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 چکيده
دهاد  مراتا    نده مطلوب است که همانند پلی زماا  اااس ساازما  را باه آیناده آ  پموناد مای       ی تصویری از آیزیربرنامه

خصوصی( از وظایف خطمار مئالولمو و مادیرا     ) ی نظامی و غمردولتیهابخشی راهبردی مناس  در سطوح کال  زیربرنامه

و تحقق اهداف سازمانی اسات  ناو     ازهااندچشماست و هدف آ  انجام مأموریت، دستمابی به  شدهفیتعرها راهبردی سازما 

ی نظاامی و خصوصای )غمردولتای(    هاا سازما ی راهبردی در زیربرنامه فرایندمقایئه  و واکاوی باهدفایو تحقمق، کاربردی و 

ی زیا ربرناماه  فرایناد هاایی بامو   در ج ا ایارا  چاه توااو    »ی به دنباس پاسخگویی به ایو سؤاس است که انهمزمبه روش موردی 

، ازما موردنو اطالعاا    هاا دادهشاموه راردآوری   «  ی نظاامی و خصوصای )غمردولتای( و اود دارد     هاا ساازما   هباردی در را

نواری خباره    ۲۶٫ی مربوطه طراای رردیده و بمو  امعه آماری هاپرسشنامهی، اسنادی و ممدانی است در هممو رابطه اکتابخانه

وتحلمال  ی تجزیاه هاا روشصور  تمام شمار توزیع و باا اساتواده از   د بهکه سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضو  را دارن

دسات آماده از   است  نتایج به شدهپرداختهی تحقمق هاسؤاسی و ارزیابی بند معبه  SPSSافزار آمار توصموی و استنباطی و نرم

مر و منویا  و فراممو مقاام معظام رهباری    های راهبردی مبتنی بر تدابریزیهای نظامی برنامهدر سازما  که دهدتحقمق نشا  می

انداز و غایات نهاایی آ    و فرماندهی کل قوا، بمشتر از باال به پایمو، دارای رویکرد تهدیدمحور و مأموریت محور است که چشم

و انادازها و اهاداف   های خصوصای )غمردولتای( مبتنای بار چشام     ؛ ولی ایو امر در سازما باشدیماوظ نظام مقدس ج ا ایرا  

ریازی بادو  تو اه باه     کئ  منافع سازما  با رویکردهای رقم  محور، سودمحور و محصوس مدار و ورود باه مرالاه برناماه   

 ریزی است مراله طرح

 

 ی خصوصی )غمردولتی(هاسازما ی نظامی، هاسازما ی راهبردی، زیربرنامه فرایندبرنامه،  واژگان کليدي:

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دکترای مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاا  ملیای و تحقمقاا  راهباردی و مادرس دانشاگاه       . 1

 r.shamloo1354@gmail.com -)ص(اءماالنبخاتم

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1400.19.75.6.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1400.19.75.6.1


   ی نظامی وهاسازما  ی راهبردی درزیربرنامه فرایندو مقایئه  واکاویمقالة پژوهشی:                                 451

 

 مقدمه

هاا، ارزیاابی   هاا، توانمنادی  نهاا باا شاناخت قابلمات    ثبا  و پمشارفت هار ساازمانی، ت   

هاا و تهدیادهای   ها و همچنمو آرااهی و شاناخت از فرصات   پذیریها و آسم محدودیت

هاا و راهبردهاای کلمادی کاه     مزیو به برنامه نگریآتمو ود، برخورداری از نظام مناس  و 

 هرچه نظامی هایزما رردد  ساای روشو و پرفروغ است ممئر میسوی آیندهرر بههدایت

 باه  را ترهای راهبردیمئلولمت باید هاآ  و فرماندها  مدیرا  شوند،می ترمتنو  و تربزرگ

دارناد،   امور آ  با ترینزدیک و تربمش که ارتباط کئانی به را هاآ  از بخشی و ررفته عهده

 از ارکت و ظامین هایسازما  توسعهو  رئترش با .کند ااصل اطممنا  خود سازما  برای

 و روزماره  عملماا   از و فرمانادها  ارشاد   مادیرا   پویاا،  و متغمار  محمط به باثبا  محمط

 و ساازما   در  هت اهاداف  دیگرا  رفتار به داد  شکل به باید و شوندمی دور مد کوتاه

 سؤاال  مبنایی به باید ارشد فرماندها  امروزه عبارتی بمندیشند  به مطلوب نتایج به رسمد 

 یاابی آ  ارزش و ا را نهمزمدر  چه و راهبرد تدویو نهمزمدر  چه خود، سازما  بلندمد  یا

و اعمااس مادیریت راهباردی    « ی راهباردی زیا ربرناماه »پاسخ دهند و ایو موضو  به کمک 

 ( ۶:4122 زاده فرد،)قاضیباشدمی پذیرامکا 

، اقتضاااا  و شارایط   هاا تیا اولوتر و متناس  با ریزی دقمقبرنامه فرایندهرچه مراال 

راردد  از ساوی دیگار باه     می ترآسا شده نمز بمنیانجام رردد، تحقق اهداف پمش هاسازما 

ی نظامی باا  هاسازما های متواو  های ماهوی و و ود مأموریتدلمل ماهمت ذاتی، تواو 

ی خصوصای)غمردولتی( و همچنامو ممازا  اهممات و ائاسامت محصاوال  و       هاسازما 

های نظامی با ریزی در سازما برنامه فرایندای از ، بخش عمده«امنمت»ویژه به هاآ  تولمدا 

و ود  کهای رونهغمردولتی( متواو  است  به)های خصوصیسازما  ویژهبه هاسازما سایر 

غمردولتای( ممکاو اسات    ) های خصوصیسازما  ریزیبرنامه فرایندنواقص و اشکاال  در 

سود، کاهش سهم بازار و یا در بدتریو االت، ورشکئاتگی راردد،    منجر به از دست رفتو

های نظامی ممکاو اسات   های راهبردی در سازما ریزیتناس  نبود  و نقص در برنامهماما 
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دار شاد  تماممات   های  نگ و از بامو رفاتو نمروهاا و خدشاه    منجر به شکئت در ممدا 

ا و محادود باود  مناابع ارزشامند در     نامحدود بود  نمازه کهییآنجا ازارضی کشور رردد  

غمردولتی( هماواره و اود دارد، ضاروری اسات از مناابع      ) خصوصی های نظامی وسازما 

از رضاایت  « اد متناسابی »چنا  یاری ررفته شود که محدود برای رفع نمازهای نامحدود آ 

ظاامی و  هاای ن ی در ساازما  زیا ربرناماه  فرایندتشریح  باهدفرا محقق نماید  مقاله ااضر 

ها انجام و تالش دارد تا به پرسش ی مو ود بمو آ هاتواو غمردولتی( و تبممو ) خصوصی

ی نظاامی و  هاا ساازما   ی راهبردی درزیربرنامه فرایندهایی بمو چه تواو »اصلی آ  یعنی 

   پاسخ دهد «ج ا ایرا  و ود دارد( ی خصوصی )غمردولتیهاسازما 

 

 . کليات1

 . بيان مسئله0-0

های محمطی و اتی بروز تغممرا  در قواعاد  ا  هر سازما  به فهم درستی از فرصتام

هایی کاه از قادر  اساتنتاج و درا بااالتری از ایاو      ااکم بر بازی، وابئته بوده و سازما 

هاا خواهناد داشات     بارداری از ایاو فرصات   ، اقباس بهتری در بهاره باشندشرایط برخوردار 

شاود کاه بهتاریو فاردای     هایی منجار مای  رمریها به تصمممی مناس  در سازما زیربرنامه

کنند و سازما  را با محمطش تطبمق داده و زممنه دسترسی به اهداف ایجاد را خلق می ممکو

ی زیا ربرناماه کند تا باه آیناده دلخاواه خاود بارد       کرده و  هتی را برای سازما  فراهم می

هایی باا اکناو  خواهاد    حمط آینده چه تواو راهبردی نگاه به آینده دارد و تو ه دارد که م

 و اتخاذ ااتمالی اتواقا  به نئبت خطر قبوس ممزا  تقلمل ریزی،برنامه اصلی داشت  هدف

 باا  ریازی در ماهمات  است  برنامه سازمانی هایموفقمت به دستمابی برای هماهنگ تدابمری

 چگاونگی  و کاار  ناو   یتئا یبایما  شود انجام که عملیایو از قبل است و همراه بمنیپمش

 کرد  معلوم را آ  انجام

غمردولتای(  ) هاای نظاامی و خصوصای   ریزی مناس  در سازما که برنامهبا تو ه به ایو

ی راهباردی  زیا ربرناماه ها دارد و نظام در راهبردهای آ  سازما  کنندهوممتعنقش اساسی و 
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د پاسخگوی تدویو راهبردهای توانهای الزم و مورد تأیمد خبررا  امر، میمناس  با ویژری

های چنمو نظامی از اهممت الزم برخاوردار  اثربخش در ایو خصوص باشد، شناخت ویژری

زیارا غولات از ایاو مهام در ساطح کاال ،        تاو هی قارار رمارد؛   است و نبایئتی مورد کم

هاا  راهبردهای کشور را با مشکالتی موا ه ساخته و مو   ا رانشد  مأموریت در سازما 

باا از دسات رفاتو بئاماری از      و شودیمدر ایو اوزه  اندازقق نشد  اهداف و چشمو مح

ی زیادی را به ج ا ایرا  تحممل خواهد نماود   هانهیهزو افزایش تهدیدها،  هافرصتمنابع و 

هاای  در ااوزه  ساازما   آمده توفمقا  ایاو دو ناو   عملی بههایبررساز طرف دیگر برابر 

در  فرایناد تاالش مئالولمو هار دو ااوزه، ایاو       بااو ود د و مربوطه نماز متوااو  هئاتن   

ی نظامی با توفمق مناس  به اهداف کال  خود که هماناا ایجااد و توساعه امنمات     هاسازما 

ی هاا ساازما  یافتاه ولای ایاو امار در     دسات  طور نئابی پایدار ج ا ایرا  در منطقه است به

که و اود دارد ایاو    یادغدغه ی وغمردولتی( به ایو رونه نمئت؛ بنابرایو نگران) خصوصی

زیارا غولات از ایاو مهام در      تو هی قرار رمارد؛ ی مورد کمئتیباینمایو موضو   است که

ها را با مشکالتی موا ه ساخته و ایاو  ریزا  سازما سطح کال  و راهبردی طرااا  و برنامه

خت نظاام  ی زیاادی را باه ج ا ایارا  تحممال خواهاد نماود  شانا       هانهیهزامر مشکال  و 

پاساخگوی تادویو راهبردهاای     تواندیمی نظام یهاسازما  ویژه دری راهبردی بهزیربرنامه

ی چنامو نظاامی از اهممات برخاوردار     هایژریواثربخش در ایو خصوص باشد و شناخت 

است  لمکو برای پژوهشگر ابهام و مئلله ناشی از انجام نشد  یک کاار علمای در راساتای    

 است  نظام با شرایط فوق ااصل رردیده که مبنای انجام ایو تحقمق بررسی تواو  ایو دو

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق0-5 

ی هاا توااو  از اهممات برخاوردار اسات کاه باه دنبااس         هات  ویا ا ازایو تحقماق     

