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 چكیده
اطالعاتی آجا تهیه و تأمین اطالعات های ویژه سامانههای اطالعاتی بهوظایف و مأموریت سامانه نیترمهمیکی از 

-ادهطراحی و پی لهیوسبهاین وظیفه مهم،  سطوح عالی ارتش ج.ا.ایران است. ریزی درگیری و برنامهراهبردی جهت تصمیم

عوامل، ابزار و تجهیزات مختلف  یریکارگبهو  ها و فرآیندهای مختلفمتشکل از بخش یظام منسجم اطالعاتنسازی یک 

. مختلفی است عواملهای اطالعاتی آجا مستلزم الزامات و سازی چنین نظامی در سامانهپیادهگیرد که ورت میصاطالعاتی 

از ق تحقیاین باشد. آجا میدر سامانه اطالعاتی نظام اطالعات راهبردی  سازیالزامات پیاده بررسیهدف اصلی این تحقیق 

تفاده از ای و اسروش گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانهتحلیلی و  -روش تحقیق توصیفی ای،توسعه -یکاربردنوع 

امعه باشد. با توجه به تخصصی بودن موضوع، جبرداری و روش میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه میفیش ابزار

ه تعداد بمشاغل راهبردی و جایگاه سرتیپی به باال  خدمت در دارای سابقه اطالعاتی نظرانآماری از بین خبرگان و صاحب

ن و با توجه تعیی شدهاشارههای با ویژگیهدفمند از بین خبرگان اطالعاتی نظامی  صورتبهتعیین گردید. حجم نمونه نفر  06

وتحلیل منظور تجزیهدر نظر گرفته شد. به تمام شمار صورتبه ،بر جامعه آماریو انطباق آن حجم جامعه نمونه  محدود بودنبه 

ملکرد ععوامل مؤثر در  نظران اطالعاتی،با خبرگان و صاحب مصاحبه ای وکتابخانه برداری از مطالعاتبا فیشابتدا ها، داده

 سازیالزامات پیادهها و ادبیات تحقیق، پوشانی اسناد و مدارک، مصاحبهاز هم مجدداً تعیین ونظام اطالعات راهبردی آجا 

اداری از طریق سطح معننتیجه  و نامه بین جامعه آماری توزیعپرسش از طریقنظام اطالعات راهبردی آجا احصاء گردید سپس 

عامل  18دهد که درصد مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می 9درصد و خطای  59با ضریب اطمینان 

انی نیروی انساحصاء شده،  الزاماتمؤثر هستند که از بین  نظام اطالعات راهبردی آجا سازیپیادهو اساسی در  دهمعو مؤلفه 

وز رروز، تجهیزات و ابزارهای فنی بههای بهفناوریت مکفی، ساختار و سازمان متناسب، کمی و کیفی، منابع مالی و اعتبارا

 سازیادهپیرا در و ضرورت بیشترین تأثیر  ،ندهروز اطالعاتی متناسب با شرایط و تحوالت حال و آیآوری، آموزش بهجمع

 دارند. نظام اطالعات راهبردی آجا
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 آجا نظام اطالعات راهبردی، اطالعات راهبردی، اطالعاتنظام، سازی، پیادهالزامات،  واژگان کلیدی:

 مقدمه
از خواهد بکند غفلتی است که ممکن است ما را ندانستن اینکه دشمن چه در سر دارد و چه می»

 0دیدار مورخه  در (العالیمدظله)یانات مقام معظّم رهبری ب) «امکان برخورد و امکان دفاع محروم کند.

 مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل( 1951آبان 

دارد.  الههزارساین موضوع در مباحث نظامی قدمتی چند  باسابقهگیری متناسب نقش اطالعات در تصمیم

تزو در پانصد سال قبل از میالد مسیح کم از سونهای نبرد دستارتباط میان اطالعات و فرماندهی در حوزه

های حوزه گیری درتاکنون در ادبیات جنگ و استراتژی به ثبت رسیده است اما اطالعات راهبردی و تصمیم

ن موضوع اکنون در محافل راهبردی دهه دارد. اهمیت و ضرورت ای 9الی  0امنیت ملی قدمتی در حدود 

 (291: 1980دنیا امری روشن و جدی است. )کلهر، 

 خألای برخوردار است. بوده و در بُعد دفاعی از اهمیت ویژه ناطالعات راهبردی شامل موضوعات کال

ک کشور ناپذیری بر یتواند ضربات جبرانچنین اطالعاتی یا متناسب نبودن آن با اوضاع متحوّل محیط، می

 .داردبازهای موجود یابی به اهداف یا استفاده بهینه از منابع و فرصتآن کشور را از دست وارد ساخته و

اند. شناسیگر کشورها را به ما میالمللی داطالعاتی است که محیط ملی و بین ،اطالعات راهبردی درواقع

 -تماعیاسی، اقتصادی، اجیهای سوتحلیل کلی کشور هدف در زمینهمحیط ملی، شامل ارزیابی و تجزیه بحث

شناخت نقاط قوت، نقاط ضعف، محدودیت منابع و  منظوربهفرهنگی، علمی، فناوری، جغرافیایی و نظامی 

 اکهازآنجباشد. می موردمطالعهدرک واقعیات مربوط به کشور  فشارها و تهدیدات داخلی و خارجی و نهایتاً

های دو طرف نبوده و هریک از طرفین از تمام عوامل طبیعی، انسانی، های نوین تنها مبارزه بین ارتشجنگ

فاده خواهند شود، است کاربردهبهاقتصادی، سیاسی و نظامی خود که ممکن است برای از بین بردن طرف مقابل 

و  ظرفیت ویژهبهو به ظرفیت و قدرت ملی،  آمدهدستبها ضروری است که شناخت کاملی از او کرد، لذ

فاعی خود های دقدرت نظامی وی پی برد. تا بتوان برای مقابله با تهدیدات و جلوگیری از بروز جنگ، نقشه

 (0: 1989مرادیان، ) پذیری طراحی نموده و از خود دفاع کنیم.را با قبول کمترین میزان تخریب و آسیب

های های مهم و اصلی سازمانانجام این مهم )تهیه و تأمین اطالعات راهبردی( یکی از وظایف و مأموریت

سازی یادهپ طراحی،بایست با ها برای دستیابی به آن میاطالعاتی در سطوح کالن و عالی است که این سازمان

وح در سط ازیموردنهای اطالعاتی اثربخش اطالعاتی، نیازمندیگیری از یک نظام و یا سامانه کارا و بهرهو 

ها مسازی نظام یا سیست. پیادهگیری و انجام اقدامات مناسب تأمین نمایندکالن و راهبردی را جهت تصمیم
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 سازی نظام اطالعات راهبردی در سامانه اطالعاتی آجا نیازمند یک سری الزاماتها ازجمله پیادهدر سازمان

ته کارایی، اثربخشی و عملکرد مناسب و قابل قبولی داشضمن عملیاتی شدن، باشد تا بتواند ریات میو ضرو

ی گیرتصمیم جهت مراکز ازیموردناطالعات راهبردی و مأموریت و وظیفه اصلی خود که تهیه و تأمین 

 .مطلوب اجرا نماید است را به نحوسطوح عالی و کالن آجا 

و  اطالعاتی آجا نظام اطالعات راهبردی در سامانهو نقش اهمیت  فوق و نظر به ذکرشدهبر اساس موارد 

موقع جهت اتخاذ تدابیر و سازی چنین نظامی جهت تأمین اطالعات صحیح، دقیق و بهضرورت پیاده

اینکه ز نیراهبردی عملیاتی و  هایریزیطرحگیری و تصمیمات راهبردی در سطح کالن آجا و مراکز تصمیم

جا آنظام اطالعات راهبردی  سازیالزامات پیاده بررسینون یک تحقیق و پژوهش علمی در خصوص تاک

-صاحب اتنظر نقطه ، محقق را بر آن داشته تا با انجام این تحقیق علمی و استفاده ازاستنگرفته صورت 

 اطالعات راهبردینظام سازی پیادهمؤثر در و الزامات عوامل به بررسی نظران و خبرگان حوزه اطالعاتی، 

باشد می نظام اطالعات راهبردی سازیپیاده الزامات احصاءبپردازد. لذا هدف اصلی این تحقیق  آجادر 

وجه ؟ ضمناً با تاندکدامآجا نظام اطالعات راهبردی  سازیالزامات پیادهبنابراین سؤال اصلی عبارت است از: 

از تدوین فرضیه و محدود نمودن تحقیق در حیطه آن، خودداری  ه هدف تحقیق، در این پژوهش محققب

 و هدف پژوهش دنبال شده است. صورت مسئله محور و بر اساس سؤالنموده و در ادامه، روند تحقیق به

ردی نظام اطالعات راهب درزمینهتوسعه دانش نظری تواند به می در خصوص اهمیت این تحقیق باید گفت:

-رنامهب از این تحقیق کمک شایانی به سهولت درو نتایج حاصل نیروهای مسلح کمک شایانی نموده آجا و 

در سامانه اطالعاتی آجا جهت تأمین اطالعات  سازی نظام اطالعات راهبردی کارا و اثربخشپیادهریزی 

