
 

 

 

 

 پدافند غیرعاملکلي  های سیاست سازی پیادهموانع مقاله پژوهشي: 

 دولتي های سازماندر  
 1قاسم انوری

 11/11/69پذیرش مقاله:                                                                        10/01/69 مقاله:دریافت 

 چكیده 

باشید   رو میی ، شناخت موانع پیشغیرعامل پدافندکلی  های سیاستسازی  یکی از اقدامات مهم در پیاده

 بیه تعییین شیده و    فیو   هیای  سیاستسازی  روشن از موانع پیاده تصویری ومسئله این تحقیق نبود شناخت 

 یدولتی  هیای  سیازمان در  پدافند غیرعامل یکل های سیاست یساز  ادهیپ یموانع اصلکه  پاسخ دادن به این دنبال

این اساس تحقییق از ییی     باشد  بر ؟ میبرخوردار است یتیچه اولو اثرگذار ازاز عوامل  و هریک کدامند؟

( کیفیی  ومنظیر رو  آمیتتیهمکمی    از وها توصیفی/ پیمایشیی  نحوه گردآوری داده ازنظرهدف کاربردی و 

و کارشناسیان و بیا اسیتفاده از تکنییک      نظران صایبگیری از آراء  است که با مرور ادبیات موضوع و با بهره

اسیاس آن پرسشینامه    بیر  هیا شناسیایی و   زی ایین سیاسیت  سیا  موانع اثرگذار بر پیاده عنوان بهمتغیر  22دلفی 

موضیوع، بررسیی    نظیران  صیایب  نفیر از خبرگیان و   34ای هدفمند متشیکل از   بر روی نمونه  شده طرایی

فرییدمن اسیتفاده شید      باینومییال و وارییان    های از آزمون سازی پیادهموانع  بندی و رتبهشد جهت شناسایی 

سطح نگر  مثبت در مدیران نسبت به  بودن پایینضعف در تهدیدشناسی،  ازجملهعامل  71، وجود ها یافته

 ها، ضعف در الزامات قانونی، نارسیایی در  مدیران عالی به سیاست باور و، پایین بودن تعهد  پدافند غیرعامل

عنیوان   ا بهر ها دولت یراهبرد های اولویت فیرد نگرفتن در قرارو  و امکانات، کمبود منابع ساختار سازمانی

 دهد  کید قرار مییادشده مورد تأ های سیاست سازی پیادهترین موانع  مهم

 

  سازی ، پیادهاثرگذار عواملبندی،  کلی، پدافند غیرعامل، رتبه های سیاست واژگان کلیدی:
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 مقدمه
در هارتلنید انیرژی    شیدن  واقعموقعیت ژئوپلیتیک،  ازجملهبه دالیل چندی  جمهوری اسالمی ایران

بیا بیشیترین طیول     فارس خلیج برسلط ، تایآس غربدروازه مابین شر  و عنوان  به قرارگرفته، جهان

و گیری   ، نفیی هرگونیه سیلطه   فرهنگی بر کشورهای منطقیه  وتمدنی  ،ط ایدئولوژیکیتسلّ، سایلی

 معیر   درهمیواره   7فرهنگیی  در جهت کسب استقالل سیاسیی اقتصیادی و   و تال  پذیری سلطه

های دفاعی در پاسخ به تهدیدات و فراتیراز آن   این اساس آمادگی بر و بوده استتهدیدات متتلف 

 یابد   پیشگیری و بازدارندگی از بروز تهدیدات، اهمیت باالیی می

سازی کشور در برابر  ی دفاعی، نقش مهمی در مصون زنجیره ی کننده به عنوان کامل پدافند غیرعامل

ایین ییوزه در سیال     نظیا  در   کلیی   های سیاستاین راستا  دردارد   به عهدهمات تهدیدات و تهاج

  اسیت  شیده دولتیی ابیال     های سازمانالعالی( به کلیه  ممدظلهای یضرت اما  خامنهاز سوی  7413

ها، مستلز  توجه از منظرهیای متتلیف    به عنوان گامی مهم در فرآیند تحقق این سیاست سازی پیاده

ها و موانعی  و بررسی،  پرداختن به چالش طرح قابلترین مسائل  یکی از مهمباشد و در این میان  می

هیای صیورت پذیرفتیه بیرای      دست رفیتن تیال    و ازسازی  است که سبب اختالل در فرآیند پیاده

میدیران را  تواند  می و اجرا سازی پیادهبر فرآیند  تأثیرگذارگردد  شناخت موانع  ها می تدوین سیاست

، رساند یاریآتی  های برای دورههای سنجیده  های فعلی و نیز تدوین راهبرد گیری در اصالح جهت

های عمومی در عین ارتقای اثربتشی،  مشی ها و خط سازی سیاست تال  برای بهبود وضعیت پیاده

بتصیو   افزایش خواهد داد و این مسئله  منابع صیتتصسازمان را در مواردی همچون  ییآ کار

 گردد  در شرایط اقتصادی نابسامان بسیار ارزشمند تلقی می

کلیی پدافنید    های سیاست تحقق عد مطالعات اکتشافی صورت گرفته در خصو  میزان تحقق یا 

دهد کیه بیین وضیعیت موجیود و وضیعیت میورد انتظیار         دولتی نشان می های سازمانغیرعامل در 

هیای موجیود در عرصیه قیوانین و      توان بیه کاسیتی   می تفاوت معناداری وجود دارد که از آن جمله

، اشیکاالت سیاختاری و   اشیاره    ازیی موردنمقررات میرتبط، در دسیترس نبیودن منیابع و امکانیات      

 و ادراک( تبییین وضیعیت موجیود    1/7/7433غیرعامیل،   پدافنید   کردممصایبه با معیاونین سیازمان  

میرتبط بیا آن را    یهیا  یزیی ر برنامیه  توانید  یم ها سیاستاین  سازی پیادهدرست از موانع پیش روی 

ی اصلی این تحقیق آن اسیت کیه  تصیویری     اساس مسئله بر اینتر و در اجرا تسهیل نماید   واقعی

                                                           
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناقتباس از اصل دو   - 7
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هیای   در دستگاه پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  روی پیاده پیش و مشکالتروشن از موانع 

مشتصی در خصو  موانع اثرگذار بر آن صورت بندی  دولتی در دسترس نبوده و فراتر از آن رتبه

 نگرفته لذا اهداف این تحقیق عبارتست از:

 دولتی های سازماندر  پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  شناخت موانع اصلی پیاده

 پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  پیاده بر تعیین اولویت هریک از موانع اثرگذار

 باشد عبارتست از: پاسخ دادن به آن می به دنبالکه  سؤاالتیدر همین راستا  و

 دولتی کدامند؟ های سازماندر  پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی   موانع اصلی پیاده

 برخوردار است ؟ ای و رتبههریک از عوامل مموانع( از چه اولویت 

ها به مجموعه عواملی بسیتگی   محقّق شدن این سیاست باید گفتاهمیت انجا  این تحقیق  در باب

خود مستلز  شیناخت   این امرسازی است، که  ها توجه به موضوع پیاده آن ترین از مهمدارد که یکی 

ترین موانیع را بیه همیراه     باشد  انجا  این تحقیق تصویری روشن از مهم رو می جامع از موانع پیش

به این نکتیه  اشیاره کیرد کیه در      توان خواهد داشت و بدیهی است به عنوان ضرورت انجا  آن می

ناشناخته ماندن عوامل اثرگذار منفی و سدّ  به دلیلصورت عد  انجا  این تحقیق یا تحقیقات مشابه 

با ابها  جدّی روبرو خواهد شد و فار  از آن، مییزان توجیه بیه     مورد انتظارکننده، رسیدن به نتایج 

، تتصیص بهینه منیابع و امکانیات در رفیع آن    اهمیت آن تناسب بههریک از عوامل روشن نبوده تا 

کلیی   هیای  سیاسیت سیازی   شناسایی موانع پییاده  تحقیقی مبتنی بر تاکنونمبنا  بر اینصورت پذیرد 

 بودن این پژوهش است  و بدیعنو  مؤیدصورت نپذیرفته که  پدافند غیرعامل

 مباني نظری 

 : شناسي پیشینه -الف

مشییی عمییومی  کمییی در زمینییه اجییرای خییط هییای بسیییار پییژوهش 7311اگرچییه تییا اوایییل دهییه 

