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 نیروهای مسلحبرداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در  لزوم بهرهتبیین 

 
1*کار بهروز تسلیمی  

 

 چكیده 

های تک نیرویی دیگر جایی در میدان نبرد ندارند و تمام طراحان  امروزه انجام عملیات

نیز طراحی خود را بر پایه رزم مشترک های نبرد حتی در کشورهای قدرتمند نظامی  صحنه

صورت مشترک  مختلف که به های عمده در کارکرد نیروهای با توجه به تفاوت .دهند انجام می

ها بیش از  آن وحدت تالش در انجام عملیات درپیوحدت فرماندهی و اصل ، شوند بکارگرفته می

ها ممانعت شده و بتوانیم  تا از هرگونه تفرق و پراکندگی در عملیات پیش اهمیت خواهد یافت

وم بکارگیری سامانه حداکثر ممکن برسانیم. از این رو محقق با هدف تبیین لز اثربخشی را به

تحقیقی از نوع کاربردی با روش آمیخته انجام  نیروهای مسلحفرماندهی و کنترل مشترک در 

برداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از  نتایج حاصله بیانگر آن است که بهره است. داده

کثر یکپارچگی، دستی، حدا امکان پیشمناسب نیروها،  سازماندهیتمرکز تالش، الزامات ایجاد 

از گیری کامل از نیروها، توجه به اهداف کلی، پشتیبانی کامل و ارتقاء هماهنگی نیروها که  بهره

نهایتاً از تالقی تجزیه و تحلیل  .دنباش میشوند،  اصول بکارگیری نیروهای مشترک محسوب می

های داده شده به سؤاالت  نظران و تجزیه و تحلیل کمی پاسخ کیفی متن مصاحبه با صاحب

بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از الزامات نیروهای نامه مشخص گردید که  پرسش

 مسلح خواهد بود.

 

 واژگان کلیدی:
 .فرماندهی و کنترل، انواع فرماندهی، انواع عملیات، عملیات مشترک
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 مقدمه

های مختلف  متقابل نیروهای نظامی در زمینهامروزه مرز دانش در زمین، دریا، هوا و فضا اتکای 

های  پشتیبانی رزمی، پشتیبانی خدمات رزمی، تبادل اطالعات صحنۀ نبرد، انجام عملیات

نیرویی را باید برای همیشه  های تک نماید. جنگ هماهنگ و بسیاری از موارد دیگر را ایجاب می

لیات نیروی زمینی، پدافند هوایی، توان جنگ را مراحلی از عم از بین رفته دانست. دیگر نمی

های جبران  تحمیل خسارتصورت تک نیرویی جز  ها به هوایی و یا دریایی دانست. انجام عملیات

کارگیری نیروهای مختلف در  ناپذیر و شکست حتمی عایدۀ دیگری نخواهد داشت و لزوم به

. نیروهای مشترکی که عنوان نیروهای مشترک امری اجتناب ناپذیر است های نظامی به عملیات

ضمن سازماندهی شایسته و مناسب با توجه به ماهیت مأموریت واگذاری، امکان رسیدن به 

منظور وارد نمودن  وحدت تالش و تمرکز نیرو و آتش برروی اهداف از پیش تعیین شده را به

د. رو داشته باشن حداکثر خسارت ممکن و افزایش ضریب کسب موفقیت و پیروزی در نبرد پیش

های برتر نظامی نیز به آن روی  ای حائز اهمیت است که حتی قدرت این مسئله به اندازه

 باشد. های اخیر نشاندهنده این موضوع می ها و عملیات اند و بررسی جنگ آورده

از آنجایی که همواره ابتکار عمل در دست نیروهای مهاجم است و شروع هر جنگی صرفاً    

دفاع نخواهد بود، همانگونه که در دفاع اولیه نیاز به تعامل و همکاری منوط به یک حمله و یک 

باشد، در ادامۀ دفاع اولیه  ها می نیروهای مسلح در کلیه بخشهای  و هماهنگی باالی تمام رده

مستمر، کسب و حفظ برتری هوایی، حرکت نیروهای سطحی و در صورت نیاز انجام  که دفاع

سیب رساندن به مراکز حساس و حیاتی دشمن را در پی داریم، منظور آ های هجومی به عملیات

باشیم؛  نیازمند یک عملیات کامالً منسجم و هماهنگ بین نیروهای مختلف شرکت کننده می

 یعنی یک عملیات مشترک. 

تجارب حاصل از هشت سال دفاع مقدس، حمله نیروهای ائتالف به سرکردگی آمریکا به     

صورت مشترک را در  ها به های اخیر، اهمیت انجام عملیات ر درگیریافغانستان و عراق و سای

ها را ناچاراً به سمت  صحنه نبرد بیش از پیش در ذهن کارشناسان نظامی متبلور ساخته و آن

 ها بصورت مشترک هدایت ساخته است. ریزی عملیات گیری از نیروهای مشترک و طرح بهره

تواند  و عملیات مشترک امکان کسب موفقیت را می ها نیروی مشترک در انجام مأموریت    

مورد  تر و مؤثرتر در صحنۀ رزم واقعی به ها را کاربردی صورت تصاعدی افزایش دهد و عملیات به

آن وحدت  درپیاجرا گذارد لیکن رسیدن به این سطح از آمادگی مستلزم وحدت فرماندهی و 

ها ممانعت شده و  رق و پراکندگی در عملیاتباشد تا از هرگونه تف تالش در نیروهای مشترک می
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بایست با هماهنگی  حداکثر ممکن برسانیم. عملیات مشترک در عین سادگی می اثربخشی را به

و تمرکز کامل بر روی اهداف تعیین شده عمل نماید تا کسب موفقیت محتمل گردد. 

راهبردی و عملیاتی را هستند که اقدمات تاکتیکی،  هم پیوسته صورت به های مشترک به عملیات

چه که از  بینند. در عملیات مشترک آنو راهبردی تدارک می منظور تحقق اهداف عملیاتی به 

ای در کسب موفقیت برخوردار است، چگونگی ارتباط این اقدامات در زمان،  العاده اهمیت فوق

یابی به  دستهمین منظور و در راستای  باشد. به فضا و وحدت تالش بر روی هدف مشخص می

صورت یکپارچه  رو، الزم هست تا نیروهای مشترک به موفقیت حتمی در نبردهای احتمالی پیش

داشتن سامانه ها در میدان نبرد حاضر شوند که این مهم مستلزم  از هماهنگیو با سطح باالیی 

 باشد. ای می برداری مناسب از چنین سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل مشترک و بهره

با ایجاد هماهنگی در حرکت سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل مشترک صحنه نبرد،     

و انجام کسب موفقیت ها، وحدت تالش در تمرکز بر روی اهدف را ممکن و  نیروها و فعالیت آن

ها یک هدف مشترک را  ای که تمام نیروها و اجزاء آن گونه های مشترک منسجم به عملیات

سر خواهد ساخت. سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل مشترک امکان تبادل دنبال نمایند، می

ترین تا باالترین رده )سربازان تا فرماندهان  ای اطالعات را در سطح میدان جنگ از پایین لحظه

های فرماندهی، فرامین  موقع توسط رده صحنه نبرد( فراهم خواهد نمود تا ضمن اتخاذ تصمیم به

اگر نتوانیم  زیرامورد اجرا گذارده شوند؛  ها به زمان مربوطه توسط سرپنجه و دستورات صادره در

دست مصرف کننده برسانیم، تبدیل به اخبار  مان و مکان مربوطه بهاطالعات مورد نیاز را در ز

توانست نتیجه نبرد را تغییر دهد لیکن فاقد هرگونه ارزش  ای خواهد شد که اگرچه می سوخته

 یده است.الزم اطالعاتی گرد

باشد و حق مالکیت را  با مدنظر قرار دادن این مهم که ایران یک کشور با دکترین دفاعی می    

کشوری حدود و ثغور و تمامیت که  ممالک جهان محترم شمرده است و تا زمانیبرای تمام 

بدیل نیروهای مسلح ایران مواجه  ارضی جمهوری اسالمی را مورد تعرض قرار ندهد، با قدرت بی

اقدام کامل، آمادۀ مقابله با هرگونه   لذا الزم است نیروهای مسلح ایران با آمادگینخواهد شد، 

، در همان موج اول ها در جنگ باالترین خسارت زیراتهاجمی در همان موج اول حمله باشند؛ 

