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 چکیده

بعنوان مخاابرات   ما( ی یااد مای شاود ، اماروزه باا توجاه باه           دولتیآنچه که در گذشته ای نه چندان دور در سازمانهای 

ی نامیده می گردد کاه نشاو و   ICTبعنوان فناوری اطالعات و ارتباطات   دولتیگسترش روزافزون فناوریهای جدید در عرصه های 

لاذا در ساحوب باا ی     نند دستگاه عصبی در بادن انساان بسایار حیااتی و شاایان توجاه اسات .       اهمیت این بخو در صنعت ، هما

زمانی می توان قاطع و قوی عمل کرد که مفیدترین اطالعاات  داده هاای تحلیال شاده در ساازمان توسام سیساتمهای        مدیریتی 

مناابع  ین بخشها جابجا نماییم و بدینگونه تمامی در لوای سرعت ، دقت و امنیت ب ارتباطیرا به بهترین شکل  یاطالعاتی کامپیوتری

در این مشاله تالش شده است تا با توجه به روند کناد توساعۀ    را با انعحاف پذیری با  به کنترل  همه جانبۀ خود درآوریم.در اختیار 

ی ، شارفته ، باه شناساای   باا بررسای قیاسای ایان ساامانه در کشاورهای پی       دولتیدر سازمانهای   یC4Iسامانۀ فرماندهی و کنترل  

عاالوه بار برناماه ریازی اقادامات اجرایای در        بپردازیم تاا  آن توسعه  پیشنهادیو شاخصهای  استخراج و تأیید آماری محور انسانی

   .مورد استفاده قرار گیرند C4Iتوسعه  جهتدر  سند چشم انداز سازماندر طرب ریزی  راهبردی  راستای رفع چالشها ، 

 

   انسانیشاخص های توسعه ، ، استخراج  C4I سامانۀ فرماندهی و کنترل    ی :واژه های کلید
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Abstract 
the industry , such as the nervous system of the human body is very important and noteworthy . 

Thus, high levels of management in the command of forces can be decisive and powerful 

organizations that useful information ( in the data analysis by computer information systems ) as 

the best form of communication in the name of speed, accuracy and security to move between 

sectors and thus all resource with the flexibility to control their comprehensive off 

.administrative measures in order to meet the challenges of planning , strategic planning visions 

for the development of C4I used. 

 

Keywords: Command and Control System C4I, mining development index , human 

 

 

 

 مقدمه 

جنا    از بعاد  کاه  باشاد  مای  نظاامی  بحثهای و مکالمات در جدیدی نسبتاً بیان است معروف C3به  که فرماندهی و کنترل

 فرماناده  شاخص  برعهاد   جنگها در فرماندهی و کنترل نشو گذشته در . ی0234موسسه صنایع دفاع،(است شده مرسوم دوم جهانی

 و ارتباطاات  بحا   فرمانادهی  و کنتارل  بار  عاالوه  کاه  شاد  جایگزین C2Iبنام  دیدیج کلمه با C3، اصحالب  زمان گذشت با . بود

 ی0232 ولوی،.شد آن اضافه به نیز اطالعات

 و مشولاه فرمانادهی   وارد نیز کامپیوتر کلمه و محاسبات بح  که شود می بیان 0C4Iنام  با تعریف ترین تازه در فرماندهی و کنترل

 جهات  ،  شامل مشااهده  است مانده باقی امروز به تا دوم جهانی جن  زمان از که فرماندهی و کنترل کلی اصول . است شده کنترل

 ی0232 عنبران،.باشد می  واکنو یابی و

 کاه  هنگاامی  . کارد  خواهد  عمل قراردادی و متعارف نیروهای از مؤثرتر بسیار ،دولتی کوچک نیروی یک C4Iبکارگیری  با

 نیروهاای  تاا  کناد  مای  کمک و پذیرفته صورت آنها بخوبی بین اطالعات تبادل باشند رخوردارب  زم یکپارچگی از C4Iهای  سیستم

 ی0232 ولوی، .آیند فایق دشمن بر هماهنگی، و وحدت سرعت، انسجام، عوامل در برتری از گیری بهره با دولتی

