
 ی

 فصلنامه مدیریت نظامی    40/04/0930: دریافت مقاله

 0930 زمستان، سال پانزدهم، 04شماره     49/01/0930: پذیرش مقاله

 000-041ص ص       

فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری   ی سازی سامانه های پیاده الگوی قابلیت

 اسالمی ایران

 1مهدیه رشیدی،  0مهدی خیراندیش

  یدهچک
ی اطالعاات های  فناوری كارگیری هب با تاهای نظامی را بر آن داشته است   ی، سازماناطالعات برتریاهمیت 

باا افازایش نذاو     . یابناد  دسات نبارد   ی در صاننه  خاویش گاذاری اداداما    تاثیر از جدیدی سطوح به

از جایاااه مهمای    فرمانادهی و كنتارل   ی  هاای یااانی، ساامانه    های اطالعاتی در انجام ماموریت سیستم

سازی ایا  ساامانه در فهرسات اداداما       های مورد نیاز برای پیاده برخوردار شده است و شناخت دابلیت

های فرماندهی و كنترل  دنبال شناسایی دابلیت ای  تنقیق به. های نظامی درار گرفته است كاری سازمان

از نظر هدف، توصیذی و از نظر ناو    تنقیق حاضر. استسازی ای  سامانه در نیروهای مسلح  جهت پیاده

اساتذاده   ساخته  ای منقق نامهپرسشها از  استذاده، تنقیقی كاربردی است كه در آن برای گردآوری داده

آماری تنقیق، شامل كلیه فرماندهان و مدیران ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری  ی جامعه. شده است

ای تصاادفی و مراجعاه باه جادول      گیاری طبقاه   ش نموناه كه در آن با استذاده از رو استاسالمی ایران 

آزماون  از هاا   تجزیاه و تنلیال داده  بارای  . عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند نذر به 004مورگان، تعداد 

 :اندهی و كنترل استدابلیت فرعی فرم 0حاكی از وجود  نتایج آن كه استذاده شد تنلیل عاملی تاییدی

، تدوی  راهبردها و تخصای  مناابم ماالی   مالی با یک زیردابلیت  ت انوا  های كنترلی شامل دابلی دابلیت

آماده ناهداشت  و كنترل ددیاق  ، متنرک ی واپایش بهینه سامانهدابلیت زیرساختی با هشت زیردابلیت 

و و دابلیات   هاای سایار و ثابات و ایجااد اخاتالل و فیلترهاای تادافعی        طراحی و نصب سامانه، ها بخش

 برآورد دوانی  و الاوهای منعطف در ساختار ساامانه و  ی بومی و آتیها دوانی  سیاستتعییت ساختاری 

انسانی با سه زیردابلیت ادداما  روانی و حذاظات روانای، هادایت      فرماندهی شامل انوا  دابلیت  و دابلیت

و اخالدای  تعامال كااری   نیروها، دابلیت فرهنای با سه زیردابلیات   ی هوشمندانه نیروها و افزایش روحیه

آموزش دابلیت اطالعاتی با سه زیردابلیت  و گذاری اطالعا  اشتراکو  گرایی كاركنان تعهد، بی  كاركنان

 .اطالعا  مستمر و تنظیم سناریوو  كسب اطالعا  بروز، ها اختالل در شبکه

 و كنترل یفرمانده ی سامانه یت،كنترل، دابل ی،فرمانده: یدیکل یها واژه

                                                      
 (نویسنده مسئول)یستار یددانشااه علوم و فنون شه ،(مدیریت منابم نسانی)یریت دولتیمد یاردانش 0
 ی دزو واحد یدانشااه آزاد اسالمی، دولت یریتكارشناس ارشد مد 1
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  مقدمه -1

های دارای ، انسانهایی كه در آن انبوه اطالعا یکی از مکان .دنیای اطالعا  است ،مروزدنیای ا

فرمانده  ،در یک عملیا  نظامی. اتاق جنگ است ،سازدمغلوب خود می راظرفیت فکری مندود 

 های، فرمریزیهای برنامهكالک  ،های عملیاتینقشه  .رو است هانذجار اطالعا  روب ی با پدیده

فراوانی كه هر لنظه از  های گزارش. ه از گسترش و تنرک دشم رسید های ، گزارشبندی زمان

-ای او را آرام نمیلنظه  رسند،به او می( ها از طریق وسایل مخابراتی یا انسان)های مختلف راه

 ؛دارندمندی متذاوتی  ارزش ی جهرداطالعا  رسیده  ، از طرف دیار .(0934علوی، )گذارند

، بشنود در زمان واحد ای  اطالعا  ناهماون را  ، فرمانده باید در اتاق وضعیت خود بنابرای 

ربط خود  ، به فرماندهان  ی، در  ه  خود تجزیه و تنلیل و مجسم كندتصذیه كند  ،ببیند

 گیری و هدایت، به فرماندهان هم رده یا باال دست خود گزارش و در نهایت تصمیمم بدهدتجسّ

، نو  و كیذیت نظامی و ارتباطی هر لنظه بر تعداد های فناوریآور با پیشرفت سرسام .كند

های سنتی مانند شود و اینجاست كه دیار سیستماطالعا  حیاتی اتاق وضعیت افزوده می

  و پیچیدگی گوی ای  تنوّ جواب …ناددیق شذاهی و های ، كالک و نقشه و گزارشجعبه شنی

اطالعا  را با ددت و  جود یک سیستم مکانیزه كه خاصیت پردازش انبوهنیست و ضرور  و

دچار اشتباه ناردد و دابلیت نمایش اطالعا   ،اثر تکرار و خستای برسرعت زیاد داشته باشد و 

ها به  گونه سامانه سازی ای  برای پیاده .شود، در كنار فرمانده احساس میرا نیز داشته باشد

 (.0931عبدی، )وجود دارد یمنسوسنیاز  سازی آن پیادههای  شناخت ددیق دابلیت

 مسئلهبیان 

ایجاد طبیعی  غیر ناگهانی و غیرعادی است كه در نتیجه بروز حوادث طبیعی یا وضعیتی ،بنران

 متولی های ، مدیران و سازماندر كشوراحتمال ودو  حوادث نرخ باالی  با توجه به. شود می

را اتخا   مورد نیازتدابیر و برخوردار بوده آن رویارویی با  برایالزم  گیآماداز  بایدبنران 

رویارویی  ی ، عرصهاخیر های بنران صننه (.1440، 0كرانودیس،واكالیس، ساریمویس)نمایند

دیدگان، تجهیزا  و  كه اطالعا  ددیقی از وضعیت نیروها و آسیب هستند نوینیهای  فناوری

مودم اطالعا  را ممک   تبادل سریم و به ،نمایند میا ارائه عملیا  ر ی منطقه اوضا  جو و زمی ِ

امکان هدایت و كنترل نیروها و تجهیزا  را در داخل و خارج صننه بنران فراهم  ساخته و

 (.1401ر، اسناج)نمایند می 

                                                      
1
- Vakalis, Sarimveis, Kiranoudis 
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وارد های نبرد  در صننههای مشترک و تركیبی  عملیا  صور  هنیروهای مسلح بدر گذشته، 

استذاده های مخابراتی خاص خود  فناوری و سیستماز هر واحد عملیاتی  اغلبدند و ش می

 -های اطالعا  هماهنای و سازگاری سیستمناهناام عملیا  مشترک،  به ،بدی  ترتیب ؛نمود می

، امر 0در تعامال  بی  نیروها، ابهام و آلودگی اطالعاتی راهبردی مخابراتی، ضعف ادغام اطالعا 

د و سرنوشت نبردها را نمو عملیاتی را با مشکال  جدی مواجه می ی رل صننهفرماندهی و كنت

ها،  بعد مدیریت نظامی و فناوری سیستم دودر تدریج،   به ،ای  راستا در. ساخت متزلزل می

تری   و در پیشرفته 9فرماندهی، كنترل، ارتباط و اطالعا   سامانه ،1فرماندهی و كنترل  ی سامانه

ها در  ای  سامانه  گرایی تنول .ابدا  گردید 0سی فور آی مانه، ساو جدیدتری  نو  خود

گرایی فناوری اطالعا  در زندگی افراد و  تنول مثابۀ های درگیر در شرایط بنران به سازمان

  (0934عساری، و یوسذی) باشد اجتماعی می -نهادهای اداری

و متشکل از  1شرفتهپی فناورانهكه مبتنی بر یک معماری  های فرماندهی و كنترل سامانه

كه  هستندابزاری  همانند، است و اطالعا  عملیاتی رایانهعناصر فرماندهی، كنترل، مخابرا ، 

رتبه تهیه  گیرندگان سیاسی و مدیران عالی گذاران، تصمیم اطالعا  الزم را برای استذادۀ سیاست

ح كالن وا در سطه گیری ها و تصمیم گذاری كرده و زمینه را برای ترسیم خطوط كلی سیاست

 . (0931عبدی، )آورند فراهم می

 بر مجدد مروری تا كند می وادار را ها سازمان اطالعا ، عصر از ناشی بنیادی  تغییرا 

 ها سازمان عالوه به باشند؛ داشته خود فرآیندهای و انسانی منابم ساختار، ها، مأموریت اهداف،

 های سازمان .بردارند گام شدن ای بکهش سمت به باید جدید چالش پر عصر در توفیق برای

 مسلح نیروهای ساختار. یابند سوق مدار شبکه نظامی سازمان سمت به باید ناگزیر هم نظامی

های  سازی سامانه سمت پیاده ای  مهم با حركت به و گیرد درار جدی اصالح و بازبینی مورد باید

از . ر خواهد شدای  مهم میسّ های مورد نیاز برای فرماندهی و كنترل و شناسایی دابلیت

كه باید  استر تعیی  سرنوشت واحد سازمانی تری  اددام یک فرمانده دمهم ،تصمیم كه آنجایی

گیری شود تا به ایجاد تمركز در منور  داطم اتخا ، اجرا و پی وسریم، درست و مطمئ  ، مودم به
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- Information Contamination 
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- Command Control 

3
- Command Control Communication Intelligence 
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- Command Control Communication Computer Intelligence 

5
- Advanced Technology Architecture 
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اتخا  هناام  به انندهفرماشود، بر ای  اساس، منجر هرم سازمان ( مراتب سلسله)عمودی 

كه در شناسایی و كشف مسائل، برآورد و  هستندنیازمند مشاوران ددیق و مطمئنی  ،تصمیم

 كه نقشِدر ای  مرحله است ها به وی مشاوره دهند و حلو استخراج راه ها آن تنلیل

شده  ارشیریزی شده و سذمشاوری برنامه عنوان هب های فرماندهی و كنترل با دابلیت باال سامانه

