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  آینده  دفاعی هایمشی خط  در آجا چهارگانه  نیروهای مشارکت ارتقاء  الگوی  طراحی هدف با حاضر پژوهش

 با (  کمی  –   کیفی)آمیخته  صورتبه  هاداده   و  است  کاربردی  هدف  لحاظ  به  پژوهش  این.  است  شدهانجام 

  داده   روش  اساس  بر  کیفی  بخش  در.  شد  آوریجمع   میدانی  و  بنیاد  داده   روش  با  متوالی  اکتشافی  رویکرد

  که(  فرمانده   10  و  دانشگاهی  خبره  6  شامل)  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  16  انجام  با  موردنیاز  هایداده   بنیاد،

  بخش   در  ؛ وشد  تحلیل  و آوریجمع  نظری  اشباع  شاخص  با  و  برفی  گلوله  گیرینمونه   یشیوه   از استفاده  با

  ارتش   کارشناسان  و  مدیران  فرماندهان،  از   تن  384  تعداد  که   بود  میدانی  صورتبه  هاداده   گردآوری  کمی،

  عنوان به  تصادفی  صورتبه   کوکران  فرمول  با  سپس  و  ایطبقه  تصادفی  صورتبه   ابتدا  ایران  اسالمی  جمهوری

  مورد   Smart PLS  ساختاری  معادالت  و  SPSS  افزارنرم  کمك  به  هاداده   ادامه  در.  شدند  انتخاب  نمونه

  در  آجا  چهارگانه  نیروهای  مشارکت  ارتقاء   الگوی  که  داد  نشان  پژوهش  هاییافته.  گرفت  قرار  وتحلیلتجزیه

  نتایج   اساس  بر  که  است  انتخابی  کد   6  و  محوری  کد  14  باز،  کد  106  دارای  آینده  دفاعی  هایمشی خط

  مقوله   این  و  محوری  ۀمقول  بر  علی  شرایط  تی،  آماره  و  عاملی  بار  یعنی  ساختاری،  معادالت  برآورد  از  حاصل

 . داشتند  معناداری  تأثیر  راهبردها  بر  ایزمینه  و  گرمداخله  شرایط  و  پیامدها  بر  راهبردها  و  راهبردها  بر
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 مقدمه
 گرددبرمی باستان یونان در دموکراسی به های سیاسیگیریتصمیم فرآیند در عمومی مشارکت

 حدود از  .(Wagner & et al,  2016: 435)است بوده مداوم تغییرات معرض در بعد  هایقرن و در

فناوری اطالعات   انقالبی گسترش شده است. عصر جدیدی وارد عمومی مشارکت پیش ۀده دو

 کردندمی استفاده تعامل و ارتباط برای برقراری هادولت و هاسازمان افراد، که راهی ارتباطات، و

 سیستم از اینترنت تبدیل با های اجتماعیرسانه توسعه ویژهبه زمینه، این  در است. تغییر داده را

 تعاملی، دوطرفه  ارتباطی  یك بستر به غیرفعال  و منفعل ارتباطی  اطالعات  بازیابی سازی وذخیره

است بسزایی تأثیر  ایجامعه بستر در مشارکت امروزه  .(Wirtz & et al, 2018: 1)داشته 

مشارکت،  زیر ساز اندیشه ترینبنیادی گرفته است. خود به نهادینه صورتی مدنی و دموکراتیك 

 زندگی کیفیت بهبود جهت در افراد مساعیتشریك آن،   از هدف و است مردم برابری اصل پذیرش

(. 2:1397 میرسپاسی،  و  فقیهی است)مهرگان، سیاسی  اقتصادی و اجتماعی، های زمینه تمامی  در

توسعه  و بردبارانه سیاسی فلسفه یك  استقرار  مستلزم تردیدبی جامعه، فضای در مردم مشارکت

 شهروندی  راهبرد از جزئی عنوانبه باید مشارکت در حقیقت، است. ها دولت سوی  از گرایانه

تا منظور و پیگیری جامع،  خاص امکانات به مقید نه  و فوری التزام بتوان طریق از آن شود 

 مثابه یکیبه مشارکت حق ایفای و  حمایت به احترام در خویش، پذیرش تعهدات به را هادولت

این44:  1397 شد)قاری، خواستار بشری بنیادین هایحق از  برای راهی  عنوانبه  موضوع (. 

 زندگی بر که هاییمشیدر خط مؤثر مشارکت توانندمی عادی افراد که هاییکردن شیوه ترعمیق

 این  نمایندگی هاینظام از بسیاری شود. در گرفته نظر در گذارد،می مستقیم تأثیر طوربه هاآن

 داده اجازه شهروندان به دهی، بایدرأی برای گاهیگاه هایفرصت از فراتر که وجود دارد اجماع

 و )ایانلو کنند گذارد مشارکتمی اثر  هاآن بر که تصمیماتی در تشویق شوند تا درواقع، و شود

بخشی  های کالن و باالدستی کشور به ساماندهی و انسجام(. در اسناد و برنامه21:  2019 همکاران،

بخشی  نظام مدیریت علم، فناوری و نوآوری تأکید شده است. مدیریت دانش و پژوهش و انسجام

خط برنامهدر  گذاری،  مستمر  مشی  ارتقاء  و  فناوری  و  علم  حوزه  در  راهبردی  نظارت  و  ریزی 

آمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در منطقه و ها و روزشاخص

های علم  بندی در حوزههای نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبهجهان، ساماندهی و تقویت نظام

و فناوری، ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد از مواردی  

های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری آمده است )علی پور، مشیاست که در خط

به آن1400:89 انسجام بخشیدن  نهادهای علم و فناوری و  ها در مراحل (. اصالح ساختارها و 

ریزی کالن از طریق تعیین حدود مدیریت و مالکیت نهادهای مرتبط با مشی گذاری و برنامهخط
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فناوری،  و  علم  یکپارچه  حوزه  اصـــالح،  سادهبازنگری،  بهسازی،  و  و  سازی  قوانین  روزرسانی 

مقررات نظام علم و فناوری کشور، اصالح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی علم، فناوری و  

نوآوری ملی و تعیین اســـتانداردهای بومی در حوزه علم و فناوری در چارچوب نیازهای اقتصادی  

، ساماندهی نظام تأمین مالی توسعه علم و فناوری، ازجمله راهبردهای کالن و  و اجتماعی کشور

 حال،(. بااین130:1400)جمشیدی،    شده استملی است که در نقشه جامع علمی کشور گنجانده

 کنند.ایفا می نقش عمومی مشی گذاریخط فرایند  در شهروندان، کمتر ایران در حاضر حال در

 با مشی گذاری عمومیخط سیستم تعامل ضرورت و یك چالش عنوانبه کمبود این کهطوریبه

: 1397همکاران،   و  )رودساز  است شدهمطرح اساسی یك نیاز عنوانبه مدنی  جامعه  و شهروندان

 و تهیه و مسئله طرح مسئله، درک و قبیل شناخت از مراحلی با مشی گذاریخط (. فرایند82

 و مشیخط اجرای و ابالغ مشی،خط به بخشیدن و مشروعیت کردن قانونی  ها،حلراه تدوین

می مشیخط ارزیابی پو  شودشناخته  نحوه۵0:1398 همکاران، و  ر )گرجی  طرفی  از   وضع (. 

 منطبق باید  مشیخط هر تدوین است.  دولتی، متفاوت مختلف هایدستگاه و نهادها در مشی خط

اقتضائات الزامات و عمومی گذاری مشیخط فرآیندهای و اصول مدل، بر  جوهره موردنیاز و 

 هرچند است دفاعی هر کشور هامشیخط عمومی، مهم هایمشیخط از یکی  .باشد موضوع همان

 فراگیر نشده ملی گذاری مشیخط و علمی محافل در بایدوشاید کهچندان حال تا مقوله این که

 تخصص، امکانات، انبوه منابع انسانی، داشتن با نیروهای مسلحاست و این در حالی است که  

 مسلح نیروهای تغییر حال در و پیچیده نیازهای به توانندمی هایخلق نوآوری حتی و دانش

داده خطشایستگی با را خود نظامی هایشایستگی و پاسخ  تلفیقهای  گذاری    .نمایند  مشی 

مشارک الگوسازی   پیرامون خاصی  پژوهش دارد، وجود زمینهاین   در که زیادی هایبحث علیرغم 

 این هدف رو،ازاین  است. صورت نگرفته دفاعی آینده هایمشیخط نیروهای چهارگانه آجا در

 .های دفاعی آینده استمشیارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط ارائه الگویی پژوهش

پوشانی بین این نیروها با  روهای چهارگانه آجا و همنی های مشارکت اهمیت به توجه با  درنتیجه

تنها بخشی از دستاوردهای   رویکرد افزایش بازدارندگی و قدرت مانور در سطوح زمین، هوا و دریا،

 مشارکت در دخیل ابعاد و هامؤلفه ضمن شناسایی که است دنبال آن به حاضر آن است، پژوهش

الگویی مشیخط در نیروهای چهارگانه آجا کشف  موجبات تا کند ریزیپی های دفاعی آینده، 

نیروها برای شدن قائل ارزش مشارکت، جدید هایحلراه  رو ازاین کند. را فراهم نظرات سایر 

 اند:شدهمطرح زیر شرح به تحقیق هدف به توجه با تحقیق هایپرسش

 دفاعی آینده چیست؟   هایمشیالگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط (1
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های دفاعی  مشیالگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط هایمؤلفه و ابعاد (2

 اند؟ آینده کدم

های  مشیارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط برای  شدهارائه مدل اعتبار میزان (3

 است؟ حدی چه دفاعی آینده در

 پژوهش هایمبانی نظری و پیشینه

 مبانی نظری پژوهش

 :1الگو

 که است واقعیت از تلخیصی و بازسازی نیز و واقعی جهان هایجنبه برخی از ایساده نمای الگو

 . (Dye, 2012:471)کنداقعیت، شناخت ما را تسهیل میو از اصلی هایویژگی دربرداشتن با

 :2مشی عمومی خط

: 139۵دارد )الوانی،   رو پیش در انسان که راهی و سیر خط از است عبارت مشیخط طورکلیبه

 محیطی رو هایپیچیدگی و شد  ها افزودهحکومت و ها دولت وظایف بر که  تدریج (. درواقع به۵4

 بُعد که امروزطوریبه گردید. روشن ازپیش بیش مشی گذاریمقوله خط اهمیت گذشت به فزونی

نهاد   نام  مشی خط بُعد  را آن توانمی که  مطرح است  دولتی مدیریت ویژهبه و مدیریت  جدیدی در 

 ثابت به نسبت هایبیانگر مجموعه اقدم مشی(. در واقع خط130:1394)قربانی زاده و همکاران،  

 مسئله یا یك  پرداختن به برای از بازیگران ایمجموعه یا فرد یك  توسط که است هدفمندی و

 آن که طی شود می تلقی  فرآیندی مشیخطرو ازاین .(Anderson, 2014)شودمی دنبال دغدغه 

 و گیرد می قرار موردبررسی  پویا نظام  یك  و در  شودمی شناسایی  عمومی  ای در عرصه مسئله

اتخاذ  برای حلیراه می آن  اجرا  خط  .(Sabatier, 1991:320)شودو  بین  این  عمومی   مشیدر 

 گفته مقصدی به هدف .شودمی نامیده اثر و محتوا هدف، اصطالحاً که است دربرگیرنده اجزایی

 مشیخط به بخشی از  محتوا است. گرفتهشکل آن به نیل برای عمومی مشی خط که شودمی

 که  تغییراتی به نیز مشیخط اثر و آیدمی به دست  مطلوب  گزینه انتخاب از که شود می اطالق

(. از طرفی  24:  1391 زاده،شریف و  دارد )الوانی داللت شود می حادث مشیخط اجرای سبب به

 اقداماتی و ها فعالیت از  ایوابسته هم  به مجموعه ،3مشی گذاری می توان گفت که فرایند خط

 برای مختلف هایحالت در  را دولت هایاولویت و  هاایده مسائل عمومی، شناسایی  با که است

 گزینه  کدام که  کنندمی تعیین ها آن وسیلهبدین و  کندمی گیرنده تعیینتصمیم مراجع یا  افراد

 
1 Pattern 
2 Public policy 
3 Public policy process 
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 متغیر گروه چهار  حاصل  ،پیچیده فرایند این  شود. تبدیل  اقدام عملی  یك  به باید  وقت  چه و

رویدادهای  حوادث از: اندعبارت که است  )قوای رسمی بازیگران ازجمله بازیگران عمومی، و 

مجریان  هایگروه و احزاب گانه(،سه فرد،مشیخط ذینفع،  طرفی  12:139۵ ها)دانش  از   .)

 و  فعالیت چندین شامل که دهدتشکیل می فرآیندی را چرخه یك  صورتبه مشی گذاریخط

دانسته است  هاییمنطقی فعالیت مشی گذاری را توالیفرآیند خط (2016)  1است. کایرنی  مرحلۀ

طورکلی در  نظران این مراحل را بهشوند. صاحبمی عمومی ایجاد هایمشیآن خط طی  که در

ها بر اساس قوای  بندیکنند. یکی دیگر از این تقسیمتدوین، اجرا و ارزیابی تقسیم می  مرحلۀسه  

های  مشیشود، ب( خطوسیله قوه مقننه وضع میهای تقنینی که بهمشیگانه است: الف( خطسه

های قضایی که توسط قوه قضاییه وضع  مشیج( خطشود، اجرایی که توسط قوه مجریه وضع می

در این بین یکی از مهم ترین خط مشی های عمومی که می   .(Makandi, 2005: 123)شود  می

که در این پژوهش به این مهم پرداخته شده   است  2های دفاعی آینده مشیتوان از آن نام برد خط

و   گیرییك  آن، از منظوراست  ارتش   عمل  چگونگی که  است کلی  جهت  چهارگانه  نیروهای 

در شرایط خاصی   رادر ارتش جمهوری اسالمی ایران   های وابستهسازمان و  جمهوری اسالمی ایران

 و  طراحی تحلیل، دانش  3پژوهی  آینده در واقع می توان گفت    .کندمی مشخص  در آینده نزدیك

 آینده نام  به غیرمحسوسی پدیده با مواجهه در  آموزد  می  ما به که است  آینده هوشمندانه برپایی

(. و این در حالی است که ما باید بتوانیم   236:  1399همکاران، راد و فرزین)  کنیم  برخورد چگونه

با تدوین و اجرا و ارزیابی خط مشی های دفاعی آینده بتوانیم به صورت هوشمندانه عمل کنیم  

م به مشارکت با همدیگر بوده است بر اهمیت به ویژه در نیروهای ارتش جمهوری اسالمی که ملز

مشارکت  ارتقاء  بر  مبتنی  آینده  دفاعی  های  مشی  که خط  افزاید  می  موضوع  این  چندان  دو 

 نیروهای چهارگانه خویش باشد. 

