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چکیده
ايگسـترده ، طیفشاملکهاستنظامیهايسیستماساسیاز مفاهیمیکی)لجستیکآماد و پشتیبانی (

عملیـات پشتیبانیتدر خدممطلوبصورتیکارکردها باید به. ایناستنظامیهاياز کاربردها و تخصص
، اسـت شدهدگرگونطور کلیاخیر، بههايدر سالنظامیعملیاتهايشیوهقرار گیرند. از آنجا کهنظامی

در از تحـوالت گیـرد. یکـی  صـورت ايریشـه تحـول آماد و پشتیبانی و مفهومموضوعبهنگاهباید در نوع
ایـن باشـد. بـه  میآماد و پشتیبانی بهصفیدیگر، نگرشعبارتو یا بهعملیاتی، استفادهامروزيهايجنگ
باشد کنندهعملنیروهايپشتیبانیباید در خدمتکهسیستمیعنوانبهفقطآماد و پشتیبانی دیگر کهمعنی

مشـارکت نظـامی در عملیـات عنصـر صـفی  نعنـوا ، خود بـه بر پشتیبانیعالوهآماد و پشتیبانی بلکه،نیست
نیروهـاي بـه منابعارائهبهکهاستنظامیهر عملیاتجزء الینفکآماد و پشتیبانی دیگر، از طرفکند.می

پردازد.آنها میو تثبیترزمدر صحنهمنابع، استقرار اینرزمی
، هشـت مرحلـه   SWOT، عملیـات نظـامی  ، ملیـاتی پژوهش عآمادوپش(لجستیک)، :واژه هاي کلیدي
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مقدمه
متنـوع بـا روابـط  از اجزاء مختلفهستند کهايپیچیدههايسیستم، آماد و پشتیبانیهايسیستم

خـود منجـر بـه   (و حتـی ، کنـد خـود عمـل  بـا محـیط  تنها باید متناسبنهاند و هر یکشدهتشکیل
نظـامی هـاي در سیستمویژگیاین، بر سایر اجزاء نیز تأثیر بگذاردشود) بلکهمیر محیطدتغییراتی

و قابلیـت سـازمان ، تشـکیالت ، انـدازه لحـاظ بـه نظـامی نیروهايچون، کندپیدا میبیشتريعینیت
لجسـتیکی( آمـاد و   ايهـ سـازمان ، روتغییر هستند. از ایندر حالعملیاتدر حینبا محیطواکنش

باشند.  تحولدر حالدارند باید دائمنیروها را بر عهدهو حفظجاییجابهنیز که) یبانیپشت
هـاي در محیطکههاییو شرکتمؤسساتخصوصبه، نیزصنعتیهايدر سیستمویژگیاین

، مشـتریان توقعسطحرقبا و افزایشبینقابتردارد. افزایشمصداق، هستندفعالیتدر حالرقابتی
کنند. ایـن حرکتبیشتريعملو سرعتبا انعطافکهاسترا مجبور کردهها و مؤسساتشرکت
. استشده«سریعواکنش»چونمفاهیمیتوسعهمنجر بهموضوع

بـه کـه اسـت نظـامی هـاي سیسـتم هـاي بهاز معدود جنیکی:باید گفتیبانیدرباره آماد و پشت
و روابـط ، از حقـایق اياز مجموعهیبانیآماد و پشتکهمعناستبدینشود. اینمیتعریفعلمعنوان
مـورد  ، کننـد و بررسـی تواننـد آنهـا را مطالعـه   میکهافراديتواند توسطمیبرد کهمیبهرهقوانین

هـا  بینـی و پیشاستنتاجات، محاسباتتوانند مبنايمیو قوانینروابط، حقایقاینقرار گیرد. استفاده
امور شوند. تسهیلو باعثقرار گرفته

هـاي کشـتی تعداد و تنوعمثالطلبد.برايرا میايگستردهمحاسباتیبانیآماد و پشت، بنابراین
واحـد در حـال  مصرفیسوخت، دیگرمکانبهاز مکانیمشخصینیرويجاییجابهمورد نیاز براي