ی خصوصای )غمردولتای( باوده و    هاا سازما ی نظامی و هاسازما  ی راهبردی درزیربرنامه

ی زیا ربرناماه علمی و عملی برای اشاعه و ترویج داناش در ااوزه    عنوا  مر ع و مبناییبه

باه ایاو    منادا  عالقاه راهبردی و توسعه و تکویو آ  نزد فرماندها ، مدیرا  عالی و ساایر  
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ی هماهناگ و  زیا ربرناماه باشد و ضرور  آ ، نبود رویه مناس  بارای  موضو  مناس  می

سایی موانع تکامل و بهبود نظام در و ضعف در شنا صاابنظرا همه نخبگا  و  رشیموردپذ

هاا و مناابع نمروهاای مئالح و     ی نظامی و خصوصی )غمردولتی(، اتالف سارمایه هاسازما 

 خواهد داشت  به دنباسکشور را 

 

 تحقيق نهيشيپ. 0-3

 نظاام » ناماه کارشناسای ارشاد خاود باا عناوا       ( در پایاا  4121« )مئعود شجاعی( »4)

هاای  باه بررسای نظاام   « ایارا   اساالمی   مهاوری  ارتاش  در بنادی بود اه  و ریازی برنامه

 ررفتاه  جاه منتپایا  دربندی پرداخته و ریزی و بود هبندی رایج در بهبود روند برنامهبود ه

بندی بر مبنای ای و روش بود هها )مانند برنامهریزی عملماتی از سایر روشکه نظام بود ه

  تر استارتش ج ا ایرا  مناس  بندی درریزی و بود هصف( برای نظام برنامه

 مناس  الگوی طراای»( در رساله دکتری خود با عنوا  4125) «علی ائنیسمف( »۶)

ی به زیربرنامهمناس   عوامل تالش نموده با شناسایی و تعممو «دفاعی راهبردی ریزیبرنامه

 ز:اند اها و نتایج تحقمق عبار ارااه الگویی در ایو زممنه بپردازد  یافته

 .رانه است ۶۶های برنامه دارای رام  4

 ریزی راهبردی ایجاد فضا و بئتر مناس  برای برنامه  ۶

 معمارهاای  ومام تعراهباردی و   ریازی برناماه  برای مناس  فکری پارادایم یرمکارربه  1

 راهبرد  ارزیابی

 نشلت ملی منافع و عالیق و هاآرما  از که دفاعی عالی و بنمادیو کال ، اهداف وممتع  1

  رندمریم

 راهبردی با محمط در  هت اصوس اهداف سازمانی  ریزیموانع و تطبمق برنامه رفع  5

 راهبردهاای  باه  تو اه  با نمروها یهایازمندمن و تجهمزا  سازمانی، ساختار   طراای۲

  و غمره اتخاذی
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 تیریماد  یالگاو » ( در رساله دکتری خود باا عناوا   4125« )اصوهانیاصغر صالح( »1)

 فرایناد ( یرانا یا) یباوم  به بررسی الگوی «را یا یاسالم ی مهور مئلح یروهامن یراهبرد

 یالگاو به ایو نتمجه رسمده که تیدرنها وپرداخته  را یا ا ج مئلح یروهامن یراهبرد تیریمد

 راهبارد،  ویتادو ( فاز) مراله سه یدارا را یا ا ج مئلح یروهامن یراهبرد تیریمد یموهوم

ایاو   جیا را یالگوهاا  باا  شدهویتدو یالگو تواو   باشدیم راهبرد یابیارز و دراهبر یا را

 باه  آ  رهیا دا و باوده  طممحا  لما تحل از فراتار  راهبارد  لما تحل شدهارااه یالگو در است که

 و طممحا  باا  یراهبارد  یهاا مطلاوب  دوطرفه یاثررذار و یدرون و یرونمب طممح تعامال 

 یابیارز و افتهیتوسعه واپایش )کنترس( و نظار  و یابیارز جینتا و راهبردها لمتحل ومهمچن

  شودیم شامل رو مب و درو  از یراهبرد تیریمد مراله سه در را صحنه یکل

-هاای برناماه  ویژرای » ی با عناوا  امقاله( در 4122« )فردزادهسمدضماءالدیو قاضی( »1)

هاای  در ساازما   ایاو نظاام  هاای  ویژریبه بررسی « های نظامیسازما   ریزی راهبردی در

تعریاف و   راهباردی،  ریازی برناماه مرباوط باه    هاای ته و ضامو اراااه نظریاه   پرداخ نظامی

 به پایا در  ،آ  فرایند ها وسازما راهبردی در  ریزیبرنامهبررسی  ایگاه  و های آ ویژری

نظاامی   هاای ساازما  راهباردی در   هاای ریازی برنامهنقاط قو  و نمز موانعی که بر سر راه 

در ایاو ناو     راهباردی  ریازی برناماه در  زم برای موفقمتمعرفی و شرایط ال و و ود دارند

  پرداخته است  هاسازما 

شناسااایی » ای بااا عنااوا ( در مقالااه4134« )محمااود اضاارتی و فرشااته محماادی( »5)

ایارا    اناداز چشمدر راستای اهداف  بلندمد  یراهبردهاها و سازی برنامهمادهپهای چالش

ساازی  مااده پهاای  بندی و تحلمال مواناع و چاالش   رتبه ، به شناسایی عوامل،«4111در افق 

هاا و  چاالش  ویتار مهام  عناوا  بهتحقمق موارد زیر  های بلندمد  پرداخته و در پایا برنامه

 موانع ایو موضو  ااصل رردیده است:

هاا و راهبردهاای قبلای در بامو     و دلبئاتگی باه برناماه    نگررذشتهفرهنگ  تمااکم  4

 مدیرا  
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دریافات تادابمر الزم بارای     منظاور باه نایی مدیرا  در خالقمت و نوآوری توا نداشتو  ۶

  شدهوممتعی راهبردهاها و ا رایی نمود  برنامه

  راهبردهاها و برای ا رایی نمود  برنامه را مر ممتصمنبود ا ما  نظر در بمو   1

  اندازچشمدر با اهداف موردنظر  شدهوممتعها و اهداف رابطه منطقی بمو برنامه نبود  1

 یهااایژراایو» ی بااا عنااوا امقالااه( در 4135« )ی و همکااارا دانماامبخااشعلمرضااا ( »۲)

باا طارح ایاو ساؤاس کاه      « را یا ا یاساالم  ی مهاور  مئالح  یروهاا من مد ا مم یزیربرنامه

هاای  ویژرای به بررسی «  اندکدم را یا ا ج مئلح یروهامن مد ا مم یزیربرنامه یهایژریو»

نمروهاای مئالح پرداختاه اسات  نتاایج تحقماق اااکی از آ  اسات کاه نظاام           در  ایو نظاام 

 از:اند ها عبار تریو آ ویژری است که مهم 43مد  نمروهای مئلح دارای ریزی مما برنامه

 العالی( مدظله)   انطباق برنامه با تدابمر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا4

  برنامه مبتنی بر طرح راهبردی نظامی مصاوب و متکای باود  بار مناابع ماالی قابال        ۶

 اصوس و واقعی 

پاذیر، واقعای،   فهام، تحقاق  ی، واضاح و قابال  رمراندازهقابل  دارا بود  اهداف کمی و 1

 دار و متناس  با امکانا  کننده، زما  تهممج

  مد   هماهنگ بود  با بخشنامه و راهنمای تدویو برنامه مما 1

 

 . هدف تحقيق0-0

ی نظاامی و  هاا ساازما  ی راهباردی در  زیا ربرناماه  فرایناد تشاریح   ایاو تحقماق   هدف

  است ی مو ود بمو آنهاهاتواو ی خصوصی )غمردولتی( ج ا ایرا  و تبممو هاسازما 

 

 تحقيق  سؤال . 0-7

ی نظاامی و  هاا ساازما   ی راهبردی درزیربرنامه فرایندهایی بمو در ج ا ایرا  چه تواو 

 و ود دارد ( ی خصوصی )غمردولتیهاسازما 
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 تحقيق روش. 0-0

ای اسات،  زممناه  -روش انجاام، ماوردی    ازنظار ایو تحقمق از منظر هدف، کااربردی و  

ی خصوصای  هاسازما ی نظامی و هاسازما یط و وضعمت زمانی، شرا ازنظرقلمرو تحقمق، 

را شامل و نتایج آ ، با فرض ثبا  نئابی شارایط    4132تا  4122های )غمردولتی(، بمو ساس

ساازمانی، قلمارو ایاو     ازنظار اتکا باشد  کاربرد داشته و قابل 4111تواند تا ساس محمطی می

قلمارو   ازنظار ج ا ایارا  باوده و    غمردولتای( ) های نظامی و خصوصیتحقمق شامل سازما 

 ی راهبردی است زیربرنامه موضوعی تحقمق مرتبط با مبااث

 درمجماو  با تو ه به ائاسمت و خاص بود  موضو  پژوهش،  امعه آماری تحقماق  

غمردولتای( در  ) که شامل صاابنظرا  و فعاال  نظاامی و خصوصای   اندشده نور برآورد ۲۶

کارشناسای ارشاد و ااداقل دارای ساه      را علمی دکتری وو دارای مدا یزیربرنامهاوزه 

صور  تماام شامار   که به باشندیمساس سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضو  پژوهش 

  اندقرارررفته مورد رایزنی و تضارب آرا

و مقاال  پمرامو  موضو  و نماز   هاکتابای )شامل کتابخانه روش رردآوری اطالعا ، 

بارداری و اساتناد باه اساناد و مادارا مو اود( و       ی اینترنتی، با فمشاستواده از  ئتجوها

بارای   است  ی از پرسشنامه بودهرمربهرههای ممدانی شامل مصاابه عممق هدفمند و بررسی

ی تنظممی نمز بر اساس نظر صاابنظرا  خبره و از فرماوس آلواای   هاپرسشنامهبررسی پایایی 

اسات  بارای    شاده  اساتواده  4«ضاری  الوشاه  »روش  نمز از( و برای روایی 22/1) کرونباخ

بااالی   هاا هیا رو تاک تاک و چو  ضری   نور توزیع 4۶روایی محتوای پرسشنامه، ابتدا بمو 

هاا از  و در تحصمل داده قرارررفتهمورد تأیمد  هاهیرومحاسبه رردید، بنابرایو همگی  53/1

 است  شده استواده SPSSافزار های علمی آمار توصموی و استنباطی و نرمروش

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 . تعريف مفاهيم5-0

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. C.V.R (Content Validity Ratio) 
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 . برنامه2-1-1

ی، اوزه، مجری و تعممو بندزما ی، بندتیاولوهمراه با  هاتمفعالو  هارامبرنامه تعممو 

و تحقاق   ومتاأم و در نظر ررفتو مناابع و امکاناا  بارای     هاتمفعالسطوح، مقدار و ممزا  

برنامااه، طاارح  ( 54:4135بخااش مماادانی و همکااارا ، ) ( اسااتتیاامأمورنجااام )باارای ا اهااداف

ی ا ارا و مجریاا    هاروشو امکانا  ا رایی،  شدهیبندزما ی که برای ا را اشده یتصو

است  هررونه راه و روش معمو و منظمی که برای انجام کارهاا و نمال باه     شدهمشخصآ  

 ( 452: 4125نوروزی، )ررددیمی و تنظمم نمبشمپاهداف، قبالً 

 
 ریزی. برنامه2-1-2

یکادیگر باه کاار     ی ارا به ۶یزیربرنامهو  4ریزیطرح در متو  مدیریتی راهی دو واژه