 

 پژوهشضرورت و اهمیت 

را از حالات ایساتا و    دولتیۀ اطالعاتی می تواند یک واحد اهمیت این مسئله بدان حد است که می توان گفت وجود این سامان

زمانی در بدترین وضاعیت اطالعااتی    مدیررو به افول به واحدی پویا و متعامل با محیم خارجی تبدیل نماید . لذا باید بپذیریم که یک 

ی بایست بالفاصله با تصمیمات اساتراتژیک  بسر می برد که خود را در مجمع الجزایر اطالعاتی غیریکپارچه ، متناقض و کهنه ببیند و م

 ی0234موسسه صنایع دفاع،(سرنوشت جن  بخصوص جان نیروهای خود را رقم بزند. 

باعا  ایجااد کنتارل متمرکاز و یکپارچاه ای را در عملیاتهاا ایجااد         C4I)فرمانادهی    -لذا استفاده از تکنیک سامانۀ کنترل

، در حاوز   3رأس بتوانند از اتاق جن  با انواع مادلهای پیشارفتۀ حساگرهای اطالعااتی     و تصمیم گیرندگان مدیرانمینماید ، طوریکه 

C4I  عملیات ، کنترلی همه جانبه بر عملکرد تمام نیروهاای خاود داشاته باشاند و باا       -درجهت جمع آوری و پردازش بروز اطالعات

 ی0232 ولوی، ن واقعی بصورت دیجیتالی رقم بزند.اتخاذ تصمیمات مبتنی بر پشتیبانی تصمیم سامانه ، سرنوشت جن  را در زما

 .خواهاد شاد   به کشوری جاذاب بارای تماامی ماردم جهاان تبادیل       3132انداز ژاپن، این کشور در افق چشم سند بر اساس

پیشانهاد کارد. در    Action_30 طرحی را برای خلق ژاپن نوین تحت عنوان 0791در سال ،  2ژاپن های اقتصادیفدارسیون فعالیت

های اقتصادی ژاپان اراهاه   توسم فدارسیون فعالیت 3132 اندازو در حال حاضر چشم 3131 اندازو سپس چشم 3101 اندازابتدا، چشم

 ی0232 عنبران،. .است شده

لذا با توجه به تبدیل جنگهای سنتی به جنگهای نوین دیجیتالی ، همچناین کااهو زماان نبردهاا و سارعت شاگرف انجاام        

برناماه   C4Iخاود بخصاوص    دولتیدر میدانهای فرامنحشه ای ، می بایست در بخو تحشیشات و پژوهو سازمانهای  دولتیعملیاتهای 

                                                 
1 C4I ( Command Control Communication Computer  Intelligence ) 
2 Info Sensors 
3 Keidanren 
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کنتارل   -ریزیهای استراتژیک بلندمدتی را طرب ریزی نموده تا با رسیدن به افق آن اهداف از دانو سیساتمهای اطالعااتی فرمانادهی   

 ی0232 مرادی،روز دنیا عشب نماند

 

 اهداف پژوهش

بپردازیم و به شااخص   C4Iا توجه به اینکه دراین تحشیق می خواهیم با رویکردی کیفی به تحلیل معیارهای سنجو توسعۀ ب

 های اصلی توسعه برسیم لذا می توان اهداف کالن و خرد پژوهو را به دسته های ذیل تشسیم نمود.

 

 اهداف اصلی  -

 ذیل اراهه میگردد.لذا اهداف اصلی در این تحشیق کاربردی بشرب             

 در کشورهای صاحب منصب. C4Iتوسعۀ انسانی در شاخص های  و بررسی نشو  استخراج و شناسایی -0

 ما. دولتیفیلتر کردن شاخص ها با رویکرد تحلیل آماری در قیاس با شرایم بومی فرهنگی سازمانهای  -3

 .  C4Iتوسعه  انسانی نگاشت قحعی و مستند شاخص های  -2

 

 رعیاهداف ف -

 بالتبع در راستای اهداف مرجع با  میتوان به اهداف فرعی منتج شده ذیل پوشو منبعی نیز داد .          

