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گودرز تافته ،1فتحا ...كالنتري
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2

پذيرش مقاله96/22/21:

چكيده
كشوووورهواي كوه راهبردهواي ندوجهی

پوجافدوج ر رعوال را در ااب

نرريه ت ای  -دفاع ه دفاع

ر رت ایم در دستور كار ارار ل دهدج ،كمتر لورد ت جيج ارار ل گ رنج .اين تحق ق با هجف تب ن نقش ه
یايگاه پجافدج ر رعال در راهبرد دفاع یم وري اسالل ايران انجام شجه است .پژههش از نوع كاربردي
ه به رهش آل خته انجام گرديجه اسوت .یالهه آلاري بر اسوا

برآهرد ببرگان  222نفر برآهرد شجه كه با

اسووتفاده از فرلوك كوكران ،مج نمونه  76نفر به رهش هجفمدج نسووبت در دسووتر

ته ن شووجه اسووت.

اطالعات اين تحق ق از ده رهش كتابخانهاي ه ل جان گردآهري ه با اسووتفاده از ط ل ب ترت تحل

شووجه

است .نتايج ماصله متايت از آن دارد كه اتخاذ راهبردهاي دفاع ندجهی  ،ضمن افزايش اابل ت بقاء ه
لصووون تسووازي نرام ا.ا.ا .در لقاب ت جيجات ندجهی
آس

ه فنآهر پايه دشوومن ،باعپ پايجاري ه كاهش

پذيري لؤبفههاي دفاع  -الد ت در لقاب آفدج دشمن ل گردد .لشاركت ن رههاي لردل در ایراي

طرحهاي پجافدجي ل توانج در ااتجار دفاع ه بازدارنجگ همهیانبه لؤثر هااع گردد.
واژگان کليدي :پجافدج ر رعال  ،راهبرد دفاع  ،راهبرد ندجهی  ،اابل ت بقاء.

 -1دانشآلوبته دكتري علوم دفاع راهبردي دانشگاه عاب دفاع للّ (نويسدجه لسئوك)g1374reza@yahoo.com ،
 - 2دانشآلوبته دكتري علوم دفاع راهبردي دانشگاه عاب دفاع للّ
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مقدمه
لوضوع پجافدج ر رعال ه ب رهگ ر ي از لدافع آن تد ا زائ جه عق انسان ن ست ه بجاهنج مت
كه لخزن تمام علوم نزد اهسوت ل فرلايج :ه لا به اه(مضرت داهد (عل ه ابسالم)) سابت زره را تهل
نمودي تا شمارا از آس

یدگ در الان بجارد .پس آيا از شترگزاران ج؟ (انب اء؛ )02پجافدج ر رعال

لوضووع اسوت كه الرهزه ن رههاي نرال ه ر رنرال كشورهاي دن ا را درگ ر بود كرده ه ا.ا.ا.
با تویه به لواه ت یغراف اي كه در نرام لدطقهاي ه ب نابملل دارد ،از اين الر لسووتيد ن سووت.
پجافدج ر رعال از طريق توسوه ظرف تهاي دفاع ه ارتقاي آستان تحم عمول  ،ضمن افزايش
توان بازدارنجگ للّ ه لقاهلت لردل  ،ترديج اساس را در ارادة ت ایم دشمن ايجاد ل نمايج .با
پ چ جهتر شجن یدگها ه بهكارگ ري دانش ه فداهري ،پجافدج ر رعال ن ز ن رهاي لتفاهت به بود
گرفته اسوت .به هم ن دب

در سطوح راهبردي الد ت للّ بايج تویه ب شتري به پجافدج ر رعال به

عم آيج .راهبرد دفاع تابه از شوراي ه هضوه ت لؤبفههاي عمجه دب
ازاينره ،لتداس

در الد ت لل است ه

با نوع ت جيجها ه سطح ااتجار للّ  ،نوع راهبردهاي دفاع ن ز تغ رپذير ل گردنج

(ساعج ه ديگران .)123:1312،در اين لقابه لحقق تالش نموده ازيکطرف رهيتردي یالع به لقوبه
پجافدج ر رعال داشته باشج ه از سوي ديگر با ب رهبرداري از آبرين نرريهها ه تئوريهاي لویود،
راهبرد دفواع یوجيوجي را تحوت عدوان راهبرد ندجهی

ی ت لقابله با ت جيجات ندجهی

ه

لتدوع دشمن در موزه پجافدج ر رعال ارائه نمايج.
راهبرد دفواع ه پجافدج ر رعال ل توانج به تتم

زنج ره دفاع همهیانبه كمت لؤثر ه ااب تویه

نمايج .راهبرد الد ت للّ ا.ا.ا .داراي هشت بهج بوده كه در ه چكجام از آنها اشارهاي به الر پجافدج
ر رعال نشووجه اسووت .آنچه ذهن لحقق را به بود لهطوف نموده اين اسووت كه هرنه لؤبفههاي
الد ت للّ ه شابصههاي اجرت للّ در لقاب ت جيجات ندجهی
سووالانه پجافدج ر رعال آس و

نفوذپذير باشدج به همان ل زان

پذير ل شووود .هرندج در سوواكهاي اب ر به لبحپ پجافدج ر رعال

بهصوووورت هجفمدج تویه گرديجه ،الا هدوز فرهدگسوووازلان نقش لالمرات پجافدج ر رعال در
كشورلان ن اديده نشجه است .بذا لسئله اين تحق ق بریسته ه لشخص نبودن نقش ه یايگاه پجافدج
ر رعال در راهبرد دفاع یم وري اسالل ايران ل باشج.
شووودوابوت دا قتر یوايگاه پجافدج ر رعال ااجال لؤثر براي اتخاذ راهبردهاي دفاع ندجهی
ی ت لقابله با ت جيجات ندجهی

ه فداهرانه دشمن ل باشج .تویه به ت جيجات بابقوه ه بطرات

كه الد ت للّ  ،استقالك ه تمال ت ارض كشور را نشانه گرفته ،اهم ت پجافدج ر رعال را لشخص
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ل نمايج .با ایراي اين تحق ق عالهه بر اينكه لؤبفههاي الد ت للّ در سووطوح نرال ه ر رنرال
ايمن ه پوايوجار ل گردنوج ،یوايگواه پوجافدوج ر رعوال بر اسوووا

