
 

 

 

 ریزیبزنامه ریزی وارتقاء کارآمدی الگوی راهبزدی طزح مقاله پژوهطی:

 با رویکزد اقتصاد مقاومتی نیزوهای مسلح 
020122101002200028010220120000.02 

2حؿیٌی ًیکَ ، ػلی1ؾیف هطازالِ
 

 چکیده
ِ یکی اظ ؾیبؾت ا یهلبزی  گلط زض ضاؾلیبی ملنهیي هٌلبوغ ذلَز منلؼیف ًولَزى  لسض          ّبی کكَضّبی ؾلله

قطایط ا یهبزی زض ثحل  ملنهیي    کِ اظآًدبییثبقس. ا یهبزی هی کكَضّبی ّسف ثب اؾیفبزُ اظ اثعاض هطؾَم محطین

ّلب ضا زض اخلطا   هْوی زاضز، ّطگًَِ مْسیس ٍ ثحطاى ا یهبزی ؾبظهبى منثیطّب ّبی ؾبظهبىهٌبثغ خْت اخطای ثطًبهِ

ِ  ًوبیس. هقبم هؼظن ضّجلطی ّبی هطثَطِ ثب چبلف هَاخِ هیّب ٍ ثطًبهِططح ؾبظی پیبزٍُ  الؼلبلی  )هسظلل
خْلت گلصض اظ    

اًلس.  وطهلَزُ  منکیلس ّبی کلی ا یهلبز هقلبٍهیی   ّبی ا یهبزی، ثط اخطای ز یق ؾیبؾتظا زض حَظُّط قطایط ثحطاى

گطزز، خْلت حفلو ٍ اضمقلبد  لسض      اظ اضکبى هْن کكَض هحؿَة هیًیطٍّبی هؿلح خوَْضی اؾالهی ایطاى کِ 

-زض قطایط ٍیلػُ ا یهلبزی هلی   زوبػی ٍ ثبظزاضًسگی کكَض زض ثطاثط مْسیسّبی زقوٌبى ًیبظهٌس الگَّبی کبضآهس 

ضیعی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح ثب ضیعی ٍ ثطًبهِاضمقبد کبضآهسی الگَی ططح ثبّسفثبقس. پػٍّف حبضط کِ 

 ٍیلػُ ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی اًدبم گطزیسُ اؾلت، زض پلی اضمقلبد کبضآهلسی ًیطٍّلبی هؿللح زض قلطایط        

کولی  ) آهیریِای ٍ ضٍـ محقیق ثب ضٍیکطز  مَؾؼِ –ثبقس. ًَع پػٍّف، کبضثطزی ّب  هیمْسیسّب ٍ ثحطاى)

ٍ حدلن خبهؼلِ    ًفط 112ثِ مؼساز  پػٍّف  وؼبالى حَظُ ثبقس. خبهؼِ آهبضی اظ هیبى ذجطگبى ٍٍ کیفی  هی

اؾلت. ًییدلِ محقیلق پلؽ اظ اًدلبم       قلسُ  مؼیلیي ًفلط   52ًوًَِ ثب اؾلیفبزُ اظ وطهلَک کلَکطاى، ثلِ مؼلساز      

ّبی ثطخؿیِ ٍ هعیت آوطیي ا یهبز هقبٍهیی زض اضمقبد الگلَی  ٍیػگی منثیطزٌّسُ ّب ًكبى زازٍُمحلیل  مدعیِ

ّبی اظ مؼساز هؤلفِ قسُ اضائِثبقس. ثطاثط الگَی هفَْهی یعی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح هیضضیعی ٍ ثطًبهِططح

هؤلفلِ زض   7 ٍضیعی ضاّجطزی ًیطٍّلبی هؿللح   زض اضمقبد کبضآهسی الگَی ططح هؤلفِ 6احهبد قسُ، مؼساز 

 ضیعی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح ًقف زاضز.کبضآهسی الگَی ثطًبهِاضمقبد 
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 ريشی راّثزدی، اقتصاد هقاٍهتیراّثزدی، تزًاهِريشی الگَی راّثزدی، کارآهذی، طزح :واژگان کلیدی

 مقدمه

اهطٍظُ ثطای گصض اظ قطایط زقَاض ٍ کبّف اثطا  مغییلطا  هحیهلی اظ  جیلل هكلکال  ا یهلبزی      

ّبی ؾیبؾت ؾبذیِ زقوٌبى، امربش ضٍیکطزّبی ًَآٍضاًِ، هعیت آولطیي  ًبقی اظ محطین ٍ ذهَهت

-ّلب ضا ولطاّن هلی   ّبی ضقس ٍ پیكطوت ؾبظهبىّبی هَخَز، ظهیٌِّب ٍ ظطویتثط مَاًوٌسی ٍ هجیٌی

ٍ قلطایط   ٍ ثطحؿلت مَخِ ثِ اًَاع مْسیسّب  ٍ ثبذَز  بًب یزض ثالؼبلی   ظلِ )هس یضّجطهقبم هؼظّن  ًوبیس.

 ؾلبذت زضًٍلی ًظلبم    اؾلیحکبم پیكلطوت،   الگَی ایطاًی اؾالهی ّوچَىی ویهفبّ یظهبً ب یهقین

ٍ زض  ػٌلَاى للِ   هؼظّلن اظ ایي هفبّین کلِ زض چٌلس ؾلبک اذیلط اظ ؾلَی       یکی ٍ...ههطح وطهَزًس.

حقیقلت   زض ثبقلس. هلی « ا یهبز هقلبٍهیی »ایكبى  طاضگطویِ اؾت  منکیسّبی هریلف هَضز هٌبؾجت

ٍ  ثبّسفػٌَاى یک ضٍیکطز هجٌبیی ططح ا یهبز هقبٍهیی ثِ ّولَاض ًولَزى هؿلیط     غلجِ ثط هَاًلغ 

 یخوْلَض  هؿللح ی طٍّلب یً پیف ضٍی کكَض اؾت. هقینیب  پیكطوت زض موبم قطایط ٍ ضقس ٍ

ّبی هعیت ٍیػگیمَاًس اظ هی ،اؾتٍ اهٌییی ّبی زوبػی هْن کكَض زض حَظُ اضکبى اظ کِی اؾاله

ِ  ضیعیثطًبهِ ٍ ضیعیططحوطایٌس زض  ّبی اثالغی آىؾیبؾت هقبٍهیی ٍ ا یهبز آوطیي  ّلبی هطثَطل

ضیلعی ٍ  ضلؼف زض کبضآهلسی الگلَی طلطح    »انلی ایي پلػٍّف،   هؿئلِثطزاضی ًوبیس. ثْطُ

ّبی خبضی ٍ ضؼف زض ضیعی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح زض هَاخِْ ثب مْسیسّب ٍ ثحطاىثطًبهِ

 ثلِ لحلب    اًدبم ایلي پلػٍّف  ثبقس. لصا هی «هصکَض یزض الگًَْبزیٌِ قسى ا یهبز هقبٍهیی 

ّبی زاًكلگبّی  هجٌی ثط اًدبم پػٍّفالؼبلی   ظلِ )هسهقبم هؼظّن ضّجطی  ب یهٌَایٌکِ زض ضاؾیبی 

ِ   هی ثطذَضزاضپیطاهَى ا یهبز هقبٍهیی اظ اّویت ذبنی  ّلبی ایدلبثی   ثبقلس. اظ ؾلبیط خٌجل

 مَاى ثِ ًکب  ظیط اقبضُ ًوَز:اًدبم ایي پػٍّف هی

ِ ّب ضا ثبیلس  ضیعیثطًبهِ ،وطهبًسّبى ٍ هؿئَالى» یٌکِاهجٌی  الؼبلی هسظلِ) یضّجط هؼظّنهقبم  منکیس  1)  ضٍظ ثل

 1«. طاض ثسٌّس یهَضزثبظًگططَض زائن ّب ضا ثِثطًبهِهیٌبؾت ثب حَازث ٍ مغییطا  هریلف، کٌٌس 

ِ ٍ  ضیعیططحالگَی   اًدبم ایي محقیق ًیطٍّبی هؿلح ضا اظ 2)  زض ضاّجلطزی کبضآهلس    ضیلعی ثطًبهل

 ًوبیس.هیمغییطا  ٍ هقینیب  کكَض ثطذَضزاض  ؾبیط ٍ ی ا یهبزیّبثطاثط مکبًِ

ّلبی هعیلت آولطیي    ضیعی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح اظ ٍیػگلی ثطًبهِضیعی ٍ ططح الگَیهٌسی   ثْط3ُ) 

 ثبقس.ّبی ًیطٍّبی هؿلح گَی هٌبؾجی خْت اضمقبد کبضآهسی ؾبظهبىمَاًس پبؾدا یهبز هقبٍهیی، هی
                                                                 

 26/9/1383اؾبمیس ٍ زاًكگبّیبى،  ثب ساضیز زض  یالؼبل )هسظلِ یضّجطثیبًب  هقبم هؼظّن  - 1
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 آى طیملنث ّبی ا یهلبزی ٍ  ٍیػُ محطینّبی هریلف ثِّبی زقوٌبى زض حَظُثب مَخِ ثِ اؾیوطاض ذهَهت 

ّبی ًیطٍّبی هؿلح ٍ لعٍم حفو کبضآهسی زض ضاؾلیبی محقلق اّلساف    ّب ٍ وؼبلیتاخطای ثطًبهِ زضضًٍس

 ذَاّس زاقت: ثِ زًجبکزض قطایط ٍیػُ ػسم اًدبم پػٍّف حبضط مجؼب  ظیط ضا  قسُ يییمؼ

-ّبی ا یهبزی ٍ ؾبیط قطایط ٍ مْسیسّبی هیهَض، کبّف هلی هؿلح زض ثطاثط مکبًِ  کبضآهسی ًیطٍّبی 1)

 .یبثس

 گطزز.  ضقس ٍ پیكطوت پبیساض ًیطٍّبی هؿلح زض قطایط وكبضّبی ذهوبًِ زقوٌبى، ثب چبلف هَاخِ هی2)

اًلَاع  ضٍ، ًیطٍّلبی هؿللح ضا زض ػجلَض اظ     زض کبضآهسی خْت هقبثلِ ثب مغییط ٍ محَال  پلیف  ضؼف  3) 

 مْسیسّب ثب هكکل هَاخِ ذَاّس ًوَز.

ِ اضمقبد کبضآهسی الگَی ضاّجطزی ططح»ّسف انلی ایي پػٍّف  ًیطٍّلبی هؿللح ثلب    ضیلعی  ضیعی ٍ ثطًبهل

 اظ: اًس ػجبض ثبقس ٍ اّساف وطػی خْت ًیل ثِ ّسف انلی هی« ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی

ضیعی ًیطٍّبی هؿلح ثب ضٍیکطز ضیعی ٍ ثطًبهِّبی کبضآهسی الگَی ضاّجطزی ططح  قٌبؾبیی هؤلف1ِ)

 ا یهبز هقبٍهیی.

 ّب ثب ثؼس کبضآهسی.  مؼییي ضٍاثط ثیي هؤلف2ِ)

 ّب.ثٌسی آىّبی کبضآهسی ٍ اٍلَیتهؤلفِ مطیي  مؼییي هْن3)

ًیطٍّلبی هؿللح ثلب     ضیعی ضیعی ٍ ثطًبهِچگًَِ کبضآهسی الگَی ضاّجطزی ططح: انلی محقیق ؾؤاک

 اظ: اًس ػجبض وطػی  ؾؤاال  یبثس؟ ٍضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی اضمقبد هی

ضیعی ًیطٍّبی هؿلح ثب ضٍیکلطز ا یهلبز   ضیعی ٍ ثطًبهِضاّجطزی ططحالگَی  ّبی کبضآهسیهؤلفِ -1

 ؟اًس کسامهقبٍهیی 

 ثبقس؟ّب ثب ثؼس کبضآهسی چگًَِ هیضٍاثط ثیي هؤلفِ -2

 ؟اًس کساماٍلَیت  تیثِ مطمّبی ثؼس کبضآهسی هؤلفِ مطیيهْن -3

 مبانی نظزی

 پیطینه تحقیق: -

 اظ: اًس ػجبض اؾت  یبویِ اًدبمّبی هطمجط ثب ػٌَاى هقبلِ کِ مَؾط ؾبیط هحققیي پػٍّف

ّلبی مَؾلؼِ ثلب اّلساف     ًؿجت ثطًبهِ»ای محت ػٌَاى   زض هقبل1395ِ) ثوطیيآ بی ؾؼیس هَؾَی 

ّبی مَؾؼِ ثِ ایي ًییدِ ضؾلیسُ کلِ مهلبثق یلب ػلسم مهلبثق       پؽ اظ ثطضؾی ثطًبهِ« ا یهبز هقبٍهیی

ا یهبز هقبٍهیی زض اکثط هَا لغ، حلسا ل زض یکلی اظ     ّبی ثبؾیبؾتّبی مَؾؼِ ّطیک اظ هفبز ثطًبهِ
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ِ ثطًبهِ) گبًِّبی ؾِثطًبهِ ّلب، هفلبز   ّبی ؾَم، چْبضم ٍ پٌدن  ٍ حسا ل زض یکی اظ هَاز ایي ثطًبهل

ّلبی اثالغلی ا یهلبز هقلبٍهیی ثلَزُ اؾلت.       هؼهَف ثِ ثٌسّبی هطمجط ثب هدوَػلِ ؾیبؾلت    بًَى

کكلَض ملب ثلِ اهلطٍظ مَخلِ ًؿلجیب         گلصاضی  ؾیبؾتزاللت ایي یبویِ ایي اؾت کِ زؾیگبُ  مطیي هْن

ولطز   ظازُ ی بضل آ بی ؾلیس ضلیبدالسیي    ضا ثِ هٌظَهِ ا یهبز هقبٍهیی هجصٍک زاقیِ اؾت. زضذَضی

ًیبیح ظیلط   ثِ« ًظبهی ّبی ؾبظهبى ی ضاّجطزی زضعیض ثطًبهِی ّب یػگیٍ»ای ثب ػٌَاى بلِ  زض هق1388)

 اؾت: یبویِ زؾت
ی ًظلبهی اؾلت،   ّلب  ؾلبظهبى ی ضاّجطزی اثعاض ثؿیبض هٌبؾلجی زض اذییلبض وطهبًلسّبى ٍ هلسیطاى     عیض ثطًبهِ

ّب ٍ ثِ ػَاهل هحیهی زاذل ٍ ذبضج ؾبظهبى ذَز ًظط اوکٌسُ ٍ اظ هٌبثغ، اهکبًب ، مَاًبیی کِ آى هٌظَض ثِ
ؾبظهبى حؿي اؾیفبزُ ضا ًوبیٌس ٍ ًقبط ضلؼف ضا   ذبضجی زاذل ٍ یی ثبلقَُ ٍ ثبلفؼل هَخَز ّب وطنت

 ػللی حؿلٌی  ؾلیف آ بی  .هٌبؾجی اًدبم زٌّس  هقبثلِضا اظ ثیي ثطزُ ٍ ثب مْسیسّب،  ّب آىقٌبؾبیی کطزُ ٍ 

ثلِ ایلي ًییدلِ    « ضیعی ضاّجطزی زولبػی  ططاحی الگَی هٌبؾت ثطًبهِ» ػٌَاىثب ای زض هقبلِ  1387)
 ثبقس:ّبی ظیط هیقبهل گبم ضیعی زوبػیکِ ثطًبهِ ضؾیسًس

 ضیعی ضاّجطزی ثب هحیط زض خْت حهَک اّساف ؾبظهبًی. ضوغ هَاًغ ٍ مهجیق ثطًبهِ - 
 گیطًس. هی ًكئتّب ٍ ػالیق ٍ هٌبوغ هلی  مؼییي اّساف کالى، ثٌیبزیي ٍ ػبلی زوبػی کِ اظ آضهبى -
 هحیط زض خْت حهَک اّساف ؾبظهبًی. ضیعی ضاّجطزی ثب ضوغ هَاًغ ٍ مهجیق ثطًبهِ -
 :مفهوم ضناسی -

ّبی  پسیسُّبی ثؼنی اظ  قبهل ًوبزّب اؾت مب اقیبی ویعیکی، یؼٌی ٍیػگی الگَ هؼوَال  الگَ:

زّس. هسک، اًیعاػی اظ  ّب ضا ثِ قکل هٌهقی ثیي هفبّین ًكبى هی مدطثی قبهل اخعا ٍ ضٍاثط ثیي آى
  132: 1391)ذلیلی قَضیٌی، ثیٌی ّؿیٌس. ثعاضّبی مجییي ٍ پیفٍا ؼیت اؾت. الگَّب ا

ی هیفبٍمی ّب ضاُپؽ اظ مؼییي ّسف،  ضؾیسى ثِ اّساف اؾت. ثطای هؿیط وؼبلیت ؾبظهبى :راّثزد

ٍ ًقبط  َ  ٍ  ٍ مْسیسا  زض هحیط ذبضخی ّب وطنتثب ؾٌدف ثطای ضؾیسى ثِ آى ّؿت. 

کِ ّوبى ضاّجطز ؾبظهبى اؾت. ایي ضاّجطز،  قَز یهضؼف زض هحیط زاذلی، ثْیطیي ضاُ اًیربة 

  3: 1393)اوكطزی، .کٌس یه زاض ّسفحطکت ؾبظهبى ضا 
  سُیپسیک  زٌّسُ لیمكک ػٌبنط ٍ اخعاد اظ بویِی اًؿدبمی شٌّی ٍ ا ًوًَِ :راّثزدی الگَی

  15: 1388)ؾلوبًی، ثبقس.هی یکسیگط ثب ضاّجطزی ٍ چگًَگی ضٍاثط آى اخعاد

ًگطی ٍ چٌبًچِ ؾبظهبًی  ضیعی یؼٌی آیٌسُ ًظطاى ػلن هسیطیت هؼیقسًس کِ ططح نبحتريشی: طزح

ثطای مهجیق ثب مغییط ٍ محَال  آیٌسُ زض زًیبی زائوب  زض حبک مغییط ٍ محَک،  ثطای آیٌسُ ذَز ٍ
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 ثِ وٌب ٍ اضوحالک اؾت. ضٍظهطگی قسُ ثبقس هحکَم  ّبی ضاّجطزی الظم ضا مْیِ ًکطزُ ٍ زچبض ططح 

ثسٍى زاقیي  ایي  بػسُ هؿیثٌی ًیؿیٌس ٍ قًَس اظ ًیطٍّبی هؿلح ّن کِ ثب اػیجبضا  زٍلیی ازاضُ هی

ًگط، مٌْب یک ؾبظهبى ههطوی ٍ ؾطثبض خبهؼِ ذَاٌّس ثَز کِ زض ٌّگبم ضظم  بی ضاّجطزی آیٌسُّ ططح
  9: 1391آقییبًی،)زاًف ثبقٌس. ثطآٍضزُ کطزى مَ ؼب  هطزم ًوی ّن  بزض ثِ اخطای هنهَضیت ٍ

ّلب ٍ ا لساهبمی اطلال     ّلب، قلیَُ   ّب، وي ضٍـ ای اظ ضیعی ضاّجطزی ثِ هدوَػِ ططح ريشی راّثزدی:طزح

زؾیطؾی ٍ ػَاهل هحیهی ثب اّساف  گطزز کِ ثطای یک اضمجبط انَلی ٍ ػقالیی هیبى اهکبًب ، هٌبثغ  بثل هی

قلَز   هیحَک هلی  ؾطػت ثِضًٍس. ثطای ایٌکِ یک ؾبظهبى ثیَاًس ثب اٍضبع ٍ احَالی کِ  هی ثِ کبضکلی ًظبهی 

ضآهلس ثطذلَضز کٌلس ٍ هؿلبئل ؾلبظهبًی هْلن ٍ ػولسُ ضا        ّلبی هیٌبؾلت ٍ کب   ، ثب قلیَُ کٌس یه یساپٍ مغییط 

  140: 1373ّبی ضاّجطزی ثپطزاظز. )چگیٌی، کٌس الظم اؾت کِ ثِ مْیِ ططح ٍوهل حل
ضاّجلطزی   ضیلعی  ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ًظبهی ؾَهیي ؾهح اظ ططح: ريشی راّثزدی ًظاهی طزح

-طلطح » ،«هلی گصاضی ؾیبؾت»ضیعی ضاّجطزی هلی زاضای ؾِ ؾهح ثطًبهِ یقتحق زض هلی اؾت.

  162: 1395)آ بهحوسی، .اؾت« ضاّجطزی ًظبهی یعیض ثطًبهِ»ٍ « ضیعی ضاّجطزی ثركی

ایي هطحلِ مَؾط ؾیبز وطهبًلسّی کلل اضملف/ ؾلپبُ ثلب هكلبضکت ًوبیٌلسگبى ًیطٍّلبی مبثؼلِ          

ضیعی ضاّجطزی ًظلبهی  ضیعی ضاّجطزی ًظبهی اؾت. ططحآى ؾٌس ططح ذطٍخی ٍ قسُ ضیعی ططح

 ضیعی ضاّجطزی ًظبهی ثِ ثْیطیي ٍخِ اًدبم پلصیطز. ًیبظهٌس ضػبیت وطایٌسی هٌهقی اؾت مب ططح

قلَضای ػلبلی    ططیلق  اظضیعی ضاّجطزی زوبػی ٍ اهٌییی )کلِ  ضاٌّوبی ططح اؾبؼ ثطوطایٌس  ایي

ٍ زض  بللت هلسیطیت    قلسُ  قطٍع  اهٌییی ؾیبز کل ًیطٍّبی هؿلح –ضیعی ضاّجطزی زوبػی ططح

ثلب مَخلِ ثلِ ههبلؼلب  هطثَطلِ       گبم ثِ گبم  ضیعی، اخطا ٍ کٌیطک ٍ اضظیبثیططح) ًظبهیضاّجطزی 

وطهبًسّی ٍ اذص ههَثِ وطهبًسّی هؼظّن کل  لَا اظ   هطامت ؾلؿلِ منییساؾٌبز الظم مْیِ ٍ پؽ اظ 

  165)ّوبى:  گطزز.ططیق اضمف/ ؾپبُ ثِ ًیطٍّبی مبثؼِ اثالؽ هی

ذَاّین ثِ آى ثطؾلین.   ضیعی هبًٌس پلی اؾت هیبى خبیی کِ ّؿیین ٍ خبیی کِ هی ثطًبهِ ريشی:تزًاهِ

کلِ هؿلیلعم    ّلب  ّلب ٍ ا لساهبمی ثلطای ًیلل ثلِ آى      ّلب، ّلسف   ضیعی یؼٌی اًیرلبة هنهَضیلت   ثطًبهِ

ِ   گیطی ٍ اًیربة اظ هیبى ثسیل مهوین ملطیي   ضیلعی اؾبؾلی   ّب ثطای ا سام آیٌسُ ؾبظهبى اؾلت. ثطًبهل

  142: 1390ضحیوی ٍ ّوکبضاى،) ض هیبى ٍظبیف هسیطییی اؾت.ٍظیفِ ز
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ِ یگع اًیربةکالى ؾبظهبى  اّساف ثطثِ وطایٌسی کِ هكیول  راّثزدی:ريشی تزًاهِ ّلبی  ٍ ضٍـ ّلب  ٌل

ِ  هلصکَض ی ثلِ اّلساف   بثیل  زؾلت هٌلبثغ الظم ثلطای    میمره ٍ ّب آىهٌبؾت ثطای محقق  ی عیل ض ثطًبهل

  17: 1393ّوکبضاى، ٍ ضًگطیع) .قَز یهاؾیطامػیک گفیِ 

ؾپبُ پبؾساضاى  ؾلیبز وطهبًسّی کل  َا، اضمف، ثِ هدوَػًِلیلطٍّلبی هلؿللّح ًیزٍّای هسلح: 

 1.قَز هیٍاثؿیِ، اطال   ّبی ؾبظهبىاًقالة اؾالهی ٍ ًیطٍی اًیظبهی ٍ ٍظاض  زوبع ٍ 
 ٍ یلب  ملنثیط هقهلَز اظ ضٍیکلطز ا یهلبز هقلبٍهیی     پػٍّف  زض ایي :رٍيکزد اقتصاد هقاٍهتی

ِ ططح الگَیپصیطی اًهجب  ثلب ا یهلبز   ضیلعی ٍ ملنهیي هٌلبثغ ًیطٍّلبی هؿللح      ضیعی، ثطًبهل

  1395)ؾیف، ههبحجِ ػلوی:اؾت. هقبٍهیی

 هسلحًیزٍّای راّثزدی  ريشیتزًاهٍِ  ريشیطزح ًظام تزاصَل حاکن  

 ّای هلیآرهاى ّا ٍ ارسش -1 

ّبیی کِ پیطاهًَكبى اخوبػی ػولَهی حبنلل   ٌّدبضّب، ایؿیبضّب ٍ اضظـّبی هلی آى زؾیِ اظ  اضظـ

ّبی هلی اؾبؼ قلٌبذت   اًس. قٌبذت اضظـ زض یک خبهؼِ ایدبز کطزُ آهسُ ٍ ًظبم نس ی هؿلهی ضا

ططیق آى ثِ ذلَز ٍ خْلبى    انل هٌكَضی ّؿیٌس کِ یک هلت اظ ّبی هلی زض هٌبوغ هلی اؾت. اضظـ

هلی ثبیس  ّبیگصاضی ؾیبؾتزض اٍلیي هطحلِ اظ ا ساهب    21: 1394)ثرف هیساًی، ًگطز. پیطاهَى هی

ًظلبم ؾیبؾلی کكلَض ثلب      ّلبی  آکهٌبوغ آضهبًی، زضاظهس  ٍ ایسُ یگطز ػجبض  ثِّبی هلی ٍ آضهبى

ِ مَخِ ثِ هالحظب  ٍ ههبلح هلی ٍ ؾیبؾی مَؾط ضّجطاى ػبلی مجییي گطزز ٍ  -ًْلبیی  ػٌلَاى  ثل

  210: 1386)مْبهی،  .گیطز  طاض هَضزمَخِمطیي قبذم  انلی مطیي ٍ

 دکتزيي دفاعی -2

 ّلبی ًظلطی،  انلَک ثٌیلبزیي، ثبٍضّلب ٍ چلبضچَة     ثِ هؼٌبی کلوِ زکیطیي قٌبؾی، ٍاغُ زض

کل هؼٌبی لغلَی زکیلطیي    اظ ضٍـ اؾت. ضاٌّوب ٍ هكی، چگًَگی ػول، زیسگبُ، الگَ، ذط

اًلس اظ: انلل یلب انلَک ثٌیلبزیي، ثبٍضّلب،        کلِ ػجلبض   مطی زاضًس چْبض هؼٌب کبضکطز ضٍقي

ّبی هریلف ؾیبؾی، ًظبهی، ا یهلبزی،   حَظُ ضاٌّوب، زکیطیي زضذهَط  چبضچَة ًظطی ٍ

  40: 1384قَز. )خوكیسی، گطویِ هی کبض اخیوبػی ٍ وطٌّگی ٍ...ثِ

 هقاٍهتی اقتصاد -3

                                                                 

 3ل  ،1367اًنجبطی ًیطٍّبی هؿلح خوَْضی اؾالهی ایطاى  ًبهِ يیآئ - 1
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ثِ ایي هَضَع ًگبُ  ای خٌجِاظ  ّطکسامکِ  قسُ اضائِثطای هفَْم ا یهبز هقبٍهیی مؼبضیف هیفبٍمی  

. زض ایي هیبى، مؼطیف خبهغ ٍ کبهل اظ ا یهلبز هقلبٍهیی ضا ضّجلط وطظاًلِ اًقلالة اضائلِ       اًس کطزُ

ا یهبز هقبٍهیی یؼٌی آى ا یهبزی کِ زض قطایط » :ایكبى زض زیساض ثب زاًكدَیبى وطهَزًس .اًس زازُ

 ٍ ضقس  کٌٌسُ مَاًس مؼییي هی قسیس ّبی ذهَهتٍ  ّب زقوٌیوكبض، زض قطایط محطین، زض قطایط 

هقبثلِ ثب خٌگ ا یهبزی محویلی ػلیِ ایطاى ثلطای ػجلَض    کِ زض ضاّجطزی 1«.ثبقس کكَض کَوبییق

 هؼظّلن هقلبم   ؾلَی  اظکطز ضاّجطز ا یهبز هقبٍهیی اؾلت کلِ    مَاى امربشآهسُ هی قطایط پسیس اظ

  15: 1393،ّوکبض قؼجبًی ٍ) اؾت.ههطح گطزیسُ   الؼبلی هسظلِ) ضّجطی

 ّای کلی اقتصاد هقاٍهتیسیاست -4

ٍ  110 یک انل ثٌس ثط اؾبؼ الؼلبلی  )هسظلِ ضّجطی هؼظّنهقبم  ثلب   اظ هكلَض  پلؽ    بًَى اؾبؾلی 

کلِ هكلیول ثلط هقسهلِ،      ضاا یهلبز هقلبٍهیی   ّبی کللی  ؾیبؾت هدوغ مكریم ههلحت ًظبم،

 24، زض گطا ثطٍى ٍ پیكطٍ ظا، زضٍى هَلس، ؾبظ، وطنت پصیط، اًؼهبف خْبزی،اّساف ٍ ثب ضٍیکطز 

 اثالؽ وطهَزًس. 11/1392/ 29ثٌس زض مبضید 

ٍ هكلرم   قلسُ  يیلی مؼّب ثطای ضؾیسى ثلِ اّلساف   ثِ اؾیفبزُ ههلَة اظ هٌبثغ یب  بثلیت کارآهذی:

ِ  گَیٌس.ّب زض محقق اّساف ٍ یب اًدبم هنهَضیت ضا کبضآهسی ؾبظهبى تیهَوقهیعاى . زاللت زاضز  آًچل

 طاضگطویِ اؾت مؼطیلف   طـیهَضزپصهسیطیت  ثبزاًفّبی هطمجط ثٌب ثِ ًظط هكَْض اًسیكوٌساى ضقیِ

  9: 1391، ّوکبض)ٍاػظی ٍ  ٍ اثطثركی اؾت. ییکبضاکبضآهسی ثِ  ٍاغُ
 کارآهذی تا رٍيکزد اقتصاد هقاٍهتیّای ٍيژگی

ّبی ثبقس، لصا ٍیػگیّبی کلی آى هیؾیبؾت ثب مَخِ ثِ ایٌکِ ضٍیکطز ایي پػٍّف ا یهبز هقبٍهیی ٍ

 اوعایف مَلیس هحهَال  زولبػی  اظ: اًس ػجبض ّبی کلی ا یهبز هقبٍهیی ثِ اؾیٌبز ؾیبؾت کبضآهسی

ًظلبم  ، ًیطٍّلبی هؿللح  وؼبلیلت   ثطهجٌبییبثی ّعیٌِ ًظبم ثِیبثی زؾت ،اؾیبًساضزؾبظی ،اقیغبکٍ 

اًطغی، آهبز ٍ...  ٍ الگَی ههللَة کبضآهلسی   ) ههطفزضآهسی ههلَة، الگَی ههلَة هبلی ٍ 

 ؾلبظی  چبثکاؾیوطاض ٍ اضمقبد هسیطیت خْبزی،  ضیعی ًیطٍّبی هؿلح،، زض ططحّعیٌِ کنزوبػی 

ؾلبظی  ضیعی ػولیبمی، ثْیٌِضیعی ٍ ثَزخِ، ثطًبهِضیعی ثطًبهِ زضؾبظهبًی، قفبویت ٍ پبؾرگَیی 

 ضیعی زوبػی.آهبز ٍ پكییجبًی ٍ انالح ًظبم ثَزخِ منهیي ٍ مَظیغ ا الم

                                                                 

 16/5/1391زاًكدَیبى، زیساض زض ضّجطی هؼظّن هقبم ثیبًب  - 1
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 مفهومیچارچوب 

 
 هفَْهی پػٍّف چبضچَة :1قکل 

 ضناسی روش
 .ثبقسمَنیفی محلیلی ٍ ثب ضٍیکطز آهیریِ هی ای ٍ ضٍـ پػٍّف مَؾؼِ –ًَع پػٍّف کبضثطزی 

حَظُ پػٍّف ٍ هیرههبى ٍ ذجطگبى  ًفط اظ 5مؼساز  یفیکّبی  ثطای هنبهیي ٍ زازُ خبهؼِ آهبضی

ّب ٍ  یطی ثطای زازُگ ًوًَِضٍـ  مؼییي گطزیس. ًفط 112مؼساز ّبی کوی  ثطای هنبهیي ٍ زازُ

ّوگَى، ّسووٌس  ّبی کیفی، ضٍـ ّسووٌس ثطای هنبهیي ٍ زازُ ٍای  هیغیطّبی کوی، مهبزوی طجقِ

ّبی ثطای زازُ ًوًَِ حدن مؼییيخْت  .اقجبع ًبّوگَى، ّسووٌس زض زؾیطؼ مب ضؾیسى ثِ حس

ثبقٌس، لصا اظ وطهَک کَکطاى ثِ  ًفط هی 100مؼساز ًفطا  خبهؼِ ثیكیط اظ کوی ثب مَخِ ثِ ایٌکِ 

پطؾكٌبهِ  52مؼساز  .ًفط مؼییي گطزیس 52اؾت ٍ حدن ًوًَِ ثطاثط هحبؾجب   قسُ اؾیفبزُقطح ظیط 

ػسز ثِ زالیل ًقهی کِ زاقت کٌبض گصاقیِ قس ٍ  ثطای خبهؼِ آهبضی اضؾبک گطزیس مؼساز یک

 ٍ محلیل گطزیس. آٍضی خوغپطؾكٌبهِ  51ثب مؼساز ّب  زازُ
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نیزوهای مسلح راهبزدیریزی بزنامه و ریزینظام طزحبهبود   

 کارآمدی

های کارآمدیویژگیء احصا  

با رویکزد اقتصاد  ج.ا.ا نیزوهای مسلح کارآمدیارتقاء 

 مقاومتی
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 .ّؿت 1.96کِ هقساض آى  اؾت قسُ هحبؾجِاظ ططیق خسٍک هطثَطِ  95%ثب ضطیت اطویٌبى 

 اؾت. قسُ گطویِزض ًظط  d<0.1ذهبی پطؾكٌبهِ  ٍ 0.5ٍاضیبًؽ خبهؼِ آهبضی 

  ّط زٍ ضٍـ قبهل ضٍـ هیساًی ٍ ضٍـ کیبثربًِّب اػن اظ کوی ٍ کیفی اظ  ثطای گطزآٍضی زازُ

قبهل کیت، هدال ، خعٍا  ) یازض ایي محقیق اظ هٌبثغ کیبثربًِ ػلوی مرههی اؾیفبزُ گطزیس.

ّب مک هؤلفِثِ کوک وي محلیل ػبهلی، هیعاى ضٍایی مک اؾت. قسُ اؾیفبزُاؾبمیس، هقبال  ٍ ایٌیطًت  

ضٍایی  زٌّسُ ًكبىثِ زؾت آهس، ًییدِ  4/0ّب ثیكیط اظ هیعاى گَیِثبض ػبهلی   طاض گطوت چَى هَضزثطضؾی

ّبی محقیق اظ ضٍـ آلفبی کطًٍجبخ ثطای هحبؾجِ هیعاى ضطیت اػیوبز زازُ ثبقس.ّب هیثبالی زازُ

 ثبقس.ّب هیثَز کِ ًكبًگط پبیبیی ػبلی زازُ 911/0 ػسزهیعاى آلفبی کطًٍجبخ ، اؾیفبزُ گطزیس

 ّادادٍُتحلیل  تجشيِرٍش 

 ؾهحؾبثقِ ذسهت، ؾوت، خبیگبُ ذسهیی،  خوؼیت قٌبذیی اظ  جیل ثطای هَاضز: یفیتَص آهار-

 اظ آهبض مَنیفی اؾیفبزُ ٍ ًییدِ زض  بلت خسٍک ٍ ًوَزاض محهیال ؛ ؾبظهبى یب ًیطٍی هطثَطِ

 گطزیسُ اؾت.ٍمحلیل  مدعیِ ای هیلِّیؿیَگطام )

-اظ ططیق پطؾكٌبهِ هقیبؼّب  آٍضی زازُثطای خوغ قسُ گطویِچَى هقیبؼ زض ًظط  آهار استٌثاطی: -

ػبهلی ثطای ثطضؾی ضٍایی پطؾكٌبهِ؛ اظ ضٍـ آلفبی  محلیلثبقس زض ایي محقیق اظ ای هیضمجِ

اؾوطیٌَف  ثطای ثطضؾی  –کَلوَگطٍف ) اؼکطًٍجبخ ثطای ثطضؾی پبیبیی پطؾكٌبهِ، اظ آظهَى کب.

ثطای مؼییي ضٍاثط ثیي ، یا زٍخولِمَظیغ ٍ ای آظهَى می یک ًوًَِ اظ ّبی پطؾكٌبهِ،مَظیغ زازُ

 گطزیسُ اؾت. اؾیفبزُّب ثب الگَ اثؼبز ٍ هؤلفِ

 .اؾت  طاضگطویِ کیفی هَضز محلیلاظ ططیق ههبحجِ  آهسُ زؾت ثِّبی زازُ: ّای کیفیتحلیل -

 های تحقیقها و یافتهدادهوتحلیل  تجزیه
 :ضذُ اًجامّای  ّای کیفی هصاحثِ تحلیل -

حَظُ پػٍّف  ًظطاى نبحتٍ  ذجطگبى اظمي  5 ثب ّبی کیفیگطزآٍضی اطالػب  ٍ زازُهٌظَض  ثِ
مَاًس زض کِ هی کبضآهسیّبیی اظ ثِ ٍیػگی قًَسگبى ههبحجِآهس ٍ ّطکسام اظ  ػول ثِههبحجِ 

 ثبقس ثب ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی هؤثطضیعی ًیطٍّبی هؿلح ثطًبهِ ٍ ضیعیالگَی ضاّجطزی ططح
 ظیط اؾت: قطح ثِّب ثٌسی آىکِ خوغاقبضُ زاقیٌس 



2
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ّبی ، ؾیبؾتالؼبلی ظلِ)هس آ بی انغط نبلح انفْبًی؛ الیعام ثِ انَک اضظقی ٍ مساثیط ٍ وطاهیي هقبم هؼظّن ضّجطی -1

 ثؿعایی زاضز. منثیطزض اضمقبد کبضآهسی ًیطٍّبی هؿلح  ٌِیّع کنالگَی کبضآهسی زوبػی  کلی ًظبم ٍ
، ایای ٍ ثَزخِمقَیت ؾیؿین کٌیطلی ٍ انالح اًحطاوب  ثطًبهِثِ ًقف آ بی خوكیس اؾحب ی؛  -2

 زاقیٌس. منکیس یطاىزض کبضآهسی ًیطٍّبی هؿلح ج.ا.ا
ّبی ضیعیٍ زٍضاًسیكی ٍ ثطًبهِ ّب آى ییاوعا ّنّبی ٍ ضاُّب قٌبذت ظطویت ضحین هوجیٌی؛ آ بی اظًظط -3

 مَاًس زض کبضآهسی ًیطٍّبی هؿلح ًقف هْوی زاقیِ ثبقس.ثلٌسهس  هی
ّبی ٍ ضاّجطزّبی کالى اظ ٍیػگی ّب بؾتیثبؾّب ثطًبهِ اثَطبلت قفقت؛ پیَؾیگی آ بی -4

 ثبقس.ضیعی ضاّجطزی هیضیعی ٍ ثطًبهِکبضآهسی الگَی ططح
 یثطهجٌبیبثی ّعیٌِ ًظبم ثِیبثی زؾتّبی کبضآهسی یکی اظ هؤلفِ ؾیف؛هطاز الِ یهٌظط آ باظ  -5

 .ثبقسهی هؿلح یطٍّبیًوؼبلیت 
 ّا کوی دادٍُتحلیل  تجشيِ -

 جوعیت ضٌاختی() تَصیفیّای تحلیل -الف
زٌّسگبى زض زضنس اظ پبؾد 7/8ههبثق ذطٍخی خسٍک آهبض مَنیفی،  دٌّذگاى:ًَع سوت پاسخ -1

زضنس ًیع زض ؾوت  6/17ّب زض ؾوت هسیطییی ٍ ؾیبزی ٍ زضنس اظ آى 5/74 ؾوت وطهبًسّی ٍ
 ّبی هسیطییی ٍ ؾیبزیزٌّسگبى زاضای ؾوتثیكیط پبؾداًس. زضًییدِ هكغَک ذسهت ثَزُ ػلوی ّیئت
 .ثَزًس

ثب خبیگبُ زضنس  6/17 ،مَنیفی آهبضههبثق ذطٍخی خسٍک  دٌّذگاى:گاُ خذهتی پاسخجاي -2
هكغَک ثِ  زٍهی ؾطمیپزضنس ثب خبیگبُ  7/13زضنس ثب خبیگبُ ؾطمیپی،  6/68ؾطلكکطی، 
هطثَط ثِ کؿبًی اؾت کِ  مطمیت ثِزٌّسگبى ثیكیطیي زضنس وطاٍاًی پبؾد زضًییدِاًس. ذسهت ثَزُ
 زاقیٌس.اقیغبک ثِ ذسهت  )ؾطلكکطی 19 خبیگبٍُ  )ؾطمیپی  18زض خبیگبُ 

زضنس زض هقهغ  4/31آهبض مَنیفی،  ذطٍخی خسٍکههبثق : دٌّذگاى پاسخ سطح تحصیالت -3
زضنس زض  9/3زضنس زض هقهغ کبضقٌبؾی اضقس،  51،زضنس زاًكدَی هقهغ زکیطی 7/13زکیطی، 

زٌّسگبى ثِ مطمیت زضنس وطاٍاًی ثیكیطیي هیعاى محهیال  پبؾد زضًییدِهقهغ کبضقٌبؾی ثَزًس، 
 ثبقس.ٍ زکیطا هی اضقس کبضقٌبؾیزض هقهغ 

زٌّسگبى اظ پبؾدزضنس  47آهبض مَنیفی ههبثق ذطٍخی خسٍک  دٌّذگاى:پاسخ هحل خذهت -3 
ؾپبُ  نس زضزض 12زضنس زض اضمف خوَْضی اؾالهی ایطاى،  29ًیطٍّبی هؿلح،  زض ؾیبز کل

 .ّؿیٌسهكغَک ثِ ذسهت زضنس زض ًیطٍی اًیظبهی ٍ ٍظاض  زوبع  12پبؾساضاى اًقالة اؾالهی، 

 ّای استٌثاطیتحلیل -ب
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ضاّجطزی  ضیعی ثطًبهِ ٍ ضیعیثب الگَی هفَْهی ططحکبضآهسی خْت ثطضؾی اضمجبط ٍ ٍاثؿیگی ثؼس  
ًقكی زض الگَ زاضز یب هصکَض  مط آظهَى ایي ههلت کِ آیب ثؼسیب ثِ ػجبض  ؾبزًُیطٍّبی هؿلح 

چَى ؾهح  ، 1ذطٍخی خسٍک )ههبثق .   اؾیفبزُ ًوَزینهطثغ کبی) زٍاظ آظهَى کبی ؟ ذیط
 زٌّسُ پبؾدخبهؼِ اظًظط  ایي ثساى هؼٌبؾت کِ آهسُ زؾت ثِ 05/0هؼٌبزاضی کویط اظ هیعاى ذهبی 

هٌبثغ ًیطٍّبی هؿلح ثب ضٍیکطز  منهیيضیعی ٍ ضیعی، ثطًبهِططح هفَْهیثط الگَی  کبضآهسیثؼس 
 زاضز. منثیطا یهبز هقبٍهیی 

 ضیعی ًیطٍّبی هؿلحضیعی ٍ ثطًبهِکبضآهسی زض الگَی ضاّجطزی ططحثؼس ًقف آظهَى کبی زٍ  :1 خسٍک

ثطضؾی هٌظَض  ثِ ريشی راّثزدی:در الگَی طزحّای کارآهذی ًقص هؤلفٍِتحلیل  تجشيِ -1

اؾیفبزُ گطزیس. ای خولِضیعی ضاّجطزی اظ آظهَى مَظیغ زٍکبضآهسی زض ططح ّبی هؤلفًِقف 

هحبؾجِ گطزیس، ایي  05/0چَى ؾهح هؼٌبزاضی کویط اظ هیعاى ذهبی  2ههبثق ذطٍخی خسٍک 

ضیعی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح ثب ضٍیکطز ا یهبز کبضآهسی زض ططح ّبی هؤلفِثساى هؼٌبؾت کِ 

 هقبٍهیی ًقف زاضز.

 
 ّبی کبضآهسیًقف هؤلفِ یا زٍخولِآظهَى مَظیغ  :2خسٍک 

 طجقب  هفَْم آظهَى
حدن 

 ًوًَِ

 یّب پبؾد زضنس

قسُ هكبّسُ  

ؾهح 

 هؼٌبزاضی

ایمَظیغ زٍخولِ  
 ضیعیططح

 ضاّجطزی

<= 3 0 0 
000/  

> 3 51 100 

 هفَْم آظهَى
الگَی 

 هفَْهی

طجقب  

 وطاٍاًی

وطاٍاًی 

 قسُ هكبّسُ

ّب پبؾد  

هقساض کبی 

زٍ 

قسُ هكبّسُ  

زضخِ 

 آظازی

ؾهح 

 هؼٌبزاضی
SIG 

ی
 مربع کا

ی
 کارآمد

طرح
ی و برنامه

ریس
ی 

ریس

ی مسلح
ی نیروها

 راهبرد

 41 خیلی زیاد

806/123  4 000/0  

 10 زیاد

 0 متوسط

 0 کم

 0 خیلی کم
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 راّثزدی: ريشی تزًاهِدر الگَی  کارآهذیّای ًقص هؤلفٍِتحلیل  تجشيِ -2

  اییک ًوًَِ T)اظ آظهَى  ضیعی ضاّجطزیثطًبهِزض  کبضآهسی ّبی هؤلفًِقف ثطضؾی هٌظَض  ثِ

 05/0  چَى ؾهح هؼٌبزاضی کویط اظ هیعاى ذهبی 3اؾیفبزُ گطزیس. ههبثق ذطٍخی خسٍک )

ًیطٍّبی هؿلح ضیعی ضاّجطزی ثطًبهِزض  کبضآهسی ّبی هؤلفِهحبؾجِ گطزیس، ایي ثساى هؼٌبؾت کِ 

 ًقف زاضز. ثب ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی
 یا ًوًَِ یک Tآظهَى  :3خسٍک 

 ريشی راّثزدیطزحتز  کارآهذیّای تعذ هؤلفِ تأثیز تٌذی اٍلَيتٍتحلیل  تجشيِ 

ًیطٍّبی هؿلح ثب ضٍیکطز  ضیعی ثطًبهِ ٍ ضیعیالگَی ططحّبی کبضآهسی ثٌسی هؤلفِثطای ضمجِ
ؾهح هؼٌبزاضی  5ٍ  4 خساٍکاظ وي آظهَى وطیسهي اؾیفبزُ گطزیس ههبثق ذطٍخی  ا یهبز هقبٍهیی

ّب یکؿبى ًیؿت ایي ثساى هؼٌبؾت کِ اٍلَیت ّوِ هؤلفِ آهسُ زؾت ثِ 05/0اظ هیعاى ذهبی  ثیكیط
 مفبٍ  هؼٌبزاض زاضًس. ثبّنی کِ ثط الگَی هصکَض زاضًس منثیطهیبًگیي اظًظط  ٍ

  

 هفَْم هفَْم آظهَى
 tهقساض  حسٍز اطویٌبى

قسُ هحبؾجِ  

ؾهح 
يییپب حس حس ثبال هؼٌبزاضی  

T کی  ایًوًَِ   
ضیعی ثطًبهِ

 ضاّجطزی

ضیعی الگَی ثطًبهِ
ضاّجطزی ًیطٍّبی 
هؿلح ثب ضٍیکطز 
 ا یهبز هقبٍهیی

306/1  027/1  801/16  000/  
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 ضاّجطزی ضیعیّبی ططحثٌسی هیبًگیي هؤلفِآظهَى ضمجِ :4 خسٍک 
 آظهَى هؤلفِ ضمجِ هیبًگیي

 هؿلح ًیطٍّبیوؼبلیت  ثطهجٌبییبثی ّعیٌِ ًظبم ثِیبثی  زؾت 8.01

 وطیسهي

 اقیغبک اوعایف مَلیس هحهَال  زوبػی ٍ 7.92
 زض ًیطٍّبی هؿلح اؾیبًساضزؾبظی 6.18

 ًیطٍّبی هؿلحٍ...   آهبز اًطغی،) ههطفالگَی ههلَة  5.72

 ّعیٌِ کنالگَی ههلَة کبضآهسی زوبػی  5.69
 ًیطٍّبی هؿلحًظبم هبلی ٍ زضآهسی ههلَة  4.44

Df= 8, N=  51 , sig=.000, ᵡ2= 72.677 

 ضاّجطزی ضیعیثطًبهِّبی ثٌسی هیبًگیي هؤلفِآظهَى ضمجِ :5خسٍک 
 آظهَى هؤلفِ ضمجِ هیبًگیي

  ٍ ضاّجطزّبی کالى ّب ثبؾیبؾتّب ثطًبهِ پیَؾیگی 13.06
  ّب آى اوعایی ّنّبی ٍ ضاُّب قٌبذت ظطویت 12.25
  ًیطٍّبی هؿلح ضیعی ثطًبهِ زضقفبویت ٍ پبؾرگَیی  11.38
  ًیطٍّبی هؿلحهسیطیت خْبزی زض  اضمقبد ٍاؾیوطاض  11.23
 آهبز ٍ پكییجبًی ؾبظی منهیي ٍ مَظیغ ا المثْیٌِ 11.12

 ؾبظهبًی ًیطٍّبی هؿلح ؾبظی چبثک 10.36 وطیسهي

 زوبػی ضیعی ثَزخِانالح ًظبم  10.02

Df= 8, N=  51 , sig=.000, ᵡ2= 72.677 

اظ وي محلیل ػبهلی  کبضآهسیّب ثب ثؼس هٌظَض ثطضؾی ضٍاثط ثیي هؤلفِثِ ی:تأيیذعاهلی  تحلیل -

آیس  زؾت ثِ 4/0کویط اظ  قسُ هحبؾجِثبض ػبهلی اؾیفبزُ گطزیسُ اؾت. زض آظهَى محلیل ػبهلی چٌبًچِ 

نَض   ػبهلی محلیل 6 خسٍکههبثق  زضًییدِثب ثؼس اضمجبطی ًساضز.  هؤلفِثِ هؼٌبی آى اؾت کِ 

 هِ زاضای ثبض ػبهلی غیط نفط اؾت.پطؾكٌبّبی گَیِگطویِ، هكرم گطزیس کِ ّوگی 
 ّب ثب ثؼس کبضآهسیمؼییي هیعاى ٍاثؿیگی هؤلفِ :6خسٍک 

 رديف تعذ تار عاهلی حَسُ هؤلفِ

 .787 ضیعیططح ًیطٍّبی هؿلحوؼبلیت  یثطهجٌبیبثی ّعیٌِ ًظبم ثِ یبثی زؾت

ی
کبضآهس

 

1 

 2 .702 ضیعیططح اقیغبک مَلیس هحهَال  زوبػی ٍاوعایف 

 3 .657 ضیعیططح زض ًیطٍّبی هؿلح یاؾیبًساضزؾبظ

 4 .851 ضیعیططح ًیطٍّبی هؿلحٍ...   آهبز اًطغی،ههطف )الگَی ههلَة 

 5 .821 ضیعیططح ّعیٌِ کنالگَی ههلَة کبضآهسی زوبػی 

 6 .835 ضیعیططح ًیطٍّبی هؿلحًظبم هبلی ٍ زضآهسی ههلَة 

 7 .583 ضیعیثطًبهِ زوبػی ضیعی ثَزخِانالح ًظبم 

 8 .912 ضیعیثطًبهِ ًیطٍّبی هؿلحهسیطیت خْبزی زض  اضمقبد ٍاؾیوطاض 
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  یطنهادگیزی و پ نتیجه
 :گیزینتیجه -الف

ثؼس ّبی زٌّسُ هؤلفِ خبهؼِ پبؾداظًظط  یبویِ هكرم گطزیس کِ ّبی اًدبممحلیل  ثط اؾبؼ 1)

ًیطٍّبی هؿلح ثب ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی  ضاّجطزی ضیعی ثطًبهِ ٍ ضیعیثب الگَی ططح کبضایی

ّبی احهبد قسُ زض ضاؾیبی اضمقبد کبضآهسی ًیطٍّبی اظ هؤلفِ ّطکسام کبضثؿت ٍهطمجط ثَزُ 

ثِ قطح  قسُ مؼییيمَخِ ثِ اثؼبز ٍ حَظُ  ثب ٍّب ثِ مفکیک زاضز ایي هؤلفِهؿلح ًقف هْوی 

 :ثبقسشیل هی

راّثزدی ًیزٍّای هسلح تا رٍيکزد اقتصاد  ريشیّای تعذ کارآهذی الگَی طزحهؤلفِ -الف

 هقاٍهتی:

 الگَی ههطف ههلَة )اًطغی، آهبز ٍ ...  ًیطٍّبی هؿلح. -

 هؿلح. ًظبم هبلی ٍ زضآهسی ههلَة ًیطٍّبی -

 ّعیٌِ. الگَی ههلَة کبضآهسی زوبػی کن -

 اوعایف مَلیس هحهَال  زوبػی. -

 زض ًیطٍّبی هؿلح.اؾیبًساضزؾبظی  -

 هجٌبی وؼبلیت ًیطٍّبی هؿلح. ثط ٌِیّع ًظبم ثِیبثی زؾت -

راّثزدی ًیزٍّای هسلح تا رٍيکزد اقتصاد  ريشیّای تعذ کارآهذی الگَی تزًاهِهؤلفِ -ب

 هقاٍهتی:

 اضمقبد هسیطیت خْبزی زض ًیطٍّبی هؿلح. اؾیوطاض ٍ -

 ؾبظهبًی ًیطٍّبی هؿلح. یچبثک ؾبظ -

 ضیعی ًیطٍّبی هؿلح.قفبویت ٍ پبؾرگَیی زض ثطًبهِ -

 ٍ ضاّجطزّبی کالى ّب بؾتیثبؾّب پیَؾیگی ثطًبهِ -

 آهبز ٍ پكییجبًی.ؾبظی ٍ منهیي ٍ مَظیغ ا الم ثْیٌِ -

 9 .744 ضیعیثطًبهِ ؾبظهبًی ًیطٍّبی هؿلح ؾبظی چبثک

 10 .833 ضیعیثطًبهِ ًیطٍّبی هؿلح ضیعی ثطًبهِ زضقفبویت ٍ پبؾرگَیی 

 11 .574 ضیعیثطًبهِ ٍ ضاّجطزّبی کالى ّب ثبؾیبؾتّب ثطًبهِ پیَؾیگی

 12 .789 ضیعیثطًبهِ آهبز ٍ پكییجبًی ؾبظی منهیي ٍ مَظیغ ا المثْیٌِ

 13 .789 ضیعیثطًبهِ ّب آى اوعایی ّنّبی ٍ ضاُّب قٌبذت ظطویت
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 زوبػی. یعیض ثَزخِانالح ًظبم  - 

 ّباوعایی آىّبی ّنّب ٍ ضاُظطویتقٌبذت  -

ّبی پطؾكٌبهِ زاضای ثبض ػبهلی نَض  گطویِ، هكرم گطزیس کِ ّوِ گَیِ زضًییدِ محلیل ػبهلی (2)

ثبالمط ثَزُ ایي ثِ هؼٌبی آى اؾت کِ ّط  4/0اظ هیعاى اؾیبًساضز  ّب هؤلفِاؾت. ثبض ػبهلی کلیِ  نفط طیغ

 هطمجط ّؿیٌس. ثِ ّنٍ  اًس ثبضقسُ  ثط ثؼس کبضآهسی 6خسٍک )قطح ثِ  هؤلفِ 13

 ثبقس:ّبی هطثَطِ ثِ قطح ظیط هیّب ثِ مفکیک حَظُاٍلَیت هؤلفِ آهسُ زؾت ثِثطاثط ًیبیح  (3)

 راّثزدی: ريشیّای طزحتٌذی هؤلفِاٍلَيت (1/3
 اٍلَيت اٍل:

 .ًیطٍّبی هؿلحوؼبلیت  یثطهجٌبیبثی ّعیٌِ ًظبم ثِ یبثی زؾت -1
 اقیغبک. اوعایف مَلیس هحهَال  زوبػی ٍ -2

 اٍلَيت دٍم:
 زض ًیطٍّبی هؿلح. اؾیبًساضزؾبظی -1

 .ًیطٍّبی هؿلحٍ...   آهبز اًطغی،ههطف )الگَی ههلَة  -2

 .ّعیٌِ کنالگَی ههلَة کبضآهسی زوبػی  -3

 اٍلَيت سَم:
 ًیطٍّبی هؿلحًظبم هبلی ٍ زضآهسی ههلَة 

 ريشی راّثزدی:تزًاهِ ّایهؤلفِ تٌذی اٍلَيت (2/3
 اٍلَيت اٍل:

 ٍ ضاّجطزّبی کالى. ّب بؾتیثبؾّب ثطًبهِ پیَؾیگی -1

 .ّب آى ییاوعا ّنّبی ٍ ضاُّب قٌبذت ظطویت -2
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  ًظطاى نبحتّبی کلی ا یهبز هقبٍهیی ٍ ههبحجِ ثب ثطگطویِ اظ ؾیبؾتاثطگصاض )ّبی ّبی کبضآهسی ٍ حَظُ: هؤلف7ِخسٍک 

 

  

 زگذاریتأثحَسُ  ّای کارآهذی تا رٍيکزد اقتصاد هقاٍهتیهؤلفِ هستٌذات

ّای کلی سیاست
 اقتصاد هقاٍهتی

 اقیغبک اوعایف مَلیس هحهَال  زوبػی ٍ -1
 زض ًیطٍّبی هؿلح اؾیبًساضزؾبظی -2

 ًیطٍّبی هؿلحٍ...   آهبز اًطغی،ههطف )الگَی ههلَة  -3
 ًیطٍّبی هؿلحًظبم هبلی ٍ زضآهسی ههلَة  -4

 ضیعی ضاّجطزیططح

 ًیطٍّبی هؿلحهسیطیت خْبزی زض  اضمقبد ٍاؾیوطاض  -1
 ؾبظهبًی ًیطٍّبی هؿلح ؾبظی چبثک -2

 ًیطٍّبی هؿلح ضیعی ثطًبهِ زضقفبویت ٍ پبؾرگَیی  -3
 آهبز ٍ پكییجبًی ؾبظی منهیي ٍ مَظیغ ا المثْیٌِ -4

 ضیعی ضاّجطزیثطًبهِ

 هصاحثِ تا خثزگاى

 .ًیطٍّبی هؿلحوؼبلیت  یثطهجٌبیبثی ّعیٌِ ًظبم ثِ یبثی زؾت -1
 .ّعیٌِ کنههلَة کبضآهسی زوبػی الگَی  -2

 ضیعی ضاّجطزیططح

 .زوبػی ضیعی ثَزخًِظبم  نالح -1
 ٍ ضاّجطزّبی کالى ّب ثبؾیبؾتّب ثطًبهِ پیَؾیگی -2

 ّب آى اوعایی ّنّبی ٍ ضاُّب قٌبذت ظطویت -3
 ضیعی ضاّجطزیثطًبهِ

 طگصاضیمنثحَظُ  ّبی کبضآهسی ثب ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهییهؤلفِ هستٌذات

ّای کلی سیاست
 اقتصاد هقاٍهتی

 اقیغبک اوعایف مَلیس هحهَال  زوبػی ٍ -1
 زض ًیطٍّبی هؿلح اؾیبًساضزؾبظی -2

 ًیطٍّبی هؿلحٍ...   آهبز اًطغی،ههطف )الگَی ههلَة  -3
 هؿلح ًیطٍّبیًظبم هبلی ٍ زضآهسی ههلَة  -4

 ضیعی ضاّجطزیططح

 ًیطٍّبی هؿلحهسیطیت خْبزی زض  ٍ اضمقبداؾیوطاض  -1
 ؾبظهبًی ًیطٍّبی هؿلح ؾبظی چبثک -2

 ًیطٍّبی هؿلح ضیعی زض ثطًبهِقفبویت ٍ پبؾرگَیی  -3
 آهبز ٍ پكییجبًی ؾبظی منهیي ٍ مَظیغ ا المثْیٌِ -4

 ضیعی ضاّجطزیثطًبهِ

 هصاحثِ تا خثزگاى

 .ًیطٍّبی هؿلحوؼبلیت  یثطهجٌبیبثی ّعیٌِ ًظبم ثِ یبثی زؾت -1
 .ّعیٌِ کنههلَة کبضآهسی زوبػی الگَی  -2

 ضیعی ضاّجطزیططح

 .زوبػی ضیعی ثَزخًِظبم  نالح -1
 ٍ ضاّجطزّبی کالى ّب ثبؾیبؾتّب ثطًبهِ پیَؾیگی -2

 ّب آى اوعایی ّنّبی ٍ ضاُّب قٌبذت ظطویت -3
 ضاّجطزیضیعی ثطًبهِ
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 اٍلَيت دٍم:  

 آهبز ٍ پكییجبًی ؾبظی منهیي ٍ مَظیغ ا المثْیٌِ -1

 ًیطٍّبی هؿلحهسیطیت خْبزی زض  ٍ اضمقبداؾیوطاض  -2

 ًیطٍّبی هؿلح ضیعی زض ثطًبهِقفبویت ٍ پبؾرگَیی  -3

 اٍلَيت سَم:

 ؾبظهبًی ًیطٍّبی هؿلح یچبثک ؾبظ -1

 زوبػی ضیعی ثَزخِانالح ًظبم  -2

ٍ  یکبضآهس ،زٌّسُ پبؾدخبهؼِ اظًظط  هكرم گطزیس کِ بویِی اًدبمّبی محلیل اؾبؼثط  (4)

ًیطٍّبی هؿلح ضا  یطیپص اًؼهبفٍ  ییکبضازاقیِ ٍ هیعاى  منثیطّبی هطثَطِ ثط الگَی هصکَض هؤلفِ

ّبی زوبػی ٍ اهٌییی ّبی زقوٌبى ضا زض حَظُّب ٍ هكکال  ًبقی اظ ذهَهتزض هقبثلِ ثب چبلف

 .زّسهی اوعایف
 الگوی پژوهص

اؾت. زض  قسُ زازًُوبیف  2 ّب زض قکلزازٍُمحلیل  مدعیِالگَی پػٍّف ثب مَخِ ثِ ازثیب  محقیق ٍ 

-ضیعی ٍ ثطًبهِّبی هطثَطِ زض اضمقبد کبضآهسی الگَی ضاّجطزی ططحایي الگَ ًقف کبضآهسی ٍ هؤلفِ

 اؾت. قسُ زازُضیعی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح ثب ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی ًكبى 
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: الگَی هفَْهی پژٍّص2ضکل 

ریسی و تأهین هنابع نیروهای هسلح:ریسی، برناههاصول حاکن بر نظام طرح  

 های ابالغی آنو سیاستاقتصاد هقاوهتی  -3(یالعالقوا )هدظلهفراهین و تدابیر هقام هعظّن رهبری و فرهاندهی کل  -2 یهلهای ها و آرهانارزش-1

اندازچشن -5دکترین دفاعی  -4  

 و
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با رویکرد اقتصاد هقاوهتی ریسی و تأهین هنابع نیروهای هسلحبرناهه ریسی،طرح ابعاد نظام  

 .هسلح یرٍّایًفعالیت  یبرهبٌایابی ّسیٌِ ًظامبِ یابیدست -1
 .ٌِیّسکنالگَی هطلَب کارآهذی دفاعی  -2
 اشتغال افسایش تَلیذ هحصَالت دفاعی ٍ -3

 در ًیرٍّای هسلح یاستاًذاردساز -4
 هسلح یرٍّایً...(  ٍ آهاد اًرشی،هصرف )الگَی هطلَب  -5

 هسلح یرٍّایًًظام هالی ٍ درآهذی هطلَب  -6

 

 هسلح ًیرٍّایهذیریت جْادی در  ارتقاء ٍاستورار  -1

 ًیرٍّای هسلحچابک سازی سازهاًی  -2

 هسلح ًیرٍّای ریسیبرًاهِ درشفافیت ٍ پاسخگَیی  -3

 آهاد ٍ پشتیباًی سازی تأهیي ٍ تَزیع اقالمبْیٌِ -4

 دفاعی. ریسیبَدجِصالح ًظام ا -5

 ٍ راّبردّای کالى ّاباسیاستّا برًاهِ پیَستگی -6

ّاآى افساییّنّای ٍ راُّا شٌاخت ظرفیت -7

  

راّثزدی ٍ کٌتزلارسياتی   

ريشی راّثزدی ًیزٍّای هسلح تا رٍيکزد اقتصاد هقاٍهتیريشی ٍ تزًاهِارتقاء کارآهذی الگَی طزح  

آوریتاب اپوی 
یی

 کارآمدی

ّبهؤلفِ  
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 :ها پیطنهاد -ب

 :اجزايیپیطٌْاد  -1

زض ػولیبمی ٍ اخطایی ًیطٍّبی هؿلح زض ؾهَح ػبلی، ضیعی ثطًبهٍِ  ضیعیهیَلیبى اهَض ططح -

ّبی ٍیػگیاظ  ضیعی هدوَػِ مبثؼِ ذَزضیعی ٍ ثطًبهًِظبم ططحاضمقبد کبضآهسی  ضاؾیبی

 ًوبیٌس: ثطزاضی ثْطُشیل  قطح ثِ احهبد قسُ ا یهبز هقبٍهیی

 .ههطف اًطغی، آهبز ٍ...اظ یک الگَی ههلَة مجؼیت قَز زض -

 ثبقین. ّعیٌِ کنثِ زًجبک محقق یک الگَی زوبػی  -

 ًظبم هبلی ٍ زضآهسی هیٌبؾت ثب قطایط ٍ ٍضؼیت هَخَز ًیطٍّبی هؿلح مْیِ ٍ یب ثبظثیٌی قَز. -

وؼبلیت، گبهی اؾت هْن زض  یثطهجٌب  ٌِیّعمْیِ ٍ مسٍیي ًظبم ضیعی زوبػی ٍ ثَزخِ ًظبم انالح -

 ّبی ًیطٍّبی هؿلح.ضاؾیبی کٌیطک ٍ ثْیٌِ ًوَزى ّعیٌِ

هٌظَض  ثِ مَلیس هحهَال  زوبػی اوعایفچٌیي ٍ ّن یؾبظ ٌِیثْمَخِ ثِ اهط اؾیبًساضؾبظی،  -

 ّبی اؾبؾی ٍ هْن ًیطٍّبی هؿلح.ذَزکفبیی زض منهیي ًیبظهٌسی

 پبؾرگَیی مسٍیي قَز. تیثب بثل ٍ قفبف طَض ثِّبی ًیطٍّبی هؿلح ضیعیثطًبهِ -

هؿیوط اظ ًَع  طَض ثِّب، ًوبیس مب زض ّوِ ؾبظهبى هی قطایط ًظبم خوَْضی اؾالهی ایدبة -

 گطزز. یثطزاض ثْطُهسیطیت خْبزی 

 .ّباوعایی آىّبی ّنّب ٍ ضاُقٌبذت ظطویت ٍ یؾبظ چبثکتِ  مَخِ -

 الؼبلی سظلِ)هی ضّجطهؼظن ثبیؿیی زض ضاؾیبی محقق وطاهیي هقبم  هی ّبی ًیطٍّبی هؿلحکلیِ ثطًبهِ-
 

 ّب ٍ ضاّجطزّبی کالى ًظبم ثبقس.ؾیبؾت

ّب ٍ هٌظَض ّوبٌّگ ًوَزى ؾیبؾت ثطگعاضی خلؿبمی زض هؼبًٍت ططح ٍ ثطًبهِ ؾیبز کل ى.م ثِ -
 محقیق. ایيب زض ًظط گطویي ًیبیح ثّبی مبثؼِ  ّب، ًیطٍّب ٍ ؾبیط زؾیگبُهكی ؾبظهبى ذط

 پیطٌْاد پژٍّطی: -2

 هؿلح یطٍّبیً ضاّجطزی ضیعیثطًبهِ ٍ ضیعیططحضاّجطزّبی مسٍیي  زض ذهَل اًدبم محقیق -

 ثب ضٍیکطز ا یهبز هقبٍهیی.
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 فهزست منابع:
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 آخبمْطاى، ،"(1ٍ اهٌیتی )جلذ دفاعی ّای داکتزيي، سیاستهلی  اهٌیت" ،1386مْبهی، هدیجی ) -
 آخب زاوَؼ، مْطاى، اًیكبضا  "راّثزدی آهَسش عالیريشی  تزًاهِ" ،1395آ بهحوسی، زاٍز ) -
تٌذی ًیزٍّای ٍ تَدجِ ريشیريشی، تزًاهِ ضٌاسی ًظام طزح آسیة " ، 1394ثرف هیساًی، ػلی ) -

 ، زاًكگبُ ػبلی زوبع هلی"هسلح ٍ ارائِ الگَی هٌاسة تزای آى
، مْطاى ًكط زاًكکسُ "هثاًی ٍ تاريخ اًذيطِ ًظاهی در جْاى" ، 1384خوكیسی، هحوسحؿیي ) -

 وطهبًسّی ٍ ؾیبز ؾپبُ پبؾساضاى اًقالة اؾالهی
زاًكگبُ ػبلی زوبع ، مْطاى، "ريشی دفاعی ريشی استزاتژيك ًظاهی ٍ تزًاهِ طزح" ،1373چگیٌی، حؿي ) -

 هلی
، وهلٌبهِ ههبلؼب  "ريشی راّثزدی دفاعی َی هٌاسة تزًاهِطزاحی الگ " 1387حؿٌی، ؾیف ػلی ) -

 35زوبػی ضاّجطزی، قوبضُ 
 ، مْطاى، اًیكبضا  یبزٍاضُ"ّای پژٍّص آهیختِ رٍش" ،1391ذلیلی قَضیٌی، ؾیبٍـ ) -
هطکع آهَظقی ٍ  مْطاى: اًیكبضا  ."اهٌیتی-دفاعیراّثزدیهذيزيت" .1391ثب ط )آقییبًی، هحوسزاًف -

 قْیس ؾپْجس نیبز قیطاظی پػٍّكی

مْطاى، اًیكبضا   ،"رٍيکزد هالی تااستزاتژيك هذيزيت " ، 1393ضًگطیع، حؿي ٍ هحؿٌی، حؿیي )-

 قْطآقَة

مْطاى،  ،"ٍری ساسهاى )الف(تْزُ ارتقاءراّثزدی  الگَیطزاحی " ، 1388 ْیبظی، احوس )ؾلوبًی -
 زاًكگبُ ػبلی زوبع هلی

مْطاى، ، "اقتصاد هقاٍهتیراُ  ٍ ًقطِهثاًی، الشاهات " ، 1313لی، سیذرضا )ضعثاًی، احوذ، ًخ -
 زاًكگبُ ػبلی زوبع هلی

وهلٌبهِ  ،"ّای ًظاهیساسهاىدر راّثزدی ريشی تزًاهِّای ٍيژگی" ،1388وطز، ضیبدالسیي )ظازُ بضی-
 زوبػی ّبی ضاّجطزی ، مْطاى هطکع پػٍّف24ضاّجطز زوبػی، ؾبک ّفین، قوبضُ 

، هدلِ "پژٍّطی در کارآهذی ًظام جوَْری اسالهی" ، 1391ٍاػظی، احوس ٍ هَؾَی، غالهطضب ) -
 59ػلَم ؾیبؾی، ؾبک پبًعزّن، قوبضُ 

 سایت: -الف 
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