 امکان سنجی درصد موفشیت طرب های عملیاتی با توجه به ارزیابی شاخص های مرتبم با طرب.   -0

 ه.طرب ریزی اقدامات اجرایی مرتبم با شاخص ها در راستای رفع چالشهای توسع -3

 در برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت آتی سازمان. مدیرانافزایو سحح آگاهی  -2

 واحدها . دولتی-امکان نظارت ساختاریافته ای بر عملکرد طرحهای عملیاتی -4

 

 سؤاالت پژوهش

 ج شااخص هاای  ما ، بر آن آمدیم تا باا شناساایی چالشاها باه اساتخرا      دولتیدر سازمانهای  C4Iبا توجه به روند کند توسعۀ 

سیساتم ساازمانی ، ساازگاری تعااملی باین       دولتای -توسعۀ دسات یاابیم و در ایان زمیناه در ابعااد فرهنا  اداری       نیروی انسانی در

 به تفحص و کنکاش بپردازیم. 2و امنیت سیستمهای اطالعاتی 4سیستمها

در نیروهاای مسالح    C4I ه رشاد و توساعه ای  روناد رو با  های نیروی انساانی در  شاخصمهمترین د یل بازدارنده و عوامل کندی  -0

 کدامند ؟

چگونه می توان با شاخص های کشف شده به ارزیابی پروژه ها ، طرب ها و سامانه های در حال طراحی در سحح ساازمان پرداخات    -3

 ؟

فشیت راهبردهای خاود  آیا سلسله مراتب فرماندهی سازمان در طراحی نششه های عملیاتی در صحنه های نبرد می توانند درصد مو -2

 را مشخص کرده یا افزایو دهند ، چگونه ؟

 

 ((C4I سامانۀ فرماندهی و کنترل 

ی بوده و اصاحالب ساامانۀ   6DSSدر واقع این سیستم جامع و یکپارچۀ اطالعاتی ، بعنوان پشتیبانی تصمیم فرمانده             

C4I فرمانادهی    کلماات  معرفCommand،کنتارل    یControl،هاا   یاناه را یComputer،ارتباطاات   یCommunication،ی 

 یاا  اطالعاات  فنااوری  و C4Iساامانه   دولتای  مدیریت و گیری تصمیم وکنترل بخو فرماندهی . است(Information)  واطالعات 

 ی0234موسسه صنایع دفاع،(هستند  سامانه این فناوری بخو اطالعات، معرف و ارتباطات ها، رایانه

 اذعاان  بایاد  . خاودی اسات   یاا  دشمن نیروهای وضعیت و مرتبم اطالعات به دستیابی امکان C4Iمهم  های قابلیت از یکی

 باشد گیری تصمیم برتری ضامن تنهایی به تواند ولی نمی است گیری تصمیم در اطالعاتی برتری عامل یک C4Iچند  هر که داشت

 باه  . نمایاد  قضاوت سپس و نموده ادغام C4Iهای  سامانه از آمده بدست های با داده را خود مرتبم وتجارب دانو باید فرماندهی، .

                                                 
4 Interoperability 
5 ISS (Info System Security) 

  DSS : Decision Support System 6   
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تجرباه   ساحح  خساتگی،  مانناد  کارد   مشاداری  هاای  شاخص به تبدیل توان نمی که را پرسنل رفتاری از عوامل برخی : نمونه عنوان

 نیروهاای  بینای  پایو  قابلو غیر خالقانه تحرکات و ها داده برخی بودن محمئن غیر جن   میدان روحی فشارهای سیستم، کاربران

  . ی0232 ولوی،سازند می مشکل را گیری فرماندهی تصمیم و قضاوت امر که هستند عواملی جمله از متخاصم، یا خودی

 داشاته  دولتای  های و عملیات استراتژی در کننده تعیین نشو یک همواره اطالعات، از برداری بهره و تحلیل مخابره، تولید،

،  اسات  داده قارار  توجاه  ماورد  پایو  از بیو را نشو اطالعات ارتباطی، و اطالعاتی های فناوری در جدید های پیشرفت ولی . است

