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چکیده
ساااامافه فرمافدهی و کنترل موجب ایجاد شااا ههای مختلف (متمرکز و غیرمتمرکز) در فیروهای
مسلح هر کشور گردیده تا مدیریت و فرمافدهی فظامی هماهنگ را چه در زمان صلح و چه در زمان
جنگ ،مقدور سااازدا این سااامافه ها ههرهگیری از قاهلیتها و ام افات موجود ساا ی دارد تا در ایجاد
هماهنگی ،هم اری و مشارکت در افجام ف الیتهای آفندی و پدافندی فیروهای مسلح ،فقش مؤثر و
ت یین کننده داشته هاشدا محققین در این مقاله ها هدف ت یین الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در
جنگهای آینده از طریق افجام پژوهشای کارهردی (تمامی گرا) و توس های (ارزش افزایی) ها روش
آمیخته در یک جام ه آماری  00ففره ،ههدف ال پاسااخ هه این سااؤال هسااتند که اه اد و مؤلفههای
الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده چیساااتا ماحمااا مقاله ،احماااا چهار هُ د
فرمافدهی و کنترل ،مراق ت ،رایافه و ارت اطات ،اطالعات شاناسایی و ال تروفی ی هه همراه  94مؤلفه
زیرمجموعه در راستای ت یین الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده هودا
واژههای کلیدی:
الگو ،فرماندهی و کنترل ،جنگ آینده ،تحلیل عاملی.

4ا دافشآموخته دکترای علوم راه ردی فظامی دافشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راه ردی
2ا دافشآموخته دکترای امنیت ملی دافشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راه ردی – مدرس دافشگاه علوم و فنون
شهید ستاریا
Email: m.heydarian1395@gmail.com
* فویسنده مسئول:
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مقدمه
در شارای کنوفی (عمار اطالعات) که فناوری فسا ت هه گذشته ها شتاي هیشتری سیر ت املی
خود را میپیماید ،تأمین فیازمندیهای فظامی و غیر فظامی مشا تر و پرچالشتر شاده استا
دلی اصاالی آن ت دد و تنوع تجهیزات (افواع حسااگرهای ال تروفی ی ،مخاهراتی ،رایافهای و ااا) و
ظهور پاارادای هاای جدید و تيییر روی رد رقاهتها در محی های ملی و هینالمللی هوده که این
عوام  ،ت یین کنندهی کلیهی فیازهای جوامع در اه اد گوفاگون (فظامی و غیرفظامی) هستندا
حوزه ی دفااعی مااال خوهی در چنین شااارایتی اسااات چرا کاه ،فیاازهاای عملیاتی فیروهای
عم کننده در صااحنههای ف رد امروزی (تهدیدهای دور ایسااتا ،پنهانکار و ااا) ایجاي میکنند
که فرمافدهان دورتر از خ دید مساتقی  ،4پیرامون خود را زیر فظر داشته و اهداف را ها استفاده
از افواع حسااساهها و حسگرهای دقیق و کار آمد از فظر دید و تیر مستقی  ،مورد پایش مستمر
قرار دهند ،تا هر چه ساریعتر تهدیدهای هه وجود آمده را ها ههرهگیری از پردازشگرهای خودکار
و هوشااامناد تجزیه و تحلی کرده و علیه آنها اقدام فمایند؛ هه موقع فرصاااتها و تهدیدهای
دشامن را شاناخته و ها در فظر داشاتن فقاو قوت و ف خودی ،هر اجرای دستورها و فرامین
صادره فظارت و کنتااارل داشته و در جهت حف و تقویت تااوان و آمادگی ،اعمال فرمافدهی و
کنترل ی پارچه و متمرکز فمایندا هیتردید در اختیار داشاتن فظام فرمافدهی و کنترل هوشاامند
و شاا ه مدارِ پیشاارفتهی هومی در کلیهی سااازمانهای فظامی و غیر فظامی در کشااور ،امری
روری و اف ار فاپذیر استا
ها سارعت گرفتن آهنگ تيییرات فرمافزاری و سختافزاری در میدان ف رد ،زمان در دسترس
هرای هرفامهریزی ،آماده ساااازی و افتقال فرامین ک تر شاااده و ها در فظر گرفتن محدودیتهای
افساافی و همننین کاهش م ناهای زمافی صحنه ف رد از حد دقیقه هه ثافیه رسیده استا سامافه
فرمافدهی و کنترل هه خودی خود ،ی ی از عوام هرترساااز هه شاامار میآید ولی میزان تأثیر آن
در توان رزمی و قدرت فظامی کشاااورها ،هه کارکرد آن در فیروهای مسااالح یا زیر مجموعههای
ساازمافی آنها هساتگی دارد و این در حالی است که افجام چنین اهت اری میتوافد فقش موثری
در افزایش قاهلیتها و کارایی فرمافدهان فیروهای مسالح .اااایران ایفا کند و فیروی هوایی ه از
این قاعده مستانی فیستا
هناهراین ت یین چیستی الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی کارا در جنگهای آینده متناسب ها
مولفههای موثر در این جنگهای آینده از دغدغههای اصلی محققین در این مقاله است؛ هناهراین

. Line of Sight
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مسااائلاه اصااالی این تحقیق ،احماااا اه ااد و مولفاههای الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در
جنگهای آینده است و این مه ها هررسی سوالهای فرعی ذی محقق خواهد گشت:
 اه اد و مولفههایِ الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده کدامند؟
 ارت او هین اه اد و مولفههای الگو چیست؟
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
تعاریف متغیرها

الگو :4هه مجموعة فظاممندی از مفاهی  ،اصااول مو ااوعه و قوافین اطالق میشااود که در یک
سااااختاار منتقی هرای تو ااایح و تفسااایر یک ساااامافه 2از موجودات ت وینی ،پدیدهها،
روشها ،فرایندها ،تئوریها و فظریهها ارایه میشااود؛ الگوها در یک تقساای هندی کلی ،هه دو
دسااته توصاایفی و هنجاری تقساای میشااوفدا الگوهای توصاایفی هه توصاایف یک امر موجود و
الگوهای هنجاری آفنه را که هاید افجام شود تو یح میدهند (خادم دقیق)13 :4931 ،ا
سااامافه فرمافدهی و کنترل :سااامافه فرمافدهی و کنترل در وا هفامه فیروهای مساالح آمری ا هه
صاورت« :تسهیالت ،تجهیزات ،ارت اطات ،مقررات و کارکنان مورد فیاز فرمافده هرای طرحریزی و
هادایات فیروهایش در اعمال کنترل عملیاتی مزم هرای اجرای مأموریت محوله» ت ریف شاااده
است (ستاریخواه)4931 ،ا
جنگ آینده :جنگهایی اسات که خماوصیتهای هارز آنها  ,کوتاه هودن زمان درگیری ,وس ت
منتقه ف رد ،اجرای جنگ سااریع و قاطع ها شاادت عم زیاد ،ساارعت هام در چرخش اطالعات،
اساتفاده از فناوری جدید و پینیده در اداره جنگ و ااا است و ههعنوان جنگ فوین ههطور خاص
از سااال 4330هه ه د این روش جنگ توساا قدرتهای فظامی هرتر در صااحنههای ف رد ههکار
گرفته شده است (فمیرزاده و هم اران)20 :4931 ،ا
جنگهای آینده

