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 چکیده
دارای ابعاد گوناگون نظامی،  و ،آن دهندهتشکیلهای اجزای ا و واکنشهعمدتاً محصول کنشکشورها قدرت ملی  

 -)فرهنگی/ اجتماعیی هادر این پژوهش نقش آجا در مؤلفه. استو ...  فرهنگیسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

نفر از کلیه فرماندهان و  500شده است. جامعه آماری شامل بررسینرم( قدرت ملی  -نظامی -اقتصادی -سیاسی

 ،هدفمند قضاوتی صورتبهنفر خبره  20ی، تعداداعتبارسنج منظوربهکه  استمسئولین و اساتید در سطوح عالی آجا 

. نوع پژوهش شدگیری تصادفی طبقاتی انتخاب نفر به روش نمونه 80ها، تعداد و جهت تکمیل نمودن پرسشنامه

که آجا یکی  داد نشان پژوهش از حاصل جینتا است. کیفی( -کاربردی و روش آن توصیفی با رویکرد آمیخته )کمی

فرهنگی، زمینه گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، های کشور بوده و در ابعاد ترین سازماناز بزرگ

یک نقش مستقیم نیست و نباید بیش از این گسترش  ،آورد. نقش ارتش در سیاستاعتالی قدرت ملی را فراهم می

ناپایدار سیاسی است. آجا ظرفیت  هایوقالقیلداشتن آن از راهبرد برای حفظ ارتش و دور نگهیابد و این بهترین 

، اما به دالیلی از این ظرفیت استفاده مطلوب صورت نگرفته است. معیار نهایی قدرت داردتأثیرگذاری اقتصادی را 

بی ها، نقش جانآجا بوده و سایر نقشنظامی، وظیفه ذاتی و اصلی  نقشایفای  درواقع ملی، توانمندی نظامی است.

ب رسد تا تأثیرگذاری مطلوو مهم است ولی به نظر می توجهقابل. نقش آجا در مؤلفه نرم قدرت ملی هستندو فرعی 

 فاصله زیادی دارد.

 :کلیدیگان ژاو

  قدرت ملی، مؤلفه اقتصادی، مؤلفه سیاسی، مؤلفه فرهنگی، مؤلفه نرم، مؤلفه نظامی
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 نوع مقاله: پژوهشی
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  مقدمه

هایی هستند که در دنیای سیاست واژه آن دهندهیلتشکعناصر  عوامل وو  قدرت ملیقدرت، 

اغلب به  و مفاهیم علوم اجتماعی است یزترینانگبحثهنوز یکی از و  شوندبسیار شنیده می

گروهی در متن روابط  یهایبیشتر برای شرح توانمندآن را  هامروز یول فرمانروایی است یمعنا

 یرهنگفبا کلماتی چون سیاسی، نظامی، اقتصادی،  یاگونهبه های مختلف دیگربا گروه اجتماعی

ه در ک شودمیمادی و معنوی گفته  هایتواناییبه مجموعه  وبرند و ملی به کار می، نرم یاجتماع

سنجش  و صیتشخ یبراو  قلمرو یک واحد جغرافیایی سیاسی به نام کشور یا دولت وجود دارد

و  است یگوناگون یو مباد منشأی دارا هکبل ردک هکیت تنهاییبه عنصر یک یبر رو وانتینم آن

دارند  قرار یمختلف یهادر حوزه شورهاک یمل قدرت دهندهشکل یاصل گر عواملیعبارت دبه

 .(68 :1386ا، یحافظ ن)

 یک قدرت اصلی ارکان عنوانبهقدرت را  محسوس غالباً عناصر کشور، قدرت تحلیل و مطالعه در

 سیاستمداران توجه مورد همیشه قدرت عینی عوامل و نظامی ینیرو و رندیگیمنظر  در کشور

 مجموعهبه  یقدرت مل (.211-191: 1390، قالیباف) است بوده قدرت حوزه و اندیشمندان

 ا دولتیبه نام کشور  یاسیو س ییایک واحد جغرافیکه در قلمرو  یو معنو یماد هایییتوانا

، یابعاد گوناگون نظام یدارا یقدرت مل .(170: 1373، ی)کاظم شودیمارد، اطالق وجود د

ابعاد قدرت کشورها بعد  ینترمهماز  یکی، است ...و  ییای، جغرافی، اجتماعی، اقتصادیاسیس

 هاآنن ید آشکارتریآشکار قدرت و شا یهانشانهاز  یکی یقدرت نظام یو به عبارت استآن  ینظام

 یهاند و ماحصل قدرتیبرآتوان یرا م یملدرت ق (.99: 1380، ی)ازغند رودیمشمار  به

 یهاهعرص در شورهاک یتعال و رشددانست.  و نرم یاسی، سیاجتماع ی، فرهنگی، نظامیاقتصاد

 ،یاسیس ،یاقتصاد یهاعرصه در مرداندولتمنطقی  یرفتارها از کیحا یخارج و یداخل مختلف

 از یمل قدرت و شورهاستک یمل قدرت کنندهیتداع هک است یاجتماع و یفرهنگ ،ینظام

 وجود و است یانتزاع یامقوله یعنی د؛یآیم دست به مؤلفه چند تعامل از هک است ییهامقوله

 از را آن جنس یبعضد. شویم حاصل عنصر چند تعامل و بکیتر از وجودش و ندارد یخارج

 یک قلمرو در هک یمعنو و یماد یهاییتوانا از یاجموعهم به را آن و شناسندیم ییتوانا نوع

 (. 1370: 1387،یاظمککنند )یم فیتعر دارد، وجود شورک نام به یاسیس و ییایجغراف واحد

 هآنچاز نماید. ملی را تأمین می قدرتمنافع ملی دفاع کرده و از  کشورهامسلح  یروهاینمعموالً 

ن پرسش ذهن محقق را به خود مشغول داشته که در حال حاضر، یشده، ا حصااه یدر مطالعات اول

در رابطه با شناخت ابعاد و عوامل و عناصر  یم، ولیمفروض دار صورتبهها و نقش آجا را یژگیو

 ائلین عوامل از جمله مسیاز ا یکت هر یان ابعاد، عوامل و اهمیدهنده آن، نوع روابط ملکیتش
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 یهایازمندین یگوپاسخز یت موجود نیپرداخته نشده و وضع به آن یدرستبهنون که تاکاست 

لی این هدف اص؛ لذا ستینشور ک یدفاع رانیگمیتصمو  سازانمیتصمگذاران و استیمسئوالن، س

 یهادر مؤلفهها( یژگیاصول و و -و وظائف تیمأموربا توجه به )تبیین میزان نقش آجا پژوهش 

و  هامؤلفهعوامل،  یرگذاریثمیزان تأرامون یدر نظر دارد پ محققاست و  یشده قدرت مل احصاء

 یهاآجا در مؤلفه یهایژگیو وظائف، اصول و و تیمأمورتحت عنوان  یدیلکمهم و  یهاشاخص

 د. یاقدام نما ینرم( قدرت مل -ینظام -یاقتصاد -یاسیس -یاجتماع ی)فرهنگ

 اسخیپ یافتن دنبال به پژوهش این هک زمینه این در اصلی سؤال شدهگفته مطالب به توجه با

اصول و  -و وظائف تیمأمورنقش آجا با توجه به ) :از بود خواهد عبارت، است آن برای علمی

 زان بوده است؟یبه چه م یشده قدرت مل احصاء یهاها( در مؤلفهیژگیو

  پژوهش مبانی نظری

 مفهوم قدرت ملی

ری که معنی مصد ر مفاهیم توانستن، توانایی داشتنزبان فارسی، واژه قدرت را د ی لغتهافرهنگ

رادف با تگاهی نیز م .(36 :1339،دهخدا) اندکاربردهبهکه اسم مصدر است  یآن است و توانای

ه و همچنین ب کاررفتهبهکه واجد شرایط تأثیرگذاری باشد  یاو به معنی قوه کلمه استطاعت

  .(84: 1371 ،معین) استا شده صفتی که تأثیر آن بر وفق اراده باشد معن

کن شوند، لهایی هستند که در دنیای سیاست بسیار شنیده میقدرت، نفوذ، اقتدار و نیرو واژه

هایی است که در مورد توجه همه تحلیل« قدرت»هرکدام کاربرد خاصی را دارند. با آنکه، مفهوم 

 مفاهیم علوم اجتماعی است. قدرت انگیزترینگیرد، لکن هنوز یکی از بحثعالم سیاست انجام می

گیرند گاهی در برخی مواقع، آن را صفتی فردی در نظر می و فرمانروایی است یاغلب به معنا

گاهی با کلماتی چون سیاسی، نظامی، اقتصادی، دولتی و ملی  و شناسی داردریشه در روان

گروهی در متن  یهایمندشرح توان»بیشتر برای  هامروز یولبرند. ترکیبی به کار می صورتبه

وقتی واژه قدرت با صفت ملی آورده  برند.به کار می« های مختلف دیگرروابط اجتماعی با گروه

های بالقوه و ای از تواناییمجموعه دارد.تری را بیان میشود، این واژه ترکیبی، مفهوم مشخص