ریازی  داللت دارد  برای برناماه  تر زایریزی برنامهبر  نوعیواژه دوم به کهیدراال، برندمی

اناد باا   پردازا  ساعی کارده  از نظریهکه هر یک ی ارونهبه  شده است تعاریف متعددی ارااه

شده چند مورد از ایو تعاریف ارااه زیرتعریف کنند  در  را آ تو ه به زممنه تخصصی خود 

 است:

ی باه  ابیا دسات ی است آراهانه که در راستای ال مئاال مو اود و  فرایندی زیربرنامه

عی، عملمااتی را  ی ا تماا هاا نظاام  هت درررونی یا بهئازی در  ی معمو در آینده،هاهدف

(  54:4135بخاش ممادانی و همکاارا ،   )کناد یمرا ا را  هاآ ی بندتیاولوی کرده و از طریق نمبشمپ

ی عباار  اسات از تجئام و طرااای     زیا ربرناماه  و و بود اه  طارح  مما  است پلی برنامه

یی که مدیر و سازما  را از وضع مو اود  هاراهوضعمت مطلوب در آینده و یافتو و ساختو 

ی اسات کاه در  هات    فرایندی زیربرنامه ( 5۲: 412۲، زادهی)قاضوضع مطلوب هدایت نماید به

ی وقاو  آ   زیا ربرناماه اسات کاه بادو      شاده  ممتنظرسمد  به وضعمت مطلوبی در آینده 

 ی عبار  است از:زیربرنامهمنظور از (  11:4121رضایی، )نمئت ریپذامکا 

  شدهیبندا زمی هابرنامهبه  هاطرح)الف( تبدیل 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Planning 

2. Programming
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برای تحقق سااختارها،   ازمموردن، برآورد و محاسبه اعتبارا  و منابع هاتمفعالی نمبشمپ ()ب

 در طرح مصوب برای یک دوره زمانی معمو  شدهینمبشمپ ئا متأستجهمزا ، مواد، 

ی راهباردی و بود اه   هاا طارح مماا    مناد نظاام )ج( ایجاد و برقراری ارتباط اصولی و 

 معمو هایفعالمت انجام به تعهد نوعی ریزی،برنامه ( 411: 4134، دهنظمنظامی پور و ) هشدینمبشمپ

 ریازی و یاا  برناماه  و و بود اه  طارح  مما  است پلی فاصله برنامه است  هدف تحقق برای

 زماانی  معامو  دوره یاک  در باید که است هاییفعالمت و نمازمندها مجموعه از است عبار 

 ( 1 :4123توامدی،) شوند وردهدرآ ا را به تهمه یا

 

 یزيربرنامه ی متداولکردهايرو. 5-5

اسات  برخای از ایاو     ( متناوعی بماا  رردیاده   هاا روشریزی رویکردهای )برای برنامه

 از: اندعبار  کردهایرو

 
 ی باال به پایينزیربرنامه. 2-2-1

ارشاد ساازما    و تمایال  مدیریت  هاخواستی صرفاً بر مبنای زیربرنامهدر ایو روش 

ی رسمد  به اهداف ساازما   برا)فارغ از بررسی امکانا  مو ود( انجام و راهبرد یا راهکار 

  شودیمی نمبشمپ

 
 ی پایين به باالزیربرنامه. 2-2-2

، فقط بار مبناای امکاناا ،    شودیمدر ایو روش که به آ  روش توانایی محور نمز روته 

ی و اتخااذ راهبارد یاا راهکاار     زیا ربرنامهده سازما  ی مو ود برای آینهایتوانمندمنابع و 

  شودیم

 
 پردازی( ی سناریومحور )سناریوزیربرنامه. 2-2-3
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ای روناه در ایو روش بر مبنای سناریوهای ممکو و مطلوب )اکتشاافی و هنجااری( باه   

که سناریوهای موردنظر محقق شده و ساناریوهای ناامطلوب رخ    شودیمی انجام زیربرنامه

 د نده

 
 ی بر مبنای کليه خطرات )تهدید مدار(زیربرنامه. 2-2-4

تماامی  یی ایجاد شوند تا بتوا  بههایتوانمندتا تمهمدا  و  شودیمدر ایو نگاه کوشش 

 مخاطرا  و تهدیدهای سازما  پاسخ روت 

 
 مدار(دار )مأموریتی مأموریتزیربرنامه. 2-2-5

ی صاور   زیا ربرناماه راساتای تحقاق آ ،    در ایو روش، فقط بر مبنای مأموریات و در 

 ( رندمریم)سایر عوامل و مئاال در ااشمه قرار  ردمریم

 
 ی فناوری محور )فناوری مدار(زیربرنامه. 2-2-6

در ایو روش بر مبنای کئ  برتاری فناوراناه و رسامد  باه پمشاتازی در ایاو ااوزه،        

  ردمریمی صور  زیربرنامهو  ررددیمسازما  بئمج 

 
 ی بارتلتزیربرنامه. .2-2-7

ی، سااز نهمشمبشده و در راستای ی از متغمرهای کلمدی شناساییامجموعهدر ایو روش، 

 ( رندمریم)سایر عوامل در ااشمه قرار  شودیمی زیربرنامهی آنا  سازنهمبهی یا سازنهمکم

 
 ی بر مبنای فرضياتزیربرنامه. 2-2-8

 دهیا بررزفرضما  )راهبردی یا ا رایای( مئامری   ی از امجموعهدر ایو روش بر مبنای 

و  مادار ینمتاأم ی دیگری مثل کردهایرو  ردمریمی صور  زیربرنامهو در راستای آ   شده

 ( 41۶-411: 4123توامدی،)است شدهمطرحهم  مداریمال

 



   ی نظامی وهاسازما  ی راهبردی درزیربرنامه فرایندو مقایئه  واکاویمقالة پژوهشی:                                 4۲1

 ی راهبردیزيربرنامه. 5-3

  بخشامد  باه   ی است در تجهماز مناابع ساازما  و وااد    فرایندی راهبردی، زیربرنامه

ی آ  باارای دسااتمابی بااه اهااداف و رسااالت سااازما  بااا تو ااه بااه امکانااا  و  هاااتااالش

تالش  توا یمی راهبردی را زیربرنامه(  45: 4131بمگی،  )ائوی درونی و بمرونی هاتیمحدود

داد  باه   بر شاکل ی بنمادی دانئت که افزو هااقدامی و انجام رمرممتصمیافته برای سازما 

  و چرا ایاو کاار   دهدیمکاری انجام که یک سازما  چمئت  چه سازدیم  مشخص سازما

 نگار ناده یآکنشی و فرای راهبردی یک رزینه زیربرنامه(  ۲: 4134)محماودزاده،    دهدیمرا انجام 

با ترغم  شارکای آموزشای باه پموساتو باه یکادیگر و تعریاف و         کندیماست که تالش 

ی زیربرنامه ( 32: 4134)آقامحمادی،   کت، آینده بهتری را ایجاد کنددستمابی به نتایج مهم و مشار

بررسی موقعمت کنونی و مئامر آیناده ساازما  یاا  امعاه، تنظامم        فرایندراهبردی به معنی 

ی نتااایج آ  رمااراناادازهو  هاااهاادف، تاادویو یااک راهباارد باارای تحقااق آ   هاااهاادف

 واپایش )کنتارس(  و یابیارز ا را، ،یطراا شامل یراهبرد یزیربرنامه .(Quigley,1993)است

 راردد یم اطالق تیریمد یهاتمفعال و ما متصم مجموعه دیگر بهبما به و است یراهبرد

 ( 5: 4122 زاده،یدمام) دارد عهده بر را سازما بلندمد   عملکرد وممتع و تیهدا که

 نماید:ریزی راهبردی بما  میهای  دیدی را برای برنامهویژری« پاوس»

 تطابق سازما  با محمط و شرایط محمطی و تغممرا  آنا   (4)

 وری عملما  کرد  عملما  و افزایش بهره ( اقتصادی۶)

 ( استواده از نقاط قو  و  لورمری از آثار نامطلوب نقاط ضعف 1)

 بهبود ارتباطا  در داخل و خارج سازما   (1)

 و انئجام بمشتر مما  آنها  های مختلف سازما ایجاد هماهنگی بمشتر بمو بخش (5)

 به منافع بلندمد  سازما   تأکمد و تو ه (۲)

( پرورش مدیرا  و آمادری بمشتر آنا  بارای نشاا  داد  واکانش منتئا  در مقابال      5)

 تغممرا  
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( افزایش قدر  دررمری با مشکال  برای مدیرا  و سازما  و افزایش انگمزه مدیرا  2)

 .(,Powell  (1992:13در سازما 

 
 ی راهبردیزیربرنامه. مزایای 2-3-1

 راهبردی؛ شکل به اندیشمد  و ( توکر4)

 آینده؛ رمری هت تشخمص (۶)

 تصممما ؛ آینده یهابازتاب و نتایج پرتو در امروز، تصممما  اتخاذ (1)

 رمری؛تصممم برای دفا  قابل و  امع مبنایی توسعه و ( تدویو1)

 سازما ؛ اساسی مشکال  ( ال5)

 عملکرد؛ بهبود( ۲)

 باشد؛می موا ه سریع تغممرا  با که محمطی با مؤثر ( برخورد5)

 ( 11:413۲)ملکی و طمبی، کارشناسی  اصوس رعایت و کاری تمم ( ایجاد2)

 
 ی راهبردیزیربرنامههای یژگيو. 2-3-2

زاده، پااوس، شامبانی و   مانند چگمنی، قاضای  نظرا  و پژوهشگرانیصاا  برابر مطالعا 

های نظامی ریزی در سازما ریزی و برنامههای زیر برای طرحویژری فواید ی اهممت وصوف

 آورده شده است:

 کاهش خطرا  ناشی از غافلگمرشد  در برابر دشمو  (4)

 های راهبردی نظامی رمریایجاد انگمزه در فرماندها  با شرکت آنها در تصممم (۶)

 ها و فنو  علمی واده از شموهتخصمص بهمنه امکانا  و منابع با است (1)

 های محمطی و ایجاد آمادری برای مقابله با تهدیدهای محمطی ( استواده از فرصت1)

 تطابق سازما  با محمط و شرایط و تحقمقا  محمطی و تغممرا  آ   (5)

 ( تأکمد و تو ه به منافع بلندمد  سازما  ۲)

 واکنش مناس  در برابر تغممرا   پرورش مدیرا  و فرماندها  و آمادری آنا   هت (5)



   ی نظامی وهاسازما  ی راهبردی درزیربرنامه فرایندو مقایئه  واکاویمقالة پژوهشی:                                 4۲۲

بخش ممادانی و  ) ( افزایش قدر  دررمری با مشکال  برای مدیرا  و فرماندها  سازما 2)

 ( 35:4135همکارا ، 

 

 ی خصوصيهاسازمانریزی راهبردی در . برنامه2-3-3

 رمرد می شکل یداخل و یمحمط هایداده اساسکاربر  ،راهبردی ریزیبرنامه در (4)

