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 افق در ایران دفاعی قدرت بر تأثیرگذار ترین نیروهای پیشرانمهم تبیین

 1410 زمانی
1نجفیسجاد

2*دروپناهیزدانکیومرث

3فردپیشگاهیزهرا

4ازنداهیبدیعیمرجان

 چکیده       

ژئواستراتژیك و ژئوپلیتیكی یموقعیت منطقه در ایجادراهبردیایران به منجر فارس خلیج

شدهعلیهامنیتملیومنافعملیکشوردرگذشته،حالوآیندههایخاصوبروزتهدیدوضعیت

استکهدرمقاطعخاصتاریخینیزمنجربهبروزجنگودرگیریباکشورهایهمسایهوسایر

منطقهقدرت فرامنطقههای و قطعیتدرای شرایطعدم بودن حاکم به توجه با که گردیده ای

-عیالملل،دركجایگاهوتواندفایراندرمنطقهونظامبینبینیآیندهمناسباتوتحوالتاپیش

تهدیدهای درمقالهمتصوردرآیندهازضروریاتمینظامیجهتمقابلهبا درهمینراستا باشد.

با1410منظورتبیینعواملنظامیکلیدیتأثیرگذاربرقدرتدفاعیایراندرافقزمانیروبهپیش

نفرازخبرگان،50لمیپیشینصورتپذیرفتهمرتبطواستفادهازنظراتمطالعهاسنادوسوابقع

 تشكیلپانلخبرگینیروی141تعداد با گامدوم در و پیشراننیروهایپیشراننظامیاحصاء

 تعداد و ادغام یكدیگر با پیشراننیروی53مشابه از استفاده با ادامه در یالگومشخصگردید.

مهموپیشراننیروی40نمودهوتعدادپیشراننیروهایبندیوتعیینارزشفریدمناقدامبهرتبه

بااستفادهازنرم کارگیریروشتحلیلهمكوبافزارآیندهپژوهیمیكاثرگذارتعیینودرانتها

عنوانکلیدیبهعاملپنجداراینقشتأثیرگذاروتعدادپیشراننیروی17ماتریسمتقاطع،تعداد

عواملنظامیکلیدیتأثیرگذاربرقدرتدفاعیایرانمشخصگردیدند.

 کلیدی: های واژه

 .و عامل کلیدی نیروی پیشران پژوهی، آینده نظامی، امنیت ،نظامی-دفاعی قدرت
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  تهراندانشگاهسیاسیجغرافیایاستادیار.2
 تهراندانشگاهسیاسیجغرافیایاستاد.3
تهراندانشگاهسیاسیجغرافیایاستادیار.4
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  مقدمه

هستتندایهایهستهسالحرندهکشورهایجهانداتعدادبسیاریازالمللمحیطجدیدبیندر

توانتاییکنتترلومهتارالمللتیوجتودنتداردکتهبینپایدارویاقدرتهیچتضمینازطرفیو

کهاقتدارجهتانیبترایاجترایشرایطوفضاییدرچنینرفتارهایخشونتبارراداشتهباشد.

باشتدومقرراتوجودنداردوناامنیحاکماست،هردولتناچتاربتهتتأمینامنیتتختودمتی

درهمینرابطهآمتادگینیروهتای.هافزایشقدرتوتوانملیهرواحدسیاسیاستبهترینرا

دشتمنهمتوارهیكتیازرضیواستقاللکشتورورفتعتهدیتدهایمسلحبرایحفظتمامیتا

یهایجدیتصمیمگیرندگانسیاسیاست.دراینشرایطبیشترکشورهاجهتآمتادگدغدغه

آورند)کمالیووتجهیزاتپیشرفتهنظامیرویمیافزارهانگنیروهایخود،بهتجهیزآنانبهج

عنتوانمللفتهاساستیوقدیمتابهامروزقتدرتدفتاعیبتههموارهازو(.1396:8خیراندیش،

دگیدررقیت حیاتیحفظوبقاییكکشوربودهکهبهدلیلنقشوتأثیرآندرایجادبازدارن

مدارانبودهوهستت.ازستویمتصور،موردتوجهحاکمانوسیاستوخنثینمودنتهدیدهای

کشتوریرابطتهنظتامی(درقتدرتملتیهتر-درتدفاعیدیگرمیزاناهمیتونقشوتأثیر)ق

آنکشتوردرعرصتهبتینالمللتیداردوهتریتنگاتنگیباموقعیتژئوپلیتیكیوژئواستراتژیك

بارزتریباشدباتوجهبهمیزانتوجهودخالتتییكچقدرکهکشوریدارایموقعیتژئواستراتژ

نظامینیتزبته-پیشرونقشواهمیتقدرتدفاعیایوجهانیوتهدیدهایهایمنطقهقدرت

هماننسبتافزایشخواهدیافت.موقعیتژئوپلیتیكیج.ا.ایرانوسطوحونوعتعارضباستایر

:1397همیتمیباشد)بوالحسنیوهمكتاران،بازیگراندرتنظیمراهبردهایدفاعیآندارایا

180.) 
ترینابعادقدرتملیعنوانیكیازمهمهنظامیب-باتوجهبهنقشواهمیتقدرتدفاعی

درایجادبازدارندگیوتأمینامنیتومنافعملیکشور،مطالعهوکاوشدراینخصوصجهت

قدرتدفاعیشناساییمهم بر عواملترینعواملتأثیرگذار رشد راستایتقویتو در کشور

باشد.وعدمتوجهکلیدی،وبهتبعآنتقویتقدرتملیکشورازبدیهیاتوضروریاتامرمی

متصوردرآینده،خودیکشوروتنوعتهدیدهایبهاینمهمباتوجهبهموقعیتژئواستراتژیك

مدتکاهشامنیتملیدردرازمنجربهایجادصدمهوخسارتبهمنافعواقتدارملیکشورو

جهت شناساییعواملکلیدیتأثیرگذار پژوهشو تحقیقو همینراستا در خواهدگردید.

سیاست و مسئوالن دفاعیآگاهی راهبرد اتخاذ راستای در امنیتی و دفاعی حوزه گذاران

سیاست و دکترین تدوین تأثیرگذمتناس و کلیدی عوامل مبنای بر کشور وهایدفاعی ار



65...برتأثیرگذارکلیدیتریننیروهایپیشرانمهمتبیین

درهمینراستاباشد.ایجادبازدارندگیدفاعیبسیارمفیدوملثرخواهدبودوازضروریاتمی

تأثیرگذاربرقدرترودرراستایپاسخبهاینپرسشکهازمیانعواملنظامیپژوهشپیش

کلیدی ایران، نظریهدفاعی دادن قرار چارچوب با کدامند؟ عوامل تأثیرگذارترین و ترین

دارندگیوبااستفادهازمطالعهاسنادوسوابقعلمیپیشینصورتپذیرفتهمرتبطواستفادهباز

،وهاستهایتأثیرگذاربرقدرتدفاعیایرانموردشناساییقرارگرفتازنظراتخبرگان،عامل

نرم از استفاده با ادامه میكدر پژوهی آینده بافزار ماتریسهمكو روشتحلیل کارگیری

.هاستمتقاطع،عواملکلیدیملثرتعیینگردید


 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 پژوهش پیشینه

 .باشدمی(1)شمارهجدولمطابقتحقیقموضوعبامرتبطپذیرفتهصورتتحقیقاتترینمهم

 پیشین پذیرفته صورت تحقیقات ترینمهم( 1جدول )

R هسته بحث نویسنده نام پژوهش 

1 
 مقاله:

ا وارائه ارزیابی برای لگویی

قدرتنظامیکشورهاتحلیل

ومرادیان

همكاران

چ و الگو هدفارائه ارچوبیعلمیبرایسنجشوپژوهشبا

کمكشاخصارزیاب با کشورها نظامی قدرت وزنی و هایها

جامهاانهایآنمنظوربومیسازیمعیارهاووزنبومیشدهبه

الگوریتمپیشنهادیتحقیققادرشدهکهبهاعتقادنویسندگان

خواهدبودبهمقایسهوتحلیلقدرتنظامیکشورهایمختلف،

به بالقوه تهدیدهای با تقابل در کشور نظامی قدرت تحلیل

در کشور نظامی توان مقایسه مختلف، تفكیكشاخصهای

هایعلمیورنامههایمختلفودادهسازیبرایتدوینبسال

نظامیکشوربپردازد.دقیقدررهنامه

2 

مقاله:

دفاعی آمادگی توسعه الگوی

مس نیروهای لح:کارکنان

بر مبتنی کیفی رویكردی

بنیادپردازیدادهنظریه

کمالیو

خیراندیش

نیروهای کارکنان آمادگی برای مللفه پژوهشهشت این در

چها برایارتقایاینآمادگیمسلحو راهبرد معرفیشدهر ها

عنوانمظهراقتدارآنایفاینقشنیروهایمسلحبهمدکهپیا

ملی،مقاومتواقتداراسالماست.نتایجحاکیازآناستکه

راهب قابلیتاجرای رشد معنویت، ارتقای نظامی،ردهای های

ف و میدانشی اسالمی فرهنگ ترویج و زمینهناورانه تواند

انجامموثرایمسلحودرنهایتتوسعهآمادگیکارکناننیروه

موریتایننیروهارافراهمسازد.مأ
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R هسته بحث نویسنده نام پژوهش 

