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�مقدمه �

یابی�به�سازوکارهایی�هسـتند�کـه�بـر�مبنـاي�آن������دستدر�جهان�کنونی�همه�کشورها�درصدد�

علـی���حضرت�امام.�شود�امکان�رسیدن�به�مفاهیم�توسعه،�بازدارندگی،�امنیت�و�دفاع�فراهم�می

هیچ�نعمتی�گـواراتر���"النعمۀ�أهنا�من�األمن":�فرمایند�گونه�می�درباره�امنیت�این)�السالم�علیه(

ناپذیر�ثبـات���ییجداعنوان�یکی�از�اصول��د�غیرعامل�بهدر�این�راستا،�پدافن.�از�امنیت�وجود�ندارد

پیشـبرد�تحقیقـات����مـوازات��بهویژه�بسیاري�از�کشورهاي�جهان�قرارگرفته�و��موردتوجهامنیت،�

هاي�هوشمند�و�پیشـرفته�نظـامی�داراي�اهمیتـی�مضـاعف�گردیـده�������فناورانه�و�تولیدات�سامانه

اي��اي�از�اقـدامات�غیرمسـلحانه���موعـه�پدافند�غیرعامل�شـامل�مج�).�1397�:3نام،��مروي(است�

هاي�ضـروري،�ارتقـاء����پذیري،�تداوم�فعالیت�است�که�موجب�افزایش�بازدارندگی،�کاهش�آسیب

.�گـردد��پایداري�ملی�و�تسهیل�مدیریت�بحران�در�مقابل�تهدیدات�و�اقدامات�نظامی�دشمن�می

��)�17:1400اسکندري،(

)�مدظلـه�العـالی��(�ام�معظم�رهبريدر�باب�موضوعیت�پدافند�غیرعامل�و�ضرورت�آن،�مق�

پدافنـد��"�:فرماینـد��در�جمع�مسئوالن�پدافند�غیرعامل�کشور�می��1391سال�در�هفتم�آبان�ماه

�ایـن��معنـایش�.�کنـد��می�مصون�را�ما�درون�از�.است�انسان�بدن�يساز�یتمصون�مثل�غیرعامل

�اثـري��بزنـد،��هـم��و�زوري�ضرب��و�بکشد�هم�زحمتی�و�بکند�هم�تهاجمی�دشمن�ولو�که�است

م�است�که�ما�این�حالت�هببینید�چقدر�م�.است�این�اش�نتیجه�غیرعامل�این�پدافند.�کرد�نخواهد

ت�مکاري�کنیم�که�ه.�هاي�مختلف�به�وجود�بیاوریم�را�در�کل�پیکره�کشور�و�جامعه�در�دستگاه

ما�فقط�مصروف�به�این�نباشد�که�دشمن�را�منصرف�کنیم�یا�بـراي�مقابلـه�خودمـان�را�آمـاده�����

این�بـا�پدافنـد�غیرعامـل�����.نه،�کاري�کنیم�که�ما�مصونیت�در�خودمان�به�وجود�بیاوریم.�بکنیم

��.�"کند�تحقق�پیدا�می

تخـت��(�هاي�تابعه�نهاجا�از�نوع�سطحیهاي�موجود�در�یگاندر�حال�حاضر�تمامی�آشیانه

ی�آسـان��بـه�هاي�جاسوسی�قابل�رؤیـت�بـوده�و���هستند�که�به�آسانی�از�طریق�ماهواره)�قوسی�-

پذیر�خواهند�بود�و�قابلیـت�حفاظـت�از����و�در�حمالت�هوایی�احتمالی�آینده�دشمن�آسیب�کشف

طور�مؤثر�ندارند�و�با�توجه�به�اینکه�همگی�ایـن�امـاکن�در���هواپیماهاي�شکاري�این�نیرو�را�به

��بـه�پدافند�غیرعامل��اند�که�در�آن�زمان�مباحث�و�اصول�اي�طراحی�و�احداث�گردیده�زمانی�بازه

سـازي�همـه����ن�حال�ضروري�و�مهم�نبود،�بر�این�اساس�ضرورت�دارد�بـراي�مصـون��زما�مانند

هاي�پایگاهی�نهاجا�بر�اساس�قواعد�و�اصولی�مبرهن،�روشـن�و�قابـل�تحقـق����جانبه�زیرساخت

بنابراین�دستیابی�بـه��.�شودهاي�امن�محقق�میاین�عینیت�عملکرد�با�طراحی�سازه.�اقدام�گردد

یش�از�پیش�مشهود�بوده�و�ضرورت�دارد�نـوعی�اقـدامی���یک�روش�طراحی�شفاف�و�روشمند�ب
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این�امر�ضـمن�افـزایش�تـوان�دفـاعی�باعـث�افـزایش�������.�عملی�در�این�خصوص�صورت�پذیرد

توانمندي�قدرت�هوایی�نیز�خواهد�گردید؛�چرا�که�تمامی�نیروهاي�نظامی�به�پشتیبانی�از�طرف�

ش�از�نیروي�زمینی�و�دریایی�به�هاي�خود�متکی�هستند؛�اما�در�مقایسه،�نیروي�هوایی�بیپایگاه

اگر�چه�تمامی�بالگردها�و�بعضـی�هواپیماهـاي�عمـود�پـرواز�نیـازي�بـه�بانـد��������.�آن�متکی�است

هاي�پایگاهی�نیـاز��پروازي�ندارند�ولی�در�هر�حال�براي�نگهداري�و�تعمیر�هواپیما�به�زیرساخت

ي�قـرار�گیرنـد،���ي�جـد�دارند�و�چنانچه�پایگاه�و�تأسیسـات�پشـتیبانی�کننـده�آن�مـورد�حملـه�����

��).��1397�:291حبیبی،�(مأموریت�نیروي�هوایی�دچار�اختالل�خواهد�شد�

یژه�محـل��و�بهآوري�و�پایداري�کالبدي�نهاجا��نظر�به�مطالب�بیان�شده�و�جهت�ارتقاء�تاب

تعمیر�و�نگهداري�هواپیماهاي�شکاري�و�لزوم�همسـان�مقابلـه�بـا�انـواع�تهدیـدهاي�کالبـدي�������

پدافنـد���شده�مبتنی�بـر�مباحـث���روز�بههاي�ه�و�همچنین�فقدان�طراحییژه�تهدیدات�هواپایو�به

هـا�و�عوامـل�مـؤثر�بـر������غیرعامل�نوین�و�ضرورت�دستیابی�به�آن،�در�این�پژوهش�بـه�مؤلفـه��

پدافنـد���هاي�امن�هواپیماهاي�شکاري�نهاجا�در�محیط�نبردهاي�آینده�بـا�رویکـرد��طراحی�سازه

��.شود�غیرعامل�پرداخته�می

�پیشینۀ�پژوهش �

و�)�پـد�(شـود،�واژه�پدافنـد�از�دو�جـزء�����گونه�تعریف�مـی��شناسی�این�نظر�واژه�دافند�غیرعامل�ازپ

پیشوندي�است�که�به�معـانی��»�پد«یا�»�پاد«شده�که�در�فرهنگ�و�ادب�فارسی���تشکیل)�افند(

نمایـد،�واژه���اي�قـرار�گیـرد�معنـاي�آن�را�معکـوس�مـی������ضد،�متضاد�بوده�و�هرگاه�قبل�از�واژه

به�مفهوم�جنگ،�جدال،�تهاجم،�حمله�و�پیکار�است�در�این�راستا�پدافند�که�همطراز�نیز�»�آفند«

شامل�اقداماتی�است�که�جهت�مقابله�با�حمله�و�تهاجم�دشمن�انجـام���و�هست»�دفاع«با�واژه�

و�»�پدافنـد�غیرعامـل��«جملـه���هاي�دفاعی�از�این�اقدامات�شامل�انواع�و�اقسام�برنامه�.شود�می

