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 41/15/4111 :مقاله پذیرش                                                                     4111/.41/1: مقاله دریافت

 چكیده

رهنامه نظاامی در  و توسعه الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی که باعث انسجام و هماهنگی در تدوین 

سطوح باایی نیروهاای    گیران تصمیمو  ارشد گردد، دغدغه مداوم فرماندهانسطح کالن نیروهای مسلح می

باشاد  می ن.م.ج.ا.ا.می رهنامه نظا و توسعه بنابراین هدف این تحقیق طراحی الگوی تدوین ؛مسلح بوده است

کادام اسات    ن.م.ج.ا.ا. گویی به این سؤال که الگوی تدوین و توسعه رهناماه نظاامی   و تحقیق در پی پاسخ

و  هاعاملابعاد،  تعیینرویکرد آن آمیخته است. برای ای بوده و توسعه - این تحقیق از نوع کاربردیباشد. می

در این تحقیاق ابتادا الگوهاای مو اود      است. شدهاستفادهای ینهزم-این الگو از روش موردی هایعامل زیر

داخلای و   الگوهاای تطبیقای   بامطالعاه . در اداماه  شاد مطالعه  در داخل کشوررهنامه نظامی  و توسعه تدوین

نظری و  سازی مبانیو ارائه گردید. برای غنی شدهطراحیالگوی بومی  ،الگوهای خار ی کشورهای منتخب

بارای ارزیاابی و    ساس،، نظران مصااحبه صاورت گرفات.    رب داخلی با هشت نفر از صاحباستفاده از تجا

 بهنامه گویی به سؤایت پرسشبرای پاسخ .نامه استفاده شدشده از ابزار پرسشاعتبارسنجی الگوی مفهومی تهیه

 ،بُعاد  5باا  ن.م.ج.ا.ا. نتیجه این تحقیق الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظاامی   از خبرگان مرا عه شد. نفر 33

 5ایان   قرار گیرد. مورداستفاده ن.م.ج.ا.ا.تواند برای تهیه رهنامه نظامی است که می عامل زیر 44عامل و  14

 .سازی و بازخوردآوری اطالعات، طراحی، تولید، پیادهاز: بررسی و  مع اندعبارتبُعد 
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 ن.م.ج.ا.ا.و توسعه رهنامه نظامی  طراحی الگو، رهنامه نظامی، الگوی تدوینواژگان کلیدی: 

 مقدمه
هاای نظاامی و تسالیحاتی    یشارفت پامروزه با تو ه به موقعیت نظاام  مهاوری اساالمی ایاران و     

بارای مقابلاه باا     ازپایش بیشخصوص منطقه  نوب غرب آسیا و نیز آمادگی کشورهای  هان و به

عناوان  بینی دقیق، نیروهای مسالح  مهاوری اساالمی ایاران کاه باه      پیشیرقابلغتهدیدات نوین و 

 دارعهاده ت و کشور را ی حیاتی ملهاارزش، وظیفه دفاع از منابع، منافع و ها نگکارگزاران اصلی 

هستند باید خود را از هر لحاظ آمده نمایند. دفاع کارآمد و اثربخش این نیروهاا، مساتلزم اتخاا  و    

هاا، اعتقاادات، تعاالیم و    یشهاندای است که با لحاظ نمودن اصول اساسی، ینهبهبردهای ا رای راه

ی کاه تحات عناوان رهناماه نظاامی در      مل موردحمایتو همچنین  موردقبولگر یتهداهای یهنظر

گیرناد،  یما قارار   مورداستفادهی و ا رایی کشور و کاربرد قدرت نظامی در سطوح مل هایزیرطرح

یفتاد. ننانچاه حتارت اماام     بشند و این مهم باید قبل از بروز هر تهدید  دی اتفاق با شدهتدوین

در هنگامه نبرد مجال پارداختن  »پ، از پایان هشت سال دفاع مقدس فرمودند:  (علیه رحمت ا...) خمینی

راهبارد( دفااع   ) اساتراتژی و در حقیقات ترسایم    هاا برنامهو  هاطرحو  هاضعفو  هاقوتبه همه 

باه ایان    هاا بغا  حاب و   دورازبهصدر و  انبه نبوده است. ولی در شرایط عادی باید با سعههمه

)صاحیفه ناور،    «استفاده نمود. هاطرحو استعدادها و  هاتجربه، هااندوخته همهمسائل پرداخت و از 

 (134 :21 لد 

منازعه و  نگ بین  مهوری اسالمی ایران و اساتکبار  هاانی    هرگونهباید تو ه داشت که وقوع  

تواند به نبردی ناهمطراز منجر گردد. از طرفی وقاوع  یمبه سرکردگی آمریکا، امری محتمل بوده که 

 نگ متقارن بین  مهوری اسالمی ایران و یکی از کشورهای همسایه یا یکی از کشورهای  نوب 

طه حاکم بر  هان )همانند تجربه هشات ساال دفااع مقادس(     غرب آسیا بر اثر تحریکات نظام سل

روز شده بنابراین تهیه رهنامه نظامی کارآمد، اثربخش و به ؛امری محتمل و توأم با دوراندیشی است

 ناگ   هرگوناه  باا که یکی از عوامل اساسی حصول آمادگی دفااعی نیروهاای مسالح در موا هاه     

ننین یزم است که رهنامه نظامی نیروهای مسلح هم باشد.احتمالی است، امری یزم و ضروری می

تدوین گردد. لذا در شرایط متحاول   اساس یک الگوی مشخص و معین  مهوری اسالمی ایران بر

کنونی، استفاده از یک الگوی بومی برای تدوین و توسعه رهنامه نظامی  مهوری اسالمی  پیچیدهو 

( هاا عامال  زیار و  هاا عامال ابعااد،  )  وانبباشد. این الگو باید بتواند همه ایران امری ضروری می
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لی و امکان وقوع تغییرات در رهنامه را باه شاک   قرار داده موردتو هبرای انجام این امر را  موردنیاز

هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای  منظم مهیا سازد.

