
 

 

 در یتامنی – یدفاع یراهبردها نیتدو یجامع برا یچارچوب

 یبوم کردیبا رو  رانیا یاسالم یجمهور 
 1 آبادیدولتشمس  رضا محمود دیس    

 2 یفیشهاب شر

 61/70/50:مقاله پذیرش                                                                       70/70/50: مقاله دریافت

 چکیده

سهاتتار راهبهرد و    نه  یو کنترل راهبرد است. در زم یابیو اجرا و ارز سازیادهیپ ن،یشامل تدو یراهبرد تیریمد ندیفرا

 ههایی ما انسان» دگوییم نتزبرگیم یمعروف، هنر ستیاستراتژ»ک   یوجود دارد طور گوناگونی نظراتآن نقط  یستیچ

قسهمت آنهرا    کیه جهانور،   نیه ا یکشف معما یاز ما در پ کیهر «استم لیب  مثاب  ف یو ساتتار استراتژ میهست نایناب

نه  در   رادیه ( اسهت و ا لیه جهانور فف  عتیطب نای اما. است فرساتوان ند،یفرآ کیدر  یدگیچیپ نیا ی. بررسکندیلمس م

بها   قراهبهرد  منطبه   نیمناسه  تهدو   میپهارادا  یمقال  معرف نیاست. هدف ا ندیو ن  در ماست بلک  در تود فرآ یکیتار

 نیه است. ا یتیامن –یدفاع هایدر حوزه یراهبرد در سطح مل نی( تدوندیچارچوب جامع ففرآ کیج.ا.ا و ارائ   طیشرا

 اینه  یو زم یو از نهوع مهورد   یله یتحل -یفیروش، توصه  یاست. بر مبنا ایهدف از نوع توسع  یبر مبنا یفیک قیتحق

 نه  یزم نایه  در نظهران تها  موضهوع، صهاح     ههای یژگیو لتعب  نفر هستند. 86پژوهش  نیا یاست. جامع  آمار

صهورت   یرگیه تمام شمار و حجم نمون  بر حجم جامع  منطبق بوده و نمون  یرگینمون  روش نیبنابرا .محدود بودند

 تفادهمهورد اسه   ابزارهای. اندشده آوریجمع ،یدانیو روش م ایالزم با استفاده از روش کتابخان  هاینگرفت  است. داده

و پرسشنام  و مصاحب  با تبرگان اسهت که  بها اسهتفاده از      کیاستراتژ تیریشامل کت  و اسناد و مدارک مد  یب  ترت

متناس  بها هرگهام    تیو پنج گام در قال  هفده فعال یقیتلف میپاردا ق،یتحق جنتای. اندشده لیو تحل  یتجز یفیآمار توص

 دهد. یرا نشان م راهبردب   یابیمربوط ، جهت دست یبا ذکر ابزارها

 .راهبرد نیتدو ندیمکتب، فرآ م،یپارادا واژگان کلیدی: 

                                                                    

 یدفاع ملّ یدانشگاه عال علوم دفاعی راهبردی اریاستاد -1

 shahab.sharifi@chmail.ir نویسنده مسئول(یفبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملدکتری مدیریت راه آموتت  دانش -2
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 مقدمه
سازی و اجرا و ارزیابی و کنتهرل راهبهرد اسهت. در زمینه      فرایند مدیریت راهبردی شامل تدوین، پیاده

استراتژیست معروف، هنهری  »نظرات گوناگونی وجود دارد طوری ک  ساتتار راهبرد و چیستی آن نقط 

هریهک از مها در    «تیم و ساتتار استراتژی ب  مثاب  فیل ماستهایی نابینا هسما انسان» گویدمینتزبرگ می

-کند. بررسی این پیچیدگی در یک فرآیند، توانپی کشف معمای این جانور، یک قسمت آنرا لمس می

فرسا است. اما این طبیعت جانور ففیل( است و ایراد ن  در تاریکی و ن  در ماست بلک  در تود فرآیند 

فعلهی احمهدی،   «. رحی قضاوتی، بینشی شهودی و تهومم بها یهادگیری اسهت    است. چراک  استراتژی، ط

1962 :38-39  .) 

در این راستا مسئل  تحقیق این است ک  آنچ  اکنون در زمین  فاز اول مهدیریت راهبهردی فتهدوین    

راهبرد( در کت  مختلف و قابل دسترس برای عموم وجود دارد، متکی بر قواعدی است ک  تأکید بهر  

های یک کشور ساز و آرمانو کار داشت  و در واقع  جنب  تجاری دارند و ب  ارکان جهتمحیط کس  

های دفاعی و امنیتی و در سطح ملی توج  نداشت  و هنوز یک چارچوب ففرآیند( مستدل و در حوزه

منسجم قابل دسترس تهی  نشده یا محقق ندیده است. اهمیت این پژوهش ارائ  چارچوبی جهامع یها   

است مبتنی بر ادبیات مدیریت راهبردی برای تدوین راهبهرد در مراکهز مختلهف لشهگری و      فرآیندی

شود ک  اگر تدوین راهبهرد  های دفاعی و امنیتی و ضرورت آن نیز از آنجا ناشی میکشوری در حوزه

طهور کلهی قابلیهت    بر اساس پارادایم متناس  با شرایط ج.ا.ا صورت نگیرد، راهبردهای حاصل، یا به  

ههدف ایهن مقاله  شهناتت     »ا نخواهند بود و یا اگر اجرا شوند اثربخشی الزم را نخواهند داشت. اجر

های ج.ا.ا و ارائ  چارچوب یا فرآیندی جامع بهر ایهن اسهاس، بهرای تهدوین      ویژگی پاردایم منطبق با

 «. امنیتی در سطح ملی است –راهبردهای دفاعی

 اند از: ل اصلی است ک  عبارتاؤبنابراین این تحقیق ب  دنبال پاسخ ب  دو س

 مناس  تدوین راهبرد در سطح ملی برای  ج.ا.ا کدام است؟ پارادایم -1

امنیتی با رویکهرد بهومی و پهارادایم منطبهق بها       – دفاعی چارچوب/ فرآیند جامع تدوین راهبرد -2

 شرایط ج.ا.ا کدام است؟  
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 مبانی نظری

 امنیت

 توانهایی  را ملهی  امنیهت   تانبرگ لوپ  پن . است کشور امنیت حفظ ملی، امنیت  سیاست اصلی هدف»

 .«کنهد  مهی  تعریهف  بینهد،  مهی  را آن که   گونه  آن اش، ملهی  منهافع  آمیهز موفقیهت  تعقی  در ملت یک

   (96: 1961 پورشیرازی،ف

وضعیت نسهبتا  پایهداری که  منهافع ملهی، از      »در نگاهی دیگر امنیت ب  این شکل تعریف شده است: 

تطر تهدید و تعرض در امان باشد و امکان تامین نیازهای حیاتی کشور و مردم وجود داشهت  باشهد.   

«. دامنیت ملی مانند تود مفهوم امنیت، نسبی است و با قدرت ملی و توسع  ملهی رابطه  مسهتقیم دار   

 ( 6: 1931فمعاونت طرح و برنام  و بودج  ستاد کل ن.م، 

 امنیت ملی

وضعیت نسبتا  پایداری ک  منافع ملی، از تطر تهدید و تعرض در امان باشد و امکان تامین نیازههای  »

حیاتی کشور و مردم وجود داشت  باشد. امنیت ملی مانند تود مفهوم امنیت، نسبی است و بها قهدرت   

 همان( «.فملی رابط  مستقیم داردملی و توسع  

 منافع ملی

 از آنهها  ادراک و برداشهت  از متهأثر  المللی بین روابط  صحن  در و داتل در ها دولت و کشورها رفتار»

 ایهن  در که   ملهی  امنیهت  بها  است مترادف گاه ملی نفع. کنند می تعقی  ک  است اهدافی و ملی منافع

 بیات،ف .«گیرد می قرار اساس و محور آن،  توسع  و حفظ و دستیابی برای کوشش و ملی قدرت تعبیر،

 که   تهارجی  سیاست نهایی  کنندهتعیین و اساسی های هدف از است عبارت ملی، منافع»(  22: 1969

 نیازههای  تهرین  حیاتی مفهوم، این. کند می ارشاد و راهنمایی فرآیند، این در را دولت گیرندگانتصمیم

 رفهاه  و امنیهت  ارضهی،  تمامیهت  اسهتقالل،  بقهای  و حفهظ   برگیرنهده  در ک  شده شامل را دولت یک

 ( 91: 1968 نخعی،ف .«است اقتصادی

 سیاست دفاعی

کارهای یک دولت اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسهی، فرهنگهی و...    ها و راه مشیسیاست دفاعی، تط»

تهدیدات داتلی و تارجی و  منظور برقراری امنیّت ملّی و رفعکارگیری عناصر قدرت ملّی ب برای ب 

 (113:1969فنوروزی،«. باشدرویارویی با حوادث غیر مترقب  می
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 های کلی و کالن ملی و سازمانی  سیاست

ههای سهاالن     تهوان به  ههدف    ابزاری است ک  بدان وسیل  می  پردازان، سیاست ب  اعتقاد برتی نظری »

