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پذیرش مقاله99/02/18 :

چكيده
از بدو تشکیل نیروهای نظامی در دنیا موضوع ارزیابی تهدید و شناسایی آن مورد توجه بوده است و اساس
مدیریت جنگ بر اساس آن برنامهریزی شده است .در پژوهش حاضر با ارائههه مههدلی از شناسههایی و ارزیههابی
معیارها و زیر معیارها و همچنین گزینههای تهدیدکننده موردنظر اقدام به اولویتبندی آنههها نمههوده و بههدین
منظور در گام نخست به شناسایی و ارزیابی معیارها از دیدگاه خبرگان حههوزه پدافنههد هههوایی پرداختههه شههده
است ،در مرحله بعدی زیر معیارها را شناسایی کرده و بها اسههتفاده از تکنیهک ( AHPفراینههد تحلیههل سلسههله
مراتبی) و نرمافزار مربوطه اقدام به اولویتبنههدی گزینههههههای مههوردنظر شههده اسههت .بههرای روایههی از طههرح
پرسشنامهها که توسط نخبگان این حوزه طراحی و تأیید گردیده و برای پایایی از نرخ ناسازگاری ( )IRکه در
نرمافزار مربوطه در نظر گرفته ،استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش  80نفر از کارکنههان عملیههاتی در
حوزهی پدافند هوایی میباشد ،که در این پژوهش پس از مصههاحبه بهها  ۲0نفههر از خبرگههان و فرمانههدهان بههه
دادههای کامل دست یافته ،و نمونهی آماری این پژوهش  ۲0نفر از خبرگان این حوزه است .نتیجه انجام ایههن
پژوهش کاربردی کمک به بهبود تصههمی گیههری ،کههاهش بههار مسههلولیت اپراتورهههای زمینههی ،سههرعت عمههل،
اولویتبندی هدفهای تهدیدکننده جهت درگیری بوده است.
واژگان کلیدی :شناسایی تهدید ،ارزیابی تهدید ،اولویت بندی تهدید ،دفاع هوایی ،فرایند تحلیلی
سلسله مراتبی.

