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 مقدمه

کنترل واژه بسیار قدیمی در نیروهای نظامی است که از اولین نبرد تاریخ تا به  و فرماندهی

های  فرماندهی و کنترل در عرصه یها نیاز به سامانه. امروز کاربرد داشته و خواهـد داشـت

هایی  گیری سریع در محیطتصمیم ای و وجود نیاز روزافزون به اطالعات لحظه جدید جنگی با

از سوی دیگر در عصر . شود ها احساس می کنند بیش از انواع قبلی جنگ سرعت تغییر می که به

طور روزافزون با مشکل  به شیازپ شیگیرها بشمار امروزی اغلب تصمیم ارتباطات و اطالعات بی

شکی نیست که فرماندهی یکی از ارکان اساسی  روبرو هستند. ،مواجهه با حجم زیاد اطالعات

اداره امور یک سازمان نظامی است، زیرا ترکیب مناسب منابع موجود و ایجاد هماهنگی بین 

ثر در جهت گیری صحیح برای رسیدن به هدف موردنظر از عوامل مؤ ها و درنتیجه تصمیم آن

نوعی همان  فرماندهی، بهتوان گفت ماهیت  می رود. افزایش کارایی و اثربخشی به شمار می

ترین کارکرد مدیران در عرصه نبرد نیز  گیری صحیح در زمان مناسب است و شاید مهم تصمیم

 بنابراین برای گرفتن تصمیم درست نیاز به یک الگوی مناسب با توجه؛ گیری باشد همانا تصمیم

 کشور، پدافندی راهبرد (0930 ،ملکی ،لونی ،وند زمانی)ولی به منابع و شرایط موجود است

شبکه یکپارچه پدافند  به محوله های مأموریت است. بازدارندگی یا دفاعی اصول بر یمبتن

 هوایی حمالت با مقابله نیز جنگ زمان کشور، در هوایی حریم از دفاع صلح، در زمان کشور

 اهم از سطحی عملیات نیروهای از پدافندی پشتیبانی دشمن، هوایی نیروی دشمن، فرسایش

 در هوایی دفاع منسجم سامانه هست. این ص() اءیاالنب خاتم هوایی پدافند قرارگاه وظایف

عنوان شبکه یکپارچه پدافند هوایی شناخته  ص( آجا به) االنبیاء قرارگاه پدافند هوایی خاتم

 عملیات مرکز شامل که دهد می انجام را هوایی پدافند قرارگاه عملیاتیشود که مأموریت  می

است؛  گزارش های پست و گزارش و کنترل ای، مرکز عملیات منطقه پدافند هوایی، مرکز

 در صورت و شده گزارش مسیرهای بندی طبقه ای شناسایی، عملیات منطقه مراکز مأموریت

 مسئولیت تحت منطقه در مؤثر اقدام تاکتیکی جهت مناسب گیری تصمیم شناسایی، عدم

 و مراکز این در مستقر شکاری کنترل افسران گیری تصمیم سرعت بین، در این  که است خود

 لذا دارد. پدافند هوایی قرارگاه مأموریت بودن آمیز موفقیت در بسزایی نقش ها، آن تصمیم نوع

 تعداد تحلیل و بررسی نیازمند نبرد میدان در گیری تصمیم که گرفت نتیجه چنین توان می

بوده و  زمان حداقل در کار انجام در روند مؤثر ناملموس و ملموس از عملگرهای زیادی

 محقق در این نیازمند داشتن الگویی مناسب و روشی صحیح در گرفتن تصمیم درست است.

در فرماندهی و کنترل برای  گیری تصمیمپژوهش به مطالعه تطبیقی تعدادی از الگوهای 

بعد از پیدا نمودن نقاط  ؛ وکارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور خواهد پرداخت به



 1....                                                                    و کنترل  یدر فرمانده یریگ میتصم یالگوها یقیمطالعه تطب    

های مناسب برای یک الگوی در مشخص نمودن پارامتر سعی موردمطالعهقوت و ضعف الگوهای 

شبکه گیری در  تصمیمماهیت  توان گفت می و ضرورت تحقیق مسئلهدر بیان  مطلوب است.

و گذرا بوده  ایپو فراوان، بسیار پیچیده، رگذاریتأثیکپارچه پدافند هوایی کشور با توجه به عوامل 

 ،یند مهمی است که به دانشآفرگیری صورت پذیرد و از طرفی  و در زمان کوتاه باید تصمیم

و  یریپذ تیئولمس ،وتحلیل توان تجزیه تجهیزات پدافندی،شناخت توانائی  ،تجربه کاری

بایست  گیری در سطح شبکه یکپارچه پدافندی کشور می . تصمیمنیاز دارد یشناس تیموقع

گذار بر راهبردهای عواقب تأثیر ای و آنی بوده وگیری لحظه این تصمیم که چراجسورانه باشد. 

و  ادهد نظمرا  شبکههای صحیح و عاقالنه، امور مختلف  تصمیم دارد. به دنبالکالن کشور را 

 درپیروزی دقیق موجب «  گیری تصمیم»بسا  زند چه را رقم می شاهداف یسو به ءحرکت و ارتقا

نمودن و ساده کردن  درک قابلالگوهای گوناگونی در فرماندهی و کنترل برای  شود.نبرد  صحنه

 در .شود می گیری تصمیمی موجود در ها یدگیچیپوجود دارد که باعث غلبه بر  گیری تصمیم

محقق  ،انتخاب یک الگوی مناسب در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منظور بههمین راستا 

الگوی  و ام یدکلین آر پی  ،همچون الگوی اودا، الوسون گیری تصمیم هایالگو انواع در نظر دارد

 و کیفی، کمی های مشخصه میان یها تفاوت و ها یژگیو بررسی با تا نموده مطالعه را وهل

 در مطلوب به پارامترهای مناسب برای یک الگوی گیری تصمیم هایمحیط انواع تحلیل

کنترل برای استفاده در شرایط محیطی مختلف شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور  و فرماندهی

گیری در شبکه فرماندهی و کنترل الگوهای گوناگونی مورد در فرآیند تصمیم .ابددست ی

را با توجه به  حل راه نیتر یمنطقتا بهترین و  کوشند یمکه به نحوی  رندیگ یماستفاده قرار 

خاص هر نیرو و کشور ارائه نمایند که آشنایی با این الگوها برای  تیو وضعاقتضای شرایط 

عدم  تیدرنهاافسران و فرماندهان شاغل در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ضرورت دارد. 

( 0 گردد ها اشاره می ی شود که بعضی از آنجب بروز مشکالتتواند مو انجام این پژوهش می

گیری مشخص  ترین الگوی تصمیم و پارامترهای مناسب برای انتخاب بهترین و مناسب ارهایمع

و یا  برنداشتهی در ا جهینتبه دلیل مصرف زمان زیاد در تحلیل، پردازش و ارائه راهکار ( 1 نشود.

