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دفاعی جوَْری اسالهی ایزاى
یققَة صّذی ًؼت ،1هحوذسضب کوبلیٍ ،2حیذ سیبضی ، 3ػقیذ كبدقی گَغشی
دریافت هقالِ1081/80/80 :
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پذیزش هقالِ1081/80/11 :

چكیدُ
ػیبػت دفبفی کـَسّب ،ثِ فٌَاى یکی اص اسکبى اكلی اهٌیت هلی ،هؼتلضم اسصیبثی دقیق ،هذاٍم ٍ هتٌبػت
ثب ؿبخقّبی فلوی ٍ تخللی اػت .دس ایي ثیي ،اسصیبثی فلویِ تحقق ٍ پیبدُػابصی ػیبػاتّابی دفابفی،
ًقؾ هْوی دس الگَی اسصیبثی ّوِخبًجِ ػیبػت دفبفی ،ثشای ثبصثیٌی ٍ تغجیق ایاي ػیبػاتّاب ثاب الضاهاب
اقتضبئب

ٍ

پَیب ٍ ػیبل اهٌیت هلی داسدّ .ذف اص ایي تحقیق ،اسائِ الگَی اسصیبثی تحقاق ػیبػاتّابی دفابفی

خوَْسی اػالهی ایشاى هیثبؿذ .سٍؽ پظٍّؾ حبضش ،تشکیجی اص سٍؽّبی هاَسدی– صهیٌاِایّ ،وجؼاتگی-
ّوخَاًی ٍ تَكیفی هیثبؿذ.دس ایي پظٍّؾ خْت گشدآٍسی دادُّب اص اثضاس هلبحجِ-پشػـاٌبهِ یْاشُ گیاشی
ؿذُ ٍ ثِ هٌؾَس اػتخشاج اثقبد ،هؤلفِّب ٍ ؿبخقّبی الگَی اسصیبثی ػیبػتّبی دفبفی ضاوي هلابحجب ثاب
خجشگبى کِ تقذاد آًْب ً 15فش هی ثبؿذ ،پشػـٌبهِ ثؼتِ خْت تبئیذ ًؾشا

خجشگابى ٍ هتخللایي هیابى ًؾاش

خَاّی ً 36فش( حدن ًوًَِ) تَصیـ گشدیذ.خْت تقییي پبیبیی اثضاس کوی پظٍّؾ اص آلفابی کشًٍجابا اػاتفبدُ
گشدیذُ اػت .دس ًْبیت ،الگَیی عشاحی گشدیذُ کِ داسای  6ثقذ ،هـتول ثش اثقبدِ اكَل ٍ اسصؽّبی ثٌیابدیي،
ػبختبس ٍ ػبصهبى ،ػشهبیِ اًؼبًی ،فولیبتی ،هحیغی ٍ تجلیغی ٍ اعالؿ سػبًی ٍ  11هؤلفِ ،هـتول ثش هؤلفِّبی
اسصؽّبی اػالهی ٍ اًقالثی ،اكَل کلی ،ػبختبسی ،ػبصهبًذّی،سفتبسی ،فولکشدی ،اخشایی ،سصهای ٍ دفابفی،
هحیظ داخلی ،هحیظ خبسخی ٍ تجلیغب

ٍ اعالؿ سػبًی ثَدُ ٍ داسای  87ؿبخق اكلی ،هی ثبؿذ.

ٍاصگاى کلیدی :الگَ ،طراحی الگَ ،سیاست ،ارزیابی ،دفاع
 -1اػتبد داًـگبُ فبلی دفبؿ هلی

 - 2اػتبدیبس داًـگبُ فبلی دفبؿ هلی
3

4

 اػتبدیبس داًـکذُ فشهبًذّی ٍ ػتبد استؾ خوَْس اػالهی ایشاىدکتشای هذیشیت ساّجشدی ًؾبهی ،داًـگبُ فبلی دفبؿ هلی(ًَیؼٌذُ هؼئَل) sobhansadeghi1352@gmail.com
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هقدهِ
یک ای اص اثقاابد هقااَمِ ٍ اثشگاازاس دس دفاابؿ اص کـااَس ،تااذٍیي ػیبػااتّاابی دفاابفی ،هجتٌ ای ثااش
ضااشٍس ّااب ٍ ًیبصّاابی کـااَس اػاات ٍ ثااشّویي اػاابع فلؼاافِ ٍخااَدی ػیبػاات دفاابفی،
ّااذایت تفکااش ساّجااشدی ٍ اًؼاادبمثخـاای ثااِ اقااذاهب

ثااشای تاا هیي اهٌیاات ٍ ثقاابی هلاای

هاایثبؿااذ .ثقااذ اص خٌاال اٍل خلاایحفاابسع دس ػاابل  1991هاایالدی ،فالیااق طئااَپلیتیکی
ثاابصیگشاى هٌغقااِای ٍ فااشا هٌغقااِای (آهشیکااب) دس هٌغقااِ افااضایؾ یبفاات ٍ قشاسدادّاابی اهٌیتاای
دٍخبًجِ آهشیکب ثب کـاَسّبی فشثای حبؿایِ خٌاَثی خلایحفابسع ایاي حضاَس سا تقَیات کاشد.
ثااب حولااِ آهشیکااب ثااِ فااشا دس ػاابل  2003هاایالدی دس چاابسچَة الگااَی اهٌیاات ػاالغِگااشی،
ت ثیشگزاسی ٍاؿاٌگتي ثاش هقابدا
فٌااَاى یک ای اص تْذیااذا

اهٌیتای خلایحفابسع ،ثؼایبس افاضایؾ یبفات ٍ آهشیکاب سا ثاِ

اكاالی ایااشاى دس اهٌیاات هٌغقااِ هقشفاای ًوااَدً .قااؾ تْذیااذ حضااَس

آهشیکااب ٍ هتحااذاًؾ دس هٌغقااِ ،هٌدااش ثااِ ؿااکل گیااشی ٍ خْاات گیااشی اػبػاای دس اػااٌبد
ثبادػتی ًؾبم خوَْسی اػالهی ایشاى ،هجٌی ثش ثکبسگیشی الگَّبی هٌبػت ػیبػت دفبفی گشدیذ.
ٍاققیت آى اػت کِ ػیبػت دفبفی هیتَاًذ ؿشایظ ٍ ٍضقیت دفبفی کـَسّب سا تقشیف ًوبیذ.
ػیبػت دفبفی ثشهجٌبی اكَل خَد ،تالؽ هیًوبیذ اهٌیت کـَس سا ت هیي ًوَدُ یب افضایؾ دّذ.
چٌیي اّویتی ،ضشٍس

حیبتی اسصیبثی تحقق هغلَة ػیبػت دفبفی دس حَصُ ًؾبهی سا یبدآٍسی

هیًوبیذ .ثیؿک آًچِ هَخت اعویٌبى اص تحقق اثشثخؾ ٍ کبسآهذ ػیبػتّبی دفبفی ج.ا.ا دس
حَصُ ًؾبهی خَاّذ گشدیذ ،پبیؾ ٍ اسصیبثی هؼتوش ٍ هجتٌی ثش تفکش ثَهی اػت کِ دسحبلحبضش
ثِ دلیل ،اختلبس ٍ قلت آثبس فلوی دس حَصُّبی هتقذد اسصیبثی ػیبػت دفبفی دس ػغح کـَس،
تحقیقب
اثْبهب

ثیـتشی سا هیعلجذ.
هَخَد دس کٌبس کوجَد آثبس تحلیلی -تحقیقی دس ایي صهیٌِ ،هَخت ؿذُ هغبلقب

هشتجظ ثب

اسصؿیبثی تحقق ػیبػت دفبفی دس کـَس تَػقًِیبفتِ ٍ هفبّین ٍ اثضاسّبی آى دس ّبلِای اص اثْبم
ثبقی ثوبًذ .ثش ّویي اػبع ،تحقق ػیبػتّبی تذٍیيؿذُ دس فشكِ دفبؿ کِ ثِعَس هؼتقین ثب
هَخَدیت ًؾبم گشُ خَسدُ ٍ دس استجبط هؼتقین هیثبؿذ ،هَسد اسصیبثی فلوی قشاس ًگشفتِ ٍ اهکبى
تـخیق هَفقیت ٍ کبسآهذی تحقق ػیبػتّب اص ػیبػتگزاساى ػلت هیگشدد .لزا ،ثِكَس
دقیق هـخق ًیؼت کِ کذامیک اص ػیبػتّبی دفبفی تذٍیي ؿذُّ ،وچٌبى اص افتجبس اصم
ثشخَسداس ثَدُ ٍ کذامیک ًیبصهٌذ اكالح هیثبؿذّ .وچٌیي ایي ًکتِ دس ّبلِای اص اثْبم قشاس داسد
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کِ ثب تَخِ ثِ تغییش ؿشایظ ٍ ثب چِ ؿبخقّبیی دس ػغَح هختلف ،تحقق ػیبػتّبی دفبفی سا
ثبیذ ػٌدیذ؟ ثیتشدیذ ،ثِکبسگیشی الگَی اسصؿیبثی تحقق ػیبػتّبی دفبفی هٌدش ثِ ثْجَد
ػیبػتّبی دس حبل اخشا ٍ تدذیذًؾش دس ػیبػتّبی ًبهَفق گشدیذُ ٍ اص ایي سّگزس ،اّذاف
کالى ػیبػتگزاسی دفبفی ج .ا .ا ثیؾ اصپیؾ ت هیي هیگشدد.
ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ هَاسد هغشحؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ اّویت هَضَؿ ،پظٍّؾ حبضش دسكذد پبػخ ثاِ

