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چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی و اولویتبندی معیارهای ارتقاء کیفیت دستگاههای آمادی در
جنگ های آینده و مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب شاخصها و تحلیل شکاف بین آنها
است .پژوهش پیش رو ازنظر هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش و ماهیت انجام آن توصیفی از نوع
پیمایشی هست .برای شناسایی شاخصها از نتایج مرور ادبیات تحقیق ،برای گردآوری دادهها
بهمنظور اولویتبندی شاخصها از پرسشنامه مقایسه زوجی و برای گردآوری دادهها بهمنظور
مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب از پرسشنامه طیف پنجدرجهای لیکرت استفاده شده است.
روایی هر دو پرسشنامه به روش محتوا و با نظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی بررسی و تائید شده
است و برای تائید پایایی پرسشنامه اول از ضریب ناسازگاری و پایایی پرسشنامه دوم از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شده است .برای بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب از آزمونهای
ویلکاکسون و برای اولویتبندی شاخصها از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبهره گرفته شده
است .نتایج تحقیق نشان داد که در بین شاخصهای موردبررسی سه شاخص انعطافپذیری،
خوداتکایی و تداوم و استمرار بیشترین اهمیت را دارا میباشند .همچنین طبق یافتههای تحقیق
سیستم آماد و پشتیبانی موجود در مواجهه با جنگهای آینده از نظر هر  98معیار مورد بررسی با
شرایط مطلوب فاصله معناداری دارند و بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به انعطافپذیری ،بهموقع
بودن و سرعت عمل است.
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 . 9دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
 .3دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
 .3استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری
 .4دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
Email: s.baran.b@gmail.com
* نویسنده مسئول:

فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال سوم ،شماره  ،8بهار 9317

943

مقدمه
جنگ و تهدیدات ملی بهعنوان یکی از اساسیترین مسائل مورد بررسی هر حکومتی هست.
اساساً ،دولتمردان و حکمرانان هیچگاه نمیتوانند مسئله جنگهای احتمالی را نادیده گرفته و
در جهت هر چه قدرتمندتر کردن نیروهای نظامی خود اقدام ننمایند (کاوه و همکاران.)9314 ،
طبق آخرین گزارش سالیانه انستیتو پژوهشهای صلح استکهلم ،هزینه نظامی جهان در سال
 3897میالدی به باالترین میزان خود بعد از جنگ سرد رسیده است .این هزینهها در
دستهبندیهای هزینه نیروهای فعال ،هزینههای عملیاتی ،خرید و نگهداری تسلیحات،
ساختوسازهای نظامی ،دستگاههای آماد و پشتیبانی و همچنین تحقیقات نظامی مورد بررسی
قرار گرفتهاند  .بر اساس این گزارش هزینه نظامی کشورهای جهان در سال  3897میالدی
نزدیک به  3/3درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور ،یعنی به ازای هر نفر  338دالر در سال
هست  .بر اساس همین گزارش بودجه نظامی جهان در سال  9731 ،3897میلیارد دالر تخمین
زدهشده است که نسبت به سال قبل آن  9/9درصد افزایش داشته است .این عدد و ارقام
نشاندهنده اهمیت باالی توان و قدرت نظامی برای کشورها هست .با توجه بهموقعیت
استراتژیک و ژئوپ ولتیک و فضای سیاسی حاکم بر خاورمیانه بررسی هر چه دقیقتر میزان
بودجه نظامی کشورهای منطقه می تواند نکات حائز اهمیتی را در پی داشته باشد (Siprty
.)earbook, 2017
گزارش بودجه نظامی سال  3897میالدی ارائهشده از جانب انستیتو پژوهشهای صلح
استکهلم 91 ،کشور اول از لحاظ صرف بودجه نظامی و میزان تغییرات آن از سال  3888تا
 3897به شرح نمودارهای ( )9و ( )3هست.
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نمودار ( )2میزان تغییرات سرمايهگذاری از  2002تا  2012در  11کشور اول از نظر بودجه نظامي

رشد سالیانه بودجههای نظامی جهان ،بهویژه سرمایهگذاری هنگفت عربستان سعودی در
حوزه نظامی که این کشور را باالتر از کشور روسیه ،بهعنوان سومین سرمایهگذار نظامی جهان
تبدیل کرده است می تواند زنگ خطری برای کشورهای منطقه باشد .با نگاهی عمیقتر به موارد
ذکرشده و همچنین روابط س یاسی حاکم بر فضای منطقه در برهه کنونی ،آمادگی هرچه بیشتر
نیروی نظامی و همچنین تقویت قدرت عملیاتی نیروی نظامی کشور میتواند نقطه قوتی در
مراودات و مذاکرات خارجی و همچنین در جنگهای آینده ایجاد نماید .حالآنکه با توجه به
باالتر رفتن هزینههای نظامی میبایست با انتخاب رویکرد مناسب نسبت به کاهش هزینهها و
همچنین افزایش کارایی دستگاههای موجود اقدام نمود (شهالئی و همکاران.)9317 ،
با نگاهی به تعاریف مطرحشده در خصوص جنگهای آینده میتوان دریافت کهه جنگههای
آینده نسهبت بهه جنگههای گذشهته از شهدت عمهل و سهرعتباالتری برخهوردار خواههد بهود
(منشادی .)9318 ،همچنین اصل غافلگیری و کوتاه بودن زمان عملیاتی نیهز نکهات قابلتوجهه
در جنگهای آینده هست .با توجه به این موارد و باقی ویژگیها ذکرشده میتوان به این نتیجهه
رسید که کشورها عالوه برافزایش توان و قهدرت نظهامی میبایسهت بهسهرعت عمهل بهاالیی در
کنشها و واکنشهای احتمالی دست یابند (مقیمی و همکاران.)9319 ،
بیشک افزایش توان نظامی از اولویتهای اساسی کشور هست و میبایست نسبت به تقویت
نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف سیستم اقدام نمهود (روشهنی .)9318 ،طبهق تحقیقهات
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پیشین ،در بین سامانههای نُهگانه عملیات نظامی ،سامانه آماد و پشتیبانی خدمات رزمی یکی از
تأثیرگذارترین سامانه در افزایش سرعت عملیاتی هست که هم میتواند بهعنوان نقطه قوت یهک
سیستم در نبردها بهعنوان برگ برنده آن سیستم در نظر گرفته شود و هم بهعنوان نقطهضهعف
سیستم نظامی دلیل شکست در نبرد باشد (تقوا و همکهاران .)9311 ،آمهاد و پشهتیبانی رابطهه
بسیار نزدیکی با جنگ داشته و بهنوعی میتهوان جنگههای آینهده را جنهگ میهان سهامانههای
پشتیبانی در نظر گرفت ( .)McLellan, 2017هراندازه سامانه پشهتیبانی خهدمات رزمهی یهک
ارتش قدرتمندتر باشد ،به همان میهزان تهوان دفهاعی ،قهدرت بازدارنهدگی و قابلیهت اجرایهی و
تحملپذیری ارتش قوی تر است .در هر شرایطی از جنگ و در هر نوع جنگ ،ههر ارتشهی بهرای
بقاء و انجام مأموریتهای خود به پشتیبانی خدمات رزمی نیاز دارد (منشادی .)9318 ،از طرفهی
دیگر در شروع هر جنگ و عملیهات نظهامی ،سهرعت عمهل از اهمیهت بهاالیی برخهوردار اسهت.
بنابراین ناکارآمد بودن یک سامانه آماد و پشتیبانی رزمی میتوانهد ضهربه سهنگینی بهه نیهروی
نظامی و توان رزمی هر کشوری وارد نماید (صالحی راشد.)9387 ،
پژوهشهای متعددی اخیراً به مطالعه سیستمهای آماد و پشتیبانی پرداختهانهد و اغلهب بهه
کارکرد این سیستمها در شرایط جنگ توجهه نمهودهانهد کهه ایهن امهر بهر اهمیهت بهاالی ایهن
سیستمها اشاره دارد .اما در این تحقیقات کمتر به مطالعه چگونگی عملکهرد و ویژگیههای ایهن
سیستمها در مواجهه با جنگهای آینده پرداختهشده است .بهدون تردیهد بها تغییهرات شهدید و
روزافزون در تکنولوژی ،تجهیزات و تسلیحات نظهامی و بهه دنبهال آن تغییهر ماهیهت جنگهها،
سیستمهای آمادی کنونی جوابگو نخواهند بود و توسعه و ارتقای آنها ضروری است .به همهین
دلیل ضرورت انجام مطالعه تجربی در این خصوص احساس میشود .با توجه به آنچه کهه گفتهه
شد ،این پژوهش به دنبال پاسخ به سه سؤال زیر است:
 معیارهای ارتقای کیفیت دستگاههای آمادی در مواجهه با جنگهای آینده کدماند؟
 شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای کیفیت دستگاههای آمهادی چگونهه
است؟
 معیارهای سنجش کیفیت دستگاههای آمادی در مواجهه با جنگهای آینده از چهه اولهویتی
برخوردارند؟
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مبانينظری و پیشینه پژوهش
جنگهای آينده

جنگ بهعنوان پدیدهای اجتمهاعی ،مفههومی ناشهناخته اسهت و بهرای آن تعریهف و گزینهههای
مختلف و متنوعی ارائهشهده اسهت .ههر اندیشهمند و صهاحبنظری در علهوم سیاسهی ،نظهامی،
اجتماعی ،جامعهشناسهی و  ...برپایهه بیهنش و گهرایش و از دیهدگاه مطالعهاتی خهود ،جنهگ را
بهگونهای تعریف و تبیین کرده است .عدهای جنگها را بر اساس حجهم و مقهدار آتهش ،برخهی
ازنظر دامنه جغرافیایی ،برخی ازنظر نهوع سهالح بهکاررفتهه و در مهمتهرین رویکهرد برخهی بهه
جنگهای ناهمگون اشارهکردهاند .اما آنچهه بایهد موردتوجهه قهرارداد ،ویژگیهها و تاکتیکههای
جدید جنگههای نهاهمگون و ویژگیههای صهحنه نبهرد آینهده باشهد .شهناخت نهاهمگونی در
جنگهای آینده مستلزم تحلیل روش جنگ دشمن و طرحریزی راهکارهای مناسب متناسهب بها
آن است (قاسمی و بابایی .)9387 ،راهکارهای متفهاوتی جههت بررسهی و شهناخت ویژگیههای
جنگهای آینده مطرحشده است ،ازجمله تجزیهوتحلیل حمالت تروریستی ،توان سهنجی قهوای
نظامی کشورها و همچنین زیر نظر گهرفتن مانورههای رزمایشهی کهه سهاالنه اجهراء مهیکردنهد
(.)McMaster, 2008
حیدری و همکارانش ( )9313در مقالهای جنگ آینده را اینچنین تعریف مینمایند :جنگ
آینده جنگی است که در آنیک طرف ضمن اجتناب از مواجهشدن با نقاط قوت طرف مقابل ،با
استفاده از تاکتیکهای غیرمتعارف اقدام به آسیب رساندن به نقاط ضعف جناح مقابل میکند.
با توجه به آنکه در جنگهای آینده ،یک جناح از نیروی نظامی و تدارکات بسیار قدرتمندتری
برخوردار هست ،جناح مقابل میبایست بر اتخاذ تاکتیکهای نامتعارف و غیرقابلپیشبینی و
همچنین سرعت عمل باال در انجام مانورهای رزمی ،دشمن را سردرگم نموده و وادار به تغییر
تاکتیک نماید و در ادامه با فرسایشی شدن جنگ نسبت به تغییر رفتار وادار نماید (منشادی،
 .)9318در ادامه ویژگیهای فضای نبرد آینده از دیدگاه برخی از صاحبنظران و محققان
گردآوریشده است.
 عزیزیفر و همکارانش ()9381؛ تکرارناپذیری ،غافلگیری و عملیات پیشدستانه ،غیرقابل
پیشبینی بودن ،کوتاهمدت  ،واحدهای اجرایی کوچک ،متغیر بودن جنگجویان ،نداشتن
ابزار و تکنولوژی مشخص ،نامشخص بودن صحنه نبرد ،فضای مانوری زیاد و وسیع بودن
منطقه نبرد ،ترکیب چند نیرویی ،جنگهای شناختی.
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صفوی ()9387؛ انسانمحوری  ،اتکای به مردم ،حفظ توان ،هم عرصهگی ،متمرکز علیه
مواضع ویژه ،فرسایش ،عدم قطعیت ،بهرهگیری از جغرافیا ،جنگ اطالعات ،فریب و
غافلگیری ،عملیات روانی.
حسنلو ()9388؛ تنوع فناوری ،فناوریهای مدرن ،قدرت باالی تسلیحات ،عدم تقارن در دو
طرف نبرد ،سرعتباال ،دانشبنیان و خالقانه و ابداع تاکتیک جدید ،ترکیب و همپوشانی
همه سطوح سیاسی -نظامی ،عملیات سایبری ،هر جا همهوقت همهچیز همهکس ،نیاز به
اطالعات بیش از جو و زمین و دشمن.
قاسمی و بابایی ()9387؛ غافلگیری ،متنوع و چندبعدی ،تضعیف اراده دشمن،
تأثیرمحوری ،تمامیتخواهی ،کسب نتایج راهبردی ،عدم تمایز نیروهای نظامی و
غیرنظامی  ،توجه به مالحظات فرهنگی ،پرهیز از رویارویی مستقیم ،حمله به متحدان
دشمن.
منشادی ()9318؛ داشتن فضای رزمایش زیاد ،ضربه دقیق عملیاتی ،داشتن واحدها اجرایی
و رزمی کوچک ،سرعت باال  ،دقت باال ،شدت عمل باال ،تحرک باال ،استقامت باال،
انعطافپذیری در تاکتیک ،غافلگیرانه و غیرقابل پیشبینی بودن ،تکرارناپذیری ،زمان
اجرایی کوتاه ،نداشتن صحنه نبرد مشخص ،نداشتن ابزار و فناوری مشخص.
حیدری و عبدی ()9319؛ غافلگیری و عملیات پیشدستانه ،سرعتباال ،فضای مانوری زیاد
و وسیع بودن منطقه نبرد ،تاثیرمحوری ،تصمیمگیری غیرخطی در سامانه پیچیده ،حمله
به مراکز ثقل ،ضربه دقیق عملیاتی بخصوص هوایی و دریایی ،جنگهای اتحادیهای و
ائتالفی ،آماده نمودن افکار عمومی ،عملیات روانی گسترده ،ترکیب و همپوشانی همه
سطوح سیاسی نظامی ،عملیات سایبری ،هر جا همهوقت همهچیز همهکس ،همافزایی و در
هم تنیدگی.
رشید و همکاران ()9313؛ همافزایی تهدیدات نظامی و امنیتی ،غافلگیری ،اشراف
اطالعاتی ،گریز از جنگ فرسایشی ،فناوریمحور بودن ،عملیات چند نیرویی ،گسترش
صحنه جنگ ،تلفیق توانمندیها ،عملیات روانی ،کاهش زمان اجرای عملیات ،دقت
هدفگیری  ،نزدیکی سطوح راهبردی و عملیاتی و راهکنشی ،همزمانی عملیات سطوح
راهبردی و عملیاتی و راهکنشی ،تأثیرمحوری ،دور ایستایی ،ارزشمحوری ،مردمپایه،
هواپایه و دریا پایه ،عملیات تروریستی ،خصوصیسازی امنیت ،علوم شناختی ،عملیات
ناهمتراز ،قابلیتمحور ،بسیج مؤلفههای قدرت ملی ،تنوع تهدیدات.
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 محرابی ()9314؛ دور ایستادگی ،کوتاه شدن فاصله کشف هدف تا شروع عملیات ،دقت
هدفگیری ،شبکهمحور ،غافلگیری ،اشراف اطالعاتی ،گریز از فرسایشی شدن ،فناوری
محور ،سیالیت صحنه ،افزایش قدرت تخریب ،گسترش عملیات در ابعاد مکانی ،اجرای
عملیات  34ساعته ،تأثیرمحور ،تنوع تهدیدات ،عملیات سایبری ،همزمانی عملیات سطوح
راهبردی و عملیاتی و راهکنشی ،فناوریمحور ،عملیات روانی.
جنگهای مدرن ما را بهسوی دوران جدیدی از تحوالت سوق میدهند که ازلحهاظ دامنهه و
هم ازلحاظ ابعاد بیسابقه هسهتند .ایهن دوران جدیهد باعهی تغییهر و تحهول در سهاختار کلهی
جنگهای آینده گشته اسهت .برخهی صهاحبنظران بهرای جنگههای مهدرن دورهههای زمهانی
مختلفی تعیین کردهاند .هر دوره از منظری با دوره قبل و بعد از خود متفاوت بوده و با توجه بهه
راهبرد تاکتیکی اصول رزم و ویژگیهای حاکم بر آن بهه انهواع مختلفهی تقسیمشهده اسهت .بهر
اساس یک تقسیمبندی ،اکنون با نسل چهارم از جنگها مواجه هستیم .چههارمین نسهل جنهگ
متکی بر اصولی همچون تمرکززدایی ،ابتکار عمل ،از بین رفهتن وضهعیت انحصهاری جنگهها و
ناهمگونی است که توسط نهادهای غیردولتی و گروههای رزمی کوچک ،سبک ،مهاهر ،متحهرک،
مقاوم ،خودکفا ،با روحیه و با انگیزه بهصورت نقطهای یا در سطحی وسیع و گسترده قابل انجهام
و اجرا است و همراهی ،همگامی و گره خوردن با تودههای اجتماعی و مردمی از اصول حتمهی و
موفقیتآمیز در این جنگهاست که از مهمترین ویژگی آنها ناهمگونی هست .بنابراین اسهتفاده
از این شیوههای جدید باعی تغییر و تحول در ساختار کلی جنگهای آینده گشته است کهه بهه
مواردی اشاره میگردد (قاسمی و بابایی:)9387 ،
 .9ناهمگون بهودن جنگههای آینهده :از مهمتهرین ویژگهی جنگههای آینهده نهاهمگونی در
فناوری ،تاکتیک و راهبرد است.
 .3کوتاه بودن زمان درگیری ،وسیع بودن منطقهای نبرد :دشمن بها تکیههبر فنهاوری برتهر و
بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته در ارتش خود برای تأمین سایر اهداف بهخصوص کهاهش
تلفات و جلوگیری از مشکالت داخلی که ممکن است با طوالنی شهدن جنهگ پهیش آیهد.
همواره در طرحریزیهای نظامی خود تکیهبر جنگ کوتاهمدت دارد.
 .3اجرای سریع و قاطع با شدت عمل زیاد :یعنی جنگ را بها فشهارهای افهزون و بها سهرعتی
غیرقابلتصور (در محدوده وسیعی بهپیش بهرد) بهگونههای کهه اجهازه هرگونهه مقاومهت و
عکسالعملی از دشمن سلب گردد.
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 .4انطباق سطوح تاکتیکی ،عملیاتی و راهبرد :با توجه به تهوان بهاال در فناوریههای نظهامی،
تغییرات مناطق مقهدم جنهگ بهسهرعت بهه منهاطق عقهب کشهیده میشهود .درواقهع در
جنگهای آینده در همهجا باید جنگید .به دلیل وجود اهداف سیاسی راهبهردی و حیهاتی
در عمق جنگ بهطور همزمان در مرکز ثقل و خطوط مقدم صورت خواهد گرفهت .سهرعت
در ارسال اطالعات به فرماندهان منطقه نبرد بها توجهه بهه توانمنهدیهای فناورانهه ،تهوان
واحدهای عملیاتی را افزایش داده و اهداف راهبردی را قابلدسترسی نموده است.
 .1امروزه کشورهای قدرتمند به این باور رسیدهاند که جنگیدن در سرزمین دشهمن بها تکیهه
صرف بر اطالعات رزمی شامل جو ،زمین و دشمن کهه درگذشهته بههعنوان اطالعهات الزم
برای نبرد محسوب میگردید عملی نیست ،بلکه نیازمند اطالعات جامعتری و دقیقتری از
دشمن و سرزمین نبرد ازجمله وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی و...
است .این جمعآوری نیز تنها در حوزه فعالیتههای جمهعآوری نظهامی نیسهت و مسهتلزم
فعالیتهای سرویسهای امنیتی اطالعاتی نیز هست.
 .7سرعتباال در چرخش اطالعات :از بارزترین ویژگیهای عملیاتهای آینده سرعت عمل در
چرخش اطالعات است؛ یعنی اینکه با توجه به فناوریهای جدید انتقال اطالعات سریعتر
و باعی افزایش توان رزمی میگردد.
 .7دستیابی همزمان به اهداف سیاسی نظامی :همزمان بها پیشهبرد اههداف نظهامی ،اههداف
سیاسی را نیز بهمنظور براندازی نظام ،اهداف راهبردی و حیاتی را بهمنظور بهزانو درآوردن
دشمن انجام میدهند.
 .8آماده نمودن افکار عموی برای جنگ :امروزه صرف برتری نظامی و داشتن قدرت برتهر بهه
دولتها اجازه کشورگشایی را نمیدهد و لذا ضرورت دارد در ابتدا افکار عمومی ملتهها در
سطوح ملی و جهانی آماده شوند و اراده ملی در جهت تصمیم برای جنگ حاصل گردد.
 .1دقت ،هوشمندی و قدرت تخریب باالی تسلیحات :حملهههای دقیهق ،و فهوق اطالعهاتی و
هدفگیری همزمان ،جههان را از جنگههای عصهر صهنعتی بهه عملیهات عصهر اطالعهاتی
رهنمون میسازد .ادغام سالحهای دقیق با تفوق اطالعاتی ،برداشت نوینی از جنهگ را بهه
وجود آورده است .بهکارگیری موشهکهای هدایتشهونده لیهزری ،بمبههای هوشهمند بها
کنترل ماهوارهای و جاسوسی دقهت و هوشهمندی و قهدرت تخریهب جنگههای آینهده را
مضاعف نموده است.
 .98استفاده از فناوری مدرن و پیچیده برای اداره جنگ.
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 .99غیر تناوبی بودن جنگ :انجام عملیاتهای غیرخطی و سیال از طریق آفندهای ناپیوسهته
در مناطق مناسب و مورد دلخواه ،احاطههای قائم و عملیاتی مقدم ،به هم پیوستن منهاطق
ناپیوسته رزم از طریق حرکتهای سریع زمینی انجام هجومهای متنهوع علیهه دشهمن در
ابعاد وسیع و برقآسا و بدون انقطاع ،امکان هرگونه تحرک و فکر را از دشمن گرفتهه ،او را
فلج خواهد کرد.
 .93ائتالفی بودن جنگهای آینده :دقت ،سرعت ،توان و تخریب باال ،هوشهمندی تسهلیحات
بهطورکلی فناوری پیچیده تجهیزات به کار گرفتهشده در جنگههای مهدرن باعهی گهران
شدن هزینههای جنگ شده و حتی کشورهای ثروتمند نیهز بههتنهایی قهادر بهه اداره یهک
جنگ طوالنیمدت و پرهزینه نمیباشند .به همین منظور اقدام ائتالف نمهودن و از قهدرت
کشورهای دیگر نیز استفاده نماید.
 .93اجرای عملیات روانی مستمر :انجام عملیات روانی مسهتمر قبهل ،حهین و پهس از جنهگ
صورت میگیرد و به شیوههای ذیل هست:
 تفکیک مردم از حاکمیت و نشان دادن ترحم برای مردم و آزادسازی مردم؛
 بینتیجه نشان دادن مقاومت و دفاع برای سلب میل جنگجویی در آنان؛
 اعالم مکرر فرار مسئوالن و رهبران سیاسی و نظامی از صحنه؛
 مبهمسازی فضای روانی مقاومت ملی در کشور؛
 آزادسازی برخی از اسرا در حین درگیریها برای تقویت تمایل به اسیر شدن نیروههای
دشمن؛
 تمرکز برای ارعاب افکار عمومی با نمایش توان رزمی و نمایش سرعت عمل و تحرکات
نظامی؛
 پیشدستی در خبررسانی برای به دستگیری ابتکار عمل درصحنه عملیات و تبلیغی.
جین و همکارانش در مقالهای با بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر جنگهای آینده ،به بررسی
عوامل تأثیرگذار بر جنگهای آینده پرداخته و تأثیر ورود هوش مصنوعی در هر حوزه را مورد
ارزیابی قرار میدهند .با توجه به نتایج حاصلشده از مطالعات ایشان ،سامانه آماد و پشتیبانی
بهعنوان یکی از مهمترین سامانهها در تعیین نتیجه جنگهای آینده برشمرده شده است ( Jin
.)et al. 2018
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آماد و پشتیباني نظامي

در تحقیقات پیشین تعاریف متفاوتی برای آماد و پشتیبانی نظامی مطرحشده است کهه در ایهن
بخش به برخی از جامعترین تعاریف اشاره میشود .شهریفیراد و همکهارانش ( ،)9388سیسهتم
آماد و پشتیبانی نظهامی را تهالش در فهراهم نمهودن زمینهههای تهدارکات ،بهداشهت و درمهان،
جمعآوری ،تخلیه و بسهتری کهردن مجهروحین ،ترابهری ،نگههداری و تعمیهر ،مهندسهی و امهور
کارگری ،مخابرات و امور متفرقه به جهت حفظ قهدرت عملیهاتی نیروههای مسهلح و پشهتیبانی
مستمر از آنها در راستای به انجام رساندن ههر چهه موفهقتر عملیهات نظهامی محولهه بها آنهان
مأموریت آماد و پشتیبانی در سازمانهای نظامی تعریف میکنند .از نگاه ایشان ،عناصهر آمهاد و
پشتیبانی شامل منابع و فعالیتهایی هستند کهه بهصهورت یهک مجموعهه متحهد از ههدفهای
سیستم کلی پشتیبانی مینماید .ایهن عناصهر و وظهایف آنهها در نیروههای مسهلح عبارتانهد از
(شریفیراد و همکاران:)9388 ،
 تدارکات و آماد :پیشبینی ،خرید و تولید ،انبارداری و توزیع .
 جابهجایی و تحرک :بارگیری ،تخلیه و بستری کردن.
 نگهداری و تعمیر :نگهداری ،تعمیرات و آمادهسازی.
 ساختمان و مهندسی :امکانسنجی ،طراحی ،گسترش تسهیالت ،برقراری راههای ارتباطی.
بیطرف و عیسیای ( )9319در مقالهای آماد و پشتیبانی نظامی را آن قسمت از فعالیتهای
نظامی میداند که با مسائلی از قبیل آماد ،ترابری ،بهداشت و درمان ،نگهداری و تعمیرات ،امهور
کارگری و ساختمان و امور متفرقه سروکار دارد؛ بهنوعی دیگر کلیه فعالیتهای مربوط بهه آمهاد،
نگهداری ،ترابری ،حرکات و خدمات را آماد و پشتیبانی گویند .در تعریف دیگر ،آماد و پشتیبانی
از سه رکن اصلی تدارکات ،نگههداری و جابههجایی تشکیلشهده اسهت .آمهاد و پشهتیبانی علهم
برنامهریزی و جابهجایی و نگهداری نیروها عمدتاً شامل توسهعه و فراهمسهازی و ذخیرهسهازی و
حملونقل مواد و اقالم؛ جابهجایی و تخلیه و بستری کردن نیروها در صورت لزوم و ارائه خهدمات
هست (رستمی.)9378 ،
در ارتش مدیریت آماد و پشتیبانی به کلیۀ فعالیتهای هماهنگ شدهای اطالق میگردد کهه
بررسی و برآورد نیازهای بخشهای مختلف ارتهش از قبیهل وسهایل و ابهزارآالت ،ماشهینآالت و
تجهیزات ،تأسیسهات ،قطعهات و مهواد را در برمیگیهرد و کلیهه امهور مربهوط بهه تهیهه ،تولیهد،
ذخیرهسازی ،حملونقل ،انبارداری ،توزیع ،جابههجایی برابهر دسهتورالعملهای موجهود را شهامل
میشود (کاظمی .)9318 ،در مقالهای از جوشقانی و غفهاری تهوران ( )9319آمهاد و پشهتیبانی
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قسمتی از زنجیره تأمین موردتوجه قرار میگیرد که در آن شیوه اجرا و کنترل موجودی و ارائهه
خدمات و یا اطالعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف و درنهایهت بهرآورده شهدن نیازههای
رزمی را میتوان مدیریت نمود ،اینگونه میتوان ارزش زمان و مکان را بهه دسهتگاههای آمهاد و
پشتیبانی افزود .از نگاه نصرتپناه و همکاران ( ،)9311آماد و پشتیبانی در سهازمانهای نظهامی
میبایست به وظایفی نظیر برآورد نیازهای سازمان ،تأمین نیازهای سازمان از طریق تولیهد و یها
خریداری منابع داخلی یا خارجی،حمل و نقل نفرات ،ادوات و تسلیحات نظامی ،کنتهرل کیفیهت
اقدام تهیهشده ،انبارداری مناسهب هرکهدام از کاالههای ورودی بهه سیسهتم ،کنتهرل موجهودی
انبارها ،توزیع اقالم ،نگهداری و تعمیرات ماشینآالت و پایگاهها ،راهاندازی تأسیسات و تسهیالت
استقراری واحدها ،اسکان و خدمات مهندسی ،کلیه مراحل مرتبط با خدمات درمهانی رسهیدگی
نماید.
تاتل 9در مقاله خود در نشریه انستیتو نیروهای دریهایی بانهام "آمهاد و پشهتیبانی دفهاعی در
قرن  39ام" وظایف و مسئولیتهای یک سیستم آماد و پشتیبانی دفاعی را برشهمرده و عواقهب
ناشی از ضعف در هر حوزه را نیز بیهان داشهته اسهت (تاتهل .)3893 ،شهوارتز 3در مقالهه عامهل
تأثیرگذار بر نتایج جنگها را بررسی نموده است (عواملی از قبیل تعداد پرسنل نظهامی ،میهزان
پیشرفت تکنولوژی بازدارندگی ،میزان پیشرفت تکنولوژیهای مخرب و غیر) .در این مقاله نقش
سیستم آماد و پشتیبانی در کارکرد مستمر و بدون وقفه هرکدام از عوامهل ذکرشهده بررسهی ،و
بدان تأکید شد (شوارتز.)3898 ،
رندال 3و همکاران با در نظر گرفتن موانع موجود درراه انجام یک سیسهتم یکپارچهه آمهاد و
پشتیبانی ،پیشنهادهایی را جهت ایجاد تحول اساسی در سیستمهای آماد و پشتیبانی نظهامی را
ارائه نمودند (رندال و همکاران .)3898 ،در مقالهای دیگر پانایهدس و مکهو 4در راسهتای کهاهش
هزینهها و افزایشسرعت سیستم آماد و پشتیبانی ،مدل ریاضی سه سطحی یکپارچههای شهامل
تأمینکنندگان ،مراکز آمادی و مراکز تقاضا ارائه کردند (مکو .)3881 ،پانایهدس و مکهو ()3881
سعی نمودهاند با ایجاد یک سیستم سهیال و انعطافپهذیر سهرعت عمهل و واکنشپهذیری یهک
سیستم آمادی را باال برده و راهکاری بهینهه جههت توزیهع محصهوالت ارائهه نماینهد .پیجهویی
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کردن 9در مقالهای با بررسی لجستیک و نقش آن در آمادگی نظهامی ارتشهها ،اقهدام بهه ارائهه
مدلی جهت بهبود فرایندهایی نظیر برنامهریزی خرید و تأمین تجهیزات ،برنامهریزی حملونقهل
و مسیریابی توزیع ،پیشبینی دقیقتر تجهیزات و تسهیالت موردنیاز ،کنترل موجودیهای انبهار
ارائه نموده است (پیجویی کردن.)3883 ،
معیارهای سنجش کیفیت سیستمهای آماد و پشتیباني

دستگاههای آمادی هر کشور بر پایه سیاستهای کلی آن کشور طراحی میشود ،و به این خاطر
است که اصول کلی لجستیک نظامی در کشورهای مختلف متفاوت هسهت .بنهابراین معیارههای
تشخیص کیفیت دستگاههای آمادی نیهز متفهاوت هسهتند (راعهی .)9313 ،همچنهین کیفیهت
دستگاههای آمادی با توجه به شرایط مکهان و زمهان و نیازههای سهطوح راهبهردی ،عملیهاتی و
تاکتیکی تعیین میشود ،بهطوریکه این سامانهها کارآمدی الزم را برای پشتیبانی ایهن سهطوح
داشته باشند .در دایرۀ المعارف نظامی و دفهاع بینالمللهی اصهول شهشگانهای بهرای لجسهتیک
نظامی مطرحشده است (شریفی راد و همکاران)9388 ،؛
 -9اصل یکپارچگی :تالش مشترک ،وابستگی متقابل ،فهم و اعتماد متقابل ،کار گروهی.
 -3اصل آمادگی :دوراندیشی و قضاوت نظامی ،تعیین نیازمندیها ،همبستگی در برنامههریزی و
برنامهها.
 -3اصل کارآمدی :آمادگی عملیاتی ،امکانپذیری و قابل باور بودن ،پایداری.
 -4اصل صرفهجویی :حذف موارد عدم کارایی و اتالف ،اثربخشی نقش در برابر اثربخشی هزینهه،
عقالنیسازی ،استانداردسازی و تخصصی کردن پشتیبانی.
 -1انگیزه و شتاب به سمت جلو ،کنترل محلی و متمرکهز منهابع پشهتیبانی پیشهگیرانه ،تعههد
نسبت به انجام وظیفه.
 -7اصل ابتکار و کاردانی :تنوع مهارتها ،خالقیت و نوآوری.
رشاد ( ،)9313دستگاههای آماد نظامی را موردبررسی قرار داده و درنتیجه آن ،معیارهای
مؤثر بر ارتقاء کیفیت این نوع سیستمها را در قالب  1ویژگی اساسی مطرح نمود .روشنی
( )9318در تحقیق خود پایایی سیستمها ،پاسخگویی به یگانهای چندالیه ،خالقیت و نوآوری
و سادگی را بهعنوان شاخصهای ارزیابی مطلوبیت سیستمهای لجستیک مطرح میکند .آقایی
( ،)9388انعطافپذیری  ،سادگی ،اقتصادی بودن ،پاسخگو بودن ،قابلیت ابقاء ،قابلیت پایداری و
1
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قابلیت دسترسی را بهعنوان اصول پشتیبانی لجستیک معرفی میکند .عیسیای ( ،)9388با در
نظر گرفتن رویه پرسشها و پاسخها ،اقدام به طرح سؤاالت و نیازمندیهای حال حاضر
دستگاههای نظامی از یک سیستم آماد مطلوب نموده است و یکپارچگی ،انعطافپذیری،
خوداتکایی ،حفظ بیتالمال ،تحرک و سیالیت ،آمادگی سامانه ،به هنگام بودن و دقیق بودن،
تداوم و استمرار ،سرعت عمل و واکنشپذیری را بهعنوان اصول سیستمهای آماد و پشتیبانی
مطرح میکند.
در پژوهشهای خارجی نیز لیز ،)3897( 9با بررسی اصول کلی ناتو در تأمین دستگاههای
آمادی در عملیاتیهای نظامی و بشردوستانه ،سرعت عمل ،آمادگی و انعطافپذیری را ازجمله
مهمترین ویژگی های یک سیستم آمادی برشمرده و با بررسی دقیق عملکرد دستگاههای آمادی
در بخشهای مختلف ،راهکارهایی را در راستای بهبود عملکرد سیستم آمادی ارائه نمود .ترزیف
و نیچف )3897( 3با بررسی نقش پررنگ دستگاههای آمادی در عملیات نظامی ،مهارتهای
الزم پرسنل نظامی جهت باال بردن کیفیت سیستم آمادی را ارزیابی قراردادند .در این مقاله با
در نظر گرفتن معیارهایی نظیر سرعت عمل ،واکنشپذیری ،تحرک باال ،انعطافپذیری ،آمادگی
و تداوم و استمرار میزان تأثیرگذاری پرسنل بر هر یک از این عوامل را موردبررسی قراردادند.
گاالس و همکاران ) 3893( 3معیارهای یک سیستم آمادی مناسب برای پشتیبانی از
نیرویهای نظامی را جهت انتخاب بهترین پیمانکار آمادی موردبررسی قرار دادهاند .درنتیجه
این پژوهش پنج معیار اقتصادی بودن ،دقیق بودن ،سرعت عمل باال ،تحرک و استمرار جهت
بررسی پیمانکاران آمادی پیشنهادشده است .رانتر و همکاران )3893( 4تغییرات دستگاههای
آمادی در سه دهه اخیر را مورد بررسی قرار دادهاند و معیارهایی که با بهبود آنها تغییرات
عمده در عملکرد دستگاههای آمادی اتفاق میافتد را شامل یکپارچگی ،انعطافپذیری ،اقتصادی
بودن ،خوداتکایی و واکنشپذیری میدانند .کورسکی و پوماسالووا ،)3898( 1هشت معیار
اساسی برای بررسی کیفی یک سیستم آمادی نظامی معرفی نموده است .سرعت عمل،
انعطافپذیری ،استمرار ،تحرک ،یکپارچگی ،دقیق بودن ،واکنشپذیری و خوداتکایی معیارهایی
بودهاند که بعد از مصاحبه با تعدادی از افسران درجه باالی نظامی و بررسی نتایج برآمده از
1
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عملیاتهای انجامی استخراج شدهاند .جدول شماره ( )9برخی از معیارهای کیفیت لجستیک
نظامی مطرحشده در مطالعات و پژوهشهای انجامشده را نشان میدهد.
جدول ( )1معیارهای کیفیت لجستیک نظامي در مطالعات پیشین
يکپارچگي

انعطافپذيری

خوداتکايي

اقتصادی بودن

خدمت گذار بودن

آمادگي

گاالس و همکاران
()3893

دقیق بودن

رانتر و همکاران
()3893

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

کنترل

کورسکی و
پوماسالووا ()3898

*

*

*

سرعت عمل

*

واکنشپذيری

رشاد ()9313

*

*

تحرک

آقایی ()9388

*

*

*

تداوم و استمرار

عیسایی ()9388

*

*

*

*

مقاله

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

ترزیف و نیچف
()3897

*

*

*

لیز ()3897

*

*

*

*

*

*

*

*

در پژوهش پیش رو با توجه به نقطه اشتراکهای موجود در جدول شماره ( ،)9ده معیار زیر
موردمطالعه قرار خواهند گرفت این معیارها عبارتاند از:
 انعطافپذیری :9انعطافپذیری در تاکتیکها و دستگاههای اجرایی؛
 خوداتکایی :3عدم نیازمندی به بیگانگان جهت تأمین نیازهای عملیاتی و رزمی؛
 اقتصادی بودن :3کاهش هزینههای اجرایی؛
 تحرک باال :4عدم استفاده از تجهیزات ایستا و سیالیت سیستم؛
 دقت عمل باال :1برآورد دقیق نیازمندیهای عملیاتی ورزمی؛
 بهموقع بودن :7امکان برنامهریزی دقیق جهت تجهیز واحدها؛
1
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سرعت عمل باال :9کوتاهتر کردن زمان انجام فرآیندها؛
تداوم و استمرار :3پایداری در تجهیز و باال بردن قابلیت اطمینان سیستم؛
آمادگی :3وجود پیششرطهای الزم جهت مقابله با تهدیدها؛
واکنشپذیری :4سرعت عکسالعمل نشان دادن به کنشهای دشمن.

روششناسي پژوهش
این تحقیق ازنظر هدف پژوهشی کاربردی است که انتظار میرود نتایج و دستاوردهای آن در
جامعه موردمطالعه و سایر سازمانهای نظامی مورداستفاده قرار گیرد .روش تحقیق با توجه به
ماهیت و چگونگی انجام آن ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق را تعداد
 38نفر از خبرگان آمادی یکی از سازمانهای نظامی کشور تشکیل میدهند که به روش غیر
احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها در این تحقیق از پرسشنامههای
محقق ساخته استفادهشده است که شامل دو پرسشنامه (یکی با مقیاس طبق پنجدرجهای
لیکرت و دیگری بهصورت مقایسه زوجی در طیف نه درجه) بوده است .در پرسشنامه اول محقق
به دنبال ارزیابی هر یک از معیارهای  98گانه موردمطالعه در دو وضعیت موجود و مطلوب بوده
است و پرسشنامه دوم که باهدف استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبهصورت
مقایسه های زوجی طراحی گردید .روایی هر دو پرسشنامه به روش محتوا و با استفاده ازنظرات
اساتید دانشگاه و متخصصان سازمانی بررسی و تائید شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه اول
از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب بهدستآمده برابر  8/811بوده که از حداقل
مقدار قابلقبول ( )8/7بیشتر بوده و حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه بوده است .برای بررسی
پایایی پرسشنامه دوم از ضریب ناسازگاری استفاده شد که با توجه به ضریب بهدستآمده که
برابر  8/83بوده و از حداکثر مقدار قابلقبول آن ( )8/9کمتر بوده است ،میتوان گفت این
پرسشنامه نیز از پایایی مناسبی برخوردار بوده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از
آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و آزمون ویلکاکسون به کمک نرمافزار  SPSSو همچنین از
تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرمافزار  Expert Choiceاستفاده گردید.
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يافتههای پژوهش
در این بخش از تحقیق یافتههای حاصل از تحلیل آماری ارائه میشود .در تحلیل آمار
استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف– اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهها استفاده شد.
ازآنجاییکه در پرسشنامه دوم تحقیق برای به دست آوردن دادههای الزم در خصوص وضع
موجود و وضع مطلوب هر شاخص دو سری طیف پنجدرجهای لیکرت در نظر گرفتهشده بود،
لذا نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نیز برای هر دو سری دادهها در جدول شماره ( )3ارائه
شده است .با توجه به اینکه سطح معناداری بهدستآمده برای اکثر متغیرهای تحقیق کوچکتر
از  8/81هست ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق
غیر نرمال هست و لذا در تحلیلهای بعدی از آزمونهای آمار ناپارامتریک استفاده میشود.
جدول ( )2نتايج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
معیارها

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

آماره Z

سطح معناداری

آماره Z

سطح معناداری

انعطافپذیری

3/398

8/888

9/847

8/883

خوداتکا بودن

3/398

8/888

3/717

8/888

اقتصادی بودن

9/388

8/993

9/788

8/887

تحرک باال

3/338

8/888

3/338

8/888

دقت باال

9/431

8/834

9/431

8/834

بهموقع بودن

9/847

8/883

3/717

8/888

سرعت عمل

3/398

8/888

3/717

8/888

تداوم و استمرار

9/471

8/884

3/717

8/888

آمادگی

9/431

8/834

3/338

8/888

واکنشپذیری

9/431

8/834

3/378

8/888

آزمون ويلکاکسون

در این پژوهش بهمنظور پاسخ به سؤال دوم تحقیق از آزمون آماری ناپارامتریک ویلکاکسون
استفاده شده است .این آزمون بهمنظور مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب یک متغیر استفاده
میشود و از نتایج آن برای تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب میتوان بهره گرفت .در
این آزمون اگر سطح معناداری کوچکتر از  8/81باشد نتیجه گرفته میشود که بین میانگین
وضع موجود و میانگین وضع مطلوب متغیر تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج و یافتههای
حاصل از این آزمون در جدول شماره ( )3نشان دادهشده است .همانگونه که مشاهده میشود
سطح معناداری بهدستآمده برای هر  98معیار موردبررسی کوچکتر از  8/81است و بنابراین
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میتوان نتیجه گرفت که بین وضع موجود و وضع مطلوب سیستم آماد و پشتیبانی سازمان
مورد مطالعه ازلحاظ هر  98معیار موردبررسی اختالف معناداری وجود دارد.
جدول ( )3نتايج آزمون ويلکاکسون
معیارها

تعداد

میانگین

نمونه

شرايط فعلي

میانگین

اختالف بین

شرايط

وضع موجود و

مطلوب

مطلوب

آماره Z

سطح
معناداری

انعطافپذیری

38

3/77

1/88

3/33

-4/871

8/888

خوداتکا بودن

38

3/77

4/83

3/97

-1/983

8/888

اقتصادی بودن

38

3/88

3/77

8/77

-3/911

8/883

تحرک باال

38

3/18

4/33

8/73

-4/934

8/888

دقت باال

38

3/83

4/18

9/77

-3/113

8/888

بهموقع بودن

38

3/18

4/18

3

-4/183

8/888

سرعت عمل

38

3/33

4/99

9/78

-4/138

8/888

تداوم و استمرار

38

3/97

4/77

9/1

-4/848

8/888

آمادگی

38

3/97

4/18

9/33

-4/848

8/888

واکنشپذیری

38

3/83

4/11

9/77

-4/833

8/888

نمودار شماره ( ) 3تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب سیستم آماد و پشتیبانی
را بر اساس میانگینهای بهدستآمده از آزمون ویلکاکسون ،از منظر ویژگیهای انعطافپذیری،
خوداتکایی  ،اقتصادی بودن ،تحرک باال ،دقت باال ،بهموقع بودن ،سرعت عمل ،تداوم و استمرار،
آمادگی و همچنین واکنشپذیری را نشان میدهد .با توجه به این نتایج مشخص گردید که
بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به انعطافپذیری ،بهموقع بودن و سرعت عمل است و کمترین
شکاف نیز به ترتیب مربوط به اقتصادی بودن ،تحرک و خوداتکایی است.
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خود اتکایی

شرایط فعلی
شرایط مطلوب

اقتصادی بودن

انعطاف پذیری
5
4
3
2
1
0

تحرک

واکنش پذیری
آمادگی

تداوم و استمرار
سرعت

دقت
به موقع بودن

نمودار ( )3تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب در سیستم آماد و پشتیباني

تحلیل سلسله مراتبي

در این پژوهش بهمنظور پاسخ به سؤال سوم تحقیق مبنی بر اولویتبندی معیارهای سنجش
کیفیت دستگاههای آمادی در مواجهه با جنگهای آینده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
استفادهشده است .فرایند تحلیل سلسه مراتبی ،فرایندی است که در طی آنیک مسئله با
چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح شکسته میشود .سطح اول نشاندهنده هدف اصلی
فرایند تصمیمگیری هست و سطح بعدی نشاندهنده شاخصهای عمده و اساسی خواهد بود.
ممکن است در فرایند سلسله مراتبی هر یک از شاخصهای اساسی در سطح بعدی شکسته
شده و شاخصهای فرعی و جزئیتر نیز موردبررسی قرار گیرند .در شکل زیر سلسلهمراتب
مسئله موردبررسی نشان دادهشده است.
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انعطافپذیری
خوداتکایی
اقتصادی بودن
تحرک باال
معیارهای کیفی
سیستمهای آمادی

دقت باال
به موقع بودن
سرعت عمل
تداوم و استمرار

آمادگی
واکنشپذیری
شکل ( )1سلسلهمراتب شاخصهای دستگاههای آماد و پشتیباني

در ادامه با انجام مقایسات زوجی بین معیارهای تصمیم که بهطور عددی اهمیت یا ارجحیت
نسبی شاخصها را نسبت به یکدیگر بیان میکنند ،میزان تأثیرگذاری هر یک از شاخصها
محاسبه میگردد .این کار با انجام مقایسات زوجی و از طریق اختصاص امتیازات عددی که
نشاندهنده ارجحیت هر یک از معیارها هست صورت میگیرد .با ورود اطالعات جمعآوریشده
از طریق پرسشنامه به نرمافزار  Expert Choiceنسخه  ،99اهمیت و اولویت هر یک از معیارها
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج آن در قالب شکل ( )3به نمایش گذاشتهشده است.
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شکل ( )2خروجي نرمافزار  Expert Choiceاز اولويتبندی معیارها سنجش کیفیت دستگاههای آمادی

همانطور که مشاهده میشود ناسازگاری ورودیهای تحلیل سلسله مراتبی کمتر از 8/98
(برابر  )8/83میباشند که نشان میدهد پاسخها از دقت و سازگاری مناسبی برخوردارند .بر
اساس نتایج به دست آماده معیار انعطافپذیری با وزن  8/381در اولویت اول قرار دارد ،معیار
خوداتکایی با وزن  8/983در اولویت دوم و معیار تداوم و استمرار (پایداری) با وزن  8/913در
اولویت سوم جای گرفته است .در جدول شماره ( )4معیارها بر اساس اولویتها نمایش
دادهشدهاند.
جدول ( )4اولويتبندی معیارهای سنجش کیفیت دستگاههای آمادی بر اساس تحلیل سلسله مراتبي
اولويت

معیار

وزن

9

انعطافپذیری

8/381

3

خوداتکایی

8/983

3

تداوم و استمرار

8/913

4

واکنشپذیری

8/939

1

بهموقع بودن

8/997

7

آمادگی

8/871

7

دقت باال

8/818

8

تحرک باال

8/813

1

سرعت

8/833

98

اقتصادی بودن

8/898

نتیجهگیری و پیشنهادها
این تحقیق باهدف بررسی معیارهای یک سامانه آماد و پشتیبانی مطلوب ،تحلیل شکافهای
موجود م ابین سیستم فعلی و سیستم مطلوب در زمان وقوع جنگ و همچنین ارائه پیشنهاد
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جهت تقویت هر چهبهتر این سامانه انجامگرفته است .در پاسخ به سؤال اول تحقیق ،با مرور
مبانی نظری مرتبط با پژوهش ده متغیر (انعطافپذیری ،خوداتکایی ،تداوم و استمرار،
واکنشپذیری ،بهموقع بود ن ،آمادگی ،دقت باال ،تحرک باال ،سرعت و اقتصادی بودن) بهعنوان
شاخصهای سنجش کیفیت سیستمهای آمادی شناسایی شدند .در پاسخ به سؤال دوم تحقیق،
نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم آماد و پشتیبانی در مواجهه با جنگهای
آتی در هر  98معیار موردبررسی در این تحقیق اختالف معناداری وجود دارد .بدین ترتیب که
بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به انعطافپذیری ،بهموقع بودن و سرعت عمل است و کمترین
شکاف نیز به ترتیب مربوط به اقتصادی بودن ،تحرک و خوداتکایی است .همچنین در پاسخ به
سؤال سوم پژوهش ،نتایج بهدستآمده از تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که معیارهای
انعطافپذیری ،خوداتکایی و تداوم و استمرار (پایداری) از درجه اهمیت بسیار باالیی در تعیین
کیفیت یک سیستم آمادی برخوردار میباشند.
یافتههای این تحقیق در رابطه نُه معیار از  98معیار شناساییشده شامل انعطافپذیری،
خوداتکایی ،اقتصادی بودن ،آمادگی ،دقیق بودن ،سرعت عمل ،واکنشپذیری ،تحرک و پایداری
با پژوهش عیسیای ( ،)9388هفت معیار از  98معیار شامل انعطافپذیری ،خوداتکایی،
آمادگی ،دقیق بودن ،سرعت عمل ،واکنشپذیری و تحرک با پژوهش آقایی ( ،)9388هفت
معیار از  98معیار شامل انعطافپذیری ،اقتصادی بودن ،آمادگی ،دقیق بودن ،سرعت عمل،
تحرک و تداوم و استمرار با پژوهش رشاد ( ،)9313هفت معیار از  98معیار شامل
انعطافپذیری ،خوداتکایی ،دقیق بودن ،سرعت عمل ،واکنشپذیری ،تحرک و تداوم و استمرار با
پژوهش کورسکی و پوماسالووا ( ،)3898معیارهای انعطافپذیری ،خوداتکایی ،اقتصادی بودن،
آمادگی و واکنشپذیری با تحقیق رانتر و همکاران ( ،)3898معیارهای اقتصادی بودن ،دقیق
بودن ،سرعت عمل و تحرک و پایداری با تحقیق گاالس و همکاران ( ،)3893معیارهای
انعطافپذیری ،آمادگی ،سرعت عمل ،واکنشپذیری ،تحرک و پایداری با پژوهش ترزیف و
همکاران ( )3897و معیارهای انعطافپذیری ،آمادگی و سرعت عمل با پژوهش لیز ()3897
مطابقت دارد.
در ضمن با توجه به اینکه در هیچیک از مطالعات پیشین به بررسی وضع موجود و وضع
مطلوب متغیرها پرداخته نشده بود ،ازاینرو امکان مقایسه نتایج تحلیل شکاف بهدستآمده در
این تحقیق با مطالعات پیشین میسر نشد.
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با توجه به آنکه بهبود در سیستم آماد و پشتیبانی در تمامی شاخصهای موردبررسی
بهصورت همزمان بسیار دشوار هست ،لذا قبل از ارائه پیشنهادهای بهبود ،با کنار هم قرار دادن
نتایج حاصل از رتبهبندی اهمیت هر معیار و نتایج حاصل از رتبهبندی شکاف میان شرایط
فعلی و مطلوب هر معیار در جدول شماره ( )1اولویت بهبود مشخص میگردد .در این جدول با
توجه به دو نوع رتبهبندی (بر اساس اهمیت معیار و میزان شکاف) چهار اولویت بهبود ایجاد
گردید؛ اهمیت باالی معیار و میزان شکاف زیاد (اولویت ،)9اهمیت باالی معیار و میزان شکاف
کم (اولویت  ،)3اهمیت کم معیار و میزان شکاف باال (اولویت  )3و اهمیت کم معیار و میزان
شکاف کم (اولویت .)4
جدول ( )1رتبهبندی هر معیار بر اساس درجه اهمیت و میزان شکاف
معیار
انعطافپذیری

رتبهبندی بر اساس

رتبهبندی بر اساس

اهمیت معیار

میزان شکاف

9

9

اولويت بهبود
9

خوداتکایی

3

8

3

اقتصادی بودن

98

98

4

تحرک باال

8

1

4

دقت باال

7

1

3

بهموقع بودن

1

3

3

سرعتباال

1

3

3

تداوم و استمرار

3

7

3

آمادگی

7

7

3

واکنشپذیری

4

4

3

همانطور که در جدول باال مشخص اسهت ،معیهار انعطافپهذیری نههتنها از اهمیهت بسهیار
باالیی برخوردار هست ،بلکه بیشترین میزان شکاف را نیز داراست .بنهابراین بهدون شهک اولهین
معیاری که بایستی در اولویت بهبود قهرار گیهرد ،معیهار انعطافپهذیری اسهت .ازایهنرو در ایهن
خصوص پیشنهاد میشود سهناریوها و راهبردههای مختلهف در خصهوص چگهونگی بههکارگیری
دستگاههای آمادی با توجه به نوع حمالت و احتمال شدت آسیبهای وارده ،تهدوین و طراحهی
شود .همچنین چابکسازی دستگاههای آمادی و سازوکارهای اجرایی مربوط به ایهن سیسهتمها
در باال برده انعطافپذیری آنها بسیار مؤثر خواهد بود.
معیارهای خوداتکایی ،تداوم و استمرار ،بهموقع بودن و واکنشپذیری از نگهاه محققهین ایهن
پژوهش در اولویت دوم بهبود قهرار میگیرنهد .در جههت بهبهود خوداتکهایی پیشهنهاد میشهود
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بیشازپیش بر بهرهمندی از ظرفیتهای داخلی کشور و قابلیتهای سازمانی توجه و تأکید شود.
حمایت مدیران و مسئوالن عالیرتبهه از ایهدهها و فعالیتههای کارآفرینانهه کارکنهان مجهرب و
متخصهص ،حمایتههای مهالی از برنامهههای خوداتکهایی و خودکفهایی و تخصهیص و واگههذاری
اعتبارات بودجهای الزم و همچنهین تأکیهد بهر اجهرای سیاسهتها و خطمشهیههای باالدسهتی
ابالغشده در این خصوص ازجمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتوانهد در جههت بهبهود ایهن
معیار مؤثر باشد.
در جهت ارتقای معیار تداوم و استمرار (پایداری) پیشنهاد میشود بهروزرسانی دسهتگاههای
آماد و پشتیبانی متناسب با فناوریهای نوین این حوزه و نهوع و ماهیهت جنهگههای پهیش رو
انجام گیرد تا آسیبپذیری این سیستمها را به حداقل برساند .همچنین تأکید بر ضهرورت اخهذ
استانداردهای ملی و بینالمللی سطح اول در خصوص تجهیزات آمادی و باالبرده اسهتانداردهای
کیفی این تجهیزات نیز میتواند در بهبود این معیار مفید واقع شود.
بهمنظور بهبود معیار بهموقع بودن؛ ایجاد سامانههای متمرکز و یکپارچه کهه نیازمنهدیهای
یگانها و واحدهای عملیاتی را در کوتهاهترین زمهان ممکهن مهنعکس کنهد ،پیشهنهاد میشهود.
همچنین استفاده از فنهای مختلف برنامههریزی در جههت تجهیهز و تهأمین بههموقع نیازههای
یگانهههای عملیههاتی در ایههن خصههوص توصههیه میشههود .در راسههتای بههاالبرده واکههنشپههذیری
دستگاههای آمادی ،الزم است تا بیشازپیش اقدامات و تحرکات دشمن و تاکتیکهای آنهها در
عملیات گذشته رصد و تحلیل شود .ارتقهای ایهن معیهار درگهرو بهاالبرده قابلیتههای درونهی و
شناخت نقاط قوت دشمن و تهدیدهای ناشی از آن از طریق گردآوری اطالعات دقیق است.
معیارهای سرعتباال ،دقت باال و آمادگی نیز با توجه بهه آنکهه از اهمیهت نسهبی برخهوردار
میباشند و شکاف زیادی با شرایط مطلوب دارند در اولویت سوم بهبود قرار میگیرند .بههمنظور
بهبود معیار سرعتباال ،بازنگری و اصالح فرایندهای مرتبط با دسهتگاههای آمهاد و پشهتیبانی بها
تأکید بر الکترونیکی ساختن این فرآیندها پیشنهاد میشود .در خصوص ارتقای معیار دقت بهاال،
بهرهگیری از مدلها و نرمافزارهای نیازسنجی و پیشبینی بهمنظور برآورد دقیق نیازمنهدیهای
عملیاتی ورزمی در جنگهای آینده میتوانهد کارسهاز باشهد .درنهایهت بههمنظور تقویهت معیهار
آمادگی پیشنهاد میشود بر اساس ویژگیهای جنگهای آینده و الزامات آمادی متناسب بها آن،
وضعیت آمادگی دستگاههای آمادی بهصورت مستمر پایش و ارزیهابی شهود و دورهههای زمهانی
مختلف آسیبشناسی این سیستمها انجام گیرد.
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معیارهای اقتصادی بودن و تحرک باال ،ازآنجاکه هم از اهمیت پایینی برخهوردار میباشهند و
هم میزان شکاف آنها با وضعیت مطلوب ناچیز است در اولویت چهارم بهبود قرار میگیرنهد .در
انتها با توجه به محدودیتها و خأل پژوهشی که محقق در طول انجام تحقیق با آنها مواجه شد
پیشنهاد میشود بر اساس شاخصهای بررسیشهده در ایهن تحقیهق ،در پژوهشههای آتهی بهه
مطالعه تطبیقی سیستمهای آمادی در نیروهای مختلف نظامی پرداخته شود .همچنین با توجهه
به تحلیل شکاف انجامشده در این تحقیق ،پیشنهاد میشود بها اسهتفاده از الگوههای جهامع بهه
آسیبشناسی سیستمهای آمادی پرداخته شود و در آن وضهعیت ایهن سیسهتمها از جنبهههای
دیگری مثل فناوری ،منابع انسانی ،ساختار سازمانی ،فرآیندها و  ...موردمطالعه قرار گیرد.
منابع

 آقایی ،عبداهلل .)9388( .اصول دستگاههای جامع لجستیک ،مجله مدیریت زنجیره تأمین ،مرکز
مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم).)37( 99 ،
 بیطرف ،احمد .و عیسیای ،حسین .)9319( .تدوین ،ارزیابی و انتخاب راهبردهای آماد و پشتیبانی
معکوس در نیروهای مسلح ،فصلنامه راهبرد دفاعی.)38( 98 ،
 تقوا ،محمدرضا .و امیری ،مقصود .و تقویفرد ،محمدتقی .و سنجری ،احمدرضا .و صمیمی ،مهدی.
( .)9311الگوی توسعهی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ ،فصلنامه
مدیریت نظامی.9-38 :)9( 97 ،
 جوشقانی ،حسن .و غفاری توران ،حسین .)9319( .بهینهکاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی
)  ،(MSCMمجله مدیریت زنجیره تأمین ،مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع
امام حسین (علیهالسالم).)37( 94 ،
 حسنلو ،خسرو .)9388( .مروری بر مفاهیم جنگ ،تهران :انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقات
صنایع دفاعی ،مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوریهای دفاعی.

 حیدری ،کیومرث .و عبدی ،فریدون .)9319( .جنگهای آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه
برخی صاحبنظران نظامی غرب ،فصلنامه مدیریت نظامی ،شماره .48
 حیدری ،کیومرث .و قمری ،موسیالرضا .و کالنتری ،فتحاهلل .)9313( .راهبردشناسی جنگهای
آینده،سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،نشر آجا.
 راعی ،جالل .)9313( .الگوی بازطراحی سامانهی آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز با تأکید بر
تداوم جنگ ،فصلنامه مدیریت نظامی.78-993 :17 ،
 رستمی ،محمود .)9387( .فرهنگ واژههای نظامی ،تهران :انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری
اسالمی ایران.
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 رشاد ،افسانه .)9313( .آماد و پشتیبانی در عصر جداسازی حوزههای ژئوپلیتیکی ،فصلنامه راهبرد
دفاعی.)37( 7 ،
 رشید ،غالمعلی .و محرابی ،غالمرضا .و کالنتری ،فتح ا ...و شجاعی ،شهرام .و زنجانی ،داوود.
( .)9313واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده و مقایسه آن با جنگ هشتساله و جنگهای اخیر،
فصلنامه راهبرد دفاعی ،شماره .48
 روشنی ،رضا .)9318( .بررسی نقش فرآیند و ساختار سامانه آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی،
فصلنامه علوم و فنون نظامی.71-17 :39 ،

 شریفیراد ،رسول .و دهقان ،نبیاله .و فتحی ،صمد .)9388( .بررسی و ارائه الگوی شبکه آماد و
پشتیبانی در سطوح مختلف سازمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران متناسب با جنگ
ناهمگون در گستره مناطق مختلف جغرافیایی کشور ،مرکز مطالعات و تحقیقات نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی ایران.

 شهالئی ،ناصر .و نادری ،علیرضا .و قیم ،جمال .و اکبرپور ،فریدون .و ذوالفقاری ،علیصفر .و قادری،
سیامک .)9317( .مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقهای در فضای نبرد
آینده ،نشریه آیندهپژوهی دفاعی.7-34 :)3( 9 ،
 صالحی ،راشد .)9387( .لجستیک درنبرد ناهمتراز .تهران :انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد
ارتش جمهوری اسالمی ایران.
 صفوی ،رحیم .)9387( .مقدمهای بر جنگ غیر همتراز ،تهران :انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد
ارتش جمهوری اسالمی ایران.

 عزیزیفر ،میرعباس .و فرقانینیا ،جمشید .و کمالی ،سید محسن .و اصالحی ،علی .)9381( .کلیات
آیین رزم در برابر نیروی ناهمتراز ،تهران :انتشارات دانشگاه افسری امام علی علیه اسالم.
 عیسیای ،حسین .)9388( .لجستیک تشخیص و پاسخ ،تهران :انتشارات موسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی.

 قاسمی ،علی .و بابایی ،حسین .)9387( .ویژگیهای جنگ ناهمگون (با تکیهبر صحنه نبرد)،
ماهنامه اطالعات راهبردی ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.)71( 7 ،
 کاظمی ،بابک .)9318( .مدیریت تدارکات و آماد و پشتیبانی ،تهران :انتشارات فرمنش.

 کاوه ،عمادالدین .ریقتفرد ،رضا .محمدی ،اردشیر .پورقاسم ،منصور .فوالدی ،جمشید .بهلولی ،ناصر.
رشیدی ،مجید .و گودرزی ،علی .و آذرپیکان ،محمدحسن .)9314( .الگوی تدوین دکترین عملیات
مشترک آجا ،مطالعه گروهی دانشجویان دوره دوم فرماندهی مشترک مرکب ،دانشگاه فرماندهی و
ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران.
 محرابی ،غالمرضا .)9314( .جزوه جنگ آینده ،معاونت اطالعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح.

9317  بهار،8  شماره، سال سوم،فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی
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،)9319( . سیروس، و فخری. محسن، و مرادیان. جعفر، و بیگلو. مجتبی، و یمانی. ابراهیم، مقیمی
تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیرعامل در منطقه شمال تنگه هرمز (با تأکید بر
.77-993 :)48( 93 ، فصلنامه مدیریت نظامی،)مکان یابی مراکز ثقل جمعیتی
 ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاههای نزاجا در جنگ ناهمتراز با.)9318( . محمدعلی، منشادی
.931-974 :)43( 99 ، فصلنامه مدیریت نظامی،رعایت اصول پدافند غیرعامل

 بررسی میزان کارایی و.)9311( . روحاله، و نوروزی. محمد، و رمضانیدهبیدی. سیاوش، نصرتپناه
- فصلنامه علمی، انتظامی-اثربخشی خدمات ترابری مطالعه موردی یکی از دانشگاههای نظامی
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