اول حمله، کشور هدف را در موج کنند  حمله وارد خواهد شد و کشورهای مهاجم سعی می

ای  های بالقوه کشور جمهوری اسالمی ایران که دارای پتانسیل گیر نمایند؛ خصوصاً کامالً زمین

دانند  خوبی می ای ایران به ای و فرامنطقه ی است و دشمنان منطقهبرای مقابله با هرگونه تهدید

 آخرین اشتباه آنان باشد. تواند، که کوچکترین اشتباه آنان می
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مناسب  تمرکز تالش، سازماندهیبا مدنظر قرار دادن ابعادی شامل لذا محقق سعی نموده تا     

گیری کامل از نیروها، توجه به اهداف کلی،  دستی، حداکثر یکپارچگی، بهره امکان پیشنیروها، 

شوند، به  پشتیبانی کامل و ارتقاء هماهنگی، که جزء اصول عملیات مشترک محسوب می

عنوان  که به "بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در نیروهای مسلح تبیین لزوم"

همین منظور با طراحی سؤاالت جزئی که برآمده از  باشد برسد و به هدف اصلی تحقیق می

نظران در خصوص پاسخ به سؤال اصلی  ای با صاحب اهداف جزئی تحقیق هستند، مصاحبه

اندهی و کنترل مشترک از الزامات نیروهای مسلح آیا بکارگیری سامانه فرم"تحقیق یعنی 

 انجام داده است. "؟باشد می

گانه جنگ یعنی  ضمناً جهت تجزیه و تحلیل کمی تحقیق، با مد نظر قرارگرفتن سطوح سه    

 احیطرشرح ذیل  بهسؤال جزئی  8، سؤال اصلی در قالب "راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی"

 اند: گردیده

تالش  تمرکز باعث نیروهای مسلحسامانه فرماندهی و کنترل مشترک در آیا بکارگیری  (0

 خواهد شد؟ نیروهای شرکت کننده در رزم

 سازماندهی باعث نیروهای مسلحسامانه فرماندهی و کنترل مشترک در آیا بکارگیری  (1

 خواهد شد؟ نیروهای شرکت کننده در رزممناسب 

امکان  باعث نیروهای مسلحسامانه فرماندهی و کنترل مشترک در آیا بکارگیری  (9

 خواهد شد؟ توسط نیروهای شرکت کننده در رزم دستی پیش

ایجاد حداکثر  باعث نیروهای مسلحسامانه فرماندهی و کنترل مشترک در آیا بکارگیری  (5

 خواهد شد؟ نیروهای شرکت کننده در رزم یکپارچگی

گیری کامل  بهره باعث نیروهای مسلحسامانه فرماندهی و کنترل مشترک در آیا بکارگیری  (4

 خواهد شد؟م نیروهای شرکت کننده در رزاز 

توجه به افزایش  باعث نیروهای مسلحسامانه فرماندهی و کنترل مشترک در آیا بکارگیری  (0

 خواهد شد؟ توسط نیروهای شرکت کننده در رزم اهداف کلی

 پشتیبانی کامل باعث نیروهای مسلحرماندهی و کنترل مشترک در سامانه فآیا بکارگیری  (1

 خواهد شد؟نیروهای شرکت کننده در رزم 

 ارتقاء هماهنگی باعث نیروهای مسلحسامانه فرماندهی و کنترل مشترک در آیا بکارگیری  (8

 ای شرکت کننده در رزم خواهد شد؟نیروه

 عبارتند از: راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی ها در هر سه سطح  فرضیه    
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 به میزان بسیار زیادی باعثرسد بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  به نظر می (0

 .خواهد شدتمرکز تالش نیروهای شرکت کننده در رزم 

 باعثبه میزان بسیار زیادی رسد بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  به نظر می (1

 .خواهد شدم نیروهای شرکت کننده در رزمناسب  سازماندهی

 باعثبه میزان بسیار زیادی رسد بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  به نظر می (9

  .خواهد شد توسط نیروهای شرکت کننده در رزم دستی امکان پیش

 ثباعبه میزان بسیار زیادی رسد بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  به نظر می (5

   .خواهد شد نیروهای شرکت کننده در رزم ایجاد حداکثر یکپارچگی

 باعثبه میزان بسیار زیادی رسد بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  به نظر می (4

   .خواهد شد نیروهای شرکت کننده در رزمگیری کامل از  بهره

 باعثبه میزان بسیار زیادی رسد بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  به نظر می (0

   .خواهد شد توسط نیروهای شرکت کننده در رزم توجه به اهداف کلیافزایش 

 باعثبه میزان بسیار زیادی رسد بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  به نظر می (1

 .خواهد شد نیروهای شرکت کننده در رزم پشتیبانی کامل

 باعثبه میزان بسیار زیادی اندهی و کنترل مشترک رسد بکارگیری سامانه فرم به نظر می (8

از الزامات نیروهای نیروهای شرکت کننده در رزم خواهد شد و نتیجتاً  ارتقاء هماهنگی

 باشد. مسلح می

های الزم در قالب طیف  ، پاسخنامه رسشپت سؤاالمرتبط با های  جهت اثبات یا رد فرضیه   

 گردیده است.س تجزیه و تحلیل پ  و سآوری  لیکرد از حجم نمونه جمع
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
 

 پیشینه پژوهش (1)جدول 
 کشور اهداف افق زمانی  شناسی روش

 ساله 4 روش آمیخته
نحوه ارائه اطالعات موقعیتی و تبیین 

 اطالعات مراقبتی

 ایران

 لهستان یابی در عملیات مشترک موقعیت ساله 16 تحلیل کوواریانس

 روسیه سامانه فرماندهی و کنترل در ائتالف ساله 06 رگرسیونتحلیل 
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 تعریف فرماندهی

گیری، هدایت و ایجاد انگیزش در نیروها و سازمان برای رزم، به منظور  فرماندهی هنر تصمیم

مالی است. )محمدی، ها با کمترین هزینه جانی و  تحمیل اراده به دشمن و انجام مأموریت

منظور انجام مأموریت فراهم  اختیار فرماندهی برای فرمانده، کنترل الزم را به .(0931خرازیان، 

آید. اختیار واگذار شده به  ی مسئولیت خود بر می ی آن از عهده نماید و فرمانده به واسطه  می

 .(0936لونی، توکلی،  بایست متناسب با مسئولیت محوله به وی باشد. )نیازی، یک فرمانده می

 دهی از نظر اختیارانواع فرمان

نحوی  های تابعه به اختیار یک فرد نظامی مافوق برای صدور دستورات به یگان فرماندهی کامل:

 .های عملیاتی، امور اداری و آماد و پشتیبانی را شامل گردد ی جنبه که کلیه

اختیار فرماندهی عملیاتی در مقایسه با فرماندهی کامل محدودتر بوده، و  فرماندهی عملیاتی:    

صرفاً شامل ترکیب نیروهای تابعه، تعیین وظایف نیروهای تابعه، تعیین اهداف و هدایت آمرانه 

 گردد.   الزم برای اجرای مأموریت می

بر روی یک نیرو،  اختیار یک فرمانده از نظر اداری و لجستیکی فرماندهی منهای عملیاتی:   

 کاربرد آن نیرو در عملیات را فرماندهی منهای عملیاتی گویند.  نظر از صرف

، حفظ و یا ها منظور، گسترش یگان اختیار تفویض شده به یک فرمانده به کنترل عملیاتی:

که فرمانده بتواند  طوری های مزبور و هدایت نیروهای واگذاری، به واگذاری کنترل تاکتیکی یگان

 شود، اجرا نماید. ها و تکالیف معینی را که معموالً با وظیفه، زمان و محل محدود می أموریتم

به هدایت و کنترل جزء به جزء و معموالً محلی، حرکات یا مانورها، که برای  کنترل تاکتیکی:

 .(:0934شود. )نیازی و همکاران،  ها با تکالیف واگذاری، الزم است، گفته می انجام مأموریت

 نیروی یگانه و مشترک

از نیروهای نظامی  های یکی  نیرویی است که عناصر متشکله آن صرفاً شامل یگان نیروی یگانه:

 باشد.