جناگهاا هر اسااااس هادف ،هه جنگ عادمفه و غیرعادمفه؛ هر م نای مقیاسهای جيرافیایی ،هه
جناگهاای محلی ،منتقاه ای ،فرامنتقاه ای و جهاافی (عمومی)؛ ها توجه هه افبااا او و تاکتیک ،هه
4ا الگو یک ساند هامدساتی هرای همه اساناد هرفامهای ،چش افداز و سیاست گذاریها در ستوح مختلف است؛ الگو یک فقشه
جاامع اسااات و هاه ماا میگویاد هاه کادام سااامات و هاه ساااوی کادام هادف حرکات کنی ؛ الگو هاید ما را از حرکتهای
هی هدف و زیگزاگی و ساردرگ  ،دور کند؛ در الگو هاید و ا یت متلوي و چگوفگی رسایدن از و اع موجود هه و ع متلوي
تمویر شودا
2ا فگارفدگان مقاله ها رعایت مال یت م نوی مناهع مورد اساتفاده در این مقاله ،تلف افگلیسی هه فارسی کلمهها یا ع ارتها را
ها کلمهها یا ع ارتهای م ادل فارسی مناسب ،جایگزین کردهافدا
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جنگهای منظ  ،کالساایک و فامنظ (چری ی)؛ هر اساااس سااتح جيرافیایی ،هه جنگهای دریایی،
هوایی و زمینی؛ هر اساااس قلمرو ،هه جنگهای داخلی و خارجی تقساای میشااوفد(.طلوعی:4930 ،
)911
جدول ( )1مقایسه تطبیقی ویژگی ،هدایت و اجرای جنگ در قرون  02و (01محقق ساخته)
ویژگی های جنگ مشترک و حل و فصل بحران
قرن هیست

قرن هیست و ی

هدایت و اجرای جنگ مشترک و حل و فصل بحران
قرن هیست

قرن هیست و ی

عملیات کاهش کشم ش

عملیات مشترک کامال
ی پارچه

دیدگاه فبای ف رد منتقه-
ای

دیدگاه فبای ف رد جهافی

هماهنگی هین فیرویی

ه زمافی در هماهنگیها

ت ام پذیری هر م افی
فیروی عمده

ت ام پذیری هر م افی
فیروی مشترک
عملیات ترکی ی ی پارچه

جنگ رزمایشی هر پایه
فیروی عمده

جنگ فیروی اعزامی
مشترک

هماهنگی هین فیرویی

کنش ی پارچه

فیروهای فظامی ی پارچه

فیروهای فظامی ه زمان و
ی پارچه

عملیات ترکی ی

عملیات اطالعات پایه

عملیات هر پایه آگاهی
و یت

تولید اطالعات و داده
مداوم

مدیریت تولید آگاهی
مداوم

قدرت آتش ،آثار اف وه فیرو
را فراه می کند

آگاهی ،رزمایش و درگیری
دقیق اثر فیروهای اف وه را
فراه میکند

هدف م تنی هر آگاهی آثار

هدف گیری م تنی هر آثار

عملیات س و  -محور

عملیات ش ه  -محور

کارهرد فیروی دقیق

کارهرد فیروی تت یق پذیر

درگیری  -محور

تاثیر  -محور

عملیات متوالی و مجزا

عملیات ه زمان ،توزیع
شده و موازی

عملیات متوالی

عملیات مجزا/فاپیوسته

آماد و پشتی افی
تدارک  -م نا

آماد و پشتی افی هر م نای
توزیع و ش ه  -محوری

تمرکز رزم تهدید  -محور

تمرکز رزم هر سامافههای
توافمند  -پایه

فشار متناوي

ههطور عمده ختی

فشار مدام

ههطور عمده غیرختی

روندها و پیشرانهای جنگهای آینده

متال ههای آینده فشاان میدهد ی ی از ههترین روشهای درک مسائ و ترسی تمویری شفاف
از آن ،شناسایی و تحلی روفدهای جهافی ،منتقهای و ملی است (خادم دقیق)92 :4931 ،ا
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جدول( )0روندها و پیشرانهای جنگهای آینده (محقق ساخته)
جهافیشدن

رشد مردم سامری

توس ه علوم و فناوری

ش

توس ه اقتمادی جهان

رشد صلح طل ی و
اعتدالگرایی در جهان

هه ود و ههینه سازی
سامافهها

محدود و حذف ههکارگیری
تسلیحات کشتار جم ی

گیری عمر اطالعات

کاهش تلفات فیروی افسافی

تأثیر گذاری سریع

ائتالف و فاهمگوفی فظامی

عقالیی سازی هودجه
فظامی

مشخصات جنگهای آینده

ها هررسای آثار و دیدگاه هرخی از فظریهپردازان فظامی غري و رهنامه فظامی آمری ا ،مشاخماات
زیادی هرای جنگهای آینده قاه اسااتخرا .هود که در اینجا هه ت دادی از آنها اشاااره میشااود:
(ح ی ی و هم اران)14-93 :4939 ،
جدول( )3مشخصات جنگهای آینده (محقق ساخته)
عملیات سریع و قاطع

مدیریت زمان

عملیات تأثیر محور

سینر ی قدرت

افجام عملیات غیرختی

استفاده از فیروهای ویژه

اشراف اطالعاتی

درگیری ه زمان

افجام عملیات
پیش دستافه

استمرار عملیات تحت هر
شرایتی

توس ه صحنه ف رد و ففوذ
هر عمق هدف

ت یه هر عملیات روافی

حمله هه مراکز ثق

آفند مستح و موزایی ی

تهاج هوایی دقیق

تأکید هر مجازی سازی

تمرکزهرکاهش هزینهها

ائتالف سازی

مدیریت آستافه تحم

تيییر در فوع مافور

ت یههر اهزارهای ال تروفی ی
و مخاهراتی

روی رد ش ه محوری هه
جنگ

ههکارگیری تاکتیک
فاهمتراز ،فاهمگون

استفاده از
توافمندیهای پهپاد

پشتی افی متمرکز

پیوفد هنر ،عل و فناوری

جنگ ال تروفیک

سای ر در رزم و رزم
سای ری

فرماندهی و کنترل
جنگ شبکهمدار

1

توافایی جمع آوری (کسب) ،پردازش و توزیع پیوسته جریان اطالعات در صحنه ف رد و جلوگیری
از دستیاهی دشمن هه توافمندیهای فوق ،قرار گرفتن در موق یت هرتر اطالعاتی هناچار از الگوی
شا ه مداری می هایسات پیروی کرد؛ هر ط ق فگرش های جدید ،قدرت مافور هیشتر و درگیری
دقیقتر ها دشامن و ایجاد ساپرهای حفاظتی چند ه دی مناساب و لجستیک متمرکز و موثر از
هرتری اطالعاتی فساا ت هه دشاامن ساارچشاامه می گیردا هرتری اطالعاتی در یک ت ریف کلی
ع ارتست از( :م اوفت اطالعات سپاه)49 :4939 ،
1

. NCW: Network Center War face
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شکل ( )1روند توسعهای فرماندهی و کنترل

