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 چکیده  
ی قرارگاه پدافند  هوا بههای زمین تبیین چگونگی ارتقای توان رزمی گردان هدف این تحقیق،

ی و میدانی گردآوری و پایایی  اکتابخانه موردنیاز از دو روش  یهااده ص( است. د) اء یاالنبخاتمهوایی 

  اطمینان از معناداری پاسخ جامعه آمده و برای دستبه %88 نامه با استفاده از روش تنصیفپرسش 

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

های زمین به هوا به  آماری تحقیق شامل افسران ارشد، معاونین و رؤسای دوایر و فرماندهان گردان

-نفر محاسبه گردیده است. نتیجه  158فرمول کوکران  و حجم نمونه با استفاده از نفر 300تعداد 

افزارهای پدافندی، آماد رسانی و  جنگ  سازیدهد که بین آموزش میدانی، متحرک تحقیق نشان می

وجود داشته و این   05/0داری سطح معنیای با کارگیری نیروی انسانی با ارتقای توان رزمی رابطه به

ص(  ) اء یاالنبی قرارگاه پدافند هوایی خاتمهوا به های زمینگردان عوامل موجب ارتقای توان رزمی

 . گردندمی
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 مقدمه

اولین یگان درگیر شونده که عملیات  عنوانبههای پدافند هوایی در نبردهای امروزی سامانه

هواپیماهای شناسایی،  ازجملهآنان تا پایان نبرد ادامه خواهد داشت، با انواع تهاجمات هوایی 

و هواپیماهای بدون سرنشین  شونده و بالستیکیهای هدایتموشک  افکن، بالگردها،، بمبگیرره

 اءیاالنبو هستند. قرارگاه پدافند هوایی خاتمی برخوردارند، روبرانکاررقابلیغکه همگی از فناوری 

ص( آجا یک سازمان تجهیزات محور بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است که همواره باید از )

ها در راستای جلوگیری از اصل غافلگیری اطمینان حاصل توان عملیاتی تجهیزات و سامانه

ص( آجا ) اءیاالنبرارگاه پدافند هوایی خاتمهای ق نماید. با توجه به مأموریت، سازمان و مسئولیت

در حفظ و حراست از تمامیت فضای کشور جمهوری اسالمی ایران در برابر تهدیدهای دشمن و 

هرگونه عملیات خصمانه هواپیماهای بیگانه و همچنین تأمین امنیت پروازهای خودی، ایجاب 

-توپخانه -های موجود )موشکیز سامانهبرداری اداشتن و بهرهبینی، آماده نگهنماید با پیشمی

راداری( بتواند در شرایط بحرانی، وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد و این امر بدون  -ای

های های موجود و حفظ و ارتقای مهارتسامانهداشتن عملیاتی نگهتوان رزمی مناسب و 

پذیر های مناسب امکانآموزشهای مختلف و با تخصصی کلیه کارکنان در سطوح و گرایش

ارتقاء توان رزمی » گردیده است به این پرسش پاسخ داده شود که در این پژوهش سعی .ستین

شناخت چنین  کهییازآنجا «؟است ی قرارگاه پدافند هوایی چگونههوا بههای زمین گردان

فرماندهان و مسئولین امر ا از اهمیت بسیار زیادی  موضوعاتی در جهت اتخاذ تصمیمات

 به هواهای زمین برخوردار است، بنابراین فقدان شناخت و بررسی ارتقاء توان رزمی گردان

پژوهش حاضر ضمن بررسی دقیق و موشکافانه  . دهدمسئله این تحقیق را تشکیل می

گیری از منابع، کتب و نشریات و همچنین ، با بهرهبه هواهای زمین ردانهای گتوانمندی

نظران و بررسی نقاط ضعف و قوت احتمالی، ی بهینه از نظریات کارشناسان و صاحباستفاده

ی قرارگاه پدافند هوایی هوا بههای زمین تبیین چگونگی ارتقای توان رزمی گردان باهدف

از اهمیت برخوردار است که  جهتنیبدتحقیق  نیاده است. انجام گردی ص() اءیاالنبخاتم

های زمین به هوا  مرجع و مبنایی علمی و عملی برای ارتقاء توان رزمی گردان عنوانبه تواندیم

به عدم شناخت موانع در مسیر تکامل و ارتقاء توان رزمی  تواندیمو انجام نشدن آن  قرارگرفته

 .پدافند هوایی منجر گردد و منابع کشور در بخش هاهیسرماها و اتالف این گردان
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 پیشینه پژوهش

 قرار گرفتند: موردمطالعهذیل که رابطه نزدیکی با پژوهش حاضر داشتند  هایپژوهش
 

ارتقای توان رزمی   منظوربه هاگ : چگونگی تغییر ساختار سازمانی گردان موشکی (1)جدول

 )ص( آجا در مقابله با تهدیدات ناهمتراز  اءیاالنبخاتم قرارگاه پدافند هوایی 

 عنوان
ارتقای توان رزمی قرارگاه  منظوربه هاگچگونگی تغییر ساختار سازمانی گردان موشکی 

 ص( آجا در مقابله با تهدیدات ناهمتراز) اءیاالنبخاتمپدافند هوایی 

 1392سرهنگ ناصر انصاری، اسفند  محقق

 سؤاالت

 تحقیق

ارتقای توان رزمی قرارگاه  منظوربه هاگساختار سازمانی عملیات گردان موشکی  -الف

 ص( آجا در مقابله با تهدیدات ناهمتراز چگونه باید باشد؟) اءیاالنبپدافند هوایی خاتم

ارتقای توان رزمی قرارگاه  منظوربه هاگساختار سازمانی نگهداری گردان موشکی  -ب

 ص( آجا در مقابله با تهدیدات ناهمتراز چگونه باید باشد؟) اءیاالنبپدافند هوایی خاتم

 نتیجه

محقق در این تحقیق به این نتیجه رسیده است موارد زیر منجر به ارتقای توان رزمی 

 گردد:گردان هاگ می

 ی واحد عملیاتی.همپالزوم تحرک واحد نگهداری -

 .هاگو افسران عملیاتی سامانه  داراندرجهانجام امور اولیه نگهداری توسط  -

 ی نگهداری و عملیات در یک واحد.دهسازمانارتقاء توان رزمی با  -

 پرداختن گردان نگهداری به ایفای نقش در رده دپویی. -

 کانالیزه شدن مسائل فنی با تشکیل گروهان نگهداری در درون گردان -

 های عملیاتینظر گرفتن استقالل تاکتیکی برای یگاندر -

 یرزمبر واحدهای پشتیبانی  هاگلزوم نظارت قاطع و کامل فرمانده عملیاتی گردان -

 ....(نگهداری و )

که باعث محدودیت برای یگان عملیاتی  یاگونهبههای سازمانی بندی واحدانجام تقسیم-

 نگردد.
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  االنبیاء )ص( های واکنش سریع قرارگاه پدافند هوایی خاتم ارتقای عملکرد یگان  (2)جدول

