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 چکیده
ه ش ود ک   ر ایف ا م ی  و این نقش زمانی بهت   کنندبدیل در توسعه پایدار یک کشور ایفا مینقشی بی ،تردید صنایع دفاعی و نظامیبی

 نظ ر  ازباش د و  ای م ی ک اربردی و توس عه   پ ووهش  کی نیاهدف، این با توجه به سیاستگذاری درستی در این حوزه صورت گیرد. 

و  858/0 کرونباخفای لآ همچنین روایی و پایایی این پووهش با توجه به میزان رود.به شمار می عوامل تحلیلی دیأیتو  ماهیت مروری

تص ادفی انتا ا     نه ا ب ه رو   از آنف ر   113نفر بودند که  116قرار گرفت. تعداد جامعه آماری  دأییتمورد  92/0 میزان روایی محتوا

 یالگ و عدم وجود یک  به توجه با. اندگذاری مطرح نمودههای سیاستیالگوپووهشگران پیشین عوامل اثرگذار ماتلفی در  گردیدند.

گذاری برای واحد سیاست یالگویک  و دستیابی به در مطالعات گذشته شدهیمعرفشناسایی و ترکیب عوامل هدف این پووهش ، نهایی

م ل  امع نیازمند مطالع ه کا ج یالگودستیابی به یک  که ییآنجا از. تعیین گردید دستیابی به اهداف کیفیتی منظوربه صنایع دفاعی کشور

مطالع ات   عی افتن من اب   منظوربه مطالعه در این مند استفاده گردید.از رو  مرور نظامبرای دستیابی به این هدف ادبیات پیشین است، 

ی با یالگوه مرتبط به موضوع پووهش مطالع 68با بررسی  تینها در. گردیداستفاده  داخلی و خارجی های معتبر علمیمرتبط، از پایگاه

رویک رد اص لی سیاس تگذاری     عنوانبهرویکرد فرایندی در این مطالعه  کهییآنجا از. شد عامل فرعی شناسایی 273عامل اصلی و  19

 یبنددسته ظاهری صورتبهفرایندی  یالگوالب را در ق شدهییشناسااصلی و فرعی  است، نویسندگان این مطالعه عوامل شده استفاده

 الگ و یک  هایینو نتیجه  ساختار، رملموسیملموس و غ جینتاو با حذف سه شاخص،  تأییدیبا انجام تحلیل عاملی  تیدرنها نمودند.

 برآمده از مطالعات پیشین معرفی شد. یالگو عنوانبه
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 کلیات. 1

 بیان مسئله. 1-1

شود شناخته می عیامنیتی و اجتما ارکانترین یکی از مهم عنوانبه در هر کشوریصنایع دفاعی 

اعی و بدون وجود صنایع دف کندبازی می ساختاری کشورها توسعهبقا و که نقش مهمی در 

نعت صبازیگران (. 49: 1397، همکاران)خوبرو و رسد نظر میمعنی بهقدرتمند پیشرفت و توسعه بی

ت قداماااند تا با کسب ادراک و فهم الزم از شرایط و دفاعی در کشور ما نیز تال  نموده

ور نقش هایی را تجویز نمایند تا در تحول کشآنها، سیاست یسازیبومکشورهای دیگر و با 

مطالعاتی نیز  تاکنونها ستدر خصوص این سیا. (177-176: 1400)باقری،  تری را ایفا نماینداثرباش

امع سیاستگذاری ج یالگویک  ارائهاقدام به  کدامچیهاما  (،89: 1395)بوشهری،  است دهیرسبه چاپ 

 .انددر صنایع دفاعی ننموده

هایی که شاکله اصلی امنیت کشور م دیون  در سازمان جامع سیاستگذاری، یالگویک  ارائه

موارد مهمی است که باید به  ود جزنکنای ایفا میدر معادالت منطقه یلیبدیبست و نقش هاآن

 گذاری ب رای چن ین س ازمان و   سیاس ت  یالگوداشتن  اهمیتبدیهی است آنها رسیدگی شود. 

ب ه س ایر    ه ا و مشاص ات متف اوتی نس بت    قابلی ت ماهیت عمومی آن از  دلیل نهادی که به

 پوشیده نیست. کسیبر  گذاری است،سیاست یالگوفاقد  و نهادها برخوردار است و هاسازمان

در پی افزایش احتم ال دس تیابی ب ه اه داف      الگوشود که این می دوچنداناین اهمیت زمانی 

گذاری ب ین س ازمان و   ب رای سیاس ت   بایس ت م ی بنابراین ؛ کیفیتی سازمان صنایع دفاعی باشد

این ضرورت ریشه در تن وع   .ساختارهای ویوه طراحی و اجرا شود ها وسازوکارذینفعان آن، 

-176: 1400)ب اقری،   و راهبردی بودن خروجی صنایع دفاعی کش ور دارد  خدمات ذینفعان، تنوع

ک ه   اس ت  توج ه ب ه ای ن نکت ه     کن د انجام این پووهش را دوچندان می اما آنچه انگیزه؛ (177

 های زیادی دارند و ای ن ام ر  یکدیگر تفاوت با جایگاهبه لحاظ  صنایع دفاعی کشور نفعانیذ

 .(100: 1398می ان و همک اران،   )کریم کندرا سات می صنعتاین  گذاری برایسیاست یالگوطراحی 

 دارای صنایع دفاعی برای نهادی با این سطح از اهمیت راهبردیگذاری سیاست یالگو طراحی

 ح وزه ص نایع دف اعی   مصاحبه با م دیران و کارشناس ان    اهمیت علمی و عملی باالیی است.

 در ای  ن  در خص وص اه داف کیفیت ی    صنایع دف اعی  یگذاراستیسکه فرایند  ده دنشان می
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 و تش  ایص  ض رورت ب ه ، بن ا  تف اوت م ش رایط نک رده و در   تیتبع دقیقی یالگوها از سال

ت  وان  نم  ی  به همین دلیلهای ماتلف عمل ک رده اس ت، ، به شکلسیاسی شاصی مدیران

مطالع ه   ،ی مناس  ب یالگ و  نب ود  ش د.  را قائ ل  یگذاراس ت یسب رای آن ساختار مشاص ی از  

در ، ش ده گفت ه . با توجه به مطال ب  سازدضروری می صنایع دفاعی کشور رادر  یگذاراستیس

گذاری کلیدی در فراین د سیاس ت   یهامؤلفهاست ضمن شناسایی پووهش حاضر سعی ب ر آن 

 .دکر ارائهدر صنایع دفاعی کشور  اهداف کیفی شناسایی و معرفیکلی با رویکرد  یالگو

 

 تحقیقو ضرورت  تیاهم. 1-2

قانونی دارای اهمیت و ضرورت  -ایکاربردی و برنامه -رو از دو جنبه نظریپووهش پیش

توان مدعی شد که پیشرفت، ترقی و کامیابی در مس یرهای  قانونی می -ایاز بعد برنامهاست. 

جوهری مباح    نیازمند ثبات و آرامش است. این موضوع فراتر از یک ادعا، عنصر  گوناگون

اس ناد باالدس تی و راهب ردی     بیشتر . به همین دلیل است که درباشدو نظریات توسعه نیز می

 تقریب ا  توان مدعی ش د ک ه   ای شده است. میکشور به توسعه صنایع دفاعی کشور توجه ویوه

؛ ان د ک رده  دی  تأکهمگی بر توسعه و گستر  دامنه صنایع دف اعی   1کشور یباالدستاد تمام اسن

ناواه د ب ود.    ریپذامکانگذاری کالن سیاست یالگواما توسعه این صنایع بدون طراحی یک 

 ی ا چن دمتولی ب ودن    مشاص یمتول یک نبودگذاری، سیاست ینداثرگذار در فرا یتعدد نهادها

، موج ود  یتوس ط نهاده ا   ش ده گرفت ه  در نظر هاییتمسئولنامناسب  یاجرا ،امور برخی در

و  یک ار  یم واز  گذاری، وج ود یند سیاس ت در فرا یردرگ ینهادها ینب یتفاوت گفتمان وجود

ای و س لیقه  یاماتل ف، جزی ره   ینهاده ا نداش تن  کارکرد مناسب ، نهادها ینب یچندباره کار

 یالگ و م واردی اس ت ک ه در غی ا  ی ک       ازجمل ه در اج رای ق وانین    نهاده ا عمل ک ردن  

: 1398)زم انی،   مش اص ش ود  گذاری جامع ممکن است مانع توسعه صحیح یک صنعت سیاست

ه ا و  در س ازمان  شدهگفتهگذاری در برطرف کردن آفات سیاست یالگووجود  زیادنقش  (.270

 است. انکار رقابلیغنهادهای متولی در صنایع دفاعی 

                                                           
ه ای دول ت، محوره ای    ق انون اساس ی، اه داف و راهبرده ا، اولوی ت     ، ی(الع ال )مدظل ه یرهب ر شامل تدابیر مقام معظ م  . 1

