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چكیده
در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از نظریه داده بنیاد ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تأثیرگذار در
سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و رهبر معظم انقمال

(مدظلمه-

العمالی) استخراج گردد .برای این منظور از آمار توصمیفی (بررسمی فراوانمی ،میمانگین و  )...و آممار اسمتنبا ی
(مقایسه اهمیت ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای این حوزه با مقدار میانگین به کمک آزممون  tتمک نمونمهای)
استفاده شد و برای بررسی وجود همبستگی بین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای این حوزه از آزمون همبستگی
اسپیرمن گرفته شد .همچنین ،برای رتبهبندی این ابعاد و مؤلفهها و شاخصها بر اساس میزان اهمیمت و اثمر
در این حوزه از آزمون فریدمن بر رویدادههای احصا شده از پرسشنامهها کمک گرفته شمد .جامعمه آمماری
شامل خبرگان ،صاحبنظران و کارشناسان و متخصصانی که در مراکز علمی و پژوهشی در این زمینه فعالیت
دارند میباشد .با توجه به تحلیلها تعداد پنج بعد ،پانزده مؤلفه و  44شماخص احصماو و تبیمین گردیمد .بما
پرداختن به مؤلفههای بهدستآمده حوزه که همان مؤلفههای دیپلماسی ،استقالل ،آرمانخواهی ،وجو دفاع،
دفاع همهجانبه ،شهادت لبی ،دشمنشناسی ،کار جهادی ،ابتکار و خالقیت ،تقموا مردممی سمازی ،بصمیرت،
تربیت و آموزش و استحکام درونی و مقابله جدی با متغیرهمای بازدارنمده همچمون تحمری هما ،وابسمتگی،
تهدیدات ،دنیا لبی و فساد نتایجی مانند بازدارندگی و اقتدار دفاعی حاصل خواهد گردید.
استگذاریدفاعی،دفاع،الگویراهبردی
واژگان کلیدی :سی 
 1دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
 2دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 3دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

 4دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)
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مقدمه
با توجه به اینکه سیاستگذاری دفاعی از مباحم

پراهمیمت همر نظمام سیاسمی تلقمی ممیگمردد؛

ازاینرو استخراج و کاربست اصولی و سنجیده آن در تعیین ماهیمت ،جهمتگیمری و کمارایی ایمن
سیاستها بسیار اثرگذار میباشد .نظر به چنین اهمیتی است که منبع و منشأ ایمن اصمول نیمز بایمد
مقبولیتی عام داشته و از استحکام الزم برخوردار باشد .به عبارتی هممانگونمه کمه سیاسمتگمذاری
دفاعی ،راهنمای اصلی در تدوین راهبرد دفاعی است ،بنابراین منبع سیاستگذاری دفاعی نیز بایمد
دارای جایگاه و منزلتی برتر باشد .ازاینرو عالوه بر قانون اساسمی و چشم انمداز بلندممدت ،نقطمه
نظرات و دیدگاههای عالیترین مقام این نظام مقدس (والیتفقیه) کمه برگرفتمهشمده از حکممت و
فلسفه اسالمی است ،یکی از خاستگاههای مه سیاستگذاری دفاعی در جمهوری اسمالمی ایمران،
محسو

میگردد.

با توجه به موارد بیانشده این سؤال مطرح است که آیا تاکنون دیدگاههای عمیم بنیمانگمذار نظمام
مقدس جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و فرماندهی معظ کل قوا حضرت
امام خامنهای(مدظلهالعالی) بهعنوانِ معماران اصلی تفکر دینی و آموزههای اسالمی در عصمر حاضمر در
با

سیاستگذاری دفاعی مورد کنکاش علمی و تحقیقی جهت ارتقای هرچمه بیشمتر کارکردهمای

دفاعی قرارگرفته است؟
با این نگماه ،تحقیم حاضمر ازآنجهمت اهمیمت دارد کمه بمه شناسمایی مؤلفمههمای تأثیرگمذار در
سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران میپردازد و با

جدیمدی را در جهمت دسمتیابی بمه

الگویی عملی در این حوزه بازنموده است .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ایمن اسمت تما بمه
سؤال زیر پاسخ داده شود:
الگوی سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران از منظر امام خمینی (رحمت ا ...علیه) و اممام
خامنهای(مدظلهالعالی) چیست؟
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات راهبردی دفماعی ،سمند سیاسمت دفماعی ،ضممن آنکمه وضمعیت
بسیاری از امور را برای دولتمردان و سیاست سازان مشخص میکند ،سازوکار تبمدیل ویژگمیهمای
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ملی به خطمشیهای دفاعی بوده و بیانگر عالی حساسیتهای کشور در حموزه دفماعی در سمط
ملی و فراملی میباشد .بررسیها مشخص کرد که سیاست دفاعی پمیش از انقمال  ،تجربمه بسمیار
خوبی در این زمینمه بمود کمه نشمان داد سیاسمت دفماعی وابسمته و اتکمای بمیشازحمد بمه تموان
سختافزاری ،با مختصات دینی -ملی کشور ایران هماهنگ نبوده و فاقد قابلیتهای الزم میباشمد
(مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.)1331 ،
حسینی در تحقیقات خود به بررسی رویکرد «دفاع همهجانبه» در چارچو

تفکر دفماعی حضمرت

امام(رحمت ا ...علیمه) پرداخت .بر اساس تحقیقات او «دفاع همهجانبمه» از بعمد مفهمومی و تحلیلمی بمه
بخش خاصی از سیره نظری و عملی امام(رحمت ا ...علیه) اشاره دارد که بر پایه «دفع تهدید هممهجانبمه
از اسالم و نظام اسالمی» معنا و هویت مییابد؛ اما برمبنای توضیحاتی که در این نوشتار آممد ،ایمن
رویکرد دفاعی از ویژگیهای خاصی برخوردار است .نقشآفرینی «تکلیف گرایی و بماور بمه اصمل
انفکاک گرایی دین و سیاست» که درواقع سیطره این اصل بر پیکر نظمام فکمری و رفتماری ایشمان
باع

شده است که بنیان آموزههای دفاع همه جانبه بر «رسالتی الهی در جهت دفع تهدید از اسمالم

و نظام اسالمی» قرار یابد ،شالودهای که در مراحل رحریزی و اجرای این نوع سیاسمت دفماعی از
اثر تعیینکنندهای برخوردار است (حسینی.)1333 ،
کرمنیا در پژوهش خود به بررسی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیمه) پرداخمت تما بمر
اساس آن به یک الگوی راهبردی دفاعی دست یابد (کرمنیا .)1311 ،بر اساس پژوهش انجمامشمده،
ا العات زیر حاصل شد:
 )1اصول و مبانی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیمه) بر شمشپایمه معنویمت ،مردممی
بودن ،بهرهگیری از ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی استوار ممیباشمد کمه هریمک از ایمن
ابعاد دارای شاخصهایی میباشند.
 )2مؤلفههای اصلی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیمه) عبارتاند از :ارزش محموری،
انسانمحوری و توانمحوری.
 )3عناصر دفاع همهجانبه بر اساس اندیشه دفاعی حضمرت اممام خمینمی(رحممت ا ...علیمه) را عناصمر
چهارگانه نیروهای مسل  ،امت (مردم) باانگیزه الهی ،فرماندهی کل قوا بهعنموان نایمب اممام زممان
(عج) و دولت تشکیل میدهد.
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 )4ابعاد دفاع ازنظر امام خمینی

(رحمت ا ...علیه)

عبارتاند از ابعاد سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگمی،

مردمی و معنوی.
همچنین ،بر اساس پژوهشی که توسط مؤسسه تنظی و نشر آثار حضرت امام خمینمی

(رحممت ا ...علیمه)

