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پذیرش مقاله.022/20/20:

چكیده
یکی از مهمترین وظایف و مأموریت سامانههای اطالعاتی بهویژه سامانههای اطالعاتی آجا تهیه و تأمین اطالعات
راهبردی جهت تصمیمگیری و برنامهریزی در سطوح عالی ارتش ج.ا.ایران است .این وظیفه مهم ،بهوسیله طراحی و پیاده-
سازی یک نظام منسجم اطالعاتی متشکل از بخشها و فرآیندهای مختلف و بهکارگیری عوامل ،ابزار و تجهیزات مختلف
اطالعاتی صورت میگیرد که پیادهسازی چنین نظامی در سامانههای اطالعاتی آجا مستلزم الزامات و عوامل مختلفی است.
هدف اصلی این تحقیق بررسی الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی در سامانه اطالعاتی آجا میباشد .این تحقیق از
نوع کاربردی -توسعهای ،روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانهای و استفاده از
ابزار فیشبرداری و روش میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه میباشد .با توجه به تخصصی بودن موضوع ،جامعه
آماری از بین خبرگان و صاحبنظران اطالعاتی دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی و جایگاه سرتیپی به باال به تعداد
 06نفر تعیین گردید .حجم نمونه بهصورت هدفمند از بین خبرگان اطالعاتی نظامی با ویژگیهای اشارهشده تعیین و با توجه
به محدود بودن حجم جامعه نمونه و انطباق آن بر جامعه آماری ،بهصورت تمام شمار در نظر گرفته شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها ،ابتدا با فیشبرداری از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران اطالعاتی ،عوامل مؤثر در عملکرد
نظام اطالعات راهبردی آجا تعیین و مجدداً از همپوشانی اسناد و مدارک ،مصاحبهها و ادبیات تحقیق ،الزامات پیادهسازی
نظام اطالعات راهبردی آجا احصاء گردید سپس از طریق پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و نتیجه از طریق سطح معناداری
با ضریب اطمینان  59درصد و خطای  9درصد مورد تأیید قرار گرفت .نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد که  18عامل
و مؤلفه عمده و اساسی در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا مؤثر هستند که از بین الزامات احصاء شده ،نیروی انسانی
کمی و کیفی ،منابع مالی و اعتبارات مکفی ،ساختار و سازمان متناسب ،فناوریهای بهروز ،تجهیزات و ابزارهای فنی بهروز
جمعآوری ،آموزش بهروز اطالعاتی متناسب با شرایط و تحوالت حال و آینده ،بیشترین تأثیر و ضرورت را در پیادهسازی
نظام اطالعات راهبردی آجا دارند.
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واژگان کلیدی :الزامات ،پیادهسازی ،نظام ،اطالعات ،اطالعات راهبردی ،نظام اطالعات راهبردی آجا