گویی به این سؤال که الگوی تادوین و  مسلح  مهوری اسالمی ایران است و تحقیق درصدد پاسخ

 باشد.ایران کدام است  می اسالمی نیروهای مسلح  مهوری نظامی توسعه رهنامه

و ی دفاع از انقاالب اساالم   یروز و کارآمد در نارنوب اسناد بایدستی برابه یرهنامه نظام و ود

و ود داشاته باشاد کاه در آن     ییالگو دیمذکور با رهنامه نیتدو یبرا الزامی است. یارض تیتمام

 ناوین  داتیتأثیرگذار مالحظه شده باشد و بتواند در برابر تهد یهاعاملزیر ها و عامل ،ابعاد یتمام

 .ردیبرداری قرار گمورد بهره

در این تحقیق هدف محققین طراحی الگاوی تادوین رهناماه نظاامی نیروهاای مسالح  مهاوری        

بررسای از   برمبناای ایان الگاو    هایعامل زیر و هاعاملاسالمی ایران است، بنابراین احصای ابعاد، 

صاورت اکتشاافی خواهاد    نظران و نخبگان بهاسناد و مدارک، کتب تخصصی و مصاحبه با صاحب

بنابراین  ؛صورت فرضیه و تدوین آن از اهمیت کمتری برخوردار استبینی و حدس بهبود لذا پیش

هاا و  اسااس ساؤال   و ادامه روناد تحقیاق بار    شده از تدوین فرضیه و محدود نمودن آن خودداری

 اهداف بوده است.

 مبانی نظری

 تحقیق: پیشینه -

پژوهشی مرتبط با این  - شده در قالب رساله و مقایت علمیتحقیقات و مطالعات انجاماز تعدادی 

 تحقیق به شرح زیر است:

سرتیپ عبدالعلی  پژوهشگرتوسط  «دکترین نظامی  مهوری اسالمی ایران»تحقیقی با عنوان 

 این نتایجو انجام دانشکده دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، در  1352 پورشاسب در سال

ها در فرآیند این رساله، مدل وتحلیل دادهبا تو ه به نتایج حاصل از تجزیهاست:  شدهحاصل

و اصولی، ضمن در نظر  طورکلیبهشده برای تدوین دکترین نظامی  مهوری اسالمی ایران ارائه

ها و عناصر اصلی و ینده، الگوی مناسبی است که مؤلفهداشتن روند تغییرات و تحویت آ

دهد. این ها را نشان میهای تأثیرگذار بر این دکترین را تبیین نموده و روابط تعاملی بین آنشاخص

مؤلفه  -2فرهنگی قدرت ملی  - مؤلفه ا تماعی -1از:  اندعبارتهای تأثیرگذار ها و شاخصمؤلفه
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مؤلفه سیاسی  -4المللی نی و بیداخلی و خار ی در محیط مل هدیداتت -3ی نظامی قدرت مل

 یمؤلفه اقتصادی قدرت مل -2ک کشور عوامل ژئوپلیتی -5ی قدرت مل

 پژوهشگرتوسط  «ایران در برابر تهدیدات ناهمگون .دکترین پدافند غیرعامل ج.ا»تحقیقی با عنوان 

 است و شدهانجامدانشکده دفاع ملی  دانشگاه عالی دفاع ملی،در  1393 در سال محمد شامحمدی

گانه پدافند دکترین پدافند غیرعامل کشور پیرامون محورهای پنجاست:  شدهحاصلاین نتایج 

، «تولید ابهام»و  «بخشیاستحکام»محور بازدارندگی شامل  -1غیرعامل به شرح زیر تبیین گردید:

محور افزایش  -3، « انبهگی همهآماد»و  «ایمنی و امنیت»شامل  پذیریمحور کاهش آسیب -2

محور تسهیل مدیریت  -4، «حفظ و ارتقای تعادل ملی»و  « برانگرهای راهبردی»پایداری شامل 

محور تداوم  -5، «یابیمدیریت ادراک یا روان»و  «یابیمدیریت زمان یا زمان»بحران شامل 

 .«انبارش»و  « ایگزینی»های کارکردهای ضروری: شامل دو اصل به نام

 :شناسی مفهوم -

های هایی است که این ساختار را قادر به تأمین ویژگیتعیین ساختار کلی سیستم و روش ی:طراح

 (19 :1391پالوج، ) .نمایدکلیدی سیستم می

شده است. این انگاره، شکل و نمونه، قالب، طرح، منوال و نقش در نظر گرفته معانی بهالگو  الگو:

الگو یا مدل، نمایش  :توان گفتساده از الگو می تعریفیدر  است. کاررفتهبهواژه در معانی متعددی 

 (25: 1352 دهقان،) .استشده از  هان واقعی نظری و ساده

 .باشدمانند شعر، نثر و غیره( می) نیزیتدوین در لغت به معنای گردآوری و فراهم آوردن  تدوین:

 (251: 1352معین، )

آن در هر  واسطهبهای است که یشهرو اصولی  مندنظامرهنامه قواعدی بنیادی و نارنوبی  رهنامه:

شده و یگردآوری از علوم راهبردی، انباشت دانش، تجربه، مطالعه، تحلیل و آزمایش اشاخه

های یطمحنیل به اهداف سیاسی در  منظوربهها یتوانمندیری کارگبههای آینده کشور و یتفعال

کننده ای و اساسی بوده و روش و دستور هدایتیشهرشود. رهنامه قواعدی یما رایی مشخص 

 :  زوه درسی(1395. )افشردی، های ملی استیاستستیبانی از عملیات در پش

یط مح کهیادین بنی و اصولهای یشهاندیات و نظری است از امجموعهی نظامرهنامه  رهنامه نظامی:

ی و امنطقهینی، سرزمی، نظامیاسی، س  غرافیایییط شراالملل را با تو ه به ینبیط محی و مل

یح و تشریل، تحلویهتجزی مورد نظامیروهای ن کاربردی برا، کشوریتی امنیر مالحظات سای و  هان
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ی کلیر تدابی اتخا  برایطی محی و مناسب را با تو ه به شرایط مقتت هایروشیف قرار داده، توص

یت هداگذاران را یاستسو  کردهیه توصی در زمان صلح یا  نگ خار ی و داخلی در ابعاد دفاع

هایی که محیطی را که باید رهنامه نظامی مجموعه نظریات و تئوری دیگرعبارتبه و ؛یدنما

کارگیری آن نیروها را و شرایط به هاروشنماید و یمنیروهای مسلح در آن عمل کنند توصیف 

 (142: 1345همکاران، و نوروزی) .کندیمتعیین 

 چارچوب نظری

 جمهوری اسالمی ایرانمبانی و عوامل مؤثر بر تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح 

