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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی و شناسایی موانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیررو ممینری
است .تالش شد با شناسایی موانع استقرار و بهکارگیر سامانه جرامع آمراد مکرانیزه راهکارهرا
مناسب ارائه و ممینه استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه فراهم شود .در راستا انجام یک تحقیر
کاربرد با رویکرد آمیخته ،در مرحله کیفی ام روش دلفری و در مرحلره کمری ام روش توصریفی
پیمایشی استفاده شد .ابزار گردآور دادهها در مرحله کیفی مطالعه ام اسناد و مدارک و مصاحبه
با صاحبنظران و در مرحله کمی پرسشنامه بود .جامعه آمار این پژوش را فرماندهان و مدیران
ارشد و میانی و کارکنان و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی و معاونت فاوا نزاجرا و فرمانردهی
آماد و پشتیبانی تشکیل میدهند که به علت محدودیتها آمار  ،در هر دو مرحله ،نمونهگیر
بهصورت غیر تصادفی و هدفمند انجام شد .نتایج نشان داد  )1ضعف بستر و شبکهها ارتباطی با
میانگین 4.3بیشترین تأثیر را در بین موانع محیطی دارد؛  )2اجررا طرر ثرامناالئمره و تغییرر
ساختار پشتیبانی مرکز و پشتیبانی منراط برا میرانگین  4.2بیشرترین ترأثیر را در برین موانرع
ساممانی دارد؛  )3ضعف بسترها و میرساخت سختافزار موردنیام جهرت عملیراتی نمرودن ایرن
سامانه با میانگین  4.3بیشترین تأثیر را در بین موانع فناورانه دارد.
واژههای کلیدی:
سامانه جامع آماد مکانیزه ،موانع محیطی ،موانع ساختاری  ،موانع فناورانه.

 1کارشناس ارشد مدیریت دفاعی گرایش لجستیک
 2دکتر حرفها دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئولm85312211@gmail.com :
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مقدمه
دوره معاصر را عصر اطالعات و دوره انفجار اطالعاتی نام نهادهاند که با محری هرا مرتالطم و
پیچیده عجین شده است .پیچیدگیها محی ها درونسراممانی و بررونسراممانی ،نیرام بره
اطالعات و بهتبع آن سیستمها اطالعات را افزایش داده اسرت .مردیریت و تصرمیمگیرر در
چنین محی ها متالطمی بدون دستیابی مستمر به اطالعات مرتب عمالً امکانپرذیر نیسرت.
طراحی و استقرار سیستمها اطالعاتی مدیریت تالشری در جهرت پاسرخگویی بره ایرن نیرام
بنیادین عصر اطالعات بشمار میرود .درواقع سیستمها اطالعاتی مدیریت طراحی و اسرتقرار
سیستمها و بهکارگیر فناور ها اطالعاتی در ممینه ساممان و مردیریت اقردامی در جهرت
تطاب با شرای نوین ساممانها در عصر اطالعات است .ام دهه  1970به دنبال استفاده بیشتر
ام رایانه ،بهعنوان منبع و ابزار برا تهیه اطالعات موردنیام مدیریت ،عنروان نظرام اطالعراتی
مدیریت معمول شد( .آقاپور عبداهلل)12 :1390 ،
در ساممانها نظامی وحدت فرماندهی ام اصول پایه و بنیاد ساممانی است بره همرین لحرا
هر سیستمی که بخواهد بر عملیات اجرایی ساممان حاکم شود ،میبایست در جهت پشرتیبانی و
حمایت این مهم طراحی شده باشد در اینگونه ساممانها سیستم ها بهینه اجرایی و اطالعاتی
آماد و پشتیبانی امجمله سیستمها هستند که برا انجام صحیح عملیات و گرردش اطالعرات
موردنیام است .بدیهی است که برا نیل به اهداف عالیه ساممانی بایرد عناصرر و اجرزا آمراد و
پشتیبانی باهم هماهنگ باشند و همبستگی المم بین آنها حفظ شود و ام طررف دیگرر نیررو
ممینی ساممانی است که با توجه به گستردگی برا حجرم وسریعی ام عملیرات آمراد و پشرتیبانی
روبرو است این عملیات در یگانها چندگانه آن (پیاده ،مرهری ،توپخانره ،گرروههرا مختلرف
مخابرات ،پهپاد و مهندسی و هوانیروم و  )...بهصورت مستقل انجام میگیرد و طب مدیریتها
جداگانه سامماندهی و انجاموظیفه مریکننرد و سیسرتم اطالعرات مردیریت منجرر بره کنتررل
تمرکز امورات آماد و پشتیبانی نیرو ممینی میگردد .تا به این طریر بتروان همره عملیرات
آماد و پشتیبانی را در یگانها چندگانه حمایت ،مدیریت ،هدایت و کنترل نماید.
در رابطه ایجاد یکپارچگی در نیرو ممینی ام قبل ام انقالب تاکنون اقداماتی بدین شکل صورت
گرفته است( .باقر منش ،غالمی ،کاویانی)1398 ،
رویکرد نیرو ممینی قبل ام انقالب به سامانهها مکانیزه بسیار سریع و خروب بروده و در ایرن
رابطه سامانه کالز با استفاده ام کارشناسان داخلی و خارجی طراحی و اجرا گردید .و این سرامانه
بهصورت  50درصد فعال و جهت فعال نمودن کل سامانه نیام به بارگذار کلیه اطالعات مربوط
به اقالم پنجگانه و قراردادها و  ...بود که در حال انجام بود ولی بعد ام پیرروم انقرالب اسرالمی
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ایران و سپس شروع جنگ تحمیلی این حرکرت متوقرف گردیرد و بعرد ام پایران جنرگ جهرت
استفاده کامل ام ظرفیت ها این سامانه اقدامات میاد به عمل آمد ولی فرسودگی سیستمها
موجود و عدم واگذار تجهیزات جدید با توجه به تحریمها صرورت گرفتره توسر آمریکرا ،و
قدیمی شدن تجهیزات ،و پیشرفتها صورت گرفته ،در رابطره برا فنراور اطالعرات ایرن امرر
محق نگردیده و نیام بود که سامانه بروم رسانی گردد .لذا جهت ایجاد سامانه مکانیزه برا شربکه
ارتباطی قو  ،نیام به ،سرمایهگذار ها در حومه نرمافزار و سرختافرزار و شربکه ارتبراطی
بود .لذا در این رابطه یک سامانها جدید بنام سامانه جامع آماد مکانیزه طراحی گردید ولی بره
دالیل متعدد اجرا نشد (پیوست فنی .)25 :1398 ،به این لحا و بره دلیرل اهمیتری کره ایرن
عامل در هریک ام مراحل فرایند طراحی و برهکرارگیر سیسرتمهرا اطالعراتی دارد (یعنری
مراحل مطالعات امکانپذیر  ،برنامه طر ریز  ،تجزیهوتحلیل نیامها ،طراحی ،برنامرهنویسری و
ساخت ،استقرار و پیادهسام  ،آممایش ،اجرا و بهرهبردار نگهدار و توسعه( پژوهش و بررسی
پیرامون این موضوع بهویژه در نیرو ممینی مفید فایده به نظر میرسد .لیکن ام میان مروانعی
چون موانع محیطی ،موانع ساختار و ساممانی ،موانع فناورانه ،بهعنروان اصرلیتررین عامرل در
استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه شناخته شده و در این پژوهش سعی شده است کره ابعراد و
موایا مختلف آن موردبررسی قرار گیرد .بررسی این موضوع خود میتواند کمکی در شرناخت
هرچه بهتر این سیستمها باشد .با توجه به اینکه سیستمها اطالعاتی رایرج در سراممانهرا
کشورها توسعهیافته ،بهطور مناسبی در خدمت مردیران ایرنگونره سراممانهرا قررار دارنرد
درصورتیکه بتوان با انجام چنین پژوهشهایی ،راهکارهایی را بررا اسرتفاده اثرربخش ام ایرن
سیستمها ارائه نمود ،قطعاً گام مفید در حل معضالت نیرو ممینی برداشته میشود .امجملره
محاسن اجرا این سامانه در سطح نیرو ممینی:
الف -به امور آماد و پشتیبانی نیرو ممینی انسجام و انضباط یگانه میبخشد.
ب -تأثیر بنیاد در تغییر و تحول شیوهها انجام فعالیتها دارد
پ -تأثیر بسیار در کاهش هزینه و ممان انجام فعالیتها آماد و پشتیبانی به وجود میآورد
ت -باعث بهبود جریان اطالعات میگردد.
ث -باعث بهبود و ارتقا بهرهور آماد و پشتیبانی میگردد.
ج -ام خریدها بیمورد و اضافی و هزینهبر جلوگیر میشود( .کاظمی)24: 1393 ،
در صورت عدم انجام تحقی فوق ،سامانه جامع آماد مکانیزه در آماد و پشتیبانی نیررو ممینری
ارتش جمهور اسالمی ایران شکل نخواهد گرفت ،و مشکالت میر همچنان باقی خواهد ماند:

