
 

 

 

 1401زمستان،هشتاد ةشمار ،بیستم سال دفاعي، راهبرد علمي ةفصلنام

 
 

 

ج.ا.ایران ناهمتراز هایدر جنگ ایالگوی عملیات توپخانه معرفی  

 علیرضا غالمعلیان1، فتحاهلل کالنتری و2رضا جلیلي نیکو3  
20.1001.1.17351723.1401.20.80.5.7 

 1401/  12 / 01 تاريخ پذيرش:                                                06/1401 /03  تاريخ دريافت:
 

 چکيده
 هار  .اسات  یرناپا  اجتناا   و ضروری امری رآکا و مؤثر آتش پشتیبانی سیستم یک وجود چیز هر از قبل رزم در موفقیت برای

 خود امنیتی و دفاعی یهاتالش بتواند تا باشد خاص تمهیدات و هایمشخط تدابیر، دارای باید تهدیدات با مقابله برای کشوری

توپخاناه در  ی الگاوی عملیاات   هاا مؤلفههدف اصلی این مقاله تبیین  .گ ارد مورداجرا به و نموده روزبهبا تهدیدات  جهتهم را
اسات.   شاده انجاام ماوردی   -ایبوده و به روش توصیفی و زمینه یااز نوع کاربردی و توسعه این پژوهشجنگ ناهمتراز است. 

افازار  هاا در ميایط نارم   اسات. داده  شدهانجامی آوری اطالعات به دو روش، میدانی و کتابخانهبوده و گرد نفر 40 یآمار جامعه
SPSS پرسشانامه باه کماک     ساؤا  هاای   وتيلیلیهتجزوتيلیل شده است. یهتجزآمار توصیفی  هایوارد و با استفاده از روش
های توپخانه جهات  آفرین در یگانشاخص عامل نقش 33و  مؤلفه 10بُعد و  4و تعداد  شدهانجام یو استنباط یفیمار توصآفنون 

های توپخانه در جنگ نااهمتراز باه ترتیا     ین برای یگانآفرنقشاست. بر اساس نتایج تيقیق ابعاد  آمدهدستبهجنگ ناهمتراز 
 و راهبارد  اصاال   و تادوین ، جنگ ناهمترازتوپخانه در  آموزش ،جنگ ناهمترازند سازی توپخانه در از: هوشم عبارتنداولویت 
ین باه  آفار نقاش ی هاا مؤلفاه . جنگ نااهمتراز توپخانه در  ساختار سازمانی ،جنگ ناهمترازهای توپخانه در یکو تاکت هاراهکنش

 آماوزش  ،چاالکی و  تيار   ،یریغافلگ همراه با به نوآوریخالقیت و  ،ی هوشمندسامانه ،تجهیزات از: عبارتندترتی  اولویت 

 .تیمعنو و سازمان برای رزم ،ميیط ،تیمأمور ،ی جنگ ناهمترازهایژگیو، و یگانی انفرادی
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 مقدمه

 یبراکه ای گونهه بهشد یادیز هایدگرگونیدچار  ی جنگیالگوها ریدهه اخ چهار طی 

 یدفاع یدر گزارش بررس قارن) ناهمتراز(نامتمفهوم جنگ  یرسم طوربهبار و  نینخست

 (. با توجه به 1398:12)حیدری،قرار گرفت مورداستفاده 1977در سا   کایچهارساله آمر

و همچنین تيوالت سریع  در دانش و  ميیط امنیتی جهاندر  تيوالت شدید و سریع 

یطی پیچیده مي هدنیا ب،  در صنایع و تجهیزات و ادوات نظامی هاآنتکنولوژی و کاربرد 

صينه  یدنیای پر فتنه و آشو  امروز و فردادر  بنابراین، است شدهلیتبدو پر ابهام 

 ، بر همین این اساسستا که پیروزی در آن نیازمند هوشمندی باال ،رقابتی است ،نبرد

گرفته نیز در راستای این تغییرات و برای مقابله با تهدیدات آینده شکل جنگ ناهمتراز

ی اخیر و نوع تهدیدات و فاصله هاجنگ(. سیر تيوالت در 1390 :70 ،صارمی) است

از نقاط ضعف و  یریگبهرهقدرت، باعث شد تا  نیاز به  ازنظرها میان ارتش

از  یریگبهره ،انتظاررقابلیغو  شرفتهیپ یهایفناوراستفاده از  ،دشمن  یریپ  یآس

ت نظامی نیروهای مسلح ج.ا.ایران در غال  جنگ ناهمتراز در ادبیا مبتکرانه یهاروش

با توجه به پیشرفت چشمگیر  .(1390 :18ید،جمش فرقانی،) قرار گیرد موردتوجه

ی دنیا و کس  تجربیات مدافعین حرم و اطالعات شرفتهیپی هاارتشتوپخانه در 

ی امروزی هاجنگ، اثربخشی توپخانه در پشتیبانی از باغقرهاز جنگ  شدهکس 

 مهادای قادر به اتوپخانهدر عصر کنونی آن . نمایان گردید( ع مقدسدفا) شیازپشیب

آتش از نبرد خواهد بود که ضمن هوشمند سازی تجهیزات  مؤثرپشتیبانی مداوم و 

ی و طراحی تجهیزات مکانیکی جدید با دقتی معاد  روزرسانبهرسدهای خود، اقدام به 

ی هاگانپشتیبانی ی ود نماید.تجهیزات الکترونیکی جهت تمامی رسدهای مياسباتی خ

ی مانوری، هاگانگسترش ی چگونگیتوپخانه صيرایی از عملیات ناهمتراز با توجه به 

همچنین آماج یابی و قدرت باالی تسلیياتی دشمن، انجام اقدامات به خصوصی را 
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ی توپخانه صيرایی در هاگانشده کاربرد ی موج ، که دینمایمنبرد ایجا   درصينه

ی پیروی کند،که در این میان اشدهشناختهاز اصو  تاکتیکی و تکنیکی  ترازجنگ ناهم

در مورد نيوه  جنگ ناهمترازی توپخانه درگیر هاگاننبوغ و خالقیت فرماندهان ی

ی توپخانه کلید موفقیت در این نوع رزم هاسال ی و شناخت مشخصات ویژه ریکارگبه

  .(45:1390 فر، اعلمی)است 

 . کليات1

 بیان مسئله .1-1

ی فارا  کشاورها با توجه به تهدیدات پیش رو کشاور ج.ا.ایاران و حراور گساترده     

و همچنین در نظر گارفتن   فارسجیخلی همسایه کشورها ی و استکبار جهانی درامنطقه

 هاا دسته صورتبهدر ابعاد بسیار وسیع  روهاینی ناهمتراز و پراکندگی روهاینمشخصات 

در تشاخیص،   هاآنی و توان باالی فناوری امنطقهی روهاینی وبرتری کوچک هاگروهو 

دقیقه پس از هر شالیک، موضاع تیار توساط      2کشف و انهدام مواضع آتش )طوری که 

دشمن شناسایی و مورد اصابت قرار خواهد گرفت( نیاز اساسی این مسئله باه توپخاناه   

 شیازپا شیبا  و تجهیازات پشاتیبانی آتاش    روهاینصيرایی جهت انجام پشتیبانی رزمی 

نبارد  هاای اخیار باا رویکارد     جناگ  ازجمله .(1393:75)آقا ميمدی،  شودیماحساس 

کشاور،   نیا از خاا  ا  یسات یونیصه میا جنو  لبناان باا اخاراج رژ    توان بهمی ناهمتراز