 ( واکنش سریع شهید ستاری تهران ی موردی گروه)مطالعه

 عنوان
ی )ص( مطالعه اءیاالنبخاتمهای واکنش سریع قرارگاه پدافند هوایی ارتقای عملکرد یگان

 واکنش سریع شهید ستاری تهران موردی گروه

 1393ی رضایی، آبان محمدتقسرهنگ  محقق

 سؤاالت

 تحقیق

ی واکنش سریع قرارگاه هاگانارتقای عملکرد ی منظوربهفرماندهی  مراتبسلسله -الف

 چگونه باید باشد؟)ص( االنبیاء خاتمپدافند هوایی 

ی واکنش سریع قرارگاه پدافند هوایی هاگانارتقای عملکرد ی منظوربه هاسامانهنوع  -ب

 چگونه باید باشد؟ (ص) اءیاالنبخاتم

ی واکنش سریع قرارگاه پدافند هوایی هاگانارتقای عملکرد ی منظوربه هاآموزش نوع -ج

 چگونه باید باشد؟( ص) اءیاالنبخاتم

 نتیجه

های رسیده است موارد زیر منجر به ارتقای عملکرد یگانمحقق در این تحقیق به این نتیجه 

 گردد:واکنش سریع می

کارگیری شده، از نوع برد متوسط به پایین و تاکتیکی  های موشکی زمین به هوای بهسامانه-

 باشند.

های موشکی های اطالعات و شناسایی، سامانه)اعم از رادارهای کشف، سامانه هاسامانه-

 کششی باشند.ی یا نیمهخود کششای( از نوع متحرک توپخانهارتفاع متوسط و 

های رزمی واکنش سریع بایستی با ها و تجهیزات پدافندی موجود در یگانسامانه-

 خوانی داشته باشند.ای همالمللی و منطقهاستانداردهای موجود در سطح بین

عملیاتی  هرگونهانجام  های رزمی واکنش سریع در حینها و تجهیزات یگانی سامانهکلیه-

های ارتباطی و ی پدافندی از طریق سامانهی یکپارچهبایستی قابلیت اتصال به شبکه

 های ارتباطی بومی و مستقل امن که کمترین اختالل را داشته باشند، مجهز گردند.الیه

 اردوهای آموزشی صورتبهانفرادی آموزش عمومی و رزم  -

 

 مبانی نظری 
 ن گردا

یک واحد نظامی گردان، یگانی است که از یک گروهان ارکان و دو یا سه گروهان و آتشبار در 
دار وظایف عهده است. گردان ممکن است بخشی از هنگ یا تیپ بوده و فقط شدهتشکیل

تاکتیکی باشد، یا ممکن است یگان مستقلی بوده، وظایف تاکتیکی و اداری را هر دو به عهده 
االنبیاء )ص( آجا )عنوانی خاتم (. در قرارگاه پدافند هوایی291: 1386 داشته باشد )رستمی،

 سالدر دهم شهریور  ادشدهبرای پدافند هوایی پس از انتزاع از نیروی هوایی و تشکیل قرارگاه ی
های ، یگانهوا بههای زمین گردان ،ی(العالمدظله )به دستور فرماندهی معظم و معزز کل قوا  1387

هستند که مأموریت دارند از مراکز انرژی اتمی و  هوا بهافزارهای زمین مجهز به جنگ نظامی 
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های رادار علیه حمالت هوایی ارتفاع پست، متوسط ها و ایستگاهمناطق حساس و حیاتی، پایگاه
 و باالی دشمن پدافند نمایند.

 

 هوا  بهگسترش سامانه زمین  

، کم ارتفاعای از تسهیالت، تجهیزات، وسایل دفاعی عبارت است پهن شدن و توسعه مجموعه

، هاپادگان، هاگاهیپا ازجملهکه برای دفاع از مناطق حیاتی، حساس و مهم  بلند بردزیاد و 

های و مناطق صنعتی و سایر مناطق نظامی و غیرنظامی علیه هواپیماها و یگان هاگانشهرها، ی

محمدی و ) ردیگاجرای مأموریت در اختیار فرمانده قرار می منظوربهدشمن،  هوابرد

های پدافند موریت یگانأمنظور اجرای مبه را پدافند هوایی های(. سامانه40:1392خرازیان،

 یدهسازمانبندی و تحت عنوان آتشبار تقسیم سامانهنوع و برد  برحسب هوا بهزمین 

به  معموالًسامانه  با توجه به نوع و کاربرد هوا بهسازمان آتشبارهای پدافند زمین . دننمایمی

 زیراست:های گونه از یکی

 ی با عنوان عرادهمتریلیم 23توپی بدون کنترل راداری مانند توپ  افزارجنگ  -الف

 گارد یاسکامانند سامانه اورلیکن و راداری  کنترل افزار توپی باجنگ  -ب

 پرتاب مانند سامانه استرال و سهنددوشراداری  کنترلافزار موشکی بدون نگ ج -ج

 و گارد یاسکامانند تلفیق سامانه  راداری کنترل با موشکی -افزار توپیجنگ  -د

 80-اماف

 مانند سامانه راپیر.راداری  با کنترلافزار موشکی ارتفاع کم جنگ  -ه

 .هاگمانند سامانه راداری  کنترل باافزار موشکی ارتفاع متوسط جنگ  -و

که  300-اس و 200-مانند سامانه اس راداری کنترل باافزارهای موشکی ارتفاع باال جنگ  -ز

 (.48)ص( وارد خدمت گردید. )همان: اءیاالنبخاتماخیراً در قرارگاه پدافند هوایی 

های گویی به نیازهای متغیر پدافندی، مأموریت یگانمنظور داشتن قابلیت انعطاف برای پاسخبه

 به شرح زیر تعیین گردیده است: هوا بهپدافند زمین 

از نقاط حساس و حیاتی  هوا بهمأموریت اصلی )سازمانی(: عبارت است از پدافند زمین  -الف

 ی گردیده است.دهسازمانواقع در منطقه مسئولیت یک گروه پدافندی که با توجه به آن 

از نقاط حساس واقع در منطقه گروه که  هوا بهمأموریت فرعی: عبارت است از پدافند زمین  -ب

 شود.می در سازمان مصوبه منظور نگردیده ولی بنا به نیاز عملیاتی به گروه مذکور محول

تقویت بنیه پدافندی  منظوربه هوا بههای زمین مأموریت تقویتی: عبارت است از اعزام یگان -ج

 گروه دیگر.
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ص( آجا با ) اءیاالنبمأموریت کلی تقویتی: در این مأموریت، قرارگاه پدافند هوایی خاتم -د

ا به منطقه، پدافند زمین هتشکیل قرارگاه تاکتیکی زیر نظر فرمانده صحنه عملیات و اعزام یگان

 نماید.های سطحی را تقویت میی کلی صحنه را تأمین و بنیه پدافندی یگانهوا به

ی قرارگاه پدافند هوا بهمأموریت پشتیبانی مستقیم: در این مأموریت آتشبارهای زمین  -ه

عملیات، در ی بخشی از منطقه هوا بهمنظور تأمین پدافند زمین ص( آجا به) اءیاالنبهوایی خاتم