را ونقـل حمـل از وسـایل معینیناوگانپشتیبانیمورد نیاز برايیدکیو قطعاتجادهرويحرکت
ریــزيبرنامــهو معیارهــايعوامــل، مهندســیابزارهــاي، نمــود. بنــابراینمحاســبهاز پــیشتــوانمــی

یبانیآمـاد و پشـت  نـزد کارشناسـان  زیـادي اسـتفاده و قواعد تجربیمحاسباتیولهايفرم، استاندارد
دارد. 

مربوطجنگبهآنچه، . برعکساستبینیپیشکامالً قابلیبانیآماد و پشتکهگفتتواننمی
هـایی نظمیتأثیر بیتحت،قرار دارندجنگدر دلکهلجستیکاز قبیل، چیزهاییویژهبه، شودمی
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هـا در  ها و خروجـی وروديبینارتباط، گیرند. با وجود اینقرار می، وجود داردجنگدر بطنکه

باشند. مینظامیهايو فعالیتمندتر از سایر عواملبسیار قاعدهیبانیآماد و پشتسیستم
اجزاء بیشـتر  بینارتباطاتحجم، بیشتر شودیبانیآماد و پشتهايو فعالیتوظایفتنوعهر چه

نمـود  نظـامی هـاي در سیستمموضوعشود. اینبرخوردار میبیشترياز پیچیدگیشود و سیستممی
و تغییـر  سیسـتم ناپایداري، عملیاتیدر شرایطخصوصبهنظامیهايدر سیستمدارد. چونبیشتري
اجـزاء  مناسـب سـازماندهی وضـعیتی بـا چنـین  مقابلـه کنـد و بـراي  ا مـی پیـد شدیداً افـزایش محیط

شود. برخوردار میزیادياز اهمیتلجستیکی
دركطـور کامـل  بهاز بکارگیريباید قبل، رودشمار میبهعلمیبانیآماد و پشتاز آنجا که

عوامـل از اسـتخراج بـیش بایـد چیـزي  یبانیآمـاد و پشـت  کارشـناس کـه معناسـت بـدین شود. این
یبانیآماد و پشتدهد. کارشناسانجام، جدیددر وضعیت، موجودالگويیا بکارگیريریزيبرنامه

هـر گونـه  و بکارگیريمحاسباتمبنايکهاصلیهايو فرضیهکردهرا تحقیقمسألهیکباید کل
کـه اسـت نیازمنـد ایـن  یبانیآماد و پشتعلم، دیگرعبارترا بفهمد. به، هستنددر فرضیاتتغییري

بـین ارتبـاط استالزمکنند بلکهرا دركیبانیآماد و پشتتنها اجزاء مختلفنهمربوطهکارشناسان
)86،ی(بهشتکنند. آنها را نیز عمیقاً بررسی

تمـام مبنـاي تنهـایی بـه کـه نیسـت اينظریـه چند دلیلبهیبانیآماد و پشتبودنعلمیرغمعلی
در راسـتاي یبانیآمـاد و پشـت  زیـاد در موضـوعات  وجود تنوعاولدلیل، قرار گیردآنهايفعالیت

عمـدتاً بـر   یبانیآمـاد و پشـت  کـه اسـت ایندومو دلیلاستنظامیسازمانیکو حفظجاییجابه
و منظـور  هـدف ، مثـال عنوانبه، هااز فعالیتمجموعهیکشود تا بر اساسمیتعریفنتایجاساس

یـا مقـادیر زیـادي   سـوخت زیـادي حجـم حرکـت برايخاصیاز تکنیکاستفادهیبانیآماد و پشت
قـرار  درسـتی و زمـان در مکـان و مهمـات سـوخت کـه اسـت از ایـن اطمینـان بلکه، نیستمهمات

