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چکیده
کثرسازی توان دفاعی خود  کثرسازی توان و اقتدار ملی برای استقرار امنیت و حدا کشوری تالش می کند اقداماتی را در راستای حدا امروزه هر 
انجام دهد، جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تالش می کند قابلیت های ملی، قدرت ملی و اقتدار دفاعی خود را افزایش دهد 
کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها  تا موجب افزایش بازدارندگی، 
و اقدامات نظامی شود. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی ایران با رویکرد پدافند 
گسترده و روش دلفی با استفاده از 14 نفر از  کتابخانه ای  غیرعامل به رشته تحریر درآمده است. برای استخراج مؤلفه های اولیه از دو روش مطالعه 
کندال  گلوله  برفی انجام پذیرفت. ضریب هماهنگی  که انتخاب خبرگان به روش نمونه گیری  خبرگان دانشگاهی و طراحان راهبردی استفاده شد 
که نشان دهنده ی اتفاق  نظر بسیارقوی بین نشست خبرگان است. برای ارزیابی مؤلفه ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس  0/86 به دست آمد 
پدافند غیرعامل شناسایی  رویکرد  با  ایران  اسالمی  امنیتی جمهوری  اقتدار دفاعی  بهینه سازی  بر  مؤثر  به عنوان عوامل  نتایج پژوهش 38 مؤلفه  

شدند.
کلیدی: اقتدار دفاعی امنیتی، پدافند غیرعامل، نظام جمهوری اسالمی ایران، روش دلفی واژه های 

Optimization of security defense authority 
with passive defense approach
Case study: Islamic Republic of Iran
Amin pashaei Houlaso1, Abotaleb Shafaghat*2

Abstract

Today, every country is trying to take measures to maximize national power and authority to establish security and 
maximize its defense capabilities. The Islamic Republic of Iran is no exception to this rule and is trying to increase 

its national capabilities, national power and defense authority in space. It will increase deterrence, reduce vulnerabil�
ity, continue necessary activities, promote national sustainability, and facilitate crisis management in the face of mili�
tary threats and actions. For this purpose, the present study has been written with the aim of presenting the model of op�
timizing the security defense authority of the Islamic Republic of Iran with a passive defense approach. To extract the 
initial components, two methods were used to study the extensive libraries and the Delphi technique using 14 academic 
experts and strategic designers, and the selection of experts was done by sampling snowballs. Kendall’s coordination 
coefficient was 0.86, indicating a very strong view of the meeting between experts. The LISREL software was used to 
evaluate the components. Based on the results of the research, 38 components were identified as factors affecting the 
optimization of the security defense authority of the Islamic Republic of Iran with a passive defense approach.
Keywords: Security Defense Authority, Passive Defense, Islamic Republic of Iran, Delphi Method.
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مقدمه 
مطالعات  حـــوزه ی  نــظــریــه پــردازان  و  سیاسی  انــدیــشــمــنــدان 
تأمین  را  دولــت  استقرار  از  هــدف  و  حکومت  فلسفه ی  راهــبــردی، 
و  و حــوزه ی سرزمینی خود می دانند]1[  مــردم  بــرای  رفــاه  و  امنیت 
معتقدند وجود امنیت به اندازه ی احساس امنیت اهمیت دارد]2[ 
که بدون آن امکان برآورده  و از نیازهای اساسی بشر است]3,4,5[ 
اصول  ابتدایی ترین  از  امنیت  استقرار  نیست.  نیازها  سایر  شــدن 
رفاه  و  آسایش  بــرای  مطلوب  استانداردهای  به  دستیابی  جهت 
در  را  اقداماتی  می کند  تالش  کشوری  هر  ایــن رو  از  است]6[.  مردم 
و  امنیت  استقرار  بــرای  ملی  اقتدار  و  تــوان  کثرسازی  حدا راستای 
کثرسازی توان دفاعی خود انجام دهد. جمهوری اسالمی ایران  حدا
نیز از این قاعده مستثنی نیست و تالش می کند تا قابلیت های ملی، 
راستا  این   در  دهد]7[.  افزایش  را  خود  دفاعی  اقتدار  و  ملی  قدرت 
به گونه ای  بایستی  ایــران  اسالمی  جمهوری  امنیتی  دفاعی  اقتدار 
کند.  که بر چالش های داخلی و بین المللی غلبه  سازمان دهی شود 
و  ع  متنو کاماًل  شاخص های  و  ابزارها  به کارگیری  نیازمند  امر  این 
دارند  ساختاری  ماهیت  شاخص ها  این  از  بخشی  که  است  گیر  فرا
موقعیت  هستند]8[.  رفتاری  نشانه های  دارای  آن  دیگر  بخش  و 
با  ایــران  اسالمی  جمهوری  ژئواستراتژی2  و  ژئوپلیتیکی1  بی بدیل 
بین المللی  و  منطقه ای  فعال  بازیگری  به  را  ایران  اسالم  محوریت 
کرده است؛ به  همین  دلیل جمهوری اسالمی ایران همواره  تبدیل 
کشورهای سلطه طلب تهدید می شود]9[. با عنایت به موارد  توسط 
فوق، مبانی دینی بیان شده در قرآن کریم »َو َاِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم 
ُکم؛ هر نیرویی  ٍة َو ِمن ِرباِط الَخیِل ُترِهبوَن ِبه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ ِمن ُقّوَ
و  سازید!  آمــاده  دشمنان [   =[ آنها  با  مقابله  برای  داریــد،  قدرت  در 
)همچنین( اسب های ورزیده تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن 
علی  امــام  حضرت  فرمایش  به  توجه  و  بترسانید«]10[  را  خویش 
که می فرمایند:  کوفه  )علیه السالم( در جمع مردم و مسئولین شهر 
َلَظاَها َو َعاَل َسَناَها«  َتَها َفَقْد َشّبَ

َ
وا َلَها ُعّد

ُ
»َفُخُذوا ِلْلَحْرِب ُاْهَبَتَها َو َاِعّد

که آتش  یعنی برای جنگ آماده شوید و سازوبرگ نبرد مهیا دارید 
گرفته است]11[ و به منظور ایجاد  کارزار افروخته شده و شعله آن باال 
نظام  امنیتی  دفاعی  مؤلفه های  تقویت  بازدارندگی  قدرت  و  توان 
جمهوری اسالمی ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. شیوه ای 
مورد  دفاعی-امنیتی  عرصه ی  در  بحران  مدیریت  برای  امروزه  که 
حقیقت  در  است.  غیرعامل  پدافند  است،  گرفته  قرار  خاص  توجه 
که پدافند غیرعامل همان مدیریت بحران در عرصه  گفت  می توان 
عرصه ی  در  بنابراین  اســت؛  جنگی  حـــوادث  و  دفــاعــی  تهدیدات 
بحران  می توان  غیرعامل  پدافند  راهکارهای  از  استفاده  با  دفاعی 
غیرعامل  پدافند  دیگر،  به عبارت  کرد.  مدیریت  جامع  به صورت  را 
عرصه ی  در  بحران  جامع  مدیریت  تضمین کنند ه ی  آن  اصــول  و 
کشور است و نمی توان بدون اتخاذ تدابیر  دفاعی و امنیتی در سطح 
را  دفاعی-امنیتی  بحران های  جامع  مدیریت  غیرعامل  پدافند 
کرد]12[. بدین منظور پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش  اجرا 
صراحت  به  ع  موضو معیارهای  که  آنجایی  از  و  توصیفی-تحلیلی 
مشخص نیست و دانش دقیقی در مورد آن در دسترس نیست، با 
از روش دلفی درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است  بهره گیری 

که عوامل مؤثر بر بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی نظام جمهوری 
کدامند؟ اسالمی ایران با رویکرد پدافند غیرعامل 

مبانی نظری تحقیق

تهدید
»امکان  می کند:  تعریف  این گونه  را  تهدید  کسفورد  آ فرهنگ 
یا  فــرد  یک  بــرای  فاجعه  ایجاد  یا  ترساندن  انداختن،  به وحشت 
بار  به  ناخوشایند  نتایج  چیزی،  یا  کسی  به  آســیــب زدن  جامعه. 