 گیرند.های سطحی قرار میاختیار یگان

مأموریتی خارج از مرزهای ج.ا.ا  هوا بههای پدافند زمین به یگان کهیدرصورتمأموریت ویژه:  -ز

فوق نگنجد، به آن  گانهپنجهای های ارجاعی در قالب مأموریتمحول گردد و یا مأموریت

 (60:1392:خرازیان گردد )محمدی،مأموریت ویژه اطالق می

 

 آموزش

سرآغاز نیاز به تکامل و بهتر شدن است بدیهی است که هر چه علم و دانش بشری  یادگیری

ارهای آن بیشتر خواهد کوزتکامل و توسعه بیشتری پیدا کند، نیاز به تحول در یادگیری و سا

ها (. هدف اصلی از آموزش کارکنان، یادگیری است. بسیاری از سازمان275:1378جزنی،) شد

-ی کارکنان خود منابع وسیعی را صرف آموزش و بهسازی میهاییتوانابرای باال بردن مهارت و 

توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول های آموزش را می(. روش65:1374الوانی،) کنند

ماهیت اطالعاتی یا علمی دارند، به این معنا است که از ارتباط هایی هستند که اساساً روش

 های اطالعاتیکند. روششود که اطالعات را به یادگیرندگان منتقل میی استفاده میاطرفهک ی

رود. کار می های برخورد بهها یا شیوهی در آموزش مطالب واقعی، مهارتطورکلبهیا علمی، 

ی شده، در خالل دورهی واقعی یا تمرین مطالب آموزش دادهتجربه ها نیاز بهمعموالً این روش

برای آموزش کارکنان و  شدهاستفادهترین روش آموزشی را ندارد. روش سخنرانی متداول

دانشجویان است. این روش معموالً به کمک وسایل سمعی و بصری، فیلم یا تلویزیون انجام 

سمعی و بصری،  درروشمیزان بحث متفاوت باشد. تواند با توجه به گیرد. این روش میمی

 اهیستختهفیلم، ویدئو، اسالید، نمودارهای متحرک و  ازجملهوسایل سمعی و بصری گوناگونی 

های دیگر مکمل با روش صورتبهدر اختیار اساتید و معلمین قرار دارد. این وسایل معمواًل 

هایی که اساسًا شود. گروه دوم روشمی کار گرفتهآموزش مثل سخنرانی و روش خودآموزی به 

 رانیگ آموزشماهیت تجربی یا عملی دارند، بدین معنا که یادگیرنده با مربی یا رایانه یا سایر 

ی در طورکلبههای تجربی یا عملی آموزش، درروشکند. را اجرا و تمرین می موردنظرمهارت 

رود که شامل آموزش از طریق کار میهای جسمانی و شناختی به ها و مهارتآموزش توانایی
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آموزی و حساسیت  نقشسازی، ایفای های مدیریتی و شبیهسازی، بازیرایانه، تجهیزات شبیه

(. برای نمونه، در تعلیم پرواز یا رانندگی با ایجاد شرایطی مشابه 279:1378جزنی،) است

کار خود منتقل کند. این روش آموزشی را را تکرار و به  فراگرفتهتواند مطالب می ریگ آموزش

 (. 286:1378جزنی،) نامندسازی به کمک ابزار و تجهیزات نیز میشبیه

 

 تحرک

امکان حرکت از مکانی به مکانی دیگر  هاآنتحرک خصلت یا توانایی نیروی نظامی است که به 

نمایند. تحرک می اجرای مأموریت حفظ منظوربهقابلیت و توانایی خود را  کهیدرحالدهد می

(. یکی از 253:1386رسیدن به هدف و مانور در زمین، هوا و دریاست. )رستمی، منظوربه

که  استهای سریع و قابلیت جابجایی بودن سبکسریع،  هوا بههای زمین خصوصیات گردان

قرار گیرد )خرازیان و رجب  موردتوجهدر انتخاب تجهیزات و تسلیحات این نکته باید 

باید  ترابری  امانه. ساست در ارتش آماداز فرآیند  دیگری بخش(. ترابری 159:1392پور،

 رد. بگی خدمت ایجاد و یا به تجهیزات ونقلحملرا در  شیوه ترینو باصرفه ترین، سریعترینامن

و  اداری ونقلحمل امکانات تأمین به ، موظفتجهیزات انتقال بر مأموریت عالوه ترابری 

ترابری زمینی مسئولیت حمل اقالم فنی و همگانی و  .استنیز  ارتش انسانی نیروی مأموریتی

به دو ترابری زمینی  کارکنان نگهداری و تعمیر را از طریق مسیرهای زمینی به عهده دارد.

شود. ترابری سبک کارکنان فنی و آماد و بخش ترابری سبک و ترابری سنگین تقسیم می

های قرارگاه پدافند هوایی در تمامی را از مرکز به یگان نیسنگ مهینپشتیبانی و اقالم سبک و 

 لهای خارج از مرکز به مرکز منتقمناطق تابعه منتقل کرده و اقالم آماد و پشتیبانی را از یگان

را از فرماندهی آماد و پشتیبانی به  نیسنگ فوقکند. ترابری سنگین، تجهیزات سنگین و می

ها های قرارگاه پدافند هوایی حمل کرده و اقالم آماد و پشتیبانی را از مناطق هوایی، پایگاهیگان

-هوایی سامانه(. در قرارگاه پدافند 161همان:) کندهای پدافند هوایی به مرکز منتقل میو گروه

ی و کشش خودعمده خودروهای  دودستهحسب مأموریت، به بر هوا بههای پدافندی زمین 

ی خود دارای شاسی، پلت و تریلر بوده و با کشش خودهای گردند. سامانهکششی تقسیم مینیمه

رزم بوده و وابستگی به نیروی محرک  درصحنهیک موتور محرکه قادر به جابجایی و حضور 

های مجهز به چرخ و یا زنجیر چرخ و شنی سوار ها بر روی شاسینوع سامانه نیا دارند.دیگری ن

و نیروهای مهاجم را با  حاضرشدهتوانند در نقاط مختلف میدان نبرد اند و با سرعت میشده

مرصاد(. دسته دوم خودروهای ) متحرک هاگمانند لودر سامانه  ؛رو کنندمشکالتی جدی روبه
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های وابسته به نیروی محرکه موتوری بوده که مانند سامانه هاآنند که تحرک کششی هستنیمه

 (.169همان:) باشندها میکشنده این سامانه درواقعو اورلیکن  گارد یاسکا

 

 لجستیک )آماد(

ارزش خود را نمایان ساخته است  وضوحبهاز تاریخ  درگذرنظامی  اتیعملپشتیبانی آمادی از 

دلیل طوالنی شدن خطوط  که اوج نمود آن شکست ناپلئون و هیتلر در اشغال روسیه به

فوق بوده است. امروزه با  اتیعملی منطقه از تداوم آماد در وهواآبمواصالتی و ممانعت شدید 

و در ارتش ایران نیز تر شده است های فناوری، خطوط و مدارات آمادی کوتاهتوجه به پیشرفت

های مناطق و همچنین نقاط آمادی مهمات )در سالیان قبل از با توجه به ایجاد پشتیبانی

کننده صورت واقعیت به خود تر برای واحدهای عملانقالب(، ایده تدارک آماد از هر چه نزدیک 

، جوابگوی نیازهای شدهگرفته کاربا توجه به مقدورات، تمهیدات به  نیبنیدرا گرفته است.