  (.0931اصالنی، )  گرددنمایان می

های نظامی كشور،  فرماندهی و كنترل در سازمان ی سازی سامانه پیاده با توجه به روند كندِ

های مورد نیاز برای  دنبال پاسخ ای  پرسش اصلی است كه مهمتری  دابلیت ای  تنقیق به

های  شناسایی دابلیت سلح كدامند؟های مهای فرماندهی و كنترل در نیرو سازی سامانه پیاده

برداری صنیح و مناسب از  ها، بهره مند شدن ادداما  و كاهش هزینه گذته، باعث هدف پیش

 در جهت تامی  نیازهای عملیاتی،... موضوعا  مهمی چون نیروی انسانی، اطالعا ، تجهیزا  و

و دیدگاه مشترک میان  ایجاد وحد  رویه ،منظور مقابله با تهدیدا  ها به استذاده از فرصت

مد  و بلندمد   مد ، میان ریزی كوتاه ها و ساماندهی در امر برنامه سازمانهای مختلف در  رده

 .و كنترل خواهد شد هدایتتوانمندساز  ی در حوزه

 مبانی نظریمروری بر  -2

 نبردهایها را بر اساس ریزان راهبردهای نظامی، طرحبرنامه ،ویکمدر درن بیست امروزه

نمایند و هدف اصلی در یک جنگ را حمله به یک ریزی میپی( جناال) اطالعاتی و الکترونیکی

كه دانند ی میاعصاب ی حمله به شبکهدانند، بلکه اولویت را نی نمیناو، هواپیما یا اهداف زمی

 معرف فرماندهی و كنترل ی سامانه (.0934علوی، )ارتباطا  دشم  است–اطالعا   ی شبکه

كنترل  و فرماندهی .است 0هوشمندی اطالعا  و ارتباطا  ها،رایانه كنترل، فرماندهی، كلما 

اطالعا ،  و ارتباطا  ها،رایانه یا اطالعا  فناوریمولذه  و نظامی مدیریت و گیریتصمیم بخش

 (.0934علوی، )هستند سامانه ای  فناوری بخش معرف

رح بوده است و پیدایش آن در ها مطبنث فرماندهی و كنترل از شرو  نخستی  جنگ

توان گذت فرماندهی عبار  است  طور خالصه می هب. گرددمیالدی بر می 14مذهوم نوی  به دهۀ 

گیری و صدور دستورها و كنترل كارهای ستادی برای منقق شدن فرامی  تصمیم فرایند» :از

 C2در گذشته . دآوروجود می هرا ب C2مجمو  ای  دو واژه، اصطالح  «.فرماندهی و هدایت

                                                      
 
- Information &Intelligence  
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عموماً بیانار استذاده از ادداما  امنیتی، ضربا  نظامی، عملیا  روانی، كاهش یا انهدام امکانا  

ولی امروزه ای  واژه مذهوم جدیدی یافته  صور  كامالً سنتی بود هفرماندهی و كنترل دشم  ب

امر برای تمام  به مذهوم فرماندهی و كنترل بر نیروهای تنت C2 ،های مدرندر ارتش .است

، مبتنی بر فناوری (های اطالعاتی ددیق و مؤثر و سریمكمک دریافت گزارش به)امور نظامی 

) باشدمی های فرماندهی و كنترل سامانههای پشتیبانی كننده در اطالعاتی، مخابراتی و رایانه

 (.0931عبدی، 

 وضعیت و مرتبط العا اط به دستیابی امکان ای  سامانه، كه مهمتری  دابلیت ییآنجا از

 اطالعاتی برتری عامل ای  سامانه یک كه داشت ا عان باید لذا ،خودی است یا دشم  نیروهای

تواند اهداف عملیاتی  كه در نهایت می (0910 ،اثنی عشری)شود منسوب می گیری تصمیم در

هینه به دسترسی ب، جغرافیایی و عملیاتی بسیار نامندود گستره : یل را در نبرد پوشش دهد

گیری نیروها  زنی و غافل دابلیت كمی ، نظر هزینه و زماننظامی دشم  از  راهبردیاطالعا  

-های تاكتیکی دشم  جهت تصمیمهناام فعالیت ردیابی به شناسایی و، علت برتری اطالعاتی هب

 هبری ورا، های مختلف نیروهااطالعاتی بی  دسمت -فضای یکپارچۀ ارتباطی، گیری به مقابله

توانایی كنترل و حمله از راه دور ، ح منابمگیرندگان در سط میمصفرماندهان و ت آسانِمدیریت 

یابی به عوامل سرعت، ددت،  دستو  های وادعی به مناطق مختلف منطقۀ عملیاتی در زمان

ریزی  و برنامه (0934یوسذی، )كیذیت انجام انوا  عملیا  نظامی با كمتری  توان انسانی

؛ 0930نادری، )و كنترل  هدایتتوانمندساز  ی مد  در حوزه مد  و بلند میانمد ،  كوتاه

 (0913علیابادی،

مناسبی  ی چرخه هاارتباطی و رایانه با در اختیار گرفت  امکانا  و كنترل فرماندهی سیستم

سیستم شامل  ای . (0910پناهی، )نماید میفراهم  مدیرانجهت تهیه اطالعا  و ارائه آن به 

را از ( های خام داده )دریافت اطالعا  اولیه  مسئولیت كه استكننده اطالعا   دریافت دیتعدا

سری اطالعا  های خام در دالب یک داده ای . (0331كوربان و اسژینس )منیط بر عهده دارند

ای   شوند و سپس بر مبنایو با اطالعا  دبلی موجود تطبیق داده می دار خالصهمعنی

ای  طرح عملیاتی به . گیرد می شکل یک طرح عملیاتی و شودگرفته می هایی متصمی ،اطالعا 

عملیاتی تنت امر ارسال  شود و جهت اددام به نیروهایمی تبدیل عملیاتی های دستورالعمل

تغییرا  باعث بروز  یافته و خود ای  تغییر طی، شراشودكه انجام می اثر ادداماتی بر. گردد می

های كننده و دوباره دریافت گردندمی ایتازه هایداده پیدایش در نتیجه جدید و هایوضعیت
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 طور طبیعی هصور  و بتغییرا  را ثبت و گزارش نمایند و بدی  ای  كه شوند، موظف میداده

آن توسط خطوط ارتباطی به همدیار متصل شده و كار  یبسته كه اجزا ی یک چرخه

 (.0931عبدی، ) شودمی ، تشکیلعهده دارند هب رسانی به مجموعه عملیاتی را اطال 

 شناسی فرماندهی و کنترل  مفهوم

های طراح عملیا  نظامی در  سازی سامانه های فرماندهی و كنترل در طراحی و پیاده سامانه

ای را در نظر بایرید كه عملیا  نظامی را در مناطق  طور مثال سامانه به. شرایط خاص است

، هدایت (پارتیزان)خرابکارمتعارف نظامی دشم  مانند نیروهای یروهای غیرنمقابل  شهری و در

های فرماندهی و كنترل باید بتوانند برای  در وادم سامانه (.1401سونگ،)كند و كنترل می

كنند نیز كارایی داشته  های نظامی پیروی نمی های نامنظم كه از اصول و روش جنگ

های حساس به فریب،  مبازی و الاوریت ی ر باید از نظریهظوبرای ای  من .(1400كاپوتو، )باشند

ه نكه ساما طوری. كمک گرفت تا بتوان در لنظه، تخمینی نزدیک به وادعیت از دشم  ارائه كرد

گویی عملیا  مورد انتظار دشم  را شناسایی كند و از  روزرسانی پیش توانایی شناسایی و به

تجربیا  و . دست آمده را شناسایی كند ز اطالعا  بههای احتمالی ا طرف دیار دادر باشد فریب

بشر با  های ی تصمیم دهد كه از آن برای مقایسه توسعه را تشکیل می فرایندهای وادعی،  ارزیابی

 .(1400والکرا، )توان بهره برد بازی جنگ می

م نااو ی پیش ی نبرد یا آنالیزكننده طقهاوی منی پیش توان هشدار دهنده نه را میای  ساما

نند عملیا  دشم  را كند تا بتوا و فرماندهان كمک می به ای  مذهوم كه به كاركنان. نهاد

ی فعالیت یاان دشم ،  و بر اساس تاریخچه بینی كنند؛ مشخصا  كاملی از آن ارائه دهند پیش

ه نه باید بتواند با گرفت  متغیرهای ورودی كاسام. كارایی او را برای حال و آینده تخمی  بزنند

ها، عوارض زمی ، اطالعا  دشم  و عملیا  و دوانی  درگیری است، طرحی بهینه  شامل دارایی

با توجه  بایدبه ای  منظور . ، مناطق و منابعی كه باید تصرف شوند ارائه دهدو كامل از عملیا 

ی بندی شده از عملیا  را تهیه نماید و نتایج احتمال ای زمان های زمانی، برنامه به مندودیت

های احتمالی  سامانه حتی باید بتواند واكنش. را نیز نشان دهد ح داده شده و عملیا  مربوططر

و تعاملی مناسب از نیروهای دوست را برای  بینی كند پیش دشم  در دبال طرح عملیاتی را

 .(1400پریسکوآ، )های احتمالی دشم  در نظر بایرد مقابله با واكنش

بدی  مذهوم كه . های كنونی، ددر  بینش دوی ندارند انهدومی  مسئله ای  است كه سام

شوند، عملیا  را  صور  معکوس از روی عملیا  سطح باال كه توسط انسان تعریف می اغلب به
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حتی در –انسان، ددر  خالدیت در تولید راهبرد نبرد  ها برخالف سامانه. كنند ریزی می رحط

هایی را دارند كه  توانایی ایجاد جزئیا  كامل طرح صرفاً ها آن .را هم ندارند -سطوح خیلی جزئی

 .های اولیه آن توسط انسان شکل گرفته باشد ایده

ی نبرد، بر اساس نیرنگ و مخذی كاری  سومی  نکته آن است كه بیشتر عملیا  صننه

طور مداوم و مشخ ، ناران حركا  فریب و یا  فرماندهان انسانی همیشه به. گیرد صور  می

ی فرماندهی و كنترل آینده باید دادر باشد با در  سامانه.  پنهانی دشم  هستندحركا  كامالً

. نظر گرفت  احتمال حركا  فریب و پنهانی دشم ، یک عملیا  مناسب را طراحی نماید

 (0939مرادی،)

