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Abstract�
Background�&�Purpose:�Optimal�performance�of�macro�defense-political�duties�is�one�of�
the�most�important�pillars�of�protection�and�preservation�of� the�country.�The�purpose�of� this�
study�is�to�design�a�model�in�the�field�of�governance�innovation�in�order�to�perform�the�macro�
defense-political�tasks�of�the�Government�of�the�Islamic�Republic�of�Iran.�
Methodology:� In�this�research,�a�mixed�research�strategy�has�been�used.�In�the�qualitative�
section,�the�statistical�population�included�academic�and�organizational�experts,�and�data�were�
collected� through� focus� groups� and� semi-structured� interviews.� In� the� quantitative� part,� the�
statistical� population� included�managers,� deputies� and� employees� of� governmental,� military�
and�non-governmental�organizations�and�the�data�were�collected�through�a�questionnaire�and�
analyzed�by�fuzzy�inference�system.�
Findings:�The�government,�the�military,�and�civil�society�were�identified�as�actors�in�macro-
defense-political�tasks.�The�promotion�of�defense-political�affairs�at�the�levels�of�the�individual,�
the�organization�and�the�system�leads�to�the�optimal�fulfillment�of�the�macro-defense-political�
tasks�of� the�government.�Defense-political�affairs�at� the� level�of� the� organization�have�more�
effect�on�the�optimal�performance�of�the�macro-defense-political�duties�of�the�government�than�
other� levels.�At�the� individual�level,�civil�society�plays� a�pivotal�role,� and�at�the�level�of� the�
organization�and�system�of�the�military�and�government�sectors..�

Conclusion:�In�order�to�better�perform�the�macro-defense-political�tasks,�the�performance�of�
these�tasks�should�be�delegated�to�the�civil�society�at�the�individual�level,�to�the�military�sector�
at�the�organizational�level�and�to�the�government�at�the�system�level.�
Keywords:�Governance�Innovation,�Governance�Actors,�Macro-Defense-Political�Tasks,�
Levels�of�Governance�Action.�
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آفرینان�حاکمیتی�همچون�بخش�خصوصی،�جامعه�مدنی�و�بخش�عمـومی�بـه�رسـمیت�����نقش
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کنند�تا�بهترین�خـدمات�را�جسـتجو�و��دریافـت�����که�مردم�تالش�می�با�توجه�به�این.�شناسد�می

دهنـدگان�خـدمات�را����بتواننـد�هـر�یـک�از�ارائـه����نمایند�و�این�امکان�براي�آنان�فراهم�است�تا�

هاي�بیشتري�را�به�مردم��ها�هزینه�که�افزایش�اندازه�دولت�شناسایی�و�انتخاب�کنند�و�از�آنجایی

سازد،�تمایـل�بـه�انجـام�����ها�را�در�ارائه�خدمات�با�مشکل�مواجه�می�کند�و�گاه�دولت�تحمیل�می

اکمیتی�هـم�در�میـان�دولـت�و�هـم�در�����آفرینان�ح�وظایف�دولت،�توسط�سایر�بازیگران�و�نقش

مشی�وجود�دارد�و�میزان�این�مـداخالت�و�حـد�و�مـرز�����میان�مردم�و�دیگر�بازیگران�اجراي�خط

نظر�در�این��ها�متفاوت�بوده�و�اختالف�آنها�و�نوع�و�کیفیت�و�کمیت�خدمات�در�هر�یک�از�حالت

،�رابطـه�بـین�سـطح����البتـه�).�1�،2020�:28بریسـون�و�جـورج��(زمینه�همیشه�وجود�داشته�است�

اي�است�که�در�ادبیات�نظري�کمتـر��ها�و�میزان�حاکمیت�دولتی�خود�مقولهواگذاري�و�مشارکت

��.�به�آن�پرداخته�شده�است

دفــاعی�در�توســعه�و�پیشــرفت�کشــور�در�-بـا�توجــه�بــه�نقــش�مهــم�وظــایف�سیاســی�

دفـاعی�دولـت�و���-هاي�قبلی�به�طور�مشـخص�بـه�موضـوع�وظـایف�کـالن�سیاسـی�������پژوهش

سازي�این�وظیفه�کلیدي�و�حساس�پرداخته�نشده�است�و�بنابراین�نـوعی�خـال����بهینه�چگونگی

در�این�پژوهش�نوآوري�حاکمیتی�به�توجه�خاص�بـه��.�پژوهشی�در�این�زمینه�مشاهده�می�شود

فرد،�سازمان�(بخش�نظامی�و�متمایز�ساختن�تفویض�وظایف�بر�اساس�سطوح�کنش�حاکمیتی�

ارد�مذکور،�هدف�این�پژوهش�ارایه�مدل�نوآوري�حـاکمیتی��بر�اساس�مو.�اشاره�دارد)�و�سیستم

سیاسی�دولت�است�و�بـا�در�نظـر�گـرفتن�نـوآوري�حـاکمیتی،������-در�انجام�وظایف�کالن�دفاعی

-تدابیر�جدیدي�را�که�به�مشارکت�سایر�بازیگران�حاکمیتی�در�انجـام�وظـایف�کـالن�دفـاعی����

ژوهش�حاضـر�ضـمن�طـرح����بر�این�اساس،�در�پ.�کند،�شناسایی�نموده�است�سیاسی�کمک�می

سیاسی�دولت،�سطح�و�نوع�مداخله�هـر�یـک�از�بـازیگران�حاکمیـت�در�����-وظایف�کالن�دفاعی

دهد�کـه�انتظـار�انجـام����انجام�بهینه�وظایف�مذکور�را�مشخص�نموده�و�به�این�سوال�پاسخ�می

تـوان�از�کـدام����سیاسی�در�هر�یک�از�سطوح�کنش�حاکمیتی�را�می-بهینه�وظایف�کالن�دفاعی

��.این�بازیگران�حاکمیت�داشت؟یک�از��

�پیشینۀ�پژوهش �

��نوآوري�حاکمیت�

،�بخـش�خصوصـی�و���دولـت��مشـارکت��ماننـد��حاکمیت�نوین�يکردهایرونوآوري�حاکمیتی�به�

��

1.�Bryson�&�George�
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�،تیـ�حاکم�نـوآور��هـاي��شـکل�).�2016�:212و�همکـاران،���1برتوت(شود��گفته�میجامعه�مدنی�

امـور�حاکمیـت�تشـویق�����هاي�خصوصی�و�مردمی�و�سایر�نهادهـا�را�بـه�مشـارکت�در����سازمان

�تیـ�ماه).�2�،2005�:1993سـوئینگداو�(دهنـد���اي�از�حاکمیت�نوین�را�ارایه�مـی��نماید�و�گونه�می

�منـابع،�ی�همـاهنگ��یفیک�يها�یژگیمدرن�دولت،�و�مالیو��يبا�امکانات�اقتصاد�نوین�تیحاکم

ـ�����ریزي�مؤثر�و�جدید،�تـامین�تکنولـوژي���تعامل�بین�بخشی�برنامه واع�هـاي�اطالعـاتی�بـراي�ان

و��3پاتاپـاس�(�شـود��و�مدیران�تعریف�می�حاکمان�شایستگیها،�رفتار�سازمانی�و�سطوح��سازمان

کثرت�دولـت�معاصـر�بـه�����تیماه�فیتوص�يبرا��نوین�تیمفهوم�حاکم�.)2014�:27همکاران،�

�ستمیو�س�یمختلف�در�ارائه�خدمات�عموم�گریباز�نیکه�چند�ییگذاشته�شده�است،�جا�شینما

دولتمردان�وظیفـه�اداره���معتقد�است�5دوگی).�4�،2006�:377آزبورن(�رندنقش�دا�يگذار�استیس

�و�اختیـار��این�وظایف�محـدوده�قـدرت��.�نددار�رامدیریت�خدمات�عمومی��و�کردن،�سازماندهی

بـه�بقـاي����قادر�نخواهنـد�بـود�کـه���ها��که�دولت�داردوي�تاکید�.�سازد�مشخص�میدولتمردان�را�

حق�برخورداري�از�مردم�و�شهروندان�ارائه�نمایند�که��ار�خویش�ادامه�دهند�مگر�اینکه�خدماتی

انجـام��مفهوم�حاکمیت�نوین�در�حقیقت�همـان���وي،نظر��بر�اساس.�شته�باشندرا�دا�خدمات�آن

�).1398�:130بروجردي،�(�استشهروندان�مردم�و�ارائه�خدمات�به�وظایف�توسط�دولت�و�
��

�اجـازه�ده�اسـت�کـه���شـ��فیـ�تعر�ينهـاد��يها�سمیمکان�عنوان�به�دولتوظایف�دولت؛�

�عملکـرد��،�اتخـاذ�و�اجـرا�شـوند�و���قـانون��تیـ�حاکم�طیشـرا��تحـت��یعموم�ماتیتصم�دهد�یم

�نـوعی�بر�اساس�تعریف�وبـر،�دولـت����.)6�،2009�:2کمان�و�ولدندورپ(گردد��ک�حفظیدموکرات

را�بر�عهده�دارد��معین�قلمروي�چارچوب�در�قدرت�مشروع�استفادة�انحصاراست�که��سیاسی�نهاد

،�اصطالحی�است�که�به�ظرفیت�دولـت�بـراي�انجـام����7دولت�بودگی).�1395�:60،�محمدي�گل(

مطابق�مدل�دولت�بودگی،�وظایف�اساسی�دولت�ها�بـه�شـرح�زیـر����.�وظایف�اساسی�اشاره�دارد

امور�سیاسی�)�4امور�سیاسی؛�و�)�3امور�اقتصادي؛�)�2امور�اجتماعی؛�)�1:�بندي�است�قابل�طبقه

وظایف�اساسی�دولت�جمهوري�اسـالمی�ایـران�بـه����).�2012�:32و�همکاران،��8ایلین(و�نظامی�

.�طور�خاص�در�اصل�سوم�قانون�اساسی�و�نیز�سایر�اصول�مرتبط�تعیین�و�تعریف�گردیده�است

همچنین،�قوانین�موضوعه�به�طور�مستقیم�یا�ضمنی،�به�وظایف�اساسی�دولـت�از�جملـه�امـور����

��

1.Bertot�
2.Swyngedouw�
3.Patapas�
4.Osborne�
5.�Dugi�
6.�Keman�&�Woldendorp�
7.�Stateness�
8.�Ilyin�
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گري�و�حمل�و�نقل؛�امور�اجتماعی�،�گردشدر�مورد�معدن�و�صنایع�معدنی،�کشاورزي�اقتصادي

وظـایف�مـدیریتی،�وظـایف�����توسعه�آمـادگی�دفـاعی�و�امنیتـی؛���در�زمینه�آب�و�محیط�زیست؛�

عـالوه�بـر�قـوانین����.�)1393�:25رهنـورد�و�رهنـورد،���(انـد���اشاره�داشته�...خاص؛�وظایف�عام�و�

شرح�زیر�مشـخص���گانه�به�مذکور،�قوانین�بودجه�ساالنه�نیز�وظایف�دولت�را�در�قالب�امور�پنج

امـور��)�4امـور�اجتمـاعی�و�فرهنگـی؛����)�3امور�دفاعی�و�امنیتـی؛��)�2امور�عمومی؛�)�1:�اند��نموده

هـاي�اجرایـی����بر�اساس�قانون�مدیریت�خدمات�کشوري،�دسـتگاه�.�امور�متفرقه)�5اقتصادي؛�و�

ر�شامل�امور�اجتماعی،�فرهنگی�و�خدمات؛�امو(موظف�هستند�تا�به�تحقق�سه�دسته�از�وظایف�

��.�بپردازند)�زیربنایی؛�و�امور�اقتصادي
��

�-وظایف�دفاعی �از�جامعه�آن�تیامن�حفظ�مسئول�ی،اسیس�جامعه�کی�دولتسیاسی؛

�از�لـزوم��صورت�در�ودهد��پرورش�و�آموزش�می�را�مسلح�يروهاین�،دولت.�است�یخارج�تجاوز

�یارجخـ�هـاي���قـدرت��تهـاجم��و�حملـه��از�آن،�مـردم��و�حاکمیـت��قلمرو�از�محافظت�يبرا�آنها

همچنـین،���.اسـت��دولت�فیوظا�نیتر�مهم�و�نیتر�یمیقد�از�یکی�ینظام�دفاع�.دنک�یم�استفاده

هـا�و���دولت�عالوه�بر�وظیفه�دفاع�نظامی�و�فیزیکی،�وظیفه�دفاع�سایبري�از�اطالعات�سـازمان�

دولت�براي�افزایش�توان�دفاع�سایبري�به�همکاري�بخـش��.�افراد�داخل�کشور�را�بر�عهده�دارد

مسائل�امنیتی�کشـورها�عـالوه���).�2015�:11و�همکاران،��1کالوس(ز�نیازمند�است�خصوصی�نی

گسـترش��.�گـردد��المللی�به�دیدگاه�نخبگان�آن�کشور�به�تهدیدات�خارجی�باز�می�بر�شرایط�بین

قاچاق�مواد�مخدر�و�تروریسم�از�جمله�تهدیداتی�است�که�ضـرورت�توجـه�بـه�امـور�سیاسـی،������

در�فصـل�هفـتم�از���).�1391�:130ارغـوانی�پیرسـالمی،���(زد�سـا��دفاعی�و�امنیتی�را�ضروري�می

در�این�فصل�در�زمینـه��.�برنامه�پنجم�توسعه،�به�امور�دفاعی،�امنیتی�و�سیاسی�اشاره�شده�است

دفـاعی�و�دفـاع�از�����توانمنـدي��يوزارت�دفـاع�بـه�منظـور�ارتقـا����شود�که��امور�دفاعی�تاکید�می

اسـتقرار�مـوثرتر�در���،�یی�کشـور�هـوا�دافنـد��ی�و�کیفی�سـامانه�پ�کمي�ارتقا�به�موظف�،حاکمیت

در�زمینـه��.�اسـت��...و�گیري�بیش�از�فرصت�خدمت�وظیفه�عمـومی��،�بهرهي�آبی�کشورها�حوزه

در�راستاي�تامین�امنیـت�پایـدار�منـاطق����شود��امور�سیاسی�و�امنیتی�نیز�در�این�فصل�تاکید�می

ایــی،�وزارت�وزارت�امــور�اقتصــادي�و�دار�همکــاري�وزارت�کشــور�موظــف�اســت�بــا�،مــرزي

طـرح��هاي�ذیـربط���نو�سازما�ها�دادگستري،�وزارت�اطالعات،�نیروي�انتظامی�و�سایر�وزارتخانه

�.�جامع�امنیت�پایدار�مناطق�مرزي�را�به�تصویب�شوراي�عالی�امنیت�ملی�برساند
��

گوناگون�در�حاکمیت�نقـش�آفرینـی����گرانیازبحاکمیتی؛�)�نقش�آفرینان(بازیگران�

��

1.�Claus�
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�در�مهمـی��نقـش�آنهـا���همـه�کـه���یمـدن��جامعـه�بخـش�خصوصـی�و����دولت،کنند�از�جمله��می

در�این�پژوهش،�خبرگان�بـا�توجـه���).�1�،2019�:10وستل-پاول(�دارند�هاي�کشور�گیري�تصمیم

به�ماهیت�و�موضوع�تحقیق،�سه�بخش�شامل�دولت،�بخش�نظامی�و�جامعه�مدنی�را�به�عنوان�

�و�یرسـم��يهـا��گـروه��سـت�از�عبـارت�ا��یمـدن��جامعـه�.�آفرینان�حاکمیتی�معرفی�نمودنـد��نقش

�احساسـات��منافع،�انیب�يبرا�یعموم�جامعه�کی�در�یجمع�طور�به�که�شهرونداناز��یررسمیغ

�و�دولـت�از��هـا��خواسـته��جـاد�یا�متقابـل،��اهـداف��به�یابیدست�اطالعات،�تبادل�خود،�يها�دهیا�و

از�جامعـه�مـدنی����.)2�،2017�:80آکرمـی�و�تریکـی��(کنند��ی�عمل�میدولت�مسئوالن�ییپاسخگو

هـاي�اقتصـادي،�اجتمـاعی�و�سیاسـی،�ارتبـاط�������طریق�بسیج�عمومی�براي�مشارکت�در�فعالیت

اي��هـاي�حرفـه��انجمـن��بـازیگران�جامعـه�مـدنی،���.�کند�متقابل�جامعه�و�سیاست�را�تسهیل�می

هـاي�مـذهبی�و����هـاي�جمعـی،�گـروه����نهـاد،�نهادهـاي�دانشـگاهی،�رسـانه�����هاي�مـردم��سازمان

�نهادهـا��از�یگروهـ��دولـت�).�1391�:48اطبایی�و�همکاران�قاضی�طب(هاي�مدنی�است��سازمان

�مصـرف��يبـرا��را�یعمـوم��خـدمات��،رانـی�حکم�و�یاسـ�یس�يها�تیمسئول�بر�عالوه�که�هستند

�یـک��بـا��سیاسی�سازمان�یک�3دولت.�کنندیم�عیتوز�را�ثروت�و�درآمد�و�کنند�می�نیتأم�متقابل

�عهـده����خاص�قلمرو�کی�در�قدرت�از�مشروع�استفاده�انحصار�است�که�متمرکز�حکومت �بـر را

آن�و��مـردم��و�حاکمیـت��قلمـرو��و�پاسداري�از�جامعه�تیامن�حفظ.�4)2007�:37کادورس،�(دارد�

ی�در�خـارج��يهـا��قدرت�تهاجم�و�حمله�از�هاي�کشور�نیز�محافظت�از�اطالعات�افراد�و�سازمان

بـارت��ع�بخش�نظامی).�2015�:11و�همکاران،��5کالوس(دفاعی�قرار�دارد�-حوزه�امور�سیاسی

سازماندهی�نیروهاي�مسلح�کشـور�بـراي�توانمندسـازي�آنهـا�در������است�از�نیروهایی�که�وظیفه

به�سـتاد�فرمانـدهى�کـل�قـوا،�����نیروهاي�مسلح�.�دار�است�مسیر�رسیدن�به�پدافند�ملّی�را�عهده

هـاى�وابسـته����ارتش،�سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمى�و�نیروى�انتظامى�و�وزارت�دفاع�و�سازمان

��).1386�:136نظرپور،�(�شود�مى�اطالق

�چگونـه��که�کند�یم�کمکفرایند��نیا�درك�به�لیتحل�سطوحسطوح�کنش�حاکمیتی؛�

هیـل�و���.)6�،2012�:26نـاو�(�گـذارد��یم�ریتأث�يگرید�ي�نیرويرو�بر�یاسیس�قدرت�در�روینیک�

سیاسی�قـرار��-که�عوامل�و�متغیرهاي�حاکمیت�در�سیستم�اداري�هیوپ�معتقد�هستند�هنگامی�

این�سه�سطح�عبارتند�.�بندي�شوند�توانند�در�سه�سطح�اصلی�طبقه�ند،�هر�یک�از�آنها�میگیر�می

��

1.�Pahl-Wostl�
2.�Akermi�&�Triki�
3�State�
4.�Cudworth�
5.�Claus�
6.�Nau�
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عوامل�محیطی�کالن،�شاید�تـا�حـدودي���(سطح�ارتباطات�کالن�میان�جامعه�و�حکومت�.�1:�از

ارتباطـات�عمـودي�و���(سطح�ارتباطات�رسـمی��.�2؛�)مشی�مشی�و�تدوین�خط�هاي�خط�مشخصه

هیـل�و�هیـوپ،���(�)ارتباطـات�میـان�افـراد���(سطح�عملیاتی�.�3و��؛)سازمانی�ارتباطات�افقی�درون

حـاکمیتی��کنش��گانه�سطوح�سه�در�این�پژوهش�با�استناد�به�مدل�هیل�و�هوپ،).�1395�:209

این�سطح�همـان�سـطح���:�سطح�سیستم�-1:�براي�تصمیم�گیري�به�شرح�زیر�قابل�تبیین�است

شـود�و�بـر�روابـط�بـین������د�مـی�در�این�سطح،�سیستم�بر�اساس�رفتار�دولـت�ایجـا��.�کالن�است

�بـه�سـطح���:سـطح�سـازمان���-�2؛)1�،2017�:323مکسهانی(شود��ها�در�جامعه�تاکید�می�سازمان

در�ایـن�سـطح،���.�کنـد��یمـ��معـین��ها�درون�سازمان�در�را�ها�پدیده�عللداخلی�نیز�معروف�است،�

�فرایندهابهبود�و�اصالح��شوند�و�چگونگی�هاي�متنوع�سازمانی�با�یکدیگر�مقایسه�می�استراتژي

نـاو،��(�گیرند�ي�سازمانی�جهت�ارایه�راهکارهاي�مناسب�اصالحی�مورد�بررسی�قرار�میها�و�رویه

یک��ملت�مطالعه�بهسطح�فردي،�سطح�خرد�و�عملیاتی�است�و�:�سطح�فردي�-�3؛)2012�:26

در�سطح�تحلیل�فردي،�پژوهشگران�به�مطالعه�رفتار�و�عملکـرد�اشـخاص�و���.�پردازد�میکشور�

شود�که�بازیگران�اصلی�چه�کسانی�هسـتند���در�این�سطح�بررسی�می.�پردازند��می�گیران�تصمیم

����.)2�،2015�:89تامکی(کنند��نمایند�و�چگونه�فعالیت�می�ها�شرکت�می�گیري�و�چگونه�در�تصمیم

