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Cعوامل مؤثر بر ارزیابي تصمیم در سامانه شناسایي و تعیین 
4
I 

 5پور مجید رجب ،5علیرضا الهامی،7نژاد پرویز ضیغمی

 

 چکیده
مند داللت دارد و از طری  اجرا و مقایسه تصمیم بیا   صورت جامع و نظام بهارزیابی تصمیم، بر بازنگری و سنجش 

 هاداده گردآوری رو  نظر حاضر از نوع کاربردی و از پژوهش. آید دست میبه شده فیاستانداردها و معیارهای تعر

امیل میؤثر بیر    عو این تحقی  در پاسخ به این سؤال که. درومی به شمار پیمایشی -توصیفی هایپژوهش ۀدر زمر

  انجیام   C4Iعوامل مؤثر بر ارزییابی تصیمیم در سیامانه     بررسی هدس باکدامند؟ و   C4Iارزیابی تصمیم در سامانه 

در اسیتان   7505که در سال  یکپارچه پدافند هوایی کشور ۀکلیه کارکنان شبک پژوهش، آماری جامعه .است شده

گییری   فرمیول کیوکران و رو  نمونیه    ه بیا اسیتفاده از  نی و حجیم نمو  (N=327)اند  تهران مشغول به خدمت بوده

 روایی که ساخته محق  از طری  پرسشنامه هاداده آوریجمع. (n=94)است   شده  نفر انتخاب 08تصادفی، تعداد 

، مبین پایایی باالی پرسشنامه %45کرون باخ برابر  آلفای ضریب محاسبه و تأیید مورد متخصصان امر وسیلهبه آن

در پین  عامیل    این عوامیل  ،حاصل نتای  اساس بر. است شده عاملی استفاده رو  تحلیل از، هاداده لیلتح .است

درصد از وارییانس   85/72با تبیین  که نام گرفت« فرآیندی تصمیم»عامل  ،نخست عامل .شدند بندیعمده دسته

ی و ارتباطات، محیطی و عوامل فردی عنوان مهمترین عامل معرفی و این عامل همراه با عوامل اطالعاتی، فناوربه

جهیت   ،چرخه ارزییابی تصیمیم   ،در پایان با توجه به نتای . درصد از واریانس را تبیین نمودند 17/29مجموع  در

 .پیشنهاد گردیده است  C4Iارزیابی در سامانه 

Cارزیابی، تصمیم، صحنه عملیات، سامانه  :های کلیدی واژه
4
I   
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 مقدمه
بیه لحیاظ    ،سیاختار سینتی نیروهیای نظیامی    گییری  سازی و تصیمیم تصمیم فرآینددر گذشته، 

عیدم امکیان توزییع    . را نداشیت وقفه از صحنه عملییات، دقیت الزم   نداشتن اطالعات دقی  و بی

های عملیات برای فرماندهان اطالعات در سطوح مختلف فرماندهی، تصورهای متفاوتی از صحنه

 وحیدت فرمانیدهی در   نبودنهماهنگی و ناموجب ین امر همنمود که میهای مختلف ایجاد رده

اطالعات کافی و دقیقی که بتواند سیطوح   نبودنطورقطع  همچنین به. گردیدصحنه عملیات می

هیای  زمان پشتیبانی نماید، از مهمترین چالشطور هممختلف فرماندهی را در هدایت عملیات به

ای طراحی شدند که امکان  گونه های جدید بههای سنتی، نظامبرای رفع مشکل نظام. ستنیروها

نتیجه ایین کیار   . پذیر گرددطور مستقیم امکانتبادل اطالعات بین سطوح مختلف فرماندهی، به

باشید و از   میی  ،واسطه و امن اطالعات، البته با رعایت سیطوح دسترسیی مجیاز   تبادل سریع، بی

صیورت  ورت سلسله مراتبیی و چیه بیه   صچه به ،کندی روال حرکت اطالعات، اتالس بیهوده وقت

در این نظام تبادل مستقیم اطالعات بین نیروهیای مختلیف   . آوردمستقل، جلوگیری به عمل می

سیسیتم و   ،هیا هیای مختلیف و اسیتفاده از آن   پیشرفت علم و فناوری در زمینه. پذیر استامکان

نیروهیای   رهنامیه  نیین کیرد؛ همچ متحیوّل   را در این خصوصنظامی  پردازان نظریههای دیدگاه

آنچیه در ایین   . یید توان رزمی نیروهای نظیامی گرد  یو باعر ارتقاداد الشعاع قرار مسلح را تحت

-چگونگی تصیمیم  ؛توان رزم نیروهای نظامی داشته باشد یای در ارتقاتواند نقش ویژهمیان می

ن صیحنه  گییرا گیری توسط سطوح مختلف فرماندهی و ارزیابی تصمیم اخذشده توسط تصیمیم 

تیوان و آمیادگی    یارتقارا جهت  هاییفرصت ،نوین ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری. است ،نبرد

گییری و چگیونگی   تیوان نقیش تصیمیم   نمیی  وجود این، ند؛ با ارزمی نیروهای مسلح ایجاد نموده

می توان رزمی و آمادگی رزمی نیروهای نظا یدر ارتقا ،فرماندهان صحنه نبرد اتارزیابی تصمیم

در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامیل میؤثر بیر ارزییابی تصیمیم در      . را نادیده گرفت

Cسامانه 
4
I  این است که عوامل مؤثر بر ارزییابی تصیمیم    ان،لذا دغدغه پژوهشگر ؛پرداخته است

Cدر سامانه 
4
I  مند؟ و الگوی ارزیابی تصمیم بر اساس عوامیل میؤثر بیر ارزییابی تصیمیم در      اکد

Cانه سام
4
I  چگونه باید باشد؟ 

قیدرت ملیی کشورهاسیت و    بیارۀ  تیرین عوامیل مطیرح در   امروزه قدرت نظامی یکی از اصلی

های ملیی   ها بوده و در پشتیبانی از سیاست نیروهای نظامی در هر کشوری بازوان قدرتمند دولت
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-اند سیاسیت که کشوری بدون داشتن قدرت نظامی بتوکنند؛ لذا تصور این نقشی حیاتی ایفا می

اسیت  خیود را پییش ببیرد، تصیوری نادرسیت      لی الملای و بینفرامنطقه ،ایهای داخلی، منطقه

جمله فنون تأثیرگذار بر این حوزه، فناوری ارتباطات و  از(. 55-55: 7544شهالیی و همکاران، )

ظر ه فاصیله و زمیان بتواننید نیا    ئلاطالعات است که باعر شده فرماندهان با فائ  آمدن بیر مسی  

گیر  و نظیار  کننید گییری  تصیمیم  و سازیهای هوشمند، تصمیمصحنه نبرد بوده و با کمک نظام

عوامل مؤثر بر ارزییابی تصیمیم   حال این سؤال مطرح است که   .مین خود باشندانتای  اجرای فر

Cدر سامانه 
4
I   عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سیامانه  هدس این پژوهش، تبیین کدامند؟C

4
I  

Cالگوی ارزیابی تصمیم بر اساس عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سیامانه   همچنین تبیین و
4
I  

 :با این رویکرد فرضیات زیر تدوین گردید. باشدمی

 :7فرضیه اصلی 

Cعوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه تشخیص مسئله در صحنه عملیات، یکی از 
4
I  است. 

 :5فرضیه اصلی 

Cعوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه در صحنه عملیات، یکی از شناسایی مسئله 
4
I  است . 

 :5فرضیه اصلی 

Cعوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه بررسی علل بروز مسئله درصحنه عملیات، یکی از 
4
I  است . 

 :8فرضیه اصلی 

Cر ارزیابی تصمیم در سامانه عوامل مؤثر بگیرنده درصحنه عملیات، یکی از عامل انگیز  فردی تصمیم
4
I  است. 

 اهمیت پژوهش
های فناوری اطالعات و ارتباطات و کسیب اطالعیات صیحنه    وجود سامانه ان،به اعتقاد پژوهشگر

تواند ارتقا دهنیده تیوان   نمیبه تنهایی نبرد و کم نمودن فاصله زمانی و مکانی با صحنه عملیات 

بیوده و   ،بلکه این موضوع یک شرط الزم و نه کافی ؛رزمی و آمادگی رزمی نیروهای نظامی گردد

گیری مناسب فرماندهان سطوح تصمیم و سازیتصمیم ؛آنچه بر کافی بودن این شرط باقی است

کیه بررسیی    تیوان گفیت   میی بنابراین در بیان اهمیت این پژوهش  ؛مختلف صحنه عملیات است

بهبیود فرآینید    در یعامیل بسییار میؤثر   تواند می  C4Iعوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه 

 باشید توان رزمی و آمادگی رزمی نیروهای مسیلح کشیور    یارتقا و گیریتصمیم و سازیتصمیم
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 .نهایت قدرت ملی کشور گردد به افزایش قدرت نظامی و در ومنجر

 پژوهشضرورت 
رزییابی  این تحقی  بر این باورند که تشخیص تصمیم درسیت از نادرسیت، در گیرو ا    انپژوهشگر

های دقی  ارزییابی  نبودن رو . های علمی و بر اساس معیارهای استاندارد استتصمیم با رو 

هیای  گردد؛ این امر ضیمن تحمییل هزینیه   تصمیم، باعر استمرار اجرای تصمیمات نادرست می

 .گزاس و اتالس وقت و انرژی، سازمان را در تحق  اهداس، با ناکامی مواجه خواهد ساخت

 یمبانی نظر

 تاریخچه

به سه مرحلیه کلیی زییر خیواهیم      کنیم،اگر سیر تحوّل فرماندهی و کنترل در طول تاریخ جهان را بررسی 