آبرين نرريهها ه ديجگاههاي

صوام نرران در راهبرد دفاع لوردبررس ارار ل گ رد .بدابراين بهلدرور لصونسازي همهیانبه،
پذيرهاي لویود ه افزايش اجرت للّ ه بازدارنجگ ضرهرت دارد ،در راهبرد دفاع

كاهش آس

به پجافدج ر رعال تویه هيژه بهعم آيج .در صوووورت عجم ایراي تحق ق ،در راهبرد دفاع ا.ا.ا.
تویه هيژهاي به پجافدج ر رعال به عم ن الجه ه به هم ن دب

سوو سوووت پجافدج ر رعال  ،اابل ت

لصووونسووازي همهیانبه ،ی ت لقابله با ت جيجات ندجهی

دشوومن را نجارد .هجف اصوول اين

تحق ق عبوارت اسوووت از دسوووت واب به نقش پجافدج ر رعال در راهبرد دفاع ه ارائه اابل تهاي
لداسووو

از پجافدج ر رعال ی ت لقابله با دشووومن ه تأل ن اهجاف نرال اسوووت .اهجاف فرع

عبارتدجاز:
ابل -شدابت نقش پجافدج ر رعال در كاهش ت جيجات ه افزايش فرصتها.
ب -شوودابت اوتها ه اابل تهاي پجافدج ر رعال ی ت لقابله با دشوومن.

 -نقش پجافدج

ر رعال در تأل ن اهجاف نرال  .سوؤاك اصل اين تحق ق عبارت است از نقش پجافدج ر رعال در
راهبرد دفاع ه ارائه اابل تهاي لداسو

از پجافدج ر رعال ی ت لقابله با دشوومن ه تأل ن اهجاف

نرال نگونه ه به نه ل زان اسوووت؟ سوووؤافت فرع عبارتدج از :ابل -نقش پجافدج ر رعال در
راهبرد دفاع نگونه ه به نه ل زان اسوت؟ ب -اابل تهاي پجافدج ر رعال ی ت لقابله با دشمن
نگونه ه به نه ل زان اسوووت؟

 -نقش پجافدج ر رعال در تأل ن اهجاف نرال نگونه ه به نه

ل زان است؟
مباني نظري
الف ـ پيشينه :

با لرایهه به پژههشتجهها ه لراكز لطابهات ه تحق قات  ،ده عدوان لقابه در همايش دفاع للّ ،
دفاع همهیانبه كه در اسفدجلاه  1311در دانشگاه عاب دفاع للّ برگزار گرديج به شرح ذي يافت
گرديج:
ابل -نقش اصوك پجافدج ر رعال در ارتقاي الد ت كشور در لقابله با ت جيجات كه توس آاايان
دكتر لحسن لراديان ه دكتر اجير نرال پور در صفحه  73یلج دهم كتاب نت جه لقافت تأب ل
گرديجه است .نت جه امصاء شجه از اين تحق ق ب انگر آن است كه با ااجالات دفاع ر رعال ه استفاده
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از ترفدجهاي لختلل تلفات ه بسارات لراكز ثق به مجاا رس جه ه هزيده یدگ براي دشمن زياد
ل شود .درن ايت با ارتقاي آستانه لقاهلت الد ت للّ  ،سرلايههاي للّ ه استقالك كشور مفظ
ل شود .اين لقابه به بررس نقش اصوك پجافدج ر رعال در ارتقاي الد ت كشور پردابته ه بهطور
یالع اشارهاي به یايگاه پجافدج ر رعال ه اابل تهاي آن بهعم ن اهرده است.
ب -دفاع ر رعال ضرهرت اساس در دفاع همهیانبه در برابر نبرد ناهمطراز كه توس آاايان دكتر
راللرضوا یالب ه دكتر س ج یواد هاشم فشارك در صفحه  226یلج اهك كتاب نت جه لقافت
تأب ل گرديجه اسووت .نت جه امصوواء شووجه از اين تحق ق ب انگر آن اسووت كه دفاع ر رعال ی ت
ايمد ه پايجاري ن رههاي رزل  ،بوازم ،تج زات ،لواضع ه لقرهاي نرال ه زيرسابتهاي آن در
برابر ت جيجات شووداسوواي توسوو لاهوارهها ه تجاهزات ف زيت سووالحهاي لتدوع دشوومن بهكار
ل رهد ،بهنحويكه سووب

كاهش تلفات ه بسووارات گرديجه ه التان تحرد ه دفاع فزم را ل سوور

ل سوووازد .اين لقوابوه بوه پايجاري یدبههاي سوووختافزاري دفاع ر رعال پردابته ه بهطور یالع
اشارهاي به یايگاه پجافدج ر رعال ه اابل تهاي آن در راهبرد دفاع ا.ا.ا .بهعم ن اهرده است.
ب ـ مفهوم شناسي :

راهبرد بقاء :2اابل ت بقاء عبارت است از تواناي ن رههاي نرال ه ر رنرال يک كشور بهگونهاي كه
در لقاب ممله استقالت كددج ه ضمن تحم آن اادر باشدج به شت لؤثري به هظايل لحوبه بود
عم كددج ،اين تواناي درنت جه دفاع عال ه ر رعال به دست ل آيج .دهبتلردان ه لسئوفن س اس
كشور در سطح للّ  ،فرلانجهان ،لسئوب ن ه لجيران سطوح عاب  ،ل ان ستادي ه ایراي لراكز
م ات  ،مسا

هل

نرال ه ر رنرال در ی ت مفظ تأس سات ،تج زات ه ن رهي انسان در

سطح للّ ه موزه سازلان بود ،باهجف استمرار عمل ات ه بجلاترسان ه ارتقاء آستانه لقاهلت
در برابر ت جيجات ه ممالت دشمن بايج در زلان صلح ه یدگ با يافتن راهكارها ،رهشها ه طرح-
ريزيهاي یالع ،ل زان بسارات ه تلفات امتماب به تأس سات ،تج زات ه ن رهي انسان را به
مجاا لمتن كاهش دهدج (لومجين ا.)64:1312،
آفند غيرعامل:ايجاد بحران كاذب ااتصادي ،انتشار شايهه لي گسترش ب ماري سار

