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    آجا ی صنعت یرغ هایپژوهشمناسب ارائه راهبردهای 
 

 1* نبی اله دهقان
 

 چکیده  
برای اعتالی توان و پویایی نیروهای مسلح، نه یک تالش جاری، که یک  غیرصنعتی هایپژوهش انجام 

ای خطیر  بنابراین ارتش جمهوری اسالمی ایران که وظیفه رورت مسلم و حرکتی تحول ساز است.  ض

حفظ استقالل، تمامیت ارضی و امنیت مرزهای کشور را بر عهده دارد، با درک این مهم، طی سه دهه 

و  اخ اقدامات  برای رشد و توسعه    یهات یفعالیر  غیرصنعتی در سطوح مختلف    هایپژوهش مختلفی 

صورت گرفته تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیادی    یهاتیفعال،  وجود ن یبااسازمانی انجام داده است.  

انجام پذیرفته است.    آجاغیرصنعتی    هایپژوهش مناسب  با هدف ارائه راهبردهای    پژوهشدارد. لذا این  

  پژوهش کاربردی و برمبنای ماهیت و اهداف    هایپژوهش از نوع    پژوهشاین پژوهش بر مبنای دستاورد  

توصیفی   نوع  روش  که    باشدی ماز  گرفت.    یانهیزمبا  انجام  آماری  مورد  و    پژوهش،جامعه  خبرگان 

جهت  بهره گرفته شد.    هاآناز نقطه نظرات    پژوهشبوده که در فرایند    آجاکارشناسان واجد شرایط  

راهبردی از روش تحلیل محتوای تلخیصی نیز بهره گرفته شد.   یها لیتحلعالوه بر فنون    هادادهتحلیل  

ارتقای    دهدی منشان    پژوهش  یهاافتهی و  هفت دسته    آجا  غیرصنعتی  هایپژوهش که جهت توسعه 

  های پژوهش ساختار    یساز نهیبهآن    نیترمهم قرار گیرد که    آجادر دستور کار ستاد    دیبای مراهبرد تحولی  

غیرصنعتی    هایپژوهش و نیز توانمندسازی و پرورش فرماندهان و مدیران مراکز و دفاتر    آجاغیرصنعتی  

 .  باشدی م  آجا
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 مقدمه  

های نوظهور نظامی ایجاد ها و سبک ، فناوری1ها تغییرات وسیعی که با آغاز هزاره سوم در پاردایم

کند تا در قالب راهبردهای جدید، اهداف کالن نظام  باشد، ایجاب میشده و یا در شرف وقوع می

نیروهای مسلح انقالبی  ،  چراکه   در ابعاد دفاعی و نظامی تحقق یابد.  ژهیوبهجمهوری اسالمی ایران  

آن، خط   ی هاآرمانمی و در مسیر تحقق اهداف و و قدرت آفرین در چارچوب فکری انقالب اسال

  یها شرانیپ یکی از    عنوانبهعلم و فناوری  در این میان،  مقدم تحرک و نشانه اقتدار ملت است.  

اصلی و موتورهای محرک پیشرفت کشور در گام دوم انقالب اسالمی است که این امر در حوزه  

 دقیق و جامع است   ی زیرطرحبوده و نیازمند  برخوردار    یاژهیودفاع و امنیت کشور از اهمیت  

از طرفی کلید توسعه علم و    .(1399.ا.ا،سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی ج)

( در  یالعال مدظلهدر پژوهش نهفته است. مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا )  یآورفن

پژوهش    .(28/2/1399)  قدرت است و باید دنبال علم بودعلم اقتدار است، علم    :فرمایندیماین باره  

ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه

منابع قدرت نرم بوده و   نیترمهماز  علم و پژوهش  ،  . همچنین(20/03/1397)جاری کشور باشد 

ایفا    ی آورفنپژوهشی به دلیل نقشی که در تولید، توسعه و انتقال دانش    مؤسسات در این بین  

و در معادالت جدید    ی الملل نیبقدرت نرم کشور در نظام نوین    کارگزاران   ن یترمهماز    کنند یم

جهان اسالم با    ینکها  رغم بهاین در حالی است    .(1400)صنیع اجالل،    شوند یمقدرت محسوب  

  ی ماندگعقبعالوه بر  ؛  جهان را به خود اختصاص داده استکشور، حدود یک چهارم جمعیت    57

صنعتی،   تولیدات  د   ازنظردر  نیز  پژوهشی  و  سر  علمی  به  نامطلوبی  وضعیت  )محقی،  برندیمر 

  تأکیدات دینی و اسناد باالدستی بر نقش و رغم بهدر کشور جمهوری اسالمی ایران نیز،  .(1398

مطالعات   پیشرفت کشور،  پژوهش در رشد  و  علم  نظام    شدهانجاماهمیت  در خصوص وضعیت 

گسترده در این زمینه، نشانگر این است که نوعی آشفتگی    یهایشناس بیآسعلمی کشور و نیز  

در   )لطیفی،    ی هاعرصهو سردرگمی  دارد  وجود  پژوهشی کشور  و  و علمی  طهماسبی، جوادی 

در یک    ، نیروهای مسلحبا عنایت به اهمیت علم، دانش و فناوری در  از طرفی،  (.  1397میرزایی،  

قرار گرفته است، لذا در این   موردتوجه،  غیرصنعتیصنعتی و    هایپژوهش  دودسته  یبندمی تقس

یک ضرورت مسلم و حرکتی تحول ساز جهت   عنوانبه  غیرصنعتی   های پژوهشفقط به    پژوهش

است. فعالیت   شدهپرداختهارتش جمهوری اسالمی    ژهیوبهاعتالی توان و پویایی نیروهای مسلح  

ستاد  های مختلف برابر سیاست  تحت عناوین و حوزه  1374از سال    2آجا   غیرصنعتی   هایپژوهش

 
1 Paradigms 

   منظور سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران می باشد 2
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  هایپژوهشآغاز بکار کرد. در طول این مدت چرخه    آجاصادره از    یمش خطنیروهای مسلح و    کل

،  پژوهشنوپا بودن امر    به علتهای اولیه  های متعددی بوده است. در سالنظری شاهد دگرگونی

و    هایپژوهشچرخه   بر    های پژوهشنظری  بیشتر  و  محققین    وپرورش آموزشراهبردی 

های مثبتی در جهت شناسایی  گام  جیتدربهولی    نمودیم از کارکنان تکیه    شدهارائه  هایپژوهش

  هایپژوهشامروز شاهد رشد و گسترش دفاتر    که یطوربهو رفع مشکالت سازمان برداشته شد.  

تشکیل   نیز  و  نیروها  تمامی  در  در    ورزشهیاند  ی هائتیه غیرصنعتی  عملیاتی    ی هاردهحتی 

در سطح کالن ارتش، نقطه عطفی در    آجامرکز مطالعات راهبردی    ی اندازراه. همچنین،  می باشیم

مکرر   ییجاجابهو از سوی دیگر تغییرات ساختاری و    باشدیمراهبردی ارتش    هایپژوهشانجام  

انسانی متخصص و خبره طی    ی ریکارگبهو ضعف    آجانظری    های پژوهشساختار دفتر   نیروی 

ارتش و نظارت بر  غیرصنعتی هایپژوهشبری کالن  در هدایت و راه  ییها چالشاخیر،  یهاسال

در    آجا متنوعی در سطوح مختلف   هایپژوهش  هرساله نکه یبااایجاد نموده است. از طرفی،  هاآن

  آجا   غیرصنعتی  هایپژوهشحال انجام بوده، ولی نوعاً شاهد گله و شکایت برخی فرماندهان از  

اساس،    هستیم.   محققین  بر  و  اساتید  برخی  با  به  ،  آجامصاحبه    شده انجام  هایپژوهشراجع 

  گیرند،می  بهره  هاپژوهش  این   از  که   مراکزی   حتی  و   علمی  در مراکز  محققان   ، اغلبآجا  سازمانی 

بنابراین محقق که خود افتخار انجام،  .  (1399دارند)دهقان،    اشاره  تحقیقات   اندک   یده   ثمر  به

و نیروهای مسلح در سطوح مختلف   آجا در    غیرصنعتی   های پژوهش هدایت و نظارت چندین پروژه  

مناسب و مشکالت، به دنبال ارائه راهبردهای    هادغدغهراهبردی و عملیاتی را دارد، با درک این  

 .  باشدیم آجا غیرصنعتی  هایپژوهش
 

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه 

 غیرصنعتی  هایپژوهش

و از   دهد یم انجام    مسئله که یک فرد برای پی بردن به یک    مند نظام، فرایندی  تحقیقپژوهش یا  

  غیرصنعتی  هایپژوهش(.  2016)ساندرز، لوئیس و ثرونهیل،  دیافزایم این طریق بر دانش خود  

در زمینه  یهایپژوهشنیز،   و  است  فلسفی)بایدها  انسانی،  نظامی، علوم  علوم  نظری شامل  های 

یا  شایدها( و علوم دقیقه محض)نظری غیرکاربردی( که منظور مستقیم آن تولید، نمونه سازی 

(. در تعریف دیگر، 1:  1387،  1ن.منظری    هایپژوهش)نظام جامع    افزاری نباشدسخت  یبهساز

به   یابی دستدر جهت    افتهیسازمان  یهاتیفعال است از مجموعه    عبارت  غیرصنعتی  هایپژوهش

  غیرصنعتی  هایپژوهش.  شودیمبه یک سند مکتوب ختم    تیدرنهاحقایق و واقعیت علمی که  
 

   منظور نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می باشد. 1
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  آجا غیرصنعتی های پژوهش یهاحوزهباشد. می ی اتوسعهبنیادی، کاربردی و  های پژوهششامل 

نقشهیپژوهش ندهیآاز:    اندعبارتنیز   دفاعی،    یهایآورفن  و  علوم  مدیریت،  نماهای  مسیر  ، 

عملیاتی،    امور  در   سازمان، تحقیق   رهبری  و   مدیریت   سازمانی،  بالندگی   ، سازماندهی،یشناسدشمن

 با  تجهیزات ی سازشبکه، ( یامنطقه فرا  و یامنطقه موضعی،) روانی و فرهنگیاطالعاتی،  امنیتی،

  رزم  نیرویی،   بخشی، )  استراتژیک  و  تاکتیکی   مختلف  ی هاهیال  در   فرماندهی  و  مدیریت   ی هاستمیس

  سازمانی،   و  فردی  تجهیزات   سازمانی،  تحوالت  در  ISR 4C  و  ICT  نقش  و  ، تأثیرات...(  و  مشترک

،  جانبههمه  دفاع طرح  در  منابع  بسیج  و  ملی  یها رساختیز  هجومی، اصالح  و  دفاعی   ی هاک ی تاکت

  ی ها شهی اند  و  مبانی  بر  تأکید  با  اسالمی  ، علوم( کاربردی  و  پایه)   نظامی  طب  بر  تأکید  با  پزشکی  علوم

  .(1392: آجا غیرصنعتی هایپژوهشدفاعی ) اساسنامه    و امنیتی 

 راهبرد  

چگونه به مأموریت   سازماندهد  که نشان می  جانبههمهجامع و    یابرنامهراهبرد عبارت است از  

یابد و هدف ویلن،    های خود دست  و  ابزار  به عبارتی،  (.24  :1396)هانگر    ا وسایلیی   راهبردها 

اتخاذ    .(1400)دیوید،    خود دست یابد   بلندمدتبدان وسیله به اهداف    تواندیم هستند که سازمان  

راهبرد، فرایندی آگاهانه برای حل مسائل موجود و دستیابی به مسیری برای دگرگونی در نظام  

تدوین راهبرد نتیجه وجود تفکر راهبردی  (.  1395)امیری، حسینی و رنجبر،    باشد یم   یزیربرنامه 

سازمانی    یهاچالش موقع بهآینده نیست، بلکه تشخیص  ی نیبشی پ . تفکر راهبردی الزاماً باشدیم

نیز   نبرد و  و    خصوصیات میدان  رقابت زودتر  رقبا    ترعیسریا میدان  و    باشد یم از  زاده  )سنائی 

  باشدیم  ها تیفعالاز اقدامات و    یامجموعهدر این پژوهش نیز منظور از راهبرد،  (.  1394طاهری،  

ارائه   آجا غیرصنعتی    های پژوهشکه متناسب با شرایط محیطی برای دستیابی به اهداف راهبردی  

 گردیده است.  