 - 1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 - 2دکترای عالی دفاع
 - 3کارشناس عالی دفاع
 - 4کارشناس عالی دفاع
 - 5کارشناس عالی دفاع
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مقدمه
شناسایی تهدید ،یک ارزش و اهمیت سنجی از دستیابی بهقصد و نیت و توانایی و فرصت
کشف هدفهای دشمن میباشد و این اپراتورهای نظامی را برای استفاده از سیست های
پشتیبانی و تجزیهوتحلیل دادههای کسبشده بر اساس چارچوب ارزیابی عملکرد یاری
مینماید .فرایند ارزیابی تهدید یک طبقهبندی از پتانسیل تهدیدها در سه دسته از تهدید در
ارتفاع بلند ،ارتفاع متوسط ،ارتفاع پست همراه با یک اولویتبندی مطابق ژست تهدید برای
دفاع از تأسیسات و نقاط آسیبپذیر را در بر دارد (هلدین و همکارن.)۲013 ،1
از بدو تشکیل نیروهای نظامی در دنیا موضوع ارزیابی تهدید و شناسایی آن مورد توجه بوده
است و اساس مدیریت جنگ بر اساس آن برنامهریزی شده است .ارزیابی تهدید ،یک ارزش و
اهمیت سنجی از دستیابی بهقصد و نیت و توانایی و فرصت کشف هدفهای دشمن میباشد
و این اپراتورهای نظامی را برای استفاده از سیست های پشتیبانی و تجزیهوتحلیل دادههای
کسبشده بر اساس چارچوب ارزیابی عملکرد یاری مینماید .فرایند ارزیابی تهدید یک
طبقهبندی از پتانسیل تهدیدها در سه دسته از تهدید در ارتفاع بلند ،ارتفاع متوسط ،ارتفاع
پست همراه با یک اولویتبندی مطابق ژست تهدید برای دفاع از تأسیسات و نقاط آسیبپذیر
را در بر دارد (هلدین و همکارن )۲013
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست و گروههای کاری و علمی اذعان دارند ،برای اینکه
یگانهای عملکننده نظامی بتوانند در دنیای امروزی با فناوری پیچیده ،حضور مستمر و پایدار
و ماندگاری عملیاتی داشته باشند  ،باید حول محور عل و دانش فعالیت کنند .علیرغ اینکه
دانش بهعنوان منبعی برای بقای یگانها ضروری است و شرط موفقیت آنها دستیابی به یک
دانش و فه عمیق در تمامی سطوح است ،اما بازه بسیاری از یگانها هنوز بهطورجدی به
این امر توجه نکردهاند .امروزه تجهیزات نظامی بهطور چشمگیری پیشرفت نمودهاند در این
حالت شاید به نظر برسد که حج کاری اپراتورهای زمینی در این حوزه کاهش یابد اما نهتنها
اینچنین نشده است بلکه سادگی عملیاتهای تاکتیکی پیشین را نیز ندارند و از سویی امکان
افزایش توان و مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد امنیت در زمان وضعیت جنگی ممکن نیست.
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عالوه بر آن فاکتورهای سنجش تهدید در سناریوهای جنگ اهمیت زیادی دارند و فرایند
تصمی گیری را برای فرماندهان آسانتر کرده و اگر اطالعات منحصربهفرد و یکپارچهای نیز
داشته باشند میتوانند تصمی های بهتری بگیرند .در فضای دفاع هوایی اغلب موارد
تصمی گیری ،ارزیابی تاکتیکی از موقعیتها و دفاع از داراییها در مقابل هدفهای دشمن
بهوسیلهی سیست های جنگافزاری در دسترس انجام میشود ،در موقعیتهایی با چندین
تهدید بالقوه اولویتبندی تهدیدها ضروری هست ،اینچنین میباشد که یک دستهبندی ،اغلب
بر اساس درجهای از تهدید هدفهای ظاهرشده با داشتههای دفاعی خودی اولویتبندی
میشود (جانسون و فالکمن.)۲008 ،1
ضرورت پژوهش
اطالعات معموالً شالوده تصمی گیریها در یگانهای نظامی میباشند و دانش به مجموعه
اطالعات سازماندهی شده و راهکار عملی مرتبط با آن ،گفته میشود هرچند بعضی مواقع
بهاشتباه یکی تلقی میشوند همچنین جنگهای میدانی مدرن و استفاده از انواع جنگندهها،
پهبادها ،هواپیماهای جاسوسی ،موشکهای نقطه زن که با آخرین فنّاوریهای روز دنیا ساخته
شدهاند همواره نخبگان دفاعی را به بررسی ،ارزیابی و اهمیت سنجی از تهدیدهای محیط
اطراف و تبادل دانش درون یگانی واداشته است .سامانه فرماندهی و کنترل ،در بحث دفاعی هر
کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است که در آن اطالعات از طریقهای متفاوت دریافت،
پردازش ،نمایش و در شبکه فرماندهی و کنترل نشر مییابد و دستورات از طریق مبادی
مربوطه وارد شبکه شده و باید در زمان مناسب و بهصورت صحیح به نفرات مربوطه برسد.
مرحلهی ارزیابی تهدید و تخصیص سالح بهعنوان اساس و پایهی سامانه کنترل و فرماندهی از
اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است به سبب آنکه عدم توجه در این مرحله ،موجب
ارزیابی اشتباه از مقدورات و توان هدف تهدیدکننده شده و به طبع آن واگذاری سالح
بهصورت اشتباه صورت میگیرد ،در سامانه کنترل و فرماندهی شاید اولین اشتباه برابر با
آخرین اشتباه و آخرین شانس شخص باشد .بهمنظور مقابله با یک تهدید باید ارزیابی درستی
از آن داشته باشی  ،ارزیابی از هدفهای تهدیدکنندهی دشمن ،ارزیابی سراسری از توانایی