3 

مقاله:

باهمحاسب نظامی قدرت

فرمول از قدرتاستفاده های

ملیکشورها

یزدانپناهو

همكاران

 ارایدر با که هفرمولجامعیتواناینپژوهشتالشگردیده

و شود سنجیده کشورها دیگر برابر در کشور یك نظامی

 مجموع در نویسندگان محاسبه12تعداد جهت را متغیر

دادهفرمولقد قدرترتارایه فرمولمحاسبه و نظامیبهاند

اند:شرحذیلراارایهداده
MP = 

UP.NP/100(AP+GP+SP+PP+RP+ARP+HFP) 

+ NW±WW+NDT+NWG 

4 
مقاله:

نقشوجایگاهتوسعهفناوری

دربعدنظامیقدرتملی

محمودزادهو

همكاران

هایعلمیومعتقدندارتباطمستقیممیانتوانایینویسندگان

هدفتبیین با لذا دارد، قدرتنظامیوجود مهندسیملیبا

عنوانهفناوریدرفزونیقدرتنظامیبهنقشوجایگاهتوسع

یكیازابعادمهمقدرتملیکهدرنهایتبهارتقایآنمنتج

پ این شد نتایجخواهد و پذیرفته ژوهشانجام آنحاکی از

 بعد و فناوری توسعه بین که ملیاست قدرت نظامی

وجوددارد.همبستگیمستقیم

5 

کتاب:

الگوی ملی جانبه همه دفاع

فیروزآبادیعزتاسالمی

همه دفاع راهبرد در کلیدی عوامل کتاب این در نویسنده

و بررسی را ایران اسالمی جمهوری در ارتشیجانبه وجود

پیشرفته به مجهز و سالحمقتدر و ابزارها نظامیترین های

هوشمندرابرایدفاعازکیاناسالمیایرانعزیزالزامیدانسته

است.

6 

رساله:

الگویبازدارندگیهمهجانبه

تهدید با مقابله در دفاعی

ناهمتراز

کریمی

 بازدارننویسنده مفهوم پرداختنبه بررسیو همهگیدضمن

مللفه ابعاد موردجانبه دفاعی حوزه بر تأکید با را آن های

تجزیهوتحلیلعلمیقراردادهودرنهایتالگویبازدارندگی

رادرمقابلهباتهدیدناهمترازتبیینیرانج.ا.اهمهجانبهدفاعی

نمودهاست.

 

 نظریه بازدارندگی

المللاستاماپسازجنگجهانیدوموبابینبازدارندگیدارایسابقهطوالنیدرتاریخروابط

سالح مهمساخت از یكی به تبدیل جمعی تخری  نظریههای بینترین روابط المللهای

هایمطالعاتیترینحوزهعنوانیكیازمهم(.درواقعبازدارندگیبه1391:103گردید)قاسمی،

عنوانعلمیاستکهدرکنارجنگبهوعات،ازجملهموضراهبردیالمللومطالعاتروابطبین

هایموجوددراینحوزهباشد.وازجملهپرسشمطرحمیراهبردیترینموضوعمطالعاتمهم

هایزیادیبرسازتحمیلهزینهتوانازبروزجنگکهسب اینواقعیتاستکهچگونهمی
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 همكاران، و آورد)اسفندیاری عمل به جلوگیری شد خواهد 1395واحدها :5 ینظریه(.

عمدتاً المللاستکهیبینگرائیدرعرصهبازدارندگییكیازنظریاتمبتنیبررئالیسموواقع

 راهبردیپردازانمسائلگرایی،موردتوجهنظریهدوموباتضعیفآرمانپسازجنگجهانی

قرارگرفت کنندهروابطبیینیاصلیتعنوانمللفهبهقدرتالمللبهایننظریهدرروابطبین.

تأکیدمی نبی نظراتایدهکشورها استکهمیزانقدرتآلیستیبرکندوضمنرد اینباور

تأثیردولت امنیتملیآن ها، میزان بر داردمستقیم ها 1396)رحیمیروشن، ینكته(.79:

بازدارندگیایناست اگر اساسیدر هزینهکه که کند متقاعد حریفرا وکشوریبتواند ها

درخطراتخط توانست زدندستمشیاحتمالیاو استخواهد منافع از بیشتر حمله، به

(.83)همان:مقابلآنکشورتأمینکندامنیتخودرادر

میهمهگبازدارند به تقعجانبه افزایانمندیویتتونای و ظشها هایدفاعیوفیترهمه

دنرجاوزجهتناامیدساختندشمنوخنثیکنهتگورایدفعهرردنیازبوهایمکس قابلیت

جمهوانمحوعنامیخارجیبهظنهایتهدید سیاستدفاعیِ ثقلِ باشدمیایرانیالمریاسورِ

 مقصودی، و 1397)آجورلو :101.) همهلذا بازدارندگی تمامیهب جانبهویژگیِ کارگیری

قم و مرفیتظدورات راستای در توقاهایکشور با تهدیدهاطئهبله باشد.می دشمنانهایو

نابراینابزار.بافزاییدرخلققدرتفزایندهاستجانبه؛مستلزموجودهمایجادبازدارندگیهمه

(.1396:70)کوچكیوهمكاران،جانبهنهفتهاستزایی؛دربطنمفهومبازدارندگیهمهقدرت

 قدرت

بهتوانواستعدادانسانبرایانجام درکاریکهمطلوباوستاطالقمیقدرتاساساً شود.

واعمالارادهتواناییواستعدادفردبرایانجامکار»توانگفتکهقدرتعبارتستازواقعمی

اندزیرابه،ازطرفیقدرتراجوهرسیاستدانسته«منظورایجادرفتارمطلوببرافراددیگربه

نتایجسیاست تولید توانایی سیاسی رهبر و میمدار نظرشرا مورد )حافظنیا، :1390دهد

قدرتعبارتستازاستطاعت،توانایییا»نویسد:درتعریفقدرتمی1(.دیویدجابلنسكی228

«بخشدقابلیتیکهبهدارندهآنقوهتأثیرگذاریبررفتارسایربازیگرانرادرجهتاهدافشمی

(Jablonsky, 1997) . واقع حكومتدولتایاستکهقدرتمقولهدر و پیها در پیوسته ها

؛ازبودهاستسازسیاستوسیاستابزارکس قدرتقدرتزمینه وهموارهاند.کس آنبوده

پناهودیگران،)یزدانقدرتپیوستهارتباطسینرژیكیوجودداشتهاست اینروبینسیاستو

                                                           
1
.David Jablonsky 
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زیراتاس قدرتملیتوانمندینظامیهاعتقادبسیاریازکارشناسانمعیارنهایی(.ب1397:44

محیطیبهسرمی در آنامنیکشورها تهدیدهایداخآنتبرندکهدر مورد خارجی یولها

دارد همیشگیقرار فناوری،ثکشوریکهمل .فراوانو از رهنامه، رترینوسایلنظامی)آمیخته

خودشكلدهدیعنیمیعنفالمللیرابهتواندعملكردنظامبینآموزشوسازمان(راداردمی

 بازیقواعد»تواند کندرا« اعمال تعریفو دیگران، و 1396)محمودزاده امروزه273: لذا .)

