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چکیده
این مقاله باهدس شناسایی و ارزیابی مؤلفههای سامانه پشتیبانی خدمات رزمی متناسب با تهدیدات آینده
انجامشده است .جامعه موردمطالعه شامل کلیه فرماندهان ،رؤسا و معاونین شاغل در ستاد آجا و ستاد نیروی
زمینی است که در محلهای سرلشکری( و باالتر) شاغل بوده و در خصوص سامانه مذکور صاحبنظر میباشند.
روش نمونهگیری تمام شمار هدفمند میباشد  .برای مصاحبه نیز به روش قضاوتی هدفمند و بهصورت تمام
شمار انتخابشدهاند.دادههای جمعآوریشده از طری مطالعه اسناد و مدار و مصاحبه و ارسال پرسشنامه به
روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرمافزاری  spssمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته
است .نتایج نهایی مبین مؤلفههای چابک سازی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی متناسب با تهدیدات آینده به
شرح زیر است :متحر و قابلانعطاس ،به هنگام (روزآمد بودن) ،تداوم پشتیبانی ،قابلیت اطمینان ،یکپارچگی

همراه با عدم تمرکز ،خالق و نوآور و مبتکر ،امنیت آمادی ،ماندگاری زیاد ،دسترسی آسان ،صرفه اقتصادی.
واژههای کلیدی :سامانه ،پشتیبانی خدمات رزمی ،چابک سازی ،رزم زمینی

 .7دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
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مقدمه
در جامعۀ با توجه به فرمایشات فرماندهی معزز کل قوا ،مبنیی بیر جیدی تلقیی نمیودن تهدیید
نظامی امریکا ازیکطرس و ویژگیهای ناهمطراز بودن این تهدید از طرس دیگر (با ویژگییهیای:
برخورداری از انعطاسپذیری باال ،واکنش سریع در برابر شرایط پییشبینیینشیده ،ابتکیار عمیل،
سرعت در تصیمیم گییری و )...ضیرورت اتخیاذ تیدابیر مناسیب بیرای سیازمانهیای نظیامی در
چابکسواری سامانههای رزم از ضرورت و اهمیت دوچندان برخوردار میباشد.
سازمان نظامی برای استفاده در رزم دارای اجزایی است که در گفتمان رایج سامانههیای رزم
نامیده می شود .سیامانه رزم در ایین پیژوهش عبیارت اسیت از ترکیبیی از نفیرات ،تجهییزات و
روشهایی که برای انجام عمل مخصوصی در هم ادغامشدهاند .در حقیقت برای اجیرای عملییات
تاکتیکی  0سامانه اصلی (شامل :سامانه فرماندهی ،کنترل و ارتبیاط؛ سیامانه اطالعیات؛ سیامانه
مانور؛ سامانه مهندسی؛ سامانه توپخانه صحرایی؛ سامانه هوا /زمین؛ سیامانه جنیگ الکترونیکیی؛
سامانه توپخانه پدافند هوایی و سامانه پشتیبانی خدمات رزمی) فعالییت دارنید .هرکیدام از ایین
سامانه های اصلی خود شامل سامانههای جزئی نیز هستند (گیات زمینیی؛  .)15 :7514سیامانه
پشتیبانی خدمات رزمی 7به اقداماتی که یگانهیای رزمیی در زمینیه آمیاد و ترابیری ،خیدمات
بهداری ،امور مالی ،قضایی ،جایگزینی ،نگهداری ،امیور غیرنظامییان و سیایر خیدمات لجسیتیکی
دیگر ارائه میکنند ،اطالق میشود (رستمی.)57:7545 ،
مطالعه جنگهای اخیر که شمایی اولیه از جنگهای آینده مییباشید ،نشیان مییدهید کیه
سامانه پشتیبانی خدمات رزمی (قسمت های پشتیبانیکننده) ،علیرغم وسعت و پراکندگی بسیار
زیاد میدان نبرد ،نیروها را در خیارج از مییدان رزم حماییت مییکننید .فرمانیدهان ،طراحیان و
کارشناسان ستادی بزرگ از فواصل دور قادر به طرح نقشههای عملیاتی و اجیرای آن در کوتیاه-
ترین مدت خواهند بود .در جنگهای آینده  -که ماهیتی کوتاهمدت دارند -سیرعت واکینش ییا
سرعت کنش و واکنش ،موضوعی سرنوشتساز بوده که میتواند ابعاد دیگر جنگ را تحت تیثثیر
خود قرار دهد (سالمی؛ .)759 :7541
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سرعت واکنش و کنشگری در جنگ مستلزم سامانه پشتیبانی خدمات رزمی چابک است و ایین
مهم نیز ضرورت شناخت مؤلفههای مؤثر بر چابک سازی این سامانه و کسب توانیایی پشیتیبانی
از عناصر نیروی غیرمتمرکز در خالل عملیات برای دورههیای زمیانی طیوالنی ،در مسیافتهیا و
فواصل زیاد می باشد .این امر در راستای توانمندسازی فرماندهان برای بهرهبرداری از فرصتهیا،
کنترل روند و آهنگ عملیات ،و حفظ آزادی عمل است .نیروی زمینی برای مواجهه و مقابلیه بیا
تهدیدات آینده به شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای چابیک سیازی سیامانه آمیاد و پشیتیبانی
متناسب با تهدیدات آینده نیاز دارد ،زیرا اوالً :هماهنگی با تالشهای اطالعیاتی و عملییاتی بیه-
عنوان بخشی از یک رویکرد جامع ،در سرتاسر تشیکیالت آمیاد و پشیتیبانی ،بیهمنظیور تقوییت
وحدت تالش و کاهش پیچیدگی نیاز دارد .ثانیاً :جهت نیل به وحدت تیالش و صیرفهجیویی در
قوا ،نیازمند شناخت مؤلفههای قابلیت ساز چیابکی در ترکییب اطالعیات ،فرآینیدها ،پرسینل ،و
اقالم پشتیبانی در عملیات زمینی میباشند .ثالثاً :در راسیتای کیاهش تهدییدات آتیی و فیراهم
نمودن امکان به دست گرفتن ،حفیظ ،و بهیره بیرداری از آزادی عمیل ،نیازمنید در چگیونگی
قابلیت گسترش سریع نیروها ،تجهیزات و اقالم در موقعیتهای مکانی متعدد و پراکنده نزدییک
به نقطه بهکارگیری میباشد .رابعاً :بهمنظور دستیابی به وحیدت تیالش و صیرفهجیویی در قیوا،
نیازمند در چگونگی قابلیت ارسال ،مدیریت ،و ردیابی موقعیت ،جابجیایی ،ترکییب ،و شیرایط
افراد ،اقالم ،تجهیزات و اطالعات یگان بهصورت تقریباً آنی و همزمان میباشند .رفع دغدغههیای
ذکرشده بهعنوان مسئله این پژوهش مطرح اسیت .لیذا مسیئله اصیلی ایین پیژوهش "چیسیتی
مؤلفه های چابک سازی سامانه پشتیبانی خدمات رزمیی در رزم زمینیی متناسیب بیا تهدییدات
آینده" میباشد.

