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 های آیندهارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ
 عبدالعلی پورشاسب1، ناصر پورصادق2، محمد عزیزی3 

 21/23/09پذیرش مقاله:                                                                       30/30/09دریافت مقاله: 

 چكيده 

های نبرد در آیندد  ردراه    ای جامع که تمامی جوانب آمادگی نیروهای مسلح را برای ورود به صحنهبرنامه  

رزم  برای سازمان ارتقاء الگوی ارائه حاضر. هدف اصلی پژوهش ناپذیراجتنابنماید، امری است ضروری و 

 و روش انجدام اید    .اسدت  ایتوسدعه  – کاربردی ، نوعازلحاظشد  آیند  است پژوهش انجام هایجنگ در

 اعضدای  و آشدنا  و خبرگدان   نظدران صداحب را  آمداری  همبستگی است. جامعه و ایزمینه -موردی پژوهش

 سال 22 دارای حداقل و تحقیق با موضوع رابطه در پژوهش طرح یا تألیف مقاله، دارای که نظامی علمیهیئت

 تعیی  نفر122تعداد به ارشد کارشناسی مدرک تحصیلی حداقل دارای و تحقیق موضوع حوز  در کاری تجربه

عنوان سطح استراتژیک و ارتش جمهوری اسدممی ایدران و   و در دو سطح ستاد کل نیروهای مسلح به گردید

گردد.روش نمونده نفر تعیی  می 122سطح عملیاتی و در حدود  عنوانبهسپا  پاسداران انقمب اسممی ایران 

یابد. برای صورت گلوله برری تا حد اشباع نظری ادامه میگیری در ای  پژوهش، قضاوتی هدرمند بود  که به

 از اسدتفاد   بدا  ،ایکتابخانه مطالعات از روش تحقیق، مفهومی مدل ارائه و تحقیق ادبیات تکمیل و آوریجمع

 آوریجمدع شدد.   انجدام  برداریریش با ... و و پژوهشی، علمی مقاالت تخصّصی، و علمی هایکتاب یکلیه

 طیف از استفاد  با آن سؤاالت و ساخته محقق نامهپرسش استفاد  ابزار با میدانی تحقیقات روش از اطمعات

 روایی از و شد، بیشتر (95/2محتوایی) ضریب حداقل از هاشاخص روایی محتوایی شد. ضریب تهیه لیکرت

 4از با اسدتفاد   تحقیق نهایی استفاد  گردید.الگوی کردن دونیمه روش از گردید برای پایایی برخوردار بسند 

 .شد ارائه شاخص 35 و مؤلفه12 بُعد،

 

 های آیند ، ارتقاء توان رزمسازمان برای رزم، جنگ واژگان کليدی:

                                                           
 ملی دراع عالی دانشگا  راهبردی دراعی علوم  دانشیار - 1

 ملی دراع عالی دانشگا  انسانی منابع مدیریتدانشیار -2

  chmail. Ir. azizi@1150)نویسند  مسئول( دانشگا  عالی دراع ملی لوم دراعی راهبردیعدکتری آموخته دانش -3

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9713 پاييز، 37، شماره انزدهمشسال 

 5-62، از صفحه اولمقالة 
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 مقدمه
 کده  اسدت  امرى شودمى زا خسارت هایجنگ به منجر که اختمراتى و جدال و جنگ مسئله

 انسدان  نبدود  قهرى امر ای  اگر و آیدمى پیش ناخوا خوا  و نبود  آن از گریزى بشرى مجتمعات در

 رکدرى،  نیدروى  و شدت و غضب قبیل از رودنمى بکار دراع مواقع در جز که قوایى به خلقتش در

 دلیدل  خود است مجهز رکرش در و بدن در قوایى چنی  به انسان بینی مى اینکه پس. شدنمى مجهز

 نیروهدا  باشد ترگسترد  جنگ دامنه هرچقدر ناپذیر،اجتناب است امرى جنگ وقوع که است ای  بر

 و حتمدی  است امری دهیسازمان صورت ای  در که شد خواهد استفاد  آن در بیشتری تجهیزات و

 در جندگ  عوامدل  و عناصر دادن قرار دارد اشار  موضوع ای  به روق آیۀ در که گونههمان ضروری

 الگدوی  و برنامده  آن بدرای  درداعی  نیروهدای  بایدد  کده  است مهمی کارهای از یکی مناسب جایگا 

. نمایندد  اجدرا  را آن لدزوم  مواقدع  در و بیندی پدیش  آمدد   وجدود  بده  شدرای   بدا  متناسب را مناسبی

 مقدام  بیاندات . )اسدت  مسدلح  نیدروی  یک برای اساسی بال دو امکانات و نظ  ترتیب، دهی،سازمان

 الملدل بی  رواب  در امروز ( 15/12/33 مورخ در سپا  زمینی نیروی کارکنان دیدار در رهبری معظ 

 سرعت نبرد، منطقه وسعت درگیری، زمان بودن کوتا  ناهمگونی، است، کرد  تغییر هاجنگ ماهیت

 ایسدتا  دور تسدلیحات،  هوشدمندی  و دقدت  سرعت، عمومی، ارکار به توجه اطمعات، چرخش در

 در امکاندات  از یکدی . اسدت  آیندد   هدای جنگ هایویژگی از بودن غیرخطی و بودن ائتمری بودن،

 بده  اقددام  تهدیدد،  میدزان  و محیطی شرای  به توجه با که است رزم برای سازمان ررماندهان اختیار

 (1354نمایند.)نشست خبرگی،می آن از برداریبهر 

 نکندد،  ردراه   آن بدا  رابطه در را الزم تغییرات و انطباق و ننماید درک را خود محی  سازمانی اگر 

 (3331334 گردد. )اعرابی،می... و شدن ضعیف انحمل، شکست، به مجبور

هدای آیندد  بدود  سدازمان بدرای رزم      در شرایطی که سرعت، هوشمندی، دقت و ...اسدا  جندگ   

های کمسدیک و یدا غیدر کمسدیک     شد  برای جنگموجود که یک سازمان مشخص از پیش تعیی 

 برای سازمان الگوی یک طراحی بنابرای  باشد؛شد  است جوابگوی شرای  رعلی نمیسنتی طراحی

 موجدب  مسدلح  نیروهدای  رزمدی  تدوان  ارتقداء  ضم  آیند ، هایجنگ هاییژگیو با متناسب رزم،

 کارآمددی  ارتقداء  جهدت  در است گامی پژوهش ای  گردید، خواهد نیز وریبهر  و کارایی حداکثر

الگوی ارتقداء   پژوهش اصلی سؤال راستا همی  در .مسلح نیروهای رزمی توان برای رزم و سازمان

 :از عبارتند ررعی هایسؤال و های آیند  چیست؟سازمان برای رزم در جنگ

 کدامند؟ مذکور الگوی سازمان برای رزم  ابعاد -
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 کدامند؟ مذکور الگوی سازمان برای رزم  یهامؤلفه  یترمه  -

 کدامند؟ مذکور ی سازمان برای رزم الگویهاشاخص  یترمه  -

  هدا آن یبندد تید اولو و دارد؟ وجدود  مذکور الگوی یهاشاخص مؤلفه، ابعاد، بی  ارتباطی چه -

 است؟ چگونه

ایدران و   جمهدوری اسدممی   ارتش ژ یوبه مسلح نیروهای برای ارتقاء سازمان برای رزم الگوی ارائه

 الگدوی  ارائده  دنبال به حاضر تحقیق بنابرای  است، اصلی نیازهای از سپا  پاسداران انقمب اسممی

ارراد،تجهیدزات،    یترمناسب الگو ای  بر اسا  تا استی آیند  هاجنگارتقاء سازمان برای رزم در 

 و شناسدایی  ارتقداء سدازمان رزم،   راسدتای  در عناصدر رزم،  عنوانبه پشتیبانی و ررماندهی و کنترل 

 .انتخاب و به کار گررته شوند

 مبانی نظری 

 :الف ـ پيشينه 

 سازمان،   عملکرد بر سازمانیدرون عوامل اثر بررسی مقاله: عنوان

اید  تحقیدق را در دانشدگا  جدامع امدام       51صفر رضلی، آیددی  علیشداهی کده در سدال      محققين:

 اند.انجام داد  ()حسی 

 ی بر عملکرد سازمان مؤثر است؟سازمانررهنگاصلی3 آیا  سؤال

 ررضیات3  

  گذاردمثبت بر عملکرد سازمان اثر می طوربهمدیریت دانش 

 گذاردمثبت می ی بر عملکرد سازمان اثرسازمانررهنگ 

 گذاردی بر مدیریت دانش اثر مثبت میسازمانررهنگ 

 گذاردمی ریتأثی از طریق مدیریت دانش بر عملکرد سازمان سازمانررهنگ 

 گذاردساختار سازمانی بر عملکرد سازمان اثر منفی می 

 گذاردساختار سازمانی بر مدیریت دانش اثر منفی می 

  گذاردمی ریتأثدانش بر عملکرد سازمان ساختار سازمانی از طریق مدیریت. 

 توصیفی، کاربردی :روش اجرای تحقيق

 .دارد ریتأث مستقی  صورتبه دانش مدیریت بر ه  و عملکرد بر ه  راهبرد و 3 ررهنگنتيجه

 کارکنان توانمندسازی بر( ساختاری ابعاد) سازمان ساختار تأثیر میزان مقاله3 بررسی عنوان
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شدمال انجدام    –3 ندا نفری، غممرضا امیدرر که ای  تحقیق را در دانشگا  آزاد واحد تهران محققين

 اند.داد 

 ی کارکنان مؤثر است؟بر توانمندساز3 آیا ساختار سازمانی اصلی سؤال

 وزارت هزینه معاونت کارکنان در توانمندسازی و ساختاری( )ابعاد سازمانی ساختار 3 بی فرضيات

 دارد. وجود یداریمعن رابطه دارایی،

 است. پیمایشی– توصیفی ،مورداستفاد  روش و است کاربردی نوع روش اجرای تحقیق3 از

کده   اسدت  سداختاری  ابعداد  در تغییدرات  ایجداد  توانمندد،  کارکنان به دستیابی یهارا از  3 یکینتيجه

 .شودیم شامل را پیچیدگی و رسمیت تمرکز،

 مسلح نیروهای رزمی توان ارتقای در بصیرت نقش مقاله: عنوان

ای  تحقیق را در دانشگا  عالی دراع انجام  52که در سال احمدی، یحیی میاراسماعیل خان محققين:

 اند.داد 

 عامل بصیرت به چه میزان در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح مؤثر است؟ اصلی: سؤال

 بی  بصیرت و ارتقای توان رزم نیروهای مسلح رابطه معناداری وجود دارد. فرضيات:

 تحلیلی همبستگی –روش اجرای تحقیق3 روش تحقیق توصیفی 

قدرار گرردت، رابطده     دیید تأمدورد   34/4اثبات ررضیه3 نظر به اینکه عامدل بداال بدا میدانگی       نتيجه:

 دارد و ررضیه تحقیق اثبات گردیدی بی  بصیرت و ارتقای توان رزم نیروها وجود داریمعن

 مسلح نیروهای رزمی توان بر تأثیرگذار ریزیکی غیر عوامل نظری هایمؤلفه تبیی  مقاله: عنوان

 ای  تحقیق را در دانشگا  عالی دراع ملی انجام داد  است   52آشتیانی که در سال  محمدرضا محقق:

 کدام است؟ اثرگذار بر توان رزمی یکیزیر ریغهای نظری عوامل مؤلفهتری  اصلی3 مه  سؤال

 روش اجرای تحقیق3 آمیخته

عناصدر  اندد از  اثرگذار بر توان رزمی عبارت یکیزیر ریهای نظری عوامل غتری  مؤلفهمه  نتيجه:

 رردی و عناصر سازمانی.

 ب ـ مفهوم شناسی : 

 بده  شناخت. اصوالً الگدو  خوبیبه را هاآن بی  رابطه و موجود متغیرهای توانمی الگو کمک بهالگو: 

 (315 1336است.)دالور،  رابطه کشف دنبال
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 شدد   هماهندگ  مسداعی  کده  ایگونهبه یارتهنظام هایقالب در ارراد بندیگرو  و بندیدستهسازمان: 

 در تنهدا  سدازمان . درآید سازمانی اهداف به نیل برای ایوسیله صورتبه متغیر، محی  یک در هاآن

 غیرمعمدول،  زندد ،  موجدود  یدک  عنوانبه اخیر هایسال در بلکه شودنمی خمصه سازمانی نمودار

 شددد شددناخته ماننددد نمددودار هددایچهارخاندده ندده و انسددانی بیشددتر و خددود بدده مخصددو 

 (35231339نوروزی،.)است

عنوانی است کده بدرای چگدونگی ترتیدب و آرایدش نظامیدان و        برای رزم سازمان :رزم برای سازمان

تقسی  آنان در لشکرهای زمینی، دریایی، هوایی برحسب مأموریت، طبیعت زمی ، شدمار نیروهدا و   

، تضدمی  و تدأمی  بهتدری  کداربرد ممکد  از      بدرای رزم  رود. هدف از سازماننوع مانور به کار می

 (239 15393ابزارها و امکانات جنگی است. )ایوبی، 

 عبدارت  رزمی یا قدرت جنگیدن یک یگدان نظدامی،   توان در سطح عملیاتی و تاکتیکی،رزمی:  توان

ی( رمداد ینامحسدو  )غ است از ماحصل ترکیب و تلفیق مؤثر عناصر ریزیکدی )مدادی( بدا عناصدر     

راستای انجام مأموریدت   در و چگونگی بکار بردن ای  عناصر در محی  عملیاتی ریباتدب مأتو یگان،

 (3131352آشتیانی،) .و نامحسو  است برتر ساز ریزیکی، عوامل رزمی شامل توان محوله.

 اید   از تواندد مدی  او و بدود   یگدان  یک ررماند  اختیار در که است قدرتی رزمی: قدرت یا رزمی توان

. نمایدددد اسدددتفاد  رزم میددددان در مأموریدددت انجدددام و دشدددم  بدددردن بدددی  از بدددرای قددددرت

 (23531336رستمی،)

 کداممً  و چابدک  پرتحدرک،  هدای یگدان  وسدیله بده  جنگی است کده  آیند  هایجنگ :آینده هایجنگ

 قابلیدت  آیندد   هدای جندگ  که پذیررت باید وضعیت ای  در که گررت خواهد صورت پذیرانعطاف

باشدد و  مدی هدای آیندد  ترکیبدی از اهدداف اقتصدادی سیاسدی و نظدامی        جنگ. بود خواهند محور

که تسل  سیاسی که شامل تسل  امنیتی و نظامی است بدر کشدوری ایجداد شدود تسدل       درصورتی

ها را اهداف اساسی و توان هدف سیاسی جنگآید لذا میوجود می اقتصادی و بعداً ررهنگی ه  به

نگدی  ها دارای مراحل مختلف هستند به ای  مفهوم کده هدیج ج  جهت جنگزیر بنائی نام برد. ازای 

شکل نوینی از  1گیرد مگر آنکه بخش سیاسی طرح جنگی از قبل مطالعه و طراحی شود.شکل نمی

 (3112 1333اچ، گردد. )رابرتجنگ که اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... را شامل می
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و متمدایز از عناصدری هسدتند کده      جویندهایی که عممً در رزم شرکت میها و عد عد عناصر رزم: 

 (3956 1333را عناصر رزم گویند. )رستمی،  دهندوظایف اداری را انجام می

 زات،ید تجه ،یانسدان  یروید عناصدر رزم کده شدامل ن    سدازی آماد و  بینیپیش: الگوی سازمان برای رزم

ررمانددهان در   یبدرا  تید مأمور یجهت اجدرا  اتیعمل ۀو کنترل، که درصحن یو ررمانده یبانیپشت

 (322 1359عزیزی،.)گرددیرا رراه  و منجر به ارتقاء توان رزم م ییارزاه  ند یآ یهاجنگ

. اسدت  اسدتوار  انسانی سرمایه بر مسلح نیروهای اصلی قوام اسممی جمهوری نظام در: نيروی انسانی

 انکارناپدذیر  جندگ  در پیروزی در اقتدار در پیشررته آوریر  و تجهیزات و تسلیحات نقش اگرچه

 تدری  مه  عنوانبه کارآمد و باکیفیت طلب،شهادت مؤم ، باانگیز ، انسانی نیروی وجود لک  است،

 شود.می انگاشته عامل

 مبتندی  تجربده  و آمدوزش  مهدارت،  بر که است ارراد سازندۀ هایظرریت بر مشتمل سرمایۀ انسانی،

 در انسدانی  عوامدل  اقتصادی ارزش مفهوم به اقتصاد در( 1562)دهه اواخر از انسانی، سرمایه. است

 داد  نشدان  سدممت  سدطح  و داندش  مهدارت،  چون تریوسیع هایویژگی با هادستگا  و هاسازمان

 .(1351چهر ،خوش) شودمی

. اسدت  آمدوزش  از اسدتفاد   بدا  کارکنان توانمندسازی انسانی سرمایه ساخت برای راهکار تری مه 

 توسدعه  واسدطه بده  کده  اقداماتی و هاروش ، سامانه مجموعه از است عبارت کارکنان توانمندسازی

 و سازمان شکورایی و رشد و بالندگی وریبهر  ارزایش و بهبود جهت در ارراد شایستگی و قابلیت

 .(2221کارتر،)شودمی گررته کار به سازمان هایهدف به توجه با انسانی نیروی

 و ناشدناخته  شدرای   در هدا آن دادن قدرار  یوسدیله به ررماندهان و سربازان بر باید آموزشی دکتری 

 (339 1333 دانیالی،.) بیاورد رشار خمق تفکر به هاآن کردن مجبور

 زیدر  هدای ویژگدی  دارای بایدد  چندگانده  هدای باقابلیت چندمنظور  نیروهای عنوانبه انسانی سرمایه

 3باشند

 باهوش دشم  با مواجهه و قطعیت نداشت  حالت در گیریتصمی  در خودکفا 

 مکانی و زمانی مقتضیات به بنا هاسختی با مقابله برای باال جسمی توان بودن دارا 

 رزمی مختلف شرای  در هاررصت از گیریبهر  برای رزمندگی یروحیه از برخورداری 

 ناکامی و سختی هر تحمل و جان تسلی  سرحد تا هدف به ایمان 

 گرایی تأثیر ضم  مداری تکلیف 
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 متفاوت و متعدد هاینقش گررت  عهد  بر قابلیت 

 دستر  در و ساد  امکانات از کارگیریبه در پذیریانعطاف خمقیت هوش از برخورداری 

 آشفته و مبه  رضای در جوییجنگ میل و اراد  تخریب ابزارهای از صحیح درک 

 انسدانی  سدرمایه  یدک  بده  نظامی عملیاتی یشد گررته کار به و شد جذب انسانی منابع شدنتبدیل

 در موجدود  هدای آسدیب  رردع  و کاهش نیازمند کشور امنیتی -نظامی تهدیدات با مقابله در اثربخش

بدر  و  است نظامی هایسازمان اهداف تحقق راستای در اثربخش توانمندسازی و هاآن مهارتی توان

 انسدانی  هدای ویژگدی  داشت  با انسانی یسرمایه جنگ، و جهاد یپدید  و اسممی بینیجهان اسا 

 کنندۀتعیی  و شودمی ممتاز دیگران از مهارت، تجربه دانش، هایباقابلیت( تقوا و صبر) گرامعنویت

 (339 1333 دانیالی،)  است. اجتماعی و سازمانی رردی، هایارزش تولید در ررد بودن مولد میزان

 هدای مهارت نیازمند مدیر و ررماند  یک همانند نظامی ررد یک :انسانی هایسرمایه یگانهسه هایمهارت

 صورتبه توانمی را مدیران ویژ به و کارکنان همه موردنیاز هامهارت ای . است مدیران یچندگانه

 عملکدرد  در که شخص پرورش قابل هایتوانایی به مهارت،. کرد بندیطبقه ادراکی و انسانی، رنی،

 مدؤثر  بدردن  کدار  بده  توانایی مهارت از منظور بنابرای  است مرتب  شودمی منعکس وظایف بقای و

 متغیدر  شدرای   در مؤثر عمل و اقدام داشت  مهارت اصلی یضابطه است شخصی یتجربه و دانش

 (336 1336سوری،) .است

 در توانایی و دانایی دیگرعبارتبه یا و خا  هایمهارت یا دانش کاربرد توانایی یعنی رنی مهارت

 عملدی  شایستگی و ویژ  ابزار و رنون کاربرد در ورزیدگی آن یالزمه که خا  وظایف دادن انجام

 (1336همان،) .است رعالیت و ررتار در

 و همکداری  و تفداه   محی  ایجاد یدرزمینه تشخیص قدرت و توانایی داشت  یعنی انسانی مهارت

 و اردراد  هدای انگیدز   درک گدرو ،  عضدو  عندوان بده  مؤثر رعالیت دیگران یوسیلهبه کار دادن انجام

 (1336همان،. )آنان ررتار بر تأثیرگذاری

 درک تواندایی  پیچید  هایموقعیت تحلیل و تشخیص در مدیران ذهنی توانایی یعنی ادراکی مهارت

 سدازمانی  رعالیدت  و کدار  دهندد  تشکیل اجزای و عناصر یهمه تصور و سازمان کل هایپیچیدگی

 (1336همان،) واحد کل یک صورتبه

درپدی  های پیروز، همرا  با آگاهیامروز که ما نیاز داری  به تجهیزات قوی و هوشمند و بهتجهيزات:

ای اسدت کده بدا آن درگیدر     ی امروز ماسدت و تجربده  ی دشم  که تجربهاز نظرات و کید و توطئه
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توانیدد از عهددۀ اید     مراتدب کمتدر اسدت، مدی    تدر از جندگ نیسدت، بده    هستی ، ای  تجربه بدزر  

 (16/1/51یانات مقام معظ  رهبری در مورخ بربیایید.)ب

هدای  بهینده کدردن سدامانه     -3د ساختار آموزشی 2د سمح و تجهیزات 1روزآمد نمودن سازمان 3 )

بینی و بهینه نمودن نظدام آموزشدی توسدعه کمدی و     پیشگویی سریع، قاطع و غیرقابلاصلی(، پاسخ

کیفی بسیج، تقویت سامانه دراعی، امنیت مرزهای زمینی، تقویت و توسعه پدارند هوایی، حدذف و  

 انداز(های موازی، کسب برتری نظامی)سند چش ادغام سازمان

ان کلیدی که در عملیات نظامی سبب اردزایش سدرعت راهبدردی و عملیداتی در رضدای      یک پیشر

ی را تعیدی   تیمدأمور تر و چندد  تر، منعطفنیاز نیروهای کوچکشود. و تا حد زیادی پیشجنگ می

یابی و شناسدایی  های حوزۀ لجستیک، ررماندهی و کنترل، اطمعات، نظارت، هدفکند، پیشررتمی

 و بداال  بندابرای  اتوماسدیون   ا برد بلند بود  که از اهمیت باالیی برخوردار هستند.و تجهیزات دقیق ب

 تواندد داشدته باشدد.   نقش مهمی در چگونگی ساختاربندی یک مجموعه می پذیرانعطاف تجهیزات

 (63-363 1334زارعی، و جعفرنژاد)

پشدتیبانی دائمدی بدرای    ی جنگ باید بده لحداظ عملیداتی خودکفدا و دارای پایگدا       صحنه :پشتيبانی

ی جنگ باید تنها آن قسمت از مناطق یا کشدورهایی را  های در عمق باشد. صحنهپشتیبانی عملیات

که یک قسمت از صحنه در شرای  جنگی قرار دارد، ممکد  اسدت   برگیرد. درحالی اند درکه مرتب 

 ( 3631352بقیه کشورهایی که درصحنه هستند در وضعیت جنگی نباشند.باشند)آشتیانی،

 هنگام در غیرجنگی کارکردهای بر هستند که ارزون ایپیچید  بسیار هایسازمان نظامی، هایسازمان

 هدای بایدد سدازمان   نیدز  صدلح  زمدان  در و...( پزشکی پشتیبانی ارتباطات، لجستیک، قبیل از) مبارز 

 موارد اشار  کرد. تحقیق ای  به توانمی هاآن ازجمله که باشند متنوع هایرعالیت انجام برای مناسبی

 هاشیو  و اصول ها، توسعهای  سامانه تدارک و تاز  و تهیه تسلیحاتی هایسامانه جهت توسعه در و

 (1332221ها. )روکویاما، آن آموزش و تاز  نیروهای ای  د  و عضوگیری هایجنگ هدایت برای

خواهد شدد    یرمستقیغهای مستقی  و ی بی  آتشگذار زیتماآررینی در تحول رناورانه موجب ابهام

هدای بدی  رزم، پشدتیبانی رزمدی و پشدتیبانی خددمات رزمدی را از بدی  خواهدد          چنی  تمایزو ه 

 تدر و مخرب ترپیشررته هاییسمح ای  د ، در و شوندمی بارترمر  روزبهروز نظامی تسلیحاتبرد.

 ترو سبک نظامی واحدهای سازیکوچک ها،پیشررت گونهای  پیامدهای از شد. یکی تولید خواهند
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اعدزام،   تسدهیل در  سدبب  کده  شدود مدی  انجام هاییشیو  به کار ای ، است پشتیبانی واحدهای شدن

 (1532221شود. )روکویاما،  کاربرد در انعطاف سرعت و

زیدر   تا است کلی صورتبه شوند  حمایت نیروی برای بیشتر پشتیبانی عمومی، ای  و کلی پشتیبانی

 آن به مربوط های بخش

 نیروهدای  بده  نزدیدک  کده  مقاصددی  و اهدداف  قبال در کنند حمایت نیروی نزدیک، اقدام پشتیبانی

سدایر   یدا  حرکدت  آتدش،  با حمایتی رعالیت هماهنگی و یکپارچگی و نیازمند هستند حمایت شوند 

 (4231333روالدی،) .است شوند  حمایت نیروهای هایرعالیت

 موقدع، به گیریتصمی  به نیاز رلسفه است. ای  پایدار چهارعنصر دارای ررماندهی:کنترل فرماندهی و

هددف   و قصدد  انجدام  در زیردسدتان  تواندایی  ارشد، ررماندهی قصد و هدف شفاف، و واضح درک

به  نیاز امر ای  .دارد آمیزمورقیت ینتیجه به رسیدن تا طرح دیدن در ررماند  عزم و ارشد ررماندهی

 و ابتکدار  و اقدام سرعت و آزادی غیرمتمرکز، ررماندهی ارتقای موجب که دارد ررماندهی از سبکی

 :است زیر کلیدی دارای عناصر دارد. ررماندهی ارشد ررماندهی به البته پاسخگویی

 راهبدردی،  محدی   و خدود  مأموریدت  او، اهداف وی زیردستان که کند حاصل اطمینان باید ررماند 

 .کنندمی درک را تاکتیکی و عملیاتی

 شود. داد  توضیح آن ضرورت دلیل و هاآن رعالیت اثر مورد در نیروها و زیردستان به

 اختصا  یابد. مأموریتشان انجام جهت نیروها به کاری منابع

 غیرضدروری محددود   به شدیوهای  را نیروها عمل آزادی و کند اعمال را کنترل حداقل باید ررماند 

  .نسازد

 واضدح، روابد    و غیدرمبه   ررمانددهی  مراتدب سلسدله  از استفاد  با باید ررماندهی وحدت سادگی3

 شود حاصل اختیارات و هامسئولیت صحیح تفویض و مناسب ررماندهی

بده   بسدته  شدد  تعیدی   و وابسدته  نیروهدای  بدر  مشدترک  نیروهدای  ررماندهی و کنترل3 اختیار یدامنه

 هایعملیات بر نیروهای مشترک ررماندهی کنترل و ررماندهی توانایی و مأموریت نوع و گستردگی

  .کندمی ررق الزم موردنیاز

 خدوب آمدوزش   و شدوند  دهیسازمان باید نتیجه حداکثر برای نیروها یگانی3 انسجام و یکپارچگی

  .ببینند
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 نیدروی مشدترک،   مرکدزی  سدتاد  ررمانددهی  و کنتدرل  هدای قابلیت گروهی3درون و متقابل عملکرد

شود.  تسهیل کنترل نیروها روند تا کنند همکاری باه  باید پشتیبانی هایررماندهی و جزء هاییگان

 و جدزء  نیروهدای  گروهدی عملکدرد درون  نبدود  با ررماندهی مراتبسلسله کارآمدتری  و تری ساد 

 (4631333روالدی،)شود. می مواجه مشکل با هاسامانه

 مراتدب بده  رهبدری  عملکدرد  مسدلح،  نیروهدای  در3 تخصصدی  واحدهای گیریتصمی  توان ارزایش

 طدور بده  مداروق،  ررماندهی یک که دارد اهمیت رویازای  جنگ در کنترل یحوز . است ترپیچید 

 بده  و داشته عمل ابتکار اجاز  زیردستان که ه  هرانداز  حال.کند هدایت را خود زیردستان مستقی 

 هماهنگی منظوربه بازه  برسد، هاآن به خوبیبه اطمعات که ه  هرانداز  و باشند شد  ترغیب آن

 اعمدال  واقعداً  هدا ماروق که دارد وجود نیاز ای  خا  مواقع برخی در حداقل قطعی، عمل انجام و

 (1932221 روکویاما،. )نمایند دهیجهت را خود زیردستان

 اختیدارات  کداهش  معندای  بده  ررمانددهی  اتحاد و سازییکپارچه3 ررماندهی اتحاد و سازییکپارچه

 میانی مدیران و تخصصی هایرد  گیریتصمی  توان ارزایش با تضادی و نیست عملیاتی ررماندهان

 مددیران  و بلنددپایگان  در گدذاری سیاسدت  و گیدری تصمی  توان ارزایش برای حلیرا  بلکه. نیست

 (4531333روالدی،. )است نظامی هایسازمان ارشد
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:مدل مفهومی  

 
 مفهومی3 مدل 1شکل

 

 : یشناسروش
زمدر    در تحقیدق  ای  .است ایزمینه - موردی تحقیق، روش و ای؛توسعه -کاربردی تحقیق، نوع

و  هدا مؤلفده  ابعداد،  یعندی  موضدوع  هدای سداز   اکتشاف آن هدف و گیردمی جای اکتشاری تحقیقات

 نامهبا پرسش داد ، آوریجمع طرری از .شد انجام تحلیلی -توصیفی روش به که باشدمی هاشاخص

در دو  و خبرگان  نظرانصاحب را تحقیق آماری گررت. جامعه صورت پیمایشی -توصیفی صورتبه

عنوان سطح استراتژیک و ارتش جمهوری اسدممی ایدران و سدپا     سطح ستاد کل نیروهای مسلح به

 گردد.نفر تعیی  می 122عنوان سطح عملیاتی و در حدود پاسداران انقمب اسممی ایران به

مطالعدات   روش از مفهدومی،  مددل  ارائده  و تحقیدق  ادبیدات  تکمیدل  و اطمعدات  آوریجمدع  برای

و  اسدناد  پژوهشدی،  و علمدی  مقداالت  تخصّصی، و علمی هایکتاب یکلیه از استفاد  با ای،کتابخانه
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انجدام   بدرداری ردیش  بدا  آکادمیک اینترنتی هایسایت رسمی، هایسازمان آرشیو اوّل، دست مدارک

ابدزار   اسدتفاد   بدا  میددانی  تحقیقدات  روش از مدوردنظر  اطمعدات  آوریجمدع  منظوربه .است شد 

 .گررت صورت نامهپرسش

 شد. ضریب روایی تهیه لیکرت طیف از استفاد  با آن سؤاالت و ساخته محقق صورتبه نامهپرسش

 لذا بیشتر شد، 95/2 یعنی شد  گررته نظر در محتوایی ضریب حداقل از هاشاخص تکتک محتوایی

 از با اسدتفاد   کردن نیمه دو روش از پایایی ارزیابی برای. است برخوردار بسند  روایی از پرسشنامه

  .آمد دست به 39/2 پایایی ضریب گاتم ، آزمون

 در مباحث آمداری  در و تحلیلی توصیفی روش از هاداد  اطمعات وتحلیلتجزیه تحقیق، ادبیات در

 از تحلیدل  اسدتنباطی  آمدار  سدطح  در و وزنی میانگی  رراوانی، توزیع جداول از توصیفی آمار سطح

 روش از مددل  آزمدون  بدرای  واسپیرم  و رریدم  هایآزمون از آن به مربوط هایشاخص و عوامل

 .شد استفاد  ساختاری و گیریهای انداز مدل بخش برازش ارزیابی معیارهای با اِ  .اِل .پی

 :تحقيق هاییافته و هاداده وتحليلتجزیه

 بدر  تحقیدق،  الگدوی  طراحدی  در مؤثر عوامل :)شناختی جمعیت(هاداد  توصیفی وتحلیلتجزیه

 قالدب  در کد   خیلدی  تدا  زیداد  خیلدی  از ایگزینه 9 سنجنگرش مقیا  یک با لیکرت طیف اسا 

 گردید. توزیع هدرمند صورتبه نفر 62 بی  در نامهپرسش

بنددی و  علمدی و سدایر( دسدته   ، هیئدت تیریمدد ی، ررماندهنوع مسئولیت درچهار دسته )برحسب 

، مددیریت  %33ه، ررمانددهی  مربوطد  یرراواندرصد  آمد دستبه جیسا  نتاا رارزیابی گردید  که ب

 (15، 13دو گدرو  )  در یخددمت  گدا  یجا برحسدب  سایر هستند. %3علمی و ه  هیئت %12و  43%

( 13ی )خدمت گا یجاآمد  تعداد پاسخگویان در دستبر اسا  نتایج به که شد ارزیابی و بندیدسته

درصدد، از کدل   93نفر معادل  39به تعداد ( 15) یخدمت گا یدر جادرصد، 42نفر معادل 29به تعداد 

سال تقسی  شددند.  32سال و باالی  32تا 22دسته از 2پاسخگویان است. برحسب سابقه خدمتی به 

درصدد   93نفر معدادل   39سال به تعداد  32تا 22آمد  رراوانی پاسخگویان ازدستتایج بهبر اسا  ن

درصد از کدل پاسدخگویان اسدت.     42نفر معادل  29سال به تعداد  32و رراوانی پاسخگویان باالی 

بنددی و  برحسب سطح تحصیمت در سه گرو  کارشناسی ارشد، دانشدجوی دکتدرا و دکتدرا دسدته    

نفدر   13درصدد دکتدرا و   13نفر معدادل   12آمد  رراوانی، دستکه بر اسا  نتایج بهارزیابی گردید  

نفدر   32درصد و بقیه پاسخگویان در سطح کارشناسدی ارشدد بده تعدداد     32دانشجوی دکترا معادل 
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توزیع رراوانی پاسخگویان برحسب سازمان، از ستاد کل نیروهدای مسدلح    درصد هستند. 93معادل 

درصدد و  42نفر معادل  29، از ستاد ارتش جمهوری اسممی ایران به تعداد درصد29نفر معادل  19

درصد بده پرسشدنامه اید  تحقیدق پاسدخ       33نفر معادل  22از سپا  پاسداران انقمب اسممی تعداد 
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20

28

7 5

25

35

25

35 32

10

18 15

25
20

0

10

20

30

40

            

  
 نمودار جمعیت شناختی 2شکل 

خیلدی   و کد   متوسد ،  زیاد، زیاد، خیلی»های رتبه با لیکرت طیف ایدرجه مقیا  با پرسشنامه

 شاخص 41از گردید. و محاسبه پرسشنامه هایشاخص مطلوبیت میزان آن اسا  بر و طراحی« ک 

مطلدوب قدرار    نسدبتاً  محددود   در شاخص  3و تعداد  مطلوب محدود  در شاخص 34موردبررسی

 گررت.  

 ها3 تحلیل توصیفی داد 1جدول
 

 هاشاخص

 هافراوانی گزينه

وزن کلی
ميانگين وزنی 

 کيفيت شاخص 
 رديف 

 خ.ک ک م ز خ.ز

ب
لو

مط
ب 
لو

مط
تاً 

سب
ن

 

ب
لو

مط
نا

 

   * 4959 253 2 2 2 3 93 والیتمدار 1
   * 4932 232 2 2 2 13 42 بصیر 2
   * 4932 232 2 2 2 13 42 شنا دشم  3

   * 4943 266 2 2 2 32 23 چند مهارته 4

   * 4993 232 2 2 1 22 33 دشم  35
  *  3953 233 2 9 12 23 22 جو 42
   * 4922 292 2 2 11 22 23 زمی  41
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 کده اید   بده  توجده  با و شد محاسبه وزنی میانگی  و شاخص هر کلی وزن به توجه با چنی ه 

 باشدند،  کدرد   کسدب  مقدار ای  از کمتر وزنی میانگی  که هاییشاخص ت،اس 3عدد میانگی  اوزان

 .شدند پذیررته هاشاخص کلیه لذا و نگردید مشاهد  موردی چنی  ولی شوند، حذف باید

بدرای   .کندد مدی  صددق  پدارامتری  هدای داد  مورد در نرمال توزیع ها3 مفهومداد  بودن نرمال بررسی

شدود. بدر   مدی  اسدتفاد   اسدمیرئوف -کلموگدوروف  ( آزمون92زیاد)بیشتر از  نمونه حج  با هاییداد 

از  کده  29222 بدا  برابدر  هدا داد  از یدک  هدر  بدا  متنداظر  sig میزان ها،داد  بودن نرمال بررسی اسا 

ناپارامتریک  آمار از و نیست برخوردار نرمال توزیع از نامهپرسش هایداد  درنتیجه .است کمتر2929

 .کنی می استفاد  استنباطی تحلیل برای

 .کردی  استفاد  ..ا .ا .پی.ا  ارزارنرم رریدم  آزمون از بندیرتبه برای: هاشاخص و مؤلفه ابعاد، بندیرتبه
 ابعاد بندی3 اولویت2جدول 

 ميانگين رتبه بعد رديف

 3912 نیروی انسانی 1
 2966 پشتیبانی 2
 2962 ررماندهی و کنترل 3
 1963 تجهیزات 4

 

 هابندی مؤلفه3 اولویت3جدول 
 ميانگين رتبه هامؤلفه ميانگين رتبه هامؤلفه

 9955 ایلحظهاطمعات  5963 مکتبی
 9933 توانمند 3933 پشتیبانی معنوی

 9941 ها و دستورات ساد طرح 3933 چاالک
 4963 پشتیبانی مادی 3969 ارتباط مداوم

 4932 مناسب صحنه عملیات 3944 ررماندهی قاطع
 3955 بومی 6943 کیفی

 

 هابندی شاخص3 اولویت4جدول

 شاخص رديف
ميانگين 

 رتبه
 شاخص رديف

ميانگين 
 رتبه

 19992 وسیع بودن 36 32963 والیتمدار  .1

 19941 واحدهای کوچک 33 25993 ارتباط ایم   .2

 14993 هزینهک  33 23932 امید به نصرت الهی  .3
 13933 وزن مناسب 41 16964 مهارت انسانی 34
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 کرونبداخ،  آلفدای (31 گرددمی واقع موردسنجش معیار سه توس  شاخص پایایی: مفهومی مدل آزمون

 یعندی  اسدت؛  تأییدی عامل تحلیل ارزه  بیرونی مدل .عاملی بارهای ضرایب (3پایایی ترکیبی، ( 2

 مددل  از هاآن سنجش هایگویه با پنهان متغیرهای رواب  سنجش برای نخست مدل، جهت بررسی

 بدر  .اسدت  (294عداملی)  بارهدای   ضدرایب  بودن مناسب برای ممک مقدار .کنی می بیرونی استفاد 

 بر مؤثر هایشاخص و ابعاد بر مؤثر هایمؤلفه عاملی بارهای ضرایب تمام آمد دستنتایج به اسا 

 .دارد معیدار  اید   بودن مناسب از نشان که است بیشتر 294از ممک مقدار به توجه با های ابعادمؤلفه

 ، 293آلفای کرونبداخ  برای مناسب مقدار کهای  به توجه با3 گیریانداز  هایمدل برازش پارامترهای

 جددول،  در مددل  بدرای ابعداد   هدا یارته مطابق است. و 294ای.وی.برای اِ و 293 ترکیبی پایایی برای

بدودن   مناسدب  توانمی اند،نمود  مناسبی اتخاذ مقدار مکنون متغییرهای مورد معیارها در ای  تمامی

 برای پایایی ترکیبی و کرونباخ آلفای مقادیرکرد.  را تأیید پژوهش همگرای روایی و پایایی وضعیت

« کیفدی » مؤلفده  بدرای  .ای.وی.مقددار اِ  امدا  .هستند قبولقابل و مقادیر مناسب مدل، هایمؤلفه تمام

شاخصی که بار عاملی کمتری دارد، یعنی شداخص  « کیفی»باشد،  بنابرای  در مؤلفه می 4/2کمتر از 

کنی . مقدار اِ.وی.ای. ای  بار  مقادیر را محاسبه و کنترل میکنی  و دورا حذف می« روز بودنبه» 14

 است.    294که بیشتر از  2999« کیفی»مؤلفه 

 گیریانداز  مدل برازش 3 پارامترهای9جدول 

 

مقادير       

 مؤلفه
 اِ.وی.ای. پايايی ترکيبی آلفای کرونباخ

 2932 2933 2932 مکتبی
 2991 2935 2969 توانمند
 2999 2933 2993 چاالک

 2991 2939 2991 مناسب صحنه عملیات
 2933 2995 -2929 کیفی
 2961 2939 2936 بومی

 2991 2939 2992 پشتیبانی معنوی  
 2944 2932 2963 پشتیبانی مادی

 2943 2932 2943 ررماندهی قاطع 
 2936 2936 2963 ها و دستورات ساد  طرح

 2993 2932 2963 ارتباط مداوم
 2933 2953 2952 ایلحظه اطمعات
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کنی . در اید   برای بررسی روایی واگرا از روش بارهای عاملی متقابل استفاد  میبررسی روایی واگرا:

هدای  های یک ساز  با آن ساز  و میزان  همبستگی بدی  اخدص  شاخصروش میزان همبستگی بی  

گونده کده در   ( همدان 333 1352گدردد. )داوری و همکداران،   های دیگر مقایسه مییک ساز  با ساز 

ها با ابعاد مربوط بده خدود )اعدداد پررندگ     ماتریس مقابل نمایان است، مقدار همبستگی میان مؤلفه

ها بیشتر است که اید  مطلدب گدوا  روایدی واگدرای      ها و سایر ساز ماتریس( از همبستگی میان آن

معنداداری   آزمدون  بایدد  گردید یمتغییرها شناسای همبستگی که ازای پس مناسب در ای  مدل است.

 بدوت ( سازی روش خودگردان از شد مشاهد  هایمعناداری همبستگی بررسی برای .گیرد صورت

 بدوت  آمدار   مقددار  اگر % 9 اطمینان سطح در .دهدمی ما به را t آمار  که کردی ؛ استفاد  )استراپ 

 محاسدبات  بده  است. با توجده  معنادار شد مشاهد  هایهمبستگی باشد 56/1 از تربزر  استراپینگ

 تمدامی  بدودن  %معندادار   امدر  اید   هستند. که بیشتر  56/1 از Z معناداری ضرایب تمام شد ،انجام

دهد. می نشان % 59اطمینان    سطح در را هامؤلفه و ابعاد میان و مدل و ابعاد میان رواب  و سؤاالت

 معندادار  کده  بررسی گردید % 59 اطمینان سطح در ه  هامؤلفه و هاشاخص میان رواب  چنی ه  و

در جدول زیر مقادیر مربدع آر.  مربدوط بده     .داد نشان را ساختاری مدل بودن مناسب و مسیر بودن

مربدوط   Q2که حکایت از برازش نسبتاً قوی مدل ساختاری دارد. مقادیر  2933ابعاد مدل، بیشتر از 

 رازش قوی مدل ساختاری استاست؛ که حاکی از ب2939به ابعاد بیشتر از 

 3 ماتریس بارهای عاملی6جدول

 ابعاد
 مؤلفه

 فرماندهی و کنترل پشتيبانی تجهيزات نيروی انسانی

 293523 293295 292323 2836.6 مکتبی
 292225 292636 294632 2837.1 توانمند
 292369 291222 299321 6..283 چاالک

 292233 292233 283313 299324 مناسب صحنه عملیات
 291663 292925 28.995 294133 کیفی
 292635 294146 ..2852 291233 بومی

 292332 28.299 292625 291699 پشتیبانی معنوی
 294923 6...28 292631 291333 پشتیبانی مادی
 283532 292631 291356 292243 ررماندهی قاطع

 .28523 292233 291963 291253 ها و دستورات ساد طرح
 283223 293913 292933 293535 ارتباط مداوم
 2826.2 293662 292332 292643 ایاطمعات لحظه
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 3 پارامترهای برازش مدل ساختاری برای ابعاد3جدول

 Redundancyمعیار  2Qمعیار R Squares بُعد                     مقادير
 2931 2994 2999 نیروی انسانی

 2926 2993 2994 تجهیزات
 2926 2941 2942 پشتیبانی

 2924 2996 2999 ررماندهی و کنترل

در حدد متوسد    « طرح و دستورات ساد »و « بومی»در جدول روق مقادیر مربع آر. برای دو مؤلفه 

کده حکایدت از    2933ها بیشدتر از  است. و مربوط به بیشتر مؤلفه 2933و کمتر از  2915یعنی بیشتر 

بیشدتر از  « پشتیبانی مدادی »و « پشتیبانی معنوی»های مدل ساختاری و برای مؤلفهبرازش نسبتاً قوی 

  است که حکایت از برازش قوی مدل ساختاری دارد. 2963

 3  پارامترهای برازش کلی ابعاد مدل3جدول 
مقادير           

 بُعد           
 مقادير اشتراکی مربع آر

 2993 2999 نیروی انسانی
 2991 2994 تجهیزات
 2963 2942 پشتیبانی

 2949 2999 ررماندهی و کنترل
 2999 2991 میانگی 

GoF=          
 

( اسدت و  2936کده بیشدتر مقددار قدوی )     2993ابعاد  مدل، برابر با  GOFآمد  برای دستمقدار به

ابعاد  مدل، برابر بدا   GOFآمد  برای دستمقدار بهکند. برازش بسیار مناسب مدل کلی را تأیید می

 کند.( است و برازش بسیار مناسب مدل کلی را تأیید می2936که بیشتر مقدار قوی ) 2993

اسدت و سدایر    2919بیشتر از « طرح و دستورات ساد  » ، و «بومی»هایبه مؤلفه مربوط Q2مقادیر 

ی شدامل هدر دو   ؛ که حاکی از برازش قوی مدل سداختاری اسدت. مددل کلد    2939ها بیشتر از مؤلفه

شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل گیری و ساختاری میبخش مدل انداز 

شدود. اید  معیدار از    استفاد  مدی  GOFشود. برای بررسی برازش مدل کلی از یک معیار به نام می

سده مقددار    ( و تدز لس و همکداران  3193 1352شود.)داوری و همکار، طریق ررمول زیر محاسبه می

 (53اند)همان، عنوان مقادیر ضعیف، متوس  و قوی برای معرری نمود را به 2936و  2929، 2921
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هدای مددل   ها در جدول زیر نشان از برازش کلی قوی مؤلفده ، مؤلفهGOFبرای 2994حاصل شدن 

  دارد

 3 پارامترهای برازش مدل ساختاری برای ابعاد5جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مدل3 پارامترهای برازش کلی مؤلفه12جدول 

 اشتراکیمقادير  مربع آر مقادير        مؤلفه         

 2932 2992 مکتبی
 2992 2999 توانمند
 2999 2963 چاالک

 2991 2962 مناسب صحنه عملیات
 2999 2933 کیفی
 2961 2926 بومی

 2991 2963 پشتیبانی معنوی
 2944 2932 پشتیبانی مادی
 2943 2961 ررماندهی قاطع

 2936 2923 ها و دستورات ساد طرح
 2993 2993 ارتباط مداوم
 2933 2935 ایاطمعات لحظه

 2993 2991 میانگی 

GOF= 
 

 مقادير                      
 مؤلفه

 Redundancyمعيار  2Qمعيار مربع آر.

 2934 2993 2992 مکتبی
 2923 2994 2999 توانمند
 2934 2962 2963 چاالک

 2932 2995 2962 مناسب صحنه عملیات
 2921 2969 2933 کیفی
 2919 2923 2926 بومی

 2933 2963 2963 پشتیبانی معنوی
 2932 2931 2932 مادیپشتیبانی 

 2923 2993 2961 ررماندهی قاطع
 2922 2929 2923 ها و دستورات ساد طرح

 2934 2993 2993 ارتباط مداوم
 2932 2935 2935 ایاطمعات لحظه



 

 

 های آیند ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ  23

 
 الگوی هایشاخص مؤلفه، ابعاد، بی  ارتباط تعیی  دنبال به :الگو هایشاخص و هامؤلفه ابعاد، بين روابط تعيين

 بندیاولویت تبیی  و های آیند سازمان برای رزم جهت تقویت توان رزمی نیروهای مسلح مبتنی بر جنگ

 :گردید احصاء ذیل شرح بود به هاآن
 بنددی در طبقده  هاآن همبستگی ضریب و بود  برخوردار مدل با قوی رابطه از بُعد چهار هر :مدل ابعاد)الف

 .است %.2 ه  حداقل مدل با ابعاد تشخیص ضریب یا تعیی  ضریب .گررتند قرار خوب بسیار و خوب

 بدی   ضدریب همبسدتگی   و بدود   برخوردار مدل ابعاد با قوی رابطه از مؤلفه دوازد  هر :مدل هایمؤلفه)ب

 .گررتند قرار خوب بسیار یعنی بندیطبقه سطح باالتری  در ابعاد و هامؤلفه

 در سطح بُعد ای  هایمؤلفه و هاشاخص بی  همبستگی نیروی انسانی، ضریب بُعد در :مدل هایشاخص)ج

 و خدوب  در سدطح  تجهیدزات  بُعد مؤلفه و هاشاخص بی  همبستگی ضرایب .دارند قرار خوب و قبولقابل

 دارند قرار خوب بسیار

 خوب بسیار و خوب سطح در پشتیبانی بُعد هایمؤلفه و هاشاخص بیشتر بی  همبستگی ضرایب

خیلدی   سدطح  در ررمانددهی و کنتدرل   بُعدد  هایمؤلفه و هاشاخص بی  همبستگی ضرایب دارند، بیشتر قرار

 .دارند و خوب قرار خوب 

 

 3 ضریب همبستگی بی  ابعاد و مؤلفه هی مدل3شکل 
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   :و پيشنهاد یريگجهينت

 گيرینتيجهالف ـ 

 تدأمی  در  یقینداً منارع ملی و دستیابی به اهداف ملی خود هستند  تأمی همه کشورها در پی  کهازآنجایی

با دیگر کشورها دچار تضاد و برخوردهای ریزیکی و نظری خواهند شدد کده بدرای پیدروزی در اید        هاآن

قددرت   هدا آننبردها چه ریزیکی و چه نظری باید آمادگی الزم را در عناصر قدرت ملی خدود کده یکدی از    

نماید، و اید  الگدو    بینیپیشدر توان رزمی را مؤثر  نظامی است رراه  نماید. ای  الگو توانسته است عناصر

آیند  و یا جندگ   هایجنگالزم را در نیروهای مسلح در  هایقابلیتاست که  شد گررته در نظر  ایگونهبه

 .نمایدمیدر آیند  رراه  

است کده بدر اسدا  محاسدبات دقیدق علمدی و ریاضدی و         هاییشاخصو  هامؤلفهعناصر ای  الگو دارای 

 کداممً در ابعداد اید  الگدو     مؤلفده سبه شد  و وزن و ارزش هر شاخص و آماری محا هایمدلاز  گیریبهر 

آن در توان رزمی مشخص گردید  است . یعنی ررماندهان صحنه جنگ چده در   تأثیرگذاری میزان وشفاف  

آیند  باید به ای  موضوع توجه نمایند که هدر شداخص بده چده میدزان بدر تدوان رزمدی          هایجنگآیند  و 

 هدای جندگ بدرای مقابلده در    خوبیبه توانندمی هاآنبود  و با توجه به  اثرگذار تواندمیر در اختیا هاییگان

 رزمدی  تدوان  تقویدت  جهت رزم برای سازمان در سیر طراحی و ارائه الگوی متفاوت در آیند  آماد  گردند.

ی هدا شداخص  و هدا مؤلفده  یبنددسته و نمودن مشخصآیند ، نسبت به  هایجنگ بر مبتنی مسلح نیروهای

ارائده   درنهایدت نیز احصاء شد.  مؤلفه هری هاشاخصو   ییتع ابعاد از کی هری هامؤلفهالگو اقدام گردید. 

بُعدد،   4آیندد  بدا    هدای جندگ  بدر  مبتنی مسلح نیروهای رزمی توان تقویت جهت رزم برای سازمان الگوی

 شاخص تدوی  گردید.که در شکل زیر آمد  است. 35مؤلفه و 12

 پيشنهادهاب ـ 

الزم  هدای نامده آیی معاونت تربیت و آموزش در ستاد کل ن.م  برای تربیت نیروی انسانی چند مهارته  . -

 را جهت اجرا در نیروهای مسلح  تدوی  نماید.

هدای آموزشدی قدرار    مبنایی جهت نیازسنجی آموزشی ررماندهان و اجرای برنامه عنوانبهالگوی مذکور  -

 گیرد.

 های آیند  قرار گیرد.دهی برای رزم در جنگسازمانمبنای  عنوانبهالگوی مذکور  -

 مبنای جذب نیروی انسانی در نیروهای مسلح قرار گیرد. عنوانبهالگوی مذکور  -
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 :منابعفهرست 
 درنبدرد  ا.ا.ج زمیندی  نیدروی  عملیاتی رهنامه تدوی "، 1353ارشردی، محمدحسی  و همکاران ، -

 دانشگا  عالی دراعی ملی، دانشکد  دراع ملی ، تهران،"ناهمطراز و طرازه 

 ،"(،کاربردهدا  ،طراحی ساختار) سازمان تئوری "،1334 ، حس  ررد، دانائی ، مهدی سید الوانی -
 صفار نشر ، یازده  چاپ

 مدران نشر3 تهران ،"اجتماعی علوم در تحقیق هایروش"، 1332پاریزی،مهدی،  نژادایران -

 .نی نشر تهران، پنج ، و سی چاپ ،"عمومی مدیریت "،1333مهدی، سید الوانی، -

، ترجمه ابراهی   "سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی"، 1333احتشامی انوشیروان )ب(،  -

 متقی و زهر  پوستی  چی، )تهران3مرکز اسناد انقمب اسممی(

  ،)تهدران، ،ترجمده ابدراهی  متقی،  "گدذر از بحدران جانشدینی    "،1336احتشامی انوشیروان )الف 

 قومس

 ،پژوهشدکد    چداپ دوم، تهدران،   ،"سیاسی اسدمم  امنیت در نظام "،1336 بهرام اخوان کاظمی

 ررهنگ و اندیشه اسممی

 ،هدای  پژوهش درتر تهران، چهارم، چاپ ،"سازمانی ساختار طراحی "،1332 محمد، سید اعرابی

 .ررهنگی

  ،ترجمه عبدالمجید حیددری، تهدران 3 دانشدکد      "آیند  هایجنگ"، 1334اچ اسکیلز، رابرت ،

 ررماندهی و ستاد ، دور  عالی جنگ،

 ،ررهنگدی،  هدای پدژوهش  درتدر  تهدران،  ،"سازمانی ساختار طراحی"، 1332 محمد؛ سید اعرابی 

 چهارم، چاپ

 ،نی نشر تهران، پنج ، و سی چاپ ،"عمومی مدیریت "،1333مهدی، سید الوانی. 

 ،صادق امام دانشگا  تهران، ،"امنیت" ،1351 اصغر، ارتخاری() 

 چدی   تسدلیحاتی  سیاسدت  و نظدامی  اندیشده  در تحول سیر" ،1332، محمدجواد نیا، امیدوار"، 

 المللیبی  و سیاسی مطالعات درتر تهران،

 ،معاصدر،  ابرار تهران، چمنی، را  ترجمه ابوالقاس  ،"سیاست شدنجهانی" ،(1333) جان بیلیس 

 اول چاپ ،1 جلد

  ، خارجه امور ، تهران، وزارت"اقدام استراتژی "،1366بورر، آندر 
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 نجد ، تهدران،    محمددی  حسدی   ، ترجمده سدید  "آمریکدا  نظامی معماری"(، 1332) پیترز، جان

 () دانشگا  امام حسی 

  ،جلد اول،تهران، ررهنگ ،  "مقدمه بر استراتژی امنیت ملی ج.ا.ایران"، 1332تاجیک محمدرضا

 گفتمان

 ،بندی تدوی  و تجدیددنظر  راهنمای تعیی  نیاز و اولویت"، 1335ثروتی، محس  و مظلوم، علی
، سدتاد  تهدران  ()االنبیداء های مقدم و ررعی خات قرارگا ،  "های مرکب راهوردینامهدر آیی 

 .های نیروهای مسلح، درتر نشرنامهکل نیروهای مسلح، دبیرخانه هیئت عالی تجدیدنظر در آیی 



 

 

 

 

 ارائه یک چارچوب معماري امن براي شبکه دفاعی کشور
 2محمدرضا موحدی صفت ، 1محمدرضا ولوی

 

 51/56/00پذیرش مقاله:                                                                       60/60/00مقاله:  دریافت

 چکيده 

               های حوزه دفاعی     شبکه   .    باشد  می        مستقیم       تأثیر          ها دارای      سازمان       ارکان        در همه          ارتباطات   و        اطالعات        فناوری

      اکث ر                   د ک ه باع ش ش ده ت ا    ن   باش               های فناوری می               نوظهورترین حوزه       یکی از های امن شبکه محور، در محیط

ه ای و ود   ایجاد و استقرار سامانه      برای      ریزی      برنامه     حال                     ها را پذیرفته یا در        این شبکه            دفاعی دنیا     های      سازمان

                                        های حساس و حیاتی کشور است که ب ا اس تقرار                                   . حوزه دفاعی کشور یکی از زیرساوتباشنددر محیط آن 

     همه                                                             هایی نظیر افزایش کارایی، نوآوری و چابکی استفاده کرد. باوجود              توان از قابلیت            نین محیطی می       آن در چ

             در این تحقیق   .    شود      ویژه      توجه      محیط        در این      چالش      ترین   مهم       عنوان  به       امنیت       مسئله    به                       مزایای این شبکه، باید

       ش ده در               آماری استفاده            است. جامعه                       های دفاعی بیان گردیده                                          الگو معماری شبکه دفاعی امن موردنیاز سازمان

   و                  و برو ی از م دیران         سایبر      فضای         راهبردی        مدیریت       دکتری     های    دوره                                 تحقیق حاضر، استادان و دانشجویان

                        دهد که برای ارتقاء ح وزه         نشان می       تحقیق       نتایج  .      باشند  می      مسلح                        حوزه فناوری در نیروهای      ارشد           کارشناسان

                  ه ای دف اعی ت دوین و                    منظور پذیرش شبکه         امنیتی به        معماری       الگوی         باید یک           های دفاعی                فناوری در سازمان

  .    اس ت        حیاتی   و                                           گرفتن امنیت در معماری یادشده یک الزام مهم                                 برداری قرار گیرد. همچنین در نظر         مورد بهره

 .   است       گرفته      قرار                     های دفاعی موردبررسی    شبکه       امنیت       مختلف     های     مؤلفه      شده،           الگوی ارائه    در
 

های دفاعی، فناوری اطالعات و ارتباطات، امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات، شبکه واژگان کليدي:

 های دفاعی، رایانش ابری.زیرساوت

  

                                                           
 valavi@mut.ac.irصنعتی مالک اشتر  دانشگاه و اطالعات فناوری دانشیار -1 

 movahedi@sndu.ac.ir، )نویسنده مسئول( دکتری فناوری و اطالعات دانشگاه صنعتی مالک اشتر -2 

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9713 پاييز، 37، شماره انزدهمشسال 

 73-64، از صفحه ومد مقاله

mailto:valavi@mut.ac.ir
mailto:movahedi@sndu.ac.ir
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 مقدمه
های حیاتی و حساس حوزه دفاع همانند بهداشت، ارتباطات، نیرو و اقتصاد، یکی از زیرساوت

تواند امن و بومی دفاعی می محورهای دفاعی در یک ساوتار شبکهکشور است و استقرار سامانه

آورد. استفاده از شبکه دفاعی امن و  ارمغانرا به  2و نوآوری 1های زیادی مانند چابکیمزیت

های مشترک در محیط شبکه را بین اوتصاصی برای نهادهای دفاعی ضمن آنکه استفاده از سامانه

را به  وریبهره افزایش ه ورا کاهش داد هاسازد، هزینهپذیر میهای مختلف دفاعی امکانبخش

های دنبال وواهد داشت. امروزه بسیاری از کشورها، ساوتارهای دفاعی وود را بر روی شبکه

( . با 1-33: 2112اند )تاکایی،                                                         دفاعی که عمدتا  بر روی محیط رایانش ابری هستند مستقر کرده

ها مستقر بر روی این شبکههای امنی که های دفاعی و سامانهتوجه به اهمیت بسیار ویژه شبکه

ها لحاظ گردد؛ زیرا قرارگرفتن هستند، الزم است که اصول امنیتی با باالترین اولویت در آن

تواند ها تأمین نشده باشد، میکه امنیت آنمحور درصورتیهای شبکههای دفاعی در محیطسامانه

 حتی باعش بروز مخاطرات در امنیت ملی یک کشور گردد. 

دهندگان و کاربران ودمات در جدیدی را برای ارائه های دفاعی امن، فرصتاز شبکهاستفاده 

صورت بالدرنگ و بر اساس تقاضا به منابع اشتراکی سازد تا بتوانند بهمحیط شبکه فراهم می

عنوان توانند بههای غیردفاعی میهای دفاعی و همچنین سازماندسترسی داشته باشند. سازمان

 ن،ها باشند و باقابلیت بهتری به منابع دسترسی وواهند داشت. )رایان این نوع شبکهبردارابهره

های های دفاعی بر روی محیطها و سامانه(. بنابراین حرکت به سمت استقرار زیرساوت2112

شود، به مدیریت منسجم، ها میمحور بومی و امن دفاعی، ضمن آنکه باعش کاهش هزینهشبکه

 انجامد.های دفاعی میسازی سازمانعات و چابکیکپارچگی در اطال

، تجهیزات و 3ها نظیر مراکز دادهترکیبی از زیرساوت امن و اوتصاصی حوزه دفاعی به یک شبکه

)چونگ و  گرددهای دفاعی اطالق میافزارهای مورداستفاده سازمانها و نرمافزارها، سامانهسخت

 (3-11: 2112همکاران، 

های امنیتی تأثیرگذار در معماری شبکه دفاعی پرداوته و ها و مؤلفهبررسی ویژگی تحقیق حاضر به

ها ارائه درنهایت یک چارچوب معماری امن بر اساس استانداردهای موجود برای این نوع شبکه

                                                           
1- Agility 

2- Innovation 

3- Data Center 
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اند. استفاده های تأثیرگذار در معماری موردبررسی قرارگرفتهکرده است. همچنین هر یک از مؤلفه

وبرگان حوزه سایبری که در قالب پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته، این امکان را  از نظرات

صورت دقیق مشخص ها را در معماری بهبرای مؤلفان به وجود آورده که جایگاه هر یک از مؤلفه

الیه به نام امنیت در معماری را مورد نمایند. همه وبرگان بر مؤلفه امنیت تأکید نموده و ایجاد یک 

 طور کامل لحاظ شده است.اند که این مسئله در معماری بهید قرار دادهتائ

 مبانی نظري    
 :  تحقيق الف ـ پيشينه

های دفاعی مبتنی بر امنیت و کارایی های سازمانهای زیادی برای شبکهدر حال حاضر معماری

های دفاعی هر کشوری طراحی و مورداستفاده قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که سازمان

های تأثیرگذار بر معماری متفاوت دارای مقتضیات واص و بومی هستند که بر اساس آن مؤلفه

شد. لذا الزم است که برای نهادهای دفاعی کشور یک چارچوب معماری واص طراحی  وواهند

شده اما ارائه 𝐶4𝐼𝑆𝑅 1هایی نظیر های دفاعی معماریشود. در حال حاضر اگرچه برای شبکه

سازی گردد. در تحقیق حاضر صورت دقیق در کشور پیادهمتأسفانه این معماری تاکنون نتوانسته به

های امنیتی استانداردی که در دنیا تعریف شده، چارچوب معماری اساس معماری سعی شده بر

های رایانش ابری واقع گردد امن ارائه گردد. ایجاد شرایطی که این معماری بتواند در محیط بومی

در  2نیز از اهداف این تحقیق است. یکی از این استانداردها توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری

 هاییمؤلفه به توجه تحقیق این ارائه شده که مورداستفاده محققین نیز قرار گرفته است. درآمریکا 

 در یکدیگر با هاآن تعامل نحوه شبکه دفاعی و محیط در بازیگران هایویژگی تعیین نظیر

 ایجاد در یکپارچگی اصل گرفتن نظر در و  پذیرتحریک و  3پذیرمقیاس ،3پذیرتوزیع هایمحیط

 .است شده پرداوته دفاعی داده هایپایگاه

های مختلف دفاعی کشور مستقر های دفاعی که در سازمانایجاد هماهنگی بین همه زیرساوت

های سنتی برای این منظور استفاده شود. هستند، از اهمیت باالیی برووردار است و نباید از روش

عی در بسیاری از کشورها توانسته به های دفاهای دفاعی امن و اوتصاصی در حوزهوجود شبکه

                                                           
1- Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance  

2-  NIST – National Institute of Standard and Technology 

3- Distributed Environment 

4 - Scalable 
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های دفاعی را تا حد وری زیرساوتها کمک نماید و بهرهسازی ودمات و سرویسیکپارچه

های دفاعی در های موجود در سازمانممکن افزایش دهد. متأسفانه در حال حاضر اکثر سامانه

ن مسئله به افزونگی و تکرار گیرند که ایای تولید و مورداستفاده قرار میصورت جزیرهکشور به

های تولیدشده در افزایی بین سامانهتواند با ایجاد همانجامد. ایجاد شبکه دفاعی میها نیز میسامانه

ها به وجود آورد. لذا کارگیری این سامانهنهادهای مختلف، ارتباط مناسب و امنی را نیز برای به

، 2، کارایی1پذیرییش قابلیت دسترسیوجود یک سامانه یکپارچه که بتواند باعش افزا

شود برای حوزه دفاعی کشور الزم و حیاتی است. ایجاد این شبکه  و کاهش هزینه 3پذیریتوسعه

های قدیمی تواند جایگزین مناسبی برای محیطرایانش ابری نیز باشد، می دفاعی اگر مبتنی بر حوزه

ها، مشکالت امنیتی جدیدی ی این نوع شبکهجانبهگردد. اما باید در نظر داشت که با پیشرفت همه

ازپیش تحت های دفاعی بیششود نهادهای دفاعی باعش می. گسترش شبکهآیدنیز به وجود می

 . (1317-1321: 2113تأثیر عوامل وارجی و تهدیدات قرار گیرند )تائویو و همکاران، 

دفاعی کشور بر اساس مقتضیات  ایجاد چارچوب معماری بومی اوتصاصی و امن برای شبکه

 ها در محیط شبکه محور و با در نظرز ظرفیت سامانهبرداری حداکثری اواص دفاعی و لزوم بهره

های استاندارد موجود کمتر به حوزه کنترل، رصد گیرد. در مدلهای امنیتی انجام میگرفتن شاوص

محور شبکه هایها در محیطو پایش پرداوته شده و بیشتر به استفاده از فضای اشتراکی سرویس

ها، ها، حفاظت از دادهه در این تحقیق، اهمیت امنیت سرویسشدتأکید شده است؛  اما در مدل ارائه

الگوی  هایترین شاوصعنوان مهمهای دفاعی بهو در نظر گرفتن سیاست 3هاکنترل دسترسی

های بومی در نظر گرفته شده است. طراحی الیه امنیت در معماری شبکه دفاعی بر اساس

 وضوع و ضرورت انجام این پژوهش است.شده، از دیگر دالیل اهمیت مهای ارائهشاوص

های دفاعی کشور شده بیانگر آن است که تاکنون روشی جهت استقرار زیرساوتتحقیقات انجام

نشده باشد انجاممحور مبتنی بر رایانش ابری که متضمن ایجاد امنیت الزم نیز در یک محیط شبکه

رسند اما پاسخگوی نظر می کافی بههای تجاری های موجود اگرچه برای سازماناست و معماری

های امن نیستند و الزم است یک معماری امنیتی برای های دفاعی به این شبکهمهاجرت سازمان

                                                           
1- Accessibility 

2-  Performance 

3 - Extensibility 
4 - Access Control 
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حمایت نهادهای دفاعی و به دلیل عدمC4ISR این منظور طراحی و ارائه گردد. همچنین معماری 

 کشور را برآورده نماید. سازی نتوانسته مطالبات موردنظر نهادهای دفاعیضعف در پیاده

تواند تمام منافع ورود به با توجه به حساس بودن مراکز دفاعی کشور، تهدیدات امنیتی می

ناپذیری را برای این مراکز به وجود آورد. اتحادیه های دفاعی را از بین برده و نتایج جبرانشبکه

ها ارائه نموده است که اگر هایی را برای بهبود امنیت در شبکهدستورالعمل 1پردازش ابری امنیت

توانند های امنیتی حوزه دفاعی کشور ادغام شوند، میالمللی با سیاستهای بیناین دستورالعمل

تبدیل به یک راهکار امنیتی مناسب برای ایجاد زیرساوت شبکه حوزه دفاعی گردند )آرفین و 

  (.211-313: 2112همکاران، 
هایی ها و چه ویژگیچارچوب معماری امن بومی برای شبکه دفاعی کشور دارای چه شاوص

 است؟

های دفاعی در محیط هدف از این تحقیق، ارائه یک چارچوب معماری امنیتی برای استقرار سامانه

 شبکه محور )شبکه دفاعی( است. 

