
 

 

 1401 پاييز ،79 ةشمار ،بيستم سال دفاعي، راهبرد علمي ةفصلنام

 
شود . نمیاندالفعشدت هالمللی در این فضا بشود و عوامل مسلط بینفضای مجازی بدون اختیار ما، دارد مدیریت می قوا: کل معظم فرمانده

 (02/06/1399 العالی(مقام معظم رهبری )مدظله بیانات) .پناه رها کنیممان را در این فضا، بیمردم
  

ر مقابل د نوین آجا هایرهیافت بندیشناسایی، تبیین و اولویت پژوهشي: مقالة

 بیانیه گام دوم انقالب تهدیدات آتی با توجه به سند

20.1001.1.17351723.1401.20.79.4.4 
 3شاهیبهروز دولت، 2نیکو، رضا جلیلی1عباسیان محمد

 

 

 12/06/1401 پذيرش: تاريخ 25/11/1400 دريافت: تاريخ
 

 چکيده
مقرام   های گذشته، ماهیت تهدیدات خود را برای مواجهه با نظام مقدس ج.ا.ایران تغییرر داد  اسرت.  پس از ناکامیدنیای استکبار 

بیانیره گرام دوم   »اقردام بره وردور سرند      تغییرر رویکردهرا،  موقر  ایرن   این نظام، با درک به دارسکّانبه عنوان  العالی()مدظلهمعظم رهبری

هرای نروین اجرا در مقابر      بنردی رهیافرت  اولویرت  وشناسرایی، تبیرین   یافتن پاسخ مناسب  درودد تحقیق حاضر نمودند.« انقالب

پیمایشری انارام   -ز نوع کاربردی و بره رو  تووری ی  . این تحقیق اباالدستی ارزشمند استسند شد  از این استخراج تهدیدات اتی

ن ر از ایرن خبرگران اسرت کره بره       63نظامی اجا هستند. نمونۀ اماری تحقیق شام  -تحقیق شام  خبرگان علمی اماری شد. جامعۀ

بنردی  تو اولویر شناسرایی، تبیرین    هرای هپرسشرنام مصراحبه و  هرا،  گیری هدفمند انتخاب شردند. ابررار گررداوری داد    رو  نمونه

گرام دوم  بیانیره  انداز این سرازمان برر اسراس سرند     رهیافت نوین اجا برای تحقق چشم 19 تهدید عمد  و 3تعداد . است هارهیافت

بندی گردید. روایی پرسشنامه برر اسراس نظرر خبرگران ت ییرد و پایرایی ان برا        ( شناسایی و سپس اولویتجانبهامادگی همهانقالب )

هرای امرار تووری ی و امرار اسرتنبا ی      از شراخ  هرا  سراا  وتحلیر   تاریهمنظور بهحاو  شد.  98/0نباخ مندی از ال ای کروبهر 

بنردی  دهرد میرران اولویرت   اسرت اد  شرد. نترایش نشران مری      SPSSافررار  مندی از نررم ( با بهر و فریدمناستودنت  t)شام  ازمون 

گرام دوم انقرالب در   بیانیره  انردازهای  ی و برا هردت تحقرق چشرم    شد  اجا با عنایت به تهدیردات اتر  گانه شناسایی19های رهیافت

هرای انسرانی   اهتمرام بره سررمایه   » هایگانه نشان داد رهیافت19های بندی رهیافتقرار دارد. همچنین اولویت« داراولویت»وضعیت 

اسرتقرار و توسرعه مرداوم    »و  «انقرالب ای در ترراز  ای به ارتش حرفهتحو  از ارتش وظی ه»، «بخشتوسعه اقدامات روحیهسازمان و 

 .است دارای باالترین اولویت« پرورینظام استعدادیابی و نخبه
 

                                                                                                                                                     
 (abbasian_m@iamu.ac.irعضو هیئت علمی و استادیار دانشگا  افسری امام علی)ع( )نویسند مسئو : . 1

تهرررران   با برررایی عالمررره دانشرررگا  ورزشررری، هرررایسرررازمان در راهبرررردی مررردیریت دکترررری دانشررراوی .2

(Rezajalili1981@gmail.com.) 

 .اجا ستاد و فرماندهی دانشگا  استادیار و عضو هیئت علمی .3

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1401.20.79.4.4
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 گام دوم انقالب، آجا، رهيافت.بيانيه تهديدات آتي،  کليدي: واژگان

 مقدمه

های استکباری با حضور مستقیم و یا نیابتی به دنبا  کسرب  در دنیای امروزی که قدرت

جنروب رررب اسریا هسرتند،      هویرژ  در منققر  ه در اقصی نقاط جهان ب مناف  نامشروع خود

های کلیدی امنیت )همچون بازدارندگی و در تضمین مال هاهمیت وجودی نیروهای مسلح 

فرماینرد:  میاین خصوص در  العالی()مدظلهروشن است. فرماندهی معظم ک  قوادف  تهدیدات( 

تری  انرد  اگرر امنیرت از یر  ملّ    حافظ امنیرت  نخستکه  نداین امتیاز را دار سلحمیروهای ن»

این است که انها ها به روی او بسته خواهد شد... دومین امتیاز پیشرفت هسلب شود، را  هم

 «. ..ایند.گیرند و به میدان میخدمت، جان خود را در کف می هدر عرو

که بره قرو  میشر  فوکرو )فیلسروت      انقالب  سا  او بررسی عمر چه  از سوی دیگر 

 و حرور شرود ) رالعی  پساساختارگرای فرانسوی( نماد چهر  چهارم قردرت محسروب مری   

مواجره   مختل ری  هرای چالش باکه این انقالب در این دوران  دهد(  نشان می1396بهرامی، 

 ، انرواع در ایرن دوران نتایش مقالعات رویدادنگاری نیر حاکی از ایرن اسرت کره    . بود  است

پس از دنیای استکبار بنابراین . رقم خورد  استبر علیه این انقالب نوپا  هامتنوعی از تو ئه

های گذشته، ماهیت تهدیدات خود را برای مواجهه با نظرام مقردس ج.ا.ایرران تغییرر     ناکامی

ها اقردام بره وردور سرند     موق  حساسیت، با درک بهالعالی()مدظلهمقام معظم رهبری داد  است.

در لره  های ماثر تحقق منویرات معظرم  یکی از رو  مسلماًنمودند.  «بیانیه گام دوم انقالب»

و شناسرایی، تبیرین   حوز  نظامی و دفاعی کشور، شناسایی تهدیردات دشرمنان و همچنرین    

اثرسرازی ایرن قبیر  تهدیردات متنروع و پیچیرد        بررای بری  نوین  هایرهیافت بندیاولویت

 .اسررتفراروی نظام مقدس ج.ا.ایران 

 

 . کليات1

 بيان مسئله. 1-1

چه  سالگی  تحققمبنی بر عدم در ادعای موهوم خود جهان استکبار  ناکامیتوجه به  با

نروین    یاهدر قالرب تهدیرد   ،، این تقاب  در چهر  سرا  دوم انقرالب   یراننظام مقدس ج.ا.ا
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بره عنروان    العرالی( )مدظلهمقام معظم رهبریبه همین منظور . چندوجهی ظاهر شد  است پیچید 

بیانیره گرام دوم انقرالب     ابرال  ، اقدام به هاموق  حساسیتدار این نهضت و با درک بهقبیر

و  هرای نروین  بایسرتی رهیافرت  می، ها و نهادهای لشگریهمه سازمان در این میان نمودند.

سرند  انداز مقرح در چشم و تحقق پیچید  پیش  رویتهدیدات سازی را برای خنثیی متناسب

. در همین راستا نماینداتخاذ )ارتقا به ارتشی در تراز انقالب اسالمی(  انقالببیانیه گام دوم 

تهدیردات   و اولویت انها با دو هردت رفر   های اجا رهیافتمسئله تحقیق عبارت است از: 

 سند بیانیره گرام دوم انقرالب   انداز مقرح در چشم و تحقق پیش  روی نظام مقدس ج.ا.ایران

 کدام است؟

 

 حقيقرورت تاهميت و ض. 1-2

بره   اشرار  بیانیه گام دوم انقالب ضمن سند در  العالی()مدظلهفرماندهی معظم و معرز ک  قوا

 کلیردی های ها و توویهانقالب، با اشار  به گام دوم انقالب، سرفص او  ساله  40 یاتتارب

چون علم و پژوهش، عرت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، هم هاییحوز را در 

اسرتقال  و ازادی  و معنویرت و اخرالق،    ،اقتصاد، عدالت و مبارز  با فساد، سرب  زنردگی  

اسرت زیررا بردون     گانره یادشرد   ه ت هایمحور اولی ارکان. امنیت یکی از فرمودندمقرح 

سازی و رسیدن بره جامعره ارمرانی را    توان انتظار گستر  انقالب اسالمی، تمدنامنیت نمی

 رفی در محریط سریا  و ناپایردار امرروزین جهران، برا تهدیردات         از .(1400)سلیمانی   داشت

ایرران  ج.ا.هموار  امکان وقوع جنگ ترکیبی برر علیره    پیچید  و چندوجهی، ،متنوعفرایند ، 

راهبردهرای   برازبینی مسرتمر  و نامقمئن،  متغییر، پیچید وجود دارد. در این فضای به شدت 

هرای  های ایند  مبتنی بر تکام  اندیشره جنگ درو از جمله ارتش ج.ا.ایران نیروهای مسلح 

 . در همین راستا و با عنایت بره ابرال   اوری پیشرفته ی  ضرورت حتمی استنظامی و فن

 ها و نهادهای لشگری و از جملره ارترش ج.ا.ایرران   ، همه سازمانسند بیانیه گام دوم انقالب

خود را بررای تحقرق   های رفیتو ظتوان  یتمام جاری،های با بازنگری در برنامه یبایستمی

اهمیت تحقیق حاضر در ان است کره   د.نگیر باالدستی به کارابعاد نظامی و دفاعی این سند 
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هرای اجرا   ریری راهبردی و تنظیم رهیافتتواند در برنامه( سند بیانیه گام دوم انقالب می1)

گیرران    و به تصرمیم روی ماثر واق  شدچندوجهی پیش  در مقابله با تهدیدات نوین  پیچید 

شرد  در  اندازهای ترسیمسازان در تنظیم راهبردهای نظامی و دفاعی همسو با چشمو تصمیم

حروز  دفراع ملری     راهبرردی  ریرری برنامره  در که ( افرادی2این سند کم  شایانی بنماید. )

تحقیق حاضر، مندی از نتایش با بهر  عملیاتی( و میانی، کالن مدیران از )اعم دارند مسئولیت

 سرند  در موجرود  انقالبی شعائر و هاارز ، م موریت، اندازچشم با قادر خواهند بود همسو

