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ها( در نيل به دفاع معماري دفاعي امنيتي)الزامات و زيرساخت سازيمقومالگوي 

   جانبههمه
   

 وحيد ریاضی*1
 

 چکيده 
 تحکيم و جانبههمه دفاع به نيل براي ؛است کشور کی بقاء عناصر نیترمهم از یکی جانبههمه دفاع

 نقش از جداي که گرفت بهره هاییمقوم و هامحرك ابزارها، از بایستی امنيتی دفاعی معماري
 و مستحکم رتباطا و بخشيده غنا و شتاب سمت، این به حرکت هايبرنامه و هاسياست به راهبردي،

 نفر 32 قضاوتی هدفمندي با حجم نمونه آميخته رویکرد با حاضر پژوهش .سازد فراهم جامعی
انجام شده  جانبههمه دفاع نگاه با امنيتی دفاعی معماري سازيمقوم مفهومیِ الگوي يارائه منظوربه

با   ،امنيتی عیدفا معماري هايزیرساخت و الزامات تحليل از پس پژوهش هايیافته. است
 زیرساخت، هايالیه به توجه ضرورت موجود، هايچارچوب سازيبومی ضرورتقرار دادن  موردتوجه
 و راهبردي هايگذاريسياست ساز،جهت ارکان يدربردارنده که محيطی و ذینفعان فرایندي،
 و مسئوالن ن،متوليا بين مشترك زبان به دستيابی و باشد بازیگران کالن، هايبرنامه اجرایی،
 یک ،این الگو .شد ترسيم الگو یک صورتبه کشوري و لشکري هايسازمان عالی سطوح مدیران

در کمک به  مسلح نيروهاي امنيتی دفاعی معماري اهداف از پشتيبانی براي که است جامع حلراه
 تواند از اهليت علمی مناسبی برخوردار باشد.متوليان و مسئوالن می

 :هاي کليديواژه
 .الزامات و هازيرساخت معماري، جانبه،همه دفاعسازي، مقوم الگو،
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 مقدمه 

 المللیبين تحوالت و کیژئواستراتژ ،ژئوپليتيک لیبدیب گاهیجا لحاظ به رانیا یاسالم يجمهور

. است نموده تجربه يامنطقه سطح در ژهیوبه را یتيامن و دفاعی يهاطيمح نیرتريمتغ از یکی

 چهار طول در رانیا یاسالم يجمهور یتيامن یدفاع طيمح راتييتغ روند بررسی کهطوريبه

 ینظام يراهبردها از یبخش توجه مورد همواره یاسالم رانیا که دهدیم نشان گذشته دهه

 يراهبرد اهداف نييتع طرفی از. است بوده یتيامن - یدفاع حوزه در سلطه نظام یاصل گرانیباز

 تغييرات مسلح، يروهاين يساختار يهاضرورت از یتابع رانیا یالماس يجمهور یتيامن -یدفاع

 در اسالمی رانیا نقش يفایا و یالمللنيب يهااستيس و يامنطقه تيامن ،یجهان قدرت هندسه

 با رانیا یاسالم يجمهور یتيامن یدفاع طيمح تحوالت هدفمند و مستمر شیپا لذا. است آن

)سياسی، فرهنگی،  گانهپنج مختلف يهاحوزه در یچاالک و يریپذانعطاف بر یمبتن يکردهایرو

 دیبا امنيتی -دفاعی معماري الگوي طراحی در فناوري و اقتصادي( -ی، علمیعاجتماعی، دفا

 .رديگ قرار توجه مورد

 دفاع به نيل در ایران اسالمی جمهوري امنيتی -دفاعی معماري الگوي طراحی منظوربه

 رسدمی نظربه ايخامنه امام حضرت قوا کل معظم فرمانده امينفر به عنایت با ،جانبههمه

 و ریزيطرح نظام فرآیند در آن کارایی افزایش هدف با مسلح، نيروهاي ساختار سازيبهينه

 تهدیدهاي و محيطی الزامات و مالحظات به توجه با و سيستمی رویکرد با راهبردي ریزيبرنامه

 با ایران اسالمی جمهوري امنيتی -دفاعی مبانی منظور همين به. است ضروري ايفرامنطقه

 تماميت و ملی وحدت استقالل، حفظ بر مبنی مسلح نيروهاي ذاتی هايمأموریت به توجه

 براي که است اسالمی انقالب دستاوردهاي و هاارزش از حراست و ایران اسالمی جمهوري ارضی

 و مناسب نظامی سازمان گيريشکل به منجر که است( سيستم) نظام طراحی آن، تحقق

 جنگ شرایط در دفاعی بودجه هايمحدودیت و نظامی نيروهاي محدودیت اساس بر موقعبه

هاي مختلف وصيف روابط سامانهتاز طرفی الگوسازي و . باشد مدنظر بایستی دشمنان اقتصادي

ی است که هاي اساسها در ارتباط بين کاربران، مدیریت یکی از چالشو پيچيدگی فرایند

سازد. )دفاعی امنيتی( را مشخص می گوي مناسب معماري سازمانیلا کارگيريبهضرورت 

از  ،چارچوب و چرایی معماري مختلفی در این حوزه ارائه شده است که نسبت به سازمان

 توان اشاره کردمی 1ها چارچوب زکمنترین آنگوناگونی متنوعی برخوردار است که معروف

                                                                                 
1- Zachman 



 103                                  جانبههمه دفاع به نيل در( هازیرساخت و الزامات) امنيتی دفاعی معماري سازيمقوم الگوي

 کشور فعلی مسلح نيروهاي ساختار که است متصور بنابراین .(42: 1395ران، پير و همکا)دي

 ارضی تماميت و ملی وحدت استقالل، حفظ همانا که ذاتی و واگذاري هايمأموریت انجام براي

 امن محيط ایجاد و اسالمی انقالب دستاوردهاي و هاارزش از حراست ایران، اسالمی جمهوري

 ملزومات شده برشمرده اهداف نمودن اجرایی ضمن که دارد گوییال به نياز است ايمنطقه

 طرفی از. آورد فراهم را ایران اسالمی جمهوري کشور سياسی و جغرافيایی حدودوثغور تأمين

 شرایط در شک که بدونجاییاز آن .باشد المللیبين و ايمنطقه سيال هايسياست پاسخگوي

 و نشده منتفی ایران اسالمی جمهوري به نظام گوناز طُرق گونا دشمن حمالت موضوع ،کنونی

 گسترش دنبال بهي جهانی المللی نظام، دشمن و نظام سلطهاي و بينمنطقه ثبات به توجه با

 آن يآینده و است و از طرفی امروز امنيتی -دفاعی تهدیدهاي ایجاد يحوزه درویژه و به نفوذ

ي براندازي )در حوزه اندشده قبل از آميزترطرهمخا و پيچيده بسيار نتایج و ماهيت شکل، در

محقق در این تأليف این  اصلی هايدغدغه از . لذاي نظامی لکه جوهري(استفاده از رهنامه

 برابر در بازدارندگی توان و قدرت هاي نظامی در خصوص افزایشتوانمندي سازمان ؛مقاله

ي حوزه اصطالحبههميت تحقيق و در باب ابه همين منظور  .نظام اسالمی است هايدشمن

 توان: ایجابی و یا چرایی مهم بودن تحقيق آن می

هاي ستاد کل و پاسخگویی به خواسته لبيک به تدابير فرماندهی معظم کل قوا -

اسالمی ایران،  جمهورينيروهاي مسلح، توجه به ماهيت اسالمی، ارزشی و والیی نظام مقدس 

جانبه ي دفاعی امنيتی همهيروهاي مسلح آینده، ترسيم سامانهطراحی و ایجاد ساختار جدید ن

با نگاشت آینده و اصالح وضعيت موجود نيروهاي مسلح اشاره کرد. در باب ضرورت تحقيق و 

: همچونتواند داشته باشد به مواردي ي سلبی تحقيق؛ چه کارکردهایی میحوزه اصطالحبه

گري آن عليه نظام مقدس به ماهيت سلطهاستمرار تهدیدهاي نظام استکباري با توجه 

هاي دفاعی امنيتی و عدم شفافيت الزم در جمهوري اسالمی ایران، ابهام در تدوین مطلوب آرایه

