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 8/10/1401: تاريخ پذيرش                                                     12/04/1401تاريخ دريافت:
 

 چکيده
 از یکذ ی و اسذ   داشذهه  قذدرت  یهذا مؤلفذه  انیذ م در را یرگذاار یتاث نیترشیب همواره قدرت یافزارنرم وجه عنوان به فرهنگ

 غلبذه  و دفذا   یبذرا  یالهیوس خود نکهیا ضمن یفرهنگ قدرت. رودیم شمار به یکشور هر یدفاع قدرت ملزومات نیتریادیبن
 اسناد در مهم نیا و. دینما فیتضع ای  یتقو راآن و داده قرار خود تحوالت ریتأث تح  را قدرت یهامؤلفه ریسا تواندیم اس ،
 نیتذدو  مقالذه  نیذ ا یاصذل  هذد  . باشدیم مشهود یرهبر معظم مقام و رانیا یاسالم یجمهور انگااریبن شاتیفرما و یباالدسه
. باشذد یم آن با مرتبط یهاشاخص و عوامل و 1404 سند اساس بر فرهنگ حوزه در منطقه یدفاع برتر قدرت کسب یراهبردها

 و یفرهنگذ  امذور  در خبرگان و کارشناسان شامل یآمار جامعه. اس  شده اسهفاده یاسهنباط و یفیتوص روش از پژوهش نیا در
 لیذ تحل و هیذ تجز روش از اسهفاده با اساس، نیا بر. انددهیگرد انهخاب نفر 60 هدفمند صورت به نمونه حجم و باشندیم یدفاع

SWOT ، یراهبردهذا  و ییشناسذا  کشذور  یخذارج  و یداخلذ  طیمح به توجه با دیتهد و فرص  ضعف، قوت، نقاط از کی هر 
 فرهنذگ  حذوزه  در برتذر  راهبرد8  ینها در و یبند یاولو راهبردها، TOPSIS روش از اسهفاده با و دندیگرد انهخاب مناسب
که تحلیل انجام شده نشان  می دهد  که از لحاظ قدرت برتر دفاعی منطقه در حذوزه فرهنگذی، در حالذ     شد شنهادیپ و انهخاب

تذرین  مناسب بنابراین رود. ترین راهبردها به شمار میتوان نهیجه گرف  که راهبرد یکم از مناسببنابراین می.تهاجمی قرار داریم؛
کشور با نسل سرافراز انقالب اسالمی از طریق تبیین  های کنونی و آیندهپیوند نسل» یبعد فرهنگی قدرت برتر دفاع راهبرد برای

سذازی بذرای   ریزی صحیح جه  انگذاره شناسی و توسعه تجربیات حاصل از فرهنگ دفا  مقدس با برنامهمبانی نظری و معرف 
 باشدمی« آیندگان

 
 هار فرهنگ دفاعی.،راهبرد اقاندازچشم سند ،یامنطقه قدرت ،یدفاع برتر قدرت فرهنگ، ،یدفاع راهبرد : واژگان کليدي

                                                                                                                                               
  یمل دفا  یعال دانشگاه یدفاع اس یس رشهه یدکهرا. 1
  یمل دفا  یعال دانشگاه یدفاع اس یس رشهه یدکهرا. 2
  (السالم هیعل) نیحس امام دانشگاه یعلم ئ یه عضو. 3

 »  فرمانده معظم کل قوا:

ی بعثت است؛ قرآن میفرماید قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است. این هم از خطوِط اصلِی نسخه

 َو اَِعّدوا لَُهم َمااسَتطَعُتم ِمن ُقوَّة»که 
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 مقدمه

  ،یجااب ،یدرون سطح در فرهنگ انسجام ،ییایپو ،یذات یتعال ندیبرآ یفرهنگ اقهدار و اسهقالل

 یفرهنگ انقالب یعال یشورا رخانهیدب) س هامل  و هافرهنگ ریسا در آن نفوذ و گسهرش

 اقهدار یاساس نقش بر خود اناتیب در( ره) ایخامنه امام حضرت(. 15: 1391 ،یمهندس سند

 در و اند،دهیورز دیتاک آن بر مکرر یمل اقهدار یهامجموعه ریز از یکی عنوان به یفرهنگ

 کشور فرهنگ ،یفرهنگ لحاظ از یعنی یفرهنگ اقهدار": ندفرماییم یفرهنگ اقهدار فیتعر

 امام حضرت)"   شود دفع یحیصح شکل به، یفرهنگ تهاجم و نباشد ریاثرپا و باشد اثرگاار

 در یمهم نقش یفرهنگ عوامل(. 28/2/1380 تهران، جمعه نماز یها خطبه ،( ره) ایخامنه

 گاارانیبن دیتأک(. 120-121: 1386 پورشاسب،) کنندیم فایا کشور کی یمل مقاصد نیتأم

 از بعد و نهض  طول در( هیعل اله رحم ) ینیخم امام حضرت رانیا یاسالم یجمهور

 اس  غلبه یلهیوس فرهنگ»: ندفرماییم که نیا و فرهنگ یمقوله به یاسالم انقالب یروزیپ

 همان،) «کردند غلبه کشورها گرید بر خود یغن فرهنگ با نیمسلم اسالم صدر در که همانطور

 قدرت در فرهنگ یرگااریتأث و یفرهنگ یمرزها به شانیا قیعم توجه از یحاک(. 1227: 1 ج

 شمار به یجهان یراهبرد منطقه ،یکل منظر از ،یغرب جنوب یایآس. باشدمی. ا.ا.ج یدفاع

 داخل یکشورها ایفرامنطقه و ایمنطقه منافع ژه،یو یهیحساس داشهن با مهم منطقه نیا. رودیم

 جنوب یایآس منطقه در منازعه و یثبات یب چرخه وجود. داردیم نگه مصون را خود خارج و

 در همواره ،ییهمگرا هاینهیزم بودن دارا وجود با منطقه نیا یکشورها که دهدیم نشان یغرب

به همین دلیل محیط پیرامونی جمهوری اسالمی ایران دارای  اندبرداشهه گام ییواگرا جه 

و بعضی در  ها در قالب تهدیدات نظامیطیف وسیعی از تهدیدات اس  که برخی از آن

و اقهصادی اس  و روند تقابلی  ت فرهنگی، سیاسی ،اطالعاتی، جنگ سایبریچارچوب تهدیدا

و تهاجمی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران حول محور محدود سازی ساخهاری به اشکال 

ای ایران از طریق مههم سازی به عنوان گوناگون و با هد  جلوگیری از افزایش نفوذ منطقه

ای، همواره مخاطره امنیهی منطقهفرا ای و یی و تهدید مسهقیم منطقهصلی گسهرش بنیادگرامنبع ا

 ( .81: 1390ای را کاهش داده اس . )عسگر خانی،های منطقهکشورمان را افزایش و مطلوبی 
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 داشهن اریاخه در مسهلزم مهفاوت، داتیتهد به پاسخ در کشور هر  یموفق و یدفاع توان

 یبرتر و بوده یدفاع یبرتر عوامل نتریمهم از یکی فرهنگ شکیب. باشدمی یقو فرهنگ

 قدرت یالگوها از کی چیه اساساً. شد خواهد قدرت مخهلف ابعاد در یبرتر به منجر فرهنگ

 جامعه کی یفرهنگ یمبان با انطباق داشهن بدون...( و یفناور و علم ،ینظام ،یاقهصاد ،یاسیس)

 به یابیدسه یحه دهدیم نشان نیا(. 6:  1387 ،یافهخار) شوند لیتبد اقهدار به توانندینم

 کشور یدفاع بخش در سازی یظرف. اس  یفرهنگ اقهدار داشهن مسهلزم یدفاع برتر قدرت

. دارد یدفاع قدرت افزارینرم وجه عنوان به فرهنگ عرصه در قدرت دیتول با یتنگاتنگ رابطه

