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 دهیچک
زمینی  یعسر واکنش نیروهاي تحرك قدرت بر اثرگذار هايمؤلفهو بررسی  شناسایی هدف با مقاله این
فرماندهان  ونزاجا و آجا  ستاد در شاغل معاونین فرماندهان، شامل موردمطالعه جامعه. است شده انجام

 وضوعم خصوص در و بوده شاغل سرتیپی و سرلشکري يهامحل در که هستند تابعه نزاجا يهاگانی
 قضاوتی وشر به نیز مصاحبه براي و باشدیم هدفمند شمار تمام يریگنمونه باشند. روشمی نظر صاحب
 مدارك و اسناد مطالعه طریق از شدهيآورجمع يهاداده .اندشدهانتخاب تمام شمار صورت به و هدفمند

 يافزارنرم برنامه و رایانه از استفاده با استنباطی و توصیفی آمار يهاروش به پرسشنامه ارسال و مصاحبه و
spss  قدرت بر اثرگذار هايمؤلفهاست که  حاکی از آن نهایی نتایج. است قرارگرفته لیوتحلهیتجز مورد 
پشتیبانی،  و آماد کارآمد، تداوم رزمی خودروهاي کارگیريبه: شامل زمینی سریع واکنش نیروهاي تحرك
 و سالح طلوبیتمفرمانده،  يریگمیتصم سرعت و هوانیروز، قدرت کارگیريبه، مؤثر ارتباطی سامانه

 اجراي در نعطافا مناسب و قابلیت یدهسازمانماهر، ساختار و  انسانی انگیزه، نیروي و روحیه تجهیزات،
 و بومی يهاتیظرف کارگیريبهویژه و  يهامهارت و مستمر ، آموزشيهپادپ توان کارگیريبه، هاطرح
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 مقدمه -1
 ،هاستینیبشیپ از فراتر بعضاً و تحوالت تغییر سرعت که کنونی متحول دنیاي در        
 امري مهم این. دهند تطبیق جدید شرایط با را خود ستیبایم و گردندیم متأثر نیز هاسازمان
 محیطی تغییرات با خود حیات و تداوم بقا حفظ، جهت تالش با معموالًکه  است ریناپذاجتناب
 اقداماتی مهمترین از یکی محیطی تغییرات با سازمان داخلی محیط دادن تطبیق. است مرتبط
 نیز نظامی نیروهاي و هاسازمان شامل مسئله این و باشد تالش این از بخشی تواندمی که است
 یک در سازمان این توان که است زمانی به مربوط نظامی يهاسازمان در تغییرات اوج. گرددمی

 همین به. شودیم پدیدار هاجنگ در فقط شرایط این و گیرد قرار ارزیابی مورد واقعی شرایط
 اجتماعی اقتصادي، يهابخش در توانندیم که يزیآمفاجعه و منفی آثار بر عالوه هاجنگ دلیل

یکی از . گردندیم نیز سازمانی جهش جهیدرنت و جدید تفکرات ظهور موجبات باشند، داشته ... و
کاهش استهالك نیروها  جهیدرنتجایی نیروها و هاین تفکرات، توجه جدي به موضوع تحرك و جاب

 و کاهش زمان نبرد بوده است.
ترموپیالي  نبرد ،هاجنگ تاریخ در نبرد جهیدرنتتحرك  تأثیراز  شدهثبت مورد نیتریمیقد    

 هااسـپارتی سـریع مـانوري بـاه ارشایخشا ارتـش مـیالد از پیش 480 در سال آن در که باشدیم
 بـه ترمـوپیالي گـذرگاه در را ارتش متـواري یونان باقیمانده نفر 300 و و لئونیداس محاصـره را

در جنگ احد عامل تاکتیکی شکست سپاه اسالم، تحرك و مانور سریع  .دادند سـختی شکست
سواره نظام مشرکین به فرماندهی خالد بن ولید بود که توانست با یک حرکت سریع نیروهاي 
خود را به عقبه سپاه اسالم رسانده و آنها را غافلگیر نموده و موجب پیروزي نیروهاي مشرکین 

 شود. 
 چنگیز. باشدمی خصـوص تحرك در زیـادي تـاکتیکی دروس حـاوي خان چنگیز نبردهاي

. نماید ایجاد خود ارتش در زمان تا آن رااي سابقهبی تحرك قدرت توانستاي ویژه سازماندهی با
 قبل آنان انهدام و دشمن نیروهاي از جداسـازي بخشی و محاصـره خـان چنگیـز ویـژه تاکتیک

 . )184:1381(رستمی، دهنـد بـود نشان خود از واکنش گونه هر اینکه از
 رخنـه و دشمن قوت نقاط زدن دور براي هانیزم و از مناطق عمـدتا اول جهـانی جنـگ در

 افتادندیم جدا ترتیب بدین که دشمن پیاده نیروهاي و شدیماسـتفاده  وي مواضـع عمـق در
 ).322(همان: شدندمی رها پشتیبان و دنبال کننده نیروهاي براي رو تـک نیروهاي پشت در
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 ادبیات وارد را زیادي مفاهیم بار نخستین براي که بود نبردهایی از یکی دوم جهانی جنگ   
 توپخانه مکانیزه، پیاده واحدهاي. بود »تحرك« مفاهیم، این مهمترین از یکی. کرد جهان نظامی
 يریپذانعطاف و تحرك قابلیت دلیل به دوم جهانی جنگ اولیه مراحل در آلمان زرهی و یخودکش

 قبل تا. آورند به دست درخشانی يهايروزیپ و متالشی را متفقین دفاعی سیستم توانستند باال
 مثل ؛سنگین هلینق وسایل استفاده از با نهایتاً یا و پیاده پاي با عمدتاً  نظامادهیپ سربازان آن، از

 وارد بر عالوه هایسیانگل اول جهانی جنگ اواخر در. شدندیم منتقل نبرد میدان به کامیون
 طراحی استفاده نفرات حمل منظوربه نیز را ییهاتانک نبرد، میدان به اولیه يهاتانک نمودن
 میدان در آهنی هیوالهاي این ظهور. شدند متولد دنیا در زرهی نفربرهاي اولین نوعی به و نموده
 در بنیادین تغییري تا شد باعث نداشت، وجود آنها کردن متوقف براي سالحی عمدتا که نبرد
 ياحمله کهیدرصورت نیز هاتوپ خصوص در این بر عالوه. گیرد صورت نظامادهیپ يهاکیتاکت

 بایستی یا آنها بیشتر و نداشت وجود هاقبضه نجات امکان ،گرفتیم صورت دشمن جانب از سریع
 .افتادندیم دشمن به دست یا و نابودشده

 مبناي بر و شد استفاده متحرك صورتبه هاتوپ از بار اولین براي که بود زمان همین در    
 ،»آسابرق نبرد« تاکتیک اصلی گذارانهیپا از یکی عنوان به »گودریان هاینس« ژنرال تفکرات
 و روهاین تحركشد.  تبدیل سازسرنوشت و اساسی مؤلفه یک به زمینی نبردهاي در تحرك
. دهدیم کاهش یتوجه قابل زانیم به را آنها يرو بر موفق يریگهدف احتمال ،بودن پراکنده
 انهدام و يامنطقه يهايبرتر به نتواند دشمن که شودیم باعث روهاین شدن پراکنده همچنین

 یزمان تا مؤثر يشرویپ کی انجام يبرا و ابدی دست رندیگیم قرار برابرش در که مدافعی ییروهاین
 ).42:1396(کاوین، بماند متوقف ،داشته باشندتصمیم به مقاومت  که

 افزایش زره، ضد يهاسالح نهیدرزم گسترده يهاشرفتیپ به توجه با و حالنیباا    
 نبرد، يهادرصحنه ناهمتراز يهاکیتاکت شدن حاکم همچنین و هاسالح این دقت و هوشمندي

 .گردندینم محسوب تحرك قدرت افزایش براي مطمئنی حالنیدرع و مناسب ابزاردیگر  هاتانک
 واکنش و کنش یا سرعت واکنش دارند، سرعت مدتکوتاه ماهیتی که آینده يهاجنگ در

 دهد قرار خود تأثیر تحت را جنگ دیگر ابعاد تواندمی که بوده سازسرنوشت موضوعی
 ستایراغیو  سیال غیرخطی، مرگبار، بسیار شکیب آینده جنگ ). فضاي120:1387(سالمی،
 حفظ ها برايیگان آتش، پشتیبانی يهاسالح اندازه از بیش مرگباري دلیل به. بود خواهد
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آزادي  قابلیتتاکتیکی  تحرك. باشندمی بیشتر تحرك و شدیدتر تفرقه نیازمند خود موجودیت
 یک هاجادهمانور در خارج از تحرك و  توانایی .دهدیمنیروها را افزایش مانور و سرعت عمل 

