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و تشریح مسئلهمقدمه
فرهنگی، اجتماعی،توسعههايپایهازیکیکارآمد،انسانینیرويتربیتازپسپژوهش
يدشواربهپژوهشبدونبلندمدتدراصولیوپایدارتوسعهواستاقتصاديوسیاسی

نیا). پژوهش مقابله و مقایسه اندیشه با واقعیت است، 3: 1375شود (نوروزي، تصور می
گیرد و با تکیه بر روش، علم از غیر علم تفکیک مقابله با تکیه بر روش انجام می

هاي پویا، توانایی سازگاري و نوآوري الزمۀ بقاي ). در محیط1384:43گردد(خاکی، می
ماندگی از رقبایی است که هاست، زیرا از حرکت بازایستادن به معناي عقبسازمان

در حال حرکت به جلو هستند. یکی از ملزومات پیشرفت، رشد و پویایی؛ سرعتبه
نظامعلیهجهانیهايمتحریوتحمیلیجنگرویدادپژوهش، توسعه و نوآوري است. 

يجمهورارتشریزانبرنامهوفرماندهانبرايراپژوهشامراهمیتاسالمیرانیانوپاي
عبارت است از برنامه جامع و راهبرد.استدادهقرارهابرنامهصدردررانیایاسالم
هاي به مأموریت و هدفدر یک محیط پویا چگونه سازماندهد که نشان میجانبههمه

).50: 1387؛ پیرس و رابینسون، 1384:24(هانگر و ویلن، خود دست یابدبلندمدت
بدان تواندیم) نیز معتقد است که راهبردها ابزاري هستند که سازمان 2002دیوید (

خود دست یابد. بلندمدتوسیله به اهداف 
که جهت براي ایجاد رابطۀ متقابل با عوامل محیطیاي از برنامهاستعبارتراهبرد

مشخص ،هدفکند کهمیدیتأکاو هستند. ضیضدونقهاي سازمان معموالًتأمین هدف
رسیدن به وهیشکنندهنییتعراهبرد،خواهد برود وکند که سازمان به کجا میمی

).1380:54آنجاست (دفت، 
ارتش جمهوري هاي دفاعیتوسعه پژوهشنهیزمدراقداماتروندریاخيهاسالدر

به هافعالیتنیااستالزمواستبودهبرخورداريرشدبهروحرکتازاسالمی ایران
منسجم و یکپارچه به سمت رفع نیازهاي پژوهشی صورتبهکمک راهبردهاي مناسب 

ها، ی مناسب به پژوهشدهجهتتحقیق حاضر با هدف رونیازاسازمان راهبري شوند. 
باشد. آجا میهاي دفاعیپژوهشتوسعه انتخاب راهبرد مناسب درصدد

بهاشیخوجامعهتوسعهاهدافویملاستقاللبهکهییکشورهاامروز،جهاندر
توسعه پژوهشخود،یعلميهاياستگذاریسويراهبرديهايزیربرنامهدردهند،یم

ارتش جمهوري اسالمی ایران در . انددادهقرارخود نخستتیاولودرراهاي دفاعی 
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کشور ما "راستاي جامه عمل پوشاندن به رهنمود فرماندهی معظم کل قوا که فرمودند: 
بدون گام برداشتن در جاده گسترش دانش و پژوهش امکان ندارد بتواند به نقطه مطلوب 

صورتبههاتیفعالهاي پژوهشی را شروع نموده است، چنانچه این ، فعالیت"برسد
تواند هدایت شوند، میشدهمیترسي اهداف سوبهیکپارچه و از طریق راهبردهاي مناسب 

رسد تاکنون راهبردهاي مناسبی که رافع نیازهاي پژوهشی ارتش باشد. اما به نظر می
هاي پژوهش دفاعی را در راستاي رفع نیازهاي اساسی سازمان یکپارچه بتواند فعالیت

عللاساساًکهمشکلومسئلهنیایبررسلزومنیهمچننماید، تدوین نگردیده است.
ستیبایمراستانیادریاقداماتچهوبودهچهکشوردرهاپژوهشنشدنيکاربرد
مختلفنیروهايوهاسازماندريکارآمدیپژوهشنظامچراآنتبعبهوردیپذصورت
. ستینمؤثریکافاندازهبهاست،موجوداگروشتهنداوجودایراناسالمیجمهوريارتش

هاي آموزشی و پژوهشی آجا همواره این دغدغه محقق به سبب سابقه خدمت در جایگاه
هاي دفاعی در آجا، چرا نتایج تحقیقات در حوزه انجام پژوهشرغمبهفکري را داشته که 

صورتيهاپژوهشسوابقبهمراجعهبانکهیاکماکاربرد و اجرا اثربخشی الزم را ندارد، 
ويکاربردتنهانههاآنعمدهکهشودیممشخصگذشته،سالدهیطدرآجاگرفته

.خورندیمخاكهاکتابخانهوهاقفسهگوشهدربلکهاندنشدهییاجرا
مدادکهآنجاتااست،قائلوافروژهیویتیاهمیعلميجستجووپژوهشيبرااسالم
وروزهونمازازراعلمطلبوياندوزدانشوداندیمشهداخونازواالتروبرترراعلما
همان! دهبشارتمرابندگانپس«.شمردیمزتریعزوبهترخداشگاهیپدرجهادوحج

هستندیکسانآنانکنند؛یميرویپهاآننیکوترینازوشنوندیمراسخنانکهیکسان
). امیرالمؤمنان 18-17زمر، آیه (سوره خردمندانندهاآنوکرده،تشانیهداخداکه

دانش، سلطنت و «فرمایند: آموزي میحضرت علی(ع) با توجه به اهمیت علم و علم
ی، بر تو ابیندستیابی و اگر تسلط میزیچهمهیابی بر قدرت است، اگر به آن دست

).319: 20الحدید، جلد ابیشرح ابنالبالغهنهج»(شوندمسلط می
ها در بخش نیروهاي کند که نوآورياقتضاء میانیرانیاهاي ملیو توانائییرانیااستعداد

روزروزبهي آن، گانهو نیروهاي سهرانیادر ارتش جمهوري اسالمیازجملهمسلّح ما 
ی است که بایست در یبیشتر شود. پژوهش، نوآوري، کارآزمودگی، انضباط کامل، چیزها

دانشمشتركمراسمدراناتیب(وجود داشته باشد.ف شما یهاي فهرست وظاقلمنیاول
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از یدبازددريرهبرمعظممقام... )2/8/1386ارتش،يافسريهادانشگاهیآموختگ
علم و تحقیق، من این را عرض بکنم: کشور ما مسئلهاما راجع به «یان پژوهشکده رو

بدون حرکت در جاده گسترش دانش و گسترش پژوهش، امکان ندارد بتواند به نقطه 
مطلوب خودش دست پیدا بکند؛ مخصوص کشور ما هم نیست. کلید، دانش و پژوهش 

، لکن هنوز در اول کاریم؛ هم باید به مراکز علمی و شدهشروعما حرکتمان است.
هاي تحقیقی و فناوري باید کمک هاي علمی، پروژهقیقی کمک بشود؛ هم به پروژهتح

» گسترش پیدا کندجاهمهمیل به علم و تحقیق و پژوهش نیابشود؛ هم بایستی
).25/4/1386ان،یروپژوهشکدهازدیبازددراناتیب(

این هیچ ردهمه جاي دانش مرغوب و مطلوب است، « آجانخبگانباداریددرنیهمچن
ی یک منطقه اختصاصی مربوط به ارتش علمتردیدي نیست، لکن در تحقیقات و کارهاي 

مرتبطاي بکنید به تحقیقات علمی داریم. بنابراین باید نگاه ویژهرانیاجمهوري اسالمی 
).17/7/1388آجا،نخبگانباداریددراناتیب» (ایراناسالمیبا مسائل ارتش جمهوري

کیجانبههمهتوسعهوشرفتیپبهلینيبراازهایننیتریاساسازیکیپژوهش
دیتولوپژوهشبريکشورهراستقاللوقدرتگفت،توانیمکهییجاتااستکشور

وبیشترچههربایدهوشیارمدیریتمقتدر،مسلحنیرويدر،رونیازا.استاستوارعلم
بامقابلهورویاروییبرايدانشتولیدوتحقیقنامبهابزاريازاستفادهجهتدربهتر

بهنگاهیبا.برآیدخوددفاعیتوانگسترشجهتنوآوريوخالقیتایجادوتهدیدات
درمحققاناغلبکهآیدمینظربهچنینکشور،داخلدرشدهانجامهايپژوهش
اندكیثمردهبهگیرند،یمبهرههاپژوهشاینازکهيمراکزیحتویعلميواحدها

. دارنداعتقادکشوردرموجوديهامحدودیتدلیلبهیپژوهشيهافعالیتدرتحقیقات
ویپژوهشحرکتيتأثیرپذیرويتأثیرگذاردامنهاینکهدلیلبهواساساینبر

تبیینيبرا،یبخشهردر،یاقدامهرامروزهاست،مطرحیملسطحدریعلمتحقیقات
علم،(دارداهمیتیپژوهشيهافعالیتتوسعهبرمؤثرعواملیشناسایوتحقیقضرورت
1388 :103.(

هاي دفاعی جهت توسعه پژوهشمناسبدراهبرانتخاب "مهمترین هدف این پژوهش
هاي که دامنه هاي نسبتا وسیعی از آینده را با گزاره"می باشديکاوندهیآآجا با رویکرد 

