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 چکیده

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری سازی تیپارزیابی میزان چابکاین پژوهش  هدف

از جامعه آماری عمومی و جامعه خبرگان  نمونهحجم  است. "اسالمی ایران بعد از اجرای طرح ثامن

 های زرهیی مختلف نزاجا و یگانهاردهدر  ایشانو تجارب  طرح ثامنمرتبط با حوزه ساختاری 

یذ، اسناد، مدارک و تحصیل نظرات خبرگان و کارشناسان هاکتابمطالعه منابع، با  ؛شد انتخاب
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جی مورد بررسی و تلخیص و تحلیل های چابکی از دیدگاه خبرگان و منابع داخلی و خارشاخصه

سازی بر چابکها آن ریتأثی چابکی، میزان هاشاخصضمن شناسایی  تیدرنهاقرار گرفت و 

ها و مشکالت اجرایی و چالشغلبه بر  یی برایکارهاراه، های زرهی در طرح جامع نزاجایگان
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 .دفاعی مدیریت ارشد کارشناس -1

  .ایران تهران، فارابی، فنون و علوم دانشکده نظامی، استادیار راهبردی مدیریت رشته در دکتری -2

 .ایران تهران، آجا، ستاد و فرماندهی دانشگاه مدرس و علمیهیئت عضو -3

 hameed.kareemi@gmail.com*نویسنده مسئول: 

 نوع مقاله: پژوهشی



 1400بهار ،55 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                       150

 مقدمه

مِنْ  وَأعِدُّوالَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُواهللِ وَ عَدُوُّکُمْ وَآخَرِینَ»

اَل دُونِهِم ال تَعْلَمُونَهُمُ اهللُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیءٍ فِی سَبِیلِ اهللِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ اَنْتُمْ 

   «تُظْلَمُونَ.

توانید از آذوقه و ها )کفار( خود را مهیا کنید و تا میو شما ای مؤمنان، در مقام مبارزه با آن

آالت جنگی و  اسبان سواری، برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و بر 

ید آگاه است، نیز مهیا باش هابر آنها مطلع نیستید و خداوند قوم دیگری که شما بر دشمنی آن

کنید، خدا تمام به شما عوض خواهد داد و و آنچه در راه خدا )و احیای دین خدا( صرف می

 (60)انفعال، آیه. هرگز ستم نخواهد شد

ها با تهدیدات، ها بر سازمان و از طرفی مواجهه سازمانتحوالت روزافزون محیطی و تأثیرات آن

های های نوین است. رویکردو رویکردهای جدید حلمحیطی نیازمند راه یهاها و چالشفرصت

گذشته برای حل مشکالت، دیگر پاسخگویی مناسبی برای رویارویی با شرایط محیط متغیر 

های جدید پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول به نظر خبرگان امر یکی از راه .امروز نیست

ها به کار پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان عنوانبه درواقعاست که  1سازمانی، چابکی

ها را جدید، مبتنی بر افزایش ضریب تغییر در محیطی است که سازمان میپارادارود. این می

های نظامی از کند و این موضوع در سازمانوادار به پاسخ متفکرانه و معقوالنه به تغییرات می

 (1398نوند، و حس )آقامحمدی. اهمیت بیشتری برخوردار است

های اخیر ارتش جمهوری اسالمی ایران، اجرای طرح ثامن و ایجاد یکی از تحوالت سال 

های جداسازی تیپ ای و در ادامههای منطقهتغییرات اساسی و ساختاری و تشکیل قرارگاه

ستاد کل  رندگانیگمیتصمهای مستقل بوده که از اقدامات مؤثر لشکری و تبدیل آن به تیپ

در تأمین امنیت ملی  موقعبهنیروهای مسلح برای مقابله با شرایط خاص منطقه و همچنین 

نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب شده است و منظور از طرح جامع تحول نزاجا، ایجاد 

هایی با مندی از یگانبهره منظوربههای نزاجا تحول در ساختار، سازمان، ترکیب و آمایش یگان

ای و رزمی جهت مقابله با تهدیدات منطقه از حداکثر توان برخوردارزمانی پویا، منعطف و سا

نزاجا اجرایی شدن طرح جامع تحول نزاجا، تغییراتی در ساختار  درنتیجهای بوده و که فرامنطقه

 (1397سازمان و تجهیزات نزاجا،  دول)ج .به وجود آمد

                                                           
Agility.1 
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عال آیه فاز سورۀ ان یتأسبا  جمهوری اسالمی ایرانهای نظامی سازمانمعذالک ضرورت دارد 

ای و نیل به ای و فرامنطقهکسب آمادگی در مقابل تهدیدات منطقه منظوربه ،60 شریفه

آن  بر اساستا  برآیندشناسایی عوامل مؤثر در چابکی سازمان خود  نسبت بههای چابکی قابلیت

توان گفت که رویکرد و های رزم را طراحی نماید. به عبارتی میالگوی مناسب سامانه

از  یسازماندرونهای های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای رویارویی با چالشحلراه

با توجه به رویکرد و های جدیدی جایگزین شوند. اند و نیاز است رویکرد و دیدگاهدست داده

و ملحوظ  برابر طرح ابالغی1390نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی از سال ،هبرد مذکوررا

های تابعه را تغییرات اساسی و بنیادی ساختار سازمانی یگاننمودن منویات مقام معظم رهبری 

های شناسایی و از ادوات زرهی، یگان یامالحظهقابلمنجر به حذف تجهیزات  درنهایتآغاز که 

 (1398دول سازمان و تجهیزات نزاجا، جمستخرجه از ) .های زرهی گردیدتأمین در سطح یگان

گیری در این میان علیرغم تالش چشمگیر فرماندهان و عناصر ذیربط، به علت عدم بهره

 هایمؤلفه رینتمهمعمالً بعد از اجرای این طرح  نظرانصاحبات کارشناسان و ازنظر

ها در یگان (1384زاده، ی و رجبئ)شها پذیری، پاسخگویی و سرعت عملانعطاف ؛سازیچابک

های موجب خلل در حرکات تاکتیکی، آرایشات یگان جادشدهیاتحقق پیدا نکرده و با تغییرات 

( گردیده و حرکات به عقبهای عملیاتی )آفندی، پدافندی و زرهی و همچنین اجرای تاکتیک

های پاسخگویی به یکی از راه رونیازا گردیدند. سردرگمی مواجه و با چالش هایگان درنهایت

 بر اساسها تغییرات و تحوالت سازمانی، شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی و باز مهندسی سازمان

در این راستا با عنایت به اهمیت و اولویت  های مورد انتظار در این  نوع سازمان است.قابلیت

این تحقیق انجام شود بخشی از مطالبات مقام معظم  کهیدرصورتموضوع طرح جامع در نزاجا 

مبنی بر اینکه هدف از تغییر ساختار نزاجا چابکی ( حفظه اهلل تعالی)ایفرماندهی کل قوا امام خامنه

بیانات مقام معظم رهبری در همایش دژهای پوالدین ویژه فرماندهان )یسازکوچکاست و نه 

های موجود در مسیر بررسی و شناسایی چالش تحقق خواهد یافت و( 13/5/1389گردان نزاجا: 

این ساختار نیز  یسازنهیبهاست که  یاگونهبهایجاد ساختار سازمانی مطلوب در سطح نزاجا 

های سازی سازمانچابک یهامؤلفهتحقیق با ارائه ابعاد و  در بعد عملی این .شدمحقق خواهد 

  .کندسازی واقعی تسهیل میریزی را برای چابکنظامی، برنامه
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های نظامی، قابلیت توسعه به سایر نسازی سازماولید ادبیات بومی چابکو در بعد علمی با ت

