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 چکیده
ش ت. افزایترل بر آن اسبخش اجرایی، اعمال فرماندهی و کن نظر ازالزمه هرگونه اقدام یا عملیات نظامی صرف

های فناوری، موجب پیچیدگی سرعت، دقت و وسعت منطقه عملیات، دخالت عوامل انسانی و محدودیت

ان از طرفی عدم قطعیت و پیچیدگی صحنه عملیات، امک ؛های فرماندهی و کنترل شده استازحد سیستمبیش

تعیین  "قاله، مهدف اصلی این . سازدوتحلیل اطالعات را با مشکل مواجه میتجزیه های سنتیگیری از روشبهره

نظور سؤال اصلی ه که بدین مهای آینده بودکنترلِ سازمان برای رزم در جنگ های فرماندهی وها و شاخصمؤلفه

مطرح گردیده ؟ ندماهای آینده کدبرای رزم در جنگ های فرماندهی و کنترلِ سازمانها و شاخصمؤلفه: تحقیق

نوع  ای و روش تحقیق از نوع پیماشی، توصیفی، تحلیلی است. بر مبنایتوسعه -نوع تحقیق، کاربردی. است

استفاده  برداری و در روش میدانی از پرسشنامهکه از ابزار فیش نیاز، یک تحقیق آمیخته است های موردداده

محاسبه   85/0ان پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میز شده است. اعتبار سنجی پرسشنامه، توسط خبرگان و

ها، ع نرمالِ دادهنفر است. در نتایج حاصل، توزی 32نفر که حجم نمونه  110گردید. جامعه آماری تحقیق تعداد 

های )فرماندهی های فرماندهی و کنترل تعیین که مؤلفهها و شاخصضرایب همبستگی و ضرایب بار عاملی مؤلفه

 4ای با اطالعات لحظه وشاخص  3شاخص، ارتباط مداوم با  2ساده با  هایها و دستورشاخص، طرح 3طع با قا

( در 7.44انگین )در رتبه اول و فرماندهی قاطع با می (7.65شاخص( مشخص و مؤلفه ارتباط مداوم با میانگین )

گین ساده با میان هایها و دستورطرح در رتبه سوم و (5.99ای با میانگین )رتبه دوم، مؤلفه اطالعات لحظه

 .گیرند( در رتبه بعدی قرار می5.41)

              های آیندهفرماندهی و کنترل، سازمان برای رزم، جنگ کلیدی: هایواژه

                                                                                                                                       
 .chmail.ir1150Azizi@دکترای دفاع ملی، دانشگاه دفاع ملی، .  1
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 مقدمه
 نترل برو ک اعمال فرماندهی ،الزمه هرگونه اقدام یا عملیات نظامی صرف نظر از بخش اجرایی

 ستوریدعنوان فرمانده بر اساس یک سلسله اقدامات ستادی، فرمان یا ه آن است. مقامی ب

 حل مختلفکند که باید به مرحله اجرا گذارده شود و الزم است فرمانده در جریان مراصادر می

ی تورهاوضعیت برای اجرای کامل آن دساجرای دستور قرار گیرد تا در صورت لزوم بر حسب 

قرار  .قف سازدا متواچار ادامه عملیات ریا بن دهد، تور را تغییردستکمیلی بعدی را صادر کند، یا 

دهی و ار فرماننامند. امروزه ارتباط در کنیا کنترل می جریان عملیات را نظارت بر اجراگرفتن بر 

سازی( شایستگی فرماندهان، تمرکز و ها )رسمخط مشیها آمده است. ایانه نیز به کمک آنر

 .(152 : 1396 ،عزیزی)کند ها کمک میستم نیز به آنعدم تمرکز، یکپارچگی سی

 ،واییهدایت مستمر فرمانده یا ستاد بر کلیه مراحل فعالیت واحدهای زیر مجموعه )ه

ن، راسخ بود مداومت، استواری و ،در دستیابی به مأموریت محول شده دریایی، زمینی(

ترل کن لزامات اصلی فرماندهی وا رات محیطی ازالعمل به تغییسرعت در عکس پذیری وانعطاف

 .(87: 1392بخش، نیک حبیبی و) باشندنیرو می

یست. به پذیر نفرماندهی و کنترل دو واژه مترادف هستند. اصواًل فرماندهی بدون کنترل امکان

عات گیری از تجزیه و تحلیل اطالسازمان دادن پرسنل )کارکنان(، امکانات و وسایل، بهرهبیانی دیگر، 

 .(117: 1378هدایت و کنترل عملیات را فرماندهی و کنترل گویند )رستمی، ریزی، طرح برای

 د اجرای این تحقیق به شرح زیر متصور است:بنابراین اهمیت و فوای

ین های آینده در بمتناسب با جنگ فرماندهی و کنترلزمینۀ  دانش نظری در یتوسعه -

 ؛فرماندهان نیروهای مسلح

 ؛های آیندهدر سازمان برای رزم در جنگفرماندهی و کنترل  هایشناسایی مؤلفه -

 ی مسلح از نیروی انسانی؛کمک به تنظیم و تبیین انتظارات فرماندهان نیروها -

 وفرماندهی های آینده از سامانه کمک به تنظیم اهداف نهایی سازمان برای رزم در جنگ -

 است: و در صورت عدم اجرای این تحقیق موارد ذیل متصور ؛کنترل

  ؛گویی سریع به تغییراتعدم پاسخ -

 نده؛وقعیت و شرایط نیروهای عمل کنعدم آگاهی به موقع از وضعیت منطقه بحران و م -
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 پذیرد. به کندی صورت میگیری امداد پزشکی و کمک به تصمیم ،پشتیبانی خدمات -

زم در ر در الگوی سازمان برای فرماندهی و کنترلموردنظر، تبیین نقش  هدف اصلی پژوهش

 :است مدنظرذیل  اهداف فرعیکه در این راستا  های آیندهجنگ

  ؛های آیندهدر سازمان برای رزم در جنگ فرماندهی و کنترلهای تعیین مولفه -

 ؛های آیندهدر سازمان برای رزم در جنگ فرماندهی و کنترل هایتعیین شاخص -

 رددر سازمان برای رزم  فرماندهی و کنترل هایو شاخصها تعیین روابط بین مولفه -

 های آینده جنگ

 نقشن ییه تببنابراین با توجه به اهداف اصلی و فرعی پژوهش، سؤال اصلی عبارت است از اینک

عی ت فرچیست؟ و سؤاال های آیندهدر الگوی سازمان برای رزم در جنگ فرماندهی و کنترل

 :استذیل  قراربهنیز 

 د؟های آینده کدامنان برای رزم در جنگدر سازم های فرماندهی و کنترلمولفه )1(

 های آینده چیست؟در سازمان برای رزم در جنگ فرماندهی و کنترل هایشاخص )2(

 در سازمان برای رزم در فرماندهی و کنترل هایو شاخصها مولفه روابط بین )3(

 های آینده چگونه است؟جنگ

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پدافند  توان رزمی ارتقای در فرماندهی وحدت تأثیر»ا عنوان: ( در تحقیقی ب1394بهروز تسلیمی )

