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چکیده
هـاي هـا و مؤلفـههاي آتی، نیازمند شناخت فضاي نبرد آینده و استفاده از تمام ظرفیـتمقابله با تهدیدات جنگ

هـاي موجـود، گیري از کلیـه ظرفیتتواند با بهرهمشترك میهايباشد. در چنین شرایطی عملیاتقدرت ملی می
هـاي بـزرگ ها شود. امروزه یکی از نقاط ضعف حتی ارتشکنشوري و اثربخشی راهبردها و راهباعث افزایش بهره

ها، جهان، بخش لجستیک یا آماد و پشتیبانی است. به عبارت دیگر، این بخش هنوز نتوانسته نسبت به سایر بخش
پذیري خود را باال برد. مسأله اصلی این پژوهش، فقدان مدل آمادوپشـتیبانی در فرمانـدهی عمل و انعطافسرعت

باشد. این تحقیق از نوع کـاربردي اسـت کـه بـه روش اي در سطح کشور در فضاي نبرد آینده میمشترك منطقه
نظران و استادان فسران ارشد، صاحبجامعه آماري تحقیق شامل اتحلیلی  با رویکرد آمیخته انجام شد. -توصیفی
صـورت گیري بهنمونـهنفر تعیین و78حجم نمونه هاي مرتبط با آمادوپشتیبانی بوده و هاي اجا در رستهدانشگاه

ضـریب پایـایی .نفر از جامعه آماري براي مصاحبه برگزیده شـدند13تعداد اي انجام شد و هدفمند به روش خوشه
آزمون شد. نتایج تحقیق گویاي نوع مناسـب محاسبه گردید و پرسشنامه محقق ساخته پیش) 779/0پرسشنامه (

اي با یکدیگر است. به عنـوان نمونـه، خبرگـان ارتباط هر یک از ابعاد آمادوپشتیبانی و  فرماندهی مشترك منطقه
ناسـب در هریـک از ابعـاد م"نوع فرماندهی"کـه آمادوپشتیبانی با درنظر گرفتن فضاي نبرد آینده اکثراً معتقدند

%) بـه 53.8)، خدمات ساختمانی و امورکارگري (66.7)، نگهداري و تعمیر (%59)، خدمات آماد (%66.7ترابري (%
باشد.%)، فرماندهی عملیاتی می59صورت فرماندهی کامل، اما در بعد تخلیه و بستري کارکنان (
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مقدمه
هاي آتی، نیازمند شناخت فضاي نبرد آینده و مأموریت و مقابله با تهدیدات جنگاجراي

باشد. در هاي قدرت ملی موجود در قلمرو مأموریت میها و مؤلفهاستفاده از تمام ظرفیت
هاي موجود، گیري از کلیه ظرفیتتواند با بهرههاي مشترك میچنین شرایطی عملیات

ها گردد. کنشوري و اثربخشی راهبردها و راهباعث افزایش بهره امروزه نسبت به هر زمان دیگر اهمیت بیشتري پیـداکرده اسـت؛ چـرا "نیروي مشترك"
هاي سنتی بین بـازیگران عملیـات دریـایی، زمینـی و هـوایی که در دنیاي امروز، تفاوت

عنوان یـک نیـروي متحـد بـا ر نیروي دریایی، زمینـی و هـوایی بـهکمتر شده است و اگ
تري ایجاد کنند، اثربخشـی عملیـاتی را توانند ضربه قويیکدیگر به عملیات بپردازند، می

حداکثر کنند و شانس موفقیت را افزایش دهند. امروزه کشورهاي پیشرفته راجع به یک 
ارتـش معاونت اطالعـات نمایند (چند بعدي متحد فکر کرده و عمل می» فضاي جنگی«

اي یکـی از تشـکیل فرمانـدهی مشـترك منطقـه). 35: 1394، جمهوري اسالمی ایـران
وري منـابع و منظور ایجاد حـداکثر بهـرهکارهاي نظامی مهم در سازماندهی نیروها بهراه

باالترین اثربخشی نیروهـاي چندگانـه در دسـتیابی بـه اهـداف نظـامی در یـک منطقـه 
بـا یـک فرمانـدهی"را باشد. در تعریف فرمانـدهی مشـترك، آن جغرافیایی مشخص می

مأموریت کلی و مداوم، از عناصر عمده واگذاري از دو نیروي مسلح و یا بیشتر، تحت امر 
").41: 1383برند (پورشاسب و همکاران، یک فرمانده واحد، نام می

هاي اخیر منتشر هایی را در زمینه تجربیاتشان در جنگهاي نظامی آمریکا کتابسازمان
هاي هایشان در فعالیتکنند که هنوز یکی از ضعفمیاند. آنان به طور مشخص ذکر کرده

است؛ به عبارت دیگر، این بخش هنوز نتوانسته نسبت به سایر "بخش لجستیک"نظامی، 
اي پذیري خود را باال برد. به همین دلیل تـالش گسـتردهعمل و انعطافها، سرعتبخش

). 21: 1391و آقاجانی،در این کشور براي بهبود این بخش در حال انجام است (فشارکی 
آماد و پشتیبانی نیروهاي مسلح بسیار حایز اهمیت است؛ چراکه حفظ آمـادگی و تـداوم 

ها بستگی دارد و ضعف در آماد و پشتیبانی، عملیاتی نیروها به نحوه آماد و پشتیبانی آن
توانـد عواقـب جبـران ناپـذیري هماننـد بر عملکرد صحیح نیروها مؤثر است و حتی مـی

و به خطر افتادن امنیت جامعه را به دنبال داشته باشد. شکست
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بایست نیروها یکی از معیارهاي تشکیل فرماندهی مشترك، وجود سازوکاري است که می
کـه در استفاده همگانی و مشترك از منابع آمادي محدود اتخاذ نمایند. با توجـه بـه این

صـورت کامـل سـابقه یران بهاي در جمهوري اسالمی اتشکیل فرماندهی مشترك منطقه
نداشته است، از این رو مدارك، تجارب و منابع کافی براي اجراي این روش، بخصوص در 

ــدهی، در دســت نمی ــوع از فرمان ــن ن باشــد. از ســوي دیگــر، زمینــه آمادوپشــتیبانی ای
این مطلب است که هنوز دهندههاي اخیر نشانهاي مشترك انجام شده در سالرزمایش

اي ن براي اجراي عملیات آمادوپشتیبانی در صحنه عملیـات مشـترك منطقـهمدلی مدو
جایی و نهایتاً حسابداري اقـالم و دلیل تبعات ناشی از جابهتدوین نشده است و نیروها به

پردازند؛ امـا در هاي تحت امر میآمادها، تقریبا به صورت مستقل به آمادوپشتیبانی یگان
رسانند.مک و یاري میموارد محدود به یکدیگر نیز ک

اي در مسأله اصلی این پژوهش، فقدان مدل آمادوپشتیبانی در فرماندهی مشترك منطقه
باشد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبـال ارایـه مـدل سطح کشور در فضاي نبرد آینده می

باشـد. هـدف اي در فضاي نبرد آینـده میآماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترك منطقه
اي در فضاي نبـرد وهش، ارایه مدل آمادوپشتیبانی در فرماندهی مشترك منطقهاصلی پژ

هاي فرمانـدهی شناسـایی ابعـاد کلیـدي و مؤلفـهآینده است و اهداف فرعی عبارتند از:
هاي آمادوپشـتیبانی؛ شناسـایی ابعـاد اي؛ شناسایی ابعاد کلیدي و مؤلفـهمشترك منطقه
هاي آمادوپشتیبانی تعیین رابطه بین ابعاد و مؤلفههاي فضاي نبرد آینده؛کلیدي و مؤلفه
.ايهاي فرماندهی مشترك منطقهبا ابعاد و مؤلفه

اي در فضـاي اهمیت وجود مدل مناسب براي آمادوپشتیبانی فرماندهی مشترك منطقـه
نبرد آینده آن است که قـانون ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران، بـه عنـوان یـک سـند 

به همکاري نیروهاي ارتش با یکـدیگر، در مـواد هفـت و سـیزده، باالدستی، ضمن اشاره 
اجراي عملیات مشترك با نیروهاي انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را بخشی از 
مأموریت اجا برشمرده است. از سوي دیگر، این مدل گویاي سازماندهی مناسب اسـتفاده 

باشـد و ایجـاد زیرسـاخت افزایـی مـیاز همه امکانات و مقدورات براي ایجاد حداکثر هم
ــدهایی اســت کــه می ــدوین فراین ــراي ت ــأمین محکمــی ب ــا را در جهــت ت ــد نیروه توان
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اندازه، با کیفیت مناسب و مطلـوب و در موقع، بهصورت مطمئن، بههاي خود بهنیازمندي
محل مورد نیاز یاري نماید.