لبناان،   ه،یدر ساور  هاا یریا روزه و البته درگ 51روزه و  8روزه، 22روزه،  33 یهاجنگ

 و ایاران .ا.ج موقعیات  باه  اشااره نماود. نظار   مختلاف   یهاا هم به گوناه  منیعراق و 

خریاد تسالیياتی    ژهیا وباه  ن و منطقاه، جها کشورهای تسلیياتی و نظامی یهاشرفتیپ

 اینکاه و تهدیادها   ماهیات  دائام  تغییر و سریع تيوالتبا توجه به  و  منطقه کشورهای

 ی،ساازمان  سااختارهای  ميیطای،  تغییارات  درگیاری،  ناوع  باه نسابت   آینده یهاجنگ

 بسایار  خااص،  نبرد یک در دشمنی هاتیقابل و رهنامه و نوین تسلیيات و یزاتتجه
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 لازوم  بناابراین  ،باود  خواهند ناهمتراز عملیات رویکرد با بیشتر که بوده منعطف و پویا

ی اژهیوجایگاه  پ یر ینیبشیپ کمتر و نوین تهدیدهای با مقابله برای شیازپشیب آمادگی

انگیزه ميقق که سابقه خدمت در مشاغل آموزشی و فرماندهی در  به همین .کندیمپیدا 

های توپخانه و موشکی نزاجاا را دارد و در عمال ایان موضاوع را در رزمایشاات      یگان

   هاای توپخاناه در هنگاام بياران    یگاان  کاه نیبه امختلف لمس نموده است و با عنایت 

خود در دفع تهدیدات اقدام  تیمأموربایست با حرور در ميورهای تهدید به انجام می

علمی، به الگویی بارای   روندکدنبا  این است که در ی نمایند، بنابراین تيقیق حاضر به

  های توپخانه با رویکرد جنگ ناهمتراز دست یابد.عملیات یگان

 . اهميت و ضرورت تحقيق1-2

جه به ، با تونظامی نیروهای سطح در و امروز جامعه در ،تيقیق این اجرای اهمیت

های و توانمندی یگان یاثربخشی ارتقا برای که آن استگستردگی این نبرد، بیانگر 

با تبیین  ، ولی در این تيقیقناهمتراز تالش شده است توپخانه صيرایی در جنگ

کارهای راه، سعی شده است تا ی الگوی عملیات توپخانه در جنگ ناهمترازهامؤلفه

های توپخانه صيرایی بهتر از توانایی ی و استفادهریگکاربهارتقای کیفیت مناس  جهت 

 بین در یکسان ادبیات و مشتر  فهم ایجاد، همچنین با در جنگ ناهمتراز ارائه شود

الگوی عملیات  شود تاباعث ، نیروهای مسلح، با رویکرد جنگ ناهمتراز یتوپخانه

سازمان،  یهارستهاین رسته و هماهنگی آن با سایر  در آن دکاربر و جنگ ناهمتراز

 این به توجه عدم که داشت اشاره توانیم تيقیق ضرورت با  درد. ایجاد گرد

عملیات  درصينههای توپخانه صيرایی را ی یگاناثربخش، میزان کارایی و موضوع

کند و با توجه به این نکته که خالقیت فرماندهان و ناهمتراز با مشکل مواجه می

 کارکنان تا شودباعث می ،د از اهمیت باالیی برخوردار استآموزش الزم در این نوع نبر

 ميروم خالقانه یهاروش و راهکار ارائه در خود توانایی حداکثر از فرماندهان ژهیوبه

در فهم مشتر  و  الزم هدفمندی و یکپارچگی ایجاد عدم اتموجب.  همچنین شوند
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های مربوط به جنگ تاکتیک و کاربرد آن در ی توپخانههاگانادبیات یکسان در بین ی

  .شودمیناهمتراز را سب  

 . پيشينة تحقيق  1-3

 چگاونگی خصوص ی در های متعدد، مشخص شد که پژوهششدهانجامهای در بررسی

و  توپخاناه  خانه، سامانه آماد و پشاتیبانی توپخاناه، ساازمان و ساازماندهی    پپشتیبانی آتش تو

 صاورت گرفتاه اسات. اماا     جناگ نااهمتراز  در  های توپخانه، همگای کاربرد یگانهمچنین 

کارد جناگ   روی بارسته توپخانه الگویی برای  معرفیبه موضوع  ،ویژه طوربه پژوهش حاضر

در  شاده انجاام ی هاا قیا تيقتعادادی از   در این خصوص به بنابراین. است ناهمتراز پرداخته

 :گرددیمحوزه جنگ ناهمتراز اشاره 
 هاپیشینه -1جدول شماره 

 نویسنده مقاله عنوان ردیف

 سال و فصلنامه

 نتیجه

1 

 در يسازمانده و سازمان

 ناهمتراز قدرت کي با جنگ

 -1400 -متش رضا دیسع

 یراهبرد تيريمد مطالعات

 18 شماره -5 دوره -يمل دفاع

و  اثربخش سازمان ق،یتحق نيا هایيافته اساس بر

 یرو را یخود هایتوانائي تمرکز امکان ديبا يسازمانده

 ديبا نهیزم نيا در و کند فراهم دشمن یمحور ضعف قاطن

 بر يمتک و ياقتضائ مورد حسب و يستمیس نگرش اساس بر

 تا است یضرور نیهمچن و شود يطراح يمل قدرت عناصر

 و منعطف چابک، ،يسلول صورتبه يسازمانده و سازمان

 منظوره چند اي و( منظوره تک)  يتخصص مورد حسب

 د.باش

2 

 یهاگاني بردکار يچگونگ

 مقابله در ييصحرا توپخانه

 يستيترور یهاگروه با

 بهنام متش، درضایسع

 آرتون يمحمدعل ،يگلشاه

 و علوم فصلنامه -1398-

 دوره -50 شماره ينظام فنون

15 

 در نهتوپخا رزم یبرا سازمان ق،یتحق نيا هایاساس يافته بر

 یآتشبار و یتمرکز ریغ صورتبه يستيبا ناهمتراز جنگ

 و مشروح صورتبه ابتدا در يستيبا آتش یزيرطرح .باشد

 و انتخاب و ييشناسا .باشد يلیتعج و ساده ادامه در و کامل

 در نیهمچن و پراکنده و يلیتعج صورتبه ديبا موضع اشغال

 . ردیگ صورت منطقه عمق و عرض

3 

 يکیتاکت بيفر و وششپ

 توپخانهیهاگردان

 اتیعملدريصحرائ

 ناهمتراز

 -1397 -جید قاسميم

 -ينظام فنون و علومفصلنامه

 43شماره -14 دوره

 

 قيطر از هاداده آوریجمع ق،یتحق نيا هایاساس يافته بر

 بيفر و پوشش مؤلفه دو یدارا ،یا هيگو 23 ایپرسشنامه

 حد در يسازمان داد نشان پژوهش جينتا .باشدمي يکیتاکت

 ييصحرا خانهتوپ یها گردان جهت ،دود اتیعمل گروه کي



 های ناهمتراز ج.ا.ايرانای در جنگالگوی عملیات توپخانه معرفيمقالة پژوهشي:       120

 

