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چكیده
هدف پژوهش حاضر دستیابی به تبیین شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفااعی و اولویا -
بندی آنها اس  .پس از بیان مفاهیم همگرایی و انواع آن ،نظریههاای همگرایای باین بخاشهاای دفااعی و
غیردفاعی مطرح و با انجام مطالعه تطبیقی ،در نهای جمعبندی و نتیجهگیری مایگاردد .ایان پاژوهش باه
روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده اس  .جامعه آماری آن 23 ،نفر از متخصصان فعال در این حوزه
هستند که با روش تمام شمار به عنوان نمونه آماری نیز انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها و بر اساس
ابعاد و مدل پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی استفاده گردید .برای بررسی و یافتن پاسخ سوالهاای

تحقیق از آزمونهای رتبهبندی فریدمن ،تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید .دادههای گردآوری شده با نرم-
افزار اسپیاساس تجزیه و تحلیل شدند .با توجه به شاخصهای همگرایی و نتاای آزماون انجاام شاده و
رتبه بندی فریدمن ،باالترین امتیاز به «پویایی» و کمترین امتیاز به «رسوم» مربوط میشود .در عامل اکتشافی

و استخراج عاملها ،کمترین اشتراکات "توجه به اعتماد متقابلل" و بیشاترین آن "نلوورری در فنلارری"
 0/332میباشد .در چرخش عاملها  23عامل و در مجموع  32/933واریانس را به خود اختصاص دادند .در

نتیجهگیری ،شاخصها در دو دستهبندی "بافتارها ر نیازهای مشترک" و "ظرفیتهای الزم جهلت ایالاد
همگرایی" تقسیمبندی گردیدند که در دسته اول" ،اهداف مشترک" و "رسوم" و در حال

و "تصمیمگیری مشترک" بیشترین و کمترین اولوی

دوم "پویایی"

را به خود اختصاص دادند.
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مقدمه
تجربه دفاع مقدس ،جنگهای اخیر و تحریمهای همهجانبه در صنع

دفاعی نشان داده که

همگرا شدن ظرفی های بخشهای دفاعی و غیردفاعی کشور ،میتواند سبب ارتقای توان دفاعی و
استفاده حداکثری از بسی منابع ملی گردد .تحریمها ،هزینه و سرع
آن ،مشابه

توسعه فناوری و تنوع باالی

فناوریها در دو بخش دفاعی و غیردفاعی ،محدود بودن منابع(محقق ،مالی ،تحقیقاتی

و ،)...محدود بودن آزمایشگاهها ،تعداد کنشگران محدود ،احتمال افزایش اشراف اطالعاتی دشمن،
افزایش اتکای به بیگانگان ،کاهش توجه به اقتصاد دفاعی و اقتصاد مقاومتی در طرحهای جدید و
در نهای

هدر رفتن فرص ها و منابع در اختیار کشور ،بررسی همگرایی و نظریههای آن را

ایجاب مینماید .در نظریههای همگرایی یکی از اهداف اصلی و مطلوب کشورهای طالب
همگرایی دستیابی به امنی

دو یا چندین جانبه و صلح پایدار اس

این در حالی اس

که تحصیل

این اهداف در آموزههای اسالمی به شکلی عینی لحاظ گردیده اس  .امیر مؤمنان(ع) در خطبه 222
نه البالغه؛ یکی از آرمانهای حکوم

اسالمی و علوی را ایجاد امنی

مظلومان میداند که در

سایه آن رشد و تعالى مردمان سامان مىیابد .2در جای دیگری اسالم را مایه امنی

اساسى معرفى

کرده و فرمودهاند":الحمد للَّه الذى شرع االسالم  ...فاعله أَمْناً لمن عَلِقَهُ8؛ سپاس خداى را که
راه اسالم را گشود  ...و آن را براى هر که به آن چنگ زند ،امنی
دفاعی و بخش غیر دفاعی در جه

تقوی

قرار داد" .همگرایی بین بخش

هر دو بخش ،حفظ توان ملی ،تمامی

ارضی ،امنی

ملی و ارزشهای موردنظر هر کشور نقشی کلیدی دارد .صنایع دفاعی دنیا به تبع سایر صنایع،
حجم بسیار زیادی از فعالی های تولیدی و حتی تحقیقاتی خود را به دیگر صنایع کشور و حتی
صنایع و مراکز تحقیقاتی سایر کشورها در سطح جهان پیوند دادهاند .نظر به اهمی
در صنع

دفاعی و در نتیجه در اقتدار و امنی

شود ،از اهمی

3

کشورها ،اکتساب فناوری به هر شیوهای که انجام

باالیی برخوردار خواهد بود(اکبری .)3:2232،یکی از این شیوهها ایجاد همگرایی

اس  .این مقاله با بررسی و شناخ

1

و تأثیر فناوری

نه البالغه ،خطبه  ،222بند  ،2ص709
همان ،خطبه ،201بند  ،2ص222

نظریههای موجود و مطالعه تطبیقی چند کشور ،به دنبال پاسخ

تبیین و اولویتبندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی

به این سؤالها اس

که شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی کدامند و اولوی -

بندی آنها چگونه اس ؟
مباني نظری
پیشینه شناسي

محمد نقیزاده در رساله دکتری خود بیان داشته که یکی از مهمترین چالشها در فرآیند توسعه
سیستمهای تولیدی پیچیده ،ایجاد همگرایی میان توانمندیهای علمیوفنی بازیگران مختلفی از
جمله دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،بنگاههای فناور کوچک و بنگاههای صنعتی بزرگ با سطوح
توانمندی علمیوفناوری متفاوت اس  .وی فرآیند همگرایی توانمندیهای علمیوفناورانه را از سه
منظر سازوکارهای همگرایی ،توانمندیهای سازمانی یکپارچهساز و روابط میان بازیگران براساس
مراحل پیشرف

پروژه بررسی نموده اس .

واگادیا در سال  3023در مقاله خود بیان نموده که در طول چند دهه گذشته همگرایی و جهانی شدن در
محصوالت ،خدمات ،صنع  ،فناوری و دانش ،جنبه کسبوکار اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه را
متأثر میکند .سازمانها در اقتصادهای توسعه یافته نیاز به انطباق با این دنیای جدید و بررسی دوباره اساس
مزی

رقابتی خود و بازتعریف کسبوکار ،تبدیل کارآمدتر خود از طریق توسعه فرایند و بهینهسازی هزینه

هستند .محققان به مقوله همگرایی در شبکههای نوآوری از منظر ابعاد مختلف پرداختهاند .آوجا بیان میدارد
که مزایای شبکه در دو بخش الف) تسهیم منابع ،دانش و مهارت های بازیگران حاضر در شبکه و ب)
دستیابی بازیگران به سرریزهای اطالعاتی ناشی از حضور در شبکهها ،نهفته اس  .با وجود مزایای زیاد
توسعه شبکهها ،همواره همگرا کردن فعالی ها از چالشها و موضوعات کلیدی بوده
اس ).(Ahuja,2000:427
مفهوم شناسي

