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 چکیده 
کاربرد و بویژه نظامی،  یو اجتماع یاسیس ،یمختلف اقتصاد یهادر حوزه یتیریراهبرد در مباحث مد

 یهایریگمیمطرح بوده و اساس تصم تیریاز عناصر مهم مرتبط با مد یکیعنوان دارد و به یمتداول اریبس

 فق،مو تیریبسا مدپنداشت، چه تیریاز مد یآن را جدا نتواینم کهیطوربه شود،یمحسوب م یتیریمد

آماد و ) کیلجستراهبردهای  دوین، تهدف اصلی تحقیق مناسب است.  یراهبردها نیاغلب حاصل تدو

 ایوسعهت کاربردی نوع از تحقیق باشد. اینمیپشتیبانی( عملیات مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران 

میدانی و  ،روش گردآوری اطالعات و نفر 18 نمونه حجم .است روش توصیفی با رویکرد تحلیلی و

از اساس همین بر . سؤال استفاده شد 133ای با برای تکمیل تحقیق از پرسشنامه است.ای کتابخانه

عاملی که برای تدوین راهبردهای لجستیک عملیات مشترک آجا شناسایی و تثبیت گردید،  133تعداد 

مؤلفه محیط  9عامل تهدید در قالب  51عامل فرصت و  41ل قوت، عام 44عامل ضعف،  33تعداد 

و نسبت تدوین  SWOT تکنیک داخلی و خارجی، تشخیص داده شدند. در پایان، راهبردها با استفاده از

با تجزیه و تحلیل و تعیین موقعیت . گردیداقدام  Tapsisها با استفاده از روش آنبندی به تعیین اولویت

لذا نسبت به   قرار دارد. ن و تحلیل شکاف، آجا در وضعیت تدافعی معطوف به تهدیدراهبردی سازما

به موقعیت تهاجمی  موقعیت موجوددر راستای حرکت از و ارائه پیشنهادهایی راهبرد  12تعداد  تدوین

 .اقدام شدمطلوب 

 های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 ،یل آماداز قب مسائلینظامی است که با  فنونهای آمادی آن قسمت از آماد و پشتیبانی یا فعالیت

 روکارسامور متفرقه  ،امور کارگری و ساختمان ،تعمیر و نگهداری ،بستری کردن ،تخلیه ،ترابری

 های مربوط بهکلیه فعالیت دیگرعبارتبهگردد یا ها و اجرای آن را شامل مییه طرحداشته و ته

 .(2: 1394)گروه مؤلفین،ندحرکات و خدمات را آماد و پشتیبانی گوی ،ترابری ،نگهداری د،آما

با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده 

ی گونه مسائل و براای جامع برای مواجهه با اینکارگیری برنامهمانی، لزوم بهشدن تصمیمات ساز

ود. حرکت ششکل دادن به آینده به شکلی اثربخش )کنترل آینده( بیشتر از گذشته ملموس می

وکار و نقشه راه رقابتی دادن سازمان از یک وضعیت به وضعیت باالتر بدون تصوری از کسب

منظور خشنودسازی مشتریان و دستیابی به عملکرد یه طرح و نقشه بازی بهپذیر نیست و تهامکان

نیازهای ضروری روزمره و آتی، سازگاری و . بر استمطلوب از طریق تدوین راهبرد راهی میان

های مختلف آن در زمان بلوغ، جلوگیری از هماهنگی جهت ماندگاری سازمان و حمایت بخش

راهبرد در مباحث  .گردداقدامات از راه تدوین راهبرد میسر می اتالف منابع و تمرکز بخشیدن به

عنوان های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاربرد بسیار متداولی دارد و بهمدیریتی در حوزه

های مدیریتی محسوب گیرییکی از عناصر مهم مرتبط با مدیریت مطرح بوده و اساس تصمیم

اغلب  ،بسا مدیریت موفقرا جدای از مدیریت پنداشت، چه توان آنکه نمیطوریشود، بهمی

 .(3: 1244)رساله پرویز ضیغمی نژاد، حاصل تدوین راهبردهای مناسب است

 در پشتیبانی و آمادمدون برای هدایت عملیـات  راهبردهای فقدانو  عدم انجام این تحقیق

های ناشـی از آماد و هزینـه گردد تـا اوالًای باعث مییـک سـازمان فرمانـدهی مشترک منطقه

شود؛ پشتیبانی مناسب از نیروها فراهم ن و پشتیبانی هـر نیـرو افزایش یافته و نقطه بهینه در آماد

برداری از کلیه مقدورات و امکانات آمادی و پشتیبانی باعث ثانیاً تأثیرات منفی در ناتوانی بهره

ت و کاهش تـوان پایـداری و مقاومـت نیروهـا اختالل در عملیات، کاهش توان استمرار در عملیا

های مجاور ای از نیازهـای آماد و پشتیبانی ایـن نیروهـا از یگانکه بخش عمـدهگردد؛ درحالی

در  ، مدون راهبردهایدیگر، نبـود عبارت. بهاستها، ازنظر سهولت و یا سرعت قابل تأمین آن

یاری مـوارد باعـث افزایش تلفات، کاهش پایداری و ها و در بسبهترین حالت باعث افزایش هزینه

 های موجودحال بدون استفاده ماندن ظرفیتعدم موفقیـت در پشـتیبانی از عملیـات و درعین

 ؛ریز را در پی دارد فواید و مزایای ،این کار پژوهشیانجام  .گرددمی

لجستیکی موجود در  هایهای مشترک، از ظرفیتبا اعطای فرماندهی کامل به فرماندهی -1

 طور منسجم و هماهنگ، استفاده خواهد شد.نیروها به
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آماد و پشتیبانی( عملیات مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران ) کیلجستتدوین راهبردهای  -4

 شود.های مشترک میوری کارکنان را باال برده و سبب ارتقاء توان رزم فرماندهیبهره

ها فنی برای های خودکفایی و استفاده از شرکتگیری ظرفیتکارراهبردهای مدون باعث به -3

 گردند.تولید قطعات و تجهیزات نظامی می

ها و دکترین لجستیک مشترک با تکیه نامهتوان به تدوین آیینگیری از راهبردها، میبا بهره -2

 التحصیالن مراکز علمی و دانشگاهی، پرداخت.بر توان فارغ

ی و وابستگ -که فرماندهی عملیاتی است-های مشترک آجا فرماندهی نوع روابط فرماندهی در

اصل آمادی  با ایندار و های مشترک به نیروها، وحدت فرماندهی را خدشهلجستیکی فرماندهی

ال حاضر در ح .در تضاد است " باشندتفکیک میتاکتیک و لجستیک غیرقابل"دارد؛که اشعار می

کارگیری کارآمد و مؤثر لجستیک در عملیات مشترک، ی بهارتش جمهوری اسالمی ایران، برا

ریزی و اجرای عملیات خصوص چگونگی طرح فاقد راهبردهای جامع و منسجم بوده و در

های متعددی مواجه است؛ با عنایت به موارد باال، در پژوهش حاضر، لجستیک مشترک، با چالش

در ارتش جمهوری اسالمی  ترک،لجستیک عملیات مش راهبردهای» این سؤال مطرح است که

 و بر مبنای آن سه سؤال فرعی زیر نیز مطرح گردید؛« ؟اندکدمایران 

 جمهوری ارتش مشترک عملیات نقاط ضعف )عوامل محیط داخلی( لجستیک نقاط قوت و -1

 اند؟ایران کدم اسالمی

 یجمهور ارتش مشترک عملیات لجستیک( ها و تهدیدها )عوامل محیط خارجیفرصت -4

 اند؟ایران کدم اسالمی

 ایران اسالمی جمهوری ارتش مشترک لجستیک عملیات های راهبردیبندی گزینهاولویت -3
 

 مبانی نظری تحقیق

مت دهد شرکت چگونه به سعبارت است از طرح جامع و مادر سازمان که نشان می راهبرد:

 .(48: 1398جی. دیوید، )هانگر،کندمأموریت و اهداف، حرکت می
عملیاتی است که به وسیله عناصر قابل مالحظه از دو نیروی مسلح یا بیشتر یات مشترک: عمل

  (.53:1392)باقری،شوداز یک کشور به مورد اجراء گذاشته می
 لجستیک مفاهیم

کارای جریان و انبارش کاالها و  مؤثرریزی، اجرا و کنترل لجستیک، فرآیند برنامه لجستیک:

برآوردن احتیاجات  منظورها، از نقطه شروع تا مصرف، بهبه آنخدمات و اطالعات وابسته 

 .(39: 1391، دودانگه)باشدمشتری می
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  ارکان و عناصر لجستیک یا آماد و پشتیبانی

ت های آن اسمراتب و زیرمجموعهای، سلسلهیافتهیکی از خصوصیات هر نظام و تشکیالت سازمان