 افزارهایجنگ ماکت از استفاده و باشد تأثیرگذار تواندمي

 و شده توپخانه شتریب هایيگان تعداد شينما باعث توپخانه

  .نمود خواهد ازحدبیش گسترش به وادار را دشمن

4 

 ترينمطلوب انتخاب

 توپخانه و يموشک سامانه

 فرماندهان توسط ييصحرا

 با ندهيآ ینبردها در

 یفاز تميالگور از ادهاستف

 میابراه ،یزيعز فرامرز

 فصلنامه -1396 -يجابيا

 شماره -ينظام فنون و علوم

 13 دوره -39

 آزاد موشک سامانه ق،یتحق نيا هایاساس يافته بر

 با نیسنگ توپخانه و سامانه نيبهتر 0.58وزن با شوندهتيهدا

 با سبک توپخانه و 0.39 وزن با متوسط توپخانه و 0.55وزن

 . باشنديم یبعد هایتياولو در 0.32وزن

5 

های پشتیباني آتش گروه

های توپخانه از قرارگاه

 ناهمتراز در جنگای منطقه

 -1394 -سیفيحاتم

-فصلنامه علوم و فنون نظامي

 33شماره -11 دوره

جهت پشتیباني آتش نیاز به  ق،یتحق نيا هایاساس يافته بر

یشتر به محور در نظر گرفتن اختصاص قدرت آتش ب

های تمرکزی، پیشروی اصلي دشمن، پشتیباني سريع با آتش

 هاآنی اثرگذارفرسايشي و  های مستقر در اليهپشتیباني يگان

 باشد.مي گريکدبر روی ي

 تحقيق  يها. سؤال1-4

 اصلي سؤال. 1-4-1

 است؟ کدام در ج.ا.ایران ناهمتراز هایدر جنگ ایعملیات توپخانه مناس  برای الگوی

 فرعي یهاسؤال. 1-4-2

 های ناهمتراز ج.ا.ایران شامل چه مواردی است؟ای در جنگابعاد الگوی عملیات توپخانه -1

 ج.ا.ایران شامل چه مواردی است؟  های ناهمتراز در ای در جنگی الگوی عملیات توپخانههامؤلفه -2

 از در ج.ا.ایران شامل چه مواردی است؟های ناهمترای در جنگهای الگوی عملیات توپخانهشاخص -3 

 هاي تحقيق . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

 های ناهمتراز ج.ا.ایرانای در جنگشناسایی و معرفی الگوی مناس  برای عملیات توپخانه

 های فرعيهدف. 1-5-2

 های ناهمتراز ج.ا.ایرانای در جنگابعاد الگوی عملیات توپخانه تبیین -1

  ج.ا.ایران ناهمتراز هایدر جنگ ایی الگوی عملیات توپخانههامؤلفهتبیین  -2

 ج.ا.ایران ناهمتراز هایدر جنگ ایهای الگوی عملیات توپخانهشاخصتبیین  -3

 

 



     1401 زمستان، هشتاد، شمارة ، سال بیستمراهبرد دفاعيعلمي فصلنامة     

 

 

  تحقيق یشناسروش. 1-6

 -یامینهزی بوده و روش تيقیق توصیفی و اکاربردی و توسعه ،این پژوهش ازنظر نوع

در پی  پژوهشگرانکه و ازآنجایی شده استکمی انجامصورت باشد و بهموردی می

 رین در عملیاتآفهای نقشها و شاخصمؤلفهالگویی مناس  به همراه ابعاد،  کشف

شده و دهموردی استفا -ایباشند از روش زمینهمی ناهمتراز هایجنگدر  ایتوپخانه

نچه ها بر اساس آصها و شاخمؤلفه ابعاد، دنبا  مشخص نمودن و تبیین ازآنجاکه به

ر پژوهشگکه  صورت نیاه ب وجود دارد و بدون دخالت ذهنی هستند، توصیفی است،

ته رداخپآنچه را که وجود دارد مطالعه کرده و به توصیف عینی، واقعی و منظّم آن 

 از کمتر و ميدود یکم یرهایمتغ و هاداده یبرا یآمار جامعه نکهیا به توجه با. است

  حجم ساساشد، بر این بایم نمونه حجم بر منطبق یآمار جامعه براینبنا است نفر 100

افزار يیط نرمها در ماست. داده شدهانجام شمار تمام صورتنفر بوده و به 40 نمونه

SPSS ت وتيلیل شده است. اطالعاآمار توصیفی تجزیه هایو با استفاده از روش وارد

 ایبه شکل کتابخانه ناد و مدار این تيقیق از دو روش میدانی و بررسی اس

 پرسش بسته آن از 41ای تنظیم شد که درروش میدانی پرسشنامه .شده استگردآوری

 ز روشبندی شد. برای تعیین روایی پرسشنامه اطریق طیف لیکرت در پنج سطح طبقه

داری، و برای برنظران بهرهای پرسشنامه بین صاح روایی ميتوا و توزیع دومرحله

ه شامل شده است و یک نمونة اولیباخ استفاده ن پایایی آزمون از روش آلفای کرونتعیی

وش راد با آزمون گردید و میزان ضری  اعتمپرسشنامه بین استادان دافوس آجا پیش 10

آمد؛ بنابراین پرسشنامه مورداستفاده از توان اعتماد  دستبه 8/0برای  آلفای کرونباخ

   است. بوده الزم برخوردار
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 ادبيات و مبانی نظري تحقيق. 2

و شاخصه که  مؤلفهاز واقعیت است شامل ابعاد،  شدهسادهالگو یک نمونه  :الگو -1

های ریاضی از واقعیت تواند تصویر ذهنی، نمایش گرافیکی، نمایش بیانی یا نمایشمی

های پدیدهای است که برای تشریح نظام نظری روابط به هم پیوسته عنوانبهالگو باشد. 

توان با تنظیم و ارائه آن با ميیط رود و میاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کار می

 .(19: 1394کرد )گروه مطالعاتی چهارم پدافند غیرعامل،  برقرار تعامل پیرامونی

عملیات توپخانه در شرایط ویژه شامل عملیاتی است که زمین،  عملیات توپخانه: -2

این عملیات شامل  د، انجام اقدامات مخصوصی را ایجا  نمایجو و ماهیت عملیات

، جنگل، کویر، مناطق کوهستانی، عبور از رودخانه، عملیات در کوهستانعملیات 

مثا  در کوهستان از توپخانه کششی، در جنگل  طوربهباشد. چریکی و ضد چریک می

    کششی استفادهودانداز سنگین و در کویر از توپخانه خاز توپخانه سبک و خمپاره

 .(1393:60)آقا ميمدی، گرددمی

از  یتأسامیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران با  جنگ ناهمتراز: -3

بزرگ در  یهاقدرت یریپ  یآس»در کتا   «داگالس جانسون ونیاست»پروفسور 

به  یااز دشمنان بر یو تفکر یهندجنگ را عمل، سازما نیا« »جنگ ناهمتراز طیمي

 یدشمن، بروز نوآور کیاز نقاط ضعف  یبردارخود، بهره یهاتیحداکثر رساندن مز

 ای یکیو تاکت یاتیعمل ،ینظام ،یاسیس ،یدر سطو  راهبرد شتریعمل ب یکس  آزاد ای

ها، ها، سازمان، ارزشهایها، فناورمترمن روش تواندیکه م هانیاز همه ا یبیترک

  .(1398 :44 ،حیدری)«داندیم ،باشد هانیاز ا یبیترک ای یزمان یدورنما



     1401 زمستان، هشتاد، شمارة ، سال بیستمراهبرد دفاعيعلمي فصلنامة     

 