 شده انجام  های پژوهشپیشینه و سوابق  

سوابق   مطالعه  و  نشان    شدهانجام  هایپژوهشبررسی  کشور،  و  ارتش   بااینکه   دهدمیدر 

خصوص    مختلفی   هایپژوهش  شده انجام)نظری(    غیرصنعتی  هایپژوهش  شناسیآسیبدر 

بر اساس   غیرصنعتی  هایپژوهشراهبردهای ارتقای    در موردی  پژوهش(، اما هیچ  1  شماره  )جدول

  است. منتشرنشدهمبانی علمی تدوین راهبرد، 
 آجادر داخل و خارج  شدهانجام  هایپژوهشپیشینه و سوابق  (1)جدول 

 محقق/منبع پژوهش یهابیآس: پژوهش یهاافته ی پژوهش عنوان  ردیف 

1 

شناسی وضعیت  آسیب

پژوهشی در پژوهشگاه  

 علوم انسانی 

بحث کنترل و نظارت    نبود سازوکار برای کار پژوهشی تیمی،

طرح روی  طرحنامهبر  بازهها،  چند  داوریهای  تعدد  ،  هاای، 

انگارانه  ها، کمیتمندی پژوهشمسئله زمان پژوهش، مسئله

 1400براتلو،
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 محقق/منبع پژوهش یهابیآس: پژوهش یهاافته ی پژوهش عنوان  ردیف 

  صورتبهعلمی پژوهشی ها، نوع مواجهه با هیئتبودن داوری

حمایتدودرجهشهروند   طرح،  در  حقوقی  های  های 

 ...کارفرمایی، ساختارهای بوروکراتیک پیچیده و 

2 

بررسی تحلیلی از  

پژوهش   یشناسبیآس

 در کشور 

)که    یسازمان   فرانظارتی تخصصی و    یهاستمیسجود  عدم و

نباشند(،  منافع  دارای  پژوهش  درون سیستم  در  عدم    خود 

مستقل   و    یهاسازماننظارت  نهادهای    یالمللنیب ملی  و 

بر امر آموزش و پژوهش و همچنین    کنندهنظارت و ارزیاب 

متخصص   نیروهای  انسانی  سرمایه  به  کافی  توجه    وعدم 

 کارآمد 

 1397پنجه پور،

3 

  یشناسبیآس

علوم   یهانامهانیپا

 انسانی 

،  پژوهش یهاروشبا اصول و    هاآنآشنا نبودن عواملی نظیر 

  یطلبراحت، پژوهشفقدان تجربه کافی و نداشتن انگیزه در 

  عنوان به از مطالب دیگران و انفرادی کار کردن  ی برداریکپو  

  ن نبودشامل کاربردی  عوامل مرتبط با محقق، عواملی نظیر  

نکردن   بررسی  موضوع،  نبودن  محور  مسئله    یهاچالشو 

نقد   و  ضعیف  بررسی  رو،  و  هانه یشیپ  نکردنپیش  منابع   ،

روش   درست  انتخاب  عدم  نادرست،  استناددهی  متون، 

موضوع    ی هاآزمونو    پژوهش و  مسئله  با  مناسب  آماری 

، عدم مقایسه نتایج با  هادادهضعیف    لیوتحلهیتجز پژوهش،  

برای    هایپژوهشنتایج   ضعیف  پیشنهادهای  ارائه  قبلی، 

استانداردهای    هایپژوهش از  نکردن  پیروی  و  آتی 

مستند   ی هانامهوهیش برای  منابعنگارشی    عنوان به  سازی 

به    یتوجهیب ا اثر و عواملی نظیر ی  نامه انیپا عوامل مربوط به 

نظام   ناکارآمدی  گرایی،  برای    یپژوهشکیفیت  موجود 

پژوهشی، تعامل و همکاری ضعیف در    یهاتیفعالساماندهی  

پژوهشی،   مدیریت  در  یکپارچگی  عدم  عالی،  آموزش  نظام 

سیستم ارزیابی ضعیف آموزشی و پژوهشی، عدم آشنایی با  

نگلیسی، نداشتن نهادی برای  زبان ا   ژه یوبهخارجی    ی هازبان

  در حوزه پژوهش آموزش عالی  یگذاراستیسو    یزی ربرنامه

 نظام آموزش عالی  ی هابیآس عنوانبه

شرفی،  

نورمحمدی،  

ابراهیمی و  

   1395پاشنگ،

4 

  هایپژوهشارزیابی 

دانشگاهی در کشورهای  

 اسالمی 

بودن   کاربردی  و    هاپژوهشعدم  بین صنعت  تعامل  عدم  و 

 . هادانشگاه

مرتضی و   حقی،م

محقی، محمد  

 1398کاظمی،

5 

شناسی تولید  آسیب

های  دانش در هسته

 پژوهشی علوم انسانی 

پژوهش،   بودن  حاشیه  در  ساختار،  ضعف  انگیزش،  ضعف 

آموزش دانشگاه،  دانشگاهضعف حمایت  بودن  نبود  محور  ها، 

رو ضعف  یکپارچه،  دانش  مدیریت  همکاری  سیستم  حیه 

  ،زاده کرمانتقی

و   زادهحسینقلی

جاویدی کالته  

 1394، جعفرآبادی

http://www.jsfc.ir/?_action=article&au=155640&_au=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87++%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.jsfc.ir/?_action=article&au=155638&_au=%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87++%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.jsfc.ir/?_action=article&au=155639&_au=%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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مثابه جعبه سیاه، محدودیت  های پژوهشی بهپژوهشی، هسته

 در تأمین منابع مالی 

6 

  یشناسبیآس

  شده انجام هایپژوهش

مدیریت   ٔ  نهیدرزم

اسالمی با رویکرد فرا  

 ترکیب

اصلی    6در    شدهییشناسا )کد(    ی هابیآس  28 عامل 

، فرهنگی، انسانی و  یشناختروش،  یگذاراستی سساختاری،  

 هستند  یبندطبقهقابلانگیزشی 
سهرابی، اعظمی و  

 ( 1390یزدانی، 

7 

و   پژوهش یشناسبیآس

  یهاسازمانتوسعه در 

 دولتی

امر   به  سازمان  مدیریت  باور ضعیف  و    ریغ،  پژوهشاعتماد 

مدیران    مرتبط تخصصی  سابقه  و  تحصیلی  رشته  بودن 

نیروهای  ،  پژوهشیواحدهای   نگهداری  و  جذب  مشکالت 

از    پژوهشیعدم مقبولیت واحدهای  ،  کیفی در بخش پژوهش

سازمان اجرایی  واحدهای  سایر  سازمانی  ،  طرف  ساختار 

واحدهای   ضپژوهشینامناسب  سیستم  ،  و    یرسان اطالععف 

  های پژوهشدسترسی به آمار و اطالعات و نتایج مطالعات و  

مشاور مطالعاتی    یها شرکتبانک اطالعاتی  ، نبود  شدهانجام

از   یک  هر  تعیین  ،  صیتخص  یهاحوزهدر  طوالنی  فرایند 

  تی درنهاپیشنهادی و    یهاطرح، بررسی و تصویب  هاتی اولو

نبود  شدهانجام  یهاطرحارزیابی     همکاری  و  مشارکت  و 

  یریکارگبه  در  اجرایی   واحدهای  با  توسعه   و  پژوهش   واحدهای 

 .  هاطرح نتایج

عرب مازار،  

جمشیدی و  

صالحیان عمران،  

1390 

8 

فرایند   شناسیآسیب

  های پژوهشچرخه 

و ارائه   آجا غیرصنعتی

 راهکارهای مناسب 

نبودن   رفع    شده انجام  های پژوهشپاسخگو    نیازهایدر 

ارتباط   ضعف  بانک    ستادهایسازمانی،  نداشتن  تخصصی، 

از   استفاده  عدم  مشکالت،  احصاء  خصوص  در  اطالعاتی 

، فقدان سازوکار مناسب در شناسایی  پژوهشی  هایسرپنجه

  پژوهش، ضعف مجریان  پژوهشتوانمندی محقق در اجرای  

های  در ارتباط با ناظران و داوران، عدم شفافیت دستورالعمل

پرد نحوه  و  داوران  علمی،  ناظرین    نظر اختالفاخت،  انتخاب 

بین مجری، ناظر و داور، عدم مشارکت و دخالت کاربران طرح  

در مراحل مختلف اجرایی پژوهش، نبود  پژوهشکده مصوب  

سطح   و    گیریبهرهجهت    آجادر  توانمند  پژوهشگران  از 

مشکالت    خصوص  درخبره    نظران صاحب   های پژوهشرفع 

با مراکز  آجانظری   نبود تعامل و ارتباط  ی خارج از  پژوهش، 

به فرهنگ  آجا ، علت آشنایی ضعیف و عدم باور فرماندهان 

 برداری از نتایج آن و ...و بهره هایپژوهش

  هایپژوهشدفتر 

 1390، آجانظری 

9 
شناسایی معضالت،  

مشکالت و تنگناهای  

پشتیبانی،   انسانی، ساختاری،  عامل  بودن وضعیت  نامناسب 

 آجا نظری   هایپژوهشمالی، حقوقی و ارزیابی 
 1388سارنگ،
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ساختاری، مالی،  