 انساان  زنادگی  ابعااد  همه در اطالعات فناوری که است تحو تی با همسو عمالً است، کرده ایجاد دولتی نیروهای در C4Iکه  تحولی

 ی0232 عنبران،. .است ایجاد کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سامانه تاریخچهC4I در ایران و جهان 

یک فضای مجاازی و ساایبری بعناوان برتاری      یC4Iازآنجا که فضای عملیاتی در سامانه های فرماندهی و کنترل               

اطالعات عملیاتی برای کشورها محسوب می گردد لذا به گزارش منابع غربی ، اولاین جنا  ساایبری  باین ایاا ت متحاد  آمریکاا و        

برمی گردد ولی به نوعی خاص و نیمه سنتی میتوان جن  هاای متعادد دوران جنا  سارد  از      0791ابقی در اواسم دهۀ شوروی  س

 ی0232 مرادی، ی را از این مشوله بحساب آورد.3117تا  0709

  اطالعاتی  سایبریی در جهان باید توجه داشت که ریز مستندات ایان جنا  هاا  نحاو    -در مورد تاریخچۀ جن  های مجازی

 ی0232 ولوی،عمل ، نتایج ، آثار و ...ی بعنوان اسناد با سحح محرمانگی با  تلشی می گردند و هرگز فاش نمی شوند

 : کرداشاره  میتوان به موارد زیر عناوین  معروف در این زمینه از جمله

چاین ماارس و   -، آمریکاا  0777آمریکا ساپتامبر  –، صربستان  0777آمریکا ماه می -، یوگسالوی 0731آمریکا و کره شمالی 

 ی0232 عنبران،. 3112عراق ماه می -و آمریکا3110سپتامبر  00، آمریکا   3110آوریل 

، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به عربستان سعودی نزدیک میشوند تا تولید نفات در خاورمیاناه را    3112تابستان    

ناگهان در می یابد کاه بحاور مجاازی توسام سیساتم       ع ایران جمع می کند ولیکنترل کنند. ایا ت متحده متفشین خود را برای دف

های اطالعاتی مهاجم پنهان و غیر قابل ردیابی فلج شده است ، آنها شبکۀ نیرو را مای خوابانناد ، باعا  تصاادم قحارهاا مای شاوند ،        

اولین جن  اطالعااتی   تباد ت مالی را مختل می کنند و سیستمهای مخابرات را تهدید می نمایند . جن  دوم خلیج فارس تبدیل به

شواهدی از درگیری سایبری میان ایاران و هایک کشاوری در دنیاا در دسات      .  ی3112مجازی ایران شد. فصل اول رمان تام کلنسی –

 ی0234موسسه صنایع دفاع،(نیست ولی با توجه به اصول اولیۀ این جن  ها و سحح محرمانگی آنها شاید ما محلع نباشیم

 

 فرماندهی و کنترل   نمونۀ کاربردی سامانهFBCB2  ایاالت متحدهدر 

           3FBCB7 اسات،  فرمانادهی  هاای  رده تارین  پاایین  بارای  کنتارل  فرمانادهی  و ماوقعیتی  آگاهی کننده اراهه که 

 و کنتارل  ، فرمانادهی  سیساتمهای  با و کرده فراهم نبرد میدان سحح در کنترل و فرماندهی اطالعاتی جریان را برای  زم تسهیالت

 و ساحوب  دیجیتاالی  نبارد  میادان  افشای  و عماودی  یکپاارچگی  حالات،  این در نهایی نتیجه .باشد می تعامل در حساسه ی خارجی

 در(رزمای  فرمانادهی  ماموریت از پشتیبانی جهت FBCB 3سیستم   یک اصو ً .است پایین تر و تیپ سحح در تاکتیکی واحدهای

 گردد: می پیشنهاد زیرنیازمندیهای  رفع منظور به) پایین های رده

                                                 
7 Force XXI Battle Command, Brigade-and-Below 

 

