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پذیرش مقاله0411/15/01 :

چكيده
امروزه تدوین رهنامه (دکترین) نظامي بهعنوان یکي از مسئئلولي های بسئئيار مه نيروهای مسئئلک کرئئورهای
جهان به شمار ميرود که بيرتر کرورهای جهان صرفنظر از بزرگي و کوچکي آنها اقداماتي در راستای تدوین
رهنامه نظامي ک رور مربوطه انجام دادهاند .جمهوری ا سالمي ایران نيز بهمنظور هدای و پ رتيباني نيروهای م سلک
خود در صئئئحنه جنگ و بهطورکلي بهمنظور هدای و راهنمایي چگونگي جنگيدن نيروهای مسئئئلک در نبردهای
پيررو نيازمند تدوین رهنامه نظامي خود ميباشد .تهيه رهنامه نظامي کارآمد ،اثربخش و بهروز شده یکي از عوامل
اساسي حصول آمادگي دفاعي و توفيق نيروهای مسلک در مواجهه با هرگونه جنگ احتمالي اس  .یکي از مراحل
تدوین رهنامه نظامي ج.ا.ا توجه به مباني و عوامل مؤثر در شکلگيری و تدوین رهنامه ميباشد .در مطالعه تطبيقي
انجامگرفته نيز مرئئخگ گردیده اسئ

که کرئئورهای دیگر نيز مواردی را بهعنوان مباني و عوامل مؤثر در تدوین

رهنامه مدنظر قرار داده و یا بهعنوان ورودی های رهنامه در نظر گرفتهاند .لذا هدف این مقاله "تبیین مبانی و
عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری ا سالمی ایران" ميبا شد .نوع تحقيق از نوع کاربردی -تو سعهای

اس  .رویکرد تحقيق در این پژوهش آميخته (کمي و کيفي) و از روش تحقيق موردی -زمينهای و همچنين جه
بررسي روابط بين متغيرها از روش همب ستگي استفاده شده اس  .نتایج بهدس آمده از تحقيق بيانگر این اس که
مباني مؤثر در تدوین رهنامه نظامي جمهوری ا سالمي ایران (مکتبي ،ملي و سازماني) عبارتاند از :اندی ره دفاعي
اسالم ،اندیره دفاعي امامين انقالب ،آرمان ،اهداف و منابع ملي ،رهنامه دفاعي  -امنيتي ،سياس های کالن دفاعي
 امنيتي ،راهبردهای ملي و قوانين (قانون ا سا سي ،قوانين جاری نيروهای م سلک)؛ همچنين عوامل مؤثر در تدوینرهنامه نظامي جمهوری ا سالمي ایران ( سازماني ،فرا سازماني) عبارتاند از :عوامل محيطي ،سطک فناوری ،ت صور
از ماهي جنگهای آینده ،ویژگيهای جغرافيایي ،ژئوپليتيکي و ژئواستراتژیکي ک رور ،توانایي ب سيج ملي ،اهداف
نظامي ،تجارب نظامي ،رهنامه نظامي موجود ،ظرفي ها و قابلي های دفاعي (توان دفاعي) کرور.

 -1استادیار علوم دفاعي راهبردی دافوس آجا
 -3دانشآموخته دکتری علوم دفاعي راهبردی دانرگاه عالي دفاع ملي (نویسنده مسلول)
 -3دانشآموخته دکتری علوم دفاعي راهبردی دانرگاه عالي دفاع ملي
 -4دانرجوی دکتری علوم دفاعي راهبردی دانرگاه عالي دفاع ملي
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واژگان کليدی :رهنامه نظامی ،مبانی مؤثر ،عوامل مؤثر ،دفاعی ،امنیتی

مقدمه
در ا صطالحات و تعاریف سيا سي ،واژه جنگ اغلب بهعنوان پدیدهای که مولود زندگي اجتماعي
ان سان ا س  ،به مفهوم زدوخورد م سلحانه بين دو یا چند گروه و یا ک رور متخا ص بيان گردیده
ا س  .از منظر فقه سيا سي ا سالمي ،اولين و ا سا سيترین ا صل ،صلک و زندگي م سالم آميز همه
انسئئانها در کنار یکدیگر اس ئ

و جنگ و توسئئل بهزور جز در موارد خاصئئي که ماهي

دفاع داشته و اسالم آن را بهعنوان حق فطری و طبيعي مرروع به رسمي
با توجه به موقعي
و به خصئئئو

و عنوان

شناخته ،محکوم اس .

نظام جمهوری اسالم ایران و پيررف های نظامي و تسليحاتي کرورهای جهان
منط قه جنوب غرب آسئئئ يا و نيز آ مادگي بيش ازپيش برای م قاب له با ت هد یدات

غيرقابلپيشبيني ،نيروهای مسئئلک جمهوری اسئئالمي ایران بهعنوان کارگزاران اصئئلي جنگها که
وظيفه دفاع از منابع ،منافع و ارزشهای حياتي ملّ

و ک رور را عهدهدار ه ستند ،بای ستي خود را از

هر لحاظ آمده نمایند .دفاع کارآمد و اثربخش این نيروها ،مسئئئتلزم اتخا و اجرای راهبردهای
بهينهای اس

که با لحاظ نمودن اصول اساسي ،اندیرهها ،اعتقادات ،تعالي و نظریههای هدای گر

موردقبول و همچنين موردحما ی

ملّي که ت ح

عنوان رهنامه ن ظامي در طرح ریزی ها و کاربرد

قدرت نظامي در سطوح ملّي و اجرایي کرور مورداستفاده قرار ميگيرند ،تدوین کرده باشند؛ و این
مه باید قبل از بروز هر تهدید جدی اتفاق بيفتد لذا با توجه به اینکه ،وقوع هرگونه مناز عه و
جنگ بين جمهوری اسئئالمي ایران و اسئئتکبار جهاني به سئئرکردگي آمریکا ،امری محتمل بوده و
ميتواند به نبردی ناهمطراز منجر گردد .از طرفي وقوع جنگ متقارن بين جمهوری ا سالمي ایران و
یکي از کرورهای همسایه یا یکي از کرورهای جنوب غرب آسيا براثر تحریکات نظام سلطه حاک
بر جهان (همانند تجربه ه ر

سال دفاع مقدس) امری محتمل و توأم با دوراندی ري ا س

و تهيه

رهنامه نظامي کارآمد ،اثربخش و بهروز شده یکي از عوامل اساسي حصول آمادگي دفاعي و توفيق
نيروهای مسئئئلک در مواجهه با هرگونه جنگ احتمالي اسئئئ  .رهنامه نظامي به دنبال مقابله با
چالشهایي ا س

که فرا روی نيروهای م سلک ا س

و باید بر آنها چيره شود .رهنامه نظامي این

کار را با تهيه راهنما برای مقابله با تهدیدات انجام ميدهد( .نوروزی)33-33 :1331،
لذا وجود رهنامه نظامي ،هدای گر و راهنمای نيروهای مسئئلک در چگونگي تقابل با دشئئمنان و در
کل چگونگي جنگيدن در صحنه جنگ ميبا شد ،عدم وجود رهنامه نظامي بهروز و کارآمد موجب
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اتالف منابع ،عدم حصول به اهداف تعيينشده و بهطورکلي موجب عدم حصول موفقي

در صحنه

جنگ خواهد گردید .با توجه به اینکه هرگونه رفتاری متأثر از اندیرئئئه اسئ ئ

و رهنامه نظامي که

شکلدهنده فعالي ها و هرگونه اقدام نظامي سازمانهای نيروهای م سلک ا س

ثمره اندی ره ا س .