ایي ػؤال کلیذی اػت کاِ "الگَی ارزیابی تحمك سیاستّای دفاعی ج .ا .ایراى هبتٌی بر ابعاد،
هؤلفِّا ٍ زیرهؤلفِّای تخصصی وذام است"
هباًی ًظزی
پیشیٌِ تحقیق:

-

ػْشاة فلوذاسی( )1398هقبلِ ای ثب فٌَاى " الگَی ػیبػت دفابفی اسٍپابیی" سا اًدابم
دادُ کِ ثب ت کیذ ثش دٍساى پغ اص خٌل ػشد ،ثِ ایي ًکتِ اؿبسُ داسد کاِ دس دٍسُ خذیاذ،
پذیذّبیی هغشح ؿذ کِ ػیبػت دفبفی کـَسّب سا دػاتخاَؽ تغییاش ًواَدًَ .یؼاٌذُ
هذفی اػت ثب تَخِ ثِ هبّیت ایي تحَا  ،الگَی اسٍپبیی ػیبػات دفابفی پایسیاضی
ؿذُ اػت .دس چٌیي ثؼتشی ،ػیبػت دفبفی کـَسّبی اسٍپابیی ثاِخلاَف فشاًؼاِ ٍ
اًگلیغ ،هحذٍد ثِ دفبؿ هـشٍؿ اص هشصّب ٍ ػشصهیيّبی خَد ًوایثبؿاٌذ ثلکاِ ؿابهل
ّوکبسی ثِ هٌؾَسِ تؼْیل هـبسکت دٍلتّب دس ائتالفّبی ًؾبهی خْت اًدابم فولیاب
دس خبسج اص اسٍپب ثشای هذیشیت ثحشاىّب ًیض هیؿَد.

-

هحوَد فؼکشی( )1397دسهقبلِ ای ثب فٌَاى " ؿبخق ّبی اسصیابثی ػیبػات دفابفی"
ثیبى ًوَد کِ ػیبػت دفبفی ثش هجٌبی اكَل خَد ،تالؽ هیًوبیذ اهٌیت کـَس سا تا هیي
ًوَدُ ٍ یب افضایؾ دّذ .ثب اسصیبثی پیَػتِ ٍ ٍاقـ ثیٌبًِ اػت کِ هایتاَاى اًتؾابس داؿات
ػیبػت دفبفی قبدس ثبؿذ ثش قذس

دفبفی افضٍدُ ٍ ثٌیِ دفبفی کـَس سا تقَیت ًوبیاذ ٍ

ثشای دػت یبفتي ثِ ػاٌدؾ دػات آٍسدُ ای دفابفی ؿابخق ّابیی اسائاِ گشدیاذُ کاِ
فجبس اًذ اص تٌبػت داؿتي ،ػبصگبسی ،دػتیبثی ثِ اّذاف.
-

قبػن فلیذٍػتی ؿْشکی ٍ ّوکبساى(")1397هقبلِ ای ثب فٌَاى ساثغِ "دیپلوبػای دفابفی
ٍ ػیبػت خبسخی" سا تذٍیي ًوَدُ اًذ .دسهقبلِ هضثَس ،اؿبسُ گشدیذُ اػات ،صهابًی کاِ
یک کـَس اقذاهی فشٌّگی دس ػغح خْبًی سا دس قبلت ػیبػت ثیي الوللی اسصیابثی کاشدُ
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ٍ ثش هجٌبی آى ثِ تحلیل ٍ ًؾشیِ پشداصی هـغَل گشدد ،دس چبسچَة قذس
اص ایي هٌؾش دیپلوبػی دفبفی یک فبهل قذس

فول هیکٌذ

دس حَصُ ػیبػت ثیي الولل اػت چشاکاِ

ّش دٍ فٌلش تـکیل دٌّذُ آى ،یقٌی دیپلوبػی ٍ دفبؿ ،دٍ فٌلش هبّیت هجتٌی ثش قاذس
ّؼتٌذ دس ایي حبل ػیبػت ثیيالولل ثِعَس فوذُ ثِ تقبهل هیبى دٍلتّب ٍ ًیض هاَققیتی
کِ ایي تقبهل سا دس ثش هیگیشد ،هیپشداصد ٍ ًؾبم ثیيالولال هدوَفاِای اػات اص توابهی
فقبلیت ّبیی کِ ثِ سٍاثظ ثیي الوللی ؿکل هیدّذ ًکتِ دیگاشی کاِ دس ایاي سًٍاذ ثبیاذ
هـخق ؿَد ،رکش ایي ٍاققیت اػت کِ قذس
هقلَد ّش دٍ قذس
-

ػیبػی ثِ هقٌبی قَُ قْشیِ ًیؼت ثلکاِ

ًشمافضاسی ٍ ػختافضاسی تَأهبً اػت.

خْبًگیش کشهی( )1395هقبلِ ای ثب فٌَاى " هحیظ اهٌیتای خبٍسهیبًاِ ٍ ػیبػات دفابفی
خوَْسی اػالهی ایشاى " سا تذٍیي ًوَدُ اػت .دسهقبلاِ هضثَساؿابسُ گشدیاذُ ،هَفقیات
عشح آهشیکب (عشح خبٍسهیبًِ ثضسگ) ،یب ًبکبهی عشح آهشیکاب ٍ ثابرخشُ سًٍاذ اثتکابسی
خذیذ (ثشقشاسی ًؾبم اهٌیت خوقی یب سطین اهٌیتی) ػٌبسیَّبیی ّؼتٌذ کاِ ثاشای هحایظ
اهٌیتی هٌغقِ قبثلتلَس ّؼتٌذ .دس گبم ًْبیی ت ثیش ّش یک اص ایاي ٍضاقیتّاب دس ایدابد
تْذیذ ثشای اهٌیت ج .ا .ایشاى هَسدثشسػی قشاس گشفتِ اػت .دس پبیبى ًیض ایي خواـثٌاذی
اسائِ هیگشدد کِ هحیظ اهٌیتی هٌغقِ ثشای ایشاى تْذیاذصا هایثبؿاذ .اصایايسٍ خوْاَسی
اػالهی ثبیذ دس ساػتبی ثبصداسًذگی ٍ دفبؿ ّواِخبًجاِ ثاب افاضایؾ ػاغح هـاشٍفیت ٍ
کبسآهذی ًؾبم ٍ تقَیت اًؼدبم هلی ،اػتفبدُ اص دیپلوبػی دفبفی سا دس دػتَس کبس خَد قشاس دّذ.

-

قیلشی ٍ ّوکبساى(  )1395هقبلِ ای ثب فٌَاى" ػیبػت دفبفی خوَْسی اػاالهی ایاشاى،
ثشسػی اػٌبد کالى" اًدبم دادُ اًذ .دس هقبلِ هضثَس ،خوَْسی اػاالهی ایاشاى ثاِ ٍاػاغِ
هَققیت طئَپَلتیکی ٍ ًیض هختلاب

ػیبػای ٍ ایاذئَلَطیکی اًقاالة اػاالهی ٍ ًؾابم

ػیبػی آى ثب عیف ٍػیقی اص تْذیذا

ػاخت ٍ ًاشم هَاخاِ اسصیابثی ؿاذُ ٍ ثاشّویي

اػبع ،تذٍیي ػیبػت دفبفی هتٌبػت ثب ٍضقیت خغشافیبئی ٍ هجبًی ،اسصؽ ّب ٍ اّذاف
ساّجشدی ٍ هتغیشّبی هحیغی ٍ فشاهحیغی سا الضام آٍس قلوذاد ًوَدُ اػت.
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ًماط اشتران ایي تحمیك با پیشیٌِّای یادشذُ عبارتاًذ از:
 -1ادثیب ٍ چبسچَة ًؾشی توبم پیـیٌِّبی هزکَس کِ ّشیک ثِ صٍایبی خبكای ثاِ هجحا
ػیبػت دفبفی پشداختِ اػت ،هیتَاًذ ثِفٌَاى هٌجـ هٌبػاجی دس پاظٍّؾ حبضاش هَسداػاتفبدُ
قشاس گیشد.
 -2هتذٍلَطیّبی هَسداػتفبدُ دس پظٍّؾّبی هزکَس افان اص سٍؽّابی تحقیاق ،سٍؽّابی
گشدآٍسی دادُّاب ،سٍؽّابی ًوًَاِگیاشی ،سٍؽّابی تدضیاٍِتحلیال ثکابس گشفتاِؿاذُ دس
پظٍّؾّبی هزکَس تب حذٍدی قبثل ثْشُثشداسی ّؼت.
 -3اصم ثِ رکش اػت پظٍّؾّبی هتٌَؿ ٍ هتفبٍ

اًدابمؿاذُ اصلحابػ هحتاَا ،هؼتٌذػابصی،

تقبسیف ٍ هفَْم ،هؤلفِّب ٍ ؿبخقّب کوک قبثل تَخْی ثاِ تحقیاق خَاّاذ کاشد کاِ خٌجاِ
داًؾافضایی آىّب قبثلاًکبس ًیؼت.
ًماط افتراق ایي تحمیك با پیشیٌِّای یادشذُ عبارتاًذ از:
هدوَؿ ثشسػیّب دسثبسٓ ػَاثق فٌَاى تحقیق ًـبى هیدّذ کِ ایي تحقیق ثب فٌاَاى ثقضای اص

پیـیٌِّبی تحقیق قشاثت هَضَفی داسد ،لیکي هحتَیّ ،ذف ٍ ػئَال آى ثِسٍؿاٌی تفابٍ -
ّبی آى سا ثب هَضَفب

هختلف پیـیٌِّب سٍؿي هیکٌذ ٍ ّیچیک اص پظٍّؾّبی هغبلقِ ؿذُ

ثِ دًجبل الگَی اسصیبثی تحقق ػیبػت دفبفی کـَس ًجَدُ اػت.
ًىات هغفَل هاًذُ در تحمیمات لبلی ٍ ًَآٍری ایي تحمیك عبارتاًذ از:
 -1اکثش هغبلقب
ثِ هجح

اًدبمؿذُ دس حَصُ ػیبػت دفبفی ٍ اٍلَیت ثٌذی ؿبخق ّابی آى ثاَدُ ٍ

«اسصیبثی تحقق ػیبػت دفبفی» پشداختِ ًـذُ اػت.