 :رسید

 از خلقت بشر تا عصر ناپلئون: مرحله اول

 پایان جنگ جهانی اول از عصر ناپلئون تا: مرحله دوم

 از شروع جنگ جهانی دوم تا به امروز: مرحله سوم

رخ  (میالدی تا بیه امیروز  7055های بین سال) ه فرماندهی و کنترل، در مرحله سومایجاد تحواّلت عمد

شده در ایین مرحلیه، در جیدول     صورت اجمالی مراحل مختلف تحواّلت ایجادبه همین دلیل به ؛داده است

 (5: 7548، نامبی. )بیان شده است 7شماره 
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 لروند تحواّلت عمده فرماندهی و کنتر: 9جدول شماره 

 روند تحوّل سال

7082 - 

7055 

افزارها و تجهیزات کارگیری گسترده از فرآیند مخابرات رادیویی، طراحی جنگهب

های نظامی، نظام  های فرماندهی و کنترل، جهش در فناوری ویژه مأموریت

 فرماندهی و کنترل مؤثر و تولید اطالعات در سطح انبوه

7080 - 

7085 

فضا، اختراع ترانزیستور، -چه بیشتر از فناوری هوا هر هتال  کشورها برای استفاد

 هزمین، اختراع وسایل پیشرفت هدر سراسر کر راهبردیتأسیس مراکز فرماندهی 

 جاسوسی و اطالعاتی

7055 - 

7029 

 ، عصر سرعترایانهاستفاده مؤثر از نسل اول و دوم 

 

7015 - 

7055 

های اعراب و اسرائیل،  قوع جنگ، وهارایانهها، ظهور و گستر  ابر عصر ماهواره

سازی استفاده از گستر  خودکارسازی برای افزایش توان رزمی ارتش و بهینه

 منابع

7048 - 

7018 

نبرد، اختراع  ۀ، دیجیتالی کردن صحنGISو  GPS فناوریظهور 

 پایه-کنترل هوا و ، تشکیل مراکز فرماندهی(ها ریزپردازنده)میکروپروسسورها 

7007 - 

7042 

های اینترنتی نظامی و  های جنگ ستارگان، گستر  شبکه گیری رقابتوجا

افزارهای اینترنتی، عملیات طوفان صحرا و آزادسازی غیرنظامی، پیدایش جنگ

 کویت

از سال 

 به بعد 7005

های بسیار باال جهت ارتباط  های فرماندهی و کنترل متمرکز با سرعت ایجاد سامانه

های  سالح هو کنترل دیجیتالی، گستر  و توسع های فرماندهی سامانه میان

 هوشمند

 

اولین بار در بخش دفاعی آمریکا انتشیار یافیت و مصیطلح     C3Iنیز همچون اسالس آن مثل   C4Iواژه 

کنید کیه    ادعا می 7یکی از کارمندان ساب  بخش دفاعی آمریکا. ایجاد این عبارت مشخص نیست أمنش. شد

این اصیطالح  . مدیریت ارشد بخش دفاع را بر عهده داشت 5دید که کندیاین اصطالح در زمانی مصطلح گر

تجهیزات و ساز و برگ نظامی جهیت در نظیر داشیتن میداوم میوارد مشیکوک و        ،ای از عملیات به محدوده

                                                                                                                                       

1. Robert E.Scherer  

2. Kennedy M Mcnamara Robert 
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هیای جنگیی، ارتباطیات     برداری از امکانیات میاهواره  حرکات دشمنان، ارتباطات در زمان جنگ و صلح، بهره

ی و امکان ایجاد اختالل در ارتباطات دشمن، شناسایی حمالت احتمالی، آمادگی برای ضید  رادیویی و رادار

واقع موضوع اصلی، کنترل  گردد که در کننده عملیات اطالق می حمالت و استفاده کامل از تجهیزات هدایت

 7555ال های نظامی کشور جمهیوری اسیالمی اییران از سی    در سازمان. باشد ترین حالت میمنابع به بهینه

تعییدادی از کارکنان برای آموز  به انگلستان و مقیییدمات تشکیل رادار فراهم گردید،  هجری خورشیدی

و شد سیس أمرکزی در تیپ تعلیمات به نام آموزشگاه رادار تهجری خورشیدی، 7555در سال . شدند اعزام

مبنیای رادار در   بیی ترت نیی ا بیه  .جوان پرداختند نیروهایانگلیسی به آموز   کارشناسانو  مجربکارکنان 

گذاری گردید و ضمین آمییوز  عملی، وظیفه پدافند هوایی را در منطقه تحت پوشش خیود،   ایییران پاییه

 (.55: 7511شیدایی، ) دار گردیددر قالب مرکز فرماندهی و کنترل دفاع هوایی عهده

روی هوایی و همچنیین اضیافه شیدن    در دهه چهل با انتقال تعدادی از تجهیزات از نیروی زمینی به نی

، موضوع شبکه فرماندهی و کنترل پدافندی به شیکل سیازمانی   هوایی تجهیزات موشکی و راداری به پدافند

امیور مربیوط بیه کنتیرل      ،هیای راداری که عملیات سایت طوریبه  ؛موازی با انسجام ضعیف تشکیل گردید

رسیانی،  موضوع کنترل فضا، هیدایت هواپیمیا، اطیالع   . دادند هوا را انجام می های زمین بههواپیماها و سامانه

گییری و انتقیال ایین    از دشمن و خودی، تلفی  اطالعیات و بهیره   رسیدهاطالعات  لیوتحل هیبندی و تجزجمع

و همچنین تنظیم و تفکیک و تقسیم آتش، شناسایی اهداس خیودی از دشیمن از    ربط یاطالعات به مبادی ذ

 C3Iشبکه و سامانه فرماندهی و کنترل به شکل اولییه   ،و حیاتی بود که موجب گردیدبسیار مهم  هایموضوع

هیای پاییانی هشیت سیال دفیاع      در سال. کشور طراحی و اجرا گردد در 29در آغاز دهه ( 77: 7512،  نامبی)

بینی و با همکاری یکی از منابع خیارجی بیه   ستاری پیشسرلشکر منصور طرح جدیدی توسط شهید  ،مقدس

 .نیز اقدام به استقرار سامانه فرماندهی و کنترل نمودند یهای دیگربعد از آن سازمان ؛مرحله اجرا گذاشته شد

 پیشینه تحقیق

 ستاد احمد شاهرخی 5، سرتیپ(7514)پذیری فرماندهی و کنترل  آسیب: عنوان تحقی  -7

سیسیتم کنتیرل    آیا میدیران و فرمانیدهان و کارکنیان مشیغول بیه کیار در      : عمده تحقی  سؤال

 .دانند های مقابله با آن را می های این شبکه اطالع دارند و راه فرماندهی از آسیب

آمیوز  کارکنیان شیبکه فرمانیدهی و کنتیرل، ضیعیف اسیت؛ بیشیترین         : خالصه نتای  تحقی 

نامییه و  پییذیری شییبکه فرمانییدهی و کنتییرل از ناحیییه جنییگ الکترونیییک اسییت؛ آیییین  آسیییب

 .م جهت ارزیابی سیستم فرماندهی و کنترل وجود نداردهای الز دستورالعمل



 7501، تابستان 5دهم، شمارۀ جسال همدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 14

 

الگوی مناسب مرکز فرماندهی و کنترل با رویکرد پدافنید غیرعامیل در برابیر    : عنوان تحقی  -5

 ژاد  ن علی ، مهدی قربان(7505)ای  حمالت هوایی و موشکی نیروهای فرامنطقه

ا رویکیرد پدافنید غیرعامیل در    معماری مناسب مرکز فرماندهی و کنترل بی : عمده تحقی  سؤال

 ای چگونه باید باشد؟ برابر حمالت هوایی و موشکی نیروهای فرامنطقه

معماری در مرکز فرماندهی و کنترل بایستی از دو دییدگاه بیه صیورت    : خالصه نتای  تحقی 

هیای پوششیی در میدخل     دیدگاه اول مربوط به کلییه فضیاها و سیازه   . عام مورد توجه قرار گیرد

و خروجی مرکز، اعم از نفرات، تجهیزات و تاسیسات، و دیدگاه دوم مربیوط بیه فضیاهای    ورودی 

 .داخلی است

های عملییاتی نزاجیا    راهکارهای مناسب سامانه فرماندهی و کنترل در قرارگاه: عنوان تحقی  -5

 ، سرتیپ ستاد کیومرث حیدری(7505)ای  در نبرد با نیروهای فرامنطقه

های عملیاتی نزاجا  ارهای مناسب سامانه فرماندهی و کنترل در قرارگاهراهک: عمده تحقی  سؤال

 ای چگونه باید باشد؟ در نبرد با نیروهای فرامنطقه

هیای تفیویض    های عملیاتی بایستی با توجه به طرح فرماندهان قرارگاه: خالصه نتای  تحقی 

های عملیاتی بایید از   رارگاهاختیار بر اساس شرایط و امکانات موجود تصمیم بگیرند؛ فرماندهان ق

 .نگر برای هدایت یگان خود استفاده کنند کنترل آینده

 فرماندهی و کنترل

 فرماندهی 

فرماندهی اختیاراتی است که یک فرد به سبب شغل یا درجه و مسئولیتی کیه دارد در راسیتای   

امیر و تنهیا مقیامی    فرمانده، مسئول اداره افراد واحد تحت . بردانجام مأموریت محوله به کار می

. مانید  یمی  بازاست که در مقابل اعمالی مسئولیت دارد که واحد تحت امر او انجام یا از انجام آن 

رییزی، سیازمان دادن، همیاهنگی، کنتیرل،     اختیارات فرماندهی تکالیفی از قبیل آموز ، طرح»

