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 چکیده

های  اندازها، اهداف و مأموریتریزی، تصویری از آینده مطلوب و اولین گام در راستای تحقق چشم طرح 

دستیابی به امنیت و منافع    مؤثریزی مناسب در سطوح کالن، یکی از عوامل  رطرح سازمانی است. وجود  

شوند.  ی تعیین میبردار بهره که مبتنی بر آن راهبردهای اثربخش و نیز منابع قابل    رودمیملّی به شمار  

های دفاعی و غیر دفاعی انجام شده  ریزی در سازمانهای فرآیند طرح تبیین تفاوت تحقیق حاضر با هدف

ی  آور جمع برای    .ای اجرا شده استینهزم-ای است که با روش موردیتوسعه -تحقیق کاربردی  نوع  .است

ای و میدانی و نظرات تخصصی جامعه خبره که سابقه خدمت در مشاغل مرتبط  کتابخانه اطالعات از روش  

  افزار نرم   هم از روش آمار توصیفی و استنباطی و  هادادهی شده و در تحلیل  ریگبهره با موضوع را دارند  

SPSS  ها،  ریزیهای دفاعی، طرح در سازمان  که دهدیمتحقیق نشان    استفاده شده است. نتایج حاصله از

تدابیر و منویات و فرامین والیت و مقام معظم رهبری، غالباً از باال به پائین، دارای رویکرد تهدید  مبتنی بر  

؛  است انداز و غایت نهایی آن حفظ نظام مقدس ج.ا.ایران  مدار و مأموریت مدار و پیامد محور است که چشم

سازمان در  امر  این  بر  لیکن  مبتنی  دفاعی  غیر  و  اندازهاچشمهای  اهداف  با    و  سازمان  منافع  کسب 

 رویکردهای رقیب محور، سودمحور و محصول مدار است. 
 های کلیدی: واژه
 غیر دفاعی  یهابخشدفاعی،   یهابخشریزی، ، فرآیند طرحیراهبرد یزیرطرح

 

 
 

 . رانی ا تهران،  ،(ص ) اءیاالنب خاتم یی هوا پدافند دانشگاه مدرس. 1
 . رانی ا تهران،  ،یملّ دفاع  یراهبرد  قاتیتحق و مطالعات  پژوهشگاه و  دانشگاه یراهبرد یدفاع علوم یدکتر. 2

 r.shamloo1354@gmail.com: مسئول سندهینو *

 
10.22034/QJMST.2021.246629DOI:  

 

 مقاله: پژوهشی نوع 

https://dx.doi.org/10.22034/qjmst.2021.246629


 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            110

 

 مقدمه 

و    ها محدودیت، ارزیابی  هاتوانمندی،  هاقابلیت  شناختثبات و پیشرفت هر سازمانی، تنها با    ،بقا
از نظام    برخورداریو تهدیدهای موجود،    ها فرصتو همچنین آگاهی و شناخت از    ها پذیریآسیب

  ای آینده  سویبه  گرهدایتو راهبردهای کلیدی که    هابرنامه  ها،طرحمناسب و آتی نگر مزین به  
میسر   است  پرفروغ  و  از  گرددمیروشن  درستی  فهم  به  سازمان  هر  حیات  دیگر  عبرات  به   .

  هایی سازمانمحیطی و حتی بروز تغییرات در قواعد حاکم بر بازی، وابسته بوده و در   یهافرصت
  برداریبهره، اقبال بهتری در  باشندمیاین شرایط برخوردار    ازکه از قدرت استنتاج و درک باالتری  

های مناسب دفاعی و غیر ریزیبدیهی است که برای انجام طرح  خواهند داشت.   هافرصتاز این  
روشدف  از  پیروی  نظاماعی،  قاعدههای  و  شیوهیافته  بر  متکی  که  فنونمند  و  شده  پذیرفته  ها 

تخصصی و مدیریتی است ضروری است تا اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات برای تعیین 
راه و  آناهداف  به  دستیابی  و کارهای  پذیرفته  صورت  واقعی  مقدورات  و  منابع  بر  مبتنی  ها 

در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز   الزم برخوردار است.درستی    دقت و ریزی از  طرح
های  های راهبردی، از عوامل مؤثر در تحقق و دستیابی به امنیت، آرامش و مؤلفههمواره طرح
های کالن و  ها اهداف، راهبردهای اثربخش، برنامهروند که بر اساس آنمی  شمار   بهامنیت ملّی  
عدم قطعیت وضع موجود و لزوم    روازاینگردند.  اعتبارات و بودجه( تعیین می)  منابععملیاتی و  

سرعت در حال تغییر، همراه با وجود تهدیدات  پذیری در برخورد با محیط بهسرعت عمل و انعطاف
آسیب کنار  در  غیرقابلپذیریگوناگون  ضرورت  متعدد،  انجام های  برای  را    هایطرح  انکاری 

های نظامی دفاعی از اهمیت دوچندانی  راهبردی دقیق و متقن رقم زده است که این امر در سازمان
تر ریزی دقیقبنابراین هرچه مراحل فرآیند طرح ؛(5:1394)توحیدی و همکاران،  برخوردار است

شده نیز  بینیشها انجام گردد، تحقق اهداف پیها، اقتضائات و شرایط سازمانو متناسب با اولویت
های  های ماهوی و وجود مأموریتگردد. از طرف دیگر به دلیل ماهیت ذاتی، تفاوتتر میآسان

سازمان و  متفاوت  محصوالت  و حساسیت  اهمیت  میزان  همچنین  و  دفاعی  غیر  و  دفاعی  های 
ی با سایر های دفاع ریزی در سازمانای از فرآیند طرحویژه »امنیت«، بخش عمدهها  بهتولیدات آن

ریزی  که وجود نواقص و اشکاالت در فرآیند طرحنحویهای غیر دفاعی متفاوت است. بهسازمان
بازار و یا در بدترین  از دست رفتن سود، کاهش سهم  به  بخش غیر دفاعی ممکن است منجر 

های راهبردی نیروهای مسلح ممکن  حالت ورشکستگی گردد، اما عدم تناسب و نقص در طرح
دار شدن تمامیت ارضی  جنگ و از بین رفتن نیروها و خدشه  هایمیدانر به شکست در  است منج

نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع ارزشمند در بخش دفاعی و    کهازآنجاییکشور گردد.  
چنان  غیر دفاعی همواره وجود دارد، ضروری است از منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود آن

  شود که »حد متناسبی« از رضایت را محقق نماید. یاری گرفته 
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این  به  توجه  در    ریزیطرحکه  با  و   هایسازمانمناسب  اساسی  نقش  دفاعی  غیر  و  دفاعی 
  هایویژگیبا    مناسب   راهبردی   ریزیطرحنظام    دارد و   ها سازماندر راهبردهای آن    کننده نییتع

مورد   باشد،    تائید الزم که  امر  راهبردهای    تواند میخبرگان  تدوین  این   اثربخشپاسخگوی  در 
نبایستی مورد    و   است الزم برخوردار    اهمیت چنین نظامی از    هایویژگیخصوص باشد، شناخت  

زیرا غفلت از این مهم در سطح کالن، راهبردی کشور را با مشکالتی مواجه   توجهی قرار گیرد؛کم
در این    اندازچشمو دستیابی به اهداف و    ها سازمانأموریت در  ساخته و موجب عدم اجرای م

های زیادی را به  ها و افزایش تهدیدات، هزینهشود و  با از دست رفتن بسیاری از فرصتحوزه می
آمده توفیقات این عملاز طرف دیگر برابر بررسی به جمهوری اسالمی ایران تحمیل خواهد نمود.