 اپموساته ن تغممارا   یول است، امور دنرو بمنیپمش ،راهبردی هایریزیبرنامه ساسا( ۶)

 نمئت  بمنیپمش قابل یسماس ای و یا تماع ،فناوری تحوال  ندنما

 است  «هاتحلمل داده»های خصوصی های راهبردی در سازما ریزی( مبنای برنامه1)

پاردازش   باا  کاه  اسات  یواقعا  یماند از سازیالگو یوعن راهبردی هایریزیبرنامه (1)

صاالح اصاوهانی،   )کناد یما  راهبارد تادویو   ،یخاار   و یداخلا  مهم عوامل به مربوط اطالعا 

۲2:413۶ ) 
 

 ي(ردولتي)غ يخصوصی هاسازمانی هايژگیو. 2-3-3-1

   ؛سمس با ابتکار اشخاص )و با تجویز قانو (أت (4)

 ؛ص خصوصیتوسط اشخا یا مالکمت دارایی( ممو سرمایه )وأت (۶)

سودمحور بود  و داشتو کارکرد و هدف خصوصی )کئ  سود، درآماد، اواظات   ( 1)

 ؛(…از اقوق و منافع شخصی

)تعماامو مادیرا  توسااط اشااخاص   خصوصاایتحات ماادیریت و کنتاارس اشاخاص    (1)

 ؛عمومی(

برخای از   ( ۶:4132هداوناد،  ) ممو مناابع ماالی از محال مناابع اشاخاص خصوصای      أت (5)

 :ندینمایممطرح  رونهویای را خصوصی هاسازما ی هایرژیومطالعا  دیگر 

هاا و  مادهای ناشای از تغممارا  دولات     و باه دولات،  ازر    ه نبود به علت وابئت( 4)

 هاا استمبرای خود، س توانندیو م دهدیالشعا  قرار نمآنها را تحت یها، برنامههاتممئؤول

 درازمد  تدویو کنند  یهاو برنامه

 توانناد یو ما  کنناد یودیت بود ه و امکانا ، تورم تشکمالتی پمدا نما به علت محد (۶)

  تر و کارآمدتر را  ذب کنندافراد کم
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دیاد و   تاوا  ی( کمتار ما  یردولتا م)غ یخصوصا ی هاا را در ساازما   یکاار مالاظه (1)

 خود را ا را کنند  یهاتر برنامهآزادانه توانندیم

را راردهم  ماع    سلمقه همافراد  توانندیبود ، م خود وشها به علت ایو سازما  (1)

و تاوا  عملکارد آنهاا بااالتر از      شاتر مها ببنابرایو، انئجام تشکمالتی در ایو مجموعه ؛کنند

 دولتی است  یهامجموعه

غمردولتی باا انتخااب موضاوعا   زاای و باا محادودکرد  موضاو          هایسازما  (5)

باال ببرند و باه   سرعتبههما  موضو ، سطح کارشناسی خود را در  توانندیفعالمت خود، م

، طراااا  و مجریاا ( در ساطوح مختلاف، مشااوره      راذارا  اسات منهادهای اکاومتی )س 

 ( 5:4122نا، )بی کارشناسی دهند

 
 ی نظاميهاسازمانیزی راهبردی در ربرنامه. 2-3-4

 و خالصه ریز یهارام در توا یم را ینظام سازما  کی در یراهبرد یزیربرنامه فرایند 

 :نمود ارااه

 ای برای برنامه راهبردی(؛ریزی )تهمه برنامهتدویو نظام برنامه (4)

بمنای آنهاا بارای آیناده و     ( بررسی و مطالعه شرایط محمطی و عوامل مربوطه و پامش ۶)

 ها؛ها و محدودیتتعممو فرصت

( بررسی عملکرد رذشته و وضع مو ود برای تعممو نقااط قاو  و ضاعف رذشاته     1)

 سازما ؛

 های کلی سازما ؛انداز، رسالت، اهداف، راهبردها و سماست( تدویو چشم1)

 سازما ؛ مد کوتاهمد  و های مما ( تهمه و تدویو برنامه5)

 بود اه ماالی،  ساازما  ) بندی در ها و بود هبرای ا رای برنامه ازمموردن(تعممو منابع ۲)

 گهداری و تعممر ساختما  و غمره(؛ن بود ه تجهمزا ، بود ه نمروی انئانی، بود ه

( تدویو برنامه برای اعماس نظار  و واپایش )کنترس( بر ائو ا رای برناماه و تهماه   5)

 ای  هت ا رای برنامه؛برنامه
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 (.5:4122زاده، قاضی) ها پس از ا رای برنامه راهبردی( ارزیابی و بازنگری راهبردها و برنامه2)

 

 های نظاميهای سازمان. ویژگي2-3-4-1

 از اسات  عباار   یا امعاه  هار  در نظاامی  سازما  اصلی کارکرد و و ودی فلئوه (4)

 ی سماس اهداف کئ  یا امنمت اوظ برای  نگ، در پمروزی کئ  و  نگمد 

 .است وهموظانجام  ریا  در خطر بمشتریو و ود نظامی، سازما  دیگر ویژری (۶)

 یاا  تمثمباا اداقل کشور و یک بودونبود و هئتی با اداکثر سازما ، ایو مأموریت (1)

 باه  ارار  کاه  یافات توا  می را  امعه یک در سازمانی کمتر  دارد سروکار آ  ارضی تماممت

ی هاا خئاار   باه  یاا  بموتناد  خطار  باه  کشاور  آ  هئاتی  نکناد،  عمال  درست خود وظموه

 ملای  مناافع  دیگار  یاا   معمت یا سرزممو از بخشی داد  دست از مانند پوشیچشمغمرقابل

  شود منجر

  است رهبری نقش نظامی، سازما  تو هقابل یهایژریو دیگر از (1)

 کاه  روانای  فشاارهای  به تو ه با ژهیوبه نظامی، یهاسازما  همه برای عامل روامه (5)

 رهباری،  و رواماه  عامل  دیآیم به شمار اماتی عنصری کنند، تجربه  نگ در است ممکو

 ا تمااعی  یهاسازما  از دیگر بئماری از نظامی سازما  نندهمتمایزک یهایژریو آنکه ضمو

 کاه  هئتندی اژهیو خصاال و منش آورندهو ودبه دیگر، عوامل با همراه ااسدرعمو هئتند،

  کندیم متمایز غمرنظامی و عادی یهاانئا  از را نظامی انئا 

 آ  ،شودیم ناشی  آ اصلی کارکرد از مئتقمم طوربه که نظامی سازما  بعدی ویژری (۲)

 تحاوال   از یالحظاه  نظامی سازما  ارر  کند رقابت خود اریفبا  نظامی سازما  که است

  آید بار به  برا غمرقابل یافا عه است ممکو بماند، اطال بی خود رقم  نظامی سازما 

 ( ۶-5: 4121)ائمنی، مطلق ا رای - دستور رابطه و قاطع مرات سلئله و ود( 5)

 

 های خصوصي )غيردولتي( و نظاميی در سازمانزيربرنامهالگوهای . 5-0

در  یزیااربرنامااههای فرایناادتااریو شااموه باارای تشااریح و توضاامح و مقایئااه مناساا 

هایی است کاه در  خصوصی )غمردولتی(، ارااه و بررسی الگوها و مدس ی نظامی وهاسازما 
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و بخاش باه برخای از الگوهاای     بناابرایو در ایا   اناد؛ ایو خصوص تبممو و طراای رردیده

ی خصوصای)غمردولتی(  مهاوری   هاا سازما ی نظامی و هاسازما ی در زیربرنامه منتخ 

 اسالمی ایرا  پرداخته خواهد شد 
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 ی خصوصي )غيردولتي(هاسازمانی راهبردی در زیربرنامهالگوهای  .2-4-1
 ریزی پيرس و رابينسون. الگوی برنامه2-4-1-1

 

 

 
 (11:413۶آشتمانی، )دانش نسونيراب و رسيپ ريزیبرنامه الگوی (:0شکل شماره )

 
 ریزی راهبردی دیسون و برایان. الگوی برنامه2-4-1-2

 

 
 .(۶1:4131)کشاورز، ريزی راهبردی ديسون و برايان الگوی برنامه (:5شکل شماره )
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 ی راهبردی گلوئيکزیربرنامه. الگوی 2-4-1-3

 
 (۶۶:4134)ایزدی،  کيگلوئ ی راهبردیزيربرنامه الگوی (:3شکل شماره )

 

 راهبردی لوید ال. بيرس ریزی.  الگوی برنامه2-4-1-4

 
 ( ۶5:4131)کشاورز،  بيرس. ال لويد یراهبرد ريزیالگوی برنامه (:0شکل شماره ) 

 

 یبندجمع

 دخاو  یبارا  کشاورها  و هاسازما  که یاندازچشم و اهداف به یابمدست یبرا یطورکلبه

 اسات،  آماده  دیا پد طممحا  در مداومطوربه که یتحوالت و رممتغ ومهمچن و ندینمایم ممترس

 ضرور  شمازپشم( بیخصوص بخش در ویژهبه) یراهبرد یزیربرنامه به پرداختو و تو ه

 در مطلاوب  ییکارا و یاثربخش جهمدرنت و یوربهره به یابمدست یبرا کهایرونهبه است افتهی

  شاوند  ا را و یطراا ،ینمبشمپ یقمدق و حمصح یهابرنامه که است یورضر سازما ، کی
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اناداز، رساالت،   بار مبناای چشام    هاا برناماه دهد که اساس اکثر ایاو  نشا  می الگوهای باال

 است  شده همته مأموریت، اهداف، وضعمت فعلی و تحلمل سازما 

 
 ی نظاميهاسازمانریزی راهبردی در الگوهای برنامه .2-4-2
 مدت در نيروهای مسلح ج.ا.ایرانریزی ميان. مراحل برنامه2-4-2-1

 
 (11، 4134)ایزدی، مدت نيروهای مسلح ريزی ميان(: مراحل برنامه7شکل شماره )

 

 SAL1ریزی . الگوی برنامه2-4-2-2

 ریزی اختصاصی نمروهای مئلح ج ا ایرا  به شرح زیر است:بخش مربوط به برنامه

 ف کال  و اقداما  محوری و برتر اوزه دفاعی؛تعممو اهدا (4)

 ؛(نمروییو بخشی )موضوعی/  ایبرنامهتعممو اهداف  (۶)

 ؛و کمی )اهداف عملماتی / اهداف تاکتمکی( سنجش قابلتعممو اهداف  (1)

مارتبط دفااعی )در ساطوح     هاای ااوزه و ا ارا در   ریزیبرنامهبرای  سازیفرهنگ (1)

 ؛مختلف(

 های دفاعی؛های برنامهو اولویت تعممو موضوعا  (5)

 ؛و ساالنه دفاعی )ائ  مقتضما ( چندسالهتعممو اهداف  (۲)

 ریزی چندساله و ساالنه دفاعی )راهبردی نمرویی، بخشی و موضوعی(؛برنامه (5)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ارائه گردیده است. SALتر صالح اصفهانی با عنوان الگوی این الگو توسط دک. 1



، 55، شمارة نوزدهمفصلنامة علمی راهبرد دفاعی، ساس    173

4111پایمز   

 ؛دفاعی ریزیبرنامهو ساالنه متناس  با  چندساله هایبرنامها رای  (2)

