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 چکيده
 را هلا سلازما   بقلا   در برتلری  و یرادپایل  توانلد ملی  کل   اصلیی  عامل تنها امروزی، رقابت پر و قطعیت عدم سراسر دنیای در

 دفلا   بخل   بلویه   و نظامی هایسازما  حساسیت ب  توج  با مهم این ک  است توانا و خالق دانا، انسانی منابع وجود کند، ضمانت

 برخلوردار  ای العلاد   فلوق  اهمیلت  از هست انها وقف  بی نمود  واجرایی ،هوشمندان  ،سریع صحیح هایتصمیم ب  متکی ک  هوایی

 یکپارچل   و ممکلن  زملا   کوتلاهترین  در سلازما   هایقابییت و امکانات تمام از گیریبهر  هدف با کنترل و فرماندهی شبک  است.

 در اسلت.  شلد   شلناخت   هلوایی  پدافنلد  بلویه   نظامی عمییات برترساز عامل بعنوا  زما  مرور ب  است. شد  طراحی فعالیتها سازی

 ارتقلا ،  در گلااری  تلاییر  قابییلت  مجموعل   این جز  ترین اساسی بعنوا  انسانی نیروی ، کنترل و فرماندهی شبک  اصیی اجزای میا 

 نیلروی  بعلد  هلای شلاخ   » احصلا   تحقیل،،  ایلن  انجام از هدف است..لاا دارا را مجموع  کل کارکرد بخشی ایر حاف ویا تنزل

 طراحلی  هلدف  بلا  متناظر تحقی، سوال ک  بود  «کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی شبک  انسانی

 تحقیل،،  سلوال  بل   پاسخ برای باشد.می ترکیبی رویکرد با تحیییی توصیفی تحقی،، روش و ایتوسع  -کاربردی تحقی،، نو  گردید.

 آنلا   بلین  پرسشلنام   و شلد   تعیین هدفمند صورتب  حوز  این نظرا صاحب از نفر 140 تعداد آماری، جامع  هایویهگی مبنای بر

 و ملدو   هلای آملوزش  شاخ  ک  شاخ  20 و مولف  4 با انسانی منابع بعد ک  دهدمی نشا  هاداد  تحییل و تجزی  گردید. توزیع

 شلاخ   تلرین یلت بااهم مهلارتی،  و دانشی توانمندی و شایستگی شاخ  سازمانی، فرهنگ مؤلف  شاخ  ترینیتبااهم مشترک،

 ، کپارچل  ی آملوزش  نظلام  و هلوایی  پدافنلد  فرهنلگ  تلروی   ، تیل مأمور اسلا   بلر  آموزش شاخ  مدیریت، و فرماندهی مؤلف 

 شلاخ   تلرین یتبااهم کنترل و فرماندهی دان  حوز  در بود  خبر  و متخص  شاخ  و آموزش مؤلف  شاخ  ترینیتبااهم

 شدند. شناخت  انسانی منابع بعد فردی خصوصیت مؤلف 
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 کشور)ص(االنبیا  خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  انسانی، نیروی ،کنترل و فرماندهی شبک  کليدي: واژگان

 مقدمه

 و تغییلر  سلرعت  انلد، نامیلد   اطالعلاتی  یلا  فراصلنعتی  عصلر  را آ  کل   حاضر عصر در

 برنلد. ملی  نام نیز تحوالت و سرعت هایشگفتی عنوا ب  آ  از ک  است ایگون  ب  تحوالت

 تلوا   کل   کیفلی  انسلانی  نیروی آ ، جای ب  و شد  کاست  یدی کار اهمیت از دور ، این در

 چنلین  در اسلت.  پیلداکرد   اهمیلت  دارد، اندیش  و فکر کارگیری ب  با نوآوری، و خالقیت

 از کل   یابند توسع  میتوانند جوامعی است، برتری و تمایز عامل خالقیت و تفکر ک  فضایی

 حلداکرر  شلود، می محسوب تولید عامل ترینحیاتی و است اید  و فکر منشا ک  انسانی منبع

 ورقابلت  پایلایی  موجلب  توانلد  ملی  کل   علامیی  تنها امروزی، دنیای در کنند را برداریبهر 

   است. ومبتکر توانا انسانی منابع از برخورداری شود، هاسازما  پایری

 کشلور  )ص(االنبیلا  خلاتم  هلوایی  پدافنلد  مشلترک  قرارگلا   ایلرا ،  اسالمی جمهوری در

 هلوایی  پدافنلد  امکانات کیی  از گیریبهر  با کشور هوایی قیمرو از ودفا  پاسداری دارعهد 

 سلامان   بسلتر  بر را خود عمییاتی مأموریت و هافعالیت کیی  اجرای ک  بود  مسیح نیروهای

 یابلت  جلاری  و اخیلر  هلای جنلگ  تجارب است. ساخت  برقرار یکپارچ  کنترل و فرماندهی

 و فنلاوری  انسلانی،  نیلروی  از گیلری بهلر   با کنترل و فرماندهی هایسامان  ک  است نمود 

 واکلن   وبلا  موفقیلت  برتلری،  و داد  تغییر را نبردها سرنوشت توانندمی مناسب هایروش

 هلای مولفل   از یکلی  عنلوا   ب  لاا نمایند، فراهم را دشمن تهاجم مقابل در بموقع و مناسب

  گردد.می محسوب جنگ صحن  برترساز

 کنتلرل  و فرمانلدهی  شلبک   انسلانی  نیلروی  هلای شاخ » است: این اصیی سوال حال

   کدامند؟ «کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا 

 مختیل   دالئلل  بل   کل   جهلا   و منطقل   در ایلرا   اسلالمی  جمهلوری  خاص موقعیت

 سویی از و دارد قرار تهدید مورد هموار  و... اقتصادی ستیزی، استکبار مکتبی، ژئوپولتیکی،

 ایجلاد  همچنلین  و دفلاعی  تجهیلزات  هلای تحریم ویه  ب  جانب  هم  هایتحریم ب  توج  با

 ضلرورت  حلوز   در رهبلری  معظم مقام فرامین و اوامر بیشتر چ  هر تحق، برای الزم زمین 
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 در کارآملدی  ارتقلای  و تهدیلدات  ایلن  مقابلل  در دفلاعی  آمادگی حفظ تهدیدات، با مقابی 

 شود. می احسا  پی  از بی  هوایی پدافند حوز 

 همچنلین  و منطقل   آمد پی  خاص شرایط ب  توج  ک  بس همین تحقی، این اهمیت از

 حلوز   در رهبلری  معظلم  مقلام  فلرامین  و اواملر  بیشتر چ  هر تحق، برای الزم زمین  ایجاد

 هلوایی  پدافنلد  حلوز   تهدیدات مقابل در دفاعی آمادگی حفظ تهدیدات، با مقابی  ضرورت

 در شلد   مطلر   هلای شاخصل   با انسانی نیروی گمارد  با تا شودمی احسا  پی  از بی 

 هلوایی  پدافنلد  مشلترک  قرارگا  رزمی امادگی و توا  ارتقا  باعث کنترل و فرماندهی شبک 

 انسلانی  نیلروی  هلای شاخ  نشد  احصا  صورت در قطعاً . گردد. کشور )ص( االنبیا خاتم

 االنبیلا  خلاتم  هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی شبک  بر نیاز مورد و مطیوب
 ایربخشلی  با و ناهماهنگ پراکند ، پرهزین ، قرارگا  این جاری هایفعالیت ادام  کشور، )ص(

 بود. خواهد هوایی پدافند هاییگا  عمییات سطح در محدود

 

 نظری مباني

 شناسيپيشينه

 یکپارچل   سلامان   طراحلی » عنلوا   بلا  1398 سال در خود دکتری رسال  در کوشا حسن

 و هلوایی  تهدیلدات  بلا  متناسلب  )ص(االنبیلا  خلاتم  هوایی پدافند قرارگا  کنترل و فرماندهی

 آنها هایویهگی و آیند  موشکی و هوایی تهدیدات ترینمهم بررسی از پس .«آیند  موشکی

 بل   .)ص(االنبیلا  خلاتم  هلوایی  پدافنلد  قرارگا  کنترل و فرماندهی سامان  مأموریت با متناسب

 پدافنلللد قرارگلللا  کنتلللرل و فرمانلللدهی یکپارچللل  سلللامان  عناصلللر)ابعاد( تلللرینمهلللم

 هلای فنلاوری  و ،ارتباطلات  انسلانی  نیلروی  از: عبارتنلد  کل   پرداختل   )ص(االنبیا خاتمهوایی

 و سازمانی میا  وهمکاری هماهنگی ، هاوروش مقررات ، هاوحساس  تجهیزات ، اطالعات

 است. پرداخت  آ  هایشاخ  بررسی ب 

 و فرمانلدهی  سلامان   راهبردی الگوی ارائ » عنوا  با ایرسال  1396 سال در عیوی عیی

 و ارای  «دان  مدیریت بر تأکید با ج.ا.ایرا  ارت  محور شبک  ارتباطات و اطالعات ،کنترل
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 عنلوا   ب  را محیطی عوامل و فرایندی بعد رفتاری، بعد ساختاری، بعد ک  است نمود  دفا 

 انسلانی  نیلروی  نق  اهمیت ب  رفتاری بعد در و است. شد  تعیین الگو این در اصیی ابعاد

 است. پرداخت  کنترل و فرماندهی سامان  در

 چابک راهبردی الگوی» عنوا  با خود دکتری رسال  در (1394اسماعیل) سید شهرآئینی،

 ابعلاد،  تلرین مهلم  «.)ص( االنبیلا  خلاتم  هوایی پدافند قرارگا  عمییاتی عمد  هاییگا  سازی

