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چکيده
تصمیمگیري درشرايط بحراني از حساسیت و احتمال ريسک باالتري نـسبت بـه وضعیت عادي برخوردار است بهگونهاي که گاها
شرايط خاص بحراني باعث تصمیمگیريهايي مي گردد که ممکن است فوايد وياآسیب هايي درسطح ملي ايجاد نمايد .سیستم هاي
اطالعات مديريت تأثیر بسیار مهمي درتصمیمگیري درشرايط بحران براي فرماندهان را خواهد داشت.با توجه به ماهیت
حضورشناورها دردريا واينکه برابرقوانین بینالمللي ميتوانند تا مرزهاي آبي کشورهاي ديگرحضورداشته باشد لذا احتمال بروز
وضعیتي بحراني و نیاز به تصمیم گیري در اين شرايط که همراه با پیامدهايي براي حاکمیت خواهد بود وجود دارد .محدوديتهاي
فکري  ،نیاز به اطالعات و دانش  ،سرعت دسترسي به حجم زيادي از اطالعات درفشاربسیاروزمان اندك ازجمله مواردي است که
يک فرمانده دردريا با آن مواجه خواهد بود.اين پژوهش با هدف بررسي تاثیرنقش  1MISدرتصمیمگیري سريع ،دقیق ومناسب
فرماندهان دروضعیت بحراني دردريا انجام گرديده است .ضمن انجام مطالعات کتابخانه اي دربخش میداني ازابزارپرسشنامه استفاده
گرديده است وبا توجه به محدوديت خبرگان اين حوزه ،جامعه آماري با حجم نمونه برابر وازتعداد 22نفرازفرماندهاني که سابقه
خدمت با سنوات باال برروي واحد هاي شناورداشتند انتخاب گرديدند .سپس با استفاده ازنرم افزاراس پي اس اس وآزمون Tسطح
معناداري مشخص گرديد و نتايج حاصل ازيافتههاي تحقیق نشان ميدهد که کلیه اجزاء  MISبرعوامل تصمیم گیري بحران
نظامي دردريا تاثیرگذارميباشند.

واژگان كليدی :سيستم اطالعات مديريت ،تصميمگيری دربحران ،بحران نظامی دردريا

تاريخ دريافت مقاله 87/24/21 :
تاريخ پذيرش مقاله 87/29/22 :

)Management Information Systems (MIS
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سنتي بهسوي ساختارهاي پیچیده ترو تخصصي فراهم آورده
است .امروزه بهمنظور اداره صحیح سازمان و اتخاذ تصمیمات
منطقي و درست توسط مديران ،ايجاد سیستم اطالعات
مديريت امري اجتنابناپذير است (صداقت و همکاران،
 .)1999داشتن اطالعات دقیق  ،مرتبط  ،به هنگام و سريع
باعث باال رفتن سرعت و دقت تصمیمگیري شده و جلوي
انتخاب بسیاري از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.
مديران بهمنظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازماني
خود با مد نظرقراردادن متغیرهاي محیطي ضرورتاً بايستي
محیط را تحلیل و متغیرهاي آن را شناسايي و تدبیر مناسب
در برخورد با آنها اتخاذ نمايند.اين امر مستلزم برخورداري
ازاطالعات به هنگام درون وبرون سازماني و نیز امکان
بهرهبرداري بهینه از آنها را دارد (کستلز .)2227،نتايج
حاصل از تجزيه و تحلیل اطالعات به دست آمده در مقاله
نقش سیستم هاي اطالعات مديريت دربهبود تصمیم گیري
مديران سازمان هاي دولتي نشان مي دهد که سیستم هاي
اطالعات مديريت نمي تواند تمامي مشکالت سازمان را در
ين زمینه حل کند .و همچنین تعمیم نتايج حاصله به همه
سازمانها اعم به علت تفاوت آنها صحیح نمي باشد .بديهي
است براي چنین نتیجه گیري به تحقیقات گسترده تري نیاز
است( .ابراهیم چیراني ،جواد زبردست گشتي)1981،
سیستم اطالعات مديريت نیز دقیقاً اين نقش را براي فرآيند
تصمیمگیري فرمانده درصحنه بحران بازي ميکند .اين
سیستم تضمین ميکند که دادههاي مناسب از منابع مختلف
جمعآوري و پردازش شوند و به جهت مقاصدي که به آن
دادهها نیاز است ارسال گردند.با توجه به اينکه سیستمهاي
اطالعاتي رايج درسازمانهاي توسعهيافته ،بهطور مناسبي در
خدمت مديران اينگونه سازمانها قرار دارند ،يک فرمانده
نیز بايد در هنگام تصمیمگیري درصحنه بحران از
قابلیتهاي مناسبي که در اين ابزارها وجود دارد به نحو
شايستهاي استفاده نمايند .متأسفانه درگذشته از اين سیستم
در عمل کمتر در سازمانها استفاده گرديده و اخیراً نیز که
توجه برخي از سازمانها به بهکارگیري از اين سیستمها
معطوف شده ،در عمل با موانعي مواجه گرديدهاند که آنها
را دچار سردرگمي و بعضاً مشکالتي نسبت به گذشته نموده
است .علیرغم همه اين موارد نیز متأسفانه بررسي و پژوهش

مقدمه
نیروي دريايي ارتش  ،نیرويي است که هم سیاسي و
بینالمللي است وهم علمي وهم نظامي است .1سازمانها را
در عصر جديد از بهکارگیري سیستمهاي رايانهاي و فنّاوري
اطالعات و رسانههاي پیش رفته گريزي نیست و آينده از آن
آناني است که با شناخت دقیق و صحیح ،محاسن و معايب
اين سیستمها را موشکافانه مورد نظرقرارداده وازتجربه
ديگران درس بگیرند بدون اينکه هزينههاي آن تجربه را
مجدداً تقبل نمايند.يکي از مهمترين سیستمهايي که امروزه
در مديريت سازمانهاي مختلف مورداستفاده قرار ميگیرد
سیستم اطالعات مديريت ميباشد .اين اهمیت ازآنجا نشأت
ميگیرد که بزرگترين هدف سیستمهاي اطالعات ارتقاء
توان تصمیمگیري به سطح باالتر ميباشد .عالوه براين
سرعت در بازيابي اطالعات با توجّه به دسترسي سريع به
آنها ،امنیت ،دقّت وتمرکز در اطالعات از ديگر خصوصیات
سیستمهاي اطالعات ميباشد .هر عملي در سازمان به
نتیجه فرآيند تصمیمگیري آن سازمان بستگي دارد و بديهي
است که اطالعات درست ،بهموقع ،متناسب با موضوع و
برخوردار از جامعیت الزم براي فرآيند تصمیمگیري بهینه
امري حیاتي است .زيباترين و مؤثرترين جلوه اطالعات در
مديريت تجلّي دارد که ثمره آن تصمیمگیري و راهبرد
سازمانها است .اطالعات مديريت ،تنها ابزاري است که
مديران را در اتّخاذ تصمیم ياري مي کند .ميتوان نقش
سیستمهاي مديريت اطالعات را بهسان کار قلب در بدن
انسان دانست .اطالعات ،خون و سیستم اطالعاتي قلب
است.قلب وظیفه رساندن خون تمیز به تمام اجزاي بدن
انسان را ازجمله مغزبرعهده دارد .درزمان ضرورت ،قلب
سريعتر کار ميکند ،آن را پردازش ميکند و خون کافي به
مقصد ميرسد و نیازهاي کلي و جزئي بدن آدمي را برآورده
ميسازد (رنجي جیفرودي.)1999 ،
روند مستمروروبه رشد و تحول در شئون مختلف حیات
اجتماعي بشر و پیشرفتهاي شگرف و عمیق علوم و فنون
گوناگون ،موجبات تحول ساختارهاي سازماني را از اشکال
1
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طیفي از تغییر صفرتا تغییرات زياد عملیاتي کرد.تعادل را
ميتوان حالت پايدار يک سیستم که تغییراتي مادون
آستانهي بازگشتپذيري را تجربه مي کندوعدم تعادل
راتغییرفراتراز آستانه بازگشتپذيري دانست .بحران را
ميتوان تهديدي جدي نسبت به ساختهاي زيربنايي و يا
ارزشها و هنجارهاي اساس يک سیستم که مورد ادراك
ذينفعها بوده و تحتفشار زماني و محدوديت گزينهها ،در
شرايط عدم قطعیت شديد و احساس کاهش کنترل ،اتخاذ
تصمیمات حیاتي ،دقیق و پرهزينه را الزامي ميسازد تعريف
نمود(حسین حسیني. )1991،