ه�در�پدافند�غیرعامل�براي�مقابله�با�تهاجم�و�تهدیدات�دشـمن�بـدون���هست�ک»�پدافند�عامل«

اي�از�اقـدامات�و�تمهیـدات����استفاده�از�تسلیحات�تهاجمی�یا�دفاعی�و�بـا�اسـتفاده�از�مجموعـه���

.�گـردد��پـذیري�تأسیسـات،�تجهیـزات�و�نیـروي�انسـانی�مـی�������تدافعی�موجـب�کـاهش�آسـیب���

هاجم�و�تهدیدات�دشمن�و�دفع�تهدیـدات�وي��براي�مقابله�با�ت»�پدافند�عامل«که�در��درصورتی

و�نظـایر�آن��افکـن���ماهاي�شکاري،�بمباز�انواع�و�اقسام�تسلیحات�دفاعی�نظیر�موشک،�هواپی

نـام،���مـروي�(اسـت��»�دفاع�بدون�سـالح�«ترین�تعریف�پدافند�غیرعامل،��کوتاه�.شود�استفاده�می

1397�:49(.��

در�زمان�قبل�از�انقالب�اسالمی��شیلترهاي�هواپیماهاي�جنگی�موجود�درکشورمان،�تماماً

این�نوع�شیلترها�به�صورت�تخت�و�یا�از�.�اندهاي�خارجی�ساخته�شدهایران�و�به�وسیله�شرکت
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هـاي��از�ورق�و�هستندنوع�نسل�دوم�و�سوم�شیلترهاي�قوسی�مقاوم�با�پوسته�فلزي�آمریکایی�

��).1395�:17روزبهانی،(سینوسی�موج�دار�و�بتن�مسلح�روي�آن�تشکیل�شده�است

متر��37.5متر�عرض�و��24.8صورت�قوس�بیضی�شکل�با�ه�گونه�شیلترها�بنسل�دوم�این

هاي�عمودي�بتن�آرمه�که��درب�جلو�از�بیرون�نصب�شده�و�داراي�پنل.�طول�ساخته�شده�است

هایی�سوار�شده�که�درب�را�به�صـورت��بر�روي�غلطک�و�اند�هاي�فلزي�نصب�شدهبر�روي�ورق

برقی��این�مدار�داراي�موتور�کشنده.�کندبه�صورت�الکتریکی�باز�میجانبی�بر�روي�یک�ریل�و�

مکانیکی�و�ژنراتور�اضطراري�نسـبتاً���براي�کشیدن�هواپیماي�خاموش�به�داخل،�سیستم�تهویه

همچنین�این�مدل�مجهز�به�درب�مخصوص�پرسنل�و�درب�عقـب�مشـابه�نسـل����.�استمقاوم�

ایـن�نـوع�در�ایـران�فاقـد�درب�جلـو�������کلیه�شـیلترهاي�احـداث�شـده�از����همچنین،.�استسوم�

��).18:�همان�منبع(هستند

طور�کامل�مشابه�نسل�قبلی�نسل�سوم�این�نمونه�از�شیلترهاي�پوسته�فلزي�مقاوم�نیز�به

در�.�هسـتند�متـر�طـول����36.36متر�عرض�و���21.5دارايقوس�بیضی�شکل�آن��و�داراي�است

�همچنـین�.�هسـتند�ف�بیشـتري��کمتر�و�قوس�سـق��واقع�این�نسل�از�شیلتر�داراي�عرض�دهانه

��).18:�همان�منبع(هستندکلیه�شیلترهاي�احداث�شده�از�این�نوع�در�ایران�فاقد�درب�جلو�

�1پدافند�غیرعامل

اي�یکی�از�راهبردهاي�سرزمینی�در�مدیریت�کشور�از�اهمیت�فزاینده�عنوان�بهپدافند�غیرعامل�

پـذیري���موجـب�کـاهش�آسـیب����اي�که�یرمسلحانهغبر�اساس�تعریف،�هر�اقدام�.�برخوردار�است

هاي�کشور�در�مقابل�عملیات�ها،�تأسیسات،�تجهیزات،�اسناد�و�شریاننیروي�انسانی،�ساختمان

تـر�پدافنـد����بـه�بیـان�سـاده���.�شـود�خصمانه�و�مخرب�دشمن�شود،�پدافند�غیرعامل�خوانده�مـی�

یرعامل،�مجموعه�اقداماتی�است�که�در�صورت�بروز�جنـگ،�خسـارات�احتمـالی�بـه�حـداقل������غ

مجمــع�تشــخیص�مصــلحت�نظــام�در�راســتاي�).�10:1394مــوغلی،(رســد��میــزان�خــود�مــی

گونـه�تعریـف����ساله�کشور�پدافند�غیرعامل�را�ایـن��20انداز�هاي�کلی�نظام�در�سند�چشم�سیاست

اي�است�کـه�موجـب�افـزایش�����هاي�غیرمسلحانه�پدافند�غیرعامل،�مجموعه�اقدام«�:کرده�است

هاي�ضروري،�ارتقاء�پایـداري�ملـی�و�تسـهیل�����وم�فعالیتپذیري،�تدا�بازدارندگی،�کاهش�آسیب

�.)1397�:49مروي�نام،�(�شود�هاي�نظامی�دشمن�می�مدیریت�بحران�در�مقابل�تهدیدها�و�اقدام

پدافند�غیرعامل�به�عنوان�یکی�از�راهبردهاي�سـرزمینی�در�مـدیریت�کشـور�از�اهمیـت�����

اي�کـه�موجـب�کـاهش����مسـلحانه�بر�اساس�تعریف،�هر�اقدام�غیـر��.�اي�برخوردار�استفزاینده

��

1�.�Passive�Defense�
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هـاي�کشـور�در���ها،�تأسیسات،�تجهیزات،�اسناد�و�شریانپذیري�نیروي�انسانی،�ساختمان�آسیب

بـه�بیـان���.�شـود�مقابل�عملیات�خصمانه�و�مخرب�دشمن�شود،�پدافند�غیرعامـل�خوانـده�مـی���

مالی�تر�پدافند�غیر�عامل،�مجموعه�اقداماتی�است�که�در�صورت�بروز�جنگ،�خسارات�احت�ساده

در�این�تحقیق�مفهوم�پدافنـد�غیرعامـل�در���).�10:1394موغلی،(رسد��به�حداقل�میزان�خود�می

��.هاي�کلی�نظام�مد�نظر�خواهد�بودسیاست

�
��هاي�کلی�نظامکارکردهاي�پدافند�غیرعامل�بر�اساس�سیاست.�1شکل

عظـم��هاي�کلی�نظام�در�امور�پدافند�غیرعامل�ابالغی�توسط�مقام�مدر�این�راستا،�سیاست

��به�شرح�ارائه�شده�است؛�)�29/11/1389(�رهبري�

üرعایت�اصول�و�ضوابط�پدافند�غیرعامل�از�قبیل�انتخاب�عرصه�ایمن،�تعیـین�مقیـاس����

سازي�و�فریب��زدایی،�اختفاء،�استتار،�ایمن�سازي،�حساسیت�سازي�پراکنده�بهینه،�کوچک

یتـی،�حیـاتی،���پذیري�در�مقابل�حمالت�دشمن�علیه�مراکز�جمع�منظور�کاهش�آسیب�به

�کشور؛�ندهیآ�هاي�توسعه��هاي�موجود�و�طرح�حساس،�مهم�و�شریان

üکـارگیري�اصـول�پدافنـد�غیرعامـل�در������سازي�عمومی�در�خصوص�ضرورت�به�فرهنگ�

منظـور���سطح�دولتی�و�غیردولتی�و�گسترش�و�تقویت�مراکز�تحقیقـاتی�و�آموزشـی�بـه���

اي،�میکروبی،�شیمیایی��هستههاي�جامع�پدافند��تولید�و�ارتقاء�دانش�فنی�آن�تهیه�طرح

و�ایجــاد�سیســتم�هشــدار�عمــومی�و�انجــام�اقــدامات�ضــروري�در�جهــت�کــاهش���

��پذیري�مردم�در�شرایط�وقوع�خطر؛�آسیب

üریـزي،�تـدوین�و�تصـویب�اسـتانداردها،�معیارهـا�و�������تعیین�نهادي�براي�طراحی،�برنامه�

اي�آمایشـی،��هـ��هـا�در�طـرح���مقررات�پدافند�غیرعامل�و�هدایت�و�نظارت�بر�اعمال�آن

��اي�و�صنعتی؛�توسعه

üبندي�مراکز،�اماکن�و�تأسیسات�حائز�اهمیت�حیاتی،�مهم�و�تعیین��بندي�و�اولویت�طبقه�

��ها؛�اولویت�و�اقدامات�صورت�گرفته�در�خصوص�پدافند�غیرعامل�آن

üگیـري�مناسـب�از�جغرافیـاي�����منظور�بهره�هاي�آمایش�سرزمینی�به�ریزي�در�طرح�برنامه�

منظور�اسـتفاده���رانی�و�توسعه�در�مرزها�و�نقاط�حساس�کشور�بههاي�عم�طبیعی�و�طرح

ها�و�ایجاد�سد�و�موانع�جهت�جلوگیري�یا�تأخیر�در�تحرکات�دشمن��دفاعی�از�این�طرح
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��بندي�تهدیدات؛�منطبق�بر�اولویت

üهاي�الزم�از�صنایع�مرتبط�کشور�در�جهت�تـأمین�تجهیـزات�تخصصـی�����انجام�حمایت�

�ثر�موردنیاز�کشور�با�تأکید�بر�طراحی�و�تولید�داخلی؛پدافند�غیرعامل�پیشرفته�و�مؤ

üهاي�ناشی�از�انـواع���تقویت�آمادگی�و�تأمین�امکانات�الزم�براي�کنترل�مقابله�با�بحران�

��منظور�ایجاد�آرامش�و�تأمین�نیازهاي�اولیه�جامعه؛�عملیات�دشمن�به

üکـز�و��هـاي�پدافنـد�غیرعامـل�در�مرا����حمایت�الزم�از�بخش�دفاع�در�جهت�اجراي�طرح�

��تأسیسات�نظامی�و�دفاعی؛

üخطـر�در�مراکـز�جمعیتـی�و�انتقـال�تـدریجی�ایـن��������جلوگیري�از�ایجاد�تأسیسـات�پـر���

��منظور�کاهش�مخاطرات�مضاعف؛�تأسیسات�به�خارج�از�شهر�به

üهاي�ارتبـاطی�موجـود�و����دومنظوره�کردن�کارکرد�مستحدثات،�تأسیسات،�مراکز،�شبکه�

��هدیدات؛گیري�در�شرایط�وقوع�ت�آینده�براي�بهره

üافـزاري�و�الکترونیکـی�و�سـایر�����اعمال�کلیه�اصول�و�ضوابط�مقابله�بـا�تهدیـدات�نـرم����

رسـانی�مخـابراتی،����هـاي�اطـالع���منظور�حفظ�و�صیانت�شبکه�تهدیدات�جدید�دشمن�به

�.مدیریت�الکترونیک�و�فناوري�اطالعات�کشور

��رانیادر��یاز�انقالب�اسالم�و�بعد�نهاجا�قبل�یرعاملپدافند�غ�تیوضع

�،يآمـاد��ينهاجا�در�تهران،�دپو�یچهل�با�شروع�ساخت�ستاد�فرمانده�يهده�يز�همان�ابتداا�

فنـی��مالحظات��يتا�حدود...�مهمات�و��يها�مراکز�سوخت،�زاغه�،يو�ترابر�يشکار�يها�گاهیپا

از�انقـالب���قبـل��.دیـ�گرد�تیـ�متصـوره�رعا��هايدیبا�توجه�به�تهد�املعیرغ�دافندپو�مهندسی�

در�نهاجـا�فقـط�در����رعامـل�یغفنـی�و�مهندسـی���پدافند��يها�طرح�رانیادر��یشکوهمند�اسالم

و��پنـاه��جـان�پناهگـاه�و���احداث�،یخاموش�تیاستتار�و�اختفاء،�رعا�،یتفرقه�و�پراکندگ�يها�حوزه

نجـات���،یرسـان��آبمثل��یاتیعمل�يها��طرح�ریکه�با�سا�شد�یخالصه�م�یدام�يها�ساخت�ماکت

کرده�و��يریاز�خسارات�جلوگ�يتا�حدود�رهیو�غ�بیو�تخر�هیتخل�ک،ین،�جنگ�الکترونیمصدوم

�دیگرد�یم�یهمواره�سع�نیو�بنابرا�نموده�یحفظ�م�ها�گانی�یرا�با�حفظ�توان�رزم�یانسان�يروین

�زاتیـ�تجه�تیـ�و�تقو�شـبرد�یحـداکثر�اسـتفاده�را�در�پ���زاتیـ�تجه�دیو�خر�يفناور�شرفتیتا�با�پ

بـه���لیـ�دل�نیبه�هم�؛شمن�به�عمل�آورندد�ییمقابله�با�حمالت�هوا�منظوربه�يو�پدافند�يآفند

�ییهـوا��يها�گسترده�دشمن�و�بمباران�که�بتواند�در�مقابله�با�تهاجمات�رعاملیغ�پدافند�تیتقو

�ژهیـ�و�بـه��ینظـام��يهـا��سـالح��دیبه�خر�شتریب�ینظام�نیو�دکتر�شد�یمؤثر�باشد�اساساً�فکر�نم

��.�دادند�یم�تیاهم�شرفتهیپ�يها�سالح

بالطبع�نوع�ابـزار���رانیبه�داخل�کشور�ا�شرفتهیپ�يها�نون�کشورتوجه�به�ورود�علوم�و�ف�با

�دیـ�جد�و�تجهیـزات��هـا��و�تحول�شد�و�سالح�رییدستخوش�تغ�زین�ینظام�يها�روین�حاتیو�تسل
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راسـتا�نحـوه����نیدر�همـ�.�دیـ�وارد�خـدمت�نهاجـا�گرد���يشـکار��يمایموشک�و�هواپ�انواعمثل�

�مـورد�ها�بـه���متناسب�با�سامانه�املعیرغ�دافند�فنی�و�مهندسیپ�تیها�و�رعا�از�آن�يبردار�بهره

�راتییـ�دسـتخوش�تغ��طیو�مح�حاتیاقدامات�متناسب�با�نوع�تسل�نیا�مرور�به.�گذاشته�شد�اجرا

از��دالورودیـ�جد�رعامـل�یغفنی�و�مهندسی��دافندو�پ�یسنت�رعاملیغاز�پدافند��یقیو�تلف�دهیگرد

در�داخـل���طیو�متناسب�با�مح�راتییتغ�یباکم�وگذاشته�شده��اجرا�موردبه��شرفتهیپ�يکشورها

��)1395:�95ی،�عیسم�ریم(�.است�دهینهاجا�استفاده�گرد

�يهـا��رویـ�ن�يبـرا��يعامل�تـا�حـدود��ریغفنی�و�مهندسی�نقش�پدافند��یلیجنگ�تحم�دادیرو�با

هـا�و���مختلـف�در�کنـار�جـاده����يزهـا�یر�خـاك�که�با�استفاده�از��ياگونهبه.�دیروشن�گرد�ینظام

عبـور�و�مـرور�جهـت�کارکنـان�در������يها�و�احداث�کانال�ینیرزمیز�يها�پناه�جان�جادیها،�ا�رسنگ

و��یمانیسـ��يهـا��سوله�،یمانیس�يها�بلوك�،یبتن�يها�شن،�دال�یاستفاده�از�گون�،یمنطقه�جنگ