هایی است ک  سازمان بهرای دسهتیابی به      روی ها، مقررات و  ، رهنمود دست یافت. مقصود از سیاست

اسهتفاده    عنهوان رهنمهود  هها به    گیری از سیاسهت  کند. هنگام تصمیم های اعالن شده رعایت می هدف

 (192- 111:1969دیوید، «.فشود می

 های ملیآرمان

فع عبهارت دیگهر منها   های ملهی و به   های ملی باید آرمانگذاریدر اولین مرحل  از اقدامات سیاست»

های نظام سیاسی کشور با توج  ب  مالحظهات و مصهالح ملهی و سیاسهی     آلآرمانی، درازمدت و ایده

ترین شاتص، مورد توج  قرار گیرد تها  ترین و اصلیعنوان نهاییتوسط رهبران عالی تبیین گردد و ب 

سهو  داده  کلی  اقدامات عملی و کاربردی در مراحل بعدی در جهت نیل ب  اهداف و منهافع آرمهانی   

 (161: 1968فتهامی، «. شود

 رسالت، فلسفه وجودی، ماموریت قانونی و بیانیه ماموریت

ههای دیگهر   فلسف  وجودی، رسالت و ماموریت ذاتی سازمان ک  وج  تمایز آن سهازمان بها سهازمان   »

ریهزی   طهرح هرم  شود، در بیانی  ماموریت سازمان درج و در رمساست و در قوانین مربوط  آورده می

تهرین اههداف    کشد ک  اصلیشود. بیانی  ماموریت اهداف بنیادین سازمان را ب  تصویر می گنجانده می

وجود آمدن آن مجموع  بوده و جایگهاه سهازمان را در   باشند و مبین علت یا علل ب  یک مجموع  می

«. کنهد  ترسهیم مهی  تعیین  و تط حرکت مجموعه  را   نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...

 (  166:1962،  فعلی احمدی

سهازد و بیهان    های مشهاب  متمهایز مهی    سندی است ک  یک سازمان را از سایر سازمان  بیانی  ماموریت»

 (91:1969فدیوید،«. کننده فلسف  وجودی سازمان است

قهدامات  شود ک  اهای ناموفق ب  نمایش گذاشت  مینقش حیاتی بیانی  ماموریت مکررا  توسط شرکت»

مدت آنها در تضاد با اهداف بلندمدتشان بوده است. ارزش اساسهی بیانیه  ماموریهت مشهخص     کوتاه

کردن اهداف نهایی یک شرکت است. بیانی  ماموریت حتی اگر اهداف را ب  تصریح قید نکرده باشهد،  

 (61-36: 1939پیرس و همکاران، «.ف بازتابی است از نیت شرکت مبتنی بر اهداف نهایی آن است
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 /آینده مطلوب 6چشم انداز

باشد ک  وضعیت کنهونی و همچنهین    انداز، بیانگر اهداف و آرمان کیفی و بلندمدت سازمان میچشم»

که   کند و در واقع، یک بیانی  کوتهاه و مختصهری اسهت، از آنچه      وضعیت آینده سازمان را مطرح می

تمایالت و نیات گسترده سهازمان بها نگهاه به       ای از سازمان تمایل دارد در آینده ب  آن برسد. ب  دست 

که  آن اههداف از   شود و تصوری اسهت از رسهیدن به  اههداف، قبهل از آن     انداز گفت  میآینده چشم

 (191: 1966فدانش آشتیانی، «. دسترسی تارج شوند

 تعریف و  مفهوم راهبرد

ک  بهتر بتوانند هستند و برای اینها نیز برای حفظ بقا و دستیابی ب  موفقیت، با هم در رقابت سازمان»

-مهدت تضهمین نماینهد از اسهتراتژی اسهتفاده    مهی      ب  حفظ بقا پرداتت  و موفقیت تود را در بلند

و  2ادراکهی  -برگ استراتژی را  فرآیندی فکهری، مفههومی  مینتز (Hunger, 1989: 139-143«.فکنند

   (Mintezberg &et.al: 53-60)داند.می 9تحلیلی

ک  سازمان قصد انجهام چه    توان از دو دیدگاه تعریف نمود: از نقط  نظر ایناستراتژی را حداقل می»

دهد؟ اعم از ایهن  کاری را دارد و همچنین از نقط  نظر این ک  سازمان سرانجام چ  کاری را انجام می

برای تعریهف و دسهتیابی   ای جامع ک  اقدامات، مورد نظر بوده یا تیر. از نقط  نظر اول، راهبرد برنام 

ههای  باشد و از دیدگاه دوم اسهتراتژی الگهوی پاسهخ   اهداف یک سازمان و اجرای ماموریت تود می

   (Rowe,1990: 259 )«.سازمان ب  محیط تود در طول زمان می باشد

انهداز معنهی   سازد و به  چشهم  رساند، ماموریت را محقق میراهبرد راهی است ک  ما را ب  هدف می»

خشد؛ راهبرد ب  طراحی یک نقش  عملیاتی برای دستیابی ب  اهداف از پیش تعیهین شهده اطهال     بمی

 ( بر این اساس تعریف مختار محقق از راهبرد ک  تعریفی کهارکردی 61: 1931بیگی، فحسن«. شودمی

شهود عبهارت اسهت از:     بهرداری مهی   های آن بوده و در این تحقیق از آن بهره و بر اساس بیان ویژگی

راهبرد مسیری است ک  اعتقاد بر آن است منافع بالقوه راهبردی را بالفعل، اهداف بلندمدت را محقق »

 «.شود آمیز مأموریت سازمان می و منجر ب  اجرای موفقیت
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 ریزی راهبردیها و مراحل برنامهگام

 (2111است: فرابینز و سنزو، « 1»ریزی راهبردی شامل ن  مرحل  ب  شرح شکلبرنام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2111ریزی راهبردی فمنبع: رابینز و سنزو، نمای  برنام  :1شکل

 ریزی راهبردی تفکر راهبردی و برنامه  

تحلیل متمرکز است و با تعیین و فرموله  کهردن   وریزی راهبردی بر تجزی از دیدگاه مینتزبرگ، برنام »

سروکار دارد؛ اما تفکر راهبردی، نوعی تفکر همگراسهت که  بهر ترکیه  کلیهات      راهبردهای موجود 

کند. همچنهین او  تأکید دارد و با استفاده از شهود و تالقیت، یک نگرش منسجم از موسس  ایجاد می

فمینتزبهرگ،  «. گیهرد مهی  ریزی راهبردی پس از ایجاد تفکر راهبهردی صهورت  کند ک  برنام تأکید می

«. سهازد آفرین سازمان را معین میآفریند و راستای حرکت موفقیتاهبردی، راهبرد میتفکر ر( »1969

 (  39: 1968فغفاریان و همکاران، 

ریهزی راهبهردی   کند بر تالف برنام گیری مناس  را برای سازمان مشخص میتفکر راهبردی جهت»

-راهبردی تلق چشمکند، کارکرد اصلی تفکر ک  ب  حرکت سازمان در مسیر مشخص شده کمک می

 (  129: 1931بیگی، فحسن«. انداز است

 (6شناسایی  ماموریت و اهداف سازمان)

 

 (4تجزیه و تحلیل منابع  سازمان  ) (2تجزیه و تحلیل محیط )

 (0ها )ها و ضعفشناسایی قوت (3ها و تهدیدات )شناسایی فرصت

 (1ارزیابی مجدد ماموریت و اهداف سازمان )

  

 (0تدوین استراتژی )

 (0اجرای استراتژی )

 (5ارزیابی استراتژی )
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 محیط سازمان در ادبیات مدیریت راهبردی 

محیط سازمان عبارت است از تعامل پیچیهده  » :نویسدمی« هنر ظریف استراتژی»در کتاب  «ویلسون»

نی و فرهنگهی، اقتصهادی، سیاسهی، قهانو     -نیروها و روندهای پویا در محیط ماکرو فعوامل اجتمهاعی 

طهور مسهتقیم روی اههداف،    فناوری( و محیط میکرو فبازار تا ، صنعت و عوامل رقهابتی( که  به    

-مهی  «انهدروز »  (Wilson, 1994: 165)«گهذارد. ها و اقدامات سازمان اثر مهی ها، سیاستاستراتژی

محیط یک موسس  بازرگانی عبارت است از مجموع  تمامی شرایط وعوامل بیرونهی که  بهر    »نویسد: 

 اقتصهادی، فیزیکهی،   گذارنهد. ایهن عوامهل از نهوع فنهاوری،     مسیر حرکت و گسترش مؤسس  اثر می

 (96: 1968فکوئین، « فرهنگی و سیاسی هستند. -اجتماعی

 راهبرد دفاعی

منظور کنترل طرف راهبرد دفاعی عبارت است از فن و علمی ک  قدرت ملّی را تحت تمام شرایط ب »

فشهار غیرمسهتقیم سیاسهی و      کاربردن تهدید نیروهای مسهلّح، رد نظر، با ب مقابل ب  اندازه و طریق مو

