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 چکیده

در  هر سازمانی دارد.نیل به اهداف و   تیدر انجام مأمور یمهم ارینقش بس یو ترابر ییجابجا زمینه و هدف:

 طراحی هدف با حاضرتحقیق های نظامی آینده،  راستای افزایش توان تحرک و پشتیبانی مناسب از عملیات
  شده است. ی آینده انجامها جنگزمینی نهاجا با رویکرد  ونقل مطلوب حمل الگوی
بنیاد  داده مبتنی بر روش مطالعه کیفیرویکرد  نظر ازهدف، کاربردی و  نظر ازتحقیق حاضر  :شناسی روش

معاونت آماد و پشتیبانی و  یترابر رانیجامعه مورد مطالعه شامل کلیه خبرگان نهاجا )نخبگان، مد. است
هدفمند  یرتصادفیغ یرگی( بود که به روش نمونهیراهبرد یها گاهیبا جا ییهوا یروین یفرماندهان ترابر
 از ها داده لیوتحل هیتجز و برای افتهیساختاری نیمه ها مصاحبهی اطالعات شامل آور ابزار جمع .انتخاب شدند

 . ه استاستفاده شدای سه مرحلهی کدگذارروش 

سازمان، اعتبارات،  و انسانی، ساختار مقوله)از جمله منابع 8های تحقیق حاکی از شناسایی یافته : ها یافته

حاکم،...(به سازمانیمقررات، آموزش، فرهنگوقوانینمقوله )مانند  6علّی، شرایط عنوان.( به.اطالعاتی،.منابع
مولفه  8، گر مداخلهطیشرا...( به عنوان ،اقتصادیمقوله)مانند روابط سیاسی، شرایط  6ای،  زمینهشرایط عنوان

مقوله )از  7 محوری،برای مقوله یکپارچه،...( مدیریت مند فرآیندها،نظام اجرای وری، طراحی و)از جمله بهره
به عنوان  نوین، ...( آوریهایاز فن گیریبهره منابع، صحیح آینده، مدیریت نظامی مناسب جمله استراتژی

 با درمواجهه دفاعی های آینده، کسب توانمندیهایشش مقوله)دقت در پشتیبانی رزمی عملیاتو راهبردها 
 ارائهالگوی  نهایی احصاء و  امدهایپآینده، تداوم و انعطاف در لجستیک جنگ آینده،...( به عنوان  تهدیدات

 گردید.

تواند به ارتقاء سطح زمینی تحقیق حاضر می ونقل حملدار الگوی  تمرکز بر عوامل اولویت: گیری نتیجه 

 های آینده منجر شود.توان رزمی نهاجا در جنگ

 .ی آینده، لجستیک، تحرک و آمادگی رزمیها جنگزمینی،  ونقل حمل های کلیدی: واژه
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 مقدمه
 توانهد  مهی  کهه  است اساسی عوامل از یکی عملیاتی نظامی درهر یگان های کردن پشتیبانی

 و بینهی  پیش باشد. ماموریت داشته انجام در یگان ها موفقیت و پیروزی در تاثیربسزایی سهم و
 و رزم بهرای  نیاز مورد ملزومات و اقالم رساندن جنگی، نیروهای جایگزینی انجام به موقع توان
 بموقهع  تخلیهه  تهوان  حتهی  و آنهها  جابجهایی  و ترابهری  رزمنهده،  نیروهای تدارک غذایی بویژه

 عهدم  تنههایی  بهه  و دارد نیروها رزمی و دفاعی توان و رزمی آمادگی مستقیم بر تاثیر مجروحین

 و تهدوین  آورد. لذا فراهم نظامی را یگان هر شکست زمینه تواند باالمی موارد از کدام هر انجام
 و بموقهع  آینهده  جنهگ ههای   در رزم صحنه ههای  در که بتواند مناسبی نظامی استراتژی ارایه

باشد مهی توانهدکارآیی    رزم و جنگ ادامه یگان ها برای های نیازمندی تامین جوابگوی مناسب
 .(1931دهههد)باقری، را افههزایش آنههها پیههروزی امکههان ببههرد و رابههاال رزمههی یگانههها

 مرکهب،  قهاطع،  و سهریع  عملیهات  )انجهام  مشخصات آن و تعاریف به توجه با آینده جنگ های

 نفوذ و نبرد صحنه توسعه ی استمرار، اطالعاتی، جانبه ی همه ارزیابی دستانه ، غیرخطی، پیش

 دقیهق،  موشهکی  و ههوایی  تهاجم مسطح، آفند ثقل، مراکز به حمله و آینده های جنگ عمق بر

 تاکتیهک  کهارگیری  بهه  بهه جنهگ،   محهوری  شهبکه  جنگ، هزینه های کاهش زمان، مدیریت

 پشهتیبانی متمرکهز و   مبنای بر آمادی راهبرد انتخاب پهپاد، توانمندی های از ناهمتراز، استفاده

 صهورت  پهذیر  انعطاف کامالً و چابک پرتحرک، یگان های وسیله به فناوری(، و علم پیوندهنر،

 قابلیهت  آینهده  جنهگ ههای   کهه  پهذیرفت  باید گذشت نظر از که آنچه به نگاه با  گرفت خواهد

(. موضوع تقویهت قهدرت تعرضهی و یها تهدافعی      1981همکاران، و شعبانی بود ) محورخواهند
نظامی از طریق احراز یک سیستم حمل ونقل قوی آنقدر اهمیت دارد که تزار نیکالی اول، و 

راه آهن کنند و یا لنین وزرای او آالسکا را فروختند تا پول آن را صرف توسعه حمل ونقل با  
)عزیهزی  "آنگاه که قطارها بایستند، همهه چیهز خواههد ایسهتاد    "در جمله معروفش می گوید 

 ضعف و دارد بستگی آنها پشتیبانی و آماد نحوه به نیروها عملیاتی تداوم و آمادگی (. حفظ1981،

 ناپذیری جبران عواقب می تواند حتی و است مؤثر نیروها صحیح عملکرد بر پشتیبانی، و آماد در

باشد)شههالیی و   داشهته  دنبهال  بهه  را جامعهه  امنیهت  افتهادن  خطهر  بهه  و هماننهد شکسهت  
 بشهری  جوامهع  در متهوازن  و پایدار توسعه اصلی های پایه از یکی ونقل (. حمل1936همکاران،

 و امنیهت  اقتصهاد،  همچون مهمی های مولفه با ونقل حمل های شبکه واقع در و شده محسوب
 و ونقهل  حمهل  گسهترش  میهان  مسهتقیمی  همبسهتگی  دارند. تنگاتنگ ارتباط اجتماعی عدالت
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 اساسی های فعالیت جمله از ونقل حمل های فعالیت و دارد وجود اقتصادی رشد نرخ به دستیابی

 .(1931شوند)محمودی ، می محسوب  اقتصاد تحول و رشد برای زیربنایی و
تأثیر گذاری در عملیات دفهاعی و ایجهاد قهدرت نظهامی،       ترابری و تحرک سازمانی به دلیل

بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سازمان های نظامی می باشند؛ زیرا حمل و نقل، فعالیتی 
ههای   پیشهرفت .تسهیل گر و پرهزینه شده که انجام امور سازمانی بدون آن متصور نمی باشد

ار از فرصهت و تهدیهد را پهیش روی    ن و سرشئسریع و تحوالت پرشتاب آینده، فضای نامطم
مطمهئن،   نها   پهذیر و  نیروهای مسلح قرارخواهد داد. بنابراین در این فضای بهه شهدت تيییهر   