 باشد.نهادهای دفاعی یک الزام می ایجاد معماری شبکه دفاعی امن، بومی و اوتصاصی برای

 به موضوع های دفاعی است و امروزه اینترین دغدغه در محیط شبکهعنوان مهمهمواره به امنیت

های زیادی ایجاد شبکه دفاعی امن و اوتصاصی برای شده است. مزیت اساسی تبدیل چالش یک

ترین ها هدایت کرده است. مهمآن ها را به سمت ایجاد و استفاده ازنهادهای دفاعی، این سازمان

 اند از:شده در ارتباط با موضوع این تحقیق عبارتهای انجامپژوهش

هایی که وواستار پیوستن به مهدی نقیان فشارکی در تحقیقی معماری مرجع امنیتی برای سازمان 

 و سازمان های شبکه محور هستند را موردبررسی قرار داده است. در این مقاله به شناوتمحیط

 هایمؤلفه سازمان، نحوه نگاشت باالی سطح معماری های امنیتی سازمان، ترسیممهندسی نیازمندی

 مرجع معماری رسمی الگوی سازی آن، تدوینپیاده شبکه و الگوهای بازیگران محیط با امنیتی

 (.1313، 1امنیتی اشاره شده است )نقیان فشارکی،  مرجع معماری امنیتی و درنهایت به ارزیابی

هایی که در قبال استفاده ها و مزیتدر جهت شناسایی فرصت2مرکز فناوری اطالعات وزارت دفاع

هایی را انجام داده تا بتواند وزارت ریزیهای دفاعی مبتنی بر رایانش ابری هستند، برنامهاز شبکه

                                                           
1-  Cloud Security Alliance  (CSA) 
2-  CIO (Chief Information Officer) 
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مجموعه چابک، امن فرسا و پرهزینه به یک دفاع آمریکا را از یک حالت تکراری، پرزحمت، طاقت

ای برای ایجاد یک شبکه وصوصی برای وزارت هزینه تبدیل کند. در این وصوص پروژهو کم

هدف اصلی از محیط شبکه محور در  باشد.شده در حال اجرا میهای گفتهدفاع آمریکا با قابلیت

وی هر وسیله وزارت دفاع آمریکا پشتیبانی از مأموریت سازمانی در هر جا و در هر زمان و بر ر

 (1-33: 2112)تاکایی،  .است دارای هویت در وزارت دفاع

امن  یرساوتتا بتواند ز کندیم ینهاطالعات وود هز یدالر در بخش فناور یلیاردم 1.2 یانهسال ناسا

اپن فراهم کند. پروژه در محیط شبکه محور  یعلم یهاو پردازش داده یسازیرهذوی برا ینهو به

 .(2111باشد )استوارت،این شرکت می محصولترین بزرگعنوان به 1استاک

های دفاعی ارائه ای یک معماری امن برای استقرار زیرساوتولوی و موحدی صفت در مقاله

عنوان شاوص اصلی موردبررسی قرار گرفته است )ولوی و اند. در این معماری امنیت بهکرده

 .(1313همکاران، 

شود. سیم استفاده میهای حسگر بیامور دفاعی و نظارتی از شبکهامروزه در پیشبرد بسیاری از 

بایست تأمین گردد. در همین راستا در مقاله )جون وو و همکاران، ای نیز میامنیت در چنین شبکه

های هوشمند مانند شهر سیم در محیطهای حسگر بی( نویسنده به بررسی شبکه323-313: 2113

منظور افزایش امنیت در مراتبی بهبر آن، یک چارچوب سلسله هوشمند پرداوته است. عالوه

های حسگر نیز در این مقاله پیشنهاد شده است. چارچوب امنیتی پیشنهادی در کنار افزایش شبکه

 سازی آن بکاهد.سیم توانسته از پیچیدگی پیادههای حسگر بیامنیت در شبکه

 ب ـ مفهوم شناسی : 

های دفاعی هست که دارای مزایای بسیاری برای سازمان اگرچه ایجاد یک شبکه دفاعی

ها و تهدیداتی نیز ترین آن استفاده از منابع اشتراکی در یک محیط شبکه محور است، اما چالشمهم

های دفاعی با مشکالت جدی کارگیری کامل آن را برای سازماندر این وصوص وجود دارد که به

های هایی که سازمانها ممکن است بر اساس محدودیتکند. توسعه این نوع شبکهمواجه می

دهنده دارند، سطحی از عدم اطمینان را به وجود آورد و سازمان در مواردی با محدودیت ارائه

هایی که در اثر ایجاد طورکلی چالشهب(. 237: 2111و همکاران،  2منابع روبرو شود )کویورا

 شوند:های زیر تقسیم میآیند به حوزههای دفاعی به وجود میشبکه

                                                           
1- Open Stack 
2-  Kuyoro 
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های عنوان دو تهدید اصلی در ایجاد شبکهبه، 2وصوصیو حریم  1امنیت امنيت و حریم خصوصی :

و یا استفاده از ری اگنرمزهایی نظیر دفاعی هستند. برای رفع این تهدیدات الزم است تا از روش

 (.323-333: 2113های امنیتی استفاده شود. )ویدیالکشمی، تجهیزات و سامانه

دفاعی باید دارای قابلیت اعتماد باشد تا بتواند برای استقرار تجهیزات و  شبکه:  7قابليت اعتماد

های دفاعی واقع گردد. ازآنجاکه ها در شرایط واص و بحرانی مورداستفاده سازمانسامانه

باشند، الزم است که بندی اطالعاتی میهای دفاعی دارای طبقهشده در سازمانهای ارائهسرویس

: 2111طی نیز دارای این قابلیت باشد که اطالعات در آن نشت پیدا نکند. )سان، زیرساوت ارتبا

22-22 ) 

های شبکه دفاعی، قابلیت دسترسی باال است. از آنجایی ترین مؤلفهیکی از مهم : 6پذیريدسترس

پایان زودهنگام باشد،  تواند بسیار بحرانی و دارای نقطههای موجود در شبکه دفاعی میفعالیت

طور یکنواوت فعال بوده و قابلیت پاسخگویی به نیازهای کاربران را داشته ها بهالزم است سیستم

 (.327: 2112باشند )مظهر، 

های دفاعی مستقر بر روی یک شبکه دفاعی باید قادر باشند تا ودمات سامانه : قابليت همکاري

باشد اما پذیر میبتنی بر وب امکانمربوطه را با یکدیگر ترکیب نمایند. این عمل از طریق ودمات م

 (1-3: 2112گونه ودمات وب، پیچیده و نیاز به متخصصان این حوزه دارد )ماجک، تولید این

دفاعی از یک  های تولیدشده در محیط شبکهبا توجه به آنکه الزم است برنامه:  5قابليت حمل

الزم است در این وصوص دهنده دیگری منتقل شوند، دهنده واص ودمات به سرویسسرویس

تواند می کاربردی هایهای مناسبی برای بهبود این امر اتخاذ گردد. در این صورت سامانهسیاست

طور تاکنون به. این مشکل منتقل شونددیگری دهنده سرویسبه دهنده سرویسراحتی از یک به

های از روش، های دفاعیدهندگان ودمات شبکهسرویسحل نشده است زیرا هریک از کامل 

 (. 117-112: 2113کنند )هاردمن، هایشان استفاده میزیرساوت برای متفاوتی

 

                                                           
1- security 

2- privacy 

3- reliability 
4- availability 

5- Portability 



 

 

  7131 پاییز، 37، شماره انزدهمشسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   33

  یشناسروش

های دفاعی در دنیا اصل ایجاد یک شبکه امن و اوتصاصی حوزه بسیاری از سازمان :شبکه دفاعی

های دفاعی و حساس وود را بر                                           اند و بسیاری از امور دفاعی مخصوصا  زیرساوتدفاعی را پذیرفته

های دفاعی در بخش قبل موردبررسی قرار های مهم شبکهاند. ویژگیها مستقر کردهروی این شبکه

ها و تجهیزات منظور ایجاد ساوتار جامع و یکپارچه برای کلیه سرویسین تحقیق بهگرفت. در ا

های دفاعی، یک معماری امن برای شبکه دفاعی پیشنهاد شده است. در این موجود در سازمان

 ای نیز در نظر گرفته شده است. های امنیتی ویژهمعماری بر اساس مالحظات واص دفاعی، مؤلفه

ارتباط این امکان را برای است که  1زیرساوت یکپارچه و توزیع شدهکل از یک شبکه دفاعی متش

هایی سازد. این شبکه با توجه به قابلیتامن تمامی مراکز نظامی و دفاعی کشور با یکدیگر مهیا می

پذیر بودن ودمات در شرایط بحرانی، قابلیت اعتماد و نظیر استفاده اشتراکی از منابع، در دسترس

اطالعات چابکی و همچنین به دلیل استقرار در یک جغرافیای گسترده در کشور و داشتن 

های های رایانشی نظیر رایانش ابری مستقر گردد و کلیه ویژگیشده، باید در زیرساوتبندیطبقه

های امن و اوتصاصی حوزه فواید استفاده از شبکه  1را نیز دارا باشد.  جدول 𝐶4𝐼𝑆𝑅 معماری 

 دهد.وری نمایش میدفاعی را در سه ویژگی چابکی، نوآوری و بهره

ها تواند سازمانهای امن و یکپارچه دفاعی میشود که ایجاد شبکهمشاهده می 1جدول با توجه به 

وجود استقرار پذیری پیش برده و انجام کارها را آسان نماید. بااینسوی افزایش انعطافرا به

سوی های سنتی قدیمی بهدفاعی و حرکت از سمت سیستم های دفاعی بر روی شبکهسامانه

های دفاعی باید در ابتدا های جدیدی را به وجود آورده است. سازمانر، چالشودمات شبکه محو

های الزم برای استقرار به محیط شبکه محور را شناسایی و سپس اقدام به ها و زیرساوتمؤلفه

 ها کنند.گونه شبکهمهاجرت بر روی این
  

                                                           
1- Distributed 
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 های دفاعیامن و اوتصاصی برای سازمان: فواید استفاده از شبکه دفاعی 1  جدول

 وریبهره
 شرایط فعلی )عدم وجود شبکه دفاعی( استفاده از شبکه دفاعی امن و اوتصاصی

 و منابعها استفاده حداکثری از دارایی 

 تجمیع منابع و ایجاد یکپارچگی 

 هاها و زیرساوتافزایش سرعت توسعه برنامه 

 ها استفاده محدود و کم از دارایی 

 ها از یکدیگرمستقل بودن سیستم 

 هادشواری مدیریت سیستم 

 چابکی
 شرایط فعلی )عدم وجود شبکه دفاعی( استفاده از شبکه دفاعی امن و اوتصاصی

 هاپاسخگویی سریع به دروواست 

 عدم افزونگی و جلوگیری از امور تکراری 

 های دفاعیها در بخشافزایش و کاهش سریع ظرفیت 

  زمان زیاد برای ایجاد مراکز داده 

 هاپیچیدگی در افزایش ظرفیت 

 های تکراریانجام دروواست 

 نوآوری
 شرایط فعلی )عدم وجود شبکه دفاعی( استفاده از شبکه دفاعی امن و اوتصاصی

 هاها به مدیریت سرویستغییر از مالکیت سرویس 

 های نوظهورپذیرش آسان فناوری 

 هاسرویسها و مالکیت دارایی 

 انجام امور تکراری 

 

شود دفاعی اجازه داده می های دفاعی و غیردر یک محیط مبتنی بر شبکه امن دفاعی، به سازمان  

صورت اشتراکی استفاده تا در یک محیط یکپارچه با یکدیگر در ارتباط بوده و منابع موجود را به

تصویری منطقی از یک ساوتار دفاعی شبکه محور مبتنی بر رایانش ابری را نمایش  1نمایند. شکل 

های سازمانها، رها و زیرساوتدهد. این محیط شبکه محور قادر است تا با یکپارچه کردن بستمی

 های تابعه را با یکدیگر هماهنگ نماید. دفاعی و حوزه
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 های دفاعی مختلفیک شبکه دفاعی یکپارچه بین سازمان زا یریتصو: 1  شکل

های دفاعی در سازمان :های دفاعی به محيط شبکه دفاعیهای امنيتی برای ورود سازمانچالش

ها ترین این چالشها و تهدیداتی مواجه است که مهمرایانش ابری با چالشهنگام ورود به محیط 

 (2113اند از: )ساندرز، عبارت

 رس انی ب ه                                                                های غیرمجاز )از طریق احراز هویت نامناس ب و ی ا ب دون مج وز و آس یب           دسترسی         

                                        افزارها، اطالعات و منابع در حال استفاده(   نرم

  کنندگان ودمات شبکه انجام پذیرد            از طرف ارائه                                  عدم تضمین محرمانگی اطالعات که باید                               

 افزایش سطح حمالت مبتنی بر شبکه مانند حمالت انکار سرویس                                                     

  1  ای                       ها در یک محیط چند اجاره    داده          رمز کردن               مشکالت موجود در 

 افزاری غیراستاندارد         نویسی نرم          های برنامه                    های حمل ناشی از رابط       محدودیت                    

                                                           
1- Multi tenancy  
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 1         های مجازی       ز ماشین                            وجود حمالت مبتنی بر استفاده ا 

 های امنیتی کاربر نهایی     پذیری                                                      نبود حفاظت از مرورگرهای اینترنت از حمالت برای کاهش آسیب                       

 های غیرمجاز            ها از دسترسی          های سازمان                           عدم اعتماد در حفاظت از داده            

 از دسترسی غیرمج از ب ه من ابع زیرس اوت                                                افشا، اصالح و یا نظارت و همچنین عدم جلوگیری                                   

   ای    شبکه

های آوریهای دفاعی به محیط شبکه دفاعی امن و اوتصاصی دفاعی باید به فنرای ورود سازمانب

 توجه شود. های ابری نیزدهندگان سرویسکنترل دسترسی و تشخیص نفوذ در ارائه

از دیگر ملزومات موجود در ایجاد، توسعه و استفاده از محیط شبکه دفاعی، : يرساخت ارتباطیز

کنندگان ودمات است. درواقع یک زیرساوت میان تولیدکنندگان و مصرفوجود ارتباطات 

های موجود در شبکه دفاعی باید طراحی و ایجاد شود. ارتباطی امن و اوتصاصی میان موجودیت

های بدیهی است با توجه به اهمیت امنیت در ایجاد شبکه دفاعی، طراحی و ایجاد زیرساوت

اده از ارتباطات موجود در شرکت مخابرات به دلیل لحاظ برانگیز است و استفارتباطی چالش

حل مناسب مورداستفاده قرار گیرد. عنوان یک راهتواند بهنکردن بسیاری از تمهیدات امنیتی نمی

پذیری وطای باال و دارای پهنای باند قدرت تحمل زیرساوت ارتباطی باید ایمن، چابک، دارای

ها قرار دهد)کاراباکاک، ی باند الزم را در اوتیار کاربران و سرویسمناسب و پویا باشد تا بتواند پهنا

2113 :231-223 .) 

                                                                                          با توجه به وجود هزاران پایگاه اطالعاتی و عملیاتی هوایی، دریایی و زمینی ثابت و سی ار در سطح  

 د. یر، در دسترس و قابل مدیریت باشپذانعطافکشور، زیرساوت ارتباطی شبکه دفاعی باید بسیار 

های واصی زیرساوت ارتباطی شبکه دفاعی باید در نقاط حساس مانند صحنه نبرد دارای ویژگی

ها در کسری از زمان، قابلیت دسترسی سراسری، تحویل مطمئن نظیر انتقال حجم بسیار زیاد داده

اع اطالعات، ایجاد ارتباطات سیار و توانایی گسترده شدن پویا را داشته باشد. جلوگیری از انو

حمالت فیزیکی، سایبری یا الکترونیکی، چند مسیری بودن ارتباطات، توانایی تخصیص مجدد 

ترین مالحظات های فرماندهان و مسیریابی وودکار ازجمله مهمبندیها و اولویتمسیر، سیاست

: 2113انجامد )جوشی، پذیری باال میمطرح در ایجاد زیرساوت ارتباطی است به ایجاد دسترسی

13-3.) 

                                                           
1- Virtual Machines 
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های دفاعی به که در اثر استفاده از شبکه های اشتراکیمحیط  :مالحظات مطرح در شبکه دفاعی

ها و تهدیدات هستند. در یک محیط اشتراکی چندین آید، منشأ ایجاد بسیاری از چالشوجود می

مسائل ها دارای منابع اشتراکی بوده و کنند. این سامانهکاربر از یک سامانه مشترک استفاده می

عالوه، مربوط به تخصیص و مدیریت منابع در چنین محیطی حائز اهمیت وواهد بود. به

تواند کنندگان ودمات دفاعی میها با یکدیگر و یا با مصرفهای موجود میان این نوع سامانهارتباط

مستلزم ایجاد تهدیدات امنیتی و یا کاهش قابلیت دسترسی گردد. اگرچه مسائل مربوط به 

طور کامل برطرف سازی کارکردها همیشه در یک شبکه دفاعی مطرح است، اما این چالش بهجدا

 (. 1-1: 2113)مارکن،  نگردیده است

گردد. ترین محور در ایجاد و استقرار شبکه دفاعی مطرح میعنوان اصلیسازی بههمچنین مجازی

یک سامانه به  را از طریق ارائهها سازی توانسته قابلیت استفاده از منابع سامانهاگرچه مجازی

 چندین کاربر افزایش دهد، اما باعش بروز مشکالت جدیدی نیز گردیده است. 

در این وصوص ایجاد یک شبکه دفاعی امن و یکپارچه دارای مالحظاتی وجود دارد که مستلزم 

ین ای الزم است متخصصان اکارگیری متخصصان این حوزه است و برای ایجاد چنین شبکهبه

طور که در های مختلف ایجاد این شبکه داشته باشند. همانحوزه توجه کافی را نسبت به جنبه

شوند نشان داده شده است، مسائل حائز اهمیت در شبکه دفاعی در هفت حوزه مطرح می 2شکل 

 (: 2113)واکا، 

 
 های دفاعیهای مهم شبکه: ویژگی2  شکل

مالحظات شبکه دفاعی

کارکرد

امنیت 
اطالعات

حریم 
خصوصی  

داده ها

نظارت
دسترسی 

پذیری

قابلیت 
حمل

یکپارچگی
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است بنابراین باید به مسئله رقابت میان کاربران برای استفاده ازآنجاکه محیط شبکه دفاعی اشتراکی 

ازحد از منابع موجود در یک بخش از شبکه، بسا براثر استفاده بیشاز منابع توجه داشت. چه

یافته و باعش اوتالل در عملکرد شبکه دفاعی شود. فرض کنید در هنگام  عملکرد آن منبع کاهش

باره تبادل شوند، از منابع یکهای بسیار زیادی بهزم است دادهانجام یک عملیات گسترده که ال

سرعت نتوانند منتقل ها بهوجود، اگر دادهها منجر گردد. بااینشود که به انفجار دادهبسیاری استفاده 

تواند به یک بحران شوند باعش بروز مشکالت فراوانی وواهند شد. این مسئله در شبکه دفاعی می

ی دهندهتر بوده و تنها ارائههزینهمراتب کمهای معمولی شاید بهکه در شبکهحالیتبدیل شود در

 ای را بر اساس قرارداد سطح سرویس به کاربر بپردازد.ودمات الزم است تا جریمه

هایی که الزم است در محیط شبککه دابا ی در ر بر تراشبه شبود       ترین مؤلفهیکی دیگر از محوری

 ها است.ها   ملکرد سیسشم و کیفیت سرویسقرارتیری دادهر ارت بر مکان 

 هاي تحقيق ها و یافتهداده ليوتحلهیتجز
 در دفاعی هایسامانه استقرار منظوربه امنیتی تحقیق حاضر به دنبال ارائه یک الگو برای معماری

این کننده در است. در این وصوص پس از دریافت نظرات وبرگان شرکت محور شبکه محیط

ترین اقداماتی که باید در این راستا انجام پذیرد به شرح های متعدد، مهمتحقیق و انجام مصاحبه

 گردد:زیر عنوان می

ی طراحی شود که اگونهبهالیه اصلی در زیرساوت معماری شبکه دفاعی  عنوانبهامنیت  الیه .1

ه واص و مهم قرار گیرد. این الیه ها بر روی این الیهای موجود شبکه و ارتباطات بین آنهمه الیه

 های موجود اشراف داشته باشد.ها و سرویسباید بر روی همه الیه

های دفاعی برای استفاده شبکه دفاعی باید از یک شبکه وصوصی دفاعی امن و سازمان .2

یکپارچه استفاده کنند و معماری الزم بر اساس استانداردها و نیازهای بومی طراحی و بکار گرفته 

ها و ها دفاعی حائز اهمیت است و باید کلیه سرویسشود. توجه به امنیت در ساوتار این شبکه

 ودمات حوزه دفاعی بین نهادهای دفاعی در این شبکه تعریف گردند. 

ساوتار شبکه حوزه دفاعی باید همه ارکان اصلی نهادهای دفاعی را شامل شود تا بتواند از  .3

اشتراکی برای انجام عملیات مشترک دفاعی استفاده کند. بازیگران های تعاملی و فضاهای ظرفیت

های دفاعی، کاربران ودمات و ناظران شبکه دهندگان سرویساصلی در این شبکه شامل ارائه

 باشند.می
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های ها و تعیین سیاستهای احراز هویت، اطمینان از نگهداری امن کالن دادهتعیین روش .3

های تشخیص نفوذ در محیط شبکه دفاعی از های آتش و سامانهارهاستفاده از رمزنگارها، دیو

های الزم در این وصوص تدوین و اهمیت بسیار باالیی برووردار است و الزم است که سیاست

 ابالغ گردد.

ها و ودمات توسط شبکه های اطالعات، سامانههای دفاعی در حوزهپذیری بین سازمانتعامل .2

صورت دائم و پویا با یکدیگر توانند بههای دفاعی کشور میسازمانآید و دفاعی به وجود می

هماهنگ و در ارتباط باشند. در نظر بگیرید نیروهای هوایی و دریایی هرکدام دارای یک شبکه 

یرو به شبکه دفاعی کشور که در سطح باالتر قرار دارد، متصل دوندفاعی اوتصاصی بوده و هر 

های الزم و اجرای دستورات به نیروی هوایی را در زمان هماهنگیتوان باشند. در این حالت می

مانور نیروی دریایی صادر نمود. وجود تعامالت بین نهادهای دفاعی در شبکه دفاعی کشور این 

های سازمان دهد تا بتوانند بر سایر بخشها مییر سازمانگ یمتصمو  باالردهفرصت را به فرماندهان 

 داشته باشند.وود اشراف اطالعاتی 

آید، چابکی است محور به وجود میهای دفاعی که در محیط شبکههای سازمانیکی از قابلیت .3

های ایجاد شبکه شود که از مزیتی سازمانی ایجاد میسازکوچکدر اثر  مسئلهکه بخشی از این 

 است.

یجاد یک بانک های دفاعی و اهای داده مربوط به سازمانهای اطالعاتی و پایگاهتعامل بانک .7

تواند به مسئله هماهنگی بین نیروهای دفاعی بیانجامد. این اطالعاتی جامع یکپارچه دفاعی می

 مسئله در وصوص اطالعات راهبردی از اهمیت بیشتری برووردار است.

ها دادهیروها و سطوح واص دسترسی که بر وجود شبکه اوتصاصی امن دفاعی با محدودیت .2

شود. برای شود، به افزایش قابلیت محرمانگی در اطالعات منجر مییف میهای آن تعرو سامانه

های فنی محرمانگی مانند افزایش محرمانگی در اطالعات حوزه دفاع، عالوه بر آنکه باید از روش

اطالعات در  ها، رصد و پایشرمزنگاری استفاده شود باید نحوه تعامل نهادهای دفاعی، ممیزی

 ای تعریف شود تا به حداکثر امنیت در دسترسی به اطالعات منجر شود.گونهشبکه دفاعی به

در استقرار شبکه دفاعی در کشور ضمن توجه به  :معماری امنيت در شبکه حوزه دفاعی 

هایی نظیر نحوه تعامل بازیگران در محیط رایانش ابری های مرجع و استاندارد، باید به مؤلفهمدل
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ها در زمان رفتن از وضعیت ، اصل یکپارچگی، تداوم سرویس1یپذیرحوزه دفاعی، اصل مقیاس

های واص بومی )مانند مؤلفه گرفتن مؤلفه فعلی به وضعیت کامل استقرار شبکه دفاعی، در نظر

وجود  فرهنگی و جغرافیایی( و در نظر گرفتن سطوح دسترسی و محرمانگی توجه کامل شود.

از یک زیرساوت،  امنیتی پیچیده و سخت ازمندیفنی و امنیتی همانند دروواست یک نی موانع

) لی، های جدی مواجه کندهای بحرانی با چالشرا در زمان استفاده از شبکه دفاعی است ممکن

شبکه دفاعی های امنیت سرویس مطلوب نبودن ،مشکل مهم در این زمینه. (121-132: 2112

 نیقوانباشند. بنابراین نمیگو راهکارهای سنتی امنیتی هم در این حوزه پاسخ است. ضمن آنکه

به تصویب  های شبکه محوری با استفاده از سرویسبریحمالت و دفاع سا در حوزه یدیجد

 های دفاعی رسیده است.سازمان

اند، کردهشده و دریافت نظرات وبرگان حوزه دفاعی که در این تحقیق شرکت بر اساس موارد بیان

شده است. اجزاء این شکل نمایش داده  3صورت شکل الگوی امنیت برای معماری شبکه به

 اند:صورت زیر تعریف شدهبه

کاررفته در شبکه دفاعی مستقر هستند. های بهدر این قسمت تجهیزات و زیرساوت اليه تجهيزات:

االمکان از کارگیری باید احرازشده باشد و حتیبدیهی است امنیت این تجهیزات قبل از به

 تجهیزات ساوت داول کشور استفاده شود.

باشد که باعش میهای شبکه محور سازی یکی از ارکان اصلی محیطمجازی منابع مجازی شده:

سازی در گردد. مجازیکارگیری از تجهیزات میجویی در بهوری حداکثری از منابع و صرفهبهره

 انجامد.سازها به افزایش توان مدیریت فنی میسطح سرورها و ذویره

کنندگان ودمات وظایفی های استاندارد، فراهمبر اساس مدلکننده خدمات ابری دفاعی: فراهم

ها و زیرساوت( را بر عهده دارند. از دیگر ودمات افزار، پلتفرمهای اصلی )نرمائه سرویسنظیر ار

باشد و باید این تضمین را به وجود ها میاین بخش تأمین امنیت و محرمانگی در ارائه سرویس

 ها در یک محیط امن به دست کاربران وواهند رسید.آورد که سرویس

                                                           
1- Scalability 
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 معماری شبکه حوزه دفاعی. الگوی امنیت برای  7شکل 

در معماری شبکه حوزه دفاع باید سرویسی تحت عنوان امنیت به مجموعه اضافه شود تا اشراف 

ها و ودمات به وجود آورد. همچنین تأمین یکپارچگی، محرمانگی و امنیتی بر روی سایر سرویس

گیرد. نظارت می الخصوص در شرایط بحرانی در این بخش انجامها علیپذیری به سرویسدسترس

باشد نیز بر عهده این بخش است و سپاری شده دفاعی که حائز اهمیت میبر امنیت ودمات برون

ها اطمینان حاصل شوند که از امنیت آنهایی به عوامل وارج از سازمان دفاعی سپرده میسرویس

ری دفاعی که های مورداستفاده در معماری رایانش ابشده باشد. تأمین و پیکربندی زیرساوت

و فیزیکی وجود دارند نیز در این قسمت تعبیه شده است. نحوه پیکربندی  حامل              غالبا  در الیه 

های الزم بندیگیرد دارای طبقهای که در شبکه دفاعی مورداستفاده قرار میزیرساوت شبکه

زاری شبکه باشد و الزم است که امنیت پیکربندی تأمین گردد. همچنین مدیریت پیکربندی کارگمی

باشد نیز های نیروهای مسلح میارتباطی دفاعی که بستر اصلی برای زیرساوت ارتباطی کلیه شبکه

های شود. الزم به ذکر است وجود این شبکه امن باعش شده تا دغدغهدر این قسمت انجام می

باشد در این کننده در محیط رایانش ابری از بین برود و الزم نهای شرکتارتباطات بین کلیه بخش

 تحقیق به آن پرداوته شود.
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های دفاعی موردنیاز را کنندگان ودمات هستند که سرویسهمان مصرفکاربران شبکه دفاعی:    

ها و امنیت ارتباطات کنند. با توجه به آنکه امنیت سرویسها دریافت میکنندگان سرویساز فراهم

هایی که به دست کاربران وجود دارد که سرویسشده این اطمینان واطر های دیگر تأمیندر بخش

 باشند.رسند امن میمی

شده ترین بخش معماری شبکه دفاعی است و در معماری ارائهامنیت مهمبازرسی شبکه دفاعی:    

های دفاعی مورد رصد و پایش قرار گیرند. در این بخش کلیه رودادها الزم است که تمامی حوزه

سپاری نیز باید گیرند. ودمات برونهای الزم موردبررسی قرار میو تهدیدات از طریق روش

شود. همچنین پایداری موردبررسی دقیق امنیتی قرار گیرد که این حوزه نیز در این بخش انجام می

طور دقیق مورد رصد و پایش های دفاعی است باید بهها که از ملزومات سامانهودمات و سرویس

ری در ارتباطات برقرارشده توسط زیرساوت ارتباطی نیروهای مسلح نیز قرار گیرد و تضمین پایدا

 باید در این قسمت موردبررسی قرار گیرد.

هایی که از در معماری رایانش ابری، ودمات و سرویسهای کاربری و کارگزاری: واسط   

گیرد. در صورت می 1ها و کارگزارهاشود از طریق واسطکنندگان به کاربران ارائه میطرف فراهم

ها، ها نقش مدیریت سرویسعمده آن هایی اضافه شده است کهدفاعی، بخششبکه معماری 

های اطالعاتی، مدیریت شبکه زیرساوت ارتباطی واص نیروهای های داده و بانکمدیریت پایگاه

 سپاری ودمات دفاعی را بر عهده دارند.مسلح و برون

  و پيشنهاد يريگجهينت

 :گيرينتيجهالف ـ 

های زندگی حضور دارد و یکی از نوظهورترین امروزه فناوری اطالعات در تمامی عرصه

های دفاعی برای نهادهای دفاعی است. بسیاری های فناوری اطالعات در عصر حاضر، شبکهحوزه

ها، سیستماند که دالیل آن استفاده حداکثری از منابع های دفاعی این فناوری را قبول کردهاز سازمان

های دفاعی است. با توجه به حائز اهمیت بودن ها، چابکی و نوآوری در سازمانکاهش هزینه

منظور کاهش تهدیدات، در معماری شبکه دفاعی های حوزه دفاعی و بهامنیت در زیرساوت

 عنوان یک الیه دربرگیرنده کل معماری در نظر گرفته شده است. در اینپیشنهادی الیه امنیت به

های دهندگان سرویسهای اصلی شبکه دفاعی مانند ارائهوصوص نحوه جانمایی امنیت در بخش

                                                           
1- Brokers 
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حامل  هایهای امنیت و همچنین در بخشها و کارگزاریدفاعی، کاربران ودمات دفاعی، بازرسی

شده، ده است. همچنین در معماری ارائه های فیزیکی و منابع مجازی شده مشخص شو زیرساوت

سپاری، مدیریت رودادها و وقایع، مدیریت هایی نظیر مدیریت ودمات برونبخش امنیت در

کارگزاری شبکه نیروهای مسلح، تأمین و پیگیری زیرساوت، مدیریت تهدیدات و همچنین کنترل 

های رصد و پایش تهدیدات و مخاطرات ورود به شبکه دفاعی موردتوجه قرار گرفته و عامل

 اند.شخص گردیدهرایانش ابری حوزه دفاعی م

 ب ـ پيشنهادها

 گردد:در راستای مباحش مطرح شده در این مقاله پیشنهادات زیر ارائه می

 پای ه ب رای   ه ای امنی ت  الگوی ارائه شده در این مقاله در طراحی و اج رای معم اری  از  -1

 .گرددکشور استفاده های دفاعی سازمان

ک ه مبتن ی   کشور های دفاعی امنیت پایه برای سازمانهای وصوص معماریتحقیقات در  -2

سه فناوری رایانش ابری، اینترن ت اش یاء و ک الن    الخصوص های نوظهور علیفناوریبر 

 ادامه یابد.باشد ها داده
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 چكیده 

های نظامی در سطوح مختلف )راهبرد، عملیات و تاکتیک( نقش بسیار مهمی را در دکترین

در نحوه بسیج و پشتیبانی نیروهای درگیر، شرح و توصیف و تبیین رویکرد نظامی کشورها 

کنند. در این های هدایت نیروها ایفاء میتصویرسازی از صحنه نبرد و همچنین تبیین بهترین شیوه

های کارگزارمحور و نقش شناختی به پدیده دکترین تا از منظر هستی مقاله محقق تالش نموده

 نامتقارن بپردازد. های فرهنگی در جنگ های اجتماعی وعوامل ایدئولوژی و انگاره

 وسوی پژوهش سؤاالت ذیل را مطرح نموده است: محقق برای روشن نمودن سمت

 های نظامی کارگزارمحور چگونه است؟کارکرد عامل ایدئولوژی در دکترین -

 نظامی کارگزارمحور چگونه است؟ هایفرهنگی در دکترین -های اجتماعیکارکرد عامل انگاره -

مبتنی بر علم پدیدارشناسی، خبرگی و  صورت ترکیبی کیفی و کمی محقق برای انجام این پژوهش به

 برده است. های مرتبط و پرسشنامه جهت تائید نهایی بهرهنظران حوزه توزیع پرسشنامه صاحب

گیکری  دکترین نظامی کارگزار محور، عوامل شککل  در انتها محقق توانسته است ضمن معرفی پدیده

گکر بکه پیامکدهای ناشکی از آن و     های موجود، بسکترها، عوامکل مداخلکه   راهبردهای گذار از پارادایم

 سازی آن بپردازد.راهکارهای ایجاد و یا خنثی
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 مقدمه
رخدادهای تاریخ بشکریت همکواره موردتوجکه کارشناسکان      ترینقدیمیعنوان یکی از  جنگ به

ها موجب تحوالتی شکگر  در جوامکع   های نظامی و غیرنظامی قرار داشته است. وقوع جنگحوزه

هکای صکنعتی و تحکوالت اجتمکاعی     توان بین جنکگ و پیشکرفت  که می انسانی بوده است، تا جایی

 تصور نمود.ای متقابل رابطه

ای نکو بکه خکود    ها نیکز چهکره  با آغاز انقالب صنعتی در اروپا و ورود انسان به دوران مدرن، جنگ

انکد، ککه   کارگیری فناوری روز، رویدادهای عظیمی را طکی صدسکاله اخیکر رقکم زده     گرفتند و با به

هکا نفکر انسکان در ایکن ککره خکاکی تغییکر در        عالوه بر تلفات سنگین و آوارگی میلیکون  آن حاصل

دنبال کسب اهدا  سیاسکی   بوده است. جنگ در دوران مدرن همواره به کشورهاجغرافیای سیاسی 

در  عنوان  ابزار خشونت به مقابل، طر  پس از شکستِ روند دیپلماتیک و در جهت تحمیل اراده به

 اختیار سیاستمداران بوده است.  

ها احتمال عدم توازن نیروهای درگیر از حیث عکده و فنکاوری   جود در جنگهای مویکی از چالش

ها درصکحنه درگیکری )سکطا تاکتیکک(     تجهیزات بوده است، که این امر اغلب موجب تغییر روش

نامتقکارن شکناخته   های های نبرد تحت عنوان جنگشود. امروزه این شیوهتر میتوسط طر  ضعیف

با توجه بکه تعکاریف موجکود را     در عصر حاضرمتقارن نا هایه جنگی کاربرد شیونمونه .شوندمی

های نظامی فرانسکه و در  بار را برای نیرو ، که شکستی فاجعهمشاهده نمودتوان  در جنگ ویتنام می

های چریکی متقارن درگذشته تحت عناوین جنگهای ناپی آن آمریکا به همراه داشت. مفهوم جنگ

های تجارت جهانی در یازده سپتامبر شد، که پس از حمله به برجشناخته میو میلیشیایی)گریالیی( 

پکردازان آمریککایی وارد    هکای نامتقکارن توسکط نظریکه    ها تحت عنوان  جنگگونه جنگ، این2001

 نظامی جهان گردید. -ادبیات سیاسی

-تنی بر شکیوه ا... لبنان و رژیم صهیونیستی، مبپیامدهای شگر  حاصل از جنگ بین نیروهای حزب

ها و نتایج حاصکله از آن در سکطا    گونه از درگیری های نبرد نامتقارن، نظر کارشناسان نظامی به این

 کننده و شکل  درگیری را به خود جلب نموده است. نیروهای عمل

-انسکانی و انگیکزه  »کننده بکه عامکل   ازپیش نیروهای عمل بیش های نامتقارن تکیهنکته بارز در جنگ

های کالسکیک و مکدرن   های پیچیده در ارتشبندیدر مقایسه با ساختارهای رایج و صورت «هایش

های ماهوی آن، ازجمله قابلیت انجام دلیل ویژگی ها، بهگونه جنگ باشد. محوریت انسان در اینمی

ای را درصکحنه نبکرد پدیکد    بینی، فضایی دینامیک و پیچیده پیش اقدامات و اعمال نوظهور و غیرقابل
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های فرماندهی و کنترل مجهز آورد که انجام محاسبات و ارائه راهکارهای متقابل از سوی سامانهمی

سکازد. در حقیقکت   های نظامی را نیز با چالش و مشکالت جدی روبرو می ترین ابررایانهبه پیشرفته

ا قکدرت  ی اوج درگیری ماشین)ساختارهای مدرن و مکانیکی(، در تقابل بک های نامتقارن نقطهجنگ

اصکلی صکحنه   عنکوان  ککارگزار و عامکل     و سرعت تفکر انسان ) قدرت هوشمند و هوشیار نرم( به

 باشد.می درگیری

تر  درگیر، نخست شده توسط طر  ضعیف های کسبهای نبرد نامتقارن و موفقیتگیری شیوهشکل

بعضکی مکوارد بکا    شد و حتی در عنوان  یک عملیات ایذایی برای کارشناسان نظامی محسوب می به

-منظم و عملیات تروریستی، یکسان شمرده میهای ناتر در فرهنگ نظامی، مانند جنگمفاهیم رایج

ها را برای نیل  به یک هد  گونه جنگ شدند. به همین جهت متخصصان علوم نظامی استفاده ازاین

هکای مکنظم و   ری ارتکش کارگی پنداشتند و لذا تحقق این مهم را فقط از طریق بهسیاسی ناکارآمد می

های صورت گرفته در دهه اخیر میالدی و دانستند. نتایج سیاسی و نظامی حاصل از نبردمنسجم می

های نظامی مرسکوم را  های نامتقارن، عکس نظریههای ضعیف از شیوهآمیز طر گیری موفقیتبهره

ها در  توجه آن اثرگذاری قابلهای نامتقارن نشان از که ماحصل  جنگ نحوی به اثبات رسانده است، به

هکای نظکامی از   رو امروزه شاهد لزوم تغییر در پکارادایم  های رایج نظامی دارد. ازاینتقابل با رویکرد

هکای  بخشی هر چه بیشکتر توسکط گکروه   محوریت سازمان به محوریت انسان و روابط انسانی و اثر

هکا بکه جهکتِ    خت آن برای دولکت نظامی کوچک و حتی بسیار بزرگ هستیم، که لزوم درک و شنا

های اجتماعی، سیاسی و نظامی در مسیر حفظ ثبات ایجاد فهم بهتر و رصدِ روند تغییرات در عرصه

 نماید.امنیت داخلی و خارجی امری ضروری می

-ترین رخدادهای تاریخ بشریت همواره موردتوجه کارشناسان حکوزه قدیمیعنوان یکی از  جنگ به

ها موجب تحوالتی شگر  در جوامع انسانی امی قرار داشته است. وقوع جنگهای نظامی و غیرنظ

ای های صکنعتی و تحکوالت اجتمکاعی رابطکه    توان بین جنگ و پیشرفتکه می بوده است، تا جایی

 متقابل تصور نمود.

ای نکو بکه خکود    ها نیکز چهکره  با آغاز انقالب صنعتی در اروپا و ورود انسان به دوران مدرن، جنگ

انکد، ککه   کارگیری فناوری روز، رویدادهای عظیمی را طکی صدسکاله اخیکر رقکم زده     تند و با بهگرف

هکا نفکر انسکان در ایکن ککره خکاکی تغییکر در        حاصل آن عالوه بر تلفات سنگین و آوارگی میلیکون 

دنبال کسب اهدا  سیاسکی   جغرافیای سیاسی کشورها بوده است. جنگ در دوران مدرن همواره به
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در  عنوان  ابزار خشونت طر  مقابل، به تِ روند دیپلماتیک و در جهت تحمیل اراده بهپس از شکس

 اختیار سیاستمداران بوده است.  

ها احتمال عدم توازن نیروهای درگیر از حیث عکده و فنکاوری   های موجود در جنگیکی از چالش

ی )سکطا تاکتیکک(   ها درصکحنه درگیکر  تجهیزات بوده است، که این امر اغلب موجب تغییر روش

نامتقکارن شکناخته   های های نبرد تحت عنوان جنگشود. امروزه این شیوهتر میتوسط طر  ضعیف

متقارن در عصر حاضر با توجه بکه تعکاریف موجکود را    نا هایی کاربرد شیوه جنگشوند. نمونهمی

ای نظامی فرانسکه و در  هبار را برای نیرو توان  در جنگ ویتنام مشاهده نمود، که شکستی فاجعهمی

هکای  متقکارن در گذشکته تحکت عنکاوین جنکگ     های نکا پی آن آمریکا به همراه داشت. مفهوم جنگ

هکای تجکارت جهکانی در    شد، که پس از حمله بکه بکرج  چریکی و میلیشیایی)گریالیی( شناخته می

پکردازان   هکای نامتقکارن توسکط نظریکه    ها تحکت عنکوان  جنکگ   گونه جنگ، این2001یازده سپتامبر 

 نظامی جهان گردید. -آمریکایی وارد ادبیات سیاسی

-ا... لبنان و رژیم صهیونیستی، مبتنی بر شکیوه پیامدهای شگر  حاصل از جنگ بین نیروهای حزب

ها و نتایج حاصکله از آن در سکطا    گونه از درگیری های نبرد نامتقارن، نظر کارشناسان نظامی به این

 درگیری را به خود جلب نموده است. کننده و شکل  نیروهای عمل

-انسکانی و انگیکزه  »کننده بکه عامکل   ازپیش نیروهای عمل بیش های نامتقارن تکیهنکته بارز در جنگ

های کالسکیک و مکدرن   های پیچیده در ارتشبندیدر مقایسه با ساختارهای رایج و صورت «هایش

های ماهوی آن، ازجمله قابلیت انجام یژگیدلیل و ها، بهگونه جنگ باشد. محوریت انسان در اینمی

ای را درصکحنه نبکرد پدیکد    بینی، فضایی دینامیک و پیچیده پیش اقدامات و اعمال نوظهور و غیرقابل

های فرماندهی و کنترل مجهز آورد که انجام محاسبات و ارائه راهکارهای متقابل از سوی سامانهمی

سکازد. در حقیقکت   نیز با چالش و مشکالت جدی روبرو می های نظامی را ترین ابررایانهبه پیشرفته

ی اوج درگیری ماشین)ساختارهای مدرن و مکانیکی(، در تقابل باقدرت و های نامتقارن نقطهجنگ

عنکوان  ککارگزار و عامکل اصکلی صکحنه       سرعت تفکر انسان ) قدرت هوشمند و هوشیار نکرم( بکه  

 باشد.های نظامی کارگزار محور میبیین چیستی دکترینباشد و لذا این مقاله به دنبال تدرگیری می

تر  درگیر، نخست شده توسط طر  ضعیف های کسبهای نبرد نامتقارن و موفقیتگیری شیوهشکل

شد و حتی در بعضکی مکوارد بکا    عنوان  یک عملیات ایذایی برای کارشناسان نظامی محسوب می به

-منظم و عملیات تروریستی، یکسان شمرده میهای ناتر در فرهنگ نظامی، مانند جنگمفاهیم رایج
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ها را برای نیل  به یک هد  گونه جنگ شدند. به همین جهت متخصصان علوم نظامی استفاده ازاین

ککارگیری   پنداشتند و لذا کارشناسان نظامی نیل به این مهم را فقط از طریکق بکه  سیاسی ناکارآمد می

های صورت گرفتکه در  نتایج سیاسی و نظامی حاصل از نبرد دانستند.های منظم و منسجم میارتش

-های نامتقارن، عکس نظریکه های ضعیف از شیوهآمیز طر گیری موفقیتدهه اخیر میالدی و بهره

هکای نامتقکارن نشکان از    ککه ماحصکل  جنکگ    نحوی های نظامی مرسوم را به اثبات رسانده است، به

رو امکروزه شکاهد لکزوم     های رایج نظامی دارد. ازایکن رویکرد ها در تقابل با توجه آن اثرگذاری قابل

بخشی هر های نظامی از محوریت سازمان به محوریت انسان و روابط انسانی و اثرتغییر در پارادایم

های نظامی کوچک و حتی بسیار بزرگ هستیم، که لزوم درک و شکناخت آن  چه بیشتر توسط گروه

هکای اجتمکاعی، سیاسکی و    بهتر و رصدِ روند تغییرات در عرصه ها به جهتِ ایجاد فهمبرای دولت

 نماید.نظامی در مسیر حفظ ثبات امنیت داخلی و خارجی امری ضروری می

هکای نامتقکارن چیسکت و ککارکرد عوامکل      نظکامی ککارگزارمحور در جنکگ    دکترینپرسش اصلی:

 فرهنگی در آن چگونه است؟   -های اجتماعیو انگاره ایدئولوژی

 های نظامی کارگزارمحور چگونه است؟( کارکرد عامل ایدئولوژی در دکترین1) هایِ فرعی:پرسش

 نظامی کارگزارمحور چگونه است؟ هایفرهنگی در دکترین -های اجتماعی( کارکرد عامل انگاره2)

 های تحقيق: فرضيه

-نظامی کارگزارمحور با تأکید بر کارکرد عوامل ایدئولوژی و انگکاره  هایدکترین ( فرضيه اصلی:9)

 آیند.نامتقارن بشمار می های فرهنگی، هسته اصلی جنگ -های اجتماعی

نظککامی سککاختارمحور بککا تأکیککد بککر کککارکرد عوامککل فنککاوری و   هککایدکتککرین( فرضییيه ییی ي :6)

 آیند.بشمار میهای نامتقارن های سازمانی، هسته اصلی جنگ بندی صورت

 :اه اف 

نظامی کارگزار محور با شناختی دکتریندنبال تبیین هستی در این مقاله، محقق به ه ف اصلی: -الف

 های اجتماعی و فرهنگی است.  تأکید بر عوامل ایدئولوژی و انگاره

نظککامی هککای ( تبیککین چگککونگی کککارکرد عامککل ایککدئولوژی در دکتککرین 1)اهیی اف فرعییی:  -ب

 .ارمحورکارگز

 نظککامیهککای هککای اجتمککاعی و فرهنگککی در دکتککرین(تبیککین چگککونگی کککارکرد عامککل انگککاره2)

 کارگزارمحور.
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 مبانی نظری 

 :الف ـ پیشینه 

ها، مجالت و همچنین اینترنت و  بر اساس جستجوی به عمل آمده از منابع خارجی همچون؛ کتاب

ای در خصکو  تبیکین   گونکه سکابقه  باشکد هکی   با توجه مقاله ککه در حکوزه هسکتی شکناختی مکی     

 کارگزارمحوری در جنگ در داخل و خارج از کشور انجام نپذیرفته است. 

 ب ـ مفهوم شناسی : 

ی های خودآگاه و ناخودآگاه گویند که سازندهآلها و ایدهای از ایده: به مجموعه9اي ئولوژی

های های رویکردها و نظریهپایه دهنده باشد و باألخص تشکیلها میاهدا ، انتظارات و انگیزه

  .( High,2008:12) سیاسی و اقتصادی است

سازی آماده ها و دانش نظامی که در آن ماهیت نبرد، شیوهای از تئوری: مجموعه6دکترين)نظامی(

شود و نیروهای مسلا برای نبرد و شیوه درگیری در نبرد برای دستیابی به پیروزی مشخص می

 (.18: 1344وری باشد، توصیفی است و در زمان اجرا نیاز به تفسیر دارد)آشتیانی،که دست بیش از آن

ها، تجربیات و معیارها که هر ای از مفروضات، ارزش: مجموعه3فرهنگی -های اجتماعی انگاره

مجموعه که به آن عادت کرده تحلیل و توصیف  جامعه واقعیات پیرامون خود را در چارچوب این

 (. Vygotsky, 1978: 8)کندمی

ها در ها و فرصت: ساختار،  به قرارها و توافقات مدل شده که انتخاب 7ساختار و کارگزار

ها( که شامل ای از اجزاء)نقش دیگر به مجموعه عبارتی و یا به گیرندمحدوده و تأثیر آن قرار می

شود  هدافی ویژه اتالق میها باهم و جهت برآوردن ا نحوه تعامالت آن محدوده وظایف، تکالیف و

) های آزادانه گویندکه در مقابل، کارگزاری به توانایی فردی برای رفتار و کنش مستقل و انتخاب

 (.1313،هی

های درگیر، در ماهیت و همچنکین  ای از جنگ گویند که در آن منابع طر گونه: به 5جنگ نامتقارن

 .مشخصه یکدیگر متفاوت است هایبرداری از ضعفنوع درگیری و تالش برای بهره

                                                           
1- Ideology 

2- Military doctrine 

3- Social-cultural context 
4- Agent & Structure 

5- Asymmetric warfare  
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 (Robert,2006:10) لزومکا  نکه   وهایی نامرسکوم  ها اغلب شامل راهبردها و تاکتیککه این درگیری  

هکای  داشتتر با روی آوردن به این شیوه، درصدد جبران کمطر  ضعیف که در آن باشندمی نظامی

 (. Stepanova, 2008: 17)آید کیفی و کمی خود برمی

 های نامتقارن:شناسی کارگزاری و جنگمروری یر مفهوم 

 جنگ نامتقارن جنگکی اسکت ککه در آن طکرفین درگیکر ازلحکاس دسترسکی بکه          :جنگ نامتقارن

طرفکه   تناسبی نداشته و در سطا یکسان قرار ندارند، لذا احتمکال ککاربرد یکک    باهمامکانات رزمی 

هکای  . در جنگ(21: 2831مکنزی،  نیروی نظامی از سوی قدرت برتر بر ضد دیگری وجود دارد)

 ای غیرمنتظکره اقدامات نامتقارن برخال  رویکردهای متقارن، ویژگی تهدیدات نامتقارن دربردارنده 

نامتقارن آثکار   حمالتباشد. منطبق بر یک سری اصول و برآورد منطقی نمی ها آنکه پاسخ به است 

ایجکاد  های دفاعی طکر  مقابکل   ها و سازمانو مدیریتی دستگاهفرماندهی  سامانهدر  ای دهنده تکان

میکزان   عنوان بکا  هی  بهآورد  وارد می موردنظرند. میزان خسارتی که عملیات نامتقارن بر هد  نکمی

نبوده چراکه علیرغم تاکتیکی بودن صکحنه عمکل دارای تبعکات    زمان متناسب  بعدمهاجم در  هزینه

 .(ibid:1391: 22) باشد میراهبردی در سطا  سنگینی

 :صکورت   که به باشد ، نظر یا قواعد بنیادین معتبر میاندیشه ،دکترین تفکردکترين جنگ نامتقارن

مشکی   ، اقدامات و خطواژه بعدها به مجموعه تفکراتشود. این ای خا  ارائه میرهنمود در حوزه

 بککار بکردن  که  گرفت، مورداستفاده قرار ها سیاسی و نظامی برای دستیابی به اهدا  و یا پیشبرد آن

 .(Boyd, 1982:20 )است یمنطقگیری صحیا و  آن مستلزم درک مقتضیات و تصمیم

ککارگیری اصکول آن دارا    ذاتی زیر را به هنگام بهدکترین نامتقارن باید توانایی ایجاد چهار خصیصه 

عکدم   :باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای عملیاتی نیروها در یکک محکیط و فضکای نامتقکارن گکردد     

 (.17: 1341،کرفلد)8انطباق -8ابتکار -1غیرمترقبه بودن -2قطعیت

اسکت ککه رویکدادهای    ای ساختار اساسا  به معنای بستر و معطو  بکه زمینکه  ساختار و کارگزاری:

یابند. ولی دانشمندان علکم  گیرند و معنا میاجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن شکل می

ویژه بکه ماهیکت    ها به سیاست با توسل به مفهوم بستر یا زمینه، چیزهای بیشتری را در نظر دارند. آن

هکا، اعمکال، امکور روزمکره و     منظم روابط اجتماعی و سیاسی اشاره دارند، به این واقعیکت ککه نهاد  

                                                           
1-Uncertainty 

2 -Unexpectedness 
3- Initiative 

4- Adaptation 
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کنند. پس توسل به مفهوم بستر سیاسی بر ورسوم، در طول زمان، نوعی نظم یا ساختار پیدا می آداب

 (.Hay,1995: 44)این فرض استوار است که رفتار سیاسی به منظم بودن گرایش دارد

برای کنش آگاهانه و از  عنوان توانایی یا قابلیت یک کنشگر صورت ساده، به توان بهکارگزاری را می

گونکه ککه مفهکوم    این طریق تالش برای رسیدن به اهدا  یا نیات خود تعریکف ککرد. البتکه همکان    

ساختار دقیقه معادل بستر نیست، مفهوم کارگزاری نیز دربرگیرنده چیزی بکیش از ککنش یکا رفتکار     

بکه ایکن معنکا ککه      اسکت،  ارویژه دربرگیرنده اراده آزاد، انتخاب یا اختیک  سیاسی است. این مفهوم به

های بالقوه کنش، نتیجکه تفککر   توانسته متفاوت رفتار کرده باشد و این گزینش میان شیوهکنشگر می

توانسته چنین باشد. در این صورت مفهکوم ککارگزاری بکا    کم می آگاهانه بازیگر بوده است یا دست

دار )توانایی کنشگر به بازاندیشکی و  خورد، ازجمله با بازاندیشی پایرشته مفاهیم دیگر پیوند می یک

هکایی از رفتکار ککه بکا     گزینش شیوه تأمل درباره پیامدهای کنش پیشین( عقالنیت )قابلیت کنشگر به

ای ککه  کنکد( و انگیکزش )میکل و انگیکزه    ها را عملی مکی حداکثر احتمال، شماری معین از خواست

 .(00همان:  ن برسد()کند به مقصود یا هدفی معیواسطه آن بازیگر تالش می به

در گذار از ساختارگرایی به پساساختارگرایی، فوککو نقشکی بسکزا داشکت. او در      يی:پساساختارگرا

به تعبیری ساختارگراست، چون اپیسکتمه شکبیه سکاختار اسکت. ولکی در تبارشناسکی        یشناس نهیرید

. از دیکدگاه  دهکد  یشود، چون به قدرت و کردارهای غیر گفتمانی نیکز اهمیکت مک   فراساختارگرا می

شود تکا نیکاز حکال حاضکر را برطکر  کنکد. قکدرت از        فوکو، تاریخ همیشه از منظر حال نوشته می

سکاختارگرایان بکه مخالفکت برخاسکت: اول آنککه       مقولکه وی بکا دو  .دیدگاه فوکو شکل ربطی دارد

تمکان درک  ککه بکدون گف   توانند شرایط انسان را تبیین کننکد. و دوم آن ساختارهای قطعی پنهان نمی

ککه   طور علمی ناممکن است. دریدا هم در این راستا ساختارشکنی را مطرح کرد. واسازی شرایط به

وسکیع   یا روشکنفکری پیشکتاز در گسکتره    یها ترین جنبش یکی از مهم عنوان بهدر فرانسه و آمریکا 

 و یککک جنکبش فکککری پساپدیدارشناسککانه  اساسکا  مکورد شناسککایی و تصکدیق قککرار گرفتکه اسککت،    

پساساختارگراست. پساساختارگرایان در جریان انتقادهای به ساختارگرایان به مبانی اندیشه و روش 

 . (33 :1370 کار خودشان شکل دادند )بیتس،

 نظکامی،  حکوزه  نظران صاحب و دانشمندان توسط که ییهایتئور از استفاده بام ل مفهومی تحقيق:

 و هکا  مؤلفکه  ابعکاد،  هکا، دگاهیک د از یفهرسکت  ،اسکت  شکده  مطکرح  های نظامی کارگزار محوردکترین
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 شکده  ارائکه  ریک ز مکدل  در که  است دهیگرد مشخص مقاله ینظر  چارچوب به مربوط یهاشاخص

 .است

 

 
 

 : یشناس روش
-موضوع این پژوهش در خصو  معرفی دکترین نظامی کارگزارمحور در جنکگ  که نیابا توجه به 

فرهنگی بوده است، لکذا  -های اجتماعیی و انگارهدئولوژیاهای نامتقارن و الگوی کارکردی عوامل 

باشکد. جامعکه    کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی، پیمایشکی مکی   -نوع تحقیق بنیادی 

نظران و نخبگان  نفر( از صاحب 11خبرگی) جامعه ونفر( 03عه آماری)؛ جامقسمت دوآماری شامل 

باشند ککه بکا توجکه بکه      های مرتبط با موضوع می اندرکاران حوزه های نامتقارن و دستحوزه جنگ

 اند. تمام شمار انتخاب شده صورت بهمحدودیت 

-صل از مصاحبه صاحبهای حااول و برداشت گیری از مدارک عمدتا  دستهای تحقیق با بهرهداده

اساس اصول هرمنوتیک مورد تحلیل قرار گرفته است و جهت باال بردن روایی و اعتبار  نظران و بر

برای محاسبه میزان پایایی پرسشنامه از آلفای گیری گردیده و از پرسشنامه جهت سنجش نتایج بهره

 .محاسبه شده است. SPSSافزار  کرونباخ و از طریق نرم

شناختی دکترین نظامی کارگزارمحورمدل  مفهومی هستی  
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 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحل هیتجز
 یخش اول تحلي  محتوايی: 

باشد پیونددهنده نظرات، تجربه، علم و نظامی که موردبحث این مقاله می طورکلی مفهوم دکترین به

 -فناوری، آموزش، سازمان و ساختار و نحوه پشتیبانی نیروها با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی

های کالن راهبردی تا ریزیباشد که جهت دهنده و راهنمای طرحمیفرهنگی، سیاسی، دیپلماسی و ... 

های نظامی که به جهت باشد و یا به عبارتی روح حاکم بر سازمانترین سطا نیروهای نظامی میپایین

آید، ضمن اینکه با تغییرات علم و های نظامی درمیصورت پارادایم در سازمان احاطه معنایی خود به

گیرد، لیکن اساس و جوهر آن سخت ارب تاریخی مورد تجدیدنظر و اصالح قرار میفناوری و یا تج

باشد و های نظامی مبنا و منشأ شهودی آن میتوجه در خصو  دکترین مقاوم و پایدار است.نکته جالب

نماید، دکترین لذا نحوه تفکر و دستگاه فکری و اندیشه ایده پردازان، در آن نقش اساسی بازی می

موجود مولود عصر مدرن و نگاه عقالنی به رویدادهای اجتماعی بوده و دیدگاه خطی به روند نظامی 

هایی روبرو شده ولی با تغییرات جزئی اساس های اخیر با پارادوکسامور نظامی دارد و اگرچه در دهه

شمن یا ها وجود دگونه از دکترین های اجتماعی حفظ نموده است. در ایننگاه مادی خود را به کنش

بندی و در طور کامل فهرست های آن بهبخش دکترین بوده که رفتار و توانایی همان دیگری هویت

آنچه خارج از این  شوند)در اصطالح تهدیدمحور( ولذا هرمقابل رهنمودهای نیل به موفقیت ارائه می

آنکه عموما  در تهدیدات تشخیص نبوده و راهکارهای مقابله با عنوان تهدید قابل ها قرار بگیرد بهمقوله

دلیل عدم درک صحیا با سردرگمی مسئولین همراه است،  اند به شده بینی متعار  و خطی از قبل پیش

العمل حاکمان استفاده از های سیاسی امروز تنها عکسشاید به همین دلیل است که در زمان بحران

  مند از تسلیحات و ادوات سنگین بوده است.نیروهای نظامی بهره

 نیدکتر در این تحقیق، تالش شد تا با بازخوانی پدیده جنگ تشریا ابعاد و عوامل گوناگون پدیده

های نامتقارن معرفی شود که در  حال رشد پاردایمی نوین در حوزه جنگ عنوان بهی کارگزارمحور نظام

درآورده و شکل  های سنتی کالسیک نظامی را به لرزههای پارادایمو توسعه روزافزون بوده و پایه

دهد که دیگر تنها تهدید محوری و انعطا  در نیروهای مقابل کافی ی تغییر میا گونه بهها را درگیری

 خواهد بود. پذیری کلید چارهمحوری و انطباقنبوده بلکه قابلیت

در مند از سوابق علمی و آموزشی نظامی سعی شناسانه بهرهبه همین منظور با نگاهی ژر  و پدیدار

چه چیزی وجود دارد؟  سؤاالتپاسخ به  گرید انیب بهی کارگزارمحور یا نظام نیدکتربیان چیستی ماهیت 

ی نظام نیدکتر دهنده لیتشکهای نامتقارن چگونه است؟، اجزای رهیافت کارگزارمحوری در جنگ
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 که آنونی با یکدیگر چگونه است؟، اصول عمومی حاکم بر عملکرد و دگرگ ارتباطشان وکارگزارمحور 

چه  ها آنانگیزد و آیا علی هستند؟ و اگر هستند، ماهیت علیت چیست؟، چه چیزی کنشگران را برمی

های ایدئولوژیک و انگاره -های ذهنی دارند؟، نقش ترجیحات فردی و نهادهای سیاسیقابلیت

پارادایم عام تاریخی و فرهنگی، آیا این  ازلحاسگیری آن چگونه است؟ و فرهنگی در شکل -اجتماعی

 (.33: 1313است، یا بسترمند؟)هی،  شمول جهانو 

شود به ماهیت پدیده و برای تبیین آن در این حوزه خطوط فاصل شناسی مربوط میخالصه آنکه هستی

ی تبیین روشن بهمابین ی موضوع  و روابط فیها مؤلفههای دیگر، ابعاد و وجه تمایز آن با پارادایم که آن

 (. 84 همان:شده است)

 ها:یخش دوم تحلي  کمی داده

صورت  (تم) مضمون 1 و بعد 03 ، تولید جزء مرتبط کدخط  بیش از هزار باز یکدگذار مرحلهدر این 

 مند تنظیم گردید.قضایای تئوریک بر اساس مدل نظام تیدرنهاگرفت و 

 های نظامی کارگزار محورپیشنهادی بر اساس دکترین 1قضایای تئوریک -

های نامتقارن شامل پیچیده شدن ساختارها، عدم قطعیت، نگاه نامنظم به جنگ، : محیط جنگ1قضیه

های نامتقارن، ساختارهای نامتقارن، غیرخطی مثابه هنر، ابهام درصحنه جنگ آشوبناکی، جنگیدن به

نامنظم  هایها و شکل نوین و سیال جنگها، عدم یکنواختی جنگبودن، تأکید بر اقتضایی بودن کنش

 عنوان شرایط علی بر طبقه محوری تأثیرگذار است.  که به

-: ایجاد و اشاعه عملیات ایده محور، بهبود اجرای عملیات، توسعه تعاملی افقی و عمودی شبکه2قضیه

های مختلف، ایجاد و ارتقاء عملیات، کنترل سهل و آسان، ارگانیک و اقتضایی های عملیات بین رده

بر خالقیت فردی، انضباط خودآیند و  ی بودن دستورات، فاقد کنترل سازمانی، تکیهبودن سازمان، ضمن

بینی، تمرکززدایی، ابتکاری بودن و سپردن عملیات به  پیش خودانگیختگی، احتمال گرایانه، غیرقابل

 ها مؤثر خواهد بود.های تعامل و کنشها  بر استراتژیکارگزار در تمام رده

عنوان عوامل  ها و آماد و پشتیبانی بههای اجتماعی و رسانهت و ارتباطات شبکه: فناوری اطالعا3قضیه

 ها مؤثر خواهند بود.های تعامل و کنشگر بر استراتژیمداخله

سازی و ایجاد های نامتقارن، اسطوره: توسعه رهبری، در جنگ، نظام آموزشی منطبق بر جنگ8قضیه

ها مؤثر خواهند های تعامل و کنشساز هستند که بر استراتژیعنوان بستر و زمینه مرجعیت  نهادها به

 بود.

                                                           
1- Theoretical propositions 
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های نظامی کارگزارمحور پیامد و نتیجه ایجاد طرح مانور ایده محور، : محیط دکترین0قضیه

ها، ایجاد اراده مشترک حاصل های ایده محور، وجود نیروی انسانی تعامل محور بر پایه انگاره مأموریت

اساس حس  وضعیتی کارگزار درصحنه، وحدت هد  و فرماندهی بر از حس مشترک و آگاهی

-گیریریزی و تصمیمفرهنگی، ذهنی شدن طرح -های اجتماعیمشترک منبعث از ایدئولوژی و انگاره

ها، ناپایداری و نامتقارن شدن ساختارها)فراکتال(، دینامیسم باالی عملیات، اقتضایی شدن زمان و مکان 

سازی نیروهای گیری و اجرای عملیات)زمان کیفی(، ناتواننگ باالی تصمیمآه اجرای عملیات، ضرب

یابی ذهنی و ایده محور مبتنی بر ساختار در تشخیص، تعیین و مقابله با اقدامات کارگزار محور، هد 

 باشد.بدیل و ایده محور می های بیدرصحنه عملیات و تاکتیک

عنکوان عوامکل بسترسکاز هسکتند ککه بکر        اجتمکاعی فرهنگکی بکه   هکای  : ایده، ایدئولوژی و انگاره1قضیه

 .ها مؤثر خواهند بود.های تعامل و کنشاستراتژی

   :و پیشنهاد یریگ جهینت

 گیری نتیجهالف ـ 
شود که نگکاه کلکی بکه جنگیکدن را     عنوان عامل اصلی محسوب می مدرن کارگزار بههای پستدر جنگ

واحکوال   صورت اقتضایی و بر اساس شکرایط و اوضکاع   نبرد را به نماید، صحنهتفسیری و ایدئالیستی می

ها را گیری نمایند و کلیه تصمیمکند. کارگزارها خارج از ساختارها و اقدام میتشکیل و سپس منحل می

هکای تکاکتیکی در راسکتای تحقکق     دهند، تعیین هکد  با محوریت خود و در هنگامه کارزار صورت می

گیکری   بینکی بکوده و لکذا شککل     پکیش  صورت ککامال  غیرقابکل   اجتماعی فرهنگی بههای ها و انگارهآرمان

باشد طکرح مکانور و سکازمان رزم ایکده     ریزی، هدایت و اجرا ایده محور می مأموریت طی مراحل طرح

، فاقد فرماندهی و کنترل باالدستی و کامال   آزاد درصحنه بوده که در بحث پشکتیبانی  1محور و خودآیند

 خا  و ثقلی برای آن متصور نیست.  نیز الگوی

های ایکدئولوژیک بکوده و ایکده محکور     هد  راهبردی سازمانی در عملیات کارگزار محور همان آرمان

 ها(، هندسه )شکل( سکازمان اصلی و مبنای فرماندهی و سبک رهبری، نظامات حاکم )فرآیندها و روش

 باشد.اجرا میمراتب در مرحله  ها و سلسلهو نحوه ارتباطات بین رده

بعدی  توان  یک مدل تخت و یکگیری و اقدام درصحنه عملیات دیگر نمی در خصو  فرآیند تصمیم

هکای  ابژه و سوژه را از یکدیگر جدا نمود و بکه نسکبت   اصطالح را برای فرآیند مذکور ترسیم نمود و به

-گیری چندبعدی مکی  صمیمدر کارگزار محوری مدل فرآیند ت. ها را با یکدیگر مخلوط نمودمختلف آن

                                                           
1-Initiative 
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فرهنگی، شناخت دشکمن،   –های اجتماعیهای ایدئولوژی، انگارهرانباشد.ذهنیت کارگزار که تابع پیش

در یک مواجهه و چالش دیالکتیک و  مارپی  گونکه بکا عینیکات     اطالعات با تعامل بین دیگر کارگزارها

شکود و بکا   تعکاملی ممکزوج مکی    صکورت  صحنه نبرد شامل مشاهده و اطالعات دشکمن قرارگرفتکه، بکه   

گیری و محاسبه در واحد زمان کمی تصکمیمات خکود را منبعکث از     اندازه آهنگی کیفی و غیرقابل ضرب

رسکد ککه   نظکر مکی   شده و تحلیل آن چنکین بکه   از بیان مباحث مطرح. نمایدایده اتخاذ و آنگاه اقدام می

باشکد، مولکود   شکناختی آن مکی  بال تبیکین هسکتی  دن نظامی کارگزارمحور که این مقاله به پارادایم دکترین

محکیط ککه موجکب     2و آشکوبناکی  1قطعیت تقارن منفی و موجب عدم های نامتقارن و قبول عدمجنگ

هکای  های ایدئولوژیک و انگارهذهن کارگزار درصحنه عملیات بوده که با بسترسازی 8و پیچیدگی 3ابهام

سازی در راستای تحقکق راهبردهکای آرمکانی در    تماناجتماعی فرهنگی حاصل از فرآیندهای پیچیده گف

های ارتباطی سخت و نرم و عامل اطالعات جهت گر شبکه کارگیری عوامل مداخله ذهن کارگزار و با به

گیری و آگاهی وضعیتی و آماد رسانی شکل و شیوه جدیدی از عملیکات   یابی و ناوبری، جهتموقعیت

ای اجرا، رهبری، روابط کارکنان و انتخاب هکد  بکر اسکاس ایکده     هزده و با پیامدهایی در حوزه را رقم

واحوال را جایگزین عواملی کمی زمان  شود، به عبارتی عوامل کیفی شرایط اقتضایی و اوضاعپدیدار می

 نماید.گرایی می و مکان تعین

و انکدازه   سبب ایده محوری کارگزار تمامی پیامدهای ذکرشده ناپایدار بوده و به همین جهت، شککل  به

طور ناپایدار برساخت شده و در پایان عملیات نیز منحکل   واحوال به ساختارها بر اساس اقتضاء و اوضاع

صکورت   ماند خود کارگزار است.نگاه به این شکیوه عملیکات بکه   شوند و آنچه از ابتدا تا انتها باقی میمی

دیکک ککه همکان فضکای تکاکتیکی      نمای دور و نزدیک کامال   مغایر و معکوس است چراکه در نمای نز

تکوان  باشد ولی در نمای دور که میباشد وضعیت کامال   آشوبناک و پیچیده و نامنظم میصحنه نبرد می

سطا راهبردی محسوب نمود، نظم و استواری بر آن حاکم است که حاصل راهبردهای دقیق و فضکای  

 باشد. فرهنگی می -عیهای اجتماسازیسازی شده مسلط ایدئولوژیک و انگارهگفتمان

                                                           
1-uncertainity 

2- Chaotic 
3- Ambiguity 

4- Complexity 
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مختلککف مککدرن و  1در دو بافتککار رودرروشککود تککا چنانچککه طککرفین  موجککب مککی ذکرشککدهعوامککل 

شوند، علیرغم برخکورداری نیروهکای نظکامی در    پسامدرن)متقارن و نامتقارن( وارد درگیری با یکدیگر 

مند از امکانات و فناوری و عده بیشتر در مقایسه با طر  دیگر بکه جهکت سکیالیت در    بافتار مدرن بهره

عملیات کارگزار محور نتوانند مرکز ثقل نیروهای فوق را تعیین و پیامدهای ناشکی از عملیکات خکود را    

-منجر به سردرگمی و ناکارآمدی ایشکان مکی   تیدرنهابر روی طر  مقابل بررسی و برآورد نمایند که 

 .شود

های نظامی کالسیک نگاه رئالیستی به صحنه نبردها داشته و توان نتیجه گرفت که دکترینی میطورکل به

هکای  عدم قطعیت صحنه نبرد را حاصکل اطالعکات نکاقص خکود از تجهیکزات، امکانکات و توانمنکدی       

قیکت  در فضای نامتقارن کارگزارمحور عدم قطعیت حاصل خال که یدرحالدانند دشمن)تهدیدمحور( می

 ی است.ستیدئالیاو نگاه به صحنه نبرد  باشد یمتولید  درصحنهذهن ایده پرداز کارگزار 

و طراحی راهبردهکای اصکلی و فرعکی دکتکرین      های نظامی کارگزارمحورپس از تدوین الگوی دکترین

هکای  گیرد که پیامدهای ذیکل حاصکل از ککارکرد عوامکل ایکدئولوژی و انگکاره      شکل می کارگزار محور

 اجتماعی و فرهنگی در آن را به دنبال خواهد داشت: 

 های اجتماعی و فرهنگی وجود نیروی انسانی تعامل محور بر پایه انگاره -

 ابزار روابط تعاملی و محوریت کارگزار عنوان بهاثربخشی سیستم  -

 درصحنهایجاد ارده مشترک حاصل از حس مشترک و آگاهی وضعیتی کارگزار  -

هکای اجتمکاعی و    و فرماندهی بر اساس حس مشترک منبعث از ایکدئولوژی و انگکاره   وحدت هد  –

 .فرهنگی

 ب ـ پیشنهادها

کارگزارمحور و پیچیدگی، عدم قطعیکت و   نظامی دکترینبا توجه به نقش محیط نامتقارن در  -الف

درک مشترک از مسائل و ایجاد نگاه و فهم مشکترک   منظور بهآشوبناکی در این محیط اقدامات الزم 

هکای امنیتکی و دفکاعی صکورت     های مناسب در حوزهبین مسئولین نظامی و سیاسی، تدوین راهبرد

 پذیرد. 