 :4مشارکت

بر  اثرگذاری  برای دخالت و  در تعریفی ساده، مشارکت عمومی را میزان آگاهی و تمایل مردم 

صورت جمعی،  های عمومی، اداره امور عمومی و تعیین سرنوشت خود و کشور خود بهمشیخط

کوشش  .(Duel, 2015:321)اندبرشمرده دادن  تشکیل  را  عمومی  مشارکت  دیگر،  های  برخی 

نهادهای نظمسازمان و  منابع  بر  افزایش کنترل  برای  از  یافته  اجتماعی معین  دهنده در شرایط 

اند، تعریف ا و نهادهایی که تاکنون از حیطه اعمال چنین کنترلی محروم بودههسوی مردم، گروه
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دارند در  افراد جامعه و نهادهای مردمی فعال در سطح جامعه حق  ۀ اند. بر این اساس، کلیکرده

المللی  تصمیمات اثرگذار بر سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. در همین راستا، انجمن بین

گیرند،  رکت عمومی را درگیری افرادی که تحت تأثیر تصمیمات قرار میمشارکت عمومی، مشا

تواند در سطح ارائه مشاوره، درگیر  گیری تعریف کرده است که این مشارکت میدر فرایند تصمیم

 مکانیزم عنوانبه درواقع مشارکت   .(Duel, 2015: 340)شدن و مشارکت مستقیم افراد، ارائه گردد

 و است آینده در ملی هایبرنامه  اثر تقویت ریسك  کاهش و عمومی هایریزیبرنامه  در مؤثر

 میزان  .(Evans & et al, 2019: 2)است تغییر اجتماعی کاتالیزور عنوانبه مشارکت همچنین

 رود. می به شمار خوب حکمرانی هایپایه ترینکلیدی از  یکی جامعه امور در مردم مشارکت

 گیرد. صورت  نهادهای قانونی(  طریق )از غیرمستقیم یا و مستقیم صورت به تواندمی مشارکت

 مدنظر موجود نظرات کشور، تمامی یك  گیریتصمیم نظام در که  داشت انتظار تواننمی البته

 دهیسازمان و هادیدگاه تنوع بیان و آزادی به اشاره اینجا، در مشارکت مفهوم بلکه گیرد، قرار

 دودسته به یطورکلبه  مشارکت  (.1۵:  1396)حشمت زاده و همکاران،  دارد  دنیم جامعه یك 

 فردی هایفعالیت انواع متضمن حوزه این در ؛1اجتماعی  شود: نوع اول مشارکتمی تقسیم کلی

پایین  سطوح از عمومی  هایدستگاه هایمشیخط و ها گیریتصمیم بر تأثیرگذاری جمعی برای یا

و قضایی(   اجرایی گذاری،قانون عالی هایباالتر )دستگاه سطوح تا و...( آموزشی نظام )شهرداری،

 هایو سازمان داوطلبانه هایانجمن خاصه اجتماعی، هایبرنامه  ها، گروه در مردم است. همکاری

 هایکنش انواع وسیع، دربرگیرنده معنای در که است  هاآن اجتماعی مشارکت  بر دال غیردولتی،

 فرآیندهای بر نهادن تأثیر و و جامعه خود سرنوشت تعیین در دخالت منظوربه هیگرو و فردی

دوستانه و مدنی  طرفی مشارکت اجتماعی در دو بُعد نوع  از   .است عمومی  امور درباره گیریتصمیم

نوع مشارکت  بُعد  است:الف(  موردتوجه  به 2دوستانهنیز  نسبت  فرد  اعتنای  و  عالقه  معنای  به   ،

دوستانه و اولویت منافع دیگران بر نفع شخصی است، افراد در این های مبتنی بر اعمال نوعکنش

داشت آنی، مبادرت  های مرتبط با نفع دیگران و بدون چشمها و کنشوضعیت، به مجموعه فعالیت

های اجتماعی ، به معنای عالقه و اعتنای فرد نسبت به کنش3ورزند. ب( بُعد مشارکت مدنی می

های مبتنی بر گیری جامعه مدنی است. افراد در این وضعیت، به مجموعه فعالیتمرتبط با شکل

ورزند. در این نوع مشارکت منافع و مدنی مبادرت میهای جامعه  منافع عمومی در قالب شاخص

به افراد مشارکتآثار مطلوب مشارکت  به  اجتماعی  فرایند  در یك  و  غیرمستقیم  کننده صورت 
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 فعالیت مشارکت ؛ این1سیاسی  (. نوع دوم مشارکت90:  139۵گردد )فتحی و میرزا پوری،  بازمی

 مشی خط در  غیرمستقیم  و  مستقیم و شرکت رهبران انتخاب در  را جامعه  اعضای داوطلبانه

 شرکت با جامعه افراد مجموعه که فرآیندی مشارکت سیاسی دیگرعبارتبه است. عمومی گذاری

سازمان اداره در هاگیریتصمیم در  را عمومی هایمشیخط و شوندمی سهیم جامعه  دهیو 

 مشارکت انواع بندی دیگر،طبقه یك در(.  102:  1397)ملکی،  گذارندتأثیر می آن بر یا و تبیین

 صورت به کارکنان مشارکت نوع این در 2، ابزاری مشارکت  -1است:   شده  تقسیم زیر صورتبه

 به صرفاً  افراد، فرهنگی و به مبانی انسانی توجه بدون نگرش این شوند.می مالحظه ابزار یك 

 که مشارکت نوع این ،3شده تحمیل مشارکت -2کند. می توجه مادی و اقتصادی دیدی با انسان

می ارشد مدیران توسط سازمانی سطوح در نخبه افراد  توسط  صورتبه شود هدایت 

 این ،4ای توسعه مشارکت - 3سازد. می سهیم امور اداره در را افراد شدههدایت و شدهریزیبرنامه 

 چند و  چندبعدی مکمل،  همبسته، پویا، جامع،  یکپارچه،  اجتماعی،  است: فرایندی مشارکت نوع

 جامعه دهیسازمان در  افراد  همه مشارکت  خواهان ایتوسعه مشارکت دیگر،عبارتبه فرهنگی؛

(. 1399:42باقری،   و شود)سعادتمی توجه انسانی عالیه نیازهای به ایمشارکت توسعه است. در

این پژوهش درصدد ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در    شدهگفتهبنابراین با این شرایط  

از    ی اخالصهدفاعی در هر دو بعد داخل و بیرون از سازمان بوده است. در ادامه    ی هایمشخط

 آورده شده است: ( 1)پژوهش در جدول   نهی شیپ

 پژوهش هاییشینهپ

 ای از پیشینه پژوهش( خالصه 1جدول )

 های پژوهش یافته  عنوان  نام پژوهشگر  ردیف 

1 
رمضان پور و  

 ( 1398همکاران )

 بر مؤثر عوامل الگوی ارائه

 فرایند در نخبگان مشارکت

 هایمشی خط  تدوین

 جمهوری نظام عمومی

 ایران  اسالمی

 و پژوهشی و آموزشی هایشبکه  ایجاد

 و  پژوهشی و مؤسسات هادانشگاه  بین آوریفن

 تأثیرگذارترین کشور،  اجرایی هایسازمان 

 در اجتماعی -سیاسی رفتار اصالح  و عامل

 عوامل بین در عامل تأثیرپذیرترین ملی، سطح

 است.  شده احصا

2 
 و سلیمانی

 ( 1398) همکاران
 شناسایی اقتضایی الگوی

 فرایند در عمومی مسائل

 شورای مجلس دولت، شامل بازیگران دولتی

 اساسی، قانون نهادهای و افراد و اسالمی
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 های پژوهش یافته  عنوان  نام پژوهشگر  ردیف 

 با ایران مشی گذاریخط

 پیشران  عوامل بر تأکید

 و ذینفع هایگروه  شامل بازیگران غیردولتی

 حساسیت همچنین و نفوذذی  هایگروه 

 وقوع زمانی مقطع قلمرو موضوع، موضوع،

 بر رویداد طریق از ایجادشده هزینه و رویداد

 ایران در عمومی شناسایی مسائل فرایند

 هستند تأثیرگذار

۳ 
و   پورعزت

 ( 1398) همکاران
 بندیاولویت  هایشاخص 

 مسائل عمومی  عادالنه

 سایر حل تسهیل گری فوریت، گستره،

 بر تأثیرگذاری و عمومی، شدت مشکالت

 پژوهش نتایج اجتماعی. هایارزش  رعایت

 اولویت پنج شاخص از هر  است داده نشان

 تعیین هنگام  و بوده برخوردار توجهی شایان

 قرار موردتوجه  عمومی باید مسئله اولویت

 گیرند 

4 
شیخ بگلو و  

همکاران  

(1399 ،) 

 مشارکت مدل ارائه

 مشیخط  در نفعانذی 

 سازمان در عمومی گذاری

 وزارت و داروی غذا 

 آموزش و درمان بهداشت،

 پزشکی 

 نفعانذی  مشارکت چهارچوب سطوح نمایانگر

 عوامل شامل عمومی، گذاری مشیخط  در

 با تعامل نفعان، شرایطذی  مشارکت بسترساز

 شرایط نفعان، ذی  اثرگذاری عوامل نفعان،ذی 

 و  نتایج و نفعانذی  مشارکت عملیاتی

 است.  نفعانذی  مشارکت پیامدهای

۵ 
قربانی زاده و  

 ( 1400همکاران )

 مشارکت آینده سناریوهای

مشی  خط  در عمومی

 ایران  گذاری

از   مشی گذاریخط  در عمومی مشارکت آینده

 قطعیت دو عدم متأثر از و معین نیست پیش

تواند بر  می سو نوع حکومتاز یك  است؛

وضعیت مشارکت عمومی تأثیر بگذارد، از سوی  

دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دالیل 

تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد.  مختلف می

بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در 

  در  مومی متفاوت خواهد بود.مشی گذاری عخط

همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی 

تفاهمی، دموکراسی اکثریتی، اقتدارگرایی  

انتخاباتی و سیستم بسته موردبررسی قرار  

 گرفت
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 های پژوهش یافته  عنوان  نام پژوهشگر  ردیف 

۶ 
 و سیمنوفسکی

 ( 2021)1همکاران

  در  شهروندان  درگیرکردن

  طریق  از  هوشمند  شهر

:  مشارکت  بسترهای

  کارمندان  برای  چهارچوبی

 دهندگان توسعه  و  عمومی

 هاییویژگی چه از باید مشارکت پلتفرم یك

 و شهروندان  الزامات تا با  باشد برخوردار

 شود  عمومی همسو کارمندان

های  مؤلفه و  ابعاد حوزه در که دهندمی نشان شدهانجام هایدرزمینه پژوهش موجود هایبررسی

 پژوهشی  های دفاعی آینده مستقیماًمشیچهارگانه آجا در خطالگوی ارتقاء مشارکت نیروهای  

های  مشیدانشی در ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط خأل و است نپذیرفته صورت

مشاهده ابعاد حاضر پژوهش روازاین شود.می دفاعی  شناسایی  ارتقاء  مؤلفه و درزمینه  های 

 را موجود خأل پژوهشی از های دفاعی آینده بخشیمشیمشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط

 کند. می پر

 شناسی پژوهش روش

 داده نظریه روش از استفاده با ابتدا که است کمی و کیفی آمیخته پژوهش حاضر شناسیروش

با ارتقاء مشارکت  رابطه در ارتش جمهوری اسالمی ایران  در سازمان  میدانی  صورت به سپس بنیاد و

 است. شده پرداخته چهارگانهنیروهای 

اول در بخش کیفی پژوهش، متخصصان    مرحلۀجامعه آماری این پژوهش شامل دو جامعه است.  