 هلوایی  پدافنلد  قرارگلا   عمییلاتی  عملد   هلای یگلا   سلازی  چابک هایشاخ  و هامؤلف 

 یکپلارچگی  ساختار کنترل، فرماندهی سامان  از: عبارتند اولویت ترتیب ب  را )ص(االنبیا خاتم

 معرفلی  اطالعلات  حفاظلت  و اطالعات سازمانی،فرهنگ انسانی، نیروی فناوری، انسجام، و

 است. نمود 

 

 شناسي مفهوم

 وسلایل  کیی  از استفاد  با آ  طی ک  اقداماتی از است عبارت هوایی پدافندهوایی: پدافند

 ، امکلا   صورت در و آورد عمل ب  جیوگیری دشمن هوایی حمالت از موجود، امکانات و

 و عاملل  اسلت  نلو   دو بلر  پدافنلدهوایی  کیلی  بطور سازد، می منهدم را ور حمی  نیروهای

  .(37 :1394)شهرآئینی،غیرعامل

 از کل   اسلت  هلایی سلامان   مجموعل   کنترل و فرماندهی سامان  کنترل: و فرماندهي

 جهلت  را فرماند  ارتباطات، برقراری و اطالعات پردازش و گردآوری شناسایی، طری،

 یلاری  مأموریلت  اجلرای  جهلت  در نیروهلا  کنتلرل  و هملاهنگی  هلدایت،  ریلزی، طر 

 (28 :1396 )بختیاری،نماید.می

 اسلت  اییکپارچ  مجموع  کنترل و فرماندهی شبک  کنترل: و فرماندهی یکپارچ  شبک 

 اسلا   بلر  و اهلداف  تحقل،  راسلتای  در بلالقو   و بالفعل هایقابییت کارگیریب  آ  در ک 

 تفکلر   رویکردهلای  بلر  تأکیلد  با ریزیبرنام  و طر  وضعیت، برآورد اطالعات، آوریجمع

 طورجلدی بل   گیلری، تصلمیم  نلوین  هلای روش از اسلتفاد   و راهبلردی  ملدیریت  مند،نظام

  (64 :1393 ، )ستاریخوا  است. قرارگرفت  موردتوج 
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 و هلا شایسلتگی  شامل ک  است سازما  یک اعضای دان  ذخیر  شامل انساني: سرمايه

 (23: 1395)پیکرنگار،است کارکنا  فکر طرز

 کیفلی  و کملی  سلطح  ارتقلا   و وریبهلر   در اساسی و اصیی شروط از انسانی سرمای  

 سرمای  از بتواند ک  باشدمی موف، زمانی سازما  یک آید.می حساب ب  سازما  هر عمیکرد

 انسلانی،  سرمای  وجود امر، این فاکتور مهمترین لاا نماید. استفاد  متخص  و کیفی انسانی

 در هلا سلازما   در وریبهلر   هایمؤلف  دیگر از است. باتجرب  و ماهر )متخص (، دان  با

 ایملا ،  باشد.می مناسب هایمحل در انسانی سرمای  مناسب کارگیریب  انسانی، منابع حوز 

 شلهادت  انگیلز ،  توکلل،  عزت، تعهد، تقوا، بردباری، و صبر پایری،والیت رهبری، روحی ،

 و نلوآوری  هلدایت،  و درایلت  قانونمنلدی،  معشلیت:  حمیلت،  شلهامت،  و شجاعت طیبی،

 انگیلزش،  ایجلاد  آملوزش،  سلازماندهی،  فرمانلدهی،  مدیریت، آگاهی، و بصیرت خالقیت،

 (35 :1396 )حبیبی،باشند.می حمایت و مشارکت انسجام، و همبستگی
 

 نظری ادبيات

 «تجهیلزات » و «فنلاوری » موضو  دو کنترل و فرماندهی شبک  خصوص در بحث هنگام

 عاملل   تلرین مهلم  انسلانی  نیلروی  ک  است این واقعیت اما گیرندمی قرار موردتوج  هموار 

 شلود. ملی  توجل   آ  بل   تلر کلم  توسع ،درحال کشورهای در معموالً ک  باشدمی رزمی توا 

 نلوین  هلای سلامان   در ملدیریتی  هلای نقل   یلا  انسلانی  نیلروی  نق  نسبی کاه  باوجود

 انجلام  بل   ایرایانل   هلای شلبک   یلا  رایانل   توسط را امور کیی  توا نمی کنترل، و فرماندهی

 کشلورهای  «کنتلرل  و فرمانلدهی » هلای سلامان   تلرین پیشلرفت   در املروز  دنیای در رسانید.

 موردتوجل   انسلانی،  یسلرمای   عنلوا  بل   شرایط، واجد انسانی نیروی موضو  یافت ،توسع 

 نهلایی  کننلدگا   اسلتفاد   دیگلر  و فرمانلدها   مسلیححی  نیلروی  هلر  در گیرد.می قرار جدّی

 و ارتبلاطی  مکلانیکی،  تجهیلزات  هسلتند.  عمییلات  مجریلا   و طراحلا   نخست اطالعات،

 و نیازهلا  بلا  بایلد  دریاپای  و پای  هوا پای ،زمین هایسامان  انوا  در مورداستفاد  الکترونیکی

 افلراد  ک  «آموزشی هایبرنام » باید همچنین باشند. سازگار بشری هایتوانایی از گیری بهر 
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 قلرار  موردتوج  نمایندمی تربیت «کنترل و فرماندهی» هایسامان  راهبری برای را ایشایست 

 گیرند.

 نماینلد  ذخیر  و محاسب  را اطالعات بایت میییاردها قادرند امروزی هایاَبَررایان  هرچند

 فاقلد  للیکن  کننلد.  ارسلال  جهلا   سراسر ب  را هاآ  توانندمی دور را  ارتباطی هایشبک  و

 یلادگیری  و دقلت  درک، الهلام،  قضلاوت،  و ارزیلابی  توانلایی  قبیلل  از انسانی خصوصیات

 پیشلرفت  از کل   آ  یتوسع  و رشد و «گیریتصمیم پشتیبانی» گسترش رغمعیی باشند.می

 توانلایی  و انسلا   یاندیشل   و فکلر  گیلرد، ملی  سرچشلم   گونلاگو   هایحوز  در فناوری

 در پیچیلد ،  مسلائل  حلل  در ادراک قلدرت  از برخورداری و فکری یالقا و ارتباط برقراری

 (86 :1398 )کوشا، دارد. قرار اهمیت نخست یدرج 

 

   انساني نيروی اهميت و نقش

 و تغییلر  سلرعت  انلد، نامیلد   اطالعلاتی  یلا  فراصلنعتی  عصلر  را آ  کل   حاضر عصر در

 برنلد. ملی  نام نیز تحوالت و سرعت هایشگفتی عنوا ب  آ  از ک  است ایگون  ب  تحوالت

 تلوا   کل   کیفلی  انسلانی  نیروی آ ، جای ب  و شد  کاست  یدی کار اهمیت از دور ، این در

 چنلین  در اسلت.  پیلداکرد   اهمیلت  دارد، اندیش  و فکر کارگیری ب  با نوآوری، و خالقیت

 از کل   یابنلد  توسلع   میتوانند جوامعی است، برتری و تمایز عامل اندیش  و تفکر ک  فضایی

 حلداکرر  شلود، می محسوب تولید عامل ترینحیاتی و است اید  و فکر منشا ک  انسانی منبع

 و پایللایی موجللب توانللد مللی کلل  عللامیی تنهللا امللروزی، دنیللای در کننللد را بللرداریبهللر 

   است. ومبتکر توانا انسانی منابع از برخورداری شود، هاسازما  پایریرقابت

 

   نياانس نيروی کيفيت سازنده عوامل و هاشاخص

 درتقل  ؛ احتلرام  و ادب جلدی،  رفتلار  و خیل،  نحسل  نداشلت  :شنناختي  روان عامل

 در فلرد   انل قخال توانلایی  مختیل ؛  هلای مکا  و هازما  در فرد سازگاری و یریاپفطاعان

 طلور   بل   محول امور انجام و کاریوجدا  از فرد برخورداری؛هنر و عیم همزما  بکارگیری
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 شلا   با متناسب برازند  ظاهری نداشت ؛امور انجام در فرد جسمی و روحی استقامت ؛کامل

 خوشلبینی  ؛هیجلانی(  )هلوش  دیگلرا   و خلود  احساسلات  کنترل در فرد توانایی ؛کارمندی

 (12 :1395 )احسانیا ،دیگرا  با ارتباط راریقبر و امور انجام در فرد فکری و عمیی

 نداشلت  ؛شلغل  بلا  ملرتبط  خلدمت  نضم هایآموزش راند اگ :آموزشي هایشاخص

 آملوزش  ، تجرب از تیفیقی استفاد  در فرد مهارت ؛شغل با متناسب و مرتبط تحصییی کمدر

 ئلل ارا و همکللارا   بلل شللغیی تجللارب انتقللال و درآمللوزش فللرد مهللارت ؛تحصللیالت و

 (14 : )هما  خود مهارت و دان  رسانی روز  ب در فرد مهارت ؛ریمؤ هایییراهنما

 مهارت  ؛محول  وظای انجام برای زما  مدیریت در فرد مهارت :مديريتي هایشاخص

 هایپیچیدگی در فرد توانایی و مهارت (؛ارزیابی )خود خود مستمر عمیکرد ارزیابی در فرد

 و نظلم  نداشلت  ؛خلود  عمیکلرد  و جایگلا   یلت، قعمو ی ختشل  در فرد توانایی ؛کار محیط

