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  کلیات .1
 مقدمه:

 يکیمنبع مهم تاکت کيعنوان  اطالعات هم به تیامروزه اهم

 کيعنوان  و هم به باشد يدر سازمان مطرح م يکيو استراتژ

 افزوده شناخته شده است. ارزش یمنبع عمده برا

 تيمز کيعنوان  وکار به کسب طیدر مح شهیاطالعات هم 

 راتییاست که تغ نيه است؛ اما نکته مهم امطرح بود يرقابت

دهد  شيارزش بالقوه اطالعات را افزا تواند يکه م يواقع

کاربرد  قيمنبع مهم از طر نيسازمان در استفاده از ا ييتوانا

 است. ديجد یفناور

پردازش،  ،یساز رهیذخ يژگياطالعات با و یفناور 

را در بهبود  رانيمد تواند يو انتقال اطالعات م يابيبازار

 [1. ]دينما یاريعملکرد سازمانشان 

و  تطالعاا جديد وریفنا يشاپیداز  اتتغییر نبنیا

 هـک ينترنتا ،یفناور ينا صليا اربز. اشود يم ناشي تاـتباطار

 بین یا و شبکه نيآ تتباطاار اریرـبرق ایرـب ریوـمح یاـمبن

 وریاــفن. رود يم رشما به يکديگر با مختلف یها سازمان

 ان،ديرــم کترشاــم مــمه یاــهاربزاز ا تاــطالعا

 [2. ]ستا گذاریيمش در خط دمرــمو  ناــکنرکا

ها  سازمان ایبررا  یجديد یها فرصت تطالعاا وریفنا

را  تر کينزد تباطيار يکديگر با نندابتو تا ستآورده ا پديد

 یاهلمدو  نديجو رههب كرتمش تمکاناو ا منابعاز  يندنما اربرقر

 .کنند ربهجتوکار را  کسب جديد

 

 مسئله: انیب

و روزافزون  ريعـس دـشازجمله ر فـمختل اليلد به

 یها يژگيو با تبيامر سلسله یهارساختا ت،طالعاا وریاـفن

 تحقق ایبر مناسبي یهارهکارا توانند ينم يگرد د،وـخ صاـخ

 کترمشاو  نفعان یذ هـب توجه الذ ،هندد ئهارا نمازسا افهدا

 جايگزينو  مناسب شيرو ،یا شبکه حاکمیت طريقها از  آن

را  مطلب ينا ستي( در2005) چويي[. 7شده است ] معرفي

در  مهمي نقش ،شبکه رساختا که ستا معتقدو  دهرـک تأيید

 جمله. ازکند يم يفاا جتماعيا یها تيمحدود فعو ر دبهبو

 بـمناس تواند يم یا شبکه یها مدل که ستا ينا مرا ينا اليلد

 ایبررا  بمطلو نتايج رتصو ينباشد؛ در ا پويا یها طیمح

 [.8. ]شتدا هداخو اههمر هـب ييها سازمان چنین

 يا هرمي رساختا که معنا بدين مانيزسا رساختادر  رییتغ

و  ييراکا ،یريپذ انعطاف با اهرمه که نمازسا يمراتب سلسله

و  کمارتفاع  با هرمي دهرتگس رساختا به ستا کم یريپذ رقابت

و  یا شبکه یها سازمان یسو و به شده ليتبد تر عیوس هقاعد

 رتبیش ييراکاو  یريپذ از انعطاف که رود يم پیش زیاجم

مختلف، ساختار سازمان را از ابعاد  شمنداني. اندستا رداربرخو

آن، ارائه  یبرا یمتعدد فيگوناگون موردتوجه قرار داده و تعار

ساختار سازماني را چارچوب روابط  يو بارن نیفياند. گر نموده

و افراد و  اتيیعمل ندهایيو فرا ها ستمیس ف،يحاکم بر وظا

 کنند، يبه اهــداف سازمان تـالش م لیکــه بــرای ن ييها گروه

معتقد است که ساختار سازماني  کسوني[. فردر6] دانند يم

است، بر الگوهای  يسازوکار هماهنگ کي که نيعالوه بر ا

[. 9و ارتباطات داللت دارد ] ــاریوني سازمان، اختروابط در

و  فيال. دفت ساختار سازمان را چارچوب وظا چاردير

 ستمیس ،ي. از نظر او ساختار سازمانداند يم ازمانس یها تیفعال

و ارتباطات سازمان است که منجر به کنترل،  فيوظا يرسم

به  دنیو رس شود يافراد در سازمان م زشیو انگ يهماهنگ

اعتقاد دارد که  نیهمچن ی. وسازد ياهداف سازمان را ممکن م

 لیو تسهــ ـعيتــوان تسر ديساخـتار ســازماني بــا

و حل تعارضات  طیواکنش مناسب نسبت به مح ،یریگ میتصم

 [.4واحدها را داشته باشد ] نیب

 

 موضوع: تیاهم

 یکه در سازگار يعنوان سازمان معموالً به یا شبکه سازمان

. در شود يو منعطف است، شناخته م عيسر يطیمح راتییبا تغ

ارتباطات دروني و  جاديا قياز طر یا سازمان شبکه قتیحق

 یريپذ و متخصص، انعطاف ستهيکاری شا یها گروه روني،یب

کار در  انجامشکل مناسبي برای  نفعان،يباال، محور قرار دادن ذ

 ني[. در ا5. ]آورد يو متحول امروز به وجود م ریمتغ یها طیمح

 یا ساختار شبکه یدارا یها جهت سنجش مؤلفه سازمان قیتحق

انجام  2007وانتر و همکارانش که در سال  قیتحق یها از مؤلفه

در  تمرکز معدکه شامل:  ديگرفته است استفاده گرد
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 مدـع اهشـک ،االـبف نعطاا رت،قد تقسیم ،یریگ میتصم

 ری. درواقع تأثکنترليدخو به يشاگرو  محیطي ناـطمینا

. ميینما يم يبررس رهایمتغ نياطالعات را بر ا یفناور شرفتیپ

 ینقش فناور تیو اهم يدر عصر کنون عيبا توجه به تحول سر

متعدد به آن  قاتیها که در تحق آن بر سازمان ریاطالعات و تأث

 ریتأث يتا به بررس ميبر آن شد قیتحق نياشاره شده است، در ا

در شبکه  یا شبکه یها اطالعات بر سازمان یفناور شرفتیپ

در شبکه  يموضوع نی. درواقع مطالعه چنميبپرداز ييپدافند هوا

 .رسد يبه نظر م یضرور یامر ييپدافند هوا

 

 :قیو پیشینه تحق اتیادب

 سازمان: فيتعر

بوده  نیمع یمرزها یاست که دارا ياجتماع ینهاد سازمان

را در جهت   ييها تیاهانه، فعالآگ یو به سبب داشتن ساختار

  .دهد يهدف مشخص انجام م کيبه  لین

اند  لحاظ شده که عبارت يفوق چهار رکن اساس فيتعر در

  از:

 یها که از مردم و گروه آن يبه معن ،ينهاد اجتماع  - 

  .شود يم لیتشک ياجتماع

 يرونیو ب يعوامل درون کننده نییکه تع نیمع یمرزها  - 

  سازمان است.

