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مقالة پنجم ،از صفحه979-914

شناسایی و تعیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطالعات
شبکه محوردفاعی(نظامی)
حسین سالمی ،1علی علوی
دریافت مقاله69/30/30 :
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پذیرش مقاله69/30/81:

چکیده
بر اساس نتایج بررسی های انجام شده ،هر نظام فرماندهی و کنترلی (نظامی و غیرنظاامی) در هار ساحیی
(راهبردی ،عملیاتی و راهکنشی) به دنبال به ثمر رساندن طرح ریزی ،ایجاد همااهنیی ،توساهه ،مشاارک و
همکاری همه جانبه در تیقق وحاد تاال از طریاق دساتیابی باه اشارا اطالعااتی ،تصامی ساازی و
تصمی گیری ،هدای  ،نظار و کنترل ،فرمانده (نظامی یا غیرنظاامی) در کلیاه ی شارای (صال ،،بیاران و
جنگ) می باشد.این تیقیق با هد

شناسایی و تهیین عوامل مؤثر در ایجاد ساامانه فرمانادهی و کنتارل باا

رویکرد مدیری دانش انجام شده اس ،نوع تیقیق کاربردی
توسهه ای و رو بکار گرفته شده موردی زمینهای و نمونه جامهه آماری  67نفر تهیین و تجزیهوتیلیال باا
استفاده از نرمافزار  spssانجامشده اس .،در این پژوهش با استفاده از مدل سهشااگیی (ابهااد سااگتاری،
رفتاری و مییحی) عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل شامل  :الف-عوامل ساگتاری(-1دکتارین
،راهبردها،سیاس ها -2ساگتار سازمانی- 3،فناوری اطالعا و ارتباطا -4منابع مالی - 5ساامانه مادیری
دانااش-7ماادیری منااابع انسااانی-6چهااارچو مهماااری ) -عواماال رفتاااری(-1مسااا ل شااناگتی-2
فرهنگسازمانی-3آموز کارکنان-4فرایندهای مدیری دانش -5فراینادهای فرمانادهی و کنتارل -7ساب
رهبری و فرماندهی  -6گصوصایا فرمانادهی -8ویژگایهاای فرماناده) ج-عوامال مییحای( -1علا و
فناوری-2اقتصادی-3سیاسی -4نظامی -5قوانین و مقررا )تدوین و از طریق پرسشنامه توس نمونه جامهه
آماری مورد تا ید قرار گرف و به عنوان الزاما اساسی ایجاد سامانه فرمانادهی و کنتارل شابکه میاور باا
رویکرد مدیری دانش منظور گردید.

واژگان کلیدی :فرماندهی و کنترل ،مدیری

دانش ،فناوری اطالعا

و ارتباطا ،

 1استاد یار علوم دفاعی راهبردی دانشیاه عالی دفاع ملی
 2دانشجوی دکتری مدیری

راهبردی،دانشیاه عالی دفاع ملی(نویسنده و مسئول)Ali_Doc1348@Gmail.com
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مقدمه
بدون تردید در حوزهی دفاعی امنیتی ،رهبری و هدای
1335

مفید و مؤثر نیروهای مسل ،هر کشوری در

گالل جنگها از اصلیترین دغدغههای فرماندهان نظامی میباشاد .در طاول ساالیان دراز عوامال
متهددی در رو ها و روالهای تصمی سازی و تصمی گیری و نظار

فرماندهان نظامی تأثیرگذار

بوده اس  .ازجمله رشد و توسههی شتابان عل و فناوری در همه شئون زندگی ،بهویژه در حوزهی
دفاعی امنیتی و بهتبع آن گالقانه و نوآورانه شدن تجهیزا  ،جنگافزارها ،دانشبنیان شادن نیاروی
انسانی ،دکترینها ،راهبردها و راهکنشهای جنیی ،تغییر در مفاهی مسااف
جمعآوری و پرداز

اطالعا

و ،...مجموعهای از این تغییر و تیولها باعث شدهاند تا در عصار

حاضر نظامهای فرمانادهی و کنتارل در ساحوح ملتلاف در سلسالهمراتا
نیروهای مسل ،کشورها بهشد
پایدار ،میزان سرع  ،دق

و زماان ،شایوههاای

دس گو

و صی

تغییرا

فرمانادهی در ساح،

اساسای گشاته و متناسا

عملکردها درصینههای جنگ ،عملیا

باا ایان تغییارا

و نبرد ،افزایش یاباد.

مسئله اصلی در این تیقیق شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل شابکه میاور
مبتنی بر مدیری

دانش میباشد بدیهی اس

برای ایجاد این سامانه ،باید عوامل مؤثر در سه حوزه

ساگتاری،رفتاری و مییحی شناسایی و احصاء گردند.
با توجه به میورهای ارا هشده در باال ،بدون تردید هد

مه ِ انجام تیقیق حاضار ،دساتیابی باه

عوامل مؤثر برای ایجاد سامانهی فرماندهی و کنترل شابکه میاور باا رویکارد مادیری
میباشد .بر اساس این هد

سؤاال

اسا

این تیقیق عباار

سامانهی فرماندهی و کنترل شبکه میور با رویکرد مادیری
اولوی بندی این عوامل چیونه اس ،اهمی
میتواند موج

داناش

از،-1 :عوامال ماؤثر در ایجااد

داناش کادام اسا

 -2ترکیا

و

تیقیق حاضر این اسا

کاه شناساایی ایان عوامال

و اطالعا

با استفاده از فناوری جدید

ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل ارتباطا

در نیروهای مسل ،و سایر سازمانهای کشوری گردد.همچنین بهکارگیری این الیاو در نیروهاای
مسل ،برای ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل موجا
نظامی و همچنین افزایش سارع
مناس

عملیاا

کااهش آسای پاذیری در مقابال تهدیادا

و اثربلشای اقاداما

گواهاد شد.نداشاتن الیاوی

سامانه فرماندهی و کنترل باعث میشود که نیروهای مسل ،همچنان با رو های سانتی و

با تجهیزا

قدیمی مأموری های میوله را اجارا نمایناد کاه ایان امار موجا

پاسلیویی به تهدیدا
و اشتراک اطالعا

کااهش سارع

و همچنین کاهش اثربلشی جنگافزارها و همچنین مشکال

در اجرای عملیا

مشترک گواهد شد.

