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 چکيده
جانبه ارائهه دهدا ا.ه      همه یدهایع تهدو رصد جام لیتحل یبرا نینو یکاربرد یالگو کیمقاله  نیدر ا

خهود   یله مبها ماها ع    یاتیه را در تضاد ح رانیا یا.الم ینظام جمهور یداریپا کایآمر یجبهه معارض به رهبر

دا ا.ه    نظهام بهو   نیه ا یدازبرانه  یمختلف برا یدهایو اعمال تهد یرو هموارا درصدد طراح نی  از اداندیم

موقع   دااخ  بهدهدیم شیا زا رانیا یا.الم یجمهور یرا برا یداریپا هایهز دهایتهد نیا ییغفل  از داا.ا

عااصر  ی،او با روش پژوهش کتابخانهر نی  از اکادیموقع را  راهم مبه یامکان مقابله و بازدارندگ دهایتهد نیا

دهد    یرااصهر معمها  ع نیاز ا ینگاد  دوبعد کی یریتفس یکردیدد  با رو ییجانبه داا.اهمه یدداا.یتهد

د عدو بُ نیع ا  حاصل تقاطکادیم دیتهد یریگعد مراحل دکلرا وارد بُ دیتهد یعد وجوا .اختارنگاد  بُ نیا

 رعااصه  ییمون .اجش رواا.   آز دیتا اعمال ضربه تهد دیتهد شهیدهادا انددکل یاز باورها ینُه خانه متوال

نجام دهدا  ا یدداا.یو تهد یاکز مطالعات راهبردمتشکل از خبرگان مر یدر گروا کانون یدداا.یتهد یو الگو

 نیه ا یألهها دهدا و ا.هتخراخ خ   انجهام  یدداا.ه یا.هااد تهد  یابیه بها ارز  زیکارکرد الگو ن یگذارا.   صحه

ا قهرار  مهورد ا.هتفاد   یدداا.ه یمراکهز تهد  یالگو در حال حاضر در برخ نیانجام ددا ا.   ا هایدداا.یتهد

جانبهه بادهد کهه در    د اع همهه  یا.تخراخ راهکارها یالگو یماا.ب برا یمباا کی تواندیالگو م نی  اردیگیم

 به آن پرداخته خواهد دد  ادایآ یهاپژوهش
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  مقدمه
یک مل  باید ددهمن  » رمایاد: می العهالی  )مدظلهایمعظم کل قوا حضرت امام خاماه  رماندا

بیاهی  تضهاد جههان  «  1را بشاا.د، نقشه ددمن را بدانهد و خهود را در مقابهل آن مجههز کاهد     

ا.تعماری، یک ددمای همیشگی  هایهای ا.تعماری دول انقالب ا.المی ایران با .یا. 

ها با جمهوری ا.المی ایهران ایجهاد کهردا ا.ه   جبههه معهارض کهه        از جانب این دول 

دهدا دنبهال   دادهته نگهها ا.  حیات خود را در ا.تعمار کشورهای عقبتوان گف  قرنمی

بیاد و برای د ع این خطهر  بیای الهی را برای حیات خود خطرناک میکردا ا. ، این جهان

گاا در یهک قالهب و در یهک میهدان نگاجیهدا      زند  اقداماتی که هیچد.  به هر اقدامی می

ن  .ال جاگ نظامی تحمیلی تا ضربه .ایبری با ویروس ا.تاکسا.   از ا روختن هش  

ای، آرایه تهدیدهای جبهه معارض  علیه جمههوری ا.هالمی ایهران بهودا     به تأ.یسات هسته

دهوند   روز ههم مهی  های مختلف و جدیهد بهه  ها، ا زارها و رااطور دائم با روشا.  که به

 ضای پر از تهدیهد نیازماهد دهااخ  و پهایش     ماندن در این پایدار ماندن و به تعبیری زندا 

کااهد،  رنهگ عهوض مهی    مرتهب طهور  اما تهدیدهای حال و آیادا که بهه ؛ این تهدیدها ا. 

توان یک تهدیهد را در مراحهل پهیش از    گیرند؟ آیا میچگونه قابل داا.ایی و رصد قرار می

دگران گونهاگون  توان تهدیدهای گوناگون را که از جانب تهدیه اقدام رصد کرد؟ چگونه می

 دود، در یک آرایه تحلیل کرد؟ ایجاد می

ای این پهژوهش هسهتاد کهه پر.هش اصهلی      ها درواقع همان موقعی  مسللهاین پر.ش

صهورت جهامع تهدیهدهای    تهوان بهه  کااد ]با چه الگهویی مهی  مطرح می گونهنیاپژوهش را 

 .المی ایران رصد کرد؟[  جانبه را  علیه جمهوری اهمه

ن پژوهش از این جه  دارای اهمی  ا.  که معماری چاین الگویی عالوا بر انجام  ای

گیری آن آدهکار کاهد و  رصه   زم را بهرای     تواند یک تهدید را در مراحل دکلایاکه می

های تهدیدداا.هی را کهه در مراکهز پراکاهدا انجهام      تواند  عالی بازدارندگی ایجاد کاد، می

 رمایاهد:  انقالب ا.المی حضهرت امهام خمیاهی )را  مهی    دود، ماسجم کاد  معمار کبیر می

                                                           
 1386   روردین 1
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درواقهع  «  1دهوید ترین غفلتی بکایهد، نهابود مهی   خطر آمریکا به حدی ا.  که اگر کوچک»

ضرورت انجام این پژوهش در همین بیان راهبردی نهفته ا.   معماری تهدیهدهای جبههه   

عارض و در طهول زمهان   گرا در عرض جبهه مای ا.  که اگر با نگاهی کلگونهمعارض به

و برایشان بازدارندگی ایجاد نشود، پیامدی جز نابودی ندارد یا هزیاه پایهداری   رصد نشوند

 کاد و بقا را بسیار .اگین می
 

  . ادبيات و مباني نظری1

ا.   این عاهوان .هه مفلفهه    « جانبهالگوی جامع رصد تهدیدهای همه»عاوان این مقاله 

 دود ها تشریح میا خط کشیدا ددا ا.   نخس  این مفلفههای دارد که زیر آنپایه
 

 واژگان فيتعر( 1-1

  2کاهد کاد و معین آن را تر.اندن معاهی مهی  می ترجمه دادن بیمدهخدا تهدید را  تهديد:

کاد که عبارت گوید: تهدید در هر بعد و دکل، یک هدف ا.ا.ی را دنبال میا.کادری می

گویهد:    مهی 1392  صهالح اصهفهانی )   11: 1390)ا.هکادری،  ا.  از تحمیل ارادا بهر حریهف   

هها بهه بقهای    ها و رابطه آنای از ادراکات و تصورات انسان نسب  به پدیداتهدید مجموعه»

ا.  که احساس خطر جدی یا نابودی را به انسان القها   کمی  یا کیفی  ارزش مورد احترام

بهه عبهارت دیگهر    ؛ ای و نسبی ا.ه  یاهکاد  درک چیزی به نام تهدید، درکی پسیای، زممی

آمهدن تصهوراتی مقهدماتی     به وجهود کاادا تهدید بادد، نیازماد گیری تصوری که بیاندکل

)خسهروی،  « بادهد های مهم و بقای .ابق بر ادراک تهدیهد مهی  ا.   تصوراتی همچون ارزش

امایه  و ماها ع   ترین مفهوم تهدید آن ا.  که متوجه معتقد ا.  مهم 3  باری بوزان 4: 1395

تواند ثبهات و امایه  را در یهک    ای ا.  که میبه عبارت دیگر تهدید پدیدا؛ گرددملی می

   68: 1395درودی و همکاران، ).اواکشور به خطر اندازد 

                                                           
 202، ص 12  صحیفه نور، جلد1

 www.vajje.comادزبانه قابل د.تر.ی در نامه چ  واژا 2

3  Barry Buzan 
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این گفتمان را وارد ادبیهات امایه     پیشها رهبر معظم انقالب از .ال جانبه:تهديد همه

از آنجا که  عالیه  نظهام .هلطه    »جانبه  رمودند: یاه د اع همهملی کردند  ایشان در تبیین زم

تاها در بُعد .یا.ی نیس ، بلکه توانسته ا.  ماطق  رهاگی خاص خود و دبکه اقتصهادی  

«  1جانبه بادهد آورد، د اع در مقابل آن نیز باید همه به وجودو تبلیغاتی وابسته به خود را نیز 

