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مهدی خانجانی
چکیده

فرماندهی و کنترل و دانش مربوط به آن از کلیدیترین مفاهیم جنگ استت ایجاد و بهکارگیری ستامانه فرماندهی
و کنترل بخشتی از راهررد توویت نیروی زمینی ارتش استت اگرهه این ستامانه در ستنی نیروی زمینی وجود دارد،
امّا با توجه به تغییرات محیط عملیاتی نیاز به بهینه ستتازی مننرب با ستتنی تهدیدات جدید دارد پ وهش ا تتر
ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصتیفی -تحلیلی استت جم آوری اطالعات با مراجعه به استناد و مدار و
به روش میدانی صتورت گرفته استت .جامعۀ آماری ،کلیه فرماندهان یگانهای عمده ،کارشتناستان ارشتد عملیاتی و
استاتید گروه زمینی دافو  0آجا با داقل جایگاه سترهنگی استت نتیجه اصله از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد
کته جهتت بته کتارگیری بهینته بدعتد فیزیسی ستتتامتانته فرمتانتدهی و کنترل در ستتتنی نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران بایستی تجهیزات ،نیروی انسانی متخصص و تأسیسات را بهینه نمود
واژههای کلیدی:
بهینهسازی ،سامانه فرماندهی و کنترل ،نیروی زمینی ارتش
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مقدمه
راهررد نیروهای نظامی در سراسر دنیا بر شناسایی ،پشتیرانی و بهکارگیری فناوری پیچیده
اطالعات و سایر فناوریهای مرترط با فرماندهی و کنترل ،تمرکز یافته است تا توانمندی الزم
برای مایت از ماشین جنگی ارتش را فراهم آید موفویت ماشین جنگی نیازمند اطالعات دقیب،
بهروز و بهموق است بهعرارتدیگر پیروزی در میدان جنگ اطالعاتی مستلزم فرماندهی ،کنترل
و اطالعات یسپارهه و جامعی است که در سنوح و ردههای مختلف توسعهیافته باشد (درخشش؛
عردی )2 :1393 ،با توجه به وجود سنوح مختلف در سامانه فرماندهی و کنترل (راهرردی،
عملیاتی ،راهسنشی) و گستردگی جغرافیایی محدوده عمل آنها ،استفاده از سامانههای ارتراطی
مناسب بین اجزاء سامانههای مربوطه الزامی است از آنجائی که سامانه فرماندهی و کنترل یک
سامانه یسپارهه و پویا است ،علوم و فناوریهای مختلفی در آن نوش دارند که به شسل سامانههای
مختلف ارتراطی ،اطالعاتی ،ساسههای جم آوری اطالعات و نمایشگرهای مختلف اطالعات،
نمود پیدا میکند ( بختیاری؛ همنی براگوری)3 :1396 ،
سامانهی پیشرفته فرماندهی و کنترل از یک مجموعه قوانین و موررات ،ارتراطات ،نیروی انسانی
متخصص و تجهیزات تشسیلشدهاند تا اقدامات پیشبینی ،طرحریزی ،هدایت ،تخصیص مناب و
تصمیمسازیهای مختلف برای دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده بهطور پویا (دینامیک)
تحوب یابند معموالً یک سامانه پیشرفته فرماندهی و کنترل از بخشهای زیر تشسیلشده است
(همان )18 :بخش فیزیسی(تجهیزات ،نیروی انسانی متخصص و تأسیسات) ،بخش
سازمان(ساختار و تشسیالت ،قوانین و موررات ،نحوه ترادل اطالعات) و پردازش فرماندهی و
کنترل یا آنچه سامانه انجام میدهد ،یعنی اعمال فرماندهی و کنترل و کیفیت آن ماهیت دو
بخش اول ایستا(قابلتعریف از قرل) و بخش آخر پویا و دینامیک است و به نوع مأموریت بستگی
دارد ( ویری؛ ستاری خواه )1384 ،در ال ا ر زیرساختهای موجود جوابگوی نیاز آتی
فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی نیست الزمه بوای فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی در
زمان رزم برخورداری از یک سیستم فرماندهی و کنترل است اگرهه این سامانه در سنی نیروی
زمینی وجود دارد امّا با توجه به تغییرات محیط عملیاتی نیاز به بهینهسازی و اننراق با سنی
تهدیدات جدید دارد
با توجه به تو یحات فوق این سؤال در ذهن محوب شسل میگیرد که هگونه میتوان نحوه
بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
را بهینهسازی کرد؟ فر یه منرحشده توسط محوب عرارت است از "به نظر میرسد جهت
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بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران بایستی تجهیزات ،نیروی انسانی متخصص و تأسیسات را بهینه نمود " و
هدف پ وهش تریین هگونگی بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و
کنترل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران است
مبانی نظری پژوهش

فرماندهی و کنترل 2عرارت است از ترتیب دادن تسهیالت ،وسایل ،نفرات و روشهایی که برای
دریافت کردن ،پرورش دادن و توزی اطالعاتی که موردنیاز تصمیمگیرندگان ،برای طرحریزی
هدایت و کنترل عملیات است ،به کار میرود اعمال اختیار و هدایت از سوی یک فرمانده مشخص
بر نیروهای مأمور برای تحوب مأموریت بهعرارتدیگر کارکردهای مربوط به ترتیب بندی نیرو،
تجهیزات ،ارتراطات ،تأسیسات و راهکارهای به کار گرفتهشده توسط یک فرمانده در طرحریزی،
هدایت ،هماهنگسازی و کنترل نیروها و عملیات جهت تحوب کامل مأموریت (دیو ساالر:1395 ،
 )22فرماندهی و کنترل C2اعمال قدرت و رهرری توسط فرماندهی که به شسل مناسب برای
نیروهای منتخب و مربوطه جهت به انجام رساندن یک مأموریت برگزیدهشده است وظایف بخش
فرماندهی و کنترل از طریب آرایش کارکنان ،تجهیزات ،ارتراطات ،تأسیسات و فرآیندهای
بهکاررفته توسط یک فرمانده در برنامهریزی ،هدایت ،هماهنگسازی ،کنترل عملیات و نیروها
جهت به انجام رساندن یک مأموریت اجرا میگردد (فرجپورعلمداری؛ خوشهشم؛ ر اپور:1396 ،
)3
فرماندهی ،نظارت ،ارتراطات ،رایانه ،اطالعات ،مراقرت و شناسایی :توانایی هدایت و هماهنگی و
واپایش امساناتی که برای اجرای مأموریت و گزارش و عیت و فعالیتهای میدان نررد روری
است (قنرریخانواه)306 :1395 ،
بخش فیزیکی سامانه فرماندهی و کنترل