تاکتیکی و  ( اقدامات9 .منسوخ شود اخذشدهآنکه دشمن تغییر تاکتیک داده و تصمیم 

ی مقابله با تهدیدات از کارها ( راه5 اجرا نشود. مند نظامفرآیند  و مطابق موقع بههشدارهای الزم 

نداشتن الگوی مناسب به اجرا گذاشته نشود و  موقع بهکیفیت الزم برخوردار نبوده و 

االنبیاء )ص( آجا خواهد  گیری تأثیر منفی بر توان رزمی قرارگاه پدافند هوایی خاتم تصمیم

 .گذاشت
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گیری  ی تصمیمهانقاط قوت و ضعف الگوعبارت است از  شده گرفتهدر نظر  تحقیق سؤال

کارگیری در  برای به کنترل چیست؟ و الگوی مناسب و در فرماندهی ، الوسون، کلین و وهلاودا

 یکپارچه پدافند هوایی کشور کدام است؟شبکه 

ی هاشناسایی و تعیین نقاط قوت و ضعف الگو از این تحقیق عبارت است ازهدف 

کنترل و ارائه الگوی مناسب برای  و در فرماندهی، الوسون، کلین و وهل گیری اودا تصمیم

روش تحقیق در این مقاله کاربردی،  .است کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور به

کتب، اسناد   ها، نامه ، کلیه آیینجامعه مورد مطالعه این تحقیقو توصیفی، آمیخته )کمی/کیفی( 

نظران در زمینه شبکه یکپارچه پدافند هوایی و  و مدارک و مقاالت مرتبط با موضوع و صاحب

االنبیاء )ص( آجا است و جامعه  تمهای فرماندهی و کنترل در قرارگاه پدافند هوایی خا سامانه

های کنترل شکاری و آماری در این تحقیق عبارت هستند از: کلیه کارکنان عملیاتی در تخصص

های فرماندهی و کنترل قرارگاه  فرماندهی و کنترل با درجه سرگردی به باال که در سامانه

گیری از یک جامعه  هنمون چون هستند)ص( آجا مشغول خدمت  االنبیاء پدافند هوایی خاتم

گیرد تعیین حجم جامعه نمونه نیز با استفاده از  آماری محدود و بدون جایگذاری انجام می

طبقاتی  تصادفیصورت  گیری به نمونه روش .شدنفر در نظر گرفته  011به تعداد  کوکرانفرمول 

ها از نوع وتحلیل داده رویکرد تجزیه بندی بر اساس تخصص صورت گرفته است. است و طبقه

نظران و اسناد و مدارک نقاط قوت و ضعف هر  آمیخته بود. ابتدا با استفاده از مصاحبه با صاحب

های  دهی به شاخصیک از الگوها را به دست آورده و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش وزن

-ها برای طراحی بهترین الگو جهت بهره مختلف نسبت به مشخص کردن الویت بندی شاخص

 گیری در شبکه یکپارچه پدافند اقدام شد.
 

 مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 یریگ میتصمتاریخچه الگوهای 

ی اینترنتی ها تیساو  ها کتابخانهمحقق بعد از جستجو در اسناد و مدارک موجود در 

و  الگوها یبررسدر کتاب  آمده دست بهاما بر اساس اطالعات  ؛نیاورد دست بهتاریخچه مدونی 

اعالم  0 جدولی را به شرح ریگ میتصمروند پیدایش الگوهای  ،لترو کن یفرمانده هایهینظر

 نموده است:

 

 

 

 



 3....                                                                    و کنترل  یدر فرمانده یریگ میتصم یالگوها یقیمطالعه تطب    

 یریگ میتصمروند پیدایش الگوهای  (1جدول شماره )

 نام الگو تاریخ ردیف

 میلفرت 0315 0

 الوسون 0381 1

 فالوز 0380 9

 وهل 0380 5

 بوید 0380 4

 .آر .آر او. 0389 6

 ی. هیتا دی. اس. 0389 1

 باتونیر و لیواس 0385 8

 ریووس 0384 3

 ویلکوایکس 0381 01

 فرماندهی و کنترل ارتش آمریکا 0381 00

 ی.ا آ. آر. 0388 01

 کلین 0383 09

 

 سطوح فرماندهی و کنترل

ی این سامانه در ریکارگ بهدارای سطوح مختلفی است و  عموماًسامانه فرماندهی و کنترل 

تواند مسئولین سیاسی و فرماندهان نظامی را قادر سازد تا با  ی نظامی میها بحرانزمان 

ی کنند. سامانه بردار بهرهتوسط این سامانه  دشدهیتولی از اطالعات بند طهیحرعایت اصل 

ن و ی است که ارتباط میان فرماندهاا کپارچهی ارتباطی یها شبکهفرماندهی و کنترل دارای 

 لیقبی متفاوت از ها نهیزممسئولین سیاسی کشور را برقرار کرده و اطالعات مورد نیاز در 

برآورد تهدیدات، وضعیت نیرو، شامل: نیروی انسانی، اطالعاتی، عملیاتی و آمادی را بین آنان 

فند، سامانه توپوگرافی، هواشناسی، پدا ماننددیگر  رسامانهیزمبادله کند. این سامانه از چندین 

ی این سامانه از طورکل بهپشتیبانی خدمات رزمی و سامانه کنترل رزمایش تشکیل شده است. 

 شده یزیر طرحجهت تأمین اهداف  ستیبا یمکه همواره  وستهیپ هم بهی ها شبکهو  ها سامانه

توان آن  و می .(0984 ،)شهالئی گر در تعامل باشند تشکیل شده استمداوم با یکدی صورت به

از  کننده استفادهی ها ردهزمان استفاده از اطالعات و  نیچن همرا بر مبنای شدت، عمق و 

راهبردی، عملیاتی و توان آن را به سطوح  اطالعات، به سطوح متفاوتی تقسیم نمود. لذا می

خدمات شامل  ساختار سامانه فرماندهی و کنترل .(0930 ،)شیخ تفکیک نمود تاکتیکی

 .(0930 ،شیخ) است مراکز عملیاتیو  ستاد تخصصی، عمومی شبکه
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 ماهیت تصمیم

گروه زیادی عقیده دارند که تصمیم عبارت از نتیجه و یا پایان یک فرآیند است، فرآیندی که 

وتحلیل انداخته، از ترکیب  و اطالعات موجود در مورد موضوعی را به جریان تجزیه ها داده

پایان یک فرآیند  هذا مع .رسد یم حل راههای مورد نظر و بهترین ها به استراتژی مناسب آن