می، ، اجتماعی، فرهنگی، علهای سیاسی، اقتصادیکند که از تواناییبالفعل یک کشور تعریف می

های بالقوه ای از تواناییمجموعه .(23 :1398، یشهالئ) گرددو نظامی آن کشور ناشی می فنّاورانه

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری و و بالفعل یک کشور که از توانایی

 .(124 :1393نز، یالک) گرددنظامی آن کشور ناشی می
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ترین ابزارهای در دست کشورهاست تا از طریق آن بتوانند به رت ملی یکی از اصلیامروزه قد

شوری ک کهاینالمللی دست یابند. تصور ای و بیناهداف و منافع ملی خود در سطح داخلی، منطقه

ای و جهانی خود را پیش ببرد، تصوری های داخلی و منطقهبدون داشتن قدرت بتواند سیاست

 نغیرممک. عدم برخورداری از قدرت الزم و کافی، حتی دستیابی به اهداف داخلی را استنادرست 

بر مدار  چیزهمه، امروزه رواینای و جهانی. از های منطقهسازد تا چه رسد به اهداف و سیاستمی

 .(237 :1384 ،یگادسون رو) چرخدقدرت می چرخهو محور و 

 یکاربرد قدرت مل

 به شرح هاآن ترینمهمه ک کشور است ین اهداف و منافع ملین و تضمیتأم لیکاربرد قدرت م

 ر است:یز

 داتیو کاهش و کنترل تهد یت ملین امنیتأم 

 ک هدفی عنوانبه یش قدرت ملیافزا 

 یتوسعه و رفاه مل 

 ملت و کشور یت و بقایحفاظت از موجود 

 آن پذیریسلطهاز  یریو جلوگ یاستقالل مل 

 آن هیاز تجز یریشگیکشور و پ یت ارضیحفظ تمام 

 در داخل و خارج کشور یرفع موانع و عوامل بازدارنده اعمال آزادانه اراده مل 

 یگر در امور داخلید هایدولتنفوذ  جلوگیری از 

 کشور یاست خارجیاز س یبانیپشت 

  یو غرور مل یت ملیو هو یاتیح هایارزشحفظ 

 (252 :1386ا، یحافظ ن)ی مل یگاز بروز سرافکند یریو جلوگ یحفاظت از غرور مل. 

 قدرت ملی دهندهتشکیللی عناصر های کبندیتقسیم

 عوامل مادی و معنوی -الف

 ( عوامل مادی1

باشند. گیری میمنظور از عوامل مادی قدرت، آن دسته عواملی است که تا حدودی قابل اندازه

مادی به شرح زیر  عناصر قدرت ترینمهم. هاستآندیگر، صوری و ظاهری بودن  مشخصه

 باشند:می

 عوامل جغرافیایی  (1

  یمواد کانی و معدن (2

 عوامل اقتصادی  (3
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 عوامل نظامی  (4

 جمعیت (5
 ( عوامل معنوی2

گیری کمی و آماری نبوده و تعیین میزان دقیق قدرت آن دسته از عوامل هستند که قابل اندازه

 از: اندعبارت، دشوار است. اهم عوامل معنوی قدرت هاآنحاصل از 

 خصوصیات، نقش و روحیه ملی (1

 بینی و عقیدتی(مکتب )جهان (2

 رهبری (3

 دولت و حکومت (4

 المللیثبات سیاسی، اعتبار و احترام بین (5

 اطالعات و آگاهی (6

 .(23 :1398، یشهالئ) استعداد و ظرفیت وضعیت علمی و تخصصی (7
 عوامل ثابت و متغیر -ب

 ملیو پایدار قدرت ( عناصر ثابت 1

های گردند و ویژگیتر دچار تغییر و تحول مید که با گذشت زمان، کمآن دسته از عناصری هستن

 از: اندعبارت هاآن

 ثبات و پایداری (1

 استمرار (2

 تأثیر بیشتر و آشکارتر درجه (3
 عناصر متغیر قدرت ملی (2

، یشهالئ) گردندزمان دچار تغییر و تحول می مروربهآن دسته از عناصر و مبانی قدرت است که 

1398: 24). 

 یقدرت مل یهاش آجا نسبت به مؤلفهنق

 قدرت که آیدبرمین یکه درباره واژه قدرت ارائه شده است چن یمیف و مفاهیاز مجموع تعار

 هاخواستهالتش و برآوردن یرا در جهت تما یک موجود است که به او امکان اقدامی یژگیو و صفت

 دن بهیو رس هاخواستهکردن  یلعم ییتوانا یگر، قدرت به معنیبه عبارت د ؛دهدیمو اهدافش 

دون ب یو عقل یالت منطقیو تما هاخواستهافتن به یگران است. دست یمخالفت د رغمبهاهداف، 

از درجه قدرت و  یالت تابعیبه اهداف و تما یابیدستزان یست و مین پذیرامکانداشتن قدرت 

عوامل و  توانمیا عامل قدرت که از آن برخوردارند. ب هاستانسانا گروه ینفوذ و اقتدار فرد 

ت و توان یبا ظرف یخیاز نظر تار یبازدارنده و مانع را از سر راه برداشت. قدرت مل یرهایمتغ
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کست داشته و ش کنندهتعیین ینقش المللیبیندر روابط  هاجنگرا یز ؛وند خورده استیپ ینظام

 توانمینکشور  یص قدرت ملیتشخ یاما برا اند؛بوده هاآنقدرت  یابیارز یبرا یشاخص یروزیا پی

 .(56 :1386ا، یحافظ ن)ه کرد یک عنصر تکی یفقط رو

 یقدرت مل یاجتماع ی/فرهنگ مؤلفهن نقش آجا در ییتب

 لکشامی و نرم نظ و یاجتماعفرهنگی ، ی، اقتصادیاسیس یهامؤلفه نیب تعامل ازقدرت ملی 

 در رفتیپذ دیبا رواین ازاست و  یلم قدرت گرید یهامؤلفه رساختیز فرهنگ مؤلفهو  هگرفت

 نیالتراو و نیباالتر شکبی و بود خواهد یمل فرهنگ عناصر زوال و ییایپو به وابسته زوال و ییایپو

 انحراف با است. جامعه آن دارد، فرهنگ یاساس دخالت جامعه هر تیموجود در هک یعنصر

 تهیمیانباشد،  قدرتمند ینظام و ی، صنعتیاسی، سیاقتصاد یبعدها در جامعه فرهنگ، هرچند

 قیدق شناخت. ردیگیم نشئت آن فرهنگ استقالل جامعه، از هر تیموجود و استقالل بود؛ خواهد

دارد  یاتیح نقش رو شیپ یهافرصت و دهایتهد با مواجهه در یفرهنگ هر ضعف و قوت نقاط

 .(162 :1390، کریمی مله و دیگران)

کارآمد نظامی  افزارهایسختقتدر و مجهز به تجهیزات و هرچند هم مو نیروهای مسلح ارتش 

، شودمیمضاعف  هاآندینی توان  هایآموزهاسالمی و  باورهایباشند، در صورت تجهیز به 

 ی خود به سهولت و سرعت بر خواهند آمد. ساز تیامنکارکرد  عهدهکه از  طوریبه

 -أمین قدرت ملی نیز صبغه فرهنگیت هایمؤلفه دارتریناولویتو  ترینکلیدی، تریناساسی

و ضامن قدرت ملی پایدار  کنندهتأمین، هامؤلفهاجتماعی دارند و وجود، ایجاد، تداوم و تحکیم این 

. معتبرترین میزان سنجش امنیت یا ایمنی نظام، میزان حاکمیت شوندمیو فراگیر ارزیابی 

، همان)دینی است  هایآموزهتعالیم و دینی بر جامعه و باور قلبی و التزام عملی به  هایارزش

 ینترجدیاز  ستیزیدینیا  گریزیدینشاخص امنیت و  مداریدینیکرد، رو ایندر  .(226 :1390

. اگر رفتار نیروهای آجا که حافظ دیانت و آیدمیناامنی و تهدید امنیتی به شمار  هایشاخص

یک ارتش دینی و  هایویژگیاز  هاآنضامن امنیت کشورند، با موازین دینی منطبق نباشد و 

اع و توانایی آنان در دف شوندمیمکتبی برخوردار نباشند، دچار نقصان کارکردی و فقدان هویتی 

 . گذاردمیاز مراجع مختلف امنیت رو به ضعف 

 یقدرت مل یاسیس مؤلفهن نقش آجا در ییتب

مار و پایدار به ش باثباتقدرت ملی در اختیار داشتن ارتش کارآمد و قدرتمند از لوازم رسیدن به 

 مختلف آن است. هایبخش، انسجام و وحدت بین آجاو از جمله شرایط ضروری کارآمدی  آیدمی

غیرمستقیم، به  طوربهیا موجب ضعف آن شود،  آجااست هر عاملی که مانع کارآمدی  بدیهی

ه با کارکردها و ازجمله این عوامل است ک آجا. سیاسی شدن رساندمیقدرت ملی آسیب 
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است و انحراف  آورزیانو سپس، قدرت ملی  آجاو یکپارچگی سازمانی  کاراییپیامدهایش برای 

