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چکیده
هدف پژوهش ،شناسايی و اولويتبندی مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران در
مديريت بحرانهای غرب آسیا از ديدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان است .تحقیق از حیث هدف،
کاربردی و از حیث روش ،توصیفی و از نوع پیمايشی است .جامعه آماری پژوهش ،فرماندهان ارشد آجا در
استان کرمان که تعداد آنها  11نفر است .در اين پژوهش تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه مقايسات زوجی است .بهمنظور اولويتبندی مؤلفههای قدرت و اقتدار
نظامی ،از آزمون عالمت ـ يکی از آزمونهای فرضیه ناپارامتريک ـ استفاده شد .در مرحلۀ بعد براساس
شاخصهای شناسايیشده و به کمک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPعوامل مؤثر بر ارزشگذاری
اولويتبندی شد .برای پردازش دادهها و بررسی فرضیهها از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شده است .در
اين پژوهش بهمنظور وزندهی و اولويتبندی عوامل مؤثر شناسايیشده ،از نرمافزار Expert Choice

استفاده شد .بررسی نتايج نشان میدهد هفت مؤلفه مورد نظر بر قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی
ايران در مديريت بحرانهای غرب آسیا تأثیر دارد و بهبود اين مؤلفهها موجب افزايش اقتدار و قدرت نظامی
جمهوری اسالمی ايران میشود .مهمترين مؤلفه ،نیروی انسانی متخصص و با ايمان است که دارای وزن
کلی  ،./174و مهمترين معیار نظام فرماندهی مقتدر است.

کلیدواژهها :اقتدار ،قدرت ،اقتدار نظامی ،غرب آسیا.
 دانشیار گروه مديريت ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ايران

ebrahimi.nejad@uk.ac.ir

 دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه مديريت ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ايران
hamidramyar1369@gmail.com

مقدمه
قدرت و اقتدار نظامی يکی از مهمترين موضوعات امنیت ملی برای کشورها است.
ايده قدرتمندی جزء ضروری دولت ايمن است و اين فکر بايد منسجم و فراگیر و
پیونددهنده بخشهای ديگر باشد (بوزان .)104 :1321 ،کشورها توانايی نظامی خود را
بهخاطر عوامل مختلفی افزايش میدهند :مسئله دشواریهای فراروی مشروعیت سیاسی،
اختالفات قومی ـ مذهبی و تعارض ايدئولوژيک (لی نور .)44 :1323 ،از طرفی «تجربه
نشان داده است ملتی صلحجو که در راه خودسازی ،سعادت ،عزت و آرمانهای انسانی
گام بر میدارد بايد نیروی دفاع از خود در برابر متجاوزان و زورگويان بینالمللی را داشته
باشد .بنابراين بر اساس اين منطق اقتدار نظامی برای ملت و کشور ايران يکی از اهداف
بزرگ است» (بیانات مقام معظم رهبری )1321 ،که بايد با چشمانداز وسیعتری به آن
سال نهم ،شماره  ،34زمستان  1316ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگريست« .البته هرجا و هرچیزى که نشانهاى از اقتدار ملت در آن وجود دارد ،براى
دشمن يک آماج و يک هدف حمله است» (بیانات مقام معظم رهبری .)1321 ،بر اين
اساس موضوع قدرت و اقتدار بحثی راهبردی و کالن و حائز اهمیت است که نیازمند
بازشناسی مفاهیم و تعیین الگو برای تبیین نظری و تصمیمگیری عملی است تا بتوان
مباحث نظری را به مرحله اجرا درآورد.
موضوع «قدرت و اقتدار نظامی» بخشی مهم از الگوی راهبردی حفظ و توسعه اقتدار
ملی است که از مباحث اساسی و مهمترين بخشهای امنیت و روابط بینالملل بهشمار
میآيد ،زيرا بهعنوان موضوعی سرنوشتساز در مبادالت و مجادالت نقش ايفا میکند .اين
موضوع که با نسبیت روبهرو است ،در محیطها و شرايط مختلف از وجوه متمايزی
برخوردار است.
تجربه نشان داده است که اقتدار نظامی بر روند امنیت و همکاریهای بینالمللی،
سیاست ،اقتصاد و فناوری تأثیر میگذارد و بهنظر میرسد بدون مطالعه و تحلیل و بدون
ارائه مفهوم گسترده از اقتدار نظامی قادر نخواهیم بود از امنیت و سیاست درك درستی
داشته باشیم تا با مشکالت ناشی از نبود آگاهی روبهرو نشويم .درك مفهوم و تعريف
قدرت و اقتدار نظامی ،ويژگیهای اقتدار نظامی ،مؤلفههای مؤثر در حفظ و توسعه اقتدار
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نظامی و پاسخ به اين سؤال که چه چیزی سبب میشود برخی از کشورها از نظر اقتدار و
قدرت نظامی قویتر از ساير کشورها باشند ،ضمن اينکه میتواند به ارائه نظريه علمی
منجر شود ،میتواند آنها را در جهتگیری و انتخاب سیاست سنجیده و آيندهنگرانه
هدايت کند تا در اين زمینه دچار هیچگونه لغزشی نشوند و بتوانند چاشنی دقت را در
بررسی مسائل افزايش دهند.
بدون ترديد اقدامات دولتها در حفظ و توسعه اقتدار بر اساس مبانی بومی و دارای
ويژگیهای اختصاصی و منحصر به فرد همان جامعه است؛ در جمهوری اسالمی ايران که
از آرمانها ،اهداف و محیط امنیتی متفاوتی نسبت به ساير کشورها برخوردار است بحث
پیرامون اقتدار ملی و قدرت نظامی يک بحث خاص محسوب میشود و وضعیت آن در
آرای انديشمندان ،نخبگان و رهبران مورد توجه قرار میگیرد .اين مهم ،شاهبیت عالج
آغاز سال )1322 ،و «افزايش اقتدار دفاعى و امنیتى و انتظامى بهمنظور بازدارندگى و
پاسخگويى مؤثر به تهديدها ،و تأمین منافع ملى و امنیت عمومى ،و پشتیبانى از سیاست
خارجى و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهرهگیرى از همه امکانات» 1در
برنامههای دولت قرار دارد .اين دو نکته از يکسو بر اين مهم تأکید دارد که اقتدار کنونی
نظام با جامعه آرمانی و سطح مطلوب فاصله دارد و از طرف ديگر در تغییر و تحوالت
پرشتاب عصر اطالعات و ارتباطات ،موضوع اقتدار برای جمهوری اسالمی ايران از
اهمیت و موضوعیت بیشتری برخوردار است چرا که جمهوری اسالمی با محیطی آکنده از
رقابت ،ناامنی و فناوری با چالشها و مسائل بزرگ و شیطنتهای نامحرمان روبهرو است
و برای رسیدن به آرمانهای سند چشمانداز يعنی مردمساالری دينی ،رقابتیکردن راهبرد
اقتصادی ،رشد مؤثر در مسیر توسعه پايدار ،فراهمسازی شرايط امنیت برای سرمايههای
اجتماعی ،معنوی و مادی ،توسعه دانش و دانايیمحوری ،تعامل سازنده و مؤثر با
قدرتهای منطقهای و بینالمللی ،توسعه هويت اسالمی و انقالبی و الهامبخشبودن در
 .1پیام مقام معظم رهبری به رياست محترم جمهورى درخصوص سیاستهاى کلى برنامه پنجساله سوم
1322/07/30
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دردهای اين ملت در کسب اقتدار معرفی شده است (پیام مقام معظم رهبری به مناسبت

