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 چکیده
هاي حوزه  ترین بخش یکی از مهم ،یاتیعمل ويیبر اجراي موثر سنار یمبتن ،اتیکنترل عمل ی وهماهنگ ت،یهدا زي،یر برنامه فرماندهی و کنترل به معنی

 واکاويمبتنی بر  ،در حوزه فرماندهی و کنترل پژوهی  آینده. پژوهی و تحول ساختاري استنیازمند آیندههاي نوین فناوري با توجه به ظهورکه  بودهدفاعی 

 سناریو ریزي برنامهپژوهی، هاي آینده. یکی از ابزاردباش می مطلوب نیل به آینده براي ریزي برنامه آینده و تجسم انواع ثبات، یا تغییر عوامل و الگوها منابع،

 آینده از تصویري ارایه هدفبا  پژوهش حاضر است. و مطلوب محتمل ،ممکن هاي آینده و حرکت به سمت گیري بهبود تصمیم براي موثر يابزار بوده که

شده است. براي  انجام الگوي شوارتز سناریو و با استفاده از ریزي به روش برنامه، 1404 افق در هاي نوین سامانه فرماندهی و کنترل در مواجهه با فناوري

 عدم داراي عوامل و هاروندها، پیشران پس از شناساییگردید و ساختار یافته استفاده  نیمه  انجام مصاحبهو  اي کتابخانه  مطالعه روش از ها آوري دادهجمع

 هاي اصلی انتخاب و چهاراز طریق پنل خبرگی به عنوان عدم قطعیت« هاي عملیاتی همکاري حوزه»و « هاي نوین فناوريپذیرش » دو عامل قطعیت،

روندهاي جهانی  شد. طراحی "سکون"و  "پیشرفت فیزیکی"، "تمرکز"، "تکامل"سناریوهاي  قالب در آینده سامانه فرماندهی و کنترل اصلی سناریوي

 باشد. بر فرماندهی و کنترل ملی می براي مرکز حالت ترین آل ایده ،"تکامل" سناریو که ، مدیریت و نظامی، موید این نکته استهاي فناوريحاکم بر حوزه

هاي عملیاتی  کلیه حوزه حداکثري و مشارکت نوین هاي فناوري بر مبتنی و پویا اي کارآ سامانه سامانه فرماندهی و کنترل 1404افق  در سناریو این اساس

ریزي  برنامه و انداز چشم تدوین جهت در تواند می چهارگانه تشریح شده است. تصویرهاي مسیر نظارت و مدیریت صحنه نبرد کشور در نیروهاي مسلح

 .گیرد قرار مورد استفاده سامانه این راهبردي

 شوارتز. الگوي سناریو، ریزي پژوهی، سامانه فرماندهی و کنترل، برنامه  آینده تصویر سازي، :کلیدی واژگان
 

  

                                                           
 sepehrramezany@yahoo.com، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 1
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  کلیات .1
 مقدمه .1-1

 این است، فناوري و علم تغییر از ناشی امروز جهان در تغییر

 یا و مستقیم اثر ما زندگی هايجنبه تمامی در تغییرها

 و سیاسی مرزهاي در تغییر سرد، جنگ پایان. دارد غیرمستقیم

 اطالعاتی و ارتباطی وسایل به افراد بیشتر دستیابی اقتصادي،

 آینده، گیري شکل در فناوري و علم افزون روز تاثیر جدید،

 علمی، گوناگون وجوه با بعدي چند عظیم مسایل آمدن پدید

 تشریک که اجتماعی و فرهنگی سیاسی، فناوري، اقتصادي،

 نقش و همچنین طلبد، می را متعددي کشورهاي مساعی

 نگاه هاي مشخصه ترین مهم از برخی ،پژوهش و دانش محوري

 توجه ی است کهعامل بخشی از شده یاد موارد. است آینده به

: 139۵ اکرمی،) نماید می معطوف شناسی  آینده به را همگان

74-7۵.) 

 به زیرا ندارد، واقعیت مستقل، عینیت یک عنوان  به آینده

 تنها و است نرسیده فرا هنوز که کند می اشاره زمان از مقطعی

. باشد شده "حال" زمان که یافت خواهد وجود زمانی

 فهم اولیه و اساسی شرط ،"آینده جهان" وجود عدم تشخیص

 "آینده جهان" و "آینده"که آنجا از. است آن شناخت اهمیت

 کرد؛ مطالعه و بررسی را ها آن توان نمی ندارند، وجود یک هیچ

 جهان گیري شکل چگونگی به مربوط هاي ایده توان می ولی

 کنیم، می مطالعه را آینده ما وقتی بنابراین، .کرد مطالعه را آینده

 تعریف را آینده جهان که کنیم می مطالعه را هایی ایده واقع در

 گذشته جهان از ما ادراک براساس اغلب که هایی ایده کنند، می

 مورد در ما باورهاي شامل و است گرفته شکل حال و

 متفاوت آیندهاي ساخت و ها آن تغییر چگونگی

 (.۲8-۲7: 1394 دیگران، و فر گوهري)است

 به که است فرآیندي پژوهی  با توجه به توضیحات فوق، آینده

پردازد و یا به  می آینده در محتمل رویداد چندین بینی پیش

 درک براي تالش از است عبارت پژوهی  آیندهتر عبارت دقیق

 تقوي)دهد روي باید یا و دهد روي تواند می آینده در که آنچه

 .(۶7-۶8: 139۶ غفرانی، و گیالنی

هاي مختلفی از از روش آینده بینی پژوهشگران در راستاي پیش

 از حمایت براي سناریوهاگیرند. جمله تدوین سناریو، بهره می

 ناشی پیامدهاي از بهتري درک به دستیابی در گیرندگان تصمیم

هرچند سناریوها در . شوند می طراحی اتخاذ شده هاي تصمیم از

زیادي  محبوبیتاطالعات،  فناوري آینده بینی پیش راستاي

 تفسیرهاي و راهبردي هاي تصمیم پیچیدگیولی  ،دارند

بینی صحیح عمده در راستاي پیش مانع یک سناریوها، گوناگون

 .(Comes et al, 2015: 29-46)باشدها میآینده فناوري

 است ممکن هايآینده از روایتی بر مشتمل ساده زبان به سناریو

 و منسجم و همگن صورتیه ب را آشوبناک متغیرهاي رابطه که

 یکی نویسی، سناریو روش. داردمی بیان خالقانه و جذاب البته

 براي اي شیوه و است پژوهی  آینده هاي روش ترین کلیدي از

. است محتمل و ممکن هاي آینده برابر در گیري تصمیم بهبود

 فعالیت محیط گسترش چگونگی بر روش، این اصلی تمرکز

 نکته. است آینده در آن درونی محیط به توجه با سازمان بیرونی

 دقیق به سناریوها ارزش کهاست  آن سناریونگاري در اساسی

 منطقی معلولی و علّی رابطه برقراري به بلکه نیست، هاآن بودن

 را آینده به نسبت بینش که ستیی ارخدادها و متغیرها بین

 بنابراین(. 9: 139۶ ،زادهحافظی و اسماعیل)آوردمی پدید

 طراحی از استفاده با ها قطعیت عدم مدیریت و شناخت بررسی،

 بلند و پایدار اي برنامه ایجاد براي ضروري نیاز پیش سناریوها،

 آینده شناخت اما. باشد می کنونی وکار کسب فضاي در مدت

 به داد، خواهد رخ آن در که اي گسترده تغییرهاي به توجه با

 و ها پیچیدگی افزایش موجب تغییرها، این. نیست ممکن آسانی

 سناریو و اند کرده احاطه را آینده که شوند می هایی قطعیت عدم

 و شناخت براي ابزارها ترین قوي و بهترین از یکی نویسی،

 و تغییرها توان می آن از استفاده با که است آینده علمی بررسی

 حاج)کرد بررسی و شناسایی را آینده محیط هاي قطعیت عدم

 (.۶7-۶1: 139۲ همکاران، و معمار آقا

 بیان مسئله .1-2

 پیروز و جنگیدن مسلح، نیروهاي نهایی هدف نظامی منظر از

 نیروهاي که است قرار اگر. بود خواهد و بوده نبردها در شدن

 امروز که آنچه از تردقیق و قدرتمندتر تر،سریع کشور مسلح

 گسترش و گذاريسرمایه به بایستی باشند، درآینده هستند،

 که نمود توجه بایستی. داد ادامه جدید نظامی هايقابلیت

 میدان در شده ایجاد عملکردهاي هماهنگی و سازي یکپارچه
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 ایجاد براي اینرو از. باشدمی مشترک اقدام یک الزمه نبرد،