ازاینرو برای اینکه رهنامه نظامي بهعنوان اصئئول کلي و بنيادین بتواند راهنمای عمل در طراحيها
و عمليات نظامي قرار گيرد باید در مسئئئير تدوین ،مباني و عوامل مؤثر آن که برگرفته از عقاید،
باورها ،تجارب و  ...مدنظر قرارگرفته شود .با عنای

به اینکه ،یکي از مراحل تدوین رهنامه نظامي

جمهوری اسئئئالمي ایران نيز توجه به مباني و عوامل مؤثر در آن مي باشئئئد لذا هدف این تحقيق
عبارت اسئئ
جه

از "تبيين مباني و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي جمهوری اسئئالمي ایران" و

دسئئئتيابي به هدف مذکور و با طرح سئئئؤال متناظر تحقيق " مباني و عوامل مؤثر در تدوین

رهنامه نظامي نيروهای مسئئلک جمهوری اسئئالمي ایران کداماند؟" محققين قصئئد دارند با بررسئئي
مباني نظری تحقيق و با بهرهگيری ازنظر صاحبنظران و خبرگان به آن دس

یابند.

مبانی نظری
 -پيشينه تحقيق:

در بررسئئئي پيرئئئينه مرتبط با موضئئئوع این تحقيق تعداد  2پروژه تحقيقاتي  3رسئئئاله و  3مقاله
موردبررسي قرار گرف

که بهعنوان نمونه تعدادی از تحقيقات و مطالعات انجامشده در قالب رساله

و مقاالت علمي -پژوهري مرتبط با این تحقيق به شرح زیر اس :
تحقيقي با عنوان «دکترین نظامي جمهوری اسئئالمي ایران» توسئئط پژوهرئئگر سئئرتيل عبدالعلي
پورشئئاسئئب در سئئال  1353در دانرئئگاه عالي دفاع ملي -دانرئئکده دفاع ملي انجام و نتایج زیر
حاصئئلشئئده اسئئ  :با توجه به نتایج حاصئئل از تجزیهوتحليل دادهها در فرآیند این رسئئاله ،مدل
ارائه شده برای تدوین دکترین نظامي جمهوری ا سالمي ایران بهطورکلي و ا صولي ،ضمن در نظر
داشئئتن روند تغييرات و تحوالت آینده ،الگوی مناسئئبي اسئئ

که مؤلفهها و عناصئئر اصئئلي و

شاخگهای تأثيرگذار بر این دکترین را تبيين نموده و روابط تعاملي بين آنها را نران ميدهد .این
مؤلفهها و شاخگهای تأثيرگذار عبارتاند از -1 :مؤلفه اجتماعي  -فرهنگي قدرت ملي  -2مؤلفه
نظامي قدرت ملي  -3تهدیدات داخلي و خارجي در محيط ملي و بينالمللي  -4مؤلفه سئئئياسئئئي
قدرت ملي  -8عوامل ژئوپليتيک کرور  -3مؤلفه اقتصادی قدرت ملي
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تحقيقي با عنوان «دکترین پدافند غيرعامل ج.ا .ایران در برابر تهدیدات ناهمگون» تو سط پژوه رگر
محمد شاهمحمدی در سال  1333در دانرگاه عالي دفاع ملي -دانرکده دفاع ملي انجامشده اس

و

نتایج زیر حاصئئلشئئده اسئئ  :دکترین پدافند غيرعامل کرئئور پيرامون محورهای پنجگانه پدافند
غيرعامل به شرح زیر تبيين گردید -1 :محور بازدارندگي شامل «ا ستحکامبخ ري» و «توليد ابهام»،
 -2محور کاهش آسئئئيبپذیری شئئئامل «ایمني و امني » و «آمادگي همهجانبه» -3 ،محور افزایش
پایداری شئئامل «جبرانگرهای راهبردی» و «حفظ و ارتقای تعادل ملي» -4 ،محور تسئئهيل مدیری
بحران شئئئا مل « مدیر ی

ز مان یا ز مان یابي» و « مدیر ی

ادراک یا روان یابي» -8 ،محور تداوم

کارکردهای ضروری :شامل دو اصل به نامهای «جایگزیني» و «انبارش»
 -مفهوم شناسی:

مبانی :جمع مبني ،بنيادها ،شالودهها ،بنيانها و اساسها( .دهخدا)13341 :1333 ،
عوامل :جمع عامل ،سببها ،باعثها ،عوامل کلماتي ه ستند که سبب وجود اعرابي معين در کلمۀ
دیگر شوند و آنها یا حرف و یا فعل ميباشند( .همان)14453 ،
تدوین :تدوین در لغ

به معنای گردآوری و فراه آوردن چيزی (مانند شعر ،نثر و غيره) ميبا شد.

(معين)251 :1352 ،
رهنامه :رهنامه قواعدی بنيادی و چارچوبي نظاممند و ا صولي ری رهای ا س
شئئئاخهای از علوم راهبردی ،انباشئئئ

که بهوا سطه آن در هر

دانش ،تجربه ،مطالعه ،تحليل و آزمایش گردآوریشئئئده و

فعالي های آینده کرئئور و بهکارگيری توانمندیها بهمنظور نيل به اهداف سئئياسئئي در محيطهای
اجرایي م رخگ مي شود .رهنامه قواعدی ری رهای و ا سا سي بوده و روش و د ستور هدای کننده
عمليات در پرتيباني از سياس های ملي اس ( .افرردی :1338 ،جزوه درسي)
رهنامه نظامی:

رهنامه نظامي مجموعه نظریات و تلوری هایي که محيطي را که باید نيروهای مسئئلک

در آن عمل کنند توصئئئيف مينماید و روشها و شئئئرایط بهکارگيری آن نيروها را تعيين ميکند.
(نوروزی و همکاران)143 :1335،
چارچوب نظری
 -0فرآیند تدوین رهنامه

رهنامه (دکترین) به ا شکال ساده ،م رترک و مرکب تهيه و تدوین و در ميدان نبرد اجرا مي شوند.
دکترین درواقع حاصئئئل یک فرآیند تأثيرگذار و تأثيرپذیری از هنيات ،تفکرات و آموخته های
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نخبگان ،تصئمي گيران و سئياسئ گذاران امور نظامي کرئور و عوامل محيط بينالمللي اسئ  .به
همين سئئئبب نيز فعلوانفعاالت و تأثير و تأثرات فردی و جمعي را که در این فرآیند صئئئورت
ميپذیرد نميتوان به صورت مکتوب درآورد و بهعنوان یک سری ا صول و قواعد قانوني پذیرف ؛
بلکه حا صل دکترین نظامي همان روشهای دفاعي نظامي ا س

که درنهای

تبيين و تدوین شده،

مورد تصویب قرار ميگيرد و در سازمان به اجرا درميآیند( .آشتياني)88 :1353،
 -2روشهای تدوین رهنامه

روش اول :تدوین رهنامه از پایین به باال
یکي از روشهای تدوین رهنامه ،روش اسئئتقرایي اسئئ  .توضئئيک آنکه ابتدا رهنامههای نيرویي و
بخري تدوین ميشود و از تجميع آنها رهنامه کالن نيروهای مسلک شکل ميگيرد( .زهدی)1353،
روش دوم :تدوین رهنامه از باال به پایین
در این روش تدوین رهنامه ابتدا باید تلوریهایي که عبارتاند از اندیرئئههای مجرد که هن آنها
را قبول کرده و حقانيتران را باور دارد ولي هنوز در جامعه به آنها عمل نميشود ،پذیرفته شوند و
سئئ ا از تلوریهایي که با دالیل تجربي قابل دفاع هسئئتند تزها به وجود آیند و آنگاه از مجموعه
تزهای مختلف و اصئول و مقررات که موردقبول جامعه قرارگرفتهاند و بدان عمل ميشئود ،رهنامه
به وجود آید( .زرین)405 :1333،
روش سوم :تدوین رهنامه از طریق تبدیل رهنامه فردی به سازمانی
رهنامه ابتدا ممکن ا س

به صورت یک نظریه و یا حتي یک جمله از طرف فردی بيان شود ،ولي

چنانچه با توجه به جایگاه علمي ،شئئأن و منزل

اجتماعي و مسئئلولي

شئئغلي فرد ،این تلوری در

جمع اندیرئئمندان ،صئئاحبنظران یا مدیران و مسئئلولين سئئازمان یا در سئئطک ملي مقبول افتاد و
پذیرفته شد ،بهصورت رهنامه سازماني یا ملي درميآید( .دانش آشتياني)23-34 :1353،
روش چهارم :تدوین رهنامه مبتنی بر تجربه
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رهنامه عمدتاً بر پایه تحليل و تف سير دقيق تجربيات گذ شته ا ستوار گردیده ا س

و در حوزههایي

که تجارب واقعي و عملي وجود ندارد ،رهنامه از راه ا ستنتاج از تجارب دیگران ،مبتني بر ق ضاوت
معقول ،منطقي ،ش و شهود و گاه ادراک دروني ،توسعهیافته و تدوین ميشود( .آشتياني24 :1353،

 -3الگوهای تدوین و توسعه رهنامه

الگوهای فرایند تدوین و توسعه رهنامه در کرورهای مختلف متفاوت اس
آن سه مرحلهای اس

و تا هف

که بيشترین و حداقل

مرحله ه عنوانشده اس .

