
 

 

 

 

طراحی الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح 

 شاخگیجانبه بر اساس الگوی سهتأکید بر دفاع همه جمهوری اسالمی ایران با

 4صالحی  ظهیر ،3جاللیعبدالعلی ،2سپندآسا مجتبی محمد ،1زادهاله نصر محمدجواد

 

 62/52/92:مقاله پذیرش                                                                       62/50/92: مقاله دریافت

 چكیده 
تحقیقات گذشته حاکی از آن است که روابط سیاسی نیروهای مسلح و جامعهه در جههان دارای توهاوت بسهیاری     نتایج 

آور است . بر جانبه ، روابط سیاسی نیروهای مسلح با جامعه امری الزامهست در نظام حکومت اسالمی برای اتخاذ دفاع همه
شاخگی بر روابط سیاسهی  در قالب مدل سه مقیاسو  عاین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش عوامل مبنا، موضو

 شده است.جامعه و نیروهای مسلح انجام

نور از خبرگان حهوزه و   07این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش آمیخته چند سطحی است و جامعه آماری در این تحقیق 
صورت تمام شمار بوده است. در گام اول )مطالعه کیوی( آماری و بهی نمونه منطبق بر جامعه دانشگاه و نیروهای مسلح بودند. جامعه

بندی روابط بر اساس مدل تحقیق ، چارچوب مصاحبه تهدوین و بها   ابتدا مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از مقوله
ها کمی پژوهش، پس از استخراج ابعاد، مؤلوهنور از خبرگان مصاحبه انجام شد. در مرحله  17گیری هدفمند با استواده از روش نمونه

افهزار  شده، پرسشنامه طراحی  شد که از روایی و پایایی باالیی برخوردار بود.سپس مدل نهایی نیز توسط نهرم های شناساییوزیر مؤلوه
 لیزرل مورد برازش قرار گرفت.

ی مثبهت و معنهاداری وجهود دارد.    لی این پژوهش، رابطهدهد. نخست آنکه میان متغیرهای اصنتایج این تحقیق سه نکته را نشان می
شاخگی مشخص گردید عوامل مقیاس، موضوع و مبنا  به ترتیب اولویهت، دارای بیشهترین تهر یر بهر     دوم آنکه در مقایسه عوامل سه

عامل موضوع بیشهترین   روابط جامعه اسالمی و نیروهای مسلح هستند؛ و درنهایت اینکه عامل مقیاس، در سطح ملی بیشترین تر یر و
بایسهت  در حکومت اسالمی دخالهت نظامیهان در سیاسهت مهی    تر یر را در اعتماد و عامل مبنا بیشترین تر یر را در ایجاد همدلی دارد.

صورت مشارکت)تعاون و همکاری( و در جهت مقابله با هرگونه تهدید،نووذ و افزایش توان بازدارندگی بهدون ورود بهه هرگونهه    به
 دی سیاسی ،حزبی و جناحی کشور باشد.بندسته

 

  جانبهنیروهای مسلح، سیاسی ، جامعه ، دفاع همه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 و دفاعاسالم، دینی فطری است و بیش از هر آیین و دین دیگری به فطرت انسان توجه کرده است 

فراوان اسالم بهوده و دسهتورات مؤکهدی در ایهن      موردتوجهنیز امری فطری و ذاتی است بنابراین 

کند. و در این کننده از مؤمنان معرفی مییی که خداوند خود را دفاعجازمینه صادر گردیده است، تا 

، سهوره  انَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَوُورٍ. )قرآن کریم فرمایند:زمینه می

همانها خهدا    کنهد یاند، دفهاع مه  آورده مانیکه ا یکه خداوند از کسان یدرستبه»( یعنی: 33حج، آیه 

انهد  و در ادامه به تمام کسانی که مورد ظلم و تجاوز قرارگرفته« ناسپاس را دوست ندارد انتگرانیخ

: نهد یفرمایه مالهك اشهتر مه   به  33در نامهه شهماره    «السالمهیعل» یمؤمنان عل ریام اجازه دفاع داده است.

 یهاو راه نیزمامداران، عزت و شوکت د نتیز ت،یبا اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رع انیسپاه

موالی متقیان در این بخش از نامه ارتبها    ." ستیممکن ن نانیا لهیوسجز به تیقوام رع اند،تیامن

انهد.ارتبا  جامعهه و نیروههای مسهلح یهك ارتبها        بین جامعه و نیروهای مسهلح را تبیهین نمهوده   

اصول انقالب اسهالمی را در تمهامی    ()خمینیحضرت امام انقالب  کبیر معماراست.  جانبههمه

، و در هها ابرقهدرت  اسهتکبار و  در مقابهل  ینظامی و اقتصاد اسی،یاجتماعی، س ،فرهنگی هایعرصه

 گونهاگون  در ابعهاد را دفهاع از اسهالم   و  انهد نمهوده  ریهزی طرحاسالم  هیآنان عل یمقابله با ترفندها

، نهد نمود دهیسازماندشمن به هدفی مشخص  هیو نظامی عل یاجتماعی، اقتصاد فرهنگی، اسی،یس

 (174: 1331)کریمی،.است جانبههمهاز هرم دفاع  یابعاد عنوانبه كیهر  هابخش نیا قتیدر حق

» فرمودنهد  17/12/1313 خیاز پاسهداران در تهار   یریه جمهع کث  داریه در د ()زیعز ایامام خامنه

خهود را   یآمهادگ  دیه با جیپرتوان بسه  یروهاین زیو ن یو انتظام یمسلح اعم از نظام یروهاین یتمام

 هیه اسهت کهه کل   یدسهتور  نیانقالب حوظ کنند و ا یهادستاوردها و آرمان زجانبه ادفاع همه یبرا

 «.مهم دنبال کنند وهیوظ كیعنوان آن را به دیمسلح با یروهاین نیمسؤول

مسلح ج.ا.ا با تمرکز بهر دفهاع    یروهایجامعه با ن روابط نییتب ،محققین یاساس، دغدغه اصل نیبر ا

 ی سیاسی قدرت ملی است.ی و در حوزهشاخگسهبر اساس مدل جانبه همه

و ا مسهلح ج.ا.  یروهها ینبه مشارکت بهین   یابیدست نهیزماست که  جهتازآن نخستاهمیت تحقیق 

را  یدر مقابل تجاوز دشمن احتمهال  یقدرت مل ی سیاسیحوزهدر  یعنوان عمق راهبُردبه را جامعه

 یراهبهرد  تیریمهد  نهد یفرآ توانهد یمه ی سیاسهی  ، در حهوزه ارائه مهدل  و در  انی  دینمایفراهم م

مسهلح از   یروهها یناسهت بهرای آنکهه     ضروری ومشارکت سیاسی نظامیان در کشور را تبیین کند 
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 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

در حهوزه  جانبهه  آنان را در دفاع همه یکارآمد تواندیموجود در جامعه که م یهاتیاز ظرف یبخش

 خواهند ماند. بهرهیدهد ب شیافزاسیاسی 

مسلح ج. ا. ا باا   یروهایجامعه و نسیاسی روابط  ی مفهومیالگو به دستیابی»هدف این تحقیهق  

روابهط  ی هها مؤلوهه  ریه هها وز ابعهاد، مؤلوهه  . به عبارتی شناسایی  هست« جانبه تأکید بر دفاع همه

 باشد.می جانبهمسلح ج. ا. ا با ترکید بر دفاع همه یروهایجامعه و ن یاسیس

مسلح ج. ا. ا باا   یروهایجامعه و ن یاسیروابط سمفهومی  یالگو »سؤال تحقیق عبارت است از 

 «چیست؟جانبه تأکید بر دفاع همه

 مبانی نظری

 پیشینه شناسی:

پرداز معروف چینی به و نظریه از میالد مسیح سان تز قبل 377در چین باستان نخستین بار در سال 

بهه  ” هنر جنگ“جدانشدنی قدرت نظامی و اقتصاد، اطالعات و سیاست پی برد.وی در کتاب  پیوند

و  13م قهرن  پردازد.دو شخصهیت مهه  نقش قدرت نظامی در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی می

کالوزویهتس نیهز بهه بررسهی نقهش عملهی قهدرت نظهامی در سیاسهت           یعنی فردریك کبیر و 13