یـک سـازمان فرمانـدهی نبود یک مدل مدون براي هدایت عملیـات آمادوپشـتیبانی در 
هاي ناشـی از آمادوپشـتیبانی هـر نیـرو گردد تـا اوال هزینـهاي باعث میمشترك منطقه

افزایش یافته و نقطه بهینه در آمادوپشتیبانی مناسب از نیروها فراهم نشود؛ ثانیاً تأثیرات 
اختالل برداري از کلیه مقدورات و امکانات آمادي و پشتیبانی باعثمنفی در ناتوانی بهره

در عملیات، کاهش توان استمرار در عملیات و کاهش تـوان پایـداري و مقاومـت نیروهـا 
هـاي اي از نیازهـاي آمادوپشـتیبانی ایـن نیروهـا از یگانکه بخش عمـدهگردد؛ در حالی

باشد. به عبارت دیگـر، نبـود مـدل مجاور آنها، از نظر سهولت و یا سرعت قابل تأمین می
ها و در بسیاري مـوارد باعـث در بهترین حالت باعث افزایش هزینهمدون و تمرین شده،

حـال افزایش تلفات، کاهش پایداري و عدم موفقیـت در پشـتیبانی از عملیـات و در عین
گردد. هاي موجود میبدون استفاده ماندن ظرفیت

ادبیات تحقیق
ه ایـن نتیجـه ) در تحقیق سـاختار آمادوپشـتیبانی نزاجـا  بـ1385شعبانی و همکاران (

اند که در بخش آماد، ساختار بهینه براي تأمین اقالم عمده و مهمات خرید خارج، رسیده
هاي آمادي ساختار منسجم مناسـب اسـت. سـاختار ساختار متمرکز و براي سایر فعالیت

هاي رده تهیـه مطلوب براي رده نوسازي و بازسازي، ساختار متمرکز و براي سایر فعالیت
ساختار منسجم لجستیکی مناسب است. ساختار بهینه براي فعالیت ترابـري و نگهداري، 

اي سـاختار منسـجم و در درحوزه دریایی و هوایی ساختار متمرکز، بـراي ترابـري جـاده
بخش ترابري ریلی، ساختار متمرکز مناسب است. در حوزه خدمات مهندسی تأسیسـات، 

ترین ساختار است.مناسببهداشت و درمان و متفرقه، ساختار منسجم لجستیکی
) در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی و ارایــه الگــوي شــبکه 1388راد و همکــاران (شــریفی

رگسـتره آمادوپشتیبانی درسطوح مختلف سازمانی نزاجا متناسـب بـا جنـگ نـاهمگون د
اند که نوع ساختار فعلی، بـه لحـاظ به این نتیجه رسیدهمناطق مختلف جغرافیایی کشور

بایست به سمت ارگانیک یی، درجه باالیی از مکانیکی بودن را داراست که میابعاد محتوا
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بودن سوق داده شود. همچنـین میـزان وضـعیت موجـود ابعـاد سـاختاري (پیچیـدگی، 
دست آمد. رسمیت و تمرکز) تقریبا در همه فرآیندهاي آمادي بیش از حد میانگین به

نـوان تـدوین راهبردهـاي پدافنـد ) در پایان نامه خـود تحـت ع1391مکاري منشادي (
غیرعامل نزاجا در برابر تهدیدات ناهمتراز با تأکید بر سـامانه پشـتیبانی خـدمات رزمـی، 
سامانه خدمات پشتیبانی رزمی را شامل پنج بخش اصلی آماد، ترابري، نگهداري و تعمیر، 

ر آمـاد،بهداري، خدمات و امورکارگري و متفرقه بر شمرده و تحقیق خود را بر سه محـو
هاي الزم در هریـک نگهداري و تعمیر و ترابري متمرکز نموده و با تدوین راهبرد، اولویت

شـرح زیـر تعیـین نمـوده اسـت: مسـتقل و خودکـافی شـدن گانه را بههاي سـهاز حوزه
فرماندهی پشتیبانی مناطق از فرماندهی تمرکزي آمادوپشـتیبانی نزاجـا و قـرار گـرفتن 

منظور تسهیل در دریافت و توزیـع اي بههاي عملیاتی منطقهرارگاهتحت امر فرماندهان ق
هاي چابک عملیات در جنـگ نـاهمتراز؛ اقالم آمادي براي تسریع در امر آمادرسانی یگان

یابی و ایجاد یک فرماندهی ترابري راهبردي با قابلیت تحرك بسیار باال در مرکزیت مکان
هاي ترابري چاالك و نیز ایجاد و استقرار گردانکشور، تحت امر مستقیم فرماندهی نزاجا 

هـاي عملیـاتی و مستقل در پشـتیبانی منـاطق، تحـت امـر مسـتقیم فرمانـدهی قرارگاه
منظور هـاي مناسـب بـهیابی و ایجاد مراکز تعمیراتـی رده پـنج در محلاي؛ مکانمنطقه

پذیري و آسـیبهاي عملیـاتی بـراي کـاهش کوتاه نمودن فاصله مراکز تعمیراتی با یگان
سرعت عمل در تعمیرات، تدارکات و اخراجات.

اي تحت عنوان بهینه کاوي در مدیریت ) در مقاله1391صراف جوشقانی و غفاري توران (
هاي نـوین در تغییـر از لجسـتیک سـنتی بـه زنجیره تأمین نظامی، به اصول مهم ارتش

واحـدهايازاسـتفادهنامکـاهـاي نـوین،ارتشانـد. درلجستیک پاسخگو اشاره نموده
پنجاخیرها در سنواتارتشاینواستیافتهرواجشدتبهمستقلوپاسخگولجستیکی

نظامیتأمینزنجیرهمدیریتسمتبهلجستیک سنتیاجرائیاتتغییردررامهماصل
سـازمان)؛ داخـلو(خـارجیکپارچـهلجسـتیکسیسـتم:اندریزي نمودهبرنامهپاسخگو

مـورد اقالموتجهیزاتتخمینوبرآورد؛ چابکلجستیکپایه؛ توسعه-توزیعلجستیک
.سریعواکنشنیروهايبرنامهاجرايطرحریزي؛ نیاز

هاي ژئوپلیتیکی، اصـولی ) در مقاله آمادوپشتیبانی در عصر جداسازي حوزه1393رشاد (
گزاري، تبه شرح ذیل را براي آمادوپشتیبانی عنـوان نمـوده اسـت: سـبک بـودن، خـدم

المـال، خوداتکـایی، موقع بـودن، حفـظ بیتمداومت، تحرك، سرعت، دقت، کنتـرل، بـه
انعطاف، آمادگی.
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هاي هاي جامع لجستیک، به اصـول زیـر در سـامانه) در مقاله اصول سیتم1388آقایی (
آمادوپشتیبانی اشاره نموده است: 

اقتدار، همکاري، همـاهنگی، پذیري، اختیار و اصول لجستیک چندملیتی: مسئولیت-الف
رویـت محوري، اقتصادي بودن، قابلپذیري، سادگی، زمانسازي، خودکفایی، انعطافآماده

افزایی، پاسخگو بودن، قابلیت بقاء، قابلیت پایـداري، قابلیـت دسترسـی، آینـده بودن، هم
نگري.

بـودن، پذیري، سادگی، اقتصادي بـودن، پاسـخگواصول پشتیبانی لجستیک: انعطاف-ب
قابلیت بقاء، قابلیت، پایداري، قابلیت دسترسی.

