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 چکیده

در ادراک محیط عملیاتی و فهم  معنمای    بسزایییک قابلیت فردی و جمعی نقش  عنوانبهآگاهی وضعیتی 

گیری فرماندهان و کارکنان شبکه فرمانمدهی و کنتمر    بینی آینده نزدیک جهت تصمی پیش اطالعات دریافتی و

مد  آگماهی وضمعیتی در شمبکه فرمانمدهی و      ارائهبنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر  ؛نبرد دارد درصحنه

ه عمیق، ابعاد مد  در مبانی نظری و مصاحبه نیم با استفاده از بدین منظور در ابتدا باشد.پدافند هوایی میکنتر  

گیمری و  شش بخش شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و فرایندهای آگاهی وضعیتی، تصمی 

قرار گرفمت و   تأییدکیفی و کمی مورد  صورتبه هامؤلفهاحصاء گردید. اعتبار ابعاد و  مؤلفه 83 نیزعملکرد و 

 ,NFI=0.941،GFI=0.953, TLI=0.934,CFI =0.879, RMR=0.073همای بمرازب بما مقمادیر     شماص  

RMSEA=0.068, Chi square=2.541 3صبرگمان   است. شدهارائههای تجربی از مد  که نشان از حمایت داده 

و حج  نمونه نیمز بمه    آجا هاییگاناز  دریکینفر و جامعه آماری شامل متخصصین حوزه فرماندهی و کنتر  

 قلممرو در  ازنظمر این پژوهش بما رویکمرد آمیختمه     ای انتخاب شدند.تصادفی و طبقه صورتبه نفر 091تعداد 

اسمتقرایی، همدف اصملی     -رویکمرد قیاسمی   ازنظرای، گیری توسعهجهت ازنظرحوزه عوامل انسانی و رفتاری، 

د نتمای  پمژوهش نشمان دا    باشمد. ، شیوه گردآوری اطالعات مشاهده و مصاحبه ممی بینیپیشاکتشاف، تبیین و 

پذیرفته و طی  تأثیرآگاهی وضعیتی یک فرایند پیچیده بوده و از عوامل مختلفی مانند فردی، سازمانی و محیطی 

 .گرددهای پویا و پیچیده را شامل میبینی، نحوه عملکرد فرد در محیطفرایندهای ادراک، فهمیدن و پیش
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 ، عملکردگيریتصميمفرآیند آگاهی وضعيتی، فرماندهی و کنترل،  واژگان کلیدی:

 مقدمه

بمرای   صصوصما   اممور مختلمس سمازمان   الزاممات اساسمی در    ءگیری و فراینمدهای آن جمز  تصمی 

 باشمد. فرماندهان، مدیران و همچنمین کلیمه کارکنمان در شمبکه یکهاررمه فرمانمدهی و کنتمر  ممی        

بسیاری  هایپیچیدگیمرتب با محیط در حا  تغییر که همراه با  طوربه عملیات درصحنهفرماندهان 

دارنمد.  پیوسته نیاز به اصذ تصمی  جهت هدایت و کنتمر  صمحنه    صورتبهاست، مواجه هستند و 

بینمی  و فهم  آن و پمیش   همچنین کارکنان جهت انجام وظمایس صمود کمه نیماز بمه درک موقعیمت      

کماربر  باشمند.  می روبرو هستند، موقعبههای گوناگون که به همراه دقت، سرعت و تصمی  وضعیت

گیری و شملیک قبمل   جهت کشس موقعیت دشمن و شناسایی و سهس جهت هدف سامانه پدافندی

و صلبان هواپیمای شکاری در عرض رند  بگیرد تصمی از اقدام دشمن در زمان بسیار کوتاهی باید 

ر و شمکا  اسمتفاده از سمال   ثانیه باید هدف را مشاهده و سمت و ارتفاع بمرد و زاویمه الزم جهمت    

پایمه  از عواممل   یکمی  .را کامل نمایمد(  0اوودا گیریتصمی ررصه )هواپیماهای دیگر را انجام بدهد 

رشمیدی و  ) اسمت  2وجمود آگماهی وضمعیتی    گیری در فرماندهی و کنتمر  تصمی  جهت تأثیرگذار

آگاهی وضعیتی، ادراک عناصر و حوادث محیطی نسبت به زممان یما ف ما اسمت.      (0898همکاران،

وضعیت اشیا و عناصر پس از تغییمر برصمی متغیرهما ماننمد زممان یما یمک         بینیپیشدرک مفهوم و 

است. آگاهی وضعیتی زمینه تحقیق مربمو  بمه درک محیطمی در منماطق      شدهتعیینرویداد از پیش 

هواپیمما، کنتمر  ترافیمک هموایی، نماوبری کشمتی، عملیمات نیروگماه،          ازجملمه پیچیده و دینامیک 

 گیرنمدگان تصمی برای  اورژانسو  نشانیآتشفرماندهی و کنتر  نظامی و صدمات اضطراری مانند 

شگرفی بر عملکمرد افمراد    تأثیردهد که آگاهی وضعیتی نشان می صورت گرفته هایپژوهش .است

داده و  تقلیمل  شمدت بمه ش آگاهی وضمعیتی عملکمرد افمراد را    در انجام وظایس شغلی دارد و کاه

همای  در زمینمه  شمده انجمام همای  پمژوهش  باوجودسازد. گیری را با مشکل فراوان مواجه میتصمی 

و فراینمدها و صروجمی    مؤثرمختلس آگاهی وضعیتی هنوز در رابطه با مد  جامع که بتواند عوامل 

انجام نگرفته است. نظمر بمه اهمیمت    پژوهشی یکهارره بازنمایی کند،  صورتبهآگاهی وضعیتی را 

آن در راسمتای ارتقمای    بینی و استفاده از نتمای  پژوهش در جهت افزایش مبانی نظری، تبیین، پیش

                                                           
1 OODA Loop(Observation, Orientation, Decision, Action) 
2 Situational Awareness 
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عملیات و همچنین وجود شمکاف تحقیقماتی    درصحنهگیری فرماندهان و کارکنان اثربخشی تصمی 

 ؛منمد پمژوهش حاضمر انجمام گیمرد     نظام صورتبهاعث گردید که و عالقه محققین در این بخش ب

بما ایمن    و "مد  آگاهی وضعیتی در شبکه یکهارره فرماندهی و کنتر  فقدان"بنابراین مسئله اصلی 

گیمری فرمانمدهان   مد  آگاهی وضعیتی جهت تصمی  ارائه"هدف از انجام پژوهش حاضر س یوصت

ممد  آگماهی   "از:  انمد عبمارت تحقیمق   سمؤاالت  "باشد.میفرماندهی و کنتر  ررصه و کارکنان در 

ممد  آگماهی وضمعیتی و     همای مؤلفهو  ابعادو  فرماندهی و کنتر  رگونه است؟ شبکه وضعیتی در

 "فرماندهی و کنتر  رگونه است؟شبکه در  هاآنارتبا  

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

در پژوهشمی کمه توسمط     مشخ  واندسلی سطو  آگاهی وضعیتی را تحقیقی  طی 0991سا  در 

سطو  اتوماسیون و سازگاری اتوماسیون بر عملکرد افراد،  تأثیراتعنوان  با( 2118) اندسلیکابر و 

آگاهی وضعیتی و گرانباری کار در وضعیت کنترلی پویا انجمام شمد، میمزان سمطو  اتوماسمیون در      

های پیچیده و تسهیل آگاهی وضعیتی و همچنین اتوماسیون بمر ممدیریت حجم  کمار     کنتر  سیست 

بررسمی شمد و نشمان داد کمه سمط        ماشمین از طریق تخصی  کنتر  پویا بمین انسمان و    کاربران

بمر اسماس    یک عامل اصلی در تعیین عملکرد اولیمه و آگماهی وضمعیتی اسمت.     عنوانبهاتوماسیون 

( با عنوان آگاهی وضعیتی و ایمنی بیمار انجام دادنمد و بمه   2100) 0پژوهشی که پاروب و همکاران

 انمد عبمارت  هاآنشود و تقسی  می دودستهبر آگاهی وضعیتی به  مؤثراین نتیجه رسیدند که عوامل 

 همای صمالحیت ، ممدیریت  هما، و پروتکل هاسیاست ،کاری هایشیفتجابجایی ) انسانیاز: عوامل 

منجر بمه ایمن    و...(  سروصدا و دما، روشنایی،) محیطفیزیکی و نظارت( و عوامل  آموزب قدرت،

انسمانی و   عهای استراتژیک ممدیریت منماب  شد که استقرار آگاهی وضعیتی دقت و اثربخشی تصمی 