آوردن«]13[.
امنیتی  ادبیات  در  تهدید  لفظی  و  لغوی  معانی  از  صرف نظر 
گرفته است]9[.  گونی از تهدید صورت  گونا تعاریف و توصیف های 
در جمع بندی از مفهوم تهدید می توان این گونه بیان کرد که »تهدید 
در  اختالل  ایجاد  امنیت،  فقدان  خارجی،  فشار  یک  وجــود  یعنی 
کمیت  که  کسب اهداف ملی، اقداماتی  کشور به منظور  توانایی های 
را  اختیارات حکومت  دامنه ی  یا  کشور  مردم یک  زندگی  کیفیت  و 
یا وضعیت  و ساخت یک دشمن  کاهش دهد، درک  به طور جدی 

کردن و حبس آزادی و رهایی«]14[. ک، محدود  خطرنا
امنیت

واژه امنیت به عنوان یک مفهوم عام تمام شئون و ابعاد زندگی 
انسان را در برمی گیرد و با بقای نفس و صیانت از حیات و موجودیت 
انسان پیوند می خورد. امنیت تعیین کننده ی حیات و بقای انسان 
بــرای بقا، حفظ وجــود و حیات  اســت و همه مــوجــودات در تــالش 
انسان  آرمان  مهمترین  امنیت  دلیل  همین  به  هستند.  خود  سالم 
به  حرکت  ابــزار  مازلو  دیدگاه  از  می شود]15[.  تلقی  زنــده  موجود  و 
انسانی« محسوب می شود؛ به طوری که وی  سوی »خودشکوفایی 
در اولویت بندی نیازهای بشر بالفاصله پس از نیازهای اولیه )هوا، 
ک( نیاز به امنیت را جای داده و سایر نیازهای  غذا، مسکن و پوشا
انسانی را علی رغم ضرورت غیرقابل انکار آنها در اولویت های بعدی 
خطر  مقابل  در  »حفاظت  را  امنیت  بــوزان  بــاری  اســت]16[.  آورده 
تردید  از  رهایی  و  ذهنی(  )امنیت  ایمنی  احساس  عینی(،  )امنیت 
تعبیر  به  می کند]17[.  تعریف  شخصی(«  دریافت های  به  )اعتماد 
به عنوان  دارد  جا  و  است  توسعه نیافته  مفهوم  یک  امنیت  بــوزان 
شناخته  آن  فعلی  منزلت  و  شــأن  از  مفیدتر  و  قدرتمندتر  مفهومی 

شود]18[.
امنیت ملی

امنیت ملی را می توان با دو جهت گیری یا گرایش متفاوت تعریف 
کرد. هنگامی که نظام سیاسی با رویکرد تهدید محور به امنیت ملی 
گروه ها  می نگرد، امنیت ملی مربوط به براندازی و چالش از جانب 
که اقتدار دولت را نپذیرفته اند. در این  و جریان های داخلی است 
گروه ها و جریان ها  صورت نظام سیاسی به حذف و برخورد با این 
توجه دارد؛ اما هنگامی که نظام سیاسی با رویکرد آسیب پذیر محور 
ضعف ها،  حوزه ی  به  مربوط  ملی  امنیت  می نگرد،  ملی  امنیت  به 
که توانمندی های دولت را  کارآمدی های درونی است  کاستی ها و نا
به چالش می کشد و عوامل تهدید داخلی بر روی آنها تکیه می کنند. 
و  اصــالح  ترمیم،  به  دســت  درون  از  سیاسی  نظام  صــورت  ایــن  در 
بازسازی خود می زند تا زمینه های بهره برداری گروه ها و جریان های 
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کند؛ بنابراین در بحث  داخلی را از بین برده و بقای خود را تضمین 
امنیت ملی با رویکرد آسیب پذیر محور، آسیب پذیری های ناشی از 
داخلی  توانایی های  و  امکانات  ساختارها،  که  مزمن  ضعف  نقاط 
ح می شود. نزاع های  قادر به حل و پاسخگویی به آنها نباشند، مطر
قومی و مذهبی در ساختار سیاسی، بحران های ناشی از مشروعیت، 
کارآمدی نهادی، بحران هویت، شکاف های  بحران های ناشی از نا
 ... و  فرهنگی  بحران های  اقتصادی،  دوگانگی های  و  طبقاتی 
البته  است]18[.  ملی  امنیت  حــوزه ی  در  آسیب پذیری ها  جمله  از 
کرده اند.  ارائــه  امنیت  از  ایجابی  تعریفی  نیز  کارشناسان  از  برخی 
اقدامات  از  ناشی  شرایط  و  فضا  ملی  امنیت  تعریف،  این  براساس 
و  نفوذ دشمن  اعمال  از  را  کارکرد درست  که می تواند  امنیتی است 
و  ملی  وفــاداری  قابلیت  و  نگهداشته  مصون  غیرقانونی  گروه های 

کشور فراهم آورد]19[. تالش در حفظ ثبات و اقتدار سیاسی را در 
پدافند غیرعامل

تجریه ی تهدیدها و اعمال عملیات های خصمانه علیه بعضی 
باال  در  زیــادی  تأثیر  غیرعامل  پدافند  که  می دهد  نشان  کشورها  از 
که دارای  کشوری  کشورها دارد و هر  بردن آستانه ی مقاومت ملی 
دچار  آن  به  حمله  در  قدرت ها  اســت،  دفاعی  نظام  از  بخش  ایــن 
پدافند  اســـت]20[.  نشده  انجا  آنها  نظامی  عملیات  و  شده  تردید 
یا  آفندی  اقدام های  تأثیر  کاهش  و  کردن  خنثی  دفع،  به طورکلی 
تهاجمی دشمن و ممانعت از دستیابی دشمن به هدف هایش است 
که از دو بخش پدافند عامل و غیرعامل تشکیل می شود. به عبارتی 
امنیت  تضمین  مــردم،  جان  حفظ  کشور،  از  دفــاع  یا  پدافند  دیگر، 
کمیت ملی در همه ی مواقع در  افراد و صیانت از تمامیت ارضی و حا
برابر هرگونه شرایط و موقعیت و در برابر هرگونه تجاوز است. دفاع 
غیرعامل  دفــاع  هرچند  هستند.  یکدیگر  مکمل  غیرعامل  و  عامل 
دفاع  به کارگیری  ولی  اجراست؛  و  ح ریزی  طر قابل  مجزا  شکل  به 
است]21[  اجتناب ناپذیر  و  ضروری  غیرعامل،  دفاع  کنار  در  عامل 
از: »حفظ روحیه و سرمایه های  و اهداف پدافند غیرعامل عبارتند 
آســیــب پــذیــری«،  »کــاهــش  بــقــا«،  قابلیت  ــش  ــزای »اف کــشــور«،  ملی 
»افزایش آستانه ی مقاومت مردم«، »حفظ روحیه و سرمایه ملی«، 
کشور، تأمین آزادی و  »حفظ تمامیت ارضی امنیت ملی و استقالل 
ابتکار«، »افزایش قابلیت سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت 
در تسلیحات آفندی«، »فریب دشمن و تقویت نیروی بازدارندگی« 
و  تسلیحاتی  هزینه های  در  همه جانبه  و  منطقی  »صرفه جویی  و 

نیروی انسانی«]12,22[.
قدرت

برای  که  اســت  وسایلی  از  عبارت  قــدرت  »هابز«  عقیده ی  به 
دیدگاه  از  داریم]23[.  اختیار  در  آینده  در  امر مطلوبی  به  دستیابی 
»پارسونز« قدرت یعنی واسطه ای تعمیم یافته برای تضمین اجرای 
که  وقتی   جمعی،  سازمان  نظام  در  واحدهایی  ــزام آور  ال تعهدهای 
تعهدها از لحاظ آثارشان بر اهداف جمعی مشروعیت می یابد]24[. 
که فاعل و دارنده ی آن برای  را امکانی می داند  کس وبر قدرت  ما
تحمیل اراده خویش بر دیگری حتی در صورت مقاومت وی از آن 
استفاده می کند. فاعالن ممکن است اشخاص، گروه ها و یا دولت ها 

باشند]25[.

دفاع
کردن،  تعرض  کــردن، دفع  یعنی دفع شر  لغوی دفاع  از حیث 
کـــردن نــفــس در مــقــابــل تــعــارض  کـــردن از خـــود و صــیــانــت  دفـــاع 
که برای  دیگری]26[. از حیث اصطالحی هم دفاع تدابیری است 
مقاومت در مقابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، 
اتخاذ  مؤتلفه  کشور  چند  یا  یک  توسط   ... و  فناورانه  یا  و  ــی  روان
را تقویت  بازدارندگی  توانایی های دفاع ملی  می شود و به مفهومی 
می بخشد]27[.  نیرو  توانایی ها  این  به  نیز  بازدارندگی  و  می کند 
با  آن  طی  در  که  است  اقداماتی  مجموعه  دفــاع  دیگر،  تعریفی  در 
هجوم  و  پیش روی  از  موجود  امکانات  و  وسایل  کلیه  از  استفاده 
دشمن جلوگیری شده و یا نیروهای تکا ور او منهدم می شوند]28[. 
مقابل  در  مقاومت  برای  که  است  تدابیری  دفاع  دیگر،  تعریفی  در 
یا فناوری  حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و 
که مهمترین  دشمن یا دشمنان اتخاذ می شود و ابعاد مختلفی دارد 
آنها عبارتند از: دفاع اجتماعی-فرهنگی، دفاع نظامی، دفاع سیاسی 

و دفاع اقتصادی]29[.
اقتدار

ابزاری  قابلیت های  داشتن  به معنای  ساختاری  نظر  از  اقتدار 
نظام سیاسی در چارچوب سازمان دهی توانایی های بالقوه و بالفعل 
است. به عبارت دیگر، هرگونه اقتدار ساختاری نیازمند سازمان دهی 