های آینده مبتنی بر تکامل  طور عملی برای پذیرش وقوع جنگ های نظری و همین آمادگی
 و ها و فنهاوری پیشهرفته یهک ضهرورت ملهی و حتمهی اسهت        های نظامی، تاکتیک اندیشه

نهظامی در هر عمهلیات یکی از عوامل اساسی است که می تواند  های انگپشتیبانی کردن ی
با توجهه  . موریت داشته باشداها در انجام م انگثیر بسزایی در پیروزی و موفقیت یاسههم و ت

یرهای شدید محیطی باید توانایی های نظام فرمانهدهی ترابهری و   یبه تهدیدهای موجود و تي
الگهوی مطلهوب   توسعه داد. ارائه در جهت مواجهه شدن با جنگ های آینده را  زمینی تحرک

آمهاد و پشهتیبانی    سهامانه  با توجه به نیاز اساسهی نهاجا برای ترابری و تحرک کاال در درون 
است. در شرایط کنهونی، ترابهری نظهامی از سهاختاری سهنتی       وضروری درکشورالزم نظامی

پاسخگویی مناسب در هنگام بهروز احتمهالی شهرایط غیهر      برخوردار است و احتمال دارد توان
در تمامی بخش های ترابری باید ارزشی جریان یابد که ههدف نههایی    عادی را نداشته باشد.

آن، افزایش و بهبود شاخص های توانمندی و قابلیت های همه جانبه حمل و نقل در تمهامی  
و این حرکت و تحرک، همواره  شرایط پیش روی سازمان به صورت عادی و غیر عادی باشد

 (.1939)نصرت پناه و همکاران،در جهت کمال، تحول و تعالی سازمان ادامه یابد
همیت در قهدرت ملهی یهک کشهور، عناصهر      ترین عناصر تعیین کننده و با ا بارزترین و دقیق

هها  مهی باشهد. منظهور از     نیرو ، قابلیت تحرکیکی از عناصر قدرت نظامینظامی می باشند. 
نظهم،   بلیت تحرک نیروها این است که نیروها در ههر شهرایطی بهه راحتهی قابهل انتقهال،      قا

هها بهه راحتهی    گسترش و استقرار باشند. بعالوه، امکان جابجایی و انتقال تسهلیحات بهرای آن  
هد بود و بر عکس هر دتر خواامکان پذیر باشد. هرچه این قابلیت بیشتر باشد، توان نظامی زیا

رک و جابجایی نیروها کمتر باشد، باعث کاهش و نقصان در قدرت نظهامی  قدر که امکان تح
هتر است غیرمادی است. لذا در سنجش آن ب خواهد بود. قابلیت تحرک عنصر کیفی و معموالً

و  نهده یجنهگ آ  تیه بها وجهود ابههام درماه    (.1931به صورت مقایسه اقدام کرد )جمشهیدی ، 



 /191 89اییزپ ،5، شماره دومسال  ،های دفاعی مدیریت نوآوری در سازمان فصلنامه 

معظهم   یمسلح ومد نظر قراردادن اوامر فرمانهده  یها روین یریاز غافلگ یریجلوگ یدرراستا
و  تیدر جهت توسعه، تقو یمطلوب یالگو ، ارائه(1981 ،ی)امام خامنه ا یکل قوا مد ظله العال

ابعاد ،مولفه  نییو تع ندهیآ یدر جنگ ها نهاجا ینیالزم در حوزه حمل ونقل زم یکسب آمادگ
راهبرد ها و عکهس العمهل مناسهب ، در برابهر     اتخاذ  یالگو، در راستا نیها و روابط آنها در ا

و  تیه امن یکهه همهان برقهرار    ینظهام  یروهها ین یبه اهداف متعهال  دنیو رس ندهیآ داتیتهد
 یباشهد. از اساسه   یق حاضهرم یه انجام تحق اتیباشد از ضرور یملت م کی یاستقالل و آزاد

 ،ینظهام  یدر سهازمان هها   یترابر اتیهمه جانبه عمل یها یبررس گرید یضرورت ها نیتر
و  ریتهأخ    ؛یو تحهرک در سهازمان   یکالن ترابهر  یها نهیباشد:  باال بودن هز یم ریموارد ز

 خواسهت در یکهاال بهرا   دنیو بهنگام نرس یسازمان انیمتقاض یبه کاالها برا یابیدست رکردید
بهه موقهع و بهنگهام در     یرگهذار یتأث یبهرا  ییاز دست دادن زمان طال  ات؛یکنندگان در عمل

 تیریمهد  یمناسهب بهرا   ینداشتن سامانه اطالعات  ؛یسازمان ینظام اتیعمل تیموفق یراستا
چرخه حمل و نقل کهاال   انیم ندیفرا یبرا ینظام یو تحرک در سازمان ها یترابر یرده ها
 دنیانبه مقصد و رس لیو تحو تیدر طول مأمور ییتا جابه جا یریبار و بارگ لهمحمو نییاز تع

و استفاده  یترابر لیوسا یبرا« وجود معضل و مشکل سر بار بودن ؛یانیپا یبانیبه مراکز پشت
کارکنان،  یمند تیها؛ نداشتن رضا تیدر مأمور یترابر لیوسا یاسم تیاز ظرف یدرصد 1۵

کهاال در درون و بهرون    ینظهام ترابهر   یاتیه عمل نهد یاز فرا رانیکنندگان، مد نیتأم ان،یمشتر
 از نظامی یکی یها گانو مناسب از ی موقع به پشتیبانی (.1939سازمان)نصرت پناه و همکاران،

با توجه به تهدیدهای موجود و  .ی محوله استها تیمأمور انجام موفق عوامل در نیتر یاساس
های جدید در  آوری ی و پیشرفت روزافزون فنا فرامنطقهو  یا منطقه، یرهای شدید محیطییتي

هها و تهدیهدات پهیش رو و عهدم      ونقل نظامی، تيییهر ماهیهت جنهگ    های حمل حوزه فناوری
زمینی نهاجها   مدیریت ترابریهای نظام  باید تواناییونقل موجود،  های حمل جوابگویی سیستم

توسهعه داد. ارائهه   آینهده  ها و تهدیدات  العمل مناسب در برابر جنگ جهت  مواجهه و عکسرا 
آمهاد   سامانه ترابری با توجه به نیاز اساسیمدیریت حرکات  نظام برایالگوی مناسب و جدید 

کسب آمادگی دفاعی و ارتقاء توان بازدارندگی این نیرو  در جهتنهاجا به این الگو  و پشتیبانی
محققهین بهدنبال    بنهابراین،  اسهت.   یضهرور  ،شهده  نییتعو دستیابی به اهداف و راهبردهای 

ی اصلی الگو ها مؤلفهی آینده،  ابعاد و ها در جنگونقل زمینی نهاجا  حملالگوی دستیابی به  
 بین اجزای الگو می باشند.   تأثرو تاثیر و 
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 پیشینه پژوهش
به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز  یا انتقال اشخاص و کاالها از نقطه ،ونقل حمل

بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل ، پردازد یملزومات حمل و انتقال اشخاص و کاالها م
اگرچه قدمت و (. 1939)تیموری و افخم،ونقل شهرت یافته است که به صنعت حمل دهد یم

ونقل به  مینه حملز اسناد در نیتر لیکن مهم ،گردد یونقل به قدمت بشر برم تاریخچه حمل
. این مسیر در سده دوم قبل از میالد به وجود آمده و تا سده شانزدهم، گردد یراه ابریشم برم
 1۵سال از اعتبار تجاری و بازرگانی برخوردار بوده است. از اواخر قرن  18۵۵تقریباً به مدت 

