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 چکیده
سازمانی، اهمیت توجه به معماری سازمانی انکارناپذیر است. با توجهه بهه    سازمانی و برون های درون به دلیل پیچیدگی

دهی، توجه به کلیه عوامل و ابعاد مؤثر در آن رمز تدوین موفق الگهوی   فراگیر بودن معماری سازمانی در قیاس با سازمان
شناسی است که بعد عوامل  ها، محیط و کارآمد باشد. یکی از این حوزه معماری است که حاصل آن سازمانی پویا، منعطف

است. هدف اصلی این مقاله تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک  یبررس قابلژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در آن 
روش کمهی بهرای   در تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح است. این پژوهش از نهو  کهاربردی بهوده و از    

را بر متغیر « عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک»ها استفاده کرده است تا میزان تأثیر متغیر مستقل یعنی  وتحلیل داده تجزیه
به دست آورد. برای مطالعه پیشینه پژوهش و ادبیات مرتبط با آن، « الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح»وابسته یعنی 

های اینترنتی معتبر بهره  های در دسترس و پایگاه ها و کتابخانه االت مرتبط با موضو  موجود در آرشیواز اسناد و کتب و مق
نظران حوزه نظامی و دفاعی و معماری با تجارب ارزنده در  است. جامعه آماری متشکل از خبرگان و صاحب شده گرفته

اند. نتیجه پژوهش نشان  تعیین گردیده تمام شماربه طریق  عنوان جامعه آماری نفر به 14باشد که تعداد  مشاغل راهبردی می
 دهد که عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در تهیه الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح به میزان باالیی مؤثرند. می

   معماری، الگوی راهبردی، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، نیروهای مسلح واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های  دانند. کشوری که به تقویت همه مؤلفه ها می امروزه همگان قدرت را عامل اصلی بقای کشورها و دولت

شده بداند. کشورهایی که در  تواند حیات، بقا و پیشرفت خود را در دنیای کنونی تضمین قدرت بپردازد می

ی و جهانی هستند، برای ارتقاء ا های اول و دوم قدرت جهانی قرار دارند و دارای تأثیرگذاری منطقه رده

تعادل در میزان قدرت کشورها  بودونبودانجامد که  زنند که به رقابتی می های قدرت دست به تالشی می مؤلفه

ترین  (. یکی از مهم200: 4311  ،دیگرانو  زاده محمودای همیشگی و دائمی است ) را در پی دارد و پدیده

یابد.  تقویت این بعد در کارآمدی نیروهای مسلح کشور تجلی میابعاد قدرت ملی بعد نظامی آن است و 

وجود نیروهای مسلح معتقد، مقتدر و پویا، الزمه حفظ استقالل، امنیت، منافع و تمامیت ارضی جمهوری 

های  باشد. نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در دهه اسالمی ایران و دستاوردهای انقالب اسالمی می

از انقالب، دشمنان داخلی و خارجی، جنگ تحمیلی و   های پس هایی چون دسیسه ه با چالشاخیر، در مواجه

اند، اما این دستگاه دفاعی برای مواجهه با  سربلند بوده ای منطقه فراای و  یا تهدیدات مداوم دشمنان منطقه

متعارف محیطی در آینده، های متنو  و نا شرایط پرتالطم و توأم با عدم اطمینان و همراه با تهدیدها و فرصت

ای است که باید مبتنی بر یک الگوی راهبردی باشد که در آن تمامی عوامل  نیازمند برخورداری از معماری

 باشد. قرارگرفتهدخیل و تأثیرگذار مورد مالحظه 

ترین ابعاد محیطی  شود. مهم ناپذیر بسیاری از الگوهای راهبردی محسوب می شناسی جزء جدایی محیط

توجه در تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلّح، سیاسی، دفاعی و امنیتی، فضای مجازی، مورد

 ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی است.

نظران این حوزه که در فرآیند تحقیق مورد مشورت قرار گرفتند،  ازآنجاکه به گواه شمار زیادی از صاحب

موردبحث دارای نقش، رابطه و تأثیر بر دیگر ابعاد محیطی های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در الگوی  مؤلفه

باشند، مسئله اصلی در این پژوهش این است که عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک چه نقشی در الگوی  می

توانند داشته باشند. در نظر داشتن این نکته مهم  راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می

گیری الگوی یادشده است و سایر عوامل  های تأثیرگذار در شکل مذکور تنها بخشی از مؤلفه است که عوامل

نقش عوامل »بنابراین، هدف اصلی این تحقیق آن است که  در جای خود جای بررسی و تتبع دارند.

یابی به  را تبیین نماید. دست «ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح

یابد که جمهوری اسالمی ایران دارای اهمیت ژئوپلیتیکی انکارناپذیری در منطقه  این هدف ازآنجا اهمیت می
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 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

–زمینی را به خود اختصاص داده است. موقعیت  لند هارتغرب آسیا است و موقعیت محوری و مرکز در 

ه انتقال انرژی و تجارت جهان و برخورداری از منابع جمهوری اسالمی ایران در مجاورات شاهرادریایی 

طمع استکبار را همواره متوجه این کشور کرده است. از سوی دیگر، منش  آختهسرشار انرژی، شمشیر 

استکبارستیزی نظام جمهوری اسالمی ایران و تقابل ذاتی آن با هر شکلی از مظاهر ظلم و ستم و حمایت آن 

های مسلمان در منطقه و جهان، موجب گردیده که این نظام همواره در  ه ملتخواهان های آزادی از حرکت

جانبه است اما یکی از  های بازدارنده همه معرض تهدید دشمنان باشد. مقابله با این تهدید، مستلزم ایجاد بنیان

ادالت ژئوپلیتیکی مندی از نیروهای مسلح آماده و اثربخش با توان تأثیرگذاری بر مع ترین الزامات آن بهره مهم

و ژئواستراتژیک است. این نیروی مسلح باید معماری خود را بر مبنای الگوی راهبردی مناسب انجام دهد و 

برای تهیه الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح الزم است عالوه بر سایر عوامل که برشمرده شد، به 

ترین عوامل تأثیرگذار در کنار نقش  یکی از مهمعنوان  موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک کشور به

ای و کروی جمهوری اسالمی ایران و نیاز به ثبات و امنیت در منطقه توجه شود. برای رسیدن  بدیل منطقه بی

گیری  عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در شکل»گردد:  صورت تدوین می ای بدین به هدف پژوهش فرضیه

 «.روهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نقش داردالگوی راهبردی معماری نی

 مبانی نظری
 شناسی   پیشینه -

دهد که  وجو و کاوش در اسناد، مدارک و نوشتارهای موجود پیرامون موضو  پژوهش، نشان می جست

های مرتبط با حوزه این تحقیق به انجام رسیده است که هر یک از  های تحقیقاتی متعددی در زمینه فعالیت

ای با عنوان  جمله، در رساله  خاص به موضو  معماری و عوامل دخیل در آن پرداخته است. از آنمنظری 

در دانشگاه شیراز به انجام  4300که توسط سید رئوف خیامی در سال « ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی»

رار دهد و با رسیده است، محقق تالش کرده که خصوصیات فنی ارزیابی یک طرح معماری را موردتوجه ق

توان  چگونه می»پی بردن به نقاط ضعف و قوت یک طرح معماری سازمانی به این سؤال پاسخ دهد که 

؟ نتایج این تحقیق در دو «ارجحیت چند طرح پیشنهادی معماری سازمانی را نسبت به یکدیگر مشخص نمود

وجود در حوزه ارزیابی معماری . در فاز اول، بررسی تحلیلی مستندات و منابع ماند شده مطرحفاز اصلی 

و در ادامه راهکاری برای ارزیابی آن موردتوجه  افزار و چگونگی بیان یک معماری خوب و مناسب نرم

آمده از فاز اول و مطالعات وسیع و تجربیات عملی در  دست است. در فاز دوم، با تأکید بر نتایج به قرارگرفته

های یک طرح معماری سازمانی خوب و مناسب مشخص گردیده و سپس  حوزه معماری سازمانی، ویژگی
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. در (4300است )خیامی،  پیشنهادشدههای موردنظر در حوزه معماری  راهکارهایی جهت سنجش ویژگی

است که همه ابعاد  یافته دستنامه کارشناسی ارشد خود، به این نتیجه  تحقیق دیگری، مریم باریکانی در پایان