خود  ها استمراتب در سازماناز ارکان اصلی و سلسلهو آماد و پشتیبانی نیز باوجوداینکه یکی 

را تشکیل ها و عناصری است که در حقیقت مبانی ساختاری و ماهیت آن نیز دارای زیرمجموعه

 صورت یک مجموعههایی هستند که بهدهند. عناصر آماد و پشتیبانی شامل منابع و فعالیتمی

 د.نمایاتی و یا عملیات نظامی پشتیبانی میهای مؤسسه تولیدی، خدمکلی و هماهنگ از هدف

  اند از:ها در نیروهای مسلح عبارتاین عناصر و وظایف آن

 (141: 1311 ،شریفی راد)نگهداری و تعمیر -جایی و تحرکجابه -تدارکات و آماد

   پشتیبانی )لجستیک( اصول آماد و

  فرماندهی است. هاییکی از مسئولیتآماد و پشتیبانی و مسائل مربوط به آن 

 شند.باتفکیک میآماد و پشتیبانی )لجستیک( و راهکنش )تاکتیک( غیرقابل 

 های آماد و پشتیبانیپذیر بودن طرحانعطاف 

 های آماد و پشتیبانیسادگی و مداومت طرح 

 جوییصرفه 

 بسندگی)کفایت( آماد و پشتیبانی 

 های رزمی از کارهای پشتیبانیمعاف کردن یگان 

 و پشتیبانی مداومت آماد 

 مدیریت زنجیره تأمین

 های تأمین مواد،و امکانات توزیع است که عملیات ای از تجهیزاتشبکهمدیریت زنجیره تأمین 

ر در بین مشتریان را ب تیدیل مواد به محصوالت نیمه ساخته و نهایی و توزیع محصوالت نهایی

 .(18: 1244مایکل هوگس،)عهده دارد

 

  نظامی( )لجستیک آماد و پشتیبانی

آماد و پشتیبانی )لجستیک نظامی( قسمتی از زنجیره تأمین نظامی است که ارزش زمان و مکان 

افزاید؛ به عبارتی با در اختیار گرفتن علم لجستیک، بخشی از زنجیره تأمین که نحوه را به آن می

مصرف و  اجراء و کنترل موجودی و ارائه خدمات و یا اطالعات مرتبط از محل تولید تا نقطه

: 1391، یصراف جوشقان)توان مدیریت نمودرزمی است را میدرنهایت برآورده شدن نیازهای 

84). 
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 فرآیند لجستیک در سیستم های نظامی

ان است. سفرایند لجستیک در سیستم های نظامی با فرآیند لجستیک در سیستم های صنعتی یک

 تفاوت تیآنها با سیستم های صنع ولی از آنجا که ماهیت سیستم های نظامی و نوع ماموریت

اساسی دارد، لجستیک این سیستم ها نیز علی رغم تشابه ظاهری، تفاوت های اساسی با سیستم 

دارند. به هر حال، فرآیند لجستیک در سیستم های نظامی را می توان به صورت  تیهای صنع

 ؛(141: 1391، دودانگه)زیر خالصه کرد

 حفظ و نگهداری  •      توزیع •      تأمین •

 1کچاب لجستیک

 عمل ترسریع و هوشیارتر و فکری، فیزیکی شرایط و ساختاری ازلحاظ باید نظامی لجستیک

 آید. لجستیک چابک عملبه عملیاتی نیروهای از پویا پایه، پشتیبانی -توزیع سیستم با تا کند

 :شودمی فیزیکی تشریح و ساختاری مفهوم دو با نظامی بخش در

 و مغزافزاری و افزارینرم افزاری،اجزای سخت تمام سازییکپارچه یعنی ی:ساختار چاالکی

و  صنعت در ارتش شرکای و پیمانانهم از پشتیبانی هایمشارکت گروه چنینهم

 .عملیاتی نیازهای برآوردن جهت کنندگان،تأمین

 در پایه توزیع هایسامانه عملیاتی اجرایی و هایزیرساخت گسترش یعنی :فیزیکی چاالکی

 .(84: 1391، یصراف جوشقان)کلیدی ارتش اهداف حصول

 2پایه - توزیع لجستیک

 و غیرمترقبه پشتیبانی آن و هدف دارد توزیع دقت و سرعت بر تأکید پایه - توزیع لجستیک

 :است استوار اصل سه بر مفهوم این طورکلیبه .عملیاتی است مناطق از سریع

 (84: 1391، یصراف جوشقان )کنترل –پ     فیتظر -ب  پایش قابلیت -الف

 لجستیک به عنوان سیستمی پیچیده

سیستم های لجستیکی، سیستم های پیچیده ای هستند که از اجزای مختلف با روابط متنوع  

تشکیل شده اند و هر یک نه تنها باید متناسب با محیط خود عمل کند، )و حتی خود منجر به 

که بر سایر اجزا نیز تأثیر بگذارد، این ویژگی در سیستم های نظامی تغییراتی در محیط شود بل

بیشتر عینیت دارد، چون نیروهای نظامی به لحاظ اندازه، تشکیالت، سازمان و قابلیت واکنش با 

محیط در حین عملیات در حال تغییر هستند. از این رو، سازمانهای لجستیکی نیز که جابه جایی 

 .(144: 1391، دودانگه)رند باید دائم در حال تحول باشنده داو حفظ نیروها را بر عهد
 

                                                      
1. Agility Logistics 
2. Distribution-based Logistic 
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 لجستیک یزیربرنامه

ن شک به پیروزی برسد. بدو دتوانهیچ عملیاتی بدون پشتیبانی یک برنامه لجستیک قوی نمی

افزارها، موجب معاصر و ضرورت پشتیبانی لجستیک سالح و جنگ یهاجنگ هاییچیدگیپ

توان عملیاتی نباشد، بلکه می یزیرلجستیک کمتر از برنامه یزیرمهگردیده است که اهمیت برنا

و تمامی  شدیندیطور کامل بلجستیک به یزیرقبل از هر چیز به برنامه بایستیگفت که فرمانده م

کننده در عملیات به آن نیاز دارند فراهم نماید. امکانات در دسترس را که نیروهای شرکت

 از تمامی منابع محلی واقع در میدان عملیات کمال استفاده را ببرد بایستیهمچنین فرمانده م
 .(84: 1391، یصراف جوشقان)

 عوامل محیطی:

 عوامل محیط داخلی:

جی.  ،)هانگرهای سلسله مراتبی استبندی وظایف و ساختارساختار همان تعیین و طبقه: ساختار

 .(111: 1398دیوید،

کنزی قرار دارد و اشاره به فرهنگ و قلب مدل مک های مشترک درارزش: های مشترکارزش

 .(112: 1398جی. دیوید، )هانگر، اخالق سازمانی دارد

 .(81: 1398جی. دیوید، )هانگر،اندبندی اصلی سازمانهای سازمان و اسکلتعنوان داراییبه :منابع

 عوامل محیط خارجی:

 محیط نزدیک:

ز ا گذارند و خود نیزستقیمًا بر سازمان تأثیر میهایی هستند که منفع خاص: گروههای ذیگروه

 .(111: 1398جی. دیوید، )هانگر، پذیرندآن تأثیر می

گیری از توان خود در افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کاالها کنندگان با بهرهکنندگان: عرضهعرضه

 .(81: 1398جی. دیوید، )هانگر، توانند بر سازمان تأثیر بگذارندشده، میو خدمات خریداری
 محیط دور:

 حقوقی: -عوامل محیط سیاسی

  :عوامل اقتصادی

  فرهنگی: -عوامل محیط اجتماعی

 (81-14: 1398جی. دیوید، هانگر،)ری:اوی فن  عوامل حوزه

 نظرانمصاحبه با صاحب

ها و تهدیدها به طور مستقیم در منابع با توجه به اینکه دستیابی به نقاط قوت و ضعف و فرصت

شود، لذا به روش میدانی و از طریق ابزار مصاحبه نسبت به احصاء عوامل مؤثر بر یذکر نم
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لجستیک عملیات مشترک اقدام و با انجام تجزیه و تحلیل این عوامل در قالب نقاط قوت و ضعف 

 بندی گردیدند.ها و تهدیدها دستهو فرصت

 های پژوهشپیشینه

 و ارتش( پشتیبانی و آماد) لجستیک سیستم از بهینه استفاده استراتژی "نامه با عنوان؛پایان -1

 و مناسب الگوی و بهینه استراتژیتدوین ؛ پژوهشاصلی  ، هدف "آن برای مناسب الگوی ارائه

 درصد 84 ودحد بهینه کارایی که است آن مبین نتایج باشد.می ارتش لجستیک سیستم برای کارا

 ساختار در درصد 33 لجستیکی منسجم ساختار در محیطی عوامل و سازمانیدرون عوامل از

 موجود ساختار در آن درصد 52/5 و حقوقی تمرکز عدم ساختار در درصد 28/1 و یک متمرکز

 اراییک متمرکز و منسجم ساختارهای از تلفیقی یا ماتریسی است ساختاری مطلوب، ساختار .است