. با تو ه به اندگرفتهمبانی و عوامل مؤثر متعددی را در تدوین رهنامه نظامی در نظر  نظرانصاحب

های مختلف در خصوص مبانی مؤثر و تعریف مفهومی مبانی مؤثر در تدوین رهنامه، با یهنظر

مبانی مؤثر در تدوین  نعنوابهتوان یمنظران موارد زیر را بندی نظرات نند تن از صاحب مع

 :1394تبار و همکاران، هاشمی) :برشمردرهنامه نظامی نیروهای مسلح  مهوری اسالمی ایران 

52-51) 

 -های کالن دفاعی و امنیتییاستس -رهنامه ملی -راهبرد ملی - ، اهداف و منافع ملیهاآرمان -

 -(علیه رحمت ا...) خمینیاندیشه نظامی حترت امام  -اندیشه دفاعی اسالم -قوانین  اری در کشور

 العالی(مدظله) رهبریاندیشه نظامی مقام معظم 

در خصوص عوامل مؤثر در تدوین رهنامه و تعریف  نظرانصاحببا تو ه به نظرات مختلف 

 نظامی رهنامه تدوین در عوامل مؤثر ترینمهم عنوانبه توانزیر را می مفهومی عوامل مؤثر، موارد

 (همان) :برشمرد ایران اسالمی  مهوری مسلح نیروهای

 -ی آیندهها نگهای یژگیوماهیت و  -های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشوریژگیو -

های یژگیوشرایط و  -اطالعات و ارتباطات و سایر تجهیزات() فناوری -دفاعی هایابلیتق

 ن.م.ج.ا.ا.رهنامه مو ود  -های کالن نظامییاستس -ی نهارگانه قدرت ملی(هامؤلفه) ملیمحیط 

تهدیدات  -امکانات و نیروی انسانی() ملیتوانایی بسیج منابع  -راهبرد -رهنامه کالن دفاعی -

 اهداف نظامی -المللی و داخلیینببررسی محیط  - ن.م.ج.ا.ا.تجارب نظامی  -)داخلی و خار ی(

 در کشور تجربیات داخلی تدوین و توسعه رهنامه نظامی

 تدوین و توسعه رهنامه نظامی ج.ا.ا. از دیدگاه قنبری جهرمی

 فرآیند تدوین و توسعه رهنامه نظامی ج.ا.ا. از دیدگاه قنبری  هرمی آورده شده است. 1 شکلدر 
 مدل مفهومی رهنامه نظامی
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 مدل مفهومی رهنامه نظامی از دیدگاه لونی آورده شده است. 2 شکلدر 

 (55: 1392نظامی ج.ا.ا. )قنبری  هرمی،  : تدوین و توسعه رهنامه1شکل

 
 (43 :1359ی،)لون: مدل مفهومی رهنامه نظامی 2 شکل

 ورودی

 تصور ج.ا.ا. از تهدید و  نگ آینده

 تهدید و  نگ ناهمطراز

 تدوین دکترین نظامی ن.م.ج.ا.ا.

 دفاع فعال

 خرو ی

 دکترین آمادگی نظامی() .های ن.م.ج.ا.اکار آوردن و گسترش توانایی پایبهاصول راهنمای ایجاد آمادگی، -1

 فرماندهان و نیروهای ن.م.ج.ا.ا. )دکترین آموزشی(اصول راهنمای آموزش و تربیت -2

 )دکترین تسلیحاتی( اصول راهنمای الگوی تسلیحاتی و تجهیزاتی ن.م.ج.ا.ا.-3

 )دکترین سازمانی( اصول راهنمای ساختار و سازمان ن.م.ج.ا.ا.-4

 های عمده ن.م.ج.ا.ا.اصول راهنمای عملیات نظامی و هدایت یگان-5

 مبانی و عوامل مؤثر() هادادهمرحله اول: تبيين  تصور از تهدید و جنگ آینده() هادادهتحليل ومرحله دوم: تجزیه

 هارهنامهمرحله سوم: تدوین و یا توسعه 

مبانی 

 مؤثر

 اندیشه دفاعی اسالم -1

 اندیشه دفاعی حترت امام خمینی )ره( -2

 اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری -3

 آرمان و منافع ملی ج.ا.ا. -4

 دکترین کالن دفاعی ج.ا.ا -5

عوامل 

 مؤثر

 اهداف نظامی ن.م.ج.ا.ا. -2

 های کالن نظامی ن.م.ج.ا.ا.سیاست -4

 (صحنه  نگ و عملیات) محیطیعوامل  -8
 توان نظامی ن.م.ج.ا.ا.-9

 تجارب نظامی ن.م.ج.ا.ا.-13

 

اصول  نگ: شالوده و سنگ بنای 

 رهنامه نظامی

ی منسجم از امجموعهایدئولوژی نظامی: 

 اعتقادها و باورها در حوزه امور نظامی

 رهنامه نظامی

 عملیاتی یکنشره هبردیرا

حاکم بر عملکرد نیروهای نظامی در 

 بهه و گروه ) مسلحرده نیروهای 

( مانند رهنامه  نگ ناهمگون، هاارتش

.متعارف و ..  

ی حاکم بر عملکرد نیروهای نظام

در رده نیرویی مانند رهنامه 

 عملیات مشترک، رهنامه عملیات

...مرکب و   

حاکم بر عملکرد نیروهای نظامی در 

ی مانند رهنامه کنشرههای رده یگان

ده، پیا، رهنامه زرهی، خاکیآبیعملیات 

 توپخانه و...

فلسفه نظامی: 

  حفظ نرا  نگ 

ی ملّی و هاارزش

 دینی

 ایدئولوژی نظامی و...

 اصول  نگ و...
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 شده در داخل کشور آورده شده است.فرآیند تدوین و توسعه رهنامه ارائه سهخالصه  1  دولدر 

 

 

 شده در داخل کشورفرآیند تدوین و توسعه رهنامه ارائه 3خالصه  :1  دول

ف
ردی

 

 شرح مختصر فرآیند مؤلف عنوان فرآیند

1 
تدوین و توسعه 

 رهنامه نظامی ج.ا.ا.