در رابطه با استراتژی دفاعی در اندیشه حضرت امام راحل(رحمت ا ...علیمه) انجمامشمده ،حضمرت اممام
خمینی(رحمت ا ...علیمه) اعتقاد به حکومت جهانی اسالمی و مستضعفین دارد ،حکومتی که اسالم عاممل
وحدتبخش آن است و اعتقاددارند که توسعهنیمافتگی ،عقمبمانمدگی ،فقمدان وحمدت ،عمدالت،
آزادی و رفاه همگی با دفاع رابطه مستقی دارند؛ بنابراین حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیمه) اسالم را
در رأس امور قرار داده و آن را از زیربنای حوزههای دیگر معرفتشناسی قرار میدهمد .دفماع نیمز
شامل این حوزه میگردد .دفاع در درجه اول شامل دفاع از اسالم میگردد که در فقه اسالمی به آن
اشارهشده است .این نوع اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) همراه بما اسمتراتژی دفماع
همهجانبه توسط ایشان ،به معنای دفاع هماهنگ در همه حوزهها به هممه مرو وسمایل و بما هممه
امکانات و توان است.
با توجه به تحقیقات عسگری ،اندیشه نظامی فرماندهی معظ کل قوا(مدظلهالعالی) مجموعهای کاممل از
مبانی دینی ارزشی ،ویژگیهای مردمشناختی و جامعهشناسی و اصول برآمده از تجربههمای عملمی
(رحممت

دهههای اخیر بهویژه دوران دفاع مقدس است (عسگری .)1311 ،اندیشه دفاعی حضرت امام
ا ...علیمه) نشئتگرفته از دین مبین اسالم و حفظ دستاوردهای انقال

اسالمی میباشد .ایشان بهعنوانِ

یک سیاستمدار خبره و باتجربه و بمهعنموانِ یمک فرمانمده نظمامی در هممه حموزههمای سیاسمی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و خاصه دفاعی نکات بسیار ارزندهای را ارائه فرمودهاند (ممراد پیمری،
.)1311
 -مفهوم شناسی:

الگوی راهبردی :مدل منسجمی است که با تنظی مفاهی  ،سازه ،ابعماد ،مؤلفمه ،زیمر مؤلفمه ،متغیمر و
شاخصها روابط بین آنها را به بهترین شکل ممکن ترسی نموده و چگونگی دستیابی بمه اهمداف
را میسر میسازد (نوروزی.)124 :1334 ،
سیاستگذاری :شامل یک فرایند سیاسی و مراحل بهه پیوستهای همچون دستور کار سیاسمی ،تنظمی
و تدوین سیاستها ،اقتباس سیاست ،تحق اجرای سیاست و برآورد سیاست است که ایمن فراینمد
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ممکن است بهصورتِ چرخه یا دور غیرخطی از فعالیتهایی نشان داده شود که به لحاظ زمانی بمه
نظ درآمدهاند( .اشتریان)33 :1334 ،
دفاع :از حی

لغوی ،دفاع یعنی دفع شر نمودن ،دفع تعرض کردن ،دفاع کردن از خمود و صمیانت

کردن نفس در مقابل تعرض دیگری را گویند (دهخدا .)1423 :1343 ،ازلحاظ اصطالحی نیز دفاع،
تدابیری است که برای مقاومت در مقابل حمالت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،روانمی و یما
فناورانه (تکنولوژیکی) و  ...توسط یک یا چند کشور مؤتلفه اتخاذ میشود (کالینز.)412 :1333 ،
الگوی راهبردی سیاستگذاری دفاعی :بیان چرخه و به نظ درآوردن فعالیتهایی کمه از ریم تنظمی
مفاهی  ،سازه ،ابعاد ،مؤلفه ،شاخصها و متغیرها و تعیین و ترسی روابط بین آنها به بهترین شمکل
ممکن و نیز چگونگی دستیابی به اهداف که همان دور کردن دشمن است( ،دفاع) را میسر میسازد
(چاردولی.)1314 ،
روششناسی
پژوهش حاضر با توجه به هدف بنیادین است و به دلیمل وجمود دادههمای کممی و کیفمی از روش
آمیخته استفاده شد .این تحقی در زمره تحقیقات اکتشافی جای ممیگیمرد و همدف آن اکتشماف از
منظومه فکری امامین انقال

در حوزه سیاستگذاری دفاعی بهگونهای است که سازههای موضموع

یعنی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها در قالب روش تحلیل و توصیف داده بنیاد اسمتخراج و سمپس بما
بهکارگیری روش کیو که معتقد است رفتارها باید از ری پردازش ا العاتی برگرفته از محرکهما
بررسی شود نه خود محرکها و پیوند بین روشهای کیفی و کممی در قالمب جممعآوری داده ،بما
پرسشنامه بهصورت تنظی و مرتبسازی و دسمتهبنمدی کمارتهمای دسمته کیمو صمورت گرفمت
(خوشگویان فرد .)1331 ،همچنین برای شناخت و درک تجار

افراد و تفاسیر آنان در این زمینمه

در جهت نیل به الگموی سیاسمتگمذاری دفماعی از منظمر اممامین انقمال

از نظمرات خبرگمان و

صاحبنظران و در رویکرد کیفی از روش های مصاحبه ،نشست خبرگی و دلفی بهرهبمرداری شمد.
در رویکرد کمی از روشهای زمینهیابی (پیمایش) و توصیفی استفاده گردید.
ا العات این تحقی از دو روش :الف) کتابخانهای با استفاده از ابزارهای اسناد و مدارک علممی بما
تکنیک فیشبرداری؛

 :روش میمدانی بما اسمتفاده از ابزارهمای مصماحبه و پرسمشهمای محقم ،
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بهدستآمده است .برای گردآوری ا العمات مکتمو

بمه روش جسمتوجمو در اسمناد و ممدارک

رسمی ،پایگاههای داده و کتابخانهها استفاده میکند .پیمایشهای موردنیاز از ریم

راحمی روش

انجام مصاحبه اکتشافی ساختمند با تعداد زیادی سؤال از تعداد کمی پاسخگو انجام میشمود؛ زیمرا
این مطالعه در پی آن است که الگوهای ذهنی مختلف را کشف کنمد و از میمان مخا بمان خما

