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                                                   های فرماندهی و کنترل نظامی متناسب با  سامانهمشخصات 

 های آینده محیط جنگ های ویژگی
 

 *1کار بهروز تسلیمی

 

  27/01/1400تاريخ پذيرش:                                                                                           19/04/1399 تاريخ دريافت: 

          

 چکیده
باشد. این اهمیت  میعنوان یکی از ملزومات نیروهای نظامی در کسب موفقیت و تحقق اهداف بر کسی مکنون ن های فرماندهی و کنترل به اهمیت سامانه

های آنارشی و غیرخطی در کنار انبوهی از اطالعات مواجه باشیم و همچنین روند سریع رشد محیطبا در کنار تغییرات سریع محیطی که منجر گردیده تا 

صورت  های فرماندهی و کنترل بهامانهاندرکاران را بر آن داشته تا در راستای ارتقای عملکرد س فناوری و تکنولوژی، روز به روز بیشتر شده و همه دست

 باشند.  ها و قدرتمندترین کشورها نیز از این موضوع مستثنی نمی ای که بزرگترین ارتش گونه ریزی نمایند. به مدت برنامه های زمانی کوتاه ای و در بازه لحظه

های  ویژگی محیط جنگابتدا در صورت پذیرفته و  فی/کمی(رویکرد آمیخته )کیبا توصیفی موردی و ای و روش  توسعه-این تحقیق از نوع کاربردی

هایی که در ارتقای سامانه فرماندهی و  ویژگیآن دسته از منظور تعیین  خبرگان، بهتأیید دریافت از مطالعه منابع احصاء گردید و پس از ویژگی(  37)آینده 

به مجدداً نتایج حاصله های فرماندهی و کنترل  منظور دریافت مشخصات سامانه به مورد تأیید شد( و سپس 28نمونه دریافت ) کنترل مؤثر هستند، نظر حجم

مشخصه با  44قرار گرفت و در قالب پایانی نمونه مورد قضاوت  جامعه خبره ارائه گردید. در نهایت مشخصات اعالمی جامعه خبرگی از طریق حجم

 بندی تبیین و ارائه گردیده است.اولویت

 فرماندهی و کنترل، فناوری.های آینده،  یرات محیطی، جنگتغی :کلیدی واژگان

 

 

 

 

                                                           
-دانشججهاه و پژوهشججهاه مطالعججات و تحقیقججات راهبججردی دفججاع ملججی      –دانشجججوی رشججته دکتججری مججدیریت راهبججردی دفججاعی      1

behrooztaslimikar@gmail.com – نویسنده مسئول 
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  کلیات .1
  مسئله بیان .1.1

ویژه در حوزه فناوری  تغییرات سریع محیطی به

شاهد انقالب بزرگی در تغییر نحوه  تا گردیدهمنجر 

تا جایی  ؛ها باشیم جنهیدین از کالسیک به سایر شیوه

آمریکا نامه ارتش  که تغییرات اساسی را در اصول ره

کنیم.  عنوان قدرتمندترین ارتش دنیا، مشاهده می نیز به

بینی محیط  منتج به ایجاد تردید در پیشاین مسئله 

گردید؛ تا پردازان نظامی  نظریههای آینده توسط  جنگ

گوید  کالزویتس در این خصوص میجایی که 

های جنهی را شکل  چهارم عواملی که عملیات سه

دم اطمینان پوشانده شده دهند، در غباری از ع می

  ] 1[است. 

در چنین شرایطی، ابتکار عمل بیش از پیش در 

اختیار نیروهای مهاجم قرار خواهد گرفت و با استفاده 

ها، عدم اطمینان را در باالترین سطح ممکن  از فرصت

فراهم خواهند کرد؛ برای نیروهای کشور هدف 

عات فرماندهان نظامی با انبوهی از اطال بنابراین،

محیطی،  تغییرات مداوممواجه خواهند شد که در کنار 

ها را در صحنه نبرد با چالش مواجه خواهد  ط آنلتس

اکزی با دنیایی از های جنگ به مر در واقع اتاقکرد. 

که قادر است بر  خواهد شد اطالعات تبدیل

ها تأثیر نموده و فرماندهان را  های فکری انسان ظرفیت

ها را  عاتی مواجه سازد و آنبا پدیده انفجار اطال

 مغلوب خود نماید.

پردازان نظامی  نظریهتالش همین دلیل، شاهد  به

رهبران و فرماندهان جنهی  ارائه پیشنهاد به برای

 هستیم هایی ها و سامانه برداری از سیستم بهره منظور به

از قابلیت الزم برای پُر کردن خالء موجود که 

 برخوردار باشند.

عنوان مؤلفه  ها و تجهیزات متنوعی به انهاگرچه سام

فیزیکی وجود دارند که بتوانند پاسخهوی اینهونه 

های  ای از قابلیت نظریات باشند، لیکن هیچ سامانه

چندگانه مؤثر در این زمینه برخوردار نبوده و تنها 

زمان چندین مشخصه اصلی را برای  ای که هم سامانه

ان رزم و صحنه کسب موفقیت نیروهای نظامی در مید

های فرماندهی و کنترل  کند، سامانه نبرد تعقیب می

قابلیت مدیریت  باشند که ضمن برخورداری از می

یی بوده و پذیری باال انعطاف اطالعات، دارای

 ارتقایافزایی را با  قدرت همتصاعدی صورت  به

وحدت فرماندهی و تمرکز تالش بر روی اهداف 

فقیت را در میدان و مو و خواهند ساختاصلی فراهم 

به همین  نمایند. میهای واقعی نبرد تضمین  صحنه

اکثر متخصصین نظامی بوده و مورد توجه خاص دلیل 

های ذاتی، از جایهاه و اهمیت  قابلیتبا توجه به 

 ای برخوردار هستند. ویژه

عنوان یک  بههای فرماندهی و کنترل،  سامانه

ام، اطالعات های خ با پرورش دادهیار،  سیستم تصمیم

های محوله را در اختیار  الزم برای انجام مأموریت

دهد و با ارائه تصویری  کنندگان قرار می مصرف

های  ای و آنالین از صحنه نبرد که اولویت لحظه

اند، تجسم  موجود در آن تعیین و مشخص گردیده

فرماندهان را عینیت بخشیده و ضریب خطا و اشتباه 

 دهند. میحداقل ممکن کاهش  را به

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

های مختلف پشتیبانی  متقابل نیروهای نظامی در زمینه

رزمی، پشتیبانی خدمات رزمی، تبادل اطالعات صحنة 
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های هماهنگ و بسیاری از موارد  نبرد، انجام عملیات

که تحقق چنین هدفی  نماید دیهر را ایجاب می

رایط کنونی صرفاً از طریق المقدور در ش حتی

 یافتنی است. های فرماندهی و کنترل دست سامانه

های  ها از یکسری ویژگی اگرچه اساساً این سامانه

تطبیق منظور  ای برخوردار هستند، لیکن به کلی و پایه

رشد و ها متناسب با  افزایش قابلیت پاسخهویی آنو 

های  محیط جنگهای نظامی در  پیشرفت فناوری

هایی که  ه، الزم است با شناسایی مقدماتی محیطآیند

برداری گردد، نسبت به  ها بهره قرار است از این سامانه

های تکمیلی موردنیاز  ویژگیبندی  و اولویتتعریف 

 شود.های فرماندهی و کنترل اقدام  سامانه

 تحقیق ضرورت و اهمیت .1.1

با توجه به اینکه سامانه فرماندهی و کنترل با 

بندی  بندی و اولویت ه و تحلیل، دستهتجمیع، تجزی

های داده و در نهایت استخراج اطالعات از داده

موجود، همواره در حال پایش تحرکات نیروهای 

دفاعی های  ترین سامانهباشد لذا از مهم دشمن می

منظور جلوگیری از غافلهیری در برابر نیروهای به

کشورهای مهاجم چون شوند.  مهاجم محسوب می

در همان موج اول را  باالترین خسارت کنند یسعی م

نمایند و زمانی که امکان غافلهیری وجود  حمله وارد

نداشته باشد، از شدت و میزان این خسارات کاسته 

که با تعیین این سامانه  ارتقایبنابراین خواهد شد. 