یک تصمیم ممکن است شروع تصمیم یا  گرید عبارت بهی گردد گرید ندیفرآشروع  تواند یم

هرگونه تعریف در مورد ماهیت تصمیم نارسا به  جهت نیبدجاب نماید، تصمیمات دیگری را ای

ی بعدی شده در ها یریگ میتصماما باید توجه کرد که خود این تصمیم موجب  ؛رسد یمنظر 

ماهیت  توان ینمتا جائیکه با یک تعریف ساده  دهند یمنامحدود را  رشته کمجموع تشکیل ی

 .(0986 ،)اصغرپور تصمیم را مشخص نمود

 

 گیریتصمیم متعارف فرآیند

 زبان مشترک یک به تبدیل و گوناگون موضوعات کردن ساختارمند و مند نظام کردن، بندی طبقه

 گاهی توسط اندیشمندان شده یطراح یها قوارهباشد.  می علم اهداف از یکی استانداردسازی و

 چیزی توصیف و وضعیت موجود یگاه و دهد می قرار خود تیررس در را ها ستهیبا و مطلوب نقطه

 بیانگر موجود وضع به نگاه مطلوب و وضع مطالعه ترتیب باشد. بدین می اجرا حال در که هستند

 گزینه، بهترین به دستیابی گیری جهت تصمیم خصوص بود. در خواهد ییها تعارض و ها شکاف

 رسمی فرایند فرایند شبیه است. این گردیده طراحی مدیران برای عقالیی و منظم روشی

 و اولین عنوان به موجود وضع شناخت ها فعالیت از بسیاری در .باشد می راهبردی ریزی برنامه

 و مراحل سایر نشود داده تشخیص درست مسئله باشد. اگر می مرحله شناخته نیتر مهم حتی

 را خود هدف و مسئله سازمان که یهنگامبود.  خواهد اثر کم یا اثر یباتخاذی  تصمیم تاًینها

 تمام با و نموده مجهز و یده سازمان را خود تجهیزات و نیرو راستا آن و در نماید انتخاب اشتباه

 دچار مخرب کارایی و مخرب اثربخشی عمده خطای دو به نماید را محقق اشتباه هدف قوا

 از .داشت خواهند مناسب کارآمدی از حکایت کارآمدی تعیین یها شاخص که یدرحال گردد، می

 بودن مند نظام و بودن عقالیی نظیر ییها یژگیو دارای گیری تصمیم متعارف الگو که آنجایی

 به را و مراحل نمود خواهد احصاء خوبی به را مسئله مرز و حد تمام رندهیگ میتصم . لذااست

 فرایند این گزینه حاصل بهترین انتخاب و گذاشت خواهد اجرا به دیگری از بعد یکی ترتیب

 این خصوص در توضیح مختصری به یک شماره نمودار اساس بر و کرده کوتاه را بحث .بود خواهد

 .(0986)احمدی,  میکن یم اکتفا فرایند
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 گیری نظامی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم

باشد و  اتخاذ تصمیمات ناب می ها ردهدر کلیه  هان فرماندهوظیفه  نیتر مهماگر بپذیریم که 

 سیستم اطالعات، سیستم مانور، سیستم مهندسی، مانندهای متفاوتی  در این راستا به سامانه

و سیستم  پدافند هوایی، سیستم جنگ الکترونیک، سیستم پشتیبانی و خدمات رزمی ستمیس

عامل و عنصر قوام و  نیتر مهم، باید بپذیریم که باشند یمو کنترل و ارتباط نیازمند  فرماندهی

باشد و حتی در میان  بدون شک سامانه فرماندهی و کنترل می ها سامانهایجاد تعامل بین این 

توانند باعث ایجاد، توسعه و وحدت  اصول جنگ این عامل فرماندهی و کنترل است که می

گیری نقش بسزایی در تعیین سرنوشت کلیه  بدون شک درایت و تصمیم. فرماندهی گردد

ی است که ا دهیچیپی بشری و رویدادهای نظامی داشته و خواهد داشت و نکته بسیار ها جنگ

دهد و عالوه بر اطالعات که شالوده اصلی فرآیند  عنصر اول آن را اطالعات تشکیل می

ی، آور فنگیری نظامی و هدایت عملیات است، فرمانده به دانش فردی و گروهی،  تصمیم

 ازمراقبت و شناسایی، کنترل و نظارت و ایجاد ارتباط گسترده و امن و همچنین بسیاری 

باشد. نکته اساسی این است که همه  ی محسوس و نامحسوس دیگر نیز نیازمند میها مؤلفه

آن اعم  دهنده لیتشکدر سامانه فرماندهی و کنترل و تمام عناصر  اثربخشی ها یتوانمنداین 

ی در سامانه ا منطقه فرای، توسط دشمن افزار نرمی و افزار سختی ها قسمتنی و از نیروی انسا

تصمیم نظامی را  نیتر نابگردیده و شرایط الزم برای اتخاذ برترین و  اجرامذکور معماری و 

 .(0930 ،)شیخ برای او مهیا نموده است
 

 یریگ میتصم یها وهیش

 معاونت توسعه و منابع انسانی جهاد کشاورزیگیری  طبق جزوه اصول تصمیم سازی و تصمیم

گیری  تصمیماز  اند عبارتچهار شیوه این شناخته شده است.  یریگ میتصمچهار روش 

 ارشادی، تحلیل، اصولی و رفتاری
 

 گیری نظامی تصمیم

 1گیری نظامی دارای  روند تصمیمارتش آمریکا  FM105-5 نامه نییآطبق فصل پنجم 

ی مش خط( 3 مأموریت لیوتحل هیتجز( 1 مأموریت افتی( در0 از: اند عبارتباشد که  مرحله می

( 6ها  ی مقایسه فعالیتمش خط( 4 ها فعالیت لیوتحل هیتجزی مش خط( 5 توسعه اقدامات

 ی فعالیتها سفارش( 1و  مشی تصویب اقدام خط
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 یقبل یها یریدرگ یها تجربهبر  یمبتن اساساًدانش  د،یآ یم یگیری نظام به تصمیم که یوقت

 ییگرا واقعتواند تنها هدف  است که می یطیاز موارد از آموزش در شرا یاریاست و در بس

 را بدهد. ماتیمستمر تصم یاجازه بازنگر دیبا ینظام اتیریزی عمل برنامه جه،یدرنت باشد.

