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 چكیده
در  رگذاریتأث یهاها و شاخصابعاد، مؤلفه بنیاد داده هیشده است تا با استفاده از نظر یپژوهش سع نیدر ا

-)مدظلمه و رهبر معظم  انقمال    )رحمت ا... علیه(ینیامام خم دگاهیاز د رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یگذاراستیس

 یو ...( و آممار اسمتنبا    نیانگیم م ،یفراوانم  ی)بررسم  یفیمنظور از آمار توصم  رای اینباستخراج گردد.  العمالی( 
( یاتمک نمونمه   tبه کمک آزممون   نیانگیحوزه با مقدار م نیا یهاو شاخص هامؤلفهابعاد،  تیاهم سهی)مقا

 یحوزه از آزمون همبستگ نیا یهاو شاخص هامؤلفهابعاد،  نیب یوجود همبستگ یبررس یاستفاده شد و برا
و اثمر   تیم اهم زانیمها بر اساس و شاخص هامؤلفهابعاد و  نیا یبندرتبه یبرا ن،یگرفته شد. همچن رمنیاسپ
 یجامعمه آممار  ها کمک گرفته شمد.  نامهاحصا شده از پرسش هایدادهرویبر  دمنیاز آزمون فر وزهح نیدر ا

 تیفعال نهیزم نیدر ا یو پژوهش یکه در مراکز علم ینظران و کارشناسان و متخصصانشامل خبرگان، صاحب
. بما  دیم گرد نیمی شماخص احصماو و تب   44و  مؤلفهتعداد پنج بعد، پانزده  هالی. با توجه به تحلباشدیدارند م

وجو  دفاع،  ،یخواهاستقالل، آرمان ،یپلماسید یهاآمده حوزه که همان مؤلفهدستبه یهاپرداختن به مؤلفه
 رت،یبصم  ،مردممی سمازی  تقموا   ت،یابتکار و خالق ،یکار جهاد ،یشناسدشمن ،ی لبجانبه، شهادتدفاع همه

 ،یوابسمتگ  هما،  یهمچمون تحمر   نمده بازدار یرهما یبا متغ یو مقابله جد یو آموزش و استحکام درون تیترب
 .دیحاصل خواهد گرد یو اقتدار دفاع یمانند بازدارندگ یجیو فساد نتا ی لبایدن دات،یتهد
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 مقدمه
ردد؛ گم همر نظمام سیاسمی تلقمی ممی      یمت از مباحم  پراهم گذاری دفاعی که سیاستبه اینتوجه  با

ایمن   ییگیمری و کمارا  ست اصولی و سنجیده آن در تعیین ماهیمت، جهمت  باستخراج و کار روازاین

 دبایم  نیمز  به چنین اهمیتی است که منبع و منشأ ایمن اصمول   نظر باشد.بسیار اثرگذار می هایاستس

گمذاری  کمه سیاسمت   گونمه هممان . به عبارتی دردار باشمقبولیتی عام داشته و از استحکام الزم برخو

گذاری دفاعی نیز بایمد  دفاعی، راهنمای اصلی در تدوین راهبرد دفاعی است، بنابراین منبع سیاست

 نقطمه انمداز بلندممدت،   و چشم   یعالوه بر قانون اساسم  روازاینباشد.  ردارای جایگاه و منزلتی برت

شمده از حکممت و   ( کمه برگرفتمه  فقیهیتنظام مقدس )وال ینا مقام ترینیهای عالو دیدگاه نظرات

 ،نیمرا ا یاسمالم  یدر جمهور یگذاری دفاعمه  سیاست یهااز خاستگاه یکیاست، ی فلسفه اسالم

 .گرددیمحسو  م

گمذار نظمام   بنیمان  یم  عم هاییدگاهتاکنون د یاسؤال مطرح است که آ ینا شدهیانبا توجه به موارد ب

ا حضرت معظ  کل قو یو فرمانده ه(حمت ا... علی)رحضرت امام خمینی یرانا یاسالم یمقدس جمهور

در عصمر حاضمر در    یاسالم یهاو آموزه ینیتفکر د یعنوانِ معماران اصلبه (العالیمدظله)ایامام خامنه

 یکارکردهما  یشمتر هرچمه ب  یجهت ارتقا یقیو تحق یمورد کنکاش علمی گذاری دفاعبا  سیاست

 است؟ ارگرفتهقر یدفاع

همای تأثیرگمذار در   بمه شناسمایی مؤلفمه   دارد کمه   یمت جهمت اهم حاضمر ازآن  یم  تحق ،نگماه  ینبا ا

بمه   یابیرا در جهمت دسمت   یمدی و با  جد پردازدمی یرانا یاسالم یجمهور یگذاری دفاعسیاست

است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ایمن اسمت تما بمه      حوزه بازنموده یندر ا یعمل ییالگو

 زیر پاسخ داده شود: سؤال

و اممام   )رحمت ا... علیه( ینیاز منظر امام خم رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یگذاراستیس یالگو

 ست؟یچ (العالیمدظله)یاخامنه

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق:  -

آنکمه وضمعیت    ضممن  بر اساس گزارش مرکز تحقیقات راهبردی دفماعی، سمند سیاسمت دفماعی،    

همای  ، سازوکار تبمدیل ویژگمی  کندیمسازان مشخص و سیاست دولتمردانبسیاری از امور را برای 
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ی کشور در حموزه دفماعی در سمط     هاتیحساسهای دفاعی بوده و بیانگر عالی  یمشخطملی به 

بسمیار   تجربمه  ها مشخص کرد که سیاست دفاعی پمیش از انقمال ،  . بررسیباشدیمملی و فراملی 

بمه تموان    ازحمد بمیش خوبی در این زمینمه بمود کمه نشمان داد سیاسمت دفماعی وابسمته و اتکمای         

باشمد  ی الزم میهاتیقابلنبوده و فاقد  هماهنگ ملی کشور ایران -مختصات دینی با ی،افزارسخت

 (.1331، دفاعی یراهبرد یقاتمرکز تحق)

 در چارچو  تفکر دفماعی حضمرت   «انبهجدفاع همه» کردیروحسینی در تحقیقات خود به بررسی 

 بمه  تحلیلمی  و مفهمومی  بعمد  از «جانبمه همه دفاع»پرداخت. بر اساس تحقیقات او  رحمت ا... علیمه( )امام

 جانبمه هممه  تهدید دفع» پایه بر دارد که اشاره )رحمت ا... علیه(امام عملی و نظری سیره از خاصی بخش

 ایمن  آممد،  نوشتار این در که توضیحاتی برمبنای اما یابد؛می هویت و معنا« اسالمی نظام و اسالم از

تکلیف گرایی و بماور بمه اصمل    »ی نیآفر. نقشاست برخوردار خاصی هایویژگی از رویکرد دفاعی

 ایشمان  رفتماری  و فکمری  نظمام  پیکر بر اصل این سیطره درواقعکه « انفکاک گرایی دین و سیاست

 اسمالم  از تهدید دفع جهت در الهی رسالتی» برجانبه همه دفاع هایبنیان آموزه که است شده باع 

 از دفماعی  سیاسمت  نوع این اجرای و ریزی رح مراحل در که ایشالوده یابد، قرار« اسالمی نظام و

 (.1333است )حسینی،  برخوردار یاکنندهنییتعاثر 

پرداخمت تما بمر     علیمه(  )رحمت ا...سی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینینیا در پژوهش خود به بررکرم

، شمده انجمام (. بر اساس پژوهش 1311نیا، اساس آن به یک الگوی راهبردی دفاعی دست یابد )کرم

 ا العات زیر حاصل شد:

معنویمت، مردممی    پایمه شمش بر  )رحمت ا... علیمه( نی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینیاصول و مبا( 1

کمه هریمک از ایمن     باشمد یمم ی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی استوار ریگبهرهبودن، 

 .باشندیمیی هاشاخصابعاد دارای 

از: ارزش محموری،   اندعبارت )رحمت ا... علیمه( لی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینیی اصهامؤلفه( 2

 محوری.ی و توانمحورانسان

را عناصمر   )رحممت ا... علیمه(  ه دفاعی حضمرت اممام خمینمی   اندیش بر اساس جانبههمه عناصر دفاع( 3

عنموان نایمب اممام زممان     الهی، فرماندهی کل قوا به باانگیزه، امت )مردم( مسل  یروهاینچهارگانه 

 .دهدمی)عج( و دولت تشکیل 
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از ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگمی،   اندعبارت )رحمت ا... علیه(امام خمینی ازنظرابعاد دفاع ( 4

 مردمی و معنوی.