هاي ارزشی نظام اشاره داشت. در همين توجهی به اهداف و آرمانهاي ژئوپليتيکی و کمحوزه

 دفاع» به نيل در( هازیرساخت و الزامات) امنيتی دفاعی معماري سازيمقوم رابطه الگوي

اصلی تحقيق؛  سؤالخوان با هدف، هدف اصلی و در همين راستا و هم عنوانبه؛ «جانبههمه

 «جانبههمه دفاع» به نيل در( هازیرساخت و الزامات) امنيتی دفاعی معماري سازيمقوم الگوي

 قرار گرفت. موردبررسی؟ کدام است
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 وهشهاي پژمباني نظري و پيشينه

، باوجوداینها عليه امنيت آمریکا بود. دفع یا تقليل تهدید يمنزلهبهپایان جنگ سرد  ظاهربه

، آمریکا را با یک برعکسپایان جنگ سرد، یک جهان امن و مطمئن را به ارمغان نياورد، بلکه 

توجه اي را مرو کرد که درصدد برآمد تهدیدهاي سنتی و هم تهدیدهاي تازههفضاي ناامنی روب

هراسی و با ي ایرانحربه ،ستيزيي غرب آسيا نماید. آمریکا با هدف اسالمکشورهاي منطقه

سازي نموده است. قدس در سطح منطقه، اقدام به بحران اشغالگرمحوریت حفظ امنيت رژیم 

هاي تکفيري به بهانه امنيت انرژي، حمایت و تأمين جریان ؛فارسخليجحضور نظامی در منطقه 

هاي مستقر نظير سوریه و عراق با هدف اطی نظير القاعده و داعش و اقدام عليه دولتو افر

قرار دادن جبهه مقاومت بوده  فشارتحت)نظام سلطه( و  آمریکا و غربقدرت اثبات هژمونی 

ي طورکلی جامعهرسد که با گذشت زمان بهبه نظر می یادشدهاست. افزون بر مطالب 

 41است. با توجه به حرکت  رو شدهههاي جدید دفاعی امنيتی روبچالشجهانی، با  پيوستههمبه

هاي نظام سلطه طراحی ها و تهدیدي چالشساله نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران در لبه

هاي اسالمی اصول و ارزش هاي اصلیِجانبه مبنی بر سنجهالگوي راهبردي در حوزه دفاع همه

گران و بازیگران داخلی و خارجی )بسترها، شرایط مداخله محتوا حاکم بر نظام، با در نظر گرفتن

)مطالبات درونی و فشارهاي بيرونی(  شرایط علیّ )زمينه تحقق الگو( و و محورها(، راهبردها

 ضروري است. ازپيشبيش
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 معماري
هاي، هاي سازمانی تداوم و تعامل با سازماندر هر سازمان براي هدایت و پشتيبانی از مأموریت

نيازمند یک معماري محوري است که مستقل از اندازه، نوع مأموریت و گستردگی جغرافيایی 

کند. این انداز دستيابی به اهداف سازمان را مشخص میها و چشمگيري فعاليتسازمان، جهت

هاي مختلف یک سازمان است که ها و الیهنوع معماري روشی است براي توصيف کامل جنبه

یا مطلوب  هاي استاندارد، اقدام به توصيف وضع موجود وگوها و روشلبا استفاده از اقادر است 

 (.48: 1395پير و همکاران، )دي سازمان نماید

 معماري دفاعي امنيتي

اي از ها، نيروهاي مسلح نيز در قالب یک سازمان دفاعی باید مجموعههمانند سایر سازمان

هایی را براي تمام کاربران تدوین کنند تا رده و راهنماییهاي دفاعی امنيتی را تنظيم کسياست

اهميت محافظت از امنيت ملی، پاسداري از تماميت ارضی، مقابله با تهدیدهاي امنيتی و تأمين 

، اعتبار و مشروعيت و مقبوليت هایی مانند وابستگی دولتمنافع ملی و دولتی با رعایت ویژگی

)مرآتی،  یافتنی نمایدمحيط پيچيده و پرخطر امروزي، دستي قانون اساسی در بر پایه دائمی

1391 :33-60.) 

 انتظار بهينه ترکيب و درست معماري یک بدون قدرت مختلف ابعاد و مجموع از تواننمی

 حتماً نکنند جنگ مشق امنيتی - دفاعی معماري این در هادستگاه داشت. اگر را محصول یک

 دفاعی معماري کنند. موضوع عمل خود وظایف به توانندنمی و خورندمی شکست موعود روز در

 ازجمله دنيا ابزارهاي تمامی از شود.می دنبال هم آمریکا مانند دیگر کشورهاي در امنيتی –

 و هستيم خود نيروهاي آموزش نيازمند ماآید. می امنيتی بوي ارتباط و تبليغات رسانه، اقتصاد،

 .(1397)وحيدي،  است رگبز کمبود یک کار، این انجام عدم
  سازيمقوم رويکردهاي
نوین دفاعی  هايآرایه و هاارزش از دفاع مدار بر موضوعه، حقوق :حقوقي مقوم رويکرد -

 .است توأمان جامعيت و اصالت داراي آن منبع و امنيتی است

 حکومتی ساختارهاي کليه شودمی تالش رویکرد این در :حاکميتي مقوم رويکرد -

 را ساختاري نوسازي دامنه آن مشروعيت و دوام که یابد استقرار و طراحی ايگونهبه

 نباشد. پذیرضربه یا و سرنگون و نکرده تغيير ها،بحران موج برابر در و برگرفته در

 اصول اساس بر انسانی جامعه ایدئولوژیک هايارزش رویکرد این در :ديني مقوم رويکرد -

 فطرت این و است عجين انسان فطرت با راکهچ .شودمی نهاده بنا قدسی و توحيدي

  کند.نمی فراموش دینی يرویه و بستر در را انسانيت و فضيلت کرامت، گاههيچ
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 خود بين تفکيکقابل موضوعی را قدرت هاانسان رویکرد این در :سياسي مقوم رويکرد -

 و ارکردهاک نوسازي توانندمی قدرت توزیع و فهم منابع اساس بر و دانندمی دیگري و

 کنند. نافذ و ماندگار را آن و زده رقم را هاآرایه

 مادي مطالبات تواندمی که جامعه در انسان نيازهاي بر مشتمل :امنيت مقوم رويکرد -

 اقتصاد، در طورکلیبه که شود شامل را دفاع و معيشت زندگی حيات، ؛همچون

 در آن جایگاه و نقش و هادولت بين و المللبين روابط توليد، جنگ، شيوه پزشکی،

 شود.می یتؤر ساختاري هايآرایه

 و عقالنيت جویی،حق عرفان، امنيت، احساس بر مشتمل رویکرد این :نرم مقوم رويکرد -

 در. است جامعه در آن مصرف و توزیع افزارنرم و قدرت سياسی فلسفه بر حاکم منطق

 هايعرصه تمامی و خوردمی چشم به افزارينرم هايحوزه تمامی رویکرد این

 موسيقی، هنر معماري، هنر ؛همچون ماندگار و تاریخی هايزمينه در زیباسازي

 شودمی مطرح تاریخی روند در انسان ارتباطی کار و سازگفتمان شعر، ادبيات،

 .(193: 1394محمدي، گودرزي و ملک)

 جانبههمه دفاع

انی، کشورها را ناچار به بازبينی و اي و جههاي راهبردي در سطح منطقهموقعيت دائمیتحول 

جدیدي که در این زمينه طی دو  هاي نسبتاًکند. یکی از رهيافتهاي دفاعی میاصالح رهيافت

 ایجادشدهثير تحوالت أجانبه است. این رهيافت تحت تاخير ظهور کرده است، دفاع همه يدهه

وپایی آغاز گردید. این رهيافت در مفهوم امنيت از کشورهاي اسکاندیناوي و برخی کشورهاي ار

توانند از طریق مبتنی بر این فرض است که متجاوزان به کشور، عالوه بر اقدامات نظامی می

هاي اجتماعی و توانایی مقابله با فجایع هاي اقتصادي، هدف قرار دادن بافتدرهم شکستن نظام