در�سـرلوحه�کـار����زیـ�ن�بیـ�فر�يهـا��از�موارد�فرسـتنده��یدر�بعض�زاتیساخت�انواع�ماکت�تجه

را��دخـو��تیـ�جنگ�نقش�و�اهم�يها�در�جبهه�یصورت�ابداعبه�قرار�گرفت�که�ینظام�يها�روین

از�کارکنـان���يادیـ�ها�جان�تعـداد�ز��ترفند�نیبا�ا�نینشان�داد�و�به�مورد�اجرا�گذاشته�شد�و�بنابرا

��.صورت�فعال�محفوظ�مانددر�مقابله�با�دشمنان�به�يادیز�زاتیحفظ�و�تجه

پدافنـد���مناسـب��ییسـال�دفـاع�مقـدس�نشـانگر�عـدم�کـارا�������8حاصله�در�طول��تجارب

دشـمن���یحمالت�موشک�ایو��ها�مایدشمن�اعم�از�بمباران�هواپ�ییعامل�در�برابر�تهاجم�هواریغ

بـه���نیبـروز�خسـارات�سـنگ�����ها�توانست�موجـب�ها�و�موشک�بمب�میمستق�اصابت�.بوده�است

�تیساخته�شده�بودند�که�عالوه�بر�محـدود��يها�به�نحو��پناهگاه.�شود�ساتیاستحکامات�و�تأس

�بـر��زمانها���قابل�استفاده�نبودند�و�ورود�و�خروج�از�آن�یآسان�بهکثر�نقاط�در�ا�تیدر�تعداد�و�ظرف

در�.�شد�یها�منجر�م�بود�که�اغلب�به�عدم�استفاده�از�آن�یها�و�مشقات�يو�مستلزم�تحمل�دشوار

در�طـول�جنـگ���نهاجـا��عامـل��ریغفنـی�و�مهندسـی���گفت�که�پدافند��توان�یم�يبند�جمع�کی

�يهـا���وارهیـ�و�د�یدال�بتنـ��لیاز�قب�یار�داشت�و�با�اقداماتقر�تیدر�حداقل�سطح�مطلوب�یلیتحم

�هـا،��مـا�یهواپ�هـا،��لتریشـ��يپدافندکالبـد��یعوامل�حفاظت�تیجهت�تقو�یمسلح�تالش�نسب�یبتن

از�مـوارد�کـه����یبعضـ��در�.آمـد��یمـ��عمل�بهحساس��ساتیتأسها�و��ساختمان�ریو�سا�زاتیتجه

را�بـه���یتـوجه��قابـل�خسـارات���نـد�یر�نمامهاجم�توانسته�بودند�از�پدافند�عامل�عبو�يماهایهواپ

��.�وارد�کرده�بودندنهاجا�و�حساس�و�مهم��یاتیمراکز�ح

�ییایمینشان�داد�که�در�برابر�حمالت�شـ�)�نهاجا(مسلح��يروهایعامل�نریپدافند�غ�سامانه

از��نفسـه��یفـ�موجـود���يگاهـا�پناه.�است�یتوجه�قابل�يها�ضعف�يدارا)�یکروبیم(�یکیولوژیو�ب

ادوات��نیبرخوردار�نبودند�و�همچنـ��ییایمیحفاظت�در�برابر�حمالت�ش�منظور�به�یمناسب�طیارش

�مـورد��يهـا��محـل��عیو�سـر��موقع�به�يساز�پاك�ایو��يساز�یخنثجهت��زین�یاسبمن�زاتیو�تجه
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�وجـه��یچ�هـ���بهعامل�در�زمان�دوران�دفاع�مقدس�ریسامانه�پدافند�غ.�در�دسترس�نبودند�تهاجم

�ییمضر�گاما،�آلفا�و�بتا�کارا�يها�اشعه�،یاتم�يها�از�بارشو�حفاظت��يا�در�برابر�حمالت�هسته

گونــه�چیوجــود�نداشــتند�و�هــ�يا�برابــر�حمــالت�هســته�رمخصــوص�د�يگاهــاپنــاه.�نداشــت

کارکنان��يبرا�زین�یبود�و�آموزش�مناسب�امدهیو�آب�به�عمل�ن�ییمواد�غذا�نظر�از�يساز�رهیذخ

و��تیـ�فـوق�بـا�در�نظرگـرفتن�قابل����ةدادشـ�ی�تیاست�وضـع��يادآوریالزم�به�.�منظور�نشده�بود

هـا��آنی�شده�است�که�همگ�انیبعث�ب�میاستفاده�شده�توسط�رژ�يها�ها�و�موشک�بمب�ییتوانا

�قیـ�و�دق�شـرفته�یهوشـمند،�پ��يهـا��سـالح��کـه��یدرحـال��.شوند�یمحسوب�م�یاز�مهمات�معمول

را�دارند��نیزمنفوذ�به�عمق��ییو�توانا�باشند�یمند�م�بهره�يشتریب�يکه�از�قدرت�انفجار�يامروز

فنـی�و���سامانه�پدافند�کی�جادیضرورت�ا�انگریب�ندیعبور�نما�زیقادر�هستند�از�بتن�مسلح�ن�ایو�

و�قطـع���598قطعنامـه���ياز�اجـرا��پـس�.�باشد�یم�یعامل�مطمئن،�مقاوم�و�منطقریغ�مهندسی

سـال�حرکـت����نیفوق�حفـظ�شـد�و�تـا�چنـد�����يها�و�عراق�همچنان�روش�رانیبه�کشور�ارمحا

�تیـ�و�عـراق�اهم��يوگسالویبا�افغانستان،��کایآمر�يها�مسئله�جنگ�نکهیتا�ا�نشد�انجام�یمهم

دفـاع���ين�بـر�مبنـا��آ�ینظـام��نیکـه�دکتـر���رانیـ�کشـور�ا��يبرا�ژهیو�بهنوین�عامل�ریپدافند�غ

�داتیـ�تأک�و�بـا��؛دیـ�کامالً�مشخص�گرد�یفرماندهان�نظام�یۀکل�يمجدداً�برا�دهیگرد�يزیر�هیپا

پدافنـد���ي�نـوین�هـا��کیـ�و�تاکت�هـا��فـن�بر�استفاده�از��یمبن�)یالعال�همدظل(�يمکرر�مقام�معظم�رهبر

��)1395�:96ی،�عیسمریم(.�دیمرحله�به�فرماندهان�ابالغ�گرد�نیعامل�در�چندریغ

��ها�رساختیز�یدر�مطالعات�و�طراح�غیرعامل�پدافند�گاهیجا

ر�خـدمات��استمرا��کـنـنـده�ـنیـیتـعـ�يهــا�شــاهــرگ�یـاتـیحـ�يها�انیو�شر�ها�رساختیز

�عیـ�و�توز�دیـ�تول�يبــرا��ها�انیشر�ـنیا.�امـروز�هستند�يایدر�دن�ینیشهرنش�يو�بـقـا�يضرور

به��یبستگ�زیدر�شهرها�ن�یو�امکان�زندگ�روند�میبه�کار��يشهر�يکاالها�و�خدمات�در�واحدها

به��عیسر�یوابستگ�شیبا�افزا��زیمدرن�ن�یدر�زندگ.�دارد�ها�انیشر�نیکارکرد�ا�تیو�کم�تیفیک

اســـت�مسـتقل،����يا�شـبکه��رساخت،یز�دیگر�یعبارت�به.�شده�اسـت�افزون�ازین�نیامکانات�ا�نیا

�عیـ�و�توز�دیـ�در�تول�يآن�مشارکت�و�همکـار��ي�ـفـهیکـه�وظـ�یخصوص�شتریسـاز�و�ب�انـسـان

�يهـا��یژگیشناخت�امکانات�و�و�،ياست�در�مطالعات�معمار�یاساس�يهاخدمات�و�کاال��وستهیپ