عبارت است از دفاع از تمامیت سرزمین، جان و مال مردم از تجاوز  که شاناصلیاز هدف  هاآن

 .(73 :1386، بخشایشی اردستانی) شودمیمتخاصم  هایدولت

کشور  یت ارضیمسئول حفظ استقالل، تمام یه بر اساس اصول قانون اساسارتش ج.ا.ا ضمن اینک

نشان  قیمردم از طر یاسیدر مشارکت س غیرمستقیمم و یبا کمک مستق استو حفظ نظام ج. ا. ا 

 بیو ترغ ات مرزهیو اثرگذار در حفظ امن موقعبهو با حضور  رکشو یه دفاعیبن یدادن کارآمد

 .نقش به سزایی داشته و دارد ته حضور آگاهانه و مسئوالنه در انتخاباب هاخانوادهکارکنان و 

 هاوادهخانب کارکنان و ینقش ارتش در سیاست یک نقش مستقیم نیست ولی با ترغ درمجموع

ان جو هاینسل یاسیس پذیریجامعهاست  توانستهبه حضور آگاهانه و مسئوالنه در انتخابات 

ک ی یکه دارا یقطعاً کشور .(56 :1386، عمید زنجانی)هم آورد فه( را فرایوظ یروهای)خصوصاً ن

 تواندمی یدر داخل از انسجام مل یعنی یاسیارتش منسجم و قدرتمند باشد هم در سطح س

 یظامآجا با قدرت ن نیبنابرا ؛ستهیگاه مطلوب و شایاز جا المللیبینبرخوردار باشد و هم در سطح 

نه یکشور به وجود آورده و زم یرسم یپلماسیو د یاسیس قدرت یمستحکم برا ایپشتوانهخود 

ک یآجا امروز  ید توان رزمیران را رقم زده است. بدون تردیا یاسالم یجمهور یارتقاء قدرت مل

شبرد یت و پین موضوع موجب تقویکشور فراهم آورده و هم یمناسب برا یقدرت بازدارندگ

ات یمنو یست. آجا با تداوم حرکت در راستاکشور شده ا یاست داخلیو انسجام س یاست خارجیس

فعال در  یاسیس هایجریانک شدن به یو اجتناب از نزد یرهبر معظم انقالب اسالم یاسیس

 ب کارکنان ویندارد و با ترغ یتین محدودیترکوچک یاسیبا مسائل س ییآشنا یکشور برا

 نه محکمی برای نظام مقدسپشتوا هاصحنهبه حضور آگاهانه و مسئوالنه در تمامی  هاخانواده

 .(247 :1390، آشوری)جمهوری اسالمی بوده و خواهد بود 

 یقدرت مل یاقتصاد مؤلفهن نقش آجا در ییتب

است که سهم به سزایی در تأمین  جانبههمهقدرت اقتصادی یکی از اقسام مهم قدرت پایدار و 

 افزایش ساززمینهدرت اقتصادی ق هایویژگیدیگر ابعاد قدرت ملی دارد. برخورداری از عناصر و 

ی به ابعاد ابیدستبردن ضریب ثبات و آرامش اجتماعی است که شرایط  رضایت عمومی و باال

. به دلیل همین اثرگذاری است کندمیسیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی قدرت ملی را فراهم 

بستگی ساختاری ساختاری اقتصاد جوامع، وا هایضعفاقتصادی یا  هایسیاستکه ناکامی 

بسیاری مواقع به ناآرامی و  ...اقتصادی، شکاف طبقاتی و  هاینابرابریاقتصادی، فقر مزمن، 

امنیت  ،درنهایت، با مختل کردن امنیت مردم و شهروندان بساچهو  شودمیسیاسی منجر  ثباتیبی

 .(349 :1386، روزکرانس) رژیم سیاسی را نیز تهدید کند



 1400 پاییز ،57 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                    12

 

آسیب و  ساززمینهدانش و صنایع نظامی،  زمینهاسوی مرزهای خود در وابستگی کشور به فر

عکس، رسیدن به خودکفایی نظامی و تکیه بر دانش و تولیدات بومی  -تهدید قدرت ملی و بر

افزایش و خطرهای امنیتی کاهش یابد. رویکرد  آجاتا قدرت مانور و توان عملیاتی  شودمیباعث 

 وسعهتیی نظامی، به پویایی صنایع ملی و رشد و افزا تیامنن بر مبتنی بر خودکفایی نظامی افزو

 بدون دارد. جانبههمهکه نقش انکارناپذیری در تحقق قدرت ملی  شودمیاقتصادی نیز منجر 

از نظر  یکشور یدر تعامل با هم هستند و وقت یقدرت مل یو اقتصاد ینظام ید ابرازهایترد

ود ا ارتش خیو  یمختلف قدرت نظام یازهاین نیتأم یابر یاست، از فرصت مناسب یقو یاقتصاد

 هایفرصتبرخوردار است از  یقو یقدرت مل یکه از ارتش و ابراز نظام یبرخوردار است و کشور

( برخوردار خواهد جوارهم ویژهبه) یخارج یدهایت مرزها و دفع تهدیامن یز در برقرارین یمناسب

 یلد ناخالص میش تولیو افزا هاگذاریسرمایهجاد یا یبرا یط مطلوبید در شرایبود و از عوامل تول

ه قدرتمند ک یاست کشورها یهیو بد گیردمیآن کشور بهره  یش قدرت اقتصادیو افزا یو داخل

و حضور و  یاقتصاد هایگذاریسرمایه یبرا تریمناسب هایمکانهستند  یارتش قو یدارا

 .(86 :1392، تریف و دیگران) کنندمیفراهم  یاقتصاد هایبنگاهو  هاشرکتت یفعال

 یر شگرفین وجود بر اقتصاد تأثیست ولی با این یک سازمان اقتصادیارتش خود  کهآنبا توجه به 

ن یست، اما همیاد نیز هاسازمانگر نهادها و یسه با دیبه ارتش در مقا یافتهاختصاصدارد. بودجه 

ن یا %80ادعا نمود که  توانمیارد. بدون مبالغه بر اقتصاد کشور د یادیار زیر بسیز تأثیبودجه ن

اردها تومان یلیارتش م هرماهه. پس شودمیو پرداخت حقوق کارکنان  کارکنانبودجه صرف امور 

الوه بر ر گذارد. عیتأث یبر معادالت اقتصاد تواندمیکه  کندمیی وارد چرخه اقتصاد کشور نگینقد

ن ابزارها موتور اقتصاد و ین ایاج دارد که تأمیاحت ییارهاف خود به ابزیانجام وظا یآن ارتش برا

 یرایبس هایکارخانهو  هاسازمانارتش،  هایفعالیتو از کنار  کندمیصنعت را در هر کشور روشن 

ت یامن نی. ارتش در تأمگرددمیا یب اقتصاد کشور به چرخش درآمده و پوین ترتیفعال شده و به ا

فای ای هاناامنیو مقابله با  یو انرژ یو حراست از منافع اقتصاد یاقتصاد هایزیرساختفیزیکی 

 هایو شریان ینقش نموده است همچنین در دوران دفاع مقدس با حمایت و دفاع از منابع اقتصاد

 کشتنفو  یهای تجارعراق و اسکورت ناوگان کشتی یحیاتی کشور و فلج نمودن شریان اقتصاد

اساسی و صنعتی همراه با صیانت از  ینفت و واردات کاالهاو استمرار صدور  فارسخلیجدر 

در  فهیوظ یروهاین کارگیریبهبا  تواندمیتأسیسات هوایی نقش حیاتی را ایفا نمود. ارتش 

مناطق محروم کشور کمک کرده و همچنین با  یی و اقتصادی برخیو اجرا یعمران هایطرح

 جوییصرفهدر  یکاهش داده و نقش مهم خود را یخارج یوابستگ ییخودکفا هایطرح یاجرا

 یادیز هایهزینهکشور  یک ارتش مجهز برایار داشتن یفاء نماید. در هر حال در اختیا یاقتصاد
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له کریمی م) دارد یتاً قدرت ملیو نها یبر اقتصاد مل یادیر زیتأث ینظام هایهزینهدارد و اساساً 

 .(249-245 :1390، و دیگران

 یمل قدرت ینظام ؤلفهمن نقش آجا در ییتب

لکه ب شودنمینظامی از قبل موجود، تعیین  هایداراییظرفیت نسبی نظامی صرفاً با ارزیابی 

. گیردمیبر  ز دریرا ن استفادهقابل یل جنگیبه وسا هاآنل یظرفیت بسیج منابع پنهان جامعه و تبد

گر ید جنبهش از هر ی، بسه مربوط استیقابل مقا ینظام هایقدرتن جنبه که به تمرکز بر یا

درک قدرت بر اساس »که طبق سنت  یمجدد قدرت مل هایارزیابیکه تمام  کندمیجاب یا

 را شامل باشد ینظام ی، عملکرد و توانمندیت ملیظرف ی، سه بعد اصلگیردمیانجام « منابع

 .(168 :1386ا، یحافظ ن)

ی پلی بین وضعیت موجود و مطلوب، که با برقراراست تصمیماتی  مندنظام، مدیریت امور دفاعی

کی از و ی پاسخ داده، صیانت از تمامیت ارضی را در افق معین محقق سازد آجابه نیازهای حال 

قوانین ناظر بر  چراکهنیز خواهد بود  آجا هایمأموریتو  هاویژهکار  کنندهتعیینعناصر 

ین ا دفاعی به کشور هایقابلیت .باشندمیکارکردهای این نیروها، اساساً متکی بر این مفهوم 

امکان را خواهد داد که با دشمنان داخلی و خارجی مقابله کرده و منافع ملی را محقق سازد. 