عملیاتی ما در جنگ آینده نخواهد بود. نظر به اینکه در حال حاضر تهدید بالقوه برای سرزمین 

های این دشمن در رابطه ، باید به امکانات و توانمندیاست یافرا منطقهاسالمی ایران نیروهای 

 (.159:1392خرازیان، رجب پور،گردد )توجه ویژه مبذول با قطع خطوط آمادی 

 

 آماد و پشتیبانی نظامی

-نمودن زمینه فراهم در تالش از است عبارت های نظامیسازمان در پشتیبانی و آماد مأموریت

 و بستری کردن تخلیه درمان، و بهداشت تعمیر، و نگهداری ترابری، )تدارکات، آماد های

 و توان و حفظ ایجاد منظوربه متفرقه امور و مخابرات کارگری، امور و مهندسی مجروحین،

 نظامی مؤثر عملیات و موفق اجرای راستای در هاآن از مداوم پشتیبانی و مسلح نیروهای اقتدار

 که است نظامی تأمین زنجیره از قسمتی لجستیک نظامی( (پشتیبانی و آنان. آماد با محوله

 از بخشی لجستیک، علم گرفتن اختیار در با به عبارتی افزایدمی آن به را مکان و زمان ارزش

 محل از مرتبط اطالعات یا و خدمات ارائه و کنترل موجودی و نحوه اجرا که تأمین زنجیره

نمود.  مدیریت توانمی را است رزمی نیازهای برآورده شدن درنهایت و مصرف نقطه تا تولید

قبیل  از مسائلی با که است نظامی فنون از قسمت آن آمادی، هایفعالیت یا آماد و پشتیبانی

 امور متفرقه و ساختمان و کارگری امور بستری کردن، تعمیر و نگهداری، تخلیه، ترابری، آماد،

 هایکلیه فعالیت دیگرعبارتبه گردد.می شامل را آن اجرای و هاطرح تهیه و داشته سروکار

مخدومی و )گویند.  پشتیبانی و آماد را خدمات و حرکات ترابری، نگهداری، آماد، به مربوط

 ای، حلقویپشتیبانی خطی، پله روش سه به نظامی معموالً پشتیبانی (.61:1397همکاران، 
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 صورتبه ارتش ازیموردن و امکانات تجهیزات کلیه ،خطی پشتیبانی درروش. شودمی انجام

 و قدرت  آتش برتری شود کهمی گرفته بهره معمواًل زمانی روش گردد. از اینمی ارسال مستقیم

تواند می و با سرعت نفساعتمادبهبا  پشتیبانی امانهلذا س مشهود است خودی نیروهای

و  تجهیزاتای، پله درروش(. 12:1392گروه مؤلفین دافوس آجا، ) دهد را انجام الزم پشتیبانی

و  ارسال مراکز واسطه به و از چند طریق تر تقسیمکوچک  واحدهای به ارتش ازیموردن امکانات

 عمل موردنظر هاییگان برای تر و ارسالکوچک  هایدسته به امکانات نیز با تقسیم ازآنجا

 حمالت گیرد کهقرار می همورداستفاد زمانی روش این(. 13همان:) گیردمی صورت پشتیبانی

وارد  محدود ارتش منابع به کمتری کار آسیب و با این است و شکننده بسیار سخت دشمن

در این روش با توجه به مأموریت واگذاری به مناطق و جدول سازمانی نیروی انسانی و شود. می

اقالم آمادی  هیکل گردد.دام میی و تهیه و واگذاری اقالم آمادی اق نیبشیپتجهیزات، نسبت به 

، نگهداری و شدهفرستادههای مختلف به یگان ازآنجااز طریق مرکز به دپوهای میانی ارسال و 

آوری و به دپوی ها جمعقطعات تعمیری و فرسوده نیز از یگان گردد.در صورت لزوم مصرف می

قابل خدمت  صورتبهز تعمیر گردد. پس ابه مرکز جهت تعمیر ارسال می ازآنجامیانی ارسال و 

گردد. و قطعات فرسوده نیز از حساب یگان کسر می قرارگرفتهکننده در اختیار یگان مصرف

، نگهداری اقالم در انبارهای بدون وابستگی و اتکای زیاد به موقعبهپشتیبانی تعمیراتی سریع و 

های ی آمادی از ویژگیدادوستدهاروزانه در محل و کنترل صحیح  ازیموردنمرکز، تأمین اقالم 

 عضو ناتو و رژیم  هایدر ارتش آمادی پشتیبانی هایاز روش یکی حلقوی روش. استاین روش 

دهند می را تشکیل ساختار چند حلقوی یک  آمادی واحدهای روش . در ایناست اشغالگر قدس

 این  کنند.تغییر می و راهبردی عملیاتی تاکتیکی، ، سطوحآن بیرون از مرکز ساختار به که

، تعمیرات ، از قبیلآمادی کارکردهای نوع برحسب ، یعنیاست موردی مورد به صورتبهساختار 

 (.14همان:) گیرندخود را می خاص شکل حلقوی ساختارهای خدمات درمانییا  ترابری 

 

 یی و اثربخشیکارا

 است. سطح شدهانجام که کاری بیشترین برای مصرفی یا انرژی زمان کمترین معنایبه  ییکارا

 وریهارتقا بهر موجب ییکارا است. افزایش شدهسپرده مدیران دست به مستقیماً ییکارا افزایش

به معنی درست انجام دادن امورات و  ییکارا. خواهد شد سازمانی اهداف به نیل ثر درؤم و کمک 

ها برای گیری از حداقل ممکن از نهادهبهره»شود و مفید از منابع گفته می ابه استفاده کار

با حداکثر  شدهنییتعهای هدف غرض آن است که بهیی کارا. در «صولحبرداشت حداکثر م

اقدامات  بودن مؤثربررسی میزان  درواقعمنظور از اثربخشی (. 31:1374بازدهی برسیم. )الوانی،
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است. اثربخشی به مفهوم میزان موفقیت  شدهتعیین شیپ ازبرای دستیابی به اهداف  شدهانجام

 ییکارادر مفهوم  کهچنانآنکه جنبه کمی قضیه  های محولهموریتأدر تحقق اهداف یا انجام م

 مناسب نشیگز ح،یصح کارمیتقس(. 48:1375)شایان: شوددر نظر گرفته نمی ،شودتوجه می

 هیروح تیو تقو یفکر تیخالق  یهانهیزم جادیکار و کارکنان، ا یروان یهاجنبه به افراد، توجه

 ییکارا شیافزا یهاراه ره،یکار و غ طیکارکنان، توجه به نظم و انضباط در کار، توجه به مح

 ی،شغل چرخش، آموزش دیگری نیز مانند و گوناگونی متفاوت عوامل(. 24:1374برومند،) است

جعفری قوشچی، ) مؤثرند ییکارا در افزایشنیز  کارکنان تواناسازی ،شغل سازیغنی

36:1381 .) 