،

سیاستگذاران ،مدیران ارشد و استادان صورت گرفته است؛ بنمابراین در رویکمرد کیفمی از ریم
مصاحبه و تشکیل جلسات خبرگی با استفاده از روش کیو ،نظر خبرگان در رابطه با الگموی نظمری
ارائهشده توسط محق را جویا گردیده آنگماه از ابزارهمای مناسمبی جهمت آزممودن الگمو راحمی
میشود .از این نظر روایی محتوا بر اساس رتبهای که مشارکتکنندگان به عبارات و عبارات مجاور
آن میدهند ،قابلبررسی است .همچنین ،روایی صوری با بررسی میزان رضایت مشمارکتکننمدگان
نسبت به ظرفیت و قابلیت عبارات برای نشان دادن ذهنیت آنان امکانپذیر است ،یعنی آیا عبمارات
موجود به ابعاد مختلف موضوع تحت بررسی پرداختهاند تما آنهما بتواننمد از ریم مرتمبسمازی
ذهنیت خود را بیان کنند .بمر هممین اسماس پایمایی و اعتبمار ابزارهما محاسمبه و ممورد ارزشمیابی
قرارگرفته و الگو به اجرا گذاشته خواهد شد .با استفاده از نتمایج تجربمی حاصمل از اجمرای الگمو،
الگوی نظری را آزمون نمودهای  .به ورکلی بسته بمه نحموه گمردآوری ا العمات و دادههما و نموع
آنها ،از ابزارهای گردآوری مناسب بهرهبرداری شده است .به ور مثال برای تحلیل اسناد و مدارک
کتابخانهای ،همچنین مصاحبههای اکتشافی ،از روش تحلیل گفتمان و گراندد تئوری بهعنموانِ ابمزار
تحلیل کیفی سود برده و برای تحلیل نتایج حاصل از پرسشها برای بخش کمی از ابزارهای کممی
همچون تحلیل همبستگی و تحلیل عاملی جهت رسیدن به اینکه کدام ابعاد مهم ترنمد و یما اینکمه
کدام مؤلفه و شاخص به لحاظ کارکردی دارای وضعیت بهتری هستند و برای تحلیل نتمایج بخمش
کیفی پرسشنامه ،از تحلیل مسیر استفاده گردیده است.
قلمرو زمانی این تحقی از سال  1344تا اف  1434میباشد .همچنین ،قلممرو مکمانی ایمن تحقیم
حوزههای متنوع دفاعی و علوم مرتبط در نظام ج.ا.ایمران و قلممرو موضموعی آن سیاسمتگمذاری
دفاعی ج.ا.ایران را بررسی میباشد.
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روش تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
روشتجزیهوتحلیلدادهها
همان ور که گفته شد ،بهمنظور بررسی فرضیه وجمود ارتبمام معنمادار در بمین ابعماد ،مؤلفمههما و
شاخصهای سیاستگذاری دفاعی و نظرات امام خمینی(رحمت ا ...علیمه) و امام خامنمهای(مدظلمهالعمالی) از
آمار توصیفی (بررسی فراوانی ،میانگین و  )...و آمار استنبا ی (مقایسمه اهمیمت ابعماد ،مؤلفمههما و
شاخصهای این حوزه با مقدار میانگین به کممک آزممون  tتمک نمونمهای) اسمتفاده شمد و بمرای
بررسی وجود همبستگی بین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای این حوزه از آزمون همبستگی اسمپیرمن
گرفته شد .همچنین ،برای رتبهبندی این ابعاد و مؤلفهها و شاخصها بر اساس میزان اهمیت و اثمر
در این حوزه از آزمون فریدمن بر رویدادههای احصا شده از پرسمشناممههما کممک گرفتمه شمد.
بهمنظورِ انجام آزمونهای آماری و استنبا ی بیانشده در باال ،از نرمافزار  SPSSاستفادهشده است.
بر اساس تحلیل گزارههای منتخب از نقطه نظرات و رویکردهای بنیانگذار نظام مقدس جمهموری
اسالمی ایران حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و نیز فرماندهی معظ کل قوا حضرت اممام خامنمه-
ای(مدظلهالعمالی) در حوزه سیاستگذاری دفاعی چارچو

مفهومی به شرح جدول  1تمدوین گردیمده

است.
(مدظلهالعالی)

جدول  :1سیاستگذاری دفاعی از منظر امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و امام خامنهای
ابعادحاصلازمطالعهدادهبنیاد ابعادحاصلازمطالعهتطبیقی

مؤلفهها

شاخصها
ظرفیتسازی

استقالل

اصول و ارزشها
نیروهای درونی
نفی سلطهپذیری

نظامی -سیاسی -اقتصادی-
فرهنگی – اجتماعی

توانمندسازی

ساختاری
استحکام درونی

الگوهای بومی
اتحاد و انسجام ملی
آرامش صل و امنیت

دیپلماسی

امنیت ملی
منافع ملی
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ابعادحاصلازمطالعهدادهبنیاد ابعادحاصلازمطالعهتطبیقی

مؤلفهها

شاخصها
همکاریهای منطقهای
واقعبینی

نظامی -سیاسی -اقتصادی-
فرهنگی – اجتماعی

آرمانخواهی
زمینهای (رفتاری)

مصلحتاندیشی
صبر و استقامت

ابتکار و

توانمندسازی

نوآوری

توسعه فناوریها
تفکر و روحیه شهادت لبی

شهادت لبی

حفظ ارزشهای انسانی
شجاعت
حفظ اسالم

وجو
نظامی -سیاسی -اقتصادی-
فرهنگی – اجتماعی

دفاع

رفع فتنه
مقابله با تهدید

محتوایی

ادای تکلیف الهی
تقوا

آگاه بودن
خلو

دینی

هوشمندی
بصیرت

موقعشناسی
ایستادگی
تحرک جهاد گونه

کار جهادی
نظامی -سیاسی -اقتصادی-
فرهنگی – اجتماعی

خودباوری
پشتکار

فرایندی

تدوین
آموزش

سازماندهی
تربیت

مردمی سازی
نظامی -سیاسی -اقتصادی-
فرهنگی – اجتماعی

جهتگیری

دولت مردمی
اعتمادسازی
عدم وابستگی

فرصت سازی

سازندگی

از تحری

نیروهای درونی
اسراف
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شاخصها
ایجاد آمادگی

دفاع همهجانبه

حفظ وحدت
نیروهای مسل
تهدیدات

دشمنشناسی

نقشه دشمن
نقام قوت و ضعف دشمن

جامعهآماری
جامعه آماری شامل  23نفر از اساتید ،خبرگان ،مدیران ارشد و فرماندهان میباشد که تقریبما نیممی
از آنها دارای سابقه خدمت  23تا  33سمال و بماقی آنهما دارای سمابقه خمدمتی بماالی  33سمال
میباشند .همچنین ،اکثر این افراد دارای جایگاه خدمتی  11 ،13و بماالتر از آن ممیباشمند و ازنظمر
تحصیالت ،بیش از نیمی از آنها دارای تحصیالت دکترا میباشند .با توجه به اینکه جامعمه آمماری
در این تحقی در سطوح مشخصی قرارگرفته اند ،لذا در تحقی حاضر از روش نمونهگیری هدفمند
بهره گرفته شد .به لحاظ مطابقت حج جامعه آماری با حج نمونه تحقیم  ،از روش تممام شممار
استفاده گردیده است.
پرسشنامه

چگونگیتهیه
در این تحقی پرسش نامه به صورتِ محق ساخته تهیه و سؤاالت آن با استفاده از یف لیکمرت بما
یک مقیاس نگرش سنج پنج گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی ک تنظی شده است .محق جهت ارائه
الگوی مفهومی جامع سیاست گذاری دفاعی ج.ا.ایران از منظر امامین انقال  ،با مشورت اسماتید بما
استفاده از اسناد و مدارک ،مصاحبه و نظرخواهی از افراد خبره ،مه ترین مؤلفمه همای تأثیرگمذار در
زمینمهای،

این حوزه را موردمطالعه قرار داده و نتایج را در قالب ابعاد پنجگانه "ساختاری ،رفتماری،
جهتگیری" برای سیاست گذاری دفاعی از منظر امامین انقال

فرآیندی و

احصا و به منظورِ تأییمد

یا عدمتأیید مؤلفههای مذکور و تناسب هریک از مؤلفمههمای مموردنظر بما ابعماد پمنجگانمه توسمط
صاحب نظران  ،خبرگان و کارشناسان متخصص ،اقدام به تهیه پرسش ناممه نممود کمه تعمداد پمانزده
زمینهای ،دو مؤلفه فرآیندی و چهار مؤلفه

مؤلفه (سه مؤلفه ساختاری ،سه مؤلفه محتوایی ،سه مؤلفه
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جهتگیری) به صورتِ صوری تأیید گردید .در ادامه با راحی پرسش ناممه دیگمر و اخمذ نظمرات

خبرگی ،روایی و اعتبار آن تأیید و در قالب پانزده مؤلفه و  44شاخص تأثیرگذار بر سیاست گذاری
دفاعی از منظر امامین انقال

«تعداد سه مؤلفه ،یازده شاخص "ساختاری")( ،چهمار مؤلفمه ،دوازده

زمینهای")( ،دو مؤلفه ،شش شاخص "فرآینمدی")
شاخص "محتوایی")( ،دو مؤلفه ،پنج شاخص " 
و چهار مؤلفه ،دوازده شاخص "جهتگیری"» مشخص گردید.
یافتههایتحقیقوبحث
تجزیهوتحلیل 

