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مقدمه
مقام معظم رهبری میفرمایند« :یک خصوصیت دیگری که باید نیروهای مسلّح ما به آن توجّه
داشته باشند ،خوشبختانه توجّه هم کرده اند و این کامالً آشکار است ،مسئله عمل به آیه شریفه
«وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِالخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّاهللِ وَ عَدُوَّکُم» است ...منطق
صحیح عُقالیی با پشتوانه آیه قرآن به ما میگوید این راه را باید دنبال بکنید ...همه دستگاههای
جمهوری اسالمی -از وزارت دفاع تا سازمانهای ارتش و سپاه و دیگر دستگاههای مختلف -باید
این را بهعنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگیها را روزبهروز افزایش بدهند؛ هم در زمینه
تسلیحات ،هم در زمینه سازماندهیها( »...،حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،بیانات،
.)1394/1/30
مبحث فرماندهی و کنترل از شروع نخستین جنگها مطرح بوده و پیدایش آن به مفهوم نووین،
به دههی  70میالدی برمیگردد .بهطور خالصه میتوان گفت فرماندهی عبارت است از فراینود
تصمیمگیری و صدور دستورها و کنترل کارهای ستادی برای محققشدن فورامین فرمانودهی و
هدایت .مجموع این دو واژه اصطالح فرماندهی و کنترل( )C2را بوهوجوود مویآورد .در گذشوته
فرماندهی و کنترل عموماً بیانگر استفاده از اقدامات امنیتی ،ضوربات نظوامی ،عملیوات روانوی و
کاهش یا انهدام امکانات فرماندهی و کنترل دشمن بهصورت سنتی بوود؛ ولوی اموروزه ایون واژه
مفهوم جدیدی یافته است .در ارتشهای مدرن ،امروزه فرماندهی و کنترل به مفهوم فرمانودهی
و کنترل بر نیروهای تحت امر در تمام امور نظامی ( به کمک دریافوت اطالعوات دقیوق ،موؤرر و
سریع ) مبتنی بر فناوریهای اطالعاتی ،مخابراتی و رایانههای پشتیبانیکننوده در سوامانههوای
 C4Iاست (.)Pearson, 2016 : 55-78
فرماندهی یک فرایند پیچیده و پویا است .ما مویتووانیم فرمانودهی و کنتورل را بوهعنووان یوک
رهبری نظامی توصیف کنیم که با اعمال قدرت بر نیروهای نظامی تحت امر ،با ارائهی اطالعوات
و پشتیبانی و جهتدهی به عملیات ،آنها را هدایت میکند .توانایی بورای فرمانودهی و کنتورل
تحت تأریر سه روند عمدهی مرتبط بههم قرار خواهد گرفت :تهدیدات در حال ظهوور ،فنواوری-
های جدید و سرعت تبادل اطالعات )wang & chen, 2019 : 353( .تغییرات در ایون سوه
حوزه از طراحی ،استقرار ،و بهرهبرداری از مرکز عملیاتهای هوایی (هوافضا) ،زمینوی و دریوایی
تکاندهنده بوده و در حال سرعت گرفتن است .واقعیتهای میودانی در صوحنه جنوگهوای دو
دهه اخیر بیانگر آن است که بهواسطه توان باالی تکنولووژیکی تغییورات منواطق مقودم جنوگ
سریعاً به مناطق عقب کشیده میشود .در جنگهای آینده در همهجوا بایود جنگیود .بوه دلیول
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وجود اهداف سیاسی ،استراتژیکی و حیاتی در عمق ،جنگ بهطوور هومزموان در مرکوز رقول و
خطوط مقدم صورت خواهد گرفت .سرعت در ارسال اطالعات به فرماندهان منطقه نبرد با توجه
به توانمندیهای تکنولوژیکی ،توان واحدهای عملیواتی را افوزایش داده و اهوداف اسوتراتژیک را
قابلدسترس مینماید.
به نظر میرسد صحنه نبرد آینده به علت هیبریدی بودن تابع متغیرهای زیادی است کوه یکوی
از مهم ترین این متغیرها سامانه فرماندهی و کنترل است .بنابراین باید دید که این سامانه از چه
مؤلفهها و ویژگیهای در صحنه نبرد برخوردار خواهد بود .آنچه مسلم است با توجوه بوه ابعواد و
خصوصیات مسئله در صحنه نبرد امروزی بودون در اختیوار داشوتن یوک سوامانه فرمانودهی و
کنترل قابلاطمینان ،دستیابی به موفقیت کامل مقدور نیست .بنابراین محققوین بوا توجوه بوه
اهمیت این متغیر در صحنه جنگ بر آن شدن تا مؤلفههوا و ویژگویهوای فرمانودهی و کنتورل
هوشمند در صحنه نبرد امروزی را موردبررسی قرار دهند.
با توجه به بررسیهای انجامشده در پیشینههای تحقیق تاکنون چنین بررسی بهصورت مودون و
علمی در سطح نیروهای مسلح انجام نشده اسوت؛ لوذا مسوئله اصولی عبوارت اسوت از چیسوتی
مؤلفهها و ویژگیهای فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد بووده کوه هودف تحقیوق نیوز
تعیین مؤلفهها و ویژگیهای فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد مطرح گردید و متناظر
هدف سؤال تحقیق طرح شد .این تحقیق فاقد متغیر مستقل و وابسته بوده و بوه جهوت کشوف
مؤلفهها و ویژگیهای فرماندهی و کنترل هوشمند در صوحنه نبورد ،از تودوین حودس و گموان
خودداری و لذا این پژوهش فاقد فرضیه است .در اهمیت این تحقیوق بایود گفوت :بوا شناسوایی
مؤلفهها و ویژگیهای فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد پایش فرایندهای عملیات ،درک صحیح
از شرایط صحنه نبرد برای فرماندهان سطوح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی مسیر خواهد شد.
در ضرورت این تحقیق باید گفت بدون شناخت از مؤلفه و ویژگیهای فرمانودهی و کنتورل اوالً
بهطور کامل نمیتوان از قابلیتها و ظرفیتهای آن در صحنه نبرد بهوره جسوت و بوه موفقیوت
دستیافت .در رانی فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی بهموقوع را در صوحنه نبورد بوا اخوتالل
مواجه خواهد نمود.
مبانی نظری پژوهش
پيشينه شناسی

