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 چکیده

  برایرا  یاسگگگت و نمه مهم  تیگ حگاز  اهمبسگگگیگار   غیرعگامگل و منگانی آن  افنگدپگد  نیدکتر  هگای امرویی،در جنگ 

  ر یپدافند غ  نیعؤامل مؤثر بر دکتر، پژوهه حاضگگر در پی تنیین رو  این. ایکندیم  فایا  یآت  یهاجن موفمیت در  

روش  هگا بگه  گردآوری دادهبوده اسگگگت.   کیفیمنتنی بر روش   بگا رویررد نظگامی  رانیا  یاسگگگ م  یعگامگل جمهور

  ایمرحله روش دلفی سگه و در نهایت اعتنارسگنجی آنان بهانجام    مطالعه اسگناد و مدار با اسگتفاده ای    ای وکتابخانه

پدافند   نیدکتر  ن،یاسگناد و مدار  مرتن  با دکتر هیامل کلجامعه مورد مطالعه شگ اسگت.  تأیید خنرگان رسگیده    به

 هیگ و کل  ی، اسگگگنگاد بگا دسگگگت(ی)مگدللگه العگالیممگام معظم رهنر  اتیگ در کشگگگور کگه در منو  رعگامگلیو پگدافنگد غ  رعگامگلیغ

پدافندغیرعامل و  ی  نظران حویهصگاح   راخنرگان  همچنین .  انداند، بودهمرتن  ارازه شگده یماتیتحم  یهانهیشگ یپ

  ل یگ تشگگگر نفر 15انگد بگه تعگداد  بوده  نیک ن و آگگاه بگه دکتر تیگ ریو مگد یسگگگوابر فرمگانگده  یدارا  کگه  ییپگدافنگدهوا

ها ادامه پیدا  تا مرحله اشگنا  نظری داده  آوری آنانجمعبه روش هدفمند قضگاوتی انتخا  و فرآیند    ها گ ارهاند.داده

انجگام شگگگد. نتگایه پژوهه منته بگه (  2006)  براون و ک ر   محتویهگا بگه روش تحلیگل حلیگل دادهکرد. تج یگه و ت

عوامگل در سگگگگه حویه    اینگردیگد کگه    بگا رویررد نظگامی  تنیین عؤامگل مؤثر بر دکترین پگدافنگد غیر عگامگل

بنگدی  دسگگگتگه "دکتریندهنگدگگان محیطی شگگگتگا "و  "سگگگاختگاردهنگدگگان دکترین"،  "نیدکتر  دهنگدگگانجهگت"

  ادی  یبه سه حویه کل  دیبا  ینظام  رردیبا رو  رعاملیپدافند غ  نیدکتر  نیکه به منظور تدو  نتایه نشان داد  گردیدند.
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 مقدمه 

فرمایند  که می  در خصوص اندیشه دفا   العالی( )مدلله با چراغ راه قرار دادن بیانات ممام معظم رهنری

 و   اس م   هیعل  استرنار   یعنادآم   ری عم   یتوطئه  م،ی باش  داشته  لی تحل  قدرت  و  چشم  میتوانینم"

،  ( 29/08/1368  له، بیانات معظم)   " می نناش  دفا    فرر   به   حال   نی ع  در   و   م ینی بن  را   ی اس م  نظام 

ای صورت گیرد. در این طلند که نسنت به مموله دفا  خصوصاً در نیروهای مسلح، توجه ویژه می

تمسیم می  و غیرعامل  عامل  بخه  دو  به  دفا   اینره  به  عنایت  با  پدافند غیرعامل بین،  گردد، 

ویژه ای جایگاه  نظامی  اهمیت آن در حویه  به  توجه  با  بوده است. »پدافند  ای  همواره  برخوردار 

غیرعامل« یری ای اقدامات مهم دفاعی است که به عنوان مرملِ »پدافندعامل« بدون استفاده ای  

تجهی ات پدافندی، جهت تملیل خسارات و یا جلوگیری ای صدمات و خسارات ناشی ای حم ت  

مجموعه اقدامات  "  شود. طنر تعریف، پدافند غیرعامل:هوایی/ موشری دشمن به کار گرفته می

های ضروری،  پذیری، تداوم فعالیتای که موج  اف ایه بایدارندگی، کاهه آسی غیرمسلحانه

  "د دگردات و اقدامات نظامی دشمن میارتماء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در ممابل تهدی 

 . (1391)ج لی،

دیگر،   سوی  تهد  امرویهای  به  توجه  جمه  یدات با  نظام  توس     یرانا  ی اس م   یوررویاف ون 

اس م انم    آس  ی دشمنان  منطمه غر   ن  یا در  پ  یهب  یآمادگ   ی و  ا  یبرا  یهای  با   ین ممابله 

خود را ای هر  یرانا یاس م یمسلح جمهور یروهاین یدبا  پذیر،بینیکمتر پیهو   یدجد یداتتهد

دکترین و سطوح  مستل م    یروها،ن  ین و دفا  کارآمد و اثربخه ا  یآمادگ   یجادا  .یندلحاظ آماده نما 

  های یهو نظر  یماعتمادات، تعال   ها،یشهاند  ی،است که با لحاظ نمودن اصول اساس   ایینهبه  متنو 

در سطوح   ی و کاربرد قدرت نظام  های یردر طرح  یت مورد حما  ینمورد قنول و همچن  گریتهدا

اتفاق    یجد   ید قنل ای بروی هر تهد  ید مهم با   ین . اگیرندیده قرار مکشور مورد استفا   یی و اجرا  یملّ

مسلح است و    یروهاین  یاست که فرا رو  یی هابه دننال ممابله با چاله  دکترین چنانره    یفتد، ب

 شود. یره ها چبر آن یدبا

نیروهای نظامی و عناصر  "دکترین یا رهنامه نظامی    ،طنر تعریف برارگیری  اصول اساسی 

  ثروتی،) گردد تشریل دهنده آن در شرای  صلح و جن  جهت پشتینانی ای منافع ملی تعنیر می

اصول  "یعنی  .  یم به ذکر است رهنامه نظامی خود برگرفته ای تعریف رهنامه یا دکترین  (1394

هایی که مورد قنول در یک کشور  آیین،اعتمادات، تجربه تاریخی و نظریهاساسی برآمده ای تفرر،  

به امنیت ملی در دوران  کارگیری مولفهکه مننای  برای تامین و تحمر اهداف  های قدرت ملی 

 سه رندهیدربرگ به باور محممان، دکترین، .(1396)باقری،   باشدمی "صلح و جن  قرار می گیرد 