 يوجود ارتباط و هماهنگ يآگاهانه، به معن یساختار  - 

  است. سازمان  یها واحدها و بخش نیمشخص ب

و رسالت  تيوجود مأمور يهدف مشخص، به معن  - 

  مشخص است.

 :يسازمان ابعاد

که  شوند يم میتقس يبه دو گروه کل يسازمان ابعاد

  اند از: عبارت

بودن، تمرکز،  يرسم ،يدگیچیکه شامل پ یابعاد ساختار - 

بودن، وجود  یا حرفه  ارات،یمراتب اخت بودن، سلسله يتخصص

  .باشد ياستاندارد و نسبت کارکنان م

 ط،یمح ،يسازمان یکه شامل اندازه، فناور ييابعاد محتوا - 

  .باشد يو اهداف و فرهنگ م یاستراتژ

 

 :يسازمان ساختار

تا بر آن اساس  باشند يم ييساختارها یدارا ها سازمان

 ،يسازمان . ساختار نديکارکنان خود را هماهنگ نما یها تیفعال

 یادار مراتب  سلسله انگريو نما کند يجلوه م يدر نمودار سازمان

کارکنان در  یبند گروه نیبوده، همچن رانيکنترل مد طهیو ح

 نییها را تع آن تعامل و ارتباط و  دهد يواحدها را نشان م

  .کند يم

از دو  يکيدر  توان يرا م يسازمان یساختارها معموالً

 قرارداد. کیارگان و  يکیمکان یالگو

 يمتمرکز و رسم ده،یچیپ يسازمان نیمب يکیمکان یالگو 

حالت  نيبرخوردار است. در ا يکم یريپذ است که از انعطاف

است که معموالً از  يشبکه محدود اطالعات کي یسازمان دارا

 .ابدي يم انيجر نيیسازمان به پا يياالب یها رده

با درجه انعطاف باال،  يسازمان نیمب کیارگان یالگو 

در  یاديحالت افراد ز نياست. در ا رمتمرکزیو غ  يررسمیغ

  مشارکت دارند. يسازمان یها یریگ میتصم

مختلف، ساختار سازمان را از ابعاد  شمندانياند درواقع

آن ارائه  یبرا یمتعدد فيگوناگون موردتوجه قرار داده و تعار

 اند. نموده

ساختار سازماني را چارچوب روابط  ،يو بارن نیفيگر 

و افراد و  اتيیعمل ندهایيو فرا ها ستمیس ف،يحاکم بر وظا

به اهــداف سازمان تـالش  لیکــه بــرای ن ييها گروه

 [6] دانند يم کنند، يم
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سون معتقد است که ساختار سازماني عالوه بر  کيفردر

است، بر الگوهای روابط دروني  يسازوکار هماهنگ کي که نيا

 [9] .و ارتباطات داللت دارد ــاریسازمان، اخت

 دایپ انيجر تيريسطوح مختلف مد نیاطالعات چگونه ب 

سطوح مختلف سازمان چگونه است.  نیو روابط ب کند يم

است.  یها و افراد در سازمان به عهده چه بخش یریگ میتصم

مختلف سازمان چگونه است و  یها افراد و بخش نیارتباطات ب

 مانو ساز کند يچگونه تعامل برقرار م يرونیب طیسازمان با مح

 [8. ]دهد يالعمل نشان م چگونه عکس يطیمح راتییدر برابر تغ

سؤاالت و سؤاالت مشابه،  نيبه ا ييگو پاسخ یرالذا ب 

را  يمتفاوت یساختار یو سازمان، الگوها تيريدانشمندان مد

 ييها تيو محدود ايمزا یاند که هرکدام دارا کرده شنهادیپ

 هستند.

 :عملکرد و یا شبکه ساختار

 که است تمهیداتى و تشکیالت ،یا شبکه ساختار از منظور 

 بحث در تمرکزگرايى میزان و تارىـساخخأل  موضوع دو به

 [.9] پردازد يم سازمانى بین و سازمانى ارتباطات

 ارتباطات چگونگى و میزان ،نوع بهاوالً  ،شبکه ساختار در

 در درگیر مختلف یها سازمان بین و کارکنان فردى بین

 شکاف يا و ساختارى یخألها عناوين تحت خطمشىگذارى

 میان ارتباط عدم معناى به که شود يم پرداخته ساختارى

 مشترك کانون يا رئیس يک که واحدهايى يا کارکنان

 .دينما يم اشاره ،دارند یریگ میتصم

 براى که دارد وجود زمانى ساختارىخأل  گر،يد عبارت به

 است بهتراجرا  قابل و صحیح گذارىيمش خط و یریگ میتصم

 يک در مرتبط یها سازمان يا سازمان درون در افراد بین که

 باالتر سازمان عملکرد تا باشد داشته وجود ارتباط يمش خط

 ايجادها  سازمان بین ارتباط اين داليلى به بنا ولى ،رود

 [.10. ]شود ينم

 

 

 :شبکه مديريت

 قـوفـم و اسبـمن شـنق و طـرواب به بیشتر شبکه مديريت

 شبکه مديريت سنجش در. دارد ارهـاش انـازمـس در رانـمدي

(، مشارکتى و آمرانه) مديريتى مناسب یها سبک ،مباحث

 ايجاد ،احتمالى تعارضات رفع و مشترك اهداف ايجاد توانايى

 توجه ،بیشتر همکارى و تعامل به ترغیب ،چندچند به  روابط

اند  گرفته قرار... موردتوجه و سازمان عملکرد نتايج به مديران

[11.] 