 دفاع ( رهيافت94 :1392، )صباغيان ساز، کشور را به شکست بکشانندطبيعی و انسان

 غيرمتعارف تهدیدهاي و تجاوزها بر و داندنمی نظامی صرفاً را کشورها بين منازعات جانبه،همه

 دارند، را ملی توان تحليل و اقتصاد شکستن درهم و اجتماعی همبستگی بردن بين از قصد که

 ارتباطی يدارا مفهوم این اجزاي که ستا پویا مفهومی جانبههمه دفاع .است شده معطوف

 :است شده ارائه متفاوتی هايتعریف جانبههمه دفاع درباره. باشندمی وارهاندام

 امکانات انسانی، هايسرمایه همه کارگيريبه و سازيآماده»جانبه به معناي دفاع همه

 داخلی، و خارجی دشمنان تهاجم و تهدید نوع هر با مقابله و پيشگيري منظوربه معنوي و مادي

 (.149: 1376 خانی،) «است جانبههمه دفاع
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 توانستمی که ساختاري هايمحدودیت و موانع انواع پویا، تعاملی رابطه اثر در جانبه،همه دفاع

 .(59 ـ 83: 1382 افتخاري،) کرد مرتفع را شود، آن هايپيام و انقالب انسداد یا توقف باعث

و  مؤثر دفاع ،ايرت امام خامنهحض دیدگاه ( در1397) شوشتري طبيبنظر جناب آقاي به

 و اقدامات که است نرم و سخت هايجنبه بر ناظر ملی توان و بصيرت برتکيه جانبه؛ باهمه

 جهادي روحيّه و موقعبه و دقيق صحيح، اطالعات به اتکا با آن به مربوط هايگيريتصميم

 از جلوگيري ملی توان و بصيرت برتکيه با مؤثر دفاع از استفاده ينتيجه. شودمی انجام

، شوشتري طبيب) شودمی ایجاد دفاع غيرهوشمندانه کارگيريبه اثر در که است هاییآسيب

1397 :89) . 

 جانبهچيستي دفاع همه

 که دهدمی را آن اجازه ظرفيتی چنين. است فراوان معنایی ظرفيت با مفهومی جانبههمه دفاع

کرد که  ارائه آن از متفاوتی هايبنديصورت و نگریست مفهوم این به گوناگون زوایاي از

 قرار گفته است: مدنظرها در این مقاله آن يازجمله

 باشد، نظریه کهآن از بيش راهبرد برخی، عقيده به دفاعي: راهبرد مثابهبه جانبههمه دفاع -   

 نشبي و نگرش باشد، مشخص و دقيق شدهتعریف برنامه کهآن از بيش و است رهيافت یک

 و خودي قوت نقاط و اهداف شناخت روندها، تحليل ها،ارزش بر مبتنی دفاعی، راهبرد است.

 .گيردمی شکل دشمن هايضعف

 عنصر سه داراي نظامی یا دفاعی اندیشه نظامي: ـ دفاعي انديشه مثابهبه جانبههمه دفاع -

. است «نظامی و سياسی تحوالت» و «نظامی تجارب و تفکرات» ،«عقيدتی و نظري مبانی»

 نباشد. اگر نظامی ـ دفاعی اندیشه داراي که یافت تواننمی را ملتی هيچ اساس، این بر

 امور باب در بحثقابل تفکر نوعی وجود صرف» عام مفهوم به نظامی ـ دفاعی اندیشه

 داراي منسجم، تفکرات مجموعه» از عبارت خاص مفهوم به دفاعی اندیشه باشد، «نظامی

 اندیشه: »گفت توانمی چنينهم ؛است «نظامی امور باب در منطقی و مهم و مستدل مبنا،

 مورد در اهميت با و مستدل و اصولی نظري، چارچوب داراي منسجم، تأملی و تفکر نظامی،

 . «است نظامی رأي یا امر

 جانبهالزامات دفاع همه

 بهو سياق زیر بيان و  محيط دفاعی امنيتی جمهوري اسالمی ایران را به سبک رهنامهتوان می

 کشيد: تصویر

 نرم( )بُعد جانبههمه دفاع -
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 نظام استقالل – اسالمی نظام تثبيت – اسالمی نظام تقویت) سياسی هايمؤلفه -1

 اسالمی(.

 اقتصاد – اقتصادي استقالل – هاتحریم برابر در مقاومت) اقتصادي هايمؤلفه -2

 مقاومتی(.

 هايارزش و اعتقادات تقویت – اسالمی آزادي) یفرهنگ و اجتماعی هايمؤلفه -3

 اسالمی(.

 سایر از دفاع – مرد و زن حقوق تساوي – هااقليت حقوق مراعات) حقوقی هايمؤلفه -4

 مستضعفان(. و مسلمانان

 – روز فناوري به دستيابی – دانش مرزهاي به رسيدن) فناوري و علمی هايمؤلفه -5

 ه(.سرمای به فناوري و علم تبدیل

 سخت( بُعد) جانبههمه دفاع -

 ارضی(. تماميت و وحدت حفظ – دفاعی آمادگی حفظ) نظامی هايمؤلفه -1

: 1397سمنگانی، )کالنتري (کشور در عمومی امنيت استقرار) امنيتی هايمؤلفه -2

73.)  

 1زيرساخت

 کنند،می سانیرخدمت کشور یا شهر یک به که بناهایی و هاسامانه امکانات، از است عبارت 

 موارد دیگر در واژه این(. Piryonesi, 2019) آموزشی هايزیرساخت و مدارس ها،راه مانند

 و سياسی هايشبکه افزاري،نرم گسترش ابزارهاي اطالعات، فناوري به اشاره جهت کاربردي،

 تتشکيال زیرساخت که گفت توانمی طورکلیبه وجودبااین. رودمی بکار ... اجتماعی و

 هايسال در واژه کند. اینمی حمایت را خادم سازمان یا سيستم و آورده فراهم را ساختاري

 نوع هر در تشخيصقابل داخلی قالب پيشنهاد عموميت افزایش با و است یافته محبوبيت اخير

 جهت گسترده ايگونهبه «بنيادین زیرساخت» واژه. است شده استعمال سازمانی سامانه یا

 خسارت عمده طوربه چنانچه که، است شده پذیرفته زیرسازه عوامل دسته آن مودنن متمایز

 و کنترل براي امروزه. شود وابسته سازمان یا سيستم جدي شکست سبب شد، ویران یا دیده

 همچون مزایایی بر عالوه که کنندمی استفاده نوین ابزارهاي از زیرساخت هايپروژه اجراي

 منجر نيز پروژه موفقيت به (27 :1393بيدختی، )ستوده هاهزینه کاهش و وريبهره بهبود

                                                                                 
1 - Infrastructure 
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 :از اندعبارت نظامی هايزیرساخت (.223: 1394بيدختی و همکاران، )ستوده شودمی

 مستقر هاپایگاه در چه نظامی، نيروهاي پشتيبانی براي الزم دائمی تأسيسات و هاساختمان

 ارتباطی، تأسيسات ها،فرودگاه ها،پادگان مونه،ن براي. باشند عمليات درگير چه یا باشند

 هستند هازیرساخت این هاينمونه از بندري تأسيسات و نظامی تجهيزات فروشگاه

 (.2005المعارف نظامی، )دائره

 امنيتي-دفاعي الگويچرايي 

لی الملژئواستراتژیک و تحوالت بين ،ژئوپليتيک بدیلبی جایگاه لحاظ به ایران اسالمی جمهوري

تجربه نموده است.  ايمنطقه سطح در ویژهبه را دفاعی و امنيتی هايمحيط متغيرترین از یکی

