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 چكيده

 است؛ خاصی یدهجهت تکامل و در حال ایران،.ا.ج علیه دشمنجانبه همه نرم جنگواسطه به ایران.ا.ج نرم دفاع گفتمان
 چگونگی و ایران.ا.ج یهعل دشمن نرم جنگ بودن اولویت در خصوصدر (العالی)مدظله قوا کل معظم فرماندهی داتیتأک وها دغدغه
فراگیر شدن جنگ  در عصر کنونی متناسب با گسترش و. گردید محققین ذهن در پژوهش این گیریشکل موجب آن، با مقابله

 یکرم( به نن )دفاع تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مورد جنگ نرم و نحوه مقابله با آ ج.ا.ایران نرم دشمن، چنانچه
ایران جانبه جنگ نرم دشمن، ج.ا.تواند عالوه بر خنثی نمودن راهبردها و الگوهای همهالگوی بومی و عملیاتی تبدیل گردد؛ می

 نرم هدیداتت با مقابله ایبر ایران.ا.ج که بود این تحقیق مسئله لذا و بازدارنده توانمند سازد؛ شدستانهیپ را از حوزه تهاجمی،
 ارائه العالی()مدظله ایامنهخ امام بر گفتمان مبتنی نرم دفاع جامع و بومی الگوی نرم، حوزه در دشمن علیه تهاجمی اقدامات و دشمن
تعریف گردیده  العالی()مدظله ایتدوین الگوی دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه اصلی مقاله هدف این در .است نکرده

حی ی است؟ طراچگونه الگوی العالی()مدظله ایخامنه اصلی، الگوی دفاع نرم ج.ا.ا مبتنی بر گفتمان اماماست که متناسب با آن سؤال 
 این است؛شده گرفته بهره کیفی روش از که است بنیادی و ایتوسعه کاربردی، پژوهشیموردنظر  گردیده است. پژوهش

 معظم مقام گفتمان تحقیق این در است؛شده انجام دستیصورت به هایکدگذار و استشده انجام بنیاد داده روش با پژوهش
 436 احصاء با را بحث هب ورود مداخل محققین بلکه است؛ نگرفته قرار یموردبررس شمار تمامصورت به العالی()مدظله رهبری

 با یننمحققی تحقیق، انجام فرآیند در است؛ قرار دادهنظران صاحب و نخبگان کمک با نرم ج.ا.ایران، دفاع با مرتبط یهادواژهیکل
 صورتبه حوزه این ننخبگا و نظرانصاحب از نفر 25 از پنج مرحله طی "نظری حساسیت"عنوان  تحت هایپرسشنامه تهیه

 برای بنیاد داده نظریه مدل از مدل، به دستیابی رویکرد تعیین برای ینمحققین. است نموده توزیع نظری، اشباع تا هدفمند
 مدل. اندرفتهبهره گ خود الگو تدوین برای است ایشاخه چهار مدلی که همکاران و خنیفر آقای جناب اسالمی تحقیقات

 -1 مقوله چهار در هامؤلفه و عاداب ذکرشده، مدل اساس بر که باشدمی شاخص 436 و مؤلفه 45 بعد، 6 دارای آمدهدستبه
 نمودن اضافه از پس. شدند بندیدسته پیامدها و یجنتا -4 بازدارنده یرهایمتغ -3 ساززمینه یرهایمتغ -2 مؤثری هامتغیر

 الگو، ینتدو بر عالوه شده، حصاءا مدل به العالی()مدظله ایخامنه امام گفتمان بر نرم و راهکارهای دفاع نرم مبتنی دفاع رویکردهای
یی نها الگویی ت مدل عملیاتی برگرفته ازگردید که درنهای ارائه العالی()مدظله ایخامنه امام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع نظریه

 استخراج گردید.
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 حوزه 4سطح  2

 السالم()علیه استادیار علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین 3

 السالم()علیه استادیار علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین 4

 www.parsa.far@gmail.com نویسنده مسئول -دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی علوم یدکتردانشجوی  5

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 1400تابستان ، 84سال نوزدهم، شماره 

 33-62مقاله دوم، از صفحه 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084897.1400.19.84.2.5


 
 34 1400تابستان ، 84، شمارهنوزدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک 

 جنگ نرم، قدرت نرم، الگو، دفاع، دفاع نرم واژگان کليدی:

 مقدمه
حمله  به ایمان مردم ما"فرمایند: دفاع نرم می در خصوص العالی()مدظله ایحضرت امام خامنه 

، به اخالق ما حمله کنندمی، به تقوای ما حمله کنندمی مردم ما حمله، به بصیرت کنندمی
 کارچه؛ خب، ما کنندمی های گوناگونِ خطرناکِ معنوی را در میان ما پراکنده، ویروسکنندمی

 (1394. )بیانات،"کنیم؟ باید دفاع کنیم
 ایران.ا.ج علیه استکبارو اولویت  تمرکز نقطه مقدس، دفاع از پس هایسال در است مسلم آنچه 

 علیه 88 سال فتنه چون ناپذیریجبران هایخسارت رویارویی این در و است بوده نرم حوزه در
 نظام علیه نرم جنگ هایجلوه ترینپیچیده از یکی ،طورقطعبه که است؛ نموده تحمیل ایران.ا.ج

 شده گذارینام "فتنه" به عالی(ال)مدظله ایخامنه امام توسط که ایگونهبه ؛باشدمی اسالمی جمهوری
 نرم جنگ با مقابله در ایران.ا.ج خسارات این رغمعلی اما( 115: 1383 پرور، ضیایی) .است

 .آورد به دست نرم دفاع حوزه در ایارزنده بسیار تجربیات است توانسته دشمن،

 که است بدیهی و طبیعی امری رو، پیش تهدیدات و خطرات و دشمن مقابل در دفاع مسلماً 
 جنگ مقابل در که گونههمان ایران.ا.ج ؛نموده است ظهور و بروز تهدیدات و جنگ با همزاد
 نیز دشمن نرم جنگ مقابل در طبیعتاً نمود دفاع و مقاومت مقدس، دفاع طول در دشمن سخت

 عصر در ولی است ایدیرینه قدمت دارای نرم جنگ که هرچند کرد؛ خواهد ایستادگی و دفاع
 مقابله در ایران.ا.ج لذا است؛ رسیده ظهور منصه به جدید... و ابزار ،هاروش رویکردها، با کنونی

 انقالب امامین گفتمان و دینی هایآموزه از و بوده برخوردار کمتری تجربیات از آن با ههمواج و
 است؛ نیامده به عمل کامل استفاده کارآمد و مناسب ساختارهای و الگوها تدوین راستای در

 با مختلف هایحوزه در و است نگرفته شکل متناسب دفاع جنگ، این فرآیند در بنابراین
 .است شده مواجه جدی تهدیدات و هاآسیب

 و متنوع هایحوزه است الزم ،جانبههمه نرم دفاع و تهدید این درک برای است مسلم آنچه 
 در و کدام زمینه این در مشکالت که نماییم فهم تا دهیم قرار موردمطالعه را نرم دفاع گوناگون

 دفاع موجود... و رویکردها ابزار، ،هاسازمان ساختارها، ،هامدل ،الگوها اساساً آیا هستند؟ کجا
 و بازنگری به نیاز یا باشندمی حوزه این در دشمن با تقابل به قادر ایران اسالمی جمهوری نرم

 دارد؟ مجدد طراحی و تدوین
 و مشکالت با اول گام در ایران اسالمی جمهوری که است این مبین هابررسی و مطالعات روند 

 معظم مقام که ایگونهبه است؛ مواجه نرم دفاع و نرم جنگ شناخت حوزه در ایریشه تنگناهای
 گشوده غضب و حقد با هایدهان ،آراییصف تجهیز، انسان، وقتی»: فرمایندمی (العالیمدظله) رهبری
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 را اسالمی نظام هایآرمان و خمینی امام انقالب، علیه شدهفشرده غیظ با هایدندان و شده
 بیانات،)«.نبینند را هااین ایعده است ممکن هرچند کندمی باور را نرم جنگ این وجود بیندمی

 امامین گفتمان و غنی بسیار دینی هایآموزه از برخورداری رغمعلی بعد گام در و( 1388
 نکرده پیدا دست نرم حوزه در مدون و بومی دینی، یهامدل به هنوز نرم دفاع حوزه در انقالب،

 دفاع و نرم قدرت نرم، جنگ ابعاد با ایران اسالمی جمهوری نظام نرم دفاع هایمؤلفه زیرا است؛
 الگوی و اصطالحات دنبال به باید بنابراین دارد؛ عمیقی تفاوت غربی اندیشمندان موردنظر نرم