ها متناسب با محیط مورد  ویژگی و مشخصات آن

هوری اسالمی برای نیروهای مسلح جمبرداری  بهره

دکترین ایران که اساس اقدامات نظامی را بر پایه 

تعریف نموده، از اهمیت باالیی برخوردار  دفاعی

 است. 

یک نیرو تابعی از   قدرت نظامی  ،معادله النکستر در

دوم تعداد آن افزارها و توان مضرب اثربخشی جنگ

که در صورت مواجه شدن این یعنی ] 2[باشد.  نیرو می

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

استفاده نمود که  تجهیزاتیبایست از یک دارد، می

دارای اثر بخشی چهار برابر نسبت به اثربخشی 

نیروی مقابل باشد تا بتوان در زمینه تقابل  تجهیزاتی

تجهیزاتی به تساوی الزم دست یافت. برقراری تعادل 

های فرماندهی سامانه در معادله النکستر عمالً توسط

ممانعت از منظور و کنترل و از طریق تمرکز نیرو به

آزادی عمل دشمن توأم با اثربخشی و قابلیت اطمینان 

و پایداری قابل حصول است. لذا با توجه به اهمیت 

های فرماندهی و کنترل، باید تالش الزم  سامانه

ها در دستور کار قرار  درخصوص ارتقای این سامانه

 د.گیر

با ایجاد هماهنهی ، فرماندهی و کنترلهای  سامانه

ها، وحدت تالش در  در حرکت نیروها و فعالیت آن

و کسب موفقیت تمرکز بر روی اهدف را ممکن و 

ای که تمام نیروها و  گونه های منسجم به انجام عملیات

ها یک هدف مشترک را دنبال نمایند، میسر  اجزاء آن

 ،به چنین هدفیالزمه رسیدن خواهد ساخت. 

های عملیاتی  برخورداری از توانایی الزم در محیط

 منظور سازگاری و تطبیق با تغییرات محیطی است.  به

 اهداف تحقیق .1.1

 تبیین"هدف اصلی از انجام این تحقیق، 

نظامی های فرماندهی و کنترل  مشخصات سامانه

است و  "های آینده محیط جنگ های متناسب با ویژگی

دن به این هدف، اهداف فرعی زیر را محقق برای رسی

 دنبال نموده است:
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 ؛های آینده های محیط جنگ ویژگی تبیینالف( 

هجای   هجای مجؤثر محجیط جنجگ     ویژگیب( تعیین 

هجای فرمانجدهی و کنتجرل     آینده بر ارتقای سجامانه 

 ؛نظامی

هججای فرمانججدهی و  مشخصججات سججامانهتبیجین  ( ج

هججای محججیط  متناسججب بجا ویژگججی  نظججامی کنتجرل 

 ؛های آینده گجن

های فرمانجدهی   بندی مشخصات سامانهاولویت( د

هجای   محیط جنگ های متناسب با ویژگی و کنترل

 .آینده

 تحقیق پرسش .1.1

سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه، 

نظامی های فرماندهی و کنترل  مشخصات سامانه"

های آینده  محیط جنگ هایمتناسب با ویژگی

 تند از:و سؤاالت فرعی عبار "چیست؟

 ؟های آینده کدامند های محیط جنگ الف( ویژگی

های آینده بر  های مؤثر محیط جنگ ویژگیب( 

 های فرماندهی و کنترل نظامی ارتقای سامانه

 کدامند؟

های فرماندهی و کنترل  ب( مشخصات سامانه

های  محیط جنگهای  متناسب با ویژگینظامی 

 باشند؟ آینده چه می

های فرماندهی  سامانه بندی مشخصاتج( اولویت

های  محیط جنگ های و کنترل متناسب با ویژگی

 آینده چهونه است؟

 تحقیق فرضیه .1.1

اکتشافی است،  دارای نتایجچون پژوهش حاضر 

 باشد. لذا فاقد فرضیه می

 

 تحقیق پیشینه .1.1

در  1393علی ستاریخواه و همکارانش در سال 

ارائه الهوی مطلوب سامانه »تحقیقی با عنوان 

، «1404دهی و کنترل راهبردی آجا در افق فرمان

اند که نیاز است یک الهوی بهینه  اینهونه عنوان نموده

ی فرماندهی و کنترل آجا با  و مطلوب برای سامانه

روز تهیه گردد تا فرماندهی و  های خاص و به قابلیت

ها و  کنترل آجا از امکانات، تجهیزات، ارتباطات، روش

ریزی،  منظور طرح به نیروی انسانی واجد شرایط

ای تحت امر خود هدایت و کنترل عملیات نیروه

متناسب با مأموریت محوله، فرماندهی و کنترل مفید و 

  مؤثر را اعمال نماید.

در  1390عباس فرجپور علمداری در سال 

بازطراحی »با عنوان  نامه کارشناسی ارشد خود پایان

یی در فرماندهی و کنترل پدافند هواو سامانه شبکه 

کلیه سطوح سازمانی جهت مقابله با تهدیدات 

که نیاز است تا یک نظام  دارد ، عنوان می«ناهمهون

های افزایش سرعت،  فرماندهی و کنترل با قابلیت

های دفاع هوایی،  دقت و اثربخشی در فعالیت

و توزیع اطالعات سازی گردآوری، تحلیل، ذخیره

لیات ر کشور برای استفاده در قبل، حین و بعد از عم

 طراحی گردد.

ای با  در مقاله 1380محمدرضا رزمخواه در سال 

های مدرن و جایهاه  های جنگ ویژگی» عنوان

، «های آینده های فرماندهی و کنترل در جنگ سامانه

عنوان نموده است که پیشرفت تکنولوژی نظامی در 

های فرماندهی  ویژه در زمینه سامانه ابعاد مختلف و به

و عدم توانمندی برخی کشورها در این و کنترل 
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ای ه رقابت سنهین، باعث آسیب جدی سامانه

 فرماندهی و کنترل خواهد شد.

 تحقیق روش .1.1

دنبال  با توجه به اینکه محقق در این پژوهش به

نظامی های فرماندهی و کنترل  مشخصات سامانه تبیین

باشد  های آینده می های محیط جنگ مبتنی بر ویژگی

تواند مورد  اصل از این تحقیق میکه نتایج ح

ربط حوزه فرماندهی و کنترل  برداری مسئولین ذی بهره

منظور ارتقای توان رزمی سامانه و  بهنیروهای مسلح 

شبکه فرماندهی و کنترل نیروهای مسلح قرار گیرد، 

 باشد. ای می توسعه –لذا این تحقیق از نوع کاربردی 

کرد آن روش این تحقیق، توصیفی موردی و روی

 آمیخته )کیفی/کمی( است. 

)مطالعه منابع،  یا کتابخانهبه دو روش  ها داده

)مصاحبه و و میدانی برداری(  اسناد، مدارک و فیش

میدانی  روش دراست.  شده ی آور گردپرسشنامه( 

 های فرعی درکنار مصاحبه با خبرگان، با طرح سؤال

نظر متخصصین امر در خصوص سؤال اصلی تحقیق 

 گردیده است.  یآور گرد نامهشپرسه از را

شده از مصاحبه با خبرگان  یآور گرداطالعات 

مورد )تحلیل محتوا( روش تحلیل گفتمان  به

شده  یآور گردقرار گرفته و اطالعات  لیتحل و هیتجز

مورد  SPSS افزار نرموسیلة  بهاز پرسشنامه، 

در این پژوهش  است. گرفتهآماری قرار  لیتحل و هیتجز

رحله مصاحبه و دو مرحله توزیع پرسشنامه دو م

 ساخته صورت پذیرفته است.  محقق

های  منظور تأیید ویژگی مرحله اول مصاحبه به

های آینده از مطالعه منابع و  دست آمده محیط جنگ به

منظور دریافت نظر خبرگان  مرحله دوم مصاحبه به

های فرماندهی و کنترل  درخصوص مشخصات سامانه

های  های مؤثر محیط جنگ بر ویژگی نظامی مبتنی

ها که مرحله اول مصاحبه  آینده بر عملکرد این سامانه

پس از مطالعه منابع و مرحله دوم مصاحبه پس از 

های  نمونه در خصوص ویژگی دریافت نظر حجم

های  های آینده بر عملکرد سامانه مؤثر محیط جنگ

 فرماندهی و کنترل صورت پذیرفته است.

