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 مقدمه

 قااره  سه بین ارتباطی پل عنوانبه که ایران اسالمی جمهوری ژئوپلیتیک و حساس موقعیت دلیل به

 اثرگااار  مرزهایش ورای در، آن داخلی تحوالت هرگونه، است مطرح جهان در افریقا و آسیا، اروپا

 هاای بحاران  وجاود . دارد تاثثیر  کشاور  داخل در نیز خارجی هایدگرگونی و اتفاق هرگونه و بوده

 جهانی و ایمنطقه سطوح در جنگ خطر، اخیر هایدهه در که آسیا غرب منطقه در امنیتی و نظامی

 افازایش  و توساعه  ازجملاه  المللای بین مبهم و تاریک سیاسی شرایط وجود و است داده افزایش را

 کاردن  تناگ  و مهاار  منظوربه آمریکا نظامی سلطه و کشورمان مرزهای اطراف در نظامی هایپایگاه

 و دفااعی  هاای آماوزه  و اندیشاه  باه  پرداختن ضرورت و اهمیت بر؛ ایران اسالمی انقالب محاصره

 و خوداتکاایی  رویکرد که اسالمی انقالب گفتمان بنیادین اصول به عنایت با .نمایدمی تثکید، امنیتی

 دنباال  را مظلاومین  و مستضعفین از دفاع و جهانی استکبار سلطه با مقابله و داخلی توانمندی ایجاد

، گیارد  صاورت  مناسبی هایبرداری گام امنیتی –نظامی  رهنامه تدوین به نسبت بایستیمی، کندمی

 را ملّی دفاع استمرار و حفظ و برقراری کلی قواعد و پایه مبانی و اصول، ملّی سطح در کهطوریبه

 چگاونگی  و نماوده  بیاان  کشاور  در صالح  و جناگ  هنگام در مختلف شرایط در و ابعاد تمامی در

 .نماید تعیین خارجی و داخلی امنیت حفظ و برقراری در را انتظامی و نظامی نیروهای از استفاده

هاای  هاای مشاترک، ارزش  رهنامه برای تمام نیروهای مسلح، میثاق مشترک، اهداف مشترک، برنامه

ترتیب کار آیای نیروهاا و اتحااد میاان آناان را      اینمشترک و معیارهای مشترکی را فراهم کرده و به

گارفتن  مناسب در کشور به معناای نادیاده    امنیتی –نظامی دهد. فقدان رهنامه راهبردی افزایش می

 باشد.آن می« عملی»و « علمی»آفرینی مجموعه نتایج و کارکردهای مثبت و ارزش

سرعت تحاوالت بنیاادین و ویژگای    های موجود و تجارب گاشته با توجه بهبدیهی است که آموزه

نبردهای محتمل آینده، جوابگوی مثموریت نیروهای مسلح نیست. لاا جهت افازایش توانمنادی و   

منظاور ارتقااا اقتادار دفااعی در     ی مسلح در مناطق راهبردی انقالب اسالمی و باه کارآمدی نیروها

 ی راهبردی که برگرفته از اصول کلی و بنیادین، راهنماای عمال و  امنیتی، باید رهنامه-حوزه نظامی

امنیتی است، تادوین گاردد کاه    -و عملیات نیروهای مسلح در حوزه نظامی ریزیپشتیبانی در طرح

ای های سااختاریافته ای از اصول و چارچوبراهنمای مشترک و مجموعه یمثابهبهای هچنین رهنام

 .نمایاد ها را در سطوح مختلاف تعیاین مای   های دفاعی نیروها و سازماناست که چگونگی فعالیت

مشترک بین نیروهاای مسالح    درک و، هماهنگی افزاییهمایجاد انجام این تحقیق به لحاظ  بنابراین
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در راستای وظایف ذاتی  شدهتعیینانحراف از اهداف  شدنمانع ومحوله  هایمثموریتجهت انجام 

فقادان رهناماه مااکور    از طرفی با توجه باه اینکاه    باشد ومی ابالغی حائز اهمیتهای مثموریت و

 تحمیال  وهاا  از باین رفاتن وحادت تاالش     جاه یدرنتهاای دفااعی و   موجب تشتت آراا و اندیشه

 ناپاایر اجتنااب گردد، پرداختن به این تحقیق یک ضرورت می های سنگین به نیروهای مسلحهزینه

در نیروهای مسالح جمهاوری اساالمی     کهاینپژوهش حاضر با توجه به لاا مسئله اصلی  باشد.می

ان فقاد  وند، تهیه نگردیده صورت علمی و روشمی حال و آینده بهای متناسب با نیازهاایران رهنامه

، گرددهای دفاعی کشور میگیری مناسب در راهبردها و طرحآن باعث افتراق در آراا و عدم جهت

به این مهم بایستی اصول این رهنامه احصاا و بار اسااس ایان اصاول      یابیدست منظوربه درنتیجه

 و اساتخرا   بنابراین هادف ایان مقالاه    ؛نیروهای مسلح نیز دنبال گرددهای تالش گیریجهتکلی 

امنیتای   -نظاامی  حاوزه  در ایاران  اساالمی  جمهاوری  مسلح نیروهای راهبردی رهنامه اصول تبیین

 است.صورت علمی و روشمند به

 مبانی نظری

 :تحقیقپیشینه  -

 هاینامهآئین و هارهنامه راهبردی شامل مرکز مرتبط منابع بررسی و مراجعه طریق از تحقیق پیشینه

 ؛سپاه دافوس و آجا دافوس (؛هارساله مخزن و کتابخانه) ملی دفاع عالی دانشگاه ؛مسلح نیروهای

 در لیکن است. شدهاشتر انجام مالک دانشگاه ؛(السالمعلیه) حسین امام دانشگاه و سپاه راهبردی مرکز

 تحقیقات از برخی، نگردید مشاهده پژوهش این عنوان با مشابه تحقیق گونههیچ یادشده مراکز

 :است ذیل شرح به باشندمی مرتبط پژوهش این هایکلیدواژه با نوعیبه که گرفته صورت

مطالعات ) ایران اسالمی جمهوری علیه آن اعمال احتمال و پیشگیرانه رهنامه بررسی و نقد -

 ی و دوم سیاست دفاعی در دانشکده دفاع ملی(دفاع مل 11گروهی دوره 

طراز و ناهمطراز اسالمی ایران درنبرد همهای زمینی جمهوری های عملیاتی نیروتدوین دکترین -

دانشکده  ی،لعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملمطا) هاهای آنها و تفاوتو بررسی شباهت

 (1111دفاع ملی، 

مرکز ) کشور سالهبیستانداز جانبه  . ا. ایران در چشمطراحی رهنامه بازدارندگی همه -

 (1118تحقیقات راهبردی دفاعی، 

 (1111ی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع مل) ایرانی نیروهای مسلح  .ا.رهنامه نظام -
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های اجتماعی ی امنیتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کنترل ناآرامیی رهنامهتبیین و توسعه -

 (السالم(علیه) حسیندانشگاه امام )های تهران(ی موردی ناآرامیمؤثر بر امنیت داخلی )مطالعه

 ی، دانشکده دفاع ملی،دانشگاه عالی دفاع مل) ناهمطرازتدوین رهنامه هوانیروز با تثکید بر جنگ  -

