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چکیده
اهمیت سامانههای فرماندهی و کنترل به عنوان یکی از ملزومات نیروهای نظامی در کسب موفقیت و تحقق اهداف بر کسی مکنون نمیباشد .این اهمیت
محیط های آنارشی و غیرخطی در کنار انبوهی از اطالعات مواجه باشیم و همچنین روند سریع رشد

در کنار تغییرات سریع محیطی که منجر گردیده تا با
امانههای فرماندهی و کنترل بهصورت
فناوری و تکنولوژی ،روز به روز بیشتر شده و همه دست اندرکاران را بر آن داشته تا در راستای ارتقای عملکرد س 
لحظهای و در بازههای زمانی کوتاهمدت برنامهریزی نمایند .بهگونهای که بزرگترین ارتش ها و قدرتمندترین کشورها نیز از این موضوع مستثنی نمیباشند.
این تحقیق از نوع کاربردی-توسعهای و روش توصیفی موردی و با رویکرد آمیخته (کیفی/کمی) صورت پذیرفته و در ابتدا ویژگی محیط جنگهای
آینده ( 37ویژگی) از مطالعه منابع احصاء گردید و پس از دریافت تأیید خبرگان ،بهمنظور تعیین آن دسته از ویژگیهایی که در ارتقای سامانه فرماندهی و
کنترل مؤثر هستند ،نظر حجمنمونه دریافت ( 28مورد تأیید شد) و سپس بهمنظور دریافت مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل مجدداً نتایج حاصله به
جامعه خبره ارائه گردید .در نهایت مشخصات اعالمی جامعه خبرگی از طریق حجمنمونه مورد قضاوت پایانی قرار گرفت و در قالب  44مشخصه با
اولویتبندی تبیین و ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی :تغییرات محیطی ،جنگهای آینده ،فرماندهی و کنترل ،فناوری.
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مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

 .1کلیات

که از قابلیت الزم برای پُر کردن خالء موجود

 .1.1بیان مسئله

برخوردار باشند.
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تغییرات سریع محیطی بهویژه در حوزه فناوری

اگرچه سامانهها و تجهیزات متنوعی بهعنوان مؤلفه

منجر گردیده تا شاهد انقالب بزرگی در تغییر نحوه

فیزیکی وجود دارند که بتوانند پاسخهوی اینهونه

جنهیدین از کالسیک به سایر شیوهها باشیم؛ تا جایی

نظریات باشند ،لیکن هیچ سامانهای از قابلیتهای

که تغییرات اساسی را در اصول رهنامه ارتش آمریکا

چندگانه مؤثر در این زمینه برخوردار نبوده و تنها

نیز بهعنوان قدرتمندترین ارتش دنیا ،مشاهده میکنیم.

سامانهای که همزمان چندین مشخصه اصلی را برای

این مسئله منتج به ایجاد تردید در پیشبینی محیط

کسب موفقیت نیروهای نظامی در میدان رزم و صحنه

جنگهای آینده توسط نظریهپردازان نظامی گردید؛ تا

نبرد تعقیب میکند ،سامانههای فرماندهی و کنترل

جایی که کالزویتس در این خصوص میگوید

میباشند که ضمن برخورداری از قابلیت مدیریت

سهچهارم عواملی که عملیاتهای جنهی را شکل

اطالعات ،دارای انعطافپذیری باالیی بوده و

میدهند ،در غباری از عدم اطمینان پوشانده شده

بهصورت تصاعدی قدرت همافزایی را با ارتقای

است[1] .

وحدت فرماندهی و تمرکز تالش بر روی اهداف

در چنین شرایطی ،ابتکار عمل بیش از پیش در

اصلی فراهم خواهند ساخت و موفقیت را در میدان و

اختیار نیروهای مهاجم قرار خواهد گرفت و با استفاده

صحنههای واقعی نبرد تضمین مینمایند .به همین

از فرصتها ،عدم اطمینان را در باالترین سطح ممکن

دلیل مورد توجه خاص اکثر متخصصین نظامی بوده و

برای نیروهای کشور هدف فراهم خواهند کرد؛

با توجه به قابلیتهای ذاتی ،از جایهاه و اهمیت

بنابراین ،فرماندهان نظامی با انبوهی از اطالعات

ویژهای برخوردار هستند.

مواجه خواهند شد که در کنار تغییرات مداوم محیطی،

سامانههای فرماندهی و کنترل ،بهعنوان یک

تسلط آنها را در صحنه نبرد با چالش مواجه خواهد

سیستم تصمیمیار ،با پرورش دادههای خام ،اطالعات

کرد .در واقع اتاقهای جنگ به مراکزی با دنیایی از

الزم برای انجام مأموریتهای محوله را در اختیار

اطالعات تبدیل خواهد شد که قادر است بر

مصرفکنندگان قرار میدهد و با ارائه تصویری

ظرفیتهای فکری انسانها تأثیر نموده و فرماندهان را

لحظهای و آنالین از صحنه نبرد که اولویتهای

با پدیده انفجار اطالعاتی مواجه سازد و آنها را

موجود در آن تعیین و مشخص گردیدهاند ،تجسم

مغلوب خود نماید.

فرماندهان را عینیت بخشیده و ضریب خطا و اشتباه

بههمین دلیل ،شاهد تالش نظریهپردازان نظامی

را بهحداقل ممکن کاهش میدهند.

برای ارائه پیشنهاد به رهبران و فرماندهان جنهی

امروزه مرز دانش در زمین ،دریا ،هوا و فضا اتکای

بهمنظور بهرهبرداری از سیستمها و سامانههایی هستیم

متقابل نیروهای نظامی در زمینههای مختلف پشتیبانی
رزمی ،پشتیبانی خدمات رزمی ،تبادل اطالعات صحنة
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نبرد ،انجام عملیاتهای هماهنگ و بسیاری از موارد

در معادله النکستر ،قدرت نظامی یک نیرو تابعی از

دیهر را ایجاب مینماید که تحقق چنین هدفی

مضرب اثربخشی جنگافزارها و توان دوم تعداد آن

حتیالمقدور در شرایط کنونی صرفاً از طریق

نیرو میباشد [2] .یعنی اینکه در صورت مواجه شدن

سامانههای فرماندهی و کنترل دستیافتنی است.

با نیر ویی که از نظر تعداد نسبت به ما برتری دو به

کلی و پایهای برخوردار هستند ،لیکن بهمنظور تطبیق

دارای اثر بخشی چهار برابر نسبت به اثربخشی

و افزایش قابلیت پاسخهویی آنها متناسب با رشد و

تجهیزاتی نیروی مقابل باشد تا بتوان در زمینه تقابل

پیشرفت فناوریهای نظامی در محیط جنگهای

تجهیزاتی به تساوی الزم دست یافت .برقراری تعادل

آینده ،الزم است با شناسایی مقدماتی محیطهایی که

در معادله النکستر عمالً توسط سامانههای فرماندهی

قرار است از این سامانهها بهرهبرداری گردد ،نسبت به

و کنترل و از طریق تمرکز نیرو بهمنظور ممانعت از

تعریف و اولویتبندی ویژگیهای تکمیلی موردنیاز

آزادی عمل دشمن توأم با اثربخشی و قابلیت اطمینان

سامانههای فرماندهی و کنترل اقدام شود.

و پایداری قابل حصول است .لذا با توجه به اهمیت

 .1.1اهمیت و ضرورت تحقیق

سامانههای فرماندهی و کنترل ،باید تالش الزم

با توجه به اینکه سامانه فرماندهی و کنترل با
تجمیع ،تجزیه و تحلیل ،دستهبندی و اولویتبندی

درخصوص ارتقای این سامانهها در دستور کار قرار
گیرد.