عنوان یك حاکم سیاسی دیپلماسی رسمی اجرا کهرد بلکهه در ا هر    تنها بهپردازند.فردریك کبیر نهمی

ورد طور وسیعی به بحه  در مه  به” هایشهای فردریك کبیر برای ژنرالدستورالعمل“خود با عنوان 

ها پرداخت. کالوزویتس نیهز در کتهاب   اهمیت دیپلماسی عمومی و نظامی و استواده هماهنگ از آن

دانهد و معتقهد   بر قدرت سیاسی می رگذاریقدرت نظامی را عامل تر ” پیرامون جنگ“خود با عنوان 

طهور وسهیعی ماهیهت چنهدوجهی     تبعیت کنند. وی در این ا ر به انیاست که سیاسیون باید از نظام

عنوان یك ابزار اجرای سیاست تشریح کرده است. وی جمله معروفهی دارد:  نیروی نظامی را هم به

جنهگ را همهان    نیلنه  کهه یدرحهال "، ” جنگ چیزی جز ادامه سیاست با ابزارههای دیگهر نیسهت.   “

 (23: 1330)شیرودی، ."ستدانیرا همان جنگ م استیس تلریو ه استیس

سهامانه   گیهری شهکل ،  غیرنظهامی بهه   ینظهام  داتیتحول از تهد یعنی ،«دیتهد»با تحول در موهوم 

از دولهت بهه    تی، امن ی. به عبارتافتیرو به گسترش  ایرویه یتامنی  یراهبرد یحکم ران یتیریمد

 دیه تهد از(. ادراک 23: 2773،  یتله یموضع داد)ل رییتغ غیرنظامیبه  یجوامع و افراد و از امور نظام

مهرتبط   انیرانیا یخیتار  یفرهنگ یو سرحدات مرزها یاسیس هایپویشبه  یاسالم یرانیدر نگاه ا

.  اوردیه را گهرد ههم ب   یمردمه  توانهد مهی که وقوع منازعه  کندمیاستدالل  ملیشده است. جورج ز
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موجهب   یخهارج  دیه است کهه وجهود تهد   نیجنگ بر ا شناسیجامعه ادبیات وآ ار  یعموم هیفرض

( 1333)ی(.موسهو 171: 1332و همکهاران،   یمه ی) ابراهشهود مهی  یانسجام و اتحهاد داخله   شیافزا

( مهداخالت  1333)یکرده و کاظم بندیطبقه یبه قو دیرا از شد یاسیدر امور س انیمداخالت نظام

 نی( به نقل از لوس1334)ییانیو س داندمیو آن را ممدوح  بندیدستهرا در سطوح مختلف  انینظام

 وو آن را موجهب تحقهق اههداف     یرا عامهل نوسهاز   اسهت یرا در س انیه نظام یاسیمداخله س  یپا

مسهلح و جامعهه بها     یروهها ین یرا با حضور مشارکت جانبههمه( دفاع 1331)یمیکر.داندمی هارویه

 نیمحققه  یبرخه  .داندمی را الزامی یاسیحوزه س ازجمله یقدرت مل هایحوزهتمام را در  گریکدی

را در بها جامعهه    انیه ارتبا  نظام گرید یبرخ دانندمیمضمون  استیرا در حوزه س انیدخالت نظام

 .کنندمی یابیمناسب ارز یاسیحوزه س

ورود سیاسهت در  »انهد:  فرمهوده  در مورد ورود نظامیان در عرصه احزاب سیاسی  ()امام خمینی

کنم به شما کهه یها   بدانید و شرعاً جایز نیست. و من امر می ارتش شکست ارتش است، این را باید

امهام خمینهی،   «.)شودحزبی، نمیدر ارتش یا در حزب، دوم ندارد که بخواهید هم ارتشى باشید، هم

 .(117ص  11ج : 24/12/1317

ی سیاسهی   هها یدربهاز نامه الهی و سیاسی خهود در مهورد ورود نظامیهان    همچنین ایشان در وصیت

طور که از مقررات نظام ، عدم دخهول  مسلح آن است که همان یمن به قوا دیاک تیوص:»اندودهفرم

و  یمسلح مطلقاً، چهه نظهام   یو قوا ند؛یها است به آن عمل نماها و جبههدر احزاب و گروه ینظام

 یهها یوارد نشده و خود را از باز یحزب و گروه چیدر ه ،هااین ریو غ جیو پاسدار و بس یانتظام

 «دورنگه دارند. یاسیس

همه دنیا که دنبال این هستند که ارتششان از امور سیاسهی   ": ندیفرمایم همچنین ()امام خمینی 

، 13ج: 13/3/1313امهام خمینهی،    )"ایهن را . گوینهد  فهمند کهه مهی  چیزی میها یكکنار باشد ، آن

به فرماندهان این قهوا کهه ایهن     کند به همه این قوا ومن عرض می "فرمایندو همچنین می( 11ص

 انها وارد نشوند . اگر ارتش یا سپاه پاسداریك از گروهیك از احزاب سیاسی ، و هیچافراد در هیچ

نیز در نظرات و  "در حزب وارد بشود ، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. مسلحِبا سایر قوای 

باشید ....در گروه که وارد هستید باید از آن گروه یا بروید حزب یا بیایید ارتش  "امام چنین است :

حزبی است که بسهیار  جدا بشوید ، ولو یك گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند ولو یك

حزب خوبی هست لکن اصل وارد شدن در حزب برای ارتش ، برای سپاه پاسداران ، بهرای قهوای   
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 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

 ،ینه ی) امهام خم  "هها را . کشهد ایهن  مهی نظامی و انتظامی وارد شهدنش جهایز نیسهت و بهه فسهاد      

 (117، ص11: ج 24/12/1317

مسهلله   كیعنوان به یمشارکت مردم ،یعنوان رهبر انقالب اسالمبه ،ینیامام خم رهیو س شهیاند در

کامهل   تیموردتوجه و عنا یسرنوشت مشترک و عموم نییدر حوزه تع کنندهنییو تع یاساس ،یاصل

 سهالم ا امبریه از پ یرویه خود و به پ یاسینگرش س ،یاسالم یهاانیقرارگرفته است. او با توجه به بن
 نیهی و مشهارکت در تع  اسهت یرا راه ورود مردم به س عتیاو که ب نیراست انیشوایو پ و الهه(  هیعل اهللی)صل

 یهها یریه گمیو تصهم  اسهت یبارها بر ضرورت ورود مهردم درصهحنه س   دانستندیسرنوشت خود م

عامهل  بهات    نیتهر عنهوان بهزر   ترکید کهرده و آن را بهه   یحکومت یجامعه در قالب نهادها یاساس

 یآگاه: »ددارندیترک شانینمونه ا ینموده است. برا یدر جامعه معرف تیحکومت و ضامن حوظ امن

انت ضم نیترها با حکومت منتخب خودشان، خود بزر آن یهم گام ومردم و مشارکت و نظارت 

 (243، ص 4ج  :1303امام،  وهی)صح« در جامعه خواهد بود تیحوظ امن

مشهارکت،   انیه اسهت کهه در جر   یهاتوده میعظ یرویفعال نمودن ن یسوبه یراه یمردم مشارکت

موجبهات   توانهد یو مه  شودیفراهم م یاسیو س یاقتصاد ،یمردم از مسائل اجتماع یموجبات آگاه

. مشارکت موردنظر دیفراهم نما یداخل تیامن هیپا نیترمثابه مهمرا به یمل یتوسعه همبستگ تیتقو

همه مردم جامعهه اسهت کهه او از     یجانبه و در تمام ابعاد و از سوهمه یمشارکت ،()ینیخم ماما

استقالل مملکت و  نیو اصالحات جامعه، ترم کندیم ادیآن، تحت عنوان مشارکت کامل همه مردم 

اسهتقالل مملکهت و    نیتهرم  ،یاسالم یجمهور كیاساس کار : »داندیآن م هیامردم را در س یآزاد

امهام  « )اصالحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بهود  نیما و... اصالحات الزم... ا لتم یآزاد

 (133، ص 3ج  :11/3/1330خمینی، 

  تیندارد، جنس یصنف خاص ایانحصار به گروه، طبقه، جناح  یاسیدر نگاه او، مشارکت س نیبنابرا

