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 مقدمه

در شارای  کنوفی )عمار اطالعات( که فناوری فسا ت هه گذشته ها شتاي هیشتری سیر ت املی 

تر شاده استا تر و پرچالشهای فظامی و غیر فظامی مشا  ندیپیماید، تأمین  فیازمخود را می

اا( و ای و اهای ال تروفی ی، مخاهراتی، رایافهدلی  اصاالی آن ت دد و تنو ع تجهیزات )افواع حسااگر

المللی هوده که این های ملی و هینها در محی هاای جدید و تيییر روی رد رقاهتظهور پاارادای 

 ی فیازهای جوامع در اه اد گوفاگون )فظامی و غیرفظامی( هستندالیهی کعوام ، ت یین کننده

 ی دفااعی مااال خوهی در چنین شااارایتی اسااات چرا کاه، فیاازهاای عملیاتی فیروهای حوزه

کنند ایجاي میکار و ااا(  های ف رد امروزی )تهدیدهای دور ایسااتا، پنهانکننده در صااحنه عم 

، پیرامون خود را زیر فظر داشته و اهداف را ها استفاده 4مساتقی که فرمافدهان دورتر از خ  دید 

های دقیق و کار آمد  از فظر دید و تیر مستقی ، مورد پایش مستمر  ها و حسگراز افواع حسااساه

گیری از پردازشگرهای خودکار تر تهدیدهای هه وجود آمده را ها ههرهقرار دهند، تا هر چه ساریع

ها و تهدیدهای ها اقدام فمایند؛ هه موقع فرصااات  کرده و علیه آنو هوشااامناد تجزیه و تحلی

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 

تردید در اختیار داشاتن فظام فرمافدهی و کنترل هوشاامند یکنترل ی پارچه و متمرکز فمایندا ه

های فظامی و غیر فظامی در کشااور، امری ی سااازمانی هومی در کلیهمدارِ پیشاارفته و شاا  ه

  روری و اف ار فاپذیر استا

افزاری در میدان ف رد، زمان در دسترس افزاری و سختها سارعت گرفتن آهنگ تيییرات فرم

های گرفتن محدودیت فظر تر شاااده و ها درساااازی و افتقال فرامین ک  زی، آمادهریهرای هرفامه

مافه سا اافساافی و همننین کاهش م ناهای زمافی صحنه ف رد از حد دقیقه هه ثافیه رسیده است

ن آ ریتأثآید ولی میزان فرمافدهی و کنترل هه خودی خود، ی ی از عوام  هرترساااز هه شاامار می

های قدرت فظامی کشاااورها، هه کارکرد آن در فیروهای مسااالح یا زیر مجموعهدر توان رزمی و 

توافد فقش موثری حالی است که افجام چنین اهت اری می ها هساتگی دارد و این درساازمافی آن

ایفا کند و فیروی هوایی ه  از  افدهان فیروهای مسالح .اااایرانها و کارایی فرمدر افزایش قاهلیت

 ای فیستاین قاعده مستان

اسب ها متن آینده هایجنگ درکارا  هواییالگوی فرمافدهی و کنترل ت یین چیستی هناهراین 

هناهراین  محققین در این مقاله است؛های اصلی های آینده از دغدغهجنگاین های موثر در مولفه

                                                           
1. Line of Sight 
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الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در  هایمسااائلاه اصااالی این تحقیق، احماااا  اه ااد و مولفاه

 :  خواهد گشت محققفرعی ذی   هایسوال هررسیو این مه  ها  است های آیندهجنگ

  های آینده کدامند؟هایِ الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگمولفهاه اد و 

 ؟چیست الگوهای ارت او هین اه اد و مولفه 

 

 ی پژوهشهامبانی نظری و پیشینه

 متغیرها تعاریف

 در یک که شااودمی اطالق قوافین و مو ااوعه اصااول مفاهی ، زا مندیفظام مجموعة هه :4الگو

 ها، پدیده ت وینی، موجودات از 2ساااامافه یک تفسااایر و تو ااایح هرای منتقی سااااختاار

 دو هه کلی، هندیتقساای  یک در شااود؛ الگوهامی هایار هافظریه و هاتئوری فرایندها، ها،روش

موجود و  امر یک هه توصاایف توصاایفی الگوهای شااوفدامی تقساای  هنجاری و توصاایفی دسااته

 ا(13: 4931 )خادم دقیق، دهندمی الگوهای هنجاری آفنه را که هاید افجام شود تو یح

فامه فیروهای مساالح آمری ا هه سااامافه فرمافدهی و کنترل در وا ه: سااامافه فرمافدهی و کنترل

 ریزی ورمافده هرای طرحتسهیالت، تجهیزات، ارت اطات، مقررات و کارکنان مورد فیاز ف»صاورت: 

ت ریف شاااده « محوله تیمأمورهادایات فیروهایش در اعمال کنترل عملیاتی مزم هرای اجرای 

 ا(4931 خواه،)ستاری است

ها , کوتاه هودن زمان درگیری, وس ت هارز آن هایتهایی اسات که خماوصیجنگ: جنگ آینده

ساارعت هام در چرخش اطالعات، منتقه ف رد، اجرای جنگ سااریع و قاطع ها شاادت عم  زیاد، 

طور خاص ههعنوان جنگ فوین و هه استو پینیده در اداره جنگ و ااا  جدیداساتفاده از فناوری 

کار ههای ف رد ههای فظامی هرتر در صااحنههه ه د این روش جنگ توساا  قدرت 4330از سااال

 ا(20: 4931 )فمیرزاده و هم اران، گرفته شده است

 آینده  هایجنگ

جيرافیایی، هه  یهااسیهر م نای مق هادف، هه جنگ عادمفه و غیرعادمفه؛ ا هر اسااااسهاجناگ

ای و جهاافی )عمومی(؛ ها توجه هه افبااا او و تاکتیک، هه ای، فرامنتقاهمحل ی، منتقاه یهااجناگ
                                                           

در ستوح مختلف است؛ الگو یک فقشه ها افداز و سیاست گذاریای، چش الگو یک ساند هامدساتی هرای همه اساناد هرفامه ا4

 هایگویاد هاه کادام سااامات و هاه ساااوی کادام هادف حرکات کنی ؛ الگو هاید ما را از حرکتجاامع اسااات و هاه ماا می

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

ها را ا ع ارتها یله ها رعایت مال یت م نوی مناهع مورد اساتفاده در این مقاله، تلف  افگلیسی هه فارسی کلمهفگارفدگان مقا ا2

 افداهای م ادل فارسی مناسب، جایگزین کردهها یا ع ارتها کلمه
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دریایی،  یهاکالساایک و فامنظ  )چری ی(؛ هر اساااس سااتح جيرافیایی، هه جنگ، منظ   یهاجنگ

 :4930طلوعی، ).شااوفدداخلی و خارجی تقساای  می یهای؛ هر اساااس قلمرو، هه جنگهوایی و زمین

911) 

 )محقق ساخته(01و  02، هدایت و اجرای جنگ در قرون تطبیقی ویژگی مقایسه (1) جدول

 ویژگی های جنگ مشترک و حل و فصل بحران هدایت و اجرای جنگ مشترک و حل و فصل بحران

 قرن هیست  قرن هیست و ی   قرن هیست  قرن هیست و ی  

عملیات مشترک کامال 

 ی پارچه
  عملیات کاهش کشم ش

جنگ فیروی اعزامی 

 مشترک

 