 (. بخه 1389؛ ثروتی و مظلوم،  1394است )یهدی،   و چگونگی چرایی چیستی، اساسی  مؤلفه
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 اجرای ی هاروش به بخه چگونگی و  دکترین اصول  دکترین، بخه چیستی به فلسفه به چرایی

 را راهنردها  که هستند  فرری اساسی منانی  و ها ، پایه"اصول" در این دیدگاه،  پرداید. می دکترین 

لذا دارا    (.1389)ثروتی و مظلوم،    نمایندمی هدایت  اندای چشم تحمر برای مأموریت،  راستای  در

سایمان    ک یسطوح    یهیرا در کل  گذارکارآمد و تأثیر  بودن یک دکترین مناس  می تواند چارچوبی  

 .بگه وجود آورد

در عین حال، با توجه به اهمیت دفا  با رویررد پدافند غیرعامل که در با  به آن اشاره گردید،  

ضرورت پرداختن به دکترین پدافند غیرعامل در کشور و نیروهای مسلح ای اهمیت دوچندانی  

در نظر گرفتن برخی موارد در دکترین محممان براین باورند که   ، برخوردار است. در این خصوص

ها، سایماندهی، ساختار نیروی انسانی، کس  اط عات و توانایی های  فند، مثل طراحی برنامهپدا

 یم در جهت شناخت تهدیدات، تجهی ات، تاسیسات و نیروی انسانی حاز  اهمیت است و نمه  

 .(1395 )یحیی پور،  کندهای آتی ایفا میمهمی را در جن  

ویژه دکترین نظامی در سالیان اخیر  ترین و بههای انجام شده در حویه دکنگاهی به پژوهه

می تاکنون  نشان  که  چگونگی  پژوههدهد  و  فلسفی  منانی  نظامی،  دکترین  در خصوص  هایی 

تدوین دکترین نظامی انجام شده است که در بخه ادبیات پژوهه به آنان اشاره گردیده است. 

با رویررد نظامی کمتر توجه شده  با این حال در تحمیمات یاد شده به دکترین پدافند غیرعامل  

است. در عین حال، اولین گام در راستای تدوین دکترین پدافند غیرعامل، شناسایی عؤامل مؤثر 

در تدوین پدافند غیرعامل است که این پژوهه در پی آن است که به شناسایی عؤامل یاد شده  

   بپرداید.

 حاز  اهمیت است: های ییرجننهانجام این تحمیر ای   بطورکلی  

سایی  بطور اخص و غنی  با رویررد نظامی   ی ادبیات دکترین پدافند غیرعامل تولید و توسعه ✓

 گیرد.دانه نظامی/ دفاعی به شرل عام صورت می

های محوله در حویه  اف ایی، هماهنگی و در  مشتر   برای کاربران جهت انجام مأموریتهم ✓

 آورد. میپدافند غیرعامل بوجود 

برای تمامی   ✓ بر تیک چارچو  حسا  شده و مشخص  حویه    در   وین دکترین دعؤامل مؤثر 

 گردد.تعیین میبا رویررد نظامی پدافند غیرعامل 

های راهنردی  بستر  یم جهت تجدید ساختارها، نظام آمویشی، تجهی ات، سایمان و برنامه ✓

 شود. ایجاد می
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 ش های تجربی پژوه مبانی نظری و پیشینه

 پدافند

پدافند با مفهوم کلی دفع، خنثی نمودن و یا کاهه تاثیر اقدامات آفندی و ممانعت ای دستیابی  

 (.  200:  1386دشمن به اهداف خود که بر دو نو  عامل و غیر عامل می باشد )رستمی، 

 پدافند غیرعامل 

یف پدافند غیر عامل در کشور جمهوری اس می ایران، دارای تعاریف متعددی است که دو تعر

 گردد:  متداول آن به شرح ییر ارازه می

: ساله چهارم کشور  قانون برنامه پنه   121ماده    11آزین نامه اجرایی بند  تعریف مصو  در    -1

اقدامات غیر مسلحانه بایدارندگی، کاهه آسی  پذیری،  مجموعه  اف ایه  ای است که موج  

کشور در ممابل عملیات خصمانه   نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهی ات و شریان های 

 گردد. و مخر  دشمن می

های کلی نظام در امور پدافندغیرعامل ای سوی تعریف نهایی و اصلی که مصوبه و اب غ سیاست-2

 باشد:می1389ممام معظم رهنری در سال 
، کاهش پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی

آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات 
مقابله و رویارویی مستقیم با    (. در واقع پدافند غیرعامل،1391و اقدامات نظامی دشمن می گردد )جاللی،  

حمله و خنثی کردن اقدامات و عملیات دشمن و استفاده از جنگ افزارهای مناسب و در دسترس برای دفع 
بطور مثال استفاده از سیستم های ضد هوایی و هواپیماهای رهگیر جزو پدافند عامل    آفندی دشمن است.

 (. 1399پور، محسوب می شود )حسن 

  دکترین

های( تعریف معناداری ای فلسفه و اصول و  دکترین به مجموعه مفاهیم نظری )اصول و اندیشه

  مرداندولتشود که توس  ممامات  اط ق می  اجراقابلو    شدهرفتهی پذ  نر، مشتر  وم حظات معت 

منافع ملی  و سیاست و  اهداف  در راستای  و   منظور بهگذاران  هدایت)هماهنگی و همسوسایی( 

نیروها)سایمان روشراهنمایی  اتخاذ  در  و...(  امنیتی  دفاعی،  سیاسی،  نظامی،  ها)رفتارها،  های 

اقدامات، و م حظات    اهداف،  و صلح(  بحران  یا  یمانی)جن   ممتضیات  به  توجه  با  و...(  اب ارها 

منطمهمحیطی) بینملی،  و  میای  گرفته  کار  به  اهم  .  (42:  1393 ی،محمدشاه)  شودالمللی( 

   عنارتند ای: دکترین خصوصیات  

 .در کاربرد نیای به قضاوت دارد ✓

 . باشدنه مننای عمل بلره راهنمای عمل می ✓
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 .باشندعناصر محتوایی آن ای ارتناط ن دیک مفهومی برخوردار می ✓