همااهنیی

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

و
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مبانی نظری تحقیق
الف -پیشینه تحقیق:

-1امیر سرتیپ گلبان دکتر سید رضا پردیس ()1384در رساله گود باا عناوان اهمیا

راهباردی

سامانه فرماندهی و کنترل و تدوین راهبرد بهینه در توسهه و کاربرد فرماندهی و کنترل در نهاجاا.
در ی

جمعبندی کلی  3راهبرد مه را به شرح زیر پیشنهاد مینماید:

-1افزایش عوامل انییزشی -2جذ  ،گزینش و استلدام نیروی انسانی واجد شرای باکیفی ،
 -3ارتقاء قابلی های تجهیزاتی سامانه فرماندهی و کنترل پیشرفته پدافند -4فرهنگسازی جها
ابداع و بهکارگیری رو ها و روالهاای ناوین -5تهیاه مهمااری کاالن و طارح جاامع ساامانه
فرماندهی و کنترل -7دفاع در مقابال تهدیادا

تجهیزاتای و حساساهای قادر هاای سالحهگار

منحقهای و فرا منحقهای-6 ،برداشتن گامهای اساسی در مسیر شناگ

کامل نیازمندیهای ساامانه

فرماندهی و کنترل نهاجا-8 ،تأمین حساسهها و برنامههای نرمافازاری  -3افازایش مهاار هاای
انفرادی و گروهیِ کارکنان نهاجا
-2سرهنگ سید مشیر نوری در پایاننامه گود تی
کنترل در نهاجا گواهد بود ،به تبیین مأموری

عنوان :چه عواملی باعث بهباود فرمانادهی و

پدافند هاوایی پرداگتاه و ساعس عوامال ماؤثر در

”فرماندهی و کنترل “ را مهرفی نموده اس ،
 -3سرهنگ گادم دقیق و همکارانش در پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنتارل در مقالاه باا
عنوان:سامانه هاای c4iو نقاش آن در میادان نبارد دیجیتاال )محالهاه ماوردی  :ساامانه کنتارل و
فرماندهی نیروی هوایی آمریکا( به قابلی های این سامانه در نیروی هوایی امریکا پرداگته اس
-4آقای مجتبی بهرامی در پنجمین کنفرانس ملای فرمانادهی و کنتارل در مقالاه گاود باا عناوان
طراحی و پیادهسازی ی
سامانه امنی

سامانه مدیریتی یکعارچه بارای نیهاداری و انتقاال امان اطالعاا

 ،باه

شبکه در سامانه فرماندهی و کنترل پرداگته اس .

ب -مفاهیم:

میقق در این تیقیق به استناد نتایج تیقیقهای انجامشده در حاوزه فرمانادهی و کنتارل کاه باه
تهداد میدودی از آنها بهاگتصار اشاره شد ،به دنبال دستیابی به عوامل و شاگصهایی اس
در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل ایفای نقش میکنند میباشد لذا در ادبیا

کاه

حاضر با توجاه باه
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تأثیرگذار میباشند پرداگته میشود و همچناین از
انجامشده به عواملی که در این حوزه1335
گبرگان نیز برای تکمیل مبانی نظری نیز از طریق مصاحبه استفاده گواهد شد.

فرماندهی و کنترل:
برای واژههای فرماندهی و کنترل ،تهاریف ملتلفی که اغل
برداش

شده اس  .در ی

کلی میتوان گف  ،فرمانادهی عباار

فرمانااده ،بااهطااور قااانونی و بااه سااب

از اگتیااراتی اسا

درجااه یااا شااغل باار نیروهااای تیا

میکند(ساتاریلواه  ) 1331،فرمانادهی شاامل اگتیاارا
طرحریزی  ،بهکارگیری ،سازماندهی  ،هدای
اجرای مأموری

دارای مهانی مشاترکی هساتند ،بیاان

و مسائولی

کاه یا

اماار گااود اعمااال

باهکاارگیری ماؤثر مناابع،

 ،همااهنیی و کنتارل نیروهاای نظاامی باهمنظاور

ه میشود  .کنترل دو مهنی را تداعی میکند و مهنی اول ،بیشتر جنبه آکادمیا
اس

دارد و اصوالً عبار
تصیی ،آن در صور

از فرآیند مقایساه عملکارد یا

ساامانه باا اهادا

لزوم ،ولی در بهد نظامی منظور از کنترل ،عبار

اس

و اساتانداردها و
از اگتیاراتی کمتار

از فرماندهی کامل که بر پارهای از فهالی های نیروهای اگتصاص دادهشده اعمال میشود(حقیری
 .)1384،درواقع از بُهد نظامی ،کنترل ،اعمال اگتیارا
قلمرو فرماندهی ی

فرمانده نبوده و اصوالً توس سازمان مسئول آن ییان پشتیبانی میشده و یاا

میشوند و صرفاً بهکارگیری آنها یا به عبار
عملیا

فرماندهی بر ییانهایی اس

که تاکنون در

بهتر اعمال فرماندهی جه

پارهای از فهالی هاا و

به عهده فرماندهی کنونی میباشد.

سامانه فرماندهی و کنترل:
سامانهای مجتمع از دکترین ،روالها ،ساگتارهای سازمانی ،نیروی انسانی ،تجهیزا
ارتباطا

،امکاناا

که برای پشتیبانی فرماندهان و اعمال فرمانادهی و کنتارل در قلمارو عملیاا

و

نظاامی ،

تهریف میشود(ستاریلواه )1383،
با توجه به محال
غیرنظامی) به ی

ارا هشاده در بااال هار ساازمان و نهاادی در ساحوح گارد و کالن(نظاامی و
نظام فرماندهی و کنترل گاص گود نیاز داشته و بر اساس رسال

و مأموریا

ذاتی ،اهدا ،وظایف و مسئولی های واگذاری،قابل مهماری،طراحی و پیادهسازی میباشد.
کارکردهای سامانه فرماندهی و کنترل:
بهطورکلی مضمون کاری فرماندهی و کنترل را میتاوان در هفا
گالصه کرد:

کاارکرد اصالی باه شارح زیار

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

 -1جمعآوری ،پرداز

شبکه میوردفاعی(نظامی)

و تیلیل مداوم دادههای مییحی.

 -2توجیه مأموری  ،ارزیابی وضهی
3ا مرتب سازی دستورا

و
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و تصمی گیری.

(گحوط ارتباطی) به فرماندهان رده پا ین و عناصر کنترل نیرو.
و هماهنگسازی تال ها.

 -4برنامهریزی عملیاتی ،سازماندهی تهامال

5ا پشتیبانی همهجانبه و دستور دهی مداوم به نیروها جه

نیهداری آنهاا در ساح ،مناسا

آمادگی رزمی.
 -7اصالح امور سازمانی باهد

تأمین نیاز مأموری های رزمی.

6ا فرماندهی و کنترل نیرو درصینه.
مسائل شناختی در فرماندهی و کنترل:
دانش شناگتی ،مهار ها و تواناییها باهعناوان بلاشهاای اصالی فرمانادهی و کنتارل شاناگته
میشوند؛ دراینبین بررسی جنبههای شاناگتی در  C2دارای ساود و ارز افازوده بیشاتری بارای
ساگتارهای نظامی میباشد.مهیارهای شناگتی ارزیابی دقیقی از تأثیرا
فراه میآورد.این سنجهها با بررسی نقاط قو
کم

و ضهف مسا ل شناگتی به بهبود سیست های C2

میکند.بهالوه مهیارهای شناگتی فق دارای موارد سر

میزان کیفی

آموز

مسا ل شناگتی بر c2

نظامی را ندارد و در اندازهگیری

کاربرد داشته و در بهبود رویههای آموزشی نیز کاربرد فراوانی دارد.

