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 تحقیق آماری جامعه .است گرفته قرار بررسی مورد نزاجا در سریع واکنش های یگان پشتیبانی
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 و بیوده  تیی   پشتیبانی گردان به متکی کامال نباید لذا ،کنندمی عمل تودکافی و مجزا بصورت

 صیحرایی  و رزمی بنه  همچنین. دهند انجام  را 0 رده تعمیرات باشند قادر تعمیرات نظر از باید

 را تیدارکاتی  و آمیادی  تطیو   قطع صورت در را یگان تدارکات توانایی باید مانوری هایگردان

  .نمایند اقدام تی  از مجزا بصورت بتوانند و داشته
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 مقدمه

ه در توان و قدرت دارید از نیرو و اسبان در برابر آنان آنچ: »دیفرما ین کریم مرآتداوند در ق

غیر ایشان را که  یها دشمن تدا و دشمن تودتان و دشمنان آن لهیوس آماده کنید تا به دهیورز

حاکی از همین  (42 هیآ )سوره انفال «.دیرسانتب شناسد یولی تدا آنان را م دیشناس ینم

 کنار آمادگی نیروهای مسلح،که فراهم نمودن امکانات و تدارکات نظامی در  استحقیقت 

 داند. نمایش اقتدار نظام اسالمی و ارعاب دشمنان تدا و دشمنان مسلمانان می موجب

ی جدید تسلیحاتی یکی از ها روشبه وجود آوردن  ابتکار درنوآوری در ساتت و ״    

در  ینوآور ،التیو تشکی ده سازمانی در نوآور در آموزش،نوآوری  اما ی مهم است،ها ینوآور

)بیانات مقام ״ است. الزم ها، این همه ی رزمی،ها دستورالعملی در نوآور ی پشتیبانی،ها وهیش

 (در جمع فرماندهان ارتش 7935اسفند ماه  77 معظم رهبری

ر برابیر  ارتش ج.ا.ا. مانند همه نیروهای مسلح جهان، حفظ تمامیت ارضی و دفا  از کشیور د      

هده داشته و بایستی از چنان آمادگی، تحرک و اقتداری برتوردار تهاجم نظامی بیگانگان را بر ع

گیری از تمامی امکانات، جرات تعرض را از دشمنان آشیکار و نهیان سیلب    باشد که بتواند با بهره

 همچنیان کیه   سیت ها بسیار حائز اهمیت انماید. به همین سبب آماوپش )لجستیک( برای ارتش

لجسیتیک را هنیر علمیی    »م،  7191ده فرانسوی در سال آنتوان هنری جومینی متفکر و نویسن

 .(7913)کریمی،  «دینما یمها تعریف تحرک ارتش

 ،که تهدیدها با گذشته ازنظر نو  ییفضا ،میا وارد فضای جدیدی شده امروزما در دنیای     

 گذشته یها کنش و راه زاتیبا توجه به ساتتار و تجه جهیشکل و اندازه متفاوت است و درنت

گستردگی و تنو  . شویم آینده های جنگ یمطمئن وارد عرصه و فضا طور به میتوان ینم

های مستقر در نوار مرزی در گویی یگانتهدیدات و لزوم پاسخگویی فوری، ظرفیت محدود پاسخ

پاسخگویی به تهدیدات، ضرورت پاسخگویی فوری و بموقع و تخصصی به حوادث و تهدیدات 

واکنش سریع در سطح نیروی زمینی گشته   نیرو مخصوص هایرو باعث تشکیل تی پیش

 (7930.)باقری، ها باید از آمادگی، چابکی و اقتدار الزم برتوردار باشندو این یگان است

وقع و به اندازه کافی وسایل و ادوات مورد مهای جنگی قرار دادن بهراز موفقیت در صحنه     

های محوله یک یگان نظامی برای اینکه بتواند ماموریت، ونیاز در دسترس رزمندگان بوده است

تود را به توبی انجام دهد نیاز به یک آماد و پشتیبانی کارآمد دارد تا بتواند نیازهای آن را 

زیرا کارکنان هیچ سازمانی دست تالی و بدون فراهم شدن و تامین  ،بموقع و درست پاسخ دهد

، لجستیک و تدارکات ی را انجام دهند و بثمر برسانندتوانند هیچ فعالیتشدن نیازهایشان نمی

نیروهای نظامی اعم از آماد، سالح، تجهیزات و ارکان اساسی هر نیروی نظامی است زیرا نیروی 
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)کاظمی،  های تود را نخواهد داشتنظامی بدون لجستیک و تدارکات توان ادامه فعالیت

7932).  

و  وجود نیروهیای آمیاده و چابیک     زه متوجه کشور استکه امرو یضرورت مقابله با تهدیدات     

واکینش   نییرو مخصیوص   هیای  حفظ سرعت عمل در لجستیک تی  و طلبد یم را سریعواکنش 

است که کارشناسان حوزه لجستیک بسیار هوشیار و در تمام سطوح نسبت به  آن ازمندینسریع 

در تصیوص مسیئله لجسیتیک     نشید  روز بهباشند. لذا تحقق و  آگاهی عملیاتی ها تیفعال حیطه

همیواره میورد    واکینش سیریع   نیرو مخصوص های تی  فقط  نهی نزاجا ها گانیکلیه  چابک برای

 سیازمان  سیاتتار "ییر در تغ سامانه آماد و پشتیبانی نیاز به ساتتار این تصوص در .است دیتأک

هیای مختلیف   ر حوزهبتواند دتا  دارد ،"و کنترل فرماندهی نو "و  "تجهیزات"و  "نیروی انسانی

بسیتری کارکنیان و    و ترابری، تخلیه تعمیر، و تدمات آماد، نگهداری» سیستم آماد و پشتیبانی

زییرا   شیوند  تیی مأموروارد  تیر  عیسیر دستور گرفته و  تر عیسر «امورکارگری و تدمات ساتتمان

سییاری مییوارد   ها و در بنبیود میدل مدون و تمرین شده، در بهترین حالت باعث افزایش هزینه

حییال  باعیث افزایش تلفات، کاهش پایداری و عدم موفقییت در پشیتیبانی از عملییات و در عین

 .ددگرهای موجود میبدون استفاده ماندن ظرفیت
 

 پژوهش  مبانی نظری و پیشینه
 پیشینه پژوهش

 آینده های جنگی  صحنهنزاجا و  آماده و پشتیبانی( 1جدول )

 آینده های جنگی  صحنهنزاجا و  یبانیآماده و پشت عنوان 

 30-35ی سال ا حرفه 72و  04مطالعات گروهی دانشجویان دوره  محقق

 

 سؤاالت

 تحقیق

 آینده چگونه باید باشد؟ های جنگ درصحنهآماد نزاجا  -7

 آینده چگونه باید باشد؟ های جنگ درصحنهنگهداری و تعمیر  -0

 آینده چگونه باید باشد؟ های جنگی  ( درصحنهترابری )حرکات - 9

ی آمادها و همچنین چابک ساز آینده، های جنگ، تحرکات در شود یمصورت گرفته برداشت  قیدر تحق نتیجه

ی سیال را در انجام امور مدنظر داشته بانیو پشت استی مهم ها تیاولوی بودن نگهداری یکی از تود کاف

تحقیق و کاوش گردیده، بایستی  ها آننمونه که از درصدی جامعه  340/30 دیتائباشند، لذا با توجه به 

های آینده موفقیت حاصل  پرداتت تا در جنگ آماده و پشتیبانیی ها تیاولو عنوان بهبه موارد فوق 

گردد.ضمن اینکه ساتتار فعلی گردان پشتیبانی تی  های نیرو مخصوص واکنش سریع احتماال کارایی 

ر سازمان و تجهیزات تقویت شود. ضمن اینکه آماوپش در تی  الزم را نخواهد داشت و بایستی از نظ

های نیرو مخصوص واکنش سریع باید چابک ومتحرک وتخصصی باشد و در انجام تعمیرات وسایل 

 تجاری برون سپاری انجام شود.
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 یا منطقهرای فروهایننزاجا برای مقابله با  آماده و پشتیبانیی چابک سازی سامانه ریکارگ بهی ها روش( 2جدول )

نزاجا برای مقابله با  آماده و پشتیبانیی چابک سازی سامانه ریکارگ بهی ها روش عنوان 

 یا منطقهی فرا روهاین

 7937 تردادماهسرهنگ احمد صادقی  محقق

 

 سؤاالت

 تحقیق

های نزاجا در چابکی و مقابله با  ی فناوری اطالعات و ارتباطات یگانها روشی ریکارگ به -7