��پیشینه�تجربی�و�چارچوب�نظري�پژوهش

�ت�تـراز�الگوي�مـدیریت�دولتـی�بـراي�تحقـق�حاکمیـ�����«در�تحقیقی�با�عنوان�)�1390(رهنورد�

دریافت�که�انجام�امور�انتفاعی�و�غیر�انتفاعی�به�ترتیـب�در�تبیـین�وظـایف����»�1404انداز��چشم

دولت،�جامعـه�مـدنی�و�بخـش�خصوصـی،�نقـش�نهادهـاي�سـه�گانـه�حاکمیـت�در�اجـراي�����������

عقبائی�جزنی�.�فرد�است�،�متفاوت�و�منحصربه1404هاي�حاکمیت�متناظر�با�چشم�انداز��ویژگی

سـه��در�حکمرانی�هاي��پژوهشی�نتیجه�گرفتند�که�به�کارگیري�ظرفیت�در)�1397(و�همکاران�

بخش�دولتی�نسبت�به�دو�بخش�دیگـر��:�تعاونی�به�شرح�زیر�است�،�خصوصی�ودولتـی��بخـش

درصد�و��4/31درصد،�بخش�تعاونی��8/42بخش�دولتی��شته�ودر�شرایط�نسبتاً�مطلوبی�قرار�دا

.�دارنـد��ریاثتـ�هاي�کلی�این�اصـل���تر�اجراي�اثربخش�سیاسب�درصد��6/35بخـش�خصوصـی

دولتی�و�خصوصـی�و���هاي�دریافتند�که�مشارکت�بین�بخش)�1395(زاده�و�همکاران��امام�جمعه

افزایـی�و�شـراکت����خوب�و�هـم��حاکمیتیهاي�الگوي��استقرار�شاخصو�همچنین��جامعه�مدنی

ی�سـازمانده�باعـث��بین�بازیگران�اصلی�توسعه�یعنی�دولت،�جامعه�مدنی�و�بخـش�خصوصـی���

��

1.�Mexhuani�
2.�Tamaki�
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��.جامعه�و�دولت�کارآمد�خواهد�شد

شود��می��سیاسی�از�جمله�وظایف�مهم�و�کلیدي�حاکمیت�محسوب-وظایف�کالن�دفاعی

قـانون��.�که�باید�اجراي�آن�در�سطوح�مختلف�کنش�حاکمیتی�به�بازیگران�مناسب�واگذار�شـود�

قـانون�اساسـی�جمهـوري�اسـالمی�ایـران،�بـازیگران��������44مدیریت�خدمات�کشـوري�و�اصـل���

چارچوب�حاکمیت�چندگانه�هیـل��.�داند�تی�را�شامل�بخش�دولتی،�خصوصی�و�تعاونی�میحاکمی

�و�یخصوصـ��،یرا�در�سـه�بخـش�عمـوم����یمشـ��خط�ياجرا�نانیآفر�،�نیز�نقش)1395(و�هیوپ�

نهادهاي�سه�گانه�حاکمیت�را�شامل�دولت،�جامعه�،�)1390(رهنورد�.�نمود�يبند�طبقه�ها�یتعاون

�را�شـامل�دولـت،��حاکمیت��بازیگران،�)1388(الوانی��.دکن�مدنی�و�بخش�خصوصی�معرفی�می

�مـذهبی،��هـاي�نظـامی،���سازمان�هاي�ذینفوذ،�گروه�غیردولتی،�هاي�تشکل�یا�خصوصی،�بخش

دولتـی�و�تعـاونی�بـه�����هـاي��به�بخـش�،�)2019(�2و�تالر)�2015(�1فاري.�شناسایی�نمود�ها�رسانه

ها�و�تفویض�وظـایف���عه�رفتار�دولتهمچنین،�مطال.�آفرینان�حاکمیتی�اشاره�نمودند�عنوان�نقش

�و�هـوپ��لیـ�ه.�آفرینان�عرصه�حاکمیت�در�سطوح�کنش�حاکمیت�یکسان�نخواهد�بود�به�نقش

�یاتیـ�و�سطح�عمل�یتیسطح�هداي،�نهاد�یطراح�ایسطح�سازنده��ی�را�درتیسه�گانه�حاکممدل�

ه�در�سـ��یاتیـ�عمل�تیـ�در�حاکم�زیـ�و�هوپ�ن�لیچندگانه�ه�تیو�چارچوب�حاکمنمودند�معرفی�

�يرهایمس�طورنیبرخوردها�و�هم�،یتیریو�با�حد�و�مرز�ارتباط�مد�ستمیسطح�فرد،�سازمان�و�س

در�این�تحقیق�بر�اساس�نظر�خبرگـان���.3)2014�:26هیل�و�هوپ،�(�مطرح�شده�است�یتیریمد

و�پیشینه�پژوهش،�بازیگران�حاکمیتی�شامل�دولت،�جامعـه�مـدنی�و�بخـش�نظـامی�در�نظـر������

سیاسـی�دولـت�توسـط����-ش،�حد�بهینه�انجام�وظایف�کـالن�دفـاعی��در�مدل�پژوه.�گرفته�شد

فـرد،��(کـنش���گانـه��در�سـطوح�سـه��)�دولت،�بخش�نظامی�و�جامعه�مـدنی�(بازیگران�حاکمیتی�

��.�ارایه�شده�است)�1(مدل�مفهومی�پژوهش�در�شکل�.�شود�بررسی�می)�سازمان�و�سیستم

��

��

��

��

��

��

��مدل�مفهومی�تحقیق�.)1(شکل�

��

1�.�Fourie�
2�.�Thaler�
3�.�Hill�and�Hupe�

�وظایف�دفاعی

�جامعه�مدنی

�
�دولت�بخش�نظامی

�سیستم�سازمان�فرد
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�شناسی�پژوهش�روش �

.�اي�و�از�نظر�راهبرد�نوعی��پژوهش�آمیخته��اسـت��ش،�به�لحاظ�هدف�از�نوع�توسعهاین�پژوه

در�بخش�کیفی،�جامعه�آماري�تحقیق�شامل�خبرگان�دانشگاهی�و�سازمانی�در�زمینه�مـدیریت��

دولتی�است�که�از�نظر�آنها�براي�شناسایی�نقش�بازیگران�حاکمیتی�در�انجـام�وظـایف�کـالن����

براي�این�منظور،�چهار�نفر�خبره�دانشگاهی�و�چهار�نفر�.�شد�سیاسی�دولت�بهره�گرفته-دفاعی

اطالعات�مورد�نیـاز�ایـن�پـژوهش�از�طریـق�مطالعـه�ادبیـات�������.�اند�خبره�سازمانی�انتخاب�شده

همچنین،�امور�اصلی�و�فرعی�و�وظایف�عمـومی�و��.�تحقیق�و�پیشینه�پژوهش�گردآوري�گردید

اجتماعی�و�فرهنگی�کشوري�و�اسـتانی���فرعی�حاکمیتی�از�سند�برنامه�ششم�توسعه�اقتصادي،

سپس،�از�طریق�تشکیل�گروه�کـانونی�و��مصـاحبه�کیفـی�بـا�خبرگـان،�نقـش�������.�استخراج�شد

-بازیگران�حاکمیتی�شامل�دولت،�جامعه�مدنی�و�نیروهاي�نظامی�براي�انجام�وظایف�دفـاعی�

�انونیکـ��گروه.�تعیین�شد)�فرد،�سازمان�و�سیستم(سیاسی�در�سطوح�سه�گانه�کنش�حاکمیتی�

غیـر�رسـمی����گروهی�بحث�یک�در�افراد�که�در�آن�است�کیفی�هاي�گردآوري�داده�روشی�براي

در�این�پژوهش،�به�منظور�شناسایی�نقـش�بـازیگران���.�شوند�خاص�وارد�می�موضوعات�پیرامون

�.مقدماتی�اسـتفاده�شـد���پیش�کانونی�گروه�حاکمیتی�در�انجام�وظایف�فرعی�حاکمیت�از�روش

هـایی�همچـون�قابلیـت�انتقـال،�اعتبارپـذیري،�قابلیـت��������بر�اسـاس�روش��پژوهش�کیفی�اعتبار

در�بخش�کمی�پژوهش،�جامعه�آماري�شـامل���.اطمینان�و�تاییدپذیري�مورد�بررسی�قرار�گرفت

در�ایـن�پـژوهش�بـا����.�هاي�دولتی،�نظامی�و�مردم�نهاد�بود�مدیران،�معاونین�و�کارکنان�سازمان

ر�زمینه�همه�اعضاي�جامعه�آماري،�حجم�نمونه�با�توجه�به�عدم�دسترسی�به�اطالعات�کامل�د

بنـابراین�تعـداد���.�استفاده�از�فرمول�تعیین�حجم�نمونه�از�جامعه�نامحدود�مشخص�شـده�اسـت��

��.�نمونه�گیري�با�روش�در�دسترس�انجام�شد�.نفر�محاسبه�شد�284حجم�نمونه�

284
)05/0(

)43/0()96/1(
2

22

=
´

=n��

��نیـاز،�از�روش�میـدانی�و�پرسشـنامه���هـاي�مـورد����در�این�بخش،�به�منظور�گردآوري�داده

پرسشنامه�پژوهش�به�طور�جداگانه�براي�هر�یک�از�سطوح�فـرد،��.�ساخته�استفاده�گردید�محقق

سـوال�بـوده�و�سـواالت�����16سازمان�و�سیستم�تدوین�گردید�که�هر�یک�از�آنهـا�مشـتمل�بـر����

سـنجیده�شـده���)�بسیار�زیـاد�(�10تا�)�بسیار�کم(�1پرسشنامه�به�وسیله�طیف�فاصله�اي�در�بازه�

روایی�صـوري�و�روایـی�محتـوایی�بررسـی�و�تائیـد�������هاي�روایی�پرسشنامه�کمی�با�روش.�است

براي�بررسی�روایی�صوري،�از�نظرات�اساتید�محترم�راهنما�و�مشاور�و�سایر�خبرگـان�و��.�گردید

هـاي���گیري�مفـاهیم�و�سـازه���ها�از�نظر�ظاهري�توانایی�اندازه�افراد�مطلع�درباره�اینکه�آیا�سنجه

.�مورد�سنجش�قرار�گرفتی�کیفی�و�کم�به�صورتروایی�محتوا�.�را�دارند،�استفاده�شد�پژوهش
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براي�سنجش�روایی�محتواي�کیفی�پرسشنامه،�از�متخصصـین�و�خبرگـان�دربـاره�اینکـه�آیـا������

توانـد���گیري�آنها�را�دارد�و�می�هایی�است�که�پژوهشگر�قصد�اندازه�ها�معرف�همه�ویژگی�سنجه

فاهیم�را�شامل�شود،�نظرسنجی�شد�و�روایی�محتواي�کیفی�پرسشنامه�توسط�محتواي�کامل�م

�ضـریب��محاسبه�روایی�محتواي�کمی�پرسشنامه�نیز�از�طریق.�خبرگان�مورد�تایید�قرار�گرفت