جهان اسالم ،ظلمستیزی ،و مؤثربودن در روابط بینالملل نیازمند تالشهای خردمندانه
بهمنظور دستيابی به سطح برتری از اقتدار ملی است که در صحنه رقابتها و سیاستها
اساسیترين نقش را دارد .بههمین ترتیب جمهوری اسالمی برای تأمین منافع و اعتالی
ارزشهای خود و اثرگذاری در معادالت جهانی به «قدرت نظامی» که از شاخههای
«قدرت دفاعی ـ امنیتی» و از ابعاد اساسی اقتدار ملی است ،نیازمند است ،تا بهصورت
موشکافانهتری مسائل را بررسی کند و به نتايج مطلوبتری دست يابد.
اهداف اصلی اين تحقیق عبارت است از:
 .1شناسايی میزان تأثیر شناسايی مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی
ايران در منظقه غرب آسیا
 .7اولويتبندی مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران در منظقه
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غرب آسیا

فرضیههای پژوهش
 .1نظام فرماندهی مقتدر از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
 .7پرورش حرفهای و تربیت نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
 .3نظام انضباطی مناسب از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

 .4محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح از مؤلفههای قدرت و اقتدار
نظامی است.
 .1خودکفايی نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
 .6منابع انسانی و نیروهای ذخیره از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
 .2تجربه دفاع مقدس از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

آزمون فرضیههای پژوهش
آزمون آماری ،قانون يا دستوری است که بر طبق آن بر اساس مشاهدات انجامشده
تصمیم به رد يا قبول فرضیه موردنظر گرفته میشود .از آنجا که انتخاب نادرست آزمون
آماری موجب خدشهدار شدن نتايج پژوهش میشود ،ابتدا آزمون کولوموگراف ـ
اسمیرنوف بهمنظور بررسی قانون توزيع دادهها اجرا شد .باتوجهبه يافتههای اين آزمون
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مبنی بر نرمالنبودن توزيع دادهها (آزاد توزيع) و همچنین توصیفیبودن فرضیهها ،بهمنظور
آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون کایدو يکبعدی 1يا خیدو ،استفاده شد .اين آزمون
يک آزمون ناپارامتری است که در آن بر مبنای فراوانی (تعداد) مشاهدهشده و فراوانی
مورد انتظار به بررسی يک متغیر در جامعه پرداخته میشود .الزم به ذکر است ازآنجاکه در
اين آزمون هدف بررسی يک متغیر است ،از آن برای بررسی فرضیههای توصیفی استفاده
میشود.
از آنجا که فرضیههای اين پژوهش مبتنی بر بررسی مؤثربودن مؤلفههای قدرت و
اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران در مديريت بحرانهای غرب آسیا از ديدگاه
فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان است؛ ابتدا تصور میشود که فراوانی هر يک از
عوامل در سطوح مختلف تأثیر يعنی زياد ،تاحدودی و کم ،با هم مساوی هستند .سپس
مورد آزمون قرار میدهد که آيا بین توزيع فراوانی مشاهدهشده و فراوانی مورد انتظار
تفاوت معنیدار وجود دارد يا خیر .حال اگر تفاوت بین اين فراوانیها در سطوح مختلف
نتیجه گرفته شود ،با مقايسه اين تفاوت بین سطوح ،میتوان قضاوت کرد که میزان تأثیر در
کداميک از سطوح بیشتر است.
در آزمون کایدو يکبعدی ،چنانچه سطح معنیداری کمتر از میزان خطا باشد ،وجود
تفاوت بین توزيع فراوانی مشاهدهشده و مورد انتظار استنباط میشود .باتوجهبه اينکه در
اين پژوهش سطح خطای  1درصد در نظر گرفته شده است ،برای رسیدن به اين نتیجه
بايد سطح معنیداری کمتر از  0/01باشد.
فرضیه اول" :نظام فرماندهی مقتدر از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است".
فرضیه  :H0نظام فرماندهی مقتدر از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی نیست.
فرضیه  :H1نظام فرماندهی مقتدر از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
بهمنظور بررسی و آزمون دو فرضیۀ  H0و ،H1از دادههای بدست آمده از پرسشنامه و
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون بهصورت زير و در قالب جدول 1
ارائه شده است.
1 - Chi-square one dimension
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توزيع اين دادهها با فراوانی (تعداد) حقیقی و مشاهدهشده مقايسه میشود و اين فرضیه را