و نیز  نهفنّاورانظامی اعم از منابع مالی، انسانی، فیزیکی و  هایسازمانمنابع استراتژیک در اختیار 

افزایش خواهد داد. مقدار بودجه ع به توان رزمی در تبدیل این منابرا نظامی  هایسازمان اثربخشی

کشور است و  یاسیرهبران س یبه ارتش از سو اعطاشدهار منابع یمع ترینکلیمعموالً  یدفاع

 یتی حکومنهادها باسه یاعمال قدرت در مقا یحات برایت نسبت به تسلیاحساس اهم دهندهنشان

 طور مطلق استتشکیالت نظامی، به هدربار ینظر و احساس همگان کنندهمنتقلن یو همچن

 .(54 :1385، سیف)

ن نکته قرار دارد که ی، در درک ایسطح بازده قدرت مل عنوانبه ینظام یمفهوم توانمند

 یمشخص جنگ هایتوانمندیرا به  هاآنو  کنندمیافت یرا در ی، منابع ملینظام هایسازمان

ور را رهبران کش کهان زیبه آن م شودمیجاد یا ن نحویکه به ا یجنگ ی. توانمندنمایندمیل یتبد

ن یل کنند، مؤثر و کارآمد است. به ایخود را بر دشمن موجود و بالقوه تحم خواسته کندمیقادر 

 صورتبه تواندمیه شده یته یقدرت مل یبررس یکه برا تریبزرگ یب، چارچوب منطقیترت

د ، مورکنندمیجاد یمؤثر را ا ینظام یاروهیچگونه ن یمؤسسات نظام کهاین یکوچک، در بررس

 .(211 :1393، پوریول) ردیاستفاده قرار گ

 واقعدراست که نیازی به توضیح ندارد و  مبرهنواضع و  قدریبهنقش آجا در مؤلفه نظامی قدرت 

، آثار و نقش جانبی و فرعی هانقشنظامی، وظیفه ذاتی و اصلی آجا بوده و سایر  نقشایفای 
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ایدارتر باشد، قدرت ملی بیشتر و پ ترباصالبتشکی نیست که هرچه ارتش قدرتمندتر و  .باشندمی

اع از دف یکشور برا یقدرت نظام یاصل مؤلفهج.ا.ا و  ین قدرت نظامیادیه بنیخواهد بود. ارتش پا

کشور دارد و با  یدر قدرت نظام یو محور یدیبوده و نقش کل یت ارضیمرزها و حفظ تمام

ر یاخ هایجنگدشمن در  هایتاکتیکبا رصد  ار دارد وییی که در اختبها گراننده و ات ارزیتجرب

و  یسازمان یدر ساختارها یافته است و با بازنگریدست  یمهم هایقابلیتدر منطقه به 

خود را ارتقاء  ی، قدرت رزمیآموزش هایسامانهو بهبود  هایگان یز نسبی، تجهیرزم هایتاکتیک

بخش  عنوانبهآجا  یموجود، توان رزم هایشاخصو  هامؤلفهبا توجه به  درمجموعده است. یبخش

 یقدرت مل یدر مؤلفه نظام یقابل توجه است و در مقطع فعل یقدرت مل یاز مؤلفه نظام یمهم

اخیر نقش مؤثری در توانائی مدیریت  هایسالاینکه در  ویژهبه نمایدمیفاء یا ینقش مهم

 (23 :1388، زرقانی)ت. تهدیدات کشور داشته اس
 ینرم قدرت مل مؤلفهن نقش آجا در ییتب

ی و فرهنگ ؛ایرسانهاعم از روانی، تبلیغاتی،  نهزاراافجنگ نرم در حقیقت شامل هرگونه اقدام نرم

و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن  گیردمیاجتماعی است که جامعه یا گروه هدف را نشانه 

و با اشکال مختلف همچون، جنگ روانی، جنگ  داردمیشکست وا  آتش، رقیب را به انفعال یا

یعنی  . قدرت نرمشودمیرادیویی و تلویزیونی اجرا  هایشبکه اندازیراه، جنگ اینترنتی و ایرایانه

توانایی تحمیل عمیق اراده به دیگران از طریق جلب نظر او و متقاعد ساختن او بدون استفاده از 

 .(23 :1389، جوزف نای)زور و فشار فیزیکی 

ه زیرا در اصل ارتش مؤلف ؛است غیرمستقیمنقش ارتش در مؤلفه نرم قدرت ملی کمی پیچیده و 

غیرمستقیم نقش ایفا  طوربهنرم نیز  هایمؤلفهاما توانسته در  دهدمیسخت قدرت را تشکیل 

 ویژههبدیپلماسی  و توان رودمیکند که این نقش عمدتاً در بعد سیاسی قدرت ملی به روی صحنه 

 و موجب اشاعه نفوذ در یابدمی، افزایش گرددمیدیپلماسی دفاعی کشور که ابزاری نرم محسوب 

. همچنین نقش آجا بر گرددمیدیگر کشورها شده و این خود موجب ارتقاء مضاعف قدرت ملی 

 ... و یلم یکپارچگی، یاسیت سی، هویمل نفساعتمادبه، ی، انسجام ملیه ملیروح هایشاخص

اقدام برای اتحاد و انسجام آحاد ملت فعالیتی ثمربخش است که قدرت ملی را  ر مثبت دارد.یتأث

ضرورتی عاجل و انکارناپذیر  ارتش ج.ا.امختلف  هایبخشالبته همین مهم بین  دهدمیافزایش 

 هاآنعی و تضعیف توان تدافارتش است، زیرا نبود انسجام به هرز رفتن نیروها و اتالف انرژی 

و در مقابل، اتحاد و یکپارچگی به تراکم و انباشت قدرت آنان و یافتن فرصتی برای  شودمیمنجر 

و نیز اتخاذ تدابیر شایسته برای طراحی و برخورد با نیروهای متخاصم  شناسیدشمنخودشناسی و 

ن ، بنابرایجامدانمیآنان در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه دشمن  پذیریآسیب سازیکمینهو 
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ر منج چنددستگیکه به تفرقه و  و چه بیرون از آنارتش هرگونه اقدام و سیاستی چه در درون 

و در نتیجه،  آجاایجاد کند، تهدیدی برای سالمت و امنیت  سازمانیدرون هایمرزبندیشود و 

 (355 :1387، پژوهگلشن). آیدمیتهدیدی علیه قدرت ملی به شمار 

برای مقابله با تهدیدهای ملی را سبب  ارتش پشتوانهمایت ملت، قدرتمندترین برخورداری از ح

از توان ملت برای دفاع از کیان نظام، تمامیت  آجانشدن از آن محرومیت  مندبهرهو  شودمی

 و باانگیزهکارآمد، مجهز به تسلیحات روز،  ارتشسرزمینی و امنیت شهروندان را در پی دارد. 

 دی و تهدیساز تیامن سازوکارهایمؤثرترین  توانمیمکتب و منافع ملت را  ایهآرمانمتعهد به 

فرماندهی از  مراتبسلسلهاز  پذیریاطاعتزدایی از منافع ملی دانست. انضباط سازمانی و 

، نظم و انضباط و هاسازمانو  هاگروهاز دیگر  آجاهویت  متمایزکنندهبارز و  هایشناسه

برای  آجااقدام فرماندهی است،  مراتبسلسلهام ارکان و سطوح آنان در تم پذیریاطاعت

باید  جاآنیست بلکه  افزاریسختامری صرفاً « ندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر با تهدیدهاربازدا»

، بازدارندگی را در همه ابعاد آن دنبال نمایند. بخشی هاآنبا شناخت تهدیدها، پیشگیری و تقلیل 

اعتمادسازی، همکاری و تعامل با نیروهای مسلح سایر کشورها و ایجاد از این اهتمام، در 

است که در قالب دیپلماسی دفاعی مدیریت و  چندجانبهگسترده و روابط دو و  هایهمکاری

 (61 :1390، قالیباف). شوندمیهدایت 
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 مدل مفهومی پژوهش

قدرت ملی

اجتماعی-فرهنگی

والیی بودن اسالمی بودن
حاکمیت کامل فرهنگ

و ضوابط اسالمی

سیاسی

تأمین

امنیت اجتماعی

کشف و شناسایی

نارضایتی

تأمین

امنیت داخلی

اقتصادی

سازندگی و تولید اصالح الگوی مصرف
دستاوردهای خودکفایی 

مقابله با تحریم

نظامی

آمادگی جهت

اجرای مأموریت

کسب اطالع

از اوضاع منطقه

حفظ و پاسداری

از تمامیت ارضی

نرم

مردمی بودن اقتدار راهبرد دفاعی
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 پژوهش شناسیروش