 گرددیم محسوب یدفاع قدرت عرصه در رگااریتأث مؤلفه کی عنوان به فرهنگ طر  کی از

  یاهم دارای یدفاع قدرت هایمؤلفه گرید در فرهنگ مؤلفه و یرگااریتآث گرید طر  از و

  .اس 

 بر یفرهنگ حوزه در منطقه یدفاع برتر قدرت تحقق یراهبردها نیتدو ضمن حاضر قیتحق

 از یکی در کشور، یدفاع یازهاین نتریمبرم از یکی به  1404 اندازچشم سند اساس

 نییتع ضمن و پرداخ  خواهد رانیا بزرگ ملَ  اتیَح یخیتار هایبرهه نتریحساس

 یدفاع برتر قدرت تحقق هایراه و هاوهیش نیمؤثرتر کشور، یدفاع قدرت موجود  یَموقع

 کسب یراهبردها به یابیدسه قیتحق نیا یاصل هد . دنماییم ارائه را فرهنگ حوزه در منطقه

 به  یعنا با باشدمی  1404 اندازچشم سند برابر فرهنگ حوزه در منطقه یدفاع برتر قدرت

 شهاب پر و ریمهغ طیشرا به توجه با:  کرد طرح نیچن توانیم را قیتحق مسئله فوق مراتب

 یجمهور یبهیادس یراهبردها ،المللینیب و( یمل) یداخل طیمح مسائل شناخ  و یطیمح

 کدامند؟  1404 اندازچشم سند اساس بر منطقهدر یدفاعفرهنگ  برتر قدرت به رانیا یاسالم

 

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

های اخیر را باید عصذر وقذو  تغییذرات بنیذادی سیاسذی، اجهمذاعی، اقهصذادی و فنذاوری         دهه

توسعه اطالعذات  توان در پایان جنگ سرد، محسوب نمود. ریشه بسیاری از این تغییرات را می

 خارجی جسهجو کرد. این شذرایط موجذب   های داخلی وو ارتباطات، افزایش منازعات و جنگ
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ای و ملذی  المللی، منطقذه ها نیز همپای با تحوالت سریع بینگردید تا شیوه اعمال قدرت دول 

 ذ   ها، هنجارهای بومی و منافع بسیاری از دولذ  دچار دگرگونی گردد. این تحوالت که ارزش

درت را مضاعف ها را نیز در حفظ و افزایش قها را با چالش مواجه نموده، اقدامات دول مل 

کنند قدرت خود را در صحنه داخلی و بذین المللذی   ها تالش میکه آن کرده اس ، به گونه ای

رهبران شیعی همواره در تنگنای فراگیر دوران قرار داشهه و بذه منذابع    تحکیم و توسعه بخشند.

بنیادین قدرت مانند: حکوم  و اقهصاد دسهرسی نداشهه اند؛ بنابراین پاسخ بذه ایذن مسذاله کذه     

مهذم تذرین     مهم ترین مؤلفه های امامان برای امهداد حیات اجهماعی شیعه چذه بذوده اسذ ؟   »

و « مرجعیذ  علمذی  »بوده اس  که « اقهدارفرهنگی»راهبرد ایشان برای خروج از این وضعی ، 

از مهم ترین ارکذان آن بذه شذمار مذی آینذد و در اثذر آن، تقویذ  و        « ی فرهنگیسرمایه گاار»

اسهمرار حیات شیعه خارج از دایره قدرت و غلبه بر گفهمان اکثری ِ حاکم، حاصل شده اسذ ؛  

تا جایی که ایشان با اتخاذ این راهبرد حیاتی توانسهند، جانِ تازه ای به کالبد نیمه جذان شذیعیان   

بر اثرگااری عمیق بر دیگر فرهنگ ها، توسعه نفوذ قلمرو جغرافیایِ فرهنگذی  بخشیده و عالوه 

تشیع؛ به اوج اقهدار حقیقی دس  یافهه و فراتر از قلمرو سیاسی حاکمان، بذه قذدرت اجهمذاعی    

 .(1400)محمد دوس  ، تبدیل شوند تا امهداد اجهماعی خود را نیز تضمین نمایند

های آغازین قرن بیس  و یکم حاکی از این اس  کذه  مالحظات کلی کشورهای منطقه در سال

هذای  کشورهای منطقه نگرانی شدید امنیَهی دارند، بسیاری از کشورها از بیم همسایگان، پیمذان 

هذای بذزرگ هذم بذا     انذد، قذدرت  ای منعقد کردههای بزرگ فرامنطقهامنیهی بلند مدت با قدرت

)قذدیر   در این کشورها گسذهرش داده انذد   رااسهفاده از این فرص  طالیی حضور و نفوذ خود 

( . در شرایطی که ساخهار نظام بین الملل فاقد اقهدار مرکزی اس  ،جمهذوری  63: 1384نصری،

 امنیَ  و قدرت خذود را بذا ارتقذای    اسالمی ایران در چنین شرایطی از طریق خودیاری بایسهی

داشذهه باشذد )مصذاحبه بذا دکهذر      قدرت توجذه  ارتقایهای ساخهاری و داخلی به تولید و قابلیَ 

ها و تهدیدات ه(. با توجه به دغدغ15/8/1391ابراهیم مهقی، اسهاد علوم سیاسی دانشگاه تهران: 

جدی موجود در منطقه، تحوالت پر شهاب جهان کنذونی و ورود مهغیرهذای مهعذدد در صذحنه     

نظر گرفهن همه مسذائل،   داخلی و بین المللی تاثیرگاار بر نظام جمهوری اسالمی ایران، و با در

قدرت برتذر   به دسهیابی دارد، که در پی ها و تهدیدات داخلی و خارجی، ما را بر آن میچالش
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و راهبردهای رسیدن به آن را جسهجو نماییم. مقولذه قذدرت دفذاعی را     دفاعی منطقه ای باشیم

ان حضذرت امذام   که بنیانگاار و معمار جمهوری اسالمی ایذر  جدی و مهم بدانیم و همان گونه

 فرمایند:خمینی )ره( می

های جنگ و مبارزه دفاعی کشور قوی باشد. مردم ما، که در طول سال درهر شرایطی باید بنیه"

انذد، بایذد خطذر تهذاجم     ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشذمنان خذدا و خذود را لمذد کذرده     

، «ره»)حضذرت امذام خمینذی     "تر بداننذد های مخهلف را جدیها و شکلجهانخواران در شیوه

  ایذران در کسذب اقهذدار    عالج ملَذ "فرمایند:  می« ره“ای ( . و یا حضرت امام خامنه94: 21ج

 (.93، 1387ای، )امام خامنه "اس 

ها و تهدیدات جدی موجود در منطقه، تحوالت پر شهاب جهان کنونی و هبا توجه به دغدغ

المللی تاثیرگاار بر نظام جمهوری اسالمی ایران، ورود مهغیرهای مهعدد در صحنه داخلی و بین 

دارد، که ها و تهدیدات داخلی و خارجی، ما را بر آن میو با در نظر گرفهن همه مسائل، چالش

ای باشیم، و راهبردهای رسیدن به آن را جسهجو به قدرت برتر دفاعی منطقه دسهیابی در پی 

 نماییم. 

 . اهميت و ضرورت تحقيق1-2

انداز می فرمایند: در خصوص گام برداشهن در مسیر سند چشم« ره»ای ام خامنهحضرت ام

ساله کشور، سندی فرا دولهی و محصول کار مهراکم و  20انداز به عنوان برنامه کالن چشم»

ها و ریزیها، برنامهصحیح کارشناسی اس  و باید به عنوان یک میثاق در همه قانونگااری

نیس   اندازکامل قرار گیرد و هر برنامه و فعالیَهی که در جه  سند چشمها مورد توجه فعالیَ 

 (.4/6/1386، دیدار با هیأت وزیران، «ره»ای حضرت امام خامنه)«اصالح شود.