کارگزارمحور نگکاه عمیکق بکه اهمیکت عوامکل بسترسکاز ایکده         نظامی دکترینتقویت  منظور به -ب

هکای مختلکف و   تعکاملی بکین رده   -اعی و فرهنگکی های اجتمک محوری، اهدا  ایدئولوژی و انگاره

 موردتوجکه رهبری نظامی به جهت تقویت انسجام درونکی، پویکایی و اثربخشکی نیروهکای مسکلا      

                                                           
1-Context 
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هکا و اسکناد فرادسکتی امنیتکی و دفکاع       فرماندهان و مسئولین سیاسی در تدوین راهبردهکا، سیاسکت  

 قرار گیرد.   موردتوجه

-شامل فناوری اطالعات و ارتباطات و آماد و پشکتیبانی، شکبکه   گربا توجه به عوامل مداخله -پ  

ککارگزارمحوردر   نظکامی  دکتکرین سکازی  گیری و یا خنثیها در جهت شکلهای اجتماعی و رسانه

 قرار گیرد. موردتوجههای دفاعی و امنیتی تدوین سیاست

-کارگزارمحور در جنگ نظامی دکترینگیری از بودن بهره صرفه به مقرونبا توجه به اثربخشی،  -ت

های توسعه سبک رهبری، شکل سازمانی، نظام آموزشی، تجهیزات، ابزارهکا  ها  راهبردها و سیاست

 و منابع سازمانی نیروهای مسلا کشور تدوین گردند.

 نظککامی دکتککرینگککذاری در نیروهککای مسککلا کشککور مبتنککی بککر عوامککل راهبردهککا و سیاسککت -ث

هکای وحکدت هکد  و فرمانکدهی،     قرار گیرد تا ویژگکی  دتوجهمورکارگزارمحور بایستی به شکلی 

اقتضکایی، طکرح    صکورت  بکه ریزی و اجرای عملیکات  ذهنی شدن  تصمیمات، ایده محوری و طرح

ایکده عملیکات اقتضکایی و امککان اراده      برحسکب دهکی رزمکی فراکتکالی    محور و سازمانمانور ایده

   نبرد محیا شود. درصحنهمعطو  به آزادی کارگزار 



 

 

  7131 پاییز، 37، شماره انزدهمشسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   12

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی:

 ،آگاه ،، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران«درآم ی یر اي ئولوژی»(، 1341تری،) ایگلتون  

 ترجمه محسن ثالثی، تهران، علمی «فرهنگی یشناس انسان»(، 1370،)بیتس، دانیل ، 

 نامه نظم و امنیت انتظامی، ، مقاله«اصول ت وين دکترين نظامی»(، 1344آشتیانی، محمدباقر ،)دانش

  7شماره 

 ،یپژوه ندهیآمرکز  ،حیدری، تهران ...، ترجمه عبادا«یازان يشی مفهوم جنگ» (،1341،)مارتین کرفلد 

 علوم و صنایع دفاعی 

 (، 1342مکنزی، کنت ،)«تهران، دافوس سپاه پاسداران ، ترجمه عبدالمجید حیدری«جنگ نامتقارن،

 انقالب اسالمی

  محمدتقی  ترجمه،، سیاست و قدرتشدن یجهان: «شناسی سياسی معاصرجامعه»(، 1347،)نش، کیت

  دلفکروز، تهران: کویر

  ،تهران، هرمس ، ترجمه احمد تدین1312،«دين ق رت جامعه» (،1312،) ماکسوبر ، 

 و نظریه در   روش (،در: مارش، دیوید )و استوکر، جری ،«ساختار و کارگزار»(، 1313،)لیناهی، ک

 وزارت امور خارجه کده مطالعات راهبردى مقالهتهران،  علوم سیاسى، ترجمه امیرمحمد حاجى یوسفى،

 :انگلیسیب( منابع 
 Althusser, I.,1995, Ideology and Ideological state Apparatuges, (notes to ward 

investigation), in. Ziziek, S, mapping Ideology. London: verso 

 Boyd, Jhon, col.,1982, Patterns of Conflict, US Airforce War college 

 Corbin, J. &Strauss, A.,1998, grounded theory methodology, IN NK Denizn ays 

Lincoln(eds.) 

 Guattari, Felix.,1987, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, Gilles Deleuze, 

The University of Minnesota 

 Hay, C.,1995, Structure and Agency, in D. Marsh and G. Stoker (eds), Theory and Methods 

in Political Science. London: Macmillan 

 Hegel.,1986, Wissenschaft der Logik II (= Hegel: Werke, Bd. 6, hrsg. von Eva Moldenhauer 

und Karl Markus Michel), Frankfurt am Main 

 High, Marc A.,2008, Idea and Ontology. An Essay in Early Modern Metaphysics of Ideas , 

PennsylvaniaState University Press 

 Robert, Henry.,2006, Robert's Rules of Order, (in Brief) Filiquarian Publishing, LLC 

 Stepanova, E.,2008, Terrorism in asymmetrical conflict, SIPRI Report 23. Oxford 

University Press 

 Vygotsky, L.S.,1978, Mind in Society, Harvard University Press 

 

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+M.+Robert%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L.S.+Vygotsky%22


 

 

 

 

 نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ایران
 2، اردشیر محمدی1پیمان خرازیان

 13/39/09پذیرش مقاله:                                                                       31/90/09دریافت مقاله: 

 چکيده 

هدف این پژوهش بررسی نقش پدافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظاام ممواوری اسا می      

ای و مرامعا  با  اساناد و    نا  اهای مطالعا  کتاب  و از روشباشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده ایران می

آوری داده استفاده شده اسا.. مامعا  آمااری    نام  برای ممعمدارک در سطح نیروهای مسلح و ابزار پرسش

نظران، مدیران راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد ارتش ممووری اس می ایران و صاحب قیموردتحق

هایی مانند اشراف نسب. ب  نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملای  توم  ب  ویژگیفرماندهان نظامی با 

عناوان  نفر ب  03گیری هدفمند تعداد ها بر اساس روش نمون نظام ممووری اس می ایران بوده ک  از بین آن

و ساازمان   حجم نمون  در نظر گرفت  شده اس.. با نظر گروه نمون  و خبره تحقیاق، عوامال کلیادی رهناما     

باشد، انت اا   پدافند هوایی ک  در استحکام قدرت ملی از بعد پدافند هوایی در سطح راهبردی تأثیرگذار می

استفاده شده و میزان تاأثیر و اولویا. هار یا  از     عملکرد  –تحلیل اهمی.  گردیدند. بدین منظور از روش

وری اسا می ایاران در موا. اساتحکام     عوامل تعیین گردیدند و اهمی. و عملکرد کلی پدافند هوایی ممو

  .قدرت ملی احصاء و ارائ  گردیده اس.

 

  IPAپدافند هوایی، قدرت ملی،  واژگان کليدی:
 

                                                           
 ی دانشگاه فرماندهی و ستاد)دافوس( آما،)نویسنده مسئول( علمئ.یهعضو  و یدفاع امور .یریمد ارشد کارشناس -1
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 مقدمه
هاا در  های دول.تمای ت و خواست  دهندهنشانو « خطوط راهنما» مثاب ب توان منافع ملی را می
کنند از راه همکاری، رقاب. و منازع  نساب. با    ها ت ش میالملل دانس.. دول.عرص  روابط بین

 خا  و در  خاود یخودب تعقیب و تحصیل منافع خویش توفیق یابند، اما واضح اس. ک  منافع ملی 
هاا از قادرت ملای در یا  حاد      شود، بلک  الزم  دستیابی با  آن برخاورداری دولا.   حاصل نمی

 (6: 1033اس.. )حجازی،  قبولقابل
هاا تاابعی از ساطح و    ها و مناافع متعاددی دارناد کا  بارآورده شادن آن      آرمانها، ها خواس.مل.

در مقایس  با سایر کشورهاس.. اگر کشاوری از قادرت ملای بااالیی      ژهیوب چگونگی قدرت ملی 
در سطح  تنوان ها های خود را بدون مانع تأمین کند. برخی قدرتتواند خواست برخوردار باشد، می
ین قدرتی دارند، بلک  بر ماورای مرزهای کره زمین نیز دسترسی دارند. برخی موان و کره زمین چن

توان گفا. باین   . میاندناتوانهای ابتدایی خود ک  در تأمین نیازها و خواست  اندفیضعچنان نیز آن
الملال رابطا  مساتقیمی وماود     آن کشور در روابط بین ینیآفرنقشقدرت ملی ی  کشور و میزان 

ی هار یا  از اعضاا، با  ساوم خاود       المللا ( ب  عبارتی در مامعا  باین  111: 1033نی، دارد. )زرقا
 آفرین و در تعام ت موانی اثرگذار هستند.نقش

طلبای در  سالط   یزهیا انگ دنیای امروز، دنیای تجاوزگری اس. و دنیا محکومِ سیاس. سلط  اس..
دهد ک  ساخ. درونای خاود را   می ها هشداری مل.های مستکبر، ب  هم گران عالم، در نظامسلط 

هاای  های الزم را برای تقوی. این ساخ. ب  ومود بیاورند و تقوی. کنند. بوان مستحکم و آمادگی
تجاوزهای بزرگ هموار  یسوب ها، آنجایی ک  بتوانند و مرئ. بکنند، راه را کوچ  برای ابرقدرت

بیانات مقاام معظام رهباری در دیادار بسایجیان      کند، لکن نیروهای مسلح باید نیرومند باشند. )می
 (  12/32/1033 استان فارس

هاای واالی  المللی و حفا  ارزش نظام ممووری اس می ایران، برای تداوم عزت ملی و اقتدار بین
ی علم، کار، صنع.، مدیری. و سیاس. دارد، هامانب  در عرص گی هم ملی و عقیدتی، نیاز ب  آماد

های رزم نظامی نیاز ب  نیروهاای مسالح آمااده و دارای    و در نوک پیکان، برای دفاع ملی، در عرص 
 )همان منبع( .های گوناگون، توانایی علمی، عزم و اراده مدی دارداستحکام درونی، موارت

قش پدافند هاوایی در اساتحکام قادرت    قدرت نظامی و ن این پژوهش ضمن مش ص نمودن نقش
ی  از ابعاد و گویی ب  این سؤال اس. ک  تأثیر کدامملی نظام ممووری اس می ایران، در پی پاسخ

بیشاتر اسا.، و در    رانیا ا یاسا م  یمموورهای پدافند هوایی بر استحکام قدرت ملی نظام مؤلف 
هاا بیشاتر و بوتار اساتفاده     راستای افزایش قدرت بازدارندگی پدافند هوایی، بایستی از کدام مؤلفا  

ها باید ت ش بیشتری کند. پژوهش حاضر ضمن بررسی مباانی  نماید و در استفاده از کدام شاخص

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
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نادی و با اساتفاده از  تحلیلی ب  شیوه اس -نظری قدرت ملی و ابعاد قدرت نظامی، با روش توصیفی

ای و اینترنتی ب  تبیین نقش بازدارندگی و مایگاه پدافناد هاوایی در انساجام قادرت     منابع کتاب ان 
های قادرت پدافناد هاوایی    پردازد و میزان اثرپذیری آن را از مؤلف ملی ممووری اس می ایران می

 کند.  تحلیل می

المللای  قتدر و توانمند برای حف  امنی. و صلح بینموان از ی  نظام مبر این اس. ک   بیان مسئل 
برخوردار نیس.. طبیعی اس. ک  کشورها برای حف  مومودی.، امنی. و رفااه خاود از ساویی و    

هاا و راهبردهاایی را موا.    مقابل  با تودیدات سایر بازیگران از ساوی دیگار، ناگزیرناد سیاسا.    
 .رندیکارگب افزایش توانمندی و قدرت ملی خود 

المللای  ای و باین هاای منطقا   و سیال امروزین موان، امکان وقوع منگ داریناپددر محیط سیاسی 
پذیر و نامطمئن، اولین گام در تغییر شدتب علی  ممووری اس می ایران ومود دارد. در این فضای 

هاای احتماالی آیناده فارا روی ملا. و      مو. آمادگی دفاعی بر اساس برخورد با حوادث و منگ
هاا در اساتحکام   ل. ممووری اس می ایران، درک صحیح از منافع ملی و قدرت ملی و نقش آندو

قدرت ملی اس. و گام بعدی شناخ. نقش قدرت نظامی )نقش پدافند هوایی( و میزان تأثیر ابعااد  
های آن در اساتحکام درونای ممواوری اسا می ایاران و تا ش در موا. ارتقااء تاوان          و مؤلف 

ها اس.. نتیج  این ت ش، مش ص شدن میزان تحوالت نظاامی و سیاسای   برابر آنبازدارندگی در 
مامع  امروزی برای رسیدن ب  کیفی. رفتار دول. اس می ایاران در برخاورد دفااعی و نظاامی در     

 های آینده خواهد شد. محیط
ن مطلاب  ی گاواه ایا  اهای اخیر انجام گرفت ، توساط نیروهاای فرامنطقا    امروزه بررسی نتایج منگ

ای را کا   ها و قدرت بسیار باالی هوافضایی نیروهاای فرامنطقا   باشد ک  تغییر در رویکرد منگمی
تاوان نادیاده   تودیدی مدی برای کشور ممووری اسا می ایاران درآماده را نمای     صورتب این  

زار قدرت انگاش.، با توم  ب  اینک  مبنای دکترین نظامی ممووری اس می ایران، دفاعی و تولید اب
اس.، لذا پدافند هوایی نقاش ممتاازی در   « دفاع مبتکران  و مؤثر»و ات اذ « بازدارندگی فعال»برای 

دکترین دفاعی کشور ممووری اس می ایران دارد ک  همان مقابل  با تودیادات هوافضاایی دشامن    
ر، در حاوزه  های اخیا در منگ یافرا منطق های هوافضایی غر  و نیروهای برتری ازآنجاک اس.، 

)پدافند هوایی( ممواوری   یتجویزات ی  امر پذیرفت  شده اس.، لذا پرداختن ب  نقش قدرت نظام
های اثرگذار قدرت نظامی و تأثیر آن در استحکام ملای کشاور   یکی از مؤلف  عنوانب اس می ایران 

پدافناد   خصاو  با  ی  موضوع اساسی اس. ک  کلی  کارشناسان و فرمانادهان نظاامی کشاور و    
هوایی را ب  اندیشیدن درباره نقش پدافند هوایی در مقابل  با تودید نظامی آمریکا در حاال و آیناده   

 واداشت  اس..
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نقش و اهمی. پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی ممووری اس می ایاران و لازوم    ب  با نگرش
های پدافند هوایی ساخ.ی زیرریزی ابعاد قدرت ملی و قدرت نظامی )پدافند هوایی( و پیمطالع 

نقش پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در "گردد: مطمئن بیان مسئل  این پژوهش ب  شکل زیر ارائ  می
 "استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران چیس.؟

ارتش ممواوری اسا می ایاران )آماا(، ارتشای اسا می،       بر این اس. ک   اهمی. و ضرورت لذا 
، متعود و مؤمن، مت صص و دانا محور، یادگیرنده، متکی ب  صنایع دفاعی داخلی دررکا پاوالیی، 

های انداز ارتش ضروری اس. هم  برنام و منسجم و یکپارچ  اس.. برای دستیابی ب  اهداف چشم
 آما در راستای تحقق اهداف آن صورت گیرد. مدتکوتاهمدت و میان
 شاده نییتعهای بزرگ راهبرد نبرد قدرت عنوانب هوافضایی  زمینی و نبرد-در عصری ک  نبرد هوا 

ریازی  شود لاذا برناما   اولین مانع در برابر تجاوزات دشمن شناخت  می عنوانب اس.، پدافند هوایی 
های پدافناد هاوایی   دشمنان نیز مو. نابودی قدرت آتش پدافند هوایی و کاهش توانمندی سامان 

هاای عملیااتی دشامنان در مقابلا  باا      طرح ازممل گیرد. ها قرار میهای عملیاتی آندر صدر طرح
های عملیات روانی و ت ش موا. کااهش انگیازه کارکناان پدافناد هاوایی و       پدافند هوایی، طرح

 باشد.  کاهش کارایی پدافند هوایی می ج یدرنتافزایش انگیزه نیروهای دشمن و 

هاای دو دها  اخیار در مواان، با       و شیوه منگ های پدافند هوایی با توم  ب  شکلهمچنین یگان
باا   یطورماد ب های نیروهای مسلح خواهند بود ک  گانیتأیید تمامی کارشناسان نظامی مزء اولین 

دشمن درگیر خواهند شد، لذا فرماندهان پدافند هوایی برای ایفای نقش خود ک  همانا انجام دفااع  
هوایی مؤثر و موفق اسا.، نااگزیر از شاناخ. نقاش و اهمیا. بسایار موام خاود و تاأثیر آن در          

در ضارورت انجاام ایان تحقیاق      یطاورکل باشد. با  استحکام ملی نظام ممووری اس می ایران می
 وان گف.:تمی

هدفمند و روشن )خط فکری( در خصو  دکترین و ساختار پدافناد هاوایی و    یرسیدن ب  تفکّر
ریزی ، برنام ازیموردنهای دادن راهنمای عمل ب  صنایع دفاع داخلی مو. طراحی و ساخ. س ح

یناده  مؤثر فرماندهی و کنترل پدافند هوایی در برابر تودیدات هوافضایی آ یریکارگب مناسب مو. 
 کند ک  این تحقیق انجام شود.و تبدیل نیروهای پدافند هوایی ب  نیروی کنشی ایجا  می

هاای برتار   هاای احتماالی در آیناده باا قادرت     های الزم برای تحاوالت و درگیاری  احراز آمادگی
هاای آیناده، و کساب قادرت در     های مناگ هوافضایی موانی )آمریکا و...( با رویکردها و ویژگی

آن رسیدن ب  بلوغ نظامی و علمای   تبعب در پاسخ ب  تودیدات ناهمتراز آنان و  موقعب گیری تصمیم
 باشد. ضروریات انجام این تحقیق می ازممل نیروهای پدافند هوایی 

 بر دو نوع اس.: اهداف تحقیقهمچنین 
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واوری  تبیین نقش پدافند هوایی و تأثیر آن بار اساتحکام قادرت ملای نظاام مم     هدف کلی: -الف 

 اس می ایران
   اهداف فرعی: - 
 تبیین نقش رهنام  پدافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران  -

 تبیین نقش سازمان پدافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران -

 گردد:صورت دو سوال مطرح مینیز ب  تحقیق هایسؤال
نقش پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در استحکام قادرت ملای نظاام ممواوری      سؤال اصلی: -الف

 اس می ایران چیس.؟
 سؤاالت فرعی: - 

نقش رهنام  پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در استحکام قدرت ملی نظام ممواوری اسا می    -1
 ایران چیس.؟

استحکام قدرت ملی نظام ممواوری اسا می   نقش سازمان پدافند هوایی و میزان تأثیر آن در  -2
 ایران چیس.؟

 مبانی نظری 
 :الف ـ پيشينه 

ها و مقاالتی ب  شکل پراکنده، ب  رشت  نگارش در آماده اسا.   نام در حوزه پدافند هوایی پایان
ک  بیشتر بر بعد خاصی از پدافند هوایی تأکید داشت  و یا منب  توصیفی دارند با  عباارتی، بررسای    

دافند هوایی و تأثیر آن بر استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایاران موضاوع ناو و    نقش پ
  باشد.می اولدس.

 ب ـ مفهوم شناسی : 

توان ب  معنای پدید آوردن آثار مطلو  تعریاف کارد    قدرت را می»نویسد: برتراند راسل می
دال قدرت را ب  معنای کنتارل   رابرت  (66: 1043)راسل، « ب  این ترتیب قدرت مفوومی اس. کمّی

هارولد السول هم قدرت را تأثیر گذاشتن بار سیاسا.    (Dohl, 1957: 201داند. )رفتار دیگران می
-( در این میان، مورگنتاا در بیاان مفواوم قادرت مای     133: 1062کند. )بوزادی، دیگران تعریف می

سالط و کنتارل انساان بار     شود، منظور توقتی در مباحث سیاسی درباره قدرت صحب. می»نویسد: 
 ( Morgenthou, 1967: 29« )ها اس.های دیگر ب  مو. نفوذ بر روی افکار آناعمال انسان

توان گف.: قدرت عبارت اس. از هرگون  نیرو و توان فردی یا ممعای کا  از طریاق    بنا بر این می
هاای  اعمال افراد یا گروهاعمال اراده در درون رابط  دو مانب  ب  صورت تسلط و کنترل بر رفتار و 

 گردد. دیگر با طبیع. و نفس و با هدف ایجاد نتایج و آثار مطلو  یا مورد نظر متجلی می
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هاای قادرت   های امتماعی و نظامی، برخای از ویژگای  بر اساس این تعریف و با توم  ب  واقعی.
 عبارتند از:   

   انسانی بودن 
  حاصل اراده بودن قدرت 

 ون روابط دو یا چند مانب   مطرح شدن قدرت در در 

   ).ژانوسی بودن قدرت )کنترل و سلط  ا انقیاد و اطاع 

  دارای انگیزه هدف و نتیج  بودن قدرت 

  تغییر و تحول 

    .نسبی 

   ذهنی بودن 

 گیری بودن غیرقابل اندازه 

کشورها برای حف  مومودی.، امنی. و رفاه خاود و نیاز مقابلا  باا تودیادات خاارمی ناگزیرناد        
کار گیرند. در همین رابط  هایی را مو. افزایش توانمندی و قدرت ملی خود ب ها و برنام .سیاس

المللای در اساتفاده از مناابع محساوس و     تواناایی یا  باازیگر صاحن  باین     »والتر مونز قدرت را 
داناد در موا.   المللای مای  نامحسوس و امکانات برای تح. تأثیر قرار دادن نتایج رویدادهای بین

 (.  0: 1030)مونز، « های ش صیت خواس
تواند امنی. را تضمین کند، رفتار دیگران را تغییر دهد، تودید را دفع کناد و... در ساطح   قدرت می

 (.  3:1033تر ب  دنبال دارد)گروه مطالعات امنیتی،کل وسیع و عالیملی نیز قدرت همین آثار را در ش
 -1دهاد:  ارائ  می زیر شرح ب  را کشورها قدرت مبانی در دخیل عناصر آمریکایی محقق اسپایکمن
 و پیشارف. اقتصاادی   -6 منابع طبیعای  -6ممعی.  کثرت -0 مرزها ماهی. -2 سرزمین مساح.
 سیاسای  ثبات -3 همسانی ممعی. و همگونی میزان 3 نژادی تجانس -3 مالی قدرت -4 فناوران 

 (143: 1033ملی )سیف زاده،  روحی  -13
قدرت )توانایی اعمال اراده( در قالب افراد ی  مامع  )مل.( مد نظار باشاد،    زمانی ک : 9ملی قدرت
توانایی، قابلیا. و ررفیا.   "های مامع  را قدرت ملی آن مامع  نامید. قدرت ملی توان تواناییمی

ی  مل. و ی  کشور برای استفاده از منابع مادی و معناوی خاود باا هادف اعماال اراده ملای و       
(. ب  تعبیر دیگر قادرت  266: 1033و  64: 1034نیا، باشد )حاف ، می"فع ملیتحصیل اهداف و منا

گاردد کا  در قلمارو یا  واحاد      هاای ماادی و معناوی اطا   مای     ای از تواناییملی ب  مجموع 
( ایان اعماال اراده چنانچا  بار     106: 1043مغرافیایی ب  نام کشور یا دول. ومود دارد. )کاارمی،  

                                                           
1- National Power 
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هاای موماود در   های ی  سازمان سیاسی )کشور( و با توم  ب  شاخص.ها و ررفیاساس قابلی.

 تواند قدرت ملی نامیده شود. آن ب  ومود آید، می
مبنا و انگیزه اصلی تمام رفتاار و سیاسا.   »در مورد قدرت ملی و منافع )اهداف( ملی باید دانس. 

و راه تاأمین و   (Crabb,1965: 5C« )شاود. المللی منافع ملای نامیاده مای   کشورها در صحنة بین
 ع وه، رابطة این دو از دو بعد دیگر نیز قابل بحث اس.:  حف  منافع ملی قدرت اس.. ب 

ناپذیر و مداناشدنی از منافع ملای  حف  و ازدیاد قدرت ملی هر واحد سیاسی ب شی انفکاک (1
   1«واعدوالوم مااستطعتم من قوه»باشد. آن می

 قدرت ملی ابزار و وسیلة تحقق اهداف و تأمین منافع ملی اس..   (2
تارین ب اش اهاداف    حتی تعیین حدود و اندازه منافع هر واحد سیاسی بستگی ب  قادرت آن موام  
گویاد:  اناد  لیاپمن مای   ملی، تأمین و امنی. ملی اس. ک  برخی آن را معادل قدرت نظامی دانسات  

 (131: 1062)بوزادی، «. قدرت نظامی خواهد بودامنی. در معنی عام کلم  همیش  با »
کشاور   ی  بالفعل و بالقوه هایتوانایی از ایمجموع  را ملی قدرت آمریکایی، کالینز، راهبرد پرداز

 آن و نظامی فناوران  علمی، فرهنگی، امتماعی، اقتصادی، سیاسی، هایاز توانایی ک  کندمی تعریف

 ( 26 :1033شود )کالینز، می ناشی کشور
 شود:می اشاره هاآن از برخی ب  زیر در ک  اندارائ  کرده تعاریفی ملی قدرت از نظرانصاحب سایر
 (113: 1030گویند )اعظمی،  ملی قدرت مامع ، ی  هایقابلی. و هاتوانایی برآیند ب  -
 و اراده ملای  اعمال برای ک  اس. کشور آن ررفی. و استعداد توانایی، کشور، ی  ملی قدرت -

 (203: 1031شود )افشردی، می گرفت  کار ب  آن از حفار. و ملی منافع تحصیل
یا  واحاد    قلمارو  در کا   باوده  معناوی  و ماادی  هاای توانمنادی  از ایمجموعا   ملی قدرت -

 (133: 1030دارد )کارمی،  ومود دول. یا کشور نام ب  سیاسی و مغرافیایی
رفتاار   در نفاوذ  بارای  کشاور  ی  هایقابلی. و هاتوانایی مجموع  از اس. عبارت ملی قدرت -

 (64: 1036کشور )توامی،  آن ملی منافع ب  نیل مو. در کشورها سایر
 نیاز بادون   ملی قدرت و اس. ملی قدرت ملی، امنی. ب  وصول راه ترینسریع و ترینمطمئن -

 (  143: 1031کند )محمودنژاد،  مقاوم. دیگران تجاوزات مقابل در تواندنمی توسع 

 اقتصاادی،  عوامال  شمارد:برمی بدین گون  را قدرت ملی مولد عناصر و عوامل نیاحاف  محمدرضا

 فرهنگای،  عوامال  امتمااعی،  عوامال  فناورانا ،  و عوامل علمی حکومتی، عوامل سرزمینی، عوامل

( قدرت ملی یکی از انواع مواماع مادنی   263: 1033نیا، فرا کشوری )حاف  عوامل و نظامی عوامل
باشد. این امر ک  بعاد از انقا   فرانسا     روز در موان شایع اس.، دول. ا مل. یا کشور می ک  ام

                                                           
 .06: قرآن كريم،  سوره انفال،  آيه 1 
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( ب  ومود آمد، از چوار رکن اساسی یعنی سرزمین، مردم، حاکمی. و حکوم. تشکیل شده 1333)
 اس..  

گردد ک  باا هام دارای رواباط متقابال     مل. تشکیل می –بنابراین، موان از تعدادی کشور یا دول. 
کنند. توانایی تحصیل اهداف برای ی  کشور، قدرت ملی آن کشاور  هستند و اهدافی را تعقیب می

هاا رواباط و   ومود واحدهای ملی کا  باین آن   -1اس.. در قدرت ملی دو شرط موم مستتر اس.: 
ان تحقاق اراده طرفای بار رفتاار دیگاران. )بوازادی،       توانایی تأثیر یا امکا  -2مناسباتی برقرار باشد. 

1062 :133) 
قدرت ملی را بر مبنای معیارهای چند )نظیر راه اعمال، منابع، ابزار، موضوع، عناصر  ابعاد قدرت ملی:
( مث ً بر اساس م ک اعماال قادرت، آن را بار دو    03: 1031اند. )گالبرای.، بندی کردهو...( تقسیم

هاای کساب قادرت آن را    اند برتراند راسل بر مبنای روشگران ( دانست و مداخل  نوع )بازدارندگی
 (.42-32: 1043)فردی و سازمانی( )برتراند راسل، 

-26: 1042کنند. )الپیار، از دید تاری ی نیز از س  گون  قدرت )ب  واسط . منفرد و نوادی( یاد می 
اه قدرت را دو نوع )مادی و غیرماادی( و گااه   ها و عناصر تشکیل دهنده نیز گ( بر اساس مؤلف 20

بر س  گون  )نظامی، اقتصادی و قدرت بر افکار( و عمدتاً )نظامی، سیاسای، اقتصاادی و فرهنگای(    
 ( 34: 1036اند. )مقتدر، دانست 

منظور از عناصر، عوامل یا ب  طور کلی آن چیزهایی اس. ک  قدرت ملی ی  کشور را  عناصر قدرت:
ها قدرت ملی ومود دارد. ب  عبارت دیگر تواناایی تأثیرگاذاری یا     د و با بودن آندهنتشکیل می

های دیگر یا بر مردم مامع  خود ناشی از خصوصایاتی چناد اسا. )عاامری،     مل. بر رفتار دول.
شاود. کام و   ها یا عوامل متشکل  قدرت یاد مای ها تح. عنوان عناصر، مؤلف ( ک  از آن223: 1030

هاا  ر افزایش و یا کاهش قدرت واحدهای سیاسی و موفقی. یا عدم موفقی. آنکیف هر عنصری د
هاا را در صاحن    در تحقق اهداف و یا تأمین منافع ملی نقش بسزایی داشات  و تأثیرگاذاری دولا.   

 (43: 1033کند. )قوام،الملل مش ص میسیاس. بین
  بندی نمود: توان ب  انواع ذیل تقسیمبر اساس معیارهای فو  قدرت ملی را می

( قادرت  6( قادرت سیاسای   6( قادرت فرهنگای   0( قدرت انسانی ا امتماعی  2( قدرت طبیعی 1
 ( قدرت نظامی 4اقتصادی 

توان دو نوع قدرت س . و الملل میدر مناسبات بین واحدهای سیاسی و نیز در عرص  نظام بین
منابع خا  خود را دارند و کشوری شناسایی نمود. هر کدام از این دو نوع، مبانی نظری و  نرم را

ها در مقاطع و مناطق م تلف، راهبرد ملی و قدرتمند اس. ک  بتواند با درک وزن هری  از آن
 فراملی خود را تنظیم کند.



 

 

 نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران  31

 
هر چند نیروی نظامی و عوامل عینی قدرت )قدرت س .( همیشا  ماورد توما  سیاساتمداران و     

رساد اماروزه نقاش عاواملی چاون فنااوری       نظار مای  اندیشمندان حوزه قدرت بوده اس.، اما با   
اند، در همبستگی و انسجام مردم )قدرت نرم( اهمی. بیشتری یافت  -مشروعی. سیاسی -اط عات

المللی با تکی  بر زور )قدرت س .( سعی مردان در صحن  داخلی و یا در محیط بینگذشت  دول.
آور هاای سرساام  د، اماا مادای از هزینا    انا در مطیع ساختن مردم و پیش برد نظرات خاود داشات   

المللای مادافع حقاو  بشار و     هاای باین  سازمان کارگیری نیروی نظامی، امروزه ب  دلیل گسترشب 
مردان حتای در داخال کشاور    کنند(  دول.ای عمل میها سلیق ها )هرچند ک  بیشتر آنحقو  مل.
 مورد نظرشان را پیش ببرند. توانند ب  راحتی با تکی  بر زور و تودید منافعخود نمی

قدرت یا نیروی نظامی یکی از عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی ب  شمار  قدرت نظامی )قدرت سخت(:
رود و لذا ب شی از قدرت ملی اس.، ضمن آنک  آشکارترین و بارزترین ب ش قادرت ملای را   می

و کیف نیروهاا، رهباری و   ها و تجویزات نظامی، کم دهد. قدرت نظامی اصوالً از س حتشکیل می
 .شودفرماندهی نظامی، فنون و فناوری ناشی می

هاای نظاامی   ها و سیاس.های نظامی، راهبردعناصر نظامی قدرت ملی شامل اهداف نظامی، رهنام 
هاا، آماوزش، فرمانادهی، فناون و فنااوری نظاامی،       )دفاعی، غیردفاعی(، نیروها و کام و کیاف آن  

های نظامی، تحرک نیروهاا و امکاناات   سازمان نظامی، بودمة نظامی، پایگاهتسلیحات و تجویزات، 
 باشد.  لجستی  می

دست  عمده، تح. عناوین ذیل مطارح   توان در پنجب  طور خ ص  عناصر نظامی قدرت ملی را می
 نمود:
 های نظامی ها و راهبرداهداف، رهنام ، سیاس. (1
 سازمان و تشکی ت نظامی  (2
 نیروی انسانی (0
 ون و فناوری نظامیفن (6
 تسلیحات و تجویزات  (6

                                           های حساس نظیر بحران، منگ، شورش نقش بارزتری            ها و موقعی.                          قدرت نظامی ب  ویژه در زمان
                                 گیرد. همچنین هر چناد بادون شناساایی                                           کند و سایر ابعاد قدرت را ب  خدم. خود می          را بازی می

                                ب  طور کامل و دقیاق با  شناساایی و         توان       ها نمی                                        سایر ابعاد قدرت و بررسی، تحلیل و مش ص آن
           هاای حسااس و                                                                       تحلیل قدرت نظامی ی  کشور )ب  ویژه در موان معاصر( پرداخ.، ولی در زمان

            ً گیرناد، حادوداً                            الشعاع قدرت نظامی قارار مای                                                 بحرانی ب  دلیل آنک  سایر امزا و ابعاد قدرت، تح.
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                       سابة قادرت نظاامی آن میسار                                                             شناخ. توان ملی ی  کشور از طریق تجزی ، تحلیل، بررسی و محا
      گردد.  می

های دفاعی، امنیتای  موهره و اساس رهنام  نظامی هر کشوری را سیاس. :3دکترین )رهنامه( نظامی
های نظاامی کشاور بارای    دهد. هدف رهنام  نظامی باال بردن تواناییو نظامی آن کشور تشکیل می

عنوان راهنما، موا. دهناده و تعیاین     باشد. رهنام  نظامی ب تأمین اهداف نظامی در سطح ملی می
های مرباوط با  تعوادات،    های آینده و یا برنام های کشور در مورد منگها و تاکتی کننده راهبرد

 باشد. های نظامی میقراردادها و سایر برنام 
رهناما  نظاامی   »گون  تعریف کرده اسا.:  المعارف نظامی شوروی سابق، رهنام  نظامی را ایندایره
هاای  رت اس. از سیستم رسمی مورد قبول ی  مل. ک  از عقاید علمی مربوط ب  ماهی. منگعبا

کناد  آید و در مورد ضروریاتی گفتگو میها ب  ومود میامروزی و استفاده از نیروهای مسلح در آن
 «.  ک  نارر بر امکان آماده شدن کشور و نیروهای مسلح آن برای منگ اس.

ی دشامن و نیروهاای مسالح وی در    هاا نظامی باید مساائلی نظیار ویژگای   ب  طور کلی در رهنام  
هاا، چگاونگی برخوردهاای کلای باا آن      ها، تسلیحات احتمالی آینده، خصوصیات آن مناگ منگ
ها، تسلیحات و نیروی انسانی مورد نیاز، چگاونگی تاأمین آماادگی نظاامی بارای مقابلا  باا        منگ

در تحلیل رهنام  نظامی باید نوع تودیاد، کیفیا. آن،    تودیدات و تجاوزات احتمالی مورد توم  و
 های آینده مورد عنای. باشد. ای با آن و نیز منگاقدامات مقابل 

آوری نیروهای دارای پتانسایل  هدف از ایجاد سازمان و تشکی ت، ممع سازمان و تشکيالت نظامی:
هاا در  منطقای و اساتفاده از آن  ها در درون ی  چاارچو  مانظم و   و بعضاً پراکنده و قرار دادن آن

تاوان  مو. واحدی برای رسیدن ب  هدف خا  اس.. بنابراین، بدون ساازمان و تشاکی ت نمای   
دارای ی  قدرت منسجم نظامی بود. اصوالً هر انادازه ساازمان و تشاکی ت از ضاوابط منطقای و      

نتیجا  قادرت آن   اصولی برخوردار بوده و مایگاه افراد در درون آن مش ص باشاد کاارآیی و در   
 دهد: بیشتر خواهد بود. اساس سازمان را چند عامل ذیل تشکیل می

 تجمع و وحدت نیروها   -
 مدیری. و رهبری نیروها )فرماندهی و کنترل(   -

 نظم و انضباط در درون سازمان  -

 بودم  و هزین  سازمان  -

ساسای هار   ب  طور کلی تشکی ت و سازمان نظامی از ضروریات تمدن امروزی و از لاوازم ا 
کشوری برای حف  مومودی. آن اس.. بدین مو. امروزه هر کشوری تح. عنوان خاصی دارای 

                                                           
1- Military Doctrine 
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باشد. الزم ب  یادآوری اس. ک  ایجاد سازمان نظامی بایاد  تشکی تی نظامی و پیچیده و گسترده می

اعی، هاای ملای و امتما   های حاکم بر کشور، ویژگیها و سیاس.با توم  ب  اهداف، رهنام ، راهبرد
 ها صورت گیرد تا کارآیی الزم و مطلو  را داشت  باشد. تودیدات، امکانات و توانایی

تشاکی ت و سااختار    -فرمانادهی و مادیری.     -هر سازمانی دارای س  رکن عمده اس.: الاف 
 بودم  نظامی.  -نظامی ج

ی بحرانای نظیار   هاا ترین عناصر قدرت نظامی ک  ا ب  ویاژه در دوران  یکی از موم فرماندهی: -الف
دارای نقشی حساس و کلیدی در حف  و اساتفاده از نیاروی نظاامی اسا.، فرمانادهی       – منگ

باشد. کارایی و توان، شوام. و شجاع.، سردمداری و تواضع، ایثار و گذش.، داناش  نظامی می
و آگاهی و عقل و اندیشة فرمانده تعیین کننده عملکرد قدرت نظاامی با  ویاژه در زماان مناگ      

باشد. بررسی زندگی برخی از سرداران بازرگ نظاامی نظیار کاوروش، داریاوش، نادرشااه و       می
دهد ک  اهمی. موضوع فرماندهی تا حدی اس. ک  تمام عناصر دیگر را ناپلئون بناپارت نشان می

دهد. فرماندهی نظامی در دو ساطح اساسای قابال تحلیال و بررسای      ا گاه ا تح. تأثیر قرار می 
 اس.:
 باشد.  اندهی کل قوا و نیروی مسلح ک  اصوالً رهبر سیاسی مامع  نیز میدر سطح فرم 

 تر، از مقامات سیاسی هدای. کنناده نیروهاای نظاامی تاا فرمانادهان نظاامی       در سطوح پایین
 محض. 

یاا حضارت اماام    ()برای نمون . ع وه بر رهبران سیاسی مواماع نظیار حضارت اماام خمینای      
تر نظیر ریاس. ممووری و در فرمانادهی نیروهاای   مقامات سیاسی پاییندر ایران، ()ای خامن 

رساد. در تجزیا  و   نظامی نقش اساسی دارند. در مراتب بعد، نوب. ب  فرماندهان نظامی صرف می
هاا  تحلیل عنصر فرماندهی نظامی باید مسائل متعاددی را ماورد توما  قارار داد کا  برخای از آن      

  عبارتند از: 

 ی، مذهبی، امتماعی و سیاسی رهبر و فرمانده های ش صویژگی 
  نظامی با فرماندهان نظامی، ب  ویژه در زمان منگ  –ارتباط و نحوه برخورد فرماندهان سیاسی 

  )روحیة اطاع. و انقیاد نیروها از فرماندهان )اطاع. پذیری 

  ارتباط فرماندهی با سازمان و تشکی ت و نیروها 

 نظر سیاسی. مایگاه رهبری و فرماندهی از 

ترین رکن ساازمان نظاامی، تشاکی ت و ترتیباات     بعد از فرماندهی موم ساختار تشکيالت نظامی: -ب
ها، مایگاه هر نیرو و تعواد و ت صاص و ارتبااط آن باا     درون سازمانی نیروها، سلسل  مراتب آن

مایگاه سازمانی وی حائز اهمی. اسا.. وماود نظام و انضاباط نظاامی در نیروهاا، وحادت و        
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ها تح. سایة فرماندهی و کار مشاترک، از ارکاان اساسای ساازمان نظاامی اسا..       یکپارچگی آن
جزی  و تحلیل قدرت نظامی مایگااه  ساختار و ارکان گوناگون تشکیل دهنده سازمان نظامی، در ت

تاوان با  بررسای    خا  خود را دارد و لذا بدون بررسی ساختار نظامی و تشکی ت نیروها نمای 
 منطقی و صحیحی از قدرت نظامی ی  واحد سیاسی و حاکمیتی دس. یاف..  

ر های م تلف سازمان نظامی بایاد با  دو عنصا   در تبیین و بررسی ساختار نیروهای نظامی و ب ش
ها از بااال  کمی. سازمانی و کیفی. آن توم  داش.. همچنین ترتیب قرار گرفتن نیروها، ساختار آن

هاا و اهاداف ساازمانی نیاز از عاواملی      های سازمانی، مأموری.ب  پایین، ورایف سازمانی، سیاس.
 هستند ک  برای تحلیل قدرت نظامی باید مورد توم  قرار گیرد.  

سارمای   »م عناصر قدرت نظامی ب  نحاوی از انحااء با  نیاروی انساانی،      تما نيروی انسانی )عده(:
گردد. اصوالً بدون ومود نیروی انسانی توانا و کارا سا ن گفاتن از   های او بر میو ویژگی« انسانی

هاس.. نیرو و قدرت نظامی بیووده اس. زیرا قدرت نظامی ب شی از قدرت و نیروی ممعی انسان
توانند بعد اساسی کمی. و کیفی. اس. و این هر دو عامل با کم  هم مینیروی انسانی دارای دو 

بر توان نظامی بیافزایند. یعنی هر اندازه ک  تعاداد نیروهاای رزمناده، شاجاع، و منگجاو و وفاادار       
 کشوری بیشتر باشد، آن کشور از قدرت نظامی برتری برخوردار خواهد بود.  

استقام. و پایداری، شجاع.، شوام. همراه با عزم و روحیة واالی نظامی، توان مسمی و روحی، 
های اساسی ی  نیروی انسانی قوی و سازنده اس. های امروزی از ویژگیویژه در منگاحتیاط، ب 

ها نیز ماورد  ها اعم از مت صص و غیرمت صص، این پدیدهو در بررسی نیروها، ع وه بر کمی. آن
رسنلی ب  مفووم خط مشی دول. درباره شیوه تأمین نیروی ع وه سیاس. پگیرند، ب تحلیل قرار می

 (63: 1033انسانی مورد نیاز اس.. )حسینی، گروه مطالعات امنیتی، 
بودم  )هزین ( نظامی یا دفاعی ب شی از بودم  دول. اس. کا  با  اماور     بودجه )هزینه( نظامی: -ج

هزینة نظامی اصوالً ب  طور کامال  ( 132: 1062شود. )بوزادی، نظامی و دفاعی اختصا  داده می
در حوزة دول. اس.، مگر در زمان منگ و آن هم در برخی از کشورها ک  ماردم نیاز در تاأمین    

کنند. برای مثاال ماردم   الواقع ب شی از هزینة نظامی و دفاعی اس. شرک. میهزینة منگ ک  فی
هزیناة   مناگ داشاتند.   هاای ایران در طول منگ تحمیلی نقش بارزی در تأمین برخای از هزینا   

رود. هرچند اماروز ایان   نظامی، عنصری کمّی و تعیین کننده در تحلیل قدرت نظامی ب  شمار می
ها بیشتر مورد عنای. قارار  آید و در تجزی  و تحلیلعنصر ب  عنوان یکی از عناصر بارز ب  کار می

واند نشان دهنادة میازان   تنمی« بودمة نظامی»گیرد، ولی باید دانس. ک  صرف در نظر گرفتن می
نظاامی بایاد   « هزینا  »یاا  « بودما  »قدرت نظامی ی  کشور باشد  لذا در تجزی  و تحلیل عنصار  

عوامل متعدد دیگری نظیر وسع. سرزمین، ممعی.، روحی ، کمّی. و کیفیا. نیروهاای مسالح،    
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دات میزان کارخانجات تولید کنندة تسالیحات و تجویازات نظاامی در داخال کشاور، میازان وار      

 تسلیحات و نوع و کیفی. تسلیحات وارداتی را در نظر گرف.. 
تر اس. ارتباط توان نظامی و بودماة نظاامی باا وضاعی. اقتصاادی      تر و کلیدیع وه، آنچ  مومب 

باشاد. با  هماین موا. گااه      های اقتصادی و نظاامی مامعا  مای   کشور و تناسب الزم میان ب ش
شاود بلکا    ن  تنوا عامل برتری قدرت نظامی محساو  نمای   برخورداری از هزین  نظامی باال خود
شود ک  در بعضی از مواقع ب  افزایش تعداد بیکاران، تورم، کسری سبب ایجاد ضعف در اقتصاد می

تواناد از  گاردد. ایان امار مای    بودم ، تقاضای مازاد منجر و باعث کاهش بالفعل قدرت نظامی مای 
های مدید تسلیحاتی ناشی گاردد.  ماهر، در امرای برنام  کمبودهای خا  مواد مورد نیاز کارکنان

  (136: 1032)نیکوبال، یلتون لیتینبرگ،

بررسی موضوع فناون و فنااوری پدافناد هاوایی در تحلیال       هوا و فضا و پدافند هوایی: اهميت راهبردی
تجویازات  یابد. منگ افزارها، تسالیحات و  قدرت نظامی، ب  ویژه در زمان منگ اهمی. بارزی می

شاوند. تسالیحات و تجویازات و    پیشرفت  از امزای ضروری و حیاتی قدرت نظامی محساو  مای  
های اولی  و حیاتی قادرت دفااعی و   منگ افزارهای مناسب، کافی و قابل استفاده یکی از ضرورت

 نظامی هر کشور اس..  
عواملی بنیاادی   های موم نظامیهای پیشرفت ، تجویزات مدید و پایگاهکیفی. و کمّی. س ح

روند  لذا در بررسی سنجش و شناخ. و تعیین کننده در حف  و افزایش قدرت نظامی ب  شمار می
های های نظامی، کارخان میزان قدرت نظامی هر کشور باید ب  وضعی. تسلیحاتی، تجویزات، پایگاه

وماود انبارهاای    افازار، های وارداتی، کشاورهای صاادر کنناده مناگ    افزارافزار، منگتولید منگ
ها ب  سنجش قدرت نظاامی  های اتمی و غیر اتمی را در نظر گرف. و با مطالعة آناسلح ، زرادخان 

 آن کشور پرداخت  شود.  
 بر م حظات اساسی مشروح  ذیل استوار اس.: پدافندهواییمبنای رهنام   رهنامه پدافند هوایی:

 افزار هر هواپیما یا موش .  قدرت ویرانگری، حاصل از ماهی. منگ -الف

هاا یاا   فرص. کوتاه پدافند هوایی برای مقابل ، ناشی از سرع. پرواز و اثار ب شای موشا     - 

 هواپیماهای آفندی پیشرفت .  

 افزارهای تودید هوایی.تنوع و ترکیب منگ -پ

 دی و آفندی مومود در نیروهای خودی.افزارهای پدافنتنوع، تعداد و ترکیب منگ -ت

 ماهی. بنیادی پدافند هوایی در واکنش مقابل راهبرد انت ابی دشمن. -ث
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ضرورت ایجااد بوتارین کنتارل و اقادامات همااهنگی با  منظاور: اطمیناان از درگیاری باا            -ج

هواپیماهای دشمن، ملوگیری از درگیری با هواپیماهای خودی، ب  حاداقل رسااندن تاداخل    

 ها، و پیشگیری از وقوع حوادث پیش از هر اقدام خصمان .وری.مأم

-2/31نام  شامارة  ضرورت پشتیبانی از طرح مانور نیروهای سطحی )زمینی، دریایی(. )آیین -چ

 (6: 1034/م، 0

 برد اهداف ملی: اقدامات پدافند هوایی در پيش

ی اقدامات اساسی زیر را امرا ب  منظور ایفای نقش در پیشبرد اهداف ملی، سامان  پدافند هوای (1)

نماید: کشف تودید بالقوه دشامن  شناساایی اشایاء پرناده ناشاناس  رهگیاری نیروهاای        می

 دشمن  و انودام وسایل تودید دشمن.

کارگیری نیروهای پدافند هوایی ب  منظور امرای این ورایف با حمل  ب  تجویز، آموزش، و ب  (2)

دشمن هر چ  زودتر و هر چ  دورتر از منطق  هدف، و تح. فشار قارار دادن وی در مسایر   

افزار، مورد توامم دائم قرار دادن وی تاا  تقر  ب  منطق  هدف با افزایش حجم و تنوع منگ

 افزارها باشد.  رد منگزمانی ک  تودید ومود دارد یا در ب

ضروری اس. ک  ممووری اس می ایاران پیوسات  حالا.    نقش پدافند هوایی در برقراری تعادل نظامی: 

تعادل نظامی مؤثر خود را حف  نموده و ب  نمایش بگذارد. این حال. را با انجام اقادامات مناساب   

ن ایجاد نماود. عامال اصالی    تواتوسط طیف وسیعی از نیروهای نظامی در هر منطق  مغرافیایی می

برقراری حال. تعادل، توانایی قاطع در مقابل  با توامم دشامن اسا.. وماود حاد قابال قباولی از       

توانمندی پدافند هوایی در هم  سطوح ب  حفا  اثار ب شای عملیااتی تجویازات آفنادی و نتاایج        

روهاای مسالح   حاصل از افزایش تعداد و امکان انت اا  حالا. آفنادی و پدافنادی و عملیاات نی     

 (16-16: 1034/م، 0-2/31نام  شمارة کند. )آیینممووری اس می ایران کم  می
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 مدل مفهومی تحقيق:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدل مفوومی -نمودار 

 : یشناسروش
تحلیلای و مطالعا     -توصایفی  شدهاستفادهاین پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق 

ناما  بارای   ای و مرامع  ب  اسناد و مدارک در سطح نیروهای مسلح بوده و از ابزار پرساش ان کتاب 
ایان پاژوهش،    مورداستفادههای آماری توصیفی شاخص ازممل اس..  شدهاستفادهآوری داده ممع

  1(IPAعملکارد )  –اهمیا.  میانگین، مد، میان ، واریانس و انحراف معیار و روش فرآیند تحلیال  
 باشد.می

                                                           
1- IPA: Important  Performance Analysis   

 پدافند هوايی

 استحکام قدرت ملی

 

رهنا

 اصول اساسی

 زمان تهديدات

 هاتوانمندی

 

سازما

 فرماندهی و مديريت

ساختار و 

 تشکيالت نظامی
 بودجه
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نظاران، مادیران   شامل صاحب 1مامع  آماری این تحقیق مطابق مدول شماره جامعه آماری و نمونه: 
و ()االنبیااء مسلح، ستاد آماا و ساتاد قرارگااه پدافناد هاوایی خااتم      راهبردی ستاد کل نیروهای 

هایی مانند اشراف نسب. با  نقاش پدافناد هاوایی در     همچنین فرماندهان نظامی با توم  ب  ویژگی
گیاری  ها بر اساس روش نمون استحکام قدرت ملی نظام ممووری اس می ایران بوده ک  از بین آن

حجم نمون  در نظر گرفت  شده اس.. با نظار گاروه نمونا  و خباره      نوانعب نفر  03هدفمند تعداد 
تحقیق عوامل کلیدی رهنام ، ساختار و فرماندهی و کنترل پدافند هاوایی کا  در اساتحکام قادرت     

باشد انت اا  گردیدناد. بادین منظاور از     ملی از بعد پدافند هوایی در سطح راهبردی تأثیرگذار می
یزان تأثیر و اولوی. هر ی  از عوامل تعیین گردیدند و عملکرد کلای  استفاده شده و م IPAروش 

 پدافند هوایی ممووری اس می ایران در مو. استحکام قدرت ملی احصاء و ارائ  گردیده اس..
 جامعه آماری پژوهش :9جدول 

 فراوانی جامعه نمونه رديف
درصد 
 فراوانی

 تنسب
سهم 
 نمونه

نیروهای مسلحها و مدیران ستاد کل معاون. 1  13 6/12٪  6 
ها و مدیران ستاد آمامعاون. 2  13 6/12٪  6 
06 62٪ ()االنبیاءگاه پدافند هوایی خاتمها و مدیران ستاد قرارمعاون. 0  12 
23 00٪ ()االنبیاءرگاه پدافند هوایی خاتمهای قرافرماندهان مناطق و گروه 6  13 
٪133 31 ممع 6  03 

 های تحقيق ها و یافتهداده ليوتحلهیتجز
شناسایی عوامل مؤثر پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی با توم  با    منظورب در این تحقیق 

در مطالع  منابع در حوزه رهنام  پدافند هوایی ابعاد اصول اساسای،   ذکرشدهمبانی و اصول اساسی 
متعاادد باار اساااس  هااایو از بااین شاااخص قرارگرفتاا  ماادنظرهااا تودیاادات، زمااان و توانمناادی

در آن حاوزه   درواقعهایی ک  ضرایب بیشتری داشتند و ب  ترتیب شاخص شدهمیتنظهای پرسشنام 
تر بودند تعیین گردیدناد  و در حاوزه ساازمان پدافناد هاوایی ابعااد فرمانادهی و        مؤثرتر و مرتبط

متعادد بار    هاای و از باین شااخص   قرارگرفتا   مدنظرمدیری.، ساختار تشکی ت نظامی و بودم  
هایی ک  ضرایب بیشتری داشاتند و در واقاع در   های تنظیم شده ب  ترتیب شاخصاساس پرسشنام 

(، سپس اهمی. و وزن 2تر بودند تعیین گردیدند  )ب  شرح مدول شماره آن حوزه مؤثرتر و مرتبط
و  0ره و مقایس  زومی تعیین شدند ک  در مداول شاما  IPAهر ی  از عوامل با استفاده از روش 

 نشان داده شده اس..    6
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 مؤثر پدافند هوايی در استحکام قدرت ملیهای : عوامل و شاخص2جدول 
 های سازمان پدافند هوايیابعاد و شاخص های رهنامه پدافند هوايیابعاد و شاخص

 هاشاخص ابعاد رهنامه
ابعاد 
 سازمان

 هاشاخص

 اصول اساسی

 برگرفت  از مبانی اندیش  اس م

فرماندهی و 
 مدیری.

های ش صی، مذهبی، ویژگی
 امتماعی و سیاسی فرمانده

 میزان انطبا  با فرامین مقام معظم رهبری
ارتباط و نحوة برخورد با سایر 
 فرماندهان سیاسی و نظامی

های سازمانی میزان انطبا  با اصول و ارزش
 نیروهای مسلح

روحیة اطاع. و انقیاد نیروها از 
 فرمانده

های سایر نیروهای راستا با رهنام همگرا و هم
 مسلح خودی

 مایگاه فرمانده ازنظر سیاسی

 یراستا بودن با اسناد باالدستانطبا  و هم

ساختار 
تشکی ت 
 نظامی

 ترتیب قرار گرفتن نیروها
و مغرافیای   یتیبومی و برگرفت  از عوامل ژئوپل

 ج.ا.ا
 ورایف سازمانی

 .یپشتیبانی دکترین از مأمورمیزان پوشش و 
 سازمانی

 های سازمانیسیاس.

 های.مأمور های نیروی انسانیمیزان انطبا  با آموزش
 اهداف سازمانی میزان ایجاد بازدارندگی برای نظام
 فنون و تکنولوژی  میزان دفاعی بودن )ن  تواممی بودن(

 تسلیحات و تجویزات میزان تحقق عزت و اقتدار

 تهديدات
 گسترش نیروها یشناسدشمن
 تحرک نیروها های توامم هواییمیزان تطابق با سامان 

 امکانات لجستی  آمادگی برای مبارزه و غافلگیر نشدن

 زمان
 ی.میزان توازن و تناسب با مأمور میزان تطابق با شرایط صلح و منگ

 میزان حیط  کنترل نگریمیزان آینده
نگری سازمانمیزان آینده گیریتصمیمسرع.   

 هاتوانمندی

 تعداد نیروهای رزمنده میزان حف  آمادگی
 روحیة واالی کارکنان  میزان تحقق نمودن امنی. ملی
 توان مسمی و روحی انطبا  با تجویزات و تسلیحات

 استقام. و پایداری منطبق با دانش و فناوری بومی نیروهای مسلح
 شجاع. نیروها برخورد قاطع

 پذیری الزمانعطاف

بودم  
)هزین ( 
 نظامی

 حقو  و دستمزد کارکنان
 های رفاهی کارکنانکم  انطبا  با قابلی. نیروی انسانی

 

 خرید تجویزات
 ساخ. تجویزات

 تعمیر و نگوداری تجویزات 
 تعمیر و نگوداری لوازم و اماکن

 نظامیهزینة تحقیقات 
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 های رهنام  پدافند هوایی: تعیین وزن ابعاد و شاخص0مدول شماره 

 وزن عامل عنوان عامل كد عامل رديف

1 1-1-1- Q 9 برگرفته از مبانی انديشه اسالم 

2 5-1-1- Q 9 یباالدستراستا بودن با اسناد انطباق و هم 

3 9-1-1- Q 9 میزان ايجاد بازدارندگی برای نظام 

4 2-1-1- Q 9 میزان انطباق با فرامین مقام معظم رهبری 

5 2-4-1- Q 9 میزان تحقق نمودن امنیت ملی 

0 3-3-1- Q 8/8 گیریسرعت تصمیم 

7 11-1-1- Q 8/8 میزان تحقق عزت و اقتدار 

8 7-1-1- Q 0/8 میزان پوشش و پشتیبانی دكترين از مأموريت سازمانی 

9 0-1-1- Q  3/8 و جغرافیای ج.ا.ا کیتیژئوپلبومی و برگرفته از عوامل 

16 2-3-1- Q 3/8 نگریمیزان آينده 

11 3-2-1- Q 2/8 آمادگی برای مبارزه و غافلگیر نشدن 

12 3-4-1- Q 1/8 انطباق با تجهیزات و تسلیحات 

13 8-1-1- Q 1/8 های نیروی انسانیمیزان انطباق با آموزش 

14 1-4-1- Q 9/7 میزان حفظ آمادگی 

15 4-1-1- Q  0/7 ساير نیروهای مسلح كشور یهارهنامهبا  راستاهمهمگرا و 

10 5-4-1- Q 0/7 برخورد قاطع 

17 7-4-1- Q 5/7 انطباق با قابلیت نیروی انسانی 

18 3-1-1- Q 5/7 های سازمانی نیروهای مسلحمیزان انطباق با اصول و ارزش 

19 4-4-1- Q 3/7 با دانش و فناوری بومی نیروهای مسلح منطبق 

26 1-3-1- Q 3/7 میزان تطابق با شرايط صلح و جنگ 

21 0-4-1- Q 1/7 پذيری الزمداشتن انعطاف 

22 2-2-1- Q 7 تهاجم هوايیهای میزان تطابق با سامانه 

23 1-2-1- Q 5/0 یشناسدشمن 

24 16-1-1- Q  2/0 بودن(میزان دفاعی بودن )نه تهاجمی 
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در حاوزه رهناما     رگاذار یگردد از میاان عوامال تأث  مشاهده می 0ک  در مدول شماره  یطورهمان

 ریتاأث بااالترین   23/3با میانگین  اصول اساسی رهنام خصو  ابعاد م تلف، بعد ر دپدافند هوایی 

 33/3نیز با میاانگین   هایتوانمندبعد در رتب  دوم قرار دارد و  10/3با میانگین  زمانرا داشت  و بعد 

شاود  های هری  از این ابعاد نیز مشاهده مای شاخص در خصو اس. و  قرارگرفت در رتب  سوم 

، برگرفت  از مبانی اندیش  اسا م  هایشاخص ب  ترتیب« اصول اساسی رهنام »بعد  ک  در خصو 

میازان انطباا  باا    و  نظاام میزان ایجاد بازدارندگی بارای  ، یباالدستراستا بودن با اسناد انطبا  و هم

با   « تودیادات »باالترین اولوی. را دارند و در خصاو  بعاد    3با وزن  فرامین مقام معظم رهبری

هاای  میزان تطابق باا ساامان   ، 2/3با وزن  آمادگی برای مبارزه و غافلگیر نشدن هایشاخصترتیب 

ا دارناد و در خصاو  بعاد    باالترین اولوی. ر 6/4با وزن  یشناسدشمنو  3با وزن  توامم هوایی

و  2/3باا وزن   نگاری میازان آیناده  ، 3/3با وزن  گیریسرع. تصمیم هایشاخصب  ترتیب « زمان»

بااالترین اولویا. را دارناد و در خصاو  بعاد       0/3باا وزن   میزان تطابق با شرایط صلح و منگ

انطبا  با تجویزات و ، 3با وزن  میزان تحقق نمودن امنی. ملی هایشاخصب  ترتیب « هاتوانمندی»

لاذا بایساتی    و باالترین اولویا. را دارناد   ،3/3با وزن  میزان حف  آمادگیو  1/3با وزن  تسلیحات

 قرار گیرند. مدنظرک  دارای وزن باالتری هستند، بیشتر  هاییشاخص
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 های سازمان پدافند هوایی: تعیین وزن ابعاد و شاخص6مدول شماره 
 وزن عامل عنوان عامل کد عامل ردیف
1 1-1-2- Q 3 های ش صی، مذهبی، امتماعی و سیاسی فرماندهویژگی 
2 6-0-2- Q 3/3 ساخ. تجویزات  

0 6-1-2- Q 3/3 مایگاه فرمانده ازنظر سیاسی  

6 3-0-2- Q  3/3 ی تحقیقات نظامیهزین  

6 1-2-2- Q 4/3 ترتیب قرار گرفتن نیروها  

4 13-2-2- Q 6/3 استقام. و پایداری  

3 16-2-2- Q  0/3 ی واالی کارکنانروحی  

3 6-2-2- Q 2/3 اهداف سازمانی  

3 10-2-2- Q 2/3 نگری سازمانمیزان آینده  

13 13-2-2- Q 2/3 شجاع. نیروها  

11 0-1-2- Q 1/3 اطاع. و انقیاد نیروها از فرمانده  یروح  

12 0-2-2- Q .1/3 های سازمانیسیاس  

10 1-0-2- Q  1/3 دستمزد کارکنانحقو  و  

16 3-2-2- Q 3 تسلیحات و تجویزات 
16 13-2-2- Q  3/3 امکانات لجستی  

14 6-2-2- Q .3/3 هامأموری  

13 3-2-2- Q 3/3 تحرک نیروها  

13 2-0-2- Q  3/3 های رفاهی کارکنانکم  

13 0-0-2- Q 3/3 خرید تجویزات  

23 6-0-2- Q 3/3 تعمیر و نگوداری تجویزات  

21 2-2-2- Q 6/3 ورایف سازمانی  

22 16-2-2- Q 6/3 تعداد نیروهای رزمنده  

20 4-0-2- Q 6/3 تعمیر و نگوداری لوازم و اماکن  

26 2-1-2- Q 0/3 ارتباط و نحوه برخورد با سایر فرماندهان سیاسی و نظامی  

26 4-2-2- Q 0/3 فنون و تکنولوژی  

24 3-2-2- Q 0/3 گسترش نیروها  

23 12-2-2- Q 2/3 میزان حیط  کنترل  

23 14-2-2- Q 3/4 توان مسمی و روحی  

23 11-2-2- Q .3/4 میزان توازن و تناسب با مأموری  
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در حاوزه ساازمان    رگاذار یگردد از میاان عوامال تأث  مشاهده می 6طوری ک  در مدول شماره همان

 ریتاأث بااالترین   23/3با میانگین  .یریمد و یفرماندهخصو  ابعاد م تلف، بعد ر دپدافند هوایی 

 سااختار در رتبا  دوم قارار دارد و بعاد     34/3ی باا میاانگین   نظاام ( نا  یهز) بودم بعد را داشت  و 

هاای  شااخص  در خصاو  در رتب  سوم قرار گرفت  اس. و  36/4ی نیز با میانگین نظام  تیتشک

با  ترتیاب   « فرمانادهی و مادیری.  »بعاد  در خصاو   شاود  هری  از این ابعاد نیز مشااهده مای  

، مایگااه فرماناده   3های ش صی، مذهبی، امتماعی و سیاسی فرمانده باا وزن  ویژگیهای شاخص

باالترین اولوی.  1/3با وزن  ی اطاع. و انقیاد نیروها از فرماندهو روحی  3/3ازنظر سیاسی با وزن 

ترتیب قارار گارفتن   های شاخصب ب  ترتی« ساختار تشکی ت نظامی» بعد را دارند و در خصو 

بااالترین   0/3ی واالی کارکنان با وزن و روحی  6/3، استقام. و پایداری با وزن 4/3نیروها با وزن 

سااخ.  هاای  شااخص ب  ترتیاب   نیز «بودم  یا هزین  نظامی» بعد اولوی. را دارند و در خصو 

 1/3قو  و دستمزد کارکنان با وزن و ح 3/3ی تحقیقات نظامی با وزن ، هزین 3/3تجویزات با وزن 

قرار  مدنظرک  دارای وزن باالتری هستند، بیشتر هایی شاخصباالترین اولوی. را دارند لذا بایستی 

 گیرند.

 و پيشنهاد یريگجهينت

 :گيرینتيجهالف ـ 

توان ارواار  مینقش رهنام  پدافند هوایی  در خصو صورت گرفت   لیوتحل یتجزبا توم  ب  

نظامی ممووری اس می ایران، دفاعی و تولید ابزار قادرت بارای    رهنام نظر ب  اینک  مبنای داش. 

اس.، ایجاد بازدارندگی مؤثر در مقابل تودیدات « دفاع مبتکران  و مؤثر»و ات اذ « بازدارندگی فعال»

قادرت  باشد نقش و اهمی. پدافند هوایی در حف  و اساتحکام  پای  میو فضا نوین ک  معموالً هوا

 کند.را نمایان می ایران اس می ممووریملی 

از رهناما  بنیاادین    برگرفتا  رهنام  پدافند هوایی ارتش ممووری اس می ایران )رهنام  ساازمانی(  

نظام اس می و رهنام  محیطی ارتش ممووری اس می ایران اس.، ک  مبتنی بر باورهاا و اصاول و   

ی اس.. رهنام  پدافناد هاوایی ساعی دارد باا توما  با        دفاع هوای اتیعملعقاید در مورد هدای. 

اصول بومی پدافند هوایی نقش ماؤثر و   یریکارگب های مومود و های محیطی و توانمندیواقعی.