باشد.  داشته
آمـاد و  علماستشدهگردآوريخاطر خودشبهدر آنها دانشکه، محضبا علومدر مقایسه

علـم یـک یبانیآمـاد و پشـت  ، . بنـابراین اسـت ایجـاد شـده  از عملیـات منظـور پشـتیبانی  بـه یبانیپشت
بلکـه از دانـش تنهـا تـابعی  نـه و شکسـت تموفقیـ تفاوتدر آنکهاستو تالشیاستکاربردي

باشد. ها میابزارها و مهارت، هاتکنیک
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هنـر  یـک عنـوان بـه آنتوصـیف دارد کـه آنقدر اهمیـت ، یبانیاز آماد و پشتاستفاده، در واقع
معقـول ، ودرشـمار مـی  بـه تر جنگناپذیر هنر عالیو تفکیکمهمبخشکهآنبودنبر علمعالوه
کند. میجلوه

قـرار  علمـی هـاي هـا در حـوزه  سیسـتم بـه مربـوط از موضوعاتعظیمیبخشکهاینرغمعلی
از یکــیشـوند. لجسـتیک  مـی از آنهـا نیــز در قلمـرو هنـر واقـع    بزرگتـري بخـش ولـی ، گیرنـد مـی 

بـراي اسـت شـده ارائـه از لجسـتیک کـه دارد. لذا در تعاریفیدوگانهماهیتیکهاستموضوعاتی
. استشدهاستفاده"هنر"از کلمهلجستیکماهیتتوصیف

و یافتندر جهتو استنباطتجربه، قضاوتاز طریقو دانشعلمخالقانهبکارگیريهنر شامل
بینشـی آوردنبدست، سازمانو مانند سایر ابعاد سیستم، . در لجستیکاستعلمیهايحلراهارائه

ایـن توسعه، فنیبر مهارتعالوه، داردحیاتیاهمیت، آنانجامشود و نحوهباید انجامکهاز آنچه
خشـک باشد. استفادهمیریسکو ارزیابیشناساییو تواناییدرونیدرك، نیازمند خالقیتبینش

و بایـد تحلیـل  شـود. لجسـتیک  شکسـت توانـد منجـر بـه   میتنهاییهبلجستیکاز علمو مکانیکی
تغییـر  شـوند. در هنگـام  بینـی پـیش آتینماید تا نیازهايتلفیقدرونیو استنباطرا با دركمحاسبه
، باشـند. خالقیـت  و خالقجدید منعطفبا وضعیتتطابقباید جهتلجستیککارشناسان، شرایط

)86،ی(بهشتباشد. نیاز می، هنر لجستیکبکارگیريهنگامبهنوآوريبهو اشتیاقشهامت،تهور
:آماد

یبانیآمـاد و پشـت  يهـا يازمندیو حمل و نقل نيه بندیسهم، يانباردار، نیتام، ند برآوردیفرآ
ه داشـتن  ز و مـداوم نگـ  یـ تجهيه و بـرا یـ مسـلح ته يروهـا یه مواد خام و مصنوعات که توسـط ن یکل

ردماننـد  یگی) قرار مـ ینظاميگان هایار مصرف کنندگان (یدر اختيو اداريستاد، یات رزمیعمل
سوخت و.... (آماد ده گانه ) ، ساز وبرگ، پوشاك، خواربار

آماد و پش:  
ن برنامـه کـه در   یـ ايز اجـرا یـ روهـا و ن ینیبانین و پشـت یتحرکـات و تـام  يبرايزیعلم برنامه ر

شود:یمربوط میات نظامیر از عملیزيهوم خود به جنبه هان مفیترجامع
هو کنتـرل  یتخل، ينگهدار، نیتام، عیتوز، ییجابجا، يره سازیذخ، هیته، و توسعهیطراح-الف

مواد.
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انتقال و مراقبت کارکنان.، ییجابجا-ب
.ا تدارك خدماتیارائه ، التیه تسهیاجرا و تخل، ين و نگهداریتام، ا ساختیه یته-ج