شوند و در این میان بعد  سازمانی به یک اندازه در انتخاب سبک و چارچوب معماری مؤثر واقع نمی

در مقاله خود  دیگرانجعفر محمودی و (. 4300پیچیدگی تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارد )باریکانی، 

اند که فرایندهای فناوری اطالعات  نتیجه گرفته« ارائه چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی»با عنوان 

باشند و درنهایت چارچوب ارزیابی بلوغ معماری  مبنای مناسبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی می

، دیگراناست )محمودی و  قرارگرفتهعنوان یک چارچوب معتبر مورد تأیید  له بهشده در این مقا سازمانی ارائه

ی معماری  ساز استقرار و توسعه معماری سازمانی زمینه»(. مقاله علیرضا نادری خورشیدی با عنوان 4300

ای ناکامی  ، در مقام جستجوی علت اصلی و ریشه«های دفاعی و اجرایی کشور اطالعات در دستگاه

ای  و تالش کرده است عوامل زمینه برآمدههای دفاعی و اجرایی کشور برای انجام معماری اطالعات  دستگاه

ها را دریابد. این مقاله در پایان به این  و ساختاری و رفتاری عدم موفقیت معماری اطالعات در این سازمان

چنین  های کشور و هم ی سازمانهای محیط پیرامون یافته است که در راستای تغییرات و نیازمندی نتیجه دست

ها باید قبل از انجام هرگونه معماری اطالعاتی  سنتی بودن ساختارها و فرآیندهای انجام کار درونی، آن

سازی  معماری اطالعات جهت شفاف  عنوان زیرساخت استقرار توسعه های معماری سازمانی را به فعالیت

انجام هرگونه  صورت اینای آن انجام دهند، در غیر ها و فرآینده مأموریت و مهندسی ساختاری سیستم

 ومعماری اطالعات با استقرار دولت الکترونیک از اثربخشی و کارایی الزم برخوردار نخواهد بود )نادری 

های معماری  تدوین و توسعه چارچوب»که با عنوان  (. در فعالیت پژوهشی دیگری4314، دیگران

است، محقق بر اساس تحلیل چارچوب  شده انجامآتی توسط احسان مر «های دفاعی سازمان

C4ISR/DODAF دفاعی پرداخته است  های های معماری سازمان ی چارچوببه تدوین روشی برای توسعه

به « شناسی چارچوب معماری در حوزه نظامی سازی هستی طراحی و پیاده»، مقاله درنهایت (.4314)مرآتی، 

است مدل  منتشرشدهدر کره جنوبی  2042ن لونگ کی که در سال قلم یونگ مین کئون، مای سون و هیو

های معماری  وخطا موجب کاهش موانع توسعه چارچوب شده نخست از طریق کاهش آزمون معماری ارائه

دفا  ملی و  23)گروه مطالعاتی دوره دهد  های معماری را ارتقاء می که کاملیت چارچوب شود و دوم این می

 .(41نهم سیاست دفاعی: 
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 مفهوم شناسی -

های مختلف تعاریف گوناگونی را به خود دیده است. عزتی ژئوپلیتیک را  واژه ژئوپلیتیک، از دیدگاه ژئوپلیتیک: 

یابی به  منظور دست های محیط جغرافیایی به ژئوپلیتیک عبارت است از درک واقعیت»کند:  چنین تعریف می

وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیات ملی را حفظ کرد؛ که بتوان در باالترین سطح  نحوی قدرت، به

دیگر، ژئوپلیتیک عبارت است علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی  عبارت به

 (.1: 4312)عزتی،  «ملل

کند که  می ، چنین بیاننامدارنظران مختلف  حافظ نیا پس از ارائه تعاریف مبسوطی از این واژه از منظر صاحب

تعریف علمی ژئوپلیتیک در قالب یک مفهوم ترکیبی قابل تبیین است که در آن سه عنصر اصلی یعنی 

باشند. ترکیب سه عنصر جغرافیا، قدرت و سیاست  جغرافیا، قدرت و سیاست دارای خصلتی ذاتی می

ها را در اشکال  توان آن کند که می های متشکل انسانی را نسبت به یکدیگر تعیین می الگوهای رفتاری گروه

رفتاری مختلفی شامل موارد زیر مالحظه کرد: نوسان قدرت، رقابت، همگرایی، واگرایی، نفوذ، بحران، سلطه، 

توان  بنابراین می ؛زیر سلطه، ائتالف، صلح، همکاری، جنگ، امنیت، آرامش و ثبات، تجارت و مبادله و غیر آن

های ناشی  مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنشعلم »گفت که ژئوپلیتیک عبارت است از: 

 (.31: 4310، نیا حافظ« )ها با یکدیگر از ترکیب آن

« عوامل متغیر»و « عوامل ثابت»عواملی که در ژئوپلیتیک مؤثرند به دودسته کلی  عوامل مؤثر در ژئوپلیتیك:

عی و جغرافیایی هستند و عوامل متغیر که ممکن های طبی شوند. عوامل ثابت در حقیقت همان پدیده تقسیم می

ها، جزء عوامل متغیر  ها نیز منشأ طبیعی داشته باشند به دلیل مطرح بودن نقش کمیت در آن است برخی از آن

(. عوامل ثابت ژئوپلیتیک شامل موقعیت جغرافیایی، فضا و تقسیمات 11: 4310شوند )عزتی،  محسوب می

فی و شکل کشور است و عوامل متغیر ژئوپلیتیک مواردی مانند جمعیت، آن، وسعت خاک، وضع توپوگرا

 (10 – 404: 4312گیرد )عزتی،  منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اجتماعی را در برمی

میالدی مطرح گردید. وی  4011در سال « جاکومو دوراندو»واژه ژئواستراتژی نخستین بار توسط ژئواستراتژی:  

، ژئواستراتژی نگران سو یکدهد: از  ود، دو برداشت متفاوت از ژئواستراتژی ارائه میکه یک ژنرال ارتشی ب

تواند هدف اصلی ژئوپلیتیک باشد و از  های انسانی است که خود می تأثیر عوامل جغرافیایی بر ساختار گروه

ها به  ا در جنگسوی دیگر، ژئواستراتژی دارای مفهوم و معنای کامالً نظامی است که درباره تأثیر جغرافی

(. درواقع، ژئواستراتژی علمی است که نقش عوامل محیط 404: 4311  ،دیگرانپردازد )شهالیی و  بررسی می

کند )عزتی،  طور اخص مطالعه می های نظامی به طور اعم و استراتژی ها به جغرافیایی را در تدوین استراتژی



 

 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک - سال هجدهم، شماره 00، تابستان 4311  440

 
 

آید این  می دست بهشده توسط اندیشمندان این حوزه  (. آنچه از این تعاریف و سایر تعاریف ارائه0: 4301

های نظامی )با محوریت نیروهای مسلح(  است که نقش عوامل جغرافیایی و محیط جهت تدوین استراتژی

 موضو  اصلی ژئواستراتژی است.

  شناسی: محیط

تعریف واحدی در مورد مرزهای جغرافیایی  گونه اجما  و هیچغربی: منطقه ژئوپلیتیکی آسیای جنوب  -9

ساالران همگی از  نگاران و دیوان دانان، مورخان، روزنامه و سیاسی آسیای جنوب غربی وجود ندارد. جغرافی

تعاریف متفاوتی ازآنچه که منظورشان است در ذهن دارند. واژه  اما همگی هنوز ؛کنند این اصطالح استفاده می

برای توصیف منطقه  4«آلفرد تایر ماهان»م توسط یک آمریکایی به نام  4102/  ش 4204غرب آسیا در سال 

ای برای استراتژی دریایی داشت مورداستفاده قرار  فارس که مناسبت ویژه بین عربستان و هند یعنی خلیج

 اهمیت است:های زیر دارای  (. این منطقه از جنبه444: 4301هادیان، پیشگاه گرفت )

های بحران سیاسی  نکات مهمی است که در شناخت ریشه دربردارندهبررسی سیاسی منطقه،  الف( سیاسی:

 از: اند عبارتترین این مسائل  کند. برخی از مهم آن، کمک مؤثری می

 ترین بحران سیاسی غرب آسیا، مسئله فلسطین است. ترین و عمیق ( مهم4

گیری، تشدید و تداوم بحران در آسیای جنوب  و دریایی، عامل دیگر شکل( اختالف بر سر مرزهای زمینی 2

 غربی است.

