
 

 18/02/1399تاریخ دریافت: 

 07/09/1399تاریخ پذیرش: 

        

 فنون نظامی  فصلنامه علوم و        

 1399 پاییز ،53سال شانزدهم، شماره         

 97 -121 صص      

 

جمهوری  بررسی موانع اجرای سامانه جامع آماد مکانیزه در نیروی زمینی ارتش

 اسالمی ایران

 
 مرتضی مخدومی *1
 مجتبی مسگر 2

 

 چکیده 
بررسی و شناسایی موانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیررو  ممینری    ،هدف این پژوهش

کارهرا   سامانه جرامع آمراد مکرانیزه راه    یر کارگبه و استقرار موانع با شناسایی است. تالش شد

ر راستا  انجام یک تحقیر   دنه جامع آماد مکانیزه فراهم شود. ارائه و ممینه استقرار ساما مناسب

توصریفی   ام روش دلفری و در مرحلره کمری    ام روش مرحله کیفی درکاربرد  با رویکرد آمیخته، 

 مصاحبه ام اسناد و مدارک و مطالعه ها در مرحله کیفیور  دادهآابزار گرد. استفاده شدپیمایشی 

فرماندهان و مدیران   وش رااین پژ جامعه آمار . بودو  در مرحله کمی پرسشنامه  نظرانبا صاحب

فرمانردهی  و ارشد و میانی و کارکنان و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی و معاونت فاوا  نزاجرا  

 یر گنمونه ،در هر دو مرحله آمار ، ها یتمحدودبه علت  که دهندیمتشکیل آماد و پشتیبانی 

ها  ارتباطی با ( ضعف بستر و شبکه1نشان داد نتایج  .انجام شدو هدفمند  یتصادف یرغ صورتبه

و تغییرر   االئمره ثرامن اجررا  طرر    ( 2د؛ را در بین موانع محیطی دار یرتأثبیشترین  4.3میانگین

را در برین موانرع    یرترأث بیشرترین    4.2ساختار پشتیبانی مرکز و پشتیبانی منراط  برا میرانگین    

جهرت عملیراتی نمرودن ایرن      یامنموردافزار سخت یرساختم( ضعف بسترها  و 3 دارد؛ساممانی 

 .داردرا در بین موانع فناورانه  یرتأثبیشترین  4.3سامانه با میانگین 

 های کلیدی:واژه
 سامانه جامع آماد مکانیزه، موانع محیطی، موانع ساختاری ، موانع فناورانه.
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   مقدمه

 و مرتالطم  هرا  محری   با که اندنهاده اطالعاتی نام انفجار دوره و اطالعات عصر را معاصر دوره

 بره  نیرام  سراممانی، و بررون  سراممانی درون ها محی  ها پیچیدگی عجین شده است. پیچیده

 گیرر  در تصرمیم  و مردیریت  .اسرت  داده افزایش را ها  اطالعاتسیستم آن تبعبه و اطالعات

نیسرت.   ریپرذ امکان عمالً به اطالعات مرتب  مستمر دستیابی بدون متالطمی ها محی  چنین

 نیرام  ایرن  پاسرخگویی بره   جهرت  در تالشری  مدیریت اطالعاتی ها استقرار سیستم و طراحی

 اسرتقرار  و طراحی مدیریت اطالعاتی ها سیستم درواقع .رودمی بشمار اطالعات عصر بنیادین

 جهرت  در اقردامی  و مردیریت  ساممان ممینه در اطالعاتی ها فناور    ریکارگبه و هاسیستم

 استفاده بیشتر دنبال به 1970 دهه ام .است اطالعات عصر ها درساممان نوین شرای  با تطاب 

 اطالعراتی  نظرام  عنروان  مدیریت، امیموردناطالعات  هیته برا  ابزار  و منبع عنوانبه رایانه، ام

  (12: 1390)آقاپور عبداهلل،  معمول شد. مدیریت

بره همرین لحرا      استو بنیاد  ساممانی  ها  نظامی وحدت فرماندهی ام اصول پایهدر ساممان

بایست در جهت پشرتیبانی و  هر سیستمی که بخواهد بر عملیات اجرایی ساممان حاکم شود، می

ها  بهینه اجرایی و اطالعاتی ها سیستمساممان گونهنیاحمایت این مهم طراحی شده باشد در 

یح عملیات و گرردش اطالعرات   ها  هستند که برا  انجام صحسیستم امجملهآماد و پشتیبانی 

. بدیهی است که برا  نیل به اهداف عالیه ساممانی بایرد عناصرر و اجرزا  آمراد و     است امیموردن

ها حفظ شود و ام طررف دیگرر نیررو     هماهنگ باشند و همبستگی المم بین آن باهمپشتیبانی 

د و پشرتیبانی  ممینی ساممانی است که با توجه به گستردگی برا حجرم وسریعی ام عملیرات آمرا     

هرا  مختلرف   ها  چندگانه آن )پیاده، مرهری، توپخانره، گرروه   این عملیات در یگان استروبرو 

ها  گیرد و طب  مدیریتمستقل انجام می صورتبهاد و مهندسی و هوانیروم و ...( پمخابرات، په

رل کننرد و سیسرتم اطالعرات مردیریت منجرر بره کنتر       مری  فهیوظانجامجداگانه سامماندهی و 

گردد. تا به این طریر  بتروان همره عملیرات     تمرکز  امورات آماد و پشتیبانی نیرو  ممینی می

 ها  چندگانه حمایت، مدیریت، هدایت و کنترل نماید.آماد و پشتیبانی را در یگان

قداماتی بدین شکل صورت ا تاکنوندر رابطه ایجاد یکپارچگی در نیرو  ممینی ام قبل ام انقالب 

 (1398، غالمی، کاویانی، منش. )باقر گرفته است

ها  مکانیزه بسیار سریع و خروب بروده و در ایرن    رویکرد نیرو  ممینی قبل ام انقالب به سامانه

گردید. و این سرامانه   اجرارابطه سامانه کالز با استفاده ام کارشناسان داخلی و خارجی طراحی و 

نه نیام به بارگذار  کلیه اطالعات مربوط درصد فعال و جهت فعال نمودن کل ساما 50 صورتبه

گانه و قراردادها و ... بود که در حال انجام بود ولی بعد ام پیرروم  انقرالب اسرالمی    به اقالم پنج
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ایران و سپس شروع جنگ تحمیلی این حرکرت متوقرف گردیرد و بعرد ام پایران جنرگ جهرت        

ها  آمد ولی فرسودگی سیستم عمل بهها  این سامانه اقدامات میاد  استفاده کامل ام ظرفیت

ها  صرورت گرفتره توسر  آمریکرا، و     موجود و عدم واگذار  تجهیزات جدید با توجه به تحریم

ها  صورت گرفته، در رابطره برا فنراور  اطالعرات ایرن امرر       قدیمی شدن تجهیزات، و پیشرفت

امانه مکانیزه برا شربکه   محق  نگردیده و نیام بود که سامانه بروم رسانی گردد. لذا جهت ایجاد س

افرزار  و شربکه ارتبراطی    سرخت  افزار  ودر حومه نرم ها گذار ارتباطی قو ، نیام به، سرمایه

 بره ا  جدید بنام سامانه جامع آماد مکانیزه طراحی گردید ولی بود. لذا در این رابطه یک سامانه

 ایرن  کره  اهمیتری  دلیرل  هبر  و لحا  این به. (25: 1398)پیوست فنی، نشد متعدد اجرا  لیدال

 )یعنری  اطالعراتی دارد   هرا  سیسرتم   ریکرارگ بره  و طراحی فرایند مراحل هریک ام در عامل

 و یسر ینوبرنامره  طراحی، نیامها، لیوتحلهیتجز ، زیرطر  برنامه پذیر ،امکان مطالعات مراحل

 بررسی و پژوهش )هتوسع و نگهدار   برداربهره و اجرا آممایش، سام ،و پیاده استقرار ساخت،

 مروانعی  میان ام لیکن رسد.می نظر به فایده ممینی مفید  روین در ژهیوبه موضوع این پیرامون

در  عامرل  تررین اصرلی  عنروان به فناورانه، موانع موانع ساختار  و ساممانی، محیطی، موانع چون

 و ابعراد  کره  است شده سعی پژوهش این در و شناخته شده سامانه جامع آماد مکانیزه استقرار

 شرناخت  در تواند کمکیمی خود موضوع این گیرد. بررسی قرار یموردبررس آن موایا  مختلف

هرا   سراممان  در رایرج  اطالعاتی ها سیستم کهنیا توجه به با باشد. هاسیستم این بهتر هرچه

ارنرد  د قررار  هرا  سراممان  گونره نیر امردیران   خدمت در مناسبی طوربه ،افتهیتوسعه کشورها 