در آس اي شرا

توس رسانه هاي آلريتا كه ااتصاد كشورهاي آس اي شرا را در عرض ندج هفته به زل ن زد( ،
درماب كه طبق اعالم لقالات لابزياي آلار كشتهشجگان تصادفات یادهاي لابزي ده برابر لرگهل ر
1 -Survivability strategy
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بوده است) ه هم ن الر باعپ شج كه عوارض ااتصادي ه شايهات ناش از اين

ب ماري ،لشتالت فراهان براي اين كشورها بههیود آهرد .یدگ رسانهاي را ل توان يک آفدج
ر رعال دانست ،لقابله با آفدج ر رعال بس ار سخت است .زيرا ن ازلدج ل ارتهاي بس ار بافي
است .در اين زل ده بايج براي لجيران كشور آلوزشهاي فزم را تجارد ديج (صدايع ن وز.)3:1311،
جنگ نامرئي :2سنتزه ل گويج :كس كه اهب ن ضربه را ل زنج برنجه ن ست ،بلته كس كه آبرين
ضربه را تحم ل كدج ،برنجه است .كالهزهيتس ل گويج :ممله شت بس ار ضه ل یدگ ه دفاع
شت اوي آن است .یدگ نالرئ از طريق راهبرد بقاء ه بهكارگ ري افراد دانالحور ه تت ه بر ایراي
یدگ رهان  ،یدگ ابتترهن ک ،یدگ اطالعات ه نرريه ت ای -دفاع ه نرريه دفاع ر رت ایم
امصاء ل گردد .یدگ نالرئ ترك ب از آفدج ر رعال ه دفاع ر رت ایم است .پايه ه اسا

یدگ

نالرئ  ،سلسله ااجالات پجافدج ر رعال است (كالنتري .)24:1312،ديجگاه «دست نالرئ » آدام
اسم ت كه افراد با تهق

لدافع فردي ،نابواسته لدافع یالهه را در ب شتر اهاات را ل زندج ،در

راستاي یدگ نالرئ ااب ارزياب است .به نرر هي افراد با دستهاي نالرئ بود ،درراه پ شبرد
هجف گام برل دارنج كه از پ ش ن ت آن را نجاشتهانج (كلمن.)62:1366،
راهبرد چندوجهي :1بوشبختانه نش انجاز تحوفت ی ان  ،نويجبخش يک نرام ندجهی

است كه در

آن اط هاي سدت اجرت یاي بود را به لجموعهاي از كشورها ه فرهدگها ه تمجنهاي لتدوع ه
با بواستگاههاي گوناگون ااتصادي ه ایتماع ه س اس ل دهدج .اتفااات شگرف كه در سه دهه
اب ر شاهج آن بودهاي  ،آشتارا نشان ل دهج كه ظ ور اجرتهاي یجيج با برهز ضهل در اجرتهاي
اجيم همراه بوده است ( ب انات لقام لهر رهبري در سخدران ایال

شانزده یدبش عجم ته ج

در ت ران.)1311/27/17:
یم وري اسالل ايران به دب

تدوع در لح

ب رهن با ط ل هس ه از ت جيجات همراه با ش وهها

ه ابزارهاي نوين لوایه است ،درع نماك رهنجهاي یجيجي ن ز در عرصه ب نابملل پجيج آلجه است
كه لقابله باص بود را ل طلبج .بدابراين طرام يک"راهبرد ندجهی "كه تأل نكددجه مجاكير
لدافع ه الد ت للّ باشج ،ی ت پاسخگوي به ت جيجات لتدوع در يک زلان الري ضرهري ه
ایتدابناپذير است (بب ري.)27:1302،

1 -Invisibel War
2 -Multi dimentional Strategy

124

فصلداله لطابهات دفاع استراتژيک  -ساك شانزده  ،شماره  ،64زلستان 1316

راهبرد دفاعي :2راهبرد دفاع عبارت است از فن ه علم كه اجرت للّ را تحت تمام شراي بهلدرور
كدترك طرف لقاب بهانجازه ه طريق لوردنرر ،با به كار بردن ت جيج ن رههاي لسلّح ،فشار ر رلستق
س اس ه ساير ابزارهاي ااب تصور ،بس ج ل كدج ه بجينهس له عاليق ه لقاصج الد ت للّ را برآهرده
ل سازد (كاب دز.)26:1303،
راهبرد دفاع ش وههاي بهكارگ ري لؤبفههاي لختلل اجرت للّ را براي تحقق اهجاف دفاع كشور
در راستاي س استهاي للّ ته ن ل كددج .بر لبداي اين تهريل كاركرد راهبرد دفاع  ،هماهدگسازي
كاربرد اابل تهاي نرال ه ر رنرال يک كشور در دفاع از لدافع للّ ه ارزشها ه آرلانهاي آن
ل باشج .در اين نگرش راهبرد دفاع پل است ب ن راهبرد الد ت للّ ه راهبرد نرال كه در آن
اهجاف الد ت لل به اهجاف دفاع ه س استهاي للّ به س استهاي دفاع ه رهداله الد ت للّ به
رهداله دفاع تبجي ل شود ه اهجاف اصل راهبرد نرال توب ج ل شونج (دانش آشت ان .)20:1300،
دفاع ر رعال در سطوح نرال ه ر رنرال نقش لؤثر ه ایتدابناپذيري در راهبرد دفاع ه هر يک
از لؤبفههاي الد ت للّ (مفظ یان لردم ،مفظ تمال ت ارض  ،مفظ استقالك ه ماكم ت كشور،
مفظ س ست ااتصادي ه س اس ) دارد (لومجين ا.)67:1312،
پدافند غيرعامل و سامانه دفاعي آينده کشور از منظر امام خامنهاي(

) :ل زان پايجاري لؤبفههاي دفاع  -الد ت

ه شابصههاي اجرت لل ارتباط لهتوس با نفوذپذيري ه آس
ندجهی

پذيري آنها در لقاب ت جيجات

ه لتدوع دشمن دارد .نفوذپذيري هر بازيگر شرايط را فراه ل كدج كه بر لبداي آن،

نابش هارده از سوي لح  ،تواناي آس

رسان ب شتري را به س ست پجافدج ر رعال داشته باشج.