1نسبت�روایی�محتوا
نفـر�از�متخصصـان�و����30در�اختیار��پرسشنامهدر�این�زمینه،�.�شد�بررسی��

خواست�شد�که�نظر�خود�را�درباره�میزان�تناسب�هر�یـک�از��خبرگان�قرار�گرفت�و�از�ایشان�در

.�شـود��در�بخش�یافته�هـا�بیـان�مـی�����نتایج�این�روش.�بیان�نمایندها�و�متغیرها��ها�با�مولفه�گویه

پایایی�پرسشنامه�با�روش�آلفاي�کرونباخ�ارزیابی�شد�و�با�توجه�به�اینکه�مقدار�آلفـا�بـراي�کـل����

براي�ساخت�مدل�کمی�از��.پایایی�پرسشنامه�را�تائید�نمود�توان�است،�می�89/0پرسشنامه�برابر�

ـله���.�افزار�متلب�استفاده�شد�مراتبی�با�نرم�سیستم�استنتاج�فازي�سلسله مدل�استنتاج�فـازي�سلس

نقش�(هاي�اولیه�مدل��در�مرحله�اول،�شاخص.�مراتبی�پژوهش�از�سه�مرحله�تشکیل�شده�است

در�نظر�گرفته�شد�و�متغیر�خروجی�در�این�مرحلـه،��به�عنوان�متغیر�ورودي�)�بازیگران�حاکمیتی

در�مرحلـه��.�اسـت�)�شامل�روابط�سیاسی�و�امور�امنیتـی�(یک�شاخص�ثانویه�شامل�امور�فرعی�

هاي�ثانویه�به�عنوان�متغیر�ورودي�وارد�سیستم�استنتاج�فـازي�شـده�و�خروجـی�����دوم،�شاخص

سی�در�سطوح�فرد،�سازمان�سیا-در�مرحله�سوم�نیز�امور�دفاعی.�سیاسی�است-آن،�امور�دفاعی

و�سیستم�به�عنوان�متغیرهاي�ورودي�در�نظر�گرفته�شد�و�متغیر�خروجی�آن�حد�بهینه�وظایف�

هاي�اولیه�بر�اسـاس���پیش�از�شروع�استنتاج�فازي،�مقادیر�ورودي.��سیاسی�دولت�است-دفاعی

تـا���1زه�بر�اساس�شاخص�میانگین�در�بـا�ها��تحلیل�توصیفی�دادهپیمایشی�از�طریق���پرسشنامه

���:هاي�زیر�تشکیل�شده�است�از�بخشدر�این�پژوهش�سیستم�استنتاج�فازي�.�برآورد�گردید�10

سازي�متغیرهاي�ورودي�از�طریـق�تعیـین�توابـع�عضـویت������فازي:�سازي�متغیرها�فازي�-

�10تـا���1سازي�متغیر�خروجی�از�طریق�تعریف�توابع�عضویت�مثلثـی،�در�بـازه����گاوسی�و�فازي

��.�ارایه�گردید)�3(و�)�2(�هاي�و�شکل)�2(و�)�1(�هاي�ولانجام�شد�که�در�جد

��متغیرهاي�ورودي�افرازبندي.�1جدول�

�عدد�فازي ��متغیرهاي�کالمی

)0��،2(�� ����(L)�کم

)5�،�2(�� ���(M)�متوسط

)10��،�2(�� ��(H)�زیاد�
��

��

��

1�.�Content�Validity�Ratio�(CVR)�
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��
��نماي�تابع�عضویت�گاوسی.�2شکل�

��

��افرازبندي�متغیر�خروجی.�2جدول�
��

�عدد�فازي� ��یمتغیرهاي�کالم

)5/2��،0�،0(�� �(VL)�بسیار�کم���

)5/4��،3��،5/1(�� ��(L)�کم��

)5/6��،5��،5/3(�� ��(M)متوسط��

)5/8��،7��،5/5(�� ��(H)����زیاد��

�)10��،10��،5/7(�� ��(VH)بسیار�زیاد�
��

��

��

��

��
��نماي�تابع�عضویت�مثلثی.��3شکل�

زي�اسـتفاده��از�دانش�خبره�براي�تدوین�قوانین�فا�در�این�پژوهش:�تدوین�قوانین�فازي�-

��.�ارایه�گردید)�3(در�جدول��قوانین�مورد�استفاده�در�مرحله�آخر�سیستم�فازي،.�شد

��قوانین�فازي.�3جدول�

ون
قان

ره�
ما

ش
�

���)���IF(�اگر�� ��)THEN(�آنگاه

سیاسی�در�-امور�دفاعی
��سطح�فرد

سیاسی�-امور�دفاعی
��در�سطح�سازمان

سیاسی�-امور�دفاعی
��در�سطح�سیستم

وظایف�کالن�دفاعی�
��یاسیس-

1�� �زیاد ��زیاد ��زیاد ��بسیار�زیاد
2�� ��متوسط ��متوسط ��متوسط ��متوسط
3�� ��کم ��کم ��کم ��بسیار�کم
4�� �زیاد ��زیاد ��متوسط ��زیاد
5�� ��زیاد ��متوسط ��زیاد ��زیاد
6�� ��متوسط ��زیاد ��زیاد ��بسیار�زیاد
7�� ��زیاد ��زیاد ��کم ��زیاد
8�� ��زیاد ��کم ��زیاد ��زیاد
9�� ��کم ��زیاد �زیاد ��زیاد
10�� ��زیاد ��متوسط ��کم ��متوسط
11�� ��زیاد ��کم ��متوسط ��متوسط
12�� ��زیاد ��کم ��کم ��کم
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13�� ��زیاد ��متوسط ��متوسط ��متوسط
14�� ��متوسط ��کم ��زیاد ��متوسط
15�� ��متوسط ��زیاد ��کم ��متوسط
16�� ��متوسط ��متوسط ��زیاد ��متوسط
17�� ��متوسط ��متوسط ��کم ��کم
18�� ��متوسط ��زیاد ��متوسط ��زیاد
19�� ��متوسط ��کم ��متوسط ��متوسط
20�� ��متوسط ��کم ��کم ��کم
21�� ��کم ��زیاد ��متوسط ��زیاد
22�� ��کم ��متوسط ��زیاد ��متوسط
23�� ��کم ��کم ��زیاد ��کم
24�� ��کم ��کم ��متوسط ��کم
25�� ��کم ��زیاد ��کم ��کم
26�� ��کم �متوسط ��کم ��کم
27�� ��کم ��متوسط ��متوسط ��متوسط

تعداد��که�با�توجه�به�این.�شد��ایجاد�ممدانی�ا�روشب�موتور�استنتاج:�فازي�استنتاج�موتور�-

�شـانگر�د�کـه�ن�شـو��ایجـاد�ا�عـددي��تـ��شد�مینیمم�استفاده�عملگراز�ود،�بها�بیشتر�از�یک��مقدم

که�میزان�صحت�قوانین�را�معین��اعمال�روش�استلزام�براي�.است�انونق�ي�هرها�حاصل�مقدم

وانین�قـ��هاي�که�مجموع�خروجیها��براي�تجمیع�خروجی.�شد��کند،�از�روش�مینیمم�استفاده�می

�.شداز�روش�ماکسیمم�استفاده��شود�یک�مجموعه�فازي�واحد�ترکیب�می�صورت�بهفازي�

��.زدایی�متغیر�خروجی�بهره�گرفته�شد�براي�فازي�ثقل�مرکز�از�روش:�زدایی�فازي�-

هـا���از�روش�اعتبارسنجی�مدل�مفهومی�و�اعتبارسنجی�داده�:اعتبار�سنجی�مدل�تحقیق�-

��.استفاده�شد

�هاي�پژوهش�یافته �

�جمعیت �در��مشخصات �آماري �نمونه �نیز �و �کیفی �تحقیق �در �کانونی �گروه �اعضاي شناختی

�.ارایه�گردید)�4(یق�کمی�بر�حسب�تعداد�آنها�در�جدول�تحق

��مشخصات�جمعیت�شناختی�اعضاي�نمونه�آماري.�4جدول�

��بازه�سنی��تحصیالت��سمت�سازمانی��جنسیت��نوع�تحقیق

��ویژگی�جمعیتی

رد
م

��

ن
ز

��

یر
مد

�/
ون

معا
��

س
شنا

ار
ک

��

ی
لم

�ع
ت

هیا
��

ي
تر
دک

شد��
�ار

ی
اس

شن
کار

��

ی
اس

شن
کار

��

20�
تا�

30
��

30�
تا�

40
��

ز�
ر�ا

شت
بی

40
��

���2�6_�_��4�7�1_���6�2�4یق�کیفیتحق

���61�111�112�18��96��170_���201�83�90�194تحقیق�کمی�

�هـایی�کـه�مقـدار�ضـریب�����نفره�خبرگان،�گویـه��30در�این�پژوهش،�با�توجه�به�تعداد�����
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بنـابراین،�بـا�توجـه�بـه�����.�و�بیشتر�باشد،�قابل�قبول�هستند�33/0براي�آنها��نسبت�روایی�محتوا

اسـت،���33/0هـا،�بیشـتر�از����یی�که�در�این�پژوهش�مقدار�بـراي�همـه�گویـه���از�آنجا)�5(جدول�

�.باشند�ها�از�روایی�الزم�برخوردار�می�توان�گفت�که�این�گویه�می

��هاي�پرسشنامه�براي�گویه�CVRمقادیر�.�5جدول�

امور�

��اصلی
��)وظایف�فرعی(وظایف�فرعی�

تعداد�گزینه�

�ضروري�

نسبت��ضریب

�روایی�محتوا
�نتیجه

ی
اس

سی
ر�
مو

ا
-�

ی
اع

دف
��

�جهت�اقدامات�اجراي�و�طراحی �با�مبارزه�دیپلماتیک

��از�مستضعفین�و�حمایت�استکبار
��تائید��24��6/0

�تقویت�الزم�سیاسی�شرایط�ایجا باکشورهاي��پیوند�براي

��هدف�و�همسایگان
��تائید��26��73/0

�جلب�و�کشور�از�خارج�ایرانیان�حقوق�از�جانبه�همه�حمایت

��کشور�فتپیشر�و�در�توسعه�آنها�مشارکت
��تائید��24��6/0

و�میان�احزاب�سیاسی�روابط�تدوین�اصول�و�قواعد�حاکم�بر�

��در�داخل�یک�کشورنیروهاي�اجتماعی�
��تائید��30��1

� �روش �تعیین �و �قدرت �کاربرد �حکومت�و �در�امکاناتی که

��سی�قرار�دارداختیارات�دولت�و�نهادهاي�سیا
��تائید��29��93/0

��تائید�����25�66/0رها�در�عرصه�داخلی�کشو�خط�مشیتدوین�

��تائید����27��8/0تولیدي�تجهیزات�و�تسلیحات�دفاع�افزایش�توان�و�توسعه

�مسلح��باگروه�تقابل�موردنیاز�اقالم�تولید�و�طراحی� هاي

��تروریست
��تائید��27��8/0

��تائید����29��93/0دفاعی�هوایی�صنایع�بازسازي�و�توسعه

��تائید����29��93/0یبسیج�فرهنگ�توسعه�و�اسالمی�انقالب�هاي�ارزش�تعمیق

��تائید����26��73/0و�سایبري�نرم�دفاعی�قدرت�توسعه�دربرگیرنده�جامع�طرح

��تائید����27��8/0سایبري�پدافند�سامانه�ایجاد

��تائید����30��1اجرائی�هاي�دستگاه�کارکنان�و�افزایش�آموزش�سایبري�به�مدیران

�تربیت�براي�مسلح�نیروهاي�آموزشی�مراکز�کیفیت�ارتقاي

��ارآمدنیروهاي�ک
��تائید��28��86/0

��تائید����29��93/0مسلح�نیروهاي�مسکن�کمک�هزینه�سنواتی،�تخصیص�بودجه

��تائید����26��73/0تقویت�نیروهاي�مسلح�و�تجهیز

بندي�وظایف�در�کتابچه�سـازمان�برنامـه�و����سیاسی�دولت�بر�اساس�طبقه-وظایف�دفاعی

.�مـور�اصـلی�تقسـیم�شـد����بودجه�کل�کشور�به�وظایف�فرعی،�وظایف�عمومی،�امور�فرعـی�و�ا�

.�سپس�وظایف�مذکور�در�گروه�کانونی�مطرح�گردید�تا�نقش�بازیگران�حاکمیتی�شناسایی�شود

شـامل�دولـت،�جامعـه����(هاي�نهایی�خبرگان�درباره�نقش�بازیگران�حاکمیتی�اصلی��نتایج�پاسخ

سیاسی�براي�سطح�سیسـتم�در�جـدول���-در�زمینه�انجام�وظایف�دفاعی)�مدنی�و�بخش�نظامی
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بـا�توجـه���.�ارایه�گردید)�8(و�براي�سطح�فرد�در�جدول�)�7(براي�سطح�سازمان�در�جدول�،�)6(

آفرینـان�مختلـف�انجـام�����به�اینکه�اجزاي�گوناگون�هر�وظیفه�فرعی�ممکن�است�توسط�نقـش�

آفرینان�حاکمیتی�اصلی�که�به�معناي�متولی�اصلی�هـر���شود،�در�این�پژوهش�از�اصطالح�نقش

��.اده�شدیک�از�وظایف�فرعی�است،�استف

��خبرگان�در�گروه�کانونی�براي�سطح�سیستمیهاي�نهایی��پاسخ.�6جدول�

امور�

��اصلی

امور�

��فرعی

وظایف�

��عمومی
��)وظایف�عملیاتی(وظایف�فرعی�

نقش�آفرینان�

��حاکمیتی�اصلی

ی�
اع
دف
ر�
مو

ا
–�

ی
اس

سی
��

روابط�

��سیاسی

��

روابط�

��خارجی

�با�مبارزه�دیپلماتیک�جهت�اقدامات�اجراي�و�طراحی

��از�مستضعفین�ایتو�حم�استکبار
�دولت

�پیوند�براي�تقویت�الزم�سیاسی�شرایط�ایجا

��باکشورهاي�هدف�و�همسایگان
��جامعه�مدنی

�و�کشور�از�خارج�ایرانیان�حقوق�از�جانبه�همه�حمایت

��کشور�پیشرفت�و�درتوسعه�آنها�مشارکت�جلب
��دولت

سیاست�

��داخلی

میان�سیاسی�روابط�تدوین�اصول�و�قواعد�حاکم�بر�

��در�داخل�یک�کشورو�نیروهاي�اجتماعی�زاب�اح
��دولت

که�در�امکاناتی�حکومت�و�کاربرد�قدرت�و�تعیین�روش�

��سی�قرار�دارداختیارات�دولت�و�نهادهاي�سیا
��دولت

��دولت���ها�در�عرصه�داخلی�کشور�خط�مشیتدوین�

��

��امنیتی

�افزایش

�توان

�دفاعی

��کشور

لیحات�تولیدي�تجهیزات�و�تس�افزایش�توان�و�توسعه

��دفاع
��بخش�نظامی

هاي�مسلح��باگروه�تقابل�موردنیاز�اقالم�تولید�و�طراحی�

��تروریست
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��دفاعی�هوایی�صنایع�بازسازي�و�توسعه

�توسعه�و�اسالمی�انقالب�هاي�ارزش�تعمیق

��بسیجی�فرهنگ
��جامعه�مدنی

افزایش�

�توان�دفاع

��سایبري

و��نرم�دفاعی�قدرت�سعهتو�دربرگیرنده�جامع�طرح

��سایبري
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��سایبري�پدافند�سامانه�ایجاد

�کارکنان�و�افزایش�آموزش�سایبري�به�مدیران

��اجرائی�هاي�دستگاه
��بخش�نظامی

توسعه�

نیروهاي�

��مسلح

�مسلح�نیروهاي�آموزشی�مراکز�کیفیت�ارتقاي

��نیروهاي�کارآمد�تربیت�براي
��بخش�نظامی

�مسکن�کمک�هزینه�سنواتی،�ص�بودجهتخصی

��مسلح�نیروهاي
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��تقویت�نیروهاي�مسلح�و�تجهیز
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��خبرگان�در�گروه�کانونی�براي�سطح�سازمانیهاي�نهایی��پاسخ.�7جدول�

امور�

��اصلی

امور�

��فرعی

وظایف�

��عمومی
��)وظایف�عملیاتی(وظایف�فرعی�

نقش�آفرینان�

��حاکمیتی�اصلی

ی
اع

دف
ر�
مو

ا
س�-

ی
اس

ی
��

روابط�

��سیاسی

��

روابط�

��خارجی

�مبارزه�دیپلماتیک�جهت�اقدامات�اجراي�و�طراحی

��از�مستضعفین�و�حمایت�استکبار�با
�جامعه�مدنی

�پیوند�براي�تقویت�الزم�سیاسی�شرایط�ایجا

��باکشورهاي�هدف�و�همسایگان
��دولت

�کشور�از�خارج�ایرانیان�حقوق�از�جانبه�همه�حمایت

��کشور�پیشرفت�و�درتوسعه�آنها�مشارکت�جلب�و
��جامعه�مدنی

سیاست�

��داخلی

میان�سیاسی�روابط�تدوین�اصول�و�قواعد�حاکم�بر�

��در�داخل�یک�کشورو�نیروهاي�اجتماعی�احزاب�
��جامعه�مدنی

که�امکاناتی�حکومت�و�کاربرد�قدرت�و�تعیین�روش�

��سی�قرار�دارددر�اختیارات�دولت�و�نهادهاي�سیا
��جامعه�مدنی

��دولت���ها�در�عرصه�داخلی�کشور�ط�مشیختدوین�

��امنیتی

�افزایش

�توان

�دفاعی

��کشور

تولیدي�تجهیزات�و��افزایش�توان�و�توسعه

��تسلیحات�دفاع
��بخش�نظامی

هاي��باگروه�تقابل�مورد�نیاز�اقالم�تولید�و�طراحی�

��مسلح�تروریست
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��دفاعی�هوایی�صنایع�بازسازي�و�توسعه

�توسعه�و�اسالمی�انقالب�هاي�ارزش�تعمیق

��بسیجی�فرهنگ
��جامعه�مدنی

افزایش�

توان�

�دفاع

��سایبري

و��نرم�دفاعی�قدرت�توسعه�دربرگیرنده�جامع�طرح

��سایبري
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��سایبري�پدافند�سامانه�ایجاد

�کارکنان�و�افزایش�آموزش�سایبري�به�مدیران

��اجرائی�هاي�دستگاه
��امیبخش�نظ

توسعه�

نیروهاي�

��مسلح

�مسلح�نیروهاي�آموزشی�مراکز�کیفیت�ارتقاي

��نیروهاي�کارآمد�تربیت�براي
��بخش�نظامی

�مسکن�کمک�هزینه�سنواتی،�تخصیص�بودجه

��مسلح�نیروهاي
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��تقویت�نیروهاي�مسلح�و�تجهیز

��

��

��
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��ي�سطح�فرديخبرگان�در�گروه�کانونی�براهاي�نهایی��پاسخ.�8جدول�

امور�

��اصلی

امور�

��فرعی

وظایف�

��عمومی
��)وظایف�عملیاتی(وظایف�فرعی�

نقش�آفرینان�

��حاکمیتی�اصلی

ی�
اع
دف
ر�
مو

ا
–�

ی
اس

سی
��

روابط�

��سیاسی

��

روابط�

��خارجی

�با�مبارزه�دیپلماتیک�جهت�اقدامات�اجراي�و�طراحی

��از�مستضعفین�و�حمایت�استکبار
�جامعه�مدنی

�پیوند�تقویتبراي��الزم�سیاسی�شرایط�ایجا

��باکشورهاي�هدف�و�همسایگان
��دولت

�کشور�از�خارج�ایرانیان�حقوق�از�جانبه�همه�حمایت

��کشور�پیشرفت�و�درتوسعه�آنها�مشارکت�جلب�و
��جامعه�مدنی

سیاست�

��داخلی

میان�سیاسی�روابط�تدوین�اصول�و�قواعد�حاکم�بر�

��در�داخل�یک�کشورو�نیروهاي�اجتماعی�احزاب�
��جامعه�مدنی

که�امکاناتی�حکومت�و�کاربرد�قدرت�و�تعیین�روش�

��سی�قرار�دارددر�اختیارات�دولت�و�نهادهاي�سیا
��جامعه�مدنی

��دولت���ها�در�عرصه�داخلی�کشور�خط�مشیتدوین�

��امنیتی

�افزایش

�توان

�دفاعی

��کشور

��بخش�نظامی��تولیدي�تجهیزات�و�تسلیحات�دفاع�افزایش�توان�و�توسعه

��بخش�نظامی��هاي�مسلح�تروریست�باگروه�تقابل�مورد�نیاز�قالما�تولید�و�طراحی�

��بخش�نظامی��دفاعی�هوایی�صنایع�بازسازي�و�توسعه

��جامعه�مدنی��بسیجی�فرهنگ�توسعه�و�اسالمی�انقالب�هاي�ارزش�تعمیق

افزایش�

�توان�دفاع

��سایبري

و��نرم�دفاعی�قدرت�توسعه�دربرگیرنده�جامع�طرح

��سایبري
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��سایبري�پدافند�سامانه�ایجاد