کند و بهدین وسهیل  عالیهق و مقاصهد امنیّهت ملّهی را بهرآورده         سایر ابزارهای قابل تصور، بسیج می

 (  96:1969فکالینز،«. سازد می

 در مدیریت راهبردی پارادایم

بینهی و تهومم بها تهدابیر تحلیلهی و علهت و       گیری راهبرد را فرآیند مشخص، قابل پیشگروهی شکل

الساع  بهوده و  پندارند، و گروهی دیگر، معتقد ب  اعمال تدابیر غیر رسمی، اقتضایی و تلقمعلولی می

منظور دستیابی به  درک و شهناتتی روشهن از    کنند. بر همین اساس ب گروهی نیز هردو را توجی  می

گیری راهبرد تهواهیم پرداتهت.   ها و مکات  شکلارادایمنظریات مطروح  در این زمین ، ب  بررسی پ

-هایی است ک  یک بینش از واقعیت را شکل میای از تفکرات، تصورات و ارزشپارادایم مجموع »

کنهد.  گیرد ک  یک جامع  تود را بر اسهاس آن سهازماندهی مهی   دهند. بینشی ک  اساس راهی قرار می

دهنهد،  نحوی حقیقت را توضهیح       مهی  رات هستند ک  ب ای از مفروضات و تصوپارادایم مجموع 

«. طور کامل بیان شود و ما همواره ب  احساسی از آن دسترسهی داریهم  تواند ب گاه نمیحقیقتی ک  هیچ

 (  61: 1962احمدی و همکاران، فعلی

ی در طول این تعاریف همگی بیانگر یک مفهوم کلی هستند و آن تغییر باور است. یعنی باورهای آدم

 زمان نسبت ب  جهان اطرافش دستخوش تغییرات شده است.  
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 گیری راهبرد ی شکل هاپارادایم

طور کلی ب  دو دست  تقسیم کرده است که  دسهت  اول   گیری راهبرد را ب های شکلمینتزبرگ پارادایم»

انطبههاقی     –یهها تجربههی  2یهها پههیش تههدبیری و دسههت  دوم را مکاتهه  توصههیفی 1را مکاتهه  تجههویزی

 «. نامند می

 رابطه پارادایم با راهبرد

ها دورنمای اصلی راهبردها هستند و راهبردها نیز برای موفقیهت، بایهد   واقعیت این است ک  فرصت 

ساز را ساز متکی باشند. این زنجیره مفهومی، پیوندی عمیق و سرنوشتهای معتبر و منفعتبر فرصت

 (  66: 1931احمدی و همکاران، فعلی .«برد و پارادایمراه»سازد، پیوند بین پدیدار می

 مقایسه پارادایم تجویزی و توصیفی

ههای بلندمهدت و   بینی تدابیر تحلیلی برای تحقق ههدف این پارادایم معتقد ب  طراحی رسمی و پیش 

رسهمی و   پارادایم توصیفی معتقد ب  اقدام ب  موقع و منطبق با شرایط جاری و تقریبا  اعمال تدابیر غیر

الساع  است. بنابراین رویکرد تجویزی از تعامل چهار عامل قوت، ضهعف، فرصهت و تهدیدبه     تلق

کند. فعلی احمهدی،  منظور انتخاب الگوی مناس  راهبرد، عمدتا  در راستای تحقق اهداف استفاده می

1931 :119  ) 

از طریهق تجزیه  و تحلیهل     ب  زعم مینتزبرگ، هدف پارادایم تجویزی، کنترل فرآیند تدوین راهبهرد »

باشد، چگونگی تنظیم راهبرد است و نه  چگهونگی   است و لذا آنچ  ک  در این مکت  قابل توج  می

-عنوان یک برنام  یا موقعیت، در نظر گرفت  میفرضی راهبرد ب ظاهر شدن آن، بنابراین با چنین پیش

«. انهد این پارادایم نقش بسزایی داشت گیری یابی در شکلریزی و موقعیتشود. مکات  طراحی، برنام 

 (111: 1931احمدی و همکاران، فعلی

 انطباقی( –پارادایم توصیفی )تجربی 

انطباقی( روشن ساتتن حیط  راهبرد است. بهر ایهن اسهاس، راهبهرد در      –پارادایم توصیفی فتجربی»

5Pتحهت عنهوان   چارچوب این پارادایم در قال  برنام ، تط مشی، الگو، موقعیت یها نگهرش که     
9 

-گرایی، ادراکی، کارآفرینی، محهیط شود. مکات  یادگیری، قدرتمینتزبرگ معروف هستند تعریف می

مندان این پارادایم، تغییهرات سهریع،   باشند. عالق های پارادایم توصیفی میگرایی و فرهنگی زیر گروه

                                                                    
1 - Prescriptive  schools 

2 - Descriptive   schools 

3 - Plane. Policy. Pattern. Position & Perspectiv  



 

 

 یبوم کردیبا رو  رانیا یاسالم یدر جمهور یتامنی –یدفاع یراهبردها نیتدو یجامع برا یچارچوبم: ششمقال    199

ثربخشهی پهارادایم تجهویزی را    دانند ک  ب  شدت ابینی محیط را عاملی میغیر تطی و غیر قابل پیش

مبنهای طهرز فکهر ایهن پهارادایم، در شهرایط تحهول و تغییهر، ارزیهابی و          دهد. برتحت شعاع قرار می

سازمانی غیرممکن، ارزیهابی نقهاق قهوت و    های محیط برونارزشیابی مطمئنی از تهدیدات و  فرصت

ران، و در نتیج  غیرقابل اطمینهان  های متفاوت مدیسازمانی غیر واقعی و متأثر از برداشتضعف درون

تواهد بود. بر تالف نگرش پارادایم تجویزی ک  طراحی ساتتار سازمانی را ب  دنبال تعیین راهبهرد  

ک  پارادایم توصیفی راهبرد را بیشتر از ساتتار سازمانی، قابهل  کند، درحالیو متناس  با آن توصی  می

ر و تحول مکرر ساتتار سازمانی یک موسسه ، نسهبت به     داند و بر این عقیده است ک  تغییتغییر می

تر است. بنهابراین در چهارچوب نگهرش ایهن پهارادایم، عوامهل و       تغییر راهبرد کمتر ب  امکان نزدیک

قهدر بهر عهواملی نظیهر     داند و در راستای این نگرش راهبرد    همانها میشرایط را حاکم بر تصمیم

-111فهمهان،  «. گیردگذارد، از آنها تأثیر مینابع انسانی تأثیر میساتتار سازمانی، فناوری و ساتتار م

112  ) 

  

 

 

 

 (1931علی احمدی،  :فمنبع: نمای  مفهومی تأثیر پذیری متقابل راهبرد، فناوری، ساتتار سازمانی و ساتتار منابع انسانی2شکل

 اقتضایی دوراندیشانه( –پارادایم تلفیقی )پارادایم سیستمی 

 توان تالص  کرد:  مشخصات پارادایم تلفیقی را ب  شرح زیر می»

الف( در چارچوب نگرش این پارادایم، ضمن تأکید بر لهزوم همخهوانی و ایجهاد تهوازن بهین قهوت و       

ها و تهدیدهای محیط فچهار عنصری ک  معموال  آن را بها عالمهت اتتصهاری    ضعف سازمان و فرصت

SWOT دهی محیط، مطابق اهداف و راهبردهای مورد نظر، دهند(، تغییر عوامل محیطی و شکلنشان می

مدیران عهالی و   2های، و ارزش1انداز، دیدگاهضروری است. ب( در پارادایم تلفیقی، ضمن اینک  چشم

                                                                    
1 - Vision 

2 - Valuse 

 راهبرد

ر سازمانیساختا فناوری  

 ساختار منابع انسانی
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آیند، دتالت مستقیم و غیرمسهتقیم افهراد واحهدهای    حساب میکننده ب ی سازمان، تعیینراهبردپردازها

های تغییردهنده و تغییرگیرنده، غیرقابل اجتنهاب اسهت.    سازمانی هم در نقش نوآوران و تالقان اندیش 

هها قهرار   ریگیهای تُرد، توممان، مالک تصمیمهمراه با تحلیل  1های کالنج( در این تفکر، تبعا  تحلیل

-گرایی بیشتری در پارادایم تلفیقی تبیین و اجهرا مهی  های تجویزی با واقعگیرند. د( رسالت و آرمانمی

 (113: 1931علی احمدی و همکاران، «.فشود

 ساز راهبردارکان جهت

ها، چ  در سطوح تاکتیکی و عملیاتی و چ  در  ریزی ناپذیر در طرحیک قاعده کلی و ضرورت اجتناب»

جانبه  اصهول و مبهانی و آگهاهی و شهناتت صهحیح از       استراتژیک، مطالع  کامل و بررسی همه   سطح

بایست در چارچوب، ضوابط و بایدها هایی است ک  طراحی میطور کلی ارکان و بنیانها و ب مطلوبیت

اهبرد و و نبایدهای آنها انجام پذیرد. در تدوین راهبرد در تمامی سطوح، این عوامل، متناس  با سطح ر

-بایست همواره مدّ نظر قرار داده شوند. این عوامل به  ساز راهبرد مینوع آن، تحت عنوان ارکان جهت

-بنهدی مهی  افهزاری به  شهرح زیهر تقسهیم     افهزاری و عوامهل سهخت   طور کلی ب  دو دست  عوامل نهرم 

 (1966:121دانش آشتیانی، «.فشوند

 افزاری نرم عوامل

دارد و بقهای سهازمان راتضهمین     چ  ک  سازمان را پایدار نگاه مید ک  آنبسیاری از محققین براین باورن

آوری و رشهد اقتصهادی فعلهی احمهدی،      های اصولی سهازمان اسهت، نه  صهرفا  سهود      نماید ارزش می

161:1962.) 