عباس فرج پور در پروژه تحقیقاتی خود در سال  1393با عنوان بازطراحی شبکه و سامانه
فرماندهی و کنترل پدافند هوایی در کلیه سطوح سازمانی (دکترین ،شبکه ،سازمان سالح،
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ویژگیهای فردی و الگوی رفتاری) جهت مقابله با تهدیدهای ناهمگون به این نتیجه رسیده
است که این نظام بازطراحی از قابلیتهای؛ افزایش سرعت ،دقت و ارربخشی در فعالیتهای
دفاع هوایی ،گردآوری ،تحلیل ،ذخیرهسازی و توزیع اطالعات برای استفاده در قبل ،حین و بعد
از عملیات -شبیهسازی عملیات قبل از اجرا و بازخوانی و نمایش مجدد کلیه فعالیتها -ارتقاء
قابلیتهای تصمیمگیری ،کاهش مخاطرات-جلوگیری از دوبارهکاریها و تداخل در اقدامات،
توسعه نظارت و کنترل ارربخش بر فعالیتها  ،توسعه مشارکت واحدهای پدافند هوایی و انجام
یکپارچه کلیه امور دفاع هوایی و دستیابی به دفاع دانشبنیان و اهداف دفاعی سند چشمانداز
کشور و تحقق فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا برخوردار است.
ایرج بختیاری در رساله دکتری خود با عنوان طراحی نظام فرماندهی و کنترل پدافند غیرعامل
کشور و تدوین راهبردهای آن در شرایط جنگ در سال  1396معتقد است ویژگیهای نظام
فرماندهی و کنترل پدافند غیرعامل کشور را شامل امنیت ،پایداری در شرایط بحران،
هوشمندی در محاسبات و تحلیلها با نگاه با لحاظ یادگیرندگی و مدیریت دانش ،در اولویت
بودن آموزش ،حفظ آمادگی ،حفظ جان و اداره امور مردم در شرایط بحران(جامعهمحوری)،
بهروز بودن به لحاظ فناوری ،هماهنگی بین دستگاهی ،عدم تمرکز در مدیریت ،انعطافپذیری،
سرعت در پردازش دادهها است.
مفهوم شناسی

فرماندهی و کنترل :جان ام.کالینز فرماندهی و کنترل را فراهم نمودن کارکنان ،تجهیزات،
تسهیالت ،روشها و شیوههای الزم برای جمعآوری ،پردازش و توزیع اطالعات برای
تصمیمگیرندگان بهمنظور طرحریزی ،برنامهریزی ،هدایت عملیات و اعمال کنترل و نظارت می-
داند .استفاده ی پیوسته از اقدامات امنیتی ،فریب نظامی ،عملیات روانی ،جنگ الکترونیک با
پشتیبانی متقابل ازنظر اطالعاتی برای محروم کردن دشمن از اطالعات ،تحت تأریر قراردادن
دشمن ،کاهش یا انهدام امکانات فرماندهی و کنترل دشمن ،تقویت امکانات فرماندهی و کنترل
دولت های دوست در برابر چنین اقداماتی از سوی دشمن را نیز ،از وظایف فرماندهی و کنترل
میداند( .کالینز به نقل از سالمی و نصرتی)1392 ،
صحنهی نبرد :قسمتی از خشکی ،دریا و هوا که بهطور مستقیم عملیات جنگی در آن انجامشده یا
ممکن است انجام گیرد یا سرزمین وسیعی متشکل از یک حدود جغرافیایی معین که در آن
محدوده واحدهای نظامی (رزمی ،پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی) گسترش یافتهاند.
(نوذری)1396 ،
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صحنه جنگ :مجموعه سرزمینی است که در طرحریزی و هدایت یک جنگ مورداستفاده و
بهرهبرداری قرار میگیرد .بهعبارتدیگر ،منطقهای از هوا ،زمین و دریا است که بهطور مستقیم در
هدایت جنگ مؤرر بوده و یا خواهد بود .قلمرو صحنه جنگ ممکن است از قلمرو جغرافیایی یک
کشور هم فراتر باشد و معموالً بیش از یک صحنه عملیات را در بر میگیرد( .نوذری)1396 :
ویژگیهای سامانهی فرماندهی و کنترل هوشمند