 شرايط به بستگى هماهنگ و صحیح یها یریگ میتصم

 توانند يم شبکه افراد ،طريق اين به. دارد... و عملکردى محیط

 شیوه در تغییر با بلندمدت در را خود موفقیت شانس

 تصمیمات اخذ و( یا شبکه به مراتبى سلسله از) یریگ میتصم

 توقعات و انتظارات با برابر و صحیح پاسخگويى براى مناسب

 [.9] دهند افزايش هدف جامعه به

 اطالعات: یفناور مفهوم

 Information: يسیاطالعات )فا( )به انگل یفناور

Technology اي IT یانجمن فناور لهیوس طور که به (، همان 

به مطالعه، »شده است،  في( تعر   ITAA)  کاياطالعات آمر

 یها ستمیس تيريمد اي يبانیپشت ،یساز ادهیتوسعه، پ ،يطراح

و  یافزار نرم یها خصوصاً برنامه انه،يبر را يمبتن ياطالعات

اطالعات با  یطور کوتاه، فناور . به«پردازد يم انهيافزار را سخت

افزار  و نرم يکیالکترون یها انهيمانند استفاده از را يمسائل

، حفاظت ، پردازش ، انتقال  رهی، ذخ ليسروکار دارد تا تبد

 .رديمطمئن و امن انجام پذ ياطالعات به شکل يابيوباز

 نيتا ا شود يعبارت داده م نيدر ا ياندک رییتغ راًیاخ

شامل  زیرا ن يارتباطات مخابرات رهيطور روشن دا اصطالح به

 یفناور»تا عبارت  اند ليما شتریب یا عده نيگردد؛ بنابرا

 Information and)فاوا( ) « اطالعات و ارتباطات 
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Communications Technology  )اختصار  به ايICT  را به

 کار برند.

 شود ياطالعات به اشکال مختلف فناوری اطالق م فناوری

که به پردازش، نگهداری و ارسال اطالعات بـه شـکل 

امر شامل  نيبرای ا يکيزیف زاتی. تجهپردازد يم يکيالکتر

انتقال داده مثل  زاتیها، تجه شبکه ،يارتباط زاتیتجه انه،يرا

 [2است. ] ليموبا يحتـ ـايفکـس و 

 کرد که: فيتعر طور نيا توان ياطالعات را م فناوری

برای  تواند ياطالعات مجموعه ابزاری است که م یآور فن

متعـدد بـا  یجاها ها به اطالعات و انتقال آن به داده ليتبد

 یها و شبکه انهي. راردیمختلف مورداستفاده قرار گ یها مسافت

هسـتند کـه تحـت عنـوان  یا يکيزیراه دور، ابزار ف يارتباط

 اند . شده فنـاوری اطالعات شناخته

انسان،  ياطالعات متشکل از چهارعنصر اساس یفناور

 ،یفناور نيدر ا که یطور سازوکار، ابزار، ساختار است، به

 نيا وستنیکه از به هم پ يارزش رهیزنج قياطالعات از طر

تکامل  و يتعال وستهیو پ افتهي انيجر شود يم جاديعناصر ا

 .دهد يسازمان را فرا راه خود قرار م

 .ینوآور شه،يو اند میمفاه ،ي: منابع انسانانسان

بهبود و  یها، سازوکارها مقررات و روش ن،ی: قوانسازوکار

 .يو مال یگذار ارزش یرشد، سازوکارها

 افزار، شبکه و ارتباطات. افزار، سخت : نرمابزار

 .يمرتبط، جهان يفرا سازمان ،ي: سازمانساختار

 

 :قیتحق نهیشیپ  

 شده در داخل کشور: انجام قاتیتحق

در  يبا عنوان کنکاش قیراد تحق یو فرهاد يکمال ریم -

 يقیمدل تلف کيمنظور ارائه  دانشگاه به يسازمان یساختارها

 است: ليآن به شرح ذ جيانجام دادند که نتا

 يطراح یبرا ،يقیتلف يمقاله، ارائه مدل نياز نگارش ا هدف

 جهیکه نت قیتحق ني. مدل اباشد يدانشگاه، م يساختار سازمان

( يفیک-ي)کم ختهیآم یکردياست و با رو يدانیپژوهش م کي

ارتباطات  ،یساز میکه ت دهد يانجام شده است، نشان م

 يتيريمد یها و هسته هيچندال يساختار سازمان ،یا شبکه

بر  یاديز اریسب ریتأث ،يده و خودسازمان یچندگانه و هوشمند

 يرونیب طیدانشگاه با مح یسازگار تيو درنها یريپذ انعطاف

 لیرا تشک يقیتلف يمدل ساختار سازمان يداشته و ابعاد اصل

 [8] دهند يم

 وریفنا نقشبا عنوان  قیزاده تحق بیو حب يکامل -

 ديکررو تغییردر  جتماعيا سرمايهو  تتباطاو ار تطالعاا

 به سنتي یها وهیها از ش سازمان یریگ میو تصم یگذار استیس

آن  جي( انجام دادند که نتاناجا نمازسا ردیمو مطالعه) یا شبکه

 است: ليبه شرح ذ

 يـفعل دـينافر که دهد يم ننشا تحقیق ينا یها افتهي

 متـس هـب انیکيـمک تـحالاز  یسـپل اریذـگ يمش خط

 مبینآمده  دست به نتايج. ستا خیرا یها در سال گانیکيار

و  تاـتباطو ار تاـطالعا یفناور بین مستقیم طتباار دجوو

از  نمازسا یگذار استیعملکرد س تغییرو  جتماعيا سرمايه

 [3] ستا یا شبکه به تبيامر سلسله نهما يا سنتي یهاهشیو

 شده در خارج از کشور: انجام قاتیتحق

دست  جهینت نيخود به ا قیو همکاران در تحق همیم -

 نظیر ييها يژگيو لهیوس به نمازسا ،مکانیکي رساختاکه  افتندي

 یهارفتار ،يـياتمرکزگر د،اـيز میتـسو ر دگيـپیچی

 ين. در اشوند يم شناخته راتمقر قالبو در  شده یزير برنامه

و در  دهوــب نمازاــس اــيهــمش-خط به متکي مدير رساختا

 لــعم دــکن نشده ينیب شیپ یهااددــيرو هــب نشــکوا

 [13] کند يم
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 افتنديدست  جهینت نيخود به ا قیدر تحق مونیمارچ و س -

 بردر آن  ادفرا ذنفو انمیزو  دهبو منعطف گانیکيار رساختاکه 

 رساختا يندر ا ظايف. وستا نشو دا رتمها سساا

دارد.  دجوو تطالعاا هـلدمبا رـب دـتأکیو  دهبو ريپذ انعطاف

 ،کمتر راتمقرو  نیناقو رمتمرکز،یغ راتختیاا یها يژگيو

 يطاشر يخودکنترل به توجهو  يررسمیغ تاـتباطار بکهـش

 سازد يم همارـفرا  یطـمح با گانیکار رساختا یبیشتر تطبیق

[12] 