 . امران تحمر یا عدم تحمر آن وجود دارد ✓

 . گیردبر اساس ممتضیات و شرای  محیطی شرل می ✓

 .ی چگونه شناختی استیک واژه ✓

 . مردان قرار گیردباید مورد اجما  هیئت حاکمه و دولت ✓

 .نظری با عمل توأم استحمایر نظری محض نیست بلره اصول و عماید  ✓

 .و افراد در تعریف و استفاده ای آن متفاوت است هاسایماننگاه  ✓

 . فاقد قدرت قانونی است ✓

 .شودای جنس نظریه، تئوری و امور ذهنی است و به ذهنیت عمل مربوط می ✓

 .دارد قرار  جن  اصل و نهاد در ✓

 .باشدی یک فرر و نظر میالماکنندهمحتوای آن،  ✓

 .است گذار تأثیر  آن در  محیطی م حظات  و شرای  ✓

 .کندمنافع و اهداف ملی را دننال می ✓

 (. 43: 1395)شامحمدی،  دارد  قرار  جن  اصلی مرک  و قل  در ✓

 سطوح دکترین نظامی 

راهنردی 1 دکترین  سایر  :  1(  مسلح،  نیروهای  بر  ع وه  سطح،  این  یا هادستگاه در  کشوری  ی 

هستند و جایگاه آن در شورای عالی   گذارتأثیر  ی در آن دخیل و  نوعبه های قدرت ملی هم  مؤلفه 

امنیتی یا دکترین دفاعی راهنردی کشور   -های دفاعی  همان سیاست   درواقع امنیت ملی است و  

   است. 

های نظری و دکترین عملیاتی عنارت است ای یک سری باورها، چارچو  :  2( دکترین عملیاتی 2

اصول بنیادین رسمی که حاکم بر نحوه آماده شدن تمام یا بخشی ای نیروهای مسلح )حداقل به 

آن  و حرکت  نیرو(  یک  و  سو به ها  استعداد  گسترش  و  ننرد  میدان  آن ر ی کارگبه ی   درصحنه ها  ی 

 است.  3عملیات

ها است و به آن دسته سطح دکترین   ن ی ترن یی پا   عنوان به دکترین تاکتیری  :  4( دکترین تاکتیری 3

عوامل   کنندهت ی هدا شود که متضمن اجرای ریم در منطمه عملیات و  ای قواعد تاکتیری گفته می 

 شود.ی در میادین ننرد است و در دو شرل انفرادی و یگانی دیده می ریتاکت 

 
1. Strategic Defense Doctrine 
2. Operational Doctrine 
3. Theater of Operation 
4 . Tactical Doctrine 
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بندی  قابل دسته  یمشخ   ی،فرهنگ  ی،نظام   ،یاقتصاد  ،یاسیس  مختلف  انوا   در  دکترینهمچنین  

 (.1389)افشردی،   باشدمی

 و پدافند غیرعامل  در تدوین دکترین نظامیمؤثر    های تجربی مرتبط با عؤاملپیشینه

  هاآنترین  که مهم  اندگرفتهییر عوامل و منانی مؤثری را در تدوین دکترین در نظر    نظرانصاح 

 ای:  اندعنارت

به   های تدوین دکترین رانانی و ورودی، م صحنه جن    نیدکتر  ن یدر کتا  تدو  (1396اقری )ب

 است:  ارازه نموده ریشرح ی

 ها:و سنجه ی : منانالف

                                      یفرر  ی نیب(  جهان1

                            ینظام  یآورو فن (  دانه2

 یو ژزواستراتژ ک ی (  عوامل ژزوپلت3

 ی (  اسناد با دست4

 شامل:  ها ی: ورود 

 معظم کل قوا  یفرمانده  ریو تداب نیفرام (1

 و ممررات  نیقوان  (2

 سایمان یهایدممررات و توانمن  (3

 ی و تجربه سایمان ی ریم یها تیقابل  (4

 ای جن  ینانیدر پشت   یمل  یهاییتوانا  (5

 د ی تهد یوهایسنار   (6

 دی تهد ی هایممدورات و توانمند  (7

 د یتهد یعملررد نظام  (8

 . کشورها ر یدشمن با سا ی و نظام یدفاع   یهامانیپ (9

( الگوی تدوین و توسعه دکترین نظامی جمهوری اس می ایران مرحله اول  1396)  جهرمی   قننری 

 باشند:یم به شرح ذیل  ها دادهداند، این  یم)عوامل و منانی مؤثر(   هادادهرا تنیین 

 منانی مؤثر در تدوین دکترین نظامی 

 اندیشه نظامی  -

 (اهللرحمت)  ینیخماندیشه نظامی حضرت امام  -

 ظم رهنریاندیشه نظامی ممام مع -

 آرمان و منافع ملی  -
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 دکترین ک ن دفاعی  -

 عوامل مؤثر در تدوین دکترین نظامی 

 اهداف نظامی  -

 های ک ن نظامی یاستس -

 صحنه جن  و عملیات نظامی( )  یاییجغراف عوامل محیطی و  -

 قدرت و توان نظامی  -

 . تجار  نظامی -

 : است  هامؤلفهکه تحت تأثیر برخی    داند یم یی  هامموله  جمله   ای نظامی را    دکترین (  1394)  یهدی

 فرهن  راهنردی  •

 فناوری  •

 جغرافیا و جمعیت  •

  نو  حرومت •

 سیاست  •

 منابع در دسترس •

 راهنرد •
 موجود  دکترین •
 .تهدید •

 در تدوین و تغییر دکترین   مؤثر( عوامل و منانی 1389)  ثروتی و مظلوم

نماید باید ای  یم یک سیستم، همواره برای حفظ کارآیی در محیطی که عمل    من لهبهدکترین   

تا   گردید  خواهد  باعث  عوامل  این  در  تحول  و  تغییر  باشد.  تأثیرپذیر  محیطی  و  داخلی  عوامل 

دکترین همواره نیای به تجدیدنظر داشته و قابلیت برخورد با وضعیت جدید را برای خود فراهم  

های سایمانی  یندکترتدوین و تجدیدنظر در    در حویهو پایه این عوامل  رو، شناخت  ینایاآورد.  

 : استضروری است. برخی ای عوامل عمده به شرح ییر 

 ها، تدابیر و رهنمودهای اب غی.فرمان -

 ی سایمانی. هااریشاندیشه و ایدزولوژی حاکم بر  -

 قوانین و ممررات. -

 .( کشوریفرا سایماندکترین حاکم  )  یمل دکترین  -

 ی. فرا سایماناستراتژی  -

 اهداف سایمانی. -
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برجهان،  ینبی  هانظامنظامی،  -یاسیس  وضعیت )  یالملل ینبمحی    - حاکم  المللی 

 ی ژزواستراتژیک و تصور ای تهدیدات آینده(. هام حظه

 داخلی و خارجی(.   های سایمانمختلف )رواب  سایمانی با  های سایمانرواب  میان  -

 لی، وضعیت اجتماعی، سیاسی و...(.ساختار قدرت داخ) ی داخلمحی   -

 تجار  سایمانی. -

کیفیت    ویژه در قیاس با رقی ، مسازل جمعیتی، می ان جمعیت به )   ی ژزوپلیتیری کشور ها م حظه  -

 جمعیت و...(. 

