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چکیده
روند رو به رشد فناوری و گستره حوزههای تهدید از یکسو و نظریههههای ففهاعو و اینیهز از سهوی
فیگر این یهم را تأکید یوبخشد که با توجه به وجوف تهدیدات و وقوع جنگهای نسل جدیهد ،زز اسهز
همواره با پایش تهدیدات آیافگو ففاعو را ارتقاء بخشید .حمالت بهر آسهای ههوایو بها اسهتهافه از انهواع
تجهیزات و سالحهای یدرن یوج اول حمالت را به خوف اختصاص فافه که فر این ییان سایانههای پدافنهد
هوایو فر خط یقد فرگیری و اولویز اول فر یباحث ففاعو قلمداف یوگرفند .لهاا تهدیهد شناسهو ززیهه
کسب آیافگو ففاعو و پرفاختن به تهدیدات هر حوزه یوتواند توان یقابله را قوت بخشد.
هدف اصلو پژوهش ارائه یدل تهدیدهای هوافضایو بها رویکهرف آینهدهپژوههو بهه رو

تحلیهل آییختهه

یو باشد .جهز احصاء ابعاف و یؤلهههههای یهدل پیشهنهافی از جایعهه آیهاری شهایل  11نههر از خبرگهان و
صاحب نظران حوزه پدافند هوایو آجا استهافه گرفید .بهینظور بررسو یدل پیشنهافی از جایعه آیاری شهایل
کارکنان واجد شرایط نپاجا ،پژوهشگران پدافند هوافضایو فر یراکز یطالعاتو آجا (تعداف  221نههر) بهه رو
نمونهگیری تصاففو استهافه شد .ابزار گرفآوری فافهها ،یصاحبه ،تکنیک فلههو و پرسهشنایهه بهوفه و بهرای
تجزیهوتحلیل فافهها از نر افزار تحلیل آیاری  SPSSو یهدل یعهافزت سهاختاری  AMOSاسهتهافه گرفیهد.
یافتهها نشان یو فهد که تهدیدها بر نوع اقدایات و نوع اقدا تاکتیکو بر عملکرف تأثیر بسهزایو فارف و نتهای
یبین این اسز که یدل از براز

خوبو برخورفار و بیشترین ضریب تأثیر یربوط به اقدایات پدافند عایل بهر

عملکرف به یقدار  9.38فرصد بوفه و یجموع اقدایات پدافند عایل و غیرعایهل  9831فرصهد از تیییهرات فر
عملکرف را نشان یوفهند.
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مقدمه
فر سوره یبارکه انهال فر یورف کسب آیافگو ففاعو تا سر حدّ توان ،پیش از رویارویو بها تجهاوز و
تهاجم از سوی فشمنان آیده« :وَ أَعِدُّواْ لَهُم یَّا اسْتَطَعْتُم یِّن قُوَّةٍ وَ یِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُهونَ بِههِ عَهدْوَّ
اللّهِ وَ عَدُوَّکمْ وَ آخَرِینَ یِن فُونِهِمْ زَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ» و فر برابر آنها آنچه توانسهتید از نیهرو
(انسانو ،سهالحههای روز و هزینههی نبهرف) و اسهبان بسهته و آیهافهشهده (وسهایط نقلیهه یناسهب)
آیافهسازید که بدینوسیله فشمن خدا و فشمن خوف و فشمنان فیگری غیر آنها کهه شهما آنهها را
نموشناسید ،خداوند آنها را یوشناسد ،بترسانید 1.فر سند چشمانداز  1010نیز فر یوضوع اینیهز
کشور آیده؛ ج .ا .ایران کشوری این ،یستقل ،یقتدر با سایان ففاعو یبتنو بر بازفارندگو همهجانبهه
و پیوستگو یرف و حکویز که برای فستیابو به این هدف ،زز اسز برنایهریزیها فر حوزهههای
گوناگون ففاعو ،با فقز نظر و واقعنگری یورفتوجه جدی قرار گیرند.
از یهمترین اهداف یطالعات و پژوهش های علمو فر حوزه اینیز و ففاع ،فسهتیابو بهه سهطحو از
فانش اسز که بهواسطه آن به ییزان قابل قبولو آیندههای یرجح را از بین انبهوه آینهدهههای یمکهن
پیشبینو و برای چالشهای بیانشده راهحلهای یناسبو پیشنهاف نمایهد .قهدرت نظهایو کهه بتوانهد
یقدورات و ایکانات خوف را با تهدیدات احتمالو آینده یتناسب نموفه و فرعینحال قابلیزیحهوری
را فر ابعاف و یؤلهههای قدرت نهافینه کند ،یو توانهد ضهاین حهه و بقهای اینیهز فر ایهن جههان
پرآشوب باشد .نیروهای یسلح نیاز فارند یطابق یک الگوی علمو ،تئوریهای یختله

یربهوط بهه

آینده را تجزیهوتحلیل و ضمن ارزیابو آنها قافر به تعیین خطیشو صحیح باشند و آیندهی سازیان
خویش را بر استدزلهای یحکم علمو و انگارههای یناسب بنیانگااری نمایند.
فر بیسز و یکم یهریاه سال جاری نیز فر خالل یراسم تحلیه

و فانهشآیهوختگو فانشهگاهههای

افسری نیروهای یسلح ،فریاندهو یعظم کل قوا (یدظلهالعالو) رصد و پایش رونهد تحهول تهدیهدات و
آیافگو یقابله را یورف تأکید قرارفافند و یطالعه و بررسو فر این زیینهه را از بخهشههای پژوهشهو
یطالبه نموفند؛ بنابراین بررسو تهدیدات فرا روی یک نیرو (پدافند هوایو) فر حهوزهههای یختله
بهعنوان گا اول جهز یرتهع نموفن چالشها بهنوعو آیندهنگری و آیندهپژوهو فر یهک حهوزه یها
حوزههای یختل

یوتواند باشد .اجتنابناپایر بوفن وقوع جنگها فر طهول تهاریب بشهری ،وقهوع

 1سوره مبارکه انفال /آیه 06
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جنگهای پیرایون یرزهای کشوریان فر چند سال اخیر و اهداف راهبرفی ایریکا فر قبال جمهوری
اسالیو ،وجوف تهدیدات بالقوه و بالهعل کانون های بحهران فر پیرایهون کشهور ،ایهن پیها را بهه یها
یوفهد”،فر عین اینکه نباید یرعوب تهدیدهای فشمن گرفید؛ باید با اقدایات و تدابیر یؤثر ففاعو،
خوف را آیافه یقابله با تهدیدات بالقوه و بالهعل فشمن نموف” و بخش بسیار یهم این آیافگو ،اتخها
راهبرفهای عایل و غیرعایل فر جهز خنثوسازی و تقلیل خسارات حمهالت احتمهالو ههوایو بهه
یراکز حساس و حیاتو کشور و باز برفن آستانه یقاویز یلو اسز( .جعهرزافه)111 :1.80 ،
فر سند  1010کشور یکو از فغدغههای اصلو یسئلهی تأیین اینیز یلو اسز و برای فسهتیابو بهه
این هدف باید برنایهریزیها فر حوزههای ففاعو ،با فقز نظر و واقعنگری یورفتوجه جهدی قهرار
گیرند که یکو از یهمترین آنها ،اقدا فر حوزههای پیشگیرانه و جلوگیری از آسیبهای فل کننهده
که عمویاً فر یوج اول حملهها به یراکز حساس و حیاتو خصوصاً یراکز ففاعو یوباشد .با فر نظهر
گرفتن این یهم که فر جنگهای آینده ،اخالل فر فعالیزهای یراکز حساس و حیهاتو یاننهد یراکهز
فریاندهو و کنترل ،حساسهها و سایانههای کش

و سایانههای سالح و انهدا آنها و فر یککهال

سرکوب پدافند هوایو 1با انجا اقدایات نر کشنده 2و سخز کشنده .فر فستور کهار فشهمن قهرار
فارف ،لاا اتخا تدابیر زز فر جهز یقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارت ناشو از آنهها تها
آنجا یهم اسز که حه اینیز یلو و اقتصافی و شکسزناپایری فر جنهگ ،بهه نحهو چشهمگیری
وابسته به برنایهریزی و سایاندهو همهجانبه فر این حوزه بوفه و باید ففاع غیرعایهل و غیرعایهل را
یتناسب با تهدیدهای روز و فر راستای کاهش آسیبپایریها و تولیهد بازفارنهدگو و پایدارسهازی
سیستمها تعری

نموف( .یحمدی و همکاران ).. :1.80 ،فر راهبرف (اسهتراتژی) جنهگههای اخیهر

بهعنوان اولین یرحله شروع حمالت هوایو ،عملیات سرکوب پدافنهد ههوایو فر گها اول صهورت
یوگیرف تا فرنتیجه بتوان به برتری هوایو 0و فر فرجه بازتر سیافت هوایو 8فسزیافته و بها فهراهم
نموفن شرایط آزافی عمل سایانههای تهاجمو و پرنده باسرنشین و بهدون سرنشهین انجها یراحهل
بعدی جنگ تسهیل گرفف( .ستاری )8 :1.1. ،فر این پژوهش بر آنیم تا با توجه ویهژه بهه تیییهرات
سریع فناوریهای تسلیحاتو و ارتقای توانمندیهای فشمن ،با بررسهو تهدیهدات آینهده فر حهوزه
1

