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 چكيده
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 مقدمه

یک خصوصیت دیگری که باید نیروهای مسلّح ما به آن توجّه »فرمایند: ظم رهبری میمقام مع

اند و این کامالً آشکار است، مسئله عمل به آیه شریفه داشته باشند، خوشبختانه توجّه هم کرده

است... منطق  «اهللِ وَ عَدُوَّکُمعَدُوَّ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِوَ اَعِ»

های گوید این راه را باید دنبال بکنید... همه دستگاهصحیح عُقالیی با پشتوانه آیه قرآن به ما می

باید  -های مختلفش و سپاه و دیگر دستگاههای ارتاز وزارت دفاع تا سازمان -جمهوری اسالمی

روز افزایش بدهند؛ هم در زمینه ها را روزبهعنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگیاین را به

(، بیانات، العالیمدظلهای ))حضرت امام خامنه« ها،...تسلیحات، هم در زمینه سازماندهی

30/1/1394). 

ها مطرح بوده و پیدایش آن به مفهوم نووین،  ین جنگمبحث فرماندهی و کنترل از شروع نخست

از فراینود   است عبارتتوان گفت فرماندهی طور خالصه میبه .گرددمیالدی برمی 70ی به دهه

شدن فورامین فرمانودهی و   گیری و صدور دستورها و کنترل کارهای ستادی برای محققتصمیم

آورد. در گذشوته  وجوود موی  ( را بوه C2رل)هدایت. مجموع این دو واژه اصطالح فرماندهی و کنت

کنترل عموماً بیانگر استفاده از اقدامات امنیتی، ضوربات نظوامی، عملیوات روانوی و      فرماندهی و

سنتی بوود؛ ولوی اموروزه ایون واژه      صورتبهکاهش یا انهدام امکانات فرماندهی و کنترل دشمن 

به مفهوم فرمانودهی   اندهی و کنترلفرم های مدرن، امروزهمفهوم جدیدی یافته است. در ارتش

و  موؤرر و کنترل بر نیروهای تحت امر در تمام امور نظامی ) به کمک دریافوت اطالعوات دقیوق،    

هوای  کننوده در سوامانه  های پشتیبانیاطالعاتی، مخابراتی و رایانه هایفناوریسریع ( مبتنی بر 

C4I است (Pearson, 2016 : 55-78). 

یوک   عنووان بوه  را تووانیم فرمانودهی و کنتورل   ما موی  .ند پیچیده و پویا استفرماندهی یک فرای

 اطالعوات  یارائه، با تحت امر اعمال قدرت بر نیروهای نظامی با که توصیف کنیم رهبری نظامی

و کنتورل   دهید. توانایی بورای فرمانو  کنمی ها را هدایت، آنبه عملیات دهیو جهت و پشتیبانی

-تهدیدات در حال ظهوور، فنواوری   خواهد گرفت: قرار همبه مرتبط یمدهع روندسه  تأریرتحت 

تغییرات در ایون سوه    (wang & chen, 2019 : 353) .اطالعات تبادل های جدید و سرعت

)هوافضا(، زمینوی و دریوایی    هوایی هایبرداری از مرکز عملیاتحوزه از طراحی، استقرار، و بهره

هوای دو  های میودانی در صوحنه جنوگ   واقعیتگرفتن است. و در حال سرعت  هدهنده بودتکان

توان باالی تکنولووژیکی  تغییورات منواطق مقودم جنوگ       واسطهبهدهه اخیر بیانگر آن است که 

بایود جنگیود .بوه دلیول      جوا همهآینده در  یهاجنگشود. در سریعاً به مناطق عقب کشیده می

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7&aya=60#53662
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در مرکوز رقول و    زموان هوم  طوور بهجنگ  ،استراتژیکی و حیاتی در  عمق ،وجود اهداف سیاسی

خطوط مقدم صورت خواهد گرفت. سرعت در ارسال اطالعات به فرماندهان منطقه نبرد با توجه 

را  اسوتراتژیک توان واحدهای عملیواتی را افوزایش داده و اهوداف     ،های تکنولوژیکیبه توانمندی

 نماید.می دسترسقابل

هیبریدی بودن تابع متغیرهای زیادی است کوه یکوی    تعل بهرسد صحنه نبرد  آینده به نظر می

ترین این متغیرها سامانه فرماندهی و کنترل است. بنابراین باید دید که این سامانه از چه از مهم

. آنچه مسلم است با توجوه بوه ابعواد و    های در صحنه نبرد برخوردار خواهد بودو ویژگی هامؤلفه

 و فرمانودهی  سوامانه  یوک  داشوتن  اختیوار  در بودون   یصحنه نبرد امروز خصوصیات مسئله در

بنابراین محققوین بوا توجوه بوه      .یستن کامل مقدور موفقیت یابی بهدست ،یناناطمقابلکنترل 

فرمانودهی و کنتورل   هوای  و ویژگوی  هوا مؤلفهاهمیت این متغیر در صحنه جنگ بر آن شدن تا 

 هند.  قرار د موردبررسیرا امروزی صحنه نبرد هوشمند در 

مودون و   صورتبه بررسیهای تحقیق تاکنون چنین در پیشینه شدهانجامهای توجه به بررسیبا 

 از چیسوتی لوذا مسوئله اصولی عبوارت اسوت       ؛انجام نشده اسوت در سطح نیروهای مسلح  یعلم

 نیوز  هودف تحقیوق  نبرد بووده کوه   صحنه  فرماندهی و کنترل هوشمند در هایو ویژگی هامؤلفه

مطرح گردید و متناظر  فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد هایو ویژگی هافهمؤلتعیین 

مستقل و وابسته بوده و بوه جهوت کشوف     متغیراین تحقیق فاقد  شد.تحقیق طرح  سؤالهدف 

، از تودوین حودس و گموان    فرماندهی و کنترل هوشمند در صوحنه نبورد   هایویژگیو  هامؤلفه

بوا شناسوایی    اهمیت این تحقیوق بایود گفوت:    در .استاقد فرضیه داری و لذا این پژوهش فدخو

پایش فرایندهای عملیات، درک صحیح در صحنه نبرد  های فرماندهی و کنترلو ویژگی هامؤلفه

 از شرایط صحنه نبرد برای فرماندهان سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی مسیر خواهد شد.

 اوالًهای فرمانودهی و کنتورل   و ویژگی مؤلفهشناخت از این تحقیق باید گفت بدون  ضرورتدر 

در صحنه نبرد بهوره جسوت و بوه موفقیوت      آنهای ها و ظرفیتتوان از قابلیتکامل نمی طوربه

را در صوحنه نبورد بوا اخوتالل      موقوع بهسازی گیری و تصمیمدر رانی فرایند تصمیم .یافتدست

 مواجه خواهد نمود.
 