قنبری 

  هرمی

 -2مبانی و عوامل مؤثر( ) هاهداد تبیین -1باشد: این فرآیند دارای سه مرحله می

 هاتدوین و یا توسعه رهنامه -3تصور از تهدید و  نگ آینده( ) هادادهتحلیل وتجزیه

2 
مدل مفهومی رهنامه 

 نظامی
 لونی

فلسفه  -2اندیشه نظامی  -1از:  اندعبارتهای رهنامه نظامی در این مدل ورودی

 اصول  نگ -5ایدئولوژی نظامی  -4سیاست دفاعی  -3نظامی 

 رهنامه نظامی کشورهای منتخب و توسعه مطالعه تطبیقی الگوی تدوین

و برای تعیین سیاست  کاررفتهبهنظامی  -های سیاسیگیرییمتصمرهنامه نظامی هر کشور در 

گیرد. هر کشوری قبل از اقدام به یممردان قرار دولت مورداستفادهراهنما  عنوانبهدفاعی، 

زمینه نظامی و یا را در موردنظرشدفاعی، در قدم اول باید اصول اساسی  گذاریسیاست

، رهنامه نظامی خود را در سطح ملی مشخص سازد. رهنامه نظامی در سطح ملی دیگرعبارتبه

ی، هماهنگ یابی به اهداف ملدستت ملّی در راستای قدرت نظامی کشور را با سایر ابعاد قدر

مردان در امور نظامی است. )شهرآیینی و همکاران، های دولتگیرییمتصمسازد و مبنایی برای یم

1394 :59) 

در دسترس بودن اطالعات فرآیند تدوین رهنامه نظامی  هاآن ترینمهم از مله ،به دییل متعدد

عنوان به لندکا، ناتو، انگلی،، فیلیسین، نیوزیمتحده آمریایتکشورهای منتخب، کشورهای ای

 بوده است. موردتو هبعالوه بازیگر ناتو نیز  ؛اندشدهکشورهای منتخب مشخص
 متحده آمریكاایاالت

 متحدهدر اسناد مختلف، فرآیندهای تقریباً مشابهی برای تدوین رهنامه در نیروهای مسلح ایایت

 گردد.یممورد از این فرآیندها اشاره  آمریکا  کرشده است. در ادامه به دو
 فرماندهی آموزش و رهنامه )ترادوک( 55-63نامه شماره یینآیند تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح بر اساس فرآ -4
 یهماهنگ ق،یدق یزیربه برنامه دوین رهنامهتترادوک  کرشده است که  25-32نامه شماره یینآدر 

دارد. زمان  ازینوقت ماه  23تا  3  ایی به هررهنامه در دارد. توسعه  ازین یمستمر و منابع کاف

 ،مو ود رهنامهتجدیدنظر در  ای دی د نیازمند بودن به رهنامه قبیلاز  یبه عوامل متعدد موردنیاز
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دسترس بودن منابع و در  ،موردنیاز یبررس ایکارکنان  تعداد موضوع، یدگیچیو پ محدوده ،تیاولو

 (CHARLES, 2012: 26) .دارد یبستگ بیسطح قدرت تصو

 

 

 

 

 

 است. شدهخالصهمتحده آمریکا ایایتارتش تدوین رهنامه  ندآیفر 3 شکلدر 

 

 (CHARLES, 2012:26)متحده ایایتارتش تدوین رهنامه  ندآی: فر3شکل
 CJCSM 5120.01Aیند تدوین رهنامه نظامی مشترک نیروهای مسلح بر اساس سند فرآ - 5

این نهار  .استتصویب و اصالح  توسعه، آغاز،: مرحلهتدوین رهنامه مشترک دارای نهار  نرخه

ی که با استفاده از آن انجمن توسعه رهنامه مشترک، رهنامه مشترک را ایجاد، مندنظاممرحله روش 

 یحاوشامل فازهای متمایزی است که  مرحله هرکنند. یم منعک،کند، یماعتبارسنجی و بازبینی 

یند تدوین رهنامه مشترک آورده شده آفر 4 شکل. در استها یشدن یلتحو و یدیکل اقدامات

 (CJCSM 5120.01A, 2014, B-6) .است
 
 
 
 
 
 

 

 فاز دو فاز یک

 فاز چهار فاز سه

 یاتعمل

 فاز یک: بررسی
 ایتعیین الزامات رهنامه* 

 *  دید

 یدنظر یا تغییرتجد* 

 * لغو کردن

 ریزیفاز دو: برنامه
 تحقیق و نوشتن طرح کلی *

 بندی* تعیین زمان

* توسعه دستورالعمل برنامه و 

 گرفتن تأییدیه آن

 فاز سه: توسعه

 تحریر هایگروهتشکیل * 

 گیری* نوشتن، تخصیص نیرو و تصمیم

سازی و هدایت گروه مرور و تأیید رهنامه، در * آماده

 صورت لزوم

 سازیپياده و فاز چهار: انتشار

دپارتمان ارتش با  امتاشده 223* ارائه فرم 

فایل الکترونیکی نهایی به مدیریت انتشارات 

 ارتش
 کتابخانه دیجیتال ریمر به مدیریت انتشارات ارتش و اعتبار، انتشار و ارسال دییتأ* 

 ها* ناپ و توزیع کسی

 یآموزش یاتعمل ینظارت بر ا را* 

 ینهاد اتیبه عمل وستنینظارت بر پ *
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 (CJCSM 5120.01A, 2014, E-A-23) متحده آمریکا: فرآیند تدوین رهنامه مشترک ارتش ایایت4 شکل

 
 

 شروع

 تصویب توسعه

 اصالح

انتشار رهنامه 

 مشترک

  جنگ توانایی

  مشترک

 پيشرفته

 گام اوّل: شروع
 کردن پر* توافق انجمن توسعه رهنامه مشترک برای 

 های عملیاتی مو ودحفره

ابتدایی را  وتحلیلتجزیهستاد مشترک  J-7* بخش 

 کند.هدایت می

 مشترک ریزیطرح کنفران، * اعتبارسنجی

* توسعه دستورالعمل برنامه و تخصیص نیرو/گروه 

 کاری مشترک

، کلیمرا ع، خطوط  محدوده، *دستورالعمل برنامه

 نوی،تهیه پیش و مایلستون

  ستاد مشترک دستورالعمل برنامه را J-7* بخش 

اصلی )خدمات، فرماندهی رزم،  نماینده د و برایتأیی

 کند.اداره ستاد مشترک( منتشر می

  