و حجیم  فشردگی، های فرماندهی و كنترل تری  عوامل در سامانه تری  و اصلییکی از مهم

ی حركا  بین سازی و سازماندهی حركا  نیروهای دوست و حتی پیش میمتص فرایندبودن 

 فرایندها، رسوخ عدم دطعیت در كل  ، ارتباط بی  یاانها پویایی تصمیم. دشم  است

های رسمی و غیر  ت شبکهها، اطمینان و ترس از صنّ سازی، بروز خطاها، سردرگمی تصمیم

 (.1441كاری ، )اند  بررسیرسمی فرماندهی، از جمله موضوعا  مهم و دابل 

 تحقیقات پیشین ؛ مرورهای فرماندهی و کنترل های سامانه در قابلیت استنتاج -3

تواند با مرتبط  ای  هدف می. باید سرعت عمل داشته باشدآینده فرماندهی و كنترل مشترک در 

ظامی، از نمودن فرماندهان به یکدیار و اتصال تمام سطوح كاربردی و سلسله مراتب سازمان ن

مرتبط نمودن فرماندهان به  (.1401سونگ،)بندی شده، تنقق یابد  طریق یک زیرساخت شبکه

 سازمانها را در كل  گیری و سرعت و كیذیت تصمیم تصمیم فرایندیکدیار، سرعت و كیذیت 

ی  گیری در نتیجه بهبودی و افزایش سرعت و كیذیت تصمیم. نظامی، بهبود خواهد بخشید

گیری حاصل  تصمیم فرایندبا دیاران در زمان نده در همکاری توانایی فرما

  .(1400كاپوتو،)شود می

با كاهش میزان عدم دطعیت و افزایش میزان درک منیط عملیاتی، موجب بهبود  همکاری

یابی به بانک اطالعاتی  فرماندهان از طریق دست زیرا با ای  روش،. شود گیری می تصمیم فرایند

در ای  صور  . كردن شکاف موجود در تصویر عملیاتی خواهند بودمشترک دادر به پر 

های فرماندهی و كنترل خود را سازگار نمایند تا به بهتری  ننو  توانند دارایی فرماندهان می

ها نیز  ممک ، موفقیت مأموریت تضمی  شود و در عی  حال وحد  فرماندهی و وحد  تالش
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ای برای  شده توانایی بیشتر و تقویت  ،ندهان و ستادهای امر ای  است كه فرما نتیجه. حذظ شود

والکرا، )ها خواهند داشت ن اجرای تصمیمم، مؤثر و توانایی بهتر برای دیدگیری سری تصمیم

 ی  سازی موفق سامانه های مورد نیاز برای پیاده تنقیقا  تجربی زیادی در مورد دابلیت. (1400

 . شود ادامه به بخشی از ای  موارد اشاره میدر . فرماندهی و كنترل انجام نشده است

سازی اتاق وضعیت بنران بومی مبتنی بر  پیاده»خود با عنوان  مقالهدل در  علی ازاده رمضان

پیشنهاد  «سامانه مدیریت بنرانیفرماندهی و كنترل  ی سامانهچارچوب معماری سازمانی 

سازی  ی  سامانه، از طریق یکپارچهدر ا. كه طراحی آن مبتنی بر معماری سازمانی است كند می

، زمینه را ها آن پذیری بی  های مختلف اطالعاتی، ارتباطی و عملیاتی و بردراری تعامل بخش

هناام از سوی فرمانده بنران و سایر عناصر دارای  هگیری، كنترل، هدایت موثر و ب برای تصمیم

ای، شناسایی فضای عملیا ،  سامانهاز نتایج اولیه چنی  . آید نقش در مدیریت بنران فراهم می

ها و وظایف عناصر دارای نقش، فرایندهای سازمانی، سناریوهای مواجهه با بنران، نو   ماموریت

های عملیاتی،  های واگذاری، ارتباطا  بی  عناصر یا گره ها و ماموریت اجرای نقش ی و ننوه

های  شده، تعیی  بخش اصر یادها، منتوای اطالعاتی متبادل بی  عن بندی ماموریت  اولویت

ی  هر یک از افزاری مورد نیاز، نمایش ارتباطا  ب افزاری و سخت مختلف سیستم نرم

گیری فرماندهی از طریق ایجاد تصویر  افزایش سرعت و ددت فرایند تصمیم. استها  زیرسیستم

ا  مقابله ها در طول عملی گذاری اطالعا ، خدما  و توانمندی مشترک، تسهیل در به اشتراک

 (.0911نصیری، ). سایر دستاوردهای سامانه فوق خواهد بود

های ارزیابی  نااشت شاخ  تنلیل كیذی وو تجزیه »نامه خود با عنوان  بادی در پایانآ علی

آنچه كه در  ،معتقد است «های نظامی در سازمانفرماندهی و كنترل  ی سامانه ی توسعه

شود، امروزه با توجه به  عنوان مخابرا  یاد می هی نظامی بها ای نه چندان دور در سازمان گذشته

 عنوان فناوری اطالعا  و ارتباطا  ههای نظامی ب های جدید در عرصه گسترش روزافزون فناوری

همانند دستااه عصبی در بدن انسان  یگردد كه اهمیت ای  بخش در صنعت نظام نامیده می

وح باالی مدیریتی یعنی فرماندهی نیروها از زمانی لذا در سط. بسیار حیاتی و شایان توجه است

های تنلیل شده در سازمان توسط  داده)توان داطم و دوی عمل كرد كه مذیدتری  اطالعا   می

بهتری  شکل ارتباطی در لوای سرعت، ددت و امنیت بی   را به( ای های اطالعاتی رایانه سیستم

خود  ی همه جانبه بم در اختیار را به كنترلگونه تمامی منا و بدی  نمودهجا  هها جاب بخش

فرماندهی  ی سامانه ی توسعه در تنقیق ایشان تالش شده است تا با توجه به روند كندِ .ددرآور
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، به  های نظامی با بررسی دیاسی ای  سامانه در كشورهای پیشرفته و كنترل در سازمان

سامانه پرداخته  ی شنهادی توسعههای پی شناسایی، استخراج و تأیید آماری منورها و شاخ 

راهبردی  ریزی در طرح ها، ادداما  اجرایی در راستای رفم چالش ریزی برنامهتا عالوه بر  شده

مورد استذاده درار فرماندهی و كنترل  ی سامانه ی انداز سازمان در جهت توسعه سند چشم

 (.0913بادی، آ علی)گیرند

سی تاثیر فناوری اطالعا  و ارتباطا  در توسعه ربر» نامه خود با عنوان حامدی فرد در پایان

های در ای  پژوهش به سیستم :دارد چنی  بیان می «فرماندهی و كنترل مدیریت بنران

فرماندهی و كنترل در موارد نظامی و غیر نظامی و نقش و اهمیت فناوری اطالعا  و ارتباطا  

های فرماندهی و كنترل های سیستم لشو نیازمندی و چاپرداخته شده است ها در ای  سیستم

تنقیق به ای  نکته اشاره دارد كه ای  نتیجه  .شده استاز منظر اطالعا  و ارتباطا  بررسی 

شاخ  پیشنهادی  01اند و از  منور سازماندهی شده 1گانه پیشنهادی منقق در  0عوامل 

 00ل شد و تعداد شاخ  نهایی حاص 94مورد آن حذف گردید و در نهایت تعداد  01تعداد 

به ای  نیروی انسانی، ساختار، زیرساخت و دوانی   شامل های جدید شاخ  تركیبی با نام

 .(0939حامدی فرد،) اضافه و جایازی  گردیدند های تک نام جای شاخ  هچارچوب ب

ای  . و تعامل با منیط ارائه نمود گیری تصمیم فرایندرا در دو بعد یی ها  دابلیت 0میلذر 

 فرایندخود . های اطالعاتی و ارتباطی است گیری نیازمند استذاده از سیستم تصمیم دفراین

در ها و  وجوی اطالعا ، توسعه گزینه ، تشخی ، جستمسئلهگیری نیز شامل تعریف  تصمیم

 (0934نادری،)انتخاب یک راهکار است نهایت

یی ارائه ها  دابلیت، فرماندهی و كنترل ی سامانهبرای نشان دادن نقش زمان در یک  1الوس 

 گیری تصمیم فرایند ییها  دابلیتای   .ها را فراهم آورده است داده كه زمینه توسعه ای  سیستم

 بایدفرماندهی و كنترل  ی سامانه دهند كه نشان می ها  دابلیتای  . دهد مینظامی را نشان 

مطلوب مقایسه وضعیت كنونی را با وضعیت ، اطالعا  را پردازش كند، منیط را حس كند

كند و صور  تکراری عمل می به فرایندی  ا .كند گیری تصمیم( رفتار)در مورد یک عمل و  كند

به ای  صور  است كه سیستم بعد از تولید رفتار به حس كردن یا مانیتور كردن منیط ادامه 

مراتبی  سلهطبیعت سل. سازد، دریابد های آتی را ملزم می گیری تصمیمتا تغییراتی را كه  دهد می

                                                      
1
 -Maillefert 

2
 -Lawson 
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فراد چرا كه الزم است ا ؛مورد توجه درار گیرد بایدنیز  الاوشده جهت ارائه   ی ارائهها  دابلیت

یک وضعیت مطلوب  توانند میشان را هدایت كنند یا حتی  دستی باالدستی اعمال افراد پایی 

 ،شودمنض اینکه وضعیت مطلوب مشخ   به .تر تعیی  كنند های پایی  را برای رده( هدف)

یابی به هدف استذاده  فرماندهی و كنترل مربوط به خود برای دست فراینددستی، از  افراد پایی 

ی فرماندهی و كنترل با یک ها سیستمدر ای  چارچوب به نقش زمان و تأثیر آن بر . كنند می

 (0934ابادی،  علی)رویکرد ریاضی پرداخته شده است

منرک،  ؛كنترل نقش دارند های فرماندهی و گیری تصمیمدر  دابلیت اساسیچهار  0وهل

نیز شامل توابم مشخصی هستند و انوا  مشخصی  ها مولذه هر یک از ای  .فرضیه، گزینه و پاسخ

های   فرایند تعریف دابلیت)تخمی  یها  دابلیت 1ریوس .دهند اطالعا  را مورد پردازش درار می از

م فرمانده را بر اساس تخمی  بیان خروجی عزم یا تصمی)، دصد(ی خودی و دشم ها نیرو

و  (دهد مانور و پشتیبانی را در مکان و زمان درست با هم انطباق می)ریزی ، برنامه(كند می