خروجری  ( 3شرود. )  جلروگیری  احتمالی راهبردی تا بدین سان از رافلگیری نمایند حرکت

دهی سازمان و تاهیرات متناسب برا نیازهرای   تواند نقشه راهی برای شک تحقیق حاضر می

عملیراتی در   راهبردهرای ایران باشد و این سازمان را در تدوین و اتخراذ  ج.ا.رتش عملیاتی ا

با روشرن نمرودن    این تحقیقخروجی  (4. )نماید یاریای ای و فرامنققهقبا  دشمنان منققه

هرای  ، دریچره تهدیدات فرایند ، متنوع، پیچیرد  و چنردوجهی  زوایای تاری  و نکات مبهم 

ایران باز نمرود   ج.ا.ندیشی در مقاب  فرماندهان و مدیران ارتش جدیدی را برای ت م  و بازا

که این امر به  راحی، تدوین و انتخاب راهبردهای عملیاتی کم  خواهد نمود و عملکررد  

 ارتش در مقابله با تهدیدات را بهبود و ارتقاء داد  و نتایش علمی ایرن تحقیرق مبنرایی قابر     

 .ایران خواهد بودج.ا.ر ارتش های راهبردی دریریاتکا برای برنامه

 شناسایی تهدیدات متنوع دشمنان بسیار پراهمیت است. به دلی  اینکره نترایش مقالعرات   

شرناخت و   از ناشری  زیرادی  حرد  ترا  مسرلحانه  هرای درگیری  رفین شکست دهدمی نشان

فرماینرد  مری  العرالی( . مقام معظرم رهبری)مدظلره  است نظامی از تهدیدات نادرست قضاوت

ا  چیست؟ باید بیدار ماند  در مقاب  ملت ایران نقشهما باید بدانیم این دشمن ناکام امروز»

اگرر ورحنه را بشناسریم  عروره را بشناسررریم        «تهام علیه الوابس الالعالم برمانه »باشیم 

از اینررو درخصروص   «. شرد  نخرواهیم  ررافلگیر  بردانیم،  را دشمن هدشمن را بشناسیم  نقش

 نهادهرایی  ( اگرر 1توان به این موارد اشار  نمرود کره )  قیق حاضر میهای اناام تحضرورت

 اسریب  ملری  امنیرت ، باشرند  نوظهرور را نداشرته   تهدیدات مورد در کافی ا العات، مسئو 

مناب  محردود    ناموجه انحرات به منار تهدیدها، بندی نادرستالویت( حتی 2). دید خواهد
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( عدم انارام  3) .را دربر خواهد شد تهدیدها دف  در مسلح نیروهای سازمانی شد  و ناتوانی

( همچنرین  4تحقیق حاضر منار به رافلگیری راهبردی در مقاب  تهدیردهای اتری شرد  و )   

الملر   هرای داخلری، منققره و برین    موقعیت ج.ا.ایران در حوز  نظامی و دفراعی در عروره  

تروان بره ایرن    ( همچنین از دیگر ضروریات اجرای این تحقیق مری 5تضعیف خواهد شد. )

و کشور  سازمان، قرار نگیرد است اد  مورد پژوهش این نتایش موضوع نیر اشار  نمود که: اگر

 چنردوجهی دچرار   نروین  پیچیرد    یاهتهدیرد در حروز  دفراع ملری در برابرر      است ممکن

 گردد. رافلگیری

 

 . پيشينه تحقيق1-3

هرای بیانیره گرام دوم    سیاسرت تحقرق  »و « تهدیردات نروین  » پیشینه تحقیق در دو حوز 

 ( اورد  شد  است:2( و )1به ترتیب در جدو  شمار  )« انقالب اسالمی
 

 پيشينه تحقيق در حوزه تهديدات نوين: 1جدول 

 هايافته مهمترين سال/محقق موضوع ديفر

1 
 تهدیدات مدیریت

 نرم امنیتی
 (2005میلر )

  عملیرات  و محرور شربکه  جنرگ ، ا العرات  تسرلط  برر امریکا تمرکر 

 اعرامی،

 نامتقررارن در  در اتخرراذ راهبرررد حمررالتامریکررا  تصررمیم مخررال ین

 نبردهای احتمالی با یادگیری از تاربه نبرد ناکام ودام.

2 

ارزیابی روند ادراک 

تهدید امریکا علیه 

 ج.ا.ایران

عباسی 

(1391) 

   و  2011-2006 هرای سا برای روند تهدیدات ساالنه امریکا گرار

 ،افرایش ادراک تهدید از سوی ج.ا.ایراناعالم گرار  

 هرا برا امنیتری یرا ریرامنیتری سراختن       این قبیر  ارزیرابی  نتایش  ارتباط

 .تهدیدها علیه ج.ا.ایران

3 

پژوهی ایند 

تهدیدات نظامی 

 امریکا علیه ج.ا.ایران

مرادیان و 

گورری وادقی

(1392) 

 ترین تهدیدات نظامی امریکا برای مقابله برا ج.ا.ایرران عبارتنرد    اولی

هرای کرروز، رادارهرای    های هوشمند و موش بمبمندی از بهر از: 

در اقیانوس هند، مستقر پرند  و هواپیماهای شناسایی، ناوگان دریایی 

ای و ناوهرای  هرای هسرته  دریای عمان و خلریش فرارس، زیردریرایی   

هرای نظرامی در کشرورهای    افکن، پایگرا  مبیماهای بهواپیمابر، هواپ

 فناوری ابر ی ی.و منققه، پهبادها، 
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 هايافته مهمترين سال/محقق موضوع ديفر

4 

سازی ریاضی مد 

براورد و منظور به

سناش تهدیدات 

 علیه ج.ا.ایران

و  رشیدزاد 

 همکاران

(1395) 

  هرای  یکری از دردرره  به عنروان  الگوی تخمین تهدیدات امنیتی،  نبود

   نظام،مهم مسئولین 

 از  ریرق   اتری  ی  مد  ریاضی برای ارزیابی تهدیردات امنیتری   ارائه

 .های احتما  و شدت وقوع تهدیداتسناه ارزیابی

5 

راهبرد ن وذ امریکا 

و ت ثیر ان بر امنیت 

 ملی ج.ا.ایران

حور و  العی

بهرامی 

(1396) 

  های مختلف اقتصادی، سیاسری،  در حوز  راهبردهای چندجانبهاتخاذ

 امریکا بر علیه ج.ا.ایران،توسط  نظامی فرهنگی، امنیتی و

 در برهه کنونی. «راهبرد ن وذ»امریکا به  حُکام واری زیادامید 

6 

بندی اولویت

تهدیدات امنیت ملی 

 AHPج.ا.ایران با 

نیا و والح

 بختیاری

(1397) 

 در ابعراد نظرامی   یرانبندی تهدیدات پیرامونی ج.ا.او دسته شناسایی-

 ،فرهنگی، اقتصادی و محیقی-ا العاتی، سیاسی

  جاسوسی و ن وذ» و گرینه «ا العاتی-نظامی»اولویت باالی معیار». 

7 

الگوی ارزیابی 

تهدیدات هوشمند 

 ایند 

 و پور کاظم

بهرامی 

(1397) 

  سنتی ان اَشکا  در مقایسه با کنونی یاهتهدیدت اوت زیاد ، 

   سرازی  شراخ   رویکررد از  منردی بهرر  با « کالبدی تهدیدتحلی  »ارائه مد

 24کرالن،   هشت سناهل ه، امچهار سه بُعد،  چارچوبکامپنهود، در -کیوی

 سناه.زیر 120پایه و  سناه

8 

روندپژوهی 

تهدیدهای امریکا 

 علیه ج.ا.ایران

مینایی و 

نژاد هادی

(1397) 

  هرای  علیه ج.ا.ایران در اسناد راهبردی منتشرر  سرا    امریکامقالعه تهدیدات

 ،بندی انهاو دسته 2005-2017

 تبیین روندهای اتی تهدیدها، 

  ایو شرایط منققه حُکامنگر  نوع تهدیدهای امریکا بر وابستگی، 

  فرهنگی.و  ای،تهدیدهای منققهشام : کمترین فراوانی و بیشترین 

9 

راهبردهای پدافند 

راداری در ریرعام  

 برابر تهدیدات اتی

موسوی و 

سپهری 

(1397) 

 1404انداز ارتش تدوین راهبرد پدافند ریرعام  راداری برای چشم، 

 افراراست اد  از نرمTOPSIS بندی راهبردها.برای تحلی  و اولویت 

10 

بررسی تسلیحاتی 

کردن فضای ماورای 

جو بر امنیت نظامی 

 ج.ا.ایران

 مددی و

پور کاظم

(1398) 

  در قالرب دو رویکررد    «رهیافرت » 16و  «تهدید عمرد  » 14شناسایی

  ،«بازدارندگی فضایی»و  «دفاع فعا  فضایی»

  شناسرایی منرا ق راهبرردی    »بررای   اتتهدیرد شناسایی باالترین نرخ

 ،«اوری ا العات سیگنالیگرد»و  «نظامی و حیاتی کشور

  هرای  از حروز   منردی بهر »های برای رهیافتبیشترین وزن شناسایی

  «.تدوین دکترین نظامی توسعه فناوری فضایی»و « راهبردی

11 

ت ثیر تهدیدات اتی 

در فرماندهی 

 مقلوب

بوالحسنی و 

همکاران 

(1398) 

  ررافلگیری یر    »و  «تروجهی بره تهدیردات اتری    بی»ضریب همبستگی شناسایی

 ،%80 بمیران« فرماند 

  90 بمیران «تهدیدات اتی»و  «فرماندهی مقلوب»ضریب همبستگی شناسایی%. 
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 هايافته مهمترين سال/محقق موضوع ديفر

12 

تعییین سناریوهای 

تهدیدات امریکا 

 علیه ج.ا.ایران

و شاهوردی 

 همکاران

(1398) 

  ی برانردازی  هاسرناریو )سه سناریوی مرجح و عناورر انهرا   شناسایی

از میران   عنصرر(  8برا   اقدام سختو  6با  براندازی نرم، 9با  هوشمند

 .سناریوی محتم  49

13 

تهدیدات نوین 

امنیتی در فضای 

سایبر)مقالعه موردی 

اعتراضات سا  

1398) 

ابیاتی و 

احمدی 

(1400) 

  یکری از  بعنروان  هرای مررتبط   فضای ماازی و فنراوری قلمداد شدن

ملری   امنیت و ت ثیر بسرای ان بر ترین مناب  قدرت در هرار  سوممهم

 ،هادولت

 ُدر تهدیدات امنیت ملری کشرورها    تهدید عد جغرافیاییاز بین رفتن ب

 تهدیدات سایبری،در اثر بروز 

14 

اقتدار راهبردی دفاعی 

ایران در ج.ا.ارتش 

مقابله با تهدیدات در 

افق بیانیه گام دوم 

 انقالب

اسکندری و 

همکاران 

(1400) 

 پرذیری، ترداوم امنیرت، ارتقراء     بازدارندگی، کاهش اسیب توان افرایش لروم

کشرور از  ریرق    ه با هرگونه چالش و تهدیدات نظرامی پایداری ملی و مقابل

 ،ایرانج.ا.های ملی، قدرت ملی و اقتدار دفاعی ارتش قابلیت ارتقای

 ایران در مقابله ج.ا.راهبرد بعنوان راهبردهای اقتدار دفاعی ارتش  احصای پنش

 .با تهدیدات

15 

ثیر تهدیدهای  بررسی ت

نظامی بر افرایش 

قدرت دفاعی در منققه 

 فارسراهبردی خلیش

بلخی و 

عمادی 

(1400) 

   ) منققرره راهبررردی یکرری از مهمترررین تهدیرردات بال عرر  )و بررالقو

های دریرایی  عبارت است از: احداث )و گستر ( پایگا  فارسخلیش

 کشورهای متخاوم با برخی از دو  منققه.