توافایی جمع آوری (کساب) ،پردازش و اساتنتا .و توزیع پیوساته و مستمر جریان اطالعات
در صااحنه جنگ و در همان حال جلوگیری از کسااب و جمع آوری اطالعات توس ا دشاامن هه
هماان میزان کاه توافایی خودی در کساااب و جمع آوری و پردازش اطالعات اهمیت دارد حائز
اهمیت اساتا در واقع اطالعات موجود در ش ه  C4ISRو فحوه گردش آن در این چرخه هحث
هساایار گسااتردهای اساات و مسااتندهای هساایار کمی مخمااوص ااً در مورد چگوفگی گردش این
اطالعات و ساامافههای پیشارفته جمع آوری موجود اساتا ها این وجود پایه اساسی مناهع جمع
آوری اطالعات در سامافههای  C4ISRهه دستههای ذی تقسی می شوفد( :همان)41 :
 جمع آوری اطالعات از طریق سامافههای

سیگنت4

شکل ( )0الگوی سامانههای سیگنت

 جمع آوری اطالعات هه کمک فنون تمویر

هرداری2

 کسب اطالعات عملیات هه کمک سنجش و عالئ

9

1

. Signal Intelligence
. Imagery Intelligence
3
. Measurement And Signature Intelligence
2
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جدول( )4حوزههای اطالعاتی مَسِنت(محقق ساخته)
اطالعات تش شعهای
راداری

اطالعات افتشار صوتی

اطالعات افتشار هستهای

اطالعات افتشار فرکافس
رادیویی

اطالعات ال ترواپتی ی

اطالعات لیزری

اطالعات تجهیزاتی

اطالعات از تش شعهای
غیرعمد

اطالعات از مواد شیمیایی
و هیولو ی ی

اطالعات از تسلیحات
تاهش افر ی مستقی

اطالعات طیف سنجی

اطالعات از اموا .مادون
قرمز

 جمع آوری اطالعات از طریق مناهع

افسافی4

 جمع آوری اطالعات هه کمک مناهع

آزاد2

سامانههای مخابراتی فرماندهی و کنترل

ها تيییر روش مدیریت جنگ هه ویژه در ساالهای اخیر ،سامافههای ارت اطات رزم آرایی هه گوفه
تيییر کردهافاد کاه هتوافند فیاز کارهران را هرآورده کنندا موارد زیر عوام کلیدی طراحی را هرای
توس ه م ماری سامافههای ارت اطات رزم آرایی است( :همان)02 ،
جدول ( )5سامانههای مخابراتی فرماندهی و کنترل (محقق ساخته)
فی ر فوری

مرکز عملیات رزم
آرایی

فناوری ش ه
تخممی

سامافه ارت اطات ترافک

ش ه هیسی
رزمی

ارت اطات سلولی

سامافه ارت اطات
ماهوارهای

ش ه مخاهراتی سیار
و ثاهت

ش ه ارت اطی رادیورله
و رادیوپ ت

مرکز فرمافدهی

ش ههای محلی

ش ههای تماممِش

ت رارکننده رله
هواهرد

ش ههای رادیویی

موق یتیاي فظامی

سامانههای فرماندهی و کنترل

هورایزن3

طرح ریزی افق (هورایزن) در فیروی هوایی دیدگاه پشاتی افی از رزمندگان هه وسایله سرویسها
و سااامافههای ی پارچه و پیشاارفته فرمافدهی و کنترل در قرن اخیر را هنیان گذاشااته اساات:
محیتی شااافاف هرای کارهر؛ محیتی ها قاهلیت توزیع اطالعات؛ طرح ریزی م تنی هر اشاااتراک
مسااعی ها دیگر فیروها و تجهیزات ساازگار؛ تزریق اطالعات و استخرا .و استفاده هوشمندافه از
آنهااا دیادگااه هورایزن از طریق اجرای موارد زیر تحقق مییااهد :م ماری اطالعاتی هر م نای

1

. Human Intelligence
. Open Source Intelligence
3
. Horizen
2
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اسااتافداردها؛ تلفیق یا سااازگاری سااریع فناوری؛ طرحها و ساایاسااتهای منت ق ها عق ساالی ؛
فگرش هه آینده؛ مدیریت رف مناهع (یاوری و اهلل یاری)20 :4931 ،ا

شکل ( )3فرایند طرحریزی قابلیتهای فرماندهی و کنترل

هورایزن راه رد کلی فیروی هوایی هرای فوساااازی قااهلیاتهای فرمافدهی و کنترل آن فیرو
اسااتا این طرح ههعنوان یک راه رد هرای ایجاد قاهلیت فوآوری و تدارک سااامافههای فرمافدهی،
کنترل ،مخاهرات ،رایافه و کسااب خ ر ها ویژگیهای زیر در تمامی سااتوح فیروی هوایی افتخاي
شاده اسات :اطمینان پذیری هیشااتر؛ پاساخگویی سااریعتر؛ اف تاف پذیری مناساب؛ پشااتی افی
آسانتر؛ ت ام پذیری؛ هزینه ک تر؛ گرایش هه مأموریت؛ گرایش هه کارهر (همان)22 ،ا
جدول ( )6تبیین ابعاد و مؤلفههای مرتبط با الگو جهت تبیین پرسشنامه (محقق ساخته)
مفهوم

مولفهها

ابعاد

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده

مدیریت و فرمافدهی صحنه ف رد
کنترل هوایی صحنه عملیات ،ف رد و جنگ
مدیریت ترافیک هوایی
مدیریت خودکار سوخت رسافی
کنترل مافور
فرمافدهی و
کنترل

رزم آرایی عملیات مشترک
مدیریت اطالعات رزمی
طراحی و افجام ماموریت هوایی رزمی
مرکز پشتی افی رزمی
استمرار
کنترل زمان در جنگ

شتاي
توالی و ه زمافی

رایافه و

رایافههای قاه حم فوین

رایافههای چند منظوره

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده
مفهوم

13
مولفهها

ابعاد

رایافههای تک منظوره

ارت اطات

ثاهت
ش ه سیار

زیرساختهای ش های

سیار
ش ههای مخاهراتی
ترمینال ارت اطی و راه سامافههای ش های
سامافه توزیع دادههای عملیاتی
سامافه تجزیه و تحلی اطالعات
سامافه فمایش اطالعات
سامافه ارت او از راه دور
سامافه ارت او تاکتی ی فیروهای ویژه
سامافه رسافه گروهی و سامافههای رادیویی چند منظوره
هر .کنترل چند هافده
سامافه اعالم هشدار عملیات مشترک
سامافه اعالم خ ر اولیه
کامینت

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده

اطالعات سیگنالی

الینت

4

2

ع سهرداری

اطالعات تمویری

فیل هرداری
پنهان

مناهع افسافی

آش ار
فبای مجازی و سای ر

مناهع آش ار

رسافهها و ماهوارهها

اطالعات شناسایی و
ال تروفی ی

اطالعات راداری
اطالعات هسامد
مو.های ال تروميناطیس
اطالعات تش ش ات رادیو اکتیو
اطالعات سنجش عالئ

اطالعات ال ترواپتی ی

9

اطالعات مادونقرمز
اطالعات لیزری
تماویر ماورای طیفی
اسپ ترورادیومتریک

1

1

. Commint: Communication Intelligence
. Elint: Electronic Intelligence
3
. Electro optic Intelligence
4
. Spectrodiometric
2
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مفهوم

مولفهها

ابعاد

اطالعات ئوفیزی ی
اطالعات لرزهای
اطالعات آکوستیک

4

اطالعات ميناطیسی
اطالعات هستهای
سای ر
هوشمند مداری ف رد اطالعاتی

روافی
فریب

سامافه اطالعات – عملیات مشترک
سامافه افتشار اطالعات عملیاتی
سامافه ت ادل اطالعات شناسایی عملیاتی
مراق ت هوایی