تالشهای علمی و آگاهانه ایجاد روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی بعد از جنگ جهانی دوم
در دهههای  2310و  2320با انضباط آکادمیک برجسته آمریکایی محور با تأکید ویژهای بر نقش
رهبران نظامی و سیاس مداران برجسته به عنوان یک تحقیق بین رشتهای و ترکیبی از دروندادهای
حاصل از کار تحلیلگران سیاسی ،جامعهشناسان ،روانشناسان ،مردمشناسان و اقتصاددانان آغاز شد.
از همان ابتدا ،روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی ،زمینهای برای تحقیق بین رشتهای و ترکیبی از
دروندادهای حاصل از کار تحلیلگران سیاسی ،جامعهشناسان ،روانشناسان ،مردمشناسان و
اقتصاددانان بود .پایان جنگ سرد ،باعث ایجاد تغییراتی در زمینه تحقیق آکادمیک و جنگ در
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روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی شد .جنگهای بینالمللی پیچیدهتر و تهاجمیتر گردید .در
جنگهای جدید در مقایسه با جنگهای قدیمی مرسوم ،دامنه وظایف جنگی وسیعتر شده و بخش
دفاعی باید همزمان با حفظ صلح ،ایجاد صلح ،فعالی های معمولی و جنگ سروکار داشته باشد.
جنگهای جدید بر اساس قوانین جدید صورت گرفته و به وسیله تروریس های انتحاری،
شرک های تجاری خصوصی ،گروگانها و سربازان کم سنوسال تحمیل میشود .جنگهای جدید
دارای مبنای سیاسی ،ایدئولوژیکی و اغلب مذهبی هستند؛ این جنگها از طریق کاربرد رسانه و
نادیده گرفتن نرمهای اخالقی قابل شناسایی هستند .نیاز به انجام عملیات جنگی باید برای عموم
توضیح داده شود و این موضوع ،پیادهسازی سیاس های امنیتی را نسب

به قبل ،سخ تر میسازد.

این تغییرات موجب تأثیر روی روابط بین کشورها ،بخشهای دفاعی و غیردفاعی شده و بر این
اساس چندین نظریه آکادمیکی مختلف شکل گرفته اس .(Maigre,2009: 30-41) .
همگرایی :عبارت اس
مستقل سیاس

از فرآیندی که طی آن مل ها از تمایل و توانایی خویش نسب

به تدبیر

خارجی و سیاس های اساسی داخلی خود صرف نظر کرده ،در عوض در پی

تصمیمگیری مشترک و یا تفویض روند تصمیمگیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستند
(فرانکل.)37-32 :2292،
دانلد پوچاال همگرایی را فرآیندی میداند که موجب ایجاد یک نظام هماهنگ در سطح بینالمللی
میشود(کوالیی .)2:2293،
« فرایندی که طی آن مل ها از آرزو و قدرت هدای

مستقل سیاس

خارجی و سیاس های

داخلی عمده خود چشمپوشی کرده و در عوض میکوشند تا به اتخاذ تصمیماتی مشترک دس
زده یا وظیفه تصمیمگیری را به نهادهای مرکزی جدید تفویض کنند و یا فرآیندی که طی آن
بازیگران سیاسی چندین واحد مجزا ترغیب میشوند تا فعالی های سیاسی و انتظارات خود را به
سوی مرکز جدیدی معطوف سازند).(Lindberg,1963:6
در روند همگرایی ،مل ها و رهبران سیاسی در مییابند که نیل به اهداف و منافع ملی ،تنها در
سایه تصمیمگیری جمعی و مشارک

در یک نظام همگرا ،بیشترین مطلوبی

همراه دارد(جمالی .)322:2230،
انواع همگرایی :سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانی

و بهرهدهی را به

تبیین و اولویتبندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی
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سطوح همگرایی :نظریههای مربوط به همگرایی ،سه سطح تحلیل را مورد توجه قرار دادهاند .در
سطح ملی شرایط و فرآیند را در یک جامعه سیاسی مشخص مورد تحلیل قرار میدهند .سطح
دیگر تحلیل به روابط میان چند کشور میپردازد .همگرایی در سطح ملی به درجه انسجام درونی
کشورها و در سطح منطقهای به گروهبندی تعدادی از کشورها و در سطح بینالمللی به انسجام
وحدتهای سیاسی در سطح جهان توجه دارد(کوالیی  .)3:2293،در واقع همگرایی دارای سطوح
زیر اس (کوالیی.)3-20 :2293،
 -2مشترکالمنافع

 -3کنفدراسیون

 -2فدراسیون

 -7اتحاد

نظریههای همگرایی -2 :نظریه کارکرد گرایی(دیوید میترانی) (سیف زاده -3 ،)207:2292 ،نظریه
نوکارکردگرای(هاس و اشمیتر،جوزف نایی) (دوئرتی ،فالتزگراف -2 ،)297 :2293 ،فدرالیس ها،
 -7نظریه مبادله (دویچ) (سیفزاده.)222-229 :2292،
از منظر کارکرد گرایان و نوکارکردگرایان؛ افزایش همگرایى؛ نیازمند افزایش ظرفی هاى فنى و
فناورانه کشورها و تقوی

عامل اراده و عزم سیاسى آنها در ایجاد و توسعه همگرایى اس  .نظریه

کانتورى و اشییگل نیز؛ همگرایى را به عنوان یک وضعی
وضعی

مىپندارد و معتقد اس

که در حقیق

و ویژگیهاى سیاسى ،اجتماعى ،اقتصادى ،قومى ،نژادى ،فرهنگى ،زبانى و جغرافیایى

کشورهاى همجوار و نوع و میزان روابط آنها موجد همگرایى مىگردد.
مراحل ر فرایند همگرایی :مرحله ابراز نیاز به همگرایی ،مرحله همکاری محدود ،مرحله وحدت،
مرحله تکامل و ایجاد پیوستگی و مرحله پایان همگرایی.
نظریههای همگرایي بین بخشهای دفاعي و ملي

پایان جنگ سرد مجموعهای از تغییرات را در جنگ و پژوهشهای آکادمیک بر روی روابط
نظامیان و غیر نظامیان به وجود آورد .مناقشات بینالمللی پیچیدهتر شدهاند .در جنگهای جدید که
براساس قوانین جدید توسط تروریس های انتحاری ،مشاغل خصوصی ،گروگانگیری و ...بکار
گرفته میشوند ،دامنه وظایف در مقایسه با جنگهای متعارف قدیمی گستردهتر شده و ارتشها
باید همزمان با حفظ صلح ،اجرای صلح ،با جنگ چریکی و اقدامات منظم جنگی روبرو شوند.
جنگ های جدید دارای اقدامات سیاسی ،ایدئولوژیک و اغلب مذهبی اس

و نادیده گرفتن عمدی

هنجارهای اخالقی با دستکاری رسانهها مشخص میشوند) .(Kaldor, 2006در چنین شرایط

330

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک ،سال هجدهم ،شماره  ،33زمستان 2233