فرهنگی و .... پیش روی 

نظری   هایپژوهشنظام 

و ارائه الگوی   آجا

 مناسب برای آن 

10 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشی   یشناسبیآس

 فرهنگی  یهاسازمان

،  عدم تدوین نظام پژوهشیدقیق و صحیح،  عدم نیازسنجی  

فقدان نظام خاص    جه یدرنتنبود سیاست مناسب پژوهشی و  

پژوهشی؛ نبود واحدهای کنترل    یهاتیفعالتشکیالتی برای  

پژوهشی؛ حاکمیت روحیه    یهاتی فعالو ارزیابی و هدایت  

  پژوهشی و نتیجتاً  ی هاتیفعالبر    ییگرا عوامو    ی نگریسطح

مسیر   کردن  عدم    یهاتی فعالمسدود  پژوهشی؛  صحیح 

و   کافی  پژوهشی    ی گذارهیسرما بودجه  مراکز  و  حوزه  در 

مشغول شدن بسیاری از مراکز    جهیدرنتجهت امر پژوهش و  

و   آثار  احیاء  به  توجه  عمقکم  هایپژوهشپژوهشی  ؛ عدم 

به   تخصصی    یگذارهیسرما کافی  نیروی  تربیت  برای 

شایسته  ) ثبات  ازیموردن پژوهشگر(  عدم    یهاتی ری مد؛ 

سبب   آن  دائمی  تغییر  و  خاطر    شودیمپژوهشی  به  که 

، رغبتی به انجام کارهایی که بازده درازمدت دارد  یثباتیب 

با    وجهچیهبهنشان داده نشود، بدیهی است که این روحیه  

 و ...   و توسعه پژوهش سازگاری ندارد پژوهش

 1388خالق پور،

 

 پژوهش  شناسی روش

و    ریزیبرنامهمبنای    تواندمیاز نوع کاربردی است چون نتایج آن    بر مبنای نتایج    پژوهشاین  

قرار گیرد. همچنین بر مبنای اهداف   آجا  صنعتی  غیر  هایپژوهشتصمیمات اجرایی در حوزه  

  آجا   صنعتی   غیر  هایپژوهشتوصیفی است چون به توصیف و ارزیابی    های پژوهشاز نوع    پژوهش

  هایپژوهشدر نظر دارد به تدوین راهبردهای    پژوهش. همچنین، با عنایت به اینکه  این  پردازدمی

،  پژوهش. جامعه آماری  باشدمی  ایزمینه  – موردی    صورت به  پژوهشبپردازد، روش    غیرصنعتی 

مشخصات  این  که دارای    باشدمی  آجاغیرصنعتی    هایپژوهشتعدادی از خبرگان و کارشناسان  

از  ( حدا1:باشندمی ارشد در یکی  دارای مدرک کارشناسی  بوده    هایرشتهقل  انسانی  (  2علوم 

نظری   پژوهش  یک  و    عنوانبهحداقل  باشد  داده  انجام  از  3مجری  پروژه  پنج  در  حداقل   )

سال سابقه خدمت   15( حداقل دارای  4ناظر یا داور بوده باشد.    عنوانبهرا    غیرصنعتی   هایپژوهش

نفر    20، تعداد  آجانظری    هایپژوهشلذا با کمک دفتر  ی مسلح باشد.  یا نیروها  آجا و تجربه در  
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و نیروهای تابعه داشتند،    آجا در ستاد    آجا   پژوهشی از خبرگان مربوطه که همکاری خوبی با دفاتر  

در این پژوهش جهت استفاده گردید.    ها آناز نقطه نظرات    پژوهشانتخاب گردیدند و در مراحل 

استفاده شد. همچنین،    برداری فیشو ابزار    ای کتابخانهاز روش    پژوهشبررسی سوابق و پیشینه  

ابزار مصاحبه    برداریبهرهبا   از  استفاده  و  نظرات    واز روش میدانی  نقطه  بررسی  به  پرسشنامه 

پیرامون   تهدیدات،  هافرصتخبرگان  نیز   آجا  غیرصنعتی   هایپژوهش   هایضعفو    ها قوت،  و 

با خبرگان    از طرفی، ، پرداخته شد.  شدهارائهراهبردهای     وچندین جلسه و نشست کارشناسی 

برگزار    نیز   آجا نظری    های پژوهش در دفتر    پژوهشپیرامون نتایج هر مرحله از    آجا   کارشناسان 

این   در  تحلیل    پژوهشگردید.  راهبردی    بندیاولویتو    شناسی محیط  هایدادهجهت  عوامل 

با   )  های تکنیک از    آجا   غیرصنعتی  های پژوهشمرتبط  عوامل خارجی  ارزیابی  EFEارزیابی  و   )

 ( داخلی  شد.  IFEعوامل  استفاده  تعیین درنهایت(  جهت  راهبردی    ،    هایپژوهشموقعیت 

داخلی  آجا   غیرصنعتی  ماتریس  ) -از  جهت IEخارجی  و  راهبردهای  (  روش   مربوطه  تدوین  از 

SWOT  از روش میانگین نظرات خبرگان استفاده شد.  راهبردها نیز بندیاولویتو جهت 
 

 هاداده  وتحلیلتجزیه

 آجاغیرصنعتی  هایپژوهش  شناسیمحیط هاییافتهو    هاتحلیل
این   راهبردی    پژوهشدر  عوامل  شناسایی  با    آجا   غیرصنعتی  هایپژوهشبر    مؤثرجهت  ابتدا 

،  هافرصتاز عوامل راهبردی )  فهرستی   آجابررسی سوابق مطالعات راهبردی و مصاحبه با خبرگان  

( مرتبط تهیه گردید؛ سپس از طریق پرسشنامه از مسئولین و خبرگان  ها ضعفو    هاقوتتهدیدات،  

ل خارجی  حاصله در قالب ماتریس ارزیابی عوام  های تحلیلنفر( نظرخواهی شد.    20)  آجا   پژوهشی

(EFE ( و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE در جداول )است.   شدهدادهنشان  3و  2 
 آجا  غیرصنعتی هایپژوهش بر   مؤثر( EFEارزیابی عوامل محیط خارجی) (2)جدول 

 وزن  هافرصت ردیف 
ضریب 

 اهمیت 

امتیاز 

 موزون 

1 
آموزش، پژوهش،    یدهجهتآن بر    یهاسرفصل  دیتأکوجود نقشه جامع علمی کشور و  

 به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی اقتضائات کشور  ینوآورفناوری و  
17316/0 33/3 052/0 

 067/0 46/3 23182/0   آجا ی پژوهشهای فرماندهی معظم کل قوا از فعالیت جانبههمهحمایت  2

3 

نظام   پیامد    غیرصنعتی  هایپژوهشتدوین  و  و  آنیروهای مسلح  تعیین راهبردها  ن 

 های پژوهشاز    جانبه همهنیروهای مسلح مبنی بر حمایت    هایپژوهش  یهااستیس

در ستاد کل   هایپژوهش  یسازنهینهاد   -عبارت است از: الف  آنکه برخی از اصول  

با   متناسب  متوازن    - ب  یتیمأمور  ی هاحوزهنیروهای مسلح  در    های پژوهشتوسعه 

نیروهای مسلح پ  ی هاحوزه نیاز حال و آینده    -علم، فناوری و محصول متناسب با 

1904/0 4/3 056/0 
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 وزن  هافرصت ردیف 
ضریب 

 اهمیت 

امتیاز 

 موزون 

  هایپژوهش  ی اثربخشمتناسب با افزایش نقش و    پژوهشیاختصاص سهم اعتبارات  

 اقالم دفاعی از سوی ستاد کل ن م   نیتأمدر زنجیره 

 047/0 29/3 15463/0 های دیجیتالی و اینترنتی در کشور کتابخانهوجود  4

5 

مراکز   و    یهاموسسهو    پژوهشی وجود  کشور  و  مسلح  نیروهای  سطح  در  پژوهشی 

سایر    ی الگوبردارقابلیت   و  پژوهشی  موفق  تجربیات  از  با    یهاتیفعالموفق  مرتبط 

 مدیریت پژوهش  

163/0 

 

26/3 

 

05/0 

 052/0 23/3 16796/0 کشور علمی  مؤسسات و  یهادانشگاهامکان تعامل علمی و پژوهشی با  6

 043/0 24/3 13932/0 علمی پژوهشی کشور  ی هاکنفرانسو  هاشیهما در  آجاامکان حضور کارکنان  7

 044/0 27/3 14388/0 آجا در بیرون از نظام  هایپژوهشدر امر اجرای  آجاوجود متخصصان  8

 046/0 3/3 1518/0 آجا  های پژوهشنگرش مطلوب ستاد کل نیروهای مسلح از روند اجرای  9

10 
  یهاسازمانهمکاری مشترک با سایر نهادها و    ی هانامهتفاهمو انعقاد    یی افزاهمامکان  

 مرتبط   یهاحوزهفعال در 
13717/0 19/3 043/0 

  تهدیدات

1 
پژوهشی نیروهای مسلح  از عملکرد یکدیگر در نحوه  تولیدات    یهاسازمانعدم اطالع  

 عمل کردن(  یارهیجز)انجام شده  های پژوهشعلمی، پژوهشی و مدیریتی 
05537/0 13/1 049/0 

 051/0 25/1 066375/0 در کشور  نی محققپایین بودن شأن و جایگاه  2

 045/0 23/1 05535/0 اجرایی  یهادستگاهو   تحقیقاتی مراکز و  دانشگاه  بین صحیح  ارتباط  روشن نبودن 3

4 
 پژوهشگران  و  محققان  از  حمایتی  ی هااستیس  در   اجراقابل  و   منسجم  ضوابط  فقدان

 در  سطح ستاد کل ن م  و مجموعه نیروهای مسلح 
05715/0 27/1 045/0 

5 
در حوزه دفاع و امنیت در سطح ملی    شده انجام  های پژوهشعدم دسترسی کافی به  

   ی المللنیب و 
06027/0 23/1 049/0 

 055/0 23/1 06765/0 فقدان ساختار مناسب در نظام آموزشی برای پرورش پژوهشگران توانا  6

 056/0 26/1 07056/0 در کشور   فکر و اندیشه و تولید  زایش نبود فرهنگ مناسب برای   7

 054/0 16/1 06264/0 در کشور  آرامش فکری پژوهشگران فقدان امنیت شغلی و  8

 048/0 22/1 05856/0 محدودیت گسترش سقف سازمان از سوی ستاد کل نیروهای مسلح   9

 048/0 16/1 05568/0 نبود روحیه کار گروهی بین پژوهشگران در کشور  10

 26/2 - 1 مجموع امتیاز 

(، کمتر از میانگین )عدد  26/2دست آمده ) اینکه نمره بهبر اساس جدول شماره دو، با عنایت به 

می5/2 می(  لذا  محیط  باشد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  سازمان  که  نمود  قضاوت  توان 

به فرصت  هایپژوهشخارجی و در عرصه   با تهدیدات بیشتری نسبت  ها برخوردار  غیرصنعتی 

 باشد. می
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   آجا  غیرصنعتی هایپژوهش بر  مؤثر( IFEارزیابی عوامل محیط داخلی) (3)جدول

 وزن  نقاط قوت ردیف 
ضریب 

 اهمیت 

امتیاز 

 موزون 

 12276/0 41/3 036/0 آجا در رده نیرویی و ستادی و دانشگاهی فعال  پژوهشیوجود واحدهای  1

2 
  دامنه  با  مناسب  از یموردن   نسبی  سازمانی   ساختار  و  تجهیزات  امکانات،  اعتبارات  وجود

 ها فعالیت
035/0 45/3 12075/0 

 13416/0 44/3 039/0 آجا  در  پژوهشی و علمی  هایفعالیت از  آجا محترم  سه یرئ ئتیه حمایت 3

4 
 ی پژوهش ی  هاتیفعال  اجرای  در  متخصص  و  مندعالقه  انسانی  نیروی  و  ها ظرفیت  وجود