 درتقل  نداشلت  ؛اداری ضوابط و نوانیق با آشنایی ؛وتیمی یعجم کار توانایی ؛اداری انضباط

 ،املور  انجلام  بلرای   برنامل  نتلدوی  توانلایی  ؛امور انجام برای همکارا  دهیجهت و هدایت

 و افلراد  صی خت و ترکیب درتق ؛هاآ  اهمیت براسا  خود الیتعف ندیاولویتب توانایی

 (16 :1395 )احسانیا ،امور انجام برای دیگر عمناب

 بلر  تاکیلد  و گفتلار  و عملل  در دینلی  ارزشلهای  از پاسلداری  :اخالقي فرهنگي، عامل

 ؛ض(علی تب  گونل  هلر  از ز)پرهی سازمانی عدالت رعایت ؛صبر تقوی، مانند یقاخال ارزشهای

 از  مشرو غیر گیریبهر  از فرد اجتناب ؛سازمانی المال بیت بالق در فرد ولیتلمس احسا 

 خود پیشرفت  ب هدعت داد  نشا   ؛ رجو ارباب و همکارا  تحقیر از زپرهی ؛سازمانی اموال

 (17 : )هما  همکاری و تفاهم محیط ایجاد توانایی ؛توأما  صورت  ب دیگرا  و

 و انلداز  چشلم  تحقل،  جهلت  در فلرد  تالش :سازمان اهداف و رسالت بر مبتني عامل

 تغییلرات  یرشاپ سازما ؛ فاهدا و رسالت انداز، چشم از فرد آگاهی ا زمی سازما ؛ فاهدا

 بلرای  فلرد  تلالش  سلازما ؛  ف اهلدا  و رسلالت  انلداز،  چشلم  تحقل،  راسلتای  در سازما 

   ؛سازمانی و فردی فاهدا همپوشانی
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 هلای الیلت عف و  وظلای  بلا  الزم ات زتجهیل  و امکانات تناسب :مادی و فيزيكي عامل

 بلود   فلراهم  ؛کارهلا  انجلام  برای اریزافنرم امکانات ناشتاگ اختیار در و گیریبهر  ؛کاری

 امکانات ناشتاگ اختیار در ؛کاری الیتعف با قحقو تناسب ؛امور انجام برای آرام کار محیط

 (18 : )هما کارکنا   اش با متناسب رفاهی

 

   انساني منابع مديريت رويكردهای

 هلا انسلا   یلا  انسانی نیروی ، کنترل و فرماندهی عنصر اولین متخصص: انساني منابع -

 اسلا   بلر  و کننلد ملی  گیلری تصمیم آورند،می دست ب  اطالعات ک  هاییانسا  باشند.می

 نمایند.می اقدام ب  مبادرت مشترک، هدف ب  دستیابی برای و شد گرفت  تصمیم

 در اطالعلات،  آوریفلن  بل   مسلیط  کارشناسلا   کل   اسلت  ایلن  اهمیلت  حائز نکت 

 یلک  اطالعلات  تلرین حسلا   ب  و شوندمی C4I سامان  متخصصا  کوتاهی، زما مدت

 ایلن  کل   باشلد  ایگون ب  سازما  معماری و ساختار باید لاا یافت. خواهند دست نیرو

 قرار گیریتصمیم و مدیریتی مناسب هایموقعیت در ، الزم تجارب کسب از پس افراد

 (88 :1394 )بختیاری، گیرند.

 اساسلی  رکلن  برچهلار  را فرماندهی اگر :کارکنان مهارت سطح بر آموزش نقش -

 مطیوب هایروش اتخاذ ، مناسب دهیسازما  ، صحیح ومقررات )قوانین بدانیم، متکی

 را کارآملد  انسانی نیروی توا  می رکن چهار این از کارآمد(، انسانی ازنیروی استفاد  و

 واین یافت خواهند تبیور نیرو این فعالیت درنتیج  دیگر رکن س  زیرا کرد تیقی مهمتر

 ملی  عملل  ب  انسانی نیروی تربیت و درآموزش کافی اهتمام ک  است عمیی وقتی خود

 (129 :1389 )حاتمی، آید.

 وسلازمانی  فلردی  هلای  مهلارت  بهبلود  و دان  افزای  کنونی، ومتغیر متحول دردنیای

 کارکنلا   ومهلارت  دانل   بلاالبرد   درزمین  ک  هاییسازما  و است ناپایر اجتناب کارکنا 

  شد. خواهند مواج  دشواری با نکنند ریزیبرنام  خود
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   انساني نيروی فردی هایشاخصه

 دفر کل  ایلن  قعوا در ست.ا  شد ر شاا نداوخد ب   یماا ب  هاربا کریم آ قر در ايمان: -

 دارد  گاپناه ینا ب  دیعتقاا و  طمیناا و میکند او ارادة و نداوخد تسییم را دخو  ،مسیما

 ب   یماا میباشد. او  یماا عم، از  اللللللللنش ؛میکند دیجاا  نساا دجوو در را دییاز ریاآ

 دیفر او از باصالحیت و وربادخو د،ولل خ یالل هیدلنمناتو ب  متکی ک  ایگون  ب  نداوخد

 للد، یکنلنم ع لض و تلشکس  حساا یطیاشر هیچ در ک  نسانیا چنین زد.میسا مطملن

 للو  می ندتلوا للی م منملؤ   النسا و دلباش شت دا تخرآ و نیاد ینا در ساسیا نق  تواندمی

  الللللیما زمر ب   نساا مانیز چید. هداخو قیامت روز در را هللا الا ل ا ال طیب   شجر شیرین

 در دلللباش او رلللغی  لللک سلللرکللله و هرچیز ،بشناسد جالل  و عظمت با را اخد و برسد

 یلللقعوا  الللمؤمن ی لللتوص در  ()یلللعیترلللحض ک  چنا،یدآمی کوچک و دخُر نظللرش

 و ال،لل خ  لل ک اجلل آ  )از نهملل عیا یلف  لندو الهوفعقر نفسهما فی لخال،ا عظم میفرماید:

 د رلل ک  ولل جی رگبز  جانشا و رو  در رفریدگاآ آیلد، یلل م کلکوچ  النظرش در او رلغی

 (77 :1390آشتیانی، )دان  است(.

 تا زدمیسا درقا را وی  لل ک تلل سا دفر جسمی و حیرو  فار ،حی رو از ادمر روحيه: -

 آ  بل   ک  گروهی فدله در  لک دلکن  الحسا و دلکن تلفعالی و دگیلنز مؤیر ایگون  ب 

 و قشو نظلم،  بلا  را خلود  وظلای   توانلد می فرد حی رو رییا ب  میباشد. سهیم دارد تعی،

 (326 :1385،)معین هد.د منجاا کامل طنضباا

 مسلیما   رزمنلدگا   کریم قرآ  ک  است ییهاارزش از متعال خداوند ب  توکل توکّل: -

 انسلا   معرفلت  و ایملا   یهلا  یپا و ارکا  از و دستاورد توکل کند.می توصی  بدا  بارها را

 تلر خلال   و بلیلشلتللر  خلداونللد  بل  مؤمن ملعلرفلت و ایلملا  چل  هلر و است مؤمن

 (122عمرا :آل) شد خواهد ترییقو نیز توکحی  و اتحکا درج  و اتصال بلاشلد،

 و گاشلتن  خلود  از معنلای  بل   و اسالمی متعالی یهاارزش از ایرار فداکاری: و ايثار -

 کلل   اسللت  ایللن  فلداکللاری  و ایلرللار  از مللراد  اسللت.  داد  ترجیح خود بر را دیگرا 

 ازآنجاکل   بدهلد.  نیازمندا  ب  و بگارد جلوانلملردانل  دارد، نیاز آ  ب  خود ازآنچ  انلسلا 
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 شلیرینی  میلو   کنیولل  اسلت  مشکل بسیار کار ایلن است، خودمحور موجودی طبعاً انسا 

 در سبحا  خداوند .فهمندیم و چشندیم فداکار و ایرارگر مردا  تنها را آ  حالوت ک  دارد

 نیوبرتر ستایدمی خود دین از پاسداری دررا  را مؤمنا  یازخودگاشتگ و ایرار کریم، قرآ 

 (111توب :) دهد.می قرار آنا  برای را هاپاداش و هاتوصی 

 مطهلری،  مرتضلی  شلهید  استاد تعبیر ب  و اخالقی مهم هایارزش از کرامت: و عزّت -

 هلای سلرمای   از شلرافت،  معنای ب  عزحت است. نفس کرامت و عزت اسالمی، اخالق محور

 کرد  مؤمنا  و پیامبر خدا، در منحصر را آ  مجید قرآ  چراک  اسلت؛ مؤمن انسا  ارزشمند

   (8منافقو :) است.