SEAD: Suppression of Enemy Air Defence
Soft kill
3 Hard kill
4 AS: air superiority
5 Air Supremacy
2
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سایانه های پدافند هوایو ،به ارائه یدلو فربرگیرنده تهدیدات آینده و اقهدایات یقابلههای و پیایهدها
بپرفازیم .ایید آنکه بتوان فر راستای افزایش قابلیز یقابله و پایداری سهایانهههای یهاکور فر یسهیر
کسب آیافگو انجا یأیوریز پدافند هوایو جهز آینده گا های یؤثری برفاشته شوف.
هدف این پژوهش ارائه یدل تهدیدات پدافند هوافضایو با رویکهرف آینهدهپژوههو و سهؤال اصهلو
پژوهشعبارت اسز از :یدل تهدیدات پدافند هوافضایو با رویکرف آیندهپژوهو چگونه اسز؟
سؤازت فرعو نیز عبارتاند از
 -1ابعاف و یؤلهههای تهدیدات پدافند هوافضایو با رویکرف آیندهپژوهو کدا اند؟
 -2روابط و شدت بین یتییرهای یدل چگونه یوباشد؟
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

علو نژاف و همکاران ( )1.88فر پژوهشو با عنوان تحلیلهو بهر تهدیهدات هوافضهایو علیهه یراکهز
حیاتو و حساس فر افق  ،1010به کمک یصاحبه و بهه رو

تحلیهل کیههو بهه احصهاء تهدیهدات

هوافضایو یتصور شایل هواپیماهای فور ایستا ،یوشک های کروز نسل جدید ،پرنده های رافار گریز
(جنگنده ،بمب افکهن ،شناسهایو) ،پهپافههای شناسهایو و جمهع آوری اطالعهات ،پهپافههای جنهگ
الکترونیک ،جنگنده های نسل جدید ،پهپافهای رزیو ،هواپیماهای جنگ الکترونیهک ،یهاهواره هها و
سنجندههای فضاپایه ،یوشکهای بالستیک ،تهدیدات سهایبر الکترونیهک ،هواپیماههای فریانهدهو و
کنترل پرفاخته که نتیجتاً تهدیدات هوافضایو فر طیه

هواپیماهها (باسرنشهین و بهدون سرنشهین)،

انواع یوشکها ،حسگرهای فضاپایه و تهدیدات سایبر الکترونیک قرار یوگیرند.
خاف فقیق و همکاران ( )1.89فر یقاله ای الگوی فریاندهو و کنترل ههوایو فر جنهگ ههای آینهده
باهدف تبیین الگو ،به تبیین ابعاف و یؤلهه های الگوی فریاندهو و کنترل هوایو فر جنگ ههای آینهده
پرفاخته چهار بعد فریاندهو و کنترل ،یراقبز ،رایانه و ارتباطات ،اطالعات شناسایو و الکترونیکهو
به همراه  .1زیر یؤلهه ،به این نتیجه رسیده که سایانه ههای فریانهدهو و کنتهرل فر تمهایو سهطوح
جنگ ها با ویژگو های اطمینان پایری بیشتر– پاسخگویو سریع تر؛ انعطاف پایری یناسب -پشهتیبانو
آسان تر؛ تعایل پایری -هزینه کمتر؛ گرایش به یأیوریز -گرایش به کاربر ،یوجب ایجاف شبکه ههای
یختل

(یتمرکز و غیریتمرکز) فر نیروهای یسلح گرفیده تا یهدیریز و فریانهدهو هماهنهگ را فر

زیان صلح و جنگ ،یقدور سازف .این سایانهها با بهرهگیری از قابلیزهها و ایکانهات یوجهوف سهعو
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فارف تا فر ایجاف هماهنگو ،همکاری و یشارکز فر انجا فعالیز های آفنهدی و پدافنهدی نیروههای
یسلح ،نقش یؤثر و تعیهین کننهده فاشهته باشهد .طالبیهان ( )1.89فر تحقیقهو بها عنهوان تهدیهدات
سایانه های رافاری و اقدایات پدافند غیرعایهل فر جنهگ ههای آینهده بهه رو
سایانه های کش

آییختهه ،تهدیهدات

رافاری را یشتمل بر انواع یوشهک هها و بمهب هها باقهدرت تخریهب ،بمهب ههای

الکتروییناطیس ،انواع یوشکهای تاکتیکو هوا بهه سهطح ،بهینقهارهای ،بالسهتیک تهاکتیکو ،کهروز،
هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین ،سایانه جهانو یراقبز و شناسایو یبتنهو بهر یهاهواره هها و
جنگ الکترونیک یافته و به این نتیجه رسیده که به کارگیری رو های نوینو از  10اصهل از اصهول
پدافند غیرعایل (استتار و نایرئو سازی؛ اختهاء با استهافه از عوارض طبیعو؛ فریب و ابتکهار عمهل؛
پوشش فر همه زیینه ها؛ کوچک سازی؛ کور کهرفن سهایانه ههای اطالعهاتو؛ انتخهاب یقیهاس بهینهه
پراکندگو؛ یقاو سازی ،استحکایات و ایمنو؛ یکان یابو استقرار سایانه ها؛ یهدیریز بحهران ففهاعو؛
پراکندگو فر توزیع ایستگاه های رافاری؛ انتخاب عرصه های ایمن؛ یوازی سازی سایانه ها و حهاظز
اطالعات) فر راستای ارتقاء یصونیز این سایانهها فر یقابله با این تهدیدات ،کاربرف اساسو فارند.
یحمدی و همکاران ( )1.81فر پژوهشو با عنوان بررسو چالش های ففاع هوایو و تأثیر آن بر ففاع
همهجانبه فر جنگ های آینده ،بهه رو

توصهیهو و تحلیهل سلسهله یراتبهو بهه بررسهو و احصهاء

چالشهای حوزههای؛ کش  ،سیستم سالح و فریاندهو و کنترل و تأثیر آنها بهر ففهاع همههجانبهه
پرفاخته اند .نتای پژوهش رزیخواه و همکاران ( )1.91فر خصوص تهدیهدات یراکهز فریانهدهو و
کنترل فر جنگ های آینده یؤید آن اسز که پیشرفز فناوری (تکنولوژی) نظایو فر ابعاف یختله

و

به ویژه فرزیینه سایانههای فریاندهو و کنتهرل و عهد توانمنهدی برخهو کشهورها فر ایهن رقابهز
سنگین ،آن ها را به فکر چاره ای فیگر وا فاشته تا از طریق نهو به شهبکه ههای ارتبهاطو ،کشهورهای
فارای فناوری پیشرفته را فر به کارگیری فناوری های پیچیده نظایو و غیرنظایو فچار یشهکل کننهد.
جنگ سایبری فر سایانه های ارتباطو باعث خواهد شد تا شبکه بر  ،شبکه کنترل ترافیهک ههوایو،
شبکه بانکو و یالو ،شبکه یخابرات و شبکه های رافیوتلویزیون ،یاهواره و اینترنز فشهمن بهه طهور
کایل فل شده و او را فرگیر ازهمگسیختگو فر جایعه ،تظاهرات خیابانو و بحهران سیاسهو کنهد و
فر صورت کاربرف یخابرات تجاری ،سایانه های فریاندهو و کنترل نیز فچار آسهیب جهدی خواههد
شد.
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1.1

 -مفهوم شناسی:

پدافند هوایی :بهکارگیری یستقیم جنگافزار ،بهینظور خنثو یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایو،
زیینو ،فریایو ،نهو ی و خرابکارانه بر روی اهداف یورفنظر که یأیوریز پدافند هوایو چهار
یرحله؛ کش  ،شناسایو ،رهگیری ،فرگیری و انهدا اهداف پرنده یوباشد.
جنگ آینده :هرگونه فرگیری یا بحران با یحوریز فنهاوری و کهارایو و یبتنهو بهر رویکهرف توانمنهد
یحوری و طی

گسترفهای از قابلیزها و توانمندیههای فشهمن کهه احتمهازً فر آینهده بهه کشهور

جمهوری اسالیو ایران تحمیل خواهد شد .جنگ آینده بر اساس هدف ،بهه جنهگ عایدانهه و غیهر
عایدانه؛ بریبنای یقیاسهای جیرافیایو ،به جنگهای یحلهو ،ینطقههای ،فهرا ینطقههای ،جههانو؛ بها
توجه به انضباط و تاکتیک ،به جنگهای یهنظم ،کالسهیک و نهاینظم (چریکهو)؛ بهر اسهاس سهطح
جیرافیایو ،به جنگهای فریایو :هوایو و زیینو؛ بر اساس قلمرو به جنگههای فاخلهو و خهارجو
تقسیم یوشوند( .طلوعو).99 :1.88 ،
تهدیدات :فرهنگ آکسهورف تهدید را ایکان به وحشز انداختن ،ترساندن یا ایجاف فاجعهه بهرای یهک
فرف یا جایعه و آسیب زفن به کسو یا چیزی و نتای ناخوشایند به بار آورفن یوفانهد( .جعههرزافه،
 )11 :1.80تهدید فر برابر اینیز قرار یوگیرف ،به عبارتو تهدید ،اینیز را به چالش کشهیده و آن را
نهو یوکند .فرواقع اینیز تابع نوع ،ییزان و شدت تهدید قرار فارف( .حاف نیا)1.. :1.98 ،
منابع بالقوه تهدید علیه کشور جمهوری اسالمی ایران :یهمترین تهدیدات بالقوه علیه کشور بر اساس چهار
یعیار؛ برخورفاری از سوابق خصویزآییز و بلندیدت یا تهدید اینیهز یلهو ایهران ،برخهورفاری از
تقابلهای ایهدئولوژیکو بها ایهران ،ههمپیمهانو نزفیهک بها فشهمنان ایهران ،همسهایگو جیرافیهایو؛
ایازتیتحده آیریکا که فر یقطع کنونو ایران را از فشمنان فرجه اول خوف یعرفو نموفه و نیروهای
نظایو این کشور با استقرار فر کشورهای همسایه ایران را ازنظر راهبرفی یحاصره و با برخهورفاری
از فناوری برتر و فسترسو به اطالعات یاهوارهای فقیق ،توانایو اجرای عملیات جنگو علیه ایران را
فارف .عربستان و شیبنشینهای جنوب خلی فارس احتمال اقدا برای اشیال نظهایو جزایهر ایرانهو
بهصورت حمالت هوایو ،فریایو و یوشکو به یناطق حساس این جزایر و سپس اشیال سریع آنها
را فارف .کشورهای روسیه ،ترکمنستان ،آ ربایجان ،ارینسهتان ،ترکیهه ،پاکسهتان بهه فلیهل یالحظهات
یرزی ،اقتصافی و ینافع یشترک فر حال حاضر تهدید نظایو به شمار نموروند .کشورهای عرا و
افیانستان به فلیل ضع