نهدارد؛   یکهار  زیها نو نوع نگرش انسان نیو به د دهدیرا موردتوجه قرار نم تیو قوم شناسدینم

را خواهنهد داشهت و    شیخو یاسیهمه مردم جامعه حق مشارکت در همه امور س ،یبلکه ازنظر و

کهه در   یسهه عامهل اساسه    نیاز به  گر،ید یانیها مکلّف خواهند بود. او دربآن ،یحق نیدر برابر چن

و آن را  دانهد یرا مشارکت همه مهردم مه   یکیانقالب و غلبه بر طاغوت نقش داشته است،  یروزیپ

شما مهردم  : »سازدیوضوح مطرح مو به دهدیو اعتقاد به خدا و وحدت کلمه قرار م مانیدر کنار ا

رکت همهه قشهرها، بهر    متعهال و وحهدت کلمهه و مشها     یبه خدا یبا اتکا دی... توانسترانیا فیشر
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. ( 313، ص 1ج  :21/1/1333خمینی  امام«)دیها را بلرزانو پشت ابرقدرت دیزمان غلبه کن تطاغو

مردم، مسلول بودن تمام جامعهه را مطهرح    یاسیاز عدم مشارکت س یعالوه در برابر خطرات ناشبه

ههر دولهت، در    قیه فعامهل در تو  نیتهر آنچه مسلم است مههم .( 323 :13امام ج  وهی. )صحسازدیم

آن در جههت تحقهق منهافع     ییبه کارا یو نظام یفرهنگ ،یجتماعا ،یاسیس ،یتوسعه اقتصاد ندیفرآ

دولت نزد مردم اسهت. دولهت در مقهام     تیو مشروع رشیخود مستلزم پذ نیدارد که ا یبستگ یمل

مصهرح در قهانون    نیادیه بن یازهها ین نیترم نهیخود را درزم ییکارا دیبا ،یو مظهر اراده مل گاهیتجل

 .به دولت بود بتو اقبال مردم نس شیمنتظر کاهش گرا دیصورت، با نیا رینشان دهد. در غ یاساس

 نیبنهابرا  ت؛یو مسهلول  فیهم حق است و هم تکل ، ()ینیمشارکت در نگاه امام خم ،یطورکلبه

منهو  بهه تحقهق     یچون حق مردم است، مردم نسبت به تحقق آن مکلف هسهتند. چهون ههر حقه    

اصل کهه   نیهمواره بر ا ()ینی. حضرت امام خمیمنو  به وجود حق یویاست و هر تکل یویتکل

مطلع باشند و  ،یو اجتماع یو اقتصاد یاسیس یهاامور کشور، ازجمله حوزه یاز تمام یستیملت با

: 1333 ،ینظام یراهبرد تیریدوره هشتم مد یها مشارکت کنند، ترکید داشت. )مطالعه گروهدر آن

123) 

بهوده و  () زیه عز ایامهام خامنهه   موردتوجهه اهمیت موضوع ورود نظامیان در عرصهه سیاسهت   

و قهدرت   یاسه یشهم س  ،یاسیس یاریموضع خود را شناختن و در آن قرار گرفتن، هوش» ندیفرمایم

 یوه یاز آن خطهو  ظر  یکه یخهودش   یاسه یهای سبندیدوراز ورود در دستهالبته به یاسیس لیتحل

عده  كی البته.هم به شما عرض کردم؛ امام هم که مکرر در مکرر فرموده بودند امیاست که من در پ

هست که بعد از  ادمیدخالت نکنند!؟ همان وقت من  یاسیس ی: نه، چرا در کارهاآمدیخوششان نم

از شههرها   یکه یبهه   یدیه بود و ز شیدر پ یانتخابات یحاد ه كیامام،  شیگذشت چند ماه از فرما

ها نهوارش  وقتکرده بود. آن یو سخنرانبشوم  كینزد خواهمیکجا، چون نم میگویکه نم رفته بود

 دیه دخالت نکنهد؟ با  استیسپاه در س دییگوی: نه آقا، چرا مگوتیرا آوردند و من گوش کردم. او م

جهوان   نیه است که ا ینینشو دل ندیخوشا یاها حرفهاین د،ینیبب(!) بهتر؟ یبکند؛ از شماها چه کس

گوته  حاًیموضوع را صر نیاز ما بهتر؟ امام ا ی: بله، چه کسدیایب جانیبه ه ،یمبارزِ پُر از خون انقالب

 نیو به خوب است  نیکه اانقالب  یدرصحنه یاسیو حضور س یاسیس یآگاه نیها ببودند؛ اما این

کهار کهردن    یگریو به ضرر د یکیو به نوع  یاسیس یهایبندو جناح یاسیدخالت در معارضات س

 یچه کس دینیرا مرمور کردند و گوتند بب یلتیاست که امام ه یخطرناک اریبد و بس زیهمان چ نیکه ا
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از فرمانهدهان   یجمعه  داریه در د انهات یب).کردنهد یخلهط مه   دیه کن رونشیاست، از سپاه ب یطورنیا

 (.20/71/1307،سپاه

ای را که بارها از زبان امهام  نکته گر،ید باریك» ندیفرمایم () زیعز ایامام خامنهدر جای دیگر 

در  دیه مسهلح، نبا  یروهها یاسهت کهه ن   نیکند و آن اشما بازگو می یبزرگوارمان صادرشده بود، برا

 یکه سپاه پاسداران انقالب اسهالم  ستیحرف، آن ن نیا یدخالت کنند. معنا یاسیهای سبندیدسته

بشهود.   دهیه فهم دیه با ینظام یروهاین یحتّملت  آحاد یی همهوسیلهبه استینوهمد. نه، س استیس

 یهها و کارهها  بندیاست. آنچه ممنوع است، ورود در دسته یاسیس لیآنچه الزم است، قدرت تحل

و فههم   یاسه یو س ینظهام  حیشما، بهه درک صهح   یهمه.دیکن كیها را از هم توکاست. این یاسیس

 یدفاع در انسان سست خواهد شد. اما همه یزهی. بدون آن، انگدیدار اجیاحت ایدن جیهای راسیاست

ی کننهده کهه تبهاه   یاسه یههای س هها و دعواهها و جنجهال   ها و فعالیتبندیاز دسته زیشما هم به پره

در مراسهم   اناتیب).دیمبرم دار اجیاحترا تکرار کردند  آنبارها  زمانیمسلح است و امام عز یروهاین

 (23/73/1313،  ()نیو ستاد دانشگاه امام حس یرماندهف یدوره نیششم

عرصهه  علهل ورود نظامیهان را در    ()ایو امام خامنه ()با تحلیل محتوای بیانات امام خمینی

 یاریه : از تحلیل محتوای مذکور استخراج شده اسهت  ریموارد ز اند کهنموده بندیجمعسیاست را 

آن و برخورد بها   ینظارت بر حکومت و نهادها وی اسیدر جهت حل مشکالت حکومت و نظام س

اسهالمی  و حکومهت  اسالمی جامعه  یاسیاز نظام س یحواظت و پاسدارمنظور به لواتخطاها و تخ

تحقهق اسهالم در    ،یطهورکل و بهه  یحکومت اسالم یاساس یها و محتواتحقق اهداف، ارزشبرای 

جههان؛ مقابلهه و برخهورد بهانووذ و     در  نیه د نیه به اسالم و تحقق مقاصد ا دنیبخش یجامعه؛ تعال

مستضهعوان در سرتاسهر    یاریمردم(؛  ریها؛ خدمت به همنوعان )ساو وابستگان آن گانگانیتهاجم ب

 (133: 1333ی)مطالعه گروهی دوره هشتم مدیریت راهبردی نظامی، جوامع اسالم ژهیوجهان به

 مفهوم شناسی

 رامی جانبه،همه دفاع در مسلح نیروهای رزم تواندر خصوص کسب آمادگی و ارتقاء : جانبهدفاع همه

چنهین   21در جمع مردم و مسلولین شههر کوفهه در فهرازی از خطبهه     ()یمؤمنان حضرت امام عل