 تهدیدهاي از ايمجموعه که است آن بيانگر ایران اسالمی جمهوري راهبردي هايواقعيت

 از طرفی تعيين. است گرفته قرار جمهوري اسالمی ایران ملی منافع امنيت فراروي گوناگون

ساختاري  هايضرورت از تابعی امنيتی جمهوري اسالمی ایران -دفاعی برديراه اهداف

 المللی وهاي بينسياست و ايمنطقه تغييرات هندسه قدرت جهانی، امنيت نيروهاي مسلح،

دفاعی  محيط تحوالت هدفمند و مستمر آن است. لذا پایش اسالمی در ایران نقش ایفاي

 هايحوزه در چاالکی و پذیريانعطاف بر مبتنی ردهايبا رویک ایران اسالمی جمهوري امنيتی

 گيرد.  قرار موردتوجهامنيتی باید  -گانه در طراحی الگوي معماري دفاعیمختلف پنج
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 از حاصل نتایج و هاآن ارتباط نحوه امنيتی، -دفاعی مؤثر هايمؤلفه مجموعه از از طرفی نمایی

 هايتوانمندي و ابعاد ءارتقا یا امنيتی -فاعید تهدیدهاي با مواجهه براي هاآن کنشبرهم

 ،رهنامه قالب در توانمی را امنيتی -دفاعی مؤثر هايمؤلفه اساس این بر. است امنيتی -دفاعی

 بازیگر؛ متوجه امنيتی -دفاعی هايپذیريآسيب و تهدیدهاي با متناسب اقدامات، و راهبردها

 امنيتی – دفاعی منافع و اهداف چنينهم و ازیگرب امنيتی-دفاعی مقدورات و هافرصت امکانات،

 خانی،عبداهلل) کرد استخراج را بازیگر یک امنيتی -دفاعی الگوي و کرده بنديدسته بازیگر،

 اثرگذار و دخيل متغيرهاي تمام ياحصا ضمن تا است الزم امنيتی -دفاعی الگوي(. 43: 1389

 حوزه تأثيرگذار هايشاخص و عوامل نيز و هامؤلفه تأخر و تقدم و هااولویت امنيتی،-دفاعی

 خوبیبه را امنيتی -دفاعی متغيرهاي معلولی و علت ارتباط نوع و داده نشان را امنيتی-دفاعی

 (.130: 1390فر،شهرام عاشوري، زاده،رشيد) نماید ترسيم

 
 

 شناسي پژوهشروش

 و الزامات) امنيتی فاعید معماري مناسب طراحی الگوي دنبال بهاین تحقيق  کهازآنجایی

، از نوع کاربردي است. از طرفی رویکرد تحقيق است «جانبههمه دفاع» به نيل در( هازیرساخت

بررسی اسناد مکتوب و عالوه بر مطالعه ادبيات . است تحليلی ـ توصيفی آميخته و روش تحقيق

 به. است ایران ورکش تحقيق، مکانی )کمی و کيفی(، مبادرت شد. قلمرو پژوهش و مبانی نظري

 و انجام 1399 سال در) زمانی لحاظ به و امنيتی -دفاعی حيطه تحقيق قلمرو موضوعی، لحاظ
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 دفاعی امنيتی جامعه آماري این تحقيق خبرگان (.پابرجاست هاداده سایر و عوامل تغيير تا

ی و علم ازلحاظتجربه و هم  ازلحاظباشند؛ یعنی تمرکز بر افرادي بوده است که هم می

اند. به همين دليل براي تشخيص نمونه آکادميک آگاهی کاملی نسبت به موضوع تحقيق داشته

ها برخورداري از دانش و تجربه هاي مشترك آننظران با مشخصهتحقيق، از خبرگان و صاحب

 از پسهاي نظامی و مسائل مربوط به حوزه دفاعی امنيتی است که کافی در امور سازمان

و ساختار جمعيت آماري  هاي یادشدهویژگی هتوجه ب با ،افراد شناخت هينزم در پيگيري

صورت ( به211: 1391)ریاضی،  گيري قشربندي نسبیبراي انتخاب نمونه از نمونه موردنظر

ها و نفر انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. داده 32هدفمند قضاوتی استفاده شد که تعداد 

مندي از اسناد و مدارك اي با بهرهوان تحقيق، به روش کتابخانهدر خصوص عن موردنيازمطالب 

چنين روش ميدانی از طریق توزیع برداري و هم، منابع معتبر اینترنتی و فيشاولدست

«( استيودنتتی» و استنباطی...« ميانگين و انحراف معيار و »)آمار توصيفی هاپرسشنامه

 استفاده شد.
 

 هاداده وتحليلتجزيه

 و مخالفين یافته،غيرسازمان تهدیدهاي رو، پيشِ ناامن و المللی، پيچيدهو بين ايمنطقه طمحي

 ملی، امنيت براي رسمی تهدیدهاي مداوم افزایش طرفی از و فناوري پيشرفت و منافق هايگروه

. است ساخته ضروري تهدیدها، این سازيخنثی و مقابله براي را مناسب رویکرد یک اتخاذ

 با مقابله شيوه ترینضروري و اولين که هستند تهدیدهایی کشور، ملی امنيت هدیدهايت درواقع

 یا نظامی هايروش و ابزارها از گيريبهره آن، محو یا و سازيخنثی کنترل، مهار، منظوربه آن

 جانبهالگوي معماري دفاعی امنيتی با نگاه زیرساختی و دفاع همه قالب در مرتبط افزارينرم

 تنش بر بتواند جمهوري اسالمی ایران که براي عمده تهدید مهم بخش رسدمی نظر هاست. ب

 دارد که آمریکا قرار المللیبين و ايفرامنطقه بُعد در باشد، استوار واقعی تهدید و دفاعی امنيتی

دفاعی و  چتر بر سایه پایدار، تهدید با سال چهل طی که کشور براي واقعی تهدید اولين عنوانبه

 هايسطح تمامی در مختلف هايحوزه در همواره است، انداخته جمهوري اسالمی ایران منيتیا

ي زیرساختی ه الگولذا دستيابی ب .دهدمی ادامه خود تهدید به ايفرامنطقه و ايمنطقه، داخلی

تواند بخش آن میهاي استحکامي دفاعی امنيتی با رعایت تمامی مضامين و مؤلفهدر حوزه

هاي مختلف و البته سازي سازمانسازي ساختار به الزامات آن در این حوزه و آگاهمضمن مقو

 نائلي دفاعی امنيتی آميز در حوزهمرتبط با این الگو، نظام را در راه حصول به نتایجی موفقيت

 آورد.
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 ياتعمل اختيار، در ايرسانه قدرت از استفاده با المللبين صهيونيسم و در همين راستا آمریکا

 براي «موشکی برنامه» و «ايمنطقه نفوذ براي» ایران هايهزینه مسئله دو با را ايگسترده روانی

 رفتار و ادراك تغيير دنبال به درنهایت و اندداده سامان هاآن تحليل قدرت و عمومی افکار تغيير

 امنيتی دفاعی يمعمار هستند. براي فعال حکومت در تأثيرگذار هايگروه و هاسازمان ها،دولت

 و ژئوپليتيکی وزن افزایش و منزلت ارتقاء آن؛ يازجملهتوان مدنظر قرار داد که الزاماتی را می

 راهبرد شکست منظورنظام مقدس جمهوري اسالمی ایران، به فرهنگی قدرت و ژئواستراتژیکی

 رقباي با انایر راهبردي روابط توسعه همچنين و مقاومت محور از حمایت و منطقه در آمریکا

 از طرفی امنيت شود.می الزامات الگوي موصوف تلقی تریناصلی از یکی عنوانبه آمریکا جهانی

 فرهنگی، سياسی، اقتصادي، فعاليت امن شرایط در و است انسان تعالی و شکوفایی رشد، بستر

 و جزئی هايامنيت گرو در کلی کند. امنيت پيدا رشد تواندمی فناوري توليد و صنعتی علمی،

 خود با هاي مختلف راو بخش مردم و زده امنيت از دم ،توانيممی شود حاصل اگر و است موردي

 منطق یعنی دفاعی هايآموزه از گرفته منشأ ما دفاعی يرهنامهبا این نگاه  .کنيم اقناع و همراه

 واجهم فرسایش با مکان و زمان در را دشمن قدرت باید است و راهبردي منطق و اعتقادي

 ي الزامات الگوي معماري دفاعی امنيتی درتوان در حوزهمی که است کاري نخستين این کنيم؛

 امنيتی – دفاعی آینده را رقم زد. معماري بزرگ هايپيروزي سازانجام داد و زمينه نابرابر شرایط