صییورت پذیرفتییه بییود و دانییش انییدکی در راسییتای کمییک بییه فرآینیید اجییرای آن در دسییترس    

و  7311هییای ابتییدایی دهییه  بییود، امییا بییا شییروع و پیییدایش مطالعییات مییوردی در همییان سییال  

ای  ات گسییتردهکییاربردی در طییی پیینج دهییه اخیییر، مطالعیی   هییای چییارچوببییا ارائییه  ازآن پیی 

سییازی  ی پیییاده ( در زمینییه41: 7432پییور، ممقییدس گرفتییه اسییتپیرامییون موضییوع اجییرا صییورت 

هییا  مییدیریتی و شییناخت دالیییل موفقیییت و شکسییت آن   راهبییردی  هییای برنامییه هییا و سیاسییت
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(، 7413(، ریمییان سرشییت م 7431(، یقیقیییم 7437یسیین بیگییی م تییوان بییه مطالعییات    مییی

( واکومیییوس 2113م و دیگیییران(، میلیییر 2171(، کنیییت وییییورم2174(،آدرنییییام7312الکسیییاندم

گییران و  بنییدی آرا و نظییرات تعییدادی از پییژوهش  جمییع7( اشییاره کییرد  جییدول شییماره 2114م

  دهد میدر سطوح راهبردی را نشان  و اجرا سازی پیادهدر خصو  موانع  پردازان نظریه

 مفهوم شناسي : -ب

 در امیر  ایین   اسیت  ضیروری  و مهیم  بسیار علمی و رشته هر در مناسب مفاهیم و واژگان انتتاب

 و اجمیاع  تر، مهم این از اما  دارد ای ویژه نقش آینده های نسل و دیگران به تجربیات و دانش انتقال

   است آن واژگان و مفاهیم بر سر رشته یا علم یک ی عرصه کنشگران محققین و نظر ویدت

هیای سیازمان و    است که مجموعه فعالیت یافته ساختسازی به معنای یک فرآیند  : پیادهسازی پیاده

 ( 2: 7417بردمغفاریان،  می پیش بهکل سازمان را در راستای استراتژی  درنتیجه

 نیمعیادل واژه التی   یراهبیرد  تیریمد یو مترجمان منابع علم سندگانیرا عمو  نو یساز ادهیواژه پ

Implementation داننید     یاجیرا و اجیرا می    یبیرا  یرا اعم از بسترساز سازی و پیاده اند دانسته

 Implementationیبی ی،واژه ترکگریکید یدو مفهیو  از   نیی ا کیی تفک یبیرا  نیمنابع التی  یبعض

planing و  یساز ادهیمفهو  پ یرا براexecution  بامالیظیه انید    اجیرا بیه کیار گرفتیه     را برای 

 ریز جیها نتا آن یریکارگ و دقت در به یسیو انگل یدر زبان فارس و اجرا یساز ادهیپ یها واژه یمعنا

 ( 413: 7431، یگی: میسن بدیآ یبه دست م

تیر   سابقه از اجرا کم یو تتصص یعموم اتیو متداول آن، در ادب یکنون یبه معنا یساز ادهیواژه پ(7

 آمده است  دیپد دیاست و همراه با علو  جد

و محسیوب شیده    یتتصص یا واژه شتریب یو چه در زبان فارس یسیچه در زبان انگل یساز ادهیپ(2

را نسبت به اجیرا در ههین    یشتریهمواره شمول ب یول شود یبه کار برده م زیمترادف اجرا ن اگرچه

   کند یم یتداع

در گذشته در قالیب واژه اجیرا و مراییل     یراهبرد تیریمد یدر منابع مطالعات یساز ادهیمفهو  پ(4

آن در  ریی طرح مفهیو  اخ  یاست ول امدهین انیبه م یاسم از آن، گرچه شده استاجرا به کار گرفته 

 دردارد کیه   نیی وارد شده است نشان از ا تیریکه در علو  مد یو کاربرد یو معمار کیعلو  مکان
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متفیاوت   یهیا  متفاوت از اجرا داشته باشد و با مشتصیه  یمفهوم تواند یخا  م تیو موقع طیشرا

 ظاهر شود   

مریلیه   کیرا  یساز ادهیودر سطح خرد، اجرا و پ یاگرچه در گذشته و راجع به موضوعات عاد(3

در سیطح کیالن و    وییژه  بیه اند، در یال یاضر و  کرده یم یبرنامه تلق یاجرا ندیبتش از فرآ کیو 

آن را همیان مریلیه اجیرا     تیوان  یاقدامات نمی  تیرگ با توجه به ماهبز یها پروژه نیو همچن یملّ

 تیّی با توجّه بیه اهم  ،یساز ادهیپ یزیر طرح تر حیو به عبارت صح یساز ادهیمفهو  پ چراکه  انستد

به نکته  توان یاساس م بر اینآورد   یساب بهاز اجرا  یجزئ توان یرا نم یراهبرد یها برنامه یاجرا

 یواسیط  ی مقد  بر اجرا بوده که درواقع یلقه یساز ادهیپ یراهبرد تیریمد ندیاشاره کرد که در فرآ

سیازی مجموعیه اقیدامات و الزامیات و      تحقییق پییاده   در ایین    باشد یراهبرد و اجرا م نیتدو نیب

بایست  کلی ابالغی پدافند غیرعامل می های سیاستیابی به  منظور تحقق و دست روابطی است که به

  اجرا شودتعریف و 

پیذیر نیسیت     گیذاری امکیان   اداره امیور کشیور، تنهیا از طرییق قیانون و قیانون       :کلی های سیاست

تر در ارتبیا  بیا شیهروندان معنیا      است و بیش امور اجتماعیگذاری از مرایل نهایی تمشیت  قانون

گیذاری، طییف وسییعی از اقیدامات و عملکردهیا را دربیر        کند  مرایل پیش، جدا از قانون پیدا می

که نظا  سیاسیی   هایی است سیاستگیرد  بارزترین نمونه چنین مرایلی، مریله تدوین و تعیین  می

ای از تمشییت   گیذاری مریلیه   ین ترتیب سیاست  بددارد برمیهای اساسی خود را  بر اساس آن گا 

ای خا   اهداف عملکرد هر سه قوه را در برهه  مسیر وامور سیاسی است که نظا  سیاسی طی آن 

 ( 73-21: 7413، رفتار یقیقی  کندمدولت تعیین می

کلیی   های سیاست(  722: 7413اند ممرادخانی،  مشی عمومی دانسته کلی را معادل خط های سیاست

رسیمی وارد نظیا  یقیو  اساسیی جمهیوری       طیور  بیه 7471  مفهومی است که در اواخر دهه نظا

 موردتوجیه هیای امیا  خمینییمره(     گییری  اسالمی ایران شد  قبل از آن در عمیل، بیانیات و جهیت   

 (  741: 7412، عمید زنجانیشدم  نهادهای متتلف دولتی ازجمله دولت و مجل  واقع می

 بیا  مشیورت  از پی   نظیا   کلیی  هیای  سیاست تعیین اسالمی هوریجم اساسی قانون 771 اصل در

 نظیا   رهبیری  اختییارات  ییدود  در آن اجیرای  یسن بر و نظارت نظا  مصلحت تشتیص مجمع

: فرماینید  میی  کلیی  هیای  سیاسیت  تبییین  در( العیالی  مدظلهمای یضرت اما  خامنه  شده است تعیین

 چیزهیایی کیه   آن یعنیی  کشیور،  کیالن  هیای  سیاسیت  تعییین  از است عبارت رهبری کار ترین مهم
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 جهیت  در ایین  بایید  عملکردهیا  و مقیررات  قوانین، همه که کند، می مشتص را کشور گیری جهت

  ( 1/1/7411 بیانات، مجموعه ، ای خامنه اما مباشد

هیای کلیی بیرای تحقیق      سیاست21/71/7417مجمع تشتیص مصلحت نظا  در مورخه  در مصوبه

و بیه   شیده  تعرییف کند  اصولی که آرمان را به مفاهیم اجرایی نزدیک میاهداف و یاوی  ها و آرمان