 و قلدرت  مرعلوب  نباید گا چیه مسیما  پاسدارا  و رزمندگا  ايستادگي: و مقاومت -

 بل   گلوش  بایلد  بهراسلند؛  دشللمن  علُدّ  و عل دّ  از نلبلایلد شوند؛ دشمنا  ظاهری شوکت

 منلابع  در مهلم  ایلن  گلیرند. پلیل  در ملجلاهلدت و مقاومت را  و سپرد  الهی یهاوعد 

 (45و 16انفال:) است. قرارگرفت  دیتأک مورد بسیار دینی

 سلرپیچی  و ملافوق  دسلتور  و فرمانلدهی  از یبردارفرما  و اطلاعلت ی:ريپذاطاعت -

 ایلن  آیلد. می شمار ب  مسیح نلیروهای وظلایل  از و حلیلاتلی املور از یکی آ ، از نکرد 

   (163:1362واقدی،) است. قرارگرفت  اهلتلملام و دیتأک ملورد اسالمی منابع در موضو 

 غلافیگیری  و صلحیح  یزیل ربرنامل   در آ  حفاظلت  و اطالعلات : اطالعات حفاظت -

 اسلت.  سلاخت   روشلن  را حقیقلت  ایلن  اسلالم  صلدر  هایجنگ و بود  مؤیر بسیار دشمن

 منلابع  از را الزم اطالعلات  یبلان د یل د و گشلت  نللفوذی،  صلورت ب  اسالم صدر مجاهدا 

 رسلول  نفوذی عامل پیامبر، عموی عبدالمطیب بن عبا  .دادندیم گزارش و گرفت  مختی 

 میلزا   و مشلرکا   حرکلت  خبلر  کل   بود او و بود ()مک  مشرکین حکومت قیب در  ()خدا

 باعث و رساند )ص( الیح  رسول اطال  ب  احد غزو  از پی  را دشمن رزمی توا  و تجهیزات

  (32:1368سبحانی،) نشود. غافیگیر اسالم لشکر شد

 تجهیلزات  سلاختن  فراهم و رزمی آمادگی مسلی  جهاد بافرما  قلرآ  رزمي: آمادگي -

 ازیل موردن رزمی  یهانیتمرو آموزش ب  )ص( خدا رسلول (216بقلر : ) سازدمی مطر  را جنگی
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 و تیرانلدازی  .کلرد یمل  تشلوی،  کار این ب  را هاآ  و دادیم اهمیت بلسیار اسالم رزمندگا 

 بود. )ص(الیح رسول دیتأک مورد آ  وفلراگیری شلنلا و یسواراسب

 اتکلال  بلا  و عمل و عیم در شوید نیرومند بیشتر چ  هر تا بکوشید آمادگي: و فداکاری -

 قلدرتی  دسلت  کل   شماست با بزرگ خدای ک  صال  و سال  ب  شوید مجهز قادر، خدای ب 

 (21/12/58 خمینی )امام است. الهی جامع  پشتیبا  شکست درهم را شیطانی هایقدرت ک 

 عنلوا  بل   شلما  وظلای   ترینمهم از انقالبی روحی  حفظ داری:خويشتن و پارسايي -

 را ملا  کل   اسلت  چیزهلایی  انقالبلی  صلداقت  و انقالبی پارسایی باشد.می انقالب پاسدارا 

 (29 :87 شمار  انقالب، پیام) دارد.می نگ  انقالبی

 انسلا   پیشلرفت  اسلا   خالقیلت،  و نلوآوری  و ابتکلار  و فعالیت نوآوری: و ابتكار -

 (18/2/1384 (العالیمدظی )ایخامن  امام بیانات) است. انسانی وزندگی

 و صلدق  کسلی  در ملا  اگلر  اسلت.  اول شرط اخالص، و صدق اخالص: و صداقت -

 مشلکل  ملواقعی  در یلا  و نخلورد  درد بل   هلم  او کار ک  دارد احتمال خییی نبینیم، اخالص

 نیلت  و صلدق  و اخلالص  روی از فردی، هر ک  است این ب  انسانی ...کارایی کند. درست

 )بیانلات  نباشد. ماشین و شود تیقی انسا  تا دهد انجام است، اشعهد  ب  ک  را کاری صحیح،

 (18/05/1368 جمهوری ریاست نهاد کارکنا  تودیع مراسم در (العالیمدظی )ایخامن  امام
 

   انساني نيروی سازماني هایشاخصه  

  نگیزا دجوو دارد. دجوو تیومتفا و مختی  یها نگیزا نسانیا هر روحیلل  در ه:نگيزا -

 یاهللللفهد بیشک هستند باال یها نگیزا دارای ک  کسانی زد.میسا هدفمند را  اللللنسا

 امیلللنظ یالللهونیر ایرلللب  کللل ای نگیزا مهمترین میکنند. لنباد نیز را یمهمتر و رلللبرت

 فدهلل  دلل بای اهلل آ  ،تیرالل عب  لل ب ست.ا لهیا  نگیزا ،باشد اریرگاا و مدرآکا دلل ناتولیم

 هرکسک  د:فرمو )ص( مکرا پیامبر هند.د ارقر نداوخد دیخشنو و ضایتر را دولللخ اییلللغ

 دلل بده  النش را جاعت لش و جنگ ا مید در برود ک این فصر ،کند شرکت ما با دجها در

 نلیا ک  دکر تحییل باید بیک  ،نیست کافی د،ببر بین از هم را شمند ادفرا از خییی یلحت و
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 و ادلللللخ ایرلللللب گرا ؟ستا د بو چ  او  نگیزا و د کر تمجاهد چ  ایبر مجاهد فللللرد

 دبو ییگرد زلللللچی یا و غنایم کسب  ،نگیزا گرا ماا ست.ا لقبو دکر تمجاهد ول لللللسر

 (83 :1390 آشتیانی، )دان  ست.ا د نکر لنباد را مقدسی  نگیزا

 محلیط  فلردی،  توانلایی  دارد: بستگی عامل س  ب  سازمانی موفقیت انگيزشي: عوامل -

 مشلاهد ،  تجربلی  روش بل   تواندنمی ک  است درونی نیرویی انگیزش انگیزش. و سازمانی

 .(134 :1392 )مزرعتی،است متفاوت افراد بین در نیز آ  عامل و شود تحییل و گیریانداز 

 ب  نظامی  صطالا در و یپایر ساما ،گرفتن ساما یمعنا ب  طنضباا ط:نضباا و نظم -

 دجوو در باید طنضباا و نظم میباشد. نام ها شیو و نیناقو همة از لللللکام ویرللللپی ممفهو

 او یموفقیتها تا باشد ریسا و ریالج ار ولهم  نساا جتماعیا و شخصیرموا در و  نساا

نظلللم و انضلللباط، قلللدرت ایجلللاد    از رداریبرخو با نظامی یهاونیر ورد.بیا  مغاار ب  را

 یمعنا ب  ینا و دلللهندیلللم ی ازلللفا را دخو ادب و امحترا ،قتد ،ستگیآراهمللاهنگی، 

 یالل هونیر یلل مکتب التلل سر میباشد. عقالنی و منطقی شکل ب  رموا شپایر و مندیقانو 

 و رکالل شآ  منالشد با رز المب ،میی فتاشر و فعمنا ،ضیار تمامیت از ستاحر حفظ نظامی

  دگالید کلی از  شد ر شاا اردمو همة ک  میباشد نداوخد  قانو حاکمیت شگستر و  پنها

 .(86 :1390 آشتیانی، )دان باشدمی پایر مکاا طنضباا و نظم سایة در

 کارکنلا   رفتلار  سلازما   ارشلد  ملدیرا   عمیکرد ارزیابی فرایند در :عملكرد ارزيابي -

 توج  با را کارکنا  رفتار ضع  و قوت نقاط بتوانند کنند،تا می بررسی را خود زیرمجموع 

 هلدف  بلا  ای دور  بصلورت  عمیکرد ارزیابی خالص  طور ب  .کنند استخراج هابارخورد ب 

 انجللام سللازما  بهبللود جهللت در ریللزی برناملل  و فللرد بللالقو  ظرفیللت و اسللتعداد کشلل 

 (105 : 1399 ،زاد  احمد).گیردمی

 وریبهلر   کلاه   یلا  و ارتقلا   در مهملی  نقل   یسلازمان  فرهنگ ي:سازمان فرهنگ -

 یلا  و پلروری وتلن  تنبیی کنند  تشوی، تواندمی سازما  فرهنگ نماید. ایفا تواندمی : سازما 

 ملانع  توانلد ملی  سلازما   فرهنگ باشد. و... کارها انجام در دقت و کیفیت تالش، و پرکاری

 (106 : )هما  باشد. سازما  مجموع  در آ  کنند  تسهیل یا و وریبهر 
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 شناسيروش

 –ملوردی  موضوعیت نظر واز ای،توسع  - کاربردی تحقیقی ماهیتی لحاظ ب  تحقی، این

 رویکلرد  لاا شد  استفاد  کیفی و کمی هایداد  از ازآنجائیک  تحیییی نظر از و بود  ایزمین 

 گیلری بهلر   میدانی و ایکتابخان  هایروش از هاداد  گردآوری جهت است. آمیخت  تحقی،

 هلا داد  گلردآوری  ابلزار  و بلرداری فلی   ،ایکتابخان  درروش داد  گردآوری ابزار ک  شد 

 بلود   نظرا صاحب بین پرسشنام  توزیع و خبرگی هاینشست و مصاحب  میدانی، درروش

 ارشلدی  مسووال  و مدیرا  فرماندها ، از ک  خبر  جامع  شامل تحقی، آماری جامع  است.