تعاریف واژهها و اصطالحات
متحر و قابل انعطاس :متحر یعنی آنچه بدون مشکل عمدهای مییتوانید حرکیت داده شیود
(رستمی  .)157:7545قابلیت انعطاس یعنی توانایی روبرو شدن با وضعیتهای مختلف تاکتیکی
که برای آن پیش بینینشده است .قابلیت انعطیاس الزمیه عملییات آفنیدی و پدافنیدی اسیت و
موفقیت در رزم نیازمند قابلیت انعطاس است( .همان )555:لذا متحر و قابلیت انعطیاس یعنیی
حرکت بدون مشکل در جهت روبیرو شیدن بیا وضیعیت هیای مختلیف تیاکتیکی کیه بیرای آن
پیشبینینشده است.
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قابلیت اطمینان :احتمالی است که یک وسیله بتواند مثموریت خود را برای یک میدت مشیخص
تحت شرایط عملیاتی که با آن مواجه میگردد ،بهطور کامل انجام دهد (رستمی.)555:7545 ،
امنیت آمادی :امنیت در بعد عینی ،فقدان تهدیدات نسبت به ارزشها ،منافع و اهداس اسیت
و در بعد ذهنی ،فقدان ترس از اینکه بنیانهای ملی (ارزشهیا ،منیافع و اهیداس) میورد هجیوم
(فیزیکی و غیر فیزیکی) واقع شوند ،اطالق میشود (نوروزی .)789:7542 ،امنیت آمادی یعنیی
فقدان ترس تهدید در حوزه آماد و پشتیبانی.
صرفهجویی آمادها :عملیاتی که بهمنظور حفظ وسایل انجام میشود .این عملیات عبارتانید از:
محافظت ،به کار بردن یا به مصرس رساندن صحیح وسایل و نگهداری و جلیوگیری از حییفومییل
وسایل و تخلیه بهمنظور نگهداری ،تعمیر و قابلاستفاده کردن وسایل (نوروزی.)885:7542 ،
یکپارچگی منابع :اصلی که بر اساس آن نمیتوان منابع را بهطور نامحیدود تقسییم و تجزییه
کرد ،زیرا تقسیم بیشازحد ،موجب اتالس منابع میشود (نوروزی.)548:7542 ،
آماد و تجهیزات دفاعی :کلیه اقالم پیشگیریکننده ،حفاظتی ،شناسایی ،اعیالم خبیر و رفیع
آلودگی که زمینه حفظ آمادگی رزمی را در صورت بهرهبیرداری صیحیح در سیطح یگیان ایجیاد
میکند (نوروزی.)58:7542 ،
تداوم پشتیبانی :برآورد دقی و تثمین نیازمندیهای امور اداری و لجستیکی در رساندن بیه-
موقع به یگانها .تداوم پشتیبانی امری حیاتی بوده و باید در کلیه ردهها موردتوجیه قیرار گییرد
(نوروزی.)775:7542 ،
برنامه عملیات و نگهداری :راهکار طرحریزیشده فرماندهی برای یک سیال میالی بیهمنظیور
انجام مثموریتهای محوله یا نیل به اهداس سازمان (نوروزی.)745:7542 ،
تجهیزات :کلیه اقالمی که بهمنظور تجهیز فرد یا یک سازمان موردنیاز است .واژه تجهیزات به لباس و
پوشا  ،جنگافزار ،خودرو ،ابزارآالت و سایر اقالم مشابه اطالق میشود (نوروزی.)551:7542 ،
تداوم عملیات :تداوم و استمرار در انجام عملکردها ،وظائف و فعالیتهای الزم جهت اجیرای ییک
مثموریت یا اقدام نظامی در به ثمر رساندن و اجرای استراتژی نظامی ملی (نوروزی.)585:7542 ،
دسترسی آسان :یعنی دسترسیپذیری راحت .میزان و درجیه آسیان بیودن دسترسیی (پیاکزاد،
.)790:7510
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بهنگام (روزآمد) :ویژگی آنچه با میزان اطالعیات موجیود روز ییا ویژگییهیای روز مطابقیت
داشته باشد (همان.)779،
خالقیت :عبارت است از بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهیوم جدیید
(رضائیان.)55:7542 ،
نوآوری :به معنی بهکارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت است (رضائیان.)55:7542 ،
مبتکر :کسی که چیز تازهای به وجود آورده باشد ،ابتکار کننده (بهشتی.)055:7515 ،
صرفه اقتصادی :یعنی کارایی ناشی از حداقل کردن بهای تمامشیده دادههیای مصیرسشیده
(اسکندری.)8:7501 ،
ماندگاری زیاد :ماندگاری به معنای ماندنی ،یعنی آنچه که بتوانید بیاقی باشید و تیداوم یابید
(پاکزاد .)790:7510 ،بنابراین ماندگاری زیاد در حوزه آماد و پشتیبانی به معنای آن اسیت کیه
بتواند در مدتزمان زیادی باقی باشد و تداوم یابد.
یکپارچگی همراه با عدم تمرکز :یکپارچگی ،در مراقبت از نیرو ،انتقال هماهنگ یگیانهیا بیه
یگان فرمانده عملیاتی قبل از انجام مثموریت ،ترتیب و چینش نیروهای نظیامی و عملییاتهیای
آنان بهمنظور ایجاد نیرویی که واحد عمل نماید اطالق میشود (نیوروزی .)548:7542 ،تمرکیز،
مقیاس تعیینکننده محل اخذ تصمیم است .تمرکز هنگامی پدیدار میشیود کیه تصیمیمهیا در
رده باالی ساخت سازمانی اخذ گردد (رضائیان :7542 ،صص  .)717-714لذا یکپارچگی همیراه
با عدم تمرکز در حوزه آمادوپش به معنای ایجاد و گسترش نیروهای آمیادی و پشیتیبانی واحید
که در حوزه تصمیمگیری بهصورت غیرمتمرکز عمل نماید.
قابلیت نگهداری و توزیع :قابلیت نگهداری ،احتمال تعمیر شدن و بازگرداندن ییک قطعیه ییا
یک بخش یا سیستم معیوب به شرایط عملیاتی در یک بازه زمانی مشخص تعرییف مییشیود و
قابلیت توزیع اشاره به پخیش متناسیب بیا نیازهیای مصیرسکننیده اسیت( .امینیی خوشیاالن و
همکاران.)5:7545 ،
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پیشینۀ پژوهشی
آقا محمدی ،داود ( )7509در مقالهای به تعیین عوامل مؤثر بر چابک سازی سیازمان نظیامی ج.
ا.ا با نگرش به تهدیدات آینده پرداخته است .پس از بررسی دیدگاههای نظری پیرامیون تعیاریف
چابکی ،مؤلفههای چابکی ،ویژگیهای سازمانهای چابک ،چابکی در حوزههای نیروی انسیانی و
فناوری اطالعات نسبت به بررسی  4مورد از مصادی چابکی در ارتشهای جهان پرداخته است.
سپس مدل مفهومی پژوهش بر اسیاس مطالعیات انجیامیافتیه طراحیی و اجیزای آن طیی ییک
پرسشنامه  17سؤالی به نمونه آماری ارسال شد .نوع پژوهش موردی زمینیهای ،جامعیه آمیاری
کلی معادل  251نفر که پس از نمونهگیری به روش تصادفی طبقاتی تعداد  718را شامل شیده
است .همچنین از نظرات تعداد  72نفر خبره نظامی به روش تمیام شیماری بهیرهبیرداری شیده
است .یافتهها نشان میدهد که با نگرش به تهدیدات آینده به ترتیب  1عامل زیرساخت چیابکی
شامل :فناوری نظامی بومی ،تولید دانش ،انعطاسپذیری سازمانی ،نوع سیازماندهیی ،نظیامهیا و
روش ها ،بصیرت راهبردی و آمادهسازی نیروی انسانی و  0عامل قابلیت چابکی شیامل :واکینش
دقی و بهموقع ،آمادگی روحی و جسمی ،تداوم پشتیبانی ،جامعنگری ،آمادگی حرفهای ،تیثمین
و حفاظت ،پاسخگویی بهموقع ،اعالمخطر به موقع ،سرعت و دقت عمل بهعنوان عوامل میؤثر بیر
چابک سازی سازمانهای نظامی ج.ا.ا هستند.
خاتمی فیروزآبادی و همکاران ( )7505پژوهشی را با عنوان "شناسایی و طبقهبندی عوامل میؤثر
بر چابکی با رویکرد  QFDانجام دادهاند .آنها در این پژوهش از طری میرتبط سیاختن مزییتهیای
رقابتی ،شاخصهای چابکی و توانمند سازهای چیابکی ،مناسیبتیرین توانمنید سیازهایی کیه بیرای
افزایش چابکی مؤثر هستند ،را شناسایی نمودهاند تا شرکتها از این توانمند سیازها در جهیت بهبیود
وضعیت رقابتی خود استفاده کنند .در پایان ،این رویکرد در صنعت قطعهسازی خودرو پییادهسیازی و
مناسبترین توانمند سازها در این صنعت شناسایی شدند .مدیریت زنجیره تثمین بهعنوان مهیمتیرین
توانمند ساز در این صنعت شناخته شد و میدیریت دانیش ،فنیاوری اطالعیات ،مهندسیی هیمزمیان،
سختافزار ،گروه سازی و مدیریت طرح به ترتیب در رتبههای بعد قرار گرفتند.
آقایی ،اصغر و همکاران ( )7505درمقالهای با عنوان "طراحی الگیویی بیرای زنجییره تیثمین
چابک با تثکید بر محیط فعالیت پلیس" را نگارش نمودهاند .روش این مقاله توصیفی -تحلیلی و
ازلحاظ هدس کاربردی است .جامعه آماری این تحقی شامل کلیه مدیران و کارشناسان زنجییره

مؤلفههای چابکسازی سامانۀ پشتیبانی خدمات رزمی در رزم7 / ...