 ری و ساختاری اوزه دفاعی؛های مدیریتی و رهبتعممو شکل (3)

 ؛اطالعا  مدیریت دفاعی نظامتعممو ( 41)

 ؛انگمزاننده و تحرا در ا را نظامتعممو و  برای ا را دهی( سازما 44)

 )ایجاااد باااور/وری تحقااق راهباارد دفاااعی تعماامو نمازهااای کااال  و تاادابمر بهااره (4۶)

 (   51:413۲نی )صالح اصوها قانونی / سمئتمی / تحولی( / آموزش/ الگوسازی

 
 (۲1:413۲،یاصوهان صالح) SALريزی الگوی برنامه (:0) شماره شکل
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 ریزی مدل ستاد کل نيروهای مسلح. الگوی برنامه2-4-2-3

 

 
 (۲1:413۲،یاصوهان صالح) ی ستادکل نيروهای مسلحزيربرنامه الگوی (:5) شماره شکل

 

 

 
 

 

 

 N.M1 ریزیبرنامه. الگوی 2-4-2-4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 (۲1:413۲،یاصوهان صالح) New Modwlريزی الگوی برنامه (:8) شماره شکل

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. New Model 

 تهمه اسناد راهبردی

 تحلمل محمط داخلی و خار ی -

 هاتیاولوتحلمل  -

 تعممو اقداما  محوری -

  اایی  ابه 5و  1* ممکو است بمو مراال 

 صور  رمرد 

 هاا ممکو است به ساب  برخای محادودیت   

ساله تهمه نشاود و مئاتقمماً برناماه     5برنامه 

 ساله استخراج شود  5ساس از اهداف 

 5** در سااطح کشااوری اهااداف و برنامااه 

است  نشدهویتدوساله ششم کشوری 

سال هایگیریجهت و رویکردها تعیین 

عملیاتی اهداف محوریت با سال کل اهداف تعیین 



سال ویژه هایسیاست 

...( و بودجه انسانی، منابع) تقریبی منابع 

(دیبنهای زمانفرم همراه به) سال وبودجهبرنامه تدوین دستورالعمل 
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 یبندجمع

مقاام   طور معموس منطباق باا تادابمر   ی نظامی بههاسازما ی راهبردی در سطح زیربرنامه

تدابمر ابالغای باه نمروهاای مئالح      ژهیوبه) ی(العاال مدظله)معظم رهبری فرماندهی معظم کل قوا

ی هاا ساازما  و مئالح   یروهامن یبرا شدهفیتعر تیمأمور و رسالت یراستا درکشور( و 

 و هاا کوشاش  بار  هاا برناماه  تمرکاز  و مصوب ینظام یراهبرد طرح بر یمبتننظامی بوده و 

 ا ارا  یبارا  قما دق یبناد زماا   یدارا و سازما  مهم و یاصل فیوظا به مربوط یهاتمفعال

 است 

 ستاد کل نمروهای مئلح در چناد مرالاه   در نظامیی هاسازما  یزیربرنامه هایالگو

نمروهاای   یراهبارد  طارح  افات یدر از پاس نمروهای مئالح   کل ستاد  ابتدا ررددیم همته

 یروهاا من و هاا دساتگاه  اضاور  باا  یمرکاز  یزیربرنامه یشورا لمتشک به نئبتمئلح، 

 و وصاوس  قابال  مناابع  زا ما م شامل مؤثر ییمحتوا عواملنموده و سپس  مبادر  مربوطه

 یروهاا من شاناخت  شامل رذاراثر یطممح عوامل و هیالرعاالزم مقررا  و ومقوان اصوس،

 باه  نئابت  مرااال  ویا از پس و شدهیبررس انتظار، مورد تموضع با آ  شکاف و یخود

کاه   هرچناد   شاود یما  اقادام نمروهای مئالح   یاتمعمل برنامه ویتدو دستورالعمل صدور

 و بخشانامه  باا کاه   شاود یما ای انجاام  رونهی نظامی بههابخشی راهبردی در زیربرنامه

ی دقمق بارای  بندزما است و دارای  هماهنگ کشور کل مد ا مم برنامه ویتدو یراهنما

واراذاری از ساوی دولات     یماال  مناابع  بار  یمتک هابرنامها راست؛ اما چو  ا رای ایو 

ی هاا ساازما  ی هاا تیا مأموردر اقداما  و  رمتأخ، محقق نشد  منابع مالی مو   است

 شد  نظامی خواهد

 

 در نيروهای مسلح ج.ا.ايران ريزیبرنامه فرايندهای ها و مؤلفه. شاخص5-7

در  دوس شماره  در نمروهای مئلح ج ا ایرا  ریزیبرنامه فرایندهای ها و مؤلوهشاخص

 یک ارااه رردیده است 
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 در نيروهای مسلح ج.ا.ايران  ريزینامهبر فرايندهای ها و مؤلفه(: شاخص0جدول شماره )
 (151:4131)بخش ممدانی، 

 هامؤلفه هاشاخص نام دستگاه

ستاد کل نيروهای 
 مسلح

 دستورا  و اوامر - تدابمر - رهنمودها فقمهروتما  والیت

طرح راهبردی دفااعی مصاوب   
مقام معظم فرماندهی معظم کال  

 قوا

عی های دفاهای مئلوس بخشمأموریت دستگاه
هاای ااوزه   سماسات  -امنمتی اهداف کال   –

 دفاعی و    

دساااتورالعمل تااادویو برناماااه 
 مد  کل کشورمما 

 -مااد  هااای برنامااه ممااا اهااداف و سماساات
نمروهای مئالح   سهم بود ه شدهوممتعضوابط 

 دستورا  هماهنگی -

 بااارآورد اطالعاااا  وضاااعمت
 هامو ود دستگاه

 -هاا  ضاعف  -هاا  قاو   -عملکرد ساس قبال  
 ها و تهدیدا  مو ودفرصت

ریزی عملمااتی و  راهنمای برنامه
 هاهای دستگاهبرآورد نمازمندی

مااد  هااای برنامااه ممااا  اهااداف و سماساات
ساهم   - شاده ومام تعضوابط  - مئلح یروهامن

 دستورا  هماهنگی -نمروهای مئلح  بود ه

های ستاد سازمان
 نظامي و انتظامي

 )ارتش، سپاه و ناجا(

بمر و اوامر فرمانده یاا راامس   تدا
 سازما 

 و اوامر امنمتی تدابمر -و اوامر دفاعی  تدابمر

سااند نظااامی راهباارد نماارو یااا  
 سازما  تابعه

تعممو اهداف دستگاه  -بما  مجدد مأموریت دستگاه 
 -انتخاب تدابمر راهباردی   -بندی اهداف اولویت -

 تعممو ترکم  نمرو و ساختار کلی دستگاه

فعلااای نمااارو یاااا   وضاااعمت
 های تابعهسازما 

 -هاای ناشای از برناماه قبال     ضعف -ها قو 
 ها و فشارهای ناشی از برنامه قبلفرصت

هااای بااازخورد رمااری از برنامااه
 قبلی

 بازخوردها –خوردها پمش

در ستاد نيرو و 
تابعه های سازمان

مانند نزاجا، نهاجا و )
 ندسا(

تدابمر و اوامر فرمانده یاا راامس   
 ازما س

 و اوامر امنمتی تدابمر -و اوامر دفاعی  تدابمر

سااند نظااامی راهباارد نماارو یااا  
 سازما  تابعه

تعممو اهداف دستگاه  -بما  مجدد مأموریت دستگاه 
 -انتخاب تدابمر راهباردی   -بندی اهداف اولویت -

 تعممو ترکم  نمرو و ساختار کلی دستگاه

وضاااعمت فعلااای نمااارو یاااا   
 ههای تابعسازما 

 -هاای ناشای از برناماه قبال     ضعف -ها قو 
 ها و فشارهای ناشی از برنامه قبلفرصت

هااای بااازخورد رمااری از برنامااه
 قبلی

 بازخوردها –پمش خوردها 
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 غيردولتي() های نظامي و خصوصيريزی سازمانبرنامه فرايند. مقايسه 5-0

غمردولتای(  ) ی و خصوصای های نظاام ریزی سازما برنامه فراینددر  دوس زیر مقایئه 

 رردد:ارااه می
های ی در نيروهای مسلح ج.ا.ايران و سازمانزيربرنامههای و تفاوت فرايند(: مقايسه 5جدول شماره )

 (45:413۲)صالح اصوهانی،  خصوصي

 يردولتيغهای خصوصي نهادها و بنگاه هایسازمان نظامي هایسازمان فرایند

مه
رنا

ب
ی
ريز

 

تادابمر   هاا یزیا ربرناماه هاا،  هبردهاا، ارزش سرلواه تدویو را

 های نظام مقدس ج ا ا است، آرما قوا کل معظم یفرمانده

هاای کلای   غالباً ایو سرلواه با تأکمد بار تعمامو چاارچوب   

  استسازما  توسط باالتریو مقام مئلوس 

 محوررویکرد رقم  ریزی از باال به پاامورویکرد برنامه

 رویکرد مالی و سودمدار هدیدمدارریزی ترویکرد برنامه

 مداررویکرد تولمد و محصوس مدارریزی مأموریترویکرد برنامه

 هدف و غایت نهایی کئ  منافع یرا هدف و غایت نهایی اوظ نظام مقدس ج ا ا

در )ریازی  برناماه  فرایناد ریزی بار  طرح فرایندبود  مقدم

رود باه  قبال از و  ی نظاامی( هاا سازما نمروهای مئلح و 

ریزی و ا را قطعاً به مرالاه طارح اقادام و    مراله برنامه

  ررددها تو ه میرذاریهدف

ریزی ریزی بدو  تو ه به مراله طرحورود به مراله برنامه

 رردد اقداما  مشاهده می

 فرایناد بار تعمامو اهاداف کاال  در     افزو  نمروهای مئلحدر 

و باه اقاداما    ( فااز ا ارای راهبردهاا   ) ریازی و ا ارا  برنامه

که رردد درصورتیهای سازما  نمز تأکمد میمحوری و اولویت

  ئتمنهای فوق مورد تأکمد های دیگر اولویتدر سازما 

 مد کوتاههای بمنی و ا رای برنامهها به پمشدر ایو سازما 

ریزی به برنامه ریزی ساالنه( اعتقاد وافری دارند لمکو)بود ه

 پردازند می کمتر مد  و بلندمد مما 

 فرایناد تالش وافر بر ایو موضو  است تاا در   نمروهای مئلحدر 

و  زباانی هام یعنی  سازیفرهنگریزی و در نخئتمو رام به برنامه

  ررددتأکمد می هابرنامهمئلولمو ا را پمرامو   صداییهم

، تعممو خصوصیهای در سازما  فرایندسرلواه تدویو ایو 

ازما  توساط بااالتریو مقاام مئالوس     های کلی سا چارچوب

  است

و ساالنه  سالهپنجقبل از تعممو اهداف  نمروهای مئلحدر 

هاای  نماود  موضاوعا  و اولویات    االهام یفا به اهم و 

 پردازندسازمانی می توکرا 

، نمروهای مئالح به ممزا  تأکمد و دقت در  خصوصیهای سازما 

های ملیی، دهای اوزهکمتر به تحلمل روندها و سناریوها و رویکر

 پردازند هایشا  میای و  هانی در تدویو برنامهمنطقه

ریزی تعمامو الزاماا    برنامه فراینددر   م تالش وافر در 

دهی برای های مدیریتی، سازما ا رایی نظمر تعممو شکل

وری سازمانی و     تعممو نمازهای کال  و تدابمر بهرها را، 

هاا یاا   و  در ساایر ساازما   باه ایاو موضا    کاه یدرصورت

 رردد بمنی نگردیده و یا تو ه نمیپمش

های ساالنه( ای )برنامههای برنامهها به اولویتدر ایو سازما 

رردد و صرفاً بر اساس ممزا  منابع سازما  تو ه دقمقی نمی

راردد )کاه مو ا     و اعتبارا  مو ود مرات  عملماتی مای 

مچمدری و سردررمی در اتالف منابع محدود و ارزشمند و پ

 رردد( ها میایو سازما 

ی زیا ربرناماه  فرایناد ی نمروهای مئالح در  هاسازما در 

سااازی نظااام خااودکنترلی،  وضااعمت اعتقاااد و نهادینااه 

پاسخگویی به خداوند متعاس و کنترس و دا  در مدیرا  و 

ویژه مدیریت  هاد و عمل انقالبی از کاررزارا  مربوط به

 ی( دیگر بهتر استردولتمغوصی )ی خصهاسازما 

 ی( ایو امر کمتر مشااهده ردولتمغی خصوصی )هاسازما  در

  ررددیم
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 يردولتيغهای خصوصي نهادها و بنگاه هایسازمان نظامي هایسازمان فرایند