 ایرن  ام اثرربخش  اسرتفاده  بررا   را کارهاییهایی، راهپژوهش چنین انجام با بتوان کهیدرصورت

 امجملره شود. نیرو  ممینی برداشته می معضالت حل مفید  در گام قطعاً نمود، ارائه هاسیستم

 :محاسن اجرا  این سامانه در سطح نیرو  ممینی

 بخشد.نی انسجام و انضباط یگانه میبه امور آماد و پشتیبانی نیرو  ممی -الف

 ها داردها  انجام فعالیتبنیاد  در تغییر و تحول شیوه ریتأث -ب

 آوردمی وجود بهها  آماد و پشتیبانی بسیار  در کاهش هزینه و ممان انجام فعالیت ریتأث -پ

 گردد.بهبود جریان اطالعات می باعث -ت

 گردد.و پشتیبانی میور  آماد باعث بهبود و ارتقا  بهره -ث

 (24: 1393)کاظمی، د. شوبر جلوگیر  میمورد و اضافی و هزینهام خریدها  بی -ج

در صورت عدم انجام تحقی  فوق، سامانه جامع آماد مکانیزه در آماد و پشتیبانی نیررو  ممینری   

 د:ارتش جمهور  اسالمی ایران شکل نخواهد گرفت، و مشکالت میر همچنان باقی خواهد مان
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خرید تعداد  ام اقالم و عردم درج   علت به باالردهالف: عدم انطباق دارایی یگان با دارایی موجود 

 .باالردهدر سواب  و گزارش به 

ا  که ممینه کنترل و نظارت تمرکز  را فراهم آورد، ایرن امرر   نبود سیستم یکپارچه علت بهب: 

 گردد.  باعث هدر رفت سرمایه و امکانات ساممان می

پ: تداخل در ساممان و شر  وظایف کارکنان که باعث عدم کنترل تمرکز  اعتبارات واگرذار   

 نبود کنترل کافی توس  مدیران علت به  رضروریغو خرید وسایل 

-بخرش  کردن کارا  جزیره علت بهها  آماد و پشتیبانی ج: افزایش هزینه و ممان انجام فعالیت

 ها   مختلف سیستم آماد و پشتیبانی

  : کاهش انگیزه کارکنان و کاهش کارایی کارکنان فنی و پشتیبانی

 به علرت عدم کارایی سامانه تعداد نیرو  انسانی درگیر جهت امورات آماد و پشتیبانی  به علتد: 

 یابد.ها  مختلف افزایش میا  کار کردن بخشجزیره

هرا  مختلرف و   قسرمت داشتن اطالعات نامرتب  و غیرضرور  در  به علتو: سردرگمی مدیران 

 (35:  1395شهالیی، نادر  ) ایجاد مشکل در اخذ تصمیم توس  مدیران

 ام: اندعبارتتحقی    هاپرسشبر همین اساس 

 اصلی  سؤال

 ؟اندکدمموانع اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی ارتش جمهور  اسالمی ایران 

 سؤاالت فرعی   

اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی ارتش جمهور  موانع محیطی که در  –الف

 ؟اندکدماسالمی، نقش دارند 

موانع ساممانی که در اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی ارتش جمهور   -ب

 ؟اندکدماسالمی، نقش دارند 

ممینی ارتش جمهور   موانع فناورانه که در اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  -پ

 ؟اندکدماسالمی، نقش دارند 
 

 مبانی نظری پژوهش

و ام  مرالی  ،ریرز  برنامره  ریت آمراد، هرا  مردی  سامانه یکپارچه آماد نزاجرا برآینرد  ام سیسرتم   

ها  اطالعات م سیستما  ارمجموعهیمخود  نوبهبه وت ها  اطالعات مدیریت اسوعه سامانهمجم

 (.6: 1392، اصغر هماد یصراف. )شودیممحسوب 

 امکانات سامانه
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 محدوده سامانه

هرا و پرش منراط  و    آماد در محدوده معاونت آما و پش. ف آما و پش. آمادگراه  رسامانهیم -الف

 دهدها  اجرایی را پوشش میها و رکن چهارم یگانمعاونت آماد قرارگاه

 دهده را پوشش میجار  در محدوده معاونت طر  و برنام وبودجهبرنامه رسامانهیم -ب

)پیوسرت  . دهرد قرارداد در محدوده معاونت طر  و برنامه آما و پش را پوشش می رسامانهیم -ت

 (7فنی قرارداد:
 رسامانهیزشرح کلی 

اصرلی، اهرم وظرایف و     رسرامانه یمهرا   که ام طری  مراوول  است  اگونهبه رسامانهیمتحلیل و طراحی 

پوشش داده و نتایج و عملکردها  مرورد انتظرار را در قالرب     عمده حومه تخصصی آماد را  هاتیمأمور

 (8دهد. )پیوست فنی قرارداد:ارائه می  هاگزارش

 

 (50های سامانه آماد نزاجا )پیوست فنی قرارداد:ای از مجموعه قابلیت( خالصه1جدول شماره )

 ماژول رسامانهیز ردیف

 حومه آماد 1

 ها-م-حومه معاونت آماد، پش مناط ، ک

 حومه مشتریان

 هاحومه آمادگاه

 حومه عمومی  هارسامانهیم

2 
و بودجه   زیربرنامه

 و اعتبارات جار 

 ریز برنامه

 بودجه و اعتبارات

 اطالعات پایه بودجه و اعتبارات

 قراردادها 3

 مدیریت قراردادها

 تعهدات مجر 

 تعهدات کارفرما

 مدیریت عملکرد قرارداد

 اطالعات پایه قرارداد

4 

 تنظیمات پایه

 

 

 مدیریت کاربران

 هامدیریت نقش

 مدیریت امنیت
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 کانورت اطالعات 

 پویا  هاگزارش

 امکانات گردش اطالعات

 
 ( مدل استقرار و نقشه ارتباطات سامانه جامع آماد مکانیزه1شکل شماره )

 

 حی و نیروی انسانی(های اطالعات مدیریت )طراسیستم
 ضرورت طراحی و ایجاد سیستم در سازمان

. به همین لحرا   استها  نظامی وحدت فرماندهی ام اصول پایه و بنیادین ساممانی در ساممان

بایست در جهت پشرتیبانی و  هر سیستمی که بخواهد بر عملیات اجرایی ساممان حاکم شود، می

ها  بهینه اجرایی و اطالعاتی ها سیستمساممان گونهنیاحمایت این مهم طراحی شده باشد. در 

ها  هسرتند  کره بررا  انجرام صرحیح عملیرات و گرردش اطالعرات         سیستم امجملهلجستیک 

 هرگونره باشند. در همین راستا به فرآیند لجستیک به دیرد یرک پرل ارتبراطی کره      می امیموردن

شرود.  دهرد نگریسرته مری   نرد مری  پیو کنندگاننیتأمو  کنندگانمصرفتشکیالت ساممانی را به 

بدیهی است که برا  نیل به اهرداف عالیره سراممانی بایرد عناصرر و اجرزا  لجسرتیک برا هرم          

ها حفظ شرود بررا  کسرب و حفرظ ایرن همراهنگی       هماهنگ باشند و همبستگی المم بین  آن

 :1392صرفایی احسران.   ). استاجزاء لجستیک المم و ضرور   نیمابوجود مبان مشترک سیستمی 

32) 
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 نگرش و متدولوژی طراحی مکانیزه کردن سامانه آماد و پشتیبانی

ها  مکانیزه کاربرد   محسوب مراحل کار  سیستم نیترتیبااهمتحلیل و طراحی یکی ام 

پلی برا  اتصال دانش رایانه با نیامها کاربرد   منزلهبهشود. متدولوو  طراحی سیستم می

مراحل تحلیل و طراحی و  استی محی  خارج ام رایانه با رایانه و یا به عبارت هاساممان کارکنان

نامند. ها  مکانیزه کاربرد  میافزار را در اصطال  چرخه تولید سیستمسام  و نصب نرمپیاده

 :شودمرحله انجام می چهار درطراحی سامانه آماد و پشتیبانی 

 ها در قالب سیستم جدیدتحلیل نیاممند  -1

 .موردنظرنیزه کاربرد  طراحی سیستم مکا -2

 ها  مکانیزه پیشنهاد .سام  و تولید سیستمپیاده -3

 ( 58: 1380احمد.  مادهغالم). جادشدهیاترمیم و نگهدار  سیستم مکانیزه  ،پشتیبانی -4

 

 و اجرای مکانیزه کردن یسازادهیپ

علروم و   ام دیدگاه کلی سامانه مکانیزه کامل آماد و پشتیبانی  دارا  سه ممینه تخصصری شرامل  

ا  اسرت کره بره دلیرل     فنون آماد و پشتیبانی، علوم و فنون رایانه و علوم و فنون ارتباطات داده