تثمین ناجا و نمونه آماری شامل  795نفر است کیه بیا اسیتفاده از روش نمونیهگییری تصیادفی
انتخابشده اند .در این تحقی پس از طراحی الگوی مفهومی ،از پرسشنامه محق ساخته بیرای
جمعآوری اطالعات استفادهشده است و برای بررسی تثثیر هر یک از متغیرها ،از روش معیادالت
ساختاری و نرمافزار  PLSو رتبهبندی آنها از آزمیون فرییدمن اسیتفاده گردییده اسیت .نتیایج
حاصل از پژوهش پس از انجام آزمون فریدمن حاکی از آن میباشد که اولویتبندی ابعاد چابک
به ترتیب شیامل سیازمان مجیازی ،مشیتری میداری ،میدیریت ،راهبیردی ،تولیید و خیدمات و
یکپارچگی بوده از طرس دیگر با توجه به مقایسه نتایج تحقی با سایر تحقیقات میتیوان گفیت،
طراحی الگوی زنجیره چابک امری اقتضایی و مختص هر سازمان با توجه بیه شیرایط حیاکم بیر
محیط سازمان و همچنین شرایط درون سازمان میباشد.
دهقان ،حسین؛ عبدلی بیدهندی ،رضیا ( )7508تحقیقیی باهیدس "مطالعیه اثیرات چیابکی
زنجیره تثمین بر سودآوری در شرکت ماموت" انجامشده است .نتایج با استفاده از تکنیک میدل
معادالت ساختاری ،تجزیهوتحلیل و درنهایت ارتباط بین فاکتورها به دست آمد و اولوییتبنیدی
تثثیر هرکدام از عوامل چابکی زنجیره تثمین بر روی میزان سودآوری مشخص گردید .با استفاده
از ادبیات تحقی شاخص های چابکی زنجیره تثمین در  8عامل سرعت ،پاسخگویی ،شایستگی و
انعطاسپذیری و شاخص های مربوط به سودآوری در یک عامیل قیرار داده شید و بیر اسیاس آن
تحلیل عاملی تثییدی انجام گردید .نتایج تحلیل عاملی تثیییدی نشیان داد کیه هیر  8عامیل بیا
سودآوری ارتباط معنیداری دارند و در بین آنها عامل انعطاسپذیری بیشترین تثثیر را بیر روی
سودآوری و عامل سرعت کمترین تثثیر را بر روی سودآوری دارند.
رجبزاده قطری ،علی ( )7508در مقالهای با عنوان " طراحی تطبیقی مدل نیابی"و باهیدس
تدوین مدل نابی -چابکی زنجییره تیثمین پژوهشیی را انجیام داده اسیت .درنتیجیه ایین کیار و
مصاحبه با آگاهان  72عامیل اصیلی موفقییت زنجییره تیثمین نیاب  -چابیک شناسیایی شیدند.
ارتباطات بهدستآمده در مدلسازی ساختاری – تفسیری و دیمتیل نشیان داد کیه اسیتفاده از
فناوری اطالعات ،مدیریت ،آموزش و توسعه کارکنان ،طراحیی شیبکه تیثمین و استانداردسیازی
فرایندها پایه و اساس نابی – چابکی را تشکیل میدهند.
کرمی ،الهام؛ عرب ،علیرضا؛ فالح الجیمی ،حمید رضا ( )7508تثثیر عوامل کلیدی موفقییت
چابکی زنجیره تثمین بر عملکرد استراتژیک شرکت هیای صینایع الکترونییک در اییران را میورد
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ارزیابی قرار داده و مدلی ارائه داده است .در این مدل ،چیابکی زنجییره تیثمین بیا هفیت عامیل
فناوری مبتنی بر کامپیوتر ،انعطاسپذیری ،روابط با تثمینکننیدگان ،بیهکیارگیری تکنولیوژی جدیید،
روابط مشارکتی ،حساسیت به بازار /مشتری و پاسخگویی تقاضا سنجیده میشیود .همچنیین مزییت
رقابتی شامل پنج شاخص قیمت/هزینه ،کیفیت ،تحویل بهموقع محصول یا خدمت ،نیوآوری و زمیان
عرضه به بازار میباشد و معیار سنجش عملکرد سازمانی ،عملکرد میالی اسیت .دادههیا بیا اسیتفاده از
پرسشنامه جمعآوری گردید و مدل نهایی بیا تکنییکهیای تحلییل عیاملی و میدلسیازی معیادالت
ساختاری به تائید رسید .طب نتایج حاصل از تحقی  ،مشیخص شید عوامیل کلییدی چیابکی تیثثیر
مستقیم و مثبتی بر عملکرد سازمانی و نیز بر مزیت رقابتی دارد.
نصرت پناه ،سیاوش و کریمی ،احمد( )7508این مقاله" ارائیه الگیوی پشیتیبانی آمیادی در
مقابله با بحران" باهدس ارائه الگوی پشتیبانی موردنیاز در هنگام بحیرانهیا صیورت گرفتیه کیه
ازنظر هدس توصیفی تحلیلی و ازنظر جهتگیری کیاربردی و ازنظیر راهبیرد بیا روش پیمایشیی
انجامشده است .جامعه آماری تحقی  729نفر میباشد که  29نفر از این افراد بر اساس فرمیول
آماری ،به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدهاند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه مییباشید و
از فرمول آلفای کرونباخ استفادهشده است .نتایج حاصله نشان میدهد که سه سیستم لجستیک
یکپارچه ،چابک و ناب میتواننید بیه عنیوان ابعیاد اصیلی الگیوی پشیتیبانی مطلیوب در بحیران
مورداستفاده قرار گیرد .همچنین مؤلفههای پذیرفتهشیده در وضیعیتهیای بحرانیی بیه ترتییب
اولویت مرکب از اهداس یکپارچه ،طراحی یکپارچه ،عملکرد یکپارچیه ،واکینش سیریع ،فنیاوری،
انعطاسپذیری ،مشتری مداری ،حیذس اتیالس ،بهبیود مسیتمر ،استانداردسیازی ،بهنگیام بیودن
میباشد و این ابعاد برگرفته از سیستمهای لجستیک یکپارچه ،چابک و ناب میباشد.
حجتی ،اکرم؛ حجتی ،رقیه؛ قربانی ،رضا( )7508در این پژوهشی با عنوان " عوامل میؤثر بیر چابیک
سازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهیای تیید دانشیجویان" بیه بررسیی
عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در دانشگاه امام علیی (ع ) از دییدگاه فرمانیدهان یگیانهیای تیید
دانشجویان پرداختهاند .بدین منظور تعداد  88پرسشنامه بهصورت تصادفی بیین فرمانیدهان یگیانهیای
تید دانشجویان دانشگاه افسری توزیع گردید .با توجه به نتایج پژوهش میتوان عوامل میؤثر بیر چابیک
سازی دانشگاه امام علی (ع) را بیهصیورت زییر ارائیه نمیود :بعید کارکردهیای میدیریتی دارای بیاالترین
میانگین با شاخصهای :اعتقاد به آگاهسازی فرماندهان ،اعتقاد به شفاسسازی ،اعتقاد به انجام کارهیا بیه
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شکل نظاممند و ایجاد شبکه و بعد همکاری متقابل در رتبه دوم با شیاخصهیای :مشیورت بیا دیگیران،
افزایش دانش و مهارت فرماندهان با فنیاوریهیای موجیود در سیازمان ،داشیتن قابلییتهیای مشیتر
چندگانه فرماندهان در بخشهای مختلف و نزدیک بودن رابطه فرماندهان با سازمان.

