فصلنامه علمی  -پژوهشی فرماندهی و کنترل ،سال چهارم ،شماره سه ،پاییز 1399

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل
قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص)
امید جعفری زاده ،1حسن کوشا ،2وحید کریمی*3
تاریخ دریافت1399/ 02/29 :

تاریخ پذیرش1399/08/10 :

چکیده
در دنیای امروزی ،تنها عاملی که میتواند موجب پایایی و رقابتپذیری سازمانها شود ،برخورداری از منابع انسانی توانا و مبتکر است .سامانههای فرماندهی
و کنترل با بهرهگیری از نیروی انسانی ،فناوری و روشهای مناسب میتوانند سرنوشت نبردها را تغییر داده وبرتری ،موفقیت و واکنش مناسب و بهموقع در
مقابل تهاجم دشمن را فراهم نمایند ،لذا نیروی انسانی بهعنوان یکی از مؤلفههای برتر ساز درصحنه نبرد محسوب میگردد .حفظ حیات و افزایش کارآئی و
اثربخشی دو نکته اساسی موردتوجه در تمامی سازمانهاست ،حیات سازمان تا حدودی بستگی به دانشها و مهارتهای مختلف نیروی انسانی دارد ،هرچه
زمینهها بهنگام و بهینه باشد ،قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر میشود .آموزش و توسعه منابع انسانی در نظام مدیریت منابع انسانی نهتنها در
ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد بلکه باعث میشود که افراد در ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با
فشارهای متغیر محیطی وفق دهند .هدف از انجام این تحقیق ،شناخت «مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند
هوایی خاتماالنبیاء (ص)» بوده که سؤال تحقیق متناظر باهدف طراحی گردید .نوع تحقیق ،کاربردی -توسعه ای و روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی با رویکرد
ترکیبی میباشد .برای پاسخ به سؤال تحقیق ،بر مبنای ویژگیهای جامعه آماری ،تعداد  112نفر از صاحبنظران این حوزه بهصورت هدفمند تعیینشده و
پرسشنامه بین آنان توزیع گردید .تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که بعد منابع انسانی با  2مؤلفهی فردی و سازمانی و  11شاخص و با ضریب  0.817یک
رابطه قوی ،مثبت و مستقیمی دارد .قرارگیری اثرگذاری بعد نیروی انسانی متخصص در کنار سایر ابعاد سامانه فرماندهی و کنترل قرارگاه شامل تجهیزات و
حساسهها ،روشها و رویه ها ،ارتباطات و فناوری اطالعات نشان از نوآوری و نو بودن این نگاه در طراحی با عنایت به تجهیزات محور بودن سامانه
فرماندهی و کنترل دارد.
واژگان کلیدی :سامانه فرماندهی و کنترل ،مؤلفههای نیروی انسانی ،قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص).
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مقالـــــه

 .1کلیات

وضعیت موجود سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی فاصرله

در عصررر حاضررر کرره آن را عصررر فرررا صررنعتی یررا اطالعرراتی

زیادی با استانداردها و پیشرفت هرای فناورانره جهرانی داشرته و

نامیده اند ،سرعت تغییر و تحروالت برهگونرهای اسرت کره از آن

جهت هماهنگی با تهدیدات آینده نیاز بره تحرول و برازنگری و

به عنوان شگفتیهای سرعت و تحوالت نیز نام میبرنرد .در ایرن

طراحی الگوی مناسب جهت پاسخگویی به تهدیدات است.

دوره ،از اهمیت کرار یردی کاسرته شرده و برهجرای آن ،نیرروی
انسانی کیفی که توان خالقیت و نوآوری ،با بهکرارگیری فکرر و
اندیشه دارد ،اهمیت پیداکرده است .در چنین فضایی کره تفکرر
و اندیشه عامل تمایز وبرتری است ،جوامعی مریتواننرد توسرعه
یابند که از منبع انسانی که منشأ فکر و ایده است و حیراتیتررین
عامل تولید محسوب می شود ،حداکثر بهررهبررداری را کننرد در
رقابت پذیری سازمان ها شود ،برخورداری از منابع انسرانی توانرا
و مبتکررر اسررت [1].در عصررر حاضررر بررا توسررعه روزافررزون
تجهیزات آفندی تغییرات شرگرف در دقرت ،سررعت و قردرت
تخریب این تجهیزات ،قابلیرت پنهرانکراری و پررواز در ارتفراع
بسیار باال و یا بسیار پایین آنها موجب شده که آسمان کشرورها
بیش ازپیش در برابر تجاوز و حمله دشمنان ناامن شرود .امرروزه
روند تهدیدات به سمت گسترش سامانههرای بردون سرنشرین،
موشک های بالسرتیک ،موشرکهرای کرروز ،هواپیماهرای بردون
سرنشین و راکت ها بوده و پیشرفت دشرمن در حروزه هوافضرا
به ما داشتن یک پدافند قوی و منسجم را دیکته نمروده کره ایرن
پدافند جهت اجرای مأموریت خود نیازمند سرامانه فرمانردهی و

(ص) عهرردهدار پاسررداری و دفرراع از قلمرررو هرروایی کشررور بررا
بهره گیری از کلیه امکانات پدافند هوایی نیروهرای مسرلح بروده
که اجرای کلیه فعالیتها و مأموریت عملیاتی خرود را برر بسرتر
سامانه فرماندهی و کنترل یکرارچه برقرار ساخته است .تجرارب
جنگهای اخیر و جراری ثابرت نمروده اسرت کره سرامانههرای
فرماندهی و کنترل برا بهررهگیرری از نیرروی انسرانی ،فنراوری و
روشهای مناسب مریتواننرد سرنوشرت نبردهرا را تغییرر داده
وبرتری ،موفقیت و با واکنش مناسب و بهموقع در مقابل تهراجم
دشمن را فراهم نمایند.
با توجه به موارد فوق و اینکه ،مسئولیت اصلی دفراع از آسرمان
کشور به عهده قرارگاه پدافند هروایی خراتماالنبیراء (ص) مری-
باشد ،لرذا موفقیرت در ایرن مأموریرت خطیرر در اولویرت اول،
مستلزم داشتن نیروی انسرانی توانمنرد و برادانش خواهرد برود.
حال ،مسئله این است که مؤلفهها و شاخصهرای منرابع انسرانی
مررؤثر بررر سررامانه فرمانرردهی و کنترررل قرارگرراه پدافنررد هرروایی
خاتماالنبیاء(ص)» کدماند؟

کنتررل مناسرب و یکرارچررهای اسرت کرره عناصرر و اجررزای آن

از اهمیت این تحقیق همین بر

بایستی شرناخته شرده و متناسرب برا نیازهرای عملیراتی تعریرف

پیش آمده حاصل از ترور سردار سرهبد شرهید قاسرم سرلیمانی و

گردد.

همچنین ایجاد زمینه الزم بررای تحقرق هرر چره بیشرتر اوامرر و

با توجه به گسترش بیشازحرد میردان نبررد ،دقرت سرال هرا و
هوشمندی آنها ،سرعت تغییرات نرمافزاری و سختافرزاری در
میدان جنگ های حال و آینده ،کاهش شردید زمران در دسرترس
برای برنامهریزی ،آمادهسازی و انتقال فرامین و همچنین مقایسره
وضررعیت فعلرری شرربکه فرمانرردهی و کنترررل بررا ارتررشهررای
توسرعهیافترره ،ایرن واقعیررت انکارناپرذیر را بیرران مرینمایررد کرره

کره توجره بره شررایط خراص

فرررامین مقررام معظررم رهبررری در حرروزه ضرررورت مقابلرره بررا
تهدیدات ،حفظ آمادگی دفاعی در مقابل تهدیدات حوزه پدافنرد
هوایی بیشازپیش احساس میشود تا با گماردن نیرروی انسرانی
با شاخصههای مطر شده در سامانه فرماندهی و کنتررل هروایی
باعث ارتقاء قرارگاه پدافنرد هروایی خراتم االنبیراء (ص) گرردد.
قطعاً در صورت احصاء نشدن مؤلفهها و شراخصهرای نیرروی
انسانی متصور برر سرامانه فرمانردهی و کنتررل قرارگراه پدافنرد
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دنیرای امررروزی ،تنهررا عرراملی کرره مرریتوانررد موجررب پایررایی و

در جمهوری اسالمی ایران ،قرارگاه پدافند هروایی خراتماالنبیراء

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....