جنگ رزمایشی هر پایه 

 دیدگاه فبای ف رد جهافی فیروی عمده
-دیدگاه فبای ف رد منتقه

 ای

 فیروییهماهنگی هین  کنش ی پارچه فیروییهماهنگی هین  هادر هماهنگیزمافی ه 

 ام  پذیری هر م افی ت

 فیروی مشترک

ت ام  پذیری هر م افی 

 فیروی عمده

 

فیروهای فظامی ه  زمان و 

 ی پارچه

 

 فیروهای فظامی ی پارچه
  ترکی یعملیات  ی پارچه ترکی یعملیات 

مدیریت تولید آگاهی 

 مداوم

تولید اطالعات و داده 

 مداوم

عملیات هر پایه آگاهی 

 و  یت
 ایهپعات عملیات اطال

آگاهی، رزمایش و درگیری  آثار هدف م تنی هر آگاهی هدف گیری م تنی هر آثار

دقیق اثر فیروهای اف وه را 

 ندکفراه  می

قدرت آتش، آثار اف وه فیرو 

 محور -عملیات س و  محور -عملیات ش  ه  را فراه  می کند

 کارهرد فیروی دقیق کارهرد فیروی تت یق پذیر

 فشار مدام

 

 تناويفشار م

 
 

 محور -درگیری  محور -تاثیر 

عملیات ه  زمان، توزیع 

 شده و موازی
 عملیات متوالی و مجزا

 عملیات متوالی عملیات مجزا/فاپیوسته

 ختیرطور عمده غیهه

 

 طور عمده ختیهه

 

آماد و پشتی افی هر م نای 

 محوری -توزیع و ش  ه 

 آماد و پشتی افی

 م نا -تدارک 

های م هر سامافهتمرکز رز

 پایه -توافمند 
 محور -تمرکز رزم تهدید 

 
 های آیندههای جنگروندها و پیشران

های درک مسائ  و ترسی  تمویری شفاف دهد ی ی از ههترین روشفشاان می آینده هایهمتال 

 ا(92: 4931دقیق،  )خادم ای و ملی است، شناسایی و تحلی  روفدهای جهافی، منتقهآناز 
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 )محقق ساخته( های آیندههای جنگروندها و پیشران (0)لجدو
 گیری عمر اطالعات ش   علوم و فناوری توس ه سامری  رشد مردم شدنجهافی

 اقتمادی جهان توس ه
طل ی و  رشد صلح

 گرایی در جهاناعتدال

سازی  هه ود و ههینه

 هاسامافه

کارگیری حذف ههو  محدود

 جم ی تسلیحات کشتار

 ائتالف و فاهمگوفی فظامی گذاری سریع  تأثیر تلفات فیروی افسافی کاهش 
سازی هودجه  عقالیی

 فظامی

 

 های آینده مشخصات جنگ

پردازان فظامی غري و رهنامه فظامی آمری ا، مشاخماات ها هررسای آثار و دیدگاه هرخی از فظریه

 شااود:ها اشاااره میی از آناسااتخرا. هود که در اینجا هه ت دادهای آینده قاه زیادی هرای جنگ

 (14-93: 4939)ح ی ی و هم اران، 
 )محقق ساخته( های آیندهمشخصات جنگ (3)جدول

 سینر ی قدرت محور ریتأثعملیات  مدیریت زمان عملیات سریع و قاطع

 زمان ه  درگیری اشراف اطالعاتی فیروهای ویژه استفاده از افجام عملیات غیرختی

 افجام عملیات 

 ستافهد پیش

استمرار عملیات تحت هر 

 شرایتی 

توس ه صحنه ف رد و ففوذ 

 عمق هدف هر
 عملیات روافی هر ت یه

 سازی  مجازی تأکید هر تهاج  هوایی دقیق موزایی ی آفند مستح و حمله هه مراکز ثق 

 تيییر در فوع مافور مدیریت آستافه تحم   ائتالف سازی هاتمرکزهرکاهش هزینه

ی ارهای ال تروفی هر اهزت یه

 و مخاهراتی 

روی رد ش  ه محوری هه 

 جنگ

کارگیری تاکتیک هه

 فاهمتراز، فاهمگون 

 استفاده از 

 های پهپادتوافمندی

 جنگ ال تروفیک پیوفد هنر، عل  و فناوری  پشتی افی متمرکز
سای ر در رزم و رزم 

 سای ری

 

 فرماندهی و کنترل 

  1مدارجنگ شبکه

)کسب(، پردازش و توزیع پیوسته جریان اطالعات در صحنه ف رد و جلوگیری توافایی جمع آوری 

فوق، قرار گرفتن در موق یت هرتر اطالعاتی هناچار از الگوی  یهااز دستیاهی دشمن هه توافمندی

ری یمداری می هایسات پیروی کرد؛ هر ط ق فگرش های جدید، قدرت مافور هیشتر و درگشا  ه

های حفاظتی چند ه دی مناساب و لجستیک متمرکز و موثر از ساپر تر ها دشامن و ایجاددقیق

هرتری اطالعاتی فساا ت هه دشاامن ساارچشاامه می گیردا هرتری اطالعاتی در یک ت ریف کلی 

 (49: 4939سپاه،  م اوفت اطالعات): ع ارتست از

                                                           
1. NCW: Network Center War face 
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 ای فرماندهی و کنترلروند توسعه (1) شکل

جریان اطالعات  مستمرو توزیع پیوساته و  توافایی جمع آوری )کساب(، پردازش و اساتنتا.

هه  توساا  دشاامن کسااب و جمع آوری اطالعات ازدر صااحنه جنگ و در همان حال جلوگیری 

هماان میزان کاه توافایی خودی در کساااب و جمع آوری و پردازش اطالعات اهمیت دارد حائز 

ن چرخه هحث و فحوه گردش آن در ای C4ISRدر واقع اطالعات موجود در ش  ه  اهمیت اساتا

در مورد چگوفگی گردش این  هساایار کمی مخمااوصاااً هایای اساات و مسااتندهساایار گسااترده

ا ها این وجود پایه اساسی مناهع جمع اساتپیشارفته جمع آوری موجود  هایساامافهاطالعات و 

 (41های ذی  تقسی  می شوفد: )همان: هه دسته C4ISRهای آوری اطالعات در سامافه

 4سیگنت هایت از طریق سامافهجمع آوری اطالعا   

 
 های سیگنتالگوی سامانه (0) شکل

 

 2جمع آوری اطالعات هه کمک فنون تمویر هرداری   

  9کسب اطالعات عملیات هه کمک سنجش و عالئ  

 

                                                           
1. Signal Intelligence 
2. Imagery Intelligence 
3. Measurement And Signature Intelligence 
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 )محقق ساخته(های اطالعاتی مَسِنتحوزه (4)جدول

 هایاطالعات تش شع

 راداری
 ایهاطالعات افتشار هست اطالعات افتشار صوتی

اطالعات افتشار فرکافس 

 رادیویی

 اطالعات تجهیزاتی اطالعات لیزری اطالعات ال ترواپتی ی
 هایاطالعات از تش شع

 عمدرغی

اطالعات از مواد شیمیایی 

 و هیولو ی ی

اطالعات از تسلیحات 

 تاهش افر ی مستقی 
 اطالعات طیف سنجی

اطالعات از اموا. مادون 

 قرمز

 