ادبیات و مبانی نظری
سامانه پشتیبانی خدمات رزمی :به فعالیتهایی در خصوص پرسنل ،لجستیک و امور مربیوط بیه
ارتش و مردم میگویند .امروزه لجستیک یکی از عناصر توان رزمی بوده و مییزان محیدودیت ییا
گسترش نیروها در منطقه عملیات به ساختار پشیتیبانی و وضیعیت منیابع آمیادی در دسیترس
بستگی دارد (دافوس آجا .)57:7548 ،اقداماتی که یگانهیای رزمیی در زمینیه آمیاد و ترابیری،
خدمات بهداری ،امور مالی ،قضیایی ،جیایگزینی ،نگهیداری ،امیور غیرنظامییان و سیایر خیدمات
لجستیکی دیگر ارائه میکنند ،سامانه پشتیبانی خدمات رزمی مینمایید (رسیتمی. )57:7545 ،
پشتیبانی خدمات رزمی درهرعملیات بدون تردید در ردیف حساسترین مثموریتها قیرار دارد و
در میدان نبرد ،یکی از موارد تعیینکننده و سرنوشتساز میباشد و بیدیهی اسیت انجیام دقیی
این مثموریت نیاز به مدیریتی قوی و برنامهای جامع دارد (پیروزفر.)55 :7545 ،
روش های آماد و پشتیبانی در جنیگ هیای نیاهمطراز :فرآینید آمیاد و پشیتیبانی نظیامی بیا
شناخت نوع نیازمندیهای ارتش شروع میشود .بهطورمعمول آن دسته از نیازمندیهایی که به
دالیلی وابستگی ایجاد مینماید و توسط بخش صنعت کشیور تولیید نمییشیود توسیط آمیاد و
پشتیبانی تولید میشود .پس از تجهیز سازمان ،درصدی از اقالم بهعنوان ذخییره و آن دسیته از
اقالم حساس و راهبردی که جنبه حیاتی دارند ،ذخیرهی مضاعف میشوند .توزیع ،یکی دیگیر از
فرآیندهای آماد و پشتیبانی است ،که متناسب با شرایط و نوع مثموریتها و بر اساس نیرمهیای
مصرس و استانداردهای سازمانی و بر اساس اعالم نیازمندیها صورت مییپیذیرد .یکیی دیگیر از
منابع تثمین در ارتش ،بهکارگیری اقالم تعمیر و یا بازسازیشده میباشد .بدین منظور تعمییرات
و بازسازی بهعنوان یک فرایند در سامانه آماد و پشتیبانی نظامی واردشده است (همان.)24:
روشهای پشتیبانی نظامی در ارتشها بهطورمعمول به سه روش میباشد:
 .7روش پشتیبانی خطی :در روش پشتیبانی خطی کلیه تجهیزات و امکانات موردنیاز
ارتش بهصورت مستقیم ارسال میگردد .از این روش بهطورمعمول زمانی بهره گرفته
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میشود که برتری آتش و قدرت نیروهای خودی مشهود است لذا سامانه پشتیبانی با
اعتمادبهنفس و با سرعت میتواند پشتیبانی الزم را انجام دهد.
 .5روش پشتیبانی پلهای :در این روش پشتیبانی پلهای تجهیزات و امکانات موردنیاز
ارتش به واحدهای کوچکتر تقسیم و از چند طری به مراکز واسطه ارسال و ازآنجا
نیز با تقسیم امکانات به دستههای کوچکتر و ارسال برای یگانهای موردنظر عمل
پشتیبانی صورت میگیرد .این روش زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که حمالت
دشمن بسیار سخت و شکننده است و با این کار آسیب کمتری به منابع محدود ارتش
وارد میشود .این روش توسط روسها ابداعشده و بیشتر توسط بلو شرق
مورداستفاده قرار میگیرد.
 .5روش حلقوی :روش حلقوی یکی از روشهای پشتیبانی آماد و پشتیبانی در ارتشهای
عضو ناتو و رژیم اشغالگر قدس میباشد .در این روش واحدهای آماد و پشتیبانی یک
ساختار چند حلقهای را تشکیل میدهند که از مرکز ساختار به بیرون آن ،سطوح
عملیاتی ،تاکتیکی و راهبردی تغییر میکنند .این ساختار بهصورت مورد به موردی
است ،یعنی برحسب نوع کارکردهای آماد و پشتیبانی ،از قبیل تعمیرات ،ترابری یا
خدمات ساختارهای حلقوی شکل خاص خود را میگیرند.

زیرساختهای غیرنظامی آماد و پش
زیرساختارهای غیرنظامی آماد و پش :7در جنگ ناهمطراز نقیش بیرگ برنیده طیرفین را بیازی
میکنند .در ادامه به برخی از این زیرساختها اشاره میشود (همان.)74:
 شبکههای حملونقل :توسعه شبکههای حملونقل با ویژگیهای زیر اولین گام مؤثر درجهت تقویت سطوح تاکتیکی و عملیاتی آماد و پش است:
 زیرسازی طب استانداردهای پیشرفته باشد.
 حتیاالمکان از مناط صعبالعبور رد نشده باشد.
 قابلیت اتکا و اطمینان آنان باال باشد.
 زیست پذیر باشد.
1 . NON-Military Logistics Infrastructures
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 کوتاهترین فاصله را میان مراکز حساس و مراکز پشتیبانی ایجاد نماید.
 مسیرهای انحرافی الزم را برای مانور بیشتر کاروانهای پشتیبانی داشته باشد.
 روکش آن مناسب باشد.
 شبکه انتقال نیرو :امروزه بسیاری از تجهیزات نظامی و فعالیتهای پشتیبانی و عملیاتیبه نیروی الکتریسیته وابسته هستند .تجهیزاتی مانند رادار ،تجهیزات مخابراتی ،تجهیزات
درمانی و تجهیزات نگهداری و تعمیر ازجمله این موارد هستند .دسترسی به منبع نیرو در
جنگ ناهمطراز میتواند بر قابلیت عملیاتی نیروهای رزمی بیفزاید.
 شبکه های ارتباطی و مخابراتی :الزمه یکپارچگی سامانه آماد و پش وجود ارتباطاتنزدیک میان بخشهای آن است .بدون وجود سامانه ارتباطی کارآمد ،ایمن و گسترده ایجاد
این یکپارچگی عملی نخواهد بود .بهترین گزینه این است که نیروهای عملیاتی به بیش از
یک سامانه ارتباطی دسترسی داشته باشند.
 شبکه خدمات درمانی غیرنظامی  :در شبکه خدمات درمانی نظامی تمام تخصصهایموردنیاز وجود ندارد و تخصصهای ویژه را عمدتاً در بخشهای غیرنظامی راحتتر میتوان
یافت .از سوی دیگر گسترش شبکه خدمات درمانی غیرنظامی از یکسو موجب ارتقای
سطح استاندارد درمانی در کشور میگردد و از سوی دیگر از حیر اقتصادی مقرون
بهصرفهتر است.
 استقرار ناهمطراز تجهیزات و پرسنل آماد و پش :اقدامات صورت گرفته در سطحاستراتژیک زمینهای را باید به وجود بیاورد که مجرای اصلی آماد و پش بتواند در سطح
استراتژیک نیازمندیها را به آمادگاههای آماد و پش انتقال دهد .در سطح تاکتیکی ،آماد و
پش رفتهرفته خود را از وابستگی به مجرای استراتژیک میرهاند و به توزیع امکانات با
مالحظات عملیاتی در میان واحدهای رزمی میپردازد ،شایانذکر است که مجرای تاکتیکی
برخالس مجرای استراتژیک حوزه محدودتری را پوشش میدهد (ایوبی.)7548:59،
 تحول از نظام استراتژیک بهنظام عملیاتی :پیش از اجرای هرگونه عملیات رزمی،می بایست نیروهای رزمی و سامانه آماد و پش را برای اجرای آن آماده نمود .مرحله
آمادهسازی عمدتاً در سطح تاکتیکی صورت میپذیرد .تحول از نظام استراتژیک بهنظام
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عملیاتی ،بهیکباره امکانپذیر نیست .برای تحول از نظام استراتژیک بهنظام عملیاتی،
مدیریت آماد و پش در سطح تاکتیکی باید چنین تواناییها را داشته باشد:
 آمادگی برای به عهده گرفتن مسئولیتهای جدید.
 توانایی مدیریت پروژههای آماد و پش ،طرحریزی تحول ،سازماندهی منابع موردنیاز و
مدیریت کاربری این منابع جهت دستیابی به نتیجه الزم.
 توانایی تحلیل نیازمندیهای عملیاتی.
 توانایی در تعیین سطح کمی و کیفی فرآیندهای آماد و پش سطح استراتژیک.