رغم اهتمام مسئولین هردو حوزه، این های مربوطه نیز متفاوت هستند و علیدو بخش در حوزه
فرایند در بخش دفاع با توفیق مناسب به اهداف کالن خود که همانا ایجاد و توسعه امنیت پایدار  

این امر در بخش غیر دفاعی بدین گونه    ولیکن یافته  ستطور نسبی  دج.ا.ایران در منطقه است به
ریزی در بخش دفاعی و غیر دفاعی و  بنابراین پژوهش حاضر با هدف تشریح فرایند طرح   ؛نیست

هایی  سعی دارد تا به پرسش اصلی آن »چه تفاوتانجام و  ها  های موجود بین آنتبیین تفاوت
های غیر دفاعی وجود دارد«؟ نیز ی دفاعی و سازمانهاریزی راهبردی در سازمانبین فرآیند طرح

عنوان مرجع و مبنایی  تواند بهجهت از اهمیت برخوردار است که میپاسخ دهد. این تحقیق بدین
ریزی بخش دفاعی و غیر دفاعی و توسعه و تکوین علمی و عملی برای بررسی و اصالح نظام طرح
تواند به عدم شناخت موانع در مسیر تکامل و بهبود آن در این حوزه گردیده و انجام نشدن آن می

نیروهای    ها و منابع های غیر دفاعی، ممانعت از اتالف سرمایهاین نظام در نیروهای مسلح و بخش
 و کشور در بخش دفاعی و غیر دفاعی منجر گردد.مسلح 

 

 مبانی نظری پژوهش
 

 طرح

ریزی«  صورت »طرحاهداف است و زمانی که بهمنظور از »طرح«، »شیوه« پیشنهادی برای تحقق  

می بهاستفاده  ناظر  است  تعیین  شود  بلندمدت  و  اساسی  شیوه  اهداف  اهداف   که  به  دستیابی 

منابع   از  استفاده  با  و  معین  زمان  در  خاص  مجری  توسط  طرح    . است  "مشخص"مشخص 

تالشمجموعه از  بلای  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  هدفمند  و  ساختارمند  و های  است  ندمدت 

ترین وظیفه یک مدیر به شمار  ریزی را اولین و مهمنظران مدیریت، طرحتمامی صاحب  جهتبدین

ای از  کند که طرح مجموعهچنین استدالل می  1(. اشنایدر 15:  1396اند )صالح اصفهانی،  آورده

ریزی را  مند در جهت رسیدن به اهداف بلندمدت است. چارلز و چرچمن، طرحهای نظامتالش

 
1 Snayder 



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            112

 

ها به هدف مطلوب رسید )نظامی پور  توان از طریق پی گیری آندانند که میسلسله عملیاتی می

 (.144: 1391و نظم ده، 

 ریزیطرح

تین »پالنوم« به معنی سطح هموار آمده است. در قرن هفتم میالدی این واژه  ریزی از واژه الطرح

دیگر نیز راه یافت. در آغاز این واژه به معنی نقشه   یهاوارد زبان انگلیسی شد و سپس به زبان

 داشتن   یعنی   ریزی طرح  .شدشود استفاده میکه معموالً در یک صفحه یا سطح هموار تهیه می

ریزی طرح  (19:1396اصفهانی،    صالح)  آینده  مطلوب  تصویر  طراحی  یا   یندهآ  از  مطلوب  تصویر

سازمان شفاف    اندازچشمفرآیندی است که کلیه تصمیمات راهبردی را برای تحقق اهداف کالن و  

«  ریزی طرح: »گویدمیبه نقل از جانسون    رضاییان(.  66:  1394میدانی،  نماید )بخشو مدون می

از   آگاهی  و    هافرصتمستلزم  آتی  تهدیدهای  با    بینی پیشو  )   هاآنمواجهه  ،  رضاییاناست 

ی سیستماتیک و هدفمند در جهت رسیدن به اهداف هاتالشی از  امجموعهطرح به    (.301:1391

وظیفه یک مدیر   نیترمهمی را اولین و  زیرطرحمدیریت،    نظرانصاحببلندمدت است و تمامی  

 (. 9:1391ستاد کل،  وبودجهبرنامه)معاونت طرح و   اندآوردهبه شمار 

 بندی در نیروهای مسلحریزی و بودجهریزی، برنامهطرح

و اقدام توسط چند تن   1347بندی در ن.م به سال  ریزی و بودجهریزی، برنامهسیر فرایند طرح

برمی سابق  رژیم  ستاد مشترک  افسران  فر  گردداز  این  تاریخچه  انقالب  آو  پیروزی  از  پس  یند 

که به   است   1366-1367های  طور دقیق مربوط به سالشکوهمند اسالمی در نیروهای مسلح، به

صورت نسبی  دلیل تغییرات و تحوالت ناشی از انقالب و بروز جنگ تحمیلی، اجرای آن موقتاً و به

 وبودجهبرنامههمگام با مسئولین    1366-1367متوقف و مجدداً در فواصل زمانی    1357از سال  

بندی نیروهای مسلح و پس از  ریزی و بودجهریزی، برنامهکشور توسط متخصصین فرایند طرح

 (.36:  1394حال نیز ادامه دارد )بخش میدانی،برداری قرارگرفته و تابهتجدیدنظر اولیه مورد بهره

 ریزیهای طرحویژگی

و    هاآرمان( را توجه به  اثربخشی یک طرح راهبردی )راهبرد بهینه و  هایژگیو  ن یترمهمکوئین  

و   قوت و ضعف  نقاط  تهدیدات سازمان،    ها فرصت، شناخت  ها ارزشاهداف سازمان، شناخت  و 

عینریپذانعطاف در  و  مبانی  و  اصول  و حفظ  بیرونی  و  داخلی  شرایط  مقتضیات،  مقابل  در   ی 

 از:  اندعبارتریزی ی نظام طرحهایژگ یو. داندیم پویانمایی 

طرح-1 نوع  نظام  با  باشد    ست ی بایمسازمان    تیمأمورریزی  داشته  : مثالعنوانبهتناسب 

 .باشندیمی زیربرنامهی متفاوتی برای هانظامی دولتی و بخش خصوصی دارای ها سازمان

یط دارد و هر چه ی ارتباط مستقیم با پیچیدگی محزیربرنامهی در نظام  ریپذانعطافمیزان  -2
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باشد و در مقابل جامعیت   برخوردار  یشتریبی باید از انعطاف  زیربرنامهباشد نظام    تردهیچ یپمحیط  

طرح به  نیاز  محیط  دیگر  سوی  از  یافت.  خواهد  کاهش  جزئیات(  به  پرداختن  )در  ریزی نظام 

 . سازدیمو انجام آن را دشوارتر  دهد یم ی را افزایش درراهب

مدیریت )متمرکز،   و نوعی زیرمجموعه(  هاردهساختار سازمان )خطوط ارتباطی و اختیارات  -3

طرحغیره  و   رمتمرکز یغ نظام  بر  که  است  دیگری  معیار  نیز  و )  است.   مؤثرریزی  (  توحیدی 

 (. 19:1394همکاران،

 ریزیمزایای طرح

بمیددانی، مزایدای متعدددی را برای طرحبخش هدا  رخی از اهم آنریزی برشدددمداری نموده کده 

 اند از: عبارت

     . کاستن از میزان خطاپذیری در انجام امور؛1

 . استفاده بهینه از منابع و امکانات؛2

      . جلوگیری از ندامت و پشیمانی؛3

 ایجادکننده فرصت؛. 4

 .(54 -52: 1394میدانی،  ها )بخش. تعیین اولویت5

 های نظامیسازمانریزی راهبردی در  فرآیند تدوین طرح

 :بخش سه شامل کشور ریزی طرح و گذاری سیاست نظام از خواسته بر م  .ن ریزی طرح نظام

 راهبردها(؛  و ها سیاست اهداف، منافع،  ها، آرمان شامل (. ملّی1

 هایاستراتژی و سیاسی هایمشیخط شامل   ) م .ن کل ستاد و دولت سطح در (بخشی .2 

 هایاستراتژی و نظامی  هایسیاست اقتصادی،  هایاستراتژی و های اقتصادیسیاستسیاسی،  

 فرهنگی؛  اجتماعی هایاستراتژی و اجتماعی فرهنگی هایو سیاست نظامی

  دفاعی  هایاستراتژی و غیرنظامی دفاعی های سیاست شامل:  )نیروها  سطح در  (دستگاهی  .3

 زمینی  سیاست هوایی، استراتژی و  هوایی سیاست  دریایی، استراتژیو   دریایی  سیاست غیرنظامی، 

 آن در  ریزیبرنامه جایگاه  و  ریزیطرح فرآیند  های گام توان می بنابراین است؛  زمینی  و استراتژی

 (.12:1396نمود )صالح اصفهانی،  بیان زیر شمای  در قالب را
 

 
 ( 16:1396اصفهانی: ریزی )صالح طرح  های اصلی مؤلفه ( 1شکل ) 



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            114

 

 های دفاعی و غیر دفاعیریزی در بخشهای فرآیند طرحها و مؤلفهشاخص

های دفاعی  ریزی در بخشترین شدیوه جهت تشدریح و توضدیح و مقایسده فرآیندهای طرحمناسدب

هایی اسدددت که در این خصدددوص تبیین و طراحی  و غیر دفاعی، ارائه و بررسدددی الگوها و مدل

ریزی در بخش دفداعی و غیر  براین در این بخش بده برخی از الگوهدای منتخدب طرحاندد؛ بنداگردیدده

 دفاعی جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده است.
 های غیر دفاعیریزی راهبردی بخشطرح  الگوهای( الف

 ریزی راهبردی دکتر علی احمدی:الگوی طرح-1

ریزی  ریزی راهبردی، برنامه احمدی )شامل مراحل طرح ( فرآیند مدیریت راهبردی علی 2شکل ) 