 نماید.میآجا گیری و طراحان عملیاتی سطوح عالی مراتب، مراکز تصمیمسلسله موردنیازراهبردی 

های الها و ستحوالت و تغییراتی که در دهه سرعتبهبا توجه در صورت انجام نشدن چنین تحقیقاتی، 

ازی سهای پیادهعدم توجه به الزامات و ضرورتهای اطالعاتی سایر کشورها اتفاق افتاده، اخیر در سازمان

دستیابی و تأمین اطالعات راهبردی صحیح گردد که ویژه نظام اطالعات راهبردی باعث مینظام اطالعاتی به

ال احتم لذا هصورت گرفت سختیبهمشکل و آجا گیری موقع جهت مراکز و سطوح عالی تصمیمو به

ندی به پایبرضایت از وضع موجود و موقع و صحیح اطالعات به دلیل غافلگیری راهبردی و عدم تأمین به

 .متصور خواهد بود سنتی هایها و نظامروش

 مبانی نظری
 تحقیق: پیشینه -
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، پروژه، رساله، مقاله و تحقیق علمی مستقل مرتبط اخلو مطالعه منابع موجود در د آمدهعملبههای با بررسی

قات تحقی ازجملهاما  ؛مشاهده نگردید« عوامل مؤثر در نظام اطالعات راهبردی آجا»با این تحقیق تحت عنوان 

خواهند  قرار مورداستفادهپژوهش  درروندشده مرتبط با برخی از موضوعات این تحقیق که و مطالعات انجام

 از: اندعبارتگرفت، 

ارتقاء »پروژه تحقیقاتی تحت عنوان  1950در سال  شناسی و تهدیدشناسی مرکز مطالعات آجاگروه محیط

 را« ؟اندکدامهای اطالعاتی آجا های تأثیرگذار در ارتقاء سامانهمؤلفه»با سؤال  «های اطالعاتی آجاآمادگی

بعد منابع  9های اطالعاتی آجا مشتمل بر عوامل تأثیرگذار در سامانه ،این تحقیقنتیجه طبق که  نمودهاجرا که 

باشد که حاصل پژوهش ها، تجهیزات و فناوری، آموزش و ساختار و سازمان، میو اعتبارات، زیرساخت

راهبرد که  22گیری از تجربیات متخصصین اطالعاتی آجا و نیروهای تابعه منتج به ارائه با بهره شدهانجام

راهبرد  0راهبرد، برای آموزش  5ها راهبرد، برای تجهیزات و فناوری و زیرساخت 1برای منابع و اعتبارات 

تی آجا و نیروهای تابعه تدوین گردیده های اطالعاراهبرد برای ارتقاء سامانه 0و برای ساختار و سازمان 

 است.

ای علمی با عنوان در دانشگاه امام باقر )ع( در مقاله 1950اصغر زارعی در سال مرتضی واحدی و علی

و تأثیر آن بر اطالعات نظامی پرداخته که  شدنجهانیبه بررسی « شدنجهانیاطالعات نظامی در عصر »

ویژه اطالعاتی های مختلف بهها در زمینهکه رقابت شدنانیجهدر عصر نتیجه آن عبارت است از: 

توانند در رقابت قرار گیرند که در تمرکز قدرت ای میهای اطالعاتی نظامیاست، تنها سازمان یافتهافزایش

 شدهعریفتهای از پیش سازی طرحها، بازنگری و تحول ایجاد نمایند و امکان پیادهاطالعاتی و استقرار سامانه

ه خدمت بایست نسبت بمی های جدید را بازشناسایی نماید و در این راستارا داشته باشند و مفاهیم و سامانه

ل اطالعات تحلی درنهایتآوری، پردازش، ترکیب و تلفیق و گرفتن کارکنان کیفی در جهت آمادگی در جمع

و اهداف سازمان حرکت نمایند. بایست واقعیت موجود را درک و بر اساس آن اقدام نمایند. کارکنان می

ه سبت بضرورت دارد که ن شدنجهانیهای اطالعاتی نظامی در عصر برای باال بردن توان سازمان روازاین

 وتحلیلآوری و تجزیهویژه امور فنی و جمعبه های مختلف علومحوزه جذب اندیشمندان و متخصصین

های الزم صورت پذیرد و در مورد همکاری اطالعاتی گذاریتحقیق و توسعه، سرمایه درزمینهاقدام گردد و 

 ریزیو برنامه ریزیطرحآوری و کیفی نمودن آموزش، های جمعویژه سامانههای نوین بهو توسعه فناوری

 شود.
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طراحی نظام »در دانشگاه عالی دفاع ملی در رساله دکتری خود تحت عنوان  1955سعید نادری در سال 

سازی نظام اطالعات راهبردی به بررسی الزامات پیاده« های آیندهآجا متناسب با جنگ اطالعات راهبردی

سازی نظام اطالعات راهبردی آجا برشماری را برای پیادهدسته کلی  9در الزام  18 درمجموعآجا پرداخته که 

 باشد.کرده که مقاله حاضر برگرفته از این رساله می

 بر سازمانی ثرؤم عوامل بندیاولویت و شناسایی»در یک مقاله تحت عنوان  1959مهدی صدقی در سال 

الزامات  به بررسی ،«کار و رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، اطالعات امنیت مدیریت سیستم سازیپیاده

یستم مذکور سازی سپیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات پرداخته که بر اساس نتیجه آن برای پیاده

قوانین و مقررات، نیروی ، سازمانیفرهنگعامل و الزام شامل:  1در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 باشد.ضروری میو فناوری ها زیرساخت ،آموزش سازمانی انسانی متخصص، ساختار و سازمان،

تبیین علل و »ای تحت عنوان مقالهدانشگاه عالی دفاع ملی در  در 1958در سال  اصغر بیک و همکارانعلی

سازی به بررسی الزامات پیاده «های صنعتی و عمرانی نیروهای مسلحعوامل کندی پیشرفت یا توقف پروژه

می در ها، نظام و یا هر سیستسازی پروژهها پرداخته که بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، برای پیادهپروژه

از: الزامات دانشی، الزامات ساختاری، الزامات منابع  اندعبارتعامل و مؤلفه الزامی است که  0ها سازمان

 .)انسانی و مالی( و الزامات قوانین و مقررات

نظام مطلوب مدیریت استعداد »ای تحت عنوان در مقاله 1950نازیال عاکفیان و محمدمهدی رشیدی در سال 

ضمن ارائه نظام مطلوب برای مدیریت استعدادها و « سازیالزامات پیادهها و ها، زیرسیستمدر سازمان

 :شامل الزام 1ها پرداخته که در پایان سازی چنین نظامی در سازمانهای آن، به بررسی الزامات پیادهزیرسیستم

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 

-پیشا؛ هموفق سایر سازمان استفاده از تجاربهای آموزشی، تخصصی و پرورشی نیروی انسانی؛ نیازمندی

سازی نظام مدیریت مطلوب استعداد در سازمان افزاری را برای پیادهافزاری و نرمهای سختبینی زیرساخت

 های آن برشماری کرده است.و زیرسیستم

ارائه چارچوبی برای »ای تحت عنوان در دانشگاه عالی دفاع ملی در مقاله 1951می در سال تسمحمدباقر ر

، هاظامها، نسازی پروژهبه بررسی الزامات پیاده« سازی موفق نقشه جامع علمی کشورمات کلیدی پیادهالزا

هر طرح  و یا هانظامها، سازی پروژههای کالن پرداخته که بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، برای پیادهطرح

، تخصیص بودجه و سازی گفتمانسازی و عامل و مؤلفه الزامی شامل: فرهنگ 0ها جدیدی در سازمان
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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 -

ی امکانات در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد استفاده از کلیه الزم گردانیدن و واجب نمودنالزامات: 

کار، حل یک مشکل یا بحران را الزامات انجام یک راهباالدستی برای اجرا و عملی نمودن یک پروژه، یک 

ها اند: الزامات مجموعه بایدگونه تعریف نمودهکار گویند. همچنین محققین در تعریفی دیگر الزامات را این

رامین موقع باید بکار برده شوند تا تدابیر و فو به جابهطور دقیق و نبایدهایی است که در نیروهای مسلح به و

کارکنان برای رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب  های باالی سازمان با حفظ حقوقابالغی از سوی رده یا رده

 (16: 1958)بیک و همکاران،  عملی گردد.