 عوامل سخت افزاری

مستقیم طور شوند، ب ساز راهبرد محسوب میدست  دوم از عوامل و عناصری ک  جزو ارکان جهت»

ههایی  هها و دیگهر گهروه   گذارند، افراد، سازمانها تاثیر مییا غیر مستقیم در تدوین و اجرای استراتژی

طهور کلهی در   ها، تصمیمات و ب ها، پروژهها و برنام طور مستقیم یا غیر مستقیم در طرحهستند ک  ب 

راهبردههای ملهی و سهازمانی در    ریزی و اجرای انواع اجرای ماموریت و انجام وظایف و فرایند طرح

عالقگهان  یها ذی  2گذارند و در ادبیات راهبردی تحت عنوان ذینفعهان سطوح مختلف نقش و تاثیر می

 (126: 1966فدانش آشتیانی، «. شوندقلمداد می

 

                                                                    
1 - Macro 

2 - Stackholders 
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 قوت و ضعف 

های اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک شناسایی نقاق قوت و ضعف و ارزیابی آنهها   یکی از فعالیت

همچنین کوشش برای کاهش نقاق ضعف، تقویت نقاق قوت و استفاده بهین  از آنها بهرای مقابله  بها    و 

  تهوان از چههار روش بههره    تهدیدات است. برای شناسایی نقاق قوت و ضعف موجود یک سازمان مهی 

 (  161:  1969گرفت. فپیرس و رابینسون ،

 ها و عملکرد گذشت  شرکت.: مقایس  با تواناییاول

 م : استفاده از مدل تکامل بازار/ محصول. دو

هها و اسهتانداردهای   : مقایس  با رقبا. چهارم : مقایس  با عوامل کلیهدی موفقیهت در صهنعت. فنهرُم    سوم

 المللی(.  پیشرفت  بین

 باشد.ها مربوق ب  وضعیت موجود و حال سازمان میها و قوتنکت  قابل توج  این است ک  ضعف

 تهدید و فرصت

-گیری از آن سازمان را در جهت مثبت رشد تواهد داد،     به   ای است ک  بهره پتانسیل نهفت   فرصت»

ای است ک  هنوز بالفعل نشده است. تهدید عهاملی اسهت که  مهانع رشهد و       عبارت دیگر منفعت بالقوه

نهوز  ای است ک  عوامل بالفعل شهدنش ه  عبارت دیگر ضرر بالقوهشود. ب  حرکت و بالندگی سازمان می

 ( 169: 1962علی احمدی،«.فب  وجود نیامده است

بینهی دقیهق آینهده وابسهتگی شهدید دارد در نتیجه        ها ب  پیشبنابراین شناسایی تهدیدات و فرصت

ها و تهدیدات تارجی، رویدادها  فرصت»های دقیق در این رابط  بهره جست. نماید از روشایجاب می

بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی و روندهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، 

ها و تهدیدها به    توانند ب  میزان زیادی در آینده ب  سازمان منفعت یا زیان برساند. فرصت هستند ک  می

  میزان زیادی تارج از کنترل سازمان قرار دارند، از این رو از واژه عوامل تارجی برای آنها استفاده مهی 

«. گیرنهد  های قابل کنترل سهازمان قهرار مهی    مقابل، نقاق قوت و ضعف داتلی در زمره فعالیت شود. در

 ( 99: 1969فدیوید، 

 شاخص و گویه )گزاره(  

-به  »شود. ففرهنگ لغت عمیهد(          شاتص نامیده می کند آنچ  مقدارش ماهیت چیزی را معین می

ماننهد میهزان درآمهد فمتغیهر مسهتقل( یهک        .تگیری اسمستقل قابل اندازه متغیر یک عبارتی شاتص

حال برای این منظور، درآمد را تعریهف عملیهاتی    شاتص است برای طبق  اجتماعی فمتغیر وابست (.
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-نمایند سپس بر اساس تعریف عملیاتی صورت گرفت ، سواالت پرسشنام  یا مصاحب  تدوین مهی می

 وضع تشریح ب  توانمی شاتص کمک براین ب گردد. بناشود و نتایج حاصل  در قال  گوی  اعالم می

 هها، نظریه   از هها شهاتص  معمهوال . نمهود  بررسهی  را تغییهرات  روند و پرداتت وابست  متغیر موجود

 مصهاحب   و پرسشهنام   سهواالت  طهرح  بهرای  ایواژه کلیهد  و گرفت  سرچشم  هاموقعیت یا هانگرش

رابط ، وضعیت یا حالت یک شهاتص در محهیط   ها( هستند. در این ها فگزارهگوی  ب  دستیابی جهت

شود ک  طریق ابزارهای گردآوری اطالعات حاصهل و محقهق نقشهی در    گوی   یا گزاره محسوب می

ای است که  از وضهعیت یها حالهت یهک شهاتص در       جمل  1تعیین آن ندارد. بنابراین گوی  یا گزاره

ها( اسهاس تعیهین   ها فگوی ست. گزارهمحیط منتج شده و درست یا نادرستی آن دقیقا  محرز گردیده ا

 باشند.فرصت، قوت، تهدید، ضعف، می

  SPACEماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 

باشد و هر این ماتریس دارای چهار ناحی  می»باشد. فلسف  این ماتریس تعیین نوع استراتژی سازمان می

رویکهرد راهبهردی    18بنابراین از این طریق ناحی  تود ب  چهار قسمت مساوی تقسیم گردیده است 

شود. یعنی با توج  ب  موقعیت سازمان فمکانی ک  سهازمان در آن قهرار   در این نمودار نمایش داده می

رویکرد را باید انتخاب نمهود. راهبردههای ههر ناحیه  دارای ویژگهی کلهی        18گیرد(، یکی از این می

کارانه  تواهنهد بهود.    جمی، یا تدافعی، یا رقابتی و یا محافظ باشند، یعنی یا تهامربوق ب  آن ناحی  می

های جزئی راهبردها نیز در آن ناحی  متفاوت عالوه بر این، با توج  ب  موقعیت دقیق سازمان، رویکرد

 تههاجمی  قهوت،  به   معطوف تهاجمی شدید، باشد. مثال  در ناحی  تهاجمی چهار رویکرد تهاجمیمی

فاحمدونهد، کارگهاه آموزشهی( بهرای پیهدا      ...«. تفیف متصور است و  فرصت و تهاجمی ب  معطوف

کردن موقعیت سازمان در وضع موجود و مطلوب، امتیاز نقاق قوت بها تهدیهد و فرصهت بها ضهعف      

ها اسهتفاده نمایهد،   شود یک سازمان نتواند از فرصتک  باعث میشوند. آنچ سازمان، جمع جبری می

ههای تهود   شود یک سازمان نتوانهد از قهوت  ک  باعث مین آنچ های سازمان هستند و همچنیضعف

باشند. تهدیهدات به  شهدت سهازمان را در اسهتفاده از      برای شکار فرصت استفاده نماید، تهدیدها می

» ازطرفی در محیط تجهاری و بازرگهانی نیهز    »ها محدود نموده و اثر منفی زیادی بر آنها دارند. قوت

هنده دوبُعد داتلی فتوان ملهی و مزیهت رقهابتی( و دو بُعهد تهارجی      محورهای این ماتریس نشان د

باشد. برای تعیین وضع کلی سازمان از نظر استراتژیک ایهن چههار   فثبات محیط و قدرت صنعتی( می

                                                                    
1 - statement 
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باشند. با توج  ب  نوع سهازمان بهرای   عامل فقوت، ضعف، تهدید، فرصت( دارای باالترین اهمیت می

محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام اسهتراتژیک در نظهر گرفته      هریک از ابعادی ک  بر روی

 (  986: 1939فدیوید، «. توان از متغیرهای زیادی استفاده کردشوند، میمی
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 (1968: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک فمنبع: احمدوند، 9شکل

 

 راهبرد(: الگوی مفهومی تحقیق ففرآیند تدوین 1شکل

 شناسیروش
ههای موجهود در تهدوین    زیهرا ابهزار و روش   است ایتوسع  نوع از هدف مبنای تحقیق کیفی بر این

 نهوع  از تحلیلهی  -روش، توصهیفی   مبنهای  طور کامل تبیین نموده است. برراهبرد را توسع  داده و ب 

. اسهت  داشهت   ایویژه  زمین  و تا  موردی در پژوهش قصد محقق چون است، ایو زمین  موردی