ز قبل و بعد ا نیهمچن با گذشت زمان سازگار شوند. دیبا توجه به اطالعات جد دیبا ها برنامه

طرح  کی ،ریزی در مرحله برنامه .صورت پذیرد دیبا انکارحدس و حلقه  نیا م،یتصم یاجرا

 شده یزیر برنامه یها روشبر اساس  یلیتحل ای یبصر یابیبا ارز یصورت متوال به دیبا هیاول

در واقع انجام شده است  فهیوظ ایشود که آ یابیارز دیپس از اجرا با .ردیمورد استفاده قرار گ

از طرح  تیحما یتواند برا می یساز هیشب یفنّاور انجام شود. یشتریاقدامات ب دیبا نکهیا ای

دهند و  دانش را با دقت محدود نشان می زین یساز هیشب یها حال، مدل نیبا ا .استفاده شود

 یها نیگزیجامستمر  یبه بازنگر ازین .رندیبا دقت مورد استفاده قرار گ دیبا نیبنابرا

اغلب  ماتیشود در عوض، تصم نمی دیتأکو کنترل، معموالً  یدر حوزه فرمانده گیری تصمیم

حال  نیو کنترل، با ا یفرمانده یکاربرد یها برنامه شود. مطرح می یمشکل زمان کیعنوان  به

 نییتع یرا در مرحله بعد یاقدام، اقدامات احتمال کی جهیکه نت یمعن نیهستند به ا ایپو

بر انتخاب  یریتأث دیبا دیآ یمعنوان گذر زمان به دست  که به یدیطالعات جدا کند. می

 داشته باشند. ماتیتصم

 

 گیری اودا الگوی تصمیم

است که  الگوییو کنترل درون ارتش،  یکاوش فرمانده یمدل برا نیتر شده شناخته، مسلماً

بر که است  افتهی توسعه( )بازنشسته نیروی هوایی ارتش آمریکا دیتوسط سرهنگ جان بو

 کی کسب نموده است.جنگ کره در خلبان جنگنده  کیعنوان  اساس تجارب خود به

او در  آنچهبا  ندیب یماو  آنچه "جهت"،افتد یمآنچه را که اتفاق  "ندیبب" دیگیرنده با تصمیم

 "عمل"انجام شود و سپس دیچه با "دیریبگ میتصم"،خواهد یمداند و آنچه او  یحال حاضر م

 یبخشاودا چرخه  شود. حلقه دوباره شروع می ات،یپس از انجام عمل خود. میتصم یاجرا یبرا

در واکنش به  سرعت بهتواند  ، فرمانده میدشمناناز  تر عیسربا کارکرد  است. یکیاز حلقه تاکت

شدن چرخه  تر دهیچیپبا  ها را کنترل کند. مختلف واکنش نشان دهد و آن یدادهایرو

و او را  مغلوبو کنترل دشمن را  یفرمانده ستمیتوان س می تیدر نها گیری حریف، تصمیم

 شتریب که یطور بهکند،  می فیتوص "یآل"مستمر ندیفرا کیعنوان  آن را به بویدشکست داد. 

 وضوح بهامروزه  حلقه اودا. (Boyes,1984) افتد یمگیرنده اتفاق  تصمیم ایحلقه در مغز فرمانده 

 متحده االتیا ییهوا یروین نیاز دکتر یبخش نیو کنترل است. ا یمدل غالب فرمانده
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( و 0334) متحده االتیا ییایدر یروی( و ن1119) متحده االتیا نیروی زمینی(، 0333)

ابتدا اودا حلقه  (.1111) است یمسلح سوئد یروهایاز جمله ن ،یدفاع یروهاین گرید نیهمچن

تر از دشمنانشان در موفق ییکایدهد که چرا خلبانان جنگنده آمر حیدر تالش بود تا توض

 کند می فیمراحل توص ای تیجنگنده را از نظر چهار فعال آن هواپیماهایبودند.  یا کرهجنگ 

(Berndt). 

 

 مراحل الگوی اودا( 1شکل )

 ،یضمن طور به کنند. کار می طیاست که با مح ندیاز چهار فرا یا چرخهمدل  کحلقه اودا ی

سه  کند. رقابت می طیعوامل در مح ریشود که با سا می جادیعامل ا کیتوسط اودا  یندهایفرآ

استثناء . نشده است فیتعربوید طور خالصه در جلسات  بهاودا  ندیاز چهار فرآ فرایند

عنوان  به ،یریگ جهت"دهد:  می حیتوض ری، در اصل( به شرح ز0381) دیبود که بو یریگ جهت

 ندیفرا کی یریگ جهت جهان است. یها تجسم ایو  ها دگاهید ر،یتصاو دهنده نشان جه،ینت کی

و رد شدن،  یهمبستگ ،یاست، همدل چندجانبه یمتقاطع ضمن یها ینیب شیپاز  یتعامل

در  طیو شرا یقبل اتیتجرب ،یسنت فرهنگ ،یکیژنت راثیکه م ردیگ یمو شکل  ردیگ یمشکل 

که ما  یا وهیش م،یکن یمدهد ... ما مشاهده  راه را شکل می نی. اردیگ یمحال ظهور شکل 

 دیبوشرح  بر اساسممکن است  گرید ندیسه فرا "نحوه عمل ما است.  م،یریگ یم میتصم

 طیکسب اطالعات در مورد مح ندیفرا مشاهده( 0 شود: ریتفس ریصورت ز بهاودا از ( 0336)

 ییراهنما نیهمچن مشاهده  در مورد آن است. امیپ افتیدر ایبا تعامل با آن، حس کردن آن 

 اقدامو  میتصم یندهایبازخورد از فرا نیو همچن یریگ جهت ندیرا از فرا یو کنترل داخل

و  یطیمح تیمربوط به وضع یها فرضیه انیانتخاب م ندیگیری فرا میتصم( 1کند. می افتیدر

 یریگ جهت یاز سو به جلو یخوراک داخل قیگیری از طر آن است. تصمیم یاحتمال یها پاسخ

 هیفرض آزمون ندیفرا اقدام( 9کند. مشاهده فراهم می یرا برا یشود و بازخورد داخل می تیهدا

 یریگ جهت ندیرا از فرا یو کنترل داخل یی، راهنمااقدام. است طیبا تعامل با مح شده انتخاب

مشاهدات  یرا برا یبازخورد داخل نی. اردیگ یم میتصم شیاز پ نیکند و همچن می افتیدر

 ( 1970Grant &Kooter,) کند. فراهم می

این حلقه از سرعت فرماندهی، در تبدیل یک ( 0 توان گفت: ی الگوی اودا میها یژگیواز 

کند و رعایت ترتیب و توالی تمامی  موقعیت اطالعاتی برتر به یک اقدام عملیاتی، پشتیبانی می

 مشاهده
 جهت

 گیری
 تصمیم

 اقدام
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یی ناشی از تعامل مابین فرایندها را افزا همگیری موجبات یک  فرایندهای حلقه بسته تصمیم

ی برای فرماندهان تر مناسبوضعیتی با اجرای دقیق حلقه، آگاهی ( 1به وجود خواهد آورد.