گیری از متون این تحقیق در آموزش نظامی نیز باعث توسعه علمی ها خواهد داد و بهرهسازمان

 خواهد آورد. به وجودخواهد شد و ادبیات آموزشی جدیدی در سطح آموزش 

علمی در ساختار  صورتبه سازیکه: چابک است نیاهای زرهی سازی یگانضرورت چابک

اجرای این تحقیق موجب توسعه علوم  رونیازاقرار نگرفته است  موردتوجههای نظامی سازمان

سازی در مدیریت و های نظامی و گسترش فرهنگ چابکمربوط به ارتقاء آمادگی رزمی سازمان

در صورت از طرفی  نماید.علمی را پر می خألگردد و این های نظامی میسر میساختار سازمان

های زرهی االئمه )ع( در سطح یگانطرح ثامن یسازادهیپمشکالت اجرایی متعددی که در که 

جبرانی را برای نزاجا  رقابلیغبه وجود آمده است شناسایی نگردد، مخاطرات و مشکالت عدیده 

 به شرح ذیل در پی خواهد داشت: ازجمله

محترم فرماندهی نزاجا، آجا و ستاد کل ن م. ج. ا. ا. درباره  مراتبسلسلههای نگرانی -1

های زرهی کماکان االئمه )ع( نزاجا در خصوص یگانها و مشکالت ساختار طرح ثامنچالش

 25/12/1397 مورخه  8/14/5311ه گردشکار شمار)پابرجا بوده و همچنین نارضایتی کارکنان

دریافتی از  یهاگزارشها که در این یگان ( اجامدیریت سازمان و ارزیابی نیروی انسانی نز

بدون بررسی به قوت خود باقی خواهند ماند  ،نزاجا مؤید این مطلب بوده نیروی انسانیمعاونت 

 که به مصلحت نزاجا و نیروهای مسلح و نیز امنیت ملی کشور ج.ا.ا. نخواهد بود.

های زرهی بدون بررسی ساختار سازمانی یگان سازیارزیابی چابکنزاجا قادر به تشخیص  -2

های های ساختار فعلی و آفتنبوده و آسیب نخواهد االئمه )ع(های طرح ثامنها و قوتضعف

 آینده پیش روی آن، مشکالتی برای نیرو فراهم خواهد ساخت.

اجرای  بعد از نزاجاهای مستقل زرهی سازی تیپمیزان چابکارزیابی  "هدف از این پژوهش

در این مقاله پژوهشگر سه فرضیه در نظر گرفته که به علت خارج نشدن  که است "نطرح ثام

دوم و سوم در قالب نتایج کلی کامل تشریح، فرضیه  طوربهاز فرم چهارچوب مقاله فرضیه اول 

 ن شده است.ییتب
 

 مبانی نظری پژوهش
 

 های زرهی در ایرانتاریخچه یگان

به  ارتش تأسیس و جادیا فکر ،جنگ در یزره یهاگانی مؤثر نقش و دوم یجهان جنگ از پس

 در یشورو کشور توسط یبررس منظوربه شنیدار ارابه دستگاه کی روزیپ لهای دوسبک ارتش

 5 استعداد با 1301 سال در یزره گانی هیاول یهایبررس از پس .گرفت قرار رانیا ارتش اریاخت
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ارابه جنگی  گردان دو 1313 سال در .شد دهینام نکتا گانی که دیگرد لیتشک پوشزره دستگاه

و یک   کلتیموتورس انسوارا پوش و یکبه استعداد یک اسوران زره های آنکه هر یک از گردان

و  پوشزره دستگاه 20 تعداد 1328 سال در .دیگرد لیتشک مرکز 2و1 لشکر در تانک انسوارا

گردان ارابه  1329 سال درگردید.  واگذار رانیا به کایآمر دولت قیطر از ارابه جنگی دستگاه 50

گردان  و دیگرد لیتبد شکنرهز اندگر به بود شده لیتشک مرکز 1که در لشکر  18 جنگی ام

 لیتبد 18 نگیج بهراجنگی ا گردان به بود شده لیتشک مرکز 2 لشکر در که 36 ارابه جنگی ام

و  شاه در باغ مرکز ادهیپ 1 لشکر در گیجن رابها گردان کی 1332 و 1331 یهاسال در .دیگرد

 .(25: 1380)همایون، دیگرد لیتشک آبادعشرت مرکز 2یک گردان در لشکر 

 هایگردان ،لشکری توپخانه، لشکری پشتیبانی ،زرهی تیپ 3 کلی ساختار با زرهی لشکرهای

 لشکرها ساختار در عالی تحرک با زرهی سوار و زرهی هایگردان همه از ترمهم مستقل

 لشکر از هاییگان ساختار با لشکری زرهی هایتیپ راستا این در. بودند گردیده سازماندهی

 گروهان، تانک گروهان 3 ساختار با هایگان این تابع هایگردان و سازماندهی تاکتیکی صورتبه

 تانک 54 استعداد به اوایل در شنیدار ادوات ازنظر هاآن استعداد که ارکان گروهان ،پشتیبانی

 (1390)جدول سازمان و تجهیزات نزاجا،  .سازماندهی شدند یافته، تقلیل تانک 42 به سپس
 

 زرهی نزاجا قبل از اجرای طرح ثامن یهاپیساختار ت

 

 

 

 

 های زرهی قبل از اجرای طرح ثامنساختار یگان (1)نمودار 

 

 

 

 

 

ساختار تیپ های زرهی نزاجا   

قبل از اجرای طرح ثامن

گروهان  
مهندسی  
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گروهان  
نگهداری  
لشکری

گردان  
تانک

گردان  

تانک

گردان  
توپخانه  
لشکری

گردان  
مکانیزه

گردان  
خدمات

گروهان  
بهداری  
لشکری

گروهان  
قرارگاه
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 االئمه )ع(ثامن های زرهی بعد از اجرای طرح ثامنساختار یگان

 

 

 

 

 

 

 های مستقل زرهیشمای سازمانی تیپ( 2)نمودار 
 

 های نظامی های مطلوبیت یگانشاخص

علوم دفاعی راهبردی دانشکده دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع  سالهیکدر مطالعه گروهی دوره 

تحت عنوان  های زیرشاخص ها و مقاالت معتبرملی، پس از مطالعه تعداد زیادی منابع، کتاب

این عوامل در سه گروه  درنهایتهای مطلوبیت یک یگان نظامی شناسایی گردیدند که شاخص

 بینیندرا. گردیدند یبندرتبهو  یبنددستهای عوامل محتوایی، عوامل ساختاری و عوامل زمینه

هی و ، فرماندیریپذانعطافهای؛ های عملیاتی و تاکتیکی مؤلفهاین عوامل در یگان ترینمهم

وری در عملکرد، چاالکی؛ کنترل مناسب، مدیریت بهینه منابع انسانی، سادگی در آموزش، بهره

پارسایی و همکاران، )  اندهای مطلوبیت یک یگان رزمی شناسایی شدهتحت عنوان شاخص

1389 :136-135). 