بعد از دریافت تأیید نظر خبرگان ل پرسشنامه او

های آینده و  های محیط جنگ درخصوص ویژگی

های مؤثر بر ارتقای عملکرد  منظور تعیین ویژگی به

های فرماندهی و کنترل نظامی و پرسشنامه دوم  سامانه

میزان تأثیر و اولویت هر یک از منظور تعیین  نیز به

عملکرد های احصاء شده در ارتقای  مشخصه

و بعد از دریافت  نظامی های فرماندهی و کنترل انهسام

 .نتایج دومین مصاحبه توزیع گردیده است

یی روا روش از پرسشنامههر دو یی روا نییتع در

میان  پرسشنامهی ا دومرحله عیتوز و محتوا

 روش از آزمونیی ایپا نییتعی برا و نظران صاحب

 برای پرسشنامه اولکه  شده استفاده کرونباخی آلفا

 988/0و برای پرسشنامه دوم معادل   898/0معادل 

 . استدست آمده  به

 
 آلفای کرونباخ پرسشنامه اول .1جدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 37 

 

 آلفای کرونباخ پرسشنامه دوم .2جدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

.988 45 
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 های آینده محیط جنگهای  ویژگیدر این تحقیق 

های فرماندهی  مشخصات سامانهتغیر مستقل کالن و م

تا به  شده  گرفته درنظرمتغیر وابسته عنوان  به و کنترل

های  تبیین مشخصات سامانه»هدف اصلی تحقیق که 

 های متناسب با ویژگینظامی فرماندهی و کنترل 

 است، پرداخته شود.« های آینده محیط جنگ

و مدیران  نیمسئول ة آماری شامل فرماندهان،جامع

ارتش  ارشد نیروهای مسلح در سطوح ستاد کل،

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

و دارای مدرک تحصیلی دکتری تابعة آن است که 

کار در محل راهبردی بوده و با  سال سابقة 5حداقل 

های فرماندهی و  های آینده و سامانه محیط جنگ

گزینش  توجه ویژه به لیدل .کنترل آشنایی کامل دارند

است که  به این دلیلآماری،  ةجامع عنوان بهاین گروه 

و محل  تجربه ،)سابقه یشغلبه جهت موقعیت 

هستند. برخوردار  تری مناسب یها ( از ویژگیخدمت

نفر بوده و  23آماری معادل  براین اساس جامعة

، باشند یمنفر  100باتوجه به اینکه این تعداد کمتر از 

منطبق با جامعة آماری شمار و  حجم نمونه تمام

موردنظر قرار گرفته است. وضعیت خدمتی و 

 های زیر است.  تحصیلی جامعة نمونه به شرح جدول
 

 وضعیت خدمتی جامعة نمونه .3جدول 

 درصد فراوانی تعداد فراوانی سن خدمتی

40-35 9 39% 

35-31 12 52% 

30-26 2 9% 

 %100 23 کل

قیق ابتدا محقق براساس مطالعه منابع در این تح

)منابعی که  های آینده معتبر درخصوص محیط جنگ

از روش تحلیل محتوا ، اند( توسط خبرگان معرفی شده

نسبت به استخراج مشخصات این محیط اقدام نموده 

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

عملکرد در مؤثر مشخصات  تعییننسبت به 

اقدام گردید و پس از های فرماندهی و کنترل  انهسام

ای با خبرگان و ارائه مشخصات نهایی  آن طی مصاحبه

های آینده به ایشان، نظرات آنان  محیط جنگو مؤثر 

های فرماندهی و  های سامانه در خصوص ویژگی

های دریافتی از طریق  کنترل دریافت گردید. مصاحبه

تحلیل تجزیه و رد تحلیل گفتمان )تحلیل محتوا(، مو

های نهایی  قرار گرفتند و مشخصات و ویژگی

های فرماندهی و کنترل احصاء و مجدداً تأییدیه  سامانه

فهرست نهایی دریافت و  درخصوصخبرگان 

اصالحات موردنیاز اعمال گردید. در نهایت با تهیه 

این تأثیر تعیین میزان منظور  به دومپرسشنامه 

ماندهی و کنترل و های فر سامانه برمشخصات 

منظور تعیین حق تقدم و  ها به بندی آن همچنین اولویت

برای  موجودهای  تأخر در راستای صرف هزینه

اقدام های فرماندهی و کنترل  سازی سامانه بهینه

 گردیده است.

 تحقیق ادبیات .1

 های آیندهمحیط جنگجنگ و  .1.1

 تنها و هستند اجتماعی هایی پدیده صلح و جنگ

 آشکار اجتماعی علوم شناختی روش ابزارهای با

 اگر انسان گروهی های جنگ و ها ستیزه زیرا. گردند می

 غرایز، از بسیاری مانند باید باشند، طبیعی و غریزی

 و اقوام همه آن اثر بر و باشند داشته مند سامان نظمی

 در. باشند آن خواهان مند سامان و منظم طور به ملل

 سیر و ناوریف شهرف پیشرفت و رشد حاضر عصر
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 سیاسی و اجتماعی روابط الهوهای تغییر آن، صعودی

 و ها ملت میان تعامالت بر حاکم فضای طورکلی به

 باید رو ازاین. است کرده دگرگون را دنیا ها، دولت

 تغییر آینده در طورکلی به بازی قواعد که پذیرفت

 اجتماعی های پدیده سایر مانند نیز جنگ. کرد خواهد

 عمیق های دگرگونی دچار تحول، از پر فضای این در

  ] 3[. شد خواهد اساسی و

های شناخت دقیق جنگ آینده و ماهیت جنگ

ها، آینده نیازمند شناخت فراگیر مفاهیمی نظیر نهرش

   ] 4[.های آن استرویکردها، اهداف، علل و ویژگی

ارائه های مختلفی به مبحث جنگ تاکنون نهرش

بر این باور  (هاآلیستایدهگرایان )آرمانشده است. 

الملل به هستند که امکان تحول و تغییر در روابط بین

شکل همکاری، کاهش تعارضات و تضادها و در 

 نهایت نیل به صلح جهانی وجود دارد. 

ها برای معتقدند که دولت ها()رئالیستگرایان واقع

کنند و پیشبرد منافع خود از ابزارهای قهری استفاده می

دارند بر مخاصمات تأثیر گذاشته تا برای خود  تالش

 ] 5[ .کسب اعتبار کنند

در نهرش آخرالزمانی، این اعتقاد وجود دارد که 

هرگونه جنگ مهم در آینده با توجه به پیشرفت 

موجب نابودی جهان و پایان  ها،العاده سالحفوق

 بشری خواهد شد. حیات بشری و در نتیجه آخرالزمان

جنگ جهانی دارند، معتقدند که با  شهایی که نهر آن

شدن همه امور زندگی بشر، هر جهانی توجه به ویژگی

جنگ مهم در آینده دارای قابلیت سرایت سریع به 

ها، جنگ نقاط دیهر را دارد و پیشرفت در برد سالح

را به همه جهان گسترش خواهد داد و در نهایت در 

است ای، اعتقاد بر آن نهرش جنگ محدود و منطقه

که بروز جنگ تا آخرین روز عمر بشر در کره خاکی 

  ] 6[ ادامه خواهد یافت.

 های آیندهابعاد محیط جنگ .1.1

توان به دو بخش ابعاد های آینده را میابعاد جنگ

عد فیزیکی )حسی بُ فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم نمود.