 (238:1394بندی ساالنه ) به نقل از بخش میدانی، مدت و بودجهمیان 

 الگوی جامع مدیریت راهبردی دیوید-2

 

 

 

 

 

  میدانی،( الگوی جامع مدیریت الگوی جامع مدیریت راهبردی فِرِد دیوید ) به نقل از بخش  3شکل )

233:1394 ). 
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 های دفاعیریزی راهبردی بخشطرح  الگوهای( ب 

 Bm Modelراهبردی   یزیرطرح  الگوی-1

 
 

 

 

 ج.ا.ایرانریزی حال حاضر در نیروهای مسلح های فرآیند طرح ها و مؤلفهشاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 379:1394بخش میدانی، )بندی نیروهای مسلح ریزی و بودجهی ، برنامهزیرطرح ( فرآیند 4شکل )
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  S-COLراهبردی  یزیرطرح الگوی  -2

 

 

 

 

 

 
 

 ( 27:1396صالح اصفهانی،  )  S-COLی راهبردی دفاعی زیرطرح (  فرآیند  4شکل )

 

 
 

 

 ( 27:1396صالح اصفهانی،  )  S-COLی راهبردی دفاعی زیرطرح (  فرآیند  5شکل )

ریزی  آمده در حال حاضددر آخرین الگوی فرآیندی حاکم بر فرایند طرحعملهای بهبرابر بررسددی

برداری در  هدای بهرههدا و مؤلفدههدا، شددداخصهدا، مراحدل، گدامدر ن.م ج.ا.ایران کده دارای ویژگی

که در سده مرحله زیر   اسدت(  6)شدکل شدماره    SALهای دفاعی ج.ا. ایران اسدت،  الگوی  سدازمان

 :تدوین گردیده است

 های راهبردی نیروهای مسلح ج.ا.ا(مرحله اول )مطلوب

 های دینی و انقالبی؛. ارزش1

 . فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و مقام والیت؛2

 راهبردی و عملیاتی )نیرویی(؛  . اصول و مبانی و دکترین دفاعی سطح3

 های دفاعی؛های کلی نظام و سیاست. سیاست4

 . رسالت نیروهای مسلح؛5

 انداز کلی نظام؛انداز دفاعی مبتنی بر چشم. چشم6

 های دفاعی.. مأموریت7

 مرحله دوم )تحلیل و شناخت راهبردی سطح ملی و حوزه دفاع(

 . تحلیل راهبردی و کالن؛8

 ها و استعدادها؛سازمانی و تحلیل ظرفیتداخلی و درون. تحلیل محیط  9
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ای و جهانی با تمرکز بر تهدیدات و قدرت دشمن  . تحلیل شرایط محیط بیرونی اعم از منطقه10

 یابی؛و فرصت

 دولت و محیط ملی(؛ –. تحلیل بر محیط بیرونی ملی )مردم  1/10

 )فعلی، آینده و تحلیل فاصله(؛  . تحلیل و تعیین موقعیت راهبردی ملی و نیروهای مسلح11

 ای و جهانی؛. تحلیل روندها و سناریوهای دفاعی، ملی، منطقه12

 یابی راهبردی نیروهای مسلح ج.ا.ا(مرحله سوم )راه

 . تعیین اهداف راهبردی و کالن نیروهای مسلح؛13

 های راهبردی نیروهای مسلح؛. تعیین موضوعات و مسائل راهبردی و اولویت14

 الوصول؛. تعیین راهبردهای دفاعی ممکن15

 . تعیین راهبردهای دفاعی کالن و برتر ساز؛16

 (.50:1396. تعیین راهبردهای نیرویی و موضوعی برتر ساز )صالح اصفهانی  17
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ( 88:1396)صالح اصفهانی،  SALریزی راهبردی ( فرآیند طرح 6شکل )
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 های لشکری و کشوریسازمانریزی مقایسه فرآیند طرح 

 گردد:های لشکری و کشوری ارائه میریزی سازماندر جدول ذیل مقایسه فرآیند طرح
 

های  ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران و سازمان های بخش طرح مقایسه فرآیند و تفاوت ( 1)جدول

 ( 15:1396ها )صالح اصفهانی،  کشوری، نهادها و بنگاه 

 هاهای کشوری، نهادها و بنگاهسازمان های لشکریسازمان فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-طرح

 ریزی

 رویکرد رقیب محور، سود مدار، تولید و  رویکرد از باال به پائین، تهدید مدار و مأموریت مدار 

 سازمان انداز و غایت نهایی کسب منافع  چشم انداز و غایت نهایی حفظ نظام مقدس ج.ا.ایرانچشم

 گردند ای تدوین میراهبردها جزیره سطح هستند   5راهبردها منسجم و دارای 

ارزش راهبردها،  تدوین  تدابیر ف.م.ک.ق، سرلوحه  ها، 

 های نظام مقدس ج.ا.ا است آرمان

تعیین چارچوب بر  تأکید  با  این سرلوحه  های  غالباً 

 . استکلی سازمان توسط باالترین مقام مسئول 

بر   مبتنی  بیرونی  محیط  تحلیل  دوم،  مرحله  در 

 تهدیدات و قدرت دشمنان است 

قدرت   و  تهدیدات  بر  مبتنی  بیرونی  محیط  تحلیل 

 رقبا است 

راهبردها  روابط کالن در فازهای تدوین، اجرا و کنترل  

 گرددمرحله انجام می 8در 

کنترل   و  اجرا  تدوین،  فازهای  در  کالن  روابط 

 گرددمرحله انجام می 8راهبردها در 

توجه به دکترین سطح راهبردی و عملیاتی )نیرویی(  

مطلوبیت )تعیین  راهبرد  تدوین  مرحله  های  در 

 راهبردی( 

توجهی به دکترین سازمانی در سطوح راهبردی و  بی

ها برای  اتی در فاز تدوین راهبردها و استراتژیعملی

 های  راهبردیتعیین مطلوبیت

سیاست راهبرد   تعیین  تدوین  فاز  در  نظام  کلی  های 

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب آن به  

 دست مبارک فرماندهی کل قوا  

 شود ها دیده نمیاین امر در سایر بخش

راهبرد به تحلیل محیط بیرونی  در ن.م در فاز تدوین  

بر محیط منطقه به مردم، دولت و  عالوه  ای و جهانی 

 شودمحیط ملی نیز پرداخته می

سازمان این  به  در  نسبت  کمتر  دقت  و  تأکید  با  ها 

های ملّی،  ن.م، به تحلیل روندها و رویکردهای حوزه

 پردازند ای و جهانی در تدوین راهبردها میمنطقه

فاز   همین  و  تجزیهدر  سناریوها  و  روندها  وتحلیل 

حوزه منطقهرویکردهای  ملّی،  یکی  های  جهانی  و  ای 

ریزی ن.م نسبت  های برتر فرآیند طرحدیگر از شاخص

 های کشوری است به سایر بخش

های  ها، به اولویتدر تدوین راهبردهای این سازمان

گردد )که موجب  راهبردی سازمان توجه دقیقی نمی

منابع   و  اتالف  پیچیدگی  و  ارزشمند  و  محدود 

 گردد(سردرگمی مسئولین و کارگزاران می

بر   تأکید  و  احصاء  به  ن.م  در  راهبرد  تدوین  فاز  در 

 گرددهای راهبردی سازمان توجه ویژه میاولویت

سازمان سایر  مشاهده  در  امر  این  دفاعی  غیر  های 

 شود نمی

های کاربردی و پلکانی جهت طی منطقی  طراحی گام

مراحل در کل فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی و کنترل  

 شده است  ریزی ن.م پرداختهویژه طرحراهبردها به

سازمان این  بهدر  مزبور  فرایند  گامها  های  صورت 

منطقی و منظم تنظیم یا طراحی نشده و یا به آن  

 شود پرداخته نمی

های ن.م در فرایند ط.ب.ب وضعیت اعتقاد  ندر سازما

به    ییگو پاسخ،  یخودکنترلنظام    ی سازنهینهادو  

خداوند متعال و کنترل وجدان در مدیران و کارگزاران  

سازمان کمتر  در  امر  این  دفاعی  غیر  مشاهده   های 

 گردد.می
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 هاهای کشوری، نهادها و بنگاهسازمان های لشکریسازمان فرآیند

-مدیریت جهاد و عمل انقالبی از سازمان  ژهیو بهمربوط  

 دیگر بهتر است  یدفاع ریغهای بخش 

فاز   مسلح  نیروهای  استراتژیک  مدیریت  الگوی  در 

پیش استراتژیک  نظارت  و  است  ارزیابی  گردیده  بینی 

به و  )ارزیابی  کارایی  پایایی  و  اعتبار  سنجش  منظور 

منظور چگونگی  اثربخشی راهبردها و نظارت و کنترل به

 ( استاجرای راهبردها و درستی یا نادرستی اجرا 

سازم یا  اندر  مراتب  دقت  این  به  دفاعی  غیر  های 

 شود طراحی نشده یا به آن پرداخته نمی

با تعویض و تغییر و تحوالت مدیریتی در ن.م و کشور  

مشاهده   فرایند  این  کردن  عملیاتی  و  اجرا  در  خللی 

 گردد نمی

این   در  مدیریتی  تحوالت  و  تغییر  و  تعویض  با 

توجهی  اختالالت قابلها فرایند مزبور دچار  سازمان

 گردند می

 