علهت ویژگهی   نظران علوم دفاعی راهبهردی هسهتند. به    نفر از صاح  86پژوهش  این آماری جامع 

بهر   گیری تمام شمار و حجم نمون موضوع، تبرگان در این زمین  محدود بودند، بنابراین روش نمون 

 روش از اسهتفاده  بها  الزم ههای داده گیهری صهورت نگرفته  اسهت.    حجم جامع  منطبق بوده و نمون 

از آمار توصیفی و اسهتنباطی بهرای تجزیه  و تحلیهل      . اندشده آوریجمع میدانی، روش و ایکتابخان 

 نتهایج  دادن نشهان  و و نمایش آوری شدههای جمعداده توصیف ها استفاده گردیده بنابراین برایداده

 اسهتفاده ( ف دوکای فرض از آزمونو آزمون  نمودار مستطیلی نیز و فراوانی توزیع جداول از کار،
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کته  و اسهناد و مهدارک مهدیریت      ابزارهای مهورد اسهتفاده به  ترتیه  شهامل مطالعه         .شده است

است. شایان ذکر است  این در این تحقیق یک نوآوری روشی برای  استراتژیک و مصاحب  با تبرگان

ست که  ابزارههای ههر فعالیهت به       فعالیت طوری ارائ  گردیده ا 16گام و  9تدوین راهبرد در قال  

 شوند.صورت دقیق معلوم و در یک فرآیند منظم و منطقی تکمیل می

 نوآوری

معنهی تهازه، جدیهد در    است. در فرهنگ معین واژه نو ب « آوری»بعالوه « نو»ای مرک  از نوآوری کلم 

نوآور، ابتکار، ابداع و معنی عمل نام  دهخدا آن را ب مقابل کهن  و کهن مطرح شده است. همچنین لغت

معنهای فرآینهد   ، از منظهر اصهطالحی به    1در ادبیات مدیریت واژه  نوآوری»گذاری آورده است. بدعت

فرابینهز،  «. ایی تال  و تبدیل آن ب  محصول، تدمت یا یک روش عملیهاتی مفیهد اسهت   کس  اندیش 

 باشد:( در این راستا نوآوری این مقال  ب  شرح زیر می296: 1366

ارائ  یک چارچوب جامع شامل پنج گام و هفده فعاالیت بها تعیهین ابزارههای مشهخص که  نحهوه        -1

یا کتابی ب  این  نماید ک  تا کنون در هیچ مقال ها را گام ب  گام تا رسیدن ب  راهبردها هدایت میفعالیت

 صورت چیزی ارائ  نگردیده است.

و نواقص آنها برطف شده و یا تا کنون از آنهها بهرای    اندابزارهای معرفی شده یا توسع  پیدا کرده -2

 دستیابی ب  عوامل داتلی و تارجی ب  این صورت استفاده نشده است.

از آثار ناشی از عوامل ب  عنوان فرصت، قوت، ضعف و تهدید استفاده شده ن  تهود عوامهل  که      -9

 نقط  عطف این مقال  است.

   عمل آمده است.تعریف جدیدی از راهبرد توسط محقق ب -1

 ای وجود ندارد.چارچوب ارائ  شده فپنج در هفده(، کامال جدید و در هیچ کجا چنین نمون  -9

تا کنون برای تدوین راهبرد هیچ کهس اسهتفاده نکهرده بلکه  تها       9الی  1از جدول نمون  شماره  -8 

 ر نیست.کنون از روش دلفی و طوفان مغزی استفاده شده است ک  از دقت الزم برتوردا

محقق ساتت  و بی بدیل هستند البت  برتی از آنها نمون  قبلی دارد ولهی   11الی  1جداول شماره  -6

 شوند.  اند اصوال  جدید محسوب میاند و عی  آنها رفع شده است و چون تغییر پیدا کردهناقص بوده

                                                                    
1 - Lnnovation 
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کتهابی درج نشهده و    الگوی مفهومی تحقیق ففرآیند تدوین راهبرد(، تا کنهون در ههیچ مقاله  و    -6

 محقق ساتت  و بدیع است.

 آنهها  انتخاب است چراک  اساس یارهایاثبات استقالل مع  TOPSIS و AHPشرق استفاده از  -3

 یها چنانچ  بین معیارها رابط  باشد اصوال  استفاده از این مدل ن  کوواریانس و بر واریانس است و

دیگهری که  ایهن محهدودیت را نهدارد       یها روش از ستیبا یم و دهد یغلط م ج ینت یریگ میتصم

ولی در این روش چون فرصت، قوت، ضهعف و تهدیهد نسهبت به  معیهار ماموریهت        استفاده کرد

دههی  برای وزن AHP شوند و ماموریت یک مورد تا  و ویژه است بنابراین از روشمقایس  می

برای  اولویت بندی راهبردها بهر اسهاس    TOPSIS از روش   وب  فرصت، قوت، ضعف و تهدید 

شود و پس از این مرحل  در نهایت بر اسهاس معیارههای   استفاده می« تحقق هدف بلندمدت»معیار 

مشروعیت، مناس  بودن، عملی بودن و قابل پذیرش بودن مجدد از نظر توصیفی راهبردها بررسهی  

 تواهند شد.

اند تها کنهون در ههیچ    راهبرد در زیر معرفی شده هایی ک  برای ارزیابی توصیفی نهاییشاتص -11

انهد  کار پژوهشی ب  آنها اشاره دقیقی نشده، شاید در پس ذهن استراتژیست بوده ولی تصریح نشده

اند و در انتخاب نههایی راهبردهها مبنهای قضهاوت قهرار           ها تعیین گردیدهک  هم اکنون این شاتص

 گیرند:می

 شرع مقدس دین اسالم و قانون اساسی نباشدمشروعیت: یعنی مخالف  -الف

مناس  بودن: یعنی آیا رسیدن ب  آن تأثیرات مطلهوب و مهورد نظهر را در بهر تواههد داشهت             -ب

 فمربوق ب  اهداف(؟

عملی بودن: یعنی آیا عملِ مورد نظر، توسهط ابهزارِ موجهود دسهت یهافتنی اسهت فمربهوق به           -ج

 روش(؟

ههای مهورد   قدر مهم هستند تا توجیهی برای هزین  یا نتایجِ احتمالیِ آنقابل پذیرش بودن: یعنی آ -د

 نظر باشند فمربوق ب  منابع/ تدبیر(؟

 تحقیق ایو یافته ها داده  تحلیل و تجزیه

 پژوهشاول  ها بر اساس سؤال تجزیه و تحلیل داده

 های مناس  تدوین راهبرد در سطح ملی برای ج.ا.ا کدام است؟پارادایم
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توج  به  اینکه  در ادبیهات مهدیریت راهبهردی دارای سه  پهارادایم تجهویزی، توصهیفی و تلفیقهی           با 

باشیم، این س  پارادایم بین جامع  نمون  ب  سوال گذاشهت  شهد و   اقتضایی دوراندیشان ( می -فسیستمی

ایهن   1اره% آنها پارادایم تجویزی را برای ج.ا.ا توصی  نمودنهد. جهدول شهم   62%، پارادایم تلفیقی و 61

 نماید. مطل  را اثبات می

 نظران در زمین  پارادایم منطبق با شرایط ج.ا.ا: آمار توصیفی نگرش صاح 1جدول

یم
ادا
پار

 

 ن  موافقم موافقم کامال  موافقم

 ن  مخالفم

 کامال  مخالفم مخالفم

ین
نگ
میا

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 1/1 %1 1 %11 8 %6 6 %16 11 %93 11 تلفیقی

 9 %16 12 %13 19 %22 19 %13 19 %22 19 توصیفی

 6/9 %6 9 %19 3 %12 6 %21 18 %11 91 تجویزی
  

سه  پهارادایم تجهویزی، توصهیفی و     های جامع  آماری راجع به   با توج  ب  میانگین محاسب  شده پاسخ

-مهی    9فدر این تحقیهق عهدد   و اتتالف آن با طیف لیکرتاقتضایی دوراندیشان (  -تلفیقی فسیستمی

بهوده و از ایهن طریهق    تاثیرگهذار  تدوین راهبهرد  بر  زبور،مهای پاردایمتوان نتیج  گرفت ک  می باشد(،

ههای  پاردایم راجع ب های مطرح شده انگین پاسخمی ثابت گردید. همچنین پس از تعیین تاثیرگذاری آن

ههای مطهرح   پاسهخ میانگین     ب  نسبت های پژوهش تواندگان پاسخمزبور، واریانس و انحراف معیار 

 گردد:ارائ  می 2جدولبشرح برای پارادایم تلفیقی محاسب  گردید ک  شده 

 تلفیقیپارادایم  امتیازتوزیع فراوانی مربوق ب  میانگین :  2جدول 

 رتبه

 فراوانی

 

if 

 درصد

 فراوانی

pif
 

 وزن

 اهمیت

ix
 

 فراوانی

 وزنی

ii xf
 

 انحراف

 از میانگین

)( ix
 

 مجذور انحراف

 از میانگین

2)( ix
 

2)( ii xf
 

 268/91 6983/1 66/1 211 9 93 11 تیلی زیاد

 1693/1 1183/1 -19/1 11 1 18 11 زیاد
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 تلفیقی(  توصیف متغیر تحقیق )پاردایم