امنیتی جدید ،دشمن نامشخص بوده و روابط دول  ،جامعه و ارتش تح

تأثیر قرار میگیرد که در

این راستا نظریات مختلفی طی دهههای گذشته شکل گرفته که در زیر اشاره میشود:
 -9نظریه اسالم:
یکی از اصول ارزشمند اسالمی ،در کلیه عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...اصل
نفی سبیل در کلیه قلمروهای داخلی و خارجی اس

که از نص آیه «لن یاعل اهلل للکافرین

علی المؤمنین سبیالً »9گرفته شده اس  .این اصل بر کلیه معاهدات و رفتارهای نظام سیاسی
اسالمی حاکم اس

و بدیهی اس

که همگرایی و اتحاد این نظام با سایر دول متأثر از این

اصل بنیادین باشد.
 -8نظریه هانتینگتون:
هانتینگتون بیان میکند که هدف از کنترل واقعی کشور"مورد نظر" یا ایدهآل ،دستیابی به
باالترین سطح ممکن از حرفهایگرایی نظامی و دفاعی اس

به گونهای که بخش غیردفاعی باید

طرحهای سیاسی و رهبران نظامی و دفاعی باید طرحهای دفاعی و نظامی ایجاد کنند .سیاس -
مداران باید اهداف راهبردی برای نیرویی ملی بدون دخال

در تاکتیکها ایجاد نمایند و رهبران

دفاعی و نظامی باید در تعقیب اهداف نظامی مستقل از سیاس مداران باشند ).(Burk,2002: 7-29
روابط بین بخشهای دفاعی و غیردفاعی شامل واحدهای بینالمللی(ناتو ،اتحادیه اروپا یا سازمان
ملل) ،سربازان ،محافظان امنیتی ،سازمانهای غیر دولتی ،روزنامهنگاران ،مراکز تجاری خصوصی و
شاهدان نیز میشود.
 -9نظریه جانوریتز:
به عقیده جانوویتز ،بخشهای دفاعی و غیردفاعی یک کل ارگانیک را شکل میدهند که نباید
این کل از هم پاشیده شود .نظامی و بخش دفاعی از جامعه بیگانه نبوده و مانند مؤسسهای اس
شکلدهنده قسمتی از جامعه اس

که

که باید با تغییرات سیاسی هماهنگ شود .بخش غیر دفاعی را

میتوان از طریق تشویق ،توجه و رقاب

برای کسب منابع کنترل نمود .جانوویتز احتمال ترسیم

یک خط واضح و مشخص بین عملکردهای بخشهای دفاعی و غیر دفاعی را انکار می-
کند).(Janowitz,1960: 56-60
 1خداوند ،سبیل و طریقی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است» (نساء ،آیه )141
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 -4نظریه هنااری:
الیوت کوهن ،که بعنوان نومحافظه کار محافل دانشگاهی ایال
اساس گفته چهار شخصی

متحده شناخته میشود ،بر

تاریخی ،لینکلن ،کلمنیو ،چرچیل و بنگورین ،نشان میدهد که رهبری

سیاسی در زمان جنگ برتری دارد .کوهن که با استفاده از ارزیابی و آنالیز فعالی های مردان وطن
در زمان جنگ ،نظریه کالسیک هانتینگتون را کامل و آن را گسترش

میدهد(Maigre,2009:30-

).41
 -1نظریه نهادی:
فیور در آنالیز روابط غیردفاعی و دفاعی با استفاده از واژههای جامعهشناسانه و نظریهپردازانه
بیان میکند که سیاس مداران غیردفاعی دستورات را صادر میکنند و کارکنان حرفهای نظامی و
دفاعی این دستورات و سیاس ها را به شکل حرفهای اجرا میکنند .انتخاب نوع برخورد بستگی به
شناسایی و آنالیز معیارهای مؤثر بر همکاری بخشهای دفاعی و غیردفاعی از قبیل هزینهها و
بازدهیهای نظارت ،شکاف بین مراجع تصمیمگیری بخشهای دفاعی و غیردفاعی و هزینههای
بازدهی مجازات عدم انجام کار دارد .غیر نظامیان و بخش غیردفاعی حرف آخر را میزنند و آنها
حق اشتباه کردن را دارند .نظامیان و بخش دفاعی باید ریسکهای نظامی را شناسایی کنند و به هر
اقدامی ،پاسخ متقابل دهند ،اما فقط بخش غیردفاعی حق تصمیمگیری بر سر قبول خطر این
ریسکها برای جامعه را دارند و آنها هستند که تعیین میکنند که آیا کشور واقعاً در خطر اس

و

این خطر چگونه باید رفع شود) .(Feaver,1996:151فیور به دلیل مختصرسازی روابط بخشهای
دفاعی و غیردفاعی و کاهش آن به یک بازی دو محوری ،مورد انتقاد اس  .در واقع ،انتصابهایی
که به وسیله رهبران بخشهای دفاعی و غیردفاعی صورت میگیرد ،تح
اس

تأثیر عوامل متعددی

که باعث پیچیده شدن کل روابط میشود.
 -6نظریههای کالسیک
تالش برای توسعه مناسبات نظامیان و غیر نظامیان به عنوان یک زمینه تحقیقاتی آکادمیک

پس از جنگ دوم جهانی و در دهههای  10و  20میالدی آغاز شد .طی دو دهه اول ،یک رشته
تحصیلی عمدتاً آمریکایی محور بر پویاییهای روابط نظامیان ،نخبگان اجتماعی و دیگر شهروندان
با تاکید ویژه بر نقش فرماندهان نظامی و سیاستمداران در شکلدهی به سیاس

خارجی و دفاعی
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آمریکا نقش داش  .این رشته از همان ابتدا ،مطالعاتی بین رشتهای بود که یافتههای تحلیلگران
سیاسی ،جامعهشناسان ،روانشناسان ،انسانشناسان و اقتصاددانان را در هم میآمیزد.
 -7نظریه هماهنگی
فرضیه شیف 2آن اس

که مطالعۀ روابط نظامیان و غیرنظامیان نباید جدای از واقعی

فرهنگی موجود در هر جامعهای باشد و نباید افرادی که در این فضای فرهنگی مشارک

داشته و

زندگی میکنند را نادیده بگیرد( .)Schiff, 1995: 9-31این نظریه با تمرکز بر چهار شاخص حیاتی
یعنی ترکیب اجتماعی سپاه افسران؛ شیوههای جذب نیرو ،فرآیند تصمیمگیری سیاسی و سبک
نظامی ،روابط نظامیان و غیرنظامیان را مورد ارزیابی قرار میدهد .این شاخصها ،چشمانداز نهادی
و فرهنگی هر کشور و نقش نیروهای مسلح آن را مشخص میکنند و تکامل مشارک  ،هماهنگی
یا ناهماهنگی میان نیروهای نظامی ،نخبگان سیاسی و شهروندان را نشان میدهند .برخالف نظریه
جدایی ،نظریۀ هماهنگی با محیط همیشه در حال تغییر و پویای دوران جنگجهانیدوم و
همافزاییهای چند فرهنگی و چند قومی ،تکاملهای اجتماعی و واقعیات ملی آن همراستا
اس (شیف.)2239 ،
 -2ارتش پست مدرن
در اواخر قرن بیستم  ،نظریه پس
وجود ارتش پس
قابلی