.هر جاهگ را بهرای توصهیف     وی اژدههای هفه   خسروی با رویکهردی تفسهیرگرایی، الگه   

و  نظامی، اقتصادی، .یا.ی، روانهی،  رهاگهی   -گانه جاگهای هف چگونگی تو.عه میدان

    11: 1397)خسروی، تو.عه دادا ا.   -اعتقادی

و مراقهب آن   یزیه نظر دوخهتن بهه چ  گوید: رصد یعای  رهاگ  ار.ی عمید می رصد:

و  پژوههی رصهد بهه .هه اقهدام پهایش، پهویش       بیات آیاهدا   در اد2نظر قرار دادن ریز و بودن

گویهد: از  م  در توضهیح پهویش محیطهی مهی     2005) 3بادی ددا ا.   ا.الترپردازش د.ته

  ایجاد یک 1پژوهی ا.  و دامل  رایاد دقیق و آگاهانه ذیل ا. : های کلیدی آیاداروش

های حهائز اهمیه ؛   ن دادا  روش برقراری ارتباط میا3   رایاد پویش؛ 2چارچوب پویشی؛ 

    16: 1385)ا.التر،   .اجش کاربردهای این دااخ  و آگاهی 4

م  توضههیحات مفصههلی درخصههوص الگههوی   2015و همکههارانش ) 4رابیاسههون الگووو:

هها در پژوهششهان   انهد، امها تمرکهز آن   مفهومی، تعاریف آن، مزایا و کاربردهایش ارائه کردا

   2813: 2015)رابیاسهون و همکهاران،   .هازی مسهائل ا.ه     ه.هازی در  رایاهد دهبی   بیشتر بر مدل

ههای  گوید: یک الگوی ترتیبهی از مفلفهه  م  هم در یک تعریف .ادا می 2003) 5.ایدویتس

در تعریف دانشگاا عالی د اع ملی از الگو آمدا    27: 2003).هایدویتس،  .یستم مورد مطالعه ا.  

 ههای متغیهر  نشهانگر  و دهدا  گر تهه  موجود وابطر و هاواقعی  از که ا.  تصویری ا. : الگو

   20: 1396 و دی، ) ها ا. آن واکاش و کاش از حاصل نتایج و هاآن ارتباط نحوا موجود،

                                                           
 1365  .خارانی در هشتمین اجالس .ران جابش عدم تعهد در حرارا در .ال 1
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 شناسي تحقیق( پیشینه2-1

 ی به معاای نشان دادن ته و عاقبه  یک واژا  ار. اصالتاًگونه که ادارا دد تهدید همان

 معهادل خطهر معاها دهدا ا.ه    در زمیاهه رصهد تهدیهد         کار ا. ، اما در ادبیهات امایتهی  

های متعددی هم بها همهین مضهمون در    های زیادی انجام ددا ا.   حتی همایشپژوهش

ما کمتهر پژوهشهی بهه ارائهه     ا؛ المللی برگزار ددا ا. و بین .طوح مختلف .ازمانی، ملی

 الگو برای رصد تهدید پرداخته ا.  

.ه   او یهک   اهدید را از نظر مفههومی تشهریح کهردا    طور مفصل ت  به1385ا تخاری )

رکای را طراحی کردا ا.  و تالش کردا ا.  تهدید را به مثابه یهک پدیهدا   د.تگاا هش 

د .اجش قرار دهد  ا تخاری در این پژوهش خود در پی ایهن ا.ه    اجتماعی مور -.یا.ی

ش ا تخهاری  ازد  هرچاهد پهژوه  گیهران مشهخس .ه   که میزان جدی  تهدید را برای تصمیم

کاهد  داا.ی تهدید ا. ، اما خود او اذعان مهی پژوهشی گستردا و ارزدماد از باب معر  

ای برای طراحی الگوههای مهدیری  تهدیهد بادهد کهه      تواند د.تمایهکه این کار گستردا می

   260: 1385)ا تخاری، کاد های دیگر موکل میا تخاری آن را به پژوهش

ی و رویکردی دبیه به بازی جاگ، الگهویی را بهرای ارزیهاب     با 1394مشهدی و امیای )

انهد   بادی یک تهدید با توجه به اهمی  زیر.اخ  مورد ههدف تهدیهد ارائهه کهردا    اولوی 

 ،هادیه تهد قیه و دق حیصهح  یابیه ارز یبهرا  یبه دنبال ارائه چهارچوب ها در پژوهش خود آن

 رعامهل یظهات پدا اهد غ  بها مالح  کشهور ی اتیه ح یهار.اخ یز یریو خطرپذ یریپذبیآ.

بهه  جوگرانهه  وجسه   یکردیروی هستاد در پژوهش خود با اند  مشهدی و امیای مدعبودا

و  میمفهاه  لیتبهد  یبهرا  یابهزار و امکانهات   ا تنیه و  رعامهل ید هاع غ  یارهها یمع قیتدق دنبال

هها در    آن 69: 1394)مشههدی و امیاهی،   انهد  بوداو قانونماد  یکمّ یهابه ضابطه یفیک یهاهیتوص

پهذیری  پژوهش خود که بر پدا اد غیرعامل متمرکز ا. ، پاج پیشاهاد برای ارزیابی آ.هیب 

   85)همان: اند ها در برابر تهدیدها ارائه کردازیر.اخ 

  بها تحلیهل محتهوای بیانهات رهبهر انقهالب الگهوی        1395درودی و همکهارانش ) .اوا

وری ا.هالمی ایهران را در دو حهوزا    های تهدیدهای پیش روی جمهراهبردی ابعاد و مفلفه
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ها ابعاد تهدیدهای درونی را در اند  آنتهدیدهای درونی و تهدیدهای بیرونی ا.تخراخ کردا

ای و ابعاد تهدیدهای بیرونی را در دو بُعد ماطقهه  انددو بُعد  ردی و .ازمانی داا.ایی کردا

درودی و   پههژوهش .ههاوا 83: 1395درودی و همکههاران، ).ههاواانههد المللههی تحلیههل کههرداو بههین

بادی تهدیدها پژوهش ارزدمادی ا. ، امها الگهوی رصهد    همکارانش اگرچه از باب د.ته

  هم با تحلیل دادا پهژوهش مشهابهی انجهام دادا ا.ه ، امها      1394تهدید نیس   احمدیان )

 تری ا.  درودی و همکارانش پژوهش جامعپژوهش .اوا

و  خرد راهبردهایاربردی تالش کردا ا.  ک -ای  با پژوهشی تو.عه1395کالنتری )

ی بها  ی تهدوین کاهد  کالنتهر   به یبر اجرای جاگ ترک دیبا تأک را ادایآ یکالن جاگ احتمال

 و کهالن  راهبهرد  چهار ،ادییراهبردی و با یژگیو پاج ،راهبرد خرد هف  ،SWOTتحلیل 

حلیل تا.   او در  را ا.تخراخ کردا یبیبر جاگ ترک دیبا تأک ادایجاگ آ ویی.اار چهار

از:  انهد عبارتهای آیادا و راهبردی جاگ های کالن، بایادیخود نشان دادا ا.  ویژگی

پایههه بههودن؛ ترکیبههی بههودن؛ تههأثیرمحوری و  ااورپایههه بههودن؛  محههوری و مههردمقابلیهه 

    157 -158: 1395)کالنتهری،  ودن تهدیهدات  محهوری و هودهمادی و چاهدوجهی به    دااخ 

کالنتهری در ایهن پهژوهش بهه داا.هایی تهدیهدها محهدود بهه ا.هتخراخ          درواقع ورود  

ا.  و تمرکز عمدا پژوهش بر ا.تخراخ راهبردهای احتمهالی   SWOTتهدیدهای جدول 

 جاگ آیادا ا.  