 نظر از کامال باید کشور دفاعی ساختار درآینده، نیرو موثرترین

 و متحد فنی، و جنگی دکترین سازمانی، عملیاتی، عملی،

 شدت به بعد دهه دو در عناصر این تکامل. شود یکپارچه

 است اطالعاتی هايفناوري تکثیر و مداوم توسعه تاثیر تحت

 تغییر را نظامی عملیات کارکرد بنیادین و اساسی نحو به که

 اطالعاتی برتري اطالعات، محیط در تغییرات این. داد خواهد

 هايقابلیت تحول در توانمندساز و کلیدي عامل یک به را

 . نمود خواهد تبدیل کنترل و فرماندهی تکامل و عملیاتی

 و فرماندهی یکپارچه سامانه یک به دستیابی دیگر سوي از

-می نیروها کلیه بین پذیريتعامل مستلزم ملیدر سطح  کنترل

 در نیروها یا واحدها ها،سیستم توانایی به پذیريتعامل. باشد

 یا واحدها ها،سیستم دیگر از خدمات پذیرفتن و ساختن فراهم

 معاوضه قابل و متعامل صورتی به خدمات از استفاده و نیروها

 یکدیگر با موثر عملیات انجام به قادر را هاآن که نحوي به و

 یک که اطالعاتی تجهیزات و هاسیستم. شودمی اطالق نماید،

-شبکه طریق از باید دهند،می ارایه را مرتبط عملیاتی تصویر

 هر سوي از ارزیابی قابل که نحوي به کنند عمل مشترک هاي

-تعامل فنی قابلیت اگرچه. باشند عملیات در کننده شرکت

 عملیات بودن موثر از اطمینان براي اما است، ضروري پذیري

 سازمانی و فرایندي عناصر بر مناسبی تمرکز باید. نیست کافی

-محدودیت و هاقابلیت باید سازان تصمیم و باشد داشته وجود

 هاياولویت و هافرهنگ وجود. کنند درک را یکدیگر هاي

 در هاآن از بسیاري شودمی باعث مختلف هايسازمان متفاوت

 و استقالل از حفاظت حداکثري، تعامل ایجاد جاي به اول وهله

. ن فاوا فراسازمانی طرح)دهند قرار نظر مد را خود عمل آزادي

 (.3۲ ،139۲ م،

 و سو یک از فناورانه هايعرصه در بنیادین تغییرات وقوع

 دیگر، سوي از ژئوپلتیک هايحوزه در فراگیر هايدگرگونی

 حال در تحوالت با رویارویی براي مسلح نیروهاي آمادگی

 از پژوهش، این در شده پیگیري مباحث. کندمی طلب را ظهور

 مدیریت موضوعات ترینراهبردي جمله از مدیریتی، دیدگاه

 بودن تازه و جدید عالوه، به رود؛می شمار به کشور کالن

 منابع وجود نیز و جهان سطح در موضوع این با مرتبط ادبیات

 و اهمیت موردبحث، هايزمینه در کشور در اندک بسیار دانشی

 .سازدمی انکارناپذیر را پژوهش انجام ضرورت

 سامانه بالقوه آینده که است این اصلی پرسش واقع در

 و فناورانه منظر دو از)کشور در کالن کنترل و فرماندهی

 چگونه نیروها تمامی یکپارچگی بر تاکید با و( پذیريتعامل

 در کنترل و فرماندهی آینده براي هاییبدیل چه باشد؟ تواندمی

 و خلق با حاضر، پژوهش در رو، این از است؟ متصور کشور

 تصاویر به ویژه طور به رو، پیش گوناگون سناریوهاي بررسی

 تصویر هر پیامدهاي و شده پرداخته کنترل و فرماندهی آینده

 .شودمی بررسی

 در روش، و هدف مفهومی، مایه درون نظر از حاضر، پژوهش

 براساس پژوهی، آینده دانش. گیردمی قرار پژوهی آینده گفتمان

 از. است شده گرفته بکار مختلفی علمی هايروش و هاشیوه

 الگوي اساس بر نگاري آینده ها،شیوه این ترینمهم

 استراتژیک، تفکر با تنگاتنگ ارتباطی در که است سناریوسازي

 و وجهی چند رشته. است سناریویی تفکر و سیستمی تفکر

 به مستقلی دانشی حوزه اگرچه پژوهی، آینده ايرشته میان

 و است دانشی گوناگون هايحوزه دربردارنده رود،می شمار

 و محتمل ممکن، هايآینده پیرامون هايدیدگاه از وسیعی طیف

 با مرتبط گوناگون مسائل منظر، این از. شودمی شامل را مرجح

 برانگیزترین چالش از یکی دفاعی هايسامانه و تجهیزات آینده

. رودمی شمار به معاصر جهان در بحث مورد موضوعات

 بسترهاي و مفاهیم از گیريبهره با تالش دارد حاضر، پژوهش

 مشخص طور به جهان، در نوین هايفناوري از برآمده نوظهور

 در کنترل و فرماندهی سامانه وضعیت پژوهی آینده و تحلیل به

 این از و بپردازد 1404 افق در نوین هاي فناوري با مواجهه

-بدیل از تصویري نگاري، آینده رویکرد از گیريبهره با منظر،

 سامانه آینده زمینه در محتمل سناریوهاي و بالقوه هاي

 . دهد دست به کشور، کنترل و فرماندهی

 پیشینه پژوهش .1-3

 ۵خارجی و علمی پژوهشی  مقاله عنوان 3 تعداد بخش، این در

هاي فرماندهی  زمینه درکه  علمی پژوهشی داخلی مقاله عنوان

-به روش سناریو نویسی انجام شده نگاريآیندهو کنترل و نیز 

 :گیردقرار می بررسی مورد اند
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اي تحت عنوان بررسی معماري (، در مقاله۲019سو همکاران)

 کلیدي هايفناوريفرماندهی و کنترل هوشمند،  هايسامانه

 را معرفی نموده و هوشمند کنترل و فرماندهی جهت نیل به

 ابر رایانش بر مبتنی را کنترل و فرمان سیستم معماري مدل یک

 آینده توسعه براي را فنی پشتیبانی دهند کهمی ارایه نظامی

  نماید.می فراهم هوشمند کنترل و فرماندهی سیستم

 ماموریت اي تحت عنوان بررسیگراناسن و همکاران در مقاله

 (، به بررسی کاربرد۲018آینده) کنترل و فرماندهی مفهوم در

 آینده پرداخته و عملیاتی محیط در را ماموریت دستورالعمل

-محیط با مقابله براي آینده کنترل و دارند که فرماندهیبیان می

 هايپیشرفت از استفاده و بینیپیش غیرقابل عملیاتی هاي

-در نهایت نتیجه و .باشد پذیر انعطاف و چابک باید فناورانه،

 فرماندهی و کنترل فعلی جوابگوي محیط که است نموده گیري

 ايفزاینده طور نبوده و به آینده هايپیچیده در جنگ عملیاتی

هاي مختلف زیرمجموعه سامانه عملکرد مداوم توسعه به نیاز

 .باشداي فناورانه میهفرماندهی و کنترل مطابق با پیشرفت

اي تحت عنوان استفاده از (، در مقاله۲018شوبرت و همکاران)

 هايسامانه در گیريتصمیم از پشتیبانی جهت مصنوعی هوش

 از شده آوريجمع تجربی هايداده کنترل، براساس و فرماندهی

 چگونگی محور به بررسی کاربر ساختاري هايفعالیت طریق

 کنترل و فرماندهی هايسامانه در مصنوعی هوش از استفاده

دارند که بکارگیري هوش مصنوعی در بیان می پرداخته و

تواند به اتخاذ تصمیم درست در سامانه فرماندهی و کنترل می

زمان بحران)وقتی که محدودیت زمانی وجود دارد و یا تعداد 

گیران است( کمک شایانی نموده و تصمیم زیاد بسیار هاگزینه

 هاي اتخاذ شده آگاه نماید.از عواقب هریک از تصمیم را

آینده  (، در مقاله139۶نوروزي) انگیزان و حسن دل سهراب

 تدوین سناریو، به ریزيبرنامه روش به ايمنطقه توسعه نگاري

 پرداخته بویر احمد و کهگیلویه استان توسعه آینده سناریوهاي

 توسعه سناریوهاي شوارتز، پیشنهادي روش اساس بر و شده

 استان دهد کهنشانمی نتایج است. شده تدوین استان آتی

 ساختار کلیدي قطعیت عدم دو با احمد بویر و کهگیلویه

 لحاظ و با بوده روبرو درآینده گاهیسکونت نظام اقتصادي و

 ارتباطات توسعه سناریو چهار با استان سناریوها، منطق نمودن

 گذاري و توسعهسرمایه ، افزایشگذاريسرمایه اي، کاهشمنطقه

 بود. مواجه خواهد آینده استانی در درون ارتباطات

 حسینی شاه اصل، محمدعلی الدین سیف امیرعلی رهبر، فرهاد

 خام نفت بهاي سناریو نویسی (، در مقاله139۶نیازي) عیسی و

و  فعل تحلیل و تجزیه و کلیدي عوامل شناسایی اساس بر

 را تاثیر بیشترین که به عنوان پیشران عامل ۶بازیگران،  انفعاالت

 وضعیت ۲4 نهایتا و شناسایی دارند، خام نفت آتی بهاي بر

 سازگاري با سناریو ۲9 محتمل، سناریوي 11و محتمل ترسیم 

 صحه از گزارش شده و پس باورکردنی سناریوهاي 39باال و 

 با عناوین، چهارسناریو خبرگان توسط اعتبارسنجی و گذاري

 به برادر سه افسانه و الدورادو سرزمین نینو، ال طوفان آبی، نهنگ

 گردیده است. گذاري نام توصیفی صورت

 شهروندي خود حکمرانی مدل (، در مقاله1394مرزبان) احسان

برق، با در نظر گرفتن دو عدم  انرژي توزیع آینده مدیریت در

یا  گرایی تمرکززدایی و مشارکت یا قطعیت تمرکزگرایی

 خصوصی بزرگ، شبه انحصارگرایی به چهار سناریو دولت

سازي و خودحکمرانی دست یافته و این  سازي، خصوصی

 سناریوها را در حوزه توزیع برق تشریح نموده است.