)(105:2012- Jennifer
معیارهای شناختی :C2
در حال حاضر سنجههای شناگتی حوزه  C2شامل حج کاری ،درک شرای (،)SAتصمی گیاری و
بررسی بهصور

همکاری میباشد .بااینکه تمام این سنجه دارای قابلی

جداگانه دارناد اماا تماام

این سنجهها بهنوعی وابسته به ه میباشند.سح ،حج کاری محلو  ،نیاز به شاناگ
شرای دارد،که متهاقباً باعث بهبود کیفی

محلاوبی از

تصمی گیری و سح ،همکاریهاا مایشاود.در اداماه باه

بررسی این سنجهها میپردازی (78:2010-mandy).
حجم کاری:
اپراتور انسانی داری ظرفی

میدود در جمعآوری،تفسیر،پرداز

میی پیرامونی دارد.اگر احتیاجا

برای ی

فهالی

و واکانش نساب

به حد آساتانه ظرفیا

باه اطالعاا

گاود برساد ،کااهش

کارایی و از طرفی افزایش پتانسیل رگداد گحا ایجاد میشود.در میی  ،C2کاهش کارایی موضوع
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اصلی بوده که باعث بروز گحا و درنتیجه از دس1335دادن منابع مه و حتی از دس

رفتن جان افراد

میشود.
درک

9
وضعیت :

یکی از حیاتیترین موارد برای اپراتور ،آگاهی داشتن ازآنچه در اطرافش میگذرد میباشد.با کس
این دانش اپراتور میتواند بر اساس آن وظایف تهریفی را درک کند .همانطور که قبالً اشااره شاد
آگاهی موقهیتی وابستیی شدیدی به تصمی گیری دارد،پس برای بهبود آگاهی موقهیتی نیااز اسا
نیوه تصمی گیری نیز بهبود یابد.
درک وضهی

،درک عوامل مییحی در زمان و فضا میباشد(سح ،)1 ،فه مهنای آنها (ساح)2 ،

و تصویر و بازتابش آن در آیندهای نزدی

میباشد(سح.)3 ،شکل شماره  2این موضاوع را نشاان

میدهد(54:2010-Cheryl).
تصمیمگیری:1
مه ترین فاکتور در  C2بیث تصمی گیریهای پیچیده مایباشاد .برگای از تصامیما
بهصور
انتلا

گودکار صور

مایتواناد

گیرد ،اما عموماً انساان باه ارزیاابی ریسا  ،وزن دادن جااییزینهاا و

مسیر فهالیتی( )3COAنیاز دارد .تصمی گیری باه دلیال هادای

مساتقی فهالیا هاا بارای

میی های  C2بسیار حیاتی میباشد.درصورتیکه فرایند تصمی گیاری دقیاقتار و ساریعتار شاود
بهاحتمالزیاد  C2نیز بهبود گواهد یاف .
مديريت دانش:
مدیری

دانش فرآیند نظاممند ایجاد ،حفظ و پرور

داناش ساازمانی اسا

بهترین بهرهگیاری از داناش شلصای و جمهای باهعمالآماده و رساال

تاا از ایان رهیاذر،
جمهای حاصال گاردد.

()439-456:2003,Bennet

کارکردهای اصلی سامانه مدیری دانش :هر سیست اطالعاتی از مجموعهای از مؤلفههاای
ورودی و گروجی و پرداز های درونی تشکیل شدهاس  .مادیری

داناش نیاز از

Situation awareness

1

Decision making
Course of action

2
3

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

و
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این بیث مستثنا نبوده و شامل مجموعهای از فهالی هاای کااری مایباشاد .کلمان
( )1333در پژوهش گود در گصوص مؤلفههای کاری مورد انتظار ،مدیری
را بهعنوان ی

واژه جه

توصیف برگی از عملیا

داناش

چتری برای مجموعه گسترده-

ای از کارکردهای مستقل و همبند بهکاربرده که اه ماوارد آنهاا عباار

اسا

از:

(.)313-320:2008، Tupenaite
 ایجاد دانش ارز گذاری دانش و مهیارها -شاگصگذاری و نیاش

دانش

 تبادل دانش ذگیرهسازی و توزیع دانش به اشتراکگذاری دانشمديريت دانش در فرماندهی و کنترل:
مدیری

دانش مؤثر و کارآمد ،بارای فرمانادهان ،داناش و اطالعاا

میسازد تا قادر به اتلاذ تصمیما

بهموقع و آگاهانه باشند .مدیری

مناسا

و مارتب را فاراه

دانش تشری مساعی ماؤثر و

کارآمد را بهوسیله ایجاد پیوند میان سازمانها و کارکنان نیازمند دانش ،برقرار مایساازد و ابهاماا
جنااگ را کاااهش داده و ساارع
نیازمندیهای اطالعا

انحباااا را هنیااام عملیااا

پویااا و دینامیا

افاازایش ماایدهااد

مه و اساسی فرماندهان بر توسهه تولید دانش تمرکز دارد.رهبران دانش را

به وسیله فه فرایندها،فهالی ها و سیست های در دسترس برای به اشتراکگاذاری اطالعا ،کسا
مینمایند .فرماندهان و ستادها کارایی و اثربلشی مادیری
ابهاما
اطالعا

جنگ را کاهش داده اس  ،ارزیاابی ماینمایناد .مادیری
مرتب و مناس

را از طریق مدیری
مدیری

داناش را باهوسایله اینکاه چاه مقادار
داناش فاصاله و شاکا

موردنیاز فرماندهان و آنچه از قبل دارند را کاهش میدهد .ستادها ،دانش

دانش برای فرماندهان ،سازماندهی و تنظی مینمایناد .ساایر اهادا

دانش در زمینه فرماندهی عبار

 )1تسهیل نمودن:
 -فه و درک وضهی .

میاان

اس

از( :ستاد مشترک ارتش امریکا.)2008 :

گااص
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 -تصویر عام عملیاتی.

1335

 تصمی گیری یا تصمی سازی. -انتقال و قابلی

دسترسی به تجار

و مهار ها.

 )2تشویق یادگیری سازمانی حین عملیا .
)3تشویق تسهی و همکاری میان کارکنان در مکانهای ملتلف.
 )4افزایش سرع
 )5کم

انتقال دانش میان واحد (ییان) و افراد.

به فرماندهان و کارکنان برای چابکی و انحباا بیشتر هنیام عملیا .