جامعي در اين مورد به عمل نیامده است .نیروي دريايي
ارتش ج.ا.ا نیز همانند بسیاري از سازمانهاي دولتي ازپايین
بودن بهرهوري دراين راستا رنج ميبرد و مسئولین به دنبال
يافتن راهکارهاي مناسب براي رفع اين مشکل ميباشند .به
نظر ميرسد بهرهگیري مناسب از سیستمهاي اطالعات
مديريتي بهمنظور بهبود تصمیمگیري و مديريت فرماندهان
وافزايش بهرهوري آنان ،ميتواند يکي ازاين راهکارها باشد .اما
به دلیل ويژگيهاي خاصي که براي اين سازمان بهخصوص
دربعد نیروي انساني (اعم از فرماندهان و کارکنان) وجود
دارد ،کاربرد اين ابزاربهسادگي امکانپذير نیست و در عمل
نیز مشاهده گرديده که کمتر مديران و فرماندهاني بودهاند
که توانسته باشند از اين سیستمها به نحو کارآمدي استفاده
نموده باشند .لذا درصورتيکه بتوان با انجام تحقیقاتي،
راهکارهايي براي استفاده اثربخش از اين سیستمها ارائه
نمود ،قطعاً گام مفیدي در حل معضالت تصمیمگیري
درصحنه بحران براي ندا جا برداشته خواهد شد و بدين
لحاظ اين مقاله ميتواند ازاهمیت بااليي برخوردار باشد.
ازآنجاييکه پیشبیني ميشود سیستم اطالعات مديريت
تاثیربه سزايي درصحت ،دقت و بهنگام بودن تصمیمگیري
فرماندهان واحدهاي شناور درصحنه بحران در دريا داشته
باشد لذا بر آن شديم تا در اين تحقیق به بررسي نقش
سیستمهاي اطالعات مديريت در تصمیمگیري در شرايط
بحران نظامي در دريا بپردازيم.

تهديد
عبارت است از هرگونه خطر يا آسیب بالقوه يا بالفعل نسبت
به ارزشهاي اساسي .هرچه ارزش مورد تهديد اساسيتر بوده
و تهديد مطرح علیه آن شديدتر وجديتر باشد ،احتمال
بحران تلقي کردن يک حادثه نیز بیشتر خواهد بود.شدت
تهديد براي تحلیل آن بهعنوان بحران ميتواند طیفي از
تهديد نسبت به اهداف سازمان تا تهديد نسبت به بقاي
سازمان را شامل شود.اضطراب جمعي ،تهديدهاي بحراني
مانند ضايعشدن شهرت سازماني ،تهديد نسبت به مشروعیت
سازمان و تهديد نسبت به پرستیژ مديران عالي هستند که
خرابي و ويراني ملموس نداشته و خطرت نامرئي به دنبال
داشته و ميتوانند آثاري ويرانگر بر عملکرد جامعه يا گروه
داشته باشند(.حسین حسیني)1991،

مبانی نظری
تعريف بحران

غافلگيری

تعريف بحران با رويکرد سیستمي ازنظرآناتول راپويورت
عبارت از وضعیتي است که در آن ،فرآيند تغییر در سیستم
بهگونهاي درميآيد که ثبات و تعادل سیستم بهشدت و با
آيندهاي نامطمئن به خطر ميافتد و ضرورت اقدام هرچه
سريعتر براي اعاده آن يا برقراري نظمي جديد احساس مي-
شود.ثبات بهعنوان تغییر در مرزها يا محدودههاي
پذيرفتهشده وبي ثباتي بهعنوان تغییر در حدي فراتر از
حدود نرمال با دامنهي نوسانات معمولي تعريف
ميشود.ازنظر برو چر ويلکنفلد،مفهوم ثبات را ميتوان
برحسب کمیت تغییرات در ساختار يا فرايند و يا هردو،و در

غافلگیري عبارت از شکاف بین زمان مورد انتظار و زمان
وقوع تهديد است.پراکندگي عالئم اولیه سوانح در طول زمان
و بخشهاي مختلف سازمان ،پیچیدگي اطالعات و عدم
دسترسي مديران و تحلیلگران به تمام اين اطالعات ،فقدان
منابع کافي براي کار کردن بر روي اطالعات واصله موجب
ايجاد عدم امکان ترکیب و معنادار ساختن آنها ميشود.
غافلگیري ممکن است ( )1ناشي از عدم پیشبیني يا سوء
پیشبیني در مورد عناصر مربوط به حريف که شامل يک يا
چند بعد از ابعاد :بازيگر يا عناصر تهديدگر ،متحدان و عناصر
همراه عنصر اصلي  ،قدرت وتوان تهديدگر،زمان بروز
41
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غافلگیر شود و ( )9احساس کند زمان براي پاسخ گوئي به
تهديد محدود است.

تهديد،تداوم و مدت تهديد ،ارزشهاي مورد تهديد،شدت و
ابعاد تهديد ،مکان بروز تهديد ،شیوه وابزاراعمال تهديد ( )2و
يا به دلیل نقص در پیشبینيهاي مربوط به توان خودي رخ
بدهد .غافلگیري را ميتوان تأثیر جنبه رواني زمانسنجي
غیرمنتظره مهاجم در حمله بهطرف مدافع دانست که اصل
زمانسنجي درواقع يافتن فرصت مناسب و انتخاب بهموقع
لحظهاي مشخص براي انجام عملیات ميباشد و بر اساس
اين اصل  ،درزماني  ،يا مکاني و يا با شیوهاي به دشمن
ضربه بزن که او آمادگي آن را نداشته باشد( .گیوهان 29،
)2229،

تصميمگيری تشخيصی

کوتاهي زمان بهويژه درآغازبحرانها،قابل پیش تشخیص و
اندازهگیري نیست واژ بحراني به بحران ديگر فرق دارد.به
همین دلیل بجاي محدوديت زماني ازفشارزماني استفاده
ميشود .فشار زماني عبارت از شکاف بین زمان الزم براي
تصمیمگیري و مهلت موجود براي انتخاب است.فشارزماني
امري ذهني و ادراکي بوده وحاصل تجزيهوتحلیل و رابطه دو
عامل زمان الزم براي واکنش و زمان موجود براي
تصمیمگیري درذهن تصمیمگیرنده است .شدت تهديد،ارزش
آماج مورد تهديد،درك ازتوان خودي و امکان کنترل ،ابهام
وعدم قطعیت نسبت به میزان استمرار بحران وپیامد اقدام
،پیچیدگيهاي شناختي،سبکهاي تصمیمگیري ،قاطعیت و
زماني
موثر در فشار
از عوامل
تجربه
ميباشند)Roberts,1899,p.12.