 

 توان رزمی

از عناصری مانند قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی،  متأثرقدرت ملی هر کشور 

یی سزا بهکه در این میان قدرت نظامی از اهمیت  استقدرت فرهنگی، فناوری و مانند آن 

قدرت نظامی آن کشور و آن ملت  درگروزیرا امنیت هر کشور در درجه اول  ؛برخوردار است

است و در صورت استقرار امنیت در مرزها و به دنبال آن در سطح کشور، امکان ایجاد امنیت 

آید. در این رابطه ها و افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و غیره فراهم میالزم در سایر زمینه

فیزیکی )نامحسوس(  گیرد که شامل عوامل فیزیکی، غیرتوان رزمی از سه بخش سرچشمه می

عوامل فیزیکی توان رزمی محسوس و   (.69:1390آشتیانی،) است ساز برترو عوامل 

ی بوده و یک عناصر حیاتی برای حصول اطمینان از آمادگی رزمی است و شامل ریگاندازهقابل

های سازمانی و غیرسازمانی، عناصر رزمی، عناصر پشتیبانی رزمی، عناصر خدمات رزمی آتش

در موفقیت یک  هاآن. عوامل غیر فیزیکی توان رزمی نیز عواملی هستند که کاربرد استعوامل 

مانند سازمان، رهبری، آموزش، انضباط روحیه، ایمان و اعتقاد،  ؛یی داردسزا بهیگان تأثیر 

کسب  درازمدتقسمتی و سایر مسائل مشابه که در  تیحمو سنن ملی،  انگیزه، آداب

پذیری و توان رزمی نیز عواملی مانند کنترل و هماهنگی، آسیب ساز برتراند. عوامل گردیده

های روانی، جنگ قبول خطر، اطالعات، پوشش و فریب، عملیات ایذایی و ممانعت، عملیات 

های مانوری را برای انجام مأموریت ستند که مقدورات یگان، جوّ و زمین هوهواآبالکترونیکی، 

در باال  شدهارائههای پژوهشی (. نگاهی به پیشینه291:1386رستمی،) دهندمحوله افزایش می

دهد که در این مطالعات از منظرهای مختلفی به بحث ارتقاء و کارایی توان رزمی در نشان می

بر ارتقاء توان رزمی  مؤثراست. در این  پژوهش عوامل  دهشپرداختهسطح قرارگاه پدافند هوایی 
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کارگیری نیروی چهار بعد کلی آموزش، تحرک و جابجایی و به ی زمین به هوا، درهاگردان

 انسانی ارائه گردیده و فرضیات پژوهش به شرح ذیل شکل گرفت:
ی به هوا های زمینهای میدانی مناسب، باعث ارتقاء توان رزمی گرداناحتماالً آموزش-1

 گرددص( آجا می) اءیاالنبقرارگاه پدافند هوایی خاتم

های ی پدافندی، باعث ارتقاء توان رزمی گردانافزارهاجنگ سازی کلیه احتماالً متحرک -2

 گردد.ص( آجا می) اءیاالنبی قرارگاه پدافند هوایی خاتمبه هوا زمین

ی قرارگاه به هواهای زمین عث ارتقاء توان رزمی گردانای، بااحتماالً آماد رسانی به روش پله-3

 گردد.ص( آجا می) اءیاالنبپدافند هوایی خاتم

انجام  در جهتهای )ارتقای توانمندی کارکنان کارگیری نیروی انسانی گرداناحتماالً به -4

پدافند هوایی ی قرارگاه به هواهای زمین های مرتبط(، باعث ارتقاء توان رزمی گردانتخصص

 گردد.ص( آجا می) اءیاالنبخاتم

 

 شناسی پژوهشروش

پدیده  از مفصل و واقعی اطالعات آوریجمع به صرفاً محقق تحقیق این در اینکه به نظر

بدون  را هست آنچه تا نموده سعی و است نموده مبادرت قرارگاه پدافند سطح در موردبررسی

این  درنتیجه بگیرد، موقعیت از عینی نتایج و دهد گزارش ذهنی استنتاج یا گونه دخالتهیچ

در دو مرحله به  . همچنین با توجه به اینکه تحقیق پیش رویاست توصیفی پژوهش از نوع

صورت های موردنیاز برای تحلیل موضوع تحقیق پرداخته است، ازنظر رویکرد بهگردآوری داده

 مطالعات انجام از پس نخست گام در راستا در این کمی( است.-)کیفی 1آمیخته تحلیل

در ارتقاء  اثرگذار شناسایی عوامل به منتج که تئوریک پژوهش مبنای گیریشکل و ایکتابخانه

 به ساختاریافته نیمه مصاحبه تنظیم با ادامه در های زمین به هوا گردید،توان رزمی گردان

 خبرگان جامعه های زمین به هوا از بینارتقاء توان رزمی گردانبر  مؤثر عوامل تبیین

 ارزیابی پی در ساخته محقق نامهابزار پرسش از استفاده با دوم بخش در و موردمطالعه پرداخته

 ای،کتابخانه مطالعات بر عالوه هاداده ابزار گردآوری بنابراین است؛ بوده های پژوهشفرضیه

 گردآوری پدافند هوایی برای ارشد مدیران خبرگان و با ساختاریافته مصاحبه نیمه شامل

 گردآوری برای ساخته محقق نامهپرسش و سؤاالت پژوهش به کیفی و پاسخگویی هایداده

 
2  Mixed method 
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سؤال  28نامه دارای است. این پرسش بوده پژوهش هایفرضیه منظور ارزیابیبه کمی هایداده

ی خدمتی و مشخصات جامعه نمونه شامل )سطح تحصیالت، سابقه که سه سؤال در قالب است

 8سؤال در مورد تحرک و جابجایی،  6، آموزش میدانی سؤال در مورد 7جایگاه سازمانی( و 

های مرتبط با نیروی تخصص سؤال در مورد 7و  یاپلهرسانی به روش  سؤال در مورد آماد

در این پژوهش کتب، اسناد و مدارک و مقاالت  موردمطالعهجامعه  گردیده است.انسانی مطرح 

ی قرارگاه پدافند هوا بههای زمین ۀ سامانهنیدرزمنظران مرتبط با موضوع و مصاحبه با صاحب

. جامعه آماری شامل افسران ارشد، معاونین و رؤسای دوایر و استص( آجا ) اءیاالنبهوایی خاتم

را حدود  هاآنیل محرمانه بودن، محقق تعداد به دلکه  است های زمین به هواانفرماندهان گرد

نفر در نظر گرفته است. نمونه آماری پژوهش برای مرحله مصاحبه به روش هدفمند به  300

، تصادفی طبقاتی متناسب صورتبهگیری در این تحقیق روش نمونه نفر بوده است. 10تعداد 

 158 نامهپرسشاده از فرمول کوکران حجم جامعه نمونه جهت توزیع انتخاب گردیده و با استف 

آن  دهندهنشان دهندگانجایگاه خدمتی پاسخمربوط به  و درصد فراوانیاست.  شدهمحاسبهنفر 

باشند و ی به باال میدوم پیسرتی نمونه، دارای محل سازمانی درصد از جامعه 7/84است که 

ی درصد جامعه %90باشند. نمونه، دارای تحصیالت کارشناسی میی درصد از جامعه 8/96

ی سال هستند. با توجه به این موارد مشخص شد جامعه 15نمونه، دارای سن خدمتی باالتر از 

 پژوهش، این درشده برخوردار است. گویی به سؤاالت مطرحاز روایی مطلوبی جهت پاسخ نمونه

 بوده تائید و کارشناسان تأیید متخصصان با و محتوایی روایی روش به مصاحبه سؤاالت روایی

 و اساتید رؤیت به سؤاالت چندین مرتبه در برگشتی و رفت اعمال با راستا این در است.

