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 چکیده
آمادی در  هایدستگاهبندی معیارهای ارتقاء کیفیت هدف اصلی این تحقیق بررسی و اولویت

 هاآنها و تحلیل شکاف بین های آینده و مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب شاخصجنگ

روش و ماهیت انجام آن توصیفی از نوع  ازلحاظو هدف، کاربردی  ازنظراست. پژوهش پیش رو 

ها گردآوری دادهبرای  از نتایج مرور ادبیات تحقیق، هاشاخصشناسایی  . برایهستپیمایشی 

 منظوربهها ها از پرسشنامه مقایسه زوجی و برای گردآوری دادهبندی شاخصاولویت منظوربه

است.  شده استفادهلیکرت  ایدرجهپنج مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب از پرسشنامه طیف

شده  تائیدروایی هر دو پرسشنامه به روش محتوا و با نظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی بررسی و 

پایایی پرسشنامه اول از ضریب ناسازگاری و پایایی پرسشنامه دوم از آزمون آلفای  تائیداست و برای 

های بین وضع موجود و وضع مطلوب از آزمون است. برای بررسی شکاف شده استفادهکرونباخ 

 شده گرفتهبهره ( AHP) تحلیل سلسله مراتبی روشها از بندی شاخصویلکاکسون و برای اولویت

پذیری، سه شاخص انعطاف موردبررسیهای است. نتایج تحقیق نشان داد که در بین شاخص

های تحقیق اشند. همچنین طبق یافتهبخوداتکایی و تداوم و استمرار بیشترین اهمیت را دارا می

با  بررسی موردمعیار  98هر  نظر ازهای آینده سیستم آماد و پشتیبانی موجود در مواجهه با جنگ

 موقعبه، پذیریانعطافشرایط مطلوب فاصله معناداری دارند و بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به 

 است. سرعت عملبودن و 

 کلیدی: هایواژه
 های آينده.د و پشتیباني، معیارهای کیفیت، جنگسیستم آما 

                                                           
  . دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان9
 وم اداری دانشگاه سمنان. دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و عل3
  . استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری3
 . دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان4
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 مقدمه

. هستهر حکومتی  بررسی موردترین مسائل یکی از اساسی عنوانبهجنگ و تهدیدات ملی 

های احتمالی را نادیده گرفته و توانند مسئله جنگگاه نمیمردان و حکمرانان هیچاساساً، دولت

 .(9314ننمایند )کاوه و همکاران،  نظامی خود اقدامهای تر کردن نیرودر جهت هر چه قدرتمند

های صلح استکهلم، هزینه نظامی جهان در سال طبق آخرین گزارش سالیانه انستیتو پژوهش

ها در میالدی به باالترین میزان خود بعد از جنگ سرد رسیده است. این هزینه 3897

خرید و نگهداری تسلیحات، های عملیاتی، هزینه نیروهای فعال، هزینه هایبندیدسته

 بررسی موردتحقیقات نظامی  همچنینآماد و پشتیبانی و  هایدستگاهنظامی،  وسازهایساخت

میالدی  3897. بر اساس این گزارش هزینه نظامی کشورهای جهان در سال اندگرفته قرار

ر در سال دال 338درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور، یعنی به ازای هر نفر  3/3نزدیک به 

میلیارد دالر تخمین  9731، 3897. بر اساس همین گزارش بودجه نظامی جهان در سال هست

درصد افزایش داشته است. این عدد و ارقام  9/9است که نسبت به سال قبل آن  شدهزده

یت موقعبه. با توجه هستاهمیت باالی توان و قدرت نظامی برای کشورها  دهندهنشان

تر میزان ولتیک و فضای سیاسی حاکم بر خاورمیانه بررسی هر چه دقیقاستراتژیک و ژئوپ

 Siprtyتواند نکات حائز اهمیتی را در پی داشته باشد )می منطقهبودجه نظامی کشورهای 

earbook, 2017.) 

های صلح از جانب انستیتو پژوهش شدهارائهمیالدی  3897گزارش بودجه نظامی سال 

تا  3888صرف بودجه نظامی و میزان تغییرات آن از سال  لحاظ ازکشور اول  91استکهلم، 

 .هست (3)و  (9)های به شرح نمودار 3897

 
 بودجه نظامي در سال  نظر از( پانزده کشور اول 1نمودار )
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 بودجه نظامي نظر ازکشور اول  11در  2012تا  2002از  گذاریسرمايه( میزان تغییرات 2نمودار )

 

گذاری هنگفت عربستان سعودی در ویژه سرمایههای نظامی جهان، بهجهرشد سالیانه بود

گذار نظامی جهان سومین سرمایه عنوانبهحوزه نظامی که این کشور را باالتر از کشور روسیه، 

تر به موارد تواند زنگ خطری برای کشورهای منطقه باشد. با نگاهی عمیقتبدیل کرده است می

یاسی حاکم بر فضای منطقه در برهه کنونی، آمادگی هرچه بیشتر و همچنین روابط س ذکرشده

تواند نقطه قوتی در نیروی نظامی و همچنین تقویت قدرت عملیاتی نیروی نظامی کشور می

با توجه به  آنکهحالهای آینده ایجاد نماید. مراودات و مذاکرات خارجی و همچنین در جنگ

ها و با انتخاب رویکرد مناسب نسبت به کاهش هزینهبایست های نظامی میباالتر رفتن هزینه

 (.9317 )شهالئی و همکاران، موجود اقدام نمود هایدستگاهافزایش کارایی  همچنین

ههای توان دریافت کهه جنگهای آینده میدر خصوص جنگ شدهمطرحبا نگاهی به تعاریف 

ردار خواههد بهود تری برخهوباالسهرعتههای گذشهته از شهدت عمهل و آینده نسهبت بهه جنگ

 توجههقابلگیری و کوتاه بودن زمان عملیاتی نیهز نکهات همچنین اصل غافل .(9318)منشادی، 

توان به این نتیجهه می ذکرشدهها . با توجه به این موارد و باقی ویژگیهستهای آینده در جنگ

یی در عمهل بهاال سهرعتبهبایسهت توان و قهدرت نظهامی می برافزایشرسید که کشورها عالوه 

 .(9319، های احتمالی دست یابند )مقیمی و همکارانها و واکنشکنش

بایست نسبت به تقویت و می هستهای اساسی کشور شک افزایش توان نظامی از اولویتبی

طبهق تحقیقهات  .(9318، اط ضعف سیستم اقدام نمهود )روشهنینقاط قوت و برطرف نمودن نق
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عملیات نظامی، سامانه آماد و پشتیبانی خدمات رزمی یکی از  گانههنُهای پیشین، در بین سامانه

نقطه قوت یهک  عنوانبهتواند که هم می هستسامانه در افزایش سرعت عملیاتی  تأثیرگذارترین

 ضهعفنقطه عنوانبهبرگ برنده آن سیستم در نظر گرفته شود و هم  عنوانبهها نبرد درسیستم 

آمهاد و پشهتیبانی رابطهه  .(9311شد )تقوا و همکهاران، با نبرد ردسیستم نظامی دلیل شکست 

های ههای آینهده را جنهگ میهان سهامانهتهوان جنگمی ینوعبهبسیار نزدیکی با جنگ داشته و 

یهک سامانه پشهتیبانی خهدمات رزمهی  هراندازه(. McLellan, 2017پشتیبانی در نظر گرفت )

قهدرت بازدارنهدگی و قابلیهت اجرایهی و ، به همان میهزان تهوان دفهاعی، باشدتر قدرتمندارتش 

تر است. در هر شرایطی از جنگ و در هر نوع جنگ، ههر ارتشهی بهرای ارتش قوی پذیریتحمل

از طرفهی  .(9318)منشادی،  رزمی نیاز دارد خدمات پشتیبانی خود به هایمأموریتبقاء و انجام 

یی برخهوردار اسهت. دیگر در شروع هر جنگ و عملیهات نظهامی، سهرعت عمهل از اهمیهت بهاال

توانهد ضهربه سهنگینی بهه نیهروی بنابراین ناکارآمد بودن یک سامانه آماد و پشتیبانی رزمی می

 (.9387، راشد نظامی و توان رزمی هر کشوری وارد نماید )صالحی

انهد و اغلهب بهه های آماد و پشتیبانی پرداختههای متعددی اخیراً به مطالعه سیستمپژوهش

اهمیهت بهاالی ایهن  بهر امهرانهد کهه ایهن ها در شرایط جنگ توجهه نمهودهتمکارکرد این سیس

ههای ایهن در این تحقیقات کمتر به مطالعه چگونگی عملکهرد و ویژگی اما ها اشاره دارد.سیستم

است. بهدون تردیهد بها تغییهرات شهدید و  شدهپرداختههای آینده ها در مواجهه با جنگسیستم

 ،ههایزات و تسلیحات نظهامی و بهه دنبهال آن تغییهر ماهیهت جنگروزافزون در تکنولوژی، تجه

ضروری است. به همهین  هاآنهای آمادی کنونی جوابگو نخواهند بود و توسعه و ارتقای سیستم

با توجه به آنچه کهه گفتهه  شود.دلیل ضرورت انجام مطالعه تجربی در این خصوص احساس می

 زیر است: السؤشد، این پژوهش به دنبال پاسخ به سه 

  ؟اندکدمهای آینده آمادی در مواجهه با جنگ هایدستگاهمعیارهای ارتقای کیفیت 

  آمهادی چگونهه  هایدستگاهشکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای کیفیت

 است؟

  های آینده از چهه اولهویتی آمادی در مواجهه با جنگ هایدستگاهمعیارهای سنجش کیفیت

 برخوردارند؟ 
 

 

 

 



 941                                           ..        . تیفیارتقاء ک یارهایمع یبندتیو اولو یشناسبیشناسایی، آس 

 

 
 

 نظری و پیشینه پژوهشمباني
 های آيندهجنگ

های ای اجتمهاعی، مفههومی ناشهناخته اسهت و بهرای آن تعریهف و گزینههپدیده عنوانبهجنگ 

نظری در علهوم سیاسهی، نظهامی، اسهت. ههر اندیشهمند و صهاحب شهدهارائهمختلف و متنوعی 

ه مطالعهاتی خهود، جنهگ را ... برپایهه بیهنش و گهرایش و از دیهدگا و یشناسهجامعهاجتماعی، 

حجهم و مقهدار آتهش، برخهی  اساس برها را ای جنگتعریف و تبیین کرده است. عده یاگونهبه

رویکهرد برخهی بهه  نیتهرمهمو در  کاررفتههبهنهوع سهالح  ازنظردامنه جغرافیایی، برخی  ازنظر

ههای هها و تاکتیکی، ویژگقهرارداد موردتوجههبایهد  آنچههاما  .اندکردهاشارههای ناهمگون جنگ

شهناخت نهاهمگونی در  .ههای صهحنه نبهرد آینهده باشهدههای نهاهمگون و ویژگیجدید جنگ

کارهای مناسب متناسهب بها راه یزیرطرحهای آینده مستلزم تحلیل روش جنگ دشمن و جنگ

ههای راهکارهای متفهاوتی جههت بررسهی و شهناخت ویژگی .(9387آن است )قاسمی و بابایی، 

حمالت تروریستی، توان سهنجی قهوای  لیوتحلهیتجز ازجملهاست،  شدهمطرحنده های آیجنگ

ردنهد کمهی نظامی کشورها و همچنین زیر نظر گهرفتن مانورههای رزمایشهی کهه سهاالنه اجهراء

(McMaster, 2008.) 

نمایند: جنگ تعریف می نیچننیاآینده را  ای جنگ( در مقاله9313) حیدری و همکارانش

با نقاط قوت طرف مقابل، با  شدنمواجهطرف ضمن اجتناب از  کیآناست که در  آینده جنگی

کند. اقدام به آسیب رساندن به نقاط ضعف جناح مقابل می رمتعارفیغهای استفاده از تاکتیک

تری های آینده، یک جناح از نیروی نظامی و تدارکات بسیار قدرتمنددر جنگ کهآنبا توجه به 

و  ینیبشیپرقابلیغهای نامتعارف و بایست بر اتخاذ تاکتیکناح مقابل می، جهستبرخوردار 

گم نموده و وادار به تغییر های رزمی، دشمن را سردرهمچنین سرعت عمل باال در انجام مانور

رفتار وادار نماید )منشادی، تاکتیک نماید و در ادامه با فرسایشی شدن جنگ نسبت به تغییر 

و محققان  نظرانصاحبهای فضای نبرد آینده از دیدگاه برخی از ژگی(. در ادامه وی9318

 است. شدهگردآوری

 غیرقابل، دستانهپیش، غافلگیری و عملیات تکرارناپذیری ؛(9381) فر و همکارانشعزیزی 

، واحدهای اجرایی کوچک، متغیر بودن جنگجویان، نداشتن مدتکوتاهبودن،  بینیپیش

، نامشخص بودن صحنه نبرد، فضای مانوری زیاد و وسیع بودن ابزار و تکنولوژی مشخص

 های شناختی. منطقه نبرد، ترکیب چند نیرویی، جنگ
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 ( 9387صفوی) علیهگی، متمرکز ، اتکای به مردم، حفظ توان، هم عرصهمحوریانسان؛ 

از جغرافیا، جنگ اطالعات، فریب و  گیریبهرهمواضع ویژه، فرسایش، عدم قطعیت، 

 ی، عملیات روانی.غافلگیر

 ( 9388حسنلو)های مدرن، قدرت باالی تسلیحات، عدم تقارن در دو تنوع فناوری، فناوری ؛

و خالقانه و ابداع تاکتیک جدید، ترکیب و همپوشانی  بنیاندانش، باالسرعتطرف نبرد، 

، نیاز به کسهمه چیزهمه وقتهمه هر جانظامی، عملیات سایبری،  -همه سطوح سیاسی

 عات بیش از جو و زمین و دشمن.اطال

 ( 9387قاسمی و بابایی)تضعیف اراده دشمن، چندبعدیگیری، متنوع و غافل ؛ ،

، کسب نتایج راهبردی، عدم تمایز نیروهای نظامی و خواهیتمامیتثیرمحوری، أت

، توجه به مالحظات فرهنگی، پرهیز از رویارویی مستقیم، حمله به متحدان غیرنظامی

 دشمن.

 ها اجرایی داشتن فضای رزمایش زیاد، ضربه دقیق عملیاتی، داشتن واحد ؛(9318ی )منشاد

، دقت باال، شدت عمل باال، تحرک باال، استقامت باال، باال سرعتکوچک،  رزمی و

، زمان تکرارناپذیریبودن،  بینیپیش غیرقابلپذیری در تاکتیک، غافلگیرانه و انعطاف

 برد مشخص، نداشتن ابزار و فناوری مشخص.اجرایی کوتاه، نداشتن صحنه ن

 ( 9319حیدری و عبدی)فضای مانوری زیاد باالسرعت، دستانهپیشغافلگیری و عملیات  ؛ ،

در سامانه پیچیده، حمله  غیرخطی گیریتصمیمو وسیع بودن منطقه نبرد، تاثیرمحوری، 

ای و اتحادیههای به مراکز ثقل، ضربه دقیق عملیاتی بخصوص هوایی و دریایی، جنگ

ائتالفی، آماده نمودن افکار عمومی، عملیات روانی گسترده، ترکیب و همپوشانی همه 

و در  افزاییهم، کسهمه چیزهمه وقتهمهسطوح سیاسی نظامی، عملیات سایبری، هر جا 

 هم تنیدگی.

 ( 9313رشید و همکاران)تهدیدات نظامی و امنیتی، غافلگیری، اشراف  افزاییهم ؛

محور بودن، عملیات چند نیرویی، گسترش اتی، گریز از جنگ فرسایشی، فناوریاطالع

ها، عملیات روانی، کاهش زمان اجرای عملیات، دقت صحنه جنگ، تلفیق توانمندی

عملیات سطوح  زمانیهم، راهکنشی، نزدیکی سطوح راهبردی و عملیاتی و گیریهدف

پایه، محوری، مردمر ایستایی، ارزشمحوری، دوتأثیر، راهکنشیراهبردی و عملیاتی و 

امنیت، علوم شناختی، عملیات  سازیخصوصیتروریستی، هواپایه و دریا پایه، عملیات 

 قدرت ملی، تنوع تهدیدات. هایمؤلفهمحور، بسیج ناهمتراز، قابلیت
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 ( 9314محرابی)دور ایستادگی، کوتاه شدن فاصله کشف هدف تا شروع عملیات، دقت  ؛

محور، غافلگیری، اشراف اطالعاتی، گریز از فرسایشی شدن، فناوری شبکه، گیریهدف

محور، سیالیت صحنه، افزایش قدرت تخریب، گسترش عملیات در ابعاد مکانی، اجرای 

عملیات سطوح  زمانیهممحور، تنوع تهدیدات، عملیات سایبری، تأثیرساعته،  34عملیات 

 ر، عملیات روانی.محو، فناوریراهکنشیراهبردی و عملیاتی و 

دامنهه و  ازلحهاظدهند که دوران جدیدی از تحوالت سوق می سویبههای مدرن ما را جنگ

سابقه هسهتند. ایهن دوران جدیهد باعهی تغییهر و تحهول در سهاختار کلهی ابعاد بی ازلحاظهم 

ههای زمهانی ههای مهدرن دورهنظران بهرای جنگهای آینده گشته اسهت. برخهی صهاحبجنگ

اند. هر دوره از منظری با دوره قبل و بعد از خود متفاوت بوده و با توجه بهه یین کردهمختلفی تع

 بهراسهت.  شهدهتقسیمهای حاکم بر آن بهه انهواع مختلفهی راهبرد تاکتیکی اصول رزم و ویژگی

مواجه هستیم. چههارمین نسهل جنهگ  هاجنگ، اکنون با نسل چهارم از بندیتقسیمیک  اساس

هها و چون تمرکززدایی، ابتکار عمل، از بین رفهتن وضهعیت انحصهاری جنگمتکی بر اصولی هم

های رزمی کوچک، سبک، مهاهر، متحهرک، ناهمگونی است که توسط نهادهای غیردولتی و گروه

ای یا در سطحی وسیع و گسترده قابل انجهام نقطه صورتبهانگیزه  روحیه و با مقاوم، خودکفا، با

های اجتماعی و مردمی از اصول حتمهی و و گره خوردن با توده و اجرا است و همراهی، همگامی

. بنابراین اسهتفاده هستناهمگونی  هاآنویژگی  ترینمهمهاست که از آمیز در این جنگموفقیت

های آینده گشته است کهه بهه تحول در ساختار کلی جنگو های جدید باعی تغییر از این شیوه

 (:9387 بایی،)قاسمی و با گرددمواردی اشاره می

ههای آینهده نهاهمگونی در ویژگهی جنگ تهرینمهمههای آینهده: از ناهمگون بهودن جنگ .9

 .فناوری، تاکتیک و راهبرد است

فنهاوری برتهر و  برتکیههای نبرد: دشمن بها کوتاه بودن زمان درگیری، وسیع بودن منطقه  .3

کهاهش  خصوصبه سایر اهداف تأمینگیری از تجهیزات پیشرفته در ارتش خود برای بهره

تلفات و جلوگیری از مشکالت داخلی که ممکن است با طوالنی شهدن جنهگ پهیش آیهد. 

 .دارد مدتکوتاهجنگ  برتکیههای نظامی خود ریزیهمواره در طرح

اجرای سریع و قاطع با شدت عمل زیاد: یعنی جنگ را بها فشهارهای افهزون و بها سهرعتی  .3

مقاومهت و  هرگونههکهه اجهازه  ایگونههبهبهرد(  شپیبه)در محدوده وسیعی  تصورغیرقابل

 .العملی از دشمن سلب گرددعکس
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ههای نظهامی، انطباق سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبرد: با توجه به تهوان بهاال در فناوری  .4

در  درواقهعشهود. بهه منهاطق عقهب کشهیده می سهرعتبهتغییرات مناطق مقهدم جنهگ 

. به دلیل وجود اهداف سیاسی راهبهردی و حیهاتی باید جنگید جاهمههای آینده در جنگ

در مرکز ثقل و خطوط مقدم صورت خواهد گرفهت. سهرعت  زمانهم طوربهدر عمق جنگ 

های فناورانهه، تهوان در ارسال اطالعات به فرماندهان منطقه نبرد بها توجهه بهه توانمنهدی

 .نموده است دسترسیقابلواحدهای عملیاتی را افزایش داده و اهداف راهبردی را 

اند که جنگیدن در سرزمین دشهمن بها تکیهه امروزه کشورهای قدرتمند به این باور رسیده .1

اطالعهات الزم  عنوانبهه درگذشهتهصرف بر اطالعات رزمی شامل جو، زمین و دشمن کهه 

تری از تری و دقیقبلکه نیازمند اطالعات جامع ،گردید عملی نیستبرای نبرد محسوب می

وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی و...  ازجملهن نبرد دشمن و سرزمی

آوری نظهامی نیسهت و مسهتلزم ههای جمهعآوری نیز تنها در حوزه فعالیتاست. این جمع

 .هستهای امنیتی اطالعاتی نیز های سرویسفعالیت

ت عمل در های آینده سرعهای عملیاتدر چرخش اطالعات: از بارزترین ویژگی باالسرعت  .7

تر های جدید انتقال اطالعات سریعبا توجه به فناوری کهاینیعنی  ؛چرخش اطالعات است

 .گرددو باعی افزایش توان رزمی می

بها پیشهبرد اههداف نظهامی، اههداف  زمانهمبه اهداف سیاسی نظامی:  زمانهمدستیابی   .7

درآوردن  زانوبه منظوربهرا  براندازی نظام، اهداف راهبردی و حیاتی منظوربهسیاسی را نیز 

 .دهنددشمن انجام می

آماده نمودن افکار عموی برای جنگ: امروزه صرف برتری نظامی و داشتن قدرت برتهر بهه   .8

هها در دهد و لذا ضرورت دارد در ابتدا افکار عمومی ملتها اجازه کشورگشایی را نمیدولت

 .تصمیم برای جنگ حاصل گردد سطوح ملی و جهانی آماده شوند و اراده ملی در جهت

اطالعهاتی و  های دقیهق، و فهوقدقت، هوشمندی و قدرت تخریب باالی تسلیحات: حملهه .1

ههای عصهر صهنعتی بهه عملیهات عصهر اطالعهاتی ، جههان را از جنگزمانهم گیریهدف

های دقیق با تفوق اطالعاتی، برداشت نوینی از جنهگ را بهه سازد. ادغام سالحرهنمون می

ههای هوشهمند بها لیهزری، بمب شهوندههدایتهای موشهک کارگیریبهآورده است. وجود 

ههای آینهده را ای و جاسوسی دقهت و هوشهمندی و قهدرت تخریهب جنگکنترل ماهواره

 .مضاعف نموده است

 .استفاده از فناوری مدرن و پیچیده برای اداره جنگ .98
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ز طریق آفندهای ناپیوسهته های غیرخطی و سیال ابودن جنگ: انجام عملیات تناوبی غیر .99

های قائم و عملیاتی مقدم، به هم پیوستن منهاطق در مناطق مناسب و مورد دلخواه، احاطه

های متنهوع علیهه دشهمن در های سریع زمینی انجام هجومناپیوسته رزم از طریق حرکت

او را  تحرک و فکر را از دشمن گرفتهه، هرگونهآسا و بدون انقطاع، امکان ابعاد وسیع و برق

 .فلج خواهد کرد

های آینده: دقت، سرعت، توان و تخریب باال، هوشهمندی تسهلیحات ائتالفی بودن جنگ .93

ههای مهدرن باعهی گهران در جنگ شدهگرفتهفناوری پیچیده تجهیزات به کار  طورکلیبه

قهادر بهه اداره یهک  تنهاییبهههای جنگ شده و حتی کشورهای ثروتمند نیهز شدن هزینه

همین منظور اقدام ائتالف نمهودن و از قهدرت  به .باشندو پرهزینه نمی مدتطوالنیجنگ 

 .کشورهای دیگر نیز استفاده نماید

اجرای عملیات روانی مستمر: انجام عملیات روانی مسهتمر قبهل، حهین و پهس از جنهگ  .93

 :هستهای ذیل گیرد و به شیوهصورت می

 ؛م و آزادسازی مردمتفکیک مردم از حاکمیت و نشان دادن ترحم برای مرد 

 ؛نتیجه نشان دادن مقاومت و دفاع برای سلب میل جنگجویی در آنانبی 

 ؛اعالم مکرر فرار مسئوالن و رهبران سیاسی و نظامی از صحنه 

 ؛سازی فضای روانی مقاومت ملی در کشورمبهم 

 ها برای تقویت تمایل به اسیر شدن نیروههای آزادسازی برخی از اسرا در حین درگیری

 ؛شمند

  تمرکز برای ارعاب افکار عمومی با نمایش توان رزمی و نمایش سرعت عمل و تحرکات

 ؛نظامی

 عملیات و تبلیغی درصحنهابتکار عمل  گیریدستدستی در خبررسانی برای به پیش. 

 

های آینده، به بررسی هوش مصنوعی بر جنگ تأثیرای با بررسی جین و همکارانش در مقاله

ورود هوش مصنوعی در هر حوزه را مورد  تأثیرهای آینده پرداخته و بر جنگ تأثیرگذارعوامل 

از مطالعات ایشان، سامانه آماد و پشتیبانی  شدهحاصلدهند. با توجه به نتایج می ارزیابی قرار

 Jinشده است ) برشمردههای آینده ها در تعیین نتیجه جنگسامانه ترینمهمیکی از  عنوانبه

et al. 2018.) 
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 نظامي پشتیباني و آماد

است کهه در ایهن  شدهمطرحتحقیقات پیشین تعاریف متفاوتی برای آماد و پشتیبانی نظامی در 

(، سیسهتم 9388راد و همکهارانش )شود. شهریفیمی ترین تعاریف اشارهبخش به برخی از جامع

درمهان،  و شهتبهدا های تهدارکات،زمینهه نمهودن فهراهم در آماد و پشتیبانی نظهامی را تهالش

 امهور و مهندسهی تعمیهر، و نگههداری ترابهری، مجهروحین، بسهتری کهردن و تخلیه ،آوریجمع

 پشهتیبانی و مسهلح نیروههای به جهت حفظ قهدرت عملیهاتی متفرقه امور و مخابرات کارگری،

آنهان  بها محولهه نظهامی تر عملیهاتبه انجام رساندن ههر چهه موفهق راستای در هاآن از مستمر

 و آمهاد کنند. از نگاه ایشان، عناصهرنظامی تعریف می هایسازمان در آماد و پشتیبانی مأموریت

 هایههدف از مجموعهه متحهد یهک صهورتبه کهه هستند هاییفعالیت و منابع شامل پشتیبانی

از  انهدعبارت مسهلح ههاینیرو در ههاآن وظهایف و نماید. ایهن عناصهرسیستم کلی پشتیبانی می

 (:9388اران، و همک رادشریفی)

 توزیع و انبارداری تولید، و خرید ،بینیپیشآماد:  و تدارکات . 

 بستری کردن و تخلیه بارگیری، تحرک: و جاییجابه. 

 سازیآماده و تعمیر: نگهداری، تعمیرات و نگهداری. 

 های ارتباطیراه برقراری تسهیالت، گسترش ، طراحی،سنجیامکانمهندسی:  و ساختمان. 

 هایفعالیت قسمت از ای آماد و پشتیبانی نظامی را آن( در مقاله9319) ایسیعیو  بیطرف

 امهور ،نگهداری و تعمیراتبهداشت و درمان،  ترابری، آماد، قبیل از یمسائل با که داندمی نظامی

 آمهاد، بهه مربوط هایفعالیت کلیه دیگر ینوعبه دارد؛ سروکار متفرقه امور و ساختمان و کارگری

 در تعریف دیگر، آماد و پشتیبانی گویند. آماد و پشتیبانی را خدمات و حرکات ی، ترابری،نگهدار

 و پشهتیبانی علهم اسهت. آمهاد شهدهتشکیلجایی جابهه نگههداری و تدارکات، اصلی رکن سه از

 و سهازیذخیره و سهازیفراهم و شامل توسهعه عمدتاً نیروها نگهداری و جاییجابه و ریزیبرنامه

خهدمات  ارائه و لزوم صورت در نیروها کردن بستری و و تخلیه جاییجابه اقالم؛ و مواد قلونحمل

 (. 9378)رستمی،  هست

 گردد کههاطالق می ایشده هماهنگ هایفعالیت کلیۀ به پشتیبانی و آماد مدیریت ارتش در

 و آالتنماشهی ابهزارآالت، و وسهایل قبیهل از ارتهش مختلف هایبخش نیازهای برآورد و بررسی

 تهیهه، تولیهد، بهه مربهوط امهور کلیهه و گیهردبرمی در را مهواد و قطعهات تأسیسهات، تجهیزات،

شهامل  موجهود را هایدسهتورالعمل برابهر جاییجابهه توزیع، انبارداری، ،ونقلحمل سازی،ذخیره

انی ( آمهاد و پشهتیب9319) ای از جوشقانی و غفهاری تهورانمقاله (. در9318، شود )کاظمیمی
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گیرد که در آن شیوه اجرا و کنترل موجودی و ارائهه قرار می موردتوجه تأمینقسمتی از زنجیره 

بهرآورده شهدن نیازههای  درنهایهتخدمات و یا اطالعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف و 

و آمهاد  هایدسهتگاهتوان ارزش زمان و مکان را بهه می گونهاینتوان مدیریت نمود، رزمی را می

های نظهامی (، آماد و پشتیبانی در سهازمان9311) و همکاران پناهپشتیبانی افزود. از نگاه نصرت

تولیهد و یها  قیطرنیازهای سازمان از  تأمینبایست به وظایفی نظیر برآورد نیازهای سازمان، می

یهت نفرات، ادوات و تسلیحات نظامی، کنتهرل کیف نقل و حملخریداری منابع داخلی یا خارجی،

از کاالههای ورودی بهه سیسهتم، کنتهرل موجهودی  هرکهدام، انبارداری مناسهب شدههیتهاقدام 

و تسهیالت  ساتیتأس یاندازراهها، و پایگاه آالتماشینانبارها، توزیع اقالم، نگهداری و تعمیرات 

استقراری واحدها، اسکان و خدمات مهندسی، کلیه مراحل مرتبط با خدمات درمهانی رسهیدگی 

 اید.نم

آمهاد و پشهتیبانی دفهاعی در " بانهامدر مقاله خود در نشریه انستیتو نیروهای دریهایی  9تاتل

یک سیستم آماد و پشتیبانی دفاعی را برشهمرده و عواقهب  یهاتیمسئولوظایف و  "ام 39قرن 

در مقالهه عامهل  3شهوارتز. (3893، )تاتهل ناشی از ضعف در هر حوزه را نیز بیهان داشهته اسهت

را بررسی نموده است )عواملی از قبیل تعداد پرسنل نظهامی، میهزان  هاجنگبر نتایج  ذارتأثیرگ

در این مقاله نقش  .مخرب و غیر( هایتکنولوژیپیشرفت تکنولوژی بازدارندگی، میزان پیشرفت 

بررسهی، و  ذکرشهدهاز عوامهل  هرکدامسیستم آماد و پشتیبانی در کارکرد مستمر و بدون وقفه 

 (. 3898)شوارتز،  شد تأکیدبدان 

انجام یک سیسهتم یکپارچهه آمهاد و  درراهو همکاران با در نظر گرفتن موانع موجود  3رندال

آماد و پشتیبانی نظهامی را  یهاستمیسرا جهت ایجاد تحول اساسی در  هاییپیشنهادپشتیبانی، 

در راسهتای کهاهش  4ای دیگر پانایهدس و مکهودر مقاله(. 3898، )رندال و همکاران ارائه نمودند

ای شهامل سرعت سیستم آماد و پشتیبانی، مدل ریاضی سه سطحی یکپارچههها و افزایشهزینه

( 3881) (. پانایهدس و مکهو3881، مکو) ، مراکز آمادی و مراکز تقاضا ارائه کردندکنندگانتأمین

ی یهک پهذیرسهرعت عمهل و واکنش پهذیرانعطافبا ایجاد یک سیستم سهیال و  اندنمودهسعی 

جهویی پی. و راهکاری بهینهه جههت توزیهع محصهوالت ارائهه نماینهد برده باالسیستم آمادی را 

                                                           
1. Tuttle 
2. Schwartz 
3. Randall 
4. Panayides & Meko 
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هها، اقهدام بهه ارائهه ای با بررسی لجستیک و نقش آن در آمادگی نظهامی ارتشدر مقاله 9کردن

 ونقهلحمل ریزیبرنامهتجهیزات،  تأمینخرید و  ریزیبرنامهمدلی جهت بهبود فرایندهایی نظیر 

های انبهار ، کنترل موجودیموردنیازتجهیزات و تسهیالت  تردقیق بینیپیشتوزیع،  مسیریابی و

 (.3883، جویی کردنپی) ارائه نموده است

 پشتیباني و آماد هایمعیارهای سنجش کیفیت سیستم

شود، و به این خاطر های کلی آن کشور طراحی میسیاست آمادی هر کشور بر پایه هایدستگاه

ههای . بنهابراین معیارهسهتکه اصول کلی لجستیک نظامی در کشورهای مختلف متفاوت است 

کیفیهت . همچنهین (9313)راعهی،  آمادی نیهز متفهاوت هسهتند هایدستگاهتشخیص کیفیت 

آمادی با توجه به شرایط مکهان و زمهان و نیازههای سهطوح راهبهردی، عملیهاتی و  هایدستگاه

ها کارآمدی الزم را برای پشتیبانی ایهن سهطوح این سامانه کهطوریبه ،شودمی تاکتیکی تعیین

بهرای لجسهتیک  یاگانهشهشاصهول  یالمللهنیبدر دایرۀ المعارف نظامی و دفهاع داشته باشند. 

 ؛(9388است )شریفی راد و همکاران،  شدهمطرحنظامی 

 وهی.اصل یکپارچگی: تالش مشترک، وابستگی متقابل، فهم و اعتماد متقابل، کار گر -9

و  ریزیبرنامههها، همبستگی در اصل آمادگی: دوراندیشی و قضاوت نظامی، تعیین نیازمندی -3

 ها.برنامه

 بودن، پایداری. باور قابلپذیری و اصل کارآمدی: آمادگی عملیاتی، امکان -3

هزینهه،  اثربخشینقش در برابر  اثربخشیموارد عدم کارایی و اتالف،  حذف: جوییصرفهاصل  -4

 و تخصصی کردن پشتیبانی. استانداردسازی، ازیسعقالنی

انگیزه و شتاب به سمت جلو، کنترل محلی و متمرکهز منهابع پشهتیبانی پیشهگیرانه، تعههد  -1

 .وظیفه انجامنسبت به 

 ها، خالقیت و نوآوری.کاردانی: تنوع مهارت و ابتکاراصل  -7

آن، معیارهای  رنتیجهدقرار داده و  موردبررسیآماد نظامی را  هایدستگاه(، 9313رشاد )

 روشنی ویژگی اساسی مطرح نمود. 1ها را در قالب بر ارتقاء کیفیت این نوع سیستم مؤثر

های چندالیه، خالقیت و نوآوری ها، پاسخگویی به یگان( در تحقیق خود پایایی سیستم9318)

 آقایی د.کنمی های لجستیک مطرحهای ارزیابی مطلوبیت سیستمشاخص عنوانبهو سادگی را 

پایداری و  ، سادگی، اقتصادی بودن، پاسخگو بودن، قابلیت ابقاء، قابلیتپذیریانعطاف(، 9388)

                                                           
1. Piggee 
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 در(، با 9388) ایعیسی .کندمیاصول پشتیبانی لجستیک معرفی  عنوانبهقابلیت دسترسی را 

 های حال حاضرو نیازمندی سؤاالتها، اقدام به طرح ها و پاسخگرفتن رویه پرسش نظر

، پذیریانعطافنظامی از یک سیستم آماد مطلوب نموده است و یکپارچگی،  هایدستگاه

، تحرک و سیالیت، آمادگی سامانه، به هنگام بودن و دقیق بودن، المالبیتخوداتکایی، حفظ 

های آماد و پشتیبانی اصول سیستم عنوانبهرا  یریپذواکنشتداوم و استمرار، سرعت عمل و 

 . کندمیمطرح 

 هایدستگاه تأمین(، با بررسی اصول کلی ناتو در 3897) 9های خارجی نیز لیزدر پژوهش

 ازجملهپذیری را ، سرعت عمل، آمادگی و انعطافبشردوستانههای نظامی و آمادی در عملیاتی

آمادی  هایدستگاههای یک سیستم آمادی برشمرده و با بررسی دقیق عملکرد ویژگی ترینمهم

مختلف، راهکارهایی را در راستای بهبود عملکرد سیستم آمادی ارائه نمود. ترزیف  هایدر بخش

های آمادی در عملیات نظامی، مهارت هایدستگاه( با بررسی نقش پررنگ 3897) 3و نیچف

. در این مقاله با قراردادندالزم پرسنل نظامی جهت باال بردن کیفیت سیستم آمادی را ارزیابی 

، آمادگی پذیریانعطاف، تحرک باال، یریپذواکنشهایی نظیر سرعت عمل، اردر نظر گرفتن معی

 .راردادندق موردبررسیپرسنل بر هر یک از این عوامل را  تأثیرگذاریو تداوم و استمرار میزان 

( معیارهای یک سیستم آمادی مناسب برای پشتیبانی از 3893) 3گاالس و همکاران

 درنتیجهاند. قرار داده موردبررسیبهترین پیمانکار آمادی های نظامی را جهت انتخاب نیروی

این پژوهش پنج معیار اقتصادی بودن، دقیق بودن، سرعت عمل باال، تحرک و استمرار جهت 

 هایدستگاه( تغییرات 3893) 4است. رانتر و همکاران پیشنهادشدهبررسی پیمانکاران آمادی 

تغییرات  هاآناند و معیارهایی که با بهبود دادهقرار  بررسی موردآمادی در سه دهه اخیر را 

پذیری، اقتصادی را شامل یکپارچگی، انعطاف افتدیمآمادی اتفاق  هایدستگاهعمده در عملکرد 

(، هشت معیار 3898) 1کورسکی و پوماسالووا دانند.می یریپذواکنشبودن، خوداتکایی و 

عرفی نموده است. سرعت عمل، اساسی برای بررسی کیفی یک سیستم آمادی نظامی م

معیارهایی  ییخوداتکاپذیری و ، استمرار، تحرک، یکپارچگی، دقیق بودن، واکنشپذیریانعطاف

که بعد از مصاحبه با تعدادی از افسران درجه باالی نظامی و بررسی نتایج برآمده از  اندبوده

                                                           
1. Lis 
2. Terziev & Nichev 
3. Glas & et al 
4. Rutner & et al 
5. Korecki & Pomazalová 
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معیارهای کیفیت لجستیک  برخی از (9)جدول شماره  .اندشده استخراجهای انجامی عملیات

 دهد.می را نشان شدهانجامهای در مطالعات و پژوهش شدهمطرحنظامی 
 ( معیارهای کیفیت لجستیک نظامي در مطالعات پیشین1)جدول 

 مقاله
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 * * * *  * *  * * * * (9388) ییعیسا

  * * *  * *   * * * (9388آقایی )

 * *  * * * * * *  *  (9313رشاد )

و  کورسکی

 (3898پوماسالووا )
* * *    *  * * * * 

رانتر و همکاران 

(3893) 
* * * *  *    *   

و همکاران  گاالس

(3893) 
   *   *  *  * * 

ترزیف و نیچف 

(3897) 
 *    *   * * * * 

    *   *    *  (3897لیز )

، ده معیار زیر (9)های موجود در جدول شماره در پژوهش پیش رو با توجه به نقطه اشتراک

 از: اندعبارتقرار خواهند گرفت این معیارها  موردمطالعه

 ؛اجرایی هایدستگاها و هپذیری در تاکتیک: انعطاف9پذیریانعطاف 

 ؛رزمی ونیازهای عملیاتی  تأمین: عدم نیازمندی به بیگانگان جهت 3خوداتکایی 

 ؛های اجرایی: کاهش هزینه3اقتصادی بودن 

 ؛: عدم استفاده از تجهیزات ایستا و سیالیت سیستم4تحرک باال 

 ؛ورزمیهای عملیاتی : برآورد دقیق نیازمندی1دقت عمل باال 

 ؛هادقیق جهت تجهیز واحد ریزیبرنامه: امکان 7بودن موقعبه 

                                                           
1. Flexibility 
2. Self-reliance 
3. Economic 
4. Mobility 
5. Accuracy 
6. On Time 
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 ؛هاتر کردن زمان انجام فرآیند: کوتاه9سرعت عمل باال 

 ؛ان سیستمن: پایداری در تجهیز و باال بردن قابلیت اطمی3تداوم و استمرار 

 ؛هاالزم جهت مقابله با تهدید هایشرطپیش: وجود 3آمادگی 

 های دشمنادن به کنشنشان د العملعکس: سرعت 4پذیریواکنش. 

 

 پژوهش شناسيروش

رود نتایج و دستاوردهای آن در می است که انتظار دیبرکارهدف پژوهشی  ازنظراین تحقیق 

قرار گیرد. روش تحقیق با توجه به  مورداستفادهنظامی  یهاسازمانو سایر  موردمطالعهجامعه 

جامعه آماری این تحقیق را تعداد  ماهیت و چگونگی انجام آن، توصیفی از نوع پیمایشی است.

 ریغدهند که به روش نظامی کشور تشکیل می یهاسازماننفر از خبرگان آمادی یکی از  38

های ها در این تحقیق از پرسشنامهبرای گردآوری داده. انتخاب شدندگلوله برفی  یاحتمال

 ایدرجهپنجق باست که شامل دو پرسشنامه )یکی با مقیاس ط شدهاستفادهمحقق ساخته 

مقایسه زوجی در طیف نه درجه( بوده است. در پرسشنامه اول محقق  صورتبهلیکرت و دیگری 

در دو وضعیت موجود و مطلوب بوده  موردمطالعهگانه  98های به دنبال ارزیابی هر یک از معیار

 ورتصبه( AHPاستفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ) باهدفاست و پرسشنامه دوم که 

ات ازنظرهای زوجی طراحی گردید. روایی هر دو پرسشنامه به روش محتوا و با استفاده مقایسه

شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه اول  تائیداساتید دانشگاه و متخصصان سازمانی بررسی و 

بوده که از حداقل  811/8برابر  آمدهدستبهاز آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 

( بیشتر بوده و حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه بوده است. برای بررسی 7/8) قبولقابلار مقد

که  آمدهدستبهپایایی پرسشنامه دوم از ضریب ناسازگاری استفاده شد که با توجه به ضریب 

توان گفت این می ( کمتر بوده است،9/8) آن قبولقابلبوده و از حداکثر مقدار  83/8برابر 

ها از داده وتحلیلتجزیه منظوربهامه نیز از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. پرسشن

و همچنین از  SPSS افزارنرماسمیرنوف و آزمون ویلکاکسون به کمک  -های کولموگروفآزمون

 استفاده گردید. Expert Choice افزارنرمتحلیل سلسله مراتبی به کمک 

 

                                                           
1. Speed 
2. Sustainability 
3. Readiness 
4. Reactivity 



 9317 ، بهار 8شماره  سوم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 917

 

 پژوهشهای يافته

در تحلیل آمار  شود.می های حاصل از تحلیل آماری ارائهحقیق یافتهدر این بخش از ت

ها استفاده شد. اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده –استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف

های الزم در خصوص وضع در پرسشنامه دوم تحقیق برای به دست آوردن داده کهازآنجایی

 ،بود شدهگرفتهلیکرت در نظر  ایدرجهپنجری طیف موجود و وضع مطلوب هر شاخص دو س

 ارائه (3)ها در جدول شماره اسمیرنوف نیز برای هر دو سری داده -لذا نتایج آزمون کولموگروف

 ترکوچکبرای اکثر متغیرهای تحقیق  آمدهدستبهبا توجه به اینکه سطح معناداری  است. شده

های مربوط به متغیرهای تحقیق گرفت که توزیع دادهتوان نتیجه می بنابراین ،هست 81/8از 

 شود.می های آمار ناپارامتریک استفادههای بعدی از آزمونو لذا در تحلیل هستغیر نرمال 
 اسمیرنوف -( نتايج آزمون کلموگروف2)جدول 

 معیارها
 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 سطح معناداری Zآماره  سطح معناداری Zآماره 

 883/8 847/9 888/8 398/3 پذیرینعطافا

 888/8 717/3 888/8 398/3 خوداتکا بودن

 887/8 788/9 993/8 388/9 اقتصادی بودن

 888/8 338/3 888/8 338/3 تحرک باال

 834/8 431/9 834/8 431/9 دقت باال

 888/8 717/3 883/8 847/9 بودن موقعبه

 888/8 717/3 888/8 398/3 سرعت عمل

 888/8 717/3 884/8 471/9 اوم و استمرارتد

 888/8 338/3 834/8 431/9 آمادگی

 888/8 378/3 834/8 431/9 پذیریواکنش
 

 

 آزمون ويلکاکسون

تحقیق از آزمون آماری ناپارامتریک ویلکاکسون  دوم سؤالپاسخ به  منظوربهدر این پژوهش 

 موجود و وضع مطلوب یک متغیر استفادهمقایسه وضع  منظوربهاست. این آزمون  شده استفاده

توان بهره گرفت. در می شود و از نتایج آن برای تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوبمی

شود که بین میانگین می هباشد نتیجه گرفت 81/8از  ترکوچکاین آزمون اگر سطح معناداری 

های ود دارد. نتایج و یافتهمعناداری وج تفاوتوضع موجود و میانگین وضع مطلوب متغیر 

شود میده که مشاه گونههماناست.  شدهدادهنشان  (3)حاصل از این آزمون در جدول شماره 

است و بنابراین  81/8از  ترکوچک موردبررسیمعیار  98برای هر  آمدهدستبهسطح معناداری 
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یبانی سازمان توان نتیجه گرفت که بین وضع موجود و وضع مطلوب سیستم آماد و پشتمی

 اختالف معناداری وجود دارد.  موردبررسیمعیار  98هر  ازلحاظ مطالعه مورد
 نتايج آزمون ويلکاکسون (3)جدول 

 معیارها
تعداد 

 نمونه

 میانگین

 شرايط فعلي

میانگین 

شرايط 

 مطلوب

اختالف بین 

وضع موجود و 

 مطلوب

 Zآماره 
سطح 

 معناداری

 888/8 -871/4 33/3 88/1 77/3 38 پذیریانعطاف

 888/8 -983/1 97/3 83/4 77/3 38 خوداتکا بودن

 883/8 -911/3 77/8 77/3 88/3 38 اقتصادی بودن

 888/8 -934/4 73/8 33/4 18/3 38 تحرک باال

 888/8 -113/3 77/9 18/4 83/3 38 دقت باال

 888/8 -183/4 3 18/4 18/3 38 بودن موقعبه

 888/8 -138/4 78/9 99/4 33/3 38 سرعت عمل

 888/8 -848/4 1/9 77/4 97/3 38 تداوم و استمرار

 888/8 -848/4 33/9 18/4 97/3 38 آمادگی

 888/8 -833/4 77/9 11/4 83/3 38 پذیریواکنش

( تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب سیستم آماد و پشتیبانی 3نمودار شماره )

، پذیریانعطافهای از آزمون ویلکاکسون، از منظر ویژگی مدهآدستبههای میانگین اساس بررا 

بودن، سرعت عمل، تداوم و استمرار،  موقعبه، اقتصادی بودن، تحرک باال، دقت باال، خوداتکایی

دهد. با توجه به این نتایج مشخص گردید که می پذیری را نشانآمادگی و همچنین واکنش

است و کمترین سرعت عمل بودن و  موقعبه، پذیرینعطافابیشترین شکاف به ترتیب مربوط به 

 شکاف نیز به ترتیب مربوط به اقتصادی بودن، تحرک و خوداتکایی است.
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 ( تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب در سیستم آماد و پشتیباني3)نمودار 

 

 تحلیل سلسله مراتبي

معیارهای سنجش  بندیاولویتقیق مبنی بر تح سوم سؤالپاسخ به  منظوربهدر این پژوهش 

های آینده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی آمادی در مواجهه با جنگ هایدستگاهکیفیت 

با  مسئله کیآناست. فرایند تحلیل سلسه مراتبی، فرایندی است که در طی  شدهاستفاده

هدف اصلی  دهندهنشانشود. سطح اول چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح شکسته می

های عمده و اساسی خواهد بود. شاخص دهندهنشانو سطح بعدی  هست گیریتصمیمفرایند 

های اساسی در سطح بعدی شکسته ممکن است در فرایند سلسله مراتبی هر یک از شاخص

 مراتبسلسلهقرار گیرند. در شکل زیر  موردبررسیتر نیز های فرعی و جزئیشده و شاخص

 است. شدهدادهنشان  بررسیموردمسئله 

0
1
2
3
4
5

انعطاف پذیری

خود اتکایی

اقتصادی بودن

تحرک

دقت

به موقع بودن

سرعت

رتداوم و استمرا

آمادگی

واکنش پذیری

شرایط فعلی

شرایط مطلوب
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 آماد و پشتیباني هایدستگاههای شاخص مراتبسلسله( 1شکل )

عددی اهمیت یا ارجحیت  طوربههای تصمیم که در ادامه با انجام مقایسات زوجی بین معیار

ها یک از شاخص هر یرگذاریتأثکنند، میزان ها را نسبت به یکدیگر بیان مینسبی شاخص

مقایسات زوجی و از طریق اختصاص امتیازات عددی که  گردد. این کار با انجاممحاسبه می

 شدهیآورجمعگیرد. با ورود اطالعات صورت می هستها ارجحیت هر یک از معیار دهندهنشان

ها معیار، اهمیت و اولویت هر یک از 99نسخه  Expert Choice افزارنرماز طریق پرسشنامه به 

 است. شدهگذاشته( به نمایش 3قرار گرفت که نتایج آن در قالب شکل ) وتحلیلتجزیهمورد 

معیار های کیفی 
سیستم های آمادی

پذیریانعطاف

خوداتکایی

اقتصادی بودن

تحرک باال

دقت باال

به موقع بودن

سرعت عمل

تداوم و استمرار

آمادگی

واکنش  پذیری
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 آمادی هایدستگاهمعیارها سنجش کیفیت  بندیاولويتاز  Expert Choice افزارنرم( خروجي 2شکل )

 

 98/8های تحلیل سلسله مراتبی کمتر از شود ناسازگاری ورودیکه مشاهده می طورهمان

ها از دقت و سازگاری مناسبی برخوردارند. بر دهد پاسخمی باشند که نشان( می83/8)برابر 

در اولویت اول قرار دارد، معیار  381/8پذیری با وزن آماده معیار انعطاف به دستاساس نتایج 

در  913/8در اولویت دوم و معیار تداوم و استمرار )پایداری( با وزن  983/8با وزن  خوداتکایی

ها نمایش ها بر اساس اولویتمعیار (4)اولویت سوم جای گرفته است. در جدول شماره 

 .اندشدهداده
 تحلیل سلسله مراتبي اساس برآمادی  هایدستگاهمعیارهای سنجش کیفیت  بندیاولويت( 4جدول )

 وزن معیار اولويت

 381/8 پذیریانعطاف 9

 983/8 خوداتکایی 3

 913/8 مرارتداوم و است 3

 939/8 پذیریواکنش 4

 997/8 بودن موقعبه 1

 871/8 آمادگی 7

 818/8 دقت باال 7

 813/8 تحرک باال 8

 833/8 سرعت 1

 898/8 اقتصادی بودن 98

 

 و پیشنهادها یریگجهینت

های های یک سامانه آماد و پشتیبانی مطلوب، تحلیل شکافبررسی معیار باهدفاین تحقیق 

ابین سیستم فعلی و سیستم مطلوب در زمان وقوع جنگ و همچنین ارائه پیشنهاد موجود م
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اول تحقیق، با مرور  سؤالاست. در پاسخ به  گرفتهانجاماین سامانه  بهترچهجهت تقویت هر 

، خوداتکایی، تداوم و استمرار، پذیریانعطافنظری مرتبط با پژوهش ده متغیر ) یمبان

 عنوانبهن، آمادگی، دقت باال، تحرک باال، سرعت و اقتصادی بودن( بود موقعبه، یریپذواکنش

دوم تحقیق،  سؤالهای آمادی شناسایی شدند. در پاسخ به های سنجش کیفیت سیستمشاخص

 یهاجنگنتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم آماد و پشتیبانی در مواجهه با 

 تحقیق اختالف معناداری وجود دارد. بدین ترتیب که در این موردبررسیمعیار  98آتی در هر 

است و کمترین سرعت عمل بودن و  موقعبه، پذیریانعطافبیشترین شکاف به ترتیب مربوط به 

شکاف نیز به ترتیب مربوط به اقتصادی بودن، تحرک و خوداتکایی است. همچنین در پاسخ به 

های سله مراتبی نشان داد که معیاراز تحلیل سل آمدهدستبهسوم پژوهش، نتایج  سؤال

و تداوم و استمرار )پایداری( از درجه اهمیت بسیار باالیی در تعیین  خوداتکایی، پذیریانعطاف

 باشند.می کیفیت یک سیستم آمادی برخوردار

، پذیریانعطافشامل  شدهییشناسامعیار  98ه معیار از این تحقیق در رابطه نُ یهاافتهی

، تحرک و پایداری پذیریواکنشقتصادی بودن، آمادگی، دقیق بودن، سرعت عمل، خوداتکایی، ا

، خوداتکایی، پذیریانعطافمعیار شامل  98(، هفت معیار از 9388) ایعیسیبا پژوهش 

(، هفت 9388) و تحرک با پژوهش آقایی پذیریواکنشآمادگی، دقیق بودن، سرعت عمل، 

، عمل سرعتبودن،  قیدقی، آمادگ، اقتصادی بودن، یپذیرانعطافمعیار شامل  98معیار از 

معیار شامل  98(، هفت معیار از 9313) و تداوم و استمرار با پژوهش رشاد تحرک

با  تحرک و تداوم و استمرار، پذیریواکنشعمل،  سرعتیی، دقیق بودن، خوداتکا، پذیریانعطاف

یی، اقتصادی بودن، خوداتکا، ریپذیانعطاف(، معیارهای 3898) پژوهش کورسکی و پوماسالووا

(، معیارهای اقتصادی بودن، دقیق 3898) با تحقیق رانتر و همکاران پذیریواکنشآمادگی و 

(، معیارهای 3893) بودن، سرعت عمل و تحرک و پایداری با تحقیق گاالس و همکاران

زیف و ، تحرک و پایداری با پژوهش ترپذیریواکنش، آمادگی، سرعت عمل، پذیریانعطاف

( 3897) ، آمادگی و سرعت عمل با پژوهش لیزپذیریانعطاف( و معیارهای 3897) همکاران

 مطابقت دارد. 

از مطالعات پیشین به بررسی وضع موجود و وضع  کیچیهدر ضمن با توجه به اینکه در 

در  آمدهدستبهامکان مقایسه نتایج تحلیل شکاف  رونیازا ،مطلوب متغیرها پرداخته نشده بود

  این تحقیق با مطالعات پیشین میسر نشد.
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 موردبررسیهای با توجه به آنکه بهبود در سیستم آماد و پشتیبانی در تمامی شاخص

لذا قبل از ارائه پیشنهادهای بهبود، با کنار هم قرار دادن  ،هستبسیار دشوار  زمانهم صورتبه

بندی شکاف میان شرایط صل از رتبهبندی اهمیت هر معیار و نتایج حانتایج حاصل از رتبه

در این جدول با  گردد.می اولویت بهبود مشخص (1)فعلی و مطلوب هر معیار در جدول شماره 

اهمیت معیار و میزان شکاف( چهار اولویت بهبود ایجاد  اساس بر) یبندرتبهتوجه به دو نوع 

یت باالی معیار و میزان شکاف (، اهم9)اولویت اهمیت باالی معیار و میزان شکاف زیاد ؛گردید

( و اهمیت کم معیار و میزان 3)اولویت  (، اهمیت کم معیار و میزان شکاف باال3)اولویت  کم

 (.4)اولویت  شکاف کم
  

 بندی هر معیار بر اساس درجه اهمیت و میزان شکاف ( رتبه1)جدول 

 معیار
بندی بر اساس رتبه

 اهمیت معیار

بندی بر اساس رتبه

 یزان شکافم
 اولويت بهبود

 9 9 9 پذیریانعطاف

 3 8 3 خوداتکایی

 4 98 98 اقتصادی بودن

 4 1 8 تحرک باال

 3 1 7 دقت باال

 3 3 1 بودن موقعبه

 3 3 1 باالسرعت

 3 7 3 تداوم و استمرار

 3 7 7 آمادگی

 3 4 4 پذیریواکنش
 

از اهمیهت بسهیار  تنهانههپهذیری فطور که در جدول باال مشخص اسهت، معیهار انعطاهمان

بنهابراین بهدون شهک اولهین  .، بلکه بیشترین میزان شکاف را نیز داراستهستباالیی برخوردار 

در ایهن  رونیهازاپهذیری اسهت. معیهار انعطاف ،معیاری که بایستی در اولویت بهبود قهرار گیهرد

 یریکارگبههچگهونگی شود سهناریوها و راهبردههای مختلهف در خصهوص می خصوص پیشنهاد

های وارده، تهدوین و طراحهی آمادی با توجه به نوع حمالت و احتمال شدت آسیب هایدستگاه

ها آمادی و سازوکارهای اجرایی مربوط به ایهن سیسهتم هایدستگاهسازی شود. همچنین چابک

 خواهد بود. مؤثربسیار  هاآنپذیری انعطاف برده باالدر 

پذیری از نگهاه محققهین ایهن بودن و واکنش موقعبهداوم و استمرار، ، تخوداتکاییمعیارهای 

شهود می گیرنهد. در جههت بهبهود خوداتکهایی پیشهنهادمی پژوهش در اولویت دوم بهبود قهرار
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شود.  تأکیدهای سازمانی توجه و های داخلی کشور و قابلیتاز ظرفیت یمندبهرهبر  شیازپشیب

کارآفرینانهه کارکنهان مجهرب و  یههاتیفعالها و از ایهده رتبههیعالحمایت مدیران و مسئوالن 

های خوداتکهایی و خودکفهایی و تخصهیص و واگههذاری ههای مهالی از برنامههمتخصهص، حمایت

باالدسهتی  یههایمشهخطها و بهر اجهرای سیاسهت تأکیهدای الزم و همچنهین اعتبارات بودجه

توانهد در جههت بهبهود ایهن می مقاومتی های اقتصادسیاست ازجملهدر این خصوص  شدهابالغ

 باشد. مؤثرمعیار 

 هایدسهتگاه یروزرسانبهشود می )پایداری( پیشنهاد در جهت ارتقای معیار تداوم و استمرار

ههای پهیش رو های نوین این حوزه و نهوع و ماهیهت جنهگآماد و پشتیبانی متناسب با فناوری

بر ضهرورت اخهذ  تأکیدرا به حداقل برساند. همچنین  هاپذیری این سیستمانجام گیرد تا آسیب

اسهتانداردهای  باالبردهسطح اول در خصوص تجهیزات آمادی و  یالمللنیباستانداردهای ملی و 

 تواند در بهبود این معیار مفید واقع شود.می کیفی این تجهیزات نیز

های یکپارچه کهه نیازمنهدی های متمرکز وبودن؛ ایجاد سامانه موقعبهبهبود معیار  منظوربه

شهود. می زمهان ممکهن مهنعکس کنهد، پیشهنهاد نیترکوتهاهها و واحدهای عملیاتی را در یگان

نیازههای  موقعبهه تهأمیندر جههت تجهیهز و  ریزیبرنامههمختلف  یهافنهمچنین استفاده از 

پههذیری واکههنش بههاالبردهدر راسههتای  شههود.می هههای عملیههاتی در ایههن خصههوص توصههیهیگان

در  ههاآنهای اقدامات و تحرکات دشمن و تاکتیک شیازپشیبآمادی، الزم است تا  هایدستگاه

ههای درونهی و قابلیت بهاالبرده درگهروگذشته رصد و تحلیل شود. ارتقهای ایهن معیهار  اتیعمل

 شناخت نقاط قوت دشمن و تهدیدهای ناشی از آن از طریق گردآوری اطالعات دقیق است.

از اهمیهت نسهبی برخهوردار  کههآن، دقت باال و آمادگی نیز با توجه بهه باالسرعت هایمعیار

 منظوربههگیرند. باشند و شکاف زیادی با شرایط مطلوب دارند در اولویت سوم بهبود قرار میمی

آمهاد و پشهتیبانی بها  هایدسهتگاهبازنگری و اصالح فرایندهای مرتبط با  ،باالسرعتبهبود معیار 

شود. در خصوص ارتقای معیار دقت بهاال، می بر الکترونیکی ساختن این فرآیندها پیشنهاد تأکید

های برآورد دقیق نیازمنهدی منظوربه بینیپیشهای نیازسنجی و افزارنرمو  هامدلاز  گیریبهره

تقویهت معیهار  منظوربهه درنهایهتتوانهد کارسهاز باشهد. می های آیندهدر جنگ ورزمیعملیاتی 

های آینده و الزامات آمادی متناسب بها آن، های جنگویژگی اساس برشود می دگی پیشنهادآما

ههای زمهانی مستمر پایش و ارزیهابی شهود و دوره صورتبهآمادی  هایدستگاهوضعیت آمادگی 

 ها انجام گیرد.این سیستم یشناسبیآسمختلف 
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باشهند و همیت پایینی برخهوردار میهم از ا ازآنجاکههای اقتصادی بودن و تحرک باال، معیار

در  گیرنهد.می با وضعیت مطلوب ناچیز است در اولویت چهارم بهبود قرار هاآنهم میزان شکاف 

مواجه شد  هاآنپژوهشی که محقق در طول انجام تحقیق با  خألها و انتها با توجه به محدودیت

ههای آتهی بهه یهق، در پژوهشدر ایهن تحق شهدهیبررسهای شاخص اساس بر شودیمپیشنهاد 

های آمادی در نیروهای مختلف نظامی پرداخته شود. همچنین با توجهه مطالعه تطبیقی سیستم

بها اسهتفاده از الگوههای جهامع بهه  شودیمیشنهاد پدر این تحقیق،  شدهانجامبه تحلیل شکاف 

های جنبهه ها ازهای آمادی پرداخته شود و در آن وضهعیت ایهن سیسهتمسیستم شناسیآسیب

 قرار گیرد.  موردمطالعه...  دیگری مثل فناوری، منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرآیندها و
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