 و ممدورات سایمانی، وسایل و تجهی ات.  هاال امتوسعه فناوری و  -

پژوهش   لند یتا   یی هوا  دانشگاهای    (1997)  یمانوتایا  ا یتاین مطالعه  انجام   نی تدو  ند یفرآای    یبا 

ارته    یهواز  یروین  نیدکتر  نیتدو  ندیفرآ  یرا برا  ریمراحل هشتگانه ی  ،در سه کشور  نیدکتر

 .  دینمایم ی معرف  لند یتا

 اط عات  یآورجمع ▪

 ها داده لیتحل ▪

 ها هیفرض ی دهو شرل هادهیتوسعه و پرورش نظرات و ا ▪

 ها دهیا هیآیما ▪

 ل یتحل ه ینتا یابیاری ▪

 ن یعنوان دکترها بهو انتشار آن شدهرفتهیپذ یهاهیفرض  یسای رسانی و  رشیپذ ▪

 منتشرشده  نیدر رابطه با دکتر  روهایآمویش دادن ن ▪

 .(22: 1997، یمانوتایا  ای تای)ن  نیدکتر ی سای یکاربرد ▪

  شوند یمعنوان ورودی جهت تدوین دکترین نظامی در نظر گرفته  ( عواملی به1389)  یقامحمدآ

 ای:  اندعنارتاین عوامل   نیترمهمکه 

 ( الن غه نهه ژهیوبهقرآن کریم و روایات ) •

 ی نظامی رهنری نظام هاشهیاند •

 ی مسلح روهاینو ولایف  هاتیمأمور •

 مطالعه محی   •

 تجار  نظامی  •

 ی نظامی هایآورفن •

 اند ای: ( ورودی سیستم تدوین دکترین عنارت1390)افشردی 

 های دینی منانی و اندیشه -
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 های گذشته و دفا  ممدس تجربه جن   -

 های آینده ماهیت جن   -

 رویررد غر  و شرق به دکترین  -

 فرامین و رهنمودهای اب غی رهنران نظام جمهوری اس می( )  اسناد با دستی  -

 قوانین و ممررات جاری کشور  -

 های دفاعی   سیاست -

 توسعه فناوری  -

 ممدورات نظامی )نیروی انسانی، تجهی ات و تسلیحات، آمویش(  -

   طنیعی و انسانی() جغرافیای کشور  -

 جغرافیای نظامی  -

 ( هاتیمأمورولایف و انتظارات ) -

 را یآمر ریاخ ی هاتجار  دفا  ممدس، تجار  جن   -

 (نیروها  ی هایی)توانا  دفاعی ی هاتیقابل -

 مرات  ن. م نیروها و سلسلهاختار س -

 موجود و در دسترس ن. م  یآورفن -

 و تجار   هانیها، تمر ، آمویشهاهی نتایه ریما -

 در نیروها   یدهسایمان -

 نیروها و تجهی ات ساختار  -

 عمل، ریمایه و تمرین نحوه، آمویش -

 عوامل ژزوپولیتیک -

 سایر ابعاد و  پشتینانی به همراه ای توان عملیاتی یامجموعه -

 .دکترین عملیاتی دشمن سناریوهای و  تهدید -

بدین شرح عنوان    های سامانه( ورودی1392)  فروشان  نیل بومی  با رویررد  را  نظامی  دکترین 

 :نموده است

 الس م( علیهماطهار )منانی اعتمادی، سنت، سیره ازمه  -

 ی ( رهنرممام معظم ) ریتداب -

 های دفاعی و ...(شیوهاهداف، اب ار، نظام )استراتژی دفاعی  -

 جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنّاورانه، نظامی و ...() ی ملمحی   -

 ها، تهدیدها( فرصت)  یاای و فرامنطمهالملل، پیرامونی، منطمهمحی  بین -
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 های نظامی تهدید( اهداف، اب ار و شیوه)  دهایتهد -

 ها، ال امات و ...(ویژگی)  ندهی آماهیت جن   -

 . سایی(خودی، رسیده، شنیه) ی منظاتجار   -

ای  باید    دی نمایم یک سیستم، همواره برای حفظ کارایی در محیطی که عمل    من لهبهدکترین  

تا    عوامل گردید  خواهد  باعث  عوامل  این  در  تحول  و  تغییر  باشد.  تأثیرپذیر  محیطی  و  داخلی 

دید را برای خود فراهم  داشته و قابلیت برخورد با وضعیت ج   دکترین همواره نیای به تجدیدنظر

های سایمان  در دکترین  دنظریتجد، شناخت و پایه این عوامل در حویه تدوین و  رونیایاآورد.  

 : باشدیم ضروری است. برخی ای عوامل عمده به شرح ییر 

 فرامین، تدابیر و رهنمودهای اب غی  ✓

 ی سایمانی هااریشاندیشه و ایدزولوژی حاکم بر  ✓

 قوانین و ممررات  ✓

 ی( کشورفرا سایماندکترین ملی )دکترین حاکم   ✓

 ی فراسایماناستراتژی  ✓

 اهداف سایمانی  ✓

 ی داخلی و خارجی( هاسایمانی مختلف )رواب  سایمانی با هاسایمانرواب  میان  ✓

 محی  داخلی )ساختار قدرت داخلی، وضعیت اجتماعی، سیاسی و ...(  ✓

 تجار  سایمانی  ✓

در قیاس با رقی ، کیفیت   ژهیوبهجمعیتی، می ان جمعیت    مسازلی کشور ) ر یت یژزوپلی  هام حظه

 (.1389)نوذری،  و ممدورات سایمانی، وسایل و تجهی ات  هاال امی و آورفنجمعیت و...( توسعه  

 عوامل غیرعامل،  پدافند  دکترین تدوین  در ( بیان نموده است که  1393محمدی )همچنین شاه

 :دارند دخالت  ییر شرح  به مختلفی

 اعتمادی(،  و  دینی منانی )  اب غی راهنمودهای و هاسیاست تدابیر، قوانین، فرامین، ✓

 (؛قوانین  ای،امام خامنه تدابیر خمینی،  امام  حضرت  دفاعی هایاندیشه نظام،  کلی  های سیاست ✓

 ؛ (دشمن عملررد  ای حاصل  تجربیات  آینده،  جن  کلی  سناریوهای) محی  تحلیل ✓

 ؛(پدافند غیرعامل  یحویه در اثرگذار هایمؤلفهکننده)تهدید  قدرت  ضعف و قوت  نماط تحلیل ✓