گر:یبه عبارت د
و گـردآوري ، هـا نیازمنـدي تعیـین از هنـر و علـم  اسـت ) عبـارت (لجستیکیبانیـ آماد و پشت

دورهطـول تمـام برايآمادهعملیاتیشرایطآنها در یکحفظآنها و در نهایتتوزیع، آنهاکسب
) 83،انیملکوت.(عمرشان

دان نبرد:یانواع آمادوپش در م
:یکیمادوپش استراتژآ

یکیو تمرکـز اسـتراتژ  یکیتحـرك اسـتراتژ  ، رویـ اعـزام ن ، جیشامل بسیکیآمادوپش استراتژ
باشد.میات و منطقه مواصالت یصحنه عمليگاه هایآمادوپش در پا

آن یات نظـام یع)را با عملیوصنایمنابع مل، کشور ( مردميمنابع اقتصادیکیآمادوپش استراتژ
و آمادوپش یکیاستراتژات است که آمادوپشیسازد و در صحنه عملمیمرتبط اتیدر صحنه عمل

ند.ینمامییبا هم تالقیاتیعمل
)78،ينوروز: (یکیآمادوپش تاکت

را یکیتـاکت يرویـ نیفرمانـده ییکـه توانـا  یو ساختمانیمهندسيهاتیر فعالینظییهاتیفعال
د.ینمامیظ ها در سطح باال حفيرینبردها و درگياجرايبرا

آن چنان است که بتواند تدارك مناسب را در زمـان و  یکیک آمادوپش موفق در سطح تاکتی
رزمنده فراهم سازد.يهاگانیيمکان مناسب در منطقه رزم برا

:یاتیآمادوپش عمل
، عیـ توز، ییر بنایسات زیجاد و توسعه تاسیا، رویافت نیشامل دریاتیآمادوپش عمليهاتیفعال

باشد.مییو خدمات پزشکیانسانيرویل نیمسا، هاحرکت، منابعتیریمد
بهبـود و  يدهد آن سازمان چگونه بـرا یاست که نشان میک سازمان نظامی: ن آمادوپشیدکتر

بـه  یاتیـ و عملیکیتـاکت ، کیخـود در سـطوح اسـتراتژ   یبانیآمادوپشـت یکلـ يهـا يارتقاء توانمنـد 
از یـ مـورد ن يهـا یژگـ ین اصـل و یـ ن اهرم استفاده خواهد کـرد. در واقـع ا  یاتکا کرده و از ايفناور
کند .یف میمورد استفاده را تعريهايفناور
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یکـ یقـات و توسـعه   یقات و توسعه استوار باشد. تحقید براساس تحقین آمادوپش بایک دکتری
خـود  يه بقـا توانـد بـدون آن بـ   مینیبانیچ آمادوپشتیاست و هینظام، ت آمادوپشیریاز اصول مد
و یبانیپشـت يداردو مـا را در ارتقـاء توانمنـد   مـی ستم آمادوپش را زنده نگه ین عامل سیادامه دهد. ا

نمـود:  يم بنـد یر تقسـ یـ زيتـوان بـه بخـش هـا    مـی ستم عامل را ین سید.اینمامیياریغلبه بر موانع 
)80-روزفری(پ

-هزینـه هـا  -ظـامی برتـري ن -الگـو بـرداري  -مدل ریاضـی -مذاکرات–تجربه پیشین 
-انعطاف پذیري نرخ آمادي-انعطاف پذیري-کیفیت-بنديزمان-پشتیبانی خدمات رزم

.ناب و چابک بودن-سازگاري–یابی مکان-فناوري
یط بـ یگردد تا آمادوپش بتواند با شرایباعث میژگین ویا است و ایت پویک ماهیآمادوپش 

ن یـ کننـد و ا یر مـ ییـ ز تغیـ ها و مقدورات آن نيتوانمند،کیستم لجستیثبات مقابله کند با تکامل س
پـش بـر اسـاس    وآماديکند . استراتژیجاب میآمادوپش  را اير استراتژییتغ، صه آمادوپش یخص