��بخش�نظامی��اجرائی�هاي�دستگاه�کارکنان�و�مدیرانبه��افزایش�آموزش�سایبري

توسعه�

نیروهاي�

��مسلح

�تربیت�براي�مسلح�نیروهاي�آموزشی�مراکز�کیفیت�ارتقاي

��نیروهاي�کارآمد
��بخش�نظامی

��بخش�نظامی��سلحم�نیروهاي�مسکن�کمک�هزینه�سنواتی،�تخصیص�بودجه

��بخش�نظامی��تقویت�نیروهاي�مسلح�و�تجهیز

پس�از�انجام�تحقیق�کیفی�و�تعیین�نقش�بازیگران�حاکمیـت�در�انجـام�وظـایف�کـالن�����

گیري�از�سیستم�استنتاج�فـازي���توسط�گروه�کانونی،�مدل�کمی�تحقیق�با�بهرهسیاسی�-دفاعی

اج�فازي�سلسله�مراتبی�از�سه�مرحله�در�این�پژوهش،�مدل�استنت.�مراتبی�طراحی�گردید�سلسله

دولت،�جامعه�مدنی�و�(به�این�صورت�که�در�مرحله�اول،�نقش�بازیگران�حاکمیتی�.�تشکیل�شد

به�عنوان�متغیر�ورودي�در�سیستم�در�نظـر�گرفتـه�شـد�و�مـورد�اسـتنتاج�قـرار�������)�بخش�نظامی

امـور�امنیتـی����متغیر�خروجی�در�این�مرحله،�شامل�امور�فرعی�همچون�روابط�سیاسی�و.�گرفت

در�مرحله�دوم،�امور�فرعی�به�عنوان�متغیرهـاي�ورودي�مـورد�اسـتنتاج�قـرار�گرفـت�و������.�است

است�مرحله�اول�و�دوم�سیاسی�-دفاعیمتغیرهاي�خروجی�این�مرحله،�شامل�سطح�بهینه�امور�
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در�.�براي�سه�سطح�کنش�حاکمیتی�شامل�سطح�فردي،�سازمانی�و�سیستمی�اجرا�شـده�اسـت��

گانـه�کـنش����در�سطوح�سـه�سیاسی�-دفاعیهاي�سیستم�فازي�شامل�امور��ديمرحله�سوم،�ورو

دولت�جمهـوري�اسـالمی���سیاسی�-دفاعیاست�و�خروجی�سیستم�نیز�حد�بهینه�وظایف�کالن�

��.ایران�است

�امتیـاز��کـه��آنجایی�از�،)9(�جدول�به�توجه�با:�سیستم�استنتاج�فازي�در�سطح�فرد

براي�روابـط�سیاسـی����قطعی�امتیاز�است،��5تدول�براي�و��8/5مدنی�جامعه�نقش�براي�حاصله

داشـتند�و���نقـش��سـطح�فـرد���ارتقاي�روابـط�سیاسـی�در���در�عامل�دو�هر�بنابراین.�است�26/5

نتایج�حاصـل�از�تحلیـل���.�اند�قائل�نشدهامور�روابط�سیاسی�خبرگان�نقشی�را�براي�نظامیان�در�

معه�مدنی�در�مقایسه�بـا��در�وضعیت�بهینه،�جاکه�دهد��سه�بعدي�رفتار�متغیر�خروجی�نشان�می

��.دولت،�نقش�محوري�دارد
��سطح�بهینه�امور�روابط�سیاسی�.9جدول�

��روابط�سیاسی��دولت��جامعه�مدنی

8/5��5��26/5��
��

�بـراي��و��5مـدنی��جامعـه��نقش�براي�حاصله�امتیاز�که�آنجایی�از�،)10(�جدول�به�توجه�با

�در�عامـل��دو�هر�بنابراین.�است�85/5امنیتی��براي�امور�قطعی�امتیاز�است،��5/6بخش�نظامی

امور�امنیتـی��خبرگان�نقشی�را�براي�دولت�در�داشتند�و��نقش�سطح�فرد�ارتقاي�امور�امنیتی�در

در�کـه��دهـد���نتایج�حاصل�از�تحلیل�سه�بعدي�رفتار�متغیر�خروجـی�نشـان�مـی���.�اند�قائل�نشده

��.وضعیت�بهینه،�بخش�نظامی�در�مقایسه�با�جامعه�مدنی،�نقش�محوري�داشته�است

��سطح�بهینه�امور�امنیتی.�10ول�جد
��امور�امنیتی��بخش�نظامی��جامعه�مدنی

5��5/6��85/5��

و���26/5روابـط�سیاسـی���بـراي��به�دست�آمده�امتیاز�که�آنجایی�از�،)11(�جدول�به�توجه�با

�امنیتی دوي��هر�بنابراین.�است�18/5سیاسی�-دفاعی�براي�امور�قطعی�امتیاز�است،��85/5امور

نتایج�حاصل�از�تحلیـل���.داشتند�نقش�سطح�فرد�درسیاسی�-دفاعیمور�ارتقاي�ا�در�عوامل�این

که�روابط�سیاسی�و�امور�امنیتی�به�طـور�یکسـان���دهد��سه�بعدي�رفتار�متغیر�خروجی�نشان�می

��.تاثیر�دارند�سیاسی-در�ارتقاي�امور�دفاعی
��سیاسی�در�سطح�فرد-سطح�بهینه�امور�دفاعی.�11جدول�

��سیاسی-�فاعیامور�د��امور�امنیتی��روابط�سیاسی

26/5��85/5��18/5��

�امتیـاز��کـه��آنجـایی��از�،)12(�جـدول��بـه��توجه�با:�سیستم�استنتاج�فازي�در�سطح�سازمان

روابـط���بـراي�امـور���قطعی�امتیاز�است،��5/5دولت�براي�و��4/6مدنی�جامعه�نقش�براي�حاصله
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�سـازمان��سـطح��ارتقاي�امور�روابط�سیاسی�در�در�عامل�دو�هر�بنابراین.�باشد�می�88/5سیاسی�

در�سطح�سازمان،�خبرگان�نقشی�را�براي�نظامیان�در�امور�روابط�سیاسـی�قائـل���.�داشتند�نقش

دهد�کـه�در�وضـعیت����نتایج�حاصل�از�تحلیل�سه�بعدي�رفتار�متغیر�خروجی�نشان�می.�اند�نشده

��.بهینه،�جامعه�مدنی�در�مقایسه�با�دولت،�نقش�محوري�دارد

���یسیاسسطح�بهینه�امور�روابط��.�12جدول�
��روابط�سیاسی��دولت��جامعه�مدنی

4/6��5/5��88/5��

�بـراي��و��7مـدنی��جامعـه��نقش�براي�حاصله�امتیاز�که�آنجایی�از�،)13(�جدول�به�توجه�با

�در�عامـل��دو�هر�بنابراین.�است�9/7امنیتی��براي�امور�قطعی�امتیاز�است،��34/8بخش�نظامی

خبرگان�نقشـی�را�بـراي���سازمان،�در�سطح�.�داشتند�نقش�سطح�سازمان�ارتقاي�امور�امنیتی�در

نتایج�حاصل�از�تحلیل�سـه�بعـدي�رفتـار�متغیـر�خروجـی������.�اند�قائل�نشدهامور�امنیتی�دولت�در�

در�وضعیت�بهینه،�باید�بخش�نظـامی�در�مقایسـه�بـا�جامعـه�مـدنی،�نقـش�������که�دهد��نشان�می

��.محوري�داشته�باشد

��سطح�بهینه�امور�امنیتی�.13جدول�
��ور�امنیتیام��بخش�نظامی��جامعه�مدنی

7��34/8��9/7��

و���88/5روابـط�سیاسـی���بـراي��به�دست�آمده�امتیاز�که�آنجایی�از�،)14(�جدول�به�توجه�با

دوي��هـر��بنـابراین�.�است��11/7سیاسی-دفاعی�براي�امور�قطعی�امتیاز�است،��9/7امور�امنیتی

صـل�از��نتـایج�حا�.�اند�داشته�نقش�سطح�سازمان�در�سیاسی-ارتقاي�امور�دفاعی�در�عوامل�این

که�امور�امنیتی�بیشتر�از�روابط�سیاسی�در�دهد��تحلیل�سه�بعدي�رفتار�متغیر�خروجی�نشان�می

��.تاثیر�دارد�سیاسی-ارتقاي�امور�دفاعی

��سیاسی�در�سطح�سازمان-سطح�بهینه�امور�دفاعی�.14جدول�
��سیاسی-�امور�دفاعی��امور�امنیتی��روابط�سیاسی

88/5��9/7��11/7��

�کـه��آنجایی�از�،)15(�جدول�به�توجه�با:�ح�سیستمسیستم�استنتاج�فازي�در�سط

�بـراي�امـور���قطعـی��امتیـاز��اسـت،���7دولت�براي�و��4/6مدنی�جامعه�نقش�براي�حاصله�امتیاز

سـطح���ارتقـاي�امـور�روابـط�سیاسـی�در�����در�عامـل��دو�هر�بنابراین.�است�01/7روابط�سیاسی�

امـور�روابـط�سیاسـی����در�خبرگان�نقشی�را�براي�نظامیان�در�این�سطح،�.�داشتند�نقش�سیستم

در��کـه�دهـد���نتایج�حاصل�از�تحلیل�سه�بعدي�رفتار�متغیر�خروجـی�نشـان�مـی���.�اند�قائل�نشده

��.وضعیت�بهینه�باید�دولت�در�مقایسه�با�جامعه�مدنی،�نقش�محوري�داشته�باشد

��

��
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��سطح�بهینه�امور�روابط�سیاسی.�15جدول�
��روابط�سیاسی��دولت��جامعه�مدنی

4/6��7��01/7��

�بـراي��و��5/5مدنی�جامعه�نقش�براي�حاصله�امتیاز�که�آنجایی�از�،)16(�جدول�هب�توجه�با

�در�عامـل��دو�هر�بنابراین.�است�6/6امنیتی��براي�امور�قطعی�امتیاز�است،��11/7بخش�نظامی

امور�نظـام��خبرگان�نقشی�را�براي�دولت�در�.�داشتند�نقش�سطح�سیستم�ارتقاي�امور�امنیتی�در

دهـد���نتایج�حاصل�از�تحلیل�سه�بعدي�رفتار�متغیر�خروجی�نشان�می.�دان�در�نظر�نگرفتهامنیتی�

��.در�وضعیت�بهینه�باید�بخش�نظامی�در�مقایسه�با�جامعه�مدنی،�نقش�محوري�داشته�باشدکه�
��سطح�بهینه�امور�امنیتی.�16جدول�

��امور�امنیتی��بخش�نظامی��جامعه�مدنی

5/5��11/7��6/6��

و�امـور����7روابط�سیاسـی��براي�به�دست�آمده�متیازا�که�آنجایی�از�،)17(�جدول�به�توجه�با

�در�عوامل�این�بنابراین.�است�84/6سیاسی�-�دفاعی�براي�امور�قطعی�امتیاز�است،��6/6امنیتی

نتـایج�حاصـل�از�تحلیـل�سـه�����.�انـد��داشته�نقش�سطح�سیستم�سیاسی�در-�ارتقاي�امور�دفاعی