سامافه هواشناسی و جوی
سامافه پشتی افی اطالعاتی مشترک
فقشههرداری ی پارچه
سامافه مراق ت ،شناسائی و هدفگیری
سامافه حسگر ی پارچه
ال ترواپتیکهای چندکاره

مراق ت فبایی

فاوهری ستحی و زیرستحی
آفتن رادارهای فباپایه
حسگرهای پردازش سیگنال
ارت اطات ماهوارهای
دفاع در هراهر موشکهای کروز
پشتی افی ال تروفی ی ارت اطی

مراق ت

پشتی افی ال تروفی ی غیرارت اطی
جنگ ال تروفیک

آفند ال تروفی ی
پدافند ال تروفی ی
اقدامات پشتی افی ال تروفی ی ماهوارهای
سامافه شناسایی رزم هوایی هواهرد

شناسایی هوایی

سامافه پردازش تماویر
سامافه موق تیاهی تحلی تماویر
سامافه شناسایی هوایی
سامافه مادون قرمز فبا پایه

شناسایی فبایی

سامافه لیزری هیدرو ن فلوراید
سامافه لیزری فلورید دیتوری
1

. Acoustic Intelligence

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده
مفهوم

ابعاد

14
مولفهها
تسلیحات پر قدرت ماکروویو
سامافه لیزری اکسیژن یودین
سامافه لیزری پر افر ی ترکی ی
جنگ افزار پرتو ذرهای

اسناد باالدستیِ فرماندهی و کنترل

ارزشهای اعتقادی ،اخالقی و دینی (ثروتی و مظلوم)91- 99 :4934 ،
خدا جویی و اسالم محوری؛ ومیت مداری؛ دشمن شناسی و دشمن ستیزی؛ خود هاوری و خود ات ایی؛
آرمان گرایی توأم ها عم افقالهی؛ هماایرت و آینده فگری؛ تف ر و عم هساایجی هر پایه ت لیف گرایی،
شااهادت طل ی؛ حف آمادگی و اف تاف پذیری توأم ها ساارعت ،دقت و صااحت عم ؛ خالقیت و اهت ار
عم ؛ افسجام ،هماهنگی و ه افزایی؛ ههرهوری؛ اشراف اطالعاتی؛ دافایی و یاد گیرفدگی؛ تمرکز هر هدف
و اولویت گراییا

اصول محتوایی (ستاریخواه)12 :4939 ،
پیروی از چش ا افداز  20ساااله و ساایاس اتهای کلی فظام در حوزه دفاعی -امنیتی؛ پیروی از دکترین و
راه رد دفاعی و امنیتی فیروهای مسااالح؛ پیروی از آیین ف رد و رزم فیروهای مسااالح؛ ت یین روشها و
آیین ف رد دشااامنان؛ اساااتفاده کام و مؤثر از دافش و فناوری روز؛ اساااتفاده از دافش و تجرهیات دفاع
مقدس؛ ههرهگیری از دافش و تجرهه جنگهای اخیر در کشورهاا
اصول کاربردی

اص ا هدف دار هودن؛ اص ا دارا هودن ترتیب و توالی منتقی؛ اص ا تقویت تدهیر و ت ق ؛ اص ا پویایی
ههروز و یا روز آمدی محتوی؛ اصااا قاط یت در هیان مأموریت و وظایف محوله؛ اصااا کارهردی هودن
قاهلیت اساتفاده و جام یت ساازمافی ،مأموریت؛ اص شفافیت ،سادگی و قاهلیت اجرا و قاهلیت و ام ان
ارزیاهی و هازخوردا
سیاستهای دفاعی امنیتی

تقویت هم اریهای دوجاف ه ،منتقهای و هینالمللی ها اولویت کشاورهای همسایه؛ تقویت رواه سازفده
ها کشورهای غیر متخاص ؛ ههرهگیری از رواه هرای افزایش توان ملی؛ تالش هرای همگرایی هیشتر میان
کشاورهای اسالمی؛ تالش هرای رهایی منتقه از حبور فظامی هیگافگان؛ حمایت از مسلمافان و ملتهای
مظلوم و مساتبا ف ههویژه ملت فلساتین؛ سازمافدهی تالش مشترک هرای ایجاد مناس ات و فظامهای
جدید اقتمااادی ،ساایاساای و فرهنگی منتقهای و جهافی ها هدف تأمین عدالت ،صاالح و امنیت جهافی؛
ارتقاا توافمنادیهاای دفاعی و قدرت هازدارفدگی ههمنظور دفاع از حاکمیت ،تمامیت ار ااای ،منافع و
امنیت ملی و مقاهله مؤثر ها تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منتقهای ها تأکید هر :دافش و فناوریهای فو
و فرمافزارهای پیشرفته دفا عی و فوسازی و هازسازی صنایع دفاعی ،افزایش ریب خودکفایی ها توس ه تحقیقات و

12

فملنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال چهارم ،شماره  ،41پاییز 4931

ههرهمندی از همه ظرفیتهای صاان تی کشااور؛ اهتمام هه حبااور فیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشااور و
افقالي ها تقویت کمی و کیفی هسیج مستب فان؛ گسترش پدافند غیرعام ا
مأموریت اصلی و مهمترین عوامل سامانهی فرماندهی و کنترل

«فرماافدهی و کنترل» در آیین فامهی تدهیر کارکردی فرمافدهی و کنترل مشاااترک فیروهای مسااالح
ههعنوان « توافایی تشاخی کاری که هاید در هر شرایتی افجام شود و حمول اطمینان از این ه این کار
هه گوفهای اثرهخش افجام میشااود» ت ریف شااده اساات و همننین «تماامی گیری توساا فرمافدهان
فیروهای مرکب و مشااترک در ف ردهای آینده» محسااوي گردیده و از «فراه فمودن اطالعات هیدرفگ
هرای تممی گیری» ،ههعنوان «مأموریت اصلی فرمافدهی و کنترل» ،یاد شده است (مرادی)21 :4934 ،ا
مه ترین عوام کلیدی سامافهی فرمافدهی و کنترل ههشرح ذی است( :ستاریخواه)12 :4939،
عملیات ش ه محور و آگاهی از فبای صحنه ف رد؛ تمرکز زدایی و توزیع ههموقع اطالعات (اشتراک
اطالعاتی)؛ اقدام ه زمان و چرخه تمامی گیری و اصول م نایی سامافهی فرمافدهی و کنترل راه ردی؛
رهنامهی مشترک راه ردی سامافهی فرمافدهی و کنترل؛ فظام ترهیت و آموزش و حرکت در ل هی دافش
تخمامای و خالقیت و فوآوری راه ردی؛ زیرساااخت ساامافهی فرمافدهی و کنترل راه ردی (دسااتی یا
فیمه پیشاارفته و فاوا (امنیت ،اطالعات،ارت اطات ،ال تروفیک و جنگال))؛ زیرساااخت تماااویر ی پارچه
ساازی صاحنههای جنگ ،عملیات و ف رد؛ زیرساخت خودکار هودن فرایندها در تمامی ردهها؛ زیرساخت
شا ه ارت اطی ی پارچه و زیرسااخت تحلی و ارزیاهی اطالعات؛ زیرساخت اقدامات جنگ ال تروفی ی و
ساای ری راه ردی؛ زیرساخت فناوریهای راه ردی و سامافه ی فرمافدهی و کنترل ی پارچه ،هوشمند و
پاسخگو؛ زیرساخت ساختار سازمافی و تجهیزاتی (راه ردی)؛ مهارتها (فنی ،افسافی ،ادراکی و دافشی) و
توافاییها (جسامی ،هوشی ،خالقیت و فوآوری)؛ شخمیت (فرمال یا هنجار ،غیرفرمال (فاهنجار) ،سازگار
و قاهلیت اف تاف)؛ امنیت (ارت اطی ،ال تروفی ی ،سای ری ،فیزی ی)؛ افت اق پذیری و قاهلیتها (اطمینان،
هرفامه ریزی ،اتمااال ،دوام و مافدگاری ،اف تاف پذیری ،توس ا ه پذیری ،دسااترساای ،پیوفد دهی)؛ ت ام
پاذیری (داخلی و خاارجی) و توجه هه تهدیدهای منتقهای و فرامنتقهای؛ فرمافدهی و کنترل دساااتی
(فیمه پیشاارفته) ،فرمافدهی و کنترل عماار صاان تی (فیمه خودکار) ،فرمافدهی و کنترل عماار اطالعات
(ش ه محوری) و فرمافدهی و کنترل عمر صن تِ فرهنگی (توزیع شده)ا