بنیه نظایو و یشکالت فاخلو خصوصاً فرگیریهای فاخلهو بها القاعهده و
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فاعش ،فر حال حاضر تهدید نظایو نبوفه و تنها استهافه از آنها بهعنوان گهارگاه یحتمهل اسهز و
گزینه یهم فر حمله نظایو احتمالو به ایران رژیم صهیونیستو یحسهوب یهوشهوف( .نجههو:1.82 ،
)11
تهدیدات متصور پدافند هوایی کشور

با عنایز به چهار یرحله یأیوریز پدافند هوایو که شهایل؛ عملیهات کشه  ،شناسهایو ،رهگیهری،
فرگیری و انهدا یوباشد ،عملکرف سایانههای یرتبط و اقدا کننده ینطبق بر این یراحل و همچنهین
تهدیدات یربوط به آنها فرواقع تهدیدات سایانههای پدافند هوایو بوفه و فرواقع یحور بحث ایهن
تحقیق اسز .سایانههای عمده شایل سایانههای کش

(رافارها ،شنوف الکترونیکو ،فیدهبانو) ،انواع

سایانههای سالح و عملکننده (سایانههای یوشکو و توپخانهای ،ارتهاع کم ،یتوسهط و بهاز و ضهد
یوشکو) ،سایانهها و یراکز فریاندهو و کنترل یوگرفف که فر افایه بهه شهاخ

هها و ویژگهوههای

هریک از حیث عملکرف و تهدیدات یربوطه پرفاختهشده و همچنین اقدایات عایهل و غیرعایهل فر
خصوص این تهدیدات نیز از ینابع یختله

جمهعآوری فافههها شهایل یطالعهه اسهناف و یهدارک و

یصاحبه با صاحبنظران این حوزه احصاء یوگرفند.
تهدیدهای هوایی

تهدید هوایو از ینظر یکانو و حیطه اثرگااری به سه نوع نقطهای ،ینطقهای و سراسری تقسیمبندی
یوشوف که فر این صورت شبکه پدافند هوایو نیز بر همین اساس یوتواند یأیوریزههای یقابلهه را
فر این سطوح انجا فهد و یک یا چندین سایانه را با تهدیدهای ههوایو فرگیهر نمایهد (آیهیننایهه
عملیات پدافند هوایو )1.8. ،برخورف بین سهایانه ههای پدافنهدی و یههاجم غالبهاً فر یهک یحهیط
تاکتیکو صورت یوگیرف که یشخصات این یحیط بر هر فو سایانه تأثیرگاار اسز .از ینظر قهدرت
هوایو ،عملیات هوایو شایل یأیوریزهایو اسز که با استهافه از هواپیماها و پهپافها ،یوشهکههای
کروز ،بالستیک و هوا به سطح انجا یوشوف .سهایانهههای یههاجم یأیوریهز خهوف را بها عملیهات
خصمانه برای نابوفی ینابع باارز

به یرحله اجرا یوگاارف .فر این وضعیز پدافند هوایو سعو فر

نابوفی یهاجم و یا ینصرف کرفن آن از حمله به یراکز یههم تحهز پوشهش فارف و بهتهرین حالهز
انهدا فشمن یو باشد ایا به فلیل وجوف شکاف فناوری بین تسهلیحات آفنهدی و پدافنهدی یوجهوف
همیشه این کار ایکانپایر نیسز هرچنهد بازفارنهدگو فشهمن از حملهه یها ایجهاف اخهالل فررونهد
عملیات آن خوف از اهداف پدافند هوایو اسز .فریجموع تهدید علیهه یراکهز حیهاتو و حسهاس و
سایانههای پدافند هوایو را یوتوان به سه صورت بیان کرف (آییننایه عملیات پدافند هوایو)1.8. ،
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الف) تهدید غیرمستقیم :فر این حالز یهاجم تمایو تال

خوف را صرف انهدا ینابع باارز

سهطحو

یونماید که فر این صورت رابطهای پیچیده بین نیهروی پدافنهد ههوایو و عملیهات ههوایو فشهمن
برقرار اسز و ییزان انهدا ینابع باارز

تحز پوشش پدافند هوایو وابستگو یستقیم به ییزان ففاع

هوایو فارف .فر این حالز فرگیری بین سایانههای پدافند هوایو بها یههاجم بنها بهر ضهرورت و بهر
اساس وظیهه و یأیوریز اتو که همانا حه یراکز و نیروهای تحز پوشش پدافند ههوایو اسهز،
رخ یوفهد .تاکتیک یهاجم فر انجها حملهه ههوایو و بههکهارگیری ههر نهوع سهالح و ابهزار و یها
بهرهگیری از فناوریهای نوین یانند ویژگو پنهانکاری و رافار گریزی بهنوعو تهدیدات پیش روی
پدافند هوایو را رغم یوزند.
ب) تهدید مستقیم :فر این وضعیز فشمن یأیوریز اختصاصو برای سرکوب پدافنهد ههوایو فارف کهه
بر اساس آن طرح ویژهای را به یرحله اجرا یوگاارف که یمکهن اسهز فارای یهأیوریتو بههینظهور
کاهش کارایو و یا انهدا پدافند هوایو فر یک نقطه و یا یک ک ینطقه و حتو سراسهری باشهد .فر
این وضعیز تمایو تاکتیکها ،شیوهها و فناوریهایو که یهاجم بکار یوگیرف ،تهدید پدافند ههوایو
از نوع یستقیم یحسوب یوشوف و این چالش جدی برای تصمیمگیرندگان پدافند هوایو اسز.
پ) تهدید ترکیبی :فر این حالز یهاجم یأیوریزههای خهوف را بهین اههداف بهاارز

و فرگیهری بها

سایانههای پدافند هوایو تقسیم یونماید و حتو یمکهن اسهز یهوج اول حمهالت ههوایو خهوف را
یتوجه عملیات سرکوب پدافند هوایو نماید کهه فر صهورت یوفقیهز ،یههاجم قهافر خواههد بهوف
حمالت بعدی خوف را ،بدون یزاحمز پدافند هوایو صرفاً یتوجه ینابع باارز
ویژگوهای جنگ آینده شایل؛ گستر

زیینو بنماید.

ییدان نبرف ،فر هم تنیدگو سیاسزها و راهبرفهاى ففاعو و

نظایو ،عد قطعه بهوفن زیهان و یوقعیهز ییهدان نبهرف ،اجتنهابناپهایری یداخلههی قهدرتهها،
ینحصربهفرف بوفن جنگ آینده ،تهاوت فر رو هاى جنگ آینده ،نایتقارن بوفن جنهگههاى آینهده،
اهمیز یافتن فریانده و کنترل فر جنگ آینده ،سرعز عمل ،تحرک ،چازکو و هوشمندی ،عمیق،
سریع ،کوتاه و بر آسا بوفن ،پیوستگو ،استمرار و غیر تناوبو بوفن ،ائتالفو و باصرفه بهوفن ،نقهش
بههارز جنههگ روانههو ،فریههب و رسههانهههها ،انطبهها سههطوح راهبههرفی ،عملیههاتو و تههاکتیکو جنههگ،
آسیبپایری سیستمهای الکترونیکو ،چندینظورگو و فور ایستایو یوباشد( .نوروزانو).2 :1.80 ،
تهدیدهای سامانههای دفاع هوایی در جنگهای آینده

همانطور که فر جدول  2یالحظه یوگرفف ،چالشو که سایانههای پدافند هوایو با آن یواجه هستند
(نشئزگرفته از تهدیدها و فرصزها) ،با یسائلو که سایانههای پیشین با آن یواجه یوشهدند کهایالً
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یتهاوت اسز .سایانههای پیشین جهز ففاع فر یقابل حملههای یتعارف کشورها طراحو یوشدند.
انتظار یورفز که چنین حملههایو توسط انواع پرندهها و پس از اعهال هشهدار راهبهرفی ،اعمهال
قدرت و گستر

سایانهها ،علیه اهداف حیاتو ،حساس و یهم انجا شوف .پدافند هوایو آتهو بایهد

بدون بهرهیندی از هشدار راهبرفی اقدا نماید .سایانههای پیشین با اطمینان خاطر فرض یوکرفنهد
تهدیدات ،از یحیط هوا فضایو خارجو سرچشمه یوگیرند .سایانههای آتو باید با تهدیداتو کهه فر
یحیط هوافضای بینالمللو ،خارجو یا فاخلو سرچشمه یوگیرند یقابله نمایند .ایجاف تهدیهدات فر
فاخل یحیط هوافضای خوفی باعث کاهش زیان واکنش از چند فه ثانیه تا یهک فقیقهه یهوشهوف و
ییزان پوشش ففاعو برای کش