توجهی به انجام این نو  (ضرورت این تحقیق از آن جا ناشی می شودکه در صورت بی1

، « ره»ای حضرت امام خامنههای دغدغهها و تحقیقات ضمن عدم رفع بخشی از دل مشغولی

ممکن اس  اهدا  دفاعی جمهوری اسالمی ایران بر اساس سند چشم انداز به شکل مناسب 

 عملیاتی نشود و تحقق کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه با مشکل روبرو گردد. 
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فاعی (فقدان راهبردهای مدون، رسمی و علمی که همه جوانب را برای تحصیل قدرت برتر د2

انداز در نظر گرفهه باشد، ضرورتی اجهناب ناپایر اس  و انجام این تحقیق بر اساس سند چشم

 را ضروری ساخهه اس .

ترین نهاد (ضمن اینکه انجام نشدن این پژوهش، توسط سهاد کل نیروهای مسلح به عنوان مهم3

ترین مهم زکی اراهبردی دفاعی کشور و دانشگاه عالی دفا  ملی به عنوان مجری طرح و ی

از دس  رفهن فرصهی مغهنم در جه  تحقق بخشی از اهدا   موجب مراکز علمی کشور 

 خواهد شد. 1404دفاعی سند چشم انداز

انداز راهبردهای اقهدار فرهنگ دفاعی در منطقه بر اساس سند چشمتحقیق حاضر ضمن تدوین 

به یکی از نیازهای مهم دفاعی کشور، در مقطع حساس کنونی خواهد پرداخ  و ضمن   1404

های تحقق اقهدار فرهنگی در منطقه را ارائه تعیین وضعی  موجود قدرت دفاعی کشور، راه

 خواهد نمود. 

وفاق و همدلی، اشهراک مساعی و اههمام مسئولین دفاعی کشور  موجب ( از لحاظ کاربردی 2

د، شورای عالی امنیَ  ملَی، نیروهای مسلح و سایر نهادهای مرتبط با امور )دول ، مجل

 دفاعی( می گردد.

های مدون و ها و نهادهای دفاعی کشور را به راهبرد(نهایج این تحقیق از یک سو سازمان3

شوند برداشهی واحد کند و از سوی دیگر؛ چنین راهبردهایی موجب میپایرفهه شده مجهز می

ها فرا روی مسئولین به آن دسهیابی روی قدرت برتر دفاعی منطقه و چگونگی ای پیشهاز افق

 دفاعی کشور قرار گیرد. 

 

 . پيشينة تحقيق 1-3

جه  رسیدن به قدرت برتر نظامی در که  ( گزارش کردند1396و همکاران ) کوچکی.(1)

را  در قالب راهبردهای تدوین شده در دو بعد  تحقیقهای یافهه  1404سند  اساسبر  منطقه

افزایی اگر  در بعد قدرت و نشان دادند.گرف توجه قرار  سازی مورد افزایی و قدرت قدرت

ت معادالبر  تاثیرگااریبه موازات  منطقه ایایران نوعی موازنه در حوزه  اسالمیجمهوری 

برداری از موقعی  راهبردی و ایجاد و بهره گیری از قدرت  بهره طریقدفاعی و نظامی از 
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 کاهش ایرانای منطقهها و تهدیدات  رهطانجام دهد. در آن شرایط بسیاری از مخا هضهین

یابد. این اقدام مسهلزم آن اس  که ایران مهناسب با تهدیدات برخوردها و محیط امنیهی می

های ه با کانونقابلد ضمن تهدید سوزی و مهای موجورفی ظگیری از هپیرامونش و با بهر

سازی، راهبرد نظامی خود را جه  اقدام بازدارنده انجام دهد. تا بهواند  تهدید و فرص 

 در .ای عزت، اقهدار و تولید قدرت برآورده سازدبنرا بر م  1401انهظارات سند چشم انداز 

 به یبرخ ده،یگرد نیتدو یمل قدرت خصوص در ریاخ سال چند در که هاپژوهش از یاریبس

 عنوان با مشابه یقیتحق اما اند؛پرداخهه فرهنگ مؤلفه به یکل شکل به یبرخ و خاص شکل

 جنبه نیا از و اس  نشده انجام تاکنون فرهنگ حوزه در منطقه یدفاع برتر قدرت یراهبردها

 باشدیم ینوآور یدارا رو شیپ قیتحق

 

 تحقيق  یها. سؤال1-4

 اصلي . سوال1-4-1

 اندازبر اساس سند چشمدر حوزه فرهنگ  راهبردهای کسب قدرت برتر دفاعی منطقه( 1)

 کدامند؟  1404

 فرعي یها. سوال1-4-2

 فرهنگی کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه کدامند؟ حوزههای شاخص (1)

 برتر قدرت کسب فرهنگی حوزه در موجود یهافرص  و داتیتهد ها،قوت ضعف، نقاط (2)

 کدامند؟ منطقه یدفاع

  1404 اندازچشم سند اساس بر منطقه در یدفاع برتر قدرت کسب یفرهنگحوزه  یراهبردها (3)

 کدامند؟

انداز کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه بر اساس سند چشم فرهنگی حوزهاولوی  راهبردهای  (4)

 کدامند؟  1404

 

 های تحقيق . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1
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انداز برابر سند چشمدر حوزه فرهنگ  راهبردهای کسب قدرت برتر دفاعی منطقه  دسهیابی به

1404 . 

 های فرعي. هدف1-5-2

 کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه. فرهنگی حوزههای تبیین شاخص (1)

کسب قدرت برتر  فرهنگیحوزه های موجود درها، تهدیدات و فرص تبیین نقاط ضعف، قوت (2)

 دفاعی منطقه.

 اندازچشم سند اساس بر منطقه در یدفاع برتر قدرت کسب فرهنگی حوزه یراهبردها نییتب (3)

1404 . 

کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه بر اساس سند  فرهنگی حوزهاولوی  راهبردهای  تبیین (4)

 . 1404انداز چشم
 

 شناسی تحقيق . روش1-6

ای و با زمینه -موردیباشد که با روش تحقیق ای میتوسعه -این تحقیق از نو  کاربردی

نفر از  60رویکرد آمیخهه )کمی و کیفی( تهیه شده اس . جامعه نمونه این پژوهش تعداد 

فناوری،  -فرهنگی، اقهصاد دفاعی، علمی -های سیاسی، اجهماعیخبرگان راهبردی حوزه

در این  اند.زیس  محیطی و نظامی هسهند که به صورت هدفمند انهخاب شده -ژئوپلیهیکی

آنها سوال ها  گردآوریای و میدانی اس  و ابزار ها کهابخانهوهش؛ روش گردآوری دادهپژ

 های این پژوهش با دو روش توصیفیباشد. تجزیه و تحلیل دادهمصاحبه و پرسشنامه می

)اسهفاده از تکنیک تدوین  )محاسبه میانگین، میانه، مد و نمای اطالعات پژوهش( و اسهنباطی

بندی راهبردها( انجام گرفهه د یافهه( و رتبه دهی فریدمن )برای اولوی بهبو Swotراهبرد 

 اس .

 اهداده لیوتحلهيتجز روش. 1-7

 وتحلیل به دو شیوه به شرح زیر عمل شده اس :در تجزیهدر این پژوهش

 الف(روش توصیفی: در این روش میانگین، میانه، مد و نمای اطالعات پژوهش محاسبه گردید.