سیتنتاجی دربیر   های تصریحی ییا ا منظور اجرای مأموریتنظارت و هدایت نیروهای نظامی را به

هیا میواردی از قبییل انضیباط، تیدارک، روحییه، رفیاه،        داشته و توأم با این تکالیف و مسیئولیت 

تعریییف دیگییر از (. 572: 7545رسییتمی، )« بهداشییت و آسییایش مرئوسییین را نیییز در بییردارد 

فرماندهی، تعریفی است که در کتب آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی 
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اختیاراتی است که به یک فرد از نیروهای مسلح جهت هیدایت، همیاهنگی و   »: ن آمده استایرا

 (.8: 7541زمانی،  وندیول)« شودکنترل نیروهای نظامی داده می

 کنترل

های زیردسیت ییا سیایر    های یگاناختیار و اقتداری است که توسط فرمانده بر قسمتی از فعالیت

در هیر سیازمان،   . ترین قسمت یک سیازمان نظیامی اسیت   اسیکنترل اس. شودمی ها اعمالیگان

سیتاد، مخیابرات   )ی لیوسیا فرمانده باید دارای عوامیل و  . ی از فرماندهی استجزئموضوع کنترل 

ها دخالت کنید و   باشد که زیردستان خود را کنترل و در صورت لزوم در حوزه مسئولیت آن...( و

ک کیافی باشید تیا در لحظیات حسیاس در محیل       تال  آنان را تطبی  دهد و بایید دارای تحیر  

 (.529: 7545رستمی، )موردنظر حاضر شود 

 :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تعریف دیگری از کنترل به شرح ذیل ارائه نموده است

اختیاراتی که ممکن است از اختییارات فرمانیدهی کامیل محیدودتر باشید و توسیط فرمانیدهی        »

امر اعمال شود؛ در این اقدامات، ممکین اسیت ییک نییرو در معیرض فشیار       نسبت به نیروهای تحت 

 (.5: 7548 نام ،بی)« فیزیکی یا روانی قرار گیرد تا نسبت به واکنش موردنظر اطمینان حاصل شود

 فرماندهی و کنترل
رییزی، هیدایت، همیاهنگی و کنتیرل     یابی، پرور  و انتشار اخبار توسط فرمانیده در طیرح  هدس

دو واژه مترادس هسیتند کیه اصیوالً    « فرماندهی و کنترل». فرماندهی و کنترل گویند عملیات را

سیازمان دادن کارکنیان، امکانیات و    »به بییان دیگیر،   . ستینپذیر فرماندهی بدون کنترل امکان

رییزی، هیدایت و کنتیرل عملییات را     اطالعات بیرای طیرح   لیوتحل هیتجزگیری از با بهره لیوسا

 (.571: 7545رستمی، )« گویند فرماندهی و کنترل

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تعریف دیگری از فرماندهی و کنترل بیه شیرح ذییل    

گییری از عناصیر و اختییارات و نییز     فرماندهی و کنترل عبارت است از بهیره »: ارائه نموده است

امر وی و انجام  ، در جهت هدایت نیروهای تحتشده نییتعهدایت و رهبری توسط یک فرمانده 

های فرماندهی و کنترل از طریی  همیاهنگی نییروی انسیانی، تجهییزات،      یک مأموریت؛ فعالیت

بتوانید بیه    شیده   ابیالغ شود تا فرمانده در انجام مأموریت ارتباطات و فرآیندهای کاری اعمال می

 (.5: 7548 نام ،بی)« ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل نیروها و عملیات بپردازدموارد طرح
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 سامانه فرماندهی و کنترل
اند، سامانه گفته ی شدهده سازمانهایی ای از اجزا که برای اجرای فعالیت یا فعالیتبه مجموعه»

های مشخصی اند تا فعالیتی شدهده سازمانشود؛ به نیروی انسانی، تجهیزات و الگوهایی که می

 (.45: 7545نام ، بی)« گرددمیرا به اجرا در آورند یک سیستم یا سامانه اطالق 

تعریفی که مؤسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی از سامانه فرماندهی و کنترل ارائه نمیوده بیه   

مجموعیه عناصیر مختلیف فرمانیدهی و کنتیرل، مراقبیت و شناسیایی کیه         »: باشدشرح ذیل می

  و ایجاد توانمنیدی  گیری ای و مخابراتی برای تصمیمهای رایانه اطالعات نظامی را از طری  شبکه

سیامانه  »کیه  ؛ و این«شودسازد سامانه فرماندهی و کنترل گفته میدر صحنه عملیات فراهم می

هیایی اسیت کیه از طریی  شناسیایی، گیردآوری و پیرداز         فرماندهی و کنترل مجموعه سامانه

نیروها در ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل اطالعات و برقراری ارتباطات، فرمانده را جهت طرح

 (.5: 7545نام ، بی)« نماید جهت اجرای مأموریت یاری می

 شبکه فرماندهی و کنترل
مسیتقیم ییا   )هیا نیوعی ارتبیاط منطقیی     شیود کیه مییان آن   شبکه به مجموعه عناصیری گفتیه میی   

تیوان بیه   هایی که در زندگی روزمره ما وجود دارند، میاز جمله شبکه. برقرار شده باشد( غیرمستقیم 

هیا  یکیی از پرکیاربردترین شیبکه   ». اشاره کرد... و  ونقل حملکه سراسری برق، شبکه تلفن، شبکه شب

افزار و خطیوط انتقیال و    افزار، نرمای از سخترسانی است که مجموعههای اطالعدر حال حاضر شبکه

فرمانیدهی و  هیای  ای از عناصیر، مراکیز و ییا سیامانه    به مجموعیه (. 81: 7542نام ، بی)« باشندمی... 

هیا و  بر اسیاس قیوانین، دسیتورالعمل   ( سیم و یا فیبرباسیم، بی)های ارتباطی کنترل که از طری  الیه

باشیند،  میی  نیفرامهای نظامی با هم در سطوح افقی و عمودی در تعامل و تبادل اطالعات و نامهآیین

 (.22، 7540پور،  فرج)گویند های فرماندهی و کنترل میشبکه

 اطالعات و ارتباطات فناوری

 فناوری
 شیده  لیتشک Logia و Techne است، که از دو لغت یونانی «تکنولوژی» ۀفناوری ترجمه کلم

تکنولیوژی ییا فنیاوری بیه معنیای      . است دانشو  علمو دومی به معنی  هنراست، اولی به معنی  

بیه  . یافته برای انجام وظیایف عملیی اسیت    های نظام کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
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ی کییاربرد عملییی دانییش و ابییزار بییرای کمییک بییه تییال  انسییان     تییر، تکنولییوژبیییان سییاده

 (.Http://Fa.Wikipedia.Org/Wiki/Technalogi)است

 اطالعات
به آگهی یافتن، واقف شدن، آگاه گردیدن و مفیرد کلمیه اطالعیات، معنیی شیده      « اطالع»کلمه 

وجیود  آوری و پیرور  اخبیار م  اطالعات محصولی است که از جمع»(. 752: 7545معین،)است 

هیای بیگانیه و ییا    این اطالعات ممکن است مربوط به یک یا چند جنبه از ملیت . آیددست میبه

بیرای توسیعه و اجیرای     خصوص بهمناط  عملیاتی و جغرافیایی بوده که بالفاصله یا در موقعیت 

-رزمی و استراتژیک تقسییم میی   دودستهاطالعات به . ها و عملیات الزم استمشیها، خططرح

های ترکیبی و مرتبط همیراه بیا زمینیه و تفسییر آن     اطالعات داده(. 05: 7545رستمی، ) «شود

بنیدی، ذخییره، پیاالیش،    که گیروه  ردیگ یبرمرا در  شده خالصههای داده درواقعاست، اطالعات 

 (.2: 7540نام ، بی)تا بتوانند زمینه را روشن سازند  اند شده لیتحلی و ده سازمان

 ارتباطات
لغت و دستور زبان، مصدر اسیت، مفهیومی وسییع از     ازنظرت جمع ارتباط است و اگرچه ارتباطا

ارتباطیات افیزون بیر مخیابرات؛ پسیت، رادییو، تلویزییون،        ». گیردد آن استنباط و اسیتنتاج میی  

؛ امیا در بیشیتر میوارد سیهواً از آن مفهیوم      ردیگ یبرمرا در  ونقل حملها و وسایل مطبوعات، راه

تعریف واحدی از ارتباطات که همیه را قیانع   (. 54: 7545رستمی، )« گرددمیمخابرات برداشت 

از تعرییف انتشیاریافته    755 تعیداد  فرانیک دنیس   ،مییالدی  7019 سیال  در. کند وجیود نیدارد  

بیر مفیاهیم متفیاوت و گیاهی متضیاد       «ارتباطات»برخی مردم  ازنظر. ی کردیشناسا راارتباطات 

دو  ها از طری  یک مکالمه معنادار بیین تبادل متفکرانه دیدگاهمعنی آن  ،طرس کیاز. دارد داللت

 شیده، بیدون تفکیر ییا درخواسیت      سیاده ارسیال   پییام  شود آن را بهمی هرچند ،باشدانسان می

نیز ارتباط برقرار  تر نییپا جانوران ها وماشین توان گفتبا تعریف اخیر، می. بازخورد، اطالق کرد

 ریزی که فنیاوری جدیید  برنامه های ارتباطات وتصور مردم از ارتباطات، با تغییر رو . کنندمی

 (.WWW.IC4I.com) دهد، در حال تغییر استمی ارائه

ارتباطات انسانی و  ازجمله ،های گوناگون علم برقراری ارتباط است و دارای شاخه ،ارتباطات»

در حیال حاضیر   . ارتباط به معنای ایجاد رابطیه تعامیل و گفتگیو اسیت    . ارتباطات همگانی است

« علییییییوم اسییییییت نیتییییییر موردعالقییییییهو  نیتییییییر مهییییییمارتباطییییییات جییییییزو 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://www.ic4i.com/
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(HTTP://FA.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TECHNALOGI). 