16 

های ل هاتبیین م

تهدیدهای نو در 

 امنیت شهری

 و پوراحمدی

 دهقانیان

(1400) 

 انررد، بررود  تهدیررد رخرری از عررواملی کرره در گذشررته   امررروز  ب

 ،بالعکس شوند ونمی قلمداد تهدید دیگر

   باشند برخی از انران  تهدیدات نوپدید ازجنس فناوری پایه میامروز

اینترنررت اشرریا، هررو  مصررنوعی، تهدیرردات تاررارت    عبارتنررد از:

و های مخررب(  اتافرارها، ب)اسکیمینگ الکترونیکی، باج الکترونیکی

 (.بیوتروریسم تهدیدات سایبری )رمر ارزها

17 

تحلی  گ تمان بیانیه 

«: گام دوم انقالب»

ها و فروت

روی تهدیدهای پیش

نظام اسالمی با توجه 

 «دشمن»به م هوم 

زینوند 

(1401) 

 تعیررین  و هررای شررناور گ تمرران انقررالب اسررالمیدا  مرکررری و دا  تبیررین

تحلی  بیانیه گام دوم  برای «دشمن»م هوم بندی وورتهای رقیب و گ تمان

 ،با نظر به تحلی  گ تمان الکالئو و موفه

 بینی شد  در گ تمان های پیشترین تهدیدها و فروتعمد  تحلی  و احصاء

در سرقوح  و بازنمرایی انهرا   رهبر انقالب برای چه  سا  دوم نظام اسالمی 

 .ایعی و رسانهاجتما-هویتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی
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 های بيانيه گام دومپيشينه تحقيق در حوزه تحقق سياست: 2جدول 

 هايافته مهمترين سال/محقق موضوع .ر

1 

تبیین جایگا  پلیس 

امنیت اقتصادی در 

 تحقق گام دوم

بهرامی و 

زاد  رنی

(1398) 

  سراز، مولرد،   پذیر، فروتانعقاترویکردی جهادی، به اتخاذ  ینیازمند

 ،گرازا، پیشرو و بروندرون

  عام  اساسی.  به عنوان  عام  اقتصادیشناسایی 

2 

مقاومت در برابر 

-تهدیدهای دفاعی

 امنیتی در گام دوم

و  شاکری

 همکاران

(1398) 

  انواع تهدیدات دفاعی و امنیتی،بررسی 

 امنیتی انقالب،شناسی و باید و نبایدهای فرهنگی دفاعی اسیب 

  و ای، تر ثیر قردرت نررم انقرالب در سرقح منققره و فرامنققره       بررسی

 .راهکارهای افرایش قدرت نرم انقالب

3 

مقاومت در برابر 

تهدیدات دفاعی در 

 گام دوم انقالب

 ابراهیمی

(1398) 

      ضرورت شناسایی تهدیدات و راهکارهای مقابلره برا ان، برا محوریرت

 ،جانبهامادگی همه

  همگرایی نظامی با سرایر  شام : تهدیدات با راهکارهای مقابله شناسایی

افرار، تبردی   های جنگهای نظامی، انتخاب سامانهکشورها، انعقاد پیمان

جنرگ سرخت، تقبیرق     وقروع تهدیدهای نظامی به فروت، ممانعرت از  

 ودجا.دانش و فناوری با تولیدات دفاعی 

4 

جایگا  جامعه اسالمی 

ام دوم در بیانیه گ

انقالب و نقش ناجا در 

 تحقق ان

 (1399مسیبی )
    تبیین جایگا  جامعه اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب و نقرش ناجرا در

 .تحقق ان

5 
امنیت نرم و ضرورت 

توسعه ان در گام دوم 

 انقالب اسالمی

سلیمانی 

(1400) 

 نقش و کارکرد ان در  و تبیین نرم بررسی تحلیلی مبانی امنیت و قدرت

 .گام دوم انقالب عصر

6 
بیانیه گام دوم در دو 

 حرکت

درودی 

(1400) 

  در هشت محور تهدیدات امنیتیتعیین، 

  ن وذو  عمق، ها در سه محور گستر مهمترین پیشرانتعیین، 

  شیو  مقابله با تهدیدات امنیتیبه عنوان پنش محور شناسایی. 

7 

دیپلماسی دفاعی 

گام دوم ایران در 

 انقالب

 (1400مقلبی )

  فرراهم   بر اساس سند بیانیه شرام :  یراندیپلماسی دفاعی ج.ا.اشناسایی

افرینی در بازدارندگی، مبارز  زمینه ت مین تسلیحات دفاعی، نقش نمودن

 نظامی.-های دفاعیبا تروریسم، گستر  همکاری

8 

 ثیر ایمان در بررسی ت

مقابله با تهدیدات 

موردی نوین )مقالعه 

 (جریانات تک یری

بشیری 

(1400) 

   ایااد درگیرری و نراامنی در    برای های تک یریگرو و گستر  تشکی

 دشمنان،  (و بالقو )تهدیدهای بال ع  از جمله منققه 

 و افرررایش معنویررت در بررین رزمنرردگان در  نقررش بسرریار مهررم ایمرران

 .های امروزی و ایند جنگ
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 هايافته مهمترين سال/محقق موضوع .ر

9 

محور مقاومت و 

کارکرد ان در عمق 

ایران با ج.ا.راهبردی 

رویکرد بیانیه گام دوم 

 انقالب اسالمی

سلیمانی 

(1400) 

 محرور   هرای توسعه هسرته  ایااد وشد  عبارتند از: مهمترین راهبردهای احصاء

اتحاد استراتژی  با سوریه و سایر متحدان ریردولتی  در سراسر جهان، مقاومت

بیرونی قدرت، ارتقای توانایی موشکی و تقویت موازنه درونی  و افرایش موزانه

تضرعیف   اسرالمی و  حمراس و جهراد   قدرت، افرایش قدرت نظرامی حربرا ،  

 ،رژیم وهیونیستی امنیت ملی کاهش ضریب توانایی بازدارندگی و

   گیری شک از  ریق خصیب  ایران در منققه هال ج.ا.افرایش عمق استراتژی

 .ومتو گستر  محور مقا

10 

بررسی و تبیین 

تهدیدات جنگ 

ترکیبی استکبار 

جهانی در گام دوم 

 انقالب اسالمی

سلیمانی 

(1400) 

     بررسی چیستی ماهیت و ابعاد جنگ ترکیبی استکبار جهرانی در فراینرد تحقرق

 ،گام دوم انقالب اسالمی

 عملیات روانی، جنگ ا العراتی،  عبارتند از:  های جنگ ترکیبیل هاترین ممهم

جنگ اقتصادی، اقدامات سیاسی )عملیرات اداری(، جنرگ سرایبری، اقردامات     

 .های داخلینیروهای نظامی منظم و نیروهای ویژ  و حمایت از ناارامی

11 

 م اهیم نگاشت

 دوم گام بیانیه کلیدی

 در انقالب

 نرم هایم موریت

 انقالب پاسداران سپا 

 اسالمی

مهتدی و فرنیا 

(1401) 

  مر موریتی و راهبرردی جدیرد سرپا  در حروز  نررم مبتنری برر         احصاء الرامات

 ،های بیانیه گام دوم انقالبداللت

 مضرمون   86مضرون پایره،    330شرد  در قالرب   های استخراجبندی داللتدسته

 ،مضمون فراگیر 15دهند  و سازمان

  ارتقررای بصرریرت در حرروز  شرد  عبارتنررد از:  از جملره ایررن مضررامین احصرراء

های جدید ایااد ساختار و های دشمنها و برنامهمقابله با نقشه شناسی ودشمن

ریری جام  و متناسب برا موضروعات روز بررای    و سازوکارهای قوی و برنامه

 .پیشبرد امور

12 

نظریه نظام انقالبی در 

اندیشه مقام معظم 

رهبری مبتنی بر بیانیه 

 گام دوم انقالب

خلیلی و 

درودی 

(1401) 

 نظام انقالبی مورد انتظار مقام معظم رهبرری برر    ها و م اهیمابعاد، مال ه احصاء

 اساس بیانیه گام دوم انقالب،

  بُعد برای نظام انقالبی 3مال ه و  28م هوم،  67، خصیصه )داد ( 368احصاء، 

  مبرارز  برا فسراد   »، «عدالت محوری»توجه بیشتر بر چهار مقالبه اساسی لروم» ،

 «.رفا  اقتصادی»و « فرهنگیتوسعه معنوی و »

13 

ها و تبیین چالش

های دیپلماسی فروت

انرژی از منظر بیانیه 

گام دوم انقالب 

 اسالمی

رضوی 

(1401) 

  های مقلروب دیپلماسری   های محوری دیپلماسی انرژی و فروتچالشاحصاء

 ،انرژی از منظر گام دوم انقالب

  است اد   عبارتند از: بیانیه مذکورمهمترین الرامات در دیپلماسی انرژی همسو با

از ظرفیرت دیپلماسری مقاومرت اسررالمی در حروز  انررژی، انعقراد قردادهررای       

بخشی و است اد  از توانمندی کشورهای همسایه، است اد  از مسیر مقلوب، تنوع

سرازی ظرفیرت   خط لوله انتقا ، است اد  از رویکررد نروین دیپلماسری و فعرا     

 .ن تی هایکشورهای مشمو  تحریم
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 های تحقيقهدف. 1-4