اصول لجستیکی ناتو: مسئولیت پذیري، اختیار و اقتدار، همکاري، همـاهنگی، آمـاده -پ
پذیري، اقتصادي بودن، قابلیت رویت.سازي، خودکفایی، انعطاف

مهمترین اصول: اصل تحرك، اصل سرعت، اصل اقتصادي بـودن، اصـل خوداتکـایی، -ت
پذیري، اصل کیفیت.اصل انعطاف

نگرش سیستمی بـه فرآینـدها و کارکردهـاي آمادوپشـتیبانی ) در مقاله1388عیسایی (
نظامی، اصولی به شـرح زیـر را بـراي آمادوپشـتیبانی عنـوان نمـوده اسـت: یکپـارچگی 

المال در آمـاد؛ تحـرك و پذیري آماد؛ خوداتکایی آماد؛ حفظ بیتآمادوپشتیبانی؛ انعطاف
هنگام و دقیق بودن سامانه آماد؛ تداوم و استمرار یالیت در آماد؛ آمادگی سامانه آماد؛ بهس

پذیري سامانه آماد.پشتیبانی آمادي؛ سرعت عمل در آماد؛ واکنش
دانشـگاه فرمانـدهی و مطالعات گروهی دانشجویان دوره دوم فرماندهی مشـترك و مرکـب 

ارتـش حت عنوان دکترین عملیات مشـترك ) ت1394(ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران
را ارتش جمهوري اسـالمی ایـران، ابعاد تشکیل نیروي مشترك در جمهوري اسالمی ایران

اســت: مأموریــت؛ فرمانــدهی؛ ســازماندهی؛ فرمانــدهی و کنتــرل؛ بــدین شــرح بیــان نمــوده
پشتیبانی؛ لجستیک؛ آموزش.

تـا کنـون انـد؛ امـا پرداختـهآمادوپشـتیبانیتحقیقات باال به طور خاص به بررسی موضـوع 
اي در فضـاي تحقیقی در خصوص مدل آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشـترك منطقـه

انجام نشده است.نبرد آینده 
آماد و پشتیبانی

است. در اي انگلیسی با ریشه یونانیو واژه1آماد و پشتیبانی، معادل کلمه لجستیک
وان بخشی از علوم نظامی که به حمل و نقل افراد و نامه معین، لجستیک به عنلغت

1 Logistics
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لغتنامه کمبریج از ). دریابسایت واژه(تجهیزات ارتش اختصاص دارد تعریف شده است 
عنوان سازمان دقیق و منظمی که اجراي یک فعالیت آمادوپشتیبانی (لجستیک) به

Cambridge Advanced(یاد شده است نماید،پیچیده را به روش موفق و مؤثر تضمین می

Dictionary, 2016(.
اي از فنون نظامی درباره فن لشکرکشی، وسـایط نقلیـه، تهیـه لجستیک به معناي شعبه

هـاي علـوم اردوگاه، آذوقه و مهمات الزم براي لشکرکشی است. لجسیتیک یکی از شعبه
-(معدنیهاي اقتصادي و خصوصی وارد شده استنظامی بوده که بعدها به جرگه فعالیت

عنوان یـک ها بـهدرك مفهوم لجستیک که قبالً براي بسیاري از سازمان). 6، 1386پور، 
ها و رهبـران رفت امروزه کلید اصلی و حیاتی موفقیـت شـرکتشمار میوظیفه فرعی به

). سـایت علمـی تحلیلـی  بهتـرین راهنمـاي لجسـتیکگـردد (و کار محسوب میکسب
هاي مربوط به آماد، ترابري، تعمیرونگهداري، تخلیه الیتلجستیک عبارت است از کلیه فع

ریـزي و بستري کردن کارکنان، خدمات ساختمان و امور کارگري. لجستیک شامل طرح
). 692: 1378ها) و همچنین اجراست (رستمی، (تعیین نیازمندي

شـود کـه بـهاز دو یا چند سازمان تشـکیل می2یا نظامی1مدیریت زنجیره تأمین تجاري
هاي مالی هاي مواد، اطالعات و جریانطور رسمی از یکدیگر جدا بوده و به وسیله جریان

باشند که مـواد اولیـه، قطعـات، هایی میها، بنگاهشوند. این سازمانبه یکدیگر مرتبط می
محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خـرده فروشـی تولیـد 

هـاي ). زنجیره تـأمین بـر تمـام فعالیـت62: 1391فاري توران، کنند (جوشقانی و غمی
مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف کننـده نهـایی و 

هاي اطالعاتی مرتبط با آنها مشتمل می شـود. بـه طـورکلی، زنجیـره تـأمین، نیز جریان
کاال و تبدیل مواد، از مرحلـه تهیـه هاي مرتبط با جریاناي است که همه فعالیتزنجیره

ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالي نهایی به مصرف کننده را شامل می شـود (حسـینی و 
سازي واحدهاي سازمانی ). مدیریت زنجیره تامین در حقیقت یکپارچه42: 1389شیخی، 

-ل میهاي مواد، اطالعات و مالی را شامدر طول زنجیره تامین و هماهنگ سازي جریان
).92: 1394شود (خلیلی دامغانی و تاجیک خاوه، 

آماد و پشتیبانی نظامی

1 Supply Chain Management (SCM)
2 Military Supply Chain Management (MSCM)
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هاي نظامی عبارت است از تـالش در فـراهم نمـودن مأموریت آمادوپشتیبانی در سازمان
هاي آمـاد (تـدارکات)، ترابـري، نگهـداري و تعمیـر، بهداشـت و درمـان، تخلیـه و زمینه

منظور ایجاد کارگري، مخابرات و امور متفرقه بهکردن مجروحین، مهندسی و امور بستري
ها در راستاي اجراي موفـق و حفظ توان و اقتدار نیروهاي مسلح و پشتیبانی مداوم از آن

).101: 1388راد و همکاران، و مؤثر عملیات نظامی محوله با آنان (شریفی
ارزش زمان و آمادوپشتیبانی (لجستیک نظامی) قسمتی از زنجیره تأمین نظامی است که

افزاید؛ به عبارتی با در اختیار گرفتن علم لجستیک، بخشی از زنجیـره مکان را به آن می
تأمین که نحوه اجرا و کنترل موجودي و ارایه خدمات و یا اطالعات مرتبط از محل تولید 

توان مـدیریت نمـود تا نقطه مصرف و در نهایت برآورده شدن نیازهاي رزمی است را می
هاي آمادي، آن قسمت ). آمادوپشتیبانی یا فعالیت62: 1391نی و غفاري توران، (جوشقا

از فنون نظامی اسـت کـه بـا مسـایلی از قبیـل آمـاد، ترابـري، تخلیـه، بسـتري کـردن، 
ها تعمیرونگهداري ، امور کارگري و ساختمان و امور متفرقه سر و کار داشته و تهیه طرح

هاي مربوط به آماد، نگهداري، عبارت دیگر کلیه فعالیتگردد؛ به و اجراي آن را شامل می
).4: 1390نام، ترابري، حرکات و خدمات را آمادوپشتیبانی گویند ( بی

گردد اي اطالق میهاي هماهنگ شدهدر ارتش مدیریت آماد و پشتیبانی به کلیۀ فعالیت
-بزارآالت، ماشینهاي مختلف ارتش از قبیل وسایل و اکه بررسی و برآورد نیازهاي بخش

گیرد و کلیه امور مربوط به تهیه، آالت و تجهیزات، تأسیسات، قطعات و مواد را در بر می
هاي موجود جایی برابر دستورالعملونقل، انبارداري، توزیع، جابهسازي، حملذخیرهتولید،

).36: 1390شود (کاظمی، را شامل می

ابعاد آماد و پشتیبانی
صـورت یـک مجموعـه هایی هستند کـه بهپشتیبانی شامل منابع و فعالیتعناصر آماد و 

هاي مؤسسه تولیدي، خدماتی و یـا عملیـات نظـامی پشـتیبانی کلی و هماهنگ از هدف
راد و همکاران، ها در نیروهاي مسلح عبارتند از (شریفینماید. این عناصر و وظایف آنمی

1388 :102:(
آورد، تهیــه و پشــتیبانی (خریــد و تولیــد)، انبــارداري، بینــی، بــرتــدارکات و آمــاد: پیش

رسانی).سازي و توزیع (تداركذخیره
کردن.جایی، بارگیري، تخلیه و بستريجایی و تحرك: ترابري و جابهجابه

سازي.گیري، تعمیرات و آمادهنگهداري و تعمیر: نگهداري ، پیش



15آیندهنبردفضايدرايمنطقهمشتركفرماندهیدرپشتیبانیوآمادمناسبمدل

هـاي تسـهیالت، برقـراري راهساختمان و مهندسی: ایجاد ساختمان، کاربري و گسترش
ارتباطی.