با اجرای ( 9.سازد یمحرکات دشمن توانمندتر  موقع بهو ما را در شناسایی و رصد  جادشدهیا

 بهبودی است که منجر به همزمان خود، دقت و سرعت بهدقیق حلقه، فرایندها و دستیابی 

یشتری آگاهی وضعیتی فرمانده شده و در نتیجه طی دوره زمانی مشخص عملیات ب

و فرماندهان قادر خواهند بود بر اقدامات خودی و دشمن متمرکز شوند و هدف  گرفته انجام

عنوان  حلقه به نیا مورد نظر را در زمان مناسب نشانه گرفته و در زمان مناسب انهدام نماید.

آبادی, )غیاث حلقه در جنگ فرماندهی و کنترل شناخته شده است نیتر قیدقو  نیتر عیسر

 .(0931فعلی, انصاری, 
 

 گیری الوسون الگوی تصمیم

اطراف  طیمح رییتغ ایو کنترل، حفظ  یمفهوم است که هدف فرمانده ین بر مبناومدل الوس

 .بود کیالکترون ییایدر یها سامانه یفرمانده ،یفن ریمد ور،ین جونووسجوئل ال است.

تمرکز  ازمندین یو مهندس یکیالکترون یها یفنّاورارتباطات در سراسر جهان در  یها شرفتیپ

 یروین یکیالکترون یها سامانه یفرمانده است. سطح باال دهید آموزش یعلم یاستعدادها

از  نانیاطم یبراو سرعت در حال رشد  یفنّاور نیمتمرکز از ا تیریمنظور ارائه مد به ییایدر

 یانجام کارها یبرا ازیمورد ن یکیالکترون زاتیتجه ییایدر یروین یاتیعمل یروهاین نکهیا

از  ییایدر یها شگاهیآزما ریاو مد قبالً .شد جادیا، کنند می افتیخود را در دهیچیروزافزون پ

 رهیزنج کی عنوان به توان یمالوسون و کنترل  دهیفرمانالگوی در  بود. 0315تا  0368

مشاهده  یو مرکز فرمانده یخود یروهاین ط،یمح نیها بداده انیپردازش اطالعات با جر

به  یمورد نظر که مرکز فرمانده تیاز وضع یدارد که برخ شهیر دهیا نیمدل در ا نیا .نمود

 نیدرک ا .شوند یمو پردازش  شده استخراج طیاز مح ها داده دنبال آن است، وجود دارد.

 یفعل تیمطلوب و وضع تیوضع نیاگر اختالف ب .شود یم سهیبا حالت مورد نظر مقا ها داده

مورد نظر را به دست  تیکه چگونه وضع ردیبگ میتصم دیبا یوجود داشته باشد، مرکز فرمانده

خود  یروهایبه ن بعداًشود که  می لیاز اقدامات تبد یا مجموعهبه  ماتیتصم نیا .آورد یم

 نشان برای الوسون الگوی شود. سپس چرخه استخراج اطالعات شروع می شود. گزارش می

 فرآیند الگو شد. این داده توسعه کنترل، و سیستم فرماندهی یک در زمان نقش دادن

 است نظامی گیری الگوی تصمیم مشابه مفهومی نظر از و دهد یم نشان را نظامی یریگ میتصم

مورد استفاده قرار داد که  یدفتر مرکز ایپست فرمانده  کیبه  توان یممدل الوسون را  و
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 ایفرد خاص  کیآن را به  توان یم ایشود  در نظر گرفته می یسازمان میتصم کی عنوان به

 و فرماندهی سیستم که کند یم بیان مدل نیااعمال کرد.  یفرد ندیفرآ عنوان بهفرمانده 

 :نیازمند است کنترل

 کند. حس را محیط 

 کند پردازش را اطالعات. 

 کند مقایسه مطلوب وضعیت با را کنونی وضعیت. 

 کند یریگ میتصم( رفتار) عمل یک مورد در. 

 

 ی الوسونریگ میتصمالگوی ( 2شکل )

 رفتار تولید از بعد سیستم است که صورت این به و کند یم عمل تکراری صورت به فرآیند این

 آتی یها یریگ میتصم که را تغییراتی تا دهد یم ادامه کردن محیط مانیتور یا کردن حس به

 چرا گیرد قرار توجه بایستی مورد نیز مدل مراتبی سلسله طبیعت .دریابد ،سازد یم ملزم را

 توانند می حتی یا کنند هدایت را شان یدست نییپا اعمال افراد یباالدست افراد است الزم که

 وضعیت اینکه محض به .کنند تعیین تر نییپا یها رده برای را هدف() مطلوب یک وضعیت

 برای خود به مربوط کنترل و فرماندهی فرآیند ی، ازدست نییپا افراد شود مشخص مطلوب

 یها سامانه بر تأثیر آن و زمان نقش به چارچوب این در .کنند می استفاده به هدف دستیابی

 شامل نیز الوسون ثانویه مدل .است شده ریاضیاتی پرداخته رویکرد یک با کنترل و فرماندهی

 .کند می تعامل کنترل و فرماندهی فرآیند و محیط با است که هوش پردازش کامپوننت یک

 شامل مدل از چندین مرحله از بخشی عنوان به ساده طور به هوش تابع الوسون مدل قبلی در

 .(Meister,1990 &Spiegel) بود شده نظر گرفته در گیری تصمیم و پردازش حس،
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 ام گیری کلین آر پی دی الگوی تصمیم

آنچه را که به نام  رککو،یک-نتونیروبرتا کالدروود و آنتون کل ن،یآ. کل ی، گر0383در سال 

دهند که چگونه  می حیدهند، توض ، ارائه میاند دهینامگیری شناخته شده  الگو تصمیم

 .رندیمورد در نظر بگ نیعنوان نخست قبول را به قابل یتوانند اقدام عمل گیرندگان می تصمیم

 یلیتحل یگیری رقابت تصمیم یندهایاثرات فرا یبررس بود که به یمحققان نیاز اول یکی نیکل

در دوران جنگ اشاره  یگیری در مورد اقدامات نظام تصمیم یبرا یمدل شناخت شنهادیو پ

بر  یشده است که مبتن لی( تبدNDM) انهیگرا عتیطبگیری  به تصمیم یمدل شناخت کرد.