يتـوان اسـتراتژ  یابد میها ارتقاء ين توانمندیایستم آمادوپش استوار است و وقتیسيهايتوانمند
شـود کـه بـه آنهـا     یآمـادوپش  مـ  ينه سـاز یعوامل موجب بهازید. برخیآمادوپش را تکامل بخش

ت یـ شـترو ظرف یاعتبارات ب، دیجديهاين عوامل شامل فناوریشود. ایگفته ميعوامل توانمند ساز
)83،یشود. (اردستانمیستم آمادوپش یشتر سیبیپرسنل

همـراه شـد .   راتییـ د بـا تغ یـ ن باورند کـه با یآمادوپش  همواره بر ایصاحب نظران ارشد نظام
، يرات حاصـله در فنـاور  ییـ د بـا تغ یـ آمـادوپش با ين اسـت کـه اسـتراتژ   یـ ن گفته ایایمفهوم ضمن

ره یــوغیدفــاعيهــاياســتراتژ، یاوضــاع جهــان، مشــارکت هــا، بودجــه، ینظــاميهــايتوانمنــد
بــه ییخــود را در جهــت پاســخگویکیلجســتياســتراتژ، یک ســازمان نظــامیــشــود. يســازنــهیبه
سـربازان  يهایازمنـد یسـربازان امـروز بـا ن   يهـا يازمنـد یکنـد. ن یمينه سازید بهیجدياهيازمندین

، آمـادوپش ياسـتراتژ ينه سازیبهين راه برایکرده است. بهترياریبسيهاگذشته تفاوتيهاسال
ک یـ شـود.  میآمادوپش يزیباعث انجام ممیاتیاست. پژوهش عملیاتیپژوهش عملاستفاده از 

هـا و  تیـ فعال، ستم آمادوپش یق در مورد سیاطالعات دقيند مداوم گردآوریفرآآمادوپشيزیمم
یرونـ یبيزیک ممیبخش اول ، افته استیل یآمادوپش  از دو بخش تشکيزیساختار آن است. مم

یبـه بررسـ  يزیـ ن ممیکند. ایت میپش  در آن فعالوپردازد که آمادمییطیمحیاست و به بررس
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رفتـه  یپذیسـطوح خـدمات  ، انـواع تقاضـا  ، سـربازان يهـا يازمندین، یات نظامیت عملیو طبعیژگیو

، خـدمات موجـود  ، هـا سهیها و مقايالگوبردار، پش  آنانودشمنان و امکانات آمادیابیمکان، شده
و ییایجغرافيت هایمحدود، يط اقتصادیشرا، یت ملیو امنینظاميشات موجود در استراتژیگرا

پردازد.میيگریالعات مربوطه دو هر گونه اطیاسیس
سـتم آمـادوپش  پرداختـه و    یاست که به نحوه انجام امور در سیداخليزیک ممی، بخش دوم

ره یـ سـاختار زنج یبـه بررسـ  يزین ممیکند . امیییرا شناساينه سازیازمند اصالح وبهینيهاطهیح
، ین و خـدمات رسـان  یتـام يروش هـا ، ر موجـود یذخـا ، يآماديمکان واندازه آمادگاه ها، نیتام

و يبهـرور ، خسـارات ، پـردازش سـفارش  ، يمناسـبات ترابـر  ، ریزمان تاخ، حاصلهیسطوح خدمات
یکـ یتوان از مییآمادوپش نظامياستراتژيسازنهیپردازد. در بهیمیر اطالعات مربوطه داخلیسا

ل یـ ن تحلیـ اده کرد. اشود استفمیگفته 1SWOTل یکه به آن تحلیاتیپژوهش عمليهالیاز تحل
)86، یکند: (بهشتمییل را بررسیموارد ذ