های د که با ایجاد وحدت فرماندهی در زمینهگیرمی نتیجه «ایران هوایی کشور جمهوری اسالمی

هدایت آمرانه برای اجرای ماموریت، ترکیب نیروهای تابعه، تعیین وظایف، امور آمادو پشتیبانی و 

 خواهد یافت. ی ارتقازیاد پدافند هوایی کشور به میزان گسترش نیروها، توان رزمی

تحلییل پاییداری شیبکه فرمانیدهی و »ای با عنیوان ( در مقاله1397اردشیر محمدی و همکاران )

کیه  رسیدنتیجیه میبدین  «کار مناسب برای ارتقای میزان پایداریکنترل پدافند هوایی و ارائه راه

 و فرمانیدهیاسیت.  کشوری هر هوایی پدافند یکپارچه هایهسامان برای اساسی نیازمندی، پایداری

 فرمانیدهی مراکز مطرح و پایداری مطلوب هوایی پدافند ساختار در عوامل برترساز عنوان به کنترل

 .داشت خواهد همراه به را هوایی پدافند اثربخشی عملیات و دوام کنترل، و
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هیای های افیزایش مهارتشییوه»بیا عنیوان ای ( در مقالیه1395علی اکبر رستمی و علی احمیدپور )

 هاییوهنییوین و هیم شی هاید کیه هییم شیییوهکنییمگیری نتیجه« عملیاتی پایوران پدافند هوایی

رد و پدافنیید هییوایی دا هایعملییاتی خدمییه تییوپ هیایسنتی سهم بسزایی در باال بیردن مهارت

و و تمییرین ها کییارگیری اییین شیییوههظیری بایسیتی بییا بین هیایکاربران پس از فراغیت از دوره

در  ؛ندیی بییا حجمییه هییوایی دشییمن برسیمهیارت میورد نییاز بییرای رویییاروبه  ،ممارست کافی

یه نتیجیه بیمیورد اشیاره انجیام نگییردد، قطعییا  هایصورتی که این ترکیب معلومات نظری با شیوه

دسییت  مهیاجم بییه هایرویارویی بیا پرنیدهدر ای مورد نظر نخواهند رسید و موفقیت قابل مالحظه

   .یت یافیتتوان بیه موفقییت قابیل قبیولی دسمی، ا در صورت تلفیق این مواردنخواهند آورد، ام

اندهی تدوین الگوی مشترک فرم»( در پژوهشی با عنوان 1396حسین شکوهی و علیرضا شیخ ) 

 .رسیدندزیر  به نتایج« مبتنی بر تهدیدات آینده ارتش ج.ا.اای مشترک منطقه
یشترین باز  فرماندهی مشترک باید دارای اختیارات تشکیالتی و اجرایی در منطقه باشد که  -

 .باشد به کارگیری ابزارهای قدرت نرم، کمترین اولویت را داشته و اولویت برخوردار

دهای دن نهاادار قر کترین ج.ا.ا، ماموریت و وظایف ارتش ج.ا.ابا توجه به تهدیدات آینده و دا -

ن نوع جاری در تعیی هایطالعاتی تحت کنترل با توجه به روشا -نظامی و انتظامی، امنیتی

 بسیار تاثیرگذار است.ای فرماندهی مشترک منطقه

 زیاد به میزان زیاد و خیلیای از نظر نوع ستاد ترکیب تخصص فرماندهی مشترک منطقه -

 تاثیرگذار است.

امین توجود یک مرکز آموزش به منظور ای مشترک منطقه در ساختار و سازمان فرماندهی -

 .گذار استمردمی( مورد نیاز و بسیار تاثیر و آموزش )وظیفه، احتیاط و نیروهای

 عمومی توانمندسازی الگوی»ای با عنوان ( در مقاله1397علیرضا شیخ و مهدی صمیمی )

 رسیدند: زیر نتایجبه « ایران اسالمی آینده جمهوری هایجنگ صحنه در فرماندهی

 القیتخو  مداریتکلیف و ی فداکار ایثار، فرهنگ ترویج و تبیین با فرماندهان بصیرت

 سلحنیروهای م تراز سطح در سیاسی، و دینی بصیرت و دانایی توسعۀ و نوآوری و محوری

 .شود داده ارتقاء آن بر حاکم ایدئولوژی و ایران، اسالمی جمهوری

 توسعه جانبه، عوامل همه دفاع اصول نیابتی، و آینده هایجنگ یتماه شناساندن با بایستی

 توانایی و همچنین ارزیابی و تحلیل قدرت و دوراندیشی هایمهارت ارتقای با و نبرد صحنه
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 .یابد ارتقاء نیروها بسیج

 مفهوم شناسی

 دقص و درک هدف شفاف از منطقه عملیات، و واضح درک موقع،به گیریتصمیم : فرماندهی

 تا طرح دندی در فرمانده عزم و ماموریت انجام در زیردستان سنجش توانایی ارشد، فرماندهی

 .(162:  1396 ،عزیزی) باشدآمیز میموفقیت ینتیجه به رسیدن

 کنترل 

ی ده روتوسط فرمان قدرتی که ممکن است کمتر از فرماندهی کامل بوده و کنترل عملیاتی، 

 (.119شود )همان، های دیگر اعمال میبعه یا سازمانهای عناصر تابخشی از فعالیت

 فرماندهی و کنترل

کنترل  ایت وگیری از اطالعات برای طرح ریزی، هدنفرات و تجهیزات با بهره یعنی سازماندهی

اد، و ست فرمانده ،ی جاریهاسیستم فرماندهی و کنترل از مجموعه قوانین و روش عملیات. هر

 .(2:  1388 ،)سلماسی تصمیم گیری تشکیل شده استمخابرات بازی جنگ و روش 

رای بست. به طورکلی مقصود از هر نوع عملیات نظامی، کنترل توزیع نیروهای میدان نبرد ا

می الزا های مناسب حل مسألهانجام این کار درک عمیق از محیط بحران و به کارگیری روش

ری ع آو، خودکارسازی فرآیند جماست. برای رسیدن به یک سیستم فرماندهی وکنترل کارآمد

 هایشکار ارت دستورِ  ، همچنین هوشمندسازی تسلیحات درسازیو پردازش اطالعات و تصمیم

ابق سوروی شاین روند تا قبل از دهه هشتاد در دو کشور آمریکا و  ؛گرفته است کالسیک قرار

های افکنبمبهای بالستیک و در سطح نیروهای راهبردی مانند شبکه هشداردهنده موشک

روشن است  ی پیدا کرد.ی هشتاد به سایر سطوح تسرّاستراتژیک، توسعه یافت و از اواسط دهه

تار ی و ساخناورفکه الگو برداری از این شیوه، بدون فراهم نمودن بستر نیروی انسانی، پشتوانه 

 .(95: 1389،قائدانو مقرارت الزم، غیر عملی است )

ی فرماندهی و کنترل تاکتیکی، معمواًل چهار مدیریت اصلی و اگر چه در تشکیل یک سامانه

مدیریت  مدیریت ارتباطات و وزن یعنی مدیریت تأمین اطالعات، مدیریت بانک اطالعات، هم

ولی به دلیل آن که عملکرد مدیریت اطالعات از برجستگی خاصی برخوردار  ،سامانه وجود دارد