انتظامی شـامل مـوارد زیـر اسـت: -هاي نظامیاجزاي مفهومی آمادوپشیبانی در سازمان
هاي سازمان از منابع هاي سازمان؛ تأمین و خرید نیازمنديبینی و برآورد نیازمنديپیش

جایی و ترابري بههاي سازمان در موارد مجاز؛ جاداخلی و خارج از کشور؛ تولید نیازمندي
-ها و انبارها؛ کنترل کیفیت نیازمنـدياقالم تهیه شده از منابع تأمین و تولید به آمادگاه

ها سازي و انبارداري اقالم تهیه شده و کنترل موجودي در آمادگاههاي تهیه شده؛ ذخیره
ي اقـالم جـایی و ترابـرشده؛ جابـهبندي؛ توزیع اقالم تهیهو انبارهاي اصلی و فرعی؛ بسته
هاي اصلی بـه فرعـی و از فرعـی بـه مصـرف کننـدگان و توزیع شده از انبارها و آمادگاه

کننـدگان و کاربران نهایی؛ نگهداري و تعمیرات اقالم و تجهیزات پس از توزیع به مصرف
جایی و ترابري کارکنـان و اقـالم و تجهیـزات برداري؛ جابهکاربران نهایی و در حین بهره

هـا؛ اسـکان و ها؛ ایجاد تسهیالت و تأسیسات اسـتقراري واحـدها و یگـاننواحدها و یگا
خدمات مهندسی و تأسیساتی و خدمات نگهـداري محـیط و فضـاي کـاري و عملیـاتی؛ 

بدنی و روحیه؛ خدمات رفاهی نگهداري کارکنان، تغذیه، خواب و استراحت، تفریح، تربیت
).8: 1395همکاران، پناه و خدمات بهداشتی و درمانی کارکنان (نصرت

حایی(ترابري) آمادوپشتیبانی از سه رکن اصلی تدارکات و آماد، نگهداري و تعمیـر، جابـه
جایی و نگهـداري نیروهـا عمـدتاً شـامل ریـزي و جابـهآماد علم طرحتشکیل شده است.

جایی و سازي و انبارش و انتقـال و توزیـع مـواد و اقـالم؛ جابـهطراحی و توسعه و فراهم
سـازي و سـاخت و نگهـداري و ه و بسـتري کـردن نیروهـا در صـورت لـزوم؛ فراهمتخلی
عبارت است ). نگهداري29: 1378باشد (رستمی، جایی تجهیزات و ارایه خدمات میجابه

از کلیه اعمالی که وسایل موجود در ارتش را در یک وضعیت قابل اسـتفاده نگهداشـته و 
د. ترابري (حرکات)، تغییر مکان افـراد، وسـایل و یا به یک وضعیت قابل استفاده برگردان

هاي نظامی با انواع وسایل ترابري (کشتی، راه آهـن، خـودرو، تجهیزات و سایر نیازمندي
.)23: 1390نام، گویند (بیلوله، هواپیما و بالگرد) را می

اصول آماد و پشتیبانی
هاي دفاعی کترین) و سیاستها (ددر هر کشوري متأثر از رهنامهآماد و پشتیبانیاصول 

باشـد و از ایـن رو در اصـول آمادوپشـتیبانی هاي امنیتی دفـاعی آن کشـور میو پیمان
گانه زیر از جملـه هایی را نیز مشاهده نمود. موارد ششتوان تفاوتکشورهاي مختلف می
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المعارف نظامی و دفاع اصولی است که در همین رابطه در بخش لجستیک از کتاب دایرة
):103: 1388راد و همکاران، المللی به رشته تحریر درآمده است (شریفیینب

اصل وحدت هدف: تالش مشترك، وابستگی متقابل و یکپارچگی کارکردي، فهم و اعتماد .1
متقابل، همکاري و کارِ گروهی.

ریزي ها، هماهنگی در برنامهاصل آمادگی: دوراندیشی و قضاوت نظامی، تعیین نیازمندي.2
ها.امهو برن

بـاور بـودن، بسـندگی و پایـداري، پـذیري و قابلاصل کارآمدي: آمادگی عملیاتی، امکان.3
پراکندگی و حفاظت.

جویی: حذف موارد عدم کارآیی و اتالف، اثربخشـی نقـش در برابـر اثربخشـی اصل صرفه.4
کردن پشتیبانی یکپارچه.سازي، استاندارد سازي و تخصصیهزینه، عقالنی

پذیري و مسئولیت: انگیزه و شتاب به سمت جلو، کنتـرل محلـی و متمرکـز واکنشاصل .5
وظیفه.منابع پشتیبانی پیشگیرانه، تعهد نسبت به انجام 

ها، خالقیت و نوآوري.اصل ابتکار و کاردانی: تنوع مهارت.6
عنوان اصول آمادوپشتیبانی یادشده است که در نیروهاي مسلح جمهـوري از موارد زیر به

گیرد: آمادوپشتیبانی و مسائل مربوط بـه المی ایران نیز مطرح و مورداستفاده قرار میاس
ــدهی اســت؛ آمادوپشــتیبانی (لجســتیک) و راهیکــی از مســئولیتآن  کــنش هاي فرمان

هاي آمادوپشتیبانی؛ سـادگی پذیر بودن طرحباشند؛ انعطافتفکیک می(تاکتیک) غیرقابل
جویی؛ بسندگی آمادوپشتیبانی؛ معـاف کـردن نی؛ صرفههاي آمادوپشتیباو مداومت طرح

).105هاي رزمی از کارهاي پشتیبانی؛ مداومت آمادوپشتیبانی (همان: یگان
بـه عوامـل مهـم زیـر در زمینـه آمادوپشـتیبانی "لجستیک و کارکردهاي آن"در کتاب 

): 45: 1392نظامی اشاره شده است (دودانگه و حمیدي، 
تیکپذیري در لجسانعطاف
کارآمدي و کارایی
سرعت عمل
پذیري واکنش
استمرار پشتیبانی
صرفه اقتصادي

پایایی سیستم
رهبري و مدیریت
مقررات
خالقیت و نوآوري
نگري در لجستیک جزئی
تجهیزات و فناوري

سازمان لجستیک
استقالل سیستم لجستیک
سادگی سیستم لجستیک
آموزش لجستیکی
 یکپارچگی سیستم
لجستیک

عملیات و فرماندهی مشترك
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عناصر قابل مالحظه از دو نیروي مسـلح یـا وسیلهعملیات مشترك، عملیاتی است که به
). نیـروي مشـترك، 5: 1394شـود (بـاقري، بیشتر از یک کشور مورد اجـرا گذاشـته می

نماید که عناصر آن عمدتاً از دو نیرو (نیروي زمینی، نیروي هـوایی، داللت بر نیرویی می
یروي دریایی) تشکیل یافته که تحت یک فرماندهی است که داراي کنترل عملیاتی و یا ن

).878: 1378کامل بر این نیروها است (رستمی، 
را یک فرمانـدهی بـا مأموریـت کلـی و مـداوم کـه از ، آن 1در تعریف فرماندهی مشترك

نـده واحـد، نـام عناصر عمده واگذاري از دو نیروي مسلح و یا بیشتر، تحت امر یـک فرما
فرماندهی مشترك یک سـازمان فرمانـدهی ). 41: 1383بریم (پورشاسب و همکاران، می

است با مأموریت کلی و مداوم که از عناصر عمده واگذاري از دو نیروي مختلف یا بیشـتر 
). فرمانـدهی مشـترك، 5: 1394گـردد (بـاقري، تحت امر یک فرمانده واحد تشکیل می

و یا بیشتر است که تحت فرمانـدهی عملیـاتی یـک فرمانـده بـراي عناصر عمده دو نیرو
انجام یک مأموریت کلی و مداوم در عملیات راهبردي، بـا مقیـاس بـزرگ یـا در منطقـه 

کننـده اسـت و نیـاز بـه هـدایت وسیعی که مستلزم هماهنگی بین کلیه نیروهـاي عمل
).617: 1378ی، گردد (رستمتمرکزي روي کلیه منابع واگذارشده دارد، تشکیل 

اي، زمانی است که مسئولیت واحدي براي معیار تشکیل فرماندهی مشترك از نوع منطقه
منطقـه، هاي مختلف در یک منطقه جغرافیایی بزرگ الزم باشد.هماهنگی مؤثر عملیات

باشـد کـه در ایـن معیـار، یـک منطقـه یکی از معیارهاي تشکیل فرماندهی مشترك می
هـاي مختلـف ر آن مسئولیت واحدي براي هماهنگی مؤثر عملیاتجغرافیایی بزرگ که د

اي است که به ). منطقه مشترك، منطقه7: 1394گیرد (باقري، الزم باشد مدنظر قرار می
دهد که همزمان با یکدیگر عملیات انجام نیروهاي سطحی، زیرسطحی و هوایی اجازه می

