اسرتهالو و تمامیرت اروری و نجراو جمهروری        مأموریتاست. 

کرین تهدیردات اسرت از    اسالمی ایران است و این مهم نیازمطد آمایگی رزمی و یاشتن توان رزو برای وطثی

ابراین امری با اهمیرت اسرتب بطر    ها آناین رو شطاسایی زیر عوامل برترساز توان رزو آجا و چگونگی کاربری 

هدف اصلی این مهالخ شطاسایی زیر عوامل برتری ساز با رویکرری تهدیردات نراهمقراز اسرت.عوامل و زیرر      

چطین مشاهده اسطای، مردار  و ماراحبخ جمرع     عوامل ممکن از مطابع و تحهیهات گذشتخ یر این رابقخ و هم

 مطجور بخگری و یر مرحلخ بعد  نجران و وبرگان غرباو آوری شده است. سپس با استفایه از مااحبخ با صاحب

نامخ از نمونخ آماری کسب نجر و یر  با تطجیم پرسش ها آنبطدی و تعیین یرجخ اهمیت  استانداری سازی و یستخ

یهد کخ آجرا از   بطدی شده است. نتایج حاصلخ از این مهالخ نشان می نتیجخ زیرعوامل برترساز شطاسایی و یستخ

رزو یر موقعیت بسیارووبی قراریاری.بطابراین با تهویت و توسعخ، زیر عوامل نجر زیر عوامل برتری ساز توان 

جبرران   ووبی بخهای موجوی یر زمیطخ عوامل فیزیکی را  توان کاستی برتری ساز شطاسایی شده یراین مهالخ می

 نموی و یر مجموع توان رزو آجا را ارتهاء یای.
 

 زیرعوامل برتری ساز، نبری ناهمقراز، جطگ نامتهارنساز توان رزو ،  عوامل برتری ها: کلید واژه
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 مقدمه

ای کشور جمهروری اسرالمی ایرران     های و هستخ و نیز پیشرفت یطیرزمیزامکانات سرزمیطی، معاین 

حضرور فعراو یشرمطان پیرامرون      اکطرون  همموجب شده است تا یشمطان بخ این کشور طمع ورزند. 

هرای تلرو ولری واقعری زنردگی       کطد. جطگ از پدیده می یوچطدانمرزهای کشور اهمیت موووع را 

نماید. تحوالت جامعخ  تحمیل ارایه ووی بخ ییگران از آن استفایه می مطجور بخبشری است کخ انسان 

هرا   و رشد فزایطده فطاوری و غلبخ یائمی بخشی از جمعیت انسان الملل نیبانسانی و گسترش روابط 

هرای   ترر یر پری یرافتن توانمطردی     آوریه کخ بخش فرویسرت  بخ وجویبر بخشی ییگر، ووعیتی را 

از  یبرریار  بهرره تر جامعخ انسانی باشد و گراه برا    واص برای جلوگیری از تحمیل ارایه بخش قوی

 بخ وجروی وعف یشمن، ارایه ووی را بر وی تحمیل نماید. این ووعیت شرایط بروز جطگ ویژه را 

. یر سقح عملیراتی و تراکتیکی، تروان رزمری و یرا      اند دهینام طراز نا همآوریه است کخ آن را جطگ 

قدرت جطگیدن یک یگان نجامی عبارت است از ماحال ترکیب و تلفیق مؤثر عطاصرر فیزیکری برا    

برین این عطاصر یر محیط عملیاتی، یر راسرتای   بخ کارو چگونگی  ریباتدب توأوعطاصر غیر فیزیکی 

 (.32: 1331 ;محولخ )معین وزیری مأموریتانجاو 

های عملیراتی   یر شرایط کطونی با توجخ بخ پیشرفت شگرف فطاوری نجامی و تطوع ابداعات یر شیوه

. برا  انرد  شدهها متعدی و متطوع  ناشطاوتخ و عوامل توان رزمی یر سقح کشور کامالًهای جطگی  محیط

نگرش بخ ایطکخ هدف این مهالخ بخ شطاسایی زیر عوامل برتر ساز تروان رزو محردوی شرده اسرت و     

های اطالعراتی، الکترونیکری، جطرگ     ویژه یر سامانخ های باالی توان رزمی، بخ ایطکخ یشمن از قابلیت

وامرل  ع برر اسراس  هرا   گری زیرعوامل روانی، سایبری و اوتالو و پوشش برووریار است، بخ غرباو

 برتر ساز توان رزو وواهیم پریاوت.

هرا یر حروزه عوامرل برترسراز      عدو شطاوت از زیرعوامل برترساز و چگونگی استفایه از توانمطدی

 مسرئلخ یرک   عطروان  برخ غلبرخ برر تهدیردات     مطجور بخ طراز نا همتهدیدات  رویکریتوان رزمی آجا با 

بطدی عوامل و زیرر  هدان شطاسایی و طبهخاساسی یر سقح آجا مقرح است کخ این مسئلخ ناشی از ف

 .میآبیاشتخ تا طی یک فرآیطد علمی بخ این مهم نائل  بر آنرا  باشد کخ ما عوامل برترساز می

و  هرا  یزیر ر برنامخیر  طراز نا همتهدید  رویکریعدو شطاوت زیرعوامل، عوامل برترساز توان رزو با 

هرا بررای مهابلرخ برا      جهت آمایه نموین یگران  ها نآهای عملیاتی و فوریت زمانی آشطایی با  طراحی

، اهمیت و ورورت انجاو ایرن  ها آنبریاری از  بطدی و بهره چطین شطاسایی و اولویت هم تهدیدات و
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توانرد ورمن    یابی بخ اهداف می چطین نتیجخ این مهالخ یر صورت یست سازی هم تحهیق را نمایان می

تهدیرد نراهمقراز    رویکرری ی را با زیر عوامل برتر ساز با های رزم فکری، فرماندهان یگان ایجای هم

هرا و   ، تعیرین اولویرت  نیرروی انسرانی   نفرس  اعتمایبرخ ها،  ها، رزمایش آشطا کطد و بر ارتهای آموزش

برجا گذاری و  توجخ قابلو... اثرات مثبت و  و انسانیوری و استفایه بهیطخ از مطابع مالی  افزایش بهره