عملیاتی و اجرایی نمودن یک سیستم یا نظام و یا پروژه در یک سازمان جهت دستیابی به اهداف  سازی:پیاده

 )محقق ساخته( .و اجرای مأموریت

باشد که با یکدیگر در جهت نیل به اهداف مشترک در ارتباط و می پیوستههمبهای از اجزاء نظام مجموعه نظام:

ها، افزار(، رویهافزار و نرمای از تجهیزات )سختیا سامانه مجموعه( نظام 19: 1950باشند. )شیخ، تعامل می

ها، فنون یکپارچه و مؤثر در انجام یا پشتیبانی از یک نقش عملیاتی و برای انجام هدفی معین کارکنان، مهارت

 (99: 1950باشد. )بختیاری، می
آوری، ارزیابی و تفسیر کلیه اخبار موجود مربوط به یک دشمن واقعی یا معلوماتی است که با جمع اطالعات:

، وسقمتصحآید. به بیانی دیگر، اطالعات نظامی اخباری است که می دست بهاحتمالی و یا منطقه عملیات 

ود، شمثبت یا منفی بودن و یا نامربوط بودن آن پس از یک سلسله اعمال که پرورش اخبار نامیده می

شامل سه قسمت است: اطالعات راهبردی، اطالعات  که ؛درآمده باشد استفادهقابلصورت و به شدهمشخص

 (98: 1959)یوسفی،  .عملیاتی و اطالعات تاکتیکی

های خارجی که برای های ملتپذیریمعلوماتی است از امکانات و آسیب اطالعات راهبردی )استراتژیكی(:

طراحان ملی بوده و اساس یک عملیات  مورداحتیاجریزی و اجرای پدافند ملی متناسب در زمان صلح طرح

 (59: 1980دهد. )رستمی، بینی در زمان جنگ تشکیل مینظامی را برای پیش

به مجموعه فرماندهی کل، ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و نیروی پدافند هوایی و  آجا:

 (10: 1958شود. )ریوندی، اطالق می هاآنوابسته به  هایسازمان
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نظام اطالعات راهبردی آجا یک الگوی سیستمی مشتمل بر درونداد )ورودی(،  نظام اطالعات راهبردی آجا:

های دیوانمنتها و ظرفیت کارگیریبهفرآیندها، برونداد )خروجی(، بازخورد، ارزیابی و نظارت بوده که با 

های مختلف سیاسی، های خارجی در حوزهها و دولتآجا، اطالعات مربوط به ملت اطالعاتی در سطح

ی هاگذاریسیاست ویژه نظامی را در زمان صلح جهتاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری و به

ماید. نمی ریزی پدافند ملی و در زمان درگیری و جنگ جهت مقابله و اقدامات عملیاتی فراهمدفاعی و طرح

 (29: 1955نادری، )

 عملیاتیتعاریف 

ابزار و تجهیزات و ... است ها، سازوکارها، قوانین و دستورالعملها، نیازمندیای از مجموعهسازی: الزامات پیاده

 که جهت عملیاتی نمودن و فعالیت کارا و اثربخش نظام اطالعات راهبردی آجا ضروری دارد.

در این تحقیق منظور از نظام اطالعات راهبردی یک الگوی سیستمی است که طی آن  نظام اطالعات راهبردی:

وتحلیل، نظارت و ارزیابی( به برونداد آوری، بررسی، تجزیهدروندادها طی انجام فرآیندهای اطالعاتی )جمع

اشد بسطح کالن آجا می گیران تصمیمفرماندهان و  موردنیاز)اطالعات و محصوالت اطالعاتی راهبردی( که 

 تبدیل گردد.

 مبانی نظری

 عات راهبردینظام و نظام اطال

 :الف( نظام

هایی با روابط معین است که در بین ای از عناصر تعامل کننده و یا موضوعنظام یا سیستم مجموعه

 کل هدف و درنتیجههرگونه تغییر در این روابط یا اجزاء، اجزای دیگر و روابط بینابین و  هاآن

غایت سیستم را تغییر خواهد داد. هر سیستم اصولی خواهد داشت که حدود فعالیت آن را تبیین 

از  و یا اینکه خود جزئی شدهتشکیلهای فرعی نماید. ممکن است یک سیستم، خود از سیستممی

 (112: 1985)ثروتی،  تر باشد.یک سیستم بزرگ

 یک نظام دهندهتشكيلعناصر اصلی 

 اصلی چهارعنصرهر نظامی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، نظامی، فرهنگی و ... از 

 است: شدهتشکیلبه شرح ذیل 

 شود.یا سیستم وارد می نظامبه آنچهدروندادها: یعنی  .1

 گیرد.که روی دروندادها انجام می وانفعاالتیفعلفرآیند: یعنی مجموعه  .2

 ول نظام است.برونداد: همان نتیجه یا محص .9
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 شود.بازخورد: قسمتی از برونداد است که مجدداً جذب سیستم می .0

از بین عناصر چهارگانه نظام، عنصر شماره چهار از اهمیت زیادی برخوردار است چون باعث ثبات 

 (95: 1950گردد. )بختیاری، و ماندگاری نظام می

 :نظام اطالعات راهبردیب( 

اطالعات راهبردی یک مدل و الگوی سیستمی مشتمل بر درونداد، فرآیند، برونداد و سیستم بازخورد نظام 

گیری دفاعی و نظامی و سطوح کالن و عالی تصمیم یازموردنجهت تهیه و تأمین اطالعات راهبردی 

 دادوندرسطح ملی است که در حوزه و بعد نظامی این نظام متشکل از  گذارانیاستسسیاستمداران و 

و اطالعات راهبردی مرتبط با سایر ملل و کشورهای خارجی در  هاگزارش)ورودی( که شامل اخبار، 

ریزی و های دفاعی و نظامی؛ فرآیند که همان مدار یا چرخه اطالعات و شامل فرآیندهای طرححوزه

از منابع آشکار و  های اطالعاتیآوری با استفاده از عوامل و توانمندیهدایت عملیات اطالعاتی، جمع

انتشار اطالعات؛ برونداد شامل: اطالعات  یتدرنهاوتحلیل و پردازش اطالعات و پنهان و ...، تجزیه

کشورها، برآوردهای  راهبردی سایرعاتی راهبردی، برآوردهای اطالعات های اطالراهبردی، گزارش

 ها و اشکاالت نظاماصالح ضعف منظوربهسامانه بازخورد و کنترل و ارزیابی  یتدرنهاتهدیدات و ... و 

اهش کگیری در سطوح کالن آجا، تصمیم یندباشد که کارکرد و پیامدهای این نظام، تسهیل فرآمی یادشده

های اطالعات نیازمندی تأمین، های احتمالی آیندهجنگشرایط تهدید و های راهبردی در غافلگیری

-یندهآ، تهدیدات علیه ج.ا.ایران و روندها برآورد صحیح، جاگیری عالی آتصمیم راهبردی سطوح و مراکز

 (91: 1955باشد. )نادری، می تهدیدات بینینگری و پیش

 سازی نظامالزامات پیاده

های کارکنان و مدیریت شرایط، اهداف، مأموریت و ویژگی به بنامعموالً هر سازمانی  :سازمانیفرهنگ

 متفاوت میزان به است که محیطی متغیر یک سازمانیفرهنگ باشد.خاص خود می سازمانیفرهنگدارای 

مؤثر  کار و سازمان اداره برای ساختار این از درست درک روازاین و گذاردمی اثر سازمان اعضای تمام بر

 )بهترین درونی یکپارچگی و بیرونی به انطباق مربوط مسائل حل برای سازمان، است. اعضای حائز اهمیت

مسائل،  حل شیوه جهت بهترین عنوانبه سازمان( یک درون فرآیندهای تقویت هماهنگی و برای روش

تغییر و  با ،روازاین دهند.می آموزش جدید اعضای به را سازمان خود مکتوب غیر حتی و مکتوب فرهنگ

د و آن دچار تغییر گرد تبعبهنیز  سازمانیفرهنگسازی در سیستم و نظام جاری سازمان، الزم است پیاده

دید سازمان تسری یابد تا نظام ج کلبهمتناسب با نظام و سیستم جدید در سازمان جاری و  سازمانیفرهنگ

سازی هر نظامی در سازمان برای پیاده (1: 1959)صدقی،  .خود دست یابد شدهبینیپیشبتواند به اهداف 
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در  سازی هر نظامی در هر سازمان بایدتوجه ویژه نمود. قبل از پیاده سازمانیفرهنگبایستی ابتدا به مقوله 

 سویکاز  ؛شمشیری است دو لبه سازمانیفرهنگکارکنان فرهنگ الزم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود. 

ر اعمال تواند سدی در برابکند و از سوی دیگر میبستری است که دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل می

 (11: 1950فرهی، )ایجابی و تقوی تغییرات در سازمان باشد.

 اعضای هایفعالیت هماهنگی و تقسیم مدیران برای که است چارچوبی سازمانی، اختارس سازمان: ساختار

 و محیطی زیرا شرایط اندمتفاوت باهم مختلف هایسازمان سازمانی ساختار کنند.ایجاد می را آن سازمانی

برای  شدهتعیین الگوهای سازمانی ساختار دارند. تفاوت باهمکنند می دنبال هاسازمان که اهدافی و راهبردها

 پدید را آن رسمی طوربه عالی زیرا مدیران است رسمی نظامی و است سازمان یک اعضای میان روابط

ب با سازمان متناسسازی سیستم و یا نظام جدید در یک سازمان بایستی ساختار و رای پیادهب آورند.می

های نظام جدید طراحی و تغییرات الزم در ساختار و سازمان قبلی ایجاد گردد تا اهداف، شرایط و ویژگی

 (11 :1959صدقی، ) نظام جدید بتواند در سازمان عملیاتی گردد.