تجزیهوتحلیل دادهها یکی از مراحل مه در هر فرایند پژوهشی اسمت .بمرای ایمن منظمور بایسمتی
دادههای بهدست آمده از پژوهش ،سازماندهی ،تلخیص و به ا العات قابلفه تبدیلشمده و ممورد
تجزیهوتحلیل قرار گیرنمد و نتمایج آن اسمتخراج گمردد .بمرای رسمیدن بمه ایمن همدف ،دادههمای
اختصاصی که از ری سنجههای پرسشنامه بهدستآمده است ،در دو بخش آمار توصیفی و آممار
استنبا ی مورد تجزیهوتحلیل و بررسی قرارگرفته است .در این پرسشناممه میمزان ارتبمام و تمأثیر
هریک از ابعاد ،مؤلفهها ،شاخصها و سنجههای سیاسمتگمذاری دفماعی ج.ا.ایمران از منظمر اممام
خمینی (رحمت ا ...علیه) و امام خامنهای (مدظله العالی) مورد سمؤال قرارگرفتمه اسمت .همچنمین،
الگوی سیاستگذاری دفاعی در قالب پنج بعد اصلی که شامل ابعاد ساختاری ،زمینهای (رفتماری)،
محتوایی ،فرایندی و جهتگیری میشود موردبررسی قرارگرفته است .نکته قابملتوجمه در تحلیمل
پاسخنامهها این است که تمامی پاسخدهندگان ،وجود ارتبام و اثر تکتک سنجههمای موردبررسمی
بر سیاستگذاری دفاعی ج.ا.ایران را تأیید نمودهاند؛ درنتیجمه فمرض عمدم ارتبمام نادیمده گرفتمه
میشود و تنها میزان ارتبام و تأثیر هریک از سنجهها ،شاخصهما و مؤلفمههما در هریمک از ابعماد
پنجگانه بررسیشده است.
کدگذاری
جمعآوریوکدگذاریباز
الف -
ا العات جمعآوریشده با تکنیک کدگذاری آزاد یما آنمالیز خمط بمه خمط (بمرای جسمتوجموی
جمالتی در متن که دارای معنی خا

باشند) تجزیمهوتحلیمل گردیمده کمه ممیتوانمد در راسمتای

تشخیص مفاهی موقت اکتشافی مثمر ثمر بوده و راهنمای مناسبی در تشخیص نمونمههمای بیشمتر
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میباشند .از ویژگیهای نظریه داده بنیاد این است که ادبیات موضوع برخالف بسیاری از مطالعات،
مقدم بر جمعآوری دادهها نیست؛ بلکه بمهعنموانِ بخشمی از فراینمد اسمتقرایی ،فراینمد جممعآوری
دادهها ،تجزیهوتحلیل ه زمان و تفسیر است .درنتیجه ،بمه محم

روشمن شمدن حموزه تحقیم و

کلیاتی از مسئله و موضوع تحقی  ،کار تحقی به ور عملی آغاز میشمود (چمارمز و برایمان:2333،
 .)344در ادامه به هریک از اجزا ،برچسبی دادهشده است .این عنوانها یما کمدها گویمای محتموای
دادهها است ،به وریکه با مشاهده آنها تا حدود زیادی به مفهوم جمالت پی برده میشود (ممایلز
و هابرمن .)41 :2332،بر همین اساس با آنالیز خط بمه خمط درزمینمه سیاسمتگمذاری دفماعی 34
مضمون و کد آزاد استخراج و دستهبندی گردیده که دفاع از استقالل ،شمهادت لبمی ،خوداتکمایی،
دشمنشناسی ،روحیه خودباوری ملی ،تبدیل تحری به فرصت ،توجه به جوانان ،وحمدت ،مبمارزه
با فساد ،تقویت پول ملی ،قانونگرایی و قانونمندی ،عل و تحقی  ،آرممانگرایمی و آرممانخمواهی
بخشی از این کدها را تشکیل میدهند.
ب-کدگذاریمحوری
این مرحله حاوی دستهبندی و مقایسه عناوین استخراجشده از دادههاست .ابتدا ارتبام بین عناوین،
چندان آشکار نیست ،درواقع با انبوهی از دادههای خام روبهرو میشوی که چنمدان بمه هم ربطمی
ندارند؛ اما به زودی پیوندهای نامرئی هویدا خواهد شمد و زیبمایی روش نظریمه داده بنیماد در ایمن
مرحله نهفته است .میتوان با انجام مقایسه مفاهی مختلف ،زمینههای مشترک بسیاری را میان آنها
کشف کرد .این کار امکان بقهبندی مفاهی مشابه در قالب بقهبندیهای یکسان را فراه خواهمد
ساخت .این فرایند مقایسه مستمر مفاهی بما یکمدیگر را «روش مقایسمه پایمدار» یما «روش تطبیم
مداوم» نامیدهاند (سلدن .)111 :2334 ،با استفاده از تکنیک مقایسه پایدار ،زمینه ظهور ابعاد مشترک
مفاهی که همان کدگذاری محوری هستند شکل میگیرد ،برای سهولت در دستیابی به این مهم از
قاعده ترکیب بهرهبرداری می گردد .در این قاعده با استفاده از میزان تشابه ،ترادف ،تماثل و تجانس
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بین مفاهی آزاد ،به حاصل این فرایند که شکلگیری (مؤلفهها) اسمت دسمت پیمدا خمواهی نممود.
مؤلفههای بهدستآمده از کدگذاری محوری در جدول  2ارائهشده است.
کدگذاریانتخابیومدلسازیدادهبنیادبارویکرداسالمی(چارچوبپارادایمیک)

ج-
کدگذاری انتخابی عبارت است از انتخا

سامانمند (سیستماتیک) مؤلفههای اصلی و ارتبمام دادن

آنها با سایر مؤلفهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای خمالی بما مقموالتی کمه نیماز بمه
اصالح و گسترش بیشتر دارند (استراوس .)32 :1113 ،درواقع در آخرین مرحله از کدگمذاری کمه
به کدگذاری انتخابی معروف است ،پژوهشگر با توجه به مراحل قبلی ،به استحکام بیشتر مفماهی و
مؤلفهها میپردازد .در این مرحله در یک دستهبندی کلیتر ،دادههای سمازماندهمی شمده در قالمب
مؤلفه های گوناگون و در ابعاد محدودتری دستهبندی میشوند .در مرحله کدگذاری انتخابی ،وجوه
مشترک مؤلفهها ی برآمده از مراحمل قبلمی ،شناسمایی شمدند و بما توجمه بمه اشمتراکات آنهما در
دستهبندی کلیتر و محدودتری ساماندهی شدند .مؤلفههای حاصل از کدگذاری انتخابی در جدول
 2ارائهشده است.
جدول  :2مؤلفههای حاصل از کدگذاری انتخابی در حوزه سیاستگذاری دفاعی
مؤلفه
وجو

دفاع

عامل

موضوع

دفاع همهجانبه

شهادت لبی

فرصت لبی از تحری

استقالل

دشمنشناسی

کار جهادی

ابتکار و نوآوری

تقوا

آرمانخواهی

آموزش و تربیت

استحکام درونی

بصیرت

مردمی سازی

نظامی -سیاسی-

سیاستگذاریدفاعیازمنظر


اقتصادی -فرهنگی -

امامخمینی(رحمتا...علیه)و

اجتماعی

مدظلهالعالی)

خامنهای(
امام 

دیپلماسی

با توجه به مؤلفههای پدیدار شده از دادهها ،در مورد رخدادها و موفقیتهما ،تصمویر غنمیتمری از
مفاهی و مؤلفهها ،فراه میگردد .در رمزگذاری گزینشمی ،بمه پماالیشیافتمههمای قبلمی پرداختمه
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نظری پدیدار ممیشمود (چمارمز و برایمان:2333 ،

در قالب مدل موجود در شکل  1قابل راحی و ارائه میباشد.