باهدی تهدیهدهای   مراتبی بهه اولویه     با روش تحلیل .لسله1397نیا )بختیاری و صالح

 -هها ابتهدا تهدیهدهای محتمهل را در ابعهاد نظهامی      اند  آنمحتمل امای  ملی کشور پرداخته

اند و .پس بهر ا.هاس نظهر    و محیطی داا.ایی کردا  رهاگی، اقتصادی -اطالعاتی، .یا.ی

تهرین تهدیهدها را داا.هایی    مراتبهی، مههم  ا زارهای تحلیل .لسهله خبرگان و ا.تفادا از نرم

 -العاتی ا.  که در بُعد نظامیترین تهدیدها جا.و.ی و نفوذ اطها مهماند  از دید آنکردا

  هرچاد در این مقاله باا بر نقهد پهژوهش    255: 1397نیا، )بختیاری و صالحدهد اطالعاتی روی می

ترین بحرانی که کشور درگیر آن دد، حمله بیولوژیک با ویهروس  دیگران نیس ، اما پیچیدا

می  بعد از آن نیهز تهدیهدهای   گردد و نه به بُعد نظاکرونا بود که نه به گزیاه جا.و.ی برمی
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مابعث از تحریم اقتصادی و  شار حداکثری ا.  که این د.ته از تهدیدها نیهز ارتبهاطی بها    

 بُعد نظامی ندارند 

الگوههای   ن،یشه یطالعات پم جینتا سبر ا.ا خوددر پژوهش   1397پور و بهرامی )کاظم

 را داتیه هدتالگو.هازی   یای اصلهو جابه انددادا قراری برر. موردرا  دیتهد یابیارز جیرا

رک دگهام دوم   دات،یه تهد ییداا.ها  کهه گهام اول آن   انهد کهردا ارائهه   یدر پاج محور اصهل 

اخ  و گام پاجم دا داتیتهد شیگام چهارم آزما دات،یبادی تهدگام .وم د.ته دات،یتهد

بههرا  کهه  هستاد ها مدعی   آن 142: 1397پور و بهرامی، )کاظم ا.  داتیراهبردهای مقابله با تهد

 و  هراهم  هودماد داتیتهد یابیهای ارزداخس نیترعمدا عیبا تجم دانشاهادییالگوی پ

 یابیه ارز برای یددا، روش ماا.بهای ارائهو متقابل داخس ینمودن امکان محا.بات زوج

 اهدا یآ دایه چیپ ههای طیهودهماد در محه   داتیه خصهوص تهد بهه  داتیه انواع مختلهف تهد 

 پور و بهرامی هم بر ارزیابی تهدیدها ا.  درواقع بیشترین تمرکز کاظم   143)همان: باددیم

کاشی جاگ در .ر جاگ، به تحلیل تو.عه راا  در الگوی اژدهای هف 1396خسروی )

   در بُعد اول، جاگ در حال  عمومی در مهدار  1یک  ضای دوبعدی پرداخته ا.  )دکل 

زیاهه بها ی جهانی و مهالی در مهدار      گر    هجاگ .خ  و با هدف نابودی حریف درمی

حریف کهرد  در   ناتوان کردنجاگ .خ ، بشر متخاصم را متوجه مدار دوم جاگ با هدف 

کودد با .خ  را همین مدار دانس ، بشر متخاصم میتوان مدار جاگ نیمهاین مدار که می

ددهمای   .هخ  اش کاد  در مدار جاگ نیمهه  شار بر حریف او را وادار به پذیر تن خوا.ته

آدکار حریف از ددمای، ماجهر بهه برانگیهزش    آدکار ا. ، اما همین درک نیمهددمن نیمه

کاد  رو میدود که پذیرش خوا.ته بشر متخاصم را با مقاوم  روبهحس مقاوم  در او می

دهود  در مهدار   از این رو بشر متخاصم متوجه مدار .وم جاگ با هدف  ریب حریهف مهی  

پاههان ا.ه   در بُعهد     کامهل طور هم ددمای بشرِ متخاصم به جاگ .وم هم هدف جاگ و

.ر جاگ به تمرکز بشهر متخاصهم توجهه دهدا ا.ه   جاهگ در       دوم الگوی اژدهای هف 

امها تأثیرپهذیری جامعهه حریهف از     ؛ حال  عمومی تمرکزی آمیخته بر جامعه حریهف دارد 

کاد وجه محور دیگری مینخبگان ).یا.یون، دانشمادان، روحانیون،     ، بشر متخاصم را مت



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1400، بهار ونهمی صلاامه علمی امای  ملی، .ال یازدهم، دمارا . / 74

 

.ر جاگ، محور تمرکز بر نخبگان نامیدا دهدا ا.ه   تها وقتهی     که در الگوی اژدهای هف 

هها برخوردارنهد، تمرکهز بشهر متخاصهم بهر       نخبگان و حاکمی  از حمای  و همراهی تودا

نام محور تمرکهز بهر   دود بهنخبگان هزیاه با یی دارد، از این رو او متمرکز محور .ومی می

و  .ر جاگ از تقاطع این دو بُعهد )مهدارهای ههدف جاهگ    ها  در الگوی اژدهای هف تودا

محورهای تمرکز هدف  هف  میدان جاگ نظامی، اقتصهادی، .یا.هی، اجتمهاعی، روانهی،     

.هر جاهگ   دود که از همین رو نام الگهو ههم اژدههای هفه     و  رهاگی متبلور می اعتقادی

    13 -22: 1396)خسروی، دا ددا ا.  نشان دا 1انتخاب ددا ا.  که در دکل

 
 (22: 1396سر جنگ )منبع: خسروی، : الگوی اژدهای هفت1شکل

 

.هر    همچاین در پژوهشی جداگانه، در تو.عه الگهوی اژدههای هفه    1397خسروی )

جانبه جبهه معارض  علیه جمهوری ا.المی ایهران پرداختهه   جاگ به تحلیل تهدیدهای همه

گانهه جاهگ، دوازدا   های هفه  از تحلیل اهداف جبهه معارض در میدانا.   او با ا.تفادا 

تهدیدی را که ددمن در پی اعمال آن در برابر جمههوری ا.هالمی ایهران ا.ه ، داا.هایی      

هههای د ههاعی امههام کههردا ا.هه   .ههپس بهها روش مقایسههه زوجههی و تطههابق بهها اندیشههه  
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)خسهروی،   باهدی کهردا ا.ه    ولویه  ا 2دکل به درحاین دوازدا تهدید را العالی )مدظلهایخاماه

 هاآن  مطابق با برآورد خسروی، .ه تهدید مهمی که ددمن در پی د.تیابی به  13 -21: 1397

از: تغییر حاکمی  در ایران؛ تضعیف قدرت اجتمهاعی جمههوری    اندعبارت، به ترتیب . ا

نبهال  ا.المی ایران و تغییهر د.هتگاا محا.هباتی نخبگهان  خسهروی در ایهن پهژوهش بهه د        

و همچاهین ارزیهابی    بادی تهدیدهای جبهه معارض  علیه جمهوری ا.هالمی ایهران  اولوی 

 گانه جاگ برای جبهه معارض بودا ا.  ی هف هادانیممیزان اهمی  

 
  21: 1397)مابع: خسروی، عارض  علیه جمهوری اسالمي ايران بندی تهديدهای جبهه م: اولويت2شکل

 

 احي چارچوب مفهومي پژوهش  بندی زمینه و طر( جمع3-1

ههای زمیاهه بها ایهن     بادی پیشیاه پژوهش و .هاجش میهزان تطهابق پهژوهش    برای جمع

 دا ا. :گر ته د در نظرهای این پژوهش پژوهش، چهار .اجه متاا.ب با پر.ش

 هدف پژوهش ا.تخراخ الگو ا. ؟ آیا -1

 گیری تهدید توجه ددا ا. ؟های دکلیا در پژوهش به ریشهآ -2

 آیا در پژوهش به وجوا .اختاری تهدید توجه ددا ا. ؟ -3

 یا در پژوهش به تاوع تهدیدها توجه ددا ا. ؟  آ -4
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ها برای .اجش میزان تطابق پژوهش زمیاه با این پژوهش ا.  و بهه معاهای   این .اجه