 بررای دفر   هرای نروین اجرا    بندی رهیافتو اولویتشناسایی، تبیین  . هدف اصلي:1-4-1

 انقالب. بیانیه گام دوم شد  درانداز ترسیمبا هدت تحقق چشم تهدیدات
 

   های فرعي. هدف1-4-2

   .سند بیانیه گام دوم انقالب شناسایی تهدیدات امنیت ملی منتش از .1

 شد  در رف  تهدیدات امنیت ملی،های استخراجتبیین رهیافت .2

 شد  در دف  تهدیدات امنیت ملی.های استخراجبندی رهیافتاولویت .3

 

 های تحقيقسؤال. 1-5

سرازی انهرا برا هردت تحقرق      و اولویت پیاد های نوین اجا رهیافتاصلي:  سؤال. 1-5-1

 کدامند؟ انقالب بیانیه گام دوم شد  درانداز ترسیمچشم

 

 فرعي   هایسؤال. 1-5-2

 سند بیانیه گام دوم انقالب کدامند؟ امنیت ملّی منتش ازتهدیدات اتی  .1

 شد  به چه وورتی است؟های استخراجتبیین وحیح رهیافت .2

امنیت ملّری و تحقرق   تهدیدات اتی شد  در دف  های استخراجاولویت رهیافت .3

 ؟به چه میران استسند بیانیه گام دوم انقالب  شد  دراندازهای ترسیمچشم

 

 . روش تحقيق1-6

 (زماني، مکاني و موضوعيقلمرو پژوهش )

از سروی   1397با عنایت به اینکره سرند بیانیره گرام دوم انقرالب در اواخرر سرا          (1

ابال  شد  است  قلمرو فاز او  ایرن پرژوهش از    العرالی( )مدظلهفرماندهی معظم ک  قوا

ادامه داشت و نتایش ان برای باز  زمانی د  ساله )یعنری   1398تا  1397اواخر سا  

 ( تعیین شد  است.1407تا اواخر سا   1398از شروع سا  
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حاضر، مبتنی بر تهدیدات امنیت ملی وارد  بر حدود و ثغور قلمرو مکانی پژوهش  (2

 .است ز سوی اجا و نیروهای چهارگانه تابعه انکشور و دف  ان ا

بنردی  و اولویرت شناسرایی، تبیرین   مررتبط برا    ،قلمرو موضروعی پرژوهش حاضرر    (3

روی برا هردت تحقرق    موجود و پریش    تهدیدات برای دف های نوین اجا رهیافت

 جانبه( است.انقالب )امادگی همه بیانیه گام دوم شد  درانداز ترسیمچشم

 

 عه آماریجام

هرای  و نیر اسرتادان دانشرگا    فرماندهان نظامی ،خبرگانعبارتند از  تحقیق ه اماریجامع

(کارکنان مارب اجا با بیش 1این ن رات دارای ی  یا چند ویژگی زیر هستند: ) نظامی اجا.

(کارکنان خرالق  3های اجا، و )(اعضای هیئت علمی دانشگا 2سا  سنوات خدمت، ) 25از 

  و ترا رسریدن   گیری هدفمند انتخاب شدماری تحقیق به رو  نمونهنمونۀ او منتخب اجا. 

ن ر از این خبرگران   63 به نمونۀ اماریبه اشباع نظری ادامه پیدا کرد. بر همین اساس انداز  

گیری قضاوتی( اعضای گیری هدفمند )یا رو  نمونهرسید. گ تنی است که در رو  نمونه

شوند چراکه یا به وورت مشخ  دارای ویژگری  جامعه نمونه توسط پژوهشگر انتخاب می

و یا پدید  مورد نظر بود  و یا رنی از ا العات در موردی خاص هستند. این رو  عمردتاً  

بره نقر  از جاللری،     2012)باسرو  و کرانون،   های خبر  اسرت  شود که نیاز به نمونهزمانی است اد  می

های متخب و یا برای توسرعه  افراد و گرو گیری هدفمند جهت افرایش فهم از نمونه. (313: 1391

ها و م اهیم  راحی شد  است. پژوهشگر با انتخاب مروارد رنری از ا العرات کره شرام       تئوری

ها، ماسسات و یا رفتارهایی است که بینش کاملی را نسبت به ساا  پرژوهش فرراهم   افراد گرو 

 .(314: 1391ه نق  از جاللی، ب 2000)د ورس و فرانک ، یابد کنند، به این مهم دست میمی

 

 عاتروش گردآوری اطال

ابررار   شرررد.  بررداری بهرر  ای و میردانی  کتابخانه هایاز رو  عاتگرداوری ا ال برای

 .سرراختهمصاحبه و پرسشررنامه محققعبارت است از: نیر  عاتگرداوری ا ال
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 تحقيق مباني نظری. ادبيات و 2

 مباني نظری تحقيق (1
 نظری متغيرهاالف( تعاريف 

  ضرمن  ، العالی()مدظلهک  قوامعظم  در این سند، فرماندهی :بيانيه گام دوم انقالبسند

بره بیران   گرام دوم انقرالب،    و در بخرش انقرالب  او  سراله   40 تاربیاتبه  اشار 

معنویرت و   ،سرب  زنردگی   هرایی نظیرر:  حوز  در کلیدیهای ها و توویهسرفص 

ت استقال  و ازادی، عررّ  ،مبارز  با فساد، اقتصادعدالت و ، اخالق، علم و پژوهش

امنیرت یکری از    در ایرن میران   .پرداختندروابط خارجی و مرزبندی با دشمن ، ملی

بردون   به دلیر  اینکره   شودمحسوب میانقالب  بیانیه گام دوم اولی سندهای پایه

سازی و رسیدن به جامعه ارمرانی  ، تمدنبسط توان انتظارامنیت نمیایااد و ح ظ 

 .(1400)سلیمانی   را داشتاسالمی 

  :یا ائتالفری  دولت ی  توسط زور ریرمستقیم یا مستقیم است اد  امکانتهديدات نظامي 

 .(Romanchenko, 2001: 65)دیگرر  ارضری دولرت   تمامیرت  و حاکمیت علیه هادولت از

کره دارای پیشرینه    شروند مری محسروب   تهدیردات انرواع   بارزتریننظامی از  تهدیدات

ویژگی برجسرته انهرا اسرت اد      وجوام  بشری بود   تحوالتدر تاریخ   والنیتاریخی 

از . نمرود از ان یراد   «جنرگ »و « منازعره »توان تحت عنروان  است که می «زور»ابرار از 

در  انزور برای دسرتیابی بره اهردات برازیگر    ابرار نظامی به است اد  از  تهدیدات،  اینرو

 .(1400)اسکندر و همکاران   دارد داللتوه سیاست عملی عر

  نررم  تهدیدات عبارتند از: )الف( تهدیدات نظامیانواع  :تهديدات نظاميانواع

(قلمررو، هویرت و   2(عامر ، یر  نیرروی ریرنظرامی  )    1)تهدیدی که در ان )

امیرر  مندی از وسرای  ریرخشرونت  (ابرار، بهر 3مشروعیت و افکار عمومی و )

(عام ، 1سخت )تهدیدی که در ان )تهدیدات ها است(، )ب( مانند انواع رسانه

برار، توسر  بره   (ا3ها و )(هدت، سرزمین و کشتار انسان2ی  نیروی نظامی  )

(عامر ،  1سرخت )تهدیردی کره در ان )   نیمره تهدیردات  خشونت است( و )ج(
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امیرر  ر توسر  بره وسرای  خشرونت    (ابرا3(هدت، نرم و )2نیروی ریرنظامی  )

 .(1398)بوالحسنی و همکاران، است(

 :اسرت اد  نمرود، بره     بهینره  شرکلی برای اینکه بتوان از منراب  سرازمان بره     رهيافت

متغییرر و  مقابق با وضرعیت  )مدت مدت و میانهای کوتا های در افقگیریتصمیم

 .(1399)قرائی  شود نامید  می «رهیافت»این قبی  تصمیمات   نیاز است پویا(

درخصروص   العرالی( )مدظلره فرماند  معظم کر  قروا   ريزی رهيافت:های برنامهمدل مهمترين

شرود حرکرت   گذاری نمری بدون هدت ای،در هیچ برنامه»... فرمایند میریری اهمیت برنامه

گذاری مسئوالن حرکت کننرد و  بدون هدت ،گذاری بشود. اگر در هر کاریکرد، باید هدت

در ایرن میران مهمتررین    «. رسرد گی خواهد رسید  به نتیاه نمری پیش بروند، کار به روزمرّ 

مرد   و  مرد  الیسرون  ، مرد  لروئیس  ، مد  دیویرد ز ریری رهیافت عبارتند اهای برنامهمد 

 .(1392)بهروز  میالن  مَ
 

 ب( تعاريف عملياتي متغيرها

  ها و باالدستی سازمانی است که همه سازمانسند  ی  :بيانيه گام دوم انقالبسند

هرای  با بازنگری در برنامره  یبایستمی نهادهای لشگری و از جمله ارتش ج.ا.ایران

خود را برای تحقق ابعاد نظرامی و دفراعی ایرن    های و ظرفیتتوان  یتمام جاری،

 د.نگیر باالدستی به کارسند 

  این قبیر  تهدیردات در عمر  شرام  مرواردی همچرون      نظامي: -امنيتيتهديدات 

 مداخله خرارجی ای، کودتررا، براندازی، های منققه لبی، شرارتشررور ، تاریه

در عروره روابرط    کره  کشررور ی  به خارجی نظامی تهاجم و مسررتقیم تهدید و

شرررود،  ای و محلری مشررراهد  مری   هرای منققره  المل  هنوز به وورت جنگبین

-دو نمونره از مهمتررین انرواع تهدیردات امنیتری      .(1392گورری، )مرادیان و وادقیباشد

 های شناختی.  های ترکیبی و جنگجدید عبارتند از: جنگ نظامی
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 کره در ان  ررت ترکیبری     اسرت  از جنرگ  ایشد هینهب شک  های شناختي:جنگ

اسرت اد    زمینهیا چند تواند از تمام مناب  )متعارت و ریرمتعارت( در ی  جنگ می

 & ,McCulloh) کرد  تا بتواند اثرات خاوی را در برابرر رقیرب خرود ایاراد کنرد     

Johnson, 2013: 16).  