 

آتش ماداوم،  یانبیعبارت است از فراهم نمودن پشت یی:صيرا توپخانه تیمأمور -4

( زهینماکا اادهیپ ،ی، زرهادهیشونده )پ یانیپشت گانیفرمانده  یموقع براو به کینزد

را به  یو تیردم، انجام مأموتق  یترت به که ییهاکاردن آماج یخنث ایمنظور انهدام به

 (. 1391)عاارف، اندازدیمخاطره م

 تیأمورم این )کمک مستقیم ويژه(:جنگ ناهمتراز در توپخانه تاکتیکي تيمأمور -5

 تا گردیده تعریف جنگ ناهمتراز خاص یهایژگیو به توجه با استاندارد تاکتیکی

 درگیر شونده پشتیبانی یهاگانی از پشتیبانی در را توپخانه یهاگانی یریپ انعطاف

جنگ  رد که است استاندارد تاکتیکی مأموریت یک ناهمتراز مستقیم کمک .دهد افزایش

 این دریافت با تواندیم گردان این .گرددیم واگ ار توپخانه گردان یک به ناهمتراز

 دسته دهر تا را درگیر شونده پشتیبانی یگان یک از آتش پشتیبانی تیمأمور ،تیمأمور

  .(1395،35ز:6-14) نماید واگ ار توپخانه

 دشمن حمالت برابر در سریع واکنش -الف :جنگ ناهمتراز قوت نقاط -6

دارد جه کالسیک تو جنگ با مقایسه در پشتیبانی عوامل به کمتر -  (یریپ انعطاف)

 ساراتخ عملیات، رفتن لو صورت در -دکشور  نقاط تمام در نمودن عمل پراکنده -ج

  (.77، 1390)طيانی: است کمتر کالسیک جنگ به نسبت ،تلفات و

 هااتیعمل در جغرافیایی ميدودیت -الف :جنگ ناهمتراز ضعف نقاط از برخي -7

 حمالت رابرب در مقاومت عفض -ج تجهیزات و نیروها یریکارگبه در ميدودیت - 

 ميمد و حیدری )عبدالمجید ییاجرا نیروهای برای ینبجا یریپ سکیر -د سهمگین

 .(1382 :55تمنایی،
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 از پرهیز و جدید امنیتی ميیط سازی سیا  -الف  :جنگ ناهمتراز یهايژگيو -8

           هاکیتاکت تکرار از پرهیز و جدید عملیاتی یهاطیمي خلق - ایستا  پدافندی رهنامه

 یرخطیغ عملیات انجام -ه عمیق ینبردها  -دشده حسا  و معقو  یریخطرپ  -ج

 .(1398 ،56:حیدری)

 فرهنگی عملیات اصل -  یریپ انعطاف اصل -الف  :جنگ ناهمتراز کلي اصول -9

 فرماندهی وحدت اصل -هفری   و غافلگیری اصل -داطالعاتی  جنگ اصل -جروانی 

          منابع و نیروها بسیج اصل -ونظامی  فرماندهان و مسئوالن بین متقابل در  و

تجهیزات بومی  بر هیتک -ی  یریتکرارناپ  -ط غافلگیری -  هوشمندی -ز

 .(1382 :95تمنایی، ميمد و حیدری عبدالمجید)

 (1395:41ی تخصصی زمینی دافوس،هایآموزشگروه  تادان: )اسناهمتراز جنگ الگوی -2جدول شماره 

 

 

 

 

 وقوع پدیده
ی هافرصتو  هاسبککشف  

 جدید

ی هایتکنولوژمحوریت فناوری و 

 وری(قابلیت مح) دهیچیپ

و محوریت ایده و تفکر 

 یهوشمند

کارایی وتوان رزمی بیش از شش 

 برابر

 یاثربخش

دشمن و  رفتار)تغییر 

 فرسایشی نمودن(

 نبرد درصحنهپایداری  در فضای رزم تیقطععدم 

 جانبههمهدفاع  جانبههمهبرتری 

حساسیت ذهنی 

 گرمشاهده
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 چارچوب نظری

 یاسشنامهپر ،مبانی نظری تيقیقو ادبیات و  شدهبیان با اقتباس از پیشینه تيقیقات 

 ستدبه لی در میان نخبگان توپخانه و موشکی چهار بعد کآن تنظیم گردید و با ارائه 

 و دراهبر اصال  و آموزش ،هوشمند سازی ،یسازمان ساختار از: عبارتندکه آمد، 

 ،تیمأمور ملشا مؤلفه 10 در ادامه تيقیق اقدام به شناسایی، هاکیتاکتو  هاراهکنش

ی و ادآموزش انفر، تير چاالکی و  ی،آورو نو تیخالق ،زاتیتجه، رزم یبرا سازمان

ی و اطالعات جنگ ،یتدافع ی وتهاجم ،طیمي ،تیمعنو، سامانه هوشمند ،یگانی

لی  ک شاخص 33، هامؤلفهبررسی ابعاد و  ردید و در انتها باگز جنگ ناهمترا یهایژگیو

 .دست آمدبه 

 تحقیق مفهومی مدل

 ریتأث بر توپخانه میرمستقیغمستقیم و  صورتبهدر عملیات ناهمتراز که  اثرگ اربعاد ااز 

ات اطالعمعرفی گردید. با نگرش به مفهومی  الگوی به عنوان1شماره شکلند، دار

ریق طاز  و ینظر خبرگو همچنین  سناد و مطالعه منابعشده در قال  مدار ، اگردآوری

 ، در قال «ناهمتراز هایدر جنگ ایعملیات توپخانه مفهومی الگوی» پرسشنامه،توزیع 

 .دست آمدبه 1 شماره شکل،  برابر کلی شاخص 33و  مؤلفه 10بعد به همراه 4
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 ج.ا.ایران ناهمتراز هایدر جنگ ایمفهومی عملیات توپخانه الگوی -1شماره  شکل

 

 هاآن لیوتحلهیتجز تحقیق و یهاافتهی. 3

ها بیانگر آن است که مطالعات و ادبیات و مبانی نظری تيقیق، یافتهبا توجه به 

های یکی از شاخه عنوانبهتوانند های آن میشده به همراه شاخصشناسایی ی هامؤلفه

ناهمتراز برای سازمان نیروهای  هایدر جنگ طراحی الگوی عملیاتاصلی در حوزه 

چراغ راهنمایی جهت هدایت  عنوانبهو  شدهگرفتهتوپخانه در نظر  ژهیوبهمسلح، 
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و تسلیياتی  فناوریبرای تقابل با دشمنی که دارای توان باالی  ازیموردنهای توانایی

 .دقرار گیر مورداستفادهد، باشمی

 تحلیل توصیفی تحقیق

ی فرعی و هاسؤا رها و پاسخ به ی( بر اساس روابط بین مغی1شکلچارچو  مفهومی)

   ای برمبنوار بوده که چارچو  نظری در این تيقیق اصلی بر قابلیت سنجش است

 منظوربه در ادامهاست.  آمدهدستبههای موجود در حوزه جنگ ناهمتراز، نظریه

که بین جامعه  شد میتنظ ایی تيقیق و بر این اساس پرسشنامههاسؤا وتيلیل تجزیه

 ادیز یلیخزینه ی گبرمبنا سؤا بر اساس طیف لیکرت پاسخ هر  .نمونه توزیع گردید

 شدهمياسبه (1)نمره کم یلیخو  (2)نمره، کم (3)نمره، متوسط (4)نمره، زیاد (5)نمره

 شاخص 41شاخص از 33مؤلفه و تعداد10بعد و 4ییدحاصل پرسشنامه، تأاست. 