 پژوهش مبانی نظری
 شناسی پيشينه

شبکه و سامانه  یبازطراحبا عنوان  1393در سال  ه تحقیقاتی خودژعباس فرج پور در پرو

فرماندهی و کنترل پدافند هوایی در کلیه سطوح سازمانی )دکترین، شبکه، سازمان سالح، 
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به این نتیجه رسیده ناهمگون  یفردی و الگوی رفتاری( جهت مقابله با تهدیدها هاییژگیو

 هاییتفعالهای؛ افزایش سرعت، دقت و ارربخشی در یتقابل از یبازطراحن نظام است که ای

حین و بعد  توزیع اطالعات برای استفاده در قبل،و  سازییرهذخدفاع هوایی، گردآوری، تحلیل، 

ارتقاء  -هایتفعالسازی عملیات قبل از اجرا و بازخوانی و نمایش مجدد کلیه شبیه -از عملیات

و تداخل در اقدامات،  هایکاردوبارهجلوگیری از -، کاهش مخاطراتگیرییمتصم هاییتقابل

، توسعه مشارکت واحدهای پدافند هوایی و انجام هایتفعالبر  ارربخشتوسعه نظارت و کنترل 

 اندازچشمو اهداف دفاعی سند  یانبندانشیابی به دفاع دستیکپارچه کلیه امور دفاع هوایی و 

 .است برخوردارامین مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا کشور و تحقق فر

 غیرعامل ایرج بختیاری در رساله دکتری خود با عنوان طراحی نظام فرماندهی و کنترل پدافند

های نظام معتقد است ویژگی 1396کشور و تدوین راهبردهای آن در شرایط جنگ در سال 

در شرایط بحران،  پایداری ور را شامل امنیت،کش غیرعامل فرماندهی و کنترل پدافند

با نگاه با لحاظ یادگیرندگی و مدیریت دانش، در اولویت  هایلتحلهوشمندی در محاسبات و 

محوری(، بودن آموزش، حفظ آمادگی، حفظ جان و اداره امور مردم در شرایط بحران)جامعه

، یریپذانعطافتمرکز در مدیریت،  دستگاهی، عدم بین بودن به لحاظ فناوری، هماهنگی روزبه

 .است هادادهدر پردازش  سرعت

 

 مفهوم شناسی

جان ام.کالینز فرماندهی و کنترل را فراهم نمودن کارکنان، تجهیزات،  :فرماندهی و کنترل

آوری، پردازش و توزیع اطالعات برای های الزم برای جمعها و شیوهتسهیالت، روش

-ریزی، هدایت عملیات و اعمال کنترل و نظارت میریزی، برنامهطرح منظوربهگیرندگان تصمیم

ی پیوسته از اقدامات امنیتی، فریب نظامی، عملیات روانی، جنگ الکترونیک با داند. استفاده

قراردادن  تأریراطالعاتی برای محروم کردن دشمن از اطالعات، تحت  ازنظرپشتیبانی متقابل 

ات فرماندهی و کنترل دشمن، تقویت امکانات فرماندهی و کنترل دشمن، کاهش یا انهدام امکان

های دوست در برابر چنین اقداماتی از سوی دشمن را نیز، از وظایف فرماندهی و کنترل دولت

 (1392، به نقل از سالمی و نصرتی داند. )کالینزمی

یا  شدهانجامدر آن عملیات جنگی  مستقیم طوربهقسمتی از خشکی، دریا و هوا که  :نبرد یصحنه

جغرافیایی معین که در آن  حدود یکمتشکل از  وسیعی سرزمینممکن است انجام گیرد یا 

 اند.واحدهای نظامی )رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی( گسترش یافته محدوده

 (1396نوذری، )
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و  مورداستفادهریزی و هدایت یک جنگ مجموعه سرزمینی است که در طرح صحنه جنگ:

مستقیم در  طوربهای از هوا، زمین و دریا است که ، منطقهیگردعبارتبهگیرد. قرار می برداریبهره

هدایت جنگ مؤرر بوده و یا خواهد بود. قلمرو صحنه جنگ ممکن است از قلمرو جغرافیایی یک 

 (1396نوذری: گیرد. )کشور هم فراتر باشد و معموالً بیش از یک صحنه عملیات را در بر می
 

  هوشمند کنترل وی فرماندهی سامانه یهایژگیو

 یریگمیتصمپشتیبانی قاطع از  -1

پشتیبانی از تصمیم از یک لیست بزرگ از منابع مربوط به فرایند ایجاد هوشمندی در 

افزار و افزار، سختشود. با استفاده از نرمارتباط با الگوهای نبرد حال و آینده منتج می

-ایجاد می یریگمیتصمسازی، منابع ارزشمندی برای و شبیه یسازمدلبر اساس  هاتمیالگور

ریزی گیری در برنامهخود را با کمک ابزار پشتیبانی تصمیم مأموریتتواند یک فرمانده می شود.

 حوزه انجام دهد.تر در چند باالتر و پایین یو همکاری با هر دو رده

، پردازش اطالعات را توسعه داده تا که سریع، کارا، بادوام و افزارای سختهای رایانهفناوری

اطالعاتی که از تعداد رو به افزایش حسگرهای میدان نبرد  باوجودباشند.  یریکارگبهقابل 

ای نیاز است تا داده را دریافت نموده، مرتب نماید و های ماهرانهشوند، پردازشآوری میجمع

رفیت پردازش، قلمرو سنتز اطالعات و کاهش آنچه در اختیار تحلیل کند. افزایش ظ تیدرنها

 نددا دستضافه به معنی از اطالعات ادهد زیرا گیرد را توسعه میقرار می رانیگ میتصم

 (سپاه هوافضای نیروی اطالعات معاونت ،1391) است. اطالعات

گیری و عوامل مهای پشتیبانی تصمیدانش ضمنی در سامانه ،فرماندهی و کنترل ینهیدرزم

 سهولتکند که به کمک میفرماندهان و کارکنان  مسئله به افزار تعبیه شده است. ایننرم

تمرکز کنند و کمتر به  قضاوتها و مسائل مبتنی بر بیشتر در مورد ارزش تصمیم بگیرند و

کرد یک رویاین ای، در فرماندهی و کنترل محیط شبکه .به پردازند مسائلفنی  لیوتحلهیتجز

 کند.بخشی مضاعفی را ایجاد میاررخوبی به لحاظ اقتصادی نیز به چراکهمبتنی بر دانش است 

Jonathan, 2015:956)) 

 مدیریت کارآمد داده -2

حجم زیاد داده که جزو ذات آگاهی فضای نبرد مدرن است، اطالعات  یریکارگبه منظوربه

های ر گیرد. این قابلیت به واسطدر دسترس قرا سرعتبهامن ذخیره شده و  صورتبهباید 

کردن و کاوش اطالعات افزار برای دنبالافزاری برای تجمیع داده و نرمسخت یسازرهیذخ

کردن نیازها بازسازی طور ویژه برای برآوردهبهدفاع اخیراً ، جهیدرنت های داده نیاز دارد.پایگاه
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و  مؤررهای داده، انتظار داشتن دفاع بدون ابزارهای تحلیلی و پایگاه وجودنیبااشده است. 