تهدیدات یتناسب با طرحهای پدافند پیرایونو را بهشدت افهزایش

یوفهد )Evans, R.C, 2003: 1-3( .تهدیدات یتصور پدافند هوایو فر سه حوزه کش  ،فریانهدهو و
کنترل و سیستم سالح به شرح یل بررسو یوگرفند:
تهدیدات مربوط به حوزه کشف

کش  ،اولین یرحله اجرای یأیوریز پدافند هوایو و اولین گا یقابله با تهدیدات هوایو نیز کشه
و شناسایو آنها توسط سایانههای رافاری یوباشد بنابراین زز اسز به تهدیهدههای یهرتبط بها آن
پرفاخته تا با نگر

و فید وسیعتری به بررسو قابلیزها و چالشهای سایانههای یوجهوف پرفاختهه
شایل؛ تهدیدات یربوط بهه بخهش هوانهورفی غیرنظهایو بها

شوف .تهدیدات یربوط به حوزه کش

یشخصات؛ تهدیدات یخهیانه 1فر ترافیک هوایو پرحجم و زیان پاسخگویو (واکهنش) فهو العهافه
کم ،پهپافهای با یداویز پروازی زیاف2؛ پرندههای پنهانکهار و یخههو از رافار بها  RCSکهم ،ارتههاع
پائین ،برف طوزنو همراه با اعزا حداقل تجهیزات -حداقل هزینه ،یوشکهای کهروز و پرنهدهههای
پنهانکار و یخهو با  RCSکم و فر ارتهاع پائین با اعزا حداقل تجهیزات ،یوشکههای بالسهتیک بها
سرعز و ارتهاع پروازی باز RCS ،کهم ،یشهکالت ففهاع فر سهه فهاز پهروازی و تجهیهزات نظهایو
یتعارف فارای حجم و سرعز حمله باز فر حمله علیه پدافند هوایو  SEAD.یوگرفند( .یحمهدی و
همکاران)1.1 -101 ،1.99 ،

 1طبق تعری  ،تهدیدات یخهو قابلکش

هستند ولهو ازآنجاکهه بهه شهکل هواپیماههای غیرنظهایو عهافی ظهاهر

یوشوند (بهعنوان تهدید) بهسختو قابلتشخی

و شناسایو هستند.

2

Long endurance UAVs
3 Suppression of Enemy Air Defense
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1.8

تهدیدهای سامانههای فرماندهی و کنترل دفاع هوایی در جنگهای آینده

تهدیدهای سایانههای فریاندهو و کنترل به لحاظ یاهیز از نهوع سهخز و نهر خواهنهد بهوف کهه
شایل؛ یختل کرفن شبکههای ارتباطو از سوی فشمن ،سایانه فریاندهو و کنترل فراگیهر و گسهترفه
فشمن یجهز به انواع تجهیهزات رصهد و شناسهایو و فرگیهری زیهین پایهه ،ههوا پایهه و فضهاپایه،
توانمندی ایکانات سایبر الکترونیک فشمن فر ایجاف اخالل و نابوفی شبکه فریاندهو و کنتهرل ،فر
اختیار فاشتن فناوریها و زیرساخزههای راهبهرفی از قبیهل یهاهوارهههای شناسهایو و جاسوسهو،
سایانههای ناوبری جهانو ،شبکه اطالعرسانو جهانو فشمن فرا ینطقهای ،تحهریمههای اعمهالشهده
علیه توان ففاعو کشور ،هواپیماهای رافار گریز یا پنهانکار (بمبافکنهای راهبرفی و جنگندهههای
تاکتیکو) تأثیر شدید تهدیدات سایبری ،الکترونیکو ،شبکهها و سایانهههای فریانهدهو و کنتهرل فر
آینده ،کثرت اشیاء پرنده و حضور فشمن فر قالب گروههای یعهارض فر سهرزیین خهوفی ،نهااین
شدن هر چه بیشتر فضای ارتباطو ،توسعه حسگرهای رایانهای فر ابعهاف نظهایو ،انهرژی یسهتقیم و
سالحهای الکتروییناطیس ،تهدیدات آینده فریاندهو و کنتهرل فر حهوزه ففهاع هوافضهایو فر سهه
حوزه :سخزافزار (سخز) ،نر افزار (نر ) ،یدیریتو یا نیروی انسانو ،تهدیدات سخز یربهوط بهه
یوشکها و بمبها ،انواع هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین و یوشکههای بالسهتیک و کهروز
علیه یراکز فریاندهو و کنترل ،تهدیدات نر شایل انواع و اقسا برنایهها و نر افزارها و یا پیا ههای
جنگ و عملیات روانو یوشوف( .بختیاری)21: 1.88 ،
تهدیدهای سامانههای سالح دفاع هوایی در جنگهای آینده

توانایو سایانههای آفندی نوین جهز اعمال حجم بازی آتش و گونههای یتنوع سر جنگو ،توانایو
جابجایو باز و زیان کوتاه فعالیز راکز یوتور آنها باعهث یهوشهوف تها زیهان اعهال خطهر بهرای
نیروهای فرصحنه و سالحهای ففاع هوایو با یشکل و تأخیر یواجهه شهوند .فر آینهده ،کشهورهای
فارنده این سیستمها فسز به توسعه سر جنگو یافونقریز غیرفعال و نوع  RF1بها ایهن سیسهتمهها
یوزنند تا کاربرف آنها را فر برابر سیستمهای زرهو ،شهبکهههای فریانهدهو و کنتهرل و رافارههای
صحنه نبرف افزایش فهند .کاربرف روزافزون یواف یرکب فر سازه باعث ساختهشدن بدنههایو سهبک-
تر و قویتر گرفیده اسز ،همچنین فناوریهای کاهش رؤیز پایری باعث شهده تها سهطح یقطهع
رافاری انواع تهدیدات هوایو کاهش یابد .بهکارگیری سیستمهای هدایز  TERCOM0،INS. ،GPS2و
1

Readio Frequency
Globall Positioning system
3 Inertial Navigation System
4 Terrain Contour Map Matching
2
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1.1

 DSMACباعث شده تا فقز کلهو بههفسهزآیهده از ایهن رو هها و همچنهین یسهیرهای پهروازی
برنایهریزیشده غیرقابلپیشبینو توسط یدافع ،شرایط یناسبو را برای غافلگیری و نهو به یحدوفه
هدف ایکانپایر سهازند( .ینطقهو )19-2. :1.81 ،اولهین زیهه ففهاعو فر قلمهرو ههوایو خهوفی
هواپیماهای رهگیر گشز رزیو هوایو 1هستند .هرچند باوجوف سایانههای یوشکو برف و ارتهاع باز
برف فرگیری آنها بیش از هواپیماهای یاکور یوباشد .ایروزه با توجه به تهدیدات یتصهور یشهتمل
بر انواع یوشک های بالستیک و کروز و پرندههای باسرنشین و بدون سرنشین زیه اصلو فر پدافنهد
هوایو شایل یوشکهای سطح به هوای کوتاه برف ارتهاع کم ،ارتهاع یتوسط و ارتهاع بهاز و فوربهرف
نقشو پیشرو فر یقابله با تهدیدات این حوزه بر عهدهفارند( .ینطقو )12-18 :1.81 ،تهدیدات ایهن
بخش از پدافنهد ههوایو نیهز عهالوه بهر تهدیهدات سهخز کرشهده ،تهدیهدات نهر یاننهد حملهه
الکترونیکو ،2حمهالت سهایبری و حمهالت شهبکه یحهور ،کشه

و یوقعیهزیهابو توسهط انهواع

حساسههای فشمن یوگرفف .از ینظر سایبری هر سیستم فریاندهو و کنتهرل یبتنهو بهر یؤلهههههای
اطالعات ،ارتباطات ،یحاسبات و کنترل اسز کهه هرکهدا فچهار اشهکال شهوند عملکهرف سیسهتم
فریاندهو و کنترل یختل یوگرفف .بریبنای اختالل فر هر یک از ارکان چهارگانه فریاندهو و کنتهرل
ایجاف ،نوع تهدید یتهاوت خواهد بوف .کلیات تهدیدات از طریق حاف ،توق  ،تحری  ،ایجاف تأخیر
فر اجرا یا جابجایو اولویز فر فراینهدها و فهرایین هرکهدا از ارکهان چهارگانهه حاصهل یهوشهوف.
(شکوهیان راف )1.81 ،رکن اطالعات فر فریاندهو و کنترل ،ینشأ صدور فریان بوفه و ارافهای اسز
برای انجا اقدایات یشخ
تحری

لاا یهمترین تهدید علیه آن ایکان حاف اطالعات ،توقه

اطالعهات،

اطالعات ،ایجاف تأخیر فر صدور اطالعات و جابجایو اولویز اطالعات اسز .اگر جریهان

اطالعات یتوق

شوف سیستم از اقدایات یقتضو یطلع اسز ایا آنها را اجرا نموکند .به لحاظ فنهو
فریان.