1118) 

 :مفهوم شناسی -

اند مثال برخی گفتهعنوانه نظرات مختلفی وجود دارد، بهی اصلی رهنامدر ارتباط باریشه رهنامه:

برخی نیز معتقدند در  (.00: 1120خو، آراسته) .استاتخاذشده « دکترینا»ی التین این کلمه از واژه

کاررفته است و هر دو برای رهنامه به« .دیداسکالیا»و « 1دیداچ»ی متن یونانی عهد جدید دو واژه

زایی، )لک اند.واژه به معنای آموزه، دستورالعمل، تعلیم و تبیین، گرفتن، دریافت کردن بکار رفته

عمید، ) .فکرای است فرانسوی به معنی مسلک، عقیده، رأی، نظریه و رهنامه واژه (1.: 1110

رهنامه در لغت به اشکال گوناگونی ازجمله دیدگاه، الگو، بیانیه، اصول، نظریه،  (1118: 1111

: 1111خانی، ) ها عنوان دیگر تعریف گردیده است.مشی، چگونگی عمل، راهنما، روش و دهخط

لغت در زبان فارسی واژه آیین است که دارای معانی دستور، روش، رسم، عادت،  معادل این (.1

رهنامه به مجموعه مفاهیم نظری  (..: 1111)پورشاسب، .باشدنظم و قاعده، سنت و کیش می

های( تعریف معناداری از فلسفه و اصول و مالحظات معتبر، مشترک و )اصول و اندیشه

گااران مردان و سیاست)دولت شود که توسط مقامات رسمیمی اجرا اطالقشده و قابلپایرفته

)هماهنگی و همسوسازی( و  هدایتمنظور بهو...( یک کشور در راستای اهداف و منافع ملی 

رفتارها، ) هاهای نظامی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و...( در اتخاذ روش)سازمان راهنمایی نیروها

جنگ یا بحران و صلح( و مالحظات ) زمانیتوجه به مقتضیات اهداف، اقدامات، ابزارها و...( با 

کارکردهای  (.8: 1118 محمدی،شاه) .شودالمللی( به کار گرفته میای و بینملی، منطقه) محیطی

رهنامه عمدتاً معطوف به دو چیز است؛ نشان دادن تصویری از آینده، وضعیت موجود و عملکردها 

 (.8: 1118جهرمی،در وضعیت آینده. )قنبری

                                                           
1 -Didache 

. -Didaskalia 
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اصول یا قواعد بنیادین معتبری است که هدایت قدرت ملی یک کشور را در همه  :1رهنامه ملی

ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی و حتی انسانی برای دستیابی به اهداف و 

و مبتنی بر گیرد المللی بر عهده میای و بینهای آن واحد سیاسی در سطوح ملی، منطقهآرمان

های اساسی نظام سیاسی کشور و بر پایه اندیشه رهبران و حاکمان کشور در فلسفه و آرمان

گیری سو سازی در تصمیمگردند و باعث هممنافع ملی تبیین یا تدوین میها و پشتیبانی از سیاست

گردند. می های کلی نظام در راستای وصول به اهداف ملیها و فعالیتها، برنامهو هدایت طرح

 (1: 1111)توحیدی،

دهی مقتدرانه و امنیتی( در مفهومی ساده عبارت از سازمان –نظامی ) دفاعیرهنامه راهبردی 

های تدارکاتی، قدرت نظامی، تشکیل توان رزمی، تدارک و پشتیبانی و تثمین امنیت راه باصالبت

تثمین احتیاجات ضروری نیروهای مسلح، تلفیق امنیت داخلی با عملیات دفاعی و ایجاد محیطی 

 (..: 1111باشد. )افشردی،و انگیزه برای نیروهای رزمی می باروحیه

حاً به مفهوم چگونگی هدایت جنگ و عملیات غیر رزمی توسط رهنامه نظامی اصطال رهنامه نظامی:

مشی کلی اصول اساسی و خط»دیگر رهنامه نظامی عبارت است از عبارتنیروهای مسلح است. به

و اینکه « کنندآن هدایت می برمبنایرا در پشتیبانی از اهداف ملی که نیروهای نظامی اقدامات خود 

ای داشته و در مواقع بروز حوادث نظامی و جنگی چه وظیفه در زمان صلح هر کشوری بداند که

رهنامه نظامی عبارت است از مجموعه  به تعبیر دیگر (2: 1118)قنبری جهرمی،  طرح آن چیست؟

نماید و هایی که محیطی را که باید نیروهای مسلح در آن عمل کنند توصیف مینظریات و تئوری

بنابراین رهنامه  (181: 1110 نوروزی،) .کندکارگیری آن نیروها را تعیین میها و شرایط بهروش

از آینده به ما ارائه دهد و خود بر اساس ک تصویری کند بر اساس اندیشه نظامی ینظامی سعی می

چنان منطقی باشد که پاسخگوی مؤثری  دارای کند. رهنامه نظامی بایدآن تصویر ما را راهنمایی می

انعطاف هم باشد و اصوالً ناپایر، قابلبه نیازها بوده و ضمن استحکام در مقابله با تغییرات اجتناب

طرف و اهداف ب بین کارکردهای نیروهای نظامی ازیکمنظور برقراری تناسرهنامه نظامی به

بینند، ای که نیروهای مسلح آموزش میرو شیوهگردد. ازاینسیاسی از سوی دیگر تبیین می

گردد. پس وسیله رهنامه نظامی تعیین میدهند بهشوند و عملیات نظامی انجام میمی دهیسازمان

                                                           
1 - national doctrine 
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 باشد.نظام آموزشی و رفتار سازمانی نیروها نیز می کننده ساختار نظامی،رهنامه نظامی، هدایت

 (81: 1118جهرمی،)قنبری

 و دفاعی امور در را مرداندولت فکری هایی که زیربنایاندیشه و هادیدگاه مجموعبه  رهنامه امنیتی:

 جنبه قانونی معموالً بوده، ذهنی صورتبه رهنامه امنیتی گردد.می ، اطالقدهدمی تشکیل امنیتی

 (.10: 1110نوروزی،) .باشدمی گاارانسیاست کنندههدایت و ندارد

کاربردن بجا و عملکرد یک سازمان و بهقواعد کلی و حقایق مسلم حاکم بر سیستم و  اصول:

به تعبیر دیگر اصول عبارت است  (.11. )همان: ریزی و اجرا استها در طراحی، برنامهموقع آنبه

های هر موضوعی انتخاب و بایدها( که متناسب با ظرفیت) کلیاز سلسله قواعد و معیارهای 

: 1111ثروتی و همکاران،) .گیرندیابی به اهداف، موردتوجه قرار میهای دستمنظور تعیین روشبه

اند، ترین جزا هر چیزی است که سایر اجزاا شیا به آن محتا اصل یا ریشه، در لغت پایین (181

 درواقعشوند. اما خود به چیزی محتا  نیست. اصل چیزی است که چیزهای دیگر بر آن بنا می

توان گفت، اصل می درنتیجه (11-0.: 1118جهرمی،قنبری) .استاصل به معنی قاعده و دستور 

که  ایگونهبهابتناا یافته باشد، ت که تمام یا قسمتی از یک نظریه، ایدئولوژی و... بر آن مفهومی اس