100

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال شانزدهم ،شماره  ،53پاییز 1399

الف :عدم انطباق دارایی یگان با دارایی موجود ردهباال به علت خرید تعداد ام اقالم و عردم درج
در سواب و گزارش به ردهباال.
ب :به علت نبود سیستم یکپارچها که ممینه کنترل و نظارت تمرکز را فراهم آورد ،ایرن امرر
باعث هدر رفت سرمایه و امکانات ساممان میگردد.
پ :تداخل در ساممان و شر وظایف کارکنان که باعث عدم کنترل تمرکز اعتبارات واگرذار
و خرید وسایل غیرضرور به علت نبود کنترل کافی توس مدیران
ج :افزایش هزینه و ممان انجام فعالیتها آماد و پشتیبانی به علت جزیرها کار کردن بخرش-
ها مختلف سیستم آماد و پشتیبانی
 :کاهش انگیزه کارکنان و کاهش کارایی کارکنان فنی و پشتیبانی
د :به علت عدم کارایی سامانه تعداد نیرو انسانی درگیر جهت امورات آماد و پشتیبانی به علرت
جزیرها کار کردن بخشها مختلف افزایش مییابد.
و :سردرگمی مدیران به علت داشتن اطالعات نامرتب و غیرضرور در قسرمتهرا مختلرف و
ایجاد مشکل در اخذ تصمیم توس مدیران (شهالیی ،نادر )35 : 1395
بر همین اساس پرسشها تحقی عبارتاند ام:
سؤال اصلی
موانع اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی ارتش جمهور اسالمی ایران کدماند؟
سؤاالت فرعی
الف– موانع محیطی که در اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی ارتش جمهور
اسالمی ،نقش دارند کدماند؟
ب -موانع ساممانی که در اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی ارتش جمهور
اسالمی ،نقش دارند کدماند؟
پ -موانع فناورانه که در اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی ارتش جمهور
اسالمی ،نقش دارند کدماند؟
مبانی نظری پژوهش
سامانه یکپارچه آماد نزاجرا برآینرد ام سیسرتمهرا مردیریت آمراد ،برنامرهریرز  ،مرالی و ام
مجموعه سامانهها اطالعات مدیریت است و بهنوبه خود میرمجموعها ام سیستمها اطالعات
محسوب میشود( .صرافی ماده اصغر.)6: 1392 ،
امکانات سامانه

بررسی موانع اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی ارتش

101

محدوده سامانه

الف -میرسامانه آماد در محدوده معاونت آما و پش .ف آما و پش .آمادگراههرا و پرش منراط و
معاونت آماد قرارگاهها و رکن چهارم یگانها اجرایی را پوشش میدهد
ب -میرسامانه برنامهوبودجه جار در محدوده معاونت طر و برنامه را پوشش میدهد
ت -میرسامانه قرارداد در محدوده معاونت طر و برنامه آما و پش را پوشش میدهرد( .پیوسرت
فنی قرارداد)7:
شرح کلی زیرسامانه

تحلیل و طراحی میرسامانه بهگونها است که ام طری مراوولهرا میرسرامانه اصرلی ،اهرم وظرایف و
مأموریتها عمده حومه تخصصی آماد را پوشش داده و نتایج و عملکردها مرورد انتظرار را در قالرب
گزارشها ارائه میدهد( .پیوست فنی قرارداد)8:
جدول شماره ( )1خالصهای از مجموعه قابلیتهای سامانه آماد نزاجا (پیوست فنی قرارداد)50:
ردیف

زیرسامانه

1

حومه آماد

ماژول

حومه معاونت آماد ،پش مناط  ،ک-م-ها
حومه مشتریان
حومه آمادگاهها
میرسامانهها حومه عمومی

2

برنامهریز و بودجه
و اعتبارات جار

برنامهریز
بودجه و اعتبارات
اطالعات پایه بودجه و اعتبارات
مدیریت قراردادها
تعهدات مجر

3

قراردادها

تعهدات کارفرما
مدیریت عملکرد قرارداد
اطالعات پایه قرارداد

تنظیمات پایه
4

مدیریت کاربران
مدیریت نقشها
مدیریت امنیت
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کانورت اطالعات
گزارشها پویا
امکانات گردش اطالعات

شکل شماره ( )1مدل استقرار و نقشه ارتباطات سامانه جامع آماد مکانیزه

سیستمهای اطالعات مدیریت (طراحی و نیروی انسانی)
ضرورت طراحی و ایجاد سیستم در سازمان

در ساممانها نظامی وحدت فرماندهی ام اصول پایه و بنیادین ساممانی است .به همین لحرا
هر سیستمی که بخواهد بر عملیات اجرایی ساممان حاکم شود ،میبایست در جهت پشرتیبانی و
حمایت این مهم طراحی شده باشد .در اینگونه ساممانها سیستمها بهینه اجرایی و اطالعاتی
لجستیک امجمله سیستم ها هسرتند کره بررا انجرام صرحیح عملیرات و گرردش اطالعرات
موردنیام میباشند .در همین راستا به فرآیند لجستیک به دیرد یرک پرل ارتبراطی کره هرگونره
تشکیالت ساممانی را به مصرفکنندگان و تأمینکنندگان پیونرد مریدهرد نگریسرته مریشرود.
بدیهی است که برا نیل به اهرداف عالیره سراممانی بایرد عناصرر و اجرزا لجسرتیک برا هرم
هماهنگ باشند و همبستگی المم بین آنها حفظ شرود بررا کسرب و حفرظ ایرن همراهنگی
وجود مبان مشترک سیستمی مابین اجزاء لجستیک المم و ضرور است( .صرفایی احسران:1392 .
)32
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نگرش و متدولوژی طراحی مکانیزه کردن سامانه آماد و پشتیبانی

تحلیل و طراحی یکی ام بااهمیتترین مراحل کار سیستمها مکانیزه کاربرد محسوب
میشود .متدولوو طراحی سیستم بهمنزله پلی برا اتصال دانش رایانه با نیامها کاربرد
کارکنان ساممانها و یا به عبارتی محی خارج ام رایانه با رایانه است مراحل تحلیل و طراحی و
پیادهسام و نصب نرمافزار را در اصطال چرخه تولید سیستمها مکانیزه کاربرد مینامند.
طراحی سامانه آماد و پشتیبانی در چهار مرحله انجام میشود:
 -1تحلیل نیاممند ها در قالب سیستم جدید
 -2طراحی سیستم مکانیزه کاربرد موردنظر.
 -3پیادهسام و تولید سیستمها مکانیزه پیشنهاد .
 -4پشتیبانی ،ترمیم و نگهدار

سیستم مکانیزه ایجادشده( .غالمماده احمد) 58 :1380 .