استقرار  فرایندهای  عنوان گام بهرا ( شود مربوط می ها الاواز سایر به بلوک عمل  مستقیم)اجرا

 .(0934نادری، )كند سامانه عنوان می

ی ها سامانهدنبال یافت  و توسعه  كه به تجربیالف سایر تنقیقا  خدر ای  تنقیق، بر

ی مورد نیاز برای ای  ها  دابلیتدنبال شناسایی  به ،فرماندهی و كنترل در نیروهای مسلح بودند

منور نسبت  خالف سایر تنقیقا  كه بیشتر رویکردی تهدیداست و برتوسعه در نیروهای مسلح 

منور است كه ای   دنبال رویکرد دابلیت بهارند، ناارندگان به توسعه فرماندهی و كنترل د

ها و جلسا  فرماندهی و كنترل در  ای و شركت در كنذرانس از مطالعا  كتابخانه ها  دابلیت

  .دست آمده است نیروهای مسلح به

تخراج اس خبرگان استذاده از نظرهایو ای  با استذاده مطالعا  كتابخانه 0جدول پیشنهادی  های دابلیت

 .شده است

                                                      
1
-Whol  

2
-Riose  
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 نظریه پردازان مل بر اساس نظرهایاستخراج عوا :1جدول

 ها  قابلیت

 نمحققا
 ی کنترلیها  قابلیت ی فرماندهیها  قابلیت سال

 ابادی علی
 ،عوامل مدیریتی، عوامل فردی، عوامل فرهنای ،عوامل انسانی 0913

 اطالعا 
 زیرساخت ،ساختار ،مالی

 شناسایی ،ساختار ،نظار  عوامل مشاركتی ،عوامل آموزشی،عوامل فرهنای، یعوامل انسان 0931 حامدی فرد

 مالی زیرساخت ،نظار  اطالعا ، روان ،ها ارزش ،آموزش ،فرهنگ 0911 دل آزاده

 ،عوامل مدیریتی ،عوامل فردی ،عوامل آموزشی ،عوامل فرهنای 0934 یوسذی

 انسانی، ارزش

 زیرساخت ،نظار ، مالی

 ،و تجهیزا  ها سامانه ها ارزش ،عوامل فردی، مشاركت، هدایت 0934 ریوس

 زیرساخت

 مالی ،ساختار ،نظار  اطالعا  ،مدیریتی ،آموزش ،مشاركت ،هدایت 0934 وهل

 زیرساخت ،ساختار ،بودجه اطالعا  ،هدایت ،مشاركت 1404 میلذر 

 زیرساخت ،مالی ،ها سامانه ، انسانیاطالعا  ،هدایت ،مدیریتی 1400 الوس 

 ،نظار ، زیرساخت آموزشی ،روانی ،فرهنای ،انسانی 1400 ادبیا  تنقیق

 مالی،ساختار

 ،ساختار ،نظار  ،زیرساخت اطالعا  ،آموزشی ،روانی ،فرهنای، انسانی 0930 خبرگان

 مالی

 

 . شدند بندی زیر تلخی  و طبقهصور  جدول  هعوامل نهایی بجدول فوق  بر اساس
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 و منابع مربوطه عوامل اصلی تحقیق: 2جدول 

 منابع عوامل ردیف

 (0934)یوسذی، خبرگان، ادبیا  تنقیق ،(1400)الوس  ،(0931)حامدی فرد ،(0913)ابادی علی انسانی  .0

 فرهنای  .1
 -ادبیا  تنقیق ،(0934)یوسذی ،(0911)آزاده دل  ،(0931)حامدی فرد ،(0913)ابادی علی

 خبرگان

 خبرگان ،(1400)الوس  ،(0934)وهل ، (1404)میلذر  ،(0911)آزاده دل  ،(0913)ابادی علی اطالعا   .9

 خبرگان -ادبیا  تنقیق ،(0934)وهل  ،(0934)یوسذی، (1400)الوس ،(0913)ابادی علی مالی  .0

 خبرگان ،ادبیا  تنقیق ،(0934)وهل  ،(1400)الوس  ،(0931)فردحامدی ،(0913)ابادی علی ساختار  .1

 زیرساخت  .0
ریوس  ،(0934)یوسذی ،(1400)الوس  ،(1404)میلذر  ،(0911)ل آزاده د ،(0913)ابادی علی

 خبرگان ،ادبیا  تنقیق ،(0934)

فرماندهی و  ی مدیران و فرماندهان برای استقرار سامانه ها پیشنهادی  بر اساس موارد پیشی ، دابلیت

 . ارائه شده است 0در دالب نمودار  كنترل

 
 های فرماندهی و کنترل سازی سامانه پیشنهادی برای پیاده های فرماندهی و کنترل  قابلیت: 1نمودار

 

 



 001/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

ای  متغیرها بر اساس مصادیق فتاری . استشرح زیر  به تعاریف عملیاتی متغیرهای تنقیق

   .اند تعریف شده

گردد كه با ابعاد روانی و فیزیکی  می از نظر عملیاتی عواملی را شاملای  متغیر  :عوامل انسانی

باشد و در ای  تنقیق شامل روحیه، استعداد، تبلیغا ، تعهد، تخص ،  می انسانی درگیر

 .است ...ارشد، شیوه و نو  مدیریت و  تنصیال ، حمایت مدیران ارشد، آگاهی مدیران

یک فرهنگ عبار  است از اندیشۀ مشترک اعضای از نظر عملیاتی ای  متغیر  :عوامل فرهنگی

های مشترک، عقاید،  ارزشكه شامل  كند ایز میرا از سازمان دیار متم ها آن كهسازمان 

طور  معیارهای مناسب برای رفتار، زبان مخصوص، رمزها و سایر الاوی فکری و رفتاری و به

 .است خالصه، الاویی از مقاصد مشترک افراد

گردد كه منجر به دریافت،  می از نظر عملیاتی عواملی را شاملای  متغیر  :عوامل اطالعاتی

های آتی  بینی فعالیت مانند سناریوپردازی و پیش. شود می کثیر اطالعا  مختلفپردازش و ت

شناسی  مخاطب ،های اطالعاتی مقابل دشم ، كسب اطالعا  مستمر و آگاهی از نو  فعالیت

های ماهواره ای،  آموزش چاونای اختالل در شبکه ،سازها كارگیری شبیه نیروهای مقابل، به

 ... و ناوبری

گردد كه منجر به دریافت بودجه و  می از نظر عملیاتی عواملی را شاملای  متغیر  :عوامل مالی

تخصی  منابم مالی الزم، واگذاری به مودم اعتبارا ، توجه  مانند ؛شود می یا صرف هزینه

ی ها تدوی  راهبردها و سیاست ،گذاری متوازن های سازمان، سرمایه عادالنه به تمام بخش

  ...مالی و مشخ  

از نظر عملیاتی ساختار شامل مدیریت تغییر رفتارها، معماری و ای  متغیر  :مل ساختاریعوا

 .است... ی ارتباطا  سازمانی و  زیرساخت اطالعاتی سازمان، ننوه

پیش از  گردد كه می از نظر عملیاتی عواملی را شاملای  متغیر  :عوامل زیرساختی

سازی انوا   آماده ،هدایت تجهیزا  نیروهای خودیمانند  ؛گیرند سازی مورد توجه درار می پیاده

ها و تجهیزا ، واپایش ددیق و هوشمند میدان  های دیجیتالی، آماده ناهداشت  بخش كنندهرمز

 ...های هوشمند و  و نصب سامانه طراحی ،نبرد

  :دندصور  زیر تدوی  ش اصلی بههای  بر اساس الاوی مذهومی تنقیق، فرضیه
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های فرماندهی و  سازی سامانه های مورد نیاز برای پیاده از دابلیتمل كنترل و عا عامل فرماندهی

 .دنشو كنترل در نیروهای مسلح منسوب می

، عامل انسانی و عامل عامل فرهنای :فرعی نیز در دالب زیر ارائه شدندهای  همچنی  فرضیه

امل ساختاری از و عامل مالی، عامل زیرساختی و عهای اصلی فرماندهی از مولذهاطالعاتی 

در نیروهای مسلح های فرماندهی و كنترل  سازی سامانه های اصلی كنترلی برای پیاده مولذه

 .دنشو منسوب می

 پژوهش  روش -4

و از نظر هدف به دو  ازیمورد ن یها داده گردآوری یاساس چاونا برتوان   یمرا  یعلم قا یتنق

و از  یحاضر از نظر نو  داده، كم قیتنق .كرد میتقس یشیآزما قیو تنق یذیتوص قیدسته تنق

اجرا شده صور  مقطعی  ههمچنی  از نظر زمان اجرا ب ؛یشیماپی -یدانیم یقیروش تنق رنظ

كارشناسان بخش  0دهی و كنترل در نفرما ی آماری شامل متخصصان سامانه ی جامعه. است

فرماندهی و كنترل  ی فرماندهی و كنترل ستاد نیروی زمینی ارتش، كارشناسان حوزه ی حوزه

فرماندهی و كنترل مركز آموزش مخابرا   ی ، كارشناسان حوزه( )دانشااه افسری امام علی 

باشند كه در آن با  میهای عملیاتی نزاجا فرماندهی و كنترل یاان ی نزاجا و كارشناسان حوزه

نذر  914 از میان (سطوح راهبردی، تاكتیکی و عملیاتی)ای استذاده از روش تصادفی طبقه

های پژوهش از  برای تجزیه و تنلیل داده .نذر انتخاب شدند 011 متخص  موضوعی، تعداد

آوری اطالعا  از  جمم برایهمچنی ، . استذاده شده است تاییدی تنلیل عاملیآزمون تی و 

ها،  كتاب ای شامل بررسی اسناد مدارک، مطالعا  میدانی مانند مصاحبه و مطالعا  كتابخانه

آزمایشی،   ی برای بررسی ضریب آلذای كرونباخ در مرحله. بهره گرفته شد ها گزارشو  مقاال 

ای منقق  نامه طور تصادفی انتخاب گردید، سپس پرسش آماری به  ی نذر از اعضای جامعه 94