 آجا
036/0 29/3 11844/0 

 12744/0 54/3 036/0 آجا   راهبردی مطالعات  مرکز وجود و تشکیل 5

6 
و تمایل آنان  برای  کیفی   آجا  یپژوهش  مراکزدر    آجا  عالی  روسا و فرماندهان  حضور

   آجا در  هایپژوهشنمودن  کارآمد و 
036/0 43/3 12348/0 

7 

در حوزه ، اهداف و راهبردهای کالن هااستیستدوین  و آجاتهیه نقشه جامع علمی 

و    توسعه ،   پژوهش نهادها  با    پژوهش  رهیزنج  هایزیرساختفرهنگ،  متناسب 

 ای توسعهو  یکاربرد هایپژوهش ت یبا اولو   یواقع یازهایو ن  دات ی تهد

036/0 51/3 12636/0 

 1176/0 36/3 035/0 آجا  .. در و فکر یهااتاقنخبگان،  کانون  تشکیل 8

9 
  نظامی در  – گوناگون علمی    ی هانهیزمو کارکنان متخصص در    دانش   وجود تنوع

 یپژوهشبه ارتقاء علمی و   آجاو تمایل و اشتیاق کارکنان  آجا
036/0 27/3 11772/0 

10 
  مدیریت  ملی  کنفرانس  ژهی وبه  کشور  علمی  یهاکنفرانس  و  مجامع  در  امکان حضور

 دانش 
032/0 3/3 1056/0 

 1197/0 42/3 035/0 مرتبط با نظام پژوهشی  یها یریگمیتصمگرایش به عدم تمرکز در  11

 12839/0 47/3 037/0   آجا  یهادانشگاهمختلف پژوهشی در نیروها و  یهافصلنامهانتشار  12

13 
در سامانه اشراف  پژوهشی ی هاتی فعالو درج  آجا در  پژوهشافزایش میزان اهمیت 

 فرماندهی معظم کل قوا 
038/0 38/3 12844/0 

14 
 ی ها معاونتو برخی از    آجا  یهادانشگاهایجاد پژوهشکده و پژوهشگاه در بر خی از  

   آجاستاد 
033/0 39/3 11187/0 

 نقاط ضعف 

1 

به   کافی  باور  مختلف    غیرصنعتی  هایپژوهشعدم  سطوح  عدم    آجادر  و 

  ویژه بهو    ها گذاریسیاستو    هاریزیبرنامهاحساس نیاز به پشتوانه پژوهشی در  

 تصمیمات سازمانی  

0305/0 23/1 03751/0 

2 

و   مراکز  بین  مناسب  یکپارچگی  و  پیوستگی  و    هایسامانهعدم  آموزشی 

برای تربیت نیروی    یگذارهی سرماعدم توجه کافی به    درنتیجهو    آجاپژوهشی  

 آجا در  ازیموردن ( شایسته تخصصی )پژوهشگر

032/0 25/1 04/0 

3 
های ی به روشپژوهش  هایردهضعف تخصصی و عدم اشراف و آگاهی تیم پژوهش و  

 روز بهعلمی   پژوهش
0305/0 27/1 0387/0 
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 وزن  نقاط قوت ردیف 
ضریب 

 اهمیت 

امتیاز 

 موزون 

4 
استانداردهای   با  نبودن  متناسب  و  پژوهشی  اعتبارات  و  مالی  منابع  کمبود 

 پژوهشی کشور  
0285/0 38/1 03933/0 

5 
با   تخصصی  ستادهای  ارتباط  راستای    آجاپژوهشی    هایسامانهضعف  در 

 پژوهش نیازسنجی دقیق و کاربردی شدن نتایج 
0315/0 16/1 03654/0 

6 
مرتبط با   آجاسازمانی   یهانامهنییآ و ها ها، دستورالعملنبودن برخی از روش  روزبه

 آجا  غیرصنعتی هایپژوهش
0295/0 27/1 03774/0 

7 
الزم جهت    هایتضمینو نیز  الزامات و    ایحرفهفرایندی و    سازوکارهای نبود  

   شدهانجام  هایپژوهشکاربردی کردن نتایج 
031/0 34/1 0415/0 

8 
 ی ها ارتشمرکز آموزشی کشور و    با  آجا  پژوهشی   و  آموزشی  علمی،  ناکافی  تعامل

 دنیا 
0295/0 25/1 03687/0 

9 

واحد   تشکیالت مصوب  و  سازمانی  در جایگاه  و ضعف  مکرر   هایپژوهشتغییرات 

متناسب نبودن ساختار تشکیالتی مراکز پژوهشی و    آجا در سطح ستاد    ویژهبهنظری  

 محوله  ی هاتی مأمورو  هارسالتبا  

031/0 3/1 0403/0 

10 

محقق محور   پژوهشی، یهاتی اولوضعف در نیازسنجی و تعیین موضوعات و 

نبودن برخی از عناوین    بینانه واقعبجای نیاز محور بودن آن و    ها پژوهشبودن  

 بودن نتایج آن   غیرکاربردی درنتیجه پژوهشی و 

0305/0 31/1 0399/0 

0355/0 شده انجام هایپژوهش یشنهادهایپکیفی و کاربردی نبودن برخی از  نتایج و  11  25/1  0443/0  

12 
انسانی   نیروی  بخش مدیریتی    ای حرفهکمبود    های پژوهشو متخصص در 

 آجا ضعف در انتصاب مشاغل پژوهشی در و نیز  آجا
03/0  24/1  0372/0  

13 
نبود زمان کافی برای انجام پژوهش توسط برخی از پژوهشگران به علت مشغله کاری 

 پژوهش انجام نشدن  موقع به جه یدرنتو 
03/0  29/1  0387/0  

14 
جهت    یسازوکارنبود  و    آجا جایگاه نامناسب معنوی و اجتماعی پژوهشگران در سطح  

 آجا پژوهشگران در  یبندرتبه
03/0  25/1  0375/0  

15 
و عدم    غیرصنعتی   هایپژوهشعلوم پزشکی در    هایپژوهشروشن نبودن جایگاه  

 آجا با مرکز مطالعات راهبردی  آجا غیرصنعتی هایپژوهشتبیین ارتباط منطقی 
03/0  25/1  0375/0  

16 
جهت    کارآمد   هایزیرساختفقدان    اطالعات  به  سازیذخیرهفناوری  و  تبادل   ،

 دانش بین محققین و پژوهشگران سازمانی   گذاریاشتراک
04/0  25/1  05/0  

 336/2 - 1 مجموع امتیاز 

 

( کمتر از میانگین )عدد  336/2دست آمده )  نمره به، با عنایت به اینکه  سهبر اساس جدول شماره  

رغم همه توان قضاوت نمود که سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران علیباشد لذا می( می5/2

غیرصنعتی    هایپژوهشگرفته، در محیط داخلی خود و در حوزه    های صورتریزیها و برنامه تالش

 باشد.ردار میها برخوبا نقاط ضعف بیشتری نسبت به قوت آجا
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 آجا غیرصنعتی    هایپژوهشدر حوزه    آجا تعیین موقعیت راهبردی  

ماتریس    یرتجاریغ عمومی و    یهاسازمانیکی از ابزارهای رایج برای تعیین موقعیت راهبردی در  

خارجی   و  اساس.  باشدیم  یاچهارخانهداخلی  ماتریس  بر  سازمان  این  وضعیت  حوزه   آجا،  در 

و تهدیدات محیط خارجی با توجه به نقاط قوت و   ها فرصتنسبت به  غیرصنعتی    هایپژوهش

. جهت ترسیم این ماتریس، نمرۀ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بر گرددیمضعف سازمان روشن  

. از تقابل گرددیم ها رسم    Yها و نمرۀ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بر روی محور    Xروی محور  

نمرۀ ماتریس ارزیابی    ازآنجاکه.  دی آیم  دست   بهها وضعیت راهبردی سازمان    Yها و محور  X محور  

 و نمرۀ ماتریس ارزیابی عوامل   26/2 آجا غیرصنعتی  هایپژوهشدر حوزه    آجاعوامل خارجی 

- می باشد لذا براساس ماتریس داخلی  336/2  آجا غیرصنعتی    هایپژوهشدر حوزه    آجاداخلی   

، موقعیت تدافعی می  آجا غیرصنعتی    هایپژوهشدر حوزه    آجا ارجی موقعیت راهبردی سازمان  خ

 )شکل یک(.  باشد 

 
 
 

 جاآغیرصنعتی  هایپژوهش اهداف راهبردی 

خبرگان   نظرات  نقطه  بررسی  و  بحث  از  ذیل  پژوهشپس  اهداف  راهبردی    عنوانبه،  اهداف 

 در نظر گرفته شدند:   آجا غیرصنعتی  هایپژوهش

 در سطح نیروهای مسلح  غیرصنعتی  پژوهشی  هایفعالیتدستیابی به مرجعیت  .1

 آجا غیرصنعتی  هایپژوهشموردنیاز    هایزیرساختتوسعه و تقویت  .2

 و راهبردی  پژوهی آیندهتقویت رویکرد و  آجاغیرصنعتی   هایپژوهشکیفی سازی انجام  .3

    غیرصنعتیی هاپژوهش در حوزه   آجا(  موقعیت راهبردی 1شکل ) 
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    آجا در  پردازینظریهتقویت و گسترش فرهنگ ایده پردازی، نوآوری، تولید فکر و  .4
 

 آجا  غیرصنعتی هایپژوهش تدوین راهبردهای 

  برای استفاده گردید.    SWOTاز ماتریس    آجا غیرصنعتی    هایپژوهش  راهبردهایجهت تدوین  

ارتباط دارند از روش مقایسه زوجی استفاده گردید.   باهم این ماتریس و تعیین عواملی که    تشکیل 

با انجام مقایسه زوجی عوامل با یکدیگر، عواملی که دارای رابطه هستند با عدد یک و عواملی که 

صفر    باهم عدد  با  ندارند  به  اندشده  مشخص رابطه  نسبت  همچنین    بندیدستهو    بندیهگرو. 