مدرن که بر بحث بین جامعه شناسان نظامی در مورد احتمال

مدرن متمرکز اس  ،بسیار رواج پیدا کرد .ارتش پس

مدرن با ویژگیهای

نفوذپذیری ساختاری و فرهنگی ،کاهش اختالفات در خدمات مسلح بر اساس رسته

خدم  ،عملیات نظامی بدون اهداف مشخص و ...شناسایی میشود .قبل از ظهور ارتش پس
مدرن ،ویژگیهای منسوب به ارتش با ارزشها و هنجارهایی که توسط نهاد نظامی اجرا میشد
همپوشانی داش

و منافع شخصی ارتش از رفاه عمومی اهمی

مدرن در درجه اول به منافع شخصی خود اهمی
اذی

کمتری داش  .اما سربازان پس

میدهند .افزون بر آن مشکالت مربوط به آزار و

زنان و برخورد عادالنه با اقلی های قومی و جنسی بر ارتش پس

رسانه نیز تاثیر بسزایی در جنگ پس
دگرگون کرده اس

مدرن تأثیر گذاشته اس .

مدرن و توسعه فناوری راههای ارتباطی سربازان با خانه را

). (Moskos, et.al, 2000:2

Schiff

1
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همگرایي بین بخشهای دفاعي و غیر دفاعي در کشورهای مختلف
 -8استرالیا:

رابطه بین سیاس مداران نظامی و اجتماعی برای ارائه وسیلهای توانمند که توانایی امنی

ملا

را فراهم نماید ،نیاز به حد فراوانی از احترام و اعتماد متقابل دارد و باا ساوت تفااهم و ساوت تعبیار
آسیبپذیر خواهد بود.
2

الف -در استرالیا مجموعه نظامی زیر مجموعهای از بخش دولتی اس .
ب -ارتباط بین بخشهای دفاعی و دولتای در صاورتی ماؤثر اسا

کاه دولا

و پارلماان در

جلسات معمولی ،مالقاتها و سایر فرص ها ،بخش نظامی را درک کنند.
پ -روابط 3بخشهای دفاعی و دول

هنگامی کارآمدتر اسا

بیشااتر حرفااهای و نظااامی و فناای ،دول ا

کاه :بخاش دفااعی باا تواناایی

را از موضااوعاتی کااه در حاادود اختیااارات آن

هستند(مجاز به دانستن آن هستند) مطلع نگهدارند و درخواس های قاانونی هار دو طارف
سیاسی و اجتماعی را پیشبینی کند.
ت -روابط مؤثر بخشهای دفاعی و غیردفاعی ،باید مبتنی بار احتارام و اعتمااد باوده و بخاش
غیردفاعی از مباحث دفاعی جاری ولو این که از جمله محدودی هاای امنیا

ملای باشاد،

آگاه شود.
 -1ترکیه:

بهدنبال توافق برای عضوی

ترکیه در اروپا مقرر شد که با مانیتوریناگ اتحادیاه اروپاا همانناد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،همگرایی بین بخشهای دفاعی و ملی(غیردفاعی) انجام گیرد توجاه
به ویژگیهای باف

ترکیه ،توجه به سازماندهی دفاعی ،شفافی

امور امنیتی در انجام امور زیربنایی ،شفافی

و معقولی

و نیز ایجاد قابلی

بیشتر در جه

بیشتر در تحقیقات اتحادیه اروپا گفتگاوی

نزدیکتر و بهتری بین ترکیه و اتحادیه اروپا در این بین مهم اس ).(wim,2005:54
 -0ایاالت متحده آمریكا:

به صورت روزافزون در طول  10سال گذشته ،بخش تحقیقوتوسعه( )R&Dغیردفاعی ،3در
بسیاری از زمینهها ،پیشرف

فناوری بیشتری از بخش دفاعی و نظامی داشته اس  .تحقیقوتوسعه
1

Civil
Dealing
3
Civil
2
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نظامی تخصصیتر شده و بیشتر روی پوشش شکاف موجود در تحقیقوتوسعه غیردفاعی و
همچنین ترکیب بخشهای دفاعی و غیردفاعی در پروژههای به خصوص مشترک متمرکز شده
اس  .با ارائه این رویکردها با تردید میتوان گف

که اعطای نقش بیشتر به بودجه تحقیقوتوسعه

بخش دفاعی و نظامی در بودجه کنونی تحقیق و توسعه ایاالت متحده ،بر صنع

ایاالت متحده در

بازار غیر دفاعی مؤثر باشد و این موضوع نمیتواند بازدهی زیادی در فناوری جدید بخش نظامی
داشته باشد .بنابراین ،پیشنهادهای مربوط به دنبال کردن مسیر ایاالت متحده در سهم بیشتر بخش
دفاعی نسب

به بخش غیردفاعی ،قابل بررسی و سؤال اس ) .(Hagelin,2004:285-304شواهد
که در آینده مشخص ،نسل فناوری غیردفاعی و دفاعی به صورت

بیانگر این مطلب اس

روزافزونی در کنار هم خواهند بود و پیشتازی تحقیق و توسعه در بسیاری از بخشها بیشتر
خواهد بود.
 -4شمال آفریقا و آسیای جنوب غربي(خاورمیانه):

با وجود تفاوت روابط بین بخشهای دفاعی و غیردفاعی در کشورهای آسیای جنوب
غربی(خاورمیانه) ،بحثهای کامالً دفاعی یا امنیتی مطرح نبوده و نقطه مشترک آنها بحث قدرت
اس  .تالش برای قدرت ،نه تنها رابطهای را که باید به صورت ایدهآل بر اساس تبادل ساختاری
باشد ،تح

تأثیر قرار داده و منحرف میسازد ،بلکه به صورت منفی باعث تح

چگونگی ایجاد امنی

تأثیر قرار دادن

در این کشورها میگردد و این موضوع باعث سرزنش هر دو بخش دفاعی

و غیردفاعی اس  .در کشورهای کامالً دمکراتیک ،فرض بر این اس

که ایجاد امنی

و اصالح

بخش امنیتی ،با گسترش و اصالح روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی صورت میگیرد .روابط
بین بخشهای دفاعی و غیردفاعی در کشورهایی که کامالً دمکراتیک نیستند ،ساختگی بوده اما
وظیفه ایجاد امنی

وجود دارد .وظیفه ایجاد امنی  ،بدون توجه به روابط بین بخشهای دفاعی و

غیر دفاعی ،بر عهده بخش دفاعی اس  .بدون وجود امنی  ،هیچ کشوری نمیتواند پیشرف

داشته

باشد ،اصالحات صورت نمیگیرد ،اقتصاد به درستی عمل نمیکند و امکان انتقال به دمکراسی نیز
وجود ندارد .با این تحلیل رهبران بخش غیردفاعی آسیای جنوب غربی(خاورمیانه) تالش خود را
برای ایفای نقش خود به عنوان میانجی ،ناظر و دستوردهنده ،در بحث ایجاد امنی