توان  ، مکان و وسعت ، زمان و مدت شاملو مادی( 

است و  و هوشمندی دقتو  (و قدرت )شدت

شامل عد غیر فیزیکی )شناختی و غیرمادی( بُهمچنین 

شناخت » لفه عقل و اندیشهمؤ) عوامل انسانی جنگ

شاخص » لفه روحی و روانیو مؤ« پیچیدگی جنگ

مؤلفه طرح ای جنگ )عوامل سامانهو «( وحشت جنگ

لفه و مؤ «شاخص انطباق پذیری برنامه ای»و برنامه 

«( پذیر ساختارشاخص انعطاف»ساختار و سازمان 

  ] 7[ باشند. می

 های آیندهمحیط جنگ های ویژگی .1.1

ای تحت مقاله و همکارانش در غالمعلی رشید

منتشر گردیده،  1393عنوان جنگ آینده که در سال 

های آینده را شامل موارد زیر  های محیط جنگ ویژگی

 :اند نمودهعنوان 

متقابل گذاری أثیردرهم تنیدگی و ت افزایی،هم .1

 ؛تهدیدهای نظامی با تهدیدهای امنیتی

 سازی،قدرت مخفی فریب،)قدرت غافلهیری باال  .2

 ؛(استقرار دور تهاجم دور از انتظار،

اشراف اطالعاتی با توجه به امکانات گسترده در  .3

 ؛زمین و دریا ،هوا فضا،

از )گریز عملیات پرشدت و متمرکز در زمان کوتاه  .4

 ؛(فرسایشی شدن جنگ

عد مکان عملیات از نظر جغرافیا و بُ گستردگی .5

 ؛(هوا و فضا زیر سطح، سطح،)
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 ؛فناوری محور بودن .6

 ؛تکیه بر عملیات مخصوص چند نیرویی .7

 ؛صحنه جغرافیای جنگبودن  گسترش و سیال .8

 ؛نرم و نیمه سخت ها سخت، تلفیق توانمندی .9

های راهبردی و مراکز ثقل حمله به توانمندی .10

 ؛دشمن

روانی گسترده با استفاده از گیری از عملیات بهره .11

 ؛ایفنون پیچیده فضای مجازی و رسانه

کاهش چرخه زمان اطالعات و زمان اجرای  .12

 ؛عملیات

گیری و هوشمند شدن افزایش دقت هدف .13

 ؛(کاهش تعداد هواپیماها و مهمات)ها سالح

 ؛کنشیعملیاتی و راه نزدیکی سطوح راهبردی، .14

یاتی و عمل زمانی عملیات در سطوح راهبردی،هم .15

 ی؛راهکنش

ثیرمحور با تمرکز بر نقاط ثقل و عملیات نظامی تأ .16

 ؛ستون فقرات کشور مقابل

 ؛جنگ آیندهدورایستایی  .17

ی و آرمانی بودن ایدئولوژی و ارزش محور .18

 ؛های بلندمدتهدف

 ؛پایه بودنمردم .19

استفاده حداقلی از )بودن  و هواپایه دریاپایه .20

 ؛(نیروی زمینی

تکفیری و  -وریستی های تر استفاده از گروه .21

 ؛مذهبی – فراملی و فروملی در محیط قومی

های سازی و استفاده از توان شرکتخصوصی .22

 ؛امنیتی

 ؛محور بودن با استفاده از علوم شناختیشناخت .23

 ؛ناهمطراز بودن .24

 ؛نابرابر بودن .25

 ؛محور بودنقابلیت .26

 ؛های قدرت ملیلفهها و مؤ بسیج توانمندی .27

نوع عملیات ن محیط تهدیدها و متنوع شد .28

 ] 8[محیطی. چند

های  غالمرضا مهرابی نیز در جزوه درسی جنگ

های آینده را شامل  های محیط جنگ آینده، ویژگی

 موارد زیر عنوان نموده است:

دورایستا شدن حمالت هوایی و موشکی )گسترش  .1

 ؛صحنه جنگ در سطح و ارتفاع(

شدن فاصله زمانی کشف اهداف تا اقدام کم .2

 ؛عملیاتی

 ؛هاگیری و هوشمندشدن سالحش دقت هدفافزای .3

محور شدن جنگ، با قرارگرفتن اطالعات، شبکه .4

تسلیحات و فرماندهی و کنترل در یک مجموعه 

 ؛ها و شبکه محوری( منسجم )تلفیق توانمندی

سازی، فریب، استقرار هیری باال )مخفیقدرت غافل .5

نیروی خارج از دسترس، تهاجم دور از انتظار 

 ؛، سمت اهداف و شیوه عملیات(هوایی در زمان

اشراف اطالعاتی با توجه به امکانات گسترده در  .6

اختیار در فضا، هوا، زمین و دریا و افزایش 

برخورداری دشمن از مزیت اطالعاتی )اشراف 

 ؛اطالعاتی(

عملیات پرشدت و متمرکز در زمان کوتاه )گریز از  .7

 ؛فرسایشی شدن جنگ(

 د و بعضاًهای جدیاتکای عملیات به فناوری .8

 ؛ناشناخته

جایی صحنه  سرعت و قابلیت انعطاف باال در جابه .9

 ؛عملیات
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ها و افزایش قدرت تخریبی و عمق نفوذ بمب .10

 ؛ها در مواضع مستحکمموشک

گسترش عملیات از نظر برد عملیات و مکان  .11

 ؛)سطح، زیرسطح، فضا و هوا(

ارتقای توانمندی اجرای عملیات در شرایط  .12

 ؛مختلف آب و هوایی

محور با تمرکز بر نقاط ثقل و عملیات نظامی تأثیر .13

 ن فقرات کشور؛ستو

متنوع شدن محیط تهدیدات و نوع عملیات  .14

)محیط سایبری، محیط جنگ الکترونیک، محیط 

نظامی، محیط جنگ روانی   عملیات ویژه، فریب 

 ؛و تبلیغی و غیره(

های وسیع گسترده و متنوع سایبری به عملیات .15

 ؛ی و ارتباطاتزیرساخت های فناور

زمانی عملیات در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و هم .16

 ؛راهبردی

ثیرگذاری متقابل هم افزایی، در هم تنیدگی و تأ .17

 ؛تهدیدات نظامی با امنیتی

ات با توجه به استفاده از کاهش تلفات و خسار .18

های جدید )تجهیزات بدون سرنشین در فناوری

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

 ؛از عملیات پر تلفات(

سترده با استفاده از گیری از عملیات روانی گبهره .19

های پیچیده فضای مجازی و ها و تکنیککنشراه

 ] 9[ .رسانه

ای  در مقالهو فریدون عبدی کیومرث حیدری 

آن با مشخصات و های آینده  جنگ»تحت عنوان 

« نظران نظامی غربی تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب

شامل های آینده را  های نهایی محیط جنگ گیویژ

 موارد زیر عنوان نموده است:

 عملیات سریع و قاطع؛ .1

 اندازی ائتالف و انجام عملیات مرکب؛ راه .2

 انجام عملیات تأثیرمحور یا مبتنی بر تأثیر؛ .3

 زمان سازی قدرت؛ هم .4

 انجام عملیات غیرخطی؛ .5

 کارگیری نیروهای ویژه؛ به .6

 اتی؛جانبه اطالع ارزیابی همه .7

 گانه؛ زمان در سطوح سه درگیری هم .8

 دستانه؛ انجام عملیات پیش .9

استمرار عملیات تحت هر شرایط زمانی و مکانی  .10

 صورت ناپیوسته و نامتناوب؛ به

 توسعه صحنه نبرد و نفوذ در عمق هدف؛ .11

 تکیه بر عملیات روانی؛ .12

 حمله به مراکز ثقل؛ .13

 آفند مسطح؛ .14

 تهاجم هوایی و موشکی دقیق؛ .15

 ن؛مدیریت زما .16

 های جنگ؛ کاهش هزینه .17

 ها؛ مدیریت آستانه تحمل ملت .18

 سازی جنگ؛ تأکید بر عملیات سایبری و مجازی .19

 تغییر در نوع مانور؛ .20

 تکیه بر ابزارهای الکترونیکی و مخابراتی؛ .21

 محور؛ رویکرد شبکه .22

های ناهمتراز، ناهمهون و  کارگیری تاکتیک به .23

 نامتقارن؛

 های جنگ نرم؛ برداری از شیوه بهره .24

 تفاده از توانمندی پهپادی؛اس .25
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 انتخاب راهبرد آمادی بر مبنای پشتیبانی متمرکز؛ .26