 مؤمنی امیرحسین سعیده ساداتی، فشارکی، نقیان مهدي

 طراحی (، در مقاله139۵مصطفی حسینی) سید ازندریانی و

 مارکوف در فرایند بر مبتنی برخط مشارکتی طرحریزي سرویس

 و ارزش تابع اکتشاف کنترل، الگوریتم و حوزه فرماندهی

 مشی خط یافتن استراتژي در ايدومرحله بینی بکارگیري پیش

 وب یک قالب در داده و صحیح را بهبود تصمیم اخذ و بهینه

 فرض با دلخواه سناریوي هر براي تا شده سازي پیاده سرویس

 انجام دهد. برخط طور به را الزم طرحریزي محیط، بودن پویا

امیرحسین اخروي، علیرضا پویا، شمس الدین ناظمی و 

 طبقه جهت الگویی طراحی (، در مقاله1394مصطفی کاظمی)

نبرد،  مدیریت در درگیري سناریوهاي تعیین و اهداف بندي

اند که با عنایت به شرایط صحنه نبرد و الگویی طراحی نموده

محاسبه ریسک درگیري با هر یک از اهداف سناریوي درگیري 

 نماید.هریک از اهداف خودي را مشخص می

 

 پژوهش نظری مبانی .2



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
م 

سو
، 

رة
ما

ش
  

ز 
ایی

  پ
سه،

13
98

 
 مقالـــــه

 

5 

 

  کنترل و فرماندهی .2-1

 و هماهنگی هدایت، ریزي، برنامه شامل کنترل و فرماندهی

 عملیاتی سناریوي موثر اجراي بر مبتنی و عملیات کنترل

 سازي  تصمیم آن اصلی وظیفه که داشت توجه باید اما باشد؛ می

 است زمانی در ویژه به اقدام مؤثرترین کنترل و فرماندهی. است

 از گیري تصمیم برتري. است نظر مد گیري تصمیم برتري که 

 تجربه، بر مبتنی واقع در که شود می ناشی اطالعاتی برتري

 باید فرمانده یک. است فرماندهان قضاوت و آموزش دانش،

 دستورهاي و داشته نظر مد را نبرد صحنه هاي تحول آخرین

 براي و صادر نشده ینیپیش متغیرهاي با مقابله براي را الزم

 کامل اشراف عملیات فرآیند بر و ارسال عملیاتی نیروهاي

 .باشد داشته

 به کنترل و فرماندهی کالن معماري و راهبردها تدوین نحوه

 کلیه بتواند که پیشرفته کنترل و فرماندهی یکپارچه سامانه یک

 ستاد از)تاکتیکی و عملیاتی فرماندهی شامل فرماندهی سطوح

 از یکی دهد، پوشش را( نبرد میدان در سربازان تا گرفته نیروها

 سازي  بهینه و توسعه فرایند در کلیدي نکته. است روز مباحث

 کامل سازي هوشمند کنترل، و فرماندهی هاي سامانه

 نوین، هاي فناوري کمک به کنترل و فرماندهی کارکردهاي

 پیشرفته هاي سازي  الگو و پیشرفته افزارهاي نرم رایانه،

 (.۲4۵-۲۲0: 139۵ دیوساالر،)است

 کنترل و فرماندهی سامانه در اشیاء اینترنت .2-2

 همچنین و ها، داده آوري  جمع امکان اشیاء اینترنت فناوري

 نظامی کاربردهاي براي را یافته ساختار اطالعات انتشار و تولید

 با. نماید می فراهم کنترل و فرماندهی هاي سامانه خصوص به و

 شناخت در نظامی نیروهاي هاي توانایی فناوري این از استفاده

 افزایش مناسب زمان در گیري تصمیم انجام و نبرد صحنه محیط

 کاهش همچنین و سامانه اجزاي بهتر عملکرد و یافت خواهد

 خواهد درپی را هزینه و انسانی نیروي پذیري، خطر

 .(Michaelis, 2016: 2-7)داشت

 کنترل، و فرماندهی سامانه در اشیاء اینترنت از گیري بهره

 وضعیت تحلیل و تجزیه جهت را زیادي بسیار اطالعات

. دهد می قرار نبرد صحنه فرماندهان اختیار در دشمن، و خودي

 دست به ماهواره و رادار حساسه، صدها از اطالعات این

 هاي سامانه براي و استاندارد مشترک زبان یک با و آید می

  .(Fearn, 2017: 82)دردگ می ارسال یدفاع

 به کنترل و فرماندهی  سامانه اتصال در نظر مورد اهداف

 : از عبارتند اشیاء اینترنت

 طریق از تفسیر قابل هاي داده اتصال و انتشار تسهیل •

 .سایت وب

 رمز طریق از عملی، اطالعات به ها داده تفسیر از پشتیبانی •

 . منطق بر مبتنی ها داده گذاري

 و پویا کشف جهت اشیاء اینترنت ابزارهاي از استفاده •

 .(Michaelis, 2016: 2-7)فراگیر هاي محاسبه

 ابری رایانش .2-3

 در که است اي محاسبه جدید رویکردهاي از یکی ابري رایانش

 طور به و است گرفته قرار بسیار توجه مورد اخیر سال چند

 سرعت به ها محاسبه دنیاي. است گسترش حال در اي فزاینده

 بر اجرا جاي به که رود می پیش افزارهایی نرم توسعه سمت به

 دسترس در خدمت یک عنوان به منفرد، هاي رایانه روي

 رایانش نظر، نقطه این از. شوند می داده قرار کاربر ها میلیون

 دارد ابر توده یک به شبیه ساختاري نهایی کاربران ددی از ابري

 از جایی هر از کاربردي هاي برنامه به توان می آن واسطه به که

 اي گونه به زیرساخت، دید از ابري رایانش. یافت دسترسی دنیا

 که گردد می اطالق موازي و شده توزیع هاي سامانه از

 هستند متصل یکدیگر به که را مجازي هاي رایانه از اي مجموعه

 عنوان به و شده عرضه پویا طور به ها رایانه این. شود می شامل

 سطح هاي توافق براساس یکپارچه اي محاسبه منبع چند یا یک

 نسل تا است آن بر ابري رایانش. شوند می ارایه سرویس

 هاي ماشین در ها خدمت ارایه با را، داده مراکز از جدیدي

 که سازد ممکن اي گونه به پویا، صورت به شده شبکه مجازي

 و ها خدمت بتوانند کاربردي هاي خدمت دهندگان ارایه

 بیشتري سهولت و پذیري  انعطاف با را کاربردي هاي برنامه

 هاي برنامه به دنیا از جایی هر از بتوانند نیز کاربران و کنند ارایه

-4 :1393 سرگلزایی، اکبري،)باشند داشته دسترسی کاربردي

7.) 