داشتند، اقدام گردید. نهایتاً متناسب با   باهم راهبردهایی که عوامل راهبردی آن ارتباط نزدیکی  

 (.  7و  6، 5، 4راهبردهای هر منطقه تدوین گردید )جداول   SWOTماتریس 
 SOدر منطقه  آجاغیرصنعتی  هایپژوهش راهبردهای  (4)جدول 

 ( SOراهبردهای تهاجمی ) ردیف 

1 1(SO : )   در تمام    آجاعلم و فناوری مناسب با نیاز حال و آینده    یهاحوزهدر    هایپژوهش  یسازنهینهادتوسعه و

 سطوح نیرویی، ستادی و دانشگاهی

2 2(SO : )   و توسعه تعامل و حضور  فعال علمی و    هاپژوهشاختصاص سهم اعتباری متناسب با افزایش اثربخشی

 پژوهشی ی هاسازمانپژوهشی در نهادها و 

3 3(SO : )   ها دانشگاهوهشی با  ژدر جهت گسترش تعامل علمی، پ  پژوهشیفرماندهان و مسئولین    مراتب سلسلهحمایت  

 وهشیژعلمی، پ ی هاکنفرانسو  هاشیهما در  آجاعلمی کشور و حضور کارکنان  مؤسساتو 

4 4(SO : )  نظامی    –گوناگون علمی  ی هانهیزمو متخصص در  مندعالقهو نیروی انسانی  هاتیظرفشناسایی 

5 5(SO : )   ی دهجهتدر    آجا راهبردی    های پژوهشبا اداره    آجاو همکاری مرکز مطالعات راهبردی    یی افزاهمگسترش  

 آجا آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی 

6 6(SO : )   علم و فناوری    ی هاحوزهدر    های پژوهشو پیامد آن توسعه متوازن    آجا   غیرصنعتی  هایپژوهشتدوین نظام

 آجا  ندهیآ وو محصول متناسب با نیاز حال 

7 7(SO : )  آجا نقشه علمی  یها سرفصلمتناسب با   هایپژوهشزنجیره  یهارساختی زتوسعه فرهنگ، نهادها و 

8 8(SO       : )  آجا  یتیمأمور  یهاحوزهمتناسب با  آجادانشی  در  یهاهستهنخبگان، اتاق فکر و    یهاکانونگسترش 

9 9(SO : )   ی هاتخصصبه ارتقاء علمی و پژوهشی متناسب با تنوع دانش و    آجاحمایت، هدایت و تشویق کارکنان  

 مختلف 

10 10 (SO) :  پژوهشی علمی و ی هاکنفرانسگسترش حضور پژوهشگران و کارکنان در مجامع و 

11 11 (SO) :   مستقل( با گرایش به عدم تمرکز    ی هاپیتو    ها گانی)  یتیمأمور اجرایی و    ی هاسرپنجهبه    هاپژوهشتوسعه

   تی مأمور مرتبط با نظام پژوهشی و اختصاص اعتبار متناسب با  یهایریگمیتصمدر 

12 12 (SO) :   انتشار و  تولید  علمی  یهافصلنامهافزایش  تعامالت  طریق  از  دانشگاهی  و  نیرویی  در سطح    و  پژوهشی 

 پژوهشی 
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 ( SOراهبردهای تهاجمی ) ردیف 

13 13 (SO) :   شاخص    یهاتیفعالاز طریق درج و ثبت    آجادر    غیرصنعتی  هایپژوهشارتقاء و افزایش اهمیت جایگاه

 ربط یذ یهاسامانهی در سامانه اشراف فرماندهی معظم کل قوا و سایر پژوهش

14 14 (SO) :   با تخصص و    غیرصنعتی  های پژوهشافزایش رشد کمی و کیفی محوله از طریق    ی هاتی مأمورمتناسب 

 آجا  ی هادانشگاهایجاد و تکمیل ساختار پژوهشکده یا پژوهشگاه در ستاد نیروها و 

 

 STدر منطقه  آجاغیرصنعتی  هایپژوهش راهبردهای ( 5) جدول

 ( STراهبردهای رقابتی ) ردیف 

1 2(ST: )   رقابتی،  غیرصنعتی    های پژوهش  ی اثربخشافزایش ایجاد فضای  و    ی هااستیسبا  پژوهشگران  از  حمایتی 

 پژوهشی از سهم اعتباری  یبرداربهره

2 3(ST: )   تقویت روحیه کار گروهی پژوهشگران و گسترش فرهنگ مناسب برای تولید فکر و اندیشه 

3 5(ST: )   اداره    ی هایمشخطو    ها استیستدوین بیشتر  تعامل  جهت  مرکز    آجاراهبردی    هایپژوهشمناسب  با 

 آجا  پژوهشگران افزایش تولیدات علمی، پژوهشی و ایجاد کار گروهی بین   منظوربه آجا مطالعات راهبردی 

4 6(ST: )   عالی شورای  مراکز    غیرصنعتی  هایپژوهشتقویت  فرماندهان  گردهمایی  جلسات  نیروها،  پژوهشو  ی 

  یهاتیاولوموجود و تعین    یهاتیمحدودو رفع موانع و    هایپژوهشتوسعه و ارتقاء    منظوربه  هادانشگاه

 آجا  ت یمأمور پژوهشی متناسب با اهداف و 

5 7(ST: )      آجا نقشه علمی    یهاسرفصلپژوهشی متناسب با تهدیدات و نیازهای واقعی با تکیه بر    یهاتیاولو تطابق  

 آجا اجرایی   یهادستگاهی و پژوهش، مراکز آجا یهادانشگاهو ارتباط مناسب با 

6 8(ST: ) با تشکیل کانون نخبگان،    یبرداربهره برای    ی هااتاقاز توان علمی نخبگان  فکر و ایجاد فرهنگ مناسب 

 آجا زایش و تولید فکر و اندیشه در 

7 9(ST: )   نظامی    – گوناگون علمی    ی هانهیزمو کارکنان متخصص در    آجا   ازیموردن   ی هادانشایجاد بانک اطالعاتی از

منابع انسانی، علمی، تخصصی،    یریکارگبهو توسعه نخبه پروری و دانایی محوری و افزایش جذابیت در  

 خالق و مبتکر 

8 10 (ST):   علمی کشور و نیروهای مسلح از    یهاکنفرانسدر مجامع و    پژوهشگرانایجاد بستر مناسب جهت حضور

 مناسب و تعامل الزم با ستاد کل ن م   ی رسان اطالعطریق  

9 11 (ST):   یهایریگمیتصمجهت تقویت    ها سرپنجهیگانی و     رمجموعهی ز  یها ردهبه    پژوهشی اختصاص سهم اعتباری  

 در ارتقاء آمادگی رزمی  پژوهشی ی اثربخشمتناسب با افزایش  یپژوهشمرتبط با نظام 

10 12 (ST): کارکنان    – علمی    ی توانمندساز انتشار    آجاپژوهشی   و  تولید  طریق  و  از  مختلف    یهافصلنامهنشریات 

 آجا  یهادانشگاهپژوهشی  در نیروها و 
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 ( STراهبردهای رقابتی ) ردیف 

11 13 (ST):   سامانه مجموعه  پژوهشمراکز    یرسان اطالعتقویت  اعالم  جهت  به    یهاتیفعالی  پژوهشی  شاخص 

و   هایپژوهش ی اثربخشاجرایی از  ی هادستگاهفرماندهی و در نتیجه آگاهی بیشتر مسئولین  مراتب سلسله

 غیرصنعتی هایپژوهشبر مبنای  یریگمیتصمتشویق به اجرای 

12 14 (ST):   با ایجاد و تکمیل ساختار پژوهشکده    آجا بر مبنای نیاز حال و آینده    های پژوهشافزایش کیفیت و کمیت

نیروها و تدوین    هادانشگاهو پژوهشگاه در   آنان در حوزه    انداز چشم، اهداف و  تیمأمور و ستاد  هریک از 

 ی تیمأمور

 

 WOدر منطقه  آجاغیرصنعتی  هایپژوهش راهبردهای ( 6)جدول 

 ( WO)  کارانهمحافظهراهبردهای  ردیف 

1 1(WO : )  اجرایی در   مسئولینتشکیل شوراهای راهبری پژوهش با حضور مسئولین مراکز پژوهشی و فرماندهان و

آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری    دهیجهتایجاد باور پژوهشی و    منظوربهی تابعه  پژوهش  هایردهسطح  

مشکالت   حل  سمت  رفع به  واقعی    و  حمایت    آجانیازهای  از    مراتبسلسلهو    های هشپژوفرماندهی 

 غیرصنعتی

2 2(WO :)   برای تربیت نیروی متخصص ) پژوهشگر(    گذاری سرمایهی و توجه کافی به  پژوهشاختصاص سهم اعتبارات

 و کشور آجاو دانشگاه   آجابا برقراری  هماهنگی و تعامالت الزم با سامانه مدیریتی آموزش  آجا موردنیاز

3 3(WO :)   از علوم و فنون مناسب و    گیریبهرهکارکنان با    هایایدهایجاد سامانه دریافت، ثبت و ارزیابی تجارب و

و دسترسی محققین به آمار و اطالعات و   آجابروز و امکان معرفی توانمندی کارکنان متخصص و دانشی 

 .آجادر غیرصنعتی   هایپژوهشنتایج مطالعات و 

4 4(WO :)   از بازنشستگان خبره، محققین و کارکنان    گیری بهرهپژوهشی و    غیررسمی ایجاد ساختارهای رسمی و

قالب کمیته یا    آجا دانشی   افزایش    منظوربه  هاپژوهشکدهپژوهشی در مراکز پژوهشی و    های هستهدر 

 آجا  بنیاندانشدر زنجیره دفاع  غیرصنعتی هایپژوهش اثربخشینقش و 

5 5(WO :) پژوهشی در سطح کشور و    -علمی   های سازمانهمکاری مشترک با نهادها و    نامه تفاهمو انعقاد    افزایی هم

در  غیرصنعتی غیرصنعتی    های پژوهشنیروهای مسلح با تکیه بر حمایت مطلوب ستاد کل ن م از روند  

 آجا

6 6 (WO :)   و قوانین،    هادستورالعمل،  هاروشنمودن    روزبهجهت اصالح و    غیررسمیرسمی و    هایکمیته تشکیل

و تدوین نظام نوآوری دفاعی در  غیرصنعتی    هایپژوهشمرتبط با    آجاسازمانی    هاینامهآیینضوابط و  

 آجا
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 ( WO)  کارانهمحافظهراهبردهای  ردیف 

7 7(WO :) کشور و نیروهای مسلح و ایجاد بستر مناسب بین    هایدانشگاهحداکثری از مراکز علمی و    برداریبهره

در  غیرصنعتی    های پژوهشپژوهشی و اجرای    هایاولویتو نیروی مربوطه جهت تعیین    آجا  هایدانشگاه

 آجا فناوری و محصول متناسب با نیاز حال و آینده   -علمی های حوزه

8 8(WO :)   و مراکز    هاپژوهشکدهو توسعه تعامل با    پژوهشی  های فعالیتتوسعه ساختارها و زیربناهاى الزم براى رشد

 ی نیروهای مسلح و کشوری پژوهش

9 9(WO :)  آجا حال و آینده  هایمأموریتبررسی و اصالح ساختار مراکز پژوهشی متناسب با رسالت و 

10 10 (WO):   با تکیه    آجادانشجویان در مراکز تحصیالت تکمیلی    یافتهسازمانو    مؤثر،  مأموریتیافزایش ایفای نقش

 آجا پژوهشی  هایاولویتو تعیین موضوعات و   نیازسنجیبر  

11 11 (WO): نتایج پژوهش نمودن  به کاربردی  ویژه  و  توجه  ارزیابی  ایجاد ضوابط منسجم جهت  با  غیرصنعتی  های 

 کارگیری نتایج پژوهشی در حوزه مربوطه های پژوهشی از فرایند مسئله یابی تا انتشار  و بهطرحهدایت 

12 12 (WO): های تخصصی، خالقیت،  ها و تواناییهای انتصاب مشاغل پژوهشی مبنی بر ویژگیها و سبکاصالح شیوه

با مدیریت متناسب  انگیزه  و  افزای نوآوری، عالقه  و  پژوهشی  و  دانشی  این  های  انتصاب  ش جذابیت در 

 مشاغل

13 13 (WO): های تخصصی،  بندی پژوهشی، حوزههای انتخاب مجریان پژوهشی بر اساس رتبهها و سبکاصالح شیوه

های پژوهش و دارا بودن روح کار گروهی در  دارا بودن زمان کافی برای انجام پژوهش و آشنایی با روش