نیرو یا   شود که از عناصر قابل مالحضه دو مشترک به نیرویی اطالق می نیروی  نیروی مشترک:

بیشتر از نیروهای مسلح یک کشور تشکیل یافته باشد و تحت نظر یک فرمانده واحد که مجاز 

 .(FM 101-5)به اعمال فرماندهی عملیاتی یا کنترل عملیاتی است، عمل خواهد نمود. 
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 انواع فرماندهی در نیروهای مشترک

 تعریف فرماندهی مشترک

و مداوم که از عناصر عمده دو یا چند نیروی  نوعی فرماندهی است با مأموریت کلی، وسیع

گردد. این فرماندهی با پیشنهاد فرمانده کل  مسلّح، تحت امر یک فرمانده واحد تشکیل می

 .(0981 ولیوندزمانی،)گردد.  ارتش و فرمان فرمانده کل قوا تشکیل می

 های تشكیل فرماندهی مشترک معیار

وضعیتی ضرورت یابد، تشکیل فرماندهی مشترک هنگامی که یک یا هر دو معیار زیر در هر 

 منظور برقراری وحدت تالش اجتناب ناپذیر خواهد بود:  به

های قابل مالحظه از دو یا  یک مأموریت کلی و مداوم که اجرای آن مستلزم شرکت یگان -الف

 چند نیرو بوده و لزوم هدایت راهبردی متحدی را ایجاب نماید.

های قابله مالحضه دو یا چند نیرو درگیر آن  ای که یگان در موقعهر ترکیبی به شرح زیر  -ب

 شوند:

یک عملیات در مقیاس وسیع که الزمه آن اجرای کنترل قطعی و مسلم بر اجرای  (0

 عملیات تاکتیکی یک نیروی بزرگ باشد.

یک منطقه جغرافیایی بزرگ که درآن مسئولیت واحدی برای هماهنگی مؤثر عملیات  (1

 باشد.مختلف الزم 

ضرورت استفاده همگانی و مشترک از امکانات آماد و پشتیبانی محدود. )نیازی، لونی،  (9

 .(0936توکلی، 

 نوع فرماندهی در فرماندهی مشترک

فرمانده فرماندهی مشترک مجاز به اعمال فرماندهی عملیاتی بر عناصر واگذاری خواهد بود. در 

 .(01گذاشته خواهد شد. )همان،  اجرا این صورت وظایف راهبردی و عملیاتی وی به

 اصول عملیات مشترک

گیری  دستی، اصل حداکثر یکپارچگی، اصل بهره اصل تمرکز تالش، اصل سازماندهی، اصل پیش

کامل از نیروها، اصل توجه به اهداف کلی، اصل پشتیبانی و نهایتاً اصل هماهنگی و وحدت 

 .(FM 101)شوند.  تالش از جمله اصول عملیات مشترک محسوب می

 نیازمندی عملیات مشترک

زمان نیروها جهت درهم کوبیدن  کارگیری هم سازی و هماهنگ کردن عملیات، به یکپارچه

ها، رعایت توازن در نیروها و  دشمن، جلوگیری و ممانعت از اصل غافلگیری در تمام زمینه

ر منابع قدرت دشمن، ترین زمان، تأثیرگذاری بیشتر، تمرکز ب مقدورات، هدایت عملیات در کوتاه
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زمانی آماد و پشتیبانی با عملیات و هدایت بهتر عملیات برابر تدابیر راهبردی   هماهنگی و هم

 .(0981 ولیوندزمانی،فرماندهان عالی از الزامات و نیازمندی عملیات مشترک است. )

 سطوح جنگ

ارتباطات بین اندازهای نظری هستند که سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی جنگ چشم

-دهند. در واقع سطوح جنگ همان چشماهداف راهبردی و عملیات تاکتیکی را توضیح می

های ارتباطی بین اهداف راهبردی و عملیات تاکتیکی را روشن اندازهای نظری هستند که حلقه

اگرچه امروزه محدوده و مرز مشخصی بین سطوح جنگ وجود ندارد، سه سطح سازند. می

 لیاتی و تاکتیکی قابل تصورند. راهبردی، عم

 سطح راهبردی -الف

مشی و اهداف امنیت راهبرد سطح راهبردی، سطحی از جنگ است که در آن یک کشور، خط

 دهد. ملّی را تعیین و منابع ملّی را جهت تحقق این اهداف، مورد استفاده قرار می

 سطح عملیاتی -ب

دهد. توجه اصلی در به اهداف راهبردی پیوند میکارگیری تاکتیکی نیروها را سطح عملیاتی، به

 این سطح بر هنر عملیاتی قرار دارد. 

 سطح تاکتیكی -ج

ها یافته و مانور یگانها در رزم بوده و شامل چینش سازمانکارگیری یگانتاکتیک به معنای به

ها بالقوه آن هایکارگیری توانایی و قابلیتمنظور بهدر ارتباط با یکدیگر در مقابل دشمن به

 .(0935نریمانی، )باشد. می

 جنگ مشترک

های  نمایند. مؤلفهای و عملیات اصلی و بزرگ را اجرا مینیروهای مشترک، رشته عملیات منطقه

کننده و فرعی و نه های نیروهای مسلّح در نیروی مشترک، عملیات پشتیبانی کاربردی و مؤلفه

یابی به اهداف تعیین منظور دستنیروهای مشترک، بهرشته عملیات مستقل را بر عهده دارند. 

رسانند. فرماندهان نیروهای مشترک شده، رشته تعدادی عملیات و عملیات اصلی را به انجام می

یابی به اهداف عملیاتی منظور دستعملیات هوایی، پدافند هوایی، زمینی، دریایی و فضایی را به

سازد. چه و مشترک و نیز عملیات اصلی هماهنگ میو راهبردی از طریق رشته عملیات یکپار

کار گرفتن یکسان تمام در اینجا هدف، افزایش کارایی نهایی مشترک است و نه ضرورتاً به

منظور ایجاد قدرت رزمی مشترک کارآمد، های نظامی کشور بهی قابلیتنیروها. یکپارچگی همه

ها را از نظر زمان، فضا و هدف  یت و همکاریباشد. فرماندهان نیروهای مشترک این قابلالزم می
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باشد و نه ضرورتاً درگیر سازند. هدف، افزایش کارآیی کلی نیروی مشترک میهماهنگ می

 .(ها به طور برابر. )همانام آنکردن تمام نیروها یا درگیر کردن تم

 ی عملیاتیسازماندهی منطقه

دم تصادم نیروهای مشترک با فرماندهان نیروهای مشترک جهت کمک به هماهنگی و ع

های رزمی  یکدیگر، ممکن است مناطق عملیاتی یا مناطق مشترک را تعریف نمایند. فرماندهی

ی توانند نواحی عملیاتی شامل مناطق عملیاتی مشترک، مناطق عملیات ویژهجغرافیایی، می

مورد عالقه خاکی، مناطق عملیات، مناطق  ی مشترک، مناطق هدف آبی عقبهمشترک، منطقه

نامه عملیات مشترک و  و فرماندهان رزمی جغرافیایی را در صورت نیاز تعریف نماید. )آیین

 .(0989ن، مرکب ارتش جمهوری اسالمی ایرا

 هنر عملیاتی در عملیات مشترک

 هنر عملیاتی است:های  موارد زیر مشخصه

نحوی که از نیروها در ابعاد مختلف  سازی و هماهنگ کردن عملیات به نیرو بخشی: یکپارچههم

 زدن، مختل نمودن و شکست دشمنان استفاده شود.جهت ضربه 

زمان جهت در   طور هم بهزمانی و عمق:  به کارگیری نیروها در مقابل سازمان کامل دشمن  هم

 های دشمن و همچنین از میان بردن مقاومت او. از کار انداختن قابلیت هم کوبیدن  و

جهت  منتظره و استفاده از فرصت آماده بودن و هشیاری نسبت به  شرایط غیر  بینی: پیش

 برداری از موقعیت.حداکثر بهره

توازن:  به معنی ترکیب مناسب نیروها و مقدورات در نیروها و مقدورات در نیروی مشترک، 

 باشد.سنجی عملیات جهت بر هم زدن توازن دشمن می همچنین در ماهیت و زمان

 رزمی در تمام ابعاد.های قدرت  برداری از مزیت دست آوردن، حفظ و حداکثر بهره شار: بهاهرم ف

ای که مقدورات و  سنجی و شتاب عملیاتی: هدایت عملیاتی با شتاب و زمان حساب شدهزمان

فته و دشمن را از حرکت باز ی خودی به بهترین نحو مورد استفاده قرار گرهای نیروها قابلیت

  دارد.