 های عملیاتی، آموزشی، لجستیکی و... آجا باشد. هطمای عملی برنامخگر و را یر واقع هدایت

 های زیر انجاو شده است:بطابراین این تحهیق با اهداف و سؤاو

آجرا برا    های مهمترین عوامرل برترری سراز تروان رزمری     شطاسایی زیرعامل شامل  هدف اصلی

مهمترین عوامرل برترری   شطاسایی  رویکری تهدیدات ناهمقراز است و هدف فرعی یربرگیرنده 

 آجا با رویکری تهدیدات ناهمقراز است.  ساز ارتهاء یهطده توان رزو
ساز توان رزو آجرا برا   ی عوامل برتر ترین مهم های زیرعامل سؤاو اصلی این است کخ:همچطین 

مهمترین عوامل برترری سراز   و سؤاو فرعی این است کخ:  ؟مطدتهدیدات ناهمقراز کدا ریکروی

 ه توان رزو اجا با رویکری تهدیدات ناهمقراز کدامطد؟ارتهاء یهطد

تروان رزو   ساز ارتهاءعوامل برتر  فرویخ اصلی: -1باشد:  شامل یو فرویخ میهای تحهیق فرویخ

، مانور، جو و اقلریم، عملیرات   و کطتروآجا با رویکری تهدیدات ناهمقراز عبارتطد از: هماهطگی 

و قبوو وقر، عملیرات پوشرش و فریرب،     یریپذ سکیرجطگ الکترونیکی، عملیات اطالعاتی، 

استفایه از زمرین، فرمانردهی و مردیریت، عملیرات سرد و موانرع، عملیرات روانری، انگیرزه و          

 های فرعی کخ ووی شامل عوامل زیر است:   فرویخ -2وویاتکایی.

یر ارتهرا تروان رزمری آجرا برا رویکرری       « همراهطگی و کطتررو  »زیر عوامل، عامل  نیتر مهم .أ 

هرا، چطدگانرخ بروین     طررح  یریپرذ  انعقراف ات ناهمقراز عبارتطد از: وسایل ارتباطی، تهدید

 مسیرهای ارتباطی، واوصیات یستور، عالئم قراریایی، رابقین، تمهیدات فرماندهی.

یر ارتها توان رزمی آجا با رویکری تهدیدات نراهمقراز  « مانور»زیر عوامل، عامل نیتر مهم .ب 

، یروقر یغاقداو قاطع، نبریهای محدوی، چرابکی، عملیرات    عبارتطد از: سرعت یر عملیات،

تاکتیکی، نوع گسرترش   یها گانی، استفایه از نیروهای رزمی، استفایه از یستانخ شیپعملیات 

 عملیاتی، نبری فرسایشی، تأثیر محور، حفظ یور تک، فضای مانوری، عملیات ایذائی. 

 رویکری تهدیداتا توان رزمی آجا با یر ارته« عملیات روانی»زیر عوامل، عامل  ترین مهم .ج 

 تأثیرپرذیری هرای عملیرات روانری،     ، شطاوت شیوهصداوسیماناهمقراز عبارتطد از: امکانات 
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ای یر عملیرات روانری، آسرتانخ     های ماهواره از شبکخ بریاری بهرهکارکطان از عملیات روانی، 

 تحمل کارکطان .

ارتها توان رزمی آجا با رویکری تهدیردات  یر « پوشش و فریب»مهمترین زیر عوامل، عامل  .ی 

هرای هردایت و کطتررو،    ناهمقراز عبارتطد از: اهداف فریبطده، اورتالو و فریرب یر سیسرتم   

 غافلگیری  

رویکرری  یر ارتهرا تروان رزمری آجرا برا      « یاطالعرات  اتیر عمل»زیر عوامل، عامرل   ترین مهم .ه 

، اطالعات رزمیرار، پشتیبانی گر، حفاظت اس ناهمقراز عبارتطد از: نیروهای یانش تهدیدات

، چطد الیخ ودنفرای، رایارهای  رایانخ های  شبکخو شطوی، امطیت  بانی ییدهاستفایه از پهپایها، 

 بوین ارتباطات، سامانخ ارتباطی مستهل و امن

رویکرری  یر ارتها توان رزمری آجرا برا    « عملیات سد و موانع»زیر عوامل، عامل  ترین مهم .و 

گیرری   بارتطد از: نبری فرسایشی، فطون تهیخ استحکامات صحرایی، بهرهناهمقراز ع تهدیدات

از امکانرات برومی،    بریاری بهرهگیری از وقوط مواصالتی،  از عطاصر بومی، شطاوت و بهره

 زمان

رویکرری  یر ارتها توان رزمی آجا با « عملیات جطگ الکترونیکی»زیر عوامل، عامل  ترین مهم .ز 

، یکیوردالکترون  ، عملیرات یکیوردالکترون  ورد  ز: عملیرات ناهمقراز عبارتطرد ا  تهدیدات

 الکترونیکی پشتیبانی عملیات

 رویکرری تهدیردات  یر ارتها توان رزمی آجرا برا   « ییوویاتکا»زیر عوامل، عامل  ترین مهم .ح 

 ، چرابکی و والقیرت  ، ابتکرار نفس اعتمایبخمریمی،  جانبخ همخ ناهمقراز عبارتطد از: پشتیبانی

 وویاتکاهای  سازمانآمای، های  سامانخ

 رویکرری تهدیردات  یر ارتهرا تروان رزمری آجرا برا      « انگیرزه »زیر عوامل، عامرل   ترین مهم .ط 

 جهرایی، والیرت   روحیرخ ، طلبری  مطفعرت ، ایمان، کارکطان بین ناهمقراز عبارتطد از: وحدت

 شهایت. روحیخ، پذیری اطاعتشجاعت، ، توسل، استهامت روحیخ، مداری

رویکرری  یر ارتها توان رزمری آجرا برا    « مدیریت و فرماندهی» زیر عوامل، عامل ترین مهم .ی 

 اسرتهرار  نروع ، فرمانردهی  تمرکرز یر ، نیروها هدایت ناهمقراز عبارتطد از: توانایی تهدیدات

 ایرا  انقبرا  ، یریگ میتام یر عملیات، مشورت یساز کپارچخی، نجامی فرماندهی، ائتالف

 فرماندهان عملیاتی
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رویکرری  یر ارتهرا تروان رزمری آجرا برا      « اسرتفایه از زمرین   »زیر عوامل، عامل  ترین مهم .  