 توانایی طراحی فرآیندهای موردنیاز برای پاسخ به نیازهای عملیاتی.
پرسنل آماد و پش در سطح تاکتیکی نیز باید ابزارها ،تواناییها و فنون مناسب و صحیح
جهت اجرای طرحهای فرآیند تحول را دارا باشند.
 مدیریت آماد و پش جنگ ناهمطراز در سطح عملیاتی :سطح عملیاتی آماد و پش ،سطحیاست که درگذر از سطوح استراتژیک و تاکتیکی شکل میگیرد.
مدیریت عملیاتی آماد و پش در جنگ ناهمطراز حول پنج اصل محوری فعالیت مینماید که
عبارتاند از:
الف ی مثموریت :7نیروهای رزمی و تعامل نیروهای آماد و پش با آنان.
ب ی دشمن :5برآورد توان تدافعی و تهاجمی ناهمطراز دشمن و ملزومات موردنیاز برای مواجهه
با آن از حیر آماد و پش.
د ی نیروها :سنجش توان عملیاتی نیروهای پشتیبانی ،تاکتیکها و تکنیکهای مورد استفاده
آنان.
ه ی زمان موجود :مدیریت زمان در عملیاتهای آماد و پش (همان.)55:

7

. Mission

5

. Enemy
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اصول آماد و پش نیروی زمینی متجاوز (آمریکا)
در اسناد ارتش آمریکا آمده است که بهمنظور اداره کارآمد عناصیر سیامانه آمیاد و پیش نییروی
زمینی ،آماد و پش باید اصول اساسی و مشخص را شناخته و آنها را به کار گیرد .اصول آمیاد و
پش نیروی زمینی آمریکا عبارتاند از:
ی اطالعات آماد و پش :7فرماندهان باید اطالعات آماد و پش دقیی و بیه هنگیامی را جهیت
تثمین پشتیبانی مؤثر داشته باشند.
ی هدس :5رهبران آماد و پش باید روی یک هدس روشن و قابلدسترسی متمرکز شوند.
ی آماد و پش خالق :5کاربرد حرفهای دانش ،نبوغ ،ابتکیار و کشیف مبتکرانیه پیشیرفتهیای
علمی و فنی ،مبانی بنیادین تولید هستند که سبب ایجیاد بهبیود در سیامانههیای آمیاد و پیش
میشوند.
ی وابستگی متقابل :8کارایی سامانه آماد و پش مسیتلزم ارتبیاط داخلیی و میؤثر بیین تمیام
اجزای کارکردی سامانه میباشد.
ی سادگی :2سادگی در تمام سطوح آماد و پش امری ضروری است.
ی بهروز بودن (روز آمد بودن) :5پشتیبانی آماد و پش باید به مقدار الزم و در زمان مناسیب و
مکان معین فراهم گردد تا مثموریت بهخوبی انجام شود.
ی نیروی محرکه :نیروی محرکه ،قوه محر
از مثموریت رزمی پشتیبانی کند.

پشتیبانی آماد و پش بهسوی جلو است تا بتواند

ی اثربخشی اقتصادی :مدیریت کارآمد منابع آمیاد و پیش ،امیری ضیروری بیرای پشیتیبانی

1 .Logistics Information
2 .Target
3 . Creative Logistics
4 . Interdependency
5 . Simplicity
6 . Up to Date
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بهصرفه آماد و پش میباشد.
ی امنیت :ایمنی هر یک از جنبه های سامانه آماد و پش باید حفظ شود تا منابع بکیار رفتیه،
محفوظ بماند و توانایی رزمی پایداری به دست آورد (افشاریان.)75:7544 ،

سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در عملیات ناهمطراز
پشتیبانی خدمات رزمی در عملیات نیاهمطراز از اساسییتیرین مؤلفیههیای موفقییت نیروهیای
رزمنده می باشد .در این نوع از عملیات بیه علیت پیچییده بیودن شیرایط منیاط نبیرد ،امکیان
پیش بینی اقدامات دشمن میسر نبوده لذا بایستی قبل از شروع عملییات بیهمنظیور اطمینیان از
امکان دسترسی به آمادهای موردنیاز نسبت به ذخیرهسازی آنها اقدام و این ذخیرهسیازی را در
نقاط مختلف انجام داد .ادامه یک نبرد به پشتیبانی مداوم آمادی از نیروهای مانوری نییاز دارد و
به علت اینکه دشمن از برتری هوایی مطل و همچنین امکانات کشف اهیداس زمینیی در طیول
شبانهروز برخوردار است ،لذا با انهدام خطیوط مواصیالتی و خودروهیایی کیه بیهطیرس منیاط
درگیری حرکت مینمایند عمالً پشتیبانی از نیروهای مستقر در رزمگاههیا را غییرممکن خواهید
نمود لذا بایستی با پیشبینی آماد طبقه ( 7جیره و مواد غذایی) ،طبقه (5مواد سیوختی و میواد
سرویس) ،طبقه (2مهمات) و طبقه (4اقالم بهداری و دارو) برای هیر دسیته در  79نقطیه و بیه
مدت یک ماه برآورد گردیده و با توجه به شناسایی دقی زمین در مناط مختلف ،ذخیرهسازی
نموده و مختصات این نقاط در اختیار فرماندهان گروهان ،دسته ،گروه و تیمها قیرار داده شیود.
همچنین ممکن است زمانی که دشمن در دستیابی به اهداس خیود براثیر مقاومیت نیروهیا بیا
مشکل عمده روبرو شده و از عوامل شیمیایی ،میکروبی و یا بمبهای هستهای کوچک تیاکتیکی
نیز استفاده نماید ،الزم است که در منطقه عمل یک گردان ،نسبت بیه تهییه سینگرهای ایزولیه
شده مناسب زیرزمینی ،حداقل برای هر دسته ،در مناط نزدیک به رزمگاهها اقدام و نسبت بیه
ذخیرهسازی آمادهای الزم به مدت  79روز اقدام نمود (بینا.)24 :7544 :
در عملیات ناهمطراز به علت بمبیاران هیای شیدید هیوایی و تیک گسیترده دشیمن ،تلفیات
نیروهای خودی به مییزان قابیلمالحظیهای افیزایشیافتیه لیذا سیامانههیای محاسیبه تلفیات و
جایگزینی فعلی جوابگو نخواهد بود .برای انجام جایگزینی بایستی از روشهای ابتکاری با توجیه
به شرایط هر منطقه استفاده و مداومت عملیات را در مدنظر داشت (همان.)57:
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بهطورکلی پشتیبانی خدمات رزمی کالسییک ریسیکپیذیر نیسیت و در صیورت عیدم تیثمین و
ذخیره مناسب امکانات پشتیبانی ،آماد و پش وارد جنگ نمیشود .ولی جنگ نیاهمطراز سراسیر
ریسک است درنتیجه تثمین و ذخیره مناسب در آمیاد و پیش نیاهمطراز تعییینکننیده نیسیت.
پشتیبانی خدمات رزمی کالسیک بهطور کامل متکیی بیر سیامانههیایی اسیت کیه بیرای انجیام
فعالیتهای خود از آنان استفاده میکند .اگر آن سامانهها مهیا نباشد ،حتیی اگیر یکیی از آنهیا
فعال نباشد ،آماد و پش ،آماده جنگ نمیباشد .ولی در جنگ ناهمطراز حتی اگر تمام سامانههیا
مهیا نباشند پشتیبانی خدمات رزمی ناهمطراز با اتکا بیه عناصیر انسیانی وارد جنیگ مییشیود.
پشتیبانی خدمات رزمی جنگ ناهمطراز ،سازمان ،تجهیزات و نییروی انسیانی مشخصیی نیدارد.
گاهی اوقات رزمندگان خود آماد و پش هستند و گاهی نیز عناصر آماد و پش ،خود یک رزمنیده
هستند( .میر کاظمی )7541:77،با مدنظر قیرار دادن مطالعیات انجیامشیده مشخصیات سیامانه
پشتیبانی خدمات رزمی در جنگهای آینده را میتوان به شرح ذیل ارائه نمود.
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جدول  :9مشخصات سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در جنگهای آینده) میرکاظمی)63:9382،
توجه به تهیه بخش اعظم نیازهای عمومی خارج از سازمان بهجای تولید در داخل
سازمان
کوچک کردن آمادگاههای بزرگ و نزدیک کردن به یگانها
روشهای سنتی آماد و پشتیبانی فاقد کارایی الزم خواهند بود
استفاده از امکانات بخش غیرنظامی در امور ترابری ،اموردرمانی ،تعمیر و نگهداری
حداکثر استفاده از امکانات محلی و طبیعی