پیادهسازی و اجرای مکانیزه کردن

ام دیدگاه کلی سامانه مکانیزه کامل آماد و پشتیبانی دارا سه ممینه تخصصری شرامل علروم و
فنون آماد و پشتیبانی ،علوم و فنون رایانه و علوم و فنون ارتباطات دادها اسرت کره بره دلیرل
نوآور و دگرگونی روم برروم در سرطح جهران نیاممنرد بره تحقیقرات مسرتمر ام طریر انجرام
آممایشها ،مشاهدات و مطالعه است( .انزالی امیر اسعد)28 : 1391 ،
منابع اساسی موردنیام هر سیستم مکانیزه را میتروان نیررو متخصرص ،امکانرات و تجهیرزات
مخابراتی و ارتباطی ،تجهیزات سختافزار و مخامن حفظ اطالعات برهصرورت متمرکرز بشرمار
آورد که ساختار جدید با استفاده و بهرهمند ام تجدید بنا سیستمهرا مخرامن اطالعراتی و
کاهش حجم هزینهها ارتباطی ام طری شبکهها محلی و تقلیل میزان نقل انتقال اطالعرات
میان مراکز و سایر یگانها صرفهجوییها قابلتوجهی تحصیل خواهد شد(.کریمی )92 :1389
مشارکتکنندگان در توسعه سامانه اطالعات مدیریت:
ام گروهها اصلی مؤثر در برپایی سامانهها اطالعاتی مریتروان ام ذینفعران ،کراربران ،تحلیرل
گران ،طراحان ،برنامهنویسران ،کارشناسران فنری و ترأمینکننردگان تجهیرزات سرامانههرا نرام
برد(.حسینی)589: 1389،
ذینفعان:
افراد که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم به نمایندگی ام سو گروهها یا ساممانهرا ام توسرعه
سامانه منتفع میشوند(. .حسینی)569: 1389،
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کاربران:
افراد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با سرامانه در تعامرل هسرتند و ام امکانرات سرامانه در
انجام امور جار شغلی و یا تأمین نیامها اطالعاتی و تصمیمگیر استفاده مریکننرد هماننرد
کاربران عملیاتی ،سرپرستان ،مدیران( .حسینی)560: 1389 ،
تحلیلگران:
دارا نقشی محور بوده و در تعامل با سایر عناصر روند و فرایند توسعه را پیش میبرند .ایرن
گروه ،نیام به ایجاد یک سیستم اطالعات تامه را پذیرفته و خطوط اصلی و گستره آن را مشخص
میکنند و ضرورت طراحی سامانه را جهت پیشبرد اهداف ساممان بررسری نمروده و نقرشهرا
متفاوتی را در این فرایند بر عهده دارند همانند :
واقعهنگار :کشف جزئیات سامانهها و مستندسام آنها
بدعتگذار  :شناخت علل واقعی مشکل و کمک به کاربران در یافتن راهحلها جدید
میانجی :بهعنوان راب بین کاربران و سایر عناصر عملکرد و وحدت نظر و رویه را پدید میآورند.
رهبر پرووه :در بسیار ام فرایندها مسئولیت مدیریت را بر عهرده گرفتره و در راسرتا اهرداف
تعیینشده با جدیت عمل کرده و نقش رهبر دارند( .حسینی)563: 1389 ،
طراحان :طرا حلقه اتصال تحلیلگر با برنامهنویس است و ام طری دریافت نتایج کار تحلیل،
نیامها را مدلسام و چارچوب اقدامات برنامهنویس را مشخص میکند( .حسینی)572: 1389 ،
فناور شبکه و ارتباطات راه دور:
فناور شبکه و ارتباطات راه دور ،که هم ام دستگاهها فیزیکی و هم نرمافزار تشکیل میشود،
اجزا مختلف سختافزار را به یکدیگر متصل ساخته و دادههرا را ام یرک مکران فیزیکری بره
مکان دیگر منتقل میسامد .تجهیزات ارتباطی و کامپیوترها را میتوان جهت به اشتراکگرذار
صوت ،داده ،تصویر ،گفتار و ویدئو توس شبکهها به یکدیگر متصل نمود .یک شبکه دو یا چنرد
کامپیوتر را جهت اشتراک داده یا منابع مانند چاپگر بره یکردیگر متصرل مریسرامد( .حسرینی،
)595: 1389
اینترانت:
اینترانت یک شبکه سام متنی است که امکان دسترسی به دادهها را در سراسرر سراممان فرراهم
میکند اینترانت ام میرساخت شبکه موجود ساممان و نیز استانداردها اینترنت و نررمافزارهرا
ایجادشده برا طور جهانگستر استفاده میکند .برخالف وب که در دسترس همگان قررار دارد،
اینترنت خصوصی است و در مقابل دسترسی عمومی توس دیوارها آتش سیستمها امنیتری
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دارا نرمافزارها ویژه برا ممانعت ام ورود افراد خارج ساممان به شربکه خصوصری محافظرت
میشود( .رجبی)15 :1390
اکسترانت:
شرکتها با ایجاد اکسترانت امکان دسترسی محدود فروشندگان و مشرتریان مجرام را بره اینترانرت
داخلی خود فراهم میسامد .شرکت با استفاده ام دیوار آتش تضمین میکند که دسترسری بره داده-
ها داخلی شرکت محدود و ایمن است .دیواره آتش همچنرین کراربران را احررام هویرت نمروده و
تضمین میکنند که تنها کاربران مجام به سایت دسترسی داشته باشند( .رجبی)20 :1390
معرفی انواع تجهیزات شبکه:
تجهیزات شبکه موردنیام به  2دسته میر تقسیمبند میشود:
تجهیزات غیرفعال شبکه (پسیو) :تجهیزاتی هستند که قابرل برنامرهریرز نبروده و نمریتواننرد
تغییراتی رو اطالعات یا محتوا تبادل شده در شبکه داشته باشند .بخشری ام تجهیزاتری هرم
که بهمنظور نصب و پیکربند سختافزار شربکه (ام قبیرل کابرلکشری و نصرب دسرتگاههرا)
استفاده میشود در این دسته جا میگیرند( .رضائیان علی)65: 1389 ،
عملکرد این تجهیزات بدون نیام به توان الکتریکی برق صورت میگیرد( .رجبی )25 :1390
این تجهیزات عبارتاند ام :انواع کابل ،کانکتورها و اتصاالت ،داکت یا کانال و انواع رک.
تجهیزات فعال شبکه (اکتیو) :تجهیزاتی هستند که به جریان الکتریکی برق نیام دارند .تجهیزات
فعال تجهیزاتی هستند کره فعالیرت الکترونیکری در درون آنهرا صرورت مریگیررد و اطالعرات
واردشده به آنها بسته به شرای برنامهریز شده برا دستگاه ،پرردامش و ردوبردل مریگرردد.
(رجبی )35 :1390
این تجهیزات عبارت اند ام :کارت شبکه ،سوییچ ،مسیریاب ،دیوار آتش ،مبدل فیبر نور
و پرینت سرور ،تجهیزات پسیو (غیرفعال)
تشریح سامانه آماد و پشتیبانی مکانیزه
الف -عملیات تعیین نیاممند ها در سطو مختلف(جوانمرد حبیباهلل)35 :1395 .