نظریهمبناییسیاستگذاریدفاعیاسالمی

بر اساس منظومه فکری بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران امام خمینمی(رحممت ا ...علیمه) و
مقام معظ رهبری و فرماندهی معزز کل قوا اممام خامنمهای(مدظلمهالعمالی) مبمانی و اصمول حماک بمر
سیاستگذاری دفاعی اسالمی به ترتیب عبارتاند از :مبانی شمامل هسمتیشناسمی ،انسمانشناسمی،
شناختشناسی و روش شناسی و اصول مشتمل بر قرآن و اهلبیت ،فقاهت ،ربوبیت و ذوابعادی که
این مبانی و اصول ابعادی را در قالب عوامل مؤثر بر سیاستگذاری دفاعی اسالمی همچمون :ابعماد
نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگ و اجتماعی متبلور که درمجموع ساختار امنیتی را شکل میدهند.
با پرداختن به مؤلفههای این حوزه که همان مؤلفههای دیپلماسی ،استقالل ،آرمانخمواهی ،وجمو
دفاع ،دفاع همهجانبه ،شهادت لبی ،دشمنشناسی ،کار جهمادی ،ابتکمار و خالقیمت ،تقموا مردممی
سازی ،بصیرت ،تربیت و آموزش و استحکام درونی و مقابله جدی با متغیرهای بازدارنده همچمون
تحری ها ،وابستگی ،تهدیدات ،دنیا لبی و فساد نتایجی مانند بازدارندگی و اقتمدار دفماعی حاصمل
خواهد گردید (شکل .)1
تا اینجا ،در راستای پاسخ به سؤال پژوهش ،برابر تحقیقمات انجمامشمده و نتمایج تحلیمل دادههمای
پرسشنامه های دریافتی تعداد پنج بعد ،پانزده مؤلفه و  44شاخص احصاو و تبیین گردید .همان ور
که پیش تر گفته شد ،ابعاد احصاو شده که حاصل نتایج تحلیل کیفمی دادههما و انجمام تحلیملهمای
آماری بوده شامل بعد ساختاری ،بعد زمینهای ،بعمد محتموایی ،بعمد فراینمدی و بعمد جهمتگیمری
میباشد .در ادامه میزان اثرگذاری هر یک از این مؤلفهها و شاخصها موردبحم

قمرار ممیگیمرد.
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همچنین ،سنجههای هر یک از شاخصها نیز شرح داده خواهد شد .میمزان اثرگمذاری همر یمک از
شاخصهای مطرحشده متفاوت است .به همین دلیل ،اثرگذاری آنها با اعداد یک تا پمنج از خیلمی
ک تا خیلی زیاد بیانشدهاند .عدد یک به معنی تأثیر خیلی ک و عدد پنج به معنی تأثیر بسیار زیماد
میباشد.

(مدظلهالعالی)

شکل  :1مدل سیاستگذاری دفاعی از منظر امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و مقام معظ رهبری

مؤلفههایبعدساختاری:
 -1
مؤلفههای بعد ساختاری عبارت اند از :استقالل ،استحکام درونی و دیپلماسمی .هرکمدام از ایمن
مؤلفهها دارای شاخصهایی بوده که در ادامه مطرحشده است.
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-1-1شاخصهایمؤلفهاستقالل:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از ظرفیمتسمازی ،اصمول و ارزشهما ،نیروهمای درونمی و نفمی
سلطهپذیری .شاخصهای مطرحشده دارای سنجههای مختلف با فراوانی میمزان اثرگمذاری هسمتند
که اثرگذاری آنها با اعداد یک تا پنج از خیلی ک تا خیلی زیاد بیانشدهاند .بهعنموانمثمال افمزایش
بهرهگیری از سمرمایههمای فرهنگمی -اجتمماعی ،ارتقمای قابلیمتهمای حموزه تسملیحات ،تقویمت
زیربناهای اقتصادی (اقتصماد مقماومتی) و بهمرهمنمدی از نیروهمای انسمانی متعهمد و متخصمص از
سنجههای شاخص ظرفیتسازی است .نشر اصول و مبانی انقالبی ،بهرهمندی از نظام و تشمکیالت
مردمی و بسیج نیروها و منابع از سنجههای شاخص اصول و ارزشهما و همچنمین تقویمت بنیمه و
تفکر مردمساالری دینی ،جلب اعتماد و بمهکمارگیری نیروهمای بمومی و همسوسمازی تفکمرات در
جهت نیل به اهداف از سنجههای شاخص نیروهای درونمی اسمت و در آخمر پایبنمدی بمه اصمول
مبنایی انقال

و حمایت از مظلومان و مستضعفان در سط بینالملل از سنجههمای شماخص نفمی

سلطهپذیری هستند .با توجه به تحلیلهمای آمماری صمورت گرفتمه و میمزان اثرگمذاری هریمک از
شاخصها ،شاخص نیروهای درونی با میمانگین  4/31کمتمرین و شماخص اصمول و ارزشهما بما
میانگین  4/44بیشترین میانگین را دارند و در انتها و با توجه به میانگین شاخصها ،میانگین مؤلفمه
استقالل  4/44شده است.
-2-1شاخصهایمؤلفهاستحکامدرونی:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از توانمندسازی ،الگوهای بومی ،انسجام ملی ،آراممش و صمل و
امنیت .رشد آگاهی و دانش آحاد جامعه ،شناسایی عناصر انقالبی و افزایش تموان ممدیریتی و رفمع
چالشها و موانع موجود در حموزه اقتصمادی از سمنجههمای شماخص توانمندسمازی اسمت .ارائمه
تئوریهای مدون بومی و الگوسازی در قالب اقدامات اجرایی از سنجههای شاخص الگوهای بومی
بوده و همچنین بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی و ا اعتپذیری و رشد فرهنگ والیی در جامعه
از سنجههای شاخص انسجام ملی است و درنهایت ،برخورد جمدی بما فسماد ،کماهش تمنشهمای
داخلی و افزایش رفاه جامعه در حوزههای مختلف از سنجههای آرامش ،صل و امنیت است.
با توجه به تحلیلهای آماری صورت گرفتمه و میمزان اثرگمذاری هریمک از شماخصهما ،شماخص
خوداتکایی و تحقیقات بنیادی و کاربردی با میمانگین  4/24کمتمرین و شماخص انسمجام ملمی بما
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میانگین  4/12بیشترین میانگین را دارند .همچنین با توجه به میانگین شماخصهما ،میمانگین مؤلفمه
استحکام درونی  4/44شده است.
-3-1شاخصهایمؤلفهدیپلماسی:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از امنیت ملی ،منافع ملی و همکاری منطقهای .توسعه فعالیتهای
امنیتی منطقهای وجهانی ،افزایش همکاریها با همسایهها و جلوگیری از نفوذ عناصر معاند داخلمی
و خارجی از سنجههای شاخص امنیت ملی است .حضور مؤثر در مجامع بینالملل ،پاسخگویی بمه
محرکهای مخر