ار در اختیار آنان در منقق، خبرگان و كارشناسان ف  تنظیم شده است نظرهای ساخت كه با 

شرح جدول زیر  به هانامه، ضریب آلذای كرونباخ برای متغیرآوری پرسش گرفت و پس از جمم

 .مناسبه گردید
 ضرایب آلفای کرونباخ :3جدول

 نتیجه ضرایب آلذای كرونباخ یرهاغمت

 .پایایی مورد تأیید است 899. دابلیت فرماندهی

 .پایایی مورد تأیید است 814. دابلیت كنترل



 003/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 ها یافته -5

 ناختی ش های جمعیت یافته

میانای  خدمت و  مرد بودندموضو  شوندگان  پرسش تمامی ،بر اساس تجزیه و تنلیل توصیذی

سال  11نوا  خدمتی بیش از شوندگان س درصد پرسش 14باشد و بیش از  سال می 19 ها آن

های تركیبی اعم از آموزشی،  شوندگان دارای شغل درصد از پرسش 01بیش از . ندداشت

بیش از . ندبودو در تمامی سطوح سازمانی خدمت نموده  بودندی و ستادی تنقیقاتی، فرمانده

ها با  درصد از آن 34بیش از ، كارشناسیتنصیال  دارای شوندگان  درصد از پرسش 04

شنایی كلی با دارای آدرصد مابقی  04و  ندی فرماندهی و كنترل آشنایی كامل داشتها سامانه

  .بودند ها سامانهای  

  استنباطیهای  یافته

 ها گیری برای تمامی مولفه آزمون کفایت نمونه

گیری  از آزمون كذایت نمونهباید  ، نخستیاز آزمون تنلیل عاملی تایید دلیل استذاده به

چک بودن همبستای جزیی بی   گیری به بررسی كو كذایت نمونه  آزمون. اطمینان حاصل نمود

و ضریب /. 0بیشتر از  KMOید ضریب شاخ  حصول ای  نتایج با برای. پردازد ها می متغیر

 .باشند./. 1بارتلت كمتر از  Sigشاخ  
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 بارتلت یزرآزمون کا: 4جدول

 

 711. گیری كذایت نمونه گیری آمار اندازه 801. گیری كذایت نمونه گیری آمار اندازه

 عامل مالی

 399.413 خی دو

 عامل انسانی

 300.247 خی دو

df 37 df 61 

Sig. .000 Sig. .000 

 709. گیری كذایت نمونه گیری آمار اندازه 779 . گیری كذایت نمونه گیری آمار اندازه

عامل 

 زیرساختی

 380.413 خی دو

 عامل فرهنگی

 333.092 خی دو

df 30 df 61 

Sig. .000 Sig. .000 

 665. گیری نمونه كذایت گیری آمار اندازه 890 . گیری كذایت نمونه گیری آمار اندازه

 عامل ساختاری

 304.403 خی دو

 اطالعاتی عامل

 300.706 خی دو

df 33 df 55 

Sig. .000 Sig. .000 

 

ها از شش دهم باالتر بوده و  دست آمده برای تمامی مولذه كه مقادیر آزمون به از آنجایی

های مورد نظر برای  دهنیز از پنج صدم كمتر است، بنابرای  دا ها آن داری همه ضریب معنی

 .تنلیل عاملی مناسب هستند

 های تحقیق فرضیهآزمون 

های اصلی فرماندهی و عامل مالی، عامل عامل فرهنای، عامل انسانی و عامل اطالعاتی از مولذه

های فرماندهی  سازی سامانه های اصلی كنترلی برای پیاده زیرساختی و عامل ساختاری از مولذه

 .دنشو ی مسلح منسوب میو كنترل در نیروها

 

 



 010/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 های پژوهش آزمون فرضیه:  5جدول 

اختالف سطح 

اختالف  داری معنی

انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

داری معنا

 (دودامنه)

درجه 

 آزادی
 ابعاد F داریمعنا تی

حد 

 باال

حد 

 پایین

عامل  01.310 4.444 01.411 091 4.444 4.41 1.011 9.11 0.1

 انسانی

عامل  30.191 4.444 -01.499 091 4.444 9.3 0.019 9.01 0.41

 فرهنای

عامل  11.091 4.444 -01.11 091 4.444 9.111 0.010 9.001 0.094

 اطالعاتی

 مالیعامل  00.111 4.444 -01.030 091 4.444 9.100 0.0 9.010 0.401

عامل  19.101 4.444 -00.110 091 4.444 9.104 0.001 9.013 0

 زیرساختی

عامل  19.101 4.444 -00.110 091 4.444 9.110 4.910 9.110 9.341

 ساختاری

است و  4.44باشد و برابر  می 4.41تر  از كوچک واریانس برای همه عوامل pكه  ییاز آنجا

بر . كنیم می واریانس دو ردیف جدول برابر هستند، از ردیف اول هر مولذه برای تذسیر استذاده

های اصلی  از مولذهعبارتی دیار، تمامی عوامل  شوند؛ به تایید می ها یهای  اساس تمامی فرض

 .شوند های فرماندهی و كنترل در نیروهای مسلح منسوب می سازی سامانه كنترلی برای پیاده

 ها آنالیز شاخص قابلیت

 ی انسانیها  قابلیتآنالیز شاخص 

با توصیف  0شماره در جدول  كه استرده شاخصی  7 ای  منور شاملبر اساس ادبیا  تنقیق، 

 .  كر كدهای مربوطه ارائه شده است مشخصه و
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 قابلیت انسانی ها و شاخص ها محور جدول:  6جدول 

 کد منبع شاخص محور

ت
لی

قاب
  

ی
سان

ی ان
ها

 

كاهش اثرا  منذی ادداما  روانی نیروهای مقابل بر افکار خودی در 

 نزاجاهای فرماندهی و كنترل در  سازی سامانه پیاده
اسذندیاری، )

0939) 
A1=0 

های  سازی سامانه باالبردن روحیه با توجه ویژه به امنیت شغلی در پیاده

 فرماندهی و كنترل در نزاجا
حامدی )

 (0931فرد،
A2=2 

كارگیری افراد بومی ساك  در منل آفند و پدافند برای شناسایی  به

های فرماندهی  مانهسازی سا روز منیط تا چه میزان در پیاده ددیق و به

 و كنترل در نزاجا

 (0934یوسذی،)

A3=3 

هدایت آگاهانه و هوشمندانه نیروهای خودی و چاونای فرماندهی بر 

برداری از تجهیزا  اطالعاتی تا چه میزان در  های ائتالفی در بهره یاان

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده

 (1400والکرا، )

A4=0 

و منابم پشتیبانی نیروهای خودی تا چه میزان در  ها سامانههدایت 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده

 (0913علیابادی،)
A5=5 

باالبردن روحیه با توجه ویژه به مسائل روحی، روانی و آسایش نیروهای 

دهی و كنترل در های فرمان سازی سامانه خودی تا چه میزان در پیاده

 نزاجا موثرند؟

پریسکوآ، )

1400) A6=6 

ارتقای روحیه كاركنان با توجه ویژه به تعامل كامل با فرمانده برای 

های فرماندهی و  سازی سامانه انجام حذاظت روانی تا چه میزان در پیاده

 كنترل در نزاجا موثرند؟

 0939مرادی،)

A7=7 

  ای چرخشی ماتریس مولفه

چرخش دارای بار  1های پیشنهادی بعد از  شاخ  ها و منور هر كدام از زیر ولبر اساس جد

دسته  3در /. 0تر از  متغیرهایی با مقدار مطلق بار عاملی بزرگبنابرای  . شند با مطلق مناسبی می

بنابرای  . گردند حذف می A5 , A3,A2های  عاملو  شدندشکل زیرساماندهی  شاخ  اصلی به

 . گردند میارائه  1جدول شماره صور   و نهایی تنلیل شده به عامل دیار اصلی 4



 019/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 یعامل انسان یچرخش یها مولفه یسماتر: 7جدول

 

 مولذه

1 2 3 

A1 733. .093 -.061 

A2 .560 .508 -.029 

A3 .060 .576 .120 

A4 .008 663. -.068 

A5 -.182 .318 -.165 

A6 -.052 -.005 984. 

A7 635. -.178 .043 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

در دالب جدول پس از انتخاب عناوی  زیر مولذه برای هر دابلیت جدول نهایی عامل انسانی 

 . شده استارائه  1شماره 

 بندی قابلیت انسانی مولفه: 8جدول

 مؤلذه شاخص محور

اقدامات -1

روانی و 

 حفاظت روانی

  روانی نیروهای مقابل بر افکار خودی در تا چه میزان كاهش اثرا  منذی ادداما

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده

ه 
ولذ
م

ارتقای روحیه كاركنان با توجه ویژه به تعامل كامل با فرمانده برای انجام حذاظت  0

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه روانی تا چه میزان در پیاده

هدایت  -2

هوشمندانه 

 نیروها

های  هدایت آگاهانه و هوشمندانه نیروهای خودی و چاونای فرماندهی بر یاان

سازی  برداری از تجهیزا  اطالعاتی تا چه میزان در پیاده ی در بهرهائتالف

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

ه 
ولذ
م

1 

افزایش  -3

 روحیه نیروها

باالبردن روحیه با توجه ویژه به مسائل روحی، روانی و آسایش نیروهای خودی تا 

ه  و كنترل در نزاجا موثرند؟های فرماندهی  سازی سامانه چه میزان در پیاده
ولذ
م

9 



 0930 زمستان، سال پانزدهم، 04شماره  ی،نظام یریتصلنامه مدف/  010

 ی فرهنگیها  قابلیتشاخص  آنالیز

با توصیف  3كه در جدول شماره  استرده شاخصی  0بر اساس ادبیا  تنقیق، ای  منور شامل 

 . مشخصه و  كر كدهای مربوطه ارائه شده است

 یفرهنگ یها  قابلیتجدول شاخص :  9جدول 

 کد  منبع شاخص محور

ت
لی

قاب
  

ی 
ها

ی
نگ

ره
ف

 

های  سازی سامانه كاهش مقاومت كاركنان تا چه میزان در پیاده

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟

 (0934یوسذی،)
B1 

های  سازی سامانه افزایش حمایت مدیران ارشد تا چه میزان در پیاده 

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟

 B2 (1400والکرا، )

های  سازی سامانه چه میزان در پیادهافزایش تعهد كاركنان تا 

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟

 B3 (1400پریسکوآ، )

سازی  گذاری اطالعا  تا چه میزان در پیاده تمایل به اشتراک

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

 B4 (0934یوسذی،)

های  ی سامانهساز سهولت تعامل بی  كاركنان تا چه میزان در پیاده

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟

 B5 (1400والکرا، )

سازی  و ارزشی تا چه میزان در پیاده مسائل اخالدیمد نظر درار دادن 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

 B6 (1400پریسکوآ، )

  

  ای چرخشی ماتریس مولفه

چرخش دارای بار  12های پیشنهادی بعد از  ها و شاخ  ، هر كدام از منور04بر اساس جدول 

 3در /. 0تر از  بر ای  اساس، متغیرهایی با مقدار مطلق بار عاملی بزرگ باشند؛ مطلق مناسبی می

. گردند حذف می B2, B1های  عامل و گردند شکل زیرساماندهی می دسته شاخ  اصلی به

 .شوند شکل جدیدی دسته بندی می بهشاخ  اصلی و نهایی  3عامل دیار در  4بنابرای  

 

 

 



 011/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 ی چرخشی عامل فرهنگیها ماتریس مولفه: 10جدول

 

Component 

1 2 3 

B1 -.228 -.710 .329 

B2 .210 .149 -.788 

B3 -.230 827. .113 

B4 .404 .078 730. 