سطح یکم:
 -1ایجاد شبکه ارتباطی رایانها در داخل یگانها بین شعبات و آمادها
 -2تهیه و اعالم مصارف قبلی شعبات ام طری آمادها بر اساس اقالمی که بهطور مستقل کار
را انجام میدهند
 -3پشتیبانی وسایل و تجهیزات و ابزارآالت
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 -4پیشبینی نیاممند ها بر اساس طر ها گسترش توس شعبات
 -5پیشبینی نیاممند ها بر اساس افزایش یا کاهش مأموریتها در یگانها
 -6استفاده ام سیستم مدیریت اطالعات جداول ساممان و تجهیزات
 -7اعالم نیاممند ها پیشبینیشده به آمادها ام طریر شربکه داخلری بره تفکیرک شرعبه و
اقالمی که بهطور مستقل کار را انجام میدهند.
 -8کنترل نیاممند ها اعالمشده و مقایسه آنهرا برا سیسرتم اطالعرات تجهیرزات و سراممان
توس آمادها و تعدیل نیاممند ها
 -9اعالم اولویت نیاممند ها پیشبینیشده.
سطح دوم:

 -1انتقال نیاممند ها پیشبینیشده ام کلیه پایگاهها به بانک اطالعاتی کلی یا پیشبینیها
 -2بارگیر کلیه اطالعات پیشبینیها انجامشده در قابل پیشبینی ماتریل(شبکه داخلی)
 -3بررسی نیاممند ها پیشبینیشده هر یگان بر اساس مصارف گذشته برر مبنرا اطالعرات
سیستم مدیریت مصرف و کنترل تجهیزات (توس مدیران اقالم)
 -4محاسبه و ارائه پیشنهاد و تعیین سطو ذخیرره انبراردار در سرطح دپرو توسر سیسرتم
مدیریت پیشبینی سطح ذخیره اعالم اقالم (در شبکه داخلی)
 -5محاسبه نیاممند ها کلی نزاجا (فرماندهی لجسرتیک) و ارائره پیشرنهاد تهیره برر اسراس
موجود کلی و نیاممند ها کلی و اعالم به مدیران اقالم ام طری شبکه داخلی
 -6تفکیک نیاممند ها کلی نزاجا به سه گروه قابل تعمیر ،قابرل سراخت ،پیشرنهاد خریرد برا
استفاده ام بانکها اطالعاتی
 -7تفکیک هر یک ام نیاممند ها کلی نزاجا بر اساس اولویتها تعیینشده.
سطح سوم:

 -1تعیین منابع تهیه داخلی و خارجی جهت هر یک ام نیاممند ها.
 -2تعیین نیاممند ها قابلخرید در داخل کشور به مراکز تهیه داخلی و تعیین اولویتها.
 -3تعیین نیاممند ها کلی نزاجا قابل تهیه ام منابع خارجی.
 -4ثبت اطالعات خریدها داخلی و خارجی در سیستم اطالعات مدیریت خرید و پیمان
محی و محدوده فعالیت سامانه آماد و پشتیبانی مکانیزه
هدف ام تعیین دستاوردها سیستمها مکانیزه کاربرد  ،مشخص نمودن حیطه عملیراتی آن
و تعیین منط عملیاتی سیستم مکانیزه با در نظر گرفتن نیامها ساممان است کره در حیطره-
بند و احرام صالحیت ،محدودیت ارائه اطالعات بر اساس اولویت مجرام برودن کراربر بره نروع
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اطالعات لحا میشود بنابراین نیاممند ها به شر پردامهها و عملیات برر رو دادههرا تبردیل
میشود نهایتاً حاصل کار تبدیل به توصیف برنامهها و ملزومات آنهرا شرده و در مراحرل کرار
وظایف و محدودیت مشخص میشود(.عسگر نسرین)39: 1390 ،
سیستمها نرمافزار :

 .1سیستمها امنیت اطالعات و حفظ امنیت نرمافزار
 .2سیستمها مدیریت سیستمها عامل ،بانکها اطالعاتی و برنامهها کاربرد
 .3سیستمها یکپارچهسام اطالعات (نور حسن)63: 1389 ،
علل ناکامی سامانهها اطالعاتی به چهار طبقه تقسیم میشود:
 -1ناکامی انطباق :به معنرا عردم موفقیرت سرامانه ،در پاسرخ بره مشخصرات و ویژگریهرا
تعریفشده اولیه است  .این شکست یعنی سامانه قادر نیست آنچه را که باید ،برآورده سامد .این
شایعترین نوع شکست سامانهها اطالعاتی است( .باقر منش)42 :1398
 -2ناکامی فرآیند :به معنی عدم توفی یا عدم توانایی در فرایند تکمیل و توسعه سامانه اسرت .
اغلب بروم مشکالت بودجها و ممانبند موجب ناقص مانردن بخرشهرایی ام سرامانه شرده و
منجر به رها کردن پرووه میگردد( .باقر منش)45 :1398
 -3ناکامی تعامل :به معنا آن است که کاربران در برهکرارگیر سرامانه نراموف هسرتند .اگرر
سامانه در معرض تعداد میاد ام تعامل کاربر قرار گیرد ،موف است و اگر کراربر ام آن اسرتفاده
نکند یا درست استفاده نکند  ،ناموف است( .باقر منش)52 :1398
 -4ناکامی انتظار :عدم توانایی سامانه طراحیشده در پاسخگویی به انتظارات کاربران است .ایرن
ناکامی ترکیبی ام انواع دیگر ناکامیها قلمداد میشود.
مشکالت طراحی و اجرا نظامها اطالعاتی مدیریت را به  MISعمدهترین مشکالت طراحی و اجررا
شر میر میتوان بیان کرد:

مشکالت مالی :درصورتیکه هزینهها طراحی و اجرا نظام اطالعاتی باال باشد ،مدیریت عرالی
ممکن است ام انجام آن چشمپوشی کند یا طراحی به نحو ناقص صورت پذیرد .مشکل هزینره
ام بزرگترین چالشها موجود در راه اجرا طراحی و اجرا نظرامهرا اسرت .در مرورد موانرع
اجرایی نظام ) )Efficient Consumer ECRپاسخگرویی بره مشرتریان کره ام نظرامهرا
اطالعاتی مدیریت بهره )Response( :میگیررد ،شررکتهرایی کره هنروم ایرن نظرام را پیراده
نکردهاند مانع اصلی اجرا نظام اطالعاتی را مسائل مالی عنوان کردهاند فقدان دیدگاه راهبرد
در کاربرد نظامها اطالعاتی و انتظار بامدهی کوتاهمدت نیز یکی ام این تنگناهرا اسرت( .سررلک
)47: 1391
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مسائل فرهنگی و فرهنگساممانی :موجرود نیرز ام چرالشهرا نظرام اطالعراتی اسرت .عوامرل
فرهنگی و عوامل بنیاد ام عوامل اصلی پذیرش یا عدم پذیرش نرمافزارها جدید میباشند در
یک تحقی در مورد فواید بالقوه ،مطلوبیت و موانع پذیرش نرمافزار نوآور در مؤسسات کوچرک
در (SME) 1و متوس آلمان این نتیجه حاصل شد که موانع اصلی پذیرش نررمافرزار ،عوامرل
فرهنگی و ساختار هستند( .سرلک )49: 1391
فقدان نیرو متخصص و خبره :در ممینه طراحری ،اجررا و برهکرارگیر نظرامهرا اطالعراتی،
خصوصاً فقدان کارشناسان آشنا به مدیریت ،ساممان و فناور اطالعات نیرز ام محردودیتهرا
طراحی و اجرا این نظامها است .در یک تحقیر شررکتهرایی کره سیسرتم پاسرخگرویی بره
مشتریان را پیاده کرده بودند .مانع اصلی اجرا نظام اطالعاتی مردیریت را عردم وجرود نیررو
متخصص ،عدم توانایی فنی و نگرش منفی کارکنان میدانستند( .سرلک )53: 1391
تغییرات سریع محیطی :در عصر حاضر در ممینهها اقتصاد  ،فناور و محری میسرت و سرایر
موارد راهبرد  ،رومآمد کردن مداوم نظامها اطالعاتی جهت همگام شدن برا تحروالت را مری-
طلبد که به علت مشکالت مالی و کمبود نیرو انسانی متخصرص و عردم آمرومش مسرتمر بره
کارکنان ،اثربخشی و کارایی نظامها اطالعاتی کاهش مییابد.
ضعف شدید میرساختها :مشکالت ناشری ام سراختار سراممانی و شریوههرا مردیریت ،و عردم
آشنایی طراحان و اجراکنندگان با نوع فعالیت ساممان نیز ام موانع اجرا نظام اطالعاتی مدیریت
به شمار آمدهاند( .سرلک )58: 1391