 نشان دادا ددا ا.   1ارزیابی پژوهش نیس   حاصل این .اجش در جدول

 های زمینه و سنجش اشتراکات و افتراقاتژوهشبندی پ: جمع1شمارهجدول 

 پژوهش ردیف
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 توضيحات پژوهش

      1385ا تخاری ) 1
توصههیف میههزان جههدی  تهدیههد بههرای  

 گیران  تصمیم

   هار.اخ یز یریپذبیآ. یابیارز      1394مشهدی و امیای ) 2

3 
درودی و همکهههاران .ههاوا 

(1395  
    

بهر ا.هاس بیانهات     دهایه تهد یباهد د.ته

 رهبر انقالب

 های آیاداا.تخراخ راهبرد برای جاگ      1396کالنتری ) 4

 توصیف جاگ ترکیبی      1396خسروی ) 5

 بادی تهدیدهااولوی       1397نیا )بختیاری و صالح 6

 داا.ایی و ارزیابی تهدیدها      1397و بهرامی ) پورکاظم 7

 داا.ایی و ارزیابی تهدیدها      1398خسروی ) 8

و عهدم تطهابق    در این جدول تطابق کامل با دایرا توپر، تطابق نسبی بها دایهرا توخهالی   

 ا.   این جدول درواقع ادتراکات و ا تراقات این پژوهش را بدون عالم  نشان دادا ددا

دههد بیشهتر تمرکهز برخهی از     نشهان مهی   1دههد  جهدول  های زمیاه نیز نشان میبا پژوهش

پژوهشگران حوزا تهدیدداا.ی، بر بُعد درونی تهدید و وجهوا .هاختاری آن بهودا ا.ه ،     

   تمرکهز برخهی از   1398و پهژوهش خسهروی )    1397پور و بهرامی )ماناد پژوهش کاظم

تهدید در مقایسه با .ایر تهدیدها ا. ، ماناهد پهژوهش    ها بر بُعد بیرونی و ارزیابیپژوهش

امها در برخهی از   ؛  1397  و، خسهروی ) 1397نیها )  ، بختیاری و صالح1395درودی ).اوا

گیهری یهک تهدیهد    های دکلتوان بُعد .ومی را دید که ناظر بر ریشههای زمیاه میپژوهش

تاباط کهرد کهه در ایهن پهژوهش     توان ا.باابراین می؛  1396ا. ، ماناد پژوهش خسروی )
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گیهری تهدیهد، وجهوا    بعدی مابین ابعاد مراحل دهکل باید به دنبال برقراری یک نگاد  .ه

توان چارچوب مفهومی پهژوهش را ماناهد   و تاوع تهدید بود  به عبارتی می .اختاری تهدید

 گر     در نظر 3دکل

 
 : چارچوب مفهومي پژوهش3شکل

 

 تحقيق  . روش2

؛ جانبهه ا.ه   معماری یک الگوی جامع برای رصد تهدیدهای همه به دنبالاین پژوهش 

کهاربردی ا.ه      -ایههای تو.هعه  گیری، این پژوهش از نوع پژوهشباابراین از نظر جه 

هها، از  اما برای آزمهون روایهی دادا  ؛ های کیفی هستادهای  زم برای معماری الگو، دادادادا

ز این رو صهبغه پهژوهش یهک صهبغه آمیختهه ا.ه         های کمّی ا.تفادا ددا ا. ، اروش

ههای  انهد  دادا های زمیاه گردآوری دهدا ای و مرور پژوهشهای کیفی با روش کتابخانهدادا

ههای رصهد   انهد  ابعهاد و مفلفهه   کمّی هم با پر.شاامه بسته در گروا کانونی گردآوری دهدا 

امها  ؛ انهد ای ا.تخراخ دهدا ابخانههای کتا.تقرایی از میان دادا -تهدیدها، با رویکردی قیا.ی

های کیفی ا.تفادا ددا ا.   برای برای ا.تخراخ الگوی رصد تهدیدها از روش تفسیر دادا

انجام آزمون روایی از رویکرد گروا کانونی ا.تفادا ددا ا.ه   تهرجیح گهروا کهانونی بهر      

دههد  را مهی  توزیع پر.شاامه در این پژوهش از این جه  ا.  که گروا کانونی این امکان

هم نزدیک کرد کهه  ها را بهتوان دریا  که با انجام بحث پیش از آمون در گروا کانونی، می
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ا تد و نتیجه آزمون را با خطها  ها اتفاق نمیدر روش پر.شاامه اغلب این یکاواختی دریا  

نفهرا ا.ه  کهه از یهک جامعهه      گروا کانونی ایهن پهژوهش، یهک گهروا دا     کاد مواجه می

پژوهی مف.سه آموزدهی  اند  پژوهشکدا اندیشه د اعی و مرکز آیادای انتخاب دداچادوجه

و تحقیقاتی صاایع د اعی، محور این گروا کانونی هسهتاد، نمایاهدگانی از مراکهز مطالعهات     

پژوهی دانشگاا عالی د اع ملی نیز وجوا دیگهر  و مدر.ان آیادا های د اعیراهبردی .ازمان

های متاهوع  جمعی  ماا.ب و محدود در گروا کانونی و نبود دادا این گروا کانونی هستاد 

ای ماناهد  های کمّی از ابزار .اداو پراکادا کمّی، این امکان را ایجاد کرد که برای تحلیل دادا

ا زار اکسل ا.تفادا کرد  آزمون روایی در دو مرحله انجام دد  در مرحله نخس  ابعاد و نرم

.اجش قرار گر    برای این ماظهور چههار پر.هش و یهازدا      های رصد تهدید موردمفلفه

گزارا در قالب پر.شاامه بسته در اختیار اعضای گهروا کهانونی قهرار گر ه  تها در طیهف       

دهی کااد  نتیجه آزمون روایی در مرحله نخس  تأییهد ابعهاد و   ها نمرالیکرت به این گزارا

خراخ ددا بودند  در مرحله دوم آزمون ا.تقرایی ا.ت -هایی ا.  که با رویکرد قیا.یمفلفه

جانبه مورد .اجش قرار گر    برای ایهن  روایی، عااصر الگوی جامع رصد تهدیدهای همه

ماظور نیز .ه پر.ش و در مجموع نُه گزارا در قالهب پر.شهاامه بسهته بهه اعضهای گهروا       

یهن آزمهون   کانونی عرضه دد تا نظردان را در طیف لیکرت ماظور کااد  الگوی نههایی در ا 

گذاری الگوی نهایی پژوهش، خروجی یکهی از  مورد تأیید قرار گر    درنهای  برای صحه

های ر.می تهدیدداا.ی رژیم صهیونیستی با الگوی حاصل از پژوهش تطبیهق دادا  گزارش

دد  ا.تخراخ ماطقی و غیرقابل تردید خألهای گزارش مربوط با ا.هتفادا از ایهن الگهو کهه     

ترین نههاد  ، محوری)ص ما )معاون  راهبردی قرارگاا مرکزی حضرت خاتممورد تأیید کار ر

 ر.می تهدیدداا.ی کشور  قرار گر  ، اعتبار الگو را تأیید کرد 

 

 هاوتحليل یافتهیهتجز. 3

ی بعهد .هدهد الگوی نهایی چهار جزء اصلی دارد: چارچوب مفهومی پژوهش نشان می

اند )بُعهد تحلیهل تاهوع تهدیهد؛ بُعهد تحلیهل       که در چارچوب مفهومی پژوهش معر ی ددا
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ی ایهن ابعهاد   .ازکپارچه.ه جزء و ی عاوانبههای تهدید و بُعد تحلیل .اختار تهدید  ریشه

 جزء چهارم  عاوانبه

 

 نوع تهديدها( تحلیل بُعد ت1-3

   کهه 1394مشههدی و امیاهی )   جهز بهه این بُعد آدهکارترین بُعهد تهدیدداا.هی ا.ه       

های زمیاه به بُعهد تاهوع   ها ا. ، همه پژوهشپذیری زیر.اخ لیل آ.یبتمرکزدان بر تح

  و 1395درودی و همکهاران ) امها از ایهن میهان دو پهژوهش .هاوا     ؛ اندتهدیدها ادارا کردا

درودی و اند  الگوی .هاوا   با رویکرد ا.تخراخ الگو به این بُعد توجه کردا1396خسروی )

ز بهر  رهبر انقالب ا.تخراخ ددا ا.  کهه تاهها متمرکه    همکارانش با تحلیل محتوای بیانات

.هر جاهگ   امها الگهوی اژدههای هفه     ؛ تهدیدهای مترتب بر انقالب ا.هالمی ایهران ا.ه    