 رویکردهای که گردیده موجب هانقصان این لذا باشیم؛ است، دینی هایآموزه بر مبتنی که بومی
 نمایان را خود کارآمدی جانبههمه طوربه نتواند دشمن، نرم جنگ از دفاع در ایران.ا.ج فعلی
 هایخسارت با و گیرد قرار پدافندی موضع در ایران.ا.ج دشمنان با عملی ههمواج در و سازد

 ایخامنه امام گفتمان و دینی هایآموزه به اتکا با کهدرصورتی گردد؛ مواجه ناپذیریجبران
 تهاجمی، به پدافندی حوزه از را خود رویکرد ،جانبههمه دفاع بر عالوه توانیممی العالی()مدظله

 در نرم حوزه در عمل ابتکار دشمن بر اثرگذاری بر عالوه تا دهیم تغییر بازدارنده و پیشدستانه
 .گیرد قرار ایران.ا.ج اختیار

 اقدامات مجموعه یا چارچوبی: (العالیمدظله) رهبری معظم مقام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع 
 تهاجمی، دفاعی، مختلف رویکردهای با (العالیمدظله) رهبری معظم مقام حکیمانه بیانات از برگرفته

 ،ریزیطرح درستیبه امر متولی یهاسازمان توسط چنانچه که است بازدارنده و پیشدستانه
 و بخشی مصونیت موجب و دشمن بر اثرگذاری باعث تواندمی گردد اجرا و ریزیبرنامه

 .گردد نرم تهدیدات برابر در را اسالمی نظام موفقیت
 نرم دفاع الگوی تدوین با دنبتوان که ندسته آن بر ینمحققین ،شدهارائه هایتوصیف به عنایت با 

 هایآموزه همه دهندهپوشش و تجلی که العالی()مدظله رهبری معظم مقام بر گفتمان مبتنی ایران.ا.ج
 نرم تهدیدات مقابل در ایران.ا.ج کیان از صیانت و دفاع ضمن است، امروزی مفهوم به دینی

 تهاجمی، پدافندی، مختلف رویکردهای با و مقابله پیشگیری، ،بینیپیش مراحل در احتمالی
         معظم مقام هایدغدغه رفع راستای در ناچیز هرچند اقدامی بازدارنده و پیشدستانه

 .باشد برداشته ،دارندمی گوشزد مکرر که العالی()مدظلهرهبری 
 مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع الگوی: که است این تحقیق مسئله خالصه، صورتبه دیگر، نگاهی با 

 .است نشدهتدوین مختلف رویکردهای و هاحوزه در العالی()مدظله ایخامنه امام گفتمان بر
 زیر اشاره نمود: اهم محورهایبه  توانمیاهمیت و ضرورت تحقیق  در بعد 
تواند بستر مناسبی برای تولید ادبیات بومی اسالمی مبتنی بر مقوله دفاع نرم این تحقیق می -1

 آورد. به وجودسیاسی جمهوری اسالمی ایران 
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تواند زمینه مناسبی برای عملیاتی نمودن دفاع نرم سیاسی جمهوری اسالمی این تحقیق می -2
 ایران فراهم آورد.

یاتی نمودن مطالبات رهبر عزیزمان امام تواند فضای مناسبی برای عملاین تحقیق می -3
 جمهوری اسالمی ایران فراهم بیاورد. تولید ادبیات راهبردی دفاع نرم درزمینه العالی()مدظله ایخامنه

 در نرم دفاع سطوح و هاعرصه ابعاد، مبانی، اهداف، ماهیت، بازشناسی حوزه در ضعف -4
 .داشت خواهد مستقیم تأثیر دشمن نرم جنگ با مواجهه چگونگی

الگوی دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام  تدوین این تحقیق دارای هدف اصلی با عنوان: 
شناخت ابعاد الگوی دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر  اهداف فرعی با عناوین: و (العالیمدظله) ایخامنه

ی الگوی دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان هامؤلفهشناخت  -العالی()مدظله ایخامنهگفتمان امام 
الگوی دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام  هایشاخصشناخت  -العالی()مدظله ایخامنهامام 

 (العالیمدظله) ایخامنه
الگوی دفاع نرم ج.ا.ا مبتنی بر  :تحقیق عبارت است از اصلی سؤالمتناسب با اهداف تحقیق  

ابعاد  :از اندعبارتفرعی آن  سؤاالتو  چگونه الگویی است؟ (العالیمدظله) ایخامنهگفتمان امام 
ی الگوی هامؤلفه؟ اندکدام العالی()مدظله ایخامنهالگوی دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام 

الگوی دفاع  هایشاخص؟ اندکدام العالی()مدظله ایخامنهدفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام 
 ؟اندکدامالعالی مدظله ایخامنهنرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام 

 مبانی نظری

 : تحقیقپیشینه  - 

که به برخی از  داده قرار موردمطالعهمنابع متعددی را  هادادهین در راستای گردآوری محققین

 :دننمایمیاشاره  1در قالب جدول  هاآن ترینمهم
 هاپیشینه: 1جدول

 تحقیق نتیجه مشخصات عنوان تحقیق ردیف

1 

 روش کاااربرد

 نظریاه  تحقیاق 

 در بنیاااد داده

 نظریه استخراج

 دینی متون از

 ،لک بهروزی غالمرضا

 یاری علی حسن
 

هاا و  ، ظرفیات بنیااد  دادهساازی  روش نظریه
 هالزم را برای ساختن نظریاه در هما   انعطاف

نظریه از متون دینی  هخصوص ارائها بهحوزه
 داراست.

2 

هاااای راهبااارد
پااژوهش کیفاای: 
تاملی بار نظریاه   

ساید   ،دانایی فرد حسن
 مجتبی امامی

برداری فرآیندی بودن این نظریه، انجام نمونه
هاا  نظری، یاد نوشت نگاری، کدگاذاری داده 

)اعم از کدگذاری باز، کدگاذاری محاوری و   

http://ensani.ir/fa/article/180236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/180236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/180236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/author/15832
http://ensani.ir/fa/article/author/8283
http://ensani.ir/fa/article/author/8283
http://ensani.ir/fa/article/author/8283


 
  37 (یالعالمدظله) یابر گفتمان امام خامنه یمبتن رانیدفاع نرم جمهوری اسالمی ا یارائه الگو

پاااااردازی داده 
 بنیاد

کدگااذاری انتخااابی(، خلااق و ارائااه نظریااه  
 شود و درنهایت، اعتبارسنجیتوضیح داده می

پردازی داده بنیاد بحث نظریه و ارزیابی نظریه
 گیرد.و بررسی می

3 

فرهنااااااااگ و 
های دفااع  ارزش

مقاادس جنااگ  
ناارم دفاااع ناارم  

 قدرت نرم

 ،فاطمه داداشی مقدم

 ،معصومه ابوالحسنی

 سیده بتول حسینی

 

دهااد کااه همااه  نتااایج تحقیااق نشااان ماای  
دانشجویان باا مفااهیم یادشاده تاا حادودی      

کشاور   کاه آشنایی دارند و ضمن پذیرش این
در وضع فعلی در میدان جنگ نارم دشامنان   
قرار دارد راهکارهای دشمن در ایان نبارد را   

اناد اماا در ماورد    خوبی شناسایی کردههم به
هااای دفاااع مقاادس هاام   فرهنااگ و ارزش

عناوان فرهناگ   عنوان منبع قدرت و هم باه به
 .غنی جامعه چنین شناختی وجود ندارد

 
 
4 

راهبردهااااااای 
ارتقااااء امنیااات 

در  یاااااران.اج.ا
المللی محیط بین
و  آراء برمبناااای

نظااارات اماااام  
ای خامناااااااااه

 العالی()مدظله

دانشاااجویان دوره اول 
سااااله مااادیریت یاااک

 -راهبااردی فرهنگااای  
انشااگاه د -1393 سااال

 عالی دفاع ملی

ر د یراندستیابی به راهبردهای ارتقاء نرم ج.ا.ا
ت آراء و نظرا برمبنایالملل محیط بین

بر العالی( )مدظلهای حضرت امام خامنه
 باشد.اساس آراء و نظرات معظم له می

 

5 
 

راهبردهااااااای 
مقابلاااااه باااااا 
تهدیاادات ناارم  
آمریکاااا علیاااه  
امنیااات ملاااای  

 ج.ا.ایران

مطالعااه گروهاای سااال  
دانشااگاه عااالی    1386

 دفاع ملی

فرضیه تحقیاق   هر سهدر این مطالعه گروهی 
اسااس تهدیادات نارم     ایان  تائید شدند و بر

بار   را در حوزه سیاسی تأثیربیشترین  ،آمریکا
در حااوزه فرهنگاای   ایاادئولوژی دولاات و 

اجتماعی بر هویت ملی و در حوزه اقتصادی 
 بر الگوی اقتصاد ملی دارد.