، بهرای جنهگ آمهاده    «سَنَاهَا فَخُذُوا لِلْحَرْبِ اُهْبَتَهَا وَ اَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّلَظَاهَا وَ عَالَ» فرمایند:می

آن باالگرفتههه  شههعله وکههه آتههش کارزارافروختههه شههده   داریههد ایههو سههازوبر  نبههرد مه دیشههو

 (.3فراز :21البالغه:خطبهنهج«)است.
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مها عناصهر   » دنه یفرمایخصوص مه  نیدر ا زین ()یامعظم کل قوا حضرت امام خامنه یفرمانده

در  دیبا م،یستین فی. ما ضعمیده شیروز افزاو روزبه میحوظ کن دیها را با. اینمیدار یقدرت فراوان

و  میحوهظ کنه   م،یه و اگر دار میکن جادیا یآمادگ دیبا م،ی. اگر ندارمیداشته باش یآمادگ دیمقابل تهد

 (20/12/1337.« )میده شیافزا

و  یریشهگ یمنظهور پ بهه  یو معنو ،یامکانات ماد ،یانسان یهاهیهمه سرما یریکارگو به یسازآماده

:  1301: یجانبه هسهت. )خهان  دفاع همه یو داخل یو تهاجم دشمنان خارج دیمقابله با هر نوع تهد

 یبهر تمهام   یمبتنه  یو نظام یفرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس هاینوع دفاع در حوزه كی .)143

را بها   یاسه یس اتیه کهه ح  ییدزایه ههر عامهل تهد   ایکشور در برابر دشمن  یو معنو یامکانات ماد

کاربسهت   ف،یه جانبه بنا بهه تعر دفاع همه .(1331:3:یری.)مرادپشودیمخاطره روبرو ساخته اطالق م

 یهها عرصهه  نظام است که یفرارو یدهایمواجهه با تهد یو مقدورات موجود برا هاتیظرف یتمام

 یکنهون  یدهایه تنها تهدو موضوع آن نه ردیگ یرا دربرم یو نظام یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس یاصل

 (211:  1337:یعسکرو  ییشود.)آقامی زین ندهیآ یدهایاست، بلکه شامل تهد

 هیه )امکانات بالقوه و بالوعل( کشهور در کل  هاییو توانمند هاتیمجموعه قابل یریکارگو به یطراح

در برابهر   یو مردم یمنظور دفاع و مقاومت ملها بهآن دهندهلیو عناصر تشک یقدرت مل یهامؤلوه

 (.13: 1337، . موبودجه ستاد کل نطرح و برنامهمعاونت )و هجوم دشمن.  دیهرگونه تهد

و پهژوهش ، در مهورد    قهات یتحق نیشهتر یاذعهان کهرد کهه ب    دیبا: مسلح یروهایجامعه و ن یاسیروابط س

توسعه متعلهق  درحال یکشورهادر امور سیاسی  انینظامورود  تیو نقش و اهم ینظام یهاسازمان

 یتلهور  یبر قالب فکر یعمدتاً ازلحاظ نظر هایبررس نی.ا کاستیو جامعه شناسان آمر نیبه محقق

عنهوان  بهه  انیه نظام نجها یاسهت در ا  سهتوار دارد ا تیحاکم ی،که بر مؤسسات علوم اجتماع ینوساز

عنهوان  بهه  زیه ن سمیونالیناس یعنیها آن یدئولوژیو ا شوندیم یابیارز ینوساز دگانیطرفدار و برگز

.جامعهه  (01: 1304 ،ی. )ازغنهد شهود یمه  غیه جامعهه برداشهت و تبل   یاسه یس یدگرگهون  یدئولوژیا

اساس نقش نیروهای نظامی و بسیج بر تولیهد   نیبر ابه مشارکت در امور سیاسی است و  مندعالقه

 تیبر امن جینقش مؤ ر بس»در مطالعاتی که داشته  احسان دوستاست ،  پررنگامنیت داخلی بسیار 

مهردم در   یاسه یس ییجهو و تهر یر بهر مشهارکت    یاجتمهاع  ،یهنگه فر ،یکشور در ابعاد نظام یداخل

و  ریچشهمگ  یو نظهام  یته یامن یدفاع یهادر عرصه جیو نقش دفاع بس یاسیمشارکت س یهاعرصه

 (.334: 1303)احسان دوست، « دانسته است ساز سرنوشت
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)مهردم(  هها  هسهت. آن  جیبهه بسه   وسهتن یپ یهها زهیه انگ نیتردفاع از اسالم مهم ی ونیدی هازهیانگ»

شکل و  نیترو مناسب «هادانیجانبه و حضور در تمام مهمه» جیبس وهیو وظ تیمرمور نیترمناسب

دانسهته و   زیدآمیه کشهور تهد  یهها بهرا  اند همه انواع بحراناظهار کرده« جانبههمه»را  جیساختار بس

 (.40:  1332همکاران،اح و مصب)اند. ها بودهدر مقابله با بحران جیبس ینیآفرنقش تارخواس

 جانبهی روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح با ترکید بر دفاع همهبنددسته

 ییاجرا طیکه در مح یتراز اول کشور، اعم از افرادهای میدانی و مصاحبه عمیق با خبرگان بررسی

جامعهه و   گویای این واقعیت است کهه رابطهه سیاسهی   هستند  وهیوظمشغول به انجام یدر سطح مل

تواند کارایی و ا ربخشی نیروههای مسهلح را بهاالبرده و    عنوان یك عامل قوی، مینیروهای مسلح به

سازی راهبرد جانبه را محقق و متعاقب آن به اجرا و پیادهدر سایه این کارایی و ا ربخشی، دفاع همه

 دههد یسؤال نشهان مه   نیشوندگان در پاسخ به امصاحبه جانبه کمك شایان توجهی نماید.دفاع همه

 ومسهلح برشهمرده شهده اسهت      یروهها یمطالبه مردم از ن نیترمردم مهم شیو آسا تیامن نیکه ترم

را  جیو بسه  داننهد یمطلهوب مه   افتهه یو سهازمان  یکانهال رسهم   كیروابط را از  نیا یعمدتاً برقرار

روابهط   نیه ا یمناسهب بهرا   یرا بهه عههده دارد بسهتر    وهه یوظ نیه ا زیاکنون نکه هم یعنوان نهادبه

و  ()آیات و روایات و بیانهات امهام خمینهی    یبندجمعدر پژوهشگران این مطالعه ،اند. برشمرده

عنهوان برونهداد رابطهه سیاسهی جامعهه و نیروههای مسهلح        به الگهوی زیهر بهه   ()ای امام خامنه

 (223: 1333،  ینظام تیریدوره هشتم مد گروهی )مطالعه افتیدست
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دوره  ی)مطالعهه گروهه  جانبههمه دفاع بر ترکید با مسلح یروهاین و جامعه یاسیس روابطبرونداد : 1 شکل

 (223: 1333 ، ینظام تیریهشتم مد

سازی نیازمند تهیهه سهه عنصهر اساسهی نظهام      منظور مدلهر اقدام به :شاخگی در جامعهنظام الگوی سه

( بهرای  22: 1303باشد.)حسهینی الهاشهمی،   نسبت بین متغیرها مهی  نییو تعمتغیرها، روابط متغیرها 

مطالعه جامعه در ابعاد گوناگون آن ازجمله طراحی مدل روابط متقابل جامعه و نیروهای مسهلح بهه   

نظهام   رساختیزمند بایستی ابتدا ای تعیین متغیرها به روشی علمی و نظاممتغیر سازی نیاز است. بر

 ریه و ز هها مؤلوهه زیرساخت نظهام   شدهارائهبرای جامعه تعیین شود. الگوی  هامؤلوهو زیر  هامؤلوه

 شاخگیسههای منبع  از این نظام هستند.محققین از میان الگوهای شاخص درواقع هست هامؤلوه

جامعه شناخته شده بود از مدلی که توسط فرهنگستان علهوم   هایزیرساختتبیین  متعددی که برای

حسینی الهاشمی معرفهی شهده اسهت. مبهانی الگهوی       والمسلمیناالسالمحجتاسالمی قم و توسط 

 مذکور اسالمی و بومی بوده و برای اولین بار استواده شده است. شاخگیسه

ی سیاسی در سهه سهطح     جامعه با نیروهای مسلح حوزهسازی واژگان کلیدی ، ارتبا مؤلوهبرای  