تغییرات فناور  ،مقاومت کارکنان ،عدم پذیرش ،مشکالت مالی ،ضعف میرساختها مدیریتی
و فقدان نیرو متخصص ،محدودیتها داخلری هسرتند .احتمرال موفقیرت اجررا سیسرتم
اطالعاتی مدیریت را میتوان با توجه بیشتر به موارد میر افزایش داد:
 -1کسب تعهد نسبت به پرووه،
 -2کسب تعهد نسبت به هرگونه تغییر که سیستم جدید میطلبد،
 -3اطمینان ام خوب تعریف شدن پرووه و مشخص کردن.
یکی ام دالیل عدم استقرار مناسب سیستم اطالعات مدیریت را سراختار سراممانی و شریوههرا
مدیریت ،وعدم آشنایی طراحان و اجراکنندگان با نوع فعالیت ساممان است.

)(Small and Medium Enterprises
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تعیین ساختار و چگونگی عملکرد سیستم کاربرد لجستیکی با مدنظر قرار دادن ویژگیها
علمی فرهنگی و اعتقادات بومی و هماهنگسام آنها با رویهها و شیوهها استاندارد موجود
در چنین سیستمها ام نکات حائز اهمیتی است که تنها ام طری انجام تحقیقات و بررسیها
کارشناسانه قابل تحصیل است و نیز تغییر ،توسعه یا جایگزینی تجهیزات نرمافزار و سخت-
افزار تحقیقات گسترده و عمیقی را میطلبد که ام مأموریتها اصلی مکانیزه کردن محسوب
میشود( .ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد)59:
مقاومت ام جانب کاربرها موجب شکست در اجرا نظامها اطالعاتی در ساممان مریشود.
بسیار ام مدیران در استفاده ام نظامها پشتیبان تصمیمگیرر و مدیریت ،در حومه کار
خود موف نبودهاند .دالیل اولیه عدم توفی آنان عبارتاند ام :ترس ام فناور

جدید ،عدم

اعتماد نسبت به توانایی فناور و فقردان ستاد پشتیبانی مناسب در ساممان( .ماهنامه علمی -
پژوهشی دانشگاه شاهد)60:
ام طری

نظامها

اطالعاتی میتوان با مسطح کرردن هرم سلسلهمراتب و توسعة جریان

اطالعات بهصورت افقی و میان وظیفها  ،روش مدیریت ساممان را تغییرر داد که این تغییرات
ممکن است بهمعم مدیران ،تهدید

برا

قدرت و حتی امنیت شغلی آنها محسوب شود.

مدیران رده میانی نگراناند که گسترش نظامها اطالعاتی مدیریت مبتنی بر رایانه ،اقتدار آن-
ها را به خطر اندامد .بنابراین آنها ممکن است .در مقابل اجرا چنین نظامهایی در ساممان
مقاومت کنند .رئیس یک بخش وظیفها ممکن است به ایرن خراطر نگرران باشد .کره توسعة
شبکهها

رایانها

در ساممان که اطالعات را بهصورت میان وظیفها

به جریان میاندامد،

توانایی او را در کنترل جریان اطالعرات در داخرل و خرارج بخرش محدود کند .اگر فقدان
کنترل بر جریان اطالعات ،اثر منفی بر قدرت مدیر داشته باشد ،بهاحتمالمیاد مردیر در اجرا
نظامها

اطالعاتی سنگاندام

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

نظرامهرا اطررالعاتی میشوند (ماهنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد.)70:
عوامل شکست پروژهها

پرووهها  ،ISبهمنظور برآورده ساختن اهداف ساممان آغام میشوند .این پرووهها در ابتدا ممکن
است بر اهداف راهبرد متمرکز شوند ،ولی درنهایت ،پرووه بایستی اهداف را در یک سطح
عملیاتی برآورده سامد ،و این به معنا درک نقشها ،مسئولیتها و خواستهها کاربران است،
پرووه تکنولوو مدار برخالف پرووه کارآمد نمیتواند در برآورده شدن اهداف ساممان امیدوار
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باشد .پرووهها تکنولوو مدار ،اغلب تکنولوو را توسعه میدهد که اهداف ) (ITرا برآورده
میسامند .پیامد اصلی این پرووهها تکنولوو مدار ،عدم درگیر میاد کاربر در سرتاسر پرووه
است .هرچند تکمیل قسمت پیچیده کد برنامه ممکن است بهخوبی موجب به حرکت درآوردن
گروه اصلی بشود ،ولی این نیامها کار است که باید در ابتدا برآورده شود و با افراد که باید
ام آن استفاده کنند آغام شده و به پایان برسد .درواقع آمار و اذیتی که کاربران درون ساممان ام
یک سیستم جدید متحمل میشوند ،یکی ام دالیل اصلی شکست پرووهها  ISدر تحق منافع
بالقوهشان است( .مصطفو )89 : 1393
موانع فرهنگی :عدم فرهنگ پذیرش نرمافزارها است(( :در مقاله شناسایی و تعیین اولویت موانرع
استقرار سیستمها اطالعرات مردیریت در ادارات ورمش و جوانران اسرتان کرمانشراه ))چنرین
عنوانشده است:
درمجموع تأثیر فرهنگسام در مقایسه با تأثیر دیگر فعالیتها مرتب بیشتر اسرت و توجره
به فرهنگسام برا کارکنان و مدیران در برابر تغییرات ،بهعنوان مهمترین و مؤثرترین راهحل
در پیشگیر ام مقاومت در برابر اجرا نظرامهرا اطالعراتی اسرت .مسرائل رفترار و انسرانی
امجمله مقاومرت کارکنران در برابر تغییر ام مهمترین عوامرل شکسرت نظرامهرا اطالعاتی بره
شمار میآید .در تحقیقی جهت بررسری گرایش به استفاده ام نظامها رایانها و تأثیر حمایرت
ساممانی و تشروی عرضرهکننردگان ،تررأثیر نگرررش مثبررت کارکنران برر اسرتفاده ام فنراور
موردبررسی قرار گرفرت .یافته تحقی نشان داد که نهفق ویژگیهرا فنرری ،مثررل اسرتفاده
راحت و فایدهمند  ،نقش اصلی را در پرذیرش کارکنان داشرته اسرت ،بلکره دو عامرل حمایرت
سراممانی و تشوی عرضهکنندگان بامار ،موجب تقویت رابطه برین ویژگریهرا فنری و گررایش
کارکنان به استفاده ام فناور است( .نشریه مدیریت و فیزیولوو ورمشی)43 :
موانع اجرای نظامهای اطالعاتی مدیریت