�يهـا��هـا�در�جنـگ���سـاختمان��يریپذ�بیآس�زانیم�ییته�تاکنون�و�شناسااز�گذش�ينظام�معمار

.�اسـت��يجنـگ�ضـرور���طیدر�محـ��تیـ�و�امن�یمنیبه�الزامات�ا�ییپاسخگو�يدوران�معاصر�برا

امکانـات���توانـد��یهـا�بـا�اطـراف�مـ�����آن�طو�نحوه�ارتبا�ها�رساختیز�یساختمان�يفضاها�شیآرا

و�کـاهش���سـتم�یباعـث�بهبـود�عملکـرد�س����نمـوده�و��جـاد�ینجات�جان�افراد�ا�يرا�برا�يا�ژهیو

�نیو�همچن�ها�یبازشوها،�نحوه�دسترس�تیبنا،�موقع�یطرح�هندس�نییتع.�آن�گردد�يریپذ�بیآس

هر�ساختمان�در�زمـان�صـلح�و����يبرا�يچند�عملکرد�ییعنوان�فضا�امن�به�يفضاها�ینیب�شیپ
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�دیـ�نما�یرا�طراح�ییآن�فضاها�يازهایبنا�و�ن�يبه�کاربر�دیمعمار�با.�استجنگ�بر�عهده�معمار�

��.�داشته�باشد�یمناسب�يکاربر�زیدر�زمان�جنگ،�در�زمان�صلح�ن�يکه�عالوه�بر�عملکرد�پدافند

ی�و�اسـاســ��یصـورت�قطعـ���در�جوامع�امــروز،�به�یرساختیز�يها�مناسب�شبکه�عملکرد

�يهـا��جان�انسـان��تواند�یم�،ییتنها��ها،�به�در�هرکدام�از�آن�یاسـت�و�هرگونه�اختالل�ازیمورد�ن

نفـت�و�گـاز�و����،یدنیبـرق،�آب�آشـام���ي�بـه�شـبکه���تـوان��یاز�آن�جمله�م.�کند�دیرا�تهد�يادیز

�يهـا�سـاختارها���شبکه�نیهرکدام�از�ا.�اشاره�کرد�نترنتیمخابرات�و�ا�طات،ارتبا�،یرسان�سوخت

�یمختلف�يها�خدماتشان�از�روش�عیو�انتقال�و�توز�یرسان�خدمت�يمختص�به�خود�دارند�و�بـرا

خـود،���يسـاختار��يهـا��بـر�اسـاس�تفـاوت����زیـ�ن�یبحرانـ��طیدر�شرا�نیهمچن.�کنند�یاستفاده�م

�نیبنـابرا��دهنـد؛��یاختالالت�از�خود�نشان�م�کردنجذب�و�برطرف��يبرا�یمختلف�يها�واکنش

�تیـ�از�اهم�شـوند،��یمـ��تـر��دهیـ�چیپ�زیکه�هرروز�ن�یطیها�و�رفتارشان�در�شرا�شبکه�نیشناخت�ا

��).�1392:�3،ياسکندر(�.برخوردار�است�یخاص

�شناسی�پژوهش�روش �

)�کمـی��–کیفی�(و�از�نظر�ماهیت�و�روش�انجام�آن�آمیخته��کاربردي�هدف�از�نظر�تحقیق�این

�سـپس��و�گرفـت��قـرار��تفسـیر��بندي�وطبقه�مورد�باز�ها�به�روش�کدگذاريدر�ابتدا�داده.�است

�اساس�بر�،)1994(�1استراوس�و�کوربین�چارچوب�قالب�در�کیفی�هايداده�وتحلیل�یهتجز�فرایند

�بازبینـه��ساسـا��بـر��پـژوهش�نتـایج���همچنـین��.گردیدنـد��منعکس�و�انجام�انتخابی�کدگذاري

��.بررسی�گردید)�2014(�2کرسول�کیفی�پژوهش�پایایی�و�روایی�تشخیص

�است؛�محور�اطالعات�و�هدفمند�صورتبه�حاضر�پژوهش�کیفی�بخش�گیرينمونه�روش

�غیـر���صورتبه�تواندمی�را�اطالعات�ترینغنی�که�اينمونه�نیز�و�تحقیق�هدف�ساسا�بر�یعنی

�ساسـا��بـر��بنـابراین��؛گردیـد��اسـتفاده��مصاحبه�و�اسناد�از�پژوهش�اهدافس�اسا�بر�و�احتمالی

هاي�عملیـات�و�مهندسـی���معاونت�در�نفر��15تعداد�به�خبرگان�از�یک�هر�مستمر�تطبیق�نظریه

�مصاحبه�هاآن�با�و�شدندب�خاانت�احتمالی�غیر�صورتبه�ستاد�کل�نیروهاي�مسلح،�آجا�و�نهاجا

�بنديمقوله�براي�جدیدي�گزاره�رگدی�که�نمود�پیدا�ادامه�جایی�تا�هامصاحبه�این�.یرفتذپ�مانجا

�کـه��اسـت��اينقطه�نظري�اشباع.�،�نقطه�اشباع�نظري�حاصل�شد�3از�گلیزر�نقل�به�و�نشد�پیدا

�رگـ�دی�یعنـی��رسـند؛�مـی��ينظر�اشباع�به�اندشده�تشکیل�نظري�هايگزاره�از�که�ما�هايمقوله

��

1 �. �Strauss�&�Corbin�

2 �. �Creswell�
3 �. �Glaser�
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��.داد�قرار�ايمقوله�یا�گزاره�در�را�آن�بتوان�تا�شودنمی�ایجاد�جدیدي�گزاره�یا�اطالعات

�عملیات�و�هايمعاونت�در�کارکنان�از�نفر�102شامل�نیز�تحقیق�کمی�بخش�آماري�نمونه

�صورتبه�گیرينمونه�که�بودند��1400سال�در�مهندسی�ستاد�کل�نیروهاي�مسلح،�آجا�و�نهاجا

�لیکـرت��ايگزینـه���5سمقیـا��بـا��کـه��پرسشـنامه���102تعداد�و�مانجا�تهران�استان�در�ايطبقه

�شده�استفاده�ساختاري�معادالت�از�آماري�هايدادهوتحلیل��یهتجز�براي�و�عتوزی�بود،�شده�یمتنظ

��.است

�هاي�پژوهش�یافته �

�در�را�معنـادار��هايواحـد��توانمی�که�نمودند�عنوان�کوربین�و�ساستراو�میالدي��1996سال�در

�ایـن��تفـاوت��بررسـی��بـه��و�کـرد��يبنـد��طبقه�باال�انتزاع�درجه�با�مفهومی�هايدسته�و�مقوالت

�یک�طی�را�اولیه�کدهاي�ابتدا�نیز�محقق�بنابراین�پرداخت؛�رگیکدی�با�شده�ایجاد�هايمجموعه

هـاي�امـن�بـا�رویکـرد���������طراحـی�سـازه���از�افـراد��تجربـه��پیرامون�پدیدارشناسانه�عمیق�مصاحبه

عوامل�مـؤثر�بـر����کوربین�و�ساستراو�روش�با�مطابق�سپس�و�نموده�کاوش�را�پدافند�غیرعامل

�مقوالت�قالب�در�رعاملیپدافند�غ�کردینهاجا�با�رو�يشکار�يماهایامن�هواپ�يها�هساز�یطراح