 )رحممت ا... علیمه(  نظی  و نشر آثار حضرت امام خمینمی همچنین، بر اساس پژوهشی که توسط مؤسسه ت

، حضمرت اممام   شمده انجمام  )رحمت ا... علیمه( حضرت امام راحل شهیدر انددر رابطه با استراتژی دفاعی 

ی که اسالم عاممل  حکومت قاد به حکومت جهانی اسالمی و مستضعفین دارد،اعت )رحمت ا... علیمه( خمینی

 ،عمدالت  وحمدت،  فقمدان  ی،مانمدگ عقمب  ی،افتگیم نتوسعهکه  اعتقاددارندآن است و  بخشوحدت

اسالم را  )رحمت ا... علیمه( ین حضرت امام خمینی؛ بنابرازادی و رفاه همگی با دفاع رابطه مستقی  دارندآ

دهمد. دفماع نیمز    یقرار مشناسی های دیگر معرفتدر رأس امور قرار داده و آن را از زیربنای حوزه

گردد که در فقه اسالمی به آن گردد. دفاع در درجه اول شامل دفاع از اسالم میشامل این حوزه می

همراه بما اسمتراتژی دفماع     )رحمت ا... علیه(وع اندیشه دفاعی حضرت امام خمینیاست. این ن شدهاشاره

ها به هممه  مرو وسمایل و بما هممه      معنای دفاع هماهنگ در همه حوزه به توسط ایشان، جانبههمه

 امکانات و توان است.

ای کاممل از  مجموعه (العالیمدظله)دیشه نظامی فرماندهی معظ  کل قوابا توجه به تحقیقات عسگری، ان

همای عملمی   شناسی و اصول برآمده از تجربهی و جامعهختشنامردمهای مبانی دینی ارزشی، ویژگی

)رحممت  (. اندیشه دفاعی حضرت امام1311ویژه دوران دفاع مقدس است )عسگری، های اخیر بهدهه

عنوانِ باشد. ایشان بهاز دین مبین اسالم و حفظ دستاوردهای انقال  اسالمی می گرفتهتئنش ا... علیمه( 

همای سیاسمی،   حموزه  هممه عنموانِ یمک فرمانمده نظمامی در     و بمه  باتجربهخبره و  مداراستیسیک 

اند )ممراد پیمری،   ای را ارائه فرمودهبسیار ارزنده نکاتاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خاصه دفاعی 

1311.) 

 :مفهوم شناسی -

و  یمر مؤلفمه، متغ  یمر سازه، ابعماد، مؤلفمه، ز   ی ،مفاه ی است که با تنظ یمدل منسجم :یراهبرد یالگو

بمه اهمداف    یابیدست ینموده و چگونگ ی شکل ممکن ترس ینها را به بهترآن بین روابط هاشاخص

 (.124: 1334 ی،)نوروز سازدیم یسررا م

 ی تنظم  یاسمی، همچون دستور کار س اییوستهپه و مراحل به یاسیفرایند س یکشامل  :گذاریسیاست

فراینمد   یمن است که ا یاستو برآورد س یاستس یتحق  اجرا یاست،اقتباس س ها،یاستس ینو تدو
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بمه   ینشان داده شود که به لحاظ زمان هایییتاز فعال یرخطیدور غ یاصورتِ چرخه ممکن است به

 (33: 1334 یان،اند. )اشترنظ  درآمده

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

اصطالحی نیز دفاع،  ازلحاظ(. 1423: 1343کردن نفس در مقابل تعرض دیگری را گویند )دهخدا، 

تدابیری است که برای مقاومت در مقابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانمی و یما   

 (.412: 1333)کالینز،  شودیو ... توسط یک یا چند کشور مؤتلفه اتخاذ م (تکنولوژیکیفناورانه )

 ی تنظم  یم  کمه از  ر  هایییتچرخه و به نظ  درآوردن فعال یانب :یدفاع گذارییاستس یراهبرد یالگو

شمکل   ینها به بهترآن ینروابط ب ی و ترس یینو تع متغیرها و هاسازه، ابعاد، مؤلفه، شاخص ی ،مفاه

 سازدیر میسبه اهداف که همان دور کردن دشمن است، )دفاع( را م یابیدست یچگونگ یزممکن و ن

 .(1314، یاردولچ)

 شناسیروش

ی کممی و کیفمی از روش   هما وجمود داده  دلیمل  به ت ویادین اسبن هدف با توجه به پژوهش حاضر

گیمرد و همدف آن اکتشماف از    ممی . این تحقی  در زمره تحقیقات اکتشافی جای شدآمیخته استفاده 

های موضموع  است که سازه یاگونهبه گذاری دفاعیسیاستدر حوزه ین انقال  منظومه فکری امام

اسمتخراج و سمپس بما     بنیاد دادهها در قالب روش تحلیل و توصیف ها و شاخصیعنی ابعاد، مؤلفه

 هما ا العاتی برگرفته از محرک که معتقد است رفتارها باید از  ری  پردازشو کارگیری روش کیبه

آوری داده، بما  ی کیفی و کممی در قالمب جممع   هایوند بین روشپ و هابررسی شود نه خود محرک

 صمورت گرفمت   ی دسمته کیمو  هما ی کمارت بنمد و دسمته  یسازتنظی  و مرتب صورتنامه بهپرسش

ان در این زمینمه  . همچنین برای شناخت و درک تجار  افراد و تفاسیر آن(1331فرد،  یانخوشگو)

از منظمر اممامین انقمال  از نظمرات خبرگمان و       گمذاری دفماعی  سیاسمت  یدر جهت نیل به الگمو 

بمرداری شمد.   های مصاحبه، نشست خبرگی و دلفی بهرهنظران و در رویکرد کیفی از روشصاحب

 د.توصیفی استفاده گردی و یابی )پیمایش(های زمینهدر رویکرد کمی از روش

بما   یاسناد و مدارک علمم  یبا استفاده از ابزارها یاکتابخانه (الفتحقی  از دو روش: ا العات این 

، محقم   یهما مصماحبه و پرسمش   یبما اسمتفاده از ابزارهما    یمدانی : روش مبرداری؛  یشف یکتکن
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وجمو در اسمناد و ممدارک    گردآوری ا العمات مکتمو  بمه روش جسمت     آمده است. برایدستبه

از  ریم   راحمی روش    یازهای موردن. پیمایشکندیها استفاده مهای داده و کتابخانهرسمی، پایگاه

 یمرا ز شمود؛ یگو انجام مپاسخ یسؤال از تعداد کم یادیمند با تعداد زتاکتشافی ساخ مصاحبهانجام 

مختلف را کشف کنمد و از میمان مخا بمان خما ،      یذهن یت که الگوهاآن اس یمطالعه در پ ینا

 یم  از  ر یفمی ک یکمرد در رو بنمابراین  ؛است گرفته صورتاستادان و  گذاران، مدیران ارشدسیاست

 ینظمر  ینظر خبرگان در رابطه با الگمو  یو،با استفاده از روش ک یجلسات خبرگ یلمصاحبه و تشک

 یجهمت آزممودن الگمو  راحم     یمناسمب  یآنگماه از ابزارهما   یدهگرد یاتوسط محق  را جو شدهارائه

به عبارات و عبارات مجاور  کنندگانکه مشارکت ایمحتوا بر اساس رتبه یینظر روا ین. از اشودیم

 کننمدگان مشمارکت  یترضا یزانم یبا بررس یصور ییروا ین،است. همچن یبررسقابل دهند،یآن م

عبمارات   یاآ یعنیاست،  پذیرآنان امکان یتذهن دادن نشان یت براعبارا یتو قابل ظرفیت به نسبت

 یسماز مرتمب  یم  بتواننمد از  ر  هما آن تما  اندپرداخته یموجود به ابعاد مختلف موضوع تحت بررس

 یابیو اعتبمار ابزارهما محاسمبه و ممورد ارزشم      یمایی اسماس پا  ینکنند. بمر همم   یانخود را ب یتذهن

الگمو،   یحاصمل از اجمرا   یتجربم  یجو الگو به اجرا گذاشته خواهد شد. با استفاده از نتما  قرارگرفته

هما و نموع   گمردآوری ا العمات و داده   نحموه بسته بمه    ورکلیبه .ی ارا آزمون نموده ینظر یالگو

مثال برای تحلیل اسناد و مدارک   وربهبرداری شده است. مناسب بهره یها، از ابزارهای گردآورآن

عنموانِ ابمزار   به یهای اکتشافی، از روش تحلیل گفتمان و گراندد تئورای، همچنین مصاحبهکتابخانه