دراين رويکرد ،اعمال مديران تصمیمگیرنده در بحران بايد
بهعنوان هنجار ذهني و رفتاري در نظر گرفتهشده و داده-
هاي حاصل از آنها به مدل و نظريه تبديل شود .مشخصه
معمول اين مدلها ،وجود فرآيند ارزيابي موقعیت (يا
شناخت) و فرآيند استدالل يا انتخاب (انطباق متوالي
موقعیتها يا اقدامها) و نیز وقوع اين موارد در يک چرخه
جاري تفکرو عمل است ( .لیپ شیتس ،بن شاول)1887،
گزارههاي اصلي در تصمیمگیري تشخیصي به شرح ذيل
خالصه ميشوند که در آن تصمیمگیرنده باتجربه :
بر ارزيابي از وضعیت تمرکز دارد نه بر رويدادهاي تصمیمي
بر تولید و ارزيابي سلسلهاي گزينهها مبتني است نه بر
ارزيابي همزمان همه آنها.
ارزيابي گزينهها از طريق شبیهسازي انجام ميشود نه از
طريق تجزيهوتحلیل هزينه-فايده و يا تجزيهوتحلیل
کارکردي چند متغیره
بر مفهوم رضايتبخشي تأکید دارد نه بر مفهوم
بهینهسازي تکیه اصلي بر تفصیل دادن و بهبود بخشیدن
گزينهها قرار دارد نه انتخاب بین آنها.
اولويت تصمیمگیرنده بر اقدام قرار دارد و منتظر تجزيه-
وتحلیل کامل نميماند.

تصميمگيری در بحران

ارزيابی وضعيت

رويکرد تصمیمگیري برگرفته از برداشت انساني بوده و در
آن نگاه ذهني تصمیمگیرنده به عالم ،مبناي تجزيهوتحلیل
قرار ميگیرد نه واقعیات عیني او لذا بحران وقتي وجود دارد
که عنصر تصمیمگیرنده چنین درك کند.در اين رويکرد ،سه
ويژگي تهديد ،غافلگیري و فشار زماني شرط تعريف بحران
هستند ) 1( .براي آنکه يک عنصر اوضاع را بحراني بداند بايد
احساس کند که اهداف داراي اولويت باال براي واحد تصمیم-
گیري درمعرض تهديد هستند )2( ،در برخورد با تهديد

تصمیمگیري فرآيندي دومرحلهاي است .مرحله ارزيابي
موقعیت و مرحله انتخاب راهکار .ارزيابي وضعیت براي خلق
راهکارها استفاده ميشود .درمواقع اضطراري ،فرآيند ارزيابي
وضعیت و انتخاب واکنش ،فرآيندي يکباره نیست .بحرانها
ماهیت دينامیک و چندبعدي دارند و حل آنها مستلزم
وجود چرخههايي از تصمیمگیري است .نقش اصلي سیستم
اطالعات مديريت ،نگهداري يک تأمینکننده متوالي از
اطالعات شفاف و صريح براي تصمیمگیري است که پس از
جمعآوري دادهها و اطالعات از سیستم، MISاين تصمیمات
اخذ ميگردند(.علي صفري،آصف اسمي)1982 ،

محدوديت زمانی( 1فشار زمانی)

time pressure
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استراتژيک بهمنظور برنامهريزي ،کنترل و تصمیمگیري
فراهم ميآورد (رنگ ريز.)1997 ،به اينگونه سیستمها
،سیستمهاي پشتیبان مديريت نیز ميگويند MIS .به
سیستمهاي اطالعاتي کاربردي خاصي اطالق ميشود که
اطالعات موردنیاز سازمان و مديريت را جهت تصمیمگیري
،برنامهريزي،سازماندهي،کنترل و نظارت،هماهنگي ارتباطات
و هدايت سازمان تأمین مينمايد .اطالعات  MISشامل
گزارشها،آمارها ،تحلیلها و حتي راهحلهاي کارشناسانه نیز
ميباشد .سیستم  MISداراي اجزاء گوناگون ميباشد که
عبارتاند از:

توليد گزينهها
بحث تصمیمگیري از مباحث ديرين و حیاتي مديريت
ميباشد تا جائیکه بسیاري از صاحبنظران اثربخشي و عدم
اثربخشي را به کیفیت تصمیمات متّخذِ مديران نسبت
ميدهند .اين امر مخصوصاً زماني که متغیرها دخیل در
تصمیمات متنوّع تر ميگردند جايگاه ويژهاي پیدا ميکند.
براي اينکه مديران بتوانند ديد جمعي نسبت به متغیرهاي
داخلي و خارجي سازمان داشته باشند الجرم سیستم
اطالعرساني الزم ميباشد که بتواند اطالعات صحیح ،دقیق،
بهنگام و مرتبط را از داخل و خارج سازمان جمعآوري کرده
و آنها را در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دهد .اطالعاتپايه،
اساس تصمیمگیري است بهطوريکه يکي از دانشمندان بنام
(اشنايدر) ميگويد براي اخذ تصمیم خوب  82درصد
بینش خوب الزم
اطالعات و  12درصد
است(.رضايیان)1971،

سيستمهای اطالعات اجرايی()EIS
 EISها عموماً جهت پشتیباني از تصمیمگیريهاي حیاتي و
کالن مديران اجرائي وارد به کار گرفته ميشوند.از
خصوصیات مهم اينگونه سیستمها اين است که عالوه بر
تأمین اطالعات باارزش مديران ارشد،از توانايي تجزيهوتحلیل
گستردهاي نیز برخوردار هستند (لودن،1888،ص.)978
EISها به تمامي منابع اطالعاتي يک تشکیالت متصل بوده
و بهصورت دائمي تغذيه ميشوند .محیطEISها جذاب و
انعطاف پذير و چند رسانهاي ميباشد .اينگونه سیستمها
عموماً به شبکههاي ملي و فراملي متصل هستند .بسیاري از
 EISها مجهز به سیستمهاي هشداردهنده بوده واژ
پتانسیل سیستمهاي خبره (1)ESجهت مشاوره استفاده
ميکنند،بنابراين  ISها از مهمترين سیستمهاي اطالعاتي
کاربردي در مديريت و تصمیمگیري در بحران به شمار
ميروند .تسهیل در دسترسي به اهداف سازماني ،دسترسي
به اطالعات بسیار زياد و متراکم ،افزايش بهرهوري کاربران با
قادر ساختن به تصمیمگیري مؤثرتر ،افزايش قابلیت و
کیفیت ارتباطات ،کنترل و طرحريزي استراتژيک بهتراز
مزيتهاي اين سیستم ميباشد EIS.ها سیستمهاي
اطالعاتي خودکار و جامعي هستند که براي تهیه و تأمین
اطالعات موردنیاز مديران سطوح عالي و يا اجرايي سازمان
طراحي ميشوند .مديران ارشد بايد بتوانند درك و ارزيابي
درستي از مسائل و موقعیتها داشته باشند ،بدون اينکه وارد
جزئیات شوند .از سوي ديگر دسترسي سريع به جزئیات نیز