تا نتایج آن بر میزان  استهای مطرح شده الیافتن پاسخی برای سؤ پژوهشاز آنجا که هدف این 

مورد بررسی و  یاجتماعی آجا در قدرت مل -نقش متغیرهای مستقل مؤلفه نظامی، فرهنگی

از  کاربردی و پژوهشقرار گیرد، لذا از روش توصیفی استفاده شده و از نظر نوع  وتحلیلتجزیه

 . استکیفی(  -کمی) آمیختهتحلیل  صورتبهنظر رویکرد 

هدفمند قضاوتی  صورتبهنفر خبره  20 تعدادی، اعتبار سنجو  یعوامل اساس یبررس منظوربه

 یریگنفر به روش نمونه 500 تعداد، از هاپرسشنامهانتخاب گردیده و جهت تکمیل نمودن 

انتخاب شده است که  نامحدود جامعهحجم نفر با استفاده از فرمول  80تعداد  یای تصادفطبقه

س که حداقل دارای مدرک یتدر گروه فوق از شاغلین در مشاغل مدیریتی و فرماندهی ودر 

المقدور آشنا و حتی اندنمودهفرماندهی و ستاد آجا را طی  دورهکارشناسی ارشد بوده و ترجیحاً 

ده استفاده گردی اندبوده( یو اجتماع یفرهنگ -یاقتصاد -یاسیس -یراهبرد -یهای )دفاعبه حوزه

  ر استفاده شده است:یز یهان حجم نمونه از فرمولییتع یبرااست. 
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 یگردآور یاستفاده شده است. ابزارها ییاتابخانهکو  یدانیها از روش مجهت گردآوری داده

تب و مقاالت و کو  کو مطالعه اسناد و مدار ی، بررسنظرانصاحب مصاحبه، نامهپرسش هاداده

اطالعات و  پژوهشدر این  .استات مرتبط با موضوع یو نشر دانشگاهیلمی و های عسایت

نظران در خصوص متغیرهای مستقل و وابسته مورد ها با صاحباز مصاحبه شدهگردآوریهای داده

 هشدآوریجمعو اسناد و مدارک  موردمطالعهمنابع  بندیتقسیمتحلیل قرار گرفت و سپس با 

کیفی تحلیل  -به روش کمی شدهارائهتشریح و فرضیات  پژوهششرایط موجود در مورد اهداف 

های حاصل از پرسشنامه در این پژوهش در دو سطح توصیفی داده وتحلیلتجزیهو تبیین گردید. 

های توصیفی استفاده شده است و در و استنباطی صورت گرفت که در سطح توصیفی، از آماره

ای، آزمون تک نمونه  tهای، از طریق آزمونپژوهشهای طی برای آزمون فرضیهسطح استنبا

 اند.مورد ارزیابی قرار گرفته spss افزارهاینرمدو، با استفاده از کای
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 پژوهش هاییافتهو  هاداده وتحلیلتجزیه

 کیفی اهداف پژوهش وتحلیلتجزیه

 هایحوزهبا سایر  هاآنو عملکرد  هاگیریتصمیمنظامی، تفاوت  هایسازماننوع مأموریت 

 هاآننظامی، مأموریت حساس و حیاتی است و  هایسازمان. مأموریت دهدمیراهبردی را نشان 

و  برای تأمین گیریتصمیمحفاظت از امنیت، موجودیت و استقالل یک کشور را بر عهده دارند. 

با  داراولویتو الینفک بلکه  ایفای چنین مسئولیت حساس و حیاتی که ارتباط و علقه عمیق

 گیریمتصمیدفاعی است.  گیریتصمیمچارچوب از  ترینقطعیمنافع اساسی امنیتی کشور دارد، 

در حل پیشگیرانه یا رفع کننده تهدیدهای  آجا شدنسهیم گزینه  ترینمناسبدفاعی، کاربست 

جی ن محیط داخلی و خارفراروی تمامیت ارضی و استقالل سیاسی کشور است که با در نظر گرفت

 گرددیمو سازگار با منافع حیاتی ملی اتخاذ  دارریشه الگوهاییو ضریب امنیتی کشور مطابق با 

کالن داشته، اتخاذ تصمیمات جزئی و مصداقی را برای مدیران و راهبران میانی  ایگسترهو 

ی که در قالب بدون شک، سیاست دفاع .سازدمیدفاعی و غیر دفاعی کشور میسور  هایبخش

را در دستیابی به اهداف عالی  آجا، نقش کلیدی شودمیکلی استراتژی امنیت ملی آن تعریف 

و ارتباط  یگوستیبا توجه به پ. کندمیملی یعنی تضمین تمامیت ارضی و استقالل سیاسی، طلب 

اینکه از  با متن جامعه دارد و استکشور  هایسازمان ترینبزرگاز  یکیتنگاتنگ ارتش که 

در  یرانیی اقوام مختلف انینشهماز جمله استمرار  یآثار فرهنگی اجتماع منشأدور  هایگذشته

ف یعو تض یبا اختالط فرهنگ هافرهنگن یجاد علقه بی، ایمل یت احساس همبستگیکنار تقو

ن یا و ستادن بوده یشیاند یو مل یمل یج تفکر فرهنگیت و ترویو تقو یقوم یتعصبات فرهنگ

 یو توان بازدارندگ یقدرت نظام ین موضوع باعث کارآمدیهمچنان استمرار دارد که ا یرگذاریتأث

قدرت  ینه اعتالیزم درنهایتگردیده و  یو اهداف انقالب و نظام اسالم هاآرمانآجا در دفاع از 

 را فراهم آورده است.  یمل
 تواندمی شکل. به همین دهدمی تهدید سیاسی، ثبات سازمانی دولت یا حکومت را هدف قرار

برآمده از آن را تهدید کند و با تهدید نظامی و سایر  هایارزشیک نظام سیاسی و  بینیجهان

 اتیثببی طورهمینمقدمه تهدید نظامی و حتی پیامد آن باشد.  تواندمیتهدیدات ارتباط دارد و 

. آوردمیناامنی اقتصادی به وجود  و شودمیاقتصادی  ثباتیبیسیاسی در اکثر موارد منجر به 

 هایداراییتهدیدات امنیتی وضعیتی است که عامل و موضوع تهدید، اهداف مرجع امنیتی و 

عظم رهبر م یاسیات سیدات حضرت امام و منوکی. بر مبنای تأرودمیحیاتی حوزه تهدید را نشانه 

است و تداوم حرکت در یر سکارآمدی و موفقیت ارتش به عدم دخالت آن در ام یانقالب اسالم

در کشور گره خورده است چرا  یاسیس هایجریانک شدن به یمبنی بر اجتناب از نزد یراستا
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سیاسی شدن از عواملی است که با کارکردها و پیامدهای آن  هایدستهکه وارد حزب و گروه و 

به تفرقه و انحراف  است و منجر آورزیانو در انتها، قدرت ملی  هاآنو یکپارچگی  کاراییبرای 

عبارت است از دفاع از تمامیت سرزمین، جان و مال مردم از تجاوز  کهشان اصلیاز هدف  هاآن

ت نیس یاسینش سیو ب کنداشتن در یخواهد شد فلذا این به معنا شودمیمتخاصم  هایدولت

 فرق یگروه یهایبنددر صحنه و ورود به جناح یاسیبا حضور س یاسیچرا که دخالت در امور س

 یاسیس پذیریجامعهارتش نقش مستقیم در سیاست ندارد ولی توانسته است  درمجموعدارد. 

 فه( را فراهم آورد. یوظ یروهایجوان )خصوصاً ن هاینسل

است که سهم به سزایی در تأمین  جانبههمهقدرت اقتصادی یکی از اقسام مهم قدرت پایدار و 

یکی از اجزاء قدرت سخت، در جهت رشد قدرت  عنوانبه تواندمیدیگر ابعاد قدرت ملی دارد و 

 .کندیایجاد و تقویت قدرت نرم ایفا م یهارهزنجی نرم عمل کند. اقتصاد نقش مهمی در 

 ایهگذاریسرمایه یمناسبی را برا هایمکانتوانمندی نظامی باال هستند  یی که دارایکشورها

در  دیو از عوامل تول کنندمیفراهم  یاقتصاد هایاهبنگو  هاشرکتت یو حضور و فعال یاقتصاد

قدرت  شیو افزا یو داخل ید ناخالص ملیش تولیو افزا هاگذاریسرمایهجاد یا یبرا یط مطلوبیشرا

 . گیرندمیبهره  یاقتصاد

 واقعدراست که نیازی به توضیح ندارد و  مبرهنواضع و  قدریبهنقش آجا در مؤلفه قدرت نظامی 

. اشندبمی، نقش جانبی و فرعی هانقشنظامی، وظیفه ذاتی و اصلی آجا بوده و سایر  شنقایفای 

باشد، قدرت ملی بیشتر و پایدارتر خواهد  ترباصالبتشکی نیست که هرچه ارتش قدرتمندتر و 

زها دفاع از مر یکشور برا یقدرت نظام یاصل مؤلفهج.ا.ا و  ین قدرت نظامیادیه بنیبود. ارتش پا

ا آج یتوان رزم .کشور دارد یدر قدرت نظام یو محور یدیبوده و نقش کل یت ارضیتمامو حفظ 

است که در این خصوص مدیریت امور  توجهقابل یقدرت مل یاز مؤلفه نظام یبخش مهم عنوانبه

است، تصمیماتی که با برقراری پلی بین  گیریتصمیم مندنظامدفاعی در آجا نیازمند کاربست 

مطلوب، به نیازهای حال آجا پاسخ داده، صیانت از تمامیت ارضی را در افق  وضعیت موجود و

 هاحوزهدر حوزه دفاعی نیز چون سایر  مندنظامخردمندانه و  گیریتصمیممعین محقق سازد. 