)چهار نوع مدیریت( نیز بر فناوری ارتباطات استوار باشد و از طرفی اساس تمام عملکردها می
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فرماندهی  یو اطالعات چارچوب اصلی یک سامانهتوان ادعا کرد که فناوری ارتباطات است، می

ی باال استفاده از اطالعات تولید شده دهد. عملکردهای چهارگانهکنترل را تشکیل می و

اطالعاتی متفاوتی دارند( و اطالعات  و زمینهآوری مختلف )که هر یک نرخ جمع حسگرهای

های الزم اطالعات را بر مبنای نیاز مشخص گوناگون موجود در بانک اطالعات و انجام پردازش

دهند که در بیان اهمیت ارتباطات شده از سوی  فرمانده، در اختیار فرماندهان میدان  قرار می

و کنترل بدون اطالعات و عدم وجود و در این چرخه، باید اذعان نمود که سامانه فرماندهی 

اندازد ماند که دچار مرگ مغزی شده و فقط قلب او خون را به جریان میارتباطات به انسانی می

و از اتفاقات محیط اطراف خود هیچ درکی ندارد، بنابراین نیروی محرکه سامانه فرماندهی و 

ر نیروی مسلح وجود ارتباطات و ساز آمادگی رزمی در هکنترل به عنوان یکی از عوامل برتری

 (.73باشد )همان،می زه مورد نیازاطالعات دقیق، به موقع، صحیح و به  اندا

 توان رزمی و فرماندهی و کنترل

ز ست اادر سطح عملیاتی و تاکتیکی، توان رزمی یا قدرت جنگیدن یک یگان نظامی، عبارت 

وام تگان یصر غیر فیزیکی)غیرمادی( ماحصل ترکیب و تلفیق موثر عناصر فیزیکی)مادی( و عنا

 محوله اموریتمعناصر در محیط عملیاتی در راستای انجام بردن این  کارهبا تدبیر و چگونگی ب

 (.52: 1396چمنی،  )بختیاری،

 زیکی،عوامل غیر فی ،می: عوامل فیزیکی )کمی یا محسوس(توان رز دهندهعناصر تشکیل 

 توان رزمی در محیط عملیاتی. تدبیر و چگونگی به کار بردن عوامل 

 عوامل برتری ساز
ردی فذاتی  وهای اکتسابی توان نوعی دانایی، دانش تخصصی،  قابلیتعوامل برتری ساز را می 

شور کجمعی )ملی( و شرایط آمادگی وساماندهی هر نیروی مسلح در به کارگیری امکانات 

در  ظامینبه منظور افزایش قدرت  توسط رهبران و سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

 جهت حفظ و استمرار صلح پایدار دانست.

که جزو تجهیزات جنگی محسوب 1کنترل، ارتباطات، رایانه و اطالعات سامانه فرماندهی، 

                                                                                                                                       
1 Command and control ،Communication،computers ، information ، surveillance ، 

reconnaissance   = C4ISR 
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ی فکر و برداشت  رهبری، اراده ملی، شیوهگردد. ها میولی موجب استفاده بهینه از آن ،شودنمی

 کت در پشتیبانی از نیروهای مسلح،های نظامی برای مشارسازمان و از عملکرد نظامیان مردم

و نوع ساختار نظامی و خارجی، دکترین و راهبرد نظامی، مشترک داخلی  هایانجام رزمایش

 (.6: 1389 )مرا مخ،شودرا نیز شامل می سازماندهی نیروهای مسلح

  ییشناسا اطالعات و و انهیرا ارتباطات و کنترل و و یسامانه فرمانده

 ی میزانول ،دآیساز به شمار میسامانه فرماندهی و کنترل به خودی خود یکی از عوامل برتری 

یک نیروی مسلح یا در  تأثیر آن در توان رزمی و قدرت  نظامی به کارکرد آن در

دم در ن  قاولی ،کنترل شناخت سامانه  فرماندهی  و های سازمانی آن بستگی دارد.زیرمجموعه

 مفاهیم شنایی باآید که مستلزم آی این سامانه  به حساب میبرداری  بهینه  و توسعهبهرهراه 

 :استزیر 

 سازمان برای رزم
با  ها برای انجام مأموریتها و توانمندیترکیب منطقی و مناسبی از مقدورات، امکانات، قابلیت

 سازیآمادهبینی و پیشا توجه به تأثیر جو و زمین، توان دشمن و توان نیروهای خودی که ب

 یاتعمل نۀ)شامل نیروی انسانی، تجهیزات، پشتیبانی و فرماندهی و کنترل( درصح رزم عناصر

 رزم توان ارتقای افزایی وباعث هم آینده هایجنگ در فرماندهان برای مأموریت اجرای جهت

 .(26: 1396)عزیزی، گرددمی

هم  اهدافی معین به شکلی متناسب با تحقق ای از افراد و تجهیزات که برایمجموعه

 .(10: 1387رضاییان،) کنندهمکاری می

یات یا شود که برای اجرای عملسازمان رزمی در نیروی زمینی به سازمانی موقتی اطالق می

 .(479:1378شود )رستمی،ای تشکیل میمأموریت ویژه

 داکثرنظر کیفی ح زنظر کمی محدود باشد و ا بهترین سازمان رزمی ساختاری است که از

 .(28: 1396)عزیزی، وری را فراهم سازدکارایی و بهره

عنوانی است که برای چگونگی ترتیب و آرایش نظامیان و تقسیم آنان در  ،برای رزم سازمان

حسب مأموریت، طبیعت زمین، شمار نیروها و نوع مانور به  لشکرهای زمینی، دریایی، هوایی بر

، تضمین و تأمین بهترین کاربرد ممکن از ابزارها و برای رزم انرود. هدف از سازمکار می
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 .(275 :1391 ،لوحسنامکانات جنگی است )

ف هستند که وظای و متمایز از عناصری جویندهایی که عمالً در رزم شرکت میها و عُدّهعِدّه

 .(596: 1387)رستمی،  را عناصر رزم گویند دهنداداری را انجام می

 گرش،ن تجربه، دانش، مهارت، دارای که است کارکنانی بر مشتمل نظامی، ینیروی انسان

 انسانی بعمنا .هستند نظامی عملیاتی هایمأموریت انجام برای کافی سالمت و هاارزش

 ایجادکننده اصلی منبع و سرمایه ترینمهم و سازمانی قدرت ایجاد عامل ترینباارزش

 جهاد یپدیده و اسالمی بینیانجه آید که بر اساسمی شمار به سازمانی هر اساسی هایقابلیت

 هایقابلیت و با( اتقو و صبر) گرامعنویت انسانی هایویژگی داشتن با نیروی انسانی جنگ، و

 .(35: 1388 ،یسنجران) شودمی ممتاز دیگران از مهارت، تجربه دانش،

 عوامل مؤثر بر سازمان برای رزم
 نمودن بهینه و تغییر یا و نو ساختار یک ایجاد چرایی مبین واقع رد سازمانی رسالت یا مأموریت

 از هدف .است سازمان راهبرد و کلی سیاست اهداف از فراتر مأموریت. است موجود ساختار یک