 وها، قوانین عوامل مؤثر در ایجاد تغییر و تحول در سازمان ترینمهمیکی از  قوانين و مقررات:

 تمسیسسازی نظام یا های مختلف است لذا برای پیادهها در حوزهمقررات حاکم بر کشور و سازمان

و ایجاد تحول در سازمان، بایستی بستر قانونی آن فراهم گردد در غیر این صورت امکان  جدید

حکوم م های قانونیباشد و به دلیل عدم برخورداری از حمایت و پشتیبانیسازی آن میسر نمیپیاده

 (10: 1958)بیک و همکاران،  به شکست و نابودی خواهد بود.

نیروی انسانی در هر نظام یا سیستم و سازمانی  های سازمانی:نيروی انسانی متخصص و آموزش

نوع  سازی هرمنظور پیادهباشد. بهسازی و عملیاتی شدن آن میترین عامل در پیادهکلیدی عنوانبه

در یک سازمان بایستی نیروی انسانی متخصص و آشنا به فرآیندهای سیستم نظام یا سیستم جدید 

تأمین گردد در غیر  شدهبینیپیشهای الزم جهت انجام فرآیندهای جدید که از آموزش و تخصص

 (92: 1950)عزیزی،  این صورت نظام یا سیستم قابلیت عملیاتی نخواهد داشت.

ها در یک سازمان فراهم بودن بسترها و تمسنظام یا سی سازیاز دیگر الزامات پیاده ها:زیرساخت

افزاری و فیزیکی آن است. چنانچه قرار باشد سیستمی دچار تغییر افزاری و سختهای نرمزیرساخت

 هایی که درسازی گردد با توجه به تفاوتو دگرگونی گردد و سیستمی جدید در سازمان پیاده

افزاری، فنی، های سختمأموریت، اهداف و شرایط وجود دارد بایستی زیرساخت ازنظرها سیستم
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: 1959 )صدقی،های سیستم یا نظام جدید فراهم گردد. افزاری و ... آن متناسب با شرایط و ویژگینرم

9) 

 وانند بهتروز و پیشرفته میهای بهفناوری کارگیریبهروز در سایه های مدرن و بهسیستم فناوری:

های رقیب داشته باشند. بر این اساس، از دیگر حیات خود ادامه داده و قابلیت رقابت با سیستم

ای هسازی فناوریهای جدید در کنار سایر الزامات، پیادهسازی نظام و سیستمپیاده الزامات برای

 و موقعبهتوانند روز و مدرن است در غیر این صورت فرآیندهای درون سیستم نمیبه موردنیاز

 (8: 1956زاده، قاضیدقیق و مناسب اجرا گردند. ) صورتبه

 هاها در سازمانها و سیستمسازی پروژهاساسی برای اجرا و پیادهالزامات 

ها عملیاتی ها در سازمانها یا سیستمشود پروژهباعث می هاآنرفتن الزامات اساسی که نادیده گ

 باشد:می هاآنمواجه شوند یکی از این چهار الزام یا ترکیبی از نگردیده و یا با شکست 

 الزامات دانشی -1

 الزامات منابع -2

 الزامات قوانین و مقررات -9

 الزامات ساختاری -0

شود از منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی و الزامات آموزشی با این توضیح که الزامات منابع عبارت می

ند که کهای حاصل از تحقیقات صورت گرفته ثابت مییافته است. شدهدیدهنیز در الزامات دانشی 

هر پروژه یا طرحی که قرار است اجرایی شود باید حتماً چهار الزام باال را داشته باشد وگرنه آن طرح 

بنابراین متصدیان امر باید قبل از اینکه برای اجرایی شدن یک  ؛یا پروژه به سرانجام نخواهد رسید

نمایند اول باید بررسی نمایند که چهار الزام منابع، قوانین و مقررات، دانشی و  طرح یا پروژه اقدام

ساختاری برای اجرایی شدن وجود دارد یا خیر، سپس اقدام به عملیاتی نمودن پروژه نمایند. )بیک 

 (20: 1958و همکاران، 

 یبندطبقهدسته  5اهبردها را در ها و ر، پروژههاسازی نظامت موردنیاز جهت پیادهدکتر احمد ورزشکار الزاما

 از: اندعبارتنموده که 

 صالحها، ضوابط، مقررات و اقدامات؛ اعم از تصویب در مراجع ذیای از حمایتالزامات حقوقی: مجموعه

ها و راهبردها را فراهم و دامنه تحقق آن را و پروژه هانظامهای حمایتی که امکان تحقق و سایر نیازمندی

 کند.میتعیین 
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رسازی بست درزمینههای تشکیالتی ای از اقدامات، ضوابط، تغییرات و نیازمندیالزامات ساختاری: مجموعه

 .سازدمی پذیرامکان موردنظر گسترهدر  ها و راهبردها راپروژه ،هااجرا که عملیاتی شدن نظام

های موردنیاز ها و روشنامهها، آیینالزامات روشی: مجموعه اقداماتی که جهت تهیه فرآیندها، دستورالعمل

 سازد.را فراهم می ها و راهبردها، پروژههابرای عملیاتی سازی نظام

 ها،نظام زیاسپیاده ای از تکالیف و اقدامات برای تأمین منابع مالی و تعیین هزینه برایمجموعه الزامات مالی:

 باید در نظر گرفته شود. ها و راهبردهاپروژه

های ای از تکالیف و اقدامات موردنیاز جهت تأمین منابع انسانی با ویژگیمجموعه الزامات منابع انسانی:

 .ها و راهبردهاجدید، پروژه هاینظامموردنیاز برای تحقق 

ایجاد ذهنیت، باور، درک و فهم مشترک و برانگیزاننده  مجموعه اقداماتی که در راستای سازی:الزامات فرهنگ

ها و راهبردها جدید، پروژه هاینظامبرای تحقق  نهادینه نهادی و همچنین کارهای نمادین، منابع انسانی و

 باشد.نیاز می

 بردهاها و راه، پروژههانظام طراحی مجموعه اقدامات و تصمیماتی که از مرحله و ارزیابی: الزامات نظارتی

ت جهت تعیین انحرافات مثب شدهتعیینهای و تحقق اهداف و مأموریت هاآنسازی و عملیاتی کردن تا پیاده

 (05: 1956، ورزشکار)شود. و منفی باید صورت گیرد را شامل می

-نظام مطلوب مدیریت استعداد در سازمان»سازی نازیال عاکفیان و دکتر محمدمهدی رشیدی برای پیادهدکتر 

ه، صورت گرفت هایپژوهشهای حاصل از یافته اساس براند. الزاماتی را برشماری کرده« هاها، زیرسیستم

ای به شرح زیر ضروری است و در گانههفتسازی نظام مدیریت استعداد در سازمان الزامات برای پیاده

ه پذیر نبوده و بدر سازمان امکان ذکرشدهسازی نظام بینی این الزامات عمالً امکان پیادهصورت عدم پیش

از در طراحی و ارائه نظام مطلوب مدیریت استعداد در سازمان دست نخواهیم یافت  موردنظرنتایج و اهداف 

 :از اندعبارتکه این الزامات 

 تالش برای توجیه مدیران در همه سطوح و آمادگی و انعطاف در سازمان،( 1 

 ام جدید،حمایت قانونی و سازمانی از نظ( 2

 ،برای اجرا و عملیاتی شدن نظام تأمین بودجه و اعتبارات الزم( 9

 ،در سازمان تأمین نیروی انسانی الزم و ایجاد مدیریت نیروی انسانی (0

 نیروی انسانی،برای بهبود و ارتقاء کیفی های آموزشی، تخصصی و پرورشی تأمین نیازمندی (9

 سازی نظام.افزاری را برای پیادهنرم افزاری وهای سختبینی زیرساختپیش( 0
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 .در این حوزه هاآنهای موفق داخلی و خارجی و استفاده از تجارب ( بررسی مستمر تجارب سایر سازمان1

 (218: 1950، همکار)عاکفیان و 

 :از اندعبارت هاهای کالن در سازمان، طرحهاها، نظامپروژه سازیپیادهالزامات کلیدی 

سازی یادهپ در سازمان فرآیند سازیفرهنگ: ترویج و گفتمان سازی و به دنبال آن سازی گفتمانسازی و فرهنگ

ح و طر نظامبهکند زیرا بدون دیدگاه و فهم مشترک نسبت های کالن و جدید را تسهیل میو طرح هانظام

باعث مقاومت منفی و تعارض و تقابل  گاهیهای مختلفی صورت گیرد که ها و برداشتجدید، ناهماهنگی

 گردد.سازی میبازیگران اصلی در فرآیند پیاده

سازی هر طرح کالن، پروژه، نظام و سیستمی در سازمان به بودجه و اعتبارات و تأمین منابع: پیاده تخصیص

 .های الزم نیاز داردتأمین منابع مالی و تخصیص بودجه

رای محور بودن، بهای کالن به دلیل انسانو طرح هاسازی عمده نظامپیاده اجرایی:یت و تقویت مهارت نیروهای ترب

موفقیت و دستیابی به اهداف خود به تربیت و آموزش نیروی انسانی خبره، متخصص و دارای تفکر راهبردی نیاز 

 بردی است.وجود نیروی انسانی شایسته دارای تفکر راه یدارد و هرگونه موفقیتی در این حوزه در گرو