 کممی  ابزارهای از کمی بخش برای هاو برای تحلیل نتایج حاصل از پرسش بردهتحلیل کیفی سود 

 اینکمه  یما  و ترنمد مهم   ابعاد کدامکه این به رسیدن جهت عاملی تحلیل و همبستگی تحلیل همچون

و برای تحلیل نتمایج بخمش    دارای وضعیت بهتری هستند کارکردی لحاظ به شاخص و مؤلفه کدام

 است. یدهاستفاده گرد یرنامه، از تحلیل مسکیفی پرسش

  یم تحق نیم ا یقلممرو مکمان   ن،ی. همچنباشدیم 1434تا اف   1344از سال   یتحق نیا یقلمرو زمان

 یگمذار اسمت یآن س یو قلممرو موضموع   رانیم و علوم مرتبط در نظام ج.ا.ا یمتنوع دفاع یهاحوزه

 .باشدیم یرا بررس رانیج.ا.ا یدفاع
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 های تحقیقها و یافتهروش تجزیه و تحلیل داده

 هاتحلیل داده روش تجزیه و 

و  هما مؤلفمه ابعماد،   ینوجمود ارتبمام معنمادار در بم     یهفرض بررسی منظوربهکه گفته شد،   ورهمان

از  (العمالی مدظلمه )یاو امام خامنمه  )رحمت ا... علیمه( ینیو نظرات امام خم یدفاع گذارییاستس یهاشاخص

و  هما مؤلفمه  د،ابعما  یمت اهم یسمه )مقا ی..( و آمار استنبا .و  یانگینم ی،فراوان ی)بررس یفیآمار توص

 شمد و بمرای   اسمتفاده ی( اتمک نمونمه   t به کممک آزممون   یانگینحوزه با مقدار م ینا یهاشاخص

یرمن اسمپ  یآزمون همبستگ ازحوزه  ینا یهاو شاخص هامؤلفهابعاد،  ینب یوجود همبستگ یبررس

و اثمر   یتاهم یزانها بر اساس مو شاخص هامؤلفهابعاد و  ینا یبندرتبه گرفته شد. همچنین، برای

کممک گرفتمه شمد.     هما ناممه احصا شده از پرسمش  هایدادهرویبر  یدمنآزمون فر ازحوزه  یندر ا

 است. شدهاستفاده SPSSر افزادر باال، از نرم شدهبیان یو استنبا  یآمار یهاانجام آزمون منظورِبه

ری گذار نظام مقدس جمهمو و رویکردهای بنیان نظرات نقطههای منتخب از بر اساس تحلیل گزاره

-ممام خامنمه  و نیز فرماندهی معظ  کل قوا حضرت ا .. علیه()رحمت ا.اسالمی ایران حضرت امام خمینی

تمدوین گردیمده    1گذاری دفاعی چارچو  مفهومی به شرح جدول در حوزه سیاست (العمالی )مدظلهای

 است.

 (العالیمدظله)یاو امام خامنه )رحمت ا... علیه(ینیاز منظر امام خم یدفاع گذارییاستس :1جدول 

ادبنی دادهابعاد حاصل از مطالعه  قیابعاد حاصل از مطالعه تطبی  هامؤلفه  هاشاخص   

 -اقتصادی -سیاسی -مینظا

 اجتماعی –فرهنگی 
 ساختاری

 استقالل

سازیظرفیت  

هااصول و ارزش  

 نیروهای درونی

پذیرینفی سلطه  

یاستحکام درون  

 توانمندسازی

 الگوهای بومی

 اتحاد و انسجام ملی

 آرامش صل  و امنیت

 دیپلماسی
 امنیت ملی

 منافع ملی
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ادبنی دادهابعاد حاصل از مطالعه  قیابعاد حاصل از مطالعه تطبی  هامؤلفه  هاشاخص   

ایهای منطقههمکاری  

 -اقتصادی -سیاسی -نظامی

 اجتماعی –فرهنگی 
رفتاری() ایزمینه  

خواهیآرمان  

بینیواقع  

اندیشیمصلحت  

استقامت و صبر  

 و ابتکار

 نوآوری

 توانمندسازی

هاتوسعه فناوری  

 -اقتصادی -سیاسی -نظامی

 اجتماعی –فرهنگی 
 محتوایی

  لبیشهادت

ی لبتفکر و روحیه شهادت  

های انسانیحفظ ارزش  

 شجاعت

 وجو  دفاع

 حفظ اسالم

 رفع فتنه

 مقابله با تهدید

 تقوا

 ادای تکلیف الهی

 آگاه بودن

 خلو  دینی

 بصیرت

 هوشمندی

شناسیموقع  

 ایستادگی

 -اقتصادی -سیاسی -نظامی

اجتماعی –فرهنگی   
 فرایندی

جهادی کار  

گونه جهادتحرک   

 خودباوری

 پشتکار

 آموزش

 تدوین

 سازماندهی

 تربیت

 -اقتصادی -سیاسی -نظامی

اجتماعی –فرهنگی   
گیریجهت  

 مردمی سازی
 دولت مردمی

 اعتمادسازی

 سازی فرصت

 از تحری 

 عدم وابستگی

 سازندگی

 نیروهای درونی

 اسراف
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ادبنی دادهابعاد حاصل از مطالعه  قیابعاد حاصل از مطالعه تطبی  هامؤلفه  هاشاخص   

جانبهدفاع همه  

 ایجاد آمادگی

 حفظ وحدت

 نیروهای مسل 

 تهدیدات

شناسیدشمن  
دشمن نقشه  

 نقام قوت و ضعف دشمن

 

 جامعه آماری

باشد که تقریبما  نیممی   نفر از اساتید، خبرگان، مدیران ارشد و فرماندهان می 23جامعه آماری شامل 

سمال   33هما دارای سمابقه خمدمتی بماالی     سمال و بماقی آن   33تا  23ها دارای سابقه خدمت از آن

 ازنظمر و  باشمند و بماالتر از آن ممی   11، 13باشند. همچنین، اکثر این افراد دارای جایگاه خدمتی می

 آمماری  جامعمه  اینکه به توجه با باشند.ها دارای تحصیالت دکترا میتحصیالت، بیش از نیمی از آن

 هدفمند گیرینمونه روش از حاضر تحقی  در لذا ،اندقرارگرفته مشخصی سطوح در تحقی  این در

 شممار  تممام  روش از تحقیم ،  نمونه حج  با آماری جامعه حج  مطابقت لحاظ به. شد گرفته بهره

 .است گردیده استفاده

 نامهپرسش تهیه چگونگی

 بما  لیکمرت   یف از استفاده با آن سؤاالت و تهیه ساخته محق  صورتِبه نامهپرسش تحقی  این در

 ارائه جهت محق . است شدهتنظی  ک  خیلی تا زیاد خیلی از ایگزینه پنج سنج نگرش مقیاس یک

 بما  اسماتید  مشورت با انقال ، امامین منظر از ایران.ا.ج دفاعی گذاریسیاست جامع مفهومی الگوی

 در تأثیرگمذار  همای مؤلفمه  ترینمه  خبره، افراد از نظرخواهی و مصاحبه مدارک، و اسناد از استفاده

 ای،زمینمه  رفتماری،  ساختاری،" گانهپنج ابعاد قالب در را نتایج و داده قرار موردمطالعه را حوزه این

 تأییمد  منظورِبه و احصا انقال  امامین منظر از دفاعی گذاریسیاست برای "گیریجهت و فرآیندی

 توسمط  گانمه پمنج  ابعماد  بما  مموردنظر  همای مؤلفمه  از هریک تناسب و مذکور هایمؤلفه تأییدعدم یا

 پمانزده  تعمداد  کمه  نممود  ناممه پرسش تهیه به اقدام متخصص، کارشناسان و خبرگان ،نظرانصاحب

 مؤلفه چهار و فرآیندی مؤلفه دو ای،زمینه مؤلفه سه محتوایی، مؤلفه سه ساختاری، مؤلفه سه) مؤلفه
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 نظمرات  اخمذ  دیگمر و  ناممه پرسش  راحی با ادامه گردید. در تأیید صوری صورتِبه( گیریجهت

 گذاریسیاست بر تأثیرگذار شاخص 44 و مؤلفه پانزده قالب در و تأیید آن اعتبار و روایی خبرگی،

 دوازده ،مؤلفمه  چهمار ) ،("ساختاری" شاخص یازده ،مؤلفه سه تعداد» انقال  امامین منظر از دفاعی

( "فرآینمدی " شاخص شش ،مؤلفه دو) ،("ایزمینه" شاخص پنج ،مؤلفه دو) ،("محتوایی" شاخص