 شود.می از بین برود، موجودیت آن نظریه یا ایدئولوژی با خطر مواجه یا واگر اصل نقض شود 

 فرایند تدوین رهنامه

صورت مکتوب رهنامه در طول تاریخ همواره جزا الینفکی از سازمان و نیروهای نظامی بوده و به

باشد. بیشتر ها و فرایند طراحی رهنامه در کشورهای مختلف متفاوت میوجود داشته است و مدل

و که تغییراتی در محیط شود. هنگامیای توسعه رهنامه را شامل میها، تالش سه مرحلهاین مدل

ای جدید ابراز شود و یا اینکه نظریهای حاصل میدهد، تجارب تازهعوامل مؤثر در رهنامه رخ می

از:  اندعبارتشود. این مراحل شود، فرایند توسعه رهنامه جاری یا تدوین رهنامه جدید آغاز میمی

 (01: 1111آشتیانی، دانش ) .آوری اطالعات، تدوین و توسعه رهنامه و انتشار آنجمع

 های رهنامه(بر رهنامه )ورودی مؤثرعوامل 

 و عنوان ورودیایران، عواملی به.ا. نیروهای مسلح  امنیتی -در تدوین رهنامه راهبردی نظامی

از:  اندعبارتترین این عوامل شوند که مهمدر نظر گرفته می در تدوین رهنامه ماکور مؤثر عوامل

های آینده، رویکرد های گاشته و دفاع مقدس، ماهیت جنگجنگهای دینی، تجربه مبانی و اندیشه

فرامین و رهنمودهای ابالغی رهبران نظام ) باالدستی، اسناد نظامی غرب و شرق به رهنامه

های دفاعی و امنیتی(، توسعه فناوری، جمهوری اسالمی، قوانین و مقررات جاری کشور، سیاست
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طبیعی و ) کشورو تسلیحات، آموزش(، جغرافیای نیروی انسانی، تجهیزات ) نظامیمقدورات 

های تهدیدات ماهیت و ویژگی، انسانی(، نظرات خبرگان و مطالعات محیطی در کشورهای مختلف

نیروهای مسلح  امنیتی -است که با استخرا ، احصاا و کشف اصول رهنامه راهبردی نظامی

خبرگی تدوین خواهد  هاینشست و میدانی و اسنادی هایبررسی و مطالعات طریق ایران از.ا. 

 (01: 1111)افشردی، شد.

 رهنامه هایخروجی ومحصول 

ها و از؛ اصول و مالحظات اساسی، اختیارات، مسئولیت اندعبارتهای رهنامه خروجی ازجمله

مشی فناوری موردنیاز، فرایند های اساسی، روش جاری و خطروابط، ساختار و سازمان، اقدام

 (11-10: 1111آشتیانی،دانش) آموزش.ریزی، طرح

 امنیتی پیرامون فرایند تدوین رهنامه -های مختلف محققین علوم راهبردی دفاعیدیدگاه

شوند که عنوان ورودی در نظر گرفته میدر تدوین رهنامه عملیاتی نیروهای نظامی، عواملی به

تجارب دفاع ، ها(زمینی )مثموریت وظایف و انتظارات از نیروی از:اند عبارتترین این عوامل مهم

ساختار نیروها و ، های نیروها(های دفاعی )تواناییقابلیت، های اخیر آمریکامقدس، تجارب جنگ

ها، نتایج رزمایشنیروهای مسلح، آوری موجود و در دسترس فننیروهای مسلح، مراتب سلسله

آموزش، نحوه ، ساختار و تجهیزات نیروها، دهی در نیروهاسازمان، ها و تجاربها، تمرینآموزش

ای از توان عملیاتی به همراه مجموعه، جغرافیای کشور )طبیعی و انسانی(، عمل، رزمایش و تمرین

 (11: 1111)افشردی، .تهدید و سناریوهای رهنامه عملیاتی دشمن پشتیبانی و سایر ابعاد

دفاع  ،راهبرد ملیعواملی همچون ان جمهوری اسالمی ایر نیروهای مسلح نظامیدر تدوین رهنامه 

 ،عوامل اقتصادی ،منابع و نیروهای انسانی، موقعیت جغرافیایی، دشمن یا دشمن احتمالی ،جانبههمه

 (11-101: .111فروشان،)نیل  .مؤثر هستند عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل صنعتی

 از عواملباید  دینمایمیک سیستم، همواره برای حفظ کارایی در محیطی که عمل  منزلهبهرهنامه 

باشد. تغییر و تحول در این عوامل باعث خواهد گردید تا رهنامه  ریرپایتثثداخلی و محیطی 

داشته و قابلیت برخورد با وضعیت جدید را برای خود فراهم آورد.  دنظریتجدهمواره نیاز به 

های سازمان ضروری در رهنامه دنظریتجدو پایش این عوامل در حوزه تدوین و ، شناخت رونیازا

اندیشه و ، فرامین، تدابیر و رهنمودهای ابالغیاز:  اندعبارتبرخی از عوامل عمده  بوده که

فرا رهنامه ملی )رهنامه حاکم ، قوانین و مقررات، ی سازمانیهاارزشایدئولوژی حاکم بر 

نظامی،  -ی )وضعیت سیاسی المللنیبمحیط ، اهداف سازمانی، یا سازمانفراستراتژی ، ی(سازمان
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روابط ، ی ژئواستراتژیک و تصور از تهدیدات آینده(هامالحظه، برجهانی حاکم المللنیبی هانظام

محیط داخلی )ساختار ، ی داخلی و خارجی(هاسازمانی مختلف )روابط سازمانی با هاسازمانمیان 

ی کشور کیتیژئوپلی هامالحظه، تجارب سازمانی، اجتماعی، سیاسی و ...( قدرت داخلی، وضعیت

ی و آورفنتوسعه ، در قیاس با رقیب، کیفیت جمعیت و...( ژهیوبهجمعیتی، میزان جمعیت  مسائل)

 (8.: 1111)نوذری،  .و مقدورات سازمانی، وسایل و تجهیزات هاالزام

 امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران -دی نظامیمبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه راهبر

امنیتی نیروهای  -رهنامه راهبردی نظامیعواملی که در تدوین  ترینمهمشده انجام هایبا بررسی

 اند از:عبارت ،دارند تثثیر، مسلح  .ا.ایران

 های دینیمبانی و اندیشه -الف

در هر سه  زیر بیان نموده است کههای جنگ و اهداف آن را در سه قالب کلی قرآن کریم انگیزه

های صدر اسالم و البالغه، سنت، مطالعه جنگگیری از آیات قرآنی، نهجتوان با بهرهقالب می

نظران شناخت کامل شرایط و مقتضیات، نسبت به تدوین آئین و رهنامه )که برخی از صاحب

(، اقدام نمود. به عبارتی باوجود کنندعنوان مبانی و اصول هنر جنگ یاد میمسلمان نظامی از آن به

اسالم بر دفاع، در شرایط مقیّد )نظیر کمک به گروهی دیگر از مسلمین که تحت ستم هستند  تثکید