).789: 1378دهند (رستمی، 
یابی بــه اهــداف منظور دســتایــاالت متحــده امریکــا، بــهنیروهــاي مشــترك در ارتــش

هاي خـدماتی و نماینـد. مؤلفـهشده، نبردها و عملیات اصلی را هـدایت و اجـرا میتعیین
غیر از نبردهاي مستقل) کننده و فرعی را (به عملیاتی نیروي مشترك، عملیات پشتیبانی

رك، عملیـات هـوایی، دریـایی، نمایند. فرماندهان نیروهـاي مشـتهدایت و پشتیبانی می

1- Joint Forces Command
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یابی بـه اهـداف عملیـاتی و اسـتراتژیک از زمینی، فضایی و نیروهاي ویژه را جهت دست
سـازند. هـدف، افـزایش طریق عملیات بزرگ، عملیات مشترك و یکپارچه، هماهنگ می

کارایی کلی نیروي مشترك است و نه ضرورتاً درگیر کردن تمام نیروها یا درگیـر کـردن 
).2: 1382طور برابر (حاتمی، ها بهنتمام آ

نیروي مشترك از دیدگاه ارتش انگلستان، نیرویی است متشکل از عنصر عملیـاتی مهـم، 
صورت مأمور یا تحت امر، از دو یا چند نیروي نظامی که تحت نظـارت فرمانـده واحـد به

ه و هم نماید. مأموریت این نیروي مشترك هم برمبناي منطقنیروي مشترك عملیات می
عنوان نیروي اصلی انگلیس جهت مقابلـه بـا برمبناي وظیفه است. این نیروي مشترك به

هرگونه اقدام نظامی، به همراه ناتو و نیروهاي ائتالف و یا مستقل است و به همراه عناصر 
هاي ناتو جهت مقابله با فرماندهی و کنترل، براي انجام و اجراي تعهدات در مقابل پیمان

شده است. این نیرو داراي واحد لجستیک دفاعی مشترك بـوده هدیدات طراحیهرگونه ت
هاي که ریاست این واحد مشترك را یک ژنـرال چهـار سـتاره بـه عهـده دارد و سـازمان
هاي لجستیکی سه نیروي دریایی، زمینی و هوایی را کنترل و در نیروي مشترك سازمان

واحد مذکور هم اثربخشی عملیاتی را کند. دهی مجدد میصورت واحد، سازمانها را بهآن
آن است که هر پوند هزینه شده بر روي بخـش کننده رساند و هم تضمینبه حداکثر می

ارتـش جمهـوري معاونت اطالعـات (دفاع در عملیات مشترك بهترین اثر را داشته باشد
).1394، اسالمی ایران

عنوان فرمانده یگـانصورت انتخاب یک نماینده بهساختار فرماندهی مشترك در چین به
گیرد. این مـدل بیشـتر بـه فرماندهی نیروهاي مشترك، در طول نبرد مشترك انجام می

صـورت هـاي تـاکتیکی و عملیـاتی بهفرماندهی یک منطقه نظامی شـباهت دارد و یگان
هماهنگی و راهنمایی نیروهاي مشترك بـر وظیفهعملیات ترکیبی وجود خواهند داشت. 

فرماندهی مشترك است. هدف اصلی نیروي مشـترك ایجـاد یگـانی بـا همـاهنگی عهده
بسیار باال براي هماهنگی نبرد مشترك نیروها و فازهاي مختلف عملیاتی اسـت (کـاوه و 

). 100: 1394همکاران، 

الزامات تشکیل نیروي مشترك
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) 10: 1391شکیل نیروي مشترك را شامل موارد زیر دانست (مـرادي، توان الزامات تمی
کننده که از اجراي تمرینات مشترك ها و زبان مشترك بین نیروهاي مشارکتوجود رویه

وجود آمده باشند؛ وجـود سـامانه فرمانـدهی هاي مشترك بهنامهها و آیینو دستورالعمل
مشترك و ستاد چابک و برخوردار از همه جامع و آشنا به نحوه کنترل و هدایت نیروهاي

ریزي، هـدایت و اجـراي هاي الزم مرتبط با همه نیروها؛ تسلط بـر فنـون برنامـهتخصص
هاي فرماندهی و سـتاد نیـروي مشـترك برگرفتـه از طـی عملیات مشترك در کلیه رده

و بودن و برخورداري از قابلیت همـاهنگیهاي تخصصی و تمرینات مستمر؛ متناسبدوره
هاي هاي تجهیزاتـی و تسـلیحاتی و سـامانهایجاد شبکه یکپارچـه در ارتباطـات، سـامانه

هاي فرماندهی و کنترل و جنگال؛ قابلیت تسریع در امور بجاي اضافه شدن طبقات و رده
گیـري از گیري و برخورداري از سازماندهی پیشرفته و علمـی کـه بتوانـد بـا بهرهتصمیم

ها و اختیـارات، امکـان اخـذ ل نیروي مشترك بـا مسـئولیتسازي اهداف تشکیمتناسب
تصمیمات و اجراي آنها را در سریعترین زمان و مؤثرترین شکل فراهم آورد.

هاي فضاي نبرد آیندهویژگی
کـنش هاي آینده برآیندي از پیشرفت در تسـلیحات و تجهیـزات، پیشـرفت در راهجنگ

مفاهیم جدید خواهد بود کـه ترسـیم دقیـق ها و پیدایش (تاکتیک) و پیشرفت در روش
هـاي هاي موجود، ویژگیپذیر نیست؛ اما صاحبنظران با نگاه به واقعیتوضعیت آن امکان
را از فضـاي نبـرد آینـدههاي ) ویژگی1اند. جدول (بینی کردهرا پیش1فضاي نبرد آینده

دهد.دیدگاه تعدادي از خبرگان نشان می

اند.صاحبنظران مذکور، بازه زمانی خاصی را براي آینده مشخص ننموده١
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فضاي نبرد آیندههاي ویژگی: 1جدول 
فضاي نبرد آیندههاي ویژگینظرصاحبردیف

محرابی 1
)1394(

محور، گیري، شبکهدورایستایی، کوتاه شدن فاصله کشف هدف تا شروع عملیات، دقت هدف
محور، سیالیت صحنه، افزایش غافلگیري، اشراف اطالعاتی، گریز از فرسایشی شدن، فناوري

ساعته، تأثیرمحور، تنوع 24عملیات در ابعاد مکانی، اجراي عملیات قدرت تخریب، گسترش 
- کنشی، فناوريتهدیدات، عملیات سایبري، همزمانی عملیات سطوح راهبردي و عملیاتی و راه

محور، عملیات روانی
رشید و 2

همکاران 
)1393(

نگ فرسایشی، افزایی تهدیدات نظامی و امنیتی، غافلگیري، اشراف اطالعاتی، گریز از جهم
ها، عملیات روانی، محور، عملیات چند نیرویی، گسترش صحنه جنگ، تلفیق توانمنديفناوري

کنشی، گیري، نزدیکی سطوح راهبردي و عملیاتی و راهکاهش زمان اجراي عملیات، دقت هدف
- کنشی، تأثیرمحوري، دورایستایی، ارزشهمزمانی عملیات سطوح راهبردي و عملیاتی و راه

سازي امنیت، علوم شناختی، پایه، هواپایه و دریاپایه، عملیات تروریستی، خصوصیي، مردممحور
هاي قدرت ملی، تنوع تهدیداتمحور، بسیج مؤلفهعملیات ناهمتراز، قابلیت

حیدري و 3
عبدي 

)1391(

،فضاي مانوري زیاد و وسیع بودن منطقه نبرد، سرعت باال، غافلگیري و عملیات پیش دستانه
ضربه دقیق ، حمله به مراکز ثقل، هاي پیچیدهگیري غیرخطی در سامانهتصمیم، تأثیر محور

، اي و ائتالفی، آماده نمودن افکار عمومیهاي اتحادیهجنگ، عملیاتی بخصوص هوایی و دریایی
هر ، عملیات سایبري، ترکیب و همپوشانی همه سطوح سیاسی نظامیعملیات روانی گسترده،

هم افزایی و درهم تنیدگی، همه چیز همه کسجا همه وقت 

4
قاسمی و 

بابایی 
)1389(

غافلگیري، متنوع و چندبعدي، تضعیف اراده دشمن، تأثیر محوري، تمامیت خواهی، کسب نتایج 
راهبردي، عدم تمایز نیروهاي نظامی و غیرنظامی، توجه به مالحظات فرهنگی، پرهیز از 