گهته یوشوف .فر تحری فستورات که سهمگینترین نوع تهدید علیه رکن
به این ایر انقطاع
اطالعات اسز ،اقدایات و واکنشهای سیستم فریاندهو و کنتهرل بهه علهز تحریه اطالعهات و
فرایین سیستم ،تیییر یویابد .برای یثال یمکن اسز اطالعات یک سیستم رافار چنین تحری
که فر صورت کش

شهوف

و شناسایو هواپیماهای خوفی ،به سمز آنهها شهلیک کنهد و فر یقابهل اگهر

هواپیمای غیرخوفی را شناسایو نموف ،به اپراتور سیستم اعال هشدار نکند .رکن ارتباطات فر اصل
یوظ به انتقال صحیح و یجاز اطالعات فر زیر بخشهای فریاندهو و کنترل اسز .برای ارتباطات
نیز تهدیدات حاف ،توق  ،تحری  ،ایجاف تأخیر فر اجرا و جابجهایو اولویهز یطهرح اسهز .ههر
تهدید علیه یک سیستم فریاندهو و کنترل باید با فسترسو به رکن ارتباطات ،عملیات خوف را آغهاز
1

CAP: combat air patrol
EA; electronic attack
3 Command Interrupt
2
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1.1

نماید فر غیر این صورت ایکان تحقق آن وجوف ندارف .تمایو یدلهای حمالت سایبری شایل جنگ
الکترونیک ،جنگ شبکهای و  ...با استهافه از فرگاه و گارگاه ارتباطو بر قربانو اثر یوگاارنهد ،لهاا
اکثر توان پدافندی فر برابر تهدیدات فر تمایو سیستمهای فریاندهو و کنترل بهر اینیهز ارتباطهات
سیستم تمرکز فارف.
رکن یحاسبات فر سیستم فریاندهو و کنترل یوظ

به تحلیل ،پرفاز

و خیرهسهازی

اطالعهات1

اسز و هرچه که جنبهی اطالعاتو فاشته باشد برای تحلیل ،تبدیل و خیرهسازی به رکن یحاسبات
نیازیند اسز .یحاسبات از ینظر فنو ،واسط فیگر ارکان سیستم اسز زیهرا ههر رخهدافی فر ارکهان
اطالعات ،ارتباطات و کنترل ،برای تشخی

و صدور فستور یقتضو به یحاسبات وابسته اسز .لهاا

با ایجاف اختالل فر عملکرف یحاسبات فریاندهو و کنترل یوتوان عمالً سیستم را ناکارآید نموف.
رکن کنترل ،ضمانتو اسز برای اطمینان از عملکرف سایر ارکان و وظای

یحوله به سیستم فریاندهو

و کنترل .ازاینرو یهمترین تهدید علیه کنترل ،تحری آن اسز که به اپراتور سیستم ،بازخورف اشتباه
بازیوگرفاند .فر این صورت آنچه اتها یوافتد ،فریهب کهاربرِ سیسهتم فریانهدهو و کنتهرل اسهز.
(همان) اصوزً هرگونه حمله بهقصد ایجاف اختالل فر سیستم های اطالعاتو شایل؛ تال

برای نهو

به شبکه ،سرقز یا خرابکاری اطالعات و فل کهرفن سیسهتمههای نظهایو فارای فنهاوری پیشهرفته
یوباشد .ابزارهای زز برای انجا اینگونه عملیات سالحهای سهایبر اسهز کهه همهه برنایههههای
رایانهای که قافر به ایجاف اختالل فر ینابع خیره فافهها یا ینطق پهرفاز رایانهههها یهوشهوف را فر
بریوگیرف .فیگر ابزارهای یورفاستهافه عبارتاند از :سالحهای اخهتالل زا (جمینهگ) ،تزریهق تهوان
بیشازحد (اورپاورینگ) ،2افز کیهو ارتباطات ،تلهیتری یا یدارات فشمن.
از اصطالح غیر جنبشو گاهو اوقات برای توصی

گروهو از سالحههای غیهر انهجهاری کهه فارای

توانمندیهای فو الاکر یوباشند ،استهافه یوشوف .سالحهای سایبر شایل؛ ابزارههای آفنهدی یاننهد
ویروسهای رایانهای ،اسبهای تروا ،ابزارهای عد فسترسو به سرویس ،.ابزارههای فارای کهاربرف
فوینظوره یانند اسکنرهای تشخی

آسیب پایری پورت و ابزارهای پایش شبکه ،ابزارهای پدافندی

یانند ریزنگاری و فیواره آتش یوشوند (اندیشکده کاوشگران آینده)1.90 ،
مؤلفه های تهدید بر اساس نظر خبرگان :بر اساس نظرات خبرگان این یؤلههههها شهایل؛ هواپیماههای فور
ایستا ،یوشکهای کروز نسهل جدیهد ،پرنهدهههای رافار گریهز (جنگنهده ،بمهبافکهن ،شناسهایو)،
پهپافهای شناسایو و جمعآوری اطالعات ،پهپافهای جنگ الکترونیک ،جنگنهدهههای نسهل جدیهد،

1

Data, Information or Intelligence
Overpowering
3 Denial of Service
2

1.9

فصلنایه یطالعات ففاعو استراتژیک  -سال نوزفهم ،شماره  ،98پاییز 1011

پهپافهای رزیو -تهاجمو ،هواپیماههای جنهگ الکترونیهک ،یهاهوارههها و سهنجندهههای فضهاپایه،
یوشکهای بالستیک ،تهدیدات سایبر الکترونیک ،هواپیماهای فریاندهو و کنترل یوباشد.
جدول  :1تهدیدها ،ویژگوها و اقدایات یقابلهای یستخرجه از یبانو نظری
ردیف

1

2

.

0

ویژگیها

عوامل تهدید

اقدامات مقابلهای متناسب

تصویربرفاری ،جمعآوری سیگنالهای رافاری،
سایانه جهانو
یراقبز و شناسایو شناسایو و تعیین یوقعیز و جابجایو سایانهها،
یبتنو بر یاهوارهها هدایز پرواز پرندههای یهاجم بهسوی هدف

انهدا سایانههای تهدید ،اقدایات جنگ الکترونیک،
اقدایات غیرعایل (استتار و نایرئو سازی ،اختهاء،
فریب و ابتکار عمل ،پوشش ،کوچکسازی)

تصویربرفاری ،جمعآوری سیگنالو از سایانههای
هواپیماهای
کش  ،شناسایو و تعیین یوقعیز و جابجایو
باسرنشین و بدون
سایانهها ،قابلیز بهکارگیری سالحهای فور ایستا
سرنشین
جنگ الکترونیک

ساقط کرفن و انهدا  ،اقدایات جنگ الکترونیک،
اقدایات غیرعایل (استتار و نایرئو سازی ،اختهاء،
فریب و ابتکار عمل ،پوشش ،انتخاب یقیاس بهینه
پراکندگو ،یقاو سازی ،استحکایات و ایمنو)

جنگ الکترونیک

ایجاف تسلط و برتری اطالعاتو
یختل کرفن ففاع هوایو نیروهای خوفی

اقدایات ففاع الکترونیکو ،فریب و ابتکار عمل،
یکانیابو استقرار سایانههای کش  ،یدیریز بحران

یوشکهای
بالستیک تاکتیکو
و کروز

شناسایو و تعیین یوقعیز هدف فر فاز تریینال،
قدرت هدف زنو و تخریب باز ،توانایو حمل
انواع کالهک ،توانایو عملکرف فر تما شرایط
آب و هوایو ،قابلیز پرتاب از سکوهای یختل
فقیق و یاندگار (فر یحیط فشمن)

ساقط کرفن و انهدا  ،اقدایات جنگ الکترونیک ،استتار
و نایرئو سازی ،اختهاء ،فریب و ابتکار عمل ،یکانیابو
استقرار

فقز نشانهروی نقطهای
فارای هدفیاب ضد تشعشع
ضد انواع سایانههای کش صحنه نبرف

انهدا  ،استتار و نایرئو سازی ،اختهاء ،فریب و ابتکار
عمل ،انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو ،یقاو سازی،
استحکایات و ایمنو

8

یوشکهای
تاکتیکو هوا به
سطح

1

راکزهای کالیبر
باز

ضد سایانههای کش

یوشکها و
بمبهای
هوشمند ،نهو گر
فوربرف

انهدا  ،اقدایات جنگ الکترونیک ،اختهاء ،فریب و
فقز باز ،برنایه پایری ،قدرت تخریب زیاف ،ضد
ابتکار عمل ،پراکندگو فر توزیع یراکز کش  ،انتخاب
سایانههای ففاع هوایو ،قابلیز نهو فر
یقیاس بهینه پراکندگو ،انتخاب عرصههای این،
استحکایات ،فقز نقطه زنو
یقاو سازی ،استحکایات و ایمنو ،یکانیابو

1

9

و سایانههای ففاع هوایو

بمبهای گرافیتو ضد تجهیزات الکترونیکو و الکتریکو

انهدا  ،استتار ،اختهاء ،فریب و ابتکار عمل ،انتخاب
یقیاس بهینه پراکندگو ،یقاو سازی استحکایات،
کوچکسازی ،اخالل فر سایانههای اطالعاتو

اقدایات غیرعایل اختهاء ،فریب و ابتکار عمل،
پراکندگو فر توزیع ،انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو،
انتخاب عرصههای ایمن فر جیرافیا ،یقاو سازی،
استحکایات و ایمنو ،یدیریز بحران ففاعو

1.8
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ویژگیها

ردیف

عوامل تهدید

8

بمبهای بدنه
یافر

قابلیز نهو باز ( .1یتر) فر عمق سنگرها،
استهافه از سایانه جهزیابو یاهوارهای
قدرت تخریب زیاف ،فقز عمل تا  1.یتر

11

بمبهای
الکتروییناطیس

ضد تجهیزات الکترونیکو یستقر بر روی زیین یا انهدا  ،اختهاء ،فریب و ابتکار عمل ،پراکندگو فر
زیر زیین ،قابلیز نهو با ایواج رافیویو به فلیل توزیع یراکز کش  ،انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو،
انتخاب عرصههای این ،یقاو سازی ،استحکایات و
فرکانس  021گیگاهرتزی ،قابلیز نهو به
ایمنو ،یکانیابو استقرار
ریزترین استحهاظات و تجهیزات