در سط بینالملل و حفظ منافع شهروندی در سط بینالمللمی از سمنجههمای

شاخص منافع ملی بوده و همچنین افزایش قدرت ملمی در سمطوح مختلمف و گسمترش نفموذ در
سط منطقه از سنجههای شاخص همکاری منطقهای است .با توجه به تحلیلهای آمماری صمورت
گرفته و میزان اثرگذاری هریک از شاخصها ،شاخص امنیت ملی و همکاری منطقهای بما میمانگین
 4/43و  4/41کمترین و شاخص منافع ملی با میانگین  4/44بیشترین میانگین را دارند .همچنین بما
توجه به میانگین شاخصها ،میانگین مؤلفه دیپلماسی  4/43شده است.
مؤلفههایبعدزمینهای:
 -2
مؤلفههای بعد زمینهای عبارتاند از آرمانخواهی ،ابتکار و نموآوری .شماخصهمای ایمن مؤلفمه در
ادامه بیانشده است.
آرمانخواهی:
-1-2شاخصهایمؤلفه 
شاخصهای ایمن مؤلفمه عبمارتانمد از واقمعبینمی ،مصملحتاندیشمی ،صمبر و اسمتقامت .کشمف
واقعیتهای حاک بر رویدادها و حرکت صحی و بمهدوراز واقعیمتهمای موجمود از سمنجههمای
واقعبینی است .رجحان مصال ملی بر منافع شخصمی و رشمد مصملحتاندیشمی مثبمت در سمط
جامعه از سنجههای مصلحتاندیشی است .همچنین توسعه فرهنگ ایستادگی و مقاومت و حضمور
مؤثر در جبهه مقاومت در سط منطقه از سنجههای شاخص توانمندسازی ممیباشمد .تحلیملهمای
آماری هریک از شاخصها نشمان ممیدهمد کمه صمبر و اسمتقامت بما میمانگین  4/433بیشمترین و
مصلحتاندیشی و واقعبینی به ترتیب با میانگین  4/414و  4/333کمترین میزان اثرگذاری را دارند
و در انتها و با توجه به میانگین شاخصها ،میانگین آرمانخواهی  4/34شده است.
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-2-2شاخصهایمؤلفهابتکارونوآوری:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از توانمندسازی و توسعه فنماوریهما .رشمد تموان فکمری آحماد
جامعه ،شناسایی عناصر مبتکر و خالو و رفع چالشها و موانمع پیشمروی مبتکمران از سمنجههمای
شاخص توانمندسازی است .همچنین تقویت پارکهای عل و فنماوری ،ایجماد بنیادهمای علممی و
فناوری مردمی و تبادل عل و تجربه در سط بینالملل از سنجههای شماخص توسمعه فنماوریهما
است .نتایج تحلیلهای آماری حاکی از آن است که شاخص توسعه فناوریها با  4/444بیشمترین و
شاخص توانمندسازی با  4/333کمترین میانگین را دارند .همچنین با توجه به میانگین شاخصهما،
میانگین مؤلفه ابتکار و نوآوری  4/31شده است؛ بنابراین میانگین مؤلفه ابتکار و نموآوری بیشمتر از
میانگین مؤلفه آرمانخواهی بوده و میانگین کل بعد زمینهای برابر با  4/33میباشد.
مؤلفههایبعدمحتوایی:
 -3
مؤلفههای بعد محتوایی عبارتاند از شهادت لبی ،وجو

دفاع ،تقوا و بصیرت.

شهادتطلبی:

-1-3شاخصهایمؤلفه
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از تفکمر و روحیمه شمهادت لبمی ،حفمظ ارزشهمای انسمانی و
شجاعت .تقویت فرهنمگ ایثمار و شمهادت ،بهمرهمنمدی از فرهنمگ هشمت سمال دفماع مقمدس و
مستندسازی و نشر نمونههای بارز شهادت لبی از سنجههای شاخص تفکر و روحیه شهادت لبمی
است .رشد بهرهگیری از اخالو در جامعه ،مستندسازی و نشمر ارزشهمای دینمی و بهمرهمنمدی از
گروههای مرجع در حفظ ارزشها از سنجههای شاخص حفظ ارزشهای انسانی اسمت .همچنمین
آگاهیبخشی قشر جوانان در خصو

شجاعت ،توسعه فرهنگ شجاعت دینی در سط جامعمه از

سنجههای شاخص شجاعت میباشد .تحلیلهای آماری هریک از شاخصها نشان میدهد که تفکر
و روحیه شهادت لبی با میانگین  4/333بیشمترین و شماخصهمای شمجاعت و حفمظ ارزشهمای
انسانی به ترتیب با میانگین  4/444و  4/244کمترین میزان اثرگذاری را دارند و در انتها و با توجمه
به میانگین شاخصها ،میانگین مؤلفه شهادت لبی  4/43شده است.
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-2-3شاخصهایمؤلفهوجوبدفاع:
شاخصهای این مؤلفه عبارت اند از حفظ اسالم ،رفع فتنه و مقابله با تهدید .رشد فرهنگ وجمو
حفظ اسالم در سط جامعه و بهرهمنمدی بمیشازپمیش از گفتممان اممامین انقمال

از سمنجههمای

شاخص حفظ اسالم است .همچنین شناسایی و معرفی خصوصیات فتنه و فتنهگر و آگاهیبخشی و
شیوههای موضعگیری در مقابل فتنه از سنجههای شاخص رفع فتنه است .شناسایی شدت ،عمم و
سمت تهدیدات و نظاممندی جبهه مقابله با تهدید نیز مربوم به شاخص مقابله با تهدید ممیباشمد.
نتایج تحلیلهای آماری حاکی از آن است که شاخص مقابلمه بما تهدیمد بما نممره پمنج بیشمترین و
شاخصهای حفظ اسالم و رفمع فتنمه بمه ترتیمب بما  4/443و  4/144کمتمرین میمانگین را دارنمد.
همچنین با توجه به میانگین شاخصها ،میانگین وجو

دفاع  4/431شده است.

-3-3شاخصهایتقوا:
شاخصهای این مؤلفه عبارت اند از ادای تکلیف الهی آگاه بودن و خلو
فرهنگ اخال

دینی .برقراری و رشمد

در عمل به وظایف از سنجههای شاخص ادای تکلیف الهی است .بهرهگیری ممؤثر

از علمای دینی در آگاهیبخشی و بمازخورد گیمری مسمتمر از میمزان آگماهی ممردم و مسمئوالن از
سنجههای شاخص آگاه بودن است .همچنین باز توانی قشر جوان در خصو
نشر مصادی عینی اخال
خلو

در سط دانشگاهها و مراکمز جمذ

اخال

در عمل و

جوانمان از سمنجههمای شماخص

دینی میباشد .تحلیلهای آماری هریک از شاخصها نشان میدهد که ادای تکلیف الهی با

میانگین  4/444بیشترین و شاخصهای آگاه بودن و خلو

دینی با میانگین  4/243کمترین میمزان

اثرگذاری را دارند .در انتها و با توجه به میانگین شاخصها ،میانگین مؤلفه تقوا  4/333شده است.
-0-3شاخصهایمؤلفهبصیرت:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از هوشمندی ،موقعشناسی و ایستادگی .افزایش سط هوشمندی
مسئوالن در اداره جامعه ،بهرهگیری مناسب از گفتمان امامین انقال