و "هاي دفاعی آجاتوسعه پژوهشمؤثر برفرصتهاي مرتبط با تهدید و احصاء شاخص"
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دررا"هاي دفاعی آجاتوسعه پژوهشمؤثر برهاي مرتبط با ضعف و قوت احصاء شاخص"
.ردیگیمبر 

دفاعی آجا در يهاپژوهشحاضر به این سوال کلی پاسخ می دهد که توسعه پژوهش 
تهدیدات و فرصتهاي برشاخصهاکدامو خواهد کرد؟استفاده چه راهبرديازآینده

هاي ضعف شاخصبیان دیگر وبود؟موثر و مرتبط خواهند ،پژوهشهاي دفاعی آجاآینده 
کدامند؟هاي دفاعی آجا توسعه پژوهشمؤثر برآینده و قوت

آتیدراهبرتواند به تدوین در این راستا الزم به توضیح است که خروجی این مقاله می
از وضعیت رفتبرونو باعث کردهآجا کمک دفاعیهايتوسعه پژوهشجهت مناسب

ها و تقویت رویکرد کاربردي نمودن نتایج تحقیقات شود.فعلی به هدفمندي پژوهش

پژوهشروش شناسی 
نویسندگان و با توجه به اینکه تحقیق، ماهیتی مدنظربه جهت نوع و روش تحقیق 

تحقیق با توجه به ماهیت و این ، از ارائه فرضیه خودداري شده است.اکتشافی دارد
- اي و روش تحقیق: موردي توسعه-هاي اهداف و سؤاالت از نوع: کاربرديویژگی

باشد.می1ايزمینه
هاي این تحقیق براي توسعه پژوهشموردنظربا توجه به اهداف تحقیق، جامعه آماري 

هایی از قبیل معلومات کافی، ارتش جمهوري اسالمی ایران که داراي ویژگیدفاعی
هاي دفاعی، آشنایی با ساختار ارتش جمهوري پژوهشژهیوبهآشنایی با مقوله پژوهش و 

نفر از میان 900اسالمی ایران، تجربه خدمتی در مشاغل فرماندهی و مدیریتی هستند، 
اعضاء شوراي عالی تحقیقات صنعتی ارتش رتبه نیروهاي مسلح، فرماندهان عالی

هاي مرتبط با مقوله پژوهش در نیروهاي مسلح، اساتید جمهوري اسالمی ایران، معاونت
هاي ارتش جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي مسلح و مسئولین وزارت علوم، دانشگاه

و )نامحدودجامعه(کوکرانفرمولکه با استفاده از اندشدهدهیبرگزتحقیقات و فناوري 
جامعه عنوانبهنفر 385، تعداد نسبیايطبقهتکنیکبااحتمالیگیري روش نمونه

نمونه انتخاب گردیدند.

1.Case & field study research Method
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نشدهانجامهاي دفاعی، پروژه تحقیقاتی زیادي در خصوص تدوین راهبرد توسعه پژوهش
است و در سطح آجا پروژه مرتبط با موضوع تحقیق یافت نشده است. 

پژوهشپیشینه 
تحقیقاتیمراکزعملکردارزیابیسیستمتبیینواي پیرامون طراحیزالی در مطالعه

ی قرار داده است. این موردبررسکشور؛ عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی کشور را صنعتی
است که کردهاشارهرساله به بررسی مشکالت بخش تحقیقات در داخل کشور پرداخته و 

اي مواجه هستند که سبب ناکارآمدي هاي پژوهشی کشور با مشکالت عدیدهسازمان
ها شده است. نتیجه نهایی تحقیق حاضر، طراحی مدل ارزیابی عملکرد مراکز آن

هاي باشد. سایر نتایج این تحقیق عبارتند از: تعیین شاخصتحقیقاتی صنعتی می
بندي عملکرد مراکز تحقیقات صنعتی. تعیین و رتبهاي ارزیابی رفتاري، ساختاري و زمینه

بندي تعیین و رتبهنوع تحقیق و توسعه.برحسبهاي ارزیابی عملکرد شاخص
)1383. (زالی، نوع سازمان تحقیق و توسعهبرحسبهاي ارزیابی عملکرد شاخص

و هاي نظام پژوهشی در حوزة علوم دین اي با عنوان چیستی و مؤلفهخنیفر در مقاله
سو معارف اسالمی؛ بر این باور است که حوزة علوم دین یک نهاد فراملّی است که از یک

از دیرینگی برخوردار است و از سوي دیگر در ابعاد جهانی مورد التفات، احترام، انتقاد، 
ي مقارنت و معاضدت پابهعنایت و دشمنی است که در آن آموزش و مقولۀ پژوهش پا

وده است. نگارنده غیر از مفهوم شناسی و پیشینه کاوي واژة بتیموردعناتحوالت آن 
ي مقولۀ پژوهش جهت داده و با وسوسمتحوزة دین در آغاز مقاله، عمده بحث را به 

تبیین درصددشناسی و اهداف و اهمیت و محوریت موضوع و سپس واژهمسئلهبیان 
» نظام پژوهشی«ناسب نظام علمی روش تحقیق در حوزة علوم دین و ارائۀ ساختارهاي م

در این عرصه است، که این مهم با تبیین مأموریت نظام پژوهشی و اهداف آن و وظایف 
مشی گذاري هاي خطمدار صورت گرفته و سپس مدلمدیریت دانایی محور و پژوهش

و به مقوله دادهقراری موردبررسهاي جامع را در چهارده محور نظام پژوهش و مؤلفه
)105: 1385آن در پژوهش اشاراتی نموده است. (خنیفر، آموزش و تأثیر 

هاي فراروي تحقیق و توسعه در اي با عنوان موانع و چالش) در مقاله1387مند (ساالري
هاي فراروي تحقیق و توسعه در ها و مراکز پژوهشی نظامی؛ موانع و چالشسازمان
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تایج زیر از تحقیق ها و مراکز پژوهشی نظامی را بررسی نموده است و نسازمان
هاي پژوهشی : استقالل مدیریتی بیشتر، یکی از نیازهاي اساسی سازماناستشدهحاصل

دولتی است. تحقیق و توسعه باید جوابگوي نیازهاي کشور باشد. تحقیق و توسعه، راهبرد 
هاي مناسب خواهد. کاربردي کردن نتایج تحقیق و توسعه، مستلزم مکانیزمبلندمدت می

اي، از وظایف مبرم رسانی فعال و ارائه خدمات مشاورهباشد. اطالعفناوري میانتقال
هاي تحقیقاتی دولتی باید اي سازمانهاي نوبههاي تحقیقاتی دولتی است. بازرسیسازمان

هاي با دقت و تأمل بیشتري انجام شود. سودمند کردن نتایج تحقیقات در سازمان
کنندگان نهایی نتایج تحقیقات در ال استفادهپژوهشی دولتی، مستلزم مشارکت فع

دار را جدي بگیریم. هاي پژوهشی است. تحقیقات بنیادي جهتهاي سازمانریزيبرنامه
هاي پرسنلی پایدارتر و پویاتري احتیاج دارند. مشیهاي پژوهشی دولتی به خطسازمان
و تدوین ها در تعیین هاي پژوهشی دولتی، نقش آنترین نقش سازمانطبیعی

هاي هاي دولتی و وضع استانداردهاست. توجه به کیفیت تحقیقات در سازمانمشیخط
).1387مند، پژوهشی دولتی، یک وظیفه مبرم است (ساالري

وضعیتاي با عنوان تحلیلسُرخابی و سایر همکاران در مقالهمهدي، یمنی دوزي
ارتقايفناوري؛ بر این باورند که برايومهندسیعلومدرعلمتولیدوپژوهشراهبردهاي

وشرایطبر اساساثربخشراهبردهايبایدسویکعلم، ازتولیدوپژوهشیهايفعالیت
راهبردهاتوسعهوتحققدیگر،از سويوشودسازيپیادهوطراحیبیرونی،ودرونیعوامل

آگاهانه،ومندنظاملهمداخبدونومستمرارزیابیبدونعمل،صحنهدرهاآنکارآمديو
اجراچههرکههستندریزيبرنامهفرایندازهاییارزیابی، بخشواجراباشد.نمیپذیرامکان

توسعهسازي،تصمیمبرايیادگیرينسبت،همانبهگرددارزیابیدقتباآنپیامدهايو
پژوهشاصلیراهبردهايمقاله،ایندریابد.میافزایشآگاهانه،و حرکتاصالحیاقدامات

بر تکیهباراهبرديمدیریتعمومیالگويمبنايبرفناوريومهندسیعلومدرعلمتولیدو
نتایجپایهبراست.شدهلیتحلاصلی،معیارهايسنجشوراهبردهامبانیطریقازپیمایش

متوسطحدفناوري درومهندسیعلومدرعلمتولیدراهبردهايوضعیتپژوهش،این
حرکتنیازمندعلمتولیدوپژوهشراهبردهايوضعیتارتقاي،رونیازااست. شدهیابیارز

راهبردهاترویجمؤثر،عملیاتیو شرایطساختارهاایجادمدیریت،برايمتعهدانهومندنظام
).1388است(مهدي، مکفیومناسباعتباراتوامکاناتمنابع،اختصاصو
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قیتحقاتیادب
فرایند کنترل و ارزیابیمولفه 

افزایشمنظوربهکهگرددمیاطالقاطالعاتیواقداماتمجموعهبهعملکردارزیابی
ايشیوهبههاهدفبهیابیدستجهتدرمنابعوامکاناتازبهینهاستفادهسطح