 ت ثیر ان برر محاسربات    های فرهنگی وعبارت است از هامه های شناختي:جنگ

 .(1400، درودی)عامه و حتی برخی از مسئولین نظام 

 هرا تصرمیماتی در جهرت اسرت اد  مناسرب از منراب  موجرود و        : رهیافرت رهيافت

 باشد.جرئیات اجرای راهبردها می

  انرداز سرازمان، فراینردی    : تردوین چشرم  متيالن كم ت  ريزی رهيافتت برنامهمدل

ها، متمرکر شدن بر روی م موریت و توسعه افرق  دربرگیرند  مشخ  کردن ارز 

انداز سرازمان  مندی از بیانیه چشممدت سازمان با بهر مدت و کوتا بلندمدت، میان

انرداز  ها به مثابه چرا  راهنمایی بررای تحقرق چشرم   است. در همین راستا رهیافت

 .(1392)بهروز  هستند 

 

 وتحليل آنهاهای تحقيق و تجزيهيافته. 3

ای و قالعات کتابخانهم»ها به ت کی  وتحلی  یافتهتاریهدر ادامه در سه زیربخش مارا، 

 شود.بیان می« کی ی-بندی نتایش رو  کمّیجم »و نیر « پرسشنامه»، «مصاحبه

 ای و مصاحبه )به عنوان دو روش کيفي در گتردآوری  نتايج مطالعات کتابخانه

امنیرت  تهدیردات اتری   »مبنی بر اینکه  تحقیقهای پاسخ به ساا منظور به ها(:داده

هرای نروین اجرا    رهیافرت »و نیر « سند بیانیه گام دوم انقالب کدامند؟ ملّی منتش از

هرای  از رو « کدامنرد؟ شرد   اسرتخراج امنیت ملّری  تهدیدات اتی  برای مواجهه با

 هرای ای و مصاحبه است اد  شد  که نترایش ان بره ترتیرب در بخرش    کی ی کتابخانه

 به  ور مشروح بیان خواهد شد.« ب»و « الف»
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 پاسخ منظور به ها(:نتايج پرسشنامه )به عنوان يك روش کمّي در گردآوری داده

 بررای مواجهره برا   های نروین اجرا   رهیافتاولویت »مبنی بر اینکه  تحقیق به ساا 

از رو  کمّی پرسشنامه است اد  شرد  کره نترایش    « کدامند؟شد  استخراجتهدیدات 

 به  ور مشروح بیان خواهد شد.« د»و « ج» هایبه ترتیب در بخش ان

  کره  «ب»و « الف»در  ی دو بخش کيفي تحقيق: -بندی نتايج روش کمّيجمع ،

بر اساس نتایش حاو  از مقالعه پیشینه تحقیق، مقالعه دقیق سرند بیانیره گرام دوم    

است اد  شد   میالنم شد  بومیمد  مندی از انقالب و مصاحبه با خبرگان و بهر 

 بره سره تهدیرد کلری تقسریم شرد. همچنرین انرواع        تهدیدات فراروی ارتش  انواع

 19 قالرب  تهدیردات فرراروی ارترش در   های اتی اجرا بررای مواجهره برا     رهیافت

اقدام شرد.   هابندی رهیافتاولویت ، به«ج»گردید. در  ی بخش  شناسایی رهیافت

 گانه ارائه شد.در رف  تهدیدات سه هایافتره دهی، نتایش وزن«د»و در  ی بخش 

شرود.  به ساا  او  تحقیق پاسخ داد  مری  در این بخش: تهديدات فراروی ارتشالف( 

بر اساس نتایش حاو  از مقالعه پیشینه تحقیق، مقالعه دقیق سند بیانیه گرام دوم انقرالب و   

تهدیدات فراروی ارترش   ع، انوامیالنم شد  بومیمد  مندی از مصاحبه با خبرگان و بهر 

 :دنشد بندی( دسته1بر اساس شک  )

 
 انواع تهديدات فراروی ارتش: 1شکل 

 :(T-1)کد تهديتد:   آيندههای جنگ تغييرات پويا و ماهویتهديدات ناشي از ( 1-الف

فاوله گرفتره اسرت.    (امیر مل رویارویی قهر)قدیمی خود  شک از به تدریش امروز  جنگ 

های هیبریردی و ترکیبری بسریار مرورد توجره      برای نمونه در نبردهای معاور، ماهیت جنگ
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 وریکه نترایش تحقیقرات در حروز  تعییرین سرناریوهای تهدیردات امریکرا علیره         ه ب است.

« های مرکّب با مشارکت کشرورهای منققره  اجرای رزمایش»ج.ا.ایران حاکی از این است که 

ایرن  . (1398، و همکراران  شاهوردی)اور اولی سناریوی اقدام سخت این کشور است از جمله عن

اخیرر  تهدیردات   مهم پیشرانبه عنوان دو  ترکیبی و شناختی هایجنگامر درحالی است که 

های شرهری و  همچنین ایااد جنگ. (1400  درودی)شناسایی شد  است امریکا علیه ج.ا.ایران 

های امروزی است. های جنگبه داخ  شهرها از دیگر ویژگیهای نظامی کشاندن کشمکش

های های داخلی کشورها جایگرین جنگها و کشمکشومرجدر این میان دامن زدن به هرج

درورد   43 وریکه  ی دهه گذشته در حردود  ه ب .مرسوم بین دو یا چند دولت گشته است

جای اینکه بین دو دولت متخاوم وورت بگیرد به داخ  کشرورها و شرهرها   ه ها باز جنگ

 . (1398)بوالحسنی و همکاران، کشید  شد  است 

هتای  آوریفتن پيشرفت روزافتزون  مسابقه تسليحاتي و تهديدات ناشي از ( 2-الف

ها است اد  خواهرد  اوریفنهای پیش رو از تمامی نبرددر  :(T-2)کد تهديد:  نظامي نوين

منردی از  های پیش رو ممکن است برا بهرر   زنند که نبرد. اندیشمندان نظامی تخمین میشد

های روانی، تخلیه ا العاتی و پاک کرردن  شناسی اناام شود. برای نمونه تخریبعلم عصب

هایی همچون باشند. پیشرفت روزافرون بشر در حوز هایی از این ابرارها میها نمونهحافظه

اوری نانو، رباتیر  و ریرر  اگرچره بره     ای، فنهای رایانهها، امنیت، شبکهها، حسگرردیاب

بررداری در نبردهرای   د که ابراری قاب  بهر نتنهایی ی  تهدید نیست ولی این ظرفیت را دار

هرای  هرای جنگارو در نبردهرا از جملره حروز      پیش رو باشند. برای نمونه است اد  از ربات

. از سروی دیگرر   (1398)بوالحسرنی و همکراران،   یافته است سعههای کشورهای توتحقیقاتی ارتش

پژوهی تهدیدات نظامی امریکا علیه ج.ا.ایرران حراکی از   نتایش تحقیقات اخیر در حوز  ایند 

های نظامی ایاالت متحد ، بررای مقابلره برا نظرام     ترین تهدیدات و تواناییان است که اولی

 های کرروز، تهراجم نظرامی گسرترد  برر علیره      مقدس ج.ا.ایران در ایند  عبارتند از: موش 

ها و مراکر حساس، هواپیماهای شناسایی، اسرتقرار ناوگران دریرایی در اقیرانوس     زیرساخت

هرای هوشرمند،   منردی از سرالح  هند، دریای عمان و خلیش فارس، ناوهای هواپیمابر، بهرر  
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های نظامی در کشورهای منققه، پهبادهرا،  افکن راهبردی، است اد  از پایگا هواپیماهای بمب

 .(1392گورری، )مرادیان و وادقیی بدون خلبان، فناوری ابر ی ی هواپیماهای جاسوس

گيتری  هتا و بهتره  نمتايي ای، ستياه های رسانهتهديدات ناشي از فضاسازی( 3-الف

هرای دینری و   تنوع اعتقادات و ارز  :(T-3)کد تهديد:  هاهدفمند از اعتقادات و ارزش

توانرد ابسرتن تهدیردات بررر      ست که در وورت ر لت از ان مری یی اهاحوز  ازمذهبی 

البته گ تنی است این امر محدود به مسائ  دینی نیست. برای نمونره نترایش تحقیقرات    باشد. 

 سیاست گریبانگیر همچنان تاریخی باورهای منتش از مناقشات حاکی از این است که امروز 

 و ژاپرن  تراریخ  درسری  هرای کتاب به هاایکر  و هاچینی، است اسیا شرق کشورهای شما 

 ادعاهرای  بره  هرا ایکرر   و کننرد مری  اعتررا   یاسوکونی معبد از ژاپنی سیاستمداران بازدید

 اعتررا  ، ایکرر   نره ، برود  چینری  گوگوریرو  باسرتانی  پادشراهی  اینکره  برر  مبنری  هرا چینی

نتایش تحقیقات در حوز  تعییین سناریوهای تهدیدات امریکا . (Gries, et.al, 2009: 245)دارند

دامن زدن و ایااد مقالبات قومی، مذهبی و نهرادی و  »علیه ج.ا.ایران حاکی از این است که 

و  شراهوردی )از جمله عناور اولی سناریوی برانردازی نررم ایرن کشرور اسرت      « گستر  ان

رونردپژوهی تهدیردهای امریکرا علیره     . همچنین نترایش تحقیقرات در حروز     (1398، همکراران 

دارد  حاکی از این تمرکر  جامعهباورهای تغییر فرهنگی بر ج.ا.ایران با ت کید بر اینکه تهدید 

از « هرا ارزشرگذاری ها و اولویتتغییر ها و ارز و  نمادهادر سازی مشابه»است که راهبرد 

، اسرتادان امروز ،   مراکرر گیرری برا   ارتباط ومی،عم دیپلماسی  ریقاز  تهدید جمله راهبرد

مردنی محسروب    نهادهرای ن و هنرمنردا  ای،رسرانه و فکرری   نخبگران دانشرگاهی،   نخبگان

 .(1397نژاد، )مینایی و هادیشودمی

در : اندازهای گام دوممنظور تحقق چشمهای آتي آجا بهنتايج شناسايي رهيافتب( 

شود. بر اساس نتایش حاو  از مقالعره پیشرینه   حقیق پاسخ داد  میبه ساا  دوم ت این بخش

شرد  از سرند بیانیره گرام دوم     گانره اسرتخراج  تحقیق، مقالعه دقیق تهدیدات امنیت ملّی سره 

، مریالن مر   ریری راهبردشد  برنامهبومیمد  مندی از انقالب و مصاحبه با خبرگان و بهر 
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بره شررح جردو      تهدیردات فرراروی ارترش   های اتی اجا برای مواجهره برا   رهیافت انواع

 :شد ( شناسایی3)شمار 
 گام دوم انقالب بيانيه اندازهایشده آجا در راستای تحقق چشمهای شناسايي: رهيافت3جدول 