متمرکز کرده-

اند .هر یک از بخش های دفاعی و غیردفاعی و به ویژه بخش دفاعی ،باید به عنوان شریک در
انجام این وظیفه تالش کنند .نادیده گرفتن تالش برای دستیابی به قدرت بین بخشهای دفاعی و
غ یردفاعی ،تنها راه حرک

به جلو بوده و نیازمند اعتماد ،زمان و منابع خواهد بود .تالش برای
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دستیابی به قدرت برای هیچ یک از طرفین بخش دفاعی و غیردفاعی ،سودی نداشته و باعث به
خطر افتادن بیشتر امنی

میگردد) .(meri:2000نظارت بخش غیردفاعی در صورت لزوم باید به

وسیله پارلمان ،دول  ،قوه قضائیه ،دفتر نظارت ملی ،مقامات مجری قانون و عموم مردم صورت
گیرد و اشتباه اس

که بگوییم بدنهای که عملکرد بخش غیردفاعی را انجام میدهد ،وزیر یا

وزارت دفاع اس .(Almann:2003,34) .
 -5بررسي کشورهای اروپای شرقي:

کوتی ،ادموندز و فورستر ،محققان بریتانیایی ،در مطالعات خود یک چارچوب جدید ذهنی را
برای بررسی روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی در دموکراسیهای در حال تغییر ایجاد کردهاند.2
آنها بیان میکنند که روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با
تقابل بین گذشته مشترک جماهیری خود و مسیرهای توسعه ملی متفاوت خودشان در حال شکل-
گیری اس  .کوتی و دیگران ،کلیدواژههایی که بر رفتار بخشهای دفاعی و غیردفاعی در
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی پس از کمونیسم تأثیرگذار هستند را اینگونه فهرس
میراث های تاریخی ،سیاس

داخلی ،باف

اقتصادی و اجتماعی ،محیط امنی

میکنند:

بینالمللی ،عوامل

نهادی و فرهنگ نظامی) .(cottey et.al,2002:3-15محققان بریتانیایی ،عواملی را که شکلدهنده
روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی اس

اینگونه بیان میکنند :تقسیمات اجتماعی عمیق ،رکود

اقتصادی ،ملیگرایی افراطی ،برخوردهای نژادی ،درجهای از پیوستگی اجتماعی و کارآمدی
حکومتی .سیاس های امنیتی و دفاعی با روابط بینالمللی در هم پیچیده شدهاند و قسمتی از
سیاس

خارجی ملی را شکل میدهند ،عوامل بینالمللی نقش مهمی را در روابط بخشهای دفاعی

و غیردفاعی بازی میکنند .بر اساس تحقیق کوتی و دیگران ،عوامل نهادی ،چارچوب قانونی
موجود و توزیع قدرت بین رهبر کشور ،دول  ،پارلمان ،وزیر دفاع و فرمانده نیروهای دفاعی در بر
گیرنده سیاس

دفاعی نیروهای مسلح اس  .یک چارچوب قانونی ،مبنای کنترل نیروهای مسلح،

تعیین عملکردها ،حقوق ،قوانین فرمانبرداری و مدیری

نظامیان را در بر میگیرد .قانون اساسی

سایر پیمانهای قانونی ،اصول دموکراتیک امنیتی سیاس های دفاعی را برجسته نموده و معیارهای
رفتار سخ گرایانه برای نظامیان و سیاستمداران را ایجاد میکند و مجازاتهایی را برای فعالی -

 1به کوتی ،ادموندز و فورستر3-3 ،آ3-3 ،بی3-3،سی3001 ،؛فورستر 3001،مراجعه کنید.
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های غیرقانونی تجویز میکند .البته معمول اس

که یک چارچوب ناقص ،منبع اصلی کوتاهیها

نخواهد بود و فعالی های نظامی میتواند با استفاده از ساختارهای مختلف ،قوانین و آموزش تغییر
یابد اما تغییر ذهنی

و رفتارهای بخشهای دفاعی و غیردفاعی کار بسیار سخ تری اس  .در این

رابطه ،آموزش حرفهای افسران ،قابلی های رهبری آنان ،فراهمسازی آموزش سطح باال و پیشرف
آموزشی در حال تداوم دارای نقش اساسی هستند). (Maigre:2009,30-41
 -6کشور استوني:

مدل نظری غربی برای رابطه بین بخشهای دفاعی و غیردفاعی کشور استونی به خاطر زمینه
حمای

جماهیری و عضوی

ناتو و اتحادیه اروپا ،مدل مناسبی برای یک کشور بعد از کمونیسم

بوده که توسط محققان بریتانیایی انجام گردید .عوامل مؤثر در این مدل بررسی میراث تاریخی
استونی ،باف

داخلی و بینالمللی ،امور قانونگذاری ،ظرفی

مدیریتی و فرهنگ دفاعی اس  .در

حافظه ملی استونی دو عامل اساسی تاریخی روابط بخشهای دفاعی و غیر دفاعی را رقم زده که "
اسقاط استقالل در سال  2323بدون شلیک از یک اسلحه " و " فنس سیم خاردار بین ارتباط
بخشهای دفاعی و غیردفاعی" در زمان اتحاد جماهیر شوروی اس  .البته مهمترین عامل خارجی
پیشرف

دفاع استونی "ناتو " اس

که باعث ایجاد انگیزه در تغییر قواعد بازی در روابط بین

بخشهای دفاعی و غیر دفاعی گردید .این کار با اصالح قانون اساسی و اتخاذ معاهدههای قانونی
دیگر مثالً معاهده سازمان نیروهای دفاعی انجام گرفته اس  .برخی موضوعات دیگر از قبیل لزوم
توسعه روابط بین بخشهای دفاعی و غیردفاعی ،تأثیر رکود اقتصادی ،چگونگی عضوی

ناتو،

دیدگاههای متفاوت احزاب سیاسی در باره دفاع ملی و یکسان نبودن آموزش نظامی در بخشهای
مختلف دفاعی استونی بر الگوی رفتاری بین روابط بخشهای دفاعی و غیر دفاعی اثر داشته و
نیازمند آنالیز بیشتر هس ).(Maigre:2009,30-41
موارد بررسی شده در نظریهها و مطالعه تطبیقی کشورها در جدول( )2جمعبندی و با درج
منابع مربوطه ،مشخص گردیدهاند:
جدول  :2عوامل مرتبط و منابع آنها