راعملکردارزیابینظامیطورکلبه. گیردمیصورتاثربخشیوکاراییباتوأماقتصادي
وضعیتبهدستیابینحوهومیزانمقایسهوگیرياندازهوسنجشفرایندتوانمی

چنینرادولتیهايبخشدرعملکردگیرياندازهمدیریتنظرانصاحبدانست،مطلوب
:اندکردهتعریف
حدچهتادولتیخدماتکهنیادانستنبرايمندنظاماستتالشیعملکردگیرياندازه

.استاندازهچهتاآننمودنبرآوردهدردولتتواناییوبودهمردمنیازهايجوابگوي
خصوصدرقضاوتويگذارارزشسنجش،: ازاستعبارتعملکردارزیابیازهدف

معیارهايرویکردمصوب،مقرراتوقوانیناساسبرکشوراجراییهايدستگاهعملکرد
. دولتیخدماتکیفیتارتقاءمنظوربهاخالقیواقتصاديکارایی،اثربخش،

سازمانانسانیمنابعومدیریتامورمعاونتعملکردارزیابیومدیریتبهبوددفتر(
)1382. عملکردارزیابی. کشورریزيبرنامهومدیریت

مولفه ساختار سازمانی
چگونگیکهاستاختیارروابطووظایفازرسمیسیستمیکسازمانیساختار

راسازمانیاهدافتحققبرايمنابعازاستفادهوافراداقتصاديهايفعالیتهماهنگی
. شودیمنمایانسازمانینموداردرسازمانیساختار). 28: 1998مز،یج(کندمیکنترل
در. استسازمانفرایندهايوهافعالیتکلازتیرؤقابلنمادیکسازمانینمودار
:شودیماشارهاصلیرکنسهبهسازمانیساختارتعریف

.استسازماندرريیگگزارشرسمیروابطکنندهنییتعسازمانیساختار)1
کاردوایردرگروهیصورتبهکهاستافراديکنندهنییتعسازمانیساختار)2

.کنندیم
همههاآنلهیوسبهکهاستهاییسیستمشاملاقتصاديوسازمانیساختار)3

).1374:349نز،یراب(شودمییکپارچهدوایرهايفعالیت
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مولفه فرهنگی
درکهدانستییهافرضشیپوهاارزشباورها،ازیبیترکتوانیمرایسازمانفرهنگ
قرارآنمعرضدرکسانیطوربهشیوبکمسازمانياعضاهمهوداردوجودسازمان

). 16: 1385،یخوارزم(داردوجودیهمراهوتوافقآنبهنسبتيحدتاورندگییم
وافرادرفتار،يرومندینباکهآورندیمدیپدییهاارزشوهنجارهاانتظارات،وباورهانیا

.)120: 1989،چارلز(بخشدیمشکلراگروه
ازراسازمانکیکهدنماییمخلقراییالگوهاآنروابطویفرهنگعناصر

است،فردمنحصربهافرادتیشخصکههمانطور. سازدیمزیمتماگریديهاسازمان
زینراهاآنتیشخصتوانیمپسبودهفردمنحصربهتیشخصيدارازینهاسازمان

نکهیانخستکند،یمفایارایمتفاوتيهانقشفرهنگسازمان،کیدر. ي کردبندطبقه
دوم. دنماییمکیتفکهمازراهاسازمانیعنیاست،سازمانمرزکنندهنییتعفرهنگ،

باعثفرهنگسوم،. کندیمقیتزرسازمانياعضاوجوددرتیهواحساسینوعنکه،یا
منافعازشتریباریبسکهدیآوجودبهيزیچبهنسبتتعهدینوعافراددرکهشودیم

یاجتماعستمیسيداریپاوثباتموجبفرهنگنکه،یاچهارموداردتیاهمیشخص
).65: 1386،یاعراب(شودیم

مالیمولفه 
فهیوظکهاستیماليابزارهاویمالينهادها،یماليبازارهاازياشبکه،یمالنظام

وکندیملیتسهیاسالماصولاساسبردولتوهابنگاهخانوارها،انیمراوجوهانتقال
).24: 1384آقا،یعلروز،یپ(سازدیمفراهمياقتصادرشدبهلینيبرارانهیزم

کهییهایدارائ(یماليهایدارائهاآندرکههستندییبازارها،یاسالمیماليبازارها
وشودیممبادلهیاسالماصولاساسبر) داردیبستگیآتينقداناتیجربههاآنارزش
: یاسالمیماليابزارها-. باشدیماستوارانیزوسوددرمشارکتاساسبرعمدتاً
ویمالمؤسساتها،شرکتتوسطکههستندياسنادواوراق،یاسالمیماليابزارها
مبادلهیاسالمیماليبازارهادروشودیمصادریمالنیتأميبرادولتوياقتصاد

).32: همان(شودیمیطراحیاسالماصولاساسبرابزارهانیاشود؛یم



1395پائیز  2شماره اول،سالپژوهی دفاعی، فصلنامه  آینده46

مولفه نیروي انسانی
ندهیفزاطوربهو استقرارگرفتهرشیموردپذعیوسطوربهامروزهیانسانمنابعموضوع

بامثبتمواجههمنظوربه. استرییتغحالدروستهیپوبودهتالطمویدگیچیپيدارا
دروکارکسبمشغولعملدرکهيافرادهموپردازانيتئورهمهاچالشوراتییتغنیا
ويریادگیکهراايیاتیحنقشدیباهاسازمانکهکنندیمهیتوصباشند،یمطیمحنیا

هرنیبنابرا). 183-91: 1990،باتلروساالمون(ابندیدردارد،هاآناتیحدرتوسعه
دادهصیتشخراخودکارکنانيهاییتواناوهامهارتدانش،توسعهتیاهمدیباسازمان

رایاساسنقشیانسانمنابعياستراتژتیوضعنیادر). 21: 1991مورگان،(کنددركو
گاهیجاامروزه) 4: 1999فلود،وگانون(کنند. یميبازسازمانیرقابتتیمزشیافزادر

یسازمانيهاياستراتژاجرايدرهاآننقشلحاظبهتنهانهیانسانمنابعکیاستراتژ
تیاهمشوند،لیتبدیرقابتتیمزداریپامنبعکیبهتوانندیمکهخاطرنیابهبلکه

).110- 92: 2008شو،وونگ(دارديادیز

مولفه زمان
رامنبعنیاتیاهموداردقرارهاانساناریاختدرکهاستیمنبعنیترباارزشزمان

طوربهوافرادانیمدرکهاستیمنبعتنهازمانکهآناول. دیدبعددودرتوانیم
. استزمانداشتنبهوابستهگریدمنبعازاستفادهنکهیادومواستشدهمیتقسيمساو

وتیریمدبهازینکهاستيبشرهیسرمانترییاصلزمانگفتتوانیماساسنیابر
،یکرم(شوداستفادهیسازمانويفرداهدافتحققيراستادرآنازتادارد،کردناداره

1385 :24.(
ازیتأسبا. استبرخوردارياژهیوگاهیجاازتیریمدعلمدرزمانتیریمدامروزه

مناسبيریگبهرهباودادشیافزاراهاسازمانیبازدهتوانیمزمانتیریمديکارهاراه
تیریمدرونیازا. نموديریشگیپهاسازماندرنیسنگيهانهیهزووقتاتالفاززماناز

یفناطالعاتمرکز(شودیمدهینامزینآنازحیصحاستفادهوزمانکنترلعلمزمان
).11: 1387ران،یا
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يبندطبقهمولفه 
يبندطبقه. آنرمجازیغافشاءخطرازنظرخبرکییابیارزشازاستعبارتيبندطبقه
يبندطبقهنوعچهارازیکیدرلیوساوموادایاطالعایسنددادنقراریعنیکردن

نییتعواطالعآنحفظمنظوربه»محرمانهمحرمانه،یلیخ،يسر،يسریبکل«
وشیافزاازيریجلوگوشدهيبندطبقهاطالعآنبهیدسترسجهتالزميهاتیمحدود
.)551: 1386،یرستم(آنبهرمجازیغیدسترس

ی  فرماندهو تیریمدمولفه
کنترلويرهبروکردنهماهنگوکردنمتشکلهنروعلمازاستعبارتتیریمد
علمنیاکهيفردوسازمانکیيهاهدفایهدفنیتأميبرایجمعدستهيهاتیفعال

.)738: 1386،یرستم(شودیمدهینامریمددینمایماعمالراهنرو
یتیلئومسودرجهایشغلسبببهخدمتدرفردکیکهاستیاراتیاختیفرمانده

واحدافرادادارهولئمسفرمانده. بردیمکاربهمحولهتیمأمورانجاميراستادرداردکه
آنانجامازایدهدیمانجاماوواحدکهیاعمالقبالدرکهاستیمقامتنهاواستخود
،يزیرطرحآموزش،لیقبازرایفیتکالیفرماندهاراتیاخت. داردتیولئمسماندیبازم

ياجرامنظوربهراینظاميروهاینتیهداونظارتکنترل،،یهماهنگدادن،سازمان
ریسا،هاتیولئمسوفیتکالنیاباتوأموبرداشتهدریاستنتاجاییحیتصريهاتیمأمور

زینرانیوسئمرشیآساوبهداشترفاه،وهیروحتدارك،انضباط،لیقبازییهاتیولئمس
.)615: 1386،یرستم(بردارددر

منابعبهی دسترسمولفه
ازیآگاهيبراالزمطیشراوجودوفرصتآوردندستبهییتوانایعنییدسترس

).409: 1386،یرستم(شدهيبندطبقهاطالعات
استفادهيبرایسازماندرونیاطالعاتبانکبهیدسترسمنابع،بهیدسترسازمنظور