مرزی، درون سرزمینی و یا و ورود و دسترسی عملیاتی: ایجاد پایگاه چه به صورت برون مسیر

های پیشرفته، گذارد. به ویژه، پایگاهسکوهای دریاپایه، تأثیر مستقیمی بر دسترسی عملیاتی می

های خود را علیه اقدامات دشمن منظور محافظت از مؤلفهی نیروی مشترک بهقابلیت بالنده

 موده و ضربات متقارن و نامتقارن را با شدت و قدرت فزاینده، مطلوب خواهد نمود.تضمین ن

منظور شکست نیروهای نظامی دشمن یا کارکردها، نیروها و کارکردها: عملیات نظامی عمدتاً به 

 پذیرند.ها و یا ترکیبی از آن دو صورت میبندی عملیاتترتیب
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یابی به وضعیت نهایی مطلوب با حداکثر جهت دستبندی بندی عملیات: بهترین ترتیبترتیب

 زمان و متوالی خواهد بود.سرعت ممکن و حداقل تلفات انسانی و مادی، ترکیبی از عملیات هم

منظور انهدام آنان، مراکز ثقل: توانایی متمرکز کردن امکانات خودی علیه منابع قدرت دشمن به

 دهند.اساس هنر عملیاتی را تشکیل می

-یکرد مستقیم در مقابل رویکرد غیرمستقیم: فرماندهان نیروی مشترک تا حد ممکن بهرو    

ای مستقیم به معنای حمله نمایند. اما هرگاه حملهطور مستقیم به مراکز ثقل دشمن حمله می

 ی قوت دشمن باشد، به دنبال یک رویکرد غیرمستقیم خواهند بود.به نقطه

عموالً ماهیت جغرافیایی دارند، شناسایی و کنترل صحیح ساز: این نقاط منقاط سرنوشت    

تواند یک مزیت بارز نسبت به دشمن محسوب گردیده و تأثیر شگرفی ها و نقاط مهم میمکان

 ی عملیات داشته باشد.را بر نتیجه

تر ساخته یابی به اوج را سریعزمانی آماد و پشتیبانی با عملیات رزمی، دستاوج: هماهنگی و هم

 نماید تا شتاب عملیاتی خود را کنترل نمایند.به فرماندهان کمک میو 

پایان درگیری: قبل از اینکه نیروها ترخیص شوند، فرماندهان نیروی مشترک باید نسبت به 

اهداف فرماندهان عالی در خصوص چگونگی پایان دادن به درگیری و تضمین نتایج آن آگاهی 

 .(0935نریمانی، )یابند. 

 های کلی دفاعی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  سیاستبخشی از 

 تقویت توانمندی دفاعی (0

 تحصیل آمادگی برای ابتکار عمل با شناسایی منابع و منافع دشمن (1

 (.0934نیا،  . )محمدیهای الزم، با مدیریت جنگ و بحران طرح جامع آمادگی (9

 بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه

تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و منظور  دولت موظف است به

حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور به آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، 

ای ذیل را ه های دفاعی، اقدام انقالب اسالمی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم

 عمل آورد.  نیروهای مسلح به در صورت تصویب فرماندهی کل

های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء  تقویت مؤلفه (0

 .0های فرماندهی منابع انسانی و سیستم

های  کارگیری سامانه های اطالعاتی در به های نوین و هوشمند و سیستم آوری ارتقاء فن (1

 (.036دافند هوایی. )همان، پدریایی و  ،هوا و فضا ،های الکترونیکی دفاعی بویژه سامانه

                                                           
1
. Command Control Communication Computer Intelligence (C

4
I). 
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 سامانه فرماندهی و کنترل

ها در سطوح مختلف،  سامانه فرماندهی و کنترل عبارت است از دکترین سامانه یکپارچه داده

ساختارهای سازمانی، نیروی انسانی، تجهیزات، ارتباطات، اطالعات، مراقبت و شناسائی برای 

نحوی که فرماندهی و کنترل مستمر را در تمام مراحل عملیات ممکن  پشتیبانی فرماندهی به

 .(0980سازد. )بحیرایی، 

ترین سطح یعنی اعمال قدرت و هدایت توسط یک  مفهوم فرماندهی و کنترل در گسترده    

آرائی  فرمانده برروی نیروهای تحت امر خود در جهت اجرای مأموریت واگذاری. )شبکه های رزم

 .(0983در میدان نبرد،  0کنترل فرماندهی و

بطور کلی، سامانه های فرماندهی وکنترل در برگیرنده بسترهای ارتباطی مناسب جهت ارائه     

گیر دهد به فرماندهای تصمیمتصویری مناسب از میدان رزم و آنچه که در صحنه نبرد رخ می

هی و کنترل در اختیار باشند. میزان اطالعاتی که در بسترهای فرمانددر سطوح مختلف می

-گیری آنان میگیرد متناسب با رده عملیاتی و میزان نقش و تأثیر تصمیمفرماندهان قرار می

ها از یک سرباز گونه شبکهریزی و غیره در اینباشد. عملیات هدایت، کنترل، صدور دستور، طرح

دلیل مهیا باشد؛ لذا بهم میهای عمده فراهها و یگانرزمنده با تجهیزات انفرادی تا دیگر سامانه

برداری از پتانسیل و استعدادهای کارکنان حاضر در لجمن، این شدن شرایط الزم جهت بهره

ها در سطوح باال بیشتر جنبه پایش و در سطوح میانی و پایین جنبه اجرا دارند تا دو سامانه

ن گردند. اصل اساسی کنترل و هدایت تمرکزی و اجرای غیر متمرکز فراهم و تامی
(Graffith,2004) 

ها به گردد چون با ورود آنعنوان افزایش دهنده نیرو نیز یاد میها بههمچنین از این سامانه

ای صورت خواهد پذیرفت و گیری بخش اعظمی از کارها در قالب امور رایانه عرصه تصمیم

  (W.Kometer,2011)نیروی انسانی امکان تمرکز بیشتر بر سایر کارها را خواهد یافت. 

 2سامانه فرماندهی و کنترل مشترک

دقیق، سریع و بالدرنگ از صحنه ای است که دیدی  سامانه فرماندهی و کنترل مشترک سامانه

های تحت امر  دهد یگان ها اجازه می گذارد و به آن نبرد در اختیار فرماندهان نظامی می

راهنمایی نمایند. این سامانه به فرماندهان صحنه فرماندهی مشترک را به طور مؤثر هدایت و 

دهد که با تمامی نیروهای تحت امر فرماندهی مشترک ارتباط برقرار  جنگ این امکان را می
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گیری  ها قادر خواهند بود که از اطالعات جمع آوری شده به صورت اشتراکی بهره نموده و آن

 (A.W,2001) نمایند.

روز گردانی خواهد بود تا  طور مستمر در حال به رک بهتصویر صحنه نبرد نیروهای مشت

ها مطلع باشند تا امکان اعمال هرگونه  جایی ای از آخرین جابه صورت لحظه فرماندهان به

ها فراهم باشد. این سامانه قادر به دریافت اطالعات  ای آنبربرابر رفتار نیروهای دشمن تغییرات 

یی( یا، زمینی و دریایی )شناور و زیردرفضایی، هواییصحنه برد از تمام حسگرهای متنوع 

باشد تا تصویری مطابق با واقعیت صحنه نبرد و منطبق با تمام  مستقر در میدان نبرد می

جزئیات شامل آخرین وضعیت نیروهای خودی و دشمن، آخرین آمایش سرزمینی خودی و 

ع ایذائی دشمن، موقعیت ها( ، موان ها و بلندی عوارض زمین )پستیدشمن، وضعیت جوی، 

های چند الیه در فرمت  استحکامات دشمن، وضعیت اهداف و غیره را بر روی بستری از نقشه

و سربازان ارائه نماید.  های مختلف و نیروها دیجیتالی به تمام کاربران آن اعم از فرماندهان رده

بادل و نمایش جغرافیایی ها، ت پایگاه دادهروزگردانی  خودکار قابلیت بهصورت  این سامانه به

گیری از ظرفیت باال امکان اتصال به  ها را دارد و با بهره مناطق تجزیه و تحلیل و ارسال داده