 زمین زمین، آرایش تاکتیکیهای  ناهمقراز عبارتطد از: جطبخ تهدیدات

یر ارتهرا تروان رزمری آجرا برا      « وقرر  قبوو و یریپذ سکیر»زیر عوامل، عامل  ترین مهم .و 

کارکطران،   جطگری  تجربرخ  و رتعمرل، مهرا   ناهمقراز عبارتطد از: سرعت رویکری تهدیدات

و پراکطردگی   گسرترش  و انعقراف و نروع   آمایگی ه، کسب.و.ش عملیات تحر ، توانمطدی

 و پش آمایهای  سامانخ

یر ارتها تروان رزمری آجرا برا رویکرری تهدیردات       « جو و اقلیم»زیر عوامل، عامل  ترین مهم .و 

برر آمرایگی    وهروا  آببر آمروزش، ترأثیر    وهوا آب، تأثیر وهوا آبناهمقراز عبارتطد از: تأثیر 

 رزمی.

 مباني نظری 
های مربوط برخ بیران مسرئلخ، اهمیرت و وررورت       کخ یر ابتدای مهالخ مالحجخ شد بخش گونخ همان

و اهداف و فرویات تحهیق بخ شکل مرتبط و مفهرومی آوریه شرد.    سؤاالتتحهیق، پیشیطخ تحهیق، 

بررسری و   طرراز  هرم  ریف توان رزمی، مفاهیم نبرری نرا  یر نجر است یر این قسمت بخ مفاهیم و تعا

بخ عوامل و زیر عوامل برترساز ارتها تروان   یابی یست مطجور بخشطاوت محیقی )وارجی و یاولی( 

از تردابیر   گیرری  بهرره پریاوترخ شروی. کرخ ایرن مهرم برا        طراز هم رزمی آجا با رویکری تهدیدات نا

، نجران صاحبهای جهان، مطابع معتبر، آرا و نجریات  شفرماندهی معجم کل قوا، مقالعخ یکترین ارت

انجاو مااحبخ با وبرگان جامعخ نمونخ و استفایه از اسطای و مردار  موجروی یر آرشریو آجرا میسرر      

 گریی.   می

 مفهوم شناسي   

توانرد   توان رزمی یا قدرت رزمی قدرتی است کخ یر اوتیار فرمانده یک یگان است و مری  :توان رزم 

یر میردان رزو اسرتفایه نمایرد. شرامل      مأموریرت از این قدرت برای از بین بررین یشرمن و انجراو    

 ( : 201: 1306)رستمی، 

و نهرش   هسرتطد  گیرری  انردازه  قابرل این عوامل کخ وجوی مایی یارند، محسروس و   عوامل فیزيکی:

 باشطد: کططد و شامل مواری زیر می اساسی را یر توانایی یک یگان برای جطگیدن ایفا می
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، سایر عطاصر پشتیبانی رزمی، پشتیبانی غیرسازمانیهای  های سازمانی، آتش های مانوری، آتش یگان

 ودمات رزمی. )همان(  

وسرایل و تجهیرزات و    ازلحرا  اگر یو یگران نجرامی را یر نجرر بگیرریم کرخ       عوامل غیر فیزيکی:

عوامل فیزیکی توان رزمی  نجر ازنهقخ ییگر عبارت بخاز هر حیث یکسان و برابر باشطد، یا  افزار جطگ

های روحی و روانی، افرایی کرخ هرر یو یگران را     شایستگی ازلحا مشابخ و یکسان بویه ولی  کامالً

کططد، متفاوت و متمایز باشطد، یر این صورت تروان رزمری    و امورات آن را ایاره می اند یایهسازمان 

یگانی بیشتر و مؤثرتر است کخ واائل انسانی و روحری و روانری پرسرطل آن برترر و ارزشرمطدتر      

را ارائرخ   ترری  مطاسرب  یهری  سازمانباشد و  تری الیقباشدب بطابراین یگانی کخ یارای فرمانده و ستای 

، ترر  مهراوو ، ترر  مارمم ، ترر  شجاع، تر یافتخ آموزش، تر باانگیزه، تر باروحیخ، تر مؤمنپرسطل آن  نماید و

باشرطد، از برترری    پایبطردتر تر و نسبت برخ سرطن مل ری و قرومی و مرذهبی وروی        ، مطضبطتر باتجربخ

 غیرر یارای قدرت جطگیدن بیشتر و برتری وواهد بوی. اهم عوامرل   یهین بخگیری برووریار و  چشم

توان رزمی عبارتطد از: رهبری، سازمان، ایمان و اعتهای، انگیزه و انضباط، آمروزش، حمیرت    فیزیکی

 ( 211قسمتی، سطن و آیاب مل ی و سایر مسائل مشابخ.. )همان: 

 وان رزمتمفهوم شناسي عوامل برتری ساز 

 :  عملیات پوشش و فریب تاکتیکی

 . پوشش:  1

 کطد. سرباز را یر برابر آتش یشمن حفظ می الف: حائلی طبیعی یا ماطوعی است کخ

نیرروی زمیطری، هروایی و     وسریلخ  بخب: اقداو یا تهدید یر عملیات آفطدی، پدافطدی و یا هر یو 

 مطجور ایجای حفاظت برقرار گریی. یریایی بخ

گرریی کرخ حرکرت آن یر     ای از تأمین بخ نیروی جدا از عمده قوا اطرال  مری   یرجخ عطوان بخج: 

گمراه نموین، فریب یاین، تخریب و بر هم زین سازمان یشمن  مطجور بخیشمن و  سمت نیروی

 ( 223: 1306روی. )رستمی،  کار می بخ

 ها و اقدامات تاکتیکی از چشم یشمن   طرح یاشتن نگخپوشش تاکتیکی یعطی پوشیده  طورکلی بخ

 .  فريب تاکتیکی:2
موجب گمراهی و اشتباه یشرمن   طورکلی بخ گریی کخ فریب تاکتیکی بخ مجموعخ اقداماتی اطال  می

با شک و تریید مواجخ نماید، یر این حالرت ممکرن    گیری هدفشوی و او را یر تشخیص هدف و 
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هرای سراوتگی و    است یشمن هدف واقعی را ساوتگی تلهی نماید و از طرفری برا بمبراران هردف    