بانکیروزرسانبهگران،پژوهشاستفادهيبرایتخصصکتابخانهوجودگران،پژوهش
يموازيهاتیفعالازيریجلوگيبرامتمرکزیاطالعاتشبکهسازمان،یاطالعات

بااطالعاتتبادلویسازمانبرونیاطالعاتمنابعبهگرانپژوهشیدسترس،یقاتیتحق
.استيمرزبرونمشابهيهاسازمان
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پژوهشبرداربهرهمؤلفه 
بودنشفافبرداران،بهرهيبراپژوهشبودنيکاربردزانیمپژوهش،برداربهرهازمنظور
ندیفرایطدربردارانبهرهباگرانپژوهشارتباطزانیمبرداران،بهرهيبراپژوهشاهداف

ییاجراوپژوهشندیفراانیپاازپسبردارانبهرهباگرانپژوهشارتباطزانیمپژوهش،
سهولتپژوهش،بردارانبهرهتوسطروزازینبامتناسبیپژوهشيازهایناعالمآن،شدن

سطحدرپژوهشی- علمیمجالتوجودلزومتحقیقات،ازناشیپژوهشیمقاالتچاپدر
تولیدبههاپژوهششدنمنتهینظري،دانشتولیدبههاپژوهششدنمنتهیآجا،

هايپژوهشقدرتها،طرحپایانازپسبشريدانشبدنۀافزایشمیزانفنی،دانش
هايفرضیهدرعلمیتبیینکارگیريبهمیزانعلمی،هاينظریهتبییندرآجاکنونی
.باشدیمآجاکنونیهايپژوهشموجود
یسازمانمقدوراتمؤلفه 
برايتکمیلیوتخصصیهايدورهدرگرانپژوهشتربیت،یسازمانمقدوراتازمنظور
حوزهدر(ي احرفهيهاآموزشارائه،یمطالعاتيهافرصتبهگرانپژوهشاعزامآینده،

وجودقات،یتحقانجاميبراالزمياداريفضاونهیزموجودگران،پژوهشبه) قیتحق
بهدسترسیامکاناتنمودنفراهمقات،یتحقانجاميبراروزبهوالزميافزارهانرم

در(اطالعاتتبادلجهتیخارجترازهميهاسازمانباارتباطنترانت،یاونترنتیا
یعلميهاتخصصازاستفادهجهتیداخليهادانشگاهباارتباطو) يبندطبقهطهیح

.باشدیمموجود
مقرراتونیقوانمؤلفه

زانیمقات،یتحقانجاميراستادرآجانیقوانیهماهنگمقررات،ونیقوانازمنظور
ودستمقرراتونیقوان،ينظرقاتیتحقدرکشوریعموممقرراتونیقوانازاستفاده

درکشوریعمومریپاگودستمقرراتونیقوان،ينظرقاتیتحقحوزهدرآجاریپاگ
يبرامناسبمقرراتونیقوانوينظرقاتیتحقیحقوقمشکالت،ينظرقاتیتحقحوزه
.باشدیمآجادرينظرقاتیتحقتوسعهورشد

قیتحقطیمحمؤلفه
پژوهشتیاهمبامربوطهيواحدهاکارکنانییآشنازانیمق،یتحقطیمحازمنظور

بهیدسترسزانیمگران،پژوهشبامربوطهيواحدهاکارکنانيهمکارورشیپذمرتبط،
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مرتبطیاطالعاتمنابعبهیدسترسزانیمویسازماندرونمرتبطیاطالعاتمنابع
.باشدیمیسازمانبرون

آجایدفاعيهاپژوهشتوسعهمناسبراهبردانتخابيبرامورداستفادهچارچوب
دیوید، که یکی از الگوهاي مؤثر و براي این منظور از چارچوب تدوین راهبرد فرد آر

تواند کند و میهایی را ارائه میباشد و ابزارها و روشکارآمد در زمینه تدوین راهبرد می
هاي گوناگون مناسب باشد، استفاده گردید. این چارچوب، ها در اندازهبراي انواع سازمان

، تطبیق (تدوین شامل سه مرحله، ورود اطالعات (اطالعات محیط داخلی و خارجی)
). 356: 1389باشد(دیوید، گیري (انتخاب راهبردها) میراهبردها) و مرحله تصمیم

نامند شامل می1مرحله اول چارچوب تدوین راهبرد که آن را مرحله ورود اطالعات
است که با استفاده از این IFE(3و ماتریس عوامل داخلی EFE(2)ماتریس عوامل خارجی (

ابزارها، عوامل اصلی فرصت و تهدید در محیط بیرونی و عوامل اصلی قوت و ضعف در 
ها، تنوع و پیچیدگی نیروهاي محیط خارجی و ی ویژگیطورکلبهمحیط داخلی سازمان و 

د ایجامنظوربهبایست گیرد تا نیروهایی که می، مورد ارزیابی قرار میرگذاریتأثداخلی 
یک راهبرد موفق با آنها سازش و یا آنها را تحت کنترل و تغییر قرار داد، شناسایی نمود. 

هاي فوق، عوامل کلیدي محیط خارجی و داخلی وارد شده و بدین منظور، در ماتریس
یی سازمان، براي این عوامل وزن و رتبه در پاسخگومیزان اهمیت آنها و نحوه برحسب

نقاط قوت و ضعف 4يسهیمقارحله دوم که آنرا مرحله تطبیق و شود. در منظر گرفته می
تیمأمورپذیر در راستاي نامند، به انواع راهبردهاي امکانها و تهدیدات میبا فرصت

شود و به همین منظور بین عوامل داخلی و خارجی نوعی تعادل و سازمان توجه می
شود عبارتند از: مرحله دوم استفاده میگردد. برخی از ابزارهایی که در توازن برقرار می

)، ماتریس ارزیابی موقعیت و SWOTها و تهدیدات (ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت
). در IEو ماتریس داخلی و خارجی(6، ماتریس راهبرد اصلی5)SPACEاقدام راهبردي (

ظیر هاي کمی نکارگیري روشنامند، با بهگیري میمرحله سوم که آنرا مرحله تصمیم

1. Input stage
2. External Factors Evaluation
3. Internal Factors Evaluation
4. Matching stage
5. Strategic Position and Action Evaluation, (SPACE) Matrix
6. Grand Strategy Matrix



1395پائیز  2شماره اول،سالپژوهی دفاعی، فصلنامه  آینده50

گیري چندمعیاره (نظیر هاي تصمیم، روش1)QSPMریزي راهبردي کمّی (ماتریس برنامه
که در مرحله دوم اجراقابلدر مرحله اول و راهبردهاي شدهارائهتاپسیس)، اطالعات 

شخصی مورد ارزیابی و قضاوت نظراعمالهاي عینی و بدون ، به شیوهاندشدهییشناسا
). 1390(دهقان و شریفی تهرانی، ردیگیمقرار 

قیتحقیمفهوممدل
شود. این چارچوب مدل مفهومی بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می

پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که اي است منطقی، توصیفی و شبکه
در پی اجراي فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه (ادبیات نظري 

دهد. بنابراین مدل تحقیق) بنیان استواري براي تدوین چارچوب نظري به دست می
).81: 1380آید(سکاران، مفهومی گام مهمی در فرایند پژوهش به شمار می

قیتحقیمدل مفهوم- 1نمودار شماره 

1. Quantitative Strategic Planning (QSP) Matrix

زمان نیروي 
انسانی 

کنترل و 
ارزیابی

ساختار 
سازمانی

مدیریت و
فرماندهی

مقدورات 
سازمانی

محیط 
تحقیق

قوانین و 
مقررات

فرهنگی

بنديطبقه

دسترسی 
به منابع

اقتصادي 
مالیو 

توسعه 
پژوهشهاي 

دفاعی

بهره بردار
پژوهش

مستندات قانونیمستندات ارزشی اسناد باال دستی

ط 
حی

ه م
الع

مط
ین

ب
لل

لیالم
داخ

ط 
حی

ه م
الع

مط

مبانی ارزیابی عملکرد مبانی راهبرد 
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باشند، لذا با هاي مفهومی، متغیرهاي تحقیق میبخش مدلنیترمهمازآنجاکه
استفاده از اسناد و مدارك (بررسی اسناد باالدستی، مستندات قانونی، مستندات ارزشی)، 

پیشینه ادبیات علمی (بررسی مبانی راهبرد، بررسی عوامل داخلی و عوامل خارجی در 
تحقیق) و مصاحبه با اساتید راهنما و مشاور و نیز چند نفر از خبرگان آجا، متغیرهاي 

) ارائه گردید. 1آجا مطابق نمودار (هاي دفاعیتأثیرگذار در توسعه پژوهش

هاتجزیه و تحلیل داده
هایی به شرح زیر آجا گامهاي دفاعیانتخاب راهبرد مناسب توسعه پژوهشمنظوربه

ریزي و اجرا گردید:طرح
.هاي دفاعی آجا: شناخت عوامل محیطی (عوامل داخلی و خارجی) تأثیرگذار بر توسعه پژوهش1گام

جستجوي اسناد و گیري از مطالعه اکتشافی (براي شناخت عوامل محیطی، با بهره
مؤلفه 13مدرك، بررسی مبانی نظري و پیشینه تحقیق و نیز مصاحبه با خبرگان)،