 

 گام دوّم: توسعه
-برای توسعه اولین پیش * نماینده اصلی مقام مجاز بررسی اولیه را

 کند.نوی، انتخاب می

نوی، را برای تخصیص نیرو با * مقام مجاز بررسی اولیه اولین پیش

 دهد.رهنامه مشترک، توسعه میانجمن توسعه 

 نوی، اولیه* داوری ماتری، تفسیر پیش

نوی، هماهنگی نهایی، تخصیص نیرو ستاد مشترک پیش J-7* بخش 

و ستاد مشترک از طریق نظام پردازش  به انجمن توسعه رهنامه مشترک

 کند.فعالیت ستاد مشترک را تولید می

هماهنگی نهایی را * حامی رهنامه ستاد مشترک ماتری، تفسیر 
 کند.قتاوت می

 

 

 گام سوّم: تصویب
* حامی رهنامه ستاد مشترک ماتری، قتاوت شده را برای 

 کند.ستاد مشترک ارسال می J-7بخش 

 کند.ستاد مشترک نشریه را برای امتا آماده می J-7* بخش 

نظام  از طریق * حامی رهنامه ستاد مشترک برای امتا نشریه

 دهد.ستاد مشترک نیرو اختصاص میپردازش فعالیت 

 گام چهارم: اصالح
 شود.پیوسته توسط کاربران ارزیابی می طوربهو  منتشرشده* نشریه مشترک 

 شود.ماه بعد از انتشار شروع می 24-24* ارزیابی رسمی 

 شود.سال بعد از انتشار شروع می 5/3* ویرایش 

 شود.کامل می عد از امتاسال ب 5* هر ویرایش نشریه مشترک در کمتر از 
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 متحده آمریکا آوردهخالصه فرآیندهای تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح ایایت 2  دولدر 

 شده است. 
 متحده امریکانیروهای مسلح ایایت: خالصه فرآیندهای تدوین رهنامه نظامی 2  دول

مبانی و عوامل مؤثر در 
 تدوین رهنامه

راهبرد  -4، یراهبرد دفاع مل -3د امنیت ملّی، راهبر -2دستورالعمل راهبردی ملّی،  -1
 فناوری  دید -2تهدیدات،  -5ی، نظامی مل

تهدیدات مؤثر در تدوین 
 رهنامه

ی داخلی در خاورمیانه،  نوب آسیا و ها نگالملل و البته ینبمنازعاتی در سطح  -1
 ی  دید در حال ظهورهاقدرت -3، یی همچون ایران و کره شمالیهادولت -2 فریقاآ

فرآیند تدوین رهنامه نظامی 
 نيروهای مسلح

 -3یزی، ربرنامه -2بررسی،  -1ی و پیوسته و شامل نهار فاز: احلقه روشفرآیندی با 
 سازییادهپانتشار و  -4توسعه، 

فرآیند تدوین رهنامه نظامی 
 مشترک نيروهای مسلح

 توسعه، -2شروع،  -1ی و پیوسته و شامل نهار فاز: احلقه روشفرآیندی با 
 اصالح -4تصویب،  -3

 

 ناتو حدینمت

مورد کاه از گازارش   این مورد از فرآیندهای تدوین رهنامه نظامی ناتو  کرشده است.  یکدر ادامه 

 شاده اساتخراج متحاده آمریکاا   های ارتاش ایاایت  یتوانمندسازی منتشرشده توسط مرکز یکسارنه

 .استاست، مربوط به فرآیند تدوین رهنامه ناتو 
 متحده آمریكای ارتش ایاالتهایتوانمندی سازكپارچهفرآیند تدوین رهنامه ناتو بر اساس گزارش منتشره توسط مرکز ی

شرح مختصار هار مرحلاه  کرشاده و      فرآیند و 5 شکلکه در  استمرحله  ششآیند شامل این فر

 ی فرآیندهای تدوین رهنامه ناتو آورده شده است.هاتیفعالخالصه فازها و  3ننین در  دول هم
 رهنامه ناتوو توسعه ی فرآیند تدوین هاتیفعال: خالصه فازها و 3  دول

 فازهای مربوط به یتفعال اسم فاز فاز

 دستورات ناتو -3کمیته نظامی و اعتا،  -2کشورها/شورای آتالنتیک شمالی،  -1 پیشنهادیه 1

 تعیین اولویت -4تعیین ناظر،  -3کاری،  گروهاختصاص  -2پیشنهادیه،  یمعتبر ساز -1 اعتبارسنجی 2

ی و تطبیق اطالعات توسط گروه آور مع -2توسط آژان، استانداردسازی ناتو؛  مطالعهاختصاص شماره  -1 توسعه 3

 توصیه به مقام مسئول برای تصویب -5مسائل مورد اختالف، وفصلحل -4نوی، مطالعه، یشپنوشتن  -3کاری، 

تعیین  -3نوی، و توافق استانداردسازی، یشپتوزیع  -2نوی، با پیشنهادیه توسط مقام مسئول، یشپتطبیق  -1 تصویب 4

 ج به آژان، استانداردسازیتوصیه تروی -4کفایت تصدیق؛ 

 ا را توسط کشورها -4تاریخ مؤثر،  -3نشریه رسمی،  -2مجوز آژان، استانداردسازی ناتو،  -1 ترویج 5

مرور و  2

 یروزرسانبه

 نوی، پایهیشپ عنوانبهروزرسانی به -3مدیریت ناظر،  -2بار، مرور هر سه سال یک -1
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 (Beasley, 2008, 26)رهنامه ناتو  ین و توسعهتدو یند: فرآ5 شکل
 

 فرآیند تدوین رهنامه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس
 از وسایعی  طیاف . پاذیرد یما ی صاورت  احلقاه که با روش  است مداوم فرآیند یک رهنامه تدوین

 رهنامااه ایاان. گیاارد قاارار بررساای و موردتو ااه رهنامااه مختلااف سااطوح در بایااد هااایورود

 هاا یتقابل این سس،. شودیم ایجاد واقعی نظامی هاییتظرف که کندیم فراهم را ییهادستورالعمل

 ،هاا فهرسات  ایان  نتاایج  باازخورد  از اساتفاده  با و شدهآوری مع تجربه درگیری یا مانور طریق از