انسان در  یشناخت یندهایاست که فرآ یشناخت روان یبلکه بر روش ستین یلیروش تحل

، فرد بر اساس انهیگرا عتیطبگیری  تصمیم هیبا توجه به نظر دهد. گیری را نشان می تصمیم

متفاوت  کیکالس میتصم هیاز نظر NDM هینظر .ردیگ یم میدانش و تجربه خود تصم

 گیرنده با تصمیم( 1 دهد؛ انجام می تیوضع یابیدر ارز یشتریگیرنده تالش ب تصمیم( 0است:

( 9و  دهد را توسعه می نهیگز کیمختلف تنها  یها تیموقعاز  یسازی ذهن استفاده از شبیه

توان  را می یتئور نیا ، نه مطلوب.بخش تیرضا نهیدر مورد گز ردیگ یم میگیرنده تصم تصمیم

گیری در زمان فشار  اعمال کرد که اغلب مجبور به تصمیم یطور قاطعانه به فرماندهان نظام به

به دست  توجه قابلاز مسائل را با استفاده از تفکر  نشیکنند ب ان تالش میهماندفر هستند.

و همکاران  یندسلیا. میبر یم( نام SA( )ی)آگاه یشناخت تیاز وضع یاز آگاه ما د.نآور

 تیبهبود قابل ت،یبهتر وضع یآگاه یعامل برا نیتر مهمکه  افتندی( در1111، 0331)

را مورد  دهیچیو پ ایپو ادهیپ یاتیعمل طیمح ها آن است. یجنگ یاطالعات نهادها یآور جمع

شده از  یآور جمعاطالعات  لیو تحل هیو تجز سهیبا مقا دیرا با اطالعات قرار دادند. یبررس

 دومیل حاصل شود که اطالعات درست است. نانیکرد تا اطم حیتصح ایمنابع مختلف پردازش 

& Klein,1989) دهدتوابع را انجام  نیو کنترل ا یکرد که ساختار فرمانده شنهادی( پ2004)

Zsambok.) انهیگرا عتیطبگیری  تصمیم میرا ارائه داد که نشانگر پارادا ی( مدل0339) نیکل 

گیری  تصمیم یندهایفرآ RPDاست. دهی( نامRPDگیری شناخته شده ) است که او تصمیم

 گیچگون RPD کند. می فیتوص انهیگرا عتیطبگیری  تصمیم هیرا با توجه به نظر یشناخت

 ریو توسعه و انتخاب مس تیممکن از وضع جیبرآورد نتا بر تجربه، یمبتن تیوضع یابیارز

 یو کنترل نظام یرا در فرمانده RPDمطالعات اعتبار مدل . دهد نشان میرا  از عمل حیصح

آموزش افسران  یبرا دیابزار مف کینشان داده شده است که  RPDاند. مدل  نشان داده

 یبرا زین RPDزمان است. مدل  فشار تحتو  دهیچیپ طیگیری در شرا تصمیم یبرا ییایدر

فرمانده در  ییشود که توانا استفاده می یگیری فرماندهان جنگ نشان دادن تخصص تصمیم



 01....                                                                    و کنترل  یدر فرمانده یریگ میتصم یالگوها یقیمطالعه تطب    

Chul Moon,2015-Seop Yun, Il-Woo  &Eog -Tae) ، کارآمد و مؤثر استموقع بهگیری  تصمیم

Lee) 

 

 گیری وهل الگوی تصمیم

 را ارائه کرد که نشانگر الگوی کیبرنتیسا اتیدر ادب یمقاله علم کی ، وهل0380در سال 

قرار داد.  اتیو عمل یسازمان نظام نهی( بود و آن را در زمSHORپاسخ ) ،نهیگز، فرضمحرک، 

آن  -بوید مقاالتبرخالف  -که  لیدل نیموردتوجه قرارگرفته است، عمدتاً به ا اریبسوهل مقاله 

اودا شباهت به حلقه  اریبس SHORآزاد در دسترس است. اگرچه  یعلم اتیدر ادب یراحت را به

 کاو ی. (Wohl, 1981) آگاه بودند گریکدیاز کار بوید و وهل وجود ندارد که  یا نشانه چیدارد، ه

 یتجرب ای یرفتار یها سمیمکانبا الهام از  رسد یگیری را که به نظر م تصمیم یرخطیمدل غ

 نیچرخه خاص که ب کیدر  رندهیگ میکه تصم دهد ینشان م زیرکرد. شکل  یاست، طراح

 .(Azuma, Daily& Furmanski) شود یکند، محدود نم سفارش ثابت کار می کیمراحل 

 
 الگوی وهل( 3شکل )

 :(ها داده) محرکالف(  :کند می هیتجز ریز یندهایبه فرآ SHORرا در  ندیهر فرآوهل 

ب(  (ی/ فراخوان رهیذخ ،شیتجمع / نما، یکردن / همبستگ لتریف، یی/ شناسا یآور جمع)

ج(  (انتخاب فرضیه، ارزیابی فرضیه، تیدر مورد وضع هیفرض جادیا) (:ادراک پیشنهاد) هیفرض

د( و  (انتخاب گزینه، ها ارزیابی گزینه، پاسخ یها گزینه جادیا) :خ(پاس یهاپیشنهاد) نهیگز

 (Wohl, 1981)(اجرا، یده سازمان، طراحی) :(اقدامپاسخ )

گیری و  تصمیم یعلم یالگوها نیاو است که ب ۀاز مقاله وهل، مشاهد یدیکل جهینت کی

در  یها اکثر الگوی ها اطالعات کامل در مورد گزینه وجود دارد. یادیتفاوت ز تیواقع
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است. در  نهیانتخاب گز فهیکنند که وظ گیری می تصمیم یگیری منطق تصمیم کیدسترس و 

ناقص است.  اریبا اطالعات بس نهیو اصالح گز یابیارز ه،یشامل ته یگیری نظام واقع، تصمیم

 مورد مطالعه قرار گرفته است شتریب عتیگیری طب تصمیم اتیادب اتیدر جزئوهل مشاهدات 

(Klein G., 1998) 
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 بندی پارامترها اولویت

گیری در  های احصاء شده برای الگوی تصمیم محقق در راستای الویت بندی شاخص

ترین  مهم زیرجدول . استفاده نمودو تکنیک فریدمن  SPSSافزار  فرماندهی و کنترل از نرم

که قبل از تفسیر جداول دیگر نخست باید نتایج این جدول را  جدول آزمون فریدمن است

دار بودن آزمون فریدمن، به تفسیر نتایج جداول توصیفی و  ارزیابی کرد و در صورت معنی

 1دهد. مقدار مجذور کای  داری آماری را نشان می میانگین رتبه بپردازیم. این جدول معنی

( p<0.05/. قرار دارد )14است که در سطح خطای کمتر از  49,131آمده برابر با  دست به

شوندگان  ها از نظر پرسش بندی شاخص زمون فریدمن بدین معناست که رتبهدار بودن آ معنی

 .ها دارند بندی متفاوتی از شاخص شوندگان رتبه بامعناست و پرسش
 فریدمن آزمون (2)شماره  جدول

N 75 

Chi-Square 53.792 

df 4 

Asymp. Sig. .000 

 