ها واد  رویه در خصاوص تنظامم ایاو    در ایو سازما 

  شودیم مشاهده فرایند

ریازی و  ریازی، برناماه  طارح  هایفرایندبمو ی هماهنگنبود 

او  و مختلف و عمدتاً متو هایدستگاهبندی در سطح بود ه

 ها آ ای بود  سلمقه

ی باا دقات ا ارای    بناد زماا  نظاامی بار    یهاسازما در 

  ررددیم دمتأک هابرنامه

های تنظممی بندی ا رای برنامهبخش زما در ها ایو سازما 

 باشد با مشکالتی موا ه می

با تعویض و تغممر و تحوال  مدیریتی در نمروهای مئلح 

 فرایناد ملمااتی کارد  ایاو    و کشور خللای در ا ارا و ع  

 رردد مشاهده نمی

هاا  با تعویض و تغممر و تحوال  مادیریتی در ایاو ساازما    

 رردند تو هی میمزبور دچار اختالال  قابل فرایند

 

 آنها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3
 هادادهوتحليل کيفي يهتجز. 3-0

ی هاا  نباه العاا  الزم پمراماو    رردآوری اطالعا  کموی و تکممال اط  منظوربهمحقق 

و خبرراا    صااابنظرا  نوار از   2مختلف موضو  ایو تحقمق، مبادر  به انجام مصاابه با 

 صااابنظرا   و خبرراا   مادیرا ،  ی در نمروهای مئلح ج ا ایرا ، مئلولمو،زیربرنامه فرایند

ی در زیااربرنامااه فرایناد کااه سااابقه تحقماق و مطالعااه و مئاالولمت در   موضاو  بااا مارتبط  

را باه   شاوندرا  مصاابهداشته و یا دارند نموده و نظرا   یخصوصی لشکری و هاسازما 

 از دو طماف ساازما    شاوندرا  مصااابه  نکاه یاشرح زیر دریافت نموده است  با تو ه باه  

های مصاابه متناس  با هار طماف در اختماار    سؤاساند بوده (یردولتمغنظامی و خصوصی )

ی در ایو تحقمق بند معتوسط ایشا  پس از پاالیش و  شدهارااها  و از نک قرارررفتهآنا  

 است  شده استواده

مطلق منطباق باا تادابمر، منویاا  و     طوربهنظامی  یهاسازما در  یزیربرنامه فرایند( 4)

بمشتر منطبق بر اهاداف و تادابمر راامس     یخصوصی هاسازما  است اما در همفقیولفراممو 

  رردندیمه، راهبری و تدویو سازما ، شرکت و غمر

اسات   دمحوریا تهدو  ریپاذ تیمأمور نظامی بمشتر یهاسازما ی در زیربرنامه فرایند (۶)

  باشدیم محورمنوعتتولمد، سود و  غالباً یخصوصی هاسازما  اما در
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اصالی و   مأموریات  و رساالت  محوریات  بر بمشتر یزیربرنامه نظامی هایسازما  در (1)

ها، تهدیدها و همچنمو امکانا  )منابع انئانی، پولی و ها و آسم انی و فرصتاقتضااا  زم

 درکاه  درصاورتی اسات،   شاده  تنظامم  رباط ذی هاای دساتگاه  و هاسازما  غمره( در دسترس

 است نشده  پرداخته ذکرشدههای ها و شاخصبه مؤلوهبه ایو دقت  ی خصوصیهاسازما 

، اهاداف  مئلح یروهامن، مأموریت مئلح یروهامن اندازهای نظامی چشمسازما  در (1)

ریازی و  تدویو و پایه مئلح یروهامنو غمره توسط و یا با پمشنهاد ستاد کل  مئلح یروهامن

ی خصوصای باه دلمال نباود چنامو      هاا ساازما   درشود؛ لامکو  پس از تصوی  راهبری می

  باشندیم سازمانی در ایو خصوص بمشتر با مشکل موا ه

، هاا مؤلواه  ازلحاا  ی خصوصای  هاا ساازما   ی نظاامی و هاسازما ی در زیربرنامه (5)

 و اهداف تواو  دارند  اندازچشمها و فرایند، هاهیرو

 صاور  باه ی نظامی متناس  با نو  مأموریت و تهدیادا   هاسازما ی در زیربرنامه( ۲)

خصوصای   یهاا ساازما  در  کاه یدرصاورت  باشاد یمو منظم و منطقی  رامبهرام فرایندیک 

  شوندیمباال تدویو  صور به ندر بهمزبور  فرایند

ی نظاامی مشاهود   هاا ساازما  ی در زیربرنامه فرایندی بر زیرطرح فرایندبود   مقدم (5)

 است 

نظاامی بمشاتر دارای راهبردهاا معامو و منئاجم       یهاسازما ی در زیربرنامه فرایند (2)

 ی پرداخته نشده است خوببه خصوصی به ایو مئلله یهاسازما  است ولی در

، باشاد یما  ی نظامی مبتنی بر طرح راهبردی نظامی مصوبهاسازما ی در زیربرنامه (3)

 هاا بنگااه و  هاا شارکت ی خصوصای مبتنای بار اهاداف     هاسازما ایو امر در  کهیدرصورت

  باشدیم

ختلاف  هاای م ی نظامی دارای تعادلی منطقی بامو ااوزه  هاسازما ی در زیربرنامه (41)

ی هاا ساازما  است ولی ایو امار در   برنامه )مانند نمروی انئانی، آموزش، تجهمزا  و غمره(

  شودینم خصوصی دیده
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پاذیر و برخاوردار از امکاا  ک انش و     انعطااف  ی نظاامی هاسازما ی در زیربرنامه (44)

اسات و   هاا تیاولوتغممر در ممزا  منابع و تغممر در  لحا  ازواک نش پویا در شرایط متواو  

دارا اسات، اماا ایاو     و منابع بر روی موضوعا  اصلی سازمانی را هاکوششقابلمت تمرکز 

و با اندا تغممارا  محمطای دچاار     شودینمی خصوصی دیده هاسازما ی در ریپذانعطاف

  شوندیم چالش

 

 هادادهوتحليل کمي يهتجز. 3-5
 جمعيت شناختي() يفيتوصی هاليتحل. 3-2-1

ی شناختی، اطالعا  توصموی مربوط باه مشخصاا   امعاه نموناه     هاؤاسسقئمت  در

شامل چهار سؤاس )سازما  محل خدمت، در ه/ رتبه،  ایگااه شاغلی، سانوا  خادمت و     

 است  دهیررد( ارااه 1سطح تحصمال ( در قال   دوس شماره )
 های مرتبط با شناسایی نمونه آماری(: تحلمل داده1 دوس شماره )

سازمان محل 

ي دمتخ
وان

را
ف

 
درجه/ 

ي رتبه
وان

را
ف

 

 جایگاه

ي شغلي
وان

را
ف

 

 سنوات

ي خدمت
وان

را
ف

 

 سطح

ي تحصيالت
وان

را
ف

 

ستاد کل نمروهای 

 مئلح
 15 دکترا 5 ساس 11باالی  4 سپهبدی 4 سرلشکر 5

 ۶۲ ساس ۶۲ -11 41 سرلشکری 41 سرتمپ 3 آ ا
کارشناس 

 ارشد
۶1 

 1 کارشناس 41 ساس ۶4 - ۶5 ۶1 سرتمپی 14 ۶سرتمپ  3 سپاه

   42 ساس 45-۶1 ۶۶ ۶سرتمپ  41 سرهنگ 5 ود ا

     3 سرهنگی 41 ۶سرهنگ  1 نا ا

ی هاسازما 

 خصوصی
11         

  مع
۲۶ 

 نور
  مع

۲۶ 

 نور
  مع

۲۶ 

 نور
  مع

۲۶ 

 نور
  مع

۲۶ 

 نور

 5/۲5دهنده آ  است کاه  دهندرا  نشا فراوانی و درصد مربوط به  ایگاه خدمتی پاسخ

 1۶ی خصوصای ) هاا سازما آنها دارای در ا  اممری و سرداری و معادس آ  در درصد از 
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نوار( و   51باشاند ) ها در  ایگاه سرتمپ دومی و باالتر شاغل مای درصد از آ  1/25نور( و 

درصاد   3/51نوار( و   15باشاند ) نمونه، دارای تحصمال  دکتری می  امعهدرصد از  1/5۲

نور(  باتو ه باه ایاو ماوارد     11ساس هئتند  ) ۶4تر از نمونه، دارای سو خدمتی باال  امعه

شاده  ی  مطارح هاا ساؤاس نمونه از روایی مطلوبی برای پاسخگویی باه    امعهمشخص شد 

 برخوردار است 

 
 ی استنباطيهاليتحل. 3-2-2
 اول  پرسشنامه. تحليل 3-2-2-1

طالعا  اساناد  ، پس از مشدهیرردآوروتحلمل اطالعا  منظور بررسی آماری و تجزیهبه

ی در زیا ربرناماه هاایی بامو   و مدارا و نظر خبررا ، پرسشنامه اوس برای شناسایی توااو  

نور از  امعه خبره سؤاس شده است که به نظر  4۶ی نظامی و خصوصی تهمه و از هاسازما 

ی نظاامی و  هاا ساازما  ی در زیا ربرنامهبمو  تواو  عنوا به تواندیم نابعالی آیا ایو عامل 

عاماال  4۶ی خصوصاای در ج ا ایاارا  باشااد  ااصاال پرسشاانامه اوس تأیمااد   هااازما سااا

ی خصوصای در  هاا ساازما  ی نظاامی و  هاسازما ی در زیربرنامهبمو  تواو  شدهاستخراج

  باشدیممنظر ادبما  نظری و خبررا   ج ا ایرا  از

 
 دوم  پرسشنامه. تحليل 3-2-2-2

 فرایناد  یهاا توااو  اصالی تحقماق مبنای بار      ساؤاس برای ارزیابی و دستمابی به پاساخ  