س اله شش م،    5کلی نظام، قانون وزارت دفاع، همچنین ق انون   یهااستیس باساله کشور و نیروهای مسلح  20انداز چشم

 .نقشه جامع علمی کشورو اسناد راهبردی نیروهای مسلح و سپاه و وزارت دفاع 
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 برخاس ته از تحج ر و   و خش  ونت  یگریافراط، رایط پیچیده و مشکالت فراوان جهانیش

ور مل ل  کشورهای غربی در ام   گاهیوبگاههای دخالت ،(111: 1396همکاران،)اربطانی و نگری قشری

-تحرک ات عرب ی   ،(1400ریاض ی و همک اران،    ؛) ,2015Shirvani & Vokovich( غر  آسیاواقع در 

ه توس ع  ونظ امی   صنایعنقش سنتی تغییر  (،162-163: 1399نسب و همک اران، )زهدیعبری در منطقه 

ف ر و  راه انی ف(؛ ) ,2013Enger(س رریز دان ش    وس یله به جوارهمغیرو  جوارهم یرنظامیغصنایع 

ر دنیازمند سیاستگذاری ص حیح   راکه توسعه صنایع دفاعی کشور شده موجب  (1400همکاران، 

ع    گذاری در ص نایع دف اعی کش ور با   ایندهای سیاس ت ها و فرالگو. مطالعه کندسطح کالن 

ش ور،  های صنایع دف اعی ک گستردگی استفاده از خروجیشود. تر این صنایع میتوسعه سریع

حساسیت در کیفیت محصوالت خروجی و همچنین نقش راهبردی این ص نایع در مع ادالت   

 ت.ای و جهانی، پووهشگران زیادی را به سمت مطالعه در این خصوص سوق داده اس  منطقه

ری ب رای ص نایع   گذاسیاس ت  یالگ و تا با بررس ی و طراح ی    نیز در تال  استپووهش این 

ع دف اعی  وری نهادهای درگی ر در فراین د توس عه ص نای    بار، به افزایش بهرهدفاعی برای اولین

سیاس تگذاری مطالع اتی    یالگوه ا که در ص نایع دیگ ر در خص وص     هرچند. دکشور بپرداز

 سیاس تگذاری ص نایع دف اعی مطالع اتی     یالگ و طلبد ت ا در خص وص   اما میصورت گرفته، 

ب ا   سهیمقاقابلهای حاکم بر صنایع دفاعی شرایط و ویوگی که ییآنجا ازانجام شود.  جداگانه

ی ری،  زاده و وز)فرت وک  مرب و  ب ه خ ود را دارد    ویوههیچ صنعتی نیست و در هر کشور شرایط 

های لگوازیرا  ،پرداخته شود موضوعاز منظری بومی به بررسی این  تا است الزم ،(37-36: 1388

آن  ب وم س ت یزمحیط  ی و   عوام ل  ریتأثتحت  در مطالعات پیشین شدهیطراحگذاری سیاست

 ه و تجربی ات ت وان از مطالع ات گذش ت   نکته توجه کرد که می این البته باید به اند.صنایع بوده

 یالگ و ی ک   ایج اد ب رای   تااس ت  برای پووهشگران الزم مشابه نکات مهمی را آموخت اما

 .دهند قرار یموردبررسکاربردی عوامل اثرگذار را در یک زمینه بومی 
 

 تحقیقپیشینه . 1-3

 یموردبررس  در مطالع ات داخل ی و خ ارجی     شده ارائهسیاستگذاری  یالگو 30 در این پووهش

در خص وص   ش ده ارائ ه  یالگوها، مطالعات و هادبیات صورت گرفت مرور به. با توجه قرار گرفت

. البته باید به این نکته توج ه داش ت   شدندگذاری به چهار دسته کلی تقسیم سیاست یالگوطراحی 
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دی دگاه نویس نده ب ه     براثرندارد و تنها  تیارجحها نسبت به دیگری بندیاز این دسته کیچیهکه 

ه اس ت. طب ق بررس ی    ها ختم شدالگودر فرایند تحقیق به این  مورداستفادهگذاری و رو  سیاست

و س اختار   ادی  بنهددال ب ه اس تفاده از نظری ه    ئدر ایران قا انجام شدهمطالعات  بیشترصورت گرفته 

 ش ده ارائ ه  یالگو ازجملههستند. باش دیگری از مطالعات  «اشتراوس و کوربین»توسط  شدهارائه

گذاری خود هستند. دسته سیاست یالگوتوسط کمیسیون اتحادیه اروپا قایل به رویکرد فرایندی در 

. دارن د  راها پایبن د نیس تند و س اختار ماص وص خ ود      کدام از این رو نیز به هیچ الگوهاسوم 

 .اندنمودهخود استفاده  یالگوبرخی از پووهشگران از رویکرد عقالیی برای تبیین  نیهمچن

 یالگوه ا طور ک ه در  بنیاد دارای یک ساختار مشاص هستند. همانای برآمده از نظریه دادههالگو

 ش بع د ش موردمطالعهینه و موضوع فارغ از صنعت، زم الگوهامشاص است تمامی این  شدهارائه

بنی اد  رو  داده ازجمل ه های کیف ی  پووهشگران به رو انتقاد اند. ی خود قرار دادهالگورا محور 

شاص، رو  انجام ک ار و مراح ل سیاس تگذاری را مش اص     این است که این رو  به شکل م

 ر دارد و اقدام بعدی چیست.ای قراداند که در چه مرحلهگذار نمیستکند و سیانمی

مشکل این اس ت ک ه پووهش گر نتوانس ته      نیتربزرگ ،بدون ساختار پیشین یالگوهادر خصوص 

ن ح وزه  آتوسط پووهش گران   شدهنییتعی خود را به مطالعات و ساختارهای از پیش الگواجزای 

 ش ود. ای ن ام ر   پیوند بزند و این موضوع خود باع  کاهش روایی و پایایی نتایج این مطالعات می

های پیش ین و  به پووهش نشدن تصلم شود.می الگو یدهمیتعمموجب کاهش اعتبار اثر و قابلیت 

ش ود ک ه در   همچنین باع  م ی  ،گذاریات دیگر پووهشگران در حوزه سیاستنادیده گرفتن مطالع

 نشوند. روروبهبا استقبال زیادی  الگوهاجامعه علمی این نوع 

 
 اتخاذشدهمطالعات پیشین بر اساس رويکرد  یبنددسته: (1) شماره جدول

 عنوان مطالعه نویسندگان نام نویسنده/ ردیف

 بنیانرويکرد داده

های کوچ ک و متوس ط   توسعه صادرات بنگاه گذارییمشخطی یالگوطراحی  1391زاده و همکاران حسین 1

 کشور

 تبلیغات اثرباش در صنعت بیمه یگذاراستیس یالگوارائه  1391شریفی و همکاران  2

 ه ای اس المی  تلویزی ون  و رادیو اتحادیه ایرسانه یگذاراستیس یالگو طراحی 1396aاربطانی و همکاران  3

 محتوایی همگرایی رویکرد بر مبتنی
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 رانیا یاجتماع نیسازمان تأم یارسانه یگذاراستیس یالگو یطراح 1396اربطانی و حیدری  4

 بنی ادین در  یه ا مؤلف ه خبری ب ر اس اس    یگذاراستیس یالگوطراحی و تبیین  1396bاربطانی و همکاران  5

 ایران.ا.ج یمایصداوس

 رويکرد بدون ساختار پیشین

اول(  یالگ و زمانی و همک اران )  6

1398 

ایرانی و  انیبندانشهای همکاری راهبردی شرکت یگذاراستیس یالگوطراحی 

 یفناورستیزآلمانی در حوزه 

 رانیا یدفاع عیصنا یسازدومنظوره یمشخط نیتدو یالگو یطراح 1397خوبرو و همکاران  7

8 Todor Tagarev, 2006 The Art of Shaping Defense Policy: Scope, Components, 
Relationships 

 یردش گ ره گزای در ح و ش بکه  یگذارس ت ایس یالگ و احی و اعتبارس نجی  رط 1394جهاندیده و همکاران  9

 اندازچشمجهت تحقق اهداف سند 

 رويکرد فرايندی

نهادی(  یالگوزمانی و همکاران ) 10

1398 

ایرانی و  انیبندانشهای همکاری راهبردی شرکت یگذاراستیس یالگوطراحی 

 یفناورستیزآلمانی در حوزه 

 ش  رایط تح  ت الکترونی  ک بانک  داری ب  رای گ  ذاریمش  یخ  ط یالگ  و ارائ  ه 1398سپانلو و همکاران  11

 قطعیتعدم

موسس   ه حکمران   ی انگلس   تان  12

2011 

 در دنیای واقعی یگذاراستیس

 Policy Making 2.0: road map to policy making 2011اتحادیه اروپا  13

14 OECD, 2009 OECD report for defense section 

 رویکرد عقالیی

گذاری سیاس ت  های دولت ی در ای ران ب ا رویک رد    واگذاری بنگاه یالگوطراحی  1394زاده محمدی و مهدی 15