6 

تاااااااااادوین 
راهبردهااااااای 
مقابله باا جناگ   

 در دهاااهنااارم 
چهااارم انقااالب 
اسااااالمی باااار 
اساس مأموریت 

 ابالغی سپاه

امی سیامک باقری چوکا 
در  1391 ساااااااالدر 

 دانشگاه عالی دفاع ملی

نقطااه راهبااردی در فضااای تاادافعی خفیااف 
قرارگرفتااه اساات و راهباارد حااائز اولویاات:  
 راهبرد ناظر بر سرمایه و منبع انساانی اسات.  

یافته بیانگر این است که راهبارد ماذکور    این
تواند بر صحنه جناگ نارم و   بسزایی می تأثیر

سااناریوهای دشاامن داشااته باشااد. ازجملااه  
و  بازتولیااد هااای بعاادی بازسااازی،اولویاات

تقویت سرمایه اجتماعی سپاه اسات کاه اگار    

http://ensani.ir/fa/article/180236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/180236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84&queryWr=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 :مفهوم شناسی -

 ابزارهای وسیلهبه جنگ یعنی نرم، جنگ. مردم هایذهن و هادل در تردید ایجاد نرم:جنگ  
 بیانات:) .پراکنیشایعه و دروغ نفوذ، وسیلهبه جنگ یعنی نرم، جنگ ... امروزی پیشرفته و فرهنگی

مقابله با جریان قدرت، سالمت و اثر  جایبه، مهاجمای از ستیزش است که بازیگران گونهنرمجنگ  (1388
 (15: 1390افتخاری، ) .دهدمیمحافظ قدرت را مورد هدف قرار  قدرت حریف را اعم از منبع و

به تعبیری  ،گیری از زورو جذب او بدون بهره بر مخاطب گذاریتأثیرعبارت است از  قدرت نرم: 
کردن، نه از  و جذباز طریق اقناع  خواهیدمیقدرت نرم توانایی کسب آنچه  گویدمیجوزف نای 

رسیدن به نتایج مطلوب چهره دوم قدرت  غیرمستقیم شیوه. این باشدمیطریق اجبار یا پاداش 
 (125: 1387 نای،) .است
و  اهنشانهعملی  صورتبهالگو دنباله طبیعی طرح نظری و تجربی مسئله تحقیق است که  الگو: 

، به یکدیگر مرتبط ه و تحلیل در نظر گرفته خواهند شدسیرهایی که برای اجرای کار مشاهد خط
 (154: 1387، کیوی) کنند.می

الگوهای فرآیندی الگوهای هستند که مراحل فرآیند رسیدن به نتیجه را نشان  الگوی فرآیندی: 
بر اساس  گامبهگامبه نتیجه برسیم، بدین معنا که اگر  کندمیالگوی فرآیندی کمک درواقع . دهدمی

 (135: 1392)اعرابی،  .کنیممیبه نتیجه مطلوب دست پیدا  درنهایتآن الگو پیش رویم 
همچنین به معنی از کسی  یعنی عقب راندن، پس زدن از ریشۀ دَفَعَلغوی ازنظر  دفاع دفاع: 

حمایت کردن، بدی و آزاری را از خود یا دیگری دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از 
 (285:1376)معین،  .دستبرد دشمن حفظ کردن آمده است

تدابیری که برای مقاومت در مقابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادی،  :تعریف اصطالحی دفاع 
. گویندمیرا دفاع  شودمیتلفه اتخاذ ؤفناوری توسط یک یا چند کشور ماجتماعی، روانی و یا 

. بخشندمینیرو  هاتواناییو بازدارندگی نیز به این  کنندمیدفاعی بازدارندگی را تقویت  هایتوانایی
زادی، هویت ملی و تمامیت آی نظیر زندگی، مالکیت، هایارزشبه حفظ و حمایت از  چنینهم

 .گرددمیتهدیدات گوناگون، داخلی و خارجی و یا ساختاری دفاعی تلقی ارضی در برابر 
 (344: 1385نوروزی، )

سپاه بتواند این سرمایه را که حاصال عوامال   
تواند می و ارتقاء بخشد، حفظ مختلف است،

دی جنگ نرم برای خود شایستگی کلی درنبرد
 ایجاد نماید.
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از هویت یک ملت زنده است. هر  جزئیدفاع، » :فرمایندمورد دفاع می در (العالی)مدظله ایخامنهامام  
ملتى که نتواند از خود دفاع کند، زنده نیست. هر ملتى هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را 

زنده نیست. هر ملتى هم که اهمیت دفاع را درک نکند، به یک معنا زنده  درواقعآماده نکند، 
 (1368 )بیانات،« .نیست

: اگر دشمنی که از او بر اساس اسالم و اجتماع فرمایندمیدر این مورد  علیه( رحمت ا...) خمینیامام  
 هامسلمانمسلمین ترس باشد و بالد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر همه 

             ت با بذل مال و جان، دفاع نمایند.ای که ممکن اسواجب است که از آن به هر وسیله
 (551: 1386 امام خمینی،)
 نرم دفاع متولیان توسط که پیشدستانه و تهاجمی دفاعی، اقدامات مجموعه یا چارچوب :نرم دفاع 

 دفاع را شودمی اجرا و ریزیبرنامه ،ریزیطرح خودی جامعه اذهان و باورها تقویت و حفظ برای
 (ینمحققین تعریف) .گویندمی نرم
 نظام کارآمدی و مشروعیت زمینهدر شهروندان باورهای تقویت و حفظ برای تالش :نرم دفاع 

 (1398 آذر 16 مصاحبه، حسینی،) .آن هایپذیریآسیب حذف یا اصالح و سیاسی
 اقدامات مجموعه یا چارچوبی :(العالیمدظله) رهبری معظم مقام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع 

 تهاجمی، تدافعی، مختلف رویکردهای با (العالیمدظله) رهبری معظم مقام حکیمانه بیانات از برگرفته
 ،ریزیطرح درستیبه امر متولی یهاسازمان توسط چنانچه که است بازدارنده و پیشدستانه

 موفقیت و بخشی مصونیت موجب و دشمن بر اثرگذاری باعث تواندمی گردد اجرا و ریزیبرنامه
 .گردد نرم تهدیدات برابر در را اسالمی نظام

 چارچوب نظری
 قرآن، بعامن توان ازمی تشیع، گفتمان چارچوب در اسالمی رویکرد با روز مفاهیم تبیین برای 

ان دفاع نرم مبتنی بر گفتم راهبردی الگوی تدوین برای روازاین برد، بهره گفتمان والیت و روایات
شده  جستجو گفتار و نوشتار معظم له در آن هایشاخص و ابعاد ،هامؤلفه ،العالی()مدظلهای امام خامنه

 هایچارچوب در ابتدا سؤاالتلذا برای رسیدن به چارچوب نظری متناسب با اهداف و ؛ است
، هویت شدن امنیتی، اربعه علل بر مبتنی نظری چارچوبهمچون: پژوهش  این به نزدیک نظری

درنهایت تحقیق موردنظر بر لی و موردمطالعه قرار گرفت اصول و اهداف بر مبتنی نظری چارچوب
به انجام رسید که در  اسالمی تحقیقات برای بنیاد داده نظریه مدل بر مبتنی چهارچوب نظری اساس

 گردد:ذیل به فرآیند آن اشاره می
 اسات  شاده  ساعی  مختلاف  یهاا روش باا  دینای  حاوزه  در مطالعاات  انجاام  با اخیر هایسال در 

 و کیفای  تحقیقاات  گساترده  و ساریع  رشاد . گردد ارائه دینی حوزه در بومی یهامدل و یهاروش
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 هاای نظریاه  ایجااد  و خلاق  نهضت آغاز برای نویدی تواندمی اخیر هایسال در ترکیبی، یهاروش
( 1390 ،مهرابای و همکااران  ) باشاد  ماا  جامعاه  ساازمانی  و محیطای  شارایط  از برخاساته  و بومی

 از برخاورداری  دلیال  باه  اساالمی  تحقیقاات  بارای  بنیاد داده نظریه مدل بر مبتنی نظری چارچوب
 کاارایی  از اساالمی،  تحقیقات انجام برای خاص هایویژگی بودن دارا و سازی تئوری هایظرفیت
 انجاام  زیار  شکل اساس بر اسالمی تحقیقات برای بنیاد داده نظریه فرآیند. است برخوردار بیشتری

 .گرددمی منتج تئوری و مدل به درنهایت که پذیردمی

 (14: 1390)مهرابی و همکاران،  اسالمی تحقیقات برای بنیاد داده نظریه فرآیند :1شکل

 متغیرهایوامل مؤثر، مدل روش نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی دارای چهار شاخه ع 