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در سامانه فرماندهی و کنترل:
فناوری اطالعا  ،بهمثابه شبکه عصبی در پیکره سازمان تنیده میشود و عالوه بار ایجااد ارتبااط
میان بلش های ملتلف و تسهیل جریان اطالعا

بین آنها ،امکان ذگیره و بازیاابی اطالعاا

و

دانش را با ایجاد ملازن دانش ،فراه ساگته و عالوه بر این ،نقش ماؤثری در پشاتیبانی و بهباود
یادگیری سازمانی دارد( .حسنوی)63 :1330 ،
کارکردهای فناوری اطالعا  :فنآوری اطالعا
،بازیابی و انتقال اطالعا

میتواند  7وظیفه دریاف  ،پرداز  ،ایجاد ،ذگیره

را عهدهدار باشد:

تولید اطالعا ،برقراری ارتباطا ،تجزیهوتیلیل و بهرهگیری آز آن،نقشی اساسی در راهبرد نظاامی
و عملیا

بازی میکند .اما رشد مداوم و سریع فناوریهای اطالعاا

نقش فناوری اطالعا

را در امور دفاعی و نظامی را بهشد

گساتر

و ارتباطاا

در دهاه اگیار

داده اسا .گفتنی اسا

در

حااال حاضاار سیساات عصاابی نظااامی یهناای سیساات هااای فرمااان،کنترل ،ارتباطا ،رایانااههااا و

هوشاامندی( )C4Iموتااور اصاالی در بااه حرکا
بهعبار دییر ،فناوری اطالعا

درآوردن ماهیچااههااای آن بااهحسااا

نیاز اساسی فرماندهان نظاامی جها

کنتارل و هادای

مایآینااد
عملیاا

میباشد(.حسنوی)63:1383،
کاربردی از فنآوری اطالعا

برای کس  ،تبادل و باهکاارگیری اطالعاا

می باشد که نیازهای هر ییان فرماندهی ،پشتیبانی آتش و تدارکا
میدان نبرد ،استفاده از جریان سریع اطالعا
کم

سامانههای پردازشیر پیشرفته بهسرع

اس

باهموقاع از میادان نبارد

را تاأمین کناد .دیجیتاالی کاردن

که از میان شبکههاای الکترونیکای گذشاته و باه

مورد پرداز

نرمافزاری تصمی سازی به حل مسا ل پیچیده نبرد کم

قرار میگیرند و به کما
میکند.

ساامانههاای

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

شبکه میوردفاعی(نظامی)

دیجیتالی کردن میدان نبرد ،با اساتفاده از فنااوری اطالعاا
و افزایش قدر

تیرکا

رزمایش ،تهیه آتش مؤثر و وحد

و ارتباطاا  ،زمیناهسااز همااهنیی در
فرماندهی و کنترل میباشد و به مادد

شبکههای دره تنیده اطالعااتی کاه باهطاور عماودی و افقای گساتر
تصمی گیری گودی نسب

و
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برتاری

یافتاهاناد ،موجا

به دشمن در دو بهد زمانی و مکانی میشود.

معماری سامانههای :C4ISR

منظور از "مهماری" ،تهیین ساگتار کلی از ی

سامانه و رو هایی اس

که این سااگتار را قاادر

به تأمین ویژگیهای کلیدی آن سامانه مینماید .این ویژگیها مربوط به هر ی

از این موارد اس

 :وظیفهمندی ،کارایی ،مسا ل و میدودی های اقتصادی ،نوع فناوری و یاا مصاال ،مورداساتفاده،
وضوح طرح ،قابلی

تغییر در سامانههای بازر  ،پویاایی ،قابلیا

استفادهی مجدد ،قابلی

درک و

جنبه های هنری .بنابراین کلمهی مهماری عالوه بر وجوه ساگتاری ،دربردارندهی وجوه رفتاری نیز
هساااا  .بااااهطااااورکلی مشلصااااا

یاااا

مهماااااری گااااو

عبااااار

اساااا

از:

(ثانی و دییران )86 :1384،
  -قابلفه اس - -قابلی

استفادهی مجدد مؤلفههای آن

  -در برگرفتن موارد اصلی کاربری سامانه - -داشتن انهحا

نسب

به تغییرا

  -تهریف واس های بین زیرسامانهای برای ایجاد کمترین وابستیی بین زیرسامانههااجزاء و رويکردهای چارچوب معماری : C4ISR
چارچو
نیر

مهماری ، C4ISRشامل چهار جزء اصلی اس
استاندارد به هر مهماری اس

 ,میصوال

 :تهاریف مشترک که گود شاامل ساه

و دادههای مشترک  ,الیوهای ساگتاری و منابع

مرجع و رهنمودهای جامع ( فراگیار ) و ساه دیادگاه بارای مهمااری  C4ISRتهریاف نمودناد.
( یاوری)57 :1385،
ديدگاه عملیاتی:
توصیفی اس
جه

کامل از مجموعه وظایف ؛ فهالی ها ؛ عناصر عملیاتی و نیوه گرد

انجام موفقی آمیز طرحریزی ی

سیست ملابراتی مورداستفاده قرار میگیرد .

اطالعاا

کاه
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ديدگاه معماری سیستمی:
توصیفی اس
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بین آنها که بهمنظور انجام یا پشتیبانی ی

فهالی

در نظار

؛ برای هر حوزه دیدگاه مهماری سیست نشان میدهاد کاه چیوناه سیسات هاای

ملتلف باه اتصال پیدا کرده و کار میکنند و حتای ممکان اسا

باه تشاری ،سااگتار درونای و

عملکرد سیست های گاصی از مهماری نیز بعردازد .
ديدگاه معماری فنی:
دیدگاه مهماری مشتمل بر دستورالهملهای پیادهسازی سیست در اموری نظیر استلراج مشلصاا
مهندسی و پیادهسازی و اجرای بلوکهای اصلی میباشاد کاه شاامل مجموعاهای از اساتانداردها ؛
توافقا

ملتلف استفاده اس

؛ قوانین و شروط و حاال

که بهصور

ی

سری پروفایل به تمام

سرویسهای سیستمی واسحههای سل افزاری و پروتکلهای حاک بر آنها اعمال میشود .
سبكهای رهبری:
رهبری ی

پدیده جهانی اس

و هر جا که تهدادی از افراد برای رسیدن به هاد

کار کنند ،حضور دارد  .رهبری تلفیقی از رواب اس

مشاترکی بااه

کاه تقریبااً هار کاس مایتواناد آنهاا را در

هرجایی بیاموزد.
بهطورکلی لیکر

سب های رهبری سازمانی چهار سب

سیست آمرانه:در این نوع مدیری
وجود ندارد زیرا بهندر

تهریف کرده اس

به نظر میرسد هیچ نوع اعتماد یا اطمینانی نساب

باه کارمنادان

درگیر فرایندهای تصمی گیری میشوند.تصمی ها و تهیین هد ها در باال

انجام میشود و با دستور و پلش نامه به سح ،پایین ابالغ میگردد .
سیست حمایتی:در ایان ناوع مادیری
تصمی ها و نوع اهدا
چارچو

در مرات

اعتمااد و اطمیناان مانناد رابحاه ارباا ورعیتای مایباشاد.

باالی سازمان انجام میگیارد اماا بسایاری از تصامی هاا نیاز در

تهیینشده در سح ،پایینتر گرفته میشود .