های کالن و مهم به و طرح هاسازی موفق نظامپیاده :و مأموریت سازمان تغییر و بازنگری در ساختارها

 ها و ساختارهای موجود و حتی مأموریت سازمان دارد.تغییرات اساسی و بازنگری در زیرساخت

الزامات  بینیکالن نو نیازمند پیشهای جدید و طرح هایسازی نظامپیادهاصالح و تصویب قوانین و مقررات: 

د های موجوها و دستورالعملنامهقانونی و اصالح قوانین و مقررات همسو با شرایط نظام جدید، اصالح آئین

 .(19: 1951است )رستمی، 

، سازمانیفرهنگ :ایاسناد و مدارک کتابخانه برگرفته ازسازی نظام پياده و عوامل مؤثربندی الزامات جمع

افزاری، نیروی انسانی، نرم های فنی وافزاری، زیرساختهای سختاعتبارات و منابع مالی، زیرساخت

مات ها، الزاسازمان های فنی و تخصصی نیروی انسانی، فناوری، استفاده از تجارب موفق سایرآموزش

، های سازمانیآمادگی، انعطاف و ایجاد اصالح و بازنگری در مأموریتمقررات، اصالح قوانین و انونی و ق

 ، الزامات روشی، الزامات نظارتی و ارزیابی.و اصالح ساختارهای موجود الزامات ساختاری

 نظرانصاحب خبرگان و منظراز  نظام اطالعات راهبردی آجا سازیپیادهعوامل مؤثر در پ( 

نظام  ازیسپیادهمؤثر در  بررسی میدانی عوامل منظوربه ،ایپس از بررسی اسناد و مدارک و منابع کتابخانه

 نظرات نقطهمصاحبه و  اطالعاتنظران و خبرگان در حوزه با تعدادی از صاحب اطالعات راهبردی آجا

 :احصاء شدآجا به شرح ذیل  ینظام اطالعات راهبرد سازیپیاده الزاماتپیرامون  هاآن
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فرهنگ اطالعاتی، دکترین از:  اندعبارتنظام اطالعات راهبردی آجا  سازیپیادهعوامل مؤثر در  ترینمهم

 افزاری و آموزشی.افزاری و سختهای الزم ساختاری، تجهیزاتی، فنی، انسانی، نرماطالعاتی، زیرساخت

 (29/12/58)دارابی، مصاحبه مورخه 

های تخصصی اطالعاتی توان به آموزشسازی نظام اطالعات راهبردی آجا میالزامات پیاده ترینمهماز 

مندی هبهر ها،ها و دستورالعملها و طرحروز، تغییر در روشهای اطالعاتی بهروز و ارائه آموزشپیشرفته و به

 در ساختار و سازمان، تجدیدنظرگران ماهر اطالعاتی، اصالح و افسران اطالعاتی و تحلیل کارگیریبهو 

 (20/12/58رخه )شجاعی، مصاحبه مو .اشاره نمود اطالعاتی سازمانیفرهنگاصالح 

ها: از: زیرساخت اندعبارتسازی نظام اطالعات راهبردی آجا الزامات و عوامل مؤثر در پیاده ترینمهم

ی هاهای اسنادی برای ایجاد تحول در ساختار و فرآیندهای اطالعاتی آجا میسر است. زیرساختزیرساخت

ی های آموزشباشد. زیرساختاز الزامات دیگری است که این مهم نیازمند تدبیر می سازی هوشمندفناورانه و 

باشد. در حوزه اکنون فراهم است اما مطلوب شرایط آینده نیست و نیازمند تحول و اعمال تغییرات می

ای غنی هزیرساخت سرمایه انسانی، برای تطبیق شرایط فعلی و عبور از وضعیت گذر کنونی، نیازمند به سرمایه

 (26/12/1958)شریعت، مصاحبه مورخه  کند.کفایت نمی شدهگرفتههستیم که این مهم برای شرایط در نظر 

زار افها: سامانه ارتباطی هماهنگ، نرمزیرساخت از: اندعبارتسازی نظام اطالعات راهبردی آجا الزامات پیاده

آوری هم به بازنگری جدی در ساختارهای جمعساختار و سازمان: در حال حاضر، نیاز ؛ مشترک اطالعاتی

 (22/12/58نسب، مصاحبه مورخه . )جاللیآموزشباشد و در بعد فنی و هم در بعد پنهان می

منابع انسانی مجرب و خبره؛  :شاملسازی نظام اطالعات راهبردی آجا الزامات ضروری و اساسی برای پیاده

 زاتتجهی کارگیریبهازهای روز جامعه اطالعاتی؛ تأمین و آموزش و توسعه آموزش متناسب با شرایط و نی

ازوکار مناسب بینی سآوری، تحلیل، ارتباط و انتشار اطالعات؛ بودجه و منابع مالی کافی؛ پیشروز و نوین جمعبه

 (18/1/55. )شامحمدی، مصاحبه مورخه باشندمی آوری اطالعاتو متناسب جمع

منابع انسانی؛ ایجاد نظام آموزشی  توان بهنظام اطالعات راهبردی آجا میسازی الزامات پیاده ترینمهماز 

منابع مالی و اعتباری کافی؛  کارگیریبهروز؛ آوری اطالعات مدرن و بهگیری از تجهیزات جمعصحیح؛ بهره

عات؛ طالآوری و تحلیل اطالعات و نیز ارتباطات و انتشار اهای نوین و روز دنیا در جمعفناوری کارگیریبه

 (20/12/58. )حریری، مصاحبه مورخه اشاره نمود گیری از تجارب سایر کشورهابهره

اتی بینی گردد. اگر وضع مطلوب اشراف کامل اطالعها پیشنظام اطالعات راهبردی بایستی برمبنای مطلوبیت

ی نظام سازالزامات پیادهن فراهم گردد. لذا باشد باید سازوکار و مقدمات آ ایمنطقه فراای و منطقه صورتبه
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 تأمین اعتبارات الزم و مکفی ریالی وها؛ افزایش و ارتقاء زیرساخت از: اندعبارتاطالعات راهبردی آجا 

، پردازش و تحلیل اطالعات و ...؛ آوریهای جمعروز حوزههای مدرن و بهاستفاده از فناوریارزی؛ 

 هایو ایجاد تحول اساسی در آموزش روزرسانیبهآوری اطالعات؛ تجهیزات و ابزارهای جمع روزرسانیبه

یجاد ایط تحوالت و تهدیدات حال و آینده؛ بینی ساختار و سازمان متناسب با شراپیشتخصصی اطالعاتی؛ 

)دلفانی، مصاحبه  های ابالغی حاکم بر نظام اطالعاتی آجا.نامهها، بخشها، دستورالعملتحول در روش

 (29/1/55مورخه 

افزاری ختس هاآنباشد که برخی از سازی هر نظام یا سیستمی مستلزم فراهم نمودن بستر و الزامات آن میپیاده

م اطالعات سازی نظاپیاده منظوربهافزاری و روشی است که در همین راستا و زیرساختی است و برخی دیگر نرم

 منظورهببه امور اطالعاتی؛ سامانه آموزشی کارآمد  مندعالقهجذب نیروی انسانی کیفی، مستعد و  راهبردی آجا

-های مختلف جمعها و ابزارهای اطالعاتی؛ تولید و یا تأمین سامانهروش کارگیریبهآموزش کارکنان جهت 

ای هآوری، سامانه ارتباطی مناسب، سریع و مطمئن جهت تبادل و انتقال اطالعات؛ ایجاد و افزایش زیرساخت

ن اعتبارات مرزی؛ تأمیهای پوششی برونمرزی مانند دفاتر وابستگی نظامی، پایگاههای بروندر حوزه ویژهبهالزم 

 روزرسانیبهروز تحلیل اطالعات؛ بازنگری و های مدرن و بهافزارها و روشگیری از نرمالزم و مکفی؛ بهره

لف های مختگیری از فناوریت روز؛ بهرههای اطالعاتی متناسب با شرایط تحوالها و روش جاریدستورالعمل

ا نیروی سازی ساختار سازمانی متناسب بپیاده بینی وپیش منظوربه نگریآیندهپژوهی و روز اطالعاتی؛ آیندهبه

الزامی  اههای روز و دستیابی و در اختیار گرفتن فناوریقرار دادن فناوری مدنظرهر بخش با  موردنیازانسانی 

 (29/1/55رضایی، مصاحبه مورخه )شاه .است

 سازی نظام اطالعات راهبردی کارآمد و کارا در سطح آجا الزامات زیر ضروری است:برای پیاده

 ؛، ساختار و سازمان، آموزش و ...هاو مکفی برای اصالح زیرساخت موردنیازاختصاص اعتبارات و بودجه 

سازمان متناسب با شرایط و تحوالت روز و آینده؛ بازبینی ساختار و سازمان و طراحی و تغییر ساختار و 

های فناوری آوری، تحلیل اطالعات، آموزش و ...؛ استفاده از تجهیزات و ابزارها وهای جمعبازبینی در شیوه

روز نمودن چرخه و مدار اطالعاتی آوری، تحلیل اطالعات و ...؛ بههای جمعروز در کلیه فعالیتنوین و به