نظامها نوین اطالعات مبتنی بر رایانه .علیرغم مزیتها فراوان بهآسرانی در سراممان اجررا
نمیشوند و مشکالت فناور  ،مقاومت ام جانب کاربرها و مقاومرت ام جانرب مردیران سراممان،
امجمله عواملی هستند که اجرا آن را با مشکل مواجه میکنند.
یکی ام موانع اصلی فناور در اجررا موفقیرتآمیرز نظرامهرا اطالعراتی ،فقردان انسرجام در
استانداردها فناور است .تولیدکنندگان مختلف رایانه و تجهیزات شربکههرا ممکرن اسرت ام
استانداردها فنی متفاوتی استفاده کنند .مقاومت ام جانب کاربرها (مدیران) و کارکنان مقاومت
ام جانب کاربرها موجب شکست در اجرا نظامها اطالعاتی در ساممان میشود( .ماهنامره شراهد
)48 :1389
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دالیل میر بهعنوان عمدهترین مشکالت نظامها اطالعاتی در نیل به موفقیت بیانشده است:
 -1ناقص بودن اطالعات موجود در بانک اطالعاتی،
 -2فقدان دقت المم در اطالعات،
 -3بههنگام نبودن اطالعات موجود،
 -4عدم امکان ارائه اطالعات در شکل مناسب،
 -5وجود اشکال و نارسایی در نرمافزار مورداستفاده،
 -6پایین بودن سطح آمومش کارکنان،
 -7کمبود تجهیزات و وسایل کار،
 -8عدم شناخت همه جانبة نیامها کاربران،
 -9عدم توجه به مسائل انسانی و اجتماعی در طراحی نظام،
 -10ایجاد مقاومت ام سو نیروها ساممان( .ماهنامه شاهد )53 :1389پیشینهها پژوهش)
پیشینه تحقیق
جدول شماره ()2پیشینه تحقیق
عنوان
محقق

مکانیزه کردن سامانه آماد و پشتیبانی نهاجا
محق  :داود ادیبی

استاد راهنما :امیر توکل

سؤاالت تحقیق
 -1چگونه با ارائه اطالعات مدیریتی درممان سامانه آماد و پشتیبانی مکانیزه ،پاسخگو عملیات آینده باشیم؟
- 2چگونه با برنامهها نظارت و کنترل در ممان سامانه آماد و پشتیبانی مکانیزه ،پاسخگو عملیات آینده باشیم؟
- 3چگونه با ارتباط شبکها بین سامانهها مختلف سامانه آمراد و پشرتیبانی مکرانیزه ،پاسرخگو عملیرات آینرده
باشیم؟
 -1چگونه با دسترسی دقی و سریع کلیه اطالعاتپایه سامانه آماد و پشتیبانی مکرانیزه ،پاسرخگو عملیرات آینرده
باشیم؟
 -2چگونه با گردش عملیات آماد سریع با وسعت میاد سامانه آماد و پشتیبانی مکانیزه ،پاسخگو عملیرات آینرده
باشیم؟
نتیجه
اوالً با توجه به و طراحی سامانه آماد و پشتیبانی بر اساس متون و مبانی کامل ،روشها علمی و دسرتورالعملهرا
اجرایی دقی دستی ،بهترین نوع طراحی مکانیزه آن برا مقابله با انواع تهدیدات ،استفاده ام همان الگوهرا دسرتی
در سامانه مکانیزه است.
ثانیاً طراحی شبکه ارتباطی با میرساختها قو امنیتی ،ام ملزومات سامانه مکانیزه آماد و پشتیبانی اسرت کره در
معاونت ارتباط و فناور اطالعات نهاجا ،الگوها عملیاتی متعدد طراحی شده است و انتخاب روش مناسرب بررا
سامانه مکانیزه آماد و پشتیبانی ،نیام به یک تحقی علمی دارد که در قسمت بعد پیشنهاد گردیده است.
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عنوان :آسیبشناسی سامانه آماد و پشتیبانی نهاجا در یک جنگ ناهمتراز
محق  :هاد مادمهر

استاد راهنما :مجتبی درفشان

سؤاالت تحقی
الف -آسیبها موجود در سامانه آماد و پشتیبانی نهاجا چیست؟ و چگونه میتروان بره ضرعفهرا سرامانه آمراد و
پشتیبانی نهاجا در یک جنگ ناهمترام پی برد؟
ب-تداوم آماد رسانی مناسب کدام است؟ و چگونه میتوان تداوم آماد رسانی در جنگ ناهمترام داشته باشیم؟
پ -بامطراحی سامانه آماد و پشتیبانی نهاجا برا تداوم آماد در جنگ ناهمترام بایستی چگونه صورت گیرد؟
نتیجه
 -1بر اساس طر ریز عملیات آماد و پشتیبانی و تحق هدفها مربوط که به اقالم ده طبقه آماد تقسریم شرده
است .در این تحقی طبقات دهگانه در سه طیف سبز ،مرد و قرمز دستهبند شدهاند که هدف آن تداوم آماد رسرانی
در یک جنگ ناهمترام است ،نتایج میر حاصلشده است:
 -2مواد غذایی ،پوشاک و میست ،مواد عمرانی و تأسیسات و اقالم موردنیام شخصی ضرورت ندارد که بهطور متمرکرز
ام طری مرکز (فرماندهی آماد و پشتیبانی) تأمین گردد .لذا میتوان این اقالم را بهصورت محلی تأمین کرد.
 -3مواد نفتی نیام به بررسی بیشتر دارد و با توجه شهر و منطقها که پایگاه در آنجا مستقر است بایستی تحقیقرات
بیشتر صورت گیرد.
 -4برخی ام مهمات خاص را باید ام طری مرکز تأمین نمود؛ و برخی دیگر ام انواع مهمات را باید ام سایر مناط و یرا
ام مسیرها غیرمتعارف تهیه و تدارک نمود .ولی ذخیره و نگهداشت مهمات باید ام راهبردها اصلی سرامانه آمراد و
پشتیبانی باشد.
 -5برخی ام اقالم عمده (تجهیزات) باید بهطور متمرکز ام طری مرکز (فرمانردهی آمراد و پشرتیبانی) ترأمین گرردد.
برخی دیگر ام سایر مناط و راهها غیرمتعارف تهیه و تدارک شود.
 -6با توجه به معضالتی که در خصوص نگهدار اقالم دارویی (تاریخمصرف داروها) وجود دارد و همینطور با توجره
به شبکه گسترده تومیع دارو در سطح کشور ،میتوان نتیجه گرفت که اقالم بهدار ضرورت ندارد که بهطور متمرکرز
ام طری مرکز (فرماندهی آماد و پشتیبانی) تأمین گردد.
 -7کلیه اقالم غیر عمده (قطعات یردکی) ضررورت نردارد کره برهطرور متمرکرز ام طریر مرکرز (فرمانردهی آمراد و
پشتیبانی) تأمین گردد؛ اما برخی ام قطعات خاص که صرفاً ام طری فرماندهی آماد و پشتیبانی هروایی قابرل ترأمین
است بایستی با پیشبینی راهها متعارف و غیرمتعارف (جایگزین) این قطعات به پایگاه ارسال شود.