 تحقیق: متغیرهای

 اطالعات. یفناور شرفتیمستقل: پ ریمتغ

در  تمرکز معد) یا شبکه یها سازمان  وابسته:  یرهایمتغ

 مدـع اهشـک ،االـب فنعطاا رت،قد تقسیم ،یریگ میتصم

 (.کنترليدخو به يشاگر،  محیطي ناـطمینا

 

 :قیتحق یمفهوم مدل

 یدارا یها جهت سنجش مؤلفه سازمان قیتحق نيمدل ا در

وانتر و همکارانش که در  قیتحق یها از مؤلفه یا ساختار شبکه

 معدکه شامل:  ديانجام گرفته است استفاده گرد 2007سال 

 اهشـک ،االـب فنعطاا رت،قد قسیمت ،یریگ میدر تصم تمرکز

 ریتأث قع. درواکنترليدخو به يشاگرو  محیطي ناـطمینا مدـع

 .ميینما يم يبررس رهایمتغ نياطالعات را بر ا یفناور شرفتیپ

 

 قیتحق ي: مدل مفهوم1 شکل

 اهداف پژوهش:

  :یهدف کل

اطالعات بر  یفناور شرفتیپ ریتأث زانیم نییو تع يبررس  

 (يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه یها سازمان

  :یفرع اهداف

اطالعات  یفناور شرفتیپ ریتأث زانیم نییو تع يبررس -1 

)در  یا شبکه یها در سازمان یریگ میدر تصم تمرکز معدبر 

 (.ييشبکه پدافند هوا

اطالعات  یفناور شرفتیپ ریتأث زانیم نییو تع يبررس -2 

)در شبکه پدافند  یا شبکه یها در سازمان رتقد تقسیمبر 

 (.ييهوا

اطالعات  یفناور شرفتیپ ریتأث زانیم نییو تع يبررس -3 

)در شبکه پدافند  یا شبکه یها در سازمان االـب فنعطابر ا

 (.ييهوا

اطالعات  یفناور شرفتیپ ریتأث زانیم نییو تع يبررس -4 

)در  یا شبکه یها در سازمان محیطي ناـطمینا مدـع اهشـکبر 

 (.ييشبکه پدافند هوا

اطالعات  یفناور شرفتیپ ریتأث زانیم نییو تع يبررس -5

)در شبکه  یا شبکه یها در سازمان يخودکنترل به يشاگربر 

 (.ييپدافند هوا

 :قیروش تحق

 قاتیاست. تحق یاز نوع کاربرد قیتحق نيهدف ا ثیح از

اصول و  ها، یقانونمند ها، هيهستند که نظر يقاتیتحق یکاربرد

حل مسائل  یرا برا شوند يم نيتدو هيپا قاتیکه در تحق يفنون

بر  شتریب قاتینوع تحق ني. اردیگ يبه کار م يو واقع يياجرا

ها را کمتر موردتوجه قرار  دارند و علت دیاقدام تأک نيمؤثرتر

 .دهند يم

 :یآمار جامعه

 اي عيعبارت است از کل گروه افراد، وقا یآمار جامعه

ها بپردازد.  درباره آن قیبه تحق خواهد يکه محقق م ييزهایچ

 هیپژوهش حاضر، شامل کل ی( جامعه آمار1380)اسکان، 
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و کنترل  يفرمانده ی کارشناسان و کارمندان فعال در شبکه

 دیآن ق ملکه به لحاظ محرمانه بودن تعداد کا باشند؛ يقرارگاه م

 نشده است.

 :یریگ و روش نمونه نمونه

 :یریگ نمونه حجم

اندازه جامعه نامحدود در  ،یوسعت جامعه آمار لیدل به

اندازه  ی)روش کوکران( برا ريشده و از رابطه ز نظر گرفته

 :شود ينمونه استفاده م

 

  α یریگ نمونه ی= خطا 

e2 برآورد( ی)مقدار خطا یریگ = دقت نمونه 

P  مشخصه کي= احتمال وجود 

و با توجه  95/0دقت  زیو ن 05/0 یدر نظر گرفتن خطا با

در نظر گرفتن  جهی)و درنت یجامعه آمار pبه نامشخص بودن 

5/0  =pمي( دار: 

384 = N 

نمونه در  384حجم نمونه مورداستفاده برابر با  بیترت نيبد

 یها ها و وجود داده باال رفتن اعتبار داده ینظر گرفته شد. برا

 د.خواهد ش عينمونه توز انیدر م شتریب یپرت مقدار

 :یریگ نمونه روش

 ساده است. يتصادف یریگ نمونه روش

پژوهش )چگونگي بررسي روايي و پايايي  ابزارهای

 ابزارها(:

 پرسشنامه. ييايو پا ييروا

پرسشنامه در  ،ييروا نییتع یبرا قیتحق ني: در اييروا

دقت و مرتبط  زانیکارشناسان و متخصصان قرار تا م اریاخت

ها  از پرسشنامه یو سپس تعداد ندينما نییبودن سؤاالت را تع

 یکارکنان قرار گرفت و سپس تعداد نیدر ب يشيصورت آزما به

 .دياز سؤاالت اصالح گرد

آزمون از روش  ييايپا نییمنظور تع به قیتحق ني: در اييايپا

محاسبه  یروش برا نياست. ا دهيکرونباخ استفاده گرد یآلفا

مختلف را  یها صهیه خصک یریگ ابزار اندازه يدرون يهماهنگ

 یآلفا بيمحاسبه ضر ی. برارود يبه کار م کند يم یریگ اندازه

 یها سؤال رمجموعهينمرات هر ز انسيوار ديکرونباخ ابتدا با

کل را محاسبه کرد و از فرمول آن مقدار  انسيپرسشنامه و وار

اعتماد از  تیقابل یریگ منظور اندازه را به دست آورد که به

انجام  SPSS 21افزار  کرونباخ با استفاده نرم یروش آلفا

 نيآمده از ا دست به یها است. با استفاده از داده دهيگرد

 ييايپا زانیم SPSS 21 یافزار آمار نرم کمکها و به  پرسشنامه

محاسبه شد  842/0کرونباخ برابر  یپرسشنامه با روش آلفا نيا

پرسشنامه  يياياست لذا فرض پا شتریب 7/0که چون از مقدار 

 .گردد يم ديیتأ

 ها: داده لیوتحل هیتجز

 قیتحق یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگی: م1 جدول

 

 

 پژوهش: یها شاخص نیروابط ب يبررس

رابطه  يبه بررس رسونیبخش با استفاده از آزمون پ نيا در

 یرهایپرداخته شده است. ازآنجاکه متغ ياصل یرهایمتغ نیب

آزمون استفاده  نياز ا میتوان يهستند م يپژوهش نرمال و کم

.ميینما
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 مدل یرهایمتغ انیم ي: همبستگ2 جدول