 )1روش تدوین سه مرحلهای :که شامل جمعآوری اطالعات ،تدوین و تو سعه دکترین و مرحله
انترار ميباشد( .دانش آشتياني)83 :1353،
 )2روش تدوین رهنامه پنج مرحلهای :پيادهسازی این روش باید با توجه به شرایط محيطي کرور
انجام شئود و صئرف توضئيک این پنج مرحله برای توسئعه رهنامه مالک نيسئ  .مراحل مذکور به
شرح زیر اس :
مرحله اول :شئناسئایي مناقرئه (جنگ) و ماهي

آن ،مرحله دوم :بررسئي نقطهنظر دشئمن ،مرحله

سئئوم :توسئئعه راهبرد ملي ،مرحله چهارم :توسئئعه و تدوین راهبرد نظامي ،مرحله پنج  :توسئئعه و
تدوین دکترین نظامي( .پاتاجو)40 :1354،
 )3روش تدوین رهنامه هفت مرحلهای :این روش عالوه بر  8مرحله قبل دو مرحله اضافهتر دارد
که درمجموع به شرح زیر اس :
مرحله ش ر  :تدوین و تو سعه راهبرد (ا ستراتژی) نيرویي ،مرحله هفت  :تدوین و تو سعه دکترین
نيرویي( .حبيبي)1353 ،
 -4مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی

هرگونه رفتاری متأثر از اندیرئئه اسئئ

و دکترین نظامي که شئئکلدهندۀ فعالي ها و هرگونه اقدام

نظامي سئئازمانهای نظامي نيروهای مسئئلک اسئ  ،ثمره اندیرئئه اسئ

ازاینرو برای اینکه دکترین

نظامي بهعنوان ا صول کلي و بنيادین بتواند راهنمای عمل در طراحيها و عمليات نظامي قرار گيرد
باید در مسئئير تدوین ،مباني و سئئنجههای آن برگرفته از عقاید ،باورها ،تجارب و جهانبيني حاک
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جامعه باشد( .باقری)43 :1333 ،
در تدوین رهنامه نظامي صئئئاحبنظران زیر مباني و عوامل مؤثری را در تدوین دکترین در نظر
گرفتهاند که مه ترین آنها عبارتاند از:
مبانی و عوامل مؤثر از دیدگاه دانش آشتيانی

دانش آشئئتياني ( )1353عوامل مؤثر در تبيين و تعيين دکترین نظامي به دودسئئته عوامل فردی و
عوامل محيطي و سازماني به شرح بيان نموده اس :
الف -عوامل فردی
( )1خلقوخوی افراد و ویژگيهای جسمي ،روحي ،رواني و شخصيتي آنها
( )2تربي  ،خاستگاه خانوادگي ،قومي ،قبيلهای و ملي

افراد

( )3تجربيات شخصي افراد در زندگي و در کار
( )4آموزش ،تحصيالت و تخصگ افراد
( )8دیدگاهها ،برداش ئ ها و تلقيات افراد از زندگي ،شئئغل ،قدرت ،منافع ،امني  ،تهدیدات و نگاه
آنها به جهان و نظامهای اعتقادی و ایدئولوژیکي (نظام الهي ،نظامهای مادی و مکاتب سياسي)
( )3جایگاه شغلي افراد و ميزان نفو آنها در نظام سياس گذاری و تصمي گيری ملي و سازماني
ب -عوامل محیطی و سازمانی
( )1رقاب  ،دشمنان و تهدیدات (تاریخي ،فعلي و آینده)
( )2تغييرات و تحوالت امنيتي منطقه و جهان و روند آینده این تحوالت
( )3پدیده جهانيشدن و توسعه و گسترش جهاني فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
( )4محيط بينالملل ،روابط و وضئعي

کرئورهای همسئایه ،کرئورهای قدرتمند منطقه و اثرگذار

جهان و سایر بازیگران بينالمللي (دوستان ،دشمنان ،فرارها و فرص های موجود در عرصه روابط
بينالملل)
( )8ماهي

و ویژگيهای جنگهای آینده

( )3پيمانهای منطقهای و جهاني (عضوی

و نقش ج.ا.ا در این پيمانها)

( )3فناوریهای موجود و قابلدسترس در کليه زمينهها بهخصو
از کرور و توان صنعتي کرور در پرتيباني از صنایع نظامي
( )5آرمانها ،منافع و اهداف ملي

صنایع نظامي در داخل و خارج
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( )3رهنمودهای حضرت امام خميني

(رحم

ا ...عليه) و تدابير مقام معظ رهبری

(مدظلهالعالي)

( )10قوانين جاری در کرور و در سازمانهای مختلف
( )11شئئئرایط و ویژگي های محيط ملي (نقاط قوت و ضئئئعف ،قابل ي ها و آسئئئ يب پذیری های
مؤلفههای چهارگانه سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي  -فرهنگي و نظامي قدرت ملي)
( )12ویژگيهای ژئوپليتيکي کرور (عوامل ثاب

و متغير)

( )13جغرافيای نظامي کرور (جنبههای نظامي سرزمين)
( )14توانایي کرور و حکوم

در اجرای بسيج ملي (بسيج امکانات و نيروی انساني)

( )18مأموری  ،ساختار سازماني ،تجهيزات ،قوانين و مقررات ،فرهنگ سازماني و سایر ویژگيهای
سازمان (رهنامه) (دانش آشتياني)31-33 :1353 ،
مبانی و عوامل مؤثر از دیدگاه قنبری جهرمی ()033140334

قنبری جهرمي ( 1333و  )1334در الگوی تدوین و تو سعه دکترین نظامي جمهوری ا سالمي ایران
مرحله اول را تبيين دادهها (مباني و عوامل مؤثر) ميداند ،این دادهها به شرح یل ميباشند:
الف -مباني مؤثر در تدوین دکترین اندیره نظامي
اندیرئئه نظامي حضئئرت امام خميني

(رحم

ا ...عليه) -اندیرئئه نظامي مقام معظ رهبری (مدظلهالعالي) -

آرمان و منافع ملي -دکترین کالن دفاعي (قنبری جهرمي)130 -288 :1334،
ب -عوامل مؤثر در تدوین دکترین
اهداف دفاعي ،نظامي -س ئياس ئ های کالن نظامي -عوامل محيطي و جغرافيایي (صئئحنه جنگ و
عمليات نظامي) موقعي

ژئوپليتيکي و ژئواسئئتراتژیکي ج.ا.ایران  -تهدیدات ج.ا.ایران (در سئئطک

بينالمللي  -در سئئئطک منطقهای – در سئئئطک ملي و فردی) -فرصئئ های ج.ا.ایران (در سئئئطک
بينالمللي – در سطک منطقهای – در سطک ملي و فردی) -قدرت و توان نظامي  -تجارب نظامي
(قنبری جهرمي)34 :1333،
مبانی و عوامل مؤثر از دیدگاه زهدی

زهدی ( )1334رهنامه نظامي را ازجمله مقولههایي ميداند که تح

تأثير برخي مؤلفهها ا س  .در

ادامه ،توضيک مختصری پيرامون هر یک از این عوامل ارائه ميشود:
 .1سياس  :سياس  ،تعيين راهي هدای گر از سوی حکوم