دوم و توزیاع   پرسشانامه ی نظامی و خصوصی در قالا   هاسازما ی راهبردی در زیربرنامه

دو ی آماری توصموی، استنباطی و آزمو  خای هاروش   نور از خبررا ، با استواده از ۲۶بمو 

ی نظاامی و  هاا ا ساازم ی راهباردی در  زیا ربرناماه  فرایناد  یهاا توااو   لما وتحلهیتجزبه 

و ممانگمو هر یک از عوامل ارااه رردیده است  در ایاو   شدهپرداختهی خصوصی هاسازما 

هاای  ممازا  اهممات توااو     دربااره از  امعه آماری تقاضا شد نظر خودشاا  را   پرسشنامه

ها کاه  ی از رزینهکی دری خصوصی را هاسازما ی نظامی و هاسازما  ی درزیربرنامه فرایند

، تیا درنهاشده است مشخص نمایناد   ای طمف لمکر  طراای اساس مقماس پنج رزینهبر 



   ی نظامی وهاسازما  ی راهبردی درزیربرنامه فرایندو مقایئه  واکاویمقالة پژوهشی:                                 42۶

و با استواده از روش آمار  SPSSافزار ، با کمک نرمپرسشنامهآمده از دستهای بهاز بمو داده

  انددهیرردی بندتیاولوبندی و استنباطی و تکنمک آزمو  فریدمو رتبه

 

ی نظاامي  هاسازمانی در زيربرنامه فرايندهای اوتتف . آزمون تعيين رتبه اهميت3-3

 و خصوصي

های ها در تواو در ایو قئمت به کمک آزمو  فریدمو رتبه اهممت هر یک از شاخص

نماایمم   ی خصوصای را مشاخص مای   هاسازما ی نظامی و هاسازما در  یزیربرنامه فرایند

وتحلمل واقع رردید کاه  تجزیه ی به شکل زیر تدویو و سپس مورداهمفرضبرای ایو منظور 

 نتایج آ  به شرح زیر است:

Ho: خصوصای توااوتی    ی نظاامی و هاا ساازما  در  یزیا ربرنامه فرایندرسد به نظر می

 ندارند 

H1 :خصوصی تواو  دارند  ی نظامی وهاسازما در  یزیربرنامه فرایندرسد نظر می 
ی نظامي و خصوصي در هاسازماندر  یزيرامهبرن فرايندهای (: ميزان اهميت تفاوت0) شماره جدول

 ج.ا.ايران
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4 

از بااال باه پااامو،     یزیا ربرناماه های نظاامی بمشاتر رویکارد    در سازما  

های خصوصی رویکرد مدار و پمامدمحور در سازما تهدیدمدار، مأموریت

 مدار است محور، مالی و سودمحور و محصوسرقم 

1۶
 

41
 

41
 

1
 

1
 

5۶/1
 

11/
11

 

1/
11

 

53/2
 

۶ 

 و فقماه ولای  ی، تادابمر زیا ربرناماه های نظامی، یکی از مبانی در سازما 

نظام است اماا ایاو    بر ااکم یهارزشو افرماندهی کل نمروهای مئلح 

 باشد های خصوصی مبتنی بر اهداف آنا  میامر در سازما 

13
 

41
 

1
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11
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1 
انداز و غایت نهایی، اوظ نظام مقدس ج ا ایارا  و  های نظامی چشمدر سازما 

 های خصوصی غایت نهایی، کئ  منافع سازما  است در سازما 

15
 

41
 

5
 

1
 

1
 

۲4/1
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1/
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1 

ریازی و  برناماه  فرایناد ی نظامی افزو  بر تعممو اهداف کاال  در  هاسازما در 

هاای ساازما  نماز    ا را )فاز ا رای راهبردها( و به اقداما  محوری و اولویت

بمنای و ا ارای   خصوصی به پامش  یهاسازما در  کهیدرصورترردد تأکمد می

 یزی ساالنه( اعتقاد وافری دارند رمد  )بود ههای کوتاهبرنامه

۶2
 

4۶
 

5
 

5
 

2
 

51/1
 

3/
۶5

 

1/
11

 

15/5
 

5 

هااا، تاادابمر هااای نظااامی ساارلواه تاادویو راهبردهااا، ارزشدر سااازما 

های نظام مقادس ج ا ایارا  اسات اماا در     فرماندهی معظم کل قوا، آرما 

هاای کلای   های خصوصی سرلواه با تأکمد بر تعمامو چاارچوب  سازما 

 باشد ط باالتریو مقام مئلوس میسازما  توس

13
 

4۶
 

1
 

1
 

1
 

۶۲/1
 

52/
55

 

1/
11

 

5۲/5
 

۲ 

ی مبتنای بار   زیربرنامه هت  یرونمب طممحهای نظامی تحلمل در سازما 

های خصوصای تحلمال   تهدیدا  و قدر  دشمنا  است ولی در سازما 

 محمط بمرونی مبتنی بر تهدیدا  و قدر  رقبا است 

1۲
 

41
 

41
 

۲
 

1
 

۶1/1
 

2/
1۲

 

1/
11

 

۲1/5
 

5 

ریزی )در نمروهای مئالح و  برنامه فرایندریزی بر طرح فرایندمقدم بود  

ریازی و ا ارا در   ی نظاامی( قبال از ورود باه مرالاه برناماه     هاا سازما 

ی خصوصاای ورود بااه مرالااه هاااسااازما دسااتورکار قاارار دارد امااا در 

 ردد رریزی اقداما  مشاهده میریزی بدو  تو ه به مراله طرحبرنامه

11
 

41
 

41
 

3
 

1
 

23/1
 

3۲/
11

 

1/
11

 

43/۲
 

2 

 فرایناد در نمروهای مئالح تاالش وافار بار ایاو موضاو  اسات تاا در         

زباانی و  ساازی یعنای هام   ریازی و در نخئاتمو راام باه فرهناگ     برنامه

راردد اماا در   هاا تأکماد مای   صادایی مئالولمو ا ارا پمراماو  برناماه     هم

هاای  تعممو چاارچوب  ،دفراینی خصوصی سرلواه تدویو ایو هاسازما 

 کلی سازما  توسط باالتریو مقام مئلوس است 

۶5
 

41
 

41
 

۲
 

2
 

۲۲/1
 

4۲/
42

 

1/
11

 

12/5
 

3 

سااله و سااالنه باه اهام و     در نمروهای مئلح قبل از تعمامو اهاداف پانج   

پردازناد  های توکرا  سازمانی مای نمود  موضوعا  و اولویت االهمیف

لمال رونادها و ساناریوها و    باه تح  کمتار  ی خصوصای هاا سازما اما در 

هایشاا   ای و  هانی در تدویو برناماه های ملیی، منطقهرویکردهای اوزه

 پردازند می

11
 

4۶
 

2
 

۲
 

1
 

1۲/1
 

۶۶/
1۲

 

1/
11

 

31/۲
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41 

ریازی تعمامو الزاماا     برناماه  فرایناد در نمروهای مئلح تالش وافار در  

، تعمامو  دهی بارای ا ارا  های مدیریتی، سازما مانند تعممو شکل ا رایی

هاای  وری ساازمانی اسات اماا در ساازما     نمازهای کال  و تادابمر بهاره  

هاای سااالنه( ساازما  تو اه     ای )برناماه های برنامهخصوصی به اولویت

رردد و صرفاً براساس ممزا  منابع و اعتبارا  مو اود مراتا    دقمقی نمی

 رردد عملماتی می

۶1
 

41
 

41
 

5
 

2
 

52/1
 

4۲/
41

 

4/
11

 

51/1
 

44 

ی نظاام  سااز نهینهادی زیربرنامه فرایندی نمروهای مئلح در هازما سادر 

مدیریت  هاد  ژهیوبهی، نظار  در مدیرا  و کاررزارا  مربوط خودکنترل

 خصوصی دیگر بهتر است  یهاسازما و عمل انقالبی از 

۶4
 

44
 

3
 

3
 4۶
 

1۶/1
 

2
 

4/
11

 

55/1
 

4۶ 

وال  مادیریتی در  نظاامی باا ایجااد تغممار و تحا      هایبمشتر در سازما  

 فرایناد نمروهای مئلح و کشور خلال کمتاری در عملمااتی کارد  ایاو      

تغممار و تحاوال     هاای خصوصای باا   رردد، اماا در ساازما   مشاهده می

تاو هی  مزباور دچاار اخاتالال  قابال     فرایندها مدیریتی در ایو سازما 

 رردد می

۶1
 

41
 

41
 

4۶
 

41
 

۶3/1
 

1۲/۲
 

4/
11

 

۲1/1 

 

کمتر از ممزا  خطای  (Sig) یمعنادار(، چو  سطح 1 دوس شماره ) با تو ه به خرو ی

واقاع   رشیموردپاذ  H1توا  روات کاه فارض    آمده است، بنابرایو میدستاستاندارد به 5%

ها به ترتم  از بمشتریو باه کمتاریو در  ادوس    اهممت هریک از شاخص روویازارردد  می

 شده است ( نشا  داده 5شماره )
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 يخصوصی نظامي و هاسازمان ی درزيربرنامه فرايندهای تفاوت بندی(: رتبه7)جدول شماره 

 ي( در ج.ا.ايرانردولتيغ)

 اولویت
های نظامي و خصوصي در سازمان یزیربرنامه فرایندهای ترین تفاوتمهم

 ي(ردولتيغ)

درصد اهميت 

 وزني

4 
نظام اسات اماا    بر ااکم هایارزش و فقمهولی ی، تدابمرزیربرنامههای نظامی، یکی از مبانی در سازما 

 باشد ی( مبتنی بر اهداف آنا  میردولتم)غ یخصوصهای ایو امر در سازما 

23/3 

۶ 
ی خصوصی هاسازما  انداز و غایت نهایی، اوظ نظام مقدس ج ا ایرا  و درهای نظامی چشمدر سازما 

 انداز و غایت نهایی، کئ  منافع سازما  است چشم

۲۶/3 

1 

و  محاور تیا مأمور از بااال باه پاایمو، تهدیادمحور،     یزیا ربرناماه رویکرد  شترمبهای نظامی در سازما  

محاور، ماالی و ساودمحور و    ی خصوصای رویکارد رقما    هاا ساازما  در  کاه یدراالپمامدمحور است 

 مدار است محصوس

11/3 

1 

های نظام ماندهی معظم کل قوا، آرما ها، تدابمر فرهای نظامی سرلواه تدویو راهبردها، ارزشدر سازما 

های کلی سازما  ی خصوصی سرلواه با تأکمد بر تعممو چارچوبهاسازما مقدس ج ا ایرا  است اما در 

 باشد توسط باالتریو مقام مئلوس می

23/2 

5 
 ی مبتنی بر تهدیدا  و قدر  دشمنا  اسات زیربرنامهبرای  یرونمب طممحهای نظامی تحلمل در سازما 

 ی خصوصی تحلمل محمط بمرونی مبتنی بر تهدیدا  و قدر  رقبا است هاسازما ولی در 
21/2 

۲ 

نماود  موضاوعا  و    االهام یفا سااله و سااالنه باه اهام و     قبل از تعممو اهداف پنجنمروهای مئلح در 