 کنترل و فرماندهی در مصنوعی هوش کاربرد .2-4
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 فضاي مختلف هاي عرصه در شگرفی هاي پیشرفت امروزه

 سرعت افزون روز افزایش است، وقوع حال در سایبري

 سایبري فضاي در که را هایی داده حجم و سرعت ها، پردازنده

 به داده افزایش آوري سرسام شکل به را است تبادل حال در

 نظارت، ثابت،  چارچوب با افزارهاي نرم از استفاده با که نحوي

 با ولی. است مشکل ها شبکه در ها داده از موثر دفاع و کنترل

 را یادگیري گنجایش و قابلیت که مصنوعی هوش از گیري بهره

 زیادي حد تا مشکل این نماید، فراهم مرتبط افزارهاي نرم براي

 از وسیع گیري بهره با مصنوعی هوش. شد خواهد مرتفع

 و خبره هاي سامانه یکپارچه، حسگرهاي  و عصبی هاي شبکه

 مقدار بود خواهد قادر هوشمند افزاري  نرم عوامل همچنین

 حوادثی بررسی و توصیف منظور به را اطالعات از زیادي بسیار

 با مناسب، تصمیم گرفتن و داده روي سایبري فضاي در که

 نکته راستا این در.  نماید بندي دسته و بررسی باالیی سرعت

 خودکار دانش مدیریت از گیري بهره تنها که است آن مهم

 جهت وضعیتی سریع ارزیابی یک ارایه کننده تضمین تواند می

 هر در گیرندگان تصمیم و رهبران براي تصمیم بهترین اخذ

 (.139۶تکفارس، سایت وب)باشد کنترل و فرماندهی سطح

 :آگاه  زمینه های سامانه .2-5

 به قادر که هستند اي فناورانه هاي سامانه آگاه زمینه هاي سامانه 

 شبکه از استفاده طریق از فیزیکی زندگی هاي موقعیت شناسایی

 اي رایانه فرآیندهاي و رادیویی هاي فرستنده حسگرها، جامع

 بیشتر امنیت آوردن فراهم طریق از هایی سامانه چنین. باشند می

 عمل هاي دوره براي شده بینی  پیش هاي توصیه ها وقت گاهی و

. کنند می پشتیبانی را روزمره زندگی ها، انسان زندگی از

 اشیاء و عامل هاي شبکه هوشمند، دستیاران این از هایی نمونه

 زمینه در اخیر هاي پیشرفت. باشند می خیابانی ترافیک در

 هاي دستگاه از استفاده افزایش و حسگر و سیم بی هاي فناوري

 یادگیري تکامل باعث ها، فناوري این از کننده  استفاده

 جا همه یادگیري حتی و سیار یادگیري سمت به الکترونیکی

 و تعاملی هاي خدمت یادگیري، نوع این. است شده حاضر

 آگاهی  زمینه یادگیري محیط و دهد می توسعه را آگاهی  زمینه

 و کرده حس را یادگیران وضعیت است قادر که کند می تهیه را

 ساخت آن کاربردهاي از. نماید تهیه را سازگاري هاي پشتیبانی

 از استفاده با تا سازد می قادر را افراد که است هوشمند محیط

. باشند داشته یادگیري مکانی هر و زمان هر در اي وسیله هر

 هر گردد، می باعث خاص مناطق در فناوري این از گیري بهره

 این توسط دهد می روي محیطی شرایط در که تغییر گونه

 و فرماندهی مراکز به مربوطه اطالعات و شده درک ها سامانه

: 1391 همکاران، و اسماعیلی)گردد ارسال نظر مورد کنترل

1۲.) 

 

 

 نگاری سناریو .2-6

از ابتدا با  روش رینتکرارت پر و رینتمهم هبمثا هب ريگانوسناری

 ريیس در پژوهیآینده هک گونههمان و دهبو همراهپژوهی آینده

 ريگنآینده ات نیبیشیپ و یویگشیپ هايپارادایمز ا یلکامت

 و کاهن نهرما زا زین اريگنوسناری والیمت هايسلن ده؛ونم گذر

 راهیردي هاياريگنوسناری و شل مکتب وشواتر  ات واک ریپ

 . (Hosseini et al, 2017)اندهیافت بلوغ رخمتأ

 به دهی  نظم براي ابزاري سناریو شوارتز، پیتر تعریف براساس

 که است آینده بدیل هاي محیط درباره فرد یک ادراک

 شدسناریو خواهند گرفته ها محیط آن در فرد هاي تصمیم

 درک با و میالدي 1970 دهه نفتی بحران از پس نگاري

 عمومیت ها، قطعیت رفتن بین از و جهان شدن تر پیچیده

 سال در انرژي بحران از پس واقع، در. است یافته بیشتري

 روش از شل نفتی شرکت آمیز موفقیت استفاده پی در و 1973

 به موثري گویی پاسخ به قادر را شرکت این که نگاري سناریو

. شد اي گسترده استقبال روش این از ساخت، بحران این

 سناریوها، که است دلیل بدین روش این از افزون روز استفاده

 هاي بینش و گیرند می نظر در را واقعی جهان هاي پیچیدگی

 بازنمایی رویدادها از منطقی ترتیب با را آینده درباره جایگزین

 پذیر باور هایی آینده تصاویر سناریوها مجموع، در. کنند می

 کاربرد. دهند می نشان را رویدادها منطقی ترتیب که باشند می

 اطالعاتی عنوان به توانند می سناریوها است؛ متنوع سناریوها

 صورت ها نشست هاي بحث ها آن اساس بر که باشند

 (.1۵4: 1397 حسینی گلکار و دیگران،)پذیرد می
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 چندگانگی به پرداختن منظور به مشخص طور به نگاري سناریو

 این مزیت. است شده طراحی آینده بودن ناپذیر  بینی  پیش و

 با متفاوت بسیار مدت دراز هاي آینده شناخت توانایی روش،

 بر راهبردهایی انتخاب براي سازي سناریو همچنین و امروز

 فرایندهاي طریق از نگاران سناریو. است شناخت این پایه

 مدت دراز آینده درباره هایی داستان مشارکتی، و گروهی

 نگاران سناریو منفرد، داستان یک جاي به. آفرینند می

 تهیه متفاوت حال عین در و مکمل هاي داستان از اي مجموعه

 و پویا صورت به و نموداري صورت به سناریوها. کنند می

 نمایش را آینده دنیاي پیدایش و تحول جریان متحرک،

 آزمون و بدیل هاي آینده برپایه گیري تصمیم کمک به. دهند می

 معرفی سناریوها که مختلفی شرایط در پیشنهادي هاي راهبرد

 آمادگی آینده، هاي قطعیت عدم با مواجهه براي کنند، می

 (.39: 1394 دیگران، و فر گوهري)شود می کسب بیشتري

  بحرانی قطعیت عدم رویکرد طبق سناریو تدوین .2-7

 ،شوارتز پیتر الگوي اساس بر سناریو تدویندر راستاي 

 :گرددانجام می ذیل شرح به گانههشت هاي گام

 سناریوها( اصلی تمرکز)اصلی پرسشتعیین . 1

 سپس و درونی محیط از نگاه با کار سناریوها، توسعه هنگام در

 در که ترتیب بدین شود، می آغاز بیرونی محیط به آن تسري

 درونی محیط درباره خاص تصمیمی یا پرسش با فرآیند ابتدا

 بیرونی محیط سوي به سناریوها بناي سپس و شود می شروع

 . گیرد می شکل

  گذشته تغییرهاي بررسیبراساس  روندها شناسایی. ۲

 یا کامیابی بر گذار تاثیر کلیدي عوامل فهرست تدوین دوم گام

 .رقبا و کنندگان تامین چون عواملی است، تصمیم آن ناکامی

 شده شناخته تغییرهاي پیشران نیروهاي شناسایی. 3

 کالن محیط در پیشران نیروهاي فهرست تدوین شامل سوم گام

 نیروهاي شده کنترل فهرست بر عالوه. است سازمانی

 نکته فناورانه، و محیطی زیست سیاسی، اقتصادي، اجتماعی،

 چه "که است این کالن محیط هاي جنبه درباره دیگر مهم

 در خرد، محیط در شده شناسایی نیروهاي پس در نیروهایی

 حدودي تا نیروها این از برخی "هستند؟ فعال دوم گام

 با برخی و) شناسی  جمعیت هاي داده مثل(باشند می مشخص

 دانستن(. عمومی عقاید مثل)باشند می همراه بسیار قطعیت عدم

 چه و اجتناب غیرقابل و ضروري چیزهایی چه که این

. است سودمند بسیار هستند، بینی  پیش غیرقابل چیزهایی

 طور به پیشران، نیروهاي کردن مشخص و تعریف منظور به

 تحقیق این. است نیاز مورد بسیاري مطالعه و تحقیق معمول

 و سیاسی نیروهاي جدید، فناوري بازارها، شامل است ممکن

 .باشد غیره و اقتصادي عوامل

 کلیدي هاي عامل هاي قطعیت عدم شناسایی. 4

 ران پیش روندهاي و کلیدي عوامل بندي طبقه شامل بعدي گام

 موفقیت براي اهمیت درجه نخست،: است معیار دو اساس بر

 و است شده شناسایی اول گام در که است تصمیمی یا موضوع

 اصلی، نکته. روندها و عوامل بر محیط قطعیت عدم درجه دوم،

 غیر و ترین مهم که است روندي یا عامل سه یا دو شناسایی

 اساس بر فقط نباید سناریو تفاوت. باشند ها ترین قطعی

 در عنصرها این زیرا باشد؛ جمعیت شدن پیر چون عنصرهایی

 .هستند یکسان حدودي تا سناریوها همه

 ها قطعیت عدم مبتنی بر منطقی چارچوب ایجاد. ۵

 که است محورهایی بندي، طبقه مرحله نتیجه عمل در

 کردن مشخص. شوند می متمایز ها آن پایه بر نهایی سناریوهاي

 سناریوها تدوین فرآیند در گام ترین مهم واقع در محورها این

 که است سناریوهایی به رسیدن نهایی، هدف. باشد می

 اگر. باشد توجه قابل سازان  تصمیم براي ها، آن هاي تفاوت

 باشند، شده شناسایی حساس هاي قطعیت عدم اصلی محورهاي

(  محور یک در) گسترده صورت به را ها آن که است مفید گاهی

 که داد نشان چنان( محور سه) حجم یا( محور دو) ماتریس یا

 قابل ها آن جزیی هاي ونکته شناسایی قابل مختلف سناریوهاي

 در آن موقعیت با سناریوها از یک هر منطق.  باشند بسط

 .است تشخیص قابل مهم، هاي پیشران ماتریس

 سناریوها روایت توسعه و اصلی هاي مشخصه تقویت. ۶

 سناریوها تمایز منطق و پیشران نیروهاي ترین مهم که زمانی

 به رجوع با سناریوها چارچوب کردن پربار شد، مشخص

 و دوم هاي گام در شده شناسایی روندهاي و کلیدي عوامل

 عوامل به باید سناریو هر در. بود خواهد اجرا قابل سوم،

 که شود می معلوم سرعت به گاهی. شود توجه روندها و کلیدي
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 و شود داده قرار سناریو کدام در باید قطعیت عدم از جنبه کدام

