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مقاله پژوهشي :بررسي نقش تابآوری در طراحي الگوی راهبردی طرحریزی،
برنامهریزی و تأمین منابع نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتي
اصغر صالح اصفهانی ،1سیاوش خلیلی شورینی ،2اله مراد سیف ،3فرجاله مرادی ،4علی حسینی نیکو
دریافت مقاله99/25/52 :
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پذیرش مقاله99/20/52 :

چکیده
در عصری که تهدیدها و بحرانهای جهانی بهویژه بحرانهاای اقتصاادی رو باه افاشایو باوده و تح ا
اهداف سازمانها را با چالو مواجه مینماید ،طراحی الگوهای علمی و متناسا باا امکاناا و م تضایا
محیط ملی میتواند ضمن کاستن از اثرا تهدیدها و بحرانها ،زمینههاای رشاد و پیشارف ساازمانهاای
نیروهای مسلح را در راستای تح اهداف تعیینشده فراهم نماید .این پژوهو که باهادف بررسای ن او
تابآوری و مؤلفههای مربوطه در طراحی الگوی راهبردی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین منااب نیروهاای
مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی انجام گردیده ،در پی ارت اء تابآوری نیروهای مسلح در برابر تهدیادها و
بحرانهای جاری میباشد .نوع این پژوهو ،کاربردی – توسعهای و روش تح ی با رویکرد آمیخته (کمای
و کیفی) اس  .جامعه آماری برای دادههای کمی از میان خبرگان و فعاالن حوزه پژوهو به تعداد  111نفار
و حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران ،به تعداد  21نفر و برای دادههاای کیفای تعاداد  2نفار از
صاح نظران تعیین گردیده که جه جما آوری اطالعاا دادههاا از هاردو روش کتابخاناهای و میادانی
بهویژه نظرا خبرگان و صاح نظران این حوزه بهاره بارداری شاده اسا  .نتیجاه تح یا پان از انجاام
تجشیهوتحلیل دادهها که از طری انجام آزماونهاای اساتنباطی (تای یان نموناهای و توزیا دوجملاهای)
انجامشده نشان میدهد که بعد تابآوری با  11مؤلفه شامل  8مؤلفه در طرحریاشی راهباردی 7 ،مؤلفاه در
برنامهریشی راهبردی و  6مؤلفه در تأمین مناب نیروهای مسلح با رویکارد اقتصااد م ااومتی ن او داشاته و
نهایتاً منجر به ارت اء توان م اوم و تابآوری نیروهای مسلح و کااهو اثارا تهدیادها و بحارانهاا در
راستای تح اهداف مربوطه میگردد.
واژگان کلیدی :تابآوری ،طرحریشی ،برنامهریشی ،تأمین مناب  ،اقتصاد م اومتی
 - 1دانشیار مدیری

راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.

 - 2استادیار تح ی در روانشناسی دانشگاه عالی دفاع ملی
 - 3دانشیار اقتصاد دانشگاه جام امام حسین
 - 4استادیار مدیری

(علیهالسالم)

راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

 5دانوآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی ،دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) a.hossiny114@gmail.com
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مقدمه
م ام معظّم رهبری (مدظلهالعاالی) در بیانا خود و با توجه به انواع تهدیدها و برحس
زمانی مفاهیمی همچون «الگوی ایرانی اسالمی پیشرف  ،استحکام ساخ

شرایط و م تضایا

درونی نظام ،اقتصاد م ااومتی

و »...را مطرح فرمودند ،یکی از این مفاهیم که در چند ساال اخیار از ساوی معظّام لاه عناوان و در
مناسب های مختلف مورد تأکید ایشان قرارگرفته اس

«اقتصاد م اومتی» میباشد .در ح ی

طارح

اقتصاد م اومتی بهعنوان ین رویکرد مبنایی باهدف غلبه بر موانا و هماوار نماودن مسایر رشاد و
در تمام شرایط و م تضیا

پیشرف

پیو روی کشور اس  .نیروهای مسلح جمهوری اسالمی که از
آفارین اقتصااد

ارکان مهم کشور در حوزههای دفاعی و امنیتی اس  ،میتواند از ویژگیهای مشیا

م اومتی و سیاس های ابالغی آن در فرایند طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب بهرهبرداری نماید.
با مطالعا

انجامشده ،الگوی راهبردی طرحریشی ،برنامهریاشی و تاأمین منااب نیروهاای مسالح باا

رویکرد اقتصاد م اومتی دارای ابعاد کارآمدی ،تابآوری و پویایی میباشد که در پژوهو حاضر باه
ن و بعد تابآوری در الگوی مذکور پرداختهشده اس  .مسئله اصلی ایان پاژوهو« ،ضاعف در
تابآوری نظام طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیادها و
بحرانهای جاری و ضعف در نهادینه شدن اقتصاد م ااومتی در نظاام ماذکور» مایباشاد .لاذا
اهمی

و فواید انجام این پژوهو بهشرح زیر متصور اس :

( )1تأکید م ام معظّم رهبری (مدظلهالعاالی) مبنی اینکه «فرماندهان و مسئوالن ،برنامهریشیها را باید بهروز کنناد
متناس

با حوادث و تغییرا مختلف ،برنامهها را بهطور دائم موردبازنگری قرار بدهند».

1

( )1انجام این تح ی نیروهای مسلح را از الگوی طرحریشی ،برنامهریشی و تاأمین منااب باا ضاری
م اوم
( )9موج

باال در برابر تکانهها و سایر تغییرا

و م تضیا

کشور برخوردار مینماید.

انعطافپذیری الگوی طرحریشی ،برنامهریاشی و تاأمین منااب نیروهاای مسالح در شارایط

مختلف و کاهو اثرا ضعفها و خنثی نمودن تهدیدها میگردد.
( )4بهرهمندی الگوی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح از ویژگیهای مشی
اقتصاد م اومتی ،میتواند پاسخگوی مناسبی در عبور از تحریمهای ظالمانه گردد.
در باب ضرور

 - 1بیانا

این تح ی میتوان اشاره داش

که:

م ام معظّم رهبری(مدظلهالعالی) دردیداربا اساتید و دانشگاهیان1989/9/16،

آفارین
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( )1ضری

م اوم

نیروهای مسلح را در برابر تکانههای اقتصادی و ساایر شارایط و تهدیادهای

متصور ،کاهو میدهد.
( )1رشد و پیشرف پایادار نیروهاای مسالح در شارایط فشاارهای خصامانه دشامنان ،باا چاالو مواجاه
میگردد.
( )9ضعف آمادگی برای م ابله با تغییر و تحوال

پیشارو ،نیروهاای مسالح را در عباور از اناواع

تهدیدها با چالو مواجه خواهد نمود.
هدف اصلی این پژوهو ،بررسی ن و تابآوری در الگوی راهبردی طرحریاشی ،برناماهریاشی و
تأمین مناب نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی و سؤال اصلی تح ی  ،ن و بعاد تاابآوری
در الگوی راهبردی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح باا رویکارد اقتصااد م ااومتی
چیس ؟ میباشد که با جم آوری دادههاا و اطالعاا الزم و تجشیاهوتحلیال آن باه دغدغاه مح ا و
سؤاال این تح ی پاسخ جام و مناس

تهیه و ارائه خواهد گردید.

مباني نظری
 پیشینه شناسي

عبار اند از:

پژوهوهای مرتبط با عنوان رساله و م اله که توسط سایر مح ین انجامیافته اس

 -1آقای اصغر صالح اصفهانی در رساله دکتری خود که در سال  1987با عنوان «الگاوی مادیری
راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران» در دانشگاه عالی دفااع ملای ارائاه نماودهاناد در
پاسخ به این سؤال که الگوی بومی (ایرانی) فرآیند مدیری

راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

ایران چیس ؟ به این نتیجه رسیدهاند که قلمرو تحلیل راهبردی فراتر از تحلیل محایط باوده و دایاره
آن به تعامال

محیط بیرونی و درونی ،اثرگذاری دوطرفه مطلوبهاای راهباردی باا محایط وهام

چنین تحلیل راهبردها و نتایج ارزیابی و نظار
صحنه را در هر سه فاز مدیری

و کنترل ،توسعهیافته و درین نگااه ارزیاابی کلای

راهبردی از درون و برون را شامل میشود.

 -1آقای علی بخو میدانی در رساله دکتری خود که در سال  1991با عنوان «آسی شناسای نظاام
طرحریشی ،برنامهریشی و بودجهبندی نیروهای مسلح و ارائه الگوی راهبردی مناس
دانشگاه عالی دفاع ملی ارائه نمودهاند در پاسخ به این سؤال که الگوی مناسا

بارای آن ».در

نظاام طارحریاشی،

برنامهریشی و بودجهبندی [تأمین مناب ] نیروهای مسلح ج.ا.ا کدام اس ؟ ویژگیهاای مناسا

نظاام
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طرحریشی راهبردی ن.م ( 11مورد) ،ویژگیهای نظام مناس
( 19مورد) و ویژگیهای نظام مناس

برنامهریشی میانمد سه تا پانجسااله ن.م

بودجهبندی ساالنه ن.م ( 18مورد) احصاء نمودهاند.

 -9آقای محمود حضرتی و خانم فرشته محمدی در م الهای کاه در ساال  1989باا عناوان «شناساایی
چالوهای پیادهسازی برنامهها و راهبردهای بلندمد در راستای اهداف چشمانداز ایران در اف »1424
که در کتاب مجموعه م اال برگشیده هماایو ملای ن او مادیری
بیس ساله ج.ا.ا چاپ گردیده اس

راهباردی در تح ا چشاماناداز

در پاسخ به این سؤال که عوامل شناسایی ،رتبهبندی و تحلیل موانا

و چالوهای پیادهسازی برنامهها و استراتژیهای بلندمد در دانشاگاههاا و مراکاش آماوزش عاالی در
راستای تح

اهداف چشمانداز ایران در اف  1424کدماند؟ مهمترین چالوهای پیو روی دانشگاههاا

و مراکش عالی در تح

اهداف چشمانداز ایران در اف  1424بهشرح زیر احصاء نمودند:

 -شناسایی و پیوبینی نکردن موان و مشکال

احتمالی اجرا در هنگام تدوین استراتژی و توجاه

صرف به تدوین استراتژی.
 -حاکمی

فرهنگ گذشتهنگر و دلبستگی به برنامهها و استراتژیهای قبلی در بین مدیران.

 -نداشتن خالقی

و نوآوری مدیران با توجه به شرایط و تغییرا

حاکم.

 -4آقای سیفعلای حسانی در م الاهای کاه در ساال  1987باا عناوان «طراحای الگاوی مناسا
برنامهریشی راهبردی دفاعی» که در فصلنامه مطالعا

دفاعی راهبردی ،شاماره  92چااپ گردیاده

اس  ،در پاسخ به سؤال اصلی م اله مبنی بر اینکه الگاوی مناسا

برناماهریاشی راهباردی دفااعی

چیس ؟ به این نتیجه رسیدند که برنامهریشی دفاعی شامل گامهای زیر میباشد:
 -رف موان و تطبی برنامهریشی راهبردی با محیط در جه

حصول اهداف سازمانی.

 تعیین اهداف کالن ،بنیادین و عالی دفاعی که از آرمانها و عالی و مناف ملی نشئ -رف موان و تطبی برنامهریشی راهبردی با محیط در جه

میگیرند.

حصول اهداف سازمانی

 -مفهوم شناسي

 طراحی :طراحی عملی اس مداوم که اجرای وظایف واگذاری به ین سازمان را در آینده میسر میساازد.پرواضح اس که این وظایف ممکن اس
 -الگو :الگو معموالً شامل نمادها اس

بر مبنای فرضیا پیریشی گردد(.رستمی)261 :1978،
تا اشیای فیشیکی ،یعنی ویژگیهای بعضای از پدیادههاای

تجربی شامل اجشا و روابط بین آنها را به شکل منط ی بین مفاهیم نشان میدهد .مدل ،انتشاعای از
واقعی

اس  .الگوها ابشارهای تبیین و پیوبینی هستند( .خلیلی شورینی)191 :1991 ،
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 الگوی راهبردی :نمونه ای ذهنی و انسجامیافته از اجاشاء و عناصار تشاکیل دهناده یان پدیادهراهبردی و چگونگی روابط آن اجشاء با یکدیگر میباشد(.سلمانی)12 :1988،
 نظام طرحريزی ،برنامهريزی و تأمین منابع نیروهای مسلحاز شیوههای رایج برای تصمیمگیری متمرکش بهمنظور ایجاد ارتباط مت ابال میاان اهاداف امنیا

ملای،

تدابیر استراتژین ،نیازمندیهای نیرویی نیروهای مسلح کشور و اعتبارا قابالدسترسای ،شایوه نظاام
طرحریشی ،برنامهریشی و بودجهبندی [تأمین مناب ] نیروهای مسلح میباشد(.چگینی)422 :1979،
نظام طرحریشی و برنامهریشی از مباحث بودجهبندی [تأمین مناب ] و کنترل مالی آغاز میشود و در
ادامه به پیدایو تفکر مدیری

راهباردی در دهاه  1982منجار مایگاردد .درعاینحاال دو مسایر

مشخص در این خصوص قابالتوجاه اسا

مسایر اول از بودجاهبنادی برناماهای از ساال 1942

آغازشده و با بودجهبندی عملیااتی در ساال  1922اداماه و ساسن باا تادوین نظاام طارحریاشی،
برنامهریشی و بودجهبندی [تأمین مناب ] 1در سال  1961خاتمه مییابد .این نظام اکنون پن از سایر
مراحل تکوینی و تکمیل خود تح

عنوان نظام مدیری

راهبردی دفااعی و امنیتای در کشاورهای

مختلف جهان ،صرفنظر از تفاو های اندکی که معلاول نظاامهاای حکاومتی ،قاوانین اساسای و
ساختارهای سیاسی آن ها اس  ،با ین فرآیند ت ریباً مشابه ،پذیرفته شد و به مرحلاه اجارا درآماده
اس  .مسیر دوم بودجهبندی بر مبنای صفر در سال  1972اس
کوتاهمد

و میانمد

که این مسیر عمدتاً به برناماههاای

توجه دارد( .دانو آشتیانی)1 :1991،

 -طرحريزی :طرحریشی در لغ

به معنی ن شه یا برنامه چیشی یاا انجاام کااری را فاراهم

کردن اس (.انوری )1219 :1981،و در اصطالح طراحی به معنی تصویرسازی مطلاوب از
آینده میباشد(.صالح اصفهانی)6 :1992،
 طرحريزی راهبردی دفاعی – امنیتی (سطح بخشی) :در ایان ساطح هماه بخاوهاا در ساطحدول

(بخو انرژی ،بخو کشاورزی و )...و بخاو دفااعی امنیتای در ساطح ساتاد کال ن.م کاه

راهنمای سیاسی طرحریشی راهبردی بخو مربوطاه را دریافا

کاردهاناد نساب

باه طارحریاشی

راهبردی در بخو مربوطه اقدام مینمایند .این مرحله توسط ستاد کل ن .م با مشاارک

نماینادگان

سازمانهای نظامی ،انتظامی و امنیتی طرحریشیشده و خروجای آن راهنماای سیاسای طارحریاشی

1- Planning-programming-budgeting system
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م ام معظّم فرماندهی کل قوا به سازمانهای نیروهاای مسالح

دفاعی امنیتی بوده که پن از تصوی

(ارتو ،سساه ،ودجا و ناجا) ابالغ میشود( .آقامحمدی)164 :1992،
از مهمترین ویژگیهای طرحریشی راهبردی توجه به ارزشها و آرمانهاا ،اهاداف ساازمان،
شناخ

ن اط قو

و ضعف ،شناخ

فرص ها و تهدیادهای ساازمان ،انعطاافپاذیری در

برابر م تضیا  ،شرایط محیط داخلی و بیرونی(.بخو میادانی )29-21 :1994 ،رویکردهاای
طرحریشی راهبردی شامل رویکرد تجویشی (پایو تادبیری) ،رویکارد توصایفی (تجربای-
انطباقی) و رویکرد تلفی ی میباشد(.توحیدی)46:1989،
 -برنامهريزی :برنامهریشی عبار

اس

برای تغییر ین شایء یاا موضاوع ،بار

از طراحی عملیا

مبنای الگوی پیوبینیشده(.رضائیان .)189 :1987،یافتن و پیوبینی کردن راهها و وساایل رسایدن
به مطلوبی ها (پلی بین حال و آینده اس )(.صالح اصفهانی)6 :1992،
-برنامهريزی راهبردی :برنامهریشی راهبردی نوعی برنامهریشی اس

که گروه کوچکی از برنامهریشان

بر اساس تحلیل روندهای جاری و مشخص و با تأکید بر ارزشهای سازمانی ،تغییرا
اقداما

برونسازمانی و

پیشگامانه تصمیمگیری مینمایند(.صالح اصفهانی .)17 :1987،برنامهریشی راهبردی دارای

ویژگیهایی همچون ،سازگاری اجشاء برنامهریشی ،قابلی
انعطاف در مواجهه با تغییرا

حصول به اهداف برنامهها ،داشتن قابلی

محیطی ،شفافی  ،جامعی  ،سرع

ویژگیهای مذکور ،اجرای برنامهها موج

پایداری نظام و تح

مناس

میباشد .در صور

وجود

اهداف میگردد(.باقریان)72 :1979 ،

رویکردهای برنامهریشی شامل ،برنامهریشی باال به پایین ،پایین به باال ،سناریومحور ،تهدید محور،
مأموری

گرا ،فناوری محور ،بارتل

و برمبنای فرضیا میباشد(.توحیدی)121 :1989 ،

 تأمین منابع :در این پژوهو از میان انواع مناب  ،تنها به مناب مالی و مادی بسنده گردیده اس .تأمین مناب یعنی فرایندی که طی آن مناب موردنیاز جه

تح

اهداف تعیینشده فراهمشده و

نیل به اهداف تسری مییابد(.بنی اسد )171 :1992،اجرای برنامهها و درنتیجه تح
برنامهای متضمن تخصیص مناب اس

اهداف هر

مؤلفه تأمین مناب در بحث تخصیص مناب همواره از

چالوهای مهم برنامهریشان در سازمانها اس (.علی احمدی و همکاران)122 :1981،

بررسی نقش تابآوری در طراحی الگوی راهبردی طرحريزی برنامهريزی و تأمین منابع
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 تابآوریتابآوری ،توان از عهده برآمدن و ایستادگی و م اوم

در برابر فشارها و تکاناههاای خاارجی

میباشد (بریگا گلیو .)1226،1و یا به توانایی سازگاری سازمانهاا باا شارایط متغیار و م اوما
کردن و بازیابی از شکستن ناشی از شرایط ناگهانی اشاره دارد (فیکسل)1212،
با بررسی ین سیر تاریخی ،مشاهده می شود تأکید بر ا ی ن که ایاران در آ ی ناده جناگ
اقتصادی خواهد داش  ،از سال  1986از سوی م ام معظّم رهبری (مدظلهالعالی) مطرح گردیده اس .
بهطورکلی تأکید معظّم له بر م اومسازی و توانمندسازی درونی اقتصاد ایران را میتاوان از اواساط دهاه
 82رصد کرد ،اما ادبیا اقتصاد م اومتی را ایشان در سال  1992و  1991مطرح کردناد و جوانا

ایان

نظریه را در سلسله سخنرانیهایی تبیین کردند( .عبدالملکی )14 :1992،اقتصاد م اومتی یعنای ماا بناای
اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتی
ین اقتصاد برای حفظ وضعی
و لوورز )9 :1211 ،در ادبیا

بدهیم که تکانههای جهانی در آن اثار نگاذارد 1.تواناایی

خود در شرایطی اس

که شوکی بر مناب آن وارد گردد» (مانادلیرز

رایج جهانی اصطالح «اقتصاد م اومتی» دیاده نمایشاود و بیشاتر از

اصطالح «تاب آوری اقتصادی» 9استفاده شده اس  .تابآوری اقتصاادی را بریگااگلیو )1226( 4باه
«توان از عهده برآمدن» معنی کرده اس

یعنی قادر بودن ین کشور به ایساتادگی و پانجَساتن از

تکانههای خارجی .تابآوری اقتصادی به توان ین سیستم برای بهبود یافتن از یان تکاناه پایادار
گفته میشود( .رز)8 :1224 ،
 )1تابآوری اقتصادی ذاتی :2توانایی در شرایط عادی یعنی توان جایگشینی دیگار نهاادههاا بارای
نهادههایی که از طری تکانه خارجی با مشکل مواجه شده اس .
 )1تابآوری اقتصادی انطباقی :6توانایی در شرایط بحران ناشی از قوه ابتکار و تالش فوق عادی یعنای
باال بردن توان جایگشینی نهادهها در عملیا بازرگانی ،یا ت وی

بازارها از طری کامل کاردن اطالعاا

عوامل اقتصادی عرضهکننده و ت اضاکننده برای پیدا کاردن یکادیگر .ایان ناوع از تاابآوری اقتصاادی
بهخودیخود وجود ندارد ،بلکه کامالً «سیاس

ساخته» اس (.سیف)19 :1992 ،
1 -Briguglio

 - 1بیانا م ام معظّم رهبری (مدظلهالعالی) دردیداربامردمآذربایجان99/11/19،
3. Economic Resiliance
4. Briguglio
5. Inherent
6. Adaptive
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 -ویژگيهای تابآوری

با توجه به اینکه رویکرد این پژوهو اقتصاد م اومتی و سیاس های کلی آن میباشد ،لاذا ویژگایهاای
تابآوری به استناد سیاس های کلی اقتصاد م اومتی عبار اند از:
و کاهو آسی پذیری ن.م

 -1افشایو قدر م اوم

 -1خوداتکایی نیروهای مسلح
 -9ارت اء توان آفندی و پدافندی نیروهای مسلح
 -4واکنو هوشمند نیروهای مسلح به تهدیدا
 -2کاهو وابستگی و آسی
 -6مدیری

زدایی نیروهای مسلح

دفاعی – امنیتی

تهدیدا

 - 7توسعه دیسلماسی نظامی
 -8برونسساری امور و بهبود ساختارهای نیروهای مسلح
 -9ذخیرهسازی اقالم راهبردی نیروهای مسلح.
 -12توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح
 -11سالم و شفافسازی فعالی های نیروهای مسلح.
 -11برنامهریشی جه
 -19کاربس
 -14ت وی

محصوال

تأمین مطمئن آماد و پشتیبانی
دفاعی داخلی

فرهنگ و ارت اء روحیه جهادی

 -12توسعه پیوندهای راهبردی دفاعی
 -16افشایو تولید محصوال
 -17توسعه کیفی

دفاعی و اشتغال

و پایداری محصوال

دفاعی

 اصول حاکم بر نظام طرحريزی ،برنامهريزی و تأمین منابع نیروهای مسلح -8ارزشها و آرمانهای ملی
ارزشهای ملی آن دسته از هنجارها ،ایستا رها و ارزشهایی که پیرامونشاان اجمااعی عماومی حاصال
آمده و نظام صدقی مسلطی را در ین جامعه ایجاد کردهاند .شناخ
مناف ملی اس  .ارزشهای ملی در اصل منشوری هستند که ین مل

ارزشهاای ملای اسااس شاناخ
از طریا آن باه خاود و جهاان

پیرامون مینگرد(.بخو میدانی )11 :1994،در اولین مرحله از اقداما سیاس گاذاریهاای ملای بایاد

بررسی نقش تابآوری در طراحی الگوی راهبردی طرحريزی برنامهريزی و تأمین منابع
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آرمانهای ملی و بهعبار دیگر مناف آرمانی ،درازمد
به مالحظا
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و ایدهآلهای نظام سیاسی کشور باا توجاه

و مصالح ملی و سیاسی توسط رهبران عالی تبیاین گاردد و باهعناوان نهااییتارین و

اصلیترین شاخص موردتوجه قرار گیرد(.تهامی)112 :1984 ،
 -2دکترين دفاعی
در واژه شناسی ،کلمه دکترین به معنای اصول بنیادین ،باورها و چارچوبهای نظری ،دیادگاه،
الگو ،خطمشی ،چگونگی عمل ،راهنما و روش اس  .از کل معنای لغوی دکترین چهاار معناا
کارکرد روشنتری دارند که عبار اند از :اصل یا اصول بنیادین ،باورهاا ،چاارچوب نظاری و
خطوط راهنما ،دکترین در حوزه های مختلف سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای
و...بهکار گرفته می شود(.جمشیدی )42 :1984،یکی از عوامل مؤثر در تعیین سیاس های دفاعی،
دکترین نظامی میباشد که عبار
هادی موردقبول و موردحمای

اس

از اصول اساسی ،اندیشهها ،اعت ادا  ،تعالیم و نظریاههاای

ملی که در طرحریشیها و کاربرد قدر

نظامی در ساطوح ملای و

اجرایی کشور مورداستفاده قرار میگیرند(.تهامی)19 :1984،
رهنامه راهبردی جمهوری اسالمی ایران باهطاورکلی شاامل اصاول پایاه و اصاول رهناماه ساطح
راهبردی نیروهای مسلح (رهنامه نظامی) اس

که اصول پایه شامل :خاداجویی و اساالم محاوری،

والیتمداری ،دشمنشناسی و دشمنستیشی ،مردمیبودن ،خودباوری و خودکفایی ،آرمانگرایی توأم
با عمل ان البی ،عدال جویی ،بصیر

و آیندهنگاری ،عاش

و اقتادار و هامچناین تفکار و عمال

بسیجی بر پایه تکلیف گرایی ،سلحشوری و شاهاد طلبای و دکتارین (رهناماه) نظاامی نیروهاای
مسلح شامل :ایمان به نصر
اولوی

الهی و پیروزی قطعی درنبرد ،وحد

فرماندهی ،اشاراف اطالعااتی،

انسان بر ابشار درنبرد ،خالقی  ،ابتکار و ناوآوری و پرهیاش از قریناهساازی در برابار ن ااط

ضعف دشمن و تمرکش بر شایستگیهای کلیدی خودی در برابر ن اط ضعف دشمن ،مرعوب نشدن
در برابر دشمن ،ارتباط امن و پایدار نیروهای مسلح ،پدافند غیرعامل مؤثر ،مستمر و فراگیر ،دفاع تا
آخرین قطره خون و همچنین مردمی کاردن دفااع در برابار دشامن خاارجی و امنیا
محوری

بسیج میباشد( .ت ریرا

داخلای باا

درسی توحیدی در سال )1999

 -1چشمانداز
چشمانداز ،تصویر آینده مطلوب و قابلدستیابی سازمان درین اف زمانی مشخص بلندمد اسا .
ازاینرو ،چشمانداز و بهعبار دیگر چشمانداز موف ی » ،تصویرسازمان را در حالتی که باه اهاداف
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یافته باشد ،نشان میدهد و اعضای ساازمان متوجاه مایشاوند کاه در

صور تح اهداف ،سازمانشان چگونه خواهد بود .چشمانداز ،آیندهای اس که ماا مایخاواهیم
برای خود بسازیم و بهمنشله ین راهنماس که هم در تدوین استراتژی و هم در اجرای آن ،اثرگذار
گذاشته و سب

میگردد که همه نیروها و مناب سازمان ،هم سو شوند و اف مشترکی داشته باشاند.

چشم انداز ،شاخصی اس
شوند که آیا اقداما

ساازمان را از خودشاان دریابناد و آگااه

که کارکنان میتوانند انتظاارا

آنان در مسیر صحیح قرار دارد یا نه .با کمن چشمانداز کارکنان قادر میشوند

که در این مسیر ،از خود ابتکار عمل نشان دهند و نیاز باه نظاار

مسات یم و مساتمر بار آنهاا را

کاهو میدهد(.شهالیی)21 :1982،
 -4سیاستهای دفاعی امنیتی
سیاس

امنی

ملی دارای جنبه دیسلماتیکی ،نظامی و اقتصاادی اسا  .یان کشاور ممکان اسا

تصمیم بگیرد که بر جنبه نظامی سیاس امنی ملی تأکید بیشتری کند و با افشایو قادر نظاامی
خود سعی در دفاع از مناف ملی خود نمایاد .امکاان دارد کاه کشاوری دیگار جنباه دیسلمااتیکی
سیاس

امنی

ملی را مهمتر تل ی کند و با تشکیل اتحادها و پیمانهای سیاسی و نظامی از یااری

و همکاری دیگر مل ها برای دفاع از منافعو بهرهمند گردد( .لطفیان)77 :1989 ،
 -5اقتصاد مقاومتی
حوزه اقتصاد ازجمله حوزههای جدید جنگ اس که قادر اس ساایر حاوزههاا را تحا تاأثیر و
تهدید قرار دهد با نگاهی به تاریخ جنگهای گذشته نیش مالحظه مایشاود کاه درتماتم جناگهاا،
تهاجم ،تخری

و انهدام زیرساخ هایی مثل بندرها ،پلها ،فرودگاهها ،کارخانهها اساسااً باهادف و

رویکرد اقتصاد پولی با ابشار نظامی دنبال شده اس

و دلیل آن اهمی

اقتصاد ین کشاور در م ابلاه

با دشمن خود اس  .راهبردی که در م ابله با جنگ اقتصادی تحمیلی علیه ایران برای عباور از شارایط
پدید آمده میتوان اتخاذ کرد راهبرد اقتصاد م اومتی اس
مطرح گردیده اس

که از ساوی م اام معظّام رهباری

(مدظلاهالعاالی)

(شعبانی و نخلی.)12:1999،

بهطورکلی تأکید م ام معظّم رهبری

(مدظلهالعالی)

بر م اومسازی و توانمندسازی درونی اقتصاد ایاران

را ماایتااوان از اواسااط دهااه  82رصااد کاارد ،امااا ادبیااا
1992و 1991مطاارح کردنااد و جواناا
کردند(عبدالملکی.)14 :1992،

اقتصاااد م اااومتی را ایشااان در سااال

ایاان نظریااه را در سلسااله سااخنرانیهااایی تبیااین

برای مفهوم اقتصاد م اومتی تعاریف متفاوتی ارائه شده که هرکدام از جنبهای به این موضاوع نگااه
کردهاند .در این میان ،تعریف جام و کامل از اقتصاد م اومتی را رهبر فرزانه ان الب ارائه دادهاناد.
ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند«:اقتصاد م اومتی یعنی آن اقتصادی که در شارایط فشاار ،در

بررسی نقش تابآوری در طراحی الگوی راهبردی طرحريزی برنامهريزی و تأمین منابع
نیروهای مسلح با رويکرد اقتصاد مقاومتی
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شرایط تحریم ،در شرایط دشمنیها و خصوم های شدید میتواند تعیینکنناده رشاد و شاکوفایی

کشور باشد 1.راهبردی که در م ابله با جنگ اقتصادی تحمیلی علیه ایران برای عبور از شرایط پدید
آمده میتوان اتخاذ کرد راهبرد اقتصاد م اومتی اس
که از ساوی م اام معظّام رهباری (مدظلاهالعاالی)
مطرح گردیده اس

(شعبانی و نخلی.)12 :1999،

 -6سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

م ام معظّم رهبری (مدظلهالعالی) بر اساس بند ین اصل  112قانون اساسی و پن از مشور
تشخیص مصلح

با مجما

نظام ،سیاس های کلی اقتصاد م اومتی را که مشاتمل بار م دماه ،اهاداف و باا

رویکرد جهادی ،انعطافپذیر ،فرص

ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا ،در  14بناد در تااریخ

 1991/11/ 19ابالغ فرمودند.
چارچوب مفهومی تحقیق:
اقتصاد مقاومتي

بعد تابآوری

احصاء ویژگيهای تابآوری

بهبود نظام طرحریزی راهبردی ،برنامهریزی و تأمین منابع نیروهای مسلح

ارتقاء تابآوری نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد اقتصاد مقاومتي

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهو

 - 1بیانا م اممعظّمرهبریدردیداردانشجویان1991/2/16،
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روششناسي
نوع پژوهو کاربردی– توسعهای اس  .روش پژوهو آمیخته (کمی و کیفی) و برای هرچه دقیا تار
انجام دادن پژوهو از روشهای ماوردی -زمیناهای و همبساتگی بارای دادههاای کمای و از تحلیال
محتوا ،تحلیل تأیید عاملی و مصاحبههای عمی برای دادههای کیفی استفاده شده اس  .جامعه آمااری
این پژوهو برای دادههای کمی  111نفر از صاح نظران و خبرگان نظامی در حوزههای طرحریاشی،
برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح میباشد .حجم جامعه نمونه برای دادههای کمای باا اساتفاده
از فرمول کوکران به تعداد  21نفر و دادههای کیفی به تعداد  4نفر از صاح نظران با توجه به مشااوره
با اساتید راهنما و مشاور تعیین گردیده اس .
روش گردآوری دادهها و ابزار آن
باارای گااردآوری دادههااا اعاام از کماای و کیفاای از هاار دو روش شااامل روش میاادانی و روش
کتابخانه علمای تخصصای اساتفاده گردیاد .در ایان تح یا از منااب کتابخاناهای (شاامل کتا ،
مجال  ،جشوا

اساتید ،م اال

و اینترن ) استفادهشده اس .

 روايی دادهها :به کمن فن تحلیل عاملی ،میشان روایی تنتن مؤلفهها موردبررسی قارار گرفا چاونبار عاملی گویهها بیشتر از میشان  2/4به دس

آمد ،نتیجه نشاندهنده روایی باالی دادهها میباشد.

 -پايايی دادهها :برای محاسبه میاشان ضاری

اعتمااد دادههاای تح یا از روش آلفاای کرونباا

استفاده گردید ،میشان آلفای کرونبا عدد  2/911بود که نشانگر پایایی عالی دادهها میباشد.
روش تجزيهوتحلیل دادهها
در تجشیهوتحلیل اطالعا

بهدس آمده ،برای دادههای کمی از آمار توصایفی (م یااسهاای اسامی و

نمودار هیستوگرام) بهمنظور آشنایی با جامعه موردتح ی (دادههای جمعی

شناختی) استفاده گردیاده

اس  .م یاس در نظر گرفتهشده برای جم آوری دادهها از طری پرسشنامه ،م یاس رتباهای مایباشاد،
از تحلیل عااملی بارای بررسای روایای پرسشانامه و از روش آلفاای کرونباا بارای بررسای پایاایی
پرسشنامه ،از آزمون کا.اس (کولموگروف – اسمرینوف) جه

بررسی توزی دادههاای پرسشانامه باه

لحاظ نرمال یا غیر نرمال بودن و برای تعیین روابط بین ابعاد و مؤلفههاا باا الگاو از آزماون تای یان
نمونهای و توزی دوجملهای و برای رتبهبندی میانگین تأثیر عوامل مؤثر بار الگاو از آزماون فریادمن
استفاده گردیده اس  .دادههای بهدس آمده از طری مصاحبه به کمان روش تحلیال محتاوای کیفای
مورد تحلیل قرارگرفته اس .

بررسی نقش تابآوری در طراحی الگوی راهبردی طرحريزی برنامهريزی و تأمین منابع
نیروهای مسلح با رويکرد اقتصاد مقاومتی
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
-تحلیلهای کیفی مصاحبههای انجامشده:

بهمنظور گردآوری اطالعا

و دادههای کیفی با  4تن از خبرگان و صاح نظران حوزه پژوهو

مصاحبه بهعمل آمد و هرکدام از مصاحبه شوندگان به ویژگیهایی از تابآوری که میتواناد در
طراحی الگوی راهبردی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد
م اومتی مؤثر باشد به شرح زیر اشاره داشتند:
 -1آقای اصغر صالح اصفهانی؛ معت د بودند که التشام به اصول ارزشی و تدابیر و فرامین م ام معظّم
رهبری (مدظلهالعالی) تأثیر بسشایی در ارت اء تابآوری نیروهای مسلح دارد.
 -1آقای جمشید اسحاقی؛ به ن و ت وی
م تضیا

سیستم کنترلی و اصالح برنامهها متناسا

باا شارایط و

پیشرو ،در تابآوری نیروهای مسلح ج.ا.ا .تأکید داشتند.

 -9آقای فرجاله مردادی؛ بر توسعه کیفی

و پایداری محصوال

دفاعی ،توسعه عمردهی ان البی به

محصوال دفاعی و حذف انبارداریهای مضاعف در ارت اء تابآوری نیروهای مسلح تأکید داشتند.
 -4آقای الهمراد سیف؛ از میان ویژگیهای مختلف تابآوری ،به معنوی

افشایی ،آیندهنگاری و تجربه

نگاری تأکید بیشتری داشتند.
تجزيهوتحلیل کمی دادههاالف -تحلیلهای توصیفی (جمعیت شناختی)
نتایج تحلیلهای توصیفی مرتبط با نوع سم  ،جایگاه خدمتی ،سطح تحصایال
پاسخدهندگان حاکی از آن اس

که بیشتر پاسخدهندگان در سم های مدیریتی و ستادی با جایگاه

خدمتی (18سرتیسی) و ( 19سرلشکری) بوده و دارای تحصیال
خدم

و محال خادم

کارشناسی ارشد و دکتری و محل

آنان در ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.

ب -تحلیلهای استنباطی
جه

بررسی ارتباط و وابستگی بعد تابآوری با الگوی مفهومی طرحریشی ،برنامهریشی و تاأمین

مناب نیروهای مسلح یا به عبار

سادهتر آزمون این مطل

که آیا بعد مذکور ن شای در الگاو دارد

یا خیر؟ از آزمون کای دو (مرب کای) استفاده نمودیم چون سطح معناداری کمتر از میاشان خطاای
 2/22بهدس آمده بود لذا ازنظر جامعه پاسخدهنده بعد تابآوری بر الگوی مفهاومی طارحریاشی،
برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی تأثیر دارد.
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 -8تجزيهوتحلیل نقش مؤلفههای تابآوری در الگوی طرحريزی راهبردی :باهمنظاور بررسای
ن و مؤلفههای تابآوری در طرحریشی راهبردی از آزمون توزی دوجملهای اساتفاده گردیاد
چون سطح معناداری کمتر از میشان خطای  2/22محاسبه گردید ،بنابراین مؤلفههای تاابآوری
در طرحریشی راهبردی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی ن و دارد.
 -2تجزيه وتحلیل نقش مؤلفههای تابآوری در الگوی برنامه ريزی راهبردی :باه منظاور بررسای
ن و مؤلفه های تابآوری در برنامهریشی راهبردی از آزمون ( Tین نمونهای) استفاده گردید .چون
سطح معناداری کمتر از میشان خطای  2/22محاسبه گردید ،لذا مؤلفههای تابآوری در برنامهریاشی
راهبردی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی ن و دارد.
 -1تجزيهوتحلیل نقش مؤلفههای تابآوری در الگوی تأمین منابع :بهمنظور بررسی ن و
مؤلفههای تابآوری در تأمین مناب از آزمون توزی دوجملهای استفاده گردید .چون سطح معناداری کمتر
از میشان خطای  2/22محاسبه گردید ،این بدان معناس

که مؤلفههای تابآوری در تأمین مناب نیروهای

مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی ن و دارد.
تجزيهوتحلیل اولويتبندی تأثیر مؤلفههای بعد تابآوری بر طراحی الگو
برای رتبهبندی مؤلفههای مؤثر بر الگوی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهاای مسالح باا
رویکرد اقتصاد م اومتی از فن آزمون فریدمن استفاده گردید چون سطح معناداری بیشاتر از میاشان
خطای  2/22بهدس آمده این بدان معناس
تأثیری که بر الگوی مذکور دارند باهم تفاو

که اولوی

همه مؤلفهها یکسان نیس

و ازنظر میانگین

معنادار دارند.

 تحلیل عاملی تأيیدی :بهمنظور بررسی روابط بین مؤلفهها با بعد تاابآوری از فان تحلیال عااملیاستفاده گردیده اس  .در آزمون تحلیل عاملی چنانچه بار عاملی محاسبهشده کمتر از  2/4بهدس آمده
آید به معنای آن اس

که مؤلفه با بعد ارتباطی ندارد .درنتیجه مطاب جدول ( )1تحلیل عاملی صاور

گرفته ،مشخص گردید که همگی گویههای پرسونامه دارای بار عاملی غیر صفر اس .
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بعد

1
1
9
4
2
6
7
8
9
12
11
11
19
14
12
16
17
18
19
12
11

تابآوری

نیروهای مسلح با رويکرد اقتصاد مقاومتی
جدول  :1تعیین میشان وابستگی مؤلفهها با بعد تابآوری
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بار عاملی

حوزه

مؤلفه

.881
.866
.862
.869
.849
.812
.821
.797
.794
.772
.779
.771
.769
.761
.792
.716
.694
.691
.611
.297
.719

طرحریشی
طرحریشی
طرحریشی
برنامهریشی
طرحریشی
برنامهریشی
تأمین مناب
تأمین مناب
تأمین مناب
برنامهریشی
طرحریشی
برنامهریشی
طرحریشی
برنامهریشی
تأمین مناب
تأمین مناب
برنامهریشی
برنامهریشی
طرحریشی
طرحریشی
تأمین مناب

تجربه نگاری و توسعه مصادی مثب نیروهای مسلح
کاهو وابستگی و آسی زدایی نیروهای مسلح
افشایو قدر م اوم و کاهو آسی پذیری نیروهای مسلح
توسعه پیوندهای راهبردی خارجی دفاعی (با اولوی جبهه م اوم )
توسعه دیسلماسی نظامی (پیمانهای دفاعی امنیتی)
توسعه عمر دهی ان البی به محصوال دفاعی
برونسساری امور بهبود ساختارهای نیروهای مسلح
ذخیرهسازی اقالم راهبردی نیروهای مسلح
حذف انبارداریهای مضاعف
افشایو تولید محصوال دفاعی و اشتغال
خوداتکایی نیروهای مسلح
برنامهریشی جه تأمین مطمئن آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح
واکنو هوشمند نیروهای مسلح به تهدیدا
توسعه کیفی و پایداری محصوال دفاعی
معنوی در نیروهای مسلح
سالم و شفافسازی فعالی های نیروهای مسلح
ت وی فرهنگ و ارت اء روحیه جهادی
کاربس محصوال دفاعی داخلی
مدیری تهدیدا دفاعی  -امنیتی
ارت اء توان آفندی و پدافندی نیروهای مسلح
توانمندسازیکارکنان نیروهای مسلح

نتیجهگیری و پیشنهاد:

الف -نتیجهگیری
 -نتیجهگیری از تحلیلهای استنباطی مرتبط با سؤاال

فرعی تح ی

 )1نتیجه پاسخ به سؤال مؤلفههای بعد تابآوری الگوی راهبردی طرحریشی ،برناماهریاشی و تاأمین منااب
نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی کداماند؟
با توجه به تجشیهوتحلیل بهعملآمده مشخص گردید بعد تابآوری با  11مؤلفه باه شارح جادول ( )12در
طراحی الگوی راهبردی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح با رویکارد اقتصااد م ااومتی
مؤثر ن و داشته و درنتیجه تابآوری نیروهای مسلح را در مواجهه با تهدیدها و بحرانها افشایو میدهد.
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جدول  :12مؤلفههای تابآوری و حوزههای اثرگذار (برگرفته از ادبیا
مسندات

تح ی و مصاحبه با صاح نظران)

مؤلفههای بعد تابآوری

حوزه تأثیرگذار

 -1بند ششم :خوداتکایی در نیروهای مسلح.
 -1بند دوازدهم :افشایو قدر
 -9بند بیس

و کاهوآسی پذیری

م اوم

و دوم :واکنو هوشمند نیروهای مسلح به تهدیدها
زدایی نیروهای مسلح

 -4بند دوازدهم :کاهو وابستگی و آسی

طرحریشی

 -2بند دوازدهم :توان آفندی و پدافندی نیروهای مسلح
و دوم :مدیری

 -6بند بیس

دفاعی  -امنیتی

تهدیدا

 -7بند دوازدهم :توسعه دیسلماسی نظامی
سیاس های کلی
اقتصاد م اومتی

 -1بند هشتم :کاربست محصوالت دفاعی داخلی
 - 1بند هفتم :برنامهریشی جه
 -3بند بیستم :ت وی

تأمین مطمئن آماد و پشتیبانی

فرهنگ و ارت اء روحیه جهادی

برنامهریشی

 -4بند دوازدهم :توسعه پیوندهای راهبردی دفاعی
 -2بند چهارم :افشایو تولید محصوال

دفاعی و اشتغال

 -1بند سوم :توانمندسازیکارکنان نیروهای مسلح
 -2بند هفتم :ذخیرهسازی اقالم راهبردی
 -9بند نوزدهم :سالم و شفافسازی فعالی های نیروهای مسلح

تأمین مناب

 -4بند شانشدهم :برونسساری و بهبود ساختارهای نیروهای مسلح
 -1تجربه نگاری نیروهای مسلح
 -1توسعه کیفی
مصاحبه با خبرگان

و پایداری محصوال

 -1توسعه عمر دهی ان البی به محصوال
 -1معنوی

طرحریشی
دفاعی
دفاعی

افشایی در نیروهای مسلح

 -1حذف انبارداریهای مضاعف

برنامهریشی
تأمین مناب

 )2نتیجه پاسخ به سؤال روابط بین مؤلفهها با بعد تابآوری چگونه میباشد؟
بهمنظور بررسی روابط بین مؤلفهها با بعد مربوطه از فن تحلیل عاملی استفاده گردیاده اسا  .درنتیجاه
تحلیل عاملی صور گرفته ،مشخص گردید که همه گویههای پرسشانامه دارای باار عااملی غیارصافر
اس  .بار عاملی کلیه مؤلفهها از میشان استاندارد  2/4باالتر بوده این به معنای آن اس
به شرح جدول ( )11بر بعد تابآوری بارشدهاند و به هم مرتبط هستند.

که هر  11مؤلفاه

بررسی نقش تابآوری در طراحی الگوی راهبردی طرحريزی برنامهريزی و تأمین منابع
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نیروهای مسلح با رويکرد اقتصاد مقاومتی

 )1نتیجه پاسخ به سؤال مهمترين مؤلفههای بعد تابآوری به ترتیب اولويت کداماند؟
بهمنظور بررسی اولوی های مؤلفههای بعد تاابآوری از روش آزماون فریادمن اساتفاده گردیاد
برابر نتایج بهدس آمده اولوی مؤلفهها به تفکین حوزههای مربوطه به شرح زیر میباشد:
 )1/8اولويتبندی مؤلفههای طرحريزی راهبردی:
اولويت اول -1 :افشایو قادر

م اوما

و کااهو آسای پاذیری نیروهاای مسالح  -1واکانو

هوشمند به تهدیدا
 -9کاهو وابستگی و آسی زدایی نیروهای مسلح
اولويت دوم -1:ارت اء توان آفندی و پدافندی نیروهای مسلح  -1مدیری

تهدیدا

دفاعی امنیتی

 -9تجربهنگاری نیروهای مسلح و توسعه مصادی مثب
اولويت سوم -1:خوداتکایی نیروهای مسلح  -1توسعه دیسلماسی نظامی (پیمانهای دفاعی امنیتی)
 )1/2اولويتبندی مؤلفههای برنامهريزی راهبردی:
اولويت اول -1:برنامهریشی جه

تأمین مطمئن آماد و پشتیبانی  -1کاربسا

محصاوال

دفااعی

داخلی
اولويت دوم -1:توسعه پیوندهای راهبردی دفاعی  -1ت وی
 -9افشایو و تولید محصوال

دفاعی و اشتغال.

اولويت سوم -1:توسعه کیفی

و پایداری محصاوال

محصوال

فرهنگ و ارت اء روحیه جهادی

دفااعی  -1توساعه عماردهای ان البای باه

دفاعی

 )1/1اولويتبندی مؤلفههای تأمین منابع:
اولويت اول -8 :معنوی

افشایی در نیروهای مسلح  -1برونسساری و بهبود ساختارهای نیروهاای

مسلح
اولويت دوم -1:ذخیرهسازی اقالم راهبردی  -2توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح
اولويت سوم -1 :سالم و شفافساازی فعالیا هاای نیروهاای مسالح  -1حاذف انباارداریهاای
مضاعف
الگوی پژوهش :الگوی پژوهو با توجه به ادبیا تح ی و تجشیهوتحلیل دادهها در شکل  1نمایو
داده شده اس  .در این الگو ن و بعد تابآوری و مؤلفههای مربوطه در ارت اء تاابآوری الگاوی
راهبردی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح با رویکارد اقتصااد م ااومتی نشاان
دادهشده اس .
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اصول حاکم بر نظام طرحریزی ،برنامهریزی و تأمین منابع نیروهای مسلح:
-1ارزشها و آرمانهای ملی  -2فرامین و تدابیر مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلهالعالی) -3اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابالغی آن
 -4دکترین دفاعی  -5چشمانداز

ابعاد نظام طرحریزی ،برنامهریزی و تأمین منابع نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی

کارآمدی

تابآوری

پویایي

مؤلفهها
طرحریزی راهبردی

 -1افزایش قدرت مقاومت وکاهشآسیبپذیری ن.م
 -2واکنش هوشمند نیروهای مسلح به تهدیدات
 -3کاهش وابستگی و آسیب زدایی نیروهای مسلح

 -4ارتقاء توان آفندی و پدافندی نیروهای مسلح
 -5خوداتکایی نیروهای مسلح -6تجربه نگاری در نیروهای مسلح
 -7مدیریت تهدیدات دفاعی  -امنیتی  -8توسعه دیپلماسی نظامی

برنامهریزی راهبردی

تحلیل و شناخت راهبردی

 -1معنویت افزایی در نیروهای مسلح
 -2برونسپاری امور و بهبود ساختارهای نیروهای مسلح
 -3ذخیرهسازی اقالم راهبردی نیروهای مسلح

تأمین منابع

 -4توانمند سازیکارکنان نیروهای مسلح
 -5سالم و شفافسازی فعالیتهای نیروهای مسلح
 -6حذف انبارداریهای مضاعف

ارزيابی و کنترل راهبردی
ارتقاء تابآوری الگوی طرحريزی ،برنامه ريزی و تأمین منابع نیروهای مسلح با رويکرد اقتصاد مقاومتی

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهو

بررسی نقش تابآوری در طراحی الگوی راهبردی طرحريزی برنامهريزی و تأمین منابع
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 نتیجهگیری از تحلیلهای استنباطی مرتبط با سؤال اصلی تحقیقنتیجهگیری از پاسخ به سؤال آیا بعد تابآوری بر الگوی راهبردی طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب
نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی تأثیر میگذارد؟
جه

بررسی ن و بعد تابآوری در الگاوی راهباردی طارحریاشی ،برناماهریاشی و تاأمین منااب

نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد م اومتی از آزمون کاای دو (مربا کاای ،کاای اساکوئر) اساتفاده
گردید .بر اساس تحلیلهای انجام یافته مشخص گردید که ازنظر جامعه پاسخدهنده بعاد تاابآوری
بر الگوی مورد بحث تأثیر داشته و میشان م اوم

و انعطاف نیروهای مسلح را در م ابله با چالوها

و مشکال ناشی از خصوم های دشمنان افشایو میدهد.
ب -پیشنهادها

 -8پیشنهاد کاربردی:
با توجه به خروجی تجشیهوتحلیل و نتیجهگیریهای آماری ،پیشنهاد میگردد:
متولیان امور طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسلح در ساطح سیاسا گاذاری ملای
شامل نهادهای حاکمیتی کشور نظیر دولا  ،مجلان شاورای اساالمی ،شاورای نگهباان و مجما
تشخیص مصلح
مسلح و وزار

نظام ،در سطح سیاس گذاری کالن نیروهای مسلح شامل ساتاد کال نیروهاای
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در سطح عملیاتی و اجرایی شامل ساازمانهاای

نیروهای مسلح نظیر ارتو ،سساه پاسدران ان الب اسالمی ،وزار

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

نیروی انتظامی و ردههای وابسته در راستای تهیه طرحها و برنامههای خود از مؤلفههای تاابآوری
در م ابله با تهدیدا

و بحرانهای موجود بهرهبرداری نمایند.

 -2پیشنهاد پژوهشی:
انجام تح ی در خصوص تدوین راهبردهای طرحریشی ،برنامهریشی و تأمین مناب نیروهای مسالح
با رویکرد اقتصاد م اومتی.
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