ای که بیشتر کشورهای منطقه سابقه  گونه ( ساختار سیاسی آسیای جنوب غربی غیر دموکراتیک است؛ به3

 (411، 4312خوبی در مورد دموکراسی ندارند. )بوالحسنی، 

کنند. دالیل  های افول اقتصادی آن را ترسیم می رب آسیا، زمینههای جغرافیایی منطقه غ ویژگیب( اقتصادی: 

 :قرارند ازایناین ادعا 

رو، به سبب بارندگی کم، با کمبود آب  وهوای نیمه استوایی است. ازاین ( آسیای جنوب غربی دارای آب4

 مواجه است.

های جمعیت فعلی منطقه،  کفایت امکانات موجود برای تأمین نیازمندی ( باوجود کمبود آب و غذا و عدم2

 همان(.) استسرعت در حال افزایش  جمعیت آسیای جنوب غربی به

                                                           
1- Alfred Thayer Mahan 



 

444  

 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

دهند.  اند که افتراق و عدم تجانس کشورهای منطقه را با یکدیگر نشان می زبان و نژاد، دو مؤلفهج( فرهنگی: 

م صورت یک واحد منسج بخش چون دین واحد، منطقه را به با این وصف، یک سری عوامل وحدت

 (242-244، 4311درآورده است. )آالسدایر درایسدل و جرالد اچ. بلیک، 

 اند: است که از آن جمله بررسی قابلجایگاه رفیع این منطقه از بعد نظامی از منظرهای مختلف د( نظامی: 

هالفورد  سر» و« آلفرد تایر ماهان»های راهبردی  توان در نظریه ( اهمیت نظامی آسیای جنوب غربی را می4

 انگلیسی مشاهده کرد. 4«مکیندر

شود،  محدود نمی اوراسیاآن با منطقه  جواری هم( نقش نظامی آسیای جنوب غربی فقط به وجود دریاها و 2

 اند. های موجود در آن، دارای نقش نظامی و اقتصادی بسیار حیاتی بوده االیام تنگه بلکه از قدیم

های داخلی و تهدیدات خارجی مایه گرایش کشورهای منطقه به خرید  ( موقعیت جغرافیایی، بحران3 

 (.44، 4303تسلیحات است )فصلنامه مطالعات غرب آسیا، زمستان 

کشور جمهوری اسالمی ایران با وسعتی معادل : وضعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ايران -2

فارس محسوب  میلیون نفر، قدرتمندترین کشور منطقه خلیج 10بیش از کیلومترمربع و جمعیتی  414/110/4

های دور به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی، همواره موردتوجه  شود. این کشور از زمان می

 (.421: 4310های بزرگ جهانی بوده است )الهی،  قدرت

که  طوری مناطق جدا از هم تبدیل کرده است، به های وسیع ایران را به حال بیابان نواحی کوهستانی و درعین

فارس،  کنند. ایران در بین کشورهای حوزه خلیج و زبان متفاوت زندگی می بافرهنگدر هر منطقه، مردمی 

 (.234: 4311بیشترین تنو  زبانی و قومی را دارد )درایسدل، 

 گیرد: می برخی از ابعاد محیط ایران در راستای هدف این تحقیق موردبررسی قرار

 31دقیقه تا مدار  3 ودرجه  24ایران در جنوب غربی آسیا در نیمکره شمالی و بین مدار  :بُعد جغرافیایی -4

دقیقه طول  40درجه  13دقیقه تا  4 ودرجه  11 ودقیقه عرضی شمالی  11 ودرجه  31دقیقه تا  11 ودرجه 

آسیا،  قاره  سه  ارتباطی  حلقه  ایران  جغرافیایی   موقعیت(.1: 4304 صفوی) النهار گرینویچ قرار دارد شرقی نصف

  و دریای المنافع   مشترک  مستقل  کشورهای  به  از شمال  فعلی ایران  و سرزمین آورده  وجود بهاروپا و افریقا را 

  از غربو   فارس و خلیج  عمان دریای   به ، از جنوب  و پاکستان  افغانستان کشورهای  به   خزر، از شرق

 44با  همسایگی   ایران سرزمین  خاص   نسبتاً زیاد و شکل گردد. وسعت  محدود می  و ترکیه عراق  کشورهای  به 

با   مشترک مرزهای  و نو    در شکل بر تنو   و عالوه  شده   را باعث و بزرگ   کشور کوچک

                                                           
1 - Sir Helfovd Mackinder 
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(  ارتفاعات ، هموار یا بر روی  پست ی ها در زمین ، واقع  ، خاکی ، مقعر، آبی محدب )مرزهای  همسایگان 

 (.40 :4304)بختیاری،  شده است  موجب را با آنان  و مرزی  ارضی  اختالفات 

 تفاوتىالملل وسعت قلمرو جغرافیایى یکى از عوامل ژئوپلیتیک کشورهاست. اگرچه از دیدگاه حقوق بین

ان وسعت در ارزیابى قدرت ملموس بین کشورهاى وسیع و کوچک وجود ندارد، اما ازنظر سیاسى میز

ترتیب ازنظر وسعت و گستردگى ایران جایگاه سوم را در منطقه غرب آسیا  این کشورها درخور توجه است. به

: 4312شود )ربیعى، و ایران با این مساحت، جزء کشورهاى خیلى بزرگ محسوب مى  به خود اختصاص داده

41.) 

مجاور خود   کهشورهای  به  نسبت  مرکزی  موقعیهت  ازلحاظ ژئوپلیتیکی یک  ایران کشهور بُعد ژئوپلیتیکی: -2

  خودش  اطراف  ژئوپلیتیکی  های حوزه  باال در تمام  ژئوپلیتیکی  با نسبتکشوری  عنوان تواند به می  دارد. درواقع

،  آن  و کارکردهای  ژئوپلیتیکی  های حوزه  شدن  و فعال  ای منطقه  های تشکل  باشد و در پیدایش  حضورداشته

های ژئوپلیتیکی مجاور ایران  دهد. حوزه  ها را شکل حوزه  این  سیاسی  باشد و فرایندهای  مؤثر داشته  نقش

 از: اند عبارت

 حوزه ژئوپلیتیکی قفقاز و آناتولی شامل ایران، ارمنستان، ترکیه، گرجستان و روسیه. .4

ران، عراق، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، فارس شامل ای حوزه ژئوپلیتیکی خلیج .2

 بحرین و عمان.

 حوزه ژئوپلیتیکی دریای عمان و اقیانوس هند شامل ایران، پاکستان، هند، عمان و امارات متحده عربی .3

 حوزه ژئوپلیتیکی فالت ایران شامل ایران، پاکستان و افغانستان. .1

 ل ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان.حوزه ژئوپلیتیکی دریای مازندران شام .4

حوزه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی شامل کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و  .1

 (.11 ه 10: 4304تاجیکستان )صفوی، 

قت ایران در جنوب غربی آسیا واقع است. آسیای جنوب غربی در حقیبُعد استراتژیک و ژئواستراتژیک:  -3

منطقه واسطه بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است که ایران در این منطقه به نحو شدیدی از حوادث این سه 

ها به وقو  بپیوندد و یا روابط سیاسی، نظامی، اقتصادی و  ای که در این قاره زیرا هر نو  واقعه ؛قاره متأثر است

هاى بالقوه و  خواهد گذاشت. مهوقعیت راهبردی و توانایىفرهنگی بین این سه قاره به صورتی بر ایران تأثیر 

المللی فراهم  را براى کشورمان در سطح بین فراوانیبالفعل اقتصادى و نظامى جمهورى اسالمى ایران، نقش 

فارس از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردار است. همچنین  آورده است. ایران در منطقه غرب آسیا و خلیج
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 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

یافته آسیاى میانه که مشترکات فرهنگى و عمیقى با ایران دارند، به  رهاى تازه استقاللهمسایگى ایران با کشو

آهن  اضافه ذخایر زیرزمینى، نیروى انسانى سرشار، بنادر، راه این اهمیت افهزوده است. مجموعه عوامل فوق به

هاى پیشرفته  یابی به فناورى هاى مهم ارتباطى و تجارب نظامى هشت سال دفا  مقدس و دستو جاده

 (.10همان: ) کند الملل مى طور محورى، آماده ایفاى نقش مهم در نظام بین نظامى، ایران را به

کارکنان و نیروهای نظامی،  مجموعهنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بعد نظامی و نیروهای مسلح:  -1

نظامی و داوطلب )با آموزش نظامی( است که شامل ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری  انتظامی و شبه

اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و وزارت دفا  و پشتیبانی نیروهای مسلح است. 