ارزيابی گزينهها
عبارت است از فرآيند تعیین اينکه ،تا چه حد يک ايده
بالقوه ميتواند مسئله ما را حل کند يا با شرايط ما وفق داده
شود .در جريان ارزيابي بايد بهصورت منطقي و نظاممند
قضاوت کنیم .اينکه ايدههاي فراواني که جمعآوريشدهاند،
بر اساس معیارهاي مشخصشده ،موردبررسي قرارگرفته
وايده هاي ارزشمند وجديد به دست ميآيد.مرحله مهم در
فرا گرد تصمیمگیري گزينش راهحل موردنظر است.درواقع
ارزيابي گزينهها ،پاسخگويي به پرسشهايي است که به
تصمیمگیرنده کمک ميکند که درپرتوواقعیت هاي عیني و
پیشنگري عواقب احتمالي،راهحل مؤثرتري را انتخاب نمايد.
تصمیمگیرنده با تخیل نحوه اجراي راهکار ،آن را ارزيابي
کرده و اگر پیشبیني کند که يک راهکار با مشکل مواجه
خواهد شد ،ممکن است آن را تعديل کند و يا به امید
رسیدن به گزينه ديگر آن را رد کند(.حسیني)1997،
سيستم اطالعات مديريت()MIS
الواني وتیمورنژاد براين باورند که سیستم اطالعات مديريت،
سیستمي اطالعاتي و برمبناي رايانه است که با پردازش
دادههاي درون و برونسازماني ،اطالعات را براي مديران در
سطوح کنترل عملیاتي ،کنترل مديريتي ،و برنامهريزي

)1 Expert Systems(ES
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گاهي الزم است و بايد بهوسیلهي اينگونه سیستمها فراهم
شود تا مديران اجرايي بتوانند در تشخیص فرصتها از آنها
استفاده کنند (را ولي.)2222 ،

 کمک به مدير براي تصمیمگیري در مورد مسائل نیمهساختيافته
 پشتیباني تصمیمگیري انجامشده توسط مدير ،و نهجايگزيني آن
 بهبود کارايي تصمیمگیري و توجه بیشتر به اثربخشي آن(خالصي زاده و کچوئي.)1991 ،
اين سیستم نوعي از سیستمهاي اطالعات سازماني رايانهاي
است که در تصمیمگیريهايي که نیاز به مدلسازي،
فرمولبندي ،محاسبه ،مقايسه ،انتخاب بهترين گزينه يا
پیشبیني سناريوهاي محتمل رادارند به مديريت کمک
ميکنند .سیستم پشتیبان تصمیمگیري يکي از مهمترين
سیستمهاي اطالعاتي است که مديران سطوح باالي سازمان
را در امر تصمیمگیري و هدايت سیستم ،ياري ميکند .يک
سیستم پشتیبان تصمیمگیري با کنار هم قرار دادن افکار
انساني و اطالعات رايانهاي ،از تصمیمگیرندگان حمايت و
پشتیباني ميکند .سیستم پشتیبان تصمیمگیري،
انعطافپذير است و قدرت ريسک را باال ميبرد .همچنین
سبب بهبود بخشي دقت ،کیفیت ،بهروز بودن تصمیمات و ...
ميشود DSS .ها در تمامي مراحل تصمیمگیري به مدير
کمک ميکنند،حتي به مديردرشناسايي و ارزيابي راهحلهاي
قابل جايگزين و انتخاب مهمترين آنها نقش مؤثري ايفاء
ميکنند(.مک لويد،1888،ص )449

سيستم پشتيبان تصميمگيری(1)DSS

سيستمهای خبره يا هوشمند()ES

سیستمهاي پشتیبان تصمیم ،نوعي از سیستمهاي اطالعات
مديريتي هستند که تحلیلگران ،طراحان و مديران را در
فرآيند تصمیمگیري حمايت مينمايند .از مزاياي اين
سیستمها توانايي حمايت از کاربرد در حل مشکالت پیچیده،
پاسخ سريع به وضعیتهاي پیشبینينشده که در اثر تغییر
شرايط به وجود ميآيند ،ارتباط آسان ،کنترل و اجراي
مديريت بهینه ،صرفهجويي در هزينه ،اتخاذ تصمیمات
مبتني بر واقعیت و بهبود تأثیر مديريت و ...را ميتوان ذکر
کرد.هر سیستم پشتیبان تصمیمگیري دستيابي به سه
هدف اصلي را دنبال ميکند که عبارتاند از:

سیستمهاي خبره نیز ازجمله سیستمهاي اطالعاتي
هوشمندي هستند که در شرايط پیچیده بحراني
کاربردموثري دارند ES.هاکه اصالتاً از شاخههاي هوش
مصنوعي محسوب ميشوند،درواقع يک مدل مصنوعي و
رايانهاي يک انسان کارشناسي است که ميتواند اطالعات را
تجزيهوتحلیل و بررسي نموده و با استدالل و استنتاج
راهحلهاي کارشناسانهاي ارائه دهد.يک سیستم خبره
،سیستمي مبتني بر رايانه است که سعي ميکند
شناختهاي انساني را به شکل ابتکاري ارائه نمايد
(ملوئید،2222،ص .)217سیستمهاي خبره در پیشبیني
بسیاري از ريسکها و مخاطرات نقش بسیار ارزندهاي ايفاء
ميکنند.براي مثال اين سیستمها قادرند تبعات منفي و
وخیم بسیاري از پديدههاي طبیعي را مشخص کنند.

سيستمهای اطالعات استراتژيک()SIS
 SISيکي از مهمترين سیستمهاي اطالعاتي کاربردي در
سازمان،مديريت ،سیاست ارتش و تجارت است.اين سیستم
اطالعاتي،اطالعات استراتژيک را براي تحقق اهداف
استراتژيک سازمانها تهیه وتامین مينمايد.درحاليکه
سیستمهاي اطالعاتي کالسیک عموماً در وضعیت آرام
،روتین و منظم سازمانها مورداستفاده قرار
ميگیرند،سیستمهاي اطالعاتي استراتژيک عمدتاً در شرايط
پیچیده،چالشانگیز ،غیرقابلپیشبیني ،بحراني و غیرمنظم
کاربرد دارند .اطالعاتي که توسط  SISتولید ميشود اصوالً
منحصربهفرد و حیاتي ميباشند .اطالعات استراتژيک در واقع
نقش بسیار تعیینکنندهاي در سرنوشت سیستم دارد و
نبودآنها موجب غرق شدن يک سازمان ميشود.در شرايط
بحراني ،اطالعات استراتژيک به اطالعات ارزشمندي گفته
ميشود که مستقیماً در تصمیمگیريهاي استراتژيک به کار
گرفتهشده و بدينوسیله از شدت بحران ميکاهند.
(محمودي)1992،

)Decision Support Systems(DSS
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اين سیستمهاي اطالعات ،رکوردهاي اطالعات مربوط به
عملیات صف و ستاد سازمان را جمعآوري ،پردازش و ذخیره
ميکنند .آنها را در شکل مستندات ،گزارشها و يا اطالعات
اولیه سیستمهاي اطالعات پشتیبان تصمیمگیري ارائه
ميکنند .سیستمهاي پردازش مبادالت در تمام عملیات
صف و ستاد سازمان کاربرد دارند.