  4طریق مناهع افسافیجمع آوری اطالعات از   

 2جمع آوری اطالعات هه کمک مناهع آزاد   

 

 فرماندهی و کنترلهای مخابراتی سامانه

های ارت اطات رزم آرایی هه گوفه های اخیر، سامافهها تيییر روش مدیریت جنگ هه ویژه در ساال

رای یدی طراحی را هزیر عوام  کل مواردورده کنندا آافاد کاه هتوافند فیاز کارهران را هرتيییر کرده

 (02 ،)همان است:های ارت اطات رزم آرایی توس ه م ماری سامافه
 )محقق ساخته( های مخابراتی فرماندهی و کنترلسامانه (5) جدول

 فی ر فوری
مرکز عملیات رزم 

 آرایی 

فناوری ش  ه 

 تخممی 
 سامافه ارت اطات ترافک

سی  ش  ه هی

 رزمی 

 ارت اطات سلولی
ت سامافه ارت اطا

 ایماهواره

ش  ه مخاهراتی سیار 

 و ثاهت

ش  ه ارت اطی رادیورله 

 و رادیوپ ت
 مرکز فرمافدهی 

 شمِهای تمامش  ه های محلی ش  ه
کننده رله ت رار

 هواهرد
 یاي فظامیموق یت های رادیویی ش  ه

 

 3هورایزنفرماندهی و کنترل های سامانه

ا هدگاه پشاتی افی از رزمندگان هه وسایله سرویسطرح ریزی افق )هورایزن( در فیروی هوایی دی

 :گذاشااته اسااتدر قرن اخیر را هنیان  فرمافدهی و کنترل های ی پارچه و پیشاارفتهسااامافهو 

طرح ریزی م تنی هر اشاااتراک  محیتی ها قاهلیت توزیع اطالعات؛ محیتی شااافاف هرای کارهر؛

را. و استفاده هوشمندافه از و استخ تزریق اطالعات مسااعی ها دیگر فیروها و تجهیزات ساازگار؛

م ماری اطالعاتی هر م نای  اهد:یادیادگااه هورایزن از طریق اجرای موارد زیر تحقق می هاااآن

                                                           
1. Human Intelligence 
2. Open Source Intelligence 
3. Horizen 
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 های منت ق ها عق  ساالی ؛ها و ساایاسااتتلفیق یا سااازگاری سااریع فناوری؛ طرح اسااتافداردها؛

 ا(20: 4931)یاوری و اهلل یاری،  مدیریت  رف مناهع فگرش هه آینده؛

 
 های فرماندهی و کنترلریزی قابلیتفرایند طرح (3) شکل

 

فرمافدهی و کنترل آن فیرو  هایهورایزن راه رد کلی فیروی هوایی هرای فوساااازی قااهلیات

های فرمافدهی، سااامافهعنوان یک راه رد هرای ایجاد قاهلیت فوآوری و تدارک این طرح ههاسااتا 

های زیر در تمامی سااتوح فیروی هوایی افتخاي ر ها ویژگیکنترل، مخاهرات، رایافه و کسااب خ 

 افی پشااتی اف تاف پذیری مناساب؛ تر؛گویی سااریعپاساخ شاده اسات: اطمینان پذیری هیشااتر؛

 ا(22 ،)همان گرایش هه کارهر ؛تیمأمورگرایش هه  تر؛هزینه ک  ت ام  پذیری؛ تر؛آسان

 )محقق ساخته( نامهجهت تبیین پرسش مرتبط با الگو هایلفهؤمتبیین ابعاد و  (6) جدول

 هامولفه ابعاد مفهوم

گ
ی در جن

ی و کنترل هوای
ی فرمافده

الگو
ی آینده

ها
 

 فرمافدهی و 

 کنترل

 مدیریت و فرمافدهی صحنه ف رد

 ، ف رد و جنگکنترل هوایی صحنه عملیات

 مدیریت ترافیک هوایی

 رسافی مدیریت خودکار سوخت

 کنترل مافور

 آرایی عملیات مشترک زمر

 مدیریت اطالعات رزمی

 طراحی و افجام ماموریت هوایی رزمی

 مرکز پشتی افی رزمی

 جنگ کنترل زمان در

 استمرار

 شتاي

 زمافیتوالی و ه 

 منظوره های چندرایافه های قاه  حم  فوینرایافه رایافه و
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 هامولفه ابعاد مفهوم

 منظوره های تکرایافه ارت اطات

 ای های ش  هزیرساخت

 ثاهت

 ش ه سیار

 سیار

 های مخاهراتیش  ه

 ایهای ش  هترمینال ارت اطی و راه  سامافه

 های عملیاتیسامافه توزیع داده

 سامافه تجزیه و تحلی  اطالعات

 اطالعات فمایشسامافه 

 سامافه ارت او از راه دور

  ی فیروهای ویژهسامافه ارت او تاکتی

 منظوره های رادیویی چندسامافه رسافه گروهی و سامافه

 هافده  هر. کنترل چند

 سامافه اعالم هشدار عملیات مشترک

 هیسامافه اعالم خ ر اول

گ
ی در جن

ی و کنترل هوای
ی فرمافده

الگو
ی آینده

ها
 

و  اطالعات شناسایی

 ال تروفی ی

 اطالعات سیگنالی
 4کامینت

 2الینت

 اطالعات تمویری
 هرداریع س

 هرداریفیل 

 مناهع افسافی
 پنهان

 آش ار

 مناهع آش ار
 فبای مجازی و سای ر

 هاها و ماهوارهرسافه

 اطالعات سنجش عالئ 

 اطالعات راداری

 اطالعات هسامد

 ال تروميناطیس هایمو.

 کتیواطالعات تش ش ات رادیو ا

 9اطالعات ال ترواپتی ی

 قرمزاطالعات مادون

 اطالعات لیزری

 تماویر ماورای طیفی

 1اسپ ترورادیومتریک

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

 اطالعات  ئوفیزی ی

 ایاطالعات لرزه

 4اطالعات آکوستیک

 اطالعات ميناطیسی

 ایاطالعات هسته

 مداری ف رد اطالعاتی هوشمند

 رسای 

 روافی

 فریب

 عملیات مشترک –سامافه اطالعات 

 سامافه افتشار اطالعات عملیاتی

 سامافه ت ادل اطالعات شناسایی عملیاتی

 مراق ت

 مراق ت هوایی
 سامافه هواشناسی و جوی

 سامافه پشتی افی اطالعاتی مشترک 

 مراق ت فبایی

 هرداری ی پارچهفقشه

 گیریهدف و شناسائی راق ت،م سامافه

 ی پارچه حسگر سامافه

 چندکاره هایال ترواپتیک

  ستحی و زیرستحی  فاوهری

 فباپایه رادارهای آفتن

  سیگنال حسگرهای پردازش

 ایماهواره ارت اطات

 کروز هایموشک هراهر در دفاع

 جنگ ال تروفیک

 اطی پشتی افی ال تروفی ی ارت 

 پشتی افی ال تروفی ی غیرارت اطی

 ال تروفی ی آفند

 ال تروفی ی پدافند

 یااقدامات پشتی افی ال تروفی ی ماهواره

 شناسایی هوایی

 سامافه شناسایی رزم هوایی هواهرد 

 سامافه پردازش تماویر

 یاهی تحلی  تماویرسامافه موق ت

 اییسامافه شناسایی هو

 شناسایی فبایی

 پایه سامافه مادون قرمز فبا

 سامافه لیزری هیدرو ن فلوراید

 سامافه لیزری فلورید دیتوری 

                                                           
1. Acoustic Intelligence 
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 هامولفه ابعاد مفهوم

 ماکروویو قدرت پر تسلیحات

 سامافه لیزری اکسیژن یودین

 ترکی ی افر ی پر لیزری سامافه

 ایجنگ افزار پرتو ذره

 