جدول  :1نتایج آزمون کایدو در مورد عامل نظام فرماندهی مقتدر
عامل نظام فرماندهی مقتدر
31/0

آماره آزمون کایدو

1

df

0/000

سطح معنیداری

باتوجهبه يافتههای جدول مشاهده میشود که پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار
و مقايسه آنها با فراوانیهای مشاهدهشده ،آماره آزمون عدد  31است .همچنین بهدلیل
اينکه سطح معنیداری بهدست آمده برابر مقدار  0/000است و اين مقدار ،از سطح خطای
آزمون ( )α = 0/01کوچکتر است ،بنابراين فرض  H0رد شده و فرضیه  H1تأيید میشود.
درنتیجه نظام فرماندهی مقتدر از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
سال نهم ،شماره  ،34زمستان  1316ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرضیه دوم" :پرورش حرفهای و تربیت نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی
است".
فرضیه  :H0پرورش حرفهای و تربیت نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی
نیست.
فرضیه  :H1پرورش حرفهای و تربیت نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
بهمنظور بررسی و آزمون دو فرضیۀ  H0و ،H1از دادههای بهدست آمده از پرسشنامه و
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون بهصورت زير و در قالب جدول 7
استخراج شد.
جدول  :0آزمون کایدو در مورد عامل پرورش حرفهای و تربیت نظامی
عامل پرورش حرفهای و تربیت نظامی
23/221

آماره آزمون کایدو

2

df

0/000

سطح معنیداری

باتوجهبه يافتههای جدول مشاهده میشود که پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار
و مقايسه آنها با فراوانیهای مشاهده شده ،آماره آزمون عدد  23/221است .همچنین
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بهدلیل اينکه سطح معنیداری بهدست آمده برابر مقدار  0/000است و اين مقدار از سطح
خطای آزمون ( )α = 0/01کوچکتر است ،بنابراين فرض  H0رد شده و فرضیه  H1تأيید
میشود .درنتیجه پرورش حرفهای و تربیت نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی
است.
فرضیه سوم " :نظام انضباطی مناسب از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است".
فرضیه  :H0نظام انضباطی مناسب از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی نیست.
فرضیه  :H1نظام انضباطی مناسب از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
بهمنظور بررسی و آزمون دو فرضیۀ  H0و ،H1از دادههای بهدست آمده از پرسشنامه و
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون بهصورت زير و در قالب جدول 3
استخراج شد.
عامل نظام انضباطی مناسب
12/662

آماره آزمون کایدو

4

df

0/001

سطح معنیداری

باتوجهبه يافتههای جدول مشاهده میشود که پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار
و مقايسه آنها با فراوانیهای مشاهده شده ،آماره آزمون عدد  12/662است .بهدلیل اينکه
سطح معنیداری بهدست آمده برابر مقدار  0/001است و اين مقدار از سطح خطای آزمون
( )α = 0/01کوچکتر است ،فرض  H0رد شده و فرضیه  H1تأيید میشود .درنتیجه نظام
انضباطی مناسب از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
فرضیه چهارم" :محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح از مؤلفههای
قدرت و اقتدار نظامی است".
فرضیه  :H0محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح از مؤلفههای قدرت و
اقتدار نظامی نیست.
فرضیه  :H1محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح از مؤلفههای قدرت و
اقتدار نظامی است.
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جدول  :1نتایج آزمون کایدو در مورد عامل نظام انضباطی مناسب

بهمنظور بررسی و آزمون دو فرضیۀ  H0و ،H1از دادههای بهدست آمده از پرسشنامه و
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون بهصورت زير و در قالب جدول 4
ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون کایدو در مورد عامل محبت ،تعاون ،همکاری و همافزایی نیروهای مسلح
عامل محبت ،تعاون ،همکاری و همافزایی نیروهای مسلح
71/0