و از سیر تحول و تطور تاریخی خاص خود برخوردار  دارای اصول و مبانی )نظر و عملی( خاص بوده

 است. 

یکی از ارکان افزایش قدرت نرم، وابستگی زیادی به  عنوانبه طرفیکاز  آجا ایرسانهفعالیت 

ز انیاز دارد.  توجهیقابلاقتصادی  یهاتیبه حما آنو گسترش کمی و کیفی  دمنابع مالی دار

انتشار  .هستنداز منابع مهم قدرت نرم یکی دیگر تولید و انتشار محصوالت فرهنگی  طرف دیگر

نقش  یاانهیرا افزارهاینرمو  بازیاسبابیل کتاب، مجله، فیلم، موسیقی، محصوالتی از قب
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ارتش جمهوری در تصرف اذهان و قلوب و نیز ایجاد جذابیت و قدرت اقناع دارد.  ایکنندهتعیین

نیروی دفاعی کشور با وسعت و پراکندگی در  ترینبزرگو  ترینگسترده عنوانبهاسالمی ایران 

هدف بالقوه مناسبی برای جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان کشور  تواندیماقصی نقاط کشور 

ش قرار یار خوک سرلوحهرا  یه نظام مقدس اسالمیه تحقق اهداف عالکمحسوب شود فلذا آجا 

و در  است غیرمستقیمو با توجه به اینکه نقش آن در مؤلفه نرم قدرت ملی کمی پیچیده و داده 

موارد مطروحه  ت خاص بهیتوجه و عنا بایستیمی دهدمییل اصل مؤلفه سخت قدرت را تشک

و توان  رودمیاین نقش عمدتاً در بعد سیاسی قدرت ملی به روی صحنه  چراکهداشته باشد 

ایش افز تواندمیرا  گرددمیدیپلماسی دفاعی کشور که ابزاری نرم محسوب  ویژهبهدیپلماسی 

 دهد.

 های پژوهشفرضیهکمی  وتحلیلتجزیه

جهت نامه از طریق ابزار پرسش شدهیآورجمعاطالعات  وتحلیلتجزیهو  یآمار یبررس منظوربه

ستقل م یرهایمتغ نقشزان یتا ماست استفاده شده  یو استنباط یفیاز آمار توص هاهیآزمون فرض

ردد. مشخص گبر متغیر تابع )قدرت ملی( نرم(  -ینظام -یاقتصاد -یاسیس -یاجتماع یفرهنگ)

سؤال شناسایی(  4و  ایسؤال پنج گزینه 113)سؤال  117بر  یمبتن یانامهپرسشن منظور یبد

 :ده استیم گردیر تنظیبه شرح ز

 جمعیت شناختی نمونه آماریاطالعات 
 

 تحصیالت سطح یهاپاسخ یفراوان( 1)جدول  

 جمع ارشد یارشناسک تریکد یدانشجو دکتری طیف طبقات نوع سؤال

 تحصیالت سطح
 80 41 18 21 یفراوان

 100 25/51 5/22 25/26 یدرصد فراوان

 خدمت سابقه

 جمع سال 30 یباال سال 30تا  26 25تا  20 طیف طبقات

 80 21 35 24 یفراوان

 100 25/26 75/43 30 یدرصد فراوان

 گاه سازمانییجا

 جمع به باال 20گاه یجا 19گاه یجا 18گاه یجا طیف طبقات

 80 - 13 67 یفراوان

 100 - 25/16 75/83 یاواندرصد فر

 مشاغل سازمانی

 جمع آموزشی و پژوهشی و ستادی یتیریمد یفرمانده طیف طبقات

 80 37 29 14 یفراوان

 100 25/46 25/36 5/17 یدرصد فراوان
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 هانامهپرسشهای حاصل از هکمی داد وتحلیلتجزیه
 

 های مستقلریّمتغآمار توصیفی  (2جدول )

 نرم( -ینظام -یاقتصاد -یاسیس -یاجتماع یفرهنگ مؤلفه) 

یاجتماع یفرهنگ  یاسیس  یاقتصاد  ینظام   نرم 

N 
Valid 80 80 80 80 80 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.7500 3.4750 2.7500 3.8750 3.5625 

Std. Error of  

Mean 
.11180 .13190 .14397 .12996 .13294 

Median 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 

Mode 4.00 4.00 3.00a 5.00 4.00 

Std. Deviation 1.00000 1.17973 1.28772 1.16244 1.18902 

Variance 1.000 1.392 1.658 1.351 1.414 

Range 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Sum 300.00 278.00 220.00 310.00 285.00 

 -یاسیس -یاجتماع یفرهنگ مؤلفههای مستقل )ریّمتغمیزان تأثیر بررسی  برایدر این پژوهش  

با عدد  شده را گیریهای اندازهمؤلفه میانگین نرم( بر متغیر تابع )قدرت ملی( -ینظام -یاقتصاد

های مستقل ریّکه متغاست  ایندهنده نشان 3از  تربزرگ میانگین. اندشده مقایسه 3ثابت 

 .استقدرت ملی دارای تأثیر باالیی در  موردنظر

0

1

: 3

: 3

H

H








 

 

 -یاقتصاد -یاسیس -یاجتماع یفرهنگ مؤلفههای مستقل )ریّمتغ t (t-test) آزمون (3جدول )

 نرم( -ینظام

هامؤلفه  انحراف از میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد 

یاجتماع یفرهنگ  80 3.7500 1.00000 .11180 

یاسیس  80 3.4750 1.17973 .13190 

یاقتصاد  80 2.7500 1.28772 .14397 

ینظام  80 3.8750 1.16244 .12996 

 13294. 1.18902 3.5625 80 نرم
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Test Value = 3 

 مؤلفه
آماره 

  T آزمون

درجه 

 آزادی

 مقدار

بحرانی   

 اختالف

میانگین   

 سطح اطمینان 95%

 حداکثر حداقل

یاجتماع یهنگفر  6.708 79 .000 .75000 .5275 .9725 

یاسیس  3.601 79 .001 .47500 .2125 .7375 

یاقتصاد  -1.736 79 .086 -.25000 -.5366 .0366 

ینظام  6.733 79 .000 .87500 .6163 1.1337 

 8271. 2979. 56250. 000. 79 4.231 نرم

 -یاقتصاد -یاسیس -یاجتماع یل )فرهنگهای مستقریّمتغخی دو( ) دوکای  آزمون (4جدول )

 نرم( -ینظام

یاجتماع یفرهنگ  یاسیس  یاقتصاد  ینظام   نرم 
Chi-Square 36.500 19.625 6.500 31.625 19.750 

df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .000 .001 .165 .000 .001 

 نرم( -ینظام -یاقتصاد -یاسیس -یاجتماع یفرهنگ مؤلفههای مستقل )ریّمتغپایایی  (5جدول )
 N % 

Cases Valid 80 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 80 100.0 

 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.980 5 

 توافقی() یبستگقدرت ملی و ضریب  یهامؤلفهآجا در  یرگذاریتأث زانیم( 6) جدول

قدرت ملی یهامؤلفه  
 میزان درصد

یرگذاریتأث  

 ضریب

بستگی 

 )توافقی(

 رتبه

یرگذاریثتأ  

مؤلفه فرهنگی 

 اجتماعی
65 ٪  55 ٪  2 

٪ 56 مؤلفه سیاسی  44 ٪  3 

٪ 5/32 مؤلفه اقتصادی  27 ٪  5 

٪ 75/68 مؤلفه نظامی  53 ٪  1 

٪ 40 مؤلفه نرم  44 ٪  4 
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 قدرت ملی بر مبنای ضریب اهمیت وزنی یهامؤلفهآجا در  یرگذاریتأث( میزان 7) جدول

قدرت ملی یهامؤلفه  
میانگین 

 اهمیت هدرج

رتبه امتیاز 

 موزون

 رتبه

یرگذاریتأث  

75/3 مؤلفه فرهنگی اجتماعی  1512/0  2 

47/3 مؤلفه سیاسی  2044/0  3 

57/2 مؤلفه اقتصادی  1576/0  5 

875/3 مؤلفه نظامی  222/0  1 

36/3 مؤلفه نرم  1586/0  4 

 یریگجهینت

 نتایج کیفی پژوهش

 هایارزشنیت یا ایمنی نظام، میزان حاکمیت با عنایت به اینکه معتبرترین میزان سنجش ام

از  یکیدینی است و اینکه آجا  هایآموزهدینی بر جامعه و باور قلبی و التزام عملی به تعالیم و 