 الزم یک مدل اطالعات دقیق برای حمایت از توسعهی کارآمد دشوار خواهد بود. بنابراین ارائه

 (Gori, Chen and Pozgay,2018. )است

 ریزی سریع برای واکنش سریعبرنامه -3

فرماندهی را با  ترین اطالعات عملیاتی، گاهی اوقات حوادث غیرمنتظره،رغم وجود کیفیعلی

گیری سریع، یکی از نیازهای نماید. در این مقاطع، ابزار الزم برای تصمیمبحران جدی مواجه می

رود. در این زمینه ابزارهایی وجود دارد که به شمار می و کنترلی فرماندهی اساسی یک سامانه

 ازیموردنییرات قادر به دریافت اطالعات موجود، روزآمد کردن طرح فرماندهی و اعالم تغ

گیری انسان از تصمیم مراتببهگیری سازی تصمیمهستند. قدرت و سرعت ابزارهای شبیه

سازی حداقل چند پیشنهاد مشخص و تبعات هر یک به باید در این شبیه چراکهبیشتر است؛ 

 488 :2017) .گیری خود مقایسه کندی کار را با تصمیمفرماندهی ارائه شود تا کاربر نتیجه

Fischer,.) 

 اطالعات سرعت -4

در آن سرعت اطالعات، پیشرفت  قرار دارند کهنظامی در حال حاضر در یک مقطع نیروهای 

ها های عملیاتی آنقابلیت ،های دیگرحسگر و فناوری یتوسعه با تعامل فناوریسالح و  در دقت

اه دور، حسگر، در ارتباطات ر یتوجهقابلهای پیشرفتدهد. قرار می تأریرتحت  شدتبهرا 

ی فرماندهی و چرخه هرروز، جهیدرنتا در حال ظهور است. هآنو پردازش  هاداده یسازرهیذخ

 .(Lt Gen, 2014) شودگرفته و متحول میهدف قرار  مورد کنترل

ترین اجزای یک یکی از مهم 1(MMMIانسان و ماشین ) -تعامل انسان از سوی دیگر 

او را  ،دانش به فرمانده یارائهبا این الیه که در آن ماشین  ست.فرماندهی و کنترل ا یسامانه

کند سرعت عمل در تبادل اطالعات را متحول و حیاتی میگیری بسیار مهم قادر به تصمیم

یک مزیت اطالعاتی وضعیتی است که در آن  (wang & chen, 2019 : 359)ساخته است. 

سازد و او را در موقعیت برتر اطالعاتی انا میاطالعات غالب، یک رقیب را در برابر دشمن تو

تبادل  سرعتبهدهد. مسلماً این امر عالوه بر کیفیت و کمیت اطالعات نسبت به دشمن قرار می

تر و برتری دانش از خواهیم به درک بهتر و سریعدر حوزه شناختی، ما میآن نیز بستگی دارد. 

 منظوربهتر و قاطعانه ، قادر به عمل سریعتیدرنها ی برسیم وها و برتری اطالعاتطریق داده

 .(Lt Gen,2014) باشیم یابی به اررات برتریدست

 (و کنترلفرماندهی  یهاسامانه)ادغام  گییکپارچ -5
                                                           
1-MAN-MAN-MACHINE INTERACTION  
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حل یکپارچه باعث ایجاد مشکالت یک راه. اساسی است کامالً در مورد جنگ یکپارچهتفکر 

ر به آماده شدن برای  طیف بیشتری از احتماالت ها را مجبوآنشود که میبیشتر برای دشمنان 

. برای پی بردن به یابدمیو عملیاتی افزایش  یراهکنش گیریغافل. بنابراین، فرصت برای کندمی

 فضای نبرد است. فرماندهی و کنترل در سراسر ی، یک نیاز اساسی ادغام سامانهیکپارچه جنگ

طوری  و انتشار آن،دانش صریح و روشن  تولید .جدید نیست یپدیدهیک  "انیبندانش" یواژه

ی و کارآمدی داشته باشند از ضروریات حیاتی یک سامانه مؤررند عملکرد توانبکه کارکنان 

و به  یخدماتواحدهای با شناسایی جریان اطالعات در داخل و بین ی دفاعی است. یکپارچه

را جهت جریان طبیعی اطالعات  سازمان، در سراسرفرماندهی و کنترل گذاری منابع اشتراک

خطرات را در دسترسی ممکن است برخی  این برنامه، اجرای حالینباا. کردفعال توان می

 یهایافزاری و پروژههای نرماز برنامه برداریکپیکاهش  منظوربه. بنابراین الزم است داشته باشد

ما را  مسئلهاین اسب انجام شود. دانشی من ریزیدهد برنامه قطعسراسر خدمات را  تواندکه می

تهدیدات در ای از مجموعهبا  مؤررکه قادر به برخورد  دهدسوق میتر قوی سازمانیک  یسوبه

 (1392)سالمی و نصرتی: های مختلف باشیم. و در دوره سراسر جنگ

  1آگاهی فراگیر از فضای نبرد -6

کسب  دو نهاد عملیاتی و اطالعاتی توسط هر کههای نبرد ای از دادهبه مجموعهاین موضوع 

منابع  ی. همهمیدان نبرد اطالعات وهای حسگر تلفیقی از داده کند. یعنیمی، اشاره شودمی

های حسگر زمینی بدون سرنشین، های نظارت رادار، سیگنالرؤیت بصری، داده شامل اطالعات

های اطالعاتی ای، دادهرهنظارت صوتی، تصاویر ماهوا تصاویر، پهپادها تصاویرهای سیگنال

پایدار و  صورتبه قدرتمند ایتحت پوشش شبکه... بایستی و  هوشمند الکترونیکی، ارتباطات

افزایش آگاهی  ضمن حفظ اطالعات ارزشمند، کهیطوربهعمل کند فراگیر از صحنه نبرد 

 Gori, Chen and)را ارائه دهد. وضعیتی مشترک در میان نیروها در تمام سطوح 

Pozgay,2018) 

 2فهم برتر از فضای نبرد -7

از  مؤرردرک  ،گیرندگاناست که به فرماندهان و تصمیمفهم نبرد برتر این هدف اصلی از 

. ایده این است مکتوب شده را بدهدبه دانش گذشته و اطالعات  پیوندنبرد، همراه با  یصحنه

د. بنابراین اطالعات نداشته باش رانش ها، اطالعات و داکه تمامی مبارزان دسترسی به تمام داده

 جوشی هوشمند و ارتباط از این ورودی نیز. هماست در دسترس "و به هرکس هر جاهرزمان، "

                                                           
1 PERVASIVE BATTLESPACE AWARENESS 

2 SUPERIOR BATTLESPACE UNDERSTANDING 
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د کرد که نیاز به ندریافت خواه ، آن دسته از اطالعات رامعنی است که رزمندگان جنگبدین 

. این کمک خواهد کرد که بودنخواهند  ازحدیشبدر معرض اطالعات و  دارند اتخاذ یک تصمیم

: 1385. )سالمی، را داشته باشندتر از نیروهای خود و دشمن فرماندهان درک بهتر و سریع

145).  