 (Kadavy,2017) دارد. همراه  های زیادی را بدون کاهش سرعت عملکرد به نودها و گره

 های سامانه فرماندهی و کنترل مشترک  ویژگی

 .در سراسر شبکهقابلیت انتشار سریع اطالعات  (0

 قابلیت درک وضعیت. (1

 .تهیه تصویر عملیاتی مشترک (9

 .ریزیگیری و طرحابزار کمک تصمیم (5

 .ترین محل جهت نفوذنزدیکمحاسبه  (4

 رؤیت دشمن با توجه به ردیابی اولیه.مسیر و زمان محاسبه  (0

 .بینی شرایط جوی محاسبه و پیش (1

 .مربوطه یاطالعاتهای  بانکاتصال به دائرۀ المعارف و دیگر  (8

 .صورت رنگیای از قبیل خط، کمان، منطقه، نشانه بهمدیریت تصویربرداری نقشه (3

 .هاتهیه ابزار جهت ارائه و نمایش بریفینگ (06

 های مشترک. زمان سازی مأموریت افزایش هم (00

 ارتقاء یکپارچگی در نیروهای عمل کننده. (01

 .قابلیت تعامل و همکاری با نیروهای مشترک (09

 .برداری در باند فرکانسی وسیعقابلیت بهره (05



 064                                          مسلح نیروهای در مشترک کنترل و فرماندهی سامانه از برداری بهره لزوم تبیین

 

 (Joint Pub 6-0,1995)ها.  سنکرون کردن خودکار بانک داده (04

 های سنتی در میدان نبردسیستمبرداری از  مشكالت بهره

صحنه نبرد لیکن ساختار سنتی در نیروهای از درنگ و بیاطالعات دقیق  عدم وجودبه لحاظ 

های نیروها و فرماندهان بود. از جمله چالش نخواهداز دقت الزم برخوردار  نظامی یک کشور

پشتیبانی در کنترل، هدایت و رهبری نیروهای تحت امر خود، عدم امکان  سطوح مختلف

عدم امکان توزیع اطالعات در سطوح دلیل و متعاقب آن به می باشد،کافی و دقیق  یاطالعات

برای  وسته در میدان جنگرخدادهای به وقوع پیمتفاوتی از  هایبرداشت ،مختلف فرماندهی

 در که موجب عدم هماهنگی و وحدت فرماندهی ایجاد خواهد شدهای مختلف  فرماندهان رده

. بطور کلی مشکالت موجود در بکارگیری سیستم های سنتی را میتوان بشرح گردد جنگ می

 زیر اشاره نمود:

بانان شناسایی و دیدههای های اطالعات شناسایی و جاسوسی توسط گروهانجام فعالیت (0

های خودکار اطالعات شناسایی و  سایر امکانات سنتی به علت فقدان سیستم و

 جاسوسی که قادر به دریافت اطالعات الزم بدون نیاز به عامل انسانی می باشند.

دلیل به های اطالعاتیپایگاهای در عدم امکان دریافت، ارسال و ذخیره اطالعات داده (1

 .ی بر مخابرات صوتیبتناطات مارتباستفاده از 

ی ساز تصمیمطوالنی بودن زمان مورد نیاز در کنار افزایش ضریب خطا جهت سیکل  (9

 وسیله  عوامل انسانی. بهپردازش اطالعات دلیل به

صحنه نبرد به علت اطالعات به نقاط مختلف  ارسال و دریافت همزمانعدم امکان  (5

 بهره گیری از نیروی انسانی جهت پیک.

ها صرفاً از پایین به ها دارای سلسله مراتب و گزارشفرآیند چرخه تصمیم، تصمیمدر  (4

 باال است.

ای از نیروی ها به صورت سنتی و کند که نیازمند ترکیب مجموعهریزی عملیاتطرح (0

 باشد.های مختلف میانسانی دارای تخصص

 باشد.های چندگانه و مجزا از هم میارتباطات از طریق سیستم (1

ای از مواقع با توجه به اینکه ند و در پارهتصویر صحنه عملیات در مرکز فرماندهی کُ (8

پذیرد امکان قطع دریافت اطالعات و نبود اطالعات الزم از  صورت دستی صورت میبه

 باشد.صحنه نبرد که در مدیریت صحنه بسیار موثر هست متصور می

 دهد.سلسله مراتب معنی می هدایت و رهبری نفرات تنها با صدور فرامین و در (3
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کامل به افراد دارد و کمبود نیروی  ن بسیار زیاد و انجام امور وابستگیتعداد کارکنا (06

)بحیرایی،  موریت لطمه وارد خواهد نمود.در هر سطحی مستقیماً به نتیجه مأ انسانی

0980) 

 های فرماندهی و کنترل برداری از سامانه ضرورت بهره

کشور  نظامیعنوان بخشی از استراتژی بهتوان  را میفرماندهی و کنترل  سامانه بکارگیری

. داشتن نیروی دیجیتالی جزء الینفک فرماندهی و کنترل نمودجمهوری اسالمی ایران محسوب 

های موجود بتوان از مزایای مربوطه بهره الزم را گردد تا با مرتفع ساختن نارساییتلقی می

 گرفت.

منابع موجود صحیح و به موقع  بکارگیری جهت سامانه فرماندهی و کنترلایجاد یکپارچگی در 

بسیار حائز  ،ای از محصوالت آن بشمار میروندکه موارد مشروحه ذیل پاره در میدان نبرد

های  های اساسی در سیستم نقایص و ضعف رفع اهمیت و امری الزم و ضروری است و موجب

 اطالعاتی میگردد:عملیاتی و 

 اعمال فرماندهی متمرکز.افزایش  (0

 عدم آگاهی از آخرین وضعیت و موقعیت و شرایط نیروهای عمل کننده. (1

 های موجود.ی بهینه از پتانسیلجلوگیری از عدم استفاده (9

 جلوگیری از استهالک و فرسودگی زود هنگام. (5

 دقت عمل. (4

 های غیر ضروری.سلیقهممانعت از اعمال  (0

 ارتقاء توان رزمی. (1

 قیت.افزایش ضریب موف (8

  های مشترک و مرکب.خصوصاً عملیات ها عملیات بهتراجرا و هدایت  (3

 پذیری.افزایش سطح تعامل (06

 جلوگیری از اشباع سیستم. (00

های کارگیری همزمان از اطالعات عملیاتی و تاکتیکی موجود در تمام سطوح و رده (01

 مختلف عملیاتی تحت امر برابر تدبیر.

 .(Moldan,2013) ه واقعی نبرد.ایجاد تصویری جامع و بالدرنگ از صحن (09

 معادله النكستر

افزارها و توان یک نیرو تابعی از مضرب اثر بخشی جنگ  براساس معادله النکستر قدرت نظامی 

 باشد. یعنی: دوم تعداد آن نیرو می
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یک نیرو )تعداد(  * اثر بخشی جنگ افزارها= قدرت مؤثر نظامی 1   

صورت مواجه شدن با نیرویی که از نظر تعداد نسبت به ما  دهد که دراین معادله به ما نشان می

افزارهایی استفاده نمود که دارای اثر بخشی چهار برابر بایست از جنگبرتری دو به یک دارد، می

افزارهای نیروی مقابل باشد تا بتوان در زمینه تقابل تجهیزاتی به نسبت به اثربخشی جنگ

 تساوی الزم دست یافت. 

های فرماندهی و کنترل و از طریق تمرکز ادل در معادله النکستر عمالً توسط سامانهبرقراری تع

منظور دستیابی به موفقیت و کسب برتری هوایی از نظر تعداد و تناسب و درگیری با نیرو به

 رسد.  افزار با اثر بخشی بیشتر( بدالیل ذیل به مرحله ظهور میافزارها )استفاده از جنگجنگ

های فرماندهی و کنترل به عنوان افزایش دهنده نیرو منجر به آن  سامانهبکارگیری  (0

خواهد شد تا دشمن آنها را به عنوان اهدافی با اولویت باال جهت اجرای حمالت تلقی 

 ها برابر با کاهش شدید نیرو همراه خواهد بود.  که سرکوبی این سامانهنماید. چون

علت قدمت باالی کاری و عدم ت موجود بهبخشی تجهیزااز آنجایی که تعداد و اثر (1

های مختلف علیه کشور جمهوری اسالمی ایران مهیا دلیل وجود تحریمامکان خرید به

ها خواهیم باشد لذا بیش از پیش به وحدت فرماندهی و هماهنگی تالشو فراهم نمی

نسجم رسید تا بتوان با بکارگیری تجهیزات حاضر در قالب شبکه فرماندهی و کنترل م

 .(0935کار،  نسبت به پوشاندن نقاط ضعف موجود کمک شایانی نمود. )تسلیمی

 

  تحقیق شناسی روش

و  ای ها به دو روش کتابخانه دادهباشد که  این تحقیق از نوع کاربردی و به روش آمیخته می

نظر اند. درروش میدانی ضمن مصاحبه با خبرگان، با طرح سؤاالت فرعی  شده آوری جمعمیدانی 

و از طریق  آوری جمع نامه متخصصین امر در خصوص سؤال اصلی تحقیق از طریق پرسش

و تحلیل آماری قرار گرفته و در تعیین روایی  مورد تجزیه  0داده و تحلیل  تجزیه افزار نرم

نظران، و برای  نامه بین صاحب ای پرسش نامه از روش روایی محتوا و توزیع دومرحله پرسش

قلمرو مکانی تحقیق نیروهای  باخ استفاده شده است.آزمون از روش آلفای کرونتعیین پایایی 

در این تحقیق سامانه فرماندهی و کنترل  باشد. سال می 04تا  06مسلح و از لحاظ زمانی بازه 

 کنترل و فرماندهی سامانه از برداری بهره  لزوم" وعنوان متغیر مستقل کالن  مشترک به

تا به هدف اصلی  است شده  گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به "مسلح نیروهای در مشترک

                                                           
1
SPSS. 
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 "نیروهای مسلحبرداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در  لزوم بهرهتبیین "تحقیق، 

 پرداخته شود.