روز و مدرن؛ استفاده از های تخصصی اطالعاتی و نوین و استفاده از تجهیزات و ابزارهای بهآموزش ازنظر

 (18/1/55)قدیمی، مصاحبه مورخه  ها.ها، روشتجربیات گذشتگان، شیوه

 نظران و خبرگان:نظام اطالعات راهبردی از منظر صاحب سازیو الزامات پيادهبندی عوامل مؤثر جمع
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-یری از فناوریگمتناسب، منابع مالی و اعتبارات، بهره دهیسازماننیروی انسانی کمی و کیفی، ساختار متناسب، 

آوری، آموزش، استفاده از تجارب اطالعاتی، اهداف و مأموریت، روز، تجهیزات و ابزارهای فنی جمعهای به

 سازی هوشمندی و تحلیل اطالعات، آورروز جمعهای بهگیری از روشدکترین اطالعاتی مناسب، بهره

های تجهیزاتی و فنی، ، زیرساختسازمانیفرهنگها، ها و دستورالعملها، طرحفرآیندهای اطالعاتی، روش

 های فیزیکی.افزاری، زیرساختافزاری و سختهای نرمهای ارتباطی، زیرساختزیرساخت

 چارچوب مفهومی

 لذا ،هبود نظام اطالعات راهبردی آجا سازیپیاده مؤثر در عواملالزامات و به دنبال احصاء  ینمحقق کهازآنجایی

، انشیالزامات د :ازجمله، عواملی نظام سازیپیادهپیرامون مباحث مرتبط با  ادبیات و مبانی نظریاز بررسی 

، سازمانیفرهنگماتی از قبیل الزامات زیرساختی همچنین الزا الزامات منابع و، الزامات ساختاری، الزامات قانونی

 د.احصاء گردی های الزمهای سازمانی، فناوری و زیرساختنیروی انسانی متخصص، آموزش قوانین و مقررات،

ارات، ی و کیفی، منابع مالی و اعتبنیروی انسانی کمشامل:  عواملیو خبرگان،  نظراناز نتیجه مصاحبه با صاحب

، آوری، ساختار متناسب، سازماندهی متناسبمنابع تجهیزاتی و ابزارهای فنی جمعروز، های بهگیری از فناوریبهره

 هایها، زیرساختها و دستورالعملها، طرح، اهداف و مأموریت، دکترین اطالعاتی مناسب، روشسازمانیفرهنگ

کی ی فیزیهاافزاری، زیرساختافزاری و سختهای نرمهای ارتباطی، زیرساختتجهیزاتی و فنی، زیرساخت

گیری از آوری اطالعات و ...(، آموزش، استفاده از تجارب اطالعاتی، بهرههای جمعها و سایت)تعداد پایگاه

 سازیالزامات پیاده عنوانبهفرآیندهای اطالعاتی  سازی هوشمندآوری و تحلیل اطالعات، روز جمعهای بهروش

و  بندی و موارد تکراری حذف گردیدبر اساس ارتباط دسته الزاماتاحصاء که نظام اطالعات راهبردی آجا 

 .تدوین گردید 1، چارچوب مفهومی تحقیق به شکل درنهایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام اطالعات راهبردی 

 الزامات قانونی: آجا

 الزامات دانشی:
 آموزش(.

 تجارب اطالعاتی(0

آوری و تحلیل  جمع روزهای بهروش  (3

 اطالعات

 اطالعاتیفرآیندهای  سازی هوشمند(0
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 چارچوب مفهومی تحقیق: 1شکل 

 شناسیروش
تحلیلی با  -توصیفیروش با استفاده از  محققباشد و می ایتوسعه -یکاربرداین تحقیق از نوع تحقیق 

 .است ی تحقیق حاضر پرداختهاجرابه رویکرد آمیخته 

 های کيفی:برای داده موردمطالعه جامعه( الف

های مراکز فرهنگی و در مراکز مطالعاتی، کتابخانهجامعه اسنادی: اسناد و مدارک و سوابق موجود  -

 .های اطالعات آجا و نیروهای تابعه آنآموزشی ن.م، اسناد و سوابق موجود در معاونت

(: معاونین اطالعات و امنیت ستاد کل ن.م و قرارگاه مرکزی )خبرگان اطالعاتی شوندگانمصاحبهجامعه  -

، معاونین اطالعات آجا و نیروهای تابعه، رؤسای ادارات تابعه هاآناالنبیاء )ص( و جانشینان حضرت خاتم

های فرماندهی و علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاهمعاونت اطالعات آجا، اساتید و اعضای هیئت

نظر بوده و دارای سوابق پژوهشی صاحب موردبحثستاد در سطح ن.م با مدرک دکتری که در حوزه 

 شد.در نظر گرفته باشند عات با حوزه اطالمرتبط 
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 :های کيفیحجم جامعه نمونه برای داده

 باشد.مینفر  19حدود  وهدفمند، همگون  صورتبههای کیفی حجم جامعه نمونه برای داده

 ی:های کمبرای داده موردمطالعهب( جامعه 

های هتابعه ارتش، جایگارئیسه ارتش و نیروهای های سرلشکری و باالتر شاغل در هیئتکلیه جایگاه -

های اطالعات آجا و نیروها، رؤسا و جانشینان مراکز مطالعات راهبردی ارتش سرتیپی به باال در معاونت

های دفاع ملی و دافوس آجا که علمی دانشگاهو نیروهای تابعه دارای مشاغل راهبردی و اساتید و هیئت

 دارای سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع هستند.

جامعه  های فوق،با توجه به تخصصی بودن موضوع و در نظر گرفتن ویژگیی تحقیق: نمونه کم حجم -

به دلیل محدود بودن حجم نمونه و لذا  تعیین گردیدنفر  06ی حدود های کمآماری این تحقیق برای داده

 باشد.میبه شرح جدول ذیل در نظر گرفته شد که  تمام شمار صورتبهانطباق آن بر جامعه آماری 
 نظران جامعه آماری تحقیق: تعداد خبرگان و صاحب1جدول 

 تعداد عناوین ردیف

 19 فرماندهان، جانشینان ارتش و نیروهای تابعه آجا 1

و رؤسای اداره اطالعات  هاآنمعاونین اطالعات و امنیت ستاد کل و قرارگاه مرکزی و جانشینان  2

 و مدیران اطالعاتی مرتبط با حوزه اطالعات راهبردی

16 

 26 ، رؤسای ادارات تابعه معاونت اطالعات آجاهاآنمعاونین اطالعات آجا نیروهای تابعه آجا و جانشینان  9

ل )دارای مشاغآجا با جایگاه سرتیپی های اطالعات آجا و نیروهای تابعه مدیران اطالعاتی معاونت 0

 راهبردی(

16 

های دفاع ملی، دافوس آجا که دارای سوابق پژوهشی مرتبط دانشگاه یعلمئتیهاساتید و اعضای  9

 با موضوع باشند

9 

 06 نظرانجمع کل خبرگان و صاحب 

احبه ابزار مص بابرداری و روش میدانی ای با ابزار فیشکتابخانهدر این تحقیق ها روش گردآوری داده

زمان انجام  ازنظرو  1955ها تا سال آوری دادهجمع ازنظرقلمرو زمانی تحقیق بوده است.  امهنو پرسش

کانی قلمرو م کاربردی تا پایدار بودن نتایج تحقیق است. ازنظربوده و  1955تا  1958های تحقیق سال

های اطالعات آجا معتبر نظامی، معاونتها مراکز علمی و دانشگاهی آوری دادهمکان جمع ازنظرتحقیق 

مرو قلستره ارتش جمهوری اسالمی ایران بوده و کاربردی جغرافیای گ ازنظرو نیروهای تابعه آجا و 

 باشد.موضوعی این تحقیق در حوزه علوم دفاعی می
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نظام  زیساپیاده و عوامل مؤثر در الزامات، هامدارک و مصاحبه و در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق، اسناد

و قرار گرفتن در یک دسته بر عواملی که امکان تجمیع الزامات و و  احصاء گردید اطالعات راهبردی آجا

محور )حوزه( اصلی  9مهم و اثرگذار در  الزام 18 درنهایتبا یکدیگر تجمیع و  ندداشتاساس ماهیت 

 انعنوبهالزامات دانشی، الزامات منابع، الزامات قوانین و مقررات، الزامات ساختاری و الزامات زیرساختی 

 ورتصبه. سپس در پرسشنامه تنظیمی نظام اطالعات راهبردی آجا تعیین گردید سازیپیاده الزامات

یا  لجنابعالی، آیا این عامال شد که؛ به نظر گونه سؤاین تک عواملتک از خبرگان برایسؤاالت بسته 

ای گزینه 9در ستون بعدی در قالب طیف لیکرت  ؟است نظام اطالعات راهبردی آجا سازیپیاده در مؤلفه

 در است؟چق نظام اطالعات راهبردی آجاسازی پیادهاین عامل در  ریتأث، میزان دأییتشد که در صورت  بیان

 دنظرمعامل دیگری  ذکرشدهدر پایان نیز با یک سؤال باز از خبرگان خواسته شد چنانچه غیر از عوامل 