��.گردیدند�بنديدسته�شده�احصاء

��مقوالت�احصاء�شده�از�مصاحبه�با�خبرگان.�1جدول

��کد�خبرگان��ي�احصاء�شدهها�مقوله��ابعاد

��یابیمکان

����P1,�P8,�P9,�P10,�P11,�P15آمایش�سرزمینی

����P2,�P8,�P10,�P13,�P�14عوامل�تاکتیکی

����P3,�P5,�P8,�P9,�P12,�P�13عوامل�فنی�و�مهندسی

�يهاکیاصول�و�تکن

��يمعمار

����P1,�P4,�P5,�P6,�P7,P9,P14یطراح�یعموم�مالحظات

����P1,�P3,�P5,�P7,�P8,�P9,�P12یممفهو�طراحی

����P2,�P3,�P9,�P10,�P11,�P14یزاتیو�تجه�یانسان)�یارگونوم(�هندسه

����P1,�P8,�P10,�P11,�P12,�P15ساختمان�یو�مقررات�مل�یفن�اصول

����P1,�P8,�P9,�P11,�P13يمعمار�ضوابط

����P1,�P4,�P7,�P8,�P10,�P15هندسه�و�شکل�مناسب�انتخاب

����P3,�P5,�P7,�P11,�P13و�توانمند�نیالح�نواز�مص�استفاده

����P1,�P8,�P9,�P11,�P12یريپذ�مرمت�امکان

����P2,�P3,�P4,�P12,�P14چندمنظوره�يفضاها

����P2,�P3,�P4,�P6,�P10,�P15یداخل�يمعمار�یطراح

����P5,�P7,�P8,�P11,�P12,�P14یدسترس�يرهایمس

�يهاکیاصول�و�تکن

��ايسازه

��P9,�P7,�P5,�P1,�P3,�P15آني�بند�قابنماي�سازه�و�

��P1,�P4,�P7,�P8,�P10,�P15ی�فضاهاي�داخلی�سازهده�سازمان
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��P1,�P11,�P8,�P9,�P13هاي�واقع�در�پوسته�سازهتیرها�و�ستون

��P1,�P11,�P8,�P12�,�P15ي�سازه�رونده�یشپخرابی�

و��یکیمکان�ساتیتأس

��مناسب�یکیالکتر

����P4,�P6,�P5,�P7,�P13مطبوع�مناسب�هیتهو�ستمیس

����P2,�P4,�P6,�P9,�P11,�P15مناسب�قیاعالم�و�اطفاء�حر�ستمیس

����P1,�P11,�P12,�P13,�P14مناسب�یبرق�ساتیتأس

هاي�امن�در�طراحی�سازه�مؤثرعوامل��از�بعد�چهار�و�شده�احصاء�مقوله��25ایجاد�با�اکنون

هـاي��اصـول�و�تکنیـک���هاي�معماري،یابی،�اصول�و�تکنیکمکان(هواپیماهاي�شکاري�نهاجا�

�يکدگـذار��با�رویکرد�پدافند�غیرعامـل�طـی��)�اي،�تأسیسات�مکانیکی�و�الکتریکی�مناسبسازه

�اعمـال��بـا��و�شـد��گردانیده�باز�به�خبرگان�شده�احصاء�کدهاي�مجدد�خبره،��15توسط�مصاحبه

کـه��به�اینرسید�و�با�توجه��اشباع�نظري�و�خبرگان�تأیید�به�مقوالت�ها،واژه�از�برخی�در�تغییراتی

هاي�استخراج�شده�مناسب�و�پیشنهاد�جدیـدي�بـراي�اضـافه����ابعاد�و�مقوله�خبرگان�در�نظرات

بـه�مـرور�دوبـاره�����؛�محقـق�کردن�نداشتند؛�بنابراین�بر�اساس�ایـن�جلسـه�و�دو�تحلیـل�قبلـی����

�چهار�پوشانی�روي�واحدهاي�معنایی�انجام�گرفتو�پس�ازاینکه�تحلیل��همپرداخت�ها��تحلیل

��:گردید�استخراج�زیر�رحش�فرضیه�به

هاي�امن�هواپیماهاي�شکاري�نهاجـا�بـا�رویکـرد����بر�طراحی�سازه�یابی�صحیحمکان:�1فرضیه�

��.یرگذار�استتأثپدافند�غیرعامل�

هاي�امن�هواپیماهاي�شکاري�نهاجـا��بر�طراحی�سازه�يمعمار�يهاکیاصول�و�تکن:�2فرضیه�

���.است�یرگذارتأثبا�رویکرد�پدافند�غیرعامل�

هاي�امن�هواپیماهاي�شکاري�نهاجا�با�بر�طراحی�سازه�ايسازه�يهاکیاصول�و�تکن:�3فرضیه�

��.است�یرگذارتأثرویکرد�پدافند�غیرعامل�

هـاي�امـن�هواپیماهـاي����بـر�طراحـی�سـازه����مناسب�یکیو�الکتر�یکیمکان�ساتیتأس:�4فرضیه�

��.است�یرگذارتأثشکاري�نهاجا�با�رویکرد�پدافند�غیرعامل�

�لارزیابی�برازش�مد �

�معیارهـاي��برحسـب��آن�پایایی�و�روایی�و�شودمی�ارزیابی�یريگ�اندازه�مدل�ابتدا�فرآیند�این�در

�و�روایی�پایایی،�تأیید�صورت�در�سپس�.گیرندمی�قرار�بررسی�مورد�بیرونی�يها�مدل�در�مطرح

��.پرداخت�)درونی(ساختاري�مدل�ارزیابی�به�توانمی�گیرياندازه�مدل�اشتراك�شاخص

�درونـی��پایـایی��و�بـودن��بعـدي��تک:�است�مطرح�بیرونی�هايمدل�پایایی�ارزیابی�در�عامل�دو

�مقـدار��بایـد��بودن،�بعدي�تک�یعنی�اول�عامل�تأیید�براي�).ساختاري�اطمینان�قابلیت�ضریب(

.�باشـند��تـر�بـزرگ��7/0در�عامل�دوم�نیز�آلفـاي�کرونبـاخ�بایـد�از����.�باشد��6/0از�تر�بزرگ�عاملی

��.شودمی�تأیید�گیرياندازه�مدل�پایایی�گردد،می�مشاهده�زیر�ولجد�نتایج�از�که�طورهمان

��
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��

��مقادیر�بار�عاملی،�متوسط�واریانس�استخراج�شده�و�پایایی�ترکیبی.�2جدول�

ضریب�آلفاي���متغییر

��کرونباخ

��بار�عاملی��گویه

����854/0یابیمکان

����770/0آمایش�سرزمینی

����751/0عوامل�تاکتیکی

����746/0عوامل�فنی�و�مهندسی

�يهاکیاصول�و�تکن

��يمعمار
816/0��

����760/0یطراح�یعموم�مالحظات

����757/0یمفهوم�طراحی

����661/0یزاتیو�تجه�یانسان)�یارگونوم(�هندسه

����707/0ساختمان�یو�مقررات�مل�یفن�اصول

����772/0يمعمار�ضوابط

����742/0هندسه�و�شکل�مناسب�انتخاب

����662/0و�توانمند�نیاز�مصالح�نو�استفاده

����604/0یريپذ�مرمت�امکان

����638/0چندمنظوره�يفضاها

����790/0یداخل�يمعمار�یطراح

����604/0یدسترس�يرهایمس

هاي����اصول�و�تکنیک

��ايسازه
834/0��

����687/0ي�آنبند�قابنماي�سازه�و�

����757/0ی�فضاهاي�داخلی�سازهده�سازمان

����760/0هاي�واقع�در�پوسته�سازهتیرها�و�ستون

����772/0ي�سازه�رونده�یشپخرابی�

و��یکیمکان�ساتیتأس

��مناسب�یکیالکتر
838/0��

�����761/0و�تخلیه�هوا�هیتهو�هايسامانه

����713/0هاي�سرمایش�و�گرمایشسامانه

����711/0مناسب�قیاعالم�و�اطفاء�حر�هايسامانه

����694/0ی،�فاضالب�و�گازرسانی�رسان�آبتأسیسات�

����695/0ريآسانسورهاي�اضطرا

����788/0ی�اصلیبرقهاي�توزیع�و�انتقال�زیرساخت

����758/0هاي�برق�اضطراريسامانه�

�ایـن��بـه��راگـ�هم�روایـی�شود؛��یري�پرداخته�میگ�اندازه�مدل�روایی�در�گام�بعد�به�ارزیابی