هوایی خاتم االنبیاء (ص) ادامه فعالیت های جراری ایرن قرارگراه

 .2-2مفهوم شناسی

پرهزینه ،پراکنده ،ناهماهنرگ و برا اثربخشری محردود در سرطح

پدافند  :پدافند با مفهوم کلی دفع ،خنثی نمودن و یا کاهش

عملیات یگانهای پدافند هوایی خواهد بود.

تأثیر اقدامات آفندی و ممانعت از دستیابی دشمن به اهداف

 .2مبانی نظری
 .1-2پیشینه شناسی
حسن کوشا در رسراله دکترری خرود در سرال  1398برا عنروان
"طراحی سامانه یکرارچره فرمانردهی و کنتررل قرارگراه پدافنرد
هرروایی خرراتماالنبیرراء (ص) متناسررب بررا تهدیرردات هرروایی و
موشکی آینده"بره بررسریهرای مهرمتررین تهدیردات هروایی و
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موشکی آینده و ویژگیهای آنها متناسب برا مأموریرت سرامانه

خود که بر دو نوع عامل و غیرعامل میباشد[2] .

پدافند هوایی :پدافند هوایی عبارت است از اقداماتی که طی
آن با استفاده از کلیه وسایل و امکانات موجود ،از حمالت
هوایی دشمن جلوگیری به عمل آورد و در صورت امکان ،
نیروهای حملهور را منهدم میسازد ،بهطورکلی پدافند هوایی بر
دو نوع است عامل و غیرعامل[2].

فرماندهی و کنتررل :سراما نه فرمانردهی و کنتررل مجموعره
سامانههایی است که از طریرق شناسرایی ،گرردآوری و پرردازش

فرماندهی و کنتررل قرارگراه پدافنرد هروایی خراتماالنبیراء(ص)

اطالعات و برقراری ارتباطات ،فرمانرده را جهرت طرر ریرزی،

پرداخته و مهم ترین عناصر(ابعاد) سامانه یکرارچره فرمانردهی و

هدایت ،هماهنگی و کنترل نیروها در جهرت اجررای مأموریرت

کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) را نیروی انسرانی،

یاری مینماید[3] .

ارتباطرات و فنراوریهرای اطالعررات ،تجهیرزات و حساسرههررا،

سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل :سامانه فرماندهی و

مقررررات و روشهررا ،همرراهنگی و همکرراری میرران سررازمانی را

کنترل مجموعه یکرارچه ای است که در آن بهکارگیری

عنوان نموده است.

قابلیت های بالفعل و بالقوه در راستای تحقق اهداف و بر اساس

علی علوی در سال  1396رسرالهای برا عنروان « ارائره الگروی
راهبردی سامانه فرماندهی و کنترل ،اطالعات و ارتباطات شربکه
محور ارتش ج.ا.ایران با تأکید بر مدیریت دانش » تدوین نمروده

جمعآوری اطالعات ،برآورد وضعیت ،طر و برنامهریزی با
تأکید بر رویکردهای تفکرِ نظام مند ،مدیریت راهبردی و
استفاده از روش های نوین تصمیم گیری ،بهطورجدی موردتوجه
قرارگرفته است .فرماندهی و کنترل مانند راهبرد در سطح

که بعد ساختاری ،بعد رفتاری ،بعد فراینردی و عوامرل محیطری

فردی و جمعی ،در بخش های مختلف اجرایی ،میانی و عالی،

را بهعنوان ابعاد اصلی در این الگو لحاظ کرده است.

در سطو ملی ،منطقهای ،فرا منطقهای و جهانی کاربرد دارد.

سید اسماعیل شهر آئینی در سال  1394در رسراله دکترری خرود
با عنوان الگوی راهبردی چابک سازی یگانهای عمده عملیراتی
قرارگرراه پدافنررد هرروایی خرراتماالنبیرراء (ص) ،مهررمترررین ابعرراد،
مؤلفه ها و شاخصهای چابک سازی یگانهرای عمرده عملیراتی
قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص)را در 6بعرد 23 ،عامرل و
 80شرراخص احصرراء نمرروده کرره برره ترتیررب اولویررت سررامانه
فرماندهی کنترل ،ساختار یکرارچگی و انسجام ،فناوری ،نیرروی
انسانی ،فرهنگ سازمانی ،اطالعرات و حفاظرت اطالعرات ابعراد
این رساله میباشند.

][4

نیروی انسانی :منابع و سرمایه انسانی عنوان یک مؤلفره مهرم
و اثرگذار جهت پیادهسازی و نهادینهسرازی راهبردهرا در ترأمین
اقتدار هوایی پابرجا نهاجا نیازمنرد توسرعه و تحکریم ایمران و
والیت پذیری ،صبر و روحیه انقالبی ،رضرایت شرغلی ،افرزایش
انگیزه و روحیه خدمتی و برروز خالقیرت و نروآوری برهمنظرور
تحقق بهتر وظایف اصلی نهاجا در اجرای عملیاتهرای هروایی
در سطو راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی ،کسب و حفرظ برترری
هروایی بررهمنظرور ایجرراد آزادی عمرل برررای نیروهرای سررطحی
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درصحنه عملیات ،پاسرداری از قلمررو هروایی کشرور و دفراع

امکانات و روش های به کار گرفتهشده توسط فرمانده در

همهجانبهی هوایی مردمی است[5].

برنامه ریزی ،هدایت ،هماهنگی و کنترل نیروها و عملیات در

سرمایه انسانی :سرمایه انسانی از شروط اصلی و اساسی در
بهرهوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد هر سازمان
بهحساب میآید .یک سازمان زمانی موفق می باشد که بتواند از
سرمایه انسانی کیفی و متخصص استفاده نماید .لذا مهمترین
فاکتور این امر ،وجود سرمایه انسانی ،بادانش (متخصص) ،ماه ر
و باتجربه است .از دیگر مؤلفههای بهرهوری در سازمانها در
حوزه منابع انسانی ،بهکارگیری مناسب سرمایه انسانی در
والیت پذیری ،صبر و بردباری ،تقوا ،تعهد ،عزت ،توکل ،انگیزه،
شهادتطلبی ،شجاعت و شهامت ،حمیت ،مشیت ،قانونمندی،
درایت و هدایت ،نوآوری و خالقیت ،بصیرت و آگاهی،
مدیریت ،فرماندهی ،سازماندهی  ،آموزش ،ایجاد انگیزش،
همبستگی و انسجام ،مشارکت و حمایت میباشند[6].

 .3-2ادبیات نظری
برخی از نظریه هرای مررتبط برا فرمانردهی و کنتررل از دیردگاه
صاحبنظران مختلف در ادامه ارائه میگردد:

علوی :ازنظر علوی ابعراد و مؤلفرههرای اصرلی سرامانه فرمانردهی و
کنترل شرامل اجرزاء فرمانردهی ،کنتررل ،رایانرههرا ،ارتباطرات و
هوشررمندی اطالعررات اسرررت .فرمانرردهی و کنترررل بخرررش
تصمیم گیری و مدیریت نظامی و مؤلفره فنراوری اطالعرات یرا
رایانه ها ،ارتباطات و اطالعات ،معرف بخش فناوری این سرامانه
معرفی میکند[9].

هنگام بحث در خصروص سرامانه هرای فرمانردهی و کنتررل دو
موضرروع «فنرراوری» و «تجهیررزات» همررواره موردتوجرره قرررار
می گیرند اما واقعیت این است که نیروی انسانی مهم ترین عامرلِ
توان رزمی می باشد کره معمروالً در کشرورهای درحرالتوسرعه،
کم تر به آن توجه میشود .باوجود کراهش نسربی نقرش نیرروی
انسانی یا نقش های مدیریتی در سامانه هرای نروین فرمانردهی و
کنترل ،نمی توان کلیه امور را توسط رایانه یا شبکه های رایانرهای
به انجام رسانید .در دنیای امروز در پیشررفته تررین سرامانههرای
«فرماندهی و کنترل» کشرورهای توسرعه یافتره ،موضروع نیرروی
انسانی واجد شررایط ،برهعنروان سررمایهی انسرانی ،موردتوجره

نیلسِن :آقای بختیاری به نقل از نیلسن که یکی از صاحبنظران

جدی قرار می گیرد .در هر نیروی مسرلححی فرمانردهان و دیگرر

حوزه فرماندهی و کنترل است ،اجزا و عوامل فرماندهی و

استفاده کنندگان نهرایی اطالعرات ،نخسرتین طراحران و مجریران

کنترل را اینگونه معرفی می کند  :نیروهایی که اطالعات

عملیرات هسررتند .تجهیررزات مکرانیکی ،ارتبرراطی و الکترونیکرری

جمعآوری می کنند ،فناوری ،کامریوترهایی که نیروها را در
راستای تصمیم گیری یکرارچه می کنند و تجهیزاتی که برای
انتقال تصمیمات به کار میروند؛ از اجزای فرماندهی و کنترل
میباشند[3].