 است: شدهگرفته، موضوع، مقیاس( به شرح جدول ذیل در نظر مبنا)

 

 
 
 

 

اقتدار

لاستقال

بصیرت

مشارکت

 یاسیروابط سبرونداد 

 مسلح یروهایجامعه و ن

بر دفاع  دیتأکبا 

جانبههمه  
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 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای و اسالمی جامعه سیاسی روابط موهومی الگوی طراحی

 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

 (1303 ،یالهاشم ینیحس) جامعه تحلیلشاخگی سه یالگو :1جدول
 واژگان کلیدی

 زير مؤلفه مؤلفه ابعاد

 مبنا

 )تکامل وحدت(

 همکاری دانش .6

 همفکری بینش .2

 همدلی گرايش .9

 موضوع

 )تکامل هماهنگی(

 اعتماد خرد .6

 عدالت کالن .2

 صیانت توسعه .9

 مقیاس

 )تکامل کارآمدی(

 ملی مقدورات اولیه )ملی( .6

 ایمنطقه ای(پذير )منطقهمقدورات شکل .2

 جهانی گرفته )جهانی(تکامل مقدورات شکل .9

الگهوی  »در این تحقیق، روابهط سیاسهی جامعهه اسهالمی و نیروههای مسهلح بها کمهك گهرفتن از          

، دشهده یتولطراحی گردیده است. این مدل مبتنی بر اوصاف فلسوی و موهاهیم روشهیِ   « شاخگیسه

است. بهر اسهاس    شدهیبررسعنوان یك مصداق عینی دیگر جامعه اسالمی بهعبارتارائه گردیده، به

توان مواهیم عینی را هرچند خیلی عام در مهورد یهك مصهداق    ی و مواهیم روشی میاوصاف فلسو

 مطرح کرد.« جامعه اسالمی»ازجمله موضوعی به نام 

  



 

 

  1331، زمستان 07، شماره پانزدهمسال  - استراتژیكفصلنامه مطالعات دفاعی   332

 مدل مفهومی تحقیق

مسهلح ج. ا. ا بها ترکیهد بهر دفهاع       یروهها یو ن اسهالمی  جامعهه  یاسیروابط ستحقیق  یموهوم مدل

 .دیگرد ییهازیر نصورت شکل اساس به نیبر ا زیشاخگی نسه یجانبه بر اساس الگوهمه

 

 

 

 

  

 

 تكامل وحدت 

  جامعه و ن.م 

 ))مبنا

ی  تكامل هماهنگ

 و ن.م جامعه

 وضوع)م

ی تكامل کارآمد

 و ن.م جامعه

 )اسیمق(

تحلیل روابط سیاسی جامعه و نیروهای مسلح یشاخگسهعوامل   

  ،گرایش دانش  ،بینش

 خرد ، کالن ، توسعه

 گرفتهشكل،  ریپذشكلاولیه، 

 همكاری ، همفكری ،همدلی

 

 صیانت ، عدالت ، اعتماد

ا.ا ای ، جهانیملی ، منطقه
ج.

ح 
سل

ی م
ها

رو
نی

 

ی
الم

اس
ه 

مع
جا

 

 ()ایو امام خامنه()امام خمینیآیات و روایات  و فرمایشات 

جانبههمهدفاع   

 الگوی موهومی تحقیق :2 شکل

اقتدار ملی –استقالل سیاسی  –بصیرت و بینش سیاسی  –مشارکت سیاسی   
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 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای و اسالمی جامعه سیاسی روابط موهومی الگوی طراحی

 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

 ی تحقیقشناسروش
ی با اسهتواده از شهیوه آمیختهه چنهد سهطحی اسهت.نتایج تحقیهق بهرای         ویو کروش پژوهش کمی 

ی سیاسی روابط جامعه اسالمی و نیروههای مسهلح بها    ی حوزههامؤلوه ریها وزمؤلوهابعاد، اکتشاف 

ای  اسهت، بنهابراین ایهن پهژوهش توسهعه      شهاخگی سهه  یبر اساس الگوجانبه و ترکید بر دفاع همه

 کاربردی است.

 بهودن  شوند که ویژگی این افراد عبارت اسهت از: دارا نور برآورد می 07جامعه آماری این پژوهش 

   .باشندمی ملی آشنایی با ارتباطات مردمی قدرت هایمؤلوه در خصوصبه ایرشتهمیان تخصص

امهام   و ()امهام خمینهی   هایاندیشه اصول و مبانی به افراد منتخب ازجمله کسانی بودند که آشنا

 و مسهلح  نیروههای  مختلهف  ههای بخش اداره در ارزشمندی اجرایی ،تجربیات بوده ()ایخامنه

 دارند، دارای مدرک کارشناسی ارشد به باال باشند. جامعه اسالمی

 بنابراین جامعه خبره در این پژوهش شامل : 

 ، نور 17کل نیروهای مسلح،  در ستاد معاونین،روسای ادارات و مدیران فرماندهان 

  ی هها محهل ( پاسهداران و وزارت دفهاع و پشهتیبانی ن م    سهپاه  گانهپنج آجا، چهارگانه نیروهای

 نور 37دهند. تشکیل می  )باال به نیرو ستاد سطح در 10رتبه  سازمانی 

 نور 13علمیه قم  و حوزهملی  دفاع عالی دانشگاه اساتید 

 ها و مراکز تحقیقاتی و علمهی در  علمی دانشگاهنخبگان و خبرگان علمی خصوصاً اعضاء هیلت

 نور 13داعا، ارتش ، سپاه پاسداران، بسیج و وزارت دفاع. 

ی( دانشگاه –ها با استواده از کتابخانه تخصصی ، منابع اینترنتی )علمی روش و ابزار گردآوری داده

و هها  ی بوده است و بهرای سهنجش داده  بردارشیف قیابزار تحق( اولدستو آرشیو)اسناد و مدارک 

واده از ابهزار  بها اسهت   یو استنباط یویآمار توص لیبا استواده از تحلاز روش میدانی و  هانسبت نییتع

 .. جامعه نمونه منطبق بر جامعه آماری هستهست SPSSافزار پرسشنامه و نرم

سیاسهی و مشهارکت    رتیو بصه )اقتدار ملی، استقالل سیاسهی ، بیهنش    مؤلوه 4دارای  نامهپرسش 

 5 مقیهاس  روی هها پاسخ حاضر پژوهش است. در شدهیطراحگویه برای آن  19سیاسی( است و 

 و =4موافقم ،=3نیستم مطملن ،2 ، مخالوم= =1  کامالً مخالوم( شوندیم مشخص لیکرت یادرجه

و بهرای بهرازش مهدل      SPSSافهزار  هها از نهرم  وتحلیهل داده برای تجزیه .است  5)  کامالً موافقم=

 است. شدهاستوادهافزار لیزرل معادالت ساختاری از نرم
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 های تحقیقو یافته هاداده لیوتحلهیتجز
 اسیبا مق کرتیل فیصورت محقق ساخته و سؤاالت آن با استواده از طپرسشنامه به قیتحق نیدر ا

دو  یدارا قیتحق نای  است. پرسشنامه شدههیکم ته یلیتا خ ادیز یلیای از خنگرش سنج پنج گزینه

 اسهالمی  شهناس جامعهه  خبرگهان  آندهنهدگان  ای است که  پاسهخ سطح  است سطح اول پرسشنامه

مسلح  یروهایجامعه اسالمی و نسیاسی روابط  شاخگیالگوی سه یبایستی به چگونگبودند که می

  .الزم برخوردار بودند یآگاه

مسهلح بها    یروهایروابط متقابل جامعه اسالمی و ن هایهینظرانی هستند که به گودوم صاحب سطح

دو نهوع پرسشهنامه    قیتحق نیدر ا نیراالزم برخوردار بودند. بناب آگاهی ازجانبه تمرکز بر دفاع همه

 یروهها یجامعه اسالمی و نسیاسی های روابط مؤلوه ریها وز. نوع اول شامل ابعاد، مؤلوهدیگرد هیته

سهپس بهر    د؛یه گرد نیهی آن جداگانهه تع  ییایه و پا ییشاخگی بود که رواسه یمسلح بر اساس الگو