قدرت ملی توسط نهادها و مراجع حکومتی است]30[.
اقتدار دفاعی امنیتی

که  یکی از ابعاد اساسی اقتدار ملی، اقتدار دفاعی امنیتی است 
انتظامی،  نظامی،  توانمندی های  مجموعه ی  از  کارآمدی  شکل 
اطالعاتی و حفاظت اطالعاتی و بسیج مردمی یک کشور در چارچوب 
مشروع و مؤثر در محیط امنیتی است. این توانمندی ها که به شکل 
امنیتی  دفاعی  قدرت  شاخه های  از  می شود،  هویدا  نظامی  قدرت 

است]7[.
اقتدار دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی ایران

کارآمدی  شکل  ایران  اسالمی  جمهوری  امنیتی  دفاعی  اقتدار 
حفاظت  اطالعاتی،  انتظامی،  نظامی،  توانمندی های  مجموعه  از 
اطالعات و بسیج مردمی در چارچوب مشروع و مقبول با پشتیبانی 
اجتماعی- اقــتــصــادی،  )ســیــاســی،  ملی  قـــدرت  مؤلفه های  ســایــر 

مادی  امکانات  از  استفاده  و  فناوری(  و  علمی  نظامی،  فرهنگی، 
داخلی  دشمنان  خطرات  و  تهدیدات  دفــع  بــرای  کشور  معنوی  و 
راستای  در  ملی  منافع  و  آرمــان هــا  ارزش هـــا،  از  ــاع  دف و  خــارجــی  و 

کشور است]8[. سیاست های دفاعی-امنیتی 

پیشینه تحقیق

عــنــوان  بـــا  پــژوهــشــی  در   )1393( شــکــری مــقــدم  و  شــفــیــعــی 
کید بر فناوری های  »دیپلماسی فناوری جمهوری اسالمی ایران )با تأ
که  بودند  اصلی  پرسش  ایــن  به  پاسخ  درصــدد  دفاعی-امنیتی« 
دیپلماسی فناوری جمهوری اسالمی ایران چگونه می تواند نیازهای 
کند؟ بر اساس یافته های پژوهشی  را تأمین   کشور  دفاعی-امنیتی 
مرتبط  فناوری های  به  ایران  دستیابی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
با نیازهای دفاعی-امنیتی مستلزم شناخت دقیق محدودیت های 
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مبتنی  راهکارهای  تنظیم  و  ایران  فنی  تأمین  راه  بر سر  بین المللی 
 بر بهبود نهادی، فنی و حرفه ای دیپلماسی فناوری برای دور زدن 
بر  تکیه  با  به ویژه  سیاسی  و  حقوقی  محدودیت های  و  تحریم ها 

رهیافت منطقه گرایی و سیاست تنش زدایی است]31[.
و  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1393( افتخاری  و  کالنتری 
تبیین راهبردی تهدید در مقابل تهدید در سیاست دفاعی جمهوری 
و  میدانی  کتابخانه ای،  روش  سه  از  بهره گیری  با  ایــران«  اسالمی 
مقابل  در  »تهدید  راهبرد  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  اسنادی 
ــوزه ی  ــران مــی تــوانــد در ح ــوی جــمــهــوری اســالمــی ایـ تــهــدیــد« از س
موشکی،  تهدیدات  بر  کید  تأ با  سخت  و  نــرم  تهدیدات  مدیریت 
پیمان های  انعقاد  از  ممانعت  رســانــه ای،  دانش محور،  تهدیدات 
دفاعی-امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران و اعمال سیاست های 

پیش دستانه مؤثر واقع شود]32[.
کالنتری )1396( در پژوهشی با عنوان »تأثیر اقتدار دفاعی بر 
اقتدار سیاسی از دیدگاه امام خامنه ای )مدظله العالی(« با بهره گیری 
که قدرت  کتابخانه ای به این نتیجه دست یافت  از روش میدانی و 
و  هیبریدی  سخت،  جنگ  تــوان  افــزایــش  باعث  درون زا  موشکی 
گروه های  دورایستا شده است. قدرت نهضتی مردم پایه و همگرا با 
افزایش توان جنگ سخت، نرم، هوشمند و  جهادی مبارز، باعث 
شده  تکفیری-تروریستی  گروه های  با  تقابل  به منظور  هیبریدی 
امنیتی،  توان نهضتی، تهدیدات  و  از طریق قدرت موشکی  است. 
اقتدار  دلیل  همین  به  و  می شود  خنثی  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
نرم  سخت،  تهدیدات  انواع  کردن  خنثی  ضمن  همه جانبه  دفاعی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  سیاسی  اقتدار  باعث  هوشمند،  و 

سطح منطقه و جهان شده است]33[.
دفــاعــی- ــدل  ــ »م عــنــوان  بــا  پــژوهــشــی  در   )1397( حبیبی 
اســالمــی- الــگــوی  بــا  متناسب  ایـــران  اســالمــی  جــمــهــوری  امنیتی 
قانون  و  قرآن  در  داده بنیاد  از روش  بهره گیری  با  ایرانی پیشرفت« 
که فرآیند دفاع و امنیت ملی با  اساسی به این نتیجه دست یافت 
و  رفاه  آرامــش،  ایمان،  انسانی،  کرامت  حفظ  قبیل  از  پیامدهایی 
محو  اخالقی،  فضایل  رشد  همه جانبه،  استقالل  اجتماعی،  امنیت 
ارضی  تمامیت  و  وحدت  استقالل،  آزادی،  خودکامگی،  و  استبداد 

کشور همراه است]34[.
»الگوی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1390( همکاران  و  رشیدزاده 
امنیتی جمهوری اسالمی  اقتدار دفاعی  و توسعه  راهبردی تحکیم 
نتیجه  ایــن  به  توصیفی-پیمایشی  روش  از  بهره گیری  با  ایــران« 
حول  امنیتی  دفاعی  اقتدار  توسعه  و  تحکیم  که  یافته اند  دســت 
نفوذ  مشروعیت،  ویژگی های  می گیرد.  شکل  فقیه«  »والیت  محور 
تبلور  مــتــســاوی االضــالع  مثلث  یــک  چــارچــوب  در  هــم  ــارآمــدی  ک و 

می یابند]8[.
حیات مقدم و همکاران )1396( در پژهشی با عنوان »شناسایی 
ساخت  استحکام  جهت  دفاعی-امنیتی  مؤلفه   با  مرتبط  عوامل 
کل قوا« با  کید بر منویات فرماندهی معظم  درونی قدرت نظام با تأ
بهره گیری از روش زمینه ای-موردی به این نتیجه دست یافته اند 
که بر اساس منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( جنبه های 
معنوی و مادی مؤلفه  دفاعی-امنیتی به ترتیب اولویت عبارتند از: 

فناوری  و  دانش  ملی،  اقتدار  و  ایستادگی  ملی،  عزم  اسالم خواهی، 
درون زا، قوای مسلح قوی، خودکفایی، ظرفیت های بالقوه درونی، 
حفظ انسجام و وحدت ملی، آرمان گرایی در هدف و واقع گرایی در 

عمل و مدیریت جهادی]9[.
نوریان )1392( در پزوهشی با عنوان »جایگاه مؤلفه  دفاعی-

و  امام خمینی)ره(  از منظر  اقتدار ملی  توسعه  و  امنیتی در تحکیم 
اسنادی  و  کتابخانه ای  روش  از  بهره گیری  با  خامنه ای«  آیــت اهلل 
جایگاه  امنیتی  دفاعی  مؤلفه   که  است  یافته  دست  نتیجه  این  به 
ویژه ای در ابعاد مادی و عینی اقتدار ملی دارد؛ اما پایه ی اصلی و 

توان تأثیرگذاری آن متکی  بر ابعاد معنوی است]7[.
»استحکام  عنوان  با  پژوهشی  در   )1395( همکاران  و  قنبری 
معظم  مقام  اندیشه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  قدرت  درونی 
از  بهره گیری  با  دفاعی-امنیتی«،  مؤلفه های  بر  کید  تأ با  رهبری 
که  روش توصیفی و رویکرد تحلیلی به این نتیجه دست یافته اند 
بعد  این  تقویت  و  دشمن  نرم  قــدرت  با  مقابله  معظم له  دیدگاه  از 
ایمان،  قبیل  از  را  معنوی  سنگرهای  می تواند  داخــل  در  قــدرت  از 
کالن ضمن پیشرفت و توسه ی ساختاری، پایه و  معرفت و در بعد 

کند]35[. کشور اسالمی را حفظ  اساس نظام و 
با عنوان »تبیین  فرتوک زاده و همکاران )1396( در پژوهشی 
نقش فرهنگ در الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت در حوزه دفاعی-

امنیتی« با بهره گیری از روش آمیخته به این نتایج دست یافته اند 
الگوی  در  تأثیرگذار  و  اصلی  ابــعــاد  از  یکی  به عنوان  فرهنگ  کــه 
اسالمی-ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی-امنیتی بوده و با دو مؤلفه  
فرهنگی دینی و فرهنگ ملی با شاخص های )فرهنگ عاشورایی، 
رسوم،  و  آداب  هویت،  ملی،  وحــدت  و  انسجام  باورها،  ــا،  ارزش ه
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت در حوزه  زبان( در طراحی  تاریخ و 

دفاعی-امنیتی مؤثر است]36[.