بر که رد شدند(.  هادر جدو  شاخص 15،19،20،26،27،43 های)شاخص بود مقدماتی

ی از سازمان ریگبهره، ی ذاتی توپخانههاتیمأموری راثرگ اآن فرضیه میزان  اساس

ی ادوات و تسلیيات توپخانه سنگین و اثرگ ار، میزان یآتشبارسازمان گردانی و 

م م  155و  130و  122 یهاميمو  نمودن توپ ریتأثتوپخانه کششی و همچنین میزان 

شد. توسط جامعه آماری رد  جنگ ناهمترازدر  سیخودرو توپکش کرا یبر رو

 سؤا  هایهای حاصل از مطالعه منابع، با پیروی از وتيلیل اطالعات و دادهتجزیه

و اطالعات حاصل از پرسشنامه پس از  اندشدهلیتيلمربوطه به روش کیفی، توصیف و 

ها با استفاده از روش آمار استنباطی مورد تيلیل قرارگرفته است.در این توصیف داده

باشند و یک جامعه با بیش از یک متغیر در تغیرها وابسته میتيقیق با توجه به اینکه م

همبستگی پیرسون استفاده کنیم، نیاز به بررسی    یضربرای اینکه بتوانیم از  میارداریاخت

ی هاشاخصو  هامؤلفهاز  هرکدامو باید  بود هامؤلفهها بر روی شاخص ریتأثمیزان 

قرار گیرند. بر این اساس در ابتدا  ی موردبررسجداگانه با آزمون فریدمن  هاآن
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برای تعیین  بنابراین. انجام شد هامؤلفهدر تشکیل  اثرگ ارهای ی شاخصریگمعد 

را جهت  آمدهدستبه SPSSیی که از روشهامؤلفهضری  همبستگی از ستون  جدید، 

برای  و است شدهاستفاده ،آمدهدستبهی وابسته که از آزمون فریدمن رهایمتغی بندرتبه

ی ناپارامتریک هاآزمون از ی مختلف وجود داشته استرهایمتغیک جامعه با  کهاین

با حجم  اثرگ اری هامؤلفهبررسی ضری  همبستگی پیرسون میان  استفاده گردید.

اگر سطح معناداری  کهایگونهبه 0Hنفر در رد یا قبو  فرض  40جامعه آماری نمونه 

 و اگرهمبستگی وجود دارد.  هاآنض صفر رد و میان فر 05/0یا مساوی با  ترکوچک

همبستگی  هاآنباشد فرضیه صفر قبو  و میان  05/0یا مساوی  تربزرگسطح معناداری 

و 99/0 باشد با اطمینان 01/0از  ترکوچکسطح معناداری  کهایگونهبه وجود ندارد.

و 95/0اطمینانباشد با  05/0از  ترکوچکو همچنین سطح معناداری 01/0 خطای 

 گردید.مياسبه 05/0خطای 

 ج.ا.ایران ناهمتراز هایدر جنگ ایتوپخانه الگوی عملیات یهامؤلفه وابعاد : 3جدول شماره
 توپخانه در جنگ ناهمتراز ابعاد الگوی عملیات سؤال

dimensions 
 توپخانه در جنگ ناهمتراز الگوی عملیاتی هامؤلفه سؤال

compiler 

D01 زمانيسا ساختار 
C01 تيمأمور 

C02 سازمان برای رزم 

D02 هوشمند سازی 

C03 در هوشمند سازی تجهیزات 

C04 یریغافلگ خالقیت و نوآوری، همراه با 

C05 چاالکي و  تحرک 

 

D03 

 

 

 آموزش

 

C06 و يگاني انفرادی آموزش 

C07 ی هوشمندسامانه 

C08 درنبرد ناهمتراز تيمعنو نقش 

D04 

و  هاراهکنش و راهبرد اصالح و نتدوي

 هاکیتاکت

C09 محیط 

C10 
 ی جنگ ناهمترازهايژگيو

 توپخانه در جنگ ناهمتراز های الگوی عملیات: شاخص4شماره  جدول
توپخانه در جنگ الگوی عملیات های شاخص سؤال

 ناهمتراز
indicator 

توپخانه در جنگ الگوی عملیات های شاخص سؤال

 ناهمتراز
indicator 

 توپخانه در جنگ ناهمترازالگوی عملیات های شاخص سؤال
indicator 

I1 15-  ی هاتیمأموری اثرگ ارمیزان

       جنگ ناهمترازذاتی توپخانه در 

 )توسط جامعه آماری رد شد(

I12 26-  ی ادوات و اثرگ ارمیزان

جنگ تسلیيات توپخانه سنگین در 

)توسط جامعه آماری رد   ناهمتراز

 (شد

I23 37- جنگ در  باندهیاستفاده از د ریتأث زانیم

 راکت انداز ایتوپخانه  یهاگانیدر  ناهمتراز

I2 16-  تیمأموری اثرگ ارمیزان  I13 27-  ی ادوات و اثرگ ارمیزانI24 38- عنوان استفاده از پهپاد به ریتأث زانیم
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توپخانه در جنگ الگوی عملیات های شاخص سؤال