به عناصر کمّی و قابلاندازهگیری ،عناصر محسو تشسیلدهنده سامانه فرماندهی و کنترل گفته
میشود که عرارتاند از :تجهیزات ،نیروی انسانی ،تأسیسات

Command & Control
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انواع سامانههای فرماندهی و کنترل

سامانههای فرماندهی و کنترل که بهعنوان بستر اساسی مدیریت و رهرری در سازمانهای نظامی
به کار گرفته شده و میشوند ،با سایر سامانههای مدیریتی ،اجرایی و تجهیزاتی قابل قیا نیستند،
زیرا الگوی وی ه و شناختهشدهای برای معرفی این سامانهها و مشخص کردن سنی هر سامانه
ازنظر دامنه فعالیت ،شامل گسترهی جغرافیایی و یگانهای تحت پوشش و همچنین میزان کارایی
و اثربخشی ازنظر تنوع ،جم ،سرعت و دقت مرادلهی دادهها ،پردازش اطالعات و میزان تصمیم-
سازی وجود ندارد بههر ال در بررسی و ارزیابی یک سامانهی فرماندهی و کنترل بهمنظور تعیین
سنی آن جهت موایسه با سایر سامانههای فرماندهی و کنترل عالوه بر در نظر گرفتن توان آن
ازنظر عملسرد اطالعاتی ( جم ،تنوع ،سرعت ارسال و دریافت ،پردازش و ارسال اطالعات)؛ الزم
است فناوری بهکاررفته در "ساخت سختافزار" و "طرا ی نرمافزار" نیز موردتوجه قرار
گیرد (بختیاری و همنی براگوری)15 :1396 ،
ویژگیهای سامانه فرماندهی و کنترلC4I

برای سامانه فرماندهی و کنترل وی گیهای زیادی توسط افراد مختلف منرحشده که در این
قسمت از نوشتاری به برخی از این وی گیها اشاره میشود:
 استفاده از فنآوری اطالعات بهعنوان ابزاری یاتی برای خلب ساختارهای بهینه C4I مهار فنآوری اطالعات بهعنوان پارامترهای ائز اهمیت در C4I نامنظم بودن فضا و توپولوژی تهدید در C4I پایین بودن هزینه ایجاد و راهاندازی خط مودم جرهه وجود ندارد لذا میدانهای آتی جنگ میتواند بهطور بالووه در هر جاوجود داشته باشند
 در سامانه فرماندهی و کنترل ،مهارت رایانه و استفاده بهینه و مؤثر از فنآوری اطالعاتپیشنیاز و الزم است (درخشش و عردی )9 :1393
تأثیرات  ICT3بر C4I

رشد هشمگیر در فناوریهای اطالعاتی و انتظار نیروهای نظامی از سامانههای  ،C4Iجایگاه خاصی
را برای فناوری اطالعات در متحول سازی ارتش آینده ایجاد کرده است در سالهای اخیر ،عمر
فناوریهای اطالعاتی از هند سال به هند ماه تولیل یافته است سختافزارها با سرعت فزایندهای
Information and Communication Technologies
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کم جمتر ،قدرتمندتر و ارزانتر میگردند فناوری سگرها نیز در ارتوای سنی  C4Iبسیار ائز
اهمیت بوده است که نراید ازنظر دور بماند کشورهایی که به سامانه  C4Iخود توجه وی ه دارند،
سعی می کنند در فناوری سگرها نیز از دیگران عوب نمانند در ادامه بهطور اختصار به روند
تحوالت در فناوری رایانه ،ارتراطات ،سگرها و بهتر آنها ،تحول در تسلیحات اشاره
میگردد (یاوری و فهیمی)9 :1384 ،
رایانهها :بنا بر پیشبینی شرکت اینتل ،قدرت رایانهها هر  18ماه به دو برابر افزایشیافته و قیمت
آنها هرساله  ٪25کاهش مییابد از سوی دیگر ،جم سختافزارها بهطور مستمر کاهش مییابد
وی معتود است که دستگاههای امروزی تنها  ٪1توانایی رایانههای یک دهه آینده را دارند کاهش
در ابعاد ،مصرف انرژی و قیمت ،بهزودی موجب انعنافپذیری و تحوالت شگرفی در کاربرد
رایانهها خواهد شد بهعنوانمثال ،با ارتوای کیفیت سامانههای پشتیران تصمیمگیری ،قادر
خواهیم بود در پایگاههای اطالعاتی خیلی بزرگ ،تی پایگاههای تصویری ،به جستجو بپردازیم
این روند موجب ایجاد تعامل شگرفی بین انسان و ماشین میگردد و موجب توسعه ارتراطات
صوتی ،و تصمیمگیریهای خواهد شد ( همان)9 :
فناوری ارتباطات :توسعه فناوری اطالعات با توسعهی فناوریهای وی های نیز همراه است؛ ازجمله
دادهکاوی که به کشف زوایای پنهان در دادههای خام میپردازد و یا تصویرسازی اطالعات که
اطالعات خام رایانهای را برای ذهن انسان قابلدر میکند ،بنابراین باید دانشافزایی مناسری
در این وزهها بخصوص با کاربردهای نظامی صورت گیرد توسعهی سری فناوری اطالعات،
کارایی سامانهی فرماندهی و کنترل نیروها را افزایش میدهد این فناوری را یک پایه مهم برای
پیشرفته کردن ارتشهای ال و آینده به ساب میآورند امروزه پیشرفت در فناوری اطالعات،
رایانه ،مخابرات و بهصورت ماهانه است نه ساالنه فناوریهای سختافزاری نیز بهسرعت
در التوسعه هستند و قابلیتها را بهطور مؤثری بهرود میبخشند مراکز دانشگاهی ،تحویواتی
دفاعی و بخشِ اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و در التوسعه ،مناب اصلی پیشرفتهای پایه
در فناوری اطالعات هستند ( بختیاری و همنی براگوری)19 :1396 ،
حسگرها (حساسهها) :قابلیت فعال و غیرفعال سگرها در کلیه محیطها ،اعم از صوتی ،رارتی،
السترومغناطیسی ،السترواپتیسی ،میسروبی و شیمیایی در ال پیشرفت بوده است و زمینههای
جدیدی را در کاربردهای نظامی این سگرها فراهم میکند تغییر در طرا ی سگرها و
مینیاتوری شدن آنها ،این زمینه را فراهم میکند تا سگرها در موقعیتهای مختلف و با
کاربردهای وسیعی قابل بهرهبرداری باشند ازجمله این کاربردها میتوان به :سفینههای فضایی،
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کلیه پرندهها ،هواپیماهای بدون سرنشین ،وسایل نولیه زمینی ،ناوها و تجهیزات شخصی افراد در
میدان نررد اشاره کرد؛ بهعنوان نمونه ،برخی از سگرهای ارسال تصویر پیشرفته ،ازنونهنظر
نظامی بسیار ائز اهمیت هستند زیرا که قادر به شناسایی اشیاء طریعی هستند کاربرد مناسب
و بهموق سازمانهای نظامی از سگرهای موجود که اوی طیف وسیعی از فناوریها هستند،
خود هالشی است که نیاز به بررسیهای بیشتری دارد (یاوری و فهیمی)10 :1384 ،
حساسههای تصویری
طبقهبندی حساسههای اطالعات تصویری