 اسهنباطی:ب(روش 
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 ( ضریب الشه: برای تعیین روایی سؤاالت طراحی شده.1

 ( تایید گردید.6/0( ضریب آلفای کرونباخ: برای تعیین پایایی سؤاالت طراحی شده )باالتر از 2

های قدرت فرهنگی، در تحقق ها و شاخص( رگرسیون جه  تعیین سهم هر کدام از مؤلفه3

 اسالمی ایران در حوزه فرهنگ.ای جمهوری قدرت برتر دفاعی منطقه

بندی راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه دهی فریدمن )برای اولوی ( رتبه4

 فرهنگ(

 بندی راهبردها.برای اولوی  TOPSISبرای تدوین راهبرد و SWOT ( روش 5

 

 هاآن ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافتهی.  1-8

 شاتیفرما و ریتداب جمله از یباالدسه اسناد هیکل ،یاکهشاف مطالعات با ابهدا پژوهش نیا در

 پنج برنامه قانون و رانیا یاسالم یجمهور 1404 انداز چشم سند قوا، کل معظم یفرمانده

 و مطالعه مورد دفا  با مرتبط و فرهنگ حوزه در رانیا یاسالم یجمهور پنجم و چهارم یساله

 هاهیگو ها،آن ییایپا و ییرواسنجش و هاهیگو اسهخراج از پد پژوهشگر. گرف  قرار یبررس

 یگردآور ابزار بیترت نایهب و کرده هیته یدفاع فرهنگ حوزه در پرسشنامه قالب در را

 نظر احصاء منظوربه مصاحبه ابزار از نیهمچن. دیگرد آماده امهنپرسش صورتبه پژوهش

 .اس  شده اسهفاده باشند، نظر صاحب زین یدفاع حوزه در که یفرهنگ حوزه خبرگان

 

 یآمار جامعه. 9-1

، امور نظامی و دفاعی، جامعه آماری این پژوهش کلیه محققان، کارشناسان، و خبرگان حوزه

و اجهماعی و ژئوپلیهیکی های دفاعی، فرهنگی علوم و فناوری سیاس  دفاعی، اقهصاد دفاعی،

مدیری  و فرماندهی در سطوح باالیی نیروهای مسلح )در سهاد کل  که سابقه و تجربه بودند

نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفا  و پشهیبانی نیروهای مسلح ، و نیروی انهظامی(، و یا 

دبیرخانه شورای امنی  ملی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع  ر سایر مراکز و ارکان نظام مانندد

  .شوندعنوان جامعه آماری این تحقیق شناخهه میاشهه باشند، بهو... را د تشخیص مصلح  نظام

 آماری این تحقیق به شش دسهه )طبقه ( زیر قابل تقسیم هسهند: طور خالصه جامعهبه
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 امنیهی -امور سیاسی ودفاعی خبرگان و صاحب نظران در حوزه (1

 امنیهی -اقهصاد دفاعی خبرگان و صاحب نظران در حوزه  (2

 امنیهی-علمی و فناوری دفاعی  صاحب نظران در حوزهخبرگان و  (3

 امنیهی  -نظامی و دفاعی خبرگان و صاحب نظران در حوزه (4

 امنیهی -فرهنگی و اجهماعی با رویکرد دفاعی خبرگان و صاحب نظران در حوزه (5

-ژئوپلیهیک و زیس  محیطی بارویکرد دفاعی و صاحب نظران در حوزه خبرگان (6

 امنیهی

 و مبانی نظری تحقيق . ادبيات2

 بخش پاياني. 1-2

 نیتدو به فقط مقاله نیا در( یابیارز و اجرا ن،یتدو) یراهبرد  یریمد مراحل انیم از

 نظر در با و یلیتحل کردیرو با فرهنگ حوزه در منطقه یدفاع برتر قدرت کسب یراهبردها

 ابعاد با مهناظر یدفاع قدرت ابعاد و شده پرداخهه  1404 ندهیآ وضع و موجود وضع گرفهن

 امام حضرت نظرات از مقاله نیا نییتب در نیهمچن. اس  شده گرفهه نظر در یمل قدرت

 و هایخوشبخه تمام منشأ ای و غلبه یبرا ایلهیوس را فرهنگ که( هیعل اله رحم ) ینیخم

 ادی یقیحق اقهدار مثابه به یفرهنگ اقهدار از که( ره) ایخامنه امام و دانندیم مل  هایبدبخه

 .اس  شده اسهفاده کنندیم

 شناسيمفهوم. 1-2

 ياسالم یجمهور يخيتار و يفرهنگ عوامل. 1-2-1

 توجه. ردیبگ قرار مطالعه مورد اسالم ظهور از دیبا رانیا یاعهقاد خیتار سابقه ق یحق در

 یمعن و اسالم روح انیرانیا یعنی بوده؛ شهریب یگرید مل  هر از رسال  خاندان به انیرانیا

 و اصفهان هیعلم حوزه یرگیشکل با هیصفو دوران در. اندافههی رسال  خاندان نزد در را اسالم

 در و آمد در رانیا واحد و یرسم ماهب صورت به عیتش ،یعیش عالمان مسهمر تالش و غیتبل

 ها یموفق با اطمینان می توان گف . اف ی را خود ژهیو گاهیجا کشور نقاط تمام در مردم انیم

 از و اف ی ادامه زین قاجار دوران در یاعهقاد تحرک. اس  بوده امر نیا ونیمد هیصفو اقهدار و

 زمان در کفار مقابل در جهاد در الغطاء فشاک یفهوا. شد برخوردار یشهریب توسعه و رشد



   1401زمستان ، هشتاد ، شمارة بیستمراهبرد دفاعي، سال علمي فصلنامة        99

 

 حکم تنباکو جنبش در. سازدیم روشن دوران نیا در را یماهب یروین و  یهو شاه یفهحعل

 شاهنیناصرالد دربار و دیانگل اسهعمار با مقابله یبرا را ماهب قدرت یرازیش یرزایم کوتاه

 کفر مهوجه آن یسو کی دارد، سو دو یماهب یروین غیت که دهدیم نشان و سازدیم گرجلوه

  .(95: تایب ا،یپارسان) اس  یداخل فساد و اسهبداد با ناظر گرید یسو و یخارج

بسهرسازی، تعدیل  به آن ویایی هر نظام در گروه توجهموفقی  وپدر جهان امروز 

ها،تطبیق سیاس  و برنامه با تحوالت سیاسی ،اقهصادی، فرهنگی، علمی ها و برنامهسیاس 

درمقیاس جهانی و بهره برداری از فرص  ها  وتصمیم گیری در دوران بحرانی 

 حکم همچون یابرجسهه یهانمونه ن،رایا خیتار در رو، نیا از (.1385اس )جهانهاب،محمد، 

 که دارد وجود مصدق دکهر دول  یمنف موازنه اس یس و یرازیش یرزایم یتنباکو میتحر

 یاسالم انقالب یروزیپ از پد اساس، نیا بر. دارد انیرانیا در یطلب اسهقالل هیروح از  یحکا

 نه ،یشرق نه اس یس» عنوان تح  یاسهیس و یمش خط ،یاسالم یجمهور نظام اسهقرار و

 تبلور ،یخواه اسهقالل هیروح بودن دارا بر عالوه که گرف  قرار ردانهمدول توجه مورد «یغرب

 عوامل مجمو  در. بود جهان بر حاکم یقطب دو نظام و سرد جنگ یزمان مقطع در سلطه ینف

 شودیم محسوب رانیا یدفاع راهبرد و اس یس بر رگااریتأث عوامل از یخیتار و یفرهنگ

 (.212: 1383قوام،)

 

 يدفاع قدرت در آن ریتأث و يمل وحدت و ييهمگرا ت،يهو. 1-2-2

 بذه  نسذب   افذراد  که مل  کی هایارزش و خصائص مجموعه از اس  عبارت یمل  یهو

  یهو. کنندیم گریهمد به تعلق و یگانگی احساس هاآن یواسطه به و افههی یآگاه خود هاآن

  یذ هو. آوردیمذ  فذراهم  را آن یمعرف موجبات و شده گرانید از مل  کی زیتما موجب  یمل

 شذکل  رهیذ غ و ینذژاد  ،یقذوم  ،ینذ ید ،یخیتذار  ،یفرهنگ ،ینیسرزم اتیخصوص اساس بر یمل

همگرایی و وحذدت ملذی در جامعذه     موجب (. هوی  مشهرک  211: 1381 ا،نیحافظ) ردگییم

 انسجام خصوص در( یالعال مدظله) ایخامنه امام حضرت (.134:  1386 پورشاسب،) گرددمی

 در که تنوعى این وجود با ایران مل  بدانند باید همه»: ندفرماییم رانیا به تعلق احساس و یمل