( بما  2112و همکماران )  توسمط اسمندون   یدارد. پژوهشم در پی ها با عملکرد باال را در سازمان تی 

کمه   نشمان داد عنوان آگاهی وضعیتی و ایمنی صدمه حفاری با تحلیل حوادث در شمرکت حفماری   

درصد در سط   08درصد در سط  فهمیدن و  21و  %26بیشترین صطاها در سط  ادراک به میزان 

ر کنتمر   ( بما عنموان آگماهی وضمعیتی د    2101رایلی و همکماران )  پژوهش .افتدبینی اتفاق میپیش

 کمه اثربخشمی تعمامالت انسمان بما سیسمت  روبمات        استوسایل نقلیه بدون سرنشین زمینی حاکی 

                                                           
1 Parush 
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همای  پیشران عملکرد عملیاتی بوده و کیفیت تعامالت انسان و روبمات بیشمتر بسمتگی بمه توانمایی     

 (819-860: 2101،  و همکاران )جنیفر دارد در توسعه و حفظ آگاهی وضعیتی کاربران

 در اطالعمات  درک معنمای ایمن   و افتدمی اتفاق ما اطراف در آنچهوضعیتی عبارت است از:  آگاهی

 محمیط  در وضعیت از آگاهی در صصوص آگاهی وضعیتی؛ تحقیقات گذشته در. است آینده و حا 

 ،(Wright, M.C., Taekman, J.M. & Endsley, M.R., 2004: 65-71) شمده سمازی شمبیه  پزشمکی 

 و ایمنمی  سیسمت   ،(Bolstad, C.A., Endsley, M.R., A.M. & Howell, C.D. 2010) صلبانان آموزب

 ,.Li, N., Yang, Z., Ghahramani, A., Becerik-Gerber, B. and Soibelman, L) اضمطراری  پاسم  

 یکماربران  ،(Hogg, D.N., Torralba, B. & Volden, F.S., 1993) نیروگماه  عملیمات  (2014:17-28

 ربمات  تکنیکمی  جسمتجوی ( Riley, J.M., Kaber, D.B. & Draper, J.V.,2004:51-67) مخمابراتی 

(Burke, J.L. & Murphy, R.R.,2004 ) میمدانی  آمموزب  و مسمل   نیروهمای (Matthews, M.D. & 

Beal, S.A.,2002 ) سممازمانی تممی  ذهنممی مممد (Mohammed, S., Hamilton, K., Sánchez-

Manzanares, M. & Rico, R.,2017:369 )سممازشممبیه طراحممی و کممامهیوتری یممادگیری بممازی و 

(Lehtonen, E., Sahlberg, H., Rovamo, E. & Summala, H,2016:72-83). ممموردپژوهش 

 .است قرارگرفته

ها مانند کنتمر  هواپیممای   گیری در بسیاری از زمینههای اساسی تصمی آگاهی وضعیتی یکی از پایه

در  صصوصما  همای اضمطراری   پاسم   ،غیرنظمامی همای ایمنمی و کنتمر  در بخمش     جنگنده، سیست 

 یما  جمعمی  فردی، متفاوت هایوتحلیلتجزیهآگاهی وضعیتی  در مورد باشد.فرماندهی و کنتر  می

 رویکرد مطالعه مربو  به بررسمی یمک   است که اولین شدهانجام درگذشته (سیستماتیکسامانمند )

 آگماهی وضمعیتی   شمناصت کمه   بر تمرکز با تغییر حا  در سرعتبه محیط یک مورد در F15 صلبان

 انجمام  0991توسمط اندلسمی در    ،بینمی پمیش  و فهم   ادراک،: سمط   سه در یک عامل مه  عنوانبه

 و شمده شمناصته همای بسمیار پویما و پیچیمده     در محیط مخصوصا  عملکرد برای رویکرد این. گرفت

 (Burke, C.S., Stagl, K.C., Salas, E., Pierce, L., Kendall, D., 2006:1189-1207) است یافتهتکامل

گیری بخش مهمی از تحقیقات عوامل انسانی را نظریه آگاهی وضعیتی در طراحی، آموزب و اندازه

در ابتدا سماصتار آگماهی وضمعیتی بما شمک و       اگررهو  سا  گذشته به صود اصتصاص داده 21در 

( Endsley, M. R., 2015: 32) کمرد و جایگاه اصلی صود را پیدا اهمیت  تدری بهتردید همراه بود و 

. انمد در این راستا مد  آگاهی وضعیتی را یک مد  عامیانه و فاقمد جزییمات علممی بیمان کمرده      که
(Dekker, S., Hummerdal, D. H., & Smith, K., 2010: 131-135) 
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مقاالت زیادی را مبنی بر آگاهی  ،مقاله 06111 حدود بررسیبا  (10-16: 2101) مورگانپاتریک و 

داشته است.  با موضوع اصلی عوامل انسانی، رشد شدیدی را 0991وضعیتی پیدا کردند که از سا  

همای دیگمر شمامل کنتمر      به آگاهی وضعیتی رشد صود را در هواپیمایی و بسیاری از حموزه  توجه

-اجرای قانون، مدیریت اضمطرار، مراقبمت  های قدرت، ، سیست ونقلحملترافیک، عملیات نظامی، 

های بهداشتی، ف ا، آمموزب، اسمتخراج معمدن و عملیمات نفمت و گماز شمروع کمرد. تحقیقمات          

، صطما تحلیمل   گیری، آموزب،های اندازهدر مورد آگاهی وضعیتی و پیشرفت آن در زمینه توجهقابل

دهنمده یمک   کاربردهای آن نشمان  این تئوری و دریافتو گرانباری کار و  های کاری، اتوماسیونتی 

بسمیاری از   در عمالوه بمر ایمن    (Wickens, C. D. 2008: 397-403)د باشم قابلیت حیاتی سازنده ممی 

هما بمرای   ای برای فرایندها و دسمتورالعمل اساس و پایه عنوانبهتحقیقات پیشین از آگاهی وضعیتی 

همایی کمه   فرایندهای شمناصتی و مکانیسم   های آموزشی پیشرفته و ارتقاء های برنامهطراحی سیست 

. این مهارت (Jones, D. G., 2012) است یادشده نماید،ریزی میسط  باالتر آگاهی وضعیتی را پایه

بینمی وضمعیت   و پیش هاآندرک عناصر محیط در زمان و مکان معین، فه  معنای  عنوانبهشناصتی 

 سمه سمط   در آگماهی وضمعیتی    .(Endsley MR., 2016)د شمو در آینده نزدیمک تعریمس ممی    هاآن

او  آگماهی وضمعیتی بمر اسماس درک      سط ( Endsley, M. R., 2015: 32)بندی شده است؛ تقسی 

سمط  دوم آگماهی وضمعیتی بمر اسماس       ،و ... سرعت عناصر محیط از قبیل رنگ، اندازه، موقعیت،

سط  سوم  و اجسام و رویدادهای مه  ویژهبه سط  او  آگاهی وضعیتی، توانایی فهمیدن موقعیت،

همای سمطو  او  و دوم بموده و از    بینی وضعیت آینده محیط بر اساس آگاهیآگاهی وضعیتی پیش

، آگاهی وضعیتی بر اسماس آگماهی از   این نظریهشود. مطابق با آگاهی و فه  محیط فعلی فراه  می

هداف و مقاصمد شمغلی تسمریع    تصمیمات و اعما  را برای رسیدن به ا ریزیطر  وضعیت محیط،

بینمی اینکمه رطمور    شود و پیشبخشد. به عبارتی، درک اطالعاتی که از محیط کاری دریافت میمی

دهند که های مختلس نشان میپژوهش   (Jones DG, 2004: 43-67)د.دهمی رخها در آینده موقعیت

 ,Sneddon, Mearns, Flin) باشد.از دست دادن آگاهی وضعیتی با عملکرد ضعیس انسانی همراه می

2006: 255-267) 
در رهیافمت   باشمد. از عملکرد و اثربخشی ادراک ممی  توجهیقابلگیری جنبه کیفیت و دقت تصمی 

وضعیتی اشاره به وضعیت دانش مبتنمی بمر ادراک عناصمر     آگاهی سازی تصمی ،عوامل انسانی مد 

 ,Garland, D. J) د.دار هما در آینمده اشماره   آنبینی وضعیت و پیش هاآنمرتبط محیطی، فه  معنای 

نگرانمی   فرمانمدهی و کنتمر   همای  سامانه کاربرانمسئله رگونگی پشتیبانی آگاهی وضعیتی  .(2000
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 گمردد. ناگهانی قطع و یا از ررصه صارج ممی  طوربهاتوماسیون  که زمانی ویژهبهروبه رشدی است، 