در  شهده اشاره) مسلح یروهایجامعه و ن یاسیبرونداد روابط س و آمدهدستبه هایمؤلوهزیر اساس 

ههای  مهورد گویهه   در خبرگهان و نظهر   هیه در قالهب پرسشهنامه دوم ته   قیه تحق ههای هیگو (،1شکل

 .  شد نییجداگانه تع زیها نآن ییایو پا ییآمد و روا به دست شدهطراحی

 ییایو پاروایی 

 یبهر اسهاس الگهو   روابط جامعهه اسهالمی و نیروههای مسهلح      برای سنجیدن روایی حوزه سیاسی

 یهد تائای بر اساس طیف لیکرت تهیهه و پهس از   جانبه، پرسشنامهو تمرکز بر دفاع  همه شاخگیسه

نوهر از خبرگهان    17دانشگاه داعها آنگهاه بهین     علمییلتهروایی صوری توسط چهار نور از اساتید 

از این طریهق روایهی آن    هست( 3عدد قیتحق نی)در ا کرتیل فیو اختالف آن با طتقسیم گردید 

 :گرددیارائه م ریزجدول آن به شرح  جیکه نتا سنجیده شد
 مسلح یروهاین و جامعه متقابل روابط یاسیس حوزه نهیزم در خبرگان نگرش یویتوص آمار: 2جدول
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 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای و اسالمی جامعه سیاسی روابط موهومی الگوی طراحی

 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

 

 دهیه کرونبها  اسهتواده گرد   یاز فرمول آلوا ییایپا دییتر یو برا 22SPSSافزار از نرم قیتحق نیدر ا

 شده است.  303/7برابر  ییایاست و مقدار پا

 آمار توصیوی

نیهاز بهه احصهاء     یابی به روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح بر اساس مبهانی جامعهه  برای دست

بود. برای این منظور از منابع اسالمی  هامؤلوه ریو ز هامؤلوههای کلیدی تنظیم زیرساخت نظام واژه

از ایهن طریهق    آمدهدستبه هایمؤلوهو زیر  هامؤلوه)آیات، روایات، بیانات( بهره برده سپس ابعاد، 

 تائیهد مهورد   هها آننیز روایی  جانبههمهبه مراکز پژوهشی قم ارسال و از طریق خبرگان حوزه دفاع 

 گردند:مرتبه علمی توصیف می مؤلوهحقیق بر اساس قرار گرفت. در این مرحله جامعه آماری ت

 آمار جمعیت شناختی تحقیق: 3جدول
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 های تحقیقو یافته هاتجزیه و تحلیل داده

 ها بر اساس ابعاد روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلحداده لیوتحلهیتجز

 مسلح یروهاین و جامعه اسالمی متقابل روابط یهامؤلوه نهیزم در خبرگان نگرش یویتوص آمار : 4جدول

ابعاد روابط متقابل جامعه 

 اسالمی و نیروهای مسلح

تکاماال وحاادت جامعااه  

 اسالمی و نیروهای مسلح

 )مبنا(

تکامل هماهنگی جامعاه  

 اسالمی و نیروهای مسلح

 )موضوع(

تکامل کارآمدی جامعاه  

 اسالمی و نیروهای مسلح

 یاس(مق)

 0/3 1/4 0/3 میانگین

های تکامهل  توان نتیجه گرفت که مؤلوههای جامعه آماری میپاسخ شدهمحاسبهبا توجه به میانگین 

قبول و از روایهی  وحدت، تکامل هماهنگی و تکامل کارآمدی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح قابل

توان نتیجه گرفت که روابهط حهوزه سیاسهی    هست( می 3تحقیق عددالزم برخوردار هستند)در این 

قبهولی برخهوردار   نیروهای مسلح ج.ا.ا و جامعه  مورد تریید جامعهه خبهره بهوده و از روایهی قابهل     

 هستند. 

شهده، جههت آزمهون    آوریوتحلیل اطالعهات جمهع  و تجزیه یآمار یمنظور بررسبه قیتحق نیدر ا

 عیه از جهداول توز  یویبهره بهرده و در خصهوص آمهار توصه     یتنباطو اس یویاز آمار توص سؤاالت

 27در  یامنظهور پرسشهنامه   نیه ا ی. برااست دهیاستواده گرد یآمار یهاو جداول شاخص یفراوان

 به جامعه آماری این تحقیق ارسال گردید.و  میسؤال تنظ
 مسلح یروهاین و جامعه اسالمی سیاسی روابطمبنایی  یهامؤلوه نهیزم در خبرگان نگرش یویتوص آمار: 3 جدول

مبناايی رواباط    یهامؤلفه

متقابل جامعاه اساالمی و   

 نیروهای مسلح

وسااوی گاارايش  ساامت

سیاسی جامعه اساالمی و  

 ن.م)همدلی(

عمااب بیاانش سیاساای 

جامعاااه اساااالمی و  

 ن.م)همکاری(

سطح دانش  سیاسی جامعه 

 اسالمی و ن.م)همفکری(

 4 2/4 1/4 میانگین
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 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای و اسالمی جامعه سیاسی روابط موهومی الگوی طراحی

 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

 مسلح یروهاین و جامعه اسالمی متقابل روابطمقیاسی  یهامؤلوه نهیزم در خبرگان نگرش یویتوص آمار: 1جدول

مقیاساای   یهااامؤلفااه

روابااط متقاباال جامعااه 

اساااالمی و نیروهاااای 

 مسلح

میزان تکامل مقادورات  

اولیااه سیاساای  جامعااه 

 اسالمی و  ن.م )ملی(

میاازان تکاماال مقاادورات 

پذير سیاسی جامعاه  شکل

 ای(و  ن.م )منطقه اسالمی

میاازان تکاماال مقاادورات   

گرفته سیاسای جامعاه   شکل

 ی(المللنیباسالمی و  ن.م   )

 3/3 2/4 1/4 میانگین

 

 مسلح یروهاین و یاسالم جامعه متقابل روابط موضوعی یهامؤلوه نهیدرزم خبرگان نگرش یویتوص مار : 0جدول

موضوعی روابط  یهامؤلفه

متقابل جامعاه اساالمی و   

 نیروهای مسلح

میزان تکامل صایانت نااام   

سیاسی جامعاه اساالمی و    

 ن.م)توسعه(

میاازان تکاماال عاادالت 

ناااام سیاساای جامعااه  

 اسالمی و  ن.م )کالن(

میاازان تکاماال اعتماااد 

ناااام سیاساای جامعااه  

 اسالمی و  ن.م )خرد(

 1/4 0/3 4 میانگین

 

 : افزار لیزرلساختاری با کمک نرمتحلیل معادالت 

ی منابع انسانی کاربرد دارد. البته مزیت اصلی آن در این است که های متنوع ازجمله حوزهدر حوزه

ی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد. از طریق مهدل یهابی پهی. ال.    ابیمدل این نوع 

ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای متغیرههای درونهی    توانیماس 

 (. 133-134: 2717، 1ها را برای مدل موهومی به دست آورد)ونی شاخصو اندازه

                                                           
1 wen 
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مقیاس روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح  هامؤلفهو زیر  هامؤلفهگیری  اندازه مدل برازش 

  (1ی مرتبه اول )تخمین استانداردریگاندازهمدل 

 
مقیاس روابط متقابل جامعه اسهالمی   یهامؤلوه ریو ز هامؤلوهگیری مرتبه اول شکل باال مدل اندازه

دهد. نتایج تخمین که در قسهمت زیهرین   و نیروهای مسلح را در حالت تخمین استاندارد نشان می

 دارد. با توجه به خروجی لیزرل: هامؤلوه نسبی زیرشده است، حاکی از مناسب بودن شکل نشان داده

 هست.  3، کمتر از عدد 3است که نسبت به درجه آزادی  33/133شده برابر با عدد محاسبه  χ 2مقدار -الف

 هست.   ARMSE  ،73/7و حداکثر حد مجاز  137/7برابر با   ARMSEمقدار  -ب

هها  مؤلوهه  ریو ز هامؤلوهاز  هرکدام تر یربارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان  -ج