 ی چگونه باید باشد؟ا منطقهفرا  یروهاین

ی چگونه باید ا فرا منطقهبا نیروهای  در مقابلههای نزاجا  ی مهندسی یگانها روشی ریکارگ به -0

 باشد؟

 

 نتیجه

 ،درتواست ،برآوردی فناوری اطالعات و ارتباطات در مراحل آمادی )ها روشی ریکارگ ها بب 

 ی چابک نمود.ا منطقهی فرا روهاینرا برای مقابله با  سامانه آماد توان ی( می توزیع اقالمنگهدار

 عیو توزی نگهدار ،درتواست آمادی )برآورد، در مراحلی مهندسی مجدد ها روشی ریکارگ بهبا 

 نمود. چابک توان ی( ماقالم آمادی

 

 های نزاجا در جنگ ناهمطراز در یگان نزا جا آماده و پشتیبانینحوه  بررسی( 3جدول )

 های نزاجا در جنگ ناهمطراز در یگان نزا جا آماده و پشتیبانینحوه  سیبرر عنوان 

 39-30حرفه ای در سال1و00دانشجویان دوره محقق

 

 سؤاالت

 تحقیق

 باید باشد؟ چگونهناهمطراز  های جنگهای نزاجا در  یگان آماده و پشتیبانینحوه  -7

ای رزمی نزاجا در جنگ ه ی یگانها یازمندینیی گو جوابسطوح آمادی مناسب برای  -0

 ناهمطراز چگونه باید باشد؟

 های نزاجا در جنگ ناهمطراز چگونه باید باشد. یگان 9و  7ی تدارک آماد طبقه  نحوه -9

 برداشت 

 نیمحقق
بنابراین در انجام  باشند یمی روبرو ا دهیعدهای پشتیبانی با مشکالت  های آینده یگان در جنگ

ی زیر طرح تیقطعجنگ ناهمطراز بوده و ریسک و عدم  بر اساسی زیر طرحهای آینده  اتیعمل

 سازمان و تجهیزات تقویت شود. ازنظرگیرد.  و بایستی  و مدنظر قرارنیز اهمیت داده 

 سوال تحقیق

سریع نزاجا واکنشنیرو مخصوص های تی آماد و پشتیبانی ساتتار سامانه  :سوال اصلی -الف

 ؟رین شکل ممکن عمل نمایدتتا به مناسب چگونه باید باشد

 :سوال فرعی -ب

وتعمیر، تدمات آماد، نگهداری»های لجستیکی مولفه در ساتتار نیروی انسانیترین مناسب (7

 نیرو مخصوص هایتی  «امورکارگری و کارکنان و تدمات ساتتمان بستری و ترابری، تخلیه

 سریع نزاجا چگونه باید باشد؟واکنش
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وتعمیر، ترابری، تدمات آماد، نگهداریهای در حوزه» تیکیتجهیزات لجسترین مناسب (0

 واکنش نیرو مخصوص  هایتی  «وامورکارگریوبستری کارکنان و تدمات ساتتمانتخلیه

 سریع نزاجا چگونه باید باشد؟

های در حوزه های الگوی مطلوب فرماندهی و کنترل سامانه آماد و پشتیبانیویژگی (9

 و وبستری کارکنان و تدمات ساتتمانمیر، ترابری، تخلیهوتعتدمات آماد، نگهداری»

 واکنش سریع چگونه باید باشد؟نیرو مخصوص های تی  «امورکارگری
 

 مبانی نظری

  سازمان راهبرد

 از متیأرر  راهبرد این .باشدمی آن راهبرد تدوین و تهیه ، طراحی و توسعه و ایجاد در قدم اولین

 آن سیاتتار  و طراحیی  راهبیرد دفتیر   بیرروی  سیازمان  راهبیرد  لیذا  و بوده سازمان کالن راهبرد

 طراحیی  دفتیر  باشید  ایستا و تدافعی دارای راهبرد سازمانی اگر اساس این بر باشد می تأریرگذار

 امیور  در بیاال  بخشی رسمیت درجه متمرکز، گیریمتصمی :مانند هاییویژگی با ساتتاری دارای

 هیای ویژگی باشد، پویا و تهاجمی راهبردهای دارای ازمانس اگر .(7935)شعبانی،  باشدمی  ...و

 گییری تصیمیم  کیم،  بخشیی  رسیمیت  یادرجیه عبارتنید از:   آن طراحیی  سازمانی دفاتر ساتتار

 حیال  در محییط  ییک  در و باشید  گرتحلیل راهبرد دارای سازمان اگر همچنین... . و غیرمتمرکز

 گییری تصیمیم  :از عبارتنید  آن طراحیی  فیاتر د سازمانی ساتتار هایویژگی نماید، تغییر فعالیت

 از یکیی بنیابراین  و ... .  جدید کمتیر  مسایل برای کنترل قوی، جاری هایفعالیت متمرکز، انسبت

 ساتتار سازمان هر در طراحی دفاتر ایجاد و توسعه طراحی، فرآیند با مرتبط موضوعات مهمترین

 سیازمان  بین رسمی روابط و ( …و تریسی،ما ای،وظیفه متمرکز، نیمه متمرکز،) سازمانی شکل و

-تصیمیم  توسیعه،  و طراحی چرته در مدیریت تصمیمات ترینمهم از یکی .باشدمی مشتریان و

 کیه  بگییرد  تصمیم باید مدیریت دیگر عبارت به است، آن سازمانی شکل انتخاب پیرامون گیری

 محققان بررسی ؟باشد چگونه هاآن بین روابط و شوند بندیگروه و سازماندهی کارکنان، چگونه

 جدید هدف به دستیابی در موفقیت عوامل نیازمشتری، و فنی سازمانی، عوامل که دهدمی نشان

 و مشیتری  نییاز  و فنیی  متغیرهیای  سیازمانی،  عوامیل  سیازماندهی،  در باید مدیریت لذاهستند. 

 .(7935بانی، )شع دهد قرار رنظمد را هاآن کنش متقابل چگونگی

های تاص برتوردار است که مشروحاً به بیان آن  ر هر سازمانی از تعدادی مؤلفهساتتا     

 پردازیم می
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مدیران ، ه باالمدیران ردگردد: عنوان تقسیم می 5 نیروی انسانی به ساتتار :)الف( نیروی انسانی

 سایر کارکنانو  تدماتی کارکنان، کارکنان فنی، میانی

 )ب(تجهیزات

شده به   ر یک ساتتار  نظامی برابر اصول از پیش تعیینورد لزوم دلیه وسایل و تجهیزات مک

 ند گردها تقسیم می یگان

 نیاز تجهیزات غیرسازمانی مورد-0 شده جداول سازمان و تجهیزات بینی تجهیزات پیش-7

 (   ن)محیط و مکا موقعیت جغرافیایی )پ(

 (7915)رابینز استیفن، هیرماندفنو  ساتتار و روابط  )ت(
 

 اد و پشتیبانیآم
نامیه   لغت  های انگلیسی با ریشه یونانی است. در  هو واژ 7آماد و پشتیبانی، معادل کلمه لجستیک

معین، لجستیک به عنوان بخشی از علوم نظامی که بیه حمیل و نقیل افیراد و تجهییزات ارتیش       

یبانی پشیت  و آمیاد  نامیه کمبیریا از  ییاب(. در لغیت  اتتصاص دارد تعریف شده است )سایت واژه

عنوان سازمان دقیق و منظمی که اجرای یک فعالیت پیچیده را به روش موفیق و  )لجستیک( به

 .(Cambridge Advanced Dictionary, 2016)نماید، یاد شده است مؤرر تضمین می

ای از فنون نظامی درباره فن لشکرکشی، وسییایط نقلیییه، تهیییه    لجستیک به معنای شعبه     

هیای علیوم نظیامی  و مهمات الزم برای لشکرکشی است. لجسیتیک یکی از شعبه اردوگاه، آذوقه

. (7914پیور، های اقتصادی و تصوصی وارد شیده اسیت )معیدنی   بوده که بعدها به جرگه فعالیت

شیمار  عنوان ییک وظیفه فرعیی بیه  ها بیهدرک مفهوم لجستیک که قبالً برای بسیاری از سازمان

-ها و رهبیران کسب و کار محسیوب میی  و حیاتی موفقییت شیرکت رفت امروزه کلید اصلیمی

گیردد) سیایت علمیی تحلیلیی  بهتیرین راهنمیای لجسیتیک(. لجستیک عبارت است از کلییه  

های مربو  به آماد، ترابری، تعمیرونگهداری، تخلیه و بستری کیردن کارکنیان، تیدمات    فعالیت