 نسجمم ساختار در سیستم بر مؤثر عناصر و عوامل درصد بیشترین مطلوب اثربخشی و هینهب

 رب مؤثر عوامل برخی در بودن تمرکزی گرایش با منسجم ساختاری مطلوب، ساختار لذا است،

 .(یدفاع مل ی، دانشگاه عال1319برزگر،  یشعبان بیدوم ط پیسرت )است سیستم، این

 "نزاجا پشتیبانی و آماد ساختار "نامه با عنوان؛پایان -4

 یکلجست سازمانی ساختار نمودن کیفی طریق از نزاجا رزمی آمادگی افزایش تحقیق اصلی هدف

 ارتش در جاری مقررات و قوانین علمی، مبانی بین قبولقابل و منطقی ارتباط ایجاد و نیرو

 و بوده نزاجا در ستیکلج مدیریت و دهیسازمان ابعاد در دفاعی نیازهای و اسالمی جمهوری

 شناخت علمی، دیدگاه از مناسب سازمانی ساختار به دستیابی نیز آن فرعی اهداف همچنین

 ناصرع اثربخشی و کارایی میزان ارزیابی و لجستیک سیستم و ساختار بر مؤثر محیطی عوامل

 از تیکجسل ساختار ترینکارآ نهایتاً. است شدهتعیین مختلف سازمانی ساختارهای با لجستیک

 ردیدهگ ترسیم نزاجا لجستیک برای سازمانی ساختار بهینه الگوی نمودن مشخص و تجربی منظر

، دافوس 1315دوم کیا، و سرتیپ دوم توحیدیدوم الفتی، سرتیپسرتیپ شعبانی، سرتیپ)است

 .(آجا

 در ایمنطقه مشترک فرماندهی در پشتیبانی و آماد الگوی ارائه "مطالعه گروهی با عنوان؛ 3

 فرماندهی در پشتیبانی و آماد مناسب الگویارائه هدف عمده این پژوهش،  "آینده هایجنگ

 است. آینده هایجنگ در ایمنطقه مشترک

 راحیط جنگ، فیزیکی غیر و فیزیکی عوامل از متأثر آینده هایجنگ فضای در مدل این اساس بر

 امور و ساختمانی خدمات ترابری، آماد، خدمات) ابعاد از یک هر در پشتیبانی و آماد سامانه

 هیفرماند در را گوناگونی هایویژگی( تعمیر و نگهداری و کارکنان بستری و تخلیه کارگری،

 کلیه در مأموریت دامنه مانند؛ موارد از برخی در هاویژگی این. دارد نیاز ایمنطقه مشترک
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 متفاوت فرماندهی نوع مانند اهمؤلفه از برخی در و مشترک پشتیبانی و آماد هایمؤلفه

 .(آجا دافوس ،1398مرکب، و مشترک عملیات فرماندهی سوم دوره 4 پایهدانش دانشجویان)است

 افتراق و نوآوری ،اشتراکقاط ن

 یستمس و ساختار بر مؤثر محیطی عوامل شناختها، از جمله نقاط اشتراک این تحقیق با پیشینه

 بستری و تخلیه کارگری، امور و ساختمانی خدمات ری،تراب آماد، بررسی ابعاد) و لجستیک

وان تباشد. در خصوص نقاط افتراق نیز میمی پشتیبانی و آماد سامانه(تعمیر و نگهداری و کارکنان

 رد پشتیبانی و آماد الگوی ارائهها اشاره نمود که تحقیقات پیشین در صدد به این موضوع

 الگوی و بهینه استراتژیتدوین و  نزاجا رزمی دگیآما افزایش،  ایمنطقه مشترک فرماندهی

اند. این تحقبق از آن جهت که راهبردهای بوده ارتش لجستیک سیستم برای کارا و مناسب

 باشد.عملیات مشترک را با استفاده از تکنیک سوات انجام داده است، حائز جنبه نوآوری می

 

 مدل مفهومی تحقیق

در مشترک بر لجستیک عملیات  اثرگذارعامل  133ه؛ تعداد بر مبنای تجزیه و تحلیل انجام شد

 9های مشترک شامل عامل، مؤلفه ارزش 41مؤلفه احصا گردید. مؤلفه ساختار شامل 9قالب 

عامل، مؤلفه عرضه  31نفع خاص شامل های ذیعامل، مؤلفه گروه 11عامل، مؤلفه منابع شامل 

عامل، مؤلفه  14، مؤلفه اقتصادی شامل 2مل حقوقی شا -عامل، مؤلفه سیاسی 5کنندگان شامل 

باشد. طبق جدول زیر؛  از عامل می 18عامل و مؤلفه فناوری شامل  3اجتماعی و فرهنگی شامل 

عاملی که برای تدوین راهبردهای لجستیک عملیات مشترک آجا در جنگ آینده  133تعداد 

  باشندعامل تهدید می 51ل فرصت و عام 41عامل قوت،  44عامل ضعف،  33احصاء شده است 

  .(114: 1241نژاد، پرویز، )ضیغمی
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 ( مدل مفهومی تحقیق1شکل )
 شناسی پژوهشروش

، دهانآماری مشتمل بر فرمان جامعهروش آن توصیفی با رویکرد تحلیلی است. نوع تحقیق کاربردی و 

و مرکب را طی هستند که دوره فرماندهی عملیات مشترک  افسران ستاد و استادان دانشگاه

های مشترک اند و یا در مشاغل مختلف فرماندهی، ستادی، آموزشی و ناظر در رزمایشنموده

نفر  194این افراد با اعمال ضریب حفاظتی، تعداد  اند کهپرداختهطور مستقیم به ایفای نقش به

، گیرینمونهنفر که با روش محاسبه و نظری، تعیین گردید. روش  18حجم نمونه  .اندشدهنییتع

 واملعمتغیر مستقل کالن و  ،عوامل محیطی؛ در این تحقیقتصادفی طبقاتی ساده متناسب است. 

هستند و  جزء مستقل های)قوت، ضعف، فرصت و تهدید( متغیر محیط داخلی و محیط خارجی

ای های این تحقیق به دو روش میدانی و کتابخانهداده.راهبردهای آماد و پش متغیر تابع است

آوری شده در روش میدانی عمده اطالعات از طریق پرسشنامه خودساخته جمع آوری گردید.جمع

د و مقدار استفاده گردی آلفای کرونباخاست. پایایی سئواالت پرسشنامه با استفاده از روش تعیین 

محاسبه گردید. لذا پرسشنامه پایایی مناسبی دارد. برای تعیین  روایی سئواالت  15/4آن 

نفر(، 15استفاده گردید و با توجه به تعداد خبرگان) CVI شاخص روایی محتوایینامه از پرسش

 محاسبه گردید، لذا پرسشنامه از روایی برخوردار است. 8/4
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 هاتجزیه و تحلیل یافته

 شناختی تجزیه و تحلیل جمعیت

ــال خدمت،  48از  جامعه نمونه بیش %15مطابق جدول زیر؛  ی مدرک جامعه نمونه دارا %35س

اند بنابراین روایی و پایایی حجم ها در مشاغل فرماندهی و ستادی خدمت نمودهآن %13دکترا و 

 گردد.نمونه تأیید می

 ( مشخصات جامعه نمونه1جدول )
مقطع 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی مشاغل درصدفراوانی فراوانی سنوات

درصد 

 فراوانی

 13 11 ارشد

 44از 

 45تا

 سال

 35 34 فرماندهی 13 11

دانشجوی 

 دکتری
24 21 

تا  48از 

 سال 34
 31 33 ستادی 54 25

 21 35 دکتری
باالی 

 سال 34
 41 43 آموزشی 35 34

%144 18 جمع %144 18 جمع  %144 18 جمع 

 

 شناسایی )استخراج( و تثبیت عوامل محیطی داخلی و خارجی

ملیات مشترک آجا و همچنین تثبیت های راهبردهای لجستیک عمنظور شناسایی مؤلفهبه

عوامل محیطی  داخلی و خارجی، در سه مرحله اقدام گردید. در مرحله اول نسبت به تعیین 

های راهبردهای لجستیک عملیات مشترک آجا که از ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان مؤلفه

موافقت اکثریت جامعه احصا شده بودند، با نظر جامعه خبره تثبیت گردید. در مرحله دوم با 

سؤالی، عوامل مؤثر بر راهبردهای لجستیک عملیات  133ای خبره نسبت به تنظیم پرسشنامه

مشترک آجا احصاء شد. در این پرسشنامه  با نظر خبرگان میزان تأثیر و ارزش هر یک از عوامل 

ه سوم این گیری و تثبیت گردیدند. در مرحلهای راهبردی اندازهداخلی و خارجی در مؤلفه

پرسشنامه، بر اساس نظر خبرگان، نوع عامل )داخلی و یا خارجی( و جنس آن )قوت، ضعف، 

فرصت یا تهدید( بر اساس نظر جامعه آماری مشخص و از طریق محاسبات آماری  تثبیت 

جهت دستیابی به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ابتدا فراوانی عواملی را که  گردید.