خسروی بر ا.اس یک تحلیل تفسیرگرایی ا.تخراخ ددا ا.  کهه عمومیه  دارد و ویهژا    

 -پهژوهش  جمهوری ا.المی ایران یا مقطعی خاص نیس   این ویژگی با اهداف بعدی این

خهوانی بیشهتری دارد  از ایهن رو در بُعهد     ههم  -ا هزاری ویژا رویکرد تولیهد .هامانه نهرم   به

دهود   .ر جاهگ خسهروی ا.هتفادا مهی    های تاوع تهدیدها، از رویکرد اژدهای هف تحلیل

در گویهد:  .هر جاهگ مهی   خسروی در تبیین جاگ ترکیبی مبتای بر الگهوی اژدههای هفه    

گهرا ا روختهه   کهل  یبه یبها ترک  .ر جاگاژدهای هف  دانیم هف  ،جاگ نینو یکردهایرو

  یه تواند لطمهه بهه اما  ی.رها، م یریبه تعب ای دهایتهد نیدوند که غفل  از هرکدام از ایم

.هر  هف  یاژدها یالگوی حال تارعاکبوت نیو در ع یرادار یبادد  نما فیجامعه حر یمل

 هها در عصهر حاضهر و   بهودن جاهگ  جانبه و همه یادبکه  یخاص نیهم یالقا یجاگ برا

    11: 1397)خسروی،  ا.  ادایآ یهاجاگ

ول  خهاص  یک کشور و د لزوماًمیدان تهدید  گرانیبازنکته دایان توجه ایاکه تهدیدگران یا 

هها،  هها، پیمهان  جانبه باید با نگاهی دورنگر از رصد ر تارهای دول نیستاد  آرایه تهدیدهای همه

توانهد از چاهد   باابراین تاهوع تهدیهد مهی   ؛ قدرت و ثروت داا.ایی دودو حتی صاحبان  هاگروا

 بادی ا.تفادا کرد توان از هر د.تهماظور تهدیدداا.ی می بادی دود که بسته بهزاویه د.ته



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1400، بهار ونهمی صلاامه علمی امای  ملی، .ال یازدهم، دمارا . / 80

 

 حلیل بُعد وجوه ساختاری تهديد( ت2-3

عهد وجهوا .هاختاری را     ، ب1397ُو خسهروی )   1397پور و بهرامی )دو پژوهش کاظم

پور و بهرامی در ُبعهد وجهوا .هاختاری تاهها بهه تخصهیس یهک        اند  کاظمظر قرار دادامدن

 که درواقهع متاهاظر بها .هاختار درونهی تهدیهد ا.ه ،       « پیچیدگی تهدید»داخس با عاوان 

پیامهدهای  »یها  « اههداف مرجهع  »ها در توضیح این داخس به عباراتی ماناهد  اند  آنپرداخته

رات نیهز ادهارا     کهه ایهن عبها   143: 1397پهور و بهرامهی،   انهد )کهاظم  ادارا کهردا « تهدید

 غیرمستقیم به یکی از وجوا .اختاری تهدید )اثر تهدید  دارند   

  نیز در پژوهش خود به وجوا .اختاری تهدید ادهارا کهردا ا.ه   او    1397خسروی )

عهد  از .هه بُ  تهوان یرا مه  هها دایپد یو حت هاامانهها، ..ازمان یکل لیتحل کیدر گوید: می

اجهزا و   که درواقع معطوف بهه  کیعد ا.تاتبُ ایعد نخس  .ازا   ب1ُمورد دااخ  قرار داد: 

 ،امانه.ه  ییایه که معطوف بهه پو  کیاامیعد دبُ ای ادیعد دوم  را  ب2ُ دود؛یم امانه. باتیترک

 یم خروجه عهد .هو    ب3ُا.ه ؛   طیو با مح گریکدیها با آن تعامل یکارکرد اجزا و چگونگ

 یههد   ،امانهبههرا .ه   ایه  یا.   خروج امانها.  که معطوف به بهرا و محصول . مانها.

وا وجه  ،نگهاا .هادا   نیبها همه  او    13: 1397)خسهروی،   دودیم جادیآن ا یبرا امانها.  که .

گفته ایهن  بادی با اهداف پیشتر.یم کردا ا.   این تقسیم 4ماناد دکلرا  دیتهد .اختاری

 گار ا.  طور کامل .ازپژوهش به

  
 (13: 1397: وجوه ساختاری تهديد )منبع: خسروی، 4شکل

 

 گیری تهديدهای شکل( تحلیل بُعد ريشه3-3

 ، خسهروی  1385های ا تخهاری ) گیری تهدید در پژوهشهای دکلتوجه به بُعد ریشه

  مههدنظر قههرار گر تههه ا.هه   ا تخههاری مطههابق بهها 1397پههور و بهرامههی )و کههاظم  1396)

بعهدی و دوبعهدی، تهدیهدها را بهه دو د.هته مهادی و معاهوی تقسهیم         های تهک بیایجهان
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گیری تهدیهدها  بیای در دکل  او درواقع در این گفته به تأثیر جهان 225: 1385)ا تخاری، کادمی

طور کامل در.  ا. ، اما خیلهی کلهی ا.ه   یکهی از هشه       کاد  این ادارا بهادارا می

مکهان  »انهد، دهاخس   می در الگوی خهود معر هی کهردا   پور و بهراداخس کالنی که کاظم

ماشأ »و « مبدأ تهدید»گیری این داخس کالن از دو داخس ها برای اندازاا.   آن« تهدید

ها دفا ی  بیشتری در   در الگوی آن 135 -136: 1397پور و بهرامی، )کاظمکااد ا.تفادا می« تهدید

 شدا ا.  گیری تهدید آوردا نهای دکلمورد وجه ریشه

طهور  جانبهه بهه    در معماری نگاد  دوبعهدی راهکارههای د هاع همهه    1395خسروی )

کاد  او رویکردهای مقابله با تهدیهد  گیری بلوغ یک تهدید ادارا میغیرمستقیم به بعد دکل

بلهه بها اقهدام      مقا3  مقابله با  رص  تهدیهد و  2  مقابله با اندیشه تهدید؛ 1را به .ه د.ته 

آنکهه بهه      او درواقع معتقد ا.  یک تهدید پهیش از  10: 1395)خسروی، کاد م میتهدید تقسی

گیهری  دود  بعد از دهکل بادی میمرحله اقدام بر.د، نخس  در اندیشه بشر متخاصم نطفه

ز  رصه  تهدیهد خواههد بهود و پهس ا       راهم آوردن به دنبالاندیشه تهدید، بشر متخاصم 

 5صهورت دهکل  تهوان بهه  گیرد  این معاا را میورت میایجاد  رص  تهدید، اقدام تهدید ص

 نشان داد 

 
 گیری تهديد: بعد شکل5شکل

 

 های تهديدشناسيبندی ابعاد و مؤلفه( جمع4-3

به آزمون .اجش روایهی گذادهته دهد      1های تهدیدداا.ی در گروا کانونیابعاد و مفلفه

ههای تهدیدداا.هی   د و مفلفهه ارائه ددا ا.ه ، تأییهد ابعها    2نتیجه این آزمون که در جدول

                                                           
پژوههی  مف.سهه آموزدهی و    نفرا متشکل از کارداا.ان پژوهشکدا اندیشه د اعی )مرکهز آیاهدا  نی دااین گروا کانو -1

پژوهی دانشگاا های صاع  د اعی و مدر.ان آیاداتحقیقاتی صاایع د اعی، کارداا.ان د اتر مطالعات راهبردی .ازمان

 های ذیل در طیف لیکرت نمرا دهاد عالی د اعی ملی بود  از اعضا خوا.ته دد پس از پایان مباحث به گزارا
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 %90کاهد   های بُعد تاوع تهدید را نیهز رودهن مهی   ا.   این آزمون همچاین تکلیف مفلفه

باهابراین  اند؛ موا ق.ر جاگ بادی بر ا.اس الگوی اژدهای هف گروا کانونی با گزیاه د.ته

 تر.یم کرد  6توان ماناد دکلجانبه را میهای الگوی دااخ  تهدیدهای همهابعاد و مفلفه
 

 
 جانبه: الگوی شناخت تهديدهای همه6شکل

 

باهدی  جانبه، این بُعهد بهرای د.هته   از آنجا که در الگوی جامع رصد تهدیدهای همه

گانهه خللهی در   بادی .هگیرد، این د.تهددا، مورد ا.تفادا قرار میتهدیدهای داا.ایی

هها بهه   دهکل عاهاوین مفلفهه    د در ایهن کاد   قط باید توجه کرجامعی  الگو وارد نمی