. اس  واحد ید اس ؛ یکپارچه اس ؛ مل  یک دارد، سالئق و اذواق در و قومی  در و ماهب
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 در خذود  حیثیذ   از خذود،  هویذ   از خود، منافع از تواندمى که اس  بودن واحده ید همین با

 امذام ) «بیذاورد  در زانو به الهى ىقوه و حول به را دشمن و کند دفا  دشمنان ترینخشن مقابل

 اقذوام  یذی همگرا و کمذک  بذا  رانیا یخیتار تداوم و حفظ ش،یدایپ(. 67: 1387 ،(ره) ایخامنه

 نقذش  تذوان ینمذ  یخیتذار  محکذم  مذدارک  و اسناد به توجه با امروز. اس  شده حاصل یرانیا

 در کذرد  اذعذان  دیذ با یولذ . کذرد  انکذار  خیتار طول در یمل انسجام در را یرانیا اقوام ارزشمند

 یمرکذز  بخذش  و دول  دگاهید و شودینم مشاهده مشارک  مهوازن یالگو رانیا امروز جامعه

 سذوء  و ینیبدب با توام بخش نیا انهیواگرا یرفهارها یبرخ لیدل به هیحاش بخش به نسب  مل 

 منذاطق  ژهیذ وه بذ  یرامذون یپ و یمرکذز  بخذش  نیبذ  یملذ  تعامذل  اسذاس  نیهم بر اس ، تفاهم

 (.185: 1386 ا،ین حافظ) شودینم برقرار یخوب به تر،نامهجاند ننشی یاقل

 يمل اراده و يدفاع قدرت بر آن ریتأث و اعتقادات و یدئولوژيا ه،یفقتيوال. 1-2-3

موجب شد تا رویایی با اصل نظام به عنوان یک شعار جدیذد  1342سال حرک  امام خمینی )ره( در 

گیذری  موضذع )ره(  امذام حضذرت  نبوغ سیاسی  بر درای  و افزون ت ماهبی مطرح شود وربرای قد

زمینه مقبولی  این شعار را فذراهم  )ره( اهلل بروجردی تند اسهبداد نسب  به ماهب بعد از رحل  آی 

ب النیذروی مذاهبی در جریذان انقذ     سذطح رهبذری سیاسذی و    ساخ . حضور مرجعیذ  شذیعه در  

پیذروزی   واقعیذ  اجهمذاعی بخشذید و    احکام سیاسی ولذی فقیذه،   به والی  فقیه و دیگر باراسالمی

توانس  قدرت مردمذی را  می هکماهب با چهره اجهماعی والی  فقیه این انقالب به آن رسمی  داد.

اجذرای احکذام والیهذی کذه از      در مسذیر  .درت الهی اسذ  ظهور ق «یداهلل مع الجامعه»که به مصداق 

پیروزی انقالب اسذالمی   به صورت یک نیروی فعال و کارآمد بسیج کند، قداس  دینی برخوردارند،

فرهنذگ قذدرت دفذاعی را بذه کمذک عوامذل       بعذد   در ایران و اسهقرار حکوم  جمهوری اسذالمی، 

 یکپذارچگی همگذانی و   انسذجام و  وحذدت، ماهبی در جه  تقوی  اراده ملی و ایجذاد   اقهصادی و

بذه   رهبری داهیانه حضرت امام خمینی )ره( نیز مذوثرترین عامذل در انسذجام بیشذهر ایذن قذدرت و      

هذای مقذدس انقذالب مذیهن     کارگیری این نیروی عظیم ایجاد شده از انقالب بذرای دفذا  از آرمذان   

 (.125-126: 1386اسالمی بود )پورشاسب، 

قدرت ماهبی به رهبذری   ساله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 8را در دوران تالش  بیشهرین نقش و

با پشهوانه نیروهای عظیم بسیج مردمذی بذا    نیروهای نظامی بر عهده داش . )ره( امام خمینیحضرت 
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ویذژه فرهنذگ غنذی عاشذورای     هبذ  شذهادت شذیعی و   های مقاوم  وسوها های دینی والهام از آرمان

نثذار   وفذایش و  اصذحاب بذا   ساالر شهیدان و با اقهدا به سرور و دشمن پرداخهه وحسینی به مقابله با 

ارتجذا  منطقذه صذورت     دشمن قدرتمند را با همه پشهیبانی که از جانب جهان اسهکبار و خون خود

های اسذالمی،  قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران مهأثر از مبانی و گزاره. شکس  دادند ،گرف می

نیذروی انسذانی    در عرصذه « مردم سذازی دفذا   »داند و اصل حیاتی آن یعنی قدس میدفا  را امری م

 و بذا روحیذه  « عاشوراسذ  »ی مکهذب  مبهنی بر بسیج نیروی انسانی اس ، نیرویذی کذه تعلذیم یافهذه    

ی دفا  از کشور و ارزش هذای  مهارتی باال، آماده -جنگاوری مناسب و برخورداری از سطح آموزش

 (.195: 1391اس  )آقاجانی، عسگری، « شهادت»حد واالی آن تا سر 

 رانيا ياسالم یجمهور یمعنو و نرم قدرت. 1-2-4

سذاله شاهنشذاهی سذلطه فراگیذر و همذه جانبذه        2500ظهور انقالب اسالمی که با بر چیدن اسهبداد 

خمینذی   تر را به تعبیر حضرت امذام تر و عظیمآمریکا در ایران آغاز شد به همراه خود، انقالب بزرگ

)ره( رقم زد و آن انقالب درونی و معنوی بود. این انقالب نه تنها به پارادایم انزوای دینذی از حیذات   

هویذ    یاجهماعی و سیاسی بشری  و خنثی بودن ابعاد مبارزاتی آن پایذان داد، بلکذه در کنذار احیذا    

فرهنگذی کذه قذدرت     ها، فرهنگ سیاسی اسالمی را در ایران، منطقه و جهان حاکم نمذود، دینی مل 

گر و مسهبدان حاکم بر کشورهای مسلمان و جهان سوم را به چذالش کشذید.   های سلطهسلطه قدرت

قدرت نرم جوشیده از مهن انقالب اسالمی بذا خاسذهگاه دینذی و اسذالمی آن نذه تنهذا در در دوران       

انگیذزی  یانه و شذگف  گراهای منفرد و پراکنده به تعبیر میشل فوکو روح جمعانقالب اسالمی از توده

را خلق نمود، بلکه روند و جریان تاریخ را دگرگون کذرد. در حذال حاضذر قذدرت نذرم جمهذوری       

اسالمی ایران نسب  به گاشهه بیشهر شده اس . در واقذع در پرتذو چنذین قذدرت نرمذی اسذ  کذه        

ه و پوینذده راه  انقالب اسالمی در ایران و منطقه توانسهه فراز و فرودهایی را پشذ  سذر نهذاده، بالنذد    

بخذش و مذردم   هذای آزادی خود را ادامه دهد. نفوذ قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در دل نهض 

   (.40: 1389دیده منطقه و جهان ریشه دوانده اس  )محمدی، سهم

 رهايمتغ یاتيعمل فیتعر. 3-1

  ایمنطقه قدرت.1-3-1
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 را یهیموقع و گاهیجا المللنیب روابط عرصه در یکشور هر شمندانیاند یبرخ دهیعق به

 هامؤلفه نیا اس  گوناگون هایمؤلفه از یتابع فیتعر نیا. دینما فیتعر خود یبرا تواندیم

 ،ینظام قدرت: از عبارتند باشدیم الملل نیب نظام در کشور هر  یوضع فیتعر یمبنا که

 و نینو هاییورافن از یبهرمند علم، دیتول انیجر در یشگامیپ ،یاطالعات یدسهرس ،یاقهصاد

 ع ،یجم ،ییایجغراف  یوضع ،یخیتار نهیشیپ و فرهنگ، رینظ) یمل های یقابل و شرفههیپ

 .(68: 1386 ،یعسکر) توقعات سطح سرانجام و کشور کیهیژئوپل

  یدفاع راهبرد.1-3-2

 جه  در کشور قدرت همه یریکارگ به هنر و علم ،یهیامن-یدفاع فرهنگ در یدفاع راهبرد

 بحث دفاعی راهبرد در(. 96:1385 ،ینوروز) اس  یمل  یامن هیعل داتیتهد ای دیتهد با مقابله