 ووی را واتمخ یافتخ تلهی کطد. های مأموریتفریبطده 

هرا و   طررح  یاشرتن  نگراه مطجرور پوشریده    پوشش و فریب تاکتیکی کلیخ اقداماتی است کخ بخ بطابراین

هرا،  یسرتبری،    هرای فریبطرده، نیرنرگ    های آن عبارتطد از ترک  گیری و روش گمراهی یشمن انجاو می

  (221پشتیبانی. )همان:  های تکتجاهرات و 

 :نمایش اقدامات مربوط بخ پوشش و فریب1جدوو

 اقدامات مربوط به غیرواقعی نشان دادن اعمال )فريب(  اقدامات مربوط به اختفاء حقايق )پوشش( 

 ییده فریب نیرنگ نمایش نیرو )تجاهر(  تک فریبطده

 :عملیات اطالعات و حفاظت

های اطالعاتی )س.ن. ا( مربوط بخ  عطاصر اصلی اوبار )ع.ا.ا( و سایر نیازمطدی بر اساسعملیاتی کخ 

گرریی   فرمانردهی اسرت اجررا مری     مورینیراز  مأموریرت یشمن یر مطقهخ عملیات کخ بررای اجررای   

 (.308: 1370)رستمی، 

هرای الکترونیکری، عملیرات    افزار جطرگ های  از استفایه از توانمطدی عبارت استعملیات اطالعاتی 

شروی و   ها پشتیبانی می ، عملیات روانی، فریب نجامی و حفاظت عملیات کخ تماو اینای رایانخشبکخ 

هرای اطالعرات و اطالعراتی را     آیطد تا بتروان سرامانخ   های مربوط می یر هماهطگی با ییگر توانمطدی

 یفاع نموی.  ها آنواری عمل کریه و یا از  ووبی بخ

با: سازمان، تجهیزات، گسترش، محل، حرکات، تاکتیرک، یکتررین   عات یر رابط کسب اطال .1

 نجامی یشمن، جو و زمین

 موقع بخاطالعات  .2

 حفاظت از اطالعاتتوانایی  .3

 ها ها، یوربین ، حساسخرایارها .8

 : مانور

یر یک موقعیت  ها آنها و قرار یاین  ها، ناوها، وسایل یا آتش گسترش عده مطجور بخحرکتی است  -

 تر نسبت بخ یشمن. مطاسب
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مطجرور تهلیرد و    گریی کخ یر یریا، هوا یا زمین یا یر روی نهشخ برخ  بخ تمریطات تاکتیکی اطال  می -

 شوی. جطگ انجاو می سازی شبیخ

شوی حرکت مقلروبی را انجراو    عملیات ماهرانخ یک کشتی )ناو( هواپیما یا وویرو کخ موجب می -

 یهد.

 ( 713: همانجطگ ) گانخ نخوو یکی از اص -

 ای طرفخ، یوطرفخ(، یورانی و جبهخ ای )یک ای، احاطخ انواع مانور: روطخ

از یک سری موانع هماهطرگ و تقبیرق شرده کرخ      عبارت استسد موانع : ممانعت و سد موانع

 کرار  برخ و یا توقف حرکرت یرک نیرروی مخرالف      تأویرمطجور کانالیزه کرین، هدایت، ممانعت،  بخ

 کطد. روی و تلفات و وایعات اوافی پرسطلی و وسایل بخ نیروی مخالف تحمیل می می

ها توسط یشرمن کرخ ارزش تراکتیکی یرا      ممانعت: جلوگیری از اشغاو یا استفایه از مطاطق یا هدف 

 (  13: 1378استراتژیکی یاری. )یانشکده مهطدسی نزاجا، 

یشرمن از مطقهرخ، پرسرطل،     برریاری  بهرره مطجور جلروگیری از   عملیات ممانعتی عملیاتی است کخ بخ

مطجرور   شروی، مانطرد تخریرب مطرابع طبیعری یرا مارطوعی برخ         تسهیالت و وسایل مربوطخ انجاو می

های مستهل، ارترش   یشمن، آلویه کرین محیط. عملیات ممانعتی یر ریه سپاه یسترسیجلوگیری از 

 (  313: 1306گریی. )رستمی،  و هماهطگ می ریزی طرحدهی صحطخ عملیات یا فرمان

 یر قرآن کریم نیز اشاراتی بخ چگونخ جطگیدن و مانور آمده است: 

بایرد یر شرما    هرا  آنپیکرار کطیرد و    ترنرد  نزییکبا کافرانی کخ بخ شما  اید آوریهای کسانی کخ ایمان 

با پرهیزگاران است )سوره مبارکخ نمرل، آیرات   شدت و وشونت احساس کططد و بدانید کخ وداوند 

 (.88و  33

 انواع ممانعت و سد موانع:
 سد موانع: موانع طبیعی و موانع ماطوعی .1

 یا از بین برین وسایل و تسهیالت کرین آلویهعملیات ممانعتی: انهداو، بریاشت و . 2

عملیات جطگ الکترونیک یک عملیات نجامی است کرخ فراگیرنرده    :عملیات جنگ الکترونیك

کار بررین امرواج    ، کاهش یا ممانعت از بخبریاری بهرهمطجور تعیین،  کاربری انرژی الکترومغطاطیس بخ

 هرا  آنگیری کرخ برخ کمرک     چطین اقداماتی را یر بر می و هم شوی مییشمن  وسیلخ بخالکترومغطاطیس 
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گریی. جطگ الکترونیکی شرامل سرخ    نیروهای وویی تأمین می وسیلخ بخنیکی استفایه از امواج الکترو

 ( 331: 1370باشد: )رستمی،  بخش )نوع(می

 . اقدامات پشتیبانی الکترونیکی1

 . اقدامات ود الکترونیکی2

 ودالکترونیکی. اقدامات ود 3

کرارگیری مرؤثر امرواج     و ممانعرت از برخ   برریاری  بهرهتشخیص،  مطجور بخامواج الکترومغطاطیسی 

 شوی:  کار گرفتخ می الکترومغطاطیسی توسط یشمن  بخ

هرای اطالعراتی    ، مراهواره، سرامانخ  مراکروویو هرای ارتبراطی )راییرویی،     امواج مذکور یر سامانخ