 فناوری اطالعات و ارتباطات
 مطالعه،»: است  شده فیتعرگونه این 5کایآمر اطالعات فناوری انجمن لهیوس به ،7اطالعات فناوری

 انیه، یرا بیر  یمبتنی  یاطالعیات  یهیا  سیتم یس تیریمید  ایی  یبانیپشت ،یساز ادهیپ توسعه، ،یطراح

 یمسیائل  بیا  اطالعیات  فناوری ،مختصر طوربه .«انهیرا افزار سخت و یافزار نرم یها برنامه خصوصاً

 حفاظیت،  ره،یی ذخ ل،یتبید  تیا  دارد سیروکار  افیزار  نیرم  و یکیالکترون یها انهیرا از استفاده مانند

 .ردیپذ انجام امن و مطمئن یبه شکل اطالعات یابیباز و انتقال پرداز ،

 یهیا  سیتم یس و هیا  داده پیرداز   اصیطالحات  نیگزیجامیالدی  7009 دهه در اصطالح نیا

 رییی تغ راًیی اخ .بودنید   یی را اریبسی میالدی  7019 و 7059یها دهه در که شد تیریمد اطالعات

 زیی ن را مخیابراتی  ارتباطات رهیدا روشن طوربه اصطالح نیا شود تا یم داده عبارت نیا در یاندک

 5اختصار به ای «ارتباطات و اطالعات فناوری» عبارت تا لندیما شتریب یا عده نیبنابرا؛ گردد شامل

ICT برندبکار  را. 

 اهمیت و ارزش فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن در تحوّل فرماندهی و کنترل

در عصر حاضر، فناوری اطالعات و ارتباطات در تعریف قدرت و تمدن جوامع، نقش کلیدی یافته 

باشد؛ همچنین و ارتباطات شاخص قدرت و منشأ  ثروت، درآمد و رفاه میامروزه اطالعات . است

هیا،  ها و کشورها را برای مواجهه با محدودیتفناوری از جنس توانایی است و توانایی افراد، گروه

بنیابراین بیه هیر فنیاوری کیه      . دهید ها و ارتقای کیفیت افزایش میی تولید رقابتی، کاهش هزینه

ها و کشورها را ارتقا دهد، فناوری اطالعیات و  عاتی و ارتباطی مردم، گروهتوانمندی و قدرت اطال

کیارگیری  هتا بیا بی   د هستندنیروهای مسلح درصد(. 81: 7542نام ، بی)شود ارتباطات گفته می

ثیرپیذیری  أبرداری از ابزارهیای آن، بیه سیطوح جدییدی از ت    بهره و و ارتباطات فناوری اطالعات

 جانبیه  همه برتری ،نظامی عملیات یک در فرمانده هر هدس .دست یابندنظامی خویش  اتیعمل

 و اطالعیاتی  امیور  در عمیل  داشتن ابتکار مهم، این به نیل در اصلی عامل .است نبرد میدان در

                                                                                                                                       

1. IT : Information Technology 

2. ITAA 

3. Information And Communications Technology=ICT 

http://fa.wikipedia.org/WIKI/TECHNALOGI
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 هایو سیستم واحدها همه که بخشدمی اطمینان اطالعات، در برتری .است آن در برتری حفظ

 جیز  چییزی  فرآینید،  این نتیجه. شرکت دارند رزمی عملیات ندفرآی در مؤثر طوربه تسلیحاتی،

 بیرای . نیسیت  دشیمن  نیروهیای  تیر سریع اضمحالل و خودی عملیات نیروهای سرعت افزایش

در ایجیاد قابلییت    اطالعیات و ارتباطیات   اطالعیات و فنیاوری   کیاربرد  و نقش باال، موارد حصول

همچیون   امیوری  تیا  اسیت  حییاتی  بسیار پشتیبانی، و رزمی هایسیستم همه بین پذیریتعامل

 اطالعیاتی  هیای نیازمنیدی  از پشیتیبانی  بیرای  انتشیار اطالعیات   و نمیایش  پیرداز ،  دریافیت، 

یکیی از   (.WWW.IC4I .COM) آینید  فیراهم  یراحتی  بیه  امیر  تحیت  نیروهای فرماندهان و

و اطالعاتی ایجیاد نمیوده اسیت؛ امکیان ارتقیای       هایی که فناوری نوین ارتباطیفرصت نیتر مهم

توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح از طری  تجدید ساختار و سیسیتم فرمانیدهی و کنتیرل و    

ارتش فناوری محور برخالس تعبیری کیه در بسییاری از   . ها استبرداری مؤثر از این فناوریبهره

واگیذاری رایانیه و متعلقیات بیه فرمانیدهان و      شود، صرفاً ها از آن مشاهده میها و ارگانسازمان

؛ سیت ینهای قدیمی و ارائه اطالعات از طری  ابزارهای الکترونییک   کارکنان، خودکار کردن رو 

بلکه استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای ایجاد تغییر در شیوه فرماندهی سنتی از طری  

ایجیاد   بیه همیراه  ک فضای عملیاتی مشیترک  های تحت امر و ایجاد یپذیر نمودن یگاندسترس

. باشید های فرماندهی میی تصویر و درک یکسان از فضای اطالعاتی حاکم بر عملیات در همه رده

-آوریگییری از فین  ، ارتش فناوری محور ساختاری نوین از ارتش است که با بهیره گرید عبارت به

هیای مبتنیی بیر انتقیال و     ا شیبکه های نوین اطالعاتی قادر است همانند یک جامعه اطالعاتی بی 

 (.15: 7549زاده، رمضان)ها تعامل فعال داشته باشد پرداز  داده

OODAچرخه
9 

گییری سیریع، اثیربخش و     گیری است کیه بیه انجیام ییک تصیمیم      ، مدلی برای تصمیمارابزاین 

  :است شده لیتشکاین ابزار از چهار گام . کند پیشگیرانه کمک می

در گام ابتدایی این ، ی اطالعات جاری از کلیه منابع موجود و در دسترسآور جمع :5مشاهده -7

گیردآوری  . وجوی اطالعات جدید و درک شرایطی که در آن هستید، باشیید  ابزار، باید در جست

                                                                                                                                       

1  . ( Observe- Orient- Decide- Act  ) 

2  . Observe 

http://www.ic4i.com/
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. بیرد  از وضعیتی که بیا آن مواجیه هسیتید، بیاال میی      شمارااطالعات بیشتر در این مرحله، درک 

 :خود بپرسید توانید این سؤاالت را از می

  گذارد؟ طور مستقیم بر من اثر می چه اتفاقات محیطی به •

  است؟ رگذاریطور غیرمستقیم بر من تأث چه اتفاقاتی به •

  های من درست بوده است؟ بینی آیا پیش •

  من اختالس معناداری وجود داشته باشد؟ یها ینیب شیها با پ آیا مواردی هست که در آن •

به دلییل  . است یریگ گیری، مرحله جهت ترین مراحل در تصمیم ی از سختیک :7گیری جهت -5

گییری   پین  موضیوع در جهیت   . کنیم اینکه در این مرحله بر اساس درک و شهود خود عمل می

  :باشد رگذاریتواند تأث می

  های سنتی فرهنگ •

  عوامل ژنتیکی •

  لیوتحل هیتوانایی تجز •

  تجارب قبلی •

  دیاطالعات جدید ورو •

هیای   در اینجیا موضیوع، برداشیت   . کنید  گیری تفسیر شما از موقعیت را بیان می اساساً جهت

حرکت بیه   جهیدرنتتر مبتنی بر واقعیات و  گیری مناسب تر، سرعت توانایی جهت شخصی آگاهانه

نکته مهم دیگر در این مرحله این اسیت کیه شیما    . گیری درست و مؤثر است سمت یک تصمیم

طیور یقیین    گیری مجدد بر اساس اطالعات جدید را داشته باشیید؛ چراکیه بیه    جهتباید توانایی 

 .گیری شود گیری برای تصمیم تواند موجب تغییرات جهت اطالعات ورودی جدید می

و   ههیای واقعیی هسیتند کیه بیر اسیاس مشیاهد        بهتیرین حیدس   هیا،  تصمیم:5گیری تصمیم -5

ه شیروعی بیرای ادامیه ابیزار حلقیه      نقطی  ،گییری  تصیمیم . شیوند  گیری شیما سیاخته میی    جهت

 .عنوان اقدام است گیری به تصمیم

                                                                                                                                       

1. Orient  

2. Decide 
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، با مشاهده دقی  نتیای  حاصیل   OODA چرخه.اتخاذشدهپیگیری و اجرای تصمیم : 7اقدام -8

گیری اولیه  ، تصمیمموردنظررسیدن به نتای  نتوانید در صورت  شما می. یابد از اقدامات ادامه می

. سیت ا این مرحله اجرایی کردن تصمیم شما .عدی را شروع کنیدسپس اقدام ب، خود را بازنگری

را تصیمیم خیود    آثاربرگردید و  OODA گیری باید دوباره به ابتدای ابزار حلقه تصمیم بعدازآن

تصمیم و نظرات کسانی که مخالف آن بودنید، حیداکثر    آثاربسیار مهم است که از . قضاوت کنید

گییری   های صحیح، کلیید موفقییت در تصیمیم    گیری جهتمشاهده و  .را داشته باشید یادگیری

اقیدام ناشیی از آن بیا     جیه یدرنتگییری و   در صورت وجود نقص در این مراحل، تصیمیم . هستند

گییری حیائز اهمییت اسیت، بهبیود       سرعت در تصمیم نکهیباانقصان مواجه خواهد شد؛ بنابراین 