 پیوند هنر، علم و فناوری؛ .27

های چابک، پرتحرک و کامالً  استفاده از یهان .28

  ] 10[پذیر.  انعطاف

های آینده  اهلل کالنتری مشخصات محیط جنگ فتح

بندی کلی راهبردی و عملیاتی شامل  را در دو دسته

 ر عنوان نموده است:موارد زی

محججوری، چنججدوجهی بججودن، راهبججردی: شججناخت .1

فرماندهی و واپجایش بجرخط و افقجی،    هوشمندی، 

محججوری،  گججی، قابلیججت  تججأثیرمحوری، فناورپایججه 

محجوری و   پجایهی، اشجراف اطالعجاتی، ارزش    مردم

 محوری. آرمان

عملیاتی: درهم تنیدگی تهدیدهای نظامی با  .2

، عملیات پرشدت تهدیدهای امنیتی، عملیات ویژه

و متمرکز، سیالیت صحنه عملیات، حمله به 

های راهبردی، عملیات روانی گسترده،  توانمندی

کاهش چرخه زمان بین اطالعات و عملیات، 

دورایستایی، نزدیکی سطوح راهبردی با عملیاتی و 

راهکنشی، استفاده حداقلی از نیروی زمینی، 

ی، های تروریستی، ناهمهون استفاده از گروهک

 ت ملی.های قدر در نهایت بسیج مؤلفهنابرابری و 
]11 [   

 های فرماندهی و کنترل سامانه .1

یابی، پرورش و انتشار اخبار توسط فرمانده هدف

ریزی، هدایت، هماهنهی و کنترل عملیات را در طرح

فرماندهی و کنترل گویند. فرماندهی و کنترل دو واژه 

بدون کنترل مترادف هستند که اصوالً فرماندهی 

باشد. به بیانی دیهر سازمان دادن پذیر نمیامکان

گیری از تجزیه و پرسنل، امکانات و وسائل با بهره

ریزی، هدایت و کنترل تحلیل اطالعات برای طرح

   ] 12[. عملیات را فرماندهی و کنترل گویند

صورت  چنانچه اقدامات فرماندهی و کنترل به

سامانه یکپارچه،  سازماندهی شده و در بستر یک

 سامانهو هوشمند ارائه گردند، به آن منسجم 

   ] 13[شود.  فرماندهی و کنترل گفته می

های سامانهنیز با تعریفی مشابه،  1یان کِمپ ای

تلقی هایی مجموعه سامانه فرماندهی و کنترل را

که از طریق شناسایی، گردآوری و پردازش  کند می

فرمانده را جهت  اطالعات و برقراری ارتباطات،

ریزی، هدایت، هماهنهی و کنترل نیروها در طرح

   ] 14[د.ننمایجهت اجرای مأموریت یاری می

های  های فرماندهی و کنترل از ویژگی سامانه

پذیری، استطاعت،  ای شامل تطبیق  عمومی و اولیه

دسترسی، قابلیت اتصال، همبستهی، تعمیرپذیری، 

پذیری،  ، انعطافپذیری قابلیت پایداری، توسعه

 ] 15[ رسانی و یکپارچهی برخوردار هستند. اطالع

های سنتی  سیستمبرداری از  مشکالت بهره  .1.1

 در میدان نبرد

از درنگ و بیاطالعات دقیق  عدم وجودبه لحاظ 

صحنه نبرد لیکن ساختار سنتی در نیروهای نظامی یک 

 نخواهد بود. از دقت الزم برخوردار  کشور

سطوح های نیروها و فرماندهان  از جمله چالش

در کنترل، هدایت و رهبری نیروهای تحت  مختلف

کافی و دقیق  یپشتیبانی اطالعاتامر خود، عدم امکان 

عدم امکان توزیع دلیل و متعاقب آن به می باشد،

 های برداشت ،اطالعات در سطوح مختلف فرماندهی

 رخدادهای به وقوع پیوسته در میدان جنگمتفاوتی از 

                                                           
1
 Ian Kemp. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ian+Kemp&search-alias=books&field-author=Ian+Kemp&sort=relevancerank
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که  ایجاد خواهد شدهای مختلف  رای فرماندهان ردهب

جنگ  در موجب عدم هماهنهی و وحدت فرماندهی

. بطور کلی مشکالت موجود در بکارگیری گردد می

 سیستم های سنتی را میتوان بشرح زیر اشاره نمود:

های اطالعات شناسایی و جاسوسی  انجام فعالیت

یر امکانات بانان و سا های شناسایی و دیده توسط گروه

های خودکار اطالعات  سنتی به علت فقدان سیستم

شناسایی و جاسوسی که قادر به دریافت اطالعات 

عدم امکان باشند؛ ون نیاز به عامل انسانی میالزم بد

ای در دریافت، ارسال و ذخیره اطالعات داده

ی بتنارتباطات مدلیل استفاده از به های اطالعاتیپایهاه

طوالنی بودن زمان مورد نیاز در ؛ یبر مخابرات صوت

ی ساز تصمیمکنار افزایش ضریب خطا جهت سیکل 

عدم وسیله  عوامل انسانی؛ بهپردازش اطالعات دلیل به

اطالعات به نقاط  ارسال و دریافت همزمانامکان 

ره گیری از نیروی صحنه نبرد به علت بهمختلف 

در فرآیند چرخه تصمیم، انسانی جهت پیک؛ 

ها صرفاً از  ا دارای سلسله مراتب و گزارشه تصمیم

ها به صورت  ریزی عملیات طرحپایین به باال است؛ 

ای از نیروی  سنتی و کند که نیازمند ترکیب مجموعه

ارتباطات باشد؛  های مختلف می انسانی دارای تخصص

باشد؛  های چندگانه و مجزا از هم می از طریق سیستم

اندهی کُند و در تصویر صحنه عملیات در مرکز فرم

صورت دستی  ای از مواقع با توجه به اینکه به پاره

پذیرد امکان قطع دریافت اطالعات و نبود  صورت می

اطالعات الزم از صحنه نبرد که در مدیریت صحنه 

هدایت و رهبری باشد؛  بسیار موثر هست متصور می

نفرات تنها با صدور فرامین و در سلسله مراتب معنی 

تعداد کارکنان بسیار زیاد و انجام چنین دهد و هم می

امور وابستهی کامل به افراد دارد و کمبود نیروی 

انسانی در هر سطحی مستقیماً به نتیجه مأموریت لطمه 

    ] 16[وارد خواهد نمود. 

هررای  برررداری از سررامانه  ضرررورت بهررره  .1.1

 فرماندهی و کنترل

توان  بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل را می

نوان بخشی از استراتژی نظامی کشور جمهوری ع به

اسالمی ایران محسوب نمود. داشتن نیروی دیجیتالی 

گردد تا با  جزء الینفک فرماندهی و کنترل تلقی می

های موجود بتوان از مزایای  مرتفع ساختن نارسایی

   ] 17[ مربوطه بهره الزم را گرفت.

 ایجاد یکپارچهی در سامانه فرماندهی و کنترل

صحیح و به موقع منابع موجود در  بکارگیری هتج

ای از  میدان نبرد که موارد مشروحه ذیل پاره

بسیار حائز اهمیت و  ،محصوالت آن بشمار میروند

نقایص و  رفع امری الزم و ضروری است و موجب

اطالعاتی های عملیاتی و  های اساسی در سیستم ضعف

 میهردد:

آگاهی از  عدماعمال فرماندهی متمرکز، افزایش 

وقعیت و شرایط نیروهای عمل آخرین وضعیت و م

ی بهینه از جلوگیری از عدم استفادهکننده، 

از استهالک و  جلوگیری، های موجود پتانسیل

ممانعت از اعمال فرسودگی زود هنهام، دقت عمل، 

افزایش های غیر ضروری، ارتقاء توان رزمی،  سلیقه

 ها یاتعمل بهتراجرا و هدایت قیت، ضریب موف

افزایش سطح مشترک و مرکب،  های خصوصاً عملیات

کارگیری پذیری، جلوگیری از اشباع سیستم،  تعامل

از اطالعات عملیاتی و تاکتیکی موجود در  همزمان

تلف عملیاتی تحت امر های مخ سطوح و رده تمام
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ایجاد تصویری جامع و بالدرنگ از برابر تدبیرو 

       ] 18[ صحنه واقعی نبرد.