توان با اندیشه ها حمله نماید(، میخواهد به آناند دشمن میکه مسلمانان مطلع شدهو یا هنگامی

 (10: 1111، )پورشاسب جنگ با دشمن اقدام نمود. هجومی نسبت به

دهد و برای حفظ موجودیت دائمی به مسلمانان می باشآمادهسوره نساا فرمان  21خداوند در آیه 

 سازوبرگها و و[ سالح باشیدآمادهاى اهل ایمان! ]در برابر دشمنْ مهیا و » فرماید:می اجتماعاتشان

)آیه  «[ کوچ کنید.جنگ با دشمن سویبهجمعى ]یا دسته گروهگروهجنگى خود را برگیرید، پس 

جهاد به دو قسم یعنی جهاد ابتدایی  -عموماً به لحاظ فقهی  -بندی در یک تقسیم، سوره نساا( 21

در تحریرالوسیله در فصل دفاع،  (رحمت ا... علیه) امامشود. حضرت و جهاد دفاعی تقسیم می

و هو على قسمین: »دارند: ان بیان میدفاع را بر دو قسم یکی دفاع از اسالم و دیگری دفاع از ج

( و 121 ص تحریرالوسیله،«)أحدهما: الدفاع عن بیضة اإلسالم و حوزته. ثانیهما: عن نفسه و نحوها

ی آن و تصرف فرمایند اگر از زیادی استیالی بر بالد مسلمین و توسعهراجع به وجوب دفاع می

لو خیف على زیادة االستیالا على بالد »د: ی ممکن واجب شوبه هر وسیله بالد ترسیده شود دفاع

 )تحریرالوسیله،. «المسلمین و توسعة ذلک و أخا بالدهم أو أسرهم، وجب الدفاع بثیّة وسیلة ممکنة

، 18های البالغه و خطبه( در نهجالسالمعلیهتوجه به فرمایشات امام علی ) با (1 مسئله، 121 ص
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توان به می 118و همچنین حکمت  11، 110های به مالک اشتر و خطبه 01، نامه 11.حکمت 

ای همچون؛ داشتن راهبردهای مناسب در مقابل دشمن، استقامت و پایداری، مفاهیم رهنامه

و جلوگیری از غافلگیری، آمادگی در برابر  اخالص، فداکاری، شجاعت، آمادگی جسمانی، مراقبت

موقع و گویی بهقوای دفاعی، پاسخخدا، محکم و استوار بودن و تقویت راه دشمن، جهاد در 

جا، اشراف اطالعاتی، متناسب به دشمن، کسب حفظ و ارتقای آمادگی رزمی در همه هنگام و همه

ایمان به نصرت الهی، اتحاد، همبستگی ملی و وحدت رویه، توانمندی اجرای عملیات روانی و 

تیک مناسب، آمادگی همگانی جلوگیری از عملیات روانی دشمن، داشتن تجهیزات و امکانات، تاک

 .و... اشاره کرد

رهبری و  معظمو تدابیر مقام  علیه(ا...  )رحمت حضرت امام خمینی امنیتی – اندیشه دفاعی-ب

 العالی()مدظله فرماندهی معظم کل قوا

نظر برجسته در اندیشه فقهی نظامی و عنوان یک اندیشمند و صاحبهم به ه(حمت ا... علی)رامام خمینی 

عنوان رهبری کننده عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح پس از پیروزی انقالب اسالمی و هم بههم به

 برای نمونه ایشانهای جهان اصولی چند را موردنظر قرار داده است. ترین جنگیکی از بزرگ

 و کشور نظامی و دفاعی بنیة تقویت از ما که نکند تصور کسی صلح اجرای و قبول با» :فرمایندمی

 به مربوط ابزار و صنایع تکامل و توسعه بلکه ایم،شده نیازبی تسلیحاتی صنایع گسترش و توسعه

 در انقالبمان ماهیت به توجه با ما و است بازسازی اولیة و اصولی اهداف از کشور دفاعی قدرت

 جدی باید نوکرانشان و هاابرقدرت سوی از مجدداً را تجاوز احتمال ساعت هر و زمان هر

 (1112نور، صحیفه) .«مبگیری

 (العالیمدظله) ایخامنه امام حضرت قوا کل معظم فرماندهی در این راستا برای نمونه ینچنهم

ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم؛ ما هرگز اقدام به جنگ خونین » فرمایند:می

اما ما ملتی هستیم که هرگونه تجاوز را، بلکه  -ملت ایران این را به اثبات رسانده است  -کنیم نمی

زنده از طرفی عناوینی همچون؛ «. خواهیم دادهرگونه تهدید را، با استواری و باقدرت کامل پاسخ

ی بسیجی، استمرار عداوت و عناد دشمن، اشراف اطالعاتی؛ اطالع از طرح داشتن روحیههنگ

مردمی و بسیج ارتش  دفاع اصل ایستادگی و مقاومت و عدم تسلیم، دفاع از امنیت،، دشمن

 یپا ساخت داخلی، استحکام دفاعی نیروهاى مسلح، یآمادگ میلیونی، نمایش قدرت دفاعی،بیست

در مقابل تهدید، آمادگی دفاعی  یدتهد فشردن بر دفاع از حق، مرعوب نشدن در برابر دشمن،
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اجتماعی(، بیداری و -جانبه )نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیجامعه انقالبی، قدرت دفاع همه

 یارهنامهمفاهیم  ازجمله ،ی تهدید عالوه بر موازنه قدرت و...عدم غفلت در برابر دشمن، موازنه

 هایسخنرانیفرامین و  ،تدابیرقالب در  العالی()مدظله دفاعی فرمانده معظم کل قوا هستند که در اندیشه

 است. شدهاشارهایشان 

 اسناد باالدستی -پ

دقت موردتوجه قرار گیرد، اسناد امنیتی باید به -ازجمله مواردی که در تدوین رهنامه نظامی

های سیاست ،نظام های کلییاستس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا،باالدستی همانند؛ فرامین و 

انداز کشور و امنیتی کشور، سند چشم _های امنیت ملی و دفاعیرهنامه امنیتی کشور، -دفاعی

نیروهای مسلح، رسالت و مثموریت نیروهای مسلح، قانون اساسی، قوانین و مقررات نیروهای 

 باشد.مسلح و... می

 و دفاع مقدس های گاشتهجنگتجربه  -ت

ها و نتایج به بار های مهم یادگیری و تجربه برای بشر در طول تاریخ، وقوع جنگیکی از صحنه

ها ها و دولتتواند به انسانهای دوران جنگ، میها و شیرینیها است. یاد کردن از تلخیآمده از آن

فرماید: وَ ذَکِر کمک کند. خداوند میبرای جلوگیری از حوادث مشابه در زندگی و تاریخ خود، 

فَاِنَ الاِکْری تَنْفَع المُومنین یعنی تاکر و پند بده که یادآوری، مؤمنان را سود بخشد. بر این اساس 

هر  آن بامطالعهجنگ عراق با ایران، درس بزرگی از تجربه را برای دو ملت فراهم آورده است که 

یده و به سمت همگرایی و همکاری و همراهی جلو روند. توانند از واگرایی دوری گزدو ملت می

های جغرافیایی جنگ عراق و ایران، بین دو قدرت متعارف نظامی روی داد که بخشی از سرزمین

های نظامی نمود. دوران اطراف مرزها و فضای ایران و عراق را درگیر صحنه عملیاتی درگیری

ی آینده ایران و مردم دو کشور، از خود بر جای های مهمی را براجنگ، تجربیات فراوان و درس

 (01.-.0.: 1110، همکارانو نیک جو ) گااشته است.