ابیزار   .از اهمیت باالیی برخیوردار اسیت  و توانایی مشاهده واقعیات نیز  لیوتحل هیهای تجز مهارت

تیر   هدس از این ابزار استفاده از بازخوردهیا و بهینیه   ؛ایستا نیست یابزار OODA گیری تصمیم

مراحل این ابزار با دقیت نظیر بیشیتر     هرچقدرشود؛ بنابراین  شدن تصمیماتی است که اتخاذ می

 .ر و نتای  اثربخشی را داشتهای بهت گیری توان انتظار تصمیم قرار گیرد، می موردتوجه

تواند برای رهبران سازمانی درسیی آمیوختنی    می« هنر جنگ»این جمله سان تزو در کتاب 

بنیابراین حتمیاً مراقیب پیامیدهای     « !اگر در جنگ شکست بخورید، فرماندهان مقصیرند »: باشد

 (http://khorasansh.mporg.ir. )تصمیم خود باشید

 

                                                                                                                                       

1  .  Act 

http://khorasansh.mporg.ir/
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 چرخه اوودا: 9شکل  

 3گیری و تصمیم 2سازی ، تصمیم9تعریف تصمیم

تعیدادی از نویسیندگان   . های مختلیف وجیود دارد   ها و فرهنگ در کتاب« تصمیم»تعاریف متعددی از واژه 

 راه کیگیری را مترادس با مدیریت و تعدادی دیگر آن را به معنای برگزیدن  سازی و تصمیم اصطالح تصمیم

 .کنند که برای اقدام وجود دارند های مختلفی بیان می از میان راه

 شده یزیر برنامهداند و قائل به دو گروه تصمیم گیری مترادس میهربرت سایمون، مدیریت را با تصمیم»

عمیل و ییا     در اصطالح دیگر، تصمیم را طریقیه (. 42: 7505سرشت، رحمان)« است شده یزیر برنامه ریغو 

های مختلیف بیرای نییل بیه ییک هیدس        رکت در مسیری خاص گویند که با تأمل آگاهانه از میان رو ح

 .است شده انتخابمطلوب 

ی خردمندانیه  هیا  لیی وتحل هیتجزاز فرآیندی است که با  فراترگیری جیمزجی مارچ اعتقاد دارد که تصمیم»

آینید تقلییل دادن، نیاچیز شیمردن     گییری را بیه حید ییک فر    تصمیم. ختم شود نشیگز به تیدرنهاآغاز و 

با بررسی اجمیالی مشیخص   (. 09: 7505سرشت، رحمان)«گیری استهای تصمیم ها و پیچیدگیآشفتگی

 :باشند اساسی زیر می یها دواژهیکلگردد که تقریباً تمامی این تعاریف، شامل  می

                                                                                                                                       

1. Decision 

2. Decision Making 

3. Decision Taking 
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 های تصمیمویژگی

ی، بیا عیزم راسیخ    بیه کیار  ی عزم و اراده نمیودن  تصمیم یعن. تصمیم، همراه با قصد و عمد است :ارادی بودن

تیال  و  ». اراده است که دارای قیدرت الیزام باشید    جانبه کیتظاهر  گرید عبارت بهدرصدد انجام کاری برآمدن؛ 

های مختلف برای نیل به هیدس بیه عمیل     ها از بین امکانات و راه گیرنده در انتخاب اولویت کوششی که تصمیم

تصمیم در لغت به معنیی عیزم و اراده اسیت کیه     (. 42: 7514نوروزی و همکاران، )« دآورد را تصمیم گوین می

انسان قادر است اراده نماید و در انتخاب هدس خود به اختییار تصیمیم   »های انسانی است؛ یعنی  ویژگی ازجمله

 (.78: 7545ربیعی، )« درستی و گاهی نادرست انتخاب شود حال ممکن است این تصمیم به. بگیرد

گییری   سیازی و تصیمیم   تصیمیم . ها است تصمیم، انتخاب راهی از میان راه :زینشی بودنگ

گیری عبارت است از فرآینید ییافتن و انتخیاب     تصمیم(. 5: 7545،پور یمیحک)« انتخاب»یعنی 

 .یک سلسله عملیات برای حل مشکل معیّن

گیری، جریانی فکیری اسیت    تصمیم. شود تصمیم، عقالیی است و در سطح وجدان آگاه انجام می :عاقالنه بودن

 (.717: 7547نژاد پاریزی،  ایران)گزیند  گیرنده، انجام یک عمل را با در نظر گرفتن تمام جوانب برمی که تصمیم

دهید تیا بیر اسیاس      ، تصمیم انتخابی خودآگاه است که به شخص امکیان میی  ادشدهیبا توجه به موارد 

، یک گزینه را کیه مقبولییت و مطلوبییت الزم را در بیین دیگیر      و منابع موجود جادشدهیاامکانات و شرایط 

از واژه  یومیانع  جیامع اگر بخیواهیم تعرییف   . عنوان گزینه مطلوب، بپذیرد و سپس اجرا کندها دارد، به گزینه

منظور نییل  است از یک انتخاب ارادی و عقالیی که به  تصمیم عبارت»: توان گفت ارائه دهیم، می« تصمیم»

گییری،   سیازی و تصیمیم   های تصیمیم  در مورد تعریف واژه. «شود خاص و یا حل مشکل اتخاذ میبه هدفی 

این دو مفهوم خود ناظر بر فرآینیدی هسیتند کیه بیه ییک        درواقع، ولی اند شده فیتعربعضاً معادل تصمیم 

د نداشیته  رسد میان این دو واژه، اختالس چندانی وجیو  می به نظرهمچنین . شود ختم می( تصمیم)انتخاب 

هیا، در   تفیاوت مییان آن   نیتیر  مهیم شاید . باشد و بتوان در مواردی این دو واژه را معادل یکدیگر فرض کرد 

ساز این اختییار   تصمیم که یدرصورتگیرنده اختیار اجرا را دارد؛  تصمیم. ها است میزان اختیار برای اجرای آن

گییری فرآینیدی شیامل،     سازی و تصمیم ، تصمیمتدرهرصور. باشد ی تفویض شده به وکه را ندارد، مگر آن

( گیری تصمیم/ سازی تصمیم)انتخاب رو  یا راهکاری از میان دو یا چندین رو  موجود است؛ این فرآیند 

 .گردد تقریباً یکسان است و از الگوهای مشابهی برای هر دو منظور استفاده می
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 گیریانواع تصمیم
 : از اند عبارت ها آنتعدادی از  ؛ کههای متعددی ارائه گردیده استبندیگیری، تقسیمدر خصوص انواع تصمیم

 سازمانی گیری تصمیم برابر در فردی گیری تصمیم -7

 راهبردی گیری تصمیم برابر در مقطعی گیری تصمیم -5

 بحرانی های موقعیت از های ناشیگیری تصمیم برابر در تحقیقی هایگیری تصمیم -5

 نشده ریزیبرنامه هایگیری تصمیم برابر در شده یزیر برنامه هایگیری تصمیم -8

 گیری غیرخطیگیری خطی در برابر تصمیمتصمیم -2

 (توحیدی ینیب جهان چارچوب در است فرآیندی)حکیمانه  گیری تصمیم -5

 (89:7502وند، زمانی و همکاران،  ولی)گیری گروهیتصمیم -1

 فرآیند تعیین مشکل یا مسئله

که با تعریف تصمیم آشنا شدیم، بهتر است به فرآیند تعیین مشکل که فرمانده یا میدیر بیا آن مواجیه    حال 

 :توان در چهار مرحله بررسی نموداین فرآیند را می. شود، بپردازیممی

 وضعیت موجود یا در جریان چیست؟ -7

ه بدانند چه انحرافیی از نُیرم و   هستند ک موضوع مدیران خواهان دانستن اینفرماندهان و  ،با طرح این سؤال

یا حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب را مدنظر قرار دهند و به  معمول رخ داده است؟ هشیو

 .گیری نمایندخواهند برای مسائل مربوط به آن تصمیم

 ؟وضع مطلوب چیست -5

تیا  نامطلوب هستند موجود یا  وضعیته مدیران با طرح این سؤال درصدد اعالم نارضایتی دربارفرماندهان و 

در ذهین   را تصیویر مطلیوبی   بایستمی مدیران فرماندهان و در این مرحله. ببرند یپبه مشکل یا مشکالت 

با مقایسیۀ وضیع موجیود بیا وضیع       .دهند تطبی  می به آن و وضعیت موجود را با نگر  بدهندخود شکل 

 .برد یپتوان به مشکل مطلوب می

 علت آن چیست؟ -5

در ایین مرحلیه صیورت     ،که مسئله چه زمانی، چگونه، تحت چه شرایطی و کجا رخ داده اسیت ت اینشناخ

اطالعات موجود  هتحلیل علت، با مجموع. گردد آماده می و تحلیل با این بررسی مسئله برای تجزیه. گیرد می

شیده در معیرض    تههای پذیرف ، این مجموعه اطالعات بر اساس نگر گرید انیب به. گیرد در ذهن صورت می

 (89:7502همان منبع،  ) .بررسی قرار دارند



 C4I   /915در سامانه  میتصم یابیعوامل مؤثر بر ارز نییو تع ییاشناس

 

 گیری نیازهای تصمیم پیش

گیر در سطح میانی، در واقع داشتن اختییار و  گیر عالی و یک تصمیمبهترین شاخص وجه تمایز بین تصمیم

  یا گونیه  بیه گییری   خواسته شود فرآینید تصیمیم   که یدرصورت. گیری عاقالنه و نوآورانه است توانایی تصمیم