جان او کالینز :آقای چمنی به نقل از کالینز ،ابعاد و مؤلفه های
اصلی فرماندهی و کنترل را ترتیب دادن تسهیالت ،وسایل،
نفرات و روشهایی برای دریافت ،پرورش دادن و توزیع

مورداستفاده در انواع سامانه های زمینپایه ،هوا پایه و دریرا پایره
باید با نیازها و توانایی های بشری سازگار باشند .همچنرین بایرد
«برنامرههرای آموزشری» کره افرراد شایسرتهای را بررای راهبررری
سامانه های «فرماندهی و کنتررل» تربیرت مرینماینرد موردتوجره
قرار گیرند.هرچند ابررایانه های امروزی قادرند میلیاردهرا بایرت
اطالعات را محاسبه و ذخیره نماینرد و شربکههرای ارتبراطی راه

اطالعاتی که موردنیاز تصمیم گیرندگان ،برای طر ریزی

دور می توانند آن ها را به سراسر جهان ارسال کننرد .لریکن فاقرد

هدایت و کنترل عملیات است ،میداند[7] .

خصوصیات انسانی از قبیل توانرایی ارزیرابی و قضراوت ،الهرام،

عزتی :عزتی ابعاد و مؤلفه های اصلی فرماندهی و کنترل را

درک ،دقت و یادگیری میباشند .علیرغرم گسرترش "پشرتیبانی

عملیات از طریق چیدمان کارکنان ،تجهیزات ،ارتباطات،

تصمیم گیری" و رشد و توسعهی آنکره از پیشررفت فنراوری در

77

فصلنامة علمی  -پژوهشی فرماندهی و کنترل ،سال چهارم  ،شمارة سه ،پاییز 1399

محلهای

مناسب

می باشد.

ایمان،

روحیه،

رهبری،

راستای اجرای مأموریت معرفی میکند[8].

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....

حوزه های گوناگون سرچشمه می گیرد ،فکر و اندیشرهی انسران



سامانه فرماندهی ،کنترل ،ارتباطات ،رایانه و اطالعرات

و توانررایی برقررراری ارتبرراط و القررای فکررری و برخررورداری از

(که جزء تجهیزات جنگی محسروب نمریشرود ولری

قرردرت ادراک در حررل مسررائل پیچیررده ،در درجررهی نخسررت

موجبِ استفاده بهینه از آنها میگردد).

اهمیت قرار دارد[4] .



از عملکرررد نظامیرران و سررازمانهررای نظررامی برررای

 .4-2سامانه ی فرماندهی و کنترل بهعنوان عامل برتر
ساز صحنه عملیات

مشارکت در پشتیبانی از نیروهای مسلح.


عناصر تشکیل دهنده ی قدرت نظامی شامل عوامل فیزیکی ،غیرر
فیزیکی و برتر ساز میباشد .عوامل فیزیکی (کمّی یا محسروس)
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نیروی انسانی) ،تعداد تجهیزات عمده ،تعداد نیروهای احتیاط و
ذخیره (بسیج نیروی انسرانی) ،تعرداد قرارگراه هرای عملیراتی و
یگان های عمده ی رزمی ،پشرتیبانی رزمری و پشرتیبانی خردمات
رزمی در نیروهای مسلح ،منرابع آمراد و پشرتیبانی ،تروان تولیرد
صنایع نظرامی ،قراردادهرای تسرلیحاتی ،منرابع خریرد نظرامی و
دریافت کمک های نظامی از سوی سایر قدرتها ،میرزان ذخرایر
مهمرات و تجهیررزات نظرامی ،سررهم بودجرهی دفرراعی و تعررداد
پادگانها ،پایگاهها و بنادر نظامی میباشد.
عوامل غیر فیزیکی (کیفی) به جنبههای غیر محسروس ،کیفری و

انجام رزمایش های مشرترک داخلری و رزمرایش هرای
مشترک با ارتشهای سایر کشورها.



به عناصر کمّری ،قابرلانردازهگیرری و محسروس تشرکیلدهنرده
قدرت گفته می شود کره عبرارت انرد از :عرده نیروهرا (اسرتعداد

رهبری ،ارادهی ملحی و شیوهی فکرر و برداشرت مرردم

دکترررین و راهبرررد نظررامی ،تاکتیررکهررای عملیرراتی و
روشهای جاری.



نوع ساختار نظامی و سازماندهی نیروهای مسلح.

سامانه فرماندهی و کنترل خرود یکری از عوامرل برترر سراز بره
شمار می آید ولی میزان تأثیر آن در توان رزمی و قردرت نظرامی
به کارکرد آن در یک سازمان یا در زیرمجموعههای سرازمانی آن
بستگی دارد[10].
با در نظر گرفتن شُمولِ معنرای اصرطال ِ «فرمانردهی و کنتررل»
به هرر میزا نری کره باشرد ،ابعراد آن ،همرة چهرار قلمررو جنرگ
(حوزه های فیزیکی ،اطالعراتی ،شرناختی و اجتمراعی) را دربرر
می گیرند .حسگرها ،سامانه ها ،سکوها یرا سرازههرا و تأسیسرات

غیرقابرلانرردازهگیرری عناصررر و عوامرل تشررکیلدهنرده قرردرت

فرماندهی و کنترل در قلمروی فیزیکی جرای دارنرد .اطالعرات

می گویند که شامل؛ ویژگری هرای مربروط بره نیروهرای رزمنرده

گردآوریشده ،انتقال یافته ،بره دسرت آمرده ،بره نمرایش درآمرده،

(روحیه ،انگیزه ،انضباط ،مهارت ،ایمان و اعتقاد ،اعتمادبرهنفر ،

پردازش شرده و ذخیرره شرده در قلمررو اطالعراتی قررار دارنرد.

تجارب جنگی و آموزش) ،ویژگی های مربوط به جنرگافزارهرا

برداشت ها و درک مفاهیم ازآنچه در این اطالعرات وجرود دارد،

و تجهیزات نظامی (عملکرد ،قدرت آتش ،سرعت ،میزان بررد و

در قلمرو شناختی جای دارند .همچنین مدل هرای ذهنری ،پریش

دقررت ،میررزان دوام و ،)...کیفیررت و کررارایی سررامانهی آمرراد و

پنداری ها ،پیش داوری ها و خدماتِ مؤثر برر «چگرونگی درک و

پشتیبانی میباشد.

تفسیر اطالعات» و همچنین ماهیت واکُنش ها یا پاسخ هرایی کره

عوامل برتر ساز را مری تروان نروعی دانرایی ،دانرش تخصصری،
قابلیت های اکتسرابی و ذاتری فرردی ،جمعری (ملحری) و شررایط
آمادگی و نوع سامان دهری هرر نیرروی مسرلحح ،در برهکرارگیری
امکانات کشور توسرط رهبرران و سلسرلهمراترب فرمانردهی در
نیروهای مسلحح ،بهمنظور افزایش قدرت نظامی در جهرت حفرظ

ممکن است موردبررسی و توجره قررار گیرنرد ،در ایرن قلمررو
قرار دارند .فرایندهای فرماندهی و کنتررل و رابطرههرای متقابرل
میان افراد و موجودیت هرایی کره بره شرکلی اسراس سرازمان و
رهنامه را تعریف میکنند در قلمرو اجتماعی قرار دارند.

و استمرار صلح پایدار دانست که در ادامه به نمونههرایی از ایرن
عوامل اشاره میشود[10]:
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در صورت لرزوم دسرتورات الزم جهرت اقردامات تراکتیکی بره
 .5- 2نقش و اهمیت نیروی انسانی

انواع جنگافزارهای موجود در شبکه صادر میگردد.