میانگین و انحراف استاندارد متغیرها ارائه شده است. دامنه میانگین )طبق  زیردر جدول 

دهد که  نشان می ها در نظر گرفته شده است. مقایسه میانگین شاخص 4تا  0طیف لیکرت( از 

( 9,34ترین میانگین ) ( متعلق به تعامل محیط خارج از حلقه و پایین5,14باالترین میانگین )

 جزئیات است.متعلق به مشخص نمودن 
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 مقدار میانگین و انحراف معیار (3)شماره  جدول

 میانگین تعداد هاشاخص
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

 5 2 810. 4.21 75 کنترل حلقه

 5 1 900. 4.12 75 سرعت فرایند

 5 2 824. 4.25 75 تعامل با محیط خارج از حلقه

 5 1 1.037 4.08 75 گیری بررسی دقیق مراحل تصمیم

 5 1 1.038 3.95 75 مشخص نمودن جزییات

 

ها در جدول گزارش شده است. مقایسه  میانگین رتبه هرکدام از شاخص 5شماره جدول در 

( به تعامل با محیط خارج از 9,91دهد که باالترین میانگین رتبه ) ها نشان می میانگین رتبه

شوندگان تعامل با  ترین شاخص از نظر پرسش حلقه اختصاص دارد و که بدین معناست که مهم

ها به  شاخص سایر الویتم گیری است. بعد از شاخص فوق، محیط خارج از حلقه الگوی تصمیم

گیری و مشخص نمودن  ترتیب شامل کنترل حلقه، سرعت فرایند، بررسی دقیق مراحل تصمیم

شود. الزم به ذکر است که میانگین رتبه با میانگین حسابی تفاوت دارد و نحوه  جزییات می

 .محاسبه این دو میانگین متفاوت است

 ها بندی شاخص رتبه (4)شماره جدول 

 Mean Rank 

 3.22 کنترل حلقه
 2.99 سرعت فرایند

 3.32 تعامل با محیط خارج از حلقه

 2.89 گیری بررسی دقیق مراحل تصمیم

 2.57 مشخص نمودن جزییات

 
 الگوها یبند تیاولو

استفاده نمود  vikor solverافزار  از نرم شده انتخابمحقق در راستای الویت بندی الگوهای 

 باشد. ل میکه نتیجه آن به شرح ذی
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 تشکیل ماتریس تصمیم

 
 0 1 4 9 5 ها شاخصوزن 

 سرعت فرایند کنترل حلقه 
تعامل با محیط 

 خارج
 بررسی دقیق

مشخص نمودن 

 جزئیات

 058 916 903 913 906 الگوی اودا

 053 901 904 904 901 الگوی الوسون

 910 901 119 169 901 الگوی کلین

 919 905 919 110 903 الگوی وهل

  
 برای هر گزینه (Q) محاسبه شاخص ویکور

 عبارت است از: افزار نرمنتیجه شاخص ویکور با استفاده از 

 
 الگوی وهل الگوی کلین الگوی الوسون الگوی اودا

1,936115 1,88991 1 0 

 

برتر  یها نهیگز عنوان بهبه ترتیب الگوهای وهل و الوسون  افزار نرمکه با توجه به محاسبه 

های  داری بین اطالعات و داده مشخص گردید که اختالف معنی در تحلیل نهایی انتخاب شدند.

شده از اسناد و مدارک و نظرات خبرگان و نتایج آماری برگرفته از پرسشنامه مشاهده  آوری جمع

دقیق بررسی ، تعامل با محیط خارج از حلقه، فرایندسرعت ، کنترل حلقههای  و شاخصنشده 

گیری  تصمیمتأثیرگذار در طراحی یک الگوی  مشخص نمودن جزییاتو  گیری مراحل تصمیم

تعامل با های کمی مشخص گردید همچنین از داده و ؛باشند می در شبکه فرماندهی و کنترل

ها  ترتیب مابقی شاخصبه شاخص بوده و  نیتر مهمگیری  محیط خارج از حلقه الگوی تصمیم

گیری و مشخص نمودن  از: کنترل حلقه، سرعت فرایند، بررسی دقیق مراحل تصمیم اند عبارت

ها ترتیب برتری الگوها عبارت از: الگوهای بندی شاخصهمچنین با توجه به اولویت جزییات.

 .وهل، الوسون، اودا و کلین

 
 سایر الگوها با الگوی اودامراحل های  ها و تفاوت شباهت

 توان نتیجه گرفت که: با مطالعه اسناد و مدارک می
 الف( الگوی الوسون

 

 



 10....                                                                    و کنترل  یدر فرمانده یریگ میتصم یالگوها یقیمطالعه تطب    

 مقایسه مراحل الگوی الوسون با الگوی اودا (5)شماره  جدول

 اودا الوسون

 مشاهده حس کردن

 مشاهده روند پردازش

 گیری جهت مقایسه

 گیری تصمیم گیری تصمیم

 اجرا اقدام

 

 الگوی وهلب( 

 

 مقایسه مراحل الگوی وهل با الگوی اودا (6)شماره  جدول

 اودا وهل

  فرایند فرعی فرایند اصلی

 ها( محرک )داده

 آوری / شناسایی جمع

 فیلتر کردن / همبستگی

 تجمع / نمایش

 ذخیره / فراخوانی

 مشاهده

 گیری جهت

 گیری جهت

**** 

 فرضیه )پیشنهاد ادراک(

 ایجاد فرضیه در مورد

 وضعیت

 ارزیابی فرضیه

 انتخاب فرضیه

 گیری جهت

 گیری جهت

 گیری جهت

گزینه )پیشنهادهای 

 (پاسخ

 های پاسخ ایجاد گزینه

 ها ارزیابی گزینه

 انتخاب گزینه

 گیری تصمیم

 گیری تصمیم

 گیری تصمیم

 پاسخ )اقدام(

 طراحی

 دهی سازمان

 اجرا

**** 

**** 

 اجرا
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 ج( الگوی کلین

 مقایسه مراحل الگوی کلین با الگوی اودا (7)شماره  جدول

 اودا کلین

 مشاهده دریافت اطالعات در مورد وضعیت

 های اولیه تطابق وضعیت با نمونه 

 بازیابی نمونه اولیه 

 ها شناسایی ناهنجاری 

 ها برای تصحیح روند تطبیق تشخیص ناهنجاری 

 گیری جهت

 سازی آن های اقدام با شبیه ارزیابی دوره 

  های اقدام دورهبازبینی 
 ریزی برنامه

 کنترل فرآیندهای دیگر )تمرکز توجه(:

 های اقدام دوره آغاز اجرای یا تغییر 

 های جایگزین اقدام آغاز بازیابی روش 

 آغاز جستجو برای نمونه اولیه جایگزین 

 گیری تصمیم

 ها با کسب اطالعات بیشتر تشخیص ناهنجاری 

 های اقدام اجرای یا بازبینی دوره 
 اجرا

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه

 زیادی تعداد تحلیل و بررسی نیازمند نبرد میدان در گیری دانیم تصمیم طور که می همان

بوده و نیازمند  زمان حداقل در کار انجام در روند مؤثر ناملموس و ملموس از عملگرهای

یک منظور انتخاب  داشتن الگویی مناسب و روشی صحیح در گرفتن تصمیم درست است. به

اودا، الگوی  گیری تصمیم هایالگوی مناسب در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، الگو

 های تفاوت و ها ویژگی بررسی قرار گرفت و با الوسون، الگوی کلین و الگوی وهل مورد مطالعه

 انواع بندیدسته گیری، تصمیم هایمحیط انواع تحلیل و کیفی، کمی های مشخصه میان

 هایحوزه تعیین هر یک و ذاتی های ویژگی شناسی و اساس روش بر تصمیم، تحلیل های روش

ها، به پارامترهای کنترل حلقه، سرعت فرایند، بررسی دقیق، تعامل و جزییات برای  آن کاربرد

کنترل برای استفاده در شرایط محیطی مختلف شبکه  فرماندهی و در مطلوب یک الگوی

شده بر اساس اسناد،  با توجه به تحلیل توصیفی انجام افت.یکپارچه پدافند هوایی کشور دست ی

 نظران و نتیجه پرسشنامه، نتایج ذیل به دست آمد: مدارک و مصاحبه با صاحب

 کنترل فرماندهی وگیری اودا در  شناسایی و تعیین نقاط قوت و ضعف الگوی تصمیم -
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فرماندهی، در تبدیل یک این الگو از سرعت ( 0اند از: الف( نقاط قوت الگوی اودا عبارت

ترتیب توالی تمامی  تی( رعا1 کند. موقعیت اطالعاتی برتر به یک اقدام عملیاتی، پشتیبانی می

شود و  مابین فرآیندها می تعامل فی افزایی ناشی از گیری موجب هم فرآیند حلقه بسته تصمیم

حلقه شده است و  شناخته فرماندهی و کنترلترین الگو در  ترین و دقیق عنوان سریع این الگو به

 باشد دارای سرعت فرآیند خوبی می

های  گیری طور مستقیم در تصمیم اودا به ی( الگو0اند از: ب( نقاط ضعف الگوی اودا عبارت

فاقد خوبی مشخص نشده است و  لگوی اودا بهجزئیات در ا( 1 ستینمشترک قابل استفاده 

 باشد ریزی می مرحله برنامه

 کنترل فرماندهی وگیری الوسون در  شناسایی و تعیین نقاط قوت و ضعف الگوی تصمیم -

( 1است الگو الوسون یک الگو سلسله مراتبی ( 0اند از: نقاط قوت الگوی الوسون عبارتالف( 

 فرآیند و محیط با است که هوش پردازش کامپوننت یک شامل نیز الوسون ثانویه مدل

 کند الگوی الوسون بر ارتباط بین محیط و فرایند تمرکز می کند و می تعامل کنترل و فرماندهی

 این الگو از سرعت عمل خوبی در طی فرایند داردو 

( 1 تر است. الگو الوسون از الگوی اودا پیچیده( 0اند از: الگوی الوسون عبارت نقاط ضعفب( 

ترتیب از حس،  مبنای تابع خطی به گیری بر صورت خطی است. در تصمیم گیری به تصمیم

 پذیرد. گیری صورت می پردازش و تصمیم

گونه اسناد و  ریزی هیچ الزم به ذکر است که در خصوص روند جزئیات و مرحله برنامه

 توان اظهارنظر نمود. مدارکی از الگوی الوسون به دست نیامده است و لذا در این خصوص نمی

 کنترل فرماندهی وی کلین در گیر شناسایی و تعیین نقاط قوت و ضعف الگوی تصمیم -

صورت بسته  کنترلی الگوی کلین به ( حلقه0اند از: الف( نقاط قوت الگوی کلین عبارت

گیری مبتنی بر تجربه قبلی بوده و با توصیف و تشریح  توجه به اینکه تصمیم ( با1 باشد. می

ریزی برای حل  برنامهروند گردد و  خوبی بررسی می ین جزییات بهگردد بنابرا مسئله اقدام می

 خوبی بیان گردیده است. مشکل به

خصوص سرعت فرآیند حلقه در اسناد و  ( در0اند از: ب( نقاط ضعف الگوی کلین عبارت

خصوص تعامل با محیط بیرونی سندی در دسترس  ( در1.مدارک موجود مطلبی به دست نیامد

 نیست.

 کنترلو ی وهل در فرماندهی گیر شناسایی و تعیین نقاط قوت و ضعف الگوی تصمیم -
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توصیفی در فرماندهی و کنترل  ی( الگو0اند از: الف( نقاط قوت الگوی وهل عبارت

( 5باشد. الگوی نظامی در سطح تاکتیکی می کی( 9باشد. حلقه کامل و بسته می کی( 1باشد. می

 گردد. خوبی بررسی می جزییات بهحیط داخل و خارج تعامل کامل دارد و م با

ها  توجه به اینکه در مرحله بررسی گزینه ( با0اند از: نقاط ضعف الگوی وهل عبارتب( 

نقطه  ( نداشتن1گردد. گردد و این امر باعث کند شدن روند فرایند می ها بررسی می فرضیه

 توقف طبیعی برای خارج شدن از حلقه کنترل.

 مود:طور خالصه ارائه ن به جدولتوان در  نتایج باال را می در پایان

 
 گیری های تأثیرگذار بر الگوهای تصمیم شاخص (8) جدول

 وهل کلین الوسون اودا 

     کنترل حلقه

 --- ---   سرعت فرایند

     بررسی دقیق

  ؟   تعامل

   ؟ --- جزییات

 

دهندگان به  پاسخآید که بنا به نظر  از تجزیه و تحلیل کمی اطالعات این نتیجه به دست می

پرسشنامه تعامل اولین شاخص، کنترل حلقه دومین شاخص، سرعت فرایند سومین شاخص، 

باشد که در طراحی یک  بررسی دقیق مراحل چهارمین شاخص و جزییات پنجمین شاخص می

مد نظر قرار گرفته ترتیب الگوها  هایالگو باید مدنظر داشت. همچنین با توجه به شاخص

 الگوی الوسون، الگوی اودا و الگوی کلین. : الگوی وهل،عبارت است از

تواند آمده به نظر محقق ترکیبی از الگوی اودا و وهل می دست های بهیافتهدر پایان با توجه به 

 پاسخگوی نیاز شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور باشد.
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