 آینده ماهیت جنگ -ث

 -های دفاعیافزایی قابلیتآور پایه است، که از طریق هممحور و فنجنگی شناخت ،جنگ آینده

صورت ناهمتراز و ائتالفی بهای های سیال جغرافیایی و شبکهامنیتی و اشراف اطالعاتی درصحنه

گیر کننده است که با مداخله مستقیم و گردد، این جنگ نوعی عملیات تاثیرمحور و غافلانجام می

های فراملی و کارگیری گروههای بزرگ و استفاده حداقلی از نیروی زمینی با بهغیرمستقیم قدرت
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ای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هشکست راهبردی دشمن و نابودی زیرساخت منظوربهفرو ملی 

 (10: 1111)افشردی،  .شودمحیطی اجرا مینظامی و زیست

 ایران اسالمی جمهوری امنیتی – دفاعی تهدیدات برآورد - 

 و نموده یگونه شناس ماهیت، اساس بر را تهدیدات نظران،صاحب برخی هایتحلیل اساس بر

-کرده بندیتقسیم محیطیزیست و امنیتی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، هایگونه به را هاآن

 تمامی چراکه است؛ ملی امنیت هاینگرانی بعد تریندیرینه نظامی تهدید بندی،تقسیم این در. اند

-می نظامی مخاطرات عبارتی، به. گیرندمی قرار تهدید مورد نظامی اقدام واسطهبه دولت عناصر

 هایبرنامه در را اولویت باالترین روازاین. ببرد بین از را دولت ایده و نهادها مادی، هایپایه تواند

 در تهدیدات از دسته این برجسته ویژگی (12: 1111 بیگی، حسن) .دارد کشورها ملی امنیت

 افتخاری،). شودمی یاد آن از جنگ و منازعه تخصصی عنوان ذیل در که است زور از استفاده

1110 :112) 

 کشورهایی. است اقتصادی و اجتماعی سیاسی، شرایط از تابعی کشوری هر در امنیتی هایتهدید

 امنیتی گفتمان از ناپایراجتناب ایگونهبه گیرند،می قرار رادیکال سیاسی تحوالت فرآیند در که

 و بحران گسترش ناکارآمدی، از هاییجلوه با صورت، این غیر در. گرفت خواهند بهره رادیکال

 اسالمی جمهوری ملی امنیت شناسیآسیب موضوع ترینمهم .شوندمی روبرو قدرت فرسایش

 یدهایتهد .شد روروبه امنیتی خأل با اسالمی انقالب پیروزی از پس دوران در که است این ایران

 در ایران اسالمی جمهوری علیه امنیتی ضد کنش و تهدید از مختلفی سطوح دهدمی نشان ترکیبی

 (Takeyh، 001.: 110) .است گرفتهشکل تاریخی مختلف دوران

 داخلی محیط مطالعه -ح

 را انسانی و طبیعی عوامل اثرات کلیه که است جغرافیایی علوم هایشاخه از یکی نظامی جغرافیای

 محلی، سطح در رزمی پشتیبانی و رزمی عملیات نظامی، هایطرح و هابرنامه ها،سیاست بر

 منطقه یک جغرافیایی عوارض تثثیر نظامی جغرافیای. دهدمی قرار یموردبررس جهانی و ایمنطقه

 داخل در و تعین رودمی آن وقوع احتمال یا و اجراشده منطقه آن در که نظامی حرکات در را

 .نمایدمی تشریح نظامی هایفعالیت به نسبت را آن اثرات مستقل حکومت یک سرزمین

بررسی نقاط قوت و ضعف کشور از جایگاه مهمی  یدر مطالعه محیط داخل (2: .112عزتی،)

ترین نقطه قوت و وجه تمایز و تفاوت ایران پس از ترین و برجستهبرخوردار است، در این راستا مهم
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فقیه، باال بودن آستانه تحمل، استقالل از: برخوردار از نظام مبتنی بر والیت اندعبارتانقالب اسالمی 

نظامی و اقتصادی، برخوردار از تجربیات دفاع مقدس، موقعیت ممتاز  های سیاسی، فرهنگی،در حوزه

های معنوی و ژئوپلیتیکی، رویکرد استقالل علمی، فنی و صنعتی، برخوردار از الهامات و پیام

ترین قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی جهان، برخوردار از بخش، درگیر شدن با بزرگآزادی

گیری خودکفایی کشور )باور های سایبری، جهتها و توانمندیهارتمند به منیروهای جوان و عالقه

ترین نقاط ضعف ایران شامل مهم ینچنهم. ملی(، برخوردار از نیروی بسیج و مردمی بودن نظام

سوا مدیریت ضعف و های ملی در مناطق خاص جغرافیایی، تراکم زیرساخت ی از قبیل؛موارد

 .تهدیدات زیستی و در برابر پایری در حوزه سایبریبحران، آسیب

 مطالعه محیط خارجی -خ

های مطالعاتی الملل و شناسایی متغیرهای تثثیرگاار بر این محیط یکی از حوزهشناخت محیط بین

در  ایشدهحساب صورتبهو  زا در منطقهبحران هایباشد. وجود کانونمهم در حال حاضر می

و چشمگیر  فعال مشخصاً حضوری ها امریکا و اسرائیلاز آن در هریک که ایران مرزهای اطراف

رسد با نظر می به بینیندرا. است تر ساختهرا بغرنج ایران اسالمی جمهوری امنیت دارند، معمای

 نظام و جدی دو تهدید عمده ، امریکا و اسرائیلکنونی در شرایط که نکته این دانستن مفروض

نیز امریکا و  هابحران اصلی محرکین که موضوع این به شوند و نیز توجهمی محسوب ایران اسالمی

 نظام ماکور، شرایط هایبحران به ایتازه نگاه بایستی ایران امنیتی گاارانهستند، سیاست اسرائیل

در  جدیدی افق طریق تا از این هانداخت اسالمی جمهوری کشور و منافع داخلی الملل، وضعیتبین

 (.10: 1110)نوروزی، کشور ایجاد شود. امنیتی هایسیاست

 ایرهنامهاستخراج مفاهیم 

و بررسی اسناد و مدارک موجود و با توجه به نشست خبرگی  گفتهیشپبرابر مبانی نظری و مطالعات 

 مؤثرعوامل  ینترعمده عنوانبه، هفت عامل ذیل نظران مرتبط با موضوعو اخا نظر برخی از صاحب

 امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تعیین گردید: -اصول رهنامه راهبردی نظامیتدوین بر 

 های دینیمبانی و اندیشه .1

 اسالمی امنیتی و فرامین امامین انقالب -های دفاعیاندیشه ..