دریایی و ونقل  ها و حمل میالدی این مسیر اهمیت خود را به دلیل بسط و گسترش راه
ادامه داشت. از  1۵تجاری از دست داد و تا اوایل قرن  یها یانقالب صنعتی و استفاده از کشت

نمود تا اینکه در  ینیآفر آهن نقش ونقل یعنی راه این تاریخ به بعد بخشی دیگر از حمل
و تجاری شدن عملیات  یبار یها ونیآخر قرن بیستم با توسعه و تکمیل کام یها دهه
 توان یم را ونقل حمل بنابراین،، حیات جدیدی در تجارت زمینی دمیده شد. یا جاده ونقل حمل

 معرفی اقتصادی فعاالن گوناگون نیازهای نیتأم و یالملل نیبتجارت  توسعه اصلی ابزار عنوان به

 (. 1931نمود)صادقی،

 0حمل و نقل زمینی

 اجرای توانایی و قابلیت عین حفظ در دیگر، نقطه  به  نقطه یک از نیروها و حرکتجابجایی 

(. 1986دریاست)رستمی، و هوا زمین، در مانور و هدف به رسیدن منظور به، تحرک تیمأمور
های نظامی است. هرچه این نیرو و ملی، قابلیت تحرک قدرت نظامی ییکی از عناصر اصل

که امکان تحرک و  هرقدر برعکسهد بود و دتر خواقابلیت بیشتر باشد، توان نظامی زیا
جابجایی نیروها کمتر باشد، باعث کاهش و نقصان در قدرت نظامی خواهد بود)جمشیدی 

 تحرک افزایش طریق از تنها های آینده جنگ فضای مطلوب در شرایط توسعه و (. ایجاد1931،

 و دشوار شرایط در حتی تر شرفتهیپ تجهیزات و تر کوچک با اندازه ییها گانی آتش قدرت و
 شرایط  هیدر کل آینده جنگ در (. تحرک1971عزیزی،  بود) خواهد ریپذ امکان نامطلوب

رزم  سازمان با سبک کردن توانند یم نظامی . نیروهایدیآ یم حساب به حیاتی اصول از عملیاتی

 

1 Ground transportation 
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فرمانده آماد و  1باال ببرند. ژنرال ویلیام پاگونیس را خود تحرک آموزش، و لجستیکی امکانات و
ی جنگ بانیو پشتعملیات آماد » :دیگو یم 1331در سال  فارس جیخلپشتیبانی جنگ 

نمونه عملیات جابجایی در تاریخ نظامی مطرح است. انتقال  نیرترینظ یبعنوان  به فارس جیخل
بیش از نیم میلیون نیروی نظامی آمریکایی در ظرف مدت کوتاهی با انبوهی از وسایل و 

ی که در آن کمترین امکانات رفاهی و تدارکاتی وجود ا منطقهتجهیزات از فاصله بسیار دور به 
ی اهمیت و ارزش جایگاه فرآیند جابجایی و نروش بهاین تجربه «. نداشت کار دشواری بود

. چنانچه در یک عملیات نظامی تحرک و سازد یمی نظامی مشخص ها اتیعملتحرک را در 
خواهد  رممکنیغاجرای آن عملیات  قطعاًو یا حذف شود  رنگ کمجابجایی 
 .(193۵بود)کاظمی،

 های آینده   جنگ
 طرفین نظامی توان تمام آن در است که کشور چند یا دو بین نبرد و جنگ به معنای پیکار

 سیاست جنگ، ابزار . بنابراینشود یم برده کار به برای پیروزی هوا و دریا و زمین راه از مخاصمه

 به کشور یک سیاسی ی ارادهتحمیل  . جنگشود یم محسوب سیاست دستاویز گرید انیب به یا و

 عنوان به (. جنگ1983 است)آراسته، ی قهریه قوه از استفاده با دیگر کشورهای یا کشور

 متنوعی و ی مختلفها نهیگز و تعریف آن برای و است ناشناخته مفهومی اجتماعی، یا دهیپد

 و یشناس جامعه نظامی، اجتماعی، سیاسی، علوم در ینظر صاحب و اندیشمند هر  است شده ارائه
 است. کرده تبیین و تعریف یا گونه بهرا  جنگ خود، مطالعاتی دیدگاه از و گرایش و برپایه بینش

 نوع از نظر برخی جيرافیایی، دامنه برخی از نظر آتش، مقدار و حجم اساس بر را ها جنگ یا عده

 آنچه اما .اند کرده اشاره ناهمگون های به جنگ برخی رویکرد نیتر مهم در و رفته کار به سالح

 یها یژگیو و ناهمگون های جنگ جدیدی ها کیتاکت و ها یژگیو قرارداد، مورد توجه باید
 جنگ یا مقاله در (1931) همکارانش و حیدری (.1983بابایی، و آینده است)قاسمی نبرد صحنه

 اجتناب ضمن طرف کی  آن در که است جنگی ؛ جنگ آیندهندینما یم تعریف نیچن نیا را آینده

 آسیب به اقدام غیرمتعارف یها کیتاکت از با استفاده مقابل، طرف قوت نقاط با شدن مواجه از

  .کند یم مقابل جناح ضعف نقاط به رساندن

 پیشینه تجربی

 

1 William Pagonis 
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، هیچ تحقیق مستقل و مستند علمی با موضوع و عنوان شده انجامی ها یبررسبا استناد به 
ونقل پیرامون اقتصاد و  با موضوع حمل شده انجامی ها قیتحقتحقیق حاضر مشاهده نشده و 

رانندگی و تصادفات، مدیریت بحران، مسیریابی، مهندسی ترافیک،  حوادث توسعه پایدار،
با توجه به پرداختن به مسئله  ،حاضر قیتحقانجام شده است.  نیتأملجستیک و زنجیره 

. باشد یم یجنبه نوآور یدارا ،در نهاجا ندهیآ یها در جنگ ینیونقل زم حمل یالگو یطراح
 یزیر را در برنامه ینظام یروهایدر سطح نهاجا و ن رانیگ میتصم ،شده یطراح یالگو

 یطراح یاصل یها با توجه به ابعاد و مؤلفه تاخواهد نمود  بیترغ ندهیآ یاتیو عمل یراهبرد
، انتخاب و  یبند تیاولو ندهیآ یها را در جنگ ینیونقل زم اهداف مربوطه در حوزه حمل ،الگو

 شود. ت داخلی و خارجی انجام شده اشاره میدر ادامه به برخی از تحقیقا. ندیاجرا نما
( درخصوص طراحی و تبیین الگوی 1939در پژوهشی که توسط نصرت پناه و همکاران)

راهبردی نظام فرماندهی  ترابری و تحرک جاده ای در سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام 
هایی در مورد ابعاد و  شد؛ نویسندگان با خبرگان وفرماندهان ارشد حوزه های ترابری مصاحبه

ویژگیهای نظام مطلوب ترابری کاال در سازمان در شرایط عادی انجام دادند و در نهایت 
الگوی راهبردی نظام مدیریت  ترابری شامل ورودی های نرم و سخت، فرآیندهای سه گانه 

و بخشی های کارایی و اثرمدیریتی، پشتیبانی، محوری و عملیاتی ترابری کاال و خروجی
های جامعه و سازمان و نفعان و خدمات گیرندگان با حاکمیت اصول و ارزشمندی ذیرضایت

( 1987)محمدیدر پژوهشی که توسط  .در نظر گرفتن محیط فراگیر طراحی و تایید شد
عمل جابجایی به بررسی میزان اثرگذاری تحرک و سرعت درخصوص جنگ آینده انجام شد،