هرای   ، کطترو میایین نبری، سرامانخ ها یاب هدفها،  ارتباطی( و الکترونیکی )رایارها، کطترو موشک

 ( کاربری یاری. …اطالعات رایار، سیگطالی و 

فرمانده باید یر ایاره یگان کطترو و نجارت یائمی یاشرتخ باشرد و برا ایجرای     : هماهنگی و کنترل

هرا موانرع را برطررف نمایرد و برا وحردت و همردلی وظرایف و          هماهطگی و همکاری بین بخرش 

انجاو برساند، زیرا با ترکیب و پیوستگی و تمرکرز انررژی افررای و امکانرات     محولخ را بخ  مأموریت

 شوی. ها کارها با سرعت و سهولت انجاو می یگان

فرماندهی و کطترو بخشی از اجزای قدرت رزمی بویه کخ فرماندهان را یر انجاو امور فرمانردهی و  

 رتش آمریکا، بخش توان رزمی( ا 2888نامخ  کططد. )آیین کمک و پشتیبانی می زیرمجموعخهدایت 

 انواع هماهطگی و کطترو: 

 . وسایل ارتباطی1

 های ارتباطی طرح پذیری انعقاف. 2

 . چطدگانخ بوین مسیرهای ارتباطی3

 ، سایه، واوح و شفاف، کامل و حفظ ابتکار عملموقع بخ. واوصیات یستور: 8

هرا، نهراط همراهطگی، وقروط ویرز، وقروط        . استفایه از عالئم قراریایی: تعیرین هردف  3

 عزیمت، نهاط تماس و زمان تک 

 . رابقین )افسران رابط(  6

. تسهیالت فرماندهی: متحر  برای اجرای عملیات مداوو، محل مطاسرب بررای برقرراری    7

 و پایین باال ریهارتباط و ارتباط 
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های روانی و نیز اعمراو سیاسری،    از تمامی فعالیت عبارت استت روانی عملیا: عملیات روانی

مطجور ایجای زمیطرخ مسراعد یر احساسرات، حراالت و رفترار       نجامی، اقتاایی و ایدئولوژیکی کخ بخ

بررای نیرل برخ هردف مل ری       هرا  آنطررف، یشرمن( و تغییرر احتمرالی      های هدف )یوست، بی گروه

 (  12: 1301آجا،  گریی. )یافوس می اجراو  ریزی طرح

مطجرور نفرود یر    های سیاسی، اقتاایی، اجتماعی و عهیدتی است کخ یر زمان صلح برخ  کلیخ فعالیت

 (  10گریی. )همان:  های هدف جهت نیل بخ مهاصد مل ی اجرا می عهاید، احساسات و تمایالت گروه

 :و قبول خطر پذيری ريسك

گویطد.تحر ، عملیات آفطردی   پذیری ریسک. میزان حساسیت یک نیرو را نسبت بخ عمل یشمن 1

هرا و اقرداماتی ییگرر یر تهلیرل      شوی.راه ها می یگان پذیری ریسکی باعث تهلیل توجه قابلبخ میزان 

یر مهابل تهدیدات، استفایه صحیح از عملیات پوشش و فریرب   العمل عکس، سرعت پذیری ریسک

هرای   یکی، وسایل پدافطد هوایی و آتشتاکتیکی، پراکطدگی، اوتفاء، پوشش، وسایل تجسس الکترون

 هستطد.  بار آتشود 

ای یر  اقرداو و وسریلخ   هرگونخ. یر اطالعات استراتژیکی بخ حساسیت یک کشور وارجی یر برابر 2

گریی کخ از طریق ظرفیت و توانایی جطگی آن کشور شاید تهلیل بیابد  زمان صلح و جطگ اطال  می

 ( 23: 1370یر جطگیدن کاهش یابد. )رستمی،  اش ارایهیا 

 . انواع ریسک:  3

 ها   الف: استفایه یرست از تحر  جهت کاهش آسیب

 ها آسیبب: استفایه از عملیات آفطدی جهت کاهش 

 ج: فریب، پراکطدگی، اوتفا، سرعت واکطشی

 و قبوو وقر یر برابر موفهیت پذیری ریسکی: ارزیابی 

 استفاده از زمین

یر نبری یاری.زمین یر ترکیب آتش و مانور و ایجای توان رزمی تأثیر  فراوانیزمین یر رزو زمیطی اثر 

ای  ، نوع، ترکیبات، تجهیزات، ریه فرماندهی و شرایط هسرتخ اندازه بخبسزایی یاری. این اثرات نسبت 

 آمیرز  موفهیرت ای انجراو  کطد تا مطاطهی را کخ بر کطد. فرمانده زمین را ارزیابی می یا شیمیایی فر  می

 ( 73: 1371مفید است تعیین کطد. )معین وزیری،  مأموریتش
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های زیر: اوتفا و پوشش، یید و تیر، موانرع، عروارح حسراس و     تأثیر زمین بر توان رزمی یر جطبخ

 معابر وصولی.  

 و جو وهوا آب

از، میانگین شرایط جوی یک مطقهخ جغرافیایی مشخص یر طروو یرک یوره    عبارت است وهوا آب

 شوی. تر کخ از طریق یرجخ حرارت و تغییرات جوی تعیین می از ساو یا زمان طوالنی

   شناسي روش

رر  ای و همبسرتگی  باشرد و روش تحهیرق مروریی ر زمیطرخ      ای مری نوع  تحهیق کراربریی ر توسرعخ   

 ازلحرا  ر قلمرو جمهروری اسرالمی ایرران انجراو شرده اسرت       همخوانی است. تحهیق حاور کخ ی

 های زیر را بخ کار گرفتخ است:گریآوری اطالعات روش

 و مشاهده اسطای و مدار  مرتبط با موووع تحهیق یبریار شیفای )اسطایی( :  . کتابخانخ1

 نامخ پرسش. میدانی: مااحبخ و 2

ترین عوامل برتری ساز توان رزو آجا با رویکری عمده تائیدجهت تعیین و  شده میتطجهای پرسشطامخ

یر اوتیار جامعخ نمونخ قررار گرفرت و برا اسرتفایه از نترایج       ها آنتهدیدات ناهمقراز و زیر عوامل 