را ( شیرایط خیاص  + گیرنده تصمیم)اثربخشی اجرا شود، نیاز به وجود عواملی است که مجموعه این عوامل 

 .گیری گویند نیازهای تصمیم پیش

 گیرنده تصمیم

ارجیاع نقیش   . گیرنیده اسیت  عنیوان تصیمیم  ای بیه گیری، وجود فردی یا مجموعهاولین شرط برای تصمیم

گیری و نیز بستگی به این دارد کیه آن  فرد یا گروه بستگی به سطح تصمیم یک گیری در سازمان به  تصمیم

باید از بین یک گروه گزینه، یکی را انتخاب کند و این کاری  گیرنده میشود، تصمیم سازمان چگونه اداره می

ری لیذت  گیی  افراد از تصمیم برخالس بعضی از تصورها، همه . است که برای بسیاری از افراد خوشایند نیست

 .داشته باشند به عهدهبرند، حتی در زمانی هم که مسئولیت ایفای آن را نمی

 ها گزینه

باید بیش از یک گزینه داشته باشید   گیرنده می ای اندیشیده شود، تصمیم در مقابل مشکلی که باید برایش چاره

هیا   تا باشد، ممکن است این گزینیه ها ممکن است یک یا چند  تعداد گزینه. تا بتواند از میانشان یکی را برگزیند

گرفتن  در نظرگیرنده خوب، در هر شرایطی با  یک تصمیم. فقط عامل یا مانع صورت گرفتن یک موضوع شوند

 .های اجرایی باشد های موجود از نظر منابع و زمان بایستی سعی در مشخص کردن گزینه محدودیت

 ها روابط بازدهی گزینه

بایید در انتخیاب    گیرنده می نامند؛ در نتیجه تصمیم اس مزایا و معایب، روابط بازدهی میها را بر اس ارزیابی گزینه

هیا بیر    را به حداکثر یا معایب را به حداقل برساند؛ یعنی بایسیتی بیین گزینیه   ( مزایا)ای بکوشد که منافع  گزینه

ا انتخیاب نمیود؛ یعنیی برآینید     ها یکی رای منطقی برقرار باشد تا بتوان از بین آن اساس محاسن و معایب رابطه

 .گیری را توجیه نماید حاصل جمع محاسن و معایب بایستی به نفع محاسن باشد تا ضرورت تصمیم

 های ممکن حالت

هیای   در مورد پیامدهای تصمیم هم بایید حالیت  . های ممکن گویند های مختلف را حالتبینیاحتمال وقوع پیش

گیرنیده از پیامیدهای آن   ای است که تصیمیم  گونهطالعات و شرایط بهگرفته شوند، در یک حالت ا در نظرممکن 
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طیور نسیبی   گیرنده بایستی بیه  تصمیم هرحال بهنباشد،  گونه نیبدکامالً مطمئن است و حالت دیگر ممکن است 

 .گیری را به شرایط اطمینان نزدیک نمایدپیامدهای تصمیم برایش مشخص باشد و تال  نماید تصمیم

 محتوای مشکل

طور کامل به محتوای مشیکل اشیرافیت داشیته باشید تیا بتوانید       گیرنده بایستی بهمشکل چیست؟ تصمیم

کیامالً تشیریح گیردد و ابعیاد و      مسئلهگیری، الزم است قبل از تصمیم. تصمیم درست و مؤثر را اتخاذ نماید

ا کیه مشیکل در آن   وجود هر گونه ابهام در مشیکل محیطیی ر  . زوایای آن کامالً شناسایی و مشخص گردد

نظر بیه  . گیرنده از محیطی که بعد از انتخاب وجود خواهد داشت، نیز مهم است وجود دارد و آگاهی تصمیم

شود، لذا تصمیمی که در سازمان ییا  یگیان، مطلیوب     گیری مسئله محیط هم بررسی می که در تصمیماین

 .باشد، ممکن است برای سازمان و یگان دیگر نامطلوب شده دادهتشخیص 

 ارزیابی تصمیم

ارزیابی، داللیت بیر   . تواند مورد ارزیابی قرار گیرداخذ گردیده، می  C4Iگیری از سامانه تصمیمی که با بهره

منید دارد و از طریی  اجیرا و مقایسیه تصیمیم بیا اسیتانداردها و         صورت جامع و نظام بازنگری و سنجش به

. تر بیازنگری و سینجش اسیت    هوم ارزیابی، مفهوم گستردهآید؛ در واقع مف دست میبه شده فیتعرمعیارهای 

تطبی  تصمیم با عملکردها، مبین توانایی و معقول بودن تصمیم یا ناتوانی و نامعقول بودن تصمیم اسیت؛ و  

گییری از  دهنده عملکرد نادرست است؛ بنابراین بین تصمیم اخذ شیده مبنیی بیر بهیره     عدم موفقیت نشان

 :ممکن است چهار حالت پیش بیاید و اجرای آن  C4Iسامانه 
 

 اجرای درست

 (پ) (                    الف)

 تصمیم غلط                                         تصمیم درست  

 (ت) (                       ب) 

 اجرای غلط

 های کلی اجرای تصمیم حالت: 2شکل 

 تصمیم درست، اجرای درست. الف

 جرای غلطتصمیم درست، ا. ب

 تصمیم غلط، اجرای درست. پ
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 تصمیم غلط، اجرای غلط. ت

ارزییابی از  . اجیرای تصیمیم اسیت    در خصیوص دهنده سازگاری یا ناسیازگاری   محیط اجرای تصمیم، نشان

 هیای نظیامی،  سیازمان در  دشیده یهای ق ها و رو  در انواع تصمیم. تصمیم، همان ارزیابی از اجرای آن است

اجرا او  یها تصمیم ،که به وی واگذارشده یمسئولیت قانون بربرا احتمال داردنده است و فرما نهایی با تصمیم

در  .خواهد بیود ده گیرنتصمیمتمام عواقب متوجه شخص  ،در آینده مشکلیگونه  و در صورت بروز هر شود؛

 گییرد  قرارنظر  دم دیگر مواردو ، رفاهی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی   ل عاطفیئها بایستی مسا اتخاذ تصمیم

 ی مختلفها مأموریتی تواند یک یگان پرقدرت و باصالبت داشته و به اجرا می و فرمانده با رعایت این موارد

آینیدگان  . اجیرا کنید  گونه دلهره و هراسی اساسی را بدون هیچ های توسط این یگان امیدوار باشد و تصمیم

توانید هماننید    آل می دهییک فرمانده ا. کردخواهند  قضاوترؤسا و فرماندهان نظامی « یها تصمیم» ۀدربار

طرفیی کامیل، الیزام بیه      بدون دخالت دادن عواطف و امییال متعصیبانه خیویش و بیا بیی      ،یک قاضی عادل

بیا مهیارتی    سنماید و سپ  C4Iصحنۀ عملیات از طری  سامانه آوری اخبار و اطالعات و مدارک الزم  جمع

بیا اسیتفاده از اطالعیات    زدگیی و عجلیه،   در نهایت بیدون شیتاب   ،د داردهای خو یافته لیوتحل هیکه در تجز

-ارجیح انید،   وی او قرار گرفتهر که فرا هاییو از بین تمامی راهکار کندقضاوت   C4Iدر سامانه  شده پرداز 

 .خونسردی اعالم نماید تینها گاه تصمیم و تدبیر خود را درانتخاب و آن را راهکار ترین

 :یک تصمیم صحیح به شرح زیر( یابیارز)موارد سنجش 

 ست؟ اجرا  قابلآیا تصمیم ( 7)

 جانبه است؟آیا روشن و همه( 5)

 آیا مشکلی را که درباره آن تصمیم گرفته شده حل کرده است؟( 5)

 است؟ صرفه به مقرونآیا ( 8)

 رسد؟آیا تصمیم برای صحنه عملیات، منطقی به نظر می( 2)

گیرنده قبل از صدور دسیتور، بیا پاسیخ     جهت اتخاذ تصمیم، مقام تصمیمبعد از طی یک فرآیند منطقی 

مثبت به پن  سؤال یاد شده، باید مطمئن گردد که در جهت اجرای تصمیم وی مانعی نخواهد بود، سیپس  

 (55:7502وند، زمانی و همکاران، ولی. )تصمیم مربوط را جهت اجرا ابالغ نماید
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   C4Iبندی اطالعات در سامانه گروه

اطالعات انسانی، اطالعیات راداری،   :عبارتند از  C4Iگیری سامانه مؤثر در تصمیم بندی اصلی اطالعاتگروه

ی، پراکنی  عهیشیا اطالعات سیگنالی، اطالعات پرسشی، اطالعات منیابع آزاد، اطالعیات تصیویری، اطالعیات     

، مدل مفهومی زیر برای ارزییابی  با توجه به توضیحات ارائه شده در این بخش. اطالعات سنجشی و عالئمی

 .، قابل ترسیم است C4Iتصمیم در سامانه 

 
 C4Iمدل مفهومی ارزیابی تصمیم در سامانه : 3شکل

 شناسی روش

در  هاداده گردآوری رو  نظر از و کمی هایپژوهش جزء ماهیت لحاظ حاضر از نوع کاربردی و به پژوهش

عوامل مؤثر بیر ارزییابی تصیمیم در سیامانه      بررسی هدس اب که است پیمایشی -توصیفی هایزمره پژوهش

C4I  روابط و فراوانی، توزیع ؛جامعه از منتخب هاینمونه مطالعه و انتخاب با رو  این در .است شده  انجام 

یکپارچیه   ۀکلیه کارکنیان شیبک   را پژوهش این آماری جامعه .گیردمی قرار بررسی و نقد مورد متغیرها بین