 .گردید مشخص« "گیریجهت" شاخص دوازده ،مؤلفه چهار و

 های تحقیق و بحثیافته وتحلیلتجزیه

 یسمتی منظمور با  یمن ا یاسمت. بمرا   یپژوهش ینداز مراحل مه  در هر فرا یکیها داده وتحلیلتجزیه

و ممورد   شمده تبدیلفه  و به ا العات قابل یصتلخ ی،آمده از پژوهش، سازماندهدستبه یهاداده

 یهما همدف، داده  یمن بمه ا  یدنرسم  یبمرا  آن اسمتخراج گمردد.   یجو نتما  یرنمد قرار گ وتحلیلتجزیه

و آممار   یفیآمده است، در دو بخش آمار توصدستنامه بهپرسش یهاسنجه ی که از  ر ختصاصیا

 یرارتبمام و تمأث   یمزان ناممه م پرسشاین در  .است قرارگرفته یو بررس وتحلیلتجزیهمورد  یاستنبا 

از منظمر اممام    یمران ج.ا.ا یدفماع  گمذاری یاسمت س یهاها و سنجه، شاخصهامؤلفهاز ابعاد،  یکهر

. همچنمین،  اسمت  قرارگرفتمه ( مورد سمؤال  العالیمدظله) یاو امام خامنه )رحمت ا... علیه( ینیخم

(، ی)رفتمار  ایینهزم ی،ساختارابعاد  شاملی که در قالب پنج بعد اصل یدفاع گذارییاستس یالگو

 یمل توجمه در تحل قابمل  است. نکته قرارگرفته موردبررسی شودیری میگو جهت یندیفرا یی،محتوا

 موردبررسمی  یهما تک سنجه، وجود ارتبام و اثر تکدهندگانپاسخ یاست که تمام ینها انامهپاسخ

گرفتمه   یمده فمرض عمدم ارتبمام ناد    درنتیجمه اند؛ نموده ییدرا تأ یرانج.ا.ا یدفاع گذارییاستبر س

از ابعماد   یمک در هر هما مؤلفمه و  هما ها، شاخصاز سنجه یکهر یرارتبام و تأث یزانو تنها م شودیم

 ت.اس شدهبررسیگانه پنج

 کدگذاری

 آوری و کدگذاری بازجمع -الف

 یوجمو جسمت  یخمط بمه خمط )بمرا     زیآنمال  ایم آزاد  یکدگذار کیبا تکن شدهآوریجمعا العات 

 یدر راسمتا  توانمد یکمه مم   دهیم گرد لیم وتحلهیم خا  باشند( تجز یمعن یدر متن که دارا یجمالت

 شمتر یب یهما نمونمه  صیدر تشخ یمناسب یمثمر ثمر بوده و راهنما یموقت اکتشاف  یمفاه صیتشخ
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از مطالعات،  یاریموضوع برخالف بس اتیاست که ادب نیا بنیاد داده هینظر یهایژگی. از وباشندیم

 یآورجممع  نمد یفرا ،ییاسمتقرا  نمد یاز فرا یعنموانِ بخشم  بلکه بمه  ست؛یها نداده یآورمقدم بر جمع

و   یم محم  روشمن شمدن حموزه تحق    بمه  ،درنتیجهاست.  ریزمان و تفسه  وتحلیلتجزیهها، داده

: 2333ان،یم )چمارمز و برا  شمود یآغاز م یعمل  وربه  یکار تحق  ،یو موضوع تحق ئلهاز مس یاتیکل

 یمحتموا  یایم کمدها گو  ایم ها عنوان نیاست. ا شدهداده یاز اجزا، برچسب کی(. در ادامه به هر344

 لزی)مما  شودیبرده م یبه مفهوم جمالت پ یادیها تا حدود زآن مشاهدهبا  کهی ورها است، بهداده

 34 یدفماع  یگمذار اسمت یس نمه یزمخط بمه خمط در   زیاساس با آنال نی(. بر هم41: 2332ابرمن،و ه

 ،ییخوداتکما  ،ی لبم که دفاع از استقالل، شمهادت  دهیگرد یبندمضمون و کد آزاد استخراج و دسته

به فرصت، توجه به جوانان، وحمدت، مبمارزه     یتحر لیتبد ،یمل یخودباور هیروح ،یشناسدشمن

 یخمواه و آرممان  یمی گراآرممان   ،یعل  و تحق ،یمندو قانون ییگراقانون ،یپول مل تیتقوبا فساد، 

 .دهندیم لیکدها را تشک نیاز ا یبخش

 کدگذاری محوری -ب

هاست. ابتدا ارتبام بین عناوین، از داده شدهاستخراجبندی و مقایسه عناوین این مرحله حاوی دسته

شوی  که چنمدان بمه هم  ربطمی     رو میهای خام روبهبا انبوهی از داده درواقعچندان آشکار نیست، 

در ایمن   ادیم داده بنزودی پیوندهای نامرئی هویدا خواهد شمد و زیبمایی روش نظریمه    ندارند؛ اما به

ها های مشترک بسیاری را میان آنمقایسه مفاهی  مختلف، زمینهجام انتوان با مرحله نهفته است. می

های یکسان را فراه  خواهمد  بندیبندی مفاهی  مشابه در قالب  بقهکشف کرد. این کار امکان  بقه

روش تطبیم   »یما  « روش مقایسمه پایمدار  »ساخت. این فرایند مقایسه مستمر مفاهی  بما یکمدیگر را   

(. با استفاده از تکنیک مقایسه پایدار، زمینه ظهور ابعاد مشترک 111: 2334دن، اند )سلنامیده« مداوم

گیرد، برای سهولت در دستیابی به این مهم  از  مفاهی  که همان کدگذاری محوری هستند شکل می

گردد. در این قاعده با استفاده از میزان تشابه، ترادف، تماثل و تجانس برداری میقاعده ترکیب بهره
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( اسمت دسمت پیمدا خمواهی  نممود.      هامؤلفهگیری )مفاهی  آزاد، به حاصل این فرایند که شکلبین 

 است. شدهارائه 2آمده از کدگذاری محوری در جدول دستهای بهمؤلفه

 با رویکرد اسالمی )چارچوب پارادایمیک( بنیاد دادهسازی کدگذاری انتخابی و مدل -ج

اصلی و ارتبمام دادن   هایمؤلفه (سیستماتیکسامانمند )از انتخا   عبارت استکدگذاری انتخابی 

ی کمه نیماز بمه    مقموالت جاهای خمالی بما    کردن پر، اعتبار بخشیدن به روابط و هامؤلفهها با سایر آن

 کمه  در آخرین مرحله از کدگمذاری  درواقع(. 32: 1113اصالح و گسترش بیشتر دارند )استراوس، 

وف است، پژوهشگر با توجه به مراحل قبلی، به استحکام بیشتر مفماهی  و  به کدگذاری انتخابی معر

دهمی شمده در قالمب    های سمازمان تر، دادهبندی کلیپردازد. در این مرحله در یک دستهمی هامؤلفه

شوند. در مرحله کدگذاری انتخابی، وجوه بندی میهای گوناگون و در ابعاد محدودتری دستهمؤلفه

هما در  ی برآمده از مراحمل قبلمی، شناسمایی شمدند و بما توجمه بمه اشمتراکات آن        هامشترک مؤلفه

های حاصل از کدگذاری انتخابی در جدول تری ساماندهی شدند. مؤلفهتر و محدودبندی کلیدسته

 است. شدهارائه 2
 یدفاع گذارییاستدر حوزه س یانتخاب یکدگذار های حاصل ازمؤلفه :2جدول 

 موضوع عامل مؤلفه

 جانبهدفاع همه وجو  دفاع

 -سیاسی -نظامی

 -فرهنگی  -اقتصادی

 اجتماعی

گذاری دفاعی از منظر سیاست

و  )رحمت ا... علیه(امام خمینی 

 (العالیمدظلهای )خامنه امام

  لبی از تحری فرصت  لبیشهادت

 شناسیدشمن استقالل

 ابتکار و نوآوری کار جهادی

 خواهیآرمان تقوا

 استحکام درونی آموزش و تربیت

 مردمی سازی بصیرت

  دیپلماسی

تمری از  هما، تصمویر غنمی   ها، در مورد رخدادها و موفقیتهای پدیدار شده از دادهبا توجه به مؤلفه

قبلمی پرداختمه    همای یافتمه پماالیش گردد. در رمزگذاری گزینشمی، بمه   ، فراه  میهامؤلفهمفاهی  و 
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: 2333شمود )چمارمز و برایمان،    چارچو  نظری پدیدار ممی  درنهایتشود و با  ی این فرایند، می