 ابعاد ايدار شود،می تعریف دفاعی رهنامه ملزومات در که دفاعی و نظامی نگاه از نظرصرف

 است. ایجاد تأثيرگذار حکومتی هر کيفيت در و است اقتصادي و فرهنگی سياسی، اجتماعی،

 راهبرد تعریف نيازمند تهدیدها، به توجه با ایران اسالمی جمهوري در راهبردي بناي چنين

 و امنيتی نظامی، هايدستگاه همه تا طلبدمی و است اسالمی جمهوري دفاعی آموزه در عميق

 کنند. همراهی آن از پيروي و تشکيل در سياسی

 
 جانبههمه دفاع به نيل براي امنيتي دفاعي معماري الگوي( 1) جدول

 مالحظات ها مؤلفه ها اليه

ي اليه

 زيرساخت

 امنيتیاستانداردهاي دفاعی 

 المللیبين

 هاي راهبردي و اجراییگذاريسياست

 )فرهنگ و معنویت( المی و اخالقیهاي اسآموزه هاي اسالمیمبانی و ارزش

 نيازها
 و تجهيزاتی هاينيازمندي رفع و دفاعی منابع تأمين

 «. دانش و اقتدار علمی» محوري علم عنصر با تسليحاتی

 سازارکان جهت
ها، اندازهاي راهبردي، چشمگذاريها، سياست، سياسترهنامه

 ها و معيارهاها، اهداف، مأموریتآرمان

ها، ضوابط و ها، دستورالعملنامهقواعد، احکام، آیين ن و مقرراتقواني
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 مالحظات ها مؤلفه ها اليه

 استانداردهاي سازمان

 هاشناسی، برآورد بحراندشمن تهدیدهاي دفاعی امنيتی

 ي فراينداليه

 مدیریت دفاعی امنيتی

هاي دفاعی امنيتی، هاي سياستی، سياستچارچوب

هاي همقول» استانداردهاي دفاعی امنيتی ملی یا داخلی

 «محوري

 ابزارها و تجهيزات و توجه به بازدارندگی راهبردي مصنوعات امنيت اطالعات

 

 کنترل دفاعی امنيتی و اطالعات

 کشور پيرامونی محيط تغييرات دقيق ارزیابی و مستمر پایش

 به آن تبدیل و تعدیل منظوربه هاآسيب و هاتهدید کشف در

نفوذ دارد و تعاملی  هاي الیهفرصت در همه و قوت نقاط

 کندها ایفا میدوسویه در تمامی آن

 

 

 

اصالح فرایندهاي دفاعی 

 امنيتی)قواعد و مقياس(

 

 ساختار و هافرآیند اصالح و بهبود طریق از سازيچابک

)قواعد خود داراي:  آینده؛ تحوالت و تهدیدهاي با متناسب

عی فرایندهاي دفا يدربردارندهچارچوب فرایندي است که 

 گر و فناوري استیافته بر بسترها، شرایط مداخلهامنيتی قوام

هاي دفاعی امنيتی با تعامل با که به اجراي کنترل

گيري دفاعی امنيتی و تعامل با هاي معيارهاي اندازهچارچوب

بخشد. مقياس نيز ي فرایندي شکل میاطالعات به قوام الیه

گيري است که در ههاي معيارهاي اندازي چارچوبدربردارنده

معيارهاي انطباق اهداف دفاعی امنيتی، معيارهاي دفاعی 

هاي دفاعی امنيتی فرایندي گيري ميزان کنترلامنيتی و اندازه

 کنند(.پذیر طی میتعامل

 ي ذينفعاناليه

این الیه در 

ي حوزه

بخشی قرار آگاهی

 درواقعدارد و 

پيامد نظام 

 شودمحسوب می

 رسانی و آگاهی به کل سيستم را بر عهده داشتهالیه اطالعاین  نظام حاکميتی

هاي ریزي)برنامه کنندو در ایجاد الگوي معماري نقش ایفا می

 پدافندي، مدت(، توجه به حوزهمدت، کوتاهمدت، ميانبلند

 غيردفاعی هايحوزه سایر در افزاییظرفيت به روزافزون تقویت

 و صنعتی و لمیع مناسب همکاري زمينه هوایی. ایجاد

 صنعت و هادانشگاه ميان دائمی و مستمر ارتباط برقراري

 کشور. دفاعی

 دولت

 نيروهاي مسلح

 نهادهاي مردمسازمان

 ي مردمتوده

هاي خصوصی و سایر بخش

 هاي وابستهسازمان

 ي محيطياليه

 -اقتصادي، سياسی، فرهنگی

اجتماعی، علمی و فناوري و 

 فراساختاري

...  و ابزارها منابع، از گيريبهره در مناسب سازوکار ایجاد

 به معماري الگوي محيطی؛ طراحی تغييرات سرعت با متناسب

 داشته توجه نظام قدرت درونی ساخت استحکام در تالش

 اقتصاد الگوي پایه بر ملی اقتصاد يبنيه به باشد؛ توجه

 با امنيتی دفاعی تعامالت و مناسبات مقاومتی؛ تقویت

گر صورت ایفا)این الیه به مقاومت جبهه در اسالمی کشورهاي

ي فرایندي را دارد و بنام ي الیهگر در حوزهنقش مداخله

 است( محيط دفاعی امنيتی خارجی
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 هاآمار توصيفي داده وتحليلتجزيه

در  هاي الزمگرفته و بحثبا توجه به موارد یادشده در نخستين گام با انجام مطالعات شکل

ارتباط با شناسایی و شناخت الگوي معماري دفاعی امنيتی با نگاه زیرساختی و الزامات از یک 

ي ها، الیهي فرایندي زیرساخت(، الیه)الیه ورودي يدربردارندهکند. این نظام نظام تبعيت می

نفوذ و عنوان آن بر کل مجموعه نام محيطی است که با توجه بهاي بهذینفعان و دیگر الیه

ها در اهميت آن اساس برویژه فرایندي تحت تأثير آن قرار دارد و ها بهتشرف دارد و سایر الیه

کمک به درك بهتر ماهيت و چارچوب الگوي معماري به آن پرداخته شد. در گام بعدي پس از 

ز ا هرکدامها و مالحظات ها و مؤلفهاي در خصوص الیهپرسشنامهنظر خبرگان  تأیيدتعيين 

 سؤال 26پرسشنامه که شامل  سؤاالتها طراحی و در جامعه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. آن

ها و مالحظاتی ها، مؤلفهمشخص کردن ميزان تأثير و اثربخشی هر یک از الیه دنبال بهاست 

از  هرکدامهاي مربوط به است که از مطالعه و ادبيات تحقيق احصا شده است. پس از ورود داده

 استيودنت -تی آزمون، به کمک آمار توصيفی و آمار استنباطی )SPSSافزار هاي باال به نرمخشب

توان گفت می درنهایتگيري شده است. اندازه («ها به جامعه آماريپذیري آنقابليت تعميم»

ها نتایج پرسشنامههاي پاسخ وتحليلتجزیهکه پس از بررسی پارامترهاي توصيفی، استنباطی و 

 یر به ترتيب زیر حاصل شده است:ز
 

 

 ي زيرساختبررسي پارامترهاي توصيفي مربوط به اليه گزارش( 2)جدول 
 ياستانداردها زيرساخت

 امنيتي دفاعي

 الملليبين

 و مباني
 هايارزش

 اسالمي

 ارکان نيازها

 سازجهت

 و قوانين
 مقررات

 تهديدهاي

 دفاعي

 امنيتي

 متوسط

Mean 4.5000 4.0000 4.2500 4.3750 4.1250 3.2500 

N 8 8 8 8 8 8 

Std. 

Deviation 
.75593 .75593 .88641 .91613 .83452 1.16496 

 زیاد

Mean 4.7368 4.7222 4.5789 4.6842 4.6316 4.0526 

N 19 18 19 19 19 19 

Std. 

Deviation 
.45241 .46089 .50726 .58239 .49559 .84811 

 خيلی

 زیاد

Mean 5.0000 5.0000 4.8000 5.0000 5.0000 4.6000 

N 5 5 5 5 5 5 

Std. 