ه شده است. از جمله عوامل افزایش دهنده تحرک و سرعت نیروها در صحنه نبرد پرداخت
تحرک و سرعت عمل و قابلیت جابجایی سریع در سطوح عملیاتی زمینی، عمل واحدهای رزم

و تاکتیکی در جنگ آینده با استفاده از واحدهای زمینی، هوایی )هواپیما، بالگردها( با ورود 
 پاییم و واحدهای پیاده با ایجاد و همسواره نظا هایانبوهی از واحدهای زرهی و یگان

درسامانه های آمادرسانی و پشتیبانی هوایی نزدیک هواپیمای تاکتیکی و بالگردها در صحنه 
تحقیقی  ( در1981همکاران) و بیان شده است. شعبانیها عملیات، همچنین با تحرک در آتش

 فعالیت برای بهینه که ساختار اندنتیجه رسیده  این به نزاجا، آمادوپشتیبانی ساختار با عنوان

در  و منسجم ساختار جاده ای ترابری برای متمرکز، ساختار هوایی و دریایی ترابری درحوزه
( در پژوهشی 1988رصافی و زرآبادی پور )است.  مناسب متمرکز ساختار ریلی، ترابری بخش

با عنوان بررسی توسعه پایدار حمل ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی، توسعه 
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 در که داد نشان پایدار حمل ونقل را به صورت کلی و ملی مورد بررسی قرارداده است. نتایج

 وگزینه معیار ترین اصلی وانعن به اقتصاد معیار عادی و افراد متخصص گروه دو هر تحلیل

 به خودرو فنی معاینه ستادهای با تشکیل هوا آلودگی کنترل و همگانی ونقل حمل افزایش های

در تحقیقی  است. شده انتخاب ونقل حمل پایدار توسعه راستای هادر موثرترین سیاست عنوان
در فرماندهی ( با عنوان مدل مناسب آمادو پشتیبانی 1936که توسط شهالیی و همکاران)

جنگ  تهدیدات با مشترک منطقه ای در فضای نبرد آینده انجام شد، بیان نمودند که مقابله
 مولفه های قدرت و ظرفیت ها تمام از استفاده و آینده نبرد فضای شناخت نیازمند آتی، های

 فرماندهی مشترک در آمادوپشتیبانی مدل فقدان پژوهش، این اصلی مساله می باشد. ملی

 گرفتن درنظر با می باشد. خبرگان آمادوپشتیبانی آینده نبرد فضای در کشور سطح در قه ایمنط

 ابعاد ترابری از هریک در مناسب "فرماندهی نوع" معتقد بودند که اکثراً آینده نبرد فضای

 امورکارگری و ساختمانی %(، خدمات7/66تعمیر) و نگهداری %(،13) آماد خدمات %(،7/66)

 %(، فرماندهی13کارکنان) بستری و تخلیه بعد در اما کامل، فرماندهی صورتبه  %(8/19)

( انجام شد، بیان نمودندکه 1939تیموری و افخم)در پژوهشی که توسط می باشد.  عملیاتی
 ویژه به و سازمان هر هایزیرسیستم مهم ترین از یکی عنوان به توان می را لجستیک سیستم

 گستردگی نظامی، هایسازمان اصلی های ویژگی از دانست. یکی های نظامیسازمان

 مزبور، هایسازمان پشتیبانی و لجستیک سیستم که شود سبب می ویژگی است. این جيرافیایی

 مورد در گیری تصمیم دیگر طرف از .باشد و منسجم شدهریزیبرنامه نقلوحمل نظام دارای

در . وعملیاتی است میان مدت ، درازمدت سطح سه شامل لجستیک های سیستم نقل و حمل
( در خصوص جنگ های آینده پرداخته شد، در نتیجه 1939پژوهشی که توسط حسین پور )

 رننامتقا ىجنگها سمتده به ینآهای جنگ  یشاگرگیری کلی تحقیق عنوان شده است: 
 ىجنگها و کالسیکجنگ در دنبر نکاار از یکى تیکهلجس ههک اهنجآ از و دهمىباش
 کالسیک ىاهگههجن اىرهب تیکىهلجس ىهعلم تمهسیس کهی شتندا الذ ؛مىباشد رننامتقا

 .مىباشد ورىضر و ناپذیربجتناا تىورضر رکشو مسلح ىهاونیر اىبر رننامتقا ىهاجنگ و
 یطاشر با تژیکىاسترا و عملیاتى تاکتیکىت ربهصو باید لجستیکى سیستم ،ینابر  وهعال

( انجام 1986)سالمیدر پژوهشی که توسط  .دشو یتادهه و دیریتهم ،دخو صخا نمتقاضیا
دار نوین قرار دارد و به ثیر تحوالت و پیشرفت های فناوری شتاباجنگ آینده تحت تشد، 
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در جنگ آینده، فرماندهان و رهبران در همه  د.کنای ماهیت فناوری پیدا میصورت فزاینده
شوند و سطوح راهبرد، عملیاتی و تاکتیکی بر هم منطبق  مان درگیر میزسطوح به طور هم

 یهامدل یهایبر استراتژ یبا عنوان مرور یدرگزارش( 1331و همکاران) 1شانک می شوند.
متحده  االتیاز ا ینظام یروهایانتقال ن دهیچیپ ستمیس یبه بررس ،آنها لیتحرک و تحل

ها معموالً شامل سامانه نیپرداختند که اها گانی نیاز ا تیبه محل نبرد و نحوه حما کایآمر
و  1کریب حرکت هستند. یسازهیسفر و شب وهیش نتخابا ر،یچند مرحله انتخاب مس

 ستمیس کیکردن  یاتیو عمل یطراح یبرا ییکارهاراه هیبه منظور ارا یمدل( 1۵۵1)همکاران
 تیظرف یکردند. اختصاص منابع به منظور کنترل پروسه شنهادیپ ییحمل ونقل هوا

مربوط به  ماتیتصم یو بررس مایاز انواع هواپ یبیترک یکارکرد استفاده یابیارز ماها،یهواپ
 سندگانیمدل هستند که توسط نو نیاز استفاده از ا ییهامثال ماهایدر هواپ یذارگهیسرما

 یبرا یسازمدل ندیدر انجام فرآ( 1۵۵3)و همکاران 9میلدریی است. شنهادشدهیمذکور پ
 ،براساس مطالعات گذشته ینیو زم ییایدر قیاز طر هیدر کشور ترک ینظام یروهاین ییجابجا

زمان انتقال از بندر به  ،یریزمان بارگ ه،یزمان تخل رینظ یگرفتن موارد متعددنظراقدام به در
در ارتباط با نقش و نمودند.  یسازبه بندرگاه و زمان آمادهأ زمان انتقال از مبد ،ییمقصد نها

و  گویبودر ،یمل تیو ارتباط آن با موضوع امن ینظام تیریدر حوزه مد کیلجست تیاهم
 تیریمد یامروزه، تقاضا برا یاضاف یهاتیها و ظرفیی( معتقدند که جابجا1۵۵1) 1اسالک
نقل وملح رینظ ییهاتیها شامل فعالسامانه نیچندان کرده است که ارا دو عیتوز یهاسامانه

ها و سامانه نیشود. هر گونه تعلل در ایم یگرو واسطه مهیب ،یانباردار ،ییایو در ینیزم
داشته باشد. به  یدرپ یمل تیرا بر امن یبارانیتواند تبعات زیم ،از آن یدر بخش ایچرخه و 
و تدارک  نیخورده است: تام وندیپ یکیلجست یهابا سامانه یملتیچهار مقوله امن ،گفته آنها