 .نیست چنین گاهی البته

 سازمان براي سناریوها مونمض شناسایی. 7

 اصلی موضوع به رجوع با توان می سناریوها، توسعه از پس

 تصمیم. پرداخت "آینده تمرین" به اول، گام در شده شناخته

 چه رسد؟ می نظر به چطور سناریوها از یک هر در نظر مورد

 راهبرد یا تصمیم آیا است؟ شده آشکار هایی پذیري  آسیب

 دو یا یک در یا است استوار سناریوها همه در شده تدوین

 چند از یکی در تنها تصمیمی اگر رسد؟ می بنظر خوب سناریو

 با قمار راهبرد"  مثابه به تصمیم آن آید، نظر به مناسب سناریو

 از حاکی شواهد اگر لذا. شود می شناخته  "باال پذیري خطر

 راهبرد توان می چگونه باشد، خاص سناریویی رخداد عدم

 برگزید؟ را مناسب

 راهنما میعال معرفی. 8

 چند از یک کدام داد تشخیص بتوان که است مهم بسیار

. است نزدیک ظهور حال در واقعیت به شده، نوشته سناریوي

 عواملی به توجه با ویژه به است؛ آشکار تاریخ جهت اغلب

 است ممکن نیز گاهی البته،. اقتصاد کلی سالمت همچون

 هایی مالحظه شده نوشته سناریوهاي براي راهنما هاي شاخص

 شدند پربار مختلف سناریوهاي که زمانی. باشد داشته بر در نیز

 الزم گاه آن شدند، مشخص اصلی موضوع براي ها آن مضامین و

 راهنما، شاخص چند شناسایی و تخیل براي زمانی است

 این اگر. شود گرفته نظر در ها تحول بر مداوم نظارت منظور به

 که این دانستن با سازمان شوند، انتخاب دقت به ها شاخص

 جهش گذارد، می تاثیر موجود راهبردهاي بر آینده چگونه

و  )علیزاده کردآبادداشت خواهد رقابتی فضاي در بهتري

 .(1۵: 139۵، دیگران

 پژوهش روش .3

 نظر از کاربردي، تحقیق، و هدف نوع نظر از حاضر پژوهش

 از نظر رویکرد، و کیفی روش داراي ها،داده گردآوري نحوه

 پژوهش این رود.می شمار به توصیفی زمان هم پژوهانه و آینده

 جهت در تالش ضمن و نگارانه بوده آینده محتواي داراي

 تحقیق موضوع زمینه در آینده محتمل هايگزینه شناخت

در مواجهه با  کنترل سامانه فرماندهی و )تصویر آینده

 پیش برخی تا کوشدمی (1404هاي نوین در سال  فناوري

جهت  نماید. بررسی را یک هر پیامدهاي وقوع و هازمینه

 نیمه هايمصاحبه اي،کتابخانه مطالعات اطالعات از گردآوري

 هامولفه شناخت و موضوع دقیق تبیین جهت در) ساختار یافته

منظور  )به خبرگان هايپنل تشکیل و اصلی( متغیرهاي و

استفاده شده  (کلیدي هايقطعیت عدم و هاپیشران شناسایی

 به صورت اول مرحله) مرحله دو در عموما هااست. مصاحبه

 دوم مرحله و اطالعات به باز دسترسی براي نیمه ساختار یافته

 مرحله بندي اطالعاتجمع بر تمرکز با ساختار یافته به صورت

 شناخت خبرگان مالک انتخاب .است شده نخست( انجام

دید راهبردي و آشنایی با  داشتن سامانه فرماندهی و کنترل،

اصلی  سوال است. بوده هاي نوین حوزه سایبري فناوري

 تصویر آینده سامانه فرماندهی و کنترل " که است این پژوهش

 ." چگونه است؟ 1404هاي نوین در افق  در مواجهه با فناوري

 تحقیق هاییافته .4

 باشد:شرح زیر می الگوي شوارتز به براساس انجام هاي گام

شوارتز: تصویر  الگوي اساس بر ابتدایی پرسش . تدوین1گام

هاي نوین  در مواجهه با فناوري سامانه فرماندهی و کنترل آینده

چگونه  اثر گذار کلیدي هاي با توجه به پیشران 1404در افق 

 است؟

 کلیدي(: )عوامل مهم نیروهاي و عوامل تشخیص .۲گام

مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه فرماندهی و کنترل و  از پس

 کلیدي عامل 7 موجود، نظرات و هابندي دیدگاهجمعهمچنین 

 بندي( بهبر آینده سامانه فرماندهی و کنترل)بدون اولویت موثر

 شد: احصا شرح زیر

 هاي بزرگ جهانیکشور با قدرت سیاسی . نوع روابط1

 تخصیص اعتبارات مورد نیاز توسط دولت میزان .۲

 هاي نوین نوع مواجهه و اطمینان مدیران به فناوري .3

 هاي نوین فناوري گذاري در حوزهسرمایه میزان .4

 هاي عملیاتی میزان تعامل بین حوزه .۵

 . وضعیت ساختار سازمانی نیروها۶

 . وضعیت ارتباط علمی با مراکز علمی معتبر دنیا7

 . میزان دسترسی به تجهیزات نوین8
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  پیشران نیروهاي .شناسایی3گام

 تواندمی بالقوه است که نیرویی و علی توان پیشران، نیروي

 و خبرگی از طریق اصوال هاپیشران. کند ایجاد بزرگ تغییراتی

 خبرگان پژوهش در این هستند. شناسایی قابل جلسات پنل در

 و محیط درونی کامل شناختبه شرح جدول ذیل و بر مبناي 

 مرتبط تعیین هاي فناوري و سامانه فرماندهی و کنترل بیرونی

 گردیدند.