مشخصات
آماد و پشتیبانی
در جنگهای آینده

بهکارگیری کمکهای داوطلبانه مردمی
طرحریزی و برنامهریزی تمرکزی قبل از جنگ
اجرای غیرتمرکزی خصوصاً در زمان جنگ
پشتیبانی از عملیات نامنظم ساختار مخصوص به خود را ایجاب میکند
از پیش مستقرسازی بخشی از نیازمندیهای آماد و پشتیبانی در زمان صلح
بهرهگیری از تونلهای نظامی برای ذخیره و انبار در مناط موردنظر
کوتاه نمودن هرچه بیشتر کانالهای آمادوپشتیبانی

مروری بر مفاهیم چابکی
واژه چابک در فرهنگ لغات ،به معنای حرکت سریع ،چاال و فعّال ،توانایی حرکت سریع و آسیان و
قادر بودن به تفکّر سریع ،با یک روش هوشمندانه به کار گرفتهشده است (معین.)529 ،7515 ،
پیترهیلو )5998( 7میگوید :چابکی یک سازمان عبارت است از توانایی و قابلیت انجام عملییات
سودآور در محیط رقابتی سرشار از فرصتهای مستمر ،غیرقابلپیشبینی و متغیّر .امیر هرمیزی
( )5997نیز معتقد است سیازمان هیای چابیک بیرای واکینش نسیبت بیه شیرایط متغیّیر بیازار

7. Halo
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انعطاسپذیر بوده ،و از سرعت باالیی برخوردارند .بهزعیم (بیراوان و بسیانت )18 ،59957چیابکی
مستلزم واکنش سریع و اثربخش به نیازها است.
رویهمرفته ،این تعاریف از چابکی ،سازمان را پویا ،موقعیت گیرا ،تغییرپیذیر و رشید محیور
تجسّم می کنند .علّت تمایل به پویایی در این است که شرایطی که امروز تحت آنییک سیازمان
بهچابکی میرسد ،ممکن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد .علّت موقعیت گرایی نیز آن است کیه
محیط بر سطح چابکی موردنیاز تثثیر میگذارد ،دلیل تغییرپذیری نییز ایین اسیت کیه چیابکی
درگرو حرکت سازمان در جهت سازگاری و تطاب است .آخرین مورد اینکه ،چیابکی بیهصیورت
رشد محور است که از طری توانایی سازمان برای ادرا و تصدی مجدّد چشیمانیداز ،بازسیازی
راهبردها و نوآوری در فنون و تکنیکها مصداق مییابد (آقا محمدی.)7540،

عوامل و شاخصهای چابکی سازمانهای نظامی با رویکرد تهدیدهای ناهمطراز
آقییا محمییدی ( )7540عوامییل مییؤثر بییر چییابکی حییوزه سییامانه پشییتیبانی خییدمات رزمییی در
سازمان های نظامی را با نگرش بر تهدیدهای آتی در دو حوزه زیرساخت و قابلیتهای چابکی به
شرح زیر ارائه نموده است:
جدول  :9عوامل مؤثر بر چابک سازی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی (آقا محمدی)976 :9381 ،


زیرسیییاختهیییای فنآوری نظامی بومی شامل:
چییابکیفیینآوری
نظامی

 فنآوریهای هوشمند و سازهای و مکانیک سازه
 فنآوریهای مواد الکترونیکی
 فنآوریهای مواد و قطعات اپتیکی و فتونیکی
 فییینآوریهیییای قطعیییات الکترونیکیییی ،الکتریکیییی و
الکترومکانیکی
 فنآوریهای پالسما و مواد انرژیزا
 فنآوریهای مواد پزشکی ،زیستی و شیمیایی
 فنآوریهای محاسباتی و فنون ریاضیاتی
 فنآوریهای پردازش اطّالعت و سیگنال

7. Brown and Bessant

 / 98فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هجدهم ،شمارۀ  ،8زمستان 7501
 فنآوریهای عملیات محیطی
 فینآوریهییا و قطعییات مییرتبط بییا حییرارت ،سیییاالت و
مکانیک
 فنآوریهای مواد مرتبط با سطح مقطع
قابلیتهای چابکی
فنآوری نظامی
شامل:

تداوم پشتیبانی

 توان حمل مهمات بیشتر
 سبکتر بودن
 شبیهسازی و محیطهای مصنوعی نبرد
 پشتیبانی مداوم بومی
 پاسخگویی در هرگونه شرایط جغرافیایی و اقلیمی
 چندکاره بودن تسلیحات و تجهیزات نظامی

تثمین و حفاظت

 کوچک ،بهینهشده باقابلیت باال
 ردیابی کمتر
 آسیبپذیری کمتر
 عملیاتهای خودکار
 مخفی بودن از دید امکانات دشمن
 توانمند در بهرهگیری از فنآوری اطّالعات و ارتباطات

اعالمخطر بهموقع

 هشداردهنده سریع خطرات
 سرعت در پردازش و سنجش اهداس
 تصمیمگیری سریع
 سرعت کشف و شناسایی بهموقع دشمن

سرعت و دقّت عمل

 قدرت تحرّ باال
 برد عملیاتی باال
 دقّت باال و کنترل باال
 کنترل و فرماندهی مناسب
 سرعت وارد عمل شدن باال
 قدرت انهدام و کشندگی باال

مصاحبه با خبرگان
نتیجه مصاحبه با خبرگان در مورد سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در پاسخ به ایین سیؤال کیه:
برای چابک سازی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در رزم زمینی آجیا ،بیا نگیرش بیه تهدییدات
آینده به چه مؤلفههایی باید توجه کرد؟ به شرح زیر میباشد:
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 .7پراکندگی آمادها و خودداری از نگهداری تمرکزی آمادها
 .5پیشبینی و احداث مزغلهای آمادی برای آمادهای ضروری بهویژه  4،2،5،7در محورهای تهدید
 .5کوتاه کردن زنجیره آمادی از سه سطح به دو سطح و چابکی یگانهای آمادی
 .8پیش بینی نقاط آمادی متعدد نزدیک به خطوط عملیاتی و محورهای تهدید با استفاده
حداکثری از عوارض زمین
 .2استفاده از مخازن تونلی برای ذخیرهسازی آمادهای استراتژیک ( 5و  )2در محور تهدید
 .5استفاده از فناوری نانو در تهیه و تولید بعضی از اقالم آمادی خصوصاً طبقه 5
 .1شناسایی منابع محلی بهمنظور تثمین آمادهای ضروری در منطقه در زمان بحران
 .4حداکثر استفاده از صنایع داخلی و بومی برای تثمین نیازمندیهای نیروهای مسلح و
کاهش وابستگی به صنایع خارجی
 .0برونسپاری بخشی از خدمات و نیازمندیهای نیروهای مسلح و استفاده از بخش خصوصی
بهطور مثال حملونقل و سرویسهای عمومی ،ساختوسازهای عمرانی.
 .79تعیین و تبیین ساختار سازمانی بخصوص پیچیدگیهای مشاغل و سازمانها (افقی،
عمودی و متناسب با مناط جغرافیایی) ،تخصصی بودن ،سلسلهمراتب و اختیارات،
متمرکز بودن ،حرفهای بودن،
 .77تعیین و تبیین محتوای سازمانی بخصوص با توجه به محیط بیرونی ،تکنولوژی ،اهداس
راهبردی سازمانی ،فرهنگ ،اندازه
 .75مثموریت و رسالت سازمانی (اهداس عملیاتی ،غیرعملیاتی)
 .75کاهش هزینههای احتمالی و تمرکززدایی در مثموریتها
 .78سرعت و تحر
 .72آموزش
 .75بومیسازی (مصاحبه محق با خبرگان حوزه آماد و پش)7501،
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جدول  :2مقایسه مؤلفههای عملکردی چابکی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی از منظر مطالعات انجامشده

جنگ

جنگ

منابع

مصاحبه

کالسیک

ناهمطراز

خارجی

باخبرگان

7

تداوم پشتیبانی









5

ماندگاری زیاد









5

بههنگام (روزآمد بودن)