نوآور  و دگرگونی روم برروم در سرطح جهران نیاممنرد بره تحقیقرات مسرتمر ام طریر  انجرام          

 (28:  1391)انزالی امیر اسعد،  .است، مشاهدات و مطالعه هاشیآمما

تروان نیررو  متخصرص، امکانرات و تجهیرزات      هر سیستم مکانیزه را می امیموردنمنابع اساسی 

متمرکرز بشرمار    صرورت بره افزار  و مخامن حفظ اطالعات مخابراتی و ارتباطی، تجهیزات سخت

هرا  مخرامن اطالعراتی و    مند  ام تجدید بنا  سیستمآورد که ساختار جدید با استفاده و بهره

ها  محلی و تقلیل میزان نقل  انتقال اطالعرات    شبکهها  ارتباطی ام طریکاهش حجم هزینه

 (92: 1389.)کریمی تحصیل خواهد شد یتوجهقابلها  جوییها صرفهمیان مراکز و سایر یگان

 :تیریمد اطالعات سامانه توسعه در کنندگانمشارکت

یرل تحل ران،کرارب  نفعران، یذ ام تروان یمر  یاطالعات  هاسامانه ییبرپا در مؤثر یاصل  هاگروه ام

 نرام  هرا سرامانه  زاتیر تجه کننردگان نیترأم  و یفنر  کارشناسران  سران، ینوبرنامه طراحان، گران،

 (589: 1389)حسینی،.برد

 :  نفعانیذ

 توسرعه  ام هرا ساممان ای هاگروه  سو ام یندگینما به میرمستقیغ ای و میمستق طوربه که  افراد

 (569: 1389)حسینی،. .شوندیم منتفع سامانه
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 :ربرانکا

 در سرامانه  امکانرات  ام و هسرتند  تعامرل  در سرامانه  با میرمستقیغ ای میمستق طوربه که  افراد 

 هماننرد  کننرد یمر  استفاده  ریگمیتصم و یاطالعات  امهاین تأمین ای و یشغل  جار امور انجام

 (560: 1389. )حسینی، رانیمد ،سرپرستان ،یاتیعمل کاربران

 :گرانلیتحل

 نیر ا .برندیم شیپ را توسعه ندیفرا و روند عناصر ریسا با تعامل در و بوده  محور ینقش  دارا 

 مشخص را آن گستره وی اصل خطوط و رفتهیپذ را تامه اطالعات ستمیس کی جادیا به امین گروه،

  هرا نقرش  و نمروده  یبررسر  ساممان اهداف شبردیپ جهت را سامانه یطراح ضرورت و کنندیم

 : همانند دارند عهده بر ندیفرا نیا در را یمتفاوت

 هاآن  مستندسام و هاسامانه اتیزئج کشف: نگارواقعه

 دیجد  هاحلراه افتنی در کاربران به کمک و مشکل یواقع علل شناخت : گذاربدعت 

 .آورندیم دیپد را هیرو و نظر وحدت و عملکرد عناصر ریسا و کاربران نیب راب  عنوانبه :یانجیم

 اهرداف   راسرتا  در و گرفتره  عهرده  بر را تیریمد تیمسئول هاندیفرا ام  اریبس در: هپروو رهبر

 (563: 1389)حسینی،  .دارند  رهبر نقش و کرده عمل تیجد با شدهنییتع

 ل،یتحل کار جینتا افتیدر  یطر ام  و است سینوبرنامه با گرلیتحل اتصال حلقه طرا : طراحان

 (572: 1389)حسینی،  .کندیم مشخص را سینوبرنامه اقدامات چارچوب و  ساممدل را امهاین
 

 ناور  شبکه و ارتباطات راه دور:ف

شود، افزار تشکیل میها  فیزیکی و هم نرمفناور  شبکه و ارتباطات راه دور، که هم ام دستگاه

 هرا را ام یرک مکران فیزیکری بره     را به یکدیگر متصل ساخته و داده  افزارسختاجزا  مختلف 

  گرذار اشتراکتوان جهت به سامد. تجهیزات ارتباطی و کامپیوترها را میمکان دیگر منتقل می

ها به یکدیگر متصل نمود. یک شبکه دو یا چنرد  صوت، داده، تصویر، گفتار و ویدئو توس  شبکه

. )حسرینی،  سرامد کامپیوتر را جهت اشتراک داده یا منابع مانند چاپگر بره یکردیگر متصرل مری    

1389 :595) 

 :ینترانتا

ها را در سراسرر سراممان فرراهم    متنی است که امکان دسترسی به داده اینترانت یک شبکه سام

افزارهرا   اینترنت و نررم   استانداردهاشبکه موجود ساممان و نیز  رساختیمکند اینترانت ام می

قررار دارد،   وب که در دسترس همگان برخالفکند. استفاده می گسترجهانبرا  طور  جادشدهیا

ها  امنیتری  اینترنت خصوصی است و در مقابل دسترسی عمومی توس  دیوارها  آتش سیستم
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افزارها  ویژه برا  ممانعت ام ورود افراد خارج ساممان به شربکه خصوصری محافظرت    دارا  نرم

 (15: 1390. )رجبیشودمی

 :اکسترانت
گان و مشرتریان مجرام را بره اینترانرت     ها با ایجاد اکسترانت امکان دسترسی محدود فروشندشرکت

-کند که دسترسری بره داده  سامد. شرکت با استفاده ام دیوار آتش تضمین میداخلی خود فراهم می

ها  داخلی شرکت محدود و ایمن است. دیواره آتش همچنرین کراربران را احررام هویرت نمروده و      

 (20: 1390)رجبیباشند. کنند که تنها کاربران مجام به سایت دسترسی داشته تضمین می

    معرفی انواع تجهیزات شبکه:
 :شودیمبند  دسته میر تقسیم 2 به امیموردنتجهیزات شبکه 

تواننرد  ریرز  نبروده و نمری   تجهیزاتی هستند که قابرل برنامره   :(پسیو) تجهیزات غیرفعال شبکه

م تجهیزاتری هرم   تغییراتی رو  اطالعات یا محتوا  تبادل شده در شبکه داشته باشند. بخشری ا 

هرا(  و نصرب دسرتگاه   یکشر کابرل افزار  شربکه )ام قبیرل   نصب و پیکربند  سخت منظوربهکه 

 (65: 1389)رضائیان علی،  د.گیرنشود در این دسته جا  میاستفاده می

 (25: 1390)رجبی گیرد. عملکرد این تجهیزات بدون نیام به توان الکتریکی برق صورت می

 کانکتورها و اتصاالت، داکت یا کانال و انواع رک.  ام: انواع کابل، اندعبارتاین تجهیزات  

تجهیزاتی هستند که به جریان الکتریکی برق نیام دارند. تجهیزات  :(اکتیو)تجهیزات فعال شبکه 

گیررد و اطالعرات   هرا صرورت مری   تجهیزاتی هستند کره فعالیرت الکترونیکری در درون آن    فعال

 .گرردد مری  ردوبردل  و پرردامش  دستگاه، برا  شده زیربرنامه ه شرای بسته ب هاآنبه  واردشده

 (35: 1390)رجبی 

  نور بریف، سوییچ، مسیریاب، دیوار آتش، مبدل کهام: کارت شب اندعبارتاین تجهیزات 

 (غیرفعال) پسیو، تجهیزات پرینت سرور و
 

   مکانیزه پشتیبانی و آماد سامانه تشریح

 (35: 1395. اهللبیحبجوانمرد )مختلف سطو  در هاند نیامم تعیین عملیات -الف

 :یکم سطح

 آمادها و شعبات بین هایگان داخل در ا رایانه ارتباطی شبکه ایجاد -1

 کار  مستقل طوربه که اقالمی  اساس بر آمادها طری  ام شعبات قبلی مصارف اعالم و تهیه -2

   دهندیم انجام را

 ابزارآالت و تجهیزات و وسایل پشتیبانی -3
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 شعبات توس  گسترش  هاطر  اساس بر هانیاممند  بینیپیش -4

 هایگان در هاتیمأمور کاهش یا افزایش اساس بر هانیاممند  بینیپیش -5

 تجهیزات و ساممان جداول اطالعات مدیریت سیستم ام استفاده -6

 و شرعبه  تفکیرک  بره  اخلری د شربکه  طریر   ام آمادها به شدهینیبشیپ ها نیاممند  اعالم -7

 .دهندمی انجام را کار  مستقل طوربه که اقالمی

 سراممان  و تجهیرزات  اطالعرات  سیسرتم  برا  هرا آن مقایسه و شدهاعالم ها نیاممند  کنترل -8