 باشد.قابل  راحی و ارائه می 1(. این چارچو  در قالب مدل موجود در شکل 344

 گذاری دفاعی اسالمینظریه مبنایی سیاست

و  )رحممت ا... علیمه(  جمهوری اسالمی ایران امام خمینمی  گذار نظام مقدسبر اساس منظومه فکری بنیان

مبمانی و اصمول حماک  بمر      (العمالی مدظلمه )ایاندهی معزز کل قوا اممام خامنمه  مقام معظ  رهبری و فرم

شناسمی،  شناسمی، انسمان  اند از: مبانی شمامل هسمتی  گذاری دفاعی اسالمی به ترتیب عبارتسیاست

بیت، فقاهت، ربوبیت و ذوابعادی که شناسی و اصول مشتمل بر قرآن و اهلشناسی و روششناخت

اسالمی همچمون: ابعماد    گذاری دفاعیاین مبانی و اصول ابعادی را در قالب عوامل مؤثر بر سیاست

دهند. ساختار امنیتی را شکل می درمجموعنظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و اجتماعی متبلور که 

خمواهی، وجمو    های دیپلماسی، استقالل، آرمانهای این حوزه که همان مؤلفهبا پرداختن به مؤلفه

مردممی  کمار و خالقیمت، تقموا    شناسی، کار جهمادی، ابت  لبی، دشمنجانبه، شهادتدفاع، دفاع همه

، بصیرت، تربیت و آموزش و استحکام درونی و مقابله جدی با متغیرهای بازدارنده همچمون  سازی

 لبی و فساد نتایجی مانند بازدارندگی و اقتمدار دفماعی حاصمل    ها، وابستگی، تهدیدات، دنیاتحری 

 (.1خواهد گردید )شکل 

همای  و نتمایج تحلیمل داده   شمده انجمام ش، برابر تحقیقمات  تا اینجا، در راستای پاسخ به سؤال پژوه

  ورهمانشاخص احصاو و تبیین گردید.  44و  مؤلفههای دریافتی تعداد پنج بعد، پانزده نامهپرسش

همای  هما و انجمام تحلیمل   تر گفته شد، ابعاد احصاو شده که حاصل نتایج تحلیل کیفمی داده که پیش

گیمری  ای، بعمد محتموایی، بعمد فراینمدی و بعمد جهمت      د زمینهآماری بوده شامل بعد ساختاری، بع

گیمرد.  قمرار ممی   موردبحم  ها و شاخص هامؤلفهباشد. در ادامه میزان اثرگذاری هر یک از این می
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داده خواهد شد. میمزان اثرگمذاری همر یمک از      شرح یزنها های هر یک از شاخصهمچنین، سنجه

ها با اعداد یک تا پمنج از خیلمی   ن دلیل، اثرگذاری آنمتفاوت است. به همی شدهمطرحهای شاخص

. عدد یک به معنی تأثیر خیلی ک  و عدد پنج به معنی تأثیر بسیار زیماد  اندشدهبیانک  تا خیلی زیاد 

 باشد.می

 
 (العالیمدظله)و مقام معظ  رهبری )رحمت ا... علیه(ینیاز منظر امام خم گذاری دفاعیسیاستمدل  :1شکل 

 بعد ساختاری: هایمؤلفه -1

اند از: استقالل، استحکام درونی و دیپلماسمی. هرکمدام از ایمن    های بعد ساختاری عبارتمؤلفه

 است. شدهمطرحهایی بوده که در ادامه دارای شاخص هامؤلفه
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 استقالل: مؤلفههای شاخص -1-1

هما، نیروهمای درونمی و نفمی     سمازی، اصمول و ارزش  اند از ظرفیمت عبارتهای این مؤلفه شاخص

های مختلف با فراوانی میمزان اثرگمذاری هسمتند    دارای سنجه شدهمطرحهای پذیری. شاخصسلطه

 شیافمزا  مثمال عنموان به. اندشدهبیانها با اعداد یک تا پنج از خیلی ک  تا خیلی زیاد که اثرگذاری آن

 تیم تقو، حاتیحموزه تسمل   یهما تیم قابل یارتقما ی، اجتمماع  -یفرهنگم  یهما هیاگیری از سمرم بهره

از  متعهمد و متخصمص   یانسمان  یروهما یاز ن منمدی بهمره و  (ی)اقتصماد مقماومت  ی اقتصاد یربناهایز

 التیاز نظام و تشمک  مندیبهرهی، انقالب ینشر اصول و مبانسازی است. های شاخص ظرفیتسنجه

و  هیم بن تیم تقوهما و همچنمین   های شاخص اصول و ارزشاز سنجه و منابع روهاین جیبسی و مردم

تفکمرات در   یهمسوسماز ی و بموم  یروهما ین یریکمارگ اعتماد و بمه  جلبی، نید یساالرتفکر مردم

بمه اصمول    یبنمد یپای اسمت و در آخمر   درونم  یروهاینهای شاخص از سنجه به اهداف لیجهت ن

همای شماخص نفمی    از سنجه المللاز مظلومان و مستضعفان در سط  بین تیحماو  انقال  ییمبنا

و میمزان اثرگمذاری هریمک از     گرفتمه  صمورت همای آمماری   به تحلیل توجه با. پذیری هستندسلطه

هما بما   کمتمرین و شماخص اصمول و ارزش    31/4ها، شاخص نیروهای درونی با میمانگین  شاخص

 مؤلفمه ها، میانگین در انتها و با توجه به میانگین شاخص و دبیشترین میانگین را دارن 44/4میانگین 

 شده است. 44/4استقالل 

 استحکام درونی: مؤلفههای شاخص -1-2

اند از توانمندسازی، الگوهای بومی، انسجام ملی، آراممش و صمل  و   های این مؤلفه عبارتشاخص

 رفمع ی و تیریتموان ممد   شیو افزا یعناصر انقالب ییشناسا، و دانش آحاد جامعه یرشد آگاهامنیت. 

ارائمه  همای شماخص توانمندسمازی اسمت.     ی از سمنجه ها و موانع موجود در حموزه اقتصماد  چالش

های شاخص الگوهای بومی یی از سنجهدر قالب اقدامات اجرا یالگوسازی و مدون بوم یهایتئور

 در جامعه ییفرهنگ وال و رشد یریپذا اعتی و اجتماع یهاهیگیری از سرمابهرهبوده و همچنین 

 یهما تمنش  کماهش ، بما فسماد   یبرخورد جمد ، درنهایتهای شاخص انسجام ملی است و از سنجه

 های آرامش، صل  و امنیت است.از سنجه های مختلفرفاه جامعه در حوزه شیافزای و داخل

هما، شماخص   و میمزان اثرگمذاری هریمک از شماخص     گرفتمه  صورتهای آماری به تحلیل توجه با

کمتمرین و شماخص انسمجام ملمی بما       24/4خوداتکایی و تحقیقات بنیادی و کاربردی با میمانگین  
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 مؤلفمه هما، میمانگین   بیشترین میانگین را دارند. همچنین با توجه به میانگین شماخص  12/4میانگین 

 شده است. 44/4استحکام درونی 

 دیپلماسی: مؤلفههای شاخص -1-3

 یهاتیتوسعه فعالای. اند از امنیت ملی، منافع ملی و همکاری منطقههای این مؤلفه عبارتشاخص

 یاز نفوذ عناصر معاند داخلم  یریجلوگو  هاهیها با همسایهمکار شیافزای، ای وجهانمنطقه یتیامن

بمه   ییگوپاسخ، المللحضور مؤثر در مجامع بینهای شاخص امنیت ملی است. ی از سنجهو خارج

همای  ی از سمنجه المللم در سط  بین یمنافع شهروند حفظو  المللمخر  در سط  بین یهامحرک

 نفموذ در  گسمترش و  در سمطوح مختلمف   یقدرت ملم  شیافزاشاخص منافع ملی بوده و همچنین 

 صمورت های آمماری  به تحلیل توجه ای است. باهای شاخص همکاری منطقهاز سنجه قهطسط  من

ای بما میمانگین   ها، شاخص امنیت ملی و همکاری منطقهو میزان اثرگذاری هریک از شاخص گرفته

بیشترین میانگین را دارند. همچنین بما   44/4کمترین و شاخص منافع ملی با میانگین  41/4و  43/4

 شده است. 43/4دیپلماسی  مؤلفهها، میانگین توجه به میانگین شاخص

 ای:بعد زمینه یهامؤلفه -2

در  مؤلفمه همای ایمن   خواهی، ابتکار و نموآوری. شماخص  اند از آرمانای عبارتهای بعد زمینهمؤلفه