و انحراف معیهار   99/1، واریانس  19/1، میانگی 9و ماکزیمم  1نمره پارادایم تلفیقی، دارای مینیمم 

 باشد.می 21/1

 تحلیل:

 از مقهدار  چه   هها  داده میهانگین  دهد، می نشان ک  است پراکندگی های شاتص از انحراف معیار یکی

 آن نشهان   باشهد،  صهفر  ب  نزدیک ها داده از ای مجموع  معیارِ انحراف اگر. دارند فاصل  متوسط مقدار

 بهزرگ  معیهار  انحراف ک درحالی دارند؛ اندکی پراکندگی و هستند میانگین ب  نزدیک ها داده ک  است

 آن توبی. است واریانس دوم ریش  با برابر معیار انحراف. باشد می ها داده توج  قابل پراکندگی بیانگر

 اطمینهان  ضری  تعیین برای معیار انحراف .باشد می ها داده با بُعد هم ک  است این واریانس، ب  نسبت

 از بیشتر معیار انحراف با های داده معموال  علمی، مطالعات در. رود می کار ب  نیز آماری های تحلیل در

بنابراین با توجه  به  اینکه      .شوند می تارج تحلیل، از و گرفت  نظر در پَرت های داده عنوانب  ،2عدد

ها از پراکندگی منطقهی  های تحقیق و پاسخگیریم دادهباشد، نتیج  میمی 2انحراف معیار کمتر از عدد

 برتوردار هستند.   

 3969/6 2683/1 -19/1 21 9 11 6 متوسط

 2211/26 9983/1 -19/2 12 2 3 8 کم

تیلی 

 کم
1 8 1 1 19/9- 6383/3 1668/93 

 6/119 9619/18 - 261 - %111 86 جمع

 میانگین

 واریانس

 انحراف معیار
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 پژوهشدوم   ها بر اساس سؤال تجزیه و تحلیل داده

 امنیتی ج.ا.ا با رویکرد بومی کدام است؟  –های دفاعی چارچوب جامع تدوین راهبرد

ههای          برای پاسخ ب  ایهن سهوال توسهط محقهق پهنج گهام و هفهده فعالیهت بهرای تهدوین راهبهرد           

نفر از تبرگان طراحی و تدوین نمود. سپس برای سنجیدن روایی چارچوب  9نیتی ب  کمک ام –دفاعی

نظران تقسهیم گردیهد و از   نفر از صاح  86ای بر اساس طیف لیکرت تهی  و بین تهی  شده، پرشسنام 

های جامعه  آمهاری راجهع به      با توج  ب  میانگین محاسب  شده پاسخاین طریق روایی آن سنجیده شد. 

چهارچوب تهدوین   توان نتیج  گرفت که   (، می9فعدد اتتالف آن با طیف لیکرت ها وگوی کدام از هر

 نماید.این مطل  را اثبات می 2راهبرد تهی  شده از روایی بسیار باالیی برتوردار است. جدول شماره
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 نظران در مورد چارچوب پنج در هفده: آمار توصیفی نگرش صاح 9جدول 

 گوی 
 موافقم موافقمکامال  

 ن  موافقم

 ن  مخالفم
 کامال  مخالفم مخالفم

ین
نگ
میا

فراوان 

 ی
 درصد

فراوان

 ی
 درصد

فراوان

 ی
 درصد

فراوان

 ی
 درصد

فراوان

 ی
 درصد

مبانی و اصول را 

 در نظر گرفت 
19 88% 19 22% 6 12% 1 1 1 1 9/1 

ساز  ارکان جهت

را شامل شده 

 است

81 66% 6 
12%

1 
1 1 1 1 1 1 6/1 

نحوه تعیین 

ها را نشان گوی 

 داده است

89 38% 9 1% 1 1 1 1 1 1 3/1 

ادبیات مدیریت 

کار راهبردی را ب 

 برده است

86 111% 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

چگونگی 

دستیابی ب  

 عوامل محیطی

86 111% 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ابزار مورد نیاز را 

در نظر گرفت  

 است

86 111% 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

انسجام از 

 برتوردار است
86 111% 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 %111 86 هدایت گر است

قابل فهم بوده و 

 پیچیده نیست
89 39% 9 6% 1 1 1 1 1 1 3/1 

ب  روش تحقیق 

توج  نموده 

 است

96 61% 11 12% 1 1 1 1 1 1 6/1 

در سطوح ملی 

 کاربرد دارد
86 111% 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

بدیع و نوآوران  

 است
89 38% 9 1% 1 1 1 1 1 1 3/1 
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 گیری و پیشنهاد: نتیجه

 گیرینتیجه -الف

بررسی اسناد و مدارک و نتایج حاصل از مصاحب  با تبرگان، پارادایم مناسه  جههت تهدوین راهبهرد،     

بینهی آینهده،   دیدگاه تلفیقی تشخیص داده شد. زیرا علیرغم ریسک ناشی از عدم اطمینان از امکان پیش

ها، دوراندیشی همراه بها تطرپهذیری، بیشهتر الزم اسهت.     ماندگیبرای سرعت بخشیدن ب  کاهش عق 

-اقتصادی جهان، تقریبا   امکهان  -سوی توسع ، در شرایط فعلی نظم سیاسیگام نهادن بدون مخاطره ب 

زم اسهتقبال کهرد.   پذیر نیست، ولی از این مخاطرات در کشورهای جهان سهوم بایهد بها دوراندیشهی ال    

های مربوط  نحهوه  ابزار ای و مصاحب  با تبرگان یک چارچوب جامع پنج در هفده بامطالعات کتابخان 

نماید.  نکت  قابل توجه  نحهوه تعیهین عوامهل     ها را گام ب  گام تا رسیدن ب  راهبردها هدایت میفعالیت

ند در ضمن تعریفی که   هدمی توبی نشان داتلی و تارجی است ک  جداول ارائ  شده این فرآیند را ب 

باشد ک  گوی  یک عبارت است که  از وضهعیت یها    از گوی  در این تحقیقی حاصل شد ب  این شرح می

حالت یک شاتص، در محیط، بدون دستکاری محقق حکایت دارد. این وضعیت یها حالهت از طریهق    

تج شده است.  علیهذا نتیج  تحقیق این نظران( منکار میدانی فپرسشنام  و مصاحب  با تبرگان و صاح 

 16گهام و   9، ک  ب  معنی«پنج در هفده »نماید. چارچوبی ب  نام چارچوبی برای تدوین راهبرد ارائ  می

فعالیت بوده و حاصل مصاحب  عمیق با تبرگان و بررسی و تجزی  و تحلیهل اسهناد و مهدارک زیهادی     

 ال  آمده است.  صورت موجز در مبانی نظری این مقاست ک   ب 

 چارچوب جامع تدوین راهبرد با رویکرد بومی فپنج در هفده(

 فتعیین متغیر وابست  تحقیق/ ماموریت( 1گام

 های تدوین راهبرد(ساز راهبرد فبنیان( شناتت ارکان جهت1ف

( تعیین  رسالت/ فلسف  وجودی/ مقصود نهایی/ هدف بنیادی/ماموریت اصهلی/ چشهم انهداز    2ف

 ایده آل

 شود( بیان مجدد ماموریت/ ماموریتی ک  راهبرد  برای اجرای آن تدوین می9ف

ها و محاسهب  امتیهاز وضهع موجهود و وضهع      ضعف -هاقوت -تهدیدها -هافتعیین فرصت 2گام

 مطلوب با توج  ب  شرایط واقعی سازمان(

وابست  تحقیق/ ماموریهت( و  ( مطالع  اکتشافی و تعیین ابعاد تحقیق فعوامل تاثیرگذار بر متغیر 1ف

 (1تایید آن از طریق تبرگان: فجدول شماره
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 ( 2های تحقیق و تایید آن از طریق تبرگان: فجدول شماره( مطالع  اکتشافی و تعیین مولف 9ف

 ( 9تحقیق فجدول شماره وابست  متغیر بر ها مؤلف  تأثیر فراوانی درصد توزیع توصیفی آمار( 8ف 

 (  1های تحقیق: فجدول شماره( تعیین گوی 6ف

در محهیط اسهت که  فقهط از      تبصره: گوی  وضعیت یا حالت یک زیر مولف  و یا یهک شهاتص  

 گردد.طریق روش میدانی و ابزارهای مربوط  تعیین می

 (9ها: فجدول شمارهها، ضعفها، قوت( تعیین تهدیدات، فرصت6ف 

ها بر اساس نقش آنها در اجرای ماموریت ها، ضعفها، قوتبندی تهدیدات، فرصت( اولویت3ف

 (8فجدول شماره AHP با استفاده از  تکنیک 

( و محاسهب  امتیهاز   3های موجود  بر اسهاس اولویهت ف فعالیهت شهماره    ( تعیین اهم فرصت11ف