کرخ توسرط جامعرخ نمونرخ تکمیرل شرد اطالعرات مروری          نامرخ  پرسرش  73از تعردای   شده استخراج

 قرار گرفت. وتحلیل تجزیخ

شاغل یر آجا و ستای کل یر جایگاه سرلشکری بخ باال کخ حرداقل   جرانن صاحبجامعخ آماری کلی: 

و شردند   نفرر بررآوری    387یوره فرماندهی و ستای را طی نمویه باشطد، با لحرا  ورریب حفراظتی    

، معراونین  رئیسخ هیئتشدند شامل:  وبره: وبرگان یر موووع کخ از یرون جامعخ کلی تعیین  جامعخ

 باشطد. نفر می 38کل نیروهای مسلح حدویاً  و ستایتابعخ آجا  نیروهای و اطالعاتعملیات 

 :باشد یمو حجم نمونخ آماری بخ ترتیب زیر  یریگ نمونخروش 

 77نفر جامعخ کلی با استفایه از فرموو کوکران  با روش هدفمطد نسربی تعردای    387از بین  .1

ان رسید کخ نتایج آن متعاقبراً  و نجر آن یرأبخ  2و  1های  نمونخ انتخاب و پرسشطامخ عطوان بخنفر 

 شوی. تهدیم می
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 ( سهمیخ نمونخ آماری از طبهات جامعخ آماری2جدوو 

 جامعه نمونه موردتحقیقجامعه  شرح يگان رديف

 10 71 ستای کل نیروهای مسلح 1

 10 71 ستای آجا 2

 16 62 نزاجا 3

 0 38 نهاجا 8

 0 33 نداجا 3

 1 36 پدافطد 6

 77 387 جمع

 

تمراو   صرورت  برخ نفر انتخاب شده است، بطابراین جامعخ نمونخ  38چون حجم جامعخ وبره  .2

 گریید. شماری تعیین 

رویکرری تهدیرد نراهمقراز     هرا  آنعوامل برتر ساز توان رزو آجا و زیرر عوامرل    گری غرباوپس از 

هرا، برا   از پرسشرطامخ  آمرده  یسرت  بخهای موریی و اطالعات  از ایبیات تحهیق و مااحبخ شده شمریه

( و همچطین از آزمون تی استیوینت برای ها نسبتتوصیفی و استطباطی )آزمون  های آماره ازاستفایه 

 زیر عوامل یر جهت پاسو بخ سؤاالت و آزمون فرویات تحهیق استفایه شده است. استانداریسازی

 تحقیق:   های و یافته ها وتحلیل داده تجزیه

تحهیق متطراظر برا مهمتررین     نامخ پرسشهای مربوط بخ  و یایه شده گریآوری ابتدا بر اساس اطالعات

عوامل برتری ساز توان رزو ارتش جمهوری اسالمی ایران و زیر عوامل برتر ساز از جامعرخ نمونرخ   

تر  پریازیم، برای یقت بیش های تحهیق می آماری با استفایه از آماره آزمون میانگین بخ آزمون فرویخ

مجرزا   طرور  برخ ( را برای هرر زیرر عامرل    µاز وقای آماری، شاوص آزمون میانگین )و جلوگیری 

برخ محاسربخ    spss افرزار  نررو آوریرم و سرپس برا اسرتفایه از      می آمده یست بخ ووقا آزمون برحسب

 پریازیم. می

نامخ تحهیق متطاظر با مهمتررین عوامرل و زیرر عوامرل      های مربوط بخ پرسش ها و یایهآزمون فرویخ 

های مربوطخ را بخ  یایه T-Testپریازیم برای این کار با استفایه از آماره آزمون میانگین  برتر ساز می

تکررار   برر اسراس   شرده  شرمارش گذاریم، تفسیر و نتیجخ هر آزمون با توجخ بخ شراوص   آزمون می

 شوی:   کیفی با توجخ بخ جدوو مهیاس زیر تفسیر می صورت بخات الزو محاسب
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 مهیاس محاسبات: 8جدوو

 فاصله شرح

 88/8-23/8 نسبتاً بیش از زیای

 26/8-38/8 بیش از زیای

 31/8-73/8 ویلی بیش از زیای

 76/8-88/3 بسیار زیای

هرای   و برا توجرخ برخ یایه    شرده  شرمریه پس از انجاو محاسبات الزو روی کلیخ عوامل و زیر عوامل 

-جامعخ آمراری نهایرت مقلروب    µحاصل از جامعخ نمونخ و با تکرار محاسبات الزو روی شاوص 

یهرد مشرخص شرده     بر عوامل و زیر عوامل برتر ساز را نشران مری   هرکداوترین شاوص کخ تأثیر 

( یر ارتهرا تروان رزو   µ ≥0/8زیر عامل وسایل ارتباطی بخ میزان بسیار زیرای )  مثاو عطوان بخاست کخ 

 آجا با رویکری تهدیدات ناهمقراز مؤثر است. نتایج یر جدوو زیر آمده است:
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 ( نتیجخ آزمون عوامل و زیرعوامل برترساز توان رزو آجا با رویکری تهدیدات ناهمقراز8جدوو 

ترینمطلوب
شاخص

فاصلهاطمينان
ميانگين

سطح
داريمعني

درجه
آزادي

T عوامل عواملزیر

باال پایين

8/4 88/0 44/0 676/0 000/0 77 666/6 

ي
نگ

اه
هم

 و 
رل

کنت
 

 ارتباطي وسايل

 مسير بودن چندگانه 807/8 74 000/0 460/0 47/0 70/0 6/4

 دستور خصوصيات 000/0 77 000/8 000/0 -88/0 88/0 7/4

 قراردادي عالئم -078/7 74 046/0 -700/0 -40/0 00/0 7/4

 فرماندهي تمهيدات 876/6 74 000/0 640/0 40/0 78/0 8/4

8/4 84/0 60/0 770/0 000/0 74 767/87 

ک
يس

ر
 

ي
ذير

پ
 

 جنگي تجربه و مهارت

 و پراکندگي گسترش نوع 648/6 74 000/0 467/0 74/0 64/0 6/4

 ه.م.ش عمليات 487/8 74 887/0 847/0 -04/0 77/0 7/4

 انعطاف و آمادگي کسب 674/6 74 000/0 440/0 78/0 47/0 4/4

 تحرک 764/7 74 000/0 487/0 47/0 74/0 7/4

 عمل سرعت 087/87 74 000/0 777/0 68/0 84/0 84/4

44/4 47/0 86/0 784/0 000/0 77 044/4 

ت
ليا

عم
 

ت
عا

ال
اط

 