ها( و همچنین اجراست رییزی )تعیین نیازمندیساتتمان و امور کارگری. لجستیک شامل طرح

 (.7937،)رستمی

    شییود کییه  از دو ییا چنید سیازمان تشییکیل میی      9یا نظامی0مدیریت زنجیره تأمین تجاری     

های میالی بیه   های مواد، اطالعات و جریانطور رسمی از یکدیگر جدا بوده و به وسیله جریان هبی

                                                           
1
. Logistics 

2
. Supply Chain Management (SCM) 

3
. Military Supply Chain Management (MSCM) 
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باشند که میواد اولییه، قطعیات ،محصیول  هایی میها، بنگاهمانشوند. این سازیکدیگر مرتبط می

کننید  نهایی و یا تدماتی چون توزیع، انبیارش، عمیده فروشیی و تییرده فروشییی تولییید میی       

هیای میرتبط بیا جرییان و    (. زنجیره تیأمین بیر تمیام فعالییت1391 ،)جوشقانی و غفاری توران

اطالعیاتی  های تحویل به مصرف کننیده نهیایی و نیز جریانتبدیل کاالها از مرحله ماده تام تا 

زنجیرهیای اسیت کیه همیه      ،ود. بیه طییورکلی، زنجیییره تییأمین   شیمرتبط با آنها مشتمل می

های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحلیه تهییه ماده اولییه تیا مرحلیه تحوییل     فعالیت

(. میدیریت زنجییره   1389)حسیینی و شیخی ،یود شمیکاالی نهایی به مصرف کننده را شامل 

سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تیامین و هماهنیگ سیازی    تامین در حقیقت یکپارچه

 (.1394 ،شود )تلیلی دامغانی و تاجیک تاوههای مواد، اطالعات و مالی را شامل میجریان

 آماد و پشتیبانی نظامی
 های نظیامی عبیارت اسیت از تییالش در فییراهم نمییودن      پشتیبانی در سازمان و مأموریت آماد

های آمیاد )تییدارکات(، ترابییری، نگهییداری و تعمیییر، بهداشییت و درمییان، تخلیییه و        زمینه

منظیور ایجیاد و   کردن مجروحین، مهندسی و امور کارگری، مخابرات و امیور متفرقیه بیه   بستری

وم از آنها در راسیتای اجیرای موفییق و میؤرر     حفظ توان و اقتدار نیروهای مسلح و پشتیبانی مدا

)لجسیتیک   آمیاده و پشیتیبانی   (.1388 راد و همکیاران، عملیات نظامی محوله با آنیان )شیریفی  

افزایید  بیه   نظامی( قسمتی از زنجیره تأمین نظامی است که ارزش زمان و مکیان را بیه آن میی   

تیأمین کیه نحیوه اجیرا و کنتیرل       عبارتی با در اتتیار گرفتن علم لجستیک، بخشی از زنجیییره 

موجودی و ارایه تدمات و یا اطالعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف و در نهایت بیرآورده  

 و (. آمیاد 1391،و غفاری تورانتوان میدیریت نمیود )جوشقانی شدن نیازهای رزمی است را می

 بییا مسییایلی از قبیییل    های آمادی، آن قسمت از فنون نظامی اسییت کییه  پشتیبانی یا فعالیت

کییردن ،تعمیرونگهیداری ، امیور کیارگری و سیاتتمان و امیور       آمیاد، ترابیری، تخلییه، بسیتری

گیردد  بیه عبیارت دیگیر کلییه       ها و اجرای آن را شامل میمتفرقه سر و کار داشته و تهیه طرح

شیتیبانی گوینید   پ و های مربو  به آماد، نگهداری ،ترابیری، حرکیات و تیدمات را آمیاد    فعالیت

ای اطیالق  های هماهنگ شیده در ارتش مدیریت آماد و پشتیبانی به کلیۀ فعالیت (.1390،)بینام

   هیای مختلیف ارتیش از قبییل وسیایل و ابیزارآالت،       گردد که بررسی و برآورد نیازهای بخشمی

بو  بیه تهییه   گیرد و کلیه امور مرآالت و تجهیزات، تأسیسات، قطعات و مواد را در بر میماشین

هیای موجیود را   جایی برابر دسیتورالعمل ونقل، انبارداری، توزیع، جابهسازی، حمل ،تولید، ذتیره

 (.1390،شود )کاظمیشامل می
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 ابعاد آماد و پشتیبانی

صیورت ییک مجموعیه کلی و هایی هستند کیه بهعناصر آماد و پشتیبانی شامل منابع و فعالیت

نماید. این تولیدی، تدماتی و ییا عملییات نظیامی پشیتیبانی می های مؤسسههماهنگ از هدف

 عناصر و وظایف آنها در نیروهای مسلح عبارتند از:

سیازی و  ذتییره  ،اردارید(، انبه و پشتیبانی )ترید و تولیرآورد، تهیبینی، بپیشدارکات و آماد: ت

 (رسانیتوزیع )تدارک

 کردن.بارگیری، تخلیه و بستریجایی، ترابری و جابهجایی و تحرک: جابه

 سازی.، پیشگیری، تعمیرات و آمادهنگهداری نگهداری و تعمیر:

 هییای راه ایجیاد سیاتتمان، کیاربری و گسیترش تسییهیالت، برقییراری       ساتتمان و مهندسیی: 

 .(1388راد و همکاران ،)شریفی ارتباطی

ظامی شیامل میوارد زیییر اسییت:   انت -های نظامیپشیبانی در سازمان و اجزای مفهومی آماد    

های سازمان از منابع داتلیی  های سازمان  تأمین و ترید نیازمندیبینی و برآورد نیازمندیپیش

جیایی و ترابیری اقیالم تهییه     های سازمان در موارد مجاز  جابهو تارج از کشور  تولید نیازمندی

هیای تهییه شیده     نترل کیفیت نیازمنییدی ها و انبارها  کشده از منابع تأمین و تولید به آمادگاه

هیا و انبارهیای اصیلی و    سازی و انبارداری اقالم تهیه شده و کنترل موجیودی در آمادگیاه  ذتیره

جیایی و ترابیری اقیالم توزییع شیده از انبارهیا و    شده  جابیهبندی  توزیع اقالم تهیهفرعی  بسته

رف کننییدگان و کیاربران نهیایی  نگهیداری و     های اصلی بیه فرعیی و از فرعیی بیه مصیآمادگاه

-کننیدگان و کاربران نهیایی و در حیین بهیره   تعمیرات اقالم و تجهیزات پس از توزیع به مصرف

ها  ایجاد تسیهیالت و  جایی و ترابری کارکنیان و اقیالم و تجهییزات واحدها و یگانبرداری  جابه

ن و تدمات مهندسیی و تأسیسیاتی و تیدمات    هیا  اسیکاتأسیسات اسیتقراری واحیدها و یگیان

نگهیداری محییط و فضیای کیاری و عملییاتی  تدمات رفاهی نگهداری کارکنان، تغذیه، تواب 

پنیاه و  بدنی و روحیه  تدمات بهداشیتی و درمیانی کارکنیان )نصیرت    و استراحت، تفریح، تربیت

 (.1395 همکاران،

حیایی)ترابری(  کات و آماد، نگهداری و تعمییر، جابییه پشتیبانی از سه رکن اصلی تدار و آماد     

جیایی و نگهییداری نیروهییا عمییدتاً شییامل      ریییزی و جابییه  تشکیل شده است. آماد علم طرح

جیایی و تخلییه و   و انتقیال و توزییع میواد و اقیالم  جابیه سازی و انبارطراحی و توسعه و فراهم

جیایی  جابیه  سییازی و سییاتت و نگهییداری و   فراهم بسیتری کیردن نیروهیا در صیورت لیزوم 

(. نگهداری عبارت است از کلییه اعمیالی کیه    1378 ،باشد )رستمیتجهیزات و ارایه تدمات می

داشیته و یا به ییک وضیعیت قابیل    وسایل موجود در ارتش را در یک وضعیت قابل اسیتفاده نگه
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-اد، وسیایل و تجهییزات و سیایر نیازمنیدی   استفاده برگرداند. ترابری )حرکات(، تغییر مکان افیر

-های نظامی با انوا  وسایل ترابری )کشتی، راه آهین، تیودرو ،لولیه، هواپیمیا و بیالگرد( را میی    

 (.1390ویند )بینام،گ
 

 اصول آماد و پشتیبانی

هیای دفیاعی و   هیا )دکتیرین( و سیاسیت   اصول آماد و پشتیبانی در هر کشوری متأرر از رهنامیه 

پشییتیبانی   و باشیید و از اییین رو در اصییول آمیاد    امنیتی دفییاعی آن کشییور میی    هایپیمان

گانه زیر از جملیه اصولی هایی را نیز مشاهده نمود. موارد ششتوان تفاوتکشورهای مختلف می

المللیی بیه   بیین  دفا  یک از کتاب دایرةالمعارف نظامی است که در همین رابطه در بخش لجست

 (:1388 راد و همکاران،ه است )شریفیرشته تحریر درآمد

اصل وحدت هدف: تالش مشترک، وابستگی متقابل و یکپارچگی کارکردی، فهم و اعتمیاد   (7

 متقابل، همکاری و کارِ گروهی.