داده و در نهایت استخراج اطالعات از دادههای

سامانههای فرماندهی و کنترل ،با ایجاد هماهنهی

موجود ،همواره در حال پایش تحرکات نیروهای

در حرکت نیروها و فعالیت آنها ،وحدت تالش در

دشمن میباشد لذا از مهمترین سامانههای دفاعی

تمرکز بر روی اهدف را ممکن و کسب موفقیت و

به منظور جلوگیری از غافلهیری در برابر نیروهای


انجام عملیاتهای منسجم بهگونهای که تمام نیروها و

مهاجم محسوب میشوند .چون کشورهای مهاجم

اجزاء آنها یک هدف مشترک را دنبال نمایند ،میسر

سعی میکنند باالترین خسارت را در همان موج اول

خواهد ساخت .الزمه رسیدن به چنین هدفی،

حمله وارد نمایند و زمانی که امکان غافلهیری وجود

برخورداری از توانایی الزم در محیطهای عملیاتی

نداشته باشد ،از شدت و میزان این خسارات کاسته

به منظور سازگاری و تطبیق با تغییرات محیطی است.

خواهد شد .بنابراین ارتقای این سامانه که با تعیین

 .1.1اهداف تحقیق

ویژگی و مشخصات آنها متناسب با محیط مورد

هدف اصلی از انجام این تحقیق" ،تبیین

بهرهبرداری برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی

ایران که اساس اقدامات نظامی را بر پایه دکترین

متناسب با ویژگیهای محیط جنگهای آینده" است و

دفاعی تعریف نموده ،از اهمیت باالیی برخوردار

محقق برای رسیدن به این هدف ،اهداف فرعی زیر را

است.

دنبال نموده است:
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اگرچه اساساً این سامانهها از یکسری ویژگیهای

یک دارد ،میبایست از تجهیزاتی استفاده نمود که

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

الف) تبیین ویژگیهای محیط جنگهای آینده؛

 .1.1پیشینه تحقیق
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ب) تعیین ویژگیهجای مجؤثر محجیط جنجگهجای

علی ستاریخواه و همکارانش در سال  1393در

آینده بر ارتقای سجامانههجای فرمانجدهی و کنتجرل

تحقیقی با عنوان «ارائه الهوی مطلوب سامانه

نظامی؛

فرماندهی و کنترل راهبردی آجا در افق ،»1404

ج) تبیجین مشخصججات سججامانههججای فرمانججدهی و

اینهونه عنوان نمودهاند که نیاز است یک الهوی بهینه

کنتجرل نظججامی متناسججب بجا ویژگججیهججای محججیط

و مطلوب برای سامانهی فرماندهی و کنترل آجا با

جنگهای آینده؛

قابلیتهای خاص و بهروز تهیه گردد تا فرماندهی و

اولویتبندی مشخصات سامانههای فرمانجدهی

د)

کنترل آجا از امکانات ،تجهیزات ،ارتباطات ،روشها و

و کنترل متناسب با ویژگیهای محیط جنگهجای

نیروی انسانی واجد شرایط بهمنظور طرحریزی،

آینده.

هدایت و کنترل عملیات نیروهای تحت امر خود

 .1.1پرسش تحقیق
سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه،

متناسب با مأموریت محوله ،فرماندهی و کنترل مفید و
مؤثر را اعمال نماید.

"مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی

عباس فرجپور علمداری در سال  1390در

متناسب با ویژگیهای محیط جنگهای آینده

پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بازطراحی

چیست؟" و سؤاالت فرعی عبارتند از:

شبکه و سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی در

الف) ویژگیهای محیط جنگهای آینده کدامند؟

کلیه سطوح سازمانی جهت مقابله با تهدیدات

ب) ویژگیهای مؤثر محیط جنگهای آینده بر

ناهمهون» ،عنوان میدارد که نیاز است تا یک نظام

ارتقای سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی

فرماندهی و کنترل با قابلیتهای افزایش سرعت،

کدامند؟

دقت و اثربخشی در فعالیتهای دفاع هوایی،

ب) مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل

گردآوری ،تحلیل ،ذخیرهسازی و توزیع اطالعات

نظامی متناسب با ویژگیهای محیط جنگهای

برای استفاده در قبل ،حین و بعد از عملیات ر کشور

آینده چه میباشند؟

طراحی گردد.

ج) اولویتبندی مشخصات سامانههای فرماندهی

محمدرضا رزمخواه در سال  1380در مقالهای با

و کنترل متناسب با ویژگیهای محیط جنگهای

عنوان «ویژگیهای جنگهای مدرن و جایهاه

آینده چهونه است؟

سامانههای فرماندهی و کنترل در جنگهای آینده»،

 .1.1فرضیه تحقیق
چون پژوهش حاضر دارای نتایج اکتشافی است،
لذا فاقد فرضیه میباشد.

عنوان نموده است که پیشرفت تکنولوژی نظامی در
ابعاد مختلف و بهویژه در زمینه سامانههای فرماندهی
و کنترل و عدم توانمندی برخی کشورها در این
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رقابت سنهین ،باعث آسیب جدی سامانههای

درخصوص مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل

فرماندهی و کنترل خواهد شد.

نظامی مبتنی بر ویژگیهای مؤثر محیط جنگهای

 .1.1روش تحقیق

آینده بر عملکرد این سامانهها که مرحله اول مصاحبه

با توجه به اینکه محقق در این پژوهش بهدنبال

پس از مطالعه منابع و مرحله دوم مصاحبه پس از

تبیین مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی

دریافت نظر حجمنمونه در خصوص ویژگیهای

مبتنی بر ویژگیهای محیط جنگهای آینده میباشد

مؤثر محیط جنگهای آینده بر عملکرد سامانههای

که نتایج حاصل از این تحقیق میتواند مورد

فرماندهی و کنترل صورت پذیرفته است.

نیروهای مسلح بهمنظور ارتقای توان رزمی سامانه و

درخصوص ویژگیهای محیط جنگهای آینده و

شبکه فرماندهی و کنترل نیروهای مسلح قرار گیرد،

بهمنظور تعیین ویژگیهای مؤثر بر ارتقای عملکرد

لذا این تحقیق از نوع کاربردی – توسعهای میباشد.

سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی و پرسشنامه دوم

روش این تحقیق ،توصیفی موردی و رویکرد آن
آمیخته (کیفی/کمی) است.
دادهها به دو روش کتابخانهای (مطالعه منابع،
اسناد ،مدارک و فیشبرداری) و میدانی (مصاحبه و

نیز بهمنظور تعیین میزان تأثیر و اولویت هر یک از
مشخصههای احصاء شده در ارتقای عملکرد
سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی و بعد از دریافت
نتایج دومین مصاحبه توزیع گردیده است.

پرسشنامه) گردآوری شده است .در روش میدانی

در تعیین روایی هر دو پرسشنامه از روش روایی

درکنار مصاحبه با خبرگان ،با طرح سؤالهای فرعی

محتوا و توزیع دومرحلهای پرسشنامه میان

نظر متخصصین امر در خصوص سؤال اصلی تحقیق

صاحبنظران و برای تعیین پایایی آزمون از روش

از راه پرسشنامه گردآوری گردیده است.

آلفای کرونباخ استفاده شده که برای پرسشنامه اول

اطالعات گردآوریشده از مصاحبه با خبرگان
بهروش تحلیل گفتمان (تحلیل محتوا) مورد

معادل  0/898و برای پرسشنامه دوم معادل 0/988
بهدست آمده است.