 (؛ غیرعامل پدافند  حویه در تأثیرپذیر های حویه) خودی ضعف  و  قوت نماط تحلیل ✓

 ...(؛ و اجرایی جغرافیایی،  فنی،  اقتصادی، ) م حظات  و ممدورات  تحلیل ✓

 (. 1393)شامحمدی،  خودی  حیاتی تأسیسات نو  و موضوعیت موقعیت، ماهیت، ✓
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  یهیرا در کل   گذار کارآمد و تأثیر  تواند چارچوبی  دارا بودن یک دکترین مناس  میبطورکلی  

 پیرامون قن ً  که  مستنداتی  و  منابع ل یو تحل بررسی  به توجه با   .سایمان بگه وجود آورد  کیسطوح  

این  شد، جمع برده نام هاآن ای نظامی    دکترین  در  تدوین   پژوههبندی محمر  فرایند  پیرامون 

برگرفته ای موارد ذیل بوده که با    مؤثر  و عواملی  و منان  دافند غیرعاملپ نظامی در حویه    دکترین

 طریر  در حویه پدافند غیرعامل ای و کشف عؤامل موثر در تدوین دکترین نظامی  استخراج، احصاء  

 یر است: است به شرح جدول یبدست آمده  اسنادی های بررسی و  مطالعات
 های پیشین در پژوهش ن یدکتر نیو عوامل موثر در تدو یمبان  سهیمقا( 1جدول )

 محققان

   عوامل موثر

قنبری 

 جهرمی
 باقری ثروتی زهدی 

آقا  

 محمدی 
 افشردی 

نیل  

 فروشان
 نوذری 

  ✓  ✓  ✓  ✓     ✓ های دینیمنانی و اندیشه

  ✓  ✓   ✓     ✓ های امامین انم   اندیشه

         ✓ آرمان و منافع ملی 

  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓ دکترین 

       ✓   ✓ ( نظامی )سایمانی/ اهداف  

    ✓    ✓  ✓  ✓ ها یاستس

  عوامل محیطی و

 یایی جغراف
✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  

      ✓   ✓  ✓ قدرت و توان نظامی 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ تجار  

       ✓  ✓  فرهن  راهنردی

    ✓  ✓   ✓  ✓  و ممدورات  فناوری

        ✓  نو  حرومت 

        ✓  منابع در دسترس 

  ✓  ✓     ✓  ✓  راهنرد

   ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  تهدیدات 

  ها،تدابیر و  فرمان

 رهنمودهای اب غی 
  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

  ✓     ✓  ✓   قوانین و ممررات 

      ✓    های ملی توانایی

    ✓  ✓     ها و ولایف ماموریت

   ✓  ✓      های آینده ماهیت جن 

    ✓      آمویش و ساختار 
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 شناسی پژوهشروش

  بگه روشای منظر راهنرد اجرای پژوهه، این مطگالعگه  و   ای منظر هگدف، کگاربردی  حگاضگگگرپژوهه  

را   مورد نیای برای حل مسگأله پژوههمحمر، اط عات  و   انجام شگده اسگت  اسگنادیتوصگیفی ای نو  

ای    همچنین پاسگگخ مناسگگ  داده اسگگت. پژوهه  هدفگردآوری و به با مطالعه اسگگناد و مدار   

ای و میدانی )جلسگات تأیید خنرگانی(  شگرل کتابخانهمنظر روش گردآوری داده، این پژوهه به 

شگگود. ای  بندی میپژوهه کیفی طنمه  نی  به عنوان یک   صگگورت گرفته اسگگت. ای منظر نو  داده

 باشد.  های تک ممطعی میمانی اجرای پژوهه، مطالعه انجام شده ای نو  پژوههمنظر ممطع ی

و    رعاملیپدافند غ  نیدکتر  ن،یاسگناد و مدار  مرتن  با دکتر  هیشگامل کل  جامعه مورد مطالعه

، اسگناد با دسگتی، و کلیه  له العالی()مدلمنویات ممام معظم رهنری که در  در کشگور  رعاملیپدافند غ

انتخا  و   یها به روش هدفمند قضگاوتگ اره. اندبوده  اند،ارازه شگدههای تحمیماتی مرتن   پیشگینه

. بگه عنگارت دیگر، فراینگد  کرد  دایگ هگا ادامگه پداده  یآنگان تگا مرحلگه اشگگگنگا  نظر  یآورجمع  نگدیفرآ

 ای اسگگگناد و مدار   دکترین پدافند غیرعاملهای مرتن  با عؤامل مؤثر در تدوین  گردآوری گ اره

جدید   اسگناد و مدار ها رسگیده و کدهای جدیدی ای تا یمانی ادامه یافت که به اشگنا  نظری داده

های احصگگاء شگگده ای این بخه به تأیید خنرگان حویه رسگگیده  در نهایت نی  یافتهاحصگگاء نشگگد.  

 است.

سگوابر   یکه دارا  ییدغیرعامل و پدافندهوای پدافننظران حویهصگاح خنرگان این پژوهه را  

 15به تعداد    که به روش هدفمند قضگگگاوتی اندبوده  نیک ن و آگاه به دکتر تیریو مد  یفرمانده

های احصگاء شگده ای مرحله اسگناد و مدار ، با روش شگناسگایی گردیدند. در این راسگتا، گ ارهنفر 

بندی ارازه شگگده ای عؤامل در  نهایت دسگگتهای در اختیار خنرگان قرار گرفت که  مرحلهدلفی سگگه

( بگه تگازیگد ایشگگگان  3مؤثر بر تگدوین دکترین پگدافنگد غیرعگامگل بگا رویررد نظگامی بگه شگگگرح جگدول )

 .رسید

  اسگناد و منابع  ای  ها،داده  آوریکه در جمع بر آن بودت ش ها،  جهت ارتمای سگطح روایی گ اره

 توسگگ  و بوده  نامها صگگاح آن  سگگندگاننوی  که  معتنر  هایرسگگالهکت ، مما ت و  و  اولدسگگت

ای اسگگناد و مدار    طورنیاسگگت و هم  دهیمهم و معتنر به چاپ  رسگگ   انتشگگاراتی  مؤسگگسگگات

ای .  را به اثنات رسگگاند   اسگگناد و مدار  ییتا روا  شگگودمنابع معتنر اسگگتفاده   گریدسگگترس و دقابل

نظران  و با نظرات متخصگصگان و صگاح   گریردیحاصگل ای منابع گوناگون با    هایداده گرید  یسگو

و اعتنار منابع  به   ییایپا  لهیوسگگ   نیها نشگگان داده شگگود و به اآن  ییتا همگرا  شگگدمطابمت داده  