 (  6فجدول شمار  EFEواکنش ب  عوامل مزبور : ماتریس 

( و محاسب  امتیاز واکهنش  3لیت شماره( تعیین اهم تهدیدات موجود  بر اساس اولویت ف فعا11ف

 ( 6فجدول شماره   EFEب  عوامل مزبور:  ماتریس 

( و محاسب  امتیاز واکنش 3بر اساس اولویت ف فعالیت شماره  های موجود( تعیین اهم قوت12ف 

 (3فجدول شمار  IFEب  عوامل مزبور:  ماتریس 

( و محاسهب  امتیهاز   3بهر اسهاس اولویهت ف فعالیهت شهماره       های موجود( تعیین اهم ضعف19ف

 (11فجدول شماره    IFEواکنش ب  عوامل مزبور:  ماتریس 

 فارزیابی  موقعیت و اقدام راهبردی  و تحلیل شکاف(   9گام 

 SPACEنمودار 

( ترسیم وضع موجود و وضع مطلوب با توج  ب  واکنش سازمان ب  فقوت، ضعف، فرصت، 11ف

 تهدید( و تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب  

تههاجمی شهدید، تههاجمی معطهوف به  قهوت، تههاجمی        »( تعیین رویکرد راهبردها شامل: 19ف

کارانه  شهدید،   ، محافظه  کاران  معطوف ب  قهوت محافظ »، «معطوف ب  فرصت، تهاجمی تفیف

تدافعی تفیف، تهدافعی معطهوف به     »،  «کاران  معطوف ب  ضعفکاران  تفیف، محافظ   محافظ 

، رقابتی  رقابتی تفیف، رقابتی تهدید محور»، «، تدافعی معطوف ب  تهدید، تدافعی شدید ضعف

 «.  ، رقابتی شدید فرصت محور

 ( SWOTفتلق راهبردها از طریق ماتریس   1گام
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انتخاب شده در گام سوم و نقاق قوت و ضعف و فرصت  کردیگام  با توج  ب  رو نیدر ا( 18ف

 .  یشودم نیتحقق اهداف مزبور تدو یو راهبردها  یب  اهداف بلندمدت تجز تیمامور د،یو تهد

 فاولویت بندی راهبردها( 9گام

مناسه    یژگه یک  بر اسهاس سه  و   میدار اریاز راهبردها را در اتت ایگام مجموع  نیدر ا( 16ف
 یزریه برنامه   سیبودن  و بها توجه  به  گهام سهوم وارد مهاتر       رشیبودن و قابل پذ یبودن، عمل

 نیحاصل از گهام چههارم که  در تهدو     یطیمح  یو عوامل منماییی( مQSPMف یکم کیاستراتژ
 نیه وارد ا  زیه ن انهد نقش داشت  یکم کیاستراتژ یزیر-برنام  سیماتر   منتقل شده ب یراهبردها

 تیه و مطلوب تیه . اتتالف نمهره راهبردهها اولو  مکنییم لیرا تکم سیماتر نینموده و  ا سیماتر
 .دهدیآنها را نشان م

مطلوب و مورد نظر را در بر تواهد داشت ف مربهوق به     راتیب  آن تأث دنیرس ایبودن: آ مناس 
 اهداف(؟

 است فمربوق ب  روش(؟ یافتنیعملِ مورد نظر، توسط ابزارِ موجود دست  ایبودن: آ یعمل
 ههای ¬ن یهز یبرا یهیقدر مهم هستند تا توج مورد نظر آن یِاحتمال جِینتا ایبودن: آ رشیپذ قابل

 (؟ریمورد نظر باشند فمربوق ب  منابع/ تدب
 نباشد یاسالم و قانون اساس نی: مخالف شرع مقدس دتیمشروع

؛ البته   بنهدی نمهود  راهبردهها را اولویهت  ( TOPSISاز طریق تکنیک فتوان است می شایان ذکر
   است. (QSPMف یکم کیاستراتژ یزریبرنام  سیماترپیشنهاد نگارنده استفاده از 

 

 شرح جداول )ابزارها( 

شهوند. ایهن جهداول    اند، به  شهرح زیهر معرفهی مهی     جداولی ک  در گام دوم چارچوب جامع قید شده

ها را مشخص، سپس با ها و ضعفها، تهدیدات، قوتتوان فرصتراهنمایی هستند ک  ب  کمک آنها می

 های سوم الی هشتم، راهبردها را تدوین نمود.    طی گام

 راهبرد( نیچارچوب جامع تدو  1شماره  تیاهم ابعاد فابزار فعال یدرصد فراوان عیتوز یفی: آمار توص1جدول 

 بُعد مفهوم
موافقم کامالً  موافقم 

نه موافقم نه 

 مخالفم
مخالفم کامالً مخالفم  

 امتیاز

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
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 چارچوب جامع تدوین راهبرد(   9ها فابزار فعالیت شماره  آمار توصیفی توزیع درصد فراوانی اهم مؤلف  :2جدول 

 مولفه بُعد
 موافقم موافقم کامالً

 نه موافقم 

 مخالفمنه 
 امتیاز مخالفم کامالً مخالفم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

            

            

 
 

چارچوب جامع  8فابزار فعالیت شماره ها بر متغیر وابست  تحقیق  آمار توصیفی توزیع درصد فراوانی تأثیر مؤلف  :9جدول 

 تدوین راهبرد( 

 مولف 
 تیلی کم کم متوسط زیاد تیلی زیاد

 امتیاز
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

            
 
 

ها در محیط( ها / شاتص ها فوضعیت موجود مؤلف  : فرم پرسشنام  تعیین گزاره1جدول   
چارچوب جامع تدوین راهبرد  6فابزار فعالیت شماره   

ها مؤلف  شماره محیط در ها شاتص یاها  مؤلف  وضعیت فعوامل(: ها گزاره   تیر بلی 

     
 

چارچوب جامع تدوین راهبرد(  6فابزار فعالیت شماره : احصای عوامل محیطی و درونی سیستم  9جدول  

 ردیف

ها گزاره

فعوامل 

 محیطی(

 

بینی پیش

آثار ناشی 

 ازعوامل

 فمفروضات(

آیا ب  

سیستم 

مربوق 

 است

 اثر آیا

 تعیین

 ای کننده

 بر

 موفقیت

 سیستم

 دارد؟

 آیا

  سیستم

 آن بر

  کنترل

 تعیین

 کننده

 دارد؟

 تحقق بر تاثیر نوع

 چشم و رسالت

سازمان انداز  

 نتیج 

 ضعف قوت تهدید فرصت منفی مثبت تیر بلی تیر بلی تیر بلی

               

( 1968،  مدوندمنبع: فاح  
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-تبصره: با توج  ب  این نکت  ک  راهبرد معطوف ب  آینده است، ب  این جدول توسط محقق ستون پیش

بینی آثار ناشی از عوامل اضاف  شده است. شایان ذکر است ک  فرصت، تهدید، قوت و ضعف، 

تهدید، قوت و محصول عوامل هستند، بنابراین تود عوامل بدون در نظر گرفتن آثار آنها، فرصت، 

دهد کدامیک فرصت، تهدید، قوت و یا ضعف، محسوب نخواهند شد بلک  آثار آنهاست ک  نشان می

های مصاحب ، پرسشنام ، طوفان مغزی، روش دلفی و ضعف هستند ک  از طریق تبرگان و ب  روش

ای با فرم پرسشنام  های مبتنی بر سناریو و ... تعیین تواهند شد و در این  مقال ،بینیکارت سفید، پیش

ها مربوق ب  آینده و مزبور برای این منظور طراحی شده است. قابل توج  است ک  تهدیدات و فرصت

 باشد.ها مربوق ب  وضع موجود سازمان میها و ضعفقوت

 شامل ماتریس مقایس  زوجی، ماتریس میانگین هندسی و ماتریس نرمالیزه  AHP: تکنیک 8جدول 

 چارچوب جامع تدوین راهبرد(  3 فابزار فعالیت  

فوزن( میانگین حسابی سطرها  O3 O2 O1  

 

O3 O2 O1  

 

O3 O2 O1  

X    O1    O1    O1 

Y    O2    O2    O2 

Z    O3    O3    O3 

 P N M جمع  

 

در اجرای باشد یعنی نسبت ب  میزان تاثیرگذاری تبصره: در این روش، ماموریت معیار انتخاب می

ای برای شوند. این جداول نمون بندی میها اولویتها و ضعفها، تهدیدات، قوتماموریت، فرصت

 شود. ها نیز طبق این جداول عمل میها و ضعفباشند. برای تهدیدات، قوتها میبندی فرصتاولویت

 

 ای واکنش جمهوری اسالمی ایران ب  عوامل محیطی گزین  3: طیف 6 جدول

(3بسیار توب ف (6توب تا بسیار توب ف  (6توب ف   

(8متوسط تا توب ف (9متوسط ف  (1ضعیف تا متوسط ف   

(9ضعیف ف (2بسیار ضعیف تا ضعیف ف  (1بسیار ضعیف ف   
 

(ضعف -ای واکنش جمهوری اسالمی ایران ب  عوامل محیطی فتهدید گزین  3: طیف 6 جدول  

(-1بسیار توب ف (-2توب تا بسیار توب ف  (-9ف توب   

(-1متوسط تا توب ف (-9متوسط ف  (-8ضعیف تا متوسط ف   

(-6ضعیف ف (-6بسیار ضعیف تا ضعیف ف  (-3بسیار ضعیف ف   

 