 1یریگمیتصمدانش فعال برتری  -8

های خودکار یا سامانه، شامل عوامل هوشمند به فهم برتر نبرد که ،دانش فعال برتری تصمیم

و  لیوتحلهیتجز با فرمانده گیری یکتصمیم شود. زیراط میاست مربو گیریپشتیبانی تصمیم

محور در  تأریر)عملیات . شودمی پشتیبانی ،مأموریتریزی های خالق برای برنامهگزینه یارائه

 (322: 1388دفاعی،  فناوری وعلوم  یپژوهندهیآمرکز 

انی، دانش جه یحسگر، اطالعات شبکه: چنین چارچوبی متشکل از اجزای مختلف یعنی

. حسگر چشم است خدمات و رابط با کاربران در نظر گرفته شده دهندگانارائهموازی،  یشبکه

با استفاده از  ،باهمتوان . اطالعات از یک میزبان از منابع مختلف را میاست رزمندهو گوش 

میدان از های ادغام اطالعات هوشمند برای تشکیل یک تصویر مداوم ای از الگوریتممجموعه

ای از جهانی متشکل از شبکهی شبکه. اطالعات ترکیب کردجنگ برای افزایش آگاهی وضعیتی 

. دهدسوق می از منابع اطالعات به فرماندهان را ها و اطالعاتهای ارتباطی است که دادهگره

ارائه عنوانبهتواند همچنین، در یک معماری مبتنی بر خدمت، تمام منابع اطالعاتی می

 :2017 ,)آب، هوا و...باشند.های کلیدی تقاضا مانند زمین، در زمینه ویژهخدمات  دهندگان

49 Fischer.) 

 ICTجدید یهایاز فناوروسیع  استفاده -9

فکر فراتر از ت. ما نیاز به استنیاز  ،سازی تولید ارر موردنظرهای جدیدی برای بهینهشیوه

ی مانند یهااستفاده از فناوری. داریم دیدج یهایفناورسنتی در  فرهنگ مطرحمحدودیت 

در  یهای یکپارچهانواع جدید از قابلیت ...و گفتگوی برخط، گپ و گفتکنفرانس ویدئویی، 

 Butcher. )شوندتر میهای انسانی در هم آمیختهوری با فعالیتاحال ظهور است که در آن فن

and Associates and, 2011) 

 و کنترلدهی ی فرمانتعامل در زنجیره  -10

فرماندهی و کنترل فرآیند  یداری در سراسر حلقهو معنی تعامل متناوب که یفرماندهان

. هستند کنندبهتر از کسانی که کمتر تداخل می ،مداوم طوربهگیری قادر به تصمیم دارند،

                                                           
1 Knowledge-Enabled Decision Superiority 
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م ه کیفیت و ازنظررا هم  آن روند اساسی در فرماندهی و کنترل، اجرای یمساعکیتشرفرایند 

با دسترسی به اطالعات و فهم از دیگر فرماندهان درگیر . فرمانده بخشدسرعت بهبود می ازنظر

 Gori, Chen and) یابددست می موردنظرتر به اطالعات ، سریعمأموریتبا همان 

Pozgay,2011). گذاشتن اطالعات، درک و آگاهی وضعیتی، فرماندهان به خاطر با به اشتراک

های دیگر قادر به بهبود توانایی خود برای نظارت و ای از واحدهای مجموعهیتدسترسی به قابل

گیری و اجرا ( مسلماً تصمیم87: 1399حاتمی، باشند. )میاطالعات در محیط خود  یآورجمع

بهتر از تصمیمات و دانش فردی خواهد بود. اجرای این چرخه تمام  مراتببهبا دانش جمعی، 

درستی از مفروضات و اطالعات موجود در دسترس، برای نظارت بر محیط  فرماندهان را با درک

پویایی محیط  اخود را ب یها تصمیمات آیندهدهد تا آنمیرا این اجازه سازد و توانمند می

 (88)همان:   انطباق دهند.عملیاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Butcher and Associates) و کنترل)تعامل( در زنجيره فرماندهی  مساعییکتشرچرخه  (1) شكل

and,2011) 

 

 
 

ادراک گذاریاشتراکبه   

سازیهماهنگ  
 آگاهی گذاریاشتراکبه 

 

گیریتصمیم  

اطالعات گذاریاشتراکبه   

 
سازیشبکه  

 تعامل

 نیروها منابع اطالعات محیط عملیاتی
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(113: 1394منبع: )نژاد نوری،  در صحنه نبرد و کنترل فرماندهی یسامانه هایویژگی (1)دول ج  

 ویژگی ویژگیجنس  کاربرد در صحنه نبرد

پشتیبانی مناسب برای 

 گیری قاطعتصمیم

گیری، مشاهده و تصمیم

 مدیریت دانش

باالتر  یهمکاری با هر دو رده، گیرییمابزار پشتیبانی تصم

، مدیریت ایمحیط شبکه، حسگرهای میدان نبرد، ترو پایین

 دانش

 کاوش، ذخیره، ادغام و تجمیع، پردازش، انتشار اقدام و مدیریت اطالعات کارآمدی داده برای اقدام

سریع برای واکنش  ریزیبرنامه

 سریع

-سازی و  تصمیمتصمیم

 موقعبهگیری و اقدام 

دریافت اطالعات موجود، روزآمد کردن طرح فرماندهی، 

 سازی، ، ابزارهای شبیهموردنیازاعالم تغییرات 

موقع با توجه گیری بهتصمیم

  اطالعاتبه دریافت  سریع 

 وتحلیلتجزیهمشاهده و 

 اطالعات

پردازش ، هاسازی دادهذخیره، حسگر، ارتباطات راه دور

 انسان و ماشین -تعامل انسان ، هاداده

-گی اطالعات برای ردهیکپارچ

 در صحنه نبرد کنندهعملهای 

مشاهده اطالعات و 

مدیریت اطالعات و اقدام 

 یهاردهبرای تمام 

 هی کاربرفرماند

به فضای نبرد،  فرماندهی و کنترل در سراسر یادغام سامانه

 سازمان در سراسرفرماندهی و کنترل گذاری منابع اشتراک

فراگیر از فضای نبرد آگاهی 

 موقعبرای اقدام قاطع و به

مشاهده اطالعات و 

مدیریت اطالعات و اقدام 

 یهاردهبرای تمام 

 هی کاربرفرماند

منابع میدان نبرد و  اطالعات وحسگر  یهادادهتلفیقی از 

پایدار و   صورتبه قدرتمند ایپوشش شبکه، اطالعات

 فراگیر از صحنه نبرد

 یهاردهتوجیه مناسب 

 فرماندهی از فضای نبرد

توجیه و درک مناسب از 

 فضای نبرد

و حال،  به دانش گذشته ، پیوندنبرد یاز صحنه مؤرردرک 

 ، اطالعات و دانشهادادهدسترسی به تمام 

و  ایزمینهاطالعات  داشتن

 محیطی از صحنه نبرد

سازی )توجیه( و تصمیم

 گیریتصمیم

ی و هوایی، تصاویر های زمین)سنجنده عوامل هوشمند

-خودکار یا سامانهنظارت تصویری آکوستیک(، ای و ماهواره

-گزینه یو ارائه وتحلیلتجزیه، گیریتصمیمهای پشتیبانی 

مثل جاسوسی  مأموریتریزی های خالق برای برنامه

 اطالعات

 درک و آگاهی وضعیتی

مشترک فرماندهان از صحنه 

 نبرد

-از جنس توجیه و تصمیم

صحنه  ماندهانفرگیری 

 نبرد

های در فرماندهی و تحلیل پیچیدگی مساعیتشریکفرایند 

بازخورد گیری از  مراحل  منطقه نبرد، پایش فرایند و

 عملیات

 