 پژوهش

14 14 (WO): بندی پژوهشگران و همچنین مراکز پژوهشی و ایجاد  های پژوهشی جهت رتبهتعیین معیارها و شاخص

 فضای رقابتی در آنان  

15 15 (WO): های غیرصنعتی و اصالح و تدوین ضوابط منطقی  های علوم پزشکی در پژوهشتبیین جایگاه پژوهش

 های پژوهشی جهت اجرای پروژه

16 16 (WO): های و درج کلیه ضوابط و روابط حاکم مدیریتی و پژوهشی بین مراکز پژوهشی  تدوین نظام جامع پژوهش

 پژوهشی   -ها، مرکز مطالعات راهبردی آجا  و سایر نهادهای علمی های علمی، دانشگاهبا سازمان

 

 WTدر منطقه  آجاغیرصنعتی  هایپژوهش راهبردهای ( 7)جدول

 ( WTتدافعی ) راهبردهای  ردیف 

1 1(WT:) 
 

  منظور بهی ) سازمانی و مجازی (  پژوهش  -ارتباطاتی و  انتقال توان دانشی    فرایندهای بازنگری و اصالح  

و جلوگیری از اقدامات پژوهشی موازی )    گراییعوامو    نگریسطحیافزایش باور پژوهشی و رفع روحیه  

 عمل کردن(  ایجزیره
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 ( WTتدافعی ) راهبردهای  ردیف 

2 2(WT:)   آموزشی مرتبط    هایسرفصلبازنگری    منظوربه  آجا  های دانشگاهبرقراری ارتباط مناسب با سامانه آموزش و

، مدیریت دانش و  پژوهشروش    هایزمینهو افزایش و تقویت توان علمی دانشجویان در    هایپژوهشبا  

 بر مبنای نیاز سازمانی  غیرصنعتی هایپژوهشاجرای 

3 3(WT:)   جهت معرفی توانمندی کارکنان پژوهشی و    افزاریسختو    افزارینرم  صورت به  رسانی اطالعتقویت نظام

 شده انجام های پژوهشدسترسی محققین به آمار و اطالعات و نتایج مطالعات و 

4 4(WT:)   دانشی و کارکنان  بازنشستگان مجرب، متخصصین  توان  از  تشکیل    آجااستفاده  دانشی،    هایهستهدر 

 مذکور.   هایفعالیتتولیدات علمی، پژوهشی و مدیریتی  ضمن حمایت مالی از  

5 5(WT:)   داخل و خارج کشور    غیرنظامیی نظامی و  پژوهشو مراکز    ها دانشگاهبا   مند نظامتوسعه ارتباط و همکاری

 استفاده مطلوب از توان علمی آنان  منظور به

6 6 (WT :)  غیرسازمانی ی و تقویت ساختار سازمانی و پژوهشمختلف  هایردهمدیریت در  هایسبک، هاشیوهاصالح  

و حذف    هایپژوهشدر هر دو حوزه ستادی و اجرایی با توجه به مقتضیات خاص    غیرصنعتی  هایپژوهش

 ها موازی

7 7(WT:)   بین مناسب  ارتباط  مربوطه    های دستگاهبرقراری  دانشگاه  و  رفع     منظور بهاجرایی  و  مشکالت  بررسی 

 اجرایی در حال و آینده با محوریت علمی و پژوهشی  هایدستگاهنیازهای 

8 8(WT:)   با تبیین مناسب اهداف،    آجا  هایدانشگاهایجاد و تکمیل ساختار پژوهشکده یا پژوهشگاه در ستاد نیروها و

 حمایتی از سوی ستاد کل ن م   های سیاستاز  برداری بهرههر حوزه تخصصی با  وظایف مأموریت

9 9(WT : )   ی نیروها و  پژوهشنمودن سازمان و ساختار مراکز    روزآمدتخصصی جهت مطالعه و    هایکمیتهتشکیل

ایجاد    هادانشگاه با حوزه    های دستگاهپژوهشی در    –علمی    هایهستهو   و    مأموریتیاجرایی متناسب 

 رسالت هر قسمت 

10 10 (WT) : های مأموریت، راهبردها و  هاسیاستپژوهشی بر مبنای    هایاولویتو تعیین موضوعات و    نیازسنجی  تقویت  

 .هایپژوهشپژوهشی دانشجویان دوره تکمیلی جهت انجام  –و ارتقاء توان علمی  آجا

11 11 (WT) :   های پژوهشو ایجاد ضوابط نظارت و ارزیابی دقیق جهت کیفی و کاربردی نمودن فرایند    هاشیوهاصالح  

 پژوهشیاز مسئله یابی، انتشار و هدایت نتایج 

12 12 (WT) :   تخصصی، نوآوری ، ابتکار    هایویژگیبر مبنای    پژوهشیاصالح قوانین ، مقررات و ضوابط انتصاب مشاغل

 و خالقیت  

13 13 (WT) :   تولید و  پژوهشگران  آرامش فکری  و  امنیت شغلی  ایجاد  و  پژوهشگران  بین  ارتقاء کار گروهی  و  ایجاد 

 فرهنگ مناسب برای تولید علم و اندیشه و تدوین معیارهای رقابتی جهت توسعه و تعیین نوآوری 

14 14 (WT) :   ضوابط تعیین    اجراقابلایجاد  و    هایشاخصو  ارزیابی  جهت  مراکز    پژوهشگران  بندی رتبهمناسب  و 

 آجا بر نیاز حال و آینده   هایپژوهشی جهت انجام بهینه پژوهش

15 15 (WT) :   بهداپ و دانشگاه علوم    آجا  پزشکیعلوم    هایپژوهشبررسی و تعیین جایگاه با همکاری مسئولین ف 

 مختلف علوم پزشکی  هایحوزهآن در   غیرصنعتیمتناسب با ماهیت صنعتی و یا  آجاپزشکی 

16 16 (WT) :   منظور به   آجابا مرکز مطالعات راهبردی    آجاغیرصنعتی    هایپژوهشهمکاری و ایجاد ارتباط منطقی  

 و جلوگیری از اقدامات موازی آجا پژوهشیهمسو و هدفمند نمودن راهبردهای 
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 آجا غیرصنعتی  هایپژوهش راهبردهای ارتقای   بندیاولویت

مجدداً راهبردها    SWOTبر اساس ماتریس    آجاغیرصنعتی    هایپژوهشپس از تدوین راهبردهای  

  ها آنو تناظر    قرارگرفتهو ویرایش    موردبازنگری  آجاو خبرگان    پژوهشبر اساس نقطه نظرات تیم  

تعیین گردید نیز  راهبردی  اهداف  نهایی  با  نتایج  به    آجا غیرصنعتی    های پژوهش  بندیاولویت. 

 می باشد.   8شرح جدول 

 و تناظر آن با اهداف   آجاغیرصنعتی  هایپژوهش راهبردهای ارتقای  یبندت یاولو( 8) جدول

 راهبردی  باهدفتناظر  امتیاز دار تیاولوراهبردهای  ردیف 

 5/95 آجا غیرصنعتی  های پژوهشساختارهای   یسازنهیبه 1      

توسعه و تقویت  

موردنیاز   ی هارساختیز

غیرصنعتی   هایپژوهش

 ( دوم)هدف راهبردی  آجا

   2 

توانمندسازی و قابلیت سازی فرماندهان و مدیران مراکز و دفاتر  

نوین تفکر، ایده پردازی،    یهاروشبا   آجا غیرصنعتی  هایپژوهش

، مدیریت دانش و  پژوهشو مباحث روش  مسئلهو حل  یپردازهی نظر

کارکنان و پژوهشگران   مؤثر در راستای هدایت  یپژوهندهیآ

در دستیابی به مرجعیت پژوهشی   ینیآفر نقشزیرمجموعه خود برای 

 آجا

3/92 

دستیابی به مرجعیت  

پژوهشی   یهاتیفعال

در سطح  غیرصنعتی 

)هدف    نیروهای مسلح

 ( اولراهبردی 

   3 

و تقویت تورهای آموزش تفکر، خالقیت و نوآوری، ایده   یاندازراه

و در   آجادر کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی  ی پردازهی نظرپردازی و 

 آجا تمامی سطوح سازمانی 

89 

تقویت و گسترش فرهنگ  

ایده پردازی، نوآوری،  

  یپردازهی نظرتولید فکر و 

)هدف راهبردی    آجادر 

 چهارم( 

   4 
در راستای توسعه   آجا غیرصنعتی هایپژوهشتدوین نظام جامع 

متناسب با   آجا راهبردی  های پژوهشنظری و   هایپژوهشمتوازن 

 تهدیدات حال و آینده و در راستای دستیابی به مرجعیت پژوهشی 

5/88 

دستیابی به مرجعیت  

پژوهشی   یهاتیفعال

غیرصنعتی در سطح  

نیروهای مسلح )هدف  

 راهبردی اول( 

   5 
  آجا و ارتقای پژوهشگران  یبند رتبهتدوین نظام جامع جذب، تربیت، 

  ی هاتیفعالجهت دستیابی به مرجعیت  پژوهانه ندهیآ با رویکرد 

 پژوهشی در سطح نیروهای مسلح 

8/86 

دستیابی به مرجعیت  

پژوهشی   یهاتیفعال

غیرصنعتی در سطح  

نیروهای مسلح )هدف  

 راهبردی اول( 

 6/85 آجا غیرصنعتی  هایپژوهشاعتبارات کافی و انگیزشی  نیتأم 6   
توسعه و تقویت  

موردنیاز   ی هارساختیز
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 راهبردی  باهدفتناظر  امتیاز دار تیاولوراهبردهای  ردیف 

غیرصنعتی   هایپژوهش

 )هدف راهبردی دوم(  آجا

   7 
در   آجا های پژوهشتدوین دستورالعمل نظارت و ارزیابی کیفی بر 

 آجاغیرصنعتی  هایپژوهشراستای کیفی سازی 
9/84 

کیفی سازی انجام  

غیرصنعتی   هایپژوهش

و تقویت رویکرد   آجا

و راهبردی   یپژوهندهیآ

 )هدف راهبردی سوم( 

 

 ا پیشنهادهو   یریگجه ینت

یافتگی و پیشرفت در جهان کنونی،  شاخص اقتدار، توسعه  نیترمهمترین و  اصلیکه    شودمیگفته  

عوامل رسیدن به استقالل واقعی    نیترمهمعلم، دانش و فناوری است و به دست آوردن دانش از 

است.   پذیرامکانرود؛ که این امر در سایه تحقیق و پژوهش  و رها شدن از وابستگی به شمار می

  هایپژوهشی صادره از ستاد کل ن م دستاوردهای  مش خط  که اشاره شد، برابر  طور هماناز طرفی  

برنامه    غیرصنعتی  سه  انجام    سالهپنجدر  که  ساخته  آشکار  را  واقعیت  این    هایپژوهشتوسعه 

برای اعتالی توان و پویایی نیروهای مسلح، نه یک تالش جاری، که یک ضرورت مسلم    غیرصنعتی 

غیرصنعتی در    هایپژوهشمقصودی که    نیتربرجستهو    نیتریاساسو حرکتی تحول ساز است.  