 است. شدهبیانادامه 

 خواهی:آرمان مؤلفههای شاخص -2-1

کشمف  اندیشمی، صمبر و اسمتقامت.    بینمی، مصملحت  انمد از واقمع  های ایمن مؤلفمه عبمارت   شاخص

همای  از سمنجه  موجمود  یهما تیم دوراز واقعو بمه   یصح حرکتو  دادهایحاک  بر رو یهاتیواقع

مثبمت در سمط     یشم یاندمصملحت  رشمد ی و بر منافع شخصم  یرجحان مصال  ملبینی است. واقع

 حضمور و  و مقاومت یستادگیتوسعه فرهنگ ااندیشی است. همچنین های مصلحتاز سنجه جامعه

همای  تحلیمل  باشمد. توانمندسازی ممی های شاخص از سنجه مؤثر در جبهه مقاومت در سط  منطقه

بیشمترین و   433/4دهمد کمه صمبر و اسمتقامت بما میمانگین       ها نشمان ممی  آماری هریک از شاخص

کمترین میزان اثرگذاری را دارند  333/4و  414/4بینی به ترتیب با میانگین اندیشی و واقعمصلحت

 شده است. 34/4اهی خوها، میانگین آرمانو در انتها و با توجه به میانگین شاخص
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 ابتکار و نوآوری: مؤلفههای شاخص -2-2

آحماد   یرشمد تموان فکمر   هما.  اند از توانمندسازی و توسعه فنماوری های این مؤلفه عبارتشاخص

همای  از سمنجه  مبتکمران  یشمروی ها و موانمع پ چالش رفعو  خالو عناصر مبتکر و ییشناسا، جامعه

و  یبنیادهمای علمم   جماد یای، های عل  و فنماور پارک تیتقوشاخص توانمندسازی است. همچنین 

هما  های شماخص توسمعه فنماوری   از سنجه المللو تجربه در سط  بین  عل تبادلی و مردم یفناور

بیشمترین و   444/4ها با های آماری حاکی از آن است که شاخص توسعه فناوریاست. نتایج تحلیل

هما،  ا دارند. همچنین با توجه به میانگین شاخصکمترین میانگین ر 333/4توانمندسازی با  شاخص

ابتکار و نموآوری بیشمتر از    مؤلفهین میانگین ؛ بنابراشده است 31/4ابتکار و نوآوری  مؤلفهمیانگین 

 باشد.می 33/4ای برابر با خواهی بوده و میانگین کل بعد زمینهآرمان مؤلفهمیانگین 

 بعد محتوایی: یهامؤلفه -3

  لبی، وجو  دفاع، تقوا و بصیرت.اند از شهادتمحتوایی عبارتهای بعد مؤلفه

 طلبی:شهادت مؤلفههای شاخص -3-1

همای انسمانی و    لبمی، حفمظ ارزش  اند از تفکمر و روحیمه شمهادت   های این مؤلفه عبارتشاخص

و  فرهنمگ هشمت سمال دفماع مقمدس      زا منمدی بهمره ، و شمهادت  ثمار یفرهنمگ ا  تیتقوشجاعت. 

 لبمی  های شاخص تفکر و روحیه شهادتاز سنجه  لبیبارز شهادت یهاو نشر نمونه مستندسازی

 زا منمدی بهمره ی و نم یهمای د و نشمر ارزش  مستندسازی، گیری از اخالو در جامعهرشد بهرهاست. 

های انسانی اسمت. همچنمین   های شاخص حفظ ارزشاز سنجه هاهای مرجع در حفظ ارزشگروه

از  در سط  جامعمه  ینیفرهنگ شجاعت د توسعه، در خصو  شجاعت قشر جوانان یبخشیآگاه

تفکر دهد که ها نشان میهای آماری هریک از شاخصتحلیل باشد.های شاخص شجاعت میسنجه

همای  حفمظ ارزش همای شمجاعت و   بیشمترین و شماخص   333/4با میانگین   لبیشهادت هیو روح

رین میزان اثرگذاری را دارند و در انتها و با توجمه  کمت 244/4و  444/4ی به ترتیب با میانگین انسان

 شده است. 43/4 لبی شهادت مؤلفهها، میانگین به میانگین شاخص
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 وجوب دفاع: مؤلفههای شاخص -3-2

رشد فرهنگ وجمو   اند از حفظ اسالم، رفع فتنه و مقابله با تهدید. های این مؤلفه عبارتشاخص

همای  از سمنجه  انقمال   نیاز گفتممان اممام   ازپمیش بمیش منمدی  بهرهو  جامعه  حفظ اسالم در سط

و  یبخشیآگاهو  گرفتنه و فتنه اتیخصوص یو معرف ییشناساشاخص حفظ اسالم است. همچنین 

شدت، عمم  و   ییشناساهای شاخص رفع فتنه است. از سنجه در مقابل فتنه یریگموضع یهاشیوه

 باشمد. نیز مربوم به شاخص مقابله با تهدید ممی  دیجبهه مقابله با تهد یمندنظامو  داتیسمت تهد

بما نممره پمنج بیشمترین و      دیم مقابلمه بما تهد  های آماری حاکی از آن است که شاخص نتایج تحلیل

کمتمرین میمانگین را دارنمد.     144/4و  443/4بمه ترتیمب بما     رفمع فتنمه  و  حفظ اسالمهای شاخص

 شده است. 431/4ها، میانگین وجو  دفاع اخصهمچنین با توجه به میانگین ش

 های تقوا:شاخص -3-3

و رشمد   یبرقراراند از ادای تکلیف الهی آگاه بودن و خلو  دینی. های این مؤلفه عبارتشاخص

گیری ممؤثر  بهرهی است. اله فیتکل یاداهای شاخص از سنجه فیفرهنگ اخال  در عمل به وظا

از  ممردم و مسمئوالن   یآگماه  زانیم مسمتمر از م  گیمری  بمازخورد و  بخشیدر آگاهی ینید یاز علما

و  قشر جوان در خصو  اخال  در عمل توانی بازاست. همچنین  آگاه بودنهای شاخص سنجه

همای شماخص   از سمنجه  ها و مراکمز جمذ  جوانمان   اخال  در سط  دانشگاه ینیع  یمصاد نشر

ی با اله فیتکل یادادهد که ها نشان میهای آماری هریک از شاخصباشد. تحلیلی مینیخلو  د

کمترین میمزان   243/4ی با میانگین نیخلو  دو  آگاه بودنهای بیشترین و شاخص 444/4میانگین 

 شده است. 333/4تقوا  مؤلفهها، میانگین اثرگذاری را دارند. در انتها و با توجه به میانگین شاخص

 بصیرت: مؤلفههای شاخص -3-0

 یسط  هوشمند شیافزاشناسی و ایستادگی. اند از هوشمندی، موقعهای این مؤلفه عبارتشاخص

و هدف دشمن  وهیش شفو ک انقال  نیمناسب از گفتمان امام گیریبهره، مسئوالن در اداره جامعه

و  یخمود  تیسنجش دائم  وضمع  های شاخص هوشمندی است. همچنین از سنجه (یشناس)دشمن

شناسمی اسمت.   های شماخص موقمع  از سنجه موقع در مقابل دشمنبه یریگموضع و اقدامو  دشمن

نیز  آحاد جامعه و مسئوالن درصحنهدر جهت حضور  تالشو  و مقاومت یستادگیتوسعه فرهنگ ا

همای  های آماری حاکی از آن است کمه شماخص  نتایج تحلیل باشد.مربوم به شاخص ایستادگی می
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کمتمرین میمانگین را    444/4شناسمی بما   بیشترین و شاخص موقمع  333/4هوشمندی و ایستادگی با 

ین ؛ بنمابرا شده اسمت  434/4بصیرت  مؤلفهها، میانگین دارند. همچنین با توجه به میانگین شاخص

 باشد.می 43/4بصیرت بیشتر از همه بوده و میانگین کل بعد محتوایی برابر با  مؤلفهمیانگین 

 :فرایندیبعد  یهامؤلفه -0

 کار جهادی و آموزش. اند ازهای بعد فرایندی عبارتمؤلفه

 کار جهادی: مؤلفههای شاخص -0-1

جسمتن از   یدور. پشمتکار ی و خودبماور ، گونمه  جهماد تحرک اند از های این مؤلفه عبارتشاخص

همای  از سمنجه  بمه اهمداف   یابیدر دست بریانم یهااز راه گیریبهرهو  امور یدر اجرا یهرگونه تنبل

انقمال    یدستاوردها نشرو  از شعار به فرهنگ« ی توانیما م»ارتقا عبارت است.  گونه جهادتحرک 

کمار متناسمب    یفضما  جماد یاهای خودباوری اسمت. همچنمین   از سنجه در سط  جامعه و مسئوالن

-از سمنجه  فعال و کارا یروهاین بیترغو  مستمر امور در سط  مختلف یریگیپ، شدهتعییناهداف 

دهمد کمه تحمرک    ها نشمان ممی  های آماری هریک از شاخصتحلیل باشد.ی شاخص پشتکار میها

کمتمرین میمزان    333/4بیشمترین و پشمتکار بما میمانگین      4/4و خودباوری بما میمانگین    گونه جهاد

شمده   42/4هما، میمانگین کمار جهمادی     اثرگذاری را دارند و در انتها و با توجه به میانگین شماخص 

 است.