انهدا  ،اختهاء ،فریب عمل ،پراکندگو فر توزیع یراکز
کش  ،انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو ،انتخاب
عرصههای این ،یقاو سازی ،استحکایات و ایمنو

مدل مفهومی

یدل یههویو تحقیق با رویکرف سیستمو و لحاظ ابعاف یختل

شهایل عوایهل بیرونهو (تهدیهدات)،

فرآیندها (اقدایات یقابلهای) و برونداف (پیایدها) به شرح زیر ارائه یوگرفف:

برونداد/پیامدهای مؤثر

فرآیندها/

عوامل بیرونی/تهدیدات

بر عملکردها

اقدامات

سامانهها

مراحل اجرای مأموریت
اقدامات مقابلهای

سامانههای پدافند

-1کشف

سخت و نرم:

هوایی شامل سامانه:

-2شناسایی

-1عامل

پدافند هوایی:

-3رهگیری/درگیری
-4انهدام

-2غیرعامل

-1سالح
-2کشف
-3فرماندهی و کنترل

شکل  :1یدل یههویو

روششناسی
پژوهش حاضر از نوع کاربرفی و به رو

توصیهو با راهبرف رو های آییخته اکتشهافو اسهز کهه

فر نخستین یرحله با انجا یطالعهای کیهو (آینده پژوهو-فلهو) ،یدل پژوهش جهز بررسو کمهو
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و آزیون پیشنهاف و فر یرحله بعد طراحو یدل انجا شده اسز .هدف اصهلو از انجها ایهن راهبهرف
پژوهشو کهاو

یهک پدیهده اسهز ( )Creswell,2003و اسهتهافه از آن زیهانو یناسهب اسهز کهه

پژوهشگر به فنبال آزیون یؤلهههای نظریهای نوظهور اسز)Morgan,1988( .
بهینظور گرفآوری فافهها ،پرسشنایه یحقهق سهاخته بها تعهدافی بعهد و یؤلههه ،یبتنهو بهر نظهرات
یشارکز کنندگان فر یرحله کیهو (یرحله نخسز) تدوین شد؛ باههدف حصهول اطمینهان از روایهو
یحتوای سنجه ،پرسشنایه برای  11نهر از خبرگان فانشگاهو و فریاندهان و یهدیران حهوزه پدافنهد
هوایو ارسال گرفید ،پس از فریافز بازخورف این اقدا  ،اصهالحات پیشهنهافی انجها و پرسشهنایه
نهایو با  .بعد 8 ،یؤلهه و  00شاخ

تدوین شد.

جایعه آیاری تحقیق اسناف و یدارک و شبکه پژوهشگران یراکز یطالعاتو آجها و اسهاتید و خبرگهان
فانشگاههای نظایو آجا تعیین و چون تعداف یتییرهای آشکار  00عدف بهوفه و بنها بهه گهتهه «یهولر»
حداقل حجم نمونه بایستو پن برابر تعداف یتییرهای آشکار باشد (ههوین )1.81 ،بنهابراین حهداقل
حجم نمونه  221نهر یوباشد؛ بنابراین با استهافه از رو

نمونهگیری تصاففو -طبقه ای پرسشنایه ها

توزیع و سپس پرسشنایه قابلقبول جهز تجزیهوتحلیل انتخاب شد .برای انجا تحلیلههای آیهاری
زز  ،از رو

یعافزت ساختاری آیوس استهافه شد که نخسز با استهافه از تحلیل عایلو تأییهدی،

روایو یدل های اندازهگیری بررسو و سپس از طریق تحلیل یسیر فافه هها بهه یهدل ههای سهاختاری
براز

یوگرفف .فر افایه نیز یعنافاری یدل اندازهگیری و روایو همگرایو آن بررسو گرفید.

ازآنجاکه فر پژوهش حاضر ،پهیشبینهو فر یهورف پدیهده و نیهز اجمهاع آراء یتخصصهین یهورفنظر
یوباشد ،از رو

فلهو استهافه گرفید و برگزاری پانل فلهو با یتخصصان ،یناسبترین رو

بهرای

استخراج نظرات و فیدگاههای افراف صاحبنظر و نیز برقهراری همگرایهو و اجمهاع ییهان ایهدههها،
راهکارها و فیگر عوایل یوباشد .شرایط اعضا پانل از یهمترین یراحل این رو

بهحساب یهوآیهد،

چراکه اعتبار نتای کار بستگو به شایستگو و فانش این افراف فارف .انتخاب اعضهای پانهل از طریهق
نمونهگیری غیر احتمالو هدفمند یا قضاوتو صورت گرفز .فر تحقیق حاضر ،ابتهدا فهرسهتو اولیهه
یتشکل از  11نهر از افراف صاحب نظر و یتخص

و فارای شیل و سوابق خدیتو یرتبط انتخهاب و

با یااکره یجازی و تلهنو که شایل توضیحاتو فر خصوص طهرح و یوضهوع پهژوهش بهوف ،بهرای
شرکز فر پانل تخصصو بهصورت یجازی با توجه به شهرایط کرونها فعهوت بهه عمهل آیهد .ایهن
فهرسز فر ابتدا یتشکل از خبرگان فانشگاه های نظایو و فریاندهان و یهدیران فارای سهابقه بهازی
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 28سال بوف و فرنهایز پس از تعیین اعضای شرکزکننده فر پانل تخصصهو بها تهیهه پرسهشنایهه
اولیهای برگرفته از افبیات تحقیق ییزان تأثیر هر یک از یهاهیم سؤال شهد و فر ییهان اعضهای پانهل
توزیع شد .همچنین  11فرصد اعضای پانل فارای یدرک کارشناسو 01 ،فرصد آنهان فارای یهدرک
کارشناسو ارشد و  81فرصد نیز فارای یدرک فکتری هستند.
ازآنجاکه پرسشنایه بهترین ابزار جمعآوری اطالعهات و انهدازهگیهری یتییرهها بهوف ،بنهابراین بهرای
سنجش و اندازهگیری روایو آن همزیان از سه رو

روایو یحتوا ،روایهو سهازه و روایهو صهوری

استهافهشده اسز.
برای سنجش پایایو یتییرهای پرسشنایه ضریب آلهای کرونبهاخ یحاسهبه و یقهدار آن برابهر 1/808
اسز .یقدار آلها نشان یوفهد که پرسشنایه از ییزان پایهایو بهازیو برخهورفار بهوفه و بهه عبهارتو
همسازی فرونو بازیو جهز سنجش این یتییرها فارند .همچنین ییان اعضهای پانهل فر خصهوص
یتییرهای یورفنظر با توجه به نتیجه آزیون کندال (« )1/198اتهها نظهر یتوسهط نزفیهک بهه قهوی»
وجوف فارف؛ بنابراین برابر نتای بهفسزآیده ازنظر یشهارکزکننهدگان فر پانهل فور اول ،سهه یتییهر
«تهدیدهای سالح»« ،تهدیدهای حوزه کش » و «تهدیدهای حوزه فریاندهو و کنترل» بیشترین تأثیر
را بر اقدایات و عملکرف فارا هستند.
فر اجرای فور فو فلهو ،شایل  8یؤلهه و  00شاخ

پرفاختههشهده کهه بهه همهه  11عضهو پانهل

پرسشنایه فافه شد ایا تنها  8پرسشنایه تکمیل و تحویل شد .بر اساس نتای بههفسهزآیهده ،یقهدار
پایایو استاندارفشده برابر  1/82.اسز .یقدار آلهای استاندارفشده نشان یوفهد که ازنظهر خبرگهان
ییزان پایایو و به عبارتو از همسازی فرونو بازیو برخورفارند .همچنین آزیون  Wکندال فر یرحله
فو رتبهای را به فسز آورفه که نشان فهنده آن اسز که یهاهیم ازنظر پاسخگویان از قابلیز رتبهه-
بندی برخورفار هستند .همچنین ییان اعضای یحتر پانل فر یرحله فو اجرای فلهو فر خصهوص
یتییرهای یورفنظر «اتها نظر قوی» وجوف فارف .بنابراین با توجه بهه نتهای فو فور فلههو و اجمهاع
اعضای پانل و رسیدن به اشباع نظری 8 ،یؤلهه و  00شاخ
نهایو قرار گرفتند( .جدول )2

ازنظر خبرگان یشهخ

یهورف تائیهد
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جدول  :2ابعاف ،یؤلههها ،شاخ
مفهوم

بعد

های یدل
شاخص

مؤلفه

یوشکها ،بمبها و راکزهای هوشمند هدایزشونده ()x1
پهپافهای رزیو-تهاجمو ()x2
سامانههای سالح

یوشکهای بالستیک و کروز ()x3
سایانههای جنگالو و سایبری ()x4

تهدیدهای پدافند هوافضایی آینده

سالحهای نوپدید (شناختو ،زیستو) ()x5
تهدیددددهای
سامانهها

حساسهها (الکتروییناطیسو ،گریایو ،صوتو ،نوری) ()x6
سامانههای کشف یاهوارهها ()x7
هواپیماها و پهپافهای کش

و شناسایو ()x8

ینابع انسانو ()x9
هواپیماهای فریاندهو و کنترل ()x10
شبکههای ائتالفو فریاندهو و کنترل فشمن ()x11
سدددامانههدددای پدافند غیرعایل ()x12
فرمانددددددهی و پروتکلها و سازگاری سایانهها با شبکه فریاندهو و کنترل ()x13
کنترل

الگوریتمها و یعماری شبکه فریاندهو و کنترل ()x14
کالن فافهها ()x15
 1EPو ٍ  ،2EAحمله سایبری ()x16
یوشکهای هوشمند و هدایزشونده ()x17

پدافند عامل

سایانههای تهاجمو لیزری و اپتیکو ()x18
سایانههای تهاجمو الکتروییناطیسو ()x19
سایانههای توپخانهای ()x20

اقدامات

هواپیماها و پهپافهای تهاجمو جنگنده ()x21
ففاع سایبری ()x22
اصول پدافند غیرعایل (استتار بصری ،اختهاء ،پوشش ،پراکندگو،
پدافند غيرعامل

استحکایات ،تهرقه و جابجایو و پراکندگو) ()x23
استتار چند طیهو یدرن (حرارتو ،اپتیکو ،الکتروییناطیسو ،صوتو)
()x24
ایجاف سایزها و یواضع فریب ()x25
)Electronic Protection (ECCM
)Electronic attack(ECM

1
2
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مفهوم

مؤلفه

بعد

10.