کنندگان بالقوه جهت طراحی و  عنوان مشارکتمشی گذاری دفاعی بهنظران حوزه خطو صاحب

، سمت، تحصیالت،  منظور انتخاب این افراد عواملی از قبیل تجربهتدوین الگو انتخاب شدند که به

گیری  مبتنی بر نمونهمندی و داشتن زمان کافی جهت مصاحبه و ... و  مرتبط بودن با موضوع، عالقه

گیری  منظور استخراج کدها با استفاده از روش نمونهنظر قرارگرفته است. به  بود، مد  گلوله برفی

شود  ی، زمانی حاصل میگردد. اشباع نظرها انجام مینظری تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه

نظری نمیکه داده تکمیل و مشخص کردن یك مقوله  به  اضافی، کمکی  نمونههای  و  ها  کنند 

میازآن نظر  به  مشابه  بهپس  دادهعبارترسند،  تکرار  به  نظری  اشباع  نقطه  تحقیق دیگر  در  ها 

پایایی روش تحقیق   شناسی، بیانگرها و نتایج حاصله از آن در روشپردازد و این تکرار دادهمی

بر اساس مقولهآوری دادهگیری نظری مستلزم جمعاست. نمونه  برای تدوین نظریه است. ها  ها 

صاحبنمونه  از  و  گیری  اکتشاف  فرایند  که  کرد  پیدا  ادامه  زمانی  تا  پژوهش  این  در  نظران 

 ساختاریافته نیمه مصاحبه روش از ها،مصاحبه  انجام دروتحلیل به نقطه اشباع نظری برسد.  تجزیه

 
1 Simowski et al 
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 از استفاده با  هامصاحبه متن شامل  کیفی  هایداده ها،داده گردآوری با زمانهم؛  شد استفاده

 کهنحویبه .گرفت قرار  تحلیل  مورد گزینشی  و  محوری کدگذاری باز،  کدگذاری گانهسه مراحل

 مبهم نقاط شدن مشخص با گزارش، یا مصاحبه هر از حاصل هایداده (کدگذاری)تحلیل از بعد

 گیرینمونه و شد انتخاب  نظریه کردن  ترغنی و اصالح برای  بعدی نمونه ها،مقوله و نظریه ضعف یا

 پیشنهادی روش  اساس بر هاداده تحلیل .شد حاصل نظری اشباع هامقوله در تا یافت ادامه قدرآن

 هاییسؤال  ایجاد  و مفاهیم تولید به و شد انجام مصاحبه اولین  از بعد  (2011)  1کوربین  و استراس

 اشباع  نقطه تا و ایچرخه صورتبه فرآیند این شد منجر بیشتر اطالعات کسب درنتیجه و جدید

 طول شد، در حاصل نفر 16 با مصاحبه از پس  نظری اشباع است ذکرشایان .یافت ادامه هاداده

 )  2گوبا و لینکلن پیشنهادی معیارهای از  ها داده استحکام و صحت از اطمینان برای مطالعه

 .شد ( استفاده1999

 الگو یابی اعتبار فرآیند

مدیریت  استادان از تنپنج برای پرسشنامه سنجه، محتوای روایی از اطمینان حصول باهدف

 پرسشنامه و انجام پیشنهادی اصالحات خبرگان، این از بازخورد دریافت از پس گردید. ارسال

تصادفی   صورتبه پرسشنامه  ها،داده گردآوری  ابزار پایایی  از اطمینان برای شد.  تدوین نهایی

قرار   دفاعی گذاری مشیخط حوزه متخصصان از نفره ای 30 مقدماتی  نمونه اختیار در ساده

ضرایب پایایی   گویای  SPSS آماری افزارنرم از استفاده با شدهمحاسبه کرونباخ آلفای گرفت. 

 گرفت.  α=813/0 پژوهش این در  آن مقدار که بود آن هایمؤلفه و سنجه مناسب

 جامعه .بود بنیاد داده روش کاربرد از حاصل ساخته محقق پرسشنامه کمی، بخش در تحقیق ابزار

 بود  ارتش جمهوری اسالمی ایران کارشناسان و مدیران شامل فرماندهان، کمی بخش در آماری

ستاد   ستاد نیروی پدافند، ستاد آجا، ستاد نیروی زمینی،از    یاطبقه تصادفی  صورت به ابتدا که

 روش با  و کوکران فرمول از  استفاده با  سپس و شدند  انتخاب  ستاد نیروی دریایی،  نیروی هوایی و

 SPSSافزارنرم کمك   به هاداده نیز ایانپ در .شد انتخاب نمونه عنوانبه تن 384 تعداد تصادفی

 . گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد Smart PLS ساختاری معادالت افزارنرم و

 شوندگان آورده شده است.مصاحبه اطالعات از ای، خالصه(2 )جدول در ابتدا در

 
 
 
 

 
1 Strauss and Corbin 
2 Lincoln and Guba 



 79 چهارگانه.../احداهلل انگزی قدس و همکاران               نیروهای   مشارکت   ارتقاء  الگوی  طراحی 

 شوندگان مصاحبه  اطالعات  از ایخالصه  (2جدول )

 خدمتی نوع نیروی  سن سابقه مدیریت  رشته تحصیلی  تحصیالت  ردیف 

 زمینی 71 40 مدیریت آموزش  دکترا  1

 زمینی 68 30 مدیریت منابع انسانی  دکترا  2

 هوایی 68 34 مدیریت دولتی  دکترا  3

 هوایی 60 2۵ مدیریت دولتی  دکترا  4

 پدافند  ۵۵ 24 مدیریت منابع انسانی  دکترا  ۵

 دریایی ۵0 21 مدیریت دولتی  دکترا  6

 زمینی ۵۵ 30 استراتژیك مدیریت   دکترا  7

 زمینی ۵4 32 مدیریت استراتژیك  دکترا  8

 زمینی ۵6 36 مدیریت استراتژیك  دکترا  9

 زمینی ۵0 32 مدیریت استراتژیك  دکترا  10

 هوایی ۵4 34 مدیریت استراتژیك  دکترا  11

 هوایی ۵7 37 مدیریت استراتژیك  دکترا  12

 هوایی ۵۵ 29 مدیریت استراتژیك  دکترا  13

 پدافند  ۵0 28 مدیریت استراتژیك  دکترا  14

 پدافند  ۵6 3۵ مدیریت استراتژیك  دکترا  1۵

 دریایی ۵۵ 30 مدیریت استراتژیك  دکترا  16

 های پژوهش یافته

 کیفی یهاافته ی
 1باز  کدگذاری (الف

طور که  بندی پدیده، آنمقولهکدگذاری باز اشاره به بخشی از تحلیل دارد که با عنوان گذاری و  

دادهداده نشان  هستند،  ها  پرسیدن  نیازمند  و  دارد  سروکار  انجام    "مفاهیم   " اند  و  سؤاالت 

بنیاد  بندی که رکن اصلی در نظریههاست. محصول عنوان گذاری و مقولهمقایسه پردازی داده 

ردن طبقات و تفسیر ها، مشخص کشوند. کدگذاری باز شامل تحلیل و کدگذاری دادهتلقی می

ویژگیآن اساس  بر  بازدادهها  کدگذاری  همچنین  است.  طبقه  هر  بخشهای  به  مجزا ها،  های 

گیرند. منظور از خرد  ها موردبررسی قرار میها و تفاوتخردشده که برای به دست آوردن شباهت

مفهوم و  ایدهکردن  و  از حوادث، رخدادها  هرکدام  به  که  است  این  کپردازی  دادههایی  در  ها ه 

جای حادثه، رخداد یا ایده ای است که بهموجود است برچسبی بدهیم. این نام برچسب یا نشانه

شوند که به این بندی میهایشان طبقهبعد، خود مفاهیم بر اساس شباهت  ۀنشیند. در مرحلمی

 
1 Open coding 
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تر از  شود، انتزاعیها )ابعاد( اختصاص داده میشود. عنوانی که به مقولهپردازی گفته میکار مقوله

دهند. مقوالت دارای قدرت مفهومی  مفاهیمی )اجزایی( است که مجموعاً آن مقوله را تشکیل می

توانند مفاهیم و خرده مقوالت را بر محور خود جمع کنند. عنوان یا نامی  باالیی هستند؛ زیرا می

یی که مقوله نمایانگر آن است،  هاشوند باید بیشترین ارتباط را با دادهکه برای مقوالت انتخاب می

اش سرعت به یاد آورد و دربارهکند را بهقدر با آن همخوان باشد که بتوان آنچه بیان میداشته و آن

شوند. نتایج فراگرد کدگذاری  فکر کرد. مضامین نیز از کنار هم قرارگرفته مقوالت مرتبط ایجاد می

منظور  اند. بهذکرشده  ( 3)شده از مفاهیم در جدول های استخراجباز در این تحقیق، در قالب مقوله

جلوگیری از طوالنی شدن حجم مقاله از ارائه موارد تکراری و تعاریف تفصیلی مقوالت ذکرشده  

شده  ارائه  ( 4)ای از مصادیق مرتبط جهت آشنایی مخاطبان گرامی در جدول خودداری شد؛ و نمونه

 است.

 نتایج کدگذاری باز  (۳جدول )

 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

عوامل  

 سازمانی 

 11 ( مأموریت 1
در رویکرد و مأموریت سازمان باید نگاهی ویژه به ارتقاء  

 مشارکت شود. 

 اندازی سازمان است. ارتقاء مشارکت در چشم  3 انداز ( چشم2

 گیرد.میتعیین اهداف با رویکرد ارتقاء مشارکت صورت   ۵ ( تعیین اهداف 3

عوامل  

 اجتماعی 

 های( ویژگی1

 شخصیتی
 های شخصیتی است. ارتقاء مشارکت متناسب با ویژگی 4

های  ( مهارت 2

ارتباطی و ادراکی و  

 برقراری ارتباط مؤثر 

 های ارتباطی در بین همه نیروها یکسان نیست. مهارت  10

 تجربه ( داشتن3

 بودن سودمند

 مشارکت 

7 
ای سودمند نصیب سایر نیروها  تجربه ارتقاء مشارکت  

 کند.می

( داشتن احساس  4

 مشارکت واقعی
6 

داشتن احساس مشارکت واقعی در بین نیروها ضرورتی  

 حیاتی است. 

( داشتن روحیه باال  ۵

 برای مشارکت 
8 

داشتن روحیه باال برای مشارکت در بین نیروها رصد  

 شود. 

( نگرش و سبك  1

 رهبری فرماندهان
10 

های اقتدارمآب به  سبك رهبری نیازمند تغییر از سبك

 شود. مشارکتی احساس می  سبك 
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 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

عوامل  

 مدیریتی 

( نهادینه کردن  2

فرهنگ کار تیمی 

 توسط فرماندهان 

12 

نهادینه کردن فرهنگ کار تیمی توسط فرماندهان منجر  

 شود. به ارتقاء مشارکت می 

 

( ایجاد تعهد  3

سازمانی و داشتن  

دغدغه منافع  

 سازمانی 

7 
در نبود مشارکت تعهد سازمانی کارکنان دچار خدشه  

 شود. می

( توجه به  4

های هرکدام از  ارزش 

 نیروهای چهارگانه 

۵ 
های هرکدام از نیروها یکی از ملزومات  توجه به ارزش 

 ارتقاء مشارکت است. 

سازی و  ( شفاف ۵

ایجاد اعتماد در بین  

 نیروهای چهارگانه 

7 

سازی و ایجاد اعتماد در همه ابعاد اعم از رفتاری،  شفاف 

عملکرد و قوانین خود کمك به ارتقاء مشارکت افزایش  

 کند.دهند می

( تحلیل شرایط  6

واقعی سازمان در  

بین نیروهای  

 چهارگانه 

6 
تحلیل شرایط واقعی سازمان باعث بهبود ارتقاء مشارکت  

 شود. می

( انتقادپذیر بودن  7

 فرماندهان 
 واکنش حمایت از مشارکت است.   انتقادپذیری فرماندهان 11

( داشتن دیدگاه  8

راهبردی و  

 نگرانه نده یآ

9 
نگرانه  باید در تفکر مشارکت دیدگاهی راهبردی و آینده 

 وجود داشته باشد. 

( پذیرش و داشتن  9

 باور اهمیت مشارکت 
۵ 

شروع ارتقاء  پذیرش و داشتن باور اهمیت مشارکت نقطه  

 مشارکت است. 

ای  ( رویکرد حرفه 10

 تعامل با سایر نیروها 
12 

ای و مبتنی بر ارتقاء مشارکت در بین سایر  رویکرد حرفه 

 نیروها را گسترش دهید. 

( کاهش سیاسی  11

کردن امور فنی و  

 تخصصی

7 
مشارکت بایستی منجر به کاهش سیاسی کردن امور فنی  

 شود. و تخصصی می

 کردن فراهم(  12

جلب   سازوکارهای

 ارتقاء مشارکت 

۵ 
سازوکارهای جلب ارتقاء مشارکت   ایمتا چه اندازه توانسته

 سازیم.را فراهم 



 1401  پائیز،  26شماره    م،هفت  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فصلنامه 82

 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

 کردن ( متقاعد13

 برای سایر نیروها

 ارتقاء مشارکت 

8 
متقاعد کردن سایر نیروها برای ارتقاء مشارکت نیازمند  

 ابزار مناسب مشارکت است. 

 ریزیبرنامه (  14

 تعیین میزان جهت

 ارتقاء مشارکت 

9 
ریزی جهت تعیین میزان ارتقاء مشارکت بایستی  برنامه 

 ترسیم و جهت اجرا ابالغ کنید.

 پذیری( ریسك1۵

 اجرای برای

مشی گذاری  خط

 مشارکتی

4 
مشی گذاری مشارکتی  پذیری برای اجرای خط ریسك

 نیازمند زمان و شرایط خاص خود است.

ء  ارتقا

مشارکت  

 نیروها 

اخالق    ( گسترش1

 بین نیروها 
10 

ارتقاء مشارکت به معنای گسترش اخالق در جامعه  

 نیروهای مسلح است. 

تکریم   و ( احترام2

سایر افکار و نظرات  

 بین نیروها 

12 
احترام و تکریم سایر افکار و نظرات با مشارکت حاصل  

 شود. می

دوستی و  ( نوع3

 نیروها برابری بین  
7 

دوستی و برابری تحقق شعار مشارکت به معنای  نوع 

 واقعی است. 

عوامل  

 محیطی

 6 ( اجتماعی1
ارتقاء مشارکت    ی طیشرا  ضمن تغییر عوامل اجتماعی،

 شود. حاصل می 

 شده است. اهمیت فرهنگ نباید به فراموشی سپرده  9 ( فرهنگی2

 10 ( اقتصادی 3
عدالتی و کاهش  بیاقتصاد مریض منجر به احساس  

 شود. مشارکت می 

 8 ( سیاسی 4
تواند  مسائل سیاسی در جهت تضعیف ارتقاء مشارکت می

 ورود کند. 

عوامل  

 قانونی 

( نبود قانون  1

 مناسب 
4 

نبود قوانین مناسب و شفاف ما را از وضع مطلوب  

 مشارکت دور خواهد کرد. 

 13 ( ضعف در اجرا 2
مناسبی روبرو نیستم و از ضعف  در نحوه اجرا ما با شرایط  

 بریم.در اجرا رنج می

 14 ( نبود بازخورد 3
سیستم مناسبی از بازخورد وجود ندارد و در خیلی از 

 شود. کاری و موازی کاری می موارد دوباره 

( نبود سازوکار  4

 تغییر قوانین
7 

ما نیازمند سازوکار مناسبی در جهت تغییر قوانین ارتقاء  

 هستیم.مشارکت  



 83 چهارگانه.../احداهلل انگزی قدس و همکاران               نیروهای   مشارکت   ارتقاء  الگوی  طراحی 

 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

( ضعف در بازنگری  ۵

 قوانین 
6 

قوانین مناسبی درزمینه ارتقاء وجود ندارد و اندک قوانین  

 موجود نیز نیازمند بازنگری قوانین است.