 ناهمتراز
indicator 

توپخانه در جنگ الگوی عملیات های شاخص سؤال

 ناهمتراز
indicator 

 توپخانه در جنگ ناهمترازالگوی عملیات های شاخص سؤال
indicator 

جنگ کمک مستقیم ویژه در 

 ناهمتراز

جنگ تسلیيات توپخانه کششی در 

)توسط جامعه آماری رد ناهمتراز

 شد(

آن در  یو اثرگ ار یموشک یهاگانیچشم 

ها در اصابت پرتا  موشک زانیم نییتع

 جنگ ناهمتراز

I3 17-  ها از انبوه آتش یریگبهرهمیزان

در  متمرکزمهیصورت متمرکز و نبه

صورت به دیتهد یامتداد ميورها

 جنگ ناهمترازی در ادسته

I14 28-  ی ادوات و اثرگ ارمیزان

تسلیيات توپخانه خود کششی در 

 جنگ ناهمتراز

I25 39- متير  در  یباندهیاستفاده از د

 جنگ ناهمترازتوپخانه در  یهاگانی

I4 18- از مواضع امن  یریگبهره زانیم

 جنگ ناهمترازدر  و مستيکم

I15 29-  ی هوشمند سازی راثرگ امیزان

سبک و  های توپخانه اعم ازگلوله

جنگ در  تیمأمورسنگین در اجرای 

 ناهمتراز

I26 40-  یهاسامانه ارتقای ریتأثمیزان 

 یهاگانی یرادار ،یبردارنقشه ،یهواشناس

جهت هوشمند  مدرن زاتیتوپخانه به تجه

 جنگ ناهمترازسازی در 

I5 19-  ی از سازمان ریگبهرهمیزان

)توسط جنگ ناهمترازگردانی در 

 شد(جامعه آماری رد 

I16 30-  ی در هوشمند راثرگ امیزان

توپخانه  یهاگانی اتزیتجهنمودن 

و  یخودکارساز یهابه سامانه

ی کیالکترون یدبانیآتش و د تیهدا

 جنگ ناهمترازدر 

I27 41-  در رسد  اسیپیجی اثرگ ارمیزان

 جنگ ناهمترازدر  آتشبار تیر

I6 20-  ی از سازمان ریگبهرهمیزان

)توسط ناهمتراز جنگی در آتشبار

 جامعه آماری رد شد(

I17 31-  نوآوریلق خ ریتأثمیزان 

ر دایجاد خالقیت  منظوربهی سازمان

 جنگ ناهمتراز

I28 42-  در اجرای  اسیپیجی اثرگ ارمیزان

 جنگ ناهمترازی منطقه در بردارنقشه

I7 21-  ی از سازمان ریگبهرهمیزان

 جنگ ناهمترازای در دسته

I18 32- ی فرد وآورینخلق  ریتأثن میزا

جنگ ایجاد خالقیت در  منظوربه

 ناهمتراز

I29 43-  یهاميمو  نمودن توپ ریتأثمیزان 

خودرو  یم م بر رو 155و  130و  122

 )توسط جامعه آماری رد شد(سیتوپکش کرا

I8 22-  یریکار گب ریتأثمیزان 

 جنگ ناهمترازی در موشک یهاگانی

I19 33-  یهااز گلوله یریگبهرهمیزان 

 یهاگانیبرد بلند و هوشمند در 

 توپخانه

I30 44-   سطح آموزش  ارتقای ریتأثمیزان

 جنگ ناهمترازی در نظام هایتیقابل

I9 23-  ی تجهیزات راثرگ امیزان

انفرادی در  هوشمند سازی توپخانه 

 جنگ ناهمترازدر 

I20 34-  ستگاه د ریتأثمیزان

،  یندباید یکیمکان زاتیآتشبان)تجه

و  یبردارآتش ، نقشه یزیرطر 

در هوشمند سازی  (یخواننقشه

 جنگ ناهمتراز

I31 45-  سطح آموزش یارتقا ریتأثمیزان 

 جنگ ناهمترازی در فرد هایتیقابل

I10 24-  ی تجهیزات راثرگ امیزان

یگانی در هوشمند سازی توپخانه 

 جنگ ناهمتراز

دستگاه جامع میزان اثرگ اری  -35 21

در  آتش توپخانه تیات  هدامياسب

 جنگ ناهمتراز

I32 46-  ی سازمان نشیبسطح  یارتقا ریتأثمیزان

 جنگ ناهمترازدر 

I11 25-  ی ادوات و راثرگ امیزان

جنگ تسلیيات توپخانه سبک در 

 ناهمتراز

I22 36- رهوشمندیغ لیوسا ریتأث زانیم 

آتش در  تیمرکز هدا یکیمکان ای

 جنگ ناهمتراز

I33 47- در  گجن یهوشمند باز یسامانه ریتأث

 جنگ ناهمتراز

I34 48- نفرات  ی سطح آموزشبیترک اثر

 تلیياو تس زاتیها و تجهروش با

های و اعزام به دوره روزبه

I36 50-   باور به فرمانده در ریتأثمیزان 

 جنگ ناهمترازاجرای 

I38 52-  عدم ی معنویت در ریرپ یتأثمیزان

 در جنگ ناهمتراز رگهراس از م
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توپخانه در جنگ الگوی عملیات های شاخص سؤال

 ناهمتراز
indicator 

توپخانه در جنگ الگوی عملیات های شاخص سؤال

 ناهمتراز
indicator 

 توپخانه در جنگ ناهمترازالگوی عملیات های شاخص سؤال
indicator 

 یسازمانبرون

I35 49-  انجام میزان اثرگ اری

، اداری، یآموزش، یادار  ونیاتوماس

در آتشبار  یرزم ی، آمادگیاتیعمل

 جنگ ناهمترازجهت 

I37 51-  رو  انسان در مهار  تیتقواثر

 جنگ ناهمترازدر  اتینفسان

I39 53-   در شناخت و اشرافیت  ریتأثمیزان

 همترازجنگ نایی در ایجغراف منطقه

I40 54-   یهاجنبه رییتغدر  ریتأثمیزان 

جنگ بای متناس  کیو تکن یکیتاکت

 ناهمتراز

I41 55-  جادیواسطه ابهی اثرگ ارمیزان 

و کنتر   یاختال  در شبکه فرمانده

 جنگ ناهمترازدر  دشمن

  

 نفر 40عه آماری با حجم جام رگذاریتأثی هامؤلفهی بندرتبه: بررسی آزمون فریدمن در 5جدول شماره 

میانگین  عنوان

 هارتبه

 مجذور

 2خی

درجه 

 آزادی

ی داریمعن

 آماری

 تحلیل توصیفی

، به ریتأثدر بعد ساختار سازمانی،میزان بیشترین  * 037/0 1 333/4 34/1 تیمأمور

به در جنگ ناهمتراز  تیمأمورترتی  سازمان و بعد 

 آمد. دست

 66/1 سازمان

، به ریتأثدر بعد هوشمند سازی،میزان بیشترین  * 000/0 2 739/21 33/2 تجهیزات

ترتی  تجهیزات و بعد خالقیت و در آخر چاالکی 

 آمد. به دستدر جنگ ناهمتراز 

 41/1 خالقیت
 26/2 چاالکی
، به ترتی  ریتأثدر بعد آموزش، میزان بیشترین  * 032/0 2 859/6 28/2 آموزش

و بعد جایگاه سامانه آموزش انفرادی و یگانی 

هوشمند و در آخر نقش معنویت در جنگ ناهمتراز  

 آمد. به دست

 74/1 سامانه
 99/1 معنویت

راهکنش و راهبرد اصال  و تدویندر بعد  ** 450/0 1 571/0 45/1 محیط

، به ترتی  ميیط ریتأث، میزان بیشترین ها تاکتیکوها

 آمد. ه دستبهای جنگ ناهمتراز و بعد ویژگی

 55/1 ویژگی

ی وجود دارد، و از دیدگاه داریمعنپرسشنامه به لحاظ ارزش و اهمیت  تفاوت  سؤال هایبین  جهیدرنتباشد می 05/0از  ترکوچکمعناداری آماری ، اگر سطح*

 اند.از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار نبوده سؤال هایاین  دهندگانپاسخ

ی وجود ندارد، و از دیدگاه داریمعنپرسشنامه به لحاظ ارزش و  اهمیت  تفاوت  سؤال هایبین  جهیدرنتباشد می 05/0از  تربزرگی آماری،معنادار اگر سطح** 

 اند.از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار بوده سؤال هایاین  دهندگانپاسخ

 نفر 40با حجم جامعه آماری  هامؤلفهبر  اثرگذارهای ی  شاخصبندرتبهبررسی آزمون فریدمن در  :6جدول شماره
میانگین  هاشاخص عنوان

 هارتبه

 مجذور

 2خی

درجه 

 آزادی

ی داریمعن

 آماری

 تحلیل توصیفی

 I2 تیمأمور

I3 

I4 

I14 

85/1 

51/2 

83/2 

81/2 

، میزان بیشترین تیمأمور مؤلفهدر  * 000/0 3 233/21

( (I4-I14-I3-I2، به ترتی  ریتأث

 باشد.می

 

 I7 نسازما

I8 

I11 

86/1 

08/2 

06/2 

، میزان سازمان برای رزم مؤلفهدر  ** 368/0 2 000/2

-I8-I11، به ترتی )ریتأثبیشترین 

I7باشد.(می 
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میانگین  هاشاخص عنوان