ی خبره تکیه دارد، تعیین کنیم. پس از های شهودی و نقطه نظرات جامعهقضاوت بیشتر به

کمتر بوده؛ ضعف/  5/4ها از ی آماری، عواملی که میانگین آنآوری اطالعات از جامعهجمع

شوند بوده قوت/ فرصت محسوب می 5/4ها بیش از عوامل که میانگین آن آن دستهتهدید و 

 نمایند. آجا ایفا می مشترک عملیات کیر لجستدای که نقش مؤثر و عمده
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 (نقاط قوت و ضعف)داخلیامتیازهای وضع موجود عوامل  (2)جدول 

 واریانس میانگین قوت(شاخص ) ردیف

آماره 

آزمون تی 

 استیودنت

 یداریمعن

 تأیید 89/4 31/4 21/3 خودکفایی  1

 تأییدعدم -41/4 18/4 49/3 انضباط  2

 تأییدعدم -19/1 9/4 14/3 اقتدار و سادگی  3

 تأیید 41/4 39/4 25/3 جویی در نیروی انسانیصرفه  4

 تأییدعدم -24/4 83/4 49/3 اعمال کنترل مناسب بر خطوط و مسیرها  5

 تأییدعدم -32/1 84/4 19/3 کارگیری و تلفیق دانش و تجربهبه  6

پذیری بسیار باال برای مقابله با انعطاف  7

 تغییرات سریع
13/3 1/4 91/1- 

 تأییدعدم

 تأیید 19/2 45/4 58/3 ایمان و اعتقاد  8

 تأییدعدم -41/4 18/4 49/3 هویت اسالمی و انقالبی  9

 تأییدعدم -19/1 9/4 14/3 دفاعی بودن  11

آموزش و تربیت مکتبی و سیاسی اعضای   11

 نیروهای مسلح
41/3 1/4 43/4- 

 تأییدعدم

 تأیید معد -24/4 83/4 49/3 ابتکار و خالقیت  12

 تأییدعدم -32/1 84/4 19/3 روحیه سازندگی  13

 تأییدعدم -91/1 1/4 13/3 ایجاد گفتمان فرهنگی مشترک  14

 تأییدعدم -32/1 84/4 19/3 افزایی سیستم لجستیکهم  15

کارگیری نیروهای جذب، توانمندی و به  16

 مستعد و نخبه
21/3 81/4 11/4 

 تأیید

 تأیید 19/3 22/4 51/3 جویی در آمادهای مشترکصرفه  17

 تأیید 85/4 29/4 5/3 برخورداری از پشتیبانی مردمی  18

 تأییدعدم -43/4 1/4 41/3 نیروی انسانی متخصص و ماهر  19

ترکیب مناسب و توانمند از بهترین نفرات   21

 آماد و پشتیبانی نیروهای چهارگانه آجا
49/3 83/4 24/4- 

 تأییدعدم

سـب از ایجاد یـک ظرفیـت کـافی و منا  21

 مسـیرها و خطـوط توزیـع مشـترک
41/3 1/4 43/4- 

 تأییدعدم

 تأییدعدم -24/4 83/4 49/3 خریدهای کالن و متمرکز  22

    45/3 میانگین  23
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 واریانس میانگین ضعف(شاخص ) ردیف

آماره آزمون 

تی 

 استیودنت

 داریمعنی

-14/2 فقدان اصل وحدت هدف  1  45/4  14/2-  تأیید 

خاذ تصمیمسرعت کم در ات  2  تأیید -21/3 45/4 51/1 

فقدان یک شبکه اطالعاتی آماد و   3

اعتمادپشتیبانی قابل  53/1 45/4 45/3- 

 تأیید

ها و زبان مشترک بین کمبود رویه  4

کنندهنیروهای مشارکت  12/1 51/4 52/4 

تأییدعدم  

 تأیید -32/2 45/4 21/1 فقدان چاالکی ساختاری  5

رتباطاتفقدان شبکه یکپارچه در ا  6 تأییدعدم 45/4 11/4 9/1   

ریزی، هدایت تسلط ناکافی بر فنون برنامه  7

 48/4 58/4 14/1 و اجرای عملیات مشترک

تأییدعدم  

تأییدعدم 52/4 51/4 12/1 فرماندهی منهای عملیاتی  8  

نبود مسئولیت هر نیرو در قبال تأمین   9

 -43/4 81/4 1/1 آماد و پشتیبانی سایر نیروها

یدتأیعدم  

ها به مرکز وابستگی شدید یگان  11  تأیید -44/4 45/4 51/1 

های سازی دستورالعملضعف در پیاده  11

آمادی مبنی بر ذخیره نمودن آمادها برای 

های آتیبرداریبهره  9/1 11/4 45/4 

تأییدعدم  

ضعف در برخورداری از استاندارهای باالی   12

 48/4 58/4 14/1 نگهداری و تعمیراتی

یدتأیعدم  

 تأیید -12/4 45/4 55/1 فقدان چاالکی فیزیکی  13

 تأیید -32/2 45/4 21/1 تفکیک تاکتیک و لجستیک  14

 تأیید -12/4 45/4 55/1 کنترل ناکافی  15

تأییدعدم 52/4 51/4 12/1 کاهش سقف سازمانی  16  

نبود یک سامانه و محیط یکپارچه و شبکه   17

 -43/4 81/4 1/1 شده عملیـاتی

تأییدعدم  

در ایجاد همـاهنگی و یکپـارچگی  ضعف  18

 48/4 58/4 14/1 در میـان نیروهـا

تأییدعدم  

ها، ابزارها و فرایندهای نبود روش  19

منظور تسهیل عملیات استانداردشده به

 -83/4 45/4 58/1 توزیع مشترک

 تأیید

تأییدعدم 48/4 58/4 14/1 عدم توجه به لجستیک معکوس  21  

اه برای رسیدن نگری و نقشه رفقدان آینده  21

 45/4 11/4 9/1 به اهداف

تأییدعدم  
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 تأیید -19/2 45/4 22/1 نداشتن فرهنگ سازمانی مشترک  22

های ارتباطی قوی داخلی و وجود شبکه  23

هاخارجی بین سازمان  14/1 58/4 48/4 

تأییدعدم  

برداری مطلوب و کافی از ضعف در بهره  24

 52/4 51/4 12/1 امکانات محلی

تأییدعدم  

تأییدعدم 45/4 11/4 9/1 وجود تجهیزات قدیمی و فرسوده  25  

اندازهضعف در آمادرسانی به  26  تأیید -23/4 45/4 51/1 

های نوین ضعف در برخورداری از فناوری  27

 -45/3 45/4 53/1 ارتباطی

 تأیید

پایین بودن سطح انگیزه کارکنان جوان   28

 45/4 11/4 9/1 آماد و پشتیبانی

 تأییدعدم

قطعه رسانی ضعف در  29 تأییدعدم 48/4 58/4 14/1   

وابستگی تجهیزات به قطعات ساخت   31

 52/4 51/4 12/1 خارج

تأییدعدم  

تأییدعدم -43/4 81/4 1/1 وابستگی شدید به اعتبارات  31  

تأییدعدم 48/4 58/4 14/1 فرسودگی انبارها  32  

تأییدعدم 52/4 51/4 12/1 عدم تسلط کافی کارکنان به زبان خارجی  33  

81/1 میانگین  34     

 

 

 (ها و تهدیدهاامتیازهای وضع موجود عوامل خارجی)فرصت (3)جدول 

 واریانس میانگین فرصت(شاخص ) ردیف

آماره 

آزمون تی 

 استیودنت

 داریمعنی

های تروریستی در برابر پذیری گروهآسیب  1

 ای و هواییحمالت توپخانه

49/3  12/4  تأییدعدم -43/4 

های تروریستی فاقد پشتیبانی گروه  2

هوایی و تجهیزات ضد هوایی پیشرفته 

 باشند.می

 تأییدعدم -18/4 53/4 43/3

التحصیالن مراکز علمی و کارگیری فارغبه  3

دانشگاهی در مراکز تعمیرات سنگین 

 های تابعه نیروهایگان

 تأیید 81/4 39/4 21/3

 تأییدعدم 11/4 55/4 31/3 تقویت همکاری با صنایع  4

های فنی برای تولید استفاده از شرکت  5

 قطعات و تجهیزات نظامی

 تأیید 13/3 41/4 51/3
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 واریانس میانگین فرصت(شاخص ) ردیف