روش تحقیق و ابزارها

از نظر ماهیت  و  بوده  کاربردی  از لحاظ هدف  پژوهش حاضر 
جزو پژوهش های توصیفی-تحلیلی طبقه بندی می شود. مهمترین 
با  مصاحبه  کتابخانه ای،  مطالعات  از:  عبارتند  پژوهش  ابزارهای 
روش  مهمترین  به عنوان  دلفی  روش   .]37[ پرسشنامه  و  خبرگان 
و  رفته  به کار  تحقیق  این  در  استخراج شده  مؤلفه های  تأیید  برای 
مدل  برازش  به  ساختاری  معادالت  مدل یابی  از  استفاده  با  سپس 
پرسش  یک  با  فرضیه  بدون  حاضر  پژوهش  است.  شده  پرداخته 
دفاعی  اقــتــدار  بهینه سازی  بر  مؤثر  »عــوامــل  اســت:  شــده  آغــاز  کلی 
غیرعامل  پدافند  رویکرد  با  ایــران  اسالمی  جمهوری  نظام  امنیتی 
ع به صراحت مشخص  کدامند؟«. با توجه به اینکه معیارهای موضو
نیست و دانش دقیقی در مورد آن در دسترس نیست، بهترین ابزار 
در  است.  دلفی  فن  پژوهش  این  در  نظرات  میان  همگرایی  برای 
مطالعه  روش  دو  از  اولیه  مؤلفه های  استخراج  برای  پژوهش  این 
کتابخانه ای گسترده و مصاحبه با خبرگان استفاده شد. در خصوص 
خصوص  در  پژوهش  زمانی  که  گفت،  باید  دلفی  روش  از  استفاده 
شناسایی  قابل  به راحتی  کــه  می گیرد  صــورت  خاصی  گــروه هــای 
نیستند، فن دلفی روش مناسبی محسوب می شود تا با یافتن یک 
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گرفتن  طریق  از  گــروه  دیگر  اعضای  به  محقق  گــروه  از  نفر  چند  یا 
همین  به    .]38[ یابد  دست  آنها  به  دسترس  در  اعضای  از  نشانی 
گروه خبرگان به روش نمونه گیری   خاطر در پژوهش حاضر انتخاب 
گلوله برفی انجام پذیرفت. دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
به عنوان  ملی  دفــاع  عالی  دانشگاه  و  )علیه السالم(  حسین  امــام 
مجری  به عنوان  خود  محقق  و  شدند  انتخاب  دلفی  مراحل  ناظر 
دلفی در این پژوهش بوده است. در نهایت تعداد 14 نفر خبره به 
گلوله برفی انتخاب شدند و فرم دعوت به دلفی  روش نمونه گیری 
به صورت حضوری تحویل ایشان شد و توضیحات الزم در رابطه با 
شرکت کننده  خبرگان  شد.  داده  آنان  به  تحقیق  اهداف  و  ع  موضو
هیئت علمی  عضو  هستند:  زیر  ویژگی  چند  یا  یک  دارای  دلفی  در 
دانشگاه و صاحب نظر در زمینه ی مباحث دفاعی-امنیتی و سابقه 
در  مسلح.  نیروهای  در  راهبردی  مباحث  در  سال   5 حداقل  کاری 
که  گرفت  انجام  دوره   3 در  دلفی  شدند.  احصاء  مؤلفه    40 نهایت 
برای  کندال  هماهنگی  ضریب  شــد.  حــذف  مؤلفه    2 اول  دوره  در 
نظر  اتفاق   نشان دهنده ی  که  آمد  به دست   0.86 سوم  و  دوم  دور 
بر  پرسشنامه  بعد  مرحله ی  در  است.  خبرگان  پنل  بین  بسیارقوی 

لیزرل3  نرم افزار  از  استفاده  با  دلفی  از  ج  مستخر مؤلفه    38 اســاس 
گرفت. مورد روایی سنجی خبرگان قرار 

پایایی و روایی پرسشنامه

بودن  مناسب  به منظور  تغییرات الزم  نظر خبرگان  به  توجه  با 
اعمال  نهایی  پرسشنامه  در  و  پذیرفت  صــورت  پرسشنامه  روایــی 
کمی از پرسشنامه استفاده  شد. با توجه به اینکه در پژوهش های 
اســت،  محقق ساخته  پرسشنامه  هــم  پــژوهــش  ایــن  در  و  مــی شــود 
را  موردنظر  خصیصه  ح شده  طر پرسشات  اینکه  از  اطمینان  بــرای 
بدین   .]38[ اســت  شــده  استفاده  هم  ســازه  ــی   روای از  می سنجد، 
لیزرل  نرم افزار  کمک  با  نیز  روایی سازه  از  روایی مدل  برای  منظور 
گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه  بهره 
که نتایج  گرفته شد  کرونباخ در نرم افزار SPSS بهره  از آزمون آلفای 

آن در جدول شماره 1 ارائه می شود.

بحث و نتایج

ارائه  دلفی  روند  سه  میانگین گیری  نتایج   2 شماره  جدول  در 
شده است.

کرونباخ   جدول 1. نتایج آزمون آلفای 

تعداد بعد
کرونباخپرسش تحلیلمیزان آلفای 

بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با 
با توجه به اینکه عدد به دست آمده بزرگتر از عدد مبنا )0/7( است، پس 380/925رویکرد پدافند غیرعامل

پایایی پرسش ها تأیید می شود.

شرح عاملردیف
دور سومدور دومدور اول

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

4.28360.849354.23880.854394.23880.85439اتکا به عوامل و ارزش های معنوی و الهی1

4.40300.817604.25370.849884.37310.87634مبارزه دائمی با ظلم و استکبار جهانی2

حفظ استقالل همه جانبه و نفی هرگونه 3
4.47760.586684.41790.634454.44780.63124سلطه جویی و سلطه پذیری

برخورداری از نگاه آرمان گرایانه ی 4
4.14930.557304.08960.862034.08960.86831واقعیت مدار 

تقویت دفاع همه جانبه در مقابل تهاجم 5
4.16420.863344.22390.836474.23880.84961همه جانبه

4.19400.857044.16420.869094.17910.88072اتخاذ راهبردهای دفاعی ترکیبی6

پاسخ جدی و سخت به شرارت های 7
4.22390.839444.10450.844544.20900.85148دشمن

ارتباط مستحکم و تنگاتنگ نیروهای 8
4.10450.855194.05970.865704.11940.88303مسلح با ملت

هوشمندسازی از طریق پیش بینی، 9
4.12530.42534.12230.762084.22210.66321آینده نگری و حضور به موقع و به هنگام

هوشمندی نسبت به محیط درگیری و 10
4.12130.44254.22120.52144.33200.7569اهداف دشمن

قدرت سازی نیروهای مسلح با بهره گیری از 11
4.29850.718064.23880.750404.26870.76057ظرفیت درونی

4.43280.701174.35820.716794.38810.73240بهره گیری از دانش بومی و درون زا12

جدول 2. میانگین عوامل 3 دوره دلفی
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شرح عاملردیف
دور سومدور دومدور اول

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

----2.65121.22724کسب قدرت اقتصادی13

بومی  کردن فناوری ها و تجهیزات دفاعی 14
4.14930.849614.17910.850944.13430.87272امنیتی

قابلیت سازی در فناوری های پیشرفته و 15
4.14930.857304.08960.862034.11940.88303بومی

بهره گیری از تجارب دفاعی و امنیتی سایر 16
4.37310.831564.25370.844814.34330.87634کشورها

انعطاف پذیری و تبدیل تهدیدات به 17
4.35820.736254.34330.729314.34330.72931فرصت ها

ارائه آموزش های دفاعی امنیتی متناسب 18
4.11940.879434.05970.883034.08960.88558با تهدیدهای روز

کردن دفاع19 4.14930.856024.13430.854064.13431.25403بسیج همگانی و مردمی 

اراده ملی در شکل گیری تغییر و تحوالت 20
----2.53212.4251اجتماعی

افزایش استحکام داخلی نظام و عزم  جزم 21
4.29850.738864.08960.868574.26870.78024بر دفاع مشروع و منطقی

4.28360.734564.22390.765614.25370.77501استحکام و انسجام درونی نیروهای مسلح22
4.31340.801684.23880.831324.28360.85439کسب قدرت و اقتدار علمی-فناوری23