عوامل  

 داخلی

  ( سن1

 کنندگانمشارکت 
3 

با افزایش سن میزان میل کارکنان جهت مشارکت  

 کاهشی است. 

و مذهب    نی( د2

 کنندگانمشارکت 
6 

کنندگان ازنظر دین و مذهب باعث  رویکرد مشارکت 

 شود. طوالنی شدن شرایط دستیابی به اهداف مشترک می 

و قومیت    ( نژاد3

 کنندگانمشارکت 
4 

کنندگان دررسیدن به فرهنگ نژاد و قومیت مشارکت 

مشترک و درنتیجه ارتقاء مشارکت در مسائل قومی و  

 تواند کمك شایانی داشته باشد. جغرافیایی می 

  التی( تحص4

 کنندگانمشارکت 
7 

ای و  کنندگان در مسائل حرفهسطح سواد مشارکت 

 شود. های عقالیی تری میمشیتخصصی منجر به خط

  ( شغل۵

کنندگان  مشارکت 

ازنظر صف و ستاد  

 بودن آنان 

۵ 
نظر بین صف و ستاد مشارکت آنان  به علت اختالف 

 یازمند سازوکارهای خاص خود است. ن

سازمانی  ( فرهنگ6

 مشارکت 
10 

سازمانی مشارکت را در بین نیروها  تا چه اندازه فرهنگ 

 ایم.گسترش داده 

مشارکت    زانی( م7

 سازمانی 
12 

های  میزان مشارکت سازمانی در بین نیروها در طیف

 ای از خیلی زیاد و خیلی کم وجود دارد. گسترده 

سازمانی    عدالت(  8

در بین نیروها و  

 توجه به اهمیت آنان 

6 
در بین نیروها ازنظر عدالت سازمانی و حمایت از  

 کنندگان تفاوت فاحشی وجود دارد.مشارکت 

عوامل  

 خارجی

  ( ارتباطات1

سازمانی در بین  برون 

 نیروهای چهارگانه 

9 

تواند نقش  سازمانی نیروها میمیزان ارتباطات برون 

ها را بازی  دستیابی به ارتقاء مشارکت بین آنکلیدی در  

 کند.

ها و نقش  ( رسانه 2

آن در گسترش  

مشارکت در بین  

 نیروها 

10 
میران دسترسی به رسانه در بین نیروها باعث تمایز آنان  

 در مشارکت خواهد شد. 

بین نیروها    ( رقابت3

جهت تصدی مراکز  

 مشی گذاری خط

3 

مشی گذاری  رقابت بین نیروها جهت تصدی مراکز خط

ترین اختالفات در جهت ارتقاء مشارکت  یکی از بنیادی 

 آنان است. 
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 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

محیط    یا ی( جغراف4

مشارکت در بین  

 نیروهای چهارگانه 

6 
طور  تر بهجغرافیای محیط مشارکت در مراکز نزدیك

 یابد. ایش می گیری افزچشم 

و    ( حوادث۵

 های محیطیپیشران 
7 

های  های محیطی ازجمله حوادث و پیشران بحران 

کند تا منجر به محیطی غیرمترقبه فرصتی را فراهم می

 ارتقاء مشارکت نیروها شود. 

  ( اقدامات6

 المللی بین
4 

المللی کشورهای متخاصم و استعماری  اقدامات بین 

 مسلح و کاهش مشارکت آنان است. درصدد تضعیف قوای  

 مدت کوتاه

 7 ادراکی  ( اقدامات1
سازمانی  تغییرات ادراک منجر به وجود آمدن فرهنگ

 مشترک و ارتقاء مشارکت نیروها داشته باشد. 

 8 انگیزشی   ( اقدامات2
ایم انگیزش الزم را جهت مشارکت  تا چه اندازه توانسته

 نیروها بهبود دهیم.

 4 رفتاری   اقدامات(  3
های رفتاری و امورات کاری که به کارکنان سپرده  فعالیت

 وتحلیل رفتاری اساسی بوده است. شود نیازمند تجزیهمی

 مدت میان 

 6 پژوهشی   ( اقدامات1

گیری از الگوهای موفق و  با انجام مطالعات گسترده و بهره 

توانیم  می سازی آن متناسب بافرهنگ سازمانی  پیاده 

 شاهد موفقیت درزمینه مشارکت نیروها باشیم. 

 ۵ اجتماعی   ( اقدامات2
های اجتماعی در حوزه ارتقاء مشارکت  برگزاری فعالیت 

 های خود قرار دهید.ریزینیروها را سرلوحه برنامه 

 10 اقتصادی   ( اقدامات3

منظور  با تخصیص بودجه مناسب و کافی در بین نیروها به

های کاربردی درزمینه ارتقاء مشارکت  فعالیت حمایت از  

 توانیم شاهد شکوفایی الزم باشیم. می

 بلندمدت 

 9 فرهنگی  ( اقدامات1

های فرهنگی مشترک بین نیروها  با گسترش برنامه 

ها در دستیابی به اهداف مشترک  توانم به مشارکت آن می

 دامن بزنیم.

 8 قانونی  ( اقدامات2
قانونی مناسبی باید وضع شود و با رصد  سازوکارهای  

 توانیم شاهد مشارکت نیروها باشیم. اقدامات می 

 فردی 

  شی( افزا1

مندی و  رضایت

آرامش در بین  

 کارکنان

3 
مندی و آرامش در بین کارکنان قطعاً افزایش رضایت 

 تواند نتیجه مشارکت بوده باشد. می
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 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

 از یابی ( مشکل2

 مشارکت طریق

 کارکنان

6 
دستیابی تر  مشکل یابی از طریق مشارکت کارکنان قابل

 است. 

اعتماد    شی( افزا3

کارکنان به سازمان و  

پیوند عمیق و  

 هاروزافزون آن 

8 

افزایش اعتماد کارکنان به سازمان و پیوند عمیق و  

های  مشیها در مشارکت آنان در خطروزافزون آن 

 ها نهفته شده است. تأثیرگذار بر آن

 و مسائل شنیدن(  4

مشکالت کارکنان  

 توسط فرماندهان 

9 

مشکالت کارکنان توسط فرماندهان   و مسائل شنیدن

های  مشی یکی از نتایج مشارکت بین نیروها در خط

 دفاعی است. 

شأن و    ( حفظ۵

 جایگاه کارکنان 
10 

ایم  درواقع با مشارکت نیروهای چهارگانه ما کمك کرده

شده  درستی ترسیمبه   که حفظ شأن و جایگاه کارکنان

 باشد. 

عدالت    ( برقراری6

 در بین کارکنان
11 

در مشارکت کارکنان شاهد برقرار شدن عدالت در بین  

 آنان خواهیم شد. 

تمایل به   ( کاهش7

 ترک خدمت 
7 

های موفق با ارتقاء مشارکت به کاهش تمایل به سازمان 

 کنند.ترک خدمت کارکنان دست پیدا می 

مالکیت    ( حفظ8

فکری  

 کنندگانمشارکت 

6 
وقتی مشارکت به عمل بیایید یعنی ما به حفظ مالکیت  

 دهیم.کنندگان اهمیت میفکری مشارکت 

 و ( همنوایی9

کارکنان با   همراهی

مشی  مراکز خط 

 گذاری دفاعی 

4 
مشی گذاری  کارکنان با مراکز خط همراهی و همنوایی

 شود. میدفاعی فقط با مشارکت آنان محقق  

 به ( پاسخگویی10

فردی   نیازهای 

 کنندگانمشارکت 

7 
فردی   نیازهای به در مشارکت ما شاهد پاسخگویی

 کنندگان در جلسات خودخواهیم بود.مشارکت 

و حفظ    ( جذب11

 نخبگان سازمانی 
4 

خواهیم شاهد جذب و حفظ نخبگان سازمانی  اگر می 

توجه خاصی  بایستی به ارتقاء مشارکت آنان  باشیم می

 داشته باشیم. 
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 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

خبرگان    شی( افزا12

مشی گذار در  خط

 بین نیروها 

۵ 

مشی گذار در بین نیروهای مسلح در  افزایش خبرگان خط 

های دفاعی و حضور  مشی ارتقاء مشارکت آنان در خط

 شود. مشی گذاری حاصل میآنان در مراکز خط 

 سازمانی 

در    ( شفافیت1

 اقدامات سازمانی
9 

شفافیت در اقدامات سازمانی نتیجه و پیامد ارتقاء  

 مشارکت در بین نیروها است. 

 10 ساالری ستهی( شا2
ساالری  توانیم از شایستهبا ارتقاء مشارکت است که می

 حرفی به میان آوریم. 

 مشکالت ( رفع3

موجود در بین  

سازمان در  

ترین زمان و با  کوتاه 

 کمترین هزینهصرف  

4 

ترین زمان  موجود در بین سازمان در کوتاه مشکالت رفع

و با صرف کمترین هزینه در جلسات ارتقاء مشارکت و  

 افزایی نیروها محقق خواهد شد. هم

های  هزینه  ( کاهش4

 سازمانی 
۵ 

های  تواند منجر به کاهش هزینهارتقاء مشارکت می 

 سازمانی شود. 

عملکرد    ( بهبود۵

نیروها در مانورها و  

 ها رزمایش 

3 
ها در سایه بهبود عملکرد نیروها در مانورها و رزمایش 

 تر است.یافتنیارتقاء مشارکت در بین نیروها دست 

 اجرای ( تسهیل6

 های دفاعی مشی خط
9 

های دفاعی  مشیهای خط نفعمشارکت از تمامی ذی 

 دفاعی است. مشی  درواقع کمك به تسهیل اجرای خط 

کیفیت    ( بهبود7

شده در  خدمات ارائه 

 بین نیروها 

8 

شده در بین نیروها حاصل  بهبود کیفیت خدمات ارائه 

گیری از  افزایی و ارتقاء مشارکت آنان در بهره هم

 های سایرین است. ظرفیت 

وری  بهره   شی( افزا8

و راندمان کاری  

 سازمان 

6 
سازمان و یا افزایش  نتیجه مشارکت تحقق اهداف  

 وری و راندمان کاری سازمان است.بهره 

به مبانی و    ( توجه9

های سیاسی  ارزش 

 حاکم بر سازمان 

3 
های سیاسی حاکم بر سازمان ثمره  توجه به مبانی و ارزش 

 ارتقاء مشارکت نیروها است. 

و حفظ    یداری( پا10

 وضع موجود 
7 

ارتقاء مشارکت  پایداری و حفظ وضع موجود در راستای  

مندی از ظرفیت سایر نیروها  کارکنان و بهره 

 شود.تر مییافتنیدست 
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 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

جانبه  توسعه همه(11

سازمان در ابعاد  

 چندگانه 

9 
جانبه سازمان در ابعاد چندگانه با ارتقاء  توسعه همه

 کند. مشارکت معنی پیدا می

بین    وندی( پ12

محیط علمی و مراکز  

مشی گذاری  خط

 دفاعی

۵ 
مشی گذاری دفاعی  وند بین محیط علمی و مراکز خط پی

 کند.جز با مشارکت همه طرفین معنی پیدا نمی 

های  ایجاد کانون (13

تفکر مبتنی برجذب  

 نخبگان 

8 
های تفکر مبتنی برجذب نخبگان در جلسات  ایجاد کانون 

 آید.ارتقاء مشارکت در بین نیروها به وجود می

  ( شورونشاط14

 علمی در بین نیروها
۵ 

تواند محصول  شورونشاط علمی در بین نیروها تنها می

 افزایی و مشارکت آنان باشد. هم

کاهش فساد در  (1۵

 سازمان 
6 

های دفاعی تا حدودی به  مشی با ارتقاء مشارکت در خط 

 رسد فساد در سازمان به سمت کاهش میل کند.نظر می 

  ( کاهش16

تصمیمات فردی و  

 جناحی 

3 
کاهش تصمیمات فردی و جناحی جز با مشارکت از همه  

 های درگیر محقق خواهد شد. طرف 

ارتقاء پاسخگویی  (17

 مسئوالن 
10 

مشارکت باعث ارتقاء سطح کمی و کیفی پاسخگویی  

 شود. مسئوالن می 

اهداف و    ( تحقق18

 های سازمانی برنامه 
11 

ان با  های سازمانی را در کمترین زمتحقق اهداف و برنامه 

 ارتقاء مشارکت جستجو کنید.

 و بینیپیش (19

 کارها  روند تسریع
7 

بینی و تسریع روند  بهتر از پیش گیری هر چه جهت بهره 

گیری از ظرفیت سایر نیروها با رویکرد  کارها ناچار به بهره 

 ارتقاء مشارکت هستیم.

 ( تعیین20

های دفاعی  مشی خط

 مناسب سازمان 

9 
های دفاعی مناسب سازمان محصول و  مشیتعیین خط

 پیامد مشارکت بین نیروها است. 

 شناساندن(21

و   هابرنامه  انحرافات

 هایمشی خط

 اجرایی 

4 
 ها و جلسات ارتقاء مشارکت ما شاهد شناساندندر برنامه 

 شویم. می اجرایی خود   هایمشی و خط  هابرنامه  انحرافات
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 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

 اجتماعی 

 13 پایدار   تی( امن1
امنیت پایدار در جامعه ثمره تالش و ارتقاء مشارکت  

 نیروها است. 

افزایش آرامش  (2

جامعه از وجود  

 نیروها 

10 
ارتقاء مشارکت نیروها در سطح جامعه منجر به افزایش  

 آرامش جامعه از وجود نیروهای مسلح خواهد شد. 

  ( کاهش3

 های اجتماعی آسیب 
10 

افزایی و  وجود نیروها که در سطوح مختلف دارای هم 

های  مشارکت هستند، خود موجب کاهش آسیب 

 اجتماعی در سطح جامه است. 

کاهش تحرکات  (4

نیروهای فرا  

 ای منطقه 

13 
تواند متأثر از  ای میکاهش تحرکات نیروهای فرا منطقه 

 ارتقا مشارکت در بین نیروها باشد. 