امنیتی کشور،  –دفاعی های نظام، سیاستکلی های قانون اساسی، سیاست) یباالدستاسناد  .1

کشور و نیروهای مسلح، رسالت،  اندازچشمامنیتی کشور، سند  -ملی و دفاعیهای رهنامه

 (و قوانین و مقررات نیروهای مسلح و ... یتمثمور
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 های گاشته و دفاع مقدستجارب جنگ .8

 آینده هایماهیت جنگ .0

  .ا.ایران امنیتی –برآورد تهدیدات دفاعی  .1

 مطالعات محیطی ملی و فراملی .2

 روشبا استفاده از  امنیتی -راهبردی نظامی اصول رهنامهمفاهیم مرتبط با برای استخرا  در ادامه 

مرتبط با های ، گزارهگفتهیشپپیرامون مبانی و عوامل هفتگانه  شدهیگردآورهای از داده یخوانمتن

نسبت به استخرا  مفاهیم ها گزاره یخوانمتنو با استفاده از روش داده بنیاد و سپس  انتخاب رهنامه

م اولیه ومفه 111 در گام اول، یجهدرنت. گردید اقدام کدگااریاز روش  یریگبهرهاولیه رهنامه با 

ری ابا استفاده از کدگا و سنخهممفاهیم  بندیدر گام بعدی با تلفیق و دستهو  کدگااری گردید

هایتاً با کدگااری انتخابی تر در قالب مفاهیم اصلی رهنامه استخرا  و نمفهوم کلی 21، تعداد ریمحو

 11تعداد مرتبط با موضوع نظر خبرگان اخا با  وبرگشترفت صورتبهو از طریق چندین مرحله 

تعاریف عملیاتی هر یک از اصول  اختصاربهکه  جدول ذیل احصاا گردید به شرحای اصل رهنامه

 است. شدهارائهدر ادامه  یادشده
 ای: مفاهیم اصلی و اصول رهنامه1جدول 

 ایاصول رهنامه ایمفاهیم اصلی رهنامه

 یریتو مدفرماندهی  -فرماندهی جهادی  رهبری و - نگریندهو آفرماندهی مقتدر 

 جهادی

 یریتو مدفرماندهی 

 جهادی

برتر عوامل  -جانبههمه مؤثربازدارندگی  -بازدارندگی دفاعی  -بازدارندگی فعال 

 نظامی فناوری بازدارنده- جانبههمهتهدیدات  -دفاعی ساز
 پیشگیری و بازدارندگی

ایمان به  -به تکلیف بودن مثمور متقی و -یثارگرو اشجاع  -توکل به خدا  ایمان و

و فداکار  -وفادار و والیتمدار -شیو دوراندبصیر  -الهی و نصرتهدف 

دفاع از  -روحیه و انگیزه  -چندجانبه گرایی معنوی  -جهاد دفاعی -طلبشهادت

 مظلوم

 ییو عاشورانبرد علوی 

 اطالعاتی و تسلط اشراف فناوری اطالعاتی -هوشیاری وعدم غافلگیری -اشراف اطالعاتی

 چابکی پشتیبانی چابک -یسازچابک  – و انعطافچابکی  -یریپاانعطاف -حمله سریع

 -ملی  و انسجاماتحاد  -یهمبستگاتحاد  -و انسجاموحدت  - یو هماهنگوحدت 

 همکاری و وحدت مردم پایه
 وحدت تالش

 -توسعه صنعت دفاعی - جانبههمهاستقالل  -خودکفایی دفاعی -خوداتکایی دفاعی

 یانبندانشصنعت دفاعی  -تحقیقات صنعتی یتو هداتوسعه 
 ییخوداتکا
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 ایاصول رهنامه ایمفاهیم اصلی رهنامه

ارتقاا  -آمادگی دفاعی  -نیروی دفاعی مردم پایه -بسیج منابع  -بسیج مردمی

ارتقاا  -ارتقاا توان رزمی -ارتقاا توان دفاعی -ارتقاا قدرت نظامی -قدرت دفاعی

 آموزش و تداوم

 بسیج منابع

 یو نوآورقیت خال فناوری برتر ساز -نوپدید  هاییفناور -یو نوآورابتکار  - یو نوآورخالقیت 

تهدیدات  -امنیت پایدار مردمی -امنیت مردم پایه -ایجاد امنیت -امنیت پایدار ینتثم

 امنیتی

و دفاع پایدار مردم  امنیت

 پایه

ابتکار عمل وعدم  -نامتقارن و دفاعهماهنگی  -بینیپیشیرقابلو غاقدام خالق 

 هوشمندی وعدم تقارن - -تقارن
 عدم تقارن

گیری از عوامل بهره -منافع مشترک  یجادو ا یسازائتالف -اقتدار پایدار دفاعی

 بازدارنده دفاعی
 امنیتی -دفاعی یبخشعمق

 آمادگی جنگ هوشمند -موقعبهاقدام  -موقعبه حمله سریع و

 

و های دشمن رصد و پایش مستمر و مداوم قبل و بعد فعالیت: اشراف و تسلط اطالعاتی .1

گیری از نیروی انسانی با بهره محیط و صحنه جنگ جهت دستیابی به نیات دشمن تحوالت

 نوین اطالعاتی و ارتباطی. هاییو فناور یزاتو تجهمتخصص 

و در  معنوی های مادی،همه سرمایه یریکارگبهسازی و آماده اصل پيشگيری و بازدارندگی: ..

ایجاد قدرت مقابله با هر نوع  منظوربهدفاعی  و اقداماتای از تدابیر مجموعه گرفتن پیش

تهدید خارجی و داخلی است و هدف آن اقناع دشمن نسبت به این امر است که اگر بخواهد 

روبرو شده که به  را دچار خلل نماید، با واکنشی قاطع آورد که امنیت ما به وجودتهدیدی 

 خود، دست نخواهد یافت. شدهیینتعاهداف از پیش 

 یو خارجداخلی  منابع ییافتهسازمانگیری سازی و بهرهتدارک، آماده :اصل بسیج منابع .1

های ملی، موجب افزایش ضمن حفظ سرمایه کهینحوبهکشور در تمامی شرایط بحرانی 

 بخشید. ارتقاا خواهدبازدارندگی و مصونیت بخشی به کشور شده و پایداری ملی را 

فرماندهی ضمن داشتن جوهری از رهبری و با داشتن اصل فرماندهی و مدیریت جهادی:  .8

مداری، فرهنگ ایثار،  های ارزشی همچون؛ ایمان، توکل و تقوای الهی، والیتویژگی

فردی کارکنان، در های ، شجاعت، انگیزه، هوش و دانش و با اتکا به قابلیتیدارامانت
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به اهداف  یدندررس، همواره های دینی و ملی ضمن عبور از موانعراستای دستیابی به آرمان

 دارد.رضای خدا قدم برمی درراهو پیشرفت امور نظامی با شوق و انگیزه الزم و 

ها و انضباط، اخالق و پشتیبانی یدهسازمانشامل آمادگی رزمی، آموزشی،  اصل آمادگی: .0

های گوناگون، حفظ نظم و انضباط، تواند در قالب آمادگی تجربی، رزمایشبوده که می

تجهیزات، سالح و مهمات و بقیه تجهیزاتی که برای نیروهای مسلح الزم  ازلحاظآمادگی 

 های گوناگون نیروهای مسلح تحقق یابد.است، وحدت و برادری میان سازمان

گسترش عمق راهبردی در کشورهای هدف، ترویج و  امنیتی: -دفاعی  یبخشعمقاصل  .1

منافع مشترک و تقابل با دشمنان مشترک، توسعه همکاری و  یبرمبناتحکیم همگرایی 

امنیتی با کشورهای منطقه بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت و  -مناسبات دفاعی