(Boyatzis & Ratti, 2014).قدرتنظامییكیازابعاداصلیقدرتملیواقتدارملیاست

چگونگیتوزیعقدرتالمللودرمیانبازیگرانآنبهحدیاستکهاهمیتقدرتدرنظامبین

درسطحنظامبین و میانواحدها نظامبیندر بازیگرانوساختار المللبهالمللعاملتمایز

(.1398:460نیاوهمكاران،)جعفریرودشمارمی

 قدرت نظامی

ملیو هایقدرتنظامیعبارتاستازقدرتنیروهایمسلحیكکشورتوأمباسایرتوانایی

)چگینی،قاهدافامنیتملیقکارگیریایننیروهاجهتتحآنکشوردربهتوانزمامداران

(.درواقعقدرتنظامینیروییباهدفمشخصوبرایانجامکارویژهاستکهدر1384:192

طوربه(.122:1380زمانمناس برایتحصیلاهدافملیازآناستفادهمیشود)سنجابی،

مهم قدرتنظامییكیاز شایدآشكارترینقطع، قدرتو می ترینابعاد به.رودآنبهشمار

توانمندی دفاعی، و ملی قدرت نهایی معیار راهبردپردازها، از بسیاری است اعتقاد نظامی

گذاریدفاعیگونهاقدامیدرعرصهسیاستقدرت،اساسومبنایهر(.1387:172)مرادیان،

هایبازیگراناست؛هامنوطبهسطحتوانمندیگذاریباشد.دامنهومیزاناثرگذاریسیاستمی

هایدفاعی،منابعبالفعلقدرتوعبارتیپشتوانهاصلی،تصمیمگیرندگاندرتدوینسیاستبه

(.تحلیلوارزیابیقدرت104:1394)زهدی،باشدهادربسیجمنابعبالقوهمینیزتوانمندیآن

دفاعیونظامیکشورها،نیازمندبررسیمعیارهایمختلفکیفی،کمی،مثبتومنفیاست.و

تعییناهدافورهنامه ازبهدلیلنقشبیهمتاییکهاینشاخصدر دارد نظامیکشورها

نیازمندبهرهاهمیتویژه و بوده فنونوایبرخوردار الگوهاینوینتصمیمسازیوگیریاز

باشداستفادهازرویكردهایترکیبیدرمواقعضروریمی (.1397:170)مرادیانوهمكاران،

الملل،قدرتملثروکارآمدیكدولتدرنهایتتابعیازنیروهاینظامیآنودرسیاستبین

بانیروهاینظامیدولت :1393)میرشایمر،اشدبهایرقی میچگونگیومقایسهایننیروها

62.)
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 امنیت نظامی

گونهتهدیدنظامیامنیتنظامیعبارتاستازشرایطووضعیتیکهموج امنیتدربرابرهر

گوییودفاعمسلحانههاینظامیازطریقمقابله،ایجادبازدارندگی،توانپاسخبیگانهوناامنی

اطمینانواعتماددرنیلبهاهدافنظاموایحادمنظورتوسعهسازیتهدیدبهتادفعوخنثی

(.موضوع1394:172هایکشورگردد)رشیدزادهوعلیزاده،بسترتحكیموپیشرفتسیاست

زند.وهدفمشخصامنیتیدرایناصلیامنیتنظامی،برمحورجنگوابزارهایزوردورمی

اقعشدن،پیروزیدرآن)رشیدزاده،حوزهعبارتاستازجلوگیریازبروزجنگودرصورتو

ترینشقوقامنیتوتابعیازامنیتامنیتنظامییكیازمهم1(.بهاعتقادبوزان1393:36

وبرداشتآنهایتهاجمیودفاعیمسلحانهدولتملیاستوبهآثارمتقابلتوانایی ازها ها

مربوطاست مقاصدیكدیگر 1378)بوزان، اقداماتبررسیمهاجمان،انواعبینیپیش(.34:

هرهاآنبامقابلهراهبردمطالعهوهاآنآینده موفقیت در مهمی بیشترنقشبسیار چه

آینده حقیقت، در ایجادپژوهیتهدیدهاینیروهایامنیتیدارد. در امنیتینقشبسزاییرا

دراین(.1396:8)بیگدلیوطیبی،کندامنیتوثباتوپایدارینظاموآرامشمردمایفامی

هاوهنجارهاییمتمایزبادارایارزش اینكهبهجمهوریاسالمیایرانازسوییباتوجهمیان

ازدیگرسویبهدلیلاینكههایحاکمبرنظامبینارزش ایحساسدرمنطقه المللاستو

جهان یتجهانیدراینمنطقهازواقعشدهکهبخشقابلتوجهیازرویدادهاوروندهایامن

)رستمی،هاستیرد،نیازمندبررسیومطالعهسناریوهایآیندهدربابماهیتجنگگشكلمی

چندهایمحورجهتمقابلهباتهدیداتخاذسیاستدفاعیچندگانهوقابلیت(.لذا1395:145

(.1392:19)دهقان،استناپذیربانیواجترضرو امریودستیابیبهامنیتپایداروجهی،

 ودیفراهمخراجهتحملهدشمنونابودیزمیالمینهزنداشتنسیاستدفاعیهمچنین

نمایدمی 1394)کالنتری، به36: .) فرمایدمی )ع(امیرالمومنینطوریکه : هرخبه سوگند دا

درون هجوماشخانهملتىدر ذلی مورد حتماً گیرد، البالغهج)نواهدشدخلقرار یطبهخه،

27.)

ریكتحبتنیبرآرامشبرایجامعه،عدمماجراجوییوخودداریازمامنیتنظامیدرمجموع

:باشندصهبهشرحزیرمیالطورخاستکهبهشمنهایرقی ودکشورهاوارتش

 تلفمخعدممنازعهباملل

 نبهدوستشمشبرایتبدیلدالت

                                                           
1
.Bozan 
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 پرهیزازخونریزی

 نشمملدتح

 دیدبهفرصتتهتبدیل

 (.1398:122ن)شریعت،تسپرهیزشدیدازعهدشك
 

 پژوهش شناسی  روش

برایکمكبهدركبهترهایمطالعهروش بهترهایتصمیماتخاذمنظورآیندهبهآیندهعموماً

پژوهی،(.درواقعآینده1397:71)منزویبزرگیوهمكاران،انددرزمانکنونیطراحیشده

روش و سپستصمیماصول و طرحمطالعه فناوریگیری، و خصوصعلوم در اقدام و ریزی

هایمختلفبررسیالگوهایعلمیوپژوهی،تفكراتفلسفیوروشمرتبطباآیندهاست.آینده

نماید.لذا،احتمالیراترسیممیهایبدیلوها،آیندهومطالعهآیندهرامطرحوبااستفادهازآن

استآینده آینده هوشمندانه مهندسی و معماری برای ابزاری همكاران،پژوهی و )وقوفی

هاوفنونآینده،روشهایآننگاریواستفادهوسیعازقابلیتباظهورعلمآینده (.1396:92

استنگاریواردبطنبرنامه همكاران،ریزیشده 1395)مینائیو آینده7: ایپژوهیحوزه(.

هاییازآیندههتصاویروبدیلهاییبرایارایبرگیرندهمجموعهتالشایاستکهدرمیانرشته

 همكاران، 1398است)یوسفیو پاسخ(.78: کردن پژوهیفراهم آینده پایهمقصود هایبر

 مبنای بر تحلیلدانش، و متغیرتجزیه پیشرانراهبردیهای رفتار تحلیل و کلیدی هاییا

سناریومربوط تدوین ارایجهت و ها دستراهبردهایه میالزم سناریوها این به -یابی

 (.Georghiou et al, 2012)باشد
 نرم افزار میک مک

 Institut d'Innovation Informatique pourنرمافزارمیكمكنخستینبارتوسطملسسه

l'Entreprise راهبردیمربوط زمینه تحقیقاتیدر اندیشكده در توسط، سازمان، و آینده به

عنوانیكتفكراینرویكردبه(.Godet, 1999: 58)میشلگودتدرکشورفرانسهبوجودآمد

 ,Fauzi). پردازدهاییكمسألهمیاقدامبهارایهراهحلازطریقسیستماتیكتحلیلیاستکه

2019) 
عنوانیكواقعیتتحتعنواناینروشباتجزیهوتحلیلساختاری،کهدرآنساختاربهدر

ارتباطمیسامانهیك اینموردمطالعهاستدر عناصر و وابستگیتنگاتنگیباسامانهباشد،

دارند یكدیگر (83:Mojica, 2005).متغیر مالحظه اینروشبه عینحال ودر هایکیفی
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ناهایکاوشآینده و میچندگانه (.Jiménez, 2009: 111)پردازدمعلوم منظوربهکه وتجزیه