 -1پشتیبانی قاطع از تصمیمگیری
پشتیبانی از تصمیم از یک لیست بزرگ از منابع مربوط به فرایند ایجاد هوشمندی در
ارتباط با الگوهای نبرد حال و آینده منتج میشود .با استفاده از نرمافزار ،سختافزار و
الگوریتمها بر اساس مدلسازی و شبیهسازی ،منابع ارزشمندی برای تصمیمگیری ایجاد می-
شود .یک فرمانده میتواند مأموریت خود را با کمک ابزار پشتیبانی تصمیمگیری در برنامهریزی
و همکاری با هر دو ردهی باالتر و پایینتر در چند حوزه انجام دهد.
فناوریهای رایانهای سختافزار ،پردازش اطالعات را توسعه داده تا که سریع ،کارا ،بادوام و
قابل بهکارگیری باشند .باوجود اطالعاتی که از تعداد رو به افزایش حسگرهای میدان نبرد
جمعآوری میشوند ،پردازشهای ماهرانهای نیاز است تا داده را دریافت نموده ،مرتب نماید و
درنهایت تحلیل کند .افزایش ظ رفیت پردازش ،قلمرو سنتز اطالعات و کاهش آنچه در اختیار
تصمیم گیران قرار میگیرد را توسعه میدهد زیرا اطالعات اضافه به معنی از دست دادن
اطالعات است ،1391( .معاونت اطالعات نیروی هوافضای سپاه)
درزمینهی فرماندهی و کنترل ،دانش ضمنی در سامانههای پشتیبانی تصمیمگیری و عوامل
نرمافزار تعبیه شده است .این مسئله به فرماندهان و کارکنان کمک میکند که به سهولت
تصمیم بگیرند و بیشتر در مورد ارزشها و مسائل مبتنی بر قضاوت تمرکز کنند و کمتر به
تجزیهوتحلیل فنی مسائل به پردازند .در فرماندهی و کنترل محیط شبکهای ،این یک رویکرد
مبتنی بر دانش است چراکه به لحاظ اقتصادی نیز بهخوبی ارربخشی مضاعفی را ایجاد میکند.
))Jonathan, 2015:956
 -2مدیریت کارآمد داده
بهمنظور بهکارگیری حجم زیاد داده که جزو ذات آگاهی فضای نبرد مدرن است ،اطالعات
باید بهصورت امن ذخیره شده و بهسرعت در دسترس قرار گیرد .این قابلیت به واسطهای
ذخیرهسازی سختافزاری برای تجمیع داده و نرمافزار برای دنبالکردن و کاوش اطالعات
پایگاههای داده نیاز دارد .درنتیجه ،اخیراً دفاع بهطور ویژه برای برآوردهکردن نیازها بازسازی
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شده است .بااینوجود بدون ابزارهای تحلیلی و پایگاههای داده ،انتظار داشتن دفاع مؤرر و
کارآمد دشوار خواهد بود .بنابراین ارائهی یک مدل اطالعات دقیق برای حمایت از توسعه الزم
است)Gori, Chen and Pozgay,2018( .
 -3برنامهریزی سریع برای واکنش سریع
علیرغم وجود کیفیترین اطالعات عملیاتی ،گاهی اوقات حوادث غیرمنتظره ،فرماندهی را با
بحران جدی مواجه مینماید .در این مقاطع ،ابزار الزم برای تصمیمگیری سریع ،یکی از نیازهای
اساسی یک سامانهی فرماندهی و کنترل به شمار میرود .در این زمینه ابزارهایی وجود دارد که
قادر به دریافت اطالعات موجود ،روزآمد کردن طرح فرماندهی و اعالم تغییرات موردنیاز
هستند .قدرت و سرعت ابزارهای شبیهسازی تصمیمگیری بهمراتب از تصمیمگیری انسان
بیشتر است؛ چراکه باید در این شبیهسازی حداقل چند پیشنهاد مشخص و تبعات هر یک به
فرماندهی ارائه شود تا کاربر نتیجهی کار را با تصمیمگیری خود مقایسه کند2017: 488( .
.)Fischer,
 -4سرعت اطالعات
نیروهای نظامی در حال حاضر در یک مقطع قرار دارند که در آن سرعت اطالعات ،پیشرفت
در دقت سالح و تعامل فناوری با توسعهی حسگر و فناوریهای دیگر ،قابلیتهای عملیاتی آنها
را بهشدت تحت تأریر قرار میدهد .پیشرفتهای قابلتوجهی در ارتباطات راه دور ،حسگر،
ذخیرهسازی دادهها و پردازش آنها در حال ظهور است .درنتیجه ،هرروز چرخهی فرماندهی و
کنترل مورد هدف قرار گرفته و متحول میشود (.)Lt Gen, 2014
از سوی دیگر تعامل انسان  -انسان و ماشین ( 1)MMMIیکی از مهمترین اجزای یک
سامانهی فرماندهی و کنترل است .این الیه که در آن ماشین با ارائهی دانش به فرمانده ،او را
قادر به تصمیمگیری بسیار مهم و حیاتی میکند سرعت عمل در تبادل اطالعات را متحول
ساخته است )wang & chen, 2019 : 359( .یک مزیت اطالعاتی وضعیتی است که در آن
اطالعات غالب ،یک رقیب را در برابر دشمن توانا میسازد و او را در موقعیت برتر اطالعاتی
نسبت به دشمن قرار میدهد .مسلماً این امر عالوه بر کیفیت و کمیت اطالعات بهسرعت تبادل
آن نیز بستگی دارد .در حوزه شناختی ،ما میخواهیم به درک بهتر و سریعتر و برتری دانش از
طریق دادهها و برتری اطالعاتی برسیم و درنهایت ،قادر به عمل سریعتر و قاطعانه بهمنظور
دستیابی به اررات برتری باشیم (.)Lt Gen,2014
 -5یکپارچگی (ادغام سامانههای فرماندهی و کنترل)
1-MAN-MAN-MACHINE INTERACTION
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تفکر در مورد جنگ یکپارچه کامالً اساسی است .یک راهحل یکپارچه باعث ایجاد مشکالت
بیشتر برای دشمنان میشود که آنها را مجبور به آماده شدن برای طیف بیشتری از احتماالت
میکند .بنابراین ،فرصت برای غافلگیری راهکنشی و عملیاتی افزایش مییابد .برای پی بردن به
جنگ یکپارچه ،یک نیاز اساسی ادغام سامانهی فرماندهی و کنترل در سراسر فضای نبرد است.
واژهی "دانشبنیان" یک پدیدهی جدید نیست .تولید دانش صریح و روشن و انتشار آن ،طوری
که کارکنان بتوانند عملکرد مؤرر و کارآمدی داشته باشند از ضروریات حیاتی یک سامانهی
یکپارچهی دفاعی است .با شناسایی جریان اطالعات در داخل و بین واحدهای خدماتی و به
اشتراکگذاری منابع فرماندهی و کنترل در سراسر سازمان ،جهت جریان طبیعی اطالعات را
میتوان فعال کرد .بااینحال ،اجرای این برنامه ممکن است برخی خطرات را در دسترسی
داشته باشد .بنابراین الزم است بهمنظور کاهش کپیبرداری از برنامههای نرمافزاری و پروژههایی
که میتواند سراسر خدمات را قطع دهد برنامهریزی دانشی مناسب انجام شود .این مسئله ما را
بهسوی یک سازمان قویتر سوق میدهد که قادر به برخورد مؤرر با مجموعهای از تهدیدات در
سراسر جنگ و در دورههای مختلف باشیم( .سالمی و نصرتی)1392 :
 -6آگاهی فراگیر از فضای نبرد1
این موضوع به مجموعهای از دادههای نبرد که توسط هر دو نهاد عملیاتی و اطالعاتی کسب
میشود ،اشاره میکند .یعنی تلفیقی از دادههای حسگر و اطالعات میدان نبرد .همهی منابع
اطالعات شامل رؤیت بصری ،دادههای نظارت رادار ،سیگنالهای حسگر زمینی بدون سرنشین،
سیگنالهای تصاویر پهپادها ،تصاویر نظارت صوتی ،تصاویر ماهوارهای ،دادههای اطالعاتی
الکترونیکی ،ارتباطات هوشمند و  ...بایستی تحت پوشش شبکهای قدرتمند بهصورت پایدار و
فراگیر از صحنه نبرد عمل کند بهطوریکه ضمن حفظ اطالعات ارزشمند ،افزایش آگاهی
وضعیتی مشترک در میان نیروها در تمام سطوح را ارائه دهدGori, Chen and ( .
)Pozgay,2018
 -7فهم برتر از فضای نبرد2
هدف اصلی از فهم نبرد برتر این است که به فرماندهان و تصمیمگیرندگان ،درک مؤرر از
صحنهی نبرد ،همراه با پیوند به دانش گذشته و اطالعات مکتوب شده را بدهد .ایده این است
که تمامی مبارزان دسترسی به تمام دادهها ،اطالعات و دانش را داشته باشند .بنابراین اطالعات
"هرزمان ،هر جا و به هرکس" در دسترس است .همجوشی هوشمند و ارتباط از این ورودی نیز
1 PERVASIVE BATTLESPACE AWARENESS
2 SUPERIOR BATTLESPACE UNDERSTANDING
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بدین معنی است که رزمندگان جنگ ،آن دسته از اطالعات را دریافت خواهند کرد که نیاز به
اتخاذ یک تصمیم دارند و در معرض اطالعات بیشازحد نخواهند بود .این کمک خواهد کرد که
فرماندهان درک بهتر و سریعتر از نیروهای خود و دشمن را داشته باشند( .سالمی:1385 ،
.)145
 -8دانش فعال برتری تصمیمگیری1
دانش فعال برتری تصمیم ،به فهم برتر نبرد که شامل عوامل هوشمند ،خودکار یا سامانههای
پشتیبانی تصمیمگیری است مربوط میشود .زیرا تصمیمگیری یک فرمانده با تجزیهوتحلیل و
ارائهی گزینههای خالق برای برنامهریزی مأموریت ،پشتیبانی میشود( .عملیات تأریر محور در
مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی)322 :1388 ،
چنین چارچوبی متشکل از اجزای مختلف یعنی :حسگر ،اطالعات شبکهی جهانی ،دانش
شبکهی موازی ،ارائهدهندگان خدمات و رابط با کاربران در نظر گرفته شده است .حسگر چشم
و گوش رزمنده است  .اطالعات از یک میزبان از منابع مختلف را میتوان باهم ،با استفاده از
مجموعهای از الگوریتم های ادغام اطالعات هوشمند برای تشکیل یک تصویر مداوم از میدان
جنگ برای افزایش آگاهی وضعیتی ترکیب کرد .اطالعات شبکهی جهانی متشکل از شبکهای از
گرههای ارتباطی است که دادهها و اطالعات را از منابع اطالعات به فرماندهان سوق میدهد.
همچنین ،در یک معماری مبتنی بر خدمت ،تمام منابع اطالعاتی میتواند بهعنوان ارائه
دهندگان خدمات ویژه در زمینههای کلیدی تقاضا مانند زمین ،آب ،هوا و...باشند, 2017: (.
.)Fischer 49
 -9استفاده وسیع از فناوریهای جدیدICT
شیوههای جدیدی برای بهینهسازی تولید ارر موردنظر ،نیاز است .ما نیاز به تفکر فراتر از
محدودیت فرهنگ مطرح سنتی در فناوریهای جدید داریم .استفاده از فناوریهایی مانند
کنفرانس ویدئویی ،گفتگوی برخط ،گپ و گفت و ...انواع جدید از قابلیتهای یکپارچهی در
حال ظهور است که در آن فناوری با فعالیتهای انسانی در هم آمیختهتر میشوندButcher ( .
)and Associates and, 2011
 -10تعامل در زنجیرهی فرماندهی و کنترل
فرماندهانی که تعامل متناوب و معنیداری در سراسر حلقهی فرآیند فرماندهی و کنترل
دارند ،قادر به تصمیمگیری بهطور مداوم ،بهتر از کسانی که کمتر تداخل میکنند هستند.
1 Knowledge-Enabled Decision Superiority
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فرایند تشریکمساعی در فرماندهی و کنترل ،اجرای روند اساسی آن را هم ازنظر کیفیت و هم
ازنظر سرعت بهبود میبخشد .فرمانده با دسترسی به اطالعات و فهم از دیگر فرماندهان درگیر
با همان مأموریت ،سریعتر به اطالعات موردنظر دست مییابد ( Gori, Chen and
 .)Pozgay,2011با به اشتراکگذاشتن اطالعات ،درک و آگاهی وضعیتی ،فرماندهان به خاطر
دسترسی به قابلیتهای مجموعهای از واحدهای دیگر قادر به بهبود توانایی خود برای نظارت و
جمعآوری اطالعات در محیط خود میباشند( .حاتمی )87 :1399 ،مسلماً تصمیمگیری و اجرا
با دانش جمعی ،بهمراتب بهتر از تصمیمات و دانش فردی خواهد بود .اجرای این چرخه تمام
فرماندهان را با درک درستی از مفروضات و اطالعات موجود در دسترس ،برای نظارت بر محیط
توانمند میسازد و این اجازه را میدهد تا آنها تصمیمات آیندهی خود را با پویایی محیط
عملیاتی انطباق دهند( .همان)88 :