در اسیتان تهیران مشیغول بیه     هجری خورشیدی  7505که در سال  دهندمی کشور تشکیل پدافند هوایی
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تصیادفی   صیورت  آنان به از میانبندی از بیان آمار دقی  خودداری نموده و با توجه به طبقه .اندخدمت بوده

امیل میؤثر بیر    به عو نسبت هاآن های دیدگاه و انتخاب نمونه عنوانبه کوکران مبنای فرمول بر نفر 08تعداد 

بیوده   سیاخته  محق  پرسشنامه از استفاده با هاداده آوریجمع .بررسی شد  C4Iارزیابی تصمیم در سامانه 

 از نظیرات  گییری  بهره با همچنین، و پژوهشگران و نظرانصاحب از نظرات گیریبهره با آن روایی که است

بر  الزم اصالحات ، وتأیید آجا (ص)االنبیاءایی خاتمهو قرارگاه پدافندفرماندهی عالی ستاد  فرماندهان و مدیران

کرون باخ برابر  آلفای ضریب از طری  محاسبه پرسشنامه پایایی .شد  انجام پرسشنامه در آنان نظرات اساس

 از هیا توصییف داده  بخش در. عدد حاصل، بیانگر پایایی باالی پرسشنامه استکه  گردیدحاصل درصد  45

 بخش در .شد گرفته بهره میانگین معیار، واریانس و انحراس ،فراوانی درصد فراوانی، رنظی توصیفی هایآماره

 .است شده کلیدی استفاده عوامل به یابیدست منظورعاملی به رو  تحلیل از نیز هاداده تحلیل

 های تحقیقها و یافتهوتحلیل داده تجزیه

   C4Iیم در سامانه بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی تصماولویت: 5جدول شماره 

 اولویت انحراس معیار میانگین عوامل ارزیابی تصمیم

 7 447/9 55/8 تشخیص مسئله درصحنه عملیات

 5 095/9 59/8 شناسایی مسئله درصحنه عملیات

 5 121/9 54/8 بررسی علل بروز مسئله در صحنه عملیات

 8 492/9 70/8 پیامدهای عواقب مسئله در صحنه عملیات

 2 475/9 71/8 راهکارهای حل مسئله در صحنه عملیاتتعیین 

 5 400/9 72/8 وتحلیل راهکارهای حل مسئله درصحنه عملیات تجزیه

 1 445/9 92/8 انتخاب راهکار مناسب جهت حل مسئله در صحنه عملیات

 4 421/9 00/5 پایش و بررسی دائمی صحنۀ عملیات

 0 057/9 02/5 اطالعات انسانی صحنۀ عملیات

 79 415/9 47/5 اطالعات راداری صحنۀ عملیات

 77 498/9 10/5 اطالعات سیگنالی صحنۀ عملیات

 75 958/7 15/5 اطالعات پرسشی صحنۀ عملیات

 75 494/9 54/5 اطالعات منابع آزاد از صحنه عملیات

 78 049/9 24/5 اطالعات تصویری از صحنه عملیات

 72 045/9 21/5 پراکنی از صحنه عملیاتاطالعات شایعه
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 اولویت انحراس معیار میانگین عوامل ارزیابی تصمیم

 75 495/9 22/5 اطالعات سنجشی و عالئمی از صحنه عملیات

 71 057/9 25/5 سیم در صحنه عملیاتحسگرهای بی

 74 092/9 80/5 حسگرهای باسیم درصحنه عملیات

 70 445/9 85/5 فیبرهای ارتباطی درصحنه عملیات

 59 071/9 85/5 های دارای ارتعا  و اکتیو در صحنه عملیاتسامانه

 57 057/9 82/5 های بدون ارتعا  و پسیو در صحنه عملیاتسامانه

 55 021/9 89/5 های ارتباطی در صحنه عملیاتشبکه

 55 420/9 55/5 متخصصان ارتباط در صحنه عملیات

 58 545/9 59/5 شکل هندسی صحنه عملیات

 52 415/9 59/5 گیرنده نسبت به صحنه عملیاتمحل حضور تصمیم

 55 154/9 51/5 ر  نیروها در صحنه عملیاتگست

 51 087/9 55/5 شرایط جغرافیایی صحنه عملیات

 54 449/9 55/5 شرایط جوی صحنه عملیات

 50 074/9 75/5 گیرنده در صحنه عملیاتهای فردی تصمیمتوانایی

 59 405/9 95/5 گیرنده در صحنه عملیاتادراکات فردی تصمیم

 57 451/9 92/5 گیرنده در صحنه عملیاتهای فردی تصمیمنگر 

 55 470/9 98/5 گیرنده در صحنه عملیاتیادگیری و تجربیات فردی تصمیم

 55 474/9 97/5 گیرنده در صحنه عملیاتشخصیت فردی تصمیم

 58 121/9 45/5 گیرنده در صحنه عملیاتانگیز  فردی تصمیم

و انحیراس معییار    55/8حنه عملیات با مییانگین  شود، تشخیص مسئله در صگونه که مالحظه میهمان

شناسیایی مسیئله در صیحنه    . رو هسیتند مهمترین عاملی است که جامعه مورد بررسی با آن روبیه  447/9

. انید دومین عاملی است که جامعۀ نمونه به آن اشاره داشته 095/9و انحراس معیار  59/8عملیات با میانگین 

-تصیمیم . گیری مناسیب داشیته باشید   تواند نقش مهمی در تصمیممیشناسایی مسئله در صحنه عملیات 

 تواند تصمیم درست و مناسبی داشته باشید؛ در غییر ایین   که مسئله را شناسایی کند، می گیرنده در صورتی

سومین عامل، بررسی علل بروز مسئله در صحنه عملیات است کیه ایین   . صورت تصمیم درست نخواهد بود

احتمال صرس زمان زیاد را دارد، و معموالً بیه دلییل کمبیود     121/9و انحراس معیار  54/8عامل با میانگین 

به همین ترتیب عوامل . وجود خواهد آورد گیری مشکالت خاص خود را بهوقت و فوریت در فرآیند تصمیم

 گیرنیده در صیحنه  باال آورده شده است که در پایان عامل انگیز  فردی تصیمیم  2دیگر در جدول شماره 
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را بیه   121/9و انحراس معیار  45/5عنوان آخرین عامل، میانگین گردد که این عامل بهعملیات، مالحظه می

 .خود اختصاص داده است

هیای  رو  ملکیه  علمیی،  هیدس  هسیته  بیه  آن نزدیکی و ظرافت نیرومندی، سبب به را عاملی تحلیل

شناسیایی   نخسیت  کنید؛ میی  دنبال را اصلی هدس دو رو  این(. 771: 7045 کرلینجر،)دانند می تحلیلی

 وارییانس مشیترک   بیه  توجه با را متغیرها مشترک وجه راستا این در متغیرها؛ ساززمینه یا زیربنایی عوامل

 بیین  شناسیایی روابیط   عیاملی،  تحلیل دوم هدس .شود می گذارینام پژوهشگر وسیله به سپس و شناسایی

 در رو  این با وجود توانمندی .گیردمی قرار توجه مورد ترکم البته، که است هاجدید و یا عامل متغیرهای

هیایی بیرای تحلییل عیاملی مناسیب      داده. نیدارد  وجود شرایطی هر در آن از استفاده امکان ها،داده تحلیل

 KMOبرای این منظور از آزمون بارتلت و ضریب . هستند که شایستگی الزم برای این کار را داشته باشند

توان با اطمینیان خیاطر از تحلییل    باشد، می 2/9باالتر از  KMOمایند؛ چنانچه مقدار ضریب ناستفاده می

آزمیون  . شده است که رقیم مناسیبی اسیت    حاصل  571/9این ضریب در این پژوهش . عاملی استفاده کرد

ها هپس از حصول اطمینان از مناسب بودن داد. معنادار شد( Sig=  999/9)بارتلت نیز در سطح یک درصد 

. های معنیادار اسیتفاده شیده اسیت    یابی به عاملبرای انجام تحلیل عاملی، از چرخش وریماکس برای دست

آورده  5شده در جدول شیماره   عوامل استخراج. شده است ها بر اساس مقادیر ویژه از قبل تعیینتعداد عامل

ؤثر بیر ارزییابی تصیمیم در    درصد واریانس مربوط به عوامیل می   172/29این عوامل در مجموع . شده است

 .نمایندرا تبیین می  C4Iسامانه 

 شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی عوامل استخراج: 6جدول شماره 
 فراوانی تجمعی درصد درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل

 245/71 407/79 491/5 عامل اول

 181/59 755/0 594/5 عامل دوم

 099/51 725/1 295/5 عامل سوم

 549/88 849/5 554/5 عامل چهارم

 172/29 552/5 571/5 عامل پنجم

وضیعیت بارگیذاری   . باال، خود از چند متغیر تشیکیل شیده اسیت    5هر یک از عوامل بیان شده در جدول شماره 

آورده  1در جیدول شیماره    2/9تیر از  ها پس از چرخش بر مبنای قرار گرفتن متغیرهایی با بار عاملی بیزرگ عامل

 .اندباشد به دلیل اهمیت کمتر حذس شده 2/9ها کمتر از در این جدول متغیرهایی که بار عاملی آن. شده است
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 شده از ماتریس چرخش یافته متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی حاصل: 7جدول شماره 