شاخص
سایانههای پدافند غیرعایل ()x26
ابتکار عمل ()x27

کشف

حساسهها (رافار ،اپتیک ،صوت ،گریا و  ،)x28()...فیدهبانو بصری
( ،)x29شنوف الکتروییناطیس ()x30

عملکدددددرد شناسایی

( ،IFF)x31طرح پروازی ( ،)x32سایزهای فاشا ()x33

(یراحهههههههل رهگيددددددری و هواپیمای رهگیر ( ،)x34سایانههای کنترل آتش ( ،)x35سایانههای
اجههههههههرای درگيری

رافاری ( ،)x36شبکه فیدبانو ( ،)x37شبکه یکپارچه فریاندهو و

یأیوریز)

کنترل ()x38
انهدام

هواپیمای شکاری ( ،)x39پهپافها ( ،)x40یوشکها (،)x41
سایانههای توپخانهای ( ،)x42سیستمهای لیزر ( )x43و
الکتروییناطیسو ()x44

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
ازآنجاکه یکو از پیششرطهای بهکارگیری رویکرف یتییّرهای یکنون فر الگو یابو یعافله سهاختاری
وجوف همبستگو ییان یتییّرهای پژوهش اسز ،به همین ینظور تحلیل همبستگو پیرسون انجا شد.
فر جدول  ،.ییزان همبستگو هر یتییر با سایر یتییرها ،آلهای کرونباخ هر یتییهر و نیهز آیهارهههای
توصیهو آنها شایل ییانگین و انحراف یعیار ،ارائهشده اسز.
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سالح

2/88

کش

2/19

1/801

اقدایات سایانههای

2/82

1/900

عایل

2/10

1/882

اقدایات

غیرعایل

2/18

1/829

یرحله

کش

2/11

1/991

یرحله

شناسایو

2/.2

1/989

2/88

1/118

2/11

1/181

تهدیدهای

یرحله

یرحله

انهدا

تهدیدهای تهدیدهای

سایانههای سایانههای
رهگیری و

فرگیری

فریاندهو و

کنترل

متغيرها

ميانگين

1/8.8

**)1/989( 1/111** 1/18.** 1/111** 1/11.** 1/111** 1/122** 1/111** 1/119

**)1/98.( 1/111** 1/18.** 1/111** 1/181** 1/101** 1/101** 1/111

**)1/982( 1/118** 1/181** 1/182** 1/18.** 1/1.2** 1/111

**)1/981( 1/188** 1/182** 1/129** 1/182** 1/129

انحراف معيار

1

2

.

0

8

1

**)1/9.1( 1/118** 1/120** 1/118** 1/120
**
**)1/808( 1/981
**1/981
()1/808
**1/981 **1/981

1/881

1/8.1

1/812

()1/818

1

9

8

جدول  :.ییانگین ،انحراف یعیار ،پایایو و همبستگو یتییرها

توضیح ** :همبستگو فر سهطح یعنهافاری  ، p<1311یقهافیر فرون پرانتهز نشهانگر ضهریب آلههای
کرونباخ یوباشند .با توجه به نتای بهفسزآیده از جدول فو کلیه یتییرها یعنافار یوباشند.
فر این پژوهش تعداف یتییرهای آشکار  00عدف بوفه و بنا بهه گهتهه «یهولر» حهداقل حجهم نمونهه
بایستو پن برابر تعداف یتییرهای آشکار باشد( .هوین )1.81 ،بنهابراین حهداقل حجهم نمونهه 221
یوباشد .به این ینظور ،با استهافه از رو

نمونههگیهری تصهاففو -طبقهه ای تعهداف  2.1پرسشهنایه

توزیع و  22.پرسشنایه قابل قبول جهز تجزیهوتحلیل انتخاب شهد .فر ایهن پهژوهش از  81گویهه
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جهز پرسشنایه استهافه شد .همچنین روایو سازه ای نیز با استهافه از فن (تکنیهک) تحلیهل عهایلو
تأییدی انجا گرفز که همه گویهها یعنافار بوفند .همچنین انسجا فرونهو ابزارههای یورفاسهتهافه
نیز با استهافه از ضریب آلهای کرونباخ ارزیابو شد و تمایو یقافیر بازی  1/1یوباشد کهه یهو تهوان
نتیجه گرفز ابزار از پایایو زز برخورفار اسز .بهینظور تجزیه وتحلیل فافه ها رو ههای یختله
تحلیل آیاری ،یانند «تحلیل همبستگو پیرسون» برای یحاسبه ضرایب همبستگو یرتبه صهر« ،الگهو
یابو یعافله ساختاری» برای بررسو براز

الگهوی یعافلهه سهاختاری بها فافه ههای گهرفآوری شهده

یورفاستهافه قرار گرفز .ازآنجایوکه یقدار شاخ

 KMOبه فسز آیده از یتییرها برابهر بها 1/9811

بوفه ،تعداف نمونه برای تحلیل عایلو کافو اسز .همچنین یقدار « sigآزیون بارتلز» کوچهکتهر از
 1/18اسز که نشان یوفهد تحلیل عایلو برای شناسایو ساختار الگوی عایلو یناسب اسز.
جدول  :0آزمون کفایت دادهها
آزمون کفایت حجم نمونه کيزر -می یر -اکلين )1/9811 (KMO
..18/211

آزمون کرویت بارتلت و تقریب کای اسکوئر
درجه آزادی

.2

Sig

1/111

همچنین پیش از ارزیابو یدل ساختاری ارائهشده ،زز اسز یعنافاری وزن رگرسیونو (بار عهایلو)
سازههای یختل

پرسشنایه فر پیشبینو گویههای یربوطه بررسوشهده تها از برازنهدگو یهدلههای

اندازهگیری و قابلقبول بوفن نشانگرهای آنها فر اندازهگیری سازههها اطمینهان حاصهل شهوف .ایهن
یهم ،با استهافه از تکنیک تحلیل عایلو تأییدی ( 1)CFAو نر افزار  Amosبه انجا رسید .با توجه بهه
اینکه فر یدل  CFAبراز

یافته ،وزن رگرسیونو تمایو یتییّرها ،فر پیشبینو گویههای پرسشنایهه،

فر سطح اطمینان  1/88فارای تهاوت یعنافار با صهر بوف ،هیچیک از گویهها از فرآیند تجزیهوتحلیل
کنار گااشته نشدند .یبنای یعنافاری گویهها این اسز که سطح یعنافاری برای آنها زیر  1/18باشد.
نتای تحلیل عایلو تأییدی برای گویههای یعنهافار بهه همهراه شهاخ
جدول ( )0ارائهشده اسز .این شاخ

ها نشان از براز

ههای بهراز

یهدل  CFAفر

یطلوب یدلههای انهدازهگیهری فاشهته و

یعنافاری بار شدن هر یتییر یشاهدهشده به یتییر یکنون یربوطه یورف تأیید قرار گرفز .شهکل ()2
نشانفهنده یدل  SEMبراز

یافته اسز و شدّت روابط بین یتییرها را روشن یهوسهازف( .قاسهمو،

 )1.98فر یک الگوی یعافله ساختاری یطلوب ،زز اسز کای اِسکوئر غیهر یعنهافار ،نسهبز کهای
1. Confirmatory Factor Analysis-CFA
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اِسکوئر به فرجهی آزافی کمتر از  ،.شاخ

های براز

هنجارشهده ،تطبیقهو و نیکهویو بهراز

1

بزرگتر از  1/81ریشه ییانگین یربعات باقویانهده 2کوچهکتهر از  1/18و ریشهه ییهانگین یربعهات
خطای برآورف .کوچکتر از  ./19باشد .برای الگوی یعافله ساختاری بهراز

یافتهه ،کهای اِسهکوئر

برابر با  ،11118/0.2نسبز کای اِسکوئر به فرجهی آزافی برابهر بها  ،2/1.8شهاخ
هنجارشده ،تطبیقو و نیکویو براز

ههای بهراز

به ترتیب  1/818و  1/811، 1/818ریشههی ییهانگین یربعهات

باقویانهده  ./119و ریشههی ییهانگین یربعهات خطهای بهرآورف  ./118بههفسهزآیهده اسهز .کلیهه
شاخ

های براز

الگوی نههایو ،از نقهاط بهر

پهیشگهتهه یطلهوبترنهد کهه از بهراز

رضایزبخش یدل حکایز فارف .همانگونه که فر جدول  8یالحظه یوشوف ،این شاخ
از براز

کهایالً

هها نشهان

یطلوب الگوهای اندازهگیری فاشته و یعنافاری بار شدن هر یتییّر یشاهدهشهده بهه یتییهر

یکنون یربوطه یورف تأیید قرار گرفز .فر ضمن ییزان آلهای کرونباخ برای هر یتییر بازی  1/1بوف.
جدول  :8شاخصهای برازش الگو
Chi-square /df
2/1.8
یقافیر
قابلقبول

فر الگوی براز

کمتر از .