 و نفلر  20 حلداکرر  کل   مسلیح  نیروهلای  هلای سازما  و عیمی مراکز در تجرب  صاحب ک 

 ملرتبط  مسیح نیروهای مختی  هایسازما  در شاغل افراد شامل شد ، انتخاب نمون  جامع 

 هلای داد  تحییل و تجزی  جهت گردید. تعیین و انتخاب نفر 140 تعداد ب  تحقی، موضو  با

 اسلتنباطی  نمودارهلای  و فراوانلی  توزیلع  جداول آماری کمی هایروش از شد  آوریجمع

 از اسلتفاد   با ادام  در گردید. استفاد  سواالت، ب  شد  داد  هایپاسخ تبیین و تشریح جهت

 بل   نسلبت  spss، excel همچلو   مربوطل   افزارهلای نلرم  نیز و آماری تخصصی افزارهاینرم

   است. گردید  اقدام گیری آزمو 

 قضلاوت  از آزملو   یلک  کل   الوشل   ضلریب  از و محتلوایی  روایی تعیین برای روایی:

 یا پهوه  هایهدف و محتوا معرف میزا  چ  تا آزمو  هایسؤال ک  بار دراین متخصصا 

 بل   غیرعامل پدافند راهبردی مدیریت چهارم دور  مطالعاتی )گرو  .شودمی استفاد  هستند، محتوایی حوز 

 (213 :1394 الوش ، از نقل

 

C. V. R =
NE −

N

2
N

2

 

C.V.R = الوش  ضریب 

Ne = اندکرد  انتخاب سؤال برای را مرتبط و مهم گزین  ک  متخصصینی تعداد 

N = متخص  کل تعداد 
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 بودنلد  نفر 140 ارزیابی این برای دهندگا  نظر و نفر 20 خبرگا  تعداد اینک  ب  توج  با

 هلای گوی  بنابراین گرفت قرار مدنظر 7/0 از باالتر ضریب قبولقابل مقدار باال، روایی برای

 شدندمی حاف باشند مزبور مقدار از کمتر ضریب دارای ک 

 هلای شلاخ   و هلا مولفل   هامصاحب  و اسنادومدارک تحقی،، ادبیات بررسی با ابتدا در

 گردید. احصا  االنبیا خاتم حضرت هوایی پدافند قرارگا  بر مؤیر کنترل و فرماندهی سامان 

 نظلر  ب  ک ؛ شد سؤال گون این هاگوی  تکتک برای خبرگا  از تنظیمی پرسشنام  در سپس

 بلر  ملؤیر  کنتلرل  و فرمانلدهی  شلبک   هایشاخ  عنوا ب  تواندمی عامل این آیا جنابعالی،

 در تابیلد،  صلورت  در سلپس  باشلد؛  ایرگلاار  خلاتم  حضرت هوایی پدافند مشترک قرارگا 

 احصلا  ویهگی شما نظر ب  ک  شد داد  ادام  ایگزین  5 لیکرت طی  قالب در بعدی، ستو 

 باشد..می قرارگا  مؤیر مأموریت بر میزا  چ  ب  تهدیدات با مرتبط متناظر شد 

 آلفلای  ضلریب  اسلت.  شلد   استفاد  کرونباخ آلفای از نیز پرسشنام  پایایی برای پايايي:

 نحلو  ب  مجموع  یک اجزای چگون  دهدمی نشا  ک  است پایایی ضریب نو  یک کرونباخ

 بیشلتر  پایایی باشد نزدیک یک ب  کرونباخ آلفای هرچ  اند.شد  همبست  یکدیگر ب  مناسب

 (221 :1391 شورینی، )خیییی است.

                                                        فرمول این در

𝑘

𝑘−1
[1 −

∑ 𝑠2𝑘

∑𝑠𝑡
2 ] = ar 

K= پرسشنام  هایسلوال تعداد   

 = 𝑠2𝑘سؤال ب  هاآزمودنی هم  هایپاسخ واریانس k اُم 

= 𝑠𝑡
 گوپاسخ هر هاینمر  جمع واریانس2

ra = هما ( باشد. 75/0 از بیشتر باید ک  کرونباخ پایایی ضریب( 

 بیشلتر  و آمد  دست ب  0.91 تحقی، این در کرونباخ آلفا ضریب مقدار اینک  ب  توج  با

 ادامل   بلرای  الزم اطمینلا   قابییلت  از اسلتفاد   ملورد  پرسشنام  هایگوی  لاا است 75/0 از

 است. بود  برخوردار تحقی،
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 وتحليلتجزیه

- مشلترک  قرارگلا   کنتلرل  و فرمانلدهی  شبک  انسانی منابع هایشاخ  تحقيق: سؤال

 کدامند؟ کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند

 و کنتلرل  و فرمانلدهی  شلبک   حلوز   در ملرتبط  منلابع  و مقاالت رسال ، کتب، مطالع  با

 نمود: تحییل زیر جداول قالب در توا می را حاصل نتای  خبرگا  نظر دریافت

 

   انساني منابع حوزه هایمؤلفه مطلوبيت يينتع

 شلبک   یانسلان  منلابع  حلوز   مؤلفل   4 نهایلت  در خبرگلا   نظر دریافت و منابع مرور با

 باشلند ملی  کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی یکپارچ 

    است. شد  تشریح هاآ  مطیوبیت میزا  زیر جدول در ک  شدند شناسایی
 انساني منابع حوزه هایمؤلفه مطلوبيت تعيين و وزني ميانگين محاسبه :1 جدول

 هامؤلفه

 خبرگان نظرات نقطه

 شاخص مطلوبيت شاخص وزن نظرات فراواني

 خ.ک ک م ز خ.ز

 وزن

 کلي

 شاخص

 ميانگين

 وزني
 t.value نتيجه

 سطح

 معني 

 داری

 و فرماندهي

  مديريت
92 26 10 7 5 613 37/4 

 تایید
999/22 000/0 

 000/0 481/32 تایید 24/4 594 4 13 14 23 86 خصوصيت فردی

 000/0 825/20 تایید 55/4 638 1 3 10 29 97 فرهنگ سازماني

 000/0 017/18 تایید 17/4 584 4 13 19 23 81 آموزش

 حلوز   هلای مؤلفل   عنلوا  بل   ک  متغیرهایی تمامی ک  کنندمی مشخ  جدول هاییافت 

 هللوایی پدافنللد مشللترک قرارگللا  کنتللرل و فرمانللدهی یکپارچلل  شللبک  انسللانی منللابع

 نفلر   140 نمونل   مجملو   از نفر 120 باالی موافقت با اندشد  مطر  کشور )ص(االنبیا خاتم

 شلبک   در الزم مطیوبیلت  هلا مؤلف  این ک  معتقدند تحقی، نمون  اکرر درواقع اند.شد  مواج 

 کشللور )ص(االنبیللا خللاتم هللوایی پدافنللد مشللترک قرارگللا  کنتللرل و فرمانللدهی یکپارچلل 
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 بل   پاسلخگویی  توانلایی  تحقیل،  نمونل   خبرگلا   منظر از هامؤلف  این ینبنابرا ؛برخوردارند

 مشلترک  قرارگا  کنترل و فرماندهی یکپارچ  شبک  هایمؤلف  شناسایی یعنی پهوه  هدف

 ایلن  متخصصلا   و خبرگا  از را الزم اعتبار و دارند را کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند

 اند.کرد  دریافت حوز 

 

 سازماني فرهنگ مؤلفه هایشاخص مطلوبيت يينتع

 بعلد  سازمانی فرهنگ شاخ  6 نهایت در خبرگا  نظر دریافت و نظری ادبیات مرور با

 کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی شبک  انسانی نیروی

 است. شد  تشریح هاآ  مطیوبیت میزا  زیر جدول در ک  شدند

 
 سازماني فرهنگ مطلوبيت تعيين و وزني ميانگين محاسبه :3 جدول

 هاعامل و هاشاخص

 خبرگان نظرات نقطه

 شاخص مطلوبيت شاخص وزن نظرات فراواني
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   * 55/4 637 2 2 8 33 95  مدو  هایآموزش برگزاری

   * 47/4 626 3 2 11 34 90 نوآوری و خالقیت فرهنگ توسع  

   * 24/4 594 2 13 15 29 81 صداقت و اعتماد فرهنگ توسع 

 و همکاری فرهنگ توسع  و تقویت

 میا  مشترک سازمانی مساعی تشریک

 نیروها

88 29 11 4 8 605 32/4 *   

   * 34/4 608 0 12 19 18 91 اطالعات تبادل و تسیهم فرهنگ تروی 

 هم  سازمانی فرهنگ هایشاخ  برای آمد  بدست وزنی یانگینم جدول، نتای  مطاب،

 هستند. مندبهر  الزم مطیوبیت از مؤلف  این هایشاخ  لاا است. آمد  بدست 4 باالی
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 فرماندهي و مديريت مؤلفه هایشاخص مطلوبيت يينتع

 و ملدیریت  بلرای  شلاخ   5 یلت نها در خبرگلا   نظر دریافت و نظری ادبیات مرور با

 پدافنلد  مشلترک  قرارگلا   کنتلرل  و فرمانلدهی  یکپارچل   شبک  انسانی نیروی بعد فرماندهی

 تشلریح  هلا آ  مطیوبیت میزا  زیر جدول در ک  گردید احصا  کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی

 است. شد 

 

 فرماندهي و مديريت مطلوبيت تعيين و وزني ميانگين محاسبه :4جدول

 هاعامل و هاشاخص

 خبرگان نظرات نقطه

 نظرات فراواني
 وزن

 شاخص
 شاخص مطلوبيت
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 ، خالقیت صراحت، قاطعیت،

 تصمیم در سرعت و دقت

 گیری

95 29 10 4 2 631 50/4 *   

 مشارکتی، مدیریت سبک

 همکاری ب  پرسنل ترغیب

 گروهی

86 21 19 14 0 599 28/4 *   

 دانشی توانمندی و شایستگی 

 مهارتی و
102 28 9 1 0 651 65/4 *   

 مدیرو آگاهی و بصیرت تعهد، 

 نبرد صحن  فرماند 
87 23 20 6 4 603 31/4 *   

 مدیریت و بسیجی عمل 

 نبرد صحن  هدایت در جهادی
97 31 10 2 0 643 59/4 *   

 بلاال  بل   4 هلا شلاخ   هم  وزنی میانگین ک  شودمی مشخ  جدول هاییافت  مطاب، 

   دارند را الزم یتمطیوب و آمد  بدست
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 آموزش مؤلفه هایشاخص مطلوبيت يينتع