 بار متغیرها عامل

 ندی تصمیمعامل فرآی

 291/9 تشخیص مسئله در صحنه عملیات

 585/9 شناسایی مسئله در صحنه عملیات

 278/9 بررسی علل بروز مسئله در صحنه عملیات

 205/9 پیامدهای عواقب مسئله در صحنه عملیات

 185/9 تعیین راهکارهای حل مسئله در صحنه عملیات

 154/9 ه عملیاتوتحلیل راهکارهای حل مسئله در صحن تجزیه

 545/9 انتخاب راهکار مناسب جهت حل مسئله در صحنه عملیات

 154/9 پایش و بررسی دائمی صحنه عملیات

 عامل اطالعاتی تصمیم

 275/9 اطالعات انسانی صحنه عملیات

 277/9 اطالعات راداری صحنه عملیات

 585/9 اطالعات سیگنالی صحنه عملیات

 298/9 حنه عملیاتاطالعات تصویری از ص

 555/9 اطالعات سنجشی و عالئمی از صحنه عملیات

عامل فناوری اطالعات و 

 ارتباطات تصمیم

 204/9 سیم در صحنه عملیاتحسگرهای بی

 155/9 فیبرهای ارتباطی در صحنه عملیات

 511/9 های دارای ارتعا  و اکتیو در صحنه عملیاتسامانه

 287/9 و پسیو در صحنه عملیاتهای بدون ارتعا  سامانه

 211/9 های ارتباطی در صحنه عملیاتشبکه

 280/9 متخصصان ارتباط در صحنه عملیات

 عامل محیطی تصمیم
 507/9 شکل هندسی صحنه عملیات

 504/9 گستر  نیروها در صحنه عملیات

عامل فردی شخص تصمیم 

 گیرنده

 240/9 لیاتگیرنده در صحنه عمهای فردی تصمیمتوانایی

 557/9 گیرنده در صحنه عملیاتادراکات فردی تصمیم

 550/9 گیرنده در صحنه عملیاتیادگیری و تجربیات فردی تصمیم

 گیری بحث و نتیجه

بودنید،    C4Iعوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سیامانه   بررسی به دنبالیافته، پژوهشگران در پژوهش انجام

در  حاصیل، ایین عوامیل    نتای  بر اساس. کلیدی دست یافتند عوامل عاملی به حلیلکه با استفاده از رو  ت
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فرآینیدی  »عامیل   دهندهتشکیل متغیرهای به توجه با که نخست عامل .شدند بندیپن  عامل عمده دسته

عنوان مهمترین عامل معرفی و این عامل همیراه بیا   درصد از واریانس به 85/72نام گرفت با تبیین « تصمیم

درصد از واریانس  17/29امل اطالعاتی، عامل فناوری و ارتباطات، عامل محیطی و عامل فردی در مجموع ع

، عامیل فرآینیدی تصیمیم     C4Iبنابراین از عوامل اصلی مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه ؛ را تبیین نمودند

وامل تشکیل دهنیده عامیل   ع. مهمترین عامل بوده که این عامل خود از عوامل فرعی تشکیل گردیده است

در صحنه عملیات، بررسی  مسئلهدر صحنه عملیات، شناسایی  مسئلهتشخیص : فرآیندی تصمیم عبارتند از

در صیحنه عملییات، تعییین راهکارهیای حیل       مسئلهدر صحنه عملیات، پیامدهای عواقب  مسئلهعلل بروز 

صحنه عملیات، انتخاب راهکیار مناسیب   در  مسئلهراهکارهای حل  لیوتحل هیتجزدر صحنه عملیات،  مسئله

تعدادی از عوامیل نییز کیه در    . در صحنه عملیات و پایش و بررسی دائمی صحنه عملیات مسئلهجهت حل 

اند؛ عواملی هستند که وضیعیت  حذس گردیده 1آورده شده است؛ ولیکن در جدول شماره  2جدول شماره 

 2/9هیا کمتیر از   تغیرهایی با بار عاملی، بار عیاملی آن ها پس از چرخش بر مبنای قرار گرفتن مبارگذاری آن

 .اندبوده است و به دلیل اهمیت کمتر حذس شده

با توجه به عوامل اصلی حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر بررسی عوامیل میؤثر بیر ارزییابی تصیمیم در      

ابی تصیمیم در  چنین عاید گردید که در بین عوامل عمده، عامیل فرآینیدی تصیمیم در ارزیی      C4Iسامانه 

. عامل فرعیی اسیت   4گردد، که این عامل اصلی خود مشتمل بر مهمترین عامل محسوب می  C4Iسامانه 

در صحنه عملیات، بررسی علیل   مسئلهدر صحنه عملیات، شناسایی  مسئلهتشخیص  :این عوامل عبارتند از

در  مسئلهیین راهکارهای حل در صحنه عملیات، تع مسئلهدر صحنه عملیات، پیامدهای عواقب  مسئلهبروز 

در صحنه عملیات، انتخاب راهکار مناسب جهت حیل   مسئلهراهکارهای حل  لیوتحل هیتجزصحنه عملیات، 

در صحنه عملیات و پایش و بررسی دائمی صحنه عملیات؛ بر همین اساس چرخه ارزیابی تصمیم در  مسئله

 :گردد، پیشنهاد می8به صورت شکل شماره   C4Iسامانه 
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 C4Iچرخه ارزیابی تصمیم در سامانه  :4شکل 

را سنجش و ارزیابی کرد؛ این ارزییابی    C4Iهای اخذ شده در سامانه  توان تمام تصمیمبا این چرخه می

 .سنجد باشد، بلکه آمادگی رزمی نیروهای نظامی را نیز میدر تمام سطوح فرماندهی قابل استفاده می تنها نه

 پیشنهادها

هیای؛  هیای فرمانیدهی بیر اسیاس مؤلفیه     در همیه رده ، C4Iهای در سامانهاخذ شده  های تصمیم( 7

در  مسیئله در صحنه عملیات، بررسی علل بیروز   مسئلهدر صحنه عملیات، شناسایی  مسئلهتشخیص 

در صیحنه   مسیئله در صحنه عملیات، تعیین راهکارهای حل  مسئلهصحنه عملیات، پیامدهای عواقب 

در صحنه عملیات، انتخاب راهکار مناسب جهیت حیل    مسئلهراهکارهای حل  لیوتحل هیتجزعملیات، 

 .سنجش و ارزیابی شوند، در صحنه عملیات و پایش و بررسی دائمی صحنه عملیات مسئله

 .، انجام شودC4Iتصمیمات اخذ شده در سامانه  ارزیابی و سنجشای پژوهشی برای تدوین الگوی رایانه( 5

 .برداری، در اختیار کارگروه تخصصی تدوین نقشه جامع علمی آجا قرار گیردنظور بهرهمهای تحقی  بهیافته( 5

 ارزیابی 

 مسأله تشخیص

 ارزیابی 

 مسأله شناسایی

 ارزیابی 

 بررسی علل مسأله

 ارزیابی 

پی آمدها و عواقب 
 مسأله

 ارزیابی 

راهکارهای حل 
 مسأله

 ارزیابی

تجزیه و تحلیل 
 راهکارها

 ارزیابی

انتخاب راهکار 
 مناسب

 ارزیابی 

 محیط بررسی
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 فهرست منابع

 51-57نامه شماره ، عملیات پدافند هوایی، آیین(7512ماه  دی)نام،  بی

انتشیارات  تهیران،  هیای راهبیردی،   ، نظریه(7544) حسین ،زمانی وندولی ، احمد؛مهرنیا ناصر؛ شهالیی،

 آجافرماندهی و ستاد  دانشگاه

 نامه دانشجویی، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، دوره هفدهم، پایان(7541)شیدایی، محمدرضا 

 های نظامی، انتشارات آجا، فرهنگ واژه(7545)رستمی، محمود 

نشیر  ت از تجددگرایی تیا پسیاتجددگرایی،   های سازمان و مدیری، تئوری(7505)سرشت، حسین رحمان

 دوران

نامیه کارشناسیی ارشید،    تصادفی، پایان، رمزنگاری با استفاده از اعداد شبه(7549)زاده، مجتبی مضانر  

 صنعت ایران دانشگاه علم و

 ، فناوری و قدرت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی(7542)

، گیروه مطالعیات و تحقیقیات راهبیردی     (هیا و راهبردهیا  چیالش )، فناوری و قدرت ملی (7542)نام،  بی

 شگاه عالی دفاع ملیدان

ارشید، دانشیگاه فرمانیدهی و     نامه کارشناسی، دکترین فرماندهی و کنترل، پایان(7540)پور، عباس فرج

 ستاد آجا

 ، نشر سرایش، چاپ دهم(جلدی یک)، فرهنگ فارسی (7545)معین، محمد 

انتشیارات دانشیگاه   ، معرفی سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، شیماره دوازدهیم،   (7541)نام،  بی

 فنون نظامی آجا، فصلنامه علوم وفرماندهی و ستاد 

هیای رزمیی   نامیه ، دستورالعمل مدیریت دانش، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آئیین (7540)نام،  بی

 آجا( ص)االنبیاء قرارگاه پدافند هوایی خاتم

واژگیان معمیاری فنیاوری     ، مؤسسیه آموزشیی و تحقیقیاتی دفیاعی، فرهنیگ تشیریحی      (7545)نام،  بی

 گران اندیشهاطالعات، مؤسسه روشن

، فرهنگ تشریحی واژگان مدیریت فناوری اطالعات، مؤسسه آموزشی و تحقیقیاتی  (7545 پاییز)نام،  بی

 دفاعی

 سازمانی فرماندهی و کنترل، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی ، طرح فرا(7545)نام،  بی

، مؤسسیه آموزشیی و تحقیقیاتی     C4Iهیای مهیم   بر ادبیات و معرفی طرح، مروری (7548 بهار)نام،  بی
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 صنایع دفاعی

 ، طراحی مفهومی آرایه دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی(7540 بهار)نام،  بی

 ، نیروهای مشترک و مرکب، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا(7541)زمانی، حسین وندولی

 گییری در  سیازی و تصیمیم   تصیمیم ، (7502)مدرضا؛ ملکیی، غالمرضیا   وند زمانی، حسین؛ لونی، محولی

 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا محیط نظامی،
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