 (صنعت پتروشیمی :مورد)

16 DCAF, 2020 Making policy better 

در اتا اذ تص میم از ق انون     گذاراستیسکه  گرفته قراربر این فرض  یی یا سنتیعقال یگذاراستیس

، ب ازیگر در وهل ه   یگذاراس ت یسعقالی ی   یالگودر  ،گرید عبارتبهکند. هزینه و فایده تبعیت می

را  سیاس ت های رسیدن به ، سپس تمامی راهکندمشاص میبرای خویش  هایی راسیاستناست 

س نجد و  را با توجه به دانش خود می سیاستو عواقب هر  هزینهو در قدم بعدی  نمایدتعیین می

سیاست ترین و مطلو  کندمشاص میانتاا  منطقی  یک یا چند سیاست را بر اساس تینها در

گفته شد، ب ا توج ه ب ه پوی ایی      ترپیشکه  طورهمان. گزیندبرمی شدهنیتدوهای را از بین سیاست

و فعال ب ودن پ یش از پ یش     غر  آسیامحیط و شرایط ویوه صنایع دفاعی ایران در منطقه پرتنش 
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منعطف و پوی ا باش د    یالگو، یگذاراستیس یالگوبه  گذاراستیسطلبد که نگاه بدخواهان نظام، می

در مطالع ات پیش ین،    شدهارائههای الگوبا توجه به  عقالیی پاساگوی نیاز کشور نیست. یالگوو 

در سازمان صنایع  یگذاراستیسنگارندگان این مقاله تصمیم گرفتند تا از رویکرد فرایندی به مقوله 

 ازجمل ه دفاع بنگرند. اول آنکه رویکرد فرایندی در مطالعات متعدد توسط نهادهای معتبر جه انی  

م ر خ ود اعتب ار ای ن رویک رد را ت  مین       که این ا قرارگرفته مورداستفادهکمیسیون اتحادیه اروپا 

ده د،  یک جریان و فرایند را به پووهش گر نش ان م ی    الگواین نوع  کهییآنجا ازکند. دوم آنکه می

کیف ی و   یالگوه ا را مشاهده کند و برخالف  یگذاراستیسو پایان  آغازتواند نقطه می گذاراستیس

در  ش ده انی  بشود. با توجه به موارد ی کاربردی به پووهشگر ارائه میالگوبنیاد، در این رو  داده

 در صنایع دفاعی استفاده گردید. الگوی فرایندی برای ساخت اولیه الگواین مقاله، از 

 

 های تحقیق. هدف1-4
 . هدف اصلی1-4-1

-- 

 های فرعی. هدف1-4-2

-- 

 

 تحقیق هایسؤال. 1-5
 اصلی  سؤال. 1-5-1

ن چگون ه  دستیابی ب ه اه داف کیف ی س ازما     منظوربهدر صنایع دفاعی کشور  یگذاراستیس یالگو

 ؟باشداست و شامل چه اجزایی می

 
 فرعی هایسؤال. 1-5-2

 ؟و اجزای آن چیست مناسب است یسیاستگذاری صنایع دفاع یالگوچه رویکردی برای  (1)

 اصلی است؟های دارای چه شاخص یالگواین  شدهانتاا رویکرد  بر اساس (2)

 هایی هستند؟ها دارای چه زیر شاخصاز این شاخص هرکدام (3)

 

 تحقیق روش. 1-6
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ت وان اذع ان ک رد ک ه     می( 2021) «و همکاران 1هولر» توسط شدهارائههای پووهش با توجه به الیه

 رویک رد در الی ه بع دی، دارای   اس ت.   گرایان ه دارای رویکرد عمل وارهالگوپووهش از جنبه این 

در این پووهش  تأییدیتحلیل عاملی  و ، همچنین چون از رو  مروریاست ایتوسعه -کاربردی

 1399-1400ه ای  این پووهش در طی س ال است.  ع آمیاتهاز نواست، این پووهش  شده استفاده

تمامی مدیران  انجام پذیرفته است و جامعه آماری آن و در قلمرو موضوعی صنایع دفاعی در ایران

ب رآورد   ک ه ییآنج ا  از گذاری ص نایع دف اعی کش ور هس تند.    ایند سیاستدر فر گذاراثرو خبرگان 

اطالع ات   نف ر  113از  ، ب ر اس اس ج دول مورگ ان    دنف ر ب و   160پووهشگران از جامعه آم اری  

 ( را زن ان تش کیل  %10نف ر )  11( مرد و %90نفر ) 102نمونه این مطالعه جامعه  آوری شد کهگرد

( کارشناس ی ارش د   %25نفر ) 28 ( مدرک کارشناسی دارند،%37نفر ) 42. از منظر تحصیالت دادند

ب رای گ ردآوری و تحلی ل    ، 2دنممرور نظامابتدا از رو  ( تحصیالت دکتری دارند. 38%) نفر 43 و

با استفاده از اب زار پرسش نامه و    شدهاستاراج یالگواست، سپس برای براز   شده استفادهها داده

 .اقدام گردید شدهاستاراج یالگوابعاد  اعتبارسنجی، به تأییدیرو  تحلیل عاملی 

 
 مندروش مرور نظام. 1-6-1

 طالع ه س ه ن وع م   یطورکلبهمند است. در این مطالعه رو  مرور نظام شدهاستفادهرو  پووهش 

(. 52: 1392)س هرابی،  د وج ود دار  4و م رور روایت ی   3شواهدبهترین  د، تولیدنممروری شامل مرور نظام

سعی در  ش متمرکز بوده واست که روی یک پرس ساختاردارابع نم مرور شکل کیمند، مرور نظام

معتبر موجود دارد. این نوع مرور ب ا اس تفاده از    همه شواهد لیوتحلهیتجزارائه پاسخ با استفاده از 

نقادان ه ش واهد،    ، ارزی ابی شدهنییتعاستفاده از معیارهای ورود و خروج از پیش  ابع،نجستجوی م

بیش تر ب رای   این ن وع م رور   د. شواز آنها انجام می یافتهها از شواهد و تولیداستاراج و تولید داده

 .(Chiara&et.al, 2021) دروکار میبه یک موضوع خاص  مرکز رویتم هایلسؤا

 

 موردمطالعهی نمونه از جامعه انتخاب معیارها .1-6-2

                                                           
1. Hoeller 
 Systematic reviewی.2

 Best evidence synthesisی.3
 Narrative reviewی.4
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است که بسته ب ه موض وع و    مندنظام مروربه عیار ورودمیکی از موارد مهمی که باید تعیین شود، 

 گ ردد.تعیین م ی یموردبررسن وع مطالع ات 

 تحقیق مندنظام: انتخاب معیارهای مرور (3) شماره جدول

 اریمع مورداستفادهمنطق 

ری ، سیاس تگذا سیاست واپایش، تدوین سیاست، اجرای سیاست، یگذاراستیس، فرایند یگذاراستیس

 ، کیفیتصنایع دفاعی یگذاراستیسکیفیت، 

 حوزه

 يموردبررس

د و من ابعی مانن د   ج زو من ابع ای ن مطالع ه بودن       ه ا نام ه انی  پاها و مجالت معتبر علمی، کنفرانس

 .اندنشده استفاده، ادبیات تجاری و اخبار در این مطالعه هاگزار 

 منابع نوع

مانن  د  ه  ای دانش  گاهیداخل  ی و خ  ارجی و پایگ  اه یدر ای  ن پ  ووهش از موتوره  ای جس  تجو

 ردید.استفاده گهای دانشگاه تهران نامهپایان

 داده منبع

ت ا   1390برای مق االت الت ین و    2020میالدی تا  2010بازه زمانی برای جستجوی مقاالت از سال 

 فارسی در نظر گرفته شد.برای مقاالت  1400

 يزمان بازه

، واپ  ایشت  دوین، اج  را، کیفی  ت، ص  نایع دف  اعی، جس  تجوی تک  ی ی  ا ترکیب  ی از کلم  ات زی  ر: 

 عوامل کلیدی، حیاتی.سیاستگذاری، عوامل موفقیت، عوامل شکست، 

 واژگان

 یدیکل

 

 تحقیقروایی و پایایی  .1-6-3

وا ن وعی  است. روایی محت   شده استفادهدر این پووهش برای بررسی روایی از رو  اعتبار محتوا 

اعتب ار   .ش ود می برده کاربهگیری یک ابزار اندازه دهندهلیتشکاعتبار است که برای بررسی اجزای 

 رونی  ازاگ ردد،  تعی ین م ی   موردمطالع ه محتوای یک آزمون توسط افرادی متاصص در موضوع 

ار ای ن  ب ر ای ن اس اس، اب ز    . (22: 1394)نجفی و همک اران،  یاعتبار محتوا به ق اوت داوران بستگی دارد

به  92/0پووهش در اختیار هشت نفر از متاصصین امر قرار گرفت که پس از محاسبه روایی عدد 

ی د ک ه   بیش تر اس ت، مش اص گرد    75/0 قب ول قاب ل این عدد از حداقل  کهییآنجا ازآمد.  دست

 از روایی الزم برخوردار است. همچنین در خصوص بررس ی پای ایی، از رو  ض ریب    پرسشنامه

ب ه   858/0ه ای ای ن پ ووهش    برای سنجه باخکروناست. مقدار آلفای  شده استفاده باخکرونآلفای 

 .که عدد قابل قبولی است آمد دست
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 هاداده و گردآوری استخراج .1-6-4

از مق االت و مطالع ات    ازی  موردنه ای  پووهشگران اقدام به استاراج دادهکه گفته شد،  طورهمان

 .نمودندپیشین 

                    
               

                  

                      
                         

             

                       
                  

              

                      
     

                     

                     
   

                      
         

                    

             

                   

                     
    

2091

1010

318

128

76

 

و همکراران   توسر  پیترسرون   شرده ارائره پرووه    دسرتورالعمل يند انتخاب مطالعات برر اسراس   افر (:1شماره )شکل 

(Peterson&et.al, 2015) 

اراج ش د  پووهش برای گردآوری داده اس ت  76این مطالعه تعداد که برای انجام الزم به ذکر است 

 و کار پووهش بر روی این مطالعات انجام گرفت.

 

 تحقیق. ادبیات و مبانی نظری 2

مرج ع در   یالگو عنوانبه یندیفرا یالگوماتلف و انتاا   یگذاراستیس یالگوها یپس از بررس

ه س  از  کی  در ه ر   در ادبی ات موض وع   ش ده انیب یدیعوامل کل یباش از پووهش به بررس نیا

گذار ب ر  عامل اثر 273 درمجموعشده، طبق ادبیات مرور. پرداخته شد یندیفرا یالگو یمرحله اصل

هش پ وو  نی  ا جی. نت ا دی  استاراج گرد باالاز مطالعات  شاخص اصلی 19در  یگذاراستیس ندیفرا

 :دیاستاراج گرد ریز صورتبه یندیفرا یالگوهر سه باش  یبرا یفیک

 

 مرحله تدوين سیاست. 2-1
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ی ن  در این مرحله عوامل بر اساس ادبیات گذشته شناسایی گردید و پووهش گران ای ن پ ووهش ا   

 ب ر اس اس مطالع ات پیش ین     شاخصریز 136 درمجموعبندی نمودند. باش دسته 5عوامل را در 

 برای باش تدوین سیاست شناسایی گردید.

 
 اثرگذار بر تدوين سیاست : عوامل(3) شماره جدول

شاخص 

 اصلی
 هازیر شاخص

ت تدوين
ماهی

 

 یبن د تی  و اولو تیفیتوجه به ابعاد ماتلف ک .1

 مسائل

ک  الن مش  کل و توج  ه ب  ه    یبن  دص  ورت .2

چن د  ک الن و اس تفاده از الگ وی     یهایوگیو

 یگریباز

در  مورداس   تفاده ین   یبجه   انب   ه  توج   ه .3

 یدفاع عیکالن نظام و صنا یگذاراستیس

 استیس نیاستدالل در تدو ندیبه فراتوجه  .4

 به عینیات و مشاهده مشکل توجه .5

 توجه به دانش مربو  به زمینه و واقعیت عینی .6

 ها و تحقیقات بیشترتوجه به شواهد داده .7

و و پیش  رق  رار دادن موض  وعات  موردتوج  ه .8

 یدفاع عیو صنا تیفیدر حوزه ک جدید

خط  و   تعیین  برای راهنماسازوکار  انتاا  .9

  نیتدو ن دیفرا یکل 

 های حوزه کیفیتاستفاده از شاخص .10

دان ش،   هی  ب ر پا  اس ت یس نیت دو مبتنی بودن  .11

 یاتیو عمل یعلم و تجار  معتبر هاهینظر

ص  نایع  یگذاراس  تیس یالگوه  ااس  تفاده از  .12

 دفاعی در دیگر کشورها

و  یح وزو  ،ینابگ ان دانش گاه   یریک ارگ به .13

 استیس نیتدو دری حوزه کیفیت خبرگان مل

فعل ی و ع دم    یت  یفیه ای ک به سیاست توجه .14

 یاستیاسناد س یتورم و فربگ

و ش ناخت عل ل    یمعل ول  یانجام تحلی ل عل     .15

 مسئله هایشهیر

ماتل   ف در  یالگوه   ااز  یترکیب    اس   تفاده .16

 مسئلهخصوص شناخت 

ه  ا جه    ت حف       عل  ت ییای  پو یبررس   .17

 یسیاس  ت یه  انهیتناس  ب گز

و  یدرب  اره ارتب  ا  ب  ین ورود  یس  ازهیفرض   .18

 تیفیک یخروج

قطعی ت در خص وص    یج ا ب ه احتماالت  بیان .19

 یوهایبرنام  ه )توج  ه ب  ه س  نار یه  ایخروج  

 ماتلف(

 ندیمسئول هر باش از فرا یهاسازمان ییشناسا .20

 تیفیدر ک لیدخ

و شواهد تجرب ی در تحلی ل    الگوهااز  اس تفاده .21

 عوامل

و  راتیی  تغ در برابر استیس یدوام و ثبات نسب .22

 یطیمح یهاتکانه

 توجه به عینیات و مشاهده مشکل .23

 ،یق  انون اساس   از م  ردم تی  حماتوج  ه ب  ه  .24

 یه ا و ارز  یاس الم  انقال  نیامام یهاآرمان

 یرانیا یاسالم

 سیاست نیتدو تکرار .25

 استیس نیاستدالل در تدو ندیبه فرا توجه .26
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ت دق

شناخ
قی

 
مسئله
 

 ری  متغ طیو ش را  ازه ا یبه ن ییپاساگو ییتوانا .1

 یدفاع یهااستیس توجه به منعطف بودنبا

توس  ط  اس  تیس یریو عم  ل پ  ذ اج  راقاب  ل .2

 و جامعه هدف اجرا رانیمد

ب ا   ش ده نیت دو  یه ا اس ت یس یریپ ذ انطباق .3

 تیفیموجود در حوزه ک یهابسترها و چالش

ه ا ب ا توج ه ب ه     و برنام ه  ه ا اس ت یس نیتدو .4

 ینگارندهیآ یهابرنامه یخروج

 یاگونهبه یاستیبودن نوشتن سند س یتاصص .5

در آن خو  نباش ند   ذکرشدهاقدامات  هیکه کل

 یت  یفیک یه ا و چ الش  ه ا اس ت یس تیو اولو

 مشاص باشد

و  یدرب  اره ارتب  ا  ب  ین ورود  یس  ازهیفرض   .6

 تیفیک یخروج

 ندیمسئول هر باش از فرا یهاسازمان ییشناسا .7

 تیفیدر ک لیدخ

ب  ه  ش  دهنیت  دو یدف  اع یه  ااس  تیتوج  ه س .8

 آحاد جامعه یازهاین

 و شناخت الگویی علیت یروند عل  فهم .9

 یبه استدالل ابزار اتکا .10

 یو اقتصادسنج یالگوساز .11

و اقت   ائات  طیب  ا ش  را  اس  تیس یس  ازگار .12

بودن با موضوعات ک الن   ریپذو انطباق یطیمح

 نظام

ماتل   ف در  یالگوه   ااز  یاس   تفاده ترکیب    .13

 مسئلهخصوص شناخت 

ت
ف تدوين سیاس

اهدا
 

 یتیفیمشاص بودن اهداف ک .1

 یتیفیبودن اهداف ک مانع و جامع .2

 یتیفیبودن اهداف ک یریگاندازهقابل .3

 یتیفیکبودن اهداف  انهیگراو واقع قبولقابل .4

 اهداف یبندزمان .5

 یاشهیعلل ر بر اساساهداف  تعیین .6

 یسیاس یو ابزارها یتیفیاهداف ک تطبیق .7

 هدف بارو  متناسب  انتاا  .8

 تعیین اهداف یها برااز شاخص استفاده .9

 یتیفیک یهااستیاهداف و انتظارات س تناسب .10

 یرانی  ا یبا اصول و مالحظات اسالم

ن گ رفت  در نظ ر ه ا ب ا   به آرمان همزمان توجه .11

 یدفاع یهااستیس نیدر تدو هاتیواقع

 با اهداف نیاز ارتبا  عناصر تدو اطمینان .12

 ریو انطب اق س ا  نب ودن  تع ارض  م ،ییراس تا هم .13

برداشت  با یکل استیباسهمتراز  یاستیاسناد س

 دولت

از  زی  و پره یماتل ف ض رور   یایبه زوا توجه .14

 یرضروریدر موارد غ ییگوادهیز

مباح     ن ده یو اقت  ائات آ  طیب ه ش را   توجه .15

 اهداف نیدر تدو کیفیت در صنایع دفاعی

س  اده و روش  ن ب  ودن اه  داف و انتظ  ارات    .16

و جامعه ه دف   انیمجر ران،یمدی برا استیس

 اجرا

ف انطب اق اه دا   ونبودن تعارض م ،ییراستاهم .17

 ،یاس ناد باالدس ت   ،یاساس   ب ا ق انون   استیس

 ها و انتظاراتارز 

 بودن اهداف انهیگراواقع .18

 بودن اهداف محدود .19

 رسیدن به اهداف یابزارها یهماهنگ .20

 اهداف یبندتیاولو .21

 بودن اهداف نانهیبواقع .22

ب ا   یاهداف دف اع  یسازگارو  اهداف تیشفاف .23

 اهداف کالن کشور گریو با د گریکدی
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بررس
 ي

جامع
ی

 ت
راه

حل
ها
پ ی

ی
شنهاد
 ی

و 
راه

حل
 

ب
انتخا

شده
 

 غلتان یزیربرنامهو  یمحورویسنار .1

 هاحلراهاز تحقیقات در ارائه  استفاده .2

 یابیاز شاخص در ارز استفاده .3

 از اعداد استفاده .4

 برنامه بودجه پیوند .5

 یسنجامکان یابیارز .6

 دهیو فا نهیهز یابیارز .7

 ی  اثرباشنهیو هز یادار یریپذامکانبررسی  .8

 یدفاع عیصنا طیبا توجه به شرا هانهیگز

و  یو مالحظ ات سیاس    یب ه ابع اد فن     توجه .9

 یادار یریپذامکان

 یمن  ابع در راس  تا یح  داک ر س  ازب  ه  توج  ه .10

 تیفیتوسعه ک

 عیص نا  طیبا توجه به شرا یسیاس یسنجامکان .11

 یدفاع

 از ابزارهای تحلیلی استفاده .12

 هاحلراهاز  اطمینان .13

 به دولت یغیرمتک یهانهیگز یوجوجست .14

 سیاسی تیبه کسب حما توجه .15

و  یسیاس   یه  اب  ودن ب  ا واقعی  ت  س  ازگار .16

 روز کشور یاجتماع

 یمل یوخوخلقبه  توجه .17

 یدقیق افکار عموم درک .18

 ماتلف وهاییو سنار هانهیگز یابیارز .19

 از شهروندان ینظرسنج .20

 محدود یهاحلراه ارائه .21

 مفروضات مردم درک .22

کس   ب اطالع   ات در  یدش   وارب   ه توج   ه .23

 یدفاع عیدر صنا وهیوبهجامع  یهاسیاست

 طیشرا ینیبشیپ ییتوانا .24

 آموزیدرس .25

 سیاست یهانظامریز یکیو نزد انسجام .26

 هاحلراه یاسهیمقا یابیارز .27

 جامعه کل به استیاهداف س تیشمول .28

ه ا و  دس تگاه  همزمان یکپارچگیو  یهماهنگ .29

 استیس نیتدو ندیدر فرا ییاجرا یهاسازمان

 ،ینظام ان  ،یحق وق  ،ینهاد داتیتمه ینیبشیپ .30

 یرس  اختیو ز یابودج  ه ،یتیریم  د ،یفرهنگ  

 استیدر تحقق س تیفیحوزه ک

و  یفرادس  ت یه  ااس  تیک  ردن س تی  حاکم .31

و  م  دتکوت  اه یه  ااس  تیبلندم  دت ب  ر س

 مدتانیم

 نهیهزکم نهیگز انتاا  .32

 یگذاراس  تیس یب  ودن ابزاره  ا ریپ  ذانعط  اف .33

 یدفاع عیصنا

 ر یپذقابل یهانهیگز انتاا  .34

 خالقانه یهادهیبه ا توجه .35

ب   ودن مفروض   ات و می   زان   ن مش   اص .36

 جیقطعیت نتاعدم

 یاهسته یزیربرنامه .37

و  یو مالحظ ات سیاس    یب ه ابع اد فن     توجه .38

 یادار یریپذامکان

 از تحلیل استفاده .39

 یغیرعمل کامال  یهانهیگز حذف .40
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 شدهنيتدوهای اجرای سیاست. 2-2

بسیاری در خصوص چرای ی و چگ ونگی موفقی ت و شکس ت      های گذشته، مطالعاتدر پووهش

است. باشی از این مطالعات عوامل نرمی م ل فرهنگ را مقص ر   گرفته انجام شدهنیتدوهای طرح

دانند و برخی عوامل س ات م  ل س اختار را دلی ل شکس ت اج رای برنام ه        شکست مجریان می

اجماعی در خصوص این عوام ل وج ود ن دارد     کهییآنجا از. (68: 1391)بیدگلی، دانند می شدهنیتدو

  با نهادها و باز
عوامل مرتب

ي
گران
 

و  نظ ارت  مسئول اجرا، یهاسازمان مشارکت .1

 در حوزه کیفیت سیاست یابیارز

 ت بین آنهاتعامالو  نفعانیذ مشارکت .2

 در سیاستگذاری دفاعی هابه ائتالف توجه .3

 ب  ر م  ؤثر یب  ه اه  داف و س  ازوکارها توج  ه .4

 تصمیمات مااطبان

ه  ای ح  وزه دف  اعی و مش  ارکت اندیش  کده .5

 صنعتی در فرایند تدوین سیاست

 یب  را کس  انی یه  او ارز اه  داف  نی  یتع .6

 گذاراناستیس

 یهاسیاست یدیکل رندگانیگمیتصم ییشناسا .7

 و تعصبات آنها یدفاع

 تی  فیحوزه ک گرانیو مشورت با باز ییشناسا .8

 (رهیغ)م ل سازمان استاندارد و 

و داشتن  تیفیآگاه به موضوع ک یانسان ینیرو .9

 الزم یسازمان یهاقابلیت

 عیص نا  یدی  کل رن دگان یگمیتص م با  مشورت .10

 یدفاع

های ماتلف طراحی سیاست در شیوه شناخت .11

 یدفاع عیصنا

 کنندهاقناعوضعیت و استفاده از دانش  درک .12

و  تی  فیاز دانش موج ود در ح وزه ک   استفاده .13

 یجهان ینسبت به استانداردها یآگاه

 مداخالت سیاستی سازوکاربهتر  درک .14

 یمشارکت کردیبه رو توجه .15

 عیص نا  یدی  کل رن دگان یگمیتص م ب ا   مشورت .16

 یدفاع

 یگذاراستیس ندیشهروندان در فرا تعامل .17

 نفع  ان،یاز نظ  رات ذ یری  گبه  رهو  مش  ارکت .18

 و جامعه هدف اجرا انیمجر ران،یمد

 نیک  ردن مش  ارکت در س  اختار ت  دون  هینهاد .19

 یدفاع استیس

 مشاوره یهاسامانهاز  استفاده .20

 با مردم یدفاع یگسترده نهادها تعامل .21

 جوامع یبین اع ا یمئروابط آزاد و دا تسهیل .22

 یدر جوامع سیاست ح ور .23

 وگوگفتبه ساختار  توجه .24

 سیاست نیتدو ابزار جعبهبودن  گسترده .25

 سند نهمگان گذاشت اریاخت در .26

ند و س  اه داف   ای در ت رویج رس انه  بانییپشت .27

 تیفیتوسعه ک

در  لی  دخ گذاراناس ت یس انیدر م یسازشبکه .28

 یگذاراستیس ندیفرآ

 هاها و دستگاهسند برای باش میو تفه نییتب .29

 اجرا طیاز مح استیطراحان س نانهیبواقع درک .30

 انی  متقاب  ل در م یاعتم  اد و همک  ار وج  ود .31

 گذارانتاسیس

 نیدر ت   دو لی   دخ گذاراناس   تیس توج   ه .32

و  یامنطق  ه ،یب  ه تج  ار  مل    ه  ااس  تیس

 یالمللنیب



 1401، بهار 77شماره  یستم،علمي راهبرد دفاعي، سال ب فصلنامه

 

. در ادامه ندشدشناسایی عوامل مرتبط  ،تادبیا مندنظامدر این باش از پووهش با استفاده از مرور 

 .شودپرداخته میها بر اجرای سیاست شدهییشناسابه معرفی عوامل اثرگذار 
 

 : عوامل اثرگذار بر اجرای سیاست(4) شماره جدول

ص و 
صی
مدتخ
يري

 ت
یبه

 نه

مناب
 ع

 و مناسب داریپا یانسان هیبر سرما دیکتأ .1

 یدانش هیو سرما منابع .2

ی م  رتبط ب  ا  و فرهنگ   یارزش   من  ابع .3

 موضوع کیفیت

 خدمات اداری و پشتیبانیبه و توجه  زمان، پول .4

 یمنابع پول نهیبه زیتجه .5

 هااستیس یدر اجرا یمنابع مال نداشتن کمبود .6

ب
تناس

 
و 

ت
هماهنگي سیاس

ها
 

 یزیربودجهتناسب  .1

 رانیو م  د یو اجم  اع رهب  ر ییهمس  و .2

 صنایع دفاعی ارشد

ی و میترس   ان  دازچش  م ینس  ب تناس  ب .3

در مرحل ه   ش ده گرفت ه  در نظ ر اهداف 

ی )عملک  رد( فعل   گ  اهیب  ا جا ت  دوین

 صنعت دفاعی در باش کیفیت

 (هی  تنب)و پ ادا    عملکرد و تناسب تطابق .4

 های دفاعیدر سیاست

 نهیو ساختار هز یدرآمد انیجر تناسب .5

 دفاعیباش  از ریغ هاییی با باشهماهنگ .6

 ،انتظ  ارات اب   یاف  زارس  ات)عملک  رد  ج  ور ش  دن .7

الزم ب ا   یس ازمان  یه ا هی  رو ،ازی  با ن یبازار عملکرد

 (یعملکرد فعل

 اعتب ار ب ازار و   اعتب ار  ،یاعتبار سازمانتناسب ) وجود .8

 (یکیتکن

 موردنظر استیس باابعاد گوناگون سازمان  ییهمسو .9

عوامل
 

درون
 
و 

برون
سازمان
 ي

نظر داشتن فعالیت نهاده ای وابس ته   زیر .1

 بیرونی صنایع دفاع

از  اطالعات نداشتنمبهم و  طیشرانبود  .2

 بیرون فرایند سیاستگذاری

در  صنایع دف اعی  رانینقش مد تیشفاف .3

 اجرا ندیفرا

 رانیمد نیب یداخل یهااختالفرفع  .4

 یه  اپ  رو ه یبن  دتی  اولودر  یاتوان   .5

 سودآور

 یق انون  یهاتیالزامات و محدود وجود .6

 ی دفاعیهااستیس یاجرا در

شناسایی و پشتیبانی دیگ ر ب ازیگران فع ال در ح وزه      .7

 کیفیت

 در اجرا یتجربه کاف .8

 از سازمان( رونیاشااص ثال  )مشاوران ب مشارکت .9

 یدفاع عیصنا یوجوه نقد انیجر درست نیتام .10

ب  ر  یط  یمح اثرگ  ذار یروه  این واپ  ایش )کنت  رل(  .11

 یدفاع عیصنا یهااستیس

 اجرا ندیدر فرا ریدرگ یهاسازمان شهرت .12

 خارجی و داخلی نشدهینیبشیپمشکالت بزرگ  نبود .13

شاخص 

 اصلی
 هاشاخص زیر
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نتا
جي

 
س
ملمو

 
و 

یغ
س
رملمو

 رفتار یو تعال راتییتغ ،یریادگی .1 

ه  ا پ  رو ه یبن  دتی  اولوو  یبن  دزم  ان .2

 تیبه اهداف کیفی یابیمنظور دستبه

 سازمان یندهایو فرا هاتیفعال یاثرباش .3

 یسازمان راهبردو توافق  تفاهم .4

تط  ابق س  رعت اج  رای سیاس  ت ب  ا برنام  ه از پ  یش  .5

 شدهنییتع

 (یآورانی)ز یسودآور .6

رهبر
 ی

 وسط م دیران ع الی  تاجرای سند  مطالبه .1

 صنایع دفاعی

 یمناس  ب اج  را  تیریو م  د یرهب  ر .2

 ی دفاعیهااستیس

از  رانیانحراف توج ه م د  جلوگیری از  .3

 یبرخ   اثر بر های کیفیتیسیاست یاجرا

 هاو بحران ی سیاسیرقابت یهاتیفعال

 متعهد بودن رهبر به اهداف کیفیتی .4

 اثرباش بودن عملکرد رهبر در راستای اهداف کیفیتی .5

در هم ه   یرهب ر  یک اف  یه ا و مه ارت  یتوسعه ک اف  .6

 جوانب

به کارکن انی   یریگمیتصمتفویض اختیار مناسب برای  .7

 دارند ها نقشکه در اجرای سیاست

ه ای کیفیت ی   ی سیاستشفاف کردن و ترجمه دورنما .8

 برای کارکنان و مدیران صنایع دفاعی

گ
فرهن

 

از  زی  و پره ی  یگراعم  لب  ر  دی  ت  ا ک .1

 عملیبی

و اه داف متن اقض در    هاتیوجود اولو .2

 هاسازمان

دنبال  هاسیاست کهنیااعتماد کارکنان به  .3

 خواهد شد

 و گذشته یکنون هایو سیاستعملکرد  نهیشیپ .4

 هاهای پیشین اجرای سیاستعوامل مربو  به تجربه .5

س ازمان   هی  الهی  الایجاد فرهنگ توجه ب ه کیفی ت در    .6

 صنایع دفاع

چگ  ونگی در خص  وص  یو موافق  ت جمع   اجم  اع .7

 اجرای سیاست

ساختار
 

 یساالرانه بودن ساختار اداروانید .1

تناسب جریان )باال به پایین یا بالعکس(  .2

 اجرای سیاست چگونگیسازمان با 

و  اس  تیس یمش  اص ب  ودن مرزه  ا  .3

 در اجرا ریدرگ یهاسازمان

 ،ینبایدر س اختار س ازمان )پش ت    هاباشتحققوجود  .4

 ،یفرهنگ   یرن دگ یبودن پذ یاختصاص ،یریپذیابیارز

 مساعدت(

 وجود انعطاف در ساختار اجرایی سیاست .5

ت به 
ت سیاس

شکس

اجزای 
کوچک
تر
ت ا   تش ویقی  یاز ابزاره ا  شتریب استفاده .1 

ی هااستیدر تحقق س اجباری یابزارها

 کیفیتی

 فیه ا و وظ ا  تیفعال مناسب از فیتعر .2

 اجرا ندیفرا یدیکل

در  متع ارض غیر یه ا تیاولومشاص و  یزیربرنامه .3

 های کیفیتیفرایند اجرای سیاست

 اقدامات مربو  به موضوع اب هاتوافق برنامه .4

 یاتیعمل اتیتوجه به جزئ .5
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کارکنان
 

در ص ورت   یه  یتنب یسازوکارها وجود .1

 هااستیس یدر اجرا یتاط

برای توجه به مس ائل   یکاف زهیانگ جادیا .2

 ه ا در توسط سازمانکیفیتی در کارکنان 

 هااستیس یاجرا

 اجرا ندیدر فرا ریکارکنان درگ یکاف ییتوانا .3

وجود اه داف متف اوت کارکن ان ب ا اه داف کیفیت ی        .4

 هاسیاست کنندهنییتبسازمان 

 کارکنان ریو سا رییقهرمانان تغ ان،یحاموجود  .5

 در حوزه کیفیت دهیدآموز  یانسان یروین وجود .6

ت
ارتباطا

در  یب ا دولت    یمشارکت باش خصوص .1 

 هااستیس نیتدو

 قوی یارتباطات عمود .2

 ارتباطات افقی قوی .3

 نفعانذیارتبا  با  تیریمد .4

 انی  ارتباط  ات مناس  ب م ج  ادیا یالزم ب  را یابزاره  ا .5

 مناسب و دانشاطالعات  میتسه کارکنان،

موض وع   در ادبی ات  اثرگ ذار عام ل   70 ،ش ود مالحظ ه م ی   (4)که در جدول ش ماره   گونههمان

و  بتناس  ای ن ده طبق ه ش امل     .گردی د  یبن د دس ته طبق ه   10 و این عوام ل در  گردیدشناسایی 

 جینت ا ، یس ازمان ب رون درون و  عوام ل ، من ابع  ن ه یبه تیریو م د  صیتاص  ، هااستیس یهماهنگ

 یزیر)برنامه ترکوچک یبه اجزا استیس شکست، رهنگ، فساختاری، رهبر، رملموسیغملموس و 

   .باشدمی ارتباطاتو  کارکنان، (یاتیعمل

 

 های تدوين و اجرا شدهسیاست (کنترل. واپاي  )2-3

م روری   من د نظ ام سیاست، مرحله بعد از اجرای سیاست است؛ با انج ام مطالع ه   )کنترل(  یشواپا

طبقه دسته  4. این عوامل در و ارزیابی گردید واپایشار در باش عامل اثرگذ 63 اقدام به شناسایی

 شدند.
 سیاست واپاي  )کنترل(عوامل اثرگذار بر  (:5شماره )جدول 

شاخص 

 اصلی
 هازیر شاخص
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 در این حوزه شعارگرایی ت ا کیفیت

اج رای   پاین   دگی درت   داوم، اس   تمرار و  .5
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 و کام ل حیص ح استیس یاجرا .13

 یعام    ه م  ردم در اج  را  یهمراه     ل    زوم .14

 استیس

 هااستیس یاجرا ندیفرا یابیارز .15

 عملکرد یریگاندازهدر  تیمحدود نداشتن .16

 استیس یهاتیکردن فعالو استاندارد فیتوص .17

 یریپذو سنجش ینیع یارهایمع فیتعر .18
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ت و ارزشیابي

نظار
 

تعریف اهداف راهبردی برای انگیز  مدیران  .1

 برای پایبند بودن به اهداف کیفیتی

 انجام مستمر ارزشیابی .2

 بازبینی روند ارزشیابی .3

 استیتحقق س رییگو دنبال رییگیرصد، پ .4

خ واص   یج ا ب ه به منافع عام ه م ردم    توجه .5

 استیس یجامعه در اجرا

 رمتمرکزیغ یراهبرد یعمل یهاطرح .6

 رانیکردن ق اوت مدواحد ای بیترک .7
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 یابیارزش یموانع اجرا رفع .9

 و موضوعات در همه سطوح نظارت .10

ب  ر من افع    یمبتن    اس ت یس یو طراح   میتنظ .11

 عموم مردم و نه خواص جامعه

 منعطف (یکنترلواپایشی ) یهاسامانه وجود .12

ه  ای رف  ع موان  ع مقبولی  ت سیاس  ی سیاس  ت .13

 شدهنیتدوکیفیت 

ی ه ا اس ت یدر س یقو ییوجود ضمانت اجرا .14

 شدهنیتدودفاعی 

در ح وزه   وجودهای نظارتی مفعال کردن دستگاه .15

 شبکه یریگشکلو  کیفیت

ی ه ا ار زردن ب ه گ   ک  تفا نکو ا دانییارت مظن .16

 توسط ممیزها شدهارائه

 گذاراثرستاد فرماندهی قوی، هوشمند و  لیتشک .17

 سیاست اجرای برای

 سیاستتحقق  رییگو دنبال رییگیرصد، پ .18

ت مند بین اه داف، انتظ ارا  ارتبا  معنادار و نظام .19

 شدهنیتدواجزای سیاست  و

 کیفیت  ی امک  ان س  نجش اه  داف و انتظ  ارات   .20

 نیمع یهابا شاخص استیس

 سیاستبودن محتوای  روزبه .21

 سیاست همراه با ابهام یاز اجرا زیپره .22

 ،دهای  ، تهده ا فرصتنقا  ضعف، قوت،  دیدن .23

 گذاراناس ت یستوس ط   جامع ه  ریی  تغ یهاییایپو

 هااستیس نیدر تدو مؤثر

 ج  ادیا یه  اتی  و قابل یتفک  ر راهب  رد وج  ود .24

 های دفاعیاستیس انیدر م اندازچشم

ه ا ک ه آی ا    محت وای سیاس ت   (کنت رل واپایش ) .25

 اندقرار داده موردنظرمسائل کیفیتی را درست 

يادگیری و بازخورد
ب ا   های کیفیت ی استیاصالح و بهبود مستمر س .1 

توس  ط  ش  دهارائ  هی اس  تفاده از بازخورده  ا

 متولیان کیفیت

های آموزی و یادگیری مبتنی بر سیاستدرس  .2

 شدهنیتدو

 استفاده از تحلیل بازخورد .3

ه ای  آموزی و یادگیری مبتن ی ب ر سیاس ت   درس .4

 شدهاجرا

ه ا  به دستگاه هاشرفتیرسانی و بازخورد پاطالع .5

 و مردم

 تعالی سیاست یزیربرنامه .6

نتیجه نهايي
 

 جینت ا  یینم ا کوچ ک  ای یینمااز بزرگ زیپره .1

 آن انیسیاست با توج ه ب ه سطح مجر یاجرا

نت ایج  در  ین    دگ یت   داوم، اس   تمرار و پا .2

 های دفاعیسیاست

 شدهنیمعها در بازه زمانی اجرای سیاست .3

اف زایش تجرب  ه اندوخت  ه س  ازمان و کارکن  ان   .4

 اتااذشده یهااستیس بابرای برخورد 

 م بت بر ذهنیت جامعه هدف ریتأثمیزان  .5

 موردنظردستیابی به نتایج مطلو  و ملموس  .6

 پیامدهای نویدباش و امیدوارکننده .7

 جیدر نت  ا ین     دگیت     داوم، اس     تمرار و پا .8

 یتکرار یدفاع یهااستیس

 استیمسائل و مع الت جامعه هدف س رفع .9
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 آنها لیوتحلهیتجز و تحقیق یهاافتهی. 3

فراین دی   یالگ و گرفته با سه مرحله اصلی صورت یهایبندطبقهو  شدهییشناسابا ترکیب عوامل 

ی.( به دست آمد2) شماره ی مفهومی شکلالگوسیاستگذاری 
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 مرور ادبیات پیشینمبتني بر  سیاستگذاری صنايع دفاعينهايي  یالگو: (2شماره )شکل 

 مورداس تفاده مقیاس  درستیبر این مقیاس، ناست باید  های تحقیق مبتنیاما برای بررسی فرضیه 

ه ای  وی ه گیدی برای سنجش روابط متغیره ای پنه ان ب ا    بنابراین، از تحلیل عاملی تأی؛ ید شودتأی

 بود. مشاهدهقابلمتغیر  19متغیر پنهان و  3سنجش آنها استفاده گردید. این بررسی شامل 

استفاده گردید و چون معناداری در  t-valueبررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره  برای

 96/1از مق دار بحران ی    t-valueاگ ر آم اره آزم ون     بنابراین؛ شودبررسی می 05/0سطح خطای 
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ه ای  ه ای س نجش ه ر ی ک از مقی اس     نتایج شاخص بر اساسباشد، رابطه معنادار است.  تربزرگ

ده د  باشد که نشان میمی 96/1از  تربزرگ t-valueمقدار آماره  %5در سطح اطمینان  مورداستفاده

مش اص اس ت،    اف زار ن رم ک ه در خروج ی    گونهانهم معنادار است. شدهمشاهدههای همبستگی

ب االتر   3/0از  نه ایی و نتیج ه   س اختار ، رملم وس یملم وس و غ  جینتا جزبه تمامی بارهای عاملی

 یه ا ش اخص  از الگ و  تی  مقبول انی  ب یب را  .شوندیمحذف  الگواز  پس این سه عامل باشند.می

و مج ذور   یق  یتطب یهاشاخص ،یشیبراز  افزا ،ی، براز  نسب«بونت-بنتلر»براز  هنجار شده 

 گردید. استفاده کامل
 شدهاصالح یالگوبرازش  یهاشاخص: (6) شماره جدول

X2 الگو

/df 

RMSEA NFIیCFI GFIیIFIیR

FIی
SRMR A

GFIی

 قبولابلمیزان ق
/9ی<1/0ی1-3

ی>0

9/

ی>0

/9ی>9/0

ی>0

9/

ی>0

8/0ی>09/0
ی>

44 شدهمحاسبه

ی1/2

9ی99/0ی94/0ی98/0ی95/0ی061/0

ی9/0

/97ی24/0

ی0

 

 گیری. نتیجه4

 بندیجمع .4-1

 یالگ و طراح ی   رای، ب  شدهمطرحاصلی و فرعی  یهاسؤالبرای دستیابی به پاسخ در این مطالعه، 

فرعی اول و ب ر اس اس نت ایج حاص ل از      سؤال. در پاسخ به اقدام شدصنایع دفاعی  یگذاراستیس

. همچن ین س ه مرحل ه اص لی     گردی د اس تفاده   الگ و رویکرد فرایندی برای طراحی  مرور ادبیات،

. در ای ن  ندانتاا  ش د  الگواجزای اصلی این  عنوانبهها سیاست (کنترلواپایش )تدوین، اجرا و 

 عوام ل ، مس ئله  قی  دق ش ناخت ، نیتدو تیماههای مند، شاخصمیان با انجام مطالعه مروری نظام

 اهدافو  شدهانتاا  حلراهو  یشنهادیپ یهاحلراه تیجامع یبررس، گرانیمرتبط با نهادها و باز

، ه ا اس ت یس یتناس ب و هم اهنگ  ه ای  برای با ش ت دوین سیاس ت؛ ش اخص     استیس نیتدو

 اس ت یس شکست، فرهنگی، رهبر، یسازمانبرونو  درون عوامل، منابع نهیبه تیریو مد صیتاص

 ،و ب ازخورد  یریادگو ی  ؛ با ش اج رای سیاس ت    ب رای  ارتباطاتو  کارکنان، ترکوچک یبه اجزا

سیاست شناسایی شدند  (کنترلواپایش )های باش شاخص عنوانبهی ابیو ارزش نظارت ی وابیارز

 ش اخص ریز 136فرعی دوم پووهش نیز پاسخ داده شود. در ادامه با معرفی  سؤال ین ترتیبتا به ا
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رش اخص ب رای   زی 63برای باش اجرای سیاس ت و   شاخصریز 70برای باش تدوین سیاست، 

 .ه شدفرعی سوم نیز پاسخ داد سؤال، به سیاست (کنترلواپایش )باش 

 

 شنهادهای. پ4-2
 اجرایی به مدیران پیشنهادها. 4-2-1

تدوین  هاشنهادیپدر سه دسته سیاستی زیر را  پیشنهادهایتوان می شدهاستاراج یالگوبا توجه به 

 ائ ه ارح وزه ص نایع دف اعی     گذاراناس ت یسبه مدیران و سیاست  (کنترلواپایش )سیاست، اجرا و 

 نمود:

 
 هاپیشنهادهای بخش تدوین سیاست .4-2-1-1

عی ن وآوری  تهیه شوند تا صنایع دفا روشیپها با توجه به موضوعات روز دنیا و روند سیاست( 1)

ب ر لب ه   ف اع بای د   ص نایع د  ،گ ر یدعب ارت بهحف  نمایند؛ دستیابی به اهداف کیفیتی  برایخود را 

 فناوری حرکت نمایند.

 یاس ت و ب رای ارتق ا    یچندبع د یک موض وع   ،یگذاراستیسموضوع کیفیت، مانند موضوع ( 2)

ک ه مق ام    گونههماندفاع چندین سازمان و بازیگر درگیر هستند.  صنایعهای سطح کیفی خروجی

ه ای ماتل ف بیان اتی را    بارها در خصوص هماهنگی و مشارکت دس تگاه  الع الی( )مدظلهمعظم رهبری

ه ا بای د ب ه    ، برای دستیابی به اهداف کیفیتی در صنایع دفاعی نیز هنگام تدوین سیاست1اندفرموده

ب ازیگران ماتل ف و    ه ا و اه داف  سازوکارو  ائتالفمشارکت، تعیین حوزه اختیارات و وظایف، 

 .منظور شود الگودر  شدهیمعرفبقیه موارد 

مستارج از این پ ووهش، بای د اه داف ت دوین      یالگوها بر اساس در هنگام تدوین سیاست( 3)

، ب ودن  م انع  و ج امع ، کیفیت ی  مش اص ب ودن اه داف   سیاست ب رای همگ ان مش اص باش د.     

ی، اش ه یعل ل ر  ب ر اس اس   ش ده نییتع، یبندزمان، دارای بودن انهیگراواقع، بودن یریگاندازهقابل

ب ا اص ول،    یت  یفیک یهااستیاهداف و انتظارات س بودن تناسبی، مسیاس یابزارها بودن با منطبق

                                                           
و منسجم به  ها را از بین ببرند و هماهنگیی، ناهماهنگیربط در سطوح ماتلف ستادی، علمی و اجراهای ذیدستگاه. 1

 د. ایفای وظایف بپردازن
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 نیدر ت دو  یالملل  نیب  و  یمل   یه ا تی  واقعی، توج ه ب ه   ران  یا -یاقت ائات و مالحظات اسالم

تع ارض  م ،ییراس تا ه م ی و داش تن  رض رور یدر موارد غ ییگوادهیزاز  زیپرهی، دفاع یهااستیس

 نفع ان یه ا و انتظ ارات ذ  ارز  ،یاس ناد باالدس ت   ،یبا قانون اساس استیو انطباق اهداف سنبودن 

 است.ها سیاست نیدر تدو موارد مهم ازجمله

 
 هاپیشنهادهای بخش اجرای سیاست .4-2-1-2

  اج رای  صنایع دفاعی هستند، در بح   در کیفیتیاگر سیاستگذاران در پی دستیابی به اهداف ( 1)

اهنگی و هم   ه ا توج ه نماین د. وج ود نداش تن     و هماهنگی بین سیاست تناسببه بایدها سیاست

سانی کاری، سردرگمی نیروی انهدررفت منابع، موازی ،موجب اتااذشدههای تناسب بین سیاست

 .گرددمی یگذاراستیسنهادها در فرایند  عمل کردنای و جزیره

 ن ی و بیرون ی  یند دیگری اثرگذار و اثرپذیر از مح یط درو انیز مانند هر فر یگذاراستیسیند افر( 2)

اتل ف  های ممدیران و باش جمله ازخود است. رفع اختالفات و ت اد منافع میان عناصر داخلی 

ازمان س  تواند می هانهادهای وابسته و اشااص و سازمان جمله ازصنایع دفاعی و عناصر خارجی 

 دهد. یاری خودفی صنایع دفاعی را در دستیابی به اهداف کی

انق ال    معظ م  که رهب ر  گونههمانها، موضوع کارکنان است. عامل بعدی در اجرای سیاست( 3)

وج ود  توجه به م واردی مانن د   ، 1اندنموده دیتأکبارها در خصوص اهمیت توجه به نیروی انسانی 

توج ه ب ه    یب را  یک اف  زهی  انگ جادیا، هااستیس یدر اجرا یدر صورت تاط یهیتنب یسازوکارها

 دهیدآموز  یانسان یرویوجود ن، هااستیس یها در اجرادر کارکنان توسط سازمان یتیفیک مسائل

اهداف متفاوت کارکنان ب ا   نداشتنو  اجرا ندیدر فرا ریکارکنان درگ یکاف ییتوانا، تیفیدر حوزه ک

بای د   گذاراناس ت یسم واردی اس ت ک ه     ازجمل ه  ؛ه ا اس ت یس کنن ده نییتبسازمان  یتیفیاهداف ک

 قرار دهند. موردتوجه

 
 های بخش واپایش )کنترل( سیاست. پیشنهادها4-2-1-3

از گذش ته اس ت.    م ؤثر ی ادگیری و دریاف ت ب ازخورد     ،یگذاراس ت یسیکی از نکات مهم در ( 1)

 ازها را افزایش داد. ع واملی  سیاست ها وتوان کیفیت تصمیماز گذشته می آموزیدرس تردید بابی

                                                           
 .17/2/1399 مورخبه مناسبت روز کارگر  العالی()مدظلهمقام معظم رهبرینمونه، مراجعه شود به سانرانی  طوربه. 1
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توس ط   ش ده ارائ ه  یب ا اس تفاده از بازخورده ا    یت  یفیک یهااستیاصالح و بهبود مستمر س جمله

و  نیت دو  یه ا اس ت یب ر س  یمبتن یریادگیو  آموزیدرس، در هر باش از سازمان تیفیک انیمتول

ایجاد شفافیت و دادن  منظوربه ها و مردمبه دستگاه هاشرفتیو بازخورد پ رسانیاطالعو  اجراشده

ه ا موج ب   سیاس ت  (کنت رل واپ ایش ) اقداماتی اس ت ک ه در مرحل ه     ازجملهبازخورد به جامعه 

 شود.های صنایع دفاعی میگستر  کیفیت خروجی

ه ای  اس ت های کلیدی برای دستیابی به اهداف کیفیتی، نظارت و ارزشیابی سییکی از فعالیت( 2)

های نظارتی موج ود در ح وزه   فعال کردن دستگاه جمله ازایی ه. فعالیتشده استتدوین و اجرا 

تحق ق   رییگنبالو د رییگیرصد، پ، شدهارائه یهاو اکتفا نکردن به گزار  دانیینظارت م، تیفیک

ب ودن   روزب ه ، بررسی شدهنیتدو استیس یاهداف، انتظارات و اجزا میانارتبا  ، بررسی استیس

رار ق   موردتوج ه جمله مواردی هستند که باید در سیاستگذاری صنایع دف اعی  از  استیمحتوای س

 داد.
 

 پیشنهادهای پژوهشی .4-2-2

ع دی  به ای ماتل ف، پووهش گران    از دیدگاه الگوبرای دستیابی به یک شناخت عمیق و تهیه ( 1)

ش م رور  ماین د. در با   نمعطوف  یگذاراستیس یالگوهاتوانند مطالعه خود را بر یکی دیگر از می

دبی ات  ا مطالع ه  باو  معرفی گردیدبا رویکردهای ماتلف  یگذاراستیس یالگوادبیات چهار دسته 

در . دش  ت ه  نظ ر گرف در مب د   یالگ و  عن وان ب ه فرایندی برای این پ ووهش   یالگو، یگذاراستیس

قایس ه  مو  الگ و و با طراحی  کرداستفاده  یگذاراستیسدیگر  یالگوهااز  شودمی های آتیپووهش

ب ه   ل م سیاس ت،  س اختن ادبی ات ح وزه ع   در این پووهش، ضمن غن ی  آمدهدستبه یالگوآن با 

 .کرد ارائهتری تر و جامعکامل یپیشنهادهاصنایع دفاعی  گذاراناستیسو  رانیگمیتصم

یش واپ ا اج را و  ، به بررس ی س ه مرحل ه ت دوین     الگودر باش طراحی گان این مقاله نگارند( 2)

 را به آن هاییتوانند این سه مرحله را توسعه دهند و باشپرداخته است. پووهشگران می (کنترل)

 ندی در پووهش خود استفاده نمایند.یاچندباشی فر یالگوهااضافه و کم نمایند و از 

م ال  طوربهقرار دهند.  یموردبررسعمیق  صورتبهها را توانند یکی از این باشهمچنین می( 3)

پووهشگران وجود دارد. سیاست رویکردهای متنوعی  (کنترلواپایش )در باش تدوین سیاست یا 
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ق رار   یموردبررس  دقی ق و تاصص ی    ص ورت بههای این مطالعه را توانند یکی از باشبعدی می

 دهند.
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