 آموزش: مؤلفههای شاخص -0-2

  یم عم یبررسم . تیم تربی و سمازمانده ، هما کیم تاکت نیتمدو انمد از  های این مؤلفه عبمارت شاخص

همای  از سمنجه  همای مختلمف  بخش در حموزه  یهاکیتاکت استخراجی و اتیکالن و عمل یراهبردها

 نیمی تعو  چابمک در حموزه آمموزش    یسماختارها  جماد یاها است. همچنین شاخص تدوین تاکتیک

 نیمی تع درنهایمت همای شماخص سمازماندهی اسمت.     از سنجه بر اساس ساختارها یسازمان یازهاین

 جماد یو ا یانسانی روین تیدر ترب دیگیری از علما و اساتها، بهرهمتناسب با آموزش یتیملزومات ترب

 همای لیم تحل باشمند. میتربیت شاخص  یهااز سنجه ینیتدو یهاآموزش یدر راستا یتیترب یفضا

 تیم و ترب نیشتریب 443/4 یانگینها با مکیتاکت نیکه تدو دهدمی نشان هاهریک از شاخص یآمار
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در انتهما و بما توجمه بمه      و را دارند یاثرگذار زانیم نیکمتر 4/4و  411/4 نیانگیبا م یو سازمانده

 شده است. 411/4 آموزش نیانگمی ،هاشاخص نیانگیم

 گیری:بعد جهت یهامؤلفه -4

و  جانبمه هممه  دفاع،  یاز تحر سازی فرصت، مردمی سازیاند از گیری عبارتهای بعد جهتمؤلفه

 شناسی.دشمن

 :مردمی سازی مؤلفههای شاخص -4-1

 یمنطقم  یازهما یبمه ن  ییگمو پاسخی. سازاعتمادی و دولت مردماند از های این مؤلفه عبارتشاخص

 یرویم ن تیم در ترب دیاز علمما و اسمات   گیمری بهرهو  با مردم ییتنگاتنگ مسئوالن اجرا ارتبام، مردم

هما و  چمالش  انیم در ب یسماز شمفاف های شاخص دولت مردمی اسمت. همچنمین،   ی از سنجهانسان

 یازهما یدر رفمع ن  کماری یاسیاز س یریجلوگو  رفع مشکالت مردم بخشییتاولو، مشکالت مردم

دهد ها نشان میریک از شاخصهای آماری هتحلیل های شاخص اعتمادسازی است.از سنجه مردم

 444/4بیشترین و شاخص شجاعت و اعتمادسازی بما میمانگین    414/4با میانگین  مردمی سازیکه 

مردممی   مؤلفهها، میانگین کمترین میزان اثرگذاری را دارند و در انتها و با توجه به میانگین شاخص

 شده است. 43/4 سازی

 :میاز تحر سازی فرصت مؤلفههای شاخص -4-2

از  یریجلموگ ی و درونم  یروهما ینی، سمازندگ ی، عدم وابسمتگ اند از های این مؤلفه عبارتشاخص

و  در حموزه علم  و دانمش    یتوانمنمد  ارتقما ی، دیم تقل یهما یگیمری از توانمنمد  عدم بهمره . رافسا

رونمد   جماد یاهای شاخص عدم وابستگی است. همچنمین  از سنجه در امور ستگانیاز شا مندیبهره

 یهاهسته جادیای و بوم یو فن یعلم ماتیدانش و تعل نشر، در سط  علما و دانشمندان یهمتاساز

در سمطوح   یو فنم  یعلمم  هیبن تیتقوهای شاخص سازندگی است. از سنجه ازیمتناسب با ن ییدانا

بمه   لیم هما در جهمت ن  یدنم توانم یهمسوسازی و بوم یروهایکارگیری ناعتماد و به جلب، مختلف

فرهنمگ   سمازی ینمه نشمر و نهاد باشد و در نهایت ی میدرون یروهایننیز مربوم به شاخص  اهداف

مصمرف در   تیمستمر از وضع یابیارزو  منابع  یدر مصرف صح ینید یاز مبان گیریبهره، مصرف

های آمماری حماکی از آن اسمت کمه     نتایج تحلیل باشد.می اسرافهای جلوگیری از از سنجه جامعه
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و عمدم   444/4همای نیروهمای درونمی بما     بیشمترین و شماخص   444/4با نممره  شاخص سازندگی 

کمترین میانگین را دارند. همچنین با توجمه بمه میمانگین     111/4با  اسرافوابستگی و جلوگیری از 

 شده است. 334/4از تحری   سازی فرصتها، میانگین شاخص

 :جانبهدفاع همههای شاخص -4-3

. داتیم تهدو  مسمل   یروهما ین، وحمدت  حفمظ ی، آمادگ جادیااند از های این مؤلفه عبارتشاخص

منمابع   صیتخصم و  به مردم در حوزه دفاع بخشیآگاهی، و منابع در جهت دفاع روهاین یتمام جیبس

ی، اجتمماع  یهما هیگیمری از سمرما  بهمره های شاخص ایجماد آممادگی اسمت.    از سنجه مناسب یمال

ی از نقشمه راه دفماع   نییقوا در تب یو همدل یهماهنگی و مقام معظ  رهبر یاتاز منو پذیریا اعت

، مسمل   یروهما ین یهما یدنم توانم یحفظ و ارتقاهای شاخص حفظ وحدت است. همچنین سنجه

-ی از سمنجه نظمام  یروهما یدولت و ن یهماهنگو  معظ  کل قوا یفرمانده اتیاز منو پذیریا اعت

و  داتیم د و کشف شمدت، عمم  و سممت تهد   صر درنهایتاشد. بی مینیخلو  دهای شاخص 

همای تهدیمدات   ی از سمنجه و جهمان  یامنطقمه  ،یداخل داتیمقابله با تهد یو ارائه راهکارها لیتحل

دهد کمه نیروهمای مسمل  بما میمانگین پمنج       ها نشان میهای آماری هریک از شاخصتحلیل است.

کمتمرین میمزان    443/4ایجاد آمادگی بما میمانگین   و حفظ وحدت و  333/4بیشترین و تهدیدات با 

 314/4جانبمه  دفاع همه مؤلفهها، میانگین اثرگذاری را دارند. در انتها و با توجه به میانگین شاخص

 شده است.

 شناسی:های دشمنشاخص -4-0

اند از نقشه دشمن و نقام قوت و ضعف دشمن. شناسایی اهمداف و  های این مؤلفه عبارتشاخص

های شاخص نقشمه دشممن اسمت.    دهای دشمن و ارائه راهکارهای دفع تجاوز دشمن از سنجهترفن

همچنین، تحلیل نقام قوت و ضعف دشمن و تبیین نقام ضعف و قوت خودی و ارائمه نقشمه راه   

همای آمماری هریمک از    تحلیمل  های نقام قموت و ضمعف دشممن اسمت.    مقابله با دشمن از سنجه

بیشترین و نقام قوت و ضمعف دشممن    114/4نقشه دشمن با میانگین دهد که ها نشان میشاخص

هما،  کمترین میزان اثرگذاری را دارند. در انتها و بما توجمه بمه میمانگین شماخص      333/4با میانگین 

بنمدی  جممع  3باال در قالب جدول  شدهبیانمطالب  شده است. 344/4شناسی دشمن مؤلفهمیانگین 

باشند؛ بنابراین از می 4که تمامی ابعاد دارای میانگین کل باالی یل اینبه دل 4شد. با توجه به جدول 
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بیشمترین   431/4گیمری بما میمانگین    باشمند. همچنمین، بعمد جهمت    اثرگذاری باالیی برخوردار ممی 

 اثرگذاری را داشته است.