تر�از�امور�امنیتی�در�ارتقاي�امور�که�روابط�سیاسی�بیشدهد��بعدي�رفتار�متغیر�خروجی�نشان�می

��.سیاسی�تاثیر�دارد-�دفاعی

��سیاسی�در�سطح�سیستم-سطح�بهینه�امور�دفاعی�.17جدول�
��سیاسی-�امور�دفاعی��امور�امنیتی��روابط�سیاسی

7��6/6��84/6��

در�مرحله�سوم،�مدل�نهایی�:�سیاسی-استنتاج�فازي�براي�وظایف�کالن�دفاعی

سیاسی�دولت�جمهوري�اسالمی�ایران�اسـت،�ارایـه���-دفاعیدهنده�حد�بهینه�وظایف��که�نشان

گانـه�کـنش�حـاکمیتی�ایجـاد������سیاسی�در�سطوح�سـه�-این�مدل�که�از�تجمیع�امور�دفاعی.�شد

سیاسی�در�سـطح�فـرد،���-شده،�از�نوع�چند�ورودي�و�یک�خروجی�است�که�در�آن،�امور�دفاعی

سیاسـی�حاکمیـت�بـه����-سازمان�و�سیستم�به�عنوان�متغیرهاي�ورودي�و�وظایف�کالن�دفاعی

�27در�این�مرحله،�اسـتنتاج�فـازي�بـه�وسـیله�����.�عنوان�متغیر�خروجی�در�نظر�گرفته�شده�است

)�4(نماي�کلی�این�مدل�در�نرم�افزار�متلب�در�شکل�.�قانون�فازي�و�با�روش�ممدانی�انجام�شد

��.ارایه�گردید

��
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��
��سیاسی�دولت-�نماي�کلی�استنتاج�فازي�براي�وظایف�دفاعی.�4شکل�

سیاسـی�در��-براي�امور�دفاعی�به�دست�آمده�امتیاز�که�آنجایی�از�،)18(�جدول�به�وجهت�با

بـراي���قطعـی��امتیاز�است،�84/6و�در�سطح�سیستم��11/7در�سطح�سازمان��،�18/5سطح�فرد�

�عامـل��سـه��هـر��کـه��تـوان�گفـت���می�بنابراین.�است�03/7سیاسی�دولت�برابر�-وظایف�دفاعی

��.سی�دولت�نقش�موثري�دارندسیا-ارتقاي�وظایف�دفاعی�مذکور�در
��سیاسی�دولت-سطح�بهینه�وظایف�دفاعی.�18جدول�

سیاسی�در�-امور�دفاعی

��سطح�فرد

سیاسی�-امور�دفاعی

��در�سطح�سازمان

سیاسی�در�-امور�دفاعی

��سطح�سیستم

وظایف�کالن�

��سیاسی-�دفاعی

18/5��11/7��84/6��03/7��

سیاسـی�در�سـطوح���-توان�گفت�که�ارتقاي�امـور�دفـاعی���می��7تا�5هاي�بر�اساس�شکل

امـور��.�شـود��سیاسـی�منجـر�مـی���-فرد،�سازمان�و�سیستم�به�بهینه�شدن�وظایف�کالن�دفـاعی�

-سیاسی�در�سطح�سازمان�بیشتر�از�دو�سطح�دیگر�بـر�انجـام�بهینـه�وظـایف�دفـاعی�����-دفاعی

سیاسـی�در�سـطح�سیسـتم�و�فـرد�بـه�ترتیـب�در�������-سیاسی�دولت�اثرگذار�است�و�امور�دفـاعی�

��.�ر�دارندهاي�بعدي�قرا��اولویت

���
��)سازمان-سطح�فرد(سیاسی�دولت-رفتار�وظایف�کالن�دفاعی.�5شکل�

�������
��)سیستم-سطح�فرد(سیاسی�دولت-رفتار�وظایف�کالن�دفاعی.�6شکل�
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��������
��)سیستم-�سطح�سازمان(سیاسی�دولت-رفتار�وظایف�کالن�دفاعی.�7شکل�

�گیري�بحث�و�نتیجه �

حاصل�از�خبرگان�گروه�کانونی�و�یـک�نمونـه����هاي�نتایج�پژوهش�حاضر�بر�اساس�تحلیل�داده

مردم�نهاد�تدوین�شده�هاي�دولتی،�نظامی�و��شامل�مدیران،�معاونین�و�کارکنان�سازمانآماري�

با�مطالعه�قانون�اساسی�جمهوري�اسالمی�ایران�و�ساختارهاي�براي�انجام�پژوهش،�ابتدا�.�است

گوناگون�وظایف�کالن�دولت�جمهـوري���باالدستی�از�جمله�سازمان�برنامه�و�بودجه�ایران،�ابعاد

،�وظایف�عمـومی،�امـور�فرعـی�و�امـور�����)وظایف�عملیاتی(اسالمی�ایران�شامل�وظایف�فرعی�

نقـش�هـر�یـک�از�بـازیگران�����تشکیل�گـروه�کـانونی،���سپس�از�طریق�.�اصلی�شناسایی�گردید

)�عملیـاتی�(در�زمینـه�انجـام�وظـایف�فرعـی�����)�دولت،�جامعه�مدنی�و�بخش�نظـامی�(حاکمیتی�

�.�مشخص�گردیدحاکمیتی�حاکمیت�براي�سطوح�کنش�سه�گانه�

روابـط�خـارجی،�سیاسـت����(سیاسی�دولت�با�امور�فرعی�شامل�روابط�سیاسی�-امور�دفاعی

سایبري،�توسعه�نیروهـاي���کشور،�افزایش�توان�دفاع�دفاعی�توان�افزایش(،�امور�امنیتی�)داخلی

دهـد�کـه�در����پژوهش�نشان�مـی�نتایج�حاصل�از�طراحی�مدل�کمی�.�معرفی�شده�است)�مسلح

سطوح�سه�گانه�کنش،�هر�سه�بازیگر�حاکمیتی�شامل�دولت،�بخـش�نظـامی�و�جامعـه�مـدنی�����

اما�در�سطح�فرد�و�در�شرایط�.�کنند�و�با�یکدیگر�تعامل�داشتند�آفرینی�می�براي�انجام�امور�نقش

ه�مـدنی��بهینه،�براي�امور�امنیتی�بخش�نظامی�نقش�محوري�دارد�و�براي�امور�سیاسی،�جامعـ�

در�این�سطح،�امور�سیاسی�و�امنیتی�هر�دو�بـه�طـور�یکسـان�در����.�کند�نقش�محوري�را�ایفا�می

در�سطح�سازمان�و�در�شـرایط�بهینـه،�بـراي�امـور�����.�سیاسی�اثرگذار�هستند-انجام�امور�دفاعی

امنیتی،�بخش�نظامی�نقش�محوري�دارد�و�براي�امور�سیاسی،�جامعه�مدنی�نقـش�محـوري�را���

�سیاسـی�-در�این�سطح،�امور�امنیتی�بیشتر�از�روابط�سیاسی�در�ارتقاي�امور�دفاعی.�کند�ایفا�می

در�سطح�سیستم�و�در�وضعیت�بهینـه،�بـراي�امـور�امنیتـی،�بخـش�نظـامی�نقـش��������.�تاثیر�دارد

در�ایـن�سـطح،�روابـط�سیاسـی�����.�محوري�دارد�و�براي�امور�سیاسی،�دولت�نقش�محوري�دارد

آنچه�از�نتـایج�ایـن�پـژوهش����.�موثر�است�سیاسی-ر�دفاعیبیشتر�از�امور�امنیتی�در�ارتقاي�امو

توان�دریافت�آن�است�که�در�سطوح�سه�گانه�کنش،�حفظ�امنیت�جامعه�و�تمامیـت�ارضـی����می

آفرینی�که�در�امور�امنیتی�کشور�نقش�محـوري���کشور�بر�عهده�بخش�نظامی�بوده�و�تنها�نقش
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��.هستند�واحدهاي�وابسته�به�آنها�و��دارد،�بخش�نظامی�و�زیرمجموعه

توان�نتیجه�گرفت�که�به�طور�کلـی���خروجی�میبا�توجه�به�امتیازات�حاصله�و�رفتار�متغیر�

در�سطح�فرد،�هر�سه�بازیگر�حاکمیتی�شامل�دولت،�جامعه�مدنی،�و�بخـش�نظـامی�در�انجـام����

اما�به�طور�کلی�در�وضعیت�بهینـه،�نقـش�جامعـه����.�آفرین�هستند�سیاسی�نقش-وظایف�دفاعی

با�توجه�به�اینکه�در�سطح�فرد،�انجام�امور�مذبور�.�آفرینان�است�ش�سایر�نقشمدنی�مهمتر�از�نق

نیازمند�بیشترین�سطح�تمـاس�بـا�جامعـه�بـوده�و�افـراد�در�آن،�نقـش�محـوري�دارنـد�و�نیـز����������

سازي�و�استفاده�از�حداکثر�توان�عمـومی�پایـه�و�اسـاس�انجـام�ایـن�وظـایف�اسـت،���������فرهنگ

همچنین،�به�دلیـل��.�باشد�تر�و�کارآمد�تواند�اثربخش�یواگذاري�چنین�وظایفی�به�جامعه�مدنی�م

هاي�عملیاتی�برخوردار�بوده�و�نیـز�خـط�اول�آن،����اینکه�سطح�فرد،�سطح�اجرا�است�و�از�ویژگی

آفرین�محـوري�و�اصـلی�در�ایـن�سـطح������همه�افراد�جامعه�هستند،�جامعه�مدنی�به�عنوان�نقش

توان�نتیجه�گرفت�که�با�وجود��ی�میخروجدر�سطح�سازمان�بر�اساس�رفتار�متغیر�.�مطرح�است

اینکه�بازیگران�حاکمیتی�همچون�دولت،�جامعـه�مـدنی،�و�بخـش�نظـامی�در�انجـام�وظـایف�������

امـا�در�وضـعیت�بهینـه،�نقـش�بخـش�نظـامی�مهمتـر�و��������.�آفرین�هستند�سیاسی�نقش-دفاعی

در�ایـن�سـطح�از�آنجـایی�کـه�هـدف�اصـلی،�ایجـاد��������.�تر�از�نقش�سایر�بازیگران�اسـت��پررنگ

هاي�حاکمیت�است،�شایسته�است�که�انجـام�امـور�بـه�����مشی�ارهاي�الزم�براي�اجراي�خطسازک

وري�بـاالتري�در�زمینـه����بخش�نظامی�واگذار�شود�زیرا�این�بخش�سرعت�عمل�بیشتر�و�بهـره�

ها�در�سطح�سازمان�دارد�و�همچنین،�شـرایط���مشی�ایجاد�ساز�و�کارهاي�الزم�براي�اجراي�خط

در�سطح�سیستم�همچنین،�.�گردد�ورد�نظر�براي�دولت�فراهم�مینظارت�بر�نحوه�اجراي�امور�م

توان�گفت�نقش��در�وضعیت�بهینه،�دولت�در�مقایسه�با�سایر�بازیگران�نقش�محوري�دارد�و�می