ل
عام

 

ی
سان

ل ان
وام

ع
ی 

تار
اخ

 س
ل

وام
ع

 

ی
یط

مح
ل 

وام
ع

شد 
 ار

ت
ری

دی
ش م

نق
 

ت 
رفی

ظ
مه

رنا
ب

زیر 
ی

 

یر
غی

ت ت
رفی

ظ
 

یم
صم

ز ت
رک

تم
 

ت
در

م ق
سی

تق
 

ف
طا

انع
 

ی
یط

مح
ن 

ینا
طم

ا
 

ی
ترل

کن
ود

خ
 

عوامل 

 انسانی
1 .600** .545** .381** .610** .576** .384** .361** .436** .456** .496** 

عوامل 

 ساختاری
.600** 1 .519** .368** .589** .553** .362** .337** .393** .379** .477** 

عوامل 

 محیطی
.545** .519** 1 .421** .495** .464** .286** .305** .345** .382** .408** 

نقش 

مدیریت 

 ارشد

.381** .368** .421** 1 .407** .450** .224** .185** .247** .280** .363** 

ظرفیت 

 یزیر برنامه
.610** .589** .495** .407** 1 .517** .434** .291** .390** .404** .528** 

ظرفیت 

 تغییر
.576** .553** .464** .450** .517** 1 .380** .300** .381** .386** .463** 

تمرکز 

 تصمیم
.384** .362** .286** .224** .434** .380** 1 .217** .278** .256** .340** 

تقسیم 

 قدرت
.361** .337** .305** .185** .291** .300** .217** 1 .163** .177** .229** 

 **288. **224. 1 **163. **278. **381. **390. **247. **345. **393. **436. انعطاف

اطمینان 

 محیطی
.456** .379** .382** .280** .404** .386** .256** .177** .224** 1 .371** 

 1 **371. **288. **229. **340. **463. **528. **363. **408. **477. **496. خودکنترلی
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 ياصل یرهایمتغ نیب رسونیپ يحاصل از همبستگ جينتا

طور که از  پژوهش در جدول فوق آورده شده است. همان

پژوهش  یرهایمتغ هیکل نیجدول مشخص است، ب

 يامکان بررس جهیمعنادار وجود دارد. درنت يهمبستگ

 است. سریم یبا استفاده از روش معادالت ساختار ها هیفرض

 

 پژوهش: یرهاینرمال بودن متغ يبررس

کولموگروف اگر  رنوفیتوجه به جدول آزمون اسم با

مستقل و وابسته  یرهایمتغ هیکل یبرا یسطح معنادار

ها نرمال  داده عي( باشد توز0.05تر از سطح آزمون ) بزرگ

بودن  عيتوز یحد مرکز هیاز قض توان يم نی. همچنباشند يم

تر  هرگاه حجم نمونه بزرگ هیقض ني. در ادیرا سنج رهایمتغ

 ها را نرمال در نظر گرفت. داده عيتوز توان يباشد م 30از 

 يموردبررس یرهای: آزمون نرمال بودن متغ3 جدول

 

 یآزمون برا یتوجه به جدول فوق که مقدار معنادار با

کرد  انیب توانيم باشد، يم 0.05 زانیکمتر از م رهایمتغ يتمام

 یا . نکتهکنند ينم یروینرمال پ عياز توز رهایمتغ يکه همگ

ها عدد  که تعداد داده ياست که زمان نيکه وجود دارد ا

را از  خود تیاهم رهایباشد، نرمال بودن متغ يتوجه قابل

ها  ازآنجاکه تعداد داده زین قیتحق ني. در ادهند يدست م

 .ميشو يرو نم روبه يبا مشکل باشد، يم 384شامل 

 

 

 :قیتحق یها هیفرض جينتا

اطالعات بر  یفناور شرفتی: پياصل هیفرض

 ( مؤثر است.يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه های¬سازمان

 يفرع اتیابتدا فرض قیتحق ياصل هیآزمون فرض یبرا

 .میکن يم یریگ جهیرا آزمون کرده و بر طبق آن نت قیتحق

 معداطالعات بر  یفناور شرفتی: پ1 يفرع هیفرض

)در شبکه  ایشبکه هایدر سازمان یریگ میدر تصم تمرکز

 ( مؤثر است.ييپدافند هوا

مدل  یديیتأ يعامل لیبرازش تحل یها : شاخص4 جدول

 قیاول تحق يفرع هیفرض

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

0.98 0.90< GFI 

0.024 0.08> RMSEA 

0.037 0.05> RMR 

0.98 0.90< NFI 

0.99 0.90< NNFI 

0.98 0.90< CFI 

 

اول  يفرع هیبرازش مدل فرض یها فوق شاخص جدول

 یبرا شده یآور جمع های. دادهدهديرا نشان م قیتحق

و برازش الزم  تيپنهان از کفا یرهایمتغ یریگ اندازه

حاصل از برآورد مدل  جينتا جه،یبرخوردارند و درنت

 .باشد ياتکا و مورد اعتماد م پژوهش، قابل

( 0.024که برابر ) RMSEAمقدار آماره  نیچن هم

 اریکه مع 0.08تر بودن از مقدار  کوچک لیبه دل باشد يم

دو  یآزمون کا یدار ياز مقدار سطح معن یتر مناسب

 توان يم نيبنابرا کند؛ يم دی. مناسب بودن مدل را تائباشد يم

 داد. قیجامعه تطب جيآمده را با نتا دست به جينتا
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 ریکه متغ شود يبا توجه به شکل مشخص م زیآخر ن در

تمرکز در  ریمتغ انسيد از واردرص 70اطالعات  یفناور

 یفناور شرفتیبا پ که یطور . بهکند يم نییرا تب یریگ میتصم

و متقابالً عدم  شيافزا یریگ میاطالعات، تمرکز در تصم

( کاهش يي)در شبکه پدافند هوا یریگ میتمرکز در تصم

 .ابدي يم

 هیفرض دیبر تائ يآمده حاک دست به جينتا يطورکل به

اطالعات  یفناور شرفتیپ يعني باشد؛ يم قیاول تحق يفرع

)در  یا شبکه هایدر سازمان یریگ میدر تصم تمرکز معدبر 

 ( مؤثر است.ييشبکه پدافند هوا

 تقسیماطالعات بر  یفناور شرفتی: پ2 يفرع هیفرض

( يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه یها در سازمان رتقد

 مؤثر است.