 و کنترلفرایند فرماندهی 

دشمن و همچنین از عوامل دیگر مانند  آوری اطالعات از نیروهای خودی،فرایند با جمع این

اطالعات، نیاز به  یآورجمعپس از  .شودیمو زمین آغاز  وهواآب، هاسازمانمردم محلی، 

پردازش اطالعات، ارزیابی شرایط و شناسایی اهداف است که با تدوین خالقانه و فرموله کردن 

 زمانکیگیری در یابد. سپس فرمانده باید برای تصمیمهای مختلف اطالعاتی به دست میدوره
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 اجرای طرح ، درنهایتموضوعات اساسی درگیر شود.  یزی و ارائهریاقدام نموده و در برنامه

بازخورد از نزدیک  یکنترل  با استفاده از یک سامانه فرماندهی و یچرخه و استمرار مراحل

 وری و فرآیندهای آن ، فرماندهان وا، فرماندهی و کنترل به کمک فنروازاین شود.نظارت می

فرماندهی و کنترل باید با گسترش  یسازد. سامانهوانمند میناپذیر آن را تکارکنان جدایی

از طریق بلکه پاسخگو برای نیازهای خاص باشد،  تنهانهارتباطی جریان اطالعات،  یشبکه

با تصویر مشترک از وقایع، فرامین برای  درنهایت و سازمانی را کاهش دهد مراتبسلسلهشبکه، 

 (115: 1394، نژادنوری) صادر شود.به نیروهای تحت امر  مأموریتاجرای 

 
منبع  و کنترلدر سامانه فرماندهی  و اجرا یريگميتصم، ليوتحلهیتجزفرایند مشاهده،  (2) شكل

(wang & chen, 2019 : 432) 
 

 نوین و کنترلی فرماندهی سامانه ابعاد و هاحوزه

برای انجام  هاییناییها و توانظامی باید مهارت ، نیروهایو کنترلی فرماندهی در چرخه

-چهار کالس عمومی قرار می در. این توانایی یا شایستگی داشته باشند مأموریت زیآمتیموفق

های برای بسیاری از نظامیان، صالحیت ؛فردیفیزیکی، فکری، عاطفی و بینهای : تواناییگیرند

منطقه گرفته تا یی برای هر کار عملیاتی، از انجام شناسا چراکهاست،  ازینشیپفیزیکی یک 

به قدرت فیزیکی محدود  تنهااما شایستگی فیزیکی  .بارگذاری یک سالح و پرواز یک هواپیما

 نیز شاملرا حسی حرکتی، سالمتی، چابکی و استقامت  یهای پیچیدهمهارت د بلکهشونمی
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 هایوری به گسترش صالحیتافن یتوسعه اگرچه امروزه .(49: 1393محمدی، )شاه شودمی

اما است،  کمک کرده( ...سالح، عینک ایمنی دید در شب و  مثالعنوانبهفیزیکی در انسان )

فرماندهی و  یطورکلبهقائل است. های فیزیکی فرد ارتش هنوز هم اهمیت زیادی به مهارت

. یراهکنشی ی سازمانی و حوزهی شناختی، حوزهبُعد یا حوزه مطرح است: حوزه 3کنترل در 

 کند:ها را بیان میاین ویژگیجدول زیر 

 (119: 1394منبع )نژادنوری،  و کنترلصفات ، تعاریف و قلمرو فرماندهی   (2) جدول

 حوزه صفت/ویژگی تعریف

توانایی رهبری و حمایت از تولید اقدامات جایگزین،شناسایی معیارهای 

 شرایط یکنترل قاطعانه منظوربهجایگزین  یهانهیگزانتخاب و ارزیابی 

، ادغام و درک اطالعات مبادلهاستفاده از اتوماسیون در  :شامل عملیاتی

  مساعیتشریکو سرعت در  بنیانگیری دانشمربوط به تصمیم

  گیری برترتصمیم

 گیری(تصمیم از جنس)

 

 

 

 

 

 

اطالعات مشترک برای فعال  یبوسیله شده یبانیپشتتقدیر از وضعیت  شناختی

 ، مانور و پشتیبانیدر درگیریترک مش یهایهمکارکردن سریع 

 .عملیات

)از  شدهگذاشتهتفاهم به اشتراک 

 جنس توجیه و استدالل(

 ازجملهکنترل،  یهاسمیمکاناز  یادرجهبرای اجرای  اطیو احتبصیرت 

 هدف فرمانده.ها و خواستسازی، برای رسیدن به خود هماهنگ

 پذیرسازی انعطافهماهنگ

 ربه()از جنس مشاهده و تج

برای نظارت و درک  و کنترلفرماندهی فرآیندهای  سازیموازی قابلیت

 .ویژهسازی اقدامات نیروهای و هماهنگ عملیاتیمحیط 

 و کنترلفرایندهای فرماندهی 

 هماهنگ

 )از جنس توجیه و استدالل(

 

 

 

 

 سازمانی
در هر  مشترک و کنترلفرماندهی عناصر  یسازپراکندهاختیارات برای 

 .مأموریتنیازهای  بخشیبدون از دست دادن ارر نقطه

)از  متمرکزغیرفرماندهی و کنترل 

 گیری(جنس تصمیم

شبکه با استفاده از روش  یهامیتمهارت، انسجام، کارسازمان یافته و 

ریزی، به برنامه گویی سریعقادر به پاسخ تبط،معمول و اطالعات مر

 .باشندیم لیات نظامیاز عم یاگستردهسازی و اجرای طیف آماده

)از  و مناسبگو پاسخ یهاسازمان

گیری و جنس مدیریتی و تصمیم

 سازی(تصمیم

و مرزهای  یتیمأمور یهاحوزهسراسر  در روهاین و اتحادادغام 

عناصر  یهمه ی وهم افزاییجغرافیایی. هدف از این ادغام هماهنگ

 قدرت ملی.