 و باعث کندیمدر سطح زمین ایجاد  فرماندهانبراي سربازان و گزینه تاکتیکی مناسبی را 
 دهدیمبه آنها امکان  همچنین و کند  ینیبشیپگردد که دشمن نتواند مسیر حرکت آنها را می

، مین سازدست يهابمبرا از استفاده از  دشمنخارج از جاده  تحرك در .دشمن را غافلگیر کنند
به عنوان  در نظر دشمن از مسیرهایی که توانندیم، زیرا واحدها داردیبازمپیچیده  يهانیکمو 

 .(Haight:2012) پرهیز نمایند شودیمنیروهاي زمینی شناخته الگوهاي حرکت 
مسئله تحرك و سرعت عمل موضوع بسیار مهم و کلیدي براي نیروهاي  رسدیمبه نظر      

 ابدییم دوچندانخصوص این مسئله آنجا اهمیت هباشد. بمی زمینی جمهوري اسالمی ایران
گیرد و در آن دشمن از برتري می تهدیدات علیه این نیروها در یک محیط ناهمتراز شکل کهیوقت

موضوعی که مقام معظم رهبري و فرماندهی معظم  قدرت آتش در زمین و هوا برخوردار است.
در این  .اندفرمودهاهمیت و ضرورت آن را گوشزد  صراحتبه) چندین بار یالعالمدظلهکل قوا (

ارتقاي توان دفاعی  باهدفزمینی در قالب نیروهاي واکنش سریع  يهاگانیوضعیت سازماندهی 
تواند نتایج می باشد. اما این امر زمانیمی و پاسخگویی سریع و دقیق به تهدیدات امري ضروري

مسئله تحرك که  ژهیوبهواکنش سریع و  يهاگانی مثبتی حاصل نماید که ملزومات تشکیل
گردد. تحرك نیروهاي زمینی  نیتأمویژگی محوري نیروهاي واکنش سریع است نیز شناسایی و 

تواند به می دارد که شناسایی دقیق آنها یهایمؤلفهواکنش سریع خود  يهاگانیدر قالب 
 يریگبهرهبا  شودیمفرماندهان در این حوزه کمک شایانی نماید. در این مقاله تالش  يریگمیتصم

را  هامؤلفهاز اسناد و ادبیات موضوع و همچنین نظرات فرماندهان و متخصصان این حوزه این 
 شناسایی و معرفی نماییم.

 سوال تحقیق
 کدامند؟زمینی  سریع واکنش نیروهاي تحرك قدرت بر اثرگذار هايمؤلفه

 فرضیه تحقیق
زمینی شامل طیفی  سریع واکنش نیروهاي تحرك قدرت بر اثرگذار هايمؤلفه رسدیمبه نظر 

و مدیریت  يریگمیتصمنیروي انسانی و قدرت  يهامهارتاز تجهیزات پیشرفته و مطلوب، 
 فرماندهان باشد. 
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 مبانی نظري و پیشینه شناسی تحقیق  -2
 قیتحق نهیشیپ -2-1

و پژوهشگاه عالی دفاع دانشگاه در  1397در سال  دون حسن اکبریعل محمدي و آقا داوود
ارائه نمودند که هدف » نظامی يهاسازمان سازيچابک هايمؤلفه و ابعاد«با عنوان اي ملی مقاله

 وهاي مسلح بوده است. آناننیر نظامی يهاسازمان در چابکی هايمؤلفهعوامل و  به یابیدستآن 
: شامل فیزیکی غیر و بعد )فناوري(تجهیزات شامل فیزیکی بعد دو به سازيچابک معتقدند. ابعاد

 گردد ومی کنترل تقسیم و فرماندهی سازمان، ساختار نوآوري، و خالقیت انسانی، نیروي
 فرماندهی فناوري، نوآوري، و خالقیت سازمانی، ساختار انسانی، نیروي نیز شامل چابکی يهامؤلفه

باشد، می نظامی يهاسازمان سازيچابک موردبحثمحوریت موضوع  اگرچهباشد. می کنترل و
 خصوص به تحرك نیروهاي زمینی پرداخته نشده است.هعملیاتی و ب يهاگانیچابکی  رةبااما در

با عنوان اي در دانشگاه علوم انتظامی امین مقاله 1394فعال در سال  لدایصقاسم رضایی و 
 فرماندهی عملیاتی آمادگی و توان ارتقاي در سریع واکنش يهاگانی کارکرد و هایژگیو بررسی« 

. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت و ضرورت تشکیل و سازماندهی اندنمودهارائه » ناجا مرزبانی
 دهدیم. همچنین نتایج نشان است واکنش سریع در ساختار فرماندهی مرزبانی ناجا يهاگانی

 هايمؤلفهداراي بیشترین اهمیت از بین » تحرك سریع«و » جاییهقدرت مانور و جاب«دو ویژگی 
 يهاشاخصویژگی در  نیترمهمواکنش سریع بوده و  يهاگانیسازمانی و مدیریتی  يهایژگیو

ن تحقیق یک ای اگرچه. است »فردي يهایژگیو«واکنش سریع، شاخص  يهاگانی دهندهلیتشک
 باشد. می نظامی نیز يهاسازمانبه سایر  میتعمقابلبرخی از نتایج آن  موردي هست،مطالعه 

نیروي زمینی  يهاگانیتحرك  یشناسبیآسمطالعه راهبردي «یک مطالعه پژوهشی با عنوان
توسط امیر سرتیپ کیومرث حیدري جانشین  1394در سال » هاآنو راهبردهاي ارتقاء و تحرك 

وقت و فرمانده فعلی نزاجا در گروه تحوالت ساختاري، سازمانی و آمایشی مرکز مطالعات راهبردي 
است که به دنبال شناسایی دالیل بروز مسائل و مشکالت بنیادین در حوزه تحرك  گرفتهانجامآجا 

و  يریگجهینت، اقدام به هایشناسبیآسپایان ضمن تحلیل  . این پژوهش دراست و ترابري نزاجا
 يهاسامانهاز این مشکالت نموده است. استقرار  رفتبرونارائه راهکارهاي کاربردي جهت 

هوانیروز، کاهش  يهاتیظرفو  يسپاربرونحداکثري از  يبرداربهرهاطالعاتی در حوزه ترابري، 
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و ترابري و ایجاد قابلیت  ونقلحملوین در صنعت ن هايروش کارگیريبهنیازمندي تحرك، 
 .است رزمی و پش رزمی در منطقه نبرد از جمله راهکارهاي ارائه شده يهاگانیجایی سریع هجاب

ن و بر نقش آن در سال اول جنگ ایرا تأکیدنقش هوانیروز در عملیات واکنش سریع با «
فنون  ودر فصلنامه علوم  1393است به قلم حمید حسن پور که در سال اي عنوان مقاله» عراق

وز به علت هوانیر ،نویسنده معتقد استدفاعی به چاپ رسیده است. مبتنی بر مطالعات انجام شده 
اتی جنوب متکی نبودن به فرودگاه، توانست به عنوان اولین نیروي واکنش سریع در منطقه عملی

زات از جایی سریع نیروها و تجهیهالوه بر این توانایی در جابکشور ایفاي نقش نموده و ع
ش نیز مورد بهره تواند در این پژوهمی باشد. نتایج حاصل از این تحقیقمی این نیرو يهاتیقابل
انده مقرار گیرد و از جمله به روشن شدن برخی مسائلی که در تحقیق مذکور مغفول  يداررب

تواند در می تواند به این سوال پاسخ دهد که هوانیروز چقدرمی است کمک نماید. از جمله اینکه
 گذار باشد؟  تأثیرتحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی 

 زمینی رزم در تحرك حوزه در ایران ا.ج مسلح نیروهاي خودرویی يهايفناور روند تحلیل«
اي عنوان مقاله »جهان و منطقه سطح در آن با مرتبط فناوري و علم ياندازهاچشم شناسایی و

دفاعی دانشگاه فرماندهی  یپژوهندهیآاست که سعید خردمند و مهرداد رسولی مقدم در فصلنامه 
 مقایسه رویکرد ضمن سندگانینو. در این مقاله اندرساندهبه چاپ  1397و ستاد در سال 

به ن.م.ج.ا.ا در مقایسه با کشورهاي پیشرفته در حوزه  وابسته تحقیقاتی مراکز و صنایع ،هاسازمان
با نیاز نیروهاي عملیاتی  دشدهیتولخودرویی، معتقدند به علت موازي کاري و عدم تطابق محصول 

 يهاگانیدر این مقاله موضوع تحرك و  ه مرحله تولید انبوه نرسیده است.این حوزه، تولیدات ب
است که یکی از  تأملو  اعتناقابل جهتازآنه است، اما  واکنش سریع را مورد توجه قرار نگرفت

عمیق و دقیق قرار  یشناسبیآساصلی تحرك یعنی وسایل نقلیه و خودرو را مورد  هايزیرساخت
، نوشته مارك ریردون و 1»جنگ در استرایکر تیپ اولین: مبارزه به انتقال از«کتاب  داده است.