   پژوهش هاییشینهپ
 

 شدهانجام پیشینه تحقیقات  (2)جدول 

 نتیجه تحقیق  سؤاالت تحقیق  محقق عنوان 
های نظام  ویژگی

 ریزی طرح

راهبردی در نیروهای  

مسلح  جمهوری  

 اسالمی ایران 

 ارسطو توحیدی،  

 حمیدرضا حاتمی، 

 داوود آقا محمدی و 

 علیرضا بخش میدانی  

 

ریزی  مههای برناویژگی

  نیروهای مسلح مدت انیم

 اند؟ کدام

برنامه میاننظام  مدت  ریزی 

دارای   مسلح  ویژگی    19نیروهای 

 اند از:ها عبارتاست که اهم آن

تدابیر   با  برنامه  انطباق  الف( 

 فقیه و رهبری معظم نظام ولی

راهبردی   طرح  بر  مبتنی  ب( 

و   مصوب  بر  نظامی  بودن  متکی 

 منابع مالی قابل حصول و واقعی 

و   کمی  اهداف  بودن  دارا  ج( 

فهم،  گیری، واضح و قابلاندازهقابل

کننده،  تحقق تهییج  واقعی،  پذیر، 

 دار و متناسب با امکانات زمان

بخش با  بودن  هماهنگ  و  د(  نامه 

میان برنامه  تدوین  مدت  راهنمای 

 کل کشور 
ریزی  برنامههای  ویژگی

مدت نیروهای  میان

مسلح جمهوری اسالمی  

 ایران 

 علیرضا بخش میدانی 

 ارسطو توحیدی، 

داوود آقا محمدی و رحیم   

 ممبینی 

ریزی  های برنامهویژگی

مدت نیروهای مسلح   میان

 اند؟ ج.ا.ایران کدام

برنامه میاننظام  مدت  ریزی 

دارای   مسلح  ویژگی    19نیروهای 

 اند از:رتها عبااست که اهم آن

تدابیر   با  برنامه  انطباق  الف( 

 فقیه و رهبری معظم نظام ولی

راهبردی   طرح  بر  مبتنی  ب( 
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 نتیجه تحقیق  سؤاالت تحقیق  محقق عنوان 
بر   بودن  متکی  و  مصوب  نظامی 

 منابع مالی قابل حصول و واقعی 

و   کمی  اهداف  بودن  دارا  ج( 

فهم،  گیری، واضح و قابلاندازهقابل

کننده،  تحقق تهییج  واقعی،  پذیر، 

 ا امکانات دار و متناسب ب زمان

بخش با  بودن  هماهنگ  و  د(  نامه 
 مدت  راهنمای تدوین برنامه میان

امنیت محیط اقتصادی  
کارگیری نظام  و به

ریزی،  مناسب طرح
ریزی و  برنامه

 1بندی اجرایی بودجه

  - 2010، 2مایا چیابرشویلی 

 گرجستان 

ریزی  های برنامهویژگی

 اند؟ مدت کداممیان

این   از  حاصل  تمرکز  نتیجه  مقاله 
صحیح   تدوین  روی  بر  اصلی 

بودجه،  سیاست اجرای  های 
و   نظم  پاسخگویی،  عملکرد، 
و   مالی  امورات  در  مفرط  انضباط 

برنامه در  شفافیت  ها   ریزیلزوم 
توزیع   چگونگی  بر  محقق  است. 
در   مالی  قدرت  درست  و  صحیح 

ناپایداری کاهش  و  راستای  ها 
آن  بی منفی  اثر  و  اقتصادی  ثباتی 
اجرای  وی به و  امورات دفاعی  ژه در 

برنامهطرح و  ریزی،  ریزی 
تأکید  بودجه گرجستان  در  بندی 

 نموده است 
 

 پژوهش  ی شناسروش

ای است، زمینه  - روش انجام این تحقیق موردی    استاین تحقیق از منظر هدف تحقیقی کاربردی  

بین  ایران،  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  وضعیت  و  شرایط  زمانی،  ازنظر  تحقیق،  قلمرو 

تواند تا  را شامل و نتایج آن، با فرض ثبات نسبی شرایط محیطی می  1398تا    1388های  سال

های لشگری و  این تحقیق شامل بخش  اتکا باشد. ازنظر مکانی، قلمرو کاربردی و قابل 1404سال  

. است  راهبردی  ریزیکشوری ج.ا.ایران، بوده و ازنظر قلمرو موضوعی تحقیق مرتبط با مباحث طرح

 برآورد نفر 30 پژوهش، جامعۀ آماری تحقیق درمجموع موضوع بودن خاص و به حساسیت توجه با

ریزی که دارای مدارک ه طرحنظران و فعاالن لشکری و کشوری در حوزاند که شامل صاحبشده

لیسانس و حداقل سه سال دارای سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضوع علمی دکتری و فوق

 
1 PPBE: Planing, Programing, Budjeting, Executing 
2 Chiabridhvili 
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اند. نظر و تضارب آراء قرار گرفتهصورت تمام شمار مورد رایزنی و اتفاقباشند که بهپژوهش می

مطالعه اطالعات،  گردآوری  کتابخانهروش  مقاالت  ی  و  کتب  )شامل  نیز  ای  و  موضوع  پیرامون 

های  برداری و استناد به اسناد و مدارک موجود( و بررسیاستفاده از جستجوهای اینترنتی، با فیش

های  نامهاست  برای پایایی پرسش    نامهمیدانی شامل مصاحبه عمیق هدفمند و تنظیم پرسش

( و برای روایی  0.88)از فرمول آلفای کرونباخ   نظران خبره وتنظیمی نیز بر اساس نظرات صاحب

 0.59ها باالی  گویه  تک تک نفر توزیع و چون ضریب    12بین    نامه پرسشنامه،  محتوی پرسش

های علمی  ها از روشها مورد تائید قرار گرفته و در تحصیل دادهمحاسبه گردید، لذا همگی گویه

 استفاده شده است.  SPSSافزار آمار توصیفی و استنباطی و نرم
 

 هاداده  وتحلیلیهتجز
 کیفی  تحلیل

ی مختلف موضوع این هاجنبهتکمیل اطالعات الزم پیرامون  گردآوری اطالعات کیفی و    منظوربه

با   فرآیند    نظرانصاحباز    نفر  8تحقیق،  خبرگان  ج.ا.ایران،  زی رطرحو  مسلح  نیروهای  در  ی 

ی  ز یرطرحموضوع) که سابقه مسئولیت در فرآیند    نیبا امسئولین و استادان دانشگاهی مرتبط  

به عمل آمد. تحلیل محتوایی حاصل   مصاحبه  (های لشکری و کشوری داشته و یا دارند در سازمان

 بیانگر مطالب زیر است:    نظرانصاحباز مطالعه منابع، مدارک و مصاحبه با  

مطلق منطبق با تدابیر، منویات و فرامین   طور بهی دفاعی  هاسازمانی در  زیرطرحالف( فرآیند  

بیر رئیس سازمان، شرکت  غالباً منطبق بر اهداف و تدا  ی غیر دفاعی ها سازمان  است اما در   ه یفق یول

 گردند.راهبری و تدوین می  غیرهو 

در  زیرطرح  ندیفرآ(  ب غالباً  هاسازمانی  دفاعی  در   تیمأموری  اما  است  محور  تهدید  و    مدار 

 . استغالباً تولید، سود و منفعت محور  ی غیر دفاعی ها سازمان

اصلی و اقتضائات زمانی   مأموریت و رسالت محوریت بر ریزی غالباً های دفاعی طرحسازمان در(  ج 

و آسیبو فرصت پولی وها  انسانی،  امکانات )منابع  تهدیدها و همچنین   ( در دسترس غیره   ها، 

به ها به این دقت  که در سایر سازماندرصورتیاست   شدهتنظیم ربط ذی هایدستگاه و هاسازمان

 است. نشده  پرداخته ذکرشده های  ها و شاخصمؤلفه

توسط و یا با پیشنهاد    غیرهانداز ن.م، مأموریت ن.م، اهداف ن.م و  های دفاعی چشمسازمان  در(  د

های  بخشها و  شود؛ لیکن در سازمانریزی و پس از تصویب راهبری میستاد کل ن.م تدوین و پایه