دسترسی به منابع و مأخذ ،ساختار سازمانیابی،فرایند کنترل و ارزی،نیروي انسانی«
محیط ،مقدورات سازمانی تحقیق،بنديطبقه،قوانین و مقررات،مالی، فرهنگی، علمی

بدست آمد. » زمان، بردار پژوهشبهره،مدیریت و فرماندهی، تحقیق
نامه تنظیم گردید. روایی ظاهري ابزار هاي احصا شده، در قالب پرسشو شاخصهامؤلفه

ها با استفاده از نظرسنجی از خبرگان امر صورت سنجش به لحاظ کمیت و کیفیت گویه
نامه نیز با استفاده از فن تحلیل عاملی مورد پذیرفت. روایی سازه یا توافقی پرسش

فته و فنی باشد که بسیار پیشرسنجش قرار گرفت. این فن یکی از فنون تقلیل داده می
مؤلفهتوان مربوط بودن سواالتی که براي سنجش یک است. با استفاده از این شیوه می

). 1385(مهرگان و زالی،در نظر گرفته شده است را تعیین نمود
توسعه ها و عوامل مرتبط با ها، شاخصهاي مربوطه، مؤلفهبا استفاده از ابزار و فرمول

و پایداري بسیار باالیی برخوردارند. آجا از همسازي هاي دفاعیپژوهش
نامهپرسش، سؤاالتتکتکو مشخص نمودن بار عاملی نامهپرسشپس از تعیین روایی 

ها در ارتش و شاخصهامؤلفهسنجش وضعیت موجود هر یک از منظوربهنهایی 
تأثیر هر اي تنظیم و میزان گزینه4يارتبهجمهوري اسالمی ایران با استفاده از مقیاس 

در قالب ارتش جمهوري اسالمی ایرانهاي دفاعیتوسعه پژوهش، بر هایک از مؤلفه
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توسعه بر هاتأثیر هر یک از مؤلفهبراي آزمون بررسی شد. عوامل داخلی و خارجی
گیري شده با میانگین متغیر اندازه،ارتش جمهوري اسالمی ایرانهاي دفاعیپژوهش

).2(جدول. گردیدمقایسه سنجش) (متوسط طیف 2.5عدد ثابت 
آجاهاي دفاعیمؤلفه داخلی و خارجی بر توسعه پژوهش13. آزمون بررسی اثرگذاري 2جدول شماره 

2.5میانگین با عدد ثابت مقایسهآزمون

نتیجه 
آزمون

سطح 
داريمعنی

T مقدار
آمدهدستبه

درجه 
آزادي

اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان اختالف 
میانگین حجم 

نمونه متغیر
حد پائین حد باال

H0رد  000/0 459/5 - 299 10208/0- 1389/0- 0653/0- 300 نیروي انسانی

H0قبول  698/0 389/0 299 00952/0 0386/0- 0577/0 300 فرایند کنترل و 
ارزیابی

H0رد  000/0 505/14 299 26042/0 2251/0 2957/0 300 ساختار سازمانی

H0قبول 336/0 964/0 299 03333/0 0347/0- 1014/0 300 دسترسی به منابع و 
مأخذ علمی

H0رد  015/0 438/2 - 299 04872/0- 0880/0- 0094/0- 300 هاي فرهنگیمؤلفه
H0قبول  526/0 635/0 299 01481/0 0311/0 0607/0 300 هاي مالیمؤلفه
H0رد  005/0 833/2 - 299 11111/0- 1883/0- 0339/0- 300 قوانین و مقررات
H0رد  008/0 681/2- 299 07500/0- 1300/0- 0200/0- 300 مقدورات سازمانی
H0رد  000/0 285/7 299 2889/0 2108/0 3669/0 300 بندي اطالعاتطبقه
H0رد  000/0 856/5- 299 15556/0- 2078/0- 1033/0- 300 محیط تحقیق
H0قبول  273/0 098/1 299 03333/0 0264/0- 0931/0 300 مدیریت و فرماندهی
H0رد  000/0 545/5 - 299 11111/0- 1505/0- 0717/0- 300 بردار پژوهشبهره
H0قبول  405/0 - 833/0 - 299 03000/0- 1008/0- 0408/0 300 زمان

پس از هاي دفاعی آجا.ها و تهدیدهاي توسعه پژوهش: تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصت2گام
کمتر 5/2ها ، عواملی که میانگین آنه نمونه و تأیید خبرگاناطالعات از جامعآوريجمع

و فرصت قوت هبود5/2ها بیش از دسته عوامل که میانگین آنو آنو تهدید؛ ضعفهبود
ارتش هاي دفاعیتوسعه پژوهشاي در د که نقش مؤثر و عمدهنشومحسوب می

.)4و 3ول (جدانمایندجمهوري اسالمی ایران ایفا می
در این گام با هاي دفاعی آجا.: تعیین امتیاز موزون عوامل داخلی و خارجی توسعه پژوهش3گام

، 2در گامشدهمشخصتوجه به عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) 
کنیم.مشخص می7تا 1وضع موجود هر عامل را با امتیازي بین وزن (درجه اهمیت) 

میزان تأثیر و اهمیتی که در تدوین راهبرد براي اساسبردهی به عوامل براي وزن
شود، بدین اي تحت عنوان وزن عامل (درجه اهمیت) داده میسازمان دارند، ابتدا نمره
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براي عواملی که بیشترین 7ترین اهمیت و از عدد براي عواملی که کم1منظور از عدد 
نفعان سازمان نظر خبرگان متخصص و ذياساسبرتأثیر را در تدوین راهبرد دارند

و که بتوانیم به ماتریس ارزیابی عوامل داخلیبر این اساس براي این. کنیماستفاده می
هاي شهودي را که بیشتر به قضاوتو خارجی عوامل داخلی ابتدادر میابیدستخارجی

آوري نفعان تکیه دارد، تعیین کنیم، پس از جمعخبره و ذييجامعهو نقطه نظرات 
و فرصت و تهدید عوامل خارجیِ عوامل داخلینقاط قوت و ضعفنیترمهم،اطالعات

بر اساس که ارتش جمهوري اسالمی ایران را هاي دفاعیتوسعه پژوهشمؤثر در حوزه 
.)4و3داول (جکنیممشخص میو خبره صورت گرفته شناسایی يجامعهنظرات 

آجاهاي دفاعیارزیابی عوامل داخلی توسعه پژوهشجدول . 3جدول 

ف
)W(و ضعف)S(نقاط قوتردی

امتیاز
وضع

موجود

امتیاز وزن
موزون

S1 60/20754/01960/0هاي کنونیدر مدیریت پژوهشیعلمئتیهاعضاي باالي سهم
S2 63/20748/01967/0امور پژوهشیمرتبط با نسبتاً باالي تمرکز سازمانی عدم
S373/20770/02102/0هاي تحقیقاتی در ارتش جمهوري اسالمی ایرانردهمناسب هماهنگی
S477/20790/02188/0امور پژوهشی با تدابیر راهبرديباالي پذیريانطباق
S570/20770/02079/0گران با ناظران علمیپژوهشخوبهمکاري

43/1310298/1جمع
W1 36/20779/01838/0براي اعالم مشکالتنامناسب نظام بازخورد

W2

مرتبط با امور ) در مقابل منفعت شخصی(به منفعت سازمانی اندك توجه 
20/20775/01705/0پژوهشی

W3

ها در جهت کاربردي کارکنان به نتایج پژوهشمناسب چنداننهاعتقاد 
16/20738/01594/0هاشدن آن

W4

هاي تخصصی و تکمیلی براي گران در دورهتربیت پژوهشبهاندك توجه 
20/20838/01843/0آینده

W5

به منابع اطالعاتی مرتبط با امور پژوهشی در درون کافیدستیابیعدم 
26/20764/01726/0سازمان

W6

پژوهش و برداران پس از پایان فرایند گران با بهرهپژوهشناکافی ارتباط 
10/20743/01560/0اجرایی شدن آن

W7

پژوهشی در سطح ارتش جمهوري اسالمی -نشریات علمیتعداد اندك 
16/20770/01663/0ایران

W8

کنونی ارتش جمهوري اسالمی ایران دفاعی هاي پژوهشکافی قدرتعدم 
96/10754/01477/0هاي علمیدر تبیین نظریه

4/1713406/1جمع
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آجاهاي دفاعیتوسعه پژوهشعوامل خارجیارزیابیجدول .4جدول

ف
)T(و تهدید)O(نقاط فرصتردی

امتیاز
وضع 
موجود

امتیاز وزن
موزون

O166/20956/02542/0دفاعیکننده کشوري در حوزه تحقیقات وجود قوانین و مقررات تسهیل
O263/20960/02524/0دفاعیاز قوانین و مقررات عمومی کشور در تحقیقات مناسباستفاده

O3

گران به منابع اطالعاتی مرتبط با امور پژوهشی پژوهشمناسبدسترسی
یسازمانبرون

90/21001/02902/0

O4 60/20972/02527/0گران به اینترنت و اینترانتپژوهشمناسب دسترسی
79/1010495/1جمع

T1

هاي مشابه نامیزان تبادل اطالعات مرتبط با امور پژوهشی با سازم
يمرزبرون

86/10961/01788/0

T2 03/20927/01882/0طیواجدالشراگرانبه پژوهشکافی هاي مطالعاتی واگذاري فرصتعدم

T3

تراز جهت تبادل اطالعات مرتبط هاي خارجی همنابا سازمالزم ارتباطعدم 
بندي)پژوهشی (در حیطه طبقهبا امور