ریزی و ها، هماهنگی در برنامهاصل آمادگی: دوراندیشی و قضاوت نظامی، تعیین نیازمندی (0

 ها.برنامه

بیاور بییودن، بسییندگی و پایییداری    پیذیری و قابلی، امکاناصل کارآمدی: آمادگی عملیات (9

 ،پراکندگی و حفاظت.

جویی: حذف موارد عدم کارآیی و اتالف، ارربخشیی نقیش در برابیر ارربخشییی  اصل صرفه (0

 سازی، استاندارد سازی و تخصصی کردن پشتیبانی یکپارچه.هزینه، عقالنی

اب به سمت جلو، کنتیرل محلیی و متمرکییز  پذیری و مسئولیت: انگیزه و شتاصل واکنش (5

 گیرانه، تعهد نسبت به انجام وظیفه.منابع پشتیبانی پیش

 ها، تالقیت و نوآوری.مهارتاصل ابتکار و کاردانی: تنو   (4

شده است کیه در نیروهیای مسیلح جمهییوری      یاد آماده و پشتیبانیعنوان اصول از موارد زیر به

پشتیبانی و مسائل مربیو  بییه آن    و گیرد: آماداستفاده قرار می اسالمی ایران نیز مطرح و مورد

کییینش  راه     )لجسییتیک( و  آماده و پشتیبانیهای فرمانییدهی اسییت  یکییی از مسییئولیت

پشیتیبانی  سییادگی و    و های آمیاد پذیر بودن طرحباشند  انعطافتفکیک می)تاکتیک( غیرقابل

پشیتیبانی  معییاف کییردن     و جیویی  بسیندگی آمیاد   بانی  صرفهپشتی و های آمادمداومت طرح

 (1390ام ،ینب)پشتیبانی  و های رزمی از کارهای پشتیبانی  مداومت آمادیگان
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 نگهداری و تعمیررهنامه تاکتیکی 

افزایش قابلیت های جامع، تهیه طرحپشتیبانی مداوم و مورر در نگهداری و تعمیر تجهیزات با 

نگهداری و استفاده از منابع محلی ضمن رعایت اصل سادگی  فریب و صرفه  هایانعطاف یگان

 (7930)امیری،  جویی

 رهنامه تاکتیکی جهت آماد

        سازی مناسبذتیره-0 های جامعایجاد پشتیبانی آمادی ارر بخش و مستمر با تهیه طرح-7

یری و منابع آمادی پذکاهش آسیب-5 بکارگیری منابع بومی و طبیعی-0جوییاعمال صرفه-9

 (7930)آقاپور،  هایگانضمن رعایت اصل سادگی  و فریب به منظور پشتیبانی از انوا  عملیات 

 های ترابری رهنامه تاکتیکی یگان

رعاییت   -9، انجام حرکات سریع ترابری -0 ،های جامعها باتهیه طرحپشتیبانی ترابری یگان -7

پیذیری  کیاهش آسییب   -5 ،بع نظامی و غیر نظیامی به کارگیری منا -0، جویی در حرکاتصرفه

 (7930)آقاپور،  انعطاف نگهداری -4، امکانات ترابری

 واکنش سریعنیرو مخصوص های  سازمان تیپ

 

 
 پشتیبانی آمادی تیپ

هیا   تیرین آن  کننید کیه شیات    برای تحقق عملیات پشتیبانی آمادی تی  عناصری فعالیت میی 

  .اندهی گردان پشتیبانی و زیرمجموعه آن، بنه گردان و بنه گروهان استفرم

سریعواکنشهای نیرو مخصوص تیپ  

گروهان 

اطالعات 

 رزمی

 

 گروهان فاوا

 

گروهان 

تخریب و 

اتانفجار  

 

گروهان 

 جنگ نوین

 

گردان سه 

نیرو 

مخصوص 

 واکنش سریع

 گردان پدافند

 

گردان 

 پشتیبانی

 

گروهان 

 قرارگاه
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   مسئولیت رئیس رکن چهارم تیپ در رابطه با آماد وپش تیپ

 :غیراز کنترل عملیاتی گروهان اداری که شامل های سازمانی و مأمور به کنترل بر یگان (1)

ر منطقیه بنیه تیی  مسیتقر     ، که دتیبانیپش گردان های نظارت و کنترل تاکتیکی تمام یگان -7

 هستند.

هیای پشیتیبانی گسیترش     هیای تیاکتیکی بیا طیرح     حرکات را سازمان داده و با تطبیق طرح -0

 های تابعه  تی  را هدایت نماید. یگان

  های تابعه ن پشتیبانی تی  و یگانهای گردا مسئولیت آموزش کارکنان و یگان -9

 ت آماد و پش پیشنهاد از برای پدافند هوایی در تأسیسا -0

های تأمینی منطقه عقب و کنتیرل   های پشتیبانی شونده در مورد طرح همکاری با ستاد یگان -5

 تسارات منطقه 

منطقیه  های اصلی که به  های پشتیبانی شونده در مورد تأسیسات و راه همکاری با ستاد یگان -4

 .(7930آقاپور، ) شود پشتیبانی تی  منتهی می
 تیپ پشتیبانی خدمات رزمی (2)

هیای عملییاتی در زمینیه آمیاد و      شود که بیه یگیان   ها گفته می ها و کمک ای از پشتیبانی گونه به

 شود  که شامل موارد زیر است: ترابری نگهداری و تعمیر و تدمات اداری و ارائه می

هیای پشیتیبانی گروهیان آمیاد و      وسیله دسته ( این پشتیبان به1آمادن )منهای آماد طبقه  الف(

وسیله گروهان بهداشت و درمیان صیورت    به 1ی و گروهان  نگهداری و تعمیر و آماد طبقه ترابر

 گیرد. می

واکینش سیریع و   نیرو مخصوص های  ب( ترابری برای عملیات پشتیبانی تدمات رزمی  در تی 

در  72و  0، 4، 0،5، 9، 0، 7های طبقیه   وسیله گروهان آماد و ترابری برای آماد این پشتیبانی به

 1بیرای آمیاد طبقیه     در گروهان بهداشت و درمیان 3وهان نگهداری و تعمیر برای آماد طبقه گر

 .(7932)کاظمی،  گیرد انجام می
  تأسیسات صحرایی فرماندهی گردان پشتیبانی تیپ 

منطقیه پشیتیبانی تیی  احیداث     ای بنیام   تأسیسات صحرایی فرماندهی گردان پش تی در نقطه

هیای   منطقه تی  است که پاسگاه فرمانده و قسیمت اعظیم یگیان   قسمتی از .این منطقه شود می

سازمانی زیر امر و یا مأمور به فرماندهی گردان پشیتیبانی در آن قیرار دارنید. همچنیین ممکین      

صیورت   ارتیش و سیپاه باشید کیه بیه      آماده و پشتیبانیهای پشتیبانی رزمی و  است شامل یگان
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فرماندهی گردان پیش تیی عیالوه بیر     . نمایند می وظیفه  مستقل در منطقه پشتیبانی تی  انجام

های فرماندهی گد پش در منطقه بنه گیردان را نییز تقوییت نمیوده و همچنیین       پشتیبانی یگان

 .(7930)آقاپور،  نماید کنند پشتیبانی می   عمل میهایی را که در منطقه پشتیبانی تی یگان
 

   گروهان آماد و ترابری

 مأموریت

، بهداشت و 5استثنای آماد طبقه  های زیر امر تمام اقالم آمادی به ی  و یگانانجام امور آمادی ت 

های هوایی و فراهم نمودن ترابری زمینی مورد لیزوم تیی     درمان، قطعات یدکی، قطعات و آماد

 .(7935)امیری،  های ذتیره تی  دها و ترابری آمادبرای توزیع آما
 مقدورات

تهیه و نگهداری آمیاد و   -ب   های تابعه یی و توزیع بین یگاندریافت آماد از آمادگاه صحرا -الف