و  2007در سال  3متحده آمریکا ایاالت ارتش نظامی تاریخ که توسط مرکز 2جفري چارلتون
 سعی شده، تهیه عراق در آمریکا ارتش استرایکر تیپ اولین عملکرد از میدانی گزارش براساس

                                                                                                                                       
1  From transformation to combat : the first Stryker brigade at war  
2  Mark J Reardon, Jeffery A. Charlston 
3  Center of Military HistoryUnited States Army 
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 در آمده بوجود تحوالت و رزمی هايآموزش اطالعات، عصر در جدید هايفناوري بر تأکید با دارد
 عنوان به توانندیم کهدهد  ارائه رزمی يهاگانی و هاسازمان از روشنی تصویر نبردها، شکل

 این آزمایش با معتقدند نویسندگان. شوند محسوب رزمنده نیروهاي آتی تحوالت براي الگوهایی
 يهاپیت نیروها، تأمین و جنگ هدایت، آموزش، نحوه در اساسی تغییرات ایجاد و جدید قابلیت
 .باشند قبلی يهانمونه از ترکشنده و رتریپذانعطاف ،ترچابکو  ترعیسر باید جدید

 واکنش يهاتیمأمور براي آمریکا سبک نیروهاي کردن آب، آماده فراز بر صاعقه« کتاب
 و تحقیقات از يامجموعه، 2003در سال  2نوشته گروهی از نویسندگان موسسه رند» 1سریع

در . است شده تهیه سریع واکنش نیروهاي بهبود عملکرد مورد در که متعددي است مطالعات
 بسیار روش سه. است زمینه هايفناوري با همراه جدید عملیاتی مفاهیم روي بر تمرکز ،این کتاب
 نقاط با و قرارگرفته یموردبررس جزئیات با سریع واکنش توانایی نیروهاي بهبود براي متفاوت
 چنین طراحی روند به که همچنین چارچوبی. شودیم لیوتحلهیتجز ارزیابی در ضعف و قوت

  است. شدهگنجانده در کتاب پردازدیم نیرویی
 پژوهش يچارچوب نظر -2-2

ایران در  میاسال جمهوري ارتش کل فرمانده با دیدار در )یالعالمدظلهرهبري( معظم مقام
 و تحرك قدرت ،دارد اهمیت خیلی که دیگري مسئله :ندیفرمایم خصوص اهمیت قدرت تحرك

 دونقطه ام دشمن مقدس دفاع دوران در. است )زمینی نیروي مورد در خصوصبه( جاییهجاب
 انیمبد باید باشد، زیاد باید تحرك قدرت استحکامات. هم یکی تحرك یکی داشت: مخصوص قوت
 که ییرجاه از را خودمان يهاگانی از کیکدام شدهفیتعر و مشخص زمانی يهافاصله در

 بدهیم یتاهم باید تحرك و جاییهجاب قدرت به کنیم، منتقل است الزم که جایی هر به خواستیم
)10/02/1385.(  

 يفرمایند: مسئلهمی نزاجا کارکنان و فرماندهان با همچنین ایشان در همین خصوص در دیدار
 وجود نظامی يهایگان براي جاییهجاب و تحرك قدرت باید. است مهمی بسیار مسئله تحرك،
 راهکنشی خودروهاي این. است خوب کار این ؛اندساخته خوبی راهکنشی خودروهاي. باشد داشته

                                                                                                                                       
1  Lightning Over Water: Sharpening America's Light Forces for Rapid Reaction Missions 
2  RAND corporation 
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 اما آید،می اهمیت کم و کوچک نظر به. کرد گذاري سرمایه باید آن روي که است چیزهایی از
 که کندمی کمک شما به جاییجابه و تحرك شدن آسان تحرك، ایجاد براي و است مهم خیلی
 ).3/2/1391( است مهمی مسئله خیلی

حیدري فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران معتقد است: یکی از امیر 
امروزي، آهنگ عملیاتی سریع آنها است که توانایی فرماندهان  هايکلیدي در جنگ هايشاخصه

را براي مشاهده دقیق و همزمان وقایع صحنه نبرد و واکنش در مقابل تغییرات ناگهانی ایجاد 
دهد و این موضوع اهمیت نیروهاي واکنش سریع را در آینده دو می قرارشده در آن، تحت فشار 

چندان خواهد نمود. نیروهاي واکنش سریع آمادگی الزم را جهت حضور و انجام ماموریت در 
کمترین فرصت ولی در باالترین برد و مسافت تحت هر شرایط جوي و زمینی و تنوع بسیار زیاد 

 ).1390ري،(حید شگردهاي عملیاتی را دارند
 سالهیک حتی یا ماهه شش سه تا دوره یک در که یافت توانمی را سازمانی کمتر امروزه
 کار و کسب دنیاي بر حال حاضر در که بافتی به توجه با. نباشد شاهد خود محیط در را تغییري
 نتایج و هارویه رویکردها، ،هادر نگرش تغییراتی انجام از ناگزیر هاسازمان حکمفرماست، هاسازمان
 و جان تی اس زعم به را وکار کسب دنیاي تحوالت و تغییر البته. هستند خود انتظار مورد

 رقابت فناوري، به دسترسی فزاینده قابلیت: شمرد بر گونهاین توانمی 2000 سال در همکاران
 فناوري، به دسترسی رشد سریع تجاري، رقابت و بازارها شدن جهانی فناوري، توسعه روي شدید
 و منابع هايو محدودیت محیطی زیست مسئولیت شغلی، هايمهارت و دستمزد میزان در تغییر
 ). 19:1386 دیگران، نژاد و مشتري (جعفر انتظارات افزایش همه از مهمتر
این  آن و هستند روبرو موضوع یک با نظامی هايسازمان هم و نظامی غیر هايسازمان هم
 نظامی که غیر هايمحیط در نمود؟ اتخاذ را باید راهکاري چه تغییرات با که براي مواجهه است

 اندشده مواجه ،رقابت سریع قدرت یا و تولید هايفناوري سریع رشد خصوصهب ،تغییرات فراوان با
 از چابک فراتر هاي. سازماناندرسیده کلی چابکی سازمان طوربه و تولید در راهکار چابکی به

 متالطم و محیط یک در بالقوه هايفرصت از استفاده به متمایل و اندیشندمی تغییرات با انطباق
 ).1:1387شهالیی،( هستند خود هايشایستگی و هانوآوري به خاطر ثابت موقعیت یک کسب

 رزمی نیروهاي هدفمند و سریع جاییجابه توان نوین، هايجنگ در الزامات از یکی امروزه
 کنونی نبرد هايصحنه شدید تغییر و ترکیبی هايجنگ جدید پدیده گیريشکل به توجه با. است
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 اهمیت از یگانها سریع جاییجابه و چاالکی چابکی، تحرك، عملیاتی، جدید رویکرد به ورود لزوم و
 هستند، باالتري تحرك داراي مساوي شرایط در که واحدهایی همچنین. است برخورداراي ویژه

 )133:1398همکاران، و مرادیان( بود خواهند کارآمدتر
 است تحرکی به نیاز دشمن انسجام زدن هم بر براي جنگ، لجستیکی یا فیزیکی يحوزه در

 دشمن يجبهه در ناگهانی تغییر یک تحمیل با و زده هم بر را دشمن نظامی آرایش بتواند تا
 جداشده هم از دشمن نیروهاي شود موجب که ياگونهبه. نماید مختل را وي نیروهاي سازماندهی

 نشینیعقب خطوط بتواند باید حتی حرکت این. بیفتد مخاطره به دشمن ارتباطات و تدارکات و
 توجه باید. نماید تهدید نیز را نماید دهیسازمان دوباره را خود آن يوسیلهبه تواندمی دشمن که

 )54:1399،تزو( دهندمی تشکیل روانی بعد در را موفقیت اساس تحرك و غافلگیري که داشت
 آمریکا نظامی تهدید نمودن تلقی جدي بر مبنی قوا کل معزز فرماندهی فرمایشات به توجه با