20/20939/02066/0

T4

هاي علمی هاي داخلی جهت استفاده از تخصصبا دانشگاهکافی ارتباطعدم 
موجود در امور پژوهشی

10/20985/02069/0

T5

توسعه در حوزه یسازمانبرونبه منابع اطالعاتی مرتبط اندكدسترسی
هاي دفاعیپژوهش

86/10968/02323/0

05/1011970/1جمع
در شدهمحاسبهصورت گرفته و با توجه به جمع امتیازات موزون يمحاسبهبا 

آمدهدستبه5/2کمتر از و تهدید ضعفهايي دریافتی در وضعیت، (نمره4و3جداول
عوامل داخلی دچار ازنظرگردد که؛ سازمان گیري میطور استنباط و نتیجه)، ایناست

باشد.میعوامل خارجی دچار تهدیدازنظرو ضعف
پس از هاي دفاعی آجا.توسعه پژوهش1مدل ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي. 4گام

فاکتور 4، نهایتاً 1در گام(داخلی و خارجی)محیطلیوتحلهیتجزمطالعات محیطی و 
مشخص 2تهدید) مطابق با گام–ضعف) و (فرصت –(قوت اصلی محیط یعنی نقاط

به ارزیابی و سنجش این عوامل برابر قضاوت و برآورد کارشناسان و 3شد. در گام
توسعه پژوهشکه موقعیت راهبرديمتخصصین امر پرداخته شد. در این گام براي این

که این موقعیت در ارتش جمهوري اسالمی ایران مشخص شود، برحسب اینهاي دفاعی

1- Strategic Position and Action Evaluation (SPACE)
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، چهار راهبرد شامل؛ تهاجمی، رقابتی، اندجادشدهیامناطق چهارگانه مدل ازکیکدام
شود.کارانه و تدافعی پیشنهاد میمحافظه

ترسیم نمودار موقعیت منظوربه.هاي دفاعی آجا: تعیین موقعیت راهبردي توسعه پژوهش5گام
از جمع 5/2)، ابتدا عدد 2راهبردي در چهار محور قوت، ضعف، فرصت و تهدید (شکل

گردد و موزون عوامل داخلی (قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت و تهدید) کسر می
ي محورها کافی است اختالف مقادیر قوت و روبرموقعیت آوردندستبهبراي تیدرنها

ها) به ها) و اختالف مقادیر فرصت و تهدید (براي محور طولضعف (براي محور عرض
محاسبه شود.5شرح جدول

آجاهاي دفاعی. تعیین موقعیت راهبردي توسعه پژوهش5ل جدو
تهدیدفرصتضعفقوت

0298/13406/10495/11970/1امتیاز موزون
-1475/0-3108/0ي محورروبرموقعیت 

آجاهاي دفاعی. مشخصات منطقه راهبردي توسعه پژوهش2شکل شماره

و 2مطابق شکلارتش جمهوري اسالمی ایران هاي دفاعیتوسعه پژوهشوضعیت فعلی 
ي این مطلب دهندهدر حالت تدافعی بوده و نشان)5(جدولمحاسبات صورت گرفته

کرده و برطرفهاي حاصله در محیط باشد که نیاز است نقاط ضعف خود را با فرصتمی
جلوي تهدیدات محیطی را با استفاده از نقاط قوت خود بگیریم. 

م است با اختصاص امکانات به نقطه مطلوبزالالذکرفوقط یدر شرا: تخصیص منابع.6گام
با صورتی بهینه تقسیم شود.ه لذا ضروري است امکانات ب،برسیم(منطقه تهاجمی)

تهدیدها

هاضعف

هاقوت

هافرصت

31/0-

14/0-

منطقه 
رقابتی

منطقه 
تهاجمی

منطقه 
محافظه
کارانه

منطقه 
تدافعی

°389/
160
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توانیم امکانات موجود را طوري در راستاي رفع ها میدست آوردن مجموع ضرایب گروهبه
ها تقسیم کنیم که رسیدن به ها و فرصتقوتيریکارگبهها و تهدیدها و همچنین ضعف

ها ابتدا در بین مجموع قوتازیموردن. بدین منظور امکانات پذیر گرددنقطه مطلوب امکان
درصد برحسببین هر یک ها و تهدیدها و نهایتاًها و سپس بین مجموع فرصتو ضعف

است.شدهمیتقس6جدولصورتبه
. تخصیص منابع6جدول 

.ضعف، فرصت و تهدید- هاي دفاعی آجا بر اساس قوت: تعیین راهبرد اولیه توسعه پژوهش7گام
متشکل از یک جدول شود. این مدل، استفاده می)SWOTجهت اجراي این گام از مدل (

هاي است که هریک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته گزینهي دوبعدمختصاتی 
گردد، همواره چهار دسته راهبرد در این مدل مطرح میگریدعبارتبهباشد، راهبردي می

ها، رویکردي است که از طریق ماتریس لیکن همواره رویکرد غالب در تدوین گزینه
با توجه به نتایج حاصل از ت. اسشدهنییتع5در گامتعیین موقعیت و اقدام راهبردي 

ارتش جمهوري هاي دفاعیتوسعه پژوهش، راهبردهاي )SWOT(لیوتحلهیتجزجدول 
باشد.می10الی7اسالمی ایران به شرح جداول 

0298/1قوت
3406/1ضعف

0495/1فرصت
1970/1تهدید

3108/0مجموع قوت و ضعف
1475/0مجموع فرصت و تهدید

389/160زاویه بین پاره خط
5647/50قوت و ضعفازیموردندرصد امکانات 
4352/49فرصت و تهدیدازیموردندرصد امکانات 
2925/41قوتازیموردندرصد امکانات 
2722/9ضعفازیموردندرصد امکانات 
1562/41فرصتازیموردندرصد امکانات 
2790/8تهدیدازیموردندرصد امکانات 
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آجاهاي دفاعیمدخل توسعه پژوهشو عوامل ذيSO. راهبردهاي تهاجمی 7جدول 
عوامل مرتبطشرح راهبردردیف

1
علمی در حوزه مدیریت گیري از اعضاي هیئتهاي تفکر سازمانی با بهرهگسترش کانونتوسعه و 

هاي منطبق بر تدابیر کالن و تحقیقات دفاعی با هدف افزایش سطح کمی و کیفی پژوهش
ارتش جمهوري اسالمی ایرانهاي دفاعیبازخوردهاي دریافتی از روند اقدامات توسعه پژوهش

S1-O2-O3-S4-S3

2
علمی مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تحقیقات افزایش سطح دسترسی اعضاي هیئت

شده در قوانین و مقررات عمومی کشور با هدف افزایش تعامل بینیدفاعی از طریق تسهیالت پیش
پژوهشی محققین

S1-O1-O2-O3-S2

دفاعی آجاهاي مدخل توسعه پژوهشو عوامل ذيTW. راهبردهاي تدافعی 8جدول 
عوامل مرتبطشرح راهبردردیف

مرزي مشابه تا هنگام ایجاد نظام ارزشیابی و هاي برونپرهیز از تبادل اطالعات با سازمان1
W1-W8-T1بازخوردگیري از روند اقدامات پژوهشی ارتش جمهوري اسالمی ایران

هاي سازمانی ترجیح داده به فرصتانی که منفعت خود را به منافع گرپژوهشخودداري از اعزام 2
W2-W4-T2-T3مطالعاتی

مرزي مشابه تا هنگام افزایش سطح آموزشی اطالعاتی هاي برونپرهیز از تبادل اطالعات با سازمان3
T1-W4-W8-W2سازمانی آنانان داخلی و اصالح فرهنگگرپژوهش

شده در نشریات علمی بوده به چاپانی که فاقد مقاالت علمی گرپژوهشخودداري از اعزام 4
هاي مطالعاتیفرصت

T2-T4-W7-W6-
W4

مدخلذيعواملوST. راهبردهاي رقابتی 9جدول 
عوامل مرتبطشرح راهبردردیف

علمی با مراکز پژوهشی آموزشی مشابه در داخل عضو هیئتگرپژوهشبرقراري سامانه تبادل استادان 1
S2-T1-T2-T4هاي مشتركها و پروژهکشور از طریق برگزاري همایش

2
هاي مطالعاتی به منظور واگذاري فرصتهاي موجود در تدابیر راهبردي بهاستفاده از ظرفیت

سازمانی در حوزه مرتبط برونان با هدف افزایش میزان دسترسی به منابع اطالعاتی گرپژوهش
تحقیقات دفاعی

S3-T2-T4-T3

مدخلذيعواملوWOکارانه . راهبردهاي محافظه10جدول 
عوامل مرتبطشرح راهبردردیف

1
ان در گرپژوهشمنظور تربیت ان از طریق اینترنت بهگرپژوهشهاي توجیهی براي اجراي آموزش

ها و ان به اهمیت و اثرات بنیادین پژوهشگرپژوهشهاي تخصصی و تکمیلی و افزایش باور حوزه
هاکاربردي شدن آن

O3-W3-W4-
W5-W8

منظور افزایش سطح ي تحقیقات دفاعی بهکننده کشوري در حوزهاستفاده از قوانین و مقررات تسهیل2
O1-W7-W8سازمانی ان به منابع اطالعاتی مرتبط درونگرپژوهشدسترسی 

ي تحقیقات دفاعی از کننده کشوري در حوزههاي موجود قوانین و مقررات تسهیلاستفاده از ظرفیت3
O1-W1منظور ایجاد نظام بازخوردگیري مناسب در امور پژوهشیهاي پژوهشی بهنامهطریق تدوین شیوه