به اشتراکگذاری ادراک

تصمیمگیری
تعامل

به اشتراکگذاری آگاهی

هماهنگسازی

به اشتراکگذاری اطالعات

شبکهسازی

نیروها

محیط عملیاتی

منابع اطالعات

شكل ( )1چرخه تشریکمساعی (تعامل) در زنجيره فرماندهی و کنترل ( Butcher and Associates
)and,2011
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جدول ( )1ویژگیهای سامانهی فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد منبع( :نژاد نوری)113 :1394 ،
ویژگی

جنس ویژگی

ابزار پشتیبانی تصمیمگیری ،همکاری با هر دو ردهی باالتر
تصمیمگیری ،مشاهده و
و پایینتر ،حسگرهای میدان نبرد ،محیط شبکهای ،مدیریت
مدیریت دانش
دانش
کاوش ،ذخیره ،ادغام و تجمیع ،پردازش ،انتشار

اقدام و مدیریت اطالعات

کاربرد در صحنه نبرد
پشتیبانی مناسب برای
تصمیمگیری قاطع
کارآمدی داده برای اقدام

دریافت اطالعات موجود ،روزآمد کردن طرح فرماندهی ،تصمیمسازی و تصمیم -برنامهریزی سریع برای واکنش
سریع
گیری و اقدام بهموقع
اعالم تغییرات موردنیاز ،ابزارهای شبیهسازی،
ارتباطات راه دور ،حسگر ،ذخیرهسازی دادهها ،پردازش مشاهده و تجزیهوتحلیل
اطالعات
دادهها ،تعامل انسان  -انسان و ماشین