ردیف
2
3
2

پویایی
اهداف مشترک
ظرفی مدیریتی

ردیف

عنوان

منبع/منابع
(نقیزادهوهمکاران)2237،
(اربطانیو همکاران)2239،
)(Maigre,2009

23
23
30

عنوان
نوآوری درفناوری
اعتماد متقابل
تشکیل احزاب

منبع/منابع
(نقیزادهوهمکاران)2237،
)(meri:2000
)(Maigre,2009

تبیین و اولویتبندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی
7

نیاز مشترک

1

تهدید مشترک

2

دستیابی به منافع
بیشتر

9

کارآمدی دول -
ها

3

توزیع قدرت

20

انسجام درونی
کشورها
آمادهسازی
ذهنی
چارچوبهای
قانونی

23

بافتار سیاسی
جامعه

22

تبادل امنیتی

3

22

27
21
22
29

تاریخ و تجربه
تاریخی
احترام متقابل
شفافی
وفاداری

)(Maigre,2009
(کوالیی)2293،
)(meri:2000

32

توجه به بافتار
اقتصادی جامعه

33

آموزش

32

فرهنگ مشترک

)(Maigre:2009
)(Almann:2003
)(Kaldor, 2006

37

توجه به بافتار
اجتماعی جامعه

)(Lindberg,1963
)(meri:2000

31

توجه به بافتار
نظامی جامعه

32

دین و مذهب

39

ایجاد نظام هماهنگ

33

وابستگی تمدنی

برداش تلویحی محقق
(جمالی)2230،
(کوالیی)2293،
)(Moskos,et.al, 2000

(کوالیی)2293،
)(cottey et.al,2002
)(Maigre,2009
)(Maigre,2009
(Maigre,2009),
)(Lindberg,1963
(کوالیی)2293،
)(Kaldor, 2006
)(Burk,2002
)(Janowitz,1960
(اکبری)2232،
)(Maigre,2009
)(wim,2005
)(meri:2000
)(cottey et.al,2002
)(Maigre,2009
برداش

تلویحی محقق
)(wim,2005:54
)(Maigre,2009

33

تصمیمگیری
مشترک

20

نژاد و قومی

22

ایدئولوژی

23
22
27

وحدت طبیعی
وحدت جغرافیایی
رسوم

)(meri:2000
(کوالیی)2293،
)(Maigre,2009
)(cottey et.al,2002
)(Maigre:2009
(کوالیی)2293،
)(Schiff, 1995
)(Moskos, et.al,3000
)(cottey et.al,2002
(کوالیی)2293،
)(Schiff, 1995
)(cottey et.al,2002
)(Maigre,2009
)(Schiff, 1995
)(Kaldor, 2006
)(Maigre,2009
)(Schiff, 1995
)(Janowitz,1960
(کوالیی)2293،
)(Maigre,2009
)(cottey et.al,2002و
)(Maigre,2009
(فرانکل)2292،
)(Lindberg,1963
(جمالی )2230،
)(Feaver,1996
)(Schiff, 1995
)(Maigre,2009
(کوالیی)2293،
)(Moskos,et.al, 2000
)(Schiff, 1995
(Kaldor, 2006).
)(Maigre,2009
(کوالیی)2293،
(کوالیی)2293،
)(Maigre,2009

الگوی نظری پژوهش

با توجه به ادبیات موجود در مبحث همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی ،با بررسی نظریههای موجود
و مطالعه تطبیقی برخی کشورها ،شاخصهای مورد نظر به دس
شدهاند.

آمده که در قالب شکل 2نمایش داده
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شکل  :2الگوی نظری پژوهش

روششناسي
تحقیق حاضر ازنظر هدف توصیفی -تحلیلی و پیمایشی و ازنظر نوع استفاده ،کاربردی-توسعه-
ای اس  .اطالعات موردنیاز این تحقیق از طریق جستجوی کتابخانهای و بانکهای اطالعاتی
داخلی و خارجی و اینترنتی ،مطالعات میدانی و پرسشنامه اس  .جامعه آماری تحقیق متشکل از
 23نفر از متخصصان و کارشناسان آشنا با مبحث همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی هستند.
بهمنظور به دس

آوردن روایی ،پرسشنامه تخصصی اولیه تهیه و با توزیع آنها بین  1نفر از

کارشناسان ،تصحیحهای موردنظر اعمال شد و پس از نهایی کردن در قالب پرسشنامه در اختیار
حجم نمونه جه

پاسخگویی به سؤالها قرار گرف  .حجم نمونهگیری از آزمون  KMOبهدس

آمد .از  23پرسشنامه ارسالی ،همه قابل قبول بوده و پس از دریاف  ،جه

تجزیهوتحلیل از

نرمافزار اس پی اس اس 2بهره برده شده اس .
SPSS

1

تبیین و اولویتبندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
جمعیتشناختي پاسخدهندگان:

در این پژوهش ،اطالعات حاصل از جمعی

شناختی پاسخدهندگان پرسشنامه در جدول ()3

ارائه شده اس .
جدول  :3توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی
فراوانی

درصد فراوانی

دکترا

9

32/391

کارشناس ارشد

29

12/231

کارشناس

3

31

سابقه خدمتی باالتر از  20سال

9

32/391

سابقه خدمتی  33تا  20سال

20

22/31

سابقه خدمتی  37تا  39سال

3

33/231

سابقه خدمتی  3تا 37سال

2

23/91

جمع کل

911

98

نتیجه :توزیع فراوانی پاسخدهندگان پرسشنامه ،نشان میدهد  32/31درصد از پاسخدهندگان با
سابقه خدمتی بیش از  37سال بودهاند و پاسخدهندگان از تجربه کافی برای پاسخ به سؤاالت
برخوردار بودند.
نتایج آمار توصیفی:

جدول :3آماره KMO
 KMOنمونه و اندازه گیری

0/912
99/371

میزان تقریبی

22

درجه آزادی

0/000

سطح معنی داری

آزمون بارتل

آزمون بارتل

فرضیه «ماتریس همبستگی متغبرهای مشاهده شده واحد اس » را مورد آزمون

قرار می دهد .این آزمون تایید می کند که متغیرها با هم دیگر ارتباط ندارند و از طریق معنیداری
آزمون کایدو بدس

میآید .اگر سطح معنیداری در آزمون بارتل

کمتر از  1درصد باشد

ماتریس همبستگی ،واحد نخواهد بود یعنی بین متغیرها ارتباط وجود دارد و فرض صفر آماری رد
خواهد شد .چون مقدار آماره  KMOبرابر با  0/912اس  ،پس دادهها برای انجام تحلیلی عاملی
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 00000بوده که معنیدار اس  ،به این مفهوم که فرض

مناسباند .همچنین نتای آزمون بارتل

مخالف تأیید میشود ،یعنی بین متغیرها همبستگی معنیدار وجود دارد.
جدول :4درصد عاملها در استخراج اولیه
ردیف