 برای چارچوب نظری امدها است؛ ایننتایج و پی درنهایتبازدارنده و  متغیرهای، ساززمینه

تحقیقات اسالمی طراحی گردیده است؛ لذا پس از بررسی و  برمبنایکه دستیابی به مدل بومی 

با موضوع  ذکرشدهو اساتید محترم راهنما، مشاور و همخوانی مدل  نظرانصاحبمشورت با 

بر اساس این چارچوب  ینمحققینبنابراین  این چارچوب و مدل انتخاب گردید؛ ینمحققین

 اند:دهن را به شرح زیر تدوین نمودفاع نرم ج.ا.ایرا الگوی

 

 

ی آورجمع 

 هاداده

 مفاهيم هامؤلفه تئوری
تعيين موضوع و 

 ی نظریريگنمونه

 کدگذاری باز
کدگذاری 

 محوری
 انتخابی کدگذاری

 ابعاد

 خالقيت

 نوآوری  و 
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 ایران.ا.ج نرم دفاع الگوی -2 شکل

 

 شناسیروش
 بنیاد داده روش از است و کیفی این تحقیق ؛است بنیادین و ایتوسعه کاربردی، تحقیق این نوع 

 گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع الگوی روش این مراحل از گیریبهره با تا شده استاستفاده
 .گردد احصاء (العالی)مدظله ایخامنه امام
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( حساسیت نظری –پرسشنامه ) میدانی و ایکتابخانه بخش دو شامل تحقیق این آماری جامعه 
 تحقیق موضوع به مربوط مدارک و اسناد کلیه شامل آماری جامعه ایکتابخانه بخش در. است

 .باشدمی( است (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج سیاسی نرم دفاع)

 بین در نظری حساسیت اخذ پرسشنامه توزیع شامل تحقیق این آماری جامعه میدانی بخش در

 است. نرم دفاع و نرم قدرت نرم، جنگ حوزه نظرانصاحب و نخبگان
 شدن مشخص به توجه با بنیاد، داده ای،کتابخانه هایروش درگیری در این تحقیق روش نمونه 

 امام حضرت گفتمان مجموعه از ،نرم دفاع حوزه در تخصصی هایکلیدواژه تعیین و مداخل
 مرحله پنج توزیع و تهیه با میدانی، درروش و هدفمند؛ گیرینمونه روش از (العالی)مدظله ایخامنه

 نظری اشباع حد تا نظری حساسیت اخذ برای مربوطه حوزه نظرانصاحب بین در پرسشنامه
 حوزه این نظرانصاحب و متخصصین از نفر 25 از هدفمند صورتبه درنهایت که گرفت انجام

 .آمد به عمل نظرخواهی

 بدین. است شدهاستفاده میدانی مطالعه و ایکتابخانه مطالعه روش دو از اطالعات گردآوری در 

 و نرم قدرت نرم جنگ... و نظریات ماهیت، مبانی، حوزه در ایکتابخانه مطالعه در که ترتیب
 تخصصی، هایکتاب اسناد، از برداریفیش طرق از ایکتابخانه روش با( نظری ادبیات) نرم دفاع

 هایسایت و آرشیو ،هارساله ،هانامهپایان ،اولدست مدارک و اسناد پژوهشی، و علمی مقاالت

 در و شدهگردآوری موردنیاز اطالعات (العالیمدظله) رهبری معظم مقام سایت و دانشگاهی اینترنتی
 از (نظری حساسیت) پرسشنامه روش با هاداده سنجی اعتبار برای نیز میدانی مطالعه

 .است گردیده اخذ نظری اشباع به رسیدن تا عزیزان این نظرات مربوطه حوزه نظرانصاحب
 و علمی هایکتاب کلیه از برداریفیش با ایکتابخانه درروشاطالعات  گردآوری ابزارهای 

 آرشیو ،اولدست مدارک و اسناد پژوهشی، و علمی مقاالت ،موردپژوهش درزمینه تخصصی
 شدهگردآوری الزم یهاداده و اطالعات ،دانشگاهی اینترنتیهای سایت و رسمی یهاسازمان

 است گردیده استفاده نامهپرسش ابزار از میدانی درروش و است

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
 از پس محققینین یعنی ؛است کیفی رویکردهای از استفاده پژوهش این دروتحلیل تجزیه شیوه 

 مرحله هر در سپس و پرداخته شدهگردآوری اطالعاتوتحلیل تجزیه به مدارک و اسناد بررسی

 طریق از نظری اشباع به رسیدن زمان تا موضوع این خبرگان با بنیاد داده روش فرآیند با متناسب
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های که به فرآیند آن در گام اندنموده اقدام حساسیت نظری() پرسشنامه توزیع و تهیه

 شود:شده در ادامه پرداخته میتعریف

 ثبت واحد یا تحلیل واحد گام اول: تعیین

 اسات  چیزی یا شخص تحلیل، واحد نمود؛ مشخص را خود تحلیل واحد ،اول گام در محققین 

 هولساتی، ) نامناد. مای  ثبات  واحاد  را آن معموالً محتوا تحلیل در و گیردمی قرار موردمطالعه که

 با مشورت با را کلمه 550 که اندداده قرار کلمه را تحلیل واحد محققینین مبنا این بر (؛ لذا1373

برخای از   ذیال  در کاه  داده قارار  تحلیال  واحاد  عناوان باه  ایان حاوزه   اسااتید  و نظرانصاحب

 :شودمی پرداخته ابعاد تفکیک به جداول قالب در (واحد تحلیل) شده تائید هایکلیدواژه
 های بعد سیاسیواژه کلید :2جدول 

 واحد ثبت ردیف واحد ثبت ردیف واحد ثبت ردیف

 استقالل 17 فضای مجازی 9 همدلی 1

 محوریعدالت 18 جهاد 10 آمادگی سیاسی 2

 اعتماد 19 هویت ملی 11 حضور مردم 3

 اشتغال 20 تقوا 12 استکبارستیزی 4

 عدالت اقتصادی 21 نوآوری علمی 13 انتخابات 5

 خودکفایی 22 افزارینهضت نرم 14 کارآمدی 6

 اقتصاد مقاومتی 23 قدرت علمی 15 دیپلماسى 7

 امنیت ملی 24 جانبهبسیج همه 16 والیت مداری 8
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 یک شماره نظری حساسیت اخذ: دومگام 
 پرسشانامه  قالاب  در را نارم  دفااع  خصاوص  در (تحلیال  واحاد ) کلیدواژه 550 تعداد محققین 

 هدفمند صورتبه نرم دفاع و جنگ حوزه نظرانصاحب بین و تهیه ؛(1 شماره نظری حساسیت)

. نماود  پیادا  دسات  نظری اشباع به نفر پنج با مرحله این در که نمود توزیع نظری اشباع زمان تا

 در گردیاد؛  انتخااب  بااالتر  باه  متوساط  شدت با کلیدواژه 436 اضافه و حذف و بررسی از پس

 داللت ایران.ا.ج نرم دفاع بر شاخص یا کلیدواژه این آیا که بود شده سؤال یک شماره پرسشنامه

 در جنابعاالی  پیشنهادی نظرات است؟ چقدر آن شدت میزان دارد داللت چنانچه و خیر؟ یا دارد

. اسات  گردیاده  انجام زیر پرسشنامه نمونه در 1 مرحله نظری حساسیت چیست؟ خصوص این

 .دگرفتن قرار تائید مورد باال شدت با هایکلیدواژهوتحلیل تجزیه در
 (حساسیت نظریپرسشنامه شماره یک ) :3جدول 

 

 

 زمینه واحد : تعیینسومگام 

 واحد. نماید انتخاب را خود زمینه واحد بایستمی محققین ثبت، واحد یا تحلیل واحد به توجه با 

 تحقیق این در (1388 )نوریان، .کندمی اشاره دارد قرار آن در تحلیل واحد که بستری به زمینه

 زمینه واحد تعداد. اندنموده عمل مبنا این بر آخر تا و داده قرار پاراگراف را زمینه واحد محققین

 یک از بیش هاپاراگراف از بعضی در محققین ازیر نیست پاراگراف 436 تحلیل واحد با متناسب

 کليدواژه ردیف

 پيشنهاد شدت  داللت

رد
دا

رد 
دا

ن
م 

 ک
خ

 

(1-1) 

کم
 

ط (1-2)
وس

مت
 

(2-3) 

اد
زی

 

(3-4) 

اد
زی

ی 
خيل

 

(4-5) 

 

         کارآمدی 1

2 
 امنیت ملی

 
        

         بصیرت 3

         اقتصاد مقاومتی 4

         توسعه علم و فناوری 5
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 تعداد شدهانتخاب یهاپاراگراف تعداد تحقیق این در که اندنموده استخراج تحلیل واحد یا کلمه