 نشست خبرگی اعضاي ها و تعداد . ویژگی1جدول

 تعداد نشست خبرگی اعضای های ویژگی

 8 سازمان عالی مدیران – متخصصان و خبرگان

 3۲ فرماندهی و کنترل متخصصان و خبرگان

 1۵ متخصصان حوزه سایبريخبرگان و 

 آینده مسیر تحقق در اصلی هايبراساس نظرات خبرگان پیشران

 احصا و ذیل  شناسایی شرح به سامانه فرماندهی و کنترل،

 :شدند

  (فناورانه)هاي نوینفناوري توسعه .1

 (نظامی)افزایش رقابت تسلیحاتی .۲

  (فناورانه)هوشمند سازي سمت به نظامی رویکرد تغییر .3

-اي)سیاسیاي و فرامنطقههاي منطقهتهدیدافزایش  .4

 (نظامی

 در محور اجتماع رویکرد و اطالعاتی گرایی مشارکت .5

  نظامی)اجتماعی( و مدیریت دولتی

  تغییر رویکردهاي ساختار سازمانی)مدیریتی( .۶

 وجود منابع مالی کافی)اقتصادي( .7

گیران کشوري و ارتقاء سطح علمی مدیران و تصمیم .8

 لشکري)علمی(

  اصلی هايقطعیت عدم تعیین .4گام

 ایفا سناریوها ساخت را براي اصلی نقش که عواملی ترینمهم

 اساس بر و سناریوها است هاي کلیديقطعیت عدم نمایند،می

 8 مرحله، این در .شوندمی ها نگارشقطعیت عدم ترینمهم

 با ساختار یافته هايطی مصاحبه شناسایی شده عدم قطعیت

 براي تخصصی، هاي پنل در طرح خبرگان و از نفري 1۵ نمونه

 بامطابق  اهمیت، و عوامل، نمرات عدم قطعیت از هریک

هر  عدم قطعیت و اهمیت نهایی نمره .به دست آمد ۲جدول

 است. شده محاسبه میانگین روش از با استفاده از عوامل یک

 اصلی هايعدم قطعیت بنديرتبه ماتریس .۲جدول

های عدم قطعیت ترینمهم

 محیطی

نمره 

 اهمیت

نمره عدم 

 قطعیت
 میانگین

وجود دشمن قدرتمند در 

مقابل عدم وجود دشمن 

 قدرتمند

9۲/3 44/1 ۶8/۲ 

تامین اعتبار در مقابل عدم 

 تامین اعتبار
41/3 89/۲ 1۵/3 

در برابر عدم  پذیرش فناوري

 پذیرش فناوري
47/4 8۵/3 1۶/4 

ها در بومی سازي فناوري

بومی سازي برابر عدم 

 هافناوري

۵9/۲ 33/۲ 4۶/۲ 

پذیري در برابر عدم  تعامل

 تعامل پذیري
۵7/4 19/3 88/3 

کوچک سازي سازمان در 

 برابر توسعه سازمانی
۲۵/3 93/1 ۵9/۲ 

تحریم علمی در مقابل ارتباط 

 علمی
71/۲ ۵7/1 14/۲ 

تحریم فناورانه در برابر 

 تجارت آزاد
۶3/3 79/1 71/۲ 

 پنجم داراي و سوم قطعیت عدم شودمی مشاهده که همانگونه

 هايقطعیت توان عدممی بنابراین، باشند.می تريکلیدي نقش

 دو در را کشور سامانه فرماندهی و کنترل آینده ترسیم در اصلی

 :بندي نمودزیر دسته اصلی و کالن بعد

 یا عدم پذیرش فناوري پذیرش فناوري فناورانه: بعد .1

 پذیري یا عدم تعامل پذیري تعامل :اجتماعی بعد .۲

 رشیعدم پذ ای رشیپذ میزان اصلی، پیشران فناورانه، بعد در

 یاد "پذیرش فناوري"باعنوان  طیف، سر یک است. يفناور

و استفاده از  بیانگر گذر از رویکردهاي سنتی که شودمی

 با طیف این دیگر رویکرد فناوري محور در مدیریت است؛ سر

عدم  موید که شودمی خالصه "فناوري عدم پذیرش"نام 

اطمینان به کارکرد ماشین و جایگزینی ماشین به جاي انسان 

 اجتماعی، تعامل بعد در اصلی پیشران دیگر، است. از سوي



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
م 

سو
، 

رة
ما

ش
  

ز 
ایی

  پ
سه،

13
98

 

  .…در مواجهه با  سامانه فرماندهی و کنترل آینده بررسی سناریوهاي 

10 
 

 طیف سر یک بنابراین، است. پذیري یا عدم تعامل پذیري

 که شودمی یاد "پذیري تعامل"باعنوان  این تحقیق در ،اجتماعی

 به آن( نهادهاي حاکمیتی )و جامعه یک میزان حرکت موید

فرهنگی، -اجتماعی توسعهتشریک مساعی،  سوي همگرایی،

 این دیکر سر است. جامعه مدنی و همکاري نوین، مدیریت

 با شد که خواهد یاد" عدم تعامل پذیري"عنوان با طیف،

 گراییقشر و قدرت فرهنگی، تمرکز بسته چون نگاه معیارهایی

 .شودمی شناخته

 سناریوها منطق . گزینش۵گام 

آن حسب بر که است محورهایی هاي اصلی،عدم قطعیت نتیجه

 هاآن میان که تفاوت ماندمی باقی معدود چند سناریوي تنها ها

 کند که درمی توصیه است. شوارتز مهم گیرانتصمیم نظر از

 یابد. تقلیل مورد چهار سناریونویسی سناریوها به هايپروژه

 میان تفاوت تشخیص باشد، چهار از بیش سناریوها شمار وقتی

 وقوع احتمال دادن از پرهیز او، توصیه دیگر است. ها دشوارآن

 که رودمی آن بیم صورت، باز این در زیرا باشد؛سناریوها می به

  شوند. گرفته جدي بیشتر احتمال سناریوهاي با تنها

اطمینان و پذیرش اصلی میزان  دوعامل این اساس بر

میزان  و هاي نوین در سامانه فرماندهی و کنترل فناوري

 ها هاي عملیاتی نیروهاي مسلح در تلفیق داده حوزه همکاري

 به صورت زیر سناریوها چارچوب الگوي شوارتز با مطابق

 گردد. می مشخص

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه فرماندهی  آینده سناریوهاي چارچوب :1 شماره نمودار

 و کنترل

 کلیدي قطعیت دو عدم برخورد از شودمی مالحظه که همانگونه

 سناریو تکامل، تمرکز پیشرفت و سکون به چهار احصا شده،

 بلوغ منحنی یا چرخه"نوعی به مثابه تواندمی که آمده دست

 به جوامع توسعه و عرصه دگرگونی در "اجتماعی-فناورانه

 رود.  شمار

 سناریوها کردن . غنی۶گام

 دیگر که عناصر از برخی با افزودن سناریو، هر در این مرحله

-شد، غنی  شده و تشریح می گردآوري سه و دو مراحل در

 شکل هماهنگی و منطقی داستان پیرامون هر سناریو گردد. شرح

 وضع از موضوع پژوهش دهد چگونهمی نشان که گیردمی

 یابد.می استحاله دیگري وضع به آینده کنونی، در

 . تکامل)سامانه فرماندهی و کنترل جامع پیشرفته(1سناریو

مدیریت با پذیرش و اطمینان به فناوري براساس این سناریو، 

گذر کرده و رویکرد فناوري محور را در  از رویکردهاي سنتی

هاي نوین اعتبارات پیش گرفته است. در راستاي توسعه فناوري

ها و تجهیزات مربوطه، مورد نیاز تخصیص یافته و زیرساخت

 به آن( نهادهاي حاکمیتی )و جامعه ایجاد و یا تامین شده است.

 فرهنگی،-اجتماعی توسعهتشریک مساعی،  سوي همگرایی،

نموده است و   حرکت جامعه مدنی و همکاري نوین، مدیریت

هاي کشوري و اي بین اجزاي مختلف سازمانتعامل گسترده

 لشکري ایجاد شده است.

 تمرکز)سامانه متمرکز اطالعات( .۲سناریو

اطمینان از براساس این سناریو، مدیریت سازمان به علت عدم 

عملکرد بدون نقص فناوري، حاضر به پذیرش جایگزینی 

ماشین به جاي انسان و استفاده گسترده از فناوري نشده است. 

ها در داخل هاي نوین، این فناوريبه رغم دسترسی به فناوري

کشور توسعه نیافته و بومی سازي نگردیده است. ولی با توجه 

 سوي همگرایی، به آن( ینهادهاي حاکمیت )و جامعه به حرکت

 نوین، مدیریت فرهنگی،-اجتماعی توسعهتشریک مساعی، 

تعامل الزم بین اجزاي مختلف  جامعه مدنی، و همکاري

کشوري و لشکري ایجاد شده است و انتقال اطالعات از 

پذیرش 

 فناوری

 پذیریتعامل

های حوزه

 عملیاتی

 پذیریتعاملعدم 

های حوزه

 عملیاتی

عدم 

پذیرش 

 فناوری

 
۴سناریو  

 )سکون(

۳سناریو  

)پیشرفت

) 

2سناریو  

 )تمرکز(

۱سناریو  

 )تکامل(
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هاي مختلف به مرکز فرماندهی و کنترل به صورت دستگاه

 کامل برقرار شده است. 

 فیزیکی. پیشرفت 3سناریو

براساس این سناریو، مدیریت با پذیرش و اطمینان به فناوري 

گذر کرده و رویکرد فناوري محور را در  از رویکردهاي سنتی

هاي نوین اعتبارات پیش گرفته است. در راستاي توسعه فناوري

ها و تجهیزات مربوطه، مورد نیاز تخصیص یافته و زیرساخت

ه دلیل عدم ارتقاء دانش ایجاد و یا تامین شده است. ولی ب

مدیران و کارکنان، تغییر نگرش در ساختار سازمانی شکل 

فرهنگی،  بسته چون نگاه نگرفته است و وجود معیارهایی

گیري تعامل بین گرایی، موجب عدم شکلقشر و قدرت تمرکز

 هاي کشوري و لشکري شده است.اجزاي مختلف سازمان

 . سکون4سناریو

یریت سازمان به علت عدم اطمینان از براساس این سناریو، مد

عملکرد بدون نقص فناوري، حاضر به پذیرش جایگزینی 

ماشین به جاي انسان و استفاده گسترده از فناوري نشده است. 

ها در داخل هاي نوین، این فناوريبه رغم دسترسی به فناوري

کشور توسعه نیافته و بومی سازي نگردیده است. به دلیل عدم 

انش مدیران و کارکنان، تغییر نگرش در ساختار ارتقاء د

 بسته چون نگاه سازمانی شکل نگرفته و وجود معیارهایی

گیري گرایی، موجب عدم شکلقشر قدرت و فرهنگی، تمرکز

هاي کشوري و لشکري شده تعامل بین اجزاي مختلف سازمان

 است.