اس می  ای در انجام مأموری. پدافند هوایی و تأمین امنی. در قلمرو هوا و فضای ممووریسازنده

در ایران ایفا نماید. نتایج حاصل  این تحقیق در خصاو  تاأثیر رهناما  پدافناد هاوایی نشاان داد       
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برگرفت  بودن دکتارین از مباانی اندیشا  اسا م،      هایشاخص« اصول اساسی رهنام »بعد  خصو 

ن انطباا  باا   ، میزان ایجاد بازدارندگی بارای نظاام و میازا   یباالدستراستا بودن با اسناد انطبا  و هم

آماادگی بارای مباارزه و     هاای شااخص « تودیادات »فرامین مقام معظم رهبری و در خصو  بعد 

« زمان»و در خصو  بعد  یشناسدشمنهای توامم هوایی و غافلگیر نشدن، میزان تطابق با سامان 

نگری و میزان تطابق با شارایط صالح و مناگ و در    گیری، میزان آیندهسرع. تصمیم هایشاخص

میزان تحقق نمودن امنی. ملی، انطبا  با تجویازات و   هایشاخص نیز« هاتوانمندی»خصو  بعد 

 ید و عاوامل نباشدارای بیشترین تأثیر بر استحکام قدرت ملی می ،تسلیحات و میزان حف  آمادگی

ری مانند فرماندهی و کنترل پایدار در قالب شبک  یکپارچ  پدافند هوایی، تسلط اط عاتی و ملوگی

هاای  سازی و ارتقای قابلی.فراگیری مستمر برای ایمن با از غافلگیری و پدافند غیرعامل مطمئن و

 ریبنادی دارای تاأث  سازی دشمن از دستیابی ب  اط عاات دارای طبقا   محروم  یضد منگ الکترون

 مدنظر قرار گیرند.  در کنار سایر عوامل باید در رهنام  پدافند هواییو بوده  توم قابل

 :ب ـ پيشنهادها

سازمان پدافند هوایی بر اساتحکام قادرت    ریتأث خصو  در قیتحق نیا از امرای حاصل جینتا

 :این واقعی. اس. ک  دهندهنشان ملی نظام ممووری اس می ایران

هاای  ویژگیها و شاخص« فرماندهی و مدیری.»بعد حوزه در این در  رگذاریاز میان عوامل تأث  -

طاعا.  ی اسیاسی و روحی  ازنظرش صی، مذهبی، امتماعی و سیاسی فرمانده، مایگاه فرمانده 

  و انقیاد نیروها از فرمانده

ترتیاب قارار گارفتن نیروهاا، اساتقام. و      هاای  شاخص ،«ساختار تشکی ت نظامی» بعددر و  -

هاای هزینا    شااخص  نیز «بودم  یا هزین  نظامی» بعدی واالی کارکنان و در پایداری و روحی 

ی تحقیقات نظامی و حقو  و دستمزد کارکنان دارای بیشترین تأثیر بر ساخ. تجویزات، هزین 

 باشند.استحکام قدرت ملی می
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 منابعفهرست 

 :منابع فارسی -الف 

  ایقرآن کریم، ترمم   مودی الوی قمش 

 ( ،1033استیون لوکس ،)"فرهناگ رماایی، تواران: موسسا      ، ترمما   "قدرت فرانسانی يا شرشيطانی

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 ،مغرافیایی  تحقیقات فصلنام   "آفريقا در ایمنطقه قدرت نظام ساختار"(، 1030) هوشنگ، اعظمی 

 توران

 ،ايوران  اسوالمی  جمهووری  خارجی سياست و قفقاز ژئوپليتيك"(، 1031محمدحسین، ) افشردی"، 

 ستاد و فرماندهی توران: دانشکده

 توران: چاپ ان  "افزارهای پدافند زمين به هوابکارگيری جنگ"(، 1034/م، )0-2/31نام  شماره آیین ،

 دافوس آما 

  ،(، توران: انتشارات خوارزمی1043، ترمم  نجف دریا بندری، )"قدرت"برتراند راسل 

 ( ،1062بوزادی، حمید،)" انتشارات  ده دا"الملل و سياست خارجیاصول روابط بين ، 

 ،علاوم  تواران: دانشاگاه   ،"امنيتوی  دفواعی،  هایسياست و دكترين"(، 1036) سید محمدرضا، توامی 

 ایران اس می ممووری ارتش استراتژی 

  ،(، توران، دفتر مطالعاات سیاسای   1030، ترمم  داوود حیدری، )"المللمنطق روابط بين"مونز، والتر

 المللیبین

  حاوزه  و مدارس توران: سازمان  "اجتماعی سياسی، مطالعات مبانی"(، 1033محمدرضا، ) نیا، حاف-

 کشور از خارج علمی  های

 ( ،1034حاف  نیا، محمدرضا ،)"تواران:  "های سونشش( مفاهيم و روش -قدرت و منافع ملی )مبانی ،

 نشر انت ا 

 ( ،1033حجازی، سید حسین ،)"امريکاهای قدرت نرم ج.ا ايران در مقابله با تهديدات نرم ظرفيت"  

 23مرکز پژوهش و اسناد ریاس. ممووری، فصلنام  دول. اس می، شماره 

 ( ،1033زرقانی، سید هادی،)" انتشاارات  "ای بر قدرت ملی، كاركردها، محاسوبه و سونشش  مقدمه ،

 پژوهشکده مطالعات راهبردی

 دادگستر توران: نشر  "المللبين روابط و اصول "(،1033سیدحسین، ) زاده، سیف 

 ،موان نقش انتشارات ،0 چ ،"المللبين روابط و اصول" (،1030همایون،) عامری 

 ( ،1031عزتی، عزت اهلل ،)"توران: انتشارات سم. ،"ژئو استراتژی و قرن بيست و يکم 
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 ( ،1030کارمی، عباس ،)"توران: نشر قومس"الملل در تئوری و عملروابط بين ، 

 ،تواران: دفتار   باینادر،  ترمم  کورش ،"ها(رويه و )اصول گبزر استراتژی"(، 1033) ام، .می کالینز 

  خارم  امور وزارت المللیبین و سیاسی مطالعات

 نشر قومس"المللنقش قدرت در جامعه و روابط بين "(،1043اصغر، )کارمی، علی ، 

  ( ،1030کیانی ف ورمانی, فرهااد ،)"و  جايگاه پرنده های بدون سرنشين در دكترين و راهبرد دفاعی

 ، شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، انجمن موندسی دریایی ایران"نبردهای دريايی آينده

 ( ،1033گروه مطالعات امنیتی ،)"توران: انتشارات دانشگاه "ها و ابعادتهديدات قدرت ملی شاخص ،

 عالی دفاع ملی

  ،زمان، چاپ اول (، توران: کتا 1042، ترمم  بزرگ نادرزاده، )"قدرت سياسی"الپیر 

 ،ملی دفاع عالی توران: دانشگاه ،"امنيتی تهديدات شناخت" (،1031محمد، ) محمود نژاد 

  ( ،1030مینایی, حسین، عابدی، ساجاد ،)"     معماری مراكز فرمانودهی و كنتورل در برابور تهديودهای

 شوید ستاری(، توران، دانشگاه هوایی C4I، هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران )"هوايی

  0-40نشری  عملیات رزمی مشترک jwp ( ،2330( ،ترمم  کریم صارمی ،)چاپ مرکز آینده 1033 ،)

 موسس  آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی  –پژوهی علوم و فناوری دفاعی 

 :منابع انگليسی– ب

- B. russel, (1938), Power. London: unwin books  

- C. crabb, (1965), America foeign policy in the Nuclear age, New york: Harper and 

Row  

- Morgenthou. Y, (1967), politicamong Nations, New york: Alfred A. Knopf  

- Robert Dohl, (1957), The concept of power, Bebariora Lscience, N2 



 

 

 

 

 زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات بررسی عوامل فرصت

 واگراییو نقش هریک در همگرایی یا 
 3حسيني حسن يدس، 2علي جهانشاهي ،  1عبداهلل پيكرنگار

 32/59/09پذیرش مقاله:                                                                       51/90/09دریافت مقاله: 

 چكيده 
 یاي واگرا یاي یاا  همگرا درکشاور اماارا    ین آفریاد زا و تهدفرصا   عواما  این تحقيق به دنبال شناساایي  

گردد که اس  و براي شناخ  محيطي، این سؤال مطرح مي ها( با جمهوري اسالمي ایرانها و چالش)فرص 
اي با کشور امارا  چيسا   و جمهاوري   هاي فراروي ایران براي رسيدن به همگرایي منطقهموانع و چالش

روناد همگرایاي و پرهياز از واگرایاي     هایي در کشور امارا ، باراي تساریع در   اسالمي ایران از چه فرص 
ها ابتدا چاارچو  نراري همگرایاي و رویكردهااي     ببرد  براي پاسخ به این پرسش بهرهتواند اي، ميمنطقه

شاد  ایان   گردند، تبياين  اي ميهایي که موجب واگرایي منطقهعوام  و چالش نيچنهممختلف آن بررسي و 
استخراج و باا   ياسناد ي و تحل يابه روش کتابخانهاین عوام  تحقيق به روش توصيفي تحليلي انجام شد و 

 یاي واگرا یاا  یيعوام  در همگرا یننقش و کارکرد ا يزانطراحي پرسشنامه، نرر جامعه آماري در خصوص م
اطالعاا  از روش   يآورجماع باه دسا  آماد     به روش پيمایشي  ،کشور امارا  با جمهوري اسالمي ایران

شاد    يهته يكر ل يفآن با استفاده از ط سؤاال نامه محقق ساخته و فاده ابزار پرسشبا است يدانيم يقا تحق
بسنده برخاوردار   یيشد، و از روا يشتر(ب0.22) یيمحتوا یبها از حداق  ضرشاخص یيمحتوا یيروا یبضر
عاواملي هام     یا درنهادس  آمد  به  0..0کردن با استفاده از آزمون گاتمن،  يمهاز روش دو ن یایيپا یدگرد

 ،«يسارر دفاام موشاك   » ،«یان فرهنا  و د »، «اماارا   يعيانش»، «کشور امارا  به تنگه هرمز يوابستگ»چون  
 هايياس س» ،«يجهان يهابا قدر  يهمكار» ،«یراننشدن مرز امارا  با ا یينها»، «امارا  ينرام هاييمانپ»

 کشور امارا  با جمهوري اسالمي ایاران  یيواگرا یا یيدر همگراهستند که  يعوامل ازجمله«امارا  يامنطقه
  نقش مهمي دارند 
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 مقدمه
اي گذار در خاورميانه همواره در تحاوال  منطقاه  کشوري بزرگ و بازیگري تأثير عنوانبهایران 

اي مهام در کاانون   هااي منطقاه  ایفا کرده اسا  و در ارتبااب باا موضاوعا  و رویاداد      مؤثرنقشي 

 یرذخاا و ژئواستراتژیک منطقاه و وجاود    يتيکژئوپلتوجها  قرار داشته اس   با توجه به موقعي  

تواند سياس  انزواگرایي در پيش بگيرد زیرا منافعش در همكااري و تعاما    غني انرژي، ایران نمي

اي در پيرامون نزدیک ایران، همساایگان  ترین بازیگران منطقهمهم ازجملهباشد  یگران ميبا سایر باز

 (1: ..13، نجفي فيروزجایي)باشند عر  آن مي

اي اي و زیربنایي در حوزه ژئوپليتيكي که مورد عالقة رقباي جهااني، منطقاه  شناخ  نيروهاي ریشه

ژئوپليتيكي در آن حوزه اس ،  کنندهيينتعهاي یا محلي اس ، براي کشوري که داراي نقش یا نقش

هاا را در جها  اهادا     نتوان این نيروها را شاناخ  و آن  کهيدرصورتیک ضرور  تلقي شده و 

اي و نماود و باه اساتخدام گرفا ، قطعااا رقبااي منطقاه        يدها ساازمان اي ملي و مناسابا  منطقاه  

ها در جه  منافع خود بهاره خواهناد جسا  و باا الگوهااي      اي یا جهاني از این پتانسي فرامنطقه

هاي ساختاري، تعادل فضایي حوزه ژئوپليتيكي را برهم زده تعارض، اختال ، تضاد و عدم تجانس

اگار فضااي    (131: ..13، همكاار نياا و  )حافظگردند آميز ميرفتارهاي خصوم  توسعهب و موج

محيطي و شرایط فرهنگي، جغرافيایي، سياسي و اقتصادي کشورها مورد سنجش قرار نگيارد، طبعااا   

المللاي  هاي باين تواند مطلوبي  نهایي را براي منافع ملي ایران به وجود آورد  بسياري از بحراننمي

یابند که بازیگران سياسي بدون توجه به باف  و شرایط محيطاي و  اي به این دلي  ظهور مينطقهو م

اناد  بناابراین الزم اسا  تاا     مبادر  به گسترش حوزه نفاوذ خاود نماوده    راهبرديکنش امنيتي و 

ه گونا یناانجام  (31: 1330، همكارجغرافياي منافع ملي کشورها مورد شناسایي قرار گيرد )متقي و 

باه عالئاق و    يابيدست يبرا یرانا ياسالم يجمهورتحقيقا  از اهمي  باالیي برخوردار اس  زیرا 

و  بامطالعاه خاود را   يتيکژئوپل راهبرد یدبا المل ،يننرام ب يراهبردمنافع جامع در قالب مالحرا  

 ي،   ، امارا  متحده عرب يو توجه به تقدم کشورها یهممالک همسا يتيکژئوپل راهبرد يقدق يبررس

بررساي و شاناخ      یاد نما ینهمجاوار تادو   يکشورها یرسا يامنطقه قعالئ یيشناسا با يز     و ن

هااي  راهبارد هاا جها  تادوین    گياري از آن عوام  ژئوپليتيكي کشاور اماارا ، و چگاونگي بهاره    

ژئواساتراتژیكي و   باه دليا  قارار داشاتن در منطقاه مهام       ژئوپليتيكي توليد صلح، امني  و توسعه،

و  پژوهاان داناش تواند ره گشااي  باالیي برخوردار اس   و مي ي اهماز  فارسيجخلژئواکونوميكي 

هاا و تهدیادا  کشاور    شناخ  فرص  به موضوعا  ژئوپليتيكي و ژئواستراتژي باشد  مندانعالقه
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ي ارتقاي امنيا   اتساهاي ژئوپليتيكي و اتخاذ رویكردهاي مناسب در رراهبردامارا  جه  تدوین 

کاه  ها و محورهاي ژئوپليتياک  مؤلفهچنين شناخ  هم ملي جمهوري اسالمي ایران ضروري اس  

رعای  همنوایي با و ، شده سایر کشورهاي منطقه راهبرديهاي پيوستگي و استمرار در حوزه عثبا

و اینترنا   با بررساي اساناد و مادرار در کتابخاناه دانشاگاه دفاام ملاي           س ها نيز ضروري اآن

سوابق تحقيقاتي در حوزة ژئوپليتيكي در چاارچو  سياسا  خاارجي جمهاوري      مشخص گردید

هااي کشاور اماارا     اسالمي ایران موجود اس  اما در قالب بررسي و شناخ  تهدیدا  و فرص 

مسئلله   لاذا  و در تدوین راهبرد دفام ملي کمتر کار شده اس  جه  همگرایي و پرهيز از واگرایي 

 يئی کشور امارات جهت همگرا یهاو فرصت يداتو شناخت تهد یبررسحقيق فقدان اصلی ت

دنباال   تحقياق کاه در ایان   تارین هادفي   مهممدوّن است. بنابراين  صورتبهيی از واگرا يزو پره

همگرايی يا واگرايئی  های کشور امارات برای شناخت و توصيف تهديدات و فرصت»شاود  مي

زا و تهديدآفرين عوامل فرصت» به سؤاال  زیر پاسخ داده خواهد:بنابراین در این تحقيق  «است.

 ؟ کدامند؟ و در همگرايی يا واگرايی رابطه دو کشور چه نقشی دارند

کشاور   یادآفرین زا و تهدعوام  فرصا   یافتنبه دنبال  سؤاال با پاسخگویي به این  يقتحق ینادر 

  ها( با جمهوري اسالمي ایران اس ها و چالش)فرص  یيواگرا یا یيامارا  در همگرا

 مبانی نظری 

 :الف ـ پيشينه 

در ایان حاوزه تحقيقاا     اس  که  يپژوهش حاک هاييشينهگرفته از سوابق و پصور  يبررس

 یان در ا مثاال عناوان باه اناد   پرداخته يتيک بر آنژئوپلزیادي به موضوم همگراي و واگرایي و تأثير 

هاا و مواناع همگرایاي در    زميناه » ، تح  عنوان(13.2زاده و همكاران ) جمعهامام يقبه تحق ينه،زم

(چارا  1هاا مطارح شاده کاه     توان اشاره کارد  در ایان تحقياق ایان پرساش     مي «فارسيجخلمنطقه 

(چه عوام  مشترر در کشورهاي منطقاه وجاود دارد   2کنند  کشورهاي منطقه همگرایي پيشه نمي

(براي رسيدن به همگرایي کشورهاي منطقاه باا چاه    3د همگرایي را دارد  و که توانایي تسریع رون

همگرایي بسايار اسا ا اماا     درراهگيرد که سد و بندها ی  نتيجه ميدرنهاموانعي روبرو هستند  و 

توانند موانع همگرایي را برطار  ساازند  و ساخن ایان     ها و حاکمان منطقه بخواهند مياگر دول 

فاارس در دسا  نخبگاان عملاي )ابازاري( و       يجخلا يد همگرایي در منطقه تحقيق این اس  که کل

( تحا  عناوان   1330تحقيق بعدي، تحقيق آقاي بختيارپور و همكاران،) علمي)فكري( حاکم اس  
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اسا    « فارسيجخلهاي همگرایي بين ج ا ا  و کشورهاي شوراي همكاري سنجش عوام  و مؤلفه»

ي در جه  ایجاد همگرایاي باين ایاران و کشاورهاي عضاو      هایپرسش تحقيق: چه عوام  و زمينه

ها در ترین مؤلفهدهد که در عمدهفارس وجود دارند  نتایج تحقيق نشان مييجخلشوراي همكاري 

فرهنگاي، در  -هاي اجتماعيها، مؤلفهدیرلماتيک، در بخش ضعف-ي سياسيهامؤلفهها، بخش قو 

امنيتاي  -هااي نراامي  ، در بخاش تهدیادها، مؤلفاه   دیرلماتياک  -هاي سياسيها، مؤلفهبخش فرص 

روابط ایران و کشورهاي »ها در این زمينه، تح  عنوان چنين به تعدادي دیگر از تحقيقاند  همبوده

اي باراي همگرایاي   ژئوپليتياک، ساازه  »(، 13.3حافريان، «)اندازهاي آیندهفارس: چشميجخلعربي 

هااي جغرافيااي سياساي در    بررسي چالش»(، و 13.3یوسفي و همكاران، «)کشورهاي جهان اسالم

 هاا، يشاينه حاصاله از پ  یجاشاره کارد  نتاا   توانيم( 1331نيا و همكاران، حافظ«)ايهمگرایي منطقه

پاژوهش ماورد    یندر ا ،یيو واگرا يهمگرا زا و تهدیدآفرین،عوام  فرص مربوب به  یجنتا یژهوبه

و  یادا  تهد يفتوصا  و بر شاناخ   يپژوهش مبتن ینا يمفهوم مدلقرار گرفته اس    يبرداربهره

 اس   یيواگرا یا یيهمگرا يکشور امارا  برا يهافرص 

 ب ـ مفهوم شناسی : 

ناشاي   هايعبار  اس  از علم مطالعه روابط متقاب  جغرافيا، قدر  و سياس  و کنشژئوپليتيك: 

 (33: 1330نيا، )حافظها با یكدیگر از ترکيب آن

هااي  عبار  اس  از توانایي یک دول  در اعمال یا جلوگيري از تهدید نسب  با مؤلفهامنيت ملی: 

اعمال تهدید یا جلوگيري از تهدید نسب  به تمامي  ارضيا اعمال تهدید یاا جلاوگيري از تهدیاد    

بار اسااس    رویان ازانسب  به جامعها و اعمال تهدید یا جلوگيري از تهدیاد نساب  باه حكوما       

که متوجه سه عنصر سرزمين، جامعه و حكوم  سياسي اس  و ميازان تواناایي    وسع  تهدیدهایي

اذعاان داشا  کاه یاک      تاوان يمدول  براي اعمال یا جلوگيري از تهدید نسب  به سه عنصر باالا 

 ( .3: 13.3، نصريکشور از امني  بيشتر یا کمتر برخوردار اس   )

شود و اقدامي اس  کاه از ساوي   واقعي تلقي ميامري عيني و  عنوانبه یدکنندهتهداز منرر  تهديد:

رقبا و دشمنان، عليه موجودیا ،   یژهوبهپذیري دیگران، ارعا  و تسليم منروربهیک یا چند بازیگر 

آنان انجام پذیرد  از سوي تهدیاد شاده اماري ذهناي و رواناي تلقاي        موردنررهاي منافع و ارزش

عم  یک یاا چناد باازیگر در وجاود باازیگران       شود و احساس ترس و نگراني اس  که در اثرمي

مجموعه عواملي هستند کاه در نقشاي تهدیدکنناده در     (333: 1330نيا، گيرد )حافظدیگر شك  مي
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هاا  توان اثر این عوام  را کاهش داد یاا از آن کند  با شناخ  آنها ميميزان همگرایي طرفين ایفا مي

 (21: 1330پرهيز نمود )بختيارپور و همكاران، 

هاا  هستند که به کمک آن سامانهها و شرایط بيرون از کلية عوام ، عناصر، پدیدهها: تعريف فرصت

هاا را کااهش داد و تهدیادا  را کنتارل     پذیريها و آسيبتوان اهدا  را محقق ساخ ، ضعفمي

 (303: 1330بيگي، ها مقابله کرد )حسنميان برداش  یا با آن کرد یا از

همگرایي به لحاظ مفهومي عبار  اس  از تقریب و نزدیک شادن افاراد باه     يی:همگرايی و واگرا

شود و واگرایي در برابار  هد  مشترر آنان شناخته مي عنوانبهاي مشخص که معموالا سم  نقطه

آن عبار  اس  از تفكيک و جادایي از همادیگر و دور شادن انهاا از هاد  مشاترر و حرکا         

داناد  ( کارل دویچ همگرایي را روندي ماي 0: 1331نيا و همكاران، هاي خاص )حافظي هد سوبه

کنند    شناساایي و  دستيابي به صلح با یكدیگر همكاري ماي  منروربهکه طي آن واحدهاي مختلف 

اي سابب تقویا  باازیگران    کناد و حجام بااالي مباادال  منطقاه     درر متقاب  افازایش پيادا ماي   

 (3: 13.2و همكاران،  جمعه زادهامام )گرددمي

جزیاره عربساتان اسا  کاه در     امارا  عربي متحده بخشاي از شابه   موقعيت ژئوپليتيكی کشور امارات:

جزیاره مساندام و   جزیاره قطار در غار  تاا شابه     فارس واقع شده و از شبههاي جنوبي خليجکرانه

فارس و بخش شامالي کشاور   يجهرمز در شرق امتداد دارد  این سرزمين از سم  شمال به خلتنگه

عمااان، از جنااو  و غاار  بااه عربسااتان و از شاارق بااه دریاااي عمااان و کشااور عمااان محاادود  

کيلومتر( اس  و پاس از ایاران    210گردد امارا  عربي متحده کشوري داراي سواح  طوالني )مي

نقطاه آن از   ترینفارس دارد  شماليترین خط ساحلي را در خليج)حدود دو هزار کيلومتر( طوالني

کيلاومتر فاصاله دارد از    33ترین بخش سرزمين ایران در تنگه هرمز یعني جزیره الرر تنهاا  جنوبي

فارس و دریااي عماان   هاي خليجلحاظ شك ، امارا  عربي متحده داراي موقعي  ساحلي در کناره

للاي و تقابا    المباشد  موقعي  ساحلي امارا  به دلي  این که آن را در معارض ارتباطاا  باين   مي

یكاي از   (22: ..13کناد   )کااردان،   هاي مختلف قرار داده اس ، نيازهاي آن را برطر  ميفرهن 

باشد کاه در مجااور  مرزهااي دریاایي ایاران قارار دارد  در       هش  کشور حاشية خليج فارس مي

باه ویاژه   هاي سياسي، اقتصادي، نرامي و    ، امني  ملي جمهاوري اساالمي ایاران     برخي از زمينه

باشاد )نوذري و  هاي متقاب  ژئوپليتيكي با این کشاور ماي  امني  سواح  هرمزگان نيز متأثر از کنش

 (123: 1332همكار، 
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اي کشور امارا  متحده عربي به شرح جدول زیر خصا  جغرافياي ناحيهمشای:جغرافيای ناحيه

 اس :
 اي امارا : مشخصا  جغرافياي ناحيه1جدول

 کيلومترمربع3،200. مساح 

 آ  و هوایي بياباني دارد  نوم آ  و هوا

 سرزميني هموار دارد که قسم  شرقي آن کوهستاني و سردتر اس   نوم سرزمين

 درصد خار آن قاب  کشاورزي اس  0.33فقط  نوم خار

 عربي اس  و انگليسي، فارسي، اردم و هندي نيز کاربرد زیادي دارد  زبان رسمي

 شود مردم را شام  مي %32مذهب رسمي امارا  اسالم اس  که حدود  مذهب رسمي

 درهم واحد پول

درصد اس  و  3.00رشد جمعي  آن نفر برآورد شده و 0،311،313حدود  2012در سال  جمعيّ 
 پنجمين کشور مهاجرپذیر   و مهاجر در سال به ازاي هر هزار نفر جمعي  12با بيش از 

  سرانه توليد ناخالص داخلاي کشاور در   بودچهارمين صادرکننده نف  دنيا  2003در سال  وضعي  اقتصادي
 دهد دالر در رتبه یازدهم دنيا قرار مي 000،.1بر اساس قدر  خرید حدود  2011سال 

امارا   هايجزیره
 خليج فارسدر 

 -بزمغرباي  -بزمشارقي  -قصاار ام -الحطبام -الرفيق -ارزنه -ابواالبيضجزیره مانند ) 11
     ( -جزایرغاغه -جاِرا  -ثميریه -بوکع  -بوکشيشه -باِشوم

امارا   شده يدنف  تول يزانم نف  اثبا  شده یرذخا يزانمجدول زیر بيانگر وضعيت نفت و گاز امارات:

 (20: 1330، ي)سالم  اس 
 و ميزان نف  توليد شده: ميزان ذخایر نف  اثبا  شده 2دولج

ميزان ذخایر نف  اثبا  شده )ميليارد 
 بشكه(

 ميزان نف  توليد شده 
 )هزار بشكه در روز(

1330 2000 2003 2010  2000 2002 2003 200. 2003 2010 
1/3. ./33 ./33 ./33  33.3 3113 3003 30.. 3300 3.13 

Bp Statistical Review of world Energy June 2011 

مواردي که سرچشمه تهدیدا  کشور امارا  عليه امني  : تهدیدهای ژئوپلتيكی امارات در قبال ج.ا.ا.

 گردند به شرح زیر اس :ملي جمهوري اسالمي ایران  محسو  مي

مرز دریایي ایران و امارا  متحدة عربي باه دليا  مشاكال      ( نهايی نشدن مرز امارات با ايران:9

بوموسي هنوز نهایي نشده اس   با ایان حاال، دو   ایران بر سر جزیره  –ناشي از موافقتنامة شارجه 

القوین از ساوي دیگار وجاود دارد  در    سو و ایران با شارجه و امنوم توافق بين ایران و دبي از یک

باه   1330ماارس   10، قراردادي به امضا رساندند که در 1331او   11توافق اول، ایران و دبي در 

ماة  تصویب ایران رسيدا ولي مورد قبول امارا  متحدة عربي قرار نگرف   پاس از اجاراي موافقتنا  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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هااي سااحلي در   مایا  آ   12، مقررا  1331بوموسي در دسامبر ایران و شارجه در مورد جزیرة 

القاوین تاداخ  یافا  و    مال این سرحد آبي، با سارحدّا  آباي ام  مورد بوموسي به اجرا درآمد  اع

القوین را در برگرف   ایران براي ح  مسئله، حد ميانه را هاي اممنطقة امتياز نفتي اکسيدنتال در آ 

تار نرفا ، ایان    بر اساس سواح  دو کرانه تعيين کرد، ولي چون این توافق از حاد شافاهي پايش   

شود، بناابراین مرزهااي ایاران باا اماارا  در      رسمي نشده تلقي مي محدوده همچنان جزء مرزهاي

 (10: 1331، و همكاران خليج فارس، نهایي نشده باقي اس  )راستي

، دول  امارا  متحدة عربي اعالم کرد که تاا ده ساال   21در آغاز قرن ( احداث جزاير مصنوعی:2

با توجه باه اهميّا  اقتادار و      هاي خليج فارس خواهد ساخ جزیرة مصنوعي در آ  320آینده، 

عنوان دارنده بيشترین ساح  و جمعي  در خليج فارس، ساخ  جزایر مصنوعي منافع ملي ایران به

تار شادن روناد تعياين     نرير اس ا درآیناده باعاث طاوالني   امارا  در حجم وسيع که در جهان بي

اي اماارا  بار سار جزیاره     ر شدن ادعا تمرزهاي دریایي جمهوري اسالمي ایران با امارا ، پررن 

بوموسي ایران و تيرگي رواباط ایاران با امارا  و در نهای  با توجه اهمي  خلايج فاارس، باعاث    

اي به ویژه ایاال  متحده آمریكا در خليج فارس و دخال  بيشاتر  هاي فرامنطقهحضور بيشتر قدر 

 (1330، همكارآنان در کشورهاي عربي منطقه خواهد شد )صفوي و 

ساه جزیاره    مالكيا  به خاطر ادعاي امارا  بر سر روابط امارا  و ایران  از جدايی و تفرقه:( س3

تأکيد بر مسائلي که نه تنهاا    گرددآميز ميدر خليج فارس تنش بوموسيتنب کوچک، تنب بزرگ و 

هااي جدیاد فاراهم    مستنداتي را در بر ندارد بلكه زمينه را براي ظهور و بروز تحاوال  و نااآرامي  

هاا در رابطاه باا حا  مسائله      آمادگي خود را براي مذاکره با امااراتي   ا ا آورد  به رغم این که جمي

اهي مقاما  اماارا  ساخن از مالكيا  ایان     گانه بارها اعالم داشته اس  اما هر از چندگجزایر سه

  (2:  13.3د )پورطالب،کننجزایر را مطرح مي

( باه  2012در سند راهبرد دفاعي آمریكا )منتشار شاده در ساال    های جهانی:( همکاری با قدرت4

اي ایاران  هاي هستههمكاري با کشورهاي حوزة خليج فارس به منرور جلوگيري از توسعة توانایي

فارس، امني  به دنياي بيرون از مرزها و تغيير ماهيا   در خليج (11: 1330س   )متقي،تأکيد شده ا

هااي داخلاي   هاي جهاني وابسته اس   عوام  بيروني با استفاده از ضاعف هاي قدر گيريو جه 

مناافع  ساو باا مناافع خاود و ناه      کند و سياس  در ایان منطقاه را هام   نقاب اختال  را تشدید مي

اماارا  متحادة عرباي تساهيال       (33: 1331، همكاار )صافوي و  دهد شك  مي کشورهاي منطقه
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بندري و تسهيال  تعمير کشتي را در اختيار آمریكا قرار داده و با این کشاور همكااري اطالعااتي    

مارا  ضمن حمای  لجستيكي از ناوگان جنگي آمریكا در حملاه باه   ا (12: 13.3دارد )کردسمن، 

عاما  اصالي درگياري       م،..13اپيمااي مساافربري ایاران در ساال     سكوهاي نفتي و حمله به هو

 ، بي تا(شناسحق )بود« سهند»مستقيم ایران و آمریكا در حمله آمریكا به کشتي ایراني 

نشانده آمریكا محسو  فارس نيروهاي دس از نرر ایران، کشورهاي حوزه خليج ( نوع حکومت:5

سااختاري روبارو هساتند  یكاي از دالیا  تعاارض ایاران باا         شوند که با تغييرا  فرآینادي و  مي

، امنيتاي و  نشااندگي در رفتاار سياساي   کار منطقه را باید کنش معطو  به دسا  کشورهاي محافره

 (31: 1330، همكار)متقي و اي آنان دانس  منطقه

ميناي،  نيروهاي زداراي امارا  عربي متحده سلح ميروي ن ( ساختار فرماندهی و نيروهای مسلح:6

  هر چند شمار این نيروها کم اس ، ولي به اس دریایي و هوایي بوده و  مقر اصلي آن در ابوظبي 

مجهاز   آمریكاا هاي تسليحاتي خریداري شده از کشورهاي فرانسه، انگلستان و ترین سامانهپيشرفته

ي سااختار  هستند  ساختار فرماندهي در امارا  عربي متحده پيچيده اس  که دليا  آن باه پيچيادگ   

 (..13گردد )کاردان، مي سياسي این کشور باز

درآمد سرانه باال در امارا  عربي متحده به این کشور اجاازه داد تاا یكاي از     های نظامی:( هزينه7

هااي نراامي باه نساب      ترین بودجاه هاي دفاعي در جهان عر  و یكي از بزرگترین بودجهبزرگ

امارا  عربي یكي از واردکنندگان مهام تساليحا  اسا   در    جمعي  را در ک  جهان داشته باشد  

ميليون دالر واردا  تسليحاتي داش  که به طور متوسط  1200تا  130، امارا  به ميزان 1330دهه 

جدول زیر نيز خریدهاي تساليحاتي و   (20: ..13باشد )کاردان، ساالنه بالغ بر یک ميليارد دالر مي

 دهد تحده با کشورهاي دیگر را نشان ميهاي امنيتي امارا  عربي مکمک
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 هاي امنيتي امارا  عربي متحده با سایر کشورها: خریدهاي تسليحاتي و کمک3جدول

 توضيحات نوع كشور

فرانسه
 

ي 
  و همكار

واردا
 
در توليد تسليحا

Leclerc (2002 ،)هاي (، تانک2000) Mirage 2000-9خرید هواپيماهاي جنگنده  
(، خودروهاي زرهي 2003(، ارتقاي رادارهاي نرامي)2001هاي ضدکشتي)موشک
VBL(2001 اژدرهاي ،)A244(2000موشک ،) هاي کروزBlack Shaheen(2000 ،)
 Baynunahناوهاي ورزم Kortenear( و ناوهاي 2000)Micaهاي هوا به هواي موشک

(2000) 

ن
آلما

   
واردا

 
تسليحا

(، ارتقا 2000اي، و    )(، خودروهاي شناسایي مواد هسته2001هاي دریایي)سيستم 
هاي آموزشي در و برگزاري دوره Kortenear( و ناوهاي 2000هاي ارتباطاتي)سيستم
 (2000(، حضور مشاوران نرامي در امارا )2000آلمان)

ایتاليا
  
واردا

 

(، 2001ناوها )براي رزم FCS« هاي نبرد آیندهسيستم»(، 2001هاي خودکار )خرید سالح
 (2000و ارتقاي بالگردها ) AB 139بالگردهاي 

روسيه
  
واردا

 

 BMP-3 IFVS (2002)هاي ( و تانک2002) Pantzyr-SIADهاي سيستم

ي 
آفریقا

 
جنوبي
  

واردا
 

هاي (، سيستم2000براي بالگردها ) EW« جن  الكترونيكي»هاي خرید سيستم
 RG-31 APCs (2000)( و خودروهاي زرهي 2001هشداردهنده دریایي )

  متحده
ایاال

   
  تسليحا

واردا
ش نرامي

وآموز
 Seaهاي سام دریایي از نوم (، موشک2003) JDAMsشونده هاي هدای خرید بمب 

Sparrow (2001موشک ،) هاي ضدکشتيHarpoon Black (2003 ماهواره ثریا در ،)
BlackhawkS-70 (2002 ،)(، بالگردهاي 2000) TAS، سيستم هواایستاي 2002سال 

ATACAMS (2002 )هاي ( و موشک2002) HIMARSMRLsهاي موشک
 هاي آموزشي در آمریكا و حضور مشاوران نرامي و غيرنراميوبرگزاري دوره

Source: United Arab Emirates (UAE), 16 April 2007 

اي در ناماه همكااري هساته   ، دول  فرانسه موافقا  .200در ژانویه سال  ای:های هسته( فعاليت1

اي را با دول  امارا  به امضا رسانيد  باه هار حاال،    هاي مختلف از جمله توليد انرژي هستهحوزه

برآماده اسا   در    اي با امارا  عربي متحدهفرانسه تنها کشوري نيس  که به دنبال معامال  هسته

« مادلي خاو  در منطقاه   »، دول  امارا  با بيان تمای  خود براي تبدی  شدن به .200آوری  سال 

اي، یادداش  تفاهمي را با ایاال  متحده در زميناه همكااري انارژي    هاي هستهدر راستاي همكاري

منادي خاود را باه ماذاکره در رابطاه باا یاک        رسانيد  دو کشور همچناين عالقاه   امضااي به هسته

 (31، اي ابراز داشتند)هماننامه همكاري هستهتوافق

اقدام به امضاي پيمان دوساتي   1331امارا  پس از استقالل در سال های نظامی امارات: ( پيمان1

نمود  آمریكا با امارا  با بریتانيا نمود که طي آن مشور  با انگليس را در مواقع ضروري تجویز مي

گونه توافقنامه امنيتي نداش  ولي طرفين در جریان هيچ 13.3-..ها در نيز تا شروم جن  نفتكش
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یاک   1332ليج فارس همكااري نزدیكاي را آغااز کردناد  اماارا  در ساال       ها در خجن  نفتكش

مریكا به تأسيسا  و امكانا  دریایي و هوایي آقرارداد، توافقنامه امنيتي امضاء کرد که بر اساس آن 

یک پيمان مشترر دفاعي باا آمریكاا منعقاد     1331امارا  دس  یاف  و هم چنين امارا  در سال 

رداد دفاعي فيمابين انگليس و امارا  امضا و طي آن انگليس تعهد نمود که قرا 1332نمود  در سال 

در مواقع اضطراري و بحراني در بازدارندگي تهدیدا  داخلي و جلوگيري از تجاوز خارجي علياه  

هاي مناسبي را براي مقابله با آن باه  امارا ، این کشور را مساعد  و به هنگام چنين تجاوزي طرح

مابين بين فرانساه و اماارا  باه امضاا رسايد و      قرارداد دفاعي في 1331  در سال مورد اجرا گذارد

پاریس متعهد شد از آن کشور در مقاب  تجاوزا  خارجي حمای  و باه منراور دفاام از تماميا      

، همكاار ارضي امارا  متحده عربي، متناسب با شرایط، اقداما  الزم را انجام دهد )نواده توپچي و 

13.3 :10.) 

، قطر، بحرین و امارا ، دول  آمریكاا تصاميم   به دنبال موافق  کوی سپر دفاعی موشکی:   (90

 20رادار،  1گرف  سامانة دفام موشكي پاتریو  خاود را در ایان کشاورها مساتقر کناد  بناابراین       

موشک پاتریو  به کوی  فروخته شد  ساامانة ایكاس باناد باه قطار و ساامانة        20سكوي پرتا ، 

نيز به امارا  فروخته شد  در واقع تقوی  کشورهاي حوزة خلايج   "تاد"تة دفام هوایي بسيار پيشرف

هاي دفاعي شود  هد  این اس  که سامانهفارس، با هد  تكمي  کردن سرر ضدموشكي انجام مي

پيوسته شوند و این سامانه با سامانة دفام ضدموشكي در ترکياه   همدیگرکشورهاي خليج فارس با 

يسااتي پيونااد خااورده و در نهایاا ، یااک ساارر دفااام موشااكي قااوي را بااه وجااود و رژیاام صهيون

 (12: 1331آورد )قرباني، 

مختلفاي وجاود دارناد کاه در نقاش عواما        عواما   های ژئوپلتيكی ایران در قبـال امـارات:  ب( فرصت

گردناد  اگار بيشاترین اساتفاده از ایان      ساز بين جمهوري اسالمي ایران  و امارا  تلقي ماي فرص 

 از:این عوام  عبارتند بدیلي ایفا نمایند توانند در ایجاد همگرایي نقش بيام  انجام شود، آنها ميعو

هستند، اما این رقم را تا پانزده درصد  مذهبيعهشبيس  درصد ساکنان امارا  ( شيعيان امارات: 9

هاي اخير شمار آنان فزوني یافته اس   اند  بيشتر شيعيان مهاجران ایراني هستند که در سالهم گفته

هاا نياز   پراکناده در دیگار اميرنشاين    صاور  بهشيعيان بيشتر در دبي، شارجه و ابوظبي ساکنند، اما 

اناد کاه   نيم ميليون نفر ایراني در امارا  ساكون  گزیاده  حضور دارند  تنها پس از انقال  بيش از 

در دبااي ساااکنند  شااغ  بيشااتر شاايعيان تجااار  و برخااي نيااز بااه کارهاااي ساااده مشااغول  اکثااراا
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هاي مذهبي خود آزاد هستند، اماا  (شيعيان در امارا  در انجام فعالي 101: 13.3هستند )جعفریان، 

  به دلي  حضور قاطع شيعيان در بخاش اقتصااد،   تشكي  هر نوم حز  و دسته سياسي ممنوم اس 

 (22: ..13شوند  )کاردان، یک اقلي  فعّال شناخته مي عنوانبهآنان 

جهاان  دارد، روابط قاویي باا ساایر     فرهن  اسالميهایي که در امارا  با ریشه( فرهنگ و دين: 2

 درصادد از طریاق بنيااد فرهنگاي اباوظبي،      عمدتااامارا   دول ، کردهو جهان اسالم برقرار  عر 

گياري در زنادگي اجتمااعي    ، تغييارا  چشام  هرچناد  هاي سنتي هنر و فرهن  اسا   حفظ شك 

هااي جدیادي در کناار شترساواري     اس  و ورزش اس ، نگرش به زنان تغيير کرده صور  گرفته

مسابقة اسب ترین و گران مسابقا  گلف ابوظبي، گلفشوند، همچون ورزش رایج مي کمکمسنتي 

شاود  در  گازار ماي  فاروردین( بر -)اسافند ماه مارسدر  هرسالجهان، جام جهاني دوبي، که  دواني

هااي دیگار داردا   اش عربستان، که سعي بر جلوگيري از رواج دینکشور همسایه برخال امارا ، 

وطان دوم   عناوان باه ها، اماارا  را  که بسياري از آسيایيکليساهاي بسياري وجود دارد  به دلي  این

ور وجاود دارد  همچناين   ها و مراکز فرهنگي آسيایي بسياري در این کشا اند، رستورانخود پذیرفته

 (زادآ دانشنامه ،پدیا )ویكيتعداد کمي مرکز و مدرسة اروپایي نيز وجود دارد

مشك  اصلي امارا  در بخاش نراامي، کمباود نياروي انسااني      ( کمبود نيروی انسانی کارآمد: 3

 يريکاارگ باه هااي  تساليحا  بادون توجاه باه قابليا       کارآمد، باتجربه و بومي اس   در حقيقا  

اند و نتيجه نهایي این امر وابستگي مطلق به نيروهاي خارجي اس   مطابق یک آمار، داري شدهخری

اناد  اماارا    درصد از کارکنان نرامي امارا  عربي متحده در کشوري غير از امارا  متولد شده 0.

دریاایي نيسا  و    يا عملو بریتانيا قادر به انجام  متحدهیاال اعربي متحده بدون کمک و حمای  

ترین مشك  ایان نيروهاا باه نياروي انسااني آن      از آمادگي اندکي براي جن  برخوردار اس   مهم

طلبانه از نيروي انساني کاافي و مااهر برخاوردار    هاي جاهبرنامه باوجود کهيطوربهشود، مربوب مي

 (.3: ..13باشد )کاردان، نمي

هاا اجاازه مالكيا     باه خاارجي   2002در ساال  اماارا   (وجود کارکنان خارجی در امئارات:  4

تواند موجب عدم ورود اتبام خارجي به این کشاور و  خصوصي داد  اما هرگونه جنگي در ایران مي

گردد  در بررسي اخيري که توسط مرکز تجار   وسازساخ ، رکود شدید بخش مسكن و جهيدرنت

که در بروز جن  ميان ایران و آمریكا، اند عربي انجام شده اس ، دوسوم اتبام خارجي اعالم نموده

را ترر خواهند کرد    در این ميان هر چه مهار  و تجربه کارکنان باالتر باشاد،   فارسجيخلمنطقه 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%81
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
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تر خواهد شد  این در حالي اس  که عاواملي چاون افازایش ریساک     ها نيز بيشاحتمال خروج آن

همچنااين کاااهش ارزش درهاام هاااي شااغلي در کشااورهاي متبااوم، و  امنيتااي، افاازایش فرصاا 

هم خواهد داد تا حتي کارگران مبتادي و غيرمااهر در جساتجوي کاار نياز، اماارا         دس بهدس 

 (13: ..13، همكارانوالیتي و متحده عربي را انتخا  ننمایند )ميرشاه

هااي گذشاته ماورد اخاتال      بوریمي سال خيزمنطقه نف (اختالفات مرزی عربستان و امارات: 5

را  مسئلهاي سه کشور طي توافقنامه 1331و ابوظبي و عمان بوده اس  که باالخره درسال  عربستان

 برداري انحصاري از مياادین نفتاي زراره را باه دسا     بهرهاین توافقنامه  ح  نمودند  عربستان طبق

نيز ازجمله مناطقي اس  که در توافق جاده باه خاار عربساتان الحااق شاد،        "سبرخه مطي".آورد

اس  که این توافقنامه در شرایطي امضاء شده اس  که امارا  در حاال   عربي متحده مدعيامارا  

را قباول   1331عربستان نيز اعالم کرده بود تا زماني که اماارا  شاروب توافقناماه     استقالل بوده و

 ایان توافقناماه را   فشارتح این کشور را به رسمي  نخواهد شناخ ، به همين دلي  امارا   نكند،

در ساال   موافقا  دو کشاور   بااوجود یرفته و اکنون به آن توافقنامه پایبند نيس   از سوي دیگار  پذ

کاه  بين دو کشور  ارضي خود در یک پيمان امنيتي، هنوز مرز مسائ براي پایان دادن به کليه  13.2

 (1331مشخص نشده اس  )کرمي،  باشد،مي کيلومتر 320حدود 

ي بيابااني و سارزميني هماوار دارد کاه قسام  شارقي آن       وهاوای ماارا  آ  ا (مشکالت طبيعی:6

( این کشاور  پدیایكيودرصد خار آن قاب  کشاورزي اس  ) 0.33کوهستاني و سردتر اس  و تنها 

وابسته به واردا  غذایي اسا     شد بههاي کویري عمدتاا غيرقاب  کشاورزي، و زمين يواسطهبه

[نيز باه چشام   فاارس يجخلا این مشك  در ميان کشاورهاي همساایه اماارا   در حاشايه جناوبي      

 (  33: ..13، همكارانوالیتي و خورد  )ميرشاهمي

مهم نف  و گاز در منطقه  يدکنندهتولکشور امارا  یكي (وابستگی کشور امارات به تنگه هرمز: 7

تارین مناابع تولياد انارژي در مصاار       نف  و گااز مهام   کهیيازآنجااس   سفاريجخلژئوپليتيكي 

هااي نراامي و غياره    ، صنع ، کشاورزي، فعالي ونق حم گوناگون بشر، شام  مصار  خانگي، 

نفا  و گااز    يدکنناده تولو  کنناده مصر ها، جوامع و کشورهاي باشند بنابراین سرنوش  انسانمي

اهميا  اساتراتژیک تنگاه هرماز،      خوردايقاا با تنگه هرمز پيوند ميدر حال و آینده عم فارسيجخل

نف  و گاز و نياز عباور آن از تنگاه     کنندهمصر و  يدکنندهتولعمدتاا تابعي از وابستگي کشورهاي 

 (2: 1330نيا، باشد  )حافظهرمز مي
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ر، هاا از یكادیگ  المللاي باه شاناخ  ملا     اساتراتژي توریسام باين    (صنعت گردشگری امارات:1

هااي تضامين   کند  یكاي از راه زدایي، تفاهم، صلح، امني ، توليد ثرو  و توسعه کمک ميکدور 

اي متقابا  باا امنيا  دارد  در ایان     المللي اسا  کاه رابطاه   امني  ملي کشورها توسعه توریسم بين

 عناوان باه انبوه در فضاي ملاي،   صور بهراهبرد وجود اتبام خارجي در قالب توریس  و گردشگر 

نشينان ( دبي، ابوظبي و حاکم1: 1330نيا، کند )حافظیک عام  بازدارنده از تهاجم خارجي عم  مي

الخيمه، تاداوم رشاد صانع  گردشاگري را عاما  مهماي باراي        تري چون شارجه و رأسکوچک

 (11: ..13،همكارانوالیتي و دانند  )ميرشاهآینده ميسالترش اقتصادي کشور خود در خالل دهگس

فارس مرکب از هش  کشاور ایاران،   منطقه ژئوپليتيكي خليجنياز به کمال همگرايی در منطقه:  (1

یكاي از   عناوان باه عراق، عربستان سعودي، کوی ، بحرین، قطر و امارا  متحاده عرباي و عماان    

هاي فسيلي عم  نموده و هماواره در چرخاه رقابا     هاي اقتصادي جهاني در بُعد انرژيزیرسيستم

( منطقه ژئاوپليتيكي در  1: 1331نيا، اي و جهاني دچار فزاینده بحران شده اس   )حافظدرون منطقه

اي و ساي منطقاه  شود  در این حال  نيروهاي سيافرآیند تكاملي خود به سازه ژئوپليتيكي تبدی  مي

فعال شده و فرایندهاي همگرایي، واگرایي، کشمكش، ستيز، همكاري و تعاون توسعه  اييرمنتررهغ

یابد    چنانچه نيروهاي سياسي فعال در سازة ژئاوپليتيكي اعام از دروناي و بروناي بار اسااس       مي

همسویي رسيده اي با یكدیگر به تفاهم و هاي ساختاري و کارکردي درون منطقهعناصر و خصيصه

 و نوعي همبستگي و وابستگي متقاب  توأم با درر مشترر نسب  به امور منطقه فاراهم آیاد ساازة   

رساد و بسترسااز تأسايس    تک معياري یا چند معياري به کمال و همگرایي مي صور بهئوپليتيكي 

  (112: 1330نيا، شود  )حافظاي ميسازمان منطقه
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 :مدل مفهومی 

 فهومينمودار: مدل م

 :یشناسروش
از ناوم کااربردي   روش تحقيق توصيفي تحليلي اس  و بر مبناي نتيجه یاا دساتاورد تحقياق    

کشور که دانشجوي دکتري یاا داراي مادارج    دفاعي امور نيمتخصصاس   جامعه آماري تحقيق، 

اس   کاه باا توجاه باه تخصصاي باودن موضاوم و         شدهانتخا علمي در سطح دکتري هستند، 

نراران و خبرگاان در ساطح نيروهااي مسالح و مراکاز دانشاگاهي در        محدودی  وجود صاحب

نفر انتخا  گردید  که با توجاه باه حجام     30به تعداد  هدفمند صور بهدسترس، جامعه آماري 

   در ایان تحقياق باا    گيري تمام شمار، اساتفاده شاده اسا   آماري، از روش نمونه جامعهمحدود 

علمي و تخصصاي و باا ابزارهااي    ي روش کتابخانهروش ميداني و ابزار پرسشنامه، و  ازاستفاده 

ي و اینترنتااهاااي ي علمااي و پژوهشااي، سااای  هاااتخصصااي و مقالااهعلمااي و هاااي کتااا 
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هااي  داده، کتابخانه و بانک اطالعا  دانشگاه عالي دفام ملاي هاي معتبر علمي(، گاهآکادميک)و 

 آوري شدند الزم جمع

داشتند،  ي فعال ژئوپليتيککه در حوزه  ياز ده نفر متخصصان و خبرگان یيمحتوا یيروا يينتع يبرا

بار   زا راهااي فرصا   هاي تهدیدآفرین یاا عاما   عام از   یکهر  يردرخواس  شد تا ضرور  تأث

و کا    عواما   تاک تک یيمحتوا یيروا یبضر  یدنما يبررس «يرخ» یا «بلي»يدوقسمت يفاساس ط

 یان و باه ا  شاده  يشاتر ب 26/0 یعني شدهگرفتهدر نرر  یيمحتوا یيروا یبپرسشنامه از حداق  ضر

ناماه  پرسش یایيپا یابيارز يبرا بسنده برخوردار اس   یيمحتوا یياس  که پرسشنامه از روا يمعن

 ياا  در ماورد ادب  دسا  آماد   به 85/0 یایيپا یببا استفاده از آزمون گاتمن، ضر يمهاز روش دو ن

 یاع از جاداول توز  يفيدر ساطح آماار توصا    يو در مباحث آماار  يليتحل يفياز روش توص يقتحق

 يآورجماع   اساتفاده شاد   یادمن فر يهاا آزمون عاملي ي از تحل يو در سطح آمار استنباط يفراوان

آن باا   ساؤاال  و  هتناماه محقاق سااخ   با استفاده ابازار پرساش   يدانيم يقا اطالعا  از روش تحق

، عواما  سياساي، اقتصاادي،    زاعواما  فرصا   در ایان تحقياق   شاد    يهته يكر ل يفاستفاده از ط

هااي مختلاف و ایجااد فرصا      جغرافيایي و فرهنگي هستند که موجب همگرایي بيشتر در حاوزه 

تر و گردد و عوام  تهدیدآفرین باعث واگرایي بيشا براي تقوی  روابط و نزدیكي بين دو کشور مي

 شود   تضعيف روابط دو کشور مي

 های تحقيق:ها و یافتهداده وتحليلیهتجز
 یاک باا   يكر ل يفط بر اساس، زا و تهدیدآفرین کشور امارا فرص عام   20 يقتحق یندر ا

جامعاه نموناه    يننامه در بکم در قالب پرسش يليتا خ یادز يلياز خ ايینهگز 0سنج نگرش ياسمق

 يناه درزمناماه    اطالعاا  حاصا  از پرساش   یاد گرد یافا  نامه درپاسخ 30که تعداد  یدگرد یعتوز

 يال ،ساطح تحصا   يازان ساابقه خادم ، م   ي،خدمت یگاهجا ي ،شام  نوم مسئول يمشخصا  فرد

 به شرح زیر اس :مح  خدم   یا يسازمان

و  يفرماناده  يهاا در پس  یاندرصد از پاسخگو2.3نفر معادل 2تعداد  آمدهدس به یجبر اساس نتا

درصاد  22.2نفار معاادل    .و  علمييئ هدرصد 10نفر معادل 3 یریتي،مددرصد 02.3نفر معادل 13

 یگااه مربوب باه جا  هايفراوان يشترینب داشتند دانشجو در مقطع دکتري در دانشگاه عالي دفام ملي 

نفار معاادل    10( باه تعاداد   13) يخادمت  یگاهدرصد و جا23.1نفر معادل 13( به تعداد .1) يخدمت

ساال ساابقه خادم     30تا20مربوب به گروه  يفراوان يشترینب  اس  یاندرصد از ک  پاسخگو33.3



 

 

  1333 ، پایيز33، شماره شانزدهمسال  -فصلنامه مطالعا  دفاعي استراتژیک   102

 یاندرصد از ک  پاسخگو20نفر معادل  2سال سابقه خدم   30 يدرصد و باال33.3نفر معادل  22

 سال برخوردار بودند  20 يباال ياز سابقه خدمت دهندگانپاسخدرصد 33.3حدود  درمجموماس   

نفر معادل 2 و درصد23.3نفر معادل 3ارشد به تعداد  يمربوب به کارشناسسطح تحصيال   يفراوان

درصاد از  02.3نفار معاادل   13به تعداد  یعني یانپاسخگو يمابقو   اس  يدرصد در مقطع دکتر20

از ساتاد کا    چناين  هام  هساتند   يدفاام ملا   يدانشگاه عال يدکترادانشجوي مقطع در  یاندانشجو

 یران،ا ياسالم يارتش جمهورو از  ،یاندرصد پاسخگو 23.3 نفر معادل13به تعداد  مسلح يروهاين

 پاسخ دادند  يقتحق یندرصد به پرسشنامه ا32.3نفر معادل 11به تعداد 

 
  : نمودارهاي جمعي  شناختي تحقيق1شك  

زا پرداختيم ي عوام  تهدیدآفرین و فرص بندبه رتبه یدمنبا استفاده از آزمون فر يقتحق یندر ا
 نتایج زیر حاص  گردید:

یدآفرینعوام  تهد يبندرتبه (:1جدول )  

هميانگين رتب شاخص هميانگين رتب شاخص   

 3.33 هاي نرامي امارا پيمان 3.10 سرر دفاعي موشكي

 ...2 هاي جهانيهمكاري با قدر  3.00 نهایي نشدن مرز امارا  با ایران

 0.30 احداث جزایر مصنوعي 0..2 اي امارا هاي منطقهسياس 

 0.23 ايهاي هستهفعالي  .0.2 هاي نراميهزینه

 1.22 ساختار فرماندهي و ن  م  0.10 ساز جدایي و تفرقه

   3.30 نوم حكوم 

باه   یادآفرین، تهد عاما   11از باين  اسا  کاه در    ینا يانگر( ب1مطابق جدول ) آمدهدس به یجنتا 
نشدن مارز اماارا     یينها»، «امارا  ينرام هاييمانپ» ،«يسرر دفام موشك» همچون يعوامل يبترت
را اول تاا پانجم   رتباه  و  «امارا  يامنطقه هايياس س» ،«يجهان يهابا قدر  يهمكار» ،«یرانبا ا

  کسب کردند  دهندگانپاسخ ازنرر
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زاعوام  فرص  يبندرتبه (:0جدول )  

بهميانگين رت شاخص بهميانگين رت شاخص   

 2.20 شيعيان امارا  2.33 وابستگي کشور امارا  به تنگه هرمز

 3..1 کمبود نيروي انساني کارآمد 2.00 فرهن  و دین

 1.30 نياز به کمال همگرایي در منطقه 0..1 وجود کارکنان خارجي در امارا 

 3.30 و امارا  اختالفا  مرزي عربستان 1.00 صنع  گردشگري امارا 

   3.03 مشكال  طبيعي

 يعوامل يببه ترت ،زافرص  عام  3از بين اس  که  ینا يانگر( ب0مطابق جدول ) آمدهدس به یجنتا

را  اول تا سوم رتبه« ینفرهن  و د»، «امارا  يعيانش» ،«کشور امارا  به تنگه هرمز يوابستگ»

  کسب کردند  دهندگانپاسخ ازنرر

 حاصا  شاد:   یار ز یج، نتاا .1 اس اس يافزار اس پفاکتور نرم يزفرمان آنال يبا اجرا :یعامل يلتحل

  sigدو اس ، نشان داده شده اس   مقادار   ياز آماره کا یبيآزمون بارتل  که تقر يجه( نت2جدول)

 یيشناساا  يبارا  يعاامل  ي تحل دهدي( که نشان م0.000درصد اس )0تر از آزمون بارتل ، کوچک

جادول   يدر ابتادا  0.23 ام او  باا مقادار   يشاخص ک ينچنمناسب اس   هم ي،ساختار، مدل عامل

تعاداد   یعناي اس  پس تعاداد نموناه    يشتر( ب0.0) يازموردناس  و چون مقدار آن از حداق   هآمد

 ياب ( باه ترت 3جادول)  سا   ناد يکااف توان مي ياببااحت ياکتشاف يعامل ي تحل يبرا دهندگانپاسخ

 يبرابار تاوان دوم همبساتگ    ريمتغ یک  اشترار دهديرا نشان م يو اشترار استخراج يهاشترار اول

 يکنناده اسا   تماام    بيناي يشعنوان پها بهمربوطه با استفاده از عام  يرهايمتغ ي( برا2Rچندگانه)

اسا     1ها( اس ، برابار  عام  یاها قب  از استخراج عام )کننده اشتراريانچون ب يهاول يهااشترار

 یرمقااد  يرهايمتغاز  کداميچه( در امارا  يوجود کارکنان خارج) O4يراز  عام  غبهستون دوم  در

، شاده اساتخراج  يهاا تر باشند، عام بزرگ یرمقاد ین  هر چه ايس ن 0.0کمتر  ياشترار استخراج

   دهنديم یشرا بهتر نما ييرهاتغ
 نمونه ی کفا يبررس ي ام او  برايبارتل  و شاخص ک(: آزمون 2جدول )

 زافرص  یدآفرینتهد عوام 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.00 0.23 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130.20 .3..3 

df 00 32 

Sig. 0.000 0.000 

 

 

 

 

 
 



 

 

  1333 ، پایيز33، شماره شانزدهمسال  -فصلنامه مطالعا  دفاعي استراتژیک   101

 

 شده اجزاء يدهچرخ یسماتر :(.جدول)

 
 ياصل يهاعام  عنوانبهدسته  1در  تهدیدآفرین مؤلفه 11 يرو يعامل ي تحل يجه( نت.جدول )

 يمؤلفه، دساته ساوم دارا   3 يمؤلفه، دسته دوم دارا 1 ي  دسته اول داراکنديم یيرا شناسا واگرایي

 3 يرو يعامل ي تحل يجههستند  نت يتريشب يبار عامل يمؤلفه دارا 2 يمؤلفه و دسته چهارم دارا 2

 0 ي  دسته اول داراکنديم یيرا شناسا همگرایي ياصل يهاعام  عنوانبهدسته  3در زافرص لفه ؤم

 يا  هستند  تحل يشتريب يبار عامل يمؤلفه دارا 2 يمؤلفه، دسته سوم دارا 2 يمؤلفه، دسته دوم دارا

 ياصلي هابا روش مؤلفه  يو استخراج  يهاول يها( اشترار3جدول)

 های تهدید آفرینلفهؤم اوليه استخراجی فرصت زا  مؤلفه اوليه استخراجی

0..10 1.000 O1 0..03 1.000 T1 

0.311 1.000 O2 0.203 1.000 T2 

0.231 1.000 O3 0.323 1.000 T3 

0.1.0 1.000 O4 0.230 1.000 T4 
0.233 1.000 O5 0.322 1.000 T5 

0.312 1.000 O6 0.332 1.000 T6 

0..0. 1.000 O7 0.223 1.000 T7 

0.230 1.000 O8 0..01 1.000 T8 

0.031 1.000 O9 0.331 1.000 T9 

 
0.303 1.000 T10 

0..00 1.000 T11 
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، «ساختار فرماندهي و نيروهااي مسالح  »هاي )تهدیدآفرینِ( عام   که: دهدينشان م ياکتشاف يعامل

 تحا  دساته اول  « اماارا   يامنطقاه  هااي ياسا  س»و « ياهساته  هايي فعال»، «هاي نراميهزینه»

وجاود  »، «کمبود نيروي انساني کارآمد»( يزا)فرص هاي و عام   گيرنديقرار م هاي واگرایيعام 

باه   يااز ن»و « يعاي طب مشكال »، «عربستان و امارا  يمرز اختالفا »، «در امارا  يکارکنان خارج

  گيرنديقرار م یيگراهم يهاتح  دسته اول عام  «در منطقه یيکمال همگرا

 گيری و پيشنهادنتيجه

 گيری:نتيجه

شاده در انقاال  اساالمي و شكساتن     هااي تعریاف  جمهوري اسالمي ایران براي ني  به آرمان

الماذاهب  المللي، نيازمند اتحاد بيش از پيش مسلمانان با اتكا به تقریب بيني بينچارچو  ظالمانه

گساااتري در ابعااااد مختلاااف مردماااي مستضاااعف جهاااان باااا رویكااارد عااادال   اساااالمي و

هاایي وجاود دارد کاه    چالشها و لذا در این رابطه فرص   باشدفرهنگي و    مياقتصادي،اجتماعي،

بار ضاد    یاژه اماارا   وبه موضوم این مقاله قرار گرف   نباید فراموش کرد تشدید حساسي  عربي

بارداري از  تواناد باا بهاره   قرار دارد و این رویكرد ماي  يافرا منطقهایران، در دستور کار کشورهاي 

منطقاه  ي واگرایي باين ایاران و کشاورهاي    ، زمينهاریخي و ایجاد فضاي گفتماني منفيحساسي  ت

هاا و تهدیادا  فاراروي    شناخ  دقيق و صحيح فرص . ا تشدید کندیژه امارا  روبهفارس يجخل

توانایي الزم را براي حفظ و افزایش منافع و اهدا  ملي و باال باردن  نرام جمهوري اسالمي ایران، 

پيوند نيازهاي دیگران به فضاي کشور، جمهاوري   راهبردبر اساس   نمایدتوان امني  ملي فراهم مي

تواناد اماارا  را باه امنيا ،     هرمز ماي  تنگهتواند با تأمين امني  صادرا  نف  از اسالمي ایران مي

خود وابسته کند  باراي  )مانند تنگه هرمز و    (موقعي  ژئوپليتيكياستفاده بهينه از قدر ، منزل  و 

ترین توليدکننادگان و صاادرکنندگان نفا  خاام در دنياسا ا و جها        امارا  یكي از مهمکه ینا

تنگاه هرماز دارد  بقااء و توساعه      یژهوبه فارسيجخلصادرا  نف  خود نياز به برقراري امني  در 

یكاي از توليدکننادگان مهام نفا  و گااز و کشاورهاي        عناوان باه مارا  متحده عرباي  وابستگي ا

گذار و داراي منافع در امارا  به تنگاه هرماز،   نف  و گاز امارا  و کشورهاي سرمایه کنندهمصر 

 گاردد  در منطقاه و جهاان ماي    موجب افزایش اقتدار و منزل  ژئوپليتيكي جمهوري اسالمي ایاران 

تواناد در جها  تاأمين آ  و غاذا کشاور اماارا  و       ماي   ا ا ، جراهبارد همين  بر اساس ينچنهم

گذاري کرده و در چاارچو  نيازهااي   صادرا  ميوه و خشكبار، مرکبا  و     به این کشور سرمایه
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باه دليا     هاي سرزميني خودش وابساته کناد   امارا  به آ ، غذا، ميوه و     این کشور را به مزی 

گذاري خارجي، جمهاوري اساالمي ایاران    سرمایه راهبرد بر اساسمارا ، قدر  خو  اقتصادي ا

هااي  ها و پروژهگذاري بخش دولتي و خصوصي امارا  در طرحتواند با جلب و توسعه سرمایهمي

ي توساعه  راهبارد دو کشور با اساتفاده از   ساز امني  ملي باشد داخلي، عالوه بر رشد توسعه، زمينه

زدایي، تفاهم، صلح، امنيا ، تولياد   ها از یكدیگر، کدور شناخ  بيشتر مل توانند به مي توریسم

 ثرو  و توسعه کمک کنند 

اي را باا  ، همگرایاي منطقاه  فاارس يجخلا گيري از نياز مشاترر امنيتاي تنگاه هرماز و     با بهره ج ا ا 

و تنگاه   فاارس يجخلا امارا  متحده عربي شك  بدهد و امني  پایادار در   یژهوبهکشورهاي منطقه 

 راهبارد هاي ژئوپليتيكي مث  راهبردهرمز را تضمين نماید  دو کشور با اتخاذ رویكردهاي همگرا و 

گذاري خارجي و توسعه آن در فضااي ملاي و   سرمایه راهبردي توریسم، معادله ژئوپليتيكي، توسعه

قویا  صالح و   استراتژي پيوند نيازهاي دیگران به فضاي کشور و پرهيز از رویكردهاي واگرا باه ت 

همبستگي و وابستگي متقاب  توأم باا درر   ينوعبهدو کشور  همكاري، توسعه و امني  کمک کنند 

گياري ساازمان منطقاه ژئاوپليتيكي     باه شاك    توانند دس  یابند ومشترر نسب  به امور منطقه مي

 کمک شایاني نموده و با سایر کشورهاي منطقه به کمال همگرایي برسند  فارس،خليج

 :هاشنهادپي

مدنرر  ،هدفمند هايیزيرهاي برنامهينهزمدر ج ا ا  و امارا  کشورهاي  يتيکهاي ژئوپللفهؤم -1

 قرار گيرد  و اقتصادي يخارج ياس س ریزانبرنامه

صالح و   یا  تقوجها    و در ،واگارا  یكردهااي از رو ياز پرهمسئولين سياس  خاارجي، باا    -2

 يتيمشترر امن يازناز  يريگبا بهرهو  اکنند فارس تالشيجخلمنطقه  ي توسعه و امن ي،همكار

  دنرا شك  بده يامنطقه یي، همگرافارسيجخلتنگه هرمز و 

 فارس باشند يجخل يتيكيسازمان منطقه ژئوپل يريگشك به دنبال  ،يخارج ياس س ينمسئول -3

هاا و  المللي در خصاوص رفاع ابهاام   کارگزاران سياس  خارجي بایستي از طریق مجامع بين -1

 گانهسهاساس امارا  در خصوص جزایر هاي مرزي دو کشور اقدام و به ادعاهاي بيتال اخ

 پایان دهند 
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 فهرست منابع 

 منابع فارسی: -الف

  مجله "فارسيجخلها و موانع همگرایي در منطقه زمينه"(  13.2زاده، سيدجواد و همكاران  )جمعهامام -
  1اصفهان، سال نوزدهم، ش دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه 

هاي همگرایي بين ج ا ا   و سنجش عوام  و مؤلفه"(  1330بختيارپور، علي و همكاران، )زمستان -
راهبرد دفاعي، سال  فصلنامه  تهران: دانشگاه عالي دفام ملي  "فارسيجخلکشورهاي شوراي همكاري 

  30نهم، شمارة 

  تهران: مرکز "فارسگانه و نقش ایران در امني  خليجسه جزایر"(  13.3اهلل  )اردیبهش پورطالب، روح -
 فارس  و امني  فارس، ماهنامه خليجيجخلمطالعا  

   تهران: انتشارا  سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح "اطلس شيعه"(  13.3جعفریان، رسول  ) -

تهران: فصلنامه حصون،  ،"ارکان انقال  اسالمي ایران شناسييبآس"(  13.3عبداهلل  ) صادقي، حاجي -
   2شماره

عالیق ژئوپليتيک و راهبرد ملي مطالعه موردي: ایران نسب  به "(  ..13نيا، محمدرضا و همكار  )حافظ -
پژوهشي دانشگاه عالي دفام  –نشریه علمي  -  تهران: فصلنامه مطالعا  دفاعي استراتژیک"آسياي مرکزي

 32ملي، سال دهم، شماره 

اي هاي جغرافياي سياسي در همگرایي منطقهبررسي چالش"( 1331)بهار و همكاران نيا، محمدرضا حافظ -
  1، ش.فصلنامه ژئوپليتيک، سال ،"هاي اقتصادي)اکو(مطالعه موردي: سازمان همكاري

   مشهد: انتشارا  پاپلي "اصول و مفاهيم ژئوپليتيک"(  1330نيا، محمدرضا  )حافظ -

  تهران: دانشگاه "هاي ژئوپليتيكي توليد صلح، امني  و توسعهاستراتژي"(  1330نيا، محمدرضا  )حافظ -
 عالي دفام ملي، جزوه درسي مرتبط با درس: ژئوپليتيک و ژئواستراتژي، 

نهادسازي اقتصادي فراگير و امني  پایدار در منطقه ژئوپليتيكي "( 1331نيا، محمدرضا  )آذر حافظ -
 ، دومين همایش جغرافياا توسعه، دفام و امني    ()م حسينتهران: دانشگاه جامع اما ،"فارسيجخل