تجزیهوتحلیل قرار گرفته و اطالعات گردآوری شده
از پرسشنامه ،بهوسیلة نرمافزار  SPSSمورد
تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفته است .در این پژوهش

جدول  .1آلفای کرونباخ پرسشنامه اول
N of Items

Cronbach's Alpha

37

.898

دو مرحله مصاحبه و دو مرحله توزیع پرسشنامه
محققساخته صورت پذیرفته است.
مرحله اول مصاحبه بهمنظور تأیید ویژگیهای
بهدست آمده محیط جنگهای آینده از مطالعه منابع و
مرحله دوم مصاحبه بهمنظور دریافت نظر خبرگان

5

جدول  .2آلفای کرونباخ پرسشنامه دوم
N of Items

Cronbach's Alpha

45

.988
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بهرهبرداری مسئولین ذیربط حوزه فرماندهی و کنترل

پرسشنامه اول بعد از دریافت تأیید نظر خبرگان

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

در این تحقیق ویژگیهای محیط جنگهای آینده

توسط خبرگان معرفی شدهاند) ،از روش تحلیل محتوا

متغیر مستقل کالن و مشخصات سامانههای فرماندهی

نسبت به استخراج مشخصات این محیط اقدام نموده

و کنترل بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده تا به

است .در ادامه با ارائه این مشخصات به حجم نمونه،

هدف اصلی تحقیق که «تبیین مشخصات سامانههای

نسبت به تعیین مشخصات مؤثر در عملکرد

فرماندهی و کنترل نظامی متناسب با ویژگیهای

سامانههای فرماندهی و کنترل اقدام گردید و پس از

محیط جنگهای آینده» است ،پرداخته شود.

آن طی مصاحبهای با خبرگان و ارائه مشخصات نهایی
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جامعة آماری شامل فرماندهان ،مسئولین و مدیران

و مؤثر محیط جنگهای آینده به ایشان ،نظرات آنان

ارشد نیروهای مسلح در سطوح ستاد کل ،ارتش

در خصوص ویژگیهای سامانههای فرماندهی و

ج.ا.ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای

کنترل دریافت گردید .مصاحبههای دریافتی از طریق

تابعة آن است که دارای مدرک تحصیلی دکتری و

تحلیل گفتمان (تحلیل محتوا) ،مورد تجزیه و تحلیل

حداقل  5سال سابقة کار در محل راهبردی بوده و با

قرار گرفتند و مشخصات و ویژگیهای نهایی

محیط جنگهای آینده و سامانههای فرماندهی و

سامانههای فرماندهی و کنترل احصاء و مجدداً تأییدیه

کنترل آشنایی کامل دارند .دلیل توجه ویژه به گزینش

خبرگان درخصوص فهرست نهایی دریافت و

این گروه بهعنوان جامعة آماری ،به این دلیل است که

اصالحات موردنیاز اعمال گردید .در نهایت با تهیه

به جهت موقعیت شغلی (سابقه ،تجربه و محل

پرسشنامه دوم بهمنظور تعیین میزان تأثیر این

خدمت) از ویژگیهای مناسبتری برخوردار هستند.

مشخصات بر سامانههای فرماندهی و کنترل و

براین اساس جامعة آماری معادل  23نفر بوده و

همچنین اولویتبندی آنها بهمنظور تعیین حق تقدم و

باتوجه به اینکه این تعداد کمتر از  100نفر میباشند،

تأخر در راستای صرف هزینههای موجود برای

حجم نمونه تمامشمار و منطبق با جامعة آماری

بهینهسازی سامانههای فرماندهی و کنترل اقدام

موردنظر قرار گرفته است .وضعیت خدمتی و

گردیده است.

تحصیلی جامعة نمونه به شرح جدولهای زیر است.

 .1ادبیات تحقیق
 .1.1جنگ و محیط جنگهای آینده

جدول  .3وضعیت خدمتی جامعة نمونه

سن خدمتی تعداد فراوانی

درصد فراوانی

35- 40

9

%39

31- 35

12

%52

26- 30

2

%9

کل

23

%100

در این تحقیق ابتدا محقق براساس مطالعه منابع

جنگ و صلح پدیدههایی اجتماعی هستند و تنها
با ابزارهای روششناختی علوم اجتماعی آشکار
میگردند .زیرا ستیزهها و جنگهای گروهی انسان اگر
غریزی و طبیعی باشند ،باید مانند بسیاری از غرایز،
نظمی سامانمند داشته باشند و بر اثر آن همه اقوام و
ملل بهطور منظم و سامانمند خواهان آن باشند .در
عصر حاضر رشد و پیشرفت شهرف فناوری و سیر

معتبر درخصوص محیط جنگهای آینده (منابعی که
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صعودی آن ،تغییر الهوهای روابط اجتماعی و سیاسی

که بروز جنگ تا آخرین روز عمر بشر در کره خاکی

بهطورکلی فضای حاکم بر تعامالت میان ملتها و

ادامه خواهد یافت[ 6] .

دولتها ،دنیا را دگرگون کرده است .ازاینرو باید

 .1.1ابعاد محیط جنگهای آینده

پذیرفت که قواعد بازی بهطورکلی در آینده تغییر

ابعاد جنگهای آینده را میتوان به دو بخش ابعاد

خواهد کرد .جنگ نیز مانند سایر پدیدههای اجتماعی

فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم نمود .بُعد فیزیکی (حسی

در این فضای پر از تحول ،دچار دگرگونیهای عمیق

و مادی) شامل زمان و مدت ،مکان و وسعت ،توان

و اساسی خواهد شد[3] .

و قدرت (شدت) و دقت و هوشمندی است و

آینده نیازمند شناخت فراگیر مفاهیمی نظیر نهرشها،

عوامل انسانی جنگ (مؤلفه عقل و اندیشه «شناخت

رویکردها ،اهداف ،علل و ویژگیهای آن است[4].

پیچیدگی جنگ» و مؤلفه روحی و روانی «شاخص

تاکنون نهرشهای مختلفی به مبحث جنگ ارائه

وحشت جنگ») و عوامل سامانهای جنگ (مؤلفه طرح

آلیستها) بر این باور

آرمانگرایان ( 
ایده

شده است.

و برنامه «شاخص انطباق پذیری برنامه ای» و مؤلفه

هستند که امکان تحول و تغییر در روابط بینالملل به

ساختار و سازمان «شاخص انعطافپذیر ساختار»)

شکل همکاری ،کاهش تعارضات و تضادها و در

میباشند[ 7] .

نهایت نیل به صلح جهانی وجود دارد.

 .1.1ویژگیهای محیط جنگهای آینده

(رئالیستها) معتقدند که دولتها برای

واقعگرایان


مقالهای تحت

غالمعلی رشید و همکارانش در

پیشبرد منافع خود از ابزارهای قهری استفاده میکنند و

عنوان جنگ آینده که در سال  1393منتشر گردیده،

تالش دارند بر مخاصمات تأثیر گذاشته تا برای خود

ویژگیهای محیط جنگهای آینده را شامل موارد زیر

کسب اعتبار کنند[5] .

عنوان نمودهاند:

در نهرش آخرالزمانی ،این اعتقاد وجود دارد که
هرگونه جنگ مهم در آینده با توجه به پیشرفت
فوقالعاده سالحها ،موجب نابودی جهان و پایان

حیات بشری و در نتیجه آخرالزمان بشری خواهد شد.
آنهایی که نهرش جنگ جهانی دارند ،معتقدند که با
جهانیشدن همه امور زندگی بشر ،هر

توجه به ویژگی
جنگ مهم در آینده دارای قابلیت سرایت سریع به
نقاط دیهر را دارد و پیشرفت در برد سالحها ،جنگ
را به همه جهان گسترش خواهد داد و در نهایت در
نهرش جنگ محدود و منطقهای ،اعتقاد بر آن است

7

همافزایی ،درهم تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل
 .1
تهدیدهای نظامی با تهدیدهای امنیتی؛
 .2قدرت غافلهیری باال (فریب ،قدرت مخفیسازی،
تهاجم دور از انتظار ،استقرار دور)؛
 .3اشراف اطالعاتی با توجه به امکانات گسترده در
فضا ،هوا ،زمین و دریا؛
 .4عملیات پرشدت و متمرکز در زمان کوتاه (گریز از
فرسایشی شدن جنگ)؛
 .5گستردگی عملیات از نظر جغرافیا و بُعد مکان
(سطح ،زیر سطح ،هوا و فضا)؛
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شناخت دقیق جنگ آینده و ماهیت جنگهای

همچنین بُعد غیر فیزیکی (شناختی و غیرمادی) شامل

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

 .6فناوری محور بودن؛

 .25نابرابر بودن؛

 .7تکیه بر عملیات مخصوص چند نیرویی؛

قابلیتمحور بودن؛

.26

 .8گسترش و سیال بودن صحنه جغرافیای جنگ؛

لفههای قدرت ملی؛
 .27بسیج توانمندیها و مؤ 

 .9تلفیق توانمندیها سخت ،نرم و نیمه سخت؛

 .28متنوع شدن محیط تهدیدها و نوع عملیات

 .10حمله به توانمندیهای راهبردی و مراکز ثقل
دشمن؛
بهرهگیری از عملیات روانی گسترده با استفاده از
 .11
فنون پیچیده فضای مجازی و رسانهای؛
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 .12کاهش چرخه زمان اطالعات و زمان اجرای
عملیات؛
 .13افزایش دقت هدفگیری و هوشمند شدن
سالحها (کاهش تعداد هواپیماها و مهمات)؛


چندمحیطی[8] .