سيستم پردازش مبادالت(1)TPS
TPSها سیستمهاي اطالعاتي خودکاري هستند که از
طريق آنها کلیه متغیرهاي يک سیستم در تعامل و برخورد
با يکديگر قرارگرفته،تجزيهوتحلیل و پردازش ميشوند که
حاصل تمامي اين برخوردها يکسري نتايج و اطالعات بسیار
ارزشمند ميباشد که ميتواند منشأ برنامهريزي يک سازمان
شود(محمودي،1991،ص  .)197سیستمهاي اطالعات از
طريق تعريف فرآيندها و پردازش اطالعات ،انجام و کنترل
عملیات سازمان را بر عهده ميگیرند.سیستمهاي پردازش
مبادالت يکي از انواع سیستمهاي اطالعات هستند که
سازمان را پشتیباني اطالعاتي ميکنند .سیستمهاي پردازش
مبادالت اصليترين سیستمهاي اطالعات سازماني هستند
که بدون وجود آنها ،ايجاد سیستمهاي اطالعات پشتیبان
است.
بیهوده
کاري
تصمیمگیري

)Transaction Support Systems (TSS

مدل مفهومی
اين مقاله به توصیف نقش اجزاء سیستمهاي اطالعات
مديريت درتصمیمگیري فرماندهان درشرايط بحران نظامي
دردريا ميپردازد که پس ازجمعآوري و تجزيهوتحلیل
اطالعات میزان تاثیرعوامل مختلف يرتصمیم گیري در
شرايط بحران در دريا شناسايي ميشوند.نمودار مفهومي
است.
گرديده
بیان
شکل1-
در
تحقیق
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شکل ( )1مدل مفهومی

وازابزارهاي مطالعه ي منابع،مشاهده وپرسش نامه استفاده
شده است .درگام بعدي با توجه به محدوديت تعداد
فرماندهان با سابقه خدمت برروي شناورهاي نظامي دردريا
بعنوان خبرگان موضوع مورد پژوهش،درقالب پرسشنامه
وطرح سواالت ساخت يافته تعداد  22نفرازاين فرماندهان
انتخاب گرديدند وپرسشنامه دراختیار آنها قرار داده گرفت.
مطابق تجزيه وتحلیل داده هاي جمعیت شناختي جامعه ي
نمونه ،تمامي جامعه  22نفري از فرماندهان وبا سابقه خدمت
بر روي واحد هاي شناور مي باشند که  42درصد ازآنها
باسنوات خدمتي  92تا  91سال  42،درصد باسنوات خدمتي
 22تا  21سال که  82درصد از آنها داراي تحصیالت
کارشناسي ارشد و 12درصد از آنها داراي تحصیالت دکتري
مي باشند.

روش شناسی
.7-1سوال تحقيق
آيا مجموعه سیستم هاي اطالعات مديريت شامل ()EIS
 )TPS(،)ES(، )SIS(،مستقیما ويا تحت تاثیر عوامل
مداخله گرآن شامل تهديد ،غافلگیري و فشارزماني بر مولفه
هاي تصمیمگیري بحران نظامي در دريا تاثیر گذارند؟
 .7-2تجزيهوتحلیل آماري داده هاي جمعیت شناختي
تحقیق حاضرکه متغیر مستقل آن سیستمهاي اطالعات
مديريت  ،متغیروابسته آن فرآيند تصمیمگیري بحران نظامي
در دريا ومتغیرهاي مداخله گرآن تهديد،غافلگیري
وفشارزماني مي باشد،از نوع کاربردي بوده وبا استفاده ازروش
توصیفي پیمايشي انجام شده است .دراين تحقیق به منظور
جمع آوري داده ها ازروش هاي کتابخانه اي ومیداني
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جدول( )1توزيع فراوانی فرماندهان نمونه آماری بر اساس تحصيالت،جايگاه سازمانی و سنوات خدمتی
فراواني
شاخص

سابقه خدمت

مدرك
تحصیلي

جايگاه سازماني

درصد
فراواني

سابقه خدمت 21-22

12

-

-

12

سابقه خدمت 91-92

9

-

-

42

کارشناسي ارشد

-

19

-

82

دکتري

-

2

-

12

سابقه فرماندهي در دريا

-

-

22

122

تحقيق
دربخش آماراستنباطي با استفاده ازآزمون Tجهت استنباط
درباره میانگین ،انحراف معیار وسطح معناداري اقدام گرديد.
درهريک از اهداف،عدد ( 9میانگین مقیاس  1درجهاي
لیکرت) بهعنوان نمره معیار يا استاندارد تعیینشده و نتايج
در قالب آزمون  Tبا مقايسه يک میانگین با عدد فرض شده
و مبناي نظري مورد تحلیل قرار گرفت.درتحلیل انجام شده
کلیه سؤاالت با توجه به اينکه جامعه آماري شامل خبرگاني
هستند که سابقه فرماندهي واحدهاي شناور دردريا را دارند
با استفاده از طیف  2ارزشي شامل بله =  1و خیر = 2
بهمنظور تائید پايايي وروايي موردبررسي قرارگرفت و
 1CVRپرسشنامه با استفاده ازفرمولCVR= (NE-
 N/2)/N/2محاسبه گرديد وتعداد 2سوال ازسواالت
پیشنهادي حذف گرديد و  2 CVIانجام ومقدار%122
محاسبه گرديد.

122
122

سيستم پشتيبان تصميمگيری( :)DSSسیستم پشتیبان
تصمیمگیري با استفاده از 4سؤال مبتني بر طیف  1ارزشي
لیکرت از خیلي کم =  1تا خیلي زياد =  1سنجیده ميشود
و میانگین نمره فرد ازسواالت فوق بهعنوان میزان
تأثیر( )DSSبرمولفه هاي تصمیمگیري درصحنه بحران در
دريا درنظرگرفته شده و تحلیل ميگردد.
سيستمهای خبره ( :)ESبا استفاده از 9سؤال مبتني بر
طیف  1ارزشي لیکرت از خیلي کم =  1تا خیلي زياد = 1
سنجیده ميشود و میانگین نمره فرد از سؤاالت فوق
بهعنوان میزان تأثیر()ESبرمولفه هاي تصمیمگیري
درصحنه بحران در دريا در نظر گرفتهشده و تحلیل ميگردد.
سيستم پردازش مبادالت( :)TPSبا استفاده از 2سؤال

سیستمهاي

مبتني بر طیف  1ارزشي لیکرت از خیلي کم =  1تا خیلي
زياد =  1سنجیده ميشود و میانگین نمره فرد از سؤاالت
فوق بهعنوان میزان تأثیر()TPSبرمولفه هاي تصمیمگیري
درصحنه بحران در دريا در نظر گرفتهشده و تحلیل ميگردد.
متغیر تهديد :با استفاده از 9سؤال مبتني بر طیف  1ارزشي
لیکرت از خیلي کم =  1تا خیلي زياد =  1سنجیده ميشود
و میانگین نمره فرد ازسواالت فوق بهعنوان میزان تاثیرتهديد
برروابط بین اجزاء سیستمهاي اطالعات مديريت برمولفه
هاي تصمیمگیري درصحنه بحران در دريا نظر گرفتهشده و
تحلیل ميگردد.

اطالعات اجرايي با استفاده از 1سؤال مبتني برطیف 1
ارزشي لیکرت از خیلي کم = 1تا خیلي زياد =  1سنجیده
ميشود .میانگین نمره فردازسواالت فوق بهعنوان میزان
تأثیر( )EISبرمولفه هاي تصمیمگیري درصحنه بحران
دردريا درنظرگرفته شده و تحلیل ميگردد.
سيستمهای اطالعات استراتژيک( :)SISسیستمهاي
اطالعات استراتژيک با استفاده از 1سؤال مبتني بر طیف 1
Content validaty Ratio
Content validaty indic

122

ارزشي لیکرت از خیلي کم =  1تا خیلي زياد =  1سنجیده
ميشود .میانگین نمره فرد ازسواالت فوق بهعنوان میزان
تأثیر( )SISبرمولفه هاي تصمیمگیري درصحنه بحران در
دريا در نظر گرفتهشده و تحلیل ميگردد.