خوانی بها  هم به خاطرگانه بُعد تاوع تهدید نیز های هف اختصار درخ ددا ا.   مفلفه

و نهرم تر.هیم دهدا     .هخ  نیمه گانه تهدید .خ ،دو بُعد دیگر در قالب مدارهای .ه

 ا.  
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 شناسي های تهديد: آزمون روايي ابعاد و مؤلفه2شمارهجدول 

 نمره گزاره ردیف

1 

 من معتقدم برای دااخ  تهدید باید به این ابعاد توجه کرد 

 4.1 جانبه توجه دارد   بعد تاوع تهدید که به تهدیدهای همه1-1

 5 های پیدایش تهدید توجه دارد گیری تهدید که به ریشه  بعد دکل2-1

 5 های تهدید توجه دارد   بعد وجوا .اختاری تهدید که به تحلیل ویژگی3-1

2 

 تر ا. ؟.بهای بعد تاوع تهدید ماابادی مفلفهها برای د.تهکدام گزیاه

 %70 و نرم  .خ گانه تهدید .خ ، نیمهبادی بر ا.اس مدارهای .ه  د.ته1-2

 %50 و آمیخته  هاید نخبگان، تودابادی بر ا.اس محورهای تمرکز تهد  د.ته2-2

 %90 .ر جاگ هف بادی ترکیبی بر ا.اس اژدهای   د.ته3-2

 %60 ها  ها، گرواها، دول یدگران )پیمانبادی بر ا.اس .طوح تهد  د.ته4-2

 %50 بادی  بادی آزاد ) اقد د.ته  د.ته5-2

3 

 از: اندعبارتگیری تهدید های بعد دکلمن معتقدم مفلفه

 5 گیری اندیشه تهدید    دکل1-3

 4.9   ایجاد  رص  تهدید2-3

 5 اقدام تهدید  3-3

4 

 از: اندعبارتهای بعد وجوا .اختاری تهدید من معتقدم مفلفه

 5 دود   وجه اثر یا خروجی تهدید که تهدید برای آن طراحی می1-4

 4.9 خود دارد  های ذاتی تهدید را در  وجه ایستا یا .ازا تهدید که ویژگی2-4

 4.9 کاد ی وجه ایستا را به خروجی تبدیل میها  وجه پویا یا  رایاد تهدید که ویژگی3-4

 

 بعدی رصد تهديدها( معماری نگاشت سه5-3

ددا مورد ا.هتفادا قهرار   بادی تهدیدهای داا.اییادارا دد که بُعد تاوع تهدیدها برای د.ته

ر تهدید خواههد بهود  اگهر    و .اختا گیری تهدیدباابراین تمرکز نگاد  بر دو بعد دکل؛ گیردمی

واهد بهود   خ 7بگیریم، نگاد  اولیه ماناد دکل در نظرو بعد را ابعاد یک نگاد  دوبعدی این د

 7ههای نگاده  دهکل   های ایجادددا از تقهاطع .هطرها و .هتون   تعریف ماا.ب و ر.ا از خانه

هها  هتواند در ارائه یک الگوی دفاف و کارآمد مفثر بادد  با رویکردی تفسیرگرایانه ایهن خانه  می

 ها در گروا کانونی انجام خواهد دد و .اجش روایی آن دودتعریف می



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1400، بهار ونهمی صلاامه علمی امای  ملی، .ال یازدهم، دمارا . / 84

 

وجهی )اثر، .هازا،  وجهی یک .امانه ادارا دد که این الگوی .هدر توصیف الگوی .ه

  وقتهی یهک    13: 1397)خسهروی،  ادهد  بتواند کاربرد دادهته   رایاد  در تحلیل هر .یستمی می

آورد  ای ا.  که وارد میبهنه یا ضرر.د، خروجی آن تکاتهدید به مرحله اقدام و بُروز می

 همان چیزی ا.  که تهدید برای آن طراحی ددا ا.   قاًیدقضربه تهدید 

 
 گیری تهديد و ساختار تهديد: تقاطع ابعاد شکل7شکل

 

دود، ا زارهای تهدیهد هسهتاد    وجه ایستا یا ا.تاتیکی که ماجر به بروز این خروجی می

امها  ؛ دودا زار انجام میید در تهدید نظامی ا.  که با جاگبارزترین مثال وجه ایستای تهد

دود، یا های وجه ایستا به ضربه می رایاد یا وجه پویا و دیاامیکی که ماجر به تبدیل ویژگی

اتی کاد، .هااریوی عملیه  به تعبیری  رایادی که با ا.تفادا از ا زارهای تهدید، ضربه وارد می

 تهدید ا.    

د  رص  تهدید هم مصداق دارد  خروجی  رص  تهدید در ایجهاد  همین تحلیل در مور

دهود  وجهه ایسهتای ایجهاد  رصه  تهدیهد،       های  زم برای اعمال تهدید متبلور میقابلی 

توانهد قابلیه  اعمهال    هایی وجود دارد که مهی ها ویژگیها هستاد  در زیر.اخ زیر.اخ 

ی ها را به ایجاد قابلی  بهرا در زیر.اخ های نهفته تهدید ایجاد کاد   رایادی را که ویژگی

در قالهب   عموماًتوان در حال  کلی،  رایاد اکتساب نامید که کاد، میاعمال تهدید تبدیل می

 « مرحله ایجاد قابلی  اعمال تهدید»دهد  وجوا .اختاری پژوهش خود را نشان می
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رویکهرد   تهوان از همهین  صورت مجهزا یهک پدیهدا ا.ه  کهه مهی      اندیشه تهدید هم به

گیری ها پس از دکلوجهی برای تحلیل آن ا.تفادا کرد  اندیشه تهدید ممکن ا.  .ال.ه

ماناد آتش زیر خاکستر بدون تبلور به حیات خود ادامه دهد تا زمان ماا.بی که بتوان بهرای  

دههد  ایجاد  رص  تهدید اقدام کرد  اندیشه تهدید یک اثر و یک خروجی از خود نشان می

ههای  ان از آن به دکترین تهدید تعبیر کرد  ماحصل اندیشه تهدید، تعیهین بایسهتگی  توکه می

ترین تعبیر را به ایهن خروجهی دارد  وجهه    ر تاری نسب  به حریف ا.  و دکترین نزدیک

کاهد،  های نهفتهه در آن کسهب مهی   .اختاری اندیشه تهدید که دکترین اثر خود را از ویژگی

ههایی کهه اندیشهه    تهرین .هازا  ایعاوان پایهه ها بهرها و ارزشها هستاد  باوباورها و ارزش

  1کاادا دکترین تهدید هستادهایی در خود دارند که تعییندهاد، ویژگیتهدید را دکل می

های دوند؟ باورها مفلفههای ر تاری نسب  به حریف تبدیل میباورها چگونه به بایسته

 لزومهاً ههای مختلهف محیطهی    دکترین نسب  به مفلفه ثاب  یا باثبات با یی هستاد، اما نسبتاً

ر دیک باور ثابه  و یهک اصهل  یتغیهر     « ا.تقالل، آزادی، جمهوری ا.المی»ثاب  نیس   

ای در تعیین دکترین جمهوری ا.هالمی ایهران در   جمهوری ا.المی ایران ا.  که .ازا پایه

سهب  بهه همهه کشهورها     ران نهای ر تاری ایه اما دکترین و بایسته؛ برابر .ایر کشورها ا. 