ی راهبردی در  هایریگ ی دفاعی و امنیتی با جهتهاعرصهو    هاحوزهدر    سالهپنجاین سه برنامه  

در حل مسائل   پژوهشی ی  هاو پروژهها  فعالیت  مؤثربال کرده است، مشارکت  نیروهای مسلح دن

و   پشتیبان در سامانه تصمیم سازی  نقش  ایفای  و  بوده    گیریتصمیمسازمانی  نیروهای مسلح 

ای خطیر حفظ استقالل، تمامیت ارضی و  است. بنابراین ارتش جمهوری اسالمی ایران که وظیفه

  هایفعالیتده دارد، با درک این مهم طی سه دهه اخیر اقدامات و امنیت مرزهای کشور را بر عه

غیرصنعتی در سطوح مختلف سازمانی انجام داده است.   هایپژوهشمختلفی برای رشد و توسعه  

  هایپژوهشسازمانی و نیز دستاوردهای مناسب    های فداکاریو    هاتالشهمه    رغم علی،  وجودبااین

بازخورد فرماندهان    درمجموعنظری نیروهای تابعه،    هایپژوهشصورت گرفته در برخی از دفاتر  

نیز محققین و خبرگان   این   دهندهنشان،  شدهانجامغیرصنعتی    هایپژوهشاز    آجاو مدیران و 

تا نقطه مطلوب    آجا  غیرصنعتی  هایپژوهشواقعیت است که هنوز در تحقق اهداف و دستاوردهای  

زیادی   بنابراین  فاصله  دارد.  مناسب    باهدف حاضر    وهش پژوجود  راهبردهای    هایپژوهشارائه 

گرفت.    آجا غیرصنعتی     عنوان بهعامل    16  با   آجا که    دهدمینشان    پژوهش  هاییافتهصورت 

  عنوانبهعامل نیز    10فرصت و    عنوان بهعامل    10طه قوت،  نق   عنوانبهعامل    14و    ضعف نقطه
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در فرایند تدوین راهبرد مورد بررسی قرار گرفتند. روبرو می باشد که این عوامل راهبردی تهدید 

(، عرب  1395و همکاران )  ی (، شرف 1397پنجه پور )  های پژوهش نتایج  با    درمجموع  ها یافتهاین  

( و خالق پور 1388(، سارنگ )1390)  آجا نظری    های پژوهش(، دفتر  1390مازار و همکاران )

دارد.  1388) سازگاری  رویکرد  اوالً    ،قبلی  هایپژوهشبا    پژوهشاین    های یافته  تفاوت البته  ( 

این   گردیده  بوده    پژوهشراهبردی  باعث  بین که  ،  قبلی  هایپژوهشدر    شده معرفیعوامل    از 

،  هاضعف، لیست نقاط قوت،  آجاانتخاب و پس از حک و اصالح توسط خبرگان  عوامل راهبردی  

تهدیدات   هافرصت با محیط پژوهشی    و  به    تهیه گردد.  آجا مرتبط  توجه  و    شناسی محیطثانیاً 

قبلی، به آن    هایپژوهشاز    کدامهیچمی باشد که    آجااسناد باالدستی خاص محیط پژوهشی  

 . اندنپرداخته

از حاصل  ابزار    نتایج  با  راهبردها  ارتقای    SWOTتدوین  جهت  که  داد    هایپژوهشنشان 

راهبردی مختلف،   های وضعیتراهبرد را متناسب با    60قریب به    توانمی  درمجموع  آجا   غیرصنعتی 

 عنوان بهراهبرد    هفتراهبردهای پیشنهادی،    بندیرتبهو    بندیاولویتنهایتاً  پس از    ؛ کار بردبه  

،  بین دراینانتخاب گردیدند. که    آجا غیرصنعتی    هایپژوهشجهت ارتقای    داراولویتراهبردهای  

، توانمندسازی  آجاراهبردی    هایپژوهشنظری و    هایپژوهشساختارهای    سازی بهینههبردهای  را

و   اندازی راهو نیز    آجاغیرصنعتی    های پژوهشو قابلیت سازی فرماندهان و مدیران مراکز و دفاتر  

و   پردازی  ایده  نوآوری،  و  خالقیت  تفکر،  آموزش  تورهای  مراکز    پردازینظریهتقویت  کلیه  در 

 دار می باشد.  برخور ایویژهاز اهمیت  آجاو در تمامی سطوح سازمانی  آجا آموزشی و پژوهشی 

 و کاربردی  اجرایی  هایپیشنهاد

 داراولویتراهبردهای  متناسب با  پژوهشاجرایی  هایپیشنهاد -الف

)و    هایپیشنهاد .1 اول  راهبرد  اجرایی    هایپژوهشساختارهای    یساز نهیبهراهکارهای 

 (: آجاغیرصنعتی 

و    هایپژوهشمعاونت علم،  ذیل    آجا  غیرصنعتی  هایپژوهشی ساختار کالن  سازمانده ✓

این معاونت هر چه    گرددیم؛ لذا توصیه  تابعه  ی هاسازمانو    آجافناوری )عتف( در سطح  

 گردد.   یاتی عملتشکیل و  ترعیسر

دفاتر   ✓ سازمانی    هایپژوهشگسترش  سطوح  کلیه  به  سطح    آجانظری    یهاپیت)تا 

 مستقل یا واحدهای سازمانی مستقل( 

در    آجا تابعه مستقل    یها سازمانتشکیل مراکز مطالعات راهبردی در سطح نیروها و   ✓

 راهبردی نیرویی یا سازمانی   هایپژوهشراستای انجام  
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  آجامجازی تخصصی در گستره سازمانی    یهاپژوهشکدهپژوهشی و    یهاهستهتشکیل   ✓

 نی دفاعی  با محوریت علوم اجتماعی و انسا

 آجاتشکیل شوراهای راهبری پژوهش در کلیه سطوح سازمانی  ✓

ت اداری( و فراهم  جدول سازمان )نمودار سازمانی و تشکیال   یسازمتناسبو    یروزرسانبه ✓

  آجا  غیرصنعتی های پژوهشمناسب واحدهای نمودن تجهیزات 

مراکز و دفاتر پژوهشی  و متخصص جهت خدمت در    یاحرفهفراهم کردن نیروی انسانی   ✓

 آجا  غیرصنعتی هایپژوهش

مسئول  متولی سازی    و  اجرایی  راهبرداصلی  طرح،    این  معاونت  مربوطه  راهکارهای  و 

 می باشد.   آجا وبودجهبرنامه 

توانمندسازی و قابلیت سازی فرماندهان و  راهکارهای اجرایی راهبرد دوم )و    هایپیشنهاد .2

 ( آجا غیرصنعتی  هایپژوهشمدیران مراکز و دفاتر 

در    آجا غیرصنعتی    های پژوهشنقش و اهمیت فرماندهان و مدیران مراکز و دفاتر    با عنایت به

مناسب   پیشبرد  و  اثربخشی  جهت آجاغیرصنعتی    های پژوهشهدایت،  ذیل  راهکارهای   ،

 :   گرددمیتوانمندسازی آنان پیشنهاد 

در    ویژهبهعرضی و طولی تخصصی در مقاطع تحصیالت تکمیلی    هایدورهطی نمودن   ✓

 و مدیریت راهبردی  پژوهیآیندهعلم و فناوری، مدیریت دانش،   هایرشته

جهت برخورد و مواجهه دائمی    آجاحضور مستمر و دائمی در مراکز آموزشی و پژوهشی   ✓

در حوزه مسائل    و راهبردی  جانبههمهرش و دید  نوین و توسعه نگ  هاینظریهبا مسائل و  

آموزشی و پژوهشی    مأموریتدر قالب    تواندمی؛ این مهم  آجاسازمانی و محیط پیرامونی  

 دهان، مدیران و حتی کارکنان مربوطه عملیاتی گردد.  یک روز در هفته برای فرمان

و سمینارهای تخصصی مرتبط در سطح ملی و حتی    ها اجالس،  هاهمایششرکت در   ✓

 المللی بین

و    ویژهبه)  هرساله بازید   ✓ از مراکز  پژوهش(  برتر در کشور    مؤسساتدر هفته  پژوهشی 

 ی و مدیریتی آنان  پژوهش های روش، هازیرساختجهت آشنا شدن با فرایندها، 

روش    های کارگاهو    ها دورهبرگزاری   ✓ و مسئله    پژوهشآموزشی  یابی  سازمانی، مسئله 

پژوهش،  شناسی،   نوآوری،  تفکر،  اخالق  و  ...   پردازینظریه،  پژوهیآیندهخالقیت   و 

 آجا ویژه فرماندهان و مدیران مراکز و دفاتر پژوهشی مستمر  و ای دوره صورتبه

پروژه   ✓ و مدیران    هایپژوهشانجام حداقل یک  فرماندهان  غیرصنعتی در سال توسط 

 آجامختلف  های ردهدر سطوح و  ی پژوهش مراکز پژوهشی و دفاتر 
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و تقویت تورهای آموزشی و پژوهشی    یاندازراهراهکارهای اجرایی راهبرد سوم ) و    ها پیشنهاد .3

 مرتبط(:  

تابعه نیروهای مسلح    هایسازمانو نیز در سایر    آجادر حال حاضر در داخل    ازآنجاکه

 : گرددمیتوصیه مراکز و دفاتر پژوهشی متعددی وجود دارد، 

دفاتر    هرساله ✓ کارکنان  و  پژوهشگران  از  در    آجا   غیرصنعتی   هایپژوهشتعدادی 

و کارهای    هافعالیتاز    و تجربه  سطوح مختلف انتخاب و جهت آشنایی و کسب ایده

بین  ی  پژوهشتحولی سایر مراکز پژوهشی نیروهای مسلح در قالب تورهای آموزشی  

 .  و بازدید نمایندسازمانی اعزام 

برتر    هرسال ✓ دفاتر  یا  مراکز  از  جامع    آجا پژوهشی  یکی  معیارهای  اساس  )بر 

کز پژوهشی در  اپژوهشی( انتخاب و سپس با دعوت از سایر دفاتر و مر  های فعالیت

تحولی،    های دانشتسهیم    ی درون سازمانی، نسبت به  پژوهشقالب تورهای آموزشی  

 مدیریت تجربه و دانش موجود اقدام گردد.  

  های پژوهشتدوین نظام جامع  )  ، پنجم و هفتم  راهکارهای اجرایی راهبرد چهارمو    ها پیشنهاد .4

 ( و ... آجا غیرصنعتی 

در   آجا  غیرصنعتی  هایپژوهشکردن  نهادینه    ازآنجاکه پویا و جامع  نظام  مستلزم داشتن 

 : گرددمیتابعه می باشد لذا توصیه  هاییگانو  آجا سطح 

خبرگان   ✓ و  مدیران  از  متشکل  و    آجا   غیرصنعتی   هایپژوهشکارگروهی  تشکیل 

حوزه علم و فناوری  نسبت به تدوین نظامنامه مربوطه متناسب با آخرین تحوالت  

 و اسناد باالدستی اقدام ورزند.  