 ترکیب و هماهنگ ایگونهبه موجود منابع و انسانی نیروی که است آن سازمانی ساختار طراحی

 .(134:1389توحیدی،) گردد موجود منابع کارایی افزایش موجب و نیروزایی برهم که شوند

الت لب سؤاکه در قا است دشمن یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در سازمان برای رزم، ماهیت

 توان به آن پی برد.زیر می

 است؟ نظامی استعداد چه دارای دشمن 

 (ترکیبی یا داوطلب کادر،)چیست؟  دشمن نظامی ساختار ماهیت 

 است؟ چگونه آن مرکزی رهبری تشکیالت و است حکومتی نوع چه دارای دشمن 

 است؟ چگونه مرکزی حکومت از مردم نحوۀ حمایت 

 است؟ میزان چه به روستایی و شهری نواحی در جمعیت تمرکز 

 است؟ چگونه آن فرماندهان و ارتش با رابطۀ مردم 

 پشتیبانی و حمایت میزان و متحدان تعدد سیاسی، وحدت تجارت، درآمد، قبیل از مباحثی 

 از برخورداری میزان نظامی، و سیاسی سطح دو در المللیبین و ایمنطقه قراردادهای ها،آن
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 ماهیت آنکه نتیجه کرد. ارزیابی بتوان باید را آن تهدید میزان و نوع و تسلیحات فناوری

 (82: 1392)حبیبی، .است آن تهدید میزان یکنندهتعیین دشمن

 های آیندهجنگ
فهوم ان مدنظر است و این به مزم ،اولویت اصلی ، درشودهای آینده میاه صحبت از جنگهرگ

 ظامیبه همین منظور برخی از کارشناسان ن زمانی غیر از زمان حال است؛ وقوع جنگ در

زیرا  ؛استفاده شود «جنگ در آینده»جای جنگ آینده از واژۀ اند که بهداخلی بر این عقیده

های گواقع ادامه جن های گذشته و حال پیوستگی و ارتباط داشته و درجنگجنگ در آینده با 

های اوتهایی نظیر تفاما از واژۀ جنگ آینده ممکن است مفاهیم و برداشت ؛گذشته و حال است

های آینده با گذشته و های آینده با گذشته و حال، عدم ارتباط و پیوستگی جنگماهیتی جنگ

جاد ها مستفاد باشد. از طرف دیگر ایت بنیادی و ماهیتی در آنحال و یا تغییر و تحوال

ر های پیوسته و گسسته است، یعنی وقایع دهایی در آینده ناشی از ایجاد وقایع و پدیدهوضعیت

 (91.)همان: .تواند با انقطاع حتمی از روندهای معنادار گذشته ایجاد شوندآینده نمی

 های آیندهجنگ هایفرضیه

 د.اقی خواهد مانببازدارندگی و جنگ،  ابزار اصلی حفاظت، همچناننسانی ماهر نیروی ا -

 .عامل مهم، خواهد بود کیهمچنان  یو سازمان یرفتار انسان -

 ناپذیر است.ضرورت تغییر ساختار نیرو امری اجتناب -

 .(34: 1393حیدری،)وجود دارد ی تیمأموردامنۀ وسیعی از نیروهای چابک و چند  -

 های جنگمتغییر

 : دارد دوجو زمان مؤلفه از نظرصرف جنگ هر در موفقیت برای مکمل ولی اصلی متغیر شش

 ؛دشمن ماهیت  

 ؛شودمی جنگ وارد آن با دشمن که جنگی نوع 

 ادامه وده کر آغاز را خود یحمله آن طریق از دشمن که نبرد صحنۀ جغرافیایی محیط ماهیت 

 ؛دهدمی
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 ؛بردن صحنۀ بر دشمن کنترل میزان 

 ؛نظر مورد سیاسی هایهدف ماهیت 

 (82: 1392دشمن)حبیبی، دکترینی هایمؤلفه فهم 

 ایهپیوستگی اما، کرد خواهد زیادی تغییرات گذشته مثل درست آینده در جنگ سرشت

 و اعتراضی عظیم هایجنبش و تروریسم جمله از، داشت خواهند وجود نیز چشمگیری

 کالسیک هایجنگ و شهری نامنظم هایجنگ که گفت میناناط با توانمی تقریباً . بارخشونت

 در نظمنام جنگ: دارد وجود آینده هایجنگ برای روند 10. یافت خواهند چشمگیری افزایش

 ؛ختفاا؛ عمق؛ پراکندگی؛ تخلخل؛ هازیرساخت پذیریآسیب از سوءاستفاده با شهری مناطق

 و قدرت پراکندگی. دقت و ؛واچرخش؛ خشونت سازیخصوصی؛ رزمی توان سازیکوچک

 هایشیوه رد، جهان جای همه در امروزه و غرب در سو این به نوزدهم قرن اواخر از ارتباطات

 حصاران در فقط زمانی که، ارتباطات و فناوری یتوسعه. است یافته نمود جنگیدن جدید

 یکی به لبدیت و است گرفته قرار همگان دسترس در امروزه، بود کشوری مقامات و برگزیدگان

 رهنمودی جنگ کنونی روندهای. است شده نامنظم هایجنبش اصلی توانمندسازهای از

 شکل ار آن احتمالی مسیر ولی، آیندمی حساب به آینده عملیاتی هایمحیط برای تمامنیمه

 سازیخصوصی، رزمی توان سازیکوچک، اختفا، عمق، پراکندگی، تخلخل مضامین. دهندمی

 در زیرساختی پذیریآسیب و، مانندگره سیستمیک عملیات، دقت، شواچرخ، خشونت

 به، هاسامانه و شهرهای بارهدر ویژه به، اطالعاتی، پردازیاندیشه، زیرساختی، فیزیکی هایحوزه

 .(9: 1396،مینایی، ولیوند)اند کرده تغییر، مناطق این در ،جنگ قواعد. آیندمی وجود
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  دهآین هایجنگ مشخصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (171: 1396)شیخ،  :1شکل 

 ی تحقیقشناسروش

های نظامی قرار گیری در سازمانتواند مبنای عمل و تصمیمیعنی نتایج آن می؛ کاربردی است نوع تحقیق،

ست. حلیلی اتصیفی و و با استفاده از روش پیمایشی، تو آمیخته مبنای اهداف، روش تحقیق از نوع بر گیرد.