  -ت    تهیه وسایل ترابری برای حرکات تیاکتیکی در صیورت لیزوم    -پ   تجهیزات ذتیره تی 

    3، 1، 5ت آمادی منهای آماد طبقیه  کردن تمام طبقا  -ث وسایل ترابری برای پشتیبانی آمادی

گروهیان آمیاد و ترابیری در صیورت لیزوم      -چآوری اقالم بازییافتی تیی     قطه جمعتاسیس ن -ج

مربوطه در مقابیل حمیالت دشیمن     قادر به دفا  از تود و تأسیسات نظام همانند یک یگان پیاده

 .(7935)امیری،  است

 دسته آمادها
  وظایف دسته آمادها

و  3، 1، 5آمیادی منهیای طبقیه     ها در مورد احتیاجات کلیه طبقیات  همکاری با دفتر آماد -الف

 های رمز کننده  دستگاه

 ها و صدور برگ درتواست  آورد نیازمندی ها در مورد بر همکاری با دفتر آماد -ب

 ها با در نظر گرفتن مقدار درتواست  بررسی مجدد درتواست یگان -پ

 تابعههای  گانانبار کردن و نگهداری ذتیره آمادها مطابق اصول انبارداری و توزیع بین ی -ت

 بنیدی و تخلییه   آوری، طبقیه  لحیا  جمیع   رسیدگی به امیور اقیالم و تجهییزات فرسیوده از     -ث
 .(7930)آقاپور،

    دسته ترابری مأموریت

 های زیر است. % موظف به اجرای مأموریت722با تحرک 

  5استثنای آماد طبقه  منظور توزیع کلیه طبقات آمادی به فراهم ساتتن ترابری به -الف
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منظور تغییر مکان قرارگیاه   تأمین تودرو در صورت نیاز به -پ های ذتیره تی   ترابری آماد -ب

 (7930میری،)ا تکمیل کمبود ترابری برای سایر عناصر تی . -ت و گروهان اداری 

  )قسمت کنترل موجودی( دفتر آماد تیپ

 های تیپ وظایف دفتر آماد

دان پشتیبان تی  و ستاد او در امور مربیو  بیه آمیاد و    های الزم به فرمانده گر ارائه توصیه -الف

هیای درییافتی، تحوییل     برآورد کلییه احتیاجیات آمیادی، نگهیداری سیوابق، آمیاد       -ب تدمات 

 (7930)آقاپور،  ها و تدماتی و نظارت بر اجرای آنهای آمادی  تهیه طرح -پ موجودی 

 افسر مهمات تیپ

 0و  9وسیله فرماندهی پشیتیبانی تیی  بیا رکین      هشده ب افسر مهمات تی  در چهارچوب تعیین

تماس  0و  9ارتبا  نزدیک داشته و ممکن است بدون اجازه فرماندهی گردان پشتیبانی با رکن 

های سیازمانی و میأمور بیه     دفتر افسر مهمات مکانی برای کنترل آماد مهمات یگان داشته باشد.

ان پشتیبانی مسیتقر اسیت و در بعضیی از    معمول در پاسگاه فرماندهی گرد طور تی  است که به

ای  موارد نیز الزم است که افسر مهمات تی  یا نماینده او یک نقطه کنتیرل مهمیات در منطقیه   

 .(7934)کریمی،  انجام مأموریت او مفید باشد که 

 سریعهای واکنشگردان پشتیبانی اعزامی به گردان دسته پشتیبانی

 
 

 

پشتیبانی را  و رماندهی دسته پشتیبانی که در منطقه بنه تی  قرارگرفته و عملیات آمادف

صحرایی گردان  بنه طورمعمول در کند، قسمت اعظم دسته پشتیبانی به کنترل و نظارت می

های تعمیراتی با کارکنان مناسب  کند و قسمت کوچکی از رسد نگهداری مانند کامیون عمل می

 .(7932)کاظمی،  صحرایی گردان کار کنندست با بنه ممکن ا
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های رزمی در امیور آمیادی و تیدارکاتی اسیت لیذا در       یکی از اصول آماد عدم درگیری  یگان    

اری  را منجمید و  های پشتیبانی و دسیته نگهید   واکنش سریع دستهنیرو مخصوص سازمان تی  

در صورت اعزام به مأمورییت  شده  که   پش سه دسته پشتیبانی در نظر گرفته در سازمان گردان

واکنش سریع  مأمور و کلیه امیورات  یگیان میذکور را    نیرو مخصوص های  ها به گردان این دسته

و  یدهند و سازمان دسته پشتیبانی در شکل زییر عبیارت اسیت از ییک رسید نگهیدار       انجام می

 (7932)کاظمی،  تعمیر، یک رسد ترابری، یک رسد آماد و باالتره یک رسد نهارتوری

شیده کیه     های مربوطه بیه نحیوی سیازمان داده    رسد ترابری با کارکنان و کامیون :رسد ترابری

 .های وابسته به گردان برساند ها را از قسمت پشتیبانی نقا  تقسیم به یگان بتوان آماد

   تیمأمور

هیای  دی بیه غییر از آماد  جایی کلیه طبقات آمیا  به فراهم کردن وسیله ترابری به منظور جا -الف

تأمین تودروی الزم جهیت تکمییل سیامانه     -پجایی آمادهای ذتیره    به جا -ب  3و  1طبقه 

 حمل و نقل سایر عناصر گردان

هیای   هماهنگ نمودن اعمال مربو  به حرکات ترابری با حفظ ارتبیا  منطقیی مییان یگیان     -ح

 کننده  شونده و پشتیبانی پشتیبانی

 بندی نفوذی در محدوده منطقه رزم  اذ صورتجایی آمادها با اتخ توانایی جابه -خ

 های آمادی  هدایت عملیات ترابری در مسیرهای مواصالتی و شبکه -د

 انجام عملیات پشتیبانی ترابری با رعایت اصل صرفه جویی و انعطاف پذیری  -ذ

 داری سازمانی جهت تودروهای موجود با توجه به شرایط تهدید.موقع عملیات نگه اجرای به -ر

هیا را   شده که بتواند درتواست آمادی یگیان   رسد آمادها به نحوی سازمان داده:ها ( رسد آماد2)

محض دریافیت،    ها را برای ارسال به گردان حمل نماید و به )غیر از قطعات یدکی( دریافت و آن

 .(7935)امیری، دآمادها را نگهداری و سپس در گردان توزیع نمای

 های نظامیمناسبات فرماندهی در یگان

یگانی است که جیز  اساسیی سیازمانی را تشیکیل داده و در جیدول مربوطیه نییز        (سازمانی: 1)

 .(7932رستمی، )شده است  ینیب پیش
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نشده است و برای میدت    بینی ها یا افرادی هستند که در جدول سازمان پیش یگان (منتسب:2)

کننده مسیئول   ن یا سازمان دریافتشوند، یگا طوالنی به یگان یا سازمان دیگر تخصی  داده می

 .(7932)رستمی،  ها و افراد منتسب تواهد بود یگانانجام کلیه یا قسمت عمده کارهای اساسی 

گیردد،   طور موقت به یگانی غییر از یگیان اصیلی تیود میأمور میی       یگانی است که به(زیر امر: 3)

کننیده تواهید    یگان دریافت آموزشی و عملیاتی این یگان به عهده های آمادی، اداری، مسئولیت

هیای مربیو  بیه     معمیوالً مسیئولیت   شده باشید.  بود، مگر در دستور واگذاری مورد دیگری ذکر

اندازه به یکدیگر میأمور   های هم وانتقال و ترفیع کارکنان در اتتیار فرمانده اصلی است. یگان نقل

 .(7932)رستمی،  هدد گردانی توپخانه را تشکیل می شوند مگر در توپخانه که گروه نمی

ها،  منظور انجام وظایف مختلف، واگذاری هدف در کنترل عملیاتی یگانی به(کنترل عملیاتی: 4) 

گییرد.   های زیردست و کمک در انجام مأموریت در اتتیار یگیان دیگیر قیرار میی     یگان ترکیب با

ت اداری و آمادی گونه مسئولی رابطه کنترل عملیاتی شبیه زیر امر بودن است فقط در اینجا هیچ

 .(7932)رستمی،  شود کننده ایجاد نمی یگان دریافتبرای 

که نیرویی بدون جدا شدن از یگان اصلی تود یک نیروی دیگیر   هنگامی (در نقش پشتیبانی:5)

ت نماید، ییا عمیل او را تکمییل    موجب یک دستور در اجرای مأموریتش کمک کند، حفاظ  را به

 قییش نیییروی اولییی را پشییتیبانی گوینییدداشییتن آن گییردد ن نماییید یییا سییبب پیشییروی یییا نگییه