 هارتبه

 مجذور

 2خی

درجه 

 آزادی

ی داریمعن

 آماری

 تحلیل توصیفی

 I9 تجهیزات

I10 

I11 

I14 

I15 

I16 

86/2 

88/2 

54/3 

45/3 

22/4 

05/4 

تجهیزات، میزان بیشترین  مؤلفهدر  * 000/0 5 801/28

-I15-I16-I11، به ترتی )ریتأث

I14-I10-I9باشد.( می 

 I17 خالقیت

I18 

I19 

I20 

I21 

I22 

I23 

I24 

53/4 

09/4 

60/5 

83/4 

44/5 

25/3 

30/2 

98/5 

،همراه نوآوریخالقیت و  مؤلفهدر  * 000/0 7 776/91

 ، بهریتأثی، میزان بیشترین ریغافلگ با

 ترتی 

I24-I19-I21-I20-I17-I18-

I22-I23)) 

 باشد.می

 I25 چاالکی

I26 

I27 

I28 

34/2 

70/2 

65/2 

31/2 

چاالکی و  تير ، میزان  مؤلفهدر  ** 121/0 3 810/5

 ، به ترتی ریتأثبیشترین 

(I26-I27-I25-I28می ).باشد 

 I30 آموزش

I31 

I34 

96/1 

84/1 

20/2 

و یگانی،  انفرادی مؤلفه آموزشدر  ** 171/0 2 528/3

-I34، به ترتی )ریتأثمیزان بیشترین 

I30-I31د.باش( می 

 I33 سامانه

I35 
46/1 

54/1 

ی هوشمند، میزان سامانه مؤلفهدر  ** 549/0 1 360/0

-I35، به ترتی )ریتأثبیشترین 

I33باشد.(می 

 I36 معنویت

I37 

I38 

38/2 

74/1 

89/1 

، میزان بیشترین تیمعنو مؤلفهدر  * 001/0 2 673/13

( I36-I38-I37، به ترتی )ریتأث

 باشد.می

 I32 محیط

I39 
35/1 

65/1 

ميیط، میزان بیشترین  مؤلفهدر  * 023/0 1 142/5

 باشد.می (I39-I32، به ترتی )ریتأث

 I40 ویژگی

I41 
44/1 

56/1 

ی جنگ ناهمتراز، هایژگیو مؤلفهدر  ** 197/0 1 667/1

-I41، به ترتی )ریتأثمیزان بیشترین 

I40) 

 باشد.می

ه ی وجود دارد، و از دیدگاداریمعنپرسشنامه به لحاظ ارزش و اهمیت  تفاوت  سؤال هایبین  جهیدرنتاشد بمی 05/0از  ترکوچکمعناداری آماری ، اگر سطح*

 اند.از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار نبوده سؤال هایاین  دهندگانپاسخ

گاه ی وجود ندارد، و از دیدداریمعنو  اهمیت  تفاوت  پرسشنامه به لحاظ ارزش سؤال هایبین  جهیدرنتباشد می 05/0از  تربزرگمعناداری آماری، اگر سطح** 

 اند.از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار بوده سؤال هایاین  دهندگانپاسخ

 هامؤلفهی کلی بندرتبه: بررسی آزمون فریدمن در 7جدول شماره

میانگین  عنوان

 هارتبه

 مجذور

 2خی

ی داریمعن درجه آزادی

 آماری

 تحلیل  توصیفی

، میزان هاکلی مؤلفه یبندرتبهدر  * 000/0 9 483/49 25/5 تیمأمور

 -ویژگی، به ترتی  )ریتأثبیشترین 

 -چاالکی -ميیط -سازمان -تجهیزات

 34/6 سازمان

 56/6 تجهیزات

 74/3 خالقیت
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میانگین  عنوان

 هارتبه

 مجذور

 2خی

ی داریمعن درجه آزادی

 آماری

 تحلیل  توصیفی

 -سامانه  -معنویت -تیمأمور -آموزش 13/6 چاالکی

 باشد.خالقیت( می
 

 53/5 آموزش

 13/4 سامانه

 35/4 معنویت

 21/6 محیط

 78/6 ویژگی

 عملیاتی توپخانه در جنگ ناهمترازی هامؤلفهتحلیل رابطه بین 

باا   هاا مؤلفاه ، به بررسی رابطاه باین   هاو شاخص هامؤلفهابعاد، پس از مشخص شدن   

تيقیق و تعیین  سؤا  هایگویی به در پی پاسخ پرداخته شد.  رسونیپاستفاده از آزمون 

، از آزماون همبساتگی باا آزماون فریادمن در ساطح       هاا مؤلفاه میزان همبساتگی میاان   

 یا مساوی آلفا و آزمون پیرسون استفاده گردیده است. تربزرگ05/0
 : جدول استاندارد ضریب همبستگی پیرسون8جدول شماره

 میزان همبستگی جهت رابطه

 ضعیف متوسط قوی

 0-29/0 30/0-69/0 70/0-1 منفی مثبت معکوس یممستق

 توپخانه در جنگ ناهمتراز الگوی عملیات ی هامؤلفه: همبستگی 9جدول شماره

 

 

 

 جهت رابطه میزان همبستگی ضریب همبستگی عنوان

 مثبت مستقیم متوسط 383/0* سازمان -تیمأمور

 مثبت مستقیم متوسط 464/0** خالقیت -تجهیزات

 مثبت مستقیم متوسط 579/0** چاالکی -خالقیت

 مثبت مستقیم متوسط 566/0** تجهیزات -چاالکی

 مثبت مستقیم ضعیف 148/0 سامانه -آموزش

 مثبت مستقیم متوسط 495/0** معنویت -سامانه

 مثبت مستقیم ضعیف 276/0 معنویت -آموزش

 مثبت مستقیم متوسط 399/0* ویژگی -محیط
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 گيري. نتيجه4

   یبند. جمع4-1

یط ره ميو گست ابزار و منابع در راستای اهداف نظامی قرار داردو  روش برای اینکه

هدایت  ورا در این صينه، رهبری  هایریگمبتنی بر صينه عملیات است و کلیه جهت

در   هاسترش آنگمیدان نبرد و های توپخانه در ی یگانریکارگبه، ل ا جهت کندمی

يقیق و تاز چارچو  نظری در این  شدهارائههومی ی مد  مفبرمبناجنگ ناهمتراز 

 توان گفت:یم 7و6و5بر اساس جداو  ش بر اساس نظر جامعه خبرگی  هاآنی بندرتبه

ی عملیات الگوی مناس  برا کهنیاتيقیق، مبنی بر  اصلی سؤا در راستای پاسخ به 

ا نگرش بکه  ن نمودهای ناهمتراز در ج.ا.ایران کدام است؟ باید بیاای در جنگتوپخانه

نظر و همچنین  شده در قال  مدار ، اسناد و مطالعه منابعاطالعات گردآوریبه 

ی هانگای در جمفهومی عملیات توپخانه الگوی»ی و از طریق توزیع پرسشنامه، خبرگ

 1 شماره شکل،  برابر کلی شاخص 33و  مؤلفه 10بعد به همراه 4، در قال  «ناهمتراز

 دست آمد.به

 یات ابعاد الگوی عملکه فرعی تيقیق، مبنی بر این او  سؤا در پاسخ به  -لفا

 های ناهمتراز ج.ا.ایران شامل چه مواردی است؟ای در جنگتوپخانه

رتی  تنامه به در جنگ ناهمتراز بر اساس خبرگی و توزیع پرسش اثرگ ارابعاد  نیترمهم

 هاکیتاکتو  هاراهکنش هاراهبرد اصال  و تدوین، آموزش، یهوشمند سازاز:  عبارتند

 باشد. می سازمانی ساختار تیو درنها

ی الگوی عملیات هامؤلفه کهمبنی بر این ،دوم فرعی تيقیق سؤا در پاسخ به  - 

   های ناهمتراز در ج.ا.ایران شامل چه مواردی است؟  ای در جنگتوپخانه

 :از تندعبار از ابعاد رکدامه، نسبت به هامؤلفهکه این  عنوان نمودستی یبامی

 .(رزم برای سازمان و )مأموریت سازمانی ساختاردر بعد  -1
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 غافلگیریبا  همراه نوآوری و خالقیت ،تير   و )چاالکی سازی هوشمنددر بعد  -2