مقدمه
«ندانستن اینکه دشمن چه در سر دارد و چه میخواهد بکند غفلتی است که ممکن است ما را از
امکان برخورد و امکان دفاع محروم کند( ».بیانات مقام معظّم رهبری (مدظلهالعالی) در دیدار مورخه 0
آبان  1951مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل)
نقش اطالعات در تصمیمگیری متناسب باسابقه این موضوع در مباحث نظامی قدمتی چند هزارساله دارد.
ارتباط میان اطالعات و فرماندهی در حوزههای نبرد دستکم از سونتزو در پانصد سال قبل از میالد مسیح
تاکنون در ادبیات جنگ و استراتژی به ثبت رسیده است اما اطالعات راهبردی و تصمیمگیری در حوزههای
امنیت ملی قدمتی در حدود  0الی  9دهه دارد .اهمیت و ضرورت این موضوع اکنون در محافل راهبردی
دنیا امری روشن و جدی است( .کلهر)291 :1980 ،
اطالعات راهبردی شامل موضوعات کالن بوده و در بُعد دفاعی از اهمیت ویژهای برخوردار است .خأل
چنین اطالعاتی یا متناسب نبودن آن با اوضاع متحوّل محیط ،میتواند ضربات جبرانناپذیری بر یک کشور
وارد ساخته و آن کشور را از دستیابی به اهداف یا استفاده بهینه از منابع و فرصتهای موجود بازدارد.
درواقع اطالعات راهبردی ،اطالعاتی است که محیط ملی و بینالمللی دیگر کشورها را به ما میشناساند.
بحث محیط ملی ،شامل ارزیابی و تجزیهوتحلیل کلی کشور هدف در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،علمی ،فناوری ،جغرافیایی و نظامی بهمنظور شناخت نقاط قوت ،نقاط ضعف ،محدودیت منابع و
فشارها و تهدیدات داخلی و خارجی و نهایتاً درک واقعیات مربوط به کشور موردمطالعه میباشد .ازآنجاکه
جنگهای نوین تنها مبارزه بین ارتشهای دو طرف نبوده و هریک از طرفین از تمام عوامل طبیعی ،انسانی،
اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود که ممکن است برای از بین بردن طرف مقابل بهکاربرده شود ،استفاده خواهند
کرد ،لذا ضروری است که شناخت کاملی از او بهدستآمده و به ظرفیت و قدرت ملی ،بهویژه ظرفیت و
قدرت نظامی وی پی برد .تا بتوان برای مقابله با تهدیدات و جلوگیری از بروز جنگ ،نقشههای دفاعی خود
را با قبول کمترین میزان تخریب و آسیبپذیری طراحی نموده و از خود دفاع کنیم( .مرادیان)0 :1989 ،
انجام این مهم (تهیه و تأمین اطالعات راهبردی) یکی از وظایف و مأموریتهای مهم و اصلی سازمانهای
اطالعاتی در سطوح کالن و عالی است که این سازمانها برای دستیابی به آن میبایست با طراحی ،پیادهسازی
و بهرهگیری از یک نظام و یا سامانه کارا و اثربخش اطالعاتی ،نیازمندیهای اطالعاتی موردنیاز در سطوح
کالن و راهبردی را جهت تصمیمگیری و انجام اقدامات مناسب تأمین نمایند .پیادهسازی نظام یا سیستمها
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در سازمانها ازجمله پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی در سامانه اطالعاتی آجا نیازمند یک سری الزامات
و ضروریات میباشد تا بتواند ضمن عملیاتی شدن ،کارایی ،اثربخشی و عملکرد مناسب و قابل قبولی داشته
و مأموریت و وظیفه اصلی خود که تهیه و تأمین اطالعات راهبردی موردنیاز جهت مراکز تصمیمگیری
سطوح عالی و کالن آجا است را به نحو مطلوب اجرا نماید.
بر اساس موارد ذکرشده فوق و نظر به اهمیت و نقش نظام اطالعات راهبردی در سامانه اطالعاتی آجا و
ضرورت پیادهسازی چنین نظامی جهت تأمین اطالعات صحیح ،دقیق و بهموقع جهت اتخاذ تدابیر و
تصمیمات راهبردی در سطح کالن آجا و مراکز تصمیمگیری و طرحریزیهای راهبردی عملیاتی و نیز اینکه
تاکنون یک تحقیق و پژوهش علمی در خصوص بررسی الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا
صورت نگرفته است ،محقق را بر آن داشته تا با انجام این تحقیق علمی و استفاده از نقطه نظرات صاحب-
نظران و خبرگان حوزه اطالعاتی ،به بررسی عوامل و الزامات مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی
در آجا بپردازد .لذا هدف اصلی این تحقیق احصاء الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی میباشد
بنابراین سؤال اصلی عبارت است از :الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا کداماند؟ ضمناً با توجه
به هدف تحقیق ،در این پژوهش محقق از تدوین فرضیه و محدود نمودن تحقیق در حیطه آن ،خودداری
نموده و در ادامه ،روند تحقیق بهصورت مسئله محور و بر اساس سؤال و هدف پژوهش دنبال شده است.
در خصوص اهمیت این تحقیق باید گفت :میتواند به توسعه دانش نظری درزمینه نظام اطالعات راهبردی
آجا و نیروهای مسلح کمک شایانی نموده و نتایج حاصل از این تحقیق کمک شایانی به سهولت در برنامه-
ریزی پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی کارا و اثربخش در سامانه اطالعاتی آجا جهت تأمین اطالعات
راهبردی موردنیاز سلسلهمراتب ،مراکز تصمیمگیری و طراحان عملیاتی سطوح عالی آجا مینماید.
در صورت انجام نشدن چنین تحقیقاتی ،با توجه بهسرعت تحوالت و تغییراتی که در دههها و سالهای
اخیر در سازمانهای اطالعاتی سایر کشورها اتفاق افتاده ،عدم توجه به الزامات و ضرورتهای پیادهسازی
نظام اطالعاتی بهویژه نظام اطالعات راهبردی باعث میگردد که دستیابی و تأمین اطالعات راهبردی صحیح
و بهموقع جهت مراکز و سطوح عالی تصمیمگیری آجا مشکل و بهسختی صورت گرفته لذا احتمال
غافلگیری راهبردی و عدم تأمین بهموقع و صحیح اطالعات به دلیل رضایت از وضع موجود و پایبندی به
روشها و نظامهای سنتی متصور خواهد بود.
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:
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با بررسیهای بهعملآمده و مطالعه منابع موجود در داخل ،پروژه ،رساله ،مقاله و تحقیق علمی مستقل مرتبط
با این تحقیق تحت عنوان «عوامل مؤثر در نظام اطالعات راهبردی آجا» مشاهده نگردید؛ اما ازجمله تحقیقات
و مطالعات انجامشده مرتبط با برخی از موضوعات این تحقیق که درروند پژوهش مورداستفاده قرار خواهند
گرفت ،عبارتاند از:
گروه محیطشناسی و تهدیدشناسی مرکز مطالعات آجا در سال  1950پروژه تحقیقاتی تحت عنوان «ارتقاء
آمادگیهای اطالعاتی آجا» با سؤال «مؤلفههای تأثیرگذار در ارتقاء سامانههای اطالعاتی آجا کداماند؟» را
اجرا که نموده که طبق نتیجه این تحقیق ،عوامل تأثیرگذار در سامانههای اطالعاتی آجا مشتمل بر  9بعد منابع
و اعتبارات ،زیرساختها ،تجهیزات و فناوری ،آموزش و ساختار و سازمان ،میباشد که حاصل پژوهش
انجامشده با بهرهگیری از تجربیات متخصصین اطالعاتی آجا و نیروهای تابعه منتج به ارائه  22راهبرد که
برای منابع و اعتبارات  1راهبرد ،برای تجهیزات و فناوری و زیرساختها  5راهبرد ،برای آموزش  0راهبرد
و برای ساختار و سازمان  0راهبرد برای ارتقاء سامانههای اطالعاتی آجا و نیروهای تابعه تدوین گردیده
است.
مرتضی واحدی و علیاصغر زارعی در سال  1950در دانشگاه امام باقر (ع) در مقالهای علمی با عنوان
«اطالعات نظامی در عصر جهانیشدن» به بررسی جهانیشدن و تأثیر آن بر اطالعات نظامی پرداخته که
نتیجه آن عبارت است از :در عصر جهانیشدن که رقابتها در زمینههای مختلف بهویژه اطالعاتی
افزایشیافته است ،تنها سازمانهای اطالعاتی نظامیای میتوانند در رقابت قرار گیرند که در تمرکز قدرت
اطالعاتی و استقرار سامانهها ،بازنگری و تحول ایجاد نمایند و امکان پیادهسازی طرحهای از پیش تعریفشده
را داشته باشند و مفاهیم و سامانههای جدید را بازشناسایی نماید و در این راستا میبایست نسبت به خدمت
گرفتن کارکنان کیفی در جهت آمادگی در جمعآوری ،پردازش ،ترکیب و تلفیق و درنهایت تحلیل اطالعات
اقدام نمایند .کارکنان میبایست واقعیت موجود را درک و بر اساس آن و اهداف سازمان حرکت نمایند.
ازاینرو برای باال بردن توان سازمانهای اطالعاتی نظامی در عصر جهانیشدن ضرورت دارد که نسبت به
جذب اندیشمندان و متخصصین حوزههای مختلف علوم بهویژه امور فنی و جمعآوری و تجزیهوتحلیل
اقدام گردد و درزمینه تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاریهای الزم صورت پذیرد و در مورد همکاری اطالعاتی
و توسعه فناوریهای نوین بهویژه سامانههای جمعآوری و کیفی نمودن آموزش ،طرحریزی و برنامهریزی
شود.
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سعید نادری در سال  1955در دانشگاه عالی دفاع ملی در رساله دکتری خود تحت عنوان «طراحی نظام
اطالعات راهبردی آجا متناسب با جنگهای آینده» به بررسی الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی
آجا پرداخته که درمجموع  18الزام در  9دسته کلی را برای پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا برشماری
کرده که مقاله حاضر برگرفته از این رساله میباشد.
مهدی صدقی در سال  1959در یک مقاله تحت عنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر سازمانی بر
پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» ،به بررسی الزامات
پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات پرداخته که بر اساس نتیجه آن برای پیادهسازی سیستم مذکور
در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  1عامل و الزام شامل :فرهنگسازمانی ،قوانین و مقررات ،نیروی
انسانی متخصص ،ساختار و سازمان ،آموزش سازمانی ،زیرساختها و فناوری ضروری میباشد.
علیاصغر بیک و همکاران در سال  1958در دانشگاه عالی دفاع ملی در مقالهای تحت عنوان «تبیین علل و
عوامل کندی پیشرفت یا توقف پروژههای صنعتی و عمرانی نیروهای مسلح» به بررسی الزامات پیادهسازی
پروژهها پرداخته که بر اساس نتایج حاصله از تحقیق ،برای پیادهسازی پروژهها ،نظام و یا هر سیستمی در
سازمانها  0عامل و مؤلفه الزامی است که عبارتاند از :الزامات دانشی ،الزامات ساختاری ،الزامات منابع
(انسانی و مالی) و الزامات قوانین و مقررات.
نازیال عاکفیان و محمدمهدی رشیدی در سال  1950در مقالهای تحت عنوان «نظام مطلوب مدیریت استعداد
در سازمانها ،زیرسیستمها و الزامات پیادهسازی» ضمن ارائه نظام مطلوب برای مدیریت استعدادها و
زیرسیستمهای آن ،به بررسی الزامات پیادهسازی چنین نظامی در سازمانها پرداخته که در پایان  1الزام شامل:
تالش برای توجیه مدیران در همه سطوح و آمادگی و انعطاف در سازمان؛ حمایت قانونی و سازمانی از نظام
جدید؛ تأمین بودجه و اعتبارات الزم؛ تأمین نیروی انسانی الزم و ایجاد مدیریت نیروی انسانی؛ تأمین
نیازمندیهای آموزشی ،تخصصی و پرورشی نیروی انسانی؛ استفاده از تجارب موفق سایر سازمانها؛ پیش-
بینی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری را برای پیادهسازی نظام مدیریت مطلوب استعداد در سازمان
و زیرسیستمهای آن برشماری کرده است.
محمدباقر رستمی در سال  1951در دانشگاه عالی دفاع ملی در مقالهای تحت عنوان «ارائه چارچوبی برای
الزامات کلیدی پیادهسازی موفق نقشه جامع علمی کشور» به بررسی الزامات پیادهسازی پروژهها ،نظامها،
طرحهای کالن پرداخته که بر اساس نتایج حاصله از تحقیق ،برای پیادهسازی پروژهها ،نظامها و یا هر طرح
جدیدی در سازمانها  0عامل و مؤلفه الزامی شامل :فرهنگسازی و گفتمان سازی ،تخصیص بودجه و
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اعتبارات و تأمین منابع ،تربیت و تقویت مهارت نیروهای اجرایی ،تغییر و بازنگری در ساختارها ،تغییر و
بازنگری در مأموریت سازمان ،اصالح و تصویب قوانین و مقررات را برشماری کرده است.
 -مفهوم شناسی:

الزامات :الزم گردانیدن و واجب نمودن استفاده از کلیهی امکانات در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد
باالدستی برای اجرا و عملی نمودن یک پروژه ،یک راهکار ،حل یک مشکل یا بحران را الزامات انجام یک
کار گویند .همچنین محققین در تعریفی دیگر الزامات را اینگونه تعریف نمودهاند :الزامات مجموعه بایدها
و نبایدهایی است که در نیروهای مسلح بهطور دقیق و بهجا و بهموقع باید بکار برده شوند تا تدابیر و فرامین
ابالغی از سوی رده یا ردههای باالی سازمان با حفظ حقوق کارکنان برای رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب
عملی گردد( .بیک و همکاران)16 :1958 ،
پیادهسازی :عملیاتی و اجرایی نمودن یک سیستم یا نظام و یا پروژه در یک سازمان جهت دستیابی به اهداف
و اجرای مأموریت( .محقق ساخته)
نظام :نظام مجموعهای از اجزاء بههمپیوسته میباشد که با یکدیگر در جهت نیل به اهداف مشترک در ارتباط و
تعامل میباشند( .شیخ )19 :1950 ،نظام یا سامانه مجموعهای از تجهیزات (سختافزار و نرمافزار) ،رویهها،
کارکنان ،مهارتها ،فنون یکپارچه و مؤثر در انجام یا پشتیبانی از یک نقش عملیاتی و برای انجام هدفی معین
میباشد( .بختیاری)99 :1950 ،
اطالعات :معلوماتی است که با جمعآوری ،ارزیابی و تفسیر کلیه اخبار موجود مربوط به یک دشمن واقعی یا
احتمالی و یا منطقه عملیات به دست میآید .به بیانی دیگر ،اطالعات نظامی اخباری است که صحتوسقم،
مثبت یا منفی بودن و یا نامربوط بودن آن پس از یک سلسله اعمال که پرورش اخبار نامیده میشود،
مشخصشده و بهصورت قابلاستفاده درآمده باشد؛ که شامل سه قسمت است :اطالعات راهبردی ،اطالعات
عملیاتی و اطالعات تاکتیکی( .یوسفی)98 :1959 ،
اطالعات راهبردی (استراتژیكی) :معلوماتی است از امکانات و آسیبپذیریهای ملتهای خارجی که برای
طرحریزی و اجرای پدافند ملی متناسب در زمان صلح مورداحتیاج طراحان ملی بوده و اساس یک عملیات
نظامی را برای پیشبینی در زمان جنگ تشکیل میدهد( .رستمی)59 :1980 ،
آجا :به مجموعه فرماندهی کل ،ستاد مشترک ،نیروهای زمینی ،هوایی ،دریایی و نیروی پدافند هوایی و
سازمانهای وابسته به آنها اطالق میشود( .ریوندی)10 :1958 ،
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نظام اطالعات راهبردی آجا :نظام اطالعات راهبردی آجا یک الگوی سیستمی مشتمل بر درونداد (ورودی)،
فرآیندها ،برونداد (خروجی) ،بازخورد ،ارزیابی و نظارت بوده که با بهکارگیری ظرفیتها و توانمندیهای
اطالعاتی در سطح آجا ،اطالعات مربوط به ملتها و دولتهای خارجی در حوزههای مختلف سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،فناوری و بهویژه نظامی را در زمان صلح جهت سیاستگذاریهای
دفاعی و طرحریزی پدافند ملی و در زمان درگیری و جنگ جهت مقابله و اقدامات عملیاتی فراهم مینماید.
(نادری)29 :1955 ،
تعاریف عملیاتی

الزامات پیادهسازی :مجموعهای از نیازمندیها ،سازوکارها ،قوانین و دستورالعملها ،ابزار و تجهیزات و  ...است
که جهت عملیاتی نمودن و فعالیت کارا و اثربخش نظام اطالعات راهبردی آجا ضروری دارد.
نظام اطالعات راهبردی :در این تحقیق منظور از نظام اطالعات راهبردی یک الگوی سیستمی است که طی آن
دروندادها طی انجام فرآیندهای اطالعاتی (جمعآوری ،بررسی ،تجزیهوتحلیل ،نظارت و ارزیابی) به برونداد
(اطالعات و محصوالت اطالعاتی راهبردی) که موردنیاز فرماندهان و تصمیم گیران سطح کالن آجا میباشد
تبدیل گردد.
مبانی نظری
نظام و نظام اطالعات راهبردی
الف) نظام:

نظام یا سیستم مجموعهای از عناصر تعامل کننده و یا موضوعهایی با روابط معین است که در بین
آنها هرگونه تغییر در این روابط یا اجزاء ،اجزای دیگر و روابط بینابین و درنتیجه کل هدف و
غایت سیستم را تغییر خواهد داد .هر سیستم اصولی خواهد داشت که حدود فعالیت آن را تبیین
مینماید .ممکن است یک سیستم ،خود از سیستمهای فرعی تشکیلشده و یا اینکه خود جزئی از
یک سیستم بزرگتر باشد( .ثروتی)112 :1985 ،
عناصر اصلی تشكيلدهنده یک نظام
هر نظامی اعم از اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،آموزشی ،نظامی ،فرهنگی و  ...از چهارعنصر اصلی
به شرح ذیل تشکیلشده است:
 .1دروندادها :یعنی آنچه بهنظام یا سیستم وارد میشود.
 .2فرآیند :یعنی مجموعه فعلوانفعاالتی که روی دروندادها انجام میگیرد.
 .9برونداد :همان نتیجه یا محصول نظام است.
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 .0بازخورد :قسمتی از برونداد است که مجدداً جذب سیستم میشود.
از بین عناصر چهارگانه نظام ،عنصر شماره چهار از اهمیت زیادی برخوردار است چون باعث ثبات
و ماندگاری نظام میگردد( .بختیاری)95 :1950 ،
ب) نظام اطالعات راهبردی:

نظام اطالعات راهبردی یک مدل و الگوی سیستمی مشتمل بر درونداد ،فرآیند ،برونداد و سیستم بازخورد
جهت تهیه و تأمین اطالعات راهبردی موردنیاز سطوح کالن و عالی تصمیمگیری دفاعی و نظامی و
سیاستمداران و سیاستگذاران سطح ملی است که در حوزه و بعد نظامی این نظام متشکل از درونداد
(ورودی) که شامل اخبار ،گزارشها و اطالعات راهبردی مرتبط با سایر ملل و کشورهای خارجی در
حوزههای دفاعی و نظامی؛ فرآیند که همان مدار یا چرخه اطالعات و شامل فرآیندهای طرحریزی و
هدایت عملیات اطالعاتی ،جمعآوری با استفاده از عوامل و توانمندیهای اطالعاتی از منابع آشکار و
پنهان و  ،...تجزیهوتحلیل و پردازش اطالعات و درنهایت انتشار اطالعات؛ برونداد شامل :اطالعات
راهبردی ،گزارشهای اطالعاتی راهبردی ،برآوردهای اطالعات راهبردی سایر کشورها ،برآوردهای
تهدیدات و  ...و درنهایت سامانه بازخورد و کنترل و ارزیابی بهمنظور اصالح ضعفها و اشکاالت نظام
یادشده میباشد که کارکرد و پیامدهای این نظام ،تسهیل فرآیند تصمیمگیری در سطوح کالن آجا ،کاهش
غافلگیریهای راهبردی در شرایط تهدید و جنگهای احتمالی آینده ،تأمین نیازمندیهای اطالعات
راهبردی سطوح و مراکز تصمیمگیری عالی آجا ،برآورد صحیح روندها و تهدیدات علیه ج.ا.ایران ،آینده-
نگری و پیشبینی تهدیدات میباشد( .نادری)91 :1955 ،
الزامات پیادهسازی نظام