  فصلنامه مطالعا  "روابط ایران و کشورهاي عربي خليج فارس"( ..13حافريان، محمدحسين  )تابستان  -
  2خاورميانه  سال شانزدهم  ش

انساني   تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم "مدیری  راهبردي"(  1330بيگي، ابراهيم  )حسن -
 علوم انسانيا دانشگاه عالي دفام ملي  توسعهها)سم (، مرکز تحقيق و دانشگاه

عربي در  متحدهتأملي بر قلمروسازي و قلمروگستري امارا  "(  1331راستي، عمران، و همكاران  ) -
  .3راهبرد دفاعي، سال دهم، شمارة  فصلنامه  "فارسيجخل

مجموعه مقاال  سياس  خارجي   "  ا اژئوپليتيک در سياس  خارجي جالزاما  "(  13.3اهلل  )رشنو، نبي -
 هاي سياس  خارجيمعاون  پژوهش  تهران: مرکز تحقيقا  استراتژیک، گراتوسعه

  "المل  و نقش آن براي ج ا اهرمز در نرام بين تنگهاهمي  راهبردي "(  1330سالمي استاد، محمد  ) -
  101، ماهنامه اطالعا  راهبردي، سال نهم، شماره تهران: مرکز تحقيقا  راهبردي دفاعي

پيامدهاي احداث جزایر مصنوعي امارا  متحده عربي بر ایران در "(  1330صفوي، سيدیحيي و همكار  ) -
  3، سال هفتم، شمارة فصلنامه ژئوپليتيک -انجمن ژئوپليتيک ایران   تهران: "فارسيجخل

http://www.iag.ir/journal/archive/item/index.php
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ترجمه: رضا  ،"2010فارس در سال يجخله منطقتوازن نرامي کشورهاي "(  13.3کردسمن، آنتوني ) -
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  قم: انتشارا  دانشگاه مفيد  ،"الگو و روند در سياس  خارجي ایران" ( 1330متقي، ابراهيم و همكار  ) -
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فارس و تأثير آن بر توان دفاعي يجخلحضور نرامي ناتو در "(  13.3نواده توپچي، حسين و همكار  ) -
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تجارب  نیتدو قیاز طر سالمت اداره امور نظام یراهبرد یارائه الگو

 اساسی فقیه و قانوننظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان والیت
 5قانیاعلیرضا غدیانی قر 4 سید عبداهلل عمادی 3 مجدزاده ، سیدرضا2 یریافشار ام، 1 مرضیه وحید دستجردی

 17/29/09مقاله: پذیرش                                                                       12/90/09دریافت مقاله: 

 چكیده 
ش حسّاس    ساّسان نمسس ات د  ت سعا پ یسارست   س ت د سماعس ن ورعت   نقش ح سسن ساب ش ش  ت   نق  

ی ورعت نسبد شپ ش ش ات د سعماپ گذستساد اوتن  سنرتوستسن ادی رّفتد ورّعتب شس ش هرا ساد سس   

ّّا هرف سز ساب سحق قب ی تس س عسل نعساتر .سژاا  ت س ستا س ع ساّّد وپ شاعسنر تسهبف ی   ن  ر ناشپ سلگع نسش  ا

 تق پ  شف ساس  گفاعسن  الاد  سز طفاق سر اب سجستب نمسس معهعتی ساّت ن سافسن   نمسس اّت د ورّعت تس  

س شپ  نبسل آن ساد سس ش بساد نف وپ سز نعع و ق سحق با. ستس سأ  ب نعسار فسناس نسات  یقسنعن ساّساّن معهعت  

 شف «نمسس ات د س ستا س عت » ر ان  ت حعزا  یتسهبف  یوپ سلگع سصلن اؤسل باشپ س س  ت ش  س ا شتساّافس ا سز  

سی تسااس نععنپ بایساخ  هر.  ت س چ سّد   نساّت   ی ت معهعت نتق پ   قسنعن ساّساّ  ساّس  گفاعسن  الاد 

 شپ ت ش گلعلپ شفتن هرتعتر ن ت سنا سش ش ش نمسس ات د ستهر نمفسنصسحب  نفف سز خبفگسن  03 ارکل سز 

ّّسحبپ  ع سنا سب   ّّتس پ  ق  عت   ص ّّر شپ  لاش ر سز سبر س   س ا شت پاهس شف ساّّس  نمفقفستگفتاپ    س ا   یفا

ّّ ّپ یستّپ  ز  یب حعت بنوّرب فهعس    قعال   ت قّسلّب  عس ّل  ل      س رهسب ّ   ی یسلزس ّس  تسهبف   بیسب  ساّ

ب  کاسئعت داسوفشپ رن شس تا بانسا  یس ان تمعت وسب ت سشپ چتر نوپ شس  ت نمف گفتاب  تحمسس هرایشتر ااپ

 باسش سنگف  ق سحق ی سحصّس  هرا سز هسستاپا.ی س ستا س عت نمسس اّت د شپ  اّد آ ر  اّسز س ا ی نعایستس س یسلگع

 عل ب سئ  رنمف راشس  س ارسل  ت  اا سشن خر س   ت سنن سعاط  ف سبشف حفظ  بنمسس ات د ساد وپ س ستا س عت 

 .گ ف  قفستورعت 

 نعایستس س یسلگعسجستب نمسسب سعا پ یسارستب  بنمسس ات دب یتسهبف  یسلگع واژگان کلیدی:

                                                           
 مفسح   ا صص زنسن  زساعسن ب  سنرگسا  لعس یزهکن سهفسن  سنر ستب - 1

  لن سنرگسا  سلن  تسع   ا صص س صسب  ت سن بسااس استب  -2

  ب  سنرگسا  لعس یزهکن سهفسن سی ر  علعژی  PHDسااس ب -0

  () سنرگسا س سس حس ب تعق ل سسنس  رافاد ب -4

 yahoo.com.drghadyani@ ( سئعل ستراا)نعن         تسع  ل  ن سنرگسا  سل ف س ل یرستتر غ یتسهبف  دافا ر ی وافسآ عخاپ  سنش -5

 استراتژیكفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9317 پاییز، 73، شماره انزدهمشسال 

 991-932، از صفحه شمشمقالة 
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 مقدمه
 زنرگن هسیستش باسف هم مز  شسار آن ستسقسی   حفظ وپ ساد ستزهعتری اّف ساپ  اّت دب 

  شع ا   ات د  عمبس  سعا پ  یسارست  حعت سعا پ اسلم ب هع . سنسسن هس  حسعبت ز فا سنسسن

 هسسنسسن هرن  ترشهفا شفسی ات ان هع ب لذسقرت  سقاصس ی  ت  فصپ مهسنن تس ابب  ن شاستزس

 اک هععستا آن ستسقسی   حفظ شفسی ستش   ات ان شپ سعمپ ساد ب ضف تی سلهن س فی  عسهب سز

 شپ گفاب یساّّخ   اّّت د اّّ   ستسقسی اّّت دب نمسس سصّّلن ساّّد.  أ عتاد شع ا  هم س لعاد

  لعس   اّّت د س صّّصّّن تفهتگن وع اپ سنقتب  سلن ساّّد. )هّّعتسی مس  پ    ف س ن سزهسی

 سغ  ف حسل  ت  سئعسً ات د ز آ   سطفا    عس ل هسیعست ش  اگف اّعی  ( . سز5ب ص1031زاسّانب  

 ساب ان شپیسا گعنعسار. تس سجفشپ  ن اّفا ن  شسّ ست  سحعال    تا حسضّف   ت خصّعص شپ   شع ا

 س . ) ح ر  ستسقس    تس  احعل ات د نمسس شسار آن ساس  شف وپ ساّد  ساّاراللن  سفاب هم سغ  فس 

ّّاجف یب ّّعع سهع د شپ سعمپ (. شس1013 ا ّّت د ب  عض  قسنعن  ت حق اک  تعسنشپ  ف س آحس  ا

  سز اعی  ( ب10:  1010شسهر. )زسهری؛ گفتاپ    ستسی سلزس س  قسنعنن  ن قفست  عت سعمپ ساّساّن  

هسی سات ن  اگف سرسش ف   تهتعع هسی  قسس   مم تهبفی  ت تاّ رن شپ سلگعی ات د شس هسخص 

 سهرسف باسف هم سز  ف س اّّت د اّّ   (   هعچت بب ستسقسی 1010 مهسنن ) قسس   مم تهبفی ب

مس  پ  ب سنرسزچرم  ت وپیطعتشپهّرا سادب   گفتاپ نمف  ت سافسن ساّت ن  معهعتی سنرسزچرّم   ت

مس  پ  سعس ن ستفس  شفسی اّّت د حرسوثف سز شساسّّد ن ساّّد بوپ هّّرام سفاّّ آت سنن سیمس  پ  سب

نمف وستهتساسن  شف ساس س س  (1032ی  جلس هّعتسی ساّت ن؛   هسیژ هششسهّر. ) فوز   شفخعت ست

شسهر.  ن اسزی  ت  رافاد وتن ات د  ستسی ض فهسی سصع محعزا ورّعت  ت نمسس اّت د ب 

هس   خر س ب سز اّّّف د  عل وستن  ت  فسقبد  ت ستسئپتاّّّرب نمسس اّّّت د هعچت ب شپ نمف  ن

ی   سعسنعتر ب وستنب اسخاست    سنشهسی  رافاان سز سطت س  گ فیهسی مری    ت سصع م سوتش

. ) فزشسنب سّّد شفخعت ست نب  ان شپ ن سز  ف س مس  پیساّّ گعشفسی  بسنامستقسشلی الزس   هسد   قسشل

ی هسی مر(    ت سأ  ب ن سزهسی  ست ئن   سجه زس  یزهکن ش عستسن  ت ا   ورعت شس چسلش1011

ّّاتر.)س هعن ؛ ّّکن شفسی هعپ آحس   ف س  ح س 1012ت شف  هس ( شفخعت ستی  س النپ سز خر س  یزه

( 1013عس اسن؛ )س ا شسهتر.هسی خع ب  چست ستگتس  نی ش عستسن  ت خصّعص هزاتپ هس  خسنعس انبع ا 

هسی وستوف ی ش ش اّّت د ورّّعت شپ نحع   لعبب  ی حعزاهس ؤلفپتاّّرب هعچت ب شپ نمف  ن

ورّّعت   ت اّّ  هّّتساّّسانب آ عزش   گسّّافش هعگسنن ی رس نکف ا ساّّد.    ت نمسس اّّت د  

هسی  سئعل  مع  نرست . )طب بن هس   نهس هس   ش شهعسهتگن ش ب اسخاستهس   وستوف هسی اسز سن
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 سجستب نمسس ج. س. س. باسر  قاسز طف ات د س ستا س عت نمسس یتسهبف  یستسئپ سلگع

 ساسان تق پ   قسنعنشف ساس  گفاعسن  الاد

ّّعت قسشل د 1012؛  ّّت د ور ّّان    بسنامستقسشلان   سعسنس( حعزا ا  ت سعزاع  س النپ خر س  شهرسه

شپ نحع   لعب نرست . )حس تن؛  تس  ت سنن  ت تسااسی حفظ س ت د   هفساط ت حن   ت سنن سماعسع

(   تسهبف هسی  رافاد   لعب اّّت د شف ساّّس  وستوف هسی آاّّ ب هّّتساّّسنپ   سجستب 1012

اّسلپ حعزا اّت دب  ت معهعتی ساّّت ن سافسنب سر اب نرّّرا ساد.    07هسی ت سل دحسصّل سز  

 ت حعزا اّّت د     اتساّّبی سصّّعلن گذستپا  اّّف سی زاتشفنس پ ستهسنپشتسشفساب ضّّف ت   ست  

س هی  ت مهد ستسئپ  فسقبد   س ی سز  تسشع سنسّّسنن شف ستشهفاهسی   الف صّعت  گ ف ب شلکپ نمسس 

 ت هّّفساط گعنسگعن اّّ ساّّنب مغفست سانب  هسآنان   وستسهس د شس سعماپ شپ  اژگناّّت    خر س 

شف ساّّس   طعتب هع  . (1013ن  عت  هّّتساّّسان قفست گ ف .)شفزگفب   تفهتگسقاصّّس یب سماعس ن 

ورعتی شس  تسسافسن بوپ  1434 ت اسل نمسس  قرا  معهعتی سات ن سافسن  اّسلپ سّد  ش سنرسزچرّم 

سهن شسال سز سطت س  شهرسهان   شفخعت ست سز شسالسفاب ا   ات د    اافان  ف  ن شس اّ   آگ 

سز خر س  شهرسهان    یشف ستهم آحس   ف س شپ خر س  شهرسهان    ت سنن    ستسی  رسلد  ت شهفا

ّّ پ ّّت د  ت  ت قپ باسفستاپا ت سنن سعا ّّر    سنرب ن نمسس ا ّّد  ت حعزا سحق ق ته خعسهر سعسنس

ی  ؤثفش نفخ ش کستیب ست   وسهششس ت اکف  ساجس  سهاغسل  عالر    شسثبس  عااپ سقاصس ی افاعب ی

سی هشپ مساگسا س ال سقاصّّس ی  ت اّّ    ت قپ سبرال گف  . ) فوز یژ هش شاعسنر  تس  سهّّاپ شسهّّر 

 عت س  ت س ستاان  ر ن سلگعسصلن ساب سحق ق تقرسن   سئلپشتسشفساب (.1032 جلس هّعتسی سات ن؛  

 هپ گذهاپ  4ی وتن ش ش ات د  تهسیگذستساد اشسهّر   ساتکپ  رافاد    اّت د  ن  نمسس

ّّپ ّّس  سنرار ّّف  س سس خع تن ف   سرسشآتس ب نمفس ب تهتعع هسب  هسبچقرت  ت بق شف سا ب ( )حض

آغسزاب ساب  اؤسل  قسنعن ساّساّن معهعتی ساّت ن شع ا ساّد        ()سیحضّف  س سس خس تپ 

ی  ت س ستا س عت نمسس ات د سز طفاق سر اب سجستب نمسس  قر  معهعتی ساد وپ سلگعی تسهبف 

)سیخس تپ س سس حضّّف   ( )خع تن س سس حضّّف  پ تقدا الگفاعسن  شف ساّّس ساّّت ن سافسن 

 چگعنپ شسار شسهر.  ساسان قسنعن  (

وپ  رس سنجسس    گف  ن ساب سحق ق سز  تمف اّلبن ن ز ساب ضف ت  سحسس   سنجسس  د شسب سهع  ت

 تعسن شپ ()یسخس تپ س سس   ( )حضف  س سس خع تن یهسرپاسنر ساّساّن   سحصّس   حعتهسی 

حعزا نمسس ات د شس ش اف تگعن    گذستسنساد ا   ب  ا صص شفسی سنقتب سات نب   عستسن

 ورعتب  عتً  سهرسف   تاسلد ساب حعزا خعسهر هر    هسیگذستساّد  اّ   ت اّ عح چترگسنگن 
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شف یساپ  رسلد سماعس ن    اافان آحس   ف س شپ خر س   ات د س عت نمسسس ستا  سّ ف تا رن شپ  

 ورعت  چست چت ب  رکلن هرا ساد. سآلنن طن ن عسهر وف ؛ چتسنکپ  تااشپ ت سنن تس 

 مبانی نظری 

 :الف ـ پیشینه 

ّّح      ق ق ّّب شس آن  فسه م    سژگسن سنا سب ص ّّاپ هف  ت  تسا ّّ ست  لعن   ته    هم  شس

ّّف تی ّّرن شپ نمف  ض ّّل    اگفسن شپ س  سجفش    سنش سناقسل  ت س ف ساب. تا  نقش آاترا یهسنس

 یژ هرگفسن    سنرعترسن بب  حقق نمف  حر    سمعسع بسف هم سز ساب س س.  ست  شسزسان تس شپ هعفسا

 سز  تاد شف سهّد  سهع د. نمف شپ ساّد  آن  سژگسن    فسه مشف اّف   تهّاپ  اس  لم اک ی فصّپ 

ّّافک  تک   سژگسن  ّّن   فسه م   ول ری یهس سژا س ستاف شپ نگسهن  فسه م سز  ر ّّسا  سحق ق سا

 .هر خعسهر

س  تعسن تاسلپ   واسب ش سا   ن ساقل    سارل  لع ق هرا سسوتعنب سحقسنجسس یهسنساّاتس  شفتا  شپ

سجستب  باسر  قاسز طف اّّت د نمسس س ستا  یتسهبف  یستسئپ سلگع "حسضّّف وپ شپ   ق هرف سحق سا

 راانگف  ستدایف سخاپ شسهرب  رسهرا    " ساسان تق پ   قسنعننمسس ج. س. س. شف ساس  گفاعسن  الاد

ساب سحق ق سز مساگسا وتن  لن ورعت  ت ا   شسالان شفخعت ست شع ا   وست مرار    چفسوپ ساّد. 

 یفضف ت  شسزنگ یس َس  تشستا .شسهرن ق پ تنعاب  ت س ستا س عت نمسس ات د سز  تمف گفاعسن  الاد

ّّد ّّت دس ستا ش ش  رامر یشّپ سلگع  نسشاّ    اّ  یسز طفاق سر اب سجستب نمسس  شف بتس نمسس اّ

 انستزسهرا ساد وپ متبپ  سنش  الف ستسئپ یسز  تمفهس نورّعتب  قسال   اتع   انشتس فاز یسزهس ن

ّّت د  الف ش ش  یهسحعزا ب صّّسز سعماپ  ا صّّ نحسو با  س سّّد سنکست نهس قسشلآن  نمسس ا

 .هع ن لذس  ت س س پ شپ شفخن سز ساب  عست  سهستسسن  .شسهرنس ف   باورعت شپ س

ّّعت س  ّ سجفش س ف زا سب  ب ّّت دب اک  ت س ستاسر اب تسهبف هسی سلگع    ورّ  نعع س عت نمسس اّ

 وتر ن   س تس خع  ستزاسشن سعسن   د قسشل  سئعالن شپ آن  مع     ت ساب حعزا ساد یگذستهرف

ش ر سز لذس  .نعساتر حصّّعل قسشل   طفسحنب سمفسان اّّت د تس س عت نمسسس ستا  شاعسنترب سهرسف سس

 ت نمسس ات د وپ ن سز شپ ثبد سجستب سنقتب  راآناّسل سز سنقتب شپ نمف     07ش ش سز گذهّد  

 -زاسان  لعس   ات د س صصن تفهتگن وع اپ سنقتب  سلن . هعتسیشپ ت ش   لعن  مع   ست 

 ن سز ات د شپ خع ب یساخ هراستسئپیزهّکن  ت گزستش نهسان   آ عزش    ت سن شهرسهّد   زست 

وپ:  رانعسن  تعسن 1031سعاّ پ ورعت  ت اسل آرت  شتسی اّت    تعسنشپ  لعن حفود   س   مس  پ
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  اگف    ف س ساد ساّسان  حقعق   ن سزهس سز وپآن ن سّد   ست ؛  هم  اژگن    اّت دب   ت سقع 

 ات دب  فسه م سحعل  ت بهسیعست ش اّ عسی  سغ  ف شسهّر.  ن اّفاع  سحعال    سغ  ف  فصّپ  وپآن

  ت سغ  فس  اف د سز حسون خر س بهعگن ستسئپ    ت سن سر  صب یهسعا ه  ت تتس تی ی رفتد

 لن    ثسق  تعسنشپ سات ن معهعتی نمسس اسلپسد ش سنرسزچرم اتر  اگف اعان سز.هساتر اّت د 

 سز آن هعن  ش ش وپ ساّّد هّّرا سصّّعاف   لعب یسمس  پ یهسنژگا  اّّتر ساب  ت . ست   مع 

ّّت د سز شفخعت ستی ّّدازط  ح سز  ترشهفا     لعب زنرگن د ف شسو ا ّّسلم شع ا س  سافسن   ا

 ا ف .شسهّر ن  اّ    ت قپ   ت تتس تی    لعن سقاصّس یب  ن سّد  مساگسا  ت وپ ساّد  ورّعتی 

  تساب ان ت یسا گع ات د نمسس س هر   هععلمهسن چسلرن  تعسنشپ اّت د  نمسس  ت سحعال 

 ساب .اسز ن  سلزس ن تس شفخعت ی هعهعترسنپ ورعتب اسلپسد ش سنرسزچرم اّتر  مهد  ت حفود  

  لعن نعاب یهست ش سز  تاد ساافس ا شس سات ن   یهسستزش سز صح   سحل ل شس شساسان شفخعت 

 سحفسز سافسنب ساّّت ن معهعتی ش .ا 1434 سنرسزچرّّماّّتر  آت سنن   شلتر سهرسف سز اکن .شسهّّر

   مم  قسس وپ ساد اسلپ 23 ستق  ت غفشن متعب آا سی ورّعت  ت قپ   25ش ب   ت ن سّد  مساگسا

ّّاپ س ف سأو ر ساب شف ن ز تهبفیب  شستزی طعتشپ نآ شف تتس تی    لم سثفس  وپ انهسحعزا سز.سنر سه

 سغ  ف تس هسیعست ش سز  تک وپ  ستنر تس ظفت د ساب تتس تی   ساّّد .  لم"اّّت د"بهّّع ن   ارا

  ت ستفسط صّّعت  ) ت شسّّسچپ  اگف اّّعی سز   سثفگذستنر خر س  ستسئپ سثفش رّّن شف  هترب

ّّعنر ن رسلانش شپ ز ن  س ب شپ غ ف ا س ل(  تجف یشف ستشهفا ّّپ سه پ مهد  ت ستش .ه  مس ع نقر

 "سز ساافس ا اترب ساب سز  فس   .هر روف ساد وپ ن سزهسان شپ یساّخ  اّت دب  ش ش  ت ورّعت   لعن

ّّسن هعپ "مع ن خف  ّّت د  ف س  غرغپ وپ شع  نوس ّّاپ تس ا  طفاق ساب سز شاعسن سس  ستنر    سه

 سلگعی شس اسلپسد ش سنرسزچرم سهرسف سحقق تسااسی تس  ت ات د  لعن سعا پ شفسی الزس سقرس س 

(.  ت گزستهن 75:  1013یزهکنب  آ عزش    ت سن شهرسهّد  نعع ) زست  سفاّ م  ساّت ن  -سافسنن

 ت اک  1013یزهکن  ت اسل    آ عزشی  زست  شهرسهد  ت سن گذستساد اسحق قسسن هّعتسی  

 مز  شسار آن ستسقسی   حفظ وپ ساد ستزهعتری اف ساپ ات دب وپ: وترن  رل  سحق قسسن  تعسن 

   شع ا یسارست سعا پ  حعت اسلمب سنسسن .هع  هس  حسعبسنسسن ت ز فا زنرگن هسیستش سفاب هم

   ات انشپ سعمپ لذس سادب ضّف تی  سلهن س فی  عسهب سز هسسنسّسن  هّرن   ترشهفا شفسی اّت ان 

 ات دب نمسس سصّلن   أ عتاد. ساّد  شع ا  هم س لعاد اک هععستا آن ستسقسی   حفظ شفسی ستش

هفساط  سحد سأث ف ن سزهس ساب .ساد مس  پ    ف س ن سزهسی شپ گفاب یساّخ    اّت د  اّ    ستسقسی
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  عس ل   هسش عستی  اگف اّّعی سز .وتتر ن سغ  ف ی عاّّد  ح  نب اّّ ساّّنب سماعس نب سقاصّّس یب

تس  افا ن شس ست سحعال  حسضف   تا  ت خصعصشپ   شع ا سغ  ف حسل  ت  سئعسً ات د آ  ز  سطفا

 نمسس شسار آن ساّّس  شف وپ ساّّد ساّّاراللن سفاب هم سغ  فس  ساب شپ بیساّّ گعان وتتر ن سجفشپ

 .  س  ستسقس    تس  احعل ات د

قفست   عت سعمپ ساّسان  قسنعن  ت حق اک  تعسنشپ  ف س آحس  اّت د   عضّععب  سهع د شپ سعمپ شس

  ت سافسن سات ن معهعتی سنرسزچرم  ت سهرسف سفاب هم سز ن ز  ف س ات د ا   ستسقسی   گفتاپ

 ات د حرسوثف سز شساسد ن وپ هرا سفا م آت سنن سیمس  پ سنرسزبچرم  ت .هّرا ساد  گفتاپ نمف

    جعع پ ساب سز گسس ن سا ب ورعت  لعن مس ع نقرپ سر اب. شسهّر  مس  پ شفخعت ست سعس ن شفسی

 نمسس نقرپ سر اب شپ سلزسس آن  نبسل شپ وپ شع ا تتس تی ورّعت     لم وتن هسیشفنس پ سب  ب مهد  ت

سات ن  سلگعی طفح سثتس نعسار . ت سابضف تی  ن شس ست سنرسزیبچرّم  سهرسف سحقق شفسی اّت د 

 .شع  مس  پ تهبفی نگفیسز ژتف سیطل  پ ساّّت نب سنقتب تفزسنپ تهبف اّّعی سز ی رّّفتد سافسنن

 سب  ب وپ شفسی  سنتر ن ن ک سنربیف سخاپ  لن   وتن هّسی تازیشفنّس ّپ   شّپ  وّپ  آنّسنن  سعّس ن 

ّّفپ شسار چت تنساب هسانگ فیمهد ّّ ص حفود غساد   تلس  فهعس  سز تس   تی ستق   شع ا  ر

 سلگعی سز شفگفتاپ سنسسنن ا س   سماعس نب نهس هسی  ت ی رفتد   سافسنن ساّت ن  سلگعی شف  باتن

 تس تکفی خ زهّّن تهبفیب   مم  قسس اّّعی سز طفح  عضّّعع . سهّّد هسستزش سز شفگفتاپ شع ن

 قسلب  ت   نقش ساب  ت وپ وتتر تصّّر ن ز تس سنرسزچرّّم سز تفسسف سصّّعافی هعگسن سس  س  اّّس سن

 نمسس سحعل نقرّّپ س ابست ساب شپ.ساّّد آ را ورّّعت اّّت د نمسس هسیستزش   سصّّعل سنرسزبچرّّم

 سلزس س    هسسهرسفبا ساد سز یعاس   هعسهت  مس عب سی جعع پ سافسنب سات ن معهعتی اّت د 

 سعسنر ن ساد وپ سافسنن  سات ن ی رفتد سلگعی شف  باتن ات د نمسس تسهبف ی سحعل تازیشفنس پ

ّّعت   ت ّّبب سمفسی ص ّّفتان  تسا ّّن ی ر ّّپ  ت ستزه ّّت د  فص سهرسف  سحقق نعارش ش   ا

   ولن هسیگ فیمهد وپ شع ا ساب شف ستش نقرپ ساب  ت .شسهّر  1434 اّسل  ستق  ت سنرسزیچرّم 

  جعع پ حق قد  ت نقرپ ساب.گف نر سفا م ورعت اّت د   ت شت س ی سحعل شفسی هسی الزسحفود

 شس .ساّّد تتس تی   یژ هش آ عزشب  ت سنب شهرسهّّدب سز س م ورّّعت اّّت د حعزا هسیت سل د

  رف   د شس ساد س  ر   هرا  ر ص ات د سحعلن   سصّلن  هسیاّ ساّد   نقرّپب  ساب طفسحن

 ستسقسی شپ ق  سً  هم ساب وپ شسهر  سهاپ  نبسل شپ تس هساّ ساد   ت ثبس  نمسسب سصّلن  ستوسن سز گفتاب

ّّالزس نمفاپوعهّّّش شفسی  اّّّد.سنجس  ر خعسهر نمسس اّّّت د  یف سزی  اسشن شپ سلگعبخع   سّ
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ساد  پسی  عت ساافس ا قفست گ ف بهساساشسهر اک سلگع  ت مس  پ اق ببسگف قفستاّسزی ساد.شپ  فهعس 

 عت حعساد سفغ ب اسزی قفست  اسزی گف    سز اعی ستفس  هعسن مس  پ ن ز  رل  تهعسن مس  پ  

 (.124:  1013آ عزش یزهکن ب  گذستی  زست  شهرسهد  ت سن  گ ف )هعتسی ا ساد

 ب ـ مفهوم شناسی: 

 نمهس سزهرا اّس ا    نمفی نعساش  رلب اس سلگع گفد؛ سعسنن  سلگع سز اّس ا  س فافن  ت الگو:

   وتر ن وعک نمفاپ شهاف  تک شپسز سلگع  ساافس ا(. 15: 1031ب گفسنا    بااع ت)شسهّر ن  سق ن 

 .نعع  سأا ر هسآز عن شس تس هسآن سعسن ن وپ  هر ن تس هسش تنی ش سز سی حر  اس کسن 

ّّجمی تسهبف  یسلگع عل سسنب  فاشف س فسحق ق شتّس   با ت س ّّد    رل  تسّ تم م وپ شس س ثسشان ساّ

کل هس تس شپ شهافاب هسصلن تسهبف یب ت سشط ش ب آن فگذست سأثی هس ؤلفپ    عس ل سز  ت قنت سش ن 

 اسز   سف  نشف ساس  هفساط حسوم  عکب سفا م نعع ا   چگعنگن  اا سشن شپ سهرسف تس 

ان ساّد وپ س ستاف   الفن تس شپ خع  سخاصسص  س ا ساد. هفاک  هس سژا سزمعلپتسهبف   راهبرد:

ّّسحّب سز  .  سژا تسهبف  شفگفتاپ سز  سژا اعنسنن سنریف سخاّپ سز  تمفی خّسص شّپ ش ّسن آن     نمفسنصّ

 شسهرن شپ   تسی تهبف  0 سگعشپ   تسی قرعن  2ساد وپ  فوب سز     سژا ساافسسع  1ساّافسسگع  

  شپ  اسز ن تس  حقق  دا أ عتب  تاسنرن ن ساد وپ  س تس شپ هرف (. تسهبف  تسه1031)وف نسئ ج ب

ّّم ّّرن   تس  سنرسزچر ّّب ش گنب  ش ر ّّد سز هتف هرساد مس ع 43: 1013)حس (. تسهبف   بست  سا

  وسّّّب سهرسفبسز ساب س فاف  اسلکا کن  ارن   تمعتشپ   تسطق  هسد  ضّّّ قرت  شفسی وتافل 

 (.5: 1011)سحعر نربگف  ن  حعتی شف سهد  وتافل

 صعت  ساب شپ س ت ات د نمسس خع  2333 اسل مهسنن  ت گزستش شهرسهد اسز سننظام سالمت: 

 . ساّد  اّت د  حفظ اس شسزگف سنرن ستسقسب هسآنسصّلن   هرف وپ انهسد ت سل سعسس :وترن  س فاف

 ش ب یهسشفنس پ اس  عع ن خر س  شهرسهّّان تف یب اّّت د  فسقبد هّّس ل سعسنرن  هسد ت سل ساب

هع  نمسس ات د سز سمزسان سرک ل  ن ....( شسهر هسشهبع  مس ا سسع ب لب یاّسز عباسش رّن ) سنتر  

هسی  عع ن شف ات د  ف س  ت خسنپب  حل وست    کسن هسآنوپ شس اکراگف ستسبسط  ستنر    جعع پ 

ّّسز سنسثف  ن ّّد    ت سن  ت ش شی خر س  شهرسوتتراهسی ستسئپگذست .  ف سب   لد   اّ هسی هّ

گف هفاک ش رّن سز نمسس اّت د تس سرک ل   هسی ش عپ  لانب خصّعصّنب   غ ف  لانب   اّسز سن   

                                                           
1 - strategos 

2 - stratus 

3 - ego 
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ّّ    ن ّّت د   ععالً  ت ا ّّکل  ن هتر. نمسس ا ّّهفب   سز  هسی  افس   ه ّّاس سس ه گ ف    سز ت ا

سهدب   شهروتر. ) زستهسی س ل پ سس خر س  ی چ را س صصن   تعق س صصن تس  فضپ  ن فسقبد

 (   1: 1031 ت سن   آ عزش یزهکن    زست  تتسا   سأ  ب سماعس ن؛ 

 جعع پ سصّع عس ب  :  تجارب نظام مقدس جمهوری اسالالمی ایرا  در اداره امور نظام سالمت 

هسی وتن   تسهبف ی ساد وپ سز شر  ی ف زی سنقتب سات ن سس ز سن ساب سحق ق سقرس س    ت سل د

نمسس ات د ورعت سعاط  سئعالن شپ سنجسس تا را ساد    سنش ضعتن   سلعاحن شفسی س ستا س عت 

 اس  سنش صفا  تس  ت ساب ز  تپ سعا پ  س ا ساد.

ّّد وپ  ت آن سش س ب  ؤلفپ: سالالال م  نظام امور اداره راهبردی الگوی هس   ت سشط ش ب سلگعان سا

هرا ورعت  ت نمسس ات د س فافگ فی شفسی تهبفی س عت اسزی   سصع مهس  ت تفآاتر سصّع م آن

  تعسن  رلن  ت تسهبفی حکع د ب  ت نمسس ات د  شکست گفتاپ ساد.سعسنر شپ   ن

: (در نظام سالمتای)( و حضرت امام خامنه)حضرت امام خمینی ) هیفقتیوالگفتما  

تهتعع هس   سرسش ف هسب آتس ب نمفس ب سنرارپ پاشف یسگفاعسن غسلب معهعتی ساّت ن سافسن ساّد وپ   

هسی هکل گفتاپ ساد   تارپ  ت آ عزا ()سی  حضف  س سس خس تپ()حضّف  س سس خع تن 

س   هگ فی ت سصع م پ تقدا ال ست    شف ساّس  سصّل ی رفتاپ    () اتن   ساّتس نسب  حعری 

س   هع مگف شع ا   سص ت نمسس ات د شفسی  سئعالن   وستگزستسن نمسس هرساد س عت ورّعت تسهبفی 

 .نعسار.ستزس  نهس تس  ت هعپ ا عحب هم اعب هعسهت    همسنجسس ت سل د

هسب هسب نعسهنب سعصّّ پ جعع پ شساسّّاپسالالالمت:  نظام در اسالالاسالالی قانو  رویکردهای و محورها

هس  ت س ستا س عت نمسس اّّت د  ت هس   اّّساف  عست ی ساّّد وپ ت ساد آنگ فیهسب مهدچستچعب

شپ  هس قسنعن بسنن   چستچعب  تعسنشپسصعل قسنعن ساسان سصفا  هرا   اس  ت  قر پ قسنعن ساسان 

هس آ را شسهر   اس قسنعن  س ی هفح   شسط آن صّعت  شپوپ هس یف سخاپ هّرا ساّدب )س م سز آن  آن

ن وتترا  سئعالهتسخان   حفوان هرساد نبس تسو سزلحسظهس تس  اکاپ وتر(   نص صّفا  سصّعل آن  

 .  وستگزستسن نمسس شسهتر

 تمعت سز س ستا س عت نمسس اّّت د  ت معهعتی ساّّت ن سافسن  جعع پ : سالالالمت نظام امور اداره

ّّع عّس ب سقّرس س    ت سل د   ّّسز سنهسی  رافاان  ت  حعتهسی شفنس پسصّ  هنب هرسادب تازیب اّ

وتافل   ستزاسشن ساد وپ  سئعالن   وستگزستسن نمسس  قر  معهعتی اسزی   سمفسب هعسهتگنب ی س ا

هسی تف یب اسز سننب  تمعت سحقق تاسلد   سمفسی  أ عتادساّت ن سافسن  ت ا عح تسهبف یب شپ 
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تاسنتر. تمعت سز سر اب سجستب  ت ساب تاسلپ هس ل سلعللن شپ سنجسس  نسی   ش بش رنب  لنب  ت قپ 

ّّ عح   گف آ تی سطت س ب سب  ّّسزی   سئعتازا نعع ن سجفش س   رافسن   وستگزستسن ا ّّاترا  بب  س

تق پ )حضّّف  تسهبف ی نمسس معهعتی ساّّت ن سافسن  ت نمسس اّّت د شف یساپ گفاعسن سلهن  الاد

   فس  قسنعن ساّّساّّن معهعتی ساّّت ن سافسن  ()سی   حضّّف  س سس خس تپ ()س سس خع تن

 ساد

 : یشناسروش
 یع تشستا سلگ نحا  سلع نساد. چفسوپ س الً  سنش ضعت یسسعاّ پ  -وستشف ی ساب سحق ق سز نعع

 سً   ثسن  هرنتس  ر ان نعع ا   سعا پ   فسناس نسات  ی ت معهعت ات د س ستا س عت نمسس یتسهبف 

شسهّّر.  ت ساب  نمسس اّّت دس ستا س عت ورّّعت  ت  عضّّعع   حعزا  یشفس انسلگع سعسنرنآن   جاناس

  اپ  یژ هش آ ف نم نف  اتعاع و یهسشپ یساخ اعس ال  ساب یژ هشب سز ت ش رن تاّ  یسحق ق شفس

فارتس پ  صسحبپ   ی ی(   شس ساافس ا سز سشزستهسس  ) س ا شت یستپ شپ ت ش ز  فگفس سفس یکف ا  شس ت 

 یستزستهّّس  نفس بیسی  ع  کس و بیآ نس لسسط یستزستهّّس  الف هعچعن نفس یستزستهّّس  نفس

  ن ز  اب قسنعن ساسان    ذسوفس  ز سن سر اب  () یسب س سس خس تپ()وتترا آثست س سس  ع سجع

 هرا ساد.آن شهفا گفتاپ

ّّ عا : جامعه آماری و حجم نمونه ّّس تن   هرتعتر هسیژ هشی  ت ف گنععنپه ی  س ا شت س  غ ف سص

ی هرتعتر   شس ت ش گلعلپ شفتن صعت  ف گنععنپی  ت ساب یژ هش شپ ت ش ف گنععنپساّدب لذس  

سابق ش ش نمسس ات د ورعتب شف ساس  ت ش گلعلپ   زتسگفتاپ وپ  ت تفآاتر آنب طن  صسحبپ شس 

چپ  سس  شفتنب سز آنسن یفاّ را هرا ساد وپ شفسی س س پ وست سس تا رن شپ سهبسع نمفیب شس چپ ستفس ی  

ی سنا سب گف ارا سس شاعسن سز سجفش س  سگعنپشپن ز تفآاتّر س س پ اسشر. مس  پ آ ستی   بانععنّپ س حجم 

تسهبف ی   ت ا  ستهر تسهبف ی  فسنا   رسمفسان اّاس ی   ساّاسننب    ب     س ن  نمفس   رافسن 

ستزهّّعتری  ت ساب حعزا  س  سجفش زست  شهرسهّّد    ت سن   آ عزش یزهّّکن ورّّعت وپ  ستسی 

حعزا تسهبف ی    ت  با ت س د ت سل رغعل شپ  هسّاتر   حرسقل     هپ سز اپ  هپ سنقتب سات ن 

شپ  1113اک    ست سقفابسً ولن وفاعل )  تعسنشپ حسلباشسسب ساافس ا گف  . سنرشع ای   الف هسیسد

ّّبسع   23-03( حر   115: 1031نقل سز  حعر یعتب ّّسحبپ تس مهد سه   مزئ س  نمفاپ  هس قعلپ ص

 صّّّسحبپ سز  رافسن تسهبف ی  ت اّّّ   وتن  ل ن حعزا  03.  ت ساب   سل پ  سنرن ی وستن ستپ ز 

شس سعمپ شپ سهرسف حسوم  فشعطپ ش ش اّت د ورعت سز  رافسن ااس ی    عل سسن صعت  گفتد.  
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 اّّد س ال هّّس ل     رستکب مس  پ آ ستی  ت ساب یژ هش هّّس ل    ش ش ساّّتس  یژ هش باس شف

حعزا وتن ات د ورعت وپ    خبفگسنب ب قسنعن ساّسان سنرسزاّتر چرّم  تق پ   تف سارّس   الاد 

ّّس ل  ّّسس    س ن ب    حقق ب   زتسه ّّس ل    ر   سا ّّد تس ه ّّگسهن سا ّّع ن  سنر هعچت ب  ت  .ه

تسهبف ی  اعس ال سز  رافسن تسهبف ی ستش هّرا ساّد سس شس ساّافس ا سز     هّرا سنجسسی هس صّسحبپ 

سجستب  عتق   نس عتق نمسس  ت ش ش نمسس اّّت د   هعچت ب  ت خصّّعص سلگعهسی   ٔ  تپ  تز 

ی   هعچت ب  وافاب ش ش نمسس ات دب گذستهرف  گذستی شفسف     سل س  س ب قن  ت اّ ساد 

 گف ار.  ترشهفای ستزهعتر آنسن هسرگساا سز 

شع ا ساد سز آن  ااپ سز  ت هس  بسمس  پ آ ستی شفسی سنجسس ساب  صسحبپ: ابزار گردآوری اطالعات

 زتسی ساّبق  زست  شهرسهّدب  ت سن   آ عزش یزهکنب  رافسن سمفسان ااس ی تسهبف ی ورعتی   

ّّعت وپ حرسقل  ستسی  رتک  وافسی حفتپ  ّّت د ور شع ا  وپ اک  هپ سز  سی   شسالسفحعزا نمسس ا

 ستسی  سئعل د شع ا   یسد  رافاد سمفسان   وتن تسهبف ی ورعتی  اپ  هپ سنقتب سات ن  ت

ّّاتر   هعچت ب  رافسن وتن تسهبف یب  حقق ب    ّّعتری  ت ساب حعزا هس  اس  ستسی سجفش س  ستزه

 تازیگذستی   شفنس پیژ هرّگفسن تسهبف ی  ت اّ    ل ن   هعچت ب  رافسن ستهر  سئعل ا ساد  

ّّت د وپ حرسقل  ستسی  رتک  وافسی حفتپ ّّ عح شسالسف  سی   ت س ستا س عت نمسس اّ شع ا    ت اّ

 رافسن ولب   س ن ب  زاف شع ا    ت اک  هپ سز اپ  هپ  سنقتب سات ن  ستسی  سئعل د شع ا   اس 

ّّاف  شع ا  ّّعتری  ت ساب حعزا شع ا   شفسی  حق ق  ت  ا ّّسحبپ ستسی سجفش س  ستزه  سز هسسنر.  ص

  فحلپ شپ ا رنت سس   هرا سنجسس هّعست  سعسس صّعت  شپب آ ستی مس  پ  ت هّرا   رّ ص  خبفگسن

پ هس ش ر سز نفف نهم شهعنرااستد. سهبسع نمفی  صسحبپ هس س س پ  سکفستی هّرن یساّخ   نمفی سهّبسع 

هسی گعنسگعن تکفیب هس هّس ل سه سصن سز نحلپ هّعنرا حسلب سفو ب  صّسحبپ سکفست تاّ ر  ت  ب 

 ا ساّّد وپ شس شع 13  33ب73ب13هسی  ق رسنب اّّ ساّّن شس ستعع شسالان سز سجفشپ   حضّّعت  ت  هپ

گذستی   هرف ساّّّا فسج سجفش س   ثبد    تفن نمسس معهعتی ساّّّت ن سافسن شفسی اّّّ ساّّّد

 سنجسس هرا ساد. تازی  ت س ستا س عت نمسس ات د   ن ز ستزاسشن  رل  فهع نشفنس پ

ز سن شس  فحلپ گف آ تی هسی وعنب هم سحل ل و فن شفختف ت شسجزاپ: روش تحلیل اطالعات

ّّع )غفستاسنب طعت سعأس سنجسس  نشپ س ا     سحل لب (.  ت سحق قس  و فن  بتسی سجزاپ011: 1032هّ

 "ر. سصتًاسشسفس ب شپ ورف  سق  د  اد  نسابساّارالل ساّد    حقق شپ    قلب  ت ق   سفکف  

ّّد.  ت سحق قس  و فنب  حقق  ن  سحل لب سفو ب   سجفار  سجزاّپ  سعسنر سز س ع مب وست  قل ساّ
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ساّارالل ق ساّن   ساّاقفسانب سعث ل   سرّب پب نرسنپ اسشنب سجفارب سر  ص سفس     سعسازب     طفاق  

هرا تس ستزاسشن هسی گف آ تیهع ب  س اس قل    ت ق سنجسس  ن  قساسّپ   ...ب هعپ شپ وعک سفکف   

ّّفپ  سحل لب    سجزاّپ  ا (.سطت س  ی س 54: 1033گ فی وتر)حستظ ن سبسی خع  نا جپشس رهب  کسهّ

سی  س ا شت س  ورگذستی گف ار.  ت ورگذستی شسز؛ ورهسی هس شف بتسی ت ش اپ  فحلپهرا سز  صسحبپ

اّسس  ت ورگذستی  حعتی ساب  فسه م شف ساس    هّرا ساّا فسج هّر     هس سنجسسس ل پ سز  صّسحبپ 

اّّسس  ت  فحلپ  شتری گف ار  صّّعت   فهع ن   سنازس ن  ت قسلب  قعال   عرا  اّّاپ حاعسب شپ

هس ورگذستی گزاترّّن سنجسس    ت س س پ شس یساّّخ شپ آخف شس  قساسّّپ هف  قعلپ  حعتی شس  اگف  قعلپ

ّّستا  ست    شس ورسس  جعع پ سز  قعلپ  ّّؤسل وّپ  قعلپ  عت نمف شپ چپ  عست ی سهّ هسی  اگف ساب اّ

نمفاپ    هس سنجسسشتری هّع  ب السلپ ت سشط ش ب  قعلپ سعسنر  ت اک  قعلپ  تا ب اس گزستا  اّاپ  ن

 ساا فسمن صعت  گفتد.  

 فی تس گوپ نععنپ ت نمفاپ  بتسان اک قس را ولن هسد   آن ساب: اشباع نظری در نظریه داده بنیاد

هسی تار  س اسی وپ شپ نمف نعن ه م وپ هف  قعلپ شپ سهّبسع شفاّرب ا تن سس عقع  سی س س پ  نسس  عقع

ّّبسع  ّّافس ب  مراری  ت ستسبسط شس  قعلپ یرار آار. سه ّّد)سا ّّن شفخعت ست سا نمفی سز سهع د خسص

ّّپ  فحلپ ورگذستی سنجسس وپ گف آ تی  س ا(. ت ساب یژ هش شس سعمپ شپ ساب1035وعتش ب ب هس  ت اّ

س هس ب شفخن وره   ت هف اپ نعع ورگذستی ب  حقق  سئعسً شس  فسم پ شپ  اعن شفگفتاپ سز  صسحبپ هر

تس سضستپ نعع . ساب ت ش تتد   شفگران سس  فحلپ حسّب ن سز ش ضّسً ورهسی مرار   تس حذف   شپ

 سهبسع نمفی س س پ استد.

هس   شسساتکپ شفخن سز یژ هرّّّگفسن و فن شحش  تشستا س ابست   ت سان  س ا های اعتبار یابی:شالالیوه

ّّتان  فشعط شپ یژ هشناساج یژ هش تس شپ ّّد وپ  ت هسی وعان  نطعت اّ  سنتر س س  سق  د ساب ساّ

ّّحد   س ابست  س ا هسی و فنیژ هش ّّ ست شسسهع د سز تفآاتر یژ هش هس   استاپن ز ص ّّن شس هس ش ر

 ساد.

 ب وفاسا هّرا ساّد) مسنسّعن      تعسن هّسخص س ابست یژ هش و فن   فح    ستهسی  افس سن شپ

وتترگسن ( ب  ت یژ هش حسضّف سز    ت ش شسزش تن  رستود 113: 1031یعتب  شپ نقل سز  حعر2333

وتترا  ت یژ هش ساافس ا   یس سز  تاستد نمفس  سصتحن    رس تا    ف ت خبفگسن غ ف هّفود 

هسی الزس سنجسس   سلگعی نهسان یس سز سسئ ر نمفسن ساب حعزا  افساش  صسحبالزس شس سااس سنب    حقق ب 

 هرا ساد.خبفگسن ستسئپ
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 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحلهیتجز
هسی  ع ق شس خبفگسن ستهّّر ش ش نمسس اّّت د هسی حسصّّل سز  صّّسحبپ ت ساب قسّّعد  س ا

ی اّّپ  فحلپ ورّّعت)هّّس ل  زتس     س ن ب    رافسن ول تسهبف ی    رافسن  عل سسن( ورّّعت  ت

 حعتی   ورگذستی سنا سشن شس طن تفآاتری تفآاتر سحل ل  ضععننبا تن ورگذستی شسزب ورگذستی 

شپ ستسئپ سلگعی تسهبف ی س ستا س عت نمسس اّّت د  ت ورّّعتب گف ار. شراب  تمعت شس    ت قن ب  تجف

هعنرگسن ثبد   نگهرستی   اسس سبرال شپ  اب هرا   ش ر سز سنجسس  صسحبپ ب ول پ نمفس   صسحبپ

ّّ رن شپ ّّبسع نمفی(  ت نمفس  ستتا ّّسحبپ سئپوفساد نمفی)سه ّّط  ص ّّرا سعا ّّعنرگسنب ورهسی ه ه

ّّ ر    ت قسلب مرس ل   الف ستم م  422هس شپ س ل ّپ)شّسز( ساجّس  گف ار وپ س رس  آن     ر  ور تاّ

 گف ار    ت س س پ ورگذستی ثسنعاپ صعت  یذافتد.  

ورگذستی شسز شف ساس  ت ش  فاعس  ت نمفاپ  س ا شت س ب شپ   ت:احصاء کد از متنها:کدگذاری داده

ر هع ب شساهع .ساب  تعسن وپ سص تحسً شپ آن ور گفاپ  نفاک سز سمزس   تعسن   شفچسّبن  س ا  ن ه

خعسنترا ب شس  رّّّسهرا ساب  تعسن   س افب سس حر    وپ  حقق  طعتیگعاسی  حاعسی  س ا شسهّّّرب شپ

 (.51: 2332زاس ی شپ  فهعس معت  ین شبفنر)  لز  هعشف بب 

هس یف سزی آنب  فهعس هس سحل ل  س اس ل ب گسس  ت سجزاپ: گیری مفاهیم(ها)شکلپردازی دادهمفهوم

هسن هسان سز نعع ورهسی شسز هسّّاتر وپ  ظ فپشسهّر.  فسه م  ت سئعتی اّسزی شت س یب زاف  قعلپ   ن

یف سزی (.  تمعت سز  فهعس1035 قعلپ ساّد )ساافس    وعتش بب  ستسئپ مزئ س  ش رّافی  ت  عت  هف 

آن تس شپ سمزسان سقس م وف ا   شپ هفورسس  اس یستسگفسف تس شف سهاپ   ب معلپ عت   رسهرا ا تن ساتکپ

 سعسنر شجسی آنهس اس تخرس هس نسس اس شفچسّبن سطتق هع  وپ اس نرسنپ آن یرارا ساد اس  ن سز یرارا

سار شاستدب ساب  فسه م شترّ تر.  ت طعل سحق ق  عکب ساد شپ س رس  زاس ی شفچسب  فهع ن  اد 

هس سز شتری هّّعنر.  ت ساب یژ هش  س اهسی  رّّسشپ شس اکراگف طبقپ ستسی  بتسان شسهّّترب ا تن یرارا

سی نم ف چپب وپب چگعنپب چقرتب سجزاپ   سفک ک    ا سقبسً ال  اّّس ا سشارس سز طفاق یفاّّ رن اّّعس

 "ن  رّّسشپ فهع  "اّّسس  تعسن  هّّرا  شتری قساسّّپ هّّرا   ت ارس هسی  رّّسشپ شپ اکراگف گف ا

آ را  ت ساب سحق ق  اد(. یس سز شفتان سعس ن  فسه م شپ47 :1030 اگفسنب  تف   گ فنر ) سنسان ن

ّّعص ساب  س ا ّّل آن س رس  هس ن ز شپ  سنجسس تفآاتر تعقب  ت خص طعت وس ل س عسل گف ار وپ  سحص

  فهعس)ورشسز( سحصس  هر. 422
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طفاق  قساسّّپ  فسه م شس اکراگفب  ساب  فحلپبسز ت : ها(گیری مقولهها)شالالکلپردازی داده مقوله 

وپ  شسار شپ ساب نکاپ سهستا نعع  .(20ب2332گ فنر)گل سفب حعتهسی  رافکب  تعسن  قعلپ شپ خع   ن

ّّاف  قعال  تس خع   س نسس ّّر وپ سزنمف نس ن وپ سنا سب  ن وت م.گذستی  نش رّ وت مب شسار نس ن شسهّ

خعسن قرت همشسار آن   آن سادب  سهاپ شسهر هسان وپ  قعلپ نعساسنگف س ا ت قن ش رافاب ستسبسط تس شس 

اّف د شپ خسطف ش س ت    شاعسن م  ت خصعص آن تکف وف ا    وتر شپشسهّر وپ آنچپ تس وپ ستمسع  ن 

ّّفبسز هعپ  هم ّّافس ب 73: 1175سف سحل ل وت م)غفستاسن شپ نقل سز: گل س شتری (گف ا00: 1114  سا

شتری  فسه م تس وپ  هر. ت نر طبقپهس وستوت مب وسهش  ن سحرهسان تس وپ شسار شس آن  فّسه مب س ّرس   

ی نس تر.  ت هتگسس  قعلپ یف سزوترب  قعلپ یف سزی  نهسی  رسشپ تشط ی رس  نتار شپ یراراشپ نمف  ن

 هس شع  سس شپ خصّعصّ س   عضّعع اس هفساط آن   ین یساّخ آن   ت   اّؤسالسن تس شساسّان طفح نعع   

  وتر( ین شفهسان شس سنعسع  افس   س س  فشعط شپ هم  اللد  ن)خصّّّعصّّّ س  اس هّّّفساط شپ یرارا

ّّافس    وعتش بب  یس سز طن  فسحّل  عل سسن ورگذستی شسز  ت ساب ش ش سز سحق قب  (. 1035)ساّ

 حسصل گف ار. طبقپ تف ن 27ور ثسنعاپ    13س رس  

یف سزی  س ا شت س   سحل ل  ت نمفاپش ری سجزاپوّرگذستی  حعتی  فحلپ  : هاکـدگذاری محوری داده 

هسی سعل رهرا ) ت  فحلپ ورگذستی شسز ساد. ساّد . هرف سز ساب  فحلپ شفقفستی تسش پ ش ب طبقپ 

ّّساف طبقپ سنر سعسنر سحقق  سهّّاپ شسهّّر وپ  بست  هس شس طبقپ  حعتی  ت هّّش  تعسن  نستسبسط ا

ّّس  ّّتسا ّّف  ل  انه ّّافس  بوعتش س رهس   تسهبف هس   ی گف رسخلپ بسیز  تپ بن تسص  ت (2333بب )سا

ّّلن اس هسی ورگذستی شسز شپورگذستی  حعتی اکن سز  قعلپ  تعسن  قعلپ اس یرارا سصّّلن )یرارا سص

گ ف    هّّع     ت  فوز تفآاتر  عت شفتاّّن قفست  نهسّّاپ ب هعسن تفآاتر  عت   سل پ( سنا سب  ن

 سب هرا شفسی سناهسی ش سن. ت ساب سحق ق شس سعمپ شپ  اژگناسز هس تس شپ هم  فسبط  ناّساف  قعلپ 

ّّت د هعپ ّّگ فی شف اک یرارا اس  قعلپ  حعتیب  قعلپ سحقق ت اکف  ا مسنبپ شس ت اکف  سقرس ی ر

هسی ی فس عن آنب  ت قسلب سلگعی هرا ساد   اساف  قعلپ تعسن  قعلپ  حعتی  ت نمف گفتاپ ت سن شپ

عسن سهسی حسصلپ سز ورگذستی  حعتی  ت ساب سحق ق تس  نشتسشفساب  قعلپ یستس ساعن قفستگفتاپ ساد.

 هفح رال ش سن نعع : شپ

ّّفسا ن گفاپ  ن :عوامل علّی ّّفساط  ل ن: شپ هّ ّّلن شپ  مع  آ تنرا یرارا هّ ّّع  وپ  س ل سصّ هّ

هس هعنراناساج سحل ل  حاعسی یساخ   نمفس   صسحبپ (2333)ساّافس  بوعتش بب  عت   سل پ شسهّر 

ّّت د  حسون سز  اّّؤسال    فح شپ ّّعص ستسئپ سلگعی تسهبف ی  ت س ستا س عت نمسس ا ّّرا  ت خص ه
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ّّد  ت سقع ساب    7 مع   ّّفساط  ل ن شفسی ساجس  یرارا  عت   سل پ سا ّّعص ه  قعلپ تف ن  ت خص

 هس  عس ل سصلن سأث فگذست شف ستسئپ سلگعی تسهبف ی س ستا س عت نمسس ات د ساد. قعلپ
 نمسس ات دس ستا س عت  یتسهبف  یستسئپ سلگع عس ل  ل ن  2مر ل: 

 نتف  هسیطبقپ ت اف نسصل هسیطبقپ ت اف

 (1) 

 :یعلّ طیشرا ای مؤثرعوامل 

ارائه الگوی راهبردی در اداره 

 امور نظام سالمت

 نمسس ات د داسقع  (1

 نمسس ات د رفتد گسافش   ی  (2

 شپ نمسس ات د ژااسعمپ    (0

  س ن شپ نمسس ات د دا  س لع عاد ی  (4

 سهاعسس شپ ت سل نعع ن نمسس ات د  (5

 نمسس ات د هسیزافاسخد یس سعا پ   سح  (1

ّّع م جاسف   (7 اقب     هسیاستاپشف  ن  سقّرسس  بات  گ فیسصّ

 ن لع

سشل هسی  اقهس /وتشیرارا  حعتی حس ثپ اس سسفسق سصلن ساد وپ اک السلپ وتش :عوامل محوری

ّّع شپ آن  فشعط  ن وتافل اس س ستا وف ن آن  مع   ست   شفسی  ّّافس  بوعتش ببه یرارا  (2333)سا

ّّل  ّرسلّد سماعس ن   شهفا   ّّد. یرار ا  حعتی  ت ساب سحق ق ب سصّ  تری سز خر س   ت سنن ساّ

 .آ را ساد 0شسهر وپ  ت مر ل هعستا  قعلپ  ن 2 ت ساب سحق ق هس ل   حعتی
 نمسس ات دس ستا س عت  یتسهبف  یسلگعستسئپ  عس ل  حعتی  :0مر ل 

 نتف  هسیطبقپ ت اف نسصل هسیطبقپ ت اف

  عس ل  حعتی: -2 
1)  

مسنبپ   سنسسن اّت د هعپ  کف اسحقق ت 

 ب اسلم  ت هعپ قعسن

  قرس شف  ت سن یف رگ ی  (2

د  اللسی  هترا اک افی خصعص س   اژا ساد وپ شپ یراراسی نرسن عس ل ز  تپ :ایعوامل زمینه

ّّد وپ  ت آن وتش وترب شپ  بستسن  حل حعس ث اس  قساع  فسبط شس یرارا ن سی  ت طعل اک ش ر سا

هس ( ساب  قعلپ2333گ ف .)ساافس  بوعتش بب اقسشل شفسی وتافلب س ستا   یساّخ شپ یرارا صّعت   ن  

عی پ سلگسنرب نرّسنگف اک اّلسّلپ هّفساط خسصن ساد وپ ستسئ    هسی  ح  ن ن ز   ف فوپ شپ  قعلپ

هسی  هترا  قعلپ هتر.  فسه م سرّّک لتسهبف ی  ت س ستا س عت نمسس اّّت د تس سحد سأث ف قفست  ن

گ فی  قعلپ  مع  آ رن   هّّکل  سی ستسئپ سلگعی تسهبف ی هفچتر خع   لد    ل لن شفسی شپز  تپ
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 ساسان تق پ   قسنعنشف ساس  گفاعسن  الاد

ّّاترب س س ز  تپ حعتی ی س ا  ّّاتر وپ شس ش سعمپ شپاّّسزی ن س ّّی س ا هس   هّّفساط  ح  ن هس سزی ا

سعسنر هس نعناّّسزی اّّ ساّّدهسی تسهبف ی ی س اهس  قعلپهّّعنر   شر ن سعماپ شپ آنهس  ناّّ ساّّد

سی  ت هس سعمپ گف  . هفساط ز  تپ تاان شکست گفتاپ هعنر   الزس ساد  ت سلگعی تسهبف ی شپ آنشپ

 آ را ساد. 4شسهر وپ  ت مر ل هعستا  قعلپ  ن 3ساب سحق ق هس ل 
 اسز  ت ستسئپ سلگعی تسهبف ی س ستا س عت نمسس ات دز  تپ یفهس  اغهسی  قعلپ: 4مر ل 

 نتف  هسیطبقپ ت اف نسصل هسیطبقپ ت اف

 0- 

 :اسزز  تپ یفهس  اغ

س ستا س عت  هسیز  تّپ 

ّّت ّّد  ت  نمّّسس اّ

 نسات  یمعهعت

 هعهعتر  ت نمسس ات د یهرتگذست  (1

 ب نمسس ات د  ت سعسس قعسن عاد سعمپ شپ ی  (2

 نمسس ات د نشپ  تسشع  سل یسعمپ سقاصس   (0

 گسافش   سعا پ نمسس ات د  (4

  ت نمسس ات د نهغل د س ت  (5

  ت نمسس ات د ف مس ع   تفسگ تازیشفنس پ  (1

  ت نمسس ات د باف   خ ن ف   هسی رستودسعمپ شپ   (7

 د ت نمسس ات  شسال اانشف ساتس   ن بات هسیگذستیا ساد باسر   (3

ّّفساط   هس وپ شپ  قعلپساب  قعلپ: گرعوامل  مداخله ّّسنگف شفخن ه ّّد ب نر هسی   سنجن هم   ف ف سا

 قعلپ  5( ت ساب سحق ق 1035 هر)ساافس ب وعتش ب بخسصّن ساد وپ تسهبف  تس سحد سأث ف قفست  ن 

(  عت  هتساسان 5 ی شپ هّفح مر ل هّعستا)  گف سأث فگذست شف سلگعی تسهبف تعسن هّفساط  رسخلپ شپ

    (2333 سقع هر )ساافس  ب وعتش بب

 نمسس ات دس ستا س عت  یتسهبف  یئپ سلگعس ت ستگف  قعلپ  رسخلپ «5مر ل 

 نتف  هسیطبقپ ت اف نسصل هسیطبقپ ت اف

 4- 

  اغ فهسی شسز ستنرا:

ی س ستا س عت نمسس هّس شّسز ستنّرا  

 ات د  ت معهعتی سات ن

 نمسس ات د ن تسشع  سل سأ  ب رس  1

 خر س  ات د یتسهبف  را رس خف 2

 ات د شف  ؤثف ن رس وتافل شف  عس ل سماعس  0

  سن  ت ات دفنیسضس   تستع ر 4

  ت نمسس ات د گ فیسنحصست سصع م 5

یرارا  شفخعت  شس س ستا  هس تسهبف هسان شفسی وتافلب هسی تسهبف ی:ساب  قعلپ قعلپ:عوامل راهبردی

ّّافس ب وعتش ب ب حعتی تس ستسئپ  ن (تسهبف هسی  عت نمف  ت نمفاپ  س ا شت س  شپ ستسئپ 1035وتر) ساّ

ّّستا  ست  وپ هرف آن س ستا وف ن یرارا        حّل تسا هّسان شفسی  عسمهّپ شّس یّراّرا  عت   ّسل ّپ سهّ
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 (8002)استراوس،کوربین،  عت   سل پب شفخعت  شس آن   حسّسا د نرسن  س ن  ت شفسشف آن ساد 

آ را  1هسی تسهبف ی سر  ص  س ا هر وپ  ت مر ل هعستا  تعسن  قعلپ(  قعلپ شپ2ساب سحق ق )  ت

 ساد .
 نمسس ات دس ستا س عت  یتسهبف  یئپ سلگعسستتسهبف ی    قعلپ :1مر ل 

 نتف  هسیطبقپ ت اف نسصل هسیطبقپ ت اف

 راهبرد: (5) 
1 

ّّ  سأ  ب ّّافا ّّت د  ن رسلد  ت  ا هعپ آحس   ف س شپ خر س  نمسس ا

 شفخعت ست ف  تسطق غ خصعصشپ

 نسات  نسنسسن هسیستزشستسئپ خر س  نمسس ات د شف ساس  سصعل    2

ّّل تسهبف هس  ت ت است ان شس یرارا   اس شپ هسی ی س ری نا جپ   قعلپ: های پیامدهامقوله ت  تمعحسصّ

 تعسن  قعلپ سصلن شپ2(.  ت ساب سحق ق1035یرارا ساّد )ساّافس    وعتش ب ب   س ستا   وتافل وف ن

 آ را ساد .7هسی ی س ری سر  ص  س ا هر وپ  ت مر ل هعستا ساس   قعلپ
 نمسس ات دس ستا س عت  یتسهبف  یئپ سلگعسستهسی ی س ری  قعلپ :7مر ل 

 نتف  هسیطبقپ ت اف نسصل هسیطبقپ ت اف

 (1) 
ّّت د  ت  ناّساج     ی ّس رهس:س ستا س عت نمسس اّ

 معهعتی سات ن سافسن

 سأ  ب اف ساپ   س ت د سماعس ن ورعت -1

 سعا پ یسارست سنسسن اسلم -2

ط ت سش هسی چترگسنپ  شس  ت نمف گفتاب  قعلپ:الگوی پـارادایمی تحقیق ببرگرفتـه از کـدگذاری محوری    

ّّت دس ستا س عت  یتسهبف  یسلگعستسئّپ  هّس ب سلگعی یّستس ساعن    عمع  ش ب  قعلّپ   قاسز طف نمسس اّ

حسصّّّل سز سمفسی  ساّّّساّّّن تق پ   قسنعنسجستب نمسس ج. س. س. شف ساّّّس  گفاعسن  الاد باسر 

 آ را ساد. 2هتسان نمفاپ  س ا شت س   ت نعع ست هعستا ت ش
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 ساسان تق پ   قسنعنشف ساس  گفاعسن  الاد

 

 

  ت معهعتی سات ن سافسن نمسس ات دس ستا س عت  یتسهبف  نعایستس س یسلگع -(2هکل)

  و پیشنهاد یریگجهینت

 :گیرینتیجهالف ـ 

 حقق هّرن اک سلگعی تسهبف ی  ر ن   وستشف ی شپ  جعع پ  عس لن شساگن  ست  وپ هفاک  

ب شپ هعسن   زسن وپ سر اب   طفسحن سلگعی تسهبف ی سز ف  قفست گ  عت سعمپشپ سفک ک  سّّداشسن 

.  ت هّّع ن  هم سلقن  همآنشع ن  فایذ  سن  سفی طفسحن نحعاسهع د شفخعت ست ساّّد  قد  ت 

ی نمسس ات د ورعت  ت ا   وتن  ل ن حعزا نمفسنصسحب صّسحبپ شس  رافسن     03ساب سحق ق 

ّّئعل د    ّّ عح وتن  رافاانب  س ّّپ تس  ستس شع اب    ت ا ّّتسخد وستن سز ساب  فص   تسهبف ی وپ ه

برنامه ریزی

،برخورداری همگانی از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره•

توجه همه مسئولین به رفع تبعیض•

.توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی•

هماهنگی
مرتبط  کردن  مؤثر اجزای  نظام سالمت در جهت تسهیل  کسب  اهداف نظام سالمت                                                        •

هدایت

ای که رهبری و ارتباطی موثر با کارکنان نظام سالمت  درجهت  تحقق اهداف نظام سالمت به گونه•

کارکنان نظام سالمت از روی میل و عالقه به انجام وظایفشان ترغیب شون

ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف نظام سالمت                     •

سازمان دهی
های ضروری در نظام سالمت¬طراحی و تعریف کارها و فعالیت•

ت های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک در نظام سالم¬برقراری رابطه میان مشاغل و منصب•
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نمسس ات د تس  ت  زست  شهرسهد  ت سن   آ عزش یزهکن ی ولن هسساد ای   سمفسی اسزس ا ی

ّّعت  یذافتد. شراب سفس ب  ت ساب سحق ق شس ستسئپ   ّّاپب صّ ّّس  تس شّپ  هّرا  سهّ ی سلگعان شف ساّ

عسن ستق پ   قسنعن ساّّسان  ن حعتهسی تسهبف ی سز طفاق سر اب سجستب شف ساّس  گفاعسن  الاد 

ّّن  ّّت د   ؤثفن سز خأل  بسحش تسهبف ی سعمهقسشلش رّ  تس  ت ت ستسئپ سلگعی  س ستا س عت نمسس اّ

ی هسیعآ تنورعت مبفسن نعع . هعچت ب  ت  تعسن سحق ق    اغ فهسی آنب نسبد شپ سحق قس  قبلنب 

 هر   سل س   فشعط شپ . شفتان  ت  تسشع   ساتس   عمع  نرسن  نخعت ن زسئرسلعصّفن شپ چرّم   

  سل سسن ساّّد وپ نعاب شع ا ساد. ساب  سزمعلپاّت دب  ستسئپ سلگعی تسهبف ی  ت س ستا س عت نمسس 

ّّاپ    نمسسب  ت ستسئپ سلگعی  س ستا س عت  س  سجفشساّّّد. س الً  خسصسحق ق  ستسی     اژگن شفمسّ

  ثسن سً سلگعی تسهبف ی  ت س ستا  وترن نمسس اّت د ورّعت تس شس ت هّن  لعنب    ر ن هرا ستسئپ    

تق پ   قسنعن ساسان ستسئپ سافسن تس شف ساس  گفاعسن  الاد س عت نمسس اّت د  ت معهعتی ساّت ن  

 نرّّراسنجسسی تسهبف ی ساب وست سسوتعن  ت سافسن هسساّّد اّّ. ساّّا فسج  وافابب سهرسف   رانعسن 

.  ت ساب هّّع ن ساّّد   ساب سحق ق س ل ب وست  لعن  ت ساب  عضّّعع    ت ساب اّّ    حسّّعب  

ن ی و فهس س اوپ ت ش  تسابن مهد طفسحن سلگع سز طفاق یژ هش شس ساّافس ا سز ت ش  س ا شت س   

ی  اتن ب سبرال شپ  فسه م    ا سقب آن ب شف ساس  قفسشد   تسان هسگزستای شفگفتاپ سز ورهسساد ب 

ّّس هس قعلپ   حاعسان ش ب  فسه م ب  ّّتسا ّّراانه ّّس   ه حعل  حعت  چترگسنپی هس قعلپ  شف ساب سا

ز گفاعسن س  سا فجسلگعی یستس ساعن سحق ق یرارست گرد.  رل  دا   تنهس قفستگفتاپیرارا سصلن 

ّّت د  پ تقدا ال ّّن  ت حعزا س ستا س عت نمسس ا ّّسا ّّاترس     اب قسنعن سا ّّ    س ّّد شسا    هسسا

ی  اگفب سز مهسسن هّّب پ   سز مهسسن  ت ورّّعتهس ی س ستا س عت نمسس اّّت دهس رلت اکف هس   

ّّسشپ ساب    باسف عرا افس   ساّّد.  ب  ت  حعت    ت اکف  شپ حعزا س ستا س عت نمسس اّّت د سر

  سنسسن اسلم  ت هعپ قعسن ب   ی رگ فی  قرس شف  مسنبپهعپسحقق ت اکف  اّت د  » ساّس  شع ن  

سز گفاعسن   سا فجنمسس اّت د ساّد. هعچت ب  ت  رل    س عت  سّ ف سحق ق س ستا   تعسنشپ«   ت سن

 سقعاد» ت  قعال   نمسس اّّت د س عت ی س ستاهستپ ز  قب تق پ   قسنعن ساّّساّّن  ت ساب سحق الاد

» ب  «ش ش نمسس ات د  شپ  س ن س لعاد»ب  « گسّافش   ی رفتد نمسس ات د  » ب «نمسس اّت د  

ت  ی  ا ستف هس رلشس « نمسس ات د ش ش نعع ن ت سل شپ سهاعسس»   « سعمپ  اژا شپ نمسس ات د 

ی  رسشپ    ا ستف  ت هس رلشس   سا فجب  رل حسلب  ت ی  اگفب  رسشپ   نز اک ساد. ورّعتهس 

 سز: سنر بست ختصپ  طعتشپان ساسان  ست  وپ هسسفس   اگف ورعتهس 



 

 

127  
 سجستب نمسس ج. س. س. باسر  قاسز طف ات د س ستا س عت نمسس یتسهبف  یستسئپ سلگع

 ساسان تق پ   قسنعنشف ساس  گفاعسن  الاد

 سز حفسظد   سح سی یهسزا سنگ» هّّّع ن  شس ش وپ «نمسس اّّّت د سقعاد»   ل ن هّّّفط -1 

 نمسس ات د وپ هع ن  شس ش«    قسشل سحصس  ات دیسارست   تسشع   نمسس ات د یهسفاّسخد از

 عسزاب  ساس  شف ات د سحصس  قسشل   یسارست  تسشع حفظ شس یسارست سعا پ ی اّع اّعد  شپ ورّعت 

 .شرع  سقعاد حعزا ساب دا   تنهس شف   ی ش ن  سات   اتن

قسط     رسلد ب سأ  ساسانب قسنعن  اب    ساترس    پ تقدا ال گفاعسن سز  سا فمپ  رل  ت -2

 صلس اک خر س  ات د  ت سقصن نقسط ورعت وتتراستسئپ فسوز شهرسهّان  ت سنن   ش ب  ت ساّت ن 

 .هع ن وعاف  ارا  ش ش ات د  ت خستمن ت اکف هسی  هس  رل  ت وپ ساد

 هراب  س  ورعت نمسس ات د س عت س ستا  ت انهسدا حر   سحق ق ب ساب  تهّرا  ستسئپ  رل  ت -0

 ب  ات د خر س  تسهبف ی خفار  رس ات دب وستن نمسس  سلن  تسشع ب سأ   رس هّس ل  وپ  ساّد 

ب  ت دا  ت نف سنری  تستع سضس  ب ات د شف ؤثف  سماعس ن  عس ل شف سثفش ش    ؤثف وتافل  رس

 .هع ن ات د  نمسس  ت یف گم سصع سنحصست

 معهعتی  ت نمسس ات د س عت س ستا سحق قب ساب  تهرا ستسئپ یستس ساعن  رل یستپ ز  هفساط  ت -4

د ات  نمسس نعع ن ت سل شپ ات د ب سهاعسس نمسس شپ  س ن س لعاد   ی عاد»   عست  سافسنب سات ن

 یهسپستاا شف  باتن سقرسس   یف گم سصّّع جا  سف اّّت د   نمسس هسیزافاّّسخد   سح سی بسعاّّ پ

 ت   ا ستف یهس رل  ت وپن تحسل  ست   مع «  اّّت د رسلد  ت  شپ تاّّ رن  لعن شفسی    اقب

 ت  مهسنن ال پ نمسس   مهسنن تفآاترهسی  ت هرا هضم اس  اصال   ععالًسزآنجسوپ   اگف یورعتهس

 س عت ت س ستا  هّّسنیتسهبف  سلگعی  ت یستپ ز  چت ب تسقر   ععالً ورّّعتهس ساب هسّّاترب حعزا ساب

   .شسهترن  نمسس ات د

  مستسنا ناساجن   س رهس ی نمسس ات د ب س عت س ستا  ت سحق ق ساب  تهرا ستسئپ تسهبف ی سلگعی سز -5

ی مز س غرغپش عست » سزمعلپ  ت  ننع سنامستورعتهس  گفا   ت  رّسشپ  سلگعهسی سز قس رسسً وپ ت  ن 

 س ستا ت « اف ساپ   س ت د سماعس ن ورعت ب سأ » سز ی ترشهفا طفاق سز« تنج ش عستی تس نرسهاپ شسهر

 . «سعا پ یسارست سنسسن اسلم» ت اکف  شس   نمسس ات د س عت

پ   نع سً ش هرا  فحی  عمع ب وپ  ت خستج سز ورعت اسزس ا یی هسپانمفسلگعی ی رتهس ی تفسسف سز 

ی  ت اّّ عح تسهبف ی یف سخاپب سعسنسّاپ ساّّد شس سس سر ت اکف   اّسز س ا ی  ر    عس ل سثفگذست شف 

ّّس د خع  یرارا  چترمسنبپ قفست  هرب   عت   سل پتس سز هعپ معسنب   عت   سل پنگفیب  ت حر شض
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ن ی ولهسساّّد اّّوعک شپ سحقق  رش شانعلذس سمفسی آن شس سعمپ شپ  تک هّّفساط شع ن ورّّعت 

 .هع ن ش ش نمسس ات د ورعت ستزاسشن 

 :ـ پیشنهادهاب 

 مفسیس نمسس ات د ب س عت س ستا  تشستا نمسسگذتسن  ساد ا شپ ی رتهس  باسفباس    شت باسف هم

 معسی  الاد     قسس ()ساد وپ هسولپ سصلن آن تس تفس  ب حضف  س سس تسهبف ی سلگعی ساب

 س ستا تسهبف ی سلگعیگس نپ  1 سش س  سز اک هف  ت ا تن.  هرن سرک ل  ()یسخس تپحضف  س سس 

 سزاافس ا س شس شف سابب  ت ا. شفار سمفسان  فحلپ  عل سسن   شپ سحق قب ساب ناساج نمسس ات د ب س عت

   ی تفس سنهسن رخط سمفسی   ب   ت نعسی سصعابسعسنن  یژ هش ساب ناساج حسصل گراپ سز

سافسنب  ت  سات ن معهعتی  ت اسزسن سصع م   گذستسنساد ا شپ تس سمفسان  سحری یهسساد ا

 ستسئپ وف : الز پ تس  ت ساب  س ف رتهس س  ی   عت  س ستا س عت نمسس ات د ورعت نرسن  س ا 

سعمپ  اژا شپ ساب ش ش   سحصس   تسشع ات د  س ستا س عت نمسس ات د ب  ت یگذستساد ا  ت -1

 سات ن معهعتینمسس  قرا   شفسی یسژاا  د سهعیسارست   قسشل سحصس   ت نمسس ات د سز 

 .شرسن سهاعسس  اژا  سهد سداشسن شفخعت ست ساد وپ 

 نی وتهسساد ا هعپ حعت ات دسصل  رسلد  ت ات د شف  بتسی  وافاب حسوم شف ش ش   -2

 .گ ف  قفست ورعت سماعس ن    رافاان   تفهتگن ا سانب ن  حا   لعن سقاصس ی نمسسب

رعت هعسن  بست  گعهفشست  قسس  معسی  الاد  وافاب تسهبف ی حسوم شف ش ش ات د و -0

ی مز تنج س غرغپ:))وستی وت ر وپ ش عست تراتف سن وپ  شسهرن  ()یسخس تپحضف  س سس 

   رسناهسد ت سلب سعسس سداشسن ش عستی نرسهاپ شسهر((ب    سئعل ب نمسس معهعتی سات ن 

 هسیف گم سصع  چپ  ت  هسیاسزم سصع ت ا   وتن ورعتی چپ  ت شحش  رسناهسیف گمهد

 آن وعسسا ن ساتر.   سز سهاپ شسهتر  آ تسلزسس ستسی ت اکف   هسآنن  عل سسن نعع ن حا  

  سنسسن اسلم  ت هعپ  مسنبپهعپنمسس ات د ب سحقق ت اکف  ات د  سصلن ت اکف هسی   سهاعسس-4

عمپ ولن نمسس ات د  تاج سز س یهسساد اقعسن ب     قرس  سنساب ی رگ فی شف  ت سن شپ  نبسل 

ش ش  ی  سق ن ورعت  تهسل یاسنس یاسزهفسف شف هتساسان  ق ق    اژا شپ ش ش ات د سادب

 ی شهرسهان ش شهسد ت سلسعماپ شپ  ب هراستسئپی هسطفحان گفسآت سنان   نعسشزتگ رس  ات د ب

سی نمسس ات د  ت تساا   گسافشستزساش وع اد   و ف د خر س  شس ت اکف  سعا پ  ات دب
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  ت شحش س ستا س عت نمسس ات د  اعفوز سماعس ن س ت د ساجس    هسسنسسنات د مسن  د س ت ب سأ  

 هع .