خوداتکایی و خودکفایی در تولید قدرت 24
4.35820.810944.29850.823674.32840.83512دفاعی

بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های 25
4.17910.833494.08960.850944.13430.88303اطالعاتی امنیتی

4.28360.754904.19400.775014.22390.78313افزایش سهم بودجه ی دفاعی26

قانون گذاری و قانون مداری با رویکرد 27
4.37310.831864.25370.844814.34330.87634تقویت نیروهای مسلح

4.14930.557304.08960.862034.08960.86831ایجاد بستر نظام دفاعی مبتنی  بر دانش28

کارآمد و 29 بهره گیری از نیروی انسانی 
4.26870.827234.23880.750404.13430.88303دانش بنیان

کیفیت نیروی 30 سازمان دهی و ارتقای 
4.34330.686504.28360.700844.31340.71363انسانی

سازمان دهی تهدیدمحور و رصد مستمر و 31
4.16420.863344.22390.836474.23880.84961دائمی تهدیدات 

اعتماد به نفس و خوداتکایی در توانایی 32
4.13430.868574.08960.879434.11940.88303تولید علم و فناوری

سازمان دهی اقتصادی و بهره گیری از 33
4.19400.802254.11940.832954.13430.84427سیاست های اقتصاد مقاومتی

34
ایجاد سامانه های متمرکز برای ایجاد 

ارتباط نهادمند بین بخش های لشکری 
کشوری و 

4.53730.559454.47760.612334.50750.65962

جلوگیری از رقابت و موازی کاری بین 35
4.12130.44254.22120.52144.33200.7569بخش های دفاعی و امنیتی

تقویت پدافند غیرعامل و ایجاد تسهیالت 36
4.26870.827234.20900.849614.22390.86230پایداری و مقاومت

4.33250.85254.47760.612334.62150.52221توسعه تحقیقات و پژوهش دفاعی امنیتی37

حمایت از مبتکران و نخبگان دفاعی 38
4.12530.42534.12230.762084.22210.66321امنیتی

4.19400.783134.14930.796314.17910.80253ترسیم نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی39
کشورها40 4.35820.810944.29850.823674.32840.83512توسعه تعامالت مؤثر و سازنده با 

ادامه جدول 2. میانگین عوامل 3 دوره دلفی
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ضریب  خبرگان  پنل  نظر  اتفاق   میزان  تعیین  برای  همچنین 
گرفت. مقدار ضریب هماهنگی  کندال مورد استفاده قرار  هماهنگی 
کندال در صورت وجود توافق کامل برابر یک و در صورت نبود توافق 
کندال  برابر صفر است. جدول 3 تفاسیر مختلف ضریب هماهنگی 

را نشان می دهد.
را بیان  ادامه دوره هــای دلفی دو معیار  یا  اشمیت برای توقف 
می کند. یکی اینکه اتفاق  نظر قوی بین اعضای پنل وجود داشته 
و  می شود  تعیین   )3 شماره  )جدول  باال  جدول  اساس  بر  که  باشد 
گر اتفاق  نظر قوی وجود ندارد و مقدار این ضریب در دو  دوم اینکه ا
دور متوالی رشد ناچیزی دارد، دوره های دلفی باید متوقف می شد 
]38[. طبق جداول 4 و 5 در سطح معنی داری 0/05 مقدار ضریب 
هماهنگی کندال بین دور اول و دوم 0/55 است که نشان دهنده ی 
انجام تصحیحات  از  بعد  اتفاق  نظر متوسط است. به همین علت 
 5 جــدول  طبق  شــد.  ســوم  رونــد  وارد  مؤلفه    38 با  پرسشنامه  الزم 
که  کندال برای دور سوم و دوم 0/86 برآورد شد  مقدار هماهنگی 
نشان دهنده ی اتفاق  نظر بسیارقوی بین اعضای پنل است و طبق 

کرد. معیار اشمیت می توان دوره های دلفی را متوقف 

عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  پیشنهادی  مدل  آزمــون 
تأییدی

در  شــده  استخراج  مؤلفه های  و  ابــعــاد  اعتبار  سنجش  ــرای  ب
مدل یابی  ــت.  اس شــده  استفاده  لــیــزرل  نــرم افــزار  از  قبل  مرحله ی 
علوم  حــوزه ی  جمله  از  ع  متنو حــوزه هــای  در  ساختاری  مــعــادالت 
کاربرد دارد. در این تحقیق برای شناسایی ضرایب تأثیر از  انسانی 
تأییدی  عاملی  تحلیل  در  شــد.  استفاده  تأییدی  عاملی  تحلیل 
میزان  فرضیه  هــر  قبول  یــا  رد  تصمیم گیری  در  عامل  مهمترین 
 0/1 از  کمتر  نامطلوب  شاخص  این  گر  ا است.   RMSEA شاخص 
کمتر از  باشد، مدل از تناسب قابل قبولی برخوردار است و چنانچه 
به  توجه  با   .]39[ است  ایــده آل  مدل  تناسب  میزان  باشد،   0/05
است،   0/078 برابر   1 شــمــاره   نــمــودار  در   RMSEA میزان  اینکه 
ضرایب  اســت،  بــرخــوردار  مطلوبی  بسیار  وضعیت  از  مــدل  تناسب 
قــرار   
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 یتأییدستفاده از تحلیل عاملی آزمون مدل پیشنهادی با ا
افزار لیزر  اسدتفاده شدده   از نرم استررا  شده در مرحیۀ قر  یهامؤلفهارای سنج  اعترار ااعاد و 

در های متنوع از جمیه حوز  عیوم انسدانی کدارارد دارد.   یاای معادالم ساختاری در حوزهاست. مد 
 یتأییدد تفاده شدد. در تایید  عدامیی    ی استأییدیی از تایی  عام تأثیراین تا یق ارای شناسایی ضرای  

است. اگر این شداخص   RMSEAمیزان شاخص  گیری رد یا قرو  هر فرضیهتصمیمعام  در  مهمترین
ااشدد،   05/0ااشد، مد  از تناس  قاا  قرولی ارخدوردار اسدت و چنانچده کمتدر از      4/0نامایو  کمتر از 

اراادر   4در نمدودار شدماره     RMSEAجه اده اینکده میدزان    اا تو [.89] آ  استمیزان تناس  مد  ایده
است، تناس  مد  از وضعیت اسیار مایوای ارخوردار اسدت، ضدرای  معنداداری ادرای م رولیدت        076/0

هسدتند، اندااراین    7/0تدر از  های خو  اودن ادزرگ +( قرار داشته و شاخص98/4-98/4مد  این )
 مد  از نظر استناد قاا  قرو  است.

 

بین مــدل  مقبولیت   بــرای  مــعــنــاداری 
داشته و شاخص های خوب بودن بزرگ تر از 0/7 هستند، بنابراین 

مدل از نظر استناد قابل قبول است.

جدول 4. ضریب هماهنگی دور اول با دور دوم

کندال تاو بی دور اولدور دومضریب 

دور دوم

1/000/55ضریب هماهنگی

0/000معنی داری

1414تعداد

دور اول

0/551/00ضریب هماهنگی

0/000معنی داری

1414تعداد

جدول 5. ضریب هماهنگی دور دوم با دور سوم

کندال تاو بی دور دومدور سومضریب 

دور سوم
1/000/86ضریب هماهنگی

0/000معنی داری
1414تعداد

دور دوم
0/861/00ضریب هماهنگی

0/000معنی داری
1414تعداد

کندال تاو بی جدول 3. مقادیر و تفاسیر مختلف ضریب هماهنگی 

کندال تاو بی تفسیرمقدار ضریب 

اتفاق  نظر بسیار ضعیف0/1
اتفاق  نظر ضعیف0/3
اتفاق  نظر متوسط0/5
اتفاق  نظر قوی0/7
                اتفاق  نظر بسیار قوی0/9
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A54.4 9
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A84.4 8

A94.4 3

A104.4 8

A114.4 6

A124.4 0

A134.3 8

A144.4 0

A154.3 7

A164.4 1

A174.4 0

A184.4 3

A194.3 9

A204.3 9

A214.4 6

A224.3 6

A234.0 3

A244.0 7

A253.9 8

A264.5 2

A274.3 9

A284.4 9

A294.4 8

A304.3 9

A314.4 5

A324.4 6

A334.4 7

A344.4 0

A354.4 1

A364.5 1

A374.4 8

A384.4 8

A 0.0 0

Chi-Square=3080.65, df=1785, P-value=0.00000, RMSEA=0.078
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7.8 6
7.6 6
7.4 2
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8.1 8
6.0 2
7.3 2
7.2 5

 
نمودار 1. مدل پیشنهادی تحقیق در حالت معنی داری داری. مدل پیشنهادی تحقیق در حالت معنی1نمودار 
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 داری. مدل پیشنهادی تحقیق در حالت معنی1نمودار 
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یادشده  قالب عوامل  در  بررسی مدل پیشنهادی تحقیق  می شود. 
در جدول ذیل )جدول شماره 6( ارائه می شود:

به منظور بررسی مدل پیشنهادی تحقیق باید عدد معنی داری 
ترتیب باالتر  به   2 شماره  نــمــودار  استاندار  عــدد  و   1 شماره  نــمــودار 
تأیید  ارائــه شــده  مــدل  ایــن صــورت  در  که  باشند   0/70 و   1/96 از 

جدول 6. بررسی مدل پیشنهادی تحقیق

شرح عاملردیف
عدد استانداردعدد معنی داری

نتیجه
مطلوبنتیجهمطلوبنتیجه

تأیید70%93%7.891/96اتکا به عوامل و ارزش های معنوی و الهی1
تأیید70%83%6.561/96مبارزه دائمی با ظلم و استکبار جهانی2
تأیید70%91%7.571/96حفظ استقالل همه جانبه و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری3
تأیید70%91%7.631/96برخورداری از نگاه آرمان گرایانه ی واقعیت مدار4
تأیید70%87%7.051/96تقویت دفاع همه جانبه در مقابل تهاجم همه جانبه5
تأیید70%93%7.861/96اتخاذ راهبردهای دفاعی ترکیبی6
تأیید70%92%7.811/96پاسخ جدی و سخت به شرارت های دشمن7
تأیید70%89%7.321/96ارتباط مستحکم و تنگاتنگ نیروهای مسلح با ملت8

هوشمندسازی از طریق پیش بینی، آینده نگری و حضور به موقع و 9
تأیید70%94%8.041/96به هنگام

تأیید70%88%7.251/96هوشمندی نسبت به محیط درگیری و اهداف دشمن10
تأیید70%91%7.671/96قدرت سازی نیروهای مسلح با بهره گیری از ظرفیت درونی11
تأیید70%95%8.271/96بهره گیری از دانش بومی و درون زا12
تأیید70%96%8.371/96بومی  کردن فناوری ها و تجهیزات دفاعی امنیتی13
تأیید70%95%8.241/96قابلیت سازی در فناوری های پیشرفته و بومی14
کشورها15 تأیید70%96%8.381/96بهره گیری از تجارب دفاعی و امنیتی سایر 
تأیید70%95%8.221/96انعطاف پذیری و تبدیل تهدیدات به فرصت ها16
تأیید70%95%8.271/96ارائه آموزش های دفاعی امنیتی متناسب با تهدیدهای روز17
کردن دفاع18 تأیید70%94%8.081/96بسیج همگانی و مردمی 
تأیید70%96%8.311/96افزایش استحکام داخلی نظام و عزم  جزم بر دفاع مشروع و منطقی19
تأیید70%95%8.291/96استحکام و انسجام درونی نیروهای مسلح20
تأیید70%91%7.671/96کسب قدرت و اقتدار علمی-فناوری21
تأیید70%96%8.411/96خوداتکایی و خودکفایی در تولید قدرت دفاعی22
تأیید70%99%8.831/96بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های اطالعاتی امنیتی23
تأیید70%99%8.811/96افزایش سهم بودجه ی دفاعی24
تأیید70%99%8.851/96قانون گذاری و قانون مداری با رویکرد تقویت نیروهای مسلح25
تأیید70%70%5.191/96ایجاد بستر نظام دفاعی مبتنی  بر دانش26
کارآمد و دانش بنیان27 تأیید70%96%8.311/96بهره گیری از نیروی انسانی 
کیفیت نیروی انسانی28 تأیید70%87%7.051/96سازمان دهی و ارتقای 
تأیید70%89%7.371/96سازمان دهی تهدیدمحور و رصد مستمر و دائمی تهدیدات29
تأیید70%96%8.321/96اعتماد به نفس و خوداتکایی در توانایی تولید علم و فناوری30
تأیید70%93%7.861/96سازمان دهی اقتصادی و بهره گیری از سیاست های اقتصاد مقاومتی31

ایجاد سامانه های متمرکز برای ایجاد ارتباط نهادمند بین بخش های 32
کشوری تأیید70%91%7.651/96لشکری و 

تأیید70%90%7.481/96جلوگیری از رقابت و موازی کاری بین بخش های دفاعی و امنیتی33
تأیید70%96%8.241/96تقویت پدافند غیرعامل و ایجاد تسهیالت پایداری و مقاومت34
تأیید70%98%8.181/96توسعه تحقیقات و پژوهش دفاعی امنیتی35
تأیید70%78%6.021/96حمایت از مبتکران و نخبگان دفاعی امنیتی36
تأیید70%89%7.321/96ترسیم نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی37
کشورها38 تأیید70%88%7.251/96توسعه تعامالت مؤثر و سازنده با 
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کــه عــدد  ــدول شــمــاره 6 از آنــجــایــی  ــا تــوجــه بــه خــروجــی جـ ب
معنی داری بزرگتر از 1/96 و عدد استاندارد بیشتر از 70 درصد است، 

در نتیجه تمامی عوامل تأیید می شوند. 
بهینه سازی  بر  مؤثر  عوامل  تأییدی  بررسی  نتایج  همچنین 
پدافند  رویــکــرد  با  ایــران  اسالمی  جمهوری  امنیتی  دفاعی  اقــتــدار 
غیرعامل در جدول شماره 7 با عنوان بررسی روایی سازه مدل ارائه 

شده است.
کای  که شاخص  کرد  با توجه به جدول شماره 7 می توان بیان 
 1/72 که  است  اصلی  شاخص های  از  یکی  که  آزادی  درجه  بر  دو 
تأیید  مــورد  را  مدل  برازندگی  دارد،  قــرار  مجاز  محدوده  در  و  بــوده 
که مقادیر بین 0/9 تا  قرار می دهد. شاخص تعدیل شده برازندگی 
با  نهایی  مدل  در  و  است  عالی   0/95 از  باالتر  و  قبول  قابل   0/95
که عالی است. شاخص های برازش هنجارشده،  مقدار 0/96 است 
ترتیب  به  مدل  این  در  برازندگی  تعدیل یافته  و  برازندگی  تطبیقی، 
دامنه  به  توجه  با  که  است   0/96 و  با 0/97، 0/96، 0/96  برابر 
قابل قبول از وضعیت عالی برخوردار هستند. شاخص بعدی ریشه 
میانگین مربعات خطای برآورد است که باید کمتر از 0/08 باشد و در 
گرفته  که در محدوده قابل قبول قرار  این مدل برابر با 0/078 است 
کل شاخص ها با توجه به شاخص های  است. بنابراین با توجه به 
مناسبی  برازش  از  مدل  که  گفت  می توان  شده  محاسبه  برازندگی 

برخوردار است.
نحوه محاسبه اولویت ها توسط روش تاپسیس فازی

به منظور استفاده از روش تاپسیس فازی بعد از مشخص شدن 
جمهوری  نظام  امنیتی  دفاعی  مؤلفه های  تقویت  بر  مؤثر  عوامل 
داده هــای  از  استفاده  با  تصمیم گیری  ماتریس  یک  ایــران  اسالمی 
ماتریس  ایــن  در  شــد،  تشکیل   »2« پرسشنامه  از  آمـــده  بــه دســت 

غ از  گزینه های مورد بررسی عوامل شناسایی شده در مرحله قبل )فار
گروه قرار دارند( بوده و معیارهای ارزیابی در آن نقطه  کدام  اینکه در 
تصمیم گیران  قضاوت  به عبارتی  یا  کارشناسان  و  خبرگان  نظرات 

کرده اند ]40[. گزینه های مربوطه را سنجش  که  هستند 
ستون  هر  که  شد  تشکیل  ستون   20 با  ماتریسی  ترتیب  بدین  
مختلف  گزینه ای  به  فرد  یک  که  است  امتیازاتی  نشان دهنده  آن 
که تشکیل ماتریس  گفتنی است از آنجایی  اختصاص داده است. 
تصمیم گیری نیازمند استفاده از عبارات کالمی و اعداد فازی متناظر 
گزینه هاست، جهت تشکیل ماتریس یادشده  با آن برای رتبه بندی 
طیف  این  به  توجه  با  قبلی  مرحله  در  شده  شناسایی  مهم  عوامل 
ح آن در جدول شماره 8 مشخص شده  که شر بررسی قرار شده اند 

است.
گفتن این نکته ضروری است که با توجه به اینکه شاخص های 
است  کارشناسان  و  خبرگان  نــظــرات  نقطه  تصمیم گیر  ماتریس 
در  بیشتری  امــتــیــاز  بــررســی  مـــورد  گزینه  چــه  هــر  کــه  آنــجــایــی  از  و 
گزینه در  کند، نشان ارزش بیشتر آن  کسب  شاخص های موردنظر 
ع مطلوبیت شاخص ها افزایشی تلقی  آن شاخص است. بنابراین نو
نظر  در  یکسان  آماری  جامعه  اعضای  همه  نظرات  اهمیت  و  شده 
ماتریس بی مقیاس  به محاسبه  نیازی  بنابراین  گرفته شده است. 
گرفته  ک عمل قرار  وزین شده نیست و ماتریس بی مقیاس شده مال

است.
FTOP� روش مراحل  تصمیم گیری  ماتریس  تشکیل  از   بعد 
SIS با استفاده از نرم افزار خاص این روش طی شد و اولویت بندی 

عوامل مورد نظر صورت پذیرفت.