 بعلد  آملوزش  جهلت  شاخ  3 یتنها در خبرگا  نظر دریافت و نظری ادبیات مرور با

-خلاتم  هلوایی  پدافنلد  مشلترک  قرارگلا   کنتلرل  و فرماندهی یکپارچ  شبک  انسانی نیروی

 است. شد  تشریح هاآ  مطیوبیت میزا  زیر جدول در ک  شدند شناسایی کشور )ص(االنبیا 
 

 آموزش مطلوبيت تعيين و وزني ميانگين محاسبه :5 جدول

 هاعامل و هاشاخص

 خبرگان نظرات نقطه

 شاخص مطلوبيت شاخص وزن نظرات فراواني
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 قرارگا  اهداف و تیمأمور اسا  بر آموزش

 مشترک
82 35 18 1 4 651 65/4 *   

   * 31/4 603 4 6 20 23 87 هوایی پدافند فرهنگ تروی 

   * 48/4 627 3 2 12 31 92 کارآمد و هماهنگ کپارچ ،ی آموزش نظام

 هلای شلاخ   کییل   وزنی میانگین کنندمی مشخ  و روشن جدول نتای  ک  طورهما 

 پدافنلد  مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی یکپارچ  شبک  انسانی نیروی بعد آموزش مربوط

 خبرگلا   اعتقاد ب  ک  است این معنای ب  این و هستند 4 باالی کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی

 است. بااهمیت و ضروری شبک  آموزش در هاشاخ  این تحقی،

 

 فردی خصوصيت مؤلفه هایشاخص مطلوبيت يينتع

 ویهگلی  عنلوا  بل   شلاخ   7 یلت نها در خبرگلا   نظر دریافت و نظری ادبیات مرور با

- مشلترک  قرارگلا   کنتلرل  و فرماندهی یکپارچ  شبک  انسانی نیروی بعد فردی خصوصیت
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 هلا آ  مطیوبیت میزا  زیر جدول در ک  شدند شناسایی کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند

 است. شد  تشریح
 فردی خصوصيت مطلوبيت تعيين و وزني ميانگين محاسبه :6 جدول

 هاعامل و هاشاخص

 خبرگان نظرات نقطه

 شاخص مطلوبيت شاخص وزن نظرات فراواني
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 دان  حوز  در متخص  و خبر 

 کنترل و فرماندهی
97 25 7 8 3 625 46/4 *   

   * 31/4 603 4 6 20 23 87 د  بو زیستدشمن و شنا دشمن

 و ایرار روحی  مداری، والیت 

 طیبیشهادت
92 31 12 2 3 627 48/4 *   

   * 48/4 627 4 1 18 35 82 شهامت و شجاعت ، صداقت، دارای

   * 35/4 609 5 5 16 24 90 دید  آموزش و منظم منضبط، 

   * 34/4 608 2 8 18 24 88 ایما  با و تقوا با متعهد،

   * 35/4 610 4 3 18 29 86 عمییاتی امور در مبتکر و نوآوری خالق،

 هلای شلاخ   کییل   وزنی میانگین کنندمی مشخ  و روشن جدول نتای  ک  طورهما 

 .هستند 4 باالی فردی خصوصیت مربوط
 

 يانسان منابع بعد هایمولفه بندیرتبه

 ذیلل  جدول در یانسان منابع بعد هایمولف  بندی رتب  خصوص در فریدمن آزمو  نتای 

 است. گردید  ارائ 
 انساني منابع بعد هایمؤلفه بندیرتبه :7 جدول

 متغيرها مؤلفه
 نيانگيم زیاد زیاد خيلي

 درصد فراواني درصد فراواني رتبه

 منابع بعد
 انسانی

 03/4 ./19 26 ./65 92 مدیریت و فرماندهی
 72/3 ./16 23 ./61 86 فردی خصوصیت
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 متغيرها مؤلفه
 نيانگيم زیاد زیاد خيلي

 درصد فراواني درصد فراواني رتبه

 30/4 ./21 29 ./69 97 سازمانی فرهنگ
 55/3 ./16 23 ./57 81 آموزش

 

 90 بلاالی  موافقلت  و 30/4 رتب  میانگین )با سازمانی فرهنگ هایمؤلف  بندیرتب  مطاب،

 (درصللد 80 بللاالی موافقللت و 03/4 رتبلل  میللانگین )بللا مللدیریت و فرمانللدهی و (درصللد

 پدافنلد  مشلترک  قرارگلا   کنتلرل  و فرماندهی یکپارچ  شبک  انسانی منابع بعد ترینیتبااهم

 است. کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی

 

 سازماني فرهنگ مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه

 در سلازمانی  فرهنلگ  مولفل   هلای شاخ  بندی رتب  خصوص در فریدمن آزمو  نتای 

   است گردید  ارائ  ذیل جدول
 

 يسازمان فرهنگ سامانه مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه :8 جدول

 هاشاخص مؤلفه
 نيانگيم زیاد زیاد خيلي

 درصد فراواني درصد فراواني رتبه

 فرهنگ

 سازمانی

 33/4 ./23 33 ./67 95 مشترک و مدو  هایآموزش

 18/4 ./23 34 ./64 90 نوآوری و خالقیت فرهنگ توسع 

 72/3 ./20 29 ./57 81 صداقت و اعتماد فرهنگ توسع 

 مساعی تشریک و همکاری فرهنگ توسع  و تقویت

 نیروها میا  مشترک سازمانی
88 62/. 29 20/. 97/3 

 76/3 ./12 18 ./64 91 اطالعات تبادل و تسیهم فرهنگ تروی 

 موافقت و 33/4 رتب  میانگین )با مشترک و مدو  هایآموزش شاخ  بندیرتب  مطاب،

 شلبک   انسلانی،  منلابع  بعلد  سازمانی فرهنگ مؤلف  شاخ  ترینیتبااهم (درصد 90 باالی

 است. کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی

 



33             1401پاییز  ،79 شمارة ،بیستم سال دفاعی، راهبرد عیمی فصینامة

 مديريت و فرماندهي مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه

 ملدیریت  و فرمانلدهی  مولفل   هایشاخ  بندی رتب  خصوص در فریدمن آزمو  نتای 

   است گردید  ارائ  ذیل جدول در
 

 تيريمد و يفرمانده مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه :9 جدول

 هاشاخص مؤلفه
 نيانگيم زیاد زیاد خيلي

 درصد فراواني درصد فراواني رتبه

 فرماندهی

 مدیریت و

 در سرعت و دقت ، خالقیت صراحت، قاطعیت،

 گیریتصمیم
95 67/. 29 20/. 22/4 

 67/3 ./15 21 ./61 86 گروهی همکاری ب  پرسنل ترغیب مشارکتی، مدیریت سبک

 44/4 ./19 28 ./72 102 مهارتی و دانشی توانمندی و شایستگی

 76/3 ./16 23 ./61 87 نبرد صحن  فرماند  مدیرو آگاهی و بصیرت تعهد،

 35/4 ./22 31 ./68 97 نبرد صحن  هدایت در جهادی مدیریت و بسیجی عمل

 

 44/4 رتبل   میانگین )با مهارتی و دانشی توانمندی و شایستگی شاخ  بندیرتب  مطاب،

 منلابع  بعلد  ملدیریت  و فرماندهی مؤلف  شاخ  ترینیتبااهم (درصد 90 باالی موافقت و

 است. کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی شبک  انسانی،

 

 آموزش مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه

 ذیلل  جدول در آموزش مولف  هایشاخ  بندی رتب  خصوص در فریدمن آزمو  نتای 

   است گردید  ارائ 
 

 آموزش مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه :10جدول

 هاشاخص مؤلفه
 نيانگيم زیاد زیاد خيلي

 درصد فراواني درصد فراواني رتبه

 آموزش
 92/3 ./25 35 ./58 82 مشترک قرارگا  اهداف و تیمأمور اسا  بر آموزش

 76/3 ./16 23 ./62 87 هوایی پدافند فرهنگ تروی 
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 هاشاخص مؤلفه
 نيانگيم زیاد زیاد خيلي

 درصد فراواني درصد فراواني رتبه

 17/4 ./22 31 ./65 92 کارآمد و هماهنگ کپارچ ،ی آموزش نظام

 رتبل   میلانگین  )بلا  کارآملد  و هماهنگ کپارچ ،ی آموزش نظام شاخ  بندیرتب  مطاب،

 انسلانی  منلابع  بعلد  آموزش مؤلف  شاخ  ترینیتبااهم (درصد 85 باالی موافقت و 17/4

 است. کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی شبک 

 فردی خصوصيت مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه

 در فلردی  خصوصلیت  مولف  هایشاخ  بندی رتب  خصوص در فریدمن آزمو  نتای 

   است گردید  ارائ  ذیل جدول
 فردی خصوصيت مؤلفه یهاشاخص بندیرتبه :11 جدول

 هاشاخص مؤلفه
 نيانگيم زیاد زیاد خيلي

 درصد فراواني درصد فراواني رتبه

 خصوصیت
 فردی

 17/4 ./17 25 ./69 97 کنترل و فرماندهی دان  حوز  در متخص  و خبر 
 76/3 ./16 23 ./62 87 د  بو زیستدشمن و شنا دشمن

 94/3 ./22 31 ./65 92 طیبیشهادت و ایرار روحی  مداری، والیت
 92/3 ./25 35 ./58 82 شهامت و شجاعت صداقت، دارای