شمناصتی   همای تئموری  درحوادث و اتفاقات یک فرآیند فعا  و پویایی و وابسته به توجه و حافظه 

گیمری بمر اسماس دانمش و اطالعمات      گیری سریع و یا تصممی  نتیجه در وقفهدر این میان  .باشدمی

 (Endsley, M. R, 2015: 32)د. را در پی دارصدمه  پذیریآسیب دشواردر شرایط کاری  ناق ،

 :مفهوم شناسی -

گوید که آگماهی وضمعیتی   اندسلی در رابطه با آگاهی وضعیتی می :آنبر  مؤثرعوامل آگاهی وضعیتی و 

، آگاهی وضعیتی شامل آگماهی  کنیدمیباشد و زمانی که شما با دیگران کار در اطراف شما می آنچه

بنمابراین   (Endsley, M. R, 1995: 32-64). باشمد ممی  کمار وضعیت تیمی است کمه در حما  انجمام    

همای  دهد که آگماهی وضمعیتی شناسمایی سمریع، ادغمام و تفسمیر داده      بسیاری از تعاریس نشان می

دهند که آگماهی وضمعیتی توانمایی یمک     از محیط است. تعاریس دیگر نیز نشان می شدهآوریجمع

حسمی  همای  افتد و تلفیق آن آگماهی شخ  جهت آگاهی از هر ریزی که در همان زمان اتفاق می

. باشمد در آن لحظه باید انجام بدهد، بنابراین آگاهی وضعیتی یمک قابلیمت انسمانی ممی     آنچهجهت 

Parush, Avi, Hunter, Aren, Catherine Campbe, 2011))  آگماهی وضمعیتی در    0991در اواسط

قرار گرفت و سهس اهمیت آن در عرصمه پزشمکی    موردتوجهانحصاری  صورتبهآموزب هواف ا 

 آگماهی  (David M.Gaba and Steven K. Howard, 1995: 20-31د. )پدیمدار شم   رعتسم بمه نیمز  

وضمعیت   از آگماهی  سمط   سمه  عنوانبه بینیپیش و فهمیدن ادراک، برای رارروب یک وضعیت،

 ((Wise, Lisa, Skues, Jason, 2014د. باشبرابر مد  اندسلی می

مربمو  بمه شمخ  و     هما آنو عوامل وابسته به ه  وجود دارند کمه برصمی از    هامؤلفهبسیاری از  

شما در  که زمانیها نقش دارند. رفتار و بر عملکرد افراد و تی  درو  شودمیبرصی مربو  به محیط 

بگذارند. از عناصمر مهم     تأثیرحا  تحلیل کردن هستید، ممکن است بسیاری از عوامل بر عملکرد 

بر عوامل انسانی و عوامل فیزیکی اشاره نمود. محیط فیزیکمی   توانمیاهی وضعیتی بر آگ تأثیرگذار

افتد و همچنمین کلیمه   حوادث اتفاق می اوضاعن آهایی از ف اهای فیزیکی است که در شامل جنبه

روشمنایی،   ماننمد هسمتند و عواممل دیگمری     محمیط ن آهمایی کمه در   ها و دستگاهها و رینشطر 

دهنمد و  هر یک از کارکنان و اقمداماتی کمه در محمیط کماری انجمام ممی       که محیط ی، دماسروصدا

همای کماری، کارکنمان، ممدیریت،     بر افراد شامل: جابجایی شمیفت  مؤثرهای سازمانی همچنین جنبه

باشد. وظیفه ریمزی  ها، آموزب و نظارت و مشاوره میها و پروتکلهای قدرت، سیاستصالحیت
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ها در وضعیت صاص قمرار  افراد و تی  .انجام بدهندیک هدف  راستای دراست که افراد باید آن را 

 صمورت بمه هما  آورنمد و هممه ایمن   هایی که با صود به ارمغان ممی ها و محدودیتگیرند، قابلیتمی

، بارکماری و اسمترس را ایجماد    صستگی وقفه، پرتی،گوناگون اثراتی را مانند رفتارهایی نظیر حواس

افمراد کارهمای    کمه  زممانی  (Rivera-Rodriguez, A.J. and Karsh, B-T,2010:304-312)د. کننم ممی 

به وظیفه کمتر شمده و آگماهی وضمعیتی کماهش      هاآندهند توجه و یکنواصت را انجام می تکراری

کاهنمد و  تجربیات صمود از توجمه کمردن بمه وقمایع ممی       واسطهبهافراد  حادثهوقوع یابد و زمان می

عمالوه  . (Sneddon A, Mearns K, Flin R, 2006:255-267) یابدوضعیتی کاهش می آگاهی درنتیجه

. باشمد بمر آگماهی وضمعیتی ممی     تأثیرگمذار بر وظیفه و حج  باالی کاری، زمان نیز یک عامل مه  

عواممل   ایمن  ؛پرتمی حمواس اسمترس، وقفمه و    افزایش حج  کاری، سرصوردگی و یاس و ناامیدی،

هممایی در آگمماهی وضممعیتی تهممای انسممانی منجممر بممه محممدودیو محممدودیت همماباقابلیممتهمممراه 

های محیطی وارد بمر سیسمت    تعداد محرک که زمانی. (Parush,Avi,Hunter, Aren, 2011)شوندمی

ادراکی انسان بیشتر باشد باعث صرف انرژی جسمی و روانی فمرد شمده و تموان سمازگاری وی را     

 اصتالالت روانمی، ) شناصتیروان فیزیولوژیکی صورتبهتواند یهای استرس مبرد و پیامدتحلیل می

کاهش صالقیمت، افمت    ،دادن تمرکز دست از(، شناصتی )کاهش ... صش ، افسردگی، ترس، انزوا و

 رفتماری ، افمزایش صطما، فراموشمی(،    بلندممدت از دست دادن حافظه کوتاه و  ،گیریکیفیت تصمی 

 (Frank.Konopaske and J.M. Ivancveich.2000) .کمار( در فمرد بمروز کنمد     توقمس  ابراز صشم ، )

توجمه بمه اطالعمات حسمی یما فراصموانی اطالعمات         زیمادی آگاهی و هوشیاری انسان بمه میمزان   

 پمذیرد. صورت می مدتکوتاهسازی مجدد آن از طریق حافظه فعا  کهطوریبه باشد؛می شدهذصیره

حافظمه   صموبی بمه نقش حافظه کاری در پردازب اطالعات جدید و همچنمین یمادآوری اطالعمات    

 در رابطمه بما   در پژوهشمی کمه   .(Baddeley, A.D. & Hitch, G.J. 1974: 47–89) باشدمی درازمدت

 هممای ایممن پممژوهش دردریممایی انجممام گردیممد، یافتممه صلبانممان نیممروی ایمنممی و آگمماهی وضممعیتی

 در %08 و سمط  فهمیمدن   در %21 و ادراک سمط  ی صطاهما  %26 داد نشان حوادث وتحلیلتجزیه

 کاهش عامل ترینبزرگ عنوانبه محیطی یانزوا و است دادهرخ برای آینده نزدیک ریزیطر  طو 

آگماهی   کماهش  نشمانگر  بیشمترین  شخصمیتی  تغییرات و همچنین استرس و صستگی در پی آگاهی
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 اتالزامم  عنموان بمه  اعتمماد  و انسمجام  سمازگاری،  آن و افمزایش  روب بهترین ارتباطات و وضعیتی

 .(Sneddon A, Mearns K, Flin R, 2006:255-267).شد شناصته مناسبآگاهی وضعیتی 

همای  فعالیمت  واندسلی فرایندهای آگاهی وضعیتی را در سه سط  دانسته : فرایندهای آگاهی وضعیتی

آوردن اطالعات، فهمیمدن، تفکمر    دست به از اندعبارتافتد کلیدی که در آگاهی وضعیتی اتفاق می

همای  و ویژگمی  ییرو به آینده؛ بنابراین در گام او  باید طبیعت اطالعات مبنی بر استاتیک و یا پویا

ها و اسناد را بررسمی کنمی .   ارسا  اطالعات و همچنین منابع اطالعاتی، شامل افراد، ابزار و دستگاه

برای اطمینان از اینکه ره اطالعاتی را نیاز داری  اقداماتی مانند پایش و جستجو، توجه، مراقبمت و  

در گام دوم جهت درک و فه  اطالعات نیماز   دهی  ومداوم انجام می صورتبهارتبا  با دیگران را 

-ایم  انجمام ممی   ها و تجاربی که داشمته آموزب مورد انتظار بوده و یا با آنچهبه مقایسه اطالعات با 