در سطک ملي در جه

رسيدن به

هدفهای ملي اس  .سياس  ،منبع اصلي راهبرد اس .
 .2م نابع در دسئئئترس :برخورداری از م نابع مکفي و توانم ندی های ن ظامي مي توا ند نقش
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تسهيلکنندهای برای اجرای رهنامهها ایفاء نماید.
 .3راهبرد :بهواسئئئطه تحوالت گسئئئترده در محيط امني

بينالملل ،ایجاد تغييرات وسئئئيع در

رهنامههای نظامي ضروری شده اس .
 .4رهنامه موجود :رهنامههای جاری نيز ازجمله مقولههایي اسئئ

که بر رهنامههای نظامي تأثير

ميگذارند.
 .8تهدید :در عصئئر جنگ سئئرد شئئرایط بهگونهای بود که کرئئورها برای جنگهای محدود و
عمليات نظامي ،رهنامه طراحي ميکردند.
 .3فرهنگ راهبردی :شئئيوه جنگ بهعنوان مه ترین رکن فرهنگ راهبردی ،بر رهنامههای نظامي
اثرگذار اس .
 .3فناوری :بيشئئئک تحوالت فناورانه بيشترین تأثير را بر رهنامههای نظامي برجای ميگذارد.
تغيير سامانههای تسليحاتي ازجمله این فناوریها به شمار ميآیند.
 .5جغرافيا و جمعي
 .3نوع حکوم  :به عقيده برخي صاحبنظران ،دمکرا سيهای نوین در طراحي رهنامههای خود
بر نيروی انسئئئاني کمتر تأک يددار ند ،ولي کرئئئور هایي با دو ل های بن يادگرای نوین ،در
رهنامههای خود از این حربه بهره ميگيرند( .زهدی)43 :1334 ،
مبانی و عوامل مؤثر از دیدگاه معمار زاده

معمار زاده ( )1353موارد زیر را بهعنوان عوامل مؤثر در تدوین دکترین برميشمارد:
 )1جغراسياس

و جغرافيای نظامي

 )2مؤلفه سيا سي قدرت ملي و شاخگهای عمده آن :عمدهترین عوامل مؤلفه سيا سي قدرت
ملي عبارتاند از نظام سيا سي و ساختار حکوم  ،آرمانها ،منافع و اهداف ملي ،پيمانهای
منطقهای و بينالمللي ،رهبری ملي و مجموعه قوانين جاری در کرور
 )3مؤلفه اقتصادی قدرت ملي و شاخگهای عمدۀ آن.
 )4مؤلفه اجتماعي _ فرهنگي قدرت ملي و شاخگهای عمدۀ آن
 )8مؤلفه نظامي قدرت ملي و شاخگهای آن :قدرت نظامي به قابلي
پدافند از منافع امني

یک ک رور در حفاظ

و

ملي در برابر خطر نفو و سلطه نظامي د شمنان خارجي گفته مي شود.

(معمارزاده)1353 ،
مبانی و عوامل مؤثر از دیدگاه ثروتی و مظلوم
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ثروتي و مظلوم ( )1353بيان ميدارند که دکترین بهمنزله یک سئئيسئئت  ،همواره برای حفظ کار آیي
در محيطي که عمل مينماید باید از عوامل داخلي و محيطي تأثيرپذیر باشئئد .تغيير و تحول در این
عوامل باعث خواهد گردید تا دکترین همواره نياز به تجدیدنظر داشته و قابلي
جدید را برای خود فراه آورد .ازاینرو ،شناخ

برخورد با وضعي

و پایش این عوامل در حوزه تدوین و تجدیدنظر

در دکترینهای سازماني ضروری اس  .برخي از عوامل عمده به شرح زیر اس :
ورودی سیستم تدوین دکترین
 )1فرمانها ،تدابير و رهنمودهای ابالغي )2 .قوانين و مقررات )3 .سيا س های تدویني در سطوح
مختلف ( سازماني و فرا سازماني) )4 .ت صور از تهدید آینده ( سناریوها) )8 .تو سعه فناوری)3 .
مقدورات سازماني (نيروی ان ساني ،و سایل و تجهيزات) )3 .تجربههای سازماني )5 .مدل عملکرد
رقبا.
مبانی و سنجههای سیستم تدوین دکترین
 )1فلسئئفه سئئازماني )2 .ارزشهای سئئازماني )3 .نظریهسئئازماني )0 .وضئئعي

ژئوپليتيکي و

ژئوا ستراتژیکي سازمان )8 .تطبيق اندی رههای سازمانهای رقيب با اندی رههای سازمان )6 .دانش
نوین سازماني )7 .و ضعي

محيطي (داخلي و خارجي) )5 .دکترین فرا سازماني )9 .ا ستراتژی فرا

سازماني )14 .اهداف سازماني( .ثروتي و مظلوم)33 -53 :1353 ،
مبانی و عوامل مؤثر در تدوین دکترین از دیدگاه باقری ( 0332و )0333

باقری ( )1333مباني و سئئنجههایي را که در تدوین دکترین نظامي باید مدنظر قرار ميگيرند موارد
زیر اعالم مينماید:
 )1اندی ره دفاعي ا سالم (جهانبيني فکری) :ا سالم (اندی رههای ا سالم) مباني و سنجههایي که
بهعنوان مباني اسالم در تدوین دکترین نظامي باید موردتوجه قرار گيرد.
 )2دانش ،فنآوری و مقدورات نيروهای م سلک :دانش ،فنآوری و مقدورات نيروهای م سلک نيز
یکي از مباني و شاخگها در تدوین دکترین محسوب شده که شامل موارد زیر اس  :سطک
دانش و فن آوری ( )2نيروی انسئئئاني ( )3تجهيزات ( )4مدیری

و فرما ندهي ( )8بودجه

دفاعي
 )3راهبردهای نظامي نيروهای مسلک
 )4عوامل ژئوپليتيک کرئئئور :در تحليل قدرت ملي برای تدوین دکترین نظامي توجه خا

به
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عوامل ژئوپليتيک و ژئواسئئتراتژی جایگاه ویژهای دارد چراکه اسئئاس ئاً محيط جغرافيایي عمل
نيروهای نظامي و عوامل محيطي مؤثر بر آن ،از دریچه عل ژئوپليتيک و ژئواسئئئتراتژی قابل
رصد و اندازهگيری دقيق اس .
 )8اسناد باالدستي :اسناد باالدستي همانند سياس های کلي ،دکترین ملي ،سياس های دفاعي و
امنيتي ،راهبرد ملي و فر مان ها و تدابير فر ما ندهي معظ کل قوا (فر ما ندهي کل نيرو های
مسلک) اس ( .باقری)30 :1333،
باقری ( )1332همچنين موارد شرح زیر را بهعنوان عوامل مؤثر در تدوین دکترین ميداند:
 )1وضعي

جغرافيایي طبيعي و انساني

 )2توانایيها و ویژگيهای نبرد دشمن
 )3محيط امنيتي مؤثر بر نيرو :بررسي روابط همسایگان ،اتحادیهها ،ائتالفها ،خصوم ها
 )4قابلي ها و توانایي نيروی خودی :ویژگيها ،توانایيها ،ت سليحات ،تجهيزات ،تجارب ،سطک
انتظارات منطقي از نيرو بایستي موردتوجه قرار گيرد.
 )8فناوری دفاعي کرئئور :سئئطک فعلي و آینده ميانمدت (مثالً  8یا  10سئئاله) ،بهعنوانمثال اگر
دکترین را در سئئطک خيلي باالیي از فناوری قرار دهي بهطور طبيعي هني و دور از واقعي
ميشود.
 )3تجارب (گذشئئته و آینده) :تجارب بهدسئئ آمده از جنگها و عمليات و اقدامات گذشئئته و
ه چنين آموزش ها ،تمرین ها ،رزمایش ها و  ...که مکرر ًا بر ما تأثير گذاشئئئته و توانایي ما را
تغيير ميدهد( .باقری)14 :1332 ،
مبانی و عوامل مؤثر از دیدگاه هيئت عالی تدوین آیيننامههای نيروهای مسلح

هيل

عالي تدوین آیيننامههای نيروهای م سلک ( )1331موارد زیر را بهعنوان مباني و سنجههای

سيست تدوین دکترین در نظر گرفتهاند:
فل سفه سازماني -ارزشهای سازماني  -نظریه سازماني  -و ضعي