بهره برده   یبه آنان بوده اسگت ن  یاسگتناده   انیم  نیشگتریکه ب  یای منابع  نی. همچنرسگیداثنات  

به روش پایایی    های ارازه شگده در تحلیل محتویگ ارهپایان نی  پایایی    همچنین در .شگده اسگت
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توسگ  ها  ذاری گ ارهبیانگر آن اسگت که کدگ(  2جدول )نتایه  اسگت.    احصگا شگده  کدگذاری مجدد

درصگد شگنیه هم بوده اسگت که قابلیت اعتماد فرآیند کدگذاری را مشگخص   94 برسگه کدگذار بال   

 نماید.می
 )شاخص ثبات(  کدگذاری مجدد( محاسبه پایایی 2جدول)

 شونده مصاحبه ردیف 
تعداد کل  

 کدها 

تعداد  

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

 پایایی  

 )درصد( 

 درصد  11/94 1 8 17 1کدگذار   1

 درصد  30/92 1 6 13 2کدگذار   2

 درصد  29/96 1 13 27 3کدگذار   3

 درصد 73/94 3 27 57  کل

منتنی بر روش تحلیل   اسناد و مدار  بر رویهای کیفی  همچنین روش تج یه و تحلیل داده

،  هگاگ اره)تمگاتیگک( و بر مننگای کگدگگذاری بگای و دسگگگتگه بنگدی متن و تحلیگل رواب  بین    محتوی

  و بصگگورت  (2006) 1براون و ک ر )تِماتیک(   های فرعی و اصگگلی بوده اسگگت که به روشمموله

ها ارازه شگگده  که مراحل آن به تفریک در بخه تج یه و تحلیل داده  دسگگتی انجام شگگده اسگگت

 .است

 هاتجزیه و تحلیل داده

این پژوهه   و مدار   بر روی  های کیفی داده تحلیل و تج یه برایدر  ای روش تحلیل اسناد   ،

مراحل آن به شرح ییر ( استفاده گردید که  2006) براون و ک ر که توس   )تِماتیک(    محتوی

 شود:ارازه می

نخستدر    :(اهبا داده  ییآشنا)  گام اول مدار    های گ اره  مرحله  و  اسناد  مطالعه  ای  احصاء شده 

های احصا شده، آشنایی نسنی  ور شدن در دادهبندی و پس ای چندین مرحله مطالعه و غوطهجمع

 . گردیدبا آنان کس   

ت ش گردید تا به استخراج مفاهیم در طی فرآیند   این مرحلهدر   :(هاداده  هیاول ی کدگذارگام دوم )

ها به روش دستی پرداخته شود. پرداخته شود و در ادامه به کدگذاری مفهوم  هاگ ارهبندی  مموله

های  گ اره،  بود  شدهکه به آنان اشاره    هاییگ ارهبطورکلی در طی این فرآیند در مجمو  ای بین  

   .دارازه گردی  (3)  منتخ  شناسایی و در جدول 

در مرحله سگگوم که بنام کدگذاری گ ینشگگی نی  معروف   :(مفاهیم گزینشوی  یجسوتجوگام سووم )

باشگد ت ش گردید تا با بررسگی کدهای اولیه داده شگده به هریک ای مفاهیم و حذف مفاهیم  می

.  مشگابه، ناقص و نامرتن  با موضگو ، تعداد مفاهیم گ ینشگی یا همان مضگامین پایه احصگاء گردد
 

1 Braun & Clarke 
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مفهوم گ ینشگی   20های احصگاء شگده در نهایت  ای مجموعه گ ارهها(.  )مرحله سگوم؛ جسگتجوی تم

 حاصل شد.

  مفگاهیم در مرحلگه چهگارم پژوهشگگگگر بگا انجگام بگایبینی مجگدد در بین   :(مفواهیم  ینیبوازبگوام چهوارم )

های  بندی مفاهیم )بر اسگگاس محتوا و لاهر( در قال  دسگگتهگ ینشگگی، ت ش نمود تا به دسگگته

دهنده یا  مضگمون سگایمان  3در این راسگتا تعداد    (.مفاهیمتر بپرداید )مرحله چهارم؛ بایبینی  کلی

 ارازه شده است.  (3)  مموله فرعی شرل گرفت که در جدول

در مرحله پنجم نی  محمر با اجرای اعمال رفت و برگشگتی    :(مفاهیم  گذاریو نام  فیتعرگام پنجم )

های سگطح  بندی آنان در ممولهدهنده(، در پی دسگتههای فرعی )مضگامین سگایماندر میان مموله

مندی ای اشگرافیت نظری که بر موضگو  حاصگل  ( برآمد. در این راسگتا با بهرهمضگامین فراگیربا تر )

  ن یدکتر نیتدو بر مؤثر  عؤامل"دهنده در قال  مضگگمون فراگیر  مضگگامین سگگایمانگردیده بود،  

   بندی گردیدند.دسته  "رانیا  یاس م  یجمهور  عامل  ریغ  پدافند

باشگد که  مرحله پایانی تحلیل مضگمون نی  شگامل ارازه گ ارش نهایی می:  (دهیگزارشگام شوشوم )

  ی اسگگگ م  یعگامگل جمهور  ریپگدافنگد غ  نیعؤامگل مؤثر بر دکتردر نهگایگت این بخه منته بگه ارازگه  

 .شد رانیا

تدوین  عؤامل مؤثر بر یابی به و چگونگی دسگت  محتویدر ادامه نحوه کدگذاری بای در تحلیل 

گ ارش گردیده   (3در جدول ) با رویررد نظامی  رانیا یاس م  یعامل جمهور ریپدافند غ نیدکتر

 است.
 با رویکرد نظامی عامل  ریپدافند غ نیدکترتدوین  عؤامل مؤثر بر ( 3جدول )

مقوله 

 اصلی 

های مقوله

 فرعی
 های اسناد و مدارک گزاره مفاهیم گزینشی

عؤامل  

مؤثر بر  

  نیتدو

  نیدکتر

پدافند  

عامل    ریغ

با رویررد  

 نظامی 

  دهندگانجهت 

دکترین پدافند  

 غیرعامل 

و  اندیشه  

 نظامی   یدزولوژ یا

 اهلل( )رحمت   ینیحضرت امام خم  ینظام  شهیاند-

رهنر   ینظام  شهیاند- معظم  العالی( ممام  )مدلله    /ی 
 ( 1396ی،  جهرم  یقننر)

  یثروت  /یسایمان  یهاحاکم بر اریش   یدزولوژ یو ا  شهیاند-

 ( 1393باقری )  /(1389و مظلوم)