غالمرضا مهرابی نیز در جزوه درسی جنگهای
آینده ،ویژگیهای محیط جنگهای آینده را شامل
موارد زیر عنوان نموده است:
 .1دورایستا شدن حمالت هوایی و موشکی (گسترش
صحنه جنگ در سطح و ارتفاع)؛
کمشدن فاصله زمانی کشف اهداف تا اقدام
 .2
عملیاتی؛

 .14نزدیکی سطوح راهبردی ،عملیاتی و راهکنشی؛

 .3افزایش دقت هدفگیری و هوشمندشدن سالحها؛

همزمانی عملیات در سطوح راهبردی ،عملیاتی و
 .15

شبکهمحور شدن جنگ ،با قرارگرفتن اطالعات،

.4

راهکنشی؛
 .16عملیات نظامی تأثیرمحور با تمرکز بر نقاط ثقل و
ستون فقرات کشور مقابل؛

تسلیحات و فرماندهی و کنترل در یک مجموعه
منسجم (تلفیق توانمندیها و شبکه محوری)؛
 .5قدرت غافلهیری باال (مخفیسازی ،فریب ،استقرار

 .17دورایستایی جنگ آینده؛

نیروی خارج از دسترس ،تهاجم دور از انتظار

 .18ارزش محوری و آرمانی بودن ایدئولوژی و

هوایی در زمان  ،سمت اهداف و شیوه عملیات)؛

هدفهای بلندمدت؛


 .6اشراف اطالعاتی با توجه به امکانات گسترده در

مردمپایه بودن؛

.19

اختیار در فضا ،هوا ،زمین و دریا و افزایش

 .20دریاپایه و هواپایه بودن (استفاده حداقلی از

برخورداری دشمن از مزیت اطالعاتی (اشراف

نیروی زمینی)؛
 .21استفاده از گروههای تروریستی  -تکفیری و
فراملی و فروملی در محیط قومی – مذهبی؛
خصوصیسازی و استفاده از توان شرکتهای

.22
امنیتی؛
شناخت محور بودن با استفاده از علوم شناختی؛

.23
 .24ناهمطراز بودن؛

اطالعاتی)؛
 .7عملیات پرشدت و متمرکز در زمان کوتاه (گریز از
فرسایشی شدن جنگ)؛
 .8اتکای عملیات به فناوریهای جدید و بعضاً
ناشناخته؛
 .9سرعت و قابلیت انعطاف باال در جابهجایی صحنه
عملیات؛
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 .10افزایش قدرت تخریبی و عمق نفوذ بمبها و
موشکها در مواضع مستحکم؛

 .11گسترش عملیات از نظر برد عملیات و مکان
(سطح ،زیرسطح ،فضا و هوا)؛
 .12ارتقای توانمندی اجرای عملیات در شرایط
مختلف آب و هوایی؛
 .13عملیات نظامی تأثیرمحور با تمرکز بر نقاط ثقل و
ستون فقرات کشور؛

موارد زیر عنوان نموده است:
 .1عملیات سریع و قاطع؛
 .2راهاندازی ائتالف و انجام عملیات مرکب؛
 .3انجام عملیات تأثیرمحور یا مبتنی بر تأثیر؛
 .4همزمان سازی قدرت؛
 .5انجام عملیات غیرخطی؛
 .6بهکارگیری نیروهای ویژه؛
 .7ارزیابی همهجانبه اطالعاتی؛

(محیط سایبری ،محیط جنگ الکترونیک ،محیط

 .8درگیری همزمان در سطوح سهگانه؛

عملیات ویژه ،فریب نظامی ،محیط جنگ روانی

 .9انجام عملیات پیشدستانه؛

و تبلیغی و غیره)؛

 .10استمرار عملیات تحت هر شرایط زمانی و مکانی

عملیاتهای وسیع گسترده و متنوع سایبری به

.15
زیرساخت های فناوری و ارتباطات؛
همزمانی عملیات در سطوح تاکتیکی ،عملیاتی و
 .16
راهبردی؛
 .17هم افزایی ،در هم تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل
تهدیدات نظامی با امنیتی؛
 .18کاهش تلفات و خسارات با توجه به استفاده از

به صورت ناپیوسته و نامتناوب؛
 .11توسعه صحنه نبرد و نفوذ در عمق هدف؛
 .12تکیه بر عملیات روانی؛
 .13حمله به مراکز ثقل؛
 .14آفند مسطح؛
 .15تهاجم هوایی و موشکی دقیق؛
 .16مدیریت زمان؛

فناوریهای جدید (تجهیزات بدون سرنشین در


 .17کاهش هزینههای جنگ؛

هوا ،دریا و زمین ،استقرار دور از دست و پرهیز

 .18مدیریت آستانه تحمل ملتها؛

از عملیات پر تلفات)؛

 .19تأکید بر عملیات سایبری و مجازیسازی جنگ؛

بهرهگیری از عملیات روانی گسترده با استفاده از
 .19

 .20تغییر در نوع مانور؛

کنشها و تکنیکهای پیچیده فضای مجازی و
راه 


 .21تکیه بر ابزارهای الکترونیکی و مخابراتی؛

رسانه[9] .

 .22رویکرد شبکهمحور؛

کیومرث حیدری و فریدون عبدی در مقالهای
تحت عنوان «جنگهای آینده و مشخصات آن با
تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحبنظران نظامی غربی»

 .23بهکارگیری تاکتیکهای ناهمتراز ،ناهمهون و
نامتقارن؛
 .24بهرهبرداری از شیوههای جنگ نرم؛
 .25استفاده از توانمندی پهپادی؛
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 .14متنوع شدن محیط تهدیدات و نوع عملیات

ویژگیهای نهایی محیط جنگهای آینده را شامل

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

 .26انتخاب راهبرد آمادی بر مبنای پشتیبانی متمرکز؛

تحلیل اطالعات برای طرحریزی ،هدایت و کنترل

 .27پیوند هنر ،علم و فناوری؛

عملیات را فرماندهی و کنترل گویند[12] .

 .28استفاده از یهانهای چابک ،پرتحرک و کامالً
انعطافپذیر[ 10] .

فتحاهلل کالنتری مشخصات محیط جنگهای آینده
را در دو دستهبندی کلی راهبردی و عملیاتی شامل
موارد زیر عنوان نموده است:

چنانچه اقدامات فرماندهی و کنترل بهصورت
سازماندهی شده و در بستر یک سامانه یکپارچه،
منسجم و هوشمند ارائه گردند ،به آن سامانه
فرماندهی و کنترل گفته میشود[ 13] .