 . پیامدها7گام 

براي هر یک از در این مرحله تصویر سامانه فرماندهی و کنترل 

هاي مختلف ها در ناحیهسناریوها که پیامد بروز عدم قطعیت

 گردد:باشد، ترسیم میمی

 . تکامل)سامانه فرماندهی و کنترل جامع پیشرفته( 1سناریو

 بر مبتنی براساس این سناریو، سامانه فرماندهی و کنترل

هاي عملیاتی نیروهاي  هاي نوین و متشکل از حوزه فناوري

 اي سامانه سامانه فرماندهی و کنترل شکل گرفته است. مسلح

 و مشارکت حداکثري نوین هاي فناوري بر مبتنی پویا و کارآ

مسیر نظارت و  در هاي عملیاتی نیروهاي مسلح کلیه حوزه

قرار گرفته  صحنه نبرد و مدیریت بحران کشور برمدیریت 

 قابل وز ور سامانه، اطالعات جامع، به گیري از اینبا بهره است.

هاي نوین از قبیل اینترنت اشیاء،  با استفاده از فناوري اعتماد

 آسان سریع، صورت به آگاه و ... زمینههاي  رایانش ابري، سامانه

مرکز فرماندهی و کنترل ملی،  در اطالعات با حفظ محرمانگی و

گیران قرار گرفته است. وضعیت اطالعات  در اختیار تصمیم

کاري، غیر  درگیر در صحنه نبرد)حاضر بههاي  آماري سامانه

مرکز فرماندهی و کنترل  عملیاتی و ...( به صورت درزمان به

ملی ارسال گردیده است. از طریق فناوري واقعیت مجازي 

مشاهده زنده وضعیت صحنه نبرد و صدور فرامین درزمان 

 جایگاه به توجه با براي فرماندهان مرکز میسر گردیده است.

فرامین صادره  اسب مرکز فرماندهی و کنترل ملی،من حاکمیتی

 همچنین و از این مرکز براي کلیه نیروها الزم االجرا شده است

گردیده  ، مرکزي در تمامی نیروها ایجادمتناظر با این مرکز

فرمانده مرکز فرماندهی و کنترل هر نیرو  سناریو این است. در

مرکز  مسئول مستقیم اقدامات تاکتیکی آن نیرو شده و

فرماندهی و کنترل ملی، نقش نظارت، هماهنگی بین نیرویی و 

 دار شده است.گیري کالن را عهده تصمیم

کلیه آمارها  هاي ارتباطی مناسب، ارسالوجود زیرساخت بدلیل

و اطالعات به مراکز نیرویی و مرکز ملی به صورت 

 این در. سیستماتیک و با رمزنگاري مناسب انجام شده است

مراکز نیرویی و مرکز ملی همکاري کامل وجود  بین سناریو

 زیر نداشته است. وجود مخرب فضاي رقابتی داشته و

هاي  نظر فناوري از ملی استقرار مرکز جهت الزم هاي ساخت

با  کارآمد و متخصص انسانی نیروي و شده تامین نوین

اختیار مرکز ملی قرار گرفته  مناسب در تجربه و تحصیالت

مرکز، اطالعات  کلیدي نقش به توجه با سناریو این است. در

هاي غیر نظامی از قبیل سازمان هواپیمایی  حیاتی سازمان

نگاري و ... جهت  کشوري، سازمان هواشناسی، مرکز زلزله

مدیریت و نظارت بر بحران به مرکز ملی ارسال شده و در این 

هاي یادشده  راستا همکاري تنگاتنگی بین مرکز ملی و سازمان

 به وجود آمده است.

 تمرکز)سامانه متمرکز اطالعات(  .۲سناریو

همکاري مناسب بین  به وجود توجه با سناریو، این براساس

هاي عملیاتی نیروهاي  مرکز فرماندهی و کنترل ملی و حوزه
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هاي غیر نظامی، آمارها و  مسلح و همچنین سایر سازمان

مرکز فرماندهی مناسب به  تنوع و کیفیت با اطالعات مورد نیاز

عدم  بدلیل اما و در مرکز متمرکز شده است. ارائه و کنترل ملی

هاي نوین، حجم اطالعات دریافتی و  اطمینان و پذیرش فناوري

هاي سنتی،  هاي انجام شده، به محدوده روشمیزان پردازش

خالصه شده و آمار و اطالعات ارسالی با سرعت و دقت الزم 

 مرکز سناریو این در ه است.به مرکز ملی ارسال نگردید

فرماندهی و کنترل ملی نقش نظارت درزمان بر صحنه نبرد و 

و  گر تسهیل نقش زده را نداشته و بیشتر یا منطقه بحران

دار شده است. به دلیل ها را عهده سازمان بین کنندگی  هماهنگ

اجراي فرایندها به صورت دستی، امکان خطاي انسانی افزایش 

اعتبار اطالعات نسبت به سناریوي اول کاهش  یافته و صحت و

 یافته است.

 . پیشرفت 3سناریو 

و کنترل ملی به دلیل  مرکز فرماندهی سناریو، این براساس

زمان قابلیت دریافت در هاي نوین گیري از فناوري بهره

اطالعات مورد نیاز را با سرعت و دقت الزم داشته و امکان 

زده ایجاد شده  ا مناطق بحرانبعدي صحنه نبرد و ی مشاهده سه

هاي  همکاري مناسب بین حوزه عدم بدلیل است. ولی مرکز

هاي غیر نظامی،  عملیاتی نیروهاي مسلح و سایر سازمان

موقع دریافت نکرده و ایجاد  اطالعات صحیح و مورد نیاز را به

افزایی قوا انجام نشده  هماهنگی بین نیرویی در راستاي هم

 صورت به و مرکز فرماندهی و کنترل نیروییاست. در این سناری

و از اطالعات تولید شده  داده ادامه فعالیت خود به مستقل

مرکز ملی  در روز فناوري بهره مانده است. توسط سایر مراکز بی

 ملی و مرکز بین همکاري الزم اما استقرار یافته و مراکز نیرویی

 دسترسی درزماناهمیت  ایجاد نگردیده است و ها سازمان دیگر

آمارها و  نهادینه نشده است. کشور مسئوالن بین در اطالعات به

 الزم تنوع و کیفیت، سرعت سناریو این در شده تولید اطالعات

مرتبط موجب شده  هاي سازمان همکاري عدم نداشته است. را

کرد اعتبار بسیار جهت در  رغم تخصیص و هزینه به است که

نوین در مرکز ملی و مراکز نیرویی، هاي  اختیار گرفتن فناوري

یابی به سامانه جامع فرماندهی و کنترل  افزایی قوا و دست هم

 اي تحقق نیافته است. به نحو شایسته

 . سکون 4سناریو

مرکز فرماندهی و کنترل ملی شکل نگرفته  سناریو، این براساس

 ها وسازماناست. مرکز فرماندهی و کنترل موجود در برخی 

هاي قدیمی، در  ها و روش گیري از فناوري به دلیل بهرهنیروها 

حال سکون مدیریتی و فناورانه باقی مانده است. تولید 

هاي سنتی صورت گرفته و همکاري اطالعات براساس روش

اطالعات تولید شده از نظر  .است شکل نگرفته ها بین سازمان

صحت، دقت و جامعیت از اعتبار مناسبی برخوردار نبوده و 

گیران به این اطالعات کاهش  میزان اعتماد فرماندهان و تصمیم

 یافته است. 

 راهنمایی تابلوهاي و نماگرها برگزیدن :8 گام

هاي و تابلوهاي راهنمایی را در حوزه نماگرها در این مرحله

 در دهند جهانمی نشانکنیم که فناوري و مدیریت بیان می

 یابد.می تحول سناریو کدام جهت

هاي در حوزه فناوري: بررسی نمودار رشد فناوريالف. 

هایی همچون فناوريدهد ( نشان می۲019نوین)منحنی گارتنر 

واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی، بالکچین، دستیاران مجازي، 

اینترنت اشیاء شبکه یادگیري عصبی، دوقلوهاي دیجیتال، 

هاي هوشمند و ... با سرعت فضاهاي کاري هوشمند، ربات

ها در تمامی احل رشد اولیه خود را گذرانده و کاربردهاي آنمر

 ها حتی زندگی روزمره در حال گسترش است.بخش

ب. در حوزه مدیریت: رویکردهاي جدید در حوزه مدیریت 

بیانگر حرکت به سمت رویکردهاي چند وجهی و همچنین 

 حرکت از همکاري سازمانی به سمت تشریک مساعی است.