ی تنظیمی بر اساس نظرات هانامهپرسشپایایی  اعمال گردید. آنان نظرات و رسیده نظرانصاحب

( محاسبه گردیده است که از قابلیت اطمینان باالیی %88) خبره و روش تنصیف نظرانصاحب

محتوا و با  لیتحلبرای مصاحبه به روش  هاداده لیوتحلهیتجزروش  حالنیدرعبرخوردار است. 

 95دو در سطح اطمینان  یخبا استفاده از آزمون  نامهپرسشرویکرد توصیفی و برای  مرحله 

 است.  شدهگرفتهبهره SPSS23   افزارنرمو  05/0درصد و خطای 
 

 : توزیع فراوانی سطح تحصیالت جامعه نمونه 3جدول 

 جمع  دیپلم فوق  لیسانس  لیسانس فوق  دکترا  طیف 

 158 5 80 63 10 فراوانی

 %100 %2/3 %5/50 %40 %3/6 درصد
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 جامعه نمونه  ی خدمتیسابقه : توزیع فراوانی 4جدول 

 طیف 
  25باالی  

 سال 

  25تا    21

 سال 

  20تا    15

 سال 

  15زیر  

 سال 

 جمع 

 158 15 35 65 43 فراوانی 

 %100 %9/ 5 %22/ 1 %41/ 1 %27/ 3 درصد 

 

 نمونه  : توزیع فراوانی محل سازمانی گروه 5جدول 

  پ ی سرت  سرتیپی  سرلشکری  طیف 

 ی دوم 

سرهنگی و  

 تر پایین 

 جمع 

 158 25 60 63 10 فراوانی 

 %100 %15/ 8 %38 %39/ 9 %6/ 3 درصد 

 

 هایافته وتحلیلتجزیه

ی قرارگاه پدافند هوایی به هواهای زمین فرعی اول: آموزش، برای ارتقاء توان رزمی گردان سؤال

 ص( آجا چگونه باید باشد؟) اءیاالنبخاتم

 طوربهآموزش کارگاهی  صورتبههای مختلف ها و ردهاستفاده از تجهیزات آموزشی در کالس -

 گسترده

سازهای آموزشی و روزآمد نمودن لزوم تقویت کمی و کیفی تجهیزات، کتب و نشریات و شبیه-

 در زمان کنونی )در زمان صلح( ژهیوبهآن 

این  افزایش کیفیت آموزش منظوربه دالورودیجدآموزش عملی و میدانی مداوم کارکنان  -

 های مختلفتخصصکارکنان در 

های های میدانی و بهینه نمودن کلیه آموزشهای آموزشاصالح و ایجاد تغییرات در برنامه -

 ها و اجرای مفید آنی تعدیل هزینهوسوسمتمیدانی جاری در سازمان به 

 های مالی.ی آموزشی و توجه به انگیزهبندسطحاحیای  -

های ی و علمی و رزمی در جهت کسب مهارتهماهنگی و تعامل با مراکز علمی و دانشگاه -

 های مربوطه. علمی و تخصصی و تبادل دانش

ای، ترکیبی، ریزی تمرینات تاکتیکی مدون متناسب با نوع تجهیزات )موشکی، توپخانهبرنامه -

های گردان، پاسگاه فرماندهی، تمرین های میدانی در قالب آموزشپرتابی( و آموزشدوش

 .بارک سراسری و سراسری حداقل سالی یهای نیمه رزمایشگروهی و یا 



 1398 زمستان ،50 شماره ،پانزدهم سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                                           100

 

های های ذهنی و روانی متناسب با تخصصاستخدام افراد )از بدو استخدام( دارای قابلیت -

 . (نگر و...االنتقال بودن، جامعموجود در پدافند هوایی. )تیزهوشی، سریع

-گزاف و یا استفاده از     سامانه به بهای هرچندآموزشی سازها و ابزارهای کمک تهیه شبیه -

 های بومی و ملی.

 طراحی کتب و نشریات آموزشی برابر استانداردهای آموزشی. -

های ، برای ارتقاء توان رزمی گردانبه هوا نیزمهای و جابجایی گردان تحرک فرعی دوم: سؤال

 باید باشد؟ص( آجا چگونه ) اءیاالنبیی خاتمپدافند هوای قرارگاه به هوازمین 

یی الزم را داشته و تعمیر و نگهداری آن کارای که کشش خودهای متحرک کارگیری سامانهبه -

 آسان باشد

 ی و عدم نیاز به کفی و جرثقیل.کشش خودی باال و ریپذ تحرک -

 دارا بودن شاپ نگهداری مجهز و حاوی  قطعات پرمصرف و تجهیزات یدکی. -

 و آسان.قابلیت انجام تعمیرات سریع  -

 افزاری.افزاری و نرمقابلیت ارتقاء سخت -

 بودن دوام عملیاتی. کوچک و سبک و کارآمد و دارا -

 بودن ساختار مقاوم در برابر حوادث و رویدادهای طبیعی و غیرطبیعی. دارا -

 داشتن قابلیت پذیرش اقدامات پدافند غیرعامل. -

ی قرارگاه پدافند به هواهای زمین فرعی سوم: آماد رسانی، برای ارتقاء توان رزمی گردان سؤال 

 ص( آجا چگونه باید باشد؟) اءیاالنبهوایی خاتم

 هابا مأموریت تطبیق قابلیتدارای  انعطافقابلو  چابک آماد از برخورداری -

بینی ساختاری و اجرایی امور برای پیشای روش مناسبی ی از روش آماد رسانی پلهریگبهره 

 آمادی

 کارهای عملیاتی در انبارهای پایتجهیزات گردان ازیموردنتأمین قطعات  -

ی مجدد اندازراهانبارها و  خصوصبهزمان با تجهیزات لزوم تحرک و جابجایی سریع آماد هم -

 در نقطه آتی

ربیت نفرات مجرب و ارتقاء روحیه آمادی و ت های مناسب جهت آموزش افرادتدوین دوره -

 کارکنان آمادی

فوق فقط برای هر گردان و تعیین و مختصات و  گانهسهیی آمادی طبقات دپوتعیین نقاط -

 رده ترینپایینمحل این نقاط برای تمام نفرات تا 

 در منطقه عملیاتی نیسنگ مهیندر جهت تعمیرات تجهیزات  اتخاذ تدابیر و احراز توانایی الزم-
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 تشکیل نظام آمادی مناسب بر مبنای تفکر تعمیرات و آماد رسانی اضطراری-