در حال حاضر دو شبکه فرماندهی و کنتررل ،دسرتی و خودکرار

آنچه مسلم است لرزوم انجرام واکرنش برهموقرع و متناسرب در

به موازات هم ،در حروزه دفراع هروایی کشرور مشرغول خردمت

مواجه با تهدیدات هوایی و موشکی ،جهت دسرتیابی بره ترأمین

می باشند .ماهیت فرآیند تصرمیم گیرری در شربکه ی یکرارچرهی

پوشرش پدافنرردی آسررمان ج.ا.ایررران طراحرری سررامانه یکرارچرره

پدافند هوایی به نحوی اسرت کره تصرمیمگیرنردگان بایرد ابتردا

فرماندهی و کنترل با ابعاد تجهیزات و حساسهها ،نیروی انسرانی

تهدیدات را دیده بانی و مشاهده نموده ،سر

اطالعرات خرام از

متخصص و مجرب ،ارتباطات و فنراوری اطالعرات ،مقرررات و

منرابع مختلررف (حسرگرها) دریافررت و پر

از جمررعآوری ،از

روشهرا همرراهنگی و همکرراری میران سررازمانی را برابررر مرردل

طریق خطوط و چانل های ارتباطی ،وارد سامانههرای فرمانردهی
و کنترلشده و پ
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از تجزیهوتحلیرل ،تصرمیم مناسرب اتخراذ و

مفهومی زیر تداعی میکند[11].
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شکل  ،1ابعاد سازمانهای شبکه محور نظامی

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....
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شکل:2مدل مفهومی طراحی سامانه یکرارچه فرماندهی و کنترل][11
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برابر مدل نقش نیروی انسانی مجرب و متخصص در کنار سرایر

 ابتکار

ابعاد ،نقشی تأثیرگذار است که نشان میدهد در دنیای امرروزی،

 توان تصمیمگیری

تنها عاملی که می تواند موجب پایایی و رقابتپذیری سازمانهرا
شود ،برخورداری از منابع انسانی توانا و مبتکر است[12].

 مهارتهای فیزیکی
 مهارت در انتقال مفاهیم
 خصوصیات روحی و روانی

بهطورکلی موضوع تناسرب یرا تطابق فررد متخصرص برا شرغلی

 نیاز به استفاده بیشازانردازه یکری از حرواس پرنجگانره ماننرد

که اختیار کرده موضوعی است که ذهن هرر برنامرهریرز نیرروی

چشم[13].

انسانی را در جریان تردوین برنامره دائمراً برره خررود مشررغول
می دارد .این امر که چره تعرداد از نیررروی متخصررص شرراغل
در کشرور در مشاغلی انجاموظیفه مری نماینرد کره برا تخصرص

پیچیدگی های محیطی و تکنولوژی ،قدرت انتقال کارکنان در
بین واحدها را محدود می کند ،چون در اینجا موضوع
جابجایی نیرو در درون سازمان مطر است این جابجایی چه

تجزیهوتحلیل یرک الگروی توزیرع نیررروی انسرانی متخصرص

بهصورت عمودی جهت کسب شغل جدید در شغل باالتر

مطر می گردد .این موضوع هنگررامی بره صرورت جرردی تررر

باشد ،نیاز به برنامه ریزی آموزشی دارد که مهارت های مربوط

آشکار میگردد که برنامهریز بخواهد به نحوی الگروی موجررود

به شغل جدید را در نیروی انسانی جابجا شده ایجاد نماید .

را بره آینرده نیز تعمیم دهد آنوقت داشرتن معیراری کره بتوانرد

اگر فرماندهی را بر چهار رکن اساسی متکی بدانیم ( ،قوانین و

میزان تناسب برین فررد برا شرغل را برهدرسرتی بسرنجد اهمیرت

مقررات صحیح  ،سازماندهی مناسب  ،اتخاذ روش های

فوقالعادهای پیدا می کند .عدهای در کشور ما بر این باورنرد کره

مطلوب و استفاده از نیروی انسانی کارآمد) ،از این چهار رکن

عدم "تناسب فرد با شغل" یکی از عوامررل مهررم عردم کرارایی

میتوان نیروی انسانی کارآمد را مهمتر تلقی کرد زیرا سه رکن

نیرروی انسرانی متخصرص اسرت[13].
موضوع تناسب در انتخراب کارکنران در سرالهرای اخیرر رشرد
قابل توجهی داشته است .تنظریم شرررایط احررراز شررغل ،نقرش

دیگر درنتیجه فعالیت این نیرو تبلور خواهند یافت و این خود
وقتی عملی است که اهتمام کافی در آموزش و تربیت نیروی
انسانی به عمل میآید[14].

 .1- 5-2شاخصههای فردی نیروی انسانی

مهمی در فرایند انتخاب افرراد ایفرا مریکنرد و برا اسرتفاده از آن

 -ایمان :در قرآن کریم بارها به ایمان به خداوند اشارهشده

مرریتوانررد نیرویرری را انتخرراب و اسررتخدام نمررود کرره بیشررترین

است .درواقع اینکه فرد مسلمان ،خود را تسلیم خداوند و

شایسررتگی را برررای تصررردی شررغل مرروردنظر داشرررته باشرررد.

اراده او میکند و اطمینان و ا عتقادی به این پناهگاه دارد آثار

درواقررع ،منظرررور از "انتخررراب صرررحیح" در مرردیریت منررابع

زیادی را در وجود انسان ایجاد میکند؛ نشران از عمق ا یمان او

انسانی ،این است که شاغل (برا توجره بره مشخصرراتی کرره در
شرایط احراز شغل درج گردیده) و شرغل براهم تناسرب داشرته
باشند :
 تحصیالت
 تجربیات
 دورههای تخصصی
 قدرت قضاوت
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میباشد .ایمان به خداوند بهگونهای که متکی به توانمنردی -
هرای خرود ،خودباور و باصالحیت از او فردی مطمئن
میسازد .چنین انسانی که در هیﭻ شرایطی احساس شکسرت
و ضرعف نمیکند ،میتواند نقش اساسی در این دنیا و آخرت
داشته باشر د و انسرا ن مؤمن مریتواند میروه شیرین شجره
طیبه ال اله اال اﷲ را در روز قیامت خواهد چید .زمانی انسان به
مرز ا یمران برسد و خدا را باعظمت و جاللش بشناسد ،هر
چیز و هررکر

کر ه غیرر او باشر د در نظرش خُرد و کوچک
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آنهررا تناسررب دارد ،بررهعنرروان یررک عامررل مررؤثر در بررسرری و

بهصورت افقی برای کسب شغل جدید در سطح شغلی و چه

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....

میآید ،چنانکه حضرت علی(علیهالسالم) در توصریف مؤمنرا ن

است ،ایرن کار بسیار مشکل است ولیکن میوه شیرینی دارد که

واقعری میفرماید :عظم الخالق فی انفسهم فعقرو هرا دونره فری

حالوت آن را تنها مردان ایثارگر و فداکار میچشند و

اعیرنهم (ازآنجاکه خرالق و غیرر او در نظرشران کوچرک

می فهمند .خداوند سبحان در قرآن کریم ،ایثار و

و جانشان بزرگ جلر وه کررده

ازخودگذشتگی مؤمنان را درراه پاسداری از دین خود

میآید ،آفریدگار در رو
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است)[15] .

می ستاید وبرترین توصیفها و پاداشها را برای آنان قرار

-روحیه  :مراد از روحیه ،رفاه روحی و جسمی فرد اسرت

میدهد[18] .

کره وی را قادر میسازد تا بهگونهای مؤثر زنردگی و فعالیرت

 -عزت و کرامت :از ارزش های مهم اخالقی و به تعبیر استاد

کنر د و احسراس کنرد کر ه در هرد ف گروهی که به آن تعلق

شهید مرتضی مطهری ،محور اخالق اسالمی ،عزت و کرامت

دارد سهیم میباشد .به یاری روحیه فرد میتواند وظایف خود

نف

است .عزت به معنای شرافت ،از سرمایههای ارزشمند

را بانظم ،شو ق و انضباط کامل انجا م دهد [16].روحیه نتیجه

انسان مؤمن اسرت؛ چراکه قرآن مجید آن را منحصر در خدا،

ترکیب عرواملی که شامل فرد ،سازمان اجتماعی ،محیط کار،

پیامبر و مؤمنان کرده است[18] .

نوع و نحوه ر هبرری ،طبرع و ماهیرت شغلی ،سیاست و

 -مقاومت و ایستادگی :رزمندگان و پاسداران مسلمان

خطمشی مؤسسه ،برقراری روش تحریک افرراد بره کرار می -

هیﭻ گاه نباید مرعوب قدرت و شوکت ظاهری دشمنان شوند؛

باشد[17].