 و بینمتغیرهاتحلیلمتغیرها بهصورتمستقیمرابطه برشناساییطریقاز متغیرها تأثیر

متخصصانتوسطیكدیگر و حاصلمیطبق خبرگان  :Putu Yudy et al, 2020 شودنظر

است:شناساییعناصر)متغیرها(،توضیحروابطبینمتغیرهادارایسهمرحلهاساسیو(.(443

 (.(Gde Bagus et al, 2020: 29 وآنالیزوشناساییمتغیرهایکلیدی

 پژوهشروند انجام 

 تحقیقپیشبا لتوجهبهماهیتموضوع، از نوعکاربردیرو از نتیجه ایتوسعه-حاظهدفو

هایتحلیلیواستفادهازروش-هایتوصیفیروشباشد؛وازلحاظماهیتوروشتلفیقیازمی

پیمایشی)مصاحبهباخبرگانوپرسشنامه(،وابزارگردآوریاطالعاتاستفادهازاسنادومنابع

این به تحقیق انجام روند که بوده، پرسشنامه و مصاحبه و اینترنت( مقاالت، مرتبط)کت ،

سوابقعلمیپیشینصورتپذیرفتهمرتبطباشدکهدرگامنخستبامطالعهاسنادوصورتمی

نظامی مسائل با مرتبط علمی زمینه دارای و آشنا خبرگان نظر از استفاده دفاعی)شامل-و

راهبردیدرمشاغلصفوستادومدیریترتبهنظامیدارایجایگاهفرماندهانومدیرانعالی

منظورانتخابنیروهایمسلح(کهبهگرانومحققانشاغلدرمراکزعلمیوتحقیقاتیپژوهش

روشنمونه از پیشراننفراتخبره ابتدا در گردیده، استفاده برگیریهدفمند هایتأثیرگذار

هایمشابهبایكدیگرقدرتدفاعیایراناحصاءودرگامدومباتشكیلپانلخبرگیپیشران

 و ادغام از استفاده با ادامه در عواملپرسشنامه لیكرت رتبهطیف اثرگذار و ومهم بندی

پراهمیتپرسشنامهبه)تعیین و مهم تعیینعوامل انتخابزینهگصورتبهایمنظور یا هایها

شیوهگچند بته و لیكرت طیفانه موافقألکام: موافق، تفاوتبی، مخالف، ،مخالفألکامو

ودرانتهابااستفادهازنرم(قرارگرفتهاستاختیارکارشناسانوخبرگانمربوطدرطراحیو

پژوهیمیك آینده بهافزار  )رسمیكماتریسکارگیریروشتحلیلماتریسمتقاطعمكو

n×nپیشران تعداد ازبه یكعدد یكدیگر بر تأثیرگذاریعوامل اساسمیزان سپسبر ها،

بهترتی 0و3،2،1هااختصاصداد.بدینمعنیکهعددتوانبهآنرامیصفرتاسهمقیاس

نمایان زیادتأثیرگر متوسط، کم، خبرگانمیتأثیربدونو توسط ماتریسمربوطه باشند،

عواملافزارتوسطنرمافزاروانجاممحاسباتمربوطهادرنرمودرادامهباورودداده،تكمیل(

.هاستکلیدیتأثیرگذاربرآیندهقدرتدفاعیایرانمشخصشد
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 پژوهش های یافته تحلیل و تجزیه
 تأثیرگذار بر قدرت دفاعی پیشراننیروهای تعیین 

هاییکهبر)عواملومللفهنیروهایپیشرانمنظورشناساییومشخصنمودندرگامنخستبه

تأثیرگذارشوند(پیامدروندهاورویدادهااثردارندوباعثایجادتغییردرحوزهموردمطالعهمی

توزیعپرسش ادبیاتپژوهشوهمچنینانجاممصاحبهو مرور با نامهمیانبرقدرتدفاعی،

 تعداد50تعداد موضوعتحقیق، علمیمرتبطبا دارایزمینهکاریو و ازخبرگانآشنا نفر

بهنیرویپیشران141 قدرتدفاعینیروهایپیشرانعنوان آینده بر تأثیرگذار نظامی کلی

(موردشناساییواقعگردیدند.2ایرانمطابقجدولشماره)
 نظامی مؤثر بر آینده قدرت دفاعی ایران پیشران نیروهای( 2جدول )

Rعنوان پیشران R عنوان پیشران 

 تمرینومانورهاینظامی72 اطالعاتینیروهاینظامیاشراف1

 وتاکتیكنظامیراهبرد73هایبهروزنظامیتاکتیكوتكنیك2

تعدادنیروهاینظامیکشور74استقاللنیروهاینظامی3

تسلیحاتراهبردی75پذیرینیروهاینظامیانعطاف4

 وارداتتجهیزاتوادواتنظامی76 تجربهوکارآمدینیروهاینظامی5

 نظامیخودکفاییدرساختادواتوتجهیزات77 تحركوسرعتعملنیروهاینظامی6

 روحیهنیروهاینظامی78متخصصوکارآمدنیروهای7

هماهنگیوهمكاریمیاننیروهایمسلح79 آمادگینظامینیروهایمسلح8

کیفیتفرماندهی80ادواتوتجهیزاتنظامی9

توانمدیریتبحراننیروهاینظامی 81پشتیبانیولجستیكنظامی10

وکنترلسامانهفرماندهی 82رسانیرزمیپشتیبانیپزشكیوامداد11

اقتدارفرماندهیورهبری 83همكاریوهمدلیمیاننیروهایمسلح12

پذیریواطاعتازمافوقفرمان 84خارجیراهبردیهاوادواتنظامیسالح13

نظموانضباطحاکمدرنیروهایمسلح 85 والیتمداریمسئولینوفرماندهاننظامی14

15
تجاربدفاعیهشتسالهجنگتحمیلیومحور

مقاومت

از 86 خارج در نظامی)مستشاری( نیروهای گسترش

کشور

هایتاکتیكیوراهبردینظامیروزبودنطرحبه 87عضویتدرپیمانهایدفاعیونظامی16

کیفیتروابطنظامیخارجی 88توسعهصنایعموشكی17

18
تابعهنیروهایمسلحدرهایاتصالآنالینیگان

بسترشبكهیكپارچه

و 89 راهبردی مشاغل همتاپروری و همتاسازی

فرماندهی

چاالکینیروهاینظامی 90ایدراختیارداشتنسالحهسته19

ابتكارعملنیروهاینظامیدرصحنهرزم 91کانالیزهنمودنحرکاتدشمن20
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Rعنوان پیشران R عنوان پیشران 

21
اجرایطرح عاملسامانهریزیو سدموانعغیر

دردهلیزهاومعابرحساسورودی

سالمتوبهداشتجسمیوروحیکارکناننظامی 92

توانپهبادینیروهایمسلح 93ظرفیتوتوانبسیجهمگانیدرکشور22

23
یگان تقویت و نیروهایتوسعه در هدف های

مسلح

یگان 94 لحاظپراکندگی با تاسیسات تجهیزاتو ها،

اختفاء،پوشش،فری و...اصول

24
بر نظامی تجهیزات و سازمان جداول تطابق

اساستهدیداتروز

هاینیروهایمسلحآمایشواستقرارمناس یگان 95

متناس باتهدیدات

آمادگیجسمانیکارکناننیروهایمسلح 96طراحیعملیاتممانعتیوسدموانع25

26
دررزممرک وسطحوکیفیتبكارگیرینیروها

مشترك
97 

روابطنظامیکشورهایمنطقهباغرببهخصوص

امریكا

وضعیتمعیشتیکارکناننظامی 98انتصابفرماندهانکارآمدوالیق27

28
خلیج حوزه کشورهای در تسلیحاتی رقابت

فارس
99 

یگان سرزمینی براستقرار نظامی پایگاهای و ها

مناطقاساسشرایطمحیطیوتوپوگرافی

ایوتخصصیایجادارتشحرفه 100دیپلماسیدفاعیکشور29

30
مدیریت فرماندهیو نقصاندر بروز ممانعتاز

صحنهعملیات
101 

هاینظامیمنطبقبرشرایطنامهبهروزبودنآیین

 وتهدیداتمحیطی

 منطقهپشتیبانیتسلیحاتیغربازکشورهای 102آمادگینیروهایاحتیاطنظامی31

32
و منطقه قدرتمند کشورهای نظامی بودجه

ایفرامنطقه
103 

در اسالم الهی احكام اجرای به التزام و اعتقاد

 کارکناننیروهایمسلح

شكافساختاریمیانبخشدفاعیوسیاسی 104ریزیواحداثمیادینپدافندیکیفیتطرح33

هاینظامیخارجیپیرامونکشورپایگاه 105دشمنوقوتنقاطضعفبراشراف34

35
طرح اصولکیفیت بر تاکید با نظامی های

استمرار،تحرك،شتاب،توالی
106 

اتدرردههایگیریدرشرایطقطعارتباطتصمیم

مختلففرماندهی

36
انتخابفرماندهشایست در رتبهگزینی عالی هان

دورازمناسباتسیاسیهبنظامی
107 

درهایمكان اساسی خدمات ارائه برای جایگزین

زمانبروزبحرانوجنگ

37
کنترلو دقتوهوشمندیسامانهفرماندهیو

ارتباطاتومخابرات
108 

تج تولید استراتژی هتغییر و دفاعی میزانیزات

چندمنظورهنظامییزاتهتولیدتج

وآمریكادرمنطقهحضورگستردهنظامیغرب 109دقتوهوشمندیفناوریتسلیحاتی38

دستانهقابلیتانجامعملیاتپیش 110هایراهبردیتنوعوکیفیتطرح39

40
توسعهوتوجهبهاصولپدافندداخلیدرسطح

کشور
111 

اطمینان قابلیت افزایش بروزرسانی و ارتقاء

تجهیزاتدربرابرجنگالكترونیك

41
دفاعیسیاست اثر-های و پذیر انطباق نظامی

بخش
112 

طرح پیشتنوع اقدامات واکنشهای و دستانه

 سریع

42
شناختنسبتبهبازیگرانعمدهواصلیومنبع

تهدید
113 

-انبارداری-کیفیتخدماتآمادینظامی)توزیع

 طرحریزیوبرنامهریزی(-تهیهوتامین
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Rعنوان پیشران R عنوان پیشران 

43
حفاظتالكترومغناطیسازمنابعحیاتیوهدرج

حساس
114 

بهفاکتورهایفیزیكیتهدید)روابطشناختنسبت

زمانیومكانیتهدید(

44
سیاست دفاعیتدوین مبنای-های بر امنیتی

وژئوپولیتیكکشورراهبردیموقعیت
115 

 و دکترین شرایطراهبردتطابق با کشور نظامی

جغرافیاییوژئوپلیتیكیکشور

ژئوپلیتیكیدرفرماندهاننظامیدرك 116 نسبتنیروهاینظامیبهطولمرزها45

46
مكانگزینیمناس استقرارواحدهاینظامیو

 GIS عملیاتیبرمبنای
117 

 اصول اطالعاتسامانهبكارگیری های

نظامی-هایدفاعیریزی(درطرحGISجغرافیایی)