، برای ارتقاء توان رزمی به هوا های زمینکارگیری نیروی انسانی گردانفرعی چهارم: به سؤال 

 ص( آجا چگونه باید باشد؟) اءیاالنبی قرارگاه پدافند هوایی خاتمبه هواهای زمین گردان

 برانگیختگی کارکنان با افزایش روحیه رضایت شغلی، کیفیت زندگی-

 کارکنانی با چندین تخصص از سوی سازمان متبوعه وحقوقحقتأمین -

سازی، دانش، توانایی، مهارت شاغالن و نیز متناسب ساختن فرهنگ افراد )باورها، متناسب -

گ سازمان )عصر سازمان، فناوری، ها، شخصیت، طرز تلقی، نگرش و نیازها و...( با فرهنارزش

 ساختار سازمانی، کیفیت کار مدیران(

 ی تشخیص داده شود.روشنبهنیازهای سازمان  -

 های رزمی( طراحی شود.های مناسبی برای برطرف ساختن نیازهای سازمان )گردانبرنامه -

در بحث ارتقاء سرعت  به خدمه توپ آموزش رانندگی یاد داد تا مثالعنوانبه)ها ادغام تخصص-

 استفاده نمود(. هاآنها از تحرک سامانه

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

 شدهپرداختهی پژوهش هاهیفرضاست. در ادامه به بررسی هر یک از  شدهگرفتهبهره  05/0

 است.

 آزمون فرضیه اول و تحلیل آن:

ی قرارگاه پدافند هوایی هوا بههای زمین های میدانی، باعث ارتقاء توان رزمی گردانآموزش

 Hoگردد.: نمی آجا( ص) اءیاالنبخاتم

ی قرارگاه پدافند هوا بههای زمین های میدانی، باعث ارتقاء توان رزمی گردانآموزش

 H1گردد.:می آجا( ص) اءیاالنبهوایی خاتم

88/39 = 

 

  
 با سطحو  24آزادی  ه( با درج41/36) جدول χ2بیشتر از (39/88) شدهمحاسبه χ2 چون

شود. رد می Ho دار( و فرضیتأییدشده )وجود رابطه معن H1بنابراین فرض  ،است %5خطای 

توان گفت میزان تأثیر آموزش بر ارتقاء توان رزمی معنادار بوده و ناشی اطمینان می %95پس با 

-های میدانی مناسب، باعث ارتقاء توان رزمی گردان، درنتیجه آموزشنیستاز خطا و تصادف 

 گردد.می آجا( ص) اءیاالنبی قرارگاه پدافند هوایی خاتمهوا بههای زمین 

N

EO
X

)(
2

2 −
=

24)15)(17()1)(1( =−−=−−= CRdf

41/36),(
2

=dfX 
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 دوم:آزمون فرضیه 

ی هوا بههای زمین افزارهای پدافندی، باعث ارتقاء توان رزمی گردانسازی کلیه جنگ متحرک

 Ho:گردد.نمی آجا( ص) اءیاالنبقرارگاه پدافند هوایی خاتم

ی هوا بههای زمین افزارهای پدافندی، باعث ارتقاء توان رزمی گردانسازی کلیه جنگ متحرک

 H1.:گرددمی آجا( ص) اءیاالنبقرارگاه پدافند هوایی خاتم

78/73  = 

 

  
 با سطحو  20آزادی  ه( با درج41/31) جدول χ2از بیشتر( 73/78) شدهمحاسبه χ2چون 

. شودرد می Hoدار( و فرض یتأییدشده )وجود رابطه معن H1بنابراین فرض  ،است %5خطای 

ی بر ارتقاء توان رزمی معنادار بوده سازمتحرکتوان گفت میزان تأثیر اطمینان می %95پس با 

افزارهای پدافندی، باعث سازی کلیه جنگ ، درنتیجه متحرکنیستو ناشی از خطا و تصادف 

ص( آجا ) اءیاالنبی قرارگاه پدافند هوایی خاتمهوا بههای زمین ارتقاء توان رزمی گردان

 گردد.می

 آزمون فرضیه سوم:

ی قرارگاه هوا بههای زمین ای، باعث ارتقاء توان رزمی گردانآماد رسانی به روش پله

 Hoگردد.: ص( آجا نمی) اءیاالنبپدافند هوایی خاتم

ی قرارگاه پدافند هوا بههای زمین ای، باعث ارتقاء توان رزمی گردانآماد رسانی به روش پله

 H1 گردد.:ص( آجا می) اءیاالنبهوایی خاتم

 = 708.8 

 

 
 با سطحو  28آزادی  ه( با درج33/41جدول ) χ2از بیشتر( 708.8) شدهمحاسبه χ2 چون

فرضیه مقابل یا  جهیدرنت ؛گیردقرار می H1بنابراین آماره آزمون در ناحیه  ،است %5خطای 

H1 شود و فرضیه پذیرفته میHo توان گفت میزان تأثیر اطمینان می %95. پس با شودرد می

درنتیجه آماد  .نیستآماد رسانی بر ارتقاء توان رزمی معنادار بوده و ناشی از خطا و تصادف 

N

EO
X

)(
2

2 −
=

20)15)(16()1)(1( =−−=−−= CRdf

41/31),(
2

=dfX 

N

EO
X

)(
2

2 −
=

28)15)(18()1)(1( =−−=−−= CRdf

33/41),(
2

=dfX 
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ی قرارگاه پدافند هوایی هوا بههای زمین ای، باعث ارتقاء توان رزمی گردانرسانی به روش پله

 .گرددمی آجا( ص) اءیاالنبخاتم

 آزمون فرضیه چهارم:

های مرتبط، باعث ارتقاء آمادگی رزمی انجام تخصص جهت درارتقای توانمندی کارکنان 

 Ho گردد.:ص( آجا نمی) اءیاالنبی قرارگاه پدافند هوایی خاتمهوا بههای زمین گردان

های مرتبط، باعث ارتقاء آمادگی رزمی انجام تخصص جهت درارتقای توانمندی کارکنان 

 H1 گردد.:می آجا( ص) اءیاالنبی قرارگاه پدافند هوایی خاتمهوا بههای زمین گردان
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 با سطحو  24آزادی  هدرج با( 41/36) جدول χ2از بیشتر( 39/88) شدهمحاسبه χ2 چون

شود. رد می Hoدار( و فرض یتأییدشده )وجود رابطه معن H1بنابراین فرض  ،است %5خطای 

توان گفت میزان تأثیر توانمندی کارکنان بر ارتقاء توان رزمی معنادار اطمینان می %95پس با 