 های تحقیق جزیه و تحلیل یافتهت .1

با استفاده از منابع مورد مطالعه  یتحلیل محتوایاز 

درخصوص مشخصات محیط کیودان افزار مکس نرم

منظور  گردید که بهویژگی احصاء  37های آینده،  جنگ

ای  تعیین وزن موزون این مشخصات، پرسشنامه

نمونه ارائه گردید. نتایج  ساخته تهیه و به حجم محقق

های  بندی مشخصات محیط جنگ پرسشنامه و رتبه

 باشند: شرح زیر می آینده به

 های فرماندهی و کنترل نظامی های آينده بر عملکرد سامانه های مؤثر محیط جنگ تعیین ويژگی. 4جدول 

ف
ردی

 

 های آینده مشخصات محیط جنگ

یاز
امت

ن 
هی

میان
 

زن
و

ون 
وز

ن م
وز

ون 
وز

ز م
تیا

ام
 

1  
دگی و تأثیرگذاری متقابل تهدیدهای نظامی با درهم تنی افزایی، هم

 تهدیدهای امنیتی
4.739 5 0.036 0.180 

2  
قدرت  فریب،با رعایت سرعت، انجام )قدرت غافلهیری باال 

هایی  ها و در زمان تهاجم دور از انتظار، حمله از مکان سازی، مخفی

 (باشند و غیره بینی نمی که قابل پیش
4.870 5 0.036 0.180 

 0.115 0.029 4 3.957 ها با افزایش قابلیت برد سالح م دورایستاتهاج  3

 0.180 0.036 5 4.826 اشراف اطالعاتی  4

5  
مدیریت زمان )کوتاه شدن زمان درگیری با کاهش چرخه زمان 

های پرشدت و  اطالعات و زمان اجرای عملیات، اجرای عملیات

 های محدود و غیره( متمرکز در زمان
3.870 4 0.029 0.115 

 0.180 0.036 5 4.696 استمرار عملیات در تمام شرایط زمانی و مکانی  6

 0.115 0.029 4 3.957 های پرشدتانجام عملیات  7

8  
گستردگی عملیات از نظر سیالیت و توسعه صحنه نبرد از طریق 

 (هوا و فضا زیرسطح، سطح،)جغرافیا و بُعد مکان 
4.435 5 0.036 0.180 

9  
های نوین نظامی در  گیری از فناوری ه با بهرههای فناورپای عملیات

 ها ها همچون پهپادها و موشک سالح
4.174 5 0.036 0.180 

 0.180 0.036 5 4.783 مشترک، ائتالفی و مرکبهای  انجام عملیات  10

11  
 ها سخت، تلفیق توانمندیجانبه با  های متنوع و همه انجام عملیات

برداری از  انور و بهرهو رعایت تنوع تاکتیکی، م نیمه سخت ،نرم

 تکفیری و فراملی و فروملی -تروریستی های  نیروها و گروه

3.783 4 0.029 0.115 

 0.115 0.029 4 3.739 های راهبردی و مراکز ثقل دشمن حمله به توانمندی  12
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 0.115 0.029 4 3.696 اجرای مستمر عملیات روانی  13

14  
مهمات در ، قدرت تخریب و عمق نفوذ گیری افزایش دقت هدف

 ها هوشمند شدن سالح استحکامات توأم با
3.130 4 0.029 0.115 

15  
زمانی اجرای  و هم کنشی عملیاتی و راه نزدیکی سطوح راهبردی،

 عملیات در هر سه سطح
3.957 4 0.029 0.115 

 0.115 0.029 4 3.522 محورتأثیرهای  اجرای عملیات  16

 0.065 0.022 3 2.826 محوری ارزش  17

18  
های چندمحیطی یا چند وجهی )محیط سایبری، محیط جنگ  عملیات

 الکترونیک، محیط عملیات ویژه و غیره(
4.174 4 0.029 0.115 

 0.065 0.022 3 2.261 محوریآرمان  19

 0.065 0.022 3 2.957 های آینده پایه بودن جنگ مردم  20

21  
برداری حداکثری از  استفاده حداقلی از نیروی زمینی و تمرکز در بهره

 یروهای هوایی و دریایین
4.000 4 0.029 0.115 

 0.180 0.036 5 3.870 ناهمتراز، نابرابر و ناهمهون بودن  22

 0.065 0.022 3 2.957 محور بودن شناخت  23

 0.115 0.029 4 3.652 محور قابلیت  24

 0.180 0.036 5 4.043 های قدرت ملیها و مؤلفه سازی قدرت با بسیج توانمندی زمان هم  25

 0.180 0.036 5 3.826 محور بودن شبکه  26

 0.115 0.029 4 4.130 های چابک، پرتحرک و سریع کارگیری یهان پذیری با به انعطاف  27

28  
های جدید  کارگیری فناوری کاهش تلفات و خسارات با استفاده از به

 بدون سرنشین، موشکی و حمالت دورایستا
2.783 3 0.022 0.065 

 0.180 0.036 5 4.826 عملیات سریع و قاطع  29

 0.115 0.029 4 4.217 انجام عملیات غیرخطی  30

 0.180 0.036 5 4.913 دستانه انجام عملیات پیش  31

 0.115 0.029 4 4.043 آفند مسطح  32

 0.065 0.022 3 2.913 های جنگ کاهش هزینه  33

 0.029 0.014 2 1.957 ها مدیریت آستانه تحمل ملت  34

 0.029 0.014 2 2.130 پشتیبانی متمرکز آمادی  35

 0.029 0.014 2 1.957 فرماندهی و واپایش برخط و افقی  36

 0.180 0.036 5 4.478 های متمرکز اجرای عملیات  37
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عنوان  ای که براساس مطالعه منابع به مشخصه 37از 

های آینده استخراج  مشخصات محیط جنگ

های مطروحه در  ویژگی )ویژگی 9تعداد  اند، گردیده

( 36و  35، 34، 33، 28، 23، 20، 19، 17های  ردیف

ها کمتر از  اینکه میانهین امتیاز کسب شده آن علت به

باشد، از فهرست حذف  می عنوان میانهین( )به 3عدد 

هایی که دارای اختالف معنادار و  آن دسته از ویژگیو 

، از نظر (ویژگی 28تعداد ) هستند 3بیشتر از عدد 

اندهی و کنترل های فرم نمونه بر عملکرد سامانه حجم

باشند و محقق این مشخصات را مبنای  تأثیرگذار می

ها،  و با ارائه این ویژگی ه استادامه پژوهش قرار داد

نظر خبرگان را در خصوص مشخصات موردنیاز 

در راستای ارتقای های فرماندهی و کنترل  سامانه

 احصاء نموده است.شرح زیر  بهعملکرد 

های مؤثر  یژگیهر یک از خبرگان متناسب با و

های  های آینده بر عملکرد سامانه محیط جنگ

فرماندهی و کنترل نظامی که برابر تحلیل فوق 

استخراج گردیدند، مشخصاتی را درخصوص 

های فرماندهی و کنترل اعالم و عنوان نمودند  سامانه

کیودان نسبت  افزار مکس گیری از نرم که مجدداً با بهره

ها(  )محتوای متن مصاحبه به تجزیه و تحلیل گفتمانی

شرح  مشخصه به 45تعداد اقدام گردید و در نهایت، 

 :زیر استخراج گردید

پشتیبانی ارتباطی از سلسله مراتب قابلیت  .1

و مدیریت برقراری ارتباط بین تمام اجزا  فرماندهی

های شبکه فرماندهی و کنترل در بسترهای  و گره

ندالیه با برخورداری از ارتباط چمختلف ارتباطی 

صورت صدا،  و امن و توانایی تبادل اطالعات به

 ها؛  داده )متن(، تصویر و تلفیقی از آن

 در تمام ابعاد؛  یکپارچهیتوانایی ایجاد  .2

 ؛ قابلیت اعتمادبرخورداری از  .3

 ؛ پذیری قابلیت تعاملتوانایی  .4

منظور ممانعت از  الزم به ظرفیتبرخورداری از  .5

 اشباع سیستمی؛ 

ر هرگونه نفوذ و برخورداری از مقاوم در براب .6

 ی باال؛ امنیتضریب 

 ؛ قابلیت انتشار سریع اطالعات در سراسر شبکه .7

 قابلیت درک وضعیت؛  .8

 ؛ بینی شرایط جوی محاسبه و پیش .9

و دیهر  های مختلفالمعارفاتصال به دائرة .10

 ؛ مربوطه یاطالعاتهای  بانک

ای از قبیل خط،  مدیریت تصویربرداری نقشه .11

 ؛ نشانه و هکمان، منطق

 های عملیاتی؛  قابلیت تهیه و توزیع نقشه .12

 های مشترک؛  سازی عملیات زمان ارتقای هم .13

 ارتقاء یکپارچهی در نیروهای عمل کننده؛  .14

قابلیت تعامل و همکاری نیروهای ارتقای  .15

 ؛ مشترک

 ؛ برداری در باند فرکانسی وسیع قابلیت بهره .16

 ؛ ها سنکرون کردن خودکار بانک داده .17

های موجود در  اتصال به انواع سیستم قابلیت .18

 منظور امکان درگیری از راه دور؛ میدان نبرد به

امکان شناسایی نیروهای خودی از دشمن با  .19

 مختلف؛ های  گیری از حساسه بهره

آوری اطالعات در تمام ابعاد  امکان جمع .20

 زیرسطحی، سطحی، زمینی، هوایی و فضایی؛ 

حت بررسی و پردازش اطالعات و تشخیص ص .21

 های وارده؛  و سقم داده
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 های صحیح؛  تجزیه و تحلیل داده .22