خطیتواناییدرانجامعملیاتغیر 118 ماهیتوگسترهعملیات47

ساختاراستعدادوگسترشنیروهاینظامیدشمن 119الكترونیكهایمدیریتجنگ48

49
موشك دقت و بودن وهوشمند بالستیك های

پیمایکشورقاره
120 

سه سطوح دشمندر با قابلیتدرگیریهمزمان

گانهراهبردی،عملیاتیوتاکتیكی

ایمنطقهایجادفرماندهیمشترك 121 هایمحلیدخیلدرمدیریتبحرانسازمان50

51
کارآمدتخلیهشهرونداندرطرح هایمناس و

 زمانبحران
122 

سازمان ملثر سازماندهی و تجهیزات هایکیفیت

مدیریتبحرانکشور

 توسعهصحنهنبرد 123 هایاطالعاتیکشورکارآمدیسازمان52

 بحرانهایمحلیمقابلهباکمیته 124هایناپیوستهجغرافیاییرزمدرمحیط53

54
دفاعیکشورخارجراهبردیگستردگیمرزهای

ازقلمروسرزمینی
125 

پروندهبرنامه تجهیزات، وهایاداریحفاظتاز ها

 هایکلیدیکشورسرمایه

سپرحفاظتیپدافندهواییکشور 126)عملیاتیورزمی(سازییگانهایصفچابك55

امنیتبخشیبهفضایهواییکشور 127بازدارندهبودنسیاستدفاعیکشور56

هایمرحلهبازسازیواحیاءپسازبحرانبرنامه 128 پیرویوتبعیتقدرتنظامیازقدرتسیاسی57

58
ابتكارعملیگان هاینیرویمخصوصمهارتو

وواکنشسریعنظامی
129 

جابه )سرعت مسافت و زمان عامل جاییکاهش

نیروها(

هایموشكیکشورگستردگیاستقرارپایگاه 130سطحنیروهایمسلحوحدتفرماندهیدر59

پذیرحیاتیکشورشناساییوارزیابینقاطآسی  131کیفیتوسطحزندگیخانوادهکارکناننظامی60

پیمایکشورهایبالستیكوقارهمیزانبردموشك 132انطباقواشتراكدرادراكعملیاتیفرماندهان61

 هایمدیریتبحرانکشورکیفیتوکارآییسازمان 133قراردادنفرماندهانکارآمدوموفقالگو62

 سامانهفرماندهیومدیریتبحرانکشور 134پایداریدرچرخهآمادوپشتیبانی63

64
رعایتاصولپدافندغیرعاملدرطراحی

هایحساسزیرساخت
135 

بقاء به نسبت نظامی کارکنان پایبندی و وتقید

 توسعهسازمان

 هانوزیرمجموعهرابطهقلبیفرماند 136سرعتدرچرخهآمادوپشتیبانی65

هایعملیاتروانیدشمنآگاهیوشناختازشیوه 137هایجنگنوین)ش.م.ه(تجهیزاتیگان66

های(متحركهجومینظامیهای)تیپیگان 138کمکردنطولزنجیرهفرماندهی67

 هایفاواسامانه 139آستانهتحملکارکناننظامی68
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Rعنوان پیشران R عنوان پیشران 

69
عملدرعملیاتینمودننیروهایذخیرهوسرعت

احتیاط
140 

بهسازیوتقویتپدافندیزیرساختهایعمرانی

کشور

پدافندحسگرهاوپوششراداری 141تواناییومهارتدرانجامنبردفرسایشی70

 هایجنگنوین)ش.م.ه(تواناییوقابلیتیگان71

 

 پیشراننیروهای تجمیع و ادغام 

خواستهشدتابتابررستیرگیازکارشناسانوخبرگانمربوطدرادامهبراساسروشپانلخب

باشندراشناساییوبتاجنسمیهاکهدارایاشتراكوشباهتوهمتر،تعدادیازپیشراندقیق

(3بتهشترحجتدولشتماره)نیترویپیشتران53همتجمیعنمایندکهنتیجتهاحصتاءتعتداد

باشد.می
 نظامی مؤثر بر آینده قدرت دفاعی ایران نیروهای پیشران( تجمیع و ادغام 3جدول )

R  نیروی پیشرانعنوان R  نیروی پیشرانعنوان 

1
نسبتنیروهاینظامیبهنیروهاینظامیکشورو

 طولمرزها
28

و کارآمدی و تجربه و نظامی مانورهای و تمرین

 آمادگینیروهایمسلح

2
راهبرد و تاکتیكنظامی طرحبهو بودن هایروز

تاکتیكیوراهبردینظامی
29

وضعیتمعیشتیوکیفیتوسطحزندگیخانواده

وروحیهنیروهاینظامیکارکنان

توانپهبادینیروهایمسلح30اطالعاتینیروهاینظامیاشراف3

4

محور تجاربدفاعیهشتسالهجنگتحمیلیو

و کارآمد فرماندهان  دادن قرار الگو و مقاومت

 موفق

31

نظمورهبریواستحكامسامانهفرماندهیاقتدارو

فرمان و انضباط درو مافوق از اطاعت و پذیری

نیروهایمسلح

5

وابستگیبهسالح واستقاللنیروهاینظامیو ها

 نظامی درخارجیراهبردیادوات خودکفایی و

 ساختادواتوتجهیزاتنظامی
32

منطقه مشترك فرماندهی نیروهایایجاد در ای

دررزممرک و مسلحوکیفیتبكارگیرینیروها

 و میانمشترك همدلی و همكاری و هماهنگی

 نیروهایمسلح

6

در اسالم الهی احكام اجرای به التزام و اعتقاد

والیتمداریمسئولینوکارکناننیروهایمسلحو

 فرماندهاننظامی

33

گزینیانتصابفرماندهانکارآمدوالیقوشایسته

از دور نظامیبه انتخابفرماندهانعالیرتبه در

 مناسباتسیاسی

7
یگان تقویت و چابكتوسعه و هدف سازیهای

 هایصف)عملیاتیورزمی(درنیروهایمسلحیگان
34

ت وپشتیبانی منطقه کشورهای از غرب سلیحاتی

 رقابتتسلیحاتیدرکشورهایحوزهخلیجفارس

8

ظرفیتوتوانبسیجهمگانیدرکشور،وآمادگی

عملدرعملیاتینمودننیروهایاحتیاطوسرعت

 نیروهایذخیرهواحتیاط

35

سیاست دفاعیتدوین مبنای-های بر امنیتی

 داشتنراهبردیموقعیت و کشور ژئوپولیتیك و

 نظامیانطباقپذیرواثربخش-هایدفاعیسیاست

9
میان ساختاری شكاف و کشور دفاعی دیپلماسی

 بخشدفاعیوسیاسی
36

وپشتیبانیپزشكیوپشتیبانیولجستیكنظامی

 امدادرسانیرزمی
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R  نیروی پیشرانعنوان R  نیروی پیشرانعنوان 