 های نظامیهای مطلوبیت یگان( شاخص1جدول)

 ایزمینهعوامل  عوامل ساختاری عوامل محتوایی

 مأموریت -1

 اهداف  -2

 راهبرد-3

 فناوری  -4

 سازمانی یمشخط-5

 اندازه سازمان-6

 فرهنگ  -7

 محیط-8 

 رسمیت سازمان-1

  مراتبسلسله -2

 پیچیدگی سازمان-3

 تمرکز -4

 نسبت کارکنان-5

 شیوه تقسیم کار -6

 حوزه و قلمرو کنترل-7

 یبندگروهشیوه  -8

 نحوه اعمال تهدید-1

 منابع مالی -2

 قوانین و مقررات موضوعه -3

 توانمندی نیروی انسانی -4

 سامانه آماد و پشتیبانی -5

 فرماندهی و کنترل -6

 نوع فرماندهی -7

 اصول و قواعد اساسی رزم  -8

 ره نامه عملیاتی و تاکتیکی-9

شمای سازمانی تیپ های
مستقل زرهی

گردان  
تانک

گردان  
تانک

گردان  
هتوپخان

گردان  
پدافند

گردان  
همکانیز

گردان  
انیپشتیب

گردان  
خدمات

گروهان  
بهداری

گروهان  
ش م ه

گروهان  
قرارگاه

گروهان  
مهندسی

گروهان  
فاوا
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 (C4ISRT)رل نوینتفرماندهی و کن

های هواپیمابر، ناو یگروه رزمهای رزمی) نیروی هوایی کارآمد، مشترک گروه یریکارگبه

 C4ISRT1شونده( با استفاده از سامانههای رزمی پیادههای رزمی تهاجمی آبخاکی، گروهگروه

گیری(، این )سامانه  فرماندهی،کنترل، ارتباطات،رایانه، اطالعات، تجسس، شناسایی و هدف

از مفهوم یگان  C4Iیابد که در حقیقت مقوله تدبیر عملیاتی با تهاجم از طریق دریا تحقق می

یگان پایه، اطالعات از طریق  C4I رو به ارتقاست. در مفهوم  3(NCWشبکه پایه) یسوبه 2پایه،

بر روی  منحصراًهای هر یگان به شبکه فرماندهی و کنترل یگانی وارد و تصمیمات سهحسا

طه به اطالعات مربوNCW در مفهوم شبکه پایه کهیدرحال. شودهای آن یگان اعمال میسالح

ای ها، نیروهاوها، هواپیماها، زیردریایی)نشبکه دهندهلیتشکهای کلیه عناصر حساسه

مجتمع ارزیابی و توسط این سامانه امکان اعمال  صورتبهادها و..( پا، و پههماهوارهشونده، پیاده

، مثالعنوانبه در شبکه وجود دارد. مستقرهای های کلیه یگانتصمیمات متخذه بر روی سالح

های مربوط به یک شناور در اقیانوس آرام، اطالعات مربوط به هدف نزدیک به خود را به حساسه

ناو یا  ییایردریزای اقدام به شلیک موشک از د و سیستم فرماندهی و کنترل شبکهشبکه وار

طی چند سال  (124 :1391)آقا محمدی،کند.هدف می طرفبهحاضر در مدیترانه،  مابریهواپ

آوری رادار، سونار،... و تجهیزات جمع ها اعم ازاخیر روند توسعه و تأثیر فناوری بر روی حساسه

های بدون سرنشین، مقطع راداری ناچیز، زیردریایی با سطح عمودپروازادهای پاطالعات )په

صورت پذیرفته است که این عناصر  یاگونهبهها و ...( ها، بمبسالح و موشک، اژدرها، انواع مین

آوری، بتوانند شرایط الزم و کافی را جهت عضویت در شبکه پایه داشته باشند. چرخه جمع

کترونیکی، پردازش لآوری اهای جمعسامانه یریکارگبهتوان به طالعات را میپردازش و انتشار ا

را به حداقل  یعوامل انسانهای انتقال داده، به شکل خودکار فعال نمود و نقش ای و شبکهرایانه

 .مانده از وضعیت تاکتیکی جدید استرساند. هدف اصلی از این کار، کاهش زمان مطلع شدن فر

دهد عبارت یگان عملیاتی را نشان می ییکاراهای اساسی که اثربخشی و زیرا یکی از کمیت

روشن است که بخشی از زمان « زمان واکنش یگان به یک وضعیت تاکتیکی جدید» است از 

گیری است. هر چه زمان صرف شده واکنش یگان، مربوط به زمان الزم برای فرآیند تصمیم

) شیخ،  یابدسازی کمتر باشد. زمان واکنش یگان نیز کاهش میو تصمیمآوری اخبار برای جمع

1398). 

                                                           
1 Command, Control, communication, Computer, Intelligence, Surveilance, Reconnaissance, Targeting 
2 Platrform-Centric Warfare 
3 Network Centric Warfare (NCW) 
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 های چابکچابکی و سازمان

های نظامی، سازی سازمانرهبری مبنی بر چابک مقام معظم نظر به فرامین و تدابیر ابالغی

لذا شناسایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز باید این توانایی و قابلیت را در خود ایجاد نماید. 

های چابکی خواهد حرکت در مسیر نیل به قابلیت کنندهلیتسههای چابکی، عوامل و شاخص

سازی از و انتظارات خصوصی شدنیجهان، افزایش خطرات، فناوریبود. تحوالت سریع 

. برای کسب هستند ها مواجههای تجاری کنونی با آنهای محیطی هستند که سازمانویژگی

توان با نوآوری و کند که مین محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد میموفقیت در ای

کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام 

کند. البته این ساخته و نیازها را با کیفیت مطلوب و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می

مند و یک استراتژی رقابتی د که چابکی یک ارزش سازمانی نظامدهی میوضعیت زمانی رو

برای رهبران تلقی شود. با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریفی که مورد تائید همگان 

  .(9: 1392،آقامحمدی) باشد وجود ندارد
اند، مانند: تواناییارائه کرده تعاریف متعددی را هرکداممحققان بسیاری در این زمینه فعالیت و 

 ,GOLDMAN) ینیبشیپرقابلیغسریع به تغییرات ناگهانی و های تولیدکننده برای واکنش

 ) ینیبشیپرقابلیغتوانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و  و (1993

DOVE,1999).  توانایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس  یطورکلبهچابکی

تواند این تغییر محیطی می .(MASKELL,2001 ) پاسخگویی سریع و کارا به آن تغییر است

گر سرعت و قدرت پاسخگویی در توصیف« چابک»تغییرات تکنولوژیک و یا کاری باشد. واژه 

واژه چابک در  (175، ش)فتحیانهنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. 

فرهنگ لغات، به معنای حرکت سریع، چاالک، فعال و توانایی حرکت سریع و آسان و قادر بودن 

 (350 :1377)معین، ت.هوشمندانه به کار گرفته شده اس به تفکر سریع، با یک روش

چاالکی و چابک را به معنای چست و چابک، زرنگ، ماهر، زبردست دانسته و چابکی را معادل 

ها از آن کیچیهبا وجود تعاریف زیاد از واژه چابکی،   (19 :1392محمدی، آقا. )داندچستی می

« وکارکسبسرعت و تغییر در محیط »مخالف و ناقض یکدیگر نیستند. این تعاریف عموماً، ایده 

یید همگان دهند. اما با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریف جامعی که مورد تأرا نشان می

چابکی به معنای توانایی هر سازمان در احساس،  1شریفی و ژانگ زعمبهباشد وجود ندارد. 

چنین سازمانی  (7: 1999)شریفی و ژانگ،  بینی تغییرات موجود در محیط است.ادراک و پیش

                                                           
1  Sharifi, H. and Zhang 
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عوامل رشد و شکوفایی بنگرد.  عنوانبهها باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آن

های غیر منظره برای مقابله با ها در جایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالشآن

های رشد و پیشرفت فرصت عنوانبهمحیط و کسب مزیت و سود از تغییرات،  سابقهیبتهدیدات 

چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر  1(5 :2001) کنند. ماسکلتعریف می

ها نباید از تغییرات محیط تعریف کرده است. از این بابت، سازمان ینیبشیپرقابلیغمداوم و 

بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت  ،ها اجتناب کنندکاری خود هراس داشته و از آن

هم سویی  صورتبهتوان معتقد است چابکی را می2ترقابتی در محیط تصور نمایند. ورنادا

،  ورنادات) نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد.