 جمع اوري اطالعات پردازش  اطالعات

 تصميم گيري عمليات

جو ) سرعت و جهت باد ، رطوبت 

 …(ما،فشار ، روشنايي و ،د

، زمين )جنس ، شيب ، مختصات 

 …(عوارض طبيعي و مصنوعي و 

دشمن و خودي )گسترش ، تركيب 

، استعداد ، سالحها ، 

 …(تجهيزات و 

 C4Iچرخو اطالعات در : 0نمودار 
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 از طریاق  نبارد  میادان  از مشاتر   تصاویری  اراهاه ،  ساربازان  و ی فرماناده  فرماناده ،ساتاد   بارای  بالدرن  موقعیتی آگاهی

،  نیروهاای خاودی   شناساایی  و یاابی  هادف ،  دشمن و ی خود نیروهای های موقعیت از گرافیکی نمایشات،  نبرد میدان مصورسازی

 یDonald,3112  . چهیکپار لجستیکی پشتیبانی

 هار  از ارتباا   برقاراری  است، جهانی وب مدل بر مبتنی ای شبکه که زمینی نیروی تاکتیکی در اینترنت وجود خاطر به     

 شود. می میسر دارد، قرار تاکتیکی اینترنت شبکه درون کامپیوتری که 0111 از بیو  با 3FBCBبه  مجهز کاربر هر به زمینی مکان

 FBCB 3  سیستم :0شکل

 تحقیق روش

 تشریح مؤلفه ها

 تحلیلی  اکتشافیی -توصیفی   از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش نوع پژوهو

  بانک ها -سازمان حمل و نشل -شهرداری تهران:  دولتیحوزه های  جامعۀ آماری

 تعیین حجم نمونه
از کال جامعاۀ     درصاد  00ملیی حادود  پژوهو  تحلیل عاا  با توجه به مفروضه های مدل آماری 

 آماری مرتبم در بخشها

 روش نمونه گیری
 07،  31،  31ذکر شد  فوق  ، متخصصین و پرسنل مرتبمی به ترتیب  مدیرانتصادفی طبشه ای  

 نفری 031نفر  در مجموع  03و  7،  31،  31، 

 پرسو شونده  031  شاخص اصلی برای 6پرسشنامه ای با  ابزار سنجو

وش بدسااات آوردن ر

 اعتبار و روایی

نفار از   9آلفای کرونباخ اعتبار ، پایایی و ثبات پرسشنامه را رساند و تأیید روایی پرسشنامه توسم 

 خبرگان فن از حوزه های آماری انجام پذیرفت. 

 روش تحلیل داده ها

ادی ،کاا  پیشانه    تحلیل حداقل مانده، تلخیص مجموعه ای از مؤلفه هاای اصالی   3تحلیل عاملی

هماراه باا چارخو     09SPSSهو حجم متغیرهاا و تشاکیل سااختار جدیادی ی باا ابزارآمااری       

 مؤلفه ها 7واریماکس

 

 

 روش تحشیق :0جدول 

 

 

 

                                                 
  Factor Analysis 8 

Varimax9 

  2FBCBديجيتالي   اجزاي
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  یافته های پژوهش  

 دولتای قیاس با شرایم بومی و فرهنگی ساازمانهای  با بررسی انواع سامانه های فرماندهی و کنترل در کشورهای صاحب نام و 

 نیروی انساانی در   شاخص های محوری و پیشنهادیدر کشورهای طلیعه دار در این زمینه ،  دولتییید تئوریسین های خبره خود و تأ

  : ی0232 آذر،به شکل زیر اراهه گردید دولتیسازمانهای  درC4I توسعۀ 

 
 

رسیدیم که به شکل ذیال   شاخص اصلی وابسته به محور 6ا به چارچوب پیشنهادی بمحور نیروی انسانی با شکست ساختاری 

  اراهه گردید :

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             

 

 : شاخص های انسانی توسعه3نمودار

 آزمونهای ذیل محاسبه شدند لذا 

  (Bartlett's Test)و آزمون بارتلت  Kaiser (KMO) کایزر شاخص -

 یCronbach Alpha آلفای کرونباخ  -

 همبستگی تشکیل ماتریس  -

  مشدار ویژهی برای استخراج عوامل   Scree  Plotنمودار   -

شاخصهای انسانی  توسعه 

C4I  در سازمانهای

شاخصهای    -1 نظامی

 نیانسا

 فنی -تخصص علمی اخالقی -تعهد معنوی 

 