Johansson & Falkman

1

108

فصلنامه مطالعات جنگ  -سال دوم ،شماره چهارم ،فصل بهار 1399

نظامی دشمن میباشد .شناخت تهدید از ناحیه یک هدف برای یک اپراتور جهت پردازش و
اولویتبندی و اتخاذ یک تاکتیک مناسب برای درگیری با دشمن الزم و ضروری میباشد.
تهدید یک هدف ،بارزترین تشخیصدهندهی دوست از دشمن میباشد و این نیازمند به یک
اپراتوری دارد که برآوردهای ناتمام و ناقصی را از منابع چندگانه طی تحلیلهای زیادی
محاسبه و اهداف تهدیدکننده را از داخل این تحلیلها کشف کند (نجین)۲00۲،
سؤاالت پژوهش
 -1چه عاملهایی در ارزیابی تهدید ،اثرگذار هستند؟
 -۲عاملهای ارزیابی تهدید از چه وزن و اهمیتی برخوردار هستند؟
 -3همچنین هر یک از گزینههای تهدید ،با توجه به عاملهای ارزیابی تهدید ،از چه رتبه
تهدیدی برخوردار هستند؟
بنابراین بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت اهداف پژوهش به شرح زیر تدوین و در ادامه به بحث
و بررسی آنها پرداخته میشود.
اهداف پژوهش
 -1شناسایی معیارهای مؤثر برای ارزیابی تهدید
 -۲ارائه مدل سلسلهمراتبی برای رتبهبندی معیارها
 -3تعیین وزن معیارها و زیر معیارها برای رتبهبندی
 -4اولویتبندی گزینهها با توجه به معیارها و زیر معیارهای آنها
پیشینه ارزیابی تهدید در دفاع هوایی
کارولینگ )1993( 1در کار پژوهشی خود فرایند یک سیست دانشمحور را برای ارزیابی تهدید
و تخصیص سالح مورد بررسی قرار داد .فرایند ارزیابی تهدید و تخصیص سالح یکی از
مه ترین کاربردها را برای دفاع هوایی از سیست های کنترل و فرماندهی زمین پایه و
ناوشکنها و کشتیهای جنگی دارد .طبقهبندی از دادههای ورودی از ردیابیهای راداری
بهصورت خودکار و ردیابی بر اساس معیارهای ویژه توسط اپراتورها بهصورت یکپارچه
درآمده و در اختیار سلسلهمراتب کنترل و فرماندهی قرار میگیرد .این مطالعه یک طرحی از
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سیست های دانشمحور را توصیف و همچنین طرحی از آزمایشهای محیطی برای آن و
ارزیابی از کارایی سیست دانشپایه و در نهایت نتایجی از این دستاورد را ارائه میدهد.
کراگمان )۲001( 1در مطالعهای به تحلیل بهکارگیری توزیع اطالعات در سیست های دفاع
هوایی پرداختند .هدفی از این پژوهش تبادل دانش و توزیعی از اطالعات ،ظرفیتها ،در بین
مه ترین عناصر سیست میباشد .استنتاجی از سیست ها با ظرفیتهایی از شروع مأموریتهای
اطالعاتی با علوم اولیه که بهوسیلهی یادگیری از راه تجربه و انتقال آن به دیگران میباشد،
ازاینرو بهبود خودکار ،تجربهای را در موقعیتها ،برنامهها ،یادگیریها ،میتواند اجرایی کند و
بهکارگیری شبیهسازهای پیشرفته واقعیتهای مجازی مختلفی را به دست میآورد .همچنین
سیست های تاکتیکی ،یک سیست مجتمع با پیادهسازی مأموریتهای تاکتیکی مثل یک سیست
دفاع هوایی میباشد.
چانگ ون و یو )۲000( ۲به ارزیابی تهدید با استفاده از تصمی گیری چند معیاره پرداختهاند.
ارزیابی تهدید با دادههای ترکیبی دقت معناداری را در برنامههای نظامی در بر دارد ،این روش
آسانی برای انجام تمرینات در فرایند زمان واقعی میباشد .مفهوم کلی از ارزیابی تهدید و
تخصیص سالح در حوزهی دفاعی ایدهی روشنی را از منظر میدانی دارد ،یکی از دستاوردهای
پیکارهای میدانی توسعه اجباری سطوح سیست های ارزیابی تهدید و تخصیص سالح و
استفاده از خرد جمعی و تبادل دانش در بین هر مجموعه خصوصاً یگانهای نظامی بهصورت
کاربردی میباشد.
لیپ هابر و فهر )۲00۲( 3ارزیابی تشخیص مدلهای تهدید هوایی :جستجو و نشان دادن
راهبردها را تشریح کردهاند .در آن مطالعه کلیدی از یافتههای مطالعات اخیر نیروی دریایی
امریکا که برآورد تهدیدها میباشد ،استفادهشده است؛ و بهطور خالصه مدلهای برآورد تهدید
که از جستجوی دادهها خلق شدهاند را توصیف میکنند؛ و از پیشنهادهای خط هدایت برای
نمایش برآورد تهدید در بین فهرستی از یک سیست پشتیبانی تصمی در دفاع هوایی استفاده
میکنند .از اهداف آن برنامه پژوهشی درک فرایند ارزیابی بهمنظور ارائه تحلیل اطالعات
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پشتیبانی در یک چارچوب است که ناسازگاری بین ویژگیهای ادراکی از تصمی گیریهای
انسانی و سیست های پشتیبانی تصمی گیری را به حداقل میرساند.
لی و همکاران ( )۲006به بررسی مدل بهینهی پویا در تخصیص سالح اهداف برای ساختار
عملیاتی دفاع هوایی ناوهای جنگی پرداختهاند .تخصیص سالح اهداف در عملیات دفاع هوایی
مسللهی خیلی پیچیدهای میباشد و مدلهای رایج اخیر بر روی ایستایی و محدودیتهای
مسلله فوق تمرکز نمودهاند .مسلله تخصیص سالح اهداف در عملیات دفاع هوایی یافتن یک
واگذاری شایستهی سالح به هدفهای موردنظر ،تبادل دانش ،سرعت عمل باال ،بهمنظور کمینه
کردن تلفات در عملیات مورد انتظار میباشد ،در این مطالعه به بهینه کردن سالحهای واگذاری
به اهداف پویا پرداخته شده است و اینیکی از مه ترین وظیفه فرماندهان برای واگذاری
شایستهی جنگافزارها به اهداف در برنامهی دفاعی از کشتی جنگی و همچنین آموزش
کارکنان در جهت باال بردن دانش فردی و جمعی میباشد.
کاراساکال )۲008( 1مدلهای تخصیص اهداف برای یک کارگروه دریایی با استفاده از
موشکهای دفاع هوایی را موردمطالعه قرار داد ،در این بررسی مهارت تخصیص موشکهای
دفاع هوایی را انتشار و اهداف را بهمنظور حداکثر کردن تأثیر دفاع هوایی از یک کارگروه
دریایی را توضیح میدهد .پرتاب ،مراقبت و خطمشی درگیری برای تخصیص موشکها نسبت
به اهداف فرضی در نظر گرفته شده است.
شاین و همکاران )۲010( ۲به تحلیل راهبرد جمعی برای دفاع منطقهای در دریا پرداختند.
هدف آنها بررسی یک راهبرد استراتژیک برای درگیریهای زیاد پدافندی در دریا میباشد.
یون فنگ و همکاران )۲011( 3به بررسی یک پژوهش برای دستهبندی تهدیدهای یک کشتی
جنگی بهصورت خود دفاعی پرداختهاند .ارزیابی تهدید مه ترین کاربرد را در سیست های خود
دفاعی در کشتیها دارد ،در این پژوهش بر اساس ایدههای تصمی گیری چند معیاره و ترکیبی
از سیست های سنتی و ایدهی حل تاپسیس یک الگوریت دستهبندی تهدیدها به روش تاپسیس
پیشنهاد گردیده است.