 دربرداری و ای از ابزار فیشکتابخانه روش در باشد.ای و میدانی میها، مطالعه کتابخانهگردآوری داده ابزار

هی فرماند نان ستاداست. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارک شده استفادهمیدانی از ابزار پرسشنامه  روش

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و  دارابودن، هاآندهند که ویژگی نفر تشکیل می 110کل اجا به تعداد 

 ریپذنیانگیمای بوده و های این تحقیق دارای مقیاس فاصلهداده کهییازآنجاباشد. سال سابقه کار می15

که  شده فادهاستای میانگین و فرمول کوکران جامعه نمونه از تخمین فاصله حجمباشند، لذا برای تعیین می

 نفر است. 32این تعداد برابر با 

 

 

جن

-گ

های   

   آینده

 ها: ویژگی

بدجسقگگی قشق   یگد/ثباتی/ منطبق  دق س وقطبر بقد ی ق بی
تغییقد اقارادایم  تنی گی ابعاد زماس و م قاس/درهم های قظامی/فناوری

   د ست و ایدوزی/

 ها ابعاد و مولفه

و مدت/ مکان  زمان بعد فیزیکی:
و وسعت/ توان و قدرت/ دقت و 

 هوشمندی 

بعد غیرفیزیکی: روحیه و روان/ 
  عقل و اندیشه

مشخصات: عملیات سریع و 
هوایی و موشکی/  قاطع/ تهاجم

پرداختن به جنگ الکترونیک/ 
 هامدیریت آستانه تحمل ملت
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 واریانس در جامعه، ، موردپژوهشحجم جامعه  

 %95با سطح اطمینان مقدار اشتباه مجاز با نظر پژوهشگر، 

 .(5%)خطای

 

 روایی پرسشنامه

لب ر قاسوال د تعدادی ،ها بر اساس ادبیات موجودها و مولفهپژوهشگر برای سنجش شاخص روایی محتوا:

زه یزان حومها تا چه که این سوال روایی محتوایی به این بستگی دارد .کندیک پرسشنامه مطرح می

ش رای سنجهای پرسشنامه که بدهد. از آنجایی که همه شاخصمحتوایی شاخص مورد نظر را پوشش می

 ا کرد.نان پیدن اطمیآایی توان از روایی محتوبر اساس مطالعات قبلی بوده، می ،ها استفاده شده استمولفه

یی اشد، روااالتر بهای وابسته با مالک بچه همبستگی بین شاخص و مولفه روایی وابسته به معیار: هر

، باشد بیشتر هاها و مولفهبه عبارتی دیگر در این پژوهش هر چه همبستگی بین زیر شاخص ؛بهتر است

 ود.شمشاهده می1نه که در جدول شماره.گوهمان ؛روایی وابسته به معیار پرسشنامه بهتر است

 فرماندهی و کنترل با نتایج ان یهمبستگ یبضر  :1جدول

 ایاطالعات لحظه مداوم ارتباط ها و دستورات سادهطرح فرماندهی قاطع مؤلفه

 0.66 0.71 0.65 0.67 فرماندهی و کنترل

 روایی سازه

ای را  صیصهخازه یا سازه یک اند ،چه حد گیری تازار اندازهگیری بوده و نمایانگر آن است که ابیک ابزار اندازه

ست. مینه اها در این زسنجد. تحلیل عاملی تاییدی یکی از مفیدترین روشکه مبنای نظری دارد می

ر بوده و بیانگ های باالمشاهده خواهد شد، بار عاملی همه مولفه 2و1های شماره گونه که در شکلهمان

 .اهد بودروایی خوب سازه خو
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 امهپایایی پرسشن

اسبه گردید، مح SPSSافزار به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ که توسط نرم

ابل توجهی جهت پایا قشد که مقدار  0.85استفاده شد. به طور کلی مقدار آن برای سواالت پرسشنامه برابر  

 .استبودن پرسشنامه 

 های پرسشنامهکرونباخ برای هرکدام از شاخص نتایج آزمون آلفای :2جدول

 کرونباخ یآلفا آلفای کرونباخ  آلفای کرونباخ  تعداد سوال شاخص مؤلفه

ی قاطع
فرمانده

 

 880/0 4 دهیسازمان

860/0 

 

 850/0 4 پذیری در مأموریتریسک

 840/0 4 گیریقدرت تصمیم

طرح
ت 

ها و دستورا

ساده
 ابتکاری در تهیه 

4 
848/0 

860/0 

0.85 

  870/0 4 خالقانه در عمل

ط مداوم
ارتبا

  822/0 4 سیال 

 848/0 4 چندالیه  850/0

  890/0 4 ایمن

ت لحظه
اطالعا

ی
ا

 

 812/0 4 خودی

84/0  

 856/0 4 دشمن

 890/0 4 جو

 زمین

4 

814/0 

 7/0 از االترب کرونباخ آلفای ضریب هکآنجایی از، گرددمی مالحظه 2شماره جدول در که طورهمان

 تایید امهپرسشن پایایی و است قبول مورد پرسشنامه سواالت تمامی کرونباخ آلفای نتیجه در ،است

 .گرددمی
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 های تحقیقها و یافتهداده لیوتحلهیتجز

معناداری  افزارهای آماری تهیه و سپس آزمونآوری شده با استفاده از نرمهای جمعضریب همبستگی داده

( به 1با استفاده از روش خودگردان سازی )بوت استراپ شدهمشاهدههای برای بررسی معناداری همبستگی

 عمل آمد.

 الف( ضریب همبستگی 
کم؛ از  0.40تا  0.21ناچیز؛ از  0.20تا  0.00شود: از بندی میمیزان ضریب همبستگی به شرح زیر طبقه

 (143: 1391خلیلی، بسیار خوب.) 1.00تا  0.81خوب و از  0.80تا  0.61؛ از قبولقابل 0.60تا  0.41

  هالفهؤم یهمبستگ یبضر

 هاین مؤلفهب یینتع یبو ضر یهمبستگ یبضر : 3جدول

 بعد                      

 مؤلفه

فرمانهههههدهی و 

 کنترل
 ضریب تعیین بندیطبقه

 %45 خوب 0.67 فرماندهی قاطع

 %42 وبخ 0.65 ها و دستورات سادهطرح

 %50 خوب 0.71 ارتباط مداوم

 %44 خوب 0.66 ایاطالعات لحظه
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  هاها و شاخصلفهؤم ینب یهمبستگ یبضر

 فرماندهی و کنترلی هالفهؤمو  هاشاخص ینب همبستگی بیضرا: 4جدول

 مؤلفه

 شاخص

ها و طرح فرماندهی قاطع

 دستورات ساده
ارتباط 

 مداوم

اطالعات 

 ایلحظه
 تعیین ضریب بندیطبقه

 %40 خوب    0.63 دهیسازمان

   پذیری در ریسک

 مأموریت

 %46 خوب    0.68

 %53 خوب    0.73 گیریقدرت تصمیم

 %77 بسیار خوب   0.88  ابتکاری در تهیه

 %74 بسیار خوب   0.86  خالقانه در عمل

 %79 بسیار خوب  0.89   سیال

 %67 بسیار خوب  0.82   چندالیه

 %24 قبولقابل  0.49   ایمن

 %79 بسیار خوب 0.89    خودی

 %66 بسیار خوب 0.81    دشمن

 %79 بسیار خوب 0.89    جو

 %85 بسیار خوب 0.92    زمین

فرماندهی و کنترل در سطوح  یهاها و مؤلفهشاخص ینب یهمبستگ ایبضربیشتر  باال،مطابق جدول 

 دولجهای مطابق ستون آخر ها و مؤلفهین شاخصبیین مختلف خوب و بسیار خوب قرار دارند. ضریب تع

باید آزمون معناداری صورت گیرد. برای  ،شناسایی گردید رهایمتغکه همبستگی  نیا از پس ست. باال
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 ( استفاده کردیم،1از روش خودگردان سازی )بوت استراپ شده مشاهدههای بررسی معناداری همبستگی