نوین در حوزه نظامی، تجزیه ی: رویکردهاي ج. در حوزه نظام

هاي عظیم، جنگ شبکه محور و جنگ و تحلیل و پدازش داده

 باشد.هیبریدي می

 گیری نتیجه .5

هاي سیاسی، امنیتی،  در حوزه ظهورهاي نو ورود فناوري

موجب گردیده اقتصادي، فرهنگی/اجتماعی و زیست محیطی، 

افزایش  نحويها به در تمامی عرصه تغییر سرعتاست که 

هاي نظامی، سیاسی، طبیعی و  بحران با مقابله و شناخت که یابد

 ظهور با .قابل انجام نباشد سنتی هاي روش بازیست محیطی 

 به قادر گردیدند که ها سازمان پژوهی آینده  علمی مباحث
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لذا  برآیند. آینده بر اثر گذاري و در صدد پرداخته شناخت آینده

پژوهی گیري از فنون آیندهید با بهرهدر این پژوهش سعی گرد

در مواجهه با  سامانه فرماندهی و کنترل تصویري از آینده

 دودر این راستا  د.گرد ارایه 1404 افق در هاي نوین فناوري

هاي نوین در سامانه  میزان پذیرش فناوري "عدم قطعیت

به  "هاي عملیاتی حوزه همکاري میزان "و "فرماندهی و کنترل

 بر که ترین عواملی غیر قطعی حال عین ترین و در مهمعنوان 

 ها آن اساس و بر باشند، انتخابمی اثر گذار مرکز این آینده

 آن است از گردید. نتایج حاکی تشریح سناریوي متفاوت چهار

هاي نوین در سامانه فرماندهی و  پذیرش فناوري درصورت که

در تلفیق  هاي عملیاتی نیروهاي مسلح و الزام حوزه کنترل

 توان مرکز فرماندهی و کنترل ملی، می با اطالعات و همکاري

عنوان یک  کامل مرکز فرماندهی و کنترل ملی به شکوفایی به

 روزبه سطح ملی،در هماهنگ کننده  و گذار، ناظر  سیاست نهاد

، سیاسی، طبیعی و  هاي نظامی شفاف در مواجهه با بحران و

  امیدوار بود. زیست محیطی

هاي فناوري، مدیریت و روندهاي جهانی حاکم بر حوزه

 حالت ترین آل ایده 1سناریو که نظامی، موید این نکته است

 ،1سناریو اساس باشد. بر فرماندهی و کنترل ملی می براي مرکز

 و پویا کارآ اي سامانه سامانه فرماندهی و کنترل 1404 افق در

هاي  کلیه حوزه ريحداکث و مشارکت نوین هاي فناوري بر مبتنی

 هايمسیر نظارت و مدیریت صحنه نبرد و بحران عملیاتی، در

را  اعتماد قابل روز و سامانه اطالعات جامع، به این است. کشور

هاي نوین از قبیل اینترنت اشیاء، رایانش  با استفاده از فناوري

با  و آسان سریع، صورت به آگاه و ... زمینههاي  ابري، سامانه

مرکز فرماندهی و کنترل ملی، در  در اطالعات محرمانگیحفظ 

دهد. وضعیت اطالعات آماري  گیران قرار می اختیار تصمیم

کاري، غیر عملیاتی و  هاي درگیر در صحنه نبرد)حاضر به سامانه

مرکز فرماندهی و کنترل ملی ارسال  ...( به صورت در زمان به

یق فناوري واقعیت گردیده و فرماندهان قادر خواهند بود از طر

مشاهده نموده  زنده صورت مجازي وضعیت صحنه نبرد را به

و به فرماندهان حاضر در صحنه مشاوره داده و یا دستورهاي 

 الزم را جهت تقویت نیروهاي درگیر صادر نمایند.

 سناریو گردد می از این تحقیق پیشنهاد نتایج حاصله به توجه با 

 مرکز فرماندهی و کنترل ملی 1404 افق انداز به عنوان چشم 1

 میان ریزي راهبردي، برنامه اساس این بر و شده گرفته نظر در

  صورت گیرد. مدت کوتاه و مدت
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 مراجع

 ن،یشمس الد ،یناظم رضا،یعل ا،یپو ن،یرحسیام ،ياخرو .1

 بنديجهت طبقه ییالگو ی(، طراح1394)یمصطف یکاظم

نبرد،  تیریدر مد يریدرگ يوهایسنار نییاهداف و تع

-1، ص ۶0سال پانزدهم، شماره  ،ینظام تیریفصلنامه مد

33. 

 فصلنامه ،نگري آینده و شناسی آینده ،(139۵)موسی اکرمی، .۲

-74 ص ، 1۶ شماره رهیافت، و پژوهشی علمی سیاست

7۵. 

 (،1391)مهدیهي، نادر ،صفیه ي،واحد ي،هاد ی،عیلااسم .3

 جاحاضر زمینه همه يیادگیر يبرا يارائه یک الگو معمار

، چهارمین کنفرانس ملی برق  و الکترونیک ایران، آگاه

 .1۲ص

، 1393جوان، مرتضی،  سرگلزایی محمدکاظم، اکبري، .4

 رایانش تحقیقات ، آزمایشگاه واي بر رایانش ابري مقدمه

 .7-4امیرکبیر، صص  صنعتی دانشگاه ابري

 مطالعات ،(139۶)محمدباقر غفرانی، مهرداد، گیالنی، قويت .۵

 و علمی سیاست فصلنامه ،شناسی آینده هاي روش و

 .۶7-۶8 ص ،۲۲ شماره رهیافت، پژوهشی

 خوراکیان، فریبرز، نیا، رحیم حامد، معمار، آقا حاج .۶

و کار،  کسب جهانی شبکه سناریونگاري(، 139۲علیرضا)

-۶1(، صص 1۶)4، راهبردي مدیریت نامه مطالعات فصل

۶7. 

 ي(، راهنما1393)دیحم زاده،لیرضا، اسمع ،یحافظ .7

تهران، انتشارات وزارت بهداشت، درمان و  ،يونگاریسنار

 یآموزش پزشک

 ثقفی، سپهر، سید نوري، قاضی مصطفی، گلکار، حسینی .8

 مکاتب تطبیقی بررسی ،1397 عبدالرحیم، عیوضی، فاطمه،

 علمی فصلنامه پراسپکتیو، و شل پژوهی آینده سناریونگاري

 ، 4 شماره ، 4 دوره عمومی، سیاستگذاري پژوهشی

 .177-1۵3صص ، 1397 زمستان

(، آینده نگاري 139۶انگیزان، سهراب، نوروزي حسن) دل .9

 نیب شهمای سناریو، ریزيبرنامه روش به ايتوسعه منطقه

-و متوازن منطقه داریتوسعه پا ،ياقتصاد يزریبرنامه یالملل

 دانشگاه کردستان. ،اي

راهبردها و معماري کالن "(،139۵)عبدالرسول ،دیوساالر .10

و  یمؤسسه آموزش، "فرماندهی و کنترل در روسیه

 . ۲4۵-۲۲0ی، صصدفاع عیصنا یقاتیتحق

 ،ینیشاه حس ی،رعلیاصل، ام نیالد فیس ،فرهادرهبر،  .11

بهاي  یسینو وی(، سنار139۶)یسیع ،ازيین ی،محمدعل

و  هیو تجز ديیعوامل کل یینفت خام بر اساس شناسا

 پژوهشی -یعلم هینشر گران،یفعل و انفعاالت باز لیتحل

، ص  38 یاپی، پ4شماره  ازدهم،یسال  ت،یریبهبود مد

93-13۵. 

رضا، مکنون،  ،يمحمود ییکردآباد، رضا، خدا زادهیعل .1۲

بر  یمبتن يزیاز برنامه ر یقیتلف ی، ارائه مدل139۵رضا، 

 یپژوه ندهیآ يبر فرض برا یمبتن يزیو برنامه ر ویسنار

-فصلنامه پژوهش ،يپابرجا در حوزه انرژ يزیو برنامه ر

سال دوم، شماره  ،يانرژ يزریو برنامه ياستگذاریس هاي

 .3۲-7، صص 139۵، ۲

(، 1394) مشبکی، اصغر عادل، آذر، مصطفی، فر، گوهري .13

 از استفاده با سازمان آینده تصویر ارائه پژوهی: آینده

 آمار مرکز مطالعه: )مورد سناریو ریزي رویکرد برنامه

 شماره دهم، سال ایران، مدیریت علوم ، فصلنامهایران(

 .۲8-۲7، صص 38

 يشهروند ی(، مدل خود حکمران1394احسان) مرزبان، .14

برق، فصلنامه آینده  يانرژ عیتوز ندهیآ تیریدر مد

، ص  103پژوهی مدیریت، سال بیست و ششم، شماره

۶9-84. 
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 به نگاهیی، دفاع عیصنا یقاتیو تحق یسسه آموزشوم .1۵

 .139۲، کنترل و فرماندهی هاي سامانه آینده

 ،یانیازندر یمؤمن ده،یسع ،یسادات ،يمهد ،یفشارک انینق .1۶

 ی(، طراح139۵)یمصطف دیس ،ینیحس ن،یرحسیام

 ندیبر فرا یبرخط مبتن یمشارکت يزیطرحر سیسرو

 یو کنترل، مجله علم یمارکوف در حوزه فرمانده

سال هشتم،  ن،یپدافند نو هاييعلوم و فناور یپژوهش

 .1۵9-147، ص  ۲شماره

نقش هوش مصنوعی در "(، 139۶)تکفارسسایت  وب .17

 ."دفاع سایبري
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