بـا�توجـه�بـه�اینکـه�سـطح������.�سیاسی�موثرتر�است-دولت�در�انجام�بهینه�وظایف�کالن�دفاعی

هاي�کالن�توسط�دولـت�تـدوین����یمش�ها�است،�باید�تدوین�خط�مشی�سیستم،�سطح�تدوین�خط

هاي�کالن�پاسخگو�باشد�و�بر�اجراي�وظایف�حاکمیت�نظـارت���یمش�شود�تا�دولت�در�قبال�خط

آفرینان�حـاکمیتی�و�مشـارکت�آنهـا�در�اجـراي������نتایج�پژوهش�از�نظر�تعامل�میان�نقش.�نماید

هـاي���ژوهشهـا�از�جملـه�پـ����بهینه�و�کارآمد�وظایف�کالن�دولت�با�نتایج�بسـیاري�از�پـژوهش��

و��3آرمسـترانگ�،�)1999(�2،�لوئیس)2011(�1،�مک�الگلین)1390(صورت�گرفته�توسط�رهنورد�

اما�بر�خالف�نتـایج�حاصـل�از�پـژوهش����.�سازگاري�دارد�)1995(�4و�کالرك)�2005(همکاران�

��

1�.�Mcloughlin�
2�.�Lewis�
3�.�Armstrong�
4�.�Clark�
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که�بر�اهمیت�نقش�دولت�نسبت�به�نقش�سایر�بازیگران�تاکید�دارد،�نتایج�این�)�1999(لوئیس�

اي�پـژوهش���در�زمینـه�نتـایج�توسـعه���.�دهنده�اولویت�نقش�جامعه�مـدنی�اسـت���پژوهش�نشان

توان�به�مشارکت�بازیگران�حاکمیتی�در�انجام�وظایف�کالن�در�سطوح�کـنش�حـاکمیتی�و����می

��.�سیاسی�اشاره�نمود-نیز�استفاده�از�بخش�نظامی�در�انجام�وظایف�کالن�دفاعی

الـب�بـراي�دولـت�در�حـوزه�����در�سطح�کنش�حاکمیتی�سیستمی،�نظر�به�اینکـه�نقـش�غ��

ها�است�در�سطح�اجراي�وظایف�کالن�دفـاعی�و�سیاسـی�بهتـر�اسـت�نقـش�������مشی�تدوین�خط

�و�گفتگو�طریق�از�باید�دولت�مناسب،�هاي�مشی�خط�تدوین�منظور�به.�آفرین�اصلی�دولت�باشد

�تـدوین��را�مناسـب��هـاي��مشی�خط�اجرا،�سطح�به�نگاه�با�و�ها�سازمان�و�سطوح�سایر�با�مذاکره

اما�در�سـطح�وظـایف�فرعـی�بـا�عنایـت�بـه��������.باشد�داشته�تري�اثربخش�اجراي�قابلیت�تا�مایدن

�بـا��مبـارزه��جهت�دیپلماتیک�اقدامات�اجراي�و�تعریف�عملیاتی�فوق�بهتر�است�وظایف�طراحی

�حمایت�از�حمایت�و�استکبار �جلـب��و�کشـور��از�خارج�ایرانیان�حقوق�از�جانبه�همه�مستضعفین،

�میـان��سیاسی�روابط�بر�حاکم�قواعد�و�اصول�کشور،�تدوین�پیشرفت�و�عهدر�توس�آنها�مشارکت

�تعیـین���یک�داخل�در�اجتماعی�نیروهاي�و�احزاب �و�قـدرت��کـاربرد��و�حکومـت��روش�کشـور،

�تدوین�قرار�سیاسی�نهادهاي�و�دولت�اختیارات�در�که�امکاناتی �عرصـه��در�هـا��مشـی��خط�دارد،

هایی�که�به�منـابع�داخلـی�و����امکانات�و�دسترسی�کشور�به�دولت�سپرده�شده�تا�بتواند�با�داخلی

خارجی�دارد�آنها�را�به�بهترین�شکل�ممکن�اجرا�نماید�و�سایر�وظایف�عملیاتی�موجود�در�ایـن��

هاي�نظامی�و�جامعه�مدنی�انجام�شود�کـه���سطح�کنش�حاکمیتی�بهتر�است�با�مشارکت�بخش

بـه�ویـژه�در�حـوزه�امـور�����(نقش�بخش�نظامی�هم�نسبت�به�جامعه�مدنی�پررنگ�تر�خواهد�بود

��.امنیتی

در�سطح�کنش�حاکمیتی�سازمانی،�نظر�به�اینکه�نقـش�غالـب�بـراي�بخـش�نظـامی�در������

در�سـطح��.�باشـد��حوزه�ایجاد�سازو�کارهاي�امور�امنیتی�به�عنوان�یک�بـازیگر�انحصـاري�مـی���

.�اجراي�وظایف�کالن�دفاعی�و�سیاسی�بهتر�است�نقـش�آفـرین�اصـلی�بخـش�نظـامی�باشـد������

�و�مـدیریت��توانمندسازي�نیازمند�نظامی�بخش�به�عملیاتی�سازوکارهاي�آمیز�فقیتمو�واگذاري

در�سـطح�سـازمان����.باشد�می�دولت�جانب�از�الزم�مشارکت�همچنین�و�پذیري�مشارکت�نیروها،

ایجاد�سازو�کارهاي�الزم�براي�اجرا�از�اهمیت�باالیی�برخوردار�است�و�بخش�نظامی�بـه�دلیـل���

توانند�نسبت�به��پایدارتر�و�همینطور�قوانین�دست�و�پا�گیر�کمتر�میحضور�منابع�انسانی�و�مالی�

سطوح�دیگر�به�صورت�اثر�بخش�تري�عمل�نمایند�و�در�سطح�وظایف�فرعی�نظر�بـه�تعریـف���

دفـاع،���تسـلیحات��و�تجهیـزات��تولیدي�توان�افزایش�و�عملیاتی�فوق�بهتر�است�وظایف�توسعه

�توسعه�مسلح�هاي�باگروه�تقابل�نیاز�مورد�اقالم�تولید�و�طراحی �صـنایع��بازسـازي��و�تروریست،

�طرح�هوایی �ایجاد�و�دفاعی�نرم�قدرت�توسعه�دربرگیرنده�جامع�دفاعی، �پدافند�سامانه�سایبري،
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�افزایش �ارتقـاي��هاي�دستگاه�کارکنان�و�مدیران�به�سایبري�آموزش�سایبري، �کیفیـت��اجرائی،

�کمـک��سنواتی،�بودجه�،�تخصیصکارآمد�نیروهاي�تربیت�براي�مسلح�نیروهاي�آموزشی�مراکز

��.مسلح�به�بخش�نظامی�سپرده�شود�نیروهاي�تقویت�و�مسلح�و�تجهیز�نیروهاي�مسکن�هزینه

در�سطح�کنش�حاکمیتی�فردي،�نظر�به�اینکه�نقش�غالب�براي�جامعه�مدنی�بـه�عنـوان���

هاي�تدوینی�توسط�دولت�و�دستورگذاري،�فرهنگ�سازي�و�انجام�امور�اسـت���مشی�مجري�خط

�چه�هر�انجام�منظور�به.�ست�وظایف�کالن�دفاعی�و�سیاسی�به�جامعه�مدنی�سپرده�شودبهتر�ا

�نهاد�مردم�هاي�سازمان�که�است�نیاز�فرد�سطح�در�مدنی�جامعه�توسط�وظایف�اثربخش�و�بهتر

سطح�کنش�فـردي�بیشـترین����.شوند�تقویت�توانمندسازي�و�سازي�فرهنگ�و�آموزش�طریق�از

تواند�نقطه�آغـاز���ترین�سطح�اجرا�است�و�هم�می�به�نحوي�پائین�تماس�را�با�بدنه�مردم�داشته�و

گیري�و�معرفی�مسائل�و�مشکالت�عمومی�باشد�و�هـم���گذاري�به�لحاظ�شکل�مشی�فرآیند�خط

هاي�تدوینی�باشد�و�بـدین�جهـت�از�اهمیـت�بـاالیی������مشی�تواند�نقطه�پایان�در�اجراي�خط�می

یژه�در�سطح�فرعی�بهتر�است�با�عنایت�بـه��و�در�حوزه�اجراي�این�وظایف�به�و.�برخوردار�است

تعریف�عملیاتی�فوق�برخی�از�این�وظایف�به�مردم�واگذار�شود�زیـرا�نیـاز�بـه�سـازو�کارهـاي������

�اقـدامات��اجـراي��و�فرهنگی�و�اجتماعی�و�عمومی�دارند�که�بهتر�است�وظایف�فرعی�طراحـی�

�حمایـت���از�حمایت�و�استکبار�با�مبارزه�جهت�دیپلماتیک �حقـوق��از�جانبـه��همـه��مستضـعفین،

�تدوین�پیشرفت�و�درتوسعه�آنها�مشارکت�جلب�و�کشور�از�خارج�ایرانیان �قواعد�و�اصول�کشور،

�تعیـین���یـک��داخل�در�اجتماعی�نیروهاي�و�احزاب�میان�سیاسی�روابط�بر�حاکم �روش�کشـور،

�و��قـرار��سیاسـی��نهادهـاي��و�دولـت��اختیـارات��در�که�امکاناتی�و�قدرت�کاربرد�و�حکومت دارد

بسیجی�به�این�بخـش�واگـذار�شـود�کـه������فرهنگ�توسعه�و�اسالمی�انقالب�هاي�ارزش�تعمیق

البته�نقش�بخش�نظامی�به�عنوان�بازیگر�دوم�به�ویژه�در�امور�امنیتی�همچنان�حـایز�اهمیـت���

��.است

انـد�و���هاي�مورد�مطالعه�به�صورت�یکسان�در�نظر�گرفتـه�شـده���در�این�پژوهش،�سازمان

همچنـین،��.�هـا�مـورد�توجـه�قـرار�نگرفتـه�اسـت�������هنگ�سازمانتفاوت�در�ساختار،�شرایط�و�فر

که�این�موضوع�ممکن�است�اعتبار�نتایج�را���پیمایشی�گردآوري�شده��هاي�پژوهش�با�روش�داده

هاي�آتی،�مدل�تحقیق�بـا�در�نظـر�گـرفتن�����گردد�در�پژوهش�پیشنهاد�می.�تحت�تاثیر�قرار�دهد

مـورد�مطالعـه����)هاي�سازمانی�بندي�دستهشامل�فرهنگ�سازمانی�و�سایر�(هاي�سازمانی��تفاوت

هاي�مورد��هاي�میدانی�براي�گردآوري�داده�قرار�گیرند�و�به�منظور�افزایش�اعتبار�نتایج�از�روش

��.نیاز�پژوهش�بهره�گرفته�شود

� �
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