 .باشدمی پاراگراف 390

 موردنظربر اساس مداخل (العالی مدظله) : استخراج فرمایشات مقام معظم رهبریچهارمگام 

یا  کلیدواژه 436و واحد تحلیل  هاشاخصپس از اخذ حساسیت نظری از خبرگان در خصوص  

مداخل ورود به گفتمان امام  عنوانبه هاشاخصیا  هاکلیدواژهگردیدند؛ لذا این تعداد  تائیدشاخص 

 نظرصرفتمام شمار  صورتبهتعیین شدند؛ بنابراین از پرداختن به همه محتوا  )العالیمدظله) ایخامنه

م از گردید. با توجه به اینکه رویکردهای مختلف در حوزه دفاع نرم در فرمایشات معظم له اع

رویکرد دفاعی، رویکرد پیشگیرانه، رویکرد تهاجمی، رویکرد پیشدستانه و رویکرد بازدارنده وجود 

 د.ند فرمایشات معظم له را بر اساس رویکردها تفکیک نمایندر این تحقیق قصد ندار محققیندارد، 

 (هاشاخصباز )تعیین  کدگذاری پنجم:گام 

ن به مدل برای رسید کدگذاریداده بنیاد، سه نوع  درروشتحقیق گفته شد؛  درروشکه  گونههمان 

باز، محوری و انتخابی( هستند که از اجزای هر یک ) ایگانهسه، اقدامات و الگو وجود دارد؛ کدها

حاصل  هاشاخصاز اجرای کدگذاری باز، مفاهیم و  کهطوریبه، شودمینتایج خاصی حاصل 

مدل و تئوری  درنهایتانتخابی، ابعاد و  کدگذاریو از  هامؤلفهمحوری  کدگذاریو از  شودمی

کدها یک مرحله، از مراحل دیگر مجزا نیستند بلکه از اجرای  . با این توصیف،گیردمیحاصل 

مرحله بر اساس روش مرسوم ( در این 15: 1390. )مهرابی و همکاران، شوندمی، مراحل منتج هاآن

شود. این عنوان که اصطالحاً کد اء عنوان و برچسبی داده میدر نظریه داده بنیاد به هر یک از اجز

و خواننده با مشاهده این عنوان و  محققینکه طوریشود، باید گویای محتوای داده باشد بهگفته می

 محققین( لذا بر این مبنا 51: 2002، م جمالت پی ببرند )میلز و همکارتا حدود زیادی به مفهو تیتر

به دو  www. Khamenei.irدسترسی در سایت: ر مجموعه بیانات، قابلفرمایشان معظم له د

        صورت استخراجی و استنباطی احصاء نمود و از بررسی تمام شمار گفتمان مقام معظم

 است: شدهپرداختهها که در جدول زیر به برخی از آن هنظر نمودصرف العالی()مدظلهرهبری 
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 کدگذاری باز :4جدول 

 2اخذ حساسیت نظری شماره ششم: گام 

شاخص انتخاب  436واحد تحلیل که  برمبنایکه بیان گردید، فرمایشات معظم له  گونههمان 

پاراگراف انتخاب  390، واحد زمینه هاآنو جستجو قرار گرفت که متناسب با  موردبررسیگردید 

شاخص از یک مورد بیشتر و بعضاً در یک پاراگراف چند تا شاخص  هاپاراگرافشد. در برخی از 

شفاف و  صورتبهشاخص )واحد تحلیل(  365ی احصاء شده هاپاراگرافاست. در  شدهاستخراج

احصاء شده  هاشاخصل یا تحلی واحدهایعیناً تکرار گردیده است؛ اما برای یافتن برخی از 

استنباطی احصاء گردیده است که در آن پاراگراف شاخص عیناً تکرار نشده  صورتبه هاپاراگراف

است؛ لذا برای اینکه استنباط خود را در معرض نظر خبرگان این حوزه قرار دهد پرسشنامه 

نفر از نخبگان این  با سه محققینرا تهیه و توزیع نمود در این مرحله  2حساسیت نظری شماره 

 هایکلیدواژهو برخی از  2حوزه به اشباع نظری رسید که نمونه پرسشنامه حساسیت نظری شماره 

 :باشدمی 5جدول استنباطی به شرح 
  

واحد شاخص )

 تحلیل(
 کدگذاری باز تاریخ بیانات واحد زمینه )پاراگراف(

 جهاد علمی

 … ما است فرایضترین جهاد علمی یکی از بزرگ

 بر ترین مسئولیت در مقابله با توطئه دشمنان،بزرگ

دانشگاهیان عزیز چه اساتید و چه  خود دوش

برخی مقاطع حساس  و یقیناً مانند دانشجویان است

 مسئولیت عمل خواهند کرد. گذشته به این

6/7/1388 138 R 

 استقالل

 نی( ارانی)در مقابل ا کایاز مظاهر شکست آمر یکی

در ملّت ما و  یطلباستقالل یهیاست که نتوانسته بر روح

جوانان ما اثر بگذارد امروز احساسات جوانان و  یبر رو

 ما در سرتاسر کشور احساسات زینوجوانان عز

 است.طلبانه استقالل

12/8/1397 73 R 

 هویت ملی

 ملتى، هر هویت .گیردمی شکل ”فرهنگ“ با ملى هویت

 .کرد دارجریحه و زخمى نبایستى را این اوست؛ فرهنگ

 است این غربى بافرهنگ ایران ملت مقابله علت

13/11/1377 13 R 

 اتحاد
 مدیریت و کشور یاداره مسئولین بین حادات و انسجام

 .است ترالزم همیشه از امروز است الزم همیشه کشور
7/6/1397 230 R 
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 (حساسیت نظری)دو  پرسشنامه شماره : 5جدول 
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صههراحت اعههالم  بههه

ما با اسهتکبار   کنیممی

و نظام سلطه و تسلط 

چند کشهور برجههان   

 مخهالفیم و نخهواهیم  

ایههن چنههد  گذاشههت

دولههت بهها سرنوشههت 

 .ددنیا بازی کنن

 فرهنگی 50

        

ری
آو
د 
رزن
ف

 

کلى  هایسیاست ابالغ

 موانهع  جمعیت: رفهع 

 تسهههیل و ازدواج،

 خانواده تشکیل ترویج

 فرزنههد، افههزای  و

 و سن ازدواج کاه 

 ههای زوج از حمایت

 جوان

37 

 اجتماعی

        

ون
قان

یی
گرا

 

 

 ینجیبانهه  نها  رفتهار 

 88 سال در که کسانی

 چون که کردند عمل

 نیاوردند، دعهوا  رأی

 را مردم انداختند، راه

 کشاندند، هاابانیخ به

 زدوخهورد  بهه  را کار

 کشور کشاندند، برای

 کردند، درست هزینه

 کردند، جری را دشمن

را  دشهههمن طمهههع

 برانگیختند.

329 

 سیاسی
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مه
ج ه
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ب

نبه
جا

 

جوانهان، پیهران،    همه

مههردان ایههن  و زنههان

 دفههاع کشههور، بههرای

 و استقالل و شرف  از

نظههههام  و اسههههالم

جمهههوری اسههالمی  

که   انهد. ههی   آماده

 خیال نکند که جنهگ 

تمام شد، بسهیج ههم   

 .تمام شد

دفاعی  27

 امنیتی

 

 (هامؤلفهبه  هاشاخصتبدیل ) محوری هفتم: کدگذاریگام 

از داده است. این کار  شدهاستخراجو مقایسه عناوین  بندیدسته، در این مرحله محققینوظیفه  

، چندان آشکار نیست، هاآندر ابتدا ارتباط بین  چراکهمستلزم صرف وقت و حوصله بسیار است؛ 
د که چندان به هم ربطی ندارند؛ نبینهای خام روبرو میخود را، با انبوهی از داده محققیندرواقع 

 زودی پیوندهای نامرئی هویدا خواهد شد و زیبایی داده بنیاد در این مرحله نهفته است.اما به
 (390: 2005)منصوریان، 

بندی ها کشف نمود که امکان طبقههای مشترک را میان آنزمینهتوان با مقایسه مفاهیم مختلف می
های یکسان را، فراهم خواهد ساخت. پدیدآورندگان این نظریه، بندیمفاهیم مشابه در قالب طبقه

نام این فرآیند مقایسه مستمر مفاهیم با یکدیگر را روش مقایسه پایدار یا روش تطبیق مداوم 
 (119: 2005)سلدن،  اند.نامیده

محوری  کدگذاریبا استفاده از تکنیک مقایسه پایدار، زمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم که همان 

است. )خنیفر و  هامؤلفه گیریشکلگردید. حاصل این مرحله از فرایند تحقیق  پذیرامکاناست، 