 ( 1390)ی افشرد  های دینی/منانی و اندیشه   -

آرمان و منافع  

 یمل

 ( 1396)  یجهرم  یقننرها/  آرمان   -

 ( 1389منافع ملی/ آقامحمدی )  -

 راهنردی   فرهن 
 ( 1396ی )جهرم  یقننرفرهن  ملی/   -

 (1390) یافشرد   /سایمانی راهنردی  فرهن  -
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مقوله 

 اصلی 

های مقوله

 فرعی
 های اسناد و مدارک گزاره مفاهیم گزینشی

و    ریها، تدابفرمان 

  هایمأموریت 

 یاب غ

 ( 1389)  و مظلوم  ی ثروت  /رهنمودها  و  ری تداب  ها،فرمان  -

  رهنران   یاب غ  یرهنمودها  و  نیفرام)  یبا دست  اسناد  -

  انتظارات   و  فیولا و    (یاس م  یجمهور   نظام

 ( 1396نی )یادانه آشت  /(1390)یافشرد   /  ( هات یمأمور)

 ( 1392)  فروشان  لینی/  رهنر(  معظم  ممام)  ریتداب  -

با دستی  دکترین  

 نظامی 

سایمان  نی)دکتر  ی مل  نیدکتر  - فرا  کشوریحاکم   ) /  
 ( 1389و مظلوم )  یثروت

 (1396)  یجهرم   یقننر ی/ک ن دفاع  نیدکتر  -

  ی آقامحمد   /مسلح  یروهاین  فیولا  و  هاتیمأمور  -

(1389 ) 

 ( 1390)ی افشرد /نیدکتر  به  شرق  و  غر   رردیرو  -

منانی دینی و 

 اعتمادی 

  ی آقامحمد   /الن غهنهه   ژهیوبه)  اتیروا  و  میکر  قرآن -

(1389 ) 

  اطهار   ازمه  ره یس  سنت،  ،ی اعتماد  یمنان -

 ( 1392)  فروشان  لین(/  الس م هم یعل)

ساختاردهندگان  

دکترین  

 پدافندغیرعامل 

 سایمانی ساختار  

 (1390)یافشرد  /م.  ن  مرات  سلسله   و  روهاین  ساختار -

،  اروهین   اتیتجه  و  ساختارو    روهاین  در  یدهسایمان  -

 ( 1390)  یافشرد  / نیتمر  و  هی ریما  عمل،  نحوه  آمویش،

 ی اهداف نظام
 ( 1394یهدی )اهداف/    -

 (1389و مظلوم )  یثروتاهداف سایمانی/    -

ک ن    یهااست یس

 ی نظام

 ( 1394یهدی )های ک ن/  سیاست   -

 ( 1389و مظلوم )  یثروتی/  فرا سایمان  یاستراتژ   -

  ی دفاع  یهاوه یش  اب ار،  اهداف،)  نظام  یدفاع  یاستراتژ   -

 (1393باقری )  /( 1392)  فروشان  لین  /...(  و

 و ممررات   نیقوان
 ( 1389و مظلوم )  یثروتقوانین و ممررات سایمانی/    -

 ( 1390)یافشرد  /کشور  یجار   ممررات  و  نیقوان  -

قدرت و توان  

 ی نظام

 ( 1394یهدی )توان نظامی/    -

 ( 1389قدرت نظامی/ آقامحمدی )  -

 ی تجار  نظام

نظامی/- )تجار    ,Larsdotter)  / (1394یهدی 

2019 ) 

   (1389و مظلوم )  یثروتتجار  سایمانی/    -
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مقوله 

 اصلی 

های مقوله

 فرعی
 های اسناد و مدارک گزاره مفاهیم گزینشی

شامحمدی    - دشمن/  عملررد  ای  حاصل  تجربیات 

(1393 ) 

  تجار   ،ممدس   دفا    و  گذشته  یهاجن   تجربه-

 (1390)ی افشرد / رایآمر  ری اخ  یهاجن  

 /تجار   و  هانیتمر  ها،آمویش   ها،هیریما  ه ینتا  -
 ( 1390)یافشرد 

  لین  /(یسای هیشن  ده،ی رس  ،یخود )  ینظام  تجار -

 ( 1391نورویی )  /(1384تهامی)  /(1392)  فروشان

 فناوری توسعه  

 ( 1394یهدی )فناوری/   -

  لیوسا  ،یها و ممدورات سایمانو ال ام   یآور توسعه فن -

 (1383خانی)  /(1393شامحمدی )    / اتیو تجه

  Long)  /(1389)  یآقامحمد ی/   نظام  یهای آور فن -
& Green, 2015 ) 

 ( 1390)ی افشرد/م.  ن  دسترس  در  و  موجود  یآور فن -

  ها و منابعقابلیت

 در دسترس 

 ( 1394یهدی )  /منابع -

 و   اتیتجه  ، یانسان  یرو ین)  ینظام  ممدورات -

 ,Rodman)  / ( 1390)یافشرد (/  آمویش  حات،یتسل

2000 ) 

(/  روهاین  یهاییتوانا)  یدفاع  یهاتیقابل -

 ( 1391نورویی )  /(1390)یافشرد 

  دهندگانشتا  

محیطی  

 پدافندغیرعامل 

جغرافیای صحنه  

 جن  

  ات ی)صحنه جن  و عمل  ییایو جغراف  یطیعوامل مح -

 ( 1396)  یجهرم  یقننر  /(ی نظام

م حظات  

 ژزوپلیتیری 

 ( 1394یهدی )جمعیت/   -

جمع  یریتیژزوپل  یهام حظه  - )مسازل    ، یتیکشور 

ق  ژهیوبه  تیجمع   انیم رق  اسیدر   ت یفیک   ،یبا 

 (. 1389  ،ی )نوذر  /و...(  تیجمع

  عوامل ،  (یانسان  و  یعیطن)  کشور  یا یجغراف -

 ( 1390افشردی )  /کیتیژزوپول

 حاکمیت نو   
 ( 1394یهدی )داری/  حرومت  -

 ( 1390نو  حرومت/ افشردی ) -

 آینده   نو  تهدید
 (  1394یهدی )تهدیدها/   -

 (1390)یافشرد   آینده/های  ماهیت جن   -
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مقوله 