در اين مابت هرنقجر تواناي دفاع بازيگر ب شتر باشج ،ل زان نفوذپذيري ه آس

پذيري آن كاهش

ل يابج )jervis, 1998:30( .مضرت ال رابمؤلد ن عل (عل هابسالم) در ناله  12ن جاببالره ل فرلايج:
آنگاهكه در ل جان یدگ در لقاب دشمن ارار گرفت ج ل بايج ارارگاه شما در دالده كوهها ه تپهها ه
يا در كدار رهدها باشج تا پوشش ه مفاظ شما شود ه شما را از دشمن نگ بان كدج .الام

بالدهاي(

)تهريل پجافدج ر رعال را اينگونه لصوب نمودنج :لجموعه ااجالات ر رلسلحانه كه لوی
افزايش بازدارنجگ  ،كاهش آس

پذيري ،تجاهم فهاب تهاي ضرهري ،ارتقاء پايجاري للّ ه تس

لجيريت بحران در لقاب ت جيجات ه ااجالات نرال دشمن ل گردد( .س استهاي كل نرام ،زلستان

1 -Defense strategy
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ساك  )1300رهبر هوشمدج ه فرزانه انقالب اسالل سالانه دفاع كشور را در افق ب ستسابه كشور
در لحورهاي زير لورد تأك ج ه از لسئوب ن كشور لورد لطاببه ارار دادهانج:
 -1سالانه دفاع لبتد بر بازدارنجگ همهیانبه ه پ وستگ لردم ه متولت؛
 -2سالانه دفاع لبتد بر انسانلحوري ،ت جيجلحوري ،عل لحوري ه شتاب رهزافزهن ه ی ش ؛
 -3سالانه دفاع بازدارنجه همهیانبه لبتد بر راهتدشلحوري ،بالا ت ،نوآهري ه ابتتار؛
 -4سالانه دفاع

بازدارنجه همهیانبه لبتد

بر لشاركت عمول

(سدج نش انجاز  22سابه،

.)1306/12/21
پجافدج ر رعال لي لصون ت سازي انسان است ،از درهن لا را لصون ل كدج .بب د ج نقجر ل
است كه لا اين مابت را در ك پ تره كشور ه یالهه ،در دستگاههاي لختلل به هیود ب اهري .
كاري كد كه لا لصون ت در بودلان به هیود ب اهري  .اين با پجافدج ر رعال تحقق ل يابج .بدابراين
اين لسئله ،لسئله بس ار ل م است كه بايست راه ب فتج .بدابراين اين پجافدج ر رعال يک اص
بواهج بود براي هم شه ،نه براي يک لقطع باص

(ب انات لقام لهر

رهبري در

لوربه .)1311/20/26:لا اه تجاهز به ه چ للتى ه ه چ كشورى ن ست ؛ لا هرگز ااجام به یدگ
بون ن نم كد  ،للت ايران اين را به اثبات رسانجه است ،الا لا للتى هست
بلته هرگونه ت جيج را ،با استوارى ه بااجرت كال پاسخ بواه
تماشا كد

كه هرگونه تجاهز را،

داد .لا للتى ن ست

كه بدش د

اجرتهاى پوشابىِ لادى كه از درهن كرمبورده ه لوريانه بوردهانج ،للت استوار ه

پوفدين ايران را ت جيج كددج .لا در لقاب ت جيج ،ت جيج ل كد پاسخ للت ايران به هرگونه تهرضى،
هرگونه تجاهزى ،بلته هرگونه ت جيجى ،پاسخى بواهج بود كه از درهن ،آنها را از ه بواهج پاش ج
ه لتالشى بواهج كرد( .ب انات لقام لهر رهبري در دانشگاه افسري الام عل (.)1312/0/11 :)
رويكرد علمي و جامع به مقوله پدافند غيرعامل:

پجافدج ر رعال باعپ ارتقاي توانمدجيهاي دفاع ه اجرت

بازدارنجگ بهلدرور دفاع از ماكم ت ،تمال ت ارض  ،لدافع ه الد ت للّ ه لقابله لؤثر با ت جيجهاي
باری ه ايجاد توازن لدطقهاي با تأك ج بر لوارد ذي ل باشج:
 -1كس

دانش ه نرمافزارهاي پ شرفته دفاع ه نوسازي ه بازسازي صدايع دفاع  -2 ،اهتمام به

مضور ن رههاي لردل در الد ت ه دفاع از كشور -3 ،الد ت پايجار لداطق لرزي ه كدترك لؤثر
لرزها -4 ،گسترش پجافدج ر رعال (س استهاي كل برناله پدج توسهه .)1306 ،آنچه ه اكدون
بهكارگ ري پجافدج ر رعال را براي ن رههاي لسلح بودي در لقاب ت ای دشمن با لشت لوایه

127

فصلداله لطابهات دفاع استراتژيک  -ساك شانزده  ،شماره  ،64زلستان 1316

نموده ،ابتالف سطح فداهريهاي ن رههاي ل ای با ن رههاي بودي است .توانمدجيهاي فداهرانه
دشمن شال كشل ،شداساي  ،رهگ ري ه ان جام است (فرب .)44:1312 ،
نظريه تهاجم -دفاع :اين نرريه درباره شرايط كه به یدگ لدت

ل شود ،دست به تشريح ه پ شب د

ل زنج ،بدابراين ضمن هشجار به س استمجاران ،زلان فزم را براي طرام گزيدههاي س اس ه نرال ،
بهلدرور تخف ل تدشها ل ان دهبتها ه تغ ر هضه ت ،اب از شجت يافتن لدازعههاي لسلحانه را
در ابت ار آنها ارار ل دهج .بر اسا