مدل  یديیتأ يعامل لیبرازش تحل یها : شاخص5 جدول

 قیدوم تحق يفرع هیفرض

 یجهنت مقدار مطلوب شاخص برازش

GFI 0.90< 0.98 

RMSEA 0.08> 0.005 

RMR 0.05> 0.036 

NFI 0.90< 0.98 

NNFI 0.90< 0.98 

CFI 0.90< 0.99 

 

دوم  يفرع هیبرازش مدل فرض هایفوق شاخص جدول

 یریگ اندازه یبرا شده یآور جمع های. دادهدهديرا نشان م

و برازش الزم برخوردارند و  تيپنهان از کفا یرهایمتغ

اتکا و  حاصل از برآورد مدل پژوهش، قابل جينتا جه،یدرنت

 .باشديمورد اعتماد م

( 0.005که برابر ) RMSEAمقدار آماره  نیچن هم

 اریکه مع 0.08تر بودن از مقدار  کوچک لیبه دل باشد يم

دو  یآزمون کا یدار ياز مقدار سطح معن یتر مناسب

 توان يم نيبنابرا کند؛ يم دی. مناسب بودن مدل را تائباشد يم

 داد. قیجامعه تطب جيآمده را با نتا دست به جينتا

 ریکه متغ شود يبا توجه به شکل مشخص م زیآخر ن در

قدرت  میتصم ریمتغ انسيدرصد از وار 83اطالعات  یفناور

اطالعات،  یفناور شرفتیبا پ که یطور به .کند يم نییرا تب

 .ابدي يم شيقدرت افزا میتصم ریسطح متغ

 هیفرض دیبر تائ يآمده حاک دست به جينتا يطورکل به 

اطالعات  یفناور شرفتیپ يعني باشد؛ يم قیدوم تحق يفرع

)در شبکه پدافند  یا شبکه یها در سازمان رتقد تقسیمبر 

 ( مؤثر است.ييهوا

 فنعطااطالعات بر ا یفناور شرفتی: پ3 يفرع هیفرض

( مؤثر يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه هایدر سازمان االـب

 است.

مدل  یديیتأ يعامل لیبرازش تحل یها : شاخص6 جدول

 قیسوم تحق يفرع هیفرض

 یجهنت مقدار مطلوب شاخص برازش

GFI 0.90< 0.98 

RMSEA 0.08> 0.023 

RMR 0.05> 0.034 

NFI 0.90< 0.98 

NNFI 0.90< 0.99 

CFI 0.90< 0.99 

 

سوم  يفرع هیبرازش مدل فرض هایفوق شاخص جدول

 یبرا شده یآور جمع های. دادهدهديرا نشان م قیتحق

و برازش الزم  تيپنهان از کفا یرهایمتغ یریگ اندازه



ي 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شي

وه
پژ

 
هي

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
م 

سو
، 

رة
ما

ش
  

ز 
ايی

  پ
سه،

13
98

 

 ......موردی شبکه  مطالعه) یا های شبکهپیشرفت فناوری اطالعات بر سازمان یرتأث

102 
 

حاصل از برآورد مدل  جينتا جه،یبرخوردارند و درنت

 .باشدياتکا و مورد اعتماد م پژوهش، قابل

( 0.023که برابر ) RMSEAمقدار آماره  نیچن هم

 اریکه مع 0.08تر بودن از مقدار  کوچک لیبه دل باشد يم

دو  یآزمون کا یدار ياز مقدار سطح معن یتر مناسب

 توان يم نيبنابرا کند؛ يم دی. مناسب بودن مدل را تائباشد يم

 داد. قیجامعه تطب جيآمده را با نتا دست به جينتا

 ریکه متغ شود يبا توجه به شکل مشخص م زیآخر ن در

انعطاف را  ریمتغ انسيدرصد از وار 82اطالعات  یفناور

اطالعات، سطح  یفناور شرفتیبا پ که یطور . بهکند يم نییتب

 .ابدي يم شيانعطاف افزا ریمتغ

 هیفرض دیبر تائ يآمده حاک دست به جينتا يطورکل به

اطالعات  یفناور شرفتیپ يعني باشد؛ يم قیسوم تحق يفرع

)در شبکه پدافند  یا شبکه یها در سازمان االـب فنعطابر ا

 ( مؤثر است.ييهوا

 اهشـکاطالعات بر  یفناور شرفتی: پ4 يفرع هیفرض

)در شبکه  ایشبکه هایدر سازمان محیطي ناـطمینا مدـع

 مؤثر است.( ييپدافند هوا

مدل  یديیتأ يعامل لیبرازش تحل یها : شاخص7 جدول

 قیچهارم تحق يفرع هیفرض

 یجهنت مقدار مطلوب شاخص برازش

GFI 0.90< 0.99 

RMSEA 0.08> 0.000 

RMR 0.05> 0.025 

NFI 0.90< 0.99 

NNFI 0.90< 0.99 

CFI 0.90< 0.99 

 

 يفرع هیبرازش مدل فرض هایفوق شاخص جدول

 یبرا شده یآور جمع های. دادهدهديرا نشان م قیچهارم تحق

و برازش الزم  تيپنهان از کفا یرهایمتغ یریگ اندازه

حاصل از برآورد مدل  جينتا جه،یبرخوردارند و درنت

 .باشدياتکا و مورد اعتماد م پژوهش، قابل

( 0.000که برابر ) RMSEAمقدار آماره  نیچن هم

 اریکه مع 0.08تر بودن از مقدار  کوچک لیبه دل باشد يم

دو  یآزمون کا یدار ياز مقدار سطح معن یتر مناسب

 توان يم نيبنابرا کند؛ يم دی. مناسب بودن مدل را تائباشد يم

 داد. قیجامعه تطب جيآمده را با نتا دست به جينتا

 ریکه متغ شود يبا توجه به شکل مشخص م زیآخر ن در

انعطاف را  ریمتغ انسيدرصد از وار 90اطالعات  یفناور

اطالعات، سطح  یفناور شرفتیبا پ که یطور . بهکند يم نییتب

 شرفتیپ ي. به عبارتابدي يم شيافزا يطیمح نانیاطم ریمتغ

در  يطیمح نانیاطالعات موجب کاهش عدم اطم یفناور

 ( است.يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه یها نسازما

 هیفرض دیبر تائ يآمده حاک دست به جيتان يطورکل به

 یفناور شرفتیپ يعني باشد؛ يم قیچهارم تحق يفرع

 هایدر سازمان محیطي ناـطمینا مدـع اهشـکاطالعات بر 

 ( مؤثر است.يي)در شبکه پدافند هوا ایشبکه

 به يشاگراطالعات بر  یفناور شرفتی: پ5 يفرع هیفرض

( يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه هایدر سازمان کنترليدخو

 مؤثر است.