نربرایرد از عرِدّه و عرُدّه دشرمن بهراسند؛ باید گوش به

 -توکّل :توکل به خداوند متعال از ارزشهایی است که قرآن

وعده های الهی سررده و راه مقاومت و مرجراهردت در پریرش

کریم رزمندگان مسلمان را بارها بدان توصیه میکند .توکل

گریرند .این مهم در منابع دینی بسیار مورد تأکید قرارگرفته

دستاورد و از ارکان و پایههای ایمان و معرفت انسان مؤمن

است[18] .

است و هرر چره ایرمران و مرعررفرت مؤمن بره خرداونرد

 -اطاعتپذیری :اطراعرت و فرمانبرداری از فرماندهی و

بریرشرترر و خالص تر براشرد ،اتصال و درجه اتحکا و توکحلش

دستور مافوق و سرپیچی نکردن از آن ،یکی از امرور حریراتری

نیز قوییتر خواهد شد[18].

و از وظرایرف نریروهای مسلح به شمار میآید .این موضوع

 -شجاعت و دالوری :شرجراعت و دالوری سبب تقویت

در منابع اسالمی مرورد تأکید و اهرترمرام قرارگرفته است.

روحیه مجاهدان و تقویت روحیه سبب شکیبایی آن ها در

][16
 -حفاظت اطالعات

مبارزه برا سختی ها و تحمل دشواری ها میگشت .آنان در
نبردها با عزمی راسخ و شجاعتی بینظیر میجنگیدند؛ چراکه
راه خود را منتهی به یکی از دو هدف پیروزی یا شهادت
می دیدند .ایرن اهرداف کره قررآن از آن برا عنوان (إ حدَی
الحُسْنَیَیْن) یاد میکند هر دو برای آنها نیک و سعادت آفرین
بود [18] .داشتن شجاعت ویژگی ممتازی است که در بیشتر
موارد نداشتن آن باعث ناکامیهای بزرگی میشود[19].
 ایثار و فداکاری :ایثار از ارزشهای متعالی اسالمی و بهمعنای از خود گذشتن و دیگران را بر خود ترجیح دادن
اسرت .مرراد از ایرثرار و فرداکراری ایرن اسرت کره انرسران
ازآنچه خود به آن نیاز دارد ،جروانرمرردانره بگذرد و به
نیازمندان بدهد .ازآنجاکه انسان طبعاً موجودی خودمحور

اطالعات و حفاظت آن در برنامهریزی صحیح و غافلگیری
دشمن بسیار مؤثر بوده و جنگهای صدر اسالم این حقیقت را
روشن ساخته است .مجاهدان صدر اسالم بهصورت نرفوذی،
گشت و دیده بانی اطالعات الزم را از منابع مختلف گرفته و
گزارش می دادند .عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر ،عامل
نفوذی رسول خدا (ع) در قلب حکومت مشرکین (مکه) بود و
او بود که خبر حرکت مشرکان و میزان تجهیزات و توان رزمی
دشمن را پیش از غزوه احد به اطالع رسول اللحه (صلیاﷲ علیه و آله)
رساند و باعث شد لشکر اسالم غافلگیر نشود[14] .

 آمادگی رزمی :قررآن بافرمان جهاد مسئله آمادگی رزمی وفراهم ساختن تجهیزات جنگی را مطر میسازد .رسرول خدا
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آله) به آموزش و تمرینهای رزمیِ موردنیاز

نیروهرای نظرامی میتواند کارآمد و اثرگذار باشد ،انگیزه الهی

رزمندگان اسالم برسیار اهمیت میداد و آنها را به این کار

است .بره عبرارتی ،آنهرا بایرد هردف غرایی خرود را ر ضایت

تشویق می کرد .تیراندازی و اسب سواری و شرنرا و فراگیری

آله)

(

صلی اﷲ علیه و

و خشنودی خداوند قرار دهند .پیامبر اکرم (

صلی اﷲ علیه و

آن مورد تأکید رسولاﷲ بود[15].

فرمود :هرک

 -فداکاری و آمادگی :بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند

برود در میدان جنگ و شرجاعتش را نشران بدهرد و حتری

شوید در علم و عمل و با اتکال به خدای قادر ،مجهز شوید به

خیلی از افراد دشمن را هم از بین ببرد ،کافی نیست ،بلکه باید

سال و صال که خدای بزرگ با شماست که دست قدرتی

تحلیل کرد که ایرن فرد مجاهد برای چه مجاهدت کرده و

که قدرت های شیطانی را درهم شکست پشتیبان جامعه الهی

انگیزه او چه بوده است؟ اگر بررای خر دا و رسرولش

است[16] .

مجاهد ت کرد قبول است .اما اگر انگیزه ،کسب غنائم و یا

 -پارسایی و خویشتنداری :حفظ روحیه انقالبی از مهمترین

چیرز دیگری بود انگیزه مقدسی را دنبال نکرده است[13] .

وظایف شما به عنوان پاسداران انقالب میباشد .پارسایی

 -عوامل انﮕیزشی :موفقیت سازمانی به سه عامل بستگی

انقالبی و صداقت انقالبی چیزهایی است که ما را انقالبی نگه

دارد :توانایی فردی ،محیط سازمانی و انگیزش .انگیزش

میدارد[16] .

نیرویی درونی است که نمیتواند به روش تجربی مشاهده،

 -اطاعات از مافوق :اطاعت از مافوق در جمهوری اسالمی و

اندازه گیری و تحلیل شود و عامل آن نیز در بین افراد متفاوت

در لشکر اسالم حکم اسالم است ،حکم خداست ،اطاعت از

است [21].انگیزش یک فرایند زنجیرهای است که بااحساس

فرماندارها(فرماندهان) که به یک تعبیر اولی االمر هستند این

نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می -شود ،سر

در قرآن واجب شمرده میشود و واجب است این[16].

خواست را به دنبال میآورد و موجب تنش و کنش بهسوی

 -ابتکار و نوآوری :فعالیت و ابتکار و نوآوری و خالقیت،

هدفی میشود که محصول آن ،رفتار نیل به هدف است .توالی

اساس پیشرفت انسان وزندگی انسانی است[20] .

این فرایند ممکن است منجر به ارضای نیاز شود .بنابراین

ما در کسی صدق و اخالص نبینیم ،خیلی احتمال دارد که کار
او هم به درد نخورد و یا در مواقعی مشکل درست کند.
 ...کارایی انسانی به این است که هر فردی ،از روی اخالص و
صدق و نیت صحیح ،کاری را که به عهده اش است ،انجام
دهد تا انسان تلقی شود و ماشین نباشد [18].پیتر دراکر یکی

انگیزهها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا
رفتار میشود درحالیکه انگیزش یک خواست کلی را منعک
مینماید .در تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبیه و
تشویق بهعنوان انگیزه های بسیار قوی مطر میباشد و در این
رابطه پول بهعنوان ابزاری برای اعطای پاداش مطر بوده ،اما
تنها عامل انگیزشی نیست[22].

از اصلیترین ویژگیهای یک رهبر را «صداقت در رهبری»

 -نﻈم و انﻀباط :انضباط به معنای سامان گرفتن ،سامان

میداند و بیان میکند« :رو

صداقت از مدیران ارشد در

پذیری و در اصطال نظامی به مفهوم پیرروی کامرل از همة

سازمان دمیده میشود و رو

هر سازمان را از باال به آن

قوانین و شیوهنامهها میباشد .نظم و انضباط باید در وجود

میدمند[17] ».

انسان و در امور شخصی و اجتماعی انسان همرواره جراری و

 .2-5-2شاخصههای سازمانی نیروی انسانی

ساری باشد تا موفقیتهای او را به ارمغان بیاورد .نیرو های

 انﮕیزه :در روحیه هر انسانی انگیزه های مختلف و متفاوتیوجود دارد .وجود انگیزه انسران را هدفمند میسازد .کسانی
که دارای انگیزههای باال هستند بیشک هد فهرای برترر و
مهمتری را نیز دنبال می کنند .مهمترین انگیزهای کر ه بررای

83

نظامی با برخورداری از نظرم و انضباط ،قدرت ایجا د
هماهنگی ،آراستگی ،دقت ،احترام و ادب خود را افرزایش
میدهند و این به معنا ی قانونمندی و پذیرش امور به شکل
منطقی و عقالنی میباشد .رسرالت مکتبری نیروهرا ی نظامی
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 -صداقت و اخالص :صدق و اخالص ،شرط اول است .اگر

که در جهاد با ما شرکت کند ،صرف اینکه

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....