8

قابلیت اطمینان





















ردیف

2
5
1
4

منابع
مؤلفهها

متحر

و قابل انعطاس

یکپارچگی همراه با عدم
تمرکز



خالق و نوآور و مبتکر
قابلیت نگهداری و توزیع
آسان
























0

صرفه اقتصادی

79

امنیت آمادی



77

دسترسی آسان





روش شناسی پژوهش
نوع تحقی کیاربردی و روش تحقیی میوردی – زمینیهای اسیت .جامعیه آمیاری شیامل کلییه
فرماندهان ،رؤسا و معاونین شاغل در ستاد آجا و نیروی زمینی است که در محلهای سرتیپی (و
باالتر) شاغل بوده و در خصوص سامانه پشتیبانی خدمات رزمی صاحبنظیر مییباشیند .کیه بیا
لحاظ ضریب حفاظتی باالتر از یک ،حدود  82نفر برآورد گردیده است .همچنین با تعداد  79نفر
از خبرگان آجا که در مشاغل مرتبط با سامانه مذکور عمالً خدمت نموده و دارای حداقل میدر
کارشناسی ارشد میباشند ،مصاحبه حضوری به عمل آمد .روش نمونهگیری تمام شمار هدفمند
میباشد .جهت مصاحبه نیز به روش قضاوتی هدفمند و بهصورت تمام شمار انتخاب شدهاند.
گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانهای و میدانی و با استفاده از ابزار فرم مصاحبه با صیاحب
نظران ،فیشبرداری و پرسشنامه صورت گرفته است .روایی ابزارها به روش صوری با اخیذ نظیر

مؤلفههای چابکسازی سامانۀ پشتیبانی خدمات رزمی در رزم29 / ...

صاحبنظران و جهت پایایی از روش آزمون کرونباخ و معادل  %09برآورد شده اسیت .دادههیای
جمعآوری شده از طری مطالعه اسناد و مدار و مصاحبه در قالب پرسشنامه شماره  7بهمنظور
تعیین میزان اهمیت هر مؤلفه در سامانه مربوطه با استفاده از آزمون لیکرت  2گزینهای به جامعه
نمونه ارسال و به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:
استاندارد سازی مؤلفههای عملکردی سامانه در رزم زمینی (تائید ،اصالح ،حذس یا اضافه)
نرمال سازی وزن مؤلفههای عملکردی سامانهدر رزم زمینی
تعیین رابطه هر مؤلفه در سامانه مربوطه
پس از تعیین نتایج پرسشنامه شماره ( 7استاندارد سازی مؤلفههای عملکردی سامانه در رزم
زمینی) نسبت به طراحی پرسشنامه شماره  5بهمنظور سنجش میزان ارتقاء قابلییت چیابکی رزم
زمینی از هر مؤلفه عملکردی سامانهمربوطه و انتخاب مؤلفههای مهمتر در قالب آزمون لیکرت 2
گزینهای به جامعه نمونه ارسال و به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:
 سنجش میزان ارتقاء قابلیتهای چابکی رزم زمینی از هر مؤلفه عملکردی سامانه
مربوطه (میانگین تثثیر مؤلفه در پرسشنامه شماره )5
 تعیین وزن هر مؤلفه عملکردی (میانگین مؤلفه در پرسشنامه شماره )7
 تعیین وزن موزون سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در رزم زمینی (از طری محاسبه
جذر حاصل ضرب میانگینهای باال یا میانگین هندسی میزان ارتقای چابکی و وزن مؤلفه).
 تعیین الگوی چابکی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در رزم زمینی و مؤلفههای تائید
شده (باالتر از میانگین).
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرم
افزاری  spssاستفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل توصییفی دادههیا شیامل ایجیاد جیداول
توزیع فراوانی و محاسبهی میانگین مؤلفهها و میانگین سامانهها و نییز نتیایج حاصیل از تحلییل
استنباطی دادهها شامل آزمون میانگینها با استفاده از آزمون تی استیودنت یک نمونهای و نییز
استفاده از آزمون فریدمن برای محاسبهی میانگین رتبههای مؤلفههیای هیر سیامانه اسیت .هیر
بخش این پرسشنامه در دو مرحله از نظر آماری به شرح زیر مورد تحلیل قرار گرفته است:
ابتدا میانگینِ میانگینهای مؤلفههای سامانه ،به عنوان مییانگین سیامانه ،محاسیبه شیده و بیا
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انجام آزمون تی استیودنت یک نمونهای مشخص شده است که آیا از نظیر آمیاری ایین سیامانه در
چابکسازی رزم زمینی با نگرش به تهدیدات آینده مؤثر است .سپس در صورتی که سامانه از نظیر
آماری بر چابکسازی رزم زمینی مؤثر شناخته شود در مورد میزان اهمیت هر ییک از مؤلفیههیای
عملکردی سامانه ،با انجام آزمون میانگینها و نیز آزمون فریدمن از نظر آماری اظهار نظر میشود.

یافتههای پژوهش
جدول  :3آزمون میانگین سامانه پشتیبانی خدمات رزمی
میانگین مقدار آزمون آماره آزمون درجه آزادی سطح معنیداری تفاضل میانگین
8091

5

79

40585

7091

90999

با توجه به سطح معنیداری آزمون میانگین مؤلفههای عملکردی سامانه پشتیبانی خدمات
رزمی مشاهده میشود که مقدار آن  90999و کمتر از  9092است و بنابراین میانگین مؤلفههای
سامانه پشتیبانی خدمات رزمی از نظر آماری بزرگتر از ( 5میانگین کدهای تخصیصی بهگزینه-
ها) بوده و در نتیجه این سامانه در چابکسازی رزم زمینی با نگرش به تهدیدات آینده
تثثیرگذار است.
جدول  :4آزمون میانگین مؤلفههای عملکردی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی و رتبههای آنها
مؤلفههای عملکردی
سامانه پشتیبانی
خدمات رزمی

میانگین

مقدار

آماره

مؤلفه

آزمون

آزمون

سطح
معنی-
داری

تفاضل
میانگین

رتبههای حاصل
از آزمون

نتیجه

فریدمن

تداوم پشتیبانی

8089

5

5029

90975

7089

1049

مؤثر

ماندگاری زیاد

8

5

5075

90971

7099

2059

مؤثر

به هنگام (روز آمد بودن)

8059

5

8099

90994

7059

4079

مؤثر

قابلیت اطمینان

8059

5

5057

90971

7059

5089

مؤثر

8059

5

8099

90994

7059

4079

مؤثر

5089

5

7099

90741

9089

5009

متحر

و قابل انعطاس

یکپارچگی همراه با عدم
تمرکز

تثثیر
متوسط

مؤلفههای چابکسازی سامانۀ پشتیبانی خدمات رزمی در رزم23 / ...
8059

5

5095

90980

7059

5059

مؤثر

خالق و نوآور و مبتکر

8089

5

5029

90975

7089

1099

مؤثر

صرفه اقتصادی

5049

5

7055

90940

9049

2059

امنیت آمادی

5049

5

7055

90940

9049

8029

دسترسی آسان

5089

5

9020

90508

9089

8059

قابلیت نگهداری و توزیع
آسان

تثثیر
متوسط
تثثیر
متوسط
تثثیر
متوسط

پس از اینکه مشخص شد مؤلفههای عملکردی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در چابیکسیازی
یگانهای آجا با نگرش به تهدیدات آینده تثثیرگذار میباشد الزم است میزان تیثثیر مؤلفیههیای
عملکردی بر سامانه پشتیبانی خیدمات رزمیی نییز تعییین شیوند .بیه ایین منظیور آزمیون تیی
استیودنت یک نمونهای و آزمون فریدمن انجام شده است .با توجه به سیتون سیطح معنییداری
در جدول  5مشاهده میشود که  8مؤلفهی یکپارچگی همراه با عیدم تمرکیز ،صیرفه اقتصیادی،
امنیت آمادی و دسترسی آسانبر سامانه پشتیبانی خیدمات رزمیی از نظیر آمیاری تثثیرمتوسیط
دارد .همچنین با توجه به ستون رتبههای حاصل از آزمون فریدمن رتبهی مؤلفههای بیه هنگیام
(روز آمد بودن) و متحر و قابل انعطاس نسبت به سایر مؤلفهها بیشترین تثثیرگذاری را بر ایین
سامانه دارد؛ همچنین مقدار میانگین این مؤلفهها مطلب بیان شده را تثئید میکند.