 بیان گردد. سازی نظام اطالعات راهبردی آجا مؤثر استکه در پیاده باشدمی

 ها:روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده

 روایی: -الف

 که ارهبیندرابرای تعیین روایی محتوایی و از ضریب الوشه که یک آزمون از قضاوت متخصصان 

 دهشاستفاده هستند،های پژوهش یا حوزه محتوایی های آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدفسؤال

 (211: 1951، شورینیخلیلی. )است

𝐶. 𝑉. 𝑅 =  
𝑁𝐸 −  

𝑁
2

𝑁
2

 

ول قبنفر بودند برای روایی باال، مقدار قابل 12و نظردهندگان برای این ارزیابی  با توجه به اینکه تعداد خبرگان

 12نفر از  5، حداقل عاملید هر این بدان معنی است که برای تأی مدنظر قرار گرفت 95/6ضریب باالتر از 

وه نمایند؛ که این امر عالید تأی نظام اطالعات راهبردی آجا سازیدر پیادهرا  عاملنظر باید اثر آن نفر صاحب

کلیه عوامل ، شدهانجامبنابراین برابر محاسبات ؛ باشدبر ضریب اطمینان بسیار باال، دارای منطق علمی نیز می

دادن  نفر )با مدنظر قرار 06 یجامعه آمار، پرسشنامه بین الزاماتید پس از تأی .شناخته شدو ضروری مؤثر 

 گردید.( توزیع یجامعه آمارهای ویژگی

 پایایی: -ب 
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باخ یک نوع ضریب پایایی ضریب آلفای کرون است. شدهاستفادهبرای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ 

اند. هرچه آلفای دهد چگونه اجزای یک مجموعه به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهان میاست که نش

 (221 :1931، شورینیکرونباخ به یک نزدیک باشد پایایی بیشتر است. )خلیلی

 شدهمقدار ضریب پایایی محاسبه: 2جدول 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.896 18 

است لذا  19/6برای کلیه عوامل بیشتر از  آمدهدستبهکرونباخ  یبا توجه به اینکه مقدار ضریب آلفا

 از قابلیت اطمینان الزم برای ادامه تحقیق برخوردار بوده است. مورداستفادههای پرسشنامه گویه

نظران و ها با صاحبای و مصاحبهت کتابخانهبرداری از مطالعاابتدا با فیش وتحلیل اطالعاتتجزیهجهت 

ی پوشاناز هم مجدداً احصاء گردید. نظام اطالعات راهبردی آجا سازیپیادهمؤثر در عوامل خبرگان اطالعاتی 

نظام اطالعات راهبردی آجا احصاء گردید سازی الزامات پیادهها و ادبیات تحقیق، اسناد و مدارک، مصاحبه

 از طریق سطحبندی نظرات آنان، آوری و جمعو در قالب پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و پس از جمع

 گرفت.درصد مورد تأیید قرار  9درصد و خطای  59معناداری با ضریب اطمینان 

 تحقیق هاییافتهوتحلیل دادها و تجزیه
 ؟اندکدامنظام اطالعات راهبردی آجا  سازیالزامات پیاده سؤال اصلی تحقیق:

 زجملهاای سازی نظام اطالعات راهبردی آجا ابتدا با انجام مطالعات کتابخانهتعیین الزامات پیاده منظوربه

ها سازمان ها درها و یا سیستمسازی نظامالزم برای پیادهها و مقاالت مرتبط، الزامات و عوامل کتاب

ی سازی نظام یا سیستم در هر سازمان الزاماتبرای پیاده طورکلیبهقرار گرفت و مشخص گردید  موردبررسی

محور کلی شامل: الزامات دانشی، الزامات منابع، الزامات قوانین و مقررات، الزامات ساختاری و الزامات  9در 

سازی دهپیا زیرساختی ضروری است در غیر این صورت نظام و یا سیستم جدید قابلیت اجرایی شدن و

ای، الزامات: قوانین و مقررات، روشی، الزامات علمی، منابع مالی، نیروی ندارد. از مطالعه سایر منابع کتابخانه

ها در مو سیست هاسازی نظامپیادههای الزم برای ، زیرساختسازمانیفرهنگانسانی کمی و کیفی، فناوری، 

های نظامی و نیز تخصصی بودن های خاص سازمانها به دست آمد. با توجه به شرایط و ویژگیسازمان

از  گیریسازی نظام اطالعات راهبردی در آجا با بهرهترین الزامات برای پیادهو ضروری ترینمهمموضوع، 

ا الزامات ب نظرات نقطهطالعاتی احصاء گردید که پس از تجمیع نظران و خبرگان اتجارب تعدادی از صاحب

ای و حذف موارد تکراری، نهایتاً الزامات اصلی و اساسی برای حاصل از مطالعات کتابخانه شدهکسب

 سازی نظام اطالعات راهبردی در آجا به شرح جدول ذیل به دست آمد.پیاده
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 راهبردی آجاسازی نظام اطالعات : الزامات پیاده9جدول 

 الزامات محورها

 دانشی

 آموزش

 تجارب اطالعاتی

 آوری و تحليل اطالعاتدانش جمع

 هوشمندی فرآیندهای اطالعاتی

 منابع

 نيروی انسانی کمی و کيفی

 منابع مالی و اعتبارات

 روزهای بهفناوری

 آوریروز جمعتجهيزات و ابزارهای فنی به

 قانون و مقررات

 و مأموریتاهداف 

 دکترین اطالعاتی مناسب

 هاها و دستورالعملها، طرحروش

 ساختاری

 ساختار متناسب

 سازماندهی متناسب

 سازمانیفرهنگ

 زیرساختی

 های تجهيزاتی و فنیزیرساخت

 های ارتباطیزیرساخت

 افزاریافزاری و سختهای نرمزیرساخت

-آوری اطالعات بههای جمعسایت ها وهای فيزیكی )تعداد پایگاهزیرساخت

 مرزی و ...(ویژه برون

طالعات سازی نظام ادر پیاده هاآنتعیین میزان تأثیر الزامات احصاء شده پس از تأیید اثرگذاری  منظوربه

نه نامه بین جامعه نمونظران، کلیه الزامات احصاء شده در قالب پرسشراهبردی توسط خبرگان و صاحب

 یلیخ، زیاد، متوسط، کم و ادیز یلیخخواسته شد میزان تأثیر را در قالب طیف لیکرت ) هاآنتوزیع و از 

و در سطح  ٪9بندی و از طریق سطح معناداری با خطای ها جمع( تعیین نمایند. سپس نتیجه پاسخکم

ضریب معناداری یا همان  باشد.قرار گرفت که نتیجه به شرح جدول زیر می یموردبررس ٪59اطمینان 

درصد معنادار بودن آن را تأیید  59بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  50/1باید از  t-valuesمقادیر 

درصد  5/55درصد و  55سطوح اطمینان به ترتیب  دهندهنشانبه باال  21/9و  98/2همچنین ضرایب  نمود.
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درصد،  5/55کلیه الزامات احصاء شده در سطح اطمینان  حاکی از آن است که آمدهدستبه. مقادیر است

 باشند.سازی نظام اطالعات راهبردی آجا مؤثر و ضروری میمعنادار و در پیاده
 سازی نظام اطالعات راهبردی آجا: سطح معناداری الزامات پیاده0جدول 

-tضریب  الزامات محورها

values 
معناداری سطح  

 دانشی

درصد 5/55 016/0 آموزش  

درصد 5/55 121/2 تجارب اطالعاتی  

درصد 5/55 111/9 آوری و تحلیل اطالعاتدانش جمع  

درصد 5/55 909/0 هوشمندی فرآیندهای اطالعاتی  

 منابع

درصد 5/55 015/1 نیروی انسانی کمی و کیفی  

درصد 5/55 108/5 منابع مالی و اعتبارات  

درصد 5/55 091/0 روزهای بهفناوری  

درصد 5/55 800/9 آوریروز جمعتجهیزات و ابزارهای فنی به  

قانون و 

 مقررات

درصد 5/55 101/9 اهداف و مأموریت  

درصد 5/55 121/9 دکترین اطالعاتی مناسب  

درصد 5/55 191/9 هاها و دستورالعملها، طرحروش  

 ساختاری

درصد 5/55 652/0 ساختار متناسب  

درصد 5/55 119/9 سازماندهی متناسب  

درصد 5/55 099/2 سازمانیفرهنگ  

 زیرساختی

درصد 5/55 259/9 های تجهیزاتی و فنیزیرساخت  

درصد 5/55 558/2 های ارتباطیزیرساخت  

درصد 5/55 165/9 افزاریافزاری و سختهای نرمزیرساخت  

های ها و سایتپایگاههای فیزیکی )تعداد زیرساخت

 مرزی و ...(ویژه برونآوری اطالعات بهجمع

درصد 5/55 120/9  

 55ر از باالتسازی نظام اطالعات راهبردی آجا با اطمینان جدول باال بیانگر این است الزامات فوق بر پیاده

 هانآباشد. البته درصد تأثیرگذاری آفرین و اثرگذار میدرصد معنادار و نقش کمتر از یکدرصد و خطای 

تر باشند. بعضی مؤثرتر و برخی نیز کم اثرسازی نظام اطالعات راهبردی آجا با یکدگر متفاوت میدر پیاده

؛ در الزامات 016/0دهندگان، از بین الزامات فوق، در الزامات دانشی، آموزش با ضریب پاسخ ازنظرهستند. 