فرآیناد   ایان . شود تصحیح تواندیم مو ود رهنامه و شودیم تنظیم و اصالح یارهنامه هاییورود

 در که طورهمان شود، بیان گرافیکی شکل به تواندیم و است شدهشناخته یارهنامه فرایند عنوانبه

 (Group Captain Nitaya Imanotai, 1997, 13) .است شدهداده نشان 2 شکل

 (Group Captain Nitaya Imanotai, 1997, 13)انگلی، سلطنتی  هوایی نیروی رهنامه تدوین فرآیند: 2 شکل

 تدوین رهنامه نظامی فیلیپینفرآیند 

 در مستمر اقدامات از اییرهزنج ارتش رهنامه است، توسعه شدهداده نشان 4 شکل در که طورهمان
. شاد  خواهاد  اعماال  درنهایات  و یافتاه توساعه طی این فرآیناد رهناماه    است. یاحلقه فرآیند یک

 4  ادول در  .شاود یما  تجدیادنظر لازوم   صورت در و ارزیابی ،آزمونرهنامه  این زمان، باگذشت
 خالصه رهنامه نظامی ارتش فیلیسین آورده شده است.
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 : خالصه رهنامه نظامی فیلیسین4 دول 

مبانی و عوامل مؤثر در تدوین 

 رهنامه

 دشمن، یدگاهدبررسی -2شناسایی مناقشه،  نگ و ماهیت آن،  -1

 نظریه -4تجربه،  -2فناوری،  -5راهبرد نظامی،  -4راهبرد ملّی، -3

 دشمن -2 ماهیت مناقشه و  نگ -1 تهدیدات مؤثر در تدوین رهنامه

 ی و پیوستهاحلقه روشفرآیندی با  روش تدوین رهنامه

 فازهای تدوین رهنامه
تأیید و  -4مرور و داوری،  -3تحقیق و توسعه،  -2یزی و شروع، رطرح -1

 تجدیدنظر رهنامه -4اعتبارسنجی رهنامه،  -2کاربرد رهنامه،  -5اعالم 
 

  

 (LTGEN NOEL A COBALLES, 2014,7) فیلیسین ارتش رهنامه تدوین فرآیند: 4 شکل

 فرآیند تدوین رهنامه نظامی نیروی هوایی سلطنتی نیوزیلند

یی نیاروی هاوایی   هاوا  یفرماناده  ،ییهاوا  اتیعمل ارشد فرماندهمعاون  ،یکروفسک نیکلو تانیکاپ

 شابرد یپ یبارا  کاه  داد ارائه را نیروی هوایی سلطنتی نیوزیلندرهنامه تدوین  مدل ،سلطنتی نیوزیلند

ی مراحلا  شاامل  سااختار این . دارد پیوسته ساختار به ازینها آن توسعه و استفاده از نانیاطم و اصول

   .است شدهداده نشان 5 شکل درکه است 
(Group Captain Nitaya Imanotai, 1997: 16) 

  

 

 

 

 

 ریزی و شروعطرح رهنامه تجدیدنظر

وس
و ت
ق 
حقی
ت

عه
 

 تأیید و اعالم

توسعه رهنامه 

 ارتش
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 (Group Captain Nitaya Imanotai, 1997: 16)رهنامه نیروی هوایی سلطنتی نیوزیلند و توسعه : فرآیند تدوین 5 شکل
 

 کشورها و بازیگران منتخب() خارجیجدول تطبیقی فرآیندهای تدوین رهنامه داخلی و 

کشورها و باازیگران  ) خار یمنظور مقایسه بهتر،  دول تطبیقی فرآیندهای مرور شده داخلی و به

  کرشده است. 5  دولمنتخب( در 
 کشورها و بازیگران منتخب() خار ی:  دول تطبیقی فرآیندهای مرور شده داخلی و 5  دول

ف
ردی

 

 کشور
روش 
 تدوین

تعداد 
 فاز

 اسامی فازها

 5فاز  7فاز  6فاز  8فاز  0فاز  4 فاز 5فاز  1فاز 

1 
 مهوری 
اسالمی 
 ایران

قنبری 
  هرمی

 هاهداد یینتب 3 فرآیندی
تحلیل وتجزیه
 هاداده

تدوین و یا 
توسعه 
 هارهنامه

 

 سیستمی لونی
ایدئولوژی  -4سیاست دفاعی  -3فلسفه نظامی  -2اندیشه نظامی  -1های رهنامه نظامی: ورودی
  نگاصول  -5نظامی 

 سیستمی عسگری
های ها و اندیشهسیاست -3 تهدیدها -2منافع و اهداف نظامی  -1های رهنامه نظامی: ورودی

 تاریخ -5نظریه  -4دفاعی 

2 
 ایایت
متحده 
 آمریکا

رهنامه 
 نظامی

ای حلقه
 پیوسته

 توسعه ریزیبرنامه بررسی 4
انتشار و 
 سازیپیاده

 

رهنامه 
 مشترک

ای حلقه
 پیوسته

 اصالح تصویب توسعه شروع 4
 
 

 ناتو 3
ای حلقه
 پیوسته

  روزرسانیمرور و به ترویج تصویب توسعه اعتبارسنجی پیشنهادیه 2

 فیلیسین 4
ای حلقه
 پیوسته

4 
ریزی و طرح

 شروع
تحقیق و 
 توسعه

مرور و 
 داوری

تأیید و 
 اعالم

کاربرد 
 رهنامه

اعتبارسنجی 
 رهنامه

تجدیدنظر 
 رهنامه

 

  وتحلیلیهتجز کاربرد آموزشاطالعات و تحقیق و  تئوری() یهنظر 2ای حلقه نیوزیلند 5

نظریه( 1)

(تئوری)
(2 )

تحقیق و
توسعه

(3 )
اطالعات 
( 4)و انتشار

آموزش

(5 )
کاربرد

ه تجزی( 2)
و تحلیل
ردپساکارب

فرآیند 

 تدوین
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ف
ردی

 

 کشور
روش 
 تدوین

تعداد 
 فاز

 اسامی فازها

 5فاز  7فاز  6فاز  8فاز  0فاز  4 فاز 5فاز  1فاز 
 پساکاربرد انتشار توسعه پیوسته

 
 

 طراحی الگوی فرآیندی مفهومی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

برای شد که هر کشور باید  روشنهای کشورهای منتخب رهنامهتدوین و توسعه فرآیند با دقت در 

کناد. باا بررسای فرآینادهای     طراحی  رابومی  یتوسعه یک الگوتدوین و  ،های خودتدوین رهنامه

گوناگون مطالعات داخلی و تطبیقی، الگوی فرآیندی مفهومی تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسالح  

الگاوی فرآینادی    9نناین در شاکل   استخراج شاد. هام   2 مهوری اسالمی ایران به شرح  دول 

 مفهومی تدوین رهنامه نظامی نیروهای مسلح  مهوری اسالمی ایران آورده شده است.