1

Karasakal
Shin & et al
3 Yun-feng & et al
2
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لوتر و همکاران )۲013( 1به بررسی دستاوردهای چندگانه از تخصیص فاز شهودی در یک
محیط دفاعی بر اساس سطح پرداختهاند .نوعی از محیطهای دفاع هوایی زمین پایه ،دفاع از
داراییها بر روی زمین را در بر دارد که نیاز به دفاع از فضای هوای آن در مقابل هواپیماهای
دشمن را شامل میشود ،محافظت در برابر این هواپیماها توانایی در گسترش دادن سیست های
زمین پایه میباشد که برای درگیر شدن در مقابل هواپیماهای دشمن بر طبق شرایط و آرایش
خاص زمان بحران واگذار شدهاند.
لوتر و ورن )۲014( ۲پشتیبانی از تصمی گیری تخصیص سالح در یک محیط دفاع هوایی
زمینپایه را تشریح کردند .دفاع هوایی زمین پایه شامل دفاع از تأسیسات در سطح یک ناحیه
از زمین ،دریاچه و یا اقیانوس که نیاز به دفاع در مقابل تهدیدهای هوایی و جلوگیری از ورود
به حری هوایی میباشد .هدفی از آن مطالعه تهیه یک چارچوب کلی برای یک زیرسیست
واگذاری سالح میباشد؛ و اینیک بحث را در زیرساختهای گوناگون جمعی مطابق یک
زیرساخت ارزیابی سالح دارا میباشد ،بهطور خاص چهار مدل از واگذاری سالح نشان
دادهشده است و نمونههایی از مدلها در این کالسها در چارچوب یک شبیهسازی حل
شدهاند ،اما یک سناریوی واقعبینانه مبتنی بر دفاع از سطح برای نشان دادن کار زیرسیست
تخصیص سالح ارائه شده است.
یونور و گوربز ( )۲015ارزیابی تهدید را با استفاده از فرایند تحلیل شبکه تشریح نمودند .در
اینجا هدف بهکارگیری روشهای تصمی گیری چند معیاره مشهور توماس ساعتی از جمله
فرایند تجزیهوتحلیل شبکه برای ارزیابی تهدید و تفسیر نتایج میباشد.
اسچوبرت و همکاران )۲015( 3به تفسیر تصمی حمایتی بر اساس ارزیابی برنامههای عملیاتی
شبیهسازیشده پرداختهاند .در آن مطالعه آنها به موضوع فوق در بین تأثیر برنامههای اساسی
پرداختهاند که بهکارگیری تصمی حمایتی و ابزاری را توسعه میدهد ،هدف آن مطالعه آزمایش
و امتحان پتانسیلی از سیست های حمایتی تصمی گیری میباشد که به اپراتورها در تبادل دانش