سیست مشارکتی:در این شیوه اعتماد و اطمینان پایهای  ،اما نه کامل وجود دارد.سیاس های کلای و
تصمی های اساسی در رأس سازمان گرفته میشود اما به کارکنان اجازه مایدهناد تاا تصامی هاای
اگتصاصیتر را در سح ،پایینتر اتلاذ کنند.ارتباط ه از باال به پایین و ه برعکس وجود دارد.
سیست تفویضی:در این شیوه مدیری

اعتماد و اطمینان کامل به کارکنان وجود دارد تصمی گیریها

در سحوح سازمان پراکنده میشود اما از یکعارچیی برگوردار اس

 ( .اسکندری)54:1333، ،

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

و
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شاخصههای فرماندهان و مديران از ديدگاه حضرت علی(:)
شاگصها و صفا
حضر

گحا

فرماندهان و مدیران از دیدگاه اماام علای ()کاه در سالنان و ناماههاای آن

به مال

اشتر در نهجالبالغه آمده اس

پندپذیر ،گردمند ،مهربان با زیردس

میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

و سل گیری با گردنفرازان ،مصم در انجام کاار ،باتجرباه،

ارتباط با ضهفا و فروتنی،بیان دالیل کارها بارای ساوءظن،پرهیز از عجلاه و کاار بیهاوده ،پرهیاز از
حااق در امااور مااالی و مساائولیتی.

سسااتی در انجااام کااار بااهموقااع ،دادن حااق بااه صاااح
( اسکندری)211-213: 1333 ،
فرماندهان برای انتصا

در مشاغل فرماندهی اصوالً باید صافا

باشند .در حاکمی های ملتلف این شاگصهها متفاو
و احادیث به این شاگصهها اشارهشده اسا

بهعنوان ی

.در دین مبین اسالم از طریق روایاا

و ایان مشلصاههاا بارای فرمانادهانی کاه در نظاام

فرماندهی و کنترل قرارمی گیرد از شروط الزم بهحسا
اعمال فرماندهی و همچنین مقبولی

اس

و شاگصاههاایی گاصای داشاته

میآید ،داشتن این شرای فرماندهان را در

از سوی زیردستان یاری مینماید .لذا ایان شاگصاههاا را نیاز

عامل تأثیرگذار در سامانه فرماندهی و کنترل میتوان بهحسا

آورد.

خصوصیات فرمانده در بیانات مقام معظم رهبری:
ویژگیهای زیر به طریق تیلیل میتوا از بیانا
ی

فرمانده مهظ کل قوا بهعنوان گصوصایا

باارز

فرمانده احصاء گردیده اس :

-1ایمان -2مسائولی پاذیری –3پشاتکار -4اشارا
 -5رعایاا

و کنتارل بار ارکاان حیحاه مأموریا

اگااالا در تهاماال بااا زیردسااتان -7حضااور در کنااار نیروهااا  -6صاامیمی

گاود
-8

برادری(همان)
گصوصیا

و ویژگایهاای فرمانادهان از عوامال ماؤثر انساانی در کاارایی و اثربلشای ساامانه

فرماندهی و کنترل میسو
متفاو

از سایر ارتشها اس

میشود .این ویژگایهاای در نیروهاای مسال ،والیا
و این ویژگیهای ریشه در دین و اعتقادا

مادار و دینای

و باورهاا و ارز هاای

دینی و ملی آنها دارد .سامانه فرماندهی و کنترل باید بهگونهای باشد که بتواند این ویژگایهاای را
به سایر فرماندهان و زیردستان منتقل نماید تا رزمندگان تی
شجاع

تاأثیر ایان ویژگایهاای بتوانناد باا

و فرمانعذیری کامل مأموری های واگذاری را اجرا نمایند.
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ساگتار سازمانی  ،راه یا شیوهای اس

که بهوسیله آن فهالی های سازمانی تقسی  ،ساازماندهای و

هماهنگ میشوند .سازمانها ساگتارهایی را به وجود میآورند تا فهالی های عوامل انجاام کاار را
هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل کنند .ساگتار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان مایشاود .
نماد قابلرؤی

نمودار سازمانی نیز ی

از کل فهالی ها و فرایندهای سازمانی اس  .در طرحریزی

ساگتار سازمانی سه رکن زیر موردتوجه قرار میگیرد(اعرابی)113:1382،
 ساگتار سازمانی تهیینکنندۀ رواب رسامی و گازار گیاری در ساازمان اساکه در سلسالهمراتا

سحوحی اس

و نشااندهنادۀ

اداری وجاود دارد و حیحاک کنتارل مادیران را نیاز مشالص

مینماید؛ ساگتار سازمانی تهیینکنندۀ جاییاه افرادی اس

که بهصور

گروهی در ی

واحد کار

میکنند و به گروهبندی یا تقسی بندی واحدهایی که در کل سازمان وجود دارد ،میپردازد؛
که بهوسیلک آنها هماک واحادها هماهناگ و

 -ساگتار سازمانی دربرگیرنده طرح سیست هایی اس

یکعارچه میشوند و درنتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین گواهد شد ( .همان)
مديريت منابع انسانی:
یکی از مه ترین عوامل تشکیل هر سازمان منابع انسانی اس
بلش منابع انسانی و منابع فیزیکی( تجهیزا

بهضی از میققاین ساازمان را از دو

،سااگتمان و مناابع ماالی و )..مایدانناد  ،در ایجااد

سامانه فرماندهی و کنترل نیز نقش نیروی انسانی بهعنوان افرادی که فرماندهی را اعمال مایکناد و
همچنین کارکنانی که فرایندهای فرماندهی و کنترل را مدیری
میباشد .در این قسم

مینمایند از سایر عوامل پررناگتار
منابع انسانی در یا

برای فه بیشتر موضوع به وظایف مدیری

ساازمان

اشاره میگردد.
وظايف مديريت منابع انسانی:
همانطور که در تهاریف مدیری
انییز

منابع انسانی آمد وظایف کلی عبار اند از :جذ  ،توسهه ایجااد

و نیهداش  .اما این وظایف را میتوان به حوزههای فهالی

زیر دستهبندی کرد:

-1سازماندهی (طراحی سازمان ،طراحی،شغل تجزیهوتیلیل شغل طبقهبندی مشاغل )
-2جذ

منابع انسانی (برنامهریزی ،کارمند یابی ،انتلا  ،استلدام )

-3توسهه منابع انسانی (مدیری
-4مدیری

پادا

عملکرد ،آموز

)

(حقوا و دستمزد ،ارزشیابی مشاغل ،پادا

مزایا )

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا
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-5رواب کارکنان (رواب صنهتی ،مشارک
-7بهداش  ،ایمنی و رفاه (بهداش

و
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ارتباطا

)

و ایمنی رفاه )

-6امور اداری استلدام و کارکناان (چاارچو

قاانونی و مقاررا

دولتای ،رویاههاا و اقاداما

استلدام ،سیست اطالعاتی منابع انسانی )
البته مدلهای متفاو

دییری نیز برای دستهبندی وجود دارد اما همه آنها تقریبااً هماین اجازاء را

شامل میشوند(.آرمسترانگ)342:1381،
فرهنگسازمانی:
یکی از عناصر سیست سازمانی که مدیران باید آن را درک کنند ،فرهنگساازمانی اسا  .اصاحالح
فرهنگ به ویژگیهای تمدن ،جامهه یا گروهی گاص اشاره دارد که این ویژگیهاا ،مشلصاههاای
متمایزکننده آن ها هستند .فرهنگسازمانی قسمتی از میی داگلی سازمان را توصیف میکند که در
حقیق