 90/3 ./17 24 ./64 90 دید  آموزش و منظم منضبط،
 83/3 ./17 24 ./63 88 ایما  با و تقوا با متعهد،

 90/3 ./21 29 ./62 86 عمییاتی امور در مبتکر و نوآوری خالق،

 )بلا  کنتلرل  و فرمانلدهی  دانل   حلوز   در متخصل   و خبر  شاخ  بندیرتب  مطاب،

 خصوصلیت  مؤلفل   شلاخ   ترینیتبااهم (درصد 85 باالی موافقت و 17/4 رتب  میانگین

-خلاتم  هلوایی  پدافنلد  مشلترک  قرارگلا   کنتلرل  و فرماندهی شبک  انسانی، منابع بعد فردی

 است. کشور )ص(االنبیا 

 سازماني فرهنگ هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر

 سلازمانی  فرهنگ هاومولف شاخ  ینب یینتع ضریب و یهمبستگ یبضر بررسی نتای 

 است. گردید  ارائ  ذیل جدول در
 

 سازماني فرهنگ هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر :12جدول
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 رابطه شدت تعين ضریب همبستگي ضریب هاشاخص

 خ.قوی ./69 ./83  مشترک و مدو  هایآموزش برگزاری

 خ.قوی ./70 ./84 نوآوری و خالقیت فرهنگ توسع  

 خ.قوی ./64 ./80 صداقت و اعتماد فرهنگ توسع 

 مساعی تشریک و همکاری فرهنگ توسع  و تقویت
 نیروها میا  مشترک سازمانی

 خ.قوی 88/0 ./94

 خ.قوی ./81 ./90 تبادالطالعات و تسیهم فرهنگ تروی 

 

 آ  هلای شلاخ   و سازمانی فرهنگ مؤلف  بین ک  شودمی مشخ  جدول نتای  مطاب،

 8/0 از بلاالتر  همبسلتگی  مقلدار  هلا شاخ  تمامی در و دارد وجود باالیی بسیار همبستگی

 و هلا شلاخ   ایلن  زیلاد  بسیار ارتباط کنند  تائید زیاد خییی همبستگی این واقع در است.

 دارند. یکدیگر با زیادی آماری و معنایی ارتباط ک  دارد هامؤلف 
 

 تيريمد و يفرمانده هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر

 تیریملد  و یفرمانلده  هاومولف شاخ  ینب یینتع ضریب و یهمبستگ یبضر بررسی

 است گردید  ارائ  زیر جدول در
 

 تيريمد و يفرمانده هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر :13 جدول

 رابطه شدت تعين ضریب همبستگي ضریب هاشاخص

 خ.قوی ./64 ./80 گیری تصمیم در سرعت و دقت ، خالقیت صراحت، قاطعیت،

 قوی ./41 ./64 گروهی همکاری ب  پرسنل ترغیب مشارکتی، مدیریت سبک

 قوی ./40 ./63 مهارتی و دانشی توانمندی و شایستگی

 قوی ./60 ./78 نبرد صحن  فرماند  مدیرو آگاهی و بصیرت تعهد،

 قوی ./57 ./76 نبرد صحن  هدایت در جهادی مدیریت و بسیجی عمل

 

 آ  هلای شاخ  و تیریمد و یفرمانده مؤلف  بین ک  گفت توا می جدول نتای  مطاب،

 تلا  63/0 یعنی یادز و قوی باز  بین همبستگی میزا  و دارد وجود قوی همبستگی و ارتباط

 بلا  زیادی و قوی ارتباط دارای مؤلف  این هایشاخ  اکرر دیگر عبارت ب  ؛دارد قرار 78/0
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 تلا  40/0 بلاز   بلین  پلهوه   در هلا آ  سهم و دارند تیریمد و یفرمانده یعنی خود مؤلف 

 گیرد.یم قرار 60/0

 

 آموزش هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر

 جلدول  در آملوزش  مولفل   و هاشاخ  ینب یینتع ضریب و یهمبستگ یبضر بررسی

 است. گردید  ارائ  ذیل
 آموزش هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر :14جدول

 رابطه شدت تعين ضریب همبستگي ضریب هاشاخص

 قوی ./55 ./74 مشترک قرارگا  اهداف و تیمأمور اسا  بر آموزش

 قوی ./59 ./77 هوایی پدافند فرهنگ تروی 

 قوی ./43 ./66 کارآمد و هماهنگ کپارچ ،ی آموزش نظام

 ب  مخت  هایشاخ  با آموزش ک  کندمی مشخ  و روشن جدول هاییافت  و نتای 

 اسلت  مشلاهد   قابلل  جلدول  در کل   طلور هما  است زیادی و قوی همبستگی دارای خود

 معنلادار  و باال ارتباط نشانگر این و است 66/0 از باالتر هاشاخ  تمامی همبستگی ضریب

 مقلدار  بلا  هلوایی  پدافنلد  فرهنگ تروی  سهم میا  این در ک  ؛است یکدیگر با متغیرها این

 .هاستشاخ  دیگر از بیشتر آموزش یعنی خود مؤلف  با ارتباط در77/0 همبستگی
 

 فردی خصوصيت توسعه هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر

 در فلردی  خصوصلیت  توسلع   مولفل   و هلا شلاخ   بین تعیین ضریب و بررسی نتای 

 است. گردید  ارائ  زیر جدول
 فردی خصوصيت هاومولفهشاخص ينب يينتع ضريب و يهمبستگ يبضر :15جدول

 شدت رابطه ضریب تعين ضریب همبستگي هاشاخص

 قوی ./54 /74 خبر  و متخص  در حوز  دان  فرماندهی و کنترل

 قوی ./47 ./68 بو د  زیستدشمنو  شنا دشمن

 قوی ./39 ./63 طیبیوالیتمداری، روحیهایراروشهادت 

 خ قوی ./69 ./83 دارای صداقت، ، شجاعتوشهامت
 خ قوی ./70 ./84 منظم و آموزش دید منضبط، 
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 خ قوی ./60 ./78 متعهد، با تقوا و با ایما 

 خ قوی 64/0 ./80 خالق، نوآوری و مبتکر در امور عمییاتی

 آ  هلای شلاخ   و فلردی  خصوصلیت  توسلع   مؤلفل   بین همبستگی و ارتباط بررسی

 میلزا   ک  بود  خود مؤلف  با قوی همبستگی دارای مؤلف  این هایشاخ  ک  کرد مشخ 

 بلین  قلوی  خ و قوی همبستگی بنابراین ؛است ./84 تا ./63 باز  بین همبستگی این مقدار و

 دارد. وجود مؤلف  و هاشاخ  این

 پيشنهادها و گيرینتيجه

 تحقيق سؤال به پاسخ نتيجه .الف

 فرماندهی روزب  و قوی کامل، یکپارچ  شبک  انسانی نیروی بعد هایشاخ  و هامولف 

 ؟ کدامند کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و

 کامل، یکپارچ  شبک  انسانی نیروی بعد هایمولف  ب  مربوط هایشاخ  و هامولف 

 .کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی روزب  و قوی
 

 پدافند مشترک قرارگاه کنترل و يفرمانده كپارچهي شبكه انساني منابع بعد هایشاخص -12جدول

 کشور )ص(اءاالنبيخاتم ييهوا
 ميانگين شاخص مولفه

 فرماندهی
 مدیریت و

 50/4 گیری تصمیم در سرعت و دقت ، خالقیت صراحت، قاطعیت،
 28/4 گروهی همکاری ب  پرسنل ترغیب مشارکتی، مدیریت سبک

 65/4 مهارتی و دانشی توانمندی و شایستگی
 31/4 نبرد صحن  فرماند  مدیرو آگاهی و بصیرت تعهد،

 59/4 نبرد صحن  هدایت در جهادی مدیریت و بسیجی عمل

 خصوصیت
 فردی

 46/4 کنترل و فرماندهی دان  حوز  در متخص  و خبر 
 31/4 د  بو زیستدشمن و شنا دشمن

 48/4 طیبیشهادت و ایرار روحی  مداری، والیت
 48/4 شهامت و شجاعت ، صداقت، دارای

 35/4 دید  آموزش و منظم منضبط،
 34/4 ایما  با و تقوا با متعهد،

 35/4 عمییاتی امور در مبتکر و نوآوری خالق،

 فرهنگ
 سازمانی

 55/4 مشترک و مدو  هایآموزش برگزاری
 47/4 نوآوری و خالقیت فرهنگ توسع 
 24/4 صداقت و اعتماد فرهنگ توسع 
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 ميانگين شاخص مولفه

 32/4 نیروها میا  مشترک سازمانی مساعی تشریک و همکاری فرهنگ توسع  و تقویت
 34/4 اطالعات تبادل و تسیهم فرهنگ تروی 

 آموزش

 65/4 مشترک قرارگا  اهداف و تیمأمور اسا  بر آموزش
 31/4 هوایی پدافند فرهنگ تروی 

 48/4 کارآمد و هماهنگ کپارچ ،ی آموزش نظام

 هامولف  گاار، تاییر مولف  4 با « انسانی منابع » بعد ک  داشتند را اعتقاد این آماری جامع 

 هلوایی  پدافنلد  مشلترک  قرارگا  کنترل و فرماندهی شبک  انسانی نیروی بعد هایشاخ  و

 شلدت  ب  انسانی منابع ک  دهدمی نشا  تحقی، این هاییافت  باشد.می کشور )ص(االنبیا خاتم

 است. وابست  کنترل و فرماندهی شبک  ب 

 هر ب  ک  است معنا بدا  آ  و باشدمی ایقوی بسیار همبستگی یک است بیانگر هایافت 

 شلبک   کلارایی  بلر  میلزا   هملا   بل   نسلبی  طلور  بل   شود توج  انسانی منابع ب  ک  میزانی