کامل بودن منبع ارتبا . گام سوم مربو  بمه   پذیرید و همچنین تفکر انتقادی جهت بررسی صحت،

شمروع   گمری پرسمش  صمود از روب  کمار  ایمن تشخی  اطالعات و تفکر روبه آینده بوده و بمرای  

دهی . برصی نیز معتقمد هسمتند   قرار میهای گوناگون در آینده را مورد مالحظه کنی  و صروجیمی

هما در توسمعه   مموازی بما بقیمه تئموری     صورتبه که ساصتار سه سطحی اندسلی از آگاهی وضعیتی

 (Wise,Lisa, Skues, Jason,2015)تئوری منابع رندگانه بوده است 

از آگماهی   رفتماری انسمان  اینکه عملکرد صوب و یما ضمعیس   : نتایج و اثرات فرایندهای آگاهی وضعیتی

، اما عواملی دیگمر هسمتند کمه بمر آگماهی وضمعیتی       داردجای بحث وضعیتی مطلوب حاصل شود 

دهند که آگماهی وضمعیتی صموب    ها نشان میداشته باشند. یافته تأثیرجهت عملکرد ضعیس و قوی 

. بما ایمن   (Tenney, Y. J., & Pew, R. W., 2006: 89–129)همیشه با عملکرد صموب هممراه نیسمت   

 آگاهی وضعیتی شامل دو فرایند ارزیابی موقعیت و دانش حاصل از آگاهی وضعیتی است.وصس 

وری سمازمان  بموده و زیربنمای بهمره    تأثیرگمذار عملکرد فردی بمر عملکمرد سمازمانی    : عملکرد شغلی

هما و رفتارهمای فمرد را در تحقمق     باشد عملکرد شمغلی نقمش تمالب   وری افراد میعملکرد و بهره

فمرد محسموب    وریبهرهسنجد. توان و تمایل فرد عوامل اساسی در عملکرد و میاهداف سازمانی 

تجربمه و   دانمش، مهمارت،  ) تموان کمه فمرد تما رمه انمدازه       صمورت بدین(؛ vroom,1964) شودمی

و اعتماد( به انجام کارد  عالقه، تعهد انگیزب،) تمایلشایستگی( انجام کارها را دارد و تا ره اندازه 

دارد. البته به این مسئله نیز باید توجه داشت که عوامل محیطی، مدیریتی، تناسب شمغل بما شماغل،    
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 هسمتند.  تأثیرگمذار بر عملکرد فرد  ها، روحیه همکاری و بازصوردسازمانیفرهنگساصتار سازمانی، 

یکمی از مموارد در تحلیمل     باشمد ممی فرد بر عملکرد  مؤثرهای شخصیتی نیز از عوامل دیگر ویژگی

است که در آن اهداف عملکردی بمر   به اهداف یادگیری و عملکردی زمانه عملکرد فردی توجه 

هما اشماره   داشته و اهداف یادگیری به بهبود صالقیت و توسعه مهمارت  تأکید مدتکوتاهبازه زمانی 

پممور و قلممی) باشممدمممی تأثیرگممذاربممر اهممداف عملکممردی  بلندمممدتدارد و اهممداف یممادگیری در 

 .(0892،همکاران

 هوایی پدافندشبکه  و فرماندهی و کنترل آگاهی وضعیتی

 تر و نقش. فرصت زمانی کوتاهاست یمتکاز منابع متعدد  موقعبهجنگ مدرن، به اطالعات فوری و 

ها، به اطالعات برتر و ممتاز در هممه  . این نوع جنگشده استتر ی نظامی مه بازیگران در عرصه

های نوین، نیازمند کسب برتری در هممه  (. جنگ0991شریر،دارند )سطو  فرماندهی و کنتر  نیاز 

بمه ابمزاری نیماز اسمت تما آگماهی وضمعیتی را بمرای          جمه یدرنتسطو  فرماندهی و کنتر  است و 

گیمری  و تصممی   آمدهشیپمسائل ی، تحلیل سازمفهومبینی رفتار دشمن، کارکردهایی همچون: پیش

از  کننمده یبانیپشمت فرمانمدهی و کنتمر ،    شمبکه ممدیریت دانمش در    در این میان برتر؛ محقق سازد

 (.91: 0893، فرجهورآید )گیری هوشمندانه بشمار میتصمی 

 0991را در دهمه   "یاطالعمات  برتری"انداز اطالعات، رش  هاییروزافزون در فناور هایشرفتیپ

  یو مفماه  نینمو  هاییفناور شیدای، پ2111سا   ایلاما از او دیکش ریبه تصو ینظام یروهاین یبرا

مسمل    یروهما ین یبمرا  "یدانشم  یبرتر" ددهندهینو ،یارشتهانیو م یحوزه دانش نیدر رند دیجد

 اند از:و کنتر  عبارت یدر حوزه فرمانده یدانش یاز برتر تیحما یبوده است. سه عنصر مه  برا

 هایت و دانش در سامانهاطالعا تراثربخش گذاریبه اشتراک یبرا شرفتهیپ هاییفنون و معمار -0

 ؛در سط  شبکه و ناهمگون شدهعیتوز یسازمان یاطالعات

پژوهش در صصموص   قیاز طر یتیوضع ی)کسب( آگاه یدانش برا دیکشس و تول ،سازیمد  -2

 ؛یو حس ییمعنا یهاروب به یو ارائه دانش انسان ندهایفرآ

و زممان محمور در    ییبهبمود درک دانمش ف ما    یبمرا  ییف ا -ییایسامانه جغراف سازییدارید -8

 (.8: 0892 ،همکاران)سراج القوم و عملیات  صحنه دهیچیپ هایطیمح

 پدافنمد صماص در شمبکه یکهاررمه     طمور بهو  کنتر  در یک محیط شبکه محور فرماندهی و فرایند

 و، مستلزم درک فرایندهای فردی ، رهگیری، درگیریشناسایی ؛ کشس،مأموریتدر راستای  هوایی
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مانند تجربه، تخص  و فرهنگ( با اطالعات زمان واقعی نهان )دانش  هاآنکه توسط  است یجمع

روشنی بیمان کنمد. ایمن    شود تا در عملیات جاری، نکات مناسب را شناسایی، ایجاد و بهمی ترکیب

 تبیمین نبمرد   صحنهرهار توانمندی کلی جهت مدیریت عرصه واقعی  صورتبهتوان فرایندها را می

 :نمود

دار از تصمویر  هما و الگوهمای معنمی   آگاهی وضعیتی مشترک: توانمندی اسمتخراج فعالیمت   .0

 مناسب در سراسر شبکه. کنندگانشرکتاین آگاهی با  گذاریاشتراکنبرد و به  صحنه

زمان  ازنظرها و الگوهای یادشده فعالیت بینی مناسب: توانمندی معطوف کردندرک و پیش .2

 .و نوظهور پیدا نوها و تهدیدهای های جایگزین برای شناسایی فرصتبه آینده

که بما اسمتفاده از    هنگام بهشده و های حسابتوانمندی گرفتنِ تصمی  گیری مؤثر:تصمی   .8

 هما و تهدیمدهای  های موجود، واکنشی پیشگیرانه و مناسب برای فرصتمکانات و تواناییا
 گیری نشان دهد.در حا ِ شکل

اهمداف و تمأثیرات    ازنظمر هما  فرماندهی شفاف و یکهارره: توانمندی بیان صمری  تصممی    .1

عملکردی در سراسر شمبکه بما یکمدیگر و     ازنظریی که هاتیاولوو  هامطلوب، محدودیت

شامل مشخ  کمردن و   و کنتر  همسو هستند. اِعما  فرماندهی کنندهشرکت عناصرسایر 

اسمت. فرمانمدهی، شمرایط و     آگماهی وضمعیتی   منظمور به یحس سازگذاری روی سرمایه

و کنمد  شود را فمراه  ممی  حاصل می هاآنو توسط  هاآنی تحت حس سازفرایندهایی که 

 (11-21: 2112آلبرت،) دهد.قرار می موردتوجهرا  هافرمانکنتر  اجرای اثربخش 

پمردازب   ها و همچنین اطالع از کیفیت و نحموه توسط حساسه شدهآوریجمعاطالعات  درمجموع

اقدامات تاکتیکی متناسب بما شمرایط صمحنه    زمینه ها درفرمانها و اجرای اتخاذ تصمی  اطالعات و

، آگاهی وضعیتی فرماندهان صمحنه نبمرد را در مراکمز فرمانمدهی و     شدهشناساییو اهداف  عملیات