در چنین سازمانی، اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشته و   (37: 1999

با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهای متغیر متقاضیان پاسخ مناسبی دهند.  توأماین دو 

، بسانتچابکی)بخشی به نیازها است. سریع و اثرمستلزم واکنش3براون و بسانتچابکی زعمبه

2003 :74) 

 چابکی هایقابلیت

 از سازمان تا شود سازمان ایجاد در باید هایی کهتوانایی است از عبارت چابکی، هایقابلیت

در زیر به این موارد  .باشد برخوردار برابر تغییرات در مناسب واکنش برای ازیموردن قدرت

  (1384، زادهی و رجبشهائ). شودخالصه پرداخته می طوربه

  هاست.به آن سریع پاسخ و تغییرات پاسخگویی: توانایی شناخت قدرت -1

 اهداف به جهت رسیدن در را هافعالیت وریبهره که هائیتوانا از وسیعی شایستگی: مجموعه -2

  کند.تأمین می سازمان

 . یکسان تجهیزات و منابع با اهداف مختلف به یابیدست : توانایییریپذانعطاف -3

 ممکن. زمان تریندر کوتاه عملیات دادن مؤثر انجام سرعت: توانایی -4

 

 

 

 

                                                           
1  MASKELL  
2  Vernadat   
3 Brown, S, and Bessant 
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 کلیدی چابکی در سازمان یهامؤلفه (3) نمودار

 

 مصادیق چابکی در سازمان نظامی جمهوری اسالمی ایران

های نظامی ج.ا.ا به استناد سوابق موجود در آرشیو نیروهای زمینی، مصادیق چابکی در سازمان

 (22: 1391)آقامحمدی،  باشند.می ذیل جدولبه شرح  پدافندی، هوایی و دریایی
 های نظامیق چابکی یگانمصادی (2)جدول

 

 قابلیت توسعه با تجهیزات مدرن-15 اندازه یگان )بزرگی و کوچکی( -1

 پایداری و اطمینان ارتباطات و اطالعات -16 تحرک یگان -2

 پرهیز از موازی کاری -17 های رزمیخود کافی بودن یگان -3

 توجه به سرعت -18 توسعه تحقیقات)صنعتی و غیر صنعتی( -4

 دقت باال -19 سرعت در چرخه آماد و پش -5

 برد سالح و نوع مهمات -20 پایداری در چرخه آماد و پش -6

 وحدت فرماندهی -21 های انفرادی و تخصصی ارتقاء سطح آموزش -7

 حیطه نظارت -22 های یگانیارتقاء سطح آموزش -8

 تقسیم کار -23 تناسب با نوع تهدیدات -9

 قدرت ابتکار و خالقیت -24 استقرار جغرافیایی متناسب با تهدید -10

 عملیات روانی -25 عدم تمرکز -11

 منطقه بندی نظامی -26 پذیریانعطاف -12

 هواپیمای بدون سرنشین -27 پاسخگو بودن متناسب با تهدید -13

 توان موشکی -28 ذخیره قابلیت توسعه با نیروهای -14

 خگوییپاس

های  قابلیت

 چابکی
 شایستگی

 سرعت

 پذیریرینعطافا
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 پژوهش یشناسروش

پژوهش با استناد  لیوتحلهیتجزهدف، از نوع کاربردی است نتایج حاصل از  ازنظرپژوهش حاضر 

عناوان معیاار و   هاای مساتقل زرهای باه    سازی تیپهای ارزیابی میزان چابکبر معیارها و مالک

های مستقل زرهی ارتش جمهوری اساالمی ایاران،   اندازۀ چاالکی ساختار تاکتیکی و اداری تیپ

هاا و  باره چالشمحترم فرماندهی نزاجا، آجا و ستاد کل ن م. ج. ا. ا. در مراتبسلسلههای نگرانی

های زرهی که کماکان پابرجا باوده  االئمه )ع( نزاجا در خصوص یگانمشکالت ساختار طرح ثامن

دریافتی حاکی از آن اسات مرتفاع    یهاگزارشها که و همچنین نارضایتی کارکنان در این یگان

رویکارد  های توصیفی باا  رویکرد اجرا در دسته پژوهش ازنظرخواهد کرد. همچنین این پژوهش 

  .تحلیل آمیخته بکار گرفته شده است

جامعه آماری تحقیق از دو جامعه آماری خبرگان و جامعه کارشناسان مرتبط با حوزه ساختاری 

در  موردمطالعهو جامعه  استهای زرهی های مختلف نزاجا و یگان)ع( در ردهاالئمه طرح ثامن

های این تحقیق عالوه بر کلیه اسناد مدارک مرتبط با موضوع تحقیق، کلیه فرماندهان تیپ

نظران مرتبط  و های عملیاتی و کارشناسان و صاحبمستقل زرهی قرارگاه لشکری، قرارگاه

های تابعه بوده و جامعه آماری های لشکری و یگاندر ستاد قرارگاه نیمسئولهمچنین کلیه 

ها با احتساب ها و ستاد قرارگاههای مستقل زرهی نزاجا، فرماندهان و یگانتیپ شامل کلیه

 8نفر در نظر گرفته شده است. تعداد جامعه نمونه خبرگان با روش هدفمند نسبی 100ضریبی 

نفر در نظر گرفته شد که برای کلیه افراد مذکور  42نفر و حجم جامعه نمونه تحقیق نیز معادل 

ها، از شده است. جهت تحلیل دادهبرداری هدفمند استفاده و از روش نمونه پرسشنامه تنظیم

آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی استفاده شده است. روش 

در این راستا تالش شده با مطالعات عمیق  .استتحقیق، توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته 

توسط گروه خبرگان  شدهارائه، نظرات نظرانصاحبجام مصاحبه با ای و انمنابع کتابخانه

های ها، تحلیل کیفی اطالعات و دادهآنو پس از بررسی مشترکات و موارد اختالف  یبنددسته

اطالعات  یبنددستهو سپس با  گرفتهشکلها در خصوص موضوع از مصاحبه شدهیآورجمع

 ازآنپسشود. و اسناد و مدارک موجود به موضوع پرداخت  موردمطالعهاز منبع  شدهیآورجمع

نظرات  یبندجمعای پس از پرسشنامه نظرانصاحبتوسط  شدهارائهکارهای جهت بررسی راه
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از پرسشنامه در  آمدهدستبههای جهت بررسی و تحلیل داده درنهایتگروه خبرگان تهیه و 

های مستقل آزمون گروهبرای  t-testآزمون  های آمارهای توصیفی،از شاخص SPSS افزارنرم

جهت پاسخگویی و اخذ نظرات مربوطه در اختیار  شدههیته یهانامهپرسشاستفاده شده است. 