و ارز های مشترک بین اعضاء سازمان میباشاد و

ترکیبی از مجموعه تههدا  ،اعتقادا

برای راهنمایی کارکنان در انجام وظایفشان استفاده میشود .
فرهنگ الیویی از مفروضاا

کاه گاروه را فرامایگیارد ،باهطاوریکاه مشاکال

مشاترک اسا

انحباا پذیری گارجی و هماهنیی داگلی گروه را حل میکند ،و به سب
مهتبر دانسته میشود و ازاینجه
مشکال

بهمثابه رو

گروه ،به اعضای جدید آموز

عملکارد و تاأثیر مثباتش

صیی ،ادراک ،تفکار و احسااس در گصاوص آن

و یاد داده میشود( .شاین)30 :1383 ،

فرماندهان و مدیران ارشد سازمان از بنیانگذاران فرهنگسازمانی میسو
میتوانند با ایجاد ی

میشاوند  .فرمانادهان

باور و اعتماد  ،در بین کارکنان این باور را اشاعه دهند که کارایی و اثربلشی

سامانه فرماندهی و کنترل جدید مبتنی بر فناوریهای پیشرفته از سامانههاای سانتی قادیمی بیشاتر
اس  .گستر

این فرهنگ موج

پذیر

سامانههای جدید و کاربردی شدن آن گواهد شد

مدل سهشاخگی:
بسیاری از میققین حوزه مدیری

و سازمان اعتقاد دارناد کاه تشاکیل یا

ساازمان باه عوامال

ساگتاری و عوامل رفتاری مربوط به داگل سازمان و عوامل مییحی مرباوط باه بیارون از ساازمان
وابسته اس

.لذا در این تیقیق برای ارا ه چهارچو

شرح زیر استفاده شده اس

نظری پژوهش از الیاوی ساهشااگیی باه

:

وایزبورد برای بررسی و شناگ

حوزههای آسی پاذیری و مسائله یاابی ساازمانهاا ،هفا

بهاد،

فصلنامه محالها
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1335مکانیزم هماهنیی ،نیر
اهدا  ،رهبری ،ساگتار ،ارتباطا  ،سیست پادا ،

باه تغییار را پیشانهاد

نموده اس .
همچنین ،میرزایی مهتقد اس

که پدیده سازمان و مدیری

را میتوان در قال

ساه دساته عوامال

رفتاری ،ساگتاری و زمینهای ،بررسی و تجزیهوتیلیل نمود .منظور از عوامل رفتاری ،کلیاه عوامال
مربوط به نیروی انسانی که میتوای ساازمان را تشاکیل مایدهاد مانناد :انییاز  ،روحیاه کاار و
رضای

شغلی ،عوامل ساگتاری دربرگیرنده مجموعه رواب منظ حاک بر اجزای داگلای ساازمان

که هیکل و بدنه آن را میسازند مانند :ساگتار سازمانی ،قاوانین و مقاررا
عوامل زمینهای شامل میی و شرای بیرونی اس

مایباشاد و سارانجام

که سب ساز عوامل رفتاری و ساگتاری هستند،

میرزایی این دسته عوامل را" مدل سهشاگیی" نام داده اس

که ابهااد اساسای مسائله پاژوهش را

تشکیل میدهند( .میرزایی.)317 :1366 ،
در این الیوی سهبهدی هر ی

از ابهاد از چند مؤلفه و هر ی

از مؤلفهها از چند شاگص تشاکیل

شده اس .یکی از مزایای بکار گیری از این مدل میتوان باه بررسای وضاهی
آسی شناسی آن پرداگ

و راهکارهای ارتقاء سازمان را پیشنهاد نمود.

موجاود ساازمان و

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

و

شبکه میوردفاعی(نظامی)
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الگوی مدل سهشاخگی(میرزايی)396 :9300 ،

چهارچوب نظری عوامل مؤثر در ايجاد سامانه فرماندهی و کنتررل ارتباطرات و اطالعرات
شبکه محور دفاعی با رويکرد مديريت دانش
عوامل کلیدی یا الزاما

اساسی ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل با استفاده از مادل ساهشااگیی از

طریق مبانی نظری تیقیق و تیلیل میتوا مصاحبههای انجامشده با گبرگان احصاء و در قال

ابهاد

ساگتاری ،رفتاری و مییحی سامانه تهیاین گردیاد .در ایان مرحلاه ایان ابهااد باهصاور

مادل

شکل زیر نمایش دادهشده اس  .در این مدل اسناد باالدستی ،ارکان جها

سااز

الیهای بهصور

(چش انداز ،مأموری

و اهدا

) در مرکز مدل قرار گرفته و هساته اصالی ساامانه را تشاکیل داده
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1335هسته مرکزی ،عوامل سل افازاری ساامانه را
و سعس مؤلفههای بهد ساگتاری سامانه حول

تشکیل میدهند و در الیه دوم عوامل مؤثر در بهد رفتاری سامانه قرار میگیرد و عوامال مییحای
بهعنوان سومین الیه سامانه را از میی گارج سازمان تی

تأثیر قرار داده و درنهای

که نتایج و دستاوردهای سامانه میباشد قرار گرفته اس  .در این پژوهش هر ی

الیه آگاری

از این عوامل یاا

مؤلفهها از تهدادی شاگص یا زیر مؤلفه تشکیل شده اس

که درمجموع تهاداد  87شااگص یاا

میدودی

نیارشی درج نشده اس .این الیو پاس

زیر مؤلفه تهیین گردید که در این مقاله به عل

از طراحی  ،توس تهدادی از گبرگان تا رسیدن به اشباع نظری مورد تأیید قرار گرف .
الف-عوامل ساختاری شامل -1 :دکترین ،راهبردها،سیاسا هاا -2سااگتار ساازمانی- 3،فنااوری
اطالعا

و ارتباطا

-6چهارچو

-4منابع مالی - 5سامانه مدیری

دانش -7مدیری

منابع انسانی

مهماری

ب-عوامررل عملکردی(رفترراری) شااامل-1:مسااا ل شااناگتی- -2فرهنااگسااازمانی -3آمااوز
کارکنان-4فرایندهای مدیری
 -6گصوصیا

دانش -5فرایندهای فرماندهی و کنترل -7سب

رهبری و فرمانادهی

فرماندهی -8ویژگیهای فرمانده

ج-عوامل محیطی شامل-1 :عل و فناوری-2اقتصادی-3سیاسای -4نظاامی -5قاوانین و مقاررا
چهارچو

نظری عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل ارتباطاا

میور با رویکرد مدیری

دانش

و اطالعاا

شابکه

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

شکل : 1چهارچو

و
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نظری عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل ارتباطا
شبکه میور دفاعی با رویکرد مدیری

دانش

و اطالعا
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روششناسی

1335

این تیقیق از نوع کاربردی توسههای و با رو
انجام شده اس  .در رو
استفاده شده اس

موردی زمینهای با رویکرد آمیلته(کمی و کیفی)