RMSEA
1/118

RMR
1/119

CFI
1/818

TLI
1/829

GFI
1/811

NFI
1/818

کمتر از

کمتر از

بزرگتر از

بزرگتر از

بزرگتر از

بزرگتر

1/198

1/198

1/8

1/8

1/8

از 1/8

یافته اثرات یستقیم به لحاظ آیهاری یعنهافار بهوفه ( )p<.05, t >1.64بنهابراین

فرضیههای پژوهش یبنو بر روابط بین تهدیدات و اقدایات یورف تأیید قرار گرفتند .همچنین فر این
الگو قویترین ضریب اثر ،یربوط به ضریب اثر اقدایات عایل بهر عملکهرف و بهه ییهزان β= 139.8
اسز و ضعی ترین ضریب نیز به ضهریب اثهر تهدیهدها بهر اقهدایات غیرعایهل یربهوط یهوشهوف
( .)β=1301همچنین ،ضرایب الگو حاکو از آن اسز که یجمهوع کهل تهدیهدها شهایل تهدیهدهای
سالح ،کش

و فریاندهو و کنترل حدوف  13181از واریهانس را تبیهین کرفنهد و یجمهوع اقهدایات

پدافند عایل و غیرعایهل  13118فرصهد از تیییهرات را فر عملکهرف تبیهین کرفنهد و نتیجهه آزیهون
فرضیههای پژوهش و ارتباط عوایل سهگانه ،بهطور خالصه فر جدول  1نشان فافه اسز.

1. Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI
2. Root Mean Squared Residual-RMR
3. Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA
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جدول  :6خالصه نتایج آزمون فرضيههای پژوهش
ضریب استاندارد

عدد معناداری

سطح معناداری

نتيجهی آزمون

نتایج روابط
تهدیدهای هوافضایو← اقدایات عایل

1/88

1/019

1/111

تأیید

تهدیدهای هوافضای← اقدایات غیرعایل

1/01

8/.21

1/111

تأیید

اقدایات عایل ← عملکرف

1/9.8

1/0.1

1/111

تأیید

اقدایات غیرعایل ← عملکرف

1/181

1/881

1/111

تأیید

شکل  :2یدل نهایو تهدیدهای پدافند هوافضایو آینده
یدل فو فرواقع یدل یههویو تحقیق را با استهافه از یعافزت ساختاری یورف تأیید قرار یوفهد.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجه گیری:

فر این پژوهش باهدف فسزیابو به یدل تهدیدهای پدافند هوافضایو با رویکهرف آینهدهپژوههو فر
راستای کسب بینش و پیشبینو یتییرها جهز یقابله با تهدیدها با رویکرف سیستمو ،پس از احصهاء
یتییرها از یبانو نظری و طرح یدل اولیه با توجهه بهه یتییرهها ،بها برگهزاری جلسهات پانهل فلههو
بهصورت یجازی به تعداف فو فور از طریق خبرگان حوزه پدافند هوافضهایو و آینهدهپژوههو ،کهل
یتییرها بررسو و یتییرهای یورف اجماع احصاء گرفید که تعهدافی از یتییرهها فر فور فو اصهالح
گرفید و فریجموع  00شاخ

 8 ،یؤلهه و سه بعهد شهایل وروفی یهدل (تهدیهدها) ،فراینهد یهدل

(اقدایات) و خروجو یدل (عملکرف) طراحو گرفید .جهز حمایز از فافههای تجربهو و خبرگهان
که از طریق کیهو بهفسزآیده بوف از رویکرف کمو یدل یعافزت ساختاری (آیهوس) اسهتهافه شهد،
کلیه یتییرهای آشکار تحلیل عایلو شده و نتای آن جهز طراحهو پرسهشنایهه یهورف تأییهد قهرار
گرفز و بعدازآن اطالعات نتای بهفسهزآیهده از پرسشهنایه فر نهر افهزار  SPSSوارف و فراخهوانو
اطالعات فر یدل از یحل خیره فافه ها انجا و پس از اصالح یدل روایهو و پایهایو آن بهه اثبهات
رسید و نتای بهفسزآیده از یدل حاکو از آن اسز که یدل از براز
این اساس کل یؤلهههای تهدید با شاخ

خوبو برخورفار یوباشد .بر

ها  13181فرصد از واریانس بعد تهدید را تبیین کرفند و

تأثیر تهدیدها بر اقدایات پدافند عایل  1388و بر اقدایات غیرعایل  1301بهوفه و بیشهترین ضهریب
وزنو یربوط به تأثیر اقدایات عایل بر عملکهرف بهه ییهزان  139.8بهوفه و ایهن یبهین آن اسهز کهه
عملکرف پدافند هوافضایو آینده برابر نتای بهفسزآیده از این پژوهش تحز تهأثیر اقهدایات عایهل
شایل جنگ الکترونیک ،حمالت سهایبری ،پهپافهها و یوشهکههای هوشهمند ،لیهزر و سهایانهههای
توپخانهای هوشمند علیه فشمن خواهد بوف ،باید به ایهن نکتهه توجهه فاشهز کهه اقهدایات پدافنهد
غیرعایل با تأثیر ییانگین وزنو  13181هنوز تأثیر خوف را فر کنار اقدایات عایهل نگههفاشهته اسهز.
همچنین برابر نتای بهفسهزآیهده از یهدل ،یجمهوع اقهدایات عایهل و غیرعایهل  13118فرصهد از
تیییرات بر عملکرف را ارائه فافند .بهعبارتفیگر عملکرف پدافند هوافضای آینده با اقهدایات پدافنهد
عایل و غیرعایل  1138فرصد قابلتیییر و توضیح بوفه و یابقو تیییرات یربوط به یتییرهای فیگری
اسز که جا فارف یحققین آتو آنها را فر پژوهش خوف یورف کنکا

قرار فهند .فریجموع با توجهه

به یافتهها و نتای بهفسزآیده ضمن فستیابو به اهداف و پاسخگویو بهه سهؤازت پهژوهش ،یهدل
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تهدیدهای هوافضایو با رویکرف آیندهپژوهو فر یقابله با تهدیدات حهوزه پدافنهد هوافضهایو ارائهه
گرفید .بر اساس برآورفهای تهدید ،فر یقطع کنونو ایکان بههرهبهرفاری فشهمن از سهایانه جههانو
یراقبز و شناسایو یبتنو بر یاهوارهها؛ هواپیماها (بال ثابز و بالگرف)؛ هواپیماهای بهدون سرنشهین؛
جنگ الکترونیک نوین؛ یوشکهای بالستیک تاکتیکو؛ یوشکهای کروز؛ یوشکههای بهینقهارهای؛
یوشکهای تاکتیکو هوا به سطح؛ راکزهای کالیبر باز؛ یوشکها و بمبهای هوشهمند و نههو گر؛
یهمات هوشهمندی لیهزری؛ بمهبههای گرافیتهو؛ بمهبههای بدنهه یهافر (خوشههای)؛ بمهبههای
الکتروییناطیس و توانمندی بسیار بازی سایانههای فریاندهو و کنترل ،اصلوترین تهدیدات ههوایو
علیه سایانههای کش  ،سایانههای سالح و شبکه یکپارچه فریاندهو و کنترل فر جنگهای آینده را
برای کشور ،فر پو فارف که بهکارگیری اقدایات عایل ففاع هوایو و رو های نوین و اصول پدافند
غیرعایل (استتار و نایرئو سازی؛ اختهاء با استهافه از عوارض طبیعو؛ فریب و ابتکار عمل؛ پوشهش
فر همه زیینهها؛ کوچکسازی؛ کور کرفن سایانههای اطالعاتو؛ انتخهاب یقیهاس بهینهه پراکنهدگو؛
یقاو سازی ،استحکایات و ایمنو؛ یکانیابو استقرار سایانهها؛ یدیریز بحران ففاعو؛ پراکنهدگو فر
توزیع سایزها و تجهیزات کش ؛ انتخاب عرصههای ایمهن؛ یهوازیسهازی سهایانههها و حهاظهز
اطالعات) فر راستای ارتقاء یصونیز سایانههای یورفنظر تحقیق فر یقابله با این تهدیدات ،کهاربرف
اساسو فارند.
ب -پیشنهادها:

 )1با توجه به اینکه اکثر تهدیدهای فعلو و آینده از جنس هوافضایو یوباشند ،یدل ارائههشهده فر
این پژوهش فر سازیانهای ففاع هوایو نیروهای یسلح با رعایز یحدوفیزها یهورف بههرهبهرفاری
قرار گیرف.
 )2قرارگاه پدافند هوایو ،نپاجا ،نهاجا و سایر سازیانهای فخیل فر حوزه ففهاع ههوایو از رویکهرف
یدل حاضر فر راستای غلبه بهر تهدیهدها و پیچیهدگوههای یحهیط یهأیوریتو و افهزایش عملکهرف،
یتییرهای تأثیرگاار یورفاشاره فر این یدل را یورفعنایز جدی قرار فهند.
 ).از آنجائو که بیشترین ضریب تأثیر یربوط به اقدایات عایهل علیهه فشهمن فر راسهتای افهزایش
عملکرف به فسز آید ،سازیانهای ففاع هوایو به تأثیر اقدایات عایل توجه ویژهای نمایند.
 )0فر طرحهای یقابلهای و برآورف تهدیدها ،پدافند جایع (عایهل و غیرعایهل) فر راسهتای ایجهاف و
ارتقاء بازفارندگو ففاعو همواره یدنظر و اهتما برنایهریزان و سیاستگزاران ایر قرار گیرف.
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