تجهیزات رزمی 

 پرسنل

 سنوات خدمتی

 نیازمندیهای اطالعاتی پرسنل روانشناختی مشخصات فردی

با نمودار  پيشنهادي چارچوباز  نهایی محور انسانی -تعداد شاخص اصلیاستخراج 

 اسکري پالت

نهایی -تعداد شاخص هاي اصلی: 2شکل

 ( 1بزرگتر از مقدار استخراج شده )
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 ماتریس مؤلفه چرخشی -

 تفسیر شاخص های باقی مانده    -

شاخص کایزر و آزمون بارتلت که جهت تأیید کفایت نمونه گیری و بررسی کوچک بودن همبستگی جزیی باین متغیرهاا مای    

و در آزمون بارتلات در   دهنده کفایت نمونه گیری می باشد . بود ، که نشان 312تا   .963باشند ، به ترتیب برای تمامی شاخصها بین 

 ./. بود که معنی دار بودن ماتریس همبستگی را می رساند.  2کوچکتر از   Sig تمامی شاخص ها مشدار

بدسات    313/.برابار  برای محور نیاروی انساانی  کرونباخ برای پرسشنامه در هر محور بصورت جداگانه محاسبه گردید ،  آلفای

 ی0236 منصوری،آمد لذا پرسشنامه از پایایی محلوبی برخودار است.

از آنجا که چرخو عاملها به منظور ساده تر ساختن و قابل فهم تر کردن ساختار عاملی همچنین به حاداکثر رسااندن رابحاه    

مدهی صورت می پذیرد لذا مشاهده میشاود هار کادام از     بین متغیرها و عا مل ها  با تشسیم منحشی بار عاملها روی مؤلفه های بدست آ

محور ها وشاخص های پیشنهادی بعد از چندین بار  چرخو دارای بار محلق مناسبی می با شند ، پس متغیرهایی با مشدار محلق باار  

حاذف   HE0 , HT0,HS3دسته شاخص اصلی به شکل زیرساماندهی میگردند بدیهی است کاه عاملهاای    2/. در 6عاملی بزرگتر از 

شاخص اصلی و نهایی تحلیل شده به صورت جادول ذیال اراهاه میگردند.لاذا در نهایات در هار        2عامل دیگر در  7میگردند.ی.بنابراین 

مؤلفه تعدادی شاخص فرعی با بار محلق مناسب در قالب شاخصی جدید یا پایدار قبلی ، دسته بندی می گردند ، بنابراین برای نتیجاه  

 ی0232 آذر، ماتریس مولفه ای چرخشی به شکل جدول اصلی و نهایی شاخص اراهه میگردد.ی حاصله از 

 

 
 

 

نفری از حوز  آمااری   031با تفسیر شاخص های باقی مانده ، با تحلیل آماری  کیفیی به کمک نمونه های آماری  6در مرحلۀ 

 حاصل گردید.شاخص جدید به شکل ذیل  2پیشنهادی ، -شاخص اصلی 6منتخب ، از تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماتریس مولفه ای  چرخشی برای محور انسانی: 3جدول
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 مؤلفه کد  محور

 علمی پرسنل -سحح توانایی فرهنگی  -0

HE3 

C
o
m

p
o
n
e

n

t 0 
HD3 

HS0 

 بررسی نیازمندهای واقعی پرسنل -3

HS2 

C
o
m

p
o
n
e

n

t 3 

HQ0 

HQ3 

 سحح تجربه و سنوات خدمتی پرسنل -2

HY0 

C
o
m

p
o
n
e

n

t 2 

HY3 

HD0 

 