آماره 

آزمون تی 

 استیودنت

 داریمعنی

های فنی برای امکان دعوت از شرکت  6

 تولید قطعات و تجهیزات نظامی

 تأییدعدم -38/4 59/4 1/3

سازی به امکان تسری نهضت قطعه  7

 جامعه فنی و صنعتی کشور

 تأییدعدم -51/1 59/4 11/3

جانبه با های همهتوسعه همکاری  8

کشورهای دوست، منطقه و اسالمی و 

 مشارکت

 تأیید 89/4 31/4 21/3

پیمان در راستای مذاکره با کشورهای هم  9

 های آمادیتأمین نیازمندی

 تأییدعدم -81/4 18/1 99/4

بسترسازی تعامل بین معاونت آماد و   11

 ها وپشتیبانی نیروهای ناجا و دیگر ارگان

 نهادها

 تأییدعدم -41/4 13/1 45/3

امکان خرید و رفع نیازهای نیروها از   11

 خارج

 تأییدعدم -14/4 15/4 43/3

 تأییدعدم -11/4 81/4 49/3 خریدهای متمرکز  12

استفاده از منابع عظیم نفت و گاز موجود   13

 در کشور

 تأیید 48/5 45/4 51/3

فرصت زبان مشترک و فرهنگ غنی   14

در کشور و درک متقابل اسالمی رایج 

 عوامل اجتماعی

 تأییدعدم -19/1 94/4 1/3

 تأیید 19/2 45/4 58/3 بنیانهای دانشبرداری از موسسهبهره  15

امکان همکاری با صنایع جهت ارتقاء   16

شرایط نگهداری و تعمیر وسایل و 

 تجهیزات

 تأییدعدم 23/1 31/4 2/3

 تأییدعدم 28/4 58/4 32/3 امکان استفاده از فناوری پیشرفته  17

کارگیری دانشمندان و امکان جذب و به  18

نخبگان علمی در راستای رفع نیازهای 

 سازمانی

 تأییدعدم -13/4 24/4 49/3

گیری مناسب از فناوری روز جهت بهره  19

 ایجاد سامانه لجستیک متمرکز

 تأیید 41/4 39/4 25/3

امکان همکاری علمی و تحقیقاتی با   21

 ها و مراکز علمی کشوردانشگاه

 تأییدعدم -43/1 12/4 19/3

توسعه دسترسی به اطالعات و فناوری   21

 جهانی در حوزه آماد و پشتیبانی

 تأییدعدم -23/1 88/4 11/3
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 واریانس میانگین فرصت(شاخص ) ردیف

آماره 

آزمون تی 

 استیودنت

 داریمعنی

    49/3 میانگین  22

 

 واریانس میانگین تهدید(شاخص ) ردیف

آماره 

آزمون تی 

 استیودنت
 داریمعنی

های فرماندهی مشترک ایجاد سامانه 1

منظور تضمین برقراری ارتباطات امن و به

 -14/2 45/4 21/1 سریع توسط دشمن

 

 تأیید

 تأییدعدم 38/4 59/4 9/1 ارتقای روند آرایش پلکانی 4

 تأییدعدم 51/1 59/4 13/1 وجود نیروهای متنوع 3

 تأییدعدم 15/4 81/4 92/1 عملیات مشترک یکپارچه 2

 تأیید -21/3 45/4 51/1 فضاهای چندبعدی 5

 تأییدعدم 12/4 58/4 11/1 تحرکات متنوع 8

 تأیید -14/2 45/4 21/1 جنگ ترکیبی 1

 تأیید -21/3 45/4 51/1 جنگ دور ایستا 1

 تأییدعدم 51/4 82/4 12/1 جنگ نیابتی 9

 تأییدعدم 23/4 5/4 13/1 ایجنگ اتحادیه 14

 تأیید -45/3 45/4 53/1 های ائتالفیجنگ 11

های تروریستی از برخورداری گروه 14

 3/4 1/4 91/1 پشتیبانی مالی بسیار قوی

 تأییدعدم

-قدرت تشکیالتی و ساختاری باالی گروه 13

 -89/3 45/4 5/1 های تروریستی

 تأیید

های مناسب توانایی باال در ایجاد پایگاه 12

 51/1 59/4 13/1 و مواد منفجرهمنظور دپوی مهمات به

 تأییدعدم

 تأیید -44/4 45/4 51/1 جنگ شناختی 15

 تأییدعدم 38/4 59/4 9/1 فقدان دکترین عملیاتی مشخص دشمن 18

های نظامی در منطقه گسترش پایگاه 11

 51/1 59/4 13/1 خاورمیانه و قفقاز

 تأییدعدم

 تأیید -19/2 45/4 22/1 جنگ نرم و عملیات روانی 11

تأکید بر توانایی اعزام سریع نیرو به  19

 51/4 82/4 12/1 مناطق موردنظر

 تأییدعدم
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 واریانس میانگین تهدید(شاخص ) ردیف

آماره 

آزمون تی 

 استیودنت
 داریمعنی

تغییر سازمان رزم نیروی زمینی و  44

ر و تتفنگدار دریایی به نیروهایی کوچک

23/4 5/4 13/1 ترچاالک  

 تأییدعدم

سازی شرکاء و متحدان تأکید بر ظرفیت 14

 51/4 82/4 12/1 برای دفاع مؤثرتر

 تأییدعدم

برتری نیروی هوایی دشمن با استفاده از  44

های پیشرفته و هواپیـماهای توانمندی

 -48/5 45/4 24/1 جنـگ الکـترونـیک

 تأیید

 تأییدعدم 38/4 59/4 9/1 برتری اطالعاتی و عملیات هوایی دشمن 43

 تأییدعدم 51/1 59/4 13/1 عملیات سریع و قاطع 42

ات تأثیر محور یا مبتنی بر انجام عملی 45

 51/4 82/4 12/1 تأثیر

 تأییدعدم

 تأییدعدم 23/4 5/4 13/1 انجام عملیات غیرخطی 48

 تأییدعدم 51/4 82/4 12/1 کارگیری نیروهای ویژهبه 41

 تأیید -21/3 48/4 51/1 گانهزمان در سطوح سهدرگیری هم 41

 تأییدعدم 38/4 59/4 9/1 دستانهانجام عملیات پیش 49

 تأییدعدم 51/1 59/4 13/1 توسعه صحنه نبرد و نفوذ بر عمق هدف 34

 تأییدعدم 38/4 59/4 9/1 حمله به مراکز ثقل 31

 تأییدعدم 51/1 59/4 13/1 آفند مسطح و تاکتیک عملیات موزاییکی 34

 تأییدعدم 51/4 82/4 12/1 رویکرد شبکه محوری به جنگ 33

آمادی بر مبنای پشتیبانی انتخاب راهبرد  32

 23/4 5/4 13/1 متمرکز

 تأییدعدم

استفاده از تاکتیک شک و بهت در جنگ  35

 51/4 82/4 12/1 آینده.

 تأییدعدم

عدم ابراز تمایل و همکاری نخبگان علمی  38

 23/4 5/4 13/1 جهت همکاری مستقیم با آجا

 تأییدعدم

های نظامی ی قابلیتیکپارچگی همه 31

منظور ایجاد قدرت رزمی ا بهآمریک

 51/4 82/4 12/1 مشترک کارآمد

 تأییدعدم

 تأییدعدم 23/4 5/4 13/1 بسیج جامعه جهانی علیه ایران 31

 تأیید -48/5 45/4 24/1 لجستیک دفاعی مشترک دشمن 39

 تأییدعدم 38/4 59/4 9/1 ی اقتصاد قدرتمند دشمنپشتوانه 24
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 واریانس میانگین تهدید(شاخص ) ردیف

آماره 

آزمون تی 

 استیودنت
 داریمعنی

مثل  تصرف مراکز حساس اقتصادی 21

 51/1 59/4 13/1 ها و...های نفتی، بانکها، چاهپاالیشگاه

 تأییدعدم

ویژه در کمبود اعتبارات و بودجه دولت به 24

 38/4 59/4 9/1 بخش نظامی ارتش

 تأییدعدم

وجود صنایع پیشرفته نظامی در اختیار  23

 51/1 59/4 13/1 دشمن

 تأییدعدم

 تأیید -48/3 45/4 54/1 نابسامانی اوضاع دالر 22

کمبود توانایی صنایع داخلی برای ساخت  25

 51/4 82/4 12/1 های ارتشنیازمندی

 تأییدعدم

 تأییدعدم 23/4 5/4 13/1 های مختلفتحریم کشور در حوزه 28

ها توسط مدیریت آستانه تحمل ملت 21

 51/4 82/4 12/1 دشمن

 تأییدعدم

های مدنظر قرار دادن ابعاد و جنبه 21

 23/4 5/4 13/1 ختلف جنگ نرمم

 تأییدعدم

های پهپادی توسط  استفاده از توانمندی 29

 51/1 59/4 13/1 دشمن

 تأییدعدم

باال بودن هزینه نگهداری و تعمیر  54

 38/4 59/4 9/1 تجهیزات

 تأییدعدم

های پیشرفته لجستیکی در وجود سامانه 51

 51/1 59/4 13/1 اختیار سایر کشورها

 یدتأیعدم

محور  تحول از ایده جنگ 54

خواهان به استفاده از قدرت جمهوری

 38/4 59/4 9/1 هوشمند

 تأییدعدم

 تأییدعدم 51/1 59/4 13/1 تهدیدات در حوزه سایبری 53

  IRSهای بدون سرنشین و    سامانه 52

 51/1 59/4 13/1 های اطالعاتی

 تأییدعدم

 های تخصصی درگسترش فضاها و شاخه 55

 51/1 59/4 13/1 جامعه اطالعاتی امریکا

  تأییدعدم

افزاری و خارج فضای مجازی، سیال، نرم 58

 -44/5 45/4 23/1 های آیندهاز حواس انسان در جنگ

 تأیید

 تأییدعدم 51/1 59/4 13/1 تهاجم هوایی و موشکی دقیق 51

 میانگین 

 
13/1   
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 تعیین موقعیت راهبردی و تحلیل شکاف