حفظ حراست از تمامیت ارضی ،منافع و شرافت ملی ،مبرارزه
با

خاتماالنبیاء(صلی اﷲ علیه و آله) مصاحبه شد که پ

از

دشرمنان آشرکار و پنهان و گسترش حاکمیت قانون

پیادهسازی و جمع بندی مطالب مصاحبهها ،پاالیش و

خداوند میباشد که همة موارد اشارهشده از یرک د یردگاه در

دستهبندی نظرات ،وجوه اشتراک آنها احصاء گردید که نتایج

سایة نظم و انضباط امکا نپذیر میباشد[23].

آن به تفکیک در مورد هر سؤال(محور) در زیر آمده است:

 -ارزیابی عملکرد :در فرایند ارزیابی عملکرد مدیران ارشد

یکی از محورهای اصلی مصاحبه با خبرگان ،ابعاد سامانه

سازمان رفتار کارکنا ن زیرمجموعه خود را بررسی می کنند،تا

یکرارچه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی

بتوانند نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان را با توجه به

خاتماالنبیاء(ص) بود که پ

از حذف موارد مشابه موارد زیر

بازخوردها استخراج کنند .بهطور خالصه ارزیابی عملکرد

از مصاحبهها استخراج گردید:

بهصورت دورهای باهدف کشف استعداد و ظرفیت بالقوه فرد
و برنامهریزی در جهت بهبود سازمان انجام میگیرد[14] .
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 -فرهنگسازمانی :فرهنگسازمانی نقش مهمی در ارتقاء و



تجهیزات ،حساسهها و سامانههای جمع آوری اطالعات
از ابعاد موضوع میباشد.



بهرهگیری از فناوریهای اطالعات و ارتباطات متناسب با

یا کاهش بهرهوری سازمان میتواند ایفا نماید .فرهنگ سازمان

بستر سامانه فرماندهی و کنترل از دیگر ابعاد موضوع

میتواند تشویقکننده تنبلی و تنپروری و یا پرکاری و تالش،

میباشد.

کیفیت و دقت در انجام کارها باشد .فرهنگ سازمان میتواند
مانع بهرهوری و یا تسهیلکننده آن در مجموعه سازمان باشد.
][24



وجود نیروی انسانی مجرب و متخصص یکی دیگر از
ابعاد موضوع میباشد.



ایجاد مقررات و روش های مناسب جهت اجرای بهینه

 -منابع انسانی متخصص

مأموریت سامانه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی

اولین عنصر فرماندهی و کنترل  ،نیروی انسانی یا انسانها

خاتماالنبیاء (ص) نیز از ابعاد مهم موضوع میباشد

میباشند .انسانهایی که اطالعات به دست می آورند،



وجود هماهنگی و همکاری مناسب میان سازمانی سایر

تصمیمگیری میکنند و بر اساس تصمیم گرفتهشده و برای

نیروها و سازمانهای لشکری و کشوری با قرارگاه

دستیابی به هدف مشترک ،مبادرت به اقدام مینمایند.

پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) بهمنظور همافزایی و

نکته حائز اهمیت این است که کارشناسان مسلط به فنآوری

تکمیل اطالعات موردنیاز سامانه یکرارچه فرماندهی و

اطالعات ،در مدتزمان کوتاهی  ،متخصصان سامانه فرماندهی

کنترل جهت اجرای تأمین پوشش پدافندی از مهمترین

و کنترل میشوند و به حساسترین اطالعات یک نیرو دست

ابعاد موضوع میباشد.

خواهند یافت .لذا باید ساختار و معماری سازمان بهگونهای

محور دوم :مؤلفه های سامانه یکرارچه فرماندهی و کنترل

از کسب تجارب الزم  ،در موقعیت های

قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) متناسب با ابعاد محور

باشد که این افراد پ

مناسب مدیریتی و تصمیمگیری قرار گیرند[12].

اول چه مواردی میباشد؟

 . 6-2تولید ادبیات از طریق مصاحبه

یکی از محورهای اصلی مصاحبه با خبرگان ،مؤلفههای اصلی

با توجه به اهمیت نظریه های خبرگان در حوزه فرماندهی و

سامانه ی کرارچه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی

کنترل و به منظور کشف بهتر مفاهیم این تحقیق و تولید

خاتماالنبیاء (ص) با توجه به ابعاد آن بود که پ

از حذف

ادبیات ،با تعداد  20نفر از صاحب نظران و مدیران سطو عالی

موارد مشابه موارد زیر از مصاحبه ها استخراج گردید:

سازمان های مختلف لشکری و کشوری که با مبحث فرماندهی



مؤلفه های بعد تجهیزات و حساسه ها را سامانههای دفاع

و کنترل آشنایی دارند ،در خصوص مهمترین ابعاد و مؤلفه -

هوایی  ،سامانههای جمعآوری اطالعاتی و سامانههای

های سامانه یکرارچه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی

کشف مرتبط با این حوزه شکل میدهد.
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مؤلفههای بعد بهره گیری از فناوریهای اطالعات و
ارتباطات متناسب را میتوان در سختافزار ،نرمافزار و

مؤلفههای تصمیم گیری هم کارانه ،رسمیت ،روابط و

شبکه و زیرساخت منظور نمود.

ارتباطات ،یکرارچگی اقدامات ،نظارت و پایش در نظر

مؤلفه های بعد نیروی انسانی را عوامل فردی و عوامل

گرفت.
با عنایت به تأکید این مقاله بر شاخص سازی در حوزه نیروی

سازمانی شکل میدهد.




بعد هماهنگی و همکاری میان سازمانی را میتوان با

از پیادهسازی مصاحبهها با صاحبنظران در این

بعد مقررات و روش ها را میتوان با مؤلفههای اهداف و

انسانی ،پ

سیاست ها ،روش های اجرایی و نظارت و کنترل در نظر

حوزه مؤلفه ها و شاخصهای نیروی انسانی مؤثر در سامانه

گرفت.

فرماندهی و کنترل برابر جدول  1احصاء گردید.
جدول : 1مؤلفه ها و شاخصهای نیروی انسانی مؤثر بر فرماندهی و کنترل
مؤلفهها

مستندات

شاخص

(نجفی)7 :1387 ،

میزان روحیه

نیروی انسانی مؤثر بر فرماندهی و کنترل

عوامل فردی

میزان شجاعت و قاطعیت

(مزرعتی.)134 :1392 ،
(معین)326 :1385،

میزان سرعت در تصمیمگیری
میزان مشروعیت و مقبولیت
میزان نوآوری و ابتکار عمل

(آشتیانی)77 :1390 ،
(مارتین بکین 1986،م)65:
مصاحبه خبرگی

میزان اشرافیت اطالعاتی
کیفیت سازماندهی
کیفیت انضباط سازمانی

(ستاری خواه و همکاران)15 :1391 ،

عوامل سازمانی

میزان تناسب آموزش با مأموریت

( حاتمی)129 :1389 ،

میزان تأثیر فرهنگسازمانی در ارتقای کارکنان

(سید جوادین)456 :1386 ،

میزان ارزیابی عملکرد

(یاوری) 11 :1384 ،

میزان پشتیبانی سازمانی

مصاحبه خبرگی

میزان عوامل انگیزشی

 .3یافتهها
 .1-3روششناسی
این تحقیق به لحاظ ماهیتی تحقیقی کاربردی  -توسعهای ،و

تحقیق آمیخته است .جهت گردآوری دادهها از روش های

ازنظر موضوعیت موردی– زمینهای بوده و ازنظر تحلیلی

کتابخانهای و میدانی بهرهگیری شده که ابزار گردآوری داده

ازآنجاکه از داده های کمی و کیفی استفادهشده لذا رویکرد

درروش کتابخانهای ،فیش برداری و ابزار گردآوری دادهها
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میزان ایمان و بصیرت

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....

درروش میدانی ،مصاحبه و نشستهای خبرگی و توزیع

پایایی:برای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرون باخ

پرسشنامه بین صاحب نظران بوده است .جامعه آماری تحقیق

استفادهشده است .ضریب آلفای کرون باخ یک نوع ضریب

شامل جامعه خبره که از فرماندهان ،مدیران و مسئوالن ارشدی

پایایی است که نشان می دهد چگونه اجزای یک مجموعه به

که صاحب تجربه در مراکز علمی و سازمانهای نیروهای

نحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهاند .هرچه آلفای کرون

مسلح که حداکثر  20نفر و جامعه نمونه انتخابشده ،شامل

باخ به یک نزدیک باشد پایایی بیشتر است.