سس س ستا س عت نم شپ نسظف یهسساد ا س لعاد  ت ی ش ش ات دشف ستشهفای هسنمسس شپسعماپ  اژا  -5

 .گ فنر قفست ات د

 لف س  غخستمن  ت حعزا  ست    سجه زس  یزهکن شس ت اکف  یرستتر  یهسماسحف یهستفصد سز -1

 .هع  گفتاپ شهفا  حصعال  ش ش ات د ورعت خع سسکسان سحق ق شفسی

ّّعت   شس حفود  سخل ف  نشّس سسکّس شپ سعسن    -7 ّّعشپن    تسشع غتن  سخل ورّ ّّت د اّ ی نمسس اّ

ب  ت تساّاسی سف اج   سعا پ  سهآن اّع ساّافس ا  اّع مع     گذستسنساّد  اّ ب سز نفعر سن شت سنش

 یزهکن خستمن ملعگ فی شپ  عل آار. زس    سجهان  حصعال  گفس صفف
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 منابعفهرست 

 :منابع فارسی -الف 

  ن  ت اساد:  اافاقسشلب )صح فپ نعت(س سس خع تنب  جعع پ تف سارسwww.komeinei.ir 

  ن  ت اساد اافاقسشلی ب  جعع پ ش سنس  ب سخس تپس سس: www. Khamenei.ir 

   ( نمفاپ  بتسانب سفمعپ ش عک  حعری ب سهفسن ب یژ هرّّگسا 1035ب آنسّّلمب وعتش بب معل د )سهّّافس

  لعس سنسسنن     سل س  تفهتگن 

 ّّاف شفگ ّّا ب من)ساّ ی سحق ق و فن  ت  لعس سماعس نب سحعر  حعر یعت    لن هست ش(1034بوفاسّ

 هعس نب  سنرگسا از .

  نب سهفسن سنارستس  اعد.سنسسنی شف ت ش سحق ق  ت  لعس س قر پ( ب 1033) حعرتضسحستظ ن سب 

 ( ب رافاد تسهبف ی ب سهفسن ب سنارستس  اعد    فوز سحق ق 1013حسب ش گن ب سشفسه م)لعس   سعا پ  

 سنسسنن    سنرگسا  سلن  تسع  لن .

 (1031خل لن هعتاتنب ا س  ش )اس  ستا واسببسهفسنبسنارستس  سنسسنن  ت  لعسی سحق ق هست ش 

 ی  عع ن ب مز ا  تان  سنرگسا  سلن  تسع  لن گذستساد ا( ب1013ب حسب ) تف ان سنس 

 ن یژ هش و فن  ت  رافاد : هّّتساّّت ش( 1030ب حسّّب ب سلعسننب اّّ ر  هریب آرتب  س ل )تف ان سنس

 ت اکف ی مس عب سنارستس  صفستب سهفسن.

 ئعتی ی ساسز فهعسس ا سز ت اکف  سااقفسان : ساافسسژی (ب سئعتی یف سزی شس سااف1034ب حسّب) تف ان سنس

 ب س ف سا.11 سنرعت تتاستب اسل   سز همب هعستا     سهتس پشت س یب 

 (رافاد1013 اعار.تف  آت .) حعر ا ر بسّّّفمعپ: واّّّف  ّّّلـ یستاّّّسئ سن    واّّّف     ساافسسژاک  

 .هسى تفهتگـنرف یژ هش ب تافس ّفسشـبچّسپ   س

 هسی ستسبسطس ب  ل فضس  هقسنب سهفسنب سنارستس   سنرگسا نمفاپ (ب1031)سس نکست ب م عز؛ ب تنفب بااع ت

 .سهفسن

 (بسعا پ  رافسن سمفسانب 1032غفستاسنب  تس)ت اکف هسب جعع پ  قسال  س ل ب وتففسنس سعا پ  هستفصد  

  تسشع سنسسنن.

 تهبفی    رافاد سات ن سز  ارگسا  قل   ت نمسسی ف گم سصع   گذستی(ا ساد1071) سهللل خلب تسضلن

 .11   حنب نرفاپ  رافاد   لان ب هعستا 

  (هّساساگن  اا سشن شپ  1033تفسعک زس ابحع رتضّس   معس   زافی)ی  تس نب اک نمفاپ  س ا هساس سنپ

 ب سسشساسن  2شت سنب تصلتس پ ا ساد  لم   تتس تیب اسل   سب هعستا 

 ب سنارستس   سنرگسا  سلن  تسع  هسد ظفتسهبف هسی  لن ب سلزس س    ی تاسزس ا ی( 1013ب حسب )وسظعن

  لن .
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   (ّّرسهلل ّّافسسژیب   ب    سب(ب طفسحن 1031وف  نّسئ ،ب ساّ ّّسز سنتفهت  ّرل س س لن ساّ  ت  ط    حن اّ

ی صّت ان ورّعتب )تاّسلپ  وافی( ب تسهتعس : سصّغف  ربکنب  سنرگسا  لعس سنسسننب  سنرگسا     هساّسز سن 

 سفش د  رت 

 زست   نسنرسزهسب نرف   س ند آ عزههسب  چرمبچسلش ن(بآ عزش  لعس یزهّک 1032)ر نبابتفیزا ز 

 شهرسهدبچسپ س لبسهفسن

 ّّسب ز ب لی فنر ّّت د  ت معهعت1077)ر نبابتفیزافض ّّت  ی(ا آ عزش  زست   فسنب  س نداس نسا

 شهرسهدب چسپ س ل بسهفسن

   زست -زاسان  لعس   ات د س صصن وع اپ-تفهتگن  سنقتب  سلن هّعتسی  بنقرّپ مس ع اّت د  

 1031آرت-سهفسن -یزهکن  آ عزش    ت سن شهرسهد

  یگذستساد ا یب هعتس نسات  یت  نمسس اّت د معهعت  ش ی یهسهس ب   ستقآ ت هس ب چسلش اّد 

 بسهفسن 1031ب  ن زست  شهرسهد  ت سن   آ عزش یزهک

  ی  زست  شهرسهد  ت سن گذستساد اسافسن بهّعتسی   ساّت ن  معهعتی اّت د  نمسس سحعل نقرّپ  

 بسهفسن 1013یزهکن ب  آ عزش

 تضسب  ر  جر زس ا ا نهّعس  یهجف 1414 ت ستق  فسناس نساّت   یاّت د معهعت  ن ل با واف ب  سب

 یب سهفسنتاسلپ  واف -1031سهفسنب   نشهستب  سنرگسا  لعس یزهک ن هفسش

 ّّت ّّد   ی داّّفانمّّسس  ّّر ل ّّزستع ب  حعّّرب : گزستش   ّّسل ّّپ   سحل ّّتهّّس  سطت ّّس  اّ  رّ

 بسهفسن1012ب رسخت 

 ّّسالت ّّت د   ی پاثسنع یهسنمّسس  فسقبّد   ل ّ زس ا ب حعّر: گزستش   ّسل ّپ   سحل    سناّ اّ ّّتهس  اّ  رّ

 بسهفسن1010 رسخت .

  ّّسن دافانمسس  ر ل ب شهزس ب  ثعق  قّرس ب  بّس  ب : گزستش   سل پ   سحل   ی  ّست  ت نمسس  ن تسشع سنسّ

 بسهفسن1011  . رسخت رتهس  ات د   ی

 ات د یگذستساد   اّ  یزاتنمسس شفنس پ ل ب شهزس ب  ثعق  قرس ب بس : گزستش   سل پ   سحل ی  ست 

 بسهفسن1014 رسخت . رتهس    ی

 2333 اسل مهسنن گزستش شهرسهد اسز سن 
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 بعضتا   و رویتارویح  ب  ، س در بازیآراس درگ ر و شود فراهم ای فرامنطق  و ای منطق  های قارت رقاب  برای

هتا رو،ت     یکح از این قتارت  . بزننا رقم را همکاری تا منازع  از هایح عرخ  و پرداات  یکایآر با تعامد
چنتاقطبح، رشتا و ارتقتاق نقت       نظتام رو،   از مااا،  در ،وری  کمک ب  برقراری یتک   اهاافا، . 

گرایح دینتح   ،،ح رو،   هماننا یک قارت بزرگ و یکح از مراکز جهانح، مقاب،  با تروریسم و افراطالم ب ن
 درختاد فاضتر  مقال   فوقلذا با توج  ب  اهااف  . مریکا و ناتو ا،  گرایح جانب  یکو مقاب،  با هژمونح و 

ا،ت  کت  پتز از بست  فضتای موهتومح        م،ح ایتراس  منافعفضور رو،   در ،وری  و تأث ر  س بر برر،ح 
مطتاب  بتا   موضوع ، از رویکردهای نظری انتخاب عقونح در تب  ن نظری موضوع ا،تتواده اواهتا کترد.    

تح، ،ح و روش گرد وری اطوعات در -شاه در این مقال ، روش تحق  ، توخ وح مستناات موضوعح ارائ 
 ژئوپ، ت ک با توج  ب  موقع   ،اوال فاکح از  س ا،  ک   های این مطالع ،ای ا، . یافت این مقال ، کتابخان 

 ای منطق  های ، ا،  و الم،،ح ب ن معادالت در کشور این راهبردی و ا،تراتژیک اهم   و منطق  در ،وری  

 و ای منطقت   بتازیآراس  دیآتر  ماننتا  ن تز  را ایراس ا،ومح جمهوری امن   بحراس ،وری  ا،ومح، جمهوری
باعت  اواهتا    رو،   در ،وری  فضور و ثانیاً   کرده ا، مواج تهایااتح جای و ها چال  با الم،،ح ب ن
توانا بت  نوتع    و این مح  ااکردهپهم الم،،ح  ای و داا،ح، بعا ب ن تا بحراس ،وری   در کنار ابعاد منطق  ه،شا

دها و این مستل،    چراک  ایراس اولوی  را ب  مبارزه با تروریسم در منطق  مح ؛جمهوری ا،ومح ایراس باشا
 مستق ما  بر منافع م،ح ایراس تأث ر اواها گذاش .
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 مقدمه
 در درگ تر  مخت،ف بازیآراسشاه ا،    موجب فاد ای منطق  بحراس یک عنواس ب  ،وری  بحراس

بزننا؛  رقم را همکاری و منازع  از هایح عرخ  و پرداات  یکایآر با تعامد بعضا  و رویارویح ب   س

 بتازیآراس  ،توی  از متوتاوتح  هتای  گ تری  ،وری  جهت   بحراس شاس دار دامن  ای ک  ب  دنبا  گون  ب 

 تأث رگتذاری   بتازیآر   فرینح نق  را،تا این ا، . درشاه  اتخاذ  س قبا  در ای فرامنطق  و ای منطق 

،تو   یتک  از کشتور  ایتن  زیترا  ا،ت ؛  فتراواس  اهم   فائز مخت،ف جهات از رو،   فارا، وس مثد

 ،توی  از و ا،ت   الم،،تح  ب ن بعضا  و ای منطق  های بحراس و مسائد از بس اری در اثرگذار بازیآری

 تتوش  کشتور،  این در نظامح پایآاه داشتن همچن ن و ،وری  با دیرین  رواب  داشتن ع،  ب  دیآر

 فارا،ت وس  ع،ت   بتاین  کنتا.  فوت   دمشت   امن تح ، ا،ح معادالت در را اود نووذ ،طح کنا مح

شود. متنا،ب با ایتن موضتوع و بتر ا،تار نظریت        مح ت،قح ،وری  بحراس مهم در بازیآری رو،  

ک  هاف داال  هر بازیآر در هر امری کستب ب شتترین ،تود و منوعت  ا،ت ،       1انتخاب عقونح

هتای   برر،ح دالید فضور رو،   در ،وری  یتا درواقتع منتافع یتا منوعت       (9)هاف این مقال  ن ز 

برر،تح اینکت  فضتور رو،ت        (2)فضور رو،   در این بحراس بر طب  نظری  انتخاب عقونتح؛ و 

 فارا،ت وس  نچ  مست،م ا،ت    دها.  م،ح ایراس را تح  تأث ر قرار محامنیت چآون  و از چ  طریقح 

 موجود وضع اوردس ب  هم از دارد توش موجود الم،،ح ب ن و ای منطق  هایواقع   درک با رو،  

الم،،تح   کنا و ب  دنبتا   س جایآتاه رو،ت   در عرخت  بت ن      ج،وگ ری ،وری  بحراس در قوا توازس و

موضوع ک  برقراری موازن  و ارتقاق جایآاه رو،   از طری  فضور در تقوی  شود. لذا برر،ح این 

،وری  چ  عواقبح برای ایراس  در پح اواها داش  ن ز بر اهم   مقال  اواها افتزود. امتا بعتا از    

رو هست م ک : بحراس ،توری  و  فضتور رو،ت   در     مشخص شاس هاف مقال  ما با این ،ؤا  روب 

   افع م،ح ایراس اواها داش ؟این بحراس چ  تأث ری بر من

 مبانی نظری 

 :الف ـ پیشینه 

نظری  انتخاب »های ها و تحق قاتح در زم ن  محق  بر این عق اه ا،  ک  ع، رغم انجام پژوه 

ها  کاام از  س تاکنوس ه چ« ایراس  امن   م،حرو،   در ،وری  و تأث ر  س بر  فضورعقونح، 

جمهوری ا،ومح ایراس را موردمطالع  و  امن   م،حاین ، ا،  و تأث ر  س بر ، خورت مستقد ب 

                                                           
1- Rational choice theory 
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های  برر،ح قرار نااده ا، . برای روشن شاس پ ش ن  تحق   ب  ذکر چنا نمون  از پژوه 

 کن م. شاه در این زم ن  اکتوا مح انجام

 یکم، فصت،نام  مطالعتات  مح   امن تح ایراس در قرس ب س  و »ای با عنواس: مقال فرهاد درویشح در 

توخت وح بت  ایتن نت جت      -تح، ،حگ ری از روش تحق    با بهره «1331، 12دفاعح و امن تح، شماره 

درک ، ا،تمااراس امن تح از چآونآح مح   امن تح اوی  از مقتضت ات اول ت  تتاوین     ر،ا ک  مح

تتواس در ،تطو     متح  طورک،ح مح   امن تح کشتورها را  ها ا، . ب  های امن تح از جانب  س ، ا، 

وتح، د قرار داد. نویسناه در این مقال  توش دارد تتا   ای مورد شنا،ایح و تجزی  منطق  و الم،،ح ب ن

مح   امن تح ایراس را در شرای  کنونح و ب  توک تک در ،تطو  یادشتاه موردبرر،تح قترار دهتا.       

 محت    تح، تد  و شتناا   بر در مای» ای با عنواسدر مقال  نادی، فم ارضا نژاد، فس ن؛ عصاریاس

-رویکرد اقتباسیی  گ ری ازبا بهره «1۴ شماره - 1331 تابستاس ا،تراتژیک،  دفاعح امن تح، مطالعات

گ تری از   ا،تنتاجح ب  دنبا  ارائ  مالح برای درک ع نح و ب  تعب ری مهنا،ح مح   امن تح بتا بهتره  

های ا،  ایاها و همچن ن تب  ن عناخر اخ،ح و محتوری اثرگتذار در    ،ن کت کز گاز تکن ک روش

برای پا،خ ب  ،ؤا  اخ،ح تحق   یعنح اینک  شناا  و تح، د مح   امن تتح بتر چت      نا.مح   بود

راهبردهایح هماننا مهنا،ح محت   امن تتح، نقت  گوتمتاس غالتب و عامتد        ،ا،توار ا،  هایح پای 

فست ن عصتاریاس نتژاد و محمتاجواد      .اشت . برای شناا  و تح، د این فتوزه ارائت    محوری و ..

های مح   امن تح پ راموس جمهوری ا،ومح ایتراس   ها و چال  ویژگح»ای با عنواس  ع، زاده، در مقال 

گ ری  با بهره« 131۴ای، فص،نام  امن  ، ،ا  یکم، شماره دوم،  های امن تح منطق  با رویکرد مجموع 

ر،نا کت  جمهتوری ا،تومح ایتراس بت  لحتا        تح، ،ح ب  این نت ج  مح - وش تحق   توخ وحاز ر

ویتژه در   های امن تح را ب  باید ژئوپ، ت ک و ژئوا،تراتژیک اود، یکح از متغ رترین مح   جایآاه بح

هتای محت      ب نان  و ع،مح ویژگح واقع« تشریح»و « تب  ن»، . ب  هم ن ،بب ا ای دارا ،طح منطق 

گتردد،   ک  وارد ، ستتم محت   پ رامتونح ایتراس متح     « هایح داده»امن تح و  گاهح و شناا  دق   از 

شود تا ب  این قاب،   و توانایح د،  ب اب م تا در مقابد تغ  رات محت   امن تتح کشتور،     موجب مح

اقد هتا یتا فتا    ها، ابتکار عمد الزم را برای تباید تهایاات ب  فرخت   ضمن  مادگح مواجه  با  س

ی  توج  تهایاات در د،  داشت  باش م. ا،ااهلل مرادی و ام ر مسعود شهرام ن ا در مقال  تعاید قابد

 های ، ا،  در ،وری  جایآاه ب  توج  با«  ایراس ا،ومح جمهوری یا منطق  امن   و ،وری  بحراس» 

 تأث ری چ  ،وری  بحراس ک  ا،  پر،  این ب  پا،خآویح پح در ایراس، ا،ومح جمهوری ای منطق 
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 ک  ا،  این پژوه  فرض   یادشاه پر،  ب  پا،خ مقام در داش ؟ اواها ایراس ای منطق  امن   بر

 اخت،ح  ف،قت   در  س جایآتاه  و کشور این ژئوا،تراتژیک و ژئوپ، ت ک موقع   ب  دل د ،وری  بحراس

 نوشتتار  اخت،ح  هتاف  .گتردد  ایتراس  ایمنطق  امن   ضریب تضع ف باع  توانامح مقاوم  محور

ن ش خ اال ا،تومح و   ا، . فس ،وری  تحوالت پرتو در ایراس ای منطق  امن   وتح، د تجزی  فاضر

 بحراس قبا  در رو،   فارا، وس های ، ا،  و  فرینح نق  واکاوی»ای با عنواس:  م ثم ب کح در مقال 

 تاکنوس، ،وری  بحراس  غاز از شود ک  رو مح ضمن گذری بر بحراس ،وری  با این ،ؤا  روب « ،وری 

 افتمالح فرض   عنواس ب  ،ؤا  این ب  موق  پا،خ ا، ؟ شاه رو روب   س با چآون  رو،   فارا، وس

 کرده توش نظامح و امن تح منافع ویژه ب  مخت،وح منافع داشتن ع،  ب  رو،   فارا، وس ک  ا،  این

 فاکم   افتادس و ا،ا بشار دول  ،قوط از نظامح بعضا  و ، ا،ح های فمای  با امکاس فا تا ا، 

  .کنا ج،وگ ری عربح غربح محور فمای  تح  معارضاس د،  ب  ،وری 

وتح، د مستائد مربتوط بت  نظتام جایتا       ب  تجزی  در کتب و مقاالت پژوهشح رو،ح توجهح ویژه

رواب  ب ن دولتح در ااورم ان  شاه ا، . این موضوع در ارتباط بتا روابت  متقابتد مراکتز قتارت      

م،تح در ،تطح منطقت ، راهبردهتای رو،ت  ،       ن ز جریانتات پرشتتاب قتومح و    ای و جهانح ومنطق 

گرایتح،  رد رو،ت   ، گستترش ا،توم   ایتراس در راهبت   جمهوری ا،تومح های رو،  ، اهم   چال 

قرارگرفت  ا،ت . پژوهشتآرانح ماننتا  .     حبرر، موردطرفااری از ، ستم چناقطبح، بحراس ،وری  

زادوا ن، کار  برونتسف، ب. ر. ن کویویچ، ای. ار. ایوانف، ر. او.ا لختانویچ، ایزویاگ،ستکح،   

مساید ،وری  و منطقت   کاترینا و غ ره ر. ت. مواایف، ا. ا. م خای،ف،  . پول ف، الکسح ماالشنکو، ی

 ااورم ان  را برر،ح کردنا.

 ب ـ مفهوم شناسی : 

 شا، شروع 2011 ژانوی  26 از ک  گسترده اعتراضات ب  ،وری  بحراس های : ریش بحران سوریه

 کشور این قومح های شکاف بر ا،ار ،وری  در کنونح داا،ح جنگ درواقع، .گردد حبازم

 و مرکز و رو،تایح - یشهر اقتصادی، -ح اجتماع های زم ن  مبارزات این اگرچ  .ا،  گرفت  شکد

 نجات(   ا، یکایآر مقابد در  رای  ن روها ،نج  ترین مهم یا فرق  وج  و مذهب اما دارد، فوم 

 .(33: 9312 جعفری، و
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پژوه  فاضر بر  س ا،  تا بحراس ،وری  را در محورهایح همچوس فضور تعریف عملیاتی: 

ایراس را مورد تح، د و برر،ح قرار  منافع م،حرو،   در ،وری  ، اهااف این فضور و تأث ر  س بر 

 دها:

الم،،ح شاس این بحراس با  از ف   اهم   راهبردی ،وری  و دالید ب نالف( بحران سوریه: 

 فضور رو،   و  مریکا

، مبارزه با  مریکا و ناتو در منطق  گرایح جانب  یکمقاب،  با هژمونح و ب( اهداف حضور روسیه: 

توش ، الم،،ح اود توش در جه  رشا و ارتقای نق  ب نگرایح دینح،  تروریسم و افراط

 گ ری ، ستم چناقطبح جه  شکد

، کاه  قارت مانور  منطق  در قوا موازن  و قارت ،ااتار زدس برهمج( تأثیر بحران سوریه:  

 و کاه  نووذ ایراس در منطق  مذهبح-محور مقاوم ، شکاف قومح

  یشناس روش

  تح، ،ح ا،ت . عتووه بتر ایتن بتا توجت  بت         –توخ وح پژوهش حاضر دارای ماهیت تحقیق 

نظرییه انتخیاب    تواس از نتتای  فاختد بترای برر،تح     ای ک  مح ماه   موضوع پژوه  و ا،تواده

داش ، ایتن پتژوه  از نتوع     عقالنی، دخالت  روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

نتوع روش گترد وری اطوعتات تحق ت ،      شود. همچن ن بایا اذعتاس داشت   کاربردی محسوب مح

هتای جایتا و    دیتاگاه  روش تحق   ک وح و از نتوع مطالعتات ا،تنادی باهتاف د،ت  یتافتن بت         

داال  رو،   در ،وری  و تأث ر  س بر امن   م،ح ایتراس ا،ت .    ری در موضوعات مرتب  بانآ ژرف

منظتور   بنابراین جامع   ماری مورد برر،ح، ا،ناد تح، ،ح مرتب  ب  بحراس ،وری  ا، . درنهای  بت  

 شاه ا، . ها از روش تح، د متوس ا،توادهتوخ ف و تح، د داده

 ی تحقیق هاها و یافتهداده لیوتحل هیتجز
ترین ریش  نظری  انتخاب عقونح گک  اات ار عاقون  و گزین  معقوالن  ن ز نام اه شاه  مهم

ها  نظراس، اقتصاد کو، ک و نوکو، ک ا، . اقتصادداناس کو، ک انساس ا، ا از دیاگاه خافب

 دام  شنا،نا. عنواس جستجوگراس منطقح ک  ب  دنبا  فااکثر کردس ،ود اوی  هستنا مح را ب 

دانا ک   و اشتغا  افراد ب  مشاغد مخت،ف را نت ج  منطقح تماید افراد ب  مبادل  مح کار م ا،م   تقس

 گرچ  ب  عق اه بس ار از محققاس  و .( Сморгунов, 2004.С.62-63 ) منشأ  س نوع شخصح ا، 

رویکرد انتخاب  111۴و اواید ده   111۴در اواار ده   بخصوص محققاس  مریکایح ازجم،  گرین
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 ,Грин) عقونح چنااس نق  مهمح در عرخ  اجتماعح و بخصوص عرخ  ، ا،  نااش 

1997.С 297-298 ).   و، ع در ع،وم اجتماعح  حاین رویکرد گسترش 111۴-113۴اما از اواار ده

های  ا،  و در ،ا  ااکرده پن پچ  در  مریکا و چ  در مکتب کشورهای ا،کانایناوی و در ژا

 رویکرد عقونح ن ز ب  تو،ع  اود ادام  داده ا، .، مارس با گسترش دوره پس  زماس هماا ر 

 .Култыгин, 2004. – С) ک  امروزه دارای نق  بس ار مهمح در عرخ  ع،وم ، ا،ح ا،  طوری ب 

 اجتماعح، ع،وم در اا ر های پ شرف  ترین برجست  از یکحتواس گو   ای ک  مح گون  ب  .(27-37

پای   عقونح، کنشآر ا گ گزیوم مبانح و اخو . ا،  «عقونح انتخاب نظری  یا رویکرد  »ظهور

. این در فالح (Udehn, L, 2001: 23 گ ا،  اجتماعح ع،وم در مؤثر های پردازی نظری  تمام تقریبا 

 111۴و از ده   اف ی  فوزه ع،وم اجتماعح راهابتاا از فوزه ع،م اقتصاد ب  ا،  ک  این نظری  

های بعا از شهرت و جذاب     ، ا،  پذیرفت  شا و در ،ا  ککادم  عنواس بخشح از مطالعات  ب 

 ن ز  س گسترش ع،  گک  عقونح انتخاب نظری  جذاب   .(,Walt 1999:9ای  براوردار شا گ  ویژه

1ک،من ج مز تو،  بار ا اول نبوده ا، 
 عنواس ب  عقونح انتخاب نظری  ک،من نظر ب  .شا تشریح 

ک   ا،  یو کاربرد کامد چناس زیرا موهوم   س ،دارد« نظ ری جذاب   بح» پای  یک نظری   ا،ار و

در این را،تا بس اری   (. 1 -22 : 9312 ،نیا یورد یعل گ گردانا حم ن از بح ب شتر ما را از ،ؤاالت

گ رد  عنواس وافاهای تح، ،ح در نظر مح نظری  انتخاب عقونح، بازیآراس ، ا،ح را ب دارنا  اعتقاد

کننا. در این ره اف ، فرض بر این ا،  ک  رفتار و  ک  رفتارهایشاس را ب  ش وه عقونح تنظ م مح

ها انتظارات و  های ،ااتاری، ارزش تصم مات بازیآراس بر ا،ار شرای  مح طح، محاودی 

ها درخاد ب   ها و محاودی  گ رد و بازیآراس در قالب این چارچوب ی شکد محامکانات ماد

تواس گو  در نظری   دیآر مح عبارت ب Razi, 1988,p.689.). 2فااکثر ر،اناس ،ود اود هستنا گ 

 منظر، این در کن  عقونح .دارنا کن  عقونح ا،  ک  افراد از یامجموع  جامع  ،انتخاب عقونح

ب  این معنح  .ا،  ابزاری عقون   بر کن  مبتنح یا وبر تعریف در هاف ب  معطوف کن  عقونح

هستنا گ  اود ،ود کردس ب ش ن  دنبا  ب  شرایطح هر در هافمنا و مختار و  گاه افرادِ این  ک 

Култыгин, 2007: 2-7.چارچوب در ک  ا،  عاقون  کار فاعونح»ب  عق اه ل تد  .ا 

 ب  ر، اس برای ک  برگزیننا را شقح مختار شقوق، عواقب و ممکن  فاالت ب  اعتقاداتشاس،نسب 

                                                           
1 - James Kelman 
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 ا،تواده»  ها   موقع براح در ا،  معتقا ک،من ن ز .)23: 9373 ) لیتل،« باشا راه بهترین غایاتشاس

 ا،ار کنشآر ک  موهومح؛ ا،  ضروری رود کار مح ب  اقتصاد در ک  عقون   از  موهوم  س از

 درگ مخت،ف یا های کن  انایش  پای  بر موهوم این .دها مح تشک د اقتصادی نظری  در را عقونح

 اخد یک با همراه و دارد کنشآر برای مع نح فایاه ک  ا،  ا،توار  امخت،ف کاالهای موارد، بعضح

 فایاه فااکثر ک  کنا مح انتخاب را کنشح کنشآر ب اس کرد ک  گون  این را  س تواس مح ک  ا،  کن 

 هایموروض و مواه م اوخ  خورت ب  1ف شر ا،تواس .( 32:  9377 کلمن،« گ ،ازد او نص ب را

 فاکم عمومح یا جهانح قواعا تول ا نظری  این هافا 1گ :کنا مح ب اس را چن ن عقونح انتخاب نظری 

 ب  تماید کز ه چ ک  گ ردزمانح شکد مح تعاد   .ا، تعاد  تعریف طری  از اجتماعح رفتار بر

 ب  را اود انتظار مورد گن  گروهاا نوع افراد ک  ا،  وقتح تعاد  این .باشا نااشت  اود رفتار تغ  ر

وجود  فردگرایح ن  ا، ، شنااتح روش فردگرایح پای  بر نظری ، این ا2گر،اننا.  مح فااکثر

 عمد ک  افرادنا فق  کنا مح ادعا ب،ک  کنا نمح انکار را ها گروه وجود عقونح، انتخاب یعنح .شنااتح

گون  ب اس کرد  تواس این از رویکرد انتخاب عقونح مح فوق،بنا بر تعاریف ا. 3: 2۴۴3,ف شرگکننا مح

دار و ،نج اه  رفتار  دم اس، هاف» ک  رویکرد انتخاب عقونح مبتنح بر این فرض ک،ح ا،  ک  

کننا و برای رفتن ب   اات ار مح، راهح را ک  با اغراضشاس مواف  ا،  ها حا، ،  دم اس در چناراه

گ ری فردی و  کننا و بنابراین رفتار منحرفان  ن ز نوعح تصم م هر راهح محا،ب  ،ود و زیاس مح

گرایان  ا،  ک  پز از ،نج  پ اماهای مثب  و منوح رفتار منحرفان  گزین  عقونح فایاه

گ ری برای  س گزین  و تصم معووه در این نظری  اخد بر این ا،  ک  امکا گ رد. ب  خورت مح

 «. هم  افراد ب  یکساس وجود دارد

نظری  انتخاب عقونح را بر ا،ار  :نظامی-انتخاب عقالنی و کنش سیاسیمفروضات نظریه 

شنااتح، بایا جزق انآاره تعریف اجتماعح دانس . ریتزر  های جامع  بنای ریتزر از انآاره تقس م

ح را جهاس ذهنح ارد و  س بخ  از جهاس ع نح ارد ک  ب  موضوع مطالع  انآاره تعریف اجتماع

بر ا،ار الآوی ت،و قح  .ا612: 9333 ریتزر،گ دانا پردازد، مح ذهنح گیعنح کن ا مح یفرا گردها

تواس جایآاه نظری  انتخاب عقونح را در پ و،تار کن  و نظم یاف . بر این  جوری الآزنار مح

فتح  .ا636: 9333 ریتزر،گ ا،ار نظری  انتخاب عقونح را بایا نظری  برر،ح کن  فردی دانس 

نا نظریات کوس، مان گ رد، ب   از  نک  ب  های جمعح موردبرر،ح قرار مح ک  کن  یحدرجا

                                                           
1 - Stephen Fisher 
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های فردی  های جمعح ب  کن  ،ااتارهای کوس و نهادهای اجتماعح وافا تح، د واقع شود، کن 

تضاد، انتخاب  -بنای تواف   از بعا تقس م .گ رد شاه و کن  فردی مورد تح، د قرار مح تجزی 

مااا،   ب  عام فرض اقتصاد کو، ک ک  معتقا عقونح را بایا طرفاار تواف  دانس . بنا بر پ  

شود، نظری   دول  در بازار و نظم اود ب  اودی ک  تو،  ،ازوکارهای درونح بازار ایجاد مح

: کنا حدانا. کرایب اشاره م انتخاب عقونح جامع  را در وضع   عادی اوی  ،رشار از تواف  مح

زننا. در چن ن  های عقونح  زاد مح  ورنا ک  د،  ب  انتخاب ثبات و نظم را افرادی پایا مح»

« د،  نامرئح»شود ک   دام ا،م    س را  یافت  جامع  نت ج   س چ زی ت،قح مح فالتح ماه   نظام

نظری  انتخاب  ن س  ک  این نظری  را ایائولوژی د دل حلذا ب .(9-13: 9313کرایب، « گنام اه ا، 

شاه ا،  ک  ترنر در  بناداننا. نظری  انتخاب عقونح بر ا،ار موروضات و مبانح زیر  عقونح مح

ها موجوداتح دارای قصا و  : انساساولها را ب  این شر   ورده ا، :  ،اا  نظری  اجتماعح  س

کننا؛  بنای مح ها رتب  ها ،وی  یا منافع اود را بر ا،ار اهم   هرکاام از  س انساس. ن   هستنا

با رعای  موارد ؛ کننا ا،تواده محهای رفتار از محا،بات عقونح  ها در انتخاب روش انساس: دوم

مراتب ام ا  و ترج حات  های جایآزین رفتار با رجوع ب  ،،س،  منافع فاخد از روش :ولا :زیر

نظر کردس از منافع ،ایر  هزین  ا،تواده از هر روش برابر ا،  با خرف : دوم .شود فرد مشخص مح

 .  منجر ب  فااکثر ،ود شودروشح بهترین ا،  ک :سوم .رفت  ها هزین  فرخ  ازد،  روش

های اجتماعح ب رونح مثد ،ااتارهای اجتماعح، تصم مات جمعح و رفتار جمعح  پایاه .:چهارم

: 9311زاده، حسنگ ر،اننا ناشح از تصم مات عاقون  افرادی ا،  ک  ،ود اود را ب  فااکثر مح

عقونح  گذاری ، ا، تواس گو   بنابراین با توج  ب  موروضات نظری  انتخاب عقونح مح .ا3-2

 را هایح ، ا،  ها یا  رهبراس  یعنح فکوم  ب  فااکثر فایاه اجتماعح ا، . یابح د،  درخاد

 هزین  و باشا داشت  پح در برایشاس را هزین  فااقد و فایاه فااکثر  س پ آ ری ک  کننا مح انتخاب

 دارد وجود اجتماعح فااکثر فایاه تعریف در مهم راهنمای دو اینک  مهم نکت . نباشا فایاه از  شترب

 های باید م اس در بایا تصم م گ راس دوم و رود باالتر  س یاهفا از نبایا ، ا،تح ه چ هزین  ،نخست.

 .باشا داشت  پح در هزین  ب  نسب  را فایاه ب شترین ک  کننا انتخاب را ، ا،تح ، ا،ح،

 و  یا مح د،  ب  ک  هایح ارزش ب ن تواوت ک  ا،  عقونح زمانح ، ا،  دیآر، عبارت ب 

هرچنا ک  موهوم عقون   و  .باشا دیآر های باید از ب شتر و مثب  شود، مح قربانح ک  هایح ارزش

عم،ح عقونح برانآ ز ا،  اما  اردورزی چ  در ع،وم ، ا،ح و یا چ  در ع،وم دیآر موهومح بح 
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در د،ترر او باشا ک  Y کنا اگر گزین   را انتخاب نمح X وق  ا،  ک  مثو  یک شخص ه چ

 گزین  در گذاراس بنابراین ، ا،  .اШвери, 1997: 37-46دارد گ  حترج  Xنظر او بر ازنقط 

 تماما 2؛ گباشنا مط،ع ها  س نسبح وزس و جامع  ارزشح ترج حات تمام از ا1گبایا عقونح ، ا، 

 شناا  ، ا،ح های باید از یک هر نتای  مورد در ا 3؛ گبااننا را د،ترر در ، ا،ح های باید

 ، ا،ح باید مؤثرترین ا1؛ گنماینا محا،ب  را ها باید از هریک هزین  ب  ،ود م زاس ا1؛ گباشنا داشت 

 طورک،ح ب  را جامع  ارزشح ترج حات ک  فرض ا،  این بر گرایح عقون  ا 1و گ کننا گزین  را

 نمود. مشخص را یک هر وزس و شناا  تواس مح

 از پز یکح یمن و ل بح تونز، کشورهای رهبراس 2010 ،ا  پایانح روزهای در: بحران سوریه

 در ن ز را ،وری  2011 ،ا  ژانوی  26 در اعتراضات این های لرزه پز. کردنا ،قوط دیآری

ا 2؛ گغرب و خه ون ستح رژیم  مریکا،ا 1گ :قرار گرف  موردتهاجم ض،ع ،  از ،وری . برگرف 

. این ا63: 9311ترابی و محمدیان، گ ا،ا مخالف داا،ح ن روهای ا3؛ گعربح کشورهای و عربستاس

 و گستردگح این  اخ،ح عوامد از یکح وجانب  ،بب گستردگح و تااوم این بحراس گردیا  تهاجم ، 

 و ای منطق  جایآاه افزای  باع  امر این . ا،   س ژئوپ، ت ک ویژه جایآاه ،وری  در بحراس تااوم

 مذاکرات مقاوم ، ف،سط ن، ب  مربوط ازجم،  مباف  منطق  تحوالت در ،وری  بازیآری نق 

 تاکنوس ،وری  ا،ار هم ن بر .ا،  شاه ای منطق  مسائد دیآر و عراق مسل،  ا،رائ د، با ،ازش

 همواره منطق  تحوالت در  فرین ثبات نق  این ایوای برای و شاه مح محسوب منطق  در ثبات عامد

 کشور این ب  ی ،ور  ت کژئوپ، درواقع، .ا،  بوده الم،،حو ب ن ای منطق  های طرف توج  در

 نموده هم  ابا الم،،حب ن و ایمنطق  های قارت نزد در را  س و ا،  بخش اه جایآاهح ا،تراتژیک

 موجب ، ا، ، و قارت جغراف ا، عامد ،  کن  و تقابد ک  ا،  کشورهایح ازجم،  ا، . ،وری 

 شاه کشور این داا،ح فوادث مایری  و تأث رگذاری برای الم،،ح ب ن رقاب  نوعح گ ریشکد

 منافع دنبا  ن ز چ ن و رو،   اروپا، اتحادی   مریکا، متحاه ایاالت دیآر طرفح از ا، . همچن ن

 منافع برای تهایای همچوس را ،وری  بحراس ،و یک از .هستنا منطق  در اود اقتصادی و ا،تراتژیک

 گسترش و مواضع محکم کردس برای فرختح عنواس ب  دیآر ،وی از و نآرنا مح اود ا،تراتژیک

 ازلحا  ،وری  مسل،  تب  ن اصوص . درانا دوات  ،وری  چشم تحوالت ب  منطق ، در اود نووذ

 در متحاه ایاالت. ا،  اهم   فائز ای فرامنطق  بزرگ قارت دو اهااف و نق  الم،،ح، ب ن ،طح

 مقاوم  محور در نووذ دوم و ا،رائ د امن   فو  او  کنا؛ مح دنبا  را عماه هاف دو ،وری  بحراس
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 ،وری  چنانچ   مریکا، ویژه ب  و غرب دیاگاه از مبنا، این بر  .ایراس ا،ومح جمهوری مهار جه  در

 ،وی ب  کشور این اارجح ، ا،  جه  و کنا ،قوط ا، ، مقاوم  محور اعضای وخد ف،ق  ک 

 انقوب ویژه ب  و عربح های انقوب از پز ا،رائ د امن   شایا نوعح ب  یابا تغ  ر کار محافظ  جریاس

امابر عکز . (932-936: 9311)مرادی و شهرام نیا،   دبشو ترم م فای تا مصر در 2011 ژانوی 

 از ف،ق   ارین د،  دادس از موهوم ب  کرم، ن رهبراس برای ،وری  ، ا،ح نظام ،قوط ، مریکا

 منافع ا،وت ف ات ب  ناتو ورود معنای ب  این و ا،  ااورم ان  در رو،   قرص پا و پر متحااس

 مبانح تحق  در ناکامح درنهای  و رو،   الم،،ح ب ن جایآاه و اعتبار موقع  ، تضع ف و ها رور

 ن  ،وری  بحراس قبا  در رو،   برای مهم مسل،  بنابراین .ا،  رو،   م،ح امن   دکترین ،نا

لذا فضور رو،   در . (932-936: 9311، همان)ا،   ،وری  ، ا،ح نظام ب،ک  ا،ا بشار شخص

،و  رو،   از یک .بحراس ،وری  در جه  برقراری دو نوع موازن  قوا در منطق  قابد ارزیابح ا، 

چناقطبح  نظامتازی  مریکا نوعح موازن  قوا از طری  تشک د  توش دارد تا در برابر قارت یک

 کشورهایحالفا رو،   توش دارد تا گ :کنا ایجاد کنا ک  این ، ا،  را از دو مس ر پح گ ری مح

،ازد. کشورهای ک   هعنواس طرفااراس نظام چناقطبح را با اود همرا هنا ب  چوس چ ن، برزید و

 و منابع ¼جمع   جهاس و  11دهنا ک  % درخا از ق،مرو جهاس را تشک د مح 21تنهایح  اود ب 

. این گرو شامد دو کشور پرجمع   جهاس گچ ن و هناا ا، .  اردارنااات در را طب عح ثروت

تشک د دهنا. الم،،ح  های این گروه درخاد هستنا تا یک نظام جایا اقتصادی و ، ا،ح ب ن دول 

کنا از طری  فضور فعا  و تأث رگذار بر تحوالت  با رو،   توش محگ ؛اБрутенц, 2014:600گ

لذا فضور در ،وری  در  ،ای و جهانح نوعح موازن  قوا را در برابر غرب و ناتو ایجاد کنا منطق 

با اتخاذ  در توش ا،  تاجه  نوعح تعاد  بخشح و موازن  ،ازی با غرب ا،  و از ،وی دیآر 

دیآر ،  کشور  عبارت های متعاد در ااورم ان  م اس ،  نوع الآو و ما  ا،ومح یا ب  ، ا، 

 .ایراس، عربستاس و ترک   نوعح توازس و تعاد  ب  وجود  ورد

: چندقطبی نظامگیری  تالش جهت شکل :عوامل مؤثر در محاسبات رهبران روس برای آغاز جنگ

قطبح را قبو   ک  نظام تک ا،  یعنح زماس پریماکوف دائما  تأک ا کرده 1111دول  رو،   از ،ا  

بر ا،ار  اود پارادایم جایای را در ، ا،  اارجح  ،الم،د بایا چناقطبح باشا ناارد و نظام ب ن

منظور مبارزه با  های هموکر و هم ا   ب  ایاه رهبری یک ائتوف چناقطبح متشکد از قارت

وجود چناین با . امروزه داده ا، شا، تو،ع   الم،،ح دیاه مح قطبح ب ن کعنواس نظم ت چ زی ک  ب 
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در تول ا  یا ناهیید و رو،   ک  ،هم فزازقارت بزرگ ازجم،  چ ن، هنا، اتحادی  اروپا، بر

، ایاه نظام چناقطبح رو،   ب   از هم ش  ب  واقع   انا رودهنااالص داا،ح جهانح ب  د،  

،رع  در  بریکز گبرزید، رو،  ، هنا، چ ن و  فریقای جنوبحا ب  نزدیک شاه ا، . کشورهای

گ ری  فا  گسترش نووذ جهانح اقتصادی و ، ا،ح اود هستنا. این گروه در فا  فاضر از موضع

کارگ ری  و،خ  در برابر نظام فاکم جهانح اودداری کرده ا،  و توش دارد با ب  ،و 

های ،خ  ن ز اهم   اود را  تاری  در فوزه ، ب های عظ م اود در فوزه قارت نرم توانمنای

الم،،ح غربح ازجم،  بانک تو،ع   گسترش دهنا. ایجاد ،ااتارها و نهادهایح مشاب  با نهادهای ب ن

های این گروه از کشورها برای  های  ، ا، بانک بریکز و نهادهای مشاب  همآح توش زیر،اا 

مجموع  کشورهای در فکمرانح جهانح هستنا. تغ  ر در شرای  رهبری جهانح و افزای  ،هم 

بریکز با دارا بودس ،هم باالیح از تول ا نااالص داا،ح جهاس، رشا اقتصادی منا،ب و ذاایر 

باوس شک نقشح مهم در  یناه  ،توج ، پتانس د خنعتح باال و ایجاد نهادهای زیر،ااتح ارزی قابد

های جایا قارت در منا،بات جهانح و تع  ن  ها را بایا از ب،وک جهاس ایوا اواهنا کرد و  س

ای دارد و  رو،   در هاای  ، ا،ح این گروه نق  ویژه روناهای ک،ح  تح جهاس ق،مااد کرد.

ن موضوع ا،  ک  رو،   های گسترده این کشور در ،ازماس همکاری شانآهای ن ز مؤیا ای فعال  

قطبح کنونح جهاس ب   های اقتصادی و ، ا،ح در جه  تغ  ر نظم تک توش دارد با عامد همکاری

 نظامگ ری  شکد ا.Juardo, 2016: 6-7گ  یک نظام چناقطبح مبتنح بر قارت نرم فرک  کنا

  ضباع  عر د:،  ک  از  س جم،  مح تواس ب  این موارد اشاره کرچناقطبح فاوی د،تاوردهایح ا

فق  در قاره اروپا و  مریکا ب،ک  در  ، ا و افریقا  الم،،ح در هم  قاره ن  کردس اود ب  رواب  ب ن

الم،د را ب  دنبا  دارد، باع  ایجاد تعاد  و توازس  رشا شخص تح رو،   در رواب  ب ن  شود؛مح

ا یک قارت جهانح با منافع گردد و ،بب ارتقاق جایآاه رو،   در ف الم،،ح مح قارت در نظام ب ن

شات ب  اقاامات  الم،،ح چناقطبح ب  ،ااتار نظام ب ندارنا  ها اعتقاد شود. لذا رور جهانح مح

زننا و  وابست  ا،  و تنها  مریکا، ناتو و براح کشورهای غربح د،  ب  اقاامات نظامح مح  نظامح

شاه و اول ن قارت غ ر  مریکایح و توانا وارد خحن   قطبح ا، . اما امروز رو،   مح کامو  تک

لذا محا،بات عقونح  .شودباشا ک  وارد یک اقاام نظامح جای در اارج از ق،مروی اود   اروپایح

عنواس یک قارت  رهبراس رو،   را ب  این نت ج  ر،انا ک  بایستح وارد عمد شاه و اود را ب 

 ماااوت ب نح پ   در فرض ا،ا،ح. در چهارچوب رویکرد انتخاب عقونح کناالم،،ح مطر   ب ن
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 هامعقول   و هاروی  این شناا  با. دارد معقو  و منظم های روی  رفتارها، این ک  ا،  این در

 ب نح پ   .یاف  د،  ها  اقاامات و ، ا،  از تح، ،ح ب  انتخاب عقونح رویکرد ا،ار بر تواس مح

ای و مسائد منطق بر پای  این نظری ، مشارک  کشورها در  .ارائ  داد ها های و جنگ نزاع از روشنح

کشورها را بنابراین رویکرد انتخاب عقونح اعتقاد دارد  .ها ا،  های  سفاخد  گاهح  ب ن الم،،ح

اگر  . م زا اقناع کرد  م ز یا اشون  گاز نوع مسالم  تواس نسب  ب  مشارک  در اقاام جمعح مح

ا ک  مشارکتشاس در این اقاام منافع کشور اود را ب  دنبا  دارد ها این فق ق  را درک کنن  س

های گزینشحا و یا اینک  اگر بوهمنا ک  ،هم ایشاس در این اقاام جمعح باالاره تواوتح  گانآ زه

مثا  در تحق  منافع جمعح مؤثر ا، ا اقاام ب  فعال    عنواس  ورد گب  درنت ج  نهایح ببار مح

های ک  از او   بر ا،ار رویکرد انتخاب عقونح و با توج  ب  درک  گاهحها   لذا رور .کننا مح

گروه    ع،بردر ،وری  و  فضورالم،،ح ب  د،   ورده بودنا اقاام ب   ای و ب ن تحوالت منطق 

این مسل،   .داننا را ب شتر از ضرر  س مح این فضورکنناه منافع اود و د،تاورد  داع  را تأم ن

روشی بهترین است که منجر به  این موروض رویکرد انتخاب عقونح ا،  ک  هاود توج   کننا

چناقطبح تقوی  اواها  نظامگ ری  ای ک  جهاس را در را،تای شکد گون  . ب حداکثر سود شود

 نمود.

های فراوانح  رو،   پز از فروپاشح شوروی توش :المللی تالش در جهت رشد و ارتقای نقش بین

منظور اف ای جایآاه تاریخح این کشور انجام داده ا، . مجموع  این  ت،ف ب های مخ را در زم ن 

های مخت،ف وزس بس ار زیادی در معادالت جهانح  ها ،بب شاه ا،  این کشور از جنب  توش

طور ااص نظام کنونح فاکم بر منا،بات جهانح را پذیرفت  ا،  اما  داشت  باشا. رو،   ب 

ظم موجود و ایجاد یک نظم جایا ک  در  س این کشور جایآاهح فا  ب  دنبا  تغ  ر ن درع ن

های رو،   برای ارتقای موقع   اود و نتای   س  های  دارد ن ز هس . توش متنا،ب با توانمنای

الم،د، رو،   دارای  تواس در این چهار فوزه دانس . نخس ، از زاوی  امن   و خ،ح ب ن را مح

م،د متحا ا، . ف  وتوی این کشور در موارد بس اری مانعح  کر،ح دائمح شورای امن   ،ازماس

های بس ار زیادی ازجم،  ،وری  بوده ا،   جانب  کشورهای غربح در موقع   در برابر اقاامات یک

اصوص در اروپا داشت  ا، . دوم، رو،   توانست   الم،د ب  ک  تأث رات عم قح بر نظم نظام ب ن

ت و دق   ب  یک بازیآر ف اتح در بازار جهانح انرژی تباید شود. های ب،ناما ریزی ا،  با برنام 

شاه دن ا ا،  و در  ذاایر گاز اثبات 17.4درخا تمامح ذاایر نو  و  6.87این کشور دارای 



 

 

 نظری  انتخاب عقونح: داال   رو،   در ،وری  و تأث ر  س بر امن   م،ح ایراس  111

ای دارد. دانشمنااس و متخصصاس این  های خنعتح و فنح جایآاه بس ار برجست  بس اری از زم ن 

انا و در موارد متعاد ن ز موف  ب  دریاف   م مخت،ف ایوا کردهوکشور نق  بسزایح در پ شبرد ع،

ترین خادرکنناه گاز طب عح  انا. این کشور بزرگ های مخت،ف شاه رشت  ترین جوایز ع،مح برجست 

شود رو،   در فوزه انرژی  ها باع  مح و دوم ن تول اکنناه بزرگ نو  دن ا ا، . تمامح این

های نظامح جایآاه ،وم و  اشا. ،وم، رو،   ازلحا  م زاس هزین جایآاه ممتازی در دن ا داشت  ب

درخا کد تول ا نااالص داا،ح  4.2دوم ن خادرکنناه بزرگ تس، حات ا، . خادرات تس، حات 

دها. بودج  نظامح کرم، ن  های نظامح جهاس را تشک د مح درخا کد هزین  4.5رو،   و تقریبا  

شات نو،ازی شاه  یافت  ا،  و ارت  این کشور ب  فزای درخا ا 17ب   از  2۴۴7نسب  ب  ،ا  

ای ا،  و قارت نظامح و تس، حاتح  س ن ز ب  شکد  کوهک هست  173۴ا، . این کشور دارای 

 ر ا. چهارم، توش رو،   برای ایجاد یک نظام غSIPRI, 2017گ  روزافزوس در فا  افزای  ا، 

، مشارک  فعا  در 1ح ماننا تشک د گروه بریکزهای الم،،ح از طری  فعال   فاکم   ب ن حغرب

 شکار ا، . این کشور اا را   3ا و ایجاد اتحادی  همکاری اورا، 2،ازماس همکاری شانآهای

گذاری  ، ا ک  تح   ها و ،رمای  ،وم ن جایآاه را ازنظر ارزش ،رمای  در بانک تو،ع  زیر،اا 

 .(Dobbs , 2016 :3-9) نظر چ ن قرار دارد ب  د،   ورد

از دیاگاه ژئوپ، ت ک، فارا، وس رو،   اود را از ،م   :گرایی دینی مبارزه با تروریسم و افراط

شاه ا، . این کمربنا  ب نا ک  از کشورهای ا،ومح تشک د جنوب در محاخره کمربنای ،بز مح

ی و ضرب  زدس ب  ،از ثبات پتانس د بح  از جنب ا،  ک  در چهار الی  ب  دور رو،   کش اه شاه

ط،بح و تروریسم، ک  با  تمام   ارضح رو،   موردتوج  این کشور ا، . دو تهایا عماه تجزی 

زا ب  شمار  انا برای رو،   عوام،ح بحراس گرایح مذهبح پ ونا اورده عامد دیآری ب  نام افراط

مرزهای رو،   ب  بخ  مبارزه با تروریسم و ن از ب  تثب   و برقراری  رام  در رو  ازاینرونا  مح

شاه ا، . قوقاز شمالح شامد  های ، ا،ح این کشور تباید ها و توش ناپذیری از ، ا،  جاایح

عنواس مناط  دارای مشکوت تروریستح و  های اینآوش در رو،   ب  چچن، داغستاس و جمهوری

ین مناط  شونا. اکثری  جمع   مس،ماس رو،   ،اکن قوقاز هستنا؛ در ا امن تح شناات  مح

خورت یک مسل،  بس ار جای در ماه ا،  و ،را،ر رو،   و بس اری  رادیکال سم ا،ومح ب 

                                                           
1
- BRICS: Brazil, Russia, India, China and South Africa. 

2
 -The Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

3
 -Eurasian Economic Union 
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ترین  انا. براح از مهم دیآر از مناط  جهاس از گزنا  ، ب و اشون   س در اماس نماناه

 نتگذاری در مسابق  دو مارا انا از: عاموس بمب انا عبارت هایح ک  ریش  در قوقاز داشت  تروریس 

جهادی ب  اخطو   های ژوئن؛ براح گروه 23ا و فم،  ب  فرودگاه ا،تانبو  در 2۴13بو،توس گ

نظام اس چچنح  فاضر در بحراس ،وری  ازجم،  ج   المهاجرین و االنصار تو،  شب 

انا؛ از ،وی دیآر جذب ن رو تو،  داع  از قوقاز شمالح ب  یک نآرانح امن تح جای  شاه تشک د

، . توش چناین نور از ،اکناس مسکو برای پ و،تن ب  گروه داع  شاه ا برای رو،   تباید

. های جنوبح رو،   محاود نماناه ا،  دها رادیکال سم ا،ومح تنها ب  جمهوری نشاس مح

رود و مااا،  این  گرایح ا،ومح یک تهایا امن تح عظ م برای رو،   ب  شمار مح تروریسم و افراط

از ب  نابود کردس گروه داع  و از ب ن بردس تهایا  س برای امن   وا،ط  ن  ،وری  ن ز ب  کشور در

جمهور رو،    والدیم ر پوت ن رئ ز .ا Mazurova, 2016: 4-5 گ م،ح رو،   توج   شاه ا، 

انعطافح در مواجه  با تروریسم اتخاذ کرده ا، . با ظهور داع   رقابد مواضع بس ار ،خ  و غ

های مخت،وح  ای تشایا شاه ا،  و از روش موفظ  ن ز تمه اات امن تح رو،   ب  شکد قابد

و ما عناخر افراطح در مساجا  ، تقوی  ن روهای پ، ز، کنتر  رف DNAنمون   ی ور ازجم،  جمع

گرایح دینح و فرک  کشور ب  ،م    ری از تقوی  افراطپ شآ یها برا مس،ماناس و ،رکوب  س

شاه ا، . بارزترین نمون  این اقاامات تصویب قانوس مو،وم ب   ثباتح ا،تواده ناامنح و بح

 وری  رو،   در زم ن  جمع 2ا،  ک  شامد افزای  اات ارات اداره امن   فارا  1«یارووایا»

امن تح در خورت ناتوانح در کشف و گزارش ها، محکوم   جنائح مأموراس  اطوعات و داده

کنناگاس  گرایان  و شرک  تر برای عاموس اقاامات افراط اقاامات ارابکاران  و افکام زنااس ،نآ ن

گ ران  و قاطعان  رو،   در برابر تروریسم و  های عمومح اشاره کرد. البت  رویکرد ،خ  در شورش

ا، . اداره فارا  امن   رو،   اعوم کرده ا،  از ،ا  گرایح نتای  مثبتح ب  دنبا  داشت   افراط

فا   یافت  ا، . بااین تعااد فموت تروریستح در قوقاز شمالح هر،ا  ب  نصف کاه  2۴11

الکسانار بورتن کف رئ ز اداره اطوعات فارا  رو،   هشاار داد هرچنا تعااد فموت 

های تروریستح  ذب ن رو در ،ازماسطورک،ح ج یافت  ا،  اما ب  تروریستح در رو،   کاه 

یک  3گروه خوفاس  .اhttp://bit.ly/2aQMZWjگ خورت پ و،ت  افزای  داشت  ا،   الم،،ح ب  ب ن

                                                           
1
 -Yarovaya Law 

2
 - Federal Security Service (FSB), 

3
 -The Soufan Group 

http://bit.ly/2aQMZWj
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،ازماس فعا  در امور امن تح اعوم کرده ا،  تعااد کسانح ک  از رو،   و  ، ای مرکزی ب  

یافت  ا، . هرچنا دول  رو،    ، صا درخا افزای  2۴11انا از ،ا   عضوی  داع  در ماه

طور  توانا ب   ینا مح منکر این قض   ا، ، اما افزای  تعااد افرادی ک  ب  عضوی  داع  درمح

 ,Tsvetkova:2-6گرا دروس ق،مروی این کشور باشا گ   م نت ج  فشار و ،رکوب عناخر افراطمستق

 دارد، همراه ک  فراوانح اطرات باوجود رو،   رهبری ب  ،وری  در نظامح فضورلذا  (. 2016

ج،وگ ری از  .کنا مح افسار اود ف اتح منافع ب  نسب  ها رور ک  ا،  هرا،ح کنناه منعکز

توج  مس،مانانح ک  در رو،    گرایان  در کشور گبا توج  ب  جمع   قابد های افراط ،رای  انایش 

و از طرف دیگر  ترین عامد تهایاکنناه منافع اود ا، . ها مهم کنناا از دیاگاه رور زناگح مح

رو،   در  فضورنناه ک گرایح دینح ب  منطق   ، ای م ان ، ازجم،  عوامد تقوی  ن ز گسترش افراط

روز در فا  افزای   توج  مس،ماناس در رو،   ک  روزب  عووه بر جمع   قابد .،وری  بوده ا، 

ای  برای گسترش تمایوت  ا،  األ قارتح ک  پز از فروپاشح شوروی ب  وجود  ما زم ن 

های  نارضایتحور شاس  گرایان  و قوم گرایان  فراهم کرد ک  اود پای  و ا،ا،ح برای شع،  م،ح

نش ن پ ونا اوردس این عامد با  ط،بان  شا. در مناط  مس،ماس های جاایح دار و  غاز فرک  ریش 

طور  ک  ب  ه ا، ای را ب  وجود  ورد گرایح مذهبح و تروریسم، ترک ب عج ب و پ چ اه افراط

قومح با ا،وم  ط،بح ا. بنابراین ترک ب تجزی نک ااص تمام   ارضح فارا، وس رو،   را تهایا مح

هرفا  از دیا  ب افراطح و تروریسم، تاکنوس درد،رهای زیادی را برای مسکو ب  همراه داشت  ا، . 