 هانیاممند  تعدیل و  آمادها توس 

 .شدهینیبشیپ ها نیاممند  اولویت اعالم -9
 :  دوم سطح

 هابینییا پیش کلی اطالعاتی بانک به هاپایگاه کلیه ام شدهینیبشیپ ها نیاممند  انتقال -1

 (داخلی شبکه)ماتریل ینیبشیپ قابل در شدهانجام ها بینیپیش اطالعات کلیه بارگیر  -2

 اطالعرات  مبنرا   برر  گذشته مصارف اساس بر یگان هر شدهینیبشیپ ها نیاممند  بررسی -3

 (اقالم مدیران توس ) تجهیزات کنترل و مصرف مدیریت سیستم

 سیسرتم  توسر   دپرو  سرطح  در انبراردار   ذخیرره  سطو  تعیین و پیشنهاد ارائه و محاسبه -4

 (داخلی شبکه در) اقالم اعالم  ذخیره سطح بینیپیش مدیریت

 اسراس  برر  تهیره  پیشرنهاد  ارائره  و( لجسرتیک  فرماندهی) نزاجا کلی ها نیاممند  محاسبه -5

 داخلی شبکه طری  ام اقالم مدیران به اعالم و کلی ها اممند نی و کلی موجود 

 برا  خریرد  پیشرنهاد  سراخت،  قابرل  تعمیر، قابل گروه سه به نزاجا کلی ها نیاممند  تفکیک -6

 اطالعاتی ها بانک ام استفاده

 .شدهنییتع ها اولویت اساس بر نزاجا کلی ها نیاممند  ام یک هر تفکیک -7

 :سوم سطح

 .هانیاممند  ام یک هر جهت خارجی و داخلی تهیه منابع نتعیی -1

 .هااولویت تعیین و داخلی تهیه مراکز به کشور داخل در دیخرقابل ها نیاممند  تعیین -2

 .خارجی منابع ام تهیه قابل نزاجا کلی ها نیاممند  تعیین -3

 پیمان و خرید مدیریت اطالعات سیستم در خارجی و داخلی خریدها  اطالعات ثبت -4

 مکانیزه پشتیبانی و آماد سامانه فعالیت محدوده و محی 

 آن عملیراتی  حیطه نمودن مشخص  کاربرد ، مکانیزه ها سیستم دستاوردها  تعیین ام هدف

-حیطره  در کره  است ساممان نیامها  گرفتن نظر در با مکانیزه سیستم عملیاتی منط  تعیین و

 نروع  بره  کراربر  برودن  مجرام   اولویت اساس بر اطالعات ائهار تیمحدود صالحیت، احرام و بند 
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 تبردیل  هرا داده رو  برر  عملیات و هاپردامه شر  به هانیاممند  بنابراین شودمی لحا  اطالعات

 کرار   مراحرل  در و شرده  هرا آن ملزومات و هابرنامه توصیف به تبدیل کار حاصل تاًینها شودمی

 (39: 1390ر  نسرین، )عسگ.شودمی مشخص تیمحدود و وظایف

 :افزار ها  نرمسیستم

 افزارها  امنیت اطالعات و حفظ امنیت نرمسیستم. 1

 ها  کاربرد ها  اطالعاتی و برنامهها  عامل، بانکها  مدیریت سیستمسیستم. 2

 (63: 1389)نور  حسن،  اطالعات  سامکپارچهیها  سیستم. 3

 :شودیم میتقس طبقه هارچ هب یاطالعات  هاسامانه یناکام علل

  هرا یژگر یو و مشخصرات  بره  پاسرخ  در سرامانه،  تیر موفق عردم   معنرا  به :انطباق یناکام -1

 نیا. سامد برآورده د،یبا که را آنچه ستین قادر سامانه یعنی شکست نیا.  است هیاول شدهفیتعر

 (42: 1398باقر  منش) .است یاطالعات  هاسامانه شکست نوع نیترعیشا

.  اسرت  سامانه توسعه و لیتکم ندیفرا در ییتوانا عدم ای  یتوف عدم یمعن به :ندیرآف یناکام -2

 و شرده  سرامانه  ام ییهرا بخرش  مانردن  ناقص موجب  بندممان و  ابودجه مشکالت بروم اغلب

 (45: 1398باقر  منش) .گرددیم پرووه کردن رها به منجر

 اگرر  .هسرتند  نراموف   سرامانه   ریارگکر بره  در کاربران که است آن  معنا به :تعامل یناکام -3

 اسرتفاده  آن ام کراربر  اگر و است موف  رد،یگ قرار کاربر تعامل ام  ادیم تعداد معرض در سامانه

 (52: 1398باقر  منشست. )ا ناموف  ، نکند استفاده درست ای نکند

 نیر ا. است کاربران انتظارات به ییپاسخگو در شدهیطراح سامانه ییتوانا عدم :انتظار یناکام -4

 .شودیم قلمداد هایناکام گرید انواع ام یبیترک یناکام
اجررا    و طراحی مشکالت ترینعمده MIS به اطالعاتی مدیریت را  هانظام اجرا  و طراحی مشکالت

 :کرد بیان توانمی میر شر 

 الیعر  مدیریت باشد، باال اطالعاتی نظام و اجرا  طراحی ها هزینه کهیدرصورتمالی:  مشکالت

 هزینره  مشکل .پذیرد صورت ناقص به نحو  طراحی یا کند پوشیچشم آن انجام ام ممکن است

 موانرع  مرورد  در .اسرت  هرا نظرام  اجرا  طراحی و اجرا  راه در موجود ها چالش ترینام بزرگ

 هرا  نظرام  ام مشرتریان کره   بره  گرویی پاسخ ( (Efficient Consumer ECRنظام  اجرایی

پیراده   را نظرام  ایرن  هنروم  کره  هرایی شررکت  گیررد، ( میResponseهره: )ب مدیریت اطالعاتی

 راهبرد  دیدگاه فقدان اندکرده عنوان مالی مسائل  را اطالعاتی نظام اجرا  اصلی مانع اندنکرده

تنگناهرا اسرت. )سررلک     این ام یکی نیز مدتکوتاه بامدهی انتظار اطالعاتی و ها نظام کاربرد در

1391 :47) 
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عوامرل   اسرت.   اطالعراتی  نظرام  هرا  چرالش  ام موجرود نیرز   :یساممانفرهنگ و فرهنگی مسائل

 باشند درمی جدید  افزارهانرم پذیرش عدم پذیرش یا اصلی عوامل ام بنیاد  عوامل و فرهنگی

کوچرک   مؤسسات در نوآور  افزارنرم پذیرش و موانع مطلوبیت بالقوه، فواید مورد در تحقی  یک

 عوامرل  افرزار، پذیرش نررم  اصلی موانع که شد حاصل نتیجه این وس  آلمانمت و (SME) 1در

 (49: 1391)سرلک  .هستند ساختار  و فرهنگی

 اطالعراتی،   هرا نظرام   ریکرارگ بره  و طراحری، اجررا   ممینه در خبره: و متخصص نیرو  فقدان

 هرا  دودیتمحر  ام نیرز  فناور  اطالعات و ساممان مدیریت، به آشنا کارشناسان خصوصاً فقدان

 بره  گرویی سیسرتم پاسرخ   کره  هرایی شررکت  تحقیر   یک در .است هااین نظام اجرا  و طراحی

 وجرود نیررو    عردم  را مردیریت  اطالعاتی نظام اجرا  مانع اصلی بودند. کرده پیاده را مشتریان

 (53: 1391دانستند. )سرلک می نگرش منفی کارکنان و فنی توانایی عدم متخصص،

 سرایر  و سرت یم یمحر  و فناور  ها  اقتصاد ،ممینه در حاضر عصر در طی:محی سریع تغییرات

-مری  را تحروالت  برا  شدن همگام اطالعاتی جهت  هانظام مداوم کردن رومآمد موارد راهبرد ،

 بره  مسرتمر  آمرومش  و عردم  متخصرص  انسانی نیرو  کمبود و مالی علت مشکالت به که طلبد

 .یابدمی کاهش طالعاتیا ها کارایی نظام و اثربخشی کارکنان،

 عردم  و مردیریت،  هرا  شریوه  و سراممانی  ام سراختار  ناشری  مشکالت :هارساختیم شدید ضعف

 مدیریت اطالعاتی نظام اجرا  ام موانع نیز ساممان فعالیت نوع با اجراکنندگان و آشنایی طراحان

 (58: 1391)سرلک . اندآمده شمار به

 مدیریتی  هارساختیم ضعف مالی، پذیرش، مشکالت معد کارکنان، مقاومت فناور ، تغییرات 

 سیسرتم  اجررا   موفقیرت  احتمرال  .هسرتند  داخلری   هاتیمحدود متخصص، فقدان نیرو  و