د.ید آنها را بهبود بخشیکه باییطه هایستم آمادوپش دارد و حیکه سینقاط ضعف : مشکالت
ستم آمادوپش  کمک کند.یتوانند به سمیکه یمقدماتيفرصت ها: فرصت ها

ب برسانند.یسستم آمادوپش  آیتوانند به سیکه میدات: مخاطراتیتهد
يشــود و مشخصــهمــیک مربــوط یســتم لجســتیسیات درونــیــنقــاط ضــعف و قــوت بــه عمل

ارتبـاط داشـته و بـه    یرونـ یبيهـا یژگیدات با ویدهد. فرصت ها و تهدیزکننده آن را نشان میمتما
در قالـب  یک نظـام یب اهداف لجسـت ین ترتیشود. به ایمربوط میملیتیط امنیو شرایط نظامیمح

بـا  ، زیـ نیات مربـوط بـه عملکـرد فعلـ    یـ شوند و اطالعات و جزئمین یهکار آمادوپش  تدوک رای
ند.یآمیآمادوپش  بدست يزیممياجرا

ينـه سـاز  یآمادوپش در هشت مرحلـه به ياستراتژينه سازیک بهیستماتیسياز روش هایکی
)، یخانیکند: (علیح میرا تشر
یرونیآمادوپش بيزیانجام مم-1
یآمادوپش  درونيزیانجام مم-2

1-ESSES- OPPORTUNITIES- THREATS STRENGTHS –WEAKN
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یبانین شـکل پشـت  یتواننـد بـه بهتـر   یستم آمادوپش کـه مـ  یسيهان مشخصهیبهتریطراح-3
، التیتسـه یابیـ مکـان ، شـبکه آمـادوپش  ین امر شامل طراحـ یآمادوپش مورد نظر را ارائه کنند. ا

باشد.یره میمورد استفاده و غيفناور، تیظرفيزیطرح ر
د بـه آن  یـ آمـادوپش  با يت هـا یـ آن چـه کـه فعال  جهت نشـان دادن ، ژهین اهداف ویتدو-4
انجام داد.یآمادوپش درونيزیتوان با استفاده از اطالعات حاصل از مممین امر را یابند ایدست 
از شبکه آمادوپش.یبانیستم ها جهت پشتیکنترل ها و س، ین ساختار سازمانیبهتریطراح-5
و یطــراز اول نطــاميان هــاعملکــرد ســازمیق بررســیــآمــادوپش  از طريبــردارالگــو-6

یابیـ ارزيارهـا یف معیـ تعر، موجـود يهـا یینمودن آن با توجـه بـه مقـدورات و توانـا    يسازیبوم
نه و عملکرد مورد نظر.یعملکرد به، شدهيزیبا عملکرد طرح ریسه عملکرد واقعیعملکرد و مقا

یابیـ ارزمات آمـادوپش  جهـت   ین تـر تصـم  ییسطوح پـا يط براین شراییو تعياده سازیپ-7
.  ياستراتژیعملکرد واقع

و ارائه باز خورد يبه روز نگه داشتن استراتژ، تداوم اصالحات، ینظارت بر عملکرد واقع-8
)84-يزدی. (ایآتيهايسازنهیبهيبرايضرور

جه:ینت
ن یآن  اسـت. بـه همـ   یاتیـ نـوع عمل ، یآمـادوپش  نظـام  يک اسـتراتژ ین عامل یمعموالً مهمتر

انه کـه حـدود   یگانه درخاورمیقدرتمند بيرویک نیر منطقه و حضور یتحوالت اخمنظور با توجه به
ز چنـگ و دنـدان نشـان    یـ نیو هر از چند گـاه ، دینمامید یتهدیز مان را به نوعیو ثغور کشور عز

ن یـ اید ولـ یـ زمان تجاوز نماین جسارت را به خود نداده که به خاك عزیدهد. اگر چه تاکنون ایم
ه یـ کل، يدادیـ ن رویست. لذا جهت مقابله با چنیما نبوده و نيست هایاستراتژينتظار براد از ایامر بع