ساسههای اطالعات تصویری به پنج قسمت ،اطالعات بصری ،ساسههای اپتیسی ،ساسههای
تصویری مادونقرمز ،ساسههای تصویری راداری ،ساسههای تصویری السترواپتیسی توسیم
میشوند (رزمخواه)23 :1395 ،
سنجندههای غیر تصویری

منظور از سنجندههای غیر تصویری ،آن دسته از سنجندههایی است که ابزار سنجش آنها
مستویماً تصویر تهیه نمیکنند؛ بلسه اصل سنجش آنها اطالعاتی از شدّت و عف انرژی
بازتابی از عوارض زمین است شدّت و عف انرژی بازتابی بهوسیله سنجندههای ماهوارهها دریافت
و پس از انجام عملیات مخصوص بهصورت عالئم رادیویی به زمین مخابره میشود برخی از
سیستمها باسرنشین و برخی بدون سرنشین به فضا ارسال میگردند (همان)39 :
حساسههای تصویربرداری غیر عکسی

ازآنجاکه ساسیت دوربینهای معمولی عسسبرداری فوط به بخش طیف السترومغناطیس محدود
میشود ،لذا نیاز است از قسمتهای دیگر طیف نوری ازجمله ماوراءبنفش ،ماکرویو و سایر قسمت-
های غیرمرئی این طیف نیز استفاده نمایند ابزاری که برای سنجش نامرئی طیف بسار برده
میشود بر سب مننوهای از طیف که مورداستفاده قرار میگیرد ،نامگذاری میشوند دامنه این
سامانه از اشعه گاما تا امواج بر سب طولموج است (همان)41 :
انواع حساسههای تصویری

سامانههای تلویزیونی توریراً همان بخشهایی از طیف را مورداستفاده قرار میدهند که دوربین-
های عساسی مصرف دارند با این تفاوت که ازنظر توان تفسیک ،سامانه تلویزیونی عیف است به
همین دلیل در نور کم نیز عملسرد دارد لذا در عملیات نظامی ائز اهمیت است این سامانهها
عرارتاند از:
• سامانه ابزار اسسن اپتیسی-مسانیسی
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• ابزار تصویری مادونقرمز
انواع حساسههای تصویربرداری راداری

انواع سنجندههای راداری عرارتاند از :رادار با روزنه دید ترکیری(  )SARکه بر روی ماهوارهها
نصب میگردد رادار هوایی پهلونگر ( )SLAR5که بر روی هواپیما نصب میگردد و رادار
تصویربردار شاتل ( )6SIRکه بر روی شاتل فضایی نصب میشود (همان)46 :
4

حساسههای اطالعات سیگنالی

اطالعات سیگنالی 7که به رهگیری ارتراط پنهانی ارتراطات خارجی اطالق میشود ،توریراً توسط
اکثر کشورهای پیشرفته از زمانی که ارتراطات بینالمللی میسر گردید ،رهگیری میگردد اطالعات
سیگنالی مشتمل بر فعالیتهای صنعتی مویا وسی اطالعات موردنیاز مصرفکنندگان را
درزمینهی دیپلماتیک ،اقتصادی ،علمی ،نظامی ،مواد مخدر ،پولشویی ،تروریسم و جنایات
سازمان یافته را فراهم میسازد این ساسهها شامل ساسههای اطالعات ارتراطی و ساسههای
اطالعات السترونیسی یا غیر ارتراطی هستند
ارتراطی8

 )1ساسههای اطالعات
این ساسهها صرفاً به جم آوری ارتراطات رادیویی اشتغال دارند که موارد ذیل را شامل می-
گردد؛
ارتراطات کاربر امل بینالمللی ،کابلهای زیردریایی ،ارتراطات فرکانس باال ،رادیو رله ماکروویو،
ماهوارههای مخابراتی(همان)55 :
ارتراطی9