سامانههای

اییان کِمپ  1نیز با تعریفی مشابه،
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 .1راهبججردی :شججناختمحججوری ،چنججدوجهی بججودن،

فرماندهی و کنترل را مجموعه سامانههایی تلقی

هوشمندی ،فرماندهی و واپجایش بجرخط و افقجی،

میکند که از طریق شناسایی ،گردآوری و پردازش

تججأثیرمحوری ،فناورپایججهگججی ،قابلیججتمحججوری،

اطالعات و برقراری ارتباطات ،فرمانده را جهت

مردمپجایهی ،اشجراف اطالعجاتی ،ارزشمحجوری و

طرحریزی ،هدایت ،هماهنهی و کنترل نیروها در


آرمانمحوری.

جهت اجرای مأموریت یاری مینمایند[14].

 .2عملیاتی :درهم تنیدگی تهدیدهای نظامی با

سامانههای فرماندهی و کنترل از ویژگیهای

تهدیدهای امنیتی ،عملیات ویژه ،عملیات پرشدت

عمومی و اولیهای شامل تطبیقپذیری ،استطاعت،

و متمرکز ،سیالیت صحنه عملیات ،حمله به

دسترسی ،قابلیت اتصال ،همبستهی ،تعمیرپذیری،

توانمندیهای راهبردی ،عملیات روانی گسترده،

قابلیت

انعطافپذیری،

کاهش چرخه زمان بین اطالعات و عملیات،

اطالعرسانی و یکپارچهی برخوردار هستند[ 15] .

دورایستایی ،نزدیکی سطوح راهبردی با عملیاتی و

 .1.1مشکالت بهرهبرداری از سیستمهای سنتی

راهکنشی ،استفاده حداقلی از نیروی زمینی،

پایداری،

توسعهپذیری،

در میدان نبرد

استفاده از گروهکهای تروریستی ،ناهمهونی،

به لحاظ عدم وجود اطالعات دقیق و بیدرنگ از

نابرابری و در نهایت بسیج مؤلفههای قدرت ملی.

صحنه نبرد لیکن ساختار سنتی در نیروهای نظامی یک

][11

کشور از دقت الزم برخوردار نخواهد بود.

 .1سامانههای فرماندهی و کنترل

از جمله چالشهای نیروها و فرماندهان سطوح

هدفیابی ،پرورش و انتشار اخبار توسط فرمانده

مختلف در کنترل ،هدایت و رهبری نیروهای تحت

در طرحریزی ،هدایت ،هماهنهی و کنترل عملیات را

امر خود ،عدم امکان پشتیبانی اطالعاتی کافی و دقیق

فرماندهی و کنترل گویند .فرماندهی و کنترل دو واژه

می باشد ،و متعاقب آن بهدلیل عدم امکان توزیع

مترادف هستند که اصوالً فرماندهی بدون کنترل

اطالعات در سطوح مختلف فرماندهی ،برداشتهای

امکانپذیر نمیباشد .به بیانی دیهر سازمان دادن


متفاوتی از رخدادهای به وقوع پیوسته در میدان جنگ

پرسنل ،امکانات و وسائل با بهرهگیری از تجزیه و
Ian Kemp.

1
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برای فرماندهان ردههای مختلف ایجاد خواهد شد که

امور وابستهی کامل به افراد دارد و کمبود نیروی

موجب عدم هماهنهی و وحدت فرماندهی در جنگ

انسانی در هر سطحی مستقیماً به نتیجه مأموریت لطمه

میگردد .بطور کلی مشکالت موجود در بکارگیری

وارد خواهد نمود[16] .

سیستم های سنتی را میتوان بشرح زیر اشاره نمود:

 .1.1ضرررورت بهرررهبرررداری از سررامانههررای

انجام فعالیتهای اطالعات شناسایی و جاسوسی

فرماندهی و کنترل

سنتی به علت فقدان سیستمهای خودکار اطالعات

بهع نوان بخشی از استراتژی نظامی کشور جمهوری

شناسایی و جاسوسی که قادر به دریافت اطالعات

اسالمی ایران محسوب نمود .داشتن نیروی دیجیتالی

الزم بدون نیاز به عامل انسانی میباشند؛ عدم امکان

جزء الینفک فرماندهی و کنترل تلقی میگردد تا با

دریافت ،ارسال و ذخیره اطالعات دادهای در

مرتفع ساختن نارساییهای موجود بتوان از مزایای

پایهاههای اطالعاتی بهدلیل استفاده از ارتباطات مبتنی


مربوطه بهره الزم را گرفت[ 17] .

بر مخابرات صوتی؛ طوالنی بودن زمان مورد نیاز در

ایجاد یکپارچهی در سامانه فرماندهی و کنترل

کنار افزایش ضریب خطا جهت سیکل تصمیمسازی

جهت بکارگیری صحیح و به موقع منابع موجود در

بهدلیل پردازش اطالعات بهوسیله عوامل انسانی؛ عدم

میدان نبرد که موارد مشروحه ذیل پارهای از

امکان ارسال و دریافت همزمان اطالعات به نقاط

محصوالت آن بشمار میروند ،بسیار حائز اهمیت و

مختلف صحنه نبرد به علت بهره گیری از نیروی

امری الزم و ضروری است و موجب رفع نقایص و

انسانی جهت پیک؛ در فرآیند چرخه تصمیم،

ضعفهای اساسی در سیستمهای عملیاتی و اطالعاتی

تصمیمها دارای سلسله مراتب و گزارشها صرفاً از

میهردد:

پایین به باال است؛ طرحریزی عملیاتها به صورت

افزایش اعمال فرماندهی متمرکز ،عدم آگاهی از

سنتی و کند که نیازمند ترکیب مجموعهای از نیروی

آخرین وضعیت و موقعیت و شرایط نیروهای عمل

انسانی دارای تخصصهای مختلف میباشد؛ ارتباطات

کننده ،جلوگیری از عدم استفادهی بهینه از

از طریق سیستمهای چندگانه و مجزا از هم میباشد؛

پتانسیلهای موجود ،جلوگیری از استهالک و

تصویر صحنه عملیات در مرکز فرماندهی کُند و در

فرسودگی زود هنهام ،دقت عمل ،ممانعت از اعمال

پارهای از مواقع با توجه به اینکه بهصورت دستی

سلیقههای غیر ضروری ،ارتقاء توان رزمی ،افزایش

صورت می پذیرد امکان قطع دریافت اطالعات و نبود

ضریب موفقیت ،اجرا و هدایت بهتر عملیاتها

اطالعات الزم از صحنه نبرد که در مدیریت صحنه

خصوصاً عملیاتهای مشترک و مرکب ،افزایش سطح

بسیار موثر هست متصور میباشد؛ هدایت و رهبری

تعاملپذیری ،جلوگیری از اشباع سیستم ،کارگیری

نفرات تنها با صدور فرامین و در سلسله مراتب معنی

همزمان از اطالعات عملیاتی و تاکتیکی موجود در

میدهد و همچنین تعداد کارکنان بسیار زیاد و انجام

تمام سطوح و ردههای مختلف عملیاتی تحت امر

11
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توسط گروههای شناسایی و دیدهبانان و سایر امکانات

بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل را میتوان

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

برابر تدبیرو ایجاد تصویری جامع و بالدرنگ از

تعیین وزن موزون این مشخصات ،پرسشنامهای

صحنه واقعی نبرد[ 18] .