باشد  مراتب نظامی نیروهای مسلح می که تابع قوانین و سلسلهوزارت دفا  و پشتیبانی بخشی از دولت است 

: 4310دارد )واژگان و اصطالحات کلیدی در نیروهای مسلح،  عهده بهپشتیبانی از نیروهای مسلح را  وظیفهو 

گیری از تعالیم برگرفته از احکام اسالم  در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، نیروی انسانی با بهره(. 41

شناسی و  های خداجویی و اسالم محوری، والیت مداری، دشمن و از ویژگی یافته تربیتقرآن و 

ستیزی، مردمی بودن، خودباوری و برخورداری از فناوری پیشرفته نظامی و صنایع نظامی داخلی  دشمن

 (.424، 4312باشد )بوالحسنی،  برخوردار می

از دستاوردهای انقالب  یکی ایننخست دنیاست که  کشور 40 موشکی و هوافضا جزو درزمینهامروز ایران 

همشهری آنالین(. عالوه بر آن در تولید ادوات  -شود )مصاحبه سردار وحیدیشکوهمند ایران محسوب می

 فراوانیهای  های انفرادی و شناورها نیز پیشرفت های با و بدون سرنشین، نفربرها، سالح زرهی، انوا  پرنده

 (.410دفا  ملی:  41اتی دوره نموده است )گروه مطالع

در خصوص خودکافی بودن و عدم وابستگی کشور به خارج در صنایع دفاعی که درنتیجه روحیه اعتقادی 

تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد »فرمایند:  چنین می( )رحمت ا... علیهمردم شکل گرفت، حضرت امام

 (.201-203: 24)صحیفه نور،« چنانی برخوردار بود. آن

های مهندسی، کلمه  ای نیست، الاقل برای مهندسان و آشنایان به رشتهواژه ناشناخته« معماری»  معماری:

دارای خواصی جانبه و کالن بر ساختار و رفتار موجودیتی است که  معماری یادآور یک طرح و دید همه

ای به جامعیت، یکپارچگی، جه ویژهبوده و تهیه و نگهداشت آن مستلزم داشتن تو چون پیچیدگی و پویایی

 :(. معماری عبارت است از3: 4314پذیری است. )سازمان فناوری اطالعات ایران،  پذیری و تعامل انعطاف

            های آن در طول زمان  ها و اصول و ضوابط حاکم بر تحول طرح ساختار اجزاء، روابط میان آن

 (.214، 2043، دیگران)فانگ و 
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و اصول و  ها آنساختارِ اجزاء آن، ارتباط بین  دهنده نشاننی ارائه توصیفی فنی از یک سیستم که معماری یع

 (.41: 4301)صمدی اوانسر، زمان باشد درگذر ها آنقواعد حاکم بر طراحی و تکامل 

رفته، یا هر جا که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک حد معین فراتر 
جانبه را الزم خواهد داشت که در اصطالح به آن  های خاصی را تحمیل نماید، نگرشی ویژه و همهنیازمندی

الکتریک و الکترونیک استانداردهای ملی  تعریف موسسه بنا بر(. 41: 4300شود )اسالمی،  گفته می« معماری»

و اصول  ها با یکدیگر و محیطارتباطات آن متشکل از اجزا، سازمان بنیادی یک سیستم،»معماری  4آمریکا
 (.40: 2000)مینولی، « هاست اداره طراحی و تکامل آن

ای  توانیم بگوییم که این سامانه مجموعه مثابه یک سامانه بدانیم آنگاه می اگر یک سازمان را به  معماری سازمان:
معماری »عبارت (. 32: 2044نکی، پیچیده شامل افراد، تجهیزات، مواد، اطالعات و منابع مالی است )را

عموماً بیشتر ادبیات موجود و تعاریف  است. شده تشکیل 4«معماری»و  9«سازمان»از دو کلمه  2«سازمانی

از «. اصول»و « روابط»، «عناصر»از  اند عبارتکه  خوددارندمتنو  معماری سازمانی، سه جزء مشترک را در 
      شود  ترین جزء تعریف معماری سازمانی شناخته می عنوان اساسی به« اصول»میان این سه جزء، 

 (.1: 2042، دیگرانو  زاده اسماعیلی)

« سازمان»و اصول حاکم بر طراحی و تحول در طول زمان است و  ها آنساختار اجزاء، رابطه بین « معماری» 

کند. یک سازمان شامل منابع وکار و مأموریت را پشتیبانی می ی کسبیا یک موجودیت سازمانی محدوده

مرتبط به هم )منابع سازمانی و فناوری( است که باید عملکردهای خود را هماهنگ سازند و اطالعات خود 

های مرتبط باهم( )گروه ای از مأموریتمأموریت به اشتراک بگذارند، )یا مجموعه را برای پشتیبانی
ریزی  دهی مجدد، بازمهندسی، یا برنامه (. معماری سازمان ابتکاراتی بیش از سازمان40: 4301مترجمان،

« یندهسازمان آ»معماری سازمان شامل ایجاد و مدیریت مستمر چارچوبی برای  دهد.استراتژیک را پوشش می

کند و توجه توأمان بر تغییر  است. این چارچوب دگرگونی بنیادی و مستمر در گستره سازمانی را هدایت می

سازد. تغییر سازمانی با گستره وسیع  پذیر می محتوا )چرایی( و فرآیند )چگونگی( در مقیاس وسیع را امکان
دهد )رهنورد و  لکرد آن را تغییر میداری عمطور معنی یک تغییر پایدار در ابعاد سازمان است که به

معماری سازمانی اقدامی مرتبط با مدیریت و فناوری است که تالش »گوید:  برنارد می (.10: 4301،دیگران

دارد عملکرد سازمان را از طریق توانمند ساختن آن به دیدن خود در قالب دیدگاهی یکپارچه از مسیر 
 (.34: 2042)برنارد، « عات و منابع فناورانه بهبود بخشدوکار، جریان اطال راهبردی، اقدامات کسب
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 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

های مختلف یک سازمان که قادر است با ها و الیهروشی است جهت توصیف کامل جنبه« معماری سازمانی»

« وضع مطلوب»یا « وضع موجود»، اقدام به توصیف شده شناختههایی استاندارد و ها و تکنیک استفاده از مدل

ای برای ثبت، نمایی از ساختار هبرنام یک معماری سازمانی(. 14: 4301مدی اوانسر،سازمان نماید )ص

ها، داده، قواعد، قابلیت کاربری منطقی،  های کاربردی، واسطه ها و بخش مطلوب، چینش، پیکربندی، گروه

وکار  کسبفناوری اطالعات است که برای پشتیبانی از مأموریت یا اقدامات  سازی و فناوری منابع یکپارچه

 (.31: 2000الزم است )مینولی،  سازمان

هاى راهبردى،  در نخستین نشست اندیشه 40/01/01العالی( در تاریخ  ای )مدظلهحضرت امام خامنهالگو: 

های یک الگوی مطلوب پیشرفت ایرانى، در خصوص ویژگی –هاى راهبردى الگوى اسالمى  بررسى اندیشه

 اند:فرمودههایی به شرح زیر نیز رهنمون

ى  ى جامع. بدون نقشه اسالمى، یعنى یک نقشه -گوییم الگوى ایرانى ى جامع است. وقتى می الگو هم نقشه»

گوید که به کدام طرف، به  ى جامع است؛ به ما مى این الگو، نقشه ...جامع، دچار سردرگمى خواهیم شد؛ 

باید   طور که دوستان گفتند، وضعیت مطلوب کنیم. طبعاً همین حرکت مى داریم هدفکدام سمت، براى کدام 

 «.موجود به آن وضع مطلوب هم بایستى بیان شود  تصویر شود و چگونگى رسیدن از وضع

است )بریجانیان و  شده گرفتهالگو، به معنای مدل، انگاره، شکل و نمونه، قالب، طرح، منوال و نقش در نظر 

است، الگو بنا به تعریفی دیگر مدل، طرح و کاررفته  ی به(. این واژه در معانی متعدد121: 4313رئیسی، 