 ده انسانی: شاخص های تایید ش2جدول

   نهایی می باشد. جدول زیر نتایج تحلیلی نیروی انسانی  برای محور 

 محور

تعداد 

 شاخص

اصلی 

 پیشنهادی

تعداد 

 شاخص

اصلی 

 نهایی

الفای 

 کرونباخ

تعداد 

چرخش 

 ماتریس

مولفه 

 چرخشی

 شاخص

KMO 

Sig 

آزمون 

 بارتلت

شاخصهای 

 انسانی
6 2 313. 2 972. 111 

 یی شاخص های انسانینتایج تحلیلی نها :4جدول 

 

 

 ما ، طبق جدول C4Iتوسعۀ  انسانی لذا با توجه به چارچوب پیشنهادی شاخص های

و یا از ترکیب  چندین شاخص  پیشنهادی    شده اند  شاخص که یا بصورت مستشیم تأیید 2شاخص تأیید نشده و  2روبرو با  حذف  

 کل چارچوب نهایی ذیل اراهه می گردد.آمده اند ، به ش جدید بوجود  در قالب یک شاخص ترکیبی

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 : چارچوب نهایی انسانی2جدول
 

 

 

 جدول  نهایی  شاخص های محور انسانی
 

 6پيشنهادي :    -اصلی
 3نهایی       :    -اصلی

 3حذف شده         :    
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 نتیجه 

ارزیاابی   انسانی ی در استفاده از چارچوب نهایی شاخصهایمزایای کاربرد در راستای پوشو اهداف اصلی تحشیق و همچنین            

 میتوان به موارد ذیل اشاره کرد : دولتیدر سازمانهای     C4Iتوسعه

 در حاال طراحای در ساحح ساازمان      انساانی  با شاخص های کشف شده میتوان به ارزیابی پروژه ها ، طرب ها و سامانه های

 پرداخت.

 اجرایای   انساانی   لشهای سازمان در این زمینه میتوان مهندسی مجددی بر فرآیندهایبا محالعه هر شاخص و جهت رفع چا

 در سازمان داشت.

  را برآورد کرد. عملیاتبا سنجو مشیاسهای اراهه شده میتوان درصد موفشیت نششه های عملیاتی در صحنه های 

  انسانی حداقل بدانیم که د یل و عوامل کندکننده در راستای توسعه ایC4I  کدامند. دولتیدر سازمانهای 

 توسعه  انسانی بتوانیم در جهت رفع چالشهایC4I .اقدامات اجرایی متناسبی رابرنامه ریزی نماییم ، 

 

 که در واقع اینها همان اهداف اصلی تحشیق هستند که ما سعی در پوشو آنها داشتیم.

 و مآخذ منابع

   0236نشرکتاب نو، –تهران   SPSSمنصوری. مومن.تحلیل داده های آماری با استفاده از  -0

 ، دوم 32آذر ، عادل ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  تحلیل آماری ی ، سمت ، پاییز   -3

، جلاد یاک    34،  مرکز تحشیشات صنایع دفاعی وزارت دفاع ، بهارC4Iولوی ، محمدرضا ، نشو و کاربرد مخابرات ، حسگرها و رایانه در   -2

 و دو و سه

 ارتاو  ساتاد مشاتر    کنتارل،  و فرمانادهی  سایمینار  ،" کنترل و فرماندهی سیستمهای در اطالعات فیوژن"جید،م عنبران، قرصی   -4

 .0232خرداد  اسالمی، جمهوری

مشاتر    سراساری  هماایو  ،  نخساتین C4Iهاای   حسگر انواع در جدید های بیگی، حسن.  امیدی، یوسف. تکنولوژی چشمه مرادی -2

 0232دفاع ،  عدفا وزات  ICT&C4Iعلمی  های انجمن

، انتشاارات   C4Iطرب فراسازمانی فرماندهی و کنترل ، بررسی فنی سیستم های مخاابراتی   -موسسه آموزشی و تحشیشاتی صنایع دفاع  -6

   0234دانشگاه تهران 

9- Donald L. Harville,   Communication and Decision-making in C4ISR Sustained Operations: An 

Experimental Approach, Air Force Research Laboratory, Brooks City-Base, San Antonio   3119  

3- Dr. William McEneaney, Mark Hewish, PREDICTIVE ANALYSIS FOR C4ISR, University of 

California at San Diego, 3113 
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