 .نقلواز حمل یقانون ریغ یبردارنقل: بهرهوحمل یریپذبینقل؛ آسولحم یآمادگنقل ؛ وحمل
ی حوزه آمادو ها تیفعالمرور پیشینه حاکی از این است که در چند دهه اخیر در زمینه 

ی آینده، مطالعات خوبی ها جنگ، تحرکات نظامی نیتأمپشتیبانی، لجستیک و زنجیره 
ونقل زمینی با رویکرد نظامی در  صورت گرفته ولی در زمینه طراحی الگوی جامع حمل

 

1 shaung 

2 baker 
3 Yildirim 
4 Bodrigo and Slack 
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یافت نشد.در راستای طراحی الگوی اولیه حمل و نقل زمینی در  تحقیقیهای آینده  جنگ
قاط ی پرتکرار و دارای نها شاخصو  ها مؤلفههای آینده، با بررسی پیشینه تحقیق، ابعاد، جنگ

 ی و ارائه گردید.بند جمع (1مشترک مرتبط با متيیرهای تحقیق احصاء و برابر جدول )

 

 

 مبانی نظری(  ی الگوی حمل و نقل زمینی متناسب با جنگ های آینده )ها استخراج مؤلفه. 0جدول 
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 شناسی پژوهش روش
کیودا افزار مکساستفاده از نرمو با بنیاد مبتنی بر روش داده این پژوهش با روش کیفی

خبرگان نهاجا )نخبگان،  کلیهدر روش کیفی، جامعه مورد مطالعه شامل  انجام گرفت.  11۵18
های  ترابری نیروی هوایی با جایگاه انو فرمانده پشتیبانی معاونت آماد و مدیران ترابری

گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری بود که به روش نمونهراهبردی( 
نظری ها تا رسیدن به مرحله اشباعیافته استفاده شد. مصاحبهساختارها از مصاحبه نیمهداده

نفر، مفاهیم جدیدی یافت نشد و مصاحبه به پایان رسید.   18ادامه یافت و پس از مصاحبه با 
زمان تحصیالت مورد نیاز و مرتبط ، حداقل معیار انتخاب مصاحبه شوندگان، داشتن هم

موضوع بود. در این بخش، برای حصول اطمینان  ارشد و تجربه عملیاتی مرتبط باکارشناسی
-کنندگان یا خوانندگان گر، مشارکتنگری پژوهش سویهاز روایی پژوهش، از روش سه

 (.1۵19، 1پژوهش به شرح زیر استفاده شد)کرسول
کنندگان، مرحله کدگذاری محوری را به وسیله کنندگان: مشارکتالف( تطبیق توسط مشارکت

ها طراحی شد و در اختیار آنان قرار گرفت، بازبینی و نظر خود را در از مقولهای که پرسشنامه
نظران این حوزه، به نفر از صاحب 8ارتباط با آن ابراز کردند. ب( بررسی همکاران: تعداد 

ها و اظهارنظر در باره مرحله کدگذاری محوری پرداختند. ج( مشارکتی بودن بررسی یافته
 شد.ها کمک گرفته تفسیر دادهوکنندگان در تحلیلزمان از مشارکتطور همپژوهش: به

 

 های پژوهش یافته
هها، مشهخص نمهودن     باز شامل تحلیهل و کدگهذاری داده  درگام اول تحلیل کیفی، کدگذاری 

 

1 maxquda-2018 
2 Creswell 
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 بهاز،  کدگذاری طول مرحله در. می باشدهر طبقه  یها یژگیها بر اساس و طبقات و تفسیر آن

 به مربوط ی فرعیها مقوله و اصلی یها مقوله شد، بررسی دقت به ها مصاحبه از حاصل یها داده

 تحلیلهی  ، فنهون هها  لیه تحل ایهن  طهی  در شهدند.  تعیهین  ها مقوله خرده و شدند مشخص ها آن

 برای کدگهذاری  تحلیل اصلی شد. واحد گرفته کار به (،193۵) کوربین و استراوس شنهادشدهیپ

 منظم طور به ها مقوله خرده ،ها مقوله اصلی، یها مقوله یافتن برای ها مصاحبهبودند.  مفاهیم باز

با سه تن از خبرگان  نظامی در یک مسیر رفت و برگشتی بهه   نظر تبادلشد و پس از  بررسی
بها   هها  داده لیه وتحل هیه تجزبهاز و   کدگهذاری  فرآینهد  شد. طی افتهی دستو اشباع نظری  دیتائ
 هها  مصاحبهی نتایج بند جمع .شد استخراج احصاء و کد 696 تعداد 1۵18-مکس کیودا افزار نرم

گهام دوم تحلیهل کیفهی،     (اسهت. در 1خبرگان به شرح جهدول )  موردنظردر قالب کدهای باز 
تا  شوند میباز انجام  گذاری کُدپس از  است که هایی عبارت از سلسله رویه کدگذاری محوری

 مهرتبط سهازند و   یکهدیگر جدیدی با  های شیوهها، اطالعات را به  مقولهبا برقراری پیوند بین 

.گام سوم کدگهذاری انتخهابی   رندیقرار گ هم کنار در معنایی هم یا و اشتراکات بر اساس مفاهیم
قبلهی کدگهذاری کهه     دو مرحلهه ی است و بر اساس نتهایج  پرداز هینظراست که مرحله اصلی 

و روابهط مقهدماتی را    هها  مقولهه بهرای تئهوری پهردازی     ساز نهیزمعنوان مراحل مقدماتی و  به
 .گذارند یمو اصول اصلی  تئوری در اختیار  ها سازهعنوان  به

 ی باز تحقیقکدگذاری از نحوه ا نمونه. 2جدول 

 مرجع نشانگر کدگذاری باز شرح متن مصاحبه

های دغدغه در حوزه حمل  نقل در جنگ نیتر مهم
الگوی مدون و مشخص در   کآینده، عدم وجود ی

 اکنون هم، و باشد یم ها شیرزماو  ها تیمأمورانجام 
ی ا نهیو زم. بسترها شود یماز الگوی سنتی استفاده 

الزم شامل اعتبارات، نیروی انسانی متخصص و 
، با توجه به تجهیزات محور باشد یم روز بهتجهیزات 

ی الزم در این ها آموزشبودن نیروی هوایی باید 
ص به کاربران داده شود. این الگو باید ما را در خصو

به اهداف سازمان )با  دنیو دررس ها تیمأمورانجام 
( یاری نماید و ها میتحرتوجه به شرایط سیاسی/

راهبردهای ما، سرعت و دقت متناسب با  نیتر مهم
. پیامدهای اصلی الگو همان باشد یمهای آینده جنگ

 ها نهیهزش ی ،کاهور و بهرهوحدت فرماندهی 
 .باشد یم

ونقل  فرآیندهای حمل مند نظاممدیریت 
ی نوین متناسب با ها روشو تدوین 

 های آیندهجنگ
Q1 

ک
ه ی
مار

 ش
به
اح
ص
م

 

منابع مالی و اعتبارات الزم در  نیتأم
 حوزه خرید و نت وسایل نقلیه

Q2 

 Q3 نیروی انسانی متخصص نیتأم
اصلی سازمان  تیمأمورتعیین اهداف و 

ی اصلی ها یمش خطراهبردها و  نیتدو و
 در اجرای برنامه

Q4 

آموزش مناسب کارکنان در بدو ورود به 
-خدمت و حین خدمت با نگاه به جنگ

 های آینده)کسب مهارتهای الزم(
Q5 

کسب آمادگی عملیاتی در اجرای 
 ها تیمأمور

Q6 
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 مفاهیم نییتع وی محوری تحقیق کدگذاری از نحوه ا نمونه. 3جدول
 مفاهیم کدها ردیف