  کامل فیدر طادغام 

 )از جنس اقدام(

و  روزبه، درست، کامل،مرتبطاست که  یباال )اطالعات تیفیباکطالعات ا

قوی  یاز طریق یک شبکه و کنترلفرماندهی ( در میان عناصر ...باشد

 .سازد.قادر می را که درک مشترک شدهگذاشتهبه اشتراک 

 مشترککیفیت اطالعات 

گیری، توجیه و )از جنس تصمیم

 استدالل(

 

 

 

در  قابلیت بقاکه اعتماد و  )درون نیرو(میان عناصر نیرو استارتباطات  راهکنشی

 سریع و قاطع تهاجمد و واکنش، اقدام و دار را برابر تخریب و  یا حمله

   شبکه مقاوم

 )از جنس اقدام و تجربه است(
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های جمعی گذاشتن اطالعات و درک و فعالیتشناختی تمرکز در به اشتراک یحوزهقابلیت  -

 ،در حال تحول سرعتبهمتعدد در یک نبرد  یهایریگمیتصم درهماهنگی مستمر  است که از

دهد تا اجازه می هایی است کهها و روشفنشامل ابزارها، همچنین کنند. می پشتیبانی

خود را  و توابع هاردهسراسر  آن بافرماندهان اطالعات پیچیده در مورد محیط عملیاتی و ارتباط 

 نمایند. درکتفسیر و  راحتیبه

در  آنو فرایندهای  هاسازمان یر تجدید ساختار پویاتمرکز ب ،سازمانی یهای حوزهقابلیت -

. این شامل دارد با تغییر در محیط عملیاتی آن تطبیقو گویی به نیاز سراسر جهان برای پاسخ

 ازی مجازی است که رسیدگی به وظایف خاص ناش یهامیتو  موردنظر سیالجوامع  یتوسعه

 . دارد به عهدهرا  دوره از عملیات یک

یک محیط  یتوسعه ازجملهفناوری اطالعات  بر ،برداریبهره یفنی در حوزه یهاتیقابل -

گیری تصمیماز که در یک محیط عملیاتی پویا  هادادهاطالعات و چارچوب مشترک مدیریت 

 (120: )همان. ، تمرکز داردکنندیمپشتیبانی 
 

 عمليات درصحنهگيری و اقدام مفرآیند تصمي

 درصحنهگیری و اقدام گیری تصمیمعملیات، نحوه و فرآیند شکل هایبخشترین یکی از پیچیده

الگوی این فرآیند از چرخه فرماندهی و کنترل جان  ذکرشدهکه در هر سه رویکرد  استعملیات 

 (394: 1399)پوردستان،  .استشهرت دارد  1بوید که به اودا
و شرح وظایف  هانامهآیینو بر اساس  هاسیستماین چرخه در رویکردهای نظامی رایج با محوریت 

گیری ها جهتو گاهی انسان آغاز و سپس بر مبنای دستورالعمل هاسامانهاز مشاهده توسط انواع 

از  جاری هایروشگیری و اقدام طبق نسبت به موضوع مورد مشاهده انجام و بر اساس آن تصمیم

و چنانچه طرف  گرفتهانجامصورت خطی به کامالً، این مراحل شودمیشده انجام پیش تعیین

قرار دهد حلقه مذکور متالشی و  موردحملهصورت نرم و یا سخت این مسیر را مقابل بتوان د به

 در رویکرد پیشنهادی این حلقه کهدرحالی. پذیردنمیلذا اقدامی از سوی نیروهای دیگر انجام 

به مرحله بعدی  ایمرحلهضمن اینکه همان مراحل را حفظ نموده با انجام ارزیابی و برآورد گذر از 

، در این شکل از یستننیز اجباری به گذر به مرحله بعدی در آن  لزوماًکه  پذیردمیصورت 

 طرفبهتمرکز بیشتر  هانامهآیینو  هاسامانهترکیب بین قدرت ذهنی فرماندهان،  گیریتصمیم

                                                           
1- (OODA) Observation/Orientation/Decision/Action 
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و  2در زمان اصطالحبهو یکنواخت نبوده و  محاسبهقابلچرخه  1آهنگذهنیات بوده و لذا ضرب

 (64: 1394، ایزدی) .است)زمان کیفی(  غیرخطی

 بندی ادبياتجمع

فرماندهی و کنترل در صحنه جنگ در چهار مورد  هایمؤلفهادبیات تحقیق بیانگر آن است که 

 :شودخالصه می

و  گیریتصمیمو قبول برای سطح  یناناطمقابلتوجیه و استدالل منطقی  -2گیری تصمیم -1

 سازتصمیم

 اقدام -4مشاهده و تجربیات  -3

های ذیل شناسایی با ویژگی هامؤلفههرکدام از این محققین  شدهگردآوریتوجه به ادبیات  با

 :اندکرده

های منطقه نبرد، پایش فرایند یدگیهای تحلیل خودکار پیچگیری شامل ویژگیتصمیم مؤلفه -

 ست.ا مأموریت یامدهایپ گیری بازخوردهای شناختی و های سریع، مهارتگیریعملیات، تصمیم

های زمینی بدون ی، نظارت راداری، سنجندهبانی بصردیدههای شامل ویژگی مشاهده مؤلفه -

ری آکوستیک، جاسوسی سرنشین، سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین، نظارت تصوی

 ست.ا ایماهواره تصویربرداری و ارتباطات

ای، ادغام و تلفیق اطالعات و تصویر عملیاتی های اطالعات زمینهتوجیه شامل ویژگی مؤلفه -

 .ستامشترک 

های خود هماهنگی نیروها، جابجایی سریع نیروها و حمله قاطع و به اقدام شامل ویژگی مؤلفه -

 .ستاهنگام 
 

 پژوهش شناسیروش

ی تحقیق حاضر اجرابه  با رویکرد کیفی با استفاده از روش توصیفی، تحلیلیمحققین با استفاده 

از  آماری جامعه، به تخصصی بودن موضوع تحقیق توجه با. ستا اند. نوع تحقیق کاربردیپرداخته

سطوح  نظامی امنیتی و ،یهای اطالعاتکه در حوزه استفرماندهان نیروهای مسلح بین 

دار تخصص بوده و مسئولیت این امور را در ستادهای نیرو به باال عهده و راهبردی دارای تجربه

 اند.های ذیل انتخاب شدهبا ویژگیبوده، 

                                                           
1- Operation tempo 

2- Real Time 
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باال  سرلشکری بهجایگاه  های نیروهای مسلح باسازمان ی خدمت در مشاغل راهبردیدارای سابقه

عنوان  یدرزمینه کرده باشند. یفرمانده تیپ لاع مقدس حداقدر زمان هشت دف باشند،

در این مقاله، دارای آرار علمی و پژوهشی بوده، دارای مدرک دکتری یا دانشجوی  موردبررسی

های مدیریت راهبردی نظامی، علوم دفاعی راهبردی و مدیریت راهبردی دکتری)در رشته

مام حسین )ع( ا دور داخلی جنگ دانشگاه ادافوس و یپدافند غیرعامل، دوره مشترک و مرکب 

های مختلف نیروهای مسلح ترکیبی از سازمانبا نهایتاً اینکه نفرات  را طی نموده( باشند،

-دفاع و تهدیدات، جامعه یدرزمینهدلیل وجود تحقیقات کافی در این قسمت، به انتخاب شدند.