 رساند.یاری میکنتر  پدافند هوایی با ارائه یک تصویر دقیق، صحی  و زمان واقعی 

 مدل مفهومی

 گانمه ششو مصاحبه اولیه با صبرگان، ابعاد اصلی مد   شدهانجامبا بررسی مبانی نظری و تحقیقات 

گیمری و  مل عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی، فرایندهای آگاهی وضمعیتی، تصممی   شا

 .باشدمی مطروحه شر  بهعملکرد 
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 : عوامل آگاهی وضعیتی بر اساس نظرات صبرگان0جدو  

و عملکمرد   گیمری تصممی  بمه   ت منم  مورداشماره آگاهی وضعیتی در سه سمط    گانهسهعوامل  تأثیر

 دهند:ذیل را تشکیل می شر  بهو مد  مفهومی گردد می

 
 : مد  مفهومی پژوهش0شکل 

 شناسیروش
 ، پمارادای  تفسمیری،  گرایمی اثباتاز: پاردای   اندعبارتها نوعی مبانی فلسفی دارند که همه پژوهش

 ازنظمر مدرنیست. ایمن تحقیمق   تئوری آشوب، تئوری پیچیدگی، نگاه پست پارادای  تئوری انتقادی،

شناسمی اشماره   گرایی به معرفمت گرایی قرار دارد، زیرا اثباتمبانی فلسفی در محدوده پارادی  اثبات

رویمدادهای   دهنمده تشمکیل از طریق کماوب اصمو  و روابمط علمی اجمزای       کندمیدارد که تالب 

 (2931و آذر، عااد،،  سیدمهدی ، الوانی،حسن )دانایی فرد، بهردازند. هاآنبینی اجتماعی به تبیین و پیش

رویکرد  ازنظرای، گیری توسعهجهت ازنظر قلمروی علمی در حوزه عوامل انسانی و رفتاری، ازنظر

، شیوه گمردآوری  بینیپیشاکتشاف، تبیین و آن نوع پژوهش آمیخته، هدف اصلی  استقرایی،-قیاسی

 برونداد سطوح آگاهی وضعيتی عوامل مؤثر در آگاهی وضعيتی

 گیریتصمی  ادراک محیط با اجزای مربوطه عوامل محیطی

 عملکرد فهمیدن معنی اطالعات عوامل سازمانی

  بینی آینده نزدیکپیش عوامل فردی
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 31جهت انجام پژوهش در ابتدا  باشد.نامه و اسناد و مدارک میمصاحبه، پرسش اطالعات مشاهده،

نظریه آگاهی وضعیتی و مقاالت جدید در طمو    دهندگانتوسعهو  گذارانبنیانمقاله، شامل مقاالت 

های علمی معتبمر بمارگیری و سمهس بما     های اصیر که مرتبط با آگاهی وضعیتی بودند، از پایگاهسا 

قرار گرفمت، بما کنکماب و کماوب در      مدنظر موردمطالعهاسناد  عنوانبه مقاله 20گری اولیه، غربا 

ید و در ادامه با توجه به آمیخته بودن پژوهش بما  شش بخش احصاء گرد مبانی نظری ابعاد مد  در

 نیمه ساصتاریافته ابعاد مد  استخراج سؤاالتهای نیمه عمیق و مراجعه به صبرگان و انجام مصاحبه

ترسمی    0 شمکل صبرگان قرار گرفمت و ممد  مفهمومی برابمر      تأییدو پس از اصالحات الزم مورد 

استخراجی با استفاده از مبانی نظری و نظر صبرگان پس از بررسی، پایش و انجام  یهامؤلفه گردید.

آورده شمده   هما مؤلفمه در ادامه همراه با کدگمذاری   3الی  2 جداو  صورتبهروایی و پایایی کیفی 

 است.

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه 
ی معتبر و روا جهت اسمتفاده  هاتهیه دادههدف از انتخاب روب کیفی، : اقدامات بخش کیفی پژوهش

باشد، زیرا با این روب پژوهش از اعتبار باالیی برصوردار صواهد بود. در بخمش  در بخش کمی می

نیمز   هما مؤلفهکیفی در ابتدا بعد از مطالعه منسج  و پیوسته مبانی نظری ابعاد مد  در شش بخش و 

در بخمش کیفمی    توسط صبرگمان اسمتخراج گردیمد.   گری مورد پس از تعدیل و غربا  21به تعداد 

مصماحبه   درروب رراکمه های مطالعه و ماهیت تحقیق اسمت  گیری هدفمند با توجه به هدفنمونه

 موردعالقهتا پدیده  شوندتوان از قبل مشخ  کرد که ره تعداد از افراد در مطالعه انتخاب مینمی

بمه نقطمه اشمباع     رسمیدن آوری اطالعمات را تما   این پژوهش جممع  در کامل شناسایی شود. طوربه

در بخمش کیفمی از ابمزار     نفر رسید. 3و در این نقطه حج  نمونه تحقیق حاضر به  انجاماطالعاتی 

 یممه ننامه نیمه ساصتاریافته استفاده شد. بعد از مشخ  شدن ابعاد مد ، پرسش سؤاالتمصاحبه با 

فاده از مبمانی نظمری تنظمی  و بما اسمتفاده از نظمرات       مد  با است یهامؤلفهبرای تعیین  یافتهساصتار

تجربی که در مبانی مشماهده   یهامؤلفه، پاالیش و یموردبررس یهامؤلفهصبرگان در مصاحبه، کلیه 

از طریق صبرگمان   ییهامؤلفهشد، البته نشده بود ولی با منطق پژوهش همخوانی داشت وارد لیست 

گوبما و   0931در دهمه   کمرده بمود.   ییدتأرا  مؤلفهدیگر آن صبره  1در لیست وارد شدند که حداقل 

معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطر  کردند تما بمه    عنوانبهلینکلن مفهوم قابلیت اعتماد را 
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کمه در  ( 2932و همکاارا،،   داناایی فارد  ) یردگکمک آن دقت علمی پژوهش کیفی مورد ارزیابی قرار 

همکماران پژوهشمی، مثلمث سمازی      ییمد تأدر زمان کدگذاری،  هامؤلفه ینیبازباین تحقیق از روب 

ها جهت روایی و پایایی روب کیفی استفاده شد، عالوه بر این در بخمش رویکمرد کممی    منابع داده

ای و همچنمین انسمجام   روایمی سمازه   AMOSو  SPSSافمزار  نیز با استفاده از تحلیل عاملی در نرم

 .قرار گرفتند ییدتأنامه مورد پرسش یهاهیگودر  هامؤلفهدرونی 

مراکمز   و صبرگمان فرمانمدهی و کنتمر  در    متخصصمان جامعه آماری پژوهش حاضر را : بخش کمی

گفتمه   انتخاب حج  نمونه با توجه بهجهت  دهند.تشکیل می دانشگاهی نیروهای مسل مطالعاتی و 

؛ (2931 ،هماا، باشمد ) ( حداقل حج  نمونه بایستی پن  برابر تعداد متغیرهمای آشمکار   0992مولر )

 091عدد اسمت، حمداقل حجم  نمونمه      83بنابراین با توجه به اینکه تعداد متغیرها در این پژوهش 

 098نامه توزیع و پرسش 201ای طبقه-تصادفی یریگنمونه. بدین منظور با استفاده از روب باشدیم

در این پژوهش شمامل   مورداستفادهانتخاب شد. پرسشنامه  وتحلیلیهتجزجهت  قبو قابلپرسشنامه 

مرتبط با متغیرهمای پمژوهش    سؤا  83عمومی در مورد، سن، تحصیالت و سابقه کاری و  سؤا  8

در طیس  1تا  0س نمره مخالس بر اسا کامال موافق تا  کامال از  سؤا هر  یبنددرجهاند. مقیاس بوده

در بخش کیفی بموده،   شدهیهتهدر اصل همان پرسشنامه  مورداستفادهلیکرت تهیه گردید. پرسشنامه 

نامه نیز بما اسمتفاده   ای پرسشاست. همچنین روایی سازهبوده  ییدتأبنابراین روایی محتوایی آن مورد 

مورد ارزیابی قرار گرفت و معناداری  AMOS افزارنرماز تکنیک تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از 

های موردنظر، مورد تأیید قرار گرفمت. نتمای  تحلیمل عماملی     های مربوطه به سازهبا رد شدن گویه

نیز با اسمتفاده   مورداستفادهاست. همچنین انسجام درونی ابزارهای  آورده شده 3تأییدی در جدو  

کمه مشماهده    طمور هممان اسمت.   شدهگزارب 9از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که در جدو  

توان نتیجه گرفمت ابمزار از پایمایی الزم برصموردار     می که باشدیم 6/1تمامی مقادیر باالی  گرددیم

لیمل همبسمتگی   های مختلمس تحلیمل آمماری، نظیمر تح    ها روبداده وتحلیلیهتجز منظوربهاست. 