 .7-2تجزيهوتحليل سايرداده ها وارائه يافته های

سيستمهای اطالعات اجرايی(:)EIS

جمع درصد
فراواني

1
2
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درشرايط بحران نظامي دردريا با عدد 9و خطاي  2/21که
مبناي مقايسه انتخابشده است موردبررسي قرارگرفت
ونتیجه بررسي نشان ميدهد:
 .1مقدار  p-valueدر تمام موارد از 2/21کمتر بوده لذا
کلیه عوامل ازلحاظ آماري داراي سطح معناداري بوده و
متغیرهاي تاثیرگذاربرتصمیم گیري درشرايط بحران
نظامي در دريا را پیشبیني ميکنند .بهعبارتديگر با
 %122اطمینان ميتوان گفت که ازديدگاه خبرگان
وفرماندهان نقش ومیزان تاثیرمؤلفه هاي MISو تعديل
گردرتصمیم گیري درشرايط بحران نظامي دردريا
درسطح بسیار بااليي ميباشد.

متغیر غافلگیري :با استفاده از 9سؤال مبتني بر طیف 1
ارزشي لیکرت از خیلي کم =  1تا خیلي زياد =  1سنجیده
ميشود و میانگین نمره فرد ازسواالت فوق بهعنوان میزان
تاثیرغافلگیري بر روابط بین اجزاء سیستمهاي اطالعات
مديريت برمولفه هاي تصمیمگیري درصحنه بحران در دريا
نظر گرفتهشده و تحلیل ميگردد.
متغیرفشارزماني :با استفاده از 12سؤال مبتني برطیف 1
ارزشي لیکرت ازخیلي کم =  1تا خیلي زياد =  1سنجیده
ميشود و میانگین نمره فردازسواالت فوق بهعنوان میزان
تأثیر فشارزماني برروابط بین اجزاء سیستمهاي اطالعات
مديريت برمولفه هاي تصمیمگیري درصحنه بحران دردريا
نظر گرفتهشده وتحلیل ميگردد.
دراين بخش کلیه مؤلفههاي موردمطالعه درتحقیق با
استفاده ازآزمون  Tبراي مقايسه میانگین با عدد ثابت و
مبناي نظري با عدد  9مقايسه گرديدند.با توجه به طیفهاي
بکار برده شده که دامنه تغییرآن ازخیلي کم =  1تا خیلي
زياد =  1بود عدد  9بهعنوان عدد مبنا انتخاب گرديد .نتايج
حاصل ازاين تحلیل درجدول 9-نشان دادهشده است .با
توجه به دادههاي موجود ،میانگین نمرات کلیه اجزاء سیستم
اطالعات مديريت ( )EISو همچنین مؤلفههاي
تهديد،غافلگیري و فشارزماني دربرابرکلیه اجزاء تصمیمگیري

 .2با توجه به دادههاي بهدستآمده ازجدول عليرغم تائید
تاثیرکلیه مؤلفههاي  MISبرتصمیمگیري درشرايط
بحران نظامي دردريا  ،میانگین مقادير  EISبرشاخص
هاي  ،تولید گزينهها،ارزيابي گزينهها واجراي تصمیم
درصحنه بحران ومقادير  DSSبرتولید گزينهها و
ارزيابي گزينهها تحت تاثیرتهديد وهمچنین مقادير
 EISبر تولید گزينهها تحت تاثیرفشارزماني نشان
ميدهند که ساير مؤلفههاي  MISتأثیرپذيري بیشتري
را نسبت به اين موارد در تصمیمگیري دارند.

جدول) )2نتايج آزمون  Tبرای مقايسه ميزان متغيرهای تأثيرگذار MISبر تصميمگيری بحران نظامی در دريا

رديف

میانگی
ن

نام متغیر

انحراف
معیار
برآورد

T
محاسبه
شده

سطح معناداري
)دامنه  %88اطمینان براي
برآورد میانگین(

1

 EISبر ارزيابي وضعیت

4021

.124

70714

.222

2

 EISبر ارزيابي وضعیت با تأکید بر تهديدات

4092

.111

90912

.222

9

 EISبرتولیدگزينه ها

9082

.719

10124

.222

4

 EISبرتولیدگزينه ها با تأکید بر تهديدات

4022

.111

90719

.222

1

 EISبر ارزيابي گزينهها

9081

.997

40782

.222

1

 EISبر ارزيابي گزينهها با تأکید بر تهديدات

4022

.879

40181

.222

7

 EISبر اخذ تصمیم درصحنه بحران

4012

.799

10242

.222

9

 EISبر اجراي تصمیم درصحنه بحران

9081

1014

90727

.221

8

 SISبر ارزيابي وضعیت

4021

.199

90719

.222
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12

 SISبر ارزيابي وضعیت با تأکید بر تهديدات

4041

.124

120722

.222

11

SISبر تولید گزينههاي تصمیمگیري

4012

.142

70179

.222

12

 SISبرتولیدگزينه ها ي تصمیمگیري با تأکید بر تهديدات

4012

.142

70179

.222

19

 SISبر ارزيابي گزينهها

4022

.717

10882

.222

14

 SISبر ارزيابي گزينهها با تأکید بر تهديدات

4011

.741

10822

.222

11

 SISبر اخذ تصمیم درصحنه بحران

4092

.792

70891

.222

11

 SISبر اجراي تصمیم درصحنه بحران

4011

.899

10221

.222

17

 DSSبر ارزيابي وضعیت

4022

.149

10982

.222

19

DSSبر تولید گزينهها

9091

.899

40279

.221

18

DSSبر ارزيابي گزينهها

9091

.971

40944

.222

22

DSSبر ارزيابي وضعیت با تأکید بر تهديدات

4012

.112

90824

.222

21

 DSSبر تولید گزينهها با تأکید بر تهديدات

9071

.811

9047

.222

22

 DSSبر اخذ تصمیم درصحنه بحران

4092

.111

9091

.229

29

ESبر ارزيابي وضعیت

4022

.129

12021

.222

24

 ESبر تولید گزينهها

4022

.149

1098

.222

21

 ESبر ارزيابي گزينهها

4021

.889

4072

.222

21

 TPSبر ارزيابي وضعیت

4042

.192

8022

.222

27

TPSبر تولید گزينهها

4012

.912

1077

.222

29

 EISبر ارزيابي وضعیت با تأکید بر فشار زماني

4012

.719

1091

.222

28

 EISبر تولید گزينه هابا تأکید بر فشار زماني

9082

.142

1029

.222

92

 EISبر ارزيابي گزينهها با تأکید بر فشار زماني

4022

.879

4018

.222

91

 EISبر اخذ تصمیم با تأکید بر فشار زماني

4022

.129

12029

.222

92

 EISبر اجراي تصمیم درصحنه بحران با تأکید بر فشار زماني

4022

10221

1099

.222

99

تاثیرسیستم هاي اطالعات اجرايي( )EISبر ارزيابي وضعیت با
تأکید بر غافلگیري به چه میزان است؟