4
ي تحقیقات دفاعی در کننده کشوري در حوزهموجود قوانین و مقررات تسهیلهاي استفاده از ظرفیت

هاي پژوهشی از طریق ایجاد جهت بازخوردگیري و اطمینان از اثربخشی و کاربردي شدن پروژه
سامانه متمرکز بازخوردگیري

O1-W1-W3-
W6-W7

5
ي توسعه تحقیقات ر حوزهکننده کشوري دهاي موجود قوانین و مقررات تسهیلاستفاده از ظرفیت

برداران پس از پایان فرایند پژوهش با ان با بهرهگرپژوهشدفاعی در جهت افزایش میزان ارتباط 
هاهدف کاربردي نمودن آن

O1-W3-W5

6
ي توسعه تحقیقات کننده کشوري در حوزههاي موجود قوانین و مقررات تسهیلاستفاده از ظرفیت

پژوهشی ارتش جمهوري اسالمی ایران با هدف افزایش -ریات علمی دفاعی در افزایش تعداد نش
هاي علمیهاي کنونی ارتش جمهوري اسالمی ایران در تبیین نظریهسطح علمی و قدرت پژوهش

O1-W6-W7
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راهبردهاي .هاي دفاعی آجا بر اساس راهبردهاي اولیه: تعیین راهبرد نهایی توسعه پژوهش8گام
کارهایی هستند که از مواجهه و نوعاً راهWTو SO ،WO ،STي در چهار گزینه7گامپیشنهادي

یتمامبهو کمتر امکان توجه اندشدهدیتولیسازماندرونتعامل یک عامل محیطی با یک عامل 
هاي فوق طور یکجا براي طراحی و پیشنهاد راهبرديرا بهیسازماندرونعوامل محیطی و عوامل 

کارهاي آورند. لذا معموًال یک مجموعه راهبردهاي ادغامی کالن، حاصل ترکیبی از راهفراهم می
SO ،WO ،STوWT در جدول شماره نیز در منطقه فصل مشترك این چهار ناحیه طراحی و
.استشنهادشدهیپ11

افتهیبهبودSWOTماتریس . راهبردهاي خروجی11جدول

با استفاده از روش 2.4)، در بخش 11حال بعد از تعیین راهبردهاي نهایی (جدول 
ارتش جمهوري هاي دفاعیتوسعه پژوهشترین راهبرد در تاپسیس به انتخاب مناسب

پردازیم.اسالمی ایران می

عوامل مرتبطشرح راهبردردیف 

1
علمی در حوزه مدیریت گیري از اعضاي هیئتهاي تفکر سازمانی با بهرهتوسعه و گسترش کانون

هاي منطبق بر تدابیر کالن و تحقیقات دفاعی با هدف افزایش سطح کمی و کیفی پژوهش
پژوهشی ارتش جمهوري اسالمی ایرانبازخوردهاي دریافتی از روند اقدامات 

S1-O2-O3-
S4-S3

2

هاي دفاعی در راستاي نیازهاي سازي و بازخوردگیري نظام ارزشیابی اقدامات پژوهشفعال
هاي موجود قوانین و مقررات کشوري سازمانی ارتش جمهوري اسالمی ایران با استفاده از ظرفیت

هاي منظور پرهیز از افشاي اطالعات حاصل از تبادل با سازماندر حوزه تحقیقات دفاعی و به
زي مربرون

W1-W8-
T1-S2

3
گیري از ارتقاء قوانین و مقررات جامع کشوري توسعه و گسترش نظام جامع تحقیقاتی، با بهره

بردار پس از پایان فرایند پژوهش و هاي بهرهمنظور هموارسازي مراکز پژوهشی و سازمانبه
یافتههاي انجامبازخوردگیري با هدف کاربردي نمودن پژوهش

O1-W3-W5

4

اصالحوبهبود،موردنیازيهارساختیزتیتقوقیطراز،هاي دفاعیي توسعه پژوهشنمندسازتوا
وتیحماومتعهدیانسانهیسرماتوسعهقات،یتحقوپژوهشفرهنگمیتعموتوسعهندها،یفرا

رندهیادگییسازمانبهآجالیتبدونوشهیاندوفکردیتوليراستادریفرماندهسامانهیبانیپشت
بازخورداخذو

O3-W3-
W4-W5-

W8-W2-T4

5

هاي محوري منطبق با افزایی نظام تحقیقاتی در سطوح کمی و کیفی پژوهشگرایی و همهم
هاي مطالعاتی تحقیقات دفاعی هاي یادگیرنده با استفاده از ایجاد فرصتهاي کالن سازماندیدگاه

سازمانی (مراکز پژوهشی اطالعاتی برونعلمی به منابع منظور ارتقاء دسترسی اعضاء هیئتبه
داخلی و خارجی کشور)

S1-O2-O3-
S4-S3-T2-

W2

6
سازي منظور بهینهبازطراحی و بازمهندسی قوانین و مقررات حوزه تحقیقات دفاعی کشور به

علمی هاي کارشناسانه اعضاء هیئتهاي مطالعاتی پیش رو، با استفاده از دیدگاهتسهیالت فرصت
زشی و پژوهشی مرتبطمراکز آمو

S1-O1-O2-
O3-S2-T2
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انتخاب راهبرد مناسب
گیرنده (خبره)، شش گزینه (راهبرد) و چهار معیار (متشکل از در این مقاله، سی تصمیم

است. فرض بر این است که شدهگرفتهنقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید) در نظر 
9تا 1گیرندگان براي ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار از متغیرهاي زبانی تصمیم

= اهمیت 9= اهمیت خیلی قوي، 7= اهمیت قوي، 5= اهمیت ضعیف،3اهمیت، = بی1(
هاي فوق هاي واسطه بین قضاوتبیانگر ارزش8و 6، 4، 2مطلق، ضمناً امتیازات 

کنند.باشند) استفاده میمی
گیرنده. ارزیابی هر راهبرد با توجه به معیارها توسط سی تصمیم13جدول

راهبردهامعیارها قوت+ضعف-فرصت+تهدید-
57/322/492/316/6A1

67/419/762/442/7A2

19/491/548/425/6A3

64/426/523/389/5A4

29/47/527/437/6A5

22/547/784/480/5A6

توسط 9تا 1که اهمیت هر یک از راهبردها نسبت به معیارها با اعداد نسبی از آنجائی
است، لذا جهت تشکیل ماتریس تصمیم از میانگین شدهنییتعگیرنده سی تصمیم

دست ). اکنون براي به13است (جدول شمارهشدهاستفادههندسی اعداد در هر معیار 
است و شدهاستفاده13ي جدول شمارههادادهاز 1آوردن وزن نسبی هر معیار مطابق گام

است.شدهارائه14نتایج در جدول
معیارها. اهمیت (وزن) نسبی 14جدول 

قوت+ضعف-فرصت+تهدید-
115/0185/0546/0155/0wj

979/3966/29/7972/3Ej

021/0034/01/0028/0dj

)، به محاسبه ماتریس موزون 15(جدول 2بعد از محاسبه ماتریس نرمال شده در گام
).  16(جدول میپردازیم3نرمال شده مطابق با گام
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نرمال شده. ماتریس 15جدول
قوت+ضعف-فرصت+تهدید-

327/0284/0376/0397/0A1

428/0484/0443/0478/0A2

384/0398/0429/0403/0A3

425/0354/0310/0379/0A4

393/0384/0409/0410/0A5

478/0503/0464/0374/0A6

. ماتریس موزون نرمال شده16جدول 
قوت+ضعف-فرصت+تهدید-

038/0053/0205/0062/0A1

049/0090/0242/0074/0A2

044/0074/0234/0062/0A3

049/0066/0169/0059/0A4

045/0071/0223/0064/0A5

055/0093/0253/0058/0A6

ذیل صورتبه16آل منفی با استفاده از جدولآل و ایدههاي ایدهحلراه4مطابق با گام
∗شود:تعریف می = = 1, 2,… , ={ 074/0 , 169/0 , 093/0 , 038/0 }= = 1, 2, … , ={ 058/0 , 253/0 , 053/0 , 055/0 }

به محاسبه فواصل جداگانه رتبه 5ي راهبردها ابتدا مطابق با گامبندتیاولوبراي تیدرنها
بر 6آل منفی پرداخته و سپس مطابق با گامحل ایدهآل و راهحل ایدههر گزینه از راه

پردازیم (جدول ي راهبردها میبندتیاولواساس بیشترین مقدار ضریب نزدیکی به 
).17شماره

بندي. فاصله اقلیدسی، ضریب نزدیکی و رتبه17جدول 
راهبردهافاصله اقلیدسیضریب نزدیکیبنديرتبه

CiSi-Si*

24786/00510/00556/0A1

43627/00819/00736/0A2

63026/00301/00694/0A3

17194/00851/00331/0A4

33775/00364/00600/0A5

53143/00400/00874/0A6
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مقدار ضریب برحسبمشخص است، راهبردها در ستون آخر 17همانطور که از جدول
بندي شده است.بیشتر اولویت(Ci)نزدیکی 

گیرينتیجه
تهدید و هاي مرتبط با ضعف و قوت،شاخص«سؤالبهپاسخبه منظور پژوهشایننتایج

کهاستمطلباینبیانگر» کدامند؟آجاهاي دفاعیتوسعه پژوهشمؤثر برفرصت
يهاپژوهشتوسعهبرریتأثنیشتریببا گانه13يهامؤلفهيبراشاخص110درمجموع