  شی( افزا۵

بازدارندگی  

رزمایشات و تحرکات  

 نیروها 

14 

افزایش بازدارندگی رزمایشات و تحرکات نیروها با  

گیری از ظرفیت سایر نیروها با رویکرد ارتقاء  بهره 

 آید. تر به دست میمشارکت آسان 

افزایش  (6

مندی در بین  عالقه 

 نیروها 

7 
مندی در بین  عالقهتواند موجب افزایش  مشارکت می 

 نیروها نیز بشود. 

فشارهای    ( کاهش7

 دیپلماسی و سیاسی 
9 

کاهش فشارهای دیپلماسی و سیاسی از وجود نیروهای  

 مشارکت پذیر محقق خواهد شد. 

افزایش حضور  (8

کارکنان وظیفه در  

 مراکز نظامی 

4 
افزایش حضور کارکنان وظیفه در مراکز نظامی  

 گیرتر خواهد شد. ء یابد چشمکه مشارکت ارتقادرصورتی

تمایل    شی( افزا9

به   بخش خصوصی

همکاری با نیروهای  

 مسلح

۵ 

های  مندی از سازمان بخش خصوصی همیشه درصدد بهره 

 مشارکت پذیر است. پس افزایش تمایل بخش خصوصی

به همکاری با نیروهای مسلح فقط با ارتقاء مشارکت آنان  

 شود. محقق می 

گسترش نقش  (10

نیروهای مسلح در  

های اجتماعی  فعالیت

 و فرهنگی

7 

های اجتماعی و  گسترش نقش نیروهای مسلح در فعالیت

تر پذیری بین نیروها مضاعف فرهنگی در صورت مشارکت

 خواهد شد. 
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 ابعاد مضامین 
تعداد 

 کد
 ای از مصادیق مرتبط نمونه 

تولید    شی( افزا11

محتوای محصوالت  

فرهنگی و اجتماعی  

 نیروهای مسلح 

9 

تماعی  افزایش تولید محتوای محصوالت فرهنگی و اج

گیری از ظرفیت سایر نیروها و رویکرد ارتقاء  نیروها با بهره 

 مشارکت جهت پذیر تر خواهد شد. 

گسترش  (12

های ارتباط با  مدل 

مشی  مراکز خط 

 گذاری دفاعی 

۵ 
های ارتباط با  مشارکت بین نیروها منجر به گسترش مدل 

 شود.مشی گذاری دفاعی میمراکز خط 

ارتقاء منزلت و  (  13

اه اجتماعی  جایگ

 نیروهای مسلح 

6 
ارتقاء منزلت و جایگاه اجتماعی نیروهای مسلح در صورت  

 مشارکت پذیر بودن آنان معنی دیگری پیدا خواهد کرد. 

  شی( افزا14

پژوهی مسائل  آینده 

جامعه در بین  

 نیروهای مسلح 

۵ 
پژوهی مسائل جامعه در بین نیروهای مسلح  افزایش آینده 

 افزایی بین نیروها است. مشارکت و هماز نتایج  

 کردن ( کمك1۵

موردنیاز   شرایط در

 ها به سایر سازمان 

8 

وقتی مشارکت در بین نیروها نهادینه بشود. در آن صورت  

موردنیاز   شرایط در کردن  توان شاهد درخواست کمكمی

 ها به آنان باشیم. از سایر سازمان 

سطح    ( ارتقاء 16

کیفیت و کارآمدی  

 های اجتماعی لیتفعا

۵ 

های اجتماعی  ارتقاء سطح کیفیت و کارآمدی فعالیت

گیری از ظرفیت نیروهای مسلح با رویکرد  ای از بهره نمونه 

 ارتقاء مشارکت است. 

 

برای نمونه اجزای مربوط به بعد اقتصادی از ابعاد مطرح در مضمون عوامل محیطی    ( 4)در جدول

 نظر شده است.کدها از بقیه موارد صرفذکر و با توجه به تعداد زیاد  
 ( اجزای )مفاهیم( مربوط به بعد )مقوله( اقتصادی 4جدول )

 مفاهیم  ردیف 

 شود. عدالتی و کاهش مشارکت می اقتصاد مریض منجر به احساس بی 1

 شرایط اقتصادی جامعه باعث شده است که بودجه نیروها دستخوش تغییرات گسترده شود.  2

 های نظامی شده است. اقتصاد ضعیف منجر به کاهش قدرت خرید سازمان امروزه   3

 فرسودگی تجهیزات و ادوات نظامی بر ارتقاء مشارکت نیروها تأثیر منفی گذاشته است.  4

 اکثر مدیران و فرماندهان از دانش کافی اقتصادی برخوردار نیستند.  ۵
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 افزایی و ارتقاء مشارکت شده است. همشرایط اقتصادی منجر به کاهش برگزاری جلسات   6

 شرایط اقتصادی منجر به تفاوت در نوع مأموریت و درنتیجه کاهش ارتقاء مشارکت شده است.  7

 عوامل اقتصادی منجر به تمرکز فرماندهان بر روی مسائل روزمره شده است. 8

 هش داده است. شود را کاهای که منجر به ارتقاء مشارکت می بینیشرایط اقتصادی پیش  9

 مشکالت اقتصادی منجر به کاهش میل و انگیزه ارتقاء مشارکت شده است.  10

 1محوری  ب( کدگذاری

 این . است باز کدگذاری ۀمرحل در  تولیدشده( مقوالت) ابعاد بین ۀرابط برقراری ،مرحلۀ این هدف

  پرداز نظریه  به   و  شود می  انجام   پارادایم   مدل   به  موسوم   کلی   و   جامع  سرمشق   و   الگو  یك  براساس   کار 

ارتباط    فرایند  اساس.  دهد  توسعه  ترراحت را  موردمطالعه  اجتماعی  فرایند  تئوری  تا   کندمی  کمك 

  قرار  اصلی   یا  محوری  ۀمقول  عنوانبه  مقوله  یك   تعیین   و  تمرکز  بر  محوری   کدگذاری  در  دهی

 ۀ مقول  به پارادایم  مدل  مختلف عناوین ذیل  فرعی، مقوالت  عنوانبه مقوالت، سایر سپس  و داشته

مناسب واقع    در  .  (Strauss & Corbin, 1998:24)شوندمی  داده   ارتباط   اصلی  مفهومی  الگوی 

گر، راهبردها و پیامدهای الگوی ارتقاء  ای، مداخلهمربوط به سؤال اول پژوهش )شرایط علّی، زمینه

 صورتهای دفاعی کدام اند؟( بهمشیخطمشارکت نیروهای چهارگانه ستاد کل نیروهای مسلح در  

 .تس ا شدهکدگذاری محوری بیان

              
عوامل محیطی

سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
عوامل قانونی

اجرا ،نبود قانون مناسب نبود  ،نبود بازخورد ،ضعف در 
نین ،سازوکار تغییر قوانین ضعف در بازنگری قوا

        
کوتاه مدت

اقدامات رفتاری ،اقدامات انگیزشی،اقدامات ادراکی 
میان مدت

اقدامات پژوهشی، اقدامات اجتماعی، اقدامات اقتصادی 
بلند مدت

 اقدامات قانونی ،اقدامات فرهنگی

               
عوامل داخلی

سن مشارکتکنندگان، دین و مذهب مشارکتکنندگان، 
د و قومیت مشارکتکنندگان، تحصیالت  نژا
مشارکتکنندگان، شغل مشارکتکنندگان ازنظر صف و 
بودن آنان، فرهنگسازمانی مشارکت، میزان  ستاد 
در بین نیروهای  نی، عدالت سازمانی  سازما مشارکت 

نان نه و توجه به اهمیت آ چهارگا
عوامل خارجی

ه،  بین نیروهای چهارگان ارتباطات برونسازمانی در 
نهها و نقش آن در گسترش مشارکت در بین  رسا
ه جهت  بین نیروهای چهارگان نه، رقابت  نیروهای چهارگا
تصدی مراکز خطمشی گذاری، جغرافیای محیط 

نه، حوادث  نیروهای چهارگا بین  و مشارکت در 
المللی پیشرانهای محیطی، اقدامات بین

           
ارتقاء مشارکت نیروهای چهار گانه آجا

بین نیروهای چهارگانه آجا گسترش اخالق 
نظرات بین نیروهای  فکار و  احترام و تکریم سایر ا

نه آجا چهارگا
جا ه آ بین نیروهای چهارگان برابری  نوعدوستی و 

       
فردی

امش در بین کارکنان، مشکل یابی از طریق  افزایش رضایتمندی و آر
اعتماد کارکنان به سازمان و پیوند عمیق و ،مشارکت کارکنان افزایش 

شنیدن مسائل و مشکالت کارکنان توسط ،روزافزون آنها
لت در بین  ،حفظ شأن و جایگاه کارکنان،فرماندهان اری عدا برقر

حفظ مالکیت فکری  ،کاهش تمایل به ترک خدمت ،کارکنان
با مراکز خطمشی  ،مشارکتکنندگان هی کارکنان   همرا همنوایی و 
های فردی مشارکتکنندگان ،گذاری دفاعی  نیاز به  جذب و  ،پاسخگویی 

افزایش خبرگان خطمشی گذار در بین  ،حفظ نخبگان سازمانی
نیروهای مسلح

سازمانی
امش در بین کارکنان، شفافیت در اقدامات  افزایش رضایتمندی و آر
شایستهساالری، رفع مشکالت موجود در بین سازمان در  سازمانی، 

زینه ، کاهش هزینههای سازمانی کوتاهترین زمان و با صرف کمترین ه
ها و رزمایشها،تسهیل اجرای خطمشیهای  بهبود عملکرد نیروها در مانور
بین نیروها، افزایش  هبود کیفیت خدمات ارائهشده در  دفاعی، ب
سازمان، توجه به مبانی و ارزشهای سیاسی  بهرهوری و راندمان کاری 

همهجانبه حاکم بر  سازمان، پایداری و حفظ وضع موجود، توسعه 
بین محیط علمی و مراکز خطمشی  ه، پیوند  سازمان در ابعاد چندگان
نونهای تفکر مبتنی برجذب نخبگان، شورونشاط  گذاری دفاعی، ایجاد کا
نیروهای چهارگانه، کاهش فساد در سازمان، کاهش  علمی در بین 
سخگویی مسئوالن، تحقق اهداف و  تصمیمات فردی و جناحی، ارتقاء پا
ریع روند کارها، تعیین خطمشیهای  برنامههای سازمانی، پیشبینی و تس
هها و خطمشیهای  برنام افات  دفاعی مناسب سازمان، شناساندن انحر

اجرایی

اجتماعی
نیروهای مسلح، کاهش  امنیت پایدار، افزایش آرامش جامعه از وجود 
آسیبهای اجتماعی، کاهش تحرکات نیروهای فرا منطقهای، افزایش 
بازدارندگی رزمایشات و تحرکات نیروها، افزایش عالقهمندی در بین 
های دیپلماسی و سیاسی، افزایش حضور  نیروهای مسلح، کاهش فشار
ظامی، افزایش تمایل بخش خصوصی به  اکز ن کارکنان وظیفه در مر
نیروهای مسلح در فعالیتهای  های مسلح، گسترش نقش  همکاری با نیرو
اجتماعی و فرهنگی، افزایش تولید محتوای محصوالت فرهنگی و 
رش مدلهای ارتباط با مراکز خطمشی  اجتماعی نیروهای مسلح، گست

افزایش گذاری دفاعی،  نیروهای مسلح،  جتماعی  ارتقاء منزلت و جایگاه ا
بین نیروهای مسلح ئل جامعه در   رد ندرک كمک ، آیندهپژوهی مسا

نها سازما سایر  یاز به   یدمآراک و تیفیک حطس ءاقترا ، شرایط موردن
فعالیتهای اجتماعی

         
عوامل سازمانی
انداز، تعیین اهداف مأموریت، چشم
عوامل اجتماعی

اکی و  ی ارتباطی و ادر ها ویژگیهای شخصیتی، مهارت
دن  اری ارتباط مؤثر، داشتن تجربه سودمند بو برقر
اقعی، داشتن  مشارکت، داشتن احساس مشارکت و

ی مشارکت روحیه باال برا
عوامل مدیریتی

دینه کردن  ها نگرش و  سبك رهبری فرماندهان، ن
فرهنگ کار تیمی توسط فرماندهان، ایجاد تعهد 

سازمانی و داشتن دغدغه منافع سازمانی، توجه به 
شفافسازی و  نه،  نیروهای چهارگا هرکدام از  ارزشهای 

ه، تحلیل شرایط  نیروهای چهارگان ایجاد اعتماد در بین 
بین نیروهای  نهواقعی سازمان در   ریذپداقتنا ، چهارگا

شتن، دیدگاه راهبردی و  بودن فرماندهان، دا
ه، پذیرش و داشتن باور اهمیت مشارکت،  آیندهنگران

ها، کاهش سیاسی  با سایر نیرو ی تعامل  ها رویکرد حرف
امور فنی و تخصصی، فراهم کردن سازوکارهای  کردن 
نیروها برای  جلب ارتقاء مشارکت، متقاعد کردن سایر 
ارتقاء  برنامهریزی جهت تعیین میزان  ارتقاء مشارکت، 
مشارکت، ریسکپذیری برای اجرای خطمشی گذاری 

مشارکتی

 
 بر اساس مدل پارادایم  محوری کدگذاری (1شکل ) 

 
1 Axial coding 
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 پردازی( نظریه مرحلۀ) 1انتخابی  کدگذاری ج(

دوم   سؤال به پاسخ برای شدهارائه ترسیمی مدل  ( 3)  شکل با مطابق توانمی مرحله این در

آجا در خط نیروهای چهارگانه  ارتقاء مشارکت  )الگوی  آینده چگونهمشیپژوهش   های دفاعی 

 کیفی به روش  از گیری بهره با که بود درصدد حاضر پژوهش داد. ارائه توضیح  و  نظریه است؟(

طراحی خط مطالعه  در  آجا  چهارگانه  نیروهای  مشارکت  ارتقاء  آینده مشیالگوی  دفاعی  های 

های دفاعی  مشیمنجر به ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط آن بر اساس که ازدبپرد

عوامل -2عوامل سازمانی،  -1مؤلفه شامل:    3  " شرایط علّی"که برای بعد  طوریبهشود  آینده می