1

Lötter& et al
Lötter, Vuuren
3 Schubert
2
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باال بردن آموزش و تجزیهوتحلیل و درک و فه نتایج منطقی و برنامههای پیدرپی بیشماری
از شبیهسازی و ارزیابی کمک میکند.
ناظ و همکاران ( )۲017به تحلیل سیست پشتیبانی تصمی گیری برای بهینهسازی فرایند
تصمی گیری در ارزیابی تهدید و تخصیص سالح ،وضعیت جاری ،چالشها و
دستورالعملهای آینده پرداختند .درحالیکه روند پیشرفت در سیست پشتیبانی تصمی گیری
بارها در دفاع هوایی گزارش شده است هنوز ه یک شکاف برای ارائه یک دیدگاه جامع و
مدیریت ارزیابی تهدید و تخصیص سالح وجود دارد آن مطالعه نتیجهی بررسی  156مقاله،
کنفرانس و اقدامات منتشره از سال  1975تا سال  ۲016میباشد ،وضعیت فعلی ارزیابی تهدید
و تخصیص سالح چندین چالش مرتبط با سیست پشتیبانی تصمی گیری ،بهویژه ،استفاده از
فنّاوریهای پیشرفته برای کنترل بهتر نیروی انسانی و به اشتراکگذاری دانش در شرایط
بحرانی و محدودیت زمانی را نشان میدهد و برای تصمی گیری بهتر و غلبه بر محدودیتهای
انسانی ،پیشرفتهای فناوری نوید سیست پشتیبانی تصمی گیری را میدهند ،آن مطالعه یک
رویکرد جدید از یک ترکیبی از سیست های تصمی گیری پشتیبانی و درک تهدید را با استفاده
از ارزیابی شبیهسازها ،خنثیسازی ،تأمین سالح ،موجودی و تخصیص را پیشنهاد و ارائه
میدهد.
روش حل

میتوان گفت این پژوهش از نظر هدف در حوزهی پژوهشهای کاربردی میباشد و از طرفی
چونکه در این پژوهش از روشهای تجربی و دانش نفرات خبره ونیز روشهای میدانی از
جمله پرسشنامه استفادهشده است ،این پژوهش علمی از نظر رویه پژوهش پیمایشی نیز
میباشد .در این کار همواره از دانش نخبگان استفادهشده است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی
برای اولین بار در سال  1980توسط توماس ساعتی ارائه شد که یکی از کاملترین سیست های
تصمی گیری با معیارهای چندگانه میباشد به سبب اینکه امکان در نظر گرفتن معیارهای کمی
و کیفی در مسائل و امکان تحلیل حساسیت بر روی معیارها و زیر معیارها را دارد و عالوه بر
آن بر مبنای مقایسههای زوجی بنانهاده شده است که این خود قضاوت و محاسبهها را آسانتر
و از طرفی سازگاری و ناسازگاری تصمی را ارائه میدهد و همچنین بر اساس اصول بدیهی
پایهگذاری شده است (آذر .)1373،در این پژوهش برای تحلیل دادهها از مدلهای

113

شناسایی و ارزیابی اهداف تهدیدکننده و اولویتبندی آنها در حمالت ...

تصمی گیری و برای اولویتبندی گزینهها از فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPو محیط
نرمافزار  Excelو همچنین از نرمافزار GAHP1استفاده گردیده است( .سلیمی فرد.)1393 ،
گامهای اجرا

مراحل انجام پژوهش بهصورت زیر انجامشده است.

درخت تصمیم
I-E-T

F-P

S

R

F-o-A

A

E

D

C

T

P

H

R

P-T

P

A

B

اصول چهارگانه توماس ساعتی

اصول چهارگانه توماس ساعتی که در جدولها کاربرد دارند.
•
•
•

شرط معکوسی
شرط همگنی

2

3

شرط وابستگی

4

1

Group analytical Hierarchy process
Reciprocal Conditio
3 Homogeneity.
4 Dependency.
2
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•

شرط انتظارات( 1ساعتی )1379

جدول :1مقادیر ارجحیت شاخصها که نخبگان نمرات موردنظر خود را برحسب درجه
اهمیت مقایسات زوجی از زیر جدول انتخاب میکنند
جدول :1مقادیر ارجحیت شاخصها