 های ژئوپلیتیک کشور و منطقه.ها و ویژگیبرداری بهینه از مزیتبهره

مردم پایه: امنیت و دفاع مبتنی بر قوانین و احکام اسالمی و متکی  امنیت و دفاع پایدار اصل .2

گیری از همه عوامل ضمن های مختلف و با بهرهبه حضور مردم در عرصه اتکابه مردم که با 

های ، تداوم فعالیتپایرییبآساساسی، موجب افزایش بازدارندگی، کاهش های ارزش حفظ

به ضروری، تسهیل مدیریت بحران شده و ارتقاا پایداری نیروهای مسلح را در برابر دشمن 

 آورد.می وجود

فناوری و  روزافزونباا توجاه باه تغییارات محیطی و رشاد  اصل خالقیت و نوآوری: .1

افراد خالق و ایجاد میدان فعالیت  یریکارگبهتجهیزات دفاعی، ایجاد بستر الزم در جاب و 

اهدای  یتدرنهازنده ماندن نیروها و ارتقاای توان رزمی و  باعث آنان در نیروهای مسلح

 .امنیت و آرامش به ملت خواهد بود

و هماهنگ  هایتمثمورایاجااد یگانگى و یکپارچگی به هنگام انجام  اصل وحدت تالش: .1

 .شدهیینتعرسیدن به هدف مشخص یا اهداف از پیش  منظوربهها فعالیت یهکلکردن 

به  اثربخشو  موقعبهواکنش سریع،  قابلیت درک سریع شرایط محیطی و انجام اصل چابکی: .10

فرصتی برای افزایش  عنوانبهو استفاده از آن تغییرات  بینیپیشیرقابلغمحیط متغیر و 

 عملکرد و پیشرفت سازمانی نیروهای مسلح. مالحظهقابل

زا که ی علم درونرشد و شکوفایی و توسعه فناوری دفاعی در سایه: خوداتکاییاصل  .11

های دفاعی نظام و رفع وابستگی گردد. به عبارتی تالش برای رسیدن موجب استحکام بنیان
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به خودکفایی و عدم وابستگی تسلیحاتی نیروهای خودی در رزم، پشتیبانی رزم و پشتیبانی 

 خدمات رزم.

گیری مناسب از نبرد علوی و عاشورایی در کنار بهرهلوی و عاشورایی: اصل نبرد ع ..1

بوده و  به تکلیف الهی و دینی مثمورو انقالبی دارد که  مؤمننیروی انسانی  بریهتکتجهیزات، 

های واالی دینی، ملی و آمادگی روانی قابلیت تحمل آرمان بر اساسنتیجه گرا نیست و 

 است تا سرحد شهادت در مقابل دشمن مقابله نماید. و حاضرها را داشته سختی

راهبردها، ساختار و سازمان، ویژگی روحی و روانی،  سازیینهقرعدم اصل عدم تقارن:   .11

های خودی در مشابهت با اقدامات دشمن بوده که این ها و تکنیکها، تاکتیکآموزش

قاط قوت خودی را مورد گیری از ندشمن و بهره پایریبآسموضوع کشاندن جنگ به نقاط 

 دهد.قرار می یدتثک

 مدل مفهومی

، مدل گفتهپیشتحقیق به شرح مباحث  شناسیمحیطبا توجه به مفاهیم و مبانی نظری و مطالعات 

 است. شدهارائهترسیم و در ادامه  1مفهومی تحقیق برابر شکل 
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 مدل مفهومی تحقیق :1شکل 

 شناسیروش
 موردیو از نوع  روش تحقیق توصیفی تحلیلیاست و  کاربردی - ایتحقیق حاضر از نوع توسعه

، اسات  شاده اساتفاده های کمای و کیفای   ای بوده و با توجه به اینکه در این تحقیق از دادهزمینه –

ای و هاای کتابخاناه  باه روش اطالعاات   آوریجمعروش  .باشدمی بنابراین رویکرد تحقیق آمیخته

مطالعاه کتاب و   مبتنای بار   ای ها درروش کتابخانهابزار گردآوری دادهگرفته است، میدانی صورت 

بوده برداری اول با استفاده از روش فیشپژوهشی و بررسی اسناد و مدارک دست -مقاالت علمی 
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هااای خبرگاای و مصاااحبه بااا خبرگااان و توزیااع پرسشاانامه بااین   نشساات از میاادانی درروشو 

 است. شدهاستفاده نظرانصاحب

جامعاه آمااری   و  نفار  .1باه تعاداد   خبرگای  هاای  و خباره در نشسات   نظرصاحباری جامعه آم

ذیال  هاای  نفر باا برخاورداری از ویژگای    11تحقیق به تعداد  برای پاسخ به پرسشنامه نظرصاحب

برآورد شده است که با توجه به محدودیت تعداد جامعه آماری، حجم نمونه آماری به همان تعداد 

 تمام شمار بوده است. صورتبهنیز  گیرینمونهده و روش نفر برآورد گردی 11

 آشنایی با مثموریت و ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران. -

 ایران. .ا. امنیتی نیروهای مسلح -نظامیراهبردی  آشنایی به مفاهیم رهنامه -

های کشوری در دستگاهو  در نیروهای مسلح به باال 11حداقل جایگاه شغلی دارای  -

 جایگاه راهبردی معادل. دارای

 .دارای تحصیالت کارشناسی ارشد به باال آشنایی به امور دفاعی و امنیتی و -

امنیتای   –در چهاارچوب تبیاین رهناماه راهباردی نظاامی       قلمارو موضاوعی   ازنظرر تحقیق حاض

اناداز  تا افق سند چشمقلمرو زمانی  ازنظر و جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته نیروهای مسلح

قلمارو مکاانی    ازلحااظ باشاد و  می برداریبهرهبا فرض ثبات نسبی در شرایط محیطی قابل  1808

نیروهای مسلح  .ا.ایران در قلمرو ملای و منطقاه    مثموریتمشتمل بر محیط فعالیت و حوزه نفوذ 

ضامن اساتفاده از روش    شاده ردآوریگهای داده وتحلیلتجزیهبرای  چنینهمباشد. می غرب آسیا

خبرگان در جلسات نشست خبرگی و باا اساتفاده    ازنظر گیریبهرهکیفی با  صورتبهتحلیل محتوا 

کمی آماری توصایفی  های در قالب روش داده بنیاد، از روش ایرهنامهاز روش کدگااری مفاهیم 

 ساؤاالت به  شدهدادههای ن پاسخجداول توزیع فراوانی و نمودارهای استنباطی برای تشریح و تبیی

 داریمعنای برای اطمینان از  . خیاز آزمون  چنینهمتحقیق نیز استفاده گردید.  نامهپرسشگانه  11