و کشف شیوه و هدف دشمن

(دشمنشناسی) از سنجههای شاخص هوشمندی است .همچنین سنجش دائم وضمعیت خمودی و
دشمن و اقدام و موضعگیری بهموقع در مقابل دشمن از سنجههای شماخص موقمعشناسمی اسمت.
توسعه فرهنگ ایستادگی و مقاومت و تالش در جهت حضور درصحنه آحاد جامعه و مسئوالن نیز
مربوم به شاخص ایستادگی میباشد .نتایج تحلیلهای آماری حاکی از آن است کمه شماخصهمای
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هوشمندی و ایستادگی با  4/333بیشترین و شاخص موقمعشناسمی بما  4/444کمتمرین میمانگین را
دارند .همچنین با توجه به میانگین شاخصها ،میانگین مؤلفه بصیرت  4/434شده اسمت؛ بنمابراین
میانگین مؤلفه بصیرت بیشتر از همه بوده و میانگین کل بعد محتوایی برابر با  4/43میباشد.
مؤلفههایبعدفرایندی:
 -0
مؤلفههای بعد فرایندی عبارتاند از کار جهادی و آموزش.
-1-0شاخصهایمؤلفهکارجهادی:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از تحرک جهماد گونمه ،خودبماوری و پشمتکار .دوری جسمتن از
هرگونه تنبلی در اجرای امور و بهرهگیری از راههای میانبر در دستیابی بمه اهمداف از سمنجههمای
تحرک جهاد گونه است .ارتقا عبارت «ما میتوانی » از شعار به فرهنگ و نشر دستاوردهای انقمال
در سط جامعه و مسئوالن از سنجههای خودباوری اسمت .همچنمین ایجماد فضمای کمار متناسمب
اهداف تعیینشده ،پیگیری مستمر امور در سط مختلف و ترغیب نیروهای فعال و کارا از سمنجه-
های شاخص پشتکار میباشد .تحلیلهای آماری هریک از شاخصها نشمان ممیدهمد کمه تحمرک
جهاد گونه و خودباوری بما میمانگین  4/4بیشمترین و پشمتکار بما میمانگین  4/333کمتمرین میمزان
اثرگذاری را دارند و در انتها و با توجه به میانگین شماخصهما ،میمانگین کمار جهمادی  4/42شمده
است.
-2-0شاخصهایمؤلفهآموزش:
شاخصهای این مؤلفه عبمارتانمد از تمدوین تاکتیمکهما ،سمازماندهی و تربیمت .بررسمی عمیم
راهبردهای کالن و عملیاتی و استخراج تاکتیکهای بخش در حموزههمای مختلمف از سمنجههمای
شاخص تدوین تاکتیکها است .همچنین ایجماد سماختارهای چابمک در حموزه آمموزش و تعیمین
نیازهای سازمانی بر اساس ساختارها از سنجههمای شماخص سمازماندهی اسمت .درنهایمت تعیمین
ملزومات تربیتی متناسب با آموزشها ،بهرهگیری از علما و اساتید در تربیت نیروی انسانی و ایجماد
فضای تربیتی در راستای آموزشهای تدوینی از سنجههای شاخص تربیت میباشمند .تحلیملهمای
آماری هریک از شاخصها نشان میدهد که تدوین تاکتیکها با میانگین  4/443بیشترین و تربیمت
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و سازماندهی با میانگین  4/411و  4/4کمترین میزان اثرگذاری را دارند و در انتهما و بما توجمه بمه
میانگین شاخصها ،میانگین آموزش  4/411شده است.
بعدجهتگیری:

مؤلفههای
 -4
مؤلفههای بعد جهتگیری عبارتاند از مردمی سازی ،فرصت سازی از تحری  ،دفاع هممهجانبمه و
دشمنشناسی.
-1-4شاخصهایمؤلفهمردمیسازی:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از دولت مردمی و اعتمادسازی .پاسخگمویی بمه نیازهمای منطقمی
مردم ،ارتبام تنگاتنگ مسئوالن اجرایی با مردم و بهرهگیمری از علمما و اسماتید در تربیمت نیمروی
انسانی از سنجههای شاخص دولت مردمی اسمت .همچنمین ،شمفافسمازی در بیمان چمالشهما و
مشکالت مردم ،اولویتبخشی رفع مشکالت مردم و جلوگیری از سیاسیکماری در رفمع نیازهمای
مردم از سنجههای شاخص اعتمادسازی است .تحلیلهای آماری هریک از شاخصها نشان میدهد
که مردمی سازی با میانگین  4/414بیشترین و شاخص شجاعت و اعتمادسازی بما میمانگین 4/444
کمترین میزان اثرگذاری را دارند و در انتها و با توجه به میانگین شاخصها ،میانگین مؤلفه مردممی
سازی  4/43شده است.
-2-4شاخصهایمؤلفهفرصتسازیازتحریم:
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از عدم وابسمتگی ،سمازندگی ،نیروهمای درونمی و جلموگیری از
اسراف .عدم بهمرهگیمری از توانمنمدیهمای تقلیمدی ،ارتقما توانمنمدی در حموزه علم و دانمش و
بهرهمندی از شایستگان در امور از سنجههای شاخص عدم وابستگی است .همچنمین ایجماد رونمد
همتاسازی در سط علما و دانشمندان ،نشر دانش و تعلیمات علمی و فنی بومی و ایجاد هستههای
دانایی متناسب با نیاز از سنجههای شاخص سازندگی است .تقویت بنیه علممی و فنمی در سمطوح
مختلف ،جلب اعتماد و بهکارگیری نیروهای بومی و همسوسازی توانمنمدیهما در جهمت نیمل بمه
اهداف نیز مربوم به شاخص نیروهای درونی میباشد و در نهایت نشمر و نهادینمهسمازی فرهنمگ
مصرف ،بهرهگیری از مبانی دینی در مصرف صحی منابع و ارزیابی مستمر از وضعیت مصمرف در
جامعه از سنجههای جلوگیری از اسراف میباشد .نتایج تحلیلهای آمماری حماکی از آن اسمت کمه
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شاخص سازندگی با نممره  4/444بیشمترین و شماخصهمای نیروهمای درونمی بما  4/444و عمدم
وابستگی و جلوگیری از اسراف با  4/111کمترین میانگین را دارند .همچنین با توجمه بمه میمانگین
شاخصها ،میانگین فرصت سازی از تحری  4/334شده است.
دفاعهمهجانبه:

-3-4شاخصهای
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از ایجاد آمادگی ،حفمظ وحمدت ،نیروهمای مسمل و تهدیمدات.
بسیج تمامی نیروها و منابع در جهت دفاع ،آگاهیبخشی به مردم در حوزه دفاع و تخصمیص منمابع
مالی مناسب از سنجههای شاخص ایجماد آممادگی اسمت .بهمرهگیمری از سمرمایههمای اجتمماعی،
ا اعتپذیری از منویات مقام معظ رهبری و هماهنگی و همدلی قوا در تبیین نقشمه راه دفماعی از
سنجههای شاخص حفظ وحدت است .همچنین حفظ و ارتقای توانمنمدیهمای نیروهمای مسمل ،
ا اعتپذیری از منویات فرماندهی معظ کل قوا و هماهنگی دولت و نیروهمای نظمامی از سمنجه-
های شاخص خلو

دینی میباشد .درنهایت رصد و کشف شمدت ،عمم و سممت تهدیمدات و

تحلیل و ارائه راهکارهای مقابله با تهدیدات داخلی ،منطقمهای و جهمانی از سمنجههمای تهدیمدات
است .تحلیلهای آماری هریک از شاخصها نشان میدهد کمه نیروهمای مسمل بما میمانگین پمنج
بیشترین و تهدیدات با  4/333و حفظ وحدت و ایجاد آمادگی بما میمانگین  4/443کمتمرین میمزان
اثرگذاری را دارند .در انتها و با توجه به میانگین شاخصها ،میانگین مؤلفه دفاع همهجانبمه 4/314
شده است.
هایدشمنشناسی:

-0-4شاخص
شاخصهای این مؤلفه عبارتاند از نقشه دشمن و نقام قوت و ضعف دشمن .شناسایی اهمداف و
ترفندهای دشمن و ارائه راهکارهای دفع تجاوز دشمن از سنجههای شاخص نقشمه دشممن اسمت.
همچنین ،تحلیل نقام قوت و ضعف دشمن و تبیین نقام ضعف و قوت خودی و ارائمه نقشمه راه
مقابله با دشمن از سنجههای نقام قموت و ضمعف دشممن اسمت .تحلیملهمای آمماری هریمک از
شاخصها نشان میدهد که نقشه دشمن با میانگین  4/114بیشترین و نقام قوت و ضمعف دشممن
با میانگین  4/333کمترین میزان اثرگذاری را دارند .در انتها و بما توجمه بمه میمانگین شماخصهما،
میانگین مؤلفه دشمنشناسی  4/344شده است .مطالب بیانشده باال در قالب جدول  3جممعبنمدی
شد .با توجه به جدول  4به دلیل اینکه تمامی ابعاد دارای میانگین کل باالی  4میباشند؛ بنابراین از
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اثرگذاری باالیی برخوردار ممیباشمند .همچنمین ،بعمد جهمتگیمری بما میمانگین  4/431بیشمترین
اثرگذاری را داشته است.
جدول  .3میزان اثرگذاری هر یک از ابعاد و شاخصها
بعد
ساختاری