اين نرريه ،تفوق ت ای لوی

التانات ديگران ل شود ه كشورها را به كس

ت جيجآل ز تلق گرديجن

الد ت از طريق ت ای تشويق ل كدج .درماب كه

تفوق دفاع ،نگران هاي لربوط به تغ رات اواي نرال را كاهش ل دهج .ابگوي اصل اين نرريه
تد ا تغ رات فداهري نرال را بهعدوان علت تغ ر تهادك ل ان ت ای ه دفاع ل پذيرد ( jervis,
.)1998:194
نظريه دفاع غيرتهاجمي :اين نرريه براي اهب ن بار توس "هجس ت فل جت "1بر لبداي استدباط نسبتاً سادهاي
از تئوري بازدارنجگ هستهاي لطرح گرديج .يک دهبت با راهبرد یلوگ ري از یدگ ل بايست نه
پذيراي ممله پ شدستانه باشج ه نه لوی
مملههاي پ شدستانه ل شود .اين اص

آن شود .ند ن رهيتردي لوی
كه تحت عدوان«اص

كاهش انگ زه ی ت

عجم تحريک» نال جه ل شود،

درلجموع ل ترين اصوك پايهريزي دفاع ر رت ایم ارار دارد .لف وم دفاع ر رت ایم بهصورت
لطلق ،نشانگر نگرش الد ت لبتد بر توانمدجيهاي دفاع كاف ه فااج توانمدجيهاي ت ایم
ل باشج ه بهصورت نسب ل توان اين لف وم را به شت ه زلان ،بهعدوان تقويت تواناي هاي دفاع
ه تضه ل تواناي هاي ت ایم تهريل نمود(عبجا...بان .)334:1303 ،

1- Headseat fheldet
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مدل مفهومی تحقیق بر اساس ادبیات برابر شکل زيراحصاء گرديده است:

شت  :1لجك لف ول تحق ق

روششناسي:
با تویه به اينكه نتايج تحق ق كاربردي ،تصوووم گرا ل باشوووج ،نوع پژههش كاربردي اسوووت .اين
تحق ق بوا لؤبفههاي نرم ه انواع نرريهها ه راهبردهاي پجافدج ر رعال لرتب بوده ه به رهش كم
ه ك ف (ترك ب ) نراملدج ه تحل

توصو ف انجام گرديجه ه نتايج آن ااب تهم نم باشووج ،بدابراين

از رهش پژههش آل خته (زل دهاي -لوردي با رهيترد توصوو ف ه تحل ل ) اسووتفاده شووجه اسووت.
دادهها در لح

نرمافزار  SPSSهارد ه با اسووتفاده از رهشهاي آلار توصوو ف لورد تجزيههتحل

ارار گرفته است .
اطالعات اين تحق ق از ده رهش :ابل -ل جان (.پ مايش و ) ب -كتابخانهاي علم ه تخصووص و ه
اسووداد ه لجارد لرتب با لوضوووع گردآهري شووجه اسووت .در رهش كتابخانهاي ،ادب ات لوضوووع ه
لطابهات ل جان تخصوصو انجام شوجه ه اطالعات نرري لوردن از از طريق یستجوي كتابخانهاي
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تخصوصو  ،ايدترنت ه بانکهاي اطالعات دابل ه باری بهدسوت آلجه است .كتابها ،لقابهها،
نرريهها ه ديجگاههاي صووام نرران ه لراكز علم ه تحق قات كشووور ه ی ان ن ز در اين تحق ق
لورداسوتفاده ارار گرفته اسوت .در رهش ل جان با طرح14 ،سؤاك بسته در پدج سطح طبقهبدجي از
طريق ط ل ب ترت ااجام گرديجه اسوت ،در طرام پرسوشوداله بههسو له تتد ک دبف ه با استفاده
ازنرر صوام نرران ،اسوات ج ،لتخصوصو ن ه ببرگان ،عوال بابقوه لرتب با لوضوووع شداساي ه
سوپس پرسوشوداله لقجلات ت ه شوجه است ،پس از ته ن اعتبار ه رهاي آن پرسشداله ن اي ت ه
گرديوجه اسوووت .براي ته ن رهاي پرسوووشووودوالوه از رهش رهاي لحتوا (اعتبار لحتوا) ه توزيع
ندجلرملهاي پرسوشوداله ب ن صوام نرران ب رهبرداري شوجه است .ی ت ته ن پاياي آزلون از
رهش آبفاي كرهنباخ اسوتفاده شجه است ه يک نمونه اهب ه شال  42پرسشداله ب ن اسات ج دانشگاه
عاب دفاع للّ  ،دانشوگاه الام مسو ن ()ه لابک اشووتر پ شآزلون گرديج ه سووپس با اسووتفاده از
دادههاي به دست آلجه از اين پرسشدالهها ه به كمک نرمافزار آلاري  SPSSل زان ضري

اعتماد با

رهش آبفاي كرهنباخ بزرگتر از  2/6ل باشووج ( ،)0/43بدابراين پرسووشووداله لورداسووتفاده از اابل ت
اعتماد فزم بربوردار ل باشج.
یالهه آلاري شووال اسووات ج ،ببرگان ،لجيران ارشووج ه فرلانجهان درگ ر درزل ده پجافدج ر رعال ه
لسوائ راهبردي دفاع ه راهبردشوداسوان نرال سوتاد ك ن رههاي لسلح (سپاه پاسجاران ،ارتش،
هزارت دفاع ،سوازلان پجافدج ر رعال ) كه داراي مجاا سوه سواك سووابقه كار در لسائ راهبردي
پجافدج ر رعال ه الور دفاع با داشوتن یايگاه سازلان 10ل باشدج .در اين پژههش یالهه آلاري
با تویه به مسووواسووو ت ه باص بودن لوضووووع پژههش بسووو ار لحجهد بوده ه با تویه به نرر
كارشداسان ه ببرگان (برابر یجهك شماره  )1درلجموع  222نفر برآهرد شجه است.
نمونهگ ري به رهش هجفمدج نسووب ه اابل ت دسووترسو به ببرگان انجام شووجه اسووت .ببرگان بر
اسووا

هجفهاي باص تحق ق ه راهبردهاي م لسووئله انتخاب شووجهانج ه بهطور هجفمدج تالش

شوجه از هر زيرگرهه ،تهجادي لشوخص در نمونه باشج .از تهجاد  222نفر یالهه نمونه با استفاده از
فرلوك كوكران ،مج نمونه  76نفر ل باشج.
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یجهك  :1تهجاد نمونه