 منلابع  بعلد  کل   دهلد می نشا  هاداد  تحییل و تجزی  شد. خواهد افزود  کنترل و فرماندهی

 ، فلردی  خصوصلیت  آملوزش،  از: عبارتنلد  هلا مولفل   اهمیت )ترتیب مولف  چهار با انسانی

 ایلن  بل   دارد. مسلتقیمی  و مربت قوی، رابط  یک مدیریت( و فرماندهی و سازمانی فرهنگ

 توجل   انسلانی  منلابع  هایقابییت و کارایی آموزش، ب  ک  میزانی هر ب  نسبی بطور ک ؛ معنا

 قرارگلا   کنتلرل  و فرمانلدهی  شبک  بکارگیری در تواندمی انسانی منابع میزا ، هما  ب  شود

 نتیجل   نمایند. عمل تر موف، تهدیدات برابر در کشور )ص(االنبیا خاتم هوایی پدافند مشترک

 قرارگلا   در کنتلرل  و فرمانلدهی  شلبک   مهلم  الزاملات  از یکی ک  دهدمی نشا  تحقی، این

 و باشلد. ملی  کاراملد  و دیلد   آملوزش  انسانی نیروی کشور، )ص( االنبیا  خاتم هوایی پدافند

 و صلدمات  توانلد ملی  کنتلرل  و فرمانلدهی  شلبک   کلارایی  کلاه   ضمن آ  گرفتن نادید 

 نماید. وارد کشور ب  را جبرانی قابل غیر خسارات

 نیلروی  بعلد  هایشاخ  و هامولف  از عبارت بود آ  دنبال ب  ابتدا از پهوه  این آنچ 

 کل   کشلور  )ص(االنبیلا  خلاتم  هوایی پدافند مشترک قرارگا  کنترل و فرماندهی شبک  انسانی

 خصلوص  در ملویر  هلای شاخ  نمود  مشخ  نظر، مورد هایمولف  ب  یابی دست الزم 

 شلبک   بل   ادامل   در مسلأل   طر  از پس منظور بدین باشد.می آنها بین رابط  بیا  و موضو 
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 صلورت  عمیل،  مصلاحب   اسلا   بلر  گردیلد.  بررسی نیز انسانی منابع و کنترل و فرماندهی

 اختیلار  در و گردید معین موضو  شاخصهای و ابعاد پرسشنام  تنظیم با و خبرگا  با گرفت 

 افزارهلای نلرم  از اسلتفاد   بلا  ادامل   در گردیلد.  اخلا  آنها نظرات و گرفت  قرار نمون  جامع 

 و هلا شلاخ   بررسلی  نیلز  و تحقیل،  هلای پرسشلنام   پایلایی  و بندیرتب  آماری تخصصی

 بل   انسلانی  نیلروی  کل   دهدمی نشا  تحقی، این هاییافت  نهایت در و گردید اقدام هامولف 

  است. وابست  کنترل و فرماندهی شبک  ب  شدت

 پيشنهادها .ب

 پیلروزی  قطعیلت  و الهلی  نصرت ب  باور و خداوند ب  توکل ، ایما  سازی نهادین  .1

 .دشمن با نبرد در

 معظلم  مقلام  فرمانلدهی  و امامت و )ص( محمدی ناب اسالم مکتب ب  راسخ اعتقاد .2

 در ایسلتادگی  و فقیل   والیلت  بل   عمیی التزام و مسیمین امر ولی امامت و والیت

 آ . ب  تهاجم و تعرض هرگون  برابر

 اجلرای  طریل،  از شلغیی  هلای مهلارت  و هلا ارزش بل   پایبندی اعتقادات، افزای  .3

 آموزشی. هایدور 

 کارکنا . ب  واگااری هایشغل سازی متناسب منظور ب  سازمانی مشاغل ارتقا  .4

 کارکنا . ارتقای بر سازمانی فرهنگ تاییرگااری هایدستورالعمل سازیپیاد  و تدوین .5

 کارکنا . عمیکرد بر سازمانی ارزیابی تاییرگااری هایدستورالعمل سازیپیاد  و تدوین .6

 در سلرعت  و دقلت  قاطعیلت،  بلاالبرد   منظلور  بل   راهبلردی  هایآموزش اجرای .7

 سازمانی. هایگیریتصمیم

 و کارکنلا   خالقیلت  و ارکل ،ابت مهارت افزای  ردکروی با آموزشی متو  در تحول .8

 .تهدید و روز نیازهای اب متناسب

 برابلر  در افلراد  پلایری  مسلولیت میزا  افزای  با انسانی منابع هایقابییت افزای  .9

 و ابتکلار  نبلو،،  بلرای  پویا بستری ایجاد و انسانی منابع ب  خاص توج  و تعهدات

   هوایی پدافند تجهیزات در ویه  هایی قابییت خی، در خالقیت
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 در بعبلارتی،  مردملی  باورهای و هاارزش ارتقا  با مردم، ومشارکت اعتماد تقویت .10

 هوایی. پدافند با مرتبط جامع ، فرهنگی های برنام 

 

***** 
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 منابع فهرست

  بقر ، انفال، منافقو ، توب ، عمرا ،آل مبارک  هایسور  مجید قرآ  .1

 امام)ر ( آیار نشر و حفظ دفتر تهرا ، (،1382سوم) چاپ ل12 جید لنور صحیف  خمینی)ر (، امام .2

 WWW.Khamenei.ir در: دسترسیقابل بیانات مجموع  العالی(،)مدظی  ایخامن  امام  .3

 نیلروی  کیفیلت  سلازند   عواملل  و هاشاخ  بندیاولویت و شناسایی (،1395فرامرز) احسانیا ، .4

  رفتار نشردانشور تهرا ، سازما ، در انسانی

 انتشلارات  دافلو ،  دانشلگا   تهرا ، سازمانی، فرهنگ مدیریت (،1399حسن) محمد زاد ، احمد .5

 دافو 

 تلدوین  و کشور غیرعامل پدافند سازما  کنترل و فرماندهی نظام طراحی ، 1396 ایرج، بختیاری، .6

  دفا  دانشکد  میحی، دفا  عالی دانشگا  تهرا ، جنگ، شرایط در آ  راهبردهای

 سارگل نشر کارکنا ، توسع  (،1384) سعید ، میرزایی وعیی ناصر صادق، پور .7

 پیشلگام  هایکشور اطالعاتی کنترل و فرماندهی هایسامان  ساختار (،1393غالمحسین) جعفری، .8

 هوایی دانشگا  انتشارات جها ،

 هللوایی پدافنللد دانشللگا  ،«کنتللرل و فرمانللدهی یشللبک  پایللداری» ، (1393) مسللیم چمنللی، .9

 االنبیا )ص(خاتم

 نیروهلای  تهدیدات با مقابی  در آجا کنترل و فرماندهی سامان  ارتقا  (،1389) ابوالفضل ، حاتمی .10

 آجا دافو  تهرا ، ای،فرامنطق 

 میی. دفا  عالی دانشگا  تهرا ، سازمانی، ارگانیکی شناسی (،آسیب1397) بخ  نیک حبیبی، .11

 مسلیح  نیروهای سطح در غیرعامل پدافند اعمال هایروش و راهبرد (،1393) جهانبخ  حسنی، .12

 تهلرا ،  مناسلب،  پیشلنهاد  ارائل   و برتلر  هلوایی  قدرت تهدیدات برابر در نهاجا( موردی )نمون 

 میی. دفا  دانشکد  میی، دفا  عالی دانشگا 

 چلاپ  «سلازی( بلومی  بلر  تأکید )با آمیخت  پهوه  هایروش (1391) سیاوش، شورینی، خیییی .13

 کتاب یادوار  تهرا ، دوم،

 عالی دانشگا  امنیتی، -دفاعی استراتهی طراحی الگوی تدوین (،1390) محمدباقر آشتیانی، دان  .14

 میی دفا 

 ا..ا.ج ارت  مشترک ستاد ، تهرا  ، سوم چاپ نظامی، هایواژ  فرهنگ (،1386) محمود رستمی، .15

 شمار  تدبیر، مجی  سازما ، مستمر بهبود و عمیکرد ارزیابی (، 1390) غفور رحیمی، .16

 افل،،  در اجا راهبردی کنترل و فرماندهی یسامان  مطیوب الگوی ارائ  (،1393) عیی ستاریخوا ، .17

  اجا راهبردی مطالعات مرکز تهرا ،1404
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 هایسیاست اسا  بر پابرجا اقتدارهوایی راهبردی طر  دکتری رسال  (1398) حسن، صفی، شا  .18

 میی. دفا  دانشکد  میی، دفا  عالی دانشگا  تهرا ، ج.ا.ا، دفاعی

 داعا دانشگا  انتشارات ، تهرا  کنترل، و فرماندهی سامان  طراحی (،1398حسن) کوشا، .19

 قرارگلا   راداری کش  هایسامان  غیرعامل پدافند راهبردهای (،تدوین1395 ) احمدضا، طالبیا ، .20

 میی. دفا  عالی دانشگا  تهرا ، ، آیند  هایجنگ بر تاکید با آجا )ص(االنبیا  خاتم هوایی پدافند

 کلل  سلتاد  )رونلا (،  فلردا  را  انتشارات ،تهرا ، نظامی آموزش (،فرهنگ1395) یاور، پیکر، ما  .21

 . نظامی گزینی واژ  دفتر مسیح نیروهای

 دهم چاپ سرای ، نشر جیدی(،)یک فارسی فرهنگ (،1382) محمد معین، .22

 



 

 