4092

.792

7089

.222

94

 EISبر تولید گزينههاي تصمیمگیري با تاکیدبر غافلگیري

4021

.718

1019

.222

91

 EISبر ارزيابي گزينههاي تصمیمگیري با تاکیدبه غافلگیري

4022

.919

1021

.222

91

DSSبر ارزيابي وضعیت با تأکید بر فشار زماني

4021

.112

12011

.222

97

DSSبر تولید گزينههاي تصمیمگیري با تأکید بر فشار زماني

4022

10219

9019

.222

99

 DSSبر ارزيابي گزينههاي تصمیمگیري با تأکید بر فشار زماني

4021

10182

9084

.222

98

 DSSبر اخذ تصمیم درصحنه بحران با تأکید بر فشار زماني

4092

.171

12017

.221

42

 DSSبر اجراي تصمیم درصحنه بحران با تأکید بر فشار زماني

4042

.122

12041

.222

نوع دادهها ،کاربرد نهايي و چگونگي پردازش و تولید
اطالعات در آنهاست که بتواند در ارزيابي وضعیت ،تولید
گزينه،ارزيابي گزينه ،اخذ تصمیم و درنهايت اجراي تصمیم

نتيجهگيری
هدف سیستم اطالعات مديريت  ،تولید اطالعات است ،اما
عواملي که اين سیستمها را از هم متمايز ميکند ،ساختار،
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از طرفي عوامل مؤثر و مهمي مانند حجم اطالعات
ورودي،کیفیت اطالعات ورودي و توان دريافت و پردازش
اطالعات بر کارکرد صحیح فرآيند تصمیمگیري در شرايط
بحران وجود دارند که باعث نابساماني در تصمیمگیري شده
و امکان هدف گذاري صحیح را از بین ميبرند و با ترکیبي از
اطالعات مخدوش ،اضافهبار اطالعاتي و ضعف توان جذب و
پردازش صحیح اطالعات ،مانع از آن ميشوند که تصمیم-
گیرنده بتواند با تبعیت از فرآيند منطقي موردنظربه
شناسايي و اتخاذ گزينههاي بهینه بپردازد.
لذا يکي از رويکردهاي مهم امروزي تصمیمگیري تشخیص
محور ميباشد که در آن اعمال مديران تصمیمگیرنده در
بحران بهعنوان هنجار ذهني و رفتاري در نظر گرفتهشده و
دادههاي حاصل از آنها به مدل و نظريه تبديل ميشود.
مشخصه معمول اين مدلها ،وجود فرآيند ارزيابي موقعیت
(يا شناخت) و فرآيند استدالل يا انتخاب (انطباق متوالي
موقعیتها يا اقدامها) و نیز وقوع اين موارد در يک چرخه
جاري تفکر و عمل است.در اين رويکرد تصمیمگیري
فرماندهان با تکیهبر تجربه قبلي خود يک گزينه را قابلاجرا
در نظر گرفته و نیازي به طرح مجموعه بزرگي از بديلها
ندارند،گزينهها را يکبارخلق و ارزيابي ميکنند نه اينکه
فوايد و مضار آنها را مقايسه کنند،با تصور نتايج گزينه و
يافتن راهحلهاي اجتناب از مشکالت احتمالي فرارو آن را
ارزيابي ميکنند،تمرکز بر ارزيابي وضعیت و جستجو براي
يافتن نشانههاي آشنا در آن دارند،تأکید بر اقدام سريع نه
تجزيهوتحلیلهاي تفصیلي دارند و اقدامي نوعي را براي اجرا
شناسايي ميکنند،آنها به دنبال راه بهینه نميگردند ،بلکه
تنها در جستجوي راهکاري قابلاجرا برميآيند و هنگاميکه
به راهکار مناسب دست يافتند ،آن را بطورذهني شبیهسازي
کرده و قابلیت اجراي راهکار را در ذهن خود امتحان مي-
کنند.

درصحنه بحران به فرمانده کمک کند.درواقع ميتوان گفت
حاصل تمامي اين رويدادها ،تولید يک سري نتايج و
اطالعات بسیار ارزشمندي است که در تصمیمگیريها،
برنامهريزيها و اجراي اهداف در شرايط بحران در دريا
استفاده ميشوند.
تحقیقات انجام شده نشان مي دهد که امروزه اوالً نیاز
بهسرعت درتصمیمگیري با توجه اطالعات مشترك
بیشازحد ،افزايشيافته است .ثانیاً تصمیمگیري بدلیل
پیچیده گي محیط بحران وافزايش فشار زماني مشکلتر
گرديده وثالثاً محدوديتهاي ذهني بشردردسترسي به
اطالعات ،پردازش دادهها و دانشهاي محدود افراد براي
تصمیمگیري نیز دردسرساز شده است .لذا سیستم اطالعات
مديريت به عنوان يک سیستم پشتیبان تصمیمگیري
ميتواند تصمیمات بر مبناي واقعیت را تسهیل کند،کیفیت
تصمیمات را ارتقاء دهد و باعث افزايش اثربخشي و بهرهوري
فرآيندهاي تصمیمگیري شود.اين سیستم با توانايي باال در
دريافت ،پردازش و دستهبندي اطالعات قادراست اطالعات
موردنیاز را بهصورت لحظهاي در اختیار فرماندهان قراردادِه
تا آنها را در تصمیمگیري تحت شرايط استرس و فشار
زماني و حجم زياد اطالعات که متناقض و ناقص ميباشند
ياري نمايد.
وضعیت بحراني يک وضعیت طبیعي است که اقتضائات
خاصي براي فرآيند تصمیمگیري و فرد تصمیمگیرنده به
همراه دارد .بحرانهاي شديد و طوالني ،وظائف تصمیمگیري
مبتني بر رويکرد تحلیلي را مختل ساخته و مانع از رعايت
ترتیب و توالي منطقي مراحل اتخاذ تصمیم ميشوند .تهديد
شديد نسبت به ارزشهاي مهم ،غافلگیري و مواجهه با
وضعیتهاي پیشبینينشده ،فوريت تصمیمگیري (فشار
زماني)در شرايط فقدان ارائه راهکار از سوي دستورالعملهاي
موجود ،کمبود شديد اطالعات و لزوم نوآوري با حداقل
اطالعات ،لزوم بهرهگیري از خالقیت و نشان دادن ابتکار
عمل در خلق گزينههاي تصمیمگیري نوآورانه ،وجود
انبوهي از اطالعات و اخبار و دادههاي متناقض ،برشدت
ابهام ،پیچیدگي صحنه ،استرس ناشي از بحران و سرگشتگي
تصمیمگیرنده ميافزايد.

تاثيرسيستم های اطالعات اجرايی( )EISبرمولفه های
تصميمگيری درصحنه بحران در دريا
سیستم EISعالوه برتامین اطالعات از توانايي تجزيهوتحلیل
گستردهاي برخورداراست و چون بهتمامي منابع اطالعاتي
يک تشکیالت متصل بوده و بهصورت دائمي تغذيه
ميشوند،دسترسي به اطالعات بسیار زياد و متراکم در اين
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سیستمهاي اطالعات رايانهاي است که در تصمیمگیريهايي
که نیاز به مدلسازي ،فرمولبندي ،محاسبه ،مقايسه ،انتخاب
بهترين گزينه يا پیشبیني سناريوهاي محتمل رادارند به
مديريت کمک ميکنند .يک سیستم پشتیبان تصمیمگیري
با کنار هم قرار دادن افکار انساني و اطالعات رايانهاي،
ازتصمیمگیرندگان حمايت و پشتیباني ميکند يکي از
کاربردهاي مهم سیستمهاي  DSSشبیهسازي است که
درواقع نوعي بازسازي مجازي سیستمها و وقايع توسط رايانه
ميباشد ودرفهم و پیشبیني وضعیت بحران براي
تصمیمگیري کاربرد فراواني دارد.