بعد  - 3  اجتماعی،  برای  شد.  انتخاب  مدیریتی  محوری"عوامل  ارتقاء    1  "پدیده  شامل:  مؤلفه 

بعد   برای  انتخاب شد.  نیروهای چهارگانه آجا  -1مؤلفه شامل    2  "ایعوامل مداخله"مشارکت 

عوامل -1مؤلفه شامل:  2  " ایعوامل زمینه"عوامل خارجی انتخاب شد. برای بعد  - 2وامل داخلی،  ع

  مدت، برد کوتاهراه-1مؤلفه شامل   3  "راهبردها "عوامل قانونی انتخاب شد. برای بعد  -2  محیطی،

میان-2 بعد  - 3  مدت،راهبرد  برای  انتخاب شد.  بلندمدت  شامل:    3"پیامدها"راهبرد  -1مؤلفه 

گونه که گفته پیامدهای اجتماعی انتخاب شد. همان-3  پیامدهای سازمانی، -2یامدهای فردی،  پ

دیل شد، هدف از کاربست روش داده بنیاد، تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده. برای تب 

طور منظم به یکدیگر مربوط شوند. کدگذاری انتخابی )بر اساس ها باید بهها به نظریه، طبقهتحلیل

ترتیب که طبقه محوری  اینپردازی است. بهاصلی نظریه  مرحلۀپیشین کدگذاری(،    مرحلۀنتایج دو  

کند  یت ارائه میها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یك روارا به شکل سامانمند به دیگر طبقه

، پژوهشگر مرحلۀنماید. در این  هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح میو طبقه

سازد. صورت ترسیمی، نظریه نهایی را متجلی میبرحسب فهم خود از متن پدیده موردمطالعه، به

قاء مشارکت نیروهای چهارگانه با توجه به اینکه هدف از مطالعه حاضر، ارائه الگوی مناسب برای ارت

ها و تجارب خبرگان  های دفاعی آینده است. این پژوهش، ضمن بررسی دیدگاهمشیآجا در خط

منظور پاسخ به سؤاالت،  مدیریت، به ارائه الگوی موصوف همت گماشته است. نتایج پژوهش به 

به شکل شرایط  منجر  بستر،  شامل  اصلی  بعد  شامل شش  که  گردید  مدلی  مقوله  گیری  علّی، 

قرار میمحوری، راهبردها، شرایط مداخله پیامدها مدنظر  داد. همچنین بین شرایط علّی،  گر و 

گر ارتباطی نهفته است؛ این ارتباط بر این نکته داللت دارد که شاید  زمینه حاکم و شرایط مداخله

بر زمینه حاکم و شرایط مداخله علّی  نیبتوان چنین تحلیل کرد که شرایط  اثرگذار است گر  ز 

 تأمل است ولی پذیرش آن نیازمند انجام پژوهشی جداگانه است. قابل هرچند این تحلیل 

 
1 Selective coding 
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عوامل محیطی
عوامل قانونی

        
کوتاه مدت
میان مدت
بلند مدت

               
عوامل داخلی
عوامل خارجی

           
ارتقاء مشارکت نیروهای 

چهارگانه آجا

       
فردی

سازمانی
اجتماعی

         
عوامل سازمانی
عوامل اجتماعی
عوامل مدیریتی

 

 مشی گذاری دفاعی آینده. ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط کیفی الگوی (2شکل ) 

 کمی  هاییافته 

 بود، ساختاری معادالت سازیمدل روش به و کمی صورتبه ( مطالعه)بخش کمی دوم مرحلۀ

            پیشنهادی  مدل بر مبتنی  ساخته محقق پرسشنامه از شدهآوریجمع هایداده منظور  بدین

 توصیفی، آمار سطح در حاضر، پژوهش در .گرفت قرار ارزیابی ( موردمطالعه  کیفی  فاز از برآمده )

 میانگین، همچنین و ...( و )سن شناختی  جمعیت متغیرهای به مربوط فراوانی درصد فراوانی، از

مربوط  انحراف  استنباطی آمارهای بخش در.  است شدهاستفاده پژوهش متغیرهای به معیار 

 اسمیرنوف  – کولموگروف آزمون از بودن نرمال آزمودن جهت فرضیات آزمون برای حاضر، پژوهش

(K-S)  وتحلیل  تجزیه در و همبستگی آزمون از متغیرها بین رابطه وجود بررسی برای شد، استفاده

. الزم به ذکر است که با توجه به نتایج  شد استفاده  (SEM) ساختاری معادالت سازیمدل روش از

نرمدستبه از   در و ندارد حساسیت ها، داده بودن نرمال یا  و  تعداد به  Smart PLS افزار آمده 

 برخوردار باالتری کیفیت و دقت از ساختاری معادالت سازیمدل  افزارهاینرم سایر با مقایسه

 و همگرا روایی از روایی ارزیابی منظور به .است شده استفاده افزارنرم این  از  مطالعه  این در  است،

 .شد استفاده ترکیبی پایایی و  کرونباخ آلفای ضریب از پایایی  ارزیابی منظوربه و واگرا روایی

 ( هاسؤالنتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول )میانگین  

شـرایط علّی، پدیده محوری )ارتقاء مشـارکت  "نتایج تحلیل عاملی تأییدی: )متغیرهای مسـتقل  

ــرایط نیروهای چهارگانه آجا(؛ عوامل زمینه راهبردها    "و متغیرهای میانجی    "  گرمداخلهای و ش

ـــته    " ــتـقل    نـتایج تحلـیل ـعاملی  ۵دول  ( در جـ "پـیاـمدـها    "و متغیر وابسـ ـتأیـیدی متغیرـهای مسـ

ارکت نیروهای چهارگانه آجا(؛ عوامل زمینه" رایط علّی، پدیده محوری )ارتقاء مـش رایط  ـش ای و ـش

آورده شــده اســت.    "پیامدها   "و متغیر وابســته    "راهبردها   "و متغیرهای میانجی    "  گرمداخله
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را   موردنظرروی ـسازه    داریمعنیهایالیت ـشده بارهای   هایـسؤال  ـشودمیکه مالحظه   طورهمان

تند   ؤالیهیچ    درنتیجهداـش لی با تمام گویه ها برازش   ـس ده و مدل اـص از مدل پژوهش حذف نـش

برای ارزیابی گویه ها )مرتبه اول    PLSمه در این جدول تحلیل عاملی تأییدی خواهد شـد. در ادا

 آمده است.  و دوم(

 ( برای ارزیابی گویه ها )مرتبه اول و دوم  PLSتحلیل عاملی تأییدی   (۵) جدول

ضرایب   

 استاندارد 

میانگین  

ضرایب  

 استاندارد 

انحراف  

استاندارد  

(STDEV ) 

 Tآماره  
سطح  

 داری معنی

 تحلیل عاملی مرتبه اول

s10 <- 0٫001 20٫984 0٫034 0٫723 0٫723 عوامل مدیریتی 

s100 <-  0٫001 21٫934 0٫032 0٫712 0٫712 اجتماعی 

s101 <-  0٫001 18٫776 0٫036 0٫682 0٫684 اجتماعی 

s102 <-  0٫001 20٫6۵2 0٫034 0٫713 0٫712 اجتماعی 

s103 <-  0٫001 20٫802 0٫034 0٫708 0٫706 اجتماعی 

s104 <-  0٫001 22٫179 0٫033 0٫723 0٫721 اجتماعی 

s10۵ <-  0٫001 23٫96 0٫03 0٫726 0٫724 اجتماعی 

s106 <-  0٫001 24٫403 0٫03 0٫743 0٫742 اجتماعی 

s107 <-  0٫001 21٫869 0٫033 0٫721 0٫72 اجتماعی 

s11 <- 0٫001 19٫188 0٫038 0٫722 0٫722 عوامل مدیریتی 

s12 <- 0٫001 23٫968 0٫031 0٫733 0٫732 عوامل مدیریتی 

s13 <- 0٫001 23٫۵71 0٫031 0٫743 0٫741 عوامل مدیریتی 

s14 <- 0٫001 23٫6۵۵ 0٫031 0٫743 0٫742 عوامل مدیریتی 

s1۵ <- 0٫001 21٫091 0٫034 0٫727 0٫727 عوامل مدیریتی 

s16 <- 0٫001 19٫297 0٫037 0٫71۵ 0٫714 عوامل مدیریتی 

s17 <- 0٫001 21٫023 0٫034 0٫711 0٫71 عوامل مدیریتی 

s18 <- 0٫001 20٫176 0٫03۵ 0٫708 0٫706 عوامل مدیریتی 

s19 <- 0٫001 22٫01۵ 0٫033 0٫732 0٫731 عوامل مدیریتی 

s2 <-  0٫001 30٫7۵8 0٫027 0٫823 0٫823 عوامل سازمانی 

s20 <- 0٫001 22٫4۵7 0٫034 0٫7۵4 0٫7۵3 عوامل مدیریتی 

s21 <- 0٫001 22٫6۵ 0٫033 0٫746 0٫74۵ عوامل مدیریتی 

s22 <- 0٫001 22٫304 0٫032 0٫717 0٫71۵ عوامل مدیریتی 

s23 <- 0٫001 2۵٫477 0٫03 0٫764 0٫762 عوامل مدیریتی 
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s24 <-   ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه

 آجا 
0٫813 0٫81۵ 0٫028 29٫017 0٫001 

s2۵ <-   ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه

 آجا 
0٫797 0٫796 0٫028 28٫262 0٫001 

s26 <-   ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه

 آجا 
0٫809 0٫81 0٫029 27٫6۵3 0٫001 

s27 <-  0٫001 2۵٫997 0٫031 0٫804 0٫80۵ عوامل محیطی 

s28 <-  0٫001 23٫361 0٫034 0٫788 0٫786 عوامل محیطی 

s29 <-  0٫001 2۵٫718 0٫031 0٫791 0٫789 عوامل محیطی 

s3 <-  0٫001 29٫369 0٫027 0٫804 0٫802 عوامل سازمانی 

s30 <-  0٫001 21٫63۵ 0٫036 0٫77 0٫77 عوامل محیطی 

s31 <- 0٫001 21٫377 0٫03۵ 0٫7۵3 0٫7۵1 عوامل قانونی 

s32 <- 0٫001 22٫366 0٫03۵ 0٫77۵ 0٫77۵ عوامل قانونی 

s33 <- 0٫001 24٫869 0٫031 0٫761 0٫76 عوامل قانونی 

s34 <- 0٫001 27٫113 0٫029 0٫776 0٫77۵ عوامل قانونی 

s3۵ <- 0٫001 17٫689 0٫039 0٫696 0٫696 عوامل قانونی 

s36 <-  0٫001 24٫284 0٫031 0٫7۵6 0٫7۵7 عوامل داخلی 

s37 <- 0٫001 26٫012 0٫03 0٫779 0٫779 عوامل داخلی 

s38 <- 0٫001 19٫93۵ 0٫037 0٫732 0٫731 عوامل داخلی 

s39 <- 0٫001 22٫017 0٫03۵ 0٫761 0٫761 عوامل داخلی 

s4 <-  0٫001 19٫43۵ 0٫038 0٫737 0٫736 عوامل اجتماعی 

s40 <- 0٫001 21٫۵42 0٫034 0٫733 0٫733 عوامل داخلی 

s41 <- 0٫001 26٫834 0٫029 0٫77۵ 0٫776 عوامل داخلی 

s42 <- 0٫001 22٫934 0٫033 0٫749 0٫747 عوامل داخلی 

s43 <- 0٫001 1۵٫888 0٫044 0٫707 0٫702 عوامل داخلی 

s44 <- 0٫001 23٫631 0٫032 0٫764 0٫762 عوامل داخلی 

s4۵ <-  0٫001 2۵٫799 0٫03 0٫777 0٫776 عوامل خارجی 

s46 <-  0٫001 1۵٫628 0٫04۵ 0٫698 0٫697 عوامل خارجی 

s47 <-  0٫001 22٫839 0٫034 0٫766 0٫768 عوامل خارجی 

s48 <-  0٫001 2۵٫904 0٫031 0٫796 0٫796 عوامل خارجی 

s49 <-  0٫001 20٫۵۵3 0٫036 0٫73 0٫73 عوامل خارجی 

s۵ <-  0٫001 19٫081 0٫038 0٫733 0٫733 عوامل اجتماعی 

s۵0 <-  0٫001 29٫411 0٫027 0٫794 0٫792 عوامل خارجی 
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s۵1 <-  0٫001 36٫944 0٫023 0٫847 0٫848 مدت کوتاه 