  .تجهیزات( و

 یسامانه و ناهمتراز درنبرد معنویت نقش ،یگانی و انفرادی آموزش)آموزشدر بعد  -3

 .هوشمند(

 جنگ های)ویژگی هاتاکتیک و هاراهکنش و راهبرد اصال  و تدویندر بعد  -4

  .(ميیطو  ناهمتراز

 بر اساس آزمون فریدمن 8 جدو  شمارهبر اساس  هامؤلفه نیترمهمدر همین راستا  -5

 نوآوریدر هوشمند سازی، خالقیت و  تجهیزات، تیمأمور)از:  عبارتندبه ترتی  

 (.و یگانی انفرادی آموزشو  کی و تير ی، چاالریغافلگ همراه با

های الگوی عملیات شاخصکه فرعی تيقیق، مبنی بر این سوم سؤا در پاسخ به  -ج

 های ناهمتراز در ج.ا.ایران شامل چه مواردی است؟ای در جنگتوپخانه

 از: عبارتند هامؤلفهاز  هرکدامنسبت به  باستی بیان کرد کهمی

جنگ  در ویژه مستقیم کمک مأموریت اثرگ اری )میزان یتمأمور مؤلفهنسبت به   -1

 امتداد در متمرکزنیمه و متمرکز صورتبه هاآتش انبوه از گیریبهره میزان ،ناهمتراز

 میزان ،مستيکم و امن مواضع از گیریبهره میزان ،ایدسته صورتبه تهدید ميورهای

  .کششی( خود توپخانه تسلیيات و ادوات اثرگ اری

جنگ  در ایدسته سازمان از گیریبهره )میزان رزم برای سازمان مؤلفهنسبت به  -2

 تسلیيات و ادوات اثرگ اری میزان ،موشکی هاییگان گیری بکار تأثیر میزان، ناهمتراز

   .سبک( توپخانه

 توپخانه هاییگان در متير  بانیدیده از )استفاده تير  و چاالکی مؤلفهنسبت به  -3

 راداری و بردارینقشه هواشناسی،»هایسامانه ارتقای تأثیر میزان، مترازجنگ ناه در

 و ادوات اثرگ اری میزان، «سازی هوشمند جهت مدرن تجهیزات به توپخانه هاییگان

 .منطقه( بردارینقشه اجرای در اسپیجی اثرگ اری میزانو  سبک توپخانه تسلیيات
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  سطح ارتقای یرتأث )میزان غافلگیری با همراه ،نوآوری و خالقیت مؤلفهنسبت به  -4

 هایگلوله از گیریبهره میزان، جنگ ناهمتراز در فردی و سازمانی هایقابلیت آموزش

 زیسا هوشمند در ،آتشبان دستگاه تأثیر میزان ،توپخانه هاییگان در هوشمند و بلند برد

 میزان  ،توپخانه آتش هدایت  مياسبات جامع دستگاه اثرگ اری میزان ،جنگ ناهمتراز

ز ااستفاده  و بانهاستفاده از دید ،آتش هدایت مرکز مکانیکی یا غیرهوشمند وسایل تأثیر

 .(چشم یگان موشکی عنوانبهپهپاد 

نه های توپخاگانتجهیز ی ،توپخانه سبک ، یگانی،)انفرادی تجهیزات مؤلفهنسبت به  -5

 .ازی(هوشمند س و الکترونیکیهای خودکارسازی و هدایت آتش و دیدبانی به سامانه

ترکی   و ردیقابلیت ف ،)قابلیت نظامی یگانی و انفرادی آموزش مؤلفهنسبت به  -6

 .ها و تجهیزات و تسلیيات(نفرات و روش

قویت رو  انسان ت ،)باور به فرمانده ناهمتراز درنبرد معنویت نقش مؤلفهنسبت به  -7

 .عدم هراس از مرگ(و  در مهار نفسانیات

ور در آتشبار انجام خودکار سازی تمامی امهوشمند ) یسامانه مؤلفهنسبت به  -8

 .سامانه هوشمند بازی جنگ( و توپخانه

اختال   و تکنیکی وهای تاکتیکی )جنبه ناهمتراز جنگ هایویژگی مؤلفهنسبت به  -9

 .در شبکه فرماندهی و کنتر  دشمن(

 .ینش سازمانی(ب و )منطقه جغرافیایی ميیط مؤلفهنسبت به  -10

 . پیشنهادها4-2

باوده   یمتيو  فعل طیو انطباق با شرا عیامروز در گرو ارتباط سر یهادر جنگ تیموفق

 یخنث یدشمن را تا حد یفناور یبرتر یی است کههاارائه روش است، ازیو آنچه موردن

اکناده  پر عیوسا تا حادود زیااد    یتوپخانه را در موضع گانیآن بتوان،  برهینموده و با تک



 های ناهمتراز ج.ا.ايرانای در جنگالگوی عملیات توپخانه معرفيمقالة پژوهشي:       136

 

 بنابرایننمود  لیقدرت آتش را به دشمن تيم یسرعت و دقت برتر شینموده و با افزا
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Alireza Gholamalian, Fethullah Kalantari and Reza Jalili Niko 

Abstract 

To succeed in combat, first of all, the presence of an effective and efficient fire support system is necessary 
and inevitable. Every country must have special measures, policies and measures to deal with threats so that it 

can update and implement its defense and security efforts in line with the threats. The main purpose of this 

article is to explain the components of the artillery operation model in the asymmetric war. This research is of 
an applied and developmental type and was conducted in a descriptive and contextual-case method. The 

statistical population was 40 people and the data collection was done by two methods, field and library. The 
data was entered into the SPSS software environment and analyzed using descriptive statistics methods. The 

analysis of the questionnaire questions was done with the help of descriptive and inferential statistics 

techniques and the number of 4 dimensions, 10 components and 33 indicators of the role-playing factor in the 
artillery units for uneven warfare was obtained. According to the results of the research, the role-playing 

dimensions for artillery units in asymmetric warfare in order of priority are: Artillery intelligence in 

asymmetric warfare, artillery training in asymmetric warfare, formulation and modification of artillery 
strategies and tactics in asymmetric warfare, organizational structure Artillery in unequal war. The role-

playing components, in order of priority, are: equipment, intelligent system, creativity and innovation along 

with surprise, agility and mobility, individual and unit training, characteristics of unequal warfare, mission, 
environment, organization for combat and spirituality. 

Keywords: pattern, artillery operations, asymmetric warfare, fire support 

 
 