 باشند. غیر دفاعی به دلیل فقدان چنین سازمانی در این خصوص اغلب با مشکل مواجه  می

  اندازچشمها، فرآیندها و  ها، رویهازلحاظ مؤلفه  ی دفاعی و غیر دفاعیهاسازمانی در  زیرطرحه(  

 و اهداف تفاوت دارند.
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نوع مأموریت و تهدیدات  هاسازمانی در  زیرطرحو(   با  فرآیند    صورت بهی دفاعی متناسب  یک 

  ندرت به یند مزبور  آفرهای غیر دفاعی  در سازمان  کهیدرصورت  استو منظم و منطقی    گامبهگام

 شوند.فوق تدوین می صورتبه

  ، فرآیندهای کشوری ریزی ن.م نسبت به سایر بخشهای برتر فرآیند طرحیکی دیگر از شاخصز(  

حوزه  وتحلیلجزیهت رویکردهای  و  سناریوها  و  منطقهروندها  ملّی،  جهانی های  و  تفکرات    ای  و 

 است.  راهبردی

ی دفاعی معموالً دارای راهبردها معین و منسجم است لیکن  هاسازمانی در  زیرطرح  ندیفرآ(  ح

 پرداخته نشده است. یخوببهی غیر دفاعی به این مسئله ها سازمان در
 ها دادهکمی    وتحلیلیهتجز

 شناختی(جمعیت)  یف یتوصهای  الف( تحلیل

قسمت سؤاالت شناختی، اطالعات توصیفی مربوط به مشخصات جامعه نمونه شامل    در (1

چهار سدؤال )سدازمان محل خدمت، درجه/ رتبه، جایگاه شدغلی، سدنوات خدمت و سدطح  

 است.  تحصیالت( در قالب جدول شماره سه ارائه گردیده
 

 های مرتبط با شناسایی نمونه آماری ( تحلیل داده 3جدول )
سازمان  

محل  

 خدمت 

درجه/   فراوانی 

 رتبه

 جایگاه  فراوانی 

 شغلی 

 سنوات  فراوانی 

 خدمت  

 سطح  فراوانی 

 تحصیالت 

 فراوانی 

ستاد کل  

 ن.م

  30باالی  7 سپهبدی 1 سرلشکر  5

 سال 

 22 دکترا 5

سرلشک  6 سرتیپ 3 ودجا

 ری

کارشناس   5 سال  30-27 8

 ارشد 

8 

سرتیپ   5 آجا

2 

  23 -26 4 سرتیپی 8

 سال 

12   

سرتیپ   4 سرهنگ  4 سپاه 

2 

1 22 - 19  

 سال 

8   

سرهنگ   3 ناجا 

2 

1  -     

وزارتخانه

 ها

     2 معاون  2 معاون  2

     8 مدیرکل  8 مدیرکل  8 سایر 

 نفر  30 جمع  نفر  30 جمع  نفر  30 جمع  نفر 30 جمع  نفر  30 جمع 
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درصدد از   50دهنده آن اسدت که  دهندگان نشدانفراوانی و درصدد مربوط به جایگاه خدمتی پاسدخ

ها در جایگاه سدرتیپ دومی و  درصدد از آن  66نفر( و  15ها دارای درجات امیری و سدرداری )آن

ی نمونه، دارای تحصدددیالت دکتری  درصدددد از جامعه 73نفر( و   20باشدددند )باالتر شددداغل می

  22سدال هسدتند. ) 22درصدد جامعۀ نمونه، دارای سدن خدمتی باالتر از   66نفر( و   22باشدند )می

گویی به ی نمونه از روایی مطلوبی جهت پاسددخنفر(. با توجه به این موارد مشددخص شددد جامعه

 شده برخوردار است.سؤاالت مطرح

 استنباطی  یهالیتحلب(  

 اول   نامهپرسش( تحلیل  1

پس از مطالعات اسناد و مدارک   ،شدهآوریوتحلیل اطالعات جمعمنظور بررسی آماری و تجزیهبه

 و   دفاعی  ریزی در بخش هایی بین طرحنامه اول در جهت شناسایی تفاوتخبرگان، پرسشو نظر 

نفر از جامعه خبره سؤال شده است که به نظر جنابعالی آیا این عامل   12دفاعی تهیه و از    غیر

نامه باشد؟ حاصل پرسشدفاعی    غیر   و  دفاعی  ریزی در بخشبین طرح  تفاوت  عنوانبهتواند  می

از  منظر   دفاعی  غیر  و  دفاعی  ریزی در بخشبین طرح  تفاوتعامل استخراج شده    16اول تأیید  

 .  استخبرگان ادبیات نظری و 

 دوم   نامهپرسش( تحلیل  1

پاسخ   به  دستیابی  و  ارزیابی  بر    سؤالبرای  مبنی  تحقیق  طرح   یهاتفاوتاصلی  ریزی فرآیند 

بخش در  قالب  راهبردی  در  دفاعی  غیر  و  دفاعی  بین    نامهپرسشهای  توزیع  و  از    30دوم  نفر 

از روش با استفاده  به  خبرگان،  و آزمون خی دو    لیوتحلهیتجزهای آماری توصیفی، استنباطی 

بخشفرآیند طرح   ی هاتفاوت راهبردی در  پرداخته شدریزی  دفاعی  غیر  و  دفاعی  به های  و  ه 

از جامعه آماری تقاضا شد نظر   نامهپرسشدر این  میانگین، هر یک از عوامل ارائه گردیده است.  

  های دفاعی و غیر دفاعیریزی در سازمانهای فرآیند طرحاهمیت تفاوتخودشان را درباره میزان  

مشخص  شده استای طیف لیکرت طراحیها که بر اساس مقیاس پنج گزینهرا در یکی از گزینه

و با استفاده    SPSSافزار  ، با کمک نرمنامهپرسشآمده از  دستهای بهدرنهایت، از بین داده  .نمایند

 اند.بندی گردیدهبندی و اولویتاز روش آمار استنباطی و تکنیک آزمون فریدمن رتبه

 غیر دفاعیهای دفاعی و ریزی در سازمانهای فرآیند طرحآزمون تعیین رتبه اهمیت  تفاوت-

های فرآیند  ها در تفاوتدر این قسددمت به کمک آزمون فریدمن رتبه اهمیت هر یک از شدداخص

ای  نماییم. برای این منظور فرضدیههای دفاعی و غیر دفاعی را مشدخص میریزی در سدازمانطرح

 وتحلیل واقع گردید که نتایج آن به شرح زیر است:به شکل زیر تدوین و سپس مورد تجزیه

Hoهای دفاعی و غیر دفاعی تفاوتی ندارد.ریزی در سازمانرسد فرآیند طرح: به نظر می 
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H1  :های دفاعی و غیر دفاعی تفاوتی داردریزی در سازمانرسد فرآیند طرحنظر می. 
 

 های دفاعی و غیر دفاعی ریزی در سازمان های فرآیند طرح ( میزان اهمیت تفاوت 4جدول)
ر

ف
دی

 

 ریزیطرحهای تفاوت

 شدهفراوانی مشاهده
میانگین  

 وزنی 

مقدار 

کای دو   

مشاهده 

 شده

سطح  

 معناداری

(SIG) 

 بندیرتبه

 فریدمن 

خلی زیاد 
 

زیاد 
ط 

متوس
 

کم
خیلی کم 

 

1 

های دفاعی غالباً رویکرد  در سازمان 

تهدید  طرح پائین،  به  باال  از  ریزی 

مدار، مأموریت مدار و پیامد محور در  

های غیر دفاعی رویکرد رقیب  سازمان

مدار   محصول  و  سودمحور  محور، 

 است 

22 5 3 0 0 4.62 21.8 0.000 10.67 

2 

های دفاعی، یکی از مبانی  در سازمان

 و فقیهولی تدابیرریزی،  طرح

اما   بر حاکم هایارزش است  نظام 

سازمان در  امر  دفاعی  این  غیر  های 

 . استمبتنی بر اهداف آنان  

23 6 1 . . 4.73 26.6 0.000     11 

3 

سازمان چشمدر  دفاعی  و  های  انداز 

غایت نهایی، حفظ نظام مقدس ج.ا.ا  

سازمان در  دفاعی  و  غیر  های 

نهایی کسب منافع  انداز و غایت  چشم

 سازمان است 

23 4 3 0 0 4.66 25.4 0.000    10.8 

4 

سازمان راهبردها  در  دفاعی  های 

سطح راهبردهای   5منسجم و دارای 

مل دستگاهی،  یبزرگ  بخشی،   ،

وظیفه  یارشته است؛در  و  ای 

غیرسازمان یا  های  راهبردها  دفاعی 

جزیره یا  و  نداشته  تدوین  وجود  ای 

 گردند. می

19 4 3 4  4.26 23.6 0.001 8.65 

5 

سازمان سرلوحه  در  دفاعی  های 

ارزش راهبردها،  تدابیر  تدوین  ها، 

آرمان مقدس  ف.م.ک.ق،  نظام  های 

سازمان در  اما  است  غیر  ج.ا.ا  های 

تعیین   بر  تأکید  با  سرلوحه  دفاعی 

توسط  چارچوب سازمان  کلی  های 

 است باالترین مقام مسئول 

 
 