ی ساصتاری بمرای بررسمی   معادله یابیمد  ی صفر، ضرایب همبستگی مرتبه پیرسون برای محاسبه

همای  قرار گرفت. تحلیمل  مورداستفادهشده آوریهای جمعی ساصتاری با دادهبرازب الگوی معادله

آمماری   و بسمته  (18AMOSv.) 0افزارهای تحلیل سماصتارهای گشمتاوری  با استفاده از نرم موردنظر

                                                           
1 Analysis of Moment Structures-AMOS 
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 KMOصورت گرفمت. بما توجمه بمه اینکمه ضمریب آزممون         (v.19 SPSS) 0برای علوم اجتماعی

بمرای   هما دادهباشمد   11/1مقدار آن کمتمر از   کهیدرصورتهمواره بین صفر و یک در نوسان است، 

بیشتر به  یا بااحتتوان باشد می 29/1تا  1/1تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 

باشد همبستگی موجود در بمین   61/1از  تربزرگمقدار آن  کهیدرصورتاما ؛ تحلیل عاملی پرداصت

 911/1برابمر بما    KMOمقدار شماص    کهییازآنجابرای تحلیل عاملی مناسب صواهند بود.  هاداده

 از تمر کورمک آزمون بارتلمت   sigاست تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است. همچنین مقدار 

تحلیل عاملی برای شناسایی ساصتار مد  عاملی مناسب است و فرض  دهدیماست که نشان  11/1

ها برای تحلیل عماملی در  شود. نتیجه آزمون کفایت دادهبودن ماتریس همبستگی رد می شدهشناصته

استخراجی با استفاده از مبانی نظری و نظمر صبرگمان پمس از     یهامؤلفهآورده شده است.  9جدو  

 باشد:جداو  زیر می صورتبهایی و پایایی کیفی یش و انجام روالبررسی، پا

 استخراجی بعد عوامل فردی هایمؤلفه: 2 جدو 

 منابع هامؤلفه هامؤلفهکد  بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل 

 فردی

 

 

X1 هاتوانایی (Endsley, 1995;2015) و(Sulistayawati et al., 

2011) 
X2  پردازب  هایمکانیس

 اطالعات

(Endsley, 1995;2015) و(Anjaria, Arun 

Mishra,2018) 

X3 دانش و تجربه (Endsley, 1995;2015) و(Anjaria, Arun 

Mishra,2018)  (Sulistayawati et al., 2011) و
Durso et al. (2008) 

X4 بافیصیا و  پرتیحواس 

 

(Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 

2010; Rivera-Rodriguez et al., 2010).GABA 

et.al,1995)) Parush et al.,2011),.)et.al,2006) 
Sneddon 

X5 شخصیت )Sneddon et.al,2006) 

X6 صستگی Durso et al. (2008) 

X7  و  مدتکوتاهحافظه

 بلندمدت

(Endsley, 1995;2015)، Hitch,1974)., 

Baddeley و .) (Anjaria, Arun 

Mishra,2018)Gutzwiller & Clegg, 

2012)(GABA et.al,1995)و)Wise& 

                                                           
1 Statistical Package for Social Sciences-SPSS 
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Jason,2015) 

X8 مسائل  و دوری از وقایع

 صانواده

)Sneddon, et.al,2006) 

X9  سرصوردگی و یاس و

 ناامیدی

.)Parush et al.,2011) 

X10 مفروضات و 

 هاها و نگربارزب

(Endsley, 1995;2015) و   (Anjaria, Arun 

Mishra,2018)Robbins, Judge,2013)  ) 
Griffin& Moorhead,2014) 

X11 ظرفیت ذهنی Durso et al. (2008)  ) GABA et.al,1995) 

X12 موضع و اهداف (Endsley, 1995;2015) و( Anjaria, Arun 

Mishra,2018) 

 استخراجی عوامل سازمانی هامؤلفه :8جدو  

 منابع هامؤلفه هامؤلفهکد  بعد

 

 

عوامل 

سازمان

 ی

 

 

X13 ها و پروتکلسیاست-

 ها

(Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 2010; 

Rivera-Rodriguez et al., 2010) 

X14 مدیریتی (Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 2010; 

Rivera-Rodriguez et.al,2006) et al., 2010) 

Sulistayawati et al., Sneddon) 2011) 

X15 آموزشی (Endsley, 1995;2015) (Sulistayawati et al., 

2011) 

X16 های شغلیویژگی (Endsley, 1995;2015) و(Chisholm et al., 2000; 

Jeanmonod et al., 2010; Rivera-Rodriguez et 

al., 2010)et.al,2006) Sneddon و   

(Roberts, Flin, & Cleland, 2015)(Endsley, 

1995;2015) Parush et al., 2011). ( Anjaria, Arun 

Mishra,2018) Durso et al. (2008). 
 استخراجی عوامل محیطی هامؤلفه: 1جدو  

 منابع هامؤلفه هامؤلفهکد  بعد

 

 

X17 روشنایی (Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 2010; 

Rivera-Rodriguez et al., 2010) 
X18 سروصدا (Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 2010; 

Rivera-Rodriguez et al., 2010) 
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عوامل 

 محيطی

 

X19 دما (Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 2010; 

Rivera-Rodriguez et al., 2010) et.al,2006) 
Sneddon 

X20  رینشها و طر 

 اشیاء

(Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 2010; 

Rivera-Rodriguez et al., 2010) 

X21 شرایط آب و هوایی Sneddon  ( et.al,2006) 

 استخراجی فرایندهای آگاهی وضعیتی هامؤلفه: 1 جدو 

 منابع هامؤلفه هامؤلفهکد  بعد

 

 

ادراک 

محيط 

با 

اجزای 

 مربوطه

X22 جستجو )Parush et al.,2011) 

X23 پایش .)Parush et al.,2011) 

X24 پویا، استاتیک() اطالعات هایویژگی ).Parush et al.,2011) 

X25 فرهنگ و محیط ) وضعیتهای ویژگی

 فیزیکی(

(Griffin& Moorhead,2014) 
 (Anjaria, Arun Mishra,2018)و

X26 ارتبا  مداوم با دیگران )Parush et 

al.,2011).(Sneddon)et.al,2006) 

X27  اطالعاتکسب )Parush et al.,2011). 

 استخراجی فرایندهای آگاهی وضعیتی هامؤلفه: 2جدو  

 منابع هامؤلفه هامؤلفهکد  بعد

 

 

فهمیدن 

معنی 

 اطالعات

X28 مقایسه اطالعات Parush et al.  ,) 2011) 

X29 تفکر انتقادی Parush et al,.  ). 2011) 

X30  بلندمدتحافظه کوتاه و (Endsley, 1995;2015)، Hitch,, 

Baddeley  Anjaria, Arun(1974) و

Mishra,2018) 

Gutzwiller & Clegg, 2012))GABA 

et.al,1995)و)Wise& Jason),2015) 

X31 بررسی صحت منبع .)Parush et al.,2011) 

X32  پردازب اطالعات هایمکانیس (Endsley, 1995;2015) و( Anjaria, Arun 

Mishra,2018) 
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 استخراجی فرایندهای آگاهی وضعیتی هامؤلفه: 6جدو  

 منابع هامؤلفه هامؤلفهکد  بعد

-پیش

بینی 

 آینده

 نزدیک

X33  تشخی  و تجزیه تحلیل

 اطالعات

.)Parush et al.,2011) 

X34  جلوروبهتفکر )Parush et al.,2011) 

X35 سناریوسازی .)Parush et al.,2011) 

 استخراجی عملکرد فردی هامؤلفه: 3جدو  

 منابع هامؤلفه هامؤلفهکد  بعد

 عملکرد

 فردی

X36 (.0892پور،)قلی توان (vroom,1964()Hogan and 

Holland,2003) 
X37 (.0892پور،)قلی تمایل (vroom,1964()Hogan and 

Holland,2003) 
 پژوهش هاییافته

 شمناصتی  جمعیتمتغیر  8دهندگان در این مطالعه با استفاده از مشخصات پاس  :توصیفی هاییافته 

قمرار   موردبررسمی هما،  سن، میزان تحصیالت و سابقه کار و صرفا  جهت گزارب سیمای آزممودنی 

 2,1سما  و   11تما   10 بمین  88,2،سما   11 تما  80 بین 11,6سا ،  81کمتر از  درصد 01,8گرفت. 