 گر دانش نيروهاي

 پهپادها از استفاده 447/8 77 840/0 888/0 -70/0 67/8 7/4

 شنود و ديدباني 474/7 74 008/0 780/0 87/0 44/0 4/4

 رايانه هاي شبکه امنيت 604/4 74 000/0 467/0 78/0 67/0 4/4

 رادارها 777/6 77 000/0 486/0 77/0 64/0 64/4

 مستقل ارتباطي سامانه 474/88 74 000/0 777/0 68/0 86/0 8/4

84/4 84/0 64/0 747/0 000/0 74 876/87 

ش
وش

پ
 و 

ب
فري

 

 غافلگيري

 فريب و اختالل 447/6 74 000/0 480/0 77/0 67/0 6/4

 فريبنده اهداف 487/7 74 088/0 700/0 04/0 76/0 7/4

 اختفا 788/7 74 007/0 767/0 80/0 47/0 7/4

7/4 47/0 07/0 777/0 078/0 74 866/7 

ت
ليا

عم
ني 

روا
 

 صداوسيما امکانات
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ترینمطلوب
شاخص

فاصلهاطمينان
ميانگين

سطح
داريمعني

درجه
آزادي

T عوامل عواملزیر

باال پایين

 کارکنان تأثيرپذيري 044/7 77 007/0 770/0 06/0 44/0 4/4

 ماهواره هاي شبکه 684/0 77 448/0 044/0 -87/0 77/0 7/4

 کارکنان تحمل آستانه 777/4 77 000/0 748/0 86/0 48/0 4/4

 اعتقادات در نفوذ 487/4 74 000/0 447/0 76/0 67/0 44/4

7/4 74/0 88/0- 068/0 476/0 77 776/0 

ب
آ

 
هوا

و
 و 

 جو

 وهوا آبتأثير 

 آموزش بر وهوا آب -786/7 77 008/0 -788/0 -40/0 -08/0 8/4

 رزمي آمادگي -668/0 77 488/0 -068/0 -76/0 87/0 7/4

7/4 77/0 44/0 488/0 000/0 77 066/8 

گ
جن

 
کي

وني
تر

لک
ا

 

 ضدالکترونيکي

 ضدالکترونيکي ضد 648/8 77 000/0 464/0 46/0 77/0 7/4

 الکترونيکي پشتيباني 084/6 77 000/0 484/0 74/0 68/0 6/4

84/4 84/0 68/0 777/0 000/0 74 087/87 

ور
مان

 

 عمليات در سرعت

 قاطع اقدام 670/8 77 046/0 784/0 -07/0 60/8 84/4

 محدود نبردهاي 076/8 77 707/0 088/0 -08/0 74/0 7/4

 چابکي 776/7 74 000/0 470/0 78/0 66/0 6/4

 رزمي نيروهاي 400/4 77 000/0 764/0 70/0 47/0 4/4

 نبرد فرسايشي -467/0 77 477/0 -068/0 -70/0 87/0 7/4

 تأثير محور 776/0 78 464/0 087/0 -84/0 78/0 7/4

 فضاي مانوري 684/0 74 466/0 067/0 -87/0 76/0 7/4

 عمليات ايذائي 746/8 74 888/0 870/0 -06/0 70/0 7/4

ترینمطلوب
 شاخص

 اطمينانفاصله
 ميانگين

سطح
 داريمعني

درجه
 آزادي

T عوامل  زیرعوامل

 پایين باال

64/4 68/0 77/0 467/0 000/0 74 467/6 

کا
دات

خو
ي

ي
 

 هاي خوداتکا سازمان
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ترینمطلوب
شاخص

فاصلهاطمينان
ميانگين

سطح
داريمعني

درجه
آزادي

T عوامل عواملزیر

باال پایين

 خالقيت ابتکار و 448/8 74 000/0 487/0 44/0 77/0 7/4

 نفس اعتمادبه 464/88 74 000/0 667/0 47/0 88/0 8/4

 هاي آماد چابکي سامانه 477/8 74 000/0 460/0 47/0 66/0 64/4

 پشتيباني مردمي 486/6 74 000/0 680/0 44/0 87/0 7/4

44/4 46/0 84/0 707/0 000/0 74 678/7 

نع
موا

 و 
سد

 

 صحرايي

 عناصر بومي 464/8 74 876/0 847/0 -04/0 74/0 7/4

 خطوط 674/7 74 008/0 780/0 87/0 47/0 4/4

 امکانات بومي 664/7 74 000/0 770/0 84/0 46/0 4/4

 موانع طبيعي 748/6 74 000/0 480/0 77/0 67/0 44/4

64/4 66/0 87/0 867/0 000/0 77 448/74 
زه

گي
ان

 
 جهادي روحيه

 شجاعت 688/87 77 000/0 888/0 77/0 60/0 6/4

 استقامت روحيه 478/86 77 000/0 878/0 74/0 67/0 6/4

 ايمان 448/74 77 000/0 867/0 87/0 66/0 64/4

 واليتمداري 668/77 77 000/0 878/0 80/0 64/0 67/4

 طلبي منفعت 448/74 77 000/0 867/0 87/0 66/0 64/4

4/4 47/0 84/0 778/0 08/0 70 467/7 

هي
اند

رم
ف

 

 نظامي ائتالف

 گيري تصميم 847/4 77 000/0 764/0 77/0 48/0 4/4

 فرماندهان عمل ادراک 770/6 78 000/0 478/0 76/0 47/0 44/4

 فرماندهي تمرکز در 867/4 78 000/0 484/0 77/0 78/0 67/4

 عمليات سازي يکپارچه 864/4 78 000/0 774/0 70/0 44/0 48/4

44/4 48/0 77/0 477/0 000/0 74 486/4 

ده 
تفا

اس
 از

ين
زم

 

 زمين تاکتيکيهاي  جنبه

 زمين آرايش 767/4 74 000/0 760/0 70/0 47/0 4/4
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 شنهادیپگیری و  نتیجه