 رهنامه نظامی نیروهای مسلح  مهوری اسالمی ایرانو توسعه  :  دول الگوی مفهومی فرآیندی تدوین2 دول 
 عامل یرز عامل بُعد سازه

و  ینتدوی الگو

ی نظامرهنامه  توسعه

ی اسالمی  مهور

 یرانا

ی آور معی و بررس

 اطالعات

مبانی مؤثر در تدوین 

 رهنامه

 اندیشه دفاعی اسالم

 اندیشه دفاعی امامین انقالب

 آرمان، اهداف و منابع ملی

 امنیتی-رهنامه دفاعی

 امنیتی -های کالن دفاعیسیاست

 راهبردهای ملی

 اساسی، قوانین  اری نیروهای مسلح( قوانین )قانون

عوامل مؤثر در تدوین 

 رهنامه

 عوامل محیطی

 سطح فناوری

 های آیندهتصور از ماهیت  نگ

 و ژئواستراتژیکی کشور یتیکیژئوپلهای یژگیو

 توانایی بسیج ملی

 اهداف نظامی

 تجارب نظامی

 رهنامه نظامی مو ود

 دفاعی )توان دفاعی( هایقابلیتها و یتظرف

اعتبارسنجی اطالعات  یطراح

 شدهیآور مع

 صحت

 دقت

 تناسب

 هماهنگی

 اولویت

اطالعات  وتحلیلیهتجز

 مو ود

 تهیه نقشه

 هاداده وتحلیلیهتجز
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 عامل یرز عامل بُعد سازه

 تدوین نارنوب نظری

 هماهنگی عمودی تدوین/توسعه رهنامه

 هماهنگی افقی

 سازگاری

 شدهیی رهنامه تدوینمحتوابررسی 

 هماهنگی نهایی تأیید و تصویب یدتول 

 امتای مقام مجاز

 تکثیر صدور و ابالغ

 توزیع

 تو یه

 یدهسازمان یازموردنساختار سازمانی  سازییادهپ

 تاکتیکی(-عملیاتی-)راهبردی هابرش

 تولید/تأمین تسلیحات و تجهیزات یازموردنفناوری 

 طراحی فرآیندها

 هاروشتدوین 

 آموزش انفرادی تربیت و آموزش

 آموزش یگانی

تدوین/اصالح راهبرد و 

 هایکتاکت

 بازدارندگی

 آفندی

 پدافندی

 یاتیعمل هاطرحتهیه 

 یاتوسعه

 گزارشاخذ -مشاهده نظارت بازخورد

 یشرزماین و تمرآزمون،  ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رهنامه نظامی نیروهای مسلح  مهوری اسالمی ایرانتدوین و توسعه یندی آ: الگوی مفهومی فر9 شکل
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 شناسیروش
که این تحقیاق در  رویکرد تحقیق آمیخته است. ازآنجاییو ی اتوسعه - نوع تحقیق از نوع کاربردی

 هاعاملابعاد،  تعیینبنابراین برای  ن.م.ج.ا.ا. است؛رهنامه نظامی  و توسعه تدوینپی طراحی الگوی 
ننین برای کشف روابط است. هم شدهاستفادهای ینهزم -این الگو از روش موردی هایعامل زیرو 

 شود.یمهمبستگی استفاده  ابزار ضریباحصا شده از  هایعامل زیرو  هاعاملمیان ابعاد، 
ی و متخصصاان اماور   رنظامیغهدفمند از بین خبرگان نظامی و  صورتبهری این تحقیق  امعه آما

خدمت در مشاغل راهبردی و یاا در  ایگااه    سابقه هایبا ویژگیدر سطح کشور و نیروهای مسلح 
آشانایی  و  یروهای مسلح ج.ا.ا.نو آشنا به محیط مرتبط دارای آثار علمی و پژوهشی ، سرتیسی به بای

انتخاب گردید. با تو ه به اینکه حجام  امعاه آمااری    ی ارهنامهمناسب با مسائل راهبردی و کالن 
لذا حجم  امعه نمونه بر حجم  امعه آمااری منطباق    ؛ی محدود استو متغیرهای کمّ هادادهبرای 
 نفر از خبرگان انتخاب گردید. 33و به تعداد  شمار تمام، نمونه  امعهحجم و بوده 

ابازار   ی و میادانی اساتفاده شاد.   اکتابخاناه آوری اطالعات از دو روش در این پژوهش  هت  مع
ای و اینترنتی داخلی و برداری از اسناد مدارک و منابع کتابخانهای اطالعات فیشگردآوری کتابخانه

ابزار  وسسات داخلی بوده ؤها و مخار ی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و  هان و آرشیو سازمان
 بوده است. نظراننامه و مصاحبه عمیق با صاحبگردآوری میدانی اطالعات پرسش

در این تحقیق ابتدا کلیاه الگوهاای مو اود و تجاارب تادوین و توساعه رهناماه نظاامی داخلای          
و بررسی قرار گرفت. در ادامه مطالعه الگوهاای کشاورها و باازیگران منتخاب شاامل       موردتحقیق
صورت گرفت و سس، الگوی بومی طراحی  نیوزیلندو  ا، ناتو، انگلی،، فیلیسینآمریک متحدهایایت

نظاران  نفار از صااحب   5و استفاده از تجارب داخلی با  نظری مبانیسازی و ارائه گردید. برای غنی
نامه از ابازار پرسشا   ،شاده تهیهمصاحبه صورت گرفت. برای ارزیابی و اعتبارسنجی الگوی مفهومی 

 از خبرگان مرا عه شد. نفر 33 بهنامه گویی به سؤایت پرسشبرای پاسخو  شدهاستفاده
 آماار  شده به سؤال، ازی دادههاپاسخیین تبیح و تشرو  شدهآوری مع هایداده وتحلیلتجزیه یبرا