زمینهای

محتوایی

فرایندی

جهتگیری

شاخص

میانگینشاخص

استقالل

4/44

استحکام درونی

4/44

دیپلماسی

4/43

آرمانخواهی

4/34

ابتکار و نوآوری

4/31

شهادت لبی

4/43

دفاع

4/431

وجو

تقوا

4/333

بصیرت

4/434

کار جهادی

4/42

آموزش

4/411

مردمی سازی

4/414

فرصت سازی از تحری

4/334

دفاع همهجانبه

4/341

دشمنشناسی

4/344

میانگینکل
4/44

4/33

4/4

4/44

4/43

نتیجهگیری و پیشنهادها
الف -نتیجهگیری:

با توجه به بح ها و تحلیلهای انجامشده در این مقاله ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهمای اثرگمذار بمر
سیاستگذاری دفاعی با توجه به دیدگاههای امام خمینی(رحمت ا ...علیه) و رهبر معظ انقال

(مدظلهالعالی)

شناسایی شد .تعداد پنج بعد ،پانزده مؤلفه و  44شاخص احصاو و تبیین گردید .بر اساس نتایج بعد
جهتگیمری بیشمترین اثرگمذاری را بمر روی سیاسمتگمذاری دفماعی دارد و بعمدهای محتموایی،
ساختاری ،فرایندی و زمینهای به ترتیب بعدازآن قرار میگیرنمد .همچنمین ترتیمب اولویمت پمانزده
مؤلفه بهدستآمده بدین شرح آمده است:
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 )1شهادت لبی

 )1دفاع همهجانبه

 )2دیپلماسی

 )13بصیرت

 )3استحکام درونی

 )11مردمی سازی

 )4استقالل

 )12وجو

 )4کار جهادی

 )13آموزش

 )4ابتکار و نوآوری

 )14تقوا

 )4آرمانخواهی

 )14فرصت سازی از تحری

44

دفاع

 )3دشمنشناسی
ب -پیشنهادها:

بهمنظورِ انجام پژوهشهای کاملتر و جامعتر در آینده در حوزههای مختلف پیشنهادهایی به شمرح
زیر ارائهشده است:
 )1ادامه کار علمی بر روی نتایج تحقی ارائهشده با تمرکز و بررسمی هریمک از ابعماد الگمو
بهصورتِ جداگانه.
 )2بررسی الزامات پیادهسازی الگوی مفهومی جامع سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی
ایران ،در قالب یک موضوع پژوهش جداگانه.
 )3آسیبشناسی میدانی فرایند سیاستگذاری دفاعی در جمهوری اسالمی ایران.
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فهرست منابع
" -قرآنکریم" ،ترجمه آیتا ...مکارم شیرازی

 مؤسسه تنظی و نشر آثار حضرت امام خمینی(رحمت ا ...علیمه)" ،)1334( ،استراتژیدفاعیدراندیشهمعظمله"
" -تعدادیازبیاناتامامخمینی

(رحمتا...علیه)

مدظلهالعاالی)

(

وامامخامنهای



درارتباا بااسیاساتگاذاری

دفاعی":
(.1بیانات مورخه ( .2 )33/12/4ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ( .3 )12/11/33دیدار با رئیسجمهور و
اعضای هیئت دولت ( .0 )34/4/4اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ( .4 )13/1/1دیدار با
اقشار مختلف مردم ( .6 )34/4/4صحیفه نور ج 12

( .0 )143ابالغ سیاستهای کلی برناممه پمنجسماله

سوم به رئیسجمهور ( .8 )43/2/33دیدار اعضای شورای مرکمزی انجممن اسمالمی مدرسمین دانشمگاههما
( .9 ،)41/4/13دیدار جمعی از مسئوالن و کارکنان وزارت نفت ( .14 )43/1/12دیدار اقشار مختلف ممردم
( .11 )43/1/13دیدار کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان ( .12 )41/4/13دیدار کارکنان و فرماندهان
ارتش ( .13 )44/1/23دیدار اعضای هیئتعلممی کنگمره اممام خمینمی ( .10 )43/11/4دیمدار برگزیمدگان
المپیادهای جهانی و کشوری ( .14 )31/4/3در جمع استادان و دانشمجویان قمزوین ( .16 )32/1/24دیمدار
گروهی از مخترعان و نوآوران جوان کشور ( .10 )34/1/33دیدار هزاران نفر از ممردم و عشمایر شهرسمتان
نورآباد ممسنی ( .18 )34/2/14اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهمر رضموی ( .19 )34/1/1دیمدار
گروهی از پرستاران نمونهی کشور ( .24 )31/2/1دیدار مردم آذربایجان ( .21 )11/11/23خطبههمای نمماز
جمعه تهران ( .22 )34/4/23دیدار با کارکنان صنعت نفت ( .23 )44/3/1دیمدار بما کارکنمان وزارت نفمت
( .20 )41/11/24جمع زائران حرم مطهر رضوی ( .24 )13/1/1خطبههای نماز عید سمعید فطمر )34/4/21
( .26ابالغ سیاستهای کلی برنامه پنج ( .20 )34/13/21بیانات در دیدار وزیر و معاونمان و ممدیران کمل
وزارت امور خارجه ( .28 )43/4/31مراس فارغ التحصمیلی و تحلیمف دانشمکده افسمری نیمروی انتظمامی
( .29 )33/4/14ابالغ سیاست های کلی برنامه پنج توسمعه ( .34)34/13/21اجتمماع بسمیجیان و سمپاهیان
لشکر  24کربال ( .31 )32/4/21مراس دانشآموختگی ( .32 )41/3/23دیدار با فرماندهان و کارکنان بوشهر
( .33 )43/13/12دیدار با فرماندهان کارکنان آجما ( .30 )44/1/33دیمدار بما کارکنمان و فرمانمدهان نهاجما
( .34 )44/11/13ابالغ سیاسمتهمای کلمی) ( .36دیمدار بما کارکنمان و فرمانمدهان نهاجما .30 )41/11/11
(فرماندهان و کارکنان منطقه دوم نداجا در بوشهر ( .38 ،)43/13/12اممام خمینمی ( .39 )43/2/23صمحیفه
امام ج 3

( .04 )433دیدار با کارکنان نیروی نظامی و انتظامی ( .01 )43/13/12اممام خمینمی )43/4/4
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( .00 )313مراسم فمارغالتحصمیلی دانشمگاه افسمری

( .04 )44/3/21دیمدار اجتممماع نی مروی عملی ماتی نزاجمما ( .06 )44/3/3بیانممات در پایگمماه دری مایی نوشممهر
( .00 )42/2/13میدان صبحگاه ناوگان منطقه یک نداجا ( .08 )41/1/24دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام
ج.ا.ایران ( .09 )33/12/24خطبههای نماز عید سعید فطر ( .44 )34/4/13صحیفه نور ج 23

)414

الف -منابع فارسی:

 استراوس ،انسل و کربین ،جولیت ( " ،)1311مباانیپاژوهشکیفای:فناونومراحالتولیادنظریاهزمینهای" ،ترجمه ابراهی افشار ،تهران ،نشر نی

 اشتریان ،کیومرث (" ،)1334روشسیاساتگاذاریفرهنگای" ،دفتمر پمژوهشهمای فرهنگمی هنمریشهرداری تهران
 پورشاسب ،عبدالعلی (" ،)1334دکتریننظامیجمهوریاسالمیایران" ،دانشگاه عالی دفاع ملی -جاللی ،هوشنگ ( ،)1333ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی ،شماره 42
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