10

موشكیوهوشمندی،دقتومیزانتوسعهصنایع

موشك قارهبرد و بالستیك وهای کشور پیمای

 هایموشكیکشورگستردگیاستقرارپایگاه

37

هاینظامیباتاکیدبراصولاستمرار،کیفیتطرح

عامل کاهش در توانایی و توالی شتاب، تحرك،

جایینیروها(زمانومسافت)سرعتجابه

11
 سرعتعملو نیروهاینظامیوچاالکیتحرك،

دستانهانجامعملیاتپیش
38

و خارجی نظامی هایروابط پیمان در عضویت

دفاعیونظامی

12
و راهبردی مشاغل همتاپروری و همتاسازی

فرماندهیواستفادهازنیروهایمتخصصوکارآمد
39

نظامیانعطاف نیروهای تحملپذیری آستانه و

 درانجامنبردفرسایشیومهارتنظامیکارکنان

13

ارتشحرفه جداولایجاد تطابق و تخصصی و ای

سازمانوتجهیزاتنظامیبراساستهدیداتروزو

هاینظامیمنطبقبرشرایطنامهبهروزبودنآیین

وتهدیداتمحیطی

40

پذیرحیاتیکشوروشناساییوارزیابینقاطآسی 

 در غیرعامل پدافند اصول طراحیرعایت

برنامهزیرساخت تدوین و حساس اداریهای های

پرونده تجهیزات، از سرمایهحفاظت و هایها

 کلیدیکشور

14

و نبرد صحنه توسعه و عملیات گستره ماهیتو

سطوحسه دشمندر با قابلیتدرگیریهمزمان

در توانایی و تاکتیكی و عملیاتی راهبردی، گانه

 خطیانجامعملیاتغیر

41

درطرح شهروندان تخلیه کارآمد و مناس  های

زمانبحرانوتشكیلوساماندهیوتعییننقشو

سازمان مدیریتمسئولیت در دخیل محلی های

 بحرانوتوانمدیریتبحراننیروهاینظامی

15

سامانه و تسلیحاتی فناوری هوشمندی و دقت

فرماندهیوکنترلوارتباطاتومخابراتوارتقاءو

در تجهیزات اطمینان قابلیت افزایش بروزرسانی

 برابرجنگالكترونیك

42

سازمان و فرماندهی سامانه مدیریتکارآیی های

ملثر سازماندهی و تجهیزات کیفیت و بحران

برنامهسازمان وجود و -هایمدیریتبحرانکشور

هایمرحلهبازسازیواحیاءپسازبحران

16

دفاعیکشورخارجازراهبردیگستردگیمرزهای

نیروهای گسترش و سرزمینی قلمرو

نظامی)مستشاری(درخارجازکشور

43

و پشتیبانی و آماد چرخه در سرعت و پایداری

-انبارداری-کیفیتخدماتآمادینظامی)توزیع

طرحریزیوبرنامهریزی(-تهیهوتامین

17

هاییگاننحوهپراکنشآمایشواستقرارمناس و

مكانگزینیوتهدیداتنیروهایمسلحمتناس با

بر عملیاتی و نظامی واحدهای استقرار مناس 

GIS مبنای

44

یگان آنالین دراتصال مسلح نیروهای تابعه های

-بسترشبكهیكپارچهومهارتوتواناییدرتصمیم

های رده در ارتباطات قطع شرایط در گیری

 مختلففرماندهی

18

اصولپدافندغیرعاملدرنیروهایمسلحوتوجهبه

طرح اجرای و میادینسامانهریزی و موانع سد

و ورودی حساس معابر و دهلیزها در پدافندی

 طراحیعملیاتممانعتیوسدموانع

45

-هایراهبردیواقداماتپیشتنوعوکیفیتطرح

-سامانهدستانهوواکنشسریعوبكارگیریاصول

درطرحGISافیایی)هایاطالعاتجغر هایریزی(

 نظامی-دفاعی

19

مسلح نیروهای در راهبردی مدیریت واعمال

مدیریت و فرماندهی در نقصان بروز از ممانعت

 صحنهعملیات

46

بهد و سالمت سطح روحیارتقاء و جسمی اشت

 و نظامی کارکنانکارکنان جسمانی آمادگی

 نیروهایمسلح

تقویتپدافندی20 سازمان47هایعمرانیزیرساختبهسازیو شناختکارآمدی و کشور اطالعاتی های
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R  نیروی پیشرانعنوان R  نیروی پیشرانعنوان 

وشناساییوپیش هایجایگزینبینیمكانکشور

تخری  صورت در اساسی خدمات ارائه برای

 فیزیكیدرزمانبروزبحرانوجنگ

منبعتهدیدو اصلیو و بازیگرانعمده نسبتبه

 و زمانی تهدید)روابط فیزیكی مكانیفاکتورهای

 تهدید(

21

منطقهو در آمریكا نظامیغربو حضورگسترده

پایگاه وتعداد کشور پیرامون خارجی نظامی های

روابطنظامیکشورهایمنطقهباغرببهخصوص

 امریكا

48

یگان سرزمینی براستقرار نظامی پایگاهای و ها

و مناطق توپوگرافی و محیطی شرایط اساس

تجهیزاتوتاسیساتباتواناییپراکندگییگان ها،

 لحاظاصولاختفاء،پوشش،فری و...

22

وارداتتجهیزاتوادواتنظامیوتغییراستراتژی

تجهیزات تولید میزان و دفاعی تجهیزات تولید

نظامیچندمنظوره

49

قابلیتوابتكارعملنیروهاینظامیدرصحنهرزم

محیط در رزم جغرافیاانجام ناپیوسته وییهای

 کانالیزهنمودنحرکاتدشمن

23

یگان متحركهجومینظامیهای)تیپتعداد های(

هاینیرویمخصوصوومهارتوابتكارعملیگان

 واکنشسریعنظامی

50

هایفاواوحسگرهاوپوششراداریپدافندسامانه

امنیتبخشیبه هواییو حفاظتیپدافند سپر و

فضایهواییکشور

24

استعدادوگسترشنیروهاینظامیدشمنساختار

وافزایشبودجهنظامیکشورهایقدرتمندمنطقه

 ایوفرامنطقه

51

کم و مسلح نیروهای سطح در فرماندهی وحدت

اشتراك انطباقو فرماندهیو کردنطولزنجیره

 درادراكعملیاتیفرماندهاننظامی

25
جنگیمدیر حفاظت درجه و الكترونیك تهای

 حساسالكترومغناطیسمنابعحیاتیو
52

 و دکترین شرایراهبردتطابق با کشور طنظامی

ودركژئوپلیتیكیجغرافیاییوژئوپلیتیكیکشور

 درفرماندهاننظامی

26
داشتن دراختیار تجهیزاتنظامیو ادواتو تنوع

 ایتسلیحاتراهبردیوسالحهسته
53

فرماند قلبی رابطه و وهان تقید و زیرمجموعه

 وتوسعهسازمانپایبندیکارکناننظامیبهبقاء

27
یگان قابلیت و و تجهیزات جنگکارآیی های

 نوین)ش.م.ه(
  

 

 نیروهای پیشرانبندی و تعیین ارزش رتبه

بهدستآمدهدرنیرویپیشران53منظوربررسیارزشهریكازایبهنامهدرادامهپرسش

 از استفاده با گرفتکه قرار خبرگان و کارشناسان اختیار در و تهیه پیشین یالگومرحله

نیرویپیشران53گیرییكتاپنج)برمبنایطیفلیكرت(،ازمیانفریدمنوبراساسمعدل

 از دسته آن پیشرانکلی، نمرهنیروهای کمکه بهای نمودند کس  را میانگین از عنوانتر

کمنیروهایپیشران تعداد خود40اهمیتحذفو به را میانگین از باالتر نمره که عامل

ودرادامهجهتواردکردن نیروی40اختصاصدادندجهتبررسینهاییانتخابگردیدند.

میپیشران مك میك افزار نرم در آمده بدست آننهایی نامبایست اختصار به را ها

(عناوینتخصیصدادهشده4گذاری)کدگذاری(نمود.بههمینمنظورمطابقجدولشماره)
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 مشاهدهمینیروهایپیشرانبههریكاز الزمبهذکراستنامرا نیروهایگذاریاینکنیم.

انجامپذیرد.2ونامبلند1صورتنامکوتاهبایستبهمیپیشران
 جهت ورود در نرم افزار میک مکپیشران نیروهایکد گذاری  (4)جدول 

R Long Label 
Short 

Label 
 Aنسبتنیروهاینظامیبهطولمرزهانیروهاینظامیکشورو1

 Bهایتاکتیكیوراهبردینظامیروزبودنطرحوتاکتیكنظامیوبهراهبرد2

3
هایبرنقاطضعفوقوتدشمنوآگاهیوشناختازشیوهاطالعاتینیروهاینظامیواشرافاشراف

عملیاتروانیدشمن
C 

4
خارجیوخودکفاییدرساختراهبردیهاوادواتنظامیاستقاللنیروهاینظامیووابستگیبهسالح

 ادواتوتجهیزاتنظامی
D 

5
 نیروهای کارکنان در اسالم الهی احكام اجرای به التزام و واعتقاد مسئولین والیتمداری و مسلح

 فرماندهاننظامی
E 

6
شایسته و الیق و کارآمد ازانتصابفرماندهان دور به نظامی رتبه عالی فرماندهان انتخاب در گزینی

مناسباتسیاسی
F 

 G هایصف)عملیاتیورزمی(درنیروهایمسلحسازییگانهایهدفوچابكتوسعهوتقویتیگان7

8
ظرفیت عملدرعملیاتینمودنوسرعتآمادگینیروهایاحتیاطووتوانبسیجهمگانیدرکشور،

 نیروهایذخیرهواحتیاط
H 

Iدستانهانجامعملیاتپیشنیروهاینظامیوچاالکیتحرك،سرعتعملو9
 

10
تهدیداتروزوبهایوتخصصیوتطابقجداولسازمانوتجهیزاتنظامیبراساسایجادارتشحرفه

هاینظامیمنطبقبرشرایطوتهدیداتمحیطینامهروزبودنآیین
J

11
ماهیتوگسترهعملیاتوتوسعهصحنهنبردوقابلیتدرگیریهمزمانبادشمندرسطوحسهگانه

 خطیراهبردی،عملیاتیوتاکتیكیوتواناییدرانجامعملیاتغیر
K 

12
فناوری هوشمندی ودقتو ارتقاء و مخابرات ارتباطاتو و کنترل و فرماندهی سامانه و تسلیحاتی

 بروزرسانیافزایشقابلیتاطمینانتجهیزاتدربرابرجنگالكترونیك
L 

13
 مرزهای نیروهایراهبردیگستردگی گسترش و سرزمینی قلمرو از خارج کشور دفاعی

نظامی)مستشاری(درخارجازکشور
M 

14
مكانگزینیوهاینیروهایمسلحمتناس باتهدیداتیگاننحوهپراکنشاستقرارمناس وآمایشو

GIS مناس استقرارواحدهاینظامیوعملیاتیبرمبنای
N 

15
نیروهایمسلح مدیریتراهبردیدر مدیریتصحنهواعمال فرماندهیو در نقصان بروز ممانعتاز

 عملیات
O 

16
 اشتراكدروحدتفرماندهیدر انطباقو فرماندهیو سطحنیروهایمسلحوکمکردنطولزنجیره

 ادراكعملیاتیفرماندهاننظامی
P 

                                                           
1
. Short Label 

2
. Long Label 
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R Long Label 
Short 