سـپاه پاسـداران و بـه خصـوص     ، جیبسـ ، یمردميروهایچه بالقوه و چه بالفعل اعم از ن، مايروهاین
دار باشند .ید آماده و بیدار ما بایمسلح بيروهاین

باشـد کـه در   مـی آمـاد  یبانیا همان پشتیآمادوپش ياستراتژ، نبردیاتیاز ارکان مهم و حیکی
را کـه آمـادوپش   یـ ز، فا خواهد نمودیایینقش بسزاايمنطقهرومند فرا ینيرویک نیرزم و تقابل با 

قطعـاً باعـث   ییاما آمـادوپش بـد بـه تنهـا    ، در جنگ شوديروزیتواند باعث پمینییخوب به تنها
شکست در جنگ خواهد شد.
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کشـور  يده اسـت در اسـتراتژ  یـ قات و مطالعه منابع موجود اسـتخراج گرد یحقهمانطور که از ت

موجود در منطقه از یبا دشمن فرضيریف شده است که در صورت در گینگونه تعریايامنطقهفرا
و نـامنظم  ايمنطقـه ينبردهايک سریز خواهد نمود و دست به یک و منظم پرهیک جنگ کالسی

ن بـاب  یدر اينموده تا راه و چاره ایفراوانيهاتها و کوششیفعالز ین خصوص نیخواهد زد و در ا
دا نموده و موجب سقوط و شکست کشور مزبور گردد.یپ

بـا  يریـ از است که در صورت درگیم نیروبرو هستيله گرین دشمن مکار و حیلذا ما که با چن
يک بـازنگر یـ م و ینمـائ ينـه و بازسـاز  یو آمـاد خـود را به  یبانیپشـت يا اسـتراتژ یستم یس، روین نیا

را کــه ســاختار یــز، میداشــته باشــیخــود در روز بحرانــیدر ســاختار آمــاد رســانیرونــیو بیدرونــ
اناً هنگام بـروز بحـران   یبوده و احيوانساالریو دیک ساختار سنتیر یدرگيروهایما به نیرسانآماد

د یـ بایرسـت باشـد ولـ   ه نادیک فرضـ یـ ن تفکـر  یـ تهاجم جوابگو نخواهد بود.(گرچه ممکن است ا
م).یر نشویم تا غافلگیخود متصور باشين حالت را برایشه بدتریهم

ن امر احساس شـده  اسـت کـه     یرفته است ایر که در منطقه صورت پذیاخيهابا توجه به جنگ
ير سـاختار یـ زينـه سـاز  یو بهيک بازسـاز یـ دیـ خـود با ین نظامیآمادوپش و دکتريدر استراتژ
کـه بـه آن   یاتیـ ل پـژوهش عمل یـ تحلياز روش هـا یکیق یتواند از طریمر من ایم و ایصورت ده

، هـا فرصـت ، نقـاط ضـعف  ل مـوارد یـ ن تحلیـ شـود اسـتفاده کـرد. ا   یگفته مSWOTل یتحل
)86، ی(بهشت.کندیمیرا بررسدات یتهد

ینگـاه ، یآماد رسانیساختار سازمانينه سازیاز است که عالوه بر بهیدر خاتمه از نظر محقق ن
ن عامـل  یمهمتـر یانسـان يرویرا که نیم . زیم و از آن غافل نگردیز داشته باشینيزات انفرادیبه تجه

د بتواننـد  یـ قدرتمنـد با يرویـ ک نیـ مقابله با ين منظور سربازان ما برایت است به همیمامورياجرا
ق یـ بتوانـد از طر له ین وسـ ید تا بدیآماد مقاومت کند و از خود محافظت نمایبانیروزها و بدونه پشت

ل و یدهد که سربازان به وسـا میدست ین امر زمانیبر دشمن وارد کند. و ايب جدیضربه دوم آس
شرفته آشنا و همراه باشد.یپيزات روز مسلح بوده و با تکنولوژیتجه
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