های گیرد. ابزار گردآوری اطالعات و دادهجامعه نمونه آماری و گروه مجریان )ذینفع( قرار می

ای؛ اسناد و ر گردآوری اطالعات کتابخانهمیدانی در این تحقیق؛ مصاحبه و پرسشنامه و  ابزا

 . استمدارک 

 هاداده لیوتحلهیتجز

تحقیق مطاابق باا اطالعاات مکتسابه از      یجزئکیفی اهداف  لیوتحلهیتجزابتدا  پژوهشدر این 

همگرایای در   منظاور به نظران و مطالعه اسناد و مدارک )مطالعه منابع(طریق مصاحبه با صاحب

کمای   لیوتحلهیتجزصورت پذیرفته است؛ در ادامه محقق نسبت به  هاچابکی و گویه یهامؤلفه

کیفای و کمای    یهاا لیا وتحلهیا تجزهای تحقیق اقدام نموده و اینکه درنهایت با توجه به فرضیه

توصایف   .گر به مرحله نگارش در آماده اسات  توسط پژوهش ختهیآم لیوتحلهیتجز، آمدهعملبه

هاای مساتقل زرهای نیاروی زمینای ارتاش       با اجرای طرح ثامن، تیپ احتماالًکلی فرضیه اول: 

 باشند.جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی کمی برخوردار می
 

 "پاسخگویی "فرضیه اول سؤاالتتوزیع فراوانی مربوط به کل  (3)جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم جمع
هدف  سؤاالت

 یکم
 ردیف

 1 سؤال یکم 0 3 4 15 20 42

 2 سؤال دوم 0 3 10 15 14 42

 3 سؤال سوم 0 4 6 15 17 42

 4 سؤال چهارم 0 2 3 17 20 42

 5 سؤال پنجم 0 0 3 19 20 42

 6 سؤال ششم 0 0 5 21 16 42

 7 سؤال هفتم 0 0 2 12 28 42

 8 سؤال هشتم 0 2 5 17 18 42

 9 سؤال نهم 0 0 5 19 18 42

 10 دهمسؤال  0 0 7 22 13 42

  і₣جمع فراوانی  0 14 50 172 184 420

 فراوانی نیانگیم 0 1.4 5 17.2 18.4 42
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 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم جمع
هدف  سؤاالت

 یکم
 ردیف

 درصد فراوانی 0 %3 %12 %41 %44 %100

 x اهمیت وزنی 5 4 3 2 1 -

 і x₣فراوانی وزنی 0 56 150 344 184 734

- 0.74- 0.26 1.26 2.26 3.26 d=(x-) 

- 0.54 0.26 1.58 5.10 10.62 =(x-)²d² 

294.48 99.36 44.72 79 71.40 0.00 ₣і×d² 

=₣і× xn=734420 =1.74               var=₣і× d²n=294.48 420=0.70 

 "پاسخگویی "فرضیه اول سؤاالتتوزیع فراوانی مربوط به کل  ( 4) نمودار
 

دهندگان گروه نمونه به از پاسخ %0گردد، که در جدول توزیع فراوانی مشاهده می طورهمان

 %44پاسخ کم و  %41پاسخ متوسط،  %12پاسخ زیاد،  %3سؤاالت هدف یکم پاسخ خیلی زیاد،

درصد افراد  85اند. بنابراین نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که پاسخ خیلی کم را داده

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش با اجرای طرح ثامن، تیپ ند کهجامعه نمونه معتقد

 .باشندجمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی کمی برخوردار می

 پژوهشهای مرتبط با فرضیه اول داده یاستنباط وتحلیلتجزیه

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی با اجرای طرح ثامن، تیپ احتماالً

 باشند.ایران از پاسخگویی کمی برخوردار می

 هااول: تدوین فرضیه گام

  H1:وجود دارد کمی های مستقل زرهی نزاجا و اجرای طرح ثامن ارتباطبین پاسخگویی تیپ

  oH :اجرای طرح ثامن ارتباط وجود نداردهای مستقل زرهی نزاجا و بین پاسخگویی تیپ
  محاسبه آماره آزمون گام دوم:

 محاسبه آماره آزمون کای دو فرضیه اول (4)جدول

–𝐅𝐨 Fe Fe –𝐅𝐨 (𝐅𝐨 هاگزینه ردیف 𝐅𝐞)𝟐 (𝐅𝐨–𝐅𝐞)𝟐

𝐅𝐞
 

 8.4 70.56 -8.4 8.4 0 خیلی زیاد 1

 5.83 49 -7 8.4 1.4 زیاد  2
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 1.37 11.56 -3.4 8.4 5 متوسط 3

 9.21 77.44 8.8 8.4 17.2 کم 4

 11.9 100 10 8.4 18.4 خیلی کم 5

 36.71 - - 42 42 مجموع

 بنابراین آماره آزمون عبارت است از: 
n/ k=42/5=8.4=ijFe 

36.71=


k

i i

ii

Fe

FeFo

1

2)(
=2 

 گام سوم: محاسبه آماره بحران 

محاسبه مقدار بحرانی از جدول کای دو)
2( 

 با توجه به جدول آزمون کای دو داریم: 4و درجه آزادی  %95در سطح اطمینان 
d f = r – 1 = 5 – 1 = 4 

 2

𝛼و𝑑𝑓
=  2

4و0.05
= 9.49               

 

 
 گیری(گام چهارم: قضاوت )تصمیم

 

 

 
                                   

 

 

 

  

 تحقیق اولمرتبط با متغیر  اولآزمون کای دو فرضیه ( 5نمودار)
 

تر است؛ بنابراین ( مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بزرگ5-1با توجه به نمودار شماره )

توان اذعان می %95: با سطح اطمینان دیگرعبارتبهگیرد؛قرار می H1آماره آزمون در ناحیه 

1

0H 1H 

 

 

71/36 
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های مستقل زرهی نزاجا و اجرای طرح ثامن ارتباط معناداری بین پاسخگویی تیپ "داشت که 

ن با اجرای شود. بنابرایرد می Hoشود و فرضیه پذیرفته می H1فرضیه  درنتیجه "وجود دارد 

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی طرح ثامن، تیپ

باشند. چونکمی برخوردار می
2همبستگی  متغیرآن است که بین دو صفت  دهندهنشان

 متغیروجود دارد. برای محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر مستقل)اجرای طرح ثامن( و 

 شود.وابسته جزء) پاسخگویی( از فرمول ذیل استفاده می

69.0
4271.36

71.36
2

2








n

C



 

های یعنی شدت ضریب همبستگی)ضریب توافقی(، بین اجرای طرح ثامن با پاسخگویی تیپ

 برهمبوده است؛ بنابراین این دو متغیر از یکدیگر مستقل بوده و  %69مستقل زرهی به میزان 

 باشند.می تأثیرگذار دیگر

 

 %= 69C                                              ضریب توافق همبستگی:

                                    X 100→R≈%48 2X100→R=(0.69)2R=(C)      :تعیینضریب 

 

 هاوتحلیل کلی فرضیهبندی و تجزیهجمع(5) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

( که در گزینه )کم( قرار می1.63)آمده از میانگین دستبا توجه به محاسبات باال و مقدار به

حاکی از این مطلب است که   ،است(0.76که مقدار آن ) هااریانسو ،گیرد و همچنین از میانگین

های مستقل زرهی، سازی تیپمتغیر مستقل )اجرای طرح ثامن( به مقدار زیاد در کاهش چابک

. که در استپذیری و سرعت عمل( مشهود سازی ) پاسخگویی، انعطافروی متغیر تابع چابک

زرهی در ارزیابی اجرای طرح ثامن با های مستقل این میان به ترتیب متغیر سرعت عمل تیپ

 های تحقیقفرضیه
 میانگین

 

 انحراف معیار

𝛅𝟐 

 ضریب پراکندگی

c .v 

 0.47 0.44 1.74 فرضیه یکم

 0.53 0.55 1.38 فرضیه دوم

 0.40 0.51 1.77 فرضیه سوم

 0.46 0.76 1.63 میانگین
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های مستقل زرهی در ارزیابی اجرای طرح ثامن با ( و پاسخگویی تیپ1.77بیشترین مقدار )