شود، بنابراین الگو، القاء  ای از آن برداشته می شود و یا نسخه که از آن الهام گرفته و پیروی می ای است نمونه
 (.11: 4311کننده نمونه مثالی است )روشه، 

و نشانگر متغیرهای  شده گرفتههای موجود  ها و رابطه منظور از مدل یا الگو، تصویری است که از واقعیت

(. به 413-412: 4312)ایان باربور،  هست ها آنو نتایج حاصل از کنش و واکنش  ها آنموجود، نحوۀ ارتباط 

خوبی شناخت. اصوالً الگو به دنبال کشف رابطه را به ها آنتوان متغیرهای موجود و رابطه بین کمک الگو می
و برخی آن را  دهدعنوان بخشی که شکل یا کیفیت کل را نشان میبرخی الگو را به(. 41: 4301است )دالور، 

دهد، نویس یا نموداری که راه معمولی یک عمل یا رفتار و یک ساختار ادراکی را نمایش می عنوان پیش به

 (.14: 4301اند )هومن، معرفی کرده
را به سهولت  قسمتخوبی شناخت، هر ا بهر ها آنتوان متغیرهای موجود و رابطه بین به کمک الگو می

تواند برای شناخت مسائل و اجزای جهت الگو می ها، بهترین را برگزید. ازاین حل ارزیابی کرد و از میان راه

گذاران باشد. الگوی ها، وسیله مفید و مؤثری در دست سیاستحلبینی نتایج راهو همچنین پیش ها آنمتشکله 

 (24: 4314آیینه تمام نمای اجزای اصلی و عمده پدیده موردنظر باشد. )حمیصی، مطلوب الگویی است که 
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قرار  هایمان یافتهبر اساس  ازآنچهالگوها قادرند به ما این امتیاز را بدهند تا بتوانیم یک سلسله انتظارات معقول 

مدل یا الگو نمایش »گوید می(. ایکاف در این رابطه چنین 3: 4304است اتفاق بیافتد را داشته باشیم )گلستانه، 

بینی و توان برای پیش تواند جایگزین آن شود و از آن میای از واقعیتی است که تحت شرایطی میساده

 (.224: 4314)ایکاف، « ها استفاده کرد.ارزیابی پیامدهای انتخاب

س باید اثرگذاری این برای الگوسازی ابتدا باید متغیرهای موجود در مسئله موردنظر را شناسایی کرد، سپ

با یکدیگر را به دست آورد و به دنبال الگویی رفت که بتواند این متغیرها و رابطه  ها آنمتغیرها بر هم و رابطه 

تواند نتایج حاصل از آن را با عملکردهای واقعی تطبیق درستی نشان دهد. همچنین طراحی الگو می را به ها آن

بینی و میزان خطای آن مطمئن گردد ت و درستی و قدرت پیشدهد و در مرحله آزمایش مدل از صح

 (42: 4301)الوانی، 

توان ازجمله الگوهای کیفی و مفهومی دانست که موجب تسهیل درک را می الگوی راهبردیالگوی راهبردی: 

های راهبرد که باعث تعیین جهت حرکت یک گردد. با توجه به ویژگیها در سطح راهبردی میپدیده

، بیگی حسنکند )بینی آینده را فراهم میها و ارزیابی محیط شده و امکان پیشان، متمرکز شدن تالشسازم

نگر مند و آیندههای واقعی با رویکرد نظامشده از پدیده (، الگوی راهبردی نیز نمایش نظری و ساده41: 4310

   نماید بینی میا تبیین و پیشباشد که دارای این مزیت است که عوامل محیطی مؤثر بر یک پدیده رمی

 (.23: 4312)نادی، 

توان به عقیده محققین و با عنایت به تعاریف، الگوی راهبردی موردنظر این تحقیق را میتعاريف عملیاتی: 

الگویی مفهومی و ذهنی دانست که با توجه به ارزیابی محیط و مقتضیات آینده )مطابق عنوان(، آینده سازمان 

-کارگیری چارچوبی است که به تمام الیه ی بهکه نتیجه نگر استکشیده و دارای خاصیتی جامعرا به تصویر 

های سازمان پرداخته است. بدیهی است هر الگوی راهبردی کالن بایستی ضمن در نظر  ها و حوزهها، جنبه

بلیت هماهنگی با داشتن اسناد باالدستی و تدابیر مقام معظم رهبری از پویایی الزم برخوردار بوده و قا

مقتضیات جدید را دارا باشد، چراکه هر الگوی خشک و فاقد این قابلیت، با اندک تغییری در شرایط محیطی 

سان، توصیف محققان از الگوی راهبردی در این پژوهش، الگویی مفهومی و ذهنی ناکارآمد خواهد بود. بدین

ورزد، ت آینده، بر وضعیت مطلوب تأکید میمقتضیا باألخصاست که با در نظر گرفتن عوامل محیطی و 

پذیر است و با منطقی استداللی، آینده )سازمان( را گیری آن در چارچوب اسناد باالدستی پویا و تحولجهت

 نگر است.گیری در قالب آن دارای خاصیتی کلکشد و تصمیمبا افق زمانی بلندمدت به تصویر می
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 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

راهبردی معماری نیروهای مسلح، الگویی منسجمی است که با  الگوی الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح:

 جهتهای دین مبین اسالم، ارکان  های اصلی راهبردی در نیروهای مسلح )آموزه تنظیم منطقی عوامل و مؤلفه

، اهداف متعالی انقالب اسالمی، تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، اسناد باالدستی، تحلیل داخلی و خارجی ساز

های راهبردی را مشخص نموده و با  یطی، تجربیات گذشته و مقتضیات آینده( اهداف عالی، تدابیر و گزینهمح

، چگونگی ها آنهای متناسب و روابط میان های سازمانی، منابع، ابزار و فناوری تعیین ساختارها و نقش

سازد. یکی از این  نگر میسر می صورت شفاف، کارآمد، جامع و آینده دستیابی به معماری نیروهای مسلح را به

است که نقش آن در تهیه الگوی راهبردی  ی و ژئواستراتژیکهای راهبردی، مؤلفه ژئوپلیتیک عوامل و مؤلفه

 تواند برابر مدل مفهومی زیر ترسیم شود. معماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به شکل منفرد می

 مدل مفهومی پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدل مفهومی تحقیق :4شکل 

نظران حوزه  با توجه به ادبیات موجود در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی و آنچه از مصاحبه عمیق با صاحب

دست آمد،   شناسی در ارائه الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به محیط

ری نیروهای مسلح های حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، مؤثر در تدوین الگوی راهبردی معما مؤلفه

مبانی و 

 مکاتب
ها و حوزه

 مناطق

 رفتار

پایه زمین

 )بری(

دریاپایه 

 )بحری(

هواپایه 

 )هوایی(

 اطالعات پایه

نقاط 

 ژئوپلیتیک

مناطق 

 ژئوپلیتیک

های حوزه

 ژئواستراتژی

 ساختارها

 هاسیاست

راهبردها 

 ها()استراتژی

الگوی راهبردی 

معماری 

نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی 

 ایران

ها و ابعاد )اسناد باالدستی، مقتضیات آینده، وضعیت نیروهای مسلح، دانش سایر حوزه

 معماری و سایر عوامل محیطی(
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ها  احصاء گردید که از مالحظه این مؤلفه 4جمهوری اسالمی ایران، در این تحقیق برابر جدول شماره 

 یافت: زیردستتوان به مدل مفهومی  می
 های متغیر مستقل پژوهش ها و زیر مؤلفه مؤلفه :4جدول 

 ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی

 رفتار ها و مناطق حوزه مبانی و مکاتب

 ساختارها نقاط ژئوپلیتیک زمین پایه )بری(

 ها سیاست مناطق ژئوپلیتیک دریا پایه )بحری(

 ها( راهبردها )استراتژی های ژئواستراتژی حوزه هوا پایه )هوایی(

   پایه اطالعات

 شناسی روش 
تواند داشته باشد از نو  کاربردی بوده و به لحاظ هدف و ماهیت، از نو   ای که می این پژوهش به لحاظ بهره

گیرد. برای مطالعه و بررسی پیشینه  باشد که در آن بود یا نبود رابطه بین متغیرها موردبررسی قرار می کیفی می
ها و  ت مرتبط با موضو  موجود در آرشیوپژوهش و ادبیات موجود مرتبط با آن از اسناد و کتب و مقاال