متفهاوت   امهان یدکترای ما ثاب  و یکسان ا.ه ، امها   یکسان نیس   چرا با ایاکه باور ریشه

کاد که از یک ریشه یکسان، ا. ؟ این پر.ش .ادا اما ا.ا.ی به یک مفلفه .وم ادارا می

 کاد  نگرش ما به محیط و .هایر کشهورها متفهاوت ا.ه      دو دکترین متفاوت ا.تخراخ می

ورد نابودی ا.تقالل ما ا. ، امها در مه   درصددنگرش ما نسب  به آمریکا کشوری ا.  که 

ابه ،  ثباابراین خروجی این اندیشه با یک .هازا  ؛ چین یا رو.یه چاین نگردی وجود ندارد

دهد وجهه میهانی و  رایاهدی کهه     نسب  به دو کشور متفاوت ا.   این مثال .ادا نشان می

 ها نسب  به محیط هستاد  کاد، نگرشرها را به دکترین تبدیل میهای نهفته در باوویژگی

                                                           
ههای  مسهلم مفلفهه  طهور  دهود  بهه  ها تعیهین مهی    این نکته به این معاا نیس  که دکترین تاها بر ا.اس باورها و ارزش1

ای و ای که در حوزا اندیشه نقهش .هازا  گیری دکترین تأثیرگذارند، اما مفلفهمحیطی، تاریخی و     دیگری هم در دکل

 ها ا.  گیری دکترین دارد، همین وجه باورها و ارزشلای در دکریشه
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جانبهه تعیهین   گانه نگاد  دوبعدی رصهد تهدیهدهای همهه   های نُهبا این تفسیرها، خانه

کهه   گونهه همانها از گروا کانونی مربوطه ا.تفادا دد  ددند  برای .اجش روایی این خانه

نفرا ا.  که از یک جامعهه چاهدوجهی   ا داادارا ددا، گروا کانونی این پژوهش یک گرو

پژوهی مف.سه آموزدی و تحقیقاتی اند  پژوهشکدا اندیشه د اعی و مرکز آیاداانتخاب ددا

ردی صاایع د اعی، محور این گروا کهانونی هسهتاد  نمایاهدگانی از مراکهز مطالعهات راهبه      

یز وجوا دیگر این گروا پژوهی دانشگاا عالی د اع ملی نو مدر.ان آیادا های د اعی.ازمان

در طیهف   3های جدولنفرا از اعضا خوا.ته دد به گزاراکانونی هستاد  در گروا کانونی دا

هها درخ دهدا ا.ه  کهه     لیکرت نمرا بدهاد  در این جدول میانگین نمرات اعضا به گهزارا 

 ها ا.  حاکی از تأیید روایی گزارا
  

 جانبهوبعدی رصد تهديدهای همههای نگاشت د: آزمون روايي خانه3شمارهجدول 
 نمره گزاره ردیف

1 

 تعیین کرد: گونهنیاتوان من معتقدم وجوا .اختاری مرحله اعمال تهدید را می

 5   وجه خروجی مرحله اعمال تهدید، ضربه تهدید ا.  1-1

 5 ی تهدید ا.  ای مرحله اعمال تهدید، ا زارها  وجه ایستا و .ازا2-1

 4.9 ملیاتی تهدید ا.  ا و  رایادی مرحله اعمال تهدید، .ااریوی ع  وجه پوی3-1

2 

 تعیین کرد: گونهنیاتوان من معتقدم وجوا .اختاری مرحله ایجاد  رص  برای اعمال تهدید را می

 4.1   وجه خروجی مرحله ایجاد  رص  برای اعمال تهدید، قابلی  اعمال تهدید ا.  1-2

 4.3 ها ا.  رای اعمال تهدید، زیر.اخ ایجاد  رص  ب   وجه ایستای مرحله2-2

 4.0   وجه  رایادی مرحله ایجاد  رص  برای اعمال تهدید، اکتساب قابلی  ا.  3-2

3 

 تعیین کرد: گونهنیاتوان یگیری اندیشه تهدید را ممن معتقدم وجوا .اختاری مرحله دکل

 4.8 ، دکترین تهدید ا.  گیری اندیشه تهدید  وجه خروجی مرحله دکل1-3

 4.1 ها ا.  ارزش وگیری اندیشه تهدید، باورها   وجه ایستای مرحله دکل2-3

 4.0 ها ا.  گیری اندیشه تهدید، نگرش  وجه  رایادی مرحله دکل3-3

 

تهوان ایهن نگاده  را    های نگاد  دوبعدی در آزمون روایهی، مهی  با تأیید تفسیر تقاطع

نشان داد  این نگاد  دوبعدی ا.   بُعد .هوم نگاده  کهه     8ر دکلصورت یکپارچه دبه

نههی جهداول تهدیهدهای گونهاگون دهکل      بُعد تاوع تهدیدها بود، درواقع از تجمیع و برهم
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مهورد   دهدا ییداا.ابادی تهدیدهای که ادارا دد، بُعد .وم برای د.ته گونههمانگیرد  می

 گیرد ا.تفادا قرار می

 
 جانبهرصد تهديدهای همه : الگوی جامع8شکل

 

پژوهی برای رصد تهدیدهای مترتب  علیهه  حال در محا ل تخصصی آیادااین الگو تا به 

 در معاون  راهبردی قرارگاا مرکزی حضرت خهاتم )ص   ازجملهجمهوری ا.المی ایران، 

کهارگیری قهرار گر تهه ا.ه   بها ایهن حهال بهرای         ارائه ددا و مورد ا.هتقبال و گهاهی بهه   

انهد، ا.هتفادا   ذاری الگو از تکرار رصد تهدیدهایی که با الگوهای معمول انجام دهدا گصحه

هها را در  توان اطالعات آنبادی هستاد که قاعدتاً نمیدد  برخی از این رصدها دارای طبقه

 دود ها در حد مجاز اداراتی میاما به یک نمونه اخیر آن؛ این مقاله درخ کرد

ههای تخصصهی   د تا با این الگوی خروجی یکی از کهارگروا از طرف قرارگاا خوا.ته د

 26برای رصد تهدیدهای رژیم صهیونیستی مورد ارزیابی قرار گیرد  در خروجی کهارگروا،  

ها با تحلیل مضهمون داا.هایی   عاوان تهدید رژیم صهیونیستی داا.ایی ددا بود  این عاوان

ی خروجی کهارگروا در  گذاریجاا از ای که تاهی ددند  نتایج .اداگذاریجاددا و در الگو 

دهد خروجی کارگروا نیهاز بهه بهازنگری دارد     توان گر  ، نشان میالگوی جامع رصد می

ضرباتی که رژیم صهیونیستی بر جمهوری ا.المی ایران زدا ا.ه ، متعهدد و متاهوع بهودا     

، نیهاز  ا.  که تاها به دو مضمون ادارا ددا ا.   برای بازدارندگی بعدی از این ضهربات 



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1400، بهار ونهمی صلاامه علمی امای  ملی، .ال یازدهم، دمارا . / 88

 

ا.  ا زارهای اعمال ضربه و .ااریوهای عملیاتی اعمال این ضربات رصد و تحلیهل دهود   

های دیگری برای اعمهال  که در کار کارگروا مغفول ماندا بود  رژیم صهیونیستی چه قابلی 

های پژوهشهی  تهدید دارد؟ پا.خی در خروجی کارگروا نبود  رژیم صهیونیستی چه  عالی 

لی  اعمال تهدید  علیه جمهوری ا.المی ایران در د.  اقهدام دارد؟ ایهن   برای اکتساب قاب

هایی به رژیهم صهیونیسهتی امکهان    هم در خروجی کارگروا بدون پا.خ بود  چه زیر.اخ 

دهد؟ تاها به دش مضمون ادارا ددا بود  بیشتر مضهامین خروجهی   ایجاد قابلی  تهدید می

امها اگهر بهر ایهن مضهامین      ؛ هیونیسهتی بهود  های تهدیهد رژیهم ص  کارگروا از جاس اندیشه

 دد   تر میدد، خروجی کارگروا بسیار غایهای .ااریونگاری انجام میتحلیل

های کاربردهای عملی الگو در رصد تهدیدها مانع از ادارا یا نشهر  بادی دادا.طح طبقه

ای الگهو را در  هه تواند قابلیه  ددا میدود، اما همین یک مورد اداراها در این مقاله میآن

   9جانبه  علیه جمهوری ا.المی ایران نشان دهد )دکلجامعی  رصد تهدیدهای همه

 
 شده برای تهديدهای رژيم صهیونیستي در الگوی جامع رصدی مضامین رصد انجامگذاريجا: 9شکل

 

 گيری  . نتيجه4

 ران،یه ا یا.هالم  یجانبه  علیه نظام جمهورهمه یدهایمتاا.ب با ردد تاوع و تعدد تهد

 جهاد یرقاب  عقهب ا تهادن بهه مازلهه ا     نی  در اابدیبهبود  زین دهایتهد نیرصد ا  یقابل دیبا

 ی،ها و متاا.هب بها اقتضهائات بهوم    بر دادته هیبا تک دیبا نیا. ؛ باابرا یمل  یرخاه در اما