مدل  یديیتأ يعامل لیبرازش تحل یها : شاخص8 جدول

 قیپنجم تحق يفرع هیفرض

 یجهنت مقدار مطلوب شاخص برازش

GFI 0.90< 0.98 

RMSEA 0.08> 0.014 

RMR 0.05> 0.025 

NFI 0.90< 0.98 
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NNFI 0.90< 0.99 

CFI 0.90< 0.98 

پنجم  يفرع هیبرازش مدل فرض هایفوق شاخص جدول

 یبرا شده یآور جمع های. دادهدهديرا نشان م قیتحق

و برازش الزم  تيپنهان از کفا یرهایمتغ یریگ اندازه

حاصل از برآورد مدل  جينتا جه،یبرخوردارند و درنت

 .باشدياتکا و مورد اعتماد م پژوهش، قابل

( 0.014که برابر ) RMSEAمقدار آماره  نیچن هم

 اریکه مع 0.08تر بودن از مقدار  کوچک لیبه دل باشد يم

دو  یآزمون کا یدار ياز مقدار سطح معن یتر مناسب

 توان يم نيبنابرا کند؛ يم دی. مناسب بودن مدل را تائباشد يم

 داد. قیجامعه تطب جيآمده را با نتا دست به جينتا

 ریکه متغ شود يبا توجه به شکل مشخص م زیآخر ن در

را  يخودکنترل ریمتغ انسيدرصد از وار 97اطالعات  یفناور

اطالعات، سطح  یفناور شرفتیبا پ که یطور . بهکند يم نییتب

 .ابدي يم شيافزا يبه خودکنترل شيگرا ریمتغ

 اتیفرض يبودن تمام دار يآمده و معن دست به جينتا طبق

 شرفتیپ يعني شود؛ يم دیتائ قیتحق ياصل هیفرض ،يفرع

)در شبکه پدافند  یا شبکه های¬اطالعات بر سازمان یفناور

 ( مؤثر است.ييهوا

 

 گیری: و نتیجه بحث

 پژوهش جینتا

 یها هیفرض کیپژوهش به تفک جيقسمت نتا نيا در

 .گردد يم  حيتشر ياصل

اطالعات بر  یفناور شرفتی: پقیتحق ياصل هیفرض

 ( مؤثر است.يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه های¬سازمان

 اتیفرض يبودن تمام دار يآمده و معن دست به جينتا طبق

 شرفتیپ يعني شود؛ يم دیتائ قیتحق ياصل هیفرض ،يفرع

)در شبکه پدافند  یا شبکه هایاطالعات بر سازمان یفناور

 ( مؤثر است.ييهوا

 معداطالعات بر  یفناور شرفتی: پ1 يفرع هیفرض

در شبکه ) ایشبکه هایدر سازمان یریگ میدر تصم تمرکز

 ( مؤثر است.ييپدافند هوا

 یفناور ریمتغ که نياست از ا ياستانداردشده حاک بيضر

 یریگ میدر تصم تمرکز ریدرصد، متغ 70 زانیاطالعات به م

مقدار آماره آزمون  زانیم نکهيو با توجه به ا کند يم نییرا تب

 دیپژوهش مورد تائ هیشده است، فرض 96/1از  شیب يت

از برازش  يشده است که حاک 70/0عدد  R2 اریاست. مع

 دارد. یمدل ساختار یقو

 یو مثبت فناور میمستق ریاز تأث يحاصل حاک جينتا

 یمعکوس فناور ریو تأث یریگ میدر تصم تمرکزاطالعات بر 

 .باشد يم یریگ میدر تصم تمرکز معداطالعات بر 

 تقسیماطالعات بر  یفناور شرفتی: پ2 يفرع هیفرض

( يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه یها در سازمان رتقد

 مؤثر است.

 یفناور ریمتغ که نياست از ا ياستانداردشده حاک بيضر

 کند يم نییرا تب رتقد تقسیمدرصد،  83 زانیاطالعات به م

شده  96/1از  شتریب يآماره آزمون ت زانیم نکهيو با توجه به ا

 0.83عدد  R2 اریاست. مع دیپژوهش مورد تائ هیاست، فرض

 .ددار یمدل ساختار یاز برازش قو يشده است که حاک

 شرفتیو مثبت پ میمستق ریاز تأث يحاصل حاک جينتا

 .باشد يم رتقد تقسیماطالعات بر  یفناور

 فنعطااطالعات بر ا یفناور شرفتی: پ3 يفرع هیفرض

( مؤثر يي)در شبکه پدافند هوا ایشبکه هایدر سازمان االـب

 است.

 یفناور ریمتغ که نياست از ا ياستانداردشده حاک بيضر

 یریگ میدر تصم تمرکز ریدرصد، متغ 70 زانیاطالعات به م
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مقدار آماره آزمون  زانیم نکهيو با توجه به ا کند يم نییرا تب

 دیپژوهش مورد تائ هیشده است، فرض 96/1از  شیب يت

از برازش  يشده است که حاک 70/0عدد  R2 اریاست. مع

 دارد. یمدل ساختار یقو

 یو مثبت فناور میمستق ریاز تأث يحاصل حاک جينتا

 یمعکوس فناور ریو تأث یریگ میدر تصم تمرکزاطالعات بر 

 .باشد يم یریگ میدر تصم تمرکز معداطالعات بر 

 اهشـکاطالعات بر  یفناور شرفتی: پ4 يفرع هیفرض

)در شبکه  ایشبکه هایدر سازمان محیطي ناـطمینا مدـع

 ( مؤثر است.ييپدافند هوا

 ریمتغ که نياست از ا ياستانداردشده حاک بيضر

 ریدرصد، متغ 90 زانیاطالعات به م یفناور شرفتیپ

 زانیم نکهيو با توجه به ا کند يم نییرا تب محیطي ناـطمینا

 هیشده است، فرض 96/1از  شیب يمقدار آماره آزمون ت

شده است که  90/0عدد  R2 اریاست. مع دیپژوهش مورد تائ

 دارد. یمدل ساختار یقو شاز براز يحاک

 شرفتیو مثبت پ میمستق ریاز تأث يحاصل حاک جينتا

معکوس  ریو تأث محیطي ناـطمیناطالعات بر ا یفناور

 .باشد يم محیطي ناـطمینا معداطالعات بر  یفناور

 به يشاگراطالعات بر  یفناور شرفتی: پ5 يفرع هیفرض

( يي)در شبکه پدافند هوا یا شبکه هایدر سازمان کنترليدخو

 مؤثر است.