Deviation 
.00000 .00000 .44721 .00000 .00000 .54772 

Total 

Mean 4.7188 4.5806 4.5313 4.6563 4.5625 3.9375 

N 32 31 32 32 32 32 

Std.  .52267 .62044 .62136 .65300 .61892 .98169 
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 ي فراينديي پارامترهاي توصيفي مربوط به اليهگزارش بررس (3)جدول 

 فرايندي
 مديريت

 امنيتي دفاعي

 مصنوعات

 اطالعات امنيت

 دفاعي کنترل

 اطالعات و امنيتي

 فرايندهاي

 امنيتي دفاعي

 متوسط

Mean 5.0000 4.6667 4.6667 5.0000 

N 3 3 3 3 

Std. 

Deviation 
.00000 .57735 .57735 .00000 

 زیاد

Mean 4.2500 4.2500 4.2667 4.2500 

N 16 16 15 16 

Std. 

Deviation 
.57735 .68313 .79881 .68313 

 خيلی

 زیاد

Mean 4.4615 4.1538 4.5385 4.0769 

N 13 13 13 13 

Std. 

Deviation 
.66023 .80064 .66023 .64051 

Total 

Mean 4.4063 4.2500 4.4194 4.2500 

N 32 32 31 32 

Std. 

Deviation 
.61484 .71842 .71992 .67202 

 

 ي ذينفعانگزارش بررسي پارامترهاي توصيفي مربوط به اليه (4)جدول 

 ذينفعان
 نظام

 حاکميتي
 دولت

 نيروهاي

 مسلح

سازمان

مردم هاي

 نهاد

 توده

 مردم

 هايبخش

 و خصوصي

 ساير

 هايسازمان

 وابسته

 متوسط

Mean 4.7273 4.9091 4.8182 5.0000 5.0000 4.9091 

N 11 11 11 11 11 11 
Std. 

Deviation 
.46710 .30151 .40452 .00000 .00000 .30151 

 زیاد

Mean 4.0000 5.0000 5.0000 6.0000 3.0000 5.0000 
N 1 1 1 1 1 1 

Std. 
Deviation 

. . . . . . 

 خيلی

 زیاد

Mean 4.3158 4.4211 4.6316 4.7778 4.7368 4.7778 

N 19 19 19 18 19 18 
Std. 

Deviation 
.67104 .83771 .49559 .42779 .56195 .54832 

Total 

Mean 4.4516 4.6129 4.7097 4.9000 4.7742 4.8333 
N 31 31 31 30 31 30 

Std. 
Deviation 

.62390 .71542 .46141 .40258 .56034 .46113 
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 محيطي يبه اليه گزارش بررسي پارامترهاي توصيفي مربوط (5)جدول 

 اجتماعي فرهنگي سياسي اقتصادي محيطي
 علمي

 فناوري
 فراساختاري

 زیاد

Mean 4.6667 4.3333 4.3333 4.3333 3.6667 5.0000 

N 3 3 3 3 3 3 

Std. 

Deviation 
.57735 .57735 .57735 .57735 .57735 .00000 

 خيلی زیاد

Mean 4.8571 4.6429 4.4286 4.5357 4.7778 4.7241 

N 28 28 28 28 27 29 

Std. 

Deviation 
.35635 .55872 .69007 .69293 .50637 .45486 

Total 

Mean 4.8387 4.6129 4.4194 4.5161 4.6667 4.7500 

N 31 31 31 31 30 32 

Std. 

Deviation 
.37388 .55842 .67202 .67680 .60648 .43994 

 

 تحليل پارامترهاي توصيفي  (6)جدول 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

بين امنيتی دفاعی استانداردهاي
 المللی

32 4.7188 .52267 .09240 

 11143. 62044. 4.5806 31 اسالمی هايارزش و مبانی

 10984. 62136. 4.5313 32 نيازها

 11544. 65300. 4.6563 32 سازجهت ارکان

 10941. 61892. 4.5625 32 قرراتم و قوانين

 17354. 98169. 3.9375 32 امنيتی دفاعی تهدیدهاي

 11323. 64053. 3.9063 32 زیرساخت

 10869. 61484. 4.4063 32 امنيتی دفاعی مدیریت

 12700. 71842. 4.2500 32 اطالعات امنيت مصنوعات

 و امنيتی دفاعی کنترل
 اطالعات

31 4.4194 .71992 .12930 

 11880. 67202. 4.2500 32 امنيتی دفاعی فرایندهاي

 11392. 64446. 4.3125 32 فرایندي

 11206. 62390. 4.4516 31 حاکميتی نظام

 12849. 71542. 4.6129 31 دولت

 08287. 46141.  31 مسلح نيروهاي

 07350. 40258. 4.9000 30 نهادمردم هايسازمان

 10064. 56034. 4.7742 31 مردم توده

 سایر و خصوصی هايبخش

 وابسته هايسازمان

30 4.8333 .46113 .08419 

 16941. 95830. 4.2813 32 ذینفعان

 06715. 37388. 4.8387 31 اقتصادي

 10029. 55842. 4.6129 31 سياسی

 12070. 67202. 4.4194 31 فرهنگی
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One-Sample Statistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
 12156. 67680. 4.5161 31 اجتماعي

 11073. 60648. 4.6667 30 فناوري-علمی

 07777. 43994. 4.7500 32 فراساختاري

 05235. 29614. 4.9063 32 محيطی

 

اعضاي جامعه  %78/94با توجه به جداول تحليل آمار توصيفی باال روشن است که بيش از 

به ميزان زیاد و  "ي چهارگانه به همراه مالحظات هر الیههاي الیهمؤلفه"نمونه معتقدند که

تحقيق مؤثرند. یعنی نتایج حاصل از استخراج  موردنظربوده و در الگوي معماري  خيلی زیاد

ها در بين پاسخگویان ها و مالحظات آندهد که ميانگين این مؤلفههاي توصيفی نشان میآمار

ها توان گفت مؤلفهباشند. یعنی میمی خيلی زیاد، بين زیاد تا 5تا  0این پژوهش بر روي طيف 

ها در الگوي ي چهارگانه و مالحظات آنهاي الیهخروجی عنوانبهها در جداول و مالحظات آن

 قرار دارند. مدنظرمعماري دفاعی تأیيد شده و 
 هاآمار استنباطي داده وتحليلتجزيه

تحقيق را از  سؤاالتپاسخ  T-Testدر این بخش از تحقيق با استفاده از آماره آزمون ميانگين 

ها و دهيم. تفسير و نتيجه هر آزمون با توجه به خروجیآماري تعميم می جامعه نمونه به جامعه

شود این کيفی با توجه به جدول مقياس زیر تفسير می صورتبهتکرار محاسبات الزم  بر اساس

باالي  با پيدا کردن مرز درواقعملموس است و  سؤاالتاستنباطی  وتحليلتجزیهجدول در طول 

و تأثيرگذار در الگوي  تعميمقابلشود که ميانگين اصلی حاصل می ( چنينt.v) آزمون ارزشی

)تعيين آزمون ارزشی( محقق  . با این کاراستمعماري دفاعی امنيتی در جامعه به چه ميزان 

داري سطح معنی ازنظررا که  spssافزار هاي متفاوت به نرمآخرین ميانگين را با دادن ميانگين

عنوان یک نمونه ارزشی به جامعه آورده و به دست بهبر آن باشد نزدیک و یا منطبق  05/0به 

 خواهد بود.  تعميمقابلآماري معرفی و در آن 
 هاها و مالحظات آنها، مؤلفهآمار استنباطي مربوط به اليه (7)جدول 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 دفاعي استانداردهاي

 الملليبين امنيتي

51.071 31 .000 4.71875 4.5303 4.9072 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 هايارزش و مباني