رديف

نام سازمان

تعداد جامعه

تعداد نمونه

1

ستاد ك ن رههاي لسلح

21

0

2

سپاه پاسجاران انقالب اسالل

42

16

3

ارتش یم وري اسالل

42

16

4

هزارت دفاع

26

7

2

سازلان پجافدج ر رعال

31

0

7

دانشگاه عاب دفاع لل

21

2

6

دانشگاه یالع الام مس ن()

14

3

0

دانشگاه صدهت لابک اشتر

14

3

222

76

تهجاد ك

تجزيههتحل

اطالعات با رهش اسووتفاده از آلارهاي توصوو ف ه اسووتدباط ه تتد کهاي آبفاي

كرهنباخ ه رتبهبدجي فريجلن انجام شجه است.
تجزيهوتحليل دادهها و يافتههاي تحقيق
در اين بخش نقش ه یايگاه پجافدج ر رعال در راهبرد دفاع یم وري اسالل ايران را در ط لهاي
پدجگانه بررس ل نماي .
ط ل( -)1عوال تأث رگذار بااجرت ب ل زياد :الت ازده لبتد بر ضرب لجموع نفرات ( )76در
ل انگ ن گزيده زياد (4الت از) بهدست آلجه است .تمال گزيدههاي كه  270تا  332الت از كس
كردهانج در اين ط ل ارار ل گ رنج.
ط ل( -)2عوال تأث رگذار با اجرت زياد :الت ازده لبتد بر ضرب لجموع نفرات ( )76در ل انگ ن
گزيده لتوس (3الت از) بهدست آلجه است .تمال گزيدههاي كه  221تا  276الت از كس

كردهانج

در اين ط ل ارار ل گ رنج.
ط ل( -)3عوال تأث رگذار با اجرت لتوس  :الت ازده لبتد بر ضرب لجموع نفرات ( )76در
ل انگ ن گزيده ك (2الت از) بهدست آلجه است .تمال گزيدههاي كه  134تا  222الت از كس
در اين ط ل ارار ل گ رنج.

كردهانج
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ط ل( -)4عوال تأث رگذار با اجرت ك  :الت ازده لبتد بر ضرب لجموع نفرات ( )76در ل انگ ن
گزيده ب ل ك (1الت از) بهدست آلجه است .تمال گزيدههاي كه  70تا  133الت از كس

كردهانج

در اين ط ل ارار ل گ رنج.
ط ل( -)2عوال تأث رگذار با اجرت ب ل ك  :در اين ط ل لجموعه لتغ رهاي ارار دارنج كه 76
الت از كس

نمودهانج .كمترين الت از كس شجه توس يک لتغ ر لساهي  76الت از است .گفتد است

كه نحوه تأث رگذاري ط لها ،بهگونهاي است كه هر نه از ط ل  1بهسوي ط لهاي بافتر مركت
شود ،از شجت ه تأث رگذاري ط لها كاسته ل شود ،بهگونهاي كه ط ل  1از اجرت تأث رگذاري
ب شتري نسبت به ط ل  2ه ط ل  2از اجرت تأث رگذاري ب شتري نسبت به ط ل  4ه درن ايت
ضه لترين آنها ط ل  2است .نتايج ن اي ط لبدجي نقش ه یايگاه پجافدج ر رعال را در راهبرد
دفاع یم وري اسالل ايران طبق (یجهك شماره )1لحاسبه گرديجه است .ل انگ ن به دست آلجه
از نقش هريک از عوال تأث رگذار  231/0الت از ل باشج .از  14عال لطرحشجه ،الت از  12عال آن
از مج لتوس ل انگ ن ب شتر ل باشج .بدابراين ساير عوالل كه داري الت از كمتري نسبت به ل انگ ن
( )231/0هستدج ،لورد تأي ج ارار نگرفتدج.
ايمد ه پايجاري(لصون تسازي) یالهه ه كشور در لقاب دشمن به علت كس

ب شترين الت از 214

بهعدوان تأث رگذارترين عال از ب ن عوال  14گانه شدابته شجه است .لصون تسازي يهد انسان
بود را از درهن ه ب رهن لصون نموده ه سپس سالانه پجافدج ر رعال اابل ت انتقاك اين مابت را به
ك پ تره كشور ،یالهه ه دستگاههاي لختلل ا.ا.ا .را داشته باشج .پس پجافدج ر رعال ل توانج از
طريق لصون تسازي لردم ه دستگاههاي لختلل را در لقاب ت جيجات دشمن پايجار ه ايمن نمايج.
مفظ تأس سات ،تج زات ه ن رهي انسان با ب رهبرداري از راهبرد بقاء ی ت لقابله با دشمن با
كس

 200الت از بهعدوان دهل ن عال تأث رگذار شدابته شجه است .اابل ت بقاء آستانه لقاهلت

ن رههاي نرال ه ر رنرال ا.ا.ا .را در لقاب دشمن افزايش ل دهج بهگونهاي كه ن رههاي بودي
به شت لؤثري به هظايل لحوبه بود اداله دهدج .دهبتلردان ه لسئوفن س اس كشور در سطح
لل  ،فرلانجهان ،لسئوب ن ه لجيران سطوح عاب  ،ل ان ستادي ه ایراي لراكز م ات  ،مسا
ل

ه

نرال ه ر رنرال در ی ت مفظ تأس سات ،تج زات ه ن رهي انسان در سطح لل ه موزه

سازلان بود ،با هجف استمرار عمل ات ه بجلاترسان ه ارتقاء آستانه لقاهلت در برابر ت جيجات
ه ممالت دشمن بايج در زلان صلح ه یدگ با تجزيههتحل

دا ق ه با يافتن راهكارها ،رهشها ه
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طرحريزيهاي یالع ،ل زان بسارات ه تلفات امتماب به تأس سات ،تج زات ه ن رهي انسان را
به مجاا لمتن كاهش دهدج .بدابراين پجافدج ر رعال ل توانج در مفظ تأس سات ،تج زات ه
ن رهي انسان  ،ی ت لقابله با ت جيجات دشمن لؤثر باشج.
بازدارنجگ همهیانبه لبتد بر لشاركت عمول در لقاب دشمن با كس