22 3 5 0 0 4.56 21.8 0.000 10.40 
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ر
ف

دی
 

 ریزیطرحهای تفاوت

 شدهفراوانی مشاهده
میانگین  

 وزنی 

مقدار 

کای دو   

مشاهده 

 شده

سطح  

 معناداری

(SIG) 

 بندیرتبه

 فریدمن 

خلی زیاد 
 

زیاد 
ط 

متوس
 

کم
خیلی کم 

 

6 

  ط یمحهای دفاعی تحلیل  سازماندر  

قدرت    یرون یب  و  تهدیدات  بر  مبتنی 

سازمان در  ولی  است  های  دشمنان 

بیرونی   محیط  تحلیل  دفاعی  غیر 

 مبتنی بر تهدیدات و قدرت رقبا است 

20 5 5 0 0 4.5 18.3 0.001    10 

7 

های دفاعی توجه ویژه به  در سازمان

های کلی نظام در فاز  تعیین سیاست

تعیین   )مرحله  راهبرد  تدوین 

توسط  مطلوبیت که  راهبردی(  های 

و   نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 

مبارک   دست  به  آن  تصویب 

ف.م.ک.ق است دارند که این امر در  

دیده  سازمان کمتر  دفاعی  غیر  های 

 شود.می

18 4 2 4 2 4.06 30.6 0.000 7.48 

8 

سازمان فاز  در  در  غالباً  دفاعی  های 

محیط   تحلیل  به  راهبرد  تدوین 

منطقه محیط  بر  عالوه  و  بیرونی  ای 

جهانی به مردم، دولت و محیط ملی  

های  شود ولی سازماننیز پرداخته می

کشوری به میزان تأکید و دقت ن.م  

و   سناریوها  و  روندها  تحلیل  به 

حوزه ملّی،  رویکردهای  های 

جهمنطقه و  تدوین  ای  در  انی 

 پردازند.راهبردهایشان نمی

19 6 4 1 0 4.43 25 0.000 9.6  

9 

های دفاعی در فاز تدوین  در سازمان

راهبرد در ن.م به احصاء و تأکید بر  

توجه  اولویت سازمان  راهبردی  های 

اغلب  گردد درصورتیویژه می در  که 

تدوین  سازمان در  دفاعی  غیر  های 

به   راهبردی  اولویتراهبردها  های 

 گردد.سازمان توجه دقیقی نمی

18 4 4 2 2 4.13 3.6 
0.000

1 
7.82 

10 

سازمان طراحی  در  دفاعی  های 

های کاربردی و پلکانی جهت طی  گام

منطقی مراحل در کل فرایند تدوین،  

19 4 1 4 2 4.33 25.2 0.000 9.8 
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ر
ف

دی
 

 ریزیطرحهای تفاوت

 شدهفراوانی مشاهده
میانگین  

 وزنی 

مقدار 

کای دو   

مشاهده 

 شده

سطح  

 معناداری

(SIG) 

 بندیرتبه

 فریدمن 

خلی زیاد 
 

زیاد 
ط 

متوس
 

کم
خیلی کم 

 

با   راهبردها  کنترل  و  ارزیابی  و  اجرا 

)بهبهره بومی  الگوی  از  ویژه  گیری 

پرداختهطرح ن.م(  است  ریزی  شده 

های غیر دفاعی فرایند  اما در سازمان

بهره با  غالباً  الگوهای  مزبور  از  گیری 

به ناقص  و  غربی  صورت  قدیمی 

یا  گام تنظیم  منظم  و  منطقی  های 

پرداخته   آن  به  یا  و  نشده  طراحی 

 شود. نمی

11 

راهبردی ن.م فاز  در الگوی مدیریت  

بینی  ارزیابی و نظارت راهبردی پیش

درحالی است  سایر  گردیده  در  که 

به  سازمان یا    دقت   ن یا ها  مراتب 

 شود. طراحی نشده یا پرداخته نمی
 

17 5 2 4 2 4.02 26.33 0.000 7.22 

12 

سازمان فرایند  در  در  ن.م  های 

و   اعتقاد  وضعیت  ط.ب.ب 

،  یخودکنترلنظام    ی سازنهینهاد 

گویی به خداوند متعال و کنترل  خسپا

کارگزاران   و  مدیران  در  وجدان 

مربوط به ویژه مدیریت جهاد و عمل  

سازمان از  بخش  انقالبی  های 

 غیردفاعی دیگر بهتر است 

16 4 4 1 5 3.83 
22.33

3 
0.000 6.12 

13 

های دفاعی با ایجاد  غالباً در سازمان 

تغییر و تحوالت مدیریتی در ن.م و  

عملیاتی   در  کمتری  خلل  کشور 

می مشاهده  فرایند  این  گردد  کردن 

سازمان در  با   اما  دفاعی  غیر  های 

این   در  مدیریتی  تحوالت  و  تغییر 

دچار  سازمان مزبور  فرایند  ها 

 گردد.توجهی میاختالالت قابل

  

16 2 6 1 5 3.76 23.667 0.000 5.8  

14 

سازمان  در  فرآیند  دفاعی  این  های 

ملی  حمایت امنیت  اهداف  کننده 

اما در سازمان غیر دفاعی  است  های 

18 4 5 6 0 4.2 19.6 0.000 
8.17 
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ر
ف

دی
 

 ریزیطرحهای تفاوت

 شدهفراوانی مشاهده
میانگین  

 وزنی 

مقدار 

کای دو   

مشاهده 

 شده

سطح  

 معناداری

(SIG) 

 بندیرتبه

 فریدمن 

خلی زیاد 
 

زیاد 
ط 

متوس
 

کم
خیلی کم 

 

به   خدمت  و  رضایت  کسب  هدف 

 شهروندان است 

15 

سازمان طرحدر  دفاعی  ریزی  های 

 مأموریت و رسالت محوریت غالباً بر

ها و  فرصتاصلی و اقتضائات زمانی و  

همچنین  آسیب و  تهدیدها  ها، 

امکانات )منابع انسانی، پولی و...( در  

سازمان  هایدستگاه و هادسترس 

است   شدهتنظیم ربطذی

سازماندرصورتی سایر  در  به  که  ها 

 این دقت به آن پرداخته نشده است 

16 4 5 3 2 3.9 21 0.000 6.38 

16 

سازمان دفاعی  در  انداز،  چشمهای 

مأموریت، اهداف و ... توسط ستاد کل  

میپایه در  ریزی  لیکن  شود 

دلیل  سازمان به  دفاعی  غیر  های 

فقدان چنین سازمانی اغلب با مشکل  

 مواجه هستند

17 3 4 4 2 3.96 25.667 0.000 6.82 

 

استاندارد    % 5کمتر از میزان خطای    (Sig)، چون سطح معناداری 4با توجه به خروجی جدول شماره  

میدستبه بنابراین  است،  فرض  آمده  که  گفت  می  H1توان  واقع   رو نیا  ازگردد.  موردپذیرش 

شده نشان داده 5ها به ترتیب از بیشترین به کمترین در جدول شماره اهمیت هر یک از شاخص

 .است
 

 های دفاعی و غیر دفاعی ریزی در سازمان طرح های فرآیند بندی  تفاوت ( رتبه 5جدول )

 های دفاعی و غیر دفاعی ریزی در سازمان های فرآیند طرحترین تفاوت مهم  اولویت
درصد اهمیت  

 وزنی 

 حاکم هایارزش و رهبری و فقیهولی ریزی تدابیرهای دفاعی، یکی از مبانی طرحدر سازمان 1

 های غیر دفاعی مبتنی بر اهداف آنان هستسازماننظام است اما این امر در  بر

6.96 

های غیر انداز و غایت نهایی، حفظ نظام مقدس ج.ا.ا و در سدازمانهای دفاعی چشدمدر سدازمان 2

 انداز و غایت نهایی کسب منافع سازمان استدفاعی چشم

6.85 

پدائین، تهددیدد مددار، مدأموریدت مددار و ریزی از بداال بده  هدای دفداعی غدالبداً رویکرد طرحدر سدددازمدان 3

 های غیر دفاعی رویکرد رقیب محور، سودمحور و محصول مدار استپیامد محور در سازمان
6.79 
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 های دفاعی و غیر دفاعی ریزی در سازمان های فرآیند طرحترین تفاوت مهم  اولویت
درصد اهمیت  