انجام  جهت در. درنتیجه ارتقای توانمندی کارکنان نیستبوده و ناشی از خطا و تصادف 

ی قرارگاه پدافند هوایی هوا بههای زمین های مرتبط، باعث ارتقاء توان رزمی گردانتخصص

 گردد.ص( آجا می) اءیباالنخاتم

در  شدهاشارهو مقایسه مقادیر  نظران، پاسخ جامعه نمونهبا صاحب مصاحبه منابع، بامطالعه

 رونیازا. است تأییدشده نمونه جامعه دید از فرضیات تحقیق شود کهبندهای باال مشخص می

 روش  به رسانی آماد پدافندی، افزارهایکلیه جنگ  سازیآموزش میدانی، متحرک نمونه، جامعه

 رزمی توان ارتقاء در های مرتبط راو توانمندی کارکنان در جهت انجام تخصص ایپله

 .دانندمی مؤثر آجا( ص) االنبیاءخاتم هوایی پدافند قرارگاه یهوا به زمین هایگردان

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
 گیرینتیجه

های میدانی و اجرای مفید آن با های آموزشآموزش، اصالح و ایجاد تغییرات در برنامه درزمینۀ

ها و افزایش بار علمی و تجربی کارکنان و انتقال ریزی منظم در کلیه تخصصارائه برنامه

. با است باال در حوزه تخصصی مربوطه بسیار مؤثر باتجربههای مهم کارکنان اطالعات و مهارت
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ها بار علمی و تجربی کارکنانی را که از تخصص توان در کلیههای میدانی میاجرای این آموزش

گردند، ارتقاء داده و مراکز آموزشی و صرفاً با تخصص فاقد تجربه به واحدهای اجرایی منتقل می

ایش را افز هرکدامو یا سالیانه، کیفیت عملیاتی و نوع عملیات  ماههشش صورتبهبا تداوم آن 

جهت  هوا بهصورت سالیانه در هر سامانه زمین های آموزشی بهتیراندازی داد. لزوم اجرای

، تالش در آموزشیکارگیری اساتید خبره، تأمین ابزار و تجهیزات کمک کارکنان جدیدالورود، به

ها و نیز هدایت عملی کارگیری سامانهجهت به حداکثر رساندن مهارت عملی کارکنان در   به

ی آموزش تئوری محور و جابهسامانه سالح نیز باید مدنظر باشد. اجرای آموزش مبتنی بر عمل 

وظیفه محوری« به »نقش محوری« در ارتقای توان رزم مؤثر »تغییر سامانه آموزش از  درنهایت

-های موشکی ارتفاع هایی )اعم از رادارهای کشف، شناسایی، سامانهکارگیری سامانهبه است.

کششی با داشتن قابلیت تحرک و ی یا نیمهکشش خودای( از نوع متحرک متوسط و توپخانه

تعمیر و نگهداری  باقابلیتهوایی متغیر و ها در هر شرایط جغرافیایی و آب جابجایی سامانه

قدرت  کاری و عدم کاهش تواناییآوری سریع و آسان و تداوم آسان و امکان گسترش و جمع

در سه سطح زمینی، هوایی و  آتش در حین تحرک و داشتن قابلیت و توانایی جابجایی سامانه

با توجه به  داریشنی جابهدار چرخ دریایی، کاهش زیرمجموعه تجهیزات و استفاده از تجهیزات

 جغرافیای کشورمان، در ارتقای توان رزم مؤثر است. وضعیت اقلیم و

برای پشتیبانی  ازیموردننیروها، برآورد، تأمین و توزیع اقالم مختلف  ریتترین مأمویکی از اصلی

از و صلح جنگ  مؤثر در زمانپاسخگویی . استهای رزمی گردان خصوصبههای تابعه یگان

سازمان به جبرانی غیرقابل صدمات  آنبه پاسخگویی  و عدمیک آماد کارآمد است  خصوصیات

تشکیل  ،پشتیبانی پیشرفته هایروش به و آگاه افراد متخصص کارگیریبهکند. امروزه می وارد

یک نظام آمادی مناسب بر مبنای تعمیرات و آماد رسانی اضطراری، تأمین تجهیزات متناسب 

-کار، مهارت تخصصی کارکنان فنی در تعمیر و نگهداری سامانهنیروی انسانی ماهر، قطعات پای

بینی آماد رزمی بر پایه کفایت آماد، ضروری است. در پیش های تعمیراتی تاکتیکی ویهها، آتل

های هوایی آینده نیرویی پیروز است که از آماد و پشتیبانی قوی و پویاتری برخوردار باشد جنگ 

ها و امکانات موجود در ارتقای توان رزم ای با توجه به زیرساختو توجه به آماد به روش پله

های رزمی( های مناسب برای برطرف ساختن نیازهای سازمان )گردانطراحی برنامه است. مؤثر

، جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و شدهطراحیو اجرای صحیح و درست برنامه 

گیری از نیروی ماهر و متخصص، خلّاق، همراه با روحیه کاری باال و تربیت و استفاده از بهره

گیری و ادغام برخی از مدیران قوی در جهت افزایش قدرت ابتکار و تصمیمفرماندهان و 
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های افزایش کارکنان با چندین تخصص، از مؤلفه وحقوقحقها با بررسی دقیق و تأمین تخصص

 توان رزم در قرارگاه پدافند هوایی است.

 

 پیشنهادها

ص( آجا، با همکاری سایر ) اءیاالنب( معاونت تربیت و آموزش قرارگاه پدافند هوایی خاتم1

های مرتبط، نسبت به تشکیل دایره یا مدیریتی به نام »مدیریت دانش«، با ایجاد شغل و معاونت

عمل اقدام الزم را به  ربطیذساختار رسمی برای مدیریت دانش تا رده گردان از طریق مبادی 

 آورد.

ص( آجا و معاونت تربیت و آموزش ) اءیاالنبتم( معاونت طرح و برنامه قرارگاه پدافند هوایی خا2

های آموزشی و دادن مزایا بر مبنای های مرتبط، نسبت به تهیه ارزیابی دورهو سایر معاونت

 ی آموزشی اقدام نماید.بندسطح

های آماد و ص( آجا، با همکاری معاونت) اءیاالنب( معاونت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم3

هاد خودکفایی، طرح و برنامه، فاوا و صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی پشتیبانی، ج

 جدید اقدام نماید. شدهخریداریهای ساز جهت سامانهنیروهای مسلح، نسبت به تهیه شبیه

ص( آجا، ) اءیاالنببرنامه قرارگاه پدافند هوایی خاتمو ( معاونت محترم آماد و پشتیبانی و طرح 4

سات یا کارگروه مشترک، در خصوص آماد رسانی پیشنهادی با حفظ بسترهای با تشکیل جل

 . آورندبه عملآمادی فعلی اقدام الزم را 

ی و هماهنگی همکارص( آجا، با ) اءیاالنبیی خاتمقرارگاه پدافند هوا( معاونت محترم عملیات 5

های مرتبط، در خصوص امکان ساخت یا های محترم آماد و پشتیبانی و سایر معاونتمعاونت

در جهت جابجایی کارکنان  موردنیازو خودروهای تاکتیکی سبک  تهیه تجهیزات و کامیون

 .آورندبه عمل، اقدامات الزم را هوا بههای زمین گردان
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