ً -2پشداختي ثِ الگَی اسصیبثی تحقق ػیبػات دفابفی دسػاغح کاالى دس خلاَف ػیبػات
دفبفی خوْاَسی اػاالهی ایاشاى ٍ دس ثشاثاش تْذیاذا
پظٍّؾّبی هزکَس هغفَل هبًذُ اػت.

ًؾابهی اصخولاِ ًکابتی اػات کاِ دس

 -3ایي تحقیق اصلحبػ هحتَا داسای خبهقیت ٍ دس فٌَاى ٍ هتغیشّبی آى ًیض ًؼجت ثِ تحقیقب
قجلی ًَآٍسی ٍخَد داسد.
 -هفَْم شٌاسی

الگووَ :اص ًؾااش لغااَی ،هفْااَم الگااَ دس فشٌّاال فبسػاای ثااِ ًوًَااِ ٍ ػشهـااق اعااال هاایؿااَد.
(فویذ )192 :1377 ،الگَ ؿاکلی اص ٍاققیاب

یاب ٍاققیات هاَسد اًتؾابس اػات .الگاَ ثاِ خاَدی

خَد یک اثاضاس تجیایي ًیؼات ،اهاب ًقاؾ هْان ٍ الْابم ثخاؾ دس تاذٍیي ًؾشیاب
الگَ دس را

ٍ عجیقتی کِ داسد ًـبى دٌّذُ سٍاثظ اػت( .ؿَسیٌی)47:1376 ،

ایفاب هایکٌاذ.
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َّهي هقتقذ اػت الگَ ،فجبس

اػت اص هدوَفِای اص ػبصُّب ،هفبّین ٍ قضبیبی هشتجظ ثِ ّن کِ

اص عشیق تـخیق سٍاثظ ثیي هتغیشّب ٍ تجییي ًؾبمهٌذ پذیذُّب ،آىّب سا تَضیح هیدّذٍ .ی دس
خبی دیگش ،الگَ سا «ثیبى یک یب چٌذ ٍاققیت هشتجظ ثِ ّن ،تَػظ ًوبدّبی هختلف گفتبسی،
ًَؿتبسی ،تشػیوی یب فیضیکی» تقشیف ًوَدُ اػتَّ( .هي)65 :1386 ،

اص دیذگبُ افشاثی ،الگَ یک ػبختبس ًؾشی اػت کِ فشآیٌذّبی فیضیکی ،ثیَلَطیک یب اختوبفی سا ثب
هدوَفِای اص هتغیشّب ٍ استجبعب

هٌغقی ٍ کیفی ثیي آًْبً ،وبیؾ هیدّذّ .ذف اص اسائِ الگَ،

تؼْیل دسک هفبّینً ،ؾشیِّب ٍ پذیذُّبی پیچیذُ اػت( .افشاثی)87:1378 ،
-سیاست دفاعی

ثِ تقجیش اتش ،ػیبػت دفبفی ،عشحّب ،ثشًبهِّب ٍ اقذامّبی دٍلت ثشای ایدبد اهٌیت دس ثشاثش
تْذیذّبی ًؾبهی خبسخی دس صهبى كلح ٍ خٌل ٍ دس هقبثل ؿَسؽّبی داخلی هیثبؿذ( .اُئش ،ثْبس
 ) 12:1380گشٍّی دیگش اص هحققبى ثش ایي افتقبدًذ کِ حَصُ کبسثشد ػیبػت دفبفی ،هحذٍد ثِ
ػیبػتّبی ًؾبهی غیشتْبخوی یب حتی ػیبػتّبی دٍساى كلح اػتHuntington, 1968: ( .
 )319-321ػیبػت دفبفی ،چبسچَثی ثشای ّوبٌّل کشدى اثضاسّبی ًؾبهی ،اقتلبدی ،ػیبػی ٍ
فشٌّگی تَػظ دٍلت ثشای سفـ یب دفـ تْذیذا

(داخلی ٍ خبسخی) ٍ ثشقشاسی ثجب

ٍ اهٌیت دس

کـَس اػت (صّذی ًؼت .)57:1394 ،ثِ هفَْم دیگش ػیبػتّبی دفبفی ،ثِ هقٌی ػیبػتّبیی
ّؼتٌذ کِ خْتگیشیّبی اػبػی ثِکبسگیشی توبهی ؽشفیتّبی هلی دس ساػتبی اّذاف دفبؿ هلی

سا ّوبٌّل هیکٌٌذ صیشا «ػیبػت» خْت آفشیي ،اٍلَیتصا ٍ ساٌّوبی فول اػت (ػالهی،
.)11-22:1392
 -اصَل سیاست دفاعی

دس تٌؾین ػیبػت دفبفی هتٌبػت ثب هختلب

ٍ ٍیظگی یک ٍاحذ ػیبػی اكَلی ًیض هی ثبیؼت

هَسد تَخِ عشاحبى قشاس گیشًذ کِ ػیبػتگزاسی ثذٍى هذًؾش قشاس دادى ایي اكَل کبس ثیَْدُای
اػت .ایي اكَل فجبستٌذ اص:
 - 1اصل واربردی بَدى

کاابسثشدی ثااَدى ػیبػاات (دفاابفی) داؿااتي ثااشآٍسد هٌغقاای اص ػااغح قبثلیااتّااب ٍ هقااذٍسا ،
تشػین اّاذاف قبثال دػاتیبثی ،ؿاٌبخت كاحیح تْذیاذّب ،هٌابفـ ٍ فشكاتّاب ٍ ًیاض سًٍاذّب ٍ
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ػبختبس خْابًی ٍ هٌغقاِای ،ثشخاَسداس اص فاضم ٍ اسادُ هلای ثاشای ًیال ثاِ اّاذاف ٍ دس اختیابس
داؿتي یب ایدبد ػبصٍکبسّبی هٌبػت اػت (.)Jablonsky, 2004:69-76
 - 2اصل جاهعیت

تجییي ٍ تقییي اّذاف ٍ اثضاسّب ٍ تدَیض ساّکبس ثبیذ ثش هجٌبی دیذگبُّب ٍ هجبح

ًؾشی هؼتذل ٍ

هٌغقی ثبؿذ .دسٍاقـ هجبًی ٍ ثٌیبىّبی ًؾشی ثِهثبثِ پـتَاًِ فلوی ػیبػت تلقی ؿذُ ٍ ثش اػبع
آىّب هیتَاى اص هالحؾِّبی عشحؿذُ دس ػیبػت ،دفبؿ ًوَد (ثشققی.)136-146 :1377 ،
 -3اصل ّواٌّگی درٍى  -بیي سازهاًی

اصخولِ اكَل هْن ٍ ؿشٍط اصم ثِهٌؾَس تذٍیي ػیبػت دفبفی هؤثشٍ ،خَد ّوبٌّگی دسٍى -ثیي
ػبصهبًی ًْبدّب ٍ دػتگبُ¬ّبی هشتجظ ٍ داسای ًقؾ دس فشآیٌذ ػیبػتپشداصی اػت (اهیشکجیشی،
.)205 :1381
 - 4اصل آیٌذًُگری

یکی اص اكَل هْن ػیبػتپشداصی دس ّش فشكِای ،آیٌذًُگشی اػت ( .)Drew,1980آیٌذًُگشی
ثِهثبثِ سٍیکشد ّش ػیبػتی ،هجتٌی ثش ؿٌبخت ٍ یبدگیشی اص گزؿتِ ٍ حبل هیثبؿذ.
 - 5اصل چٌذبعذی بَدى

دس ّااش صهیٌااِای ،تااکثقااذیًگااشی ،هٌدااش ثااِ ًتاابیح دلخااَاُ ًخَاّااذ ؿااذ .ػیبػاات دفاابفی
اصخولِ هقَاتی اػت کِ ثبیذ ثب ًگشؽ چٌذثقذی ًگشیؼتِ ؿَد چشاکِ ایي ػیبػت ثبیذ
کااالى ٍ خاابهـ ثبؿااذ .ایااي سٍیکااشدً ،تیدااِ دس ّاان تٌیااذگی ٍ ثااِّاانپیَػااتگی حااَصُّاابی
گًَبگَى اػت.
ٍ-یضگیّا ٍ هؤلفِّای کلیدی سیاست دفاعی اس هٌظز فزهاًدّی هعظن کل قَا

دس خذاٍل صیش ،چبسچَة ػیبػتگزاسی دفبفی اص هٌؾش حضش
اػت کِ هؼتخشج اص دػتِثٌذی ٍ تحلیل ثخـی اص ثیبًب

آیتا ...خبهٌِای اسائِ گشدیذُ

هقؾنلِ اػت .ثِهٌؾَس ؿٌبخت ثْتش

ػیبػتگزاسی دفبفی اص دیذ فشهبًذّی هقؾن کلقَا ،اثتذا ثِ ٍیظگیّب ٍ ػپغ ثِ هؤلفِّبی فوذُ
آى اؿبسُ ؿذُ اػت:

فصلٌاهِ هطالعات دفاعی استراتژیه ،سال بیستن ،شوارُ  ،98پاییس 1441

80

هؤلفِّبی کالى ػیبػتگزاسی دفبفی اصًؾش فشهبًذّی هقؾن کل قَا
هؤلفِّبی کالى
ارزش هحَری

هٌجـ

اػالم ٍ دیيهحَسی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1390/9/21 ،اهبم خبهٌِای
(هذؽلِالقبلی)