 اسالمي

41.106 30 .000 4.58065 4.3531 4.8082 

 4.7553 4.3072 4.53125 000. 31 41.252 نيازها

 4.8917 4.4208 4.65625 000. 31 40.336 سازجهت ارکان

 4.7856 4.3394 4.56250 000. 31 41.701 مقررات و قوانين

 دفاعي تهديدهاي

 امنيتي

22.689 31 .000 3.93750 3.5836 4.2914 

 4.1372 3.6753 3.90625 000. 31 34.498 زيرساخت

 4.6279 4.1846 4.40625 000. 31 40.540 امنيتي دفاعي مديريت

 امنيت مصنوعات

 طالعاتا

33.465 31 .000 4.25000 3.9910 4.5090 

 و امنيتي دفاعي کنترل

 اطالعات

34.179 30 .000 4.41935 4.1553 4.6834 

 دفاعي فرايندهاي

 امنيتي

35.775 31 .000 4.25000 4.0077 4.4923 

 4.5449 4.0801 4.31250 000. 31 37.854 فرايندي

 4.6805 4.2228 4.45161 000. 30 39.727 حاکميتي نظام

 4.8753 4.3505 4.61290 000. 30 35.900 دولت

 4.8789 4.5404 4.70968 000. 30 56.830 مسلح نيروهاي

 5.0503 4.7497 4.90000 000. 29 66.666 نهادمردم هايسازمان

 4.9797 4.5687 4.77419 000. 30 47.438 مردم توده

 و خصوصي هايبخش

 وابسته هايسازمان ساير

57.409 29 .000 4.83333 4.6611 5.0055 

 4.6268 3.9357 4.28125 000. 31 25.272 ذينفعان

 4.9758 4.7016 4.83871 000. 30 72.058 اقتصادي

 4.8177 4.4081 4.61290 000. 30 45.994 سياسي

 4.6659 4.1729 4.41935 000. 30 36.615 فرهنگي

 4.7644 4.2679 4.51613 000. 30 37.152 اجتماعي

 4.8931 4.4402 4.66667 000. 29 42.146 فناوري علمي
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 4.9086 4.5914 4.75000 000. 31 61.076 فراساختاري

 5.0130 4.7995 4.90625 000. 31 93.718 محيطي

 

 مقياس تفسير کيفي مطلوبيت(8)جدول                                    

 

 

 

 
 

 

 سطحبا  آمدهدستبهT ترین شاخص و همچنين مقادیراز جدول فوق با نگاه به مطلوب

بيشتراست، کامالً روشن است که با توجه به  (64/1) مقدار جدول که از 050/0داري معنی

. استبرابر جدول باال  هرکدامها و مالحظات ها، مؤلفههاي آماري در الیهکه ميانگين نمونهاین

ها و ها، مؤلفهاز الیه هرکدامبراي  t:vو پيدا کردن مرز باالي  tاما با استفاده از آزمون ميانگين 

به باال حاصل شده است. یعنی  2/4ير کيفی مطلوبيت، از مقياس تفس 7مالحظات برابر جدول 

به ميزان بيش از زیاد تا بسيار  شدهاشارهها و مالحظات ها، مؤلفهتوان اذعان داشت که الیهمی

ها، ادبيات گذارند. لذا با توجه به پيشينهبيش از زیاد در الگوي معماري دفاعی امنيتی تأثير می

در  شدهانجامتحليل جانبه، همهي دفاع ویژه حوزهدفاعی امنيتی بهي و نظریات حاکم بر حوزه

ها و استيودنت از خبرگان دانشگاهی در پاسخ به الیهو تی آمدهدستبهخصوص ميانگين 

بيانگر آن ها و الزامات( سازي معماري دفاعی امنيتی )زیرساختها و مبانی الگوي مقوممؤلفه

ها در هاي لحاظ شده به همراه مبانی و مؤلفهاین الگو، توجه به الیهي توجه به الزمهاست که 

قالب سيستمی بوده که پيامدهاي آن توجه به مالحظات توصيفی و استنباطی در هر الیه است 

 از سوي خبرگان شدهبيانهاي ها و مؤلفهو تحليل استنباطی الیه فراوانی توزیع که در جداول

 نگاه صورتبه جانبههمه دفاع به نيل براي امنيتی دفاعی معماريسازي مقوم الگوي خصوص در

شده در جدول فوق، حاکی از آن است قرار گرفته است. بررسی نتایج ارائه موردتوجهسيستمی 

 51/3 -75/3 کمتر از زیاد
 76/3 -00/4 به زیاد بسيار نزدیک

 00/4 -25/4 زیاد و نسبتاٌ بيش از زیاد
 26/4 – 50/4 بيش از زیاد

 51/4 -75/4 بسيار بيش از زیاد
 76/4 -00/5 خيلی زیاد
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ي اي در حوزهمند در سطوح الیهطور مشخص و ضابطهها بهاز آن هرکدامهاي ها و مؤلفهکه الیه

ي استنباطی از قوام الزم برخوردار است و ثرگذار بوده و در حوزهتوصيفی در حد بسيار زیاد ا

معماري دفاعی امنيتی  توجهقابلجانبه سازي زیرساخت و الزامات دفاع همهتواند در مقوممی

 . استقرار گيرد و نياز به توجه ویژه به هر الیه توسط متوليان و مسئولين مربوطه 
 

 گيرينتيجه

هاي ها چارچوب داخلی خود را دارند و یا یکی از چارچوبخی از سازمانبراي انجام معماري بر

نظر از چارچوب و الگوي انتخابی در این مقاله گيرند. صرفسازي کرده و بکار میمرجع را بومی

 سازي الگومقوم موردنظر هايبرنامه ازجمله تواندمی امنيتی دفاعی فرهنگ توسعه و ترویج

 و ايمنطقه ملی، هايحوزه در امنيتی و دفاعی موجود وضع به توجه کار این الزامات. باشد

 آینده( فناوري و سازمان) ساختاري هايویژگی از بلندمدت افق تصاویر ترسيم المللی،بين

. است...  و هم با اجزاء تعامالت و ارتباطات و ساختاري عناصر و اجزاء کشور، مسلح نيروهاي

 و اسالم از برگرفته امنيتی دفاعی معرفتی دستگاه چارچوب در یدبا سازالگوي مقوم این تمامی

 جمهوري امنيتی دفاعی مکتب در ریشه با و باشد العالی()مدظلهقوا کل معظم فرماندهی تدابير

 هايمؤلفه تمامی دربردارنده که الگویی چنين به نيلبراي  شود. ریزيبرنامه ایران اسالمی

 کند، ایفاء را مطلوب محيط به احاطه توانایی الگو این و شدبا نوشتار این در شده برشمرده

 عوامل، ابعاد، احصاي براي درواقع و داده شد قرار کار دستور در فقيه والیت گفتمان تبيين

 ها،زیرساخت رقيب، کشورهاي تطبيقی مطالعه ساز،الگوي مقوم نوع این هايشاخص و هامؤلفه

 به توجه با شدهارائه الگوي در. است برخوردار توجهیابلق اهميت از...  و مالحظات شناسایی

 تأکيد با ایران اسالمی جمهوري امنيتی دفاعی معماري در بررسیقابل ابعاد به سيستمی رویکرد

 بيان اختصاربه الگو این با مرتبط مالحظات از تعدادي سپس و داشته اشاره جانبههمه دفاع بر

 .است شده

نظام،  کلی هايسياست قبيل از راهبردي و باالدستی ناداس به توجه و تمرکز -

 و دفاعی هايسياست مدت( ومدت، ميانهاي بلند)برنامه اهداف و هاي راهبرديگذاريسياست

 کشور؛ امنيتی

آن( و  راهبردي هاياولویت و دولت توسعه ششم ساله)پنج سالهمدت پنجکوتاه برنامه -

 )ساالنه(؛ سالهیک

 از اعم روز هايفناوري از منديبهره و معنوي بُعد محوریت با زدارندگیبا ایجاد -

 نرم؛نيمه و نرم سخت،نيمه ،سخت هايفناوري
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 هايحوزه سایر در افزاییظرفيت به روزافزون تقویت پدافندي، حوزه هايقابليت به توجه - 