s۵2 <-  0٫001 30٫9۵۵ 0٫027 0٫836 0٫836 مدت کوتاه 

s۵3 <-  0٫001 22٫372 0٫036 0٫797 0٫798 مدت کوتاه 

s۵4 <-  0٫001 30٫028 0٫028 0٫83 0٫828 مدتمیان 

s۵۵ <-  0٫001 3۵٫992 0٫023 0٫843 0٫842 مدتمیان 

s۵6 <-  0٫001 24٫98 0٫033 0٫814 0٫814 مدت میان 

s۵7 <-  0٫001 37٫133 0٫023 0٫8۵8 0٫8۵8 بلندمدت 

s۵8 <-  0٫001 3۵٫1۵2 0٫024 0٫8۵۵ 0٫8۵4 بلندمدت 

s۵9 <-  0٫001 24٫996 0٫03 0٫742 0٫739 فردی 

s6 <- 0٫001 2۵٫089 0٫031 0٫774 0٫774 عوامل اجتماعی 

s60 <-  0٫001 22٫124 0٫033 0٫741 0٫74 فردی 

s61 <-  0٫001 24٫918 0٫029 0٫734 0٫733 فردی 

s62 <-  0٫001 20٫۵8 0٫036 0٫733 0٫733 فردی 

s63 <-  0٫001 21٫029 0٫03۵ 0٫728 0٫729 فردی 

s64 <-  0٫001 24٫344 0٫031 0٫7۵۵ 0٫7۵4 فردی 

s6۵ <-  0٫001 21٫607 0٫033 0٫707 0٫707 فردی 

s66 <-  0٫001 22٫422 0٫033 0٫742 0٫74 فردی 

s67 <-  0٫001 19٫92 0٫03۵ 0٫709 0٫707 فردی 

s68 <-  0٫001 17٫727 0٫04 0٫709 0٫707 فردی 

s69 <-  0٫001 21٫403 0٫034 0٫727 0٫728 فردی 

s7 <-  0٫001 28٫۵21 0٫028 0٫792 0٫792 عوامل اجتماعی 

s70 <-  0٫001 21٫349 0٫033 0٫71۵ 0٫714 فردی 

s71 <-  0٫001 19٫896 0٫03۵ 0٫706 0٫704 سازمانی 

s72 <-  0٫001 20٫149 0٫03۵ 0٫701 0٫702 سازمانی 

s73 <-  0٫001 22٫334 0٫032 0٫718 0٫717 سازمانی 

s74 <-  0٫001 23٫812 0٫03 0٫723 0٫721 سازمانی 

s7۵ <-  0٫001 24٫186 0٫031 0٫742 0٫74 سازمانی 

s76 <-  0٫001 18٫949 0٫037 0٫699 0٫698 سازمانی 

s77 <-  0٫001 2۵٫03۵ 0٫031 0٫76۵ 0٫764 سازمانی 

s78 <-  0٫001 21٫82۵ 0٫033 0٫722 0٫722 سازمانی 

s79 <-  0٫001 21٫749 0٫034 0٫73۵ 0٫733 سازمانی 

s8 <-  0٫001 19٫723 0٫038 0٫749 0٫7۵ عوامل اجتماعی 

s80 <-  0٫001 18٫214 0٫037 0٫68 0٫681 سازمانی 



 1401  پائیز،  26شماره    م،هفت  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فصلنامه 96

s81 <-  0٫001 2۵٫14 0٫03 0٫764 0٫762 سازمانی 

s82 <-  0٫001 18٫913 0٫036 0٫679 0٫679 سازمانی 

s83 <-  0٫001 18٫۵13 0٫037 0٫689 0٫687 سازمانی 

s84 <-  0٫001 24٫279 0٫03 0٫73۵ 0٫734 سازمانی 

s8۵ <-  0٫001 19٫98 0٫03۵ 0٫696 0٫694 سازمانی 

s86 <-  0٫001 22٫34۵ 0٫032 0٫722 0٫722 سازمانی 

s87 <-  0٫001 20٫638 0٫034 0٫701 0٫7 سازمانی 

s88 <-  0٫001 26٫061 0٫028 0٫738 0٫738 سازمانی 

s89 <-  0٫001 21٫۵7۵ 0٫034 0٫72۵ 0٫724 سازمانی 

s9 <- 0٫001 23٫۵28 0٫032 0٫7۵1 0٫749 عوامل مدیریتی 

s90 <-  0٫001 23٫949 0٫031 0٫741 0٫742 سازمانی 

s91 <-  0٫001 20٫936 0٫033 0٫686 0٫68۵ سازمانی 

s92 <-  0٫001 2۵٫۵8۵ 0٫03 0٫7۵8 0٫7۵6 اجتماعی 

s93 <-  0٫001 23٫۵87 0٫031 0٫739 0٫738 اجتماعی 

s94 <-  0٫001 21٫30۵ 0٫034 0٫723 0٫722 اجتماعی 

s9۵ <-  0٫001 17٫4۵7 0٫039 0٫683 0٫682 اجتماعی 

s96 <-  0٫001 18٫84 0٫037 0٫70۵ 0٫702 اجتماعی 

s97 <-  0٫001 22٫619 0٫033 0٫74 0٫739 اجتماعی 

s98 <-  0٫001 21٫427 0٫034 0٫737 0٫736 اجتماعی 

s99 <-  0٫001 17٫۵01 0٫04 0٫704 0٫703 اجتماعی 

s1 <-  0٫001 23٫4۵۵ 0٫033 0٫779 0٫781 عوامل سازمانی 

 تحلیل عاملی مرتبه دوم

 0٫001 13٫847 0٫0۵ 0٫702 0٫698 بلندمدت   <-راهبردها  

 0٫001 60٫724 0٫01۵ 0٫906 0٫904 مدت میان   <-راهبردها  

 0٫001 12۵٫642 0٫008 0٫9۵۵ 0٫9۵4 مدت کوتاه   <-راهبردها  

 0٫001 132٫376 0٫007 0٫964 0٫964 عوامل قانونی  <-ای  شرایط زمینه 

 0٫001 110٫371 0٫009 0٫9۵1 0٫9۵1 عوامل محیطی   <-ای  شرایط زمینه 

 0٫001 66٫21۵ 0٫014 0٫927 0٫926 عوامل اجتماعی   <-شرایط علّی  

 0٫001 42٫321 0٫021 0٫88 0٫879 عوامل سازمانی   <-شرایط علّی  

 0٫001 37۵٫841 0٫003 0٫987 0٫987 عوامل مدیریتی  <-شرایط علّی  

 0٫001 130٫۵32 0٫007 0٫962 0٫962 عوامل خارجی   <-گر  مداخلهشرایط  

 0٫001 28۵٫133 0٫003 0٫983 0٫983 عوامل داخلی  <-گر  شرایط مداخله

 0٫001 ۵0٫437 0٫018 0٫903 0٫902 اجتماعی   <-پیامدها  
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 0٫001 ۵3٫8۵6 0٫017 0٫91 0٫909 سازمانی   <-پیامدها  

 0٫001 ۵2٫1۵ 0٫017 0٫908 0٫906 فردی   <-پیامدها  

نیاز به   4/0مشخص است تمام گویه ها دارای بارهای عاملی باالتر از    ( ۵)که در جدول   طورهمان

 پژوهش این در.  ، بنابراین نیاز به اجرای مجدد مدل نیستنیستحذف گویه های فوق از مدل  

 یمرحلۀ دو در و  " Smart PLS"افزاراز نرم استفاده با پژوهش، مفهومی مدل آزمون منظوربه

 مدل برازش بررسی پذیرد.می صورت " مدل برازش بررسی " و "  سؤاالت به پاسخ"شامل  کلی

 و روایی هایتحلیل طریق از گیریمدل اندازه اول، یمرحلۀ در است: مرحلۀ سه دارای خود نیز

 بین مسیر برآورد یوسیلهبه ساختاریمدل   دوم،  یمرحلۀ در گیرد.می قرار موردبررسی پایایی

 درنهایت گیرد.می قرار  مدل موردبررسی کلی برازش نیز سوم مرحلۀ در شود.می بررسی  متغیرها

 سؤاالت به  توانمی آنگاه بود،  فوق برخوردار ی مرحلۀ سه در  مناسبی  کلی  برازش از  مدل چنانچه

 .داد پاسخ پژوهش
 ( بین)ارتباط پیش  2Qمعیار

 ( 2Q)کنندگی بینیپیش کیفیت ( ۶) جدول

 شاخص اشتراک  متغیرها  شاخص اشتراک  متغیرها 

43٫0 اجتماعی  431٫0 عوامل داخلی   

306٫0 ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا  294٫0 عوامل سازمانی    

21۵٫0 بلندمدت  348٫0 عوامل قانونی   

423٫0 راهبردها  36۵٫0 عوامل محیطی    

439٫0 سازمانی  مدیریتیعوامل     44۵٫0  

ای شرایط زمینه   411٫0 422٫0 فردی    

443٫0 شرایط علّی  مدتمیان    36٫0  

گر شرایط مداخله  447٫0 426٫0 پیامدها    

362٫0 عوامل اجتماعی  مدت کوتاه    3۵9٫0  

404٫0 عوامل خارجی   mean Communality 38۵789٫0  

از جدول    گونههمان قدرت    (6)که  است  مکنون    بینیپیشمشخص  ارتقاء  "  زادرونمتغیرهای 

که بیانگر برازش   است متوسط تا بزرگ  "  پیامدها مشارکت نیروهای چهارگانه آجا، راهبردها و  

 . باشندمیمناسب برای مدل ساختاری  نسبتاً 

 کیفیت(  هایشاخصارزیابی برازش کلی مدل اصلی )  

معیار    PLSمسیری    سازیمدل یك  یعن  سازی بهینهفاقد  است.  ارزیابی  کلی  برای  کلی  تابع  ی 

سه شاخص متفاوت برای    PLSمسیری    سازی مدلبرازش مدل وجود ندارد، به همین دلیل در  
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  نیکویی برازش   شاخص(  3افزونگی و    شاخص(  2اشتراک،    شاخص(  1است:    شدهارائهتناسب مدل  

(GOF) 
 )شاخص اشتراك(   Communalityمعیار -1

   Communality کنندگی بینیپیش کیفیت ( ۷) جدول

 شاخص اشتراک  SSO SSE متغیرها 

9۵٫1823 3200 اجتماعی   43٫0  

421٫416 600 ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا   306٫0  

904٫313 400 بلندمدت   21۵٫0  

949٫۵76 1000 راهبردها   423٫0  

37٫23۵4 4200 سازمانی   439٫0  

ای شرایط زمینه   1800 7٫10۵9  411٫0  

24٫2۵64 4600 شرایط علّی   443٫0  

گر شرایط مداخله  3000 2٫16۵8  447٫0  

262٫638 1000 عوامل اجتماعی   362٫0  

086٫71۵ 1200 عوامل خارجی   404٫0  

06٫1024 1800 عوامل داخلی  431٫0  

48٫423 600 عوامل سازمانی   294٫0  

613٫6۵1 1000 عوامل قانونی  348٫0  

267٫۵08 800 عوامل محیطی   36۵٫0  

71٫1663 3000 عوامل مدیریتی  44۵٫0  

1۵٫1386 2400 فردی   422٫0  

مدتمیان   600 8۵6٫383  36٫0  

6٫1033 1800 پیامدها   426٫0  

مدت کوتاه   600 84٫384  3۵9٫0  

mean Communality   0٫38۵789 
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 Communality ( کیفیت پیش بینی کنندگی۳شکل )

مقدار از تغییر پذیری شاخص ها )سئواالت( توسط سازه مرتبط  این معیار نشان می دهد که چه 

 با خود تبیین می شود و از میانگین شاخص اشتراک، برای تعیین روایی همگرا به کار می رود. 

 )شاخص افزونگی(  Redundancyمعیار - 2

 Redundancy کیفیت پیش بینی کنندگی (۸)جدول 

 شاخص افزونگی  SSO SSE متغیرها 

3۵٫1948 3200 اجتماعی   391٫0  

441٫337 600 ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا   438٫0  

9۵۵٫262 400 بلندمدت   343٫0  

1۵4٫۵81 1000 راهبردها   419٫0  

۵8٫2۵44 4200 سازمانی   394٫0  

ای شرایط زمینه   1800 1800  

  4600 4600 شرایط علّی 

گر شرایط مداخله  3000 3000  

اجتماعی عوامل    1000 ۵06٫۵36  463٫0  

7۵6٫۵97 1200 عوامل خارجی   ۵02٫0  

226٫88۵ 1,800.00 عوامل داخلی  ۵08٫0  

۵08٫31۵ 600 عوامل سازمانی   474٫0  

8۵2٫۵0۵ 1,000.00 عوامل قانونی  494٫0  
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71۵٫37۵ 800 عوامل محیطی   ۵3٫0  

486٫0 1,۵40.76 3,000.00 عوامل مدیریتی  

40۵٫0 1,428.23 2,400.00 فردی   

مدتمیان   600 282.892 ۵29٫0  

2۵1٫939 1,800.00 پیامدها   478٫0  

مدت کوتاه   600 199٫244  ۵93٫0  

Mean Redundancy   46۵437۵٫0  

یك معیار مناسـب برای سـنجش برازش بخش سـاختاری مدل های معادالت سـاختاری، مقدار  

ت. این مقدار که با    edundancyRمیانگین   ازه های درون زا در یك مدل اـس  Redمربوط به ـس

به برازش  ت و در محاـس اختاری اـس بی برای برازش مدل ـس اخص مناـس ود، ـش ان داده می ـش نـش

ــتـفاده قر  46۵437۵٫0برای ـمدل پژوهش برابر  Red  ار می گیرد. مـقدارکلی ـمدل نیز مورد اسـ

 می باشد که مقدار مناسبی را نشان می دهد.
 (GOFبرازش مدل کلی )معیار  - ۳

مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این  GOFمعیار 

معیار، محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری وبخش ساختاری مدل کلی  

دست آورده، سپس حاصل  را به R2مقادیر پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. 

کرده و بر  را جمع  Communlityی شود. در ادامه مقادیر را تعداد تقسیم م  R2جمع مقادیر 

به دست می آید. در بخش پایانی مقادیر   Communalittiesمقدار  تعداد تقسیم می شود تا 

   𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔از  حاصل

R2 هم و جذر عدد به دست آمده محاسبه می شود. عدد حاصل از این محاسبات   ضرب د

 بیانگر میزان برازش کلی مدل پژوهش می باشد.  

𝑮𝑶𝑭 = √𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 × 𝑹𝟐 

38۵789٫0 * 782333333٫0 = 0.884496089872646 

به دست آمده در  GOFرا محاسبه می کنیم، مقدار   GOFبنابراین طبق فرمول رو به رو مقدار 

 این نشان از برازش متوسط مدل دارد.  که 0.8844960898726461 مدل برابر است با

( برازش مدل نهایی پژوهش )اعتبار و روایی نتایج حاصل از مدل  

مدل  معیاری تقریبی از مناسب بودن  (  SRMR)  1میانگین مربعات پسماند   ۀ ریشه استاندارد شد

 
1 The standardized root mean square residual (SRMR) 
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نیز قابل قبول بودن برازش مدل را نشان می دهد،    8/0تر از  پژوهش است و زمانی که کوچك 

 . (Ho & Bentley, 1998)قبول بودن برازش را نشان می دهد  نیز قابل  1/0مقادیر کوچکتر از  

متغیرها پنهان درونزا، یك معیار ضروری برای ارزیابی مدل ساختاری    1مربعات پسماند اصالح شده 

( مجموع 1998)  2مناسب تر بودن خوبی برازش است. چین  ۀتر آن نشان دهندست و مقدار بزرگا

درصد را ضعیف توصیف کرده    19درصد را در حد متوسط و    33درصد را قابل توجه،    67مربعات  

است. عالوه بر این شاخص ها، روش بوت استرپینگ آزمونی غیر پارامتری است که برای بررسی  

رد پارامتر )ضرایب مسیر( مورد استفاده قرار می گیرد )آزمون معناداری آماری ضرایب اعتبار برآو

همانند رگرسیون معمولی در صورت وجود همبستگی چندگانه  .(Hoyer & et al, 2006)مسیر(  

قابلیت ارزیابی نخواهند داشت و برای ارزیابی آن از فاکتور  بین متغیرها، مقادیر ضرایب مسیر 

 Hoyer)( باشد  ۵)حداکثر    4که مقادیر آن باید کمتر از    شود( استفاده میVIF)  3واریانس تورم  

& et al, 2006) . 