افراد شاغل در سازمانهای مختلف نیروهای مسلح مرتبط با

در این فرمول

موضوع تحقیق به تعداد  112نفر انتخاب و تعیین

]

گردید .جهت تجزیهوتحلیل داده های جمعآوریشده از
روش های کمی آماری جداول توزیع فراوانی و نمودارهای
استنباطی جهت تشریح و تبیین پاسخ های دادهشده به سؤاالت،
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استفاده گردید .در ادامه با استفاده از نرمافزارهای تخصصی
آماری و نیز نرمافزارهای مربوطه همچون excel ، spss
نسبت به آزمون گیری اقدام گردیده است.

𝑘 ∑ 𝑠2
∑𝑠𝑡2

[1 −

𝑘
𝑘−1

= ra

 =Kتعداد سؤال های پرسشنامه
𝑘  = 𝑠 2واریان
= 𝑠𝑡2واریان

پاسخهای همه آزمودنیها به سؤال  kاُم
جمع نمرههای هر پاسخگو

 = raضریب پایایی کرون باخ که باید بیشتر از  0/75باشد.
با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفا کرون باخ در این تحقیق

با توجه به اینکه تعداد خبرگان 20نفر و نظردهندگان برای

 0.91بهدست آمده و بیشتر از  0/75است لذا گویههای

این ارزیابی  112نفر بودند برای روایی باال ،مقدار قابل قبول

پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اطمینان الزم برای ادامه تحقیق

ضریب باالتر از  0/7مدنظر قرار گرفت بنابراین گویههای که

برخوردار بوده است

دارای ضریب کمتر از مقدار مزبور باشند حذف میشدند
 .2-3تجزیهوتحلیل تحقیق

باشد؛ سرر

در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق ،اسناد و مردارک و مصراحبه-

طیف لیکررت  5گزینرهای ادامره داده شرد کره بره نظرر شرما

ها مؤلفهها و شاخصهای سامانه فرماندهی و کنترل مرؤثر برر

ویژگی احصا شده متناظر مرتبط با تهدیدات به چه میرزان برر

قرارگاه پدافنرد هروایی حضررت خراتماالنبیراء(ص) احصراء

مأموریت مؤثر قرارگاه میباشد.

گردید .سر

در پرسشنامه تنظیمی از خبرگان برای تکترک

سر

در صرورت تابیرد ،در سرتون بعردی ،در قالرب

نتایج حاصل را در قالب جداول زیر تحلیرل نمرود ،در

گویهها این گونه سؤال شد که؛ به نظر جنابعالی ،آیا این عامرل

جدول 2مؤلفه های مؤثر برر فرمانردهی و کنتررل آورده شرده

میتواند به عنوان مؤلفهها و شاخصهای سرامانه فرمانردهی و

است:

کنترل مؤثر بر قرارگاه پدافند هوایی حضررت خراتم اثرگرذار
جدول :2اهم مؤلفههای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل
ابعاد
نیروی انسانی

مؤلفه

فراوانی
موافق

مخالف

بدون پاسخ

درصد موافق

درصد معتبر

عوامل فردی

106

0

6

94.6

100.0

عوامل سازمانی

106

0

6

94.6

100.0

با توجه نتایج حاصله ،چنانچه  86نفر و یرا معرادل آن 76.78

علیه و آله) مؤثر در نظرر گرفتره مریشرود .نترایج حاصرله از

درصد سؤال شوندگان مؤلفه هرای پیشرنهادی را مرورد تائیرد

جدول فوق مؤید این است که جامعه صاحب نظر بارأی براال،

قرار بدهند آن عامل ازنظر آماری برر نیرروی انسرانی سرامانه

با مؤلفههای موردنظر در پژوهش اعالم موافقت نمودهاند.

فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صرلیاﷲ
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در جدول 3میزان امتیاز ایرن عوامرل در نقرش ابعراد و سرر

تی استیودنت و فریردمن موردبررسری قرارگرفتره و گرزارش

مؤلفه های الگو بر اساس آزمون میانگین و توسط آزمون هرای

میگردد.

جدول :3میزان امتیاز بعد نیروی انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل
میانگین

بعد

تعداد

اماره آزمون

112

81.293

4.549

نیروی انسانی

درجه آزادی

رتبه فریدمن

سطح معناداری
0.000

111

9.045

با توجه به این جدول مشاهده میشود که میانگین

آماری این بعد بر سامانه یکرارچه فرماندهی و کنترل قرارگاه

نمونهای امتیاز بعد نیروی انسانی بیشتر از حد متوسط

پدافند هوایی خاتماالنبیاء ( ص)مؤثر است.در جدول  4میزان

(امتیاز ) 3است و نیز آمارهی آزمون بزرگتر از 1.645و

امتیاز مؤلفه های نیروی انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و

سطح معنیداری نیز کمتر از 0.05است و درنتیجه ازنظر

کنترل آورده شده است.

جدول :4میزان امتیاز مؤلفههای نیروی انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص)
ابعاد

آزادی

معناداری

فریدمن

عوامل فردی شامل میزان اعتقاد و پایبنردی بره
ارزشها قاطعیت در تصمیمگیری ،میزان مهارت
نیروی انسانی

4.3571

112

81.293

111

0.000

7.90

شغلی
عوامل سازمانی شامل میرزان عوامرل انگیرزش
سازمانی ،تناسب شغل و شاغل -تناسب شغل و

4.7411

112

114.030

111

0.000

10.19

شاغل و...

با توجه به این جدول مشاهده میشود که میانگین نمونهای

 .1-2-3اولویت شاخصها برای مؤلفههای منابع انسانی

امتیاز مؤلفههای نیروی انسانی بیشتر از حد متوسط

در جدول  5به بررسی وضعیت امتیازدهی و میزان

(امتیاز ) 3است و نیز آمارهی آزمون مؤلفهها بزرگتر از

اثرگذاری شاخصهای ذیل مؤلفههای بعد نیروی انسانی

1.645و سطح معنیداری

مؤلفهها آنها کمتر از

پرداخته میشود:

0.05است و درنتیجه ازنظر آماری همهی آنها بر مورد
تائید جامعه آماری و مؤثر بر نیروی انسانی هستند.
جدول :5میزان امتیاز شاخصهای نیروی انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص)
مؤلفه

عوامل فردی

عوامل سازمانی
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شاخص

درجه

سطح

رتبه

آزادی

معناداری

فریدمن

0.000

6.66
7.34

میانگین

تعداد

آماره آزمون

میزان اعتقاد و پایبندی به ارزشها

4.5000

112

86.049

111

میزان قاطعیت در تصمیمگیری

4.6339

112

83.826

111

0.000

میزان دقت و سرعت در تصمیمگیری

4.3839

112

50.285

111

0.000

6.63

میزان مهارت شغلی

4.1667

108

42.136

107

0.000

5.75

میزان نوآوری و ابتکار عمل

4.4643

112

76.937

111

0.000

6.60

میزان انضباط کاری

4.2589

112

58.679

111

0.000

5.28

میزان عوامل انگیزش سازمانی

4.4259

108

89.267

107

0.000

6.17

میزان تناسب شغل و شاغل

4.4091

110

90.291

109

0.000

5.52
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مؤلفه

میانگین

تعداد

آماره آزمون

درجه

سطح

رتبه

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....

شاخص

مؤلفه

درجه

سطح

رتبه

آزادی

معناداری

فریدمن

0.000

6.27
5.51
4.25

میانگین

تعداد

آماره آزمون

میزان تناسب آموزش با مأموریت

4.5000

108

93.097

107

میزان تأثیر فرهنگسازمانی در ارتقای کارکنان

4.3241

108

82.615

107

0.000

میزان تأثیر ارزیابی سازمانی بر عملکرد افراد

4.0446

112

70.623

111

0.000
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با توجه به نتایج جدول مشاهده میشود که آماره آزمون

دهد که بعد منابع انسانی با سه مؤلفه (ترتیب اهمیت مؤلفه ها

همهی شاخصها بیشتر از 1.645و نیز سطح معنیداری

عبارتاند از؛ آموزش ،کارایی و قابلیت نیروی انسانی) یک

آنها کمتر از 0.05است و درنتیجه همهی شاخصهای بُعد

رابطه قوی ،مثبت و مستقیمی دارد .به این معنا که؛ بهطور

نیروی انسانی بر الگوی سامانه یکرارچه فرماندهی و کنترل

نسبی به هر میزانی که به آموزش ،کارایی و قابلیتهای منابع

قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صلیاﷲ علیه و آله) مؤثر

انسانی توجه شود به همان میزان ،منابع انسانی میتواند در

هستند.

بهکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل ِقرارگاه پدافند هوایی

بر اساس میانگین رتب ه کسبشده ،در آزمون فریدمن

خاتماالنبیاء (ص) موفقتر عمل نمایند .نتیجه این تحقیق

شاخص « میزان انضباط کاری » در مؤلفه عوامل فردی و

نشان می دهد که یکی از الزامات مهم سامانه فرماندهی و

شاخص « میزان تأثیر ارزیابی سازمانی بر عملکرد افراد» در

کنترل در قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) در برابر

مؤلفه عوامل سازمانی ازنظر جامعه صاحبنظر تأثیر کمتری

تهدیدات ،نیرو و سرمایه انسانی آموزشدیده و کارآمد می -

در بعد نیروی انسانی دارند.

باشد و نادیده گرفتن آن ضمن کاهش کارایی سامانه

 .1نتیجهگیری و پیشنهاد

فرماندهی و کنترل میتواند صدمات و خسارات غیرقابل

 .1-4نتیجه پاسخ به سؤال تحقیق:

جبرانی را به کشور وارد نماید.

در پاسخ به سؤال تحقیق مبنی بر مؤلفهها و شاخصهای

بهمنظور شاخص سازی منابع انسانی مؤثر بر سامانه

منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل قرارگاه

فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص)
از طر مسئله در ادبیات پژوهش به تبیین اهداف کالن

پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص)» کدماند ؟

پ

جامعه آماری این اعتقاد را داشتند که « منابع انسانی » با 2

سامانه فرماندهی و کنترل  ،اقدامات اولیه سامانه فرماندهی

مؤلفه عوامل سازمانی و عوامل فردی بر سامانه فرماندهی و

و کنترل پرداخته شد و در ادامه سامانه فرماندهی و کنترل و

کنترل ِقرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) تأثیرگذار می -

منابع انسانی بررسی گردید.بر اساس مصاحبه عمیق صورت

باشد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که منابع انسانی بهشدت

گرفته با خبرگان و با تنظیم پرسشنامه مؤلفه ها و

به سامانه فرماندهی و کنترل وابسته است و وجود یک

شاخص های موضوع معین گردید و در اختیار جامعه نمونه

همبستگی بسیار قویای بین آنها را نشان میدهد و این

قرارگرفته و نظرات آنها اخذ گردید .در ادامه مؤلفه ها و

بدان معنا است که به هر میزانی که به منابع انسانی توجه

شاخص های منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل

شود بهطور نسبی به همان میزان بر کارایی سامانه فرماندهی

برابر نمودار زیر ترسیم گردید.

و کنترل افزوده خواهد شد .تجزیهوتحلیل دادهها نشان می -
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شکل:3نمودار مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص)
میزان قاطعیت در تصمیم گیری

میزان اعتقاد و پایبندی به ارزشها

میزان انضباط کاری

عوامل فردی
میزان نوآوری و ابتکار عمل

موثر بر سامانه
فرماندهی و

میزان دقت و سرعت در تصمیمگیری

کنترل

میزان تناسب آموزش با ماموریت

میزان تناسب شغل وشاغل
عوامل سازمانی

میزان عوامل انگیزش سازمانی
میزان تاثیر فرهنگ سازمانی در ارتقائ
کارکنان
میزان تاثیر ارزیابی سازمانی بر عملکرد
افراد

بنابراین شاخصهای عوامل فردی مؤثر بر نیروی انسانی

-

میزان عوامل انگیزش سازمانی

سامانه فرماندهی و کنترل به ترتیب اولویت عبارتاند از:

-

میزان تناسب شغل و شاغل

-

میزان قاطعیت در تصمیم گیری

-

میزان تأثیر فرهنگسازمانی در ارتقای کارکنان

-

میزان اعتقاد و پایبندی به ارزشها

-

میزان تأثیر ارزیابی سازمانی بر عملکرد افراد

-

میزان دقت و سرعت در تصمیمگیری

آنچه در این پژوهش با نگاه نوآوری قابلعرضه میباشد،

-

میزان نوآوری و ابتکار عمل

نگاه تأثیرگذار حوزه منابع انسانی بر سامانه تجهیزات محور

-

میزان مهارت شغلی

فرماندهی و کنترل قرارگاه میباشد که با توجه به کارایی

-

میزان انضباط کاری

اتوماتیک و خودکار این سامانه در انجام مأموریت محوله،

همچنین شاخصهای عوامل سازمانی مؤثر بر نیروی انسانی

نقش عوامل انسانی را در کنار سایر ابعاد سامانه مهم و

سامانه فرماندهی و کنترل به ترتیب اولویت عبارتاند از:

حیاتی تلقی نموده و به شاخص سازی در این حوزه

-
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میزان مهارت شغلی

نیروی انسانی

مؤلفهها و شاخصهای منابع انسانی مؤثر بر سامانه فرماندهی و....

] [3بختیاری ،ایرج ، 1396 ،طراحی نظام فرماندهی و
کنترل سازمان پدافند غیرعامل کشور و تدوین راهبردهای
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 .2-4پیشنهادها:

آن در شرایط جنگ ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملّی،

 -از آنجائی که کراربر ایرن مقالره مریتوانرد قرارگراه پدافنرد

دانشکده دفاع،صص.25،14

هرروایی خرراتماالنبیرراء (ص) باشررد لررذا بررا توجرره برره نتررایج

] [4ستاریخواه ،علی ( ،)1393ارائه الگوی مطلوب

بهدستآمده پیشنهاد میگردد:

سامانهی فرماندهی و کنترل راهبردی اجا در افق

-افزایش اعتقادات ،پایبندی به ارزشها و مهارتهرای شرغلی

1404،تهران  ،مرکز مطالعات راهبردی اجا،ص.64

از طریق اجرای دورههای آموزشی.

] [5شاه صفی ،حسن )1398( ،رساله دکتری طرح

-ارتقاء مشاغل سازمانی بهمنظرور متناسربسرازی شرغلهرای

راهبردی اقتدار هوایی پابرجا بر اساس سیاستهای دفاعی

واگذاری به کارکنان.

ج.ا.ا ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشکده دفاع

-ترردوین و پیررادهسررازی دسررتورالعملهررای تأثیرگررذاری

ملی،ص.332

فرهنگسازمانی بر ارتقای کارکنان.

] [6حبیبی ،نیک بخش (،)1397آسیبشناسی ارگانیکی

-تدوین و پیادهسازی دستورالعملهرای تأثیرگرذاری ارزیرابی

سازمانی ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی،ص.35

سازمانی بر عملکرد کارکنان.

] [7چمنی ،مسلم ( " ، )1393پایداری شبکه ی فرماندهی

-اجرای آموزشهای راهبردی بهمنظرور براال برردن قاطعیرت،

و کنترل "  ،دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صلیاهلل

دقت و سرعت در تصمیمگیریهای سازمانی.

علیه و آله) ،ص.22

-تحول در متون آموزشی با رویکرد افرزایش مهرارت ،ابتکرار

] [8عزتی ،زهرا( ،)1393مروری بر مدل های فرماندهی و

و خالقیت کارکنان و متناسب با نیازهای روز و تهدید.

کنترل ،دانشکد ه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

افررزایش قابلیررتهررای منررابع انسررانی بررا افررزایش میررزانمسئولیت پذیری افراد در برابرر تعهردات و توجره خراص بره

ایران،ص.34
] [9علوی ،علی( ،)1396ارائه الگوی راهبردی سامانه

منابع انسانی و پدافند کالبدی ،ایجاد بستری پویا بررای نبرو ،

فرماندهی و کنترل ،اطالعات و ارتباطات شبکه محور

ابتکار و خالقیت در خلرق قابلیرت هرایی ویرژه در تجهیرزات

ارتش ج.ا.ایران با تأکید بر مدیریت دانش ،تهران،

پدافند هوایی
 تقویررت اعتمرراد و مشررارکت مررردم ،بررا ارتقرراء ارزشهررا وباورهای مردمی به عبارتی ،در برنامره هرای فرهنگری جامعره،
مرتبط با پدافند هوایی.
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