کد 

 رهيافت
 عنوان رهيافت

R-1  اجای هاارتقای سقح کی ی اندیشکد 

R-2 های نخبگان جامعهایااد سازوکارهایی جهت است اد  حداکثری از ظرفیت 

R-3  ها و کارکنان(نظام ارزیابی عملکرد )یگانزیرباز راحی 

R-4 افرینی ماثر در حوز  جنگ نرمتشکی  قرارگا  جهاد تبیین و نقش 

R-5 مهندسی مادد فرایندهای سازمان 

R-6 نظامی ایااد مراکر تحقیق در عملیات 

R-7 نظامی های نویناوریتوسعه فن 

R-8 احیای مدارس نظام 

R-9  های اموزشیهای اجا و بازبینی سرفص توسعه دامنه تحصیالت تکمیلی در سقح دانشگا 

R-10  ای در تراز انقالب اسالمیای به ارتش حرفهسازی ساختار سازمان با گذر از ارتش وظی همتحو 

R-11 های تابعهپژوهی در کلیه یگانواحدهای ایند دهی سامان 

R-12 سامان( دهی واحدهای تحقیق و توسعهR&Dو قرارگا  جنگ )های نوپدید 

R-13 های نوینهای جنگسازی ساختار سازمانی با ویژگیبازبینی و متناسب 

R-14 بنیان کردن اجاهایی در جهت توسعه علمی پرشتاب و دانشایااد محرک 

R-15  های انسانی اجاسازی مقلوب زیرنظام مدیریت استعداد سرمایهتوسعه و پیاد 

R-16 نظامی-استقرار نظام نواوری دفاعی 

R-17 باز راحی نظام لاستی  اجا 

R-18 های بازی جنگتوسعه سامانه 

R-19 بخشهای روحیههای انسانی سازمان و توسعه فعالیتاهتمام جدی به سرمایه 

 

 پيشنهادی تحقيق ارائه مدل

های )الف( و )ب( تحقیق، مد  پیشنهادی تحقیرق  بر اساس تل یق نتایش حاو  از بخش

 ( است:2به وورت شک  )
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 مدل پيشنهادی تحقيق: 2شکل 

 

 هاوتحليل دادهتجزيهج( 

ی مد  پیشرنهادی تحقیرق منردرج    هاتر رهیافتمشروحدر این بخش به بیان توضیحات 

 .دوشمیپرداخته  (2در شک  )

اندیشرکد ،   هتا در ستط  آجتا:   ارتقای ستط  کيفتي انديشتکده    :R-1رهيافت  (1

که وظی ره هردایت   شود گ ته می هاییو یا گرو  اتاق فکر به نهادهااندیشگا ، و یا 

یکرری از . دار هسررتندعهررد را  هررای عمرردتاً کرراربردیپررژوهش)و حترری اجرررای( 

 اندیشرکد   جایگرا  بهتررین   این نهاد. استاندیشکد  رَند ترین این نهادها معروت

میزان توفیق آجا 
ام بر اساس بیانیه گ

دوم انقالب اسالمی

ارتقای 
سطح کیفی 
اندیشکده ها

بازطراحی 
نظام 

لجستیک سامانه های  
بازی جنگ 

توجه به 
روحیه و 

رفاه 

نظام نوآوری
-دفاعی
نظامی

استعداد 
ه یابی و نخب
پروری

ایجاد   
محرک های 

توسعه
متناسب 
سازی 
ساماندهی ساختار

واحدهای 
R& D

ساماندهی 
واحد آینده 

پژوهی

گذر به 
ارتش

حرفه ای 

توسعه 
تحصیالت 

تکمیلی

احیای 
مدارس 

نظام

توسعه
فنآوریهای 

نوین 

ایجاد مراکز 
تحقیق در 

عملیات

مهندسی 
مجدد 
فرآیندها

پوشش  
مطلوب  
رسانه ای 

بازطراحی 
نظام ارزیابی 

عملکرد

استفاده از 
ظرفیت 
نخبگان

 آینده هایجنگ ماهوی و پویا تغییرات از ناشی تهدیدات
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المللری بره خرود    اندیشرکد  برین   74را در میران   2019 ای سا رشتهبین تحقیقاتی

. در سقح ارتش ج.ا.ایران نیر در کنرار  (McGann, 2020: 210)اختصاص داد  است 

تشرکی   تشکی  مرکر مقالعات اجا و مراکر مقالعرات نیروهرای چهارگانره تابعره،     

ی هرا هیئت عمد  هدتردهای نوین است. نیر از جمله رویکورز های اندیشههیئت

-مبتالبره حروز  نظرامی    هرای درخصوص مسائ  و چرالش اید   خلق ورز،اندیشه

  .(1396)منیری و همکاران  است  دفاعی

هتای  : ايجاد سازوکارهايي جهت استتفاده حتداکیری از فرفيتت   R-2رهيافت  (2

فرانسره(   ماننرد یافتره ) در کشورهای توسعهمیدانی نتیاه تحقیقات  نخبگان جامعه:

نخبگران بررای انقبراق برا محریط       هرای ارزشرمند  حاکی از این است کره ظرفیرت  

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حا  تحو ، عام  اولی توانرایی انهرا بررای بقرا     

زیرنظرام  شناسری  اسریب نتایش تحقیقرات در حروز     .(Suleiman, 2015: 193)است 

ها و معیارهای شناسایی و مالکحاکی از ان است که جذب و نگهداشت نخبگان، 

 . (1395)شهالیی   نیازمند بازنگری است در اجاانتخاب این افراد 

برر   هتا و کارکنتان(:  : بازطراحي زيرنظام ارزيابي عملکرد )يگتان R-3رهيافت  (3

سراالنه  بره ورورت   ارزیابی عملکرد کارکنان های ارتش ج.ا.ایران، نامهاساس ایین

شود. اما انچه که بر ترفیعات( ا عما  می سایر امور )ماننداناام شد  و نتایش ان در 

بره  بایسرتی  اساس تحقیقات باید به ان توجه نمود این است که در این زیرنظام می

هرای  قابلیرت و  انگیرر  ، تعهرد سرازمانی   ،: انضرباط ماننرد  درنظر گرفتن عرواملی 

همتررین  همچنرین از جملره م  . (1391)عظمری و دهقران    اهتمرام داشرت    شخصی فررد 

 های ارزیرابی رایرش فقرط   (در عمد  رو 1های این حوز  عبارت است از: )اسیب

قررار  مرورد نظرر   ها و تنوع ارزیاب لحاظ شد ارزیاب به عنوان  یباالدست ینمسئول

قررار نگرفتره و   علمری  تحلیر   وتاریه، عل  مورد نتایش تعیینبعد از (2)گیرد، نمی

نترایش زیرنظرام   (3، )شرود ارائره نمری  نیر ی راهکارهای بهبود عملکرد فردی و یگان

. (1393)قادرپنا  و همکاران  شود اموزشی انها ا عما  نمینیازسنای  در ارزیابی عملکرد
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وری دهد که وقتی ورحبت از افررایش بهرر    این در حالی است که نتایش نشان می

گیرری   تر و معنادارتر از انرداز شود، مدیریت عملکرد م هومی گسترد سازمانی می

 .(Halachmi, 2005: 502)کند ساد  عملکرد پیدا می

آفريني مؤثر در حتوزه جنتگ   : تشکيل قرارگاه جهاد تبيين و نقشR-4رهيافت  (4

با توجه بره   های سازمان:فعاليتآوردها و دستای نرم با پوشش مطلوب رسانه

افرینری  نقرش های جنگ نرم دشمنان و است اد  وسی  از بستر رسانه، وسعت میدان

اوردهرا و  ای دسرت در حروز  جنرگ نررم برا پوشرش مقلروب رسرانه       اجرا  ماثر 

از  هرای اجتمراعی  ودا و سیما و شبکه مندی از ظرفیتهای سازمان با بهر فعالیت

از سروی   1400جمله ضروریات است. این الرام با ابال  فرمان جهاد تبیین در اذر 

 اهمیت بسرایی برخوردار شد  است. از العالی()مدظلهفرماندهی معظم ک  قوا

نترایش مقالعرات پژوهشری اخیرر      : مهندسي مجدد فرآيندهای سازمان:R-5رهيافت  (5

 مرتبط، پیشرفت سایر علوم همگام با اجا فعلی از فرایندهای دهد که برخینشان می

 .  (1398خانی  نژاد و بیداله)هادیمهندسی قرار نگرفته است بازشناسی و مورد اسیب

تحقیرق در عملیرات برا     : ايجاد مراکز تحقيق در عمليتات نظتامي:  R-6رهيافت  (6

وتحلی  شرایط متغییرر و پیچیرد ، بره    های علمی و با هدت تاریهاست اد  از رو 

تر و ایااد سیستمی کارامد، و های مناسبمدیران توانایی شناسایی و اتخاذ تصمیم

 بهینه را خواهد داد.

کشور  اقدامات های اخیرسا در  :نظامي های نوينریآو: توسعه فنR-7رهيافت  (7

 همررا   ایفراینرد  رشد  با( پهپادو  ، موش نانو مانندهای نوین )اوریفن زمینهدر 

 بیانیره  شرد  در اندازهای ترسریم چشمتحقق  با هدت در همین راستا وبود  است. 

در مقابر  تهدیردات متنروع و    حداکثری کسب امادگی منظور به گام دوم انقالب و

ح رظ   اورانره ی فنهافعالیتقبی  این  شتاببایستی می نخست، پیش رویپیچید  

علروم   ماننرد سایر حوزهرای اجرا )   پرشتابی مشابهی درتوسعه  ثانیاًو  یافته بهبودو 

 .شک  بگیردشناختی و رفتاری( نیر 
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سبب شناسرایی   وجود مدارس نظام در گذشته : احيای مدارس نظام:R-8رهيافت  (8

رشرد و   زودهنگرام بررای  ریرری  و برنامره  زودهنگام نخبگان نظامی از سنین پایین

ای و توسرعه روزافررون   گردید. با توجه به لروم تربیت افراد حرفهپرور  انان می

و  زودهنگامنیازهای دانشی نظامیان، احیای مدارس نظام کم  شایانی به شناسایی 

 خواهد. انهاتربیت 

هتای آجتا و   : توسعه دامنه تحصيالت تکميلي در سط  دانشتگاه R-9رهيافت  (9

   تحصریالت  ا  مقاشکاسازمان و  ،ساختار های آموزشي فعلي:بازبيني سرفصل

به هرم  تواند مشابه مختلف، می هایسازمانگوناگون و حتی در  جوام تکمیلی در 

 ی )ماننرد هرای سرازمان  ایرن امرر بررای دانشرگا     باشرد.  از همردیگر  و یا مت راوت  

بایستی در اولویرت  های تابعه اجا( از اهمیت خاوی برخوردار است و میدانشگا 

 او  نیازهای تحصیالتی کارکنان سازمانی خود را پوشش دهند.