 
1 

و تخصیص اعتبارات الزم در راستای  نیتأممدیریت صحیح منابع مالی، 
 ازیموردنمنابع مالی  نیتأمخرید تجهیزات جدید ،  وز روی آور فنی از ریگ بهره

حقوق و مزایای کارکنان ، میزان  موقع بهسامانه نت وسایل نقلیه ، پرداخت 
 بودجه نظامی کشورها،تخصیص بهینه منابع، بودجه و اعتبارات

منابع مالی و 
 و بودجهاعتبارات 

 

 ی از کدگذاری گزینشی) انتخابی( تحقیقا نمونه. 0جدول
 اصلی (-ی محوری مرتبط با مقوله انتخابی )مقوله محوریها مقولهمفاهیم و   

 ی )اعتبار(درصد فراوان یدرصد فراوان مفاهیم ها مقوله

 68/71 17/83 11 تحرک و سرعت عمل

 68/71 17/83 11 و عملیات تیمأمور

 16/11 17/97 3 ونقل جنگ آینده حمل مند طراحی الگوی نظام

 16/11 17/97 3 ونقل مدیریت یکپارچه و انسجام شبکه حمل

 19/71 96/81 7 تدوین دکترین و استراتژی مناسب جنگ آینده

 19/71 96/81 7 مدیریت راهبردی .عملیاتی و تاکتیکی جنگ آینده

 97/1۵ 91/18 6  یریپذ انعطاف

 97/1۵ 91/18 6 دقت و هوشمندی

 11/1۵ 1۵/19 1 پویایی ، مداومت و استمرار

 11/1۵ 1۵/19 1 نانیاطم ونقل چابک، هوشمند، قابل حمل

 6/11 1/16 1 ها نهیمدیریت زمان و کاهش هز

 6/11 1/16 1 رهبری و ثبات در مقاصد

 6/11 1/16 1 شناسایی و کاهش اثر تهدیدات آینده

 6/11 1/16 1 مطلوب جنگ آیندهسریع ، ارزان و لجستیک  نیتأم

 1۵۵/۵۵ 81/11 16 اسناد با کد

 - 11/73 9 اسناد رسمی بدون کد

 - - - ی لیاسناد تحل
 

 
 ( ارائه شده است. 1الگوی حاصل از  تحلیل کیفی در قالب عناصر الگوی داده بنیاددر شکل )
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 شرایط علی

 -1ساختار،طرح وبرنامه() آینده های فیزیکی جنگ غیر ابعاد-1منابع مالی  -9سازمان  و ساختار -1انسانی  منابع -1
زمان،مکان،وسعت،توان( ) آینده های فیزیکی جنگ ابعاد -7وتکنولوژی   منابع فن آوری -6اطالعاتی و ارتباطی   منابع

 نظامی نقل و حمل مسائل و تنگناهای سامانه -8

 

 مقوله محوری

 مدیریت راهبردی، -1ومنسجم  یکپارچه  مدیریت دستیابی به -9نظام مند فرآیندها  طراحی واجرای -1بهره وری -1
مدیریت سرمایه  -8کنترل وارزیابی عملکرد  -7کارکنان  سازی توانمند -6عمل  وسرعت تحرک -1تاکتیکی عملیاتی،و

 های سازمانی

 شرایط مداخله گر راهبردها شرایط زمینه ای /بسترها

 قوانین و مقررات -1
 آموزش )ایمنی و استاندارد( -1
فرهنگ و ارزش های سازمانی  -9

 حاکم)ایمان،تعهد،انگیزه(
 ملزومات وتجهیزات -1
 تعمیرات و نگهداری -1
 جيرافیا وشبکه های جاده ای -6

 آینده نظامی مناسب دکترین تدوین -1
  منابع مالی و انسانی صحیح مدیریت -1
 نوین آوریهایفنوتکنولوژی ازاستفاده -9
  سازمان ساختارو اصالح-1
  مند ومدیریت نظام فرآیندی نگرش -1
شناخت نوع، ویژگی سنجش و اولویت  -6

 تهدیدات آیندهبندی 
 خالقیت و نوآوری در خوداتکایی  -7 

 اهداف و راهبردهای -1
 بازدارندگی و دفاعی

شرایط و روابط سیاسی  -1
 وبین المللی

 تدابیررهبری -9
میزان شناخت )تهدیدات   -1

 آینده(
 دانش و مهارت کارکنان -1
 شرایط اقتصادی -6
 

 

 پیامدها

 با بازدارندگی درمواجهه و دفاعی وتوانمندیهای کسب آمادگی -1
 آینده  تهدیدات

 تداوم و انعطاف پذیری در تامین لجستیک جنگ آینده  -1
 وخدمات گیرندگان  نفعان ذی مندی افزایش رضایت-6

 وری افزایش بهره-1 
 ها مأموریت و عملیات مطلوب انجام -1 
دقت و هوشمندی در پشتیبانی رزمی به  -9

 های رزمی آیندهموقع و مناسب از عملیات 

 ادیداده بن یدر قالب عناصر الگو یفیدر بخش ک قیحاصل از تحق ی. الگو2شکل
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 یریگ جهینتبحث و 
های آینده شامل شهش موضوع)قضهیه( بهه     ونقل زمینی در جنگ در این تحقیق، الگوی حمل

، شهود  یمه تئوری داده بنیاد منجر به تولید روابط مفهومی  که ییازآنجاشرح زیر مطرح گردید. 
قهرار   دیه تائی و موردبررسه هر یک از قضایای زیر در قالب فرضیه و با اسهتفاده از پرسشهنامه   

مقولهه اصهلی    بر تأثیرگذار علّی شرایط طراحی الگو، بررسی در مسئله :  اولین1. قضیه گرفتند
ههای   ونقل زمینی مطلهوب جنهگ   اصلی)حمل مقولهبر  هستند کهشرایط علّی، عواملی  است.
 و سهازمان؛  اعتبهارات   و انسانی؛ سهاختار  شامل:  منابع تیاولوو به ترتیب  گذارند ریتاثآینده( 

ی شهامل  ا دادهی اطالعات ها بانکی اطالعاتی و ها یفناوراطالعاتی) مراجع و بودجه؛  منابع
ی ها سامانهی)آور فنوسایل نقلیه (؛  منابع  مبدأ، مقصد، مسیرها، زمان ،تعداد و میزان ظرفیت

جدید در طراحی و تولید وسهایل نقلیهه(؛    شده گرفتهالکترونیک و الکترومکانیک هوشمند بکار 
نظامی)چند نوع کاال،چند مسیر ، چند نوع وسایل نقلیهه   ونقل حمل مسائل و تنگناهای سامانه

فیزیکهی   غیهر  تهوان نیروهها (؛ ابعهاد    آینده)زمان، مکان، وسهعت ،  های فیزیکی جنگ (؛ ابعاد
 باشد.  (می ها برنامهآینده) ساختار، سازمان، طرح و  های جنگ

منهد   نظهام مهدیریت   یو اجهرا  یطراحه ، (یاثربخش ،یی)کار آ یور بهره:  دستیابی به 1قضیه  
ی)مدیریت بهینه فرآیندهای اصلی و پشهتیبانی و مهدیریتی   ا فهیوظدر مقابل رویکرد  ندهاآیفر

)فرماندهی متمرکهز و اجهرای   و منسهجم  کپارچهه ی تیریبه مهد  یابیدست ونقل زمینی (؛  حمل
تحهرک و  ی؛  کیو تهاکت  یاتیعملی راهبرد تیریمد های آینده(؛  کنترل غیر تمرکزی در جنگ