های مستقل زرهی در ارزیابی پذیری تیپتر از میانگین انعطاف( و پایین1.74اندکی کمتر ) 

( و 1.63تر از حد میانگین )اند. درنتیجه  فرضیه یکم و سوم باالاجرای طرح ثامن نقش داشته

ها در کاهش دوم و در حدود و زیر آن اجرا گردیدند که به همان نسبت امکان آن فرضیه

سازی بیشتر بوده و بیانگر این است که نتایج فوق بر نتایج حاصله از پرسشنامه های چابکمؤلفه

یفی و تحلیل استنباطی و آمار توصو  آمدهعملبه هایمنطبق بر مصاحبه نامهپایانمندرج در 

 . افزوده است مقالهای اسناد و مدارک بر روایی و اعتبار همچنین بررسی میدانی و کتابخانه

 پژوهش یهاافتهی وتحلیلتجزیه

ها در هزاره سوم و عصر جدید موسوم به عصر اطالعات ثروت سازمان ترینمهمسرعت عمل     

، جهت کاستن زمان پاسخگویی و بهبود آمدهعملبههای گردد. بر اساس بررسیمحسوب می

ها در راستای حرکت سریع اطالعات در امور پذیری باید شکل کامالً جدیدی از سازمانانعطاف

تر ها سریعتر باشد، سازمانسازمان متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریع موردنیازمختلف 

ها را تهدید یرات فناورانه هم بقای سازمانپاسخگوی نیازهای محیطی خواهند بود. از طرفی تغی

توانند نیروهای داخلی خود را تغییر داده و نیروهای ها میکند. تعداد اندکی از سازمانمی

ها به اهمیت پاسخگویی سریع به شرایط اکثر سازمان اگرچهگذار را کنترل کنند. خارجی تأثیر

طراحی شوند که قادر به انجام آن  ایگونهبهاند اند، اما کمتر توانستهمتغیر محیطی آگاه بوده

تلقّی نمودن تهدید نظامی  جدیباشند. با توجه به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر 

، ابتکار نشدهبینیپیشپذیری باال، واکنش سریع در برابر شرایط امریکا، برخورداری از انعطاف

های آتی با های تهدیدویژگی ازجملهمناسب  گیری و اتخاذ تدابیرعمل، سرعت در تصمیم

یابد که سازمان نظامی از چابکی . تمام این خصوصیات زمانی تحقّق میاستناهمتراز  ماهیت

 الزم برخوردار باشد.

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش با اجرای طرح ثامن، تیپ احتماالً فرضیه یکم:

 باشند.جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی کمی برخوردار می

توان اذعان داشت که میان مدنظر قرار دادن کارآمد و مؤثر می %95با سطح اطمینان      

ت زرهی و تدارکات مهارت و آموزش کارکنان، حاضربکاری تجهیزات و ادوا  "هایی نظیرشاخص

ای، میزان تناسب ای و فرامنطقهآمادی و قابلیت دسترسی جهت پاسخگویی به تهدیدات منطقه

های رزمی کارکنان برای مواجهه و پاسخگویی به تجهیزات و فناوری با ساختار و مهارت

با  های بلیات و آموزش و مهارت متناسبتغییرات محیطی، واگذاری تجهیزات ویژه برای گردان
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پاسخگویی به نیازهای  منظوربهاین تجهیزات برای انجام تمرین و مانور مشترک با ستاد بحران  

های مستقل زرهی رابطه مستقیم و در تیپ "مردم در طرح مردم یاری در زمان بحران

، میزان شدهمحاسبهضریب توافقی   شدتبهمعناداری با اجرای طرح ثامن وجود دارد. با توجه 

های مستقل زرهی پس از اجرای طرح ثامن با توجه قابلیت و کاهش پاسخگویی تیپ تأثیر و

های پاسخگویی نظران در میان شاخصعالوه صاحب. بهاست %69های پاسخگویی برابرشاخصه

 ترینمهمگرایی نسبی داشته و یاری در زمان بحران همبه تهدیدات، تغییرات محیطی و مردم

پشتیبانی وان فرماندهی، کفایت زرهی، آمادومهارت، قدرت و ت های آن را آموزش وشاخص

رسد اطالعاتی  منظوربه، روحیه و انگیزه، سیستم فناوری اطالعاتی کارآمد دسترسقابلآسان و 

و ادوات زرهی و شنیدار، انجام تمرینات تاکتیکی  تجهیزاتتهدیدات، آمادگی و حاضربکاری 

و قابلیت انطباق با  غیرمتمرکزختاری پویا و منعطف و متناسب با تهدیدات، برخوردار از سا

تحمیلی، فناوری پیشرو برای مقابله با تغییرات  محدودکنندهشرایط جدید، نبود الزامات 

سازمانی با تجهیزات  صورتبهمحیطی ذکر کرده و وجود ساختاری متناسب با بالیایی طبیعی 

های طبیعی) سیل، زلزله و بحران انواعویژه و حاضربکار، تسهیالت و امکانات متناسب با 

و کارآمد مسلح به سوزی و ..(، و کارکنانی خالق ش) انفجارات، آتغیرطبیعیسوزی و ..( آتش

ای و دهای خودامددانش روز و برخوردار از آمادگی روحی و جسمانی مناسب و مهارت

ی طرح ثامن و حذف ، قلمداد نمودند. که با اجراغیرسازمانیدگرامدادی در گردان بلیات 

ای از کارکنان و عدم واگذاری تجهیزات جدید و مالحظهتعدادی مشاغل و بالشغل شدن قابل

شدید کارکنان ماهر و  کمبود وبا ضعف آموزش  توأمهای فرسودگی تجهیزات قدیم و نارضایتی

 های سازمانی تیپ و کاهش توانمندی عملیاتیمتخصص و فنی منجر به کاهش عملکرد یگان

های مستقل زرهی به علت عدم تحقق میزان پاسخگویی تیپ درنتیجهگردیده است. 

 های مذکور، ضعیف ارزیابی گردیده است.شاخص

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش با اجرای طرح ثامن، تیپ احتماالً فرضیه دوم:

 باشند.پذیری کمی برخوردار میجمهوری اسالمی ایران از انعطاف

هایی توان اذعان داشت میان مدنظر قرار دادن کارآمد و مؤثر شاخصمی %95سطح اطمینان با      

افزاری و پذیری، تجهیزات سختبا انعطاف توأم غیرخطیاجرای انواع عملیات خطی و  "نظیر

افزاری و تناسب فناوری با ساختار سازمانی منعطف، رضایتمندی و روحیه و انگیزه کارکنان نرم

با  "پذیری کارکنان در مواجه با بالشغلی و بالتکلیفیهای چندگانه و انعطافمهارتو ارتقاء 

های مستقل زرهی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با توجه اجرای طرح ثامن در تیپ

های مستقل زرهی پذیری تیپ، میزان تأثیر و کاهش انعطافشدهمحاسبهضریب توافقی  شدتبه
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. همچنین است %71های پاسخگویی برابرامن با توجه قابلیت و شاخصهپس از اجرای طرح ث

 وپذیری در اجرای انواع عملیات، ساختار سازمانی انعطاف نظران در بیان شاخصصاحب

پذیری برخورداری گرایی نسبی داشته و معتقدند عوامل اصلی انعطافکارکنان هم پذیریانعطاف

یی، ارتباط و مخابرات عالی، حاضربکاری ادوات از قدرت تحرک جابجایی زمینی و هوا

های افزاری، پشتیبانیافزاری و نرمهای سختبر، تأمین قابلیتخودروهای سبک، سنگین و تانک