  هوایی؛ غيردفاعی

 این در توسعه هايطرح احراز و یجادا با بنيادین آمایش و سرزمينی آمایش به توجه -

 زمينه؛

 ميان دائمی و مستمر ارتباط برقراري و صنعتی و علمی مناسب همکاري زمينه ایجاد -

 کشور؛ دفاعی صنعت و هادانشگاه

 و هاتهدید کشف در کشور پيرامونی محيط تغييرات دقيق ارزیابی و مستمر پایش -

 .فرصت؛ و قوت نقاط به آن تبدیل و تعدیل منظوربه هاآسيب

 تغييرات سرعت با متناسب...  و ابزارها منابع، از گيريبهره در مناسب سازوکار ایجاد -

 محيطی؛

 داشته توجه نظام قدرت درونی ساخت استحکام در تالش به معماري الگوي طراحی -

 باشد؛

 مقاومتی؛ اقتصاد الگوي پایه بر ملی اقتصاد يبنيه به توجه -

 مقاومت؛ جبهه در اسالمی کشورهاي با امنيتی دفاعی تعامالت و باتمناس تقویت -

 محوري؛ علم عنصر با تسليحاتی و تجهيزاتی هاينيازمندي رفع و دفاعی منابع تأمين -

 ملی؛ ناخالص توليد و درآمد نظامی، بودجه به توجه -

 تحوالت و دیدهايته با متناسب ساختار و هافرآیند اصالح و بهبود طریق از سازيچابک -   

 آینده؛

 توانمی تنهانه ملی توان و بصيرت برتکيه با جانبه و مؤثرهمه دفاع موقعبه و صحيح اجراي با

 نظام بلکه کرد، ایجاد جامعه در تهدید یا و خطر بردن بين از و کردن دور با را آرامش و امنيت

ملی و  توان بصيرت، برتکيه انبه باجهمه دفاع ،درواقع. داد سوق همگرایی سمت به را المللبين

 ملت، هویت استقالل، ىکنندهحفظ ها و الزامات بکارگرفته شده در این الگو،سایر زیرساخت

 و منطقه سطح در امنيت و ثبات يکنندهتضمين و هاآرمان به رسيدن ىوسيله و عزت ىمایه

عنوان الگویی مدون با يتی، بهسازي معماري دفاعی امنالگوي مقوم اساس، این بر. است جهان

 کارآمدترین ملی، توان بصيرت و برتکيهها و عوامل موجود در آن با لحاظ نمودن تمامی مؤلفه

 آفرینقدرت افزا،امنيت تواندمی که است اسالمی جمهوري دفاعی امنيتی نظام براي الگو و مدل

ند باعث ایجاد اقتدار و جهش دفاعی تواشود. خروجی و پيامد این الگو می نظام استحکام باعث و

 اي شود.امنيتی و حصول به مرجعيت آن در سطح منطقه



 1400بهار ،55 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                       122

 
 



 123                                  جانبههمه دفاع به نيل در( هازیرساخت و الزامات) امنيتی دفاعی معماري سازيمقوم الگوي

 پيشنهاد

تواند در دستور متوليان و مسئولين ستاد کل در تدوین و تحليل معماري این الگو می -1

صورت مناسب در ي راه چنين الگوي کالنی قرار گيرد و بهدفاعی امنيتی و ایجاد نقشه

 هاي نظام و ملی تسري یابد.و ارتقاء سازمان جهت تقویت

اي در جهت تقویت این هاي زمينهسایر پژوهشگران با تبعيت از این الگو به سایر حوزه -2

 الگو تحقيق مناسبی انجام دهند.

 

 قدرداني

که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختيار محققان این  يخبرگان توانمنداز 

دند و استواري پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار دا

 بسيار سپاسگزاریم.

 

 

 منابع

 21 ج ،«ي نورصحيفه»(، 1378)اهللخمينی، روح ماما. 

 ؛ايبيانات و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه 

 ،يفصلنامه تهران، ،«خمينی امام عمل و اندیشه در ملی امنيت» ،(1382)اصغر افتخاري 
 .6 يشماره ،اسالمی انقالب ياندیشه پژوهشی

 ،شماره 1376 بسيج مطالعات همه، دفاع استراتژي بسيج و خمينی امام ،(1376)مهدي خانی 

15. 

 امنيت معماري اجرایی الزامات ررسیب ،(1395) داود عبيري، خداداد، هليلی، محمود، پير،دي 

 .54 شماره ،پژوهیامنيت: سياسی علوم يفصلنامه دفاعی، هايسازمان در سازمانی اطالعات

 و تحکيم راهبردي الگوي ،(1390) جعفر ،فرشهرام و اهللذبيح ،عاشوري ،اهللفتح زاده،رشيد 

 ،استراتژیک دفاعی مطالعات فصلنامه ایران، اسالمی جمهوري امنيتی دفاعی اقتدار يتوسعه

 .46 شماره

 تهران، الگوي مناسب آمادگی نظامی ارتش جمهوري اسالمی ایرانا(، 1391) ریاضی، وحيد ،

 دانشکده دفاع ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقيقات راهبردي.

 ساختمان اطالعات سازيمدل کاربرد بر ايمقدمه ،(1393) اميرحسين بيدختی، ستوده BIM در 

 ،پایدار توسعه و شهري مدیریت شهرسازي، ملی کنفرانس اولين ساخت، هايپروژه مدیریت

  ایران. معماري انجمن ایرانيان، مؤسسه تهران،



 1400بهار ،55 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                       124

 ساختمان، اطالعات سازيمدل از استفاده ،(1394) بهرامی حسين، و اميرحسين بيدختی، ستوده 

 مهندسی ملی کنفرانس دومين پروژه، موفقيت جهت پروژه یکپارچه تحویل و ناب وسازساخت
 ایران. سازه مهندسی انجمن هران،ت ،ایران سازه

 ،سال ،راهبردي مطالعات فصلنامه تهران، جانبه،همه دفاع و انسانی امنيت ،(1392) علی صباغيان 

 .62 شماره ،16

 در ملی توان و بصيرت برتکيه با مؤثر دفاع مبانی و اصول ،(1397)محمدحسين شوشتري،طبيب 

 دفاعی هاياندیشه تبيين همایش چهارمين مقاالت همجموع تهران، اي،خامنه امام دفاعی اندیشه
 .مسلح نيروهاي پشتيبانی و دفاع وزارت سياسی عقيدتی سازمان ، ايخامنه امام حضرت

 و مطالعات یفرهنگ مؤسسه :تهران ،دوم چاپ ،تيامن يهاهینظر ،(1389) یعل ،یخانعبداهلل 

 .معاصر ابرار یالمللنيب قاتيتحق

 امام دفاعی هاياندیشه بر رویکردي با جانبههمه دفاع لزاماتا ،(1397) اهللیتآ سمنگانی،کالنتري 

 امام حضرت دفاعی اياندیشه تبيين همایش چهارمين مقاالت مجموعه تهران، اي،خامنه
 .مسلح نيروهاي پشتيبانی و دفاع وزارت سياسی عقيدتی سازمان ، ايخامنه

 ،به نيل در راهبردي مقوم ابزارهاي و بسترها ،(1394) حسن محمدي،ملک و غالمرضا گودرزي 

 دانشگاه ،قدرت درونی ساخت استحکام ملی همایش مقاالت مجموعه تهران، اسالمی، نوین تمدن

 .ملی دفاع عالی

 ،دفاعی، هايسازمان معماري هايچارچوب توسعه روش تدوین ،(1391) احسان مرآتی 

 .79 شماره دفاعی، سياست يفصلنامه

 سازمانی معماري ،(1391)عليرضا خورشيدي،نادري و هادي آبادي،علیفقيه رمضان، ی،ميرعباس 

 تهران، کشور، اجرایی و دفاعی هايدستگاه در اطالعات معماري يتوسعه و استقرار ساززمينه

 .79 يشماره ،دفاعی سياست يفصلنامه

 ،پيامدها و دالیل اعی؛دف رهنامه چارچوب در ایران تهاجمی رویکرد ،(1397) موسی نصيري، 

 .تبيين راهبردي اندیشکده :تهران

 ،در اسالمی نظام امنيتی دفاعی معمار ملی همایش نخستين در سخنرانی ،(1397) احمد وحيدي 
 و ملی دفاع عالی پژوهشگاه و دانشگاه تهران، ، (تهدیدها و هافرصت)1404 اندازچشم افق

  .راهبردي تحقيقات

 Piryonesi, S. M. (2019). The application of data analytics to asset 

management: Deterioration and climate change adaptation in Ontario 

roads (Doctoral dissertation, University of Toronto (Canada)). 

 
 

 