های  بندی داده بندی، ارزیابی و  اولویت دسته .23

 تجزیه و تحلیل شده؛ 

ربط و  ها به مبادی ذی ارسال و واگذاری داده .24

 کاربران مربوطه؛ 

 ای بانک اطالعات؛  روز رسانی لحظه به .25

  سازگاری سریع با تغییرات محیطی؛قابلیت  .26

جایی در  ام محاسبات مرتبط با هر گونه جابهانج .27

 نیروهای دشمن؛ 

های مختلف  ارائه پیشنهاد به فرماندهان رده .28

 صحنه نبرد؛ 

ها و  قابلیت اتصال به انواع تجهیزات، سیستم .29

 الورود میدان رزم؛  های جدید سامانه

قابلیت ارائه تصویری از آخرین وضعیت صحنه  .30

ای و در بستر  نبرد در تمام ابعاد بصورت لحظه

 های جغرافیایی؛  نقشه

قابلیت آمایش سرزمینی نیروهای تحت امر  .31

منظور رسیدن به حداکثر  بصورت مشترک به

 یکپارچهی و تمرکز تالش؛

پذیری در برابر تغییرات ناگهانی صحنه  انعطاف .32

 نبرد؛ 

ها و  ها، طرح قابلیت انطباق دستورالعمل .33

رزمی، ات فرماندهان در ارائه پیشنهادات دستور

 عملیاتی و راهبردی؛

بینی رخدادهای صحنه نبرد با توجه  قابلیت پیش .34

مستقر در های  های دریافتی از حساسه به داده

 میدان رزم؛ 

های  ارائه اقدامات پیشهیرانه به فرماندهان رده .35

 عمل آمده؛  های به بینی با توجه به پیشمختلف 

پراکنده در زمان و  های هم قابلیت هدایت عملیات .36

 فضای نبرد غیرخطی؛ 

های فرماندهی و  قابلیت تلفیق با سایر سامانه .37

های مشترک  پروتوکلکنترل از طریق تعریف 

های مرکب و  برداری در عملیات منظور بهره به

 سازی با متحدین؛  ائتالف

های محاسبه شده و  قابلیت اجرای آزمایشی طرح .38

منظور کمک در  ارائه نتایج به فرماندهان به

 ها؛ یریگ تصمیم

ها و تعدیل یا اضافه  قابلیت پایش اجرای طرح .39

 ها؛  نمودن آن

قابلیت مدیریت ایجاد مشارکت بین فرماندهان و  .40

ها با مدنظر  ریزی بهتر عملیات نیروها جهت طرح

قرار دادن سطوح مسئولیتی و ارائه ساختار 

 سازی طرح؛  سازمانی در اجرا و پیاده

 دشمن؛ وذترین محل نف نزدیکقابلیت محاسبه  .41

 ؛ها تهیه ابزار جهت ارائه و نمایش بریفینگ .42

پایداری در برابر حمالت سایبری و جنگ  .43

 الکترونیک؛

 اصول کامل پدافند غیرعامل؛ رعایت .44

های ملی در پشتیبانی  رفیتکارگیری ظ قابلیت به .45

 از جنگ.

منظور دریافت پاسخ  شده به مشخصات احصاء

عملکرد  ها در نمونه درخصوص میزان تأثیر آن حجم

بندی  های فرماندهی و کنترل و همچنین اولویت سامانه

ساخته  این مشخصات، با استفاده از پرسشنامه محقق

های  نمونه توزیع گردید که پاسخ دوم مجدداً بین حجم

 شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند: دریافتی به
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منظور بررسی اینکه آیا بین عوامل  در ابتدا و به

بندی وجود دارد یا خیر، از آزمون فریدمن  اولویت

استفاده شده است. برای این منظور فرض صفر در این 

معنای عدم وجود اختالف در بین عوامل  آزمون به

رد شود،  05/0است و چنانچه این فرض با ضریب 

بندی  فت که در بین عوامل اولویتنتیجه خواهیم گر

فاده از وجود دارد. جدول آزمون فریدمن که با است

 باشد: شرح زیر می دست آمده به به SPSSافزاز  نرم

 

 

 

 
 نتیجه آزمون فريدمن .5جدول 

N 23 

Chi-Square 536.285 

df 44 

Asymp. Sig. .000 

جدول فوق بیانهر این واقعیت است که 

بندی هستند  های استخراج شده دارای اولویت مشخصه

ا و فرض عدم وجود اختالف بین این مشخصات ب

گردد. لذا برای  رد می 05/0مدنظر قرار گرفتن ضریب 

ای  بندی این مشخصات از میانهین رتبه تعیین اولویت

هستند:شرح جدول زیر  گردد و نتایج به استفاده می

 های فرماندهی و کنترل های احصاء شده در ارتقای سامانه میزان تأثیر و اولويت هر يک از مشخصه .6جدول 

 رديف
های محیط  های فرماندهی و کنترل مبتنی بر            ويژگی انهمشخصات سام

 های آينده جنگ
 اولويت میانگین

1  

و مدیریت برقراری ارتباط بین  پشتیبانی ارتباطی از سلسله مراتب فرماندهیقابلیت 

با های شبکه فرماندهی و کنترل در بسترهای مختلف ارتباطی  تمام اجزا و گره

صورت صدا، داده  چندالیه و امن و توانایی تبادل اطالعات به برخورداری از ارتباط

 ها )متن(، تصویر و تلفیقی از آن

4.61 13 

 33 4.30 در تمام ابعاد یکپارچهیتوانایی ایجاد   2

 36 4.17 قابلیت اعتمادبرخورداری از   3

 29 4.35 پذیری قابلیت تعاملتوانایی   4

 17 4.52 عت از اشباع سیستمیمنظور ممان الزم به ظرفیتبرخورداری از   5

 26 4.39 ی باالامنیتمقاوم در برابر هرگونه نفوذ و برخورداری از ضریب   6

 29 4.35 قابلیت انتشار سریع اطالعات در سراسر شبکه  7

 44 3.30 قابلیت درک وضعیت  8

 41 3.74 بینی شرایط جوی محاسبه و پیش  9

 43 3.39 مربوطه یاطالعاتهای  نکباو دیهر  های مختلف المعارف اتصال به دائرة  10

 42 3.61 نشانه و ای از قبیل خط، کمان، منطقه مدیریت تصویربرداری نقشه  11

 21 4.48 های عملیاتی قابلیت تهیه و توزیع نقشه  12

 29 4.35 های مشترک سازی عملیات زمان ارتقای هم  13

 17 4.52 ارتقاء یکپارچهی در نیروهای عمل کننده  14

 26 4.39 تعامل و همکاری نیروهای مشترک قابلیتارتقای   15
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 35 4.26 برداری در باند فرکانسی وسیع قابلیت بهره  16

 9 4.78 ها سنکرون کردن خودکار بانک داده  17

18  
منظور امکان درگیری از  های موجود در میدان نبرد به قابلیت اتصال به انواع سیستم

 راه دور
4.43 23 

 17 4.52 مختلف های  گیری از حساسه دشمن با بهرهامکان شناسایی نیروهای خودی از   19

20  
آوری اطالعات در تمام ابعاد زیرسطحی، سطحی، زمینی، هوایی و  امکان جمع

 فضایی 
4.96 1 

 2 4.91 های وارده بررسی و پردازش اطالعات و تشخیص صحت و سقم داده  21

 4 4.78 های صحیح تجزیه و تحلیل داده  22

 10 4.74 های تجزیه و تحلیل شده بندی داده ولویتبندی، ارزیابی و  ا دسته  23

 7 4.83 ربط و کاربران مربوطه ها به مبادی ذی ارسال و واگذاری داده  24

 4 4.87 ای بانک اطالعات  روز رسانی لحظه به  25

 7 4.83  سازگاری سریع با تغییرات محیطیقابلیت   26

 15 4.57 دشمن  جایی در نیروهای انجام محاسبات مرتبط با هر گونه جابه  27

 17 4.52 های مختلف صحنه نبرد  ارائه پیشنهاد به فرماندهان رده  28

 21 4.48 الورود میدان رزم  های جدید سامانهها و  قابلیت اتصال به انواع تجهیزات، سیستم  29