دهنمدگان دارای سمط  تحصمیالت کارشناسمی،     درصد از پاس  01,2د. سا  سن داشتن 10بیشتر از 

دانشمجوی دکتمری و دارای ممدرک     درصمد  21دارای تحصیالت کارشناسمی ارشمد،    درصد 21,1

سما  و   21درصمد زیمر    86سا  و  01درصد دارای سوابق صدمتی زیر  02دکتری بودند. همچنین 

 سا  بودند. 81درصد زیر  16

رویکرد متغیّرهای مکنون در الگوی  کارگیریبههای شر یکی از پیش ازآنجاکه: استنباطی هاییافته

ی ساصتاری وجود همبستگی میان متغیّرهای پژوهش است، بمدین منظمور تحلیمل    معادله یابی مد 

همبستگی پیرسون به انجام رسید. میزان همبستگی هر متغیر با سایر متغیرهما، آلفمای کرونبماخ همر     

همگی نشان از معنادار بمودن و  ها شامل میانگین و انحراف معیار، های توصیفی آنارهمتغیر و نیز آم

تحلیمل   kmo آزممون  هما مؤلفمه را نشان داد و در ادامه جهت همبستگی مابین  هاآنهمبستگی میان 

 .آمد دست به  0.8عاملی انجام شد و مقدار آن باالی 
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 هاداده: آزمون کفایت 9جدو  

 3611/1 (KMO)اکلين  -می یر-آزمون کفایت حجم نمونه کيزر

 1283/2819 رن کرویت بارتلت و تقریب کای اسکوئآزمو

 Sig 111/1 82 درجه آزادی

همچنمین پمیش از ارزیمابی ممد      . ی متغیّرها باالتر از حد متوسّط اسمت ها برای همهمیانگین پاس 

نامه های مختلمس پرسشم  ]بار عاملی[ سازه، الزم است معناداری وزن رگرسیونی شدهارائهساصتاری 

بمودن   قبمو  قابمل گیری و های اندازهتا از برازندگی مد  شدهبررسیهای مربوطه بینی گویهدر پیش

ها اطمینان حاصل شود. این مه ، با استفاده از تکنیک تحلیمل  گیری سازهها در اندازهنشانگرهای آن

 بمرازب  CFAبه انجام رسید. با توجه به اینکمه در ممد     Amosافزار و نرم 0(CFAتأییدی ) عاملی

/.، 99ناممه، در سمط  اطمینمان    رسشپهای بینی گویه، در پیشهامتغیّرتمامی رگرسیونی  ، وزنیافته

شمدند.  نکنمار گذاشمته    وتحلیلتجزیهها از فرآیند گویهاز  یکهیچدار با صفر بود تفاوت معنا دارای

 83، درنهایمت /. باشمد. لمذا   11 ها زیرها این است که سط  معناداری برای آنمبنای معناداری گویه

همای  قرار گرفت. نتای  تحلیمل عماملی تأییمدی بمرای گویمه      وتحلیلتجزیهنامه مورد ز پرسشگویه ا

هما نشمان از بمرازب    . این شماص  محاسبه گردید CFAهای برازب مد  معنادار به همراه شاص 

شمده بمه متغیّمر مکنمون     داری بار شدن هر متغیّر مشماهده گیری داشته و معناهای اندازهمطلوب مد 

اسمت و شمدّت    یافتمه  بمرازب  SEMی ممد   دهنمده ، نشان2 شکل ار گرفت.قرمربوطه مورد تأیید 

(، در یمک  0890، همکارانسازد. بر اساس منابع موجود )ابارشی و روابط بین متغیّرها را روشن می

، نسمبت کمای اِسمکوئر بمه     معنمادار  غیری ساصتاری مطلوب، الزم است کای اِسکوئر الگوی معادله

از  تمر بمزرگ  2های برازب هنجارشده، تطبیقی و نیکویی بمرازب ، شاص 8ی آزادی کمتر از درجه

صطمای   مربعمات ی میمانگین  /. و ریشمه 19از  تمر کورک 8ماندهباقی مربعاتی میانگین /.، ریشه91

، کای اِسکوئر برابر بما  یافته برازبی ساصتاری /. باشد. برای الگوی معادله13از  ترکورک 1برآورد

بممرازب  هممای، شمماص 110/2ی آزادی برابممر بمما ، نسممبت کممای اِسممکوئر بممه درجممه836/00221

 مربعمات ی میمانگین  /.، ریشمه 918/. و 369/.، 910هنجارشده، تطبیقی و نیکویی برازب به ترتیمب  

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis-CFA 

2. Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI 

3. Root Mean Squared Residual-RMR 

4. Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA 
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 یکلیمه  اسمت.  آممده دسمت بمه /. 123صطمای بمرآورد    مربعمات ی میانگین ریشه و ؛/168مانده باقی

مال  ترنمد کمه از بمرازب کما    گفتمه مطلموب  های برازب الگوی نهایی، از نقما  بمرب پمیش   شاص 

ها نشان این شاص شود، مالحظه می 01که در جدو   طورهمانمد  حکایت دارد.  بخشرضایت

بمه متغیّمر    شدهمشاهدهداری بار شدن هر متغیّر گیری داشته و معناهای اندازه مد از برازب مطلوب

 6/1. در ضمن میزان آلفای کرونباخ بمرای همر متغیمر بماالی     مکنون مربوطه مورد تأیید قرار گرفت

 بود.
 برازب مد  یهاشاص  :01جدو  

 Chi-

square /df 

RMSEA RMR CFI TLI GFI NFI 

110/2 123/1 168/1 369/1 981/1 918/1 910/1 

مقادیر 

 قبولقابل

کمتر از  131/1کمتر از  8کمتر از 

131/1 

از  تربزرگ

9/1 

از  تربزرگ

9/1 

از  تربزرگ

9/1 

از  تربزرگ

9/1 

و بنمابراین   (p<.05, t >1.64)به لحاظ آماری معنمادار بموده    یافته اثرات مستقی در مد  برازب 

ترین ضمریب اثمر، مربمو     های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و همچنین در این مد  قویفرضیه

اسمت و   β= 32/1و بمه میمزان    عوامل فمردی بمر ادراک محمیط بما اجمزای مربوطمه       به ضریب اثر

. (β=20/1)شمود  مربو  ممی  ترین ضریب نیز به ضریب اثر عوامل سازمانی بر ادراک محیطضعیس

 حمدود  ،رفتهه رویهمچنین، ضرایب مد  حاکی از آن است که عوامل فردی، سازمانی و محیطی 

درصمد از واریمانس فهمیمدن معنمی،      60درصد از واریانس ادراک محیط، ادراک محیط حمدود   22

درصمد از   23بینی حدود بینی، قابلیت پیشدرصد از واریانس قابلیت پیش 29معنی حدود  فهمیدن

ی کنمد. نتیجمه  درصد از واریانس عملکرد را تبیین می 68گیری نیز گیری و تصمی واریانس تصمی 

آزممون   نتیجمه  اسمت.  شمده داده، نشمان  00طور صالصه در جمدو    ، بههای پژوهشآزمون فرضیه

، نشمان  00طمور صالصمه در جمدو      به نیز های پژوهش که در طو  تحقیق صورت گرفتفرضیه

 است. شدهداده
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 های پژوهشی آزمون فرضیه: نتیجه00جدو  

 نتای  روابط
ضریب 

 استاندارد
 سط  معناداری عدد معناداری

ی نتیجه

 آزمون

 تأیید 111/1 328/2 32/1 ادراک ←عوامل فردی

 تأیید 111/1 160/1 20/1 ادراک ←عوامل سازمانی

 تأیید 111/1 129/2 29/1 ادراک ←عوامل محیطی 

 تأیید 111/1 823/1 69/1 فهمیدن معنی اطالعات ←ادراک محیط

بینی آینده پیش ←فه  معنی اطالعات 

 نزدیک
 تأیید 111/1 692/8 68/1

 تأیید 111/1 121/1 29/1 گیریتصمی  ← بینی آینده نزدیکپیش

 تأیید 111/1 116/8 63/1 عملکرد ← گیریتصمی 

 

 : مد  معادالت ساصتاری آگاهی وضعیتی2شکل 
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف
و  شمده انجمام مبمانی نظمری و تحقیقمات     بامطالعهمد  آگاهی وضعیتی  ارائهدر این پژوهش جهت 

همچنین با استفاده از صبرگان حوزه فرماندهی و کنتر  با تکنیک مصاحبه نیمه عمیمق، ابعماد ممد     

 تأثیرگمذار و عوامل محیطی که بر فرایندهای آگماهی وضمعیتی    شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی

و  بوده و فرایندهای آگاهی وضعیتی شامل ادراک محیط با اجزای مربوطه، فهمیدن معنی اطالعمات 