 :داد افزایش میر موارد به ترشیب توجه با توانیمرا  مدیریت اطالعاتی

 پرووه، به نسبت تعهد کسب -1

 طلبد،می دیدسیستم ج که تغییر  هرگونه به نسبت تعهد کسب -2

 کردن. مشخص و پرووه تعریف شدن خوب ام اطمینان -3

هرا   عدم استقرار مناسب سیستم اطالعات مدیریت را سراختار سراممانی و شریوه    لیدال امیکی 

 .استبا نوع فعالیت ساممان  اجراکنندگانمدیریت، وعدم آشنایی طراحان و 
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ها  کی با مدنظر قرار دادن ویژگیتعیین ساختار و چگونگی عملکرد سیستم کاربرد  لجستی

ها  استاندارد موجود ها و شیوهها با رویهسام  آنعلمی فرهنگی و اعتقادات بومی و هماهنگ

ها  اهمیتی است که تنها ام طری  انجام تحقیقات و بررسی حائزها ام نکات در چنین سیستم

-افزار  و سختو نیز تغییر، توسعه یا جایگزینی تجهیزات نرم استکارشناسانه قابل تحصیل 

اصلی مکانیزه کردن محسوب   هاتیمأمورطلبد که ام افزار  تحقیقات گسترده و عمیقی را می

 (59شاهد: پژوهشی دانشگاه-علمی )ماهنامهشود. می

شود.  مری اطالعاتی در ساممان  ها مقاومت ام جانب کاربرها موجب شکست در اجرا  نظام

گیرر  و مدیریت، در حومه کار  ها  پشتیبان تصمیمبسیار  ام مدیران در استفاده ام نظام

ام: ترس ام فناور  جدید، عدم  اندعبارتاند. دالیل اولیه عدم توفی  آنان خود موف  نبوده

 -علمی مه)ماهنا اعتماد نسبت به  توانایی فناور  و فقردان ستاد پشتیبانی مناسب در ساممان.

 (60شاهد: پژوهشی دانشگاه

و توسعة جریان  مراتبسلسلههرم  توان با مسطح کرردنها  اطالعاتی میام طری  نظام

داد که این تغییرات  یرریا ، روش مدیریت ساممان را تغافقی و میان وظیفه صورتبهاطالعات 

 ها محسوب شود.مدیران، تهدید  برا  قدرت و حتی امنیت شغلی آن معمبهممکن است 

-ها  اطالعاتی مدیریت مبتنی بر رایانه، اقتدار آنترش نظامکه گس اندنگرانمدیران رده میانی 

هایی در ساممان نظام در مقابل اجرا  چنین. ها ممکن استها را به خطر اندامد. بنابراین آن

کره توسعة . دا  ممکن است به ایرن خراطر نگرران باشوظیفه مقاومت کنند. رئیس یک بخش

، اندامدیما  به جریان میان وظیفه صورتبها  در ساممان که اطالعات را ها  رایانهشبکه

توانایی او را در کنترل جریان اطالعرات در داخرل و خرارج بخرش محدود کند. اگر فقدان 

ر در اجرا  مردی ادیماحتمالبهمنفی بر قدرت مدیر داشته باشد،  رکنترل بر جریان اطالعات، اث

  خواهد کرد. مدیرانی که با اهداف سیاسی، مانع ام اجرا   اندامسنگاطالعاتی   هانظام

 .(70شاهد: پژوهشی دانشگاه -علمی )ماهنامه شوندهرا  اطررالعاتی مینظرام

  هاپروژهعوامل شکست 

در ابتدا ممکن  هاهپرووشوند. این برآورده ساختن اهداف ساممان آغام می منظوربه، IS  هاپرووه

، پرووه بایستی اهداف را در یک سطح تیدرنهااست بر اهداف راهبرد  متمرکز شوند، ولی 

ها  کاربران است، ها و خواستهها، مسئولیتعملیاتی برآورده سامد، و این به معنا  درک نقش

ساممان امیدوار  تواند در برآورده شدن اهداف  کارآمد نمیپرووه برخالفپرووه تکنولوو  مدار 
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را برآورده  (IT)دهد که اهداف ها  تکنولوو  مدار، اغلب تکنولوو  را توسعه میباشد. پرووه

ها  تکنولوو  مدار، عدم درگیر  میاد کاربر در سرتاسر پرووه سامند. پیامد اصلی این پرووهمی

کت درآوردن موجب به حر یخوببهتکمیل قسمت پیچیده کد برنامه ممکن است  هرچنداست. 

گروه اصلی بشود، ولی این نیامها  کار  است که باید در ابتدا برآورده شود و با افراد  که باید 

آمار و اذیتی که کاربران درون ساممان ام  درواقعام آن استفاده کنند آغام شده و به پایان برسد. 

در تحق  منافع  IS  هاپرووهشوند، یکی ام دالیل اصلی شکست یک سیستم جدید متحمل می

 (89:  1393. )مصطفو  شان استبالقوه

 موانرع  اولویت تعیین و شناسایی مقاله در: ))است افزارهانرم پذیرش فرهنگ عدم :فرهنگی موانع

  چنرین (( کرمانشراه  اسرتان  جوانران  و ورمش ادارات در مردیریت  اطالعرات  ها سیستم استقرار

 :است  شدهعنوان

 توجره  و اسرت  بیشتر مرتب  ها فعالیت دیگر ریتأث با مقایسه در ام سفرهنگ ریتأث درمجموع 

 حلراه نیمؤثرتر و ترینمهم عنوانبه تغییرات، برابر در مدیران و کارکنان برا   سامفرهنگ به

 انسرانی  و رفترار   مسرائل . اسرت  اطالعراتی  هرا  نظرام  اجرا  برابر در مقاومت ام پیشگیر  در

 بره  اطالعاتی هرا نظرام شکسرت عوامرل ترینمهم ام تغییر برابر در کارکنران مقاومرت امجمله

 حمایرت تأثیر و ا رایانه ها نظام ام استفاده به گرایش بررسری جهت تحقیقی در. آیدمی شمار

 فنراور   ام اسرتفاده  برر  کارکنران  مثبررت  نگرررش  تررأثیر  ،کننردگان عرضره  تشروی   و ساممانی

 اسرتفاده  مثررل  فنرری،  هرا  ویژگی فق نه که داد نشان تحقی  تهیاف.  گرفرت قرار یموردبررس

 حمایرت  عامرل  دو بلکره  اسرت،  داشرته  کارکنان پرذیرش در را اصلی نقش مند ،فایده و راحت

 گررایش  و فنری  هرا  ویژگری  برین رابطه تقویت موجب بامار، کنندگانعرضه تشوی  و سراممانی

 (43ورمشی:  فیزیولوو  و مدیریت ه. )نشریاست فناور  ام استفاده به کارکنان
 

 مدیریت اطالعاتی هاینظام اجرای موانع

 اجررا  سراممان  در یآسران به فراوان  هاتیمز رغمیعل رایانه. بر مبتنی اطالعات نوین ها نظام

 سراممان،  مردیران  جانرب  مقاومرت ام  و کاربرها جانب ام مقاومت  فناور ، و مشکالت شوندنمی

 .کنندیم مواجه مشکل با را آن که اجرا  ندهست عواملی امجمله

 در انسرجام  فقردان  اطالعراتی،  هرا  آمیرز نظرام  موفقیرت  اجررا   در فناور  اصلی موانع ام یکی

 ام اسرت  ممکرن  هرا تجهیزات شربکه  و رایانه مختلف تولیدکنندگان است. استانداردها  فناور 

 کارکنان مقاومت و کاربرها )مدیران( جانب ام کنند. مقاومت متفاوتی استفاده فنی استانداردها 

)ماهنامره شراهد   شود. می ساممان در اطالعاتی ها اجرا  نظام در شکست موجب کاربرها جانب ام

1389 :48) 
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 :است شدهانیب موفقیت به نیل در ها  اطالعاتینظام مشکالت ترینعمده عنوانبه میر دالیل

 تی،  اطالعا بانک در موجود اطالعات بودن ناقص -1

 اطالعات، در المم دقت فقدان -2

 موجود، اطالعات نبودن هنگامبه -3

 مناسب، شکل در اطالعات ارائه امکان عدم -4

 ،مورداستفاده افزارنرم در نارسایی و اشکال وجود -5

 کارکنان، آمومش سطح بودن پایین -6

 کار، وسایل و تجهیزات کمبود -7

 بران،کار نیامها  جانبة همه شناخت عدم -8

 نظام، یطراح در اجتماعی و انسانی مسائل به توجه عدم -9

 (پژوهش ها یشینهپ(53: 1389)ماهنامه شاهد  .ساممان نیروها  سو  ام مقاومت ایجاد -10

 تحقیق نهیشیپ

 