روششناسی تحقیق
این تحقی ام نوع کاربرد است که به روش توصیفی -تحلیلری برا رویکررد آمیختره (کمری و
کیفی) انجام شد .که به شکل میدانی انجام گرفته است .جامعه آمار پژوهش حاضر فرماندهان
و مدیران ارشد و میانی و کارکنان و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی و معاونت فاوا نزاجرا و
فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز بودند با توجه بره محردود برودن جامعره آمرار برا توجره بره
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تخصصی بودن  34نفر در نظرر گرفتره شرده و تعرداد  34پرسرشنامره تومیرع و درنهایرت 34
پرسشنامه جمعآور و مورد تجزیهوتحلیل نهایی قرار گرفت .برهمنظرور شناسرایی گرو هرا
پرسشنامه ابتدا با بررسی پیشینهها پژوهش ،اسرتفاده ام نظررات خبرگران و انجرام مطالعرات
اکتشافی و مقدماتی تعداد  35مانع شناسایی گردید .سپس با اسرتفاده امنظرر نخبگران (شرامل
چند نفر متخصص حومه رایانه ،چند نفر ام متخصصان حومه آماد ،چند نفر ام متخصصران رسرته
مکانیک و چند نفر متخصص حومه فاوا) موانع تکرار و مشابه دستهبند و سرانجام سه عامل،
موانع محیطی ( 5گویه) .موانع ساممانی ( 10گویه) و موانع فناورانه ( 7گویه) دسرتهبنرد شرد
برا سنجش پایا پرسشنامه ام آممون کرونباخ استفاده و میزان آن  ٪74به دست آمد .بررا
تجزیه وتحلیل یافتهها ام روش تحلیل یافتهها ام روشهرا آمرار توصریفی (شرامل میرانگین،
انحراف معیار و آممون و )...و آمار استنباطی (آممون فریدمن( بررا رتبرهبنرد شراخصهرا .ام
آممون کلموگروف-اسمیرنف جهت بررسی نرمال و غیر نرمال بودن متغیرها) استفاده شد .نترایج
جدول میر نشان میدهد که مقردار معنریدار متغیرهرا پرژوهش برا توجره بره کلومروگروف-
اسمیرنوف نشان میدهد مقدار بهدستآمده برا متغیرها پژوهش ام مقدار  0.05کمتر اسرت
لذا دادهها پژوهش نرمال نیست و باید ام آممون ناپارامتریک استفاده کرد.
تجزیهوتحلیل دادهها
جدول شماره( )3ابعاد و مؤلفههای سامانه اطالعات مدیریت
متغیر

ابعاد

مؤلفه

سنجه
طرا

طرا و برنامهنویس
نیرو انسانی

آنالیز
کاربر

سامانها اطالعات مدیریتی

شبکه

نوع شبکه ارتباطی

مدیر شبکه
پشتیبان
اینترانت
اکسترانت

سختافزار

تجهیزات

تجهیزات شبکه
تجهیزات رایانها

خطوط ارتباطی

خطوط ارتباطی داخلی
خطوط خارجی

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال شانزدهم ،شماره  ،53پاییز 1399

114

مکان شبکه

امنیت
محل قرارگیر سرور

تسهیالت
بستر خطوط ارتباطی

باسیم
بیسیم
access

بانک اطالعاتی

SQL
ORACEL

نرمافزار

ویندوم
نوع سیستمعامل

یونیکس
داس

نمودار شماره ( )1ابعاد و مؤلفههای سامانه اطالعات مدیریت
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جدول شماره ( )4تحلیل موانع اجرای سامانه جامع آماد مکانیزه
ابعاد

مؤلفهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

کم

خیلی

میانگین

موانع محیطی

فراهم نبودن بودن بستر و شبکهها
ارتباطی ایمن و کافی

%47

%35

%15

%3

0

4.6

گسترده بودن محدوده پیادهسام

0

%15

%24

%45

%16

3

مشکالت امنیتی و حفاظتی اجرا
این سامانه

%12

%18

%20

%50

0

2.9

ابعاد

مؤلفهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

کم

خیلی

میانگین

اجرا طر ثامناالئمه و تغییر
ساختار پشتیبانی مناط و ف آما و

%44

%38

%15

%3

0

4.3

مقاومت و عدم همکار مدیران ارشد

%4

%18

%20

%58

0

2.9

پش

موانع سازمانی و ساختاری

عدم آگاهی و اطالع فرماندهان
پشتیبانی مناط ام طراحی این
سامانه
نبود فرهنگ ساممانی پذیرش سامانه
جدید
فراهم نبودن بسترها و میرساخت

موانع فناورانه

سختافزار
عدم انجام همممان کدینگ اقالم
عدم جوابگویی نرمافزارها طراحی
شده

%18

%29

%41

%12

0

3.8

%12

%18

%24

%46

0

2.9

%47

%35

%15

%3

0

4.5

%12

٪18

٪24

٪47

0

2.9

0

٪29

٪47

٪18

٪6

3.1

در این پژوهش ،شناسایی ،دستهبند و اولویتبند موانع استقرار و بهکارگیر سرامانه جرامع
آماد مکانیزه و تعیین عوامل مؤثر بر کاربرد آن در نیرو ممینی ارتش جمهور اسالمی ایران
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بررسی شد .نتایج پژوهش حاضر ،سیزده عامل را بهعنوان موانع اسرتقرار و برهکرارگیر سرامانه
جامع آماد مکانیزه در این ساممان شناسایی و اولویتبند کرد.
موانع محیطی

ام اطالعات بهدستآمده ام دادهها پژوهش ،امنظر پاسخگویان ،ناکافی بودن بستر و شبکهها
ارتباطی ایمن با میرانگین  4.6ام  5دارا براالترین اهمیرت و نبرود فرهنرگ سراممانی پرذیرش
سامانه جدید با میانگین  2.9ام  5دارا کمترین میزان اهمیت میباشند.
 83 -1درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند که فراهم نبرودن بسرتر و شربکه ارتبراطی ام علرل
اصلی عدم اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی است.
 61 -2درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند که گسترده برودن محردوده پیرادهسرام سرامانه
جامع آماد مکانیزه تأثیر بر عدم اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه نداشته است.
 70 -3درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند با توجه به استفاده ام سامانه کالز در نیرو ممینری
و عدم گزارش مشکل حفاظتی و امنیتی در این رابطه (مشکالت امنیتی و حفاظتی اجرا ایرن
سامانه) .این امر بر عدم اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه تأثیر نداشته است.
موانع ساختاری و سازمانی

ام اطالعات بهدستآمده ام دادهها پژوهش ،امنظر پاسخگویان ،اجرا طر ثامناالئمه و تغییرر
ساختار پشتیبانی مناط و ف آما و پش برا میرانگین  4.3ام  5دارا براالترین اهمیرت و نبرود
فرهنگ ساممانی استفاده ام این سامانه با میانگین  2.9ام  5دارا کمترین میرزان اهمیرت مری
باشند.
 %82 -1درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند اجرا طر ثامناالئمه و تغییر ساختار پشرتیبانی
مناط و ف آما و پش مرکز ام علل اصلی عدم اجررا سرامانه جرامع آمراد مکرانیزه در نیررو
ممینی است.
 ٪58 -2درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند که مقاومت و عدم همکار مدیران ارشد بر عردم
اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه تأثیر کمی در عدم اجرا سامانه جامع آمراد مکرانیزه داشرته
است.
 ٪70-3درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند نبود فرهنگ ساممانی پرذیرش سرامانه جدیرد برر
عدم اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه تأثیر نداشته است.
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موانع فناورانه