 ی و کنترلفرمانده اسناد باالدستیِ

 (91- 99: 4934 مظلوم، و )ثروتی های اعتقادی، اخالقی و دینیارزش

؛ ات ایی خود و هاوری خود؛ ستیزی دشمن و شناسی دشمن ؛مداری ومیت؛ محوری اسالم و جویی خدا

 گرایی، ت لیف پایه هر هساایجی عم  و تف ر؛ فگری آینده و هماایرت؛ افقالهی عم  ها توأم گرایی آرمان

 اهت ار و خالقیت؛ عم  صااحت و دقت ساارعت، ها توأم پذیری اف تاف و آمادگی حف ؛ ل یط شااهادت

 هدف هر تمرکز؛ گیرفدگی یاد و دافاییی؛ اطالعات اشراف؛ وریههره؛ افزاییه  و هماهنگی افسجام،؛ عم 

 اگرایی اولویت و

 (12: 4939خواه، )ستاری محتوایی اصول

پیروی از دکترین و ؛ امنیتی -حوزه دفاعی کلی فظام در هایتساااله و ساایاساا 20 افدازپیروی از چشاا 

 ها وت یین روش؛ مسااالح آیین ف رد و رزم فیروهای پیروی از؛ مسااالح راه رد دفاعی و امنیتی فیروهای

اساااتفاده از دافش و تجرهیات دفاع ؛ اساااتفاده کام  و مؤثر از دافش و فناوری روز؛ آیین ف رد دشااامنان

 اهای اخیر در کشورهادافش و تجرهه جنگگیری از ههره؛ مقدس

  اصول کاربردی

 یاصاا  پویای؛ اصاا  تقویت تدهیر و ت ق ؛ هودن ترتیب و توالی منتقی اصاا  دارا؛ هودن دار اصاا  هدف

هودن  اصااا  کارهردی؛ اصااا  قاط یت در هیان مأموریت و وظایف محوله؛ آمدی محتوی روز و یا روزهه

 ان قاهلیت و امو  قاهلیت اجرا و  ادگی، ساص  شفافیت؛ مأموریت افی،جام یت ساازمو  قاهلیت اساتفاده

 هازخوردا ارزیاهی و

 های دفاعی امنیتیسیاست
 تقویت رواه  سازفده؛ المللی ها اولویت کشاورهای همسایهای و هینهای دوجاف ه، منتقهتقویت هم اری

 تالش هرای همگرایی هیشتر میان؛ ن ملیگیری از رواه  هرای افزایش تواههره؛ متخاص  ریها کشورهای غ

ای هحمایت از مسلمافان و ملت؛ تالش هرای رهایی منتقه از حبور فظامی هیگافگان؛ کشاورهای اسالمی

 یهاسازمافدهی تالش مشترک هرای ایجاد مناس ات و فظام؛ ملت فلساتین ژهیومظلوم و مساتبا ف هه

؛ ی ها هدف تأمین عدالت، صاالح و امنیت جهافیای و جهافجدید اقتمااادی، ساایاساای و فرهنگی منتقه

منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ار ااای، منافع و هاای دفاعی و قدرت هازدارفدگی ههارتقاا  توافمنادی

ی فو هادافش و فناوری :ای ها تأکید هرامنیت ملی و مقاهله مؤثر ها تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منتقه

عی و فوسازی و هازسازی صنایع دفاعی، افزایش  ریب خودکفایی ها توس ه تحقیقات و افزارهای پیشرفته دفاو فرم
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اهتمام هه حبااور فیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشااور و ؛ های صاان تی کشااورمندی از همه ظرفیتههره

 اگسترش پدافند غیرعام ؛ افقالي ها تقویت کمی و کیفی هسیج مستب فان

 فرماندهی و کنترل  یسامانهعوامل  ترینو مهممأموریت اصلی 

فیروهای مسااالح  ی تدهیر کارکردی فرمافدهی و کنترل مشاااترکدر آیین فامه« فرماافدهی و کنترل»

کار توافایی تشاخی  کاری که هاید در هر شرایتی افجام شود و حمول اطمینان از این ه این »عنوان هه

گیری توساا  فرمافدهان تماامی »ت و همننین ت ریف شااده اساا« شااودای اثرهخش افجام میگوفههه 

درفگ فراه  فمودن اطالعات هی»گردیده و از محسااوي « فیروهای مرکب و مشااترک در ف ردهای آینده

 ا(21: 4934 ،)مرادی ، یاد شده است«مأموریت اصلی فرمافدهی و کنترل»عنوان ، هه«گیریهرای تممی 

 (12: 4939خواه،)ستاری :شرح ذی  استهه کنترل و فرمافدهی یعوام  کلیدی سامافه ترینمه 

موقع اطالعات )اشتراک توزیع ههو  تمرکز زدایی؛ آگاهی از فبای صحنه ف ردو  عملیات ش  ه محور

ی فرمافدهی و کنترل راه ردی؛ مافهاصول م نایی ساو  چرخه تمامی  گیریو زمان اقدام ه ؛ اطالعاتی(

ی دافش حرکت در ل هو  فظام ترهیت و آموزش؛ فرمافدهی و کنترل یی مشترک راه ردی سامافهرهنامه

ی فرمافدهی و کنترل راه ردی )دسااتی یا ساامافه زیرساااخت؛ خالقیت و فوآوری راه ردیو  تخمامای

ه تماااویر ی پارچ زیرساااخت؛ فیمه پیشاارفته و فاوا )امنیت، اطالعات،ارت اطات، ال تروفیک و جنگال((

 زیرساخت؛ هاخودکار هودن فرایندها در تمامی رده زیرساخت؛ لیات و ف ردهای جنگ، عمساازی صاحنه

 اقدامات جنگ ال تروفی ی و زیرساخت؛ تحلی  و ارزیاهی اطالعات زیرسااختو  شا  ه ارت اطی ی پارچه

ی فرمافدهی و کنترل ی پارچه، هوشمند و سامافهو  های راه ردیفناوری زیرساخت؛ ساای ری راه ردی

 و ها )فنی، افسافی، ادراکی و دافشی(مهارت؛ ساختار سازمافی و تجهیزاتی )راه ردی( زیرساخت؛ پاسخگو

شخمیت )فرمال یا هنجار، غیرفرمال )فاهنجار(، سازگار ؛ ، خالقی ت و فوآوری(ها )جسامی، هوشیتوافایی

ها )اطمینان، تقاهلیی و افت اق پذیر؛ امنیت )ارت اطی، ال تروفی ی، سای ری، فیزی ی(؛ و قاهلیت اف تاف(