سیستم  ،فرمانده را قادر به تصمیمگیري مؤثر ،افزايش
قابلیت و کیفیت ارتباطات ،کنترل و طرحريزي
مينمايد.سیستم اطالعات مديريت اشکاالت ناشي از افزايش
ناگهاني حجم اطالعات ورودي به سیستم دراثرحوادث
بحراني که باعث افزايش بار اطالعات ورودي بیش از ظرفیت
و توان دريافت و پردازش سیستم ميشود را کنترل
ميکند.با استفاده از اين سیستم اجبار درگزينش بخشي از
اطالعات دريافتي به دلیل عدم توانايي جذب و پردازش همه
اطالعات ورودي ودراختیار داشتن اطالعات بهصورت
انتخابي ونداشتن اطالعات مهم ،اساسي و مرتبط با موضوع
که باعث ميشود تصمیمگیري صحیح يا مؤثر انجام نشود از
بین خواهد رفت.همچنین اطالعاتي که مورداستفاده قرار
نگرفته ،بهمنظور بهرهبرداري در آينده نگهداري ميشوند و
در مراحل بعدي مورداستفاده قرارمي گیرند.با بکار گیري اين
سیستم ،سنگیني بار اطالعاتي که موجب ايجاد تأخیر زياد
وازکار افتادگي مجاري ارتباطي ميشود از بین ميرود.

تاثيرسيستم

های

خبره

()ESبرمولفه

های

تصميمگيری درصحنه بحران در دريا
سیستم خبره داراي يک پايگاه اطالعاتي بسیار گسترده و
يک برنامه استنتاجي هوشمند ميباشد که بهمجرد دريافت
اولین نشانهها،شرايط را سنجیده با اطالعات قبلي مقايسه
نموده و به اين طريق نشانهها را تجزيهوتحلیل کرده و در
بسیاري از موارد پیشبینيها و راهحلهاي مناسبي را ارائه
ميکنند.درواقع يک مدل مصنوعي و رايانهاي يک انسان
کارشناس است که ميتواند اطالعات را تجزيهوتحلیل و
بررسي نموده و با استدالل و استنتاج راهحلهاي
کارشناسانهاي ارائه دهد.يک سیستم خبره سیستمي مبتني
بر رايانه است که سعي ميکند شناختهاي انساني را به
شکل ابتکاري ارائه نمايد .دراثرحوادث بحراني توان دريافت و
پردازش اطالعات به علت ايجاد فشار روحي و کاستن از
تواناييهاي ذهني و شعوري افراد به علت عواملي همچون
غافلگیري وفشارزماني ،مانع ازعبوروانتقال برخي از اطالعات
حیاتي به فرد تصمیمگیرنده ميشود که نتايج اين تحقیق
نشان ميدهد که سیستمهاي خبره مديريت( )ESتحت
شرايط فوق تأثیر مثبتي درکیفیت تصمیمگیري داشته و با
کمک به مکانیزم ادراکي فرد و افزايش درك و برداشت
اوازوضعیت به انتخاب گزينه بهینه تجزيهوتحلیل مناسب
ميپردازد.

تاثيرسيستم های اطالعات استراتژيک()SISبرمولفه
های تصميمگيری درصحنه بحران در دريا
تصمیمگیري در شرايط بحران فرآيندي ذهني است که
شامل انتخابهايي سرنوشتسازمي شود .اين سیستم عمدتاً
در شرايط پیچیده،غیرقابلپیشبیني ،بحراني و غیرمنظم
کاربرد دارد.اطالعاتي که توسط  SISتولید ميشود اصوالً
منحصربهفرد و حیاتي ميباشند.اطالعات استراتژيک درواقع
نقش بسیار تعیینکنندهاي در تصمیمگیري در شرايط
بحراني دارد و اطالعات  SISدرواقع اطالعات ارزشمندي
است که مستقیماً در تصمیمگیريها به کار گرفتهشده و
بدينوسیله از شدت بحران ميکاهد.
تاثيرسيستم پشتيبان تصميمگيری()DSSبرمولفه
های تصميمگيری درصحنه بحران در دريا
بحرانها ماهیت دينامیک و چندبعدي دارند و حل آنها
مستلزم وجود چرخههايي از تصمیمگیري است .متخصصان
ميتوانند به دلیل تجربه خود ،اجزاي پراکنده يک رويداد را
کنار هم قرار داده و با ترکیبي از بصیرت ،شبیهسازي و
آگاهي وضعیتي ،اجزاي پراکنده را بازسازي کرده و الگوها يا
ناهنجاريهاي پیشرو را کشف کنند که اين امر نیاز به
تخصص و تجربه بااليي دارد .سیستم  DSSنوعي از

تاثيرسيستم پردازش مبادالت()TPSبرمولفه های
تصميمگيری درصحنه بحران در دريا
اين سیستم ،رکوردهاي اطالعات مربوط به عملیات صف و
ستاد سازمان را جمعآوري ،پردازش و ذخیره کرده و آنها را
11
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 -4سیستم  MISجهت تصمیم گیري مناسب
درشرايط بحران در دريا براي فرماندهان اجرايي
گردد

درشکل مستندات ،گزارشها و يا اطالعات اولیه سیستمهاي
اطالعات پشتیبان تصمیمگیري ارائه ميکند .نتايج اين
تحقیق نشان ميدهد بهکارگیري اين سیستم باعث ميشود
که کیفیت اطالعات ورودي متاثرازبحران که موجب
متمرکزشدن تصمیمگیري درردههاي باالي سازماني و
درنتیجه افزايش فاصله میان اجزاي سیستم تصمیمگیرنده
مي گرديد کاسته شده و انتقال پیام از فرستنده به گیرنده
جهت تصمیمگیري سريع  ،بدون تحريف اطالعات ناشي از
فاصله انجام پذيرد.

 -1ارتقاءسامانه هاي فرماندهي وکنترل مورد استفاده
فعلي درسطح سیستم  MISبرروي شناورها انجام
پذيرد
منابع
[]1

تاثيرتهديد،غافلگيری وفشارزمانی بر روابط بين اجزاء
سيستمهای

اطالعات

مديريت

برمولفه

های

تصميمگيری درصحنه بحران در دريا

[]2

با توجه به وجود سه عامل -1تهديد شديد علیه ارزشهاي
حیاتي تصمیمگیرنده-2 ،وجود ابهام و سرگشتگي اطالعاتي
و -9لزوم تصمیمگیري فوري و تنگناي زماني حاصل از آن،
و يافتههاي تحقیق ميتوان چنین فرض کرد که يک فرمانده
درهرسطحي ازسیستم مديريت و فرماندهي بحران در
مواجهه با وضعیتهاي داراي سه ويژگي فوق ،به استفاده
ازسیستم اطالعات مديريت نیاز دارد .حضور مستقیم
درصحنه بحران باعث تشديد استرس و تقويت احساس
تصمیمگیرنده از ابعاد و شدت عوامل تشکیلدهنده بحران
شده و درنتیجه مجموعه اجزاء MISباعث افزايش توان
تجزيهوتحلیل و تصمیمگیري يک فرمانده در صحنه بحران
ميگردد.درنهايت با توجه به يافتههاي تحقیق ميتوان گفت
که کلیه اجزاء سیستم اطالعات مديريت داراي سطح
تاثیرگذاربرتصمیم گیري در شرايط بحران نظامي در دريا
ميباشند.

[]9

[]4

[]1

[]1

[]7
[]9
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