جدول 7. بررسی روایی سازه مدل ارائه شده

نتیجهمیزان به دست آمدهدامنه قابل قبولمعادل فارسیمعادل انگلیسیاختصار

 

21 

 . بررسی روایی سازه مدل ارائه شده7جدول 
 نتیجه میزان به دست آمده دامنه قابل قبول معادل فارسی عادل انگلیسیم اختصار

/df 2 /df 2 
شاخص کای دو بر 

 درجه آزادی
 72/1 3کمتر از 

بین  آنجایی کهاز 
این نشانگرها 
هماهنگی و 

همسویی وجود 
دارد، در نتیجه 

روایی سازه مدل 
 شد. تأیید

rmsea Root Mean Square of 
Approximation 

شه میانگین مربعات ری
 خطای برآورد

 070/0 00/0کمتر از 

nfi Normal Fit Index 
شاخص برازش 

 هنجارشده
 97/0 نزدیک به یک

cfi Comparative Fit 
Index 99/0 نزدیک به یک شاخص برازش تطبیقی 

gfi Goodness of Fit Index 99/0 نزدیک به یک شاخص برازندگی 

agfi Adjusted Goodness of 
Fit Index 

 یافتهتعدیلشاخص 
 برازندگی

 99/0 نزدیک به یک

کده شداخص کدای دو ادر درجده آزادی کده یکدی از         ایدان کدرد  تدوان  مدی  7اا توجه اه جدو  شدماره  
قدرار   تأییدد اوده و در مادوده مجداز قدرار دارد، ارازنددگی مدد  را مدورد       72/4که  استهای اصیی شاخص

 عدالی اسدت و   95/0ااالتر از  قاا  قرو  و 95/0تا  9/0ندگی که م ادیر این دهد. شاخص تعدی  شده ارازمی
شدده، تاری دی، ارازنددگی و    هدای ادرازش هنجار  . شداخص استاست که عالی  98/0در مد  نهایی اا م دار 

است کده ادا توجده اده دامنده       98/0و  98/0، 98/0، 97/0ارازندگی در این مد  اه ترتی  اراار اا  یافتهتعدی 
کده   اسدت . شاخص اعدی ریشه میانگین مراعام خاای ادرآورد  هستنداا  قرو  از وضعیت عالی ارخوردار ق

که در ماددوده قااد  قردو  قدرار گرفتده اسدت.        است 076/0ااشد و در این مد  اراار اا  06/0ااید کمتر از 
توان گفدت کده مدد  از    های ارازندگی مااسره شده میها اا توجه اه شاخصانااراین اا توجه اه ک  شاخص

 .استارازش مناسری ارخوردار 

 تاپسیس فازی ها توسط روشنحوه محاسبه اولویت
 یهدا مؤلفده اعد از مشرص شدن عوام  مدؤثر ادر ت ویدت     روش تاپسی  فازی منظور استفاده ازاه

هدای  گیدری ادا اسدتفاده از داده   یدک مداتری  تصدمیم    امنیتی نظام جمهوری اسالمی ایدران دفاعی 
عوامد    هدای مدورد اررسدی   تشکی  شدد، در ایدن مداتری  گزینده    « 2»دست آمده از پرسشنامه اه

( اوده و معیارهدای ارزیداای در   شناسایی شده در مرحیه قر  )فارغ از اینکه در کدام گروه قرار دارند
هدای  کده گزینده   هسدتند گیدران  عرارتی قضاوم تصمیمن اه نظرام خررگان و کارشناسان یا اه آن
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کده شداخص کدای دو ادر درجده آزادی کده یکدی از         ایدان کدرد  تدوان  مدی  7اا توجه اه جدو  شدماره  
قدرار   تأییدد اوده و در مادوده مجداز قدرار دارد، ارازنددگی مدد  را مدورد       72/4که  استهای اصیی شاخص

 عدالی اسدت و   95/0ااالتر از  قاا  قرو  و 95/0تا  9/0ندگی که م ادیر این دهد. شاخص تعدی  شده ارازمی
شدده، تاری دی، ارازنددگی و    هدای ادرازش هنجار  . شداخص استاست که عالی  98/0در مد  نهایی اا م دار 

است کده ادا توجده اده دامنده       98/0و  98/0، 98/0، 97/0ارازندگی در این مد  اه ترتی  اراار اا  یافتهتعدی 
کده   اسدت . شاخص اعدی ریشه میانگین مراعام خاای ادرآورد  هستنداا  قرو  از وضعیت عالی ارخوردار ق

که در ماددوده قااد  قردو  قدرار گرفتده اسدت.        است 076/0ااشد و در این مد  اراار اا  06/0ااید کمتر از 
توان گفدت کده مدد  از    های ارازندگی مااسره شده میها اا توجه اه شاخصانااراین اا توجه اه ک  شاخص

 .استارازش مناسری ارخوردار 

 تاپسیس فازی ها توسط روشنحوه محاسبه اولویت
 یهدا مؤلفده اعد از مشرص شدن عوام  مدؤثر ادر ت ویدت     روش تاپسی  فازی منظور استفاده ازاه

هدای  گیدری ادا اسدتفاده از داده   یدک مداتری  تصدمیم    امنیتی نظام جمهوری اسالمی ایدران دفاعی 
عوامد    هدای مدورد اررسدی   تشکی  شدد، در ایدن مداتری  گزینده    « 2»دست آمده از پرسشنامه اه

( اوده و معیارهدای ارزیداای در   شناسایی شده در مرحیه قر  )فارغ از اینکه در کدام گروه قرار دارند
هدای  کده گزینده   هسدتند گیدران  عرارتی قضاوم تصمیمن اه نظرام خررگان و کارشناسان یا اه آن

کای دو بر درجه  شاخص 
1/72کمتر از 3آزادی

که بین  از آنجایی 
این نشانگرها 
هماهنگی و 

همسویی وجود 
دارد، در نتیجه 

روایی سازه مدل 
تأیید شد.

rmseaRoot Mean Square of Ap�
proximation

ریشه میانگین مربعات خطای 
0/078کمتر از 0/08برآورد

nfiNormal Fit Index0/97نزدیک به یکشاخص برازش هنجارشده

cfiComparative Fit Index0/96نزدیک به یکشاخص برازش تطبیقی

gfiGoodness of Fit Index0/96نزدیک به یکشاخص برازندگی

agfi Adjusted Goodness of Fit
Index0/96نزدیک به یکشاخص تعدیل یافته برازندگی

گزینه ها کالمی و اعداد فازی متناظر با آن برای رتبه بندی  جدول 8. عبارات 

کالمی کمعبارت  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی 

کاختصار خ ززمکخ 

1, 1, 0/10/8, 0/8, 0/70/6, 0/5, 0/50/3, 0/3, 0,0,0/20/1عدد فازی متناظر
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به  عوامل  اولویت بندی   9 شماره  جــدول  خروجی  به  توجه  ح جدول شماره 10 است.با  شر

جدول 9. ماتریس تصمیم گیری روش FTOPSIS در پژوهش حاضر

فرد 000 فرد 4 فرد 3 فرد 2 فرد 1 معیارهای عوامل مؤثر بر .........