درجه اهمیت

تعریف

1

اهمیت یکسان

3

نسبتاً مرجع

5

ترجیح زیاد

7

ترجیح بسیار زیاد

9

ترجیح فوقالعاده زیاد

۲و4و6و8

ارزشهای بینابین در قضاوتها

جدول  :۲جدول ماتریس مقایسات زوجی میباشد که خبرگان شاخصها را دو به دو باه
مقایسه نموده و نمرهی خود را وارد کرده و ضمناً جدول زیر قوانین چهارگانه ساعتی در آن
رعایت شده است.
جدول :۲ماتریس مقایسههای زوجی

هدف تصمی

شاخص 1

شاخص ۲

000

شاخص n

شاخص 1

...

شاخص ۲
شاخص n
نرخ ناسازگاری

نرخ ناسازگاری )I.R( ۲یکرویهای است که بهواسطه آن معیار پاسخ خبرگان به مقایسههای
زوجی مورد ارزیابی قرار میگیرد .بهطور تقریبی بیشتر ارزیابی  AHPبر مبنای قضاوت اولیه
Expectations.
)Inconsistency Ratio (IR

1
2
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تصمی گیرنده که در چارچوب ماتریس مقایسههای زوجی نمایان میشود صورت میگیرد و
هرگونه ناسازگاری در مقایسه و تعیین ارزش بین گزینهها و شاخصها نتیجه نهایی را خراب
مینماید (قدسیپور.)1384 ،
شاخص ناسازگاری

رابطه زیر شاخص ناسازگاری را نشان میدهد و برای ماتریسهای تصادفی از جدول زیر
محاسبه میگردد.

I .I = max − n n − 1
مقادیر شاخص ناسازگاری را برای ماتریسهایی که اعداد آنها کامالً تصادفی اختیار شده
باشند محاسبهشده است و آن را شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی )  (I .I .Rنام نهادهاند
که مقادیر آنها برای ماتریسهای  nبعدی مطابق جدول زیر است:
رابطهی ریاضی نرخ ناسازگاری

I.R = I .I I .I .R
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 : I.Rنرخ ناسازگاری و  : I.Iشاخص ناسازگاری و  : I .I .Rشاخص ناسازگاری ماتریس
تصادفی میباشد.
طبق رابطه باال درصورتیکه نرخ ناسازگاری  0/1یا کمتر باشد ،بیانگر سازگاری در مقایسه
است و اعتبار پاسخدهندهها تائید میگردد .توماس ساعتی پیشنهاد میکند اگر میزان ناسازگاری
تصمی بیشتر از  0/1باشد بهتراست تصمی گیرنده در قضاوتهای خود تجدیدنظر کند.
روشهای تقریبی و حداقل مربعات و بردار ویژه از جمله روشهای حل برای محاسبه وزن
نسبی در ماتریسهای ناسازگار هستند (داوودی.)1391،
(جدول  :)3شاخص تصادفی بودن
بردار ویژهبرداری است که اگر یک ماتریس در آن ضرب شود نتیجه همان بردار ویژه ضربدر
یک مقدار اسکالر میشود بدین منظور ماتریس اوزان ،با روش بردار ویژه محاسبهشده است.
در این پژوهش جهت به دست آوردن اوزان و اهمیت نسبی شاخصها نسبت به یکدیگر،

0/0

0/58

0/9

1/1۲

1/1

1/3۲

1/41

1/45

1/49

1/51

1/48

1/56

1/57

R.I

1/59

N

3 ۲

4

5

6

7

8

9

10

11

1۲

13

14

15

ماتریس مقایسههای زوجی را از روش بردار ویژه و با توجه بهدقت روش آنتروپی شانون
جهت تعیین ماتریس تصمی گیری از روش آنتروپی شانون استفادهشده که در ادامه بهتفصیل
آنها میپردازی .
وزن دهی به روش آنتروپی شانون

در روش شانون ،توجه به این نکته حائز اهمیت میباشد که هرچه پراکندگی در مقادیر یک
شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت باالتری برخوردار است (اصغرپور .)1388
اولویتبندی گزینههای تهدید