 203الت از بهعدوان سول ن

عال تأث رگذار شدابته شجه است .رهداله دفاع  -الد ت يتسري اصوك ه اواعج بد ادي ه هجايت-
گري هستدج كه لبتد بر رهداله الد ت للّ ه بر پايه نرريهها ،باهرها ه ارزشهاي نرال ه ايجه
پ شگ ري از یدگ ه دفاع همهیانبه ه بر پايه انجيشه رهبران ه فرلانجهان عاب رتبه نرال در لقاب
ت جيجات ه در پشت بان از س استهاي دفاع ه لدافع م ات كشور تب ن يا تجهين ل گردد ه باعپ
سازلانهاي نرال ه

هماهدگ ه همسوسازي تصم گ ري فرلانجهان ه لجيران در سلسلهلرات

هجايت طرحها ،برنالهها ه فهاب تهاي ن رههاي لسلّح بهلدرور هصوك به اهجاف دفاع  -الد ت
ل گردد .پجافدج ر رعال ل توانج از طريق لشاركت عمول ه ايجاد هماهدگ ب ن لسئوب ن ا.ا.ا.
در ایراي طرحهاي پجافدجي بازدارنجگ همهیانبه ايجاد نمايج.
پايجاري ه كاهش آس

پذيري لؤبفههاي الد ت للّ در لقاب دشمن با كس

 203الت از بهعدوان

ن ارل ن عال تأث رگذار شدابته شجه است .دفاع ر رعال در سطوح نرال ه ر رنرال نقش لؤثر
لل دارد .پجافدج ر رعال ل توانج از طريق مفظ
ه ایتدابناپذيري در هر يک از لؤبفههاي الد ت ّ
یان لردم ،مفظ تمال ت ارض  ،مفظ س ست ااتصادي ه س اس  ،مفظ استقالك ه ماكم ت ا.ا.ا.
باعپ پايجاري ه كاهش آس

پذيري لؤبفههاي الد ت للّ ا.ا.ا .گردد.

لقابله با ت ای دشمن با كس

 260الت از بهعدوان پدجم ن عال تأث رگذار شدابته شجه است .نرريه

ت ای  -دفاع كه لبتد بر ت جيج است دربارهي شرايط كه به یدگ لدت

ل شود بحپ ل نمايج.

با تویه به اين نرريه ،از طريق پجافدج ر رعال ل توان ازيکطرف لانع از ت ای دشمن شج ه از
سوي ديگر شجت لدازعههاي لسلحانه را كاهش داده ه با ت ای دشمن عل ه نرام ا.ا.ا .لقابله نمود.
ایراي راهبرد ندجهی
يکزلان با كس

ی ت تجاهم فهاب تهاي ضرهري ه لقابله با ت جيجات لتدوع دشمن در

 262الت از بهعدوان ششم ن عال تأث رگذار شدابته شجه است .رهنجهاي یجيجي

ن ز در عرصه ب نابملل پجيج آلجه است كه ش وهي لقابله باص بود را ل طلبج .بدابراين طرام
يک راهبرد ندجهی

ی ت پاسخگوي به ط ل هس ه از ت جيجات دشمن بهطوريكه تأل نكددجه

مجاكير لدافع ه الد ت للّ باشج ،الري ضرهري ه ایتدابناپذير است .پجافدج ر رعال از طريق
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راهبردهاي ندجهی

ل توانج ضمن تجاهم فهاب تهاي ضرهري ،با ت جيجات لتدوع دشمن عل ه

ا.ا.ا .لقابله نمايج.
لقابله با توانمدجيهاي فداهرانه دشمن با كس

 262الت از بهعدوان هفتم ن عال تأث رگذار شدابته

شجه است .با تویه به ت جيجات س اس  -نرال فرارهي نرام ا.ا.ا .دسترس به يک س ست پجافدج
ر رعال لتداس

با توانمدجي بول براي ن رههاي بودي ،ل توانج زل ده لداسب را ی ت لقابله با

ت جيجات لویود فراه آهرد .دشمن از طريق توانمدجيهاي فداهرانه بود در زل ده ،كشل ،شداساي ،
رهگ ري ه ان جام ل توانج ا.ا.ا .را لوردت ای ارار دهج .پجافدج ر رعال با تت هبر فنآهري ه دانش
بول ل توانج با توانمدجيهاي فداهرانه دشمن لقابله نمايج.
كاهش آس
كس

پذيري ه نفوذپذيري لؤبفههاي اجرت للّ در لقاب ت جيجات ندجهی

دشمن با

 276الت از بهعدوان هشتم ن عال تأث رگذار شدابتهشجه است .ت جيجات از ی ت گستردگ

موزهي تأث ر ،يتسان ن ستدج .گاه يک ت جيج تد ا يک موزه يا بهج باص را تحت تأث ر ه نفوذ بود
ارار ل دهج ه گاه ندجين موزه از سوي يک ت جيج در لهرض بطر ارار ل گ رنج .به دب
پ چ جگ هاي لویود در ی ان لهاصر ،ت جيجات ل
لهموف كشورها با ت جيجات ندجهی
ً
ندجهی

بهلرات

از مابت بس

رهبره ل باشدج .بجي

دشوارتر از ت جيجات بس

است درد ه لجيريت ت جيجات

ل باشج .پجافدج ر رعال

ت جيجات لتدوع در موزههاي لختلل ،باعپ كاهش آس
لل ا.ا.ا .در لقاب ت جيجات ندجهی

ه تکبهجي بارا شجه ه
ل توانج با شدابت

پذيري ه نفوذپذيري لؤبفههاي اجرت

دشمن گردد.