 ریمتغ که نياست از ا ياستانداردشده حاک بيضر

 يشاگر ریدرصد، متغ 97 زانیاطالعات به م یفناور شرفتیپ

 زانیم نکهيو با توجه به ا کند يم نییرا تب کنترليدخو به

 هیشده است، فرض 96/1از  شیب يمقدار آماره آزمون ت

شده است که  97/0عدد  R2 اریاست. مع دیپژوهش مورد تائ

 دارد. یمدل ساختار یقو برازشاز  يحاک

 شرفتیو مثبت پ میمستق ریاز تأث يحاصل حاک جينتا

 .باشد يم کنترليدخو به يشاگراطالعات بر  یفناور

پژوهش  نيبا موضوع ا ياندک اریبس قاتیتحق يطورکل به

آمده  دست به جيآمده با نتا دست به جيصورت گرفته است. نتا

 .باشديراستا م هم قیتحق نياز ا

 ناـبیخود  قی( در تحق2001) اينـفانتراستا  نيا در

در  باال جتماعيا سرمايه با تطالعاا وریفنا هياهمر ،کندمي

 موجب ها¬شبکهرا در  بااليي ریهمکا نداتوميها،  سازمان

 که کنند ديجارا ا ييافزا و هم نمنداتو یها¬شبکهو  شوند

 تأثیر مانيزسا یهاسیستم وریهبهر بر نداتومي دخونوبه  به

 [.3] باشد شتهدا مضاعف

 نقشزاده با عنوان  بیو حب يکامل قیدر تحق نیچن هم

 تغییردر  جتماعيا سرمايهو  تتباطاو ار تطالعاا وریفنا

 یهافتهاي ،هانمازسا یریگ میو تصم یگذار استیس ديکررو

 اریگذيمش خط فعلي يندافر که هددمي ننشا تحقیق ينا

 یهالسادر  گانیکيار متـس هـب مکانیکي حالتاز  یسـپل

 بین مستقیم طتباار دجوو مبینآمده  دست به نتايج. ستا خیرا

 تغییرو  جتماعيا سرمايهو  تتباطاو ار تطالعاا وریفنا

 نهما يا سنتي یهاهشیواز  نمازسا یگذار استیس دعملکر

 [3. ]ستا یا شبکه به تبيامر سلسله

 

 :قیکنندگان از تحق استفاده یبرا شنهاداتیپ

 یفناور شرفتیپ انیتوجه به رابطه معکوس م با

به کارشناسان و  ،یریگ میاطالعات بر عدم تمرکز در تصم

 شنهادیتهران پ ييپدافند هوا یکارمندان فعال در شبکه

منظور عقب نمـاندن از قـافله تغییرات سريع  که به شود يم

 ييحاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات، شبکه پدافند هوا

 در ارتباطي هایتهران بايد نسبت به تشکیل مديريت شبکه

 به نیـاز که موضوعي هر در تا کنند اقدام خود واحـد

صورت  تر عيباشد، انجام اين فرايند سر گذاریمشي خط

 گیرد.

اطالعات  یفناور شرفتیپ انیم میتوجه به رابطه مستق با

قدرت، به کارشناسان و کارمندان فعال در  میتصم زانیبر م
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که در  شود يم شنهادیتهران پ ييپدافند هوا ی شبکه

 نیموضوع توجه داشته باشند همچن نيخود به ا ماتیتصم

کاراتر شدن هر  یدر راستا شود يم شنهادیبه وزارت دفاع پ

موضوع توجه  نيبه ا ييپدافند هوا ی شبکه تیفیک شتریبچه 

مهم را فراهم  نيا یو بستر الزم برا يداشته و اقدامات عمل

 .ندينما

زمان از انواع ارتباطات سازماني )افقـي،  هم استفاده

 اين...( و مشارکتي و گروهي و ایعمـودی، مـورب، شـبکه

 ،(اجتمـاعي سـرمايه) تمـاداع سـطح افزايش موجب امر

 مسیر و شودمي( سازماني بین) مثبت عواطف و تعامل

 .کندمي ترروشن را نوآوری

اطالعات  یفناور شرفتیپ انیم میتوجه به رابطه مستق با

 ی باال، به کارشناسان و کارمندان فعال در شبکه نانیبر اطم

خود  ماتیکه در تصم شود يم شنهادیتهران پ ييپدافند هوا

به وزارت دفاع  نیموضوع توجه داشته باشند همچن نيبه ا

 تیفیک شتریکاراتر شدن هر چه ب یدر راستا شود يم شنهادیپ

موضوع توجه داشته و اقدامات  نيبه ا ييپدافند هوا ی شبکه

 .نديمهم را فراهم نما نيا یو بستر الزم برا يعمل

 یفناور شرفتیپ انیتوجه به رابطه معکوس م با

به کارشناسان و کارمندان  ،يطیمح نانیاطالعات بر عدم اطم

که در  شود يم شنهادیتهران پ ييپدافند هوا ی فعال در شبکه

 نیموضوع توجه داشته باشند همچن نيخود به ا ماتیتصم

کاراتر شدن هر  یدر راستا شود يم شنهادیبه وزارت دفاع پ

ضوع توجه مو نيبه ا ييپدافند هوا ی شبکه تیفیک شتریبچه 

مهم را فراهم  نيا یو بستر الزم برا يداشته و اقدامات عمل

 .ندينما

اطالعات  یفناور شرفتیپ انیم میتوجه به رابطه مستق با

به کارشناسان و کارمندان فعال در  ،يبه خودکنترل شيبر گرا

که در  شود يم شنهادیتهران پ ييپدافند هوا ی شبکه

 نیموضوع توجه داشته باشند همچن نيخود به ا ماتیتصم

کاراتر شدن هر  یدر راستا شود يم شنهادیبه وزارت دفاع پ

موضوع توجه  نيبه ا ييپدافند هوا یشبکه تیفیک شتریب هچ

مهم را فراهم  نيا یو بستر الزم برا يداشته و اقدامات عمل

 .ندينما

اطالعات  یفناور شرفتیپ که نيبا توجه به ا تيدرنها و

( مؤثر است، يي)در شبکه پدافند هوا ایشبکه هایبر سازمان

 ييپدافند هوا ی به کارشناسان و کارمندان فعال در شبکه

موضوع توجه  نيخود به ا ماتیکه در تصم شود يم شنهادیپ

 در شود يم شنهادیبه وزارت دفاع پ نیداشته باشند همچن

پدافند  یا کهشب تیفیک شتریکاراتر شدن هر چه ب یراستا

و بستر  يموضوع توجه داشته و اقدامات عمل نيبه ا ييهوا

 .نديمهم را فراهم نما نيا یالزم برا
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