فرهنگسازمانی :معموالً هر سازمانی بنا به شرایط ،اهداف ،مأموریت و ویژگیهای کارکنان و مدیریت
دارای فرهنگسازمانی خاص خود میباشد .فرهنگسازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت
بر تمام اعضای سازمان اثر میگذارد و ازاینرو درک درست از این ساختار برای اداره سازمان و کار مؤثر
حائز اهمیت است .اعضای سازمان ،برای حل مسائل مربوط به انطباق بیرونی و یکپارچگی درونی (بهترین
روش برای هماهنگی و تقویت فرآیندهای درون یک سازمان) بهعنوان بهترین شیوه جهت حل مسائل،
فرهنگ مکتوب و حتی غیر مکتوب سازمان خود را به اعضای جدید آموزش میدهند .ازاینرو ،با تغییر و
پیادهسازی در سیستم و نظام جاری سازمان ،الزم است فرهنگسازمانی نیز بهتبع آن دچار تغییر گردد و
فرهنگسازمانی متناسب با نظام و سیستم جدید در سازمان جاری و بهکل سازمان تسری یابد تا نظام جدید
بتواند به اهداف پیشبینیشده خود دست یابد( .صدقی )1 :1959 ،برای پیادهسازی هر نظامی در سازمان
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بایستی ابتدا به مقوله فرهنگسازمانی توجه ویژه نمود .قبل از پیادهسازی هر نظامی در هر سازمان باید در
کارکنان فرهنگ الزم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود .فرهنگسازمانی شمشیری است دو لبه؛ از یکسو
بستری است که دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل میکند و از سوی دیگر میتواند سدی در برابر اعمال
تغییرات در سازمان باشد( .ایجابی و تقویفرهی)11 :1950 ،
ساختار سازمان :ساختار سازمانی ،چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیتهای اعضای
سازمانی آن را ایجاد میکنند .ساختار سازمانی سازمانهای مختلف باهم متفاوتاند زیرا شرایط محیطی و
راهبردها و اهدافی که سازمانها دنبال میکنند باهم تفاوت دارند .ساختار سازمانی الگوهای تعیینشده برای
روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی است زیرا مدیران عالی بهطور رسمی آن را پدید
میآورند .برای پیادهسازی سیستم و یا نظام جدید در یک سازمان بایستی ساختار و سازمان متناسب با
اهداف ،شرایط و ویژگیهای نظام جدید طراحی و تغییرات الزم در ساختار و سازمان قبلی ایجاد گردد تا
نظام جدید بتواند در سازمان عملیاتی گردد( .صدقی)11 :1959 ،
قوانين و مقررات :یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد تغییر و تحول در سازمانها ،قوانین و
مقررات حاکم بر کشور و سازمانها در حوزههای مختلف است لذا برای پیادهسازی نظام یا سیستم
جدید و ایجاد تحول در سازمان ،بایستی بستر قانونی آن فراهم گردد در غیر این صورت امکان
پیادهسازی آن میسر نمیباشد و به دلیل عدم برخورداری از حمایت و پشتیبانیهای قانونی محکوم
به شکست و نابودی خواهد بود( .بیک و همکاران)10 :1958 ،
نيروی انسانی متخصص و آموزشهای سازمانی :نیروی انسانی در هر نظام یا سیستم و سازمانی
بهعنوان کلیدیترین عامل در پیادهسازی و عملیاتی شدن آن میباشد .بهمنظور پیادهسازی هر نوع
نظام یا سیستم جدید در یک سازمان بایستی نیروی انسانی متخصص و آشنا به فرآیندهای سیستم
جدید که از آموزش و تخصصهای الزم جهت انجام فرآیندهای پیشبینیشده تأمین گردد در غیر
این صورت نظام یا سیستم قابلیت عملیاتی نخواهد داشت( .عزیزی)92 :1950 ،
زیرساختها :از دیگر الزامات پیادهسازی نظام یا سیستمها در یک سازمان فراهم بودن بسترها و
زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری و فیزیکی آن است .چنانچه قرار باشد سیستمی دچار تغییر
و دگرگونی گردد و سیستمی جدید در سازمان پیادهسازی گردد با توجه به تفاوتهایی که در
سیستمها ازنظر مأموریت ،اهداف و شرایط وجود دارد بایستی زیرساختهای سختافزاری ،فنی،
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نرمافزاری و  ...آن متناسب با شرایط و ویژگیهای سیستم یا نظام جدید فراهم گردد( .صدقی:1959 ،
)9
فناوری :سیستمهای مدرن و بهروز در سایه بهکارگیری فناوریهای بهروز و پیشرفته میتوانند به
حیات خود ادامه داده و قابلیت رقابت با سیستمهای رقیب داشته باشند .بر این اساس ،از دیگر
الزامات برای پیادهسازی نظام و سیستمهای جدید در کنار سایر الزامات ،پیادهسازی فناوریهای
موردنیاز بهروز و مدرن است در غیر این صورت فرآیندهای درون سیستم نمیتوانند بهموقع و
بهصورت دقیق و مناسب اجرا گردند( .قاضیزاده)8 :1956 ،
الزامات اساسی برای اجرا و پیادهسازی پروژهها و سیستمها در سازمانها

الزامات اساسی که نادیده گرفتن آنها باعث میشود پروژهها یا سیستمها در سازمانها عملیاتی
نگردیده و یا با شکست مواجه شوند یکی از این چهار الزام یا ترکیبی از آنها میباشد:
 -1الزامات دانشی
 -2الزامات منابع
 -9الزامات قوانین و مقررات
 -0الزامات ساختاری
با این توضیح که الزامات منابع عبارت میشود از منابع مالی ،انسانی و تجهیزاتی و الزامات آموزشی
نیز در الزامات دانشی دیدهشده است .یافتههای حاصل از تحقیقات صورت گرفته ثابت میکند که
هر پروژه یا طرحی که قرار است اجرایی شود باید حتماً چهار الزام باال را داشته باشد وگرنه آن طرح
یا پروژه به سرانجام نخواهد رسید؛ بنابراین متصدیان امر باید قبل از اینکه برای اجرایی شدن یک
طرح یا پروژه اقدام نمایند اول باید بررسی نمایند که چهار الزام منابع ،قوانین و مقررات ،دانشی و
ساختاری برای اجرایی شدن وجود دارد یا خیر ،سپس اقدام به عملیاتی نمودن پروژه نمایند( .بیک
و همکاران)20 :1958 ،
دکتر احمد ورزشکار الزامات موردنیاز جهت پیادهسازی نظامها ،پروژهها و راهبردها را در  5دسته طبقهبندی
نموده که عبارتاند از:
الزامات حقوقی :مجموعهای از حمایتها ،ضوابط ،مقررات و اقدامات؛ اعم از تصویب در مراجع ذیصالح
و سایر نیازمندیهای حمایتی که امکان تحقق نظامها و پروژهها و راهبردها را فراهم و دامنه تحقق آن را
تعیین میکند.
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الزامات ساختاری :مجموعهای از اقدامات ،ضوابط ،تغییرات و نیازمندیهای تشکیالتی درزمینه بسترسازی
اجرا که عملیاتی شدن نظامها ،پروژهها و راهبردها را در گستره موردنظر امکانپذیر میسازد.
الزامات روشی :مجموعه اقداماتی که جهت تهیه فرآیندها ،دستورالعملها ،آییننامهها و روشهای موردنیاز
برای عملیاتی سازی نظامها ،پروژهها و راهبردها را فراهم میسازد.
الزامات مالی :مجموعهای از تکالیف و اقدامات برای تأمین منابع مالی و تعیین هزینه برای پیادهسازی نظامها،
پروژهها و راهبردها باید در نظر گرفته شود.
الزامات منابع انسانی :مجموعهای از تکالیف و اقدامات موردنیاز جهت تأمین منابع انسانی با ویژگیهای
موردنیاز برای تحقق نظامهای جدید ،پروژهها و راهبردها.
الزامات فرهنگسازی :مجموعه اقداماتی که در راستای ایجاد ذهنیت ،باور ،درک و فهم مشترک و برانگیزاننده
منابع انسانی و همچنین کارهای نمادین ،نهادی و نهادینه برای تحقق نظامهای جدید ،پروژهها و راهبردها
نیاز میباشد.
الزامات نظارتی و ارزیابی :مجموعه اقدامات و تصمیماتی که از مرحله طراحی نظامها ،پروژهها و راهبردها
تا پیادهسازی و عملیاتی کردن آنها و تحقق اهداف و مأموریتهای تعیینشده جهت تعیین انحرافات مثبت
و منفی باید صورت گیرد را شامل میشود( .ورزشکار)05 :1956 ،
دکتر نازیال عاکفیان و دکتر محمدمهدی رشیدی برای پیادهسازی «نظام مطلوب مدیریت استعداد در سازمان-
ها ،زیرسیستمها» الزاماتی را برشماری کردهاند .بر اساس یافتههای حاصل از پژوهشهای صورت گرفته،
برای پیادهسازی نظام مدیریت استعداد در سازمان الزامات هفتگانهای به شرح زیر ضروری است و در
صورت عدم پیشبینی این الزامات عمالً امکان پیادهسازی نظام ذکرشده در سازمان امکانپذیر نبوده و به
نتایج و اهداف موردنظر از در طراحی و ارائه نظام مطلوب مدیریت استعداد در سازمان دست نخواهیم یافت
که این الزامات عبارتاند از:
 )1تالش برای توجیه مدیران در همه سطوح و آمادگی و انعطاف در سازمان،
 )2حمایت قانونی و سازمانی از نظام جدید،
 )9تأمین بودجه و اعتبارات الزم برای اجرا و عملیاتی شدن نظام،
 )0تأمین نیروی انسانی الزم و ایجاد مدیریت نیروی انسانی در سازمان،
 )9تأمین نیازمندیهای آموزشی ،تخصصی و پرورشی برای بهبود و ارتقاء کیفی نیروی انسانی،
 )0پیشبینی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری را برای پیادهسازی نظام.
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 )1بررسی مستمر تجارب سایر سازمانهای موفق داخلی و خارجی و استفاده از تجارب آنها در این حوزه.
(عاکفیان و همکار)218 :1950 ،
الزامات کلیدی پیادهسازی پروژهها ،نظامها ،طرحهای کالن در سازمانها عبارتاند از:
فرهنگسازی و گفتمان سازی :ترویج و گفتمان سازی و به دنبال آن فرهنگسازی در سازمان فرآیند پیادهسازی
نظامها و طرحهای کالن و جدید را تسهیل میکند زیرا بدون دیدگاه و فهم مشترک نسبت بهنظام و طرح
جدید ،ناهماهنگیها و برداشتهای مختلفی صورت گیرد که گاهی باعث مقاومت منفی و تعارض و تقابل
بازیگران اصلی در فرآیند پیادهسازی میگردد.
تخصیص بودجه و اعتبارات و تأمین منابع :پیادهسازی هر طرح کالن ،پروژه ،نظام و سیستمی در سازمان به
تأمین منابع مالی و تخصیص بودجههای الزم نیاز دارد.
تربیت و تقویت مهارت نیروهای اجرایی :پیادهسازی عمده نظامها و طرحهای کالن به دلیل انسانمحور بودن ،برای
موفقیت و دستیابی به اهداف خود به تربیت و آموزش نیروی انسانی خبره ،متخصص و دارای تفکر راهبردی نیاز
دارد و هرگونه موفقیتی در این حوزه در گروی وجود نیروی انسانی شایسته دارای تفکر راهبردی است.
تغییر و بازنگری در ساختارها و مأموریت سازمان :پیادهسازی موفق نظامها و طرحهای کالن و مهم به
تغییرات اساسی و بازنگری در زیرساختها و ساختارهای موجود و حتی مأموریت سازمان دارد.
اصالح و تصویب قوانین و مقررات :پیادهسازی نظامهای جدید و طرحهای کالن نو نیازمند پیشبینی الزامات
قانونی و اصالح قوانین و مقررات همسو با شرایط نظام جدید ،اصالح آئیننامهها و دستورالعملهای موجود
است (رستمی.)19 :1951 ،
جمعبندی الزامات و عوامل مؤثر پيادهسازی نظام برگرفته از اسناد و مدارک کتابخانهای :فرهنگسازمانی،
اعتبارات و منابع مالی ،زیرساختهای سختافزاری ،زیرساختهای فنی و نرمافزاری ،نیروی انسانی،
آموزشهای فنی و تخصصی نیروی انسانی ،فناوری ،استفاده از تجارب موفق سایر سازمانها ،الزامات
قانونی و اصالح قوانین و مقررات ،اصالح و بازنگری در مأموریت ،انعطاف و ایجاد آمادگیهای سازمانی،
الزامات ساختاری و اصالح ساختارهای موجود ،الزامات روشی ،الزامات نظارتی و ارزیابی.
پ) عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا از منظر خبرگان و صاحبنظران