مس  های بانک  ✓ خصوص  در  مناسب  نیازسنجی  اطالعاتی  و  یابی    هایپژوهشئله 

 طراحی و اجرایی گردد.    آجاصنعتی غیر

  های پژوهشبا توجه به اهمیت و نقش پژوهشگران در رشد و اعتالی کمی و کیفی   ✓

آنان،  آجا  غیرصنعتی انگیزش و جبران خدمات  افزایش  در راستای  نظام جامع    ، 

جهت   پژوهانهآیندهبا رویکرد    آجا و ارتقای پژوهشگران    بندی رتبهجذب، تربیت،  

 در نیروهای مسلح تدوین گردد.    آجاپژوهشی  هایفعالیتدستیابی به مرجعیت 

، تبادل  سازیذخیرهفناوری اطالعات جهت    ویژهبهفناوری،    کارآمد  هایزیرساخت ✓

  غیرصنعتی  هایپژوهشحاصل از انجام    تولیدشده  های دانش  گذاریاشتراکو به  

برحسب سطح دسترسی و مالحظات    آجامختلف    هایردهبین کارکنان سطوح و    آجا

 رایی گردد. طراحی و اج حفاظتی
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و نظارت مستمر بر    آجاغیرصنعتی    هایپژوهشراستای کیفی سازی  همچنین در   ✓

بر   ارزیابی کیفی  تدوین    آجا  غیرصنعتی   هایپژوهشآنان، دستورالعمل نظارت و 

 گردد.  

  هایپژوهشاعتبارات کافی و انگیزشی   ن یتأم)  ششمراهکارهای اجرایی راهبرد  و    ها پیشنهاد .5

 ( آجاغیرصنعتی 

اجرای اثربخش هر پروژه پژوهشی تابع سه عنصر مهم می باشد: مجری، زمان و بودجه.   طورکلیبه

ناشی    هایپیچیدگیصنعتی به دلیل    هایپژوهشغیرصنعتی در قیاس با    هایپژوهش،  وجودبااین

، همواره و دستاوردها  ملموس نبودن نتایج  نیز  علوم انسانی و اجتماعی و  هایحوزه  هایپژوهش  از

؛ شوربختانه این مهم  بردمیکمبود منابع مالی الزم رنج    نیز  و   سازمانیاز درک ناکافی مسئولین  

میدانی حاکی    هایواقعیت  . نمایدمینیز صدق    آجا خاص    طوربهنیروهای مسلح و    های سازماندر  

راهبردی، ناچیز   هایپژوهشحتی   آجا   عتیغیرصن  هایپژوهشموجود    هایبودجهاز آن است که  

اعتبارات کافی   تأمینلذا جهت  .باشدنمیبوده و متناسب با سطح و حجم تهدیدات امنیتی دفاع 

مصوب ستاد کل ن.م(    پژوهشی  بودجه ردیف    غیرازبه)  آجاغیرصنعتی    هایپژوهشو انگیزشی  

 : گرددمیتوصیه 

استقالل، تمامیت ارضی و امنیت مرزهای  حفظ  در    ارتش  حساس   مأموریتبا توجه به   ✓

ضرورت    کشور و  و  مدیران  آگاهی  و  فرماندهان  راهبردی  و    آجاهوشیاری  تغییر  از 

نیز اهمیت پژوهش در     گیری تصمیمتصمیم سازی و    هایسامانهتحوالت محیطی و 

  ایبودجهدر تعامل با مجلس شورای اسالمی، پیگیر ردیف    آجا مسئولین رده عالی  ،  آجا

 باشند.   آجا غیرصنعتیراهبردی و  هایپژوهشبنام  خاص

درآمدهای   یک تا پنج درصدنی،  از محل عواید سازما  آجاتابعه    های یگانو    آجا سازمان   ✓

 رده خود اختصاص دهند.    غیرصنعتی  هایپژوهشحاصله را به 

از ظرفیت پژوهشگران داخلی و همکار بیرونی )پژوهشگران    آجا  مراکز و دفاتر پژوهشی ✓

یا فراسازمانی در سطح نیروهای مسلح یا    ایهای فراردهپروژه( برای انجام  آجا خارج از  

  غیرصنعتی  هایپژوهش کشور استفاده نموده و درصدی از درآمد حاصله را صرف انجام  

 .  خود نمایند

 اجرایی   های پیشنهادسایر  

پس از تصویب شورای عالی    آجا   غیرصنعتی   هایپژوهشنقشه راه    عنوانبه  پژوهشنتایج این   .1

جهت    آجا ستادی    هایمعاونتو نیز    پژوهشی   های ردهو  به کلیه مراکز    آجا نظری    هایپژوهش

   عملیاتی ارسال گردد.  هایبرنامهو تدوین  برداریبهره 



  1401 پاییز ،61فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هجدهم، شماره                                                                    50

مجریان و محققین در رشد و    باألخصانسانی    های سرمایهبا توجه نقش و اهمیت کیفیت   .2

نسبت به تصویب    آجانظری    هایپژوهش، شورای عالی  آجا  غیرصنعتی   هایپژوهشاعتالی  

  علمی هیئتجذب و ارتقای اعضای    نامهآیینپژوهشی )متناسب با    علمی هیئتجذب اعضای  

سطوح و    هایپژوهشکدهو فناوری( در مراکز پژوهشی و    هایپژوهشپژوهشی وزارت علوم،  

 .  آورندعملاقدام عاجل به  آجا مختلف  هایرده

طرح،   .3 پایش    آجا  وبودجهبرنامهمعاونت  رشد    گیری اندازه  و جهت  و    هایپژوهشپیشرفت 

م پایش پیشرفت و رشد  بر اساس راهبردهای پیشنهادی، نسبت به تدوین نظا  آجا   غیرصنعتی

فرماندهی معظم    تأکیداین مهم همواره مورد    چراکهاقدام نماید؛    آجا  غیرصنعتی   هایپژوهش

له   معظم  باشد.  می  نیز  قوا  باید    برای  »  :فرمایندمی  بارهدراینکلی  هم  پیشرفت  سنجش 

، این  هاایندرصد از این سند عمل شد و مانند    قدراینشاخص معیّن بشود؛ اینکه بگویند  

  « بشود که چقدر پیشرفت شده در این سند مشخص؛ شاخص کمّی به وجود بیاید، شودنمی

(21/2/1401). 

جامه عمل پوشاندن    ؛ لذاگفته چون نیم کردار نیست  صد  دو  شود میگفته    با عنایت به اینکه .4

.  بسیار مهم می باشددر شرایط دشوار و متغیر عینی    اندیشیچاره  وو تدبیر    هاحلبه راه  

  گرددمی، پیشنهاد  آجا  غیرصنعتی   های پژوهشی  موفق راهبردها  سازی پیادهبنابراین جهت  

اجرای  جهت پی گیری    ایکمیته  آجا نظری    هایپژوهشبا نظر ریاست محترم شورای عالی  

 و نیروهای تابعه تعیین گردد.  آجای پیشنهادی در سطح ستاد و راهکارها  راهبردها

 آتی   هایپژوهشبرای    هاییپیشنهاد

، نسبت به چگونگی اجرایی  آجا ستادی    ی هامعاونتبا تعامل    توانندیم محققین سازمانی   .1

مستقل اقدام ورزند. به    هایپژوهشدر قالب  در این پژوهش    شدهارائهسازی راهبردهای  

سازمانی  ترسادهعبارت   محققین  چگونگی    توانندیم  آجا،  به    یسازنهیبهنسبت 

ارتقای  آجا  غیرصنعتی، تدوین نظام پژوهش  آجاساختارهای پژوهشی   ، نظام جذب و 

راهبردی  آجاپژوهشگران   کنترل  و  پایش  نظام  به    آجاغیرصنعتی    هایپژوهش،   ... و 

 بررسی و مطالعه بپردازند.  

را    ها دهیپدو رشد    هاقوت  ،هایکاستفن مقایسه همواره فرصتی برای شناخت    ازآنجاکه .2

توصیه  آوردیم فراهم   لذا  عملکرد    گردد یم؛  مقایسه  و  بررسی  به  پژوهشگران،  سایر 

پژوهشی کشور    یهاسازمانتابعه نیروهای مسلح و یا    یها سازمانبا سایر    آجاپژوهشی  

 پرداخته و راهکارهای الزم را ارائه نمایند.  
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دستیابی    انســان ذاتاً یک موجود پرسشــگر و کنجکاو بوده و در مسیرکه    شود یمگفته   .3

همچون    یاشرفتهیپذهنی و فکری    یهامهارتبه  گزینش اطالعات مختلف همواره  و  

  .(1400)امینی،    و ارزشــیابی نیازمند استتأمل، اندیشه ورزی، استدالل و استنباط  

  هامهارتبه  هاپژوهشاز کیفیت  یاعمدهاین مهم برای پژوهشگران سازمانی که بخش 

  ازآنجاکه نقش و اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. ، از گرددیبرم هاآن یهاییتواناو 

بررسی  پژوهشهیچ   به  تاکنون  شایستگی    ها تیقابل  ها مهارتی  مراکز    پژوهشگرانو 

این موضوع مورد بررسی و پژوهش    گردد یمنپرداخته است؛ لذا پیشنهاد    آجا پژوهشی  

 قرار گیرد.  

از   .4 در    ی هاضعف  نیترمهمیکی  چه  و    مؤسساتکشور  در    هادانشگاهآموزشی  چه  و 

)ایمان پور و رمضان پور،    می باشد   پژوهشمربوط به روش    ، و مرکز پژوهشی  مؤسسات 

  سو ک یاز    ها آنمطالعه و آشنایی با    ضرورتو    ی شناسروش. کثرت و تنوع مباحث  (1399

نتایج  ، باعث گردیده  موردپژوهشبه مباحث تخصصی رشته    یاحرفهو ضرورت تسلط  

، قابلیت اجرایی  یشناسروشبه دلیل ضعف در مباحث    شدهانجام  هایپژوهشبسیاری از  

خبرگان   دی تأکشدن و کاربردی شدن نداشته باشند. این مهم در این پژوهش نیز مورد 

صحت و    ر یتأثدر یک مطالعه جامع به بررسی    گردد یمبود؛ لذا پیشنهاد    آجا و محققین  

بر نتایج و دستاوردهای آن    آجادر    شده انجام  غیرصنعتی  هایپژوهش  یشناس روشدقت  

   پرداخته شود.

و تمایل به عدم ریسک پژوهشگران    پژوهش  یهاروشضعف آموزش    رسد یمبه نظر   .5

  آمیخته دلیل   و  کیفیکمی و    پژوهش متنوع رویکردهای  هایراهبرد  یریکارگبه برای  

  گردد یملذا توصیه  (.  1400زیادی وجود دارد )نظری،    شده فراموش  های پژوهش  وقوع

اطلس   اساس    آجا  غیرصنعتی   هایپژوهشدر یک پژوهش جامع،  آن  بر  و  تهیه شده 

 پژوهش مورد غفلت واقع شده نیز تعریف گردند.   یهاروشو نیز  شی پژوه یهاحوزه

 قدردانی 

های الزم جهت برگزاری جلسات خبرگی  ها و هماهنگیبابت پیگیری  آجا از دفتر تحقیقات نظری  

و    هادگاهیدپژوهش حاضر و نیز کلیه اندیشمندان و پژوهشگرانی که در خالل تحقیق خالصانه  

 گردد.  نقطه نظرات علمی و کارشناسی خود را ارائه نمودند، تشکر و قدردانی می
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