اتکا به عوامل و ارزش های معنوی و الهی

مبارزه دائمی با ظلم و استکبار جهانی

0

0

0

کشورها توسعه تعامالت مؤثر و سازنده با 

جدول 10. اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل

اولویتشرح عاملردیف

2اتکا به عوامل و ارزش های معنوی و الهی1
3مبارزه دائمی با ظلم و استکبار جهانی2
4حفظ استقالل همه جانبه و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری3
7برخورداری از نگاه آرمان گرایانه ی واقعیت مدار4
11تقویت دفاع همه جانبه در مقابل تهاجم همه جانبه5
5اتخاذ راهبردهای دفاعی ترکیبی6
12پاسخ جدی و سخت به شرارت های دشمن7
17ارتباط مستحکم و تنگاتنگ نیروهای مسلح با ملت8
24هوشمندسازی از طریق پیش بینی، آینده نگری و حضور به موقع و به هنگام9
26هوشمندی نسبت به محیط درگیری و اهداف دشمن10
15قدرت سازی نیروهای مسلح با بهره گیری از ظرفیت درونی11
30بهره گیری از دانش بومی و درون زا12
21بومی  کردن فناوری ها و تجهیزات دفاعی امنیتی13
18قابلیت سازی در فناوری های پیشرفته و بومی14
کشورها15 37بهره گیری از تجارب دفاعی و امنیتی سایر 
16انعطاف پذیری و تبدیل تهدیدات به فرصت ها16
29ارائه آموزش های دفاعی امنیتی متناسب با تهدیدهای روز17
کردن دفاع18 34بسیج همگانی و مردمی 
10افزایش استحکام داخلی نظام و عزم  جزم بر دفاع مشروع و منطقی19
9استحکام و انسجام درونی نیروهای مسلح20
6کسب قدرت و اقتدار علمی-فناوری21
20خوداتکایی و خودکفایی در تولید قدرت دفاعی22
27بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های اطالعاتی امنیتی23
13افزایش سهم بودجه ی دفاعی24
14قانون گذاری و قانون مداری با رویکرد تقویت نیروهای مسلح25
22ایجاد بستر نظام دفاعی مبتنی  بر دانش26
کارآمد و دانش بنیان27 33بهره گیری از نیروی انسانی 
کیفیت نیروی انسانی28 31سازمان دهی و ارتقای 
25سازمان دهی تهدیدمحور و رصد مستمر و دائمی تهدیدات29
8اعتماد به نفس و خوداتکایی در توانایی تولید علم و فناوری30
36سازمان دهی اقتصادی و بهره گیری از سیاست های اقتصاد مقاومتی31
کشوری32 35ایجاد سامانه های متمرکز برای ایجاد ارتباط نهادمند بین بخش های لشکری و 
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اعتماد به نفس و خوداتکایی در توانایی تولید علم و فناوری. 8
استحکام و انسجام درونی نیروهای مسلح. 9

مشروع . 10 دفاع  بر  عزم  جزم  و  نظام  داخلی  استحکام  افزایش 
و منطقی

تقویت دفاع همه جانبه در مقابل تهاجم همه جانبه. 11
پاسخ جدی و سخت به شرارت های دشمن. 12
افزایش سهم بودجه ی دفاعی. 13
نیروهای . 14 تقویت  رویــکــرد  با  قــانــون مــداری  و  قــانــون گــذاری 

مسلح
قدرت سازی نیروهای مسلح با بهره گیری از ظرفیت درونی. 15
انعطاف پذیری و تبدیل تهدیدات به فرصت ها. 16
ارتباط مستحکم و تنگاتنگ نیروهای مسلح با ملت. 17
قابلیت سازی در فناوری های پیشرفته و بومی. 18
تقویت پدافند غیرعامل و ایجاد تسهیالت پایداری و مقاومت. 19
خوداتکایی و خودکفایی در تولید قدرت دفاعی. 20
بومی  کردن فناوری ها و تجهیزات دفاعی امنیتی. 21
ایجاد بستر نظام دفاعی مبتنی  بر دانش. 22
توسعه تحقیقات و پژوهش دفاعی امنیتی. 23
حضور . 24 و  آینده نگری  پیش بینی،  طریق  از  هوشمندسازی 

به موقع و به هنگام
سازمان دهی تهدیدمحور و رصد مستمر و دائمی تهدیدات . 25
هوشمندی نسبت به محیط درگیری و اهداف دشمن. 26
بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های اطالعاتی امنیتی. 27
از رقابت و موازی کاری بین بخش های دفاعی و . 28 جلوگیری 

امنیتی
ارائه آموزش های دفاعی امنیتی متناسب با تهدیدهای روز. 29
بهره گیری از دانش بومی و درون زا. 30
کیفیت نیروی انسانی. 31 سازمان دهی و ارتقای 
حمایت از مبتکران و نخبگان دفاعی امنیتی. 32
کارآمد و دانش بنیان. 33 بهره گیری از نیروی انسانی 
کردن دفاع. 34 بسیج همگانی و مردمی 
بین . 35 نهادمند  ارتباط  ایجاد  برای  متمرکز  سامانه های  ایجاد 

کشوری بخش های لشکری و 
سازمان دهی اقتصادی و بهره گیری از سیاست های اقتصاد . 36

مقاومتی
کشورها. 37 بهره گیری از تجارب دفاعی و امنیتی سایر 

ادامه جدول 10. اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل

اولویتشرح عاملردیف

28جلوگیری از رقابت و موازی کاری بین بخش های دفاعی و امنیتی33

19تقویت پدافند غیرعامل و ایجاد تسهیالت پایداری و مقاومت34

23توسعه تحقیقات و پژوهش دفاعی امنیتی35

32حمایت از مبتکران و نخبگان دفاعی امنیتی36

1ترسیم نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی37

کشورها38 38توسعه تعامالت مؤثر و سازنده با 

نتیجه گیری و پیشنهاد

جمهوری  ژئــواســتــراتــژی4  و  ژئوپلیتیکی3  بی بدیل  موقعیت 
اسالمی ایران با محوریت اسالم، ایران را به بازیگر فعال منطقه ای 
اسالمی  جمهوری  دلیل  به  همین   است؛  کرده  تبدیل  بین المللی  و 
لزوم  و  می شود  تهدید  سلطه طلب  کشورهای  توسط  همواره  ایران 
ملی  امنیت  علیه  تهدیدات  با  پیشگیرانه  و  فعال  رویــکــرد  اتخاذ 
جمهوری اسالمی ایران از اولویت های اساسی نظام دفاعی امنیتی 
بیان  ــدف  ه بــا  حــاضــر  تحقیق  منظور  بــدیــن  مــی شــود.  محسوب 
الزامات راهبردی تقویت مؤلفه های دفاعی امنیتی نظام جمهوری 
ابزارهای پژوهش  و مهمترین  به رشته تحریر درآمد  ایران  اسالمی 
خبرگان  با  مصاحبه  کتابخانه ای،  مطالعات  از:  بودند  عبارتند  نیز 
روش  مهمترین  به عنوان  دلفی  فن  تحقیق  این  در  پرسشنامه.  و 
برای تأیید مؤلفه های استخراج شده به کار رفت و سپس با استفاده 
دو  شد.  پرداخته  مدل  بــرازش  به  ساختاری  معادالت  مدل یابی  از 
و  )علیه السالم(  حسین  امــام  دانشگاه  هیئت علمی  اعضای  از  تن 
دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان ناظر مراحل دلفی انتخاب شدند 
است.  بوده  پژوهش  این  در  دلفی  مجری  به عنوان  خود  محقق  و 
در نهایت تعداد 14 نفر خبره انتخاب شدند و فرم دعوت به دلفی 
به صورت حضوری تحویل ایشان شد. دلفی در 3 دوره انجام گرفت 
کندال برای  که در دوره اول 2 مؤلفه  حذف شد. ضریب هماهنگی 
نظر  اتفاق   نشان دهنده ی  که  آمد  به دست   0.86 سوم  و  دوم  دور 
بر  پرسشنامه  بعد  مرحله ی  در  است.  خبرگان  پنل  بین  بسیارقوی 
لیزرل5  نرم افزار  از  استفاده  با  دلفی  از  ج  مستخر مؤلفه    38 اســاس 
گرفت و تأیید شد. با توجه به نتایج  مورد روایی سنجی خبرگان قرار 
با  امنیتی  اقتدار دفاعی  بر بهینه سازی  تحقیق حاضر، عوامل مؤثر 
 FTOPSIS رویکرد پدافند غیرعامل بر اساس روش اولویت بندی 

عبارتند از:
ترسیم نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی. 1
اتکا به عوامل و ارزش های معنوی و الهی. 2
مبارزه دائمی با ظلم و استکبار جهانی. 3
و . 4 سلطه جویی  هرگونه  نفی  و  همه جانبه  استقالل  حفظ 

سلطه پذیری
اتخاذ راهبردهای دفاعی ترکیبی. 5
کسب قدرت و اقتدار علمی-فناوری. 6
برخورداری از نگاه آرمان گرایانه ی واقعیت مدار . 7



کشورها. 38 توسعه تعامالت مؤثر و سازنده با 
همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر بیان 

می شوند:
ــش حــاضــر بــه مــنــظــور ارتــقــای  ــژوه نــتــایــج پ از  1( بــهــره گــیــری 

توانمندی های دفاعی امنیتی؛
2( ترسیم نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی به منظور هم افزایی 
و  ایــران  اسالمی  جمهوری  امنیتی  دفاعی  پدافندی  اقــدامــات  در 
ایجاد یک نظم و نظام منطقی و جلوگیری از موازی کاری نهادهای 

دفاعی و امنیتی؛ 
به عنوان  مسلح  نیروهای  در  انسانی  منابع  که  آنجایی  از   )3
مهمترین سرمایه سازمانی قلمداد می شود، پیشنهاد می شود قوانین 
که بتواند  و مقررات مربوط به منابع انسانی به نحوی طراحی شوند 
در  انگیزه  ایجاد  و  امنیتی  دفاعی  پدافندی  اقدامات  تسهیل کننده 

آنان باشد.

پی نوشت
1.  Geopolitical
2.   Geo Strategy
3.   Lisrel
4.   Geopolitical
5.   Geo Strategy
6.   Lisrel
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