محققساخته تهیه و به حجمنمونه ارائه گردید .نتایج

 .1تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق

پرسشنامه و رتبهبندی مشخصات محیط جنگهای

از تحلیل محتوایی منابع مورد مطالعه با استفاده از

آینده بهشرح زیر میباشند:

نرمافزار مکسکیودان درخصوص مشخصات محیط
جنگهای آینده 37 ،ویژگی احصاء گردید که بهمنظور
جدول  .4تعیین ويژگیهای مؤثر محیط جنگهای آينده بر عملکرد سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی
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ردیف

میانهین امتیاز

وزن

تهدیدهای امنیتی

وزن موزون

همافزایی ،درهم تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل تهدیدهای نظامی با

امتیاز موزون

1

مشخصات محیط جنگهای آینده

4.739

5

0.036

0.180

قدرت غافلهیری باال (با رعایت سرعت ،انجام فریب ،قدرت

2

مخفیسازی ،تهاجم دور از انتظار ،حمله از مکان ها و در زمانهایی

4.870

5

0.036

0.180

که قابل پیشبینی نمیباشند و غیره )

3

تهاجم دورایستا با افزایش قابلیت برد سالحها

3.957

4

0.029

0.115

4

اشراف اطالعاتی

4.826

5

0.036

0.180

مدیریت زمان (کوتاه شدن زمان درگیری با کاهش چرخه زمان

5

اطالعات و زمان اجرای عملیات ،اجرای عملیاتهای پرشدت و

3.870

4

0.029

0.115

متمرکز در زمان های محدود و غیره)

6

استمرار عملیات در تمام شرایط زمانی و مکانی

4.696

5

0.036

0.180

7

انجام عملیاتهای پرشدت

3.957

4

0.029

0.115

4.435

5

0.036

0.180

4.174

5

0.036

0.180

4.783

5

0.036

0.180

8
9
10

سیالیت و توسعه صحنه نبرد از طریق گستردگی عملیات از نظر
جغرافیا و بُعد مکان (سطح ،زیرسطح ،هوا و فضا )
عملیات های فناورپای ه با بهرهگیری از فناوری های نوین نظامی در
سالحها همچون پهپادها و موشکها
انجام عملیاتهای مشترک ،ائتالفی و مرکب
انجام عملیاتهای متنوع و همهجانبه با تلفیق توانمندیها سخت،

11

نرم ،نیمه سخت و رعایت تنوع تاکتیکی ،مانور و بهرهبرداری از

3.783

4

0.029

0.115

نیروها و گروههای تروریستی  -تکفیری و فراملی و فروملی

12

حمله به توانمندیهای راهبردی و مراکز ثقل دشمن

3.739

4

0.029

0.115

12
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13

3.130

4

0.029

0.115

3.957

4

0.029

0.115

16

اجرای عملیات های تأثیرمحور

3.522

4

0.029

0.115

17

ارزشمحوری

2.826

3

0.022

0.065

4.174

4

0.029

0.115

19

آرمانمحوری

2.261

3

0.022

0.065

20

مردمپایه بودن جنگهای آینده

2.957

3

0.022

0.065

4.000

4

0.029

0.115

22

ناهمتراز ،نابرابر و ناهمهون بودن

3.870

5

0.036

0.180

23

شناختمحور بودن

2.957

3

0.022

0.065

24

قابلیتمحور

3.652

4

0.029

0.115

25

همزمانسازی قدرت با بسیج توانمندیها و مؤلفههای قدرت ملی

4.043

5

0.036

0.180

26

شبکهمحور بودن

3.826

5

0.036

0.180

27

انعطافپذیری با به کارگیری یهانهای چابک ،پرتحرک و سریع

4.130

4

0.029

0.115

2.783

3

0.022

0.065

29

عملیات سریع و قاطع

4.826

5

0.036

0.180

30

انجام عملیات غیرخطی

4.217

4

0.029

0.115

31

انجام عملیات پیشدستانه

4.913

5

0.036

0.180

32

آفند مسطح

4.043

4

0.029

0.115

33

کاهش هزینه های جنگ

2.913

3

0.022

0.065

34

مدیریت آستانه تحمل ملت ها

1.957

2

0.014

0.029

35

پشتیبانی متمرکز آمادی

2.130

2

0.014

0.029

36

فرماندهی و واپایش برخط و افقی

1.957

2

0.014

0.029

37

اجرای عملیات های متمرکز

4.478

5

0.036

0.180

14
15

18

21

28

13

اجرای مستمر عملیات روانی
افزایش دقت هدفگیری  ،قدرت تخریب و عمق نفوذ مهمات در
استحکامات توأم با هوشمند شدن سالحها
نزدیکی سطوح راهبردی ،عملیاتی و راه کنشی و هم زمانی اجرای
عملیات در هر سه سطح

عملیات های چندمحیطی یا چند وجهی (محیط سایبری ،محیط جنگ
الکترونیک ،محیط عملیات ویژه و غیره)

استفاده حداقلی از نیروی زمینی و تمرکز در بهرهبرداری حداکثری از
نیروهای هوایی و دریایی

کاهش تلفات و خسارات با استفاده از بهکارگیری فناوری های جدید
بدون سرنشین ،موشکی و حمالت دورایستا

فصلنامة علمی  -پژوهشی فرماندهی و کنترل ،سال چهارم  ،شمارة چهار ،زمستان 1399

3.696

4

0.029

0.115

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

از  37مشخصهای که براساس مطالعه منابع بهعنوان
مشخصات

محیط

جنگهای

آینده

استخراج

 .2توانایی ایجاد یکپارچهی در تمام ابعاد؛
 .3برخورداری از قابلیت اعتماد؛

گردیدهاند ،تعداد  9ویژگی (ویژگیهای مطروحه در

 .4توانایی قابلیت تعاملپذیری؛

ردیفهای  35 ،34 ،33 ،28 ،23 ،20 ،19 ،17و )36

 .5برخورداری از ظرفیت الزم بهمنظور ممانعت از

علت اینکه میانهین امتیاز کسب شده آنها کمتر از
به 
عدد ( 3بهعنوان میانهین) میباشد ،از فهرست حذف
و آن دسته از ویژگیهایی که دارای اختالف معنادار و

اشباع سیستمی؛
 .6مقاوم در برابر هرگونه نفوذ و برخورداری از
ضریب امنیتی باال؛
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بیشتر از عدد  3هستند (تعداد  28ویژگی) ،از نظر

 .7قابلیت انتشار سریع اطالعات در سراسر شبکه؛

حجمنمونه بر عملکرد سامانههای فرماندهی و کنترل

 .8قابلیت درک وضعیت؛

تأثیرگذار میباشند و محقق این مشخصات را مبنای

 .9محاسبه و پیشبینی شرایط جوی؛

ادامه پژوهش قرار داده است و با ارائه این ویژگیها،

المعارفهای مختلف و دیهر

 .10اتصال به دائرة

نظر خبرگان را در خصوص مشخصات موردنیاز
سامانههای فرماندهی و کنترل در راستای ارتقای
عملکرد بهشرح زیر احصاء نموده است.
هر یک از خبرگان متناسب با ویژگیهای مؤثر

بانکهای اطالعاتی مربوطه؛
 .11مدیریت تصویربرداری نقشهای از قبیل خط،
کمان ،منطقه و نشانه؛
 .12قابلیت تهیه و توزیع نقشههای عملیاتی؛

محیط جنگهای آینده بر عملکرد سامانههای

 .13ارتقای همزمانسازی عملیاتهای مشترک؛

فرماندهی و کنترل نظامی که برابر تحلیل فوق

 .14ارتقاء یکپارچهی در نیروهای عمل کننده؛

استخراج گردیدند ،مشخصاتی را درخصوص

 .15ارتقای قابلیت تعامل و همکاری نیروهای

سامانههای فرماندهی و کنترل اعالم و عنوان نمودند

مشترک؛

که مجدداً با بهرهگیری از نرمافزار مکسکیودان نسبت

 .16قابلیت بهرهبرداری در باند فرکانسی وسیع؛

به تجزیه و تحلیل گفتمانی (محتوای متن مصاحبهها)

 .17سنکرون کردن خودکار بانک دادهها؛

اقدام گردید و در نهایت ،تعداد  45مشخصه بهشرح

 .18قابلیت اتصال به انواع سیستمهای موجود در

زیر استخراج گردید:
 .1قابلیت پشتیبانی ارتباطی از سلسله مراتب
فرماندهی و مدیریت برقراری ارتباط بین تمام اجزا

میدان نبرد بهمنظور امکان درگیری از راه دور؛
 .19امکان شناسایی نیروهای خودی از دشمن با
بهرهگیری از حساسههای مختلف؛