جامعه آماری شامل فرماندهان، مسئولین و مدیران ارشد نیروهای مسلح در سطوح ستاد کل، 

ی کار در محل راهبردی هستند و با سال سابقه پنجآجا و نیروهای تابعه است که دارای حداقل 

کامل های عملیات و نیروهای مشترک آشنایی  سامانه فرماندهی و کنترل و مشخصات و ویژگی

نفر بوده و با توجه به اینکه این تعداد کمتر از  51ی آماری معادل ین اساس جامهدارند. بر ا

منطبق با جامعه آماری مدنظر قرار گرفته ، لذا حجم نمونه تمام شمار و باشند نفر می 066

 :باشد است. وضعیت خدمتی و تحصیلی این دسته به شرح ذیل می
 فراوانی وضعیت خدمتی جامعه نمونه (1)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سال خدمت

14 – 10 05 99% 

96 – 10 01 50% 

94 - 90 00 10% 

  %066 51 جمع کل

 فراوانی وضعیت تحصیلی جامعه نمونه (2)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 %1 9 کارشناس

 %44 19 کارشناس ارشد

 %98 00 دکتری

  %066 51 جمع کل
 

 ها یافتهوتحلیل  تجزیه

 از مطالعه منابع گیری با بهره بندی اطالعات جمعالف. 

هایی هایی که در آن انبوهی از اطالعات، انساندنیای امروز دنیای اطالعات است و یکی از مکان

سازد، اتاق وضعیت جنگ است. در عملیات نظامی، با ظرفیت فکری محدود را مغلوب خود می

های نبرد امروزه باید در اتاق  اتی روبروست. فرمانده در صحنهفرمانده با پدیده انفجار اطالع

ها را در وضعیت خود در زمان واحد این اطالعات غیرهمگون را بشنود، ببیند، تصفیه کند، آن

ذهن خود تجزیه و تحلیل و مجسم کند. به فرماندهان زیردست خود تجسم دهد، به فرماندهان 

گیری و هدایت نماید. با پیشرفت در نهایت تصمیم رده یا باالدست خود گزارش کند وهم

آور تکنولوژی نظامی و ارتباطی نیز هر لحظه بر تعداد، نوع و کیفیت اطالعات حیاتی سرسام

، کالک مدیریت صحنه نبرد های سنتیشود و اینجاست که دیگر سیستماتاق وضعیت افزوده می

تنوع و پیچیدگی نیست و ضرورت وجود یک و نقشه و گزارشات نادقیق شفاهی، جوابگوی این 

های پردازش انبوه اطالعات با دقت و سرعت زیاد و عدم اشتباه در سیستم مکانیزه که خاصیت

اثر تکرار و خستگی و نمایش مناسب اطالعات را با خود همراه دارد، در کنار فرمانده احساس 

فارس، رایانه بیشترین  گ خلیجهای بزرگی همچون جنبینیم در جنگشود. این است که می می

جنگ خلیج »کند تا آنجایی که در مورد آن گفته شد: نقش را در فرماندهی و کنترل ایفا می



 063                                          مسلح نیروهای در مشترک کنترل و فرماندهی سامانه از برداری بهره لزوم تبیین

 

تر از یک تن اورانیوم  فارس جنگی بود که در آن یک اونس سیلیکون در یک رایانه، ارزشی بیش

ل داشت که کارشناسان ها را به خود مشغو( این جنگ تا آنجا ذهن0980)بحیرایی، « را داشت

دست بگیرند.  جای تفنگ رایانه به تر سربازان به معتقدند روزی فرا خواهد رسید که بیش

های دقیق و گزارشات  فرماندهی که تسلط و احاطه کاملی بر اطالعات نداشته باشد و نتواند پیام

ماید و با فرماندهان در زمان وقوع را دریافت کند، اطالعات مهم را از انبوه اطالعات جداسازی ن

طراز و باال دست خود ارتباط قوی و فوری داشته باشد، یک موجود بسیار ضعیف  زیر دست، هم

ترین وسایل تخریبی نظامی مجهز باشد. حال این وسعت  خواهد بود حتی اگر به پیشرفته

گیری سخت در قبال  اطالعات در کنار افزایش سرعت عمل نیروهای مهاجم که باعث تصمیم

نماید که فرمانده با تنوعی از نیروها  رخدادهای صحنه نبرد خواهد شد، زمانی پررنگتر جلوه می

هر یک دارای فرهنگ، ساختار، تجهیزات و نقاط افتراق  به عنوان نیروهای عملیات مشترک که

های دنیا  بیشماری هستند، مواجه شود. به همین علت است که بزرگترین و مجهزترین ارتش

فرماندهی و های  برداری از سامانه های انسانی بدنبال طراحی، ساخت و بهره ی محدودیتنیز در پ

های دقیق محاسباتی و هوشمند هستند تا امکان برقراری ارتباط در تمام  عنوان ماشین کنترل به

، آوری برقرار گردد. انتظار نیروهای نظامی از فن 0تصویری و حتی داده صورت صوتی، سطوح به

داده، فضای را از چند سال به چند ماه تقلیل  اد وابستگی به تکنولوژی که عمر آنضمن ایج

های هوشمند مدیریتی که  مناسبی را برای تحول در زیرساختهای نظامی خصوصاً در سیستم

 باشد، فراهم نموده است. ها می سامانه فرماندهی و کنترل نیز یکی از این سیستم

ی و کنترل امکان هدایت و رهبری تمام نیروها برای فرماندهان ی فرماندهها با ورود سامانه   

امر با اطمینان  آرایش و بکارگیری تجهیزات و نیروهای تحتمنظور افزایش دقت در  مشترک به

ای صحنه نبرد فراهم  های دشمن، اطالعات لحظه از موقعیت دشمن، شرایط محیطی، اقدام

 گردیده است.

که سامانه  توان اینگونه بیان نمود فرماندهی و کنترل مشترک می در تعریفی جامع از سامانه   

های  شود که دارای خصوصیات و ویژگی هایی اطالق می فرماندهی و کنترل مشترک به سامانه

 ذیل باشد:

منظور امکان  های پایشی و درگیری در میدان نبرد به قابلیت اتصال به انواع سیستم (0

 درگیری از راه دور.

 مختلف.گیری از سنسورهای  یی نیروهای خودی از دشمن با بهرهامکان شناسا (1

 آوری اطالعات در تمام ابعاد زیرسطحی، سطحی، زمینی، هوایی و فضایی. امکان جمع (9

                                                           
1
 Data. 
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 های وارده. اطالعات و تشخیص صحت و سقم دادهو پردازش بررسی  (5

 آوری شده. یکپارچه سازی اطالعات جمع (4

 های صحیح. تجزیه و تحلیل داده (0

 های تجزیه و تحلیل شده. بندی دادهدسته (1

 ها. ارزیابی داده (8

 ها. بندی دادهاولویت (3

 ربط و کاربران مربوطه. ها به مبادی ذی ارسال و واگذاری داده (06

 ای بانک اطالعات. روز رسانی لحظه به (00

 سازگاری سریع با محیط. (01

 جایی در نیروهای دشمن. انجام محاسبات مرتبط با هر گونه جابه (09

 های مختلف صحنه نبرد. د به فرماندهان ردهارائه پیشنها (05

صورت صدا، داده  و امن با توانایی تبادل اطالعات به برخورداری از ارتباط چند الیه (04

 ها. )متن(، تصویر و تلفیقی از آن

 الورود میدان رزم بدون محدودیت. های جدید قابلیت اتصال به سامانه (00

ای و  نبرد در تمام ابعاد بصورت لحظهقابلیت ارائه تصویری از آخرین وضعیت صحنه  (01

 های جغرافیایی. در بستر نقشه

های شبکه فرماندهی و کنترل در  امکان مدیریت برقراری ارتباط بین تمام اجزا و گره (08

 بسترهای مختلف ارتباطی.