 ( معیارهای نیکویی برازش مدل کلی ۹) جدول

مشاهده شده   مقدار محدوده قابل قبول  متغیرها   نتیجه 

SRMR   08/0کمتر از  (1999 Bentler & Hu) 0٫022  برازش مناسب 

d_ULS   9۵/0کمتر از  (201۵ Henseler et, al  ) 6٫876  برازش مناسب 

d_G   9۵/0کمتر از  (201۵ Henseler et, al  ) 7٫7۵1  برازش مناسب 

Chi-Square - 886٬262٫2۵  

NFI   ۵/0بیشتر از  (1999Bentler & Bonett ) 0٫606  برازش مناسب 

گر آن است که مدل پژوهش حاضر از  به دست آمد، بیان 81/0فعلی    در مطالعۀ SRMRمقدار 

 میزان برازش مطلوب برخوردار است.

 
1 Adjusted R-squate 
2 Chin 
3 Variance inflation factor (VIF) 
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 ( t-value( مدل اصلی در حالت اعداد معناداری) 4شکل )

می باشد. برای بررسی معنادار بودن  مسیر هر برای t-value مقدار نشانگر مسیرها روی بر موجود اعداد

کلیه برای    tتحلیل مقدار آماره   این شود. در  96/1باالتر از    هر مسیر  tضرایب مسیر الزم است تا مقدار  

 باشند. % معنادار می9۵بوده و در نتیجه در سطح اطمینان  96/1مسیر ها باالتر تر از 

 

 ( مدل اصلی در حالت ضرایب مسیر ۵شکل )

اعداد نوشته شده بر روی خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرها  

مدل است که    R2ی مقدار  است که همان ضریب مسیر است. اعداد داخل هر دایره نشان دهنده
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متغیرهای پیش بین آن از طریق فلش به آن دایره وارد شده اند. ضریب تعیین برای متغیر پیامدها  

راهبردها، ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه   "براورد شده و نشان می دهد که متغیر    924/0مقدار  

از تغییرات همکاری راهبردها    92/ 4  "آجا، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر و شرایط علی  

برآورده شده و نشان می    716/0  دهند. همچنین ضریب تعیین برای متغیر راهبردهارا توضیح می

ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله   "دهد که متغیرهای  

ضریب تعیین برای متغیر    را تبیین می کند.  درصد تغییرات راهبردها  0٫71  "گر و شرایط علی  

  "ی دهد که متغیر  براورد شده و نشان م   707/0ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا مقدار  

علی   توضیح    7/70  "شرایط  را  آجا  چهارگانه  نیروهای  مشارکت  ارتقاء  همکاری  تغییرات  از 

 دهند. می

و نتیجه ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در   t( خالصه ضرایب مسیر، آماره 1۰جدول )

 های دفاعی آینده مشیخط

  فرضیه 
ضرایب  

 استاندارد

میانگین  

ضرایب  

 استاندارد

انحراف  

استاندارد  

(STDEV) 

 Tآماره 

سطح  

معنی 

 داری 

 مسیرهای مستقیم )اثرات مستقیم(

1 
ارتقاء مشارکت نیروهای  

 راهبردها   <-چهارگانه آجا  
0٫19۵ 0٫2 0٫08۵ 2٫282 0٫023 

 0٫001 134٫312 0٫007 0٫962 0٫961 پیامدها   <-راهبردها   2

 0٫01۵ 2٫44 0٫111 0٫282 0٫27 راهبردها   <-ای  شرایط زمینه  3

4 

ارتقاء    <-شرایط علّی  

مشارکت نیروهای چهارگانه  

 آجا 

0٫841 0٫841 0٫027 31٫63 0٫001 

۵ 
  <-گر  شرایط مداخله

 راهبردها 
0٫422 0٫406 0٫13 3٫2۵ 0٫001 

 مسیرهای غیر مستقیم )اثرات غیر مستقیم(

1 

ارتقاء    <-شرایط علّی  

نیروهای چهارگانه  مشارکت  

 راهبردها   <-آجا  

0٫164 0٫169 0٫073 2٫2۵۵ 0٫02۵ 

2 

ارتقاء مشارکت نیروهای  

-راهبردها    <-چهارگانه آجا  

 پیامدها   <

0٫188 0٫193 0٫082 2٫277 0٫023 
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3 

ارتقاء    <-شرایط علّی  

مشارکت نیروهای چهارگانه  

 پیامدها   <-راهبردها    <-آجا  

0٫1۵8 0٫162 0٫07 2٫249 0٫02۵ 

است و همچنین با توجه به مقدار    ۵/0و با توجه به سطح معناداری که کمتر از    (10)طبق جدول  

از    tآماره   باالتر  تأثیر )96/1که  باشند پس  بر 1+ می  نیروهای چهارگانه آجا  ارتقاء مشارکت   )

شرایط علّی بر ارتقاء  (  4ای بر راهبردها )( شرایط زمینه3( تأثیر راهبردها بر پیامدها )2)  راهبردها

آجا ) نیروهای چهارگانه  قرار می گیرد. ( شرایط مداخله۵مشارکت  تأیید  راهبردها مورد  بر  گر 

مقادیر ضرایب استاندارد که نشان دهنده ی میزان تبیین تغییرات سازه ها توسط یکدیگر می  

راهبردها، ارتقاء    " درصد از تغییرات متغیر پیامدها توسط    924باشد، نشان می دهد که درحدود  

مشارکت نیروهای چهارگانه آجا، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر و شرایط علی را توضیح  

نیروهای چهارگانه آجا در   برای شدهارائه مدل اعتبار بنابراین، میزان  ؛ دهندمی ارتقاء مشارکت 

 های دفاعی آینده باال از حد متوسط است. مشیخط

   گیرینتیجه 

های  مشیمنظور طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خطدر این مطالعه به

کیفی پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته،    مرحلۀدفاعی آینده، در  

مشی گذاری دفاعی پرسیده شد که پس از انجام  نظران حوزه خطسؤال از متخصصان و صاحب  9

ها از روش کیفی گراندد  وتحلیل مصاحبهصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. برای تجزیهم  16

کدگذاری باز متن هر مصاحبه کلمه به کلمه بررسی   مرحلۀ تئوری استفاده شد. در این روش در 

کدگذاری محوری هر   مرحلۀها، مفاهیمی استخراج گردید. در  شد و از کلمات و عبارات مصاحبه

قرا با  نیروهای  ر دادن مقوالت مشابه در سطوح کلی ویژگیمصاحبه  ارتقاء مشارکت  الگوی  ها، 

مصاحبه    16های دفاعی آینده انتخاب گردید و پس از بررسی متن  مشیچهارگانه آجا در خط

شده  های انجامشده، محقق به اشباع نظری رسیده است. در نتیجه کدگذاری محوری مصاحبهانجام

کد    6ای، کدگذاری انتخابی انجام شد و  درنهایت بر اساس پارادایم زمینه  از افراد، به دست آمد.

ای، راهبردها و پیامدها  ای، عوامل زمینهانتخابی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل مداخله

نظران حوزه خط مشی گذاری دفاعی  ازآن که مصاحبه با متخصصان و صاحببه دست آمد. پس

کد محوری    14کد انتخابی؛    6  گذاری با روش گراندد تئوری اجرا شد، جمعاانجام شد و فرآیند کد

شده، گروه کانونی متشکل از  منظور تائید کدهای استخراجکدباز انتخاب شد. در ادامه به  106  و

خبره  16 آنفرد  با  مصاحبه  فرآیند  ابتدا  در  که  انجامای  کدهای  ها  و  شد  تشکیل  بود،  شده 

از آنشده در اختیار آناستخراج قرارداد شد و  ها خواسته شد که نظرشان در مورد کدهای  ها 
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آناستخراج بحث  و  کانونی  گروه  ارزیابی  و  بررسی  نتیجه  کنند.  بیان  مورد کدهای  شده  در  ها 

ده این چنین شد که الگوی مناسب برای ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در  شاستخراج

  ای،مداخله  عوامل(  3محوری،    پدیده(  2( بعد شرایط علّی،  1خط مشی های دفاعی آینده شامل:

کمی    مرحلۀاست. در    مؤلفه  106بوده و دارای    پیامدها(  6و    راهبردها(  ۵ای،  زمینه  عوامل(  4

مد روش  از  دادهلپژوهش  منظور  بدین  است،  شده  استفاده  ساختاری  معادالت  های  سازی 

نفر از مجریان    384گویه در اختیار    106شده از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  آوریجمع

  استفاده  Smart PLS افزارمشی گذاری دفاعی قرار گرفت. جهت تحلیل مدل پیشنهادی از نرمخط

مربوط به رابطه   t ساختاری نشان داد که مقدار ضریب معناداریسازی معادالت  گردید. نتایج مدل

ای و پدیده ای، شرایط مداخلهبین متغیرهای اصلی شرایط علی با پدیده محوری؛ شرایط زمینه

بیشتر است و این   96/1درصد، از   9۵محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها در سطح اطمینان  

از معنی پدیده محوری؛ شرایط زمینهمورد حاکی  با  تأثیر متغیرهای شرایط علی  بودن  ای،  دار 

پیامدها استشرایط مداخله با  راهبردها  راهبردها؛  با  متغیر،   6بنابراین هر    ؛ای، پدیده محوری 

ر  شده دز نتایج گزارشآمده با بخشی ادستشوند. نتایج بهعنوان متغیرهای اصلی شناسایی میبه

؛ شیخ بگلو و همکاران  (1401؛ قربانی زاده و همکاران)(2021مطالعات سیمنوفسکی و همکاران )

همکاران)  1399) و  پورعزت  همکاران)    ؛ (1398(؛  و  و  1398سلیمانی  پور  رمضان  (؛ 

یافته  در  .(، همخوانی دارد1398همکاران) راستا  اگرچه حمای این  نشان دادند،  ت های پژوهش 

نیروهای   مشارکت  ارتقاء  الگوی  فرایند  کانون  در  و  راه  ابتدای  در  مشارکتی  فرهنگ  سازمانی، 

آجا در خط برنامهمشیچهارگانه  یعنی  است،  آینده  دفاعی  و  های  با مشارکت  که  های مطلوب 

همفکری فرماندهان همسو با تحوالت نوین جهانی در جهت بالنده نمودن فرماندهان طراحی و  

زیاد، تجربه احتمالو هدف نهایی اجرای آن تربیت فرماندهان توانمند و خالق باشد. بهاجرا شود  

درستی  هایی که در راستای رفع نیازهای آنان طراحی نگردیده و بهفرماندهان از شرکت در برنامه

ترین دغدغه  اجرانشده است، باعث شده است که تدوین برنامه منسجم با مشارکت خودشان مهم

ت آنان درراه رشد و بالندگی باشد. افزایش اقدامات طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای  و اولوی

خط در  آجا  اساسیمشیچهارگانه  دفاعی  راههای  رویهترین  و  رویکردها  به  دستیابی  های  حل 

سازی  منظور پاسخگویی به نیازهای سازمان و جامعه، آماده  آموزشی مؤثر، کارآمد و اثربخش به

های اجتماعی و شغلی در آینده است. جایگاه و اهمیت حیاتی  ها و موقعیتن برای محیطکارکنا

ها بر فرایندها و پیامدهای دفاعی آینده منجر به توجه به تقویت نیروهای چهارگانه آجا و تأثیر آن

خط در  آنان  مشارکت  ارتقاء  کیفی  و  کمی  سطح  است. مشیافزایش  شده  آینده  دفاعی  های 

 روشن به های نوین و در سطح گستردهروش و شرایط  درزمینه  بیشتر هایپژوهشام  همچنین انج



 1401  پائیز،  26شماره    م،هفت  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فصلنامه 106

کمك  این شدن  امر متصدیان مطالعه، این هاییافته مبنای بر حال کرد. خواهد شایانی امر 

درزمینه ارتقاء مشارکت   تریپررنگ  نقش و حضور توانند شاهددفاعی می هایگذاری مشیخط

 حضور این مقرراتی، هایمشیخط با اتخاذ لذا، باید باشند. های دفاعی آینده را داشتهمشیخط در

گیری از ظرفیت نیروهای چهارگانه جانبه و بهرههمه هایهمکاری و دانش و از نمایند تقویت را

 بهره اجراشدههای  برنامه و فرایندها ارزیابی در سپس و های دفاعیمشیایجاد خط در خویش

و امنیت های دفاعیمشیخط کالن اهداف به درنهایت تا ببرند  قالب در شدهارائه پایدار آینده 

زمینه، در گردند. نائل ملی اسناد اطالعات جدید، قوانین برخی تدوین این   راستای در ارائه 

 حضور تسهیل های مکانیزم برخی ایجاد ها،مشیخط شرایط وضع و مشارکت وضعیت سازیشفاف

مکانیزم های ها، مشیخط ارزیابی و ایجاد در  برای  هاارائه مشوق الکترونیکی، مشارکتی مانند 

راستای   در خود هایبرنامه و اهداف برد پیش جهت اعتباری و مالی هایحمایت و حضور بیشتر

 است.  مطالعه این پیشنهادهای از   های دفاعی،مشیخط در  ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا

 قدردانی 

و خبرگان که در مراحل مختلف این پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در    از کلیه اساتید 

 اختیار محققان قرار دادند، تشکر و قدردانی می نماییم. 
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