 عیین موقعیت راهبردی بر روی نمودار مختصات، پس از مطالعه و شناخت راهبردی جهت ت

 ی مبتنی بر ارزیابی کم ی، نسبت به عوامل کلیدی محیط سازمانبرونی و سازماندرونمحیط 

  19/4( عدد 4خارجی سازمان اقدام گردید. بر این اساس و مطابق جدول شماره )اخلی و د

توان جایگاه و موقعیت سازمان را در حاصل شد. بنابراین می 13/4د ( عد3و در جدول شماره )

( 1برابر نمودار شماره ) SPACE) )نمودار تعیین و ارزیابی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان

نمره  EFEو IFE های نشان داد. برای تحلیل شکاف نیز، باید در ماتریس  Pبا تعیین نقطه 

 Aکسر نمود که عدد حاصل را به نام  3را از نمره موزون ها ها و ضعفموزون شده  قوت

کسر و  3ها و تهدیدات را نیز از نمره موزون کنیم و همچنین نمره موزون فرصتی میگذارنام

 Xای است که روی محور که این دو عدد مختصات نقطه  .کنیمی میگذارنام Bآن را به نام 

ها، عوامل محیط داخلی  Yها( و روی محور ها و تهدیدها، عوامل محیط خارجی )فرصت

مربوط به وضع موجود به مبدأ  Pگیرد. بنابراین خطی که از نقطه ها( قرار میها و قوت)ضعف

آل در نمودار مختصات آورد. از طرفی نقطه وضع ایدهای به وجود میشود زاویهمختصات رسم می

رین مقدار فرصت است. به عبارتی یعنی ( دارای بیشترین مقدار قوت و همچنین بیشتF 1)نقطه

باشند را دارا می 5شد، مقدار عددی درج می 5الى  1ها بین در طیف اعدادی که در پرسشنامه

( و در ربع اول نمودار مختصات بوده و اگر 5، 5آل دارای مختصات )بنابراین نقطه وضعیت ایده

باشد درجه می 25ها برابر  Xا محور خطی از این نقطه به مبدأ مختصات رسم کنیم زاویه آن ب

ای که بین باشد. بنابراین زاویهمی 1درجه برابر  25گذاریم(. تانژانت می D)که اسم این زاویه را 

آل بر روی محور مختصات تشکیل های این دو نقطه )بین نقطه وضع موجود و نقطه ایدهخطپاره

باشد. ضمنًا برای محاسبه ل )مطلوب( میآشود، مقدار چرخش از وضع موجود به وضع ایدهمی

( استفاده کرد که بدین شکل تانژانتآرکها باید از ) Xمیزان زاویه نقطه وضع موجود با محور 

میزان چرخش  . بنابراینA ای قدر مطلق فاصله برمیتقس Bی افاصلهآید: قدر مطلق به دست می

آید. می به دستمجموع دو زاویه مذکور راهبردی از وضع موجود به وضع ایده آل )مطلوب( از 

 یعنی:
A = ها نمره موزون ضعف  + ها نمره موزون قوت   B = ها نمره موزون تهدیدات + نمره موزون فرصت  

A =   44/5      B =  91/2        tg B/A =
I2.91−3I

I5.44−3I
 =   99/4         C = Arctg 99/4  

C = 25°        D = X )ایده آل( با محور  زاویه نقطه مطلوب  = 25° 

C+D = مقدار زاویه چرخش راهبردی از وضع موجود به سمت وضع مطلوب 

                                                      
1. Future 
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25° + 25°  = 94° 

 برابر مطلوب وضع به موجود وضع از چرخش زاویه دهد، مقدارنمودار تعیین موقعیت نشان می

 مطالب زیر است: دهندهنشانو  .باشدمی درجه 94 با

ها تواند از فرصتآل( در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد و لذا آجا میالف( وضعیت مطلوب )ایده

 ها برای حالت هجومی استفاده نماید. و قوت

قرار دارد. بنابراین باید  شدیددر ربع تدافعی  سازماندهد، که ب( وضعیت موجود نیز نشان می

گیری مناسب از  هها کاست و با بهرها از ضعفراهبردهایی تدوین نمود که با تکیه بر قوت

  رو، تهدیدات را دور نمود. های پیشفرصت

 
 تعیین موقعیت راهبردی (1)نمودار 

 

 ی بخشی راهبردهااحصاء    

ب ی در قالبندگروهعوامل مربوط به متغیرهای داخلی و خارجی بر اساس  دودوبهپس از مقایسه 

در ماتریس زوجی، با استفاده از متخصصین،  ، رقابتی و تدافعیکارانهمحافظهنواحی تهاجمی، 

 گردند..راهبردهای بخشی لجستیک عملیات مشترک احصاء می
 

 (SO)راهبردهای بخشی مربوط به ناحیه تهاجمی 

های محیطی با اتکاء به نقاط قوت در این ناحیه، راهبردها بر اساس حداکثر استفاده از فرصت

راهبرد بخشی لجستیک عملیات مشترک را که  8اد گردند. جدول ذیل تعدداخلی، تدوین می

از جدول سوات استخراج گردیده و عوامل قوت و فرصتی که راهبردهای  (SO)در ناحیه تهاجمی 

 دهد. اند را، نشان میها احصاء شدهمزبور از آن
 

1
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  (SO)راهبردهای ناحیه تهاجمی  (4جدول )

  SO هاترکیب نقاط قوت و فرصت راهبرد ردیف

1 

 التحصیالن مستعدکارگیری فارغجذب،توانمندی و به

و نخبه مراکز علمی و دانشگاهی در مراکز تعمیرات 

 ی نیروها های تابعهسنگین یگان
s4 o1 

4 
های خودکفایی و استفاده از کارگیری ظرفیتبه

 ها فنی برای تولید قطعات و تجهیزات نظامی کتشر
s1 o2 

3 
جانبه با کشورهای های همهتوسعه همکاری

 های مشترکدوست،منطقه و اسالمی بر اساس ارزش
s8 o3 

2 
استفاده از منابع عظیم نفت و گاز موجود در کشور با 

 جویی در آمادهارعایت اصل صرفه
s6o4 

5 

های ز موسسهبرداری اریزی جهت بهرهطرح

جویی در آمادهای بنیان در راستای صرفهدانش

 مشترک 

s6 o5 

8 
کارگیری ظرفیت معنوی ایمان و اعتقاد و به

 پشتیبانی مردمی 
s4,5 o2 

   

 ((ST یرقابتراهبردهای بخشی ناحیه 

 در این ناحیه، راهبردها بر اساس حداکثر استفاده از نقاط قوت داخلی سازمان، برای جلوگیری

راهبرد بخشی لجستیک  8گردند. جدول ذیل تعداد از تأثیر منفی تهدیدات خارجی، تدوین می

از جدول سوات استخراج گردیده و عوامل قوت و  (ST)عملیات مشترک را که در ناحیه رقابتی 

 دهد. اند را، نشان میها احصاء شدهتهدیدی که راهبردهای مزبور از آن
  (ST) رقابتی  راهبردهای ناحیه (5جدول )

 STترکیب نقاط قوت و تهدیدها  راهبرد ردیف

1 
کارگیری نیروهای مستعد و نخبه جذب،توانمندی و به

 در جهت ایجاد اختالل در سامانه ارتباطات دشمن
s4 t1 

4 
تکیه بر نیروی ایمان و اعتقاد در مقابله با فضاهای 

  ,s3 t2 7,8 چندبعدی،جنگ شناختی،جنگ نرم و علمیات روانی 

3 

برداری از پشتیبانی مردمی جهت مقابله با بهره

اقدامات تروریستی و تغییر سازمان رزم نیروی زمینی 

تر و داران دریایی دشمن به نیروهای کوچکو تفنگ

 تر چاالک

s5 t6,9 

2 
کارگیری نیروهای مستعد جهت مقابله با تهدیدات به

 ی لجستیک مشترکسایبری در حوزه
s4 t14 

file:///F:/A.eftekhari/AppData/Local/Temp/مثال%20یکم.docx
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 STترکیب نقاط قوت و تهدیدها  راهبرد ردیف