منظور رسیدن به  قابلیت آمایش سرزمینی نیروهای تحت امر بصورت مشترک به (03

جایی نیروهای دشمن و تجهیزات مستقر در صحنه  ابهحداکثر یکپارچگی منطقه با ج

 نبرد.

 پذیری در برابر تغییرات ناگهانی صحنه نبرد.انعطاف (16

 های عملیاتی. تهیه و توزیع نقشه (10

ات فرماندهان در ارائه پیشنهادات ها و دستور ها، طرح قابلیت انطباق دستورالعمل (11

 رزمی، عملیاتی و راهبردی.

های  های دریافتی از حساسه بینی رخدادهای صحنه نبرد با توجه به داده قابلیت پیش (19

 مستقر در میدان رزم.

های  بینی یشپبا توجه به های مختلف  به فرماندهان ردهیشگیرانه په اقدامات ارائ (15

 عمل آمده. به
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 راکنده در فضای نبرد غیرخطی.پزمان و  های هم قابلیت هدایت عملیات (14

های  روتوکلپهای فرماندهی و کنترل از طریق تعریف  سایر سامانهقابلیت تلفیق با  (10

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

منظور  های محاسبه شده و ارائه نتایج به فرماندهان به قابلیت اجرای آزمایشی طرح (11

 ها. گیری کمک در تصمیم

 ها. عدیل یا اضافه نمودن آنها و ت قابلیت پایش اجرای طرح (18

ریزی بهتر  قابلیت مدیریت ایجاد مشارکت بین فرماندهان و نیروها جهت طرح (13

ها با مدنظر قرار دادن سطوح مسئولیتی و ارائه ساختار سازمانی در اجرا و  عملیات

 سازی طرح. پیاده

 .بینی شرایط جوی محاسبه و پیش (96

 مقاوم در برابر هرگونه نفوذ. (90

 مصاحبه شوندگان تحلیل کیفی پاسخو  ب. تجزیه 

جز در موارد خیلی خاص که خارج از  -های تک نیرویی  تمام مصاحبه شوندگان پایان عملیات

و لزوم بکارگیری نیروهای مشترک برای کسب پیروزی را جز  - باشد بحث این تحقیق می

 دانند.  ها می های نیروهای مسلح در عملیات ریزی الینفک طرح

تمام مصاحبه شوندگان بر این باور ، هشتمو چهارم، ششم در خصوص پاسخ سؤاالت اول، 

تمرکز وحدت و های نبرد، رسیدن به  های مشترک در صحنه هستند که از جمله اهداف عملیات

یی در پوشش نقاط ضعف سایر نیروهای شرکت افزا همضمن  هماهنگی،با باشد تا  تالش می

حداکثر یکپارچگی و توجه به اولویت با یابی به اهداف تعیین شده  کننده در رزم، امکان دست

و اولویتی که از روی اهداف بر تمرکز تالش  ومهیا شود و این مهم در سایه وحدت اهداف 

ها از  با توجه به اینکه تمام این مؤلفهمیسر خواهد بود و گیرد،  طریق رده باال به اهداف تعلق می

تمرکز هایی،  بکارگیری چنین سامانهباشند لذا  میسامانه فرماندهی و کنترل های اصلی  شاخصه

 ایجاد حداکثر یکپارچگی، توجه به اهداف کلی و ارتقاء هماهنگی را در پی خواهد داشت.تالش، 

اکثر مصاحبه شوندگان معتقدند که سازماندهی نیروهای شرکت کننده در عملیات مشترک از 

 ،قبلی ریزی باشد؛ چراکه برابر طرح سامانه فرماندهی و کنترل نمی الزامات ضروری بکارگیری

ولی  ؛سازمان رزم مشخص خواهد شد و نیازی نیست در لحظه سازماندهی مجدد صورت پذیرد

برخی از مصاحبه شوندگان اعالم نمودند با توجه به اینکه سامانه فرماندهی و کنترل یک سامانه 

یی در محاسبات برخوردار ل باالباشد و از سرعت عم میساز(  )تصمیمگیر  مدیریتی کمک تصمیم
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بینی شده  پیشهای مشترک غیر  تواند در شرایط اضطراری که نیاز به انجام عملیات می ،است

 ای در اتخاذ تصمیمات سریع نمایند. گیرندگان صحنه نبرد منطقه ، کمک شایانی به تصمیماست

که چنانچه تعیین اهداف از قبل صورت گرفته باشد لذا  برخی از مصاحبه شوندگان معتقدند

های فرماندهی  دستی برابر طرح عملیاتی به مورد اجرا گذارده خواهد شد و نیازی به سامانه پیش

مصاحبه شوندگان معتقدند که تجربه و تجزیه و  اغلبو کنترل در این خصوص نیست؛ لیکن 

باشد و اگرچه بخشی از  زیادی برخوردار می تحلیل صحنه نبرد بیانگر آن است که از سیالی

اهدافی یرد لیکن پذ ریزی صورت می ها طرح شوند و برای نابودی آن اهداف از قبل تعیین می

شوند که در بیشتر مواقع ممکن است از اولویت باالیی  ای در میدان رزم ظاهر می بصورت لحظه

ترل برابر مفروضات اولیه و اطالعات های فرماندهی و کن برخوردار شوند. بدین منظور سامانه

تواند کمک بسزایی در  باشند می ای در حال تکمیل شدن می تکمیلی که بصورت لحظه

 دستی علیه این اهداف داشته باشد. پیش

باشند که  های فرماندهی و کنترل دارای دقت باالیی می از نظر مصاحبه شوندگان، سامانه   

ریاضی است؛ لذا به همان میزان که مفروضات و اطالعات  برداری از محاسبات دلیل آن بهره

تر باشد، نتایج میدانی بدست آمده به محاسبات  ها تکمیل وارده در بانک اطالعات این سامانه

گیری کامل از نیروهای شرکت کننده  در صورتی بهرهتر خواهد بود. بنابراین  سیستمی نزدیک

ها بیشتر خواهد شد که بستر  به نبود این سامانهفرماندهی و کنترل نسبت های  توسط سامانه

های تأثیرگذار فراهم  افزاری مطابق واقعیات صحنه نبرد با مد نظر قرار گرفتن تمام مؤلفه نرم

 گردد.

ترین وظیفه یک فرمانده  نظران، پشتیبانی از نیروهای رزمی اولین و با اهمیت از نظر صاحب    

جایی که محاسبه سطح ذخیره ثابت، سطح  باشد. از آن ها می یریز بوده و از اولویت اول در طرح

ذخیره متغیر، حداکثر اندوخته، میانگین مصرف روزانه، حداقل اندوخته، زمان درخواست شارژ 

باشند،  انبار و سایر موارد مرتبط با امور پشتیبانی، عالوه بر اینکه دارای محاسبات ریاضی می

مورد  بصورت مستمر محاسبه و فرآیند و چرخه لجستیک به زمانبر نیز هستند و الزم است تا

های فرماندهی و کنترل در این حوزه بسیار مؤثر و پُرکاربرد  اجرا گذارده شوند لذا سامانه

 باشند. می

 نامه یق پرسششده از طر آوری جمعاز اطالعات  گیری تحلیل کمی با بهره و  . تجزیهج

سؤال در قالب طیف  15احصاء نظر جامعه نمونه در خصوص هدف تحقیق، تعداد  منظور به

و نظر خبرگان  بندی ( با جمعسؤال برای هر یک از اهداف فرعی تحقیق 9لیکرت )شامل 
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تجزیه و ذیل مورد  به شرحو نتایج حاصله از پاسخ جامعه نمونه طرح گردید مطالعه منابع 

 .قرار گرفتند تحلیل

 نامه: پاسخ به هر یک از سؤاالت پرسش شاخص فراوانی .1

 نامه های فراوانی پاسخ به هر یک از سؤاالت پرسش شاخص (3)جدول 

یه
ض

فر
 

 ها

ت
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سؤ
کم 

ی 
یل

خ
 

ط کم
وس

مت
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زی
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زی
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خ
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خ
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ه ی
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0 6 6 0 00 96 