 از برخورداري همچون ییهایژگیو با تهدید این بودن و همچنین با لحاظ نمودن ناهمتراز
 در سرعت عمل، ابتکار ،نشدهینیبشیپ شرایط برابر در سریع واکنش باال، يریپذانعطاف
 يسوارچابکدر  نظامی يهاسازمان براي مناسب تدابیر اتخاذ ضرورت...  و يریگمیتصم

 گستردگی .)2:1397(آقامحمدي، باشدمی برخوردار دوچندان اهمیت و ضرورت از رزم يهاسامانه
 نوار در مستقر يهاگانی پاسخگویی محدود ظرفیت فوري، پاسخگویی لزوم و تهدیدات تنوع و

 و حوادث به تخصصی و موقعبه و فوري پاسخگویی ضرورت تهدیدات، به پاسخگویی در مرزي
 زمینی نیروي سطح در سریع واکنش مخصوص نیرو يهاپیت تشکیل باعث رو، پیش تهدیدات
 )1394 باقري،(. باشند برخوردار الزم اقتدار و چابکی آمادگی، از باید هاگانی این و است گشته

هاي نظامی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار کارآمدي و استمرار تحرك در یگانارتقاي تحرك، 
یکی از مطالبات مقام معظم  .ارتقاي آمادگی رزمی است هايمؤلفهمهمترین  یکی از است و

 .اهللا تعالی در حکم انتصاب فرمانده نیروي زمینی ارتش، استمرار عملیاتی استه حفظرهبري 
 (حیدري، تر استی همان استمرار تحرك است که از خود تحرك مهمتامنظور از استمرار عملی

1398.( 
 تعاریف و مفاهیم-2-3

 را چیز آن توانیمنمی آنها داشتن بدون که چیز یک دهنده تشکیل اجزاي یا : عنصرمؤلفه
 (فرهنگ دهخدا). کنیم تحلیل و تجزیه
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دیگر  مکانی به مکانی از حرکت امکان آنها به که نظامی نیروي توانایی یا خصلت: تحرك
تحرك . دینمایم حفظ مأموریت اجراي منظوربه را خود توانایی و قابلیت کهیدرحال ؛دهدیم
 )253 :1386رستمی،( دریاست و هوا زمین، در مانور و هدف به رسیدن منظوربه

است که قادر خواهد بود در اي نیروي واکنش سریع نیروي ویژهنیروي واکنش سریع: 
(عملیات  تیمأموربه محل  يانقطهزمان با تجهیزات و ادوات مورد نیاز، خود را از هر  نیترکوتاه

، سرعت عمل، آمادگی يریپذانطباق، يریپذواکنش) رسانده و ایفاي نقش نماید. یرزم ریغرزمی و 
 ییهاتیقابل. یگان واکنش سریع داراي است جایی سریع شاخصه این یگانهمستمر و تحرك و جاب

(رضایی و  نقش مهمی ایفا نماید یرزم ریغتواند در ارتقا و آمادگی عملیات رزمی و می است که
پیاده و زرهی و در  يهارسته). نیروهاي واکنش سریع بیشتر از واحدهاي رزمی، 67:1394فعال،

راي . واحدهاي نخبه رزمی یا تکاور بشوندیمدیگر انتخاب  يهارستهصورت نیاز سازمانی از 
عملیاتی، تعقیب، پاکسازي، تثبیت هدف عملیات ایذایی و نفوذ در عمق خاك  يهاسرپلتصاحب 

 ).44:1386(پیشگاه هادیان، شوندیمدشمن سازماندهی و آموزش داده 
 تحقیق شناسیروش-3

 یشناسروش  3-1
در این پژوهش  موردنظر جامعه. است يانهیزم - موردي پژوهش روش و کاربردي پژوهش نوع
 تابعه نزاجا يهاگانینزاجا و آجا و فرماندهان  ستاد در شاغل معاونین و رؤسا فرماندهان، شامل
 نظرصاحب موضوع خصوص در و بوده شاغل سرتیپی و سرلشکري يهامحل در که هستند

 نفر 10 تعداد با همچنین. است گردیده برآورد نفر 50 حدود جامعه آماري . تعداد افرادباشندمی
 مدرك حداقل داراي و مسلط به موضوع و صاحب نظر بوده که نزاجا و آجا خبرگان از

براي جامعه  يریگنمونه روش. است آمدهعملبه حضوري مصاحبه باشند،می ارشدکارشناسی
 شمار تمام صورت به و هدفمند قضاوتی روش به نیز مصاحبه براي و هدفمند شمار آماري تمام

 فرم ابزارهاي از استفاده با و میدانی و ياکتابخانه روش دو به اطالعات گردآوري. اندشدهانتخاب
 روش به ابزارها روایی. است گرفته صورت پرسشنامه و يبردارشیف ،نظرانصاحب با مصاحبه
 برآورد %90 معادل و کرون باخ آزمون روش از پایایی جهت و نظرانصاحبنظر  اخذ با صوري
 پرسشنامه قالب در مصاحبه و مدارك و اسناد مطالعه طریق از شدهيآورجمع يهاداده. است شده
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 جامعه به يانهیگز 5لیکرت  آزمون از استفاده با مؤلفه هر اهمیت میزان تعیین منظوربه 1 شماره
 گرفت: قرار تحلیل و تجزیه مورد زیر شرح به و ارسال نمونه

 اضافه). یا حذف اصالح، ید،تحرك (تای قدرت بر گذارتأثیر هايمؤلفه ياستانداردساز )1
 قدرت تحرك هايمؤلفه وزن سازينرمال )2
در  گذارتأثیر عملکردي هايمؤلفه ياستانداردساز(1 شماره پرسشنامه نتایج تعیین از پس

افزایش قدرت  میزان گیرياندازه باهدف 2 شماره پرسشنامه طراحی به نسبت) قدرت تحرك
 نمونه جامعه بهاي گزینه 5 لیکرت آزمون قالب در ترمهم هايمؤلفه انتخاب و مؤلفه هر از تحرك
 گرفت: قرار تحلیل و تجزیه مورد زیر موارد و ارسال
 میانگین( مؤلفه هر نیروهاي واکنش سریع زمینی از افزایش قدرت تحرك میزان سنجش )1

 )2 شماره پرسشنامه در مؤلفه تأثیر
 )1 شماره پرسشنامه در مؤلفه (میانگین مؤلفه هر وزن تعیین )2
  اثربخش هايمؤلفه موزون وزن تعیین )3
 شده. تایید هايمؤلفه قدرت تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی براساس الگوي تعیین )4

 افزار نرم از گیرياستنباطی و با بهره و توصیفی هايروش با استفاده از هاداده تحلیل و تجزیه
spss استنباطی تحلیل از حاصل نتایج نیز و هاداده توصیفی تحلیل از حاصل نتایج. انجام گردید 
 استفاده نیز و »اي نمونه یک استیودنت تی« آزمون از استفاده با هامیانگین آزمون شامل هاداده
 از پرسشنامه بخش هر. بکار گرفته شد مؤلفه رتبه میانگین محاسبۀ براي »فریدمن آزمون« از

 گرفت: قرار تحلیل مورد زیر شرح به مرحله دو در آماري نظر
 انجام با و شده محاسبه اثربخشی، میانگین عنوان به ،هامؤلفه هايمیانگین میانگینِ ابتدا
بر قدرت  هامؤلفه این آماري نظر از آیا که است شده مشخصاي نمونه یک استیودنت تی آزمون

 هستند؟ مؤثر حال حاضر و پیش رو تهدیدات به نگرش تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی با
بر قدرت تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی  آماري نظر از هامؤلفهاین  که صورتی در سپس
 نیز و هامیانگین آزمون انجام با ،هامؤلفه از یک هر اهمیت میزان مورد در شود شناخته مؤثر

 .شودمی نظر اظهار آماري نظر از فریدمن آزمون
 تحقیق ابزار پایایی و روایی  -3
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 هايروش از استفاده با تحقیقی يهاافتهی اعتبار، قابلیت به رسیدن براي حاضر، پژوهش در
 ازنظر ياداده لیو تحل شدهيآورجمع ،ياکتابخانه مطالعات و مدارك و اسناد بررسی مصاحبه،

دقیق از  اطالعات کسب با ،موازاتبههمچنین  است. شدهیغن مختلف، اشخاص و مکان زمان،
 روایی تحقیق موضوع، با مرتبط متخصصان به آن نتایج و دادهاي تحلیل يارائه و نمایش طریق
 يهاواکنش پاسخگویان به آن نتایج و ياداده يهالیتحل يارائه  با آخر در و شدهداده افزایش
 .شد حاصل هانوشته گزارش يمرحله در آنان

 تحقیق، مدت اجراي در داده تحلیل و يآورجمع طی ،يریپذ دییتأ قابلیت به رسیدن براي
 و خام يهاداده همچنین. پذیرفت انجام هاافتهی و پیشنهادها و تفسیرها خام، يهاداده بررسی