 دهشاستفاده  هدیدات و صحنه جنگدفاع و ت یحوزه به مسلط افراد نفر 30از  ،موردنظر ی

. استداده در این پژوهش، استفاده از رویکردهای کمی و کیفی  وتحلیلتجزیهی شیوه .است

پرداخته  شدهیگردآوراطالعات  وتحلیلتجزیهیعنی محققین پس از بررسی اسناد و مدارک به 

دهی و کنترل هوشمند در صحنه فرمان هامؤلفهها، استنباطی ویژگی یهاروشو با استفاده از 

از آمار توصیفی و  شدهآوریجمعهای داده وتحلیلتجزیهاند. برای نبرد را مورد تحلیل قرار داده

شود. در این ، استفاده میسؤاالتبه  شدهدادههای آمار استنباطی جهت تشریح و تبیین پاسخ

از آزمون مقایسه میانگین، آزمون  و 1plsو ِاکسل و  spssافزارهای تحقیق با استفاده از نرم

مؤرر در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد  و روابط بین  هایمؤلفهها و تحلیل عاملی، ویژگی

ویژگی  شدهآوریجمعهای . برابر نظرات خبرگان در پرسشنامهاندقرارگرفته موردبررسیمتغیرها 

مشاهده  مؤلفهسی الکترونیک به داده جاسوتوجیه  و ویژگی  مؤلفهگذشته در  بادانشارتباط 

 مزید گردیدند.
 

 تحقيق لسؤا وتحليلتجزیه
 

 فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبردهای مؤلفه یبندرتبه (3) جدول
 مؤلفه میانگین رتبه

 یریگمیتصم 2.79

 اقدام 2.75

 مشاهده 2.29

 و بهتر( ترعیسرتوجیه )درک  2.17 )آگاهی فراگیر صحنه نبرد(

 

                                                           
1 - Partial Least Squares 
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، شدهفیتعر مؤلفه 4 نیاز ب، نظرانتوسط خبرگان و صاحب شدهارائه یهاپاسخ یدر بررس

 بهترین رتبه را کسب نموده است. ،« یریگمیتصم » مؤلفه

 
 فرماندهی و کنترل هوشمند  هایمؤلفهربوط به های مضرایب بار عاملی ویژگی (3شكل )
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های فرماندهی و کنترل هوشمند مربوط به مؤلفه یهایژگیوضرایب بارهای عاملی گویایی  (4) جدول

 در صحنه نبرد

 مؤلفه

ده شاخص
اه

مش
 

یه
وج

ت
 

یم
صم

ت
ی

یر
گ

 

دام
اق

 

    890 0 بانی بصریدیده

    852 0 نظارت راداری

    909 0 سرنشین های زمینی بدونسنجنده

    889 0 سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین

    891 0 نظارت تصویری آکوستیک

    885 0 جاسوسی ارتباطات

    922 0 یاماهواره یربرداریتصو

    826 0 داده جاسوسی الکترونیک

   928 0  گذشته بادانشارتباط 

   855 0  ایینهزماطالعات 

   886 0  اطالعات ادغام و تلفیق

   903 0  تصویر عملیاتی مشترک

  795 0   های منطقه نبردتحلیل خودکار پیچیدگی

  864 0   پایش فرایند عملیات

  909 0   های سریعگیریتصمیم

  830 0   های شناختیمهارت

  533 0   مأموریت یامدهایپ یریبازخورد گ

 899 0    خود هماهنگی نیروها

 919 0    ی سریع نیروهاجابجای

 964 0    حمله قاطع و به هنگام

 

و کنترل  یبُعد فرمانده یهامؤلفه مربوط به یهاشاخص یعامل یبارها بیضرا فوق در جدول

از  یعامل یبارها بیضرا یجدول مشخص است تمام نیکه در ا طورهمانهوشمند آمده است و 

 بُعد دارد. نیدر ا اریمع نیا است که نشان از مناسب بودن شتریب 4 0
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 و کنترل هوشمند یبُعد فرمانده هایمؤلفه مربوط به یهاویژگی z یمعنادار بیضرا( 4) شكل
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در  و کنترل هوشمند یفرمانده هایهمؤلف مربوط به هایویژگی z یمعنادار بیضراگویایی  (5) جدول

 صحنه نبرد

 مؤلفه

ده شاخص
اه

مش
 

یه
وج

ت
 

یم
صم

ت
ی

یر
گ

 

دام
اق

 

    4 50 بانی بصریدیده

    6 21 نظارت راداری

    1 10 های زمینی بدون سرنشینسنجنده

    1 42 سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین

    8 39 نظارت تصویری آکوستیک

    6 23 اطاتجاسوسی ارتب

    9 78 یاماهواره یربرداریتصو

    9 23 داده جاسوسی الکترونیک

   2 89  گذشته بادانشارتباط 

   6 25  ایینهزماطالعات 

   5 34  ادغام و تلفیق اطالعات

   2 57  تصویر عملیاتی مشترک

  5 19   های منطقه نبردتحلیل خودکار پیچیدگی

  0 27   پایش فرایند عملیات

  6 53   های سریعگیریتصمیم

  8 15   های شناختیمهارت

  6 6   مأموریت یامدهایپ یریبازخورد گ

 3 46    خود هماهنگی نیروها

 5 45    جابجایی سریع نیروها

 5 124    حمله قاطع و به هنگام

 

 یامر معنادار بودن تمام نیهستند که ا شتریب 96 1از  Z یمعنادار بیتمام ضرادر جدول فوق، 

 نانیو کنترل هوشمند را در سطح اطم یبُعد فرمانده یهامؤلفهو  ویژگی انیو روابط م سؤاالت
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 موردنظر یهاعامل یدرستبهها(، ویژگی)رهایمتغ نیا ،دیگربیانبه. دندهینشان م 95%

 .دندهیرا نشان م یختارو مناسب بودن مدل سا ریمعنادار بودن مس که سنجندیها( را م)مؤلفه

 

 جهت روایی همگرا و پایایی  هامؤلفهپارامترهای برازش  (6) جدول
 پارامترهای برازش

 مؤلفه
AVE 

پایایی 

 ترکیبی
R Square 

آلفای 

 کرونباخ

مقادیر 

 اشتراکی
Redundancy 

 737 0 780 0 959 0 946 0 966 0 780 0 )آگاهی فراگیر صحنه نبرد(مشاهده

 685 0 797 0 915 0 861 0 940 0 797 0 و بهتر( ترعیسر)درک توجیه

 570 0 635 0 848 0 902 0 894 0 635 0 تصمیم گیر

 746 0 860 0 918 0 867 0 948 0 860 0 اقدام

مربوط  هایمؤلفه کرونباخ تمامی آلفای در جدول فوق معیارهای پایایی ترکیبی و مقادیر .1

است. مقادیر مربوط به این  مشاهدهقابلبرد، به فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه ن

 که است  7 0 از ها باالترمؤلفه( برای تمامی کرونباخ یو آلفا یبیترک ییایپامعیارها )

 .حکایت از پایایی مناسب مدل دارد

 شتریب 5 0از   هامؤلفه AVEمشخص است مقدار در ستون اول جدول فوق که  گونههمان .2

)سازه(  هامؤلفهو میزان همبستگی باالی  مدل مناسب  یگراهم ییاز روا تیشده که حکا

 دارد. های مربوطهبا ویژگی

 عنوانبهاست لذا  0،67باالتر از ها مؤلفهتمام  یبرا R2 ریمقاد فوق،جدول ستون سوم در  .3