 (پیشینه تحقیق 2) شماره جدول

 نهاجا یبانیمکانیزه کردن سامانه آماد و پشت عنوان

 توکل امیر: راهنما استاد                ادیبی     داود: محق  محقق

 تحقیق سؤاالت

 باشیم؟ آینده عملیات پاسخگو  مکانیزه،  پشتیبانی و آماد سامانه درممان مدیریتی اطالعات ارائه با چگونه -1

 اشیم؟ب آینده عملیات پاسخگو  مکانیزه، پشتیبانی و آماد سامانه ممان در کنترل و نظارت ها برنامه با چگونه- 2

 آینرده  عملیرات  پاسرخگو   مکرانیزه،  پشرتیبانی  و آمراد  سامانه مختلف ها سامانه بین ا شبکه ارتباط با چگونه- 3

 باشیم؟

 آینرده  عملیرات  پاسرخگو   مکرانیزه،  پشتیبانی و آماد سامانه پایهاطالعات کلیه سریع و دقی  دسترسی با چگونه -1

 باشیم؟

 آینرده  عملیرات  پاسخگو  مکانیزه،  پشتیبانی و آماد سامانه میاد وسعت با عسری آماد  عملیات گردش با چگونه -2

 باشیم؟

 نتیجه

 هرا  دسرتورالعمل  و علمی ها روش کامل، مبانی و متون اساس بر پشتیبانی و آماد سامانه طراحی و به توجه با اوالً

 دسرتی  الگوهرا   همان ام استفاده هدیدات،ت انواع با مقابله برا  آن مکانیزه طراحی نوع بهترین دستی، دقی  اجرایی

 .است مکانیزه سامانه در

 در کره  اسرت   پشتیبانی و آماد مکانیزه سامانه ملزومات ام امنیتی، قو  ها میرساخت با ارتباطی شبکه طراحی ثانیاً

 بررا   ناسرب م روش انتخاب و است شده طراحی متعدد  عملیاتی الگوها  نهاجا، اطالعات فناور  و ارتباط معاونت

 .است گردیده پیشنهاد بعد  قسمت در که دارد علمی تحقی  یک به نیام پشتیبانی، و آماد مکانیزه سامانه
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 ناهمتراز جنگ یک در نهاجا پشتیبانی و آماد سامانه شناسیآسیبعنوان:  عنوان
 درفشان مجتبیاستاد راهنما: مادمهر                   هاد محق :  محق 

 تحقی  تسؤاال

 و آمراد  سرامانه  هرا  ضرعف  بره  تروان می چگونه و چیست؟ نهاجا پشتیبانی و آماد سامانه در موجود ها آسیب -الف

 برد؟ پی ناهمترام جنگ یک در نهاجا پشتیبانی

 باشیم؟ داشته ناهمترام جنگ در رسانی آماد تداوم توانمی چگونه و است؟ کدام مناسب رسانی آماد تداوم-ب

 گیرد؟ صورت چگونه بایستی ناهمترام جنگ در آماد تداوم برا  نهاجا پشتیبانی و آماد سامانه احیبامطر -پ

 نتیجه

 شرده  تقسریم  آماد  طبقه ده اقالم به که مربوط ها هدف تحق  و پشتیبانی و آماد عملیات ریز طر  اساس بر -1

 رسرانی  آماد تداوم آن هدف که اندشده بند دسته قرمز و مرد سبز، طیف سه در گانهده طبقات تحقی  این در. است

 :است شدهحاصل میر نتایج ،است ناهمترام جنگ یک در

 متمرکرز  طوربه که ندارد ضرورت شخصی موردنیام اقالم و تأسیسات و عمرانی مواد میست، و پوشاک غذایی، مواد -2

 .کرد تأمین محلی صورتبه را اقالم این وانتمی لذا. گردد تأمین( پشتیبانی و آماد فرماندهی) مرکز طری  ام

 تحقیقرات  بایستی است مستقر آنجا در پایگاه که ا منطقه و شهر توجه با و دارد بیشتر بررسی به نیام نفتی مواد -3 

 .گیرد صورت بیشتر 

 یرا  و مناط  سایر ما باید را مهمات انواع ام دیگر برخی و نمود؛ تأمین مرکز طری  ام باید را خاص مهمات ام برخی -4

 و آمراد  سرامانه  اصلی راهبردها  ام باید مهمات نگهداشت و ذخیره ولی. نمود تدارک و تهیه غیرمتعارف مسیرها  ام

 .باشد پشتیبانی

. گرردد  ترأمین ( پشرتیبانی  و آمراد  فرمانردهی ) مرکز طری  ام متمرکز طوربه باید( تجهیزات) عمده اقالم ام برخی -5

 .شود تدارک و تهیه غیرمتعارف ها راه و مناط  سایر ام دیگر برخی

 توجره  با طورهمین و دارد وجود( داروها مصرفتاریخ) دارویی اقالم نگهدار  خصوص در که معضالتی به توجه با -6 

 متمرکرز  طوربه که ندارد ضرورت بهدار  اقالم که گرفت نتیجه توانمی کشور، سطح در دارو تومیع گسترده شبکه به

 .گردد تأمین( پشتیبانی و آماد فرماندهی) مرکز ری ط ام

 و آمراد  فرمانردهی ) مرکرز  طریر   ام متمرکرز  طرور بره  کره  نردارد  ضررورت ( یردکی  قطعات) عمده غیر اقالم کلیه -7

 ترأمین  قابرل  هروایی  پشتیبانی و آماد فرماندهی طری  ام صرفاً که خاص قطعات ام برخی اما گردد؛ تأمین( پشتیبانی

 .شود ارسال پایگاه به قطعات این( جایگزین) غیرمتعارف و متعارف ها راه بینیپیش با بایستی است
 

 تحقیق یشناسروش

تحلیلری  برا رویکررد آمیختره )کمری و     -این تحقی  ام نوع کاربرد  است که به روش توصیفی

اندهان پژوهش حاضر فرم  جامعه آمارکه به شکل میدانی انجام گرفته است.  کیفی( انجام شد.

و و مدیران ارشد و میانی و کارکنان و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی و معاونت فاوا  نزاجرا  

فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز بودند با توجه بره محردود برودن جامعره آمرار  برا توجره بره         



 113                                                          بررسی موانع اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی ارتش   
 

 34 تیر درنهانامره تومیرع و   پرسرش  34نفر در  نظرر گرفتره شرده و تعرداد      34تخصصی بودن 

  هرا  گرو شناسرایی   منظرور بره نهایی قرار گرفت.  لیوتحلهیتجزآور  و مورد نامه جمعسشپر

ها  پژوهش، اسرتفاده ام نظررات خبرگران و انجرام مطالعرات      نامه ابتدا با بررسی پیشینهپرسش

نخبگران )شرامل    امنظرر مانع شناسایی گردید. سپس با اسرتفاده   35اکتشافی و مقدماتی تعداد 

حومه رایانه، چند نفر ام متخصصان حومه آماد، چند نفر ام متخصصران رسرته    چند نفر متخصص

بند  و سرانجام سه عامل، و مشابه دسته  تکرارمکانیک و چند نفر متخصص حومه فاوا( موانع 

بنرد  شرد   گویه( دسرته  7گویه( و موانع فناورانه ) 10گویه(. موانع ساممانی ) 5موانع محیطی )

به دست آمد. بررا    ٪74نامه ام آممون کرونباخ استفاده و میزان آن شبرا  سنجش پایا  پرس

هرا  آمرار  توصریفی )شرامل میرانگین،      ها ام روشها ام روش تحلیل یافتهیافته وتحلیلتجزیه

هرا. ام  بنرد  شراخص  بررا  رتبره   )استنباطی )آممون فریدمن آمارانحراف معیار و آممون و...( و 

هت بررسی نرمال و غیر نرمال بودن متغیرها( استفاده شد. نترایج  اسمیرنف ج-آممون کلموگروف

-دار متغیرهرا  پرژوهش برا توجره بره کلومروگروف      دهد که مقردار معنری  جدول میر نشان می

 اسرت کمتر  0.05برا  متغیرها  پژوهش ام مقدار  آمدهدستبهدهد مقدار اسمیرنوف نشان می

 متریک استفاده کرد.اآممون ناپار امو باید  ستینها  پژوهش نرمال لذا داده
 

 هاداده وتحلیلتجزیه
 

 سامانه اطالعات مدیریت یهامؤلفه( ابعاد و 3جدول شماره)

 متغیر ابعاد مؤلفه سنجه

 طرا 

 سینوبرنامهطرا  و 

 نیرو  انسانی

انه
سام

ی
ریت
دی
ت م

عا
طال
  ا
ا

 

 آنالیز

 کاربر

 مدیر شبکه
 شبکه

 پشتیبان

 اینترانت
 نوع شبکه ارتباطی

 افزارسخت

 اکسترانت

 تجهیزات شبکه
 تجهیزات

 ا تجهیزات رایانه

 خطوط ارتباطی داخلی
 خطوط ارتباطی

 خطوط خارجی
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 امنیت
 مکان شبکه