 (21: 1390همکاران، 
 نمونه کدگذاری محوری :6جدول 

 هامؤلفه هاشاخص شناسه

3R -2 R - 1 R قدردانی توجه + تعریف و تمجید + تشویق 

6R -5 R - 4 R  عدالت ی + عدالت توزیعیاهیروی + عدالت امراودهعدالت 

11 R - 10 R - 9 R - 8 R - 

7 R 

مثبت بر رفتار + اهمیت  تأثیرپذیری موفقیت + امکان

پذیری حل مشکالت + نقش همت در همت + امکان

 تالش

 نفساعتمادبه
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 (همان) 

 :هامؤلفهتحقیق به  هایشاخصفرآیند تبدیل 

 هاهای تحقیق به مؤلفهفرآیند تبدیل شاخص: 7جدول 

 هامؤلفه هاشاخص شناسه

R229+R238+R239+R242+R247+R248 
+R249+R250+R252+R258+R259 
+R260+R270+R301+R319+R321 

+R328+R359 

 -حساان ظاان   -یاریهوشاا -رتیبصاا
 - لیا تحل قادرت  - ارانهیبرخورد هوشا 
 - شااناخت موانااع-بینانااه نگاااه خااوش

درساات  - یشناساالحظااه  -نیازساانجی 
 یریا فراگ -دنیا درست فهم -اندیشیدن 

تصویر درست  -آموزی عبرت -درست 
 یداریب - هانادیم در یشگامیپ -انقالب 

 تمصونی –افزایش آگاهی  -ها ملت

بصیرت 
 افزایی

R226+R232+R257+R282+R286+R290 
+R291+R358 

 - یگاار ساالطه ینفاا -ی ریساالطه ناپااذ
 - وزارت خارجاه  - رمتعهدهایجنبش غ

 استحکام ساخت نظاام  -ناامیدی دشمن 
 ایحضور منطقه -ها ملت یبانیپشت -

 استکبارستیزی

 

 3نظری شماره  هشتم: اخذ حساسیتگام 

تشابه، ترادف، تماثل و  هایتماز طریق  (هامؤلفهبه  هاشاخصمحوری )تبدیل  کدگذاریپس از  

اقدام به انجام حساسیت نظری شماره سه در قالب  موردنظری هامؤلفهتجانس برای اعتبار سنجی 

بر  موردنظر مؤلفهکه آیا  دنپرسمیدر این پرسشنامه از خبره  محققین؛ نمایدمیپرسشنامه زیر 

میزان شدت چقدر  داللت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن نظر شما، ذکرشده هایشاخص

است؟ نظرات پیشنهادی جنابعالی در این خصوص چیست؟ در این مرحله از فرایند انجام پژوهش 

 ههدفمند پرسشنامه توزیع نمود صورتبه نظرانصاحبهدفمند با چهار نفر از  صورتبه محققین

بندی دستهی نهای مؤلفه 45شاخص در  436. در این پرسشنامه ندبه اشباع نظری رسید درنهایتکه 

 شده است.بندیو طبقه
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 3: اخذ حساسیت نظری شماره 8جدول 

 

 به ابعاد( هامؤلفهتبدیل ) انتخابی نهم: کدگذاریگام 

ی اصلی و هامؤلفه انتخاب سیستماتیکانتخابی عبارت است از  کدگذاریبه عقیده استراوس،  

مقوالتی ، اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای خالی با هامؤلفهبا سایر  هاآنارتباط دادن 

 (82: 1998، )استراوس و همکار که نیاز به اصالح و گسترش بیشتر دارند.

به گر با توجه که به کدگذاری انتخابی معروف است، پژوهش در آخرین مرحله از کدگذاری 

 بندیدستهدر این مرحله در یک  پردازدمی هامؤلفهمراحل قبلی، به استحکام بیشتر مفاهیم و 

 بندیدستهی گوناگون و در ابعاد محدودتری هامؤلفهدر قالب  شدهسازماندهیی هاداده، ترکلی

 (14: 2003 )آلن، .شوندمی

 مالحظه

 داللت شدت

 هاشاخص مؤلفه

خ.ز
 

(4-5)
 

یاد
ز

 

(3-4)
 

وس
مت ط

 

(2-3)
 

کم
 

(1-2)
 

رد
دا
ن

 

رد
دا

 

 

      

یی
فزا
ت ا
صیر
ب

 

حسهن   -یاریهوش -رتیبص

 - ارانهیبرخورد هوشه  -ظن 

نگهههاه  - لیهههتحل قهههدرت

 شناخت موانهع -بینانه خوش

 یشناسلحظه  -نیازسنجی  -

 -درسهههت اندیشهههیدن   -

 یریه فراگ - دنیدرست فهم

 -آمهوزی  عبهرت  -درسهت  

 -تصههویر درسههت انقههال  

 -هههانادیههم در یشههگامیپ

افهزای    -هها  ملهت  یداریب

 تمصونی –آگاهی 

 

      

زی
ستی
ار
کب
ست
ا

 

 سهلطه  ینف -ی ریسلطه ناپذ

 - رمتعهدهایجنب  غ - یگر

ناامیههدی  - خارجهههوزارت 

اسهتحکام سهاخت    -دشمن 

 -هها  ملهت  یبانیپشت - نظام

 ایحضور منطقه
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از مراحل قبلی،  آمدهدستبهی هامؤلفه 45انتخابی، وجوه مشترک  کدگذاریدر مرحله  

 دهیسامان محدودتریو  ترکلی بندیدستهدر  هاآنشناسایی شدند و با توجه به اشتراکات 

ی، سیاسی و بعد فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصاد 6، تعداد این ابعاد به باوجوداینشدند. 

 دفاعی و امنیتی رسید.

 4اخذ حساسیت نظری شماره دهم: گام 

که آیا این ابعاد  گرددمی سؤالهدفمند  صورتبه موردنظر نظرانصاحباز  4در پرسشنامه شماره  

میزان  موردنظری هامؤلفهداللت دارد یا خیر؟ در صورت داللت بعد بر  موردنظری هامؤلفهبر 

شدت آن چقدر است؟ آیا نظر یا پیشنهادی در این خصوص دارید؟ در این مرحله از حساسیت 

حوزه  نظرانصاحبنفر از  7با توجه به اهمیت این قسمت از فرآیند روش داده بنیاد با نظری 

و تصویب خبرگی  تائیدابعاد نهایی به شرح زیر مورد  و ؛به اشباع نظری رسید محققینمربوطه 

 قرار گرفت.
 4 شماره نظری حساسیت اخذ :9جدول 

 مالحظه

 داللت شدت

 مضمون ابعاد

 خ.ز
(4-5)

 

یاد
ز

 
(3-4)

ط 
وس

مت
 

(2-3)
 

 کم
(1-2)

 

کم
خ 

 
(1-1)

 

رد
دا

ن
 

رد
دا

 

        

 دفاع نرم سیاسی

بصاایرت  –وحادت ملای   
 –اسااااتکبار  –افزایاااای 

دیپلماساای  –روشاانگری 
 -استکبارسااتیزی –فعااال 

 -عملیاااااات روانااااای 
 –اختالفات قومی مذهبی 

های انقالب آرمان –اتحاد 
کارآمااادی  –آماااادگی  –

ساالری دینی مردم –نظام 
 -اساااااتقالل و آزادی  –

 عقالنیت

 

 سازییازدهم: مدلگام 

داده بنیاد، تجربه نشان داده که ماهیت این مرحله از مرحله قبلی مجزا است.  درروش 

است که نیاز به تفکر، ابتکار، خالقیت و خبرگی دارد. مرحله بسیار  ایمرحله، سازیمدل



 
 52 1400تابستان ، 84، شمارهنوزدهمال س -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک 

 .، دقت و نیرو به خود اختصاص دادهاداده آوریجمعدشواری است که حتی بیش از مرحله 

نظران این حوزه صاحبو های فراوان با اساتید ( پس از مشورت23: 1390،و همکارانمهرابی)

         مؤثری هامتغیر -1مؤلفه در چهار مقوله  45بعد و  6مدل زیر به دست آمد که مجموع 

شدند.  بندیدستهپیامدها نتایج و  -4بازدارنده ی هامتغیر -3ساز زمینهی هامتغیر -2

جندقی که  بر اساس مدل پژوهشگران: مهرابی، خنیفر، امیری، زارعی و ذکرشده هایبندیدسته

نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی در فصلنامه مدیریت  شناسیروشدر مقاله معرفی 

پس از اضافه نمودن  محققیندر پایان  است؛ شدهانجامبه چاپ رسیده بود  سازمانیفرهنگ

آمده الگویی نهایی و نظریه آن تدوین شد که در دسترویکردهای دفاع نرم ج.ا.ایران به مدل به