تأثیر سامانه پشتیبانی خدمات رزمی بر چابکی رزم زمینی
جدول  :5آزمون میانگین تأثیر مؤلفههای عملکردی پشتیبانی خدمات رزمی برچابکی رزم زمینی
مؤلفههای عملکردی سامانه

میانگین

مقدار

انحراف

آماره

درجه

سطح

پشتیبانی خدمات رزمی

تأثیر مؤلفه

آزمون

معیار

آزمون

آزادی

معنیداری

تداوم پشتیبانی

8050

5

9010

79000

88

90999

ماندگاری زیاد

5005

5

7095

5091

88

90999

به هنگام (روز آمد بودن)

8085

5

9047

77015

88

90999

قابلیت اطمینان

8085

5

7072

1072

88

90999

 / 24فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هجدهم ،شمارۀ  ،8زمستان 7501
8088

5

9047

77007

88

90999

متحر

و قابل انعطاس

یکپارچگی همراه با عدم تمرکز

5004

5

7057

2095

88

90999

خالق و نوآور و مبتکر

8095

5

7055

2058

88

90999

قابلیت نگهداری و توزیع آسان

8055

5

9005

4042

88

90999

صرفه اقتصادی

5007

5

9002

5088

88

90999

امنیت آمادی

8050

5

9050

75088

88

90999

دسترسی آسان

8025

5

9040

77029

88

90999

متوسط تثثیر سامانه

8055

5

9055

71005

79

90999

با توجه به ستون سطح معنیداری این جدول مشاهده میشود که برای همهی مؤلفهها ،سیطوح
معنیداری کمتر از  9092بوده و بنابراین همهی مؤلفههای سامانهی پشتیبانی خدمات رزمی بیر
ارتقاء قابلیتهای چابکی رزم زمینی از نظر آماری تثثیرگذار شناخته میشوند .همچنین با توجه
به ستونهای میانگین تثثیر مؤلفه و آماره آزمون مشاهده میشود که مؤلفههای دسترسی آسان،
متحر و قابل انعطاس ،قابلیت اطمینان و به هنگام (روز آمد بودن) بیشترین تثثیرگذاری را بیر
ارتقاء چابکی رزم زمینی دارند .همچنین سطر آخر این جدول مربوط به سنجش تثثیر سامانه بر
ارتقاء چابکی رزم زمینی است که با توجه به سطح معنیداری آن ،این سامانه از نظر آمیاری بیر
ارتقاء چابکی رزم زمینی تثثیرگذار شناخته میشود.

وزن موزون سامانه پشتیبانی خدمات رزمی
در این بخش با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل دو پرسشنامه در بخشهای قبیل ،وزن میوزون
هر مؤلفه محاسبه میشود .ابتدا حاصل ضیرب مییزان ارتقیاء چیابکی (مییانگین تیثثیر مؤلفیه در
پرسشنامه  )5و وزن مؤلفه (میانگین مؤلفه در پرسشنامه  )7را به دست آورده و سپس به علیت
اینکه میزان ارتقاء چابکی و وزن مؤلفه در مقیاس  7تا  2میباشد .حاصل ضرب به دسیت آمیده
در مقیاس  7تا  52خواهد بود؛ بنابراین وزن موزون هر مؤلفه عبارت است ازجذر حاصیل ضیرب
باال یا میانگین هندسی میزان ارتقاء چابکی و وزن مؤلفه که دارای مقییاس اولییه پرسشینامههیا
است .همچنین میانگین حسابی وزن موزون مؤلفه بهعنوان وزن موزون سامانه منظور میشود.

مؤلفههای چابکسازی سامانۀ پشتیبانی خدمات رزمی در رزم25 / ...
جدول  :6وزن موزون مؤلفهها و سامانه پشتیبانی خدمات رزمی
میزان ارتقاء قابلیت
مؤلفههای عملکردی سامانه

چابکی

پشتیبانی خدمات رزمی

(میانگین تأثیر مؤلفه در
پرسشنامه )2

وزن مؤلفه
(میانگین مؤلفه در
پرسشنامه )9

حاصل
ضرب

وزن
موزون
مؤلفه

تداوم پشتیبانی

8050

8089

74044

8052

ماندگاری زیاد

5005

8

72015

5005

به هنگام (روز آمد بودن)

8085

8059

59055

8027

قابلیت اطمینان

8085

8059

74025

8057

و قابل انعطاس

8088

8059

59085

8025

یکپارچگی همراه با عدم تمرکز

5004

5089

75025

5054

خالق و نوآور و مبتکر

8095

8059

75044

8077

قابلیت نگهداری و توزیع آسان

8055

8089

74021

8057

صرفه اقتصادی

5007

5049

78045

5042

امنیت آمادی

8050

5049

75059

8098

دسترسی آسان

8025

5089

72089

5005

متحر

وزن موزون سامانه

8078

بنابرآنچه از تجزیه و تحلیل آماری در ایین قسیمت انجیام شید ،مؤلفیههیای عملکیردی سیامانه
پشتیبانی خدمات رزمی که در ارتقاء چابکی رزم زمینی بیشترین تثثیر را دارند به شیرح جیدول
باال مورد تائید قرار گرفت.

نتیجهگیری و پیشنهادات
مولفههای چابکی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی در رزم زمینی توام با وزن موزن هر مؤلفه بیه-
شرح نمودار زیر میباشد:
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یکپارچگی همراه با عدم تمرکز
خالق و نوآور و مبتکر

3.68

متحرک و قابل انعطاف
4.52

4.11
قابلیت نگهداری و توزیع آسان

قابلیت اطمینان

4.31

4.31

صرفه اقتصادی
3.85
امنیت آمادی
4.04

به هنگام (روز آمد بودن)

سامانه پشتیبانی
خدمات رزمی
4.14

4.51
ماندگاری زیاد
3.96

دسترسی آسان

تداوم پشتیبانی

3.92

4.35
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شکل  :9مؤلفههای چابکی سامانه رزم پشتیبانی خدمات رزمی

در این الگو وزن موزون هر مؤلفه در کنار آن و نیز وزن موزون سامانه ارائه شده است .همانگونیه
که در الگو مشخص است میزان تثثیرگذاری هیر مؤلفیه در چابیکسیازی سیامانه میذکوردر رزم
زمینی با نگرش به تهدیدات آینده بسیار قابل مالحظه است .همچنین میزان اثرگذاری برخی از
مؤلفه های این سامانه درحد باال و برخی دیگر متوسط است .با توجه بیه وزن میوزون اسیتاندارد
شدهی مؤلفهها مشاهده میشود که مؤلفههای متحیر و قابیل انعطیاس ،بیه هنگیام (روز آمید
بودن) نسبت به سایر مؤلفهها از اهمیت باالتری برخوردارند.

پیشنهادها
با استفاده از نتایج این تحقی و بر اسیاس اولوییت وزن میوزون مؤلفیههیای سیامانه پشیتیبانی
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خدمات رزمی توسط معاونتها و سازمانهای ذیربط اجا و نزاجا مرتبط با سامانه میذکور نسیبت
به پیشنهادهای زیر برنامهریزی واقدامات اجرایی الزم بعمل آورده شود:
 .7دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش و مراکز آموزش مرتبط با پشتیبانی خدمات رزمی نزاجا نسیبت
به تقویت آموزشها بر اساس مؤلفههای پیشنهادی این مقاله اقدام کنند.
 .5معاونت عملیات و معاونت آمادوپش اجا و نزاجا با درنظیر گیرفتن مؤلفیههیای پیشینهادی ایین
تحقی نسبت به برآوردهای ستادی و طرحریزیهای عملیاتی اقدام کنند.
 .5معاونت طرح و برنامه و بودجه اجا و نزاجا جهت کاربردی نمودن نتایج این تحقی در برنامیههیای
ساالنه و پنج ساله اعتبارات الزم جهت ارتقاء مؤلفههای سامانه مذکور تخصیص داده شود.

توصیه برای پژوهشهای بعدی
 .7توصیه میشود الگوی چابک سازی سامانه های رزم یگانهای عمده سایر نیروهای ارتش هم
به تفکیک مطالعه شود.
 .5چابک سازی یگانهای تاکتیکی در نیروهای ارتش (گردان های زمینی ،پدافندی ،هوایی و
دریایی) بهطور مجزا مطالعه شود.

محدودیت های تحقیق
 .7کمبود پیشینههای تحقیقاتی و مبانی نظری در حوزه چابک سازی بهویژه در حوزه نظامی.
 .5طوالنی شدن روند پژوهش ناشی از کمبود زمان خبرگان در امور مصاحبه و پاسخ به سواالت تحقی .
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