ژئوپليتيکي و ژئوا ستراتژیکي

سئازمان  -تطبيق اندیرئههای سئازمانهای رقيب با اندیرئههای سئازمان -دانش نوین سئازمان -
و ضعي

محيطي -دکترین فرا سازماني  -ا ستراتژی فرا سازماني  -اهداف سازماني (هيل

عالي

تدوین آیيننامههای نيروهای مسلک)145 :1331 ،
جمعبندی نظریههای صاحبنظران

جمعبندی نظریات صئئئاحب نظران در خصئئئو
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نيروهای مسلک جمهوری به شرح جدول  1ميباشد:

جدول  :1مباني و عوامل مؤثر در تدوین دکترین نظامي ن.م
ردیف

قنبری جهرمی ( 6931و
)6931
دانش آشتياني ()1353

زهدی ()6931

معمارزاده ()6931
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_
_
_
_
_
_



_
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_
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_
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_
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_

_



_
_


_
_





_

_
_

_
_
_



_




_
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_

_
_
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_
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_

_
_

_
_



_






_


_

_


_
_

1
2
3
4
8
3
3
5
3

تهدیدات (داخلي و خارجي)
تحوالت امنيتي منطقه و جهان
فناوری اطالعات و ارتباطات
بررسي محيط بينالملل و داخلي
ماهي و ویژگيهای جنگهای آینده
پيمانهای منطقهای و جهاني
فناوری و توان پرتيباني از صنایع نظامي
آرمانها ،منافع و اهداف ملي
رهنمودهئئای امئئام (رحم ئ ا ...عليئئه) و مقئئام معظ رهبری
(مدظلهالعالي)



10
11
12
13
14
18
13
13
15
13
20
21
22
23
24
28
23

قوانين جاری در کرور
ویژگيهای محيط ملي (مؤلفههای چهارگانه قدرت ملي)
ویژگيهای ژئوپليتيکي و ژئواستراتژیکي کرور
جغرافيای نظامي کرور
جغرافيای طبيعي و انساني
بسيج امکانات و نيروی انساني
(رهنامه موجود)
اندیره نظامي
ساختار و سلسلهمراتب نيروهای مسلک
دکترین کالن دفاعي
اهداف نظامي
سياس های کالن نظامي
قدرت و توان نظامي
تجارب نظامي
تجارب دفاع مقدس
راهبرد
فرهنگ راهبردی





_


_

_
_
_
_
_
_
_
_








_
_

باقری ( 6931و )6939
ثروتی -مظلوم ()6933

ه.ع.ت.ن.مسلح ()6936

مباني و عوامل مؤثر

باقری افرردی ()1330

منابع


_


_



_



_
_






_



_

_
_
_
_

_

_


_

_
_

_
_

213

مباني و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي جمهوری اسالمي ایران
ردیف

قنبری جهرمی ( 6931و
)6931
دانش آشتياني ()1353

زهدی ()6931

معمارزاده ()6931

_
_

فلسفه سازماني
قابلي های دفاعي

باقری ( 6931و )6939
ثروتی -مظلوم ()6933

23
25

_


_
_

_
_


_

 -1با بررسي منابع مطروحه در جدول فوق و با توجه به نظریههای مختلف در خصو

ه.ع.ت.ن.مسلح ()6936

مباني و عوامل مؤثر

_ 
_ 

باقری افرردی ()1330

منابع

_


مباني مؤثر

در تدوین دکترین ،فقط تعداد سئئه نفر از صئئاحبنظران به شئئرح یل به مباني و عوامل مؤثر در
تدوین دکترین بهصئئورت تفکيکشئئده پرداختهاند که برخي از موارد مورداشئئاره بهعنوان مباني با
عوا مل مؤثر در تدوین دکترین همخواني دار ند ،موارد مورداشئئئاره به شئئئرح جدول  2تلخيگ
ميشوند:
جدول  :2مباني مؤثر بر تدوین دکترین
ردیف
1

صاحبنظران
قنبری
جهرمي

مباني مؤثر در تدوین دکترین
اندی ره دفاعي ا سالم -اندی ره نظامي ح ضرت امام خميني
مقام معظ رهبری

(مدظلهالعالي)

(رحم

ا ...عليه) -اندی ره نظامي

 -آرمانها ،منافع ملي  -دکترین کالن دفاعي

فلسئئئفه سئئئازماني -ارزشهای سئئئازماني -نظریهسئئئازماني -وضئئئعي
2

ثروتي و
مظلوم

ژئوپليتيکي و

ژئوا ستراتژیکي سازمان -تطبيق اندی رههای سازمانهای رقيب با اندی رههای سازمان-
دانش نوین سئئازماني -وضئئعي

محيطي (داخلي و خارجي) -دکترین فرا سئئازماني-

استراتژی فرا سازماني -اهداف سازماني.
اندی ره دفاعي ا سالم (جهانبيني فکری)  -دانش ،فنآوری و مقدورات نيروهای م سلک
(سئئطک دانش و فنآوری  -نيروی انسئئاني -تجهيزات  -مدیری
3

باقری

و فرماندهي  -بودجه

دفاعي)  -راهبردهای نظامي نيروهای م سلک عوامل ژئوپليتيک ک رور -ا سناد باالد ستي
( سيا س های کلي ،دکترین ملي ،سيا س های دفاعي و امنيتي ،راهبرد ملي و فرمانها و
تدابير فرماندهي معظ کل قوا

با عنای

(مدظلهالعالي)

(فرماندهي کل نيروهای مسلک))

به م فاد جداول فوق ،تفکيک عوامل مؤثر از مباني مؤثر و تعریف مفهومي مباني مؤثر،

موارد شرح یل را بهعنوان مباني مؤثر در تدوین دکترین نظامي نيروهای م سلک جمهوری ا سالمي
ایران ميتوان برشمرد:
 -1اندی ره دفاعي ا سالم -اندی ره نظامي ح ضرت امام خميني

(رحم

ا ...عليه) -اندی ره نظامي مقام

معظ رهبری (مدظلهالعالي)  -آرمانها ،اهداف و منافع ملي -دکترین ملي -سيا س های کالن دفاعي و
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امنيتي  -راهبرد ملي -قوانين جاری در کرور
 -2با تفکيک و اسئئئتخراج مباني مؤثر در تدوین (رهنامه) دکترین و با توجه به نظرات مختلف
صئئئاحبنظران در خصئئئو

عوامل مؤثر در تدوین دکترین ،تعریف مفهومي عوامل مؤثر ،تلفيق

عوامل م رترک و همچنين عواملي که حداقل سه نفر از صاحبنظران آن موارد را بهعنوان عوامل
مؤثر در تدوین دکترین مطرح نمودهاند؛ موارد شئئرح یل بهعنوان مه ترین عوامل مؤثر در تدوین
دکترین نظامي نيروهای مسلک جمهوری اسالمي ایران احصاء شده و به شرح یل تلخيگ ميشود:
تهدیدات (داخلي و خارجي) -فناوری (اطالعات و ارتباطات و سئئایر تجهيزات) -بررسئئي محيط
بين الملل و داخلي -ماهي

و ویژگي های جنگ های آینده -شئئئرایط و ویژگي های محيط ملي

(مؤلفههای چهارگانه قدرت ملي) -ویژگيهای ژئوپليتيکي و ژئواستراتژیکي کرور -توانایي بسيج
منابع ملي (امکانات و نيروی انسئئاني) -دکترین موجود نيروهای مسئئلک جمهوری اسئئالمي ایران
(مأموری  ،سئئاختار سئئازماني ،تجهيزات ،قوانين و مقررات ،فرهنگسئئازماني و سئئایر ویژگيهای
سئئازمان) -اهداف نظامي -تجارب نظامي نيروهای مسئئلک جمهوری اسئئالمي ایران -دکترین کالن
دفاعي -سياس های کالن نظامي -قابلي های دفاعي -راهبرد
 -5مطالعات تطبيقی