به کمک فن بردار ویژه اوزان ماتریس مقایسههای زوجی را به دست آورده و در گام بعدی با
استفاده از فن آنتروپی اوزان ماتریس تصمی گیری را به دست آورده و با تلفیق وزنها با
استفاده از اصل ترکیب سلسله مراتبی اولویتبندی گزینههای تهدید انجامشده است.
وظایف پدافند:
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√ تجسس √ ،1شناسایی √ ،۲درگیری √ ،3انهدام یا فراری دادن( 4جعفریزاده .)1385
تمرکز در این پژوهش بر شناسایی ،اولویتبندی و تخصیص سالح مناسب برای درگیری و
استفاده بهینه از تجهیزات در اختیار میباشد.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،همانطور که دیده میشود ،سه معیار موقعیت ،ویژگیهای شی پرنده و
پارامترهای پروازی در تعیین میزان ریسک تهدید بررسیشده است .میزان اهمیت (درصد
اهمیت) هر یک از این سه معیار در جدول زیر نشان دادهشده است؛ و برای هر معیار زیر
معیارهای آن آورده شده است؛ که با استفاده از نرمافزار مربوطه وزن هرکدام از آنها با توجه
به نمره دهی نخبگان به دست آورده شده است.
معیار موقعیت

 -1منطقه ممنوعه -۲ 5نزدیکی اهداف -3 6سمت

تهدید7

معیار ویژگیهای شیء پرنده8

 -1نوع  -۲سطح مقطع راداری-3 9

مقدورات10

معیار پارامترهای پرواز

 -1سرعت -۲برد  -3ارتفاع
همانطور که در جدولهای زیر میبینید وزن معیارها ،رتبه ،نرخ ناسازگاری ،ه راستایی
دیدگاهها و مقدار ویژه با استفاده از نرمافزار  GAHPو نمرات خبرگان بهدستآمده است و
همچنین ماتریس مقایسههای زوجی ارزیابی تهدید را به دست آورده که در جدول شماره 5
آورده شده است .همانگونه که در (جدول  )4میبینید معیار ( Posموقعیت) داری بیشترین
1

Detection
Identification
3
Engagement
4
Distruction
5
Prohibited Area
6
Proximity targets
7
Threat Heading
8
Fling Object
9
)Radar cross section(RCS
10
equipment
2
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وزن و از لحاظ اهمیت در رتبه یک قرار دارد و همچنین معیار ( F-o-bویژگی جس پرنده)
از لحاظ اهمیت در رتبه دوم قرار دارد و سومین معیار اصلی (F-Pپارامترهای پرواز) در
جدول داری رتبه سوم میباشد .ه راستایی دیدگاهها  71/6درصد و نرخ ناسازگاری 0/0
درصد و الندا  3/000میباشد.
جدول :4معیارهای اصلی ()Thr

معیار

وزن

رتبه

Pos

49/1

1

F-o-b

33/3

2

F-P

17/7

3

CR

0/0

Consensus

71/6

Lambda

3/000

همانطور که مشاهده میگردد( ،جدول  )5ماتریس مقایسهی زوجی بین معیارهای اصلی که
وزن مقایسهای بین هر دو جفت را نشان میدهد ارائه شده است.
جدول  :5ماتریس مقیاسهای
Pos

Pos
-

F-o-b
11/2

F-P
27/9

F-o-b

2/2

-

17/8

F-P

1/3

1/2

-

جدول  :6زیر معیار سرعت ()Spd
گزینه

وزن

رتبه

A

32/2

2

B

10/7

3

C

45/9

1

D

10/2

4

CR

1/6

Consensus

74/7

Lambda

4/043
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جدول باال (جدول  )6رتبه و وزن گزینههای زیر معیار سرعت را برای بیست نفر خبره نشان
میدهد که گزینهی  Cباالترین وزن و در رتبهی یک و گزینهی  Aدر رتبهی بعدی و گزینهی
 Bدر رتبهی سوم و گزینهی  Dبا کمترین وزن در رتبهی چهارم قرار دارد که ه راستایی
دیدگاهها برای خبرگان  74/7درصد و نسبت سازگاری  1/6درصد و الندا  4/043میباشد.
(جدول  )7ماتریس مقایسههای زوجی زیر معیار سرعت را برای گزینههای موردنظر نشان
میدهد ،وجود اهداف با داشتن سرعت چندین ماخ همواره یکی برگهای برنده در میدانهای
نبرد خواهد بود ،به سبب اهمیت این زیر معیار آوردن آن در این پژوهشکار شایستهای به نظر
میرسد.
جدول  :7ماتریس مقایسههای زوجی ()Spd
C

D

A

B

A

-

4

3/5

3

B

1/4

-

1/4

12/7

C

12/3

41/4

-

35/6

D

1/3

7/9

1/4
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و این کار را برای سایر جداول نیز انجام میدهی که به سبب محدودیت از آوردن دیگر
جدولها در اینجا خودداری میکنی ؛ و فقط به دو جدول اول و دو جدول آخر اکتفا میکنی .
اصل ترکيب سلسله مراتبی