متحدان دشمنرویارویی مستقیم، حمله به 

حسنلو 5
)1388(

سرعت ، قدرت باالي تسلیحات، عدم تقارن در دو طرف نبرد، هاي مدرنتنوع فناوري، فناوري
دانش بنیان و خالقانه و ابداع تاکتیک جدید، ترکیب و همپوشانی همه سطوح سیاسی ، باال

ت بیش از جو و نیاز به اطالعا، هر جا همه وقت همه چیز همه کس، عملیات سایبر، نظامی
زمین و دشمن

صفوي 6
)1386(

گی، متمرکز بر علیه موضع ویژه، فرسایش، انسان محوري، اتکاي به مردم، حفظ توان، هم عرصه
گیري از جغرافیا، جنگ اطالعات، فریب و غافلگیري، عملیات روانیعدم قطعیت، بهره

7
فر و عزیزي

همکاران 
)1385(

هاي واحد، کوتاه مدت، بینیغیرقابل پیش، دستانهعملیات پیشغافلگیري و، تکرار ناپذیري
نامشخص بودن ، نداشتن ابزار و تکنولوژي مشخص، اجرایی کوچک، متغیر بودن جنگجویان

هاي جنگ، ترکیب چند نیرویی، صحنه نبرد، فضاي مانوري زیاد و وسیع بودن منطقه نبرد
شناختی(توسعه فضاي رزم به ذهن)

یقروش شناسی تحق
اي) بـا تحلیلـی (مـوردي زمینـه-این تحقیق از نوع کاربردي است که به روش توصیفی

قلمرو مکانی آن شامل منطقه سرزمینی کشور رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. 
هاي جمهوري اسالمی ایران است. قلمرو موضوعی این تحقیـق در حـوزه ابعـاد و مؤلفـه

ــدهی مشــترك منطقــهپشــتیبانی مــوکلیــدي الگــوي آماد اي در ورد اســتفاده در فرمان
هاي آینده است. جنگ
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نظران و اسـتادان جامعه آمـاري ایـن تحقیـق شـامل افسـران ارشـد، خبرگـان، صـاحب
هاي مرتبط با آمادوپشتیبانی (آماد، ترابري، فنـی و مهندسـی) هاي اجا در رستهدانشگاه

هاي آینـده، مشترك و محیط جنگبوده که ضمن آشنایی به مباحث مربوط به عملیات 
ــابقه تصــدي در مشــاغل حــوزه آمادوپشــتیبانی، طرح ــزي و اجــراي فعالیتس ــاي ری ه

بـراي انـد. هـاي مشـترك را داشـتههـاي مشـترك و رزمایشآمادوپشتیبانی در عملیات
شده و حجم %  استفاده5، از فرمول کوکران با ضریب خطاي 1گیري از جامعه آمارينمونه

اي انجـام صورت هدفمند قضـاوتی بـه روش خوشـهگیري بهنمونهنفر تعیین و78نمونه 
اطالعات به دو روش اسنادي و میدانی گردآوري شد. در بررسی اسـنادي، اطالعـات شد.

-هاي مـرتبط بهـرهالزم از کتب و نشریات و تحقیقات قبلی و مطالعات تطبیقی و سایت

-اي، از بررســی میــدانی (مصــاحبهنــهمنظور تکمیــل اطالعــات کتابخابــرداري شــد. بــه
انتخاب هدفمند قضـاوتی، تعـداد پرسشنامه) استفاده شد. با توجه به شناخت محققین و 

نفر از جامعه آماري براي مصاحبه برگزیده شدند و از نظرات آنان براي تعیـین ابعـاد و 13
نبـرد آینـده هاي فضاياي و ویژگیهاي آماد و پشتیبانی، فرماندهی مشترك منطقهمؤلفه

ساخته براي اخذ نظر جامعه آماري توزیع شد.محققنامهپرسشاستفاده گردید. سپس، 

روایی  و پایایی ابزار گردآوري اطالعات
که بیشتر مفاهیم استخراج شده از اسـناد و مـدارك، از ایندر اسناد و مدارك، با توجه به

تغییـر در آنهـا کـم و پایـایی ایـن باشند، احتمـال هـر گونـهاي میاصول و مفاهیم پایه
که براي انتخاب منابع و اسناد مورد مطالعه با افراد دلیل اینبهمضامین در حد باالیی بود.

عنوان فرماندهان حضور فعالی داشته ها بهنظر در امور آموزشی و عملیاتی که سالصاحب
دل نظـر گردیـد و در باشـند تبـاو در حال حاضر نیز داراي مدارج علمی و تحقیقاتی می

جریان مطالعات نیز از اسناد و مدارك سازمانی کـه مبـانی کـار سـتادهاي تخصصـی در 
هاي عنوان مدارك معتبر علمـی و دانشـگاهی در دانشـگاهسطح اجا و نیروها بوده و یا به

اسـناد و مـدارك مـورد ، گردیـدشـوند اسـتفاده معتبر کشور به دانشجویان تـدریس می
ایی باالیی برخوردار هستند.استفاده از رو

حجم جامعه آماري به دلیل مالحظات امنیتی بیان نشده است.-١
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اي که بر ابعاد در مصاحبه، براي انتخاب صاحب نظران متخصص و آگاه و باتجربه، به گونه
مختلف موضوع تحقیق اشراف داشته باشـند، از نظـر مسـئولین آجـا، دافـوس و اسـاتید 

باشند. براي میگیري شد. لذا افراد منتخب از اعتبار باالیی برخوردار راهنما و مشاور بهره
گیـري از تجـارب باال بردن روایی مصاحبه اقدامات ذیل انجـام گردیـد: سـؤاالت بـا بهره

اي که بتواند محققین را در یافتن پاسـخ گونهنظران طرح گردید؛ بهکارشناسان و صاحب
وسؤاالت تحقیق یـاري نمایـد. سـؤاالت مصـاحبه بـر مبنـاي سـاختار تحقیـق حاضـر

باشـد. سـؤاالت داراي کمترین ابهام مینتخاب شده، شفاف بوده وهاي مطروحه اشاخص
هـاي مختلـف بـا مصاحبه به رؤیت ناظر علمی رسید. سؤاالت به صورت کتبی و در زمان

مصاحبه شوندگان مطرح گردید. 
و سنجش SPSSافزار ها از طریق اجراي آزمون اعتبارسنجی توسط نرمپایایی پرسشنامه

) 779/0ضریب پایـایی شـاخص هـاي پرسشـنامه (ارزیابی گردید.ضریب آلفاي کرونباخ 
محاسبه گردید که نشان از دقت باالي ابزار اندازه گیري مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه 

هاي کافی، جامع و معتبر و مورد تأیید کارشناسـان و دارد. در تهیه پرسشنامه از شاخص
نظر محتوا و سـازه بـه بهتـرین وجـه نظران استفاده گردید تا روایی پرسشنامه ازصاحب

نظران و ممکن تامین گردد. پرسشنامه تهیه شـده ابتـدا بـه تعـداد محـدودي از صـاحب
کسانی که در این راستا فعالیت دارند، ارائه و تصحیحات الزم در آن انجام گردید تا روایی 

آن مورد تأیید قرار گیرد.

هاوتحلیل دادهشیوه اجراي تحقیق و تجزیه
ابتدا محققین به مطالعه اسناد و مدارك موجود در ارتباط با فرماندهی مشترك در داخل 
و خارج از کشور پرداخته و در کنار این کار، با طرح سؤاالت نظرسنجی در قالب یک 

هاي متغیرهاي مطالعه اکتشافی و اجراي مصاحبه با خبرگان نسبت به استخراج شاخص
هاي آن، محققین اقدام ها و زیرشاخهاز تعیین شاخصموضوع تحقیق اقدام کردند. پس 

آوري و با به تنظیم پرسشنامه نموده و با اجراي آن در نمونه آماري تحقیق، نتایج را جمع
آمده را تجزیه و تحلیل نموده هاي به دستاستفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی داده

نظران و اد و مدارك، نظرات صاحبو در آخر با تحلیل نهایی نتایج نظرسنجی، اسن
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اي مبتنی بر تهدیدات آینده ها نسبت به ارائه مدل فرماندهی مشترك منطقهپرسشنامه
اقدام کردند.