رصهد   یبهرا  کپارچهه یصهورت  کهه بتوانهد بهه    یکرد  ابزار جادیرا ا دهایتهد نیابزار رصد ا
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را  یا هزار نهرم  یهها اهه یا.هتفادا از زم   یقابل رد،یجانبه مورد ا.تفادا قرار گهمه یدهایدته

 روز کرد صورت متاا.ب آن را بهانعطاف  زم بادد تا بتوان به یدارا و دادته بادد

جانبه که در این پژوهش تو.عه دادا ددا ا. ، یهک  الگوی جامع رصد تهدیدهای همه

جانبه جبهه معارض ا.   ایهن الگهو کهه حاصهل     تهدیدهای همهالگوی کارآمد برای رصد 

های تهدید و .اختار تهدید ا. ، نُه خانه را برای یهک  یک نگاد  دوبعدی از ابعاد ریشه

 کاد   تهدید از اندیشه تا اعمال ضربه معر ی می

 کاد؛های ددمن: که ماا ع ملی ددمن را تعیین میباورها و ارزش  1

 کاد؛ادهای ماا ع ملی ددمن را تعیین میهای ددمن: که تضنگرش  2

 کاد؛دکترین تهدید ددمن: که چگونگی ر تار ددمن را تعیین می  3

های ددمن را برای ایجهاد قابلیه  تهدیهد تعیهین     های ددمن: که دادتهزیر.اخ   4

 کاد؛می

ههای توانماد.هاز ددهمن را بهرای ایجهاد قابلیه        اکتساب توان تهدید: که  عالی   5

 کاد؛تهدید تعیین می

های  زم برای اعمال تهدید تو.ط ددمن را تعیین ایجاد قابلی  تهدید: که  رص   6

 کاد؛می

 کاد؛های ددمن را در اعمال تهدید تعیین میا زارهای تهدید: که .الح  7

.ااریوهای عملیاتی ددمن: که چگونگی اعمهال ضهربه را تو.هط ددهمن تعیهین        8

 کاد؛می

 کاد؛من را تعیین میاعمال ضربه: که اقدام به تهدید دد  9

گیهری اندیشهه تهدیهد؛ ایجهاد     این نُه خانه که درواقع وجوا .اختاری .ه مرحله دهکل 

 رص  تهدید و اعمال تهدید هستاد، امکان رصد و تحلیل خانهه بهه خانهه یهک تهدیهد را      

کاد که با داا.هایی یهک مضهمون    کااد  این الگو همچاین این امکان را  راهم می راهم می

گانه و با ا.هتفادا از روش .هااریونگاری رو بهه    های نُهز تهدید در یکی از این خانهمافرد ا
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های بروز این مضمون و همچاین تهدیهدهای  جلو )پسیای  و رو به گذدته )پیشیای ، ریشه

 محتمل مابعث از این تهدید را تحلیل و داا.ایی کرد 

نههی  داا.هایی دهوند، بهرهم    اگر تهدیدهای مختلف با ا.تفادا از این نگاد ، تحلیل و

 ی دادته بادد:تواند نتایج ارزدمادددا مینگاد  تهدیدهای داا.ایی

 من را دفاف کاد؛های تهدیدآ رین ددتواند دکتریننهی خانه دکترین تهدید میبرهم 

 های تهدید مفثر بادد؛تواند در رصد  ااورینهی خانه اکتساب میبرهم 

 های ددمن را در ایجاد تهدید دفاف کاد؛واند قابلی تها مینهی خانه قابلی برهم 

 گ آیادا را دفاف کاد؛های ددمن را در جاتواند .الحنهی خانه ا زارها میبرهم 

 عمال تهدید  دفاف کاد؛های ددمن را در اتواند نقشهنهی خانه .ااریوها میبرهم 

 ن را دفاف کاد های آیادا ددمتواند آرایه تهدیدنهی خانه ضربه تهدید میبرهم 

گهو  کاد تا الا.تفادا از الگوهای ماطقی متوالی برای طراحی الگو این امکان را  راهم می

توانهد  ا زار در حلقه قرار گیرد  این امکان مهی های نرما زاری و حتی .امانهدر بسترهای نرم

 یدها کمک کاد های .ریع در رصد تهدبه ایجاد قابلی  تحلیل

 ی دارنهد  مرحلهه   دهفا  نسهبتاً ههای تخصصهی   گیری تهدید ماهی گانه دکلمراحل .ه

ههای  های عملیهاتی متاهاظر بها میهدان    ردا قاعدتاًاعمال ضربه، یک ماهی  عملیاتی دارد که 

و  رهاگهی  بهتهرین    می، اقتصادی، .یا.ی، اجتماعی، روانی، اعتقهادی گانه جاگ )نظاهف 

ه ایجهاد  رصه  تهدیهد    هستاد؛ مرحل جانبه در این مرحلهمتخصصین رصد تهدیدهای همه

گانه جاگ بهتهرین  های هف های پژوهشی متااظر با میدانیک ماهی  پژوهشی دارد که ردا

جانبه در مرحله ایجاد  رص  تهدیهد هسهتاد و درنهایه     متخصصین رصد تهدیدهای همه

ههای روابهط   گیری اندیشهه تهدیهد، یهک ماهیه  تعهاملی دارد کهه ردا      ماهی  مرحله دکل

گانهه جاهگ، بهتهرین متخصصهین رصهد      ههای هفه   های متااظر با میهدان الملل د.تگاابین

جانبهه  گیری اندیشه تهدید هستاد  این ویژگی الگهوی جهامع رصهد تهدیهدهای همهه     دکل

ظهم  های  رماندا معوا.تهکه یکی از خ -های مراکز تهدیدداا.یتواند در انسجام  عالی می

  بسیار مفید بادد -کل قوا ا. 



 91 / جانبههمه یهادیجامع رصد تهد یالگوپژوهشی: مقاله  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

دود که نُه خانه نگاد  الگو پر دود، قطع خهط .هیر   از آنجا که تهدید وقتی بالفعل می

یهن  تواند ماجر به بازدارندگی دود  از این رو اتکاملی تهدید در هر نقطه از این نگاد  می

جانبهه بسهیار   گهذاری بازدارنهدگی و د هاع همهه    تواند در معماری الگوهای .یا. الگو می

  واهد بودخین موضوع به مازله ایجاد واژگان و ادبیات جدید در بازدارندگی کارآمد بادد  ا

 

 پيشنهاد

ای در تهدیدداا.هی ا.ه     جانبه یک پهژوهش پایهه  الگوی جامع رصد تهدیدهای همه

ویژا ا.تقبال معاونه  راهبهردی قرارگهاا مرکهزی حضهرت      حال، به کاربرد مو ق الگو تا به

هههای تحلیلههی جههامع از تهدیدداا.ههی در اخ گههزارشو ا.ههتخر خههاتم )ص  از ایههن الگههو

تر پیشاهاد ا.هتفادا از ایهن الگهو در مراکهز     های مختلف، دلیل محکمی بر ارائه محکمحوزا

 راهبردی و تهدیدداا.ی ا.    

ی در گهذار یجاای بودن این الگو به این معاا ا.ه  کهه الگهو قابلیه      عالوا بر این، پایه

عملی  داءاهللانمحوری که ژوهشینیز دارد  از پیشاهادهای پها و الگوهای بعدی را پژوهش

ای برای طراحی الگوی ماا.ب ا.تخراخ راهکارههای  خواهد دد، ا.تفادا از این الگوی پایه

 جانبه ا. ؛د اع همه

گانه ردهد  های نُهاین الگو ظر ی  تو.عه واژگان و ادبیات بازدارندگی را متااظر با خانه

 های تو.عه پژوهش قرار دارد؛د که این مهم نیز در برنامهی دارخوببهتهدید 

ی و ا زارهای ماا.ب از این الگو، با توجه به ا.تفادا از الگوهای ماطقه ظر ی  تولید نرم

جرایهی  امتوالی در نگاد  وجود دارد که این مهم نیز به تو یق الهی دنبال خواههد دهد تها    

 گردد؛

ی تحلیهل تهدیدداا.هی   های کاربردی  راوانهی بهرا  تواند در پژوهشاین الگو می قاعدتاً

 مورد ا.تفادا قرار گیرد 
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