کلیی،   هیای  سیاسیت و مراتیب آن بیه    شیده  میتقسی کلی فرا بتشیی و بتشیی    های سیاستدو نوع 

کلی فرابتشی زمانی اسیت کیه    های سیاستبندی گردیده است   اجرایی و برنامه طبقه های سیاست

کلی بتشیی زمیانی اسیت کیه      های سیاستگیرد و  هدف یا آرمانی از نظا ، چند بتش را در بر می

 ( 412: 7411ممهرپور،ردیگ یفرامهدف یا آرمانی از نظا ، یک بتش را 

 قیانون اساسیی و   بعید از ای  های کلی و کالن هستند که در مرتبه گیری ها جهت این سیاست درواقع

یاکم و شرایط محیطی جامعیه   های ارز به  با توجهعادی قرار داشته و  و مقرراتباالتر از قوانین 

ای منسیجم راهنمیای عمیل قیوای      مجموعیه  صورت بهها و اهداف قانون اساسی  برای تحقق آرمان

ه و ناظر بیر  ابال  گردید (العالی مدظله م رهبری  و دیگر ارکان و اجزای نظا  که توسط مقا  معظم گانه سه

کلیی نظیا  در    های سیاستباشند   آور می ساله توسعه بوده و الزا  های پنج ویژه برنامه همه قوانین به

کالن را مشیتص   های سیاستگیری  جهت 7ها یا متاپالسی عنوان سیاست سیاست سطح یاکمیت به

 هیای  سیاسیت موقعییت   7شوند  نمودار شماره  اجرایی متوقف نمی های سیاست چنبره درکند و  می

 دهد   کلی را در نظا  یقوقی کشور نشان می

 
 کلی در نظا  یقوقی های سیاستموقعیت : 7نمودار 

                                                           
1 -Meta Policy 
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کلیی پدافنید غیرعامیل مصیوب مجمیع       هیای  سیاسیت کلیی،   های سیاستتحقیق منظور از  در این

در بنید  74در کیه باشید   انقیالب مدظلیه میی    معظیم  رهبرتشتیص مصلحت نظا  و ابالغی توسط 

بیه   7417سیال   72/1و3/1و47/7و21/2 هیای  در تیاریخ مجمع تشیتیص مصیلحت نظیا      جلسات

 تصویب رسیده است 

 اسیت:  در تعرییف آن آمیده   پدافنید غیرعامیل  کلی  های سیاستمطابق بند یک  :پدافند غیرعامل

پیذیری، تیداو     مجموعه اقدامات غیرمسیلحانه کیه موجیب افیزایش بازدارنیدگی، کیاهش آسییب       

مدیریت بحران در برابر تهدییدات و اقیدامات    و تسهیلهای ضروری، ارتقای پایداری ملی  فعالیت

پدافنید  اسیت:   دیگیر آمیده    تعریفیی  ( درپدافنید غیرعامیل  کلی  های سیاستم.شود می  دشمن  نظامی

نییروی انسیانی،    یریپیذ  بیآسی ای کیه موجیب کیاهش     مجموعیه اقیدامات غیرمسیلحانه    غیرعامل

کشور در مقابل عملیات خصمانه و مترب دشمن  یها انیشر و، تجهیزات تأسیسات ها و ساختمان

 ( 71: 7417غیرعامل،  پدافند  گرددمسازمان می

 صیمجمیع تشیت   جلسیات  در بنید 74کیه در  هیا  اسیت یس نیی اغیرعامل: پدافند  کلی های  سیاست

تیرین   کیه مهیم   دهیرسی  بیبه تصو 7417سال  72/1و3/1و47/7و21/2 های در تاریخمصلحت نظا  

 اشاره عبارتست از: محورهای مورد

بنیدی    هیای متتلیف، طبقیه    رعایت اصول آن در عرصیه  بر ، تاکیدپدافند غیرعاملتعریفی جامع از  

پدافنیید  هییای طییرح و اجییرایلییزو  تهیییه  ،و مهییممهییم بییه ییییاتی، یسییاس  تأسیسییات مراکییز و

سیازی و   فرهنگ بر ، تاکیدغیرمتعارف های سالحدر برابر  پدافند غیرعاملتهیه طرح جامع ،غیرعامل

 چنیدمنظوره دو ییا   ، توصیه برکارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل آموز  عمومی در زمینه به

پدافنید   هیای  طیرح  اطالعیات  بنیدی  طبقهرعایت ،های ارتباطی کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه

یماییت الز  از توسیعه   ،از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکیز جمعیتی  بر جلوگیری،تاکید غیرعامل

کیارگیری اصیول و ضیوابط پدافنید      بیه ، رعاملیکشور در پدافند غ موردنیازفناوری و صنایع مرتبط 

ایجیاد مرکیزی بیرای تیدوین طراییی،      ، یالکترونیکی  و افیزاری  در مقابله با تهدیدات نر  رعاملیغ

سیازوکار الز  بیرای تهییه     بینیی  و پییش  پدافنید غیرعامیل   ریزی و تصویب اصول و ضیوابط  برنامه

پدافنید   یکلی   هیای  سیاسیت داردم هیا  طرح سایر در  هماهنگی ایجاد و سازی ایمن  مشترک های طرح

 اهلل( یفظه معظم رهبریمقا   یمصلحت نظا ، ابالغ صیمصوبه مجمع تشت ،غیرعامل
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 های عمومی مشی و خط ها سیاست و اجرای سازی پیادهدر خصو  موانع  پردازان نظریه های دیدگاه :7جدول   
 یوزه مطالعه و شرح دیدگاه ها مطالعه سال گر پرداز/ پژوهش نظریه

 مجتبی پالوج
 یالگو یطرای با عنوانمرساله دکتری 

 یکل های سیاست نیتدو یمناسب برا
، دانشگاه رانیا یاسالم ینظا  جمهور

 عالی دفاع ملی

7437 

عوامل  و اجزا،عناصر و ترکیبنتایج پژوهش که واجد نوآوری،تبیین 
جمهوری  در نظا کلی  های سیاستزمینه فرآیند تدوین  در یگذار استیس

 های ارز  در چارچوبها  دهد این سیاست اسالمی ایران است، نشان می
ده قانون اساسی و مشارکت هینفعان در  و صد کیاسالمی و محوریت اصل 

 است  ارائه قابلقالب الگویی مناسب 

 امیرگروسی
 یالگو مرساله دکتری با عنوان

، رعاملیپدافند غ یراهبرد تیریمد
دانشگاه عالمه طباطبایی،دانشکده 

 یسایداری( مدیریت و

7437 
 مدیریت یوزه دو قیتلف برغیرعامل مبتنی  پدافند  راهبردی  مدیریت  الگوی

پدافند  و اجرای طرایی سازوکارهای و سو یک از راهبردی ریزی برنامه و
 باشد می دیگر سوی از غیرعامل

 یسن کاظمی
 ییالگو نییتبمرساله دکتری با عنوان 

در  یمل یراهبردها سازی پیاده یبرا
یی، دانشگاه عالی اجرا های سازمان

 دفاع ملی

7431 

سازی موفق راهبردهای ملی در نظا  اجرایی کشور  بر پیاده مؤثرعوامل 
های مناسب فرهنگی سیاسی اجتماعی  زمینه ریزی مناسب، وجود بودجه

اقتصادی امنیتی، ثبات سیاسی اجتماعی، ایجاد هماهنگی و همسویی در نظا  
منعطف با راهبردهای ملی، تناسب نظا  اداری در  های سازمان اداری، ایجاد

توسعه با  های برنامهدر راستای راهبردهای ملی و اقتضایی بودن  ها سازمان
 شده است  کشور بیانشرایط 

 ،فرد ییدانایسن  پور، مقدس دیسع
با عنوان  مقالهم جیاسداهلل کردنائ

 یبرخ تیعوامل عد  موفق یواکاو
 یدر جمهور یعموم یها یمش خط
 یها یمش مطالعه خط ،رانیا یاسالم

،فصلنامه علمی پژوهشی کشور یاتیمال
 (سازمانی فرهنگمدیریت 

7432 

عبارتست از:  مالیاتی کشور های سیاستسازی  ترین موانع پیاده مهم
 های سیاستها در اجرای  شدن فرصت یسپر وتوجهی به ارز  زمان  بی