)1388/2/23 ،

تکلیفهذاسی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1375/9/24 ،اهبم خبهٌِای
(هذؽلِالقبلی)

.)1385/6/28 ،

ؿْبد علجی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1389/7/27 ،اهبم خبهٌِای
(هذؽلِالقبلی)

)1380/10/15 ،

الْبمثخـی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1379/8/25 ،اهبم خبهٌِای
(هذؽلِالقبلی)

.)1390/5/1 ،

اًساى هحَری

ت کیذ ثش تذام ًقؾآفشیٌی هشدم

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1372/5/8 ،اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)،

دس دفبؿ

.)1385/8/20

ؿخلیتثخـی ثِ ًیشٍّبی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1381/1/6 ،اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)،

هؼلح

)1384/9/30

ًْشاػیذى اص دؿوي

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی).)1387/9/24 ،

ت کیذ ثش حفؼ اًؼدبم ٍ ٍحذ

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1383/9/26 ،اهبم خبهٌِای
(هذؽلِالقبلی)

.)1390/5/2 ،

ت کیذ ثش ًَآٍسی ٍ اثتکبس

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1387/2/12 ،اهبم خبهٌِای
(هذؽلِالقبلی)

)1385/8/20 ،

ت کیذ ثش حفؼ سٍحیِ ثؼیدی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1369/9/7 ،اهبم خبهٌِای

(هذؽلِالقبلی)

)1380/2/12
اًضجبطهحَسی
ضشٍس

داؿتي افتوبد ثًِفغ

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی).)1378/2/29 ،
(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی)( ،)1386/10/13 ،اهبم خبهٌِای
(هذؽلِالقبلی)

.)1386/9/7 ،

تَاى هحَری

تقَیت ثٌیِدفبفی
ضشٍس

خَد کفبیی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی).)1369/9/30 ،
(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی).)1382/9/7 ،

حفؼ آهبدگی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی).)1390/8/19 ،

قذس افکٌی

(اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی).)1390/5/1 ،

،
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-ارسیابی

اص ًؾش لغَی ٍاطُ اسصیبثی 1ثِ هقٌی تقییي اسصؽ چیضی (هقایي ) 199 :1374 ،یاب فبهال تقیایي ثْاب یاب
اسصؽ چیضی اػت (فویذ .)134 :1374 ،اٍلیي تقشیف اسصیبثی ثِ ًبم سالف تبیلش ثجات ؿاذُ اػات ٍی
اسصیبثی سا ٍػیلِای خْت تقییي هیضاى سػیذى ثشًبهِ ثِ ّذفّبی آهَصؿی هایداًاذ .دس ایاي تقشیاف
ّذفّبی آهَصؿی ثِ تغییشا

هغلَة اؿبسُ هیکٌٌذ کِ اًتؾبس هیسٍد دس اثش اخشای ثشًبهِ آهَصؿی دس

سفتبس فشاگیشاى حبكل آیذ (ثبصسگبى.)42 :1373 ،
ً-ظارت ٍ کٌتزل اس دیدگاُ هقام هعظن رّبزی

(هدظلِالعالی)

سّجش هقؾن اًقالة اػالهی(هذؽلاِالقابلی) ،ثاش دػاتگبُ ّابی هختلاف کـاَس ًؾابس
ثِعَسیکِ اًقکبع كحیح هـکال
ٍخَد ًؾبس

دقیاق ٍ کبهال داسًاذ

ٍ هقبیت سا خضء ٍؽبیف اكلی دػتگبُّبی ًؾابستی هایخَاًٌاذ ٍ

سا تضویيکٌٌذُ ػالهت ٍ كحت فول دػتگبُّبی هختلف هیداًٌاذ .ػشفلالّابی هْان

ػخٌبى هقبم هقؾن سّجشی (هذؽلِالقبلی) دس حَصُ ًؾبس

ٍ کٌتشل ثِؿشح صیش اػت:

سّجش هقؾن اًقالة اػالهی (هذؽلِالقبلی) تقَیت پبیجٌذی ثِ اكَل ٍ اسصؽّب سا اص آثبس هثجت ٍخَد دػاتگبُ
ًؾبستی ثشؿوشدُ ٍ تلشیح فشهَدًذ :ثشخالف دٍساى عبغَ

کِ فؼبد حبکویات داؿات ،هجٌابی تـاکیل

ًؾبم اػالهی ثش كالح ٍ دسػتی اػت .ثٌبثشایيّ ،یچگًَِ فؼبدی دس ّیچ خب قبثلقجَل ًیؼات ٍ ػابصهبى
ثبصسػی ثبیذ ثب گؼتشؽ ًؾبس

ثش ّوِ دػتگبُّب دس ّش سدُای ،ثِخلاَف دػاتگبُ اخشایای ٍ قضابیی

هشاقجت کٌذ کِ هغلقبً دس ّیچ گَؿِ ای فؼبد ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ (دیذاس هؼئَاى ػابصهبى ثبصسػای ثاب سّجاش

اًقالة.)1375/12/6 ،

هقبم هقؾن سّجشی

(هذؽلِالقبلی)

گضاسؽ هـکال

سا اص ٍیظگی ّبی ضشٍسی کابس ًؾابس

دقّت ٍ خبهقیت دس ثبصسػای ٍ ًؾابس

ٍ كاحت ٍ اهبًاتداسی کبهال دس

هایداًٌاذ ٍ دسایايثابسُ هایفشهبیٌاذ :اگاش ثاب

تضویيّبی قبًًَی ثِ ایي گضاسؽّب تشتیت اثش دادُ ؿَد ،ػالهتی دػتگبُّبی کـَس تضویي ؿاذُ اػات
(دیذاس هؼئَاى ػبصهبى ثبصسػی ثب سّجش اًقالة.)1375/12/6 ،
-الگَّای ارسیابی

تقشیف ٍاطُ اسصیبثی هقذهِای ثشای هقشفی الگَّبی اسصیبثی اػت .ثشخی اسصیبثی سا اػاتفبدُ اص سٍیاِّابی
پظٍّؾ اختوبفی ثشای ثشسػی ًؾبمهٌذ هیضاى اثشثخـای هاذاخال

اختوابفی دس قبلات ثشًبهاِ ٍ ػیبػات

خْت استقبی ؿشایظ هَخَد داًؼتِاًذ ) ٍ )Rossi,Lipsey&Freeman, 2004.:18ثشخای دیگاش اسصیابثی سا
Assessment
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ٍػیلِای ثشای ایدبد دسک هـتشک ٍ تقَیت احؼبع هقٌبداسی هذاخال

اختوبفی دس ارّبى هشدم اص عشیق

خوـآٍسی
ٍ تـشیک ًؾبمهٌذ اعالفب

( ،)Mark. Henry&Julnes,2000:7هیداًٌذ(.افؾی ،فتبح ؿشیفصادُ ٍ هحواذی،

ثیتب.)8-4 :تبکٌَى ،الگَّابی اسصیابثی هتقاذدی ثاب تَخاِ ثاِ ؿاشایظ صهابًی ٍ هکابًی ٍ چابسچَةّابی
هقشفتؿٌبػبًِ ایدبد ؿذُ اػت کِ دس ًگبُ اٍل پشاکٌذُ ٍ غیش هشتجظ خلَُ هیکٌٌذ اهب ثبٍخَد تقذد اػابهی
ٍ تٌَؿ صیبد الگَّب ،خَّشُ اسصیبثی ،آىّب سا ثِ یکذیگش هشتجظ هیػبصد .تاالؽّابی صیابدی ثاشای تشػاین
خشیبى هغبلقب

اسصیبثی ضوي تجییي ٍخَُ اؿتشاک ٍ افتشا الگَّب كشف ؿاذُ اػات اص خولاِ :سٍػای ٍ

ّوکبساى ،اػتبفل ثین ٍ کَسیي ،اٍى ٍّبًؼي ()2005
اسصیبثی دس تغبثق ٍ تقبهل ثب فشایٌذ ػیبػتگزاسی ٍ اخشای ػیبػتّب چشخِ اسصیبثی ػیبػتّب سا ؿکل
دادُ ٍ دایل ٍ اّذاف هذاخلِ ،فشایٌذ اسصیبثی سا اص اثتذا تب اًتْب ؿکل هی ثخـٌذ .الجتِ دس کٌبس هجبًی ٍ فلل
لضٍم هذاخلِ هَسد ًؾش،

دایل اسصیبثی ٍ فلؼفِ آى ًیض ثبیذ هَسد تَخِ قشاس گیشدً .تبیح ثِ دػت آهذُ دس

عَل اسصیبثی ،تٌْب دس تٌبػت ٍ هقبیؼِ ثب اّذاف اٍلیِ هقتجش خَاٌّذ ثَد ٍ چٌبًچِ دایل ٍ اّذاف هذاخلِ،
ثبصًگشی ٍ تغییش یبثٌاااذ ًِ ،تٌْب فشایٌذ اسصیبثی ًیبصهٌذ ثبصًگشی یب عشاحی دٍثبسُ اػت ،ثلکِ ًتبیح ثِ دػت
آهذُ ًیض افتجبس خَد سا اص دػت دادُ ٍ ثیهقٌب خَاٌّذ ؿذّ .وبى گًَِ کِ دس ایي فلل ثشسػی ؿذ ،اسصیبثی
ػیبػتّبی دفبفی ،هـتول ثش تقشیف ،تَكیف ٍ ثشسػی هفَْم ٍ فشایٌذ اسصیبثی ػیبػتّاب ،عجقاِثٌاذی
سٍؽّبی اسصیبثی ٍ اسائِ سٍؽّبی اسصیبثی هتٌبػت ثب ّش عجقِ ثِ ّوشاُ ٍیظگیّب ٍ ًقبط قَ