30  
قابلیت ارائه تصویری از آخرین وضعیت صحنه نبرد در تمام ابعاد بصورت 

 جغرافیایی های ای و در بستر نقشه لحظه
4.70 11 

31  
منظور رسیدن به  قابلیت آمایش سرزمینی نیروهای تحت امر بصورت مشترک به

 حداکثر یکپارچهی و تمرکز تالش
4.13 38 

 29 4.35 پذیری در برابر تغییرات ناگهانی صحنه نبرد انعطاف  32

33  
دات ات فرماندهان در ارائه پیشنهاها و دستور ها، طرح قابلیت انطباق دستورالعمل

 رزمی، عملیاتی و راهبردی
 جججج 2.87

34  
های  های دریافتی از حساسه بینی رخدادهای صحنه نبرد با توجه به داده قابلیت پیش

 مستقر در میدان رزم
3.87 40 

35  
های  بینی با توجه به پیشهای مختلف  ارائه اقدامات پیشهیرانه به فرماندهان رده

 عمل آمده به
4.30 33 

 13 4.61 پراکنده در فضای نبرد غیرخطی زمان و  های هم ملیاتقابلیت هدایت ع  36

37  
های  پروتوکلهای فرماندهی و کنترل از طریق تعریف  قابلیت تلفیق با سایر سامانه

 سازی با متحدین های مرکب و ائتالف برداری در عملیات منظور بهره مشترک به
4.65 12 

38  
منظور  ارائه نتایج به فرماندهان بههای محاسبه شده و  قابلیت اجرای آزمایشی طرح

 ها گیری کمک در تصمیم
4.43 23 

 36 4.17 ها ها و تعدیل یا اضافه نمودن آن قابلیت پایش اجرای طرح  39

 15 4.57ریزی بهتر  قابلیت مدیریت ایجاد مشارکت بین فرماندهان و نیروها جهت طرح  40
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ازمانی در اجرا و ها با مدنظر قرار دادن سطوح مسئولیتی و ارائه ساختار س عملیات

 سازی طرح پیاده

 26 4.39 دشمن ترین محل نفوذ نزدیکقابلیت محاسبه   41

 39 3.91 ها تهیه ابزار جهت ارائه و نمایش بریفینگ  42

 2 4.91 پایداری در برابر حمالت سایبری و جنگ الکترونیک  43

 4 4.87 اصول کامل پدافند غیرعامل رعایت  44

 23 4.43 های ملی در پشتیبانی از جنگ فیتکارگیری ظر قابلیت به  45

نتایج جدول فوق بیانهر این مسئله است که از نظر 

قابلیت "، 13نمونه، مشخصه مندرج در ردیف حجم

ات فرماندهان ها و دستور ها، طرح انطباق دستورالعمل

از  "در ارائه پیشنهادات رزمی، عملیاتی و راهبردی

رماندهی و کنترل های ف های اساسی سامانه اولویت

شود و همچنین سایر مشخصاتی که از  محسوب نمی

های فرماندهی و  ن برای ارتقای سامانهنظر خبرگا

شمار  های آینده الزامی به کنترل در محیط جنگ

نمونه نیز  مورد مابقی(، مورد تأئید حجم 44آمدند ) می

های تخصیص منابع برای ارتقای  قرار گرفته و اولویت

های عنوان  فرماندهی و کنترل در حوزههای  سامانه

 شده نیز مشخص گردیده است.

 و پیشنهاداتگیری  نتیجه .1

نتیجه  3زمان  در پژوهش حاضر تالش شده تا هم

های  ویژگیتبیین  ،دست بیاید. اولین نتیجه کلی به

مطالعه منابع و نظر های آینده با تجمیع  محیط جنگ

ین خبرگان این حوزه بود، دومین نتیجه، تعی

های آینده بر عملکرد  های مؤثر محیط جنگ ویژگی

باشد و نتیجه نهایی  های فرماندهی و کنترل می سامانه

که پاسخ به هدف اصلی این تحقیق نیز است، 

منظور  های فرماندهی و کنترل به مشخصات سامانه

ها متناسب با محیط  ارتقای عملکرد این سامانه

 های آینده است. جنگ

برابر  ،های آینده محیط جنگهای  در تبیین ویژگی

نظریه در این خصوص  4نظر خبرگان محترم تعداد 

 37های عنوان شده تعداد  بررسی و از مجموع ویژگی

 ویژگی استخراج گردید.

در مرحله دوم و برای رسیدن به هدف دوم 

شده از لحاظ تأثیرگذاری بر  تعیین های ویژگیتحقیق، 

کنترل نظامی در های فرماندهی و  عملکرد سامانه

نمونه واقع  های آینده مورد قضاوت حجم محیط جنگ

عنوان  مورد به 28ویژگی، تعداد  37شد که از مجموع 

های فرماندهی و  های مؤثر در عملکرد سامانه ویژگی

 کنترل مورد پذیرش قرار گرفتند.

منظور تحقق هدف سوم و چهارم پژوهش، از دو  به

حبه و پرسشنامه روش میدانی شامل مصادر مرحله 

ها استفاده شده است.  آوری داده منظور جمع به

دست آمده از هدف دوم در  صورت که نتایج به بدین

ابتدا به خبرگان ارائه گردیده و پس از دریافت و 

تبیین منظور  تجزیه و تحلیل پاسخ خبرگان، به

های فرماندهی و کنترل نظامی  مشخصات سامانه

های آینده و  جنگ های محیط متناسب با ویژگی

بندی این مشخصات، مجدداً نظر  اولویتهمچنین 
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دریافت و پس از تجزیه و تحلیل نهایی نمونه  حجم

مشخصه  45مورد از  44مشخص گردید که تعداد 

 باشد. نمونه نیز می اعالمی خبرگان مورد تأیید حجم

های  نمونه به مشخصه همچنین براساس امتیاز حجم

دی این مشخصات با توجه به بن مورداشاره، اولویت

ها تعیین و  های موجود در منابع و هزینه محدودیت

آوری  امکان جمع"ارائه گردید که بر این اساس، 

اطالعات در تمام ابعاد زیرسطحی، سطحی، زمینی، 

 "قابلیت درک وضعیت"رتبه اول و  "هوایی و فضایی

 اند. بندی دریافت کرده رتبه آخر را در رده

 

های نظامی، با توجه به  ا ارتقای سامانهالزم است ت

دنبال دارد، در شرایط  حساسیتی که حوزه امنیتی به

صلح و فارغ از جنگ صورت پذیرد. بنابراین متناسب 

شده باید اقدامات الزم با مشخصات احصاء

های متناسب با هر  سازی الهوریتم درخصوص پیاده

یک از مشخصات و همچنین تهیه و واگذاری 

 زارهای موردنیاز صورت پذیرد.اف سخت

چیزی که باید مدنظر قرار گیرد و از اهمیت آن

اساس اگرچه باشد، آن است که،  باالیی برخوردار می

های فرماندهی و کنترل در دو بُعد اصلی و  سامانه

استوار است، های ارتباطی و فناوری  کالن زیرساخت

قر های مست لیکن این سامانه با اتصال به سایر سیستم

تواند پاسخهوی بسیاری از  در میدان رزم می

های فرماندهان باشد و اگر از لحاظ  خواسته

مشخصات در حد مطلوب نیز طراحی و تولید گردد، 

گویی برابر نیازهای مأموریتی  تنهایی قادر به پاسخ به

نخواهد بود. بنابراین الزم است در همین راستا 

ها  تعیین سامانهمنظور  اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی به

منظور  های آینده به های موردنیاز محیط جنگ و سیستم

تکمیل فرآیند و چرخه مأموریت نیروهای مسلح 

 عمل آید. به
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