قبول و تعیین گیري برازنده و قابلدر ارزیابی مدل ارایه شده، به منظور ایجاد مدل اندازه
نمایند، گیري مییی را اندازهاین موضوع که آیا نشانگرها به خوبی سازه نظري زیربنا

تحلیل عاملی تأییدي در مورد کلیه ابعاد متغیر فرماندهی مشترك اجرا شد. مدل 
بعد دامنه مأموریت، نوع فرماندهی، ساختار 5شده در این پژوهش شامل ارزیابی

فرماندهی، حدود اختیارات فرماندهی، مسئولیت و اختیارات در پشتیبانی بود. خروجی 
راي تحلیل عاملی، ابعاد موردنظر را تأیید نمود و هر کدام از ابعاد موردنظر همراه لیزرل ب

بارهاي عاملی سؤاالت نیز بررسی شد هاي آنها داراي بیشترین بار عاملی بودند.با شاخص
- هستند که نشان-1.96یا کوچکتر از 1.96آمده بزرگتر از دست و تمامی ضرایب به

در پژوهش حاضر از چند شاخص براي ارزشیابی باشد.ا میدهنده معناداري همه آنه
مدل ساختاري استفاده شد: مجذور کا، نسبت مجذور کا به درجه آزادي، شاخص نیکویی 

)، شاخص برازندگی CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (NNFI)، شاخص (GFIبرازش (
) نتایج 2(). جدول RMSEA)، ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب (IFIافزایشی (

دهد.هاي برازش متغیرهاي مورد پژوهش را نشان میبررسی شاخص
هاي برازش متغیرهاي مورد پژوهش: شاخص2جدول 

RMSEAGFICFIIFINNFIنسبت مجذور کا به درجه آزاديمجذور کا

58/55672//212/076/093/093/092/0

هاي تحقیقیافته
-صاحببامصاحبهومرتبطهاينظریهمدارك،منابع،مطالعهازحاصلمحتواییتحلیل

مشتركفرماندهییکدرآمادوپشتیبانیسامانهطراحیکهاستمطلباینگویاينظران
و(اهدافمأموریتاختیارات)،حدودو(نوعفرماندهیمؤلفهچهاردربایدايمنطقه
قراربررسیمورداختیارات)وپشتیبانی(مسئولیتوسازمانی)(ساختارسازماندهیدامنه)،
مانندمتعدديهايویژگیباآیندههايجنگفضايدرباشدقادربایدبررسیاینگیرد.
وعقلروحی،(عواملغیرفیزیکیعواملوتهدید)نوعوتوانمکان،(زمان،فیزیکیعوامل
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رامشتركاينیروهازپشتیبانیمناسبهايروشعوامل)ساختاروبرنامهوطرحاندیشه،
ریزي)،برنامهوریزيطرحانبارداري،توزیع،تأمین،و(تهیهآمادخدماتحوزهپنجدر

کارگرياموروساختمانیخدماتبرداري)،بهرهنقلیه،وسایل(زیرساخت،ترابري
بستريوتخلیهسایرخدمات)،بهداشتی،خدماتپادگانی،خدماتصحرایی،(خدمات
تعمیرونگهداريوکردن)بستريبهداشت،وامدادشهدا،وجروحینم(انتقالکارکنان
فرماندهی "هاي ها و شاخصابعاد، مؤلفهآورد.فراهماي)دورهتعمیراتعیب،رفع(بازدید،

) تا 3هاي (به شرح شکل"آمادوپشتیبانی"  و "هاي آیندهجنگ"، "ايمشترك منطقه
می باشد)5(

ايهاي فرماندهی مشترك منطقهها و شاخص: ابعاد، مؤلفه3جدول

شاخصمؤلفهابعادمتغیر

ك منطقه
فرماندهی مشتر

اي

منافع ملیدامنهمأموریت

سرزمین اصلی
فرماندهی کاملنوعفرماندهی

فرماندهی عملیاتی
کنترل عملیاتی
کنترل تاکتیکی

وظایفتعیین حدود اختیارات
تعیین اهداف

استفاده از نیروهاي تحت امر
مسئولیت و پشتیبانی

اختیارات
ارتباط مستقیم مجاز

کنترل مدیریت(هدایت)
ايوظیفهساختارسازماندهی

ماتریسی
منطقه عملیات

ايپروژه
ساختار آزاد
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هاي آیندههاي جنگها و شاخص: ابعاد، مؤلفه4جدول

شاخصمؤلفهابعادمتغیر

گ
جن

هاي آینده

فیزیکی

زمان و مدت

توالی
شتاب
تحرك
استمرار

مکان و وسعت

هوا و فضا
ايفضاي سایبر و رایانه

دریا (سطح و زیرسطح)
زمین

توان و قدرت (شدت)

واکنش سریع
دستانهاقدامات پیش

برتري آتش
قدرت پایداري

مانور

نوع و دقت و هوشمندي
سامانه فرماندهی و کنترل و 

ارتباطات و اطالعات
فناوري تسلیحات و انواع آن

غیرفیزیکی

عوامل سامانه
اي

ساختار و 
سازمان

هاي منعطف و چابکسازمان
ورهاي اثربخش و بهرهسازمان

طرح و 
برنامه

پذیرانطباقهاي سیاست
هاي اثربخشسیاست

هاي راهبرديطرح

عوامل انسانی

عقل و 
اندیشه

ابهام
پیچیدگی

روحی و 
روانی

آشوب
ایمان و انگیزش
ترس و هراس

بهت
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هاي آمادوپشتیبانی: ابعاد و شاخص5جدول 
شاخصابعادمتغیر

آمادوپشتیبانی

خدمات آماد

توزیع
انبارداري

تهیه و تأمین
ریزيریزي و برنامهطرح

ترابري
زیرساخت

وسایل نقلیه
برداريبهره

نگهداري و تعمیر
بازدید

رفع عیب
ايتعمیرات دوره

خدمات ساختمان و امور 
کارگري

خدمات صحرایی
خدمات پادگانی
خدمات بهداشتی

سایر خدمات

تخلیه و بستري کارکنان
انتقال مجروجین و شهدا

امداد و بهداشت
بستري کردن

هاي کمی تحقیقیافته
نامه، متغیرهاي مستقل و وابسته مورد با استفاده از اطالعات جمع آوري شده از پرسش

هاي تاثیرگذار در تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میزان برازش و نیکویی ابعاد و مؤلفه
اي و میزان معناداري رابطه گیري مدل آمادوپشتیبانی فرماندهی مشترك منطقهشکل

) 10) تا (6هاي کمی حاصل از پرسشنامه به شرح جداول (بین آنها بررسی شد. یافته
) نشان داده شده است، درصورت تشکیل فرماندهی 6همانطور که در جدول (است:

، "خدمات آماد"، "ترابري"در ابعاد مناسب ، نوع فرماندهی در آیندهايمشترك منطقه ، فرماندهی کامل و در بعد "خدمات ساختمانی و امور کارگري"و "نگهداري و تعمیر" ، فرماندهی عملیاتی است."تخلیه و بستري کارکنان"
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: نوع فرماندهی در هر یک از ابعاد آماد و پشتیبانی6جدول 
فرماندهی ابعاد

کامل
فرماندهی 

عملیاتی
کنترل 
عملیاتی

کنترل تاکتیکی

66.79.012.811.5ترابري
59.017.914.19.0خدمات آماد

66.79.012.811.5نگهداري و تعمیر
17.959.019.23.8تخلیه و بستري کارکنان

53.824.411.510.3خدمات ساختمانی و امور کارگري
، در آیندهايفرماندهی مشترك منطقه) ، درصورت تشکیل 7با توجه به نتایج جدول (

تخلیه و بستري "و"خدمات آماد"، "ترابري"در ابعاد اختیارات فرماندهیمناسب حدود 
خدمات ساختمانی و امور "و "نگهداري و تعمیر"، تعیین اهداف و در ابعاد "کارکنان
است.استفاده از نیروهاي تحت امر، "کارگري

در هر یک از ابعاد آماد و پشتیبانیفرماندهیحدود اختیارات : 7جدول 
استفاده از نیروهاي تحت امرتعیین اهدافتعیین وظایفابعاد

15.462.821.8ترابري
16.759.024.4خدمات آماد

14.124.461.5نگهداري و تعمیر
15.471.812.8تخلیه و بستري کارکنان

15.424.460.3خدمات ساختمانی و امور کارگري
اي در آینده، دهد که درصورت تشکیل فرماندهی مشترك منطقه) نشان می8جدول (

است.سرزمین اصلیدامنه مناسب مأموریت در کلیه ابعاد آماد و پشتیبانی، 
: دامنه مأموریت در هر یک از ابعاد آماد و پشتیبانی8جدول 