و گرههای شبکه فرماندهی و کنترل در بسترهای

 .20امکان جمعآوری اطالعات در تمام ابعاد

مختلف ارتباطی با برخورداری از ارتباط چندالیه

زیرسطحی ،سطحی ،زمینی ،هوایی و فضایی؛

و امن و توانایی تبادل اطالعات بهصورت صدا،

 .21بررسی و پردازش اطالعات و تشخیص صحت

داده (متن) ،تصویر و تلفیقی از آنها؛

و سقم دادههای وارده؛
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 .22تجزیه و تحلیل دادههای صحیح؛
 .23دستهبندی ،ارزیابی و

اولویتبندی دادههای

تجزیه و تحلیل شده؛
 .24ارسال و واگذاری دادهها به مبادی ذیربط و
کاربران مربوطه؛
 .25بهروز رسانی لحظهای بانک اطالعات؛
 .26قابلیت سازگاری سریع با تغییرات محیطی؛
 .27انجام محاسبات مرتبط با هر گونه جابهجایی در
 .28ارائه پیشنهاد به فرماندهان ردههای مختلف
صحنه نبرد؛
 .29قابلیت اتصال به انواع تجهیزات ،سیستمها و
سامانههای جدیدالورود میدان رزم؛
 .30قابلیت ارائه تصویری از آخرین وضعیت صحنه
نبرد در تمام ابعاد بصورت لحظهای و در بستر
نقشههای جغرافیایی؛
 .31قابلیت آمایش سرزمینی نیروهای تحت امر
بصورت مشترک بهمنظور رسیدن به حداکثر
یکپارچهی و تمرکز تالش؛
 .32انعطاف پذیری در برابر تغییرات ناگهانی صحنه
نبرد؛
 .33قابلیت انطباق دستورالعملها ،طرحها و
دستورات فرماندهان در ارائه پیشنهادات رزمی،
عملیاتی و راهبردی؛

فضای نبرد غیرخطی؛
 .37قابلیت تلفیق با سایر سامانههای فرماندهی و
کنترل از طریق تعریف پروتوکلهای مشترک
بهمنظور بهرهبرداری در عملیاتهای مرکب و
ائتالفسازی با متحدین؛
 .38قابلیت اجرای آزمایشی طرحهای محاسبه شده و
ارائه نتایج به فرماندهان بهمنظور کمک در
تصمیمگیریها؛
 .39قابلیت پایش اجرای طرحها و تعدیل یا اضافه
نمودن آنها؛
 .40قابلیت مدیریت ایجاد مشارکت بین فرماندهان و
نیروها جهت طرحریزی بهتر عملیاتها با مدنظر
قرار دادن سطوح مسئولیتی و ارائه ساختار
سازمانی در اجرا و پیادهسازی طرح؛
 .41قابلیت محاسبه نزدیکترین محل نفوذ دشمن؛
 .42تهیه ابزار جهت ارائه و نمایش بریفینگها؛
 .43پایداری در برابر حمالت سایبری و جنگ
الکترونیک؛
 .44رعایت اصول کامل پدافند غیرعامل؛
 .45قابلیت بهکارگیری ظرفیتهای ملی در پشتیبانی
از جنگ.
مشخصات احصاءشده بهمنظور دریافت پاسخ
حجم نمونه درخصوص میزان تأثیر آنها در عملکرد

 .34قابلیت پیشبینی رخدادهای صحنه نبرد با توجه

سامانههای فرماندهی و کنترل و همچنین اولویتبندی

به دادههای دریافتی از حساسههای مستقر در

این مشخصات ،با استفاده از پرسشنامه محققساخته

میدان رزم؛

دوم مجدداً بین حجمنمونه توزیع گردید که پاسخهای

 .35ارائه اقدامات پیشهیرانه به فرماندهان ردههای
مختلف با توجه به پیشبینیهای بهعمل آمده؛
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نیروهای دشمن؛

 .36قابلیت هدایت عملیاتهای همزمان و پراکنده در

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

در ابتدا و بهمنظور بررسی اینکه آیا بین عوامل
جدول  .5نتیجه آزمون فريدمن

اولویتبندی وجود دارد یا خیر ،از آزمون فریدمن
استفاده شده است .برای این منظور فرض صفر در این
آزمون بهمعنای عدم وجود اختالف در بین عوامل
است و چنانچه این فرض با ضریب  0/05رد شود،
نتیجه خواهیم گرفت که در بین عوامل اولویتبندی
وجود دارد .جدول آزمون فریدمن که با استفاده از
نرمافزاز  SPSSبهدست آمده بهشرح زیر میباشد:

23

N

536.285

Chi-Square

44

df

.000

Asymp. Sig.

جدول فوق بیانهر این واقعیت است که
مشخصههای استخراج شده دارای اولویتبندی هستند
و فرض عدم وجود اختالف بین این مشخصات با
مدنظر قرار گرفتن ضریب  0/05رد میگردد .لذا برای
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تعیین اولویتبندی این مشخصات از میانهین رتبهای
استفاده میگردد و نتایج بهشرح جدول زیر هستند:
جدول  .6میزان تأثیر و اولويت هر يک از مشخصههای احصاء شده در ارتقای سامانههای فرماندهی و کنترل

رديف

مشخصات سامانه های فرماندهی و کنترل مبتنی بر

ويژگیهای محیط

جنگهای آينده

میانگین

اولويت

قابلیت پشتیبانی ارتباطی از سلسله مراتب فرماندهی و مدیریت برقراری ارتباط بین
1

تمام اجزا و گره های شبکه فرماندهی و کنترل در بسترهای مختلف ارتباطی با
برخورداری از ارتباط چندالیه و امن و توانایی تبادل اطالعات به صورت صدا ،داده

4.61

13

(متن) ،تصویر و تلفیقی از آنها
2

توانایی ایجاد یکپارچهی در تمام ابعاد

4.30

33

3

برخورداری از قابلیت اعتماد

4.17

36

4

توانایی قابلیت تعاملپذیری

4.35

29

5

برخورداری از ظرفیت الزم بهمنظور ممان عت از اشباع سیستمی

4.52

17

6

مقاوم در برابر هرگونه نفوذ و برخورداری از ضریب امنیتی باال

4.39

26

7

قابلیت انتشار سریع اطالعات در سراسر شبکه

4.35

29

8

قابلیت درک وضعیت

3.30

44

9

محاسبه و پیشبینی شرایط جوی

3.74

41

10

اتصال به دائرةالمعارفهای مختلف و دیهر بانکهای اطالعاتی مربوطه

3.39

43

11

مدیریت تصویربرداری نقشهای از قبیل خط ،کمان ،منطقه و نشانه

3.61

42

12

قابلیت تهیه و توزیع نقشههای عملیاتی

4.48

21

13

ارتقای همزمانسازی عملیات های مشترک

4.35

29

14

ارتقاء یکپارچهی در نیروهای عمل کننده

4.52

17

15

ارتقای قابلیت تعامل و همکاری نیروهای مشترک

4.39

26
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17

سنکرون کردن خودکار بانک دادهها

4.78

9

4.43

23

4.52

17

4.96

1

21

بررسی و پردازش اطالعات و تشخیص صحت و سقم داده های وارده

4.91

2

22

تجزیه و تحلیل دادههای صحیح

4.78

4

23

دستهبندی ،ارزیابی و اولویتبندی دادههای تجزیه و تحلیل شده

4.74

10

24

ارسال و واگذاری داده ها به مبادی ذی ربط و کاربران مربوطه

4.83

7

25

بهروز رسانی لحظه ای بانک اطالعات

4.87

4

26

قابلیت سازگاری سریع با تغییرات محیطی

4.83

7

27

انجام محاسبات مرتبط با هر گونه جابهجایی در نیروهای دشمن

4.57

15

28

ارائه پیشنهاد به فرماندهان رده های مختلف صحنه نبرد

4.52

17

29

قابلیت اتصال به انواع تجهیزات ،سیستم ها و سامانههای جدیدالورود میدان رزم

4.48

21

4.70

11

4.13

38

4.35

29

2.87

جججج

3.87

40

4.30

33

4.61

13

4.65

12

4.43

23

39

قابلیت پایش اجرای طرحها و تعدیل یا اضافه نمودن آنها

4.17

36

40

قابلیت مدیریت ایجاد مشارکت بین فرماندهان و نیروها جهت طرحریزی بهتر

4.57

15

18
19
20

30
31
32
33
34
35
36
37
38

17

قابلیت اتصال به انواع سیستمهای موجود در میدان نبرد به منظور امکان درگیری از
راه دور
امکان شناسایی نیروهای خودی از دشمن با بهرهگیری از حساسههای مختلف
امکان جمع آوری اطالعات در تمام ابعاد زیرسطحی ،سطحی ،زمینی ،هوایی و
فضایی