 اصلی 

های مقوله

 فرعی
 های اسناد و مدارک گزاره مفاهیم گزینشی

  /دشمن  یاتیعمل  نیدکتر  یوها یسنار  و  دیتهد -

 ( 1390)یافشرد 

  لین  /(دی تهد  ینظام  یهاوه ی ش  و  اب ار  اهداف،)  دهایتهد  -

 ( Dempsey, 2013)  /(1392)  فروشان

  ل ین  /...(  و  ال امات  ها،یژگیو)   ندهیآ  جن   تیماه-

 ( 1392)  فروشان

   یمحتحلیل  

 ی المللنیب

حاکم    یالمللنیب   یهانظام   ،ینظام-یاسیس  تیوضع -

م حظه  ای   کی ژزواستراتژ  یهابرجهان،  تصور  و 

 (1389و مظلوم )  یثروت  /ندهیآ  داتیتهد

  ، یفن  ،یاقتصاد)   م حظات  و  ممدورات  لیتحل -

 (1393شامحمدی )   /...(و  ییاجرا  ،ییایجغراف

 قدرت  ضعف   و   قوت  نماط  ل یتحل  -

  پدافند   یحویه   در   اثرگذار  هایمؤلفه ) دکنندهیتهد

 ( Army, 2011)  /(1383جمشیدی )  /(رعاملیغ

 ( 1389)  یآقامحمد   / یمح  مطالعه -

  ی افرامنطمه   و  یامنطمه   ،یرامونیپ  الملل،نیب   یمح  -

 (1392)  فروشان  لین  /(دهایتهد  ها،فرصت )

محی  تحلیل  

 داخلی 

وضعیت    - داخلی،  قدرت  )ساختار  داخلی  محی  

 ( 1389و مظلوم )  یثروتاجتماعی، سیاسی و ...( /  

  ر یرپذیتأث   هایحویه )  یخود  ضعف  و   قوت  نماط  لیتحل-

 ( 1393شامحمدی )  /(رعاملی غ  پدافند  حویه  در

  ، یاقتصاد   ،یاسیس  ،یفرهنگ  ،ییایجغراف)  یمل   یمح-

 ,Davies)  /(1392)  فروشان  لین  /...(  و  ینظام  فنّاورانه،

& Gustafson, 2019 ) 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

  رانیا  یاسگگگ م  یعگامگل جمهور  ریپگدافنگد غ  نیعؤامگل مؤثر بر دکتر  نییتناین پژوهه بگا هگدف  

انجام شگد. در پایان بر مننای نتایه انجام شگده بر روی اسگناد و مدار ، بطورکلی این عؤامل در  

 ،  " رعاملیغ  پدافند  نیدکتر  دهندگانجهت"بندی شگگدند که عنارتند ای: سگگه حویه کلی دسگگته

 ."رعاملیپدافندغ  یطیمح  دهندگانشتا "و   "رعاملیپدافندغ  نیدکتر  ساختاردهندگان"
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شامل عؤاملی چون،    رعاملیغ  پدافند  نیدکتر  دهندگانجهتها نشان داد که، ای سوی دیگر یافته

اانگدیشگگگگه   ملنظگامی،    یدزولوژیگ و  تگدابفرمگانراهنردی،    ی، فرهنگ  آرمگان و منگافع  و    ریهگا، 

گردد. همچنین  ی، دکترین بگا دسگگگتی نظگامی، منگانی دینی و اعتمگادی میاب غ  هگایمگأموریگت

اهداف  ن دکترین پدافندغیرعامل نی  شگگامل مواردی چون، سگگاختار سگگایمانی،  سگگاختاردهندگا

ی، قوانین و ممررات، قدرت و توان نظامی، تجار  نظامی، توسگعه ک ن نظام  یهااسگتیسگ ی،  نظام

دهنگدگگان محیطی  هگا و منگابع در دسگگگترس گردیگده اسگگگت. در نهگایگت شگگگتگا فنگاوری، قگابلیگت

پدافندغیرعامل نی  شگگامل، جغرافیای صگگحنه جن ، م حظات ژزوپلیتیری، نو  حاکمیت، نو  

 گردد.حی  داخلی میی و تحلیل مالمللنیب   یمحتهدید آینده، تحلیل  

ی،  اب غ  یو رهنمودها ریتداب  ن،یفرام،  ها نی  نشگگگان داد که عؤاملی چونهای پیشگگگینهبررسگگگی

دکترین ملی )دکترین حاکم  ،  قوانین و ممررات،  ی سگایمانیهااریشاندیشگه و ایدزولوژی حاکم بر 

ی مختلف )رواب  سگگایمانی با  هاسگگایمانی( کشگگور، اهداف سگگایمانی، رواب  میان  فرا سگگایمان

های  ی داخلی و خارجی(، تجار  سگایمانی و ... مورد تأکید قرار گرفت که در پژوهههاسگایمان

(، نوذری  1388آشگگگتیگانی )  دانه(،  1393(، بگاقری )1396بگاقری )پیشگگگین ای جملگه مطگالعگات  

(  1389ثروتی و مظلوم)(، 1389(، آقامحمدی )1390(، افشگردی )1392(، نیل فروشگان )1389)

 .به آنان پرداخته شده استنی    (1394)  یهدیو 

به منظور تدوین دکترین  ها ارازه شده میبنابراین بر مننای یافته توان نتیجه گرفت که 

  نیدکتر  دهندگان جهتپدافند غیرعامل با رویررد نظامی باید به سه حویه کلی یاد شده یعنی  

شتا ،  رعاملیغ  پدافند و  پدافندغیرعامل  دکترین  محیطی  ساختاردهندگان  دهندگان 

 پدافندغیرعامل توجه ویژه نمود. 

  یاد شدهگردد ع وه بر در نظر گرفتن عوامل اشاره شده در سه حویه  در پایان پیشنهاد می

سایی  تواند نمشه راه طراحی و پیادهکه می  با رویررد نظامی   در تدوین دکترین پدافند غیرعامل

کترین در این حویه باشد،  یم است نسنت به ارازه دکترین پدافند غیرعامل کشور جهت  د

های دکترین، فرایند  روی آینده و ترمیل اج ای آن اعم ای ورودیمواجهه با تهدیدهای پیه

همچنین این پژوهه به    های آتی اقدام شود.تدوین دکترین و خروجی دکترین در پژوهه

گردد با در نظر گرفتن  پدافند غیرعامل پرداخته است که پیشنهاد می  رویررد نظامی در حویه

حویه فرهنگیسایر  سیاسی  - های  اقتصادی،  ییست  -اجتماعی،  به قانونی،   ... و  محیطی 

 بندی جامعی ای این عؤامل پرداخته شود. شناسایی و ارازه دسته
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رساندند، کمال تشرر و امتنان بعمل    ی ار ی   ر ی تحم   ن ی انجام ا   ی که ما را در راستا   ی  ان ی ع    ی ای تمام   ان ی پا   در 
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