پس از بررسی اسناد و مدارک و منابع کتابخانهای ،بهمنظور بررسی میدانی عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام
اطالعات راهبردی آجا با تعدادی از صاحبنظران و خبرگان در حوزه اطالعات مصاحبه و نقطه نظرات
آنها پیرامون الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا به شرح ذیل احصاء شد:
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مهمترین عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا عبارتاند از :فرهنگ اطالعاتی ،دکترین
اطالعاتی ،زیرساختهای الزم ساختاری ،تجهیزاتی ،فنی ،انسانی ،نرمافزاری و سختافزاری و آموزشی.
(دارابی ،مصاحبه مورخه )58/12/29
از مهمترین الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا میتوان به آموزشهای تخصصی اطالعاتی
پیشرفته و بهروز و ارائه آموزشهای اطالعاتی بهروز ،تغییر در روشها و طرحها و دستورالعملها ،بهرهمندی
و بهکارگیری افسران اطالعاتی و تحلیلگران ماهر اطالعاتی ،اصالح و تجدیدنظر در ساختار و سازمان،
اصالح فرهنگسازمانی اطالعاتی اشاره نمود( .شجاعی ،مصاحبه مورخه )58/12/20
مهمترین الزامات و عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا عبارتاند از :زیرساختها:
زیرساختهای اسنادی برای ایجاد تحول در ساختار و فرآیندهای اطالعاتی آجا میسر است .زیرساختهای
فناورانه و هوشمند سازی از الزامات دیگری است که این مهم نیازمند تدبیر میباشد .زیرساختهای آموزشی
اکنون فراهم است اما مطلوب شرایط آینده نیست و نیازمند تحول و اعمال تغییرات میباشد .در حوزه
زیرساخت سرمایه انسانی ،برای تطبیق شرایط فعلی و عبور از وضعیت گذر کنونی ،نیازمند به سرمایههای غنی
هستیم که این مهم برای شرایط در نظر گرفتهشده کفایت نمیکند( .شریعت ،مصاحبه مورخه )1958/12/26
الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا عبارتاند از :زیرساختها :سامانه ارتباطی هماهنگ ،نرمافزار
مشترک اطالعاتی؛ ساختار و سازمان :در حال حاضر ،نیاز به بازنگری جدی در ساختارهای جمعآوری هم
در بعد فنی و هم در بعد پنهان میباشد و آموزش( .جاللینسب ،مصاحبه مورخه )58/12/22
الزامات ضروری و اساسی برای پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا شامل :منابع انسانی مجرب و خبره؛
آموزش و توسعه آموزش متناسب با شرایط و نیازهای روز جامعه اطالعاتی؛ تأمین و بهکارگیری تجهیزات
بهروز و نوین جمعآوری ،تحلیل ،ارتباط و انتشار اطالعات؛ بودجه و منابع مالی کافی؛ پیشبینی سازوکار مناسب
و متناسب جمعآوری اطالعات میباشند( .شامحمدی ،مصاحبه مورخه )55/1/18
از مهمترین الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا میتوان به منابع انسانی؛ ایجاد نظام آموزشی
صحیح؛ بهرهگیری از تجهیزات جمعآوری اطالعات مدرن و بهروز؛ بهکارگیری منابع مالی و اعتباری کافی؛
بهکارگیری فناوریهای نوین و روز دنیا در جمعآوری و تحلیل اطالعات و نیز ارتباطات و انتشار اطالعات؛
بهرهگیری از تجارب سایر کشورها اشاره نمود( .حریری ،مصاحبه مورخه )58/12/20
نظام اطالعات راهبردی بایستی برمبنای مطلوبیتها پیشبینی گردد .اگر وضع مطلوب اشراف کامل اطالعاتی
بهصورت منطقهای و فرا منطقهای باشد باید سازوکار و مقدمات آن فراهم گردد .لذا الزامات پیادهسازی نظام
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اطالعات راهبردی آجا عبارتاند از :افزایش و ارتقاء زیرساختها؛ تأمین اعتبارات الزم و مکفی ریالی و
ارزی؛ استفاده از فناوریهای مدرن و بهروز حوزههای جمعآوری ،پردازش و تحلیل اطالعات و ...؛
بهروزرسانی تجهیزات و ابزارهای جمعآوری اطالعات؛ بهروزرسانی و ایجاد تحول اساسی در آموزشهای
تخصصی اطالعاتی؛ پیشبینی ساختار و سازمان متناسب با شرایط تحوالت و تهدیدات حال و آینده؛ ایجاد
تحول در روشها ،دستورالعملها ،بخشنامههای ابالغی حاکم بر نظام اطالعاتی آجا( .دلفانی ،مصاحبه
مورخه )55/1/29
پیادهسازی هر نظام یا سیستمی مستلزم فراهم نمودن بستر و الزامات آن میباشد که برخی از آنها سختافزاری
و زیرساختی است و برخی دیگر نرمافزاری و روشی است که در همین راستا بهمنظور پیادهسازی نظام اطالعات
راهبردی آجا جذب نیروی انسانی کیفی ،مستعد و عالقهمند به امور اطالعاتی؛ سامانه آموزشی کارآمد بهمنظور
آموزش کارکنان جهت بهکارگیری روشها و ابزارهای اطالعاتی؛ تولید و یا تأمین سامانههای مختلف جمع-
آوری ،سامانه ارتباطی مناسب ،سریع و مطمئن جهت تبادل و انتقال اطالعات؛ ایجاد و افزایش زیرساختهای
الزم بهویژه در حوزههای برونمرزی مانند دفاتر وابستگی نظامی ،پایگاههای پوششی برونمرزی؛ تأمین اعتبارات
الزم و مکفی؛ بهرهگیری از نرمافزارها و روشهای مدرن و بهروز تحلیل اطالعات؛ بازنگری و بهروزرسانی
دستورالعملها و روش جاریهای اطالعاتی متناسب با شرایط تحوالت روز؛ بهرهگیری از فناوریهای مختلف
بهروز اطالعاتی؛ آیندهپژوهی و آیندهنگری بهمنظور پیشبینی و پیادهسازی ساختار سازمانی متناسب با نیروی
انسانی موردنیاز هر بخش با مدنظر قرار دادن فناوریهای روز و دستیابی و در اختیار گرفتن فناوریها الزامی
است( .شاهرضایی ،مصاحبه مورخه )55/1/29
برای پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی کارآمد و کارا در سطح آجا الزامات زیر ضروری است:
اختصاص اعتبارات و بودجه موردنیاز و مکفی برای اصالح زیرساختها ،ساختار و سازمان ،آموزش و ...؛
بازبینی ساختار و سازمان و طراحی و تغییر ساختار و سازمان متناسب با شرایط و تحوالت روز و آینده؛
بازبینی در شیوههای جمعآوری ،تحلیل اطالعات ،آموزش و ...؛ استفاده از تجهیزات و ابزارها و فناوریهای
نوین و بهروز در کلیه فعالیتهای جمعآوری ،تحلیل اطالعات و ...؛ بهروز نمودن چرخه و مدار اطالعاتی
ازنظر آموزشهای تخصصی اطالعاتی و نوین و استفاده از تجهیزات و ابزارهای بهروز و مدرن؛ استفاده از
تجربیات گذشتگان ،شیوهها ،روشها( .قدیمی ،مصاحبه مورخه )55/1/18
جمعبندی عوامل مؤثر و الزامات پيادهسازی نظام اطالعات راهبردی از منظر صاحبنظران و خبرگان:
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نیروی انسانی کمی و کیفی ،ساختار متناسب ،سازماندهی متناسب ،منابع مالی و اعتبارات ،بهرهگیری از فناوری-
های بهروز ،تجهیزات و ابزارهای فنی جمعآوری ،آموزش ،استفاده از تجارب اطالعاتی ،اهداف و مأموریت،
دکترین اطالعاتی مناسب ،بهرهگیری از روشهای بهروز جمعآوری و تحلیل اطالعات ،هوشمند سازی
فرآیندهای اطالعاتی ،روشها ،طرحها و دستورالعملها ،فرهنگسازمانی ،زیرساختهای تجهیزاتی و فنی،
زیرساختهای ارتباطی ،زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری ،زیرساختهای فیزیکی.
چارچوب مفهومی