.��شـود�مـی��داده�توضـیح��آشـکار��متغیرهـاي��توسط�مناسب�طوربه�پنهان�متغیر�که�است�معناي

�حـداقل��کـه��شـود�مـی��استفاده�شده،�جاستخرا�واریانس�متوسط�از�راگهم�روایی�سنجش�براي

�توسط�پنهان�متغیر�که�است�معنی�این�به�نیز�واگرا�روایی�وجود�.است��5/0آن�قبول�قابل�مقدار

�در�کـه��شـود؛�مـی��داده�توضـیح��رگـ�دی�عوامـل��متغیرهـاي��از�بهتـر��خـودش��آشکار�متغیرهاي
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�معیـار��.کنـیم�می�استفاده�آن�سنجش�براي��1الرکر�-لفورن�معیار�از��PLSمسیري�يساز�مدل

�پنهان،�متغیرهاي�سایر�هايمعرف�با�مقایسه�در�باید�متغیر�یک�که�کندمی�بیان�الرکر�-فورنل

�واریـانس��متوسـط��رگدی�عبارت�به�یا�باشد�داشته�خود�هايمعرف�بین�در�را�بیشتري�پراکندگی

�سـایر��بـا��متغیـر��آن�یگهمبسـت��دو�توان�الترینبا�از�بیشتر�باید�پنهان�متغیر�هر�شده�اجاستخر

�توانمی�و�بوده���AVE�>�CRمیزان�زیر�جدول�به�توجه�با�همچنین�و�باشد�پنهان�متغیرهاي

��.دارند�راییگهم�و�گیهمبست�رگیکدی�با�متغیر�هر�که�کرد�ادعا
��شده�استخراج�واریانس�متوسط�و�الرکر�-فورنل�آزمون�نتایج.�3جدول

AVE��CR��
�یکیمکان�ساتیتأس

��مناسب�یکیو�الکتر

-اصول�و�تکنیـک�

��ايهاي����سازه

�تکن -کیاصول�و

��يمعمار�يها
-�مکان

��یابی

��

��یابیمکان����806/0-��-��-��854/0��789/0

875/0��765/0��-��-��388/0��34/0��
-�کیتکن���اصول�و�

��يمعمار�يها

891/0��740/0��-��703/0��654/0��462/0��
-�اصول�و���تکنیک

��ايهاي����سازه

799/0��733/0��842/0��401/0��565/0��419/0��
�یکیمکـان��ساتیتأس

��مناسب�یکیو�الکتر

�مقـادیر��طریق�از�پذیر�مشاهده�متغیرهاي�بینی�پیش�در�را�مدل�اشتراك�توانایی�شاخص

�قابـل��و�مناسـب��کیفیت�نشانگر�شاخص�این�مثبت�مقادیر�.سنجدمی�پنهان�متناظرشان�متغیر

�از�یـک��هـر��بـه��مربوط�اشتراك�صشاخ�مقادیر�زیر�جدول�در.�باشدیري�میگ�اندازه�مدل�قبول

��.است�شده�درج�متغیرها

��یريگ�اندازه�مدل�کیفیت�آزمون�نتایج�.4جدول
����CV�Comمتغیر

����423/0یابیمکان

����304/0يمعمار�يهاکیاصول�و�تکن

����444/0ايهاي�سازهاصول�و�تکنیک

����412/0مناسب�یکیو�الکتر�یکیمکان�ساتیتأس

�سـاختاري��مدل�ارزیابی�به�توان�یم�مدل،�روایی�و�پایایی�تأیید�و�یريگ�اندازه�مدل�ارزیابی�از�بعد

�ارزیـابی��بـراي��اساسـی��معیـار��.شود�یم�استفاده�مدل�این�ارزیابی�براي�معیار�دو�از�که�پرداخت

�درصد�چند�که�دهدمی�نشان�تعیین�ضریب.�است�تعیین�ضریب�وابسته،�متغیرهاي�تبیین�میزان

�تا�صفر�از�ضریب�این�مقدار.�شودمی�تبیین�مستقل�هايمتغیر�توسط�وابسته،�متغیر�تغییرات�از

��

1 �. �Fornell-�Larcher�
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�معمولی�را��33/0به�نزدیک�،بمطلو�را��67/0به�نزدیک�مقادیر،�)1998(چن��.است�متغیر�یک

�ضـریب��و��734/0ايزمینه�عامل�تعیین�ضریب�نماید؛می�ارزیابیرا�ضعیف���19/0هب�نزدیک�و

��.دارند�قرار�بمطلو�بازه�در�که�آمد�دست�به��850/0ساختاري�عامل�تعیین

��
��مدل�در�حالت�ضریب�معانی�ساختاري.�2شکل

�مسـیر،��ضـریب��انـدازه��.گیـرد�می�صورت�مدل�در�پنهان�متغیرهاي�بین�مسیر�ضرایب�ارزیابی

�نیز�مسیر�ضریب�جبري�عالمت�به�باید�عالوه،ه�ب.�است�پنهان�متغیر�دو�بین�رابطه�قوتگر�بیان

��102بـا��پاسـترا��بـوت��آزمـون��از�نیز�آماري��tدنآور�دست�به�براي�تحقیق�این�در�.کرد�توجه

��.است�شده�استفادهتکرار�
��مسیر�آزمون�نتایج.�5جدول

�ضریب��متغیر�مستقل

��(β)مسیر

بحرانی��مقدار

)t(��

�سطح

��)P(معنادار

��%5سطح��در�نتیجه

��95/0احتمال��با�تأیید����774/0��506/7��000/0یابی�صحیحمکان
��95/0احتمال��با�تأیید����636/0��81/7��000/0يمعمار�يهاکیاصول�و�تکن

��95/0احتمال��با�تأیید����793/0��22/8��000/0ايهاي�سازهاصول�و�تکنیک

��95/0احتمال��با�تأیید����799/0��99/5��000/0مناسب�یکیو�الکتر�یکیمکان�ساتیتأس

��طراحی�سازه�امن�:متغیروابسته

�مسـیر��ضـریب��اب�یابی�صحیحمکان�که�داد�نشان�هافرضیه�آزمون�نتایج�،�5شماره�جدول�طبق

�ايسـازه�هاي�اصول�و�تکنیک،��636/0مسیر�ضریب�باهاي�معماري�،�اصول�و�تکنیک�774/0

بـر����799/0مسـیر��ضـریب��با�مناسب�یکیو�الکتر�یکیمکان�ساتیتأسو�793/0مسیر��ضریب�با



���1399بهار،�7شماره�،�3سال�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 186/��

هاي�امن�هواپیماهاي�شکاري�نیروي�هوایی�ارتش�جمهوري�اسالمی�ایران�تأثیر�طراحی�سازه

��:آمد�دست�به�زیر�شکل�به�معناداري�اعداد�حالت�در�هایین�مدل�دارند�و

��
��مدل�در�حالت�اعداد�معناداري.�3شکل

�گیري�بحث�و�نتیجه �

هواپیماهاي�شکاري�از�تجهیزات�حیاتی�و�مهم�نیروي�هوایی�ارتش�جمهوري�اسـالمی�ایـران���

در�محـیط���هاي�عملیاتی�نهاجاها�تأثیر�به�سزایی�در�توان�رزم�یگانباشند�که�حفاظت�از�آنمی

نبردهاي�آینده�دارند�و�عدم�رعایت�مالحظات�فنی�و�مهندسـی�در�چـارچوب�پدافنـد�کالبـدي�����

ها�را�به�اهداف�جـذاب�بـراي�حمـالت�احتمـالی�آینـده������تواند�آنگونه�تجهیزات�هواپایه�میاین

گونـه�تهدیـدها؛�خطـرات�مختلفـی�����دشمنان�تبدیل�نماید؛�چرا�که�از�دیدگاه�پدافند�کالبدي�این