یگهر بهار   دعبهارت بهه دهد. را نشان می تاها مؤلوه ریو ز هامؤلوهدر توضیح و تبیین واریانس نمرات 

ان بارههای عهاملی   تهو دهنده میزان همبستگی متغیرها   هست. با توجه به شکل باال میعاملی، نشان

 را مشاهده نمود.ها مؤلوه ریو ز هامؤلوه

برای مثال بار عاملی تکامل توسعه اجتماعی جامعه اسالمی و نیروهای مسلح در سهطح جههانی    -د

متقابهل جامعهه اسهالمی و نیروههای مسهلح از       روابهط درصد هست. این بدان معنی اسهت کهه    32

درصد نیز مقدار خطا  33پذیرد. عدد می تر یردرصد  32فرهنگی،  -شاخص توسعه تکامل اجتماعی

فرهنگی قابل تبیین نیست( هست، واضح است که ههر   واریانسی که توسط تکامل اجتماعی )مقدار

 بیشتری بین متغیرها وجود دارد.    چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین باالتر و همبستگی

                                                           
1 standard solution 
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 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

 (T-Valueی مرتبه روم در حالت معناداری )ریگاندازهمدل 

 
 هها مؤلوهگیری مرتبه اول ی مدل اندازهآمدهدستبهخروجی بعدی، معناداری ضرایب و پارامترهای 

دهد کهه تمهامی   ی مقیاس روابط متقابل جامعه اسالمی و نیروهای مسلح را نشان میهامؤلوه ریو ز

از  تهر کوچهك یا  1931از  تربزر اند. زیرا مقدار آزمون معناداری معنادار شده آمدهدستبهضرایب 

اگهر   T-Valueمعنادار بودن روابهط اسهت. در شهکل بهاال اعهداد مربهو  بهه         دهندهنشان  -1931

یرش نیست پذقابلدهد این رابطه باشد به رنگ قرمز درخواهند آمد که نشان می 31/1از  ترکوچك

شود. این بدان معناست که این روابط معنادار نیسهت و اگرچهه تهر یر وجهود     و مردود محسوب می

گردد روابط موجود کلیه متغیرها معنادار طور که در شکل مشاهده مییست. هماننولی این تر یر معنادار دارد 

مسلح  یروهایو ن یجامعه اسالم یاسیروابط سی هامؤلوه روزیها مؤلوه ،تر ر ابعاد تر یر و ریدر شکل زهستند. 

 .است شدهداده  در شکل زیر خالصه و نشان افزار لیزرلدر نرم ج. ا. ا
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 :شنهادیو پی ریگجهینت

 یریگجهینت -الف

 یاسه یس انهات ینگران تهر یر جر  شهیهم رانیا یاسالم یجمهور گذارانیعنوان بنبه ()خمینی امام

 لیه دل نیه بودنهد و بهه ا   یمسلح و جدا شدن آنان از خط و جهت انقالب اسالم یروهایبر ن یحزب

از حضهور و   یریگذاردنهد و آن، جلهوگ   هیه مسهلح پا  یروهایرا در کل ن یکامالً عقل یروشن، اصل

مسلح  یروهایکه ن ستیبدان معنا ن نیاست؛ اما ا یاسیهای سبندیمسلح در دسته یروهایدخالت ن

 یدر تمهام  یدتیه و عق یاسه یس یهها بخهش  حضهور .گردند یته یاسیس یهایاز شعور و آگاه دیبا

 ()خمینهی امام  اتیو در دوران ح یانقالب اسالم یریگمسلح که از زمان شکل یروهاین یاجزا

با قوت ادامهه   زیآغاز شد که تاکنون ن کل قوا بودند یفرمانده تیدار مسلولخود عهده زین شانیکه ا

و  یاسه یدرک تحهوالت س  یبهرا  یاسه یو س یدتیه عق یهها مسهلح، آمهوزش   یروهاین یدارد و تمام

ههای کهالن   و سیاسهت  یانقهالب اسهالم   یهها ها و ارزشهمسو با آرمان یاسیس اناتیشناخت جر

روابط سیاسی 

جامعه اسالمی و 

نیروهای مسلح 

 ج.ا.ایران

 مبنا

 موضوع

 مقیاس

25%  

28%  

24%  
81 %  

22 %  

06 %  

09 %  

29 %  

29 %  

22 % 

08 %  

23 % 

 همدلی

 همكاری

 همفكری

 صیانت

 عدالت

 اعتماد

 ملی

ایمنطقه  

 جهانی

25 %  

جانبههمهدفاع   

 در را مسهلح  یروهها ین و یاسالم جامعه سیاسی روابطی هامؤلوه ریها وزابعاد، مؤلوه اول مرتبه یریگاندازه: 3شکل

   لیزرل افزارنرمدر  استاندارد نیتخم حالت
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 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

امهر،   نیه سو و معارض را فراگرفتهه و فهرا خواهنهد گرفهت و ا    ناهم اناتیو جر یاسالم یجمهور

 رتیدرک و بصه  جادکننهده یو ا یاسه یس اناتیاز جر ینظام یروهاین یریرپذیضامن عدم تر  شهیهم

 .آنان است یبرا یاسیس

انقهالب شهکوهمند    یرهبهر  تیدار مسهلول عههده  ()خمینهی که پس از امهام   یمعظم رهبر مقام

 زیه قهرار دارنهد ن   یهای کالن نظام اسالمسیاست میو تنظ یریگمیبوده و در رأس هرم تصم یاسالم

 تیه به تقو قیمسلح را ضمن تشو یروهای، ن()خمینیدر حال حاضر مطابق با خط و جهت امام 

 یاسه یههای س بنهدی از ورود بهه دسهته   زیموظف به پره ،یو اعتقاد یاسیس یهایو آگاه یفکر هیبن

 یدهایه و نبا دهایه و ارتبها  آن بها با   اسهت یاز موهوم کلمه س قیدق یریبا ارائه تصو شانیاند. اکرده

 است،یدر س انیاز سخنان خود روشن کردند که منظور از عدم دخالت نظام یکیمسلح، در یروهاین

انقهالب   هیه دشهمن عل  یاسه یمقابله با تحرکهات س  یبرا یو عدم آمادگ یاسیعدم درک س یبه معنا

 بیو تصهو  نیینمونه، هنگام تع ینکته اشاره کردند که برا نیبه ا ،یدر سخنان شانی. استین یاسالم

سهاختار   یریگبر شکل یمبن یفرد یاز سو یشنهادیپ ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاساسنامه کل

ضمن مخالوت بها آن،   شان،یکه ا شودیمطرح م یدرصد نظام 07و  یاسیس صددر 37سپاه به شکل 

ارتهش  "کهه   نهد یفرمایو در ادامه م کنندیرا مطرح م یدرصد نظام 177و  یاسیدرصد س 177فرمول 

 ."طورنیهم هم

شهناخت فضها و عرصهه تحهوالت و      یبهه معنها   "بهودن   یاسه یدرصد س 177" نیاساس، ا نیا بر

انقهالب   یحوظ و حراسهت از دسهتاوردها   یالزم برا ریکشور و انجام تداب یاسیصحنه س گرانیباز

سهپاه   فیصراحت در شرح وظها که به یاست. امر استیها ازجمله عرصه سدر همه عرصه یاسالم

سپاه  یاساس تیوضوح، عدم محدودمندرج بوده و به زین یدر قانون اساس یالمپاسداران انقالب اس

مختلف اعم از  یهادر حوزه یانقالب اسالم یپاسداران در توجه به موضوعات مخالف دستاوردها

 ریو بنها بهر تهدب    دههد یرا نشهان مه   یو نظهام  یانتظهام  ،یته یامن ،یاسیس ،یفرهنگ ،یعلم ،یاقتصاد

متناسهب بها    ییهها مسلح، هرچند با تواوت یوهارین ین امر در خصوص تمامیکل قوا، ا یفرمانده

 .کندیصدق م ها،تیو شکل مرمور طیامکانات و شرا

بهتر  رند،یفاصله بگ شتریهر مقدار از گروه، جناح و حزب ب رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین

 .خواهد شد شتریب یبر قلب مردم جا گرفته و اعتماد مل
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 یاسهالم  یمسلح جمهور یروهاینشود که نتیجه گرفته می ()عزیزای از نتایج بیانات امام خامنه