آماره آزمون کایدو

1

df

0/000

سطح معنیداری

باتوجهبه يافتههای جدول مشاهده میشود که پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار
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و مقايسه آنها با فراوانیهای مشاهده شده ،آماره آزمون عدد  71است .بهدلیل اينکه سطح
معنیداری بهدست آمده برابر مقدار  0/000است و اين مقدار از سطح خطای آزمون
( )α = 0/01کوچکتر است ،فرض  H0رد شده و فرضیه  H1تأيید میشود .در نتیجه
محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی
است.
فرضیه پنجم" :خودکفايی نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است".
فرضیه  :H0خودکفايی نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی نیست.
فرضیه  :H1خودکفايی نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
بهمنظور بررسی و آزمون دو فرضیۀ  H0و ،H1از دادههای بهدست آمده از پرسشنامه و
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون بهصورت زير و در قالب جدول 1
استخراج شد.
جدول  :5آزمون کایدو در مورد عامل خودکفایی نظامی
عامل خودکفایی نظامی
36/221

آماره آزمون کایدو

4

df

0/000

سطح معنیداری
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باتوجهبه يافتههای جدول مشاهده میشود که پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار
و مقايسه آنها با فراوانیهای مشاهده شده ،آماره آزمون عدد  36/221است .همچنین
بهدلیل اينکه سطح معنیداری بدست آمده برابر مقدار  0/000است و اين مقدار از سطح
خطای آزمون ( )α = 0/01کوچکتر است ،فرض  H0رد شده و فرضیه  H1تأيید میشود.
درنتیجه ،خودکفايی نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
فرضیه ششم" :منابع انسانی و نیروهای ذخیره از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی
است".
فرضیه  :H0منابع انسانی و نیروهای ذخیره از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی نیست.
فرضیه  :H1منابع انسانی و نیروهای ذخیره از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
بهمنظور بررسی و آزمون دو فرضیۀ  H0و ،H1از دادههای بهدست آمده از پرسشنامه و
استخراج شد.
جدول  :6نتایج آزمون کایدو در مورد عامل منابع انسانی و نیروهای ذخیره
عامل منابع انسانی و نیروهای ذخیره
16/222

آماره آزمون کایدو

1

df

0/001

سطح معنیداری

باتوجهبه يافتههای جدول مشاهده میشود که پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار
و مقايسه آنها با فراوانیهای مشاهده شده ،آماره آزمون عدد 16/222است .همچنین
بهدلیل اينکه سطح معنیداری بهدست آمده برابر مقدار  0/001است و اين مقدار از سطح
خطای آزمون ( )α = 0/01کوچکتر است ،فرض  H0رد شده و فرضیه  H1تأيید میشود.
درنتیجه منابع انسانی و نیروهای ذخیره از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
فرضیه هفتم" :تجربه دفاع مقدس از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است".
فرضیه  :H0تجربه دفاع مقدس از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی نیست.
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نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون بهصورت زير و در قالب جدول 6

فرضیه  :H1تجربه دفاع مقدس از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
بهمنظور بررسی و آزمون دو فرضیۀ  H0و ،H1از دادههای بدست آمده از پرسشنامه و
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .يافتههای حاصل از اين آزمون بهصورت زير و در قالب
جدول  2ارائه شده است.
جدول  :1نتایج آزمون کایدو در مورد عامل تجربه دفاع مقدس
عامل تجربه دفاع مقدس
11/131

آماره آزمون کایدو

1

df

0/000

سطح معنیداری
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باتوجهبه يافتههای جدول مشاهده میشود که پس از محاسبه فراوانیهای مورد انتظار
و مقايسه آنها با فراوانیهای مشاهده شده ،آماره آزمون عدد  11/131است .بهدلیل اينکه
سطح معنیداری بهدست آمده برابر مقدار  0/000است و اين مقدار از سطح خطای آزمون
( )α = 0/01کوچکتر است ،فرض  H0رد شده و فرضیه  H1تأيید میشود .در نتیجه
تجربه دفاع مقدس از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.
نتیجه کلی آزمون فرضیههای تحقیق
باتوجهبه يافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش ،نتیجۀ کلی پذيرش يا عدم
پذيرش فرضیههای تحقیق از طريق جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  :8نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش
ردیف

وضعیت

عنوان فرضیههای تحقیق

پذیرش

1

نظام فرماندهی مقتدر از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

*

7

پرورش حرفهای و تربیت نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

*

3

نظام انضباطی مناسب از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

*

4

محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح از مؤلفههای قدرت و
اقتدار نظامی است.

*

1

خودکفايی نظامی از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

*

6

منابع انسانی و نیروهای ذخیره از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

*

2

تجربه دفاع مقدس از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی است.

*

جمع

عدم پذیرش

2

0

پس از آزمون فرضیهها و تحقق هدف نخست پژوهش مبنی بر شناسايی و تعیین
عوامل مؤثر بر قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران ،در اين بخش هدف دوم
پژوهش درخصوص رتبهبندی عوامل مؤثر بر قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی
ايران مورد بررسی قرار می گیرد .بهمنظور رتبهبندی و تعیین درجۀ اهمیت عوامل شناسايی
شده ،از روش فرايند تحلیل سلسله مراتبی 1استفاده شده است .بهاينمنظور گامهای
اجرايی مطابق شکل  7برای جمعآوری و تحلیل دادهها و در نهايت تعیین رتبهها طی
میشود.