ابزارهای اجرای  سویی ناهمثباتی مدیریتی در بتش دولتی،  ملی، بی
 های داخلی و خارجی و فقدان ساختار ها، بحران سیاست

 با عنوانسید مهدی الوانی ممقاله 
،فصلنامه و اجرا یعموم یمش طخ

 (و مصلحتیقو  
7411 

 بودن مشتص های عمومی:عد  مشی و خط ها سیاستموانع اجرای 
 اجرایی، دستورات انگیزه عد  اجرا، متعار  و متتلف معیارهایمشی،  خط

 امکانات و منابع کفایت عد مجریان،  توانمندی و صالییت متفاوت، عد  
 نفوه، هی یها گروهبوروکراتیک،  های اجرا، ساختار

 یبررسیقیقی و همکاران ممقاله با عنوان 
 های برنامه یساز ادهیموانع پ بندی اولویت و

 های پژوهشی،مجله سازمان کیاستراتژ
 مدیریت راهبردی(

7431 
راهبردی بستگی دارد  در سطوحناموفق  یا  موفق و اجرای سازی  پیاده

، منابع انسانی، مدیریت ارشد، سازمانی فرهنگبه:ساختار،رهبری سازمانی، 
 منابع سازمانی  و تغییر  مدیریت

 بیگی ابراهیم یسن
 مدیریت راهبردی با عنوانمکتاب 

عالی دفاع  دانشگاه وانتشارات سمت 
 ملی(

7437 

 و  نوآوری،رهبری دانش،  مدیریت موفق:  سازی پیاده بر مؤثر عناصر و  عوامل
 ،ساختار سازمانی ،یپرور نیجانش ریزی برنامهمشارکت کارکنان،

فناوری  ،تتصیص منابع و  بودجه فرآیندهای سازمانی، سازمانی، فرهنگ
و هماهنگی بین سازمان، محیط  وری، بهره و  پادا   های سیستم ،اطالعات

 ، کنترل نگری آینده



 

 

 های دولتی سازمانهای کلی پدافند غیرعامل در  سازی سیاست موانع پیاده  237

 
 یوزه مطالعه و شرح دیدگاه ها مطالعه سال گر پرداز/ پژوهش نظریه

یسن کاظمی مکتاب با عنوان 
راهبردهای ملی انتشارات  سازی پیاده

 دانشگاه عالی دفاع ملی(
7431 

راهبردهای ملی  عبارتست از: چالش منابع  سازی پیاده های چالشمهم ترین 
و ، چالش فرآیندهای سازمانی، چالش توزیع ساختار سازمانیانسانی، چالش 

در  یگذار تیاولو و چالش و ارزشیابیمنابع مالی، چالش نظارت  تتصیص
 ها تیفعال

 

 پدافند غیرعاملتعریف  دقت در: العالی( )مدظلهای شناسی از منظرحضرت امام خامنه تهديد و دشمن

العالی(، تأکید بر انجا  اقدامات در  مدظلهمای خامنه اما  ابالغی کلی های سیاست7بند ازبرگرفته 

محوری فصل مشترک تمامی اقدامات  تهدید دیگر تعبیردارد به  برابر تهدیدات دشمنان را بیان می

دیدات دشمنان را گوشزد گوناگون توجه به ته به انحایله  شود  معظم تلقی می پدافند غیرعامل

براى عقب نشاندن رویى و روانى یک ملت و  سیطره جویک قدرت  که وقتیآیا  اند ازجمله: نموده

ماند؟ جواب این است که نه، ساکت  طور ناکا  میشود، آیا ساکت می او، این نف  اعتمادبهشکستن 

 فکر بهگردد، ما باید  جدید میهاى  گردد  چون او دنبال راه هاى جدید می ماند؛ دنبال راه نمی

هاى جدید دشمن را بکنیم؛ بدانیم امکانات او،  ى راه هاى جدید باشیم  ما باید محاسبه شیوه

،مجموعه ای اما  خامنه مدشمن نتوان یقیر و بیچاره شمرد»ا :  امکانات کمى نیست  من بارها گفته

 ( 74/71/7417بیانات،

تیرین محورهیای    مهیم :العاالی(  )مدظلاه  ای ماام خامناه  امحورهای تهديدشناسی در نگااه حضارت   

در میوارد زییر   گرفتیه   براسیاس تحلییل محتیوای صیورت    لیه   تهدیدشناسی برگرفته از بیانات معظم

جیامع پدافنید غیرعامیل     و راهنمیای ، مقیا  معظیم رهبیری   : ممجموعیه بیانیات   شده استتلتیص 

 ( 24-21های اجرایی: دستگاه

 ایم  مرتب تهدید شده یال تابهسابقه تهدید: تهدید تازگی ندارد و ما پ  از جنگ  (7

  و مسئوالنهدف تهدید: خالی کردن دل مرد   (2

یضور جمهوری اسالمی  -2خالی بودن دست لیبرال دموکراسی از منطق -7علت تهدید:  (4

 معنوی است  و انگیزهایران، یضور منطق،فکر 

 دارند وظیفهمسئولین  -2ها  و مسئولین به تقویت آمادگی سو  دادن مرد  -7: اثر تهدید (3

 ایتماالت ضعیف را هم در نظر بگیرند 

 -2گیر  خواهد شد  هر ک  تعرّضی بکند عواقب آن به شدّت دامن -7عواقب تهدید:  (2

 ممکن نیست  ودررو بزن صورت بهتعرّ  نظامی به ایران 
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عزت روزافزون اسال   -4دشمن  کردن ناامید -2ها   تقویت آمادگی -7توصیه در برابر تهدید:  (7

 پرهیز از تکمیل پازل دشمن یتی با یرف -2ها  انگاری اهتما  کامل و پرهیز از سهل-3

در دنیا یک جنگ عظیم  -2ها گر و وابسته با ملت های سلطه تقابل دولت -7نوع جنگ جدید:  (1

 هاست  ها و سیاست ها،عز  و چالش بزرگ برپاست  جنگ اراده

در محاسبات خودتان از  وجه هیچ بهجدی بگیرید، یعنی  کامالًتهدید را گرفتن تهدید:جدی  (1

 جدیت تهدید پایین نیایید، منتها تهدید جدی معنایش یتمی نیست، هیچ یتمیتی وجود ندارد 

لزو  آگاهی و شناخت دشمن: افشای تهدیدات دشمن، مشتص کردن دشمن اصلی و نفی  (3

 موردنیاز افکار عمومی است های  دشمنان موهو ، از پیا 

که ما بتوانیم طرح کلی دشمن در مورد خودمان را  این -7لزو  اطالع از طرح کلی دشمن: (71

که دشمن  ندانستن این -2بدانیم، بتشی از توان دفاعی ماست، به این مسئله توجه داشته باشید 

امکان برخورد و خواهد بکند، غفلتی است که ممکن است ما را از  در سر چه دارد و چه می

 امکان دفاع محرو  کند 

تر ندارد و آن فکر کردن،  نجات از این دغدغه و مشکالت یک راه بیش -7ضد یمله به دشمن: (77

ریزان اصلی  طرایان و برنامه -2آوردن است  اندیشیدن و ضد یمله کردن و دشمن را به ستوه

اند  راهبردی خود انتتاب کرده عنوان سیاست اصلی و در آمریکا در این مقطع ماجراجویی را به

لذا تنها  -4ای که از پیروزی خود مطمئن باشند دست به ماجراجویی خواهند زد  ودر هر نقطه

ای ساماندهی شود که دشمن از  گونه راه مقابله با تهدیدها این است که وضعیت داخلی به

 پیروزی خود مطمئن نباشد و زمینه را برای ماجراجویی فراهم نبیند

کنند و اجتناب از جنگ را  جانبه: ملت و مسئوالن نظامی از هیچ جنگی استقبال نمی ع همهدفا (72

یکپارچه از عزت و عظمت خود دفاع  دشمن، متحد و مقابل دردانند اما  وظیفه خود می

  کرد خواهند

قرار خواهد گرفت اما باید تأکید  موردیمله قطعاًتوان گفت که ایران  نمی -7پرهیز از غفلت:  (74