باشد  1.96تر از اگر مقدار آماره بوت استراپینگ بزرگ %5ر سطح اطمینان دهد. درا به ما می tکه آماره 

 معنادار است. شدهمشاهدههای همبستگی
فرماندهی و  یهالفهؤمؤثر بر م یهاشاخص z یمعنادار بیضرا

کنترل

 
 فرماندهی و کنترل بُعد یمعنادار بی: ضرا2شکل 

 ندهی و کنترلفرما بُعد یهالفهؤمؤثر بر م یهاصشاخ ی( براt-value) نگیآماره بوت استراپ: 5 جدول

 مؤلفه

 

 شاخص

ها و ستورات طرح فرماندهی قاطع

ارتباط  ساده

 مداوم

اطالعات 

 ایلحظه

 1.96از  Z یمعنییادار بیمییام ضییرات

امیر معنیادار  نییهستند کیه ا شتریب

 انییسیؤاالت و روابیط م یبودن تمام

فرماندهی بُعد  یهاو مؤلفه هاشاخص

 %95 نییانیا در سییطح اطمرو کنترلیی

 رهیایمتغ نییا یعنیی. دهیدینشان م

 یهیاعامیل یدرسیتهیا(، بهشاخص)

. کیه سنجندی( را مهامؤلفهموردنظر )

و مناسیب بیودن  ریمعنادار بودن مس

    12.366 یدهسازمان

پذیری در ریسک

 تیمأمور
3.762 

   

                                                                                                                                       

1-Bootstrap 
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    7.035 گیریقدرت تصمیم
 .دهدیرا نشان م یساختار لمد

   6.606  ابتکاری در تهیه

   20.002  خالقانه در عمل

  15.398   سیال

  14.171   هیچندال

  3.035   ایمن

 24.500    خودی

 10.936    دشمن

 هامؤثر بر مؤلفه یهاشاخص یبرا یبار عامل بیضرا
 که نشان دادهآن یها( برااخصها)شسنجش آن یهاهیها( با گوپنهان)مؤلفه یرهایسنجش روابط متغ یبرا 

آمده دستبه جیکه نتا میاستفاده کرد یرونیاند از مدل بشده یریگاندازه یدرستپنهان به یرهایشود که متغ

 .آمده است بعدی هایدر جدول یریگاز مدل اندازه

 هامؤلفه تیمطلوب زانیم

 هامؤلفه تیمطلوب زانیم و یوزن نیانگیم محاسبه  :6 جدول

 هاهمؤلف

ی هافراوانی گزینه
وزن کل

ی 
ن وزن

میانگی
 

 کیفیت شاخص

 خ.ک ک م ز خ.ز

    
ب

مطلو
 

  
ب

سبتاً مطلو
ن

 

ب
نامطلو

 
 

   * 4.47 268 0 0 4 24 32 فرماندهی قاطع

  *  3.98 239 0 0 12 37 11 ها و دستورات سادهطرح

 30 28 2 0 0 268 4.47 *   
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 ارتباط مداوم

 ایاطالعات لحظه

 
38 21 1 0 0 277 4.62 *   

 هاشاخص تیمطلوب زانیم

 فرماندهی و کنترلی بُعد هاشاخص تیمطلوب زانیم و یوزن نیانگیم محاسبه : 7جدول

 هاشاخص

ی هافراوانی گزینه
وزن کل

ی 
ن وزن

میانگی
 

 کیفیت شاخص

 خ.ک ک م ز خ.ز

ب
مطلو

 

سبتاً
ن

 
ب

مطلو
 

ب
نامطلو

 

   * 4.57 274 0 0 0 26 34 یدهسازمان

   * 4.28 257 0 0 7 29 24 تیمأمورپذیری در ریسک

   * 4.68 281 0 0 3 13 44 گیریقدرت تصمیم

   * 4.12 247 0 1 13 24 22 ابتکاری در تهیه

   * 4.30 258 0 2 5 26 27 خالقانه در عمل

   * 4.10 246 0 3 11 23 23 سیال

   * 4.52 271 0 0 3 23 34 هیچندال

   * 4.88 293 0 0 0 7 53 ایمن

   * 4.23 254 0 2 9 22 27 خودی

   * 4.53 272 0 2 1 20 37 دشمن
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 .ی، در محدوده مطلوب قرار گرفتندموردبررسشاخص  12تمام 

 های فرماندهی و کنترلبندی شاخصت(رتبه
 .نسانیا یپردازیم نیروهای میبندی شاخصدر این بخش از تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه

 فرماندهی و کنترلهای بندی شاخص: رتبه8 جدول

 میانگین رتبه )آزمون فریدمن( هاشاخص ردیف

 8.84 ایمن 1

 7.86 گیریقدرت تصمیم 2

 7.35 دشمن 3

 7.31 یدهسازمان 4

 7.08 هیچندال 5

 6.06 خودی 6

 6.03 خالقانه در عمل 7

 5.95 تیمأمورپذیری در ریسک 8

 5.91 زمین 9

 5.38 سیال 10

 5.30 ابتکاری در تهیه 11

 4.94 جو 12
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« گیریقدرت تصمیم »و  8.84با میانگین رتبه « ایمن» های که شاخص میابییم در باالبا توجه به جدول 

شاخص، کسب  12ین بهای اول تا سوم را از رتبه 7.35با میانگین رتبه « دشمن» و  7.86با میانگین رتبه 

 .کردند

 

 

 ی بر فرماندهی و کنترلهالفهؤمؤثر بر م یهاشاخص یبار عامل بیضرا ج(

 
 فرماندهی و کنترل بُعد یبار عامل بیضرا: 3شکل 
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 فرماندهی و کنترل بُعد یهالفهؤمؤثر بر م یهاشاخص یبرا یبار عامل بیضرا:  9جدول

 مولفه

طع شاخص
 قا

ی
ده

مان
فر

 

رح
ط

 ها
ت 

ورا
ست

و د ده
سا

 

وم
دا

ط م
تبا

ار
 

طال
ا

ت 
عا

ظه
لح

ا
ی

 

 

 یبارهییا بیجیدول ضیراایین در 

مییؤثر بییر  یهییاشییاخص یعییامل

 فرماندهی و کنترلبُعد  یهالفهؤم

و مقیدار  ،مطابق شیکل باالآمیده

 بیمناسب بودن ضرا یمالک برا

. اسیییت 0.4 یعیییامل یبارهیییا

جییدول  اییین طور کییه درهمییان

 بیضیرا یمشخص اسیت تمیام

 شیییاخص 12 یعیییامل یبارهیییا

 ندهی و کنترلفرمابُعد ی هامؤلفه

اسیت کیه نشیان از  شتریب 0.4از 

 .دارد اریمع نیمناسب بودن ا

    0.76 یدهسازمان

 0.57 تیمأمورپذیری در ریسک

   

    0.71 گیریقدرت تصمیم

   0.83  ابتکاری در تهیه

   0.91  خالقانه در عمل

  0.84   سیال

  0.86   هیچندال

  0.54   ایمن

 0.90    خودی

  دشمن
  0.81 

  جو
  0.88 

 0.92    زمین
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 گیریهای اندازهچ( پارامترهای برازش مدل
هیا بیرای است و مطابق یافتیه 0.4و برای اِ.وی.ای.  0.7مقدار مناسب برای پایایی ترکیبی  کهنیابا توجه به 