 )2ساسههای اطالعات السترونیسی یا غیر
امروزه تسنیکهای جدید راداری و تسامل رادارها ،منجر به پیچیدگی فزاینده محیط راداری
ازنونهنظر تراکم و گوناگونی مدوالسیون گردیده است رادارهای امروزی عالوه بر افزایش
تعداد سامانهها و و عیت راداری ،در ال رکت به سمت گوناگونی فرکانس و پرش زمان

4

Syntetic Apereture radar
Side-Looking Airborne radar
6
Shuttele Imaging Radar
7
)Signals intelligence(SIGINT
8
Communication Intelligence
9
)Electronic Intelligence(ELINT
5
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تناوب پالس 10بوده و باعث تغییرات و نگرانیهای زیادی ازنظر رهگیری و تجزیهوتحلیل
شده است انواع ساسههای اطالعات السترونیسی یا غیر ارتراطی عرارتاند از:
✓ رادارهای پالسی معمولی
✓ رادارهای پالس داپلر
✓ رادارهای پالس فشرده
✓ رادارهای مواوم در برابر رهگیری(همان)56 :
تسلیحات :سیستمهای تسلیحاتی آینده دارای زیرمجموعههای دیجیتالی یسپارههای خواهند
بود که با سامانه جام  C4Iهر نیرو در هماهنگی کامل عمل خواهند کرد این قابلیت موجب
خواهد شد تا اطالعات موجود در هر جنگافزار رزمی ،بهطور همزمان مورداستفاده همه عناصر
فرماندهی قرار گیرد و بر اسا آن در سنی میدان یا فضای نررد ،اقدام وا دی صورت پذیرد (
یاوری و فهیمی )11 :1384 ،اهدا فی که از طریب سگرهای زمینی و هوایی شناسایی شدهاند،
بهطور همزمان مشاهده خواهند شد و توسط سالحهای زمینی مورد هدف قرار خواهند گرفت
بهتدریج ارزش و نوش سالحهای دقیب و قابل پرتاب از راه دور ،در موایسه با دیگر جنگافزارهای
نظامی مانند تانک و هواپیما ،نمایان خواهد شد الرته این در صورتی است که معضل شناسایی
دقیب هدف تا آن زمان مرتف گردد (رزمخواه)56 :1395 ،
تشریح فرآیند عملیاتی چرخه فرماندهی و کنترل

✓ ابتدا کار با ساسهها شروع میشود :رادارهای زمینی فعال ثابت و متحر  ،رادارهای
غیرفعال ،رادارهای شناسایی پرندههای خودی ،ماهوارههای نظامی ،هواپیماهای جاسوسی و
هواپیماهای شناسایی ،هواپیماهای بدون خلران و هرگونه اقدام کشف و شناسایی در مننوهی
عملیات که منجر به کسب اطالعات میگردد
✓ اطالعات در بخش مدیریت مناب اطالعاتی با انجام اقداماتی تحت عناوین زیر آمادهی
بهرهبرداری میگردد :قیا  ،سنجش ،طروهبندی و تعیین اعترار اطالعات مورد تجزیهوتحلیل
قرار میگیرد و اطالعات مرترط با عملیات توأم با مدنظر قرار دادن نیروی انسانی(توان رزمی،
رو یه ،انضراط و ) و آماد و پشتیرانی(آماد ،سالح و مهمات و ) به بخش عملیات منتول
میگردد

)Pulse repetition Interval(PRI
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✓

✓

✓
✓
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ارزیابی تهدیدات :در بخش عملیات با ارزیابی تهدیدات ،اهداف عملیاتی تعیین گردیده و با
مناب موجود تنریب داده میشود و مودورات و محدودیتهایی که بر روی اهداف تأثیر
میگذارند مشخص میگردد؛ و طرح عملیاتی نررد بر این اسا تهیه میگردد
نمایشگرهای اطالعاتی پیش روی فرمانده :نمایشگرهای اطالعات بهطور مستمر در معرض
دید فرمانده قرار دارند بهنحویکه او بتواند در جریان آنچه درصحنه عملیات میگذرد قرار
گیرد و هر جا الزم باشد مداخله نموده و نسرت به اخذ تصمیم و صدور فرمانها ،اقدام نماید
در هنین شراینی مداخله فرمانده ،رویارویی انسان و ماشین را تشسیل میدهد
تهیهی طرحهای عملیاتی :طرح عملیاتی نررد بر اسا تصمیم فرمانده به شسل مأموریت
درمیآید بهنحویکه این مأموریت قابلواگذاری و اجرا باشد
صدور دستورات و فرمانها :مأموریت محوله با صدور دستورات و فرمانها از سوی فرماندهان
اجرایی با بهرهگیری از انواع جنگافزارهای زمینپایه ،دریا پایه و هوا پایه درصحنه
عملیات(لجمن) به مورداجرا گذاشته میشود ( بختیاری و همنی براگوری)35 :1396 ،

شکل ( )1چرخه فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد
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زیرساختهای موردنیاز سامانه فرماندهی و کنترل

استورار و بهرهبرداری از سامانه فرماندهی و کنترل محصول ضور عوامل و بنیادهای زمینهساز
آن است ،این عوامل را میتوان در موارد زیر مورداشاره قرار داد:
زیرساختهای ملّی