های آن مبنای تهیه  است که یافته شده گرفتههای اینترنتی معتبر بهره  های در دسترس و پایگاه کتابخانه
است. این پرسشنامه دارای دو بخش اطالعات کلی  قرارگرفتهپرسش  13پرسشنامه بسته محقق ساخت با 

 باشد. های مرتبط با متغیرهای تحقیق می گویان و گویه پاسخ
الگوی راهبردی معماری »عنوان متغیر مستقل و  به« عوامل ژئوپلیتیک»از  اند عبارتمتغیرهای این پژوهش 

ک از متغیرها با رجو  به اسناد و مدارک های هری یابی به مؤلفه عنوان متغیر وابسته. دست به« نیروهای مسلح
ها و نیز اسناد باالدستی میسر گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان،  موجود پیرامون آن
اندرکارانِ آشنا به نیروهای مسلح، مسائل راهبردی و موضو  الگوی معماری سازمانی و  کارگزاران و دست

نظر،  تخصصی بودن موضو  تحقیق و محدودیت وجود افراد صاحبژئوپلیتیک است. با توجه به  حوزه
خبره و کارشناس مرتبط با موضو  تحقیق در سطح نیروهای مسلح، مراکز دانشگاهی و مطالعات راهبردی 

خدمت در مشاغل راهبردی در   ، جامعه آماری این تحقیق به شرح زیر از میان کسانی که دارای سابقه کشوری
نظر در حوزه  های راهبردی و آشنا و صاحب نظر در حوزه های کالن، صاحبذاریگهای سیاست حوزه

 است. شده انتخابمعماری سازمانی هستند 
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 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

 های جامعه آماری ویژگی :2جدول 
 

 تعداد سازمان رديف تعداد سازمان رديف

 4 های نیروهای مسلح دانشگاه 1 2 وزارت دفا  و پشتیبانی نیروهای مسلح 4

 1 مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح 1 1 نیروهای مسلحستاد کل  2

 2 مشاوران دفتر فرماندهی معظم کل قوا 0 1 ارتش جمهوری اسالمی ایران 3

 1 مراکز دانشگاهی و مطالعات راهبردی کشوری 1 0 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1

 14 جمع کل 3 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 4

با نگرش به تنو  و پیچیدگی موضو  از سویی و اندک بودن تعداد افراد مطلع و در  نمونه آماری انتخاب برای

دسترس که آگاهی متناسبی از مسائل راهبردی، مقتضیات آینده یا الگوی معماری سازمانی داشته باشند، 

مونه بر حجم جامعه و حجم ن نشده انجامگیری نفر است، نمونه 400ازآنجاکه تعداد جامعه آماری، کمتر از 

صورت تمام شمار و هدفمند و حجم نمونه برابر با  گیری بهبنابراین روش نمونه ؛آماری تحقیق منطبق است

 اند. گفته  نفر به پرسشنامه پاسخ 31نفر است که از این تعداد  14

های  ابعاد و مؤلفهها، در این تحقیق؛ ابتدا با استفاده از روش خبرگی و تحلیل تفسیری اسناد موجود، حوزه

ژئوپلیتیک مؤثر در الگوی راهبردی معماری را احصاء کرده و با تهیه مدل مفهومی اولیه که در اختیار تعدادی 

از خبرگان و اساتید قرار گرفت، پس از اخذ تأییدیه اولیه از ایشان، با استفاده از پارامترهای توصیفی و آمار 

 مذکور تائید نهایی گردید.پرسشنامه  4کای دو( استنباطی )آزمون 

، خبرگان و کارشناسان متخصص مرتبط؛ پس از  نظران منظور اطمینان از روایی، ضمن مشورت با صاحب به

های مطالعات نظری و سؤاالت بسته،  ها سؤال متناظر حاصل از یافته حصول اجما  نسبی نظرات، از میان ده

آماری تنظیم و طراحی گردید. سپس، با اخذ   جامعهتعدادی سؤال در قالب پرسشنامه برای توزیع میان 

مشاوره درباره تعداد و محتوای سؤاالت، اصالحات الزم اعمال شد و پرسشنامه نهایی از دو جنبه روایی 

ها توسط  ها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت آن ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویه

استفاده شد که  باخ کروندست آوردن پایایی از ضریب آلفای   گردید. برای بهنظران تائید  خبرگان و صاحب

 است. شده تهیهبه دست آمد که گویای پایایی پرسشنامه  11/0در حوزه ژئوپلیتیک و عوامل آن، ضریب 

  

                                                           
1 Chi-Square Test 
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 های تحقیق ها و یافته وتحلیل داده تجزیه

دهد که در میان  ، نشان می3جدول شماره آمده از پرسشنامه این پژوهش مطابق  دست تحلیل اطالعات به

سال کار در  40درصد دارای بیش از  01سال و  20درصد دارای سن خدمتی بیش از  14دهندگان،  پاسخ

درصد  41مشاغل راهبردی هستند که نشان از تجربه و خبرگی باالی افراد مورد پرسش دارد. عالوه بر آن، 

ها به  گر تسلط آن اند که نشان آموخته مقطع دکتری بوده یز دانشدرصد ن 13دهندگان کارشناس ارشد و  پاسخ

کنند که  و باالتر خدمت می 40گویان در مشاغل  درصد از پاسخ 01مباحث علمی است. عالوه بر آن، 

 تواند گویای باال بودن سطح آگاهی، دانش و تجربه آنان باشد. می
 دهندگان پرسشنامه مشخصات کلی پاسخ :3جدول 

 

 دکتری کارشناس ارشد کارشناس تحصیالتمیزان 

 13 41 0 درصد فراوانی

 سال 23تا  20 سال 21تا  21 سال 30تا  20 سال 30بیش از  سن خدمتی

 0 4 10 34 درصد فراوانی

 و باالتر 41جایگاه  40جایگاه  41جایگاه  41جایگاه  آخرین جایگاه شغلی

 22 12 41 0 درصد فراوانی

 سال 20بیش از  سال 20تا  41 سال 44تا  40 سال 40کمتر از  راهبردیمدت کار در مشاغل 

 21 21 34 41 درصد فراوانی

های  ها و مناطق و رفتار با شاخصدر حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی سه مؤلفه مبانی و مکاتب، حوزه

 وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی مربوطه در جداول به شرح زیر است: مطرح شد که تجزیه مربوطه
 ها وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی مؤلفه : تجزیه1جدول 

 تأثیر شاخص  مؤلفه

 میزان تأثیر پاسخ بی ندارد دارد

ب
کات
و م
ی 
مبان

 

 %01 1 4 32 زمین پایه )بری(

 %01 1 4 32 دریا پایه )بحری(

 %01 1 2 34 هوا پایه )هوایی(

 %01 1 2 34 پایه اطالعات

وزه
ح

 و 
ها طق
منا

 

 %01 2 2 33 نقاط ژئوپلیتیک

 %12 2 4 31 مناطق ژئوپلیتیک

 %12 2 4 31 های ژئواستراتژی حوزه

تار
رف

 

 %01 4 4 34 ساختارها

 %01 4 4 34 ها سیاست

 %01 4 4 34 ها( راهبردها )استراتژی

 021 321 423 3220 میانگین
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 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

شونده معتقدند که همه  درصد افراد پرسش 00مشخص است، بیش از  1طور که در جدول شماره  همان
ها در درصد افراد جامعه آماری معتقدند این شاخص 10طور میانگین  ها در این حوزه تأثیرگذارند. بهشاخص

ها به شرح جدول ها و شاخص مربوط به مؤلفهحوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی تأثیرگذارند. آمار توصیفی 
 باشد. می 4شماره 

 هاها و شاخص : آمار توصیفی مربوط به مؤلفه4 جدول

ؤلفه
م

 ها 

 شاخص

 میزان اثر

زیاد
ی 
خیل

 

سط زیاد
متو

 

 کم کم
لی
خی

 

 بی
سخ
پا

 

مع
ج

گین 
میان

س 
ریان
وا

ت 
غییرا
ب ت

ضری
 

ت
ولوی
ا

یین 
د پا
ح

 

 باال
حد

ون 
 آزم
ماره
آ

 

عنی
ح م
سط

 
ری
دا

 

ی و
مبان

 
ب
کات
م

 