 ت ام ؛ هرفامه ریزی، اتمااال، دوام و مافدگاری، اف تاف پذیری، توساا ه پذیری، دسااترساای، پیوفد دهی(

فرمافدهی و کنترل دساااتی ؛ ایای و فرامنتقهتهدیدهای منتقهو توجه هه پاذیری )داخلی و خاارجی( 

فرمافدهی و کنترل عماار اطالعات ، (فرمافدهی و کنترل عماار صاان تی )فیمه خودکار، )فیمه پیشاارفته(

 فرمافدهی و کنترل عمر صن تِ فرهنگی )توزیع شده(او  )ش  ه محوری(

 

 شناسی پژوهشروش

فخواهد کرد لذا فوع پژوهش استفاده شده هر  ارایهها توجه هه این که این پژوهش عل  جدیدی را 

روش تحقیق هه هود و  ی تحمی  سودمندی عملی خواهدگرا( هرااساس هدف، کارهردی )تممی 

 صااورتها ههمولفه تأییددلی  روی رد اکتشااافی هودن آن، کیفی و پس از احمااا  عوام  جهت 

 ااستکمی 
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دارای و جام ه آماری این تحقیق، کارشااناسااان خ ره این حوزه متناسااب ها مو ااوع تحقیق 

که حج  فموفه  هوده (ففر 440حدود )تحمایالت عالی و طیف مشاغ  حساس و آشنا ها مو وع 

 ففر استا 00، 11/9و واریافس 2/0ها  ریب ختا  شده محاس ه

 
ک از ی هرای هررسای این ه آیا فشافگرهای شناسایی شده افدازه گیری م نادار و قاه  ق ولی از هر

دهند، از روش تحلی  عاملی تأییدی، ها استفاده از روی رد اه اد و عوام  مشاخ  شده فشان می

 استفاده شده استا Smart-Plsزئی، و فرم افزار حداق  مره ات ج

هرای هررسی پایایی الگوهای افدازه گیری از دو م یار پایایی ترکی ی و آلفای کروف اخ استفاده  

( مشااخ  است، 1طور که در جدول )هاشادا همان 10/0شادا میزان این دو م یار هاید هامتر از 

 10/0های مرهوطه هامتر از شاااتاین( و آلفای کروف اخ تمامی مولفهگلد -دلوینp پایایی ترکی ی)

 گیردا  است لذا، پایایی الگوی افدازه گیری مورد تأیید قرار می
 های الگوی فرماندهی و کنترل هواییمقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مولفه( 7) جدول

 پایایی ترکیبی آلفای کرنباخ الگوی های اندازه گیری

 311/0 394/0 فرمافدهی و کنترل

 341/0 132/0 رایافه و ارت اطات

 131/0 114/0 اطالعات، شناسایی و ال تروفی ی

 343/0 131/0 مراق ت

 

( اسااتفاده AVEهرای هررساای روایی همگرا از شاااخ  میافگین واریافس اسااتخرا. شااده )

  AVE، شاخ  (1)هاشدا ها توجه هه جدول  00/0د هامتر از گردیده استا میزان این شاخ  های

هیشتر است که خود دلی  هر روایی همگرای مناسب الگوی  00/0ها از میزان در مورد همه مولفه

 هاشدا گیری میهای افدازه
 گیری اندازه برای الگوهای AVEمقادیر  (8) جدول
 AVE ای افدازه گیریالگوی ه

 101/0 فرمافدهی و کنترل

 142/0 رایافه و ارت اطات



 4931 یز ی، پا41شماره  چهارم، سال پژوهی دفاعی،آینده فملنامه 11

 AVE ای افدازه گیریالگوی ه
 031/0 اطالعات شناسایی و ال تروفی ی

 100/0 مراق ت
   

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

Pls  که در ادامه هه شرح آن پرداخته شده استا ط ق این  شود،از آزمون هار عر ی استفاده می

های مشاهده پذیر مرهوو هه یک سازه خاص، هار عاملی هیشتری رود که مولفهشاخ ، افتظار می

 های مشااااهده پذیر روی ساااازه مرهوو هه خود داشاااته هاشاااندا فسااا ات هاه ساااایر مولفاه

ه در طور کری دیگر داشاته هاشندا همانهای افدازه گیتری هر الگوع ارتی دیگر، هار عر ای ک هه

های مشاهده پذیر، هار عاملی هیشتری روی مولفه  م نون ( مشاخ  است، تمام مولفه3جدول )

 توان گفت که این الگوی مرهوو هاه خود را دارفاد، لاذا هاا توجاه هاه شااااخ  هار عر ااای می

 گیری از روایی تشخیمی مناس ی هرخوردار استا  افدازه
 های الگوی فرماندهی و کنترل هواییگیریِ مولفهشاخص بار عرضی برای الگوی اندازه (9) جدول

 رایانه و ارتباطات فرماندهی و کنترل شاخص
اطالعات شناسایی 

 و الکترونیکی
 مراقبت

q1 103/0 190/0 131/0 132/0 

q2 114/0 110/0 100/0 119/0 

q3 010/0 119/0 943/0 911/0 

q4 319/0 123/0 112/0 111/0 

q5 111/0 124/0 103/0 114/0 

q6 301/0 111/0 100/0 109/0 

q7 114/0 012/0 994/0 113/0 

q8 141/0 101/0 913/0 911/0 

q9 110/0 041/0 011/0 011/0 

q10 114/0 120/0 914/0 291/0 

q11 111/0 191/0 119/0 110/0 

q12 101/0 192/0 031/0 941/0 

q13 122/0 110/0 100/0 110/0 

q14 110/0 191/0 111/0 111/0 

q15 194/0 130/0 101/0 113/0 

q16 101/0 109/0 112/0 010/0 

q17 091/0 111/0 143/0 014/0 

q18 001/0 911/0 112/0 110/0 

q19 110/0 011/0 341/0 134/0 

q20 141/0 103/0 141/0 101/0 
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 رایانه و ارتباطات فرماندهی و کنترل شاخص
اطالعات شناسایی 

 و الکترونیکی
 مراقبت

q21 111/0 122/0 110/0 104/0 

q22 100/0 111/0 143/0 004/0 

q23 193/0 014/0 103/0 113/0 

q24 191/0 132/0 101/0 114/0 

q25 932/0 221/0 040/0 140/0 

q26 011/0 114/0 139/0 111/0 

q27 101/0 110/0 101/0 190/0 

q28 091/0 011/0 101/0 113/0 

q29 131/0 100/0 120/0 101/0 

q30 119/0 012/0 102/0 110/0 

q31 192/0 144/0 021/0 109/0 

q32 149/0 104/0 131/0 111/0 

q33 101/0 911/0 194/0 100/0 

q34 131/0 110/0 124/0 110/0 

q35 111/0 121/0 012/0 111/0 

q36 100/0 132/0 012/0 100/0 

 

 (CV Com) کیفیت الگوی افدازه گیری توسا  شاااخ  اشاتراک ها روایی متقاطع همننین

های مشاهده در واقع این شاخ  توافایی الگوی مسیر را در پیش هینی مولفه اشاودیممحاسا ه 

ا چنافنه این شاااخ  عددی ما ت را ساانجدیمپذیر از طریق مقادیر مولفه پنهان متناظرشااان 