7،یانسانيروینمؤلفهمورددرشاخص16ازعبارتندکهداشتهوجودآجادفاعی
ساختارمؤلفهمورددرشاخص16،یابیارزوکنترلندیفرامؤلفهمورددرشاخص
درشاخص13،یعلممأخذومنابعبهیدسترسمؤلفهمورددرشاخص6،یسازمان
ونیقوانمؤلفهمورددرشاخص6،یمالمؤلفهمورددرشاخص9،یفرهنگمؤلفهمورد

مؤلفهمورددرشاخص3،یسازمانمقدوراتمؤلفهمورددرشاخص8مقررات،
مؤلفهمورددرشاخص5ق،یتحقطیمحمؤلفهمورددرشاخص5اطالعات،يبندطبقه

مورددرشاخص4وپژوهشبرداربهرهمؤلفهمورددرشاخص12،یفرماندهوتیریمد
ییشناساآجایپژوهشنظامبرمؤثریداخلعواملعنوانبهمؤلفه13هر. زمانمؤلفه
.شددادهصیتشخیخارجعواملعنوانبهجداگانهطوربهشاخص10وشدند

راهبردهانیتدوازحاصلجینتا
هاي مرتبط با تهدید و فرصت، قوت و ضعفاحصاء شاخص،تحقیقنیایاصلهدف

نیتدوتیدرنهاورانیایاسالميجمهورارتشهاي دفاعیتوسعه پژوهشبرمؤثر
بهیابیدستوفرصتودیتهدوضعفوقوتنقاطنییتعبراي. استمناسبيراهبردها
شهوديهايقضاوتبهبیشترکهراداخلیعواملابتدادرداخلی،عواملارزیابیماتریس

آوريجمعازپسکرده،تعییندارد،تکیهنفعانذيوخبرهيجامعهنظراتنقطهو
توسعه برايعمدهومؤثرنقشکهداخلیعواملضعفوقوتنقاطنیترمهماطالعات
گرفته،صورتخبرهيجامعهنظراتاساسبرنمایند،میایفاآجاهاي دفاعیپژوهش

ازوداخلیعواملمیانگینوگرفتهصورتمحاسباتبا. دیگردمشخصوشناسایی
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گیرينتیجهواستنباططوراینشده،محاسبهموزونامتیازاتجمعبهتوجهباطرفی
.باشدمیضعفدچارداخلیعواملازنظرسازمانکهدیگرد

افراد% 52کهگفتتوانمی% 95اطمینانباکهاستتیواقعنیاانگریبحاصلنتایج
هاي توسعه پژوهشبریخارجعواملموجودوضعازیامت) ینسبتیاکثر(نمونهجامعه
.انددانستهاعتناءقابلدیتهدحددرراآجادفاعی

امتیازاتجمعبهتوجهباطرفیازویخارجعواملمیانگینوگرفتهصورتمحاسبهبا
به سازمانکهدیگردگیرينتیجهواستنباططوراینفوق،جداولدرشدهمحاسبهموزون

.باشدمیدیتهددچاریخارجعواملنظرازطور کلی 
فعلیوضعیتکهاستامرنیاگرنشانراهبردياقداموموقعیتارزیابیمدلیبررس

تدافعیحالتدرگرفتهصورتمحاسباتونموداربرابرآجاهاي دفاعیتوسعه پژوهش
هايفرصتباراخودضعفنقاطاستنیازکهباشدمیمطلباینيدهندهنشانوبوده

خودقوتنقاطازاستفادهبارامحیطیتهدیداتجلويوکردهبرطرفمحیطدرحاصله
.بگیریم

ازینظرسنجدرافتهیبهبودSWOTسیماترازشدهمنتجنهاییراهبردششتیدرنها
ارزیابی،TOPSISروشازاستفادهباراهبردهاتیاهمبیترتو دیگرداحصاءخبرگان

گرفت:انجاملیذصورتبههاآنتیمطلوب
3راهبرد>6راهبرد>2راهبرد>5راهبرد>1راهبرد>4راهبرد

هاي توسعه پژوهشيتوانمندساز«چهارمراهبردکهگرفتجهینتتوانیمنیبنابرا
میتعموتوسعهندها،یفرااصالحوبهبوداز،یموردنيهارساختیزتیتقوقیطراز،دفاعی

سامانهیبانیپشتوتیحماومتعهدیانسانهیسرماتوسعهقات،یتحقوپژوهشفرهنگ
اخذورندهیادگییسازمانبهآجالیتبدونوشهیاندوفکردیتوليراستادریفرمانده
.د شناسایی گردیدراهبرنیترمناسبعنوانبه»بازخورد
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منا بع
کریم، آیات مرتبط با حوزه پژوهش و تحقیق.قرآن
20الحدید، جلدابیشرح ابنالبالغهنهج.
الی1368،بیاناتمجموعه،)قواکلفرماندهورهبريمعظممقام(علی،سیداي،خامنهاهللاآیت

1390.
جلد دوّم،انتشارات سمت،آمار و کاربرد آن در مدیریت)؛1385(آذر، عادل.
عج(عصرامامنشر: قم؛)يانصاریمحمدعل: ت(غررالحکم؛)1386(محمدعبدالرحمن،يآمد.(
،تهران؛)یطالقان،یفیشر: ترجمه(يرفتارویتیتربعلومدرقیتحقيهاروش؛)1369(جانبست :

.رشد
) (ترجمه محمود حسینی)، مدیریت راهبردي)؛ 1387پیرس، جان اي. و رابینسون، ریچارد دبی .

تهران: سمت.
انتشارات سمت.، تهران: مدیریت راهبردي)؛ 1390بیگی، ابراهیم (حسن
بازتاب: تهران؛قیتحقروش؛)1386(غالمرضا،یخاک.
،اسالمی،معارفودینعلومحوزةدرپژوهشینظامهايمؤلفهوچیستی؛)1385(حسین،خنیفر

.تهراندانشگاهقم،پردیس،83- 121صچهارم،شمارهدوم،سالدینی،هايپژوهش
،تهران،اعرابی،وپارساییان: مترجماناول،جلد،ساختارطراحیوسازمان؛ )1380(ریچارددفت

.فرهنگیيهاپژوهشومطالعاتانتشارات
 ،فصلنامه .ریزي راهبردي موزه ملی ایرانبرنامه)؛ 1390و شریفی تهرانی، محمد (اهللاینبدهقان

مطالعات مدیریت جهانگردي.
) پارسائیان و س.م. اعرابی، دفتر ، ترجمه ع. مدیریت استراتژیک)؛ 1386دیوید، فرد، آر

هاي فرهنگی.پژوهش
) ترجمه حمید هاها و دانشگاه)؛ تغییر راهبردي در دانشکده1382راولی، د.ج. و همکاران ،

رضا آراسته، دانشگاه امام حسین (ع).
) ،انتشارات ایران سبز، تهران.هاي نظامیفرهنگ واژه)؛ 1386رستمی، محمود ،
صنعتیتحقیقاتیمراکزعملکردارزیابیسیستمتبیینوطراحی؛)1383(محمدرضا،یزال

.تهراندانشگاه،)دکترا(نامهپایان.کشور
،يساختاريتنگناهاومشکالتمعضالت،ییشناساخصوصدرقیتحق،)1388(ن،یحسسارنگ،

طرح .آنيبرامناسبيالگوارائهوآجاينظرقاتیتحقنظاميروشیپ... ویفرهنگ،یمال
.آجاينظرقاتیتحقپژوهشی، 

مراکزوهاسازماندرتوسعهوقیتحقيفرارويهاچالشوموانع؛)1387(نیحسمند،يساالر
.پنجمشمارهنهاجا،قاتیتحقومطالعاتدفتر،يراهبرديهاشهیاندفصلنامه،ینظامیپژوهش
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،يرازیشمحمودویصائبمحمديترجمه. مدیریتدرقیتحقيهاروش؛)1386(اوماسکاران،
تهرانریزي،برنامهومدیریتپژوهشوآموزشعالیموسسه

،؛يدکتررساله،پرورشوآموزشیبدنتربیتدرپژوهشيهامحدودیت؛ )1386(شهرامعلم
.تحقیقاتوعلومواحد؛یاسالمآزاددانشگاه

،؛ )1388(اکبرعلیمتحدي،فاطمی،حسن،صباغیان،زهرا،محمد،سُرخابی،دوزيیمنیرضا،مهدي
-علمیفصلنامه،فناوريومهندسیعلومدرعلمتولیدوپژوهشراهبردهايوضعیتتحلیل

2شمارهدوم،سالفناوري،وعلمسیاستپژوهشی
) هايجستجوي فنون تعیین روایی در پژوهشدر)؛ 1385مهرگان محمدرضا و زالی محمد رضا

.5-26فرهنگ مدیریت سال چهارم، شماره چهاردهم، دانشگاه پردیس قم، صص، فصلنامه مدیریتی
عالمهدانشگاهیعلمئتیهاعضاءياحرفهیکارایمیزانیبررس؛)1375(داریوش،ينوروز

.یطباطبایعالمهدانشگاه،یپژوهشیعلممقاله،یطباطبای
 (ترجمه سید محمد استراتژیکمبانی مدیریت )؛ 1389(آلهانگر، جی. دیوید و ویلن، توماس

هاي فرهنگی. اعرابی و حمیدرضا رضوانی)؛ تهران: دفتر پژوهش
 Ahi ,Arshia, Aryanezhad, Mir.B, Ashtiani, Behzad, Makui ,Ahmad, (2009), A
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