طرا ی و ایجاد یک سامانهی فرماندهی و کنترل متمرکز در سنی یک نیروی مسلی ،نیازمند
تهیه یک سری زیرساختهای ملی و زمینهسازیهای قرلی است که بدون تسمیل مرا ل قرل،
امسان دسترسی بهمراتب باالتر وجود ندارد بهعرارتدیگر ایجاد سامانهی فرماندهی و کنترل و
نظارت السترونیسی به همراه پایگاههای داده مربوطه نیازمند باالترین سنی فنآوریهای ارتراطی
روز دنیا است طرا ی یک بانک و ساختار اطالعاتی با سرعت دسترسی باال و فرایند هوشمند و
ذخیره جهت تجزیهوتحلیل سری دادههای جم آوریشده ،به کارشناسان و پ وهشگران
کارآزموده و مترحر نیاز دارد به همین ترتیب تجهیزات سختافزاری موردنیاز نظارت السترونیسی
از قریل سنجندههای فضایی ،رادارهای زمینی و هوایی ،دوربینهای خودکار ،تجهیزات خودکار،
استراق سم و از جمله سامانههایی هستند که دارای باالترین فنون و فنآوریهای روز دنیا
هستند که میباید زمینههای کاربرد آنها ایجاد شود ( شیخ)22 :1390 ،
شبکههای ارتباطی

شرسههای ارتراطی یسی از نیازهای اساسی و ارکان سامانههای فرماندهی و کنترل بوده و بدون
ایجاد شرسههای منمئن و کارا با ظرفیت خدماتدهی مناسب و ریب امنیتی باال ،امسان ایجاد
سامانههای فرماندهی و کنترل وجود ندارد شرسههای ارتراطی شامل خنوط ارتراطی نظیر شرسه
فیرر نوری ،خنوط تلفن ،شرسههای محلی ،شرسههای جهانی ،خنوط موبایل و خدمات وی ه آن
نظیر پیامک ،تجهیزات ارتراط ماهوارهای و خنوط ارتراطی بیسیم است در یک شرسه ارتراطی
کارا ،تمامی اجزای شرسه باید با یسدیگر بهطور کامل هماهنگ و مرترط بوده و عالوه بر قابلیت
اطمینان باال ،میباید دارای ظرفیت باالیی نیز باشند تا بتوانند اطالعات موردنیاز از قریل تصاویر،
اطالعات سایتهای اداری ،مسالمات روزمره و سایر نیازها را ارسال کرده و باسرعت و کیفیت الزم
در سامانه مرکزی نمایش دهند در مناطب داخلی کشور ،خنوط ارتراطی اصلی میباید متشسل
از یک شرسه فیرر نوری منمئن باشد که مناطب اصلی ،پایگاههای راهرردی ،سایتهای راداری،
مراکز فرماندهی و کنترل ،مراکز موشسی ،پادگانها و را به یسدیگر متصل کنند در این خنوط
ارتراطی فرعی می توان از خنوط تلفن و یا شرسه اینترنت برای ارسال آمار و یا گزارشهای
موردنیاز به مراکز کنترل استفاده کرد (همان)23 :
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تجهیزات فنی

تجهیزات فنی موردنیاز برای این سامانه عرارتاند از :سختافزار ،نرمافزار و دادههای جغرافیایی
• سختافزارهای موردنیاز در این سامانه عرارتاند از :خنوط ارتراط ماهوارهای ،تجهیزات پیشرفته
السترونیسی ،تجهیزات مراقرت زمینی و فضایی ،رادارهای زمینی ،تجهیزات ردیابی ،شرسههای
ارتراطی ،رایانه ،مودم و
• نرمافزارهای مورداستفاده در این سامانه عرارتاند از :نرمافزارهای مربوط به بانک اطالعاتی،
نرمافزارهای مربوط به سامانه اطالعات جغرافیایی ،نرمافزارها و پروتسلهای ارتراطی شرسهها
نسته مهمی که در این زمینه باید به آن توجه داشت ،این است که نرمافزارهای مورداستفاده
تیالمودور باید در داخل کشور و همزمان با توسعه سامانه ،تولید شود در سامانههای ملّی باید
بهگونهای برنامهریزی کرد که تی سامانه عامل مورداستفاده نیز در داخل کشور ،بهصورت مجزا
و با در نظر گرفتن امسانات و نیازمندیهای پروژه ،تولید گردد اطالعات اصل از این سامانه
باید در یک بستر جغرافیایی نمایش داده شوند ،بنابراین ایجاد یک پایه اطالعات فضایی در این
سامانه که متشسل از نوشههای خنی و یا تصاویر ماهوارهای است ،روری است (آلشیخ،
)36 :1379
آموزشهای تخصصی

برای ایجاد یک سامانه کنترل و نظارت پیشرفته ،میباید آموزشهای الزم به کارکنان مربوطه
داده شود هدف نهایی این آموزشها باید فرهنگسازی مناسب جهت استفاده از تجهیزات
پیشرفته و سامانههای رقومی باشد همواره باید توجه داشت که ایجاد و توسعه سامانههای کنترلی
باید همگام با برقراری آموزشهای فنی الزم و مناسب باشد این آموزشها شامل آموزشهای
عمومی کار با رایانه ،برنامهنویسی ،طرا ی بانکهای اطالعاتی ،کار با سامانههای شرسهای ،ساخت
کیتهای موردنیاز ،کار با سامانههای امنیتی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،پردازش تصاویر ماهواره-
ای ،پردازش تصاویر سنجیدههای مو وعی ،ترادل اطالعات بین مراکز مختلف و است الزم به
ذکر است که این فرهنگسازی ،جدا از آموزشهای فنی مخصوص تجهیزات است بهطورکلی
ایجاد سامانههای خودکارسازی اداری و گسترش آن در سنی نیروهای مختلف و نیز برگزاری
دورههای تخصصی در سنی نیروهای نظامی و کاربران مختلف ،میتواند فرهنگسازی مناسب
جهت استفاده از این فنآوری را در نیروهای نظامی ایجاد کند ( شیخ)26 :1390،
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بانک اطالعاتی