5 

وتحلیل فضای وانمندسازی کارکنان جهت تجزیهت

افزاری و خارج از حواس انسان در مجازی،سیال،نرم

 های آینده جنگ

s4 t15 

8 
های مشترک در تکیه بر پشتیبانی مردمی و ارزش

 مقابل جنگ نرم و عملیات روانی دشمن 
s5 t8 

  

 ((WOکارانه راهبردهای بخشی ناحیه محافظه 

های خارجی سازمان، برای رفع و هبردها بر اساس حداکثر استفاده از فرصتدر این ناحیه، را

راهبرد بخشی لجستیک  8گردند. جدول ذیل تعداد جبران نقاط ضعف داخلی، تدوین می

از جدول سوات استخراج گردیده و عوامل  (WO) کارانهعملیات مشترک را که در ناحیه محافظه

 دهد. اند را، نشان میها احصاء شدهز آنضعف و فرصتی که راهبردهای مزبور ا
  (WO)کاری راهبردهای ناحیه محافظه (6جدول )

 WOهاترکیب نقاط ضعف و فرصت راهبرد ردیف

1 

گیری مناسب از فناوری روز جهت ایجاد سامانه بهره

لجستیک متمرکز مشترک در راستای تحکیم اصل 

 وحدت فرماندهی 

s4 t1 

4 
بنیان جهت ایجاد یک ی دانشهااستفاده از موسسه

   s3 t2,7,8 اعتماد ی اطالعاتی آماد و پشتیانی قابلشبکه

3 
استفاده از منابع عظیم نفت و گاز موجود در کشور  

 در جهت ایجاد یک ساختار چاالک لجستیکی 
s5 t6,9 

2 

های فنی برای تولید قطعات و استفاده از شرکت

ها ستگی یگانتجهیزات نظامی در راستای کاهش واب

 به مرکز 

s4 t14 

5 
ها و دکترین لجستیک مشترک با نامهتدوین آیین

 s4 t15 التحصیالن مراکز علمی و دانشگاهی کارگیری فارغبه

8 

گیری مناسب از فناوری روز در راستای ایجاد بهره

سامانه فرماندهی و کنترل در عملیات توزیع 

  مشترک

s5 t8 

 

 ((WTه تدافعی راهبردهای بخشی ناحی

های ناشی از تهدیدات و نقاط ضعف، در این ناحیه، راهبردها با هدف به حداقل رساندن زیان

راهبرد بخشی لجستیک عملیات مشترک را که در  14گردند. جدول ذیل تعداد تدوین می
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از جدول سوات استخراج گردیده و عوامل ضعف و تهدیدی که راهبردهای  ((WT تدافعی ناحیه

 دهد. اند را، نشان میها احصاء شدهر از آنمزبو
  (WT)راهبردهای بخشی تدافعی  (7جدول )

 WT ترکیب نقاط ضعف و تهدیدها راهبرد ردیف

1 

ایجاد ساختار فرماندهی مشترک با اعطای فرماندهی کامل 

جای فرماندهی علمیاتی در راستای اجرای کامل اصل به

 ی لجستیک وحدت فرماندهی در حوزه

w1 t1 

4 

تداوم آماد رسانی و کنترل دقیق بر اساس طراحی و استقرار 

بل اعتماد در مقای اطالعاتی آماد و پشتیبانی قابلیک شبکه

 جنگ الکترونیک و حمالت سایبری دشمن 

w2,7,5 t10,14 

3 

ستاندارد به ساختار چاالک و ا سهیل عملیات طراحی  منظور ت

نگ با ج له  قاب ـــترک در م ائتالفی،ترکیبی و  هایتوزیع مش

 دورایستا 

w4,10 t3,4,5 

2 
ی های نوین در فضــای چندبعدی صــحنهاســتفاده از فناوری

 ی ترابری جنگ و عملیات در حوزه
w11 t2 

5 
تدوین دکترین جنگ شناختی با توجه به فرهنگ سازمانی و 

  اجتماعی کارکنان
w9 t7 

8 
حظات تدوین دکترین لجستیک عملیات مشترک با رعایت مال

 مربوط به لجستیک دفاعی دشمن 
w10 t12 

1 

ـــتعد در تجزیهبهره  وتحلیلبرداری از توانمندی کارکنان مس

ــال،نرم ــای مجازی،س ــان در فض افزاری و خارج از حواس انس

 های آینده جنگ

w4 t15 

1 
ترویج رفتارهای اعتماد ساز در مقابله با جنگ نرم و عملیات 

     روانی
w9 t8 

9 

ازمان رزم نیروهای چهارگانه در راستای چاالکی تغییر س

ساختاری و مقابله با نیروهای زمینی و تفنگداران دریایی 

  دشمن

w4 t9 

14 
ارتقا چاالکی فیزیکی سامانه لجستیک علمیات مشترک در 

 w8 t10  برابر نیروی هوایی دشمن

 
 TOPSISبندی ترتیب مطلوبیت به روش رتبه

 بندی ترتیب مطلوبیترتبه (8)جدول 

 Si+ Si- Si+Si cI رتبه 

S5 
0/000038 0/000133 0/000171 0/626610 1 

S6 
0/000077 0/000045 0/000122 0/775157 2 
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 Si+ Si- Si+Si cI رتبه 

S13 
0/000070 0/000050 0/000120 0/606176 3 

S4 
0/000012 0/000160 0/000172 0/545186 4 

S1 
0/000064 0/000071 0/000136 0/527106 5 

S2 
0/000145 0/000020 0/000164 0/527106 6 

S9 
0/000131 0/000031 0/000162 0/503362 7 

S14 
0/000101 0/000050 0/000152 0/413650 8 

S7 
0/000124 0/000025 0/000146 0/368654 6 

S11 
0/000118 0/000035 0/000154 0/312634 10 

S12 
0/000065 0/000100 0/000166 0/230467 11 

S10 
0/000067 0/000044 0/000142 0/160136 12 

S8 
0/000061 0/000062 0/000123 0/166415 13 

S3 
0/000067 0/000080 0/000146 0/116236 14 

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

در مشترک بر لجستیک عملیات  اثرگذارعامل  133تعداد  انجام شده؛تجزیه و تحلیل بر مبنای 

 9شامل  های مشترکارزش مؤلفهعامل،  41 شامل ساختار مؤلفه دید.گرلفه احصا مؤ9قالب 

مؤلفه عرضه عامل،  31شامل  نفع خاصهای ذیگروهمؤلفه عامل،  11شامل  منابع مؤلفهعامل، 

عامل،  14، مؤلفه اقتصادی شامل 2حقوقی شامل  -سیاسی مؤلفهعامل،  5کنندگان شامل 

طبق جدول باشد. می عامل 18مؤلفه فناوری شامل عامل و  3مؤلفه اجتماعی و فرهنگی شامل 

جنگ  عاملی که برای تدوین راهبردهای لجستیک عملیات مشترک آجا در 133زیر؛  از تعداد 

عامل تهدید  51عامل فرصت و  41عامل قوت،  44عامل ضعف،  33آینده احصاء شده است 

با محسبه آماره تی  یده است.به تقکیک درج گرد 2و  3این نتایج در جداول شماره  باشند.می

 شرح دیل تعیین گردیدند؛، ضعف، فرصت و تهدید عمده و کلیدی بهقوتاستیودنت، نقاط 
 عمده ، ضعف، فرصت و تهدیدجدول نقاط قوت (6)جدول 

 (21ها)ضعف (6ها)قوت

 قاداعت و ایمان -انسانی نیروی در جوییصرفه - خودکفایی
 - نخبه و مستعد نیروهای ارگیریکبه و توانمندی جذب، -

 پشتیبانی از برخورداری -مشترک آمادهای در جوییصرفه

 مردمی

 -تصمیم اتخاذ در کم سرعت -هدف وحدت اصل فقدان

 -ماداعتقابل پشتیبانی و آماد اطالعاتی شبکه یک فقدان

 مرکز به ها¬یگان شدید وابستگی -ساختاری چاالکی فقدان

 -تیکلجس و تاکتیک تفکیک - فیزیکی چاالکی فقدان -
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 فرایندهای و ابزارها ها،روش نبود -ناکافی کنترل 

 -مشترک توزیع عملیات تسهیل منظوربه استانداردشده

 آمادرسانی در ضعف -مشترک سازمانی فرهنگ نداشتن

 ارتباطی نوین هایفناوری از برخورداری در ضعف -اندازهبه

 