Label 

17
هاینظامیخارجیپیرامونکشوروروابطنظامیحضورگستردهنظامیغربوآمریكادرمنطقهوپایگاه

 کشورهایمنطقهباغرببهخصوصامریكا
Q 

18
هاینیرویمخصوصوهای(متحركهجومینظامیومهارتوابتكارعملیگانهای)تیپتعدادیگان

 واکنشسریعنظامی
R 

19
ساختاراستعدادوگسترشنیروهاینظامیدشمنوافزایشبودجهنظامیکشورهایقدرتمندمنطقهو

 ایفرامنطقه
S 

 T حیاتیوحساسهایالكترونیكودرجهحفاظتالكترومغناطیسازمنابعتجنگیمدیر 20

 Uپشتیبانیولجستیكنظامیوپشتیبانیپزشكیوامدادرسانیرزمی 21

 Vایتنوعادواتوتجهیزاتنظامیودراختیارداشتنتسلیحاتراهبردیوسالحهسته 22

23 
فرمان و انضباط و نظم و رهبری و فرماندهی سامانه استحكام و دراقتدار مافوق اطاعتاز و پذیری

نیروهایمسلح
W 

24 
ایدرنیروهایمسلحوکیفیتبكارگیرینیروهادررزممرک ومشتركایجادفرماندهیمشتركمنطقه

 وهماهنگیوهمكاریوهمدلیمیاننیروهایمسلح
X 

 Y وروحیهنیروهاینظامیوضعیتمعیشتیوکیفیتوسطحزندگیخانوادهکارکناننظامی 25

 Z ومهارتدرانجامنبردفرسایشینظامیوآستانهتحملکارکناننیروهاینظامیپذیریانعطاف 26

 AAپشتیبانیتسلیحاتیغربازکشورهایمنطقهورقابتتسلیحاتیدرکشورهایحوزهخلیجفارس 27

28 
-پذیرحیاتیکشورورعایتاصولپدافندغیرعاملدرطراحیزیرساختشناساییوارزیابینقاطآسی 

 هایکلیدیکشورهاوسرمایههایاداریحفاظتازتجهیزات،پروندههایحساسوتدوینبرنامه
BB 

29 
هاینظامیباتاکیدبراصولاستمرار،تحرك،شتاب،توالیوتواناییدرکاهشعاملزمانوکیفیتطرح

جایینیروها(مسافت)سرعتجابه
CC 

30 
 هوشمندی، و موشكی صنایع موشكتوسعه برد میزان و قارهدقت و بالستیك وهای کشور پیمای

هایموشكیکشورگستردگیاستقرارپایگاه
DD 

31 
نقشوطرح تعیین ساماندهیو تشكیلو و بحران زمان در شهروندان تخلیه کارآمد هایمناس و

 نظامیهایمحلیدخیلدرمدیریتبحرانوتوانمدیریتبحراننیروهایمسئولیتسازمان
EE 

32 
هایسامانهدستانهوواکنشسریعوبكارگیریاصولاقداماتپیشهایراهبردیوتنوعوکیفیتطرح

نظامی-هایدفاعیریزی(درطرحGISاطالعاتجغرافیایی)
FF 

33 
آمادگیجسمانیکارکناننیروهای روحیکارکناننظامیو بهداشتجسمیو ارتقاءسطحسالمتو

مسلح
GG 

34 
گیریهایتابعهنیروهایمسلحدربسترشبكهیكپارچهومهارتوتواناییدرتصمیماتصالآنالینیگان

 درشرایطقطعارتباطاتدرردههایمختلففرماندهی
HH 

35 
رزم صحنه در نظامی نیروهای عمل محیطوابتكار در رزم انجام جغرافیاییقابلیت ناپیوسته وهای

 کانالیزهنمودنحرکاتدشمن
II 

36 
هایجایگزینبرایبینیمكانهایعمرانیکشوروشناساییوپیشبهسازیوتقویتپدافندیزیرساخت

 ارائهخدماتاساسیدرصورتتخری فیزیكیدرزمانبروزبحرانوجنگ
JJ

سازمان 37 وکارآمدی تهدید منبع و اصلی و عمده بازیگران به نسبت شناخت و کشور اطالعاتی  KKهای
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R Long Label 
Short 

Label 
 فاکتورهایفیزیكیتهدید)روابطزمانیومكانیتهدید(

38 
امنیتبخشیبهسامانه هواییو حفاظتیپدافند سپر و پوششراداریپدافند و حسگرها و هایفاوا

فضایهواییکشور
LL 

39 
 شرایراهبردتطابقدکترینو با نظامیکشور ژئوپلیتیكیکشور ودركژئوپلیتیكیدرطجغرافیاییو

 فرماندهاننظامی
MM 

 NN وتوسعهسازمانهانوزیرمجموعهوتقیدوپایبندیکارکناننظامیبهبقاءرابطهقلبیفرماند40



باکمكکارشناسانوخبرگانامتیازاتیدر40×40سپسدرادامهباتشكیلیكماتریس

 اثرگذاری میزان به سه تا صفر پیشرانبازه مینیروهای داده یكدیگر اساسبر بر که شود.

%1875/82(میزانپرشدگیماتریسبهتقری 5افزارمطابقجدولشماره)خروجیاولیهنرم

باشد.بریكدیگرمیپیشراننیروهایاستکهاینرقمنشاندهندهتأثیرگذاریباالی
 های ورودی ماتریس( آمار داده5جدول )



هایآماریاقدامبهافزاربااستفادهازشاخص(نرم6الزمبهذکراستمطابقجدولشماره)

ای)باتوجهنمایدودرپژوهشانجامشدهباچهاربارچرخشدادهمیسامانهمحاسبهپایداری

 تعداد پیشرانبه نرمنیروهای وتوسط مطلوبیت از مستقیم تأثیرات شده(، پیشنهاد افزار

هایآنوپاسخنامهمنداستکهنشاندهندهرواییوپایاییباالیپرسش%بهره100پایداری

 باشد.می

( میزان پایداری تأثیرات مستقیم6جدول )  










( اثرپذیریعواملمطابقشكلشماره اثرگذاریو می1نمودار تحلیل( به توجه با باشد.

عنوانبهQوY،X،DD،CCموجودازنمودارفوقومحلقرارگیریعواملدرآن،پنجعامل

 درجه پرشدگی جمع هاتعداد سه تعداد دوها هاتعداد یک تعداد صفرها تعداد تکرار ابعاد ماتریس

40 4 285 995 200 120 1315 1875/82%

 تکرار تأثیرگذاری تأثیرپذیری

95%91%1

99%100%2

100%100%3

100%100%4
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نیروهایشوند.بهاینمعنیکهچونکلیدی(ماشناختهمینیروهایپیشرانمتغیرهایریسك)

پیشران سامانهبر از زیادی میزان به عینحال در و باالییدارند میسامانهاثرگذاری اثر

 شوند.کلیدیملثربرقدرتدفاعیشناختهمینیروهایپیشرانعنوانپذیرند،به

 
 ( نمودار اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم عوامل بر یکدیگر1شکل )

 غیرمستقیم و نیروهایپیشراننمودارهایتأثیراتمستقیم )2های)مطابقشكل، و )3)

اثرگذارینشانمی نمودار چگونگیاثرگذاریآنباشد. و روابطمتغیرها برهمدیگردهنده ها

آبیونقطه ایننموداردرقال خطوطقرمز، بهاینصورتکهچینترسیممیاست. گردد.

ودهوخطوطآبیتربخطوطقرمزبامقدارعددیسهباتوجهبهشدتاثرگذاریبیشترضخیم

صورتدهد.خطوطیکهبهوسطرانشانمیبامقدارعددیدوباتفاوتدرضخامت،روابطمت

بریكدیگرنیروهایپیشراناستبیانگروجوداثرگذاریضعیفچیننمایشدادهشدهنقطه

انتهایهربرداربیانگرجهتاثرگذاریبودهوبامقدارعددییكمشخصشده ینیرواست.