کیفی از تیلیل میتوا برای احصاء مؤلفهها از مصاحبههای انجاامشاده

و در رو

کمی از پرسشنامه میقق ساگ

جامهه آماری بهرهبرداری شده اس

بارای جماعآوری دادههاا از نموناه

.برای روایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای تجزیهوتیلیل

دادهها از نرمافزار  Spssاستفاده شده اس  .جامهه آماری این پژوهش عبار

اس

از فرماندهان و

مدیران سحوح ملتلف ارتش جمهاوری اساالمی ایاران کاه در پانج ویژگای زیار دارای اشاتراک
باشند(با تاکید بر ارتش جمهوری اسالمی ایران):


آشنایی با مدیری



آشنایی با سامانه فرماندهی و کنترل؛

راهبردی و مدیری

دانش و مفاهی مربوطه؛



حداقل جاییاه سازمانی سرتیپ دومی و یا عضوی



حداقل مدرک تیصیلی کارشناسی ارشد



حداقل سابقه گدم

هیئ علمی.

 20سال با  5سال سابقه فرماندهی  113نفر تلمین

تهداد جامهه آماری با ویژگیهای باال در حدود  120نفر تلمین زده شد که با استفاده از فرماول
مورگان تهداد  67نفر تهیین گردید ،و نمونهها بهطور هدفمند و آگاهانه از میان جامهه آماری و بار
اساس قضاو

پژوهشگر انتلا

شدند.

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
پس از جمعآوری پرسشنامهها از نمونه جامهه آماری  ،از طریاق نارمافازار  spssمیاسابا

آماار

توصیفی انجام و نتایج به شرح جداول زیر احصاء گردید:
آلفای کرونباخ ابهاد ساگتاری ،رفتاری و مییحی الیوی سامانه فرماندهی و کنترل
میزان روایی گویههای پرسشنامه ابهاد سهگانه الیو از طریق فرمول آلفای کرونبااخ انجاام شاد کاه
مقدار آن0,868 .میاسبه گردید که نشاندهنده روایی بااالی گویاههاای پرسشانامه ایان پاژوهش
میباشد.
جدول :1آمار توصیفی پرسشنامه ابهاد ساگتاری،رفتاری و مییحی الیوی سامانه فرماندهی و کنترل آجا

آلفای کرونباخ
کل عوامل مؤثر در ایجاد سامانه

پايايی کل عوامل
0,868

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

و
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جدول :2آمارهای توصیفی پرسشنامه ابهاد ساگتاری،رفتاری و مییحی الیوی سامانه فرماندهی و کنترل
کمترين
نمره

بیشترين
نمره

میانگین

خطای
استاندارد

انحراف
استاندارد

ساگتاری

3

5

4,8553

04464

.33001

رفتاری

3

5

4,5273

06378

.74237

مییحی

2

5

3,3705

08764

.65714

ابعاد

نتایج جدول باال نشان میدهد که میانیین نمره بهد ساگتاری الیاوی ساامانه فرمانادهی و کنتارل
برابر با  ،4/8553با انیرا
دس

استاندارد  /33و کمترین و بیشترین نمره به ترتیا

آمد .در بهد رفتاری یا عملکردی میانیین برابر با  4/52با انیرا

و بیشترین نمره  3و  5به دس
 3/37با انیرا

برابار باا  3و  5باه

استاندارد  0/74و کمتارین

آمد .در گصوص بهد مییحی الیو در این بهاد میاانیین برابار باا

استاندارد  0/7و کمترین و بیشترین نمره به ترتی

برابر با  2و  5میاسبه شد.

جدول :3آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابهاد الیو
ابهاد

ساختاری

رفتاری

محیطی

میانیین

4/85

4/52

3/37

رتبه

اول

دوم

سوم

نتایج جدول باال نشان میدهد که بهد ساگتاری با میانیین  4/85رتباه نلسا

و بهاد رفتااری باا

میانیین  4/52در مرتبه دوم و بهد مییحی با میانیین  3/37در جاییااه ساوم بارای ایجااد ساامانه
فرماندهی و کنترل قرار دارند.
جدول :4آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای بهد ساگتاری الیو
فناوری
مؤلفه

اطالعات و
ارتباطات

مديريت
منابع انسانی

دکترين،
راهبردها و
سیاستها

ساختار

چهارچوب

سازمانی

معماری

سامانه
مديريت
دانش

منابع
مالی

میانیین

4/84

4/78

4/74

4/57

4/33

4/32

4/27

رتبه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنج

شش

هفت

نتایج جدول باال نشان میدهد که بیشترین میانیین با مقدار  4/84مربوط به مؤلفه فناوری اطالعا
و ارتباطا

و کمترین میانیین با مقدار  4/27مربوط به مؤلفه مالی مایباشاد و هماه هفا

مؤلفاه
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برای ابهاد  ،مؤلفهها و شاگصها در این پاژوهش
ارا هشده با میانیین باالتر از  3که حد قابلقبول 1335
تهریف گردیده مورد تأیید نمونه جامهه آماری قرار گرفته اس .
جدول :5آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای بهد رفتاری الیو
فرايندهای

مؤلفه

آموزش

فرماندهی

سبك

فرايندهای

فرهنگ

ويژگیهای

مسائل

خصوصیات

رهبری

مديريت

سازمانی

فرمانده

شناختی

فرمانده

دانش

و کنترل
میانیین

4/67

4/51

4/47

4/26

4/27

4/18

4/16

4/03

رتبه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنج

شش

هفت

هشت

نتایج جدول باال نشان میدهد که بیشترین میانیین با مقدار  4/67مربوط به فرایندهای فرماندهی و
کنترل (چرگه )OODAو کمترین میانیین با مقدار  4/03مربوط باه مؤلفاه ویژگایهاای فرماناده
میباشد  .مقایسه میانیینها مبین آن اس

که همه هش

مؤلفه ارا هشده با میانیین بااالتر از  3کاه

حد قابلقبول برای ابهاد ،مؤلفهها و شاگصها در این پژوهش تهریف گردیده مورد تأییاد نموناه
جامهه آماری قرار گرفته اس

.