روششناسی پژوهش
ها توجه هه این که این پژوهش عل جدیدی را ارایه فخواهد کرد لذا فوع پژوهش استفاده شده هر
اساس هدف ،کارهردی (تممی گرا) هرای تحمی سودمندی عملی خواهد هود و روش تحقیق هه
دلی روی رد اکتشااافی هودن آن ،کیفی و پس از احمااا عوام جهت تأیید مولفهها ههصااورت
کمی استا

19

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده

جام ه آماری این تحقیق ،کارشااناسااان خ ره این حوزه متناسااب ها مو ااوع تحقیق و دارای
تحمایالت عالی و طیف مشاغ حساس و آشنا ها مو وع (حدود  440ففر) هوده که حج فموفه
محاس ه شده ها ریب ختا  0/2و واریافس 00 ،9/11ففر استا

هرای هررسای این ه آیا فشافگرهای شناسایی شده افدازه گیری م نادار و قاه ق ولی از هر یک از
اه اد و عوام مشاخ شده فشان میدهند ،از روش تحلی عاملی تأییدی ،ها استفاده از روی رد
حداق مره ات جزئی ،و فرم افزار  Smart-Plsاستفاده شده استا
هرای هررسی پایایی الگوهای افدازه گیری از دو م یار پایایی ترکی ی و آلفای کروف اخ استفاده
شادا میزان این دو م یار هاید هامتر از  0/10هاشادا همانطور که در جدول ( )1مشااخ است،
پایایی ترکی ی( pدلوین -گلدشاااتاین) و آلفای کروف اخ تمامی مولفههای مرهوطه هامتر از 0/10
است لذا ،پایایی الگوی افدازه گیری مورد تأیید قرار میگیردا
جدول ( )7مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مولفههای الگوی فرماندهی و کنترل هوایی
الگوی های اندازه گیری

آلفای کرنباخ

پایایی ترکیبی

فرمافدهی و کنترل

0/394

0/311

رایافه و ارت اطات

0/132

0/341

اطالعات ،شناسایی و ال تروفی ی

0/114

0/131

مراق ت

0/131

0/343

هرای هررساای روایی همگرا از شاااخ میافگین واریافس اسااتخرا .شااده ( )AVEاسااتفاده
گردیده استا میزان این شاخ هاید هامتر از  0/00هاشدا ها توجه هه جدول ( ،)1شاخ AVE
در مورد همه مولفهها از میزان  0/00هیشتر است که خود دلی هر روایی همگرای مناسب الگوی
های افدازهگیری میهاشدا
جدول ( )8مقادیر  AVEبرای الگوهای اندازهگیری
الگوی های افدازه گیری

AVE
0/101

رایافه و ارت اطات

0/142

فرمافدهی و کنترل
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الگوی های افدازه گیری

اطالعات شناسایی و ال تروفی ی

AVE
0/031

مراق ت

0/100

همننین جهت هررسای روایی تشخیمی یا واگرای الگوی افدازه گیری ،در فرم افزار Smart-

 Plsاز آزمون هار عر ی استفاده میشود ،که در ادامه هه شرح آن پرداخته شده استا ط ق این
شاخ  ،افتظار میرود که مولفههای مشاهده پذیر مرهوو هه یک سازه خاص ،هار عاملی هیشتری
فسااا ات هاه ساااایر مولفاههای مشااااهده پذیر روی ساااازه مرهوو هه خود داشاااته هاشاااندا
ههع ارتی دیگر ،هار عر ای ک تری هر الگوهای افدازه گیری دیگر داشاته هاشندا همانطور که در
جدول ( )3مشاخ است ،تمام مولفههای مشاهده پذیر ،هار عاملی هیشتری روی مولفه م نون
مرهوو هاه خود را دارفاد ،لاذا هاا توجاه هاه شااااخ هار عر ااای میتوان گفت که این الگوی
افدازهگیری از روایی تشخیمی مناس ی هرخوردار استا
جدول ( )9شاخص بار عرضی برای الگوی اندازهگیریِ مولفههای الگوی فرماندهی و کنترل هوایی
مراقبت

اطالعات شناسایی

رایانه و ارتباطات

فرماندهی و کنترل

شاخص

0/132

0/131

0/190

0/103

q1

0/119

0/100

0/110

0/114

q2

0/911

0/943

0/119

0/010

q3

0/111

0/112

0/123

0/319

q4

0/114

0/103

0/124

0/111

q5

0/109

0/100

0/111

0/301

q6

0/113

0/994

0/012

0/114

q7

0/911

0/913

0/101

0/141

q8

0/011

0/011

0/041

0/110

q9

0/291

0/914

0/120

0/114

q10

0/110

0/119

0/191

0/111

q11

0/941

0/031

0/192

0/101

q12

0/110

0/100

0/110

0/122

q13

0/111

0/111

0/191

0/110

q14

0/113

0/101

0/130

0/194

q15

0/010

0/112

0/109

0/101

q16

0/014

0/143

0/111

0/091

q17

0/110

0/112

0/911

0/001

q18

0/134

0/341

0/011

0/110

q19

0/101

0/141

0/103

0/141

q20

و الکترونیکی

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده
مراقبت

اطالعات شناسایی
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رایانه و ارتباطات

فرماندهی و کنترل

شاخص

0/104

0/110

0/122

0/111

q21

0/004

0/143

0/111

0/100

q22

0/113

0/103

0/014

0/193

q23

0/114

0/101

0/132

0/191

q24

0/140

0/040

0/221

0/932

q25

0/111

0/139

0/114

0/011

q26

0/190

0/101

0/110

0/101

q27

0/113

0/101

0/011

0/091

q28

0/101

0/120

0/100

0/131

q29

0/110

0/102

0/012

0/119

q30

0/109

0/021

0/144

0/192

q31

0/111

0/131

0/104

0/149

q32

0/100

0/194

0/911

0/101

q33

0/110

0/124

0/110

0/131

q34

0/111

0/012

0/121

0/111

q35

0/100

0/012

0/132

0/100

q36

و الکترونیکی

همننین کیفیت الگوی افدازه گیری توسا شاااخ اشاتراک ها روایی متقاطع ()CV Com
محاسا ه میشاودا در واقع این شاخ توافایی الگوی مسیر را در پیش هینی مولفههای مشاهده
پذیر از طریق مقادیر مولفه پنهان متناظرشااان میساانجدا چنافنه این شاااخ عددی ما ت را
فشاان دهد ،الگوی افدازه گیری اف اسای از کیفیت مزم هرخوردار استا همانطور که در جدول
( )40مشااخ اساات ،در الگوی افدازه گیری مورد هررساای ،مقادیر شاااخ اشااتراک ها روایی
متقاطع ما ت و هام است که این خود کیفیت الگوی افدازه گیری را تأیید میفمایدا
جدول ( )12شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای الگوی اندازهگیریِ مولفههای الگو
الگوی های افدازه گیری