 يبندتیاولو و شناسایی بعدي يهاینیبازب براي شدهضبط مدارك و اسناد ،هاادداشتی يهیکل
 طوربه .است شده نگهداري لزوم صورت در نیروهاي واکنش سریع زمینیتحرك  بر مؤثر عواملِ
 از استفاده: بهره برداري شده است زیر هايروش پایایی از به رسیدن براي پژوهش این در کلی

 ثبت، براي یافته ساخت فرآیندهاي سازماندهی همگرا، هايمصاحبه از یافته ساخت فرایندهاي
 .هاداده تفسیر و نوشتن
 هاوتحلیل دادهو تجزیه هایافته -4

 نبرد زمینی: هايویژگی -1-1-4تحقیق هايیافته -4-1
 به آینده يهاجنگ ماهیت که افتیدر توانمی اخیر دهه چند يهاجنگ به گذرا نگاهی با
 :)168-150-1394-نزاجا مرجع نامهآیین( بود خواهد زیر شکل

 .هستند رازتناهم آینده يهاجنگ 
 .گیرندمی صورت وسیع عمل شدت با و مکان در اما محدود زمان در آینده يهاجنگ 
 ي)راهبرد و عملیاتی ،یراهکنش سطوح در( جنگید باید جاهمه آینده يهاجنگ در 
 .باالست اطالعات گردش سرعت 
 .برخوردارند باالیی تخریب قدرت و هوشمندي دقت، از تسلیحات 
 .ردیگمی صورت) تماس بدون اتیعمل و ییایستا دور( دور راه از جنگ 
 .هستند یرخطیغ و ائتالفی تناوبی، غیر هاجنگ 
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 .ماند خواهد باقی نظامی کلیدي هدف یک همچنان اطالعات يبرتر و سیطره 
 .است شهري مناطق احتمالی، درگیري محیط ترینمحتمل 

 ریز يهامؤلفه در توانمی را ندهیآ يهاجنگ يهاژگییو ،منطقه در ریاخ يهاجنگ بررسی با
 )174:1390(حیدري،رد: برشم

 ؛یاتیو ح حساس مراکز قراردادن هدف .1
 ؛و هوشمند دوردست يهاآتش اجراي و استراتژیک يهابمباران .2
 ؛عملیات اول فاز در توان حداکثر کاربردن به .3
  ؛باال برتحرك یمبتن آفندي عملیات اجرايو  يروزشبانه و یمتوال و پیوسته آفند .4
 ؛ویژه يهاگانی از استفاده با عمیق و عرضکم نفوذهاي .5
 ؛شدید مقاومت با مواجهه در عمق در جبهه چند باز کردن منظوربه انعطاف قابلیت .6
 ؛یجمعیت مقاومت مناطق زدن دور .7
 و یهوای یتاکتیک يهاگاهیپا ایجاد و عملیات مسیر در آمادي و یپشتیبان نقاط تشکیل .8

 ؛یزمین
 ؛یخط آفند يجابه يبعدسه یا و یسطح آفندهاي از استفاده .9

 ؛باال آتش قدرت و شدت و عملیات زمان یکوتاه .10
 ؛گیري میدر تصم سرعت .11

 .راهبرد و تاکتیک بعد در یروان وسیع عملیات .12

 نیروهاي زمینی متجاوز با اعتقاد بر این اصل که پیروزي نهایی در جنگ روي زمین حاصل
 ):129:1393(افشردي، نموده استشود، رهنامه خود را برابر اصول زیر تنظیم می

 تکیه بر حداکثر استفاده از پشتیبانی آتش هوایی 

 سریع هوایی و بالگرد علیه مراکز مقاومت هايتاختتحرك باال و اجراي  

 توسعه صحنه نبرد در عمق و اختالل در نظم دفاعی جبهه مقابل 

 و ابتکار عمل يریپذانعطاف 
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 ادي ویژهاستفاده هر چه بیشتر از تجهیزات انفر 

 موقعبهو  جانبههمهپشتیبانی لجستیک  

 و مهمات هوشمند و دقیق هاسالحاستفاده از  

 ضد آتشبار يهاآتش ژهیوبهپشتیبانی  هاآتشبر  تأکید 

 بر عمق دادن به میدان نبرد و پرهیز از عملیات خطی  تأکید 

 استفاده از تسلیحات غیرمتعارف سبک 

 بر عدم درگیري در جنگ شهري و مقابله با مردم تأکید 

 آهنگ حرکت و استفاده از خیزهاي بلند و کوتاه شیبرافزا تأکید 

 بر اجراي عملیات فریب در سطوح مختلف تأکید 

 استفاده گسترده از جنگ الکترونیک 

و  يااحاطهبا دشمن و تکیه بر عملیات  ياجبههبر عدم درگیري مستقیم و  تأکید 
 اییمتحرك هو

 از عملیات روانی، قبل، حین و بعد از درگیري  مؤثربر استفاده  تأکید 

 
 تحرك باقدرتکنونی و آینده مرتبط  يهاجنگاثرگذار  هاي: ویژگی1جدول شماره 

 منبع ویژگی ردیف
 ع نزاجاجام نامهنییآ وسعت مکان 1
 ع نزاجاجام نامهنییآ ائتالفی و غیرخطی 2
 ع نزاجاجام نامهنییآ شهرياحتمال باالي درگیري  3
 افشردي -حیدري آفند پیوسته و مبتنی بر تحرك باال 4
 افشردي -حیدري عمیق و عرضکم نفوذهاي 5
 افشردي -حیدري ضرورت انعطاف 6
 حیدري يبعدسه یا و سطحی آفندهاي 7
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عملیات و سرعت در  زمان کوتاهی 8
 گیريتصمیم

 حیدري

 سریع هايتاخت اجراي و باال تحرك 9
 هوایی

 افشردي

 افشردي-حیدري عمق در نبرد صحنه توسعه 10
 افشردي و ابتکار عمل يریپذانعطاف 11

 حیدري -افشردي ویژه انفرادي اهمیت تجهیزات 12

 افشردي موقعبه و جانبههمه لجستیک 13

 از پرهیز و نبرد میدان به دادن عمق 14
 خطی عملیات

 نامهنییآ -حیدري-افشردي
 ع نزاجاجام

 افشردي سبک غیرمتعارف تسلیحات 15

 حیدري -افشردي حرکت آهنگ افزایش 16

 متحرك و يااحاطه عملیات بر تکیه 17
 هوایی

 افشردي

 
 اثرگذار در افزایش قدرت تحرك نیروهاي زمینی: هايمؤلفه -4-1-2
با توجه به تحوالت عرصه نبردهاي زمینی، اقدامات متنوعی در  دهدیمنشان  هایبررس       

کلی در این خصوص  طوربه است. گرفتهانجامدنیا  يهاارتشخصوص افزایش تحرك نیروها در 
 باشد:می زیر مورد وثوق اکثر کارشناسان نظامی هايمؤلفه

هاي نظامی از اهمیت ارتقاي تحرك، کارآمدي و استمرار تحرك در یگاننیروي انسانی ماهر: 
یکی از مهمترین  .در ارتقاي آمادگی رزمی است مؤلفهبسیار باالیی برخوردار است و مهمترین 

هاي نظامی توجه به نیروي انسانی توانمند است، اگر نیروي انسانی اصول در حوزه تحرك یگان
توان در کافی داشته باشیم می اندازهبهتعمیر و نگهداري و ...  هاي تولید ومتخصص در حوزه

یکی از مطالبات مقام معظم رهبري . هاي زیادي براي گفتن داشتعرصه ارتقاي تحرك، حرف
در حکم انتصاب فرمانده نیروي زمینی ارتش، استمرار عملیاتی است، منظور  )حفظه اهللا تعالی(
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(کیومرث  .تر استتحرك است که از خود تحرك مهم از استمرار عملیانی همان استمرار
 )»ارتش زمینی نیروي تحرك ارتقاي« جشنواره ، سومین1398حیدري،

ویژه: آموزش و ارتقاي مهارت نیروهاي واکنش سریع، بخش  يهامهارتآموزش مستمر و 
مخصوص،  يهاگانی. نیروها و ندیآیمبراي دستیابی به اهداف حساس به شمار  هاارتشحیاتی 

. حداکثر آمادگی، تحرك سریع و دهندیماستراتژي صحنه و تاکتیک عرصه نبرد را به هم پیوند 
 رودیماز مختصات و مشخصات نیروهاي واکنش سریع به شمار  تیمأمورقدرت پیشبرد 