)افزایش و کارکنهان  یسهاز  انمندتو های آینده است(؛ )از مشخصات و الزمه جنگسرعت عمل
ونقل زمینی نسبت به تهدیدات آینهده و نحهوه    ارتقاء دانش و مهارت تخصصی کارکنان حمل

 های آینهده (؛  )الزمه مدیریت استراتژیک جنگعملکرد یابیکنترل و ارز مواجهه شدن با آن(؛ 
 و محوری، بر راهبردهاعنوان طبقه  ی)انسانی مادی و معنوی(؛ بهسازمان یها هیسرما تیریمد

 با نیست، بلکه محض تأثیر تأثیر یک خواهد بود.  این رگذاریتأثی تعامل و کنش ها یاستراتژ
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 ریتهاث چنهین   یا واسهطه  و گهر  مداخله شرایط درواقع پذیرد. می صورت دیگری عوامل میانجی
 .کنند یم هدایت را ییها یگذار

 سهنجش  کارکنان)دانش فنی،تجربی (؛  شناخت و:  میزان دانش و مهارت تخصصی 9قضیه 
 های آینده(؛  راهبردهای ی، رقبا و بازیگران اصلی جنگا فرا منطقهی و ا منطقه)ها دکنندهیتهد

ی هها  وهیشو  ها کیتاکتی)رهبر ریتدابآینده؛   تهدیدات به نسبت اتخاذی بازدارندگی و دفاعی
ی(، شرایط اقتصادی)نرخ تهورم  الملل نیبو جدید هدایت رزم پیشرفته و شرایط و روابط سیاسی 

بهر   گهر  مداخلهه عنهوان عوامهل    و راهبردهها( بهه   انهداز  چشهم (؛ اههداف ) هها  اتیه مال، درآمدها، 
 خواهند بود. مؤثر ها کنشی تعامل و ها یاستراتژ
(؛ هها  دسهتورالعمل و  نامهه  نیهی آ،  هها  طرحی)سهازمان  بهرون درون و  و مقررات نیقوان  :1قضیه 
، زاتیه ملزومهات و تجه ؛  (زهیانگ تعهد، مان،ی)ا حاکم یسازمان یها فرهنگ و ارزش؛  آموزش

و موقعیت  ایجيرافهای آینده؛   وسایل نقلیه در جنگ راتیو تعم ینگهدار امکانات و تأسیسات
ههای   ی و خطوط مواصالتی منطقهه رزم در جنهگ  ا جاده یها شبکهپولیتکی کشور )میزان ژئو

 مؤثر خواهند بود. ها کنشی تعامل و ها یاستراتژتری هستند که بر عنوان بس آینده (؛  به
ههای آینهده،  نتیجهه تعامهل و کهنش ، شهناخت و        ونقل زمینی مطلوب جنهگ  : حمل1قضیه 
ی) تهدیهدات  بنهد  تیه اولو؛   ی نظامی مناسب تهدیهدات آینهده(  راهبردها و )دکترین سنجش

ونقل نظامی؛   مند سامانه حمل نظام و مدیریت  فرآیندی سازمان، نگرشساختار آینده(؛ اصالح 
 انسانی، منابع بهینه و صحیح سازی؛  مدیریت ابتکار، خالقیت و نوآوری در خوداتکایی و بومی

بهه   نظهامی  ونقل حمل پیشرفته و نوین یها یاز فناور یریگ بهرهارتباطی؛   و اطالعاتی مالی،
 . باشد یمآینده  مطرح  در جنگعنوان راهبردهای الگوی حمل و نقل زمینی 

خهاص بها ایهن مهوارد مشهخص       طهور  بههای آینده  ونقل زمینی مطلوب جنگ : حمل6قضیه 
 و عملیهات موقع  بهمطلوب و  :  پیامدها و نتایجی که بایستی داشته باشد مانند:  انجامشود یم

؛  افهزایش  ها نهیهزونقل زمینی و کاهش  ی نظامی،  افزایش کیفیت خدمات حملها تیمأمور
و  ونقهل نظهامی؛  کسهب آمهادگی     گیرندگان سهامانه حمهل   و خدمات نفعان یذ یمند تیرضا

و هوشهمندی   دقت بههای آینده ؛  دستیابی  جنگ ازیموردنبازدارندگی  و دفاعی یها یتوانمند
ی و ریپهذ  انعطهاف ی رزمی آینهده؛  تهداوم و   ها اتیعملو مناسب از  موقع بهدر پشتیبانی رزمی 

 . پسباشد یمی آینده  ها در جنگ ها گانی ازیموردنلجستیک  نیتأممل مناسب در سرعت ع

ونقل زمینهی   الگوی مطلوب حمل استقرار و اجرای پیامدهای به است الزم راهبردها، اجرای از
ونقل زمینی چه پیامهدهایی   که استقرار و اجرای الگوی مطلوب حمل مسئله نماییم، این توجه

الگهوی    اسهتقرار  و بها اجهرا   گفهت  تهوان  یمه  ،درواقعاست.  اهمیت حائز باشد، داشته تواند یم
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بگیرند.  مقایسه نتهایج   شکل الذکر فوقپیامدهای  که رود یم ونقل زمینی در نهاجا انتظار حمل
ی این تحقیق با تحقیقات پیشین)معیارهای مشترک و معیارهای با اولویهت(  ها افتهحاصل از ی

 به شرح ذیل می باشد.
مقوله مستخرجه در تحقیق حاضر شامل ساختار و سهازمان،   8الف( معیارهای مشترک: تعداد 

قوانین و مقررات ، منابع انسانی ، تعمیهرات و نگههداری ، منهابع مهالی ، اعتبهارات و بودجهه،       
( مطابقهت  1939رسالت، اهداف و راهبردها با تحقیق نصهرت پنهاه و همکهاران )    انداز و چشم

مقوله مستخرجه در تحقیق حاضر شامل ملزومات، جيرافیا، خطوط مواصالتی،  1داشت. تعداد 
مقولهه مسهتخرجه در    7(مطابقهت داشهت. تعهداد    1971شرایط اقتصادی با تحقیق عزیهزی ) 

هههای آینههده، نگهههداری و   تحقیههق حاضههر شههامل ابعههاد فیزیکههی و غیههر فیزیکههی جنههگ  
( 1936و همکهاران) شههالیی (با تحقیهق  هبرناموقدرت()ساختار،طرحتوان،زمان،تعمیرات)مکان،

مقوله مستخرجه در تحقیق حاضرشامل مداومت، تحهرک، سهرعت ،    7مطابقت داشت. تعداد 
 9( مطابقهت داشهت. تعهداد    1939ی، آمادگی با تحقیهق رشهاد)  ریپذ انعطافیی، خوداتکادقت، 

ی  و ریپهذ  انعطهاف مقوله مستخرجه در تحقیق حاضر شامل  مهدیریت یکپارچهه و منسهجم،    
مقولهه   9( مطابقهت داشهت. تعهداد    1939مداومت، اعتبارات و بودجه با تحقیهق حسهین پهور)   

( 1987، تحرک ، سرعت عمل با تحقیهق افشهار)  ها نهیهزمستخرجه در تحقیق حاضر شامل  
، رعامهل یغمقوله مستخرجه در تحقیق حاضر شامل  توسهعه پدافنهد    1مطابقت داشت. تعداد 

یکپارچه و منسهجم، نگههداری و تعمیهرات بها تحقیهق مکهاری        یی، مدیریتخوداتکاتحرک، 
، هها  نهه یهزمقوله مستخرجه در تحقیق حاضر شامل   1(مطابقت داشت. تعداد 1931منشادی)