 اسهفاده کشور دفاعی اهدا  به دسهیابی برای ملی قدرت ابعاد تمام از چگونه که اس  این

 .(7: 1386 ؛یافشرد) نماییم

 کننده میترس ، 1404 افق در کشور یفرهنگ انداز چشم: کشور یفرهنگ انداز چشم1-3-3

 اصول و هاارزش یمبنا بر که اس   1404 افق در کشور یفرهنگ مطلوب  یوضع و هاقله

 ریسا و  1404 انداز چشم سند ،(ره) یرهبر معظم مقام یرهنمودها کشور، یفرهنگ نیادیبن

 رخانهیدب) اس  شده یطراح یجهان و ایمنطقه ،یمل اتیمقهض نیهمچن و یفرادسه اسناد

 .(4: 1391 ، یمهندس سند یفرهنگ انقالب یعال یشورا

 تذوان : کذرد  فیذ تعر نیچنذ  تذوان یم را منطقه یدفاع برتر قدرت: منطقه یدفاع برتر قدرت

 همان ای بودن مرجع قدرت ک،یهیژئوپل: رینظ یا منطقه قدرت موجود های یظرف از یرگیبهره

 قذدرت  منذابع  مناسذب  هایوهیش انهخاب و مهقابل ارتباطات جادیا ،یساخهارساز و سازیقاعده

 و هذا شذاخص ارتقای -یدفذاع  قدرت یمعنو و یماد منابع یرکارگیبه با( هوشمند نرم، سخ ،)

 و زیسذهی  وری،افنذ  و علمذی  نظامی، اقهصادی، فرهنگی، -اجهماعی سیاسی، یهامولفه  یظرف

 یغربذ  یایآسذ  یمنطقه در موجود کشور 23 با سهیمقا در یداخل  یامن جادیا و آن ژئوپلیهیکی

 (.85 ،1394 ،یدفاع اس یس ششم دوره یگروه مطالعات)
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 اهداده لیتحل و هيتجز. 3-4

فرهنگ و کسب قدرت برتر دفاعی کشور در منطقه جنوب خصوص  ماحصل نظرخواهی در

گویه از جامعه نمونه مطرح گردید که به  45، طی ( 1404انداز غرب آسیا )بر اساس سند چشم

نامه مطرح و شتحلیل و مشخص ساخهن اطالعات بدس  آمده، به صورت پرسمنظور تجزیه و 

خواندگان به سؤاالت مطرح شده های پژوهشای ارزیابی و نهایج پد از پاسخدر مقیاس رتبه

شرح زیر انجام ها بهاز طریق جدول، ترتیب آزمون مرتبط با آن مورد نظرهای در شاخص

 گردیده اس :

 :موزون وضع موجود عوامل داخلي ی امتیازمحاسبه.3-4-1
 

 ها )درجه اهمی ( و امهیاز موزون نقاط قوت و ضعف عوامل داخلیی وزنمحاسبه 4-1جدول

 جدول در فصلنامه نگهداری مي شود

 تحلیل وضع موجود عوامل داخلي:.1-4-2

امهیذازات  صورت گرفهه و میانگین عوامل داخلی و از طرفی با توجه به جمع  سبهبا محا

دریذافهی در وضذعی  موجذود عوامذل      )نمذره  بذاال  دول هایموزون محاسبه شده در ج

گیذری  اسذهنباط و نهیجذه   گونذه دسذ  آمذده( ایذن   بذه  3از  فرهنگی بیشهرداخلی در بعد 

 باشد.میدارای قوت  در مجمو سازمان از نظر عوامل داخلی گردد که می

 :وجود عوامل خارجی)درجه اهمی ( و امهیاز موزون وضع م یهاتعیین وزن

 ها )درجه اهمی ( و امهیاز موزون نقاط فرص  و تهدید عوامل خارجیمحاسبه وزن 4-2جدول

 نگهداری در فصلنامه 

 تحلیل وضع موجود عوامل خارجي:.3-4-3

صورت گرفهه و میانگین عوامل خذارجی و از طرفذی بذا توجذه بذه جمذع امهیذازات         با محاسبه

 بیشذهر دریافهی در وضعی  موجود عوامل خذارجی   محاسبه شده در جداول فوق )نمره موزون

 گردد که سازمان از نظر عوامذل خذارجی  گیری میاسهنباط و نهیجه گونه دس  آمده( اینبه 3از 

  باشد.می دارای فرص  در مجمو 
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  موقعیت راهبردی:.رسم نمودار 3-4-4

 نقطه مورد بحث را روی آن مشخص کذرده  اساس رسم ومحورهای مخهصات را نیز بر همین 

نقطذه  . این بردار بیانگر وضع موجود اسذ .  گرددو از مرکز پاره خطی را تا آن نقطه ترسیم می

4.292√ بذه طذول   مطلوب در این دسذهگاه مخهصذات، بذردار    × 4.322 = بازاویذه   5.78

تذا بذا اخهصذاص      اسذ باشد و هد  مشخص کردن زاویه بین این دو بذردار  جه میدر 22/45

ب یذک نمذودار بیذان    .شکل زیذر در قالذ  . به وضع مطلوب برسیم امکانات الزم از وضع موجود

   .باشدشده می بیانکننده موارد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجذه اسذ .    22/45تا  00/2و اخهال  زاویه 2471/2بنابراین بردار وضع موجود دارای طول 

 بنذابراین   ،م اس  با اخهصاص امکانات به نقطه مطلوب برسیمزال مورد اشاره در باال طیدر شرا

هذا  مجمو  ضرایب گروه با بدس  آوردن صورتی بهینه تقسیم شود.ه ضروری اس  امکانات ب

هذا و تهدیذدها و همچنذین بذه     در راسهای رفع ضذعف  به گونه اینات موجود را توانیم امکامی

یذن  ه اها تقسیم کنیم که رسیدن به نقطه مطلوب امکان پایر گردد. بها و فرص کارگیری قوت

مذو   هذا و سذپد بذین مج   هذا و ضذعف  منظور امکانات مورد نیاز ابهدا در بذین مجمذو  قذوت   

 نمودار فذوق درصد تقسیم شذده اسذ .   بین هر یک بر حسب نهای در ها و تهدیدها و فرص 

 فرهنگذی وضعی  فعلی عملکذرد  د. باشبندی میم و مبین این تقسیمزحاصل انجام محاسبات ال

 فرصت
 نقطه مطلوب

درجه22/54  

 نقطه موجود

29/4  
 قوت

 ضعف

مشخصات منطقه راهبردی– 4-1نمودار  

5382/1  

32/4  

1/638

1 

 تهدید
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ایذن مطلذب    دهنذده بذوده و نشذان   تهذاجمی برابر نمودار و محاسبات صورت گرفهه در حالذ   

های محیطذی  های خود، حداکثر اسهفاده را از فرص ها و فرص اسهفاده از قوتکه با باشد می

   .کشور بوده عمل آوریم و به دنبال رشد و توسعه فرهنگیبه

 

 ماتريس تعیین موقعیت و اقدام راهبردی:.3-4-5

ها( و ها و ضعفها و تهدیدها( و عوامل درونی )قوتپد از شناسایی عوامل محیطی )فرص 

تعیین عوامل کلیدی از غیرکلیدی و پد از معین شدن رویکرد و جه  حرک  راهبرد سازمان 

راهبرد در  رسد.های راهبرد فرا می، زمان پیشنهاد و انهخاب گزینهSPACEاز طریق ماترید 

  نماید.در این حوزه را بیان میفرهنگی ابی به اهدا  یهواقع چگونگی دس

پد  SWOT در مدل بهبود یافهه: SWOTتدوین راهبرد  بر اساس  و SWOTبهبود در مدل 

هذا در  کردن هذر یذک از عوامذل قذوت، ضذعف، فرصذ  و تهدیذدها و نوشذهن آن         از فهرس 

راهبردهای مورد نظر حاصل گردید و ها های مربوط به خود، از محل تالقی هر یک از آنمحل

گردید. در نهای  با قضذاوت و   WTو SO ،WO،ST، این ماترید منجر به چهار دسهه راهبرد

 تجزیه و تحلیل، راهبردها به شرح زیر مشخص گردیدند:

شناسی و توسذعه تجربیذات حاصذل از دفذا  مقذدس از      تبیین مبانی نظری و معرف : 1راهبرد 

سذازی بذرای آینذدگان از طریذق     جه  پیونذد نسذل جذوان کنذونی و انگذاره     ریزی طریق برنامه

ی کشذور بذا نسذل سذرافراز انقذالب و دفذا        های کنونی و آینذده ریزی جه  پیوند نسلبرنامه

 مقدس.