 ها. میزان اثرگذاری هر یک از ابعاد و شاخص3جدول 

 میانگین کل میانگین شاخص شاخص بعد

 ساختاری

 44/4 استقالل

 44/4 استحکام درونی 44/4

 43/4 دیپلماسی

 ایزمینه
 34/4 خواهیآرمان

33/4 
 31/4 ابتکار و نوآوری

 محتوایی

 43/4  لبیشهادت

4/4 
 431/4 وجو  دفاع

 333/4 تقوا

 434/4 بصیرت

 فرایندی
 42/4 کار جهادی

44/4 
 411/4 آموزش

 گیریجهت

 414/4 مردمی سازی

43/4 
 334/4 از تحری  سازی فرصت

 341/4 جانبهدفاع همه

 344/4 شناسیدشمن

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 :گیرینتیجه -الف

همای اثرگمذار بمر    ها و شاخصدر این مقاله ابعاد، مؤلفه شدهانجامهای ها و تحلیلبا توجه به بح 

 العالی()مدظلهو رهبر معظ  انقال  )رحمت ا... علیه(های امام خمینیدیدگاها توجه به گذاری دفاعی بسیاست

بر اساس نتایج بعد  شاخص احصاو و تبیین گردید. 44و  مؤلفهتعداد پنج بعد، پانزده  شناسایی شد.

گمذاری دفماعی دارد و بعمدهای محتموایی،     گیمری بیشمترین اثرگمذاری را بمر روی سیاسمت     جهت

لویمت پمانزده   گیرنمد. همچنمین ترتیمب او   قرار می بعدازآنای به ترتیب ساختاری، فرایندی و زمینه

 :است آمده بدین شرح آمدهدستمؤلفه به
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 جانبههمه دفاع (1 ی لبشهادت (1

 بصیرت (13 دیپلماسی (2

 مردمی سازی (11 یدرون استحکام (3

 دفاع وجو  (12 استقالل (4

 آموزش (13 یجهاد کار (4

 تقوا (14 یو نوآور ابتکار (4

 ی از تحر سازی فرصت (14 خواهیآرمان (4

  شناسیدشمن (3

 :پیشنهادها -ب

به شمرح   یشنهادهاییمختلف پ یهادر حوزه یندهتر در آتر و جامعکامل یهاانجام پژوهش منظورِبه

 :است شدهارائه یرز

از ابعماد الگمو    یمک هر یبا تمرکز و بررسم  شدهارائه ی تحق یجنتا یبر رو یادامه کار علم (1

 .صورتِ جداگانهبه

 یاسالم یجمهور یگذاری دفاعجامع سیاست یمفهوم یالگو سازییادهالزامات پ یبررس (2

 ه.موضوع پژوهش جداگان یکدر قالب  یران،ا

 .یرانا یاسالم یدر جمهور یدفاع گذارییاستفرایند س یدانیم شناسییبآس (3
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 منابعفهرست 

 مکارم شیرازی ا...، ترجمه آیت"قرآن کریم" -

 معظم یشهدفاعی در اند استراتژی" ،(1334، )یمه( عل ت ا...رحم)ینیو نشر آثار حضرت امام خم ی مؤسسه تنظ -

 "له

 یگاذار اسات یسدر ارتباا  باا    (العاالی مدظله)یاو امام خامنه )رحمت ا... علیه(ینیامام خمتعدادی از بیانات " -

 :"یدفاع

و  جمهوررئیسبا  داری)د. 3 (33/11/12 یاقتصاد مقاومت هایسیاست)ابالغ  .2 (4/12/33مورخه  اناتی)ب. 1 

با  داری)د. 4 (1/1/13 رضوی)اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر  .0 (4/4/34 دولت ئتیه یاعضا

 سماله پمنج برناممه   یکل هایسیاست)ابالغ . 0 (143   12 جنور  فهی)صح .6 (4/4/34 مردماقشار مختلف 

 هما دانشمگاه  نیمدرسم  یانجممن اسمالم   یمرکمز  یشورا یاعضا داری)د. 8 (33/2/43 جمهوررئیسسوم به 

 ممردم اقشار مختلف  داری)د .14 (12/1/43 نفتو کارکنان وزارت  مسئوالناز  یجمع داری)د. 9(، 13/4/41

و فرماندهان  کارکنان داری)د. 12 (13/4/41 اصفهان ییبابا دیشه ییهوا گاهیپا کارکنان داری)د .11 (13/1/43

 برگزیمدگان  داریم )د. 10 (4/11/43 خمینمی کنگمره اممام    علممی هیئت یاعضا داری)د .13 (23/1/44 ارتش

 داریم )د. 16 (24/1/32 قمزوین  انی)در جمع استادان و دانشمجو  .14 (3/4/31 کشوریو  یجهان المپیادهای

شهرسمتان   ریهزاران نفر از ممردم و عشما   داری)د .10 (33/1/34 کشوراز مخترعان و نوآوران جوان  یگروه

 داریم )د. 19 (1/1/34 رضموی )اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهمر   .18 (14/2/34 ینورآباد ممسن

نمماز   همای خطبه). 21 (23/11/11 آذربایجانمردم  داری)د .24 (1/2/31 کشور ینمونهاز پرستاران  یگروه

 نفمت بما کارکنمان وزارت    داریم )د .23 (1/3/44 نفتبا کارکنان صنعت  داری)د .22 (23/4/34 تهرانجمعه 

 (21/4/34 فطمر  دیسمع  دینماز ع هایخطبه) .24 (1/1/13 رضوی)جمع زائران حرم مطهر  .20 (24/11/41

کمل   رانیممد و معاونمان و   ریوز داریدر د اناتی)ب. 20 (21/13/34 پنج برنامه  یکل هایسیاست)ابالغ  .26

 انتظمامی  یرویم ن یدانشمکده افسمر   فیم و تحل التحصمیلی فارغ)مراس  . 28 (31/4/43 خارجهوزارت امور 

 انیو سمپاه  انیجی)اجتمماع بسم   .34(21/13/34 توسمعه برنامه پنج   یکل هایسیاست)ابالغ . 29 (14/4/33

 بوشهربا فرماندهان و کارکنان  داری)د .32 (23/3/41 آموختگیدانش)مراس   .31( 21/4/32 کربال 24لشکر 

 نهاجما بما کارکنمان و فرمانمدهان     داریم )د .30 (33/1/44 آجما با فرماندهان کارکنان  داری)د .33 (12/13/43

 .30 (11/11/41 نهاجما بما کارکنمان و فرمانمدهان     داریم )د .36 (یکلم  همای سیاسمت )ابالغ  .34 (13/11/44

 فهی)صمح  .39 (23/2/43 ینم ی)اممام خم . 38(، 12/13/43 بوشهرمنطقه دوم نداجا در  کارکنان و)فرماندهان 

 (4/4/43 خمینمی )اممام   .01 (12/13/43 انتظامیو  ینظام یرویبا کارکنان ن داری)د .04 (433   3 جامام 



 

 انقالب نیامام دگاهیاز د رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یگذاراستیو اصول س یمبان یبررس  41

 افسمری دانشمگاه   التحصمیلی فمارغ )مراسم    .00 (313   14 جاممام   فهی)صمح  .03 (23/1/43 همان) .02

 نوشممهر ییایممدر گمماهیدر پا انمماتی)ب .06 (3/3/44 نزاجمما یاتیممعمل یرویمماجتممماع ن داریمم)د .04 (21/3/44

با مسئوالن و کارگزاران نظام  داری)د .08 (24/1/41 نداجا ک یصبحگاه ناوگان منطقه  دانی)م .00 (13/2/42

 (414   23 جنور  فهی)صح .44 (13/4/34 فطر دیسع دینماز ع هایخطبه). 09 (24/12/33 رانیج.ا.ا
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 یفرهنگمی هنمر   یهما ، دفتمر پمژوهش  "گاذاری فرهنگای  روش سیاسات " ،(1334) کیومرث، یاناشتر -
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بر اساا    تمداریمسلح وال یروهاین هینظر"(. 1314)رضا  ،یروشنو  شها  ،یفیشر ؛عباس ،یاردولچ -

 43سال پانزده ، شماره  ،کیاستراتژ یمطالعات دفاع، "(یالعال)مدظلهیاامام خامنه یهادگاهید
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 1041 تابستان ،88 شماره بیستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  43
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 المللیینو ب یاسی، دفتر مطالعات سوزارت امور خارجه
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 ، تهران، دانشگاه دفاع ملی"پایه دریانبرد 
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 دانشگاه اصفهانالعات و جامعه ا العاتی، اصفهان، ا 

 ، تهران"امنیتی - فرهنگ دفاعی " ،(1334) یمحمدتق ی،نوروز -
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