 تسهیالت
 محل قرارگیر  سرور

 باسیم
 بستر خطوط ارتباطی

 سیمبی

access 

 بانک اطالعاتی

 افزارنرم

SQL 

ORACEL 

 ویندوم

 یونیکس عاملستمیسنوع 

 داس

 
 سامانه اطالعات مدیریت یهامؤلفه( ابعاد و 1نمودار شماره )
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 (  تحلیل موانع اجرای سامانه جامع آماد مکانیزه4جدول شماره )
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ها  نبودن  بودن  بستر و شبکه فراهم

 ارتباطی ایمن و کافی
47% 35% 15% 3% 0 4.6 

 3 %16 %45 %24 %15 0 سام گسترده بودن محدوده پیاده

مشکالت  امنیتی و حفاظتی اجرا  

 این سامانه
12% 18% 20% 50% 0 2.9 
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 رییتغ و االئمهثامناجرا  طر  

ساختار پشتیبانی مناط  و ف آما و 

 پش
44% 38% 15% 3% 0 4.3 

 2.9 0 %58 %20 %18 %4 مقاومت و عدم همکار  مدیران ارشد

عدم آگاهی و اطالع فرماندهان 

پشتیبانی مناط  ام طراحی این 

 سامانه
18% 29% 41% 12% 0 3.8 

ممانی پذیرش سامانه نبود فرهنگ سا

 جدید
12% 18% 24% 46% 0 2.9 

نه
ورا

نا
ع ف

وان
م

 

 رساختیم و بسترها نبودن فراهم

 افزار سخت
47% 35% 15% 3% 0 4.5 

 2.9 0 ٪47 ٪24 ٪18 %12 اقالم کدینگ ممانهم انجام عدم

یطراحافزارها  عدم جوابگویی نرم

 شده
0 29٪ 47٪ 18٪ 6٪ 3.1 

 

سرامانه جرامع     ریکارگبه و استقرار موانع  بندتیاولو و  بنددسته ایی،شناس پژوهش، این در

 نیرو  ممینی ارتش جمهور  اسالمی ایران  در آن کاربرد بر مؤثر عوامل تعیین آماد مکانیزه و
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سرامانه    ریکرارگ بره  و اسرتقرار  موانع عنوانبه حاضر، سیزده عامل را پژوهش نتایج شد. بررسی

 کرد.  بندتیاولو و شناسایی ساممان این در جامع آماد مکانیزه

 موانع محیطی

ها  شبکه ی بودن  بستر وناکافپاسخگویان،  امنظر پژوهش،  هاداده ام آمدهدستبه اطالعات ام

و نبرود فرهنرگ سراممانی پرذیرش      اهمیرت  دارا  براالترین  5 ام 4.6 میرانگین  با ارتباطی ایمن

 .باشندیم اهمیت میزان دارا  کمترین  5ام  2.9 میانگین با سامانه جدید

عنوان داشتند که  فراهم نبرودن بسرتر و شربکه ارتبراطی ام علرل        درصد ام حجم نمونه 83 -1

 . استاصلی عدم اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی 

سرام   سرامانه   عنوان داشتند که  گسترده برودن محردوده پیراده     درصد ام حجم نمونه 61 -2

 بر عدم اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه نداشته است.  ریتأثآماد مکانیزه جامع 

عنوان داشتند با توجه به استفاده ام سامانه کالز در نیرو  ممینری    درصد ام حجم نمونه 70 -3

و عدم گزارش مشکل حفاظتی و امنیتی در این رابطه )مشکالت  امنیتی و حفاظتی اجرا  ایرن  

 نداشته است.   ریتأثدم اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه (. این امر بر عنهساما
 

 موانع ساختاری و سازمانی

 رییر تغ و االئمهثامنپاسخگویان، اجرا  طر   امنظر پژوهش،  هاداده ام آمدهدستبه اطالعات ام

نبرود  و  اهمیرت  دارا  براالترین  5 ام 4.3 میرانگین  برا  ساختار پشتیبانی مناط  و ف آما و پش

یمر  اهمیرت  میرزان  دارا  کمترین  5ام  2.9 میانگین با سامانهساممانی استفاده ام این  فرهنگ

 .باشند

ساختار پشرتیبانی   رییتغ و االئمهثامنعنوان داشتند اجرا  طر    درصد ام حجم نمونه 82% -1

مناط  و ف آما و پش مرکز ام علل اصلی عدم اجررا  سرامانه جرامع آمراد مکرانیزه در نیررو        

 . استی ممین

عنوان داشتند که  مقاومت و عدم همکار  مدیران ارشد بر عردم    درصد ام حجم نمونه 58٪ -2

کمی در عدم اجرا  سامانه جامع آمراد مکرانیزه داشرته     ریتأثاجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه  

 است. 

د برر  عنوان داشتند نبود فرهنگ ساممانی پرذیرش سرامانه جدیر     درصد ام حجم نمونه 3-70٪ 

 نداشته است.  ریتأثعدم اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه 
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 موانع فناورانه

 و بسرترها  نبرودن  پاسرخگویان، فرراهم   امنظرر  پرژوهش،   هرا داده ام آمرده دسرت به اطالعات ام

 ممران هرم  انجرام  و عردم  اهمیرت  دارا  براالترین  5 ام 4.6 میرانگین  برا  افزار سخت رساختیم

 .باشندیم اهمیت میزان دارا  کمترین  5ام  2.9 نمیانگی با اقالم کدینگ

افرزار  ام  سخت رساختیم و بسترها نبودن عنوان داشتند فراهم  درصد ام حجم نمونه 82%  -1

 . استعلل اصلی عدم اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی 

مدیران ارشد برر عردم    عنوان داشتند که  مقاومت و عدم همکار   درصد ام حجم نمونه71  -2

کم و متوس  بر عدم اجرا  سامانه جامع آمراد مکرانیزه    ریتأثاجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه  

 داشته است.

اقرالم برر عردم اجررا       کردینگ  ممانهم انجام حجم نمونه عنوان داشتند عدم درصد ام71  -4

  نداشته است.  ریتأثسامانه جامع آماد مکانیزه 
 

 گیرینتیجه
 وانع محیطی م

 ترین مانع اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه فراهم نبودن شبکه و بسترها  ارتباطی برا  اصلی

هرا  پهنا  باند  مناسب جهت تبادل دیتا بین فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا برا سرایر یگران   

عردم   ده سرال ام  گذشرت  برا  اکنرون همها  اجرایی بوده. ولی پشتیبانی مناط  و یگان امجمله

ها  نزاجرا ایرن   اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه، با فراهم شدن بستر فیبر نور  در کلیه یگان

 .بستر فراهم شده است

  یی شناسرا نیز، یکی ام موانع اجرا  سامانه آماد مکرانیزه    سامادهیپگسترده بودن محدوده

دیترا در پشرتیبانی    توجه به فراهم نبودن بسرترها  ارتبراطی جهرت ارتبراط    است ولی با  شده

نیامد و قرار بر ایرن برود    عمل بهها  اجرایی بارگذار  اطالعات بر رو  سیستم مناط  و یگان

مشهد اجررا در صرورت موفقیرت بره      5پشتیبانی منطقه  1390سال درنمونه  صورتبهکه اول 

صرورت  ایرن امرر نیرز     االئمره ثرامن سایر پشتیبانی مناط  تعمیم داده شود ولی با اجرا  طر  

 نگرفت.

 موانع سازمانی 

   المم اسرت موانع اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه شناسایی  امجمله االئمهثامناجرا  طر ،

-آمد و   مری  عمل بهدو سال بعد ام تکمیل سامانه مذکور  االئمهثامناست اجرا  طر   ذکر به

مشرکالت جدیرد     آمردن  وجرود  بره توان عنوان نمود اجرا  این طر  در مراحل بعد  باعث 

 گردید است.
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        یکی دیگر ام موانع ساممانی اجرا  سامانه جرامع آمراد مکرانیزه تغییرر سراختار انفورماتیرک

افزار، و ادغام انفورماتیک نزاجرا در دل  نیرو  ممینی و کاهش تعداد کارشناسان و مهندسان نرم

 معاونت فاوا بود. و سامانه جامع آماد رها و بدون پشتیبان گردید.  