شاخ

اشتراک ها روایی متقاطع()CV Com

فرمافدهی و کنترل

0/003

رایافه و ارت اطات

0/110

اطالعات شناسایی و ال تروفی ی

0/124

مراق ت

0/042

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
بررسی شاخص KMO
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افدازه  KMOکه شاااخ کفایت فموفه هرداری خوافده می شااود ،شاااخماای اساات که مقدار
هم ساتگی مشااهده شده را ها مقادیر هم ستگی جزئی مقایسه می ندا ریب هم ستگی جزئی
شااخ دیگری هرای ت یین فیرومندی هم ساتگی هین متيیرها استا اگر متيیرها در عاملهای
مشاترک ساهی هاشند ،وقتی اثرات ختی سایر متيیرها حذف شوفد ،رایب هم ستگی جزئی،
هرآورد هم ستگی های هین عام های ی گافه است و در شرای درست هودن مفرو ه های تحلی
عاملی هاید فزدیک هه صفر هاشدا (فرض هر این است که عاملهای یگافه ها ی دیگر فا هم سته افد)
منفی اریب هم ستگی جزئی ،هم ستگی د تمویر 4فامیده میشودا اگر ت داد رایب هزرگ
در این ماتریس زیاد هاشد ،کارهرد تحلی عاملی هاید مورد تجدید فظر قرار هگیردا

𝑗𝑖 ∑ ∑ 𝑟 2
= 𝑂𝑀𝐾
𝑗𝑖 ∑ ∑ 𝑟 2 𝑖𝑗 + ∑ ∑ 𝑎2
در این فرمول  rااریب هم سااتگی ساااده هین متيیرها و  aااریب هم سااتگی جزئی هین آفها
اسااتا اگر مجموع مجذورات اارایب هم سااتگی جزئی هین همه زو .متيیرها در مقایسااه ها
مجموع مجذور ارایب هم ساتگی کوچک هاشد ،افدازه  KMOفزدیک یک خواهد هودا هه گفته
کیسر 2افدازه های هزرگتر از  0/3عالی ،در دامنه  0/1شایسته ،در دامنه  0/1ههتر از متوس  ،در
دامنه  0,1متوساا  ،در دامنه  0,0هدهختی و پائینتر از آن غیر قاه ق ول اسااتا افدازه هدساات
آمده هرای این شاخ در پژوهش حا ر  0/124می هاشد که در دامنه شایسته قرار داردا
جدول ( )11آماره  KMOو تست بارتلت
0.821
75.183
36
0.001

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Bartlett's Test of Sphericity
Approx.
df
Sig.

همان طوری که در جدول مشاخ است میزان احتمال هدست آمده هسیار کوچک می هاشد
هناهراین در ساتح ختای  0/00و حتی  0/04میتوان فرض صفر را رد کنی و فتیجه هگیری که
هم ستگی های مشاهده شده هین متيیرها ،مرهوو هه جام ه ای ها متيیرهای هم سته می هاشدا
در فتیجه در استفاده از روش تحلی عاملی مش لی وجود فداردا
تحلیل توصیفی و عاملی

فرماندهی و کنترل :از فُه مولفه مشاهدهپذیر (سئوامت  4تا  3پرسشفامه) تش ی شده استا
1

. Anti- Image Correlation
. Kaiser 1974

2
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جدول( )10تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل اول (فرماندهی و کنترل)
سازه

فرمافدهی
و کنترل

گویهها

بار
عاملی

مقدار t

سطح معنی
داری

نتیجه

q1

مدیریت و فرمافدهی صحنه
ف رد

0/103

21/201

0/04

تأیید فشافگر

q2

کنترل هوایی صحنه عملیات

0/114

20/21

0/04

تأیید فشافگر

q3

مدیریت ترافیک هوایی

0/010

40/92

0/04

تأیید فشافگر

q4

مدیریت خودکار سوخت
رسافی

0/319

11/10

0/04

تأیید فشافگر

q5

کنترل مافور

0/111

41/10

0/04

تأیید فشافگر

q6

رزم آرایی عملیات مشترک

0/301

91/21

0/04

تأیید فشافگر

q7

مدیریت اطالعات رزمی

0/114

3/01

0/04

تأیید فشافگر

q8

طراحی و افجام مأموریت
هوایی رزمی

0/141

42/11

0/04

تأیید فشافگر

q9

مرکز پشتی افی رزمی

0/110

24/90

0/04

تأیید فشافگر

خروجی فرم افزار  Smart- Plsمقادیر هار عاملی و فمرات تی هرای فشااافگرهای هر سااازه در
قالب الگوی افدازهگیری فرمافدهی و کنترل هه شرح ذی است:

شکل ( )4تحلیل توصیفی و عاملی (آزمون  tو بار عاملی) عامل اول (فرماندهی و کنترل)
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همانطور که مشاخ است ،تمامی گویهها دارای هار عاملی مناس ی هر مولفه م نون مرهوو
هه خود هساااتند ،و این هارهای عاملی ها توجه فمره تی در ساااتح  0/04م نی دار میهاشاااندا
هه ع ارتی دیگر ،مقدار  tمتناظر ها هر هار عاملی هیشااتر از مقدار هحرافی آن ( )2/01در سااتح
 0/04اسااتا در فتیجه ،میتوان گفت این فشااافگرها از دقت مزم هرای افدازه گیری سااازههای
مرهوو هه خود ی نی فرمافدهی و کنترل ،هرخوردار هستندا
رایانه و ارتباطات :از 49مولفه مشاهدهپذیر (سئوامت 40تا  22پرسشفامه) تش ی شده استا
جدول ( )13تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل دوم (رایانه و ارتباطات)
گویهها

سازه

معنی داری

q10

رایافههای قاه حم فوین

0/120

1/112

0/04

تأیید فشافگر

q11

زیرساختهای ش های

0/191

41/11

0/04

تأیید فشافگر

q12

ش ههای مخاهراتی

0/192

3/34

0/04

تأیید فشافگر

q13

ترمینال ارت اطی و راه
سامافهها

0/110

41/12

0/04

تأیید فشافگر

سامافه توزیع دادههای عملیاتی

0/191

29/01

0/04

تأیید فشافگر

q15

q14

رایافه و
ارت اطات

بار عاملی

مقدار t

سطح

نتیجه

سامافه تجزیه و تحلی
اطالعات

0/130

90/91

0/04

تأیید فشافگر

q16

سامافه فمایش اطالعات

0/109

1/14

0/04

تأیید فشافگر

q17

سامافه ارت او از راه دور

0/143

1/02

0/04

تأیید فشافگر

q18

سامافه ارت او تاکتی ی
فیروهای ویژه

0/112

1/01

0/04

تأیید فشافگر

q19

سامافههای رادیویی چند
منظوره

0/341

41/11

0/04

تأیید فشافگر

q20

هر .کنترل چند هافده

0/141

41/14

0/04

تأیید فشافگر

q21

سامافه اعالم هشدار عملیات
مشترک

0/110

91/40

0/04

تأیید فشافگر

q22

سامافه اعالم خ ر اولیه

0/143

0/01

0/04

تأیید فشافگر

خروجی فرم افزار  Smart- Plsمقادیر هار عاملی و فمرات تی هرای فشااافگرهای هر سااازه در
قالب الگوی افدازهگیری رایافه و ارت اطات هه شرح ذی است:

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده
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شکل ( )5تحلیل توصیفی و عاملی (آزمون  tو بار عاملی) عامل دوم (رایانه و ارتباطات)

همانطور که مشاخ است ،تمامی گویهها دارای هار عاملی مناس ی هر مولفه م نون مرهوو
هه خود هساااتند ،و این هارهای عاملی ها توجه فمره تی در ساااتح  0/04م نی دار میهاشاااندا
هه ع ارتی دیگر ،مقدار  tمتناظر ها هر هار عاملی هیشااتر از مقدار هحرافی آن ( )2/01در سااتح
 0/04اسااتا در فتیجه ،میتوان گفت این فشااافگرها از دقت مزم هرای افدازهگیری سااازههای
مرهوو هه خود ی نی فرمافدهی و کنترل ،هرخوردار هستندا
اطالعات ،شننناسننایی و الکترونیکی :از فُه مولفه مشاااهدهپذیر (ساائوامت  29تا  94پرسااشفامه)
تش ی شده استا
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جدول( )14تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل سوم (اطالعات ،شناسایی و الکترونیکی)
سطح
گویهها

سازه

بار عاملی

مقدار t

معنی

نتیجه

داری

اطالعات،
شناسایی و
ال تروفی ی

q23

اطالعات سیگنالی

0/113

12/21

0/04

تأیید فشافگر

q24

اطالعات تمویری

0/114

21/01

0/04

تأیید فشافگر

q25

مناهع افسافی

0/140

42/09

0/04

تأیید فشافگر

q26

مناهع آش ار

0/111

3/10

0/04

تأیید فشافگر

q27

سنجش عالئ

0/190

3/13

0/04

تأیید فشافگر

q28

هوشمندمداری ف رد
اطالعاتی

0/113

21/04

0/04

تأیید فشافگر

q29

سامافه اطالعات عملیات
مشترک

0/141

91/11

0/04

تأیید فشافگر

q30

سامافه افتشار اطالعات
عملیاتی

0/141

42/23

0/04

تأیید فشافگر

q31

سامافه ت ادل اطالعات
شناسایی عملیاتی

0/110

1/11

0/04

تأیید فشافگر

خروجی فرم افزار  Smart- Plsمقادیر هار عاملی و فمرات تی هرای فشااافگرهای هر سااازه در
قالب الگوی افدازهگیری اطالعات ،شناسایی و ال تروفی ی هه شرح ذی است:

شکل ()6تحلیل توصیفی و عاملی(آزمون  tو بار عاملی) عامل سوم (اطالعات ،شناسایی و الکترونیکی)
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همانطور که مشاخ است ،تمامی گویهها دارای هار عاملی مناس ی هر مولفه م نون مرهوو
هه خود هساااتند ،و این هارهای عاملی ها توجه فمره تی در ساااتح  0/04م نی دار میهاشاااندا
ههع ارتی دیگر ،مقدار  tمتناظر ها هر هار عاملی هیشااتر از مقدار هحرافی آن ( )2/01در سااتح
 0/04اسااتا در فتیجه ،میتوان گفت این فشااافگرها از دقت مزم هرای افدازه گیری سااازههای
مرهوو هه خود ی نی فرمافدهی و کنترل ،هرخوردار هستندا
مراقبت :از پنج مولفه مشاهدهپذیر (سئوامت  92تا  91پرسشفامه) تش ی شده استا
جدول ( )15تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل چهارم (مراقبت)
سازه

مراق ت

گویهها

بار عاملی

مقدار t

سطح معنی
داری

نتیجه

q32

مراق ت هوایی

0/114

9/10

0/04

تأیید فشافگر

q33

مراق ت فبایی

0/129

21/13

0/04

تأیید فشافگر

q34

جنگ ال تروفیک

0/111

20/11

0/04

تأیید فشافگر

q35

شناسایی هوایی

0/111

41/19

0/04

تأیید فشافگر

q36

شناسایی فبایی

0/142

44/11

0/04

تأیید فشافگر

خروجی فرم افزار  Smart- Plsمقادیر هار عاملی و فمرات تی هرای فشااافگرهای هر سااازه در
قالب الگوی افدازه گیری مراق ت هه شرح ذی است:

شکل ( )7تحلیل توصیفی و عاملی(آزمون  tو بار عاملی) عامل چهارم (مراقبت)

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه جنگ هه سااه سااتح راه ردی  ،عملیاتی و تاکتی ی تقساای هندی میشااود که سااتوح
ماهیتی آن میهاشاند؛ ارورت این طرح در آن است که ههعنوان یک راه رد توافمند ساز هرای
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فوآوری و تدارک سااامافههای فرمافدهی ،کنترل ،مخاهرات ،رایافه و جمعآوری اطالعات در تمامی
ساتوح جنگ ها ویژگیهای زیر افتخاي میگردد :اطمینانپذیری هیشاتر– پاساخگویی سریعتر؛
اف تافپذیری مناسااب -پشااتی افی آسااانتر؛ ت ام پذیری -هزینه ک تر؛ گرایش هه مأموریت-
گرایش ههکارهرا
هناهراین سااامافه فرمافدهی و کنترل موجب ایجاد شا ههای مختلف (متمرکز و غیرمتمرکز)
در فیروهای مسااالح هر کشاااور گردیده تا مدیریت و فرمافدهی فظامی هماهنگ را چه در زمان
صالح و چه در زمان جنگ ،مقدور ساازدا این سامافه ها ههرهگیری از قاهلیتها و ام افات موجود
ساا ی دارد تا در ایجاد هماهنگی ،هم اری و مشااارکت در افجام ف الیتهای آفندی و پدافندی
فیروهای مسلح ،فقش موثر و ت یین کننده داشته هاشدا
جدول ( )16ابعاد و مؤلفههای موثر درتبیین الگوی فرماندهی و کنترل
فرماندهی و کنترل