ٍ ضاقف

ّشیااک اص آًْبػاات .اسصیبثی پیـیي ػَدهٌذی ٍ عشاحی ػیبػت هَسد ًؾش سا ثشسػی کااشدُ ٍ پغ اص اًدبم
اصم ،ػیبػت اثالك ٍ اخشا هیؿَد .پبیؾ ٍ اسصیبثی فشایٌذ ،اخشا ٍ هذیشیت اخشای ػیبػتّب سا

اكالحب

هَسد هذاقااااااِ قشاس دادُ ٍ پیـٌْبدّبی اصم ثشای اكالح ٍ اداهِ اخشا سا اسائِ هیًوبیٌذ .اسصیبثی پؼیي ًیض
ت ثیشا

ٍ ًتبیح اثالك ٍ اخشای ػیبػت سا دس کَتبُهذ  ،هیبىهذ

ٍ ثلٌذهذ

ثشسػی هیکٌذ ٍ ًتبیح آى

فالٍُ ثش فشاّن آٍسدى اهکبى یبدگیشی ٍ استقبی داًؾ ػیبػتگزاسی ٍ عشحسیضی ػیبػتّب ،تلوینگیشی
دسثبسُ اداهِ ،اكالح ،تَقف ،تَػقِ یب کبّؾ داهٌِ اخشای ػیبػت سا ًیض هوکي هیػبصد.
چارچَب ًظزی تحقیق

پغ اص ثح

ٍ ثشسػی دس خلؼب

خجشگی ٍ ثب تَخِ ثِ هجبًی ًؾشی ٍ هغبلقب

ثِ فول آهاذُ چابسچَة

هفَْهی تحقیق ثِ ؿکل ؿوبسُ  1عشاحی ٍ ثشهجٌبی آى پشػـٌبهِ تحقیق تْیِ ٍ دس خبهقِ هَسد ًؾش تَصیاـ
گشدیذ.ایي چبسچَة دس اثقبد اكَل ٍ اسصؽ ّبی ثٌیبدیي-ػبختبس ٍ ػابصهبى-ػاشهبیِ اًؼابًی-فولیابتی-
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هحیغی-تجلیغی ٍ اعالؿ سػبى عشاحی ٍ هَلفِ ّبی آى ًیض هؼاتبخشخِ اص هجابًی ًؾاشی ٍ پیـایٌِ تحقیاق
هی ثبؿذ.دس ثخؾ هیذاًی تحقیق ٍ پغ اص اًدبم هلبحجِ ّبی تخللی ثِ هٌؾاَس تبئیاذ ًؾاشی ،اثقابد -
هَلفِ ّب ٍ ؿبخق ّب دس قبلت پشػـٌبهِ تحقیق تذٍیي ٍ پغ اص تدضیِ ٍ تحلیل اعالفاب
الگَی ًْبئی اسائِ هی گشدد.
•مؤلفه ارزشهای اسالمی
و انقالبی

•مؤلفه اصول کلی
•مؤلفه ساختاری

•مؤلفه عملکردی

•مؤلفه رزمی و دفاعی
•مؤلفه اجرایی

ارسشّای
بٌیادیي

بعد ساختار

•مؤلفه سازماندهی

•مؤلفه رفتاری

بعد اصَل ٍ

ٍ ساسهاى

بعد سزهایِ
اًساًی

بعد
عولیاتی

•مؤلفه محیط خارجی

بعد

•مؤلفه محیط داخلی

محیطی

بعد تبلیغی و
اطالع رسانی

شىل( )1چارچَب ًظری تحمیك

ثذػات آهاذُ
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رٍششٌاسی
ثب فٌبیت ثِ ایٌکِ ًتیدِ ایي تحقیق هَسد اػتفبدُ عشاحبى ٍ فشهبًذّبى ًؾبهی ثشای تْیِ ،ثبصثیٌی یاب
استقبی ػیبػتّبی دفبفی کـَس قشاس خَاّذ گشفت ،تحقیق اص ًَؿ کبسثشدی هیثبؿذ ٍ اص آًدب کِ
ثشای اػتخشاج اثقبد ،هؤلفِّب ٍ ؿبخقّبی الگَ تالؽ ًوَدُ اػت ،لزا اص ًَؿ تَػقِای هیثبؿاذ.
صیشا دس تَلیذ ادثیب

خذیذ ٍ تقَیت ادثیب

هشتجظ ثب هَضَؿ ٍ الگَػبصی اسصیابثی ػیبػاتّابی

دفبفیً ،قؾ ایفب خَاّذ کشد .سٍؽ اًدبم تحقیق حبضش ،هَسدی– صهیٌِای-تَكیفی هایثبؿاذ .دس
ایي سٍؽ هحقق تالؽ ًوَد تب ضوي اػتفبدُ اص ادثیب

هَخَد ،هفبّین هشتجظ سا اص کتت ٍ هقبا

هٌتـشٓ هَخَد اػتخشاج ًوَدُ ٍ ًْبیتبً ثب اػتفبدُ اص دیذگبُ خجشگبى ،اثقبد ،هؤلفِّب ٍ ؿابخقّابی
الگَی اسصیبثی ػیبػتّبی دفبفی سا اػتخشاج ًوبیذ .ثشای اػتخشاج اثقبد ،هؤلفِّب ٍ ؿبخقّابی
الگَی اسصیبثی ػیبػتّبی دفبفی ج.ا.ا .اثتذا ثشاػابع هغبلقاب
پیـیي هشتجظ ثب هَضَؿ ٍ اػتفبدُ اص ادثیاب

کتبثخبًاِای ٍثشسػای تحقیقاب

تحقیاق ٍ دیاذگبُّابی هغاشح ؿاذُ دس هلابحجِ ثاب

خجشگبى ،گَیِّبی پشػـٌبهِ اػتخشاج ؿذًذ .ػپغ ثشای ًْبییػبصی ٍ اعویٌابى اص كاحت فوال
ؿبخق ّب ،اص ثخؾ ٍػیـتشی اص کبسؿٌبػبى ًؾشػٌدی ؿذ .ثذیي هٌؾَس پشػـاٌبهِّابی تحقیاق
هیبى كبحتًؾشاى ًؾبهی ٍ غیشًؾبهی تَصیـ ٍ اص آًبى خَاػتِ ؿذ کِ ت ثیش یب فذم ت ثیش گَیاِّابی
هغشح ؿذُ سا ثش الگَی اسصیبثی ػیبػتّبی دفبفی تقییي کٌٌذ .دس گبم ثقذ اگش تبثیشگزاسی گَیِّب
ثش ػیبػتّبی دفبفی تذئیذ ؿذُ ثَد ،خَاػتِ ؿذ دس هقیبع خیلی کان تاب خیلای صیابد (عیاف 5
گضیٌِای لیکش ) ،هیضاى تبثیش ّش گَیِ ثش اسصیبثی ػیبػتّبی دفبفی خوْاَسی اػاالهی سا تقیایي
ًوبیٌذًْ .بیتب ًیض ثگَیٌذ کِ ًؾش آًابى دس عیاف كافش تاب  100دس خلاَف تحقاق ّاش گَیاِ دس
ػیبػتّبی فقلای دفابفی ج.ا.ا .چیؼات .اثاضاس گاشدآٍسی تحقیاق دس ایاي پاظٍّؾ پشػـاٌبهِ
هی ثبؿذعی هـبٍسُ هقذهبتی ثب چٌذ تي اص خجشگبى ،تقذاد ایي افشاد حذٍد ً 36فش ثَدُ ٍ ثاب تَخاِ
ثِ ایٌکِ خبهقِ آهبسی ثشای دادُ ّب ٍ هتغیشّبی کوی هحذٍد ٍ کوتش اص ً 100فش اػاتف لازا خبهقاِ
آهبسی هٌغجق ثش حدن ًوًَِ ّؼت .ثٌبثشایي حدن ًوًَِ ً 36فش ثاَدُ ٍ ثاِ كاَس

توابم ؿاوبس

اًدبمؿذُ اػت .حدن ًوًَِ داسای آؿٌبئی هٌبػت ثب هؼبئل ػیبػت دفبفی ٍ حاَصُ اسصیابثی های
ثبؿٌذٍ .یظگی ّبی خبهقِ آهبسی ،ؿبهل آؿٌبیی ثب ػیبػت دفبفی دس ػغح ساّجشدی ،آؿٌبیی ثب
الگَػبصی ،ثشخَسداس اص هذسک تحلیلی کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دکتشی ،حذاقل  20ػبل ػبثقِ خاذهت
ٍ دسخِ ػشٌّگی یب ػشٌّل دٍهی ثب خبیگبُ ؿغلی  17ثِ ثبا ٍ داؿتي هـبغل ساّجشدی دس ػاغح
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ًیشٍّبی هؼلح هی ثبؿذ .ثشای تقییي سٍایی پشػـٌبهِ اص سٍؽ سٍایی هحتَا ٍ تَصیاـ دٍهشحلاِای
پشػـٌبهِ ثیي كبحتًؾشاى ثْشُ ثاشداسی ٍ ،ثاشای تقیایي پبیابیی آصهاَى اص سٍؽ آلفابی کشًٍجابا
اػتفبدُؿذُ اػت ٍ یک ًوًَِ اٍلیِ ؿبهل  10پشػـٌبهِ ثیي خجشگبى پایؾآصهاَى گشدیاذ ٍ هیاضاى
ضشیت افتوبد ثب سٍؽ آلفبی کشًٍجبا  0/7ثِدػت آهذ ثٌابثشایي پشػـاٌبهِ هَسداػاتفبدُ اص تاَاى
افتوبد اصم ثشخَسداس اػت.
تجشیٍِتحلیل دادُّا ٍ یافتِّای تحقیق
تجشیٍِتحلیل یافتِّای تحقیق:

پغ اص دسیبفت پشػـٌبهِّبی تکویل ؿذُ ،دادُّب دػتِثٌذی ٍ تحلیل گشدیذًذ .ثشای ایٌکبس اثتذا
دیذگبُ کبسؿٌبػبى ٍاسد ًشمافضاس ؿذ ٍ هیبًگیي ًؾشا

خبهقِ ًوًَِ دس خلَف ّشگَیِ هحبػجِ

گشدیذ .ػپغ تالؽ ثِ فول آهذ تب ثب اػتفبدُ اص دادُّبی حبكلِ اص پشػـٌبهِّب ٍ خوـثٌذی
یبفتِّب دس پٌلّبی خجشگی ،ثِ ػَال تحقیق ،پبػخ دادُ ؿَد .دس تدضیِ تحلیل دادُّب ٍ ًؾشا
خجشگبى ،ثشای پبػخگَیی ثِ ػئَال تحقیق ٍ ثِ هٌؾَس اػتخشاج اثقبد ،هؤلفِّب ٍ ؿبخقّب اص
سٍؽ کیَی -کبهپٌَْد اػتفبدُ ؿذُ ٍ ثشای تقییي سٍاثظ هیبى اثقبد ،هؤلفِّب ٍ ؿبخقّبی اسصیبثی
ػیبػتّبی دفبفی ،اص تحلیلّبی ّوجؼتگی اػتفبدُ ثِفول آهذ .ثِ هٌؾَس اسائِ الگَی اسصیبثی
تحقق ػیبػتّبی دفبفی خوَْسی اػالهی ایشاى اثتذا ثب اػتفبدُ اص ثخؾ ًخؼت پشػـٌبهِ تحقیق
ٍ تحلیلّبی اسائِ ؿذُ هیبًگیي ٍ اًحشاف هقیبس ثخؾ اٍل پشػـٌبهِ هجٌی ثش تبثیشگزاسی یب فذم
تبثیشگزاسی گَیِّب ثش الگَی اسصیبثی تحقق ػیبػتّبی دفبفی هحبػجِ ؿذ( .خذٍل .)2
خذٍل :2هیبًگیي ٍ اًحشاف هقیبس ثخؾ اٍل پشػـٌبهِ هجٌی ثش تبثیشگزاسی یب فذم تبثیشگزاسی گَیِّب
ثش الگَی اسصیبثی تحقق ػیبػتّبی دفبفی ج.ا.ا

اصَل ٍ ارزشّای بٌیادیي

هؤلفِ

ارزشّای اسالهی ٍ اًمالبی

بعذ

هیاًگیي

اًحراف هعیار

شاخص
حفؼ ًؾبم خوَْسی اػالهی

1.00

0.00

كیبًت اص کیبى اػالم ٍ اًقالة

1.00

0.00

تکلیفگشایی

1.00

0.00

ؿْبد علجی

1.00

0.00

الْبمثخـی

0.86

0.35

اثتٌب ثِ اكَل قبًَى اػبػی

0.92

0.28

0.94

0.23

هجتٌی ثش ػٌذ چـناًذاص ثلٌذهذ

کـَس

اثتٌب ثش آهَصُّبی ٍایت فقیِ

1.00

0.00

ّوبٌّگی ثب ػیبػتّبی کلی ًؾبم

1.00

0.00

هحَسیت اسصؽّب ٍ تدبسة دفبؿ هقذع

1.00

0.00

اثتٌب ثِ اسصؽّب ٍ ػٌي تبسیخی هلی ٍ دیٌی

0.97

0.17

قبًَىگشایی

1.00

0.00

هشدهی ثَدى /هشدمپبیگی

0.94

0.23

0.86

0.35

0.97

0.17

اثتٌب ثش اًذیـِ ًؾبهی ثَهی

0.92

0.28

اػالم ٍ دیي هحَسی

0.97

0.17

اكل خبهقیت

0.92

0.28

اكل کبسثشدی ثَدى

1.00

0.00

اكل ّوبٌّگی دسٍى  -ثیي ػبصهبًی

0.97

0.17

0.97

0.17

اكل چٌذثقذی ثَدى

0.97

0.17

اكل تقَیت ثٌیِ دفبفی

1.00

0.00

اكل اًقغبفپزیشی

1.00

0.00

اكل صهیًٌٍِذ ثَدى یب تٌبػت هحیغی

0.88

0.33

اكل فشاثخـی ثَدى ٍ خْتدٌّذگی

0.91

0.29

اكل اثتٌب ثِ تفکش خوقی

0.92

0.28

اكل خَداتکبیی

1.00

0.00

اكل اػتقالل ًؼجی

0.94

0.23

اكل آهبدگی

0.97

0.17

اكل اهکبىپزیشی ٍ ٍاقـثیٌبًِ ثَدى

0.97

0.17

اكل ّوگشایی دسًٍی ٍ فقذاى تضبد

0.92

0.28

اكل ػبدگی

0.69

0.47

اكل دفبؿ فقبل

1.00

0.00

تٌبػت ثب تْذیذا

0.97

0.17

اًغجب ثب هلبلح ٍ هٌبفـ هلی

0.97

0.17

اكل خلـ ػالح ّؼتِای ٍ فذم اؿبفِ

0.89

0.32

قَافذ ثـشدٍػتبًِ

0.91

0.28

ًؾبس
تدشثیب

دسًٍی ٍ خَدکٌتشلی
تبسیخی خٌل ثب دٍل ثیگبًِ

اكل آیٌذًُگشی ٍ دساصهذ

اكَل کلی
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ػبختبس ٍ ػبصهبى

ػبختبسی
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اكل ثبصداسًذگی ّوِخبًجِ

1.00

0.00

اكل پذافٌذ ٍ اهٌیت ػبیجشی

0.97

0.17

اكل کبسثشدی ثَدى

1.00

0.00

هذیشیت ٍ سّجشی

1.00

0.00

ػلؼلِهشاتت

0.97

0.17

توشکضصدایی

1.00

0.00

ػبختبس اػتقذاد ٍ تدْیضا

1.00

0.00

تغبثق ثب ػبختبسّبی ثَسٍکشاتیک ٍ قبًًَی

0.86

0.35

هشاکض تفکش ٍ هـبٍسُ

0.92

0.28

َّؿوٌذی

0.94

0.23

ّذفگزاسی فیٌی

1.00

0.00

خالقیت ٍ چبثکی ػبختبسی

1.00

0.00

ػبصٍکبسّبی اسصیبثی ثخـی ٍ هشحلِای

0.94

0.24

ػبهبًِّبی سكذ پیبهذّبی ػیبػت ٍ اقذاهب

1.00

0.00

1.00

0.00

ػبصٍکبسّبی استقبی ثْشٍُسی

1.00

0.00

اٍلَیتثٌذی هالحؾِّبی ساّجشدی

1.00

0.00

ػبصهبًذّی

1.00

0.00

ّوکبسی ثیي ػبصهبًی ٍ ثخـی

1.00

0.00

تخلیق هٌبثـ ٍ اهکبًب

1.00

0.00

1.00

0.00

فؼبد ًبپزیشی

1.00

0.00

ّوجؼتگی ٍ اًغجب هٌغقی هشحلِای

1.00

0.00

ثؼیح هٌبثـ

1.00

0.00

تقؼن ٍؽبیف ٍ هؼئَلیتّب

1.00

0.00

ًگبؿت ًْبدی

0.94

0.24

ًخجِگشایی

1.00

0.00

ؿبیؼتِ ػباسی

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

ػبصهبًذّی

ػبصٍکبس دسیبفت ٍ اػتفبدُ اص ًؾشا

ػشهبیِ اًؼبًی

سفتبسی

کبسکشد ػبهبًِّبی ًؾبس

توْیذا

هٌتقذاى

ٍ اسصیبثی

اًگیضؿی

ػبصٍکبسّبی تقبهلی هدشیبى ٍ ریًفقبى
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1.00

0.00

تَاًوٌذػبصی ٍ ػبصٍکبس آهَصؿی ٍ هْبس افضایی هدشیبى

1.00

0.00

خَ ّوذلی ٍ ّوکبسی

1.00

0.00

فشایٌذ تجبدل تدشثِ ٍ هذیشیت داًؾ ػبصهبًی

1.00

0.00

اًؾجب هؼئَلیت ثب تخلق

1.00

0.00

ؿغلی هدشیبى

0.91

0.28

خالقیت ٍ ًَآٍسی

0.97

0.17

هـبسکتگشایی

0.97

0.17

تقْذ ػبصهبًی

1.00

0.00

دسک فشاهیي

1.00

0.00

سٍحیِ خْبد ٍ هقبٍهت

1.00

0.00

سٍحیِ ؿکؼتًبپزیشی

1.00

0.00

سٍحیِ ایثبس ٍ ؿْبد

1.00

0.00

1.00

0.00

تٌبػت ثیي ّضیٌِّب -هٌفقتّب

1.00

0.00

هلشف کبسا ٍ اثشثخؾ هٌبثـ ٍ اهکبًب

1.00

0.00

توشکض ثش هٌبفـ ریًفقبى ػیبػت

0.88

0.33

هلوَع ثَدى ًتبیح

1.00

0.00

هؤثش ثَدى

1.00

0.00

یکپبسچگی

1.00

0.00

فشهَل ثٌذی هٌغقی

0.97

0.17

ثْشُ گیشی اص هجبًی فلوی ٍ ًؾشی

1.29

1.71

تقذیل ثَسٍکشاػی

0.97

0.17

0.97

0.17

هؼئَلیت پزیشی هدشیبى

1.00

0.00

اًضجبط هبلی ٍ ثشًبهِای

0.97

0.17

ؽشفیت ػبصی ػخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی

1.00

0.00

1.00

0.00

ثبصداسًذگی هشدهی ثش پبیِ ثؼیح ّوگبًی

1.00

0.00

خَدکفبیی

1.00

0.00

ت هیي داًؾ ٍ اعالفب

فولکشدی

ثجب

فولیبتی

اخشایی

سٍحیِ ٍحذ

اسصؿوٌذ ثشای هدشیبى

ٍ یکپبسچکی دس هقبثلِ ثب دؿوي

سصهی ٍ دفبفی

اختٌبة اص دٍثبسُکبسی ٍ اقذاهب

تَخِ ثِ تغییشا

هَاصی

فٌبٍسی ٍ هذسىػبصی تؼلیحب
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توشکض ثش تَاى هَؿکی (افضایؾ ثشد ٍ دقت)