میانگین ماتریس  ماتریس مقایسه زوجی

هندسی

تعیین وزن(نرمالیزه ) ماتریس   
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  چارچوب جامع تدوین راهبرد( 11فابزار فعالیت  ها:  محاسب  امتیاز وضع موجود و شرایط آتی در قبال فرصت3جدول 

 ردیف

 عوامل ارزیابی ماتریس

  سازمان تارجی

(EFE) 
 ها(ففرصت

در  تاثیر میزان

سازمان ماموریت  

 فوزن(
AHP 

 امتیاز واکنش سازمان ب  عامل مزبور

 در شرایط آتی در شرایط موجود

(1 -3نمره ف  

 مثبت

عدد 

 موزون

(1 -3نمره ف  

 مثبت

عدد 

 موزون

       

 A  B  1 جمع

(1968منبع: فاحمدوند،   

بهره نبرده بنابراین توسط محقق نحوه محاسب  وزن AHP تکنیکتبصره: ستون سوم قبلی این جدول از 

های بعدی نیز کلم  مثبت اضاف  شده بنابراین نحوه محاسب  این در این ستون عوض شده و در ستون

 جدول نسبت ب  قبل تغییر پیدا نموده است(
 چارچوب جامع تدوین راهبرد( 11شماره  فابزار فعالیت : محاسب  امتیاز وضع موجود و شرایط آتی در قبال تهدیدات11جدول 

 ردیف

 ارزیابی ماتریس

 داتلی عوامل

 (EFEف سازمان

 فتهدیدها(

در  تاثیر میزان 

 سازمان ماموریت

 فوزن( 

AHP 

 امتیاز واکنش سازمان ب  عامل مزبور

 در شرایط آتی در شرایط موجود

 (1 -3نمره ف

 منفی

عدد 

 موزون

 (1 -3نمره ف

 منفی

عدد 

 موزون

       

 A  B  1 جمع
( 1968منبع: فاحمدوند،  

 بهره نبرده بنابراین توسط محقق نحوه محاسب  AHPتبصره: ستون سوم قبلی این جدول از تکنیک  
های بعدی نیز کلم  منفی اضاف  شده بنابراین نحوه محاسب  وزن در این ستون عوض شده و در ستون

  .این جدول نسبت ب  قبل تغییر پیدا نموده است(
  د(چارچوب جامع تدوین راهبر 12فابزار فعالیت شماره   ها: محاسب  امتیاز وضع موجود و شرایط آتی در قبال قوت11جدول 

 ردیف

 ارزیابی ماتریس

 داتلی عوامل

 (IFEف سازمان

 ها(فقوت

در  تاثیر میزان

 سازمان ماموریت

 فوزن(
AHP 

 امتیاز واکنش سازمان ب  عامل مزبور 

 در شرایط آتی  در شرایط موجود

 (1 -3نمره ف

 مثبت
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های بعدی نیز کلم  مثبت اضاف  شده بنابراین نحوه محاسب  این در این ستون عوض شده و در ستون

 .جدول نسبت ب  قبل تغییر پیدا نموده است(
 (چارچوب جامع تدوین راهبرد 19ه ابزار فعالیت شمارف  ها:  محاسب  امتیاز وضع موجود و شرایط آتی در قبال ضعف 12جدول 

 ردیف

 ارزیابی ماتریس

 داتلی عوامل

 هاضعف سازمان

 (IFEف

 

تاثیردر  میزان

   سازمان ماموریت

 فوزن(

AHP 

 امتیاز واکنش سازمان ب  عامل مزبور

 در شرایط آتی  در شرایط موجود

 (1 -3نمره ف

 منفی

عدد 

 موزون

 (1 -3نمره ف

 منفی

عدد 

 موزون

 A  B  1 جمع 

 ( 9337منبع: )احمدوند،

بهره نبرده بنابراین توسط محقق نحوه محاسب   AHPتبصره: ستون سوم قبلی این جدول از تکنیک 
اضاف  شده بنابراین نحوه  نفیهای بعدی نیز کلم  موزن در این ستون عوض شده و در ستون

 محاسب  این جدول نسبت ب  قبل تغییر پیدا نموده است(
 پیشنهادها -ب

های نقد و نظری  پردازی دانشگاه عالی دفاع ملی فرآیند تدوین راهبرد ارائ  شده ب  دفتر کرسی -الف
ارائ  و یک کرسی ترویجی برای آن با حضهور تبرگهان مهدیریت راهبهردی برگهزار و پهس از رفهع        

ربهط جههت تهدوین    ههای ذی عنوان یک روش پذیرفت  شده ب  سهازمان نواقص و ایرادات احتمالی ب 
 راهبرد بر اساس آن اقدام و از نظر میدانی نیز روایی آن تایید گردد. 

هر راهبردی از لحاظ  مناس  بودن، عملی بودن و قابل پذیرش بودن باید مهورد  : ارزیابی راهبرد -ب
ای هه توان یک راهبرد را از جنب  وجود هماهنگی بهین قسهمت  ارزیابی قرار گیرد عالوه بر این نیز می

 مختلف  یک راهبرد فروش، هدف، ابزار(، مورد آزمایش قرار داد. 
ب  نکات زیهر توجه     16و شروع فعالیت شماره  18گردد پس انجام فعالیت شماه  بنابراین پیشنهاد می

 گردد: 
 مخالف شرع مقدس دین اسالم و قانون اساسی نباشد مشروعیت:( 9
لوب و مورد نظر را در بر تواهد داشت ف مربهوق به    آیا رسیدن ب  آن تأثیرات مط مناسب بودن:( 2

 اهداف(؟

 عملی بودن:آیا عملِ مورد نظر، توسط ابزارِ موجود دست یافتنی است فمربوق ب  روش(؟( 9
ههای مهورد نظهر    قدر مهم هستند تا توجیهی بهرای هزینه    قابل پذیرش بودن: آیا نتایجِ احتمالیِ آن( 1

 باشند فمربوق ب  منابع/ تدبیر(؟
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 :منابع فهرست 

 منابع فارسی -الف

  .السالم( فعلی راهبردی، تهران، دانشگاه امام حسین (، مدیریت1968علی محمد ف احمدوند، -

ملهی، تههران،    اسهتراتژی  و ملهی  های سیاست ملی، اهداف ملی، منافع ملی، های (، آرمان1969محمدحسن،ف بیات، -

 ملی. دفاع عالی دانشگاه

ترجمه :   سهازی، کنتهرل  (، مهدیریت اسهتراتژیک تهدوین، پیهاده    1939ف ریچارد بهی رابینسهون   &پیرس، جان ای  -

 تهران، سازمان مدیریت صنعتی.بیرامی، محمدحسین 

ههای  تهران، دفتر پژوهش علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، :(، مدیریت استراتژیک، ترجم 1939دیوید، فر آر، ف -

 فرهنگی.

ی و ابطحه ترجم  سهید حسهن    ،یانسان یروین یزری(، برنام 1968ف راآگارواالیو دراماسنز، ید & ونیاست نز،یراب -

 .تیریو آموزش مد قاتیتهران، موسس  تحق ،یسلطان ف یتلحشمت 

 ریزی استراتژیک،تهران، شرکت آکادمی توف.(، مدیریت و برنام 1969پورشیرازی، محسن،ف -

 امنیتی، تهران، آجا. -های دفاعیسیاست(، دکترین و 1961تهامی، مجتبی، ف -

 (، مدیریت راهبردی، تهران، سمت.1931گی، ابراهیم، فیبحسن -

 ملی. دفاع عالی امنیتی، تهران، دانشگاه -دفاعی (، راهبرد1966آشتیانی، محمدباقر، فدانش -

مهدیریت اسهتراتژیک، تههران،    (، نگرشی جامع بهر  1962الدین، ایرج، فتاج &اهلل، مهدیاحمدی، علیرضا، فتحعلی -

 تولید دانش.

 (، پنج فرمان برای تفکر استراتژیک، تهران، فرا.1966کیانی، غالمرضا،ف &غفارایان، وفا  -

 المللی.(، استراتژی بزرگ، ترجم : کورش بایندر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین1969کالینز، جان ام ف -

 .یدولت تیریتهران، مرکز مد ،ینیشور یلیسهراب تلترجم :  ک،یاستراتژ تیری(، مد1968ف مزیج انیبرا ن،ییکو -

 ها، تهران، ستادکل.واژه (،  اصطالحات و1931معاونت طرح و برنام  و بودج  ستاد کل نیروهای مسلح، ف -

المللهی   (، توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسالمی، تههران، دفتهر مطالعهات سیاسهی و بهین     1968نخعی، هادی،ف 

 وزارت امور تارج .

 (، فرهنگ دفاعی امنیتی، تهران، سنا.1969تقی، ف نوروزی، محمد -

 منابع انگلیسی  -ب 
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