که در جدول  طورهمانفشاان دهد، الگوی افدازه گیری اف  اسای از کیفیت مزم هرخوردار استا 

 روایی ها اشااتراک مشااخ  اساات، در الگوی افدازه گیری مورد هررساای، مقادیر شاااخ ( 40)

 ا  دیفمایممتقاطع ما ت و هام است که این خود کیفیت الگوی افدازه گیری را تأیید 
 های الگوگیریِ مولفهاندازه متقاطع برای الگوی روایی با اشتراک شاخص (12)جدول 

 (CV Com)روایی متقاطع ها شتراکا شاخ  الگوی های افدازه گیری

 003/0 فرمافدهی و کنترل

 110/0 رایافه و ارت اطات

 124/0 اطالعات شناسایی و ال تروفی ی

 042/0 مراق ت

 

 پژوهشهای یافته تجزیه و تحلیل
 KMOبررسی شاخص 
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که شاااخ  کفایت فموفه هرداری خوافده می شااود، شاااخماای اساات که مقدار  KMOافدازه 

مشااهده شده را ها مقادیر هم ستگی جزئی مقایسه می ندا  ریب هم ستگی جزئی هم ساتگی 

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، 

گافه است و در شرای  درست هودن مفرو ه های تحلی  های یهرآورد هم ستگی های هین عام 

عاملی هاید فزدیک هه صفر هاشدا )فرض هر این است که عاملهای یگافه ها ی دیگر فا هم سته افد( 

شودا اگر ت داد  رایب هزرگ فامیده می 4منفی  اریب هم ستگی جزئی، هم ستگی  د تمویر

 ی هاید مورد تجدید فظر قرار هگیردا در این ماتریس زیاد هاشد، کارهرد تحلی  عامل

𝐾𝑀𝑂 =
∑∑𝑟2𝑖𝑗

∑∑𝑟2𝑖𝑗 + ∑∑𝑎2𝑖𝑗
 

 ااریب هم سااتگی جزئی هین آفها  a ااریب هم سااتگی ساااده هین متيیرها و  rدر این فرمول 

ه ها اسااتا اگر مجموع مجذورات  اارایب هم سااتگی جزئی هین همه زو. متيیرها در مقایساا

فزدیک یک خواهد هودا هه گفته  KMO مجموع مجذور  ارایب هم ساتگی کوچک هاشد، افدازه

ههتر از متوس ، در  1/0شایسته، در دامنه  1/0عالی، در دامنه  3/0افدازه های هزرگتر از   2کیسر

هدهختی و پائینتر از آن غیر قاه  ق ول اسااتا افدازه هدساات  0,0متوساا ، در دامنه  0,1دامنه 

 می هاشد که در دامنه شایسته قرار داردا 124/0مده هرای این شاخ  در پژوهش حا ر آ
 و تست بارتلت KMOآماره  (11) جدول

 
 

طوری که در جدول مشاخ  است میزان احتمال هدست آمده هسیار کوچک می هاشد همان

گیری  که میتوان فرض صفر را رد کنی  و فتیجه ه 04/0و حتی  00/0هناهراین در ساتح ختای 

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 

 فامه( تش ی  شده استاپرسش 3تا  4)سئوامت  پذیراز فُه مولفه مشاهده فرماندهی و کنترل:
                                                           

1. Anti- Image Correlation 
2. Kaiser 1974 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 0.821

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 75.183

df 36

Sig. 0.001

KMO and Bartlett's Test
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 تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل اول )فرماندهی و کنترل( (10)جدول 

 هاگویه سازه
بار 

 یعامل
 tمقدار 

سطح معنی 

 داری
 نتیجه

فرمافدهی 

 و کنترل

q1 
مدیریت و فرمافدهی صحنه 

 ف رد
 تأیید فشافگر 04/0 201/21 103/0

q2 تأیید فشافگر 04/0 21/20 114/0 کنترل هوایی صحنه عملیات 

q3 تأیید فشافگر 04/0 92/40 010/0 دیریت ترافیک هواییم 

q4 
 مدیریت خودکار سوخت

 رسافی
 تأیید فشافگر 04/0 10/11 319/0

q5 تأیید فشافگر 04/0 10/41 111/0 کنترل مافور 

q6  تأیید فشافگر 04/0 21/91 301/0 آرایی عملیات مشترکرزم 

q7 تأیید فشافگر 04/0 01/3 114/0 مدیریت اطالعات رزمی 

q8 
طراحی و افجام مأموریت 

 هوایی رزمی
 تأیید فشافگر 04/0 11/42 141/0

q9 تأیید فشافگر 04/0 90/24 110/0 مرکز پشتی افی رزمی 
 

 در سااازه هر فشااافگرهای هرای عاملی و فمرات تی هار مقادیر Smart- Pls خروجی فرم افزار

 ل هه شرح ذی  است:گیری فرمافدهی و کنترافدازه الگوی قالب

 
 )فرماندهی و کنترل( و بار عاملی( عامل اول  t)آزمون  تحلیل توصیفی و عاملی (4) شکل
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ها دارای هار عاملی مناس ی هر مولفه م نون مرهوو طور که مشاخ  است، تمامی گویههمان

  هاشاااندام نی دار می 04/0هه خود هساااتند، و این هارهای عاملی ها توجه فمره تی در ساااتح 

 سااتح در( 01/2) آن هحرافی مقدار از هیشااتر عاملی هار هر ها متناظر t مقدار دیگر، ع ارتی هه

های سااازه گیری افدازه هرای مزم دقت از فشااافگرها توان گفت اینفتیجه، می در اسااتا 04/0

 هستندا مرهوو هه خود ی نی فرمافدهی و کنترل، هرخوردار
 

 فامه( تش ی  شده استاپرسش 22تا  40)سئوامت پذیردهمولفه مشاه49از  رایانه و ارتباطات:
 تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل دوم )رایانه و ارتباطات( (13) جدول

 t مقدار یبار عامل هاگویه سازه
سطح 

 معنی داری
 نتیجه

رایافه و 

 ارت اطات

q10 تأیید فشافگر 04/0 112/1 120/0 های قاه  حم  فوینرایافه 

q11 تأیید فشافگر 04/0 11/41 191/0 ایش  ههای زیرساخت 

q12 تأیید فشافگر 04/0 34/3 192/0 های مخاهراتیش  ه 

q13 
ترمینال ارت اطی و راه  

 هاسامافه
 تأیید فشافگر 04/0 12/41 110/0

q14 تأیید فشافگر 04/0 01/29 191/0 های عملیاتیسامافه توزیع داده 

q15 
سامافه تجزیه و تحلی  

 عاتاطال
 تأیید فشافگر 04/0 91/90 130/0

q16 تأیید فشافگر 04/0 14/1 109/0 سامافه فمایش اطالعات 

q17 تأیید فشافگر 04/0 02/1 143/0 سامافه ارت او از راه دور 

q18 
سامافه ارت او تاکتی ی 

 فیروهای ویژه
 تأیید فشافگر 04/0 01/1 112/0

q19 
های رادیویی چند سامافه

 منظوره
 تأیید فشافگر 04/0 11/41 341/0

q20 تأیید فشافگر 04/0 14/41 141/0 هر. کنترل چند هافده 

q21 
سامافه اعالم هشدار عملیات 

 مشترک
 تأیید فشافگر 04/0 40/91 110/0

q22 تأیید فشافگر 04/0 01/0 143/0 هیسامافه اعالم خ ر اول 

 