 .(7932)رستمی،

 :باشد ذیل هایبه صورت میتواند هاشرکت و ها سازمان در طراحی دفاتر جایگاه کلی طور به

 متمرکز غیر -9    متمرکز نیمه -0     متمرکز -7

 مدل سه این یکی از دتوانمی تود سازمانی شرایط و کارکردها مأموریت، به توجه با سازمان هر

 :عبارتنداز مدل سه استفاده این موارد و تصوصیات .(7930)تلیلی،  نماید اجرا و انتخاب را

 متمرکز

 .دهدمی ارائه واحدها کلیه به را تود تدمات طراحی دفتر یک -7

 .باالست آن رسمیت درجه و پایین سیستم پذیری انعطاف درجه-0

 تعامیل  از و تیدمات  محصول در نوآوری و طراحی هایروژهپ موضوعات شرکت یا سازمان در- 9

 .گردندمی تعریف هم با مختلف واحدهای

 کیل  بیرای  و مدت بوده بلند زمانی افق با و بزرگ طراحی هایپروژه دارای شرکت یا سازمان -0

 .(7930)تلیلی،  شوندمی تعریف شرکت یا سازمان
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 نیمه متمرکز

 در نییز  واحیدهای دیگیری   کنید، میی  فعالیت سازمان کل طحس در که مرکزیت یک بر عالوه -1

 .دارند وجود هابخش از یک هر سطح

-انعطاف از کمتر و متمرکز، ساتتار به نسبت سازمانی ساتتار رسمیت درجه ساتتار، این در -0

 .است برتوردار بیشتری پذیری

 و ریزیبرنامه وظیفه هدایت، مرکزی واحد و شده انجام واحدها سطح در طراحی هایفعالیت -9

 .(7930، )تلیلی دارد عهده بر را منابع تخصی 

 غیرمتمرکز

 تیدوین  بیه  نیازهای تود تناسب به و باشدمی تود به مخت  طراحی دفتر دارای واحدی هر-1

 .پردازدمی برنامه

 وجیود  تغییرات محیطی به پاسخگویی قابلیت و بوده باال بسیار ساتتار این در انعطاف پذیری-0

 .دارد

 تصیویب  تعرییف و  مشیتری  بیا  ارتبا  و کاری هایبخش در توسعه و طراحی هایبرنامه اکثر-9

 .شودمی

 سازمان ارشد سطح مدیریت در استراتژیک اهمیت با و باال گذاریسرمایه ریسک با هایپروژه-0

 .رسندمی تأیید به

 .هستند قل تحقیقاتیمست واحدهای دارای غیره و فروش مشتری، با ارتبا  تولید، هایبخش -5

 و کیاری موازی جلوگیری از و طراحی واحدهای مختلف هایفعالیت مؤرر هدایت ساتتار این در

یلی، )تلباشید میی  منید نظیام  و میدیریت  قیوی  ارتباطیات  نیازمنید  سازمان راهبردهای از انحراف

7930). 

 شناسی تحقیق وشر

و کاربرد آن  بودهفاده نیروهای نظامی باشد زیرا نتیجه تحقیق مورد استنو  تحقیق کاربردی می

هیای نییرو مخصیوص واکینش سیریع      دستیابی به ساتتار مناسب سامانه آماد و پشتیبانی تیی  

یابی به  یک سومندی علمی بوده اسیت لیذا   باشد به عبارت دیگر محقق در جستجوی دست می

اسیتفاده نمیوده و   محقق از روش تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته )ترکیبی از کمی و کیفیی(  

ر نفی  0 تعییداد  ها بدین صوررت انجام گرفت که ابتدا با دعوت ازتجزیه و تحلیل اطالعات و داده

از تبرگان اتاق فکر تشکیل و برای ایجاد مبانی نظری تحقیق اسیتفاده شید و سیپس اطالعیات     

فت و سپس به و مطالعه منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گر مصاحبهحاصله از تشکیل اتاق فکر، 

 جامعیه  های ارسالی( استفاده گردیید. نامهمنظور تایید اطالعات کیفی از اطالعات کمی )پرسش
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 نیروی زمینی، سطحدر  آماده و پشتیبانیحوزه  نیفرماندهان و مسئول متشکل از تحقیق آماری

 یراحیداقل دا ومشغول هستند ها نیرو مخصوص ها و روسای رکن چهارم  یگانفرماندهان یگان

 موضیو  میورد   رامیون یپ یا فیراوان و ارزنیده   اتیی از تجرب هسال سابقه تدمت بوده و هم بیست

نییرو  ی هیا  گیان ی بیا به اینکیه موضیو  تحقییق در رابطیه      با توجه . باشند یپژوهش برتوردار م

، از فرمیول کیوکران بیا    ریمعیه آمیا  گیری از جابیرای نمونه .واکنش سریع نزاجا استمخصوص 

 یتصیادف  وهشیی بیه  گیرینفر تعیین و نمونه 741شده و حجم نمونه  %  استفاده5ضریب تطای 

 انجیام شد. یطبقات

41 

 ها  وتحلیل یافته تجزیه

نظیران  صیاحب  های مرتبط و مصاحبه باتحلیل محتوایی حاصل از مطالعه منابع، مدارک، نظریه
واکینش  نیرو مخصوص های تی بانی در پشتی و سامانه آماد ساتتار گویای این مطلب است که 

میورد    و کنتیرل  فرمانیدهی نیو    تجهییزات و  ،ساتتار نیروی انسیانی مؤلفه سه باید در  سریع 
نییرو  هیای  تیی  هیای مناسیب پشیتیبانی از    روشبررسی قرارگیرد. این بررسی باید قادر باشید  

ع، انبیارداری،  رادر پینا حیوزه تیدمات آمیاد )تهییه و تیأمین، توزیی        واکنش سیریع  مخصوص 
بیرداری(، تیدمات سیاتتمانی و    نقلیه، بهرهترابری )زیرساتت، وسایل ریزی(،ریزی و برنامه طرح

تخلییه و    صحرایی، تدمات پادگیانی، تیدمات بهداشیتی، سیایرتدمات(    )تدمات امور کارگری
کارکنان )انتقال مجیروحین و شیهدا، امیداد و بهداشیت، بسیتری کیردن( و نگهیداری و        بستری

 ای( فراهم آورد.عیب، تعمیرات دورهعمیر)بازدید، رفعت

 

 های سامانه آماد و پشتیبانیها و شاخص( مولفه4دول شماره )ج

 متغیر ابعاد مؤلفه شاخص

 تدمات آماد
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 نگهداری

 ترابری

 و امور کارگری تدمات ساتتمان

 تخلیه و بستری کارکنان
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 نیروی انسانی و تجهیزات رهای ساختاشاخص زیر (5)جدول

 سنجه شاخص های  آماد و پشتیبانی ردیف

 تدمات آماد 7

 توزیع

 انبارداری

 تهیه و تأمین

 ریزیریزی و برنامهطرح

 ترابری 0

 زیرساتت

 وسایل نقلیه

 برداریبهره

 نگهداری و تعمیر 9

 بازدید

 رفع عیب

 تعمیرات دورهای

 و امور مهندسی تدمات ساتتمانی 0

 تدمات صحرایی

 تدمات پادگانی

 تدمات بهداشتی

 سایر تدمات

 تخلیه و بستری کارکنان 5

 انتقال مجروجین و شهدا

 امداد و بهداشت

 بستری کردن

 

 سازمانی

روابط 

 سازمانی
 فرماندهی

 مامور

 منتسب

 کنترل عملیاتی

 تدمات آماد

 ساتتار تجهیزات 

 نگهداری

 ترابری

 تدمات ساتتمان و امور کارگری

 تخلیه و بستری کارکنان
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 واکنش سریعنیرو مخصوص های های درگیر امورات پشتیبانی تیپقسمتهای ابعاد و شاخص (6)جدول 

 شات  مولفه ابعاد متغیر
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 رکن چهارم تی  

 آماد

 و تعمیر نگهداری

 ترابری

 تدمات 

 گردان پشتیبانی

 تدمات اماد

 نگهداری و تعمیر 

 ترابری 

شعبه اداری آماد گردان های 

 نیرو ویژه

 آماد

 نگهداری  و تعمیر

 ترابری

 تدمات 

تخلیه و بستری 

 کارکنان

 دفتر مهمات 

 توزیع

 انبارداری

 تهیه و تأمین

-ریزی و برنامهطرح

 ریزی

 دفتر آماد ها گردان پشتیبانی

 توزیع

 انبارداری

 تهیه و تأمین

-ریزی و برنامهطرح

 ریزی
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 های کمی تحقیقیافته

 نیرو مخصوص هایتیپ آماده و پشتیبانیسامانه یروی انسانی تجزیه و تحلیل ساختار ن 

 واکنش سریع

 واکنش سریعنیرو مخصوص های رسدهای اعزامی گردان پشتیبانی به گردانساختار  وضعیت کارایی (7)جدول 