شوندنشانواردویاازآنخارجمینیرویپیشراناست.تعدادبردارهاییکهبهیكپیشران

چهبیشترباشدمذکوربودهواینتعدادهرنیرویپیشراندهندهمیزاناثرپذیریواثرگذاری

طورکهدرمستقیمبیشتراست.همانصورتمستقیموغیربهنیروهایپیشرانمیزاناهمیت

Yشودتاثیرگذاریوتاثیرپذیریپنجعامل(مشاهدهمی3(و)2شكل) ،X ،DD،CCوQ

بیشتراست.نیروهایپیشرانصورتمستقیموغیرمستقیمازسایربه



1399بهار،16شمارهپنجم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه82



 
 ( نمودار تأثیرات مستقیم2شکل )

 
 مستقیم( نمودار تأثیرات غیر3شکل )
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 پیشنهادها و گیری نتیجه

 میان از عنوان: با تحقیق ابتدای در شده مطرح سوال به توجه پیشرانبا نظامینیروهای

کدامند؟نیروهایپیشرانترینوتأثیرگذارترینتأثیرگذاربرقدرتدفاعیایران،کلیدی

دستنهاییبهنیرویپیشران40هاوکلیملثروتجمیعنهاییآننیرویپیشران141ازمیان

 و نرمآمده خروجی از حاصل میكنتایج افزار تعداد پیشران17مك نقشنیروی دارای

کلیدی:نیرویپیشرانپنجتأثیرگذارو

 کارگیرینیروهادرهایدرنیروهایمسلحوکیفیتبایجادفرماندهیمشتركمنطقه

 رزممرک ومشتركوهماهنگیوهمكاریوهمدلیمیاننیروهایمسلح

 وروحیهنیروهایوکیفیتوسطحزندگیخانوادهکارکناننظامیوضعیتمعیشتی

 نظامی

 کیدبراصولاستمرار،تحرك،شتاب،توالیوتواناییدرهاینظامیباتأکیفیتطرح

 جایینیروها(کاهشعاملزمانومسافت)سرعتجابه

 می دقتو هوشمندی، موشكتوسعهصنایعموشكیو قارهزانبرد هایبالستیكو

 هایموشكیکشورپیمایکشوروگستردگیاستقرارپایگاه

 پایگاه تعداد و منطقه در آمریكا نظامیغربو گسترده هاینظامیخارجیحضور

مریكاآپیرامونکشوروروابطنظامیکشورهایمنطقهباغرببهخصوص

کلیدیعنوانمهمبه برقدرتنیروهایپیشرانترینترینو دفاعیایراننظامیتأثیرگذار

موردشناساییقرارگرفتند.

بودهوهاتعاملاصلیبقایکشورهاودول،قدرتازآنجاکهلذاباتوجهبهنتایجتحقیق،

قادرخواهندبودخودنمایندقدرتملثربرهایمللفهوتوسعهتبهتقویاقدامکههاییکشور

تأمینوتضمیننمایند،کهدراینالمللبینبدوننظمفضایرادرخودتوپیشرفءحیات،بقا

وتأکیدیکهبرنقشوتأثیرآنبااهمیتترینبعدقدرتملیعنوانمهمبهقدرتنظامیمیان

برتقویتقدرتملیوبهتبعآنتأمینامنیتملیومنافعملیوجودداردهموارهموردتأکید

ایجتحقیقمیبایستدرتدوینراهبردهایکلیدیبدستآمدهازنتنیروهایپیشرانبوده،لذا

نظامیودفاعیکشورلحاظوموردتوجهقرارگیرند.

زماننظامدوبازدارندگیدرنظریهجاکهازآنبراساسچارچوبنظریتحقیق،همچنین

ورویاروییایموفقازبروزجنگعنوانتجربهتوانستبههایوقت،میانقدرتقطبیورقابت

ودارایسابقهتاریخیمثبتدرتنظیمروابطراهبردیجلوگیرینمایدمستقیمدوابرقدرت ،

ههنوزجایگاهخودرادرعرصپایانجنگسردوبرخالفتصورپسازهابوده،ومیانقدرت
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یهاتهدیدازطرفیتنوعاست.ایبهخودگرفتهوشكلمنطقهحفظکردهالمللمناسباتبین

پیرامونامنیتی رقابتایران ضرورتو منطقه کشورهای میان در گسترده تسلیحاتی های

اجتناب دکتریندفاعیکشور در بازدارندگیرا میکاربستنظریه آنناپذیر از کهنماید. جا

 و قدرتداشته عنصر مستقیمیبا پیوند حوزهآن یتمرکزنقطهبازدارندگیارتباطو یدر

هایقرآنواسالمکهلزومداشتنآمادگیدفاعی،همچنینبراساسآموزهاستقدرتنظامی

تقویتبنیهوتواننظامیکشوراست،لزومدربرابردشمنانراگوشزدوموردتأکیدقرارداده

منظورایجادبازدارندگیدفاعیوتأمینمنافعوامنیتملیکشورازضروریاتمیباشد.کهبه

کلیدیتأثیرگذارنیرویپیشرانپنجاباتوجهبهنتایجبهدستآمدهازتحقیقدرهمینراست

امیدرتدوینراهبردهایفرماندهاننظمسئوالنوبایستازسویبرقدرتدفاعیکشورمی

لحاظگردند.وحصولامنیتپایداردرکشورمنظورایجادبازدارندگیملثرنظامیبه

 پیشنهاد
 پیشنهادهای اجرایی

راقتدارفرماندهیورهبریولیامتكیهبربانیروهایمسلحافزایشتوانبازدارندگی .1

منظورتأثیرگذاریبرتحوالتبهمسئوالنوفرماندهاننظامیریزیبرنامه.2مسلمین؛

نظامیمنطقه تولیداتاتكاییوخودکفاییخودمنظورریزیوتالشبهبرنامه.3ای؛

اختالفاتوکاهشتنشباهمسایگانبهخصوصعربستانوبرقراریرفع.4؛دفاعی

گراییمنطقهانبهوایجادهمجروابطدووچند افزایشتوانقدرتدریاییو.5ای؛

-وتفاهمانعقادپیمان.6فارسودریایعمان؛حضورملثروبااقتدارنظامیدرخلیج

-مندجهانیبهقدرتسایرکشورهایکشورهایمنطقهونظامیباهایمشتركنامه

محیطامنیتیمنظور کمایجاد طریق.7خطر؛ نظامیاز تهدید منابع نمودن دور

.8کشوردرسایرمناطقبهخصوصشرقمدیترانه؛راهبردیونفوذعمقگسترش

پدافندی-هایدفاعیتقویتوگسترشسامانه.9توسعهوافزایشتوانموشكیکشور؛

بلند؛درسطوح متوسطو تقویتروحهم10مختلفکوتاه، هم. دلیمیانکاریو

نیروهایمسلحوبرگزاریرزمایش تدوینطرح11هایمشتركنظامی؛ هاینظامی.

.12جایینیروها؛بالحاظاصولاستمرار،تحرك،شتاب،توالیوسرعتعملدرجابه

یروهایمسلحوتوجهبهامرارتقاءتالشبهمنظورارتقاءروحیهکارکنانوخانوادهن

ازسویفرماندهانمعیشتومنزلتکارکنان ارتقاءشاخص13؛ هایتوسعهدفاعی.

کشورباتأکیدبرتوسعهمنابعانسانی.
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 پیشنهادپژوهشی

می پیشنهاد به توجه با پیشرانپنجگردد درنیروی تحقیق، این در آمده بدست کلیدی

بهکلیدینیرویپیشرانپنجهایملثردرهرهاومتغیرشاخصهایآتیضمناحصاءپژوهش

دهقدرتنویسیویزاردسناریوهایمحتملآینافزارسناریوصورتجداگانهوبااستفادهازنرم

دفاعیایرانتدوینگردد.
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.29-7(:6)2.فصلنامهآیندهپژوهیدفاعی،امنیتیهایپژوهیتهدیدآینده آندر
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سیاسی بین-واحدهای نظام عرصه در المللجغرافیایی ف، جغرافیاینگرشصلنامه در نو های
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 .99-79(:1)1.دوفصلنامهسیاستوروابطبینالملل

 ( فرزاد. جنگ(.1395رستمی، ماهیت در سناریوها،تحول ایران؛ اسالمی جمهوری آینده؛ های

 .190-145(:97)24.مجلهسیاستدفاعی،هاچالش هاوفرصت
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 .70-29(:54)14.فصلنامهمدیریتنظامیای)مدظلهالعالی(،

 وعلیزاده،محمد فتحاهلل. )رشیدزاده، اهدافوسیاست1394جواد. دکترین، هایامنیتنظامی(.

.فصلنامهامنیتملیهایکلینظام،مانوالیتفقیه،قانوناساسیوسیاستج.ا.ایرانبراساسگفت

4(16:)167-197.

 (.1394زهدی،یعقوب.)چاپاول،تهران:مرکزتحقیقاتراهبردیدفاعی.سیاستدفاعی،
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.123-99(:66)18.فصلنامةامنیتپژوهی

 ( فرهاد. بازدارندگیمنطقه1391قاسمی، بازسازیمفهومینظریه طراحیالگوهایآنبر(. ایو

 .146-103(:38)10.فصلنامهراهبرددفاعیاساسنظریههایچرخهقدرتدرشبكه،

 ( فتحاهلل. 1394کالنتری، راهبردهایدفاعیوراهبردنظامی، کاربستسیاستدفاعیبا مجله(.
 .59-35(:92)23.سیاستدفاعی
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 .200-169(:64)16.فصلنامهراهبرددفاعیتحلیلقدرتنظامیکشورها،

 احمدی،بزرگی،منزوی علیئی،وصادق.جواد. وگذارامنیتپژوهیآینده.(1397)محمدولی.
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