بانک اطالعاتی یسی از اساسیترین بخشهای کلیدی یک سامانه فرماندهی و کنترل و یا
سامانههای اطالعات جغرافیایی است و کلیه اطالعات جم آوریشده از قسمتهای مختلف می-
باید با یک ساختار اطالعاتی مناسب ،سری و بهروز در سامانه ذخیره شود تا در مواق لزوم
بهسرعت قابل بازیابی باشد سامانهها و یا برنامههای نرمافزاری مختلفی امروزه تولیدشده که دارای
ساختارهای اطالعاتی متفاوت هستند هر یک از این سامانهها و یا هرکدام از ساختارهای اطالعاتی
ذکرشده ،دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که بحث در مورد وی گیهای آنها خارج از
مووله این مرحث است( .همان)
پیشینه پژوهش
میدر ا سهیلی در موالهای تحت عنوان «شناسایی هالشهای قابلیتی توسعه سامانه فرماندهی
و کنترل  C4I11در نیروهای مسلی ج ا ایران» به دنرال شناسایی هالشهای قابلیتی برای پیاده-
سازی فرماندهی و کنترل در سازمانی خاص بوده که این قابلیتها موردنیاز نیروهای مسلی است
در ابتدا  12عامل بهعنوان عوامل اصلی پیادهسازی سامانههای فرماندهی و کنترل شناسایی
گردیدند که این  12عامل در دو بدعد فرماندهی و کنترل تفسیک شدند که تنها  6مورد از آنها
مورد تأیید قرار گرفتند برای هرکدام از این عوامل ،قابلیتهایی تعریف شد که درمجموع48 ،
مورد بود که پس از شناسایی و تحلیل قابلیتها 28 ،قابلیت نهایی و  20قابلیت که هالش اساسی
سازمانی خاص میباشند ،شناسایی گردید از سوی دیگر بر اسا یافتههای پ وهش ،قابلیتهای
انسانی ،فرهنگی ،مالی ،مدیریتی ،زیرساختی ،ساختاری و از مهمترین قابلیتهای موردنیاز برای
پیادهسازی سامانههای فرماندهی و کنترل در نیروهای مسلی میباشند .قابلیتهای فرهنگی،
اطالعاتی و انسانی از مهمترین قابلیتهای فرماندهی موردنیاز برای پیادهسازی سامانههای
فرماندهی و کنترل در نیروهای مسلی میباشند قابلیتهای مالی ،زیرساختی و ساختاری از
مهمترین قابلیتهای کنترلی موردنیاز برای پیادهسازی سامانههای فرماندهی و کنترل در نیروهای
مسلی میباشند با استفاده از عوامل و قابلیتهای شناساییشده ،مسئوالن ردههای باالی سازمان
باید در تصمیمهای راهرردی بلندمدت خود در راستای سند هشمانداز اقدامهای اجرایی ،قابلیت-
های زیر را در پیادهسازی فرماندهی و کنترل بهکارگیرند برای مرا ث کنترلی این سامانهها باید
مناب مالی و زیرساختها و ساختارهای مناسری فراهم گردد همچنین در مورد مرا ث فرماندهی
Command, Control, Communications, Computers and Intelligence
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عوامل انسانی ،دارای نوشی پدررنگ بوده و مدیران باید به نوش و اهمیت منر نیروی انسانی توجه
بیشتری نمایند (سهیلی)4 :1395 ،
مهدی خیراندیش و خانم مهدیه رشیدی در موالهای تحت عنوان«الگوی قابلیتهای پیادهسازی
سامانههای فرماندهی و کنترل در نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران» بیان میکند؛
نتایج تحویب اکی از وجود شش قابلیت فرعی فرماندهی و کنترل است :قابلیتهای کنترلی
شامل قابلیت انواع مالی با یک زیرقابلیت تدوین راهرردها و تخصیص مناب مالی ،قابلیت
زیرساختی با هشت زیرقابلیت واپایش بهینه سامانهی متحر  ،آماده نگهداشتن و کنترل دقیب
بخشها ،طرا ی و نصب سامانه های سیار و ثابت و ایجاد اختالل و فیلترهای تدافعی و قابلیت
ساختاری تعیین قوانین سیاست های بومی و آتی و برآورد قوانین و الگوهای منعنف در ساختار
سامانه و قابلیت فرماندهی شامل انواع قابلیتهای انسانی با سه زیرقابلیت اقدامات روانی و فاظت
روانی ،هدایت هوشمندانه نیرو و افزایش رو یه نیروها ،قابلیت فرهنگی با سه زیرقابلیت تعامل
کاری و اخالقی بین کارکنان ،تعهد گرایی کارکنان و اشترا گذاری اطالعات و قابلیت اطالعاتی
با سه زیرقابلیت آموزش اختالل در شرسهها ،کسب اطالعات بروز و اطالعات مستمر و تنظیم
سناریو (خیراندیش و رشیدی)1394 ،
روششناسی پژوهش
پ وهش ا تر ازنظر هدف ،توصتیفی -تحلیلی و ازنظر نوع استتفاده ،کاربردی استت جم آوری
اطالعات در آن از طریب مراجعه به استناد و مدار (بررستی و جستتجوی کتابخانهای ،بانکهای
اطالعاتی داخلی و خارجی و اینترنت) و روش میدانی صتورت گرفته استت .جامعۀ آماری شتامل
کلیه فرماندهان یگانهای عمده ،فرماندهان در نیروی زمینی ارتش و کارشتناستان ارشتد عملیاتی
در معاونتهای نیروی زمینی و استتاتید گروه زمینی دانشتتسده فرماندهی و ستتتاد دافو آجا با
داقل جایگاه ستترهنگی میباشتتند با استتتفاده از جدول مورگان جم نمونه برابر با  50نفر به
روش نمونهگیری تصتادفی انتخاب شتدند و پرستشتنامه در بین آنان توزی و جم آوری گردید
ابزار اصتتلی جم آوری اطالعات در این پ وهش ،پرستتشنامههای محوب ستتاخته در ستته بخش
تجهیزات ،نیروی انستانی و تأستیستات  6ستؤال بود که پس از منالعات گستترده و استتفاده از
نظرات استادان با عنایت به کارهای قرلی به شرح زیر تنظیم گردید.
 )1آیا سگرهای السترونیسی ،مخابراتی ،رایانهای و دستگاهها و ابزار مسانیسی ،السترونیسی،
جنگافزارهای زمین پایه و هواپایه بهصورت قابلیت محور میتواند در بهکارگیری بهینه بدعد
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فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مؤثر
باشد؟
 )2آیا استفاده از سگرها و سنجندههایی مانند دوربینهای رارتی میتواند در بهکارگیری
بهینه بدعد فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
مؤثر باشد؟
 )3آیا پرورش نیروی انسانی متخصص با اجرای آموزشهای بهروز و مستمر میتواند در
بهکارگیری بهینه بدعد فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران مؤثر باشد؟
 )4آیا استفاده از آموزشهای تسمیلی میتواند در بهکارگیری بهینه بدعد فیزیسی سامانه
فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مؤثر باشد؟
 )5آیا ا داث تأسیسات و استحسامات پدافندی در عمب زمین جهت اجرای عملیات پدافندی
میتواند در بهکارگیری بهینه بدعد فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران مؤثر باشد؟
 )6آیا استفاده از خودروهای زرهی باقابلیت استتار در برابر سگرهای دیداری میتواند در
بهکارگیری بهینه بدعد فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران مؤثر باشد؟
که پس از هند جلسه خررگی به تائید خررگان رسید .برای بررسی روایی پ وهش از روایی صوری
نیز استفاده شد؛ بدینصورت که ویرایش اولیه پرسشنامهها بین برخی از استادان دانشگاههای
نظامی توزی و جم آوری شد که درنهایت با برخی اصال ات جزئی پرسشنامهها تأیید گردیدند
پایایی پرسشنامه ،از روش دو نیمه کردن اسپیرمن براون استفاده شده است
تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
توزی فراوانی نمونههای پ وهش را ازنظر سن نشان میدهد که طرب دادههای موجود %15 4
درصد نمونهها بین  40تا  44سال %31 ،بین  45تا  49سال%30 4 ،بین  49تا  54و  %23 2آنها
بیشتر از  55سال بودهاند توزی فراوانی نمونههای پ وهش ازنظر میزان تحصیالت نشان میدهد
که طرب دادههای موجود  67 4درصد کارشناسی ارشد 32 6 ،درصد آنها دکتری بودهاند توزی
فراوانی نمونههای پ وهش ازنظر میزان سن خدمتی نشان میدهد که طرب دادههای موجود 62 9
درصد بین 20تا 30سال سابوه 37 1 ،درصد آنها باالتر از 31سال سابوه بودهاند
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جامعه آماری در این تحویب که در گردآوری اطالعات و موارد و مشسالت موجود در منالعات
اکتشافی ،در ل مسئله پ وهشگر را هدایت و یاری نمودهاند شامل کلیه فرماندهان یگانهای
عمده ،فرماندهان در نیروی زمینی ارتش و کارشناسان ارشد عملیاتی در معاونتهای نیروی
زمینی و اساتید گروه زمینی دانشسده فرماندهی و ستاد دافو آجا با داقل جایگاه سرهنگی
میباشند با استفاده از جدول مورگان جم نمونه برابر با  52نفر است با توجه به پرسشهای
منرحشده در فر یه سؤال 1الی 6به نظر میرسد جهت بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش
فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بایستی
تجهیزات ،نیروی انسانی متخصص و تأسیسات را بهینه نمود.
جدول ( )1فراوانی فرضیه اول
محاسبات آماری