ای بته  سازی ساختار سازمان با گذر از ارتتش وفيفته  : متحولR-10رهيافت  (10

  مراثر در رونرد   یکی از مهمترین عوامر  ای در تراز انقالب اسالمي:ارتش حرفه

هرای  ها به منظور رف  ناکارامدی، تحو  ساختاری ارتشکشورهات مین امنیت ملی 

. خدمت وظی ه عمومی، که (1396)منیری و همکاران  باشد ای میهای نظام وظی هارتش

، عبرارتی  (1397)دهقران   شود به ان خدمت سربازی یا سربازی اجباری نیر ا الق می

ی  دور  نظامی عمومی که توسط نظام حاکم برای شهروندان است برای اشار  به 

ای نسربت بره ارترش    های ارتش حرفره شود. با توجه به مریتی  کشور ایااد می

محور، این تحو  و دگردیسی سازمانی در سقح نیروهای مسلح و نیرر اجرا   وظی ه

 تحقرق کی ری سرازمان نمرود  و ان را بررای      یتواند کمر  شرایانی بره ارتقرا    می

 گام دوم انقالب توانمندتر گرداند.   بیانیهاندازهای مقرح در شمچ

 هتای تابعته:  پژوهي در کليه يگتان دهي واحدهای آينده: سامانR-11رهيافت  (11

هایی است که با کراو  الگوهرا   پژوهی، مشتم  بر ماموعه تال علم و هنر ایند 

ریری برای برخورد ماثر مههای بالقوّ  و برنابات، به ترسیم ایند و عوام  تغییر یا ثُ
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گرام دوم انقرالب تحقرق     بیانیره انرداز  پردازد. با عنایت به اینکه در چشمبا انها می

ای مقلوب برای کشور و بالقب  اجرا درنظرر گرفتره شرد  و از سروی دیگرر       ایند 

از ایرن  پژوهری اسرت    پرداختن ماثر به تهدیدات اتی مستلرم نگاهی ویژ  به ایند 

 ن حوز  بسیار مهم است.توجه به ای رو

هتای  دهي واحدهای تحقيق و توسعه و قرارگتاه جنتگ  : سامانR-12رهيافت  (12

هرای  عبرارت اسرت از یر  رشرته فعالیرت     « تحقیرق و توسرعه  »اوقالح  نوپديد:

سراختار   یهرا . بررسری سرازمان ی کمّی و کی ی ی  اای مشخ  برای ارتقتوسعه

ایرن قبیر  واحردهای محررک،      داشرتن  این سرازمان از  دهدنشان میاجا  یسازمان

سررعت   در امرر ایرن   . درحالیکره بهر  استکم ترین حالتدر خوشبینانهبهر  و بی

گرام دوم انقرالب و    بیانیره  سرازمانی مبتنری برر    انردازهای چشمتحقق به بخشیدن 

ناپذیر الزم و اجتنابامری  پیش روی،تهدیدات اتی با  همچنین برای مواجهه ماثر

 .است

ستازی ستاختار ستازماني بتا توجته بته       : بتازبيني و متناست   R-13رهيافت  (13

به های امروزی اَشکا  نوینی جنگ های نوين و تهديدات آتي:های جنگويژگي

شرناختی،  هرای  جنرگ بره ورورت   های امرروزی  . برای نمونه جنگاندخود گرفته

 هرای سرب   مقالعره و بررسری  سرایبری اسرت.    وترکیبی، نامتقارن، جنگ روانری  

سازی ساختار سازمانی بازبینی و متناسبسپس های نوین و جنگ مختلف و متنوع

 در در تراز انقرالب را  یتواند ارتشمی مندی از نتایش این قبی  مقالعات،بهر اجا با 

 .پیش روی نظام مقدس ج.ا.ایران فراهم نمایداتی فعلی و تهدیدات  دف 

اب و تعلمتي پرشت   هتايي در جهتت توستعه   : ايجتاد محتر   R-14رهيافت  (14

توسعه علمری عبرارت اسرت از: رشرد همررا  برا افررایش         :بنيان کردن آجادانش

گ تنری  های فیریکری، انسرانی و اجتمراعی(.    ظرفیت مشتم  برهای علمی )ظرفیت

رشد علمی، ی  م هوم کمّی ولی توسعه علمی ی  م هروم کی ری محسروب    است 

نیرر دگرگرون    ملیهای اجتماعی شود. در توسعه علمی در کنار رشد کمّی، نهادمی
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های موجود به ورورت پویرا و   برداری از ظرفیتها متحو ، توان بهر شد ، نگر 

 و نواوری جدیدی ارائه خواهد شد. این امر برای تحقرق سرری    رشد یافتهمستمر 

امرروزی  گرام دوم انقرالب در محیقری متغییرر و پیچیرد        بیانیره اهدات مقرح در 

 .باشدمیضروری 

ستازی مطلتوب زيرنظتام متديريت استتعداد      : توسعه و پيتاده R-15فت رهيا (15

هرایی اسرت کره در    مدیریت اسرتعداد از جملره زیرنظرام    های انساني آجا:سرمايه

های خاص سازمانی بره  رور   فرهنگ سازمانی ارتش ج.ا.ایران برای مشار  و رد 

ت کیرد دارد   های اخیر بر ایرن امرر  عملی در جریان بود  و هست. اما نتایش پژوهش

هرای  که این زیرنظام نباید محدود بره یر  ماموعره محردودی از مشرار  و رد      

خاص سازمانی گردد و از اناایی که هر ی  از افراد سازمان دارای اسرتعداد برترر   

بایستی به تمامی افرراد سرازمان   در حوز  خاوی هستند از این رو این زیرنظام می

سرازی مقلروب زیرنظرام مردیریت     وسعه و پیراد  تبنابراین مراد از . بسط داد  شود

، تسری این زیرنظام به کلیه کارکنان سازمان )پایور های انسانی اجااستعداد سرمایه

 و وظی ه( است.

هرای حاور  از   موفقیرت  نظامي:-: استقرار نظام نوآوری دفاعيR-16رهيافت  (16

)از جملره  های ودسا  اخیرر  نظامی در خال  جنگ-اورانه دفاعیهای فننواوری

های او  و دوم های کر ، ویتنام، کوزوو، جنگهای جهانی او  و دوم، جنگجنگ

گرفتره  های وورتخلیش فارس، جنگ افغانستان( بیانگر اهمیت فناوری و نواوری

. نظرام ملّری   (1396، منیری و همکاران  1395زاد   )نظرینظامی است -های دفاعیدر عروه

بره ورورتی   وری در مقیاسری کرالن و کشروری و    نواوری، ی  نظام مدیریت نوا

هرا در فراینردهای نرواوری و    ای از سرازمان فراسازمانی است که به نقش ماموعه

پرردازد. نظرام ملّری نرواوری، مشرتم  برر       رابقه تعاملی انها در این خصوص مری 

: زیرنظام ملّی پژوهش، زیرنظام ملّی خالقیت، زیرنظرام  مانندهای متعددی )زیرنظام

مالکیت فکرری، زیرنظرام ملّری مردیریت فنراوری و همچنرین زیرنظرام ملّری          ملّی
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از جملره   نظرامی -نظامی( اسرت. اسرتقرار نظرام نرواوری دفراعی     -نواوری دفاعی

 ضروریات است.

براز راحی نظرام لاسرتی      : بتازطراحي نظتام لجستتيك آجتا:    R-17رهيافت  (17

هرای  از جملره حروز    ،سپاری ایمن عملکردهای لاستی  ریر اولیها و برونارتش

تحقیقاتی نظامی است. نتایش تحقیقات محققین نظرامی حراکی از ایرن اسرت کره      باز 

سرپاری دفراعی عملکردهرای لاسرتی      ای از م هروم بررون  امروز  پرذیر  فراینرد   

 «سرپاری لاسرتیکی  بررون »دهرد  ریراولی وجود دارد. نتایش این تحقیقات نشان مری 

فرمانردهان  این امکان را نیر برای   شودمناب  می جویی درورفهبر اینکه سبب  افرون

بر اسراس   .(Suman, 2007: 603)کند تا روی وظی ه اولی خود تمرکر کنند می فراهم

گرام دوم   بیانیره گرفته به منظور بسترسازی اهدات متصرور در  های وورتبررسی

   .استباز راحی  شناسی واسیب مندانقالب، ساختار این نظام در سقح اجا نیاز

های برازی  سامانه های بازی جنگ:برداری از سامانه: توسعه بهرهR-18رهيافت  (18

سازی ریاضی رفتار هستند. این نظریه به الگو «هانظریه بازی»مبتنی بر دانش جنگ 

در برین بازیکنران    منراف   تعرار   ی کهدر حالت و راهبردی موقعیتی   درحاکم 

میرران  کره   شرود پدیدار می، زمانی هاوقعیتشرایط و ماین پردازد. وجود دارد، می

شرود  سرایر بازیکنران انتخراب مری    توسط  که، به راهبردهایی بازیکنی   پیروزی 

هرر  بررای   )ها(راهبردبهترین  شناخت، علم )و هنر(این  نهایی. هدت  بستگی دارد

 توانرد جنگ در سقح اجا مری های بازی سامانهتوسعه است. ی  از گرو  بازیکنان 

میران  مشرترک  ریرری عملیرات   سرازی  ررح  تاربه شربیه وضعیت و ایااد  موجب

  گردد. پیچید تهدیدات  بر اساس انواعاجا  چهارگانهنیروهای 

هتای انستاني ستازمان و توستعه     اهتمتام جتدّی بته سترمايه    : R-19رهيافت  (19

نشراط و شرادی در    توسعه دهدنتایش مقالعات نشان می :بخشروحيههای فعاليت

جانبره  همره و بالندگی توسعه  موجباتو  ان منار شد تواند به پویایی سازمان می

در سرند   نشاط سازمانی و فرردی . توجه به فراهم نماید های مختلفدر عروهانرا 
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ایاراد  در  بحر  ایرن   اساسری ضررورت  و نقرش  نشرانگر  گام دوم انقالب،  بیانیه

ریرری  بایسرتی برا برنامره   میاجا مسئولین  اینبنابر. استسالمت سازمانی و فردی 

 .را فراهم نمایند پرنشاطبرای ایااد سازمانی  الزمهای ، زمینهشد و حساب دقیق

: اندازهای گام دوممنظور تحقق چشمهای آتي آجا بهبندی رهيافتاولويتبخش ج( 

 ( اورد  شد  است:4( و )3های )بندی در شک اولویت این نتایش

 
شده از سند بيانيه گام دوم دار در رفع تهديدات امنيت ملي استخراجاولويتهای : رهيافت3شکل 

 انقالب

 
 شده از بيانيه گام دوم انقالبکم در رفع تهديدات امنيت ملي استخراج با اولويتهای : رهيافت4شکل 
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 فرعي تحقيق هاسؤالبخش د( پاسخ به 