B5 736. -.345 -.213 

B6 790. .142 .158 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 12 iterations. 

جدول نهایی عامل فرهنای پس از انتخاب عناوی  زیر مولذه برای هر دابلیت در دالب جدول 

 . ارائه شده است 00شماره 

 های فرهنگی  جدول اصلی و نهایی شاخص قابلیت: 11جدول

 مؤلذه کد شاخص محور

تعامل کاری و  -1

 اخالقی بین کارکنان

سازی  سهولت تعامل بی  كاركنان تا چه میزان در پیاده

  های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

B5 

 

ه 
ولذ
م

و ارزشی تا چه میزان در  مسائل اخالدیمد نظر درار دادن  0

 ی و كنترل در نزاجا موثرند؟های فرمانده سازی سامانه پیاده
B6 

 گرایی کارکنان تعهد -2
های  سازی سامانه افزایش تعهد كاركنان تا چه میزان در پیاده

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟
B3 

ه 
ولذ
م

1 

گذاری  اشتراک -3

 اطالعات

سازی  تمایل به اشتراک گذاری اطالعا  تا چه میزان در پیاده

 رل در نزاجا موثرند؟های فرماندهی و كنت سامانه
B4 

ه 
ولذ
م

9
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 ی اطالعاتیها  قابلیتآنالیز شاخص 

با توصیف مشخصه و  كر كدهای  01جدول  ی طبقرده شاخص 3منور مورد نظر شامل 

 .استمربوطه 

 های اطالعاتی  ی قابلیت جدول پیشنهادی و اولیه: 12جدول 

 کد  منبع شاخص محور

ت
لی

قاب
  

ی
عات

ال
اط

ی 
ها

 

 

های آتی دشم  تا چه  بینی فعالیت و پیش سناریو پردازی

های فرماندهی و كنترل در نزاجا  سازی سامانه میزان در پیاده

 موثرند؟

 C1 (1400والکرا، )

بردراری ارتباط انذرادی افراد، تجهیزا  و اشیا با مقر فرماندهی 

های فرماندهی و كنترل در نزاجا  سازی سامانه تا چه میزان در پیاده

 موثرند؟

 C2 (0934علوی،)

های اطالعاتی  كسب اطالعا  مستمر و آگاهی از نو  فعالیت

سازی  تا چه میزان در پیاده ها آن مقابل و تجزیه و تنلیل مداوم

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

پریسکوآ، )

1400) 
C3 

شناسی نیروهای مقابل برای انجام عملیا  روانی موفق  مخاطب

های شناختی برای انجام مانور موفق تا چه میزان  مهار و كسب 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه در پیاده

 C4 (0911حسینی،)

روز از نیروهای مقابل با شناسایی تجهیزا  و  كسب اطالعا  به

سازی  نیروی انسانی نیروهای مقابل تا چه میزان در پیاده

 ی و كنترل در نزاجا موثرند؟های فرمانده سامانه

 C5 (0913علیابادی،)

حذاظت در مقابل ادداما  جنگ الکترونیک نیروهای مقابل تا 

های فرماندهی و كنترل در نزاجا  سازی سامانه چه میزان در پیاده

 موثرند؟

 C6 (1400والکرا، )

سازها برای باال  كارگیری شبیه آموزش نیروهای خودی با به

رتباطی و اطالعاتی با ناهداری اطالعا ، حذظ بردن تأمی  ا

های  سازی سامانه تجهیزا  و نیروهای خودی تا چه میزان در پیاده

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟

 C7 (0934علوی،)



 011/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 ،ای، ناوبری های ماهواره آموزش چاونای اختالل در شبکه

سازی  هنیروهای مقابل تا چه میزان در پیاد... سنجش از دور و 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

پریسکوآ، )

1400) 
C8 

با آموزش نیروی انسانی  ها باالبردن سرعت انجام ماموریت

شناس و  متخص ، با روحیه، با ایمان، جسور، سریم، چابک، ودت

های فرماندهی و كنترل  سازی سامانه منضبط تا چه میزان در پیاده

 د؟در نزاجا موثرن

 C9 (0911حسینی،)

 

  ای چرخشی ماتریس مولفه

 5های پیشنهادی بعد از  شاخ  ها و منور هر كدام از كه شود مشاهده می 09طبق جدول 

متغیرهایی با مقدار مطلق بار عاملی  بنابرای ،شند،  با چرخش دارای بار مطلق مناسبی می

 , C4 ,های  عامل و گردند می دسته شاخ  اصلی به شکل زیرساماندهی 9 در/. 0تر از  بزرگ

C2 C6 C9 , C7, گردند حذف می.  

 اطالعاتیی چرخشی عامل ها ماتریس مولفه: 13جدول

 

Component 

1 2 3  

C1 933. -.147 -.050  

C2 .051 -.211 .010  

C3 933. -.147 -.050  

C4 .170 .146 -.371  

C5 133. 947. -.050  

C6 .152 -.047 .123  

C7 .059 -.447 .392  

C8 .094 .288 769.  

C9 -.217 1.015 .119  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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ذه برای هر دابلیت در دالب جدول جدول نهایی عامل اطالعاتی پس از انتخاب عناوی  زیر مول

 . ارائه شده است 00شماره 

 های اطالعاتی  جدول اصلی و نهایی شاخص قابلیت: 14جدول 

 مؤلفه کد شاخص محور

اطالعات مستمر و  -1

 تنظیم سناریو

های آتی دشم  تا چه  بینی فعالیت سناریوپردازی و پیش

در نزاجا های فرماندهی و كنترل  سازی سامانه میزان در پیاده

 موثرند؟
C1 ذه

مول
0 

های اطالعاتی  كسب اطالعا  مستمر و آگاهی از نو  فعالیت

سازی  تا چه میزان در پیاده ها آن مقابل و تجزیه و تنلیل مداوم

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه
C3 

کسب اطالعات  -2

 بروز

تجهیزا  و روز از نیروهای مقابل با شناسایی  كسب اطالعا  به

سازی  نیروی انسانی نیروهای مقابل تا چه میزان در پیاده

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه
C5 

ه 
ولذ
م

1
 

آموزش اختالل  -3

 ها در شبکه

 ،ای، ناوبری های ماهواره آموزش چاونای اختالل در شبکه

سازی  نیروهای مقابل تا چه میزان در پیاده... سنجش از دور و 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ مانهسا
C8 

ه 
ولذ
م

9
 

 



 013/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 های مالیآنالیز شاخص قابلیت

با توصیف مشخصه و  كر كدهای  01رده شاخصی طبق جدول  1منور مورد نظر شامل 

 .استمربوطه 

 های مالیجدول شاخص قابلیت:  15جدول 

 کد  منبع شاخص محور

ی
مال

ت 
لی

قاب
 

های  سازی سامانه تا چه میزان در پیاده تخصی  منابم مالی الزم

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟
 (1393مرادی،)

D1 

های  سازی سامانه واگذاری به مودم اعتبارا  تا چه میزان در پیاده

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟
 (1387حسینی، )

D2 

سازی  پیادههای سازمان تا چه میزان در  توجه عادالنه به تمام بخش

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه
 (2014والکرا، )

D3 

های فرماندهی و  سازی سامانه گذاری متوازن تا چه میزان در پیاده سرمایه

 كنترل در نزاجا موثرند؟
 (1393مرادی،)

D4 

سازی  ی مشخ  مالی تا چه میزان در پیادهها تدوی  راهبردها و سیاست

 ای فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ه سامانه
 (1387حسینی، )

D5 

 

  چرخشیای  ماتریس مولفه

چرخش دارای بار  5های پیشنهادی بعد از  شاخ  و ها منور هر كدام از، 00بر اساس جدول 

 1 در/. 0تر از  متغیرهایی با مقدار مطلق بار عاملی بزرگ بنابرای شند،  با مطلق مناسبی می

حذف D4, D3 , D2 های عامل و گردند صلی به شکل زیرساماندهی میدسته شاخ  ا

 .گردند می
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 های مالی  چرخشی برای شاخص قابلیتای  ماتریس مولفه: 16جدول 

 

Component 

1 

D1 .890 

D2 .299 

D3 .007 

D4 .111 

D5 .933 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 

كه  ای گونه به شوند، شاخ  اصلی و نهایی سازماندهی می 1عامل دیار در  2بنابرای  

باشند، لذا نام  شکل زیر نیز می گانۀ دبل به پنجهای پیشنهادی  شاخ  جدید تركیبی از شاخ 

 .جدید و متناسبی برای ای  دو شاخ  جدید تعیی  شده است

 های مالیایی شاخص قابلیتجدول اصلی و نه:  17جدول 

 مؤلذه كد شاخص محور

تدوین راهبردها  -1

و تخصیص منابع 

 مالی

های  سازی سامانه تا چه میزان در پیاده تخصی  منابم مالی الزم

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟

D1 

ه 
ولذ
م

ی مشخ  مالی تا چه میزان در ها تدوی  راهبردها و سیاست 0

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ هسازی سامان پیاده

D5 

 

 

 

 

 

 



 090/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 های زیرساختیآنالیز شاخص قابلیت

با توصیف مشخصه و  كر كدهای  01رده شاخصی طبق جدول  01منور مورد نظر شامل 

 .استمربوطه 

 های زیرساختیجدول شاخص قابلیت:  18جدول 

 کد  منبع شاخص محور

ت
لی

قاب
ی

خت
سا

یر
ی ز

ها
 

زا  نیروهای خودی در جنگ الکترونیک علیه نیروهای هدایت تجهی

های فرماندهی و كنترل در  سازی سامانه مقابل تا چه میزان در پیاده

 نزاجا موثرند؟

 E1 (1400پریسکوآ، )

ی  های دیجیتالی و ارتباط مخابراتی بر پایه استذاده از انوا  رمز كننده

های فرماندهی و كنترل  سازی سامانه فیبر نوری تا چه میزان در پیاده

 در نزاجا موثرند؟

 E2 (0913علیابادی،)