مسلح منطقهه   یروهاین نیو مقتدرتر نیتربزر  ،یو نوآور ییو خوداتکا یخودباور هیدر سا رانیا

و بهه دنبهال دفهاع از     تیه تنهها بهه دنبهال صهلح و امن     ،یقدرت بزر  نظام نیحال اهستند، درعین

 .هست نیمظلوم

ی ریه گجهه ینتافهزار لیهزرل   از خروجی نسبت بین متغیرهای روابط نیروهای مسلح و جامعهه و نهرم  

 بهه ترتیهب اولویهت     همواره بها ملهت و دولهت    رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاینشود که می

وحهدت و   جادیبا ا یزبانو هم یهمدل، هموکر نیو ا ی باید داشته باشدزبانو هم ، هموکریهمدل

 کننهده تیه و تقو یمنهافع مله   کنندهنیمسلح تضم یروهایجامعه و ن نیب شتریبو هماهنگی  انسجام 

 .جانبه هستدفاع همه

با توجه بهه   ران،یا یاسالم یمسلح در جمهور یروهایروابط جامعه و ن یدر رابطه با الگو جه،یدرنت

مسهلح   یروهاین فیو تکل وهیالغه که وظالبنهج 33به نامه  تیبودن حکومت ج.ا.ا؛ و با عنا یاسالم

ن با توجهه  یو همچن دینمایم نییمسلح را تب یروهایو الزم و ملزوم بودن روابط مستحکم مردم و ن

بهه   تیه مسهلح ج.ا.ا؛ و بها عنا   یروهها ین گهاه یو جا وهه یدر رابطه با وظ یقانون اساس حیبه نص صر

و مقهام   ()خمینهی  امام شاتیکامل آنان از فرما تیمسلح و تبع یروهایبودن ن یو اعتقاد یاسیس

کهه مهردم    ییمسهلح درجها   یروهها یو ن عهجامسیاسی روابط : گوت توانی، م(یالعال)مدظله یمعظم رهبر

و بها   ازیه مسهلح در صهورت ن   یروهها ین نهد، ینما وها یا ینتوانند در حکومت و اداره امور نقش مؤ ر

در قالهب  جهت سامان دادن بهه اوضهاع    یکامل مردم مکلف به حضور حداکثر تیو حما یبانیپشت

مردم در به دسهت گهرفتن اداره امهور و حکومهت، مسهلماً       ییو در صورت توانا باشندیممشارکت 

مسهلح   یروهها ی. لذا دخالت نمیموارد شاهد هست نیمسلح را در ا یروهاین ینقش و دخالت حداقل

وارد  طیشهرا  یدر صورت لهزوم و اقتضها   توانندیکه مردم نم ییج.ا.ا. در ورود به موضوع درجاها

 .عمل خواهند نموددر کنار جامعه واحده  دیمانند .هست یموارد حداقل میبوده و در تعم یشوند حداکثر

ی تکامهل همهاهنگ   درصهد و   07)مبنا( بها   تکامل وحدت درصد ، 04ی )مقیاس(  با تکامل کارآمد

 . هستند و جامعهعوامل رابطه بین نیروهای مسلح  نیمؤ رتردر صد به ترتیب  13)موضوع( با 

درصهد در جههت توسهعه جمههوری      32که در مقیاس جهانی با میهزان   دهدیمبررسی نتایج نشان 

ش دارد. به افهزای  ازیو ناسالمی و در مبنای همکاری سیاسی نیروهای مسلح و جامعه مناسب نبوده 
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 شاخگیسه الگوی اساس بر جانبههمه دفاع بر ترکید با ایران

و درصهد مشهارکت نیروههای مسهلح      31که در مقیاس ملی با میهزان   دهندیمهمچنین نتایج نشان 

 از بقیه متغیرها بوده است.   ترموفقهمدلی  صورتبهدر جهت اعتماد و عدالت  جامعه

  هاشنهادیپ -ب

جهت توسعه  تاسنظامیان در سی و جهان سوم حضور یغرب یهابا توجه به آنچه گوته شد در مدل

کهه مصهالح اسهالم از مصهالح     آن لیبه دل یبوده و در مدل حکومت اسالم یو سازمان یمنافع گروه

مشارکت نموده  یاسیمسلح در امور س یروهایو ضرورت ن ازیفرد و گروه باالتر است در صورت ن

و تنهها   ندشویم یاسیاقتدار ، استقالل س شیافزا، موجبات  خود در امر مشارکت شتریو با حضور ب

 است. یاسیس رتیو بص نشیراه به انحطا  نرفتن مشارکت ، اتخاذ ب

را پیشهنهاد دههیم    و جامعهه سیاسهی نیروههای مسهلح     عرصه مشارکت اجمالی طوربه بخواهیم اگر

   :از اندعبارت

 حکومت و جامعه سیاسی نظام از پاسداری و حواظت حضور در انتخابات و -

 سیاسی نظام و حکومت مشکالت حل جهت در یاری -

 تخلوات و خطاها با برخورد و آن نهادهای و حکومت بر نظارت -

 جامعه در اسالم تحقق ی،طورکلبه و اسالمی حکومت اساسی محتوای وها ارزش اهداف، تحقق -

 جهان در دین مقاصد تحقق و اسالم به بخشیدن تعالی -

 هاآن وابستگان و بیگانگان تهاجم وبانووذ  برخورد و مقابله -

 (مردمهمنوعان ) به خدمت -

 اسالمی جوامع یژهوبه جهان، سرتاسر در مستضعوان یاری -

 جامعه امور مسلوالن از سازنده انتقادهای و پیشنهادها -

 شود.یم جامعه امور یشبردپ جهت که موجب تقویت سیاست در اقتصادی هایمشارکت -
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 فهرست منابع:

 منابع فارسی -الف

 کریم آنقر 
 امام خمینیتهران، دفتر حوظ و نشر آ ار  ،صحیفه نور، () امام خمینی() 

 تهديدهای نوين و گذار باه حکمرانای   (، 1332اهلل ؛ ده دشتی، عهادل ،) اهلل ؛ قادری کنگاوری، روحابراهیمی، نبی
 ،بهار33،شماره 11؛ با نگاه به جمهوری اسالمی ایران،مطالعات راهبردی،دوره راهبردی

 (،1333اخوان کاظمی،مسعود،)کرمانشاه: دانشگاه رازیشناسی سیاسیناامیان و سیاست از منار جامعه ، 

 (1304ازغندی ،علیرضا؛ ،)تهران : نشر قومس ارتش و سیاست، 

 یفرهنگستان علوم اسالم:، قمتوسعه یطرح الگو(، 1303) نیرالدیدمنیس ،یالهاشم ینیحس. 

 (،1334سینایی،وحید،) ،تهران: کویرناامیان و سیاست در ايراندولت مطلقه ، 

 (.1330شیرودی،مرتضی،) 41، فصلنامه رواق اندیشه، شماره یلیو جنگ تحم هازهیجنگ، انواع، انگ 

 (،1331کریمی،حمیههد ،)جانبااه دفاااعی ج. ا.ا در مقاباال تهديااد تبیااین الگااوی بازدارناادگی همااه
 ،رساله اخذ دکتری دانشگاه عالی دفاع ملیناهمتراز

 در طول دفاع مقدس و اتیعمل هایانتخاب صحنه درمؤثر عوامل  نییتب(،1333) ،، هادیپیری مراد 
 دانشگاه عالی دفاع ملیرساله دکتری  نده،يآن در جنگ آ کاربرد

 ،و  هاا دانیا در تماام م  جیتوقع و انتااار از حواور بسا    (،1332ی.)هادی ،عبدالملک ؛نیحس مصباح
  فصلنامه بسیج ،تابستان، یناام اسالم یرو شیپ یهاعرصه

  (، 1333مطالعه گروهی دوره هشتم مدیریت نظهامی،) یروهاا یمدل روابط متقابل جامعاه و ن  یطراح 
 ، دانشگاه عالی دفاع ملیجانبههمه دفاع براسالم و تمرکز  شناسیجامعه یبر مبان دیتأک با مسلح

 (،1333موسوی میر طیب،)ساالرمردم، تهران: نشر ارتش و سیاست ازنار تا عمل 
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