انید، ن مقدار مناسبی اتخاذ نمودهی مکنورهایمتغها در جدول باال، تمامی این معیارها در مورد کلیه شاخص

 .توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای را تأیید کردمی

 هاگیری برای مؤلفه: پارامترهای برازش مدل اندازه10 دولج

 مقادیر                                                                

 مؤلفه

آلفهههههای 

 کرونباخ

پایهههههایی 

 ترکیبی
 .وی.ای.اِ

 0.47 0.72 0.43 فرماندهی قاطع

 0.76 0.86 0.68 ها و دستورات سادهطرح

 0.58 0.80 0.63 ارتباط مداوم

 ایاطالعات لحظه

 
0.90 0.93 0.77 

 سازمان برای رزمبررسی عوامل 
 استفاده شد. هاسؤالدهی به های کیفی به کمی از روش وزنپاسخبرای تبدیل 

 مل اثرگذار در سازمان برای رزمدهی عوا: وزن11جدول

 میزان اهمیت عوامل سازمان برای رزم

                  
ی

وزن کل
 

               
ی

ن وزن
میانگی

 

 فراوانی خ.زیاد

 درصد فراوانی

 فراوانی زیاد

 درصد فراوانی
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یکی از عوامل سازمان برای رزم عامل 

است، به چه میزان « مأموریت»

ی طراحی راعنوان یک عامل ببه

الگوی سازمان برای رزم در بر 

 های آینده مؤثر است؟جنگ

100% 0 50 5 

100% 0 

یکی از عوامل سازمان برای رزم عامل 

)میزان تهدید  «عِدّه و عُدّه دشمن»

دشمن( است. توجه به این عامل به 

چه میزان برای طراحی الگوی 

های آینده  سازمان برای رزم در جنگ

 مؤثر است؟

80% 20% 48 4.8 

80% 20% 

برای رزم عامل  یکی از عوامل سازمان

)صحنه  است «جو و زمین»

عملیات(. توجه به این عامل به چه 

میزان برای طراحی الگوی سازمان 

های آینده  مؤثر برای رزم در جنگ

 است؟

%60 40% 46 4.6 

60% 40% 

یکی از عوامل سازمان برای رزم عامل 

است. توجه به «  دهیاصول سازمان»

این عامل به چه میزان برای طراحی 

الگوی سازمان برای رزم در 

 های آینده  مؤثر است؟جنگ

40% 20% 28 2.8 

40% %20 
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عامل  بینیم که میزان مطلوبیت سهی پرسشنامه، میهاسؤالبر اساس محاسبه میزان مطلوبیت 

ح ان در سطنظران و خبرگبا توجه به پاسخ صاحب «جو و زمین»، «عدّه و عُدّه دشمن»ِ، «مأموریت»

درصد 100در سطح نامطلوب محاسبه گردید. « یدهسازماناصول »مطلوب محاسبه گردید. و عامل 

جو و )» (،دشمن دیتهدمیزان « عدّه و عُدّه دشمن)»ِ، «مأموریت»گویان، توجه به سه عامل پاسخ

سلح های مبرای رزم جهت تقویت توان رزمی نیرو صحنه عملیات (، برای طراحی الگوی سازمان«زمین

به میزان  انیگواسخپدرصد 60و زیاد مؤثر دانستند و تنها ادیز یلیخهای آینده را به میزان مبتنی بر جنگ

ان هت تقویت توبرای طراحی الگوی سازمان برای رزم ج« یدهسازماناصول »و زیاد، عامل  ادیز یلیخ

 های آینده مؤثر دانستند.جنگ رزمی نیروهای مسلح مبتنی بر

مان برای نفر(، میزان اثرگذاری عوامل، ساز 10نظران و خبرگان )همچنین با توجه به پاسخ صاحب

یل ذح جدول زم به شرربر ابعاد الگوی سازمان برای «( جو و زمین»، «عِدّه و عُدّه دشمن»، «مأموریت»رزم)

 است:

 های آیندهوامل بر سازمان رزم جنگ:  میزان درصد فراوانی اثرگذاری ع12جدول

 عوامل
 فرماندهی و کنترل 

 م ز خ ز

 0% 20% 80% مأموریت

 0% 30% 70% دشمن( عِدّه و عُدّه دشمن)میزان تهدید

 20% 80% 0% جو و زمین)صحنه عملیات (

 گیرینتیجه

وجه نمایند های آینده باید به این موضوع تچه در جنگ فرماندهان صحنه جنگ چه در آینده و

تواند در سامانه فرماندهی و کنترل صحنه نبرد اثرگذار که هر شاخص و مولفه به چه میزان می

های متفاوت در آینده آماده خوبی برای مقابله در جنگتوانند بهها میو با توجه به آن باشد

علمی و  ها بر اساس محاسبات دقیقها و شاخصهای تحقیق مؤلفهتوجه به یافته با گردند.
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شفاف  و وزن و ارزش هر شاخص و مؤلفه کامالً های آماری محاسبهگیری از مدلریاضی و بهره

 میزان تأثیرگذاری آن مشخص گردیده است .  و

 رد رزم های فرماندهی و کنترل سازماناول که به دنبال تعیین مؤلفه سؤالدر پاسخ به 

 بود، به شرح ذیل احصاء گردید: آینده هایجنگ

 ای(ها و دستورات ساده، ارتباط مداوم و اطالعات لحظهفرماندهی قاطع، طرح)

 در رزم های فرماندهی و کنترل سازماندوم که به دنبال تعیین شاخص سؤالدر پاسخ به 

 بود، به شرح ذیل احصاء گردید: آینده هایجنگ

ری در پذیریسک ی،دهسازماناز:  ندعبارتشاخص(  3« )فرماندهی قاطع»های مؤلفه شاخص (1

 گیریقدرت تصمیم و  تیمأمور

، یهابتکاری در تهاز:  ندعبارتشاخص( 2) «ها و دستورات سادهطرح» های مؤلفهشاخص (2

  خالقانه در عمل

   ایمنو  هیچندال، سیالاز:  ندعبارت شاخص(3) «ارتباط مداوم»های مؤلفه شاخص (3

زمین.  ، جو ودشمن، خودیاز:  ندبارتع شاخص(4) «ایاطالعات لحظه»های مؤلفه شاخص (4

 شاخص احصاء گردید. 12در مجموع 

رل فرماندهی و کنت یهاشاخص ها ومؤلفه بین سوم که به دنبال تعیین روابط سؤالدر پاسخ به 

 ها بود به شرح ذیل احصاء گردید:آن بندیو تبیین اولویت

 روابط نییتع -

در « ومارتباط مدا» ۀمؤلفی همبستگ بیده و ضربرخوردار بو یمؤلفه از رابطه قو چهارهر 

 قرار گرفتند.  یبندسطح طبقه نیباالتر

 یهاشاخص نیب یهمبستگ بیها برخوردار هستند. ضربا مؤلفه یها از رابطه خوبشاخص

 بُعد و نیا «ساده ها و دستورهایطرح»با مؤلفه  «خالقانه در عمل»و  «ابتکاری در تهیه»