 ).43:1393پور،(حسن
راري : هنر عملیاتی نیروهاي مخصوص قدرت آتش، تحرك سریع و برقمؤثرسامانه ارتباطی 

جدید رزمی بهترین امکانات کمی نظامی را براي  يهاسامانهشبکه ارتباطات و اطالعات است. 
 که است امکانی فراهم کرده است. ارتباط ياشبکهنیروهاي واکنش سریع در چارچوب جنگ 

 دستور دارد، قرار آن در فرماندهی مراتبسلسلهدر  که جایگاهی به توجه با فرمانده آن لهیوسبه
 مواصالت ناحیه عملیات، صحنه ناحیه داخلی، جنگ، صحنه يهاتیفعال تمام بر را خود نظارت و
با توجه به محیط جنگالی و  اساس و این بر .)19:1390(قرقچیان، کندیم اعمال رزم ناحیه و

سیستم  کنندهلیتسهکه  یابیمکانارتباطی و  يهاسامانهتجهیزات و  از تهدیدات سایبري استفاده
 هاآتش با حرکات کنترل تابع، يهاگانیبا ارتباط نهیدرزم را فرمانده فرماندهی و کنترل است،

 هدایت و کنترل ندیفرا در توان، از يریگبهره محور عنوان به . ارتباطاتکندیم کمک مؤثر طوربه
 منتهی عملیات دور حفظ به که کندیم فراهم او ستاد و فرمانده را براي ییهاتیظرف یگان
 عملیات منطقه و وضعیت با متناسب ارتباطات چگونگی و ارتباطی يهاسامانه اگر نوع .شودمی

 بود خواهد مطمئن فرمانده باشد، تردهیچیپ عملیات و وسیع منطقه که هر میزان شود، طراحی
 .بود خواهد اختیارش در شطرنج يهامهره امرش چون تحت سازمان همه که

کلیدي در خصوص افزایش تحرك  هايمؤلفهخودروهاي رزمی کارآمد: یکی از  کارگیريبه
جایی و انتقال هجاب ي رزمی سبک، سریع و مستحکم جهتخودروها کارگیريبهنیروهاي زمینی، 

افزایش قابلیت  منظوربهمثال در همین راستا نیروي زمینی ارتش آمریکا  طوربه باشد؛می نیروها
 يجابهسبک استرایکر  يهاپیتتحرك و سرعت نیروها طی یک دهه اخیر اقدام به جایگزینی 

 چند خودروي یک طراحی و ساخت یهبرپااین ساختار جدید رزمی سنگین نموده است.  يهاپیت
 پیشرفته يهاسامانه از و بوده ترسبک بسیار که مطرح گردید »استرایکر« نام با منظوره
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(آقامحمدي و  بردیم بهره تهدیدات با مقابله براي کنندهمنحرف و هشداردهنده الکترونیکی
خودروهاي  کارگیريبهدیگر جهان نیز با  هايهمچنین در برخی ارتش .)291:1398حسنوند،

وزن کم این خودروهاي زرهی،  .اندمشابه خودرو مذکور، تحرك نیروهاي زمینی خود را ارتقا داده
ی است که موجب افزایش تحرك و هایمؤلفه، سرعت باال و برد عملیاتی کارگیريبهراحتی در 

 سرعت نیروهاي زمینی دارنده آن شده است.
و بهره برداري از  کارگیريبهتجهیزات: تسلیحات و تجهیزات با کیفیت که  و سالح مطلوبیت

 مؤثرت عمل نیروي انسانی و در نتیجه سرعت تحرك یگان رزمی تواند در سرعمی آن راحت باشد
مانند خودکار کردن، هوشمندسازي،  ی هایروشو نوین  هايياستفاده از فناور باشد. در این راستا

سازي، کاهش زمان حاضر ، متحرك، افزایش نواخت، چندکارگیسازيسادگی کاربرد، بدون خدمه
کارگیري، افزایش قابلیت اطمینان، افزایش بگري در  راهی، تسهیلبه کاري، کاهش زمان حاضر به 

 برد و ...، افزایش سازي، چابکسازيپذیري، افزایش قدرت تخریب، سبک دقت، کاهش آسیب
 ).145:1398(گلستانه، باشدمی مد نظر
 است تخصصی نزاجا هايترین یگانمؤثرهوانیروز: هوانیروز یکی از کارآمدترین و  کارگیريبه

محور با کارکرد واکنش سریع، همگرا، هم افزا و چندگانه  تأثیرکه با حضور خود و انجام عملیات 
مختلف نبرد و امدادرسانی کارنامه درخشانی  هايزمینی و حتی دیگر نیروها در صحنه هايبا یگان

با  تواندمی نظامی ارتش به خود اختصاص داده است. این یگان ارزشمند هايرا در بین یگان
مربوطه  هايتحرك و عکش العمل سریع و استفاده از امکانات موجود خود، در اسرع وقت از پایگاه

 ).59:1393پور،(حسن کندمی پرواز و در مناطق جنگی حضور پیدا
 توانمی و سازند برآورده را عملیاتی نیازهاي تمام قادرند توان پهپادي: پهپادها کارگیريبه
تهاجمی  بازوي که آینده جنگی هايکرد. سامانه ریزيبرنامه دقیقی به طور را آنها هايفعالیّت
بدون  و دارسرنشین هايسامانه از متشکل یهایشبکه بود، خواهد آتی هايدهه در هاارتش

 تهیه هاسامانه این ،اندخورده گره هم به دیجیتالی ارتباطی شبکه یک در که است سرنشین
 سرنشین بدون بالگردهاي. داشت خواهند عهده بر را جنگ ازاي عمده بخش و اطالعات جاسوسی

 ده ساعته باالي هايماموریت مدت اجراي در بتوانند که یافت خواهند ظرفیتاي اندازه به نیز
هوایی پشتیبانی  پهپادها مقدورات از یکی. )49:1396(حبیبی، کنند حمل مهمات و سالح خود،

هوایی  پشتیبانی. باشدمی زمینی نیروهاي ازپشتیبانی  در هوایی امکانات مستقیم کاربرد نزدیک،
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 توانندمی پهپادها. باشدمی زمینی نیروهاي مقابل در که است اهدافی برعلیه پروازهاانجام  نزدیک،
 دممق خط در مستقر فرماندهانتوسط  و نموده حرکت نبرد صحنه مقدّم خط به نزدیک فواصل از

آنکه ضمن. دهندمی کاهش را هوایی پشتیبانی براي انتظار زمان پهپادها این لذا شوند. هدایت
 محدود صورت به نیز را انهدامیرزمی  عملیات از قسمتی ،تسلیحات حمل با توانندمی نیزخود 
 آوردن فراهم در توانندمی دقیق، شونده هدایت هايسالح به مجهز پهپادهاي دهند. بنابراین انجام

 ).52همان،( باشند مؤثر زمینی واحدهاي براي نزدیک هوایی پشتیبانی
تواند در تحرك نیروهاي واکنش سریع می تداوم آماد و پشتیبانی: یکی از موضوعات مهمی که

ناپایدار و . در شرایطی که نبردها هاستگانیمستقیم بگذارد، نحوه آماد و پشتیبانی  تأثیرزمینی 
ت و دیگر آمادهاي حساس و فنی، حفظ و نگهداري النیاز است تجهیزات، تسهیباشد، می غیرایستا

صورت متحرك  آمادها به گونهنیاچار مضیقه نشوند و دگردند تا نیروهاي خودي در آینده 
تعداد، توان از تمام امکانات که متناسب با حجم، براي این کار می .نگهداري و ذخیره شوند

برداري از امکانات عالوه بر بهره .موقعیت جغرافیایی و ارزشمندي آمادها باشند، استفاده نمود
جهت  ،دارخچالی يو خودروهامتحرك  يهاکانکس ینیبشیپبخش غیرنظامی و بومی منطقه، 

 يهاگانیپشتیبانی  منظوربهاستقرار در نقاط آمادي منطقه عملیات در کمترین زمان ممکن 
ن آماد با رعایت اي آمادها نزد فرماندهان یا مسئواللحظه آمار و محل. دینمایمضروري  کنندهلعم

). عالوه بر این طراحی و 50:1392نیا و کمالی،(فرقانی دخواهد بو يبندطهیحبندي و طبقه
متحرك، خبازخانه متحرك و حمام متحرك در ارتقاي تحرك  يهاآشپزخانهبرداري از بهره

 کند.می ايمالحظهقابلرزمی در منطقه عملیات کمک  يهاگانی
 در خلق کلیدي عامل روحیه و انگیزه: بسیار واضح است که از دیرباز تا کنون روحیه و انگیزه