 ب ااری ا،ومحمتأثر از تحوالت افغانستاس و  های تکو ری وهابح گروه، ا،تمااراس رو،ح رشا 

 یا  فساب مح ترین تهایا کنونح برای کشورهای  ، ای م ان  ب  مهم جنوب غرب  ، ادر 

های  تمار جمهوری شود ک  مح ین فر بس ار وفش  زمانحاین تهایا  .(Казанцев ,2014:3-7گ

یافت  و متقابو    های مس،ماس با دن ای ا،وم افزای  نش ن اتحاد شوروی و هر یک از ،ازماس مس،ماس

ها ارتباط برقرار کننا.  این مسل،  اود محا،ب  ،ود و  کشورهای مس،ماس ن ز فرخ  یابنا تا با  س

تواس گو   محچراک   .کنا در ،وری  را از دیاگاه رویکرد عقونح منعکز مح فضورفایاه 

ها یا   کوم یعنح ف ب  فااکثر فایاه اجتماعح ا، . یابح د،  درخاد عقونح گذاری ، ا، 

 در برایشاس را هزین  فااقد و فایاه فااکثر ها ن پ آ ری ک  کننا مح انتخاب را هایح ، ا،  رهبراس، 

فااکثر  تعریف در مهم راهنمای دو اینک ، مهم نکت . نباشا فایاه از ب شتر هزین  و باشا داشت  پح

تصم م  ،دوم و رود باالتر  س یاهفا از نبایا ، ا،تح ه چ هزین  ،نخست .دارد وجود اجتماعح فایاه
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 در هزین  ب  نسب  را فایاه ب شترین ک  کننا انتخاب را ، ا،تح ، ا،ح، های باید م اس در بایا گ راس

ب  ف ات ا،وت اود و ب  دااد  گرایح افراطلذا ترر رو،   از گسترش نووذ  .باشا داشت  پح

ترین تهایا و  بزرگ یحگرا و شرای  متنا،ب منطق  برای پذیرش این افراط این کشورمرزهای 

شود. لذا ،رکوب این جنب  در دااد ،وری  راه را  تبع  س ب شترین ضرر برای رو،   ت،قح مح ب 

ک  اود ب شترین فایاه و ،ود برای رو،   در  بناد حگرایح در اارج از  س م برای گسترش افراط

تواس گو : نزاع و  ا در تح، د این اخد بر ا،ار رویکرد انتخاب عقونح محلذ .پح اواها داش 

ک  بر ا،ار تخم ن طرف ن درگ ر در جنگ،  ،ود مورد انتظار از جنگ  افتا حجنگ زمانح اتواق م

ها مبتنح بر این اخد ا،  ک  از  از هزین    س ب شتر باشا. لذا عامد تحق  این فراینا برای رور

باشا  داشت  پح در هزین  ب  نسب  را فایاه ب شترین ک  کنا انتخاب را ، ا،تح ، ا،ح، های م اس باید

لذا از دیاگاه ، ا،تمااراس رو،   وارد شاس ب  جنگ با داع  هم دربردارناه ب شترین ،ود ا،  

موجود  های یدکنا و هم بهترین باید در م اس با چراک  اطرات تهایاکنناه منافع م،ح را دفع مح

تواس ب  یکح از اخو  رویکرد انتخاب  دیآر در توس ر این مسل،  مح عبارت برای رو،   ا، . یا ب 

های  بازیگران تابع محدودیت های یتاولو»عقونح از دیاگاه ا،تواس وال  مبنح بر اینک  

« دکر یبند را  بر اساس نتایجی که در بر خواهند داشت طبقه ها یتمشخصی است و باید اولو

یعنح بر طب  رویکرد انتخاب عقونح عووه بر ج،وگ ری از ،رای   .((Walt, 1999: 9 ا،تناد نمود

 و های قوی ضا تروریستح برای فضور در ،وری  ، داشتن انآ زهگرایان  دینح های افراط انایش 

رو،   اا را  ازلحا  نظامح، متنا،ب با این اهااف . تواس افزودمح های اقتصادی و نظامح ن ز انآ زه

  س طرفح برای گسترش عظ م ناوگاس دریای ، اه ن روی دریایح این کشور اعوم کرد ک  بر ا،ار

شونا و بر ا،ار این  ب  این ناوگاس اضاف  مح 2۴2۴ب   از هشتاد فرونا کشتح جایا تا ،ا  

ه دریایح اارجح ترت ب تنها پایآا این ،اات  شود و ب  ز طر  قرار ا،  یک پایآاه نظامح دریایح ن

های  زاد  ر،ح ب   برو،   در شهر ،اف،ح تارتور ،وری  یک مس ر ارتباطح ف اتح برای د،ت

 ا.Cohen, 2016:13گشود محسوب مح

باوجود  نک  رور ها در کنتر  جاایح ط،باس چچن از راه قطع مس ر فمای  مالح و ، ا،تح 

مواره اعوم کترده ا،ت  کت  تروریتسم تنها ازااورم ان  وشما   فریقا موف  بوده انا؛ اما مسکو ه

مشکد رو،   ن س  . بنابراین این کشور مسل،  چچن را با تروریسم ب ن الم،،ح پ ونا مح زنا 

.درواقع، یکح ازمهمترین دالید فمای  رو،   از ا،ا ریش  در نآرانح عم   این کشورازگسترش 
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قوقتاز و  ،ت ای مرکتزی و جمهوری  ا،وم ،،وح ت وهابح ب  جمهوری های اتحاد شوروی در

 ا.1313،137های مس،ماس نش ن این کشور داردگکوشکح و طاهری بزی، 

  این اجازه یداال  رو،   در ،ور :گرایی آمریکا و ناتو در منطقه جانبه مقابله با هژمونی و یك

. در شرای  بحراس جهانح و بحراس در رواب  شارا ب  رو،   داد تا وارد خحن   ، ا،  جهانح 

کنا ک   مبارزهرو،   و غرب این مسل،  ضرورت پ اا کرد ک  رو،   با داع  در این منطق  

العمد  در وه،  دوم نوعح عکز .امن   رو،   و فتح کشورهای غربح را مختد کنا اتوان مح

های  ها امپراتوری ها بعا از انآ، سح رور ؛ا Екатерина,2016:5-2رو،   بود ب  بحراس اوکراین گ

م ودی هستنا ک  با اارج شاس از گروه امپراتورهای فاکم اواهاس فو  اقتاار اود در  2۴قرس 

الم،،ح هستنا. پز از فروپاشح اتحاد شوروی ،و، ال ستح هرچنا در نظام  های ب ن باشآاه قارت

 ری در مشکوت اقتصادی تا فاودی از الم،د مسکو نق  ابرقارتح اود را ب  ااطر درگ ب ن

ها  د،  داد، اما همچناس وارث تس، حات اتمح شوروی و ن ز نووذ ،ااتاری فکوم  کمون س 

. از دیاگاه مسکو ب  هم ن دل د بوده ا، الم،د  تبع  س تأث رگذار در نظام ب ن بر ب،وک شرق و ب 

ای هستنا ک  در مرزهای اود  و،  ها اوا،تار ر ویژه  مریکایح های غربح و ب  ا،  ک  دول 

،وی رو،   ب   تبع  س ب  م ان  ب   ای،وی شرق و  ، بنابراین هرگون  گسترش ناتو ب  محاود شود؛

هرچنا رو،   پز از فروپاشح شوروی ب  دل د غ،ب  دیاگاه  ،دومزیاس این کشور تمام اواها شا. 

و ب  مایری   1111نمود، اما از ،ا   یورو تونت کح در دوره ی،تس ن ب  ،م  غرب گرای  پ اا

وزیر وق  رو،  ا، ، ا،  نآاه ب  شرق در د،تور کار رو،   قرار گرف . در  گنخس  ماکوفیپر

عنواس فوزه  ای ب  منطق   ، ای مرکزی و قوقاز نمود و از  س ب  هم ن را،تا، رو،  ، توج  ویژه

دکترین اارج نزدیک، منطق   ، ای مطاب  . »ادکردی 1«اارج نزدیک»،نتح نووذ رو،   و یا 

های ، ا،  اارجح رو،   قرار گرف . مطاب  این  مرکزی در موقع تح رف ع در ،،س،  اولوی 

ای در این منطق  ا،  ک  دیآر بازیآراس  دکترین، رو،   دارای منافع اقتصادی و امن تح ویژه

رو از  ازاین  .(993: 9331حاجی یوسفی، گ  «باشنا ای، ناچار ب  پذیرش  س مح ای و فرامنطق  منطق 

مونروئ  رو،ح بوده و اارج ق،مااد  دکتریننآاه کرم، ن، کشورهای این منطق  ق،مرو اعما  

شونا. رفتار کرم، ن طح پانزده ،ا  گذشت  نسب  ب  مناط  مجاور گدریای ، اه، قوقاز جنوبح،  نمح

نووذ و مشارک  ،ایر کشورهای ازر و  ، ای مرکزیا و کوش  برای محاود کردس فضور، 

                                                           
1
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قارتمنا ماننا اتحادی  اروپا، ترک   و چ ن ن ز از این واقع   فکای  دارد ک  مسکو، تنها 

در این  (.36-37: 9337کرمی،  گ  «پذیرد ک  محور  س رو،   باشا ،ااتارها و ترت باتح را مح

های  و  رام  در جمهوریهای گوناگوس برای فو  ثبات  گ ری از اهرم را،تا  رو،   با بهره

های ب آان  در این مناط  اخرار دارد بر ضرورت فو   مستقد و ج،وگ ری از تو،ع  نووذ قارت

های جایای از ارتباطات متقابد م اس  جانب  تأک ا کرده ا،  و ایجاد و تحک م شبک  پ وناهای هم 

ها طر  مشارک  برای  رورلذا  .((kozyrov, 1994: 11 ها را در اولوی  قرار داده ا،  جمهوری

ایا در جبنای  ایجاد خف» ،«خ،حح ،رد»گ ری  خ،ح و گسترش ناتو ب  شرق را در جه  شکد

، توخ ف کرد. ناتو در فوزه اقتااری ،اب  رو،   «منزوی کردس رو،   » و توش برای « اروپا

ااخح را ب  نمای  های  فسا،   ارتباط ینکنا و رو،   با  گاهح از این معنا درا شوروی نووذ مح

 .لذا گسترش ناتو باع  شاه تا رو،   نآراس انزوا و در فاش   قرار گرفتن اود باشا گذارد. مح

و مرزهای  در هر شکد و عنواس مخالو  کنناناتو شات با تو،ع   ارت  و ن روهای نظامح ب 

  پ اای  نخبآاس رو،   گسترش ناتو را باع .رو،   را با  س دچار تهایاات جای  بااننا

عنواس یک قارت برتر و پرنووذ جایح باقح نخواها گذاش . لذا  داننا ک  برای رو،   ب  شرایطح مح

 .شود مح ق،مااد این کشوررو،   واکنشح ب  گسترش ناتو ب  شرق و مناط  ف ات ا،وت  فضور

د ا،  ک  در تح، د این اقاام رو،   در چارچوب رویکرد عقونح مبتنح بر این اخ باین گون  ک 

 ممکن و ن س  د،تاورد هم ش  اعما  ،ایر بر  س ترج ح و مط،وب   یک عمد ا،ار مع ار این بر» 

هر فرد ا 1گها مبتنح ا،  ک :  این نظری  بر این فرض .باشا مالح مسائد از غ ر عناخری ا، 

پای فرد قرار در هر موقع تح چناراه پ   ا 2؛ گبنای شاه از اهااف دارد ای منظم و رتب  مجموع 

ها پ اماهایح را ب  دنبا  دارنا ک  م زاس مثب  یا منوح بودس این پ اماها  هرکاام از این راها 3؛ گدارد

فرد برفسب پ امای ک  برای هر راه وجود  ج  در بر ورده ،ااتن اهااف مانظر فرد ا، . درنت

لذا  با توج  ب  پ اماها    باشاک  بهترین پ اما را برای فرد در پح داشت نایگز حدارد راهح را برم

از دیاگاه رویکرد عقونح با توج  ب  نووذ ناتو در «. کننا گزین  را ممکن باید بایا مؤثرترین

ب  عواقب این گسترش تن دردها ک  اینک  یا  در مقابد رو،   وجود داردمنطق  چنا گزین  

الم،،ح رو،    ای و ب ن منطق    کنا، باع  تضع ف موقع روز عرخ  را بر رو،   محاود مح روزب 

ای و  تواوتح در امور منطق  و کو ، ا،  بح بآ رد    در پرا شود یا رو،   ، ا،  انزواط،بح 

کنناه و یک واکن  موج  جه  تنویر افکار عمومح اود  الم،،ح لحا  نمایا، یا یک باید قانع ب ن
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 فضورشا. این  وارد  ،وری بحراس  ب و   ه ا، ب  کار گ رد ک  رو،   گزین  ،وم را انتخاب نمود

 اود نوعح واکن  ب  هژمونح  مریکایح و واکن  ب  گسترش ناتو و تهایا منافع رو،   ا، .

های اا ر،  شاس طح ده  با ورود ب  عرخ  جهانح :ملی ایران امنیتبحران سوریه و تأثیر آن بر 

 یحو موهومح پسا و،توال ا داده ا، الم،د تاریجا  موهوم و،توال ایح اود را از د،   امن   ب ن

گرایح رئال ستح، دیاگاهِ  . تقریبا  تا پایاس جنگ ،رد، دیاگاه ،نتح و تق، دشاه ا، جایآزین  س 

شاس،  بود، اما با پایاس جنگ ،رد و تشایا فزایناه جهانح الم،د ی امن   ب نکنناهغالبِ تعریف

انا. در دیاگاهِ جایا، بازیآراسِ فرو م،ح و فرام،ح ن ز  های امن تح ن ز پ چ اه و متکثر گشت  ارزش

دولتح ن ز موردتوج  ها ب،ک  بازیآراس غ ر در مقصا تهایاات ن  خرفا  دول  هستنا.منشأ تهایاات 

ک  اخطوفاتح  اورده ا، ین وضع  ، امن   بازیآراس چناس ب  یکایآر گره در ا .گ رنا قرار مح

. فتح امن    شونامحالم،د ا،تواده  جای امن   ب ن چوس امن   جهانح یا امن   بشری ب 

تنها نظامح ب،ک  ، ا،ح، اقتصادی،  ماه   تهایاات ن  ا، .زیس  ن ز فائز اهم    مح  

با توج  ب  این ویژگح امن تح  (.93-23: 9332دومینیك،  ( مح طح ا،  اجتماعح و فتح زیس 

تواس گو  بحراس در هر نقط  از جهاس متقابو  باع  تأث رپذیری امن   م،ح ایراس از  س  اکنوس مح

و متحا ا،تراتژیک ایراس یعنح ،وری   اصوص اگر این بحراس در کشور همسای  اواها شا ب

 تعاریف قالب در را اود امن   ایراس ا،ومح جمهوری اینک  ب  توج  باتواس گو   باشا. بنابراین مح

 ابعاد در الم،،ح، ب ن یا ای منطق  ،طو  در تحو  و تغ  ر هرگون  طب عتا  کنا، مح تعق ب امن   مو،ع

 ایجاد باوس ای منطق  متعاد  و پایاار نظام ه چ. گذارد مح جای بر  ثاری ما کشور امن   مخت،ف

 این فوق ا،تاال  منط  .یابا نمح دوام اخ،ح بازیآراس ب ن مخت،ف های زم ن  در متقابد وابستآح

 یا ای منطق  از اعم بازیآراس ک،   منطق ، ،طح در ثباتح بح و ناامنح هرگون  بروز خورت در ک  ا، 

 .(937: 9311، دیگرانمرادی و شونا گ مح فراوانح های هزین  متحمد ای فرامنطق 

،ماه   فعال   های ایراس و رو،   را در دوبعا ، ا،ح و نظامح در اصوص ب  طور ک،ح 

تحوالت ،وری  بایا در این جم،  اوخ  کرد ک  مسکو و تهراس توش دارنا با باطد کردس طر  

ا ک  در  س ن مریکا در منطق  چهره ، ا،ح و نظامح جهاس را تغ  ر و معادل  جایای را ارائ  ده

ا.  13: 1311شکد و ه ل  جایا عرخ  ب ن الم،،ح شکد گرفت  ا، گنجات،موازن  قوا بر ا،ار 

 اارجح ، ا،  در جایای فصد ،وری  خحن  ب  رو،   ورود با و گذشت  ،ا  تابستاس از اما

 ک  فضور این. داش  انقوب از پز های ،ا  دیآر با ک وح و کمح های تواوت ک  شا باز ایراس
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 و ا زها و اف  با بود همراه تاریخح های شکاک   و تردیا با داا،ح ، ا،ح محافد از بس اری در

 11 مرداد 21 در اود مقاطع ترین تاریخح از یکح ب  گذشت  ،ا  یک ظرف در اود کردس متعاد 

 . ر، ا

 :بود زیر های اهم   واجا خافبنظراس دیا از نوژه هوایح پایآاه بکارگ ری خورت هر ب 

 نت ج  در و ک ،ومتر 1۴۴ فاود ب  ک ،ومتر 211۴ از ،وری  در نظامح اهااف فاخ،  کاه ا 1

 .ا،  پذیر امکاس کمتر هزین  با ب شتر عم، ات

 افکن بمب هواپ مای بکارگ ری برای الذق   پادگاس نسب  ب  نوژه فرودگاه باناهای بودس منا،با 2 

 در اگرچ   ااورم ان  منطق  در رو،   د،تر،ح گسترش ارزیابح دیآر موهوم ب . رو،   جایا های

 امن   ،طح در ا،تراتژیک تحو  یک درازمات در اما نشود ت،قح ا،تراتژیک توانا مح مات کوتاه

 .ا،  جهانح

 نوین تس، حات  زمای  جم،  از  رو،   نظامح قارت از مخت،ف وجوه بکارگ ری افزای ا 3

  س  ور ،ود تبعات از تواس نمح ک   ورد بوجود  مریکا و رو،   ب ن جایای متقابد درک شرای 

 .بود غافد

 ای فاش   ای مسل،  مورد این در ها  مریکایح ب  رو،ها ر،انح اطوع یا و تواهم و تواف  اگرچ ا 1

 در ای منطق  اقاامات برای جانب  ،  ای معادل  ک  کرد کمک امر این اود اما گردد مح محسوب

 .گ رد قرار محا،بات

 ، ا،ح ف ات بهتر یا و اارجح ، ا،  در نوین و ا،ا،ح مرف،  یک وارد ایراس بنای جمع یک در

 (Weir, 2015:5-9)اگر و اما و تردیا با اما شا اود

 در ک  ها،  مات فکوم  دو هر اگرچ . بود ایرانح_رو،ح رواب  در مهم ،ا  یک 2۴11 ،ا 

 رواب  معناداری بازدارناه عوامد اما انا، بازشناات  را ا،تراتژیکح های ارزش یکایآر با تقابد

 طرف دو اات ار در را ،ابق  بح فرختح ، ژئوپ،ت کح مح   تغ  ر  بود داشت  نآ  محاود را دوجانب 

 ک  ،وری  در مسکو نظامح داال  البت . بازیابنا همکاری این از دوباره را م،مو،ح منافع  تا داد قرار

 و ایراس م اس نظامح همکاری نخست ن ک  دها مح نشاس هستنا، ا،ا اخ،ح فامح ایرانح ن روهای

 (Katz,2015) ا،  انجام فا  در رو،  

 و ایراس ائتوف گ ری شکد از اود تح، د عزیم  نقط  را مشترک منافع گرایاس واقع ک،ح طور ب 

 با مقاب،  ک  دول  ها م اس منافع در اشتراک ک  معتقانا و دهنا مح قرار ااورم ان  مسائد در رو،  
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 اشتراکات، این رفتن م اس از و تضع ف با و دها مح شکد ائتوف ب  گ رد مح بر در ن ز را تهایا

 از. انا موقتح هایح پایاه ها ائتوف ،خن دیآر ب . رونا مح ب ن از یا شاه تضع ف ن ز ها ائتوف

 داع  بردس ب ن از و ،وری  در مستقر ، ا،ح نظام فو  رو،   و ایراس ائتوف بن اس  منظر، این

 اگر ،و دیآر از. یاف  اواها تااوم ن ز ائتوف باشا، داشت  تااوم اشتراک این ک  زمانح تا و ا، 

 ،وری  داا،ح جنگ ک  این یا کنا، تغ  ر موضوع دو این ب  نسب  کشور دو از یک هر های ، ا، 

 On theشاگ اواها فروپاشح دچار ائتوف شود فصد و فد کشور این ، ا،ح نظام ،ود ب 

Outcomes of the First Meeting, 2015:1.ا 

 و اهم   دارای کشوری ،وری  ک،ح نآاهح در: اهمیت راهبردی سوریه در سیاست خارجی ایران

  فریقا و اروپا  ، ا، قاره ،  اتصا  نقط  و ااورم ان  و نزدیک ااور فافاخد راهبردی در نق 

 زده رقم کشور این برای راهبردی و ااص جایآاهح ک ا،   یا گون  ب  ،وری  ژئوپ، ت ک و ا، 

 تنها ،وری  :شود مح اوخ  زیر محورهای در ایراس ا،ومح جمهوری برای ،وری . اهم   ا، 

 هم ااورم ان ، در ،وری  ااص ژئوا،تراتژیک و ژئوپ، ت ک موقع   ؛ا،  ایراس ای منطق   ماسپ هم

 اشغالح ف،سط ن با ،وری  همسایآح کشور، دو خه ون ستح ضا و ضا مریکایح های ، ا،  ،ویح

 تأث رگذار نق  خه ون ستح، رژیم با مبارزه او  جبه  و ا،ومح مقاوم  جریاس از فمای  لبناس، و

لذا بحراس در ،وری  از طری   .(933: 9311 ،دیآراسگخادقح و  لبناس ، ا،ح معادالت در ،وری 

 ایراس را متأثر اواها ،اا . امن   م،حعوامد زیر 

 مقاوم  محور تضع ف ،وری  بحراس پ اماهای ترین مهم از یکح کاهش قدرت مانور محور مقاومت:

بود. ،وری  در طو  ،  ده  گذشت  تنها متحا راهبردی جمهوری ا،ومح ایراس در منطق   اواها

انا. مخالو  با  تجرب  کردهااورم ان  بوده ا، . دو کشور تعاموت و همکاری راهبردی مهمح 

های مقاوم  در  فضور و نووذ غرب در منطق ، اتخاذ رویکرد ضا خه ون ستح و فمای  از گروه

ا ک  ترو ای ایراس و ،وری  ب  شمار مح های مشترک ، ا،  منطق  ترین مؤلو  لبناس و ف،سط ن مهم

لحا  راهبردی ب شترین دو کشور را ب  رکن اخ،ح محور مقاوم  تباید کرده ا، . ،وری  ب  

های  ای مهم برای فمای  ایراس از گروه اهم   را برای جمهوری ا،ومح ایراس دارد و عرخ 

ای و گسترش تواس بازدارناگح در مقابد رژیم خه ون ستح، امریکا و   فرینح منطق  مقاوم ، نق 

ایا بحراس در این ها در ،وری  و گسترش تش  یا. بر این ا،ار  غاز نا رامح فساب مح غرب ب 
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ها را برای جمهوری ا،ومح ایراس از ف   تضع ف محور مقاوم  ایجاد  کشور ب شترین نآرانح

 .ا111: 1311گا،ای،  کرده ا، 

های ایراس در مورد  یکح از اولوی  : منطقه در قوا موازنه و قدرت ساختار زدن بحران سوریه برهم

ای بوده ا، . از شروع  ،وری  از ابتاای انقوب ا،ومح، مسائد ، ا،ح و توازس قارت منطق 

شاه ا، . ب شترین  ای تباید های منطق  بحراس ،وری ، این کشور ب  م ااس زور زمایح قارت

این کشورها عمو  مشغو  شود.  فشارها اکنوس در ،وری  از طرف عربستاس و ترک   اعما  مح

های مخالف در ،وری  هستنا و ام ا دارنا ک  ،قوط ا،ا، راه را  فمای  مالح و تس، حاتح از گروه

تنها ایراس را از لبناس  فا ، ،قوط ا،ا ن  ها در ااورم ان  هموار ،ازد. درع ن تازی  س برای یک 

دها. عووه بر  س دراطر قرار محعنواس فوزه نووذ جایا ایرا کنا ب،ک  عراق را ب  محروم مح

هایح ک  ب  شکد بالقوه  ماده تحرک برای تأم ن منافع  گذاری عربستاس در عراق و گروه ،رمای 

های  چنااس با ایراس همخوانح  ریاض هستنا، ترک   ن ز در شما  عراق فضور دارد ک  ، ا، 

عرض فشار فکوم  جایا ناارد. باین ترت ب ،قوط ،وری ، مرزهای غربح عراق را ن ز در م

پ مانح ا،تراتژیکح با ایراس را فسخ کرده و ب  محور  بر شواها، هم دها ک  با تک   ،وری  قرار مح

پ ماس  پ وناد. در چن ن شرایطح، بقای فکوم  ا،ا برای ایراس تنها فمای  از یک هم عربستاس مح

ر زماس جنگ با عراق ن س ؛ ب،ک  پ ماس ب  ااطر فمایت  از تهراس د قایمح و ادای دین ب  این هم

: 1312،دیآراسگنجات و  قوا برای ایراس ا،  موازن  و قارت موضوعح ف اتح در قالب ،ااتار

 .ا13

از جم،  عوامد تحک م رواب  ایراس و ،وری  طح چنا ده  گذشت  موضع توازس قارت در منطق  و 

، ا،ح و موازن  قارت منطق  ای  ا.موضوعات1: 2۴11مقاب،  با دشمناس مشترک بوده ا، گالغریر،

از اولوی  های ایراس در مورد ،وری  از ابتاای پ روزی انقوب ا،ومح بوده ا، . از  غاز بحراس 

،وری ،این کشور ب  م ااس زور زمایح قارت های منطق  ای تباید شاه ا،  و ب شترین فشارها 

رژیم خه ون ستح اعما  مح شود.  ع،   نظام ،وری  اکنوس از ،وی ترک  ،عربستاس ،عودی،قطر و

این بازیآراس در عمد مشغو  فمای  مالح و تس، حاتح از گروه های مخالف نظام ،وری  هستنا و 

 1311گنجات،ام ا دارنا ،قوط بشار ا،ا ،راه را برای یک  تازی  نها در غرب  ، ا هموار ،ازد

 .ا  213:
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،قوط بشار ا،ا ن  تنها ایراس را از منطق  و لبناس محروم مح کنا،ب،ک  عراق را بعنواس فوزه نووذ 

ا. ایراس بر این باور ا،  ک  اگر نظام ،وری  1۴: 2۴11جایا ایراس در اطر قرار مح دهاگابوهو ،

  غربح  ، ا بخواها تغ  ر کنا،ایراس متحا راهبردی اود را ک  مح توانست   زادی عم،ح را در بخ

برای  س ب  وجود ب اورد از د،  مح دها؛چوس ماع اس زیادی دارد و  س نظام ب  کسانح وابستآح 

دارد ک  ب  گروه های مخالف کمک کردنا یا برای فو  قارت اود مجبورنا ب  قارت های 

و   منطق  ای یا فرا منطق  ای وابست  شونا.در هر خورت برتری وتووق مخالواس بر فکوم  فع،ح

د،  ب  د،  شاس قارت در ،وری  مترادف با چرا  کامد ، ا،ح از تماید و رابط  نزدیک با 

ایراس ب  ،م  ترک  ،عربستاس ،عودی و هم پ ماناس  س ا، .ب  تعب ر دیآر ،تغ  ر قارت در 

،وری ،ب  معنح افزای  ف،ق  ای دیآر ب  زنج ره رقبای منطق  ای ایراس و ازد،  رفتن یک هم 

 نظری  برا،ارا . 11: 1312،دیآراسا،تراتژیک منطق  ای ق،مااد مح شود.گنجات و  پ ماس

 ای  منطق  دوم درج  های قارت با توانا قارت  اود اهااف ب  د،تر،ح  مریکابرای هانت نآتوس،

قارت  نمایا.یکح از  کار تقس م و همکاری دارنا، منافع تضتاد ای منطقت  او  قارت با معموال  ک 

 امریکا داشتت   متحاه ایاالت با ای گسترده های همکاری دیرباز از  ک  منطق  ای دوم درج های 

 موازن  عنواس ب  ایراس، ا،ومح انقوب پ روزی ابتاای از کشور این. ا،  بوده ،تعودی عربستتاس

ا،ت گن اکویح  نموده نق  ایراس،ایوای تاث رات منطق  ای  و نووذ از ج،وگ ری برای ومانعح  کنناه

 ا13۴ :1311،دیآراسو 

 نووذ الآوی مهارگ ایراس با ای منطق  های رقاب  دریچ  از را ،وری  مشخص طور ب  عربستاس لذا

مهارکردس الآوی نووذ  یا منطق  در ایراس نووذ کاه  مح کنا و در واقع برای نآاها  ایراس معنوی

 ا،ا نظام مقابد در بود، شاه مطر  ش عح هو  قالب در زمانح ک  عرب دن ای در ا،ومح انقوب

 ب نا و نزدیکح مح تر گسترده ا،ومح از ب ااری بعا را دامن  این تهایا دارد. عربستاسبر مح  گام

 ب  و ای منطق  تعاد  اوردس برهم منزل  ب  را ایراس ب  ،وری  اصوص ب  و مقاوم  های گروه

 عربح -غربح با رویکرد هماهنآح در عربستاس بنابراین مح دانا؛ ،عودی های ، ا،  رفتن فاش  

 ا121: 1313،دیآراسدهاگکوهکن و  کاه  را ،وری  در ایراس موقع   تا دارد توش

بحراس ،وری  ممکن ا،  منجر ب  هماس چ زی شود ک  باری بوزاس از  س ب  عنواس تحو  

بوزاس دگرگونح داا،ح در کشور ،وری  ،ااتاری در مجموع  امن تح نام برده ا، . ب  تعب ر باری 

باع  تغ  ر در خف بنای ب ن کشورها مح شود و این خف بنای و  رای  جایا بازیآراس منطق  
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باع  فضور فراگ رتر بازیآراس فرامنطق  ای م شود و در نت ج  ب  انزوای ب شتر ایراس در مح   

ب  همراه اواها داش گم ر زاده امن تح منطق  مح شودک  تبعات ب ن الم،،ح را برای ایراس 

 ا.133، 1313کوهشایح،

 های گروه ب  مو،وم متعادی های گروه ،وری ، در تن  گ ری شکد  غاز از :مذهبی-شکاف قومی

 غالب و مشترک ویژگح  .انا نموده نق  ایوای ،وری  بحراس در مخت،ف عناوین با تکو ری تروریستح

 جنایات انجام مذهبح، شعائر و مقابر تخریب جزم  ، ،یگر ح،،و بن ادگرایح، ها، گروه این هم 

در را،تای این نوع از ا،وم مقام  .ا،  ا،وم لوای در گناه حب مردم کشتار و تجاوز برای وفش ان 

شود در دن اى ا،وم این ا،  ک  ب  نام ا،وم، دشمناس  نچ  دیاه مح» »معظم رهبری فرمودنا:

کننا؛ هماس تعب رى ک  امام بزرگوار ما گرضواس اهلل تعالى مقاب،  محا،وم در پوش  ا،وم با ا،وم 

ع،  ا فرمود: ا،وم  مریکایى، در مقابد ا،وم ناب محمّاى. ا،وم  مریکایى، ا،ومى ا،  ک  با 

گ رد، ظاهر  س هم هاى  مریکا قرار مح،ازد، در اام  هاف،ازد، با خه ون سم محطاغوت مح

دهنا؛ اگرچ  هم ا،وم ا، ، شایا بعضى از مرا،م ا،ومى را هم انجام مح ا،وم ا، ، ا،م  س

با  ا،وم، نام ب  ک  کسانى این –اطّوع ا ،ى دق قى نااریم  ما فاال –شنود طورى ک  انساس مح  س

 – دیآر جاهاى از براى در قبو  و عراق در اا را  –در براى از کشورها  آمیزى شکل تعصّب

 هم شخصى دینىِ وظایف و دینى شرایع و افکام ب  پابنا هم ا ،ى کردنا، پ اا بُروز و ظهور

رهبر معظم انقوب ا،ومح در جمع قاریاس قر س در محود انز با قراس  ب اناتگ .«...ن ستنا

ب شتر ک  . ،ازدرا هویاا مح این ب انات ب  اوبح هوی  غ ر ا،ومح این جنب  ها ا،1313/۴1/۴3

، ا،ح هستنا تا رنگ و بوی دینح و ا،ومح. در این را،تا مقام معظم رهبری دارای اهااف 

اگر در دن ای ا،وم مذاهب ا،ومح گریباس یکایآر را بآ رنا و کشمک  با همایآر » فرمودنا ک :

را شروع کننا، رژیم غاخب خه ون س  نوز رافتح اواها کش ا؛ این را اوب فهم انا، در،  

اناازنا ک  ن  فق  ش ع  را تکو ر کننا،  های تکو ری را ب  راه مح رف گروهفهم انا؛ لذا از یک ط

ب،ک  بس اری از فِرق اهد ،نّ  را هم تکو ر کننا؛ از  س طرف هم یک عاّه مزدور را ب  راه ب ناازنا 

شنویا، یا ابر داریا. ب ن ا، مح ک  برای این  ت  ه م  فراهم کننا، بنزین روی  ت  بریزنا؛ ک  مح

ا،ومح  رهبر معظم انقوب ب انات،گ«گذارنا...،ائد ارتباط جمعح و ر،ان  در اات ار اینها محو

ا، این ب انات ب  اوبح اهااف شکد گ ری و دالید گسترش 1312/۴1/2۴ف   درجمع کارگزاراس

 این اهااف ترین مهم از یکحرو  از این وهابح را ب  اوبح نشاس مح دها-ا،ومآرایح تکو ری
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 ا،ومحهای بازیق فر و رادیکا  ا،وم بانام ا،وم، ج،وه دادس ، ا،ح و ایائولوژیک نمودس ها، گروه

  س منوح وج  معرفح و مقا،ات و چهره ا،وم مخاوش نمودس ،یا پروژه چن ن نهایح هاف .ا، 

های قومح اواها  مذهبح و شکاف و یا فرق  های تن  ا،  و این مسل،  ،بب تشایا جهان اس ب 

 ا.113: 1311شا گ مرادی و شهرام ن ا، 

عربستاس طح ،الهای گذشت  در چارچوب رقاب  با ایراس بر ،ر برتری کاهش نفوذ ایران در منطقه: 

منطق  ای ب  شات از گسترش نووذ جمهوری ا،ومح در عراق ، لبناس و بحرین وتشک د  نچ  با 

مح شود نآراس بوده و توش کرده ا،  این نووذ را مهار کنا . عربستاس  عنواس هو  ش عح نام اه

همچن ن از اینک  ،وری  ب  عنواس یآان  کشور عربح ب  خورت متحا ا،تراتژیک ایراس در  ماه 

،پ و،ت  نااشنود و اشمآ ن ا،  . ،وری  برای ،ا  ها نق  دروازه ورود ایراس ب  جهاس عرب و 

ب  منطق  مایتران  و ااور نزدیک را برعهاه داشت  ا، ؛ از این رو ،  اتصا  ا،تراتژیک ایراس

تضع ف ،وری  و ،رنآونح ا،ا موجب تضع ف محور مقاوم  و کاه  نووذ منطق  ای ایراس و 

مهار  س مح شود ؛باین ترت ب ، این کشور بروز بحراس ، ا،ح در ،وری  را بهان  ای برای تصو   

ب  عبارت دیآر ،از نآاه ریاض ، ،رنآونح نظام ،وری  ضرب  ،ختح فساب با ایراس یافت  ا،  . 

ا.در واقع مقاب،  11۴ :1313ب  امکانات ایراس و تضع ف قارت مانور  س در منطق  مح زنا. گنجات ،

با نووذ ایراس در عراق ،لبناس ،،وری  و نزدیک ترین همسای  های اود یعنح بحرین و یمن از 

Kamrava,2013:6ودی در منطق  ا، گمهمترین اهااف عربستاس ،ع
در جریاس تحوالت ،وری  ا.  

،قارت های رق ب منطق  ای ایراس هماننا عربستاس ،عودی و ترک    از وضع   موجود ناراضح و 

اواهاس تغ  ر در موازن  قارت منطق  ای هستنا.این باریآراس ،عح دارنا با ایجاد گسس  در 

 س ،موازن  منطق  ای را ب  ،ود اود تغ  ر دهنا.در هر محور مقاوم  و جاا کردس ،وری  از 

خورت ،نآاهح ب  ،اا  ، ا،ح و مذهبح مخالواس فکوم  ،وری  و کشورهای پشت باس  نها 

نشاس مح دها ک  تووق مخالواس بر فکوم  فع،ح  و د،  ب  د،  شاس قارت در ،وری  

یراس ب  ،م  غرب،عربستاس ،عودی و مترادف با تغ  ر کامد ، ا،ح از تماید و رابط  نزدیک با ا

هم پ ماناس  س ا، .ب  تعب ر دیآر،تغ  ر قارت در ،وری ، ب  معنح افزای  ف،ق  ای دیآر ب  

زنج ره رقبای منطق  ای ایراس و از د،  رفتن یک هم پ ماس ا،تراتژیک منطق  ای ق،مااد مح 

تغ  ر دها.از هم ن رو، ایراس تاکنوس  شود.این امر مح توانا موازن  قارت منطق  ای را ب  ضرر ایراس

ضمن فمای  از دول  ،وری  ب  عنواس متحا راهبردی اود و عضو کانونح محور مقاوم  ، بر 
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راه فد های ، ا،ح و مسالم   م ز برای فد و فصد بحراس تاک ا و از مااا،  اارجح یا 

-211: 1311، .گ نجات،فمای  های مالح و تس، حاتح از مخالواس ،وری ب  شات انتقاد کرده ا

با  غاز نا رامح ها و شکد گ ری بحراس ، ا،ح ،وری  فرخ  منا،بح برای ا اما از طرف دیآر 211

ترک   مه ا شا تا ب  و، ،  تغ  ر و جایآزینح نظام  هم را،تا با ، ا،  های منطق  ای اود در 

 ا. درBulent and Flanaganm,2012،وری  ،موازن  قارت منطق  ای را ب  نوع اود تغ  ر دهاگ

منطق   در ترک ت  جایآتاه ارتقاق اوا،تار غرب شودک  اشاره بایا درااورم ان  ترک   نق  مورد

 متح منطقت  ایتن در رو،ت   موقع ت  تتضع ف باع  امر ااورم ان  ا،  ک  این

 ا.11: 1312شودگ دمح،

باشا ، موازن  ب ن ایراس ، عراق و  نکارا بر این نظر ا،  ک  اگر بشار ا،ا همچناس بر ،ر قارت 

،وری  د،تر،ح ترکآ   ب  جنوب غرب  ، ا را با مشکد مواج  مح کنا . ترک   بر این تصور بوده 

ا،  ک  با تغ  ر نظام فکومتح در ،وری  و روی کار  ماس دولتح نزدیک و هم را،تا مح توانا 

رش دها ؛ب  هم ن دل د ، ، ا،  فوزه نووذ اود را در منطق  غرب  ، ا و شرق مایتران  گست

اارجح این کشور برای اینک  در  یناه جای پای محکمح در ،وری  برای اود ایجاد کنا ب  

 ا . 113: 1311فمای  مخالواس بشار ا،ا پرداات  ا،  . گنجات،

تغ  ر رژیم در این کشور باع  زیاس راهبردی مهم برای ایراس و کاه  نووذ ایراس بحراس ،وری  و 

تنها  شود. ،قوط رژیم ا،ا ن  فوزه شرق مایتران ، مسائد لبناس و ف،سط ن و فتح عراق مح در

کشور از  استوانا فمای  نظام  توانا نووذ ایراس در دن ای عرب را تح  تأث ر قرار دها، ب،ک  مح مح

ای  ق ای ب  نوع رقبای منط اهلل را ن ز کاه  باها. همچن ن باع  تغ  ر موازن  قارت منطق  فزب

 .ا1-12: 1311 ،عسآراانحربستاس ،عودی و ترک   اواها شا گایراس ازجم،  ع

بر طب  نظری  انتخاب عقونح  :و تاثیر آن بر امنیت ملی ایرانتأثیرات حضور روسیه در سوریه 

-ترکح-تضع ف تروریسم، شکس  محور عربحفضور رو،   در ،وری  در کنار ایراس ،بب 

ک  این مسل،  پ روزی مهمح برای  داش اواها  مریکایح شاه و تثب   قارت بشار ا،ا را در پح 

ب شترین ،ود و کمترین ضرر را برای  ای ک  های راهبردی منطق  اواها بود مسل،  ایراس در بازی

از وضع   قرمز امن تح،  نظام ،وری  محض اروج  ب  چرا اواها داش .بانبا  امن   م،ح ایراس 

 س افزوده اواها شا و این موضوع، قطعا  ب  تعم    ح، های ضا مریکایح و ضا ا،رائ بر انآ زه

ایراس ا،  ک  بر  م،حامنیت تواس محور مقاوم  اواها انجام ا ک  دارای ارزش ف اتح برای 

http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
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برد را برای ایراس و رو،   رقم اواها زد. اما فضور -ای برد ا،ار نظری  انتخاب عقونح نت ج 

عنواس متحا  تقوی  موقع   ا،ا ب ب،ک  ،بب  ،س رو،   در ،وری  فق  مختص ب  عوامد فوق ن 

و  ی داال  رو،   موجب تضع ف موقع   داع  در ،ور .درج  او  ایراس در ،وری  اواها شا

گردد  رو،   ،بب تضع ف داع  مح فضور اوس تقوی  موقع   دول  ا،ا برای مذاکرات  تح ب

تضع ف  س ب   شود ک ت،قح محتهایاها  ینتر یکح از مهم و با توج  ب   نک  داع  در فا  فاضر

الم،،ح   فرینح ب شتر برای ایراس در مذاکرات ب ن فراهم شاس نق   .ایراس ا،  م،حامنیت نوع 

شود و این اوا،  اخ،ح ایراس در رونا  فد ، ا،ح مح درنهای  موجب تقوی  راه درباره ،وری 

یابا. چوس  ها افزای  مح نزد غربح ارزش مشارک  با ایراس درو  بحراس ،وری  ا،  و تهایاات

شونا. در اینجا نق  مستقد  مح یکای رو،   شاه و ب  ایراس ب شتر نزد ها نآراس نق  منطق  غربح

یابا بنابراین بر ا،ار رویکرد انتخاب عقونح فضور  ها مح ایراس جذاب   ب شتری برای غربح

های  منوع . یراس در پح اواها داش  رو،   در ،وری  ب شترین ،ود و کمترین هزین  را برای ا

 ،این فضور در باال اشاره گردیا اما هر عم،ح بر ا،ار این رویکرد االح از ضرر ن ز نخواها بود

نق  مؤثر ایراس درخحن  جنگ ،وری   لذا ضررهای فضور رو،   در ،وری  برای ایراس در قالب

های رو،   خرفا   اس مستقد از ، ا، گ رد. ایر تح  تأث ر رهبری عم، ات هوایح رو،   قرار مح

بر ا،ار تقوی  مقاوم  ا،ومح در برابر تهایا ا،رائ د در ،وری  ا،  و رو،   با ا،رائ د 

ترین دل د فضور ایراس در جبه   ک  مقاوم  در برابر ا،رائ د مهم گون  ضایتح ناارد درفالح ه چ

 .مقام ،وری  ا، 

   و پیشنهاد یریگ جهینت

 :گیری نتیجهالف ـ 

توانا پا،خآوی دالید فضور رو،   در ،وری   باشا. بر  اوبح مح نظری  انتخاب عقونح ب 

ا،ار این نظری ، طرف درگ ر پز از محا،ب ، چنانچ  فایاه یک عمد را ب   از زیاس  س باانا 

اارجح ها با تح، د شرای  موجود و تعریف دکترین ، ا،   س عمد اواها شا. لذا رور وارد 

الم،،ح کشور هماننا  چناقطبح و ر، اس ب  رشا و ارتقاق نق  ب ن نظامکمک ب  برقراری یک  اود

گرایح دینح و مقاب،  با  یک قارت بزرگ و یکح از مراکز جهانح، مقاب،  با تروریسم و افراط

مسائد باع  . این کردناگرایح  مریکا و ناتو اقاام ب  مااا،  نظامح در ،وری   جانب  هژمونح و یک

ب  این نت ج  بر،نا ک  ،ود جنگ و دفع تهایاات     رو، گذاری در، ا،  انارکاراس شا تا د، 
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های  س ا، . اما تأث ر این فضور بر  و تحق  اهااف فوق در ،ای  جنگ بس ار ب شتر از هزین 

ک   و  مریکا بحراس ،وری  و داال  عربستاس، تر»ا،  ک   حبرر، قابد گون  ینامن   م،ح ایراس ا

نظمح امن تح و گسترش تروریسم در ،وری  و برهم زنناه توازس و تعاد  در این کشور  باع  بح

از » ؛«باشامح و باع  نزدیکح رواب  ایراس و رو،   در درک مشترک از تهایاات مشترک ا، 

   با امن   و تأث رپذیری کشورها از یکایآر، همکاری رو، شاس حطرف دیآر با توج  ب  جهان

گ ری  تبع  س ممکن ا،  باع  شکد و ب شا تروریسم    گ ری یک ائتوف ع، ایراس باع  شکد

ک  مستق م و غ ر مستق م منافع  ای با رهبری ایراس و رو،   در منطق  شود ،ااتار امن تح منطق  کی

همکاری  بنابراین بر ا،ار نظری  انتخاب عقونح  .«دهام،ح ایراس را تح  تاث ر اود قرار مح

ک  دو طرف  گ ردبر مبنای اخد منافع مشترک موردبرر،ح قرار  بایاایراس و رو،   در ،وری  

های تهایاات را ب  فااقد کاه  داده و فااکثر ،ود  منتوع شاه و ب  اهااف اود بر،نا و هزین 

 را نص ب اود گرداننا.

 :ب ـ پیشنهادها

درک مشترکح از تهایاات و بایا تنها در ،وری   ب،ک  در کد منطق   دو کشور ایراس و رو،   ن  -1

ک  امن   در منطق  بازتعریف شود و دو  یا گون  الم،،ح داشت  باشنا؛ ب  ای و ب نهای منطق فرخ 

من   کشور برداش  نزدیک ب  هم از این موهوم داشت  باشنا و امن   یک کشور در ارتباط با ا

در این شرای  بایا کشورهای منطق  ب  رهبری رو،   و همکاری با ایراس و   .شود تعریفدیآراس 

عمد  حجمع نمودس چ ن در تحوالت منطق  اقاام کرده و در را،تای یک ،ااتار امن   د،ت   لحا

و ب  تقوی  های امن تح، تروریستح و هژمونح  مریکا فائ   ماه  کننا تا بتواننا با همکاری بر چال 

 .کمک کنناچناقطبح  نظاثبات، رون  امن   در منطق  و گسترش 

وفصد مناقشات را در چارچوب منافع مشترک و  ایراس و رو،   بایا فد ،در مرف،  دوم -2

و خ،ح تعریف کننا و هاف ،ازی و کار  یضرورت ر، اس ب  ،ازوکار تعام،ح برای ثبات ،از

مذکور بایا در فق ق  نوح هرگون  رویارویح باشا و ضرورت ارتباطات گسترده در هم  امور 

 ویژه امن   بایا مورد تأک ا قرار گ رد. ب 

های  امن   منطق  نبایا خرفا  در فوزه نظامح تب  ن شود ب،ک  بایا ،ایر زم ن  ،در مرف،  ،وم -3

های مساعا  . تنها در چن ن شرایطح ا،  ک  زم ن  رددی و اجتماعح را در برگ، ا،ح، اقتصا

 شود فراهم محتر همکاری گسترده 
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با توج  ب  رو،   بایا ب  اهم   همکاری با ایراس در تمام ابعاد پح برده و توش کنا  ،چهارم -1

  تقوی  و افزای  ی همکاری با ایراس در مبارزه با تروریسم نسب  ب  م ز گذشت  تجارب موفق  

این  .تری ببخشا الم،،ح ابعاد گسترده ای و ب ن های ایراس و رو،   در فد مسائد منطق  همکاری

،بب فو  ثبات منطق   نخس ،مسل،  ب  عق اه کارشنا،اس رور از دو جنب  فائز اهم   ا، : 

ای  قارت رو،   در منجر ب  افز و دوم،شود  ای مح ای و فرامنطق  های منطق  در برابر نووذ قارت

های  گروهو مبارزه با   ااورم ان  ها در  س حاواه ادهیناتو و ز گرایح  مریکا و جانب  مخالف با یک

و ب  کشورهای  یکایآردو کشور ایراس و رو،   چ زی برای ارائ  ب   شود. مح تکو ری وهابح

منافعح در اقاام جمعح بب ننا؛ تنا،ب برای اود  دیآر تمامح اعضا ب  عبارت منطق  داشت  باشنا و ب 

در این شرای  رواب  دوجانب  و چناجانب  و اخد گوتآو در ارتباط با هم  مسائد موجب 

، تواهم و  شود. در فق ق ، هاف این ا،  ک  در خورت تحق  مرافد فوق اعتماد،ازی مح

بتواس روی در ااورم ان  و بحراس ،وری   ک  حهمکاری جایآزین تقابد و رقاب  شود. درخورت

های ا،ا،ح در مس ر  تواس ادعا کرد گام هایح کسب نمود،  نآاه مح کارکرد و موفق    اخو  فوق

ترت بات امن تح جمعح برقراری های منا،بح برای  و زم ن  ا،  شاه های امن تح برداشت  رفع نآرانح

عناخر الزم برای ایجاد ترین  وجود  ماه ا، . درواقع یکح از ا،ا،حب  ب  رهبری رو،   و ایراس 

کشورهای این ناف   در تعاموتشاس با یکایآر ا، . باوس  یهمبستآح، تضم ن امن   و بقا

های بن ادین مواج   تضم ن امن   متقابد در م اس کشورهای این منطق ،  یناه همبستآح با چال 

 اواها شا. 
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 ای ، ا،  اارجح جمهوری ا،ومح ایراس در پرتو تحوالت منطق "ا، 1331گ رمحما فاجح یو،وح، ام" ،
 .1331وزارت امور اارج ، چاپ دوم، پای ز  الم،،ح  ندفتر مطالعات ، ا،ح و ب
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 " 3شماره دوم، ، دورهحپژوه ، ا،  ، فص،نام "تاافعح یحگرا واقع منظر از ،وری. 
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    ،فضتور رو،ت   در ااورم انت  در دوره پتوت ن     "، 1313کوشکح، محما خادق و طاهری بتزی، ابتراه م

، 3، مطالعتات اورا،ت ای مرکتزی، دوره    "گاف ای نووذ رو،   در کشتورهای زیتر نوتوذ اتحتاد شتورویا     
 .1شماره

 تتا   2۴11نطق  ای عربستاس ،تعودیگ بحراس ،وری  و ، ا،  م"ا،1313کوهکن، ع، رضا؛ تجری، ،ع ا، گ
 ا.1۴،گشماره پ اپح 1۴فص،نام  پژوه  های راهبردی ، ا، ،،ا  ،وم،شماره  ،"ا2۴11

 ،تروش  عبتاالکریم ، "االجتمتاع  ع،تم  ف،سو  بر در مای، اجتماعح ع،وم در تب  ن" ا1373گ دان د ل تد، ، 
 . خراط، نشر تهراس
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 ا،تومح  جمهتوری  یا منطقت   امن   و ،وری  بحراس"ا، 1311گ، شهرام ن ا، ام ر مسعود و مرادی، ا،ااهلل 

 . 11 شماره چهارم، ،ا  ، ا، ، راهبردی های پژوه  ، فص،نام "ایراس
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 . 11پ اماها، پژوهشنام  دفاع مقار، ،ا  ،وم،شماره 
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 111-131،زمستاس ،ص . 1فص،نام  ، ا،  اارجح ،،ا  ب س  و هشتم ،شماره  ،"،وری 
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 . 1312، ،ا  ،وم، شماره هشتم، تابستاس  ا،ح، یها ژوه ، پ"بحراس ،وری 

 مو،س  فرهنآح مطالعات و تحق قات ب ن "بحراس ،وری  و بازیآراس منطق  ای"ا، 1311نجات،، ا ع،حگ،
 .الم،،ح ابرار معاخر تهراس

 :فص،نام  "بازیآراس معارض در بحراس ،وری : اهااف و رویکردها"، 1311ن اکوئح، ام ر؛ بهمن ، فس ن ،
 .  17-131رواب  اارجح، ،ا  چهارم. شماره چهارم. خص 
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 مقدمه
     صرب ر                                  ، نرمربن تنرکیه نهضرت سروا ومویی را         6731    مربه     ی   3    ر      علیل(    اهلل    ربمت )     ی ی       امبم نم     بضر  

           ای یرک برکرت             سروا ومویی        نرمربن       ایرب           بل تونیر     و         کب گر                    سوا ی  ر کنور رینل     تب بی         نرمو نا

      انقرالب      هربی            ترریب ورمربن                 رس  ر  مبر مقراس                                              محاو  نره قی، بل نهضتی نراگیر تبایه  ا و ایون

      ررار              انقالب اسرالمی             تریب اهااف                   ار  کل  ر ک بر مهم                  ی،  بیستقی ون را                         اسالمی  روما. چ یب ورمبن

                                      سوا ی، امکبن ومرویش بررای همرل، منربرکت و           ک ی بی           سوا ی، رینل                     انساا  مبب ی ورو ی بی   .    گیر 

              ل یب گیرنراه و                                       ار، تعمی  سوا ، تبایه جبمعل بل جبمع                                    بسیج عمومی برای سوا ومویی، ومویش جهت

            رسربیت اسبسری          ع روان               است کل ببیا بل               )ماضللل ایعبیی(  ای                                           ایزام سوا ومویی ای مطبیبب  محوری امبم نبم ل

  .                                 نهضت سوا ومویی مور توجل  رار گیر 

                         ما  کل  ربمه ومرویش همقربنی               اهااف کوتبه  - 6  :                          و هاف اری م ا  رار  ار             امبم نمی ی         ر ریبم 

  - 2   .              سروا  جبمعرل اسرت                  ی ایری ای  نرر بری                       ل ایهی و رنع محرومیت          ع وان نریض                 نوانان و نو تب بل

                          هربی گونربگون و تبرایه نره ر               ر یمی رل          نرو سروا        سبالن                                  اهااف بل اما  کل ارتقبی  انش بزرگ

       سربیمبن    .      انجبمرا                                                                  وابستل کنور بل نره قی مستقه است و بل استقالل نره قری و علمری کنرور مری    

                        بب اویویت گروه س ی ییر )            سوا  جبمعل       سبالن بی              بسبیی بزرگ                                نهضت سوا ومویی مأموریت  ار ، بب 

                          هبی مسئول و منربرکت مرر م و               جبنبل  ستقبه                                  تمهیا سبیوکبر الیم و جلو همکبری همل        سبل( و    35

                                                                               بخش غیر ویتی  ر جهت جذب و ومویش ونبن مت بسرو برب نیبیهرب و ا تضربوب  محریگ ینراگی  ر       

                 هربی ربیرل سروا  برل                                  طرابی و اجرای نظبم س جش مهربر                                      چبرچوب نظبم اسالمی ا اام نمو ه و بب

                      سرتبور هبی ایرب ررژوهش            کب  رو .            سوا ی رینل     کل بی    نحوی                                 تجبرب یب گیری ونبن اعتببر بخنا بل

  :  ای     انا     عببر 

  ی،        سوا وموی                    ر ا اره امور نهضت        ج.ا.ا                  بر اری ای تجربیب      بهره     برای                 همسوسبیی مایران   

 ی و  بنون اسبسی ج.ا.ا      و رهبر     امبم   ی   هب             ر اسبس اناینل                             جریبن سبیی مببنی سوا ومویی  ب                      

     موجرو                                        اره امرور نهضرت سروا ومویی ای طررد یب  راه                        ی ایقوی راهبرر ی ا                        ب ببرایب؛ تهیل و اراول

        کربرگیری                           هبی غیرضروری، ررهیز ای بل            بعضی ای بویه         کبری  ر                                جلوگیری ای اتالف سرمبیل و موایی

                                              امررور نهضررت سرروا ومویی و تحصرریه نهررم الیم و  رسررت ای                                 و تکرررار تجربیررب  نرربمون   ر ا اره 

  .        نواها  ا                  و مقبم معظم رهبری                                 نرمبینب  مور  تأکیا امبم نمی ی
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 رهبری، و امبم گفتمبن اسبس بر سوا ومویی نهضت امور ا اره راهبر ی ایقوی

 ایران اسالمی جمهوری تجبرب و 

            مبانی نظری 

 :            پيشينه تحقيق-

                یکب برنی کبرهربی   ی   ،          وجو  ناار               رر انتل بب ا،           ایب رژوهش           بل موضوف     ً یقبً                   اثر مستقلی کل        ً ظبهراً

      بررسری   »           (  ر مقبیرل      6713                  ررژوهش طربهره موسروی)                وور  ایجملرل       ینری ل       ر ر          رامی توان       اه     انجبم

        رر انترل        سربالن     بزرگ                                بل بررسی ایقوی تاریس م بسو برای   «     سبالن    بزرگ          ر ومویش       مالثر        ایقوهبی 

                             کل انرزایش  انرش و مهربر  مررتبگ            گرنتل                          (  ر اثر تحقیقی نو  نتیجل     6711         علی رور )     بسب     است. 

                       برو ه اسرت. همچ ریب گفت ری           مالثر                    ود  ر بهبو  وموی ی،                              تخصصی ارتقبء  غلی و انزایش بق       ببکبر

   ی   هربر      اسرت.              رارگرنترل                    رژوهنقران نبرجی هم           مور توجل      سبالن    بزرگ  ی         سوا وموی             است کل مقویل 

    ر      سربل     برزرگ                                      بررسی برنبمل وموی ی و توسعل نراگیران  »                    (  ر رژوهنی بب ع وان    6713      سی جی)     سون

-                                     نتیجل گرنتل است کل محتروای موضروعی  وره    «       ومریکب                   یلی وموی ی  ر  مبل      ایتحص    نبرغ  ی   هب      برنبمل

      رو .                      یب گیری نو  راهبر می                  مکرر  بمه اصول و     طور  بل     اغلو      سبل    بزرگ                        هبی تئوری یب گیری انرا  

         انرا، امرب                                                      ، بل  یوه سیستمبتیک برای نقش تاریسنبن ومرب گی نیبنترل                   ک ا، اگرچل مربیبن           وی ا بره می

  و                                           ، بب تفکر  ر مور  ببینور هبی یب گیرنراگبن،            ر کبر بن      ونطب   مون  وی   ی       ای طر                    ببورهب و  انننبن را 

   .    انا    کر ه         یببی کسو          ای نو اری         استفب ه

 ببسوا ان  رصا کل ییرا. نیست امیاوارک  اه چ اان هب  ر مسئلل سوا ومویییتنعبی جهبنی کبرنبمل

 .است یبنتلانزایش س ی گروه همیب  ر سوا انبی مطل   مبر و( ببال بل سبل 63) سبلبزرگ

چهبر کنور برییه، ربکستبن، چیب و مصر  ر ک بر ایران ایجملل کنورهبیی هست ا کل همچ بن  رگیر 

جهت ایران نیز بب جمعیتی بیش ای نل سبالن هست ا. ایایبسوا  و ومویش سوا  بل بزرگجمعیت بی

گونل کنورهبی یب  اه بل همیب سوا   نیب را  ر انتیبر  ار . وسوا  سهمی ای جمعیت بیمیلیون بی

سبالن و توسعل رو ش تحصیه کو کبن  ر یک هبی ومویش سوا  بل بزرگبرییه و چیب  ر سیبست

رغم  و   ر ایران علیمبن ا ون  و کنور مون  ارییببی نمیانا مصر و ربکستبن بل هل انیر مون  بو ه

 رخ سوا  بب چبیش مواجل بو ه است.سبالن  ر یک  هل انیر  ر کبهش نتوجل سوا ومویی بزرگ

سوا ی  رصا رسیاه است  ر کبهش بینتر نرخ بی 65هب بل ییر سوا ی ونهمل کنورهبیی کل نرخ بی

سوا  یبنتل بل یحبظ سوا ، نرخ کبهش بیهب توسعلانا  ر برییه و چیب  ر استبنبب چبیش مواجل بو ه

بزرگ سوا ی  ر  هرهبی گیر   ر ایران نیز ایب وضع منهو  نرخ کبهش بیک ای صور  میبل

نیبنتل سرعت کبهش بینتر است. اگر هبی توسعلکل  ر استبنگیر   رببییسختی صور  میبل
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روسیل را بب ایران بل یحبظ میزان برنور اری بخش ومویش  بخواهیم کنورهبی برییه، چیب، مصر و

ل بب برییه مقبیسای توییا نبنبیص ملی مقبیسل ک یم، ایران ای ربکستبن و مصر وضع بهتری  ار  و  ببه

                                                          ً                         و چیب است. سهم ومویش ای توییا نبنبیص ملی ایران و چیب نسبتب   بیل بل هم است. امب سهم 

 رصا ای  67 رصا و چیب  61گر  . برییه ومویش ای  روما عمومی  ویت م بسو ارییببی نمی

 گر  . روما عمومی  ویت صرف ومویش می

هب  ارنا، امب نهب هبی مانی  ر ون هب و  هر اریتنقش اصلی سوا ومویی برییه را  ویت نارال، ایبی

منبرکت  ارنا ب یب  برا سکو، ب یب  ببنک برییه، ب یب  روبرتو مبری و، ب یب  ویه اتحب  سوا ومویی 

هبی ام، ای بی ایجملل نهب هبی مانی نعبل  ر بویهسبالن سوا  و ج بش ومویش ربیلجوانبن و بزرگ

اجرایی  ر ون  ارنا یب بل کمک مبیی و نامبتی  ر امر سوا ومویی  سوا ومویی هست ا کل یب نقش

سبالن و چیب بل عهاه  ویت است امب  ر چیب برنی رر اینا. نقش اصلی سوا ومویی بل بزرگمی

نهب هب و واباهبی تنکیالتی بزب کمونیست  ر امر سوا ومویی نقش  ارنا مبن ا یی  و  هقبنبن بل 

انا امب ایونجبکل ک  ا. هرچ ا کل نهب هبی مذکور  ویتی معرنی نناهام میهب ا اومویش سوا  بل ون

هبی  ویتی برب کمونیست  ر چیب ببکم بر  ویت است، نهب هبی مذکور نیز  ر چبرچوب سیبست

 ک  ا.عمه می

 ر ایران نقش اصلی را  ر سوا ومویی  ویت  اراست، امب منبرکت مر م  ر سوا ومویی  ر  بیو 

ی کنورهب وررورش رسمی هملذهبی و وموی ی بو ه است. سبنتبر وموی ی نظبم ومویشنهب هبی م

انا، امروی بعیا است کنوری بتوان یبنت کل نب ا مارسل )بل مع بی ای تبعیت کر های ومویش مارسل

محلی کل کو کبن و نوجوانبن  ر ون  رس بخوان ا( بب ا.  ر ایران سبیمبن نهضت سوا ومویی 

رر ای . سبالن میوررورش بل ومویش سوا  بل بزرگهبی ویار  ومویشکی ای بخشع وان یبل

وررورش است ویی نهضت سوا ومویی  ر گذاری و تصمیم سبیی  ر انتیبر ویار  ومویشسیبست

سبالن ایران بب برییه و چیب رو مایریت بخش سوا ومویی بزرگاجرا  ارای انتیبرا  است. ایایب

 تفبو  جای ناار .



 

 

613  
 رهبری، و امبم گفتمبن اسبس بر سوا ومویی نهضت امور ا اره راهبر ی ایقوی

 ایران اسالمی جمهوری تجبرب و 

 مفهوم شناسی: -

                                                الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی؛ الگوويی    :                                        الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی

     گيوری                    هوا در فراينوت تصوميم                    هوا و روابوب بوين آن               ها، زير شاخص                         است که در آن ابعاد، مؤلفه

                بکار گرفته شود.     گفته                                      عنوان متلی در اداره حکومت در حوزه پيش        توانت به        شته و می     تعريف

-هوپرورش که بنهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش: نهضت سوادآموزی

 وظيفهانجام ج.ا.ااساسنامه نهضت سوادآموزی به سوادی با توجه کن ساختن بیمنظور ريشه

وپرورش و رئيس سازمان عنوان معاون وزارت آموزشين رئيس سازمان بها .نمايتمی

های نهضت با موازين اصيل و نظارت بر حسن اجرای امور و انطباق فعاليت کنتوظيفه میانجام

اسالم به عهته نماينته مقام معظم رهبری در صورت تعيين از طرف ايشان خواهت بود)باقر زاده 

سواد و ساالن بیيافته، توانمنتسازی بزرگ(. سوادآموزی، فرآينت سازمان299712و همکاران،

های نوشتن، خوانتن، حساب کردن و روخوانی جامعه از طريق ايجاد و تثبيت مهارتسواد کم

منظور تعالی و تکامل در زنتگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به قرآن کريم و کاربست آن

 های الزم در پيمودن مراتب حيات طيبه است.افراد و کسب شايستگی

                                اله شوامل گوردآوری اطالعوات، تبيوين،                                   منظوور از توتوين تجوارب در ايون رسو       :              تدوین تجارب

              در اداره امور        ج.ا.ا                                                                  مستنتسازی و تئوريزه نمودن تجربيات متيران و کارگزاران سطوح راهبردی 

                        و مفاد قانون اساسی است.                 مقام معظم رهبری         خمينی و                                   نهضت سوادآموزی بر پايه گفتمان امام 

 ممکن تاريخی دوره هر در. است اجتماعی جريانی يا مقوله پتيته، معنای به گفتمان واژه: گفتمان

دارد و  غلبه سايرين بر فکری نظام يك       معموال  باشت، اما داشته وجود فکری نظام چنتين است

9 9782 علی بابايی،)است معين جامعه يك در و تاريخ از دوره هر در غالب تفکر بيانگر گفتمان،

ای و امام خامنه امام خمينی یهابر پايه انتيشه ج.ا.ا. در اين تحقيق گفتمان غالب (213

-فقيه در تصميمدارد و بر اساس اصل پيشرفته واليت اسالمیهای گرفته و ريشه در آموزهشکل

ها ها و فعاليتگر بوده و تصميمهتايتبرای مسئوالن  ها و اداره امور نهضت سوادآموزیگيری

 نمايت.افزا میهماهنگ و هم را،
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 تحقيقاسی شنروش
و تجبرب  نقیلای بو ه و بب توجل بل ابصبی بیبنب  والیتتوسعل –ایب تحقی  ای نوف کبربر ی 

است. برای رسیان بل ربس  سالاال  ای   اهاستفب هنظبم ای روش ومیختل بب غلبل رویکر  کیفی 

رر ایی بل روش  ا ه ب یب  هبی کیفی نظیر تحلیه محتوا، تحلیه گفتمبن، تحلیه تفسیری و نظریلروش

انزارهبی مکس کیو است. ابزارهبی ایب تحقی  مصبببل و ررسن بمل بو . همچ یب ای نرم  اهاستفب ه

و مقبم معظم رهبری  نمی یارهبی تجمیع ک  اه وثبر امبم انزای )برای تحلیه محتوای متون( و نرم ی

بر اری  اه است. جبمعل ومبری  ر بخش و متب  بنون اسبسی و مذاکرا  یمبن تاویب و بهره

 نقیل و متب  بنون اسبسی و اس ب  ببال ستی است.والیتبیبنب  ای  بمه کتببخبنل
 ک  اگبن ررسن بمل تحقی ک  اگبن  ر مصبببل و تکمیهمنخصب   رکت :6جاول

 تعتاد ميزان تحصيالت سابقه متيريتی محل ختمت درصت

61 
سازمان نهضت سوادآموزی و آموزش و 

 پروش
سال 73تا  25  4 دکتری 

سال 25تا  23 سازمان نهضت سوادآموزی 33  22 کارشناسی ارشت 

سال 23تا  95 سازمان نهضت سوادآموزی 3  
کارشناسی و سطوح 

 حوزوی
2 

 28 جمع

نظران )کل  ارای سواب  مایریتی و بب نبرگبن و صببو یببی و میاانی، مصبببل ر بخش یمی ل

و تب رسیان بل مربلل ا ببف کبمه ا امل یبنتل است.  ر  بب  ا(وموی ی ببالیی  ر سطوح کنور می

 ر امور نهضت  ج.ا.اهب  رببره تجربیب  هب بب انجبم ربنز همیب مصبببل ربس مربلل انجبم مصبببل

 سوا ومویی، تکراری  ا و بل مربلل ا ببف رسیا. 

 تحقيق هاییافتهو  هاداده وتحليلتجزیه 
               نهضت سوادآموزی          مرتبط با                   يه بر اساس مفاهيم  فق                        تحليل محتوای بيانات والیت  -

ک یم. مسئلل تحقی   ر یمرا  ر موضوف نهضت سوا ومویی، تحلیه محتوا ابتاا وثبر  ر ایب تحقی ، 

 استنقیل بل موضوف سوا ومویان ایب تحلیه محتوا، و کبرسبیی و استخراج نقبه والیت

 تحليل محتوای کمی9 -الف

مقبم  و نمی یهبی امبم هب و مصبببلیبنتب کلمبتی کل بینتریب تأکیا را  ر مجموعل بیبنب ، ریبم 

 ببهافانا.  ر تحلیه محتوای کمی کلمب  کلیای مرتبگ ومویی  ا تل ببسوا  ر رابطل معظم رهبری 



 

 

636  
 رهبری، و امبم گفتمبن اسبس بر سوا ومویی نهضت امور ا اره راهبر ی ایقوی

 ایران اسالمی جمهوری تجبرب و 

نهبیی متب و را رو ش  ه ا و امکبن تحلیه   اهمطرحکل کلیل مفبهیم  انا اهانتخببمطبیعل طوری 

 ،هیتحص ،تربیتبل ترتیو  مور ا برهبینتریب کلمب  هب بسو چبرچوب مفهومی نراهم بب ا.  ا ه

 .انابو ه سوا ومویی و و تعلمتعلیم  ،منبرکت توسعل ،عبو یت ،ومویش ،تزکیل

 تحليل محتوای کيفی9 -ب

انزار نرمسوا ومویی را وار    ر نصوص مقبم معظم رهبریو  نمی یهبی بیبنب  امبم یهنبابتاا 

هب هب رر انتیم؛ یع ی مطبب  نرای ا نظریل مب بیی ابتاا مفبهیم و مقویلتحلیه محتوای ون و بل نمو ه

مقبم  و نمی یهب ا اام گر یا.  ر ایب روش بیبنب  امبم منخص و سپس بل کنف روابگ بیب ون

گذاری بر اسبس گذاری و هافب، سیبسترابطل ببسوا  ومویی  ر سل محور  کتری  ر معظم رهبری

 ر   اه است.یهتحلب یب   رر ایان و بب توجل بل مرابه نرای ا  ا هیلنظرهبی تعبریف و  یاگبه

عببرا  و اصطالبب  سوا ، علم، تحصیه،   ر ک برریرامون سوا ومویی،  اینبنو وثبر  هبنلیانا

، تهذیو و ررورش و انالدی، تزکیل ومویعلمومویش، تعلیم و تعلم بل عببراتی چون سوا ومویی، 

 طوربیاای ایب بیبنب   توانیم کلیطوربل  اه است. ی ییب یهبا برهنفس، تقوا، تعلیم و تربیت نیز 

بری ج بل مع وی سوا ومویی را ربیل و اسبس هرگونل بر ا ت کر  کل امبم رابه و مقبم معظم ره

ی و سوا وموی یببیاریرا  بنصی برای  ی  انش  انستل و ونتعبی و و ر اایقوسبیی و  یومویعلم

 .انا رار  ا هسوا ی ک ی بیرینل
  ر نصوص سوا ومویی و اهمیت و ضرور  ون  ر کنور ی(ایعبیماظلل)ایو امبم نبم ل اهلل علیل()ربمت: بیبنب  امبم نمی ی2جاول

 ی(العالمتظله) یاخامنهبيانات امام  اهلل علیل()ربمت ینيخمبيانات امام 

        ویرت و                                    امیاوارم بب کمک و همت همل  نررهب،   6

     ً                               نصوصربً ملرت و  نررهبی روسرتبیی، ایرب امررر      

                             طور  بیستل انجبم بقیرر  و ایرب                 )سوا ومویی( بل

                          میرررار رمیررم  به نرربهی بررو ه،       ای کررل      نقیصررل

  (  16 /  65 / 3 )             برطرف گر  .