فراوانی

درصد فراوانی

ارزش فراوانی

فراوانی وزنی

سطوح آزمون

Fi

F "i

Xi

F iX i

خیلی زیاد

32

64%

5

160

زیاد

17

34%

4

68

متوسط

1

2%

3

3

کم

0

0%

2

0

خیلی کم

0

0%

1

0

جمع

50

100%

231
k

میانگین :

واریانس :

انحراف معیار:

231
= 4.62
50

=

1081
= 22.06
49

=

fx

i i

i =1

n
)− x

2

= X
N

 f (x

i

i

n −1

S = S 2 = 4.69

i =1
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کامالً موافقم؛ 32

35
30
25
موافقم؛ 17

20
15
10

کامالً موافقم
32

موافقم
17

نظری ندارم؛ 1

مخالفم؛ 0

کامالً مخالفم؛ 0

نظری ندارم
1

مخالفم
0

کامالً مخالفم
0

5
0
Series1

نمودار ( )1فراوانی فرضیه پژوهش

از جدول و نمودار ترسیمشده و مودار بهدستآمده از میانگین میتوان نتیجهگیری نمود که %64
جامعه موردمنالعه ،با نتایج اصل از اطالعات بهدستآمده از منالعه مناب و نظر صا بنظران
درباره هگونگی بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران کامالً موافباند و  %34جامعه موردمنالعه ،با نتایج اصل
از اطالعات بهدستآمده از منالعه مناب و نظر صا بنظران درباره هگونگی بهینهسازی نحوه
بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران موافب هستند و تنها  %2جامعه موردمنالعه ،با نتایج اصل از اطالعات بهدستآمده از
منالعه مناب و نظر صا بنظران درباره هگونگی بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش فیزیسی
سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران نظری ندارند که
میتوان نتیجهگیری نمود که نتایج اصل از اطالعات بهدستآمده از منالعه مناب و نظر صا ب-
نظران درباره هگونگی بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران این هدف مورد تائید پاسخدهندگان بوده است
الف) فرضیه پژوهش

 : H0به نظر میرسد جهت بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل
در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بایستی تجهیزات ،نیروی انسانی متخصص و
تأسیسات را بهینه ننمود.
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 : H1به نظر میرسد جهت بهینهسازی نحوه بهکارگیری بخش فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل
در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بایستی تجهیزات ،نیروی انسانی متخصص و
تأسیسات را بهینه نمود.
ب) آزمون فرضیه پژوهش