)1 - Analytic Hierarchy Process (AHP
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رتبهبندی مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ایران

گام نخست
ايجاد الگوی سلسله مراتبی بر اساس مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی

گام دوم
طراحی پرسشنامه مقايسات زوجی و جمعآوری دادهها

گام سوم
ايجاد ماتريسهای مقايسات زوجی فردی و تعیین نرخ سازگاری هر يک از ماتريسها

سال نهم ،شماره  ،34زمستان  1316ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گام چهارم
ايجاد ماتريس مقايسات زوجی گروهی از طريق ماتريسهای سازگار

گام پنجم
رتبهبندی و تعیین وزن نسبی هر يک از مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی

شکل  :0مراحل اجرایی رتبهبندی و تعیین اهمیت نسبی مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی

تعیین الگوی تحلیلی بر اساس عوامل تعیینشده
در گام نخست ،الگوی سلسلهمراتبی مورد نیاز برای فرايند تحلیل سلسلهمراتبی
براساس  11عامل تأيیدشده در بخش قبل مطابق شکل  3ايجاد شد .همانگونه که مشاهده
میشود در اين الگو ،سه نوع اليه بهصورت سلسلهمراتبی وجود دارد .اليه يا سطح اول،

32

گرۀ هدف نامیده میشود که تنها يک بار ظاهر شده و در باالترين سطح درخت قرار گرفته
است .گره هدف "اولويتبندی مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران"
است .گرههای سطح دوم ،ضمن اينکه گزينههای تصمیم برای سطح اول هستند،
معیارهای تصمیمگیری سطح سوم نیز محسوب میشوند .در نهايت گرههای سطح سوم،
گزينههای تصمیمگیری برای سطح دوم را نشان میدهند .چگونگی اتصال گرهها در
درخت بهاين صورت است که هر گره سطح باالتر به تمام گرههای سطح پايینتر خود که
بهنحوی مربوط بهموضوع گره سطح باالتر میشود ،متصل شده است .الزم بهذکر است که
تعیین و نامگذاری معیارهای سطح دوم و تخصیص عوامل به اين معیارها بر اساس الگوی
مفهومی پژوهش است.
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پیدايش توان موشکی ،دريايی،

زمینی ،هوايی و پدافندی
تجربه دفاع مقدس

خوداتکايی به داخل کشور
توان بسیج مردمی
نیروی انسانی متخصص و با ايمان

منابع انسانی و نیروهای ذخیره
نیروی ذخیره دوره احتیاط
دانش نظامی بومی
آمادگی رزمی مناسب
خودکفايی نظامی

صنايع و تجهیزات نظامی بومی
روزامد
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فرماندهی مشترك صف و ستادی
نیروهای مسلح

محبت ،تعاون ،همکاری و ...

همپوشانی برنامهها و رزمايش های
نیروهای مسلح

انضباط معنوی و ظاهری
نظام انضباطی مناسب
تقسیم وظايف و مأموريت ها
مکتب اسالمی
پرورش حرفهای و تربیت نظامی

پرورش معنوی و واليتمداری
پرورش جسم و آموزش نظامی
وجود رهبری و تدابیرشان

نظام فرماندهی مقتدر

حضور عزتمندانه در منطقه و جهان
اشراف رهبری بر مسائل دفاعی

شکل  :1الگوی فرایند سلسله مراتبی
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مؤلفه های قدرت و اقتدار نظامی

اشراف اطالعاتی و ارتباطاتی

ایجاد ماتریسهای مقایسات زوجی فردی
در اين مرحله ،هر يک از عوامل زيرمجموعه گرههای سطح دوم با يکديگر و
بهصورت زوجی توسط هر يک از فرماندهان بهصورت انفرادی مقايسه شد .اين مقايسه
بهمنظور تعیین اهمیت نسبی عوامل اجرا شد .الزم بهذکر است دادههای الزم برای تشکیل
ماتريسها از طريق مطالعه پرسشنامههای توزيعشده بین فرماندهان آجا گردآوری شده
است .اين پرسشنامهها در هفت بخش مقايسات زوجی معیارها ايجاد شده است .در اين
پژوهش بهمنظور افزايش دقت و صحت نتايج از نرمافزار  Expert Choice11برای تشکیل
ماتريسها و محاسبه نرخ سازگاری استفاده شده است .جدولهای ذيل ماتريسهای
مقايسه زوجی را بر اساس دادههای بهدستآمده نشان میدهد.

عوامل معیار اول

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زیر معیار سوم

زير معیار يک

1

1/00

0/10

زير معیار دوم

1/00

1

1/00

زير معیار سوم

7/00

1/00

1

جدول  :10ماتریس مقایسه زوجی معیار پرورش حرفهای و تربیت نظامی
عوامل معیار دوم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زیر معیار سوم

زير معیار يک

1

0/12

0/33

زير معیار دوم

6/00

1

4/00

زير معیار سوم

3/00

0/71

1

جدول  :11ماتریس مقایسه زوجی معیار نظام انضباطی مناسب
معیار سوم

زیر معیار یک

زیر معیار دو

زيرمعیار يک

1

1/00

زيرمعیار دو

3/1

1
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جدول  :9ماتریس مقایسه زوجی عوامل معیار نظام فرماندهی مقتدر

جدول  :10ماتریس مقایسه زوجی معیار محبت ،تعاون ،همکاری و هم افزایی نیروهای مسلح
معیار چهارم