در مطالعه چگونگي تدوین رهنامه نظامي در کرئئورهای دیگر و به دالیل متعدد ،ازجمله مه ترین
آنها در دسئئئترس بودن اطالعات فرآیند تدوین رهنامه نظامي کرئئئورهای منتخب ،کرئئئورهای
ایاالتمتحده آمریکا ،ناتو ،انگليا ،فيلي ين بهعنوان ک رورهای منتخب م رخگ شدهاند که در اکثر
آنها نيز به مباني و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي توجه شئئئده اسئئئ بهعنوان ورودیهای
تدوین رهنامه نظامي مدنظر قرارگرفته اس .
ایاالتمتحده آمریكا :در اسناد مختلف ،فرآیندهای تقریباً مرابهي برای تدوین رهنامه در نيروهای مسلک
ایاالتمتحده آمریکا کرشده اس  .در ادامه به  2مورد از این فرآیندها اشاره ميگردد.
 -0فرآیند تدوین رهنامه نظامی نيروهای مسلح بر اساس آیيننامه شماره  25-31فرماندهی آموزش و رهنامه (ترادوک)

در آیيننامه شماره  28-33ترادوک کرشده اس که تدوین رهنامه به برنامهریزی دقيق ،هماهنگي
مسئئئتمر و منابع کافي نياز دارد .توسئئئعه رهنامه در هرجایي به  3تا  23ماه وق نياز دارد .زمان
موردنياز به عوامل متعددی از قبيل نيازمند بودن به رهنامه جدید یا تجدیدنظر در رهنامه موجود،
اولوی  ،محدوده و پيچيدگي موضوع ،تعداد کارکنان یا بررسي موردنياز ،در دسترس بودن منابع و
سطک قدرت تصویب بستگي دارد(CHARLES, 2012: 26) .
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فاز دو :برنامهریزی

فاز یک :بررسی

* تحقيق و نوشتن طرح کلي

فاز دو

* تعيين زمانبندی

* تعيين الزامات رهنامهای

فاز یک

* جدید

* توسعه دستورالعمل برنامه و

* تجدیدنظر یا تغيير

گرفتن تأیيدیه آن

عملیات

فاز سه :توسعه

فاز سه

* ترکيل گروههای تحریر
* نوشتن ،تخصيگ نيرو و تصمي گيری
* آمادهسازی و هدای

گروه مرور و تأیيد رهنامه ،در

صورت لزوم

* لغو کردن

فاز چهار :انتشار و پیادهسازی
* ارائه فرم  230امضاشده دپارتمان ارتش با فایل

فاز چهار

الکترونيکي نهایي به مدیری

* تأیيد اعتبار ،انترار و ارسال به مدیری

انترارات ارتش

انترارات ارتش و کتابخانه دیجيتال ریمر

* چاپ و توزیع ک يها
* نظارت بر اجرای عمليات آموزشي
* نظارت بر پيوستن به عمليات نهادی

شکل :1فرآیند تدوین رهنامه ارتش ایاالتمتحده

)(CHARLES, 2012:26

 - 2فرآیند تدوین رهنامه نظامی مشترک نيروهای مسلح بر اساس سند CJCSM 5120.01A

چرخه تدوین رهنامه مرترک دارای چهار مرحله :آغاز ،توسعه ،تصویب و اصالح اس  .این چهار
مرحله روش نظاممندی که با استفاده از آن انجمن توسعه رهنامه مرترک ،رهنامه مرترک را ایجاد،
اعتبار سنجي و بازبيني ميکند ،منعکا ميکنند .هر مرحله شامل فازهای متمایزی ا س
اقدامات کليدی و تحویل شدنيها اس .

که حاوی

)(CJCSM 5120.01A, 2014, B-6

در جدول  3خالصه فرآیندهای تدوین رهنامه نظامي نيروهای مسلک ایاالتمتحده آمریکا آورده
شده اس .
جدول  :3خالصه فرآیندهای تدوین رهنامه نظامي نيروهای مسلک ایاالتمتحده امریکا
م بانی و عوا مل مؤثر در

 -1دستورالعمل راهبردی ملّي -2 ،راهبرد امني

تدوین رهنامه

نظامي ملي -8 ،تهدیدات -3 ،فناوری جدید

ت هد یدات مؤثر در تدوین
رهنامه

ملّي -3 ،راهبرد دفاع ملي -4 ،راهبرد

 -1منازعاتي در سطک بينالملل و البته جنگهای داخلي در خاورميانه ،جنوب آ سيا و
آفریقا  -2دول هایي همچون ایران و کره شئئئمالي -3 ،قدرت های جدید در حال
ظهور

فرآیند تدوین رهنامه نظامی

فرآیندی با روش حلقهای و پيوسته و شامل چهار فاز -1 :بررسي -2 ،برنامهریزی،

نیروهای مسلح

 -3توسعه -4 ،انترار و پيادهسازی

فرآیند تدوین رهنامه نظامی

فرآیندی با روش حلقهای و پيوسته و شامل چهار فاز -1 :شروع -2 ،توسعه،

مشترک نیروهای مسلح

 -3تصویب -4 ،اصالح

فرآیند تدوین رهنامه ناتو
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این فرآیند شامل شش مرحله اس

که در جدول  4خالصه فازها و فعالي های فرآیندهای تدوین

رهنامه ناتو آورده شده اس .
جدول  :4خالصه فازها و فعالي های فرآیند تدوین و توسعه رهنامه ناتو
فاز

اس فاز

فعالي های مربوط به فاز
 -1کرورها/شورای آتالنتيک شمالي -2 ،کميته نظامي و اعضا -3 ،دستورات ناتو

1

پيرنهادیه

2

اعتبارسنجي

3

توسعه

4

تصویب

8

ترویج

3

مرور و بهروزرساني

 -1معتبر سازی پيرنهادیه -2 ،اختصا
 -1اخت صا

گروه کاری -3 ،تعيين ناظر -4 ،تعيين اولوی

شماره مطالعه تو سط آژانا ا ستاندارد سازی ناتو؛  -2جمعآوری و تطبيق اطالعات تو سط

گروه کاری -3 ،نو شتن پيشنویا مطالعه -4 ،حلوف صل م سائل مورد اختالف -8،تو صيه به مقام م سلول
برای تصویب
 -1تطبيق پيشنویا با پي رنهادیه تو سط مقام م سلول -2 ،توزیع پيشنویا و توافق ا ستاندارد سازی-3 ،
تعيين کفای

تصدیق؛  -4توصيه ترویج به آژانا استانداردسازی

 -1مجوز آژانا استانداردسازی ناتو -2 ،نرریه رسمي -3 ،تاریخ مؤثر -4 ،اجرا توسط کرورها
 -1مرور هر سه سال یکبار -2 ،مدیری

ناظر -3 ،بهروزرساني بهعنوان پيشنویا پایه

فرآیند تدوین رهنامه نيروی هوایی سلطنتی انگليس

تدوین رهنامه یک فرآیند مداوم اسئئ

که با روش حلقهای صئئورت ميپذیرد .طيف وسئئيعي از

ورودی ها با ید در سئئئطوح مختلف ره نا مه موردتو جه و بررسئئئي قرار گيرد .این ره نا مه
د ستورالعملهایي را فراه ميکند که ظرفي های نظامي واقعي ایجاد مي شود .س ا این قابلي ها
از طریق مانور یا تجربه درگيری جمعآوریشئئده و با اسئئتفاده از بازخورد نتایج این فهرس ئ ها،
ورودیهای رهنامهای تنظي و ا صالح مي شود و رهنامه موجود ميتواند ت صحيک شود .این فرآیند
بهعنوان فرایند رهنامهای شناخته شده اس
شکل  2نران دادهشده اس .