جامعه  تأثیرگذارانکرد که تهدیدات موجود جدی است  وظایف تما  مسئوالن، نتبگان و 

چشم تاریخ بیننده رفتار  -2ای سنگین است که ما یق نداریم امروز یک اشتباه بکنیم  گونه به

یرف یا سکوت، اقدا   گردانان و نتبگان ایرانی است و آیندگان در مورد هر مسئوالن، صحنه

 عملی امروز ما قضاوت خواهند کرد یا بی
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های  چالش :های عمومی مشی ها و خط سیاست سازی پیادهبر موفقیت و شکست در  مؤثرعوامل 

بر  مؤثرها با رعایت هرچه بهتر عوامل  مشی وجود دارد و دولت اجرای یک خط راه سرمتتلفی بر 

که امکان دارد باید از موانع اجرا دوری جویند، و همه جوامع در  آنجاها تا  مشی اجرای موفق خط

اند و در اغلب  با مشکالت مشابهی مواجه وبیش کمآن  مؤثرگذاری و نیز اجرای  مشی زمینه خط

عمومی را بر سر راه فرآیند  مشکالت ازتوان فهرستی  گذاری می مشی متون مربو  به خط

مشی را عد  توجه  مشکل در اجرای خط نیتر بزرگکی و یلداوسگذاری یافت  پرسمن  مشی خط

 ( 224: 7411دانندم دنهارت،  می گیری شکلبه تمهیدات خا  در مریله 

جدّی بسیاری است در دل این  های شکستگذاری عمومی در معر  یوادث متعدد و  سیاست

ا، مقررات ه ، مقررات زدایی نامطمئنها، شرایط، مسیرها و نتایج متناقض و  یوادث و شکست

ریزی، عد  پاستگویی، نبود شفافیت، نبود  ، عد  برنامه زیانگ مفسده های سیاست، ازید شیب

آفرین  خا  نقش های سازمانها و افراد و  مدیریت ریسک و نوآوری، تسلط گروه

 ( 41: 7432همکاران،  پور و هستندممقدس

 عمومی به شرح زیراست : یها یمش خطراستا برخی از موانع اجرای  نیهم در

 دقایق تمامی که باشد آن مدعی تواند نمی گذاری مشی خط هیچ مشی:  خط نبودن ( مشتص7

 دیگر سوی از  است کرده برآورد خطا بدون را آن اجرای شرایط و کرده بینی پیش را مشی خط

 مجریان عهده بر را اجرائی جزئیات تعیین و کرده وضع را قوانین کلی غالباً، گذاران مشی خط

 در تواند می و داشته فراوان اثر ها مشی خط بر مجریان نظرات و ها دیدگاه بدین ترتیب  گذارند می

  .تغییر دهد را ها آن ماهیت اجرا

 متعارضی و متتلف معیارهای گذاران مشی خط اوقات گاهی اجرا: متعار  و متتلف ( معیارهای2

 ای سلیقه اجرای در را مجریان دست مسئله، این که کنند می بینی پیش ها مشی خط اجرای برای را

   گذارد می باز ها مشی خط

 گاهی  کند می ایفا ای عمده نقش ها مشی خط اجرای در مجریان انگیزه اجرایی: انگیزه ( عد 4

 مشی خط اجرای مشتا  که دریالی ندارند، مشی خط یک اجرای برای کافی انگیزه مجریان اوقات

 ایساس ها آن اجرای  از مجریان که اند شده تنظیم یا گونه به ها مشی خط برخی  باشند می دیگری

 به  ندارد همراه به مجریان برای را اعتباری چندان دیگر برخی اجرای و کنند می مباهات و افتتار

 برخی و شوند اجرا کامل طور به ها مشی خط از بعضی شود می موجب مجریان انگیزه دلیل این
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 برای را کافی انگیزه که باشند هشیار باید گذاران مشی خط رو نیازا  نگردند اجرا یدرست به دیگر

 ( دستورات3  پذیرد صورت درستی به ها آن اجرای که کنند لحاظ ها مشی خط تنظیم در مجریان

 این که کنند می دریافت دستور سازمانی متتلف مجاری از مجریان موارد یبعض در متفاوت: 

   گردد می مشی خط اجرای در اختالل موجب امر این و باشد نمی هماهنگ و یکسان دستورات

 عمومی های مشی خط متفاوت اجرای علت موارد بعضی در مجریان: توانمندی و صالییت ( عد 2

 و دانش و بوده تتصصی ها آن اجرای که هایی مشی خط در  باشد می مجریان ناتوانی از ناشی

 اجرا مسلماً هایی توانمندی چنین وجود عد  صورت در دارد نیاز را خاصی یها مهارت

   شد خواهد فراوان مشکالت دستتو 

 کردن مشتص به نسبت درستی های بینی پیش که یدرصورت اجرا: امکانات و منابع تیکفا عد ( 7

 شده مشی خط اجرای به موظف مجریان و باشد، نشده انجا  اجرا، برای الز  امکانات و منابع

 در مشی خط مسلماً و آورند می در اجرا به را آن است پذیر امکان برایشان که درشکلی باشند،

   داد نتواهد به دست بوده، مداران سیاست نظر در که نتایجی آن یالتی، چنین

 خا  اختیارات و قدرت دارای ساختاری ازنظر مجری های سازمان بوروکراتیک: های (ساختار1

 از  گذارند می اثر عمومی های مشی خط اجرای در ضوابط و ها نامه آئین به ،اتکا با و بوده خود

 و دشوارتر را اجرا کار امر این و بوده سازمان چند برعهده ها مشی خط اجرای گاهی دیگر سوی

  سازد، می تر پیچیده

 با کنند می تال  که هستند افرادی مجموعه نفوه هی های گروه تعریف به بنا نفوه: هی یها گروه(1

  دهند سو  مایلند خود که سوئی و سمت به را ها سیاست خود، های توانمندی از استفاده

 جلوی توانند می و بوده مؤثر عمومی های مشی خط اجرای و تدوین در نفوه هی های گروه بنابراین

 (23-22: 7411مالوانی، سازند مواجه تغییر و کندی و تأخیر با را ها آن و بگیرند را اجرا

عمومی را در موارد زیر  بیان  های مشی خطسازی و اجرای  موانع  پیادهترین   تحقیقی دیگر مهم

بر ارتباطات سیاسی، وابستگی، تقدیر باوری و  ازید بیشدارد: شرایط محیطی، تاکید  می

های  در کاربرد رو  وتفریط افرا گرایی، تفر  و خودمحوری، استیالی روزمرگی،  سنت

در برابر اتفاقات ناگهانی،  پذیری آسیبباالی طرایی و اجرای راهبرد،  نسبتاًریزی، هزینه  برنامه

مدیریت و منطق نهفته در فرآیند  عمل طرزعد  تناسب راهبرد با سازمان و تناقض بین 
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موانع  یاهبردر تیریمدیسن بیگی در کتاب  میابراه دکتر(  723: 7414سرشت ،  ریمانطراییم

 داند : راهبردی را در موارد زیر می های برنامهاجرای 

 اجرا خواهد شد روشن نیستند  راهبرد چگونه که ایندر مورد  نفعان هی -

  اند درنیافتهکامل  طور بهراهبردها را  نفعان هی -

 مسئولیت اشتا  درزمینه اجرای تغییرات نامشتص است  -

  شوند میمدیران ارشد هنگا  اجرا از صحنه خارج  -

 موانع  تشتیص عد  -

 ( 342-344: 7431میسن بیگی،وکار کسبفرامو  کردن  -

 چارچوب نظری تحقیق
باشد  کننده نقش مفاهیم می ادبیات تحقیق، چارچوب مفهومی که مشتص یبند جمع وبا بررسی 

سازی اثرگذار می موانع در پیاده نیتر مهممحور اصلی به عنوان  7کلی در قالب  یبند دستهدر یک 

 آمده است  2باشند که در نمودار شماره 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 711: 7431با اقتباس از کاظمی،  پدافند غیرعامل یکل های سیاست یساز ادهیپ موانع: 2نمودار 

  

 های کلي پدافندسیاست

 غیرعامل

 منابع انساني

 سازماني ساختار

 فرآیندهای سازماني

 تخصیص منابع توزیع و

 ارزشیابي نظارت و

 گذاریاولویت

 سازیموانع پیاده
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 ي شناس روش
 های سازماندر  غیرعاملکلی پدافند  های سیاست سازی پیادهموانع  بندی رتبهاین پژوهش با هدف 