ها و تجهیزا  و سازماندهی مناسب نیروهای  آماده ناهداشت  بخش

های فرماندهی و كنترل در  سازی سامانه خودی تا چه میزان در پیاده

 نزاجا موثرند؟

اثنی عشری، )

0910) 
E3 

سازی  زان در پیادهواپایش ددیق و هوشمند میدان نبرد تا چه می

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه
 E4 (0934یوسذی،)

سازی  های هوشمند تا چه میزان در پیاده طراحی و نصب سامانه

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

اسذندیاری، )

0939) 
E5 

یدكی  واپایش ددیق منوطه نبرد با ایجاد مراكز كنترلی اصلی و

های  سازی سامانه صور  ثابت و سیار تا چه میزان در پیاده به

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟

 E6 (1401سونگ،)

شده از سوی  های ارتباطی و مهما  شلیک ایجاد اختالل در شبکه

های فرماندهی و  سازی سامانه نیروی مقابل تا چه میزان در پیاده

 كنترل در نزاجا موثرند؟

 E7 (1400الکرا، و)

ایجاد فیلترهای مقاوم در مقابل هجوم سیانالی به مراكز دیتا، 

های فرماندهی و  سازی سامانه ها تا چه میزان در پیاده سرورها، سوئیچ

 كنترل در نزاجا موثرند؟

 E8 (0939مرادی،)
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استذاده از ابزارهای شناسایی كم حجم، دابل حمل و مقاوم در مقابل 

های فرماندهی و  سازی سامانه تا چه میزان در پیادهجمینگ مقابل 

 كنترل در نزاجا موثرند؟

 E9 (1401سونگ،)

های فرماندهی و كنترلی متنرک تا چه میزان در ایجاد سامانه

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده

 (1400كاپوتو، )
E10 

ای واپایش بهتر امور تا چه بردراری ارتباط بی  تجهیزا  متنرک بر

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه میزان در پیاده

 (0913علیابادی،)
E11 

كشف چاونای كاهش دریافت، ددت، تجسس و نرخ ردیابی نیروهای 

های فرماندهی و  سازی سامانه مقابل مقابل تا چه میزان در پیاده

 كنترل در نزاجا موثرند؟

 (0913بادی،علیا)

E12 

 



 099/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

  ای چرخشی ماتریس مولفه

چرخش دارای بار مطلق مناسبی  1های پیشنهادی بعد از  شاخ  ها و منور هر كدام از

دسته شاخ  اصلی به  0 در/. 0شند، پس متغیرهایی با مقدار مطلق بار عاملی بزرگتر از  با می

 .گردند ف میحذ E12, E9 , E2, E1 های عامل و گردند شکل زیرساماندهی می

 های زیرساختی  چرخشی برای شاخص قابلیتای  ماتریس مولفه: 19جدول 

09 

 

 

Raw 

Component 

1 2 3 4 

E1 .076 -.019 -.016 1.087 

E2 -.105 .246 .274 .465 

E3 .076 617. .474 .488 

E4 .116 932. .773 .192 

E5 .092 .665 651. -.041 

E6 .088 .627 596. .272 

E7 .408 .082 .072 920. 

E8 .371 .051 .048 617. 

E9 .566 .342 .339 -.231 

E10 683. .400 .363 -.039 

E11 898. .122 .107 .019 

E12 .435 -.322 -.330 .157 

 

a. Rotation converged in 5 

iterations. 

كه شاخ   ای گونه به شوند، شاخ  اصلی و نهایی سازماندهی می 0عامل دیار در  1بنابرای  

 .باشند شکل زیر  گانۀ دبل به 01های پیشنهادی  جدید تركیبی از شاخ 
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 های زیرساختیجدول اصلی و نهایی شاخص قابلیت: 20جدول 

 مؤلذه کد شاخص محور

واپایش بهینه  -1

 سامانه متحرک

های فرماندهی و كنترلی متنرک تا چه میزان در ایجاد سامانه

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده

E10 

 

ه 
ولذ
م

0 

بردراری ارتباط بی  تجهیزا  متنرک برای واپایش بهتر امور تا چه 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه میزان در پیاده

E11 

آماده  -2

نگهداشتن و 

کنترل دقیق 

 ها بخش

ازماندهی مناسب نیروهای ها و تجهیزا  و س آماده ناهداشت  بخش

های فرماندهی و كنترل در  سازی سامانه خودی تا چه میزان در پیاده

 نزاجا موثرند؟

E3 

ه 
ولذ
م

سازی  واپایش ددیق و هوشمند میدان نبرد تا چه میزان در پیاده 1

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

E4 

طراحی و نصب  -3

ی سیار و ها سامانه

 ثابت

سازی  های هوشمند تا چه میزان در پیاده راحی و نصب سامانهط

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه

E5 

ه 
ولذ
م

9 

واپایش ددیق منوطه نبرد با ایجاد مراكز كنترلی اصلی و یدكی 

های  سازی سامانه صور  ثابت و سیار تا چه میزان در پیاده به

 رند؟فرماندهی و كنترل در نزاجا موث

E6 

ایجاد اختالل و  -4

 فیلترهای تدافعی

شده از سوی  های ارتباطی و مهما  شلیک ایجاد اختالل در شبکه

های فرماندهی و  سازی سامانه نیروی مقابل تا چه میزان در پیاده

 كنترل در نزاجا موثرند؟

E7 

ه 
ولذ
م

0 

ایجاد فیلترهای مقاوم در مقابل هجوم سیانالی به مراكز دیتا، 

های فرماندهی و  سازی سامانه ها تا چه میزان در پیاده ها، سوئیچسرور

 كنترل در نزاجا موثرند؟

E8 

 

 

 



 091/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 های ساختاریآنالیز شاخص قابلیت

با توصیف مشخصه و  كر كدهای  10رده شاخصی طبق جدول  3منور مورد نظر شامل 

 .استمربوطه 

 های زیرساختی جدول شاخص قابلیت:  21جدول 

 کد  نبعم شاخص محور

ت
لی

قاب
ی

ار
خت

سا
ی 

ها
 

ی آتی چاونای اجرای آتش تا چه میزان در ها كسب آگاهی از سیاست

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده
 (1400كاپوتو، )

F1 

های اطالعا  و  برداری از شبکه وجود دوانی  و استانداردهای الزم جهت بهره

های فرماندهی و كنترل در نزاجا  سازی سامانه پیادهارتباطی تا چه میزان در 

 موثرند؟

حامدی )

 (0931فرد،

F2 

وجود الاوهای مناسب برای پرورش نیروهای ماهر و آموزش دیده تا چه 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه میزان در پیاده
 (0911حسینی،)

F3 

های بومی برای  برداری از سامانه ی الزم جهت بهرهها وجود دستورالعمل

های فرماندهی و  سازی سامانه داشت  ارتباطا  ام  تا چه میزان در پیاده

 كنترل در نزاجا موثرند؟

 (0913علیابادی،)

F4 

وجود شرح وظایف مدون و مستند برای انجام یک مانور كارآمد تا چه میزان 

 زاجا موثرند؟های فرماندهی و كنترل در ن سازی سامانه در پیاده

پریسکوآ، )

1400) 

F5 

ها و نیروی انسانی در  های یاان العمل افزایش تنرک انعطاف در عکس

های فرماندهی و كنترل در  سازی سامانه میدان نبرد تا چه میزان در پیاده

 نزاجا موثرند؟

اسذندیاری، )

0939) 

F6 

 وجود ساختارهای مستنکم شناسایی منطقه نبرد تا چه میزان در

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده
 (1400والکرا، )

F7 

های  سازی سامانه های مرتبط تا چه میزان در پیاده وجود شرح شغل

 فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟
 (0939مرادی،)

F8 

سازی  مرتبط با ای  حوزه تا چه میزان در پیاده سِمتتعداد كافی 

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سامانه
 (1401سونگ،)

F9 
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  چرخشیای  ماتریس مولفه

چرخش دارای بار مطلق مناسبی  1های پیشنهادی بعد از  شاخ  منورها و هر كدام از

دسته شاخ  اصلی  1 در/. 0تر از  باشند، پس متغیرهایی با مقدار مطلق بار عاملی بزرگ می

 .گردند حذف میF5 , F8 , F9 های عاملو  گردند شکل زیرساماندهی می به

 های ساختاری  ای چرخشی برای شاخص قابلیت ماتریس مولفه: 22جدول 

 

Raw 

Component 

1 2 

F1 898. .742 

F2 .045 798. 

F3 .054 718. 

F4 810. .744 

F5 .354 .213 

F6 .078 678. 

F7 874. .717 

F8 .061 .083 

F9 .083 .199 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 

كه شاخ   ای گونه شوند، به شاخ  اصلی و نهایی سازماندهی می 1عامل دیار در  0بنابرای  

 .باشند شکل زیر  گانۀ دبل به 3های پیشنهادی  جدید تركیبی از شاخ 



 091/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

 های ساختاریابلیتجدول اصلی و نهایی شاخص ق: 23جدول 

 مؤلذه کد شاخص محور

تعییت  -1

قوانین 

ی ها سیاست

 بومی و آتی

ی آتی چاونای اجرای آتش تا چه میزان در ها كسب آگاهی از سیاست

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده

F1 

ذه
مول

0 

می برای های بو ی الزم جهت بهره برداری از سامانهها وجود دستورالعمل

های فرماندهی و  سازی سامانه داشت  ارتباطا  ام  تا چه میزان در پیاده

 كنترل در نزاجا موثرند؟

F4 

نبرد تا چه میزان در  ی وجود ساختارهای مستنکم شناسایی منطقه

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ سازی سامانه پیاده

F7 

برآورد  -2

قوانین و 

الگوهای 

منعطف در 

ساختار 

 سامانه

های اطالعا  و  برداری از شبکه وجود دوانی  و استانداردهای الزم جهت بهره 

های فرماندهی و كنترل در نزاجا  سازی سامانه ارتباطی تا چه میزان در پیاده

 موثرند؟

F2 

ه 
ولذ
م

1 

دیده تا چه میزان  پرورش نیروهای ماهر و آموزش وجود الاوهای مناسب برای

 های فرماندهی و كنترل در نزاجا موثرند؟ زی سامانهسا در پیاده

F3 

ها و نیروی انسانی در میدان  های یاان افزایش تنرک انعطاف در عکس العمل

های فرماندهی و كنترل در نزاجا  سازی سامانه نبرد تا چه میزان در پیاده

 موثرند؟

F6 
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 .گردد ارائه می 0 کلششرح  های تنقیق نمودار نهایی تنقیق به بر اساس یافته