عنوان

1

نیاز

استخراج
0/419

اولیه
2/000

ردیف

عنوان

11

چارچوبهای

مشترک

2

دستیابی

استخراج
0/888

اولیه
2/000

قانونی
0/847

2/000

11

احترام متقابل

0/840

2/000

به منافع
بیشتر

3

فرهنگ

0/891

2/000

22

اعتماد متقابل

0/808

2/000

مشترک

4

وابستگی

0/849

2/000

21

تهدید مشترک

0/871

2/000

تمدنی

5

ایدئولوژی

0/864

2/000

22

اهداف مشترک

0/878

2/000

6

تصمیم-

0/888

2/000

23

رسوم

0/804

2/000

گیری
مشترک

7

تاریخ و

0/844

2/000

24

تجربه

انسجام درونی

0/848

2/000

کشورها

تاریخی

1

نژاد و

0/868

2/000

0/888

2/000

25

قومی

1

وحدت

بافتار سیاسی

0/840

2/000

0/869

2/000

جامعه

26

طبیعی

توجه به بافتار
اقتصادی
جامعه

12

وحدت

0/819

2/000

27

جغرافیایی

11

توزیع

توجه به بافتار

0/871

2/000

نظامی جامعه
0/898

2/000

21

قدرت

توجه به بافتار

0/888

2/000

اجتماعی
جامعه

12

تشکیل

0/868

2/000

21

کارآمدی

0/884

2/000

تبیین و اولویتبندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی
احزاب

13

322

دول ها
0/808

ظرفی

32

2/000

شفافی

0/888

2/000

مدیریتی

14

0/411

تبادل

31

2/000

پویایی

0/881

2/000

امنیتی

15

وفاداری

0/868

2/000

32

16

دین و

0/888

2/000

33

نوآوری در

0/488

2/000

فناوری
آموزش

0/888

2/000

مذهب

17

0/816

ایجاد نظام

34

2/000

هماهنگ

آمادهسازی

0/889

2/000

ذهنی

مقدار اشتراک مربوط به متغیر اعتماد متقابل  0/909و برای متغیر نوآوری در فناوری 0/332اس .
جدول :5درصد واریانس آماره های استخراج شده

مقدار ضرایب عامل چرخش و واریانس
انباشته
%

% of
واریانس

مجموع

ویژه ماتریس همبستگی
انباشته
%

% ofواریانس

مولفه
مجموع

27/013

27/013

7/323

27/013

27/013

7/323

1

32/923

23/239

7/772

32/923

23/239

7/772

2

21/373

3/320

2/332

21/373

3/320

2/332

3

77/237

3/371

3/332

77/237

3/371

3/332

4

12/101

9/222

3/113

12/101

9/222

3/113

5

13/223

2/227

3/221

13/223

2/227

3/221

6

27/293

2/213

3/212

27/393

2/213

3/212

7

23/722

1/222

2/939

23/722

1/222

2/939

8

92/973

7/229

2/123

92/973

7/229

2/123

9

99/120

2/323

2/227

99/120

2/323

2/227

10

30/332

2/223

2/222

30/332

2/223

2/222

11

32/933

3/303

2/023

32/933

3/303

2/023

12

32/333

3/733

0/391

13

33/201

3/209

0/309

14

30/197

2/323

0/233

15

33/032

2/130

0/123

16

32/723

2/223

0/793

17

37/917

2/333

0/713

18

31/372

2/233

0/729

19
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32/322

0/329

0/232

20

39/229

0/917

0/327

21

33/313

0/272

0/337

22

33/911

0/739

0/297

23

33/272

0/233

0/222

24

33/712

0/222

0/220

25

33/292

0/329

0/092

26

33/372

0/292

0/022

27

33/333

0/033

0/033

28

33/392

0/073

0/021

29

33/330

0/023

0/009

30

200/000

0/020

0/007

31

200/000

E-162/229

200/000

E-172/303

200/000

E-16-2/291

200/000

E-16-1/212

E-2/303
17
E-3/292
17
E--7/323
17
E--2/302
16

32
33
34
35

جدول 1مقدار ویژه و واریانس متناظر با عاملها را نشان میدهد .در ستون مقادیر اولیه ،مقادیر
ویژه اولیه برای هر یک از عاملها در قالب مجموع واریانس تبیین شده برآورد میشود .واریانس
تبیین شده برحسب درصدی از کل واریانس و درصد تجمعی اس  .مقدار ویژة هر عامل ،نسبتی
از واریانس کل متغیرهاس

که توسط آن عامل تبیین میشود .مقدار ویژه از طریق مجموع با توجه

به نتای جدول( )1که آماره های استخراج شده را مشخص میکند .تعداد  23عامل از عدد  2باالتر
بوده که شرط قبول واریانس عدد  2و باالتر اس

و مورد تأیید قرار میگیرد .مجذورات بارهای

عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه اس  ،از این رو مقادیر ویژه ،اهمی
اکتشافی عاملها را در ارتباط با متغیرها نشان میدهد .پایین بودن این مقدار برای یک عامل به این
معنی اس

که آن عامل نقش اندکی در تبیین واریانس متغیرها داشته اس  .در ستون مقدار

استخراج لودرهای مربعی ،واریانس تبیین شدة عاملهایی ارائه شده اس

که مقادیر ویژة آنها

بزرگتر از عدد یک باشد .ستون مقدار استخراج بارهای مربعی مجموعۀ مقادیر عاملهای استخراج
شده بعد از چرخش را نشان میدهد .همچنان که مشاهده میشود سه عامل ،قابلی
واریانسها را دارند .اگر عاملهای به دس

تبیین

آمده را با روش واریمکس چرخش دهیم ،عاملهای

تبیین و اولویتبندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی

اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم
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 8/408 ،8/888 ،8/818 ،9/888 ،7/188 ،6/174 ،6/619 ،8/811 ،8/897 ،4/810درصد و در مجموع
 88/844درصد واریانس را در بر دارند.
جدول :6رتبه بندی کلی فریدمن

عنوان

ردیف

میانگین
رتبهبندی

عنوان

ردیف

میانگین
رتبهبندی

2

پویایی

33/33

23

تاریخ و تجربه تاریخی

23/32

3

اهداف مشترک

33/33

23

اعتماد متقابل

23/01

33/73

30

وابستگی تمدنی

23/93

2

ظرفی

مدیریتی

7

نیاز مشترک

33/23

32

توجه به بافتار اقتصادی جامعه

29/30

1

تهدید مشترک

39/32

33

توجه به بافتار نظامی جامعه

22/23

2

دستیابی به منافع بیشتر

39/23

32

نوآوری در فناوری

22/27

9

کارآمدی دول ها

37

توجه به بافتار اجتماعی جامعه

3

توزیع قدرت

32/33

31

آموزش

21/33

3

انسجام درونی کشورها

32/31

32

دین و مذهب

22/32

20

آمادهسازی ذهنی

31/90

39

ایجاد نظام هماهنگ

22/91

22

چارچوبهای قانونی

32/33

33

تشکیل احزاب

3/02

23

وفاداری

33/91

33

تصمیمگیری مشترک

2/27

22

تبادل امنیتی

33/71

20

نژاد و قومی

2/00

27

فرهنگ مشترک

30/03

22

ایدئولوژی

1/33

21

احترام متقابل

23/32

23

وحدت طبیعی

7/31

22

شفافی

23/90

22

وحدت جغرافیایی

7/73

23/22

27

رسوم

3/33

29

بافتار سیاسی جامعه

39/22

22/23

جدول 2مقایسه رتبهبندی هر یک از ابعاد بر اساس رتبهبندی فریدمن را نشان میدهد که
باالترین میانگین رتبه ( )33/33مربوط به ویژگی "پویایی" در نمرهدهی اختصاص دارد و بدین
معناس
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و پایینترین میانگین رتبه ( )3/33به ویژگی "رسوم" در نمرهدهی اختصاص دارد که کمترین

اس

تأثیر را در تبیین شاخصهای همگرایی در بخشهای دفاعی و غیر دفاعی شامل میشود.
جدول :7آمار آزمون فریدمن
32