فرهنگ دفاعی و پیشینه تاریخی ممهاز کشور به ویذژه   های: توسعه ظرفی  و توانمندی2 راهبرد

 شی و اشاعه فرهنگ مقاوم  در نیروهای مسلح و محیط داخلی.دفا  مقدس از طریق الهام بخ

: توسعه فرهنگ و باورهای اعهقادی و ماهبی از طریق اسهفاده حذداکثری از نمادهذای   3 راهبرد

سذاالری دینذی   سهیزی و اسهکبار سهیزی( و ارائه الگوی مردمدینی و ماهبی )حج، عاشورا، ظلم

 جه  پیوند کشورهای منطقه.
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مذدیری    افزایش انسجام، هماهنگی و هم افزایی در جبهه فرهنگی کشور با اتکذا بذه  : 3 راهبرد

 هوشمندانه رهبری و اسهفاده از ظرفی  عمق راهبردی فرهنگی کشور در منطقه.

من : تعمیق فرهنگ دینی و تقوی  و بسط نگرش روحیه ملی و اسهقالل طلبذی و دشذ  4 راهبرد

 مقذدس در  ز افهخارات تاریخی مل  ایران به ویژه دفذا  گیری اسهیزی مردم ایران از طریق بهره

 های کشور.دفا  از ارزش

وشذنگری  برداری از جایگاه و نفوذ و منویات مقام معظم رهبری جه  ر: حداکثر بهره5 راهبرد

ودن افکار عمومی داخلی و خارجی در مقابله با تهاجم فرهنگی غذرب، از طریذق عملیذاتی نمذ    

 له.منویات معظم

والن ها و بصیرت در رابطه با جنگ فرهنگی دشمن در بین مسذئ : افزایش سطح آگاهی6 راهبرد

شذه  نظام فرهنگی کشور از طریق تدوین و اجرای منشور فرهنگی انقذالب اسذالمی هماننذد نق   

 فرهنگی کشور و تدوین راهبردهای مناسب.

 هاسازی مطلوبیتبندی يا مرتبجهت رتبه TOPSIS کاستفاده از تکنی.3-4-6

اسذ  کذه    TOPSIS1امه، بررسی میزان تأثیر راهبردهای اسهخراجی با ابزار مرحله چهارم پرسشن

آل هذا بذه پاسذخ ایذده    ها، بر اساس میزان نزدیکذی آن سازی مطلوبی بندی یا مرتبتکنیک رتبه

(A*) آل مثبذ  و در عذین حذال    ترین به پاسخ ایدهباشد. در این روش، پاسخ بهینه، نزدیکمی

مرحله اس . امذا پذیش از    5( اس . این تکنیک شامل 'Aآل منفی )ها از پاسخ ایدهدورترین آن

ها معر  راهبردها و د اولیه )تصمیم( را تشکیل داده که در آن گزینه شرو  مراحل ابهدا ماتری

 اند.ها معر  معیارهای قوت، ضعف، فرص  و تهدید در این پژوهشعناوین سهون
 هاگیرنده صمیمهر راهبرد با توجه به معیارها توسط ت ارزیابی 4-4جدول 

 نگهداری در فصلنامه 

  

                                                                                                                                               
1.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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در جدول  *Cjاکنون بههرین پاسخ )پاسخ بهینه( جایگزین، بر اساس رتبه و جایگاه مطلوبی  

طور که از شکل مقابل آل. همانبه پاسخ ایده *Cjشود. یعنی نزدیکهرین فوق انهخاب می

 باشد:به صورت ذیل می (*Cj)ها مشخص اس ، ترتیب اهمی  راهبردها مطابق مطلوبی  آن

 

 

 گيری. نتيجه5

قدرت فرهنگی و  های ارزیابی مولفهاصلی این مطالعه تحقیقاتی، شناسایی شاخص هد . 1-5

فرهنگذی   تر دفاعی کشور در حوزهبرای کسب قدرت برر تدر نهای  تدوین راهبردهای مناسب

های این پذژوهش در  ( اس . داده 1404انداز در منطقه جنوب غرب آسیا )بر اساس سند چشم

 د:یه و تحلیل قرارگرفهنه و مورد تجزدو بخش تهی

در بخش اول برای تدوین راهبردهای اجرایی، از ابزارهای پژوهش عملیذاتی و ریاضذی بذا     -1

 ( اسهفاده شده اس .  SWOTروش نوین )

بندی راهبردهذای  در بخش دوم ضمن تدوین راهبردهای کسب قدرت برتر دفاعی، اولوی  -2

و در دسهگاه مخهصات دکارتی، جمذع جبذری    ها نیز تعیین شدهماکور و همچنین مطلوبی  آن

ها، ضریب زاویه یک خط در صفحه، تخصیص منابع، جدول سوات، ماترید بهبودیافهه، ارزش

ماترید مقایسه زوجی و ماترید تاپسید از مواردی اس  که در فرایند تدوین راهبردها مورد 

به سؤال های تحقیق به شذرح  گویی وهش به منظور پاسخنهایج این پژ اسهفاده قرار گرفهه اس .

 باشد.رو میپیش

آوری شده جه  آزمذون  گردحلیل اطّالعات تومنظور بررسی آماری و تجزیهاین پژوهش به در

 هذای مذورد نظذر   فرضیه از آمار توصیفی و اسهنباطی اسهفاده شده تا در ابهدا میزان تذأثیر مؤلفذه  

کسب قدرت برتر دفاعی کشور در حوزه فرهنگی در منطقه جنوب غرب آسذیا )بذر   بر فرهنگی 

راهبذرد   <2راهبذرد   <6راهبذرد    <9راهبذرد   <5راهبرد  <3راهبرد  <1راهبرد 

 10راهبرد <8راهبرد <7راهبرد <4
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سؤال در  45ای مبهنی بر امهنین منظور پرسشه امشخص گردد. ب(  1404انداز اساس سند چشم

تنظیم  کسب قدرت برتر دفاعی کشور در حوزه فرهنگیمؤثر بر و خارجی مورد عوامل داخلی 

 د.گردی

د بذه مذاتری   دسذهیابی  ین نقاط قوت و ضعف و تهدیذد و فرصذ  و   در این پژوهش برای تعی

هذای شذهودی و نقطذه    تر بذه قضذاوت  عوامل داخلی را که بیش ارزیابی عوامل داخلی، در ابهدا

آوری اطالعذات،  یذه دارد، تعیذین گردیذد و پذد از گذرد     نفعذان تک ی خبره و ذینظرات جامعه

ای در ابعاد مخهلذف قذدرت   مؤثر و عمده ترین نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی که نقشمهم

نماینذد را براسذاس   یبرتر دفاعی کشور در حوزه فرهنگی در منطقه جنوب غرب آسذیا ایفذا مذ   

 . خبره مشخص گردید نظرات جامعه

؛ بنذابراین  رهنگی، در حال  تهاجمی قذرار داشذهه  از لحاظ قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه ف

عمذل  های محیطی بههای خود، حداکثر اسهفاده را از فرص فرص ها و باید با اسهفاده از قوت