زیر معیار یک

زیر معیار دو

زيرمعیار يک

1

3/00

زيرمعیار دو

4/00

1

جدول  :11ماتریس مقایسه زوجی معیار خودکفایی نظامی
معیار پنجم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زیر معیار سوم

زیر معیار چهارم

زير معیار يک

1

0/12

1/00

0/71

زير معیار دوم

6/00

1

6/00

7/00

زير معیار سوم

1/00

0/12

1

0/71

زير معیار چهارم

4/00

0/10

4/00

1

جدول  :14ماتریس مقایسه زوجی معیار منابع انسانی و نیروهای ذخیره
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معیار ششم

زیر معیار یک

زیر معیار دو

زيرمعیار يک

1

1/00

زيرمعیار دو

0/72

1

جدول  :15ماتریس مقایسه زوجی معیار تجربه دفاع مقدس
معیار هفتم

زیر معیار یک

زیر معیار دو

زیر معیار سه

زيرمعیار يک

1

6/00

7/11

زيرمعیار دو

0/12

1

0/41

زيرمعیار سه

0/11

3/1

1

جدول  :16ماتریس مقایسه زوجی الیه معیارها
الیه معیارها معیار یک

معیار دو

معیار سه

معیار چهار

معیار پنج

معیار شش معیار هفت

معیار يک

1

0/70

0/12

0/33

0/71

0/33

0/40

معیار دو

1/00

1

7/00

3/00

7/00

7/00

7/00

معیار سه

6/00

0/10

1

7/00

1/00

3/00

1/00

معیار چهار

4/00

0/33

1/00

1

0/71

1/00

1/10

معیار پنج

4/00

0/71

0/10

1/00

1

0/71

0/33

معیار شش

3/00

0/41

1/00

7/00

0/10

1

7/00

معیار هفت

6/00

0/10

1/10

3/00

1/00

7/00

1
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ایجاد ماتریس مقایسات زوجی گروهی
در اين مرحله بهمنظور ايجاد ماتريس مقايسات زوجی از روش قضاوت شخصی
استفاده شده است .در اين روش قضاوتهای فردی خبرگان با استفاده از میانگین هندسی
آنها به قضاوت گروهی برای هر مقايسه زوجی تبديل میگردد .اکزل و ساعتی 1نشان
دادهاند که میانگین هندسی بهترين روش برای تلفیق قضاوتها در فرايند تحلیل سلسله
مراتبی گروهی است (قدسیپور .)1322 ،استخراج ماتريسهای مقايسات زوجی گروهی
طی دو مرحله انجام میگیرد.
الف) محاسبه نرخ سازگاری هر يک از ماتريسهای مقايسات زوجی فردی و حذف
ماتريسهای ناسازگار
ب) ترکیب ماتريسهای مقايسات زوجی فردی سازگار
در اين مرحله بهمنظور محاسبه نرخ سازگاری ماتريسهای مقايسات زوجی فردی از
نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شده است .در اين پژوهش محدوده قابل قبول
ناسازگاری از  0/1کمتر است و بر اين اساس اگر ناسازگاری تصمیم از  0/1بیشتر باشد
ماتريس موردنظر ناسازگار شناخته شده و از محاسبات تشکیل ماتريسهای مقايسات
زوجی گروهی حذف میشود.
مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار اول
جدول  :11ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل معیار اول
معیار اول

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زیر معیار سوم

زير معیار يک

1

0/21

0/23

زير معیار دوم

1/73

1

1/41

زير معیار سوم

1/71

0/61

1

1 - Aczel and Saaty
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محاسبه نرخ سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فردی

مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار دوم
جدول  :18ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل معیار دوم
معیار دوم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زیر معیار سوم

زير معیار يک

1

0/46

0/24

زير معیار دوم

7/16

1

1/71

زير معیار سوم

1/11

0/23

1

مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار سوم
جدول  :19ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل معیار سوم
معیار سوم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زير معیار يک

1

0/46

زير معیار دوم

7/16

1
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مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار چهارم
جدول  :00ماتریس مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار چهارم
معیار چهارم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زير معیار يک

1

0/11

زير معیار دوم

3/72

1

مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار پنجم
جدول  :01ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل معیار پنجم
معیار پنجم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زیر معیار سوم

زیر معیار چهارم

زير معیار يک

1

0/21

0/23

3/74

زير معیار دوم

1/73

1

1/41

3/61

زير معیار سوم

1/71

0/61

1

3/26

زير معیار چهارم

0/31

0/72

3/26

1
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مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار ششم
جدول  :00ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل معیار ششم
معیار چهارم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زير معیار يک

1

1/00

زير معیار دوم

1/00

1

مقایسات زوجی گروهی عوامل معیار هفتم
جدول  :01ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل معیار هفتم
معیار چهارم