تعداد

887/097

کایاسکوئر

34

درجه آزاد

0/000

سطح معنی داری

نتایج ر تفسیر
در جدول  2رتبهبندی هر یک از ابعاد بر اساس رتبهبندی فریدمن دیده شد .در جدول
شماره( )9آمار آزمون محتوی نتیجه اصلی آزمون اس  .همانگونه در جدول مشخص اس  ،می-
توان مقدار آماره مربع کی را با  2درجه آزادی و همچنین سطح معنیداری آزمون  P-Valueرا با
مقدار  0/000مشاهده کرد که نشان از رد شدن فرض H0دارد .با توجه به خروجیهای باال نتیجه
نهایی این اس

که ابعاد و متغیرهای پژوهش متفاوت اس  .بر این اساس پویایی باالترین امتیاز و

رسوم دارای کمترین امتیاز اس  .با توجه به بررسی کشورهای مطرح شده و به خصوص
"کشورهای اررپای شرقی" و "کشور استونی" برای ایجاد همگرایی ،ابتدا باید بافتار و زمینه-
های مشترک نیاز به همگرایی وجود داشته باشد و پس از آن باید ظرفی

پذیرش همگرایی در
شود و ظرفی

دول ها و جامعه وجود داشته باشد .اگر در برابر پذیرش همگرایی مقاوم

پذیرش آن وجود نداشته باشد ،احساس نیاز به تنهایی جوابگو نخواهد بود .بر این اساس میتوان
شاخصهای  27گانه را در دستهبندیهای "بافتارها و نیازهای مشترک" و "ظرفی های الزم جه
ایجاد همگرایی" تقسیمبندی کرد و متناسب با هر دستهبندی ،شاخصهای مرتبط را برابر اولوی -
بندی به دس

آمده ،قرار داد.
جدول  :8دستهبندی شاخصهای کلی و رتبهبندی فریدمن
تبیین ر ارلویتبندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی ر غیردفاعی
ظرفی های الزم جه

بافتارها و نیازهای مشترک
2

اهداف مشترک

33/33

23

پویایی

3

نیاز مشترک

33/23

30

ظرفی

2

تهدید مشترک

39/32

32

کارآمدی دول ها

ایجاد همگرایی
33/33

مدیریتی

33/73
39/22
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7

دستیابی به منافع بیشتر

39/23

33

توزیع قدرت

32/33

1

تبادل امنیتی

33/71

32

انسجام درونی کشورها

32/31

2

فرهنگ مشترک

30/03

37

آمادهسازی ذهنی

31/90

9

بافتار سیاسی جامعه

23/22

31

چارچوبهای قانونی

32/33

3

تاریخ و تجربه تاریخی

23/32

32

احترام متقابل

23/32

3

وابستگی تمدنی

23/93

39

شفافی

23/90

20

توجه به بافتار اقتصادی جامعه

29/30

33

اعتماد متقابل

23/01

22

توجه به بافتار نظامی جامعه

22/23

33

نوآوری در فناوری

22/27

23

توجه به بافتار اجتماعی جامعه

22/23

20

نوآوری در فناوری

22/27

22

دین و مذهب

22/32

22

آموزش

21/33

27

نژاد و قومی

2/00

23

ایجاد نظام هماهنگ

22/91

21

ایدئولوژی

1/33

22

تشکیل احزاب

3/02

22

وحدت طبیعی

7/31

27

تصمیمگیری مشترک

2/27

29

وحدت جغرافیایی

7/73

23

رسوم

3/33

نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر دستیابی به تبیین و اولوی بندی شاخصهای همگرایی بخشهای دفااعی
و غیردفاعی اس  .این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبساتگی باا جامعاه آمااری  23نفار از
متخصصان فعال در این حوزه و با استفاده از پرسشنامه انجام شاده اسا  .بارای بررسای و یاافتن
پاسخ سوالهای تحقیق ،آزمونهای رتبهبندی فریدمن ،تحلیل عامال اکتشاافی ماورد اساتفاده قارار
گرف  .دادههای گردآوری شده با نرمافزار اسپیاساس تجزیه و تحلیل شدند .در پاسخ به ساؤال
اول در خصوص تبیین شاخصهای همگرایی بخشهای دفاعی و غیردفاعی ،تعداد  27شاخص بار
اساس جدول شماره( )2تعیین گردیدند .در پاسخ سؤال دوم یعنی اولوی بندی شااخصهاا ،کلیاه
شاخصها با رتبهبندی فریدمن اولوی بندی شده که «پویایی» باالترین امتیااز و «رسلوم» کمتارین
امتیاز را به دس

آوردند .در عامل اکتشافی و استخراج عامالهاا ،کمتارین اشاتراکات "توجاه باه

اعتماد متقابل" و بیشترین آن "نوآوری در فناوری"  0/332میباشد .در چرخش عاملها  23عامال
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و در مجموع  32/933واریانس را به خود اختصاص دادند .پس از دستهبندی شاخصهای کلی 27
گانه در دستهبندیهای "بافتارها و نیازهای مشترک" و همچنین "ظرفیا هاای الزم جها

ایجااد

همگرایی" و بر اسااس اطالعاات درج شاده در جادول شاماره( ،)3مشاخص شاد کاه "اهاداف
مشترک" باالترین و "رسوم" کمترین اولوی

را در دستهبندی بافتارها و نیازهاای مشاترک دارناد.

همچنین در دستهبندی ظرفی های الزم جه

ایجاد همگرایی" ،پویایی" بیشترین و "تصمیمگیری

مشترک" کمترین اولوی

را دارا هستند.

ب -پیشنهادها

 -2از آنجا که همگرایی گذار از یک وضعی

به وضعی

جدید دیگری اس  ،بنابراین توجه به

همگرایی با شاخصهای تبیین شده ،نیازمند تغییر در ساختار فعلی و تغییر در باور و نگرش
مسئولین بخشهای دفاعی و غیردفاعی اس .
 -3گفتمانسازی بحث همگرایی و ایجاد ظرفی های الزم جه

ایجاد همگرایی در بخشهای

دفاعی و غیردفاعی به صورت ملموس در برنامهها لحاظ و پیگیری گردد.
 -2از آنجا که نادیده گرفتن تالش برای دستیابی به قدرت بین بخشهای دفاعی و غیردفاعی،
تنها راه حرک

به جلو بوده ،بنابراین باید در جه

بیشتری به عمل آید که نیاز اس

افزایش اعتماد دو طرفه تالشهای

این موضوع در پژوهشی به وسیله جامعهشناسان ،دانشمندان

سیاستمدار ،مردمشناسان و نهادشناسان بررسی گردد.
 -7چون سیاس های امنیتی و دفاعی با روابط بینالمللی در هم پیچیده شدهاند و قسمتی از
سیاس

خارجی ملی را شکل میدهند ،بنابراین توجه به عوامل بینالمللی نقش مهمی را در

روابط بخشهای دفاعی و غیردفاعی بازی کرده و بهتر اس
بررسی گردد.

نقش این عوامل به صورت مجزا
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