در ابعاد  است یرگذاریتأث یآثار اجتماع منشأکشور بوده و همیشه  هایسازمان ترینبزرگ

را فرماندهان و  ایویژهاهتمام  آوردمیفراهم  را یقدرت مل ینه اعتالیفرهنگی اجتماعی زم

فرهنگی، معنوی و مذهبی داشته باشند و همچنین در  هایفعالیتبه  بایستیمیمسئوالن ارتش 

عمومی مردم نسبت به ارتش  جلب رضایت اعتماد در تواندمیروابط عمومی ارتش این خصوص 

 هاالشتو از طریق ارائه خدمات و داشته ی نقش بسزای اتکاقابل یک نیروی نظامی قوی و عنوانبه

در دوران پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس به قشر  ویژهبهکارکنان آجا  هایرشادتو 

آجا در مسائل  یرگذاریدانشگاهی خارج از آجا باعث افزایش گسترش دامنه نفوذ و تعامل و تأث

  .کشور گردد یو اجتماع یفرهنگ

ک شدن به یپیرامون اجتناب از نزد یرهبر معظم انقالب اسالم یاسیات سیمنو یآجا در راستا

اه به آگ ینظام یک چراکهندارد  یتیمحدود یاسیبا مسائل س ییآشنا ی، برایاسیس هایجریان

به نظر  درمجموعدشمن را خواهد شناخت.  یهاتکو حر یرکخطوط ف درستیبه یاسیامور س

قیم نیست و نباید بیش از این گسترش یابد و این نقش ارتش در سیاست یک نقش مست رسدمی

ناپایدار سیاسی است و این  هایوقالقیلآن از  داشتننگهبهترین راهبرد برای حفظ ارتش و دور 

از شاغلین حتی از ارتشیان بازنشسته که دارای  تنهانهبدان معنا نیست که باعث گردیده که 

از مناصب مدیریتی  اندداشتهسال  30 ازیا بیش  ساله خدمتی و 30سوابق درخشانی در دوران 

در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم که  متأسفانهشوند و  داشتهنگهکالن دولتی دور 
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آمده است. در صورتی که  عملبهاز کارکنان ارتش کمتر استفاده  استمربوط به نظامیان  عموماً

 . است برعکساین قضیه در سازمان موازی ارتش 

ی نگیقدناردها تومان یلیم هرماههبر اقتصاد کشور دارد به صورتی که  یادیار زیر بسیبودجه آجا تأث

ر گذارد و در کنار یتأث یبر معادالت اقتصاد تواندمیکه  کندمیوارد چرخه اقتصادی کشور 

ه قتصاد کشور بب این ترتیفعال شده و به ا یاریبس هایکارخانهو  هاسازمانارتش  هایفعالیت

را داشته است، اما به دالیلی  یاقتصاد یرگذاری. آجا ظرفیت تأثگرددمیا یچرخش درآمده و پو

ن ظرفیت استفاده مطلوب صورت نگرفته و زمینه مناسبی را برای ارائه خدمات اجتماعی بهتر یاز ا

اگذاری منازل از جمله محدودیت در و خدمات اجتماعیفراهم ننموده و منجر به کم شدن ارائه 

بنیاد تعاون آجا، محدودیت  ویژهبهمسکن در سطح آجا و  هایتعاونیسازمانی، عدم موفقیت 

،  مناسب نبودن هاشهرستاندر  ویژهبهآجا  هایبیمارستانخدمات بهداشتی و پزشکی در 

ر د برتر فرزندان کارکنان هایرتبهبودن نسبت به  اهمیتبیایاب و ذهاب کارکنان،  هایسرویس

و خدمات  ارائه این خدماتدر و بسیاری مسائل دیگر گردیده است و چنانچه حتی  هادانشگاه

د هاایجاد خو آجادر سطح  هاییناهنجاریایجاد شود،  مشکلبه هر شکل دیگری که نام برده نشد 

 پذیریآسیب، مغرضینو حمایت آن از سوی  هاناهنجاریبروز این تشدید  که در صورتکرد 

ارتش تا  یاقتصاد یرگذاریدر حوزه تأث رسدمین را به دنبال خواهد داشت و به نظر کارکنا

 ش دارد. یدر پ یطوالن یت مطلوب راهیوضع

بدون شک، سیاست دفاعی  است و ینظام ی، توانمندیقدرت مل ییار نهایبا عنایت به اینکه مع

ه را در دستیابی ب آجا ، نقش کلیدیشودمیکه در قالب کلی استراتژی امنیت ملی آن تعریف 

فای ای درواقع. نمایدمیروشن  اهداف عالی ملی یعنی تضمین تمامیت ارضی و استقالل سیاسی

شکی  .باشندمی، نقش جانبی و فرعی هانقشنظامی، وظیفه ذاتی و اصلی آجا بوده و سایر  نقش

 ود.یدارتر خواهد بباشد، قدرت ملی بیشتر و پا ترباصالبتنیست که هرچه ارتش قدرتمندتر و 

ت یدفاع از مرزها و حفظ تمام یقدرت ملی کشور برا یاصل مؤلفهو  یه قدرت نظامیپا ارتش

کشور داشته و دارد  یدر قدرت نظام یو محور یدیبوده و نقش کل یبر اساس قانون اساس یارض

 الفات است واخت ییداور نها ینظام یروین المللیبیناست یس ومرجهرجپر  یدر قلمرو درهرحال

ود الملل را به نفع خنیستم بیتواند عملکرد سیرا دارد م یل نظامین وسایکه مؤثرتر یکشور

 شکل دهد. 

 ورطبهنرم نیز  هایمؤلفهدر  تواندمی دهدمیارتش ضمن اینکه مؤلفه سخت قدرت را تشکیل 

ار اظه توانمی درمجموعغیرمستقیم نقش ایفا کند و موجبات ارتقاء قدرت ملی را فراهم نماید. 

شور نیروی دفاعی ک ترینبزرگو  ترینگستردهبا توجه به  ینمود نقش آجا در مؤلفه نرم قدرت مل
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هدف بالقوه مناسبی برای جنگ نرم و تهاجم  تواندمیبا وسعت و پراکندگی در اقصی نقاط کشور 

 یرگذاریتا تأث رسدیمو مهم است ولی به نظر  توجهقابل شودمیفرهنگی دشمنان کشور محسوب 

 آجا ایرسانهفعالیت  طرفیکاز  اینکه بهدارد که در این خصوص با توجه  یادیمطلوب فاصله ز

ی و و گسترش کم دیکی از ارکان افزایش قدرت نرم، وابستگی زیادی به منابع مالی دار عنوانبه

ت ولید و انتشار محصوالت از طرف دیگر و نیاز دارد توجهیقابلاقتصادی  یهاتیبه حما آنکیفی 

انتشار محصوالتی از قبیل کتاب، مجله، فیلم، و  هستندمنابع مهم قدرت نرم دیگر از هم فرهنگی 

در تصرف اذهان و قلوب و نیز  ایکنندهتعییننقش  یاانهیرا افزارهاینرمو  بازیاسبابموسیقی، 

 . طلبدمیسئولین را در این خصوص اهتمام بیشتر م ایجاد جذابیت و قدرت اقناع دارد

 پژوهش کمینتایج 

  -یاسععیسعع -یاجتماع یفرهنگ) شععدهمطرح تأثیرگذار هایمؤلفهک از یت هر یوضععع درمجموع

ن میزان  یباالترنظامی  مؤلفهدهد که  ینشعععان ممتغیر قدرت ملی  در  نرم( -ینظام  -یاقتصعععاد

  دادهبه خود اختصععاص رت ملی متغیر قد( در اسععت 87/3برابر  آنکهتأثیر )با توجه به میانگین 

ن میزان تأثیر )با توجه به یترنییدر پا اقتصععادی مؤلفهدهندگان در مورد نظر پاسععخ یاسععت؛ ول

 قرار دارد.  متغیر قدرت ملی ( در است 75/2برابر  آنکهمیانگین 

مون  و مقدار آماره آز   یو با در نظر گرفتن مقدار بحران   T آزمون یاسعععتنباط  لی با توجه به تحل   

ست به سطح معنی آمدهد شتر   05/0 مقدار داری از، چون  ست بی ست بهT و مقدار ا   از که آمدهد

بل    بیشعععتر اسعععت،  98/1 مقدار بحرانی  قا یانگین بودن  تربزرگبر  مبنیفرض م فه  م   های مؤل

ست   بدینو این  شود میقبول  3از  تأثیرگذار س یس  -یاجتماع ی)فرهنگ هایمؤلفه کهمعنا   -یا

 :اندداشته تأثیرمتغیر قدرت ملی به شرح زیر در  نرم( -ینظام -یاقتصاد

فرهنگی اجتماعی   مؤلفهها( در یژگیو وظائف، اصعععول و و تیمأمورآجا با توجه به )   ریتأث میزان 

 زیاد بوده است.  یقدرت مل

صول و و  تیمأمورآجا با توجه به ) ریتأثمیزان  سی قدرت مل   مؤلفهها( در یژگیو وظائف، ا   یسیا

 کم بوده است. 