 تائید 22.33 4.26 4.05 7  0.103 0.18 4.16 32 4 0 0 1 41 1 زمین پایه)بری(

 تائید 24.36 4.35 4.15 9  0.100 0.18 4.25 32 4 0 0 3 40 44 ایه)بحری(دریا پ

 تائید 22.45 4.26 4.06 8  0.103 0.18 4.16 31 1 0 4 4 24 0 )هوایی(هوا پایه 

 تائید 26.03 4.53 4.31 5 0.102 0.20 4.42 31 1 0 0 3 42 41 پایه اطالعات

وزه
ح

ا و 
ه طق
منا

 

 تائید 32.69 4.64 4.45 2 0.086 0.15 4.55 33 1 0 0 4 43 41 نقاط ژئوپلیتیک

 تائید 31.25 4.59 4.41 3  0.088 0.16 4.50 34 3 0 0 4 44 40 ژئوپلیتیکمناطق 

 تائید 28.11 4.57 4.37 4 0.097 0.19 4.47 34 3 0 0 2 41 40 ژئواستراتژیهای  حوزه

فتار
ر

 

 تائید 18.78 4.35 4.10  01 0.127 0.29 4.23 31 1 0 0 1 40 41 ساختارها

 تائید 26.03 4.53 4.31 6  0.102 0.20 4.42 31 1 0 0 3 42 41 ها سیاست

 تائید 34.53 4.67 4.49  0 0.082 0.14 4.58 31 1 0 0 4 44 41 ها()استراتژیراهبردها 

 تائید 25.45 4.48 4.27 -  0.102 0.20 4.38 32 420 020 024 221 4124 4120 میانگین

در جدول باال میانگین و واریانس نظرات جامعه نمونه محاسبه و با استفاده از محاسبه ضریب تغییرات میزان 
اند. در ادامه، فاصله اطمینان )حد باال و حد پایین( میانگین هر شاخص و بندی شدهها اولویتتأثیر شاخص

است. با توجه به فاصله اطمینان و مقدار آماره آزمون با  شده محاسبهاستیودنت(  Tمقدار آماره آزمون )توزیع 
ان ارتباط ها در حوزه موردنظر را تائید کرد. در جدول زیر میزتوان تأثیر شاخصدرصد می 14سطح اطمینان 
 ها در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی با توجه به آزمون کای مربع استنباط شده است.این شاخص

 ها ها و شاخص میزان اثر هریک از مؤلفه :1جدول 
 

لفه
مؤ

 ها 

 شاخص

 میزان اثر

ی 
خیل یاد
ز

یاد 
ز

سط 
متو

 

کم کم
ی 
خیل

 

 بی
سخ

پا
 

مع
ج

 

آماره 

 آزمون

مقدار 

 بحرانی
 ضریب توافقی

ب
کات
و م
ی 
مبان

 

 39.56 32 4 0 0 1 41 1 بری() پایهزمین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.6065 
 0.6034 38.94 32 4 0 0 3 40 44 بحری() پایهدریا 

 0.6538 50.77 31 1 0 4 4 24 0 هوا پایه )هوایی(
 0.5828 34.97 31 1 0 0 3 42 41 پایه اطالعات

وزه
ح

 و 
ها طق
منا

 

 0.6411 47.45 33 1 0 0 4 43 41 نقاط ژئوپلیتیک
 0.6388 46.88 34 3 0 0 4 44 40 مناطق ژئوپلیتیک

های  حوزه
 ژئواستراتژی

40 41 2 0 0 3 34 43.06 0.6227 

تار
رف

 

 0.5158 24.65 31 1 0 0 1 40 41 ساختارها
 0.5828 34.97 31 1 0 0 3 42 41 ها سیاست

راهبردها 
 ها()استراتژی

41 44 4 0 0 1 31 46.90  0.5891 

 0.5891 36.13 32 420 020 024 221 4124 4120 میانگین

ها با حوزه ژئوپلیتیک و دو میزان ارتباط هرکدام از شاخص-با استفاده از آزمون کای 1در جدول 

و مقدار بحرانی  شده محاسبهژئواستراتژی مورد استنباط آماری قرار گرفت. با توجه به مقدار آماره آزمون 
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ها و حوزه رسد. در ستون آخر شدت ارتباط بین شاخص ها و حوزه به تائید میوجود ارتباط بین شاخص

 شده است. محاسبه

 گیری و پیشنهاد نتیجه
 یکی آنکه تولید و حفظ قدرت نیازمند ایجاد و تقویت ابعاد گوناگون آن است، اما هنوز هم بعد نظامی  با این

رود. نیروهای مسلح کشور، تجسم عینی ایجاد قدرت ملی در  ترین ابعاد ایجاد قدرت ملی به شمار می از مهم

ها همچون هر سازمان و دستگاه دیگری وابسته به عوامل گوناگونی است که  بعد نظامی هستند. پویایی آن

مناسب سازمانی برای نیروهای مسلح نظر دارند. در این میان، اندیشیدن به معماری  نظران بر آن اتفاق صاحب

ای باشد که نیروهای مسلح را قادر سازد در برابر هرگونه تکانه  گونه اهمیت فراوانی دارد. این معماری باید به

خارجی یا متغیر محیطی پاسخ مناسب از خود نشان دهد و در درون نیز از پویایی الزم برخوردار باشد. با 

نیروهای مسلح برای انجام معماری سازمانی آن الزم است از یک الگوی توجه به سطح و حوزه عملکرد 

راهبردی بهره گرفت که در کنار توجه به درون نیروهای مسلح، به اسناد باالدستی و کلیه عوامل محیطی مؤثر 

امل توان به عو گردد می شناسی احصاء می بر آن نیز تکیه داشته باشد. ازجمله این عوامل که از فرایند محیط

های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در الگوی موردبحث دارای  ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک اشاره کرد. مؤلفه

 نقش، رابطه و تأثیر بر الگو هستند.

 :گیری نتیجه -الف

تأثیرگذار در حوزه  مؤلفهعنوان سه  ها و مناطق و رفتار به های مبانی و مکاتب، حوزه در این پژوهش مؤلفه

ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک مؤثر بر الگوی راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  عوامل

موردبررسی قرار گرفتند. عالوه بر ادبیات علمی موجود در این زمینه، نظرات خبرگان و نخبگان این حوزه 

دهند  تحقیق نشان میهای این  گاه اصلی این تحقیق هستند که بر اساس آن نتایج زیر به دست آمد: یافته تکیه

که در مؤلفه مبانی و مکاتب ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک، نظرات خبرگان در شاخص زمین پایه )بری( با 

 01/0، شاخص هوا پایه )هوایی( با میزان تأثیر 01/0، شاخص دریا پایه )بحری( با میزان تأثیر 01/0میزان تأثیر 

ها بر الگوی راهبردی معماری نیروهای  مؤید تأثیر این شاخص 01/0پایه نیز با میزان تأثیر  و شاخص اطالعات

ها و مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک، نظرات خبرگان در شاخص نقاط  مسلح است. در مؤلفه حوزه

های  و شاخص حوزه 12/0، شاخص مناطق ژئوپلیتیک با میزان تأثیر 01/0ژئوپلیتیک با میزان تأثیر 

ها بر الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح  مؤید تأثیر این شاخص 12/0زان تأثیر ژئواستراتژیک نیز با می

، 01/0است. در مؤلفه رفتار ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک، نظرات خبرگان در شاخص ساختارها با میزان تأثیر 
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 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

مؤید تأثیر  01/0ها( نیز با میزان تأثیر  و شاخص راهبردها )استراتژی 01/0ها با میزان تأثیر  شاخص سیاست

درصد خبرگان  00تر، بیش از  ها بر الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح است. به بیان کوتاه این شاخص

درصد افراد جامعه  10طور میانگین  ها در این حوزه تأثیرگذارند. بهشونده معتقدند که همه شاخص پرسش

ها در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی آماری که از خبرگان حوزه تحقیق هستند معتقدند این شاخص

شده، با توجه به فاصله اطمینان و مقدار آماره آزمون با  تأثیرگذارند. عالوه بر آن، با توجه به محاسبات انجام

که فرضیه  ها در حوزه موردنظر را تائید کرد. نتیجه نهایی اینتوان تأثیر شاخصدرصد می 14سطح اطمینان 

گیری الگوی راهبردی معماری  عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژيك در شکل»از: تحقیق که عبارت است 