و ميتواند به شکل گرافيکي بيان شود ،همانطور که در

)(Group Captain Nitaya Imanotai, 1997, 13

رهنامه راهبردی ،عملیاتی ،تاکتیکی
خروجی
 سازماندهي  -ساختار نيرو آموزش -نيازمندیها -طرحها

ورودی
بازخورد

 -منافع ملي -اهداف نظامي ملي-

 -تجربه جنگ گذشته

دشمن فرضي  -سياس /خطمري

 -نتایج آموزشي

 -نظریه/تاریخچه -قابلي ها

شکل  :2فرآیند تدوین رهنامه نيروی هوایي سلطنتي انگليا
فرآیند تدوین رهنامه نظامی فيليپين

)(Group Captain Nitaya Imanotai, 1997, 13
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تو سعه رهنامه ارتش فيلي ين ،زنجيرهای از اقدامات م ستمر در یک فرآیند حلقهای ا س  .طي این
فرآیند رهنامه توسعهیافته و درنهای

زمان ،این رهنامه آزمون ،ارزیابي

اعمال خواهد شد .باگذش

و در صورت لزوم تجدیدنظر مي شود .در جدول  8خالصه رهنامه نظامي ارتش فيلي ين آورده شده
اس .
جدول  8خالصه رهنامه نظامي فيلي ين
م بانی و عوا مل مؤثر در تدوین

 -1شناسایي مناقره ،جنگ و ماهي

رهنامه

-3راهبرد ملي -4 ،راهبرد نظامي -8 ،فناوری -3 ،تجربه -3 ،نظریه

تهدیدات مؤثر در تدوین رهنامه

 -1ماهي

روش تدوین رهنامه

فرآیندی با روش حلقهای و پيوسته

فازهای تدوین رهنامه

آن-2 ،بررسي دیدگاه دشمن،

مناقره و جنگ  -2دشمن

 -1طرحریزی و شروع -2 ،تحقيق و تو سعه -3 ،مرور و داوری -4 ،تأیيد
و اعالم  -8کاربرد رهنامه -3 ،اعتبارسنجي رهنامه -3 ،تجدیدنظر رهنامه

روششناسی
نوع تحقيق از نوع کاربردی  -توسئئعهای اسئئ  ،رویکرد تحقيق در این پژوهش آميخته اسئئ

به

عبارتي با اسئئئتفاده از دادههای کيفي و کمي و انجام تحليلهای کمي و کيفي درصئئئدد پاسئئئخ به
سئئؤاالت تحقيق اس ئ  .روش موردی -زمينهای اسئئتفادهشئئده اس ئ

و جه

بررسئئي ارتباط بين

مؤلفهها و زیر مؤلفهها از روش همب ستگي ا ستفاده شده ا س  .با توجه به تخ ص صي بودن مو ضوع
تحقيق ،محدودی

افراد خبره و صئئاحبنظر مرتبط با مسئئائل رهنامهای در حوزه موردنظر ،جامعه

تحقيق به صورت هدفمند از بين خبرگان نظامي و غيرنظامي و متخ ص صان امور در سطک نيروهای
مسئئلک ،کرئئور و سئئازمانهای مرتبط انتخاب گردیدند .با توجه به اینکه حج جامعه آماری برای
دادهها و متغيرهای کمي محدود اسئئئ ؛ لذا حج جامعه آماری بر جامعه نمونه منطبق بوده حج
جامعه نمونه ،تمام شئئئمار و به تعداد  30نفر از خبرگان انتخاب گردید در این پژوهش جه
جمعآوری اطالعات از دو روش کتابخانهای و روش ميداني استفادهشده اس .
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
با توجه به انجام مطالعات اکترافي این مقاله ،مباني و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي مرخگ
گردید و سئ ا پرسئئرئنامه مقاله تنظي و پا از انجام روایي توسئئط اسئئاتيد راهنما در بين نمونه
آماری تمام شئئئمار ( 30نفر از خبرگان و کارشئئئناسئئئان عالي حوزه تدوین رهنامه) توزیع گردید.
پر س رنامه این مقاله بر ا ساس طيف ليکرت با یک مقياس نگرش سنج  8گزینهای از خيلي زیاد تا
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خيلي ک تهيه شد .در این طيف ،نتایج ارزشیابي به صورت نمره درميآید .این طيف معموالً ميزان
با یک سؤال آزمون را پرسش مينماید .برای مثال یک مقياس نگرش سنج پنج گزینهای از

موافق

خيلي ز یاد تا خيلي ک یک نوع مق ياس نگرش سئئئنج متعارف اسئئئ

(خيلي ز یاد= ،8ز یاد=،4

متوسط= ،3ک = 2و خيلي ک = .)1در ادامه با استفاده از نرمافزار  SPSS24به تجزیهوتحليل سؤال
مقاله پرداختهشده اس .
 -1رتبهبندی بین مبانی مؤثر و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی
جدول  :3رتبهبندی مباني و عوامل مؤثر
مؤلفه

ميانگين رتبه

مباني مؤثر در تدوین رهنامه

1443

عوامل مؤثر در تدوین رهنامه

1483

همانطور که در جدول  3مرئئاهده ميگردد مؤلفه «عوامل مؤثر در تدوین رهنامه» دارای باالترین
همچنين مؤلفه «مباني مؤثر در تدوین رهنامه» دارای پایينترین رتبه اس .

رتبه اس

جدول  :3جدول رتبهبندی مؤلفههای «مباني مؤثر در تدوین رهنامه»
مؤلفه

سازماني)

مباني مؤثر در تدوین رهنامه (مکتبي ،ملي و

زیر مؤلفهها

میانگین رتبه

اندیره دفاعي اسالم

4414

اندیره دفاعي امامين انقالب

4402

آرمان ،اهداف و منافع ملي

4421

رهنامه دفاعي-امنيتي

3431

سياس های کالن دفاعي -امنيتي

4403

راهبردهای ملي

3430

قوانين (قانون اساسي ،قوانين جاری نيروهای مسلک)

4403

همانطور که در جدول  3مرئئاهده ميگردد زیر مؤلفه «آرمان ،اهداف و منابع ملي» باالترین رتبه
را دارا اسئئ
اختصا

و بهترین وضئئعي

را در بين زیر مؤلفههای «مباني مؤثر در تدوین رهنامه» به خود

داده اس  .همچنين زیر مؤلفه «راهبردهای ملي» دارای پایينترین رتبه اس .
جدول  :5جدول رتبهبندی زیر مؤلفههای «عوامل مؤثر در تدوین رهنامه»

مؤلفه

فرا

(سازماني،

رهنامه

تدوین

مؤثر در

عوامل

زیر مؤلفهها

ميانگين رتبه

عوامل محيطي

4433

سطک فناوری

4435
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مؤلفه

ميانگين رتبه

زیر مؤلفهها
تصور از ماهي

4431

جنگهای آینده

ویژگيهای جغرافيایي ،ژئوپليتيکي و ژئواستراتژیکي کرور

4435

توانایي بسيج ملي

4438

اهداف نظامي

4433

تجارب نظامي

4433

رهنامه نظامي موجود

4425

ظرفي ها و قابلي های دفاعي (توان دفاعي)

4433

همان طور که در جدول  5مرئئئاهده ميگردد زیر مؤل فه «ویژگي های جغرافيایي ،ژئوپليتيکي و
ژئواسئئتراتژیکي کرئئور» باالترین رتبه را دارا اسئئ

و بهترین وضئئعي

را در بين زیر مؤلفههای

«عوامل مؤثر در تدوین رهنامه ( سازماني ،فرا سازماني)» به خود اخت صا

داده ا س  .همچنين

زیر مؤلفه «رهنامه نظامي موجود» دارای پایينترین رتبه اس .
 -2ارتباط بین مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی
جدول  :3همبستگي مباني و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي

مباني مؤثر در
تدوین رهنامه

عوامل مؤثر در
تدوین رهنامه

1
30
04523

04523
04000
30
1

04000
30

30

Spearman Correlation

مباني مؤثر در تدوین رهنامه

عوامل مؤثر در تدوین رهنامه

)Sig. (2-tailed
N
Spearman Correlation
)Sig. (2-tailed
N

در اینجا ضئئئریب همبسئئئتگي بين مؤلفه «مباني مؤثر در تدوین رهنامه» با مؤلفه «عوامل مؤثر در
تدوین رهنامه» مثب