لقابله با آفدج ر رعال دشمن لي یدگ رسانهاي با كس

 276الت از بهعدوان ن م ن عال تأث رگذار

شدابته شجه است .لقابله ه آلادگ با آفدج ر رعال بس ار سخت است زيرا ن ازلدج ل ارتهاي بس ار
بافي است .يت از نمادهاي آفدج ر رعال یدگ رسانهاي است ،ا.ا.ا .همواره لوردت ای یدگ
رسانهاي دشمن ل باشج .بهلدرور یلوگ ري از ايجاد ربده در اتحاد لردم ه ماكم ت دهبت بايج از
طريق پجافدج ر رعال لانع از برهز شايهات رسانهاي ه یدگ لطبوعات دشمن عل ه ا.ا.ا .شج.
مضور ن رههاي لردل در استقرار الد ت ه دفاع از ااتجار للّ با كس

 272الت از بهعدوان دهم ن عال

تأث رگذار شدابته شجه است .اهتمام به مضور ن رههاي لردل در الد ت ه دفاع از كشور ه انقالب با
تقويت كم ه ك ف بس ج لستضهفان ،از لؤثرترين رهشهاي لشاركت لردم در ايجاد الد ت ه افزايش
ااتجار للّ است .ندانچه طرحهاي پجافدج ر رعال از یمه ت لردم ر رنرال ساكن در لداطق لستون
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ه ن رهي انسان بود مفاظت نمايج ه از كشته شجن ه افزايش تلفات یلوگ ري كدج ،ل توانج باعپ
مضور ن رههاي لردل در استقرار الد ت ه دفاع از ااتجار للّ ا.ا.ا .باشج.
یجهك  :2نتايج ن اي ط لبدجي نقش ه یايگاه پجافدج ر رعال در راهبرد دفاع ا.ا.ا.

سه
چهار
پنج
میانگین
جمع كل

امتیاز هر
عامل

دو

امتیاز كل
طیف

يك

لصون تسازي یالهه ه كشور در لقاب
دشمن(ت جيج در لقاب ت جيج)
مفظ تأس سات ه ن رهي انسان با ب رهبرداري از
راهبرد بقاء ی ت لقابله با دشمن
بازدارنجگ همهیانبه لبتد بر لشاركت عمول در
لقاب دشمن
پايجاري ه كاهش آس پذيري لؤبفههاي الد ت للّ
در لقاب دشمن
لقابله با ت ای دشمن
ایراي راهبرد ندجهی ی ت تجاهم فهاب تهاي
ضرهري ه لقابله با ت جيجات لتدوع دشمن
لقابله با توانمدجيهاي فداهرانه دشمن
كاهش آس پذيري ه نفوذپذيري لؤبفههاي اجرت
للّ در لقاب ت جيجات ندجهی دشمن
لقابله با آفدج ر رعال دشمن لي یدگ رسانهاي
مضور ن رههاي لردل در استقرار الد ت ه دفاع از
ااتجار للّ
لقابله با یدگ نالري دشمن
عجم تحريک دشمن
پ وستگ ه اتحاد ب ن لردم ه متولت
تأل ن اهجاف نرال در صحده عمل ات
*************

درصد طیف
به كل

طیف

عوامل

414
411
413
413

9111

81/1

471
474
472
417
417

711

43/1

418
911
917
918
934
*
431/1
3387

812

*
179/4

97/1

*
922
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نمودار  :1نقش ه یايگاه پجافدج ر رعال در راهبرد دفاع ا.ا.ا .بر اسا

یجهك فوق

نتيجهگيري و پيشنهاد:
الف ـ نتيجهگيري

پس از تجزيههتحل

يافتههاي تحق ق ه لطابهات ل جان ه در لقام پاسخگوي به سؤاك اصل

تحق ق راهتار ذي ارائه میگردد :كشورهاي كه توسهه پجافدج ر رعال را بهعدوان يک راهبرد دفاع
در دستور كار بود ارار ل دهدج ،كمتر در لران ات ام ت جيج توس كشورهاي ديگر ارار ل گ رنج.
الف -در ارتباط با اولین سؤال فرعی تحقیق راهکارهاي ذيل ارائه میگردد:
 -1ایراي رهش راهبردهاي ندجهی

با ابزار دفاع ر رت ایم  ،آفدج ر رعال  ،نرريه ت ای -دفاع

ی ت لقابله با ت جيجات لتدوع دشمن در يک زلان،
 -2تجاهم فهاب تهاي ضرهري با رهش مضور ن رههاي لردل در دفاع از ااتجار لل بهلدرور ايجاد
بازدارنجگ ،
 -3ايمد ه لصون تسازي یالهه ه كشور با رهش ت جيج در لقاب ت جيج ی ت پايجاري ه كاهش
آس

پذيري لؤبفههاي اجرت للّ در لقاب ت جيجات ندجهی

دشمن.
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ب -در ارتباط با دومین سؤال فرعی تحقیق راهکارهاي ذيل ارائه میگردد:
 -1استفاده از ابزار پجافدج ر رعال بهلدرور كشل ،شداساي  ،رهگ ري ه ان جام ،توانمدجيهاي
فداهرانه دشمن ل گردد،
 -2بهكارگ ري رهش راهبرد بقاء بهلدرور مفظ تأس سات ،تج زات ه ن رهي انسان با ابزارهاي
پجافدجي لداس ،
 -3لشاركت ه بهكارگ ري ن رههاي لردل ی ت لقابله با ت ای سختافزاري ه نرمافزاري دشمن
لي یدگ رسانهاي.
پ -سومین سؤال فرعی تحقیق طبق جدول شماره  4به علت كسب امتیاز كمتر از میانگین
( )431/1مورد تأيید قرار نگرفته و به همین دلیل راهکار خاصی ارائه نمیگردد.
ب ـ پيشنهادها

 -9ااجالات پجافدج ر رعال بايج با اتتاء به نوآهري علم ه فداهرانه بول در راستاي بازدارنجگ
همهیانبه ه لبتد بر لشاركت ن رههاي لردل با هجف ارتقاء توان ه بد ه دفاع كشور طرام
شود .از طريق راهبرد بقاء ل توان ضمن ب رهبرداري از ن رههاي لردل ه تجاهم فهاب تهاي
ضرهري ،لجيريت بحران را تس
 -4بهلدرور كاهش آس
ندجهی

نمود.

پذيري ه ارتقاي پايجاري لؤبفههاي اجرت للّ ی ت لقابله با ت جيجات

دشمن ه لصون ت نرام ا.ا.ا .در لقاب توانمدجيهاي فداهرانه ه یدگ رسانهاي

دشمن ،پ شد اد ل گردد در راهبرد دفاع به راهبردهاي پجافدج ر رعال بر اسا
ندجهی

طبق شت زير تویه ب شتري بهعم آيج.

شت  :2راهبرد ندجهی

پ شد ادي

راهبردهاي
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