تصمیمگیری بهموقع با توجه
به دریافت سریع اطالعات

مشاهده اطالعات و
ادغام سامانهی فرماندهی و کنترل در سراسر فضای نبرد ،به
اشتراکگذاری منابع فرماندهی و کنترل در سراسر سازمان مدیریت اطالعات و اقدام یکپارچگی اطالعات برای رده-
های عملکننده در صحنه نبرد
برای تمام ردههای
فرماندهی کاربر
مشاهده اطالعات و
تلفیقی از دادههای حسگر و اطالعات میدان نبرد و منابع
اطالعات ،پوشش شبکهای قدرتمند بهصورت پایدار و مدیریت اطالعات و اقدام
برای تمام ردههای
فراگیر از صحنه نبرد
فرماندهی کاربر

آگاهی فراگیر از فضای نبرد
برای اقدام قاطع و بهموقع

درک مؤرر از صحنهی نبرد ،پیوند به دانش گذشته و حال ،توجیه و درک مناسب از
فضای نبرد
دسترسی به تمام دادهها ،اطالعات و دانش

توجیه مناسب ردههای
فرماندهی از فضای نبرد

عوامل هوشمند (سنجندههای زمینی و هوایی ،تصاویر
ماهوارهای و نظارت تصویری آکوستیک) ،خودکار یا سامانه-
های پشتیبانی تصمیمگیری ،تجزیهوتحلیل و ارائهی گزینه-
های خالق برای برنامهریزی مأموریت مثل جاسوسی
اطالعات

تصمیمسازی (توجیه) و
تصمیمگیری

فرایند تشریکمساعی در فرماندهی و تحلیل پیچیدگیهای از جنس توجیه و تصمیم-
منطقه نبرد ،پایش فرایند و بازخورد گیری از مراحل گیری فرماندهان صحنه
نبرد
عملیات

داشتن اطالعات زمینهای و
محیطی از صحنه نبرد

درک و آگاهی وضعیتی
مشترک فرماندهان از صحنه
نبرد

فرایند فرماندهی و کنترل
این فرایند با جمعآوری اطالعات از نیروهای خودی ،دشمن و همچنین از عوامل دیگر مانند
مردم محلی ،سازمانها ،آبوهوا و زمین آغاز میشود .پس از جمعآوری اطالعات ،نیاز به
پردازش اطالعات ،ارزیابی شرایط و شناسایی اهداف است که با تدوین خالقانه و فرموله کردن
دورههای مختلف اطالعاتی به دست مییابد .سپس فرمانده باید برای تصمیمگیری در یکزمان
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اقدام نموده و در برنامهریزی و ارائهی موضوعات اساسی درگیر شود .درنهایت اجرای طرح ،
استمرار مراحل و چرخهی فرماندهی و کنترل با استفاده از یک سامانهی بازخورد از نزدیک
نظارت میشود .ازاینرو ،فرماندهی و کنترل به کمک فناوری و فرآیندهای آن  ،فرماندهان و
کارکنان جداییناپذیر آن را توانمند میسازد .سامانهی فرماندهی و کنترل باید با گسترش
شبکهی ارتباطی جریان اطالعات ،نهتنها پاسخگو برای نیازهای خاص باشد ،بلکه از طریق
شبکه ،سلسلهمراتب سازمانی را کاهش دهد و درنهایت با تصویر مشترک از وقایع ،فرامین برای
اجرای مأموریت به نیروهای تحت امر صادر شود( .نژادنوری)115 :1394 ،

شكل ( )2فرایند مشاهده ،تجزیهوتحليل ،تصميمگيری و اجرا در سامانه فرماندهی و کنترل منبع
()wang & chen, 2019 : 432

حوزهها و ابعاد سامانهی فرماندهی و کنترل نوین
در چرخهی فرماندهی و کنترل ،نیروهای نظامی باید مهارتها و تواناییهایی برای انجام
موفقیتآمیز مأموریت داشته باشند .این توانایی یا شایستگی در چهار کالس عمومی قرار می-
گیرند :تواناییهای فیزیکی ،فکری ،عاطفی و بینفردی؛ برای بسیاری از نظامیان ،صالحیتهای
فیزیکی یک پیشنیاز است ،چراکه برای هر کار عملیاتی ،از انجام شناسایی منطقه گرفته تا
بارگذاری یک سالح و پرواز یک هواپیما .اما شایستگی فیزیکی تنها به قدرت فیزیکی محدود
نمیشود بلکه مهارتهای پیچیدهی حسی حرکتی ،سالمتی ،چابکی و استقامت را نیز شامل
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میشود (شاهمحمدی .)49 :1393 ،اگرچه امروزه توسعهی فناوری به گسترش صالحیتهای
فیزیکی در انسان (بهعنوانمثال سالح ،عینک ایمنی دید در شب و  )...کمک کرده است ،اما
ارتش هنوز هم اهمیت زیادی به مهارتهای فیزیکی فرد قائل است .بهطورکلی فرماندهی و
کنترل در  3بُعد یا حوزه مطرح است :حوزهی شناختی ،حوزهی سازمانی و حوزهی راهکنشی.
جدول زیر این ویژگیها را بیان میکند:
جدول ( )2صفات  ،تعاریف و قلمرو فرماندهی و کنترل منبع (نژادنوری)119 :1394 ،
حوزه

شناختی

سازمانی

راهکنشی

صفت/ویژگی

تعریف

تصمیمگیری برتر
(از جنس تصمیمگیری)

توانایی رهبری و حمایت از تولید اقدامات جایگزین،شناسایی معیارهای
انتخاب و ارزیابی گزینههای جایگزین بهمنظور کنترل قاطعانهی شرایط
عملیاتی شامل :استفاده از اتوماسیون در مبادله ،ادغام و درک اطالعات
مربوط به تصمیمگیری دانشبنیان و سرعت در تشریکمساعی

تفاهم به اشتراک گذاشتهشده (از
جنس توجیه و استدالل)

تقدیر از وضعیت پشتیبانی شده بوسیلهی اطالعات مشترک برای فعال
کردن سریع همکاریهای مشترک در درگیری ،مانور و پشتیبانی
عملیات.