�تبیـین��باهـدف��پـژوهش��ایـن�.�تواند�داشته�باشدهواپیماها�و�تجهیزات�هواپایه�نهاجا�می�براي

بـا���ایـران��اسـالمی��جمهـوري�ارتش��هوایی�هاي�امن�هواپیماهاي�شکاري�نیرويطراحی�سازه

�بـر��کـه��داد�نشان�هافرضیه�آزمون�نتایج.�شد�مانجا�آمیخته�روش�با�و�رویکرد�پدافند�غیرعامل

آمـایش��(یـابی�داراي�سـه�شـاخص����مکـان��حـوزه��در�خبرگـان،��از�دهشـ��احصاء�کدهاي�ساسا

�هاي�معمـاري�اصول�و�تکنیک،�در�حوزه�)سرزمینی،�عوامل�تاکتیکی�و�عوامل�فنی�و�مهندسی

و��یانسان)�یارگونوم(�هندسه،�یمفهوم�طراحی،�یطراح�یعموم�مالحظات(شاخص��11داراي�

هندسـه�و�شـکل����انتخـاب�،�يمـار�مع�ضوابط،�ساختمان�یو�مقررات�مل�یفن�اصول،�یزاتیتجه

�یطراحـ��،چندمنظوره�يفضاهایري،�پذ�مرمت�امکان�،و�توانمند�نینو�از�مصالح�استفاده،�مناسب

�چهـار�داراي��ايسـازه�هـاي��در�حوزه�اصول�و�تکنیـک�،�)یدسترس�يرهایمس،��یداخل�يمعمار
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هـاي��نستو�تیرها�و��،فضاهاي�داخلی�سازه�یده�سازمان،�آن�يبند�قابنماي�سازه�و�(�شاخص

تأسیسات�مکانیکی�و�الکتریکی�بـا��و�در�حوزه�)�سازه�ي�رونده�یشپخرابی�،�واقع�در�پوسته�سازه

�هـاي�سـامانه�،�هاي�سرمایش�و�گرمایشسامانه�،و�تخلیه�هوا�هیتهو�هايسامانه(�شاخصهفت�

آسانسـورهاي��،�فاضـالب�و�گازرسـانی��ی؛�رسـان��آبتأسیسـات��،�مناسـب��قیـ�اعالم�و�اطفاء�حر

�دسـت��بـه�)�هاي�برق�اضطراريسامانه،�ی�اصلیبرقهاي�توزیع�و�انتقال�اختزیرس،�اضطراري

-مکـان��،آمده�دست�به�تحلیلی�مدل�آزمون�و�خبرگان�از�نفر��15تعداد�به�دلفی�جلسه�طی�و�آمد؛

تأسیسـات��اي�و�سـازه�هـاي��اصـول�و�تکنیـک��،�هـاي�معمـاري��اصول�و�تکنیک�صحیح،�یابی

هـاي�امـن���دي،�مؤثر�و�تأثیر�گذار�در�طراحـی�سـازه��عوامل�کلی�عنوان�به�مکانیکی�و�الکتریکی

��.گردیدند�احصاءهواپیماهاي�شکاري�نهاجا�با�رویکرد�پدافند�غیرعامل�

��:کامل�از�نتایج�کیفی�به�شرح�ذیل�پشتیبانی�نمود�طور�بههمچنین�نتایج�کمی��������

امعه�نمونـه��ج%�82.49که��گردید�گیري�هاي�تحقیق�نتیجهدادهاز��آمده�دست�بهر�یدامقاز��-الف

هواپیماهـاي�شـکاري�نهاجـا�بـا������هاي�امـن�یابی�صحیح�در�طراحی�سازهمکانکه��دارند�اعتقاد

هاي�متغیر�مسـتقل���تأثیر�مؤلفه�بیشترینو��زیاد�دارد��تأثیر�زیاد�و�خیلی�رویکرد�پدافند�غیرعامل

آمـایش��مربـوط�بـه�تـأثیر����هاي�امن�هواپیماهـاي�شـکاري�نهاجـا����سازه�یابی�در�طراحیمکان

عوامل�فنـی�و��و�کمترین�تأثیر�مربوط�به�تأثیر��315/0و�واریانس��533/4با�میانگین��رزمینیس

��.باشدمی�83/0و�واریانس���1/4با�میانگین�مهندسی

جامعـه���درصـد��66/86کـه���گردید�گیري�نتیجه�هاي�تحقیقدادهاز��آمده�دست��به�ریدامقاز��-ب

اهاي�شـکاري�نهاجـا�بـا�رویکـرد�پدافنـد������هاي�امن�هواپیمکه�طراحی�سازهدارند��نمونه�اعتقاد

پـذیر��هاي�معماري�به�میزان�زیاد�و�خیلی�زیاد�امکاناصول�وتکنیک�گیري�ازغیرعامل�با�بهره

�مربـوط�بـه���هـاي�معمـاري��اصول�و�تکنیـک�مستقل��هاي�متغیر�مؤلفه�بیشترین�تأثیر�.باشدمی

یـانگین�بـا�میـانگین����بـا�م��)محل�پارك�هواپیما�و�فضاهاي�پشـتیبانی�(معماري�داخلی��طراحی

�13/3با�میـانگین��بودن�کاربري��چندمنظورهو�کمترین�تأثیر�مربوط�به��38/0و�واریانس��47/4

��.باشدمی��18/1انسیو�وار

جامعـه���درصـد��86/89کـه���گردید�گیري�نتیجه�هاي�تحقیقدادهاز��آمده�دست�به�ریدامقاز��-پ

پدافنـد���شـکاري�نهاجـا�بـا�رویکـرد����هاي�امن�هواپیماهاي�که�طراحی�سازهدارند��نمونه�اعتقاد

پـذیر��اي�به�میزان�زیاد�و�خیلی�زیاد�امکـان�هاي�سازهاصول�وتکنیک�گیري�ازغیرعامل�با�بهره

�مربـوط�بـه���ايهـاي�سـازه��اصول�و�تکنیـک�مستقل��هاي�متغیر�مؤلفه�بیشترین�تأثیر�.باشدمی

نمـاي��تأثیر�مربوط�به��و�کمترین�35/0و�واریانس��56/4با�میانگین��يا�سازه�رونده�یشپخرابی�

��.باشدمی��06/1انسیو�وار�88/3با�میانگین�آن��يبند�قابسازه�و�

جامعه�نمونه�از��%33/83که�گردید��گیري�نتیجه�هاي�تحقیقدادهاز��آمده�دست�به�ریدامقاز��-ت
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هاي�امن�هواپیماهاي�شکاري�نهاجا�با�رویکرد�پدافند�غیرعامل�با�که�طراحی�سازه�دارند�اعتقاد

�پـذیر�از�تأسیسات�مکانیکی�و�الکتریکی�مناسب�به�میزان�زیاد�و�خیلی�زیـاد�امکـان���یريگ�بهره

بـا�میـانگین����گیري�از�تأسیسات�برقـی�مناسـب��بهره�ي�ینهدرزممؤلفه��بیشترین�تأثیر.�باشدمی

گیري�از�سیستم�اعالم�و�اطفـاء�حریـق���بهرهمربوط�به��و�کمترین�تأثیر�57/0و�واریانس��43/4

��.باشدمی�56/0و�واریانس��33/4ین�با�میانگ�مناسب

هـاي�امـن�هواپیماهـاي����در�طراحی�سازه�غیرعاملگیري�از�پدافند�بر�این�اساس�با�بهره

پـذیري�ایـن�تجهیـزات�هواپایـه�در�محـیط�نبردهـاي�آینـده�در�برابـر���������شکاري�نهاجا،�آسـیب�

ابد�و�این�یتهدیدهاي�دشمن�کاهش�یافته�و�حفاظت�و�امنیت�آنان�در�برابرتهدیدها�افزایش�می
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