 باشمد و عملکمرد ممی   گیری وبینی آینده نزدیک، بخش صروجی یا برونداد مد  شامل؛ تصمی پیش

روایمی   تأییدبرای ابعاد مد  با استفاده از مبانی نظری و صبرگان استخراج گردید، پس از  مؤلفه 83

سمتفاده  نامه محقق ساصته با ادر بخش کیفی مد  مفهومی ترسی  و پرسش ذکرشدهو پایایی عوامل 

از عوامل احصاء شده تنظی  و در اصتیار متخصصین در حوزه فرماندهی و کنتر ، گذاشته شد. پس 

 افمزار نمرم افمزار و سمهس از   هما وارد نمرم  کلیه داده SPSS افزارنرمبا استفاده از  هانامهپرسشاز اصذ 

 تأییمد ایموس جهت طراحی مد  بر اساس مد  مفهمومی بخمش کیفمی اسمتفاده شمد. عمالوه بمر        

، همبستگی متغیرها تأییدیء شده در یک عامل اصلی با استفاده از تحلیل عاملی های احصاشاص 

 ت الزم مد  نهایی مطابق شمکل قرار گرفت. پس از طراحی مد  و اصالحا تأییدو  موردبررسینیز 

واه بر های متفاوت انجام شد و نتای  برازب مد  گآمد. در ادامه برازب مد  با شاص  دست به 2

حمایمت الزم را دارنمد و کلیمه     صموبی بمه  شدهارائههای تجربی از مد  باشد که دادهاین مطلب می

مربو  به عوامل فردی بمر   تأثیرقرار گرفت. در این مد  بیشترین ضریب  تأییدفرضیات مد  مورد 

 ,Endsley)باشممد و ایممن بمما مبممانی نظممری همخمموانی دارد  فراینممدهای آگمماهی وضممعیتی مممی 

1995;2015)، (Anjaria, Arun Mishra,2018)، ((Sulistayawati et al., 2011 ،

(Durso et al. 2008)را بمر   تمأثیر همای فمردی بیشمترین    گمردد شماص   بنابراین مشخ  می ؛

های آگاهی وضعیتی دارند. برابر نتای  حاصله عوامل سمازمانی و محیطمی نیمز جمزء عواممل      فرایند

نیز با مبانی نظری و تحقیقمات پیشمین    تأثیرباشد و این بر فرایندهای آگاهی وضعیتی می تأثیرگذار

-Chisholm et al., 2000; Jeanmonod et al., 2010; Rivera )مطابقممت دارد

Rodriguez et al., 2010)  وet.al, 2006) Sneddon) ،در بین فرایندهای آگاهی وضعیتی .
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را بر فرایند فهمیدن دارد و این اهمیت ادراک بر سایر فرایندهای آگاهی  تأثیرادراک محیط بیشترین 

 Anjaria, Arun)و( (Griffin& Moorhead,2014دهمممد وضمممعیتی را نشمممان ممممی 

Mishra,2018)  وParush et al.,2011) و )et.al, 2006) Sneddon .)ادراک در  اگرره

باشد. در سمط   و اساس آگاهی وضعیتی می ترین سط  قرار دارد ولی پایهآگاهی وضعیتی در پایین

بمه   تمأثیر باشد که بر سمط  سموم آگماهی وضمعیتی     باالتر فهمیدن معنی اطالعات دریافت شده می

و همچنمین مقایسمه اطالعمات و     های پردازب اطالعات، حافظهمکانیس  سزایی دارد در این سط 

 Anjaria, Arun )و (Endsley, 1995;2015)بمر سمط  سموم دارد    بسمزایی  تأثیرنحوه تفکر 

Mishra,2018) افتد و بینی جهت آینده نزدیک اتفاق میفرد و پیش سناریوسازی. در سط  سوم

بهتمر عممل    صمورت بمه تر های سطو  پایینو فرایند تأثیرگذارفرد بتواند بر اساس عوامل  هررقدر

گیمری  دست به تصمی تر صواهد بود و فرد اثربخش صورتبهبینی کند، در این صورت قدرت پیش

رسی  که به این نتیجه می درنهایتگذارند. می تأثیرها بر نحوه عملکرد فرد زند و تصمی یا اقدام می

تموان آن را  مد  آگاهی وضعیتی انسان پیچیده بوده و تنها با یک عامل و یا تعدادی شماص  نممی  

گر مد  آگاهی وضمعیتی را بازنممایی   بر همدی تأثیرای از عوامل و فرایندها با تبیین کرد و مجموعه

هما طراحمی ممد  آگماهی     ها و نتمای  پمژوهش و آزممون فرضمیه    بنابراین با توجه به یافته ؛کنندمی

 آگماهی  وضعیتی شبکه فرماندهی و کنتر  که همان همدف اصملی پمژوهش بموده، محقمق گردیمد.      

همای آگماهی   از فراینمد  متأثرباشد، یعنی توان و تمایل افراد  تأثیرگذارتواند بر عملکرد وضعیتی می

از  متمأثر از اعمما  و رفتمار فمرد و رفتمار فمرد نیمز        متمأثر وضعیتی است، بنابراین عملکمرد فمردی   

-فمرد ممی   گیمری باعث بهبود در تصمی  فرایندهای آگاهی وضعیتی است. آگاهی وضعیتی اثربخش

ملکرد بهتری داشته باشد آگاهی وضمعیتی باعمث عملکمرد    تواند ععملیات می درصحنهشود و فرد 

کشس، شناسمایی، درگیمری و    صلبانان شکاری، افسران فرماندهی و کنتر  و کنتر  شکاری در بهتر

 وضعیتی منجر به آگاهی بخشد.انهدام اهداف متخاص  شده و عملکرد تیمی و سازمانی را بهبود می

همای پیچیمده و   ی، کارکنانی که در صطو  تولید بما دسمتگاه  نشانایمنی کارکنان پروازی، آتشارتقاء 

 سمازی صنثمی کنند، گردد. آگاهی وضمعیتی بمرای کارکنمان در مشماغل تخریمب و      می صطرناک کار
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توانمد عملکمرد فمرد را    بسیار سودمند بوده و ممی  و با ریسک باال صطرپرمشاغل  هرگونهمهمات و 

 بهبود بخشد

 :پیشنهادها -ب

و اهمیمت و نقمش آگماهی وضمعیتی در فرآینمد تصممی  سمازی و         آممده دستبهبا عنایت به نتای   

 گردد:ذیل ارائه می شر  بهگیری فرماندهی و کنتر  پیشنهادهایی تصمی 

کننمد، از  صمود اسمتفاده ممی    مأموریتهایی که از شبکه فرماندهی و کنتر  در فرایندهای سازمان -

بینی و بهبود رفتار آگاهی مبنای نظری در جهت تبیین، توصیس و پیش عنوانبهنتای  تحقیق حاضر 

 برداری نمایند.بهره گیریتصمی وضعیتی در امر 

اثرگمذار بمر سمطو      همای مؤلفمه های داصلی و صمارجی،  آگاهی وضعیتی و رسد و پایش محیط -

بایسمتی  نمواع برآوردهما ممی   اع  از راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی توصیس و در تهیمه ا  گیریتصمی 

 لحاظ گردد.

سروکار دارند با توجه به عواممل   هایی که با موضوع مدیریت بحرانهای نظامی و سازمانسازمان -

 حسماس عوامل فردی، در انتساب افمراد مناسمب در مشماغل     ویژهبهوضعیتی و  آگاهی بر تأثیرگذار

همای ایمن   های مختلس به یافتهمدیریت بحران(، امور مربو  به فرماندهی حادثه و ساالریشایسته)

 تحقیق توجه نمایند.

بمر   ممؤثر های مشمابه بما کنتمر  و نظمارت بمر عواممل سمازمانی        های نظامی و یا سازمانسازمان -

را بهبمود ببخشمند، ماننمد: سمبک      مسئو  توانند آگاهی وضعیتی افرادفرایندهای آگاهی وضعیتی می

 کردن افراد با ویژگی شغلی. و متناسب های شغلیحی ویژگیهای مناسب، طرامدیریت، آموزب

های مختلس با توجه به شرایط محیطی و فیزیکی؛ اوضاع آگاهی وضعیتی افراد را پمایش  سازمان - 

 داشته باشند. هاآنو برنامه مناسب برای حفظ و ارتقای آگاهی وضعیتی 

در  المللمی بمین ای، آگماهی وضمعیتی و درک شمرایط محیطمی ملمی و      در تحلیل معادالت منطقه -

 تحلیل گران سطو  راهبردی قرار گیرد. مدنظرهمواره  گیریتصمی راستای تصمی  سازی و 
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