. در این تحقیق راهبردهای کسب قدرت برتر فرهنگ کشور بود ارتقایدنبال رشد و آوریم و به

بهبذود یافهذه در نظرسذنجی از    SWOT دفاعی منطقه در حوزه فرهنگ منهج شذده از مذاترید   

صورت گرفهه و میذانگین عوامذل    د. با محاسبهاناسهخراج گردیده 5-1خبرگان به شرح جدول 

اسذهنباط و   گونذه  مهیذازات مذوزون محاسذبه شذده ایذن     داخلی و از طرفی با توجذه بذه جمذع ا   

 .ه اس گیری گردیدنهیجه

 راهبردهای بُعد فرهنگي قدرت برتر دفاعي 5-1جدول 

 شرح راهبرد رديف

1 

کشور با نسل سرافراز انقالب اسالمی از طریذق تبیذین مبذانی نظذری و      های کنونی و آیندهپیوند نسل

ریذزی صذحیح جهذ          بذا برنامذه   شناسی و توسعه تجربیات حاصل از فرهنذگ دفذا  مقذدس   معرف 

 سازی برای آیندگان  انگاره 

2 
 گیذری از پیشذینه تذاریخی ممهذاز کشذور     فرهنگ دفاعی بابهره ی و تقو ینیفرهنگ د یقتعمتوسعه و 

 ویژه دفا  مقدس با الهام بخشی و اشاعه فرهنگ مقاوم  در نیروهای مسلح و بسیج مردمیبه

3 

تقوی  باورهای اعهقادی و ماهبی از طریق اسذهفاده حذداکثری از نمادهذای دینذی و مذاهبی ماننذد:       

هذای دینذی   سهیزی، اسهکبارسهیزی و مقاوم  مردمی و دیگذر ارزش فرهنگ عاشورا و ایثارگری، ظلم

در سطح ملی و سایرکشورهای مسلمان و همسذو بذا هذد  تقویذ  قذدرت بازدارنذدگی در مقابذل        
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 اسهکبار

4 

حضذرت  و اندیشه هذای  جبهه فرهنگی کشور با اتکا به آرا افزایی در افزایش انسجام، هماهنگی و هم

دفذاعی و اقهذدار فرهنگذی    در اسذهحکام قذدرت    هابه منظور اسهفاده از این ظرفی « ره»ای امام خامنه

 کشور

5 

مدظلذه  »ای حضذرت امذام خامنذه   گیری از مدیری  هوشمندانه دینی و فرهنگی ولی امر مسلمین بهره

ی عالئق، مشهرکات وپیوندهای میان مسلمانان در چارچوب دیپلماسذی فرهنگذی   جه  توسعه«العالی

 به منظور توسعه حوزه نفوذ فرهنگی کشور در منطقه.

6 

تأثیرگااری در روند بیداری اسالمی در منطقه از طریذق توسذعه گفهمذان انقذالب اسذالمی و      تقوی  

نقذش و جایگذاه اقهذدار فرهنگذی جمهذوری       ارتقذای ساالری دینی به منظذور  دسهاوردهای نظام مردم

 اسالمی ایران در منطقه

7 
محمذدی )ص( و  به چالش کشیدن مبانی فکری و فرهنگی لیبرالیسذم از طریذق تذرویج اسذالم نذاب      

 ایرانی به منظور اثبات قدرت فرهنگی انقالب اسالمی در منطقه-فرهنگ اسالمی

8 

جهذ   «مدظلذه العذالی  »ای حضذرت امذام خامنذه   ی هذا  یشذه و اند آرابذرداری از تذدابیر،   حداکثر بهره

ها و بصیرت در رابطه با جنذگ فرهنگذی دشذمن در    روشنگری افکار عمومی و افزایش سطح آگاهی

 مسئوالن کشور با تدوین راهبردهای مناسب در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنانبین 

 

 
 بنذابراین  رود. تذرین راهبردهذا بذه شذمار مذی     مناسب توان نهیجه گرف  که راهبرد یکم می پد

ی هذای کنذونی و آینذده   پیونذد نسذل  » ترین راهبرد برای بعد فرهنگی قدرت برتر دفاعیمناسب

شناسذی و توسذعه   کشور با نسل سرافراز انقالب اسالمی از طریق تبیین مبانی نظری و معرفذ  

سذازی بذرای   ریذزی صذحیح جهذ  انگذاره    تجربیات حاصل از فرهنگ دفا  مقدس بذا برنامذه  

 باشد.می« آیندگان

 

 

راهبرد <4راهبرد  <2راهبرد  <6راهبرد   <5راهبرد  <3راهبرد  <1راهبرد 

8راهبرد <7  
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 پیشنهادهاجمع بندی و نتیجه گیری و . 4-2

 دهد که در حال حاضر در زمینه قذدرت دفذاعی برتذر   بررسی تحقیقات صورت گرفهه نشان می

تذوان بذا   در این تحقیق مذی  بنابراین ای صورت نگرفهه اس . قابل مالحظه پژوهشی منطقه کار

انذداز و  اسذاس سذند چشذم   تدوین راهبردهای قدرت دفاعی برتر منطقه در حوزه فرهنگی بذر  

ه آینذده بخشذی از خذ     ها، نقاط ضعف و قوت با توجه به نگذاه بذ  شناسایی تهدیدات، فرص 

جذا کذه اجرایذی شذدن     از آنقذدرت دفذاعی کشذور را جبذران نمذود.       در حذوزه  مباحث نظری

مدت، تذدوین راهبردهذای   ؛ مسهلزم عملیاتی نمودن )تعیین اهدا  کوتاهراهبردهای مورد اشاره

ها و...(و نهادینه کردن )طراحی ساخهار سازمانی مهناسب بذا راهبردهذا،   ای، تعیین سیاس ظیفهو

کذارگیری  هسازی فرهنگ سازمانی با راهبردها، اسهقرار نظام بودجه و اعهبار مناسب و بذ مهناسب

بنذابراین اجرایشذان نیذاز بذه همکذاری       هاسذ ؛ آن مدیران عالی جه  اجرایی شدن راهبردها(

های قوای مجریه، مقننه و قضاییه با سهاد کذل  ها و ارگانو هم افزایی بسیاری از سازمان نزدیک

شود که جه  رفع موانذع موجذود در ایذن مسذیر پذر      پیشنهاد می بنابراین  نیروهای مسلح دارد.

فرازونشیب؛ سهاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از پشهوانه اوامر و فرامین داهیانذه  

بذرداری الزم را  گشای فرماندهی معظم کل قوا در راسهای رفع مشکالت موجود؛ بهذره لو مشک

 به عمل آورد.
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Abstract 

 

 
Culture, as a software aspect of power, has always been the most influential among the components of 

power and is considered one of the most fundamental requirements for the defense power of any country. 
Cultural power, while being a means of defense and conquest, can influence other components of power and 

strengthen or weaken it. And this importance is evident in the documents and orders of the founder of the 
Islamic Republic of Iran and the Supreme Leader. The main purpose of this article is to formulate strategies 

for gaining the superior defense power of the region in the field of culture based on document 1404 and 

factors and indicators related to it. Descriptive and inferential methods have been used in this research. The 

statistical population includes experts in cultural and defense affairs, and the sample size is 60 people. Based 

on this, by using the SWOT analysis method, each of the strengths, weaknesses, opportunities and threats 

were identified according to the internal and external environment of the country and appropriate strategies 

were selected, and by using the TOPSIS method, strategies were prioritized and finally 8 superior strategies in 

the field of culture were selected and suggested, and the analysis shows that we are in an aggressive mode in 

terms of the superior defense power of the region in the cultural field. Therefore, it can be concluded that the 
first strategy is considered the most appropriate strategy. Therefore, the most appropriate strategy for the 

cultural dimension of the superior defense power is to connect the current and future generations of the 
country with the proud generation of the Islamic Revolution through the explanation of the theoretical 

foundations and epistemology and the development of the experiences gained from the culture of sacred 

defense with proper planning for conceptualization. It is for posterity 
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