ام اطالعات بهدسرتآمرده ام دادههرا پرژوهش ،امنظرر پاسرخگویان ،فرراهم نبرودن بسرترها و
میرساخت سختافزار برا میرانگین  4.6ام  5دارا براالترین اهمیرت و عردم انجرام هرمممران
کدینگ اقالم با میانگین  2.9ام  5دارا کمترین میزان اهمیت میباشند.
 %82 -1درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند فراهم نبودن بسترها و میرساخت سختافرزار ام
علل اصلی عدم اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی است.
71 -2درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند که مقاومت و عدم همکار مدیران ارشد برر عردم
اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه تأثیر کم و متوس بر عدم اجرا سامانه جامع آمراد مکرانیزه
داشته است.
71 -4درصد ام حجم نمونه عنوان داشتند عدم انجام همممان کردینگ اقرالم برر عردم اجررا
سامانه جامع آماد مکانیزه تأثیر نداشته است.
نتیجهگیری
موانع محیطی

 اصلی ترین مانع اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه فراهم نبودن شبکه و بسترها ارتباطی برا
پهنا باند مناسب جهت تبادل دیتا بین فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا برا سرایر یگرانهرا
امجمله پشتیبانی مناط و یگانها اجرایی بوده .ولی هماکنرون برا گذشرت ده سرال ام عردم
اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه ،با فراهم شدن بستر فیبر نور در کلیه یگانها نزاجرا ایرن
بستر فراهم شده است.
 گسترده بودن محدوده پیادهسام نیز ،یکی ام موانع اجرا سامانه آماد مکرانیزه شناسرایی
شده است ولی با توجه به فراهم نبودن بسرترها ارتبراطی جهرت ارتبراط دیترا در پشرتیبانی
مناط و یگانها اجرایی بارگذار اطالعات بر رو سیستم به عمل نیامد و قرار بر ایرن برود
که اول بهصورت نمونه در سال 1390پشتیبانی منطقه  5مشهد اجررا در صرورت موفقیرت بره
سایر پشتیبانی مناط تعمیم داده شود ولی با اجرا طر ثرامناالئمره ایرن امرر نیرز صرورت
نگرفت.
موانع سازمانی

 اجرا طر ثامناالئمه امجمله موانع اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه شناسایی اسرت ،المم
به ذکر است اجرا طر ثامناالئمه دو سال بعد ام تکمیل سامانه مذکور به عمل آمد و مری-
توان عنوان نمود اجرا این طر در مراحل بعد باعث بره وجرود آمردن مشرکالت جدیرد
گردید است.
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 یکی دیگر ام موانع ساممانی اجرا سامانه جرامع آمراد مکرانیزه تغییرر سراختار انفورماتیرک
نیرو ممینی و کاهش تعداد کارشناسان و مهندسان نرمافزار ،و ادغام انفورماتیک نزاجرا در دل
معاونت فاوا بود .و سامانه جامع آماد رها و بدون پشتیبان گردید.
 اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه نیاممند پیشبینی مدیریت رایانه در دل پشتیبانی منراط
و دایره رایانه در یگانها اجرایی و تقویت ساختار فنراور اطالعرات اسرت و سراممان رایانره
پشتیبانی مناط تقویت نگردید در ضمن ساختار ساممانی رایانه یگرانهرا اجرایری نیرز بایرد
تقویت میشد تا بتوان ام سامانه جامع آماد مکانیزه را در یگان اجرایی کرد .که چنین نشد.
 برابر با نظر صاحبنظران ،سؤاالت پرسشنامه و ادبیات تحقی میتوان چنین نتیجره گرفرت
که اطالع و آگاهی فرماندهان آماد و پشتیبانی مناط ام این سامانه ضعیف بود و عمالً اطالعی
ام وجود این سامانه در پشتیبانی مناط وجود نداشت که پیگیر نصب و راهاندام ایرن سرامانه
به عمل آید.
موانع فناورانه

 امجمله موانع اصلی عدم اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه برابر با نظر صاحبنظرران ،سرؤاالت
پرسشنامه و ادبیات تحقی فراهم نبودن بسترها و میرساخت سختافزار در یگانهرا نزاجرا
است.
 بهصورت کلی نرمافزارها طراحیشده جهت این سامانه قرار برود بعرد ام اجرایری شردن در
پشتیانی منطقه  5اجرا گردد تا ایرادها و معایب نرمافزارها  .مشخص و مرتفع و سیستم برروم
رسانی گردد که این امر محق نشد.
 امجمله موانع عدم اجرا سامانه جامع آماد مکانیزه برابرر برا نظرر صراحبنظرران ،سرؤاالت
پرسشنامه و ادبیات تحقی کمبود اعتبارات جهت خریرد تجهیرزات و بسرتر سرختافرزار و
ایجاد شبکه ارتباطی مطمئن و امن است.
پیشنهادها
بر اساس نتایج حاصل در این تحقی موانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینری
 ،لذا ضرور است تا بر اساس اولویت و میزان اهمیت هرکدام ام آنها برنامهریز ها و اقدامات
المم در جهت حذف و یا کاهش اثرات منفی آنها در مسیر استقرار و پیادهسام سامانه جرامع
آماد مکانیزه اندیشیده شود تا ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند استقرار و پیادهسام ممینهها
المم را برا موفقیت کامل این سیستم فراهم نمود.
 -1موانع محیطی  -2موانع ساممانی  -3موانع فناورانه یا فنی
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با توجه به اینکه بر اساس نتایج تحقی هر سه مورد باالتر ام حرد متوسر و ام موانرع موجرود
استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه به ترتیب اولویت پیشنهادهایی در جهت بهبود شرای موجود
با برنامهریز و سیاستگذار مناسب در ممینهها ذیل انجام پذیرد.
با توجه به اهمیت موانع محیطی که باالترین مانع در اسرتقرار سرامانه جرامع آمراد مکرانیزه در
نیرو ممینی شناسایی گردید توجه به مقوله بسترها ارتباطی با پهنا باند مناسب جهت تبادل
دیتا در اولویت است .لذا توجه به مقوله بستر ارتباطی حائز اهمیت بروده اسرت .پیشرنهاد مری-
گردد .ام بستر فیبر نور ستاد کل جهت ارتباط مخابراتی و تبادل دیتا بین یگانهرا نیررو -
ها مسلح متصل شده است استفاده گردد.
موانع ساممانی دومین مانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی بوده اسرت .کره
مؤلفه اجرا طر ثامناالئمه که سبب تغییر ساختار سامانه آمراد و پشرتیبانی ،ام براالترین در
صد برخوردار بوده است .با توجه به اجرا طر ثامناالئمه و کراهش سرطو آمراد پیشرنهاد
میگردد سامانه جامع آماد مکرانیزه مجردد طراحری و تعریرف گرردد؛ و یرا در معاونرت آمراد و
پشتیبانی نزاجا یک مدیریتی مجزا بهعنوان کنترل موجود تشکیل ترا خر مربروط بره خرارج
شدن فرماندهی آماد و پشتیبانی ام چرخه آماد جبران گردد.
دیگر مانع ساممانی استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی که در رتبره بعرد قررار
دارد ،ضعیف بودن ساختار دایره رایانه یگانها اجرایی ،مخصوصاً پشرتیبانی منراط بروده کره
پیشنهاد میگردد معاونت آماد و پشتیبانی با معاونت طرر و برنامره و معاونرت فراوا برهصرورت
میدانی ساختار دایره رایانه یگانها را بررسی و ساممان جدید پیشنهاد تا مشرکالت و ایررادات
مربوطه مرتفع نمایند.
موانع فناورانه و فنی ام موانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیرو ممینی است که گویه
عدم فراهم نبودن میرساختها فنی مربوط به شبکه در ساممان ام اولویرت براالیی برخروردار
است بدین لحا توجه به میرساختها ،لوامم سختافزار و نرمافزار بیشتر توجه شود و برهروم
شود.
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