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های آینده از منظر  تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ
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 چکیده
تر یزن نظام امندتی جهان و ظهوش باایگران جزیز دش عرصۀ تهزیزات نظامی، تغددر شویکرد دفیاعی اا   پدچدز با 

های بندادی و استحکام ساخت دشونی دش قزشت دفاعی کشیوش   تهزیزمحوش به قابلدت محوش اا طری  ایجاد آمادگی

فرمانیزهی معظیم   . دشتری یافته اسیت های احتمالی آینز  نسبت به گذیته ضروشت ب دش مقابل تهزیزات و جنگ

 و مراسم دش شهنمودهایشان، انات ودب ای، دش فرامنطقه ای و منطقه تحوالت زادها ویبا شصز دقد  شو همواش  کل قوا،

مویکافانه بدان و تحلدل  صوشتی به شا آینز  های جنگ و تهزیزها پنهان و پدزا اوایای و مختلف، ابعاد های مناسبت

هیای آینیز  بیا اسیتفاد  اا      ساخت دشونی قزشت ندروهای مسلح برای جنگ تبددن هزس با پژوهش این. انز نمود 

 استفاد  با انجام گرفته، کدفی شویکرد که با دش این تحقد  .است یز  انجام فرمانزهی معظم کل قوا  فرمایش های

 انسانی، عیزم  ندروی و فناوشی دش ساای قابلدت مضمون مضمون، چهاش تحلدل های شوش اا مضامدن شوش یبکه اا

ساخت دشونی  فراگدر مضامدن عنوان والیت محوش به محوش و قزشت معنوی دانش نظامی ملی، قزشت اتحاد و شاسخ

 .است یز  اشائه های آینز  قزشت ندروهای مسلح برای جنگ

 کل قواهای آینز ، ساخت دشونی قزشت، بدانات فرمانزهی معظم  تحلدل مضمون، جنگ :کلیدی گانواژ
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 مقدمه
ا و به یزت با طدفیی اا تهزییزه  دش محدط امندتی پدچدزۀ پدرامون خود  ایرانجمهوشی اسالمی 

 .اسیت عز نظامی شوبیرو  ای دش بُ ای و فرامنطقه منطقهباایگران متنوع  های بالقو  و بالفعل دیمنی

نظیامى و بیه   هاى سداسیى و   موقعدت خاص ایران، همواش  بستر مناسبى شا براى ایجاد تنشاین 

 .(7542ندا،  فاضلی) مخاطر  افتادن امندت ملى آن فراهم آوشد  است

: یرایط و وضعدت دفاعی آینز  داشای پدچدزگی مرکب مشتمل بر دو نیوع پدچدیزگی اسیت   

اا یا غیافلگدری   های شاهبردی دش حوا  دفاعی و پدچدزگی برون اا یا همان غفلت پدجدزگی دشون

 .(7505معاونت اموش شاهبردی و ایراس فرمانزهی، )انشان پدمان اا طرس دیمنان و هم

 میوااات  بیه  لدی دل ندهمی  بیه  اسیت؛  