 وزنی 

های نظام  ها، تدابیر ف.م.ک.ق، آرمانهای دفاعی سددرلوحه تدوین راهبردها، ارزشدر سددازمان 4

های کلی  های غیر دفاعی سدرلوحه با تأکید بر تعیین چارچوبمقدس ج.ا.ا اسدت اما در سدازمان

 استسازمان توسط باالترین مقام مسئول 

6.71 

تهدیدات و قدرت دشدمنان اسدت ولی    های دفاعی تحلیل محیط بیرونی مبتنی بردر سدازمان 5

 های غیر دفاعی تحلیل محیط بیرونی مبتنی بر تهدیدات و قدرت رقبا استدر سازمان
6.62 

هدای دفداعی غدالبداً در فداز تددوین راهبرد بده تحلیدل محیط بیرونی عالوه بر محیط  در سدددازمدان 6

های کشوری  ولی سازمان شودای و جهانی به مردم، دولت و محیط ملی نیز پرداخته میمنطقه

هدای ملّی،  بده میزان تدأکیدد و دقدت ن.م بده تحلیدل رونددهدا و سدددنداریوهدا و رویکردهدای حوزه

 پردازندای و جهانی در تدوین راهبردهایشان نمیمنطقه

6.51 

هدای کداربردی و پلکدانی جهدت طی منطقی مراحدل در کدل هدای دفداعی طراحی گدامدر سدددازمدان 7

ریزی  ویژه طرحگیری از الگوی بومی )بدهاجرا و ارزیدابی و کنترل راهبردهدا بدا بهرهفرایندد تددوین،  

ربط اسدت اما  برداران و مسدئولین ذیشدده اسدت که راهنمای صدحیحی برای بهرهن.م( پرداخته

گیری از الگوهدای قددیمی غربی و نداقص  هدای غیر دفداعی فرایندد مزبور غدالبداً بدا بهرهدر سدددازمدان

 شودهای منطقی و منظم تنظیم یا طراحی نشده و یا به آن پرداخته نمیصورت گامبه

6.37 

سددطح راهبردهای بزرگ ملی، بخشددی،   5های دفاعی راهبردها منسددجم و دارای  در سددازمان 8

های غیر دفاعی راهبردها یا وجود  ای هسدتند ولی در سدازماندسدتگاهی، رشدته کاری و وظیفه

 گردندیای تدوین منداشته و یا جزیره

6.27 

کنندده اهدداف امنیدت ملی اسدددت این مورد در  هدای دفداعی حمدایدتاین فرآیندد در سدددازمدان 9

 شود و هدف آنان کسب رضایت و خدمت به شهروندان استهای غیر دفاعی دیده نمیسازمان
6.18 

های راهبردی  اولویتهای دفاعی در فاز تدوین راهبرد در ن.م به احصداء و تأکید بر  در سدازمان 10

هدای غیر دفداعی در تددوین  کده در اغلدب سدددازمدانگردد درصدددورتیسدددازمدان توجده ویژه می

 گرددهای راهبردی سازمان توجه دقیقی نمیها، به اولویتراهبردهای این سازمان

6.1 

های کلی نظام در فاز تدوین راهبرد  های دفاعی توجه ویژه به تعیین سدددیاسدددتدر سدددازمان 11

های راهبردی( که توسدط مجمع تشدخیص مصلحت نظام و تصویب آن  حله تعیین مطلوبیت)مر

های غیر دفاعی کمتر دیده  به دسددت مبارک ف.م.ک.ق اسددت دارند که این امر در سددازمان

 شودمی

5.98 

بینی در الگوی مدیریت اسدددتراتژیک نیروهای مسدددلح فاز ارزیابی و نظارت اسدددتراتژیک پیش 12

منظور سنجش اعتبار و پایایی کارایی و اثربخشی راهبردها و نظارت و زیابی بهگردیده است )ار

که در  ( درصدورتیاسدتمنظور چگونگی اجرای راهبردها و درسدتی یا نادرسدتی اجرا  کنترل به

 شودها به این دقت مراتب یا طراحی نشده یا به آن پرداخته نمیسایر سازمان

5.91 

شدود  ریزی میتوسدط سدتاد کل پایه غیره انداز، مأموریت، اهداف و  های دفاعی چشدمدر سدازمان 13

 های غیر دفاعی به دلیل فقدان چنین سازمانی اغلب با مشکل مواجه هستندلیکن در سازمان
5.83 

اقتضائات زمانی  اصلی و   مأموریت و رسالت محوریت ریزی غالباً برهای دفاعی طرحدر سازمان 14

( در دسدترس غیره ها، تهدیدها و همچنین امکانات )منابع انسدانی، پولی وها و آسدیبو فرصدت

ها به این  که در سدایر سدازماناسدت درصدورتی شدده تنظیم ربطذی هایدسدتگاه و هاسدازمان

 دقت به آن پرداخته نشده است

5.73 
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 های دفاعی و غیر دفاعی ریزی در سازمان های فرآیند طرحترین تفاوت مهم  اولویت
درصد اهمیت  

 وزنی 

سدددازی نظام خودکنترلی،  تقاد و نهادینههای ن.م در فرایند ط.ب.ب وضدددعیت اعدر سدددازمان 15

ویژه مدیریت  گویی به خداوند متعال و کنترل وجدان در مدیران و کارگزاران مربوطه بهپاسددخ

 های غیر دفاعی دیگر بهتر استهای بخشجهادی و عمل انقالبی از سازمان

5.64 

مددیریتی در ن.م و کشدددور خلدل  هدای دفداعی بدا تعویض و تغییر و تحوالت  غدالبداً در سدددازمدان 16

هدای غیر دفداعی بدا  گردد امدا در سدددازمدانکمتری در عملیداتی کردن این فرایندد مشددداهدده می

توجهی  ها فرایند مزبور دچار اختالالت قابلتعویض و تغییر و تحوالت مدیریتی در این سدازمان

 گرددمی

5.55 

 

 گیرینتیجه

های دفاعی و ریزی در سازمانهایی بین فرآیند طرح»چه تفاوت  راستای پاسخگویی به سؤال در  

گانه زیر احصاء    16  ی هاتفاوت  اصلی پژوهش،  سؤال   عنوانبههای غیر دفاعی وجود دارد؟«  سازمان

 :ندشد مرتبها و به ترتیب اهمیت وزنی آن

حاکم    یهاو ارزش  یو رهبر  هیفق یول   ریتداب  یزیرطرح  یاز مبان  ی کی   ،یدفاع   یها . در سازمان1

 ؛ استبر اهداف آنان  یمبتن  یدفاع   ریغ ی ها بر نظام است اما در سازمان

  یها و در سازمان رانیحفظ نظام مقدس ج.ا.ا ، یینها ت یانداز و غاچشم ی دفاع ی ها. در سازمان2

 ازمان است؛ کسب منافع س  یینها تیانداز و غاچشم ی دفاع ریغ

مدار و   ت یمدار، مأمور  د ی تهد  ن،ی از باال به پائ  ی زیرطرح  کرد یغالباً رو  ی دفاع   ی ها. در سازمان3

 محور، سودمحور و محصول مدار است؛  بیرق  کردی رو یدفاع  ر یغ  یهامحور در سازمان امد یپ

نظام    یهاف.م.ک.ق، آرمان  ریها، تدابراهبردها، ارزش  نیسرلوحه تدو  یدفاع   یها . در سازمان4

  یکل   یهاچارچوب  ن ییبر تع  دیسرلوحه با تأک  ی دفاع  ریغ  یهامقدس ج.ا.ا است اما در سازمان

 ؛ استمقام مسئول  نیسازمان توسط باالتر

در    یو قدرت دشمنان است ول   داتی بر تهد  یمبتن  یرونیب  ط یمح  ل یتحل  یدفاع   یها. در سازمان5

 و قدرت رقبا است؛  داتیبر تهد ی مبتن یرونیب ط یمح  لیتحل ی دفاع ریغ  یها سازمان

تدو  ی دفاع   ی ها. در سازمان6 فاز  تحل  ن یغالباً در  به  بر مح  ی رونیب  ط ی مح  لی راهبرد    طی عالوه 

  یکشور   یهاسازمان  یول   شودیپرداخته م  زین  یمل   طی به مردم، دولت و مح  ی و جهان  ی امنطقه

  یا منطقه  ، یملّ  ی هاحوزه  یکردهایو رو  وهایروندها و سنار   لیو دقت ن.م به تحل  دی تأک  زانیبه م

 پردازند؛ ینم شانیراهبردها  نیدر تدو  یو جهان

مراحل در کل   ی منطق  ی جهت ط  ی و پلکان  یکاربرد  ی هاگام  یطراح   ی دفاع  ی ها. در سازمان7