 در سااازه هر فشااافگرهای هرای ی و فمرات تیعامل هار مقادیر Smart- Pls خروجی فرم افزار

 گیری رایافه و ارت اطات هه شرح ذی  است:افدازه الگوی قالب
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 و بار عاملی( عامل دوم )رایانه و ارتباطات(  t)آزمون تحلیل توصیفی و عاملی (5) شکل

 

 ها دارای هار عاملی مناس ی هر مولفه م نون مرهووطور که مشاخ  است، تمامی گویههمان

 هاشاااندا م نی دار می 04/0هه خود هساااتند، و این هارهای عاملی ها توجه فمره تی در ساااتح 

 سااتح در( 01/2) آن هحرافی مقدار از هیشااتر عاملی هار هر ها متناظر t مقدار دیگر، ع ارتی هه

های سااازه گیریافدازه هرای مزم دقت از فشااافگرها توان گفت اینفتیجه، می در اسااتا 04/0

 هستندا هه خود ی نی فرمافدهی و کنترل، هرخوردار مرهوو
 

فامه( پرسااش 94 تا 29 )ساائوامت پذیراز فُه مولفه مشاااهده :و الکترونیکی شننناسننایی ،اطالعات

 استا تش ی  شده
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 تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل سوم )اطالعات، شناسایی و الکترونیکی( (14)جدول

 tمقدار  یبار عامل هاگویه سازه

سطح 

معنی 

 داری

 نتیجه

اطالعات، 

شناسایی و 

 ال تروفی ی

q23 تأیید فشافگر 04/0 21/12 113/0 اطالعات سیگنالی 

q24 تأیید فشافگر 04/0 01/21 114/0 اطالعات تمویری 

q25 تأیید فشافگر 04/0 09/42 140/0 مناهع افسافی 

q26 تأیید فشافگر 04/0 10/3 111/0 مناهع آش ار 

q27  تأیید فشافگر 04/0 13/3 190/0 سنجش عالئ 

q28 
هوشمندمداری ف رد 

 اطالعاتی
 تأیید فشافگر 04/0 04/21 113/0

q29 
سامافه اطالعات  عملیات 

 مشترک
 تأیید فشافگر 04/0 11/91 141/0

q30 
سامافه افتشار اطالعات 

 عملیاتی
 تأیید فشافگر 04/0 23/42 141/0

q31 
سامافه ت ادل اطالعات 

 عملیاتی شناسایی
 تأیید فشافگر 04/0 11/1 110/0

 

 در سااازه هر فشااافگرهای هرای ی و فمرات تیعامل هار مقادیر Smart- Pls خروجی فرم افزار

 هه شرح ذی  است: و ال تروفی ی شناسایی ،اطالعاتگیری افدازه الگوی قالب

 
 )اطالعات، شناسایی و الکترونیکی(عامل سوم و بار عاملی(   t)آزمونتحلیل توصیفی و عاملی(6) شکل
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ها دارای هار عاملی مناس ی هر مولفه م نون مرهوو طور که مشاخ  است، تمامی گویههمان

 هاشاااندا م نی دار می 04/0تی در ساااتح  هه خود هساااتند، و این هارهای عاملی ها توجه فمره

 سااتح در( 01/2) آن هحرافی مقدار از هیشااتر عاملی هار هر ها متناظر t مقدار دیگر، ع ارتیهه

های سااازه گیری افدازه هرای مزم دقت از فشااافگرها توان گفت اینفتیجه، می در اسااتا 04/0

 هستندا مرهوو هه خود ی نی فرمافدهی و کنترل، هرخوردار
 

 استا فامه( تش ی  شدهپرسش 91تا  92 )سئوامت پذیراز پنج مولفه مشاهده مراقبت:
 تحلیل توصیفی و عاملیِ عامل چهارم )مراقبت( (15) جدول

 tمقدار  یبار عامل هاگویه سازه
سطح معنی 

 داری
 نتیجه

 مراق ت

q32 تأیید فشافگر 04/0 10/9 114/0 مراق ت هوایی 

q33 تأیید فشافگر 04/0 13/21 129/0 مراق ت فبایی 

q34 تأیید فشافگر 04/0 11/20 111/0 جنگ ال تروفیک 

q35 تأیید فشافگر 04/0 19/41 111/0 شناسایی هوایی 

q36 تأیید فشافگر 04/0 11/44 142/0 شناسایی فبایی 

 

 در سااازه هر فشااافگرهای هرای عاملی و فمرات تی هار مقادیر Smart- Pls خروجی فرم افزار

 هه شرح ذی  است: راق تمگیری  افدازه الگوی قالب

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

 

 و پیشنهادهاگیری نتیجه

که سااتوح  ودشااهندی میتقساای  تاکتی یو عملیاتی ، راه ردی  جنگ هه سااه سااتحامروزه 

ساز هرای  توافمندعنوان یک راه رد ههن طرح در آن است که  ارورت ای؛ هاشاندماهیتی آن می
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در تمامی آوری اطالعات رایافه و جمع ،های فرمافدهی، کنترل، مخاهراتسااامافهفوآوری و تدارک 

تر؛ گویی سریعپاساخ –هیشاتر پذیریطمینانا گردد:های زیر افتخاي میویژگیها جنگ  ساتوح

 -گرایش هه مأموریتتر؛ هزینه ک  -پذیریتر؛ ت ام آسااانی پشااتی اف -یری مناساابذپاف تاف

 ا هرکارگرایش هه

)متمرکز و غیرمتمرکز(  های مختلفهناهراین سااامافه فرمافدهی و کنترل موجب ایجاد شاا  ه

 زماندر فیروهای مسااالح هر کشاااور گردیده تا مدیریت و فرمافدهی فظامی هماهنگ را چه در 

ها و ام افات موجود گیری از قاهلیتقدور ساازدا این سامافه ها ههرهصالح و چه در زمان جنگ، م

های آفندی و پدافندی ساا ی دارد تا در ایجاد هماهنگی، هم اری و مشااارکت در افجام ف الیت

 کننده داشته هاشدا  فیروهای مسلح، فقش موثر و ت یین
 نترلهای موثر درتبیین الگوی فرماندهی و کلفهؤابعاد و م (16)جدول 

 رایانه و ارتباطات فرماندهی و کنترل
و  اطالعات  شناسایی

 الکترونیکی
 مراقبت

مدیریت و فرمافدهی صحنه 

 ، عملیات و جنگف رد
 مراق ت هوایی اطالعات سیگنالی های قاه  حم  فوینرایافه

کنترل هوایی صحنه 

 ، ف رد و جنگعملیات
 وفیکجنگ ال تر اطالعات تمویری ایهای ش  هزیرساخت

 مراق ت فبایی مناهع افسافی های مخاهراتیش  ه مدیریت ترافیک هوایی

 مدیریت خودکار 

 رسافی سوخت

ترمینال ارت اطی و راه  

 ایهای ش  هسامافه
 شناسایی هوایی مناهع آش ار

 کنترل مافور
های سامافه توزیع داده

 عملیاتی
 شناسایی فبایی اطالعات سنجش عالئ 

 لیات مشترکآرایی عم رزم
سامافه تجزیه و تحلی  

 اطالعات

هوشمندمداری ف رد 

 اطالعاتی
-- 

 اطالعات فمایشسامافه  مدیریت اطالعات رزمی
عملیات  –سامافه اطالعات 

 مشترک
-- 

 مأموریتطراحی و افجام 

 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 

 های رادیویی سامافه

 منظوره چند

-- -- 

 -- -- هافده هر. کنترل چند --
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 رایانه و ارتباطات فرماندهی و کنترل
و  اطالعات  شناسایی