جدول :7آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای بهد مییحی الیو
مؤلفه

علم و فناوری

نظامی

اقتصادی

سیاسی

قوانین و مقررات

میانیین

4/81

4/42

4/07

3/84

3/35

رتبه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنج

نتایج نمودار باال نشان میدهد که بیشترین میانیین با مقدار  4/81مربوط به مؤلفه عل و فنااوری و
کمترین میانیین با مقدار  3/35مربوط به مؤلفه قوانین و مقررا
آن اس

میباشد  .مقایسه میانیینها مباین

که همه پنج مؤلفه ارا هشده با میانیین باالتر از  3که حد قابلقبول برای ابهاد ،مؤلفههاا و

شاگصها در این پژوهش تهریف گردیده مورد تأیید نمونه جامهه آماری قرار گرفته اس .
نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف :نتیجهگیری:

با توجه به یافتههای تیقیق ،عوامل ساگتاری،عوامل رفتاری و عوامال مییحای مها تارین عوامال
کلیدی مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل محلو

تهیین و مورد تأیید نمونه جامهاه آمااری

قرار گرف  ،این سه بهد زیربنای اصلی سامانه فرماندهی و کنترل شبکه میور با رویکارد مادیری

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

دانش را تشکیل داده اس

و
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که به شرح ذیل نتایج حاصله در سه بهد ساگتاری ،رفتااری و مییحای

تشری ،میگردد.
بعد ساختاری :اين بعد از هفت مؤلفه به شرح زير تشکیل شده است:
 -1دکترین ،راهبردها،سیاس ها-2ساگتار سازمانی- 3،فناوری اطالعا
 - 5سامانه مدیری

دانش -7مدیری

منابع انسانی-6چهارچو

بهد ساگتاری سامانه با میانیین  4/85در رتبه نلس
اهمی

و ارتباطا

-4منابع مالی

مهماری

در بین سه بهد قرار گرف

کاه نشااندهناده

بهد ساگتاری برای ایجاد این سامانه میباشد .نتایج مستلرجه از تجزیهوتیلیال اطالعاا

جمعآوریشده از طریق پرسشنامه نشان مایدهاد کاه هماه هفا

مؤلفاه(عامل) بهاد سااگتاری

فواالذکر با میانیین باالتر از عدد  3که حد قابلقبول در این پژوهش تهریف گردیده ماورد تأییاد
نمونه جامهه آماری قرار گرفته اس
اطالعا

و ارتباطا

میانیینها مبین آن اس

.بیشترین میانیین باا مقادار  4/84مرباوط باه مؤلفاه فنااوری

و کمترین میانیین با مقدار  4/27مربوط به مؤلفه منابع مالی میباشد  .مقایسه
مهنادار بین میانیینهای مؤلفههای بهد سااگتاری الیاو وجاود

که تفاو

ندارد وه ِ هف

مؤلفه با مقدار باالتر از عدد  4مورد تأیید قرارگرفته و در ایجاد سامانه فرمانادهی

و کنترل محلو

با ویژگیهای موردنظر در این پژوهش نقش اساسی را ایفاا ماینمایناد همچناین

میانیین عوامل مؤثر در هر ی

از این مؤلفهها نیز که مجموعاً در قال

دارای میانیین بیشتر از عدد  4بوده و این نتایج نشاندهنده آن اس

 30ساؤال محارح گردیاد
که عوامل تأثیرگذار در مؤلفاه

موردنظر بهدرستی انتلا شده و از روایی باالیی برگوردار اس .
بهد عملکردی(رفتاری) :بهد رفتاری سامانه با میانیین 4/52در رتبه دوم قرار گرفته اس  ،این بهاد
از هش ا

مؤلفااه(عامل) شااامل-1:مسااا ل شااناگتی  -2فرهنااگسااازمانی  -3آمااوز

-4فرایندهای مدیری
 -6گصوصیا

داناش -5فراینادهای فرمانادهی و کنتارل -7ساب

کارکنااان.

رهباری و فرمانادهی.

فرماندهی -8ویژگیهای فرمانده تشکیلشاده اسا  .از تجزیاهوتیلیال دادههاای

جمعآوریشده میزان اهمی

هر ی

از مؤلفههای بهد فواالذکر نتایج ذیل احصاء گردید.

مؤلفه فرایندهای فرماندهی و کنترل با میانیین  4/67در رتبه نلس
 4/51در رتبه دوم .مؤلفه سب

،مؤلفاه آماوز

باا میاانیین

رهبری با میانیین  4 /47در رتبه سوم ،مؤلفه فرایندهای مادیری

دانش با میانیین  4/26در رتبه چهارم  ،مؤلفه فرهنگساازمانی باا میاانیین  4/27در رتباه پانج ،
ویژگیهای فرماندهی با میانیین  4/18در رتبه شش  .مؤلفه عوامال شاناگتی باا میاانیین  4/16در
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 -سال پانزده  ،شماره  ،60زمستان 1337

رتبه هفت و مؤلفه گصوصیا

میاانیین  4/1در رتباه هشات قارار گرفا  .همچناین
فرماندهی با 1335

میانیین عوامل مؤثر در هر ی

 28ساؤال

از این مؤلفهها (شاگصهاا)نیز کاه مجموعااً در قالا

محرح گردید دارای میانیین بیشتر از عدد  3بوده و ایان نتاایج نشااندهناده آن اسا

کاه عوامال

تأثیرگذار در مؤلفه موردنظر بهدرستی انتلا شده و از روایی باالیی برگوردار اس .
بهد مییحای :ایان بهاد از پانج مؤلفاه (علا فناوری،اقتصادی،سیاسای،نظامی،قوانین و مقاررا )
تشکیلشده اس

،بهد مییحی الیوی سامانه فرماندهی و کنترل با میانیین  3/37در رتبه سوم ابهااد

سهگانه الیو قرار دارد و این نشان میدهد که الیوی سامانه فرماندهی و کنترل بیشتر بر روی ابهااد
ساگتاری و رفتاری تمرکز دارد لیکن بهد مییحی نیز بر آن تأثیرگذار میباشد و چون میازان امتیااز
بهدس آمده از حد قابلقبول  3بیشتر میباشد لذا بهعنوان ی
و کنترل موردپذیر

بهد مؤثر در ایجاد سامانه فرمانادهی

قرار گرف ،.

ب -پیشنهادها:

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش موارد زیر بهعنوان پیشنهادهای کاربردی اعالم میگردد:
-1پیادهسازی ی

نمونه پایلو

با توجه به الیوی ارا ه شده در سح ،یکای از نیروهاا و یاا

سازمانهای کشوری بلصوص برای بازگورد گیری و رفع اشکاال
-2اصالح زیرساگ های فناوری اطالعا

و ارتباطا

کشور برای کما

و مهای

احتمالی

باه اساتقرار ساامانه

فرماندهی و کنترل در سازمانهای لشیری و کشوری
-3انهقاد تفاه نامههای همکااری باین ساازمانهاا و نهادهاای دولتای و گصوصای مارتب و
دانشیاهها و برای ایجاد زیرساگ های موردنیاز سامانه فواالذکر.
-4اصالح و بازنیری در دکترین،راهبردها و سیاس های دفاعی برای ایجاد سامانه فرمانادهی
و کنترل فواالذکر.
-5تأسیس مراکز فرهنیی و آموزشی فرماندهی و کنترل در ساح ،کشاور ،نیروهاای مسال ،و
بهویژه آجا در سح ،کارشناسی،کارشناسی ارشاد و دکتاری و جاذ
طریق کنکور سراسری و آزمونهای داگلی بهمنظور تربیا

دانشاجویان نلباه از

کارکناان متلصاص در حاوزه

سامانه فرماندهی و کنترل.
-7اجباری بودن گذراندن دوره آموزشی سامانه فرماندهی و کنترل برای فرمانادهان و مادیران
سحوح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی

شناسایی و تهیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطا
اطالعا

و
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