ی منابع مشخص گردید،کاربرد تاکتیکی آمادی مداوم قلمداد نموده و در بررسی مطالعه

آتش و مانور و آتش حرکت با اتخاذ آرایشات  صورتبهها، زرهی در انواع عملیات هاییگان

تحمیل اراده به دشمن در انواع  منظوربهبا قدرت آتش و عمل ضربت  توأممنسجم و هماهنگ 

 .استو ترکیبی،  غیرخطیهای تأخیری( و )آفندی، پدافندی، عملیات های خطیعملیات

 ی مطلق داشته و معتقدنددر این مورد همگراینظران های پرسشنامه و صاحببنابراین یافته

ساختار، وجود نیروی انسانی کارآمد، آموزش، انگیزه، روحیه، بینش،  و بین فناوریتناسب 

های چندگانه، خالقیت و نوآوری، انضباط، ورزیده و قوی، معتقد و متعهد از مهارت

 یشغلهای زرهی موجب بالکارکنان بوده که با اجرای طرح ثامن و استقالل تیپ پذیریانعطاف

و نارضایتی تعداد کثیری از کارکنان، متناسب نبودن فناوری با ساختار به علت عدم واگذاری 

منابع ، لجستیکی، تاکتیکی، عملیاتی پذیریانعطافهای مستقل، عدم تجهیزات متناسب تیپ

پذیری این عدم انعطاف درنتیجهها گردیده است. ساختاری یگان درنتیجهنیروی انسانی و 

کی ساختار، نارضایتی نیروهای انسانی و از بین رفتن یشکل فیز گسیختگیزهماموجب 

های در یگان مسئولیتیهای لشکری و بروز ناهنجارهای مدیریتی و هدایتی و دوگانگی سیستم

های مستقل به همراه داشته پذیری تیپمنجر به کاهش میزان انعطاف درنهایتلشکرهای و 

 است.

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش با اجرای طرح ثامن، تیپ احتماالً فرضیه سوم:

 .باشندجمهوری اسالمی ایران از سرعت عمل کمی برخوردار می
هایی توان اذعان داشت میان مدنظر قرار دادن کارآمد و مؤثر شاخصمی %95با سطح اطمینان     

رهای تهدید و منطقه های ارتباطی در محوتجهیزات نوین و فناورانه و زیرساخت"نظیر 

سرزمینی در برقراری ارتباط و ارتقاء سرعت عمل فرماندهی و کنترل، سرعت عمل ادوات زرهی 

تحرک راهبردی )زمینی،  صورتبهبر در نحوۀ وارد عمل شدن و خودروهای تانک دارچرخو 

خوداتکایی م عملیات با وهوایی و دریایی( و تاکتیکی در مناطق مرزی و محورهای تهدید،، و تدا

در پشتیبانی آماد و پش و نگهداری و آموزش و مهارت کارکنان تعمیراتی در میزان سرعت 

های مستقل زرهی رابطه مستقیم و با اجرای طرح ثامن در تیپ "های زرهی عمل یگان
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، میزان تأثیر و کاهش سرعت شدهمحاسبهضریب توافقی  شدت بهمعناداری وجود دارد. با توجه 

های پاسخگویی های مستقل زرهی پس از اجرای طرح ثامن با توجه قابلیت و شاخصهعمل تیپ

در بیان میزان سرعت عمل،  نامهپایانمندرج در  نظرانهمچنین صاحب. است %63برابر

گرایی مطلق دارند و معتقدند؛ برخورداری از تجهیزاتی با مشخصات فناورانه، نیروی انسانی هم

ای برداری از ارتباطات شبکهماهر و کارکنان مخابراتی کارآمد، ساختار ارتباطی چندالیه، بهره

شنود و  هایسامانهاسایی، شن هایمأموریتهای بدون سرنشین در جهت اجرای هوشمند، پرنده

کشف اخبار و حاضربکاری تجهیزات ارتباطی ادوات زرهی برای ارتقاء سرعت عمل در فرماندهی 

تدارکات پشتیبانی،  ازلحاظها ها، خودکافی بودن این یگان، مهارت رزمی کافی خدمهکنترل و

تیپ به تعدادی  های زرهی مستقل، تجهیز کردن هربر در سازمان تیپهای تانکووجود خودر

بالگرد ترابری و عملیاتی جهت ارتقاء قابلیت رزمی و استقرار در مناطق تهدید با توجه به آمایش 

های دور عالوه بر معیارهای فوق به تسهیالت، تجهیزات و سرزمینی داشته و در بعد مسافت

های اهنگیامکانات ترابری هوایی، داشتن یگان سازمانی برای ساماندهی ترابری ریلی و هم

های پدافندی های ارتباطات ریلی در طرحمربوط به گسترش تجهیزات و امکانات و زیرساخت

افزایش سرعت عمل  منظوربهو آمایش سرزمینی جهت استقرار در محورهای تهدید،  غیرعامل

.در این راستا برای تداوم عملیاتی نیازمند جابجای راهبردی در استدر وارد عمل شدن 

های کشور در بحث پشتیبانی به زیرساخت سازمانیدروندور، عالوه بر تجهیزات  هایمسافت

ی اسنادومدارک . مطالعهاستهوایی، زمینی، دریایی و خطوط ریلی متکی  ونقلحملسیستم 

های زرهی هم به امکانات و تیپ سازمانیدروننیز مؤید این مطلب است که ارتقاء سرعت عمل 

های مناطق و هم به امکانات و تجهیزات های عمده و پشتیبانیارگاهتجهیزات پشتیبانی در قر

برخورداری از نیروی انسانی کارآمد با تجربه با ویژگی  کهطوریبهسازمانی یگان بستگی دارد. 

ای های ارتباطی و مخابراتی شبکهفرماندهی، سیستم مهارتی چندگانه، خالقیت و ابتکار سامانه

لجستیکی آمادی و آتش مداوم هوایی و زمینی، اخراجات و  پشتیبانی فراگیر، برخورداری از

جایی و تلفات و ضایعات، آماده بکار تاکتیکی ادوات شنیدار و چرخدار و جابه موقعبهجایگزینی 

با از  توأم.که با اجرای طرح ثامن استهای مهم آن این ادوات از شاخص موقعبهنقل و انتقاالت 

های تدارکاتی موجب طوالنی شدن و حذف چانل اساس پشتیانی عنوانبهبین رفتن لشکرها 

های مستقل گردیده و با عنایت به لشکری و حجیم و گسترده شدن تیپ نگهداریتعمیر و 

های زرهی فرسوده و مستهلک و تجهیزات جدیدی هم واگذار نشده و اینکه اهم تجهیزات یگان

رنگ شدن و کاهش سرعت مناسب، موجب کم به علت عدم برخورداری از ساختار پشتیبانی

های فرماندهی و کنترل، نحوه وارد عمل شدن و تداوم عملیاتی شده است. عمل در مؤلفه
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های ، میزان سرعت عمل تیپذکرشدهبنابراین با نگرش به اهم مطالب فوق و محتوای موارد 

 گردد.ارزیابی می مستقل پس از اجرای طرح ثامن ضعیف
 

 گیرینتیجه    

پاسخگویی و سرعت عمل،  ؛اند ازها و توانایی برای توسعه چابکی عبارتقابلیت ترینمهم    

ها با ابعاد چابکی، ها و ادغام و ترکیب آنتعامل این قابلیت درمجموعکه  استپذیری انعطاف

تواند می سازد و عدم وجود هر یک از این ابعادهای نظامی را نمایان میمیزان چابکی یگان

عالوه، فناوری ناپذیری به عملکرد موفق ساختارهای منظم نظامی وارد نماید. بهلطمه جبران

های زرهی ایفا اطالعات در میان ابعاد چابکی نقش محوری و میانی را در درون عملیات یگان

عمل، ، بر سایر ابعاد چابکی مؤثر بوده و مصداق بارز افزایش میزان سرعت نوعیبهکند و می

دور، . در این میان، شبکه ارتباط از راهاستهای زرهی پذیری و پاسخگویی در تیپانعطاف

در کمترین  را ها و امکانات پردازشی هوشمندافزار که بتوانند دادهافزار و نرمترکیبی از سخت

. بطوریکه تلفیق فناوری اطالعات با ابعاد چابکی از است موردنیازسرعت فراهم نماید، .