ازآنجاییکه محققین به دنبال احصاء الزامات و عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا بوده ،لذا
از بررسی ادبیات و مبانی نظری پیرامون مباحث مرتبط با پیادهسازی نظام ،عواملی ازجمله :الزامات دانشی،
الزامات قانونی ،الزامات ساختاری ،الزامات منابع و الزامات زیرساختی همچنین الزاماتی از قبیل فرهنگسازمانی،
قوانین و مقررات ،نیروی انسانی متخصص ،آموزشهای سازمانی ،فناوری و زیرساختهای الزم احصاء گردید.
از نتیجه مصاحبه با صاحبنظران و خبرگان ،عواملی شامل :نیروی انسانی کمی و کیفی ،منابع مالی و اعتبارات،
بهرهگیری از فناوریهای بهروز ،منابع تجهیزاتی و ابزارهای فنی جمعآوری ،ساختار متناسب ،سازماندهی متناسب،
فرهنگسازمانی ،اهداف و مأموریت ،دکترین اطالعاتی مناسب ،روشها ،طرحها و دستورالعملها ،زیرساختهای
تجهیزاتی و فنی ،زیرساختهای ارتباطی ،زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری ،زیرساختهای فیزیکی
(تعداد پایگاهها و سایتهای جمعآوری اطالعات و  ،)...آموزش ،استفاده از تجارب اطالعاتی ،بهرهگیری از
روشهای بهروز جمعآوری و تحلیل اطالعات ،هوشمند سازی فرآیندهای اطالعاتی بهعنوان الزامات پیادهسازی
نظام اطالعات راهبردی آجا احصاء که الزامات بر اساس ارتباط دستهبندی و موارد تکراری حذف گردید و
درنهایت ،چارچوب مفهومی تحقیق به شکل  1تدوین گردید.

الزامات دانشی:
 ).آموزش
 )0تجارب اطالعاتی
 )3روشهای بهروز جمعآوری و تحلیل
اطالعات
 )0هوشمند سازی فرآیندهای اطالعاتی

نظام اطالعات راهبردی

الزامات قانونی:

آجا
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شکل  :1چارچوب مفهومی تحقیق

روششناسی
این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی -توسعهای میباشد و محقق با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی با
رویکرد آمیخته به اجرای تحقیق حاضر پرداخته است.
الف) جامعه موردمطالعه برای دادههای کيفی:
 جامعه اسنادی :اسناد و مدارک و سوابق موجود در مراکز مطالعاتی ،کتابخانههای مراکز فرهنگی وآموزشی ن.م ،اسناد و سوابق موجود در معاونتهای اطالعات آجا و نیروهای تابعه آن.
 جامعه مصاحبهشوندگان (خبرگان اطالعاتی) :معاونین اطالعات و امنیت ستاد کل ن.م و قرارگاه مرکزیحضرت خاتماالنبیاء (ص) و جانشینان آنها ،معاونین اطالعات آجا و نیروهای تابعه ،رؤسای ادارات تابعه
معاونت اطالعات آجا ،اساتید و اعضای هیئتعلمی دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاههای فرماندهی و
ستاد در سطح ن.م با مدرک دکتری که در حوزه موردبحث صاحبنظر بوده و دارای سوابق پژوهشی
مرتبط با حوزه اطالعات باشند در نظر گرفته شد.
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حجم جامعه نمونه برای دادههای کيفی:
حجم جامعه نمونه برای دادههای کیفی بهصورت هدفمند ،همگون و حدود  19نفر میباشد.
ب) جامعه موردمطالعه برای دادههای کمی:
 کلیه جایگاههای سرلشکری و باالتر شاغل در هیئترئیسه ارتش و نیروهای تابعه ارتش ،جایگاههایسرتیپی به باال در معاونتهای اطالعات آجا و نیروها ،رؤسا و جانشینان مراکز مطالعات راهبردی ارتش
و نیروهای تابعه دارای مشاغل راهبردی و اساتید و هیئتعلمی دانشگاههای دفاع ملی و دافوس آجا که
دارای سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع هستند.
 حجم نمونه کمی تحقیق :با توجه به تخصصی بودن موضوع و در نظر گرفتن ویژگیهای فوق ،جامعهآماری این تحقیق برای دادههای کمی حدود  06نفر تعیین گردید لذا به دلیل محدود بودن حجم نمونه و
انطباق آن بر جامعه آماری بهصورت تمام شمار در نظر گرفته شد که به شرح جدول ذیل میباشد.
جدول  :1تعداد خبرگان و صاحبنظران جامعه آماری تحقیق
ردیف

عناوین

تعداد

1

فرماندهان ،جانشینان ارتش و نیروهای تابعه آجا

19

2

معاونین اطالعات و امنیت ستاد کل و قرارگاه مرکزی و جانشینان آنها و رؤسای اداره اطالعات

16

و مدیران اطالعاتی مرتبط با حوزه اطالعات راهبردی
9

معاونین اطالعات آجا نیروهای تابعه آجا و جانشینان آنها ،رؤسای ادارات تابعه معاونت اطالعات آجا

26

0

مدیران اطالعاتی معاونتهای اطالعات آجا و نیروهای تابعه آجا با جایگاه سرتیپی (دارای مشاغل

16

راهبردی)
9

اساتید و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دفاع ملی ،دافوس آجا که دارای سوابق پژوهشی مرتبط

9

با موضوع باشند
جمع کل خبرگان و صاحبنظران

06

روش گردآوری دادهها در این تحقیق کتابخانهای با ابزار فیشبرداری و روش میدانی با ابزار مصاحبه
و پرسشنامه بوده است .قلمرو زمانی تحقیق ازنظر جمعآوری دادهها تا سال  1955و ازنظر زمان انجام
تحقیق سالهای  1958تا  1955بوده و ازنظر کاربردی تا پایدار بودن نتایج تحقیق است .قلمرو مکانی
تحقیق ازنظر مکان جمعآوری دادهها مراکز علمی و دانشگاهی معتبر نظامی ،معاونتهای اطالعات آجا
و نیروهای تابعه آجا و ازنظر کاربردی جغرافیای گستره ارتش جمهوری اسالمی ایران بوده و قلمرو
موضوعی این تحقیق در حوزه علوم دفاعی میباشد.