 متوسط زیاد خیلی زیاد ابعاد
ک

 م
 کمخیلی 

 %02 %01 %00 %1 2 ترابری

 %72 %50 %02 %79 2 خدمات آماد

 %3 %95 %00 %77 2 داری و تعمیرنگه

تخلیه و بستری 

 کارکنان
2 72% 07% 07% 01% 

 %75 %92 %95 %02 2 متفرقه

  .گیری نمود توان نتیجه آمده از میانگین می دست  مقدار بهو شده   جدول ترسیماز 

عنوان داشتند که  رسید ترابیری اعزامیی از گیردان پشیتیبانی بیه         درصد از حجم نمونه 41 (7

نییرو   هیای ، بصورت کم و تیلی کمی جوابگوی امورات ترابری گیردان مخصوصهای نیرو انگرد

 .باشدمیمخصوص 

عنوان داشتند که  رسدهای اعزامی )رسد آمیاد  و غیذا تیوری( از      درصد از حجم نمونه 40 (0

های نیرو ویژه، بصورت کم و تیلی کمیی جوابگیوی امیورات ترابیری     گردان پشتیبانی به گردان

 .باشدمینیرو مخصوص  هایگردان

عنوان داشتند که  رسدهای نگهیداری و تعمییر اعزامیی از گیردان       درصد از حجم نمونه 55 (9

نیرو مخصوص  هایهای نیرو ویژه، جوابگوی امورات نگهداری و تعمیر گردانپشتیبانی به گردان

 .باشدمی

اعزامیی  از گروهیان    های امیداد و نجیات  عنوان داشتند که  پست  درصد از حجم نمونه 43 (0

بهداشیت و  بصورت کم و تیلیی کمیی جوابگیوی امیورات      مخصوصهای نیرو بهداری به گردان

 .باشدمینیرو مخصوص  هایرداندرمان گ

 
 واکنش سریع نیرو مخصوص هایمیزان کافی بودن تجهیزات در هر یک از ابعاد آماد و پشتیبانی تیپ (8)جدول
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 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد ابعاد

 %72 %03 %00 %73 2 ترابری

 %0 %01 %05 %02 2 خدمات آماد

 %75 %90 %95 %71 2 نگهداری و تعمیر

تخلیه و بستری 

 کارکنان
2 75% 02% 01% 70% 

خدمات  مهندسی و 

ساختمانی و امور 

 کارگری

2 02% 00% 02% 71% 

  .گیری نمود ن نتیجهتوا آمده از میانگین می دست  مقدار بهو شده   جدول ترسیماز 

عنوان داشیتند کیه  تجهییزات و تودروهیای رسید ترابیری         درصد از حجم نمونه 53 (7

های نیرو ویژه، بصورت کم و تیلی کمی جوابگیوی امیورات   اعزامی از گردان پشتیبانی به گردان

 .باشدمینیرو مخصوص  هایترابری گردان

رسدهای اعزامی )رسید آمیاد  و   عنوان داشتند که تجهیزات   درصد از حجم نمونه 55 (0

های نیرو ویژه، بصورت کیم و تیلیی کمیی جوابگیوی     غذا توری( از گردان پشتیبانی به گردان

 .باشدمینیرو مخصوص  هایامورات ترابری گردان

عنوان داشتند کیه  تجهییزات رسیدهای نگهیداری و تعمییر        درصد از حجم نمونه 59 (9

-ای نیرو ویژه، جوابگوی امورات نگهداری و تعمیر گیردان هاعزامی از گردان پشتیبانی به گردان

 .باشدمینیرو مخصوص  های

های امداد پست هایتجهیزات و آمبوالنسعنوان داشتند که   درصد از حجم نمونه 45 (0

های نیرو ویژه، بصورت کم و تیلی کمی جوابگیوی  و نجات اعزامی  از گروهان بهداری به گردان

 .باشدمینیرو مخصوص  هایگردانامورات بهداشت و درمان 
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 واکنش سریع نیرو مخصوص هایاصلی حوزه آماد و پشتیبانی در تیپهای میزان کارایی قسمت (9)جدول 

 متوسط زیاد خیلی زیاد ابعاد
ک

 م
 خیلی کم

 %0 %79 %03 %00 %0 رکن چهارم تی 

 %70 %59 %05 %5 2 گردان پشتیبانی

شعبه اداری آماد 

نیرو  گردان های

 ویژه

2 2 04% 97% 00% 

 %70 %02 %01 %75 2 دفتر مهمات

 %0 %73 %52 %00 2 دفتر آمادها

  .گیری نمود توان نتیجه آمده از میانگین می دست  مقدار بهو شده   جدول ترسیماز 

رکین  عنوان داشتند کیه   از حجم نمونه «% تیلی زیاد0%زیاد و 00%متوسط، 03» درصد 19 (7

باشد با توجه بیه بیاال   ی الزم را جهت انجام امور پشتیبانی تی  را دارا میچهارم تی  کارای

های تابعیه را  آماد و پشتیبانی تی  و یگانجوابگوی امورات رفتن سازمان رکن چهارم تی  

 .باشدمیدارا 

با توجه به سیازمان  عنوان داشتند که  از حجم نمونه «% تیلی کم70% کم و 59» درصد 42 (0

بصیورت کیم و تیلیی کمیی جوابگیوی      برای گردان پشتیبانی این یگیان   بینی شده پیش

 .باشدمینیرو مخصوص  هایگردان آمادی و پشتیبانی تی  و

از حجم نمونه عنوان داشتند که با توجه به سیازمان  « % تیلی کم00% کم و 97»درصد  09 (9

شیعبه اداری  در حوزه اداری و آماد و پشتیبانی نیرو مخصوص  بینی شده برای گردانپیش

تود بصورت کم و تیلی کمی جوابگوی آمادی و پشتیبانی نیرو مخصوص  هایآماد گردان

 .باشدمیهای تحت امر و یگان

عنوان داشتند کیه دفتیر مهمیات تیی       از حجم نمونه« %زیاد75%متوسط و 01»درصد  49 (0

« انبیارداری رییزی، توزییع، تهییه و    رییزی و برنامیه  طیرح »کارایی الزم را جهت انجام امور 

هیای تابعیه   باشد و جوابگوی امورات آماد و پشتیبانی مهمات تی  و یگانرا دارا می مهمات

 .باشدرا دارا می
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عنوان داشتند که دفتیر آمادهیای تیی      از حجم نمونه« %زیاد00%متوسط و 52»درصد  00 (5

کلییه  « بیارداری ریزی، توزیع، تهیه و انریزی و برنامهطرح»کارایی الزم را جهت انجام امور 

هیای تابعیه را دارا   باشد و جوابگوی امورات آماد و پشتیبانی تیی  و یگیان  آمادها را دارا می

 .باشدمی

 نوع روابط فرماندهی در هر یک از ابعاد آماد و پشتیبانی (11)جدول 
 کنترل عملیاتی منتسب مامور سازمانی ابعاد

 %72 %02 %90 %91 ترابری

 %74 %71 %09 %09 خدمات آماد

 %77 %00 %95 %90 نگهداری و تعمیر

 %70 %02 %09 %05 تخلیه و بستری کارکنان

خدمات ساختمانی و امور 

 کارگری
50% 05% 70% 3% 

رسیدهای  گییری نمیود    تیوان نتیجیه   آمده از میانگین میی  دست  مقدار بهو شده   جدول ترسیماز 

تیدمات سیاتتمانی  و امیور    "، "ت آمیاد تیدما "، "ترابیری "اعزامی از گردان پشتیبانی در ابعاد 

در ابعیاد   تیر و باشیند مناسیب   ش سیریع واکن نیرو مخصوص هایجز  سازمانی گردان "کارگری

هیای اعزامیی از گیردان پشیتیبانی  و گروهیان      تییم  "تخلییه و بسیتری  "و  "نگهداری و تعمیر"

 باشد.می بهداشت و درمان بصورت مامور صورت گیرد مناسب 

 پیشنهادو  گیری نتیجه

های نیرو مخصوص واکنش سریع بصیورت مجیزا و تودکیافی    های سازمانی تی چون گردان -7

کنند لذا ساتتار سامانه آماد و پشتیبانی کیاملی را بایید داشیته تیا بتواننید در صیورت       عمل می