زیر معیار یک

زیر معیار دوم

زير معیار يک

1

0/10

زير معیار دوم

7/11

1

جدول  :04ماتریس مقایسه زوجی گروهی الیه معیارها
الیه معیارها معیار یک

معیار دو

معیار سه معیار چهار معیار پنج معیار شش معیار هفت

معیار يک

1

1/00

7/00

7/10

1/22

1/10

7/00

معیار دو

0/11

1

7/67

1/61

1/00

1/00

7/00

معیار سه

0/10

0/32

1

1/00

0/11

0/31

0/11

معیار چهار

0/31

0/71

1/00

1

1/32

1/71

1/00

معیار پنج

0/40

0/36

0/22

0/41

1

0/60

0/10

معیار شش

0/60

0/33

0/20

0/22

0/10

1

1/00

معیار هفت

0/20

0/44

0/22

0/220

1/00

1/00

1

تعیین اهمیت نسبی عوامل
در اين مرحله ،پس از ورود ماتريسهای مقايسات زوجی گروهی هر يک از معیارها
در نرمافزار ،وزن هر يک از عوامل محاسبه گرديد.
وزن مطلق مؤلفههای قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ایران

دراين مرحله ،براساس وزنهای نسبی هر يک از عوامل به تعیین اهمیت عوامل در
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مقایسات زوجی الیه معیارها

مقايسه با يکديگر میپردازيم .برای اينمنظور وزن هر يک از معیارهای هفتگانه را در وزن
نسبی هر يک از عوامل ضرب میکنیم .نتیجه محاسبات ،تعیین اهمیت نسبی تمامی عوامل
مؤثر در مقايسه با يکديگر است.
جدول  :05وزن معیارها و زیرمعیارها
عنوان معیار

نظام فرماندهی مقتدر

پرورش حرفهای و تربیت
نظامی

سال نهم ،شماره  ،34زمستان  1316ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظام انضباطی مناسب
محبت ،تعاون ،همکاری و
همافزايی نیروهای مسلح

وزن

عنوان عامل

معیار
0/764

0/101

0/012
0/022

خودکفايی نظامی

منابع انسانی و نیروهای
ذخیره
تجربه دفاع مقدس

0/120

0/141

عامل

وجود رهبری و تدابیرشان ()1

0/310

0/0174

حضور عزتمندانه در منطقه و جهان ()7

0/316

0/0234

اشراف رهبری بر مسائل دفاعی ()3

0/0334

0/0221

مکتب اسالمی (اقامه حق و نفی باطل) ()4

0/747

0/0714

پرورش معنوی و واليتمداری ()1

0/362

0/0326

پرورش جسم و آموزش نظامی ()6

0/310

0/0401

انضباط معنوی و ظاهری ()2

0/31

0/0327

تقسیم وظايف و مأموريتها ()2

0/61

0/0112

فرماندهی مشترك صف و ستادی نیروهای مسلح ()1

0/11

0/0111

همپوشانی برنامهها و رزمايشهای نیروهای مسلح ()10

0/41

0/0360

دانش نظامی بومی ()11

0/717

0/0724

0/730

0/0302

صنايع و تجهیزات نظامی بومی و به روز ()13

0/760

0/0342

اشراف اطالعاتی و ارتباطاتی ()14

0/712

0/0311

نیروی انسانی متخصص و با ايمان ()11

0/23

0/174

نیروی ذخیره دوره احتیاط ()16

0/72

0/0411

پیدايش توان موشکی ،دريايی ،زمینی ،هوايی و پدافندی ()12

0/431

0/0602

خود اتکايی به داخل کشور ()12

0/311

0/0116

توان بسیج مردمی ()11

0/124

0/0741

آمادگی رزمی مناسب (قدرت آتش ،تحرك ،تجهیزات ،کادر
0/134

وزن

وزن کلی

مجرب و)17( )...
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جدول  :06اولویتبندی اهمیت معیارها
وزن معیار

رتبه معیار

معیار
نظام فرماندهی مقتدر

0/764

1

منابع انسانی و نیروهای ذخیره

0/120

7

تجربه دفاع مقدس

0/141

3

خودکفايی نظامی

0/134

4

پرورش حرفهای و تربیت نظامی

0/101

1

نظام انضباطی مناسب

0/012

6

محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح

0/022

2

جدول  :01اهمیت نسبی مؤلفههای قدرت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا
عنوان عامل
نیروی انسانی متخصص و با ايمان ()11

0/174

1

وجود رهبری و تدابیرشان ()1

0/0174

7

حضور عزتمندانه در منطقه و جهان ()7

0/0234

3

خود اتکايی به داخل کشور ()12

0/0116

4

فرماندهی مشترك صف و ستادی نیروهای مسلح ()1

0/0111

1

نیروی ذخیره دوره احتیاط ()16

0/0411

6

صنايع و تجهیزات نظامی بومی و روزآمد ()13

0/0342

2

دانش نظامی بومی ()11

0/0724

2

مکتب اسالمی (اقامه حق و نفی باطل) ()4

0/0714

1

اشراف رهبری بر مسائل دفاعی ()3

0/0221

10

پیدايش توان موشکی ،دريايی ،زمینی ،هوايی و پدافندی ()12

0/0602

11

پرورش جسم و آموزش نظامی ()6

0/0401

17

اشراف اطالعاتی و ارتباطاتی ()14

0/0311

13

پرورش معنوی و واليتمداری ()1

0/0326

14

انضباط معنوی و ظاهری ()2

0/0327

11

0/0302

16

توان بسیج مردمی ()11

0/0741

12

تقسیم وظايف و مأموريتها ()2

0/0112

12

همپوشانی برنامهها و رزمايشهای نیروهای مسلح ()10

0/036

11

آمادگی رزمی مناسب (قدرت آتش ،تحرك ،تجهیزات ،کادر
مجرب و)17( )...
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وزن