  بینی مدیریت رایانه در دل پشتیبانی منراط   اجرا  سامانه جامع آماد مکانیزه نیاممند پیش

و سراممان رایانره    اسرت ها  اجرایی و تقویت ساختار فنراور  اطالعرات   و دایره رایانه در یگان

هرا  اجرایری نیرز بایرد     ساختار ساممانی رایانه یگران  ضمن درپشتیبانی مناط  تقویت نگردید 

 شد تا بتوان ام سامانه جامع آماد مکانیزه را در یگان اجرایی کرد. که چنین نشد.میتقویت 

 توان چنین نتیجره گرفرت   نامه و ادبیات تحقی  مینظران، سؤاالت پرسشبرابر با نظر صاحب

اطالعی  عمالًفرماندهان آماد و پشتیبانی مناط  ام این سامانه ضعیف بود و  یآگاهکه اطالع و 

اندام  ایرن سرامانه   ین سامانه در پشتیبانی مناط  وجود نداشت که پیگیر نصب و راهام وجود ا

 آید.   عمل به

 موانع فناورانه   

 سرؤاالت نظرران،  کانیزه برابر با نظر صاحبموانع اصلی عدم اجرا  سامانه جامع آماد م امجمله 

هرا  نزاجرا   در یگانافزار  سخت رساختیمنامه و ادبیات تحقی  فراهم نبودن بسترها و پرسش

 . است

 جهت این سامانه قرار برود بعرد ام اجرایری شردن در       شدهیطراحافزارها  کلی نرم صورتبه

مرتفع و سیستم برروم   مشخص و .افزارها و معایب نرم رادهایا اجرا گردد تا 5پشتیانی منطقه 

 سانی گردد که این امر محق  نشد.   ر

 سرؤاالت نظرران،  مع آماد مکانیزه برابرر برا نظرر صراحب    موانع عدم اجرا  سامانه جا امجمله 

افرزار  و  نامه و ادبیات تحقی  کمبود اعتبارات جهت خریرد تجهیرزات و بسرتر سرخت    پرسش

 .استایجاد شبکه ارتباطی مطمئن و امن 
 

 پیشنهادها

ی سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینر  استقرار موانع تحقی  این در حاصل نتایج اساس بر

 اقدامات و هاریز برنامه هاآن ام هرکدام اهمیت زانیم و اساس اولویت بر تا است ضرور  لذا ،

سامانه جرامع   سام پیاده و مسیر استقرار در هاآن منفی اثرات کاهش یا و حذف جهت در المم

 ها سام  ممینهپیاده و استقرار فرآیند به بخشیدن سرعت ضمن تا شود اندیشیدهآماد مکانیزه 

 .نمود فراهم سیستم این کامل موفقیت برا  را المم

 موانع فناورانه یا فنی -3موانع ساممانی    -2موانع محیطی     -1
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 موجرود  موانرع  ام و متوسر   حرد  ام باالتر مورد سه هر تحقی  نتایج اساس بر اینکه به توجه با

 موجود شرای  بهبود جهت در ییاهشنهادیپ اولویت ترتیب بهسامانه جامع آماد مکانیزه  استقرار

 پذیرد. انجام ذیل ها ممینه در مناسب گذار سیاست و ریز برنامه با

سرامانه جرامع آمراد مکرانیزه در      اسرتقرار  در مانع باالترین که محیطی موانع اهمیت به توجه با

ت تبادل بسترها  ارتباطی با پهنا باند مناسب جه به مقوله توجه گردیدنیرو  ممینی شناسایی 

-پیشرنهاد مری   اسرت.  بروده  اهمیت حائز بستر ارتباطی مقوله به توجه است. لذا اولویت در دیتا

-هرا  نیررو   گردد. ام بستر فیبر نور  ستاد کل جهت ارتباط مخابراتی و تبادل دیتا بین یگان

 ها  مسلح متصل شده است استفاده گردد.

 کره  اسرت.  بودهآماد مکانیزه در نیرو  ممینی سامانه جامع  استقرار مانع دومین ساممانی موانع

 در براالترین  ام که سبب تغییر ساختار سامانه آمراد و پشرتیبانی،   االئمهثامناجرا  طر   مؤلفه

و کراهش سرطو  آمراد  پیشرنهاد      االئمهثامناست. با توجه به اجرا  طر   بوده برخوردار صد

و یرا در معاونرت آمراد و     ؛عریرف گرردد  گردد سامانه جامع آماد مکرانیزه مجردد طراحری و ت   می

مربروط بره خرارج     خر  کنترل موجود  تشکیل ترا   عنوانبهپشتیبانی نزاجا یک مدیریتی مجزا 

 شدن فرماندهی آماد و پشتیبانی ام چرخه آماد  جبران گردد.

که در رتبره بعرد  قررار     سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی ساممانی استقرار انعدیگر م

پشرتیبانی منراط  بروده کره      مخصوصاً ،ها  اجراییضعیف بودن ساختار دایره رایانه یگان ،اردد

 صرورت بره معاونت آماد و پشتیبانی با معاونت طرر  و برنامره و معاونرت فراوا      گرددپیشنهاد می

ها را بررسی و ساممان جدید  پیشنهاد تا مشرکالت و ایررادات   میدانی ساختار دایره رایانه یگان

 .نمایندبوطه مرتفع مر

 گویه که استسامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو  ممینی  استقرار موانع ام فناورانه و فنی موانع

 برخروردار  براالیی  اولویرت  ام در ساممان شبکه به مربوط فنی  هارساختیم فراهم نبودن عدم

 رومبره  و شود توجه شتربی  افزارنرم و افزارسخت لوامم ،هارساختیم به توجه لحا  بدین است

 .شود
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 ( 1390آقاپور، عبداهلل.) چاپ ششم. ا رسته عالی ویژه دوره آماد)کالز( ا رایانه سامانه ،

 مراپش. انتشارات تهران: 

 ،انتشارات ، چاپ پنجم. تهران:نزاجا پشتیبانی آماد و فرماندهی (.1394عبداهلل ) آقاپور 

 مراپش.

 فناور  اینترنت اشیاء در آماد یک   سامادهیپ یسنجامکان(.  1398نش، غالمی، کاویانی. )  مباقر

 48-15ص  48شماره  14، تهران، دوره فصلنامه علوم و فنون نظامی ساممان،

 در پشتیبانی و آماد اطالعات مدیریت ها سیستم معرفی (.1378) مؤلفان ام جمعی 

 حسین. دانشگاه امام چاپ سوم. تهران: انتشارات ،مسلح ها نیرو 

 دافوس انتشارات ، چاپ دوم. تهران:پشتیبانی و آماد مدیریت (.1395) اهللبیحبد، جوانمر 

 آجا.

 ،یامدهم. تهران:  ، ویراستمدیریت اطالعاتی ها سیستم(. 1389مجتبی ) سید حسینی

  ایساتیس. فدک انتشارات

 علمی دانشگاه انتشارات ، چاپ سوم. تهران:افزارسخت کارگاه (.1394) مهد  رجبی 

 کاربرد .

 آجا. ستاد انتشارات ، چاپ دوم. تهران:نظامی ها واوه فرهنگ(. 1387) حمودی، مرستم  

 انتشارات ، چاپ ششم. تهران:مدیریت اطالعات ها سیستم مدیریت (.1389علی )ن، رضائیا 

  سمت.

 ،دافوس. انتشارات ، چاپ دوم. تهران:پشتیبانی و آماد مدیریت (.1396رضا ) روشنی 

 ،چاپ سوم. تهران:  ،پیشرفته مدیریت اطالعات ها سیستم (.1391) یمحمدعل سرلک

 نور. پیام دانشگاه انتشارات

 ا  در فضا  مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه (.1395ادر . )ی، نشهالی

 .34-7صص  3شماره  1، تهران، دوره یپژوهشندهیآفصلنامه نبرد آینده، تهران: 

 اول. تهران: انتشارات میر.  چاپ ،مدیریت اطالعات ها سیستم(. 1392اصغر )ه، مادصرافی 

 دانشگاه انتشارات ، چاپ دوم. تهران:مدیریت اطالعات ها سیستم (.1392احسان )ی، صفای 

 نور. پیام

 امیرکبیر. دانشگاه ، چاپ دوم. تهران: انتشاراتتأمین منجیره مدیریت(. 1390نسرین ) ، عسگر 
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 مدیریت اطالعات سیستم بهبود ابزار کاال و کدگذار  بند طبقه (.1380احمد )، مادهغالم 

 حسین. امام انتشارات دانشگاه ، چاپ سوم. تهران:پشتیبانی و آماد

 انتشارات چاپ سوم. تهران: ،پشتیبانی و آماد و تدارکات مدیریت (.1393ابک )ی، بکاظم 

 فرمنش.

 ،تهران: انتشارات .چهارم، چاپ لجستیک در اطالعات فناور  کاربرد (.1389علی ) کریمی 

 )ع(. حسین امام دانشگاه

 ها  واکنش سریع، (. تبیین ساختار مناسب آماد و پشتیبانی تیپ1397روشنی، سیفی. )ی، مخدوم

 .26شماره  14، تهران. دوره فصلنامه علوم و فنون نظامی
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