مطابقت داشت.  (1931تحرک، سرعت عمل، خوداتکایی، تداوم و استمرار با تحقیق شکوهی )
، منهابع مهالی، زمهان ، مکهان بها      هها  نهیهزمقوله مستخرجه در تحقیق حاضر شامل   1تعداد 

مقوله مسهتخرجه در تحقیهق حاضهر     1مطابقت داشت. تعداد  (1939تحقیق کامنی و استاکر)
مطابقهت داشهت.    (1939مالی، زمان، مکان با تحقیق کامنی و اسهتاکر) ، منابعها نهیهزشامل  
مقوله مستخرجه در تحقیهق حاضهر شهامل  دقهت و هوشهمندی، سهرعت، تحهرک،         1تعداد 
مقوله مستخرجه در تحقیق حاضهر   19( مطابقت داشت. تعداد 1989با تحقیق بروک) ها نهیهز

ی آینده، آمادگی رزمی، فناوری، جيرافیا ، ها دکنندهیتهدشامل  شناخت و سنجش تهدیدات و 
، نیروی انسانی، خوداتکهایی  رعاملیغاقتصاد، سیاست، هوشمندی، اعتبارات، اطالعات، پدافند 

مقوله مستخرجه در تحقیق حاضهر شهامل     1( مطابقت داشت. تعداد 1931ری )با تحقیق طاه
ی، مهارت و تخصص کارکنان، منابع ارتباطی و اطالعاتی، تجهیزات و ملزومهات،  ریپذ انعطاف
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 3(مطابقهت داشهت. تعهداد    1938فرماندهی منسجم و یکپارچه با تحقیق ویسی و همکهاران ) 
یی، اقتصاد، تحهرک، دقهت،   خوداتکای، ریپذ انعطافمقوله مستخرجه در تحقیق حاضر شامل  

( مطابقت داشهت.  1937ی با تحقیق زارعی و همکاران)ریپذ واکنشسرعت، استمرار، آمادگی، 
، تحهرک، ارتباطهات،   رعامهل یغمقوله مستخرجه در تحقیق حاضهر شهامل  پدافنهد     1۵تعداد 

 1مطابقهت داشهت. تعهداد     (1931اطالعات،  فناوری، تجهیزات، جيرافیا با تحقیق کالنتری )
ی آینهده، سهاختار و   هها  فرصهت مستخرجه در تحقیق حاضر شامل  منهابع تهدیهدات و    مقوله

 (مطابقت داشت.1936)وهمکاران، آموزش با تحقیق رشید  رعاملیپدافند غسازمان، 
مقوله شامل منابع انسانی، ساختار و سازمان در بعد شهرایط   9ب( معیارهای با اولویت: تعداد  

مقولهه شهامل قهوانین و     1( مطابقت داشت. تعهداد  1936علّی با تحقیق شهالیی و همکاران)
( مطابقت داشهت.  1936ی با تحقیق رشید و همکاران)ا نهیزممقررات، آموزش  در بعد شرایط 

بها   گهر  مداخلهه ه شامل اهداف و راهبردها، شرایط و روابط سیاسی در بعد شرایط مقول 1تعداد 
فرآیندها  مند نظامی، اجرای ور بهرهمقوله شامل  1( مطابقت داشت.  تعداد 1939تحقیق رشاد)

مقوله شامل  1( مطابقت داشت. تعداد 1939در بعد محوری با تحقیق نصرت پناه و همکاران )
( 1931تژی ، مدیریت منابع در بعد راهبردها با تحقیق مکاری منشادی)تدوین دکترین و استرا
در بعد پیامهدها   ها نهیهزمقوله شامل افزایش کیفیت خدمات، کاهش  1مطابقت داشت. تعداد 
 (مطابقت داشت. 1931با تحقیق شکوهی )

 را مهدیریتی   ی سازمانی، عوامل محیطهی و ها ارزش بستر فرهنگی، ،حاضر محققدر تحقیق 

است. از  تحقیق های نوآوری از یکی خود که این است نموده لحاظ احصاء الگوی نهایی برای
ای و  و خروج از رویکرد وظیفهه  ندهایفرآ مند نظامهای این الگو، طراحی و اجرای  دیگر ویژگی

ریهزی،   ی سازمان با شرایط و تحوالت جدید و توجه به مدیریت راهبردی )برنامهه ریپذ قیتطب
ی نظهامی در زمهان   ها اتیو عمل ها تیمأمور. انجام مطلوب باشد یمو ارزیابی و عملکرد(  اجرا

با تهدیدات  در مواجههو کسب آمادگی عملیاتی، توانمندی دفاعی و بازدارندگی  و جنگصلح 
و  هها  مؤلفهه  نیتهر  از مههم و افهزایش کیفیهت خهدمات     ها نهیهز و کاهشهای آینده  و جنگ

های آینده اسهت کهه ایهن     ونقل زمینی در جنگ الگوی مطلوب حمل پیامدهای اصلی طراحی
راهبردههای تدوین)تهدوین دکتهرین و راهبردههای نظهامی       مؤثرمهم در سایه رشد و اجرای 

 .دیآ یم دستبهو تهدیدات آینده و مدیریت صحیح منابع (  ها فرصتمناسب آینده ، سنجش 

 
 :گردد یمدر این مقاله، پیشنهادات زیر ارائه   شده ارائهو الگوی  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

ی نیهروی  ریکهارگ  بهه گزینش و ،  زاتیو تجهتناسب ساختار سازمانی  و حفظی زیر برنامه -1 
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های نظامی با توجه بهه رتبهه بهاالی مؤلفهه منهابع      توسط سازمان و کارآمدمتخصص  انسانی
ههای  ی هرچهه بیشهتر سهامانه   ور بهرهارتقاء و  منظور بهانسانی در الگوی تحقیق)شرایط علّی( 

 های آینده.  ونقل زمینی در جنگ حمل
ی نظامی با توجه به اولویت باالی ها سازمانی و اجرای الگوی تحقیق حاضر در ساز یبوم -1

)در بخش پیامدهای اصلی  ها نهیهزونقل و کاهش  معیار افزایش کیفیت خدمات سیستم حمل
 ونقل زمینی.  ی سامانه حملور بهرهو افزایش  ها نهیهزاجرای الگو(، در راستای کاهش 

ونقل نظهامی آینهده    تدوین، اجرا و نظارت بر دکترین و راهبرد نظامی مناسب سامانه حمل -9
ی صحیح در زیر برنامهزمان با در الگوی تحقیق حاضر،  هم مؤثرعنوان یکی از راهبردهای  به

 کنشی و عملیاتی.سطوح مختلف راه

 ها نهیهزبر کاهش  مؤثرمند در راستای ارائه راهکارها و عوامل انجام تحقیقات علمی نظام -1
های آینده با توجه به افزایش ونقل نظامی در زمان صلح و جنگ و بهبود کیفیت خدمات حمل

اختصاص سهم زیادی از بودجه دفاعی بهه  ونقل نظامی و  ی حملها سامانهی ها نهیهزسالیانه 
 این حوزه.

-کاربران و مهدیران سهامانه   روزتوسعه دانش و آموزش مهارت های تخصصی و علمی به -1

نقل توسط مراکز آموزشی داخلی و خارجی سازمان در راستای شناخت و سهنجش  وهای حمل
نها، همچنین ترویج و گسترش نقل نظامی و نحوه مقابله با آوهای حملتهدیدات آینده سامانه

 کاری، نگهداری و تعمیرات بهینه.فرهنگ ایمنی، سالمت و بهداشت محیط
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