1.00

0.00

دفبؿ ًبهتقبسى

1.00

0.00

اكل ضشثِ ًخؼت ٍ اػتفبدُ اص خألّبی دؿوي

1.00

0.00

دؿوي

1.00

0.00

ّوگشاػبصی دیپلوبػی دفبفی ثب اّذاف ػیبػتّب

1.00

0.00

تٌبػت ثب ؿشایظ اقتلبدی

0.97

0.17

تٌبػت ثب ؿشایظ فشٌّگی ٍ اختوبفی

0.97

0.17

تٌبػت ثب ٍیظگیّبی ػیبػی ٍ حقَقی

0.97

0.17

1.00

0.00

حوبیتّبی حقَقی ٍ قضبیی

1.00

0.00

حضَس کٌـگشاى ثخؾ خلَكی

0.97

0.17

ٍخَد حلقِّبی هفقَدُ

0.91

0.29

دسیبیی

1.00

0.00

توشکض ثش ثبصداسًذگی دفبفی ّوِخبًجِ

1.00

0.00

تلَیش ثبصیگش اص هَققیتؾ دس چـناًذاص آیٌذُ

0.92

0.28

فشٌّل ساّجشدی

1.00

0.00

ػغح تقبسم ثب ػبیش ثبصیگشاى

0.94

0.23

آهبیؾ ػشصهیي

1.00

0.00

حوبیت اص خجِْ هقبٍهت

1.00

0.00

حوبیت اص هؼتضقفبى ٍ هؾلَهبى فبلن

0.94

0.23

سقبثتْبی طئَپلیتیکی ٍ طئَاػتشاتظیکی

1.00

0.00

سطینّبی اهٌیتی ثشٍىگشای هٌغقِ ای

1.00

0.00

تشٍسیؼن

1.00

0.00

تغییش ػشؿت ٍ هبّیت خٌل

1.00

0.00

1.00

0.00

ػیبػت ًِ ؿشقی ٍ ًِ غشثی

1.00

0.00

تضبد هبَّی ثب سطین كْیًَیؼتی

1.00

0.00

آسهبى آصادی قذع ؿشیف

0.89

0.32

هقبثلِ ثب ػلغِ ٍ ّظهًَی آهشیکب

1.00

0.00

كلح ٍ اهٌیت دسٍىصای هٌغقِ ای

1.00

0.00

سكذ هذاٍم تْذیذا

هحیظ خبسخی

هحیغی

هحیظ داخلی

استجبعب

دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًی

توشکض ثش قذس

تْذیذا

قذس ّبی هٌغقِای ٍ فشاهٌغقِای
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0.97

0.17

1.00

0.00

هحیظ اهٌیتی پیچیذُ

0.97

0.17

ػیبػت خَدیبسی

0.94

0.23

1.00

0.00

1.00

0.00

0.92

0.28

هـشٍفیت ثیي الوللی
توبیل ثشای تجذیل ؿذُ ثِ قذس

هَاصًِ قذس

هٌغقِای

ّنپیوبًی ٍ ائتالفب
تجلیغی ٍ
اعالؿ
سػبًی

تجلیغب
ٍ
اعالؿ
سػبًی

هٌغقِای

ًؾبهی

تَكیف هَفقیتّبی ػیبػت ثشای ریًفقبى
سفـ اثْبهب

ٍ فذم قغقیت

0.92
1.00

افتوبد فوَهی

0.28
0.00

اقٌبؿػبصی

1.00

0.00

آگبّیثخـی

1.00

0.00

هـبسکتیبثی هؤثش ثشای هخبعجبى ّذف

1.00

0.00

ػبصگبسی ثب خغشافیبی ػیبػی ٍ اًؼبًی کـَس

1.00

0.00

ثش اػبع خذٍل( 87 )1ؿبخقِ (گَیِ) ًخؼت داسای هیبًگیي  ٍ 1اًحشاف هقیبس كفش ثاَدُاًاذ .ایاي
هَضَؿ ًـبى هی دّذ کِ ّوِ افضبی ًوًَِ آهبسی ثذٍى اػتثٌب ایي ؿبخقّب سا ثشای اسصیابثی تحقاق
ػیبػت دفبفی هَثش داًؼتِ ٍ دس هَسد ایي ؿبخق ّیچ گًَِ اختالف ًؾشی ًذاؿتِاًذ .لزا ثب اعویٌابى
ثبایی هی تَاى ادفب ًوَد کِ ایي ؿبخقّب ثشای اسصیبثی تحقق ػیبػتّبی دفبفی خوَْسی اػاالهی
هٌبػت ثَدُ ٍ ثبیؼتی دس الگَ لحبػ گشدًذ .اص گَیِ  88تب گَیِ  141ثب ٍخاَد آًکاِ هیابًگیي دیاذگبُ
افضبی ًوًَِ آهبسی اًذکی هتفبٍ

ثَدُ ٍ ثشخی ؿبخقّب تَػاظ تقاذاد اًاذکی اص پبػاخ دٌّاذگبى

غیشهَثش دس الگَی اسصیبثی هقشفی ؿذُاًذ ،اهب ثِ فلت اًحشاف هقیبس اًذکٌّ ،اَص ّان های تاَاى ایاي
ؿبخقّب سا دس الگَ هَسد اػتفبدُ قشاس داد .تٌْب ؿبخلی کِ ثْتش اػت ثِ دلیال اًحاشاف هقیابس ًؼاجتبً
ثبای آى ،حزف گشدد ،ؿبخق ػبدگی اػت کِ دس خذٍل فَ ثب سًل تیشُ ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
ًتیجِگیزی ٍ پیشٌْاد
الفً -تیجِگیزی:

ّذف اكلی تحقیق حبضش اسائِ الگَی اسصیبثی تحقق ػیبػتّبی دفبفی خوَْسی اػالهی ایشاى ثاَد.
ثِ کوک ادثیب

تحقیق ٍ هشاخقِ هیذاًی ثِ کبسؿٌبػبى ٍ خجشگبى ٍ تکویل پشػـٌبهِ تَػظ ً 36فش اص

خجشگبى ٍ اػتخشاج اثقبد ،هؤلفِّب ٍ ؿبخقّبی اسصیبثی احلبء ؿذ.
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ثش اػبع ًتبیح یبفتِّبی تحقیق ،اثقبد الگَی اسصیبثی تحقاق ػیبػاتّابی دفابفی خوْاَسی اػاالهی
ایشاى ،فجبستٌذ اص اثقبد ؿؾ گبًِ «اكَل ٍ اسصؽّبی ثٌیبدیي»« ،ػبختبس ٍ ػبصهبى»« ،ػاشهبیِ اًؼابًی»،
«ثقذ فولیبتی»« ،ثقذ هحیغی» ٍ «ثقذ تجلیغی ٍ اعالؿ سػابًی» هاَسد ت ئیاذ خبهقاِ آهابسی خجاشُ قاشاس
گشفتّ .وچٌیي ثشاػبع ًتبیح یبفتِ ّبی تحقیق ،هؤلفِّبی الگَی اسصیبثی تحقق ػیبػتّابی دفابفی
خوَْسی اػالهی ایشاى ،فجبستٌذ اص هؤلفاِ ّابی دُگبًاِ اسصؽّابی اػاالهی ٍ اًقالثای ،اكاَل کلای،
ػبختبسی ،ػبصهبًذّی ،سفتبسی ،فولکشدی ،اخشایی ،سصهی ٍ دفبفی ،هحایظ داخلای ،هحایظ خابسخی،
تجلیغب

ٍ اعالؿ سػبًی .هغبثق ثب یبفتِ ّبی تحقیق ،ؿبخقّبی الگَی اسصیبثی تحقاق ػیبػاتّابی

دفبفی خوَْسی اػالهی ایشاى ،فجبستٌذاص اص  87ؿبخق اكلی ،هـتول ثشحفؼ ًؾبم خوَْسی اػالهی،
كیبًت اص کیبى اػالم ٍ اًقالة ،تکلیفگشایی ،ؿْبد علجی ،اثتٌب ثش آهَصُّبی ٍایت فقیاِّ ،وابٌّگی
ثب ػیبػتّبی کلی ًؾبم ،هحَسیت اسصؽّب ٍ تدبسة دفبؿ هقذع ،قبًَى گشایی ،اكل کبسثشدی ثَدى،
اكل تقَیت ثٌیِ دفبفی ،اكل اًقغبف پزیشی ،اكل خَداتکبیی ،اكل دفبؿ فقبل ،اكل ثبصداسًذگی ّواِ
خبًجِ ،اكل کبسثشدی ثَدى ،هاذیشیت ٍ سّجاشی ،توشکضصدایای ،ػابختبس اػاتقذاد ٍ تدْیاضا ّ ،اذف
گزاسی فیٌی ،خالقیت ٍ چبثکی ػبختبسی ،ػبهبًِّبی سكذ  ،یبهذّبی ػیبػت ٍ اقاذاهب  ،ػابصٍکبس
دسیبفت ٍ اػتفبدُ اص ًؾشا