 گیری:  نتیجه -الف

ترین عوامل برترری سراز تروان    باشد. بطابراین مهمهای تحهیق میفرویخ تائیدنتایج تحهیق نشان از 

نهش مؤثری یر ارتهاء توان  8بخ شرح جدوو  ها آنرزو ارتش جمهوری اسالمی ایران و زیر عوامل 

 رزمی ارتش جمهوری اسالمی یارند 

 پیشنهاد: -ب

یر نیروهای مسلح اقداماتی بخ شررح جردوو زیرر بررای      ربط دی مسئوالنشوی بطابراین پیشطهای می

 توسعخ و ارتهاء توان رزو ارتش جمهوری اسالمی ایران بخ عمل آورند. 
 ارتقاء توان رزم آجا با رویکرد تهدیدات ناهمطرازجدول اقدامات اثربخش در 

هاعاملزیرشرحعاملردیف

 عمليات رواني 8
هاي عمليات رواني،  مندي از شناخت شيوه ، بهرهصداوسيمامندي از امکانات  بهره
اي  هاي ماهواره مندي از شبکه مندي از تأثيرپذيري کارکنان از عمليات رواني، بهره بهره

 مندي از نفوذ در اعتقادات مندي از آستانه تحمل کارکنان، بهره رواني، بهرهعمليات 

 مانور 7
سرعت در عمليات، اقدام قاطع، نبردهاي محدود، چابکي، عمليات غيرخطي، عمليات 

هاي تاکتيکي، نوع گسترش  دستانه، استفاده از نيروهاي رزمي، استفاده از يگان پيش
 محور، حفظ دور تک، فضاي مانوري و عمليات ايذائي عملياتي، نبرد فرسايشي، تأثير

 بر آمادگي رزمي وهوا آببر آموزش و تأثير  وهوا آب، تأثير وهوا آبتأثير  جو و اقليم 7

 ضدالکترونيکي، ضد ضدالکترونيکي و پشتيباني الکترونيکي عمليات جنگ الکترونيکي 4

 عمليات اطالعاتي 4
باني و شنود،  گر، حفاظت اسرار، اطالعات رزمي، استفاده از پهپادها، ديده نيروهاي دانش

 ارتباطات و سامانه ارتباطي مستقل و امن چنداليهاي، رادارها،  هاي رايانه امنيت شبکه

 پذيري و قبول خطر ريسک 6
توانمندي هاي آماد و پش،  مهارت و تجربه جنگي، نوع گسترش و پراکندگي سامانه

 عمليات ش.م.ه، کسب آمادگي و انعطاف، تحرک و سرعت عمل

 هاي فريبنده گيري، اختالل و فريب، اهداف فريبنده، اختفا، نمايش نيرو و تک غافل عمليات پوشش و فريب 7

مسيرهاي ارتباطي، خصوصيات  بودن چندگانهها،  پذيري طرح وسايل ارتباطي، انعطاف هماهنگي و کنترل 8
 دستور، عالئم قراردادي، رابطين و تمهيدات فرماندهي

 هاي تاکتيکي زمين و آرايش زمين جنبه استفاده از زمين 6

 فرماندهي و مديريت 80
گيري، انطباق ادراک عملياتي  ائتالف نظامي، توانايي هدايت نيروها، مشورت در تصميم

 عمليات و نوع استقرار فرماندهي سازي يکپارچهفرماندهان، تمرکز در فرماندهي، 

 محرومعمليات سد موانع و  88
 کردن

از گيري  گيري از عناصر بومي، شناخت و بهره فنون تهيه استحکامات صحرايي، بهره
 گيري از موانع طبيعي  و بهره برداري از امکانات بومي خطوط، بهره

 انگيزه 87
طلبي، ايمان،  روحيه جهادي، توسل، شجاعت، روحيه استقامت، روحيه شهادت

 طلبي پذيري، وحدت بين کارکنان و منفعت ، اطاعتواليتمداري
 جانبه مردمي و پشتيباني همه آماد، چابکي سامانه نفس اعتمادبهابتکار و خالقيت،  خوداتکائي 87
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 فهرست منابع

  ،ترجمخ سید محمد کمراو سرروریان، گرزارش    "پاسخ به تهديدهای نامتقارن"، 1303بِطت، بروس ،

 راهبریی، تهران پژوهشکده مقالعات راهبریی.

  ،تهران، انتشارات یانشگاه هروائی  "مفهوم شناسی نگرش نبرد نامتقارن"، 1306حبیبی، نیک بخش ،

 شهید ستاری.

  ،تهرران،  "طراز نا همعوامل مؤثر فرهنگی روانی نبرد در محیط جنگ "، 1307داکری یانا، حسین ،

 آجا. ستای ویانشکده فرماندهی 

  ،یانشرگاه  رسرالخ یکترری،   ، "های آينده نقش آماد و پشتیبانی در جنگ"، 1307، محمدحسنباقری

 عالی یفاع ملی.

  ،بر دفااع درياايی    فارس خلیجتأثیر عوامل جغرافیای طبیعی " ، رسالخ یکتری، 1307جمالی، علی

 ، یانشگاه عالی یفاع ملی."بر تهديدات امريکا( تأکیدج.ا.ايران )

  ،سااله  پانج  ريازی  برنامهاستراتژيك دفاعی امنیتی و  ريزی طرح"، 1308، محمردباقر یانش آشتیانی 

 ، تهران، یانشگاه یفاع ملی."دفاعی

  ،انتشارات ایران سبز، چاپ یوو."های نظامی فرهنگ واژه" ، 1306رستمی، محموی ، 

  ،نامخ یانشگاه یفاع ملی. ، تهران، ماه"های آينده جنگ"، 1303سالمی، حسین 

   ،های پهبادی آجاا   از سامانه و آرايه برداری بهرهتدوين راهبرد توسعه و  "،1301شکوهی، حسرین

 یفاع ملی. یانشگاه عالیرسالخ یکتری،  ،"در صحنه نبرد ناهمگون

  ،جلد یک )اصروو جطرگ، تروان     ،"م(3-2/19عملیات ) نامه آيین "،1371، اهلل نارتمعین، وزیری

 رزمی، عملیات آفطدی(.