هماهنگسازی انعطافپذیر
(از جنس مشاهده و تجربه)

بصیرت و احتیاط برای اجرای درجهای از مکانیسمهای کنترل ،ازجمله
خود هماهنگسازی ،برای رسیدن به خواستها و هدف فرمانده.

فرایندهای فرماندهی و کنترل
هماهنگ
(از جنس توجیه و استدالل)

قابلیت موازیسازی فرآیندهای فرماندهی و کنترل برای نظارت و درک
محیط عملیاتی و هماهنگسازی اقدامات نیروهای ویژه.

فرماندهی و کنترل غیرمتمرکز (از اختیارات برای پراکندهسازی عناصر فرماندهی و کنترل مشترک در هر
نقطه بدون از دست دادن ارربخشی نیازهای مأموریت.
جنس تصمیمگیری)
سازمانهای پاسخگو و مناسب (از
جنس مدیریتی و تصمیمگیری و
تصمیمسازی)

مهارت ،انسجام ،کارسازمان یافته و تیمهای شبکه با استفاده از روش
معمول و اطالعات مرتبط ،قادر به پاسخگویی سریع به برنامهریزی،
آمادهسازی و اجرای طیف گستردهای از عملیات نظامی میباشند.

ادغام در طیف کامل
(از جنس اقدام)

ادغام و اتحاد نیروها در سراسر حوزههای مأموریتی و مرزهای
جغرافیایی .هدف از این ادغام هماهنگی وهم افزایی همهی عناصر
قدرت ملی.

کیفیت اطالعات مشترک
(از جنس تصمیمگیری ،توجیه و
استدالل)

اطالعات باکیفیت باال (اطالعاتی است که مرتبط ،درست ،کامل،بهروز و
...باشد) در میان عناصر فرماندهی و کنترل از طریق یک شبکهی قوی
به اشتراک گذاشتهشده که درک مشترک را قادر میسازد..

شبکه مقاوم
(از جنس اقدام و تجربه است)

ارتباطات میان عناصر نیرو است(درون نیرو) که اعتماد و قابلیت بقا در
برابر تخریب و یا حمله را دارد و واکنش ،اقدام و تهاجم سریع و قاطع
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 قابلیت حوزهی شناختی تمرکز در به اشتراکگذاشتن اطالعات و درک و فعالیتهای جمعیاست که از هماهنگی مستمر در تصمیمگیریهای متعدد در یک نبرد بهسرعت در حال تحول،
پشتیبانی میکنند .همچنین شامل ابزارها ،فنها و روشهایی است که اجازه میدهد تا
فرماندهان اطالعات پیچیده در مورد محیط عملیاتی و ارتباط آن با سراسر ردهها و توابع خود را
بهراحتی تفسیر و درک نمایند.
 قابلیتهای حوزهی سازمانی ،تمرکز بر تجدید ساختار پویای سازمانها و فرایندهای آن درسراسر جهان برای پاسخگویی به نیاز و تطبیق آن با تغییر در محیط عملیاتی دارد .این شامل
توسعهی جوامع سیال موردنظر و تیمهای مجازی است که رسیدگی به وظایف خاص ناشی از
یک دوره از عملیات را به عهده دارد.
 قابلیتهای فنی در حوزهی بهرهبرداری ،بر فناوری اطالعات ازجمله توسعهی یک محیطاطالعات و چارچوب مشترک مدیریت دادهها که در یک محیط عملیاتی پویا از تصمیمگیری
پشتیبانی میکنند ،تمرکز دارد( .همان)120 :
فرآیند تصميمگيری و اقدام درصحنه عمليات

یکی از پیچیدهترین بخشهای عملیات ،نحوه و فرآیند شکلگیری تصمیمگیری و اقدام درصحنه
عملیات است که در هر سه رویکرد ذکرشده الگوی این فرآیند از چرخه فرماندهی و کنترل جان
بوید که به اودا 1شهرت دارد است( .پوردستان)394 :1399 ،
این چرخه در رویکردهای نظامی رایج با محوریت سیستمها و بر اساس آییننامهها و شرح وظایف
از مشاهده توسط انواع سامانهها و گاهی انسان آغاز و سپس بر مبنای دستورالعملها جهتگیری
نسبت به موضوع مورد مشاهده انجام و بر اساس آن تصمیمگیری و اقدام طبق روشهای جاری از
پیش تعیینشده انجام میشود ،این مراحل کامالً بهصورت خطی انجامگرفته و چنانچه طرف
مقابل بتوان د بهصورت نرم و یا سخت این مسیر را موردحمله قرار دهد حلقه مذکور متالشی و
لذا اقدامی از سوی نیروهای دیگر انجام نمیپذیرد .درحالیکه در رویکرد پیشنهادی این حلقه
ضمن اینکه همان مراحل را حفظ نموده با انجام ارزیابی و برآورد گذر از مرحلهای به مرحله بعدی
صورت میپذیرد که لزوماً نیز اجباری به گذر به مرحله بعدی در آن نیست ،در این شکل از
تصمیمگیری ترکیب بین قدرت ذهنی فرماندهان ،سامانهها و آییننامهها تمرکز بیشتر بهطرف

1- (OODA) Observation/Orientation/Decision/Action
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ذهنیات بوده و لذا ضربآهنگ 1چرخه قابلمحاسبه و یکنواخت نبوده و بهاصطالح در زمان 2و
غیرخطی (زمان کیفی) است( .ایزدی)64 :1394 ،
جمعبندی ادبيات
ادبیات تحقیق بیانگر آن است که مؤلفههای فرماندهی و کنترل در صحنه جنگ در چهار مورد
خالصه میشود:
 -1تصمیمگیری  -2توجیه و استدالل منطقی قابلاطمینان و قبول برای سطح تصمیمگیری و
تصمیمساز
 -3مشاهده و تجربیات  -4اقدام
با توجه به ادبیات گردآوریشده محققین هرکدام از این مؤلفهها با ویژگیهای ذیل شناسایی
کردهاند:
 مؤلفه تصمیمگیری شامل ویژگیهای تحلیل خودکار پیچیدگیهای منطقه نبرد ،پایش فرایندعملیات ،تصمیمگیریهای سریع ،مهارتهای شناختی و بازخورد گیری پیامدهای مأموریت است.
 مؤلفه مشاهده شامل ویژگیهای دیدهبانی بصری ،نظارت راداری ،سنجندههای زمینی بدونسرنشین ،سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین ،نظارت تصویری آکوستیک ،جاسوسی
ارتباطات و تصویربرداری ماهوارهای است.
 مؤلفه توجیه شامل ویژگیهای اطالعات زمینهای ،ادغام و تلفیق اطالعات و تصویر عملیاتیمشترک است.
 مؤلفه اقدام شامل ویژگیهای خود هماهنگی نیروها ،جابجایی سریع نیروها و حمله قاطع و بههنگام است.
روششناسی پژوهش
محققین با استفاده با رویکرد کیفی با استفاده از روش توصیفی ،تحلیلی به اجرای تحقیق حاضر
پرداختهاند .نوع تحقیق کاربردی است .با توجه به تخصصی بودن موضوع تحقیق ،جامعه آماری از
بین فرماندهان نیروهای مسلح است که در حوزههای اطالعاتی ،امنیتی و نظامی سطوح
راهبردی دارای تجربه و تخصص بوده و مسئولیت این امور را در ستادهای نیرو به باال عهدهدار
بوده ،با ویژگیهای ذیل انتخاب شدهاند.