گانه، پس از  راحری،  سه ف  تهدیداتددر گانه 19های رهیافتهر ی  از  میران توانایی

، به وورت جردو  شرمار    هارهیافت دهیوزن پرسشنامههای توزی ، گرداوری و ثبت داد 

 ( حاو  شد:4)

 هاميزان دفع تهديدات بر اساس رهيافت: 4جدول 

 کد تهديد

 رهيافت کد
T-1 T-2 T-3 

 کد تهديد 

 رهيافت کد
T-1 T-2 T-3 

R-1 31.3% 18.8% 49.9%  R-11 39.6% 20.8% 39.6% 

R-2 20.8% 39.6% 39.6%  R-12 10.4% 54.2% 35.4% 

R-3 25.0% 50.0% 25.0%  R-13 41.7% 22.9% 35.4% 

R-4 39.6% 20.8% 39.6%  R-14 33.3% 52.1% 14.6% 

R-5 33.4% 33.3% 33.3%  R-15 39.6% 45.8% 14.6% 

R-6 47.9% 10.4% 41.7%  R-16 20.9% 58.3% 20.8% 

R-7 33.3% 52.1% 14.6%  R-17 24.9% 43.8% 31.3% 

R-8 36.3% 34.5% 29.2%  R-18 18.7% 43.8% 37.5% 

R-9 33.3% 33.4% 33.3%  R-19 29.2% 35.4% 35.4% 

R-10 22.9% 35.4% 41.7%   

 

 تجزيه و تحليل استنباطي

اورد  ( 5جردو  شرمار  )  در  ان هنتیار  وای است اد  نمونهی  tاز ازمون  در این بخش

 :شد
 (3گام دوم انقالب )معيار مقايسه= بيانيههای آجا بر اساس : تعيين وضعيت اولويت رهيافت5جدول 

 هاشاخص

 متغير

 ميانگين

(𝐗) 

 انحراف

 استاندارد

مقدار 
t 

 تفاوت

 هاميانگين

درجة 

 آزادی

سطح 

 داریمعني

های رهیافتکلی اجا درخصوص اتخاذ اولویت 

 شد استخراج
3.220 1.184 1.301 0.220 48 200/0 
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گانه اجا 19های توان گ ت از نظر کلیۀ خبرگان اجا، اولویت رهیافتبر اساس نتایش می

 قرار دارد.« داروضعیت اولویت»گام دوم انقالب در  بیانیهاندازهای منظور تحقق چشمبه

 

 گام دوم انقالب بيانيههای آجا بر اساس رهيافتاجرايي بندی اولويت

جردو   مقرابق  مندی از نتایش ازمون اماری فریدمن با بهر ها بندی رهیافتنتایش اولویت

 :است( 6شمار  )
 

 به روش آزمون فريدمن گام دوم انقالب بيانيهها بر اساس رهيافتاجرايي بندی : اولويت6جدول 
 ميانگين رتبه رهيافت رتبه

 12.47 بخشهای انسانی سازمان و توسعه اقدامات روحیهاهتمام فرایند  به سرمایه 1

 11.91 ای در تراز انقالبای به ارتش حرفهتحو  از ارتش وظی ه 2

 11.32 پروریاستقرار و توسعه مداوم نظام استعدادیابی و نخبه 3

 10.82 های سازماناوردها و فعالیتای دستمقلوب رسانهپوشش  4

 10.79 های نوینهای جنگسازی ساختار سازمانی با توجه به ویژگیبازبینی و متناسب 5

 10.58 های اموزشی های اجا و بازبینی سرفص توسعه دامنه تحصیالت تکمیلی در سقح دانشگا  6

 10.36 های نخبگان جامعهحداکثری از ظرفیتایااد سازوکارهایی جهت است اد   7

 10.29 ها و کارکنان(باز راحی نظام ارزیابی عملکرد )یگان 8

 9.92 (R&Dدهی واحدهای تحقیق و توسعه )سامان 9

 9.64 هایی در جهت توسعه علمی پرشتابایااد محرک 10

 9.63 نظامی-استقرار نظام نواوری دفاعی 11

 9.62 های بازی جنگاز سامانه برداریتوسعه بهر  12

 9.55 ایااد مراکر تحقیق در عملیات نظامی 13

 9.55 باز راحی نظام لاستی  اجا 14

 9.28 های تابعهپژوهی در کلیه یگاندهی واحدهای ایند سامان 15

 9.20 های نویناوریتوسعه فن 16

 8.51 ها در سقح اجاسقح کی ی اندیشکد  یارتقا 17

 8.29 احیای مدارس نظام 18

 8.28 مهندسی مادد فرایندهای سازمان 19
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 گيرینتيجه. 4

 بندیجمع. 4-1

 ایرران .ا.ج مقردس  نظرام  برا  مقابلره  در دشمنان هایسیاست و راهبردها اینکه به توجه با

 مقابر   در اجرا  نوین هایرهیافت که است بدیهی باشد می توسعه و تحو  حا  در هموار 

 و فررامین  براسراس  هرا اولویرت  ایرن  نمرودن  روشن لذا و شود مشخ  باید اتی تهدیدات

 اتری  تهدیردات  برا  نظامند مقابله عروه در و ناپذیراجتناب، قوا ک  معظم فرماندهی منویات

 تصرمیمات  و گرذاری سیاسرت  فراینرد  در توانرد مری  هارهیافت تدوین .است ماثر دشمنان

 بیانیره  بره  توجه با .باشد اثرگذار نوظهور تهدیدات حوز  اتی دهیجهت و کالن و راهبردی

 اروپرا  قلرب  تا مدیترانه از ن وذ حوز  بایستمی، ایران.ا.ج ساله 50 نقشه و انقالب گام دوم

 .هست نیاز مورد و ضروری بسیار تهدیدات پایش و رود لذا. یابد گستر 

تحقیرق مبنری برر    ( 1فرعری شرمار  )   ساا یافتن پاسخ  پژوهش حاضر، در گام  نخست 

مورد نظر قرار « سند بیانیه گام دوم انقالب کدامند؟ امنیت ملّی منتش ازتهدیدات اتی »اینکه: 

بر اساس نتایش حاو  از مقالعه پیشینه، مقالعه دقیرق بیانیره گرام     گرفت. در همین راستا و

فرراروی   تهدیردات  ، انرواع میالنمد  م مندی از دوم انقالب و مصاحبه با خبرگان و بهر 

تهدیردات  »، «اینرد  های جنگ تغییرات پویا و ماهویتهدیدات ناشی از »ارتش در سه دسته 

تهدیردات  »و  «نظرامی  هرای نروین  اوریفنپیشرفت روزافرون مسابقه تسلیحاتی و ناشی از 

 «هاگیری هدفمند از اعتقادات و ارز ها و بهر نماییای، سیا های رسانهناشی از فضاسازی

اورلی تحقیرق مبنری برر      ساا استخراج گردید. در ادامه و در گام دوم  تحقیق، یافتن پاسخ 

انرداز  سرازی انهرا برا هردت تحقرق چشرم      و اولویرت پیراد   های نوین اجرا  رهیافت»اینکه: 

 19مورد نظر قررار گرفرت. در همرین راسرتا     « کدامند؟ انقالب بیانیه گام دوم شد  درترسیم

در ادامه و در گام سروم  تحقیرق، یرافتن    . ارائه شد« داراولویت»وضعیت رهیافت با میانگین 

هرای  اولویرت اجرایری رهیافرت   »( تحقیرق مبنری برر اینکره:     2فرعری شرمار  )   ساا پاسخ 

بره  سند بیانیه گام دوم انقرالب   امنیت ملّی منتش ازتهدیدات اتی شد  با هدت دف  استخراج
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گانرره 19هررای در همررین راسررتا رهیافررتمررورد نظررر قرررار گرفررت. « ؟چرره وررورت اسررت

 بندی گردید.شد  بر اساس ازمون فریدمن رتبهاستخراج

 

 هاپيشنهاد. 4-2

 دفاعي-نظاميپيشنهادها برای کارگزاران بخش 

 دار منرتش از اجررای تحقیرق حاضرر،    شد  اولویرت ی استخراجهاتحقق رهیافتمنظور به

 :گرددارائه می دفاعی-نظامیاجرایی زیر برای کارگراران بخش  هایپیشنهاد

هرای ارترش   بررداری بره یگران   جهت بهرر   پژوهش حاضرشد  راهبردهای احصاء( الف

 .ایران ارجاع گرددج.ا.

سرازی مقلروب   های مربو ه در اجا و نیروها، راهبردهرای توسرعه و پیراد    معاونتب( 

افرینری  ن و نقرش های انسانی، تشکی  قرارگرا  جهراد تبیری   زیرنظام مدیریت استعداد سرمایه

هرای اجتمراعی و نیرر ایاراد     شربکه  منردی از ظرفیرت  ماثر در حوز  جنرگ نررم برا بهرر     

های نوپدید را با عنایت به نوع تهدیدات اتی فراروی کشرور و برا پرایش    های جنگقرارگا 

 های کشورهای متخاوم باز راحی و اجرا نمایند.دقیق توانمندی

ان نیروها از وضعیت جذب نخبگان در اجا، اهمیرت  منظور اگاهی بیشتر فرمانده ج( به

انسانی در دف  تهدیدات اتی و نیر تحقرق انتظرارات مقررح     عظیممندی از این ظرفیت بهر 

گردد تا بتوانند نسربت بره ح رظ و ارتقرای      یاداوریدر سند بیانیه گام دوم انقالب، به انان 

ها و به حرداق  رسراندن   فروتگیری هر چه بیشتر از نقاط قوت، کاهش نقاط ضعف، بهر 

 عم  اورند.ه ، اقدام مناسبی را بظرفیتهای ناشی از عدم است اد  از این زیان

 

 دفاعي-نظاميپيشنهادها برای پژوهشگران بخش 

شرد   ی اسرتخراج هرا رهیافرت  سرازی مقلروب  منظور ایااد بسترهای الزم برای پیراد  به

اجرایی زیر برای پژوهشرگران بخرش    هایپیشنهاد دار منتش از اجرای تحقیق حاضر،اولویت

 :گرددارائه می دفاعی -نظامی
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برا   اجرا نیروهای چهارگانه  تخصصی هایرهیافت بندیالف( شناسایی، تبیین و اولویت

 توجه به نتایش تحقیق حاضر و با هدت مهار تهدیدات فرارو،

انردازهای  قرق چشرم  کارهای ایااد بسیش همگانی در تحپژوهشی را  -ب( مقالعه علمی

 سند بیانیه گام دوم انقالب.

 

***** 
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