 الکترونیکی
 مراقبت

-- 
سامافه اعالم هشدار 

 عملیات مشترک
-- -- 

 -- -- هیسامافه اعالم خ ر اول --

 

 توان گفت که:هناهراین هر اساس متال ه صورت گرفته می

 رد هاگذاری سیاست و افدازچش  ای،هرفامه اسناد همه هرای دستی هام ساند ارایه شاده الگو( 4

 اآینده است هایجنگ در هوایی کنترل و سامافه فرمافدهی مختلف ستوح

 ام هه و است آینده هایجنگ در هوایی کنترل و فرمافدهی سامافه جامع فقشه شده ارایه الگو( 2

 اکنی  حرکت هدف کدام سوی هه و سمت کدام هه گویدمی

 اکند دور سردرگ ، و هدف هی هایحرکت از توافددر صورت پیاد سازی می شده ارایه الگو( 9

 دنرسی چگوفگی و متلوي فشان داده توافد و  یتمی سازی پیاد صورت در شاده ارایه الگو( 1

 اه شد را هه تمویر متلوي و ع هه موجود و ع از
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های آیندهالگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ (8) شکل



 10                  های آیندهالگوی فرمافدهی و کنترل هوایی در جنگ

 پیشنهادها

 شود:های پژوهش پیشنهادهای اجرایی زیر ارائه میراستای یافتهر د

  آموختگان های درسای دافشجویان و دافشهای فرمافدهی و کنترل را در سایالهسسارفما

های افسافی و سااازی سرمایهکیفی های عر ای در راساتایمراکز آموزشای و همننین دوره

 اگرددسازی این حوزه ت ریف و ت یین فهادینه

 های تحماایلی مرت   از کشااورهای دوساات و صاااحب دافش جهت فساا ت هه خرید هورس

 اگرددهای فوین اقدام دستیاهی هه ل ه دافشیِ این حوزه متناسب ها ستح فناوری

 امن، پایدار و فرمافدهی و کنترلرسافی و عهای هوشمند اطالفس ت هه خرید و تامین سامافه 

 اگرددهای فوین این حوزه اقدام چندمیه متناسب ها ستح توس ه فناوری

 درهای مرت   ها حوزه فرمافدهی و کنترل هوایی فامهها و آئینها، دستورال م تدوین رهنامه 

 ادستور کار قرار گیرد

 تیِ فرمافدهی و کنترل هوایی پاسخگو در هراهر فس ت هه ایجاد ساختار فیروی افسافی و تجهیزا

 اگردداقدام  هاسازماندر کلیه  تهدیدها

 های مرهوطه فساا ت هه تامین اطالعات مورد فیاز سااامافه فرمافدهی و کنترل در تمامی حوزه

 اگرددآینده اقدم  هایدر راستای ارتقا  توان رزمی در هراهر تهدید

 اهع از من هاآوری اطالعات متناساب ها ستح تهدیدعجم فسا ت هه تأمین تجهیزات پیشارفته

 اگرددالمللی اقدام م ت ر داخلی و هین

 های تحقیقاتی مرت   ها مو اااوع و شاااناساااایی تجهیزات مورد فیاز فسااا ت هه افجام پرو ه

 اگرددمتناسب ها الگوی پیشنهادی اقدام 

 ناساااایی، کنترل و های اطالعاتی، شااافسااا ت هه تأمین تجهیزات هومی و خودات ا در حوزه

 اگرددمراق ت هوایی م تنی هر الگوی فرمافدهی و کنترل هوایی اقدام 

 

ها توجه هه موسااع هودن مو ااوع  شااودیمدر پایان هه سااایر محققان پیشاانهاد همننین 

های زیرسااااخت، فیروی افساااافی، م ماری، اصاااول و فرماافدهی و کنترل هه تف یک در حوزه

 صورت پذیردا تری، تحقیقات عمیقاطالعات
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 منابع
 دهیرخافهچاپ اول، تهران:  ،تدوین رهنامه آموزشی راهنمای (ا4934) امظلوم، علیو  اثروتی، محسن 

   امان هایفامه آئین عالی هیئت

 پرو ه تحقیقاتی، 4101های آینده در افق جنگ ماهیت ا(4939) ا ی، فیاک هخش و هم اارانح ی 

 ا آجا ، مرکز متال ات راه ردی(متال ه راه ردی)

 ،چاپ اول، تهران: ، اجافه رهنامه تدوین راهنمای ا(4913) امحمدر ااا هاهائی، و اهخش فیک ح ی ی

 ا  اجافه راه ردی متال ات و فظری هایدفترپژوهش

 دفتر  پرو ه تحقیقاتی،، الگوی فرماافادهی و کنترل هوایی ا(4931) ادقیق، امیر هوشاااناگ خاادم

 ااجاهای فظری فهمتال ات راه ردی و پژوهش

 متال ه تت یقی ساااختار و فرآیندهای م ماری در سااازمانا (4931) ایق، امیر هوشاانگدق خادم ،

 ااجاهای فظری فهدفتر متال ات راه ردی و پژوهش پرو ه تحقیقاتی،

 تدوین دکترین راه ردی و عملیاتی پدافند هوایی کشااور ها  ا(4931) اخواه، علی و هم ارانسااتاری
 ا()صامف یا  قرارگاه پدافند هوایی خات  یقاتی،پرو ه تحق، تأکید هر تهدیدات هوایی

 ی فرمافدهی و کنترل راه ردی  در افق ارایه الگوی متلوي ساااامافه (ا4939خواه، علیا )ساااتاری
 اآجا ، مرکز متال ات راه ردی4101

 تهران: فشر عل اچاپ اول، ، فرهنگ جامع علوم سیاسی ا(4930) اطلوعی، محمود 

 مرکز تحقیقات  پرو ه تحقیقاتی،، فرمافدهی و کنترل (ا4939ا )قالي اسالمیمااوا ساپاه پاسداران اف

 مااو سپاها هایو پژوهش

 ،چاپ اول، تهران:  ،مشاااترک کنترل و فرمافدهی کارکردی تدهیر ا(4913) )مترج ( اهیژن مرادی

 دفاعیا فوآوری هایهسته حوزه ا دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه

 تهران: شناسی جنگآینده  (ا4931ا )فرهادی، علی و دقیق، امیر هوشانگا خادم ،افمایرزاده، عزیز ،

 ااجامرکز افتشارات راه ردی فه

 موسسه امور دفاعی وزارت پرو ه تحقیقاتی، ، طرح هوریزان (ا4931ا )یاری، مهدیاهلل و ایاوری، علی

 دفاع .اااایرانا

 پرو ه تحقیقاتی،  ،ایرانااا. ارتش هوایی یفیرو سازمان سازیههینه ا(4919) امحمد صادق فیا،یوسف

 ااجافه راه ردی های فظری و متال اتپژوهش دفتر

 