 (21تهدیدها) (6ها)فرصت

 رد دانشگاهی و علمی مراکز التحصیالنفارغ یکارگیربه

 از دهاستفا - نیروها تابعه هاییگان سنگین تعمیرات مراکز

 -نظامی تجهیزات و قطعات تولید برای فنی هایشرکت

 منطقه دوست، کشورهای با جانبههمه هایهمکاری توسعه

 گاز و نفت عظیم منابع از استفاده -مشارکت و اسالمی و

 -بنیاندانش هایموسسه از برداریبهره -ورکش در موجود

 سامانه ایجاد جهت روز فناوری از مناسب گیریبهره

 متمرکز لجستیک
 

 تضمین منظوربه مشترک فرماندهی هایسامانه ایجاد

 فضاهای -دشمن توسط سریع و امن ارتباطات برقراری

 هایجنگ -ایستا دور جنگ -ترکیبی جنگ -چندبعدی

 ایه¬گروه باالی ساختاری و شکیالتیت قدرت -ائتالفی

 -روانی عملیات و نرم جنگ -شناختی جنگ -تروریستی

 هایتوانمندی از استفاده با دشمن هوایی نیروی برتری

 درگیری -الکـترونـیک جنـگ هواپیـماهای و پیشرفته

 مشترک دفاعی لجستیک -گانهسه سطوح در زمانهم

 سیال، زی،مجا فضای -دالر اوضاع نابسامانی -دشمن

 آینده هایجنگ در انسان حواس از خارج و افزارینرم
 

 

 نتایج اولویت بندی راهبردها

 شرح جدول زیر تدوین گردیده است. راهبرد نهایی به 12تعداد  راهبردهای بخشی، ترکیب با 
 بندی کلی راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا اولویت (10جدول )

 شرح راهبرد راهبرد
ذابیت ج

 نسبی
 رتبه

S5 

تدوین دکترین لجستیک عملیات مشترک با رعایت مالحظات مربوط به لجستیک 

دفاعی دشمن و با تأکید بر مفهوم لجستیک یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی و 

 کننده، لجستیک سازنده وهای لجستیک تأمینفعالیتیکپارچگی بین اجزاء و 

 کنندهلجستیک توزیع

4/949814 1 

S6 

های فنی داخلی و محلی برای تولید کاری، هماهنگی و استفاده از شرکتهم

ها به مرکز و همچنین قطعات و تجهیزات نظامی در راستای کاهش وابستگی یگان

 ی غیر مهم و غیرضروری در سامانه لجستیک مشترکهارساختیزکاهش 

4/115151 4 

S13 

ه و اسالمی بر اساس جانبه با کشورهای دوست،منطقهای همهتوسعه همکاری

ی لجستیکی هاستمیسی و اصالح سازنهیبههای مشترک در جهت طراحی، ارزش

 و نیز در اجرای عملیات لجستیک مشترک

4/848119 3 

S4 
 ال،یس وتحلیل فضای مجازی،برداری از توانمندی کارکنان مستعد در تجزیهبهره

 های آیندهاز حواس انسان در جنگافزاری و خارج نرم
4/525118 2 

S1 
جای فرماندهی ایجاد ساختار فرماندهی مشترک با اعطای فرماندهی کامل به

ی لجستیک علمیاتی در راستای اجرای کامل اصل وحدت فرماندهی در حوزه
4/541148 5 
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 شرح راهبرد راهبرد
ذابیت ج

 نسبی
 رتبه

ا هی که قادر باشد فرآیند تأمین، توزیع، حفظ و نگهداری و استقرار یگاناگونهبه

 نماید.ریزی و اجراء را در صحنه جنگ، طرح

S2 

منظور تسهیل عملیات توزیع مشترک در طراحی ساختار چاالک و استاندارد به

های ائتالفی،ترکیبی و دورایستا، مبتنی بر مداومت و پیوستگی مقابله با جنگ

 عملیات ترابری جهت افزایش ارزش مکانی آمادها

4/541148 8 

S9 
بله با اقدامات تروریستی و تغییر سازمان برداری از پشتیبانی مردمی جهت مقابهره

 رتتر و چاالکداران دریایی دشمن به نیروهای کوچکرزم نیروی زمینی و تفنگ
4/543384 1 

S14 

گیری مناسب از فناوری روز جهت ایجاد سامانه لجستیک متمرکز مشترک در بهره

ف و راستای تحکیم اصل وحدت فرماندهی و ایجاد یک ساختار چاالک، منعط

 پاسخگو

4/213954 1 

S7 

ی اطالعاتی آماد و بنیان جهت ایجاد یک شبکههای دانشاستفاده از موسسه

ا هاعتماد بر اساس یک تفکر بنیادی بر مبنای مهندسی مجدد سیستمپشتیانی قابل

و فرآیندهای کلی سیستم لجستیک جهت دستیابی به یکپارچگی سیستم 

 هانهیهزلجستیک و کاهش 

4/ 238195  9 

S11 

ارتقاء چاالکی فیزیکی سامانه لجستیک علمیات مشترک در برابر نیروی هوایی 

و هماهنگی کامل در پاسخگویی و کارایی این سامانه در محیط متحول    دشمن

 و توأم با عدم قطعیت صحنه جنگ

4/314832 14 

S12 

 و التحصیالن مستعد و نخبه مراکز علمیکارگیری فارغجذب،توانمندی و به

ی نیروها در راستای ارتقاء های تابعهدانشگاهی در مراکز تعمیرات سنگین یگان

 ور جامعروزآمد بر مبنای نت بهره ریتعمسامانه نگهداری و 

4/434281 11 

S10 
تکیه بر نیروی ایمان و اعتقاد در مقابله با فضاهای چندبعدی،جنگ شناختی،جنگ 

 نرم و علمیات روانی
4/194138 14 

S8 
تیک ی لجسکارگیری نیروهای مستعد جهت مقابله با تهدیدات سایبری در حوزههب

 مشترک
4/189215 13 

S3 

عاتی ی اطالتداوم آماد رسانی و کنترل دقیق بر اساس طراحی و استقرار یک شبکه

اعتماد در مقابل جنگ الکترونیک و حمالت سایبری دشمن آماد و پشتیبانی قابل

نقل، استتار و استتار الکترومغناطیس و حمایت وسایل وبا انتخاب مسیر حمل

 های رزمیونقل توسط یگانحمل

4/119439 12 

 

 پیشنهادها

بینی و تصویب ساختار  چاالک و استاندارد نسبت به پیش و بودجه معاونت طرح و برنامه -1

 ی در راستای اجرایجای فرماندهی عملیاترماندهی کامل بهفرماندهی مشترک با اعطای ف

ی لجستیک اقدام، تا این سامانه قادر باشد فرآیند کامل اصل وحدت فرماندهی در حوزه
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ها را در صحنه جنگ توأم با مقابله با تأمین، توزیع، حفظ و نگهداری و استقرار یگان

 ریزی و اجراء نماید.ی لجستیک مشترک، طرحتهدیدات سایبری در حوزه

های تهیه طرحی جهت استفاده از موسسهمعاونت آماد و پشتیبانی آجا نسبت به  -4

اس اعتماد بر اسی اطالعاتی آماد و پشتیانی قابلبنیان در راستای ایجاد یک شبکهدانش

ک و فرآیندهای کلی سیستم لجستی هاستمیسیک تفکر بنیادی بر مبنای مهندسی مجدد 

 .، اقدام فرمایدهانهیهزجهت دستیابی به یکپارچگی سیستم لجستیک و کاهش 

نفع نسبت به جذب،توانمندی و های ذیمعاونت نیروی انسانی آجا با هماهنگی معاونت -3

التحصیالن مستعد و نخبه مراکز علمی و دانشگاهی در مراکز تعمیرات کارگیری فارغبه

ت روزآمد بر مبنای ن ریتعمهای تابعه آجا در راستای ارتقاء سامانه نگهداری و سنگین یگان

 دام نماید.ور جامع، اقبهره

سایر معاونت  -2 شبکهمعاونت فاوا با هماهنگی  ستقرار یک  سبت به طراحی و ا ی های آجا، ن

ـــتیبانی قابل اعتماد در مقابل جنگ الکترونیک و حمالت اطالعاتی و ارتباطی آماد و پش

 سایبری دشمن، اقدام نماید.

نفع، نســبت به یهای ذهای تربیت و آموزش و عملیات با همکاری ســایر معاونتمعاونت  -5

ـــترک اقدام فرمایند تا بر مبنای آن آیین ـــتیک عملیات مش  ها ونامهتألیف رهنامه  لجس

 متون آموزشی جدید تدوین گردند.

 

 قدردانی

شکده از امیر فرماندهی محترم دافوس آجا،  ست محترم دان شاور و ریا ساتید محترم راهنما و م ا
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