22

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال نوزدهم ،شماره  ،89پاییز 1066

در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق ،اسناد و مدارک و مصاحبهها ،الزامات و عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام
اطالعات راهبردی آجا احصاء گردید و الزامات و عواملی که امکان تجمیع و قرار گرفتن در یک دسته بر
اساس ماهیت داشتند با یکدیگر تجمیع و درنهایت  18الزام مهم و اثرگذار در  9محور (حوزه) اصلی
الزامات دانشی ،الزامات منابع ،الزامات قوانین و مقررات ،الزامات ساختاری و الزامات زیرساختی بهعنوان
الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا تعیین گردید .سپس در پرسشنامه تنظیمی بهصورت
سؤاالت بسته از خبرگان برای تکتک عوامل اینگونه سؤال شد که؛ به نظر جنابعالی ،آیا این عامل یا
مؤلفه در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا است؟ در ستون بعدی در قالب طیف لیکرت  9گزینهای
بیان شد که در صورت تأیید ،میزان تأثیر این عامل در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا چقدر است؟
در پایان نیز با یک سؤال باز از خبرگان خواسته شد چنانچه غیر از عوامل ذکرشده عامل دیگری مدنظر
میباشد که در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا مؤثر است بیان گردد.
روایی و پایایی ابزارهای گردآوری دادهها:
الف -روایی:
برای تعیین روایی محتوایی و از ضریب الوشه که یک آزمون از قضاوت متخصصان دراینباره که
سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدفهای پژوهش یا حوزه محتوایی هستند ،استفادهشده
است( .خلیلیشورینی)211 :1951 ،

𝑁
𝑁𝐸 − 2
= 𝑅 𝐶. 𝑉.
𝑁
2
با توجه به اینکه تعداد خبرگان و نظردهندگان برای این ارزیابی  12نفر بودند برای روایی باال ،مقدار قابلقبول
ضریب باالتر از  6/95مدنظر قرار گرفت این بدان معنی است که برای تأیید هر عامل ،حداقل  5نفر از 12
نفر صاحبنظر باید اثر آن عامل را در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا تأیید نمایند؛ که این امر عالوه
بر ضریب اطمینان بسیار باال ،دارای منطق علمی نیز میباشد؛ بنابراین برابر محاسبات انجامشده ،کلیه عوامل
مؤثر و ضروری شناخته شد .پس از تأیید الزامات ،پرسشنامه بین جامعه آماری  06نفر (با مدنظر قرار دادن
ویژگیهای جامعه آماری) توزیع گردید.
ب -پایایی:
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برای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفادهشده است .ضریب آلفای کرونباخ یک نوع ضریب پایایی
است که نشان میدهد چگونه اجزای یک مجموعه به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهاند .هرچه آلفای
کرونباخ به یک نزدیک باشد پایایی بیشتر است( .خلیلیشورینی)221 :1931 ،
جدول  :2مقدار ضریب پایایی محاسبهشده
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.896
18

با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده برای کلیه عوامل بیشتر از  6/19است لذا
گویههای پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اطمینان الزم برای ادامه تحقیق برخوردار بوده است.
جهت تجزیهوتحلیل اطالعات ابتدا با فیشبرداری از مطالعات کتابخانهای و مصاحبهها با صاحبنظران و
خبرگان اطالعاتی عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا احصاء گردید .مجدداً از همپوشانی
اسناد و مدارک ،مصاحبهها و ادبیات تحقیق ،الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا احصاء گردید
و در قالب پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و پس از جمعآوری و جمعبندی نظرات آنان ،از طریق سطح
معناداری با ضریب اطمینان  59درصد و خطای  9درصد مورد تأیید قرار گرفت.
تجزیهوتحلیل دادها و یافتههای تحقیق
سؤال اصلی تحقیق :الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا کداماند؟
بهمنظور تعیین الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا ابتدا با انجام مطالعات کتابخانهای ازجمله
کتابها و مقاالت مرتبط ،الزامات و عوامل الزم برای پیادهسازی نظامها و یا سیستمها در سازمانها
موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید بهطورکلی برای پیادهسازی نظام یا سیستم در هر سازمان الزاماتی
در  9محور کلی شامل :الزامات دانشی ،الزامات منابع ،الزامات قوانین و مقررات ،الزامات ساختاری و الزامات
زیرساختی ضروری است در غیر این صورت نظام و یا سیستم جدید قابلیت اجرایی شدن و پیادهسازی
ندارد .از مطالعه سایر منابع کتابخانهای ،الزامات :قوانین و مقررات ،روشی ،الزامات علمی ،منابع مالی ،نیروی
انسانی کمی و کیفی ،فناوری ،فرهنگسازمانی ،زیرساختهای الزم برای پیادهسازی نظامها و سیستمها در
سازمانها به دست آمد .با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص سازمانهای نظامی و نیز تخصصی بودن
موضوع ،مهمترین و ضروریترین الزامات برای پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی در آجا با بهرهگیری از
تجارب تعدادی از صاحبنظران و خبرگان اطالعاتی احصاء گردید که پس از تجمیع نقطه نظرات با الزامات
کسبشده حاصل از مطالعات کتابخانهای و حذف موارد تکراری ،نهایتاً الزامات اصلی و اساسی برای
پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی در آجا به شرح جدول ذیل به دست آمد.
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جدول  :9الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا
محورها

الزامات
آموزش

دانشی

تجارب اطالعاتی
دانش جمعآوری و تحليل اطالعات
هوشمندی فرآیندهای اطالعاتی
نيروی انسانی کمی و کيفی

منابع

منابع مالی و اعتبارات
فناوریهای بهروز
تجهيزات و ابزارهای فنی بهروز جمعآوری
اهداف و مأموریت

قانون و مقررات

دکترین اطالعاتی مناسب
روشها ،طرحها و دستورالعملها
ساختار متناسب

ساختاری

سازماندهی متناسب
فرهنگسازمانی
زیرساختهای تجهيزاتی و فنی
زیرساختهای ارتباطی

زیرساختی

زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری
زیرساختهای فيزیكی (تعداد پایگاهها و سایتهای جمعآوری اطالعات به-
ویژه برونمرزی و )...

بهمنظور تعیین میزان تأثیر الزامات احصاء شده پس از تأیید اثرگذاری آنها در پیادهسازی نظام اطالعات
راهبردی توسط خبرگان و صاحبنظران ،کلیه الزامات احصاء شده در قالب پرسشنامه بین جامعه نمونه
توزیع و از آنها خواسته شد میزان تأثیر را در قالب طیف لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی
کم) تعیین نمایند .سپس نتیجه پاسخها جمعبندی و از طریق سطح معناداری با خطای  ٪9و در سطح
اطمینان  ٪59موردبررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح جدول زیر میباشد .ضریب معناداری یا همان
مقادیر  t-valuesباید از  1/50بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  59درصد معنادار بودن آن را تأیید
نمود .همچنین ضرایب  2/98و  9/21به باال نشاندهنده سطوح اطمینان به ترتیب  55درصد و  55/5درصد
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است .مقادیر بهدستآمده حاکی از آن است که کلیه الزامات احصاء شده در سطح اطمینان  55/5درصد،
معنادار و در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا مؤثر و ضروری میباشند.
جدول  :0سطح معناداری الزامات پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا
محورها

دانشی

منابع

قانون و
مقررات

ساختاری

زیرساختی

الزامات

ضریب t-

آموزش

values
0/016

 55/5درصد

تجارب اطالعاتی

2/121

 55/5درصد

دانش جمعآوری و تحلیل اطالعات

9/111

 55/5درصد

هوشمندی فرآیندهای اطالعاتی

0/909

 55/5درصد

نیروی انسانی کمی و کیفی

1/015

 55/5درصد

منابع مالی و اعتبارات

5/108

 55/5درصد

فناوریهای بهروز

0/091

 55/5درصد

تجهیزات و ابزارهای فنی بهروز جمعآوری

9/800

 55/5درصد

اهداف و مأموریت

9/101

 55/5درصد

دکترین اطالعاتی مناسب

9/121

 55/5درصد

روشها ،طرحها و دستورالعملها

9/191

 55/5درصد

ساختار متناسب

0/652

 55/5درصد

سازماندهی متناسب

9/119

 55/5درصد

فرهنگسازمانی

2/099

 55/5درصد

زیرساختهای تجهیزاتی و فنی

9/259

 55/5درصد

زیرساختهای ارتباطی

2/558

 55/5درصد

زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری

9/165

 55/5درصد

زیرساختهای فیزیکی (تعداد پایگاهها و سایتهای

9/120

 55/5درصد

سطح معناداری

جمعآوری اطالعات بهویژه برونمرزی و )...

جدول باال بیانگر این است الزامات فوق بر پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا با اطمینان باالتر از 55
درصد و خطای کمتر از یک درصد معنادار و نقشآفرین و اثرگذار میباشد .البته درصد تأثیرگذاری آنها
در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا با یکدگر متفاوت میباشند .بعضی مؤثرتر و برخی نیز کم اثرتر
هستند .ازنظر پاسخدهندگان ،از بین الزامات فوق ،در الزامات دانشی ،آموزش با ضریب 0/016؛ در الزامات
منابع ،منابع مالی با ضریب  5/108و نیروی انسانی کمّی و کیفی با ضریب 1/015؛ در الزامات قانون و
مقررات ،اهداف و مأموریت با ضریب 9/101؛ در الزامات ساختاری ،سازماندهی مناسب با ضریب 9/119
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و در الزامات زیرساختی ،زیرساختهای تجهیزاتی و فنی با ضریب  9/259بیشترین تأثیر را در پیادهسازی
نظام اطالعات راهبردی آجا دارند.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجهگیری:

نتیجه پاسخ به سؤال اصلی تحقیق :الزامات نظام اطالعات راهبردی آجا کداماند؟
با بررسی اسناد و مدارک کتابخانهای شامل کتابها ،رسالهها و مقاالت ،همچنین مصاحبه با خبرگان و صاحب-
نظران اطالعاتی بهویژه حوزه اطالعات راهبردی و تعدادی از اساتید داعا و دارای سوابق پژوهشی مرتبط با
موضوع 18 ،الزام در  9محور (حوزه) کلی دانشی ،منابع ،قوانین و مقررات ،ساختاری و زیرساختی بهعنوان
مهمترین الزامات مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا به شرح ذیل احصاء گردید و جامعه آماری
تحقیق کلیه الزامات احصاء شده را تأیید نموده و معتقدند کلیه الزامات در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا
با اطمینان  59درصد و خطای  9درصد معنادار ،نقشآفرین و اثرگذار میباشد .البته درصد تأثیرگذاری الزامات در
پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا با یکدگر متفاوت میباشند .بعضی مؤثرتر و برخی نیز کم اثرتر هستند.
ازنظر جامعه آماری تحقیق ،از بین عوامل هجدهگانه به شرح زیر ،از بین الزامات احصاء شده به شرح ذیل ،در
الزامات دانشی ،آموزش؛ در الزامات منابع ،منابع مالی و نیروی انسانی کمّی و کیفی؛ در الزامات قانون و مقررات،
اهداف و مأموریت؛ در الزامات ساختاری ،سازماندهی مناسب و در الزامات زیرساختی ،زیرساختهای تجهیزاتی
و فنی بیشترین تأثیر را در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی آجا دارند.
الف -الزامات دانشی :آموزش ،تجارب اطالعاتی ،دانش جمعآوری و تحلیل اطالعات و هوشمندی فرآیندهای
اطالعاتی
ب -الزامات منابع :نیروی انسانی کمی و کیفی ،منابع مالی و اعتبارات ،فناوریهای بهروز ،تجهیزات و
ابزارهای فنی بهروز جمعآوری
پ -الزامات قانون و مقررات :اهداف و مأموریت ،دکترین اطالعاتی مناسب ،روشها ،طرحها و دستورالعملها
ت -الزامات ساختاری :ساختار متناسب ،سازماندهی متناسب ،فرهنگسازمانی
ث -الزامات زیرساختی :زیرساختهای تجهیزاتی و فنی ،زیرساختهای ارتباطی ،زیرساختهای نرمافزاری و
سختافزاری ،زیرساختهای فیزیکی (تعداد پایگاهها و سایتهای جمعآوری اطالعات بهویژه برونمرزی و )...
ب -پیشنهادها:
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با توجه به اهمیت نظام اطالعات راهبردی آجا در تأمین اطالعات راهبردی موردنیاز مراکز و ردههای عالی
تصمیمگیری در آجا و نیروهای مسلح ،ضرورت دارد عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی
موردتوجه ویژه قرارگرفته و نسبت به تأمین ،ارتقاء و تقویت آنها اقدام گردد تا نظام اطالعات راهبردی آجا
بتواند به نحو مطلوب وظیفه و مأموریت خود را انجام دهد لذا در این راستا پیشنهاد میگردد:
 )1با توجه به اهمیت نیروی انسانی بهویژه نیروی انسانی متخصص و خبره اطالعاتی باقدرت تحلیل باال در
پیادهسازی و عملیاتی شدن نظام اطالعات راهبردی اثربخش در آجا ،معاونت نیروی انسانی آجا با یک
برنامهریزی مناسب و دقیق نسبت به تأمین نیروی انسانی موردنیاز سامانه اطالعاتی آجا از میانبرترینهای
رسته اطالعات در دوره عالی اقدام نماید.
 )2تجهیزات ،ابزارهای فنی و سامانههای پیشرفته و بهروز جمعآوری ،فناوریهای اطالعاتی و همچنین
سامانههای تحلیل اطالعاتی بهروز باقابلیت تحلیل باال و دقیق از مهمترین عوامل مؤثر در پیادهسازی نظام
اطالعاتی راهبردی آجا میباشد لذا بایستی سامانه اطالعاتی آجا بهمنظور پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی
اثربخش و ارتقاء عملکرد و کارایی خود ،با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح از طریق وزارت
دفاع و نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای صنایع داخلی و شرکتهای دانشبنیان و نیز تأمین اعتبارات الزم ،در
خصوص تأمین تجهیزات و ابزارهای فنی جمعآوری اطالعات و فناوریهای پیشرفته و بهروز جهت سامانه-
های اطالعاتی آجا اقدام نماید.
 )9ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل اهمیت ویژه نظام اطالعات راهبردی در تهیه و تأمین اطالعات راهبردی
موردنیاز جهت تصمیمگیریهای کالن دفاعی ،نسبت به تأمین بهموقع و مکفی اعتبارات و منابع مالی موردنیاز
سامانه اطالعاتی آجا اقدام نماید تا با بهکارگیری و مدیریت صحیح منابع مالی و تهیه و تأمین تجهیزات و فناوری-
های اطالعاتی بهروز و  ،...امکان پیادهسازی نظام اطالعات راهبردی اثربخش در آجا فراهم گردد.
 )0اداره طرح ،سازمان و آموزش معاونت اطالعات و معاونت طرح و برنامه آجا با همکاری و هماهنگی
معاونت طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص بازنگری در ساختار و سازمان سامانه اطالعاتی
آجا متناسب با شرایط و تحوالت حال و آتی اقدام نماید تا با پیشبینی ساختار و سازمان مناسب ضمن
چابکی ،در کنار بهکارگیری کارکنان اطالعاتی متخصص و متبحر و کارآمد ،ضمن پیادهسازی نظام اطالعات
راهبردی ،کارایی و عملکرد این نظام در تهیه و تأمین اطالعات موردنیاز مراکز تصمیمگیری سطوح عالی
آجا ارتقاء یابد.
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 )9آموزش حلقه اتصال نیروی انسانی با تجهیزات ،ابزارها و فناوری است و ابزار الزم جهت بهکارگیری
آنها میباشد .لذا با توجه به نقش و اهمیت آموزش در پیادهسازی نظام اطالعاتی آجا بهویژه نظام اطالعات
راهبردی ،مرکز آموزش اطالعات شهید صیاد شیرازی با همکاری معاونت تربیت و آموزش آجا بهعنوان
متولی اصلی آموزشهای اطالعاتی آجا با تغییر در نظام آموزشی خود همچنین بهرهگیری از آموزشهای
اطالعاتی بهروز و متناسب با شرایط و نیازهای حال و آتی ،استفاده بهینه از اساتید مجرب و خبره اطالعاتی،
برگزاری دورههای آموزشی اطالعاتی حین خدمت و  ...نسبت به ارتقاء وضعیت آموزشی کارکنان و
متخصصان اطالعاتی سامانه اطالعاتی آجا بهویژه در حوزه تأمین اطالعات راهبردی اقدام نماید.
 )0سامانه اطالعاتی آجا با بهرهگیری از تجارب اطالعاتی گذشته و نیز بازنگری در شیوهها ،روشها و دستورالعمل-
های اطالعاتی مؤثر در پیادهسازی و عملیاتی نمودن یک نظام اطالعات راهبردی مؤثر و کارآمد و تدوین
دستورالعملهای الزم متناسب با توانمندیها و شرایط و تحوالت روز و آتی ،ضمن بهبود روشها ،زمینه چابکی
و افزایش تحرک در سطح سامانههای اطالعاتی آجا و نیروهای تابعه و پیادهسازی و بهبود و ارتقاء عملکرد نظام
اطالعات راهبردی آجا و درنهایت افزایش کارایی و اثربخشی آن را بهمنظور تأمین اطالعات راهبردی موردنیاز
سطوح عالی و کالن آجا فراهم نماید.
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