سناریوها به تحلمل روندها و  کمتری خصوصی هاسازما پردازند اما در های توکرا  سازمانی میاولویت

 پردازند هایشا  میای و  هانی در تدویو برنامههای ملیی، منطقهو رویکردهای اوزه

15/2 

5 

ی نظامی( قبل از ورود هاسازما و نمروهای مئلح ریزی )در برنامه فرایندریزی بر طرح فرایندمقدم بود  

ی خصوصای ورود باه مرالاه    هاا ساازما  ریزی و ا را در دستورکار قارار دارد اماا در   به مراله برنامه

 رردد ریزی اقداما  مشاهده میریزی بدو  تو ه به مراله طرحبرنامه

4۶/2 

2 
ریزی و ا را )فاز ا رای راهبردها( و به برنامه فرایندافزو  بر تعممو اهداف کال  در نمروهای مئلح در 

ی خصوصای باه   هاا سازما در  هکیدرصورترردد، های سازما  نمز تأکمد میاقداما  محوری و اولویت

 ریزی ساالنه( اعتقاد وافری دارند مد  )بود ههای کوتاهبمنی و ا رای برنامهپمش

52/5 

3 

ساازی  ریزی و در نخئتمو رام باه فرهناگ  برنامه فرایندتالش وافر بر ایو موضو  است تا در نمروهای مئلح در 

در  فرایناد راردد اماا سارلواه تادویو ایاو      ها تأکمد مای رنامهصدایی مئلولمو ا را پمرامو  بزبانی و همیعنی هم

 های کلی سازما  توسط باالتریو مقام مئلوس استی خصوصی، تعممو چارچوبهاسازما 

۲1/5 

41 

هاای  ریزی تعممو الزاما  ا رایی مانناد تعمامو شاکل   برنامه فرایندی نظامی تالش وافر در هاسازما  در

ی هاسازما وری سازمانی است اما در ا را، تعممو نمازهای کال  و تدابمر بهرهی برای دهسازما مدیریتی، 

رردد و صرفاً بار اسااس   های ساالنه( سازما  تو ه دقمقی نمیای )برنامههای برنامهخصوصی به اولویت

 رردد ممزا  منابع و اعتبارا  مو ود مرات  عملماتی می

15/5 

44 
ی، نظاار  در مادیرا  و   خاودکنترل ی نظاام  سااز ناه ینهادی زیا ربرناماه  فرایندی نظامی در هاسازما در 

 ی خصوصی دیگر بهتر است هاسازما مدیریت  هاد و عمل انقالبی از  ژهیوبهکاررزارا  مربوط 
31/۲ 

4۶ 

و کشور خلل کمتاری  نمروهای مئلح با ایجاد تغممر و تحوال  مدیریتی در  شترمبهای نظامی در سازما 

تغممر و تحوال  مادیریتی   ی خصوصی باهاسازما رردد اما در مشاهده می فرایندکرد  ایو در عملماتی 

 رردد تو هی میمزبور دچار اختالال  قابل فرایندها در ایو سازما 

2۲/۲ 
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 یريگجهينت. 4

 یبندجمع .0-0

آماده،  عمال های باه و بررسی لموتحلهیتجزتوا  روت که مطابق با در پاسخ به سؤاس تحقمق می

ی خصوصای  هاا ساازما  ی نظاامی و  هاا ساازما   ی راهباردی در زیا ربرناماه  فرایناد ی هاا تواو 

 از: اندعبار و  اندشده مرت  ترتم  اهممت وزنی که به باشدیم مورد 4۶ ()غمردولتی

 کال  معظام  یفرماناده  رمتاداب  بر یمبتن ی راهبردیزیربرنامهی نظامی، هاسازما ( در 4)

 (یردولتا مغ) یخصوصا  یهاا سازما است ولی در  نظام بر ااکم یهاارزش و ی(العالمدظله)قوا

 است  سازما  اهداف بر یمبتن یزیربرنامه

یارا  و در  ا ا ج مقدس نظام اوظ ،یینها تیغا و اندازچشمی نظامی، هاسازما در  (۶)

 است  سازما  منافع کئ  یینها تیغا و اندازچشم (یردولتمغ) یخصوص یهاسازما 

 دماادار،یتهد و،یمپااا بااه باااال از یزیااربرنامااه کااردیروی نظااامی، هاااسااازما در  (1)

ی زیا ربرناماه  کارد یرو (یردولتا مغ) یخصوص یهاسازما و در  امدمحورمپ و مدارتیمأمور

 است  مدارمحصوس و سودمحور و یمال محور،  مرق

فرمانادهی معظام    رمتداب ها،ارزش راهبردها، ویتدو سرلواهی نظامی، هاسازما در  (1)

 (یردولتمغ) یخصوص یهاسازما ج ا ایرا  است، ولی در  مقدس نظام یهاآرما  کل قوا و

 مقاام  ویبااالتر  توساط  سازما  یکل یهاچارچوب وممتع بر دمتأک راهبردها ویتدو سرلواه

 است  مئلوس

 و دا یا تهد بار  یمبتن یزیربرنامه برای یرونمب طممح لمتحلی نظامی، هاسازما ( در 5)

 یمبتنا  یرونا مب طممحا  لمتحل (یردولتمغ) یخصوص یهاسازما است و در  دشمنا  قدر 

 است  رقبا قدر  و دا یتهد بر

 االهام یفا  و اهام  باه  ساالنه و سالهپنج اهداف وممتع از قبلی نظامی، هاسازما ( در ۲)

 اماا  ازناد پردیما  ی و سناریوهای تهدیدا سازمان توکرا  یهاتیاولو و موضوعا  نمود 

 شاا  یهابرناماه  ویتادو  در وهایسانار  و رونادها  لما تحل باه  کمتر خصوصی هایسازما  در

  پردازندیم
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 از قبال  یزیا ربرناماه  فرایناد  بر یزیرطرح فرایند بود  مقدمی نظامی هاسازما ( در 5)

 باه  ورود (یردولتا مغ) یخصوصا  یهاا ساازما  ولی در  ا را و یزیربرنامه مراله به ورود

  ررددیم مشاهده اقداما ی زیرطرح مراله به تو ه بدو  یزیربرنامه مراله

 فاز) ا را و یزیربرنامه فرایند در کال  اهداف وممتع برافزو  نظامی یهاسازما در  (2)

  راردد یما  دما تأک زما ن ساازما   یهاا تیا اولو و یمحاور  اقاداما   باه  و( راهبردها یا را

 ماد  کوتااه  یهاا برناماه  یا ارا  و ینا مبشمپا  باه  های خصوصای سازما  در کهیدرصورت

  دارند یوافر اعتقاد( ساالنه یزیربود ه)

 و یزیا ربرناماه  فرایند در تا است موضو  ویا بر وافر تالشی نظامی، هاسازما در  (3)

 هاا برنامه رامو مپ ا را وممئلول ییصداهم و یزبانهم یعنی یسازفرهنگ بهرام  ومنخئت در

 یهاا چاارچوب  وممتع ،فرایند ویا ویتدو سرلواه خصوصی هایسازما  در اما رردد دمتأک

  است مئلوس مقام ویباالتر توسط سازما  یکل

 یای ا را الزاماا   ومام تع یزیا ربرناماه  فرایند در وافر تالش ی نظامیهاسازما  در (41)

 رمبتادا  و کاال   یازهاا من ومام تع ا ارا،  یبارا  یدها سازما  ،یتیریمد یهاشکل وممتع رمنظ

 یهاا برناماه ) یابرنامه یهاتیاولو به ی خصوصیهاسازما  در اما ؛است یسازمان یوربهره

 مو اود  اعتباارا   و مناابع  زا ما م اسااس  بر صرفاً و ررددینم یقمدق تو ه سازما ( ساالنه

  ررددیم یاتمعمل مرات 

 ،ودکنترلیخا  نظاام  ساازی نهادیناه  ی،زیا ربرناماه  فرایناد  در نظامی یهاسازما  در (44)

 از یانقالباا عماال و ی هاااد تیریمااد ویااژهبااه مربااوط کاااررزارا  و را یمااد در نظااار 

  است بهتر گرید خصوصی یهاسازما 

 نمروهاای مئالح   در یتیریمد تحوال  و رممتغ ایجاد با نظامی یهاسازما  در ( غالبا4۶ً)

 یهاا ساازما   در اماا  راردد یما  مشاهده فرایند ویا کرد  یاتمعمل در یکمتر خلل کشور و

 اخاتالال   دچاار  مزباور  فرایناد  هاا ساازما   ویا در یتیریمد تحوال  و رممتغ با خصوصی

  ررددیم یتو هقابل
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 . پيشنهادها0-5

( نظر به اینکه علوم نظری و شرایط محمطی در عصر کناونی بئامار متغمار و پمچماده     4)

یو پژوهش دوبااره در هار دو یاا    باشد، با تو ه به تغممرا  محمطی راهبردی ج ا ایرا ، امی

 سه ساس توسط سایر پژوهشگرا  مورد واکاوی و ارزیابی مجدد قرار رمرد 

سازوکارهای الزم برای استواده بهمنه از نتایج ایو تحقماق و   ( دانشگاه عالی دفا  ملی۶)

زممنه ارتباط بمشتر با کارشناسا  و خبرراا  ایاو ااوزه را فاراهم نمایاد تاا دانشاجویا  و        

نظاامی و خصوصای )غمردولتای(     ریزی در هر دو ااوزه برنامه فرایندمندا  بتوانند با القهع

 بمشتر آشنا شوند 

ی و تاأممو مناابع مبتنای بار     زیا ربرناماه ی، زیرطرح هنمدرزم ازمموردنی هانامهوهمش( 1)

ایاو خصاوص    شرایط ااکم بر ج ا ایرا  تدویو و فرماندها  و مئلولمو نمروهای مئلح در

 ی قرار رمرد موردبازنگر مه شوند و با تو ه به تغممرا  محمطی، هر سه ساس تو

ماد  و  ریازی مماا   ( دو تحقمق علمی باا موضاوعا  مئاتقل تادویو نظاام برناماه      1)

بندی ساالنه نمروهای مئلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی برای بازنگری نظاام کناونی و   بود ه

ریازی نمروهاای مئالح پاس از     برناماه  فرایندلگوهای ها و ای آ  و واکاوی الگوروزرسانبه

ارااه الگوی بومی مناس  توسط دانشاجویا  و مراکاز    پمروزی شکوهمند انقالب اسالمی و

 پژوهشی نمروهای مئلح صور  پذیرد 

 ی نظاامی هاا ساازما  ریازی راهباردی در   نظام برناماه  شده برایی معرفیهایژریو( 5)

ریزی راهباردی نمروهاای   برنامه فرایندو مئلولمو  ئا ینوامهبرنموردتأکمد و تو ه طرااا ، 

 مئلح قرار رمرند 

ای روناه ی تابعاه نظاامی و خصوصای باه    هاا سازما اندرکارا  در ( مئلوال  و دست۲)

ی راهبردی مناس  بتواند بر بخش زیربرنامهآمده از دستارزیابی و نظار  نمایند که آثار به

ی زیا ربرنامهطور مئتمر اثررذار باشد تا بتوانند فلئوه مختلف به و یا تمامی ا زا در مراال

 راهبردی را به ظهور رسانده و در صور  نماز به اصالح مئمر بپردازند 

***** 
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