 .نی شدن عملیات و قطع تطو  ارتباطی و مواصالتی به نحو احسن عمل نمایندطوال

هیای تعمیراتیی مجهیز شیده و نگهیداری و      اید از نظر تجهیزات و آتلییه های مانوری بگردان -0

ها تودکافی باشد و نبایستی متکی به اعزام رسدهای تعمیراتی گردان پشتیبانی تعمیر این یگان

 را انجام دهند. 0باشند و بتوانند  تعمیرات رده 
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و تودکیافی  های نیرو مخصوص واکنش سریع بصیورت مجیزا   های سازمانی تی چون گردان -9

 9کنند لذا باید امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی کافی جهت احداث اورژانس درجیه  عمل می

 باشند. ارا دار

بیه  و کاهش نییروی انسیانی    واکنش سریع نیرو مخصوص های جهت ایجاد چابکی در یگان -0

تیر و  بحث هوشمندسازی تدمات آمادی و نگهداری و ترابری که باعث سرعت، دقت، کنتیرل به 

       بر سامانه آماد و پشتیبانی دارد بیشتر پرداتته شودها و نظارت بهتر کاهش هزینه

هیای  هیای اصیلی تیی    کنترل تمرکزی کلیه امور لجستیکی و اجرای غیر تمرکزی از اولویت -5

 .باشدواکنش سریع مینیرو مخصوص 

از الزامیات اساسیی   ای بودن کارکنان پیایور  الخصوص چند حرفهعلی توجه ویژه به آموزش،  -4

با توجه به مجزا و تودکیافی عمیل نمیودن ایین      واکنش سریع نیرو مخصوص های تی  جهت

 .های محولهماموریتها در یگان

 هیا بخیش  مجزاسازی .شودمی سازمانی ارتباطات در سدهایی ایجاد باعث وظایف شدن مجزا -0

 بقییه  ارزش صیحیح  و تشیخی   همکیاری  همیاهنگی،  رونید  شدن کند و شدن دار تدشه باعث

 شود. می نگاه دوم دست و پست یدید به وظایف به برتی غالبا رو این از ست. ا هافعالیت

 کیار  بیه  بیشتری باعث گرایش کاری هایگروه و هاتیم استعدادها در ادغام و سازی یکپارچه -1

مان شود، که با مامور نمودن رسدهای تعمیرات این یکپارچگی سیاز ها مییگان گروهی و جمعی

های زیادی از جمله عدم کنترل صحیح و عدم هماهنگی در امیورات آمیاد و   کمتر شده و چالش

 گردد.پشتیبانی می

نفر به یک نفر کیاهش یافتیه و ایین امیر      0از نیرو مخصوص  هایسازمان رکن چهارم گردان -3

ه مکیان نسیبت بی   االباعث پایین آمدن راندمان کیاری در امیر پشیتیبانی گردییده اسیت و حتیی      

 .نفر جهت انجام امورات مربوطه اقدام الزم صورت گیرد 9اتتصاص حداقل 

هیای  دسیته پایه و اساس نگهداری عبارتسیت از نگهیداری سیازمانی بیا توجیه بیه حیذف         -72

ید و این امر باعث آنمینگهداری و تعمیر و رسد ترابری نگهداری سازمانی به نحو احسن بعمل 

 .دای برای یگان تواهد شعدیدهمشکالت 

باعث  واکنش سریعنیرو مخصوص های حذف تودروهای ترابری سنگین از سازمان گردان -77

شود گردان در ترابری مهمات و نیازمندی بطور کامیل وابسیته بیه گیردان پشیتیبانی تیی        می

واکینش  نییرو مخصیوص   هیای  گردیده و گردان پشتیبانی توان کامل پشتیبانی ترابری گیردان 

 .سریع را ندارد
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انی و تجهیزات گردان پشتیبانی قابلیت پشتیبانی همه جانبیه را از نظیر پخیت    نیروی انس -70

را نیدارد و بایید تیود گیردان نییز سیازمان       نیرو مخصیوص   هایغذا و انجام امور امادی گردان

 .حداقل ضعیفی در این رابطه داشته باشند

و دسیته   هیای پشیتیبان و دسیته بهیداری    فاقد دسیته  مانوریهای باتوجه به اینکه گردان -79

تواند بیر روی امیورات آمیاد و پیش بصیورت کامیل       باشد لذا نمینگهداری بصورت سازمانی می

ها می گیردد و باعیث ایجیاد    مدیریت اعمال نماید و این امر باعث بروز مشکالت جدی در یگان

 .گرددتالهای زیادی در امورات می

 پشنهادات

 تا در امر تدارکات مشکلی پیش نیایداحیا شود نیرو مخصوص  هاسازمان رکن چهارم گردان -7

رسییدهای اعزامییی گییردان پشییتیبانی بصییورت زیییر امییر لحییا  گییردد زیییرا در اییین رابطییه   -0

کننده تواهید   آموزشی و عملیاتی این یگان به عهده یگان دریافت های آمادی، اداری، مسئولیت

ایین امیر باعیث     گیردد و بود و این باعث نظارت یگان دریافت کننده و یگان اعیزام کننیده میی   

 .ها تواهد شدکاهش مشکالت آمادی گردان

-الخصوص مهمات تعداد تودروهای سنگین در سازمان گردان علی جهت تدارک بهتر اقالم -9

 .لحا  گرددنیرو مخصوص  های

تا بتوانند در جهت جبران کمبیود سیازمان بتیوان از کارکنیان      ،آموزش چند مهارته کارکنان -0

 .مذکور استاده نمود
 

 عمناب

  مراپش نزاجا (7930)فرماندهی گروهان نگهداری گردان پش، امیری علیرضا ، 

  مراپش نزاجا (7935)امیری علیرضا فرماندهی گردان پشتیبانی تی  و منطقه 

 ،(7930)آقا پور عبداهلل ،رکن چهارم،انتشارات مراپش  

 اپش نزاجا،، مر (7930)نامه گروهان آماد و ترابری  گردان پش، آقا پور عبداهلل،آئین 

 ،و فرماندهی دانشگاه مرکب، و مشترک عملیات هدایت و ریزیطرح ، (7930 )حسن محمد باقری 

 ستاد

 انتشارات رزمی، تدمات پشتیبانی عملیات در آماده و پشتیبانی ریزیطرح ،(7932)بینامین 

 فرماندهی دانشگاه

 (7930)وهای مسلح های مدیریت اطالعات لجستیک در نیرجمعی از مولفان، معرفی سیستم 

  انتشارات دانشگاه امام حسین
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 برای آرمانی ریزیبرنامه مدل یک ارائه  مقاله  (7930م)مری تاوه، تاجیک و کاوه دامغانی، تلیلی 

 کاهش

 ،پژوهش و مطالعات مرکز آن، کارکردهای و لجستیک ، (7930)علی حمیدی، و محمود دودانگه-

 های

 ،اسالمی جمهوری ارتش مشترک ستاد نظامی، ایهواژه فرهنگ ،(7932)محمود رستمی 

 .تهران ایران،

 ( مدیریت لجستیک  انتشارات دانشگاه دافوس7934روشنی، رضا )  

  دفاعی، صنایع تحقیقات و آموزشی موسسه جنگ، مفاهیم بر مروری ،(7911)تسرو سنلو،ح 

 آینده مرکز

 زنجیره مدیریت در کاوی هبهین " مقاله ،(7937)حسین توران، غفاری و حسن جوشقانی، صراف 

 تأمین

 ،آماده و پشتیبانی کارکردهای و فرایندها به سیستمی نگرش " مقاله  ،(7911)حسین  عیسایی 

 ،"نظامی

 ،و آموزشی مؤسسه پاسخ، و تشخی  لجستیک، (7937)امین آقاجانی، و مهدی فشارکی 

 تحقیقاتی

 ،تهران فرمنش، نتشاراتا پشتیبانی، و آماد و تدارکات مدیریت ،(7932)بابک کاظمی. 

    (7913کریمی یاور،) های مهماتی ،انتشارات مراپش آشنایی با مأموریت و سازمان یگان  

    حسین امام دانشگاه انتشارات،کیدر لجست اطالعات یآور فن کاربرد (،7930ی )عل ،کریمی 

 تهران، 

 انتشارات و چاپ مؤسسه السالم()علیه حسین امام جامع دانشگاه رسته لجستیکی–گروه مولفین 

 حسین امام جامع دانشگاه

 هایپژوهش و مطالعات مرکز تأمین، زنجیره مدیریت پژوهشی علمی مجله ،"( MSCM) نظامی 
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