                                                  تصورم ایب است کل مرب  ر سروا ومویی مقرااری عقبریم، مرب      

                                        ک م و ایبتل ایب تقصیر،  ر عوامره و ع بصرر                 ابسبس تقصیر می

                                              نعرربل و اجرایرری ممرره  ررمبهب نیسررت.  ررمبهب و مسررئوییب     

  (  36 /  65 / 3      ایا. )                             سوا ومویی، همل تال تبن را کر ه

   ی،     خص                                      ببسوا ان،  ر مسبجا و تکبیب و  ر م بیل   2

                   سوا  را تعلیم ک  ا        اعضبی بی

                               ک یم تب مجاانل کبر  مبرا  نببل                   هبی  ویتی توصیل می         بل  ستقبه

            هربی مخلصربنل        و ترالش   -                                ک  ا و  مبرا کمک و رنتیببنی ک  ا

                   مبرا  ار باان ا.

    همل     هب ی    هر  ،   هب  یی     روستب  ،   هب   بچل         ، ریرهب،   هب    جوان  7

  (  33 /  65 / 1              یا کمک ک  ا. )  بب

                                                   بل  هرهب و روستبهبی  ورانترب ه رنرتب و براون چنماا رت،     

              برل مرر م  ا ن،     –     هبست          تریب هایل         کل اریناه  –              علم و سوا  را 

  (  13 / 3 / 1 )              یک جهب  است.
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 ی(العالمتظله) یاخامنهبيانات امام  اهلل علیل()ربمت ینيخمبيانات امام 

1 

                    نواهم کرل  ر ایرب امرر                          مب ای همل ملت ایران می

                                        بزرگ و بیبتی کمرک ک  را.  ر روسرتبهب ا بربل     

                           سروا  ناارنرا بررای سروا ومویی                   ک  ا کسبنی کل 

  (  33 /  65 / 1 )             وار  بنونا.

                       ین ا و بتی گبهی ایتمبس         هب را می                      نهضت سوا ومویی  ر نبنل

                                               ک  ا کل بیبییرا  رس بخوانیرا و برب چرل یبمربتی، کرالس         می

                                             ه ا؛ باون ای کل ج بل  هر و غلبل  ا تل بب ا        تنکیه می

3 
   ب  بپر                                            تمبم نواهران و برا ران ببسوا  برای یرب  ا ن  

  .   زنا ی ن

                             ورررورش بیبی را؛ ایرب  وره ببیرا                           هب ببیا  ر کبنبل ومرویش    بچل

            ایزامی  و .

1 
                                       سوا ان برای یب گیری بپب نیزنا و ای ایرب         تمبم بی

                  امر سرریچش نک  ا.

      رونرا؛                            هربی واجرو ایتعلریم مارسرل نمری                       ر برنی م بط  بچل

  (  13 / 2 /  62 )             نطرنبك است.

3 
  –                                      ر هر  و و روی و  ر او رب  بیکربری یکری    

                                     و سبعت را صرف ایب عمه  ریف نمبی ا.

                                                  نهضت سوا ومویی ببیا توسرعل  ا رتل بب را؛ مرب ببیرا سرط        

                                                         معلومب  مر م را ببال ببریم؛ مب و  مب متصای ایب امر هستیم.
 

 نحو کل. بایب است مهم بریبسکل نقش وموی یبران  ر ومویش علم  ایویبرمای بیبنب  نود چ یب 

و یسبن  ران و انبیبء و اوییبء و ابب یث و روایب  بب ا، ببعث تقرب ایهی  هب بنصلبب  اگر ومویش

و اگر مربی م حرف و اهه تهذیو نبب ا و ابسبس  گر  یمو ر ا و تربیت و تعبیی انسبن 

ایهی و انسبنی ون هبی جهت رنبه و کسو مب یب  تاریس نمبیا و بل ج بل     ًصرنب مسئوییت نک ا و 

ومویی                           ً        هبی وتی مالثر بو ه و نهبیتب  ایب علماهمیت بب ا، وثبر م فی و نبمطلوب ون بتی  ر نسهبی

ای بل کلمب  و ی و امبم نبم ل ینمگر  . همچ یب امبم ببعث جهه و تخریو و انحراف متعلمیب می

سبک یناگی، ضا ببوری  منبرکت، وبا  ملی، ترویج ایقو، نوووری، رینرنت، اصطالببتی چون:

توجل ویژه امبم رابه و مقبم معظم رهبری بل  مفبهیم بل توان ای ایبانا کل میای  ا تلو... نیز ا بره

ومویی  ر ایجب  وبا  ملی و ام یت ربیاار، ایجب  انقیزه و نال یت و نوووری، تأثیر سوا  و علم

بر ربیل  قویی جهبنی ای انقالب اسالمیسبک یناگی و تحکیم ب یبن نبنوا ه و همچ یب معرنی ای

هب ا بره کر ، همچ یب مع ویت و نامت بل مر م و ارتقبء سط  بی ش و  انش و م زیت اجتمبعی ون

انا تب بب نهضت سوا ومویی هبی  ویتی و اسبتیا و معلمبن تأکیا نمو هبل مسئوالن طرای اول  ستقبه

و مقبم رابه  ار برای امبم  ا تل بب  ا و ایب امر ون ایسوا  همکبری ویژه ر امر ومویش انرا  بی

نرمبی ا: مب و  مب متصای ببال بر ن سط  معلومب  مر م هستیم و یب مهم بو ه کل می یرهبرمعظم 

گونل ومب ه ک یا، ایب تقویت جسم و روح تقویت و تزکیل و عمه و علم کل نو تبن را اییحبظایب

بب ا و  ع وان جبیقبه مرجعیت  ر نقبه مر مببیست بلل ببهم می و  کل تعلیم و تزکیبر ا ت می

 ومویی  ر کنور رررن   و .نره   علم
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 رهبری، و امبم گفتمبن اسبس بر سوا ومویی نهضت امور ا اره راهبر ی ایقوی

 ایران اسالمی جمهوری تجبرب و 

ریرامون ترویج یببن نبرسی نراملی بو ه و بتی نواستبر  یرهبرو مقبم معظم  رابهنقبه امبم 

نقر           ً                    انا مجموعب  بب بررسی   ی  و مرفگستر گی جغرانیبی ایب یببن  ر سبیر کنورهب ا براتی  ا تل

 اهلل یایگر   کل  رب گونل ابصبء مینقیل ریرامون مبحث نهضت سوا ومویی ایب ر گفتمبن والیت

سوا ی را نوعی جهه و نقر ومویی، بیبو ه و ضمب تنوی  بل علم اوییب و هاف غبیی سوا ومویی

هبی مسئول و همل ا نبر را ک ی ون همت و تالش و توانم اسبیی همل  ستقبه انستل و برای رینل

 طلبا.می

 تحليل محتوای داده بنياد9 -ج

هبی سبیی ای میبن انبوه  ا هکاگذاری  ر نظریل  ا ه ب یب  نوعی تحلیه محتوا بو ه و  ر ری مفهوم

سبیی ای گفتمبن هبی  ا ه ب یب  و مفهوم.  ر ا امل ، نتبیج ببصه ای کاگذاریاست اه ووریجمع

ببال ستی  ر هبی تحلیه تفسیری ای رویکر هبی  بنون اسبسی و  یقر  وانیب نقیل، بر ا توالیت

هبی ببصه ای ابصبء و مست اسبیی تجبرب هب و ییر مالیفلا اره امور نهضت سوا ومویی و نیز مالیفل

  و :رس ای ا غبم و ترکیو بل  رح ییر اراول می ج.ا.امایران ا اره امور نهضت سوا ومویی  ر 
 نهضت سوا ومویینقیل،  بنون اسبسی و تجبرب مایران : نتبیج نهبوی گفتمبن والیت7جاول

 مالیفل بعا

یب
تر

 ک
 

و ی و وگبهی، استقالل ، نو ببوری توانم اسبیسوا ی ، تحق  عاایت ، هب  ر که جبمعل ، رنع نقر و بیعبو یت،  رب ایی اهلل،، سعب   انسبن

 یینو اتکب

 ییر مالیفل ) بنص( ر یف مالیفل بعا
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)
 

ایرانی  ر –هبی اسالمی ( تقویت اریش6
ی وموی ی و هبمتبومویش و تربیت و 

اراول ایقو  ر تقویت ، تنکیه و تحکیم 
 بکومت
 اسالمی
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ت
اس
سي

 ها

 ایجب  نرصت ومویش و تربیتی 61 ی عتالتبرقرار(رفع تبعيض و 5

 امر وموی یکبرگیری نخبقبن  ر  ر جذب و بل 63



 

 

  6733 ، ربییز37،  مبره  بنز همسبل  -نصل بمل مطبیعب   نبعی استراتژیک   631

 هبی   مبوگبه بخنی ای برنبمل 61

و  هافرصت(شناخت قوت و ضعف ،  6

تهتيتات در آمر آموزش و تربيت ، 

 هاهای  و روشپرورش و شيوه

 هبی   مباننبی برنبمل 63

 هبهبی اسالمی و برجستل کر ن ونتقویت اریش 61
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 المللیهمکاری بين ارتقاء

 

 سبیی ر استفب ه ای تجبرب ون  و وگبه 25

 هببهبو  روش 26

 ی مسلمبن.کنورهبی و کمک بل مراکز وموی توسعل  22

ی و گفتمان سازفرهنگ(  آگاه بخشی و 8

سوادی  ، جهل ، فقر در سازی در رفع بی

 جهت  ارتقاء و حفظ استقالل کشور
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( تشکيل شورای هماهنگی اجرائی و 1

سوادی و جهل رفع بیبسيج عمومی در 

 و فقر

 

 

 

 

، توسعل روستبی و وررورشومویش ریوی)رویس  ورا( ،  کنور ریویمتنکه ای :  21

،  رمبن و ومویش  بهاا ت ریویو امور اجتمبعی،  کبر ریوییی  ، ی اتیمحروم

وبو جل،  سبیمبن بسیج ، کمیتل اماا  و بهزیستی ، رز کی ، رویس سبیمبن برنبمل
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 ال یتسهی مبیی و هبکمک

اصالح ساختارها  انتازچشم( تتوين 93

 ازهاينمتناسب با 

 بب اهاافیزوم همسویی  23

 ،اهاافهب ر برنبملانسجبم  75

 اناایاسبس چنم هب بربرنبملیزوم تاویب  76

ووری روی  و استفب ه ای نبهب و ایجب  سبنتبر م بسو و بلب ای نعبییتاویویت 72

 اطالعب 

و   جذبريزی برای متيريت ، ( برنامه99

تشويق سواد آموزان جهت سوادآموزی و 

ی مادی و معنوی از هاتيحماگسترش 

 آنان

 ایمللی برای جوانبنهبی ر ببت ملی و بیبنراهم کر ن یمی ل 77

ی  نخبقبن و هبیتوانم اهبی م بسو بب توجل بل تخصص و ایجب  نرصت 71

 هبی کنوراویویت

 ی علمی و نخبقبن و  اننم اان  ر مایریت کنورهبانجمبانزایش سهم منبرکت  73

( توسعه آموزش و تعليم و تربيت و 92

ی هاآموزهمحتوای متون  با توجه به 

 اسالمی

 

 اتببف رك تحصیه و نقیر   ر  انه و  نوجوانبنتالش جهت ومویش جوانبن و  71

 نبرجی

 ی مبییهبتیبمبی  وموی ی و تربیتی هبمتبی جذاب اسالمی  ر اومویهاستفب ه ای  73

 هبی علمیلاستفب ه ای ظرنیت بویه 71

 هبی جذاب  ر ومویش و تربیتووری و  یوهای نب استفب ه 73

 

( توسعه و گسترش ارتباطات علمی و 97

ی سازیبوماستفاده از تجربيات موفق  و 

 ی اسالمیکنورهباناایی مراکز وموی ی منترك بب راه 15

 ی اسالمیکنورهبهبی وموی ی منترك بب برگزاری  وره 16

 رژوهنی منتركهبی اجرای طرح 12
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( تربيت نيروی انسانی متخصص و 94

متعهت باهتف توسعه کمی و کيفی 

 افزاری()نهضت نرم
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و سوادی کنی بی( توسعه نظام ريشه93
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 : هاتحليل و تطابق تجربيات با دکترین، اهداف و سياست -

             هرچ ا انرا ی                                  ریزی راهبر ی م سجمی ناا تل است.                هبی گذ تل برنبمل                      نهضت سوا ومویی  ر  وره  

                       است.  ر  وره و ربی  کترر                                              انا امب تعییب راهبر ، چ اان جای گرنتل نناه                ریزی منغول بو ه         بل برنبمل

                                         گیری نهضت سوا ومویی، مایریت امرور برب یحربظ                                              بب ر یا ه بب توجل بل گذ ت چ ایب سبل ای  که

              هبی موجو  نوب    نیت                       هبی  انلی و نبرجی ای ظر                  کبرگیری استراتژیست                      نمو ن اصول مایریت و بل

                                                ریزی راهبر ی رر انتل و  ر راستبی اهااف کلی نهضرت        برنبمل             هبی انیر بل                     استفب ه کر ه و طی سبل

    ک ری            م ظرور رینرل                                       هبی علمی، وموی ی، نره قری و اجتمربعی برل                سبیمبن  رصح ل             ا اره بهی ل »     یع ی 

                       ستضعبف وموی ی و نره قی                          انا و  ر کبهش محرومیت و ا                هبی نوبی بر ا تل    ام       ج.ا.ا         سوا ی  ر   بی

                    ما  اجرا نمو ه است.           ما  و کوتبه                           ، چ ایب برنبمل راهبر ی میبن «        مستضعفبن
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                          ها کل نهضرت سروا ومویی طری                                                        نتبیج ببصه ای  انش صری  و ضم ی موجو   ر نهضت ننبن می

                                                                              سبل گذ تل بب توجل بل تحوال  صور  گرنتل رس ای سقوط رمیم  به نبهی، استقرار بکومرت      73

                                    هبی وانرری کرل انجربم  ا ه تجربرب بسریبر                                               می نورب و منکال  متعا  ریش روی نو ، بب تالش   اسال

                                                       تربیتی و وموی ری  ا رتل اسرت. ایبترل  ر ک ربر تجربیرب  ممبرت،              نهب                       نوبی  ر عرصل مایریت یک

                                                          امب  ر که تجبرب مون  نهضرت  ر ا اره امرور ون بینرتر ای تجربرب                                  تجربیب  م فی نیز  ا تل است؛

                                                                                   بو ه است.  ر ایب  سمت بب توجل بل نتبیج ببصه ای انجبم تحلیه محتروا، اسرتفب ه ای تحلیره           نبمون  

                      نقیرل و بررسری محورهرب و            هربی والیرت                                                    گفتمبن، رویکرر  تفسریری و نظریرل مب ربیی وراء و اناینرل     

                     سو و تحلیه مسرت اا  و          هب ای یک                                                       رویکر هبی  بنون اسبسی  ر سل مالیفل  کتریب، اهااف و سیبست

          سو را تحت                                                                      هب ای سوی  یقر، ا اامب  همسو را تحت ع وان تجربیب  مون  و ا اامب  نبهم  بل    مصبب

     ایم.                        ع وان تجبرب نبمون  وور ه
 :الف. تجربيات موفق

رسیاگی بل امور نمی ی امبم مسی بب صاور ریبم   6731ر نهضت سوا ومویی  نخستیب ا اامب  ای 

نعمت نوانان و نو تب محروم بو نا، برربیی                           ً             محرومیب و مستضعفیب، نصوصب  انرا ی کل ای

سوا ی، باون تنریفب  ک ی بینوعی بسیج برای رینلهبی ومویش نوانان و نو تب و بلکالس

سوا ی تالش جهت ک ی بیکل بب رینل ا اری ای طری  مر م و بب استفب ه ای همل امکبنب  بو ه است

وانی جبمعل ای تجربیب  مون  است. برنی ی و ن نقر و محرومیت و سعب   و سالمت روبی و ر

 هبیی مبن ا:انا ای اجرای طرحای ایب تجربیب  عببر 

 طرح اجببری کر ن سوا ومویی برای کبرم اان و کبرگران، نیروهبی مسل  و یناانیبن

 هبی سیبر روستبییایعبور، طرح کتببخبنلطرح توسعل سوا   ر م بط  عنبیری و روستبهبی صعو

 و... ای، سوا ومویی اتببف نبرجی، طرح  رون ومویی همراه سوا وموییرسبنلطرح ومویش 
 :ب. تجربيات ناموفق

هبی صور  گرنتل کل  ر تحلیه تجربیب  نهضت سوا ومویی توضی  ون  ا ه  ا، بب توجل بل بررسی

 تریب تجربیب  نبمون  عببر  ای:نهضت، تجربیب  نبمونقی نیز  ا تل است کل برنی ای مهم

 ر  نبم بسو وموی یبران سوا ی  ر کنور و وضعیتکب کر ن بیعام مونقیت  ر رسیاگی بل رینل 

 ...بحث مسکب و معینت و

 اه بو ،  بیا رس ای هبی اجرایی  ر یمبن نو  مفیا و م بسو تنخیص  ا هبب توجل بل ای کل طرح

ا و بررسی  رار گرنت. هب و یب روش اجرای ون مور نقهب ضعفگذ ت ما  مایای ای اجرای ون
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 رهبری، و امبم گفتمبن اسبس بر سوا ومویی نهضت امور ا اره راهبر ی ایقوی

 ایران اسالمی جمهوری تجبرب و 

ع وان طرح نبمون  کل بب سبیمبن یونسکو بل 1توان بل طرح مرکز م ببع سوا ومویی ر ببل ببضر می

 صور  منترك وغبی و بل نتیجل مطلوبی نرسیا ا بره نمو .بل

مهم سل چیز  ر استفب ه ای ابزار تحلیه  کبف  وضعیت ورمبنیو وضعیت ک ونی تعییب نبصلل بیب   ر 

 :تاس

 هبگیری و امتیبی هی بل ونتوانبیی   بسبیی نقبط ضعف و  و   ر  بیو  کبف و اناایه-6

  اه نز یک ک اهبیی کل سبیمبن را بل وی اه مطلوب تعییبتوانبیی  ر تعییب هاف -2

 اه و تخصیص م ببع هب بر اسبس اهااف تعییبب ای رو ش  کبف  ت و ظرانت  ر اویویت -7

 اثربخش

بب  ا و نهضت توجهی میسوا  مب  ر جبمعل تعاا   ببهسوا  و کم ها، انرا  بیهب ننبن میبررسی

تبع ون ببال بر ن سوا ی و بلک ی بیسوا ومویی نتوانستل است بل هاف اصلی نو  کل همبن رینل

هبی مختلف وضعیت معینت و ی و ن نقر و محرومیت بب ا  ر تمبمی نقبط کنور و گروه

هبی گذ تل و میزان بو جل واگذاری بل مبعی مون   و . ایبتل تأمیب ننان بو جل کبنی طی سبلاجت

 محروم  اه، طبقب هبی انجبمهبی مختلف و بب توجل بل نعبییتسبیمبن نهضت سوا ومویی  ر  وره

بب  ا، کمتر برنور ار بو ه وییکب طبقب  مرنل بب بضبعت کل ای جبمعل هاف ایب طرح میو بی

 انا.نوعی  چبر  کبف گر یاههبی وموی ی م بسو بلاستفب ه ای ظرنیت

م ظور گسترش و کبروما سبیی تأمیب و رنبه اجتمبعی، نهضت سوا ومویی ببیا مور توجل ویژه بل

 هبی نره قی و اجتمبعی ویت کل م ببع و ثرو  ملی را  ر انتیبر ارنا بب ا و  ر چبرچوب سیبست

أم بب عاایت است بل نحو مالثر کمک و مسبعا   و  برای رسیان بل نهضت                    کل معطوف بل ر ا  تو

تهیل گر   تب ایب نهب   نهضت سوا وموییطربی ب یب یب برای تحول  ر سوا ومویی مطلوب ببیا 

 ر نظبم  هبی تحویی بر اسبس نرامیب مقبم معظم رهبریاهااف و سیبستبویه انقالبی  ر 

علیم و تربیت اسالمی  ر جهت رسیان بل بیب  طیبل )یناگی وررورش مبت ی بر نلسفل تومویش

هبی نر ی و اجتمبعی مطلوب اسالمی( و ر ا و  کونبیی استعاا هبی نطری و ارتقب کیفی  ر بویه

کب کر ن بی ش،  انش، مهبر ، تربیت و سالمت روبی و جسمی  انش ومویان بب تأکیا بر رینل

هیزکبر، متخل  بل انالد اسالمی، بل اهمت، امیاوار، هبی مالمب، ررسوا ی و تربیت انسبنبی

نالد،  نواه، نر وری،گرا، عاایترذیر،  بنونجو، ویا م ش، مسئوییتنیرنواه، ببننبط، بقیقت

                                                           
1 -Irc 
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گرا، نو ببور و ایمبرگر برکت ک ا.  ر ایب راه توجل بل تحق  مطبیبب  ستیز، جمع وست، ظلموطب

 بءاهلل طور ضربتی و بسیج عمومی تب انسوا ی بلی مببریه بب بینقیل و بسیج سوا ومویی براوالیت

  ر وی اه نز یک هرکسی نو تب و نوانان ابتاایی را ومونتل بب ا

نقیل و  بنون اسبسی و همچ یب وماه ای م ببع تحقی  یع ی گفتمبن والیت ستایقوی جبمع بل  روا ع

  ه اهننبن اه  ر تحقی  بعا تعییب 3مویی  ر سبیل مایران  ر ا اره امور نهضت سوا و 75تجبرب 

کل  ر تحلیه  طورهمبنایب ایقو  است؛ کلامور نهضت سوا ومویی   ر ا اره ج.ا.اوضعیت مطلوب 

 بنیب ببهو بل  رح ییر  استو مع ب ار   اهوا ع مور  بولصور  کبمه ای سوی جبمعل نبرگی بل

 بب ا:می

 مبت ی بر نیبی مخبطبیب است. )نیبی محور(    ا ومویی مطلوب      سو←

  ود و رغبت مخبطو را بل  نببل  ار . )برانقیزناه(  وا ومویی مطلوب        س←

 ی(ومویمهبر ←ی بل یناگی )مبت ی بر بخنتیفیکابزاری است برای     ا ومویی مطلوب      سو←

 (وکبرکسوهبی  غلی )رون  ای است برای ارتقبی مهبر وسیلل  سوا ومویی مطلوب        ←

 ی متمرکز )بومی گزیب(زیربرنبملی بومی  ار  تب زیربرنبملنیبی بل   سوا ومویی مطلوب        ←

 هبی نره قی و  ی ی(سبی است )تقویت و توسعل اریشنره     سوا ومویی مطلوب       ←

 ک ا )رویبیی( ود بل جستجو و  انستب را بر انرا  نراهم می  سوا ومویی مطلوب        ←

 نظرانهای صاحبدیدگاه

 نظران تعلیم و تربیت عقیاه  ارنا :گرنتل، جمعی ای صببو ر مطبیعل انجبم

 هبی اجرایی است.جبنبل  ستقبهسوا ومویی مستلزم ایجب  عزم بسیج عمومی و منبرکت همل - 6

 هبی سوا ومویی تغییر و تحول اسبسی ایجب   و .نعبییتهب و  ر برنبمل - 2

 برای  تبب بخنی بل سوا ومویی، ببیا ای هرگونل  وانیب ریچیاه و  ست و ربگیر ررهیز  و .- 7

 سوا  ای یوایم و ایزامب   تبب بخنی است.ی بینتر برای جذب انرا  بیتنوی  و ایجب  انقیزه - 1

 توجل  و . ایعمرمب امو  سبالنبزرگبل ومویش ننو ،  سوا ومویی معطوف بل گروه نبص-3

 هبی ببی ارناه برای اجببر سوا ومویی انرا  محروم ای سوا  استفب ه  و .ای ایزامب  و محاو یت- 1

سبی ظهور و کل هاف غبیی بکومت  ر یمبن غیبت، یمی لییایونجب:سوادآموزی امور نهضتنظریه اداره 

هاف غبیی مر م تنکیه جبمعل م تظر و هاف غبیی  یب رسبنیان انسبن ای طری  نراهم کر ن ابزار 

مبت ی بر نلسفل تعلیم و  وررورشومویشایلهی و بیب  طیبل است؛ یفلنلو سبیوکبرهبی الیم بل مقبم 

المی( و ر ا و تربیت اسالمی  ر جهت رسیان بل بیب  طیبل)یناگی نر ی و اجتمبعی مطلوب اس
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 رهبری، و امبم گفتمبن اسبس بر سوا ومویی نهضت امور ا اره راهبر ی ایقوی

 ایران اسالمی جمهوری تجبرب و 

ی بی ش،  انش، مهبر ، تربیت و سالمت هببویهنطری و ارتقبء کیفی  ر  استعاا هبی  کونبیی

 ببننبط مو مبیی هبانسبنسوا ی و تربیت یبینل کب کر ن برریا تأکروبی و جسمی وبب  مر م بب 

بخش بب ا. ر سوا ومویی تهذیو و تزکیل، اصویی است کل  ر یتعبیتوانا یمیمبرگر او نالد و 

ی، نو ببوری،  ر معب  ببوراست. نااببوری،  مور توجلجهت ایجب  جبمعل مع وی و رینرنتل 

 مب بی تقویت ایمبن و تقوی، و ررهیزکبری است.  وررورشومویش
 9 تهيه و تنظيم توسب محقق()منبع ی ایقوی راهبر ی نهضت سوا وموییو مفهوم: مال نروی ای 1جاول 

هایورود  

 دکترين

و ب رراگی،  رررب ایرری اهلل، عررزم ملرری، تزکیررل و تررذهیو، جررایت و همررت      عبو یررت

نو برربوری، ر ررا و تعرربیی مع رروی، وبررا  و     مضرربعف، تعیرریب ایقرروی اسررالمی،  

 انسجبم.

 اهتاف

ارتقرربء عررزم ملرری، ایجررب  تفکررر، تحکرریم ب یرربن نرربنوا ه، ترررویج بهاا ررت عمررومی،     

ی، ایقررو هتوسررعل نظرربم وموی رری، تعلرریم و تربیررت، رنررع محرومیررت، ترررویج ایقررو،    

 هرری، اصررالح سرربنتبرهب و نرای رراهب، ایجررب  انقیررزش سرربک ینرراگی، جررذب و سرربیمبن

 انزایی ر یبص ی،سبیوگبهسوا ی، ک ی بینلیر ،هبمهبر و ومب گی، ارتقبء 

هااستيس  

ارتقربء   هرب، ارتقربء نره قری   روش بهبرو   ایمللری، بمبیرت و رنرتیببنی،   ی بریب هبیهمکبر

هربی ا تصرب ی، اسرتمرار و اعرتالی نره ر  عمرومی،       سط  معینرت، کربهش نبه جربری   

ی، وموی ررکمررکوموی رری و  هیسرربمنرربرکت عمررومی، ترررویج بهاا ررت عمررومی، و  

هررب و امکبنررب ، سرربمبناهی علمرری و  گیررری ای ظرنیررتبهرررهتوسررعل مراکررز وموی رری،  

 وموی ی، ببینقری و تحول علوم انسبنی

 فراينتها 
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سا 
و

ی
آمورش

ی
برنامه ریز

اولویت بندی ف اليت ها
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ه ب
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برنامه ها

ی
بازرس

ت بيت و ان جام

سازی آگاه 

ارتقا  فرهنگی
ب يرت افزایی

ارتقا  سط  م يشت

 

 شنهاديپگيری و جهينت

 گيری:نتيجه -الف

اسالم و  ریبمبر ژهیوبلی ریبمبران ایهی رهیسی و بنیوبی هبومویهتعلیم و تربیت مبت ی بر 

هب متعبل همل انسبن نااوناعبب اتی است کل  و ایت هب را رسیان بل مقبم  رب ایهی است  یبمعصوم

ی  رار  ا ه وبرترو ببعث  رانت  هبانسبنرا  عو  کر ه و ون را بقود و تکبییف  طعی همل 

معظم مقبم  یتمور بمبی انقالب اسالمی و میرار امبم نمی ی و است. سوا ومویی کل ثمره

گسترش  یمی ل تربیت اسالمی و بسگ و رهبری است بخنی ای نظبم تعلیم و تربیت کنور است کل

ک ا. سوا ومویی ای سوا  جبمعل نراهم میسوا  و کمسبالن بیو نره   اسالمی را  ر بیب بزرگ

بل  ج.ا.اهبی مهم توسعل انسبنی است و ای و ملی و ای  بنص ار جهبنی م طقلموضوعب  اویویت

سوا ی رذیرنتل است. ی کبهش نرخ بی لی ریمهمراه کنورهبی عضو یونسکو تعهاا  بزرگی را 

وررورش مسئول تاویب و سوا ی و ایبتل ومویشک ی بیسبیمبن نهضت سوا ومویی متویی رینل

کل عملکر  نهضت سوا ومویی چقار اجرای برنبمل سوا ومویی  ر کنور است. م ظور بررسی ایب

ج.ا.ا و  گذاربنیب ب، وراء و نظرا  ه ار ، اناینل مطببقترهبری معظم مقبم و  ی ینمبب م ویب  امبم 
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( استخراج و هببستیسراهبر ی ) کتریب، اهااف،  گبنلسلبب توجل بل محورهبی مقبم معظم رهبری 

 هی، ریزی، سبیمبنبب نتبیج ببصه ای بررسی تجربیب  نظبم  ر ا اره نهضت  ر  ش محور )برنبمل

و ارییببی( مطببقت  ا ه  ا تب ضمب مست ا  سبیی و اجرا، نظبر ، ک ترلهاایت، همبه قی، ریب ه

و یکپبرچل، موانع تحق  م ویب   وچ اسبیل نظبم و تاویب ا بیب  م سجمنمو ن تجربیب  سی

تریب مسئلل مانظر نهضت سوا ومویی   بسبیی گر  . یذا بل مهم  ر ا اره امور ج.ا.او اهااف  اینبن

 یهبسوا ومویی براسبس اناینلهضته امور نتاویب ایقوی ماون راهبر ی ا ار"ایب رژوهش یع ی

رر انتل  ا. ایبتل اصول، ع بصر و  "ج.ا.او تجبرب  ،  بنون اسبسی، مقبم معظم رهبریی ینمامبم 

مقبم  ،ی ینمهبی ون، مبت ی بر نظرا  امبم همچ یب مببنی نظری ببصه ای مطبیعب  اکتنبنی و یبنتل

نهضت سوا ومویی و  ع وان ایقویی برای ا ارهتوانا بلمیو  بنون اسبسی است کل  یرهبرمعظم 

گیرناگبن سیبسی و اجرایی هبی ایب رژوهش اییحبظ کبربر ی تصمیم یقر نهب هب  رار گیر . یبنتل

نمبیا تب بب توجل بل اصول و ریزی  ر سطوح راهبر ی و عملیبتی ترغیو میرا  ر نروی اهبی برنبمل

هب را انتخبب و اجرای ون را ریقیری نمبی ا. ومی و نره قی، اویویتع بصر مت بسو بب مقتضیب  ب

هبی ایب رژوهش، موجو رینقیری ای و وف و تکرار ا اامبتی کل گیری عملی ای یبنتلهمچ یب بهره

ی بررسی گر یاه است، اهبیی ای ون ای م ظر امبم نبم لج بل م فی  ر تجبرب گذ تل  ا تل و بخش

بورهبی انرا  و ذی فعبن مختلف بل مقاار اطالعبتی کل ای مبهیت سوا ومویی، هب و ب و . انقبره

مأموریت و نامب  سبیمبن  ارنا، متفبو  است و ببکی ای نوعی عام اجمبف و ریوستقی  ر 

ببل اکمریت ونبن وجو  سبیمبن نهضت سوا ومویی را برای هبی مختلف است. ببایبنظرا  گروه

سبیوکبر اجرای  اعتقب  ارنا ان ا، ویی  انستل و استمرار ون را الیم میسوا ی ضروری ک ی بیرینل

جبنبل بب انذ اطالعب  رسمی، تبلیغ و ترویج ای ایب برنبمل بزرگ و اسبسی بب جلو منبرکت همل

هب و محتوا، انزایش سرانل سوا ومویی، توسعل  رون رسبنل ملی و محلی، ایجب  انعطبف  ر روش

 هبی مرجع جبمعل نراهم گر  .یی و استفب ه ای نظرا  نخبقبن و گروهوموومویی و مهبر 

برای ربس  بل سالاال  ایب تحقی  و  ستیببی بل ایقوی راهبر ی  ر ا اره نهضت سوا ومویی، ابتاا 

ج.ا.ا هبی علمی  رببره مبهیت نهضت سوا ومویی و تجربیب  هبی اوییل  بمه مقبال  و کتبب ا ه

برای تحق  اهااف سوا ومویی  ر بعا کالن کنور، نقبه اسالم و مکبتو  جراگذاری و ا ر سیبست

هبی سبنت هب و روشایمللی، نظریلاصلی سوا ومویی بل مقویل نهضت سوا ومویی، تجربیب  بیب

نقیل، اصول  بنون اسبسی و اس ب  ببال ست ون  ر ایقو و نیز وراء نظرا  و ره مو هبی والیت
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 اه و  ر ربیبن، بخش گر ووری انزارهبی معتبر، گر ووریکمک متون و نرمموضوف سوا ومویی، بب 

گبنل ایقوی راهبر ی،  3 بمه ابعب   ج.ا.اا بیب  موضوف، ایقوی مفهومی نهضت سوا ومویی  ر 

 ر موضوف نهضت  ایو امبم نبم لنمی ی ره مو هبی امبم است.  ر ا امل   اهتاویب و اراول

نقیل،  ر رس ای منخص  ان گفتمبن والیت و تحلیه گفتمبن  اه است.سوا ومویی تحلیه محتوا 

ی هبتیمزمصبببل بب مسئوالن ار ا و  ارای تخصص و تجربل  ر امور نهضت سوا ومویی و نیز 

است. سپس بب   اهبیتاوی و مست اسبی ج.ا.ای هبتیمونقو همچ یب عام  ج.ا.انبص و مرجع 

و محورهب و رویکر هبی  بنون اسبسی کل ای  ای طری  مصبببل رانیمست ا ماتوجل بل تجربیب  

) ا ه ب یب (  ر  هب ا هروش رویش  بب وماه و نتبیج ببصه ای گفتمبن، ستطری  تحلیه تفسیری بل

 اه  ر تحقی ، ایقوی راهبر ی اوییل  ر امور نهضت گبنل مایریتی ای ریش تعییب 3محورهبی 

اعتببر س جی ایقو و بررسی مع ب اری ون بل جبمعل  وجهت ایگر راول تاویب و ا ج.ا.اسوا ومویی  ر 

 ومبری ارجبف  اه است.

انا ای تحق  عببر  اینبنع بصر  ر گفتمبن نمی ی بل همیب ترتیو بب توجل بل مجموعل وثبر امبم 

و ب اگی نااونا،  تیعبو   ان نبصلل طبقبتی، رنع تبعیضب  ظبیمبنل، کم عاایت اجتمبعی،

و اعتالی نره   عمومی،  رب ایی اهلل،  استمرار مضبعف، همت وری و استقالل نره قی،نو بب

بر ن سط  رنبه و سالمت ملت  ریف ایران و  ببال سوا ی،ک ی بیتعلیم و تربیت اسالمی، رینل

 .استرسبنان عموم مر م بل تعبیی انسبنی 

سوا ی است. ایب مفهوم کب کر ن بیسوا ومویی، بر راری عاایت و رینل ایینل امبم نبم ل ر انا

 مبت ی وررورشومویش نظبم  ر تحول اینبن نور یماینبن بل چنم مرتبگ       ً                 تقریبب   ر تمبمی بیبنب  

 استعاا هبی  کونبیی و ر ا و بلیط بیب  بل رسیان جهت  ر اسالمی تربیت و تعلیم نلسفل بر

 تأکیا را بب جسمی و روبی سالمت و تربیت مهبر ،  انش، بی ش، هبیبویه  ر کیفی ارتقب و نطری

 اسالمی، انالد بل متخل  ررهیزکبر، مالمب، هبیانسبن تربیت و سوا یبی کر ن کبرینل بر

 نواه،عاایت گرا، بنون رذیر،مسئوییت ویا م ش، جو،بقیقت ببننبط، نیرنواه، امیاوار، ،بل اهمت

 . ان ایمایمبرگر  و  ببورنو گرا،جمع ستیز،ظلم  وست،وطب نالد، نر وری،

انا ای: تعلیم تربیت  ر موضوف سوا ومویی عببر  ایصر  ر گفتمبن امبم نبم لبل همیب ترتیو ع ب

 ی انالد وبیاب سوا ی، ارتقبی سط  نکری و نره قی، ارتقبی مع وی،اسالمی، مببریه بب بی

 یهبینبه جبر کبهش ایمبرگری،ی، نو ببوری و ررستوطبیی، جوعاایتی اسالمی، هباریش
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ایمللی و کنورهبی اسالمی  ر جهت ی بیبهبسبیمبننره قی و اجتمبعی و کمک بل  -یا تصب 

 سوا ی.ک ی بیرینل

ی نراوانهبی ای بب چبیشم حگ غربی امبم نبم ل ببنره  گفتمبن تعلیم و تربیت اسالمی و مببریه 

هب ضرور   ار . ضایت م بنع برنی ل بر ایب چبیشو تمبیت ون، غلب الیاستبرای  روبروست؛ کل

نواه ا ای اناایی بل بقود  یقران هست ا و می  م بن  انلی و نبرجی و کسبنی کل اهه  ست

تریب چبیش ایب توان ای مهمی کبنی را ببرنا را می                  ً               ا تب کنورهب نصوصب  مسلمبنبن بهرهعقو نقل

ی نره   غربی هبی نبرجی ای طری  ا بعلی سوی  ار گفتمبن  انست. عالوه بر ون اعمبل ننبر ا

چ یب غبر  اموال کنورهب و ایجب  ببورهبی غلگ ایب گفتمبن را بب ک ای و و نفوذ نره قی و هم

 تأنیر مواجل ک ا.

 :( پيشنهادب

  ویت و نهب هبی  یقر نیبیم ا است بمبیت بل مر می بب ا نهب کی ایبب کل یببیبی رعسوا ومویی 

 بو ن  سترس  ر سبالن،بزرگ نراغت یمبن  ر وموی ی هبیبرنبمل م عطف، و مت وف هبیبرنبمل

 سبمبنل ای یم ابهره نر ،نر بل ومویش  بیه ای هبییبرنبمل اجرای بب سوا انبی همل برای سوا ومویی

 سوا ومویی اطالعب  جبمع

بب ا و ببیا مسئوییب نهضت ربگ یذاستمرار و توسعل سوا ومویی ببیا  ر  ستور کبر مسئوییب 

تعمی  سوا  مسئلل اصلی بب ا و تحت هیچ  ومویانسوا ومویی طوری عمه نمبی ا کل برای سوا 

ببیست توسگ  ویت می ی سوا وموییهبروش رایطی کبر نهضت نببیا متو ف  و  و سبنتبرهب و 

 و مجلس  ورای اسالمی رنتیببنی و هاایت  و .

ی  و  و محتوای وموی ی بب زیرطرحهبی سوا ومویی مت بسو بب  رایگ یناگی انرا  ببیا روش

ببسوا   ی همراه بب سوا ومویی اراول گر  .ومویبرنلومویی و نیبیهبی ونبن سبیگبر  و  و مهبر 

ی هبهبی اجتمبعی، بهاا تی و کبهش هزی لوری، کبهش وسیو ان وبب  مر م م جر بل ارتقب بهره

هب، ومویش الیم سوا ان تحت رو ش  ستقبهسوا ان و کمی بیرو  همل و . یذا انتظبر می ویت می

  ر نصوص مهبر  نوانان، نو تب، بسبب کر ن و رونوانی  رون کریم را  ا تل بب  ا.

ریزی هبی توسعل ا تصب ی و اجتمبعی و برنبملطرح رینبرذییجااسوا ی ببیا جز مببریه بب بی

 مفهوم سوا ومویی ببیا  گرگون و ای  که س تی نبرج  و .  و  وی ی ملی  ر کنور تلقی ومو
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و مطبیبل مستمر اینبن و همچ یب وجو  اس ب   امبم نمی ی و مقبم معظم رهبری ستورا   بب توجل بل

 ورای عبیی انقالب  333ببال ستی ایجملل اسبس بمل سبیمبن، مصوبب  هیئت محترم وییران، مصوبل 

نره قی و نقنل جبمع علمی کنور و همچ یب وجو  ببورهبی مذهبی و اعتقب ی و برنور اری ای 

هبی ع وان محیگامکبنب  کبنی ممه وجو  ماارس، مسبجا و امبکب  ی ی و مذهبی و وموی ی بل

هبی توسعل م ببع انسبنی ببیا ع وان یکی ای  بنص ان سوا  بل و وجو  مزیت رذیرنتل وموی ی

 کب  و .تر رینلسوا ی هر چل سریع و  بیتالش 

گیری ای نقبط  و  و تجبرب مون  سبیر کنورهب  ر سبیمبن نهضت سوا ومویی بب بررسی و بهره

هب مت بسو بب اسالم، نره  ، و اب و س ب کنورمبن ای ایب سبیی ونموضوف سوا ومویی و بومی

اناونتل استفب ه م بسو نمبیا. بب توجل بل تجبرب مون  و انقالبی  و  وره ابتاایی نهضت 

انقالبی و بب رویکر  جهب ی و ابسبس  نهب کع وان یای کل نهضت سوا ومویی بل وره) ییسوا ومو

نمو ( ثمرا  بسیبری  ر عمه می هب کنور ستقبه گیری ای ظرنیت تمبمیمسئوییت همقبنی و بهره

گیری ای نقبط  و  ون  وران طی یک  وره و یذا بب بهره موضوف سوا ومویی  ر سط  کنور  ا ت

 کب نمو .سوا ی را رینلتوان معضه بیی ر ج سبل میسل ای
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 :فهرست منابع

 اهلل نبصر مکبرم  یراییکریم، ترجمل و تفسیر بضر  ویت  رون -

مجموعل ره مو هب(. تهران، موسسل ننر وثبر ) بایث والیت( 6711 - 6735) ایعبیی(،)ماظللایامبم نبم ل -

 معظم یل

 نقیل:بکومت اسالمى. تهران، موسسل ننر وثبر امبم نمی یکتبب والیت (6711) علیل( اهلل،)ربمتنمی یامبم  -

 چهه بایث. تهران، موسسل ننر وثبر امبم نمی ی (6711) علیل( اهلل،)ربمت ینمی امبم -

 وثبر امبم نمی یصحیفل نور. تهران، موسسل ننر  ( مجموعل6733-6713-6713)علیل(  اهلل)ربمت ی،نمیامبم  -

 مترجم(، تهران، کتبب مب .) ریزی تعبملی، سهراب نلیلی  وری ی( برنبمل6733) کبف، راسه ای -

نبمل علمی رژوهنی تهران، نصه ( بروور  نگ نقر مطل  بب استفب ه ای مال استون،6713) استون، تیک -

 ریزی و بو جلبرنبمل

تهران،     علوم اجتمبعی. ترجمل: مصطفی ایکیب و  یقران.نره( 6731) موییوس گویا و ویلیبم ل. کویو -

 مبییبر.

 (، روش تحقی  رینرنتل )طرابی مال، تهران،  اننقبه عبیی  نبف ملی(.6713)  الور، علی -

 هبی نره قی.(، رنتبر سبیمبنی جلا یک، سیا محما اعرابی، تهران، انتنبرا   نتر رژوهش6713) رابی ز -

 نبمل وموی ی و امتحبنب  سبیمبن نهضت سوا ومویی.( وویب6731) وموییسبیمبن نهضت سوا  -

 هبی سیبر، تهران، سبیمبن نهضت سوا ومویی.( کتببااری کتببخبنل6712) سبیمبن نهضت سوا ومویی -

 ( تهران،  انن بمل ومویش مااوم.6711) سبیمبن نهضت سوا ومویی-

کتبب اول و  وم سوا ومویی ربیل، تهران، نهضت راه مبی ومویش  (6711) سبیمبن نهضت سوا ومویی-

 سوا ومویی.

  ر ج.ا.ا تهران، نهضت سوا ومویی. سوا ییب ک یینلربرنبمل  (6737) سبیمبن نهضت سوا ومویی-

 ( مجلل تخصصی گلستبنل، تهران، رژوهنقبه مطبیعب  نره قی6713) هبهب و روشایقو- 

سبی ظهور، تهران، نره قی برای  ویت یمی ل –ی راهبر ی ( ایقو6713) راعی، جالل صارا، علیرضب و-

 (.6713 ، )نر ا 653ملی، مبه بمل راهبر  بومی، سبل هنتم  مبره - اننقبه عبیی  نبف 

 ( نره   سیبسی، تهران، ننر و تیبن.6712) ببببیی، غالمرضبعلی-

  



 

 
 

 

 

 علمي پژوهشي هايو ارسال مقالهتهيه راهنماي 

دانشگاه عالی دفاع ملّی ستاد کل  نررهالا     ی استراتژیک دانشکده دفاع ملیِدفاع مطالعات فصلنامه

الا  عللود دفلاعی ه امننلرن     علمی در حلوزه اا  اا ه یافتهنظریهترین تازه ارائه منظوربهمسلّح 

ا پژهالا  ا دانل  نظلرا  ا صلاح  الا  بلدی ا از اندیشلمندا    ه نشر افکار ه اندیشه تبادل منظوربه

الا ه  نماید تا با مدنظر قرار داد  نکات زیرا دانستهدعوت میدکترا مقط  ه دانشجویا  کارشناسا  

ه بله  کدپژهاشی برا  چاپ ه انتشار در فصللنامه دانشل   ل  اا  خود را در قال  مقاالت علمییافته

 ارسال نمایند:  شدهاعال آدرس 

 راانما  تهره مقاله

ه بلا   A4صلفحه   22حلداکرر   ه 61ه: تعداد صفحات مقاالتا حلداق   الف( نحوه تدهین متن مقال

 باشد:  رعایت موارد زیر قاب  ارزیابی می

 سانترمتر.  2.71( heightسانترمتر در ارتفاع ) 6.71( Widthاندازه صفحه: در پهنا یا عرض )

 سانترمتر.   271سانترمتر ه از چپا راست ه پایرن  3(: از باال Marginحاشره )

 B titrه سایر ترتراا  مقاله با فونت  B titr 12؛ ترتراا با فونت B lotous 12ت اصلی متن فون

 تنظرم شود. 10

متنی با مناب  پایانی مطابقلت داشلته   درج شود ه مناب  دره  APAاساس استاندارد  مناب  ه مآخذ بر

 باشد.  

ه تجزیله  »ا «شناسلی رهش» ا«مبلانی نظلر   »ا «مقدمله »ا «چکرلده »اا  اصلی ار مقالله شلام :   ترتر

 باشد.می« پرشنهاد»ه « گرر نترجه»ا «تحلر 

املراه یلک حلقله للور فشلرده حلاه  فایل          شدها بله مقاالت علمی پژهاشی در ده نسخه چاپ

Word  هPDF .مقاله به دفتر نشریه ارائه شود 
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 ارکا  مقاله

 شود:صفحه اهل موارد زیر نوشته می -الف

 عنوا ؛ شام  عنوا  کام  مقالها  -6

ناد ه ناد خانوادگی نویسنده/ نویسندگا : در قسمت پایرن سمت چپ عنوا  کام  مقاله نوشلته   -2

مرتبله  » ه« سلمت »خانوادگی شلام :   ناد ه جز نادشود. سایر مشخصات نویسنده/ نویسندگا  بهمی

نلوی  صلفحه اهل رکلر    در پی« نمابرشماره تلفن ه »ا («emailآدرس پست الکترهنرکی)»ا «علمی

 گردد.می

اللد ا  ادبرللات مونللوعا برللا  چکرللده؛ شللام  مللدخ  هرهد بلله مونللوع در چنللد سللطر از  -3

 کلمه بده  در نظر گرفتن ترتر جداگانه. 212پژها ا حداکرر در شناسی ه نترجهرهش

مقالله در ملتن   هاژه کلرد  که نق  محور  مرتبط بلا مونلوع    1هاژگا  کلرد ؛ شام  حداکرر -.

 شود.اصلی نوشته می

 شود.صفحه دهد ترجمه انگلرسی شام : عنوا ا چکرده ه هاژگا  کلرد  مقاله نوشته می -ب

 شود:در صفحه سود موارد زیر نوشته می -پ

ا الد ا سلئوال/   پژها مسئلها اامرت ه نرهرتبحثا برا مدخ  هرهد به مقدمه: مشتم  بر -6

ه داخل  گرومله    Boldاا )اد  ه سئوال یلا فرنلره  بلا خلط     ه/ فرنرهاا یا اد  ه فرنرسئوال

 گردد.شوند( مطال  مندرج در این بخ  بده  ترترا رکر مینوشته می

مفهلود شناسلی مترررالا ه ادبرلات ملرتبطا       -مبانی نظر ؛ مشتم  بر پرشرنه ه سابقه پلژها    -2

ساز  فرنلره الزد باشلد( مطالل     که مدلچارچوب نظر  پژها ا ارائه مدل مفهومی)در صورتی

 شود. بند  تواند ترترمندرج در این بخ  با سلرقه نگارنده می

؛ مشتم  بلر نلوع تحقرلرا رهش تحقرلرا جامعله آملار ا حجلم نمونله ه رهش         شناسیرهش -3

 ااا تجزیله اا ه ابزار آ ا تعررن رهائی ه پایایی ابزارگردآهر  دادهآهر  دادهگرر ا رهش گردنمونه

سئوال یا آزمو  فرنلره ه در صلورت هجلود فرنلره تعریلف عملرلاتی       اا ه پاسخ بهه تحلر  داده

پذیرد. مطال  مندرج در این بخ  در چند پلاراگرا  ه بلده  ترتربنلد  ه در    متررراا صورت می

 گردد.بند  مناس  ارائه میقال  چند پاراگرا  با جمله

 تحقرر؛اا  اا ه یافتهتجزیه ه تحلر   داده -.

 اا  جمعرت شناختیتجزیه ه تحلر  آمار  داده -
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 اا  تحقرراا ه ارائه یافتهتجزیه ه تحلر  سایرداده -

 شود:گرر  ه پرشنهاد: این ده قسمت به طور مجزا ه به ترتر  زیر نگارش مینترجه -1

 گرر      )ب( پرشنهاد  )الف( نترجه

 مناب ؛ فهرست -1

 :مناب  ستفهر در مناب  تفکرک نحوه -

خمرنلی  املاد  حضلرت  برانلات  ه کتل   -سلجادیه  صحرفه -البالغه نهج -کریم دینی: قرآ  ( مناب 6

  ا  خامنه اماد حضرت برانات ه کت 

 -تحقرقللاتی اللا  پللرهژه -پژهاشللی گزارشللات -اللارسللاله -مقللاالت -فارسللی: کتلل  ( منللاب 2

 ااسایت -اامصاحبه

 خارجی: ( مناب 3

 -تحقرقلاتی الا   پلرهژه  -گزارشلات پژهاشلی   -الا رسلاله  -مقلاالت  -انگلرسی: کتل   الف(مناب 

 اا؛    سایت -اامصاحبه

 -الا مصاحبه -تحقرقاتی اا پرهژه -پژهاشیگزارشات -اارساله -مقاالت -عربی: کت  مناب  ب(

 ااسایت

 مآخذ: ه مناب  فهرست بخ  در ااشناسه چرن  ترتر  -

 دینی ( مناب 6

 ا کریما ترجمه: مهد  الهی قمشه ( قرآ 2

  .تربرت آئرن مشهدا ا(6381)دهد چاپ دشتیا محمد: ترجمه البالغها ( نهج3

 .سرهر قما ا(6388)چهارد چاپ نراا مولو  محمدجواد: ترجمه سجادیها ( صحرفه.

 دفتلر  تهلرا ا  ا(6382)سلود  چاپ ا66 ا8 ا1 ا2 ا6 ج نورا صحرفه اعلرله( اهللرحمه)خمرنی( برانات اماد1

 علره(اهللرحمه)اماد خمرنی آثار نشر ه حفظ

 نحوه نوشتن فهرست مناب  کتاب  -

 محل  . کتلاب  عنلوا  (.  چلاپ  سال. )نویسنده ناد نویسندها خانوادگی ناد :( کتاب با یک نویسنده6

  ناشر.: انتشار
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 نربه ام سندگا ینو ریسا .ا نادسندهیناد نو سندهاینو ی: ناد خانوادگسندهیافت نو کتاب با ده تا( 2

شلود. )سلال چلاپ(.  نلاد کتلاب بله        یانافه م سندگا ینو ریبه ساه   آخر با سندهیا ناد نو رترت

 . مح  انتشار: ناشرکرتالیصورت ا

 کتلاب  عنلوا  (. کتلاب  انتشار سال. )نویسنده ناد نویسندها خانوادگی ( یک کتاب درچند جلد: ناد3

 ناشر: انتشار مح (. کتاب اا )جلد vols ایتالرک صورت به

 بله  کتلاب  عنوا ( . انتشار سال. )سازما  یا موسسه نویسنده: ناد عنوا  به موسسه یا سازما  ( یک.

 دامنه صفحات.ناشر: چاپ مح . ایتالرک صورت

 مقاالت از مناب  فهرست نوشتن نحوه -

  نلاد . مقالله  عنلوا  (. انتشلار  سلال . ) هنویسند  ناد نویسندها  خانوادگی ( مقاله با یک نویسنده: ناد6

  ایتالرک. صورت به دهره ایتالرکا صورت به نشریه

 آخلرا  نویسنده خانوادگی ناد ه  اهل نویسنده ش  ناد ه خانوادگی نویسنده: ناد .  تا 2 با ( مقاله2

 ایتالرک. صورت به دهره. ایتالرک صورت به نشریه ناد. مقاله عنوا (. انتشار سال. )آخر نویسنده ناد

 انتشلار  تلاریخ  انتشلارا  سلال . ) نویسلنده  ناد نویسندها خانوادگی نویسنده: ناد یک با مجله ( مقاله3

   ایتالرک. صورت به دهره ایتالرکا صورت به مجله ناد. مقاله عنوا (. مقاله

 عنلوا  (. قالله م انتشلار  تلاریخ  انتشارا سال. ) نویسنده ناد نویسندها خانوادگی رهزنامه: ناد ( مقاله.

 ایتالرک. صورت به رهزنامه ناد. مقاله

 ا انتشلار  سلال . )نویسلنده  نلاد  نویسندها خانوادگی رهزنامه: ناد یک سایت هب از رهزنامه ( مقاله1

 .مقاله دریافت مستقرم لرنک آدرس. ایتالرک صورت به رهزنامه ناد. مقاله عنوا (. مقاله انتشار تاریخ

 اانامه مناب  از پایا نحوه نوشتن فهرست   -

 پایلا   عنلوا  ( سلال . )رساله نویسنده ناد رسالها نویسنده خانوادگی دانشگاه؛ ناد از شده ( دریافت6

   .کشور ناد دانشگاها ناد(. نامه پایا  یا رساله مقط . )ایتالرک صورت به نامه

 نویسلنده  نلاد  ناملها  پایلا   نویسلنده  خانوادگی اا؛ نادپایا  نامه داده اا  پایگاه از شده ( دریافت2

  کله  پایگاای نامه(. رساله یا نامه پایا  مقط )  ایتالرک صورت به نامه پایا  عنوا (. سال. )نامه پایا 

 (ااداده پایگاه در رساله یا پایا  نامه شماره) شده دریافت آ  از نامه پایا 

 اینترنتی   مدرک نحوه نوشتن فهرست مناب  از یک  -
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 صلفح   در دسترسلی  قابل   مطلل ا  عنلوا   ا(دقرلر  تاریخ) نویسندها ناد خانوادگیاناد: ااسایت( 6

 اینترنتی

 الوایی  نرلره   پرسلن   جم  در سخنرانی)برانات مجموعه ا(العلالی مدظله)ا خامنه برانات امادمرال:     

    WWW.Khamenei.ir        :در دسترسی قاب  ا(61/66/12 -ارت 

 اانحوه نوشتن فهرست مناب  از مصاحبه  -

 داده قلرار ( سلایت  رهزناملها  نشریها کتابا)است شده چاپ آ  در مصاحبه که منبعی نوع قال  در

 ا(مصلاحبه  دقرلر  تاریخ)ا(شونده مصاحبه حقوقی جایگاه)شونده مصاحبه خانوادگی ناد ه ناد: شود

 .انتشار شماره انتشارا سال نشریها ناد مصاحبها مونوع

 :پژهاشی نحوه نوشتن فهرست مناب  از گزارشات  -

 داده قلرار ( سلایت  رهزناملها  نشریها کتابا)است شده چاپ آ  در مصاحبه که منبعی نوع قال  در

 شود.

 نشلریها  نلاد  گزارشا عنوا  ا(انتشار تاریخ)گزارشا کننده تهره سازما  یا شخص ناد خانوادگیا ناد

 انتشار شماره انتشارا سال

 که نویسندگا  محترد مقاالت انگاد تهره ه ارسال مقاله نراز است رعایت فرمایند:نکاتی

 .گردد رکر پاهرقی در دیگر اا زبا  یا فارسی اا ( معادل6

 .گردد ارسال مقاله نمرمهبه ه تکمر  مسئولا نویسنده امضا  به تعهدنامه ( فرد2

 .باشد شده منتشر کشور خارج ه داخ  زبا  فارسی نشریات در نباید ارسالی ( مقاله3

 .باشد شده ارسال سایرنشریات به امزما  صورت به نباید مقاله ( .

 کله  معتبر  مدرک تصویر است الزد لذا استا معذهر غررهاقعی اا ناد با ازنشرمطل  ( فصلنامه1

 .گردد مقاله نمرمه است مقاله کننده ارسال هاقعی اویت از حاکی

 .شد خوااد درج فصلنامه در احرازا از پ  تنها نویسنده تحصرلی مدرک یا علمی ( درجه1

 راانملا  اسلتاد  تأیردیله  ارائله  بلا  تنهلا  ارشلدا  کارشناسی یا ه دکتر  ازرساله مستخرجه ( مقاالت.

 .شد خوااد پذیرفته

 .است آزاد آ  درمحتوا  ترررر بده  ااامقاله هیرای  در فصلنامه( 8

فصلنامه از پذیرش مقاالتی که ساختار شکلی مورد اشاره دراین راانما را رعایت ننموده باشلند  ( 1

 معذهراست.

http://www.khamenei.ir/
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 پژهاشگرا  گرامیا سالد:

در پلر  ره  داریلد حاصل     « فصلنامه مطالعات دفاعی اسلتراتژیک » ا  که ام اینک با ناد نشریه

ع ملی است. چناننه پرشلنهاد ه انتقلاد    گرا  دانشگاه عالی دفاتالش گرهای از استادا  ه پژها 

الا   اا ه پاسخگو  تماسکار خواارم بست. دفتر نشریه چشم انتظار نامهدارید آ  را بررسی ه به

شماست. چناننه تمای  به امکار  با ما داریدا کافرست فرد زیلر را تکمرل  ه بله دفتلر فصللنامه      

 ارسال فرمایرد:
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 اشتراکفرد 

 پست نهیازساالنه )چهار شماره( امراه با  اشتراکحر 

 دالر 12ا ژاپن: معادل اراسترالا کاناداا کایامر           ریال 222/622:را یا     

 دالر 12: معادل قایآفرارهپا ه                  دالر 12: معادل انهرخاهرم

مبلل  حلر    زیل هاره  ریل زفلرد    رل تکمبلا   توانندیم اشتراکبه   یتماخوانندگا  محترد در صورت 

را املراه بلا    بانلک اص  برگل    درام شهرکسپه شعبه  بانک 32/322122  جاربه حساب  اشتراک

 .دیرنماارسال  1/61181..ی پستیا تهرا ا صندهق نشاناص  فرد به 
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Strategic model for managing the literacy movement based 

on Imam and Leadership’s statements and Islamic 

republic’s experiences 
By: Sohrabi.H, Kamkar.M, Jafari.M.Gh 

   
Abstract 

Islamic Republic of Iran attaches special importance to educational and cultural 

affairs by following the revelation teachings of Islam and has taken extensive 

measures to fighting illiteracy. The main issue of this research is recognition of 

strategic model for managing the literacy movement through experiences 

codification, Imam and Leadership’s statements and constitution which the 

researcher has talked about the manner of Imam Khomeini and Imam 

Khamenei’s statements, axes and approaches of constitution, Islamic Republic’s 

experiences, and dimensions, components and indicators of strategic model for 

managing the literacy movement based on Velayat-e-Faghih’s statements, 

constitution and experiences of the regime.  

In this research, the mixed method has been used and the qualitative approach 

has been overcome. Different qualitative methods such as content analysis, 

discourse analysis, interpretative analysis and theorizing in foundation data has 

been used  to get the answers of the questions of this research. The tool for this 

research was interview and questionnaire. In addition to that, a variety of 

software was used to composition of speeches and content analysis of texts.  

The result of the research illustrates that eradication of illiteracy and fighting 

with its factors, believing in God, self-esteem and seriousness, double efforts, 

promoting Islamic culture and lifestyle, elimination of deprivation and poverty, 

proper planning and national determination are the most important principles in 

the Velayat-e-Faghih’s statements. Eradication of illiteracy, empowering the 

community for prosperity and elimination of deprivation in different areas and 

substantiation of social justice are known as a public right by the constitution 

and upper documents. 
 

Keywords: illiteracy, the literacy movement, Imam and Leadership’s statements, 

strategic model 
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Rational Choice Theory: Russia’s Intervention in Syria 

and Its Implication for IR. Iran’s National interest 

By: 
Kochekzadeh Tahamtan.R, Goodarzi.M 

  

Abstract 

Syrian conflict that is called a regional conflict has created a playground 

for the competition of regional and trans-regional powers and the players 

involved in the conflict oscillate between cooperation and encounter. Russia 

is one of the parties to the conflict. Establishing a multipolar system, 

enhancing Russia’s international position and role similar to great powers, 

encountering terrorism and religious radicalism, and containing United States’ 

regional hegemony and unilateralism are the primary goals of Russia’s 

presence in the war-torn country. The present paper considering Russia’s 

presence goals in Syria will analyze the different dimensions of this presence 

and its implications for the national security of Islamic Republic of Iran. In 

doing so, after explaining the conceptual framework of the study, rational 

choice theory is used to theoretically analyze the issue. Descriptive – 

analytical methodology is used and required sources are gathered from library 

based approach. Research findings show that Syria’s geopolitical situation in 

the region ant its strategic significance in international politics, the current 

conflict in the country has implications for the national security of Iran just 

like any other country in the region and Russia’s intervention in the country 

has added international dimensions to it more than its already regional and 

local outreach. This will in turn will benefit IR Iran, because Iran has always 

played a major role combating terrorism in the region and will directly affect 

its National interest 

   

Keywords: Russia, Rational Choice Theory, Syria, National interest, Iran. 
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Presenting the strategic model of the health system administration 

through the development of the experiences of the Islamic Republic 

of Iran on the basis of the discourse of the Islamic Republic of Iran 

and the Constitution 
By: 
VahidiDastjerdi.M, Amiri.A, Majdzadh.S.R, Emadi.S.A, Ghadyani Ghraghani.A.R,  

  

Abstract 

Critical and essential role in sustainable development and social security and 

health systems play a vital role in the development of this part of the country, 

Has led those involved in macro policy-makers apply special attention to the 

health sector. The aim of this study was to achieve a model that could 

systematic and strategic management of the health system through the 

development experiences of the Islamic Republic of Iran The discourse of 

velayat-e faqih and the Constitution of the Islamic Republic of Iran to provide. 

The study is qualitative, followed up by a written grounded into question the 

strategic model in the field of "health system governance" based on the 

discourse of velayat-e faqih and the constitution of the Islamic Republic? 

Answer. In this regard, a sample of 30 experts and senior experts in the health 

system targeted selection of in-depth interviews and questionnaires were 

selected by snowball and Data based on grounded theory after the code, 

concepts and categories in terms of causal factors, ventilators, areas, interfaces, 

strategic implications and consequences, categorized By taking into account 

several considerations to achieve the reliability and validity, with the Adequacy 

theoretical, paradigmatic model, administration of the health system was 

implemented. Recognized findings from the study indicate that administration 

of the health system, the moderation in the pursuit of health services by public 

authorities should be considered. 

   

Keywords: strategic model, health systems, military expertise, sustainable 

development, social security 
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Investigating the opportunistic and threatening factors in 

relation to the UAE and the role of each in convergence or 

divergence 
 

By: 
Peikarnegar.A, Jahanshahi.A, Hosseini.S.H 

 

Abstract 

This research seeks to identify the opportunistic and threatening factors of 

the UAE in convergence or divergence (opportunities and challenges) with 

the Islamic Republic of Iran, and to understand the environment, the question 

arises that the obstacles and challenges facing Iran What is the achievement 

of regional integration with the UAE? And how can the Islamic Republic of 

Iran benefit from the opportunities in the UAE to accelerate the process of 

convergence and avoid regional divergence? To answer these questions the 

theoretical framework and the convergence of different approaches were 

studied, as well as regional factors and challenges that led to them, was 

determined. his research was done by descriptive-analytical method and 

these factors were extracted by library method and documentary analysis. By 

designing a questionnaire, the statistical society regarding the role and 

function of these factors in the convergence or divergence of the UAE with 

the Islamic Republic of Iran through a survey method Obtained. Collecting 

information from field research method by means of a questionnaire and its 

questions were prepared using a Likert scale. The content validity 

coefficients of the indexes increased from the minimum content factor (0.62), 

and had a meaningful validity. The reliability of the two-step method was 

0.85 using the Gutman test. Finally, there are factors such as the 

"dependence of the UAE to the Strait of Hormuz", "UAE Shiites", "Culture 

and Religion", "Missile Defense Shields", "Emirati Military Contracts", 

"Unfinished Emirates Boundaries with Iran", "Cooperation" With global 

powers "," regional policies of the UAE "are among the factors that play an 

important role in the convergence or divergence of the UAE with the Islamic 

Republic of Iran. 

   

Keywords: Convergence, Divergence, Opportunities and Threats, Geopolitics, 

UAE 
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The role of air defense in stability of national power of 

Islamic republic of Iran (I.R.I) 
  

By: 

Kharazian.P, Mohammadi.A 

Abstract 

The purpose of this paper is investigating the air defense role and its 

affect on national power stability in I.R.I. 

This research is applied type and it is one of the library studies and 

references to the documents and deeds at the level of armed forces and the 

staff of army and questionnaire toll has been used for gathering data. 

The statistical societies of the research are scholars, strategic managers in 

chief staff of armed forced and staff of army and the other commanders that 

master in air defense role in stability of national power of I.R.I. 

Based on purposeful sampling, 30 people were selected as sample volume. 

Key factor of Doctrine air defense organization which affect the stability of 

national power from air defense aspect in strategic level are selected with 

consideration of scholar’s ideas. 

For this reason we use important performance Analysis (I.P.A) to determine 

the extent of affects and ranking the priorities of each factor. On this basis 

the importance and total performance of air defense in stability of national 

power was founded and presented. 
 

Keywords: air defense, national power, I.P.A 
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The military doctrine is a modern-day agent in 

asymmetric wars 
 

By: 
Mortzavyan Farsani.S.A, Aghabalazadeh.A.A 

Abstract 

Military doctrine play a crucial role at various levels (strategic, operational, and 

tactical) to describe and explain military approach of states such as how to mobilize 

and support involved forces, describe and illustrate the campaign, explain the best 

approaches to drive forces. Military doctrine with an agent centrality and approach is 

considered as the main core of forming practices of military operations on 

asymmetric warfare.  

In this research, tried to have an antological approaching to agent-centered military 

doctrines phenomen and the functions of idealogy and social cultural context in it, on 

asymmetric warfare. 

In this case two main questions are defined to initiate the research: 

a- What is the function of ideology factor in agen centered warfare? 

b- What is the function of social cultural context factor in agent centered warfare? 

According to phenomenology science and using mix method (qualitively & 

quantitively) employed professional’s opinion in final agreement. 

Finally researcher introduce agent centered military doctrine as a phenomen, its main 

factors and transition journey strategies from ordinary paradigms, context, intrupter 

factors, to achieve desire outcome or to neutralizing it.  

 

Keywords: Military Doctrine, Social and Cultural Ideas, Asymmetric Warfare, Ideology 
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A secure architecture framework for defensive network 
 

By:  

Valavi.M.R, Movahedisefat.M.R 

Abstract 

Information and communication technology has a direct impact on all 

levels of any organization. Network-centric defense in a safe environment is 

one of the recent technology which makes up the majority of defense 

organizations to accept these networks or to deploy their systems in these 

environments. Defense is one of the nation's critical infrastructure and by 

deploying it in network-centric environment, the terms such as efficiency, 

innovation and agility should be increased. Despite all the benefits, the issue 

of security as the most important challenge in this environment is necessary. 

This study evaluated a secure central network architecture requirement for 

defense organizations. The population used in this study consist of professors 

and students of PhD in the field of cyberspace security, cyber strategic 

management and technology experts were in the arm forces. The results show 

that for upgrade defense technology in organizations, a model of security 

architecture for accommodate defense and exploited networks should be 

developed. Also security in the architecture is a critical requirement. In the 

architecture provided, the different components of network security defense 

is examined 

 

Keywords:ICT, ICT security, Defensive network, Defensive infrastructures, 

Cloud computing. 
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Provide an organization's upgrade template for future 

combat wars 
 

By: 
Pourshasb.AA, Poursadegh.N, Azizi.M  
 

Abstract 

A comprehensive plan that will provide all aspects of the armed forces' 

readiness to enter the battle scene in the future. 

It is necessary and inevitable. The main purpose of the present research is to 

present a model for promoting organization for combat in future wars 

The research carried out is in terms of application-developmental type. And the 

method of doing this case study is grounding and solidarity. 

The statistical population is composed of experts and experts in the field of 

military science who have an article, compilation or research project in relation 

to the subject of research and have at least 20 years of work experience in the 

field of research and at least a graduate degree is 120. 

And at two levels of the General Staff of the Armed Forces as the strategic level 

and the Army of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Revolutionary 

Guards Corps (IRGC) as the operational level and about 120 people. The 

sampling method in this research was targeted to be a snowball to saturation A 

commentary continues. 

To collect and complete the research literature and present the conceptual model 

of the research, the library study method was used, using all scientific and 

specialized books, scientific articles, and ... with vector scan. 

The data was collected using field research method using a researcher-made 

questionnaire and its questions were prepared using the Likert spectrum. 

The content validity coefficients of the indexes increased from the minimum 

content factor (0.59), and had a meaningful validity. 

For reliability, the semi-split method was used. The final design of the 

research was presented using 4 dimensions, 12 components and 39 indicators. 

 

Keywords: organization for combat, future wars, combat power upgrade 
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