  یاقتصادی قدرت مل  مؤلفهها( در یژگیو وظائف، اصول و و  تیمأمورآجا با توجه به ) ریتأثمیزان 

 کم بوده است. 

  ینظامی قدرت مل مؤلفهها( در یژگیو وظائف، اصعععول و و تیمأمورآجا با توجه به ) ریتأث میزان 

 خیلی زیاد بوده است. 

  ینظامی قدرت مل مؤلفهها( در یژگیو وظائف، اصعععول و و تیورمأمآجا با توجه به ) ریتأث میزان 

 کم بوده است. 
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 هاپیشنهاد

دفاعی اعم از    یها بحراندر مدیریت    آجا اسعععاسعععی  یها ژهیوایفای وظیفه قانونی و کار      -الف

معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس با هماهنگی سازمان   طلبدیمبازدارندگی و واکنش، 

و جهت ارائه به     را طراحی نموده ها ژهیوروابط خارجی مبتنی بر این کار   عات آجا   حفاظت اطال  

 به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال نماید. دفاع ای عالیشور

ریزی الزم را جهت پاسععخگویی به تهدیدات و  دفتر مطالعات راهبردی آجا بررسععی و برنامه -ب

ستفاده الزم از   صت ا ستور کار   هافر سا   را در د س شی و  مؤ   چراکهقرار دهد  فکر یهااتاقت پژوه

و   یگذار اسعععتی سعععکمک به   مؤثر و مرجع در امر  یها کانون از بهترین  توانند یمفکر  یها اتاق 

، باید روندهای بلندمدت جهانی  یپژوهندهیآ بر مبنای روشو  دفاعی باشند یهایاستراتژتدوین 

( و وضعیت ملی را به لحاظ نیازهای   الهس 15 -10) مدتانیم یامنطقهساله(، شرایط    25 -20)

را دسعععتمایه   هاآنواقعی و بر اسعععاس سعععناریوهای مختلف برآورد کرده و  طوربهاسعععتراتژیک 

   مناسب قرار دهند. یهانهیگزبهینه و گزینش  یگذاراستیس

ی و  یو اجرا یعمران یها طرحفه متخصعععص در  یوظ یروها ین یریکارگ به بنیاد تعاون آجا با      -ج

نسبت به رفع مشکل مسکن کارکنان اقدام الزم      زودبازدهمناسب و   یهاطرح یادی با اجرااقتص 

 آورد. عملبهرا 

کشور در حال   یهادانشگاهتوسط مرکز مطالعات راهبردی آجا در خصوص اساتید آجا که در     -د

شند یمتدریس  ساندن    منظوربه یابرنامه با شادت شنا مقدس   کارکنان آجا در دوران دفاع یهار

 به قشر جوان و دانشگاهی کشور تدوین گردد.

سازمان حفاظت اطالعات آجا        -ه سی آجا با همکاری  سیا سازمان عقیدتی    انجامروابط عمومی 

  تیمحبوبجهت شععناسععاندن و تقویت زمینه  به هایی در زمینه سععنجش افکار عمومی پژوهش

اسععتنباط   بهها، ز طریق نظرخواهیاجامعه تا  کارکنان را در دسععتور کار خود قرار دهندارتش و 

شود که      قیعمهای د و با انجام تحلیلنبربعمومی از هویت و ماهیت حرفه نظامی پی  شخص  م

به چه میزان، اسععتنباط مردم از نقش ارتش و ارتشععیان و اسععتنباط خود ارتش از وظایفی که    

 دار است، هم سویی دارند.عهده

سایی و     -و ستمر ته   شنا سنجش م سی، خرابکاری،     دیدات ارزیابی و  سو نظامی داخلی آجا )جا

اطالعات   یهامعاونتحفاظت اطالعات، آجا )اطالعاتی  ینهادهاتوسععط بیرونی ( و هایتینارضععا

همکاری در جهت شععناسععایی تهدیدات   و پذیرد  ( صععورتآجا و نیروها و قرارگاه پدافند هوایی

شور جهت      داخلی  سایر نهادهای اطالعاتی ک شور با   تالش برای و کردن فرایند امنیت هیننهادک
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به  رو یهابحرانزایی و پیدایش مقابله با آسععیب یهاراه صععورت پذیرد و آن اسععتقرار هدفمند

 تدوین گردد.تزاید 

  عنوانبه دفاعی یهابودجهبه ارقام مالی آجا  گرانلیتحلکارشععناسععان و   شیازپشیبتوجه  -ز 

فراهم  به  دارد وی اسععاسععی و مهم در تأمین اهداف   نقشعع که  راهبردیمنابع  نیترمهمیکی از 

سلیحاتی  یهاسامانه تجهیزات و  از جملهمنابع این  ساختن  شود؛ زیرا اگر   ت   بودجه دفاعیتوجه 

از طریق فراهم نمودن زمینه الزم در ایجاد و ارتقای   تواندیمبه صععورتی بهینه تخصععیص یابد،  

 نقش مهمی داشته باشد.به توان دفاعی  راهبردیقابلیت تبدیل منابع 

توسعععط معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس آجا و همچنین سعععازمان   یزیربرنامه  -ح

  یتر با کشععورهاگسععترده یق روابط و مناسععبات نظامیجاد و تعمیحفاظت اطالعات آجا جهت ا

  ره روابطیکشعور و وسعیع نمودن دا   یدفاع یپلماسع یفعال شعدن د  منظوربهدوسعت و مسعلمان   

 ان.نو نظامی دشم یاسیس یشدن فشارها ینظامی با جهان خارج جهت خنث-یاسیس

  یهامعاونتهای دریایی و پدافند هوایی توسععط  در خصععوص ارتقای توانمندی  یزیربرنامه -ط

و   ییخودکفا طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس، آماد و پشعععتیبانی، نیروی انسعععانی و جهاد        

اقتصععادی دریایی به  یهاشععاهراهایی آجا به جهت ارتقای امنیت همچنین مسععئوالن نیروی دری

 شرح زیر:

  دهیدآموزشباال، ماهر و  زهیانگاختصاص کارکنانی با 

 های مستمر آموزشی در مقاطع مختلف خدمتیبرگزاری دوره 

  های متنوع،  های پیشعرفته، ردیاب های مدرن با کارایی باال و شعبکه تجهیز نمودن به سعالح

 های متنوعای دفاع موشکی و پدافند هوایی مجهز به سالحهسامانه

   سط مرکز مطالعات راهبردی آجا بر فعالیت شکده نظارت کیفی تو   ، مراکز تحقیقاتیهاپژوه

شگاه  صیص منابع و      هادان سانی، تجهیز و تخ سازی منابع ان و نیروها و توجه ویژه بر توانمند

علم و فناوری و گسترش میل به فراگیری علم    دارتیاولو یهاحوزهدر  هاتیظرفامکانات و 

 در محیط دانشگاهی. ویژهبهو تحقیق و پژوهش 

و تعامل بیشععتر معاونت جهاد خودکفایی آجا با وزارت دفاع و پشععتیبانی نیروهای    یهمکار -ی

   ییع وابسته جهت تحقق کامل استقالل و خودکفایو صنا یع نظامیمسلح در خصوص صنا

 ن عقیدتی سیاسی آجا به:توجه ویژه سازما -ک

 کارکنانسیاسی  بینش و آگاهیارتقای در خصوص  یاسیس یهاارائه آموزش   

  نان  کارک ویژهبهجوان کارکنان و خود گم کردن  یگانگیازخودبپیشععگیری و مبارزه جدی با

تعریف و تبیین فرهنگ اسعععالمی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ قومی و فرهنگ    طریقوظیفه از  
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درخشعععان آجا در دوران دفاع مقدس برای نسعععل جوان در       یها چهرهانی و بازخو  غربی

 تلویزیونی  یهاالیسر

 نوانعبهبخصععوص کارکنان وظیفه  کارکناندر بین  یاثناعشععرقویت مبانی دین و مذهب ت  

 نقطه اشتراک همه اقوام  

  یک  سیتأسععع مرکز مطالعات راهبردی با معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس آجا           -ل

سطه با      یروابط عموم صله و وا ستقل بدون فا   تحت عنوانل آجا کمحترم  یهرم فرمانده رأسم

 فکر قرار دهند. یهااتاقرا در دستور کار  آجا یروابط عموم سازمان

فراهم نمودن بسععتر مناسععب جهت کاندیداتوری کارکنان شععاخص بازنشععسععته برای ورود به  -م

 سیاسی و اجرایی کالن کشور یهاپستیر نمایندگی مجلس شورای اسالمی و سا

اقتصععادی کالن کشععور    یهاطرحانجام اقدامات الزم توسععط بنیاد تعاون آجا جهت ورود به -ن

 دفاعی -های عمرانیطرح ویژهبه

 

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و 

 بسیار سپاسگزاریم.
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