سرزمین اصلیمنافع ملیابعاد
34.665.4ترابري

34.665.4خدمات آماد
28.271.8نگهداري و تعمیر

39.760.3تخلیه و بستري کارکنان
39.760.3خدمات ساختمانی و امور کارگري
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اي در دهد، درصورت تشکیل فرماندهی مشترك منطقه) نشان می9همانطور که جدول (
کنترل پشتیبانی،مناسب مسئولیت و اختیارات در کلیه ابعاد آماد و حدود آینده، 

است.مدیریت (هدایت) 
مسئولیت و اختیارات در هر یک از ابعاد آماد و پشتیبانیحدود : 9جدول 

کنترل مدیریت (هدایت)ارتباط مستقیم مجازابعاد
39.760.3ترابري

37.262.8خدمات آماد
34.665.4نگهداري و تعمیر

33.366.7تخلیه و بستري کارکنان
38.561.5ساختمانی و امور کارگريخدمات 

اي در ) نشان داده است که درصورت تشکیل فرماندهی مشترك منطقه10جدول (
و "نگهداري و تعمیر"، "خدمات آماد"، "ترابري"مناسب در ابعاد آینده، نوع ساختار 

تخلیه و بستري "، منطقه عملیات و در بعد "خدمات ساختمانی و امور کارگري"
اي است.وظیفه،"کارکنان

در هر یک از ابعاد آماد و پشتیبانیساختار سازمانی: نوع10جدول 
منطقه ماتریسیايوظیفهابعاد

عملیات
ساختار ايپروژه

آزاد
30.811.548.73.85.1ترابري

21.816.750.05.16.4خدمات آماد
26.912.842.310.37.7نگهداري و تعمیر

43.625.69.015.46.4کارکنانتخلیه و بستري
خدمات ساختمانی و 

امور کارگري
11.519.244.915.49.0

نتایج و پیشنهادها
نتایج تحقیق گویاي این امر است که:

به چهـار صـورت (فرمانـدهی کامـل، فرمانـدهی عملیـاتی، کنتـرل "نوع فرماندهی". 1
مناسب در هریک از "نوع فرماندهی"است. سازي عملیاتی و کنترل تاکتیکی)  قابل پیاده
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ابعاد ترابري، خدمات آماد، نگهداري و تعمیر، خدمات ساختمانی و امورکارگري به صورت 
باشد.فرماندهی کامل، اما در بعد تخلیه و بستري کارکنان، فرماندهی عملیاتی می

و استفاده از به سه صورت (تعیین وظایف، تعیین اهداف "حدود اختیارات فرماندهی". 2
مناسـب در ابعـاد "حـدود اختیـارات فرمانـدهی"باشـد. نیروهاي تحت امر) متصور مـی

ترابري، خدمات آماد، تخلیه و بستري کارکنان به صـورت تعیـین اهـداف، امـا در ابعـاد 
نگهداري و تعمیر، خدمات ساختمانی و امورکارگري، به صورت استفاده از نیروهاي تحت 

باشد.امر می
دامنـه "شود. در دو حوزه (سرزمین اصلی و منافع ملی) تعریف می"امنه مأموریتد". 3

باشد.مناسب در کلیه ابعاد آمادوپشتیبانی، سرزمین اصلی می"مأموریت
) کنترل مـدیریت و ارتباط مستقیم مجازبه دو شیوه ("حدود مسئولیت و اختیارات". 4

اسب در پشتیبانی نیروها در کلیه ابعاد من"حدود مسئولیت و اختیارات"شود. تعیین می
باشد.آمادوپشتیبانی، کنترل مدیریت می

و ايپـروژه، منطقـه عملیـات، ماتریسـی، ايوظیفهدر پنج شکل ("ساختار سازمانی". 5
مناسب آمادوپشتیبانی در ابعاد ترابري، "ساختار سازمانی"شود. ) طراحی میساختار آزاد

یر، خدمات سـاختمانی و امورکـارگري  بـر اسـاس منطقـه خدمات آماد، نگهداري و تعم
باشد.اي میعملیات، اما در بعد تخلیه و بستري کارکنان براساس ساختار وظیفه

بـا مصـاحبه گیري از نتایج حاصل از بررسـی اسـناد، مطالعـات تطبیقـی، تحلیـلبا بهره
ها، مدل آمادوپشتیبانی در نامهپرسشاز هاي دریافتی وتحلیل پاسخو تجزیهنظران صاحب

گردید.) تدوین 4هاي آینده به شرح شکل (اي در جنگفرماندهی مشترك منطقه
توان گفت که ابعاد آماد و پشتیبانی در در مقایسه نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات می

تقریباً یکسانند؛ هرچند که قلمرو بعد ) 1385شعبانی و همکاران (این تحقیق با تحقیق 
در "بهداشت و درمان"در این تحقیق، محدودتر از بعد "تخلیه و بستري کارکنان"

نامیده که قلمرو "بهداري"نیز این بعد را )1391مکاري منشادي (تحقیق مذکور است. 
تري دارد. علت این تفاوت، آن است که در تحقیق حاضر سعی شده است گسترده

مطالعات گروهی دانشجویان دوره دوم ضعیت ساختار فعلی اجا در نظر گرفته شود. و
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایرانفرماندهی مشترك و مرکب 
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اند معرفی کرده"آماد و پشتیبانی"را اجاتشکیل نیروي مشترك در یکی از ابعاد )1394(
فضاي نبرد هاي ویژگیدر این تحقیق، شده است.که در تحقیق حاضر، این بعد تشریح 

آینده، ابتدا به دو بخش فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم شده که در سایر تحقیقات دیده 
هاي سایر تحقیقات پیشین، همخوانی دارد.هاي فضاي نبرد آینده با یافتهنشد. اما ویژگی

هاپیشنهاد
هاي مشـترك در یکی از رزمایشمدل ارایه شده در این تحقیق به صورت آزمایشی .1

اجا مورد استفاده قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن بررسی و تبیین گردد.
اي در سـطح کشـور تهیـه و مـدل هاي تشـکیل فرمانـدهی مشـترك منطقـهطرح.2

اي و نتـایج ایـن هـاي منطقـهآمادوپشتیبانی هر یک از مناطق متناسـب بـا ویژگی
تحقیق تهیه گردد.

در این تحقیق با مدل مورد نظـر سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی مدل ارایه شده .3
تطبیق داده شود و مدل آمادوپشتیبانی نیروهاي مسلح در یک فرماندهی مشـترك 

اي تدوین گردد.منطقه
سازي مدل ارایـه شـده در ایـن تحقیـق مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد و طـرح و پیاده.4

هاي اجرایی آن تهیه گردد.برنامه
اي با شرکت ارتش و سپاه تهیه و بر اسـاس ل فرماندهی مشترك منطقهمدل تشکی.5

هـاي آن، مدل آمادوپشتیبانی این نوع از فرماندهی مشـترك بـا اسـتفاده از ویژگی
ي مورد نظر تهیه گردد.جغرافیایی و امکانات عمومی منطقه

هاي آن دراي نیروهاي مسلح و دستورالعملطرح تشکیل فرماندهی مشترك منطقه.6
قالب یک طرح تحقیقاتی تهیه گردد.
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هاي آیندهاي در جنگ: مدل آمادوپشتیبانی در فرماندهی مشترك منطقه4شکل 

هاي نوآورانه تحقیقجنبه
اي در اجا، با وجود قدمت در آشنایی و با توجه به اینکه مفهوم فرماندهی مشترك منطقه

صورت عمیق و اجرایی مورد بهره برداري قرار نگرفته و با تدریس آن در دوره دافوس، به
تشکیل دوره فرماندهی مشترك و مرکب دافوس اجا اخیرا توجه بیشتري را به خود جلب 
کرده است، از این رو کلیه موضوعات تحقیقاتی مرتبط با چگونگی اجراي این مفهوم، بـه 

ر بررسـی تـأثیر و تـأثر سـه متغیـر هاي نوآورانه را مد نظر دارد. از طرف دیگنوعی جنبه
کننده این تحقیق در سـطح کشـور کـاري نـو و جدیـد اسـت کـه مستقل، تابع و تعدیل
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تاکنون به این شکل مورد بررسی قرار نگرفته اسـت؛ بخصـوص اینکـه مبنـاي بخشـی از 
هـا نیـز تحقیق، تحقیقات اخیري است که در این حوزه انجام پذیرفته و دسترسی به آن

ر محققین سطح کشور میسر نبوده است.براي سای
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