 .دینمایم دییرا تأ یمناسب بودن برازش مدل ساختار تلقی شده و یقومقادیر 

 

 گيرینتيجه

 اندعبارت در صحنه نبرد فرماندهی و کنترل هوشمند به مربوط یهامؤلفهاز نگاه جامعه آماری 

 :از

باالترین همبستگی را در فرماندهی و  973 0گیری با ضریب مسیر تصمیم .1

 از ایمجموعه شامل از تصمیم پشتیبانی هایسامانه: صحنه نبرد داردکنترل 

 میدان از مداوم تصویر یک تشکیل برای هوشمند اطالعات ادغام هایالگوریتم

 وضعیتی. آگاهی افزایش برای جنگ

دومین عاملی است که بیشترین همبستگی را با  902 0با ضریب مسیر  اقدام .2

 به اتخاذشده تصمیم تبدیل : قابلیتسرد  دارد: فرماندهی و کنترل در صحنه نب
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 موقعیت و توان با متناسب و هوشمندانه کارتقسیم با عملیاتی اقدام و فعالیت

 نبرد. یصحنه در هایگان

سومین عاملی است که همبستگی خوبی را با  868 0با ضریب مسیر  مشاهده .3

 و ها: سامانه(نبرد نهصح فراگیر آگاهی) فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد  دارد

 مستمر. اطالعاتی اشراف ینتأم برای صحنه نبرد اطالعات آوریجمع ابزارهای

آخرین عاملی است که همبستگی خود را با  861 0با ضریب مسیر  توجیه .4

 :(بهتر و ترسریع درک) .فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد  حفظ کرده است

 مکتوب اطالعات و گذشته دانش به وندپی با همراه نبرد، یصحنه از مؤرر درک

 موردنیاز دانش و اطالعات ها،داده تمام به دسترسی یگردعبارتبه .شده

 . "هرکس و جا هر هرزمان،"

درصد  95معناداری  با سطح فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد  یهامؤلفههای ویژگی

 عبارت هستند از: یجامعه آماردرصد از نگاه  5و خطای 

 یریگمیتصم های مؤلفهگیژوی

 نبرد منطقه هایپیچیدگی خودکار تحلیل .1

 شناختی هایمهارت .2

 عملیات فرایند پایش .3

 مأموریت پیامدهای .4

 مأموریت پیامدهای گیری بازخورد .5

  اقدام های مؤلفهگیژوی 

 نیروها هماهنگی خود .1

 نیروها سریع جابجایی .2

 هنگام به و قاطع حمله .3

  مشاهده های مؤلفهگیژوی

 سرنشین بدون هوایی تصویربردار سنجنده .1

 ایماهواره تصویربرداری .2

 ارتباطات جاسوسی .3

 راداری نظارت .4

 الکترونیک جاسوسی داده .5

 بدون سرنشین زمینی هایسنجنده .6
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 آکوستیک تصویری نظارت .7

 بصری بانیدیده .8

  توجیه های مؤلفهگیژوی

 اطالعات تلفیق و ادغام .1

 مشترک عملیاتی تصویر .2

 ایزمینه اطالعات .3

 گذشته بادانش ارتباط .4
 

ای که در ارتباط فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد وجود دارد عبارت است از مسئله -

پیشرفت سریع فناوری و تجهیزات اطالعاتی و ارتباطی و این یعنی منسوخ شدن سریع 

فرماندهی و کنترل، سیستم تجهیزات این سیستم در نیروها، لذا تعامالت و ارتباط بین سیستم 

امنیت فرماندهی و کنترل و اصل فرایند و چرخه اداری اطالعات از رده تاکتیک تا رده راهبردی 

 قرار گیرد. موردبازنگریمرتب باید 

 مأموریتهای فنی و عملیاتی کامالً همسو با باید مراقب بود که تعامل و سازگاری سیستم -

واحدهای مشترک و واحدهای ترکیبی باشد، پس عامل  ،یرمتمرکزغواگذاری به واحدهای 

طراحان عملیاتی قرار گیرد؛ دستیابی به قابلیت تعامل و سازگاری  موردتوجهکلیدی که باید 

؛ بنابراین استدر صحنه نبرد با سیستم فرماندهی و کنترل هوشمند امن  کنندهعمل هاییگان

قرار  یدنظرتجدو  موردبازنگریار سازمانی نیروها شود روند این تعامالت در ساختپیشنهاد می

 گیرد.

 

 منابع
 دسترسی قابل (العوالی مدظله)ای عزیز فرمایشات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه

 www. khamenei.irدر: 
 تدوین دکترین صحنه جنگ ج.ا.ایران برای  ،رساله دکتری ،(1399ستان، احمدرضا )دپور

، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی ،اداره جنگ احتمالی آینده
 .راهبردی تحقیقات و ملیدانشگاه عالی دفاع 

 ( رساله دکتری1399حاتمی، امیر ،)،  جمهوریارائه طرح راهبردی تسلیحات نیروهای مسلح 
دانشگاه عالی  ،، دانشکده دفاع ملییاسالمی ایران در حوزه هوافضا و دریا مبتنی بر بازدارندگ

 دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

http://www.khamenei.ir/
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 ( ،1385سالمی، حسین ،)سوپاه   ستاد ودانشکده فرماندهی تهران: ، ی جنگ و عملیاتصحنه

 )دوره عالی جنگ(.

  کوم سوو در نبردهوای     عالئوم مدیریت راهبوردی   ،(1392، علیرضا، )یو نصرتسالمی، حسین

 .3، سال اول، شماره فصلنامه دفاع ملیدانشکده دفاع ملی،  -ناهمتراز،دانشگاه عالی دفاع ملی

 دکترین پدافند غیرعامل ج.ا. ایران در برابر تهدیدات نواهمگون (، 1393، محمد، )یمحمدشاه ،

 دانشگاه دفاع ملی،   :تهران

 دات در مقابله با تهدی بنیاندانشارائه الگوی راهبردی دفاع  (،1394) ،نژاد نوری، محمدمهدی
دانشگاه  ،، دانشکده دفاع ملی ،گروه مطالعاتی چهارم پدافند غیرعامل مطالعه گروهی ،آینده

 .عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  تدوین راهبرد تحقق قدرت برتر دفاعی منطقه بر اساس سند  (،1394)ایزدی، مصطفی

 .دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی ،1404 اندازچشم

  آن ابعواد  عملیات تأریرمحور، رویکردهوا و ، (1388دفاعی، ) یو فناورعلوم  پژوهییندهآمرکز ،

 صنایع دفاعی، تهران،  یقاتیو تحقمؤسسه آموزشی 

 ( 1396نوذری، فضل اله ،) دانشگاه عالی دفاع ملی و صحنه جنگ یزیرطرحجزوه درسی ،
 تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی
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