 گردد.های زرهی قلمداد میهای چابکی در یگانهای ایجاد قابلیتکارآمدترین اهرم

 های کمی و کیفی فرضیه وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج ر این راستا بعد از اجرای طرح ثامن،د     

 اداری و تاکتیکی ساختار چاالکی میزان ارزیابی هایمالک و معیارها بر استناد با تحقیق

 رزمی پشتیبانی رزمی، عناصر از؛ متشکل ایران اسالمی جمهوری ارتش زرهی مستقل هایتیپ

 و زرهی هاییگان بنیادی و اساسی ساختارهای تجزیه از رزمی، حاکی خدمات پشتیبانی و

 عدم و خوب بسیار قابلیت با زرهی سوار هاییگان شنیدار، ادوات از ایمالحظهقابل تعداد حذف

 شدن مستهلک و فرسوده و تجهیزات جداول در مصوب جدیدی تجهیزات جایگزینی و واگذاری

 موجب ساختار، با فناوری سنخیت عدم کهطوریبه. است گردیده زرهی هاییگان تجهیزات

 هایقابلیت عدم تحقق و انسانی نیروی لجستیکی، تاکتیکی، عملیاتی، پذیریانعطاف کاهش

هوشمندانه گردیده  روش یک با سریع حرکت توانایی راستای در اطالعات فناوری با مدنظر

چابکی با محوریت فناوری و هوشمندانه در  یهاقابلیت از بهینه استفاده درنتیجه است.

 سازیسبک مبنای بر تهدیدات با مقابله و بازدارندگی ثبات، ایجاد منظوربه های زرهییگان

 نبرد، صحنه در پذیریانعطاف و ماندگاری حفظ و واکنش سرعت افزایش و زرهی هاییگان

 زمینی نیروی زرهی مستقل هایتیپ در ایفرامنطقه و ایمنطقه تهدیدات مقابل در پاسخگویی

 .است نگردیده تحقق ثامن طرح اجرای از بعد ایران اسالمی جمهوری ارتش
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 پیشنهادها    

 ثامن طرح اجرای ارزیابی هایمؤلفه و ابعادطرح جامع نزاجا با توجه به  بازنگری و کارشناسی-1   

 یداتبه تهد یژهنگاه و با تحقیق؛ این در طرح نزاجا زرهی مستقل هایتیپ سازیچابک در

 هایمهارت ارتقاء به توجه تاکتیکی، هایآموزش با طرح خوانیهم(، رازتناهم) یافرامنطقه یاصل

 احیای جهت در تالش بلیات، با مبارزه غیرسازمانی هایگردان در دگرامدادی و خودامدادی

 عمل به عاجل اقدام زرهی کارکنان رزمی مهارت و هاآموزش ارتقاء اساس عنوانبه زرهی مرکز

 .آورید

ای جز ادامه آن میسر های نزاجا اجرایی و چارهبا عنایت به اینکه طرح ثامن در تمام حوزه -2    

 و تسهیالت واگذاری به نسبتهای زرهی ، لکن در خصوص ارتقاء وضعیت موجود یگاننیست

 ارتقاء منظوربه زرهی هاییگان تجهیزات و سازمان جداول در برتانک خودروهای تجهیزات

 توجه با تهدید محورهای و مناطق در مؤثر و مقتدارنه حضور و تاکتیکی راهبردی، تحرک میزان

 . فرمایید مبذول الزم اقدامات زرهی هاییگان سازیچابک و ایفرامنطقه تهدیدات به

 پهپاد اس،پیجی) تجهیزات و سازمان جداول در مصوب تجهیزات و تسهیالت واگذاری با-3    

 هاییگان سازمانی و تجهیزات جداول در رزمی و شناسایی بالگرد تیم یک بینیپیش و ،...(و

 و یکپارچه و خودکار ارتباط برقراری برای کنترل و فرماندهی سامانه ارتقاء منظوربه زرهی

های شناسایی و تأمین قبل از پوشش و جبران وظایف یگان منظوربه زرهی هاییگان در پایدار

 .گردد اقدام اجرای طرح ثامن

که در جداول  مهندسی حوزه در مرتبط موارد بینیپیش و کشوری امکانات کارگیریبه-4     

 هایشاخص و( ع) االئمهثامن طرح هاینیازمندی به توجه با نگریده است و بینیپیشسازمان 

 با و تحقیق این در نزاجا زرهی مستقل هایتیپ سازیچابک در ثامن طرح اجرای ارزیابی

 خصوص در ارتباطات، در تسهیل سرزمینی، آمایش ،غیرعامل پدافندی اصول دادن قرار مدنظر

 زرهی هاییگان قدیمی هایپادگان تسهیالت و امکانات گسترش و جدید هایپادگان جانمایی

 ریلی خطوط نمودن ملحوظ با کشور ریلی ارتباط شبکه به هایگان این دسترسی نحوۀ و

 تاکتیکی و راهبردی تحرک و عمل سرعت میزان ارتقاء منظوربه هاپادگان به دسترسیقابل

 .نمایید معمول را بایسته  اقدام

 خالق،) چندگانه هایمهارت ارتقاء و متخصص کارکنان تربیت با مرتبط اقدامات و الزامات-5     

 در آنان کارایی ارتقاء و سازی کیفی و( بصیر و متعهد قوی، ورزیده، و منضبط مجرب، و ماهر

و  یزره هاییگانکردن آموزش کارکنان  روزبه( و  ع) االئمهثامن طرح هاینیازمندی زمینه
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 و هادانشگاه علمی توان از استفاده با تحقیق این در شدهاشاره یهاچالش احصا مشکالت و

 .آورید عمل به را الزم اقدام آجا سطح هایدانشگاه همچنین و کشور علمی مؤسسات

در صحنه عملیات یک مزیت  ویژهبهبرخورداری از ارتباطات امن و پایدار در شرایط حساس -6    

در صحنه نبرد را  پذیریانعطافاساسی محسوب شده و سرعت واکنش و قابلیت ماندگاری و 

گیری از دانش کارگیری امکانات کشوری و بهرهطلبد آن معاونت با بهبخشد، میارتقا می

فاوای نزاجا با  بینی موارد مرتبط حوزهپیشبا  ،های پیشرو در این موضوعهها و دانشگاسازمان

در  شدهشناساییهای االئمه )ع( و همچنین ابعاد و مؤلفههای طرح ثامنتوجه به نیازمندی

ها و های مستقل زرهی نزاجا در این تحقیق، نسبت به ایجاد زیرساختسازی تیپچابک

 و و هوشمندانه یکپارچه ،ارتباطات خودکار برقراریواگذاری تجهیزات نوین و فناورانه در 

ای در برقراری ارتباطات امن و پایدار ادوات زرهی در صحنه عملیات اقدامات بایسته شبکه

 معمول نماید.

 

 قدردانی

که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این  یخبرگان توانمنداز 

قرارگرفته است  پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران

 بسیار سپاسگزاریم.
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