قابلیت ارائه تصویری از آخرین وضعیت صحنه نبرد در تمام ابعاد بصورت
لحظهای و در بستر نقشههای جغرافیایی
قابلیت آمایش سرزمینی نیروهای تحت امر بصورت مشترک بهمنظور رسیدن به
حداکثر یکپارچهی و تمرکز تالش
انعطاف پذیری در برابر تغییرات ناگهانی صحنه نبرد
قابلیت انطباق دستورالعمل ها ،طرحها و دستورات فرماندهان در ارائه پیشنهادات
رزمی ،عملیاتی و راهبردی
قابلیت پیش بینی رخدادهای صحنه نبرد با توجه به داده های دریافتی از حساسههای
مستقر در میدان رزم
ارائه اقدامات پیشهیرانه به فرماندهان ردههای مختلف با توجه به پیشبینیهای
بهعمل آمده
قابلیت هدایت عملیات های همزمان و پراکنده در فضای نبرد غیرخطی
قابلیت تلفیق با سایر سامانه های فرماندهی و کنترل از طریق تعریف پروتوکلهای
مشترک بهمنظور بهرهبرداری در عملیاتهای مرکب و ائتالفسازی با متحدین
قابلیت اجرای آزمایشی طرحهای محاسبه شده و ارائه نتایج به فرماندهان بهمنظور
کمک در تصمیمگیریها
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16

قابلیت بهره برداری در باند فرکانسی وسیع

4.26

35

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده

عملیات ها با مدنظر قرار دادن سطوح مسئولیتی و ارائه ساختار س ازمانی در اجرا و
پیادهسازی طرح
41

قابلیت محاسبه نزدیکترین محل نفوذ دشمن

4.39

26

42

تهیه ابزار جهت ارائه و نمایش بریفینگها

3.91

39

43

پایداری در برابر حمالت سایبری و جنگ الکترونیک

4.91

2

44

رعایت اصول کامل پدافند غیرعامل

4.87

4

45

قابلیت به کارگیری ظرفیتهای ملی در پشتیبانی از جنگ

4.43

23
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حجم نمونه ،مشخصه مندرج در ردیف " ،13قابلیت


ارتقای عملکرد این سامانهها متناسب با محیط
جنگهای آینده است.

انطباق دستورالعملها ،طرحها و دستورات فرماندهان

در تبیین ویژگیهای محیط جنگهای آینده ،برابر

در ارائه پیشنهادات رزمی ،عملیاتی و راهبردی" از

نظر خبرگان محترم تعداد  4نظریه در این خصوص

اولویتهای اساسی سامانههای فرماندهی و کنترل

بررسی و از مجموع ویژگیهای عنوان شده تعداد 37

محسوب نمیشود و همچنین سایر مشخصاتی که از

ویژگی استخراج گردید.

نظر خبرگان برای ارتقای سامانههای فرماندهی و

در مرحله دوم و برای رسیدن به هدف دوم

کنترل در محیط جنگهای آینده الزامی بهشمار

تحقیق ،ویژگیهای تعیینشده از لحاظ تأثیرگذاری بر

میآمدند ( 44مورد مابقی) ،مورد تأئید حجمنمونه نیز

عملکرد سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی در

قرار گرفته و اولویتهای تخصیص منابع برای ارتقای

محیط جنگهای آینده مورد قضاوت حجمنمونه واقع

سامانههای فرماندهی و کنترل در حوزههای عنوان

شد که از مجموع  37ویژگی ،تعداد  28مورد بهعنوان

شده نیز مشخص گردیده است.

ویژگیهای مؤثر در عملکرد سامانههای فرماندهی و

 .1نتیجهگیری و پیشنهادات

کنترل مورد پذیرش قرار گرفتند.

در پژوهش حاضر تالش شده تا همزمان  3نتیجه

به منظور تحقق هدف سوم و چهارم پژوهش ،از دو

کلی بهدست بیاید .اولین نتیجه ،تبیین ویژگیهای

مرحله در روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه

محیط جنگهای آینده با تجمیع مطالعه منابع و نظر

بهمنظور جمعآوری دادهها استفاده شده است.

خبرگان این حوزه بود ،دومین نتیجه ،تعیین

بدینصورت که نتایج بهدست آمده از هدف دوم در

ویژگیهای مؤثر محیط جنگهای آینده بر عملکرد

ابتدا به خبرگان ارائه گردیده و پس از دریافت و

سامانههای فرماندهی و کنترل میباشد و نتیجه نهایی

تجزیه و تحلیل پاسخ خبرگان ،بهمنظور تبیین

که پاسخ به هدف اصلی این تحقیق نیز است،

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل نظامی

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل بهمنظور

متناسب با ویژگیهای محیط جنگهای آینده و
همچنین اولویتبندی این مشخصات ،مجدداً نظر
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حجمنمونه دریافت و پس از تجزیه و تحلیل نهایی

و سیستمهای موردنیاز محیط جنگهای آینده بهمنظور

مشخص گردید که تعداد  44مورد از  45مشخصه

تکمیل فرآیند و چرخه مأموریت نیروهای مسلح

اعالمی خبرگان مورد تأیید حجمنمونه نیز میباشد.

بهعمل آید.

همچنین براساس امتیاز حجمنمونه به مشخصههای
مورداشاره ،اولویتبندی این مشخصات با توجه به
محدودیتهای موجود در منابع و هزینهها تعیین و
ارائه گردید که بر این اساس" ،امکان جمعآوری
اطالعات در تمام ابعاد زیرسطحی ،سطحی ،زمینی،
رتبه آخر را در ردهبندی دریافت کردهاند.
الزم است تا ارتقای سامانههای نظامی ،با توجه به
حساسیتی که حوزه امنیتی بهدنبال دارد ،در شرایط
صلح و فارغ از جنگ صورت پذیرد .بنابراین متناسب
با مشخصات احصاءشده باید اقدامات الزم
درخصوص پیادهسازی الهوریتمهای متناسب با هر
یک از مشخصات و همچنین تهیه و واگذاری
سختافزارهای موردنیاز صورت پذیرد.
آنچیزی که باید مدنظر قرار گیرد و از اهمیت

باالیی برخوردار میباشد ،آن است که ،اگرچه اساس
سامانههای فرماندهی و کنترل در دو بُعد اصلی و
کالن زیرساختهای ارتباطی و فناوری استوار است،
لیکن این سامانه با اتصال به سایر سیستمهای مستقر
در میدان رزم میتواند پاسخهوی بسیاری از
خواستههای فرماندهان باشد و اگر از لحاظ
مشخصات در حد مطلوب نیز طراحی و تولید گردد،
بهتنهایی قادر به پاسخگویی برابر نیازهای مأموریتی
نخواهد بود .بنابراین الزم است در همین راستا
اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی بهمنظور تعیین سامانهها
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هوایی و فضایی" رتبه اول و "قابلیت درک وضعیت"

مشخصات سامانههای فرماندهی و کنترل در محیط جنگهای آینده
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