تحقیقات توصیفی،  طبقه درهدف کاربردی و به لحاظ نوع رو   ازنظر که گرفتدولتی صورت 

ها از مبانی نظری و  این سیاست سازی پیادهانجا  پژوهش ابتدا موانع  منظور بهپیمایشی است  

با استفاده از تکنیک  موردمطالعهجامعه  نظران صایبادبیات موضوع استتراج و نظر خبرگان و 

بر  اثرگذارع( عنوان عوامل مموان عامل به 22دور چرخش تعداد شد بعد از سه آوری جمعدلفی 

بندی این عوامل، سنجش میزان اهمیت و رتبه منظور بهها شناسایی شد که  سازی این سیاست پیاده

گیری هر متغیر از طیف پنج  ای تنظیم و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت  جهت اندازه پرسشنامه

خواسته شد تا میزان اهمیت هر عامل را  دهنده پاسخال از سؤ ای لیکرت استفاده شد و در هر گزینه

مباینومیال(  ای از آزمون دوجمله در ادامهسازی مشتص نماید  به عنوان مانع اثرگذار بر پیاده

شناسایی موانع اصلی اثرگذار بهره گرفته شد ودر انتها با استفاده از آزمون فریدمن  منظور به

 صورت پذیرفت   بندی رتبه

با یداقل  باالتر و ل از اعضایی است که دارای تحصیالت کارشناسی ارشداین تحقیق متشک  جامعه

های  غیرعامل یا دستگاه پدافند  سه سال سابقه کار موضوعی مرتبط با پدافند غیرعامل در سازمان

 و نهادهای قوه مقننهرشته،  با اینمرتبط  و پژوهشی، دانشگاهی علمی مراکزاجرایی، 

 یا ونظا  بوده که در مرایل طرایی، نظارت   مصلحت  تشتیص  مجمع گذاری و سیاست

جهت یجم نمونه  که اند داشتهکلی پدافند غیرعامل مشارکت و فعالیت  های سیاستسازی  پیاده

 موردمطالعهترکیب اعضای نمونه  2انتتاب گردیدند  جدول شماره  آنان ازنفر  34هدفمند  طور به

 دهد  را نشان می
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 دمطالعهموریجم نمونه  :2جدول

 تعداد  موقعیت ردیف

 سازمان پدافند غیرعامل 7

 جانشین سازمان،
نفر 4معاونین سازمان   

ها  وزارتتانه،ها سازمانمدیران رابط 
نفر3 قوا ریساو   

2 

نفت، شرکت  وزارت برممشتمل ها سازمان و ها وزارتتانه
 جهاد، اطالعات یارتباطات و فناورپتروشیمی، وزارت 

، صنعت یشهرساز ودارایی، نیرو، راه  و ، اقتصادیکشاورز
امور درمان، وزارت کشور،  ، بهداشت وتجارت ومعدن 

  اسالمی  ارشاد ، فرهنگ وخارجه

 
 
 
نفر77  

4 

 پدافند غیرعاملکل  رانیمد برممشتمل ها استان
، یزد، بلوچستان وخراسان رضوی، سیستان  یها استان

اصفهان ، مازندران، فارس، کرمانشاه، آهربایجان شرقی، 
 خوزستان، مرکزی  

 
 
نفر71  

عالی امنیت و شورایمجل   3 نفر4   
نفر2 مجمع تشتیص مصلحت  2  

7 
ماز دانشگاه عالی دفاع اساتید دانشگاه مرتبط با موضوع
اما  یسینمع(( ملی، مالک اشتر، فارابی و  

 
نفر3  

نفر34 جمع    

تعیین عوامل قطعیی   منظور به شده تهیهکسب روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه  منظور بههمچنین 

هیا در بیدو امیر در     بندی آن رتبه و همچنین پدافند غیرعامل های کلی سیاست سازی پیاده براثرگذار 

  قرار گرفت تا اشکاالت و ابهامات ایتمیالی مرتفیع گیردد    و متتصص نظر صایباختیار تعدادی 

 به دسیت %2/11 آمده دست بهجهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب 

  باشد میپایایی باالی پرسشنامه  مؤیدآمد که این مقدار 

 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحل هیتجز

بر مانع یا مانع نبودن عوامل اثرگذار  تائیدرد یا  منظور بهاز این آزمون  )باينومیال(: دو جملهآزمون 

 ای دوجملهبهره گرفته شد  آزمون  ها سازماندر  غیرعاملکلی پدافند  های سیاست سازی پیادهبر 

معادل آزمون میانگین یک جامعه در آزمون پارامتریک است  در این آزمون، مبنا بر این قرار گرفته 

داده باشند، آن عامل در وضعیت  4 نمره از % خبرگان به عاملی کمتر21است که اگر بیش از 

 سازی پیادهبر  اثرگذارشکست معد  پذیر ( قرار گرفته، و این بدان معناست که از لیست عوامل 
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یداقل نیمی از خبرگان آن عامل را به عنوان مانع،  که اینگردد، چه  یادشده یذف می های سیاست

  اند ننموده تائید

 بدین شکل بیان شد: یک وراستا فر  صفر  در این

 در پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  فر  صفر: عامل هکرشده به عنوان یکی از موانع پیاده

 باشد  دولتی نمی های سازمان

 در پدافند غیرعاملکلی  های سیاست سازی پیادهفر  یک: عامل هکرشده به عنوان یکی از موانع 

 باشد  های دولتی می سازمان

 ازآنجاکهشود، مشاهده می 2شماره و نمودار 4شماره در جدولکه نتایج آزمون باینومیال  گونه همان

 12/1میزان آلفای پژوهشم از مورد(کمتر2برای تمامی عواملمبه غیر  شده محاسبهسطح معناداری 

شده در  که عوامل هکر این(است، فر  صفر رد گردیده و این بدین معناست که فرضیه مبتنی بر 

شود  در مورد  باشد، پذیرفته می می پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  جدول جزء موانع پیاده

تر  آلفای پژوهش بیش از مقدار شده محاسبهسطح معناداری  ازآنجاکه22و73و71و71و77عوامل 

نظر خبرگان  آن عامل به  شده و این بدان معناست که بنابر تائیداست، فر  صفرِ عامل فو  

 کلی نبوده است  های سیاست سازی پیادهعنوان مانع 
 ها استسی سازی پیادهنتایج آزمون باینومیال مربو  به عوامل ایصا شده به عنوان موانع  :4جدول

 ردیف
سازی پیادهعامل مانع در   

سطح 

 معناداری

سطح 

 خطا

درصد 

 موفقیت

/رد تائید

H0 

شناسی دشمنشناسی و ضعف در تهدید   7  111/1  12/1  37%  رد 

111/1 سازی پیادهموردنیاز  متناسب و ساختار سازمانینارسایی در    2  12/1  11%  رد 

موردنیاز و امکاناتکمبود منابع               4  171/1  12/1  13%  رد 

پدافند غیرعاملمثبت در مدیران به  نگر  وجودعد     3  111/1  12/1  11%  رد 

ها سازمانمتعار  در  های اولویتو  اهداف وجود   2  142/1  12/1  73/1  رد 

پدافند غیرعامل های قابلیتضعف در شناخت    7  113/1  12/1  17%  رد 

پدافند غیرعاملمدیران عالی به مالیظات  باور وکمی تعهد    1  177/1  12/1  12%  رد 

کلی های سیاست سازی پیادهضعف در اراده سیاسی بر    1  172/1  12/1  17/1  رد 

سازی یامی پیاده سازمانی فرهنگضعف در    3  124/1  12/1  14%  رد 

موردنیازپایین بودن سطح  توانمندی نیروی انسانی    71  111/1  12/1  73%  رد 

ها سیاست سازی پیادهجهت  شده تعریفضعف در فرآیندهای    77  117/1  12/1  77%  رد 

111/1 ضعف در الزامات قانونی موردنیاز   72  12/1  17%  رد 

143/1   ها اولویتپدافند غیرعامل در ردیف  های طرح قرار نگرفتن   74  12/1  13%  رد 

H0:P≤0/6           
H1:P≥0/6   

 H1:P≥0

/6 
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 ردیف

سازی پیادهعامل مانع در   
سطح 

 معناداری

سطح 

 خطا

درصد 

 موفقیت

/رد تائید

H0 

ها ضعف در وجود برنامه راهبردی در راستای سیاست   73  147/1  12/1  14%  رد 

111/1  ها سیاستپایین بودن آمادگی سازمان در اجرای    72  12/1  13%  رد 

ها سازمانبا اهداف جاری  ها سیاستماهیت  سویی ناهم   77  733/1  12/1  32%  تائید 

ها سیاست سازی پیادهالز  برای  های فناوریفقدان    71  773/1  12/1  21%  تائید 

مدیریتی های ثباتی بی   71  721/1  12/1  23%  تائید 

پدافند غیرعاملکلی  های سیاستعد  انسجا  درونی    73  277/1  12/1  31%  تائید 

دیگر اموردر  پدافند غیرعاملاستفاده از اعتبارات    21  114/1  12/1  74%  رد 

113/1 پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی   27  12/1  14%  رد 