در این پ وهش جهت بررسی تصادفی نرودن پاسخهای نمونه آماری فر یههای پ وهش از آزمون
کای -مرب (آزمون خی دو) استفاده شده است
جدول ( )2محاسبه آماره آزمون فرضیه اول
ردیف

رتبه

فراوانی مشاهده شده
foij

فراوانی مورد انتظار

انحراف از میانگین
foij − feij

feij

مجذور انحراف از میانگین
) ( foij − feij

2

1

خیلی زیاد

32

10

22

484

48/40

2

زیاد

17

10

7

49

4/90

3

متوسط

1

10

-9

81

8/10

4

کم

0

10

-10

100

10/00

5

خیلی کم

0

10

-10

100

10/00

جمع

50

-

-

81/40

لذا آماره آزمون 81 40 :است
y

 =9/49مودار بحرانی
H0

2

X

1−

H1

81.4

9 49
نمودار ( )2آزمون خی2

2
 2   adf

= ناحیه رد H0
df = ( K1 − 1)( K2 − 1) = (5 − 1)(2 − 1) = (4)(1) = 4

 = 0 / 05
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با توجه به تحلیل استنراطی و آزمون و با در نظر گرفتن مودار بحرانی ( )9/49و مودار آماره
آزمون ( )81 4بهدستآمده ،ازآنجاکه آماره آزمون با درجه آزادی  4و برای مسائل مدیریتی
خنای مجاز 0/05است و سنی معنیدار  0/05منظور میگردد ،در نا یه  H1قرارگرفته و از
مودار بحرانی جدول بزرگتر است ،لذا فر یه صفر  H0رد و فر یه ادعا  H1با ریب اطمینان
 %95تائید میگردد ،بنابراین نتیجه اصله از تحلیل نظریه پرسششوندگان و جامعه نمونه ،تائید
فر یه اول پ وهشی محوب " به نظر میرسد جهت بهکارگیری بهینه بدعد فیزیسی سامانه
فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بایستی تجهیزات ،نیروی
انسانی متخصص و تأسیسات را بهینه نمود " هست جهت بهکارگیری بهینه بدعد فیزیسی سامانه
فرماندهی و کنترل در سنی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران طرا ی یک بانک و
ساختار اطالعاتی با سرعت دسترسی باال و فرایند هوشمند و ذخیره جهت تجزیهوتحلیل سری
دادههای جم آوریشده نیاز است همچنین تجهیزات سختافزاری موردنیاز نظارت السترونیسی
از قریل سنجندههای فضایی ،رادارهای زمینی و هوایی ،دوربینهای خودکار ،تجهیزات خودکار،
استراق سم و ازجمله سامانههایی هستند که دارای باالترین فنون و فناوریهای روز دنیا
هستند و باید فراهم شود شرسههای ارتراطی شامل خنوط ارتراطی نظیر شرسه فیرر نوری،
خنوط تلفن ،شرسههای محلی ،شرسههای جهانی ،خنوط موبایل و خدمات وی ه آن نظیر پیامک،
تجهیزات ارتراط ماهوارهای و خنوط ارتراطی بیسیم است استفاده از پرندهها ،هواپیماهای بدون
سرنشین ،وسایل نولیه زمینی ،ناوها و تجهیزات شخصی افراد در میدان نررد همچنین استفاده
از انواع ساسه های اطالعات السترونیسی یا غیر ارتراطی شامل :رادارهای پالسی معمولی،
رادارهای پالس داپلر ،رادارهای پالس فشرده ،رادارهای مواوم در برابر رهگیری استفاده نمود در
جهت پرورش نیروی انسانی متخصص آموزشهای عمومی کار با رایانه ،برنامهنویسی ،طرا ی
بانکهای اطالعاتی ،کار با سامانههای شرسهای ،ساخت کیتهای موردنیاز ،کار با سامانههای
امنیتی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،پردازش تصاویر ماهوارهای ،پردازش تصاویر سنجیدههای
مو وعی ،ترادل اطالعات بین مراکز مختلف موردنیاز کاربران این سیستم هستند را در دستور
کار خود قرار دهند کلیه اطالعات جم آوریشده از قسمتهای مختلف میباید با یک ساختار
اطالعاتی مناسب ،سری و بهروز در سامانه ذخیره شود
نتیجهگیری و پیشنهادها
جهت بهکارگیری بهینه بدعد فیزیسی سامانه فرماندهی و کنترل در سنی نیروی زمینی بایستی
استفاده از سگرهای السترونیسی ،مخابراتی ،رایانهای و دستگاهها و ابزار مسانیسی ،السترونیسی،
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جنگافزارهای زمین پایه و هواپایه بهصورت قابلیتمحور و همچنین سگرها و سنجندههایی
مانند دوربینهای رارتی ،دوربینهای خودکار ،تجهیزات خودکار ،استراق سم را در دستور کار
قرار گیرد نیروی انسانی متخصص را با اجرای آموزشهای عمومی کار با رایانه ،برنامهنویسی،
طرا ی بانکهای اطالعاتی ،کار با سامانههای شرسهای ،ساخت کیتهای موردنیاز ،کار با
سامانههای امنیتی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،پردازش تصاویر ماهوارهای ،پردازش تصاویر
سنجیدهها پرورش داد و با اجرای آموزشهای تسمیلی به باالترین سنی توانمندی رساند
تأسیسات و استحسامات پدافندی را در عمب زمین ا داث نمود و شرسههای ارتراطی نظیر شرسه
فیرر نوری ،خنوط تلفن ،شرسههای محلی ،شرسههای جهانی ،خنوط موبایل و خدمات وی ه آن
نظیر پیامک ،تجهیزات ارتراط ماهوارهای و خنوط ارتراطی بیسیم و استفاده از خودروهای زرهی
با قابلیت استتار در برابر سگرهای دیداری بهعنوان اولویت اول در بهکارگیری سامانه متحر
در نظر گرفته شود
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