جم
 پن

یه
رض

ف
 

09 6 6 1 1 99 

1 6 6 6 8 95 05 6 6 0 4 90 

9 6 6 6 00 90 04 6 6 0 9 98 

م 
دو

ه 
ضی

فر
 

5 6 6 9 00 18 

شم
 ش

یه
رض

ف
 

00 6 6 0 5 91 

4 6 6 06 3 19 01 6 6 6 5 98 

0 6 6 01 9 14 08 6 6 6 3 99 

وم
 س

یه
رض

ف
 

1 6 6 6 3 99 

تم
هف

ه 
ضی

فر
 

03 6 6 0 9 98 

8 6 6 6 4 91 16 6 6 9 1 91 

3 6 6 6 9 93 10 6 6 9 9 90 

رم
ها

 چ
یه

رض
ف

 

06 6 6 0 9 98 

تم
هش

ه 
ضی

فر
 

11 6 6 3 01 00 

00 6 6 6 9 93 19 6 6 1 4 94 

01 6 6 6 9 93 15 6 6 0 0 94 
 

 

 
 

ای میانگین جامعه  تخمین فاصله

 آماری
P X- Z .S X+ Z .S =1-

XX X2 2
  

 
 
  

 
 

Z = 1.96
2

 

 
0.0252α/5%α95%α1P  

 

 ای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه یكم تحقیق تخمین فاصله (4)جدول 

ای میانگین فاصله سؤاالت  ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل 

0 40.8722.81  
X

 

13.8871.82  07.8932.84 1 خیلی زیاد  
X

 

9 92.8760.82 
X
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 دوم تحقیقای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه  تخمین فاصله (5)جدول 

ای میانگین فاصله سؤاالت  ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل 

0 15.8666.78 
X 

49.8391.73 
 

71.8167.71 1 زیاد 
X 

9 61.8239.71 
X 

 سوم تحقیقای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه  تخمین فاصله (6)جدول 

ای میانگین فاصله سؤاالت  ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل 

0 70.8873.83 
X 

80.8980.85 
 

08.9016.86 1 خیلی زیاد 
X 

9 63.9051.87 
X 

 چهارم تحقیقای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه  تخمین فاصله (7)جدول 

ای میانگین فاصله سؤاالت  ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل 

0 48.9076.85 
X 

58.9093.86 
 

63.9051.87 1 خیلی زیاد 
X 

9 63.9051.87 
X 

 پنجم تحقیقای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه  تخمین فاصله (8)جدول 

ای میانگین فاصله سؤاالت  ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل 

0 51.8801.82 
X 

59.8911.84 
 

78.8955.84 1 خیلی زیاد 
X 

9 48.9076.85 
X 

 ششم تحقیقای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه  تخمین فاصله (9)جدول 

ای میانگین فاصله سؤاالت  ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل 

0 14.9015.85 
X 

74.8923.85 
 

37.9082.86 1 خیلی زیاد 
X 

9 70.8873.83 
X 
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 هفتم تحقیقای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه  تخمین فاصله (11)جدول 

 ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل ای میانگین فاصله سؤاالت

0 48.9076.85 
X 

02.9000.84 
 

99.8939.83 1 خیلی زیاد 
X 

9 59.8984.82 
X 

 هشتم تحقیقای میانگین جامعه آماری بر مبنای فرضیه  تخمین فاصله (11)جدول 

 ارزیابی کیفی نهایی میانگین کل ای میانگین فاصله سؤاالت

0 39.7828.69 
X 

71.8579.78 
 

32.8911.83 1 خیلی زیاد 
X 

9 41.8997.83 
X 

 میانگین جامعه آماری:ای  تحلیل تخمین فاصله .2

برداری از سامانه فرماندهی و کنترل  % اعتقاددارند که بهره34افراد جامعه آماری با اطمینان 

% در تمرکز تالش، حداقل 09/88% و حداکثر 10/81، حداقل نیروهای مسلحمشترک در 

% 86/83% و حداکثر 86/84مناسب نیروها، حداقل  سازماندهی% در 53/89% و حداکثر 30/19

، حداقل حداکثر یکپارچگی% در 48/36% و حداکثر 39/80، حداقل دستی امکان پیشدر 

% 15/83% و حداکثر 19/84، حداقل گیری کامل از نیروها بهره% در 43/83% و حداکثر 00/85

، حداقل یبانی کاملپشت% در 61/36% و حداکثر 66/85، حداقل توجه به اهداف کلیدر 

 ، الزم و ضروری است.ارتقاء هماهنگی% در 10/84% و حداکثر 13/18

 

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

نظران به سؤاالت مصاحبه و همچنین پاسخ جامعه  پاسخ صاحببندی  جمعچه که نهایتاً از  آن

استخراج گردیده است نامه با مدنظر قرار دادن مطالعه منابع احصاء و  پرسشسؤاالت به  نمونه

های احتمالی آینده  گیری از رزم و عملیات مشترک در جنگ باشد که بهره نمایانگر این مهم می

باشد و کسب موفقیت در صحنه نبرد  بدالیل ذکر شده در روند تحقیق امری ناگزیر و حتمی می

اتی و تاکتیکی مستقیماً وابسته به عملکرد این نیرو )نیروی مشترک( در سطوح راهبردی، عملی

 دارد.

های زیادی در کاربرد، سالح و تجهیزات، فرهنگ  جا که نیروهای مشترک دارای تفاوت از آن   

نظر به انبوه اطالعات متنوع در  باشند، های عملیاتی و غیره می سازمانی، نحوه اجرای طرح

مبهوت خود خواهد  ها عنوان فرماندهان و مدیران این صحنه ها را به که انسانصحنه نبرد 
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برای هدایت نیروهای مشترک کننده و کنترلی  و همچنین نیاز به اقدامات هماهنگساخت 

شامل هماهنگ کردن پشتیبانی آتش، کنترل مانور، تعیین خطوط حد، خطوط میدان نبرد 

های فرماندهی و  ها و امثال آن، بکارگیری سامانههماهنگی پشتیبانی آتش و جابجایی یگان

بندی و  آوری، تجزیه و تحلیل، اولویت منظور جمع به سطح نیروهای مسلحکنترل مشترک در 

بینی،  پیشها،  به عملیاتعمق بخشیدن نیروبخشی،  همواگذاری اطالعات به مبادی مربوطه، 

پذیری نیروهای خودی، ایجاد توازن، ایجاد درک مشترک از وضعیت عملیاتی، کاهش آسیب

ی پایداری و مقاومت  های دشمن، از بین بردن اراده گیر کردن و در هم کوبیدن قابلیت ینزم

زمانی و هماهنگی در  های بالقوه، هم زمانی در بکارگیری امکانات و توانایی دشمن، هم

یابی بهتر به اهداف سطوح مختلف  های مختلف، امکان دست های متنوع در صحنه عملیات

منتظره،  های احتمالی یا غیر برداری از فرصت حداکثر بهرهاکتیکی، راهبردی، عملیاتی و ت

ممانعت از هر گونه غافلگیری، استفاده از نقاط قوت و مرتفع کردن نقاط ضعف احتمالی، 

ها در آزادی عمل نیروها، ترکیب  کارهای مختلف، حفظ قابلیت کار از بین راه انتخاب بهترین راه

عملیات ممانعتی و مانور، بندی دقیق اجرای عملیات، انجام  مانها، ز مناسب نیروها و قابلیت

یابی به اهداف، پشتیبانی همه  تمرکز و یکپارچگی عملیات نیروهای مشترک، کاهش زمان دست

باشند، بسیار  میاز الزامات صحنه نبرد که رزمی و بسیاری از موارد دیگر را جانبه از نیروهای 

آوری  ای متناسب با رشد فن بکارگیری و توسعه چنین سامانهو الزم است طراحی،  ضروری بوده

 قرار گیرد.در دستور کار بیش از گذشته 

گردد تا   پیشنهاد می ،برای استفاده در نیروهای مسلح منظور تولید محصولی کاربردی به

 :انجام پذیرددر این حوزه سازی تهیه طرح تحقیق صنعتی  عنوان زمینه ذیل بهتحقیقات 

الگوی راهبردی طراحی سامانه فرماندهی و کنترل مشترک متناسب با تهدیدات ارائه " (0

  "های آینده محیط جنگ

های  در محیط جنگو مرکب سامانه فرماندهی و کنترل مشترک برداری از  لزوم بهره" (1

 "آینده

 

 

 



 001                                          مسلح نیروهای در مشترک کنترل و فرماندهی سامانه از برداری بهره لزوم تبیین
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