 
 نهایی تحقیق شکل :2نمودار

ی ارائه شده ها  دابلیتتوان به در نظر گرفت  تمام جوانب و  می از مهمتری  مزایای ای  الاو

و مشخ  نمودن  ها  دابلیتدر الاوهای دیار، مشخ  نمودن عوامل مرتبط با هر كدام از 

توان به عدم ارائه یک  آن می های و از ضعف هر كدام از عوامل اشاره نمود های مرتبط با شاخ 

فرماندهان در شرایط بنرانی و مناطق  گیری تصمیمهای فرایندددیق  ریزی برنامهكنترل و  طرح

 .را برطرف نمود ها آن توان با انجام تنقیقاتی آتی جنای اشاره نمود كه می



 093/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

  گیری نتیجهبحث و  -6

فرماندهی و كنترل در نیروی زمینی  سازی پیادهیی برای ها  دابلیتدنبال شناسایی  ای  تنقیق به

ی فرماندهی و كنترل ها سامانه سازی پیادهعنوان عوامل اصلی  عامل به 01 نخست .ارتش بود

 مورد از 0عد فرماندهی و كنترل تذکیک شدند كه تنها عامل در دو بُ 01ای  . شناسایی گردیدند

یی تعریف گردید كه در ها  دابلیتبرای هر كدام از ای  عوامل . یید درار گرفتندمورد تا ها آن

اساس بر . شددابلیت نهایی  11، ها  دابلیتمورد گردید كه پس از شناسایی و تنلیل  01 مجمو 

، زیرساختی، ساختاری از ی انسانی، فرهنای، اطالعاتی، مالیها  دابلیتهای تنقیق  یافته

ی فرماندهی و كنترل در نیروهای ها سامانه سازی پیادهی مورد نیاز برای ها  دابلیتمهمتری  

 وی فرماندهی ها  دابلیتاز مهمتری   ی فرهنای، اطالعاتی و انسانیها  دابلیت. باشند مسلح می

ی كنترلی مورد نیاز برای ها  دابلیتاز مهمتری   ی مالی، زیرساختی و ساختاریها  دابلیت

با استذاده از . شوند منسوب میی فرماندهی و كنترل در نیروهای مسلح ها سامانه سازی پیاده

 های در تصمیم دبای های باالی سازمان ن ردهمسئوالی شناسایی شده ها  دابلیتعوامل و 

ی زیر را در ها  دابلیتاز ادداما  اجرایی،  اند مد  خود در راستای سند چشم راهبردی بلند

منابم مالی  دبای ها سامانهبرای مباحث كنترلی ای  . دكار گیرن هب فرماندهی و كنترل سازی پیاده

همچنی  در خصوص مباحث فرماندهی . ها و ساختارهای مناسبی فراهم گردد و زیرساخت

به نقش و اهمیت منبم نیروی انسانی  دعوامل انسانی دارای نقشی پررنگ بوده و مدیران بای

 .توجه بیشتری نمایند

كه در هیچ یک از تنقیقا  گذشته به  آن استبت به تنقیقا  مشابه مزیت ای  تنقیق نس

مشخ  نشده است و راهکارهای كاربردی ارائه نشده  ها وضوح و روشنی ای  تنقیق دابلیت

تنقیق حاضر  كه شود مشخ  میهمچنی  از مقایسه نتایج ای  تنقیق با تنقیقا  دیار . است

های  نااشت شاخ  تجزیه تنلیل كیذی و»ا عنوان ابادی ب از نظر منتوا با تنقیق جالل علی

ای  تنقیق در . همراستا است «های نظامی در سازمان سامانه فرماندهی و كنترلارزیابی توسعۀ 

های نظامی با بررسی دیاسی  فرماندهی و كنترل در سازمان ی سامانهتوسعۀ  با توجه به روند كندِ

های  ی، استخراج و تأیید آماری منورها و شاخ ای  سامانه در كشورهای پیشرفته، به شناسای

ادداما  اجرایی در راستای رفم  ریزی برنامهتا عالوه بر  پیشنهادی توسعه سامانه پرداخته شده

فرماندهی  ی سامانه ی انداز سازمان در جهت توسعه راهبردی سند چشم ریزی در طرح ها، چالش

ابادی مبنث  شتراک ای  تنقیق با تنقیق علیا ی درار گیرند كه نقطه مورد استذاده و كنترل
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فرد در  حامدی. اند های ارائه شده در دو تنقیق متذاو  بوده عامل انسانی است كه البته شاخ 

ه فرماندهی و كنترل برسی تاثیر فناوری اطالعا  و ارتباطا  در توسع»نامه خود با عنوان  پایان

و كنترل در موارد نظامی و غیر نظامی های فرماندهی به بررسی سیستم «مدیریت بنران

. استها را بررسی نموده پرداخته و نقش و اهمیت فناوری اطالعا  و ارتباطا  در ای  سیستم

نتایج تنقیق مقایسه  .ل انسانی، ساختاری و زیر ساختی استاشتراک دو تنقیق عوام ی نقطه

انسانی، مالی، زیرساختاری  های دابلیت دهدكه نشان می 1400حاضر با تنقیق الوس  در سال 

از موارد تذاو  در و عوامل هدایت، مدیریت  شترک بودهمدو تنقیق  در هرو اطالعاتی 

 .شوند منسوب می ها آن های یافته

 ها  پیشنهاد

 ی فرماندهیها  قابلیتپیشنهاد بر اساس : الف

ی فرماندهی ها  بلیتدااز مهمتری   ی فرهنای، انسانی و اطالعاتیها  دابلیتبا توجه به اینکه 

باشند؛ لذا  می های فرماندهی و كنترل در نیروهای مسلحسامانه سازی پیادهمورد نیاز برای 

مدیران ارشد و فرماندهان بایستی به هر كدام از عوامل یاد شده و موارد زیر را مد نظر درار 

 .دهند

 خودی بایستی در راستایبرای كاهش اثرا  منذی ادداما  روانی نیروهای مقابل بر افکار . 0

توان به برگزاری  سازی و باال بردن آگاهی كاركنان ادداماتی اساسی صور  پذیرد كه می فرهنگ

مذهبی، تقویت  های ی همدلی، شركت كاركنان در مراسم ی آگاه سازی، تقویت روحیهها كالس

 ... .های فرهنای كاركنان و ایمان درونی كاركنان با ایجاد و تمركز بر روی ارزش

توجه ویژه به تعامل كامل با فرمانده برای انجام حذاظت  كاركنان از طریق ی ارتقای روحیه. 1

روانی و همچنی  توجه ویژه به نیازهای روحی و روانی و مادی كاركنان و برطرف نمودن ای  

 نیازها

ای ه شناخت چاونای فرماندهی بر یاان هدایت آگاهانه و هوشمندانه نیروهای خودی و. 9

دبل از  ها سازی ای  وضعیت یهبرداری از تجهیزا  اطالعاتی و ارتباطی با شب ائتالفی در بهره

 .حضور كاركنان در آن

 بردن روحیه با توجه ویژه به مسائل روحی، روانی و آسایش نیروهای خودی باال. 0



 000/ ارتش  ینیزم یرویو كنترل در ن یفرمانده  ی سامانه سازی یادهپ های یتدابل یالاو

ادن افزایش تعهد كاركنان با بردراری تعامل بی  سطوح مختلف سازمانی و مشاركت د. 1

 كاركنان در اهداف و نتایج سازمانی

ی ها با كاهش ارتذا  سلسله مراتب فرماندهی و باز نمودن زمینه كاركنان میانسهولت تعامل . 0

 مالدا  با رؤسا

 ها آن و ارزشی در سازمان و توجه ویژه به مسائل اخالدی مد نظر درار دادن. 1

 نظر گرفت  جوانب تشویقی برای ای  كاربا در  افزایش تمایل به اشتراک گذاری اطالعا . 1

 های آتی دشم  بر اساس اطالعا  كسب شده بینی فعالیت سناریوپردازی و پیش. 3

 های اطالعاتی مقابل و تجزیه و تنلیل مداوم  كسب اطالعا  مستمر و آگاهی از نو  فعالیت. 04

روی انسانی نیروهای روز از نیروهای مقابل با شناسایی تجهیزا  و نی كسب اطالعا  به. 00

 مقابل 

نیروهای ... سنجش از دور و  ،ای، ناوبری های ماهواره آموزش چاونای اختالل در شبکه. 01

 مقابل 

 ی کنترلیها  قابلیتپیشنهاد بر اساس : ب

ی ها  دابلیتمالی از مهمتری   ی ساختاری، زیرساختی وها  دابلیتی ها  دابلیتبا توجه به اینکه 

باشند؛  می ی فرماندهی و كنترل در نیروهای مسلحها سامانه سازی پیادهاز برای كنترلی مورد نی

ظر لذا مدیران ارشد و فرماندهان بایستی به هر كدام از عوامل یاد شده و موارد زیر را مد ن

 :دراردهند

  تخصی  منابم مالی الزم .0

 ی مشخ  مالی ها تدوی  راهبردها و سیاست .1

 ها آن بردراری ارتباط بی  و كنترلی متنرک های فرماندهی وایجاد سامانه .9

 ها و تجهیزا  و سازماندهی مناسب نیروهای خودی  داشت  بخش آماده ناه .0

 واپایش ددیق و هوشمند میدان نبرد  .1

 های هوشمند  طراحی و نصب سامانه .0
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 صور  ثابت و سیار  واپایش ددیق منوطه نبرد با ایجاد مراكز كنترلی اصلی و یدكی به .1

 شده از سوی نیروی مقابل  های ارتباطی و مهما  شلیک تالل در شبکهایجاد اخ .1

 ها  ایجاد فیلترهای مقاوم در مقابل هجوم سیانالی به مراكز دیتا، سرورها، سوئیچ .3

 ی آتی چاونای اجرای آتش ها كسب آگاهی از سیاست .04

 های بومی برداری از سامانه ی الزم جهت بهرهها وجود دستورالعمل .00

  ی مستنکم شناسایی منطقه نبردوجود ساختارها .01

 های اطالعا  و ارتباطی  برداری از شبکه وجود دوانی  و استانداردهای الزم جهت بهره .09

 پرورش نیروهای ماهر و آموزش دیده  وجود الاوهای مناسب برای .00

 .ها و نیروی انسانی در میدان نبرد های یاان افزایش تنرک انعطاف در عکس العمل .01
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