 شده است.قسمت پایانی مقاله اشاره

 5اخذ حساسیت نظری شماره دوازدهم:  گام

ران د برای تدوین الگوی عملیاتی دفاع نرم ج.ا.ایندر این مرحله از تحقیق قصد دار محققین 

ضمن به تصویر کشیدن تقابل جنگ نرم دشمن و دفاع  ،(العالیمدظله) ایخامنهمبتنی بر گفتمان امام 

در هر بعد  آمدهدستبهی کلیدی هامؤلفه (العالیمدظله) ایخامنهنرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام 

راهکارهای  هاآناز  هرکدامبرای  درنهایتکه  نداین حوزه استخراج نمای نظرانصاحبرا با نظر 

 د.نرا استخراج نمای (العالیمدظله) توسط مقام معظم رهبری شدهارائه

کلیدی  مؤلفهجنابعالی  به نظر دننمایمی سؤال نظرصاحبدر این پرسشنامه از  محققین 

؟ وزن اندکداماقتصادی، سیاسی و دفاعی امنیتی  در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، علمی، آمدهدستبه

 ؟باشدمیبه چه میزان  هاآن
 

 5اخذ حساسیت نظری شماره پرسشنامه  :10جدول 

کلیدی  مؤلفهجنابعالی  به نظر دننمایمی سؤال نظرصاحبدر این پرسشنامه از  محققین 

 ؟ وزن اندکدام، سیاسی و دفاعی امنیتی اقتصادی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، علمی، آمدهدستبه

 آمدهدستبهی کلیدی به شرح زیر هامؤلفهدر هر بعد  درنهایت ؟باشدمیبه چه میزان  هاآن

 :است

 دفاعی امنيتی سياسی      اقتصادی     علمی    اجتماعی   فرهنگی  بعد

 مؤلفه

 کلیدی

امنیت 

 ملی

کارآمدی 

 نظام

اقتصاد 

 مقاومتی

توسعه علم و 

 فناوری

 سرمایه

 اجتماعی

ایمان و 

 تقوا
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 های کلیدیمؤلفه :11جدول 

 گیری و پیشنهادنتیجه

 گیری:نتیجه -الف

الگویی بومی  ،العالی()مدظله ایخامنهامام  بر گفتمانمبتنی  دفاع نرم الگوی هایشاخصو  هامؤلفه 

؛ لذا این الگو از استحکام و شدهفقیه جاریی است که توسط ولیاله هایآموزهبرگرفته از 

ج.ا.ایران  تواندمیو چنانچه در حوزه اجرا به منصه ظهور درآید  باشدمیپشتوانه دینی برخوردار 

 صورتبهسیاسی مصون دارد و حتی  ویژهبهمختلف  هایحوزهرا در مقابله با تهدیدات نرم در 

 اری الزم را بر دشمن داشته باشد.گذتأثیر دستانهپیش

و  مؤلفه 45 بعد 6برگرفته از  العالی()مدظله ایخامنهامام  بر گفتمانمبتنی  ج.ا.ایراندفاع نرم  الگوی

 .ارائه گردیده استشاخص است که در زیر در پاسخ به سؤاالت تحقیق این موارد  436

 :تحقیق سؤاالت به پاسخ

 ؟اندکدام (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع الگوی ابعاد

. دهندمی شکل نرم هایحوزه همه در را دفاع وضعیت که دنباشمی هاییبخش و هاحوزه 

 ملی دفاع ملی، امنیت ابعاد در مختلفی هایبندیتقسیم پژوهشی مختلف مراکز و نظرانصاحب

 نظری، ادبیات با متناسب. است بوده کارگشا خود باهدف متناسب هرکدام که اندداده ارائه ... و

 بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع راهبردی الگوی تدوین که پژوهش این هدف و موجود تجربیات

 است، والیت گفتمان بر که پژوهش این ابتنای همچنین و است (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان

 ترمناسب و ترجامع امنیتی –دفاعی سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، گانهشش ابعاد

 مالحظه
 وزن

 ابعاد هامؤلفه مؤلفه کلیدی
1-10 

 فرهنگی    

 اجتماعی    

 علمی    

 اقتصادی    

 سیاسی    

 دفاعی امنیتی    
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 در را انسانی و اجتماعی شئون همه گرفتن زیرپوشش قابلیت ابعاد این زیرا شد؛ داده تشخیص

 مبتنی ایران.ا.ج دفاع ابعاد لذا ؛باشندمی احصاء قابل فقیهوالیت گفتمان در و دارند را دفاع ابعاد

نرم  اجتماعی دفاع بعد -نرم  فرهنگی دفاع بعد :از اندعبارت (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان بر

 دفاعی نرم دفاع بعد -نرم  سیاسی دفاع بعد -نرم  اقتصادی دفاع بعد -نرم  علمی دفاع بعد -

 امنیتی

 ؟اندکدام (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع الگوی هایمؤلفه

 تولید - فرهنگی تبادل –هوشیاری  – ملی فرهنگ -تقوا و ایمان فرهنگی: نرم دفاع هایمؤلفه

 معنوی اقتدار -اسالمی فرهنگ ترویج -غنی محتوای

 - نشاط و امید - اجتماعی سرمایه – اجتماعی عدالت - بیداری :اجتماعی نرم دفاع هایمؤلفه

 ملی اعتماد -خانواده

 و علم توسعه - علمی جهاد -افزاری نرم جنبش -علمی  اقتدار :علمی نرم دفاع هایمؤلفه

 فناوری

 عدالت -مقاومتی اقتصاد - خودکفایی -پیشرفت بومی الگوی :اقتصادی نرم دفاع هایمؤلفه

 تولید -توزیع  -مصرف الگوی -اقتصادی 

 -روشنگری – استکبارستیزی - افزایی بصیرت -ملی وحدت سیاسی: نرم دفاع هایمؤلفه

 –انقالب  هایآرمان -اتحاد -مذهبی -قومی اختالفات -روانی عملیات -فعال دیپلماسی

 عقالنیت -آزادی  و استقالل -دینی ساالریمردم -نظام  کارآمدی -آمادگی 

 -دفاعی دیپلماسی -شناسیدشمن -مردمی دفاع -جانبههمه دفاعامنیتی:  دفاعی نرم هامؤلفه

 بازدارندگی قدرت -ملی امنیت -ملی  اقتدار

 ؟اندکدام (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع الگوی هایشاخص

 های یک مؤلفه اشارههای دفاع نرم ج.ا.ایران از هر بعد به شاخصبه علت تعداد زیاد شاخص

 گردد:می

 و محرم - رهبرى - اسالم: تقوا و های مؤلفه ایمانشاخص فرهنگی: نرم دفاع هایشاخص

 - اسالمی یهاارزش - اسالمی هویت - اخالق - عدالت - جهاد – معنویت – تقوا - عاشورا

 صالح عمل -ها ارزش - کرامت – عزت – برابرى – برادرى -معنوی هایارزش - توکل
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 اجتماعی: نرم دفاع هایشاخص

 مسئولیت احساس - همکارى و تعاون - نظامبه بستگیدل: اجتماعی های مؤلفه سرمایهشاخص

 از پرهیز -سازندگی - درصحنه حضور - کاری وجدان - کار جمعی- اعتماد – نفساعتمادبه -

 .اختالفات

 علمی: نرم دفاع هایشاخص

 علمی استقالل -علمی جایگاه -علمی مراکز -علم: آوریفن و علم های مؤلفه توسعهشاخص

 .هادانشگاه تقویت - آفرینی ثروت -دانشگاه و صنعت علمی نوآوری

 اقتصادی: نرم دفاع هایشاخص 

 اقتصاد - داخلی هایتوانایی - اشتغال – جوانان اشتغال: مقاومتی های مؤلفه اقتصادشاخص

 صادرات - نفساعتمادبه - های اقتصادیتکانه - تورم کاهش - اقتصادی استحکام - مردمی

 تحریم سازیخنثی - غیرنفتی

 سیاسی: نرم دفاع هایشاخص

 - هوشیارانه برخورد - ظن حسن -هوشیاری بصیرت: افزایی های مؤلفه بصیرتشاخص

 درست - شناسی لحظه - نیازسنجی - موانع شناخت- بینانهخوش نگاه - تحلیل قدرت

 - انقالب تصویر درست - آموزیعبرت - درست فراگیری - فهمیدن درست - اندیشیدن

 مصونیت – آگاهی افزایش - هاملت بیداری - هادر میدان پیشگامی

 :امنیتی دفاعی نرم هایشاخص

 امنیت - امنیت احساس - داخلی امنیت - پایدار امنیت - امنیت: ملی های مؤلفه امنیتشاخص

 نظم – عمومی

 یک نگاه: در (العالی)مدظلهای نمودار دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه

 436)ها شده است و به علت تعداد زیاد شاخصها پرداختهدر این نمودار صرفاً به ابعاد و مؤلفه

 ها در نمودار زیر نبود.شاخص( امکان درج آن
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 العالی()مدظله نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان مقام معظم رهبریهای دفاع بندی ابعاد و مؤلفهجمع: 3شکل
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 الگویی چگونه (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان بر مبتنی ا.ا.ج نرم دفاع سؤال اصلی الگوی

 است؟

 
 العالی()مدظلهای ی بر گفتمان امام خامنهنتمبج.ا.ا  دفاع نرم الگوی : 4شکل

 :(العالیمدظله) ایایران مبتنی بر گفتمان امام خامنهنظریه دفاع نرم ج. ا. 
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 مؤثرعوامل " گیریاست از: بکار  عبارت (العالی)مدظله ایخامنه. ایران مبتنی بر گفتمان امام دفاع نرم ج.ا

با کمک و همراه سازی عوامل  " امنیتینرم فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی 

 هایآرمانتقوا،  و ملی، ایمان فرهنگی، هوشیاری، فرهنگ افزایی، بیداری، تبادل بصیرت" ساززمینه

 علمی، جنبش پیشرفت، جهاد بومی مصرف، تولید، توزیع، الگوی انقالب، آمادگی، اتحاد، الگوی

 ، عقالنیت، دیپلماسیشناسیدشمنفعال، روشنگری،  نشاط، دیپلماسی و افزاری، خانواده، امیدنرم

تهاجم ، تهاجم نرم "بازدارنده متغیرهای" سازیجهت مقابله و خنثی و کم اثر  "مردمی دفاعدفاعی و 

ی، جنگ اطالعاتی، غاتیجنگ تبلی، جنگ روان، جنگ نرمی، جنگ معنوی، فرهنگ خونیشبی، معنو

ی، عملیات روانی و اختالفات قومی مذهبی، برای اسیجنگ سی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصاد

و تقویت سایر  مصونیت بخشی و موفقیت نظام اسالمی در رویکرد تدافعیافزایش ضریب 

اقتدار : "هاینتایج و پیام " بهمنظور دستیابی به ، پیشدستانه و بازدارنده دفاع نرمرویکردهای تهاجمی

فرهنگ  ترویجملی،  تیامن ،جانبههمه دفاع ی،بازدارندگ قدرتی، علم اقتدار، ملی اقتداری، معنو

، نظام یکارآمدی، نید ساالریمردم، خودکفایی، اقتصادی عدالتی، مقاومت اقتصاد، اسالمی

توسعه ی، مل وحدت ی،اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی، آزاد، استقالل، استکبارستیزی

 .باشدمی آوریفنعلم و 

 العالی(مدظله)ای خامنه امام گفتمان بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع عملیاتی مدل

 ایران.ا.ج دفاع نرم الگوی نمودن عملیاتی منظوربه اساتید نظر بر بنا تحقیق، از مرحله این در محققین 

 دشمن و نرم جنگ تقابل کشاندن تصویر به منظوربه و( العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان بر مبتنی

 و باورها که را نرم دفاع و نرم جنگ حوزه دو تقابل اصلی شاکله و هسته ابتدا ایران،.ا.ج نرم دفاع

 در آمدهدستبه کلیدی یهامؤلفه سپس و هداد قرار دفاع و جنگ تقابل ثقل نقطه در را است هاذهنیت

 و علم توسعه اجتماعی، سرمایه تقوا، و ایمان عناوین با پنج شماره نظری حساسیت اخذ در که دعب هر

 حوزه در خود الگوی در را بود شده احصاء ملی امنیت و نظام کارآمدی اقتصاد مقاومتی، فناوری،

 و حفظ راهکارهایالعالی( )مدظله ایخامنه امام گفتمان اساس بر درنهایت و هقرارداد نرم جنگ و دفاع

 کلیدی یهامؤلفه تضعیف و حذف راهکارهای و نرم دفاع برای حوزه کلیدی یهامؤلفه تقویت

 بر مبتنی ایران.ا.ج نرم دفاع عملیاتی الگوی طریق تا بدین قرارداده نرم جنگ برای را دشمن توسط

 .دنبکش تصویر به را تحقیق از آمدهدستبهالگوی  از مستخرج العالی()مدظله ایخامنه امام گفتمان
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 العالی()مدظله ایالگوی عملیاتی دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان حضرت امام خامنه : 4شکل

 :هاپیشنهاد -ب

 هایپروژهو  هارسالهلزوم تعیین  موضوع در این زمینه با عنایت به ناکافی بودن ادبیات -1

 .مطالعاتی در دانشگاه با موضوعاتی مشابه کماکان محسوس است
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 مستقل یهارساله قالب در این تحقیق دفاع نرم ج.ا.ایران در گانهشش ابعاد جایگاه و نقش -2

 و تحقیق قرار گیرد. موردبررسی

 و ساختار آن مأموریتفعال نمودن قرارگاه دفاع نرم ج.ا.ایران و بروز نمودن   -3

 و نقش از آنان صحیح درک منظوربه مختلف دفاع نرم ابعاد در راهبردی مدیران آموزش  -4

 کشور دفاع نرم حوزه اهمیت

مختلف دفاعی  هایدانشکده در آن تدریس و آموزشی کتاب قالب در تحقیق این تدوین  -5

 در حوزه نرم ویژهبه

اطالعاتی و دانشگاه  هایتمدر سیس «کمیته دفاع نرم»تحت عنوان  دائمیای تشکیل کمیته  -6

های جنگ نرم دشمن و ارائه شیوه ٔ  درزمینهرصد مطالعات تخصصی  عالی دفاع ملی جهت

 دفاع نرم

 ها و تحقیقات کاربردیریف پروژهبا تع آمدهدستبهاهتمام به اجرایی نمودن الگوی   -7

و  و فراهم آمدن زمینه ترویج ینظرسنجهای متولی جهت به سازمان شدهیطراحارائه الگوی   -8

 ایده توسعه این

 رویکردهایالزم در ابعاد دفاع نرم ج.ا.ایران با  راهبردهایبروز نمودن سیاست، اهداف و   -9

 هاآنمختلف و هماهنگی بین بخشی در اجرای 

 جانبههمهدفاع  ی دفاع نرم در راستای تحققهاعرصههمپوشانی همه   -10

، اهداف و هااستیسی مختلف کشور برای تحقق هاایجاد و اصالح ساختار و کارکرد بخش  -11

 دفاع نرم ج.ا.ایران یهابرنامه

های، مشارکت گرا، ، میان رشتهیچندبخشای، اهتمام به مدیریت متنوع، منعطف، پویا، شبکه  -12

 ریز، خالق در دفاع نرم ج.ا.ایرانمد، برنامهکارآ

 العالی()مدظله ایخامنههای دفاع نرم ج.ا.ایران مبتنی بر گفتمان حضرت امام ترویج و تبیین آموزه  -13

 .جانبههمهدر راستای تحکیم و تثبیت دفاع 
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 :منابع فارسی -الف

 ،و امینت نسبت بر درآمدی نرم جنگ: در مندرج فرهنگی، رویکرد نرم، جنگ" ،(1390) اصغر افتخاری 
 السالم()علیه صادق امام دانشگاه تهران، ،"فرهنگ

 ،تونیا نشر ،تهران گوهر، نیک نیعبدالحس :ترجمه ،"اجتماعی علوم در تحقیق روش" ،(1387) ریمون کیوی 
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 ،و اطالعات علم همایش نامهژهیو ،"؟دارد کاربردی چه و چیست تئوری گراندد" ،(1386) یزدان منصوریان 
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 (السالملیهع) حسین امام جامع دانشگاه

 ،سال دفاعی، راهبرد فصلنامه ،"مبادی در کاوش و شناختی تأملی دفاعی، دیپلماسی" ،(1389) نادر ساعد 
 31 شماره ،8

 انگلیسی: منابع -ب
 Allan,G(2003),A critique of using grounded theory as a research method, Electronic 

Journal of Business Research Methods, Vol.2No.1,pp.1-10 
 Selden, L. (2005), on grounded theory – with some malice,Joumal of 

documentation,Vol.61 No.1,pp.114-129 
 Glaser. B. and Strauss.A (1967)”The Discovery of the Grounded Theory: Strategies 

for Qualitative Researck”, New York. 
 Miles,M.and Huberman,A. (2002),Qualitative data analysis:a sourcebook of new 

methods, SageLondon,Beverly Hills. 

 سایت: -ج
   - WWW.Khamenei.ir                          :در دسترسیقابل ،"بیانات مجموعه" ،العالی(مدظله) ایخامنه امام