 است. شدهاستفادهپاسخ جامعه نمونه آماری 

باز تهیه و سپس طی چهاار نوبات در    سؤالبسته و یک  سؤال 11تحقیق ابتدا در قالب  نامهپرسش

نسابت باه اصاالح شاکلی و      نظار صاحبقالب جلسات نشست خبرگی با اخا نظر افراد خبره و 

بنابراین با توجه باه   ؛محتوایی آن اقدام و بین جامعه نمونه آماری توزیع و نظرات آنان اخا گردید

بارای   چناین هام باشد. می رخوردارتحقیق حاضر از اعتبار و روایی باالیی ب نامهپرسشمراحل فوق، 

 111/0تحقیق از آزمون آلفای کرونبااخ اساتفاده گردیاد و پایاایی معاادل       نامهپرسشتعیین پایایی 
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باشاد،  مای  20/0از  تار بازرگ شده است که با توجه به اینکه ضریب آلفاای کرونبااخ    گیریاندازه

 تحقیق حاضر است. نامهپرسشپایایی باالی  دهندهنشان

Reliability Statistics : 1جدول   

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items 

N of 

Items 

00111 00111 111 

 های تحقیقداده وتحلیلتجزیه
 اصول رهنامه تأثیرگذاری

، نظرصاحب جامعه آمارینفر  11از  شدهیآورجمعهای در این بخش از تحقیق با استفاده از پاسخ

هریک از اصول  تثثیرگاارینسبت به میزان موافقت و ها ی و درصد توزیع فراوانی پاسخفراوانتعداد 

 ول ذیل ارائه گردیده است.جداحصاا شده و در امنیتی  -گانه در رهنامه راهبردی نظامی 11
 ایاصول رهنامه تثثیرگااریو ها توزیع فراوانی داده: جدول .جدول 

 
 .ای زیر آمده استبا توجه به مقادیر جدول در نمودار میله گویانپاسخ ازنظراصول  تثثیرگااریمیزان 



 

 1800پاییز ، 10، شماره نوزدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   10.

 
 اصول رهنامه راهبردی تثثیر: نمودار درصد توزیع فراوانی میزان 1 نمودار

 تحلیل و ارزیابی

با کلیه ت خود را موافق نظرصاحب آماری نمونه جامعه، هادادهبرابر نتایج جدول توزیع فراوانی 

 اعالم نمودند. %1108امنیتی با میانگین  - اصول رهنامه راهبردی نظامی عنوانبهگانه اصول سیزده

جداگانه برابر مفاد جدول ماکور ارائه  طوربههر اصل را  تثثیرگااریگویان میزان همچنین کلیه پاسخ

هر یک از اصول، جامعه  تثثیرگااریمجموع نظرات خیلی زیاد و زیاد در  نمودند، با توجه به

 - رهنامه راهبردی نظامیبر تحقق  %1801را با میانگین  یادشدهاصول  تثثیرگااریمیزان  نظرصاحب

 ،. خیبا توجه به نتایج آزمون  چنینهمقرار دادند.  تائیدمورد امنیتی نیروهای مسلح  .ا.ایران 

 10با  اصول رهنامه ماکور تبیینپاسخ جامعه نمونه آماری در خصوص میان  یرابطه معنادار

 دهد.می درصد را نشان 0درصد اطمینان و احتمال خطای 
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 امنيتی نيروهای مسلح ج.ا.ایران -رهنامه راهبردی نظامیاصول  بندیرتبه

ها از آزمون فریدمن بندی دادهبنابراین جهت رتبه ،نرمال نیست نامهپرسشهای توزیع داده ازآنجاکه

ارائاه گردیاده    1در جدول شاماره  ها به ترتیب میانگین و رتبه آن یادشدهگردید که اصول استفاده 

 است.

 امنیتی به ترتیب میانگین و رتبه - اصول رهنامه راهبردی نظامی :1شماره جدول 

 1میانگین رتبه میانگین امنیتی نیروهای مسلح  .ا.ایران -رهنامه راهبردی نظامی ردیف

 10001 8011 اطالعاتی اصل اشراف و تسلط 1

 1021 8010 اصل پیشگیری و بازدارندگی .

 1011 8022 اصل بسیج منابع 1

 10.2 8022 اصل فرماندهی و مدیریت جهادی 8

 10.0 8021 اصل آمادگی 0

 1011 8028 امنیتی–دفاعی  یبخشعمقاصل  1

 1011 8021 پایه مردم یدارپااصل امنیت و دفاع  2

 1011 8021 نوآوریاصل خالقیت و  1

 1018 8021 اصل وحدت تالش 1

 1021 8021 اصل چابکی 10

 1011 8020 خوداتکاییاصل  11

 1001 8081 اصل نبرد علوی و عاشورایی .1

 2021 80.1 اصل عدم تقارن 11

امنیتای نیروهاای مسالح  .ا.ایاران      - بنابراین برابر آزمون فریدمن، اصول رهنامه راهباردی نظاامی  

 اولویت میانگین و رتبه به شرح جدول فوق تبیین گردید. برحسب

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری -الف

این تحقیق مبنی بر چیستی اصول  سؤال، در پاسخ به گفتهپیش وتحلیلتجزیهو ها با توجه به یافته

توان به می ،علمی و روشمند صورتبه امنیتی نیروهای مسلح  .ا.ایران -رهنامه راهبردی نظامی

ها آن تثثیرکه به ترتیب اولویت میانگین و رتبه  گفتهپیش 1گانه مندر  در جدول شماره  11اصول 

                                                           
1 Mean Rank 
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امنیتی نیروهای  -راهبردی نظامیاصول رهنامه  عنوانبهاست،  شدهارائه در تبیین رهنامه مزبور

 بیان نمود. مسلح  .ا.ایران

 :هاپیشنهاد -ب

 امنیتی نیروهای  -راهبردی نظامیاین پژوهش در راستای تدوین اصول رهنامه  ازآنجاکه

پژوهش توسط سایر محققین نسبت به شود ، پیشنهاد میاست شدهانجام، مسلح  .ا.ایران

 عمده نیروهای مسلح اقدام گردد.های تبیین اصول رهنامه راهبردی سایر سازمان درزمینه

  منظوربهامنیتی احصاا شده در این پژوهش  -امیراهبردی نظرهنامه گانه  11اصول 

در نیروهای مسلح  .ا.ایران قرار  ربطذیو کاربردی کردن آن، در اختیار مبادی  برداریبهره

 گیرد.

 های نیروهای مسلح  .ا.ایران با توجه به اصول استخراجی در این تحقیق با همکاری سازمان

 الزم برای افزایش سازوکارهایو ایجاد  هادولتی نسبت به شناسایی زیرساخت ربطذی

 اقدام نمایند. پایداری دفاعی ملی

  نیروهای مسلح  .ا.ایران با توجه به اصول استخراجی در این تحقیق در فراهم کردن مقدمات

استفاده از ) میلیونیها بسیج ده تقویت وهای مردم پایه کردن دفاع در بستر توسعه و زمینه

محور مردم در دانش کارگیریبهو  دهیسازمانظرفیت مردم برای دفاع از طریق آموزش، 

 مواقع لزوم در برابر دشمن( اقدام نمایند.
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