ها سیاستنبودن ماهیت  گرایانه واقع   22  722/1  12/1  42%  تائید 

 

 

پدافند کلی  های سیاست  سازی پیاده براثرگذار  شده شناساییهای  میزان توافق خبرگان بر مانع بودن عامل: 2 نمودار

 (مبه درصدغیرعامل

 آزمون تحلیل واریانس فریدمن:-1-4

 پدافند غیرعامل های کلی سیاستسازی  به عنوان موانع پیاده شده مشتصبندی عوامل  رتبه منظور به

دولتی، از آزمون تحلیل واریان  فریدمن استفاده گردید با یذف نمودن عواملی که  های سازماندر 

پاسخ داده  سؤالمطرح نیست ابتدا  باید به این  سازی پیادهنظر خبرگان ، به عنوان موانع  زعم به

ی  دارای رتبه ها سازماندر  ها سازی این سیاست بر پیاده اثرگذارشود که آیا هریک از عواملمموانع( 

 یکسانی هستند؟ که در پاسخ به آن فرضیه زیر مطرح گردید:
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 پدافند غیرعاملکلی  های سیاست سازی پیاده بر اثرگذارهریک از عواملمموانع(  تأثیرگذاریمیزان 

 از اهمیت یکسانی برخوردار است

برای آزمون فرضیه فو  از آزمون تحلیل واریان  فریدمن استفاده شد که فرضیات آماری این 

 زمون عبارتست از:آ

پدافند کلی  های سیاست سازی پیادهگذار بر  فر  صفر: میزان اهمیت هریک از عواملمموانع( اثر

 با یکدیگر برابر است  غیرعامل

  پدافند غیرعاملکلی  های سیاست سازی پیادهبر  اثرگذارفر  یک: یداقل بین دو عاملممانع( 

 تفاوت معناداری وجود دارد 

که سطح  دهد میآمده است نشان  3در جدول شماره آنچهیاصل از تحلیل آماری طبق  های بررسی

% 32گفت که در سطح اطمینان  توان می درنتیجهاست،  12/1از سطح خطای  تر کوچک معناداری

این  سازی پیادهبر  اثرگذارفر  صفر رد شده و فر  یک مبنی بر وجود تفاوت بین عوامل 

  گیرد می قرار موردپذیر  ها سیاست
 نتایج آزمون تحلیل واریان  فریدمن: 3جدول

شده محاسبهآماره  یدار یمعنسطح  درجه آزادی   نتیجه آزمون سطح خطا 

13/227  23 111/1  12/1  H0رد  

 

 با آزمون فریدمندولتی  های سازماندر  پدافند غیرعاملکلی  ای سیاست سازی پیادهبندی موانع  رتبه  :2جدول         

سازی پیادهعامل مانع در  ردیف  اولویت 

یشناس دشمنضعف در تهدید شناسی و    7  7 

پدافند غیرعاملنگر  مثبت در مدیران به  بودن نییپا   2  2 

پدافند غیرعاملمدیران عالی به مالیظات  باور وکمی تعهد    4  4 

موردنیاز ضعف در الزامات قانونی   3  3 

 2 سازی موردنیاز پیاده متناسب و ساختار سازمانینارسایی در    2

موردنیاز و امکاناتکمبود منابع    7  7 

 1   ها اولویتپدافند غیرعامل در ردیف  های طرح قرار نگرفتن    1

پدافند غیرعامل های قابلیتضعف در شناخت     1  1 

کلی های سیاست سازی پیادهضعف در اراده سیاسی بر    3  3 

غیرعامل پدافند  های سیاست سازی پیادهبر  آمادگی سازمانیسطح  پایین بودن   71  71 

ها سازی سیاست در راستای پیاده راهبردی های برنامه ضعف در   77  77 
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سازی پیادهعامل مانع در  ردیف  اولویت 

 72 پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی    72

ها سازی سیاست کننده پیاده همراه و تسهیل سازمانی فرهنگضعف در    74  74 

ازیموردنپایین بودن سطح  توانمندی نیروی انسانی    73  73 

ها سازمانی متعار  در ها اولویتو  وجود اهداف   72  72 

ها سیاست سازی پیادهجهت  شده تعریفضعف در فرآیندهای    77  77 

امور دیگردر  پدافند غیرعاملاستفاده از اعتبارات    71  71 
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  ی و پیشنهادریگ جهینت

 :گیری نتیجه -الف

بر مانع یا مانع نبودن عوامل اثرگذار بر  تائیدرد یا  منظور بهاز این آزمون  )باینومیال(: دو جملهآزمون 

معادل  ای دوجملهبهره گرفته شد  آزمون  ها سازماندر  غیرعاملکلی پدافند  های سیاست سازی پیاده

آزمون میانگین یک جامعه در آزمون پارامتریک است  در این آزمون، مبنا بر این قرار گرفته است 

داده باشند، آن عامل در وضعیت شکست  4 نمره از% خبرگان به عاملی کمتر 21که اگر بیش از 

 زیسا پیادهبر  اثرگذارمعد  پذیر ( قرار گرفته، و این بدان معناست که از لیست عوامل 

یداقل نیمی از خبرگان آن عامل را به عنوان مانع،  که اینگردد، چه  یادشده یذف می های سیاست

  اند ننموده تائید

 

 بدین شکل بیان شد: یک وراستا فر  صفر  در این

 در پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  فر  صفر: عامل هکرشده به عنوان یکی از موانع پیاده

 باشد  نمیهای دولتی  سازمان

 در پدافند غیرعاملکلی  های سیاست سازی پیادهفر  یک: عامل هکرشده به عنوان یکی از موانع 

 باشد  های دولتی می سازمان

 ازآنجاکهشود، مشاهده می 2شماره و نمودار 4شماره در جدولکه نتایج آزمون باینومیال  گونه همان

 12/1میزان آلفای پژوهشم از مورد(کمتر2ر برای تمامی عواملمبه غی شده محاسبهسطح معناداری 

در  هکرشدهعوامل  که این(است، فر  صفر رد گردیده و این بدین معناست که فرضیه مبتنی بر 

شود  در مورد  باشد، پذیرفته می می پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  جدول جزء موانع پیاده

تر  از مقدار آلفای پژوهش بیش شده بهمحاسسطح معناداری  ازآنجاکه22و73و71و71و77عوامل 

نظر خبرگان  آن عامل به بر  بناشده و این بدان معناست که  تائیداست، فر  صفرِ عامل فو  

 کلی نبوده است  های سیاست سازی پیادهعنوان مانع 
  

H0:P≤0/6          
H1:P≥0/6  

 

H1:P≥0/6 
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 ها سیاست سازی پیادهنتایج آزمون باینومیال مربو  به عوامل ایصا شده به عنوان موانع   :4جدول