با استفاده از رابطهی زیر و با تلفیق وزنها با استفاده از اصل ترکیب سلسله مراتبی
اولویتبندی گزینههای تهدید انجام شده است.
که در اینجا

 wiضریب اهمیت زیر معیار i

) VH =  wi wk (gij
m

k =1 i =1

 wkضریب اهمیت معیار k
VH

امتیاز نهایی گزینه

g
 ijامتیاز گزینه  jدر ارتباط با معیار یا زیر معیار

n

i
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اوزان معيارها ،زیر معيارها و گزینهها

در شکل زیر اوزان معیارها و زیر معیارها و در نهایت وزن و هر یک از گزینهها در نمودار
درختی مشاهده میگردد .همانگونه که دیده میشود وزن معیارهای تهدید که موقعیت،
ویژگی شی پرنده و پارامترهای پرواز میباشد آورده شده است و در سطوح دیگر وزن زیر
معیار هرکدام از معیارها بهطور تفکیکشده و بدون هیچ پیچیدگی جهت تفهی بهتر مخاطب
تشریح شده است بهطوریکه خواننده مطلب ،خیلی سریع و گویا به رویهی حل پی میبرد.
Threat assessment
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.2%
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.1%
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9.8%

13.4%

9.1%

9.9%
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(شکل  :)۲اوزان معیارها ،زیر معیارها و گزینهها

نتيجهگيری و پيشنهادها
در این پژوهش ،پژوهشگر پس از شناسایی تهدیدها و معیارها و زیر معیارها به استفاده از
ایدههای افراد صاحبنظر و تبادل دانش و همچنین نظرخواهی از افراد صاحبتجربه و نظر در
حوزهی پدافند پرداخته است؛ و در مرحلهی بعدی به تجزیهوتحلیل معیارها ،زیر معیارها و
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گزینهها پرداخته شده است و درخت تصمی گیری را ایجاد کرده و معیارها و زیر معیارها و
گزینهها پیادهسازی شده است و با استفاده از جدول مقایسههای زوجی و با نظر خبرگان اقدام
به ارزشدهی معیارها و زیر معیارها و گزینهها شده است در مرحلهی بعدی به کمک فن بردار
ویژه اوزان ماتریس مقایسههای زوجی را به دست آورده و با استفاده از فن آنتروپی اوزان
ماتریس تصمی گیری را به دست آورده و با استفاده از فرمول اصل ترکیب سلسله مراتبی و
تلفیق وزنها اولویتبندی گزینههای تهدید انجامشده است .پس از بررسی معیارها با نظر
خبرگان و آزمونهای میدانی ،اوزان آنها با نمره دهی خبرگان بهدستآمده و همین مراحل را
برای زیر معیارها و گزینهها انجام داده و با استفاده از اصل ترکیب سلسله مراتبی و تلفیق
وزنها به اولویتبندی گزینهها پرداخته که در این پژوهش گزینه  Cدر اولویت اول و گزینه
 Aدر اولویت دوم و گزینه  Dدر اولویت سوم و گزینه  Bدر اولویت چهارم قرار گرفته است؛
که با نگاه تخصصی به گزینهها منطقیترین نتیجهی ممکن نیز بهدستآمده است .همچنین
نتیجه این پژوهش:
 -1به ارائه یک راهکار در زمان حمله فرا منطقهای و ائتالفی پرداخته که با وجود سادگی
راهحل و خودداری از راهکارهای وقتگیر و پیچیده ،محیط عملیات را برای افسران عملیات و
اپراتورهای زمینی آرام نموده
 -۲اولویتبندی کردن اهداف تهدیدکننده خود باعث چابکی سامانه کنترل و فرماندهی در
مواجه با بحرانها میگردد.
 -3برنامهریزی برای انجام اقدام تاکتیکی با توجه به اولویتبندی در راستای استفاده بهینه از
سالح و جنگافزارها
-4هواپیماربایی - 5ترافیک هوایی -6سوانح  - 7مراقبت پرواز و مدیریت آنها و سایر موارد
نیز کارایی دارد.
پیشنهاد میگردد در راستای دکترین دفاعی کشور مطالعات و پژوهشهایی حول محورهای زیر
صورت گیرد:
 -1شایسته است در کارهای آتی ،ارزیابی تهدید و تخصیص سالح بهصورت ترکیبی باه
انجام شود.
 -2بررسی هدفهای تهدیدکننده بهوسیله فنهای دیگر تصمی گیری مورد بررسی قرار گیرد.
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