رایانه و ارتباطات

اطالعات شناسایی و
الکترونیکی

مراقبت

مدیریت و فرمافدهی صحنه
ف رد ،عملیات و جنگ

رایافههای قاه حم فوین

اطالعات سیگنالی

مراق ت هوایی

کنترل هوایی صحنه
عملیات ،ف رد و جنگ

زیرساختهای ش های

اطالعات تمویری

جنگ ال تروفیک

مدیریت ترافیک هوایی

ش ههای مخاهراتی

مناهع افسافی

مراق ت فبایی

مدیریت خودکار
سوخت رسافی

ترمینال ارت اطی و راه
سامافههای ش های

مناهع آش ار

شناسایی هوایی

کنترل مافور

سامافه توزیع دادههای
عملیاتی

اطالعات سنجش عالئ

شناسایی فبایی

رزم آرایی عملیات مشترک

سامافه تجزیه و تحلی
اطالعات

هوشمندمداری ف رد
اطالعاتی

--

مدیریت اطالعات رزمی

سامافه فمایش اطالعات

سامافه اطالعات – عملیات
مشترک

--

طراحی و افجام مأموریت
هوایی رزمی

سامافه ارت او از راه دور

سامافه افتشار اطالعات
عملیاتی

--

مرکز پشتی افی رزمی

سامافه ارت او تاکتی ی
فیروهای ویژه

سامافه ت ادل اطالعات
شناسایی عملیاتی

--

کنترل زمان درجنگ

سامافه رسافه گروهی و
سامافههای رادیویی
چند منظوره

--

--

--

هر .کنترل چند هافده

--

--

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده
فرماندهی و کنترل

رایانه و ارتباطات

19
اطالعات شناسایی و
الکترونیکی

مراقبت

--

سامافه اعالم هشدار
عملیات مشترک

--

--

--

سامافه اعالم خ ر اولیه

--

--

هناهراین هر اساس متال ه صورت گرفته میتوان گفت که:
 )4الگو ارایه شاده ساند هام دستی هرای همه اسناد هرفامهای ،چش افداز و سیاست گذاریها در
ستوح مختلف سامافه فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده استا
 )2الگو ارایه شده فقشه جامع سامافه فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده است و هه ما
میگوید هه کدام سمت و هه سوی کدام هدف حرکت کنی ا
 )9الگو ارایه شده در صورت پیاد سازی میتوافد از حرکتهای هی هدف و سردرگ  ،دور کندا
 )1الگو ارایه شاده در صورت پیاد سازی میتوافد و یت متلوي فشان داده و چگوفگی رسیدن
از و ع موجود هه و ع متلوي را هه تمویر ه شدا

11

فملنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال چهارم ،شماره  ،41پاییز 4931

شکل ( )8الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده

الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگهای آینده
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پیشنهادها
در راستای یافتههای پژوهش پیشنهادهای اجرایی زیر ارائه میشود:
 سارفما های فرمافدهی و کنترل را در سایالهسهای درسای دافشجویان و دافشآموختگان
مراکز آموزشای و همننین دورههای عر ای در راساتای کیفیسااازی سرمایههای افسافی و
فهادینهسازی این حوزه ت ریف و ت یین گرددا
 فساا ت هه خرید هورسهای تحماایلی مرت از کشااورهای دوساات و صاااحب دافش جهت
دستیاهی هه ل ه دافشیِ این حوزه متناسب ها ستح فناوریهای فوین اقدام گرددا
 فس ت هه خرید و تامین سامافههای هوشمند اطالعرسافی و فرمافدهی و کنترل امن ،پایدار و
چندمیه متناسب ها ستح توس ه فناوریهای فوین این حوزه اقدام گرددا
 تدوین رهنامهها ،دستورال م ها و آئینفامههای مرت ها حوزه فرمافدهی و کنترل هوایی در
دستور کار قرار گیردا
 فس ت هه ایجاد ساختار فیروی افسافی و تجهیزاتیِ فرمافدهی و کنترل هوایی پاسخگو در هراهر
تهدیدها در کلیه سازمانها اقدام گرددا
 فساا ت هه تامین اطالعات مورد فیاز سااامافه فرمافدهی و کنترل در تمامی حوزههای مرهوطه
در راستای ارتقا توان رزمی در هراهر تهدیدهای آینده اقدم گرددا
 فسا ت هه تأمین تجهیزات پیشارفته جمعآوری اطالعات متناساب ها ستح تهدیدها از مناهع
م ت ر داخلی و هینالمللی اقدام گرددا
 فسااا ت هه افجام پرو ههای تحقیقاتی مرت ها مو اااوع و شاااناساااایی تجهیزات مورد فیاز
متناسب ها الگوی پیشنهادی اقدام گرددا
 فسااا ت هه تأمین تجهیزات هومی و خودات ا در حوزههای اطالعاتی ،شاااناساااایی ،کنترل و
مراق ت هوایی م تنی هر الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی اقدام گرددا
همننین در پایان هه سااایر محققان پیشاانهاد میشااود ها توجه هه موسااع هودن مو ااوع
فرماافدهی و کنترل هه تف یک در حوزههای زیرسااااخت ،فیروی افساااافی ،م ماری ،اصاااول و
اطالعات ،تحقیقات عمیقتری صورت پذیردا
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منابع
 ثروتی ،محسنا و مظلوم ،علیا ()4934ا راهنمای آموزشی تدوین رهنامه ،چاپ اول ،تهران :دهیرخافه
هیئت عالی آئین فامههای ناما
 ح ی ی ،فیاک هخش و هم اارانا ()4939ا ماهیت جنگهای آینده در افق  ،4101پرو ه تحقیقاتی
(متال ه راه ردی) ،مرکز متال ات راه ردی آجاا
 ح ی ی ،فیک هخشا و هاهائی ،محمدر اااا ()4913ا راهنمای تدوین رهنامه فهاجا ،چاپ اول ،تهران:
دفترپژوهشهای فظری و متال ات راه ردی فهاجاا
 خاادم دقیق ،امیر هوشاااناگا ()4931ا الگوی فرماافادهی و کنترل هوایی ،پرو ه تحقیقاتی ،دفتر
متال ات راه ردی و پژوهشهای فظری فهاجاا
 خادم دقیق ،امیر هوشاانگا ()4931ا متال ه تت یقی ساااختار و فرآیندهای م ماری در سااازمان،
پرو ه تحقیقاتی ،دفتر متال ات راه ردی و پژوهشهای فظری فهاجاا





سااتاریخواه ،علی و هم ارانا ()4931ا تدوین دکترین راه ردی و عملیاتی پدافند هوایی کشااور ها
تأکید هر تهدیدات هوایی ،پرو ه تحقیقاتی ،قرارگاه پدافند هوایی خات امف یا (ص)ا
ساااتاریخواه ،علیا ()4939ا ارایه الگوی متلوي ساااامافهی فرمافدهی و کنترل راه ردی در افق
 ،4101مرکز متال ات راه ردی آجاا
طلوعی ،محمودا ()4930ا فرهنگ جامع علوم سیاسی ،چاپ اول ،تهران :فشر عل ا
مااوا ساپاه پاسداران افقالي اسالمیا ()4939ا فرمافدهی و کنترل ،پرو ه تحقیقاتی ،مرکز تحقیقات
و پژوهشهای مااو سپاها

 مرادی ،هیژنا (مترج ) ()4913ا تدهیر کارکردی فرمافدهی و کنترل مشاااترک ،چاپ اول ،تهران:
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ا حوزه هستههای فوآوری دفاعیا
 فمایرزاده ،عزیزا ،خادم دقیق ،امیر هوشانگا و فرهادی ،علیا ()4931ا آینده شناسی جنگ ،تهران:
مرکز افتشارات راه ردی فهاجاا
 یاوری ،علیا و اهللیاری ،مهدیا ()4931ا طرح هوریزان ،پرو ه تحقیقاتی ،موسسه امور دفاعی وزارت
دفاع .اااایرانا
 یوسففیا ،محمد صادقا ()4919ا ههینهسازی سازمان فیروی هوایی ارتش .اااایران ،پرو ه تحقیقاتی،
دفتر پژوهشهای فظری و متال ات راه ردی فهاجاا