 ردیف
 سازی پیادهعامل مانع در 

سطح 

 معناداری

سطح 

 خطا

درصد 

 موفقیت

/رد تائید

H0 

 رد %37 12/1 111/1 شناسی دشمنشناسی و  تهدیدضعف در    7

 رد %11 12/1 111/1 سازی پیادهموردنیاز  متناسب و ساختار سازمانینارسایی در    2

 رد %13 12/1 171/1 موردنیاز و امکاناتکمبود منابع               4

 رد %11 12/1 111/1 پدافند غیرعاملمثبت در مدیران به  نگر  وجودعد     3

 رد 73/1 12/1 142/1 ها سازمانی متعار  در ها اولویتو  وجود اهداف   2

 رد %17 12/1 113/1 پدافند غیرعامل های قابلیتضعف در شناخت    7

 رد %12 12/1 177/1 پدافند غیرعاملمدیران عالی به مالیظات  باور وکمی تعهد    1

 رد 17/1 12/1 172/1 کلی های سیاست سازی پیادهضعف در اراده سیاسی بر    1

 رد %14 12/1 124/1 سازی یامی پیاده سازمانی فرهنگضعف در    3

 رد %73 12/1 111/1 موردنیازپایین بودن سطح  توانمندی نیروی انسانی    71

 رد %77 12/1 117/1 ها سیاست سازی پیادهجهت  شده تعریفضعف در فرآیندهای    77

 رد %17 12/1 111/1 ضعف در الزامات قانونی موردنیاز   72

 رد %13 12/1 143/1   ها اولویتپدافند غیرعامل در ردیف  های طرح قرار نگرفتن   74

 رد %14 12/1 147/1 ها ضعف در وجود برنامه راهبردی در راستای سیاست   73

 رد %13 12/1 111/1  ها سیاستپایین بودن آمادگی سازمان در اجرای    72

 تائید %32 12/1 733/1 ها سازمانبا اهداف جاری  ها سیاستماهیت  سویی ناهم   77

 تائید %21 12/1 773/1 ها سیاست سازی پیادهالز  برای  های فناوریفقدان    71

 تائید %23 12/1 721/1 مدیریتی های ثباتی بی   71

 تائید %31 12/1 277/1 غیرعاملپدافند کلی  های سیاستعد  انسجا  درونی    73

 رد %74 12/1 114/1 امور دیگردر  پدافند غیرعاملاستفاده از اعتبارات    21

 رد %14 12/1 113/1 پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی   27

 تائید %42 12/1 722/1 ها سیاستنبودن ماهیت  گرایانه واقع   22
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پدافند کلی  های سیاست سازی بر پیادهاثرگذار  شده شناساییهای  میزان توافق خبرگان بر مانع بودن عامل: 2نمودار 

 مبه درصد(غیرعامل

سازی  به عنوان موانع پیاده شده مشتصبندی عوامل  رتبه منظور به آزمون تحلیل واریانس فریدمن:

مون تحلیل واریان  فریدمن استفاده دولتی، از آز های سازماندر  پدافند غیرعامل های کلی سیاست

مطرح نیست  سازی پیادهنظر خبرگان ، به عنوان موانع  زعم بهگردید با یذف نمودن عواملی که 

سازی این  بر پیاده اثرگذارپاسخ داده شود که آیا هریک از عواملمموانع(  سؤالابتدا  باید به این 

 ی یکسانی هستند؟ که در پاسخ به آن فرضیه زیر مطرح گردید: دارای رتبه ها سازمان در ها سیاست

 پدافند غیرعاملکلی  های سیاست سازی بر پیاده اثرگذارهریک از عواملمموانع(  تأثیرگذاریمیزان 

 از اهمیت یکسانی برخوردار است

آماری این  برای آزمون فرضیه فو  از آزمون تحلیل واریان  فریدمن استفاده شد که فرضیات

 آزمون عبارتست از:

پدافند کلی  های سیاست سازی پیادهگذار بر  فر  صفر: میزان اهمیت هریک از عواملمموانع( اثر

 با یکدیگر برابر است  غیرعامل

  پدافند غیرعاملکلی  های سیاست سازی پیادهبر  اثرگذارفر  یک: یداقل بین دو عاملممانع( 

 تفاوت معناداری وجود دارد 

که سطح  دهد میآمده است نشان  3در جدول شماره آنچهیاصل از تحلیل آماری طبق  های رسیبر

% 32گفت که در سطح اطمینان  توان می درنتیجهاست،  12/1از سطح خطای  تر کوچک معناداری
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این  سازی پیادهبر  اثرگذارفر  صفر رد شده و فر  یک مبنی بر وجود تفاوت بین عوامل 

  گیرد میقرار  موردپذیر  ها سیاست
 نتایج آزمون تحلیل واریان  فریدمن: 3جدول 

 نتیجه آزمون سطح خطا یدار یمعنسطح  درجه آزادی شده محاسبهآماره 

 H0رد  12/1 111/1 23 13/227

 دولتی با آزمون فریدمن های سازماندر  پدافند غیرعامل گذاری سیاست سازی پیادهبندی موانع  رتبه: 2جدول         

 اولویت سازی پیادهعامل مانع در  ردیف

 7 شناسی دشمنشناسی و ضعف در تهدید   7

 2 پدافند غیرعاملنگر  مثبت در مدیران به  پایین بودن   2

 4 پدافند غیرعاملمدیران عالی به مالیظات  و باورکمی تعهد    4

 3 ضعف در الزامات قانونی موردنیاز   3

 2 سازی پیادهموردنیاز  متناسب و ساختار سازمانینارسایی در    2

 7 موردنیاز و امکاناتکمبود منابع    7

 1   ها اولویتپدافند غیرعامل در ردیف  های طرح قرار نگرفتن    1

 1 پدافند غیرعامل های قابلیتضعف در شناخت     1

 3 کلی های سیاست سازی پیادهضعف در اراده سیاسی بر    3

 71 غیرعامل پدافند  های سیاست سازی بر پیادهسطح آمادگی سازمانی  پایین بودن   71

 77 ها سازی سیاست های راهبردی در راستای پیاده ضعف در برنامه   77

 72 پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی    72

 74 ها سازی سیاست کننده پیاده همراه و تسهیل سازمانی فرهنگضعف در    74

 73 موردنیازپایین بودن سطح  توانمندی نیروی انسانی    73

 72 ها سازمانی متعار  در ها اولویتو  وجود اهداف   72

 16 ها سیاست سازی پیادهجهت  شده تعریفضعف در فرآیندهای    77

 71 امور دیگردر  پدافند غیرعاملاستفاده از اعتبارات    71
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 :پیشنهادها -ب

 به نظر ها سازماندر  پدافند غیرعاملکلی  های سیاستسازی  ترین موانع پیاده با در نظر گرفتن مهم

 باشد: شده  تعریف سازی و تحقق اهداف  رسد توجه به نکات زیر موجب تسهیل در پیاده می

 شده ریزی برنامه اقدامات از کارشناسان وبتشی در مدیران  تال  در جهت آگاهی -

و وزارتتانه از طریق سازمان پدافند  سازمان هررو  دشمنان و تهدیدات پیش

 پدافند غیرعامل کل اداراتغیرعامل و 

ها و  سازمان در پدافند غیرعاملوایدهای  ساختار سازمانیبه  بتشی بهبودثبات و  -

  پدافند غیرعاملهای سازمان  طریق پیگیری از ها وزارتتانه

 داراهایی که پیوست پدافند غیرعامل را  اختصا  بودجه و اعتبارات الز  به طرح -

 هستند

ها در  و طرح ها سازمانای در  به انجا  نظارت و ارزیابی دوره ازپیش بیشتوجه  -

  پدافند غیرعاملخصو  رعایت مالیظات 

ها  سازمان در پدافند غیرعاملرعایت مالیظات  سازی بر فرهنگازپیش  تاکید بیش -

 سازی آن نهادینه منظور به مدت طوالنیدر فرآیندی 

کلی  های سیاستبا پیمایش سایر متتصصان در خصو  سایر  توان میهمچنین پژوهش یاضر را 

ها  سایر سیاست سازی در پیادهنظا  مورد مقایسه تطبیقی قرار داد و به این پرسش پاسخ داد که آیا 

در  توان می که این؟ضمن یا خیر باشد میآمد،  به دستدر این تحقیق  آنچهنیز، موانع، مشابه 

و تبیین  تأثیرگذارشناسایی متغیرهای  منظور بههای کمّی و کیفی  تحقیقاتی دیگر، از سایر رو 

 ها صورت پذیرد  آن نتایجتطبیقی بین  و مقایسهبهره برده  ها آنروابط بین 
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