 و وضاعیت  از شاناختی  24 .اس.پای.اس.اس  افزارنرمبا استفاده از  است. ابتدا شدهاستفادهتوصیفی 
یادمن  فرباا اساتفاده از آزماون     اداماه  در و شدهحاصل دهندگانپاسخ شناختی  معیت هایویژگی

ین همچنا ی شاده اسات.   بناد رتبهی و بررس موردنظرالگوی راهبردی  هایعامل زیرابعاد، عوامل و 
یرمن اساس یب همبستگی ضراز  موردنظری الگو هایعامل زیرابعاد، عوامل و  بین رابطه برای بررسی
یاق از  تحقی مفهاوم  الگاوی ی سااختار ی معاادیت  سااز مادل منظور ننین بهاست. هم شدهاستفاده
 است. شدهاستفاده .ی.ال.اسپ اسمارت افزارنرم

، بحاث و  نننای و هام  شاده گرفتاه های باه کاار   نظریهروایی و اعتبار این پژوهش با نقد و بررسی 
. با تو ه باه  است شدهحاصلی تمطالعااهنمای گروه ر و اتید محورسنظرات ا استفاده از و نظرتبادل

اینکه حجم  امعه آماری با حجم  امعه نمونه یکسان است بنابراین موضوع تعمیم نتاایج تحقیاق   
 پایایی در این پژوهش موضوعیت ندارد. درنتیجهدر این پژوهش مطرح نیست و 
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 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
یت ساختاری دیلات  دسازی معاضریب همبستگی اسسیرمن و مدلنتایج حاصله از آزمون فریدمن، 

 تأییدشاده این الگاو از ساوی  امعاه خبرگاان      عامل زیر 44 عامل و 14بُعد،  5بر این دارد که هر 
ها امکان گزارش آن در حجم محادود  وتحلیل دادهبا تو ه به گستردگی حجم مطالب تجزیهاست. 

سازی معاادیت سااختاری   مدلفقط به گزارش  13شکل در ین بنابرا ؛این مقاله و ود نداشته است
نیاز  بُعاد دیگار    4 بسنده شده است. ایان فرآیناد بارای   « آوری اطالعاتبررسی و  مع»برای بُعد 
آوری بررسای و  ماع  »ی بُعاد  عاامل ینکاه مقادار باار    اباا تو اه باه     13 شکلدر  است. شدهانجام

ی طرفا . از اسات  موردقبولین رابطه بُعد با عوامل بنابرا است 3.4یشتر از ببا عوامل خود « اطالعات
یشاتر  بخاود   هایعامل زیربا « عوامل مؤثر»و « مبانی مؤثر»ی عوامل عاملینکه مقدار بار ابا تو ه به 

 .است موردقبول هاعامل زیرین رابطه عوامل با بنابرا است 3.4از 

 

 آن هایعامل زیرو عوامل و  «آوری اطالعاتبررسی و  مع»سازی معادیت ساختاری بُعد : مدل13 شکل

 های تحقیقیافته

وتحلیال ساؤال تحقیاق، الگاوی     ای، مرا عه باه نظار خبرگاان و تجزیاه    با انجام مطالعات کتابخانه
حاصل شد که این الگاو   11و شکل  )همان  دول حاصل از ادبیات تحقیق( 2در  دول  شدهارائه
 است. عامل زیر 44عامل و  14بُعد،  5دارای 

 قوانین

یهای کالن دفاعسیاست امنیتی-دفاعیرهنامه    
 راهبردهای ملَی

ماندیشه دفاعی اسال اندیشه دفاعی امامین هاآرمان   

هایویژگی  

 ژئوپلیتیکی

 و ژئواستراتژیکی

کشور

 عوامل

 محیطی
های ها و قابلیتظرفیت

 دفاعی

 سطح فناوری

رهنامه 

 نظامی

یج توانایی بس

 ملَی

تصور از ماهیت 

 های آینده نگ

تجارب 

 نظامی
 اهداف نظامی

3.244 

3.142 

بررسی و 

آوری  مع

 اطالعات

 مبانی مؤثر

 عوامل مؤثر

X1 

3.494 

3.415 

3.522 3.549 3.554 

3.445 
3.459 

3.455 3.532 

3.453 3.459 3.414 3.532 

3.493 3.544 

3.454 

3.495 

1.333 

3.422 
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 : الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح  مهوری اسالمی ایران11شکل 

 گیری و پیشنهادنتیجه

 :گیرینتیجه -الف 

 باشد:زیر می بُعد 5بوده که دارای ای پیوسته ، یک الگوی فرآیندی حلقهشدهارائهالگوی 

 بازخورد -5سازی، پیاده -4تولید،  -3طراحی،  -2آوری اطالعات، بررسی و  مع-1 

بررسای و  »داخلی و خار ی، ابعااد   شده مطالعهو مراحل الگوهای  هابا فاز  کرشدهبا مقایسه ابعاد 

تا حادودی   هامربوط به آن هایعامل زیرو عوامل و  «سازیپیاده»و « تولید»، «آوری اطالعات مع

مربوطاه   هاای عامال  زیار و عوامال و  « بازخورد»و « طراحی»شده و ابعاد همسو با الگوهای بررسی

 باشند.های تحقیق میاست که  زو یافته غیرهمسوها تا حدودی آن
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 :هاشنهادیپ -ب 

مسلح  هت تدوین رهنامه نیروهای نیز  شده در این تحقیقکارگیری الگوی ارائهبهنسبت به  -1

 اقدام گردد.

به دانشگاه عالی دفاع  سازییادهپ، از پو توسعه اشکایت و نواقص عمده ارائه الگوی تدوین  -2

 منعک، گردد. یطرح موضوع  دید مطالعات منظوربهملی 

سازی تمام سطوح تدوین رهنامه، نسبت به طراحی الگوی ینهبهسازی و یکسارنه منظوربه -3

 نیروهای مسلح در سطوح عملیاتی و تاکتیکی نیز اقدام گردد. رهنامهو توسعه تدوین 

آ ا، سساه، ود ا و نا ا( ) مسلحنیروهای  هایسازماننسبت به انجام طرح تحقیقاتی  هت  -4

شده این تحقیق اقدامات مقتتی تدوین رهنامه نظامی مربوطه با استفاده از الگوی ارائه منظوربه

 صورت گیرد.
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