  ی زیرطرح  ژهیو)به  یبوم  یاز الگو  یریگو کنترل راهبردها با بهره  یابی اجرا و ارز  ن،یتدو  ندیفرا
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است اما در    ربط یذ  نیبرداران و مسئولبهره  یبرا  ی حی صح  یشده است که راهنمان.م( پرداخته

صورت  و ناقص به  ی غرب  یم یقد   یاز الگوها   ی ریگمزبور غالباً با بهره  ند یفرا یدفاع   ریغ   یها زمانسا

 شود؛ یبه آن پرداخته نم ا ینشده و  ی طراح ای م ی و منظم تنظ یمنطق ی هاگام

سازمان8 در  دارا  یدفاع   یها.  و  منسجم  راهبردها  5  یراهبردها  مل  یسطح    ، یبخش   ،یبزرگ 

کار   ، یدستگاه وظ  یرشته  ول  یافهی و  وجود    ای راهبردها    ی دفاع  ریغ   یها در سازمان  ی هستند 

 گردند؛ یم  نیتدو یارهیجز ا ینداشته و 

ا9 سازمان  ندیفرآ  نی.  امن  کنندهتیحما  یدفاع  ی هادر  ا  یمل  تیاهداف  در    نیاست  مورد 

 و خدمت به شهروندان است؛  تی و هدف آنان کسب رضا شودینم  ده ید ی دفاع ریغ  یها سازمان

  یراهبرد   ی هاتیبر اولو  د ی راهبرد در ن.م به احصاء و تأک  ن یدر فاز تدو  ی دفاع  ی ها. در سازمان10

  یراهبردها   نیدر تدو  یدفاع   ریغ  ی هادر اغلب سازمان  کهیدرصورت  گرددیم  ژهیسازمان توجه و

 گردد؛ ینم  یقیسازمان توجه دق یراهبرد یهاتیها، به اولوسازمان نیا

و  ی دفاع  ی ها. در سازمان11 تع  ژهیتوجه  تدو  ی کل   یها استی س  ن ییبه  فاز  در  راهبرد    ن ینظام 

آن به   بیمصلحت نظام و تصو  صی ( که توسط مجمع تشخیراهبرد یهاتیمطلوب  نیی)مرحله تع

 شود؛ یم  دهی کمتر د ی دفاع ریغ  یهاامر در سازمان نیدست مبارک ف.م.ک.ق است دارند که ا

الگو12 در  ارز  یروهاین  کیاستراتژ  تیریمد  ی.  فاز  استر  ی ابیمسلح  نظارت    ین ی بشیپ  کیاتژو 

راهبردها و نظارت و   یو اثربخش  ییکارا  ییایمنظور سنجش اعتبار و پابه  یابی است )ارز  دهیگرد

 ر ی در سا که ی( درصورت است اجرا  ی نادرست  ای  ی راهبردها و درست ی اجرا یمنظور چگونگکنترل به

 شود؛ یبه آن پرداخته نم ای نشده  یطراح  ایدقت مراتب   نیها به اسازمان

-ی م   یزیرهیتوسط ستاد کل پا  رهیاهداف و غ   ت، یانداز، مأمورچشم  یدفاع   یها. در سازمان13

 اغلب با مشکل مواجه هستند؛ یسازمان نیفقدان چن   لیبه دل یدفاع ریغ  یهاود اما در سازمانش

  یو اقتضائات زمان   یاصل  تیرسالت و مأمور  تیغالباً بر محور  یزیرطرح  یدفاع  یها. در سازمان14

آس و فرصت و  انسان  نیو همچن  دهایتهد   ها،بیها  ( در دسترس ره یو غ  ی پول  ،یامکانات )منابع 

 ه دقت ب   نیها به اسازمان  ریدر سا  کهیشده است درصورت  می تنظ  ربط یذ  یهاها و دستگاهسازمان

 آن پرداخته نشده است؛ 

ف   ی ها. در سازمان15 در  نهاد  تیط.ب.ب وضع   ند یران.م  و    ،ینظام خودکنترل   یساز نهی اعتقاد 

بهتر   گرید  یدفاع   ریغ  های¬از سازمان  رانیبه خداوند متعال و کنترل وجدان در مد  ییگوپاسخ

 است؛
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در سازمان16 غالباً  تعو  یدفاع   ی ها.  تغ   ضیبا  مد  رییو  تحوالت  خلل   یت یریو  و کشور  در ن.م 

 ض ی با تعو  یدفاع   ریغ   یها اما در سازمان  گرددیمشاهده م   ندیفرا  نیکردن ا  ی اتی در عمل  یکمتر

 . گرددیم یتوجهمزبور دچار اختالالت قابل ند یها فراسازمان نیدر ا  ی تیریو تحوالت مد رییو تغ
 

 پیشنهادها 

طرح.  1 نظام  شده  احصاء  سازمانویژگی  در  طراحان،  ریزی  توجه  و  تأکید  مورد  دفاعی   های 

 ریزی راهبردی ن.م قرار گیرند.نویسان و مسئولین فرآیند طرحبرنامه

جا سددازوکارهای الزم را در جهت اسددتفاده بهینه از نتایج این  آ. دانشددگاه  فرماندهی و سددتاد  2

تحقیق و زمینده ارتبداط بیشدددتر بدا بزرگدان و خبرگدان این حوزه را فراهم نمدایدد تدا دانشدددجویدان و  

 ریزی در هر دو حوزه دفاعی و غیر دفاعی آشنا شوند.فرآیند طرح  مندان بتوانند باعالقه

های ترمیک کلیه  بندی در برنامهریزی و بودجهریزی، برنامههای آموزشی فرآیند طرح. سرفصل3

 گنجانیده و تدریس گردد.  جا  آ فرماندهی و ستاد  دانشگاههای مصوب   ها و گرایشرشته

،  اسدتهای دفاعی  ریزی سدازمانبحث اصدلی این  مقاله محدود به فرآیند طرح  کهنیانظر به   -4

  یهداسدددازمدانبنددی در  ریزی و بودجدهفرآیندد برندامده  یهداتفداوتدر مورد     گرددیملدذا پیشدددنهداد  

  عمل  بهای  دفاعی و غیر دفاعی توسددط سددایر محققین و پژوهشددگران تحقیق و پژوهش جداگانه

 .  آید
 

 قدردانی 

خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این از 

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

 بسیار سپاسگزاریم.

 

 

 منابع
ارائه  ریزی و بودجه برنامهریزی،  شناسی طرحآسیب ،  (1394)  ،بخش میدانی، علیرضا • بندی ن.م و 

 دانشگاه عالی دفاع ملی. تهران:  دانشکده دفاع ملی،  ،  ، رساله دکتریالگوی راهبردی مناسب برای آن

رحیمبخش • ممبینی،  و  داوود  محمدی،  آقا  و  ارسطو  توحیدی،  و  علیرضا    ، (1397)  ، میدانی، 

میانبرنامههای  ویژگی مسلح  ریزی  نیروهای  در  ایرانجمهومدت  اسالمی  دانش  نامه  فصل،  ری 
 .48-72 ، صص31شماره، راهبردی



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                            132

 

بخش • و  داوود  محمدی،  آقا  و  محمدرضا  حاتمی،  و  ارسطو  علیرضاتوحیدی،  ،  ( 1394)  .میدانی، 

، استراتژیک  نامه مطالعات دفاعیفصلمسلح ج.ا.ا،    ریزی راهبردی در نیروهایهای نظام طرحویژگی

 . 5-33 ، صص62شماره 

ریزی راهبردی، ، نشریه آموزشی طرحبندی دفاعی ریزی و بودجهبرنامه  ،(1388)  .توحیدی، ارسطو •

 .1-50 صص

 تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی. جلد اول، ، مدیریت راهبردی ،( 1389) محمدباقردانش آشتیانی،  •

 ، چاپ پانزدهم، تهران: سمت مبانی سازمان و مدیریت(، 1390رضائیان، علی، ) •

، رساله دکتری، دانشکده الگوی مدیریت راهبردی نیروهای مسلح  ،(1387)  ،صالح اصفهانی، اصغر •

 دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی. 

 ، تهران: توانگران. مدیریت استراتژیک کاربردی  ،(1393) ،صالح اصفهانی، اصغر •

 ، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی. مدیریت راهبردی جزوه آموزشی ، (1396) ،صالح اصفهانی، اصغر •

 اصطالحات و واژگان از برخی »تعریف،  (1391)،  م  .ن کل ستاد وبودجهبرنامه و  طرح معاونت •

 تهران  ، مسلح« در نیروهای کلیدی

ی راهبردی در سطح ملی«.  زیربرنامهنقش الگوهای  »  ،(1391)  ، نظامی پور، قدیر و نظم ده، کاظم •

 . 2-28 صص ، 1شماره  ،مدیریت راهبردی

 