 تأیید 4شده در شکل شماره  و مدل مفهومی ارائه «نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران نقش دارد

 گردند. می

 :هاپیشنهاد – ب

تواند موردتوجه راهبران و کارگزاران حوزه معماری نیروهای مسلح در ستاد کل  دستاورد این تحقیق می

های موردنیاز در  ها و شاخص نیروهای مسلح قرار گیرد و بخشی از نیاز نظری آنان را برای احصاء مؤلفه

های موردمطالعه در  شاخص تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح و انجام آن تأمین کند. ازآنجاکه

ها را نیز در فرآیندهای  توان سایر شاخص تائید شده است، می فن اهلاین تحقیق با اتکا به نظرات خبرگان و 

 .قراردادپژوهشی دیگر موردمطالعه 

توان به  های تأثیرگذار در تهیه الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح، می با توجه به گوناگونی مؤلفه

 گردد: ای پژوهشی دیگری در این راستا پرداخت که موارد زیر پیشنهاد میه موضو 

 نقش و جایگاه اسناد باالدستی در تهیه الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح 

 گیری از آن در تهیه الگوی راهبردی نیروهای مسلح سازی دانش معماری سازمانی و بهره بومی 

  الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلحاهمیت توجه به مقتضیات آینده در تدوین 

 توجه به ایجاد جامعه منتظر ظهور در تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح 
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 ،"سپتامبر 99از متحده پس  سیاست دفاعی امنیتی اياالتتحول "  (،4301هادیان، حمید )پیشگاه -

 پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی،  انتشارات مرکز آموزشی و ،"عراق"  (،4300ی نیا، عباس )جعفر -

 تهران

 انتشارات پاپلی، مشهد ،"اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك"  (،4310، محمدرضا )نیا حافظ -

 ، تهرانانتشارات سمت، "مديريت راهبردی"  (،4310) ، ابراهیمبیگی حسن -

مؤسسه تحقیقاتی  ،"شناسی تحوالت ساختار جمعیت در ايران آسیب"  (،4300وشمگیر، حسن )خسروی -

 تدبیر اقتصاد، تهران

دفتر ، "آسیا ]آسیای غربی[ و شمال آفريقا جغرافیای سیاسی غرب"  (،4311درایسدل، االسدیر ) -

 مطالعات

ترجمه ، "جغرافیای سیاسی آسیای جنوب غربی و شمال آفريقا"  (،4301درایسدل، آ؛ جی، اچ، بلیک ) -

 المللی بیندفتر مطالعات سیاسی و  حیدر،دره میر

 ، تهراننشر ویرایش ،"روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"  (،4303دالور، علی ) -

 جلد اول، اقبال، تهران ،"جغرافیای مفصل ايران" (،4312ربیعی، ربیع ) -

مرکز مطالعات سیاسی  ،"فارس نقش غرب در رقابت تسلیحاتی منطقه خلیج " (،4302اکبر ) رستمی، علی -

 ، تهرانچاپ اول، روشن سایه ایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی،و تحقیقات دفاعی نیروی دری
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 معماری راهبردی الگوی در ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی عوامل نقش

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

 ، مشهدانتشارات دانشگاه فردوسی زاده،ترجمه هما زنجانی ،"کنش اجتماعی "(، 4311روشه، گای ) -

و های تابعه پتروشیمی  رکتمقايسه معماری سازمان در ش"  (،4301رهنورد، فرج اله؛ داودی، احسان ) -
 14 شماره فصلنامه دانش مدیریت، ،"گاز

 ، تهرانانتشارات دافوس آجا، "های راهبردی نظريه"  (،4311، حسین )وند زمانی ولی شهالیی، ناصر؛ -

 نشر تحسین، قم ،"ای ايرانمسائل منطقه"  (،4303شیرودی، مرتضی ) -

سازمان جغرافیایی نیروهای جلد سوم،  ،"جغرافیای نظامی ايرانای بر  مقدمه"  (،4300صفوی، سید یحیی ) -

 ، تهرانمسلح

سازمان جلد اول، چاپ دوم،  ،"ای بر جغرافیای نظامی ايران قدمهم"  (،4304صفوی، سیدیحیی ) -

 تهران جغرافیایی نیروهای مسلح،

 دبیرخانه، چاپ اول، "سازمانی )ويژه مديران( معماری بر ایمقدمه  "(، 4301اوانسر، عسگر )صمدی -

 رسانی، تهران اطال  عالی شورای

 ، قمواحد تدوین کتب درسی ،"جغرافیای سیاسی جهان اسالم"  (،4310اله ) عزتی، عزت -

 ، تهرانانتشارات سمت ،"ژئوپلیتیك"  (،4301اله ) عزتی، عزت -

 ، تهرانانتشارات سمت ،"ژئوپلیتیك"  (،4310اله ) عزتی، عزت -

 ، تهرانانتشارات سمت ،"ژئوپلیتیك در قرن بیست و يکم"  (،4312)اله  عزتی، عزت -

مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل  ،"مبانی نظری تدوين الگوی تسلیحاتی"  (،4304گلستانه، رسول ) -

 ، تهراننیروهای مسلح

 ، تهرانانتشارات عطائی ،"فارس کشورها و مرزها خلیج"  (،4311زاده، پیروز ) مجتهد -

رضا  ترجمه حمید ،"فارس کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیك خلیج"  (،4301پیروز )زاده،  مجتهد -

 ، تهرانالمللی وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بیننوری، چاپ هفتم،  محمد ملک

 ، تهرانانتشارات سمت ،"شناخت روش علمی در علوم رفتاری"  (،4301هومن، حیدرعلی ) -

 ها: نامه پایانها و  رساله -

ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب و سبك معماری سازمانی بر مبنای ابعاد " (، 4300باریکانی، مریم ) -
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس پایان، "سازمان

بررسی ژئوپلیتیك ترکیه و تأثیر آن در تدوين راهبرد دفاعی  "رساله دکتری،  (،4312بوالحسنی، خسرو ) -
 ی، دانشگاه عالی دفا  مل"جمهوری اسالمی ايران

نهاد های مردم الگوی راهبردی تأسیس و توسعه سازمان" رساله دکتری، ، (4314) حمیصی، مرتضی -
 ، تهراندانشگاه عالی دفا  ملی، "ايرانايرانی با تأکید بر منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی 

 پروژه تحقیقاتی دانشگاه شیراز ،"معماری سازمانی ارزيابی و تحلیل "(، 4300خیامی، سید رئوف ) -
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ارائه الگوی راهبردی حفاظت اطالعات ملی جمهوری اسالمی "  (، رساله دکتری،4312نادی، حمیدرضا ) -
 ، تهراندانشگاه عالی دفا  ملی ،"ايران

 مقاالت:  -

ال بیستم، مدیریت، س دوماهنامه ،"مفاهیم و فرآيند معماری سازمانی" ، (4300اسالمی، وحید؛ شاهلو، کرم ) -

 411 - 410شماره 

نقش و جايگاه توسعه فناوری در بعد "  (،4311حسن؛ قوچانی، محمدمهدی ) قاضی، محمودزاده، ابراهیم؛ -
 11سال پانزدهم، شماره  پژوهشی مطالعات دفاعی راهبردی، – فصلنامه علمی ،"نظامی قدرت ملی

ارائه چارچوبی برای ارزيابی بلوغ "  (،4300سادات )بیریایی، هانیهخانی، محمد؛  محمودی، جعفر؛ موسی -
 3دوره یکم، شماره  یریت فناوری اطالعات،نشریه مد ،"سازمانی

دفاعی،   استمجله سی ،"های دفاعی های معماری سازمان تدوين و توسعه چارچوب"  ،(4314) مرآتی، احسان -

 11سال بیستم، شماره 

شناسی چارچوب  سازی هستی طراحی و پیاده"  ،(2042) کی، هیونگ؛ لونگسون، مای کئون، یونگ؛مین -
 ، کره جنوبی2المللی کنترل و اتوماسیون، سال پنجم، شماره  یه بیننشر ،"معماری در حوزه نظامی

ساز استقرار و توسعه معماری اطالعات در  معماری سازمانی زمینه"  (،4314خورشیدی، علیرضا )نادری -
 11مجله سیاست دفاعی، شماره  ،"های دفاعی و اجرايی کشور اهدستگ
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