و قوی ا س  .این ضریب همب ستگي ن ران ميدهد که بين این دو مؤلفه باه

راب طه همبسئئئتگي مث ب

و قوی وجود دارد .همچنين با تو جه به ميزان  Sigیا ه مان مع ناداری،

مراهده ميشود که رابطه این زیر مؤلفهها (دوبهدو) معنادار اس .
نتيجهگيری و پيشنهاد
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الف -نتيجهگيری:

برای جوابگویي به سؤال تحقيق به استناد مباني نظری تحقيق و مبتني بر مصاحبه با صاحبنظران و
با توجه به تجزیهوتحليل این مو ضوع در پر س رنامه با مؤلفه "مباني مؤثر در تدوین رهنامه نظامي
جمهوری اسالمي ایران (مکتبي ،ملي و سازماني)" با  3زیر مؤلفه مرخگ گردید .هر مکتب فکری
دارای اندیرئئه نظامي به خود اسئ

که از منابع آن اسئئتخراج ميشئئود .ازاینرو اولين داده از مباني

مؤثر در تدوین رهنامه نظامي جمهوری اسالمي ایران ،اندیره دفاعي اسالم اس  .دومين و سومين
داده اندی رههای نظامي بنيانگذاران و صاحبان اندی ره ا س ؛ که با توجه به نقش رهبری و هدای
حضئئئرت امام خميني

(رحم

ا ...عليه) و مقام معظ رهبری (مدظلهالعالي) در تبيين اندیرئئئههای انقالب

اسئئئالمي باید موردتوجه قرار گيرد .ورودی بعدی توجه به آرمان ،اهداف و منافع ملي اسئئئ  .به
همين ترتيب توجه به رهنامه دفاعي ،امنيتي -سيا س های کالن دفاعي ،امنيتي -راهبردهای ملي-
قوانين (قانون ا سا سي ،قوانين جاری نيروهای م سلک) در تدوین رهنامه نظامي جمهوری ا سالمي
بایسئئئتي موردتوجه قرار گيرد؛ و همچنين مؤلفه "عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي جمهوری
اسالمي ایران (سازماني ،فرا سازماني)" با  3زیر مؤلفه برابر جدول زیر استخراج و از سوی جامعه
نمونه مورد آزمون قرار گرف  .عواملي که در تدوین رهنامه نظامي جمهوری اسئئئالمي ایران مؤثر
بوده و بایستي مدنظر قرار گيرند.
جدول  :10مباني و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي ج.ا.ا
مؤلفه

زیر مؤلفه
اندیره دفاعي اسالم

مبئئا ني مؤ ثر در
تئئدو ین ر هنئئامئئه
( م ک ت بي ،م لي و
سازماني)

اندیره دفاعي امامين انقالب
آرمان ،اهداف و منافع ملي
رهنامه دفاعي-امنيتي
سياس های کالن دفاعي -امنيتي
راهبردهای ملي
قوانين (قانون اساسي ،قوانين جاری نيروهای مسلک)

عوامئئل مؤ ثر در

عوامل محيطي

تئئدو ین ر هنئئامئئه

سطک فناوری

(سئئئئازمئئاني ،فرا

تصور از ماهي

سازماني)

ویژگيهای ژئوپليتيکي و ژئواستراتژیکي کرور

جنگهای آینده
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توانایي بسيج ملي
اهداف نظامي
تجارب نظامي
رهنامه نظامي موجود
ظرفي ها و قابلي های دفاعي (توان دفاعي)
ب -پيشنهادها:

با عنای

به اینکه یکي از مه ترین موارد موردبحث در تدوین رهنامه توجه به مباني مؤثر و عوامل

مؤثر ميباشئئئد لذا تدوینکنندگان رهنامه نظامي کرئئئور از نتایج بهدسئئ آمده در این پژوهش در
تدوین رهنامه (دکترین) نظامي کرور استفاده نمایند.

فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژیک  -سال نوزده  ،شماره  ،58پایيز 1400

222

فهرست منابع
 "قرآن کریم" ،ترجمه ناصئئر مکارم شئئيرازی ( ،)1333نشررر دارالقرآن الکریم ،دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسالمي ،ق
الف -منابع فارسی:

 باقری افرردی ،محمدحسين (" ،)1330جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی" ،تهران باقری ،محمد" ،)1333( ،تدوین دکترین صحنه جنگ" ،دان رکده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوریاسالمي ایران
 ترنر ،جاناتاناچ (" ،)1335مفاهیم و کاربردی جامعه شناسی" ،ترجمه محمد فوالدی و عزیز بختياری،مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني

(رحم

ا ...عليه) ،ق

 ثروتي ،محسن و مظلوم ،علي (" ،)1353راهنمای تدوین دکترین" ،ستاد کل نيروهای مسلک ،دبيرخانههيل

عالي تجدیدنظر در آئيننامههای نيروهای مسلک ،دفتر نرر ،تهران

 دانش آ شتياني ،محمدباقر (" ،)1353ف صلنامه مطالعات دفاعی ا ستراتژیک" ،دان رگاه عالي دفاع مليشماره  20پایيز ،صگ 31-38
 پاتاجو ،نوئل (" ،)1354راهنمای تدوین دکترین" ،مترج داوود علمایي ،ن رر دان رکده فرماندهي وستاد ،دوره عالي جنگ س اه ،تهران
 دهخدا ،علياکبر (" ،)1358فرهنگ متوسط دهخدا" ،انترارات دانرگاه تهران ،انترارات سم زهدی ،یعقوب" ،1353،مقایسه سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و دکترین دفاعی" ،فصلنامه راهبرددفاعي ،شماره  ،13سال پنج
 شئئئاهمحمدی ،محمد (" ،)1333دکترین پدافند غیرعامل ج.ا.ا در برابر تهدیدات ناهمگون" ،تهران،دانرگاه عالي دفاع ملي
 قنبری جهرمي ،محمدحسئين (" ،)1333کلیاتی پیرامون دکترین نظامی" ،پژوهرئئکده دفاعي و امنيتيدانرگاه امام حسين

(عليه السالم)

 معمارزاده ،غالمرضئئا و پورشئئاسئئب ،عبدالعلي (" ،)1353الگوی مفهومی رهنامه نظامی" ،نرئئریهمطالعات دفاعي راهبردی ،شماره 30
 -معين ،محمد (" ،)1353فرهنگ فارسی" ،جلد دوم ،انترارت اميرکبير

 -مهدیزاده ،احمد ( " ،)1354سی ستمهای مدیریت کیفیت – راهنمایی برای بهبود عملکرد ،سازمان

223

مباني و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامي جمهوری اسالمي ایران

 انترارات سازمان صنایع دفاع، تهران،"بینالمللی استاندارد
131  و143  صگ، نرر سنا،" "فرهنگ استراتژی،)1335(  محمدتقي، ميرعلي و نوروزی، محمد نژاد انترئئارات،" "راهنمای آموزشرری تدوین دکترین،)1331( عالي آیيننامههای نيروهای مسئئلک

 هيل-

 تهران،سازمان جغرافيایي نيروهای مسلک
: منابع انگليسی-ب
- Beasley LTC James(2008); Army, Joint and Allied Joint Doctrine Development
Overview; Joint and Allied Joint Doctrine Division; Army Capabilities Integration
Center(ARCIC)
- CHARLES E. HARRIS(2012), TRADOC Regulation 25-36, Department of the Army
Headquarters, United States Army Training and Doctrine Command Fort Eustis,
Virginia 23604-5700
- CJCSM 5120.01A(2014), JOINT DOCTRINE DEVELOPMENT PROCESS, JOINT
STAFF WASHINGTON, D.C. 20318
- Group Captain Nitaya Imanotai; 1997; CREATING THE ROYAL THAI AIR FORCE
DOCTRINE PROCESS; AIR WAR COLLEGE; AIR UNIVERSITY; Maxwell Air
Force Base, Alabama
- LTGEN NOEL A COBALLES; 2014; PHILIPPINE ARMY DOCTRINE
DEVELOPMENT SYSTEM; PHILIPPINE ARMY MANUAL 8-01; 2nd Edition;
Philippine Army-Mohammadi Besmillah; 2005; DOCTRINE DEVELOPMENT
SYSTEM; Islamic Republic of Afghanistan; Ministry of Defence; General Staff of the
ANA