رتبه در کل

نتیجهگیری
براساس آزمونهای آماری اجراشده درخصوص رد يا تأيید فرضیههای پژوهش هفت
مؤلفه نظام فرماندهی مقتدر ،پرورش حرفهای و تربیت نظامی ،نظام انضباطی مناسب،
محبت ،تعاون ،همکاری و همافزايی نیروهای مسلح ،خودکفايی نظامی ،منابع انسانی و
نیروهای ذخیره ،و تجربه دفاع مقدس بر قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران در
مديريت بحرانهای غرب آسیا تأثیر دارد و بهبود اين مؤلفهها موجب افزايش اقتدار و
قدرت نظامی جمهوری اسالمی ايران میشود .تمام فرضیات پژوهش تأيید شدند که
بهمعنی تأثیر هر يک از اين مؤلفهها بر متغیر مالك پژوهش است .در اين پژوهش باتوجه
به اهمیت مؤلفههای مورد بررسی پیش از هر اقدامی نخست اعتبار و مورد پذيرشبودن
اين زير معیارها بر اساس دادههای جمعآوریشده در سازمانهای مورد مطالعه ،بررسی
سال نهم ،شماره  ،34زمستان  1316ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد.
نتايج حاصل از اين بررسی ما را با واقعیتی درخصوص مورد تأيیدبودن هر 11
زيرمعیار روبرو کرد .با استناد بهاين نتايج ،بررسی تحقق اهداف پژوهش با  11متغیر
تأيیدشده ادامه يافت .در ادامه مسیر و بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،مقادير آماری
هر يک از هفت معیار اصلی (به عنوان معیارهای پدر) از طريق رايانش 1دادههای عوامل
زيرمجموعه خود (بهعنوان عوامل فرزند) توسط نرمافزار  SPSSمحاسبه و تعیین شد.
در اين پژوهش باتوجه به نتايج حاصل از اجرای آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف و
نرمالنبودن قانون توزيع دادهها و همچنین توصیفیبودن ماهیت فرضیهها ،برای آزمون
فرضیهها از آزمون فرضیه کایدو تکنمونهای استفاده شده است.
در راستای تحقق هدف دوم پژوهش که تعیین اهمیت نسبی و اولويتبندی هر يک از
عوامل مؤثر بر افزايش قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران ،از روش تجزيه و
تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد .بهاينمنظور پس از طراحی و ايجاد الگوی سلسلهمراتبی
از معیارها و زيرمعیارهای تأيید و آزمونشده ،پرسشنامه مقايسات زوجی مرتبط با اين
روش طراحی و میان فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان توزيع شد .روش تحلیل دادهها
1 - Compute
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در اين روش نیز بهاينصورت بود که ابتدا ماتريسهای مقايسات زوجی برای تمامی
پاسخدهندگان تهیه و نرخ سازگاری هر يک از آنها از طريق نرمافزار Expert Choice

محاسبه شد .در ادامه بهمنظور ايجاد ماتريس مقايسات زوجی گروهی ،ماتريسهای
ناسازگار حذف و براساس ماتريسهای سازگار ماتريس مقايسات زوجی گروهی تشکیل
شد .در ادامه براساس اين ماتريس گروهی ،اهمیت نسبی هر يک از عوامل در گروه خود
و در نهايت وزن و رتبۀ آنها در مقايسه با ديگر عوامل زيرمجموعۀ گرههای ديگر محاسبه
و تعیین شد.
مهمترين مؤلفه در اولويتبندی اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ايران مؤلفه نیروی
انسانی متخصص و باايمان است که دارای وزن کلی  0/174است .و مهمترين معیار نظام
فرماندهی مقتدر است که باتوجهبه پیشینه پژوهش و واقعیت عینی در مخاطرات کنونی
نیروهای مسلح دارای کمترين اهمیت بود که باتوجه به راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی
ايران و لزوم همافزايی نیروهای مسلح در سند چشمانداز دفاعی جمهوری اسالمی ايران،
نیاز به بررسی علل و داليل اهمیت پايین آن دارد و بررسی در جامعه آماری ديگر بهمنظور
مقايسه با نتايج اين پژوهش ضروری است .نظام انضباطی مناسب نیز باتوجهبه ديدگاه
فرماندهان ارشد آجا و ديد رويکردی به قضیه قابل توجیه و تفسیر است؛ چرا که در
مصاحبه با آنها ،نظم و انضباط را نه يک ويژگی که يک وظیفه میدانند .در اين پژوهش
بعد از نیروی انسانی متخصص و باايمان ،مؤلفههای مربوط به نظام فرماندهی مقتدر
بیشترين اهمیت را دارد که باتوجه به سابقه پژوهش قابل درك و فهم است .پیشنهادهای
کاربردی عبارت است از:
الف) برگزاری دورههای آموزشی برای فرماندهان میانی و کارکنان نظامی بهمنظور
توجیه اين مؤلفهها؛
ب) تعیین وزن معیارها و اضافهکردن معیارهای جديد ،با نظرخواهی از فرماندهان
ارشد آجا و استفاده از جنبههای مديريتی الگو؛
ج) بررسی مؤلفههای پژوهش در اتاقهای فکر مراکز راهبردی جمهوری اسالمی ايران
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قابل فهم و پیشبینی است .در زمینه معیارهای با کمترين امتیاز ،توجه به بحث همافزايی
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