 یهاشاخصخوب قرار دارند.  اریدر سطح بس« ارتباط مداوم»ه با مؤلف «سیال»شاخص 

 یهاو شاخص« فرماندهی قاطع»با مؤلفه  «پذیری در مأموریتریسک»و  «یسازمانده»

 ر دارند. قرا« خوبخیلی »بُعد در سطح  نیا« ایاطالعات لحظه»با مؤلفه « جو»و  «زمین»
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 ی بندتیاولو -

 ست:ین گردیده اها به ترتیب زیر احصاء و تعیدی مؤلفهبناولویت شدهانجامبرابر محاسبات 

 ( 7.65) رتبه نیانگیمبا  ارتباط مداوم (1

  (7.44رتبه ) نیانگیبا م فرماندهی قاطع (2

 ( 5.99)رتبه نیانگیبا م ایاطالعات لحظه( 3

 ( 5.41رتبه) نیانگیبا م ساده ها و دستورهایطرح( 4

به  ،دارند به رارت نیانگیم نیاول که باالترشاخص  5خص شا12 نیشده بانجام یبندتیدر اولو

 نیانگیبا م «گیریقدرت تصمیم»(، 8.84با میانگین رتبه)« ایمن» ند از:عبارت ریز بیترت

( 7.31ه)با میانگین رتب« یدهسازمان»(، 7.35با میانگین رتبه)« دشمن»،  (7.86رتبه)

 (7.08با میانگین رتبه)« هیچندال»و

 هاپیشنهاد
 یک لکنتر مندی بهتر فرماندهی وتوجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای ذیل به منظور بهره با

 ی نبرد راهاهاست که در شرایط جنگی مسئولیت صحن هاییتمام سامانه برای اساسی نیازمندی

ر ازمان رزم دسعوامل برترساز  عنوان به کنترل و فرماندهی گیرند. بنابراین مراکزبرعهده می

 و وامد کنترل، و های فرماندهیها و مولفهتوجه به شاخص .هستند مطرح آینده هایجنگ

تیابی به داشت. بنابراین پیشنهادهای ذیل در جهت دس خواهد همراه به را اثربخشی عملیات

 گردد.یک فرماندهی و کنترل مناسب برای آینده مطرح می

 در تحقیق شدهمطرح هاینامه فرماندهی و کنترل متناسب با ویژگیتدوین آیین -

طوح مختلف ی آینده به سهاجنگعامل اثرگذار در  عنوان بهآموزش فرماندهی قاطع  -

 فرماندهی 

 های آیندهمندی در جنگخطوط ارتباطی چندالیه جهت بهره ایجاد -

 های آیندهای به عنوان عنصر برترساز در جنگبندی اطالعات لحظهآوری و طبقهجمع -
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 منابع

 .(ص)ءاالنبیاخاتم دانشگاه، تهران، کنترل و فرماندهی (.1396) چمنی مسلم ؛یرجا، بختیاری

 .یمل دفاع یعال تهران دانشگاه ،ارتش ج.ا.ا یهرم سازمان نهیبه یارائه الگو (.1385) ارسطو ،یدیتوح

 یتهران، مؤسسه آموزش ،یدفاع یهااستیبر س ندهیآ یهاجنگ ریتأث .(1385لو، خسرو )حسن
 .دفاع عیصنا یقاتیتحق

ت عدم تقارن، تهران، مرکز انتشارا یجنگ در فضا یشناس تیماه .(1392) بخشکین ،یبیحب
 .یراهبرد

 .اجا، تهران، آینده هایجنگ راهبردشناسی .(1393) کالنتری اهللفتح ؛کیومرث، حیدری

 اتانتشار مرکز، تهران، تقارن عدم فضای در جنگ شناسی ماهیت .(1392) بخشنیک، حبیبی
 .راهبردی

سازی، تهران: انتشارات های پژوهش آمیخته با تأکید بر بومیروش (.1391)خلیلی شورینی، سیاوش 
 یادواره کتاب.

 .، تهران، ستاد مشترک ارتش ج. ا. ا«های نظامیفرهنگ واژه» (.1386) رستمی، محمود

 .تهران، سمت، چاپ دهم ،تیریسازمان و مد یمبان .(1386) یعل ان،ییرضا

 .های آینده، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتشجنگ (.1388) زهتاب سلماسی، یعقوب

، تهران، مرکز تحقیقات های جنگ آیندهپارادایم یواکاو .(1394) اهللکالنتری، فتح ؛عقوبی ،یزهد
   .راهبردی دفاعی

رکز تحقیقات مان، رجنگ آینده، ته یکردهایرو یواکاو(. 1395) اهللکالنتری، فتح ؛عقوبی ،یزهد
 .راهبردی دفاعی

 .نزاجا ی، تهران، معاونت آموزش1متجاوز جلد  نییآ .(1388شهاب و همکاران ) ،یسنجران

انشگاه دهی نظامی و سازمان رزم و تحوالت آن در تاریخ اسالم، تهران، دسازمان (.1382) قائدان، اصغر
 .السالم(امام حسین )علیه

 هایجنگ سازمان برای رزم جهت تقویت توان رزمی نیروهای مسلح در الگوی (.1396زی، محمد )عزی
 .آینده، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

 اتیملعو  یتوان رزم اصول جنگ، اتیعمل نامهنییآ .(1379) ینیاسی ،نیحس؛ اهللنصرت ،یریوز نیمع
 .رانیا یاسالم یستاد مشترک ارتش جمهور ،یآفند

تحقیقاتی  وهای آینده، تهران، موسسۀ آموزشی های حاکم بر جنگادایمپار (.1389) مسعود منزوی،
 .صنایع دفاع
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ور جمهوری پدافند هوایی کش توان رزمی ارتقای در فرماندهی وحدت تأثیر (.1394) ، بهروزتسلیمی
 .لوم و فنون نظامی، فصلنامه عایران اسالمی

اجا ای فرماندهی مشترک منطقهتدوین الگوی مشترک  (.1396) ، علیرضاشیخ ، حسین؛شکوهی 
  .، دانشگاه فرماندهی و ستادمبتنی بر تهدیدات آینده

، فصلنامه های عملیاتی پایوران پدافند هواییهارتهای افزایش مشیوه(. 1395؛ )اکبر علی ،رستمی
 .وزارت علوم

 هایجنگ صحنه در فرماندهی عمومی توانمندسازی الگوی .(1397) مهدی، صمیمی ؛علیرضا، شیخ
 .5 شماره، دوم سال، دفاعی پژوهی آینده فصلنامه، تهران، ایران اسالمی جمهوری آینده

کنترل  وتحلیل پایداری شبکه فرماندهی  (.1397) یاری، بختایرج ؛ چمنی، مسلم؛اردشیر ،محمدی
دهی شی فرمانپژوه -فصلنامه علمی کار مناسب برای ارتقای میزان پایداری،پدافند هوایی و ارائه راه

 .و کنترل

آینده،  نگج در زمینی رزم هایفناوری نگاریآینده (.1396، حسین )مینایی ، حسین؛ولیوند زمانی
 .4 شماره دوم، سال دفاعی، پژوهی دهتهران، فصلنامه آین
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