هٌتقاذاى ،ػابصٍکبسّبی استقابی ثْاشٍُسی ،اٍلَیات ثٌاذی هالحؾاِّابی

ساّجشدی ،ػبصهبًذّیّ ،وکبسی ثیي ػبصهبًی ٍ ثخـی ،تخلیق هٌبثـ ٍ اهکبًب  ،کبسکشد ػبهبًِّابی
ًؾبس

ٍ اسصیبثی ،فؼبد ًبپزیشیّ ،وجؼتگی ٍ اًغجب هٌغقی هشحلِای ،ثؼیح هٌابثـ ،تقؼان ٍؽابیف ٍ

هؼئَلیتّبً ،خجِگشایی ،ؿبیؼتِ ػباسی ،توْیاذا
ًفقاابى ،ت ا هیي داًااؾ ٍ اعالفااب

اًگیضؿای ،ػابصٍکبسّبی تقابهلی هدشیابى ٍ ری-

اسصؿااوٌذ ثااشای هدشی ابى ،تَاًوٌذػاابصی ٍ ػاابصٍکبس آهَصؿ ای ٍ

هْبس افضایی هدشیبى ،خَ ّوذلی ٍ ّوکبسی ،فشایٌذ تجبدل تدشثِ ٍ هذیشیت داًاؾ ػابصهبًی ،اًؾجاب
هؼئَلیت ثب تخلق ،تقْذ ػبصهبًی ،دسک فشاهیي ،سٍحیِ خْبد ٍ هقبٍهت ،سٍحیِ ؿکؼاتًبپازیشی،
سٍحیِ ایثبس ٍ ؿْبد  ،سٍحیِ ٍحاذ

ٍ یکپابسچکی دس هقبثلاِ ثاب دؿاوي ،تٌبػات ثایي ّضیٌاِ ّاب-

هٌفقتّب ،هلشف کبسا ٍ اثشثخؾ هٌبثـ ٍ اهکبًب  ،ثْشُ گیشی اص هجبًی فلوی ٍ ًؾشی ،هلواَع ثاَدى
ًتبیح ،هؤثش ثَدى ،یکپبسچگی ،هؼئَلیت پزیشی هدشیبى ،ؽشفیت ػبصی ػخت افاضاسی ٍ ًاشم افاضاسی،
تَخِ ثِ تغییشا

فٌبٍسی ٍ هاذسى-ػابصی تؼالیحب  ،ثبصداسًاذگی هشدهای ثاش پبیاِ ثؼایح ّوگابًی،

خَدکفبیی ،توشکض ثش تَاى هَؿکی (افضایؾ ثشد ٍ دقت) ،دفبؿ ًبهتقبسى ،اكل ضشثِ ًخؼات ٍ اػاتفبدُ
اص خألّبی دؿوي ،سكذ هذاٍم تْذیذا

دؿويّ ،وگشاػبصی دیپلوبػی دفبفی ثب اّذاف ػیبػاتّاب،
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استجبعب

دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًی ،حوبیتّبی حقَقی ٍ قضبیی ،توشکض ثش قاذس

دسیابیی ،توشکاض ثاش

ثبصداسًذگی دفبفی ّوِ-خبًجِ ،فشٌّل ساّجشدی ،آهبیؾ ػشصهیي ،حوبیت اص خجِْ هقبٍهات ،سقبثتْابی
طئَپلیتیکی ٍ طئَاػتشاتظیکی ،سطینّبی اهٌیتی ثشٍىگشای هٌغقِ ای ،تشٍسیؼن ،تغییش ػشؿت ٍ هبّیات
خٌل ،تْذیذا

قذس ّبی هٌغقِای ٍ فشاهٌغقِای ،ػیبػت ًِ ؿشقی ٍ ًِ غشثی ،تضبد هبَّی ثب سطین

كْیًَیؼتی ،هقبثلِ ثب ػلغِ ٍ ّظهًَی آهشیکب ،كلح ٍ اهٌیت دسٍىصای هٌغقِ ای ،توبیال ثاشای تجاذیل
ؿذُ ثِ قذس

هٌغقاِای ،هَاصًاِ قاذس

هٌغقاِایّ ،انپیوابًی ٍ ائتالفاب

ًؾابهی ،افتوابد فواَهی،

اقٌبؿػبصی ،آگبّیثخـی ،هـبسکتیبثی هؤثش ثشای هخبعجبى ّذف ٍ ػبصگبسی ثب خغشافیابی ػیبػای ٍ
اًؼبًی کـَس ٍ  25ؿبخق فشفی دیگش.
ب -پیشٌْادّا:
 -1پیـٌْبد هیگشدد کِ هحققبى آتی ،اػتفبدُ اص هٌغق فبصی سا ثِ ؿابخقّابی هغشٍحاِ دس ایاي تحقیاق
تقوین دادُ ٍ ثشًبهِ اسصیبثی سا ثِ سٍؽ فبصی کِ ًتبیح هتقيتش ٍ اًقغبفپزیشتشی داسد ،اخشا کٌٌذ.
 -2ثب تَخِ ثِ اّویت ػٌدؾ ؿبخق ّاب ٍ لاضٍم ػاٌدؾ ػابلیبًِ آًْاب ،پیـاٌْبد هایگاشدد داًـاگبُ ٍ
پظٍّـگبُ فبلی دفبؿ هلی ٍ تحقیقب

ساّجشدی یب ٍصاس

دفبؿ ػابختبسی ثاشای خواـ آٍسی دادُّابی

اصم فشاّن ًوبیذ.
 -3تحقیق هؼتقلی دس ساثغِ ثب ػٌدؾ ت ثیش یب فَاسم اخشای ػیبػت دفابفی دس ػابیش حاَصُ ّاب هبًٌاذ
اقتلبد یب ػیبػت خبسخی اًدبم ؿَد.
 -4تحقیقب
كَس

هؼتقلی دس ّشیک اص حَصُ ّبی فبكلی ایي تحقیق ّوچَى ،اثقابد ،هَلفاِّاب ٍ ؿابخقّاب
پزیشد.

طراحی الگَی ارزیابی تحمك سیاست دفاعی جوَْری اسالهی ایراى

فْزست هٌابع
الف -هٌابع فارسی:

 الَاًی،ػیذ هْذی-هیشؿفیقیً )1397(،لشاهلل" ،هذیشیت تَلیذ" ًبؿش ثِ ًـش(تْشاى)
 افشاثی ٍ خذادادی( ")1391ثشًبهِ سیضی اػاتشاتظیک ػیؼاتن ّابی اعالفاب

خاذادادی ٍ افشاثایً ،بؿاش

هْکبهِ(تْشاى)
 خْبًگیش کشهی( )1395هقبلِ ای ثب فٌَاى " هحیظ اهٌیتی خبٍسهیبًِ ٍ ػیبػت دفبفی خوَْسی اػالهی ایشاى
" فللٌبهِ ػیبػت دفبفی پبییض ٍ صهؼتبى  1384ؿوبسُ 53 ٍ 52
 حؼیي خیشدّی(  )1392هقبلِ ای ثب فٌَاى "ػیبػت دفبفی چبسچَثی ثشای تحلیل" فللٌبهِ ػیبػت
دفبفی ،دٍسُ اٍل ،ؿوبسُ یکن.

 صّذی ًؼت ،یققَة ( ،)1386ػیبػت دفبفی ،ساّجشد دفبفی ٍ دکتشیي دفبفی ،فللٌبهِ ساّجشد دفبفی ،ػبل
پٌدن ،ؿوبسُ ّفذّن.
 صّذی ًؼت ،یققَة ( ،)1394ػیبػت دفبفی ،هشکض تحقیقب

ساّجشدی دفبفی .

 ػیف ،ثْوي ،1392 ،عشاحی ػجک سّجشی فشهبًذّبى ػپبُ ثش اػبع دیذگبُ اهبم فلی (ؿ) ،تْشاى ،داًـگبُ
خبهـ اهبم حؼیي (ؿ) ؿوبسُ  ،11تْشاى.

 فؼگشی ،هحوَد -صّذیًؼت ،یققَة ٍ ( ،)1387ؿبخقّبی اسصیبثی ػیبػت دفبفی ،فللٌبهِ ساّجشد،
ػبل ؿـن ،ؿوبسُ ثیؼت ٍ ػَم.

 فلیذٍػتی ؿْشکی ٍ ّوکبساى(")1397هقبلِ ای ثب فٌَاى ساثغِ "دیپلوبػی دفبفی ٍ ػیبػت خبسخی"
فللٌبهِ ػیبػت دفبفی ثْبس  , 1397دٍسُ  , 26ؿوبسُ .102
 فتبح ؿشیف صادُ ٍ ّوکبساى( )1399دسهقبلِ ای ثب فٌَاى " اسصیبثی هؤلفِّبی هؤثش ثش خظهـی گزاسی دس
كٌقت ًفت ٍ گبص اص هٌؾش کبسآفشیٌی " ،فللٌبهِ هذیشیت ػبصهبى ّبی دٍلتی ،ؿوبسُ ،15تبثؼتبى .1395

 قیلشی ٍ ّوکبساى(  )1395هقبلِ ای ثب فٌَاى" ػیبػت دفبفی خوَْسی اػالهی ایشاى" ،فللٌبهِ سّیبفت
اًقالة اػالهی،صهؼتبى  ،1395دٍسُ  ،10ؿوبسُ 37
ٍ افؾی ٍ ّوکبساى(  )1399هقبلِ ای ثب فٌَاى " الگَیی ثشای اسصیبثی خظهـیّبی فوَهی دس ایشاى ،هغبلقِ
خظهـی هبلیب

ثش اسصؽافضٍدُ" فللٌبهِ چـن اًذاص هذیشیت دٍلتی ،دٍسُ ّـتن ،تبثؼتبى 1397
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