1- Operation tempo
2- Real Time
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دارای سابقهی خدمت در مشاغل راهبردی سازمانهای نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری به باال
باشند ،در زمان هشت دفاع مقدس حداقل فرمانده تیپی کرده باشند .درزمینهی عنوان
موردبررسی در این مقاله ،دارای آرار علمی و پژوهشی بوده ،دارای مدرک دکتری یا دانشجوی
دکتری(در رشته های مدیریت راهبردی نظامی ،علوم دفاعی راهبردی و مدیریت راهبردی
پدافند غیرعامل ،دوره مشترک و مرکب دافوس و یا دور داخلی جنگ دانشگاه امام حسین (ع)
را طی نموده) باشند ،نهایتاً اینکه نفرات با ترکیبی از سازمانهای مختلف نیروهای مسلح
انتخاب شدند .در این قسمت ،بهدلیل وجود تحقیقات کافی درزمینهی دفاع و تهدیدات ،جامعه-
ی موردنظر ،از  30نفر افراد مسلط به حوزهی دفاع و تهدیدات و صحنه جنگ استفاده شده
است .شیوهی تجزیهوتحلیل داده در این پژوهش ،استفاده از رویکردهای کمی و کیفی است.
یعنی محققین پس از بررسی اسناد و مدارک به تجزیهوتحلیل اطالعات گردآوریشده پرداخته
و با استفاده از روشهای استنباطی ویژگیها ،مؤلفهها فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه
نبرد را مورد تحلیل قرار دادهاند .برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از آمار توصیفی و
آمار استنباطی جهت تشریح و تبیین پاسخهای دادهشده به سؤاالت ،استفاده میشود .در این
تحقیق با استفاده از نرمافزارهای  spssو ِاکسل و  pls1و از آزمون مقایسه میانگین ،آزمون
تحلیل عاملی ،ویژگیها و مؤلفههای مؤرر در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد و روابط بین
متغیرها موردبررسی قرارگرفتهاند .برابر نظرات خبرگان در پرسشنامههای جمعآوریشده ویژگی
ارتباط بادانش گذشته در مؤلفه توجیه و ویژگی داده جاسوسی الکترونیک به مؤلفه مشاهده
مزید گردیدند.
تجزیهوتحليل سؤال تحقيق
جدول ( )3رتبهبندی مؤلفههای فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد
مؤلفه

میانگین رتبه

تصمیمگیری

2.79

اقدام

2.75

مشاهده
صحنهونبرد)
بهتر)
فراگیرسریعتر
(آگاهی(درک
توجیه

2.29
2.17

1 - Partial Least Squares
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در بررسی پاسخهای ارائهشده توسط خبرگان و صاحبنظران ،از بین  4مؤلفه تعریفشده،
مؤلفه « تصمیمگیری » ،بهترین رتبه را کسب نموده است.

شكل ( )3ضرایب بار عاملی ویژگیهای مربوط به مؤلفههای فرماندهی و کنترل هوشمند
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جدول ( )4گویایی ضرایب بارهای عاملی ویژگیهای مربوط به مؤلفههای فرماندهی و کنترل هوشمند
در صحنه نبرد
مشاهده

سنجندههای زمینی بدون سرنشین

0 909

سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین

0 889

نظارت تصویری آکوستیک

0 891

جاسوسی ارتباطات

0 885

تصویربرداری ماهوارهای

0 922

داده جاسوسی الکترونیک

0 826

توجیه

نظارت راداری

0 852

ارتباط بادانش گذشته

0 928

اطالعات زمینهای

0 855

ادغام و تلفیق اطالعات

0 886

تصویر عملیاتی مشترک

0 903

تصمیمگیری

دیدهبانی بصری

0 890

تحلیل خودکار پیچیدگیهای منطقه نبرد

0 795

پایش فرایند عملیات

0 864

تصمیمگیریهای سریع

0 909

مهارتهای شناختی

0 830

بازخورد گیری پیامدهای مأموریت

0 533

اقدام

مؤلفه
شاخص

خود هماهنگی نیروها

0 899

جابجایی سریع نیروها

0 919

حمله قاطع و به هنگام

0 964

در جدول فوق ضرایب بارهای عاملی شاخصهای مربوط به مؤلفههای بُعد فرماندهی و کنترل
هوشمند آمده است و همانطور که در این جدول مشخص است تمامی ضرایب بارهای عاملی از
 0 4بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار در این بُعد دارد.
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شكل ( )4ضرایب معناداری  zویژگیهای مربوط به مؤلفههای بُعد فرماندهی و کنترل هوشمند
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جدول ( )5گویایی ضرایب معناداری  zویژگیهای مربوط به مؤلفههای فرماندهی و کنترل هوشمند در
صحنه نبرد
مشاهده

سنجندههای زمینی بدون سرنشین

10 1

سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین

42 1

نظارت تصویری آکوستیک

39 8

جاسوسی ارتباطات

23 6

تصویربرداری ماهوارهای

78 9

داده جاسوسی الکترونیک

23 9

توجیه

نظارت راداری

21 6

ارتباط بادانش گذشته

89 2

اطالعات زمینهای

25 6

ادغام و تلفیق اطالعات

34 5

تصویر عملیاتی مشترک

57 2

تصمیمگیری

دیدهبانی بصری

50 4

تحلیل خودکار پیچیدگیهای منطقه نبرد

19 5

پایش فرایند عملیات

27 0

تصمیمگیریهای سریع

53 6

مهارتهای شناختی

15 8

بازخورد گیری پیامدهای مأموریت

66

اقدام

مؤلفه
شاخص

خود هماهنگی نیروها

46 3

جابجایی سریع نیروها

45 5

حمله قاطع و به هنگام

124 5

در جدول فوق ،تمام ضرایب معناداری  Zاز  1 96بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی
سؤاالت و روابط میان ویژگی و مؤلفههای بُعد فرماندهی و کنترل هوشمند را در سطح اطمینان
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 %95نشان میدهند .بهبیاندیگر ،این متغیرها(ویژگیها) ،بهدرستی عاملهای موردنظر
(مؤلفهها) را میسنجند که معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان میدهند.
جدول ( )6پارامترهای برازش مؤلفهها جهت روایی همگرا و پایایی
پارامترهای برازش

AVE

پایایی
ترکیبی

مشاهده(آگاهی فراگیر صحنه نبرد)

0 780

0 966

0 946

توجیه(درک سریعتر و بهتر)

0 797

0 940

0 861

تصمیم گیر

0 635

0 894

0 902

0 848

اقدام

0 860

0 948

0 867

0 918

مؤلفه

R Square

آلفای
کرونباخ

مقادیر
اشتراکی

Redundancy

0 959

0 780

0 737

0 915

0 797

0 685

0 635

0 570

0 860

0 746

 .1در جدول فوق معیارهای پایایی ترکیبی و مقادیر آلفای کرونباخ تمامی مؤلفههای مربوط
به فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد ،قابلمشاهده است .مقادیر مربوط به این
معیارها (پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ) برای تمامی مؤلفهها باالتر از  0 7است که
حکایت از پایایی مناسب مدل دارد.
 .2همانگونه که در ستون اول جدول فوق مشخص است مقدار  AVEمؤلفهها از  0 5بیشتر
شده که حکایت از روایی همگرای مناسب مدل و میزان همبستگی باالی مؤلفهها (سازه)
با ویژگیهای مربوطه دارد.
 .3در ستون سوم جدول فوق ،مقادیر  R2برای تمام مؤلفهها باالتر از  0،67است لذا بهعنوان
مقادیر قوی تلقی شده و مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید مینماید.
نتيجهگيری
از نگاه جامعه آماری مؤلفههای مربوط به فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد عبارتاند
از:
 .1تصمیمگیری با ضریب مسیر  0 973باالترین همبستگی را در فرماندهی و
کنترل صحنه نبرد دارد :سامانههای پشتیبانی از تصمیم شامل مجموعهای از
الگوریتمهای ادغام اطالعات هوشمند برای تشکیل یک تصویر مداوم از میدان
جنگ برای افزایش آگاهی وضعیتی.
 .2اقدام با ضریب مسیر  0 902دومین عاملی است که بیشترین همبستگی را با
فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد دارد :س :قابلیت تبدیل تصمیم اتخاذشده به
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فعالیت و اقدام عملیاتی با تقسیمکار هوشمندانه و متناسب با توان و موقعیت
یگانها در صحنهی نبرد.
 .3مشاهده با ضریب مسیر  0 868سومین عاملی است که همبستگی خوبی را با
فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد دارد (آگاهی فراگیر صحنه نبرد) :سامانهها و
ابزارهای جمعآوری اطالعات صحنه نبرد برای تأمین اشراف اطالعاتی مستمر.
 .4توجیه با ضریب مسیر  0 861آخرین عاملی است که همبستگی خود را با
فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد حفظ کرده است( .درک سریعتر و بهتر):
درک مؤرر از صحنهی نبرد ،همراه با پیوند به دانش گذشته و اطالعات مکتوب
شده .بهعبارتدیگر دسترسی به تمام دادهها ،اطالعات و دانش موردنیاز
"هرزمان ،هر جا و هرکس" .
ویژگیهای مؤلفههای فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد با سطح معناداری  95درصد
و خطای  5درصد از نگاه جامعه آماری عبارت هستند از:
ویژگیهای مؤلفه تصمیمگیری
 .1تحلیل خودکار پیچیدگیهای منطقه نبرد
 .2مهارتهای شناختی
 .3پایش فرایند عملیات
 .4پیامدهای مأموریت
 .5بازخورد گیری پیامدهای مأموریت
ویژگیهای مؤلفه اقدام
 .1خود هماهنگی نیروها
 .2جابجایی سریع نیروها
 .3حمله قاطع و به هنگام
ویژگیهای مؤلفه مشاهده
 .1سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین
 .2تصویربرداری ماهوارهای
 .3جاسوسی ارتباطات
 .4نظارت راداری
 .5داده جاسوسی الکترونیک
 .6سنجندههای زمینی بدون سرنشین
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 .7نظارت تصویری آکوستیک
 .8دیدهبانی بصری
ویژگیهای مؤلفه توجیه
 .1ادغام و تلفیق اطالعات
 .2تصویر عملیاتی مشترک
 .3اطالعات زمینهای
 .4ارتباط بادانش گذشته
 مسئله ای که در ارتباط فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد وجود دارد عبارت است ازپیشرفت سریع فناوری و تجهیزات اطالعاتی و ارتباطی و این یعنی منسوخ شدن سریع
تجهیزات این سیستم در نیروها ،لذا تعامالت و ارتباط بین سیستم فرماندهی و کنترل ،سیستم
امنیت فرماندهی و کنترل و اصل فرایند و چرخه اداری اطالعات از رده تاکتیک تا رده راهبردی
مرتب باید موردبازنگری قرار گیرد.
 باید مراقب بود که تعامل و سازگاری سیستمهای فنی و عملیاتی کامالً همسو با مأموریتواگذاری به واحدهای غیرمتمرکز ،واحدهای مشترک و واحدهای ترکیبی باشد ،پس عامل
کلیدی که باید موردتوجه طراحان عملیاتی قرار گیرد؛ دستیابی به قابلیت تعامل و سازگاری
یگانهای عملکننده در صحنه نبرد با سیستم فرماندهی و کنترل هوشمند امن است؛ بنابراین
پیشنهاد میشود روند این تعامالت در ساختار سازمانی نیروها موردبازنگری و تجدیدنظر قرار
گیرد.
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