؛ در الزامات قانون و 015/1و نیروی انسانی کمّی و کیفی با ضریب  108/5منابع، منابع مالی با ضریب 

 119/9؛ در الزامات ساختاری، سازماندهی مناسب با ضریب 101/9مقررات، اهداف و مأموریت با ضریب 
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سازی بیشترین تأثیر را در پیاده 259/9های تجهیزاتی و فنی با ضریب و در الزامات زیرساختی، زیرساخت

 العات راهبردی آجا دارند.نظام اط

 و پیشنهادگیری نتیجه

 گیری:نتیجه -الف

 ؟اندکدامنظام اطالعات راهبردی آجا  الزاماتنتیجه پاسخ به سؤال اصلی تحقیق: 

-احبص ها و مقاالت، همچنین مصاحبه با خبرگان وها، رسالهای شامل کتاببا بررسی اسناد و مدارک کتابخانه

ویژه حوزه اطالعات راهبردی و تعدادی از اساتید داعا و دارای سوابق پژوهشی مرتبط با نظران اطالعاتی به

 عنوانبهمحور )حوزه( کلی دانشی، منابع، قوانین و مقررات، ساختاری و زیرساختی  9الزام در  18موضوع، 

سازی نظام اطالعات راهبردی آجا به شرح ذیل احصاء گردید و جامعه آماری الزامات مؤثر در پیاده نیترمهم

آجا  سازی نظام اطالعات راهبردیپیادهدر تحقیق کلیه الزامات احصاء شده را تأیید نموده و معتقدند کلیه الزامات 

ر تأثیرگذاری الزامات دباشد. البته درصد آفرین و اثرگذار میدرصد معنادار، نقش 9درصد و خطای  59با اطمینان 

ند. باشند. بعضی مؤثرتر و برخی نیز کم اثرتر هستسازی نظام اطالعات راهبردی آجا با یکدگر متفاوت میپیاده

گانه به شرح زیر، از بین الزامات احصاء شده به شرح ذیل، در جامعه آماری تحقیق، از بین عوامل هجده ازنظر

منابع، منابع مالی و نیروی انسانی کمّی و کیفی؛ در الزامات قانون و مقررات، الزامات دانشی، آموزش؛ در الزامات 

های تجهیزاتی اهداف و مأموریت؛ در الزامات ساختاری، سازماندهی مناسب و در الزامات زیرساختی، زیرساخت

 سازی نظام اطالعات راهبردی آجا دارند.و فنی بیشترین تأثیر را در پیاده

آوری و تحلیل اطالعات و هوشمندی فرآیندهای دانشی: آموزش، تجارب اطالعاتی، دانش جمعالزامات  -الف

 اطالعاتی

و  روز، تجهیزاتهای بهالزامات منابع: نیروی انسانی کمی و کیفی، منابع مالی و اعتبارات، فناوری -ب

 آوریروز جمعابزارهای فنی به

 هاها و دستورالعملها، طرحدکترین اطالعاتی مناسب، روش الزامات قانون و مقررات: اهداف و مأموریت، -پ

 یسازمانفرهنگالزامات ساختاری: ساختار متناسب، سازماندهی متناسب،  -ت

ی و افزارنرم هایهای ارتباطی، زیرساختهای تجهیزاتی و فنی، زیرساختالزامات زیرساختی: زیرساخت -ث

 ..(مرزی و .ویژه برونبه آوری اطالعاتهای جمعها و سایتپایگاههای فیزیکی )تعداد افزاری، زیرساختسخت

 پیشنهادها: -ب
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های عالی مراکز و رده موردنیازبا توجه به اهمیت نظام اطالعات راهبردی آجا در تأمین اطالعات راهبردی 

نظام اطالعات راهبردی  سازیپیاده، ضرورت دارد عوامل مؤثر در گیری در آجا و نیروهای مسلحتصمیم

ی آجا تا نظام اطالعات راهبرداقدام گردد  هاآنارتقاء و تقویت  تأمین، نسبت بهو  قرارگرفتهویژه  موردتوجه

 گردد:لذا در این راستا پیشنهاد میبتواند به نحو مطلوب وظیفه و مأموریت خود را انجام دهد 

حلیل باال در ت باقدرتویژه نیروی انسانی متخصص و خبره اطالعاتی ا توجه به اهمیت نیروی انسانی بهب( 1

، معاونت نیروی انسانی آجا با یک آجااثربخش در  نظام اطالعات راهبردی سازی و عملیاتی شدنپیاده

 هایبرترینمیانسامانه اطالعاتی آجا از  موردنیازریزی مناسب و دقیق نسبت به تأمین نیروی انسانی برنامه

 اطالعات در دوره عالی اقدام نماید. رسته

و همچنین  های اطالعاتی، فناوریآوریروز جمعهای پیشرفته و بهتجهیزات، ابزارهای فنی و سامانه (2

نظام  سازیپیادهعوامل مؤثر در  ترینمهمتحلیل باال و دقیق از  باقابلیتروز های تحلیل اطالعاتی بهسامانه

ردی سازی نظام اطالعات راهبپیاده منظوربهسامانه اطالعاتی آجا باشد لذا بایستی اطالعاتی راهبردی آجا می

رت وزا از طریقستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی و همکاری ارتقاء عملکرد و کارایی خود، اثربخش و 

، در ارات الزماعتببنیان و نیز تأمین های دانشهای صنایع داخلی و شرکتگیری از ظرفیتدفاع و نیز با بهره

-امانهس روز جهتهای پیشرفته و بهآوری اطالعات و فناوریخصوص تأمین تجهیزات و ابزارهای فنی جمع

 های اطالعاتی آجا اقدام نماید.

در تهیه و تأمین اطالعات راهبردی  ( ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل اهمیت ویژه نظام اطالعات راهبردی9

 وردنیازمو مکفی اعتبارات و منابع مالی  موقعبه، نسبت به تأمین های کالن دفاعییریگجهت تصمیم موردنیاز

-ناوریف و مدیریت صحیح منابع مالی و تهیه و تأمین تجهیزات و کارگیریبهتا با  سامانه اطالعاتی آجا اقدام نماید

 .فراهم گرددآجا  اثربخش در نظام اطالعات راهبردی سازیامکان پیادهروز و ...، های اطالعاتی به

معاونت طرح و برنامه آجا با همکاری و هماهنگی اداره طرح، سازمان و آموزش معاونت اطالعات و ( 0

معاونت طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص بازنگری در ساختار و سازمان سامانه اطالعاتی 

بینی ساختار و سازمان مناسب ضمن تا با پیش ایدآجا متناسب با شرایط و تحوالت حال و آتی اقدام نم

اطالعات  سازی نظامضمن پیادهکارآمد،  متخصص و متبحر و کارکنان اطالعاتی کارگیریبه، در کنار چابکی

 گیری سطوح عالیمراکز تصمیم موردنیازدر تهیه و تأمین اطالعات  این نظامکارایی و عملکرد راهبردی، 

 .آجا ارتقاء یابد
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 ریکارگیبهآموزش حلقه اتصال نیروی انسانی با تجهیزات، ابزارها و فناوری است و ابزار الزم جهت ( 9

 ویژه نظام اطالعاتنظام اطالعاتی آجا به سازیپیادهباشد. لذا با توجه به نقش و اهمیت آموزش در می هاآن

 عنوانبهبیت و آموزش آجا با همکاری معاونت ترمرکز آموزش اطالعات شهید صیاد شیرازی راهبردی، 

 هایگیری از آموزشهای اطالعاتی آجا با تغییر در نظام آموزشی خود همچنین بهرهمتولی اصلی آموزش

روز و متناسب با شرایط و نیازهای حال و آتی، استفاده بهینه از اساتید مجرب و خبره اطالعاتی، اطالعاتی به

دمت و ... نسبت به ارتقاء وضعیت آموزشی کارکنان و های آموزشی اطالعاتی حین خبرگزاری دوره

 اقدام نماید.ویژه در حوزه تأمین اطالعات راهبردی بهمتخصصان اطالعاتی سامانه اطالعاتی آجا 

-تورالعملدس ها وروشها، شیوهبازنگری در و نیز  گیری از تجارب اطالعاتی گذشتهسامانه اطالعاتی آجا با بهره( 0

و تدوین سازی و عملیاتی نمودن یک نظام اطالعات راهبردی مؤثر و کارآمد پیادههای اطالعاتی مؤثر در 

بکی ها، زمینه چاروش ضمن بهبودها و شرایط و تحوالت روز و آتی، متناسب با توانمندی ی الزمهادستورالعمل

ام بهبود و ارتقاء عملکرد نظسازی و پیاده ای اطالعاتی آجا و نیروهای تابعه وهو افزایش تحرک در سطح سامانه

 ازموردنیتأمین اطالعات راهبردی  منظوربهافزایش کارایی و اثربخشی آن را  درنهایتاطالعات راهبردی آجا و 

 فراهم نماید.سطوح عالی و کالن آجا 
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