 پیروزي توانمندسازي نیروها براي در کلیدي عامل یک رزم است. انگیزش پیروزي در نبرد بوده
 و سرباز روحیه سطح بین انسجام، که داده نشان ). تحقیقات1986 گال،( باشدمی هادرگیري در

 شک در اختیار داشتن سربازانی که عناصربی ).1994 استیوارت،( دارد رابطه وجود رزمی کارآیی
باال  به نفس خودکارآمدي در آنها تقویت شده باشد و داراي روحیه واعتماد و شجاعت، سازگاري

عملیات  شناسایی، شکنی، گشتی خط ماموریت متهورانه همچونباشند، کار فرماندهان را براي 
 نماید.می تسهیل ... نفوذ، تاخت و
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جلوگیري از سردرگمی نیروها،  فرمانده: یکی از مواردي که باعث گیريقدرت و سرعت تصمیم
شک قدرت بی دهی و تداوم تحرك نیروها در شرایط پرفشار و بحرانی نبرد خواهد شد،جهت
سریع  و هنگام به مرتبط، دقیق، اطالعات باشد. داشتنمی رعت در اتحاذ آنسو  گیريتصمیم
 نادرست تصمیمات از بسیاري جلوي انتخاب و شده تصمیم گیري دقت و سرعت رفتن باال باعث

 را بایستی محیط ضرورتاً  محیطی، متغیرهاي نظرقراردادن مد با گرفت. فرماندهان خواهد را
 مستلزم امر این .نمایند اتخاذ آنها با برخورد مناسب در تدبیر و شناسایی را آن متغیرهاي و تحلیل

 را آنها از بهینه برداريامکان بهره نیز و سازمانی وبرون درون هنگام به برخورداري از اطالعات
(حسینی و  دارداي قابل مالحظه تأثیردارد. همچنین توانایی ذاتی فرمانده در این حوزه 

 ).41:1397دیگران،
: اجراي موفق عملیات واکنش هاساختار و سازماندهی مناسب و قابلیت انعطاف در اجراي طرح

 منطقی، مشروح و منعطف دارد هايسریع نیروهاي زمینی بستگی به سازماندهی مناسب و طرح
 ارگیريکبهساختارهاي کوچک و منعطف پویایی مناسب براي  معموالً). 46:1390(رضایی و فعال،

 .دارند را موردنظرسرعت عمل و تحرك 
 يریگبهرهبومی و مردمی شامل   کارگیريبهبومی و مردمی:  يهاتیظرف کارگیريبهقابلیت 

باشد.  کنندهنییتعنبرد  درصحنهتواند می از پشتیبانی آمادي، نیروي انسانی، وسایل نقلیه و ...
در انجام اقدامات فرهنگی پیش از آغاز  هاگانیالبته این مهم مستلزم افزایش قابلیت و توانایی 

است. تجمعات » عملیات ارتش و مردم«رزمی منسجم و تمرین شده  هاينبرد و همچنین طرح
نماید  یک آمادگاه پویا و فعال در هنگام نبرد عمل مثابهبهتواند می مسکونی در محورهاي تهدید

 را عمل نمایند.   هاگانینقش نیروهاي آماد و پشتیبانی  توانندیمو مردم بومی 
 هاتجزیه و تحلیل یافته -2-4

ضروري است آنها را به آزمون بگذاریم. براي این  شدهيآورجمعکیفی  يهادادهبراي ارزیابی 
 هايمؤلفهکمی تبدیل نماییم. ابتدا براي اطمینان از اینکه  يهادادهرا به  هاکار الزم است این داده

هستند، از آزمون میانگین  گذارتأثیراحصاء شده بر قدرت تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی 
 :میینمایماستفاده 
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 بر قدرت تحرك گذارتأثیر هايمؤلفه میانگین آزمون :2 جدول

 
 تحرك مشاهده قدرت بر گذارتأثیر هايمؤلفه میانگین آزمون يداریمعن سطح به توجه با
 ازنظر موردبحث هايمؤلفه میانگین بنابراین؛ است 05/0 از کمتر و 000/0 آن مقدار که شودمی

 آماري نظر از هامؤلفه نتیجه در است،) هانهیگز به تخصیصی کدهاي میانگین( 4 از تربزرگ آماري
 گذارتأثیرفعلی و پیش رو  تهدیدات به نگرش بر قدرت تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی با

 .هستند

 گذار بر قدرت تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینیتأثیر عملکردي هايمؤلفه میانگین آزمون :3 جدول
گذار بر قدرت تأثیر هايمؤلفه

 تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی
 میانگین
 مؤلفه

مقدار 
 آزمون

آماره 
 آزمون

سطح 
معنی 
 داري

تفاضل 
 میانگین

 هايرتبه
آزمون 
 فریدمن

 نتیجه

 مؤثر 8,30 1,40 0. 003 4 3 4,8 کارآمد رزمی خودروهاي کارگیريبه

 مؤثر 8,10 1,30 0,007 3,70 3 4,7 پشتیبانی و آماد تداوم

 مؤثر 7,80 1,20 0,010 3,55 3 4,6 مؤثرسامانه ارتباطی 

 مؤثر 7,30 1,100 0,017 3,28 3 4,5 هوانیروز کارگیريبه

 مؤثر 7,30 1,10 0,017 3,28 3 4,5 فرمانده گیريقدرت و سرعت تصمیم

 مؤثر 6,50 1,00 0,026 3,06 3 4,4 مطلوبیت سالح و تجهیزات 

 مؤثر 6,50 1,00 0,026 3,06 3 4,4 روحیه و انگیزه

 مؤثر 5,60 0,10 0,034 2,66 3 4,3 نیروي انسانی ماهر

ساختار و سازماندهی مناسب و 
 هاقابلیت انعطاف در اجراي طرح

 تأثیر 4,90 0,20 0,045 2,30 3 4,2
 متوسط

 تأثیر 4,10 0,30 0,058 2,10 3 4,1 توان پهپادي کارگیريبه
 متوسط

 تأثیر 3,80 0,40 0,079 1,65 3 4 ویژه هايمهارتآموزش مستمر و 
 متوسط

مقدار  میانگین
 آزمون

آماره 
 آزمون

درجه 
 آزادي

سطح 
 يداریمعن

تفاضل 
 میانگین

3,92 4 016. 8 10 000. 0 09 .1 
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 و بومی هايظرفیت کارگیريبه
 مردمی

 تأثیر 2,90 0,60 0,116 0,85 3 3,8
 متوسط

 واکنش نیروهاي قدرت تحرك بر گذارتأثیر احصاء شده هايمؤلفه شد مشخص نکهیازاپس
 نیز قدرت تحرك هامؤلفه هر کدام از تأثیر میزان است الزم باشد،می گذارتأثیرزمینی  سریع
است.  شده انجام فریدمن آزمون واي نمونه یک تی استیودنت آزمون منظور این شوند. به تعیین

 و مؤلفه ساختار 4 که شودمی مشاهده 2 جدول شماره داري درمعنی سطح ستون به توجه با
 مستمر پهپادي، آموزش توان کارگیريبه، هاطرح اجراي در انعطاف قابلیت و مناسب سازماندهی

متوسط دارند. تأثیر آماري نظر مردمی از و بومی هايظرفیت کارگیريبهویژه و  هايمهارت و
 کارگیريبه هايمؤلفه رتبه ي فریدمن آزمون از حاصل هايرتبه ستون به توجه با همچنین

 هامؤلفه سایر به نسبت مؤثر ارتباطی پشتیبانی وسامانه و آماد کارآمد، تداوم رزمی خودروهاي
  دارد. قدرت تحرك را بر گذاريتأثیر بیشترین

احصاء شده بر قدرت تحرك نیروهاي واکنش سریع  هايمؤلفه تأثیر میانگین آزمون :4 جدول
 زمینی

فه قدرت تأثیر هايمؤل گذار بر 
 تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی

 میانگین
مؤلفهتأثیر

قدار  م
 آزمون

حراف  ن ا
 معیار

ــاره  آم
 آزمون

درجــه 
 آزادي

ــطح  س
 معنی داري

 0,000 48 10,02 0,94 3 4,73 کارآمد رزمی خودروهاي کارگیريبه

 0,000 48 11,16 0,82 3 4,51 پشتیبانی و آماد تداوم

 0,000 48 7,32 1,04 3 4,47 مؤثرسامانه ارتباطی 

 0,000 48 5,76 1,21 3 4,35 هوانیروز کارگیريبه

 0,000 48 10,81 0,88 3 4,31 فرمانده گیريقدرت و سرعت تصمیم
 0,000 48 10,33 0,92 3 4,08 مطلوبیت سالح و تجهیزات 

 0,000 48 9,97 0,94 3 4,24 روحیه و انگیزه
 0,000 48 12,54 0,63 3 3,88 نیروي انسانی ماهر

ساختار و سازماندهی مناسب و قابلیت انعطاف 
 هادر اجراي طرح

4,46 3 0,78 11,63 48 0,000 

 0,000 48 7,03 1,09 3 4,18 توان پهپادي کارگیريبه
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 0,000 48 6,85 0,74 3 3,75 ویژه هايآموزش مستمر و مهارت

 0,000 48 11,27 0,82 3 3,66 مردمی و بومی هايظرفیت کارگیريبه

 
 ،هامؤلفه يهمه براي که شودمی مشاهده جدول این يداریمعن سطح ستون به توجه با

 واکنش نیروهاي تحرك بر قدرت هامؤلفه يهمه بنابرایناست؛  05/0 از کمتر يداریمعنسطوح 
 میانگین يهاستون توجه به با . همچنینشوندیم شناخته گذارتأثیر آماري ازنظرزمینی  سریع
 قابلیت و مناسب سازماندهی و ساختار هايمؤلفه که شودمی مشاهده آزمون آماره و مؤلفه تأثیر

 پشتیبانی و سامانه و آماد کارآمد، تداوم رزمی خودروهاي کارگیريبه ،هاطرح اجراي در انعطاف
 دارند. سریع واکنش نیروهاي تحرك بر قدرت بر ارتقاي را يگذارتأثیر بیشترین مؤثر ارتباطی

 مؤلفه موزون هر وزن قبلی، پرسشنامه دو تحلیل از حاصل نتایج از استفاده با در قسمت بعد
در  مؤلفه تأثیر (میانگین ارتقاي قدرت تحرك میزان ضربحاصل گردد. ابتدامی محاسبه

علت  به سپس و آورده دست به ) را1پرسشنامه  در مؤلفه (میانگین مؤلفه وزن و )2 پرسشنامه
 آمدهدستبه ضربحاصل. است 5 تا1 مقیاس در مؤلفه وزن و افزایش قدرت تحرك میزان اینکه
 یا باال ضربحاصل برابر است با جذر مؤلفه هر موزون وزن لذا بود. خواهد 25 تا 1 مقیاس در

 هاپرسشنامه اولیه مقیاس داراي که مؤلفه وزن و قدرت تحرك ارتقاي میزان هندسی میانگین
 است. 

 قدرت تحرك نیروهاي واکنش سریع زمینی و هامؤلفه موزون : وزن5 جدول
بر قدرت تحرك  گذارتأثیر هايمؤلفه

 نیروهاي واکنش سریع زمینی
افزایش قدرت  میزان

 تأثیر تحرك(میانگین
 )2 در پرسشنامه مؤلفه

مؤلفه  وزن
 مؤلفه (میانگین

 در پرسشنامه
1( 

وزن  ضربحاصل
موزون 
 مؤلفه

 4,76 22,7 4,80 4,73 کارآمد رزمی خودروهاي کارگیريبه

 4,60 21,20 4,70 4,51 پشتیبانی و آماد تداوم
 4,53 20,56 4,60 4,47 مؤثرسامانه ارتباطی 

 4,42 19,57 4,50 4,35 هوانیروز کارگیريبه
 4,40 19,40 4,50 4,31 فرمانده گیريقدرت و سرعت تصمیم
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 4,24 17,95 4,40 4,08 مطلوبیت سالح و تجهیزات 
 4,32 18,65 4,40 4,24 روحیه و انگیزه

 4,09 16,65 4,30 3,88 نیروي انسانی ماهر
ساختار و سازماندهی مناسب و قابلیت 

 هاانعطاف در اجراي طرح
4,46 4,20 18,73 4,33 

 4,14 17,14 4,10 4,18 توان پهپادي کارگیريبه
 3,88 15 4 3,75 ویژه يهامهارتآموزش مستمر و 

 3,73 13,90 3,80 3,66 مردمی و بومی يهاتیظرف کارگیريبه
 4,28 وزن موزون 

 
 گذارتأثیر عملکردي هايمؤلفه شد، انجام قسمت این در آماري تحلیل و تجزیه از آنچه بنابر

 جدول باال شرح به ،دارند را تأثیر بیشترین زمینی که سریع واکنش نیروهاي قدرت تحرك بر
 گرفت. قرار تایید مورد
 هاشنهادیپو  يریگجهینت -5

 يریگجهینت -1-5
 واکنش نیروهاي قدرت تحرك بر گذارتأثیر هايمؤلفهپژوهش حاکی از آن است که  نتایج
 :است زیر نمودار مؤلفه به شرح هر موزون وزن با توأمزمینی  سریع

 
 زمینی سریع واکنش نیروهاي قدرت تحرك بر گذارتأثیر هايمؤلفه: 1 نمودار شماره

4/76 4/6 4/42 4/42 4/4 4/33 4/32 4/24 4/14 4/09 3/88 3/73

0
0/5
1

1/5
2

2/5
3

3/5
4

4/5
5
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 نمودار در که گونههمان اســت. شــده ارائه آن کنار در مؤلفه هر موزون وزن نمودار این در

 ســریع واکنش نیروهاي قدرت تحرك بر مؤلفه هر يگذارتأثیر میزان ،اســت مشــخص گردیده 
از  برخی اثرگذاري است. میزان مالحظه قابل فعلی و پیش رو بسیار تهدیدات به نگرش با زمینی
سط دیگر برخی و باال درحد هامؤلفه ست. با متو شده موزون وزن به توجه ا ستاندارد   ،هامؤلفه ا

پشــتیبانی،  و آماد کارآمد، تداوم رزمی خودروهاي کارگیريبه هايمؤلفه که شــودمی مشــاهده
 .برخوردارند باالتري اهمیت از هامؤلفه سایر به هوانیروز نسبت کارگیريبهو  مؤثر ارتباطی سامانه

ضوع، به نظر شینه مو ساس و با توجه به پی سد افزایش قدرت تحرك نیروهاي می بر این ا ر
واکنش سریع زمینی به منظور پاسخگویی بهینه به تهدیدات فعلی و پیش رو، نیازمند طراحی و 

شده . به طور مثال برابراست در چندین حوزه ریزيبرنامه  ، مشخص گردیدمطالعات قبلی انجام 
ـــلح، به علت عدم  هايکه با وجود رونمایی ـــطح نیروهاي مس متعدد از خودروهاي رزمی در س

سیده و در  شده با نیاز نیروهاي عملیاتی زمینی به مرحله تولید انبوه نر صوالت تولید  تطابق مح
ـــریع زمینی از آن بهره هاينتیجه یگان نددهینگردمند واکنش س ـــامانه آماد و ا . همچنین س
شتیبانی  سخگویی  ستیبایمپ شرایط بحرانی  هايبه نیاز یگانتوان پا سریع به ویژه در  واکنش 

 نیتأمرا داشــته باشــد و در صــورت فقدان آن، طراحی یک ســامانه یکپارچه و چابک به منظور 
شرفت  هاينیازمندي یگان ضرورت دارد. با وجود تنوع و پی سریع   هايسامانه فنّاورانهواکنش 

مینی نیازمند یک الگوي منســجم به منظور بهره واکنش ســریع ز هايارتباطی، فرماندهان یگان
باشــند تا بتوانند ضــمن ارتباط ســریع با رده باالتر، می برداري ارتباطی و ایجاد شــبکه ارتباطی

ترین رده به نیروهاي تحت امر خود تا پایینترین زمان و با بهترین کیفیت دستورات را در سریع
 انتقال دهند. 

 پیشنهادها -5-2
تري در ، تحقیقات جامعاهمیت موضـــوع، مراکز مطالعاتی نیروهاي مســـلح با توجه به )1

 خصوص راهکارهاي افزایش تحرك نیروهاي زمینی در محیط ناهمتراز انجام دهند.  

ب )2 عاتی نیروهاي مســـلح و  تایج تحقیق، مراکز مطال به ن عات هبا توجه  ویژه مرکز مطال
راهبردي نزاجا و سازمان جهاد خودکفایی نزاجا در خصوص دستیابی به الگوي مناسب 

آینده  هايخودروهاي رزمی کارآمد در نبرد زمینی با توجه به جنگ کارگیريبهجهت 
 تحقیق جامعی در دستور کار قرار دهند. 
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ند موضــوع تحقیق توامی شــناســایی شــده در خصــوص موضــوع هايمؤلفههرکدام از  )3
ــد. تحقیقات مورد بحث ــتیابی به می دیگري باش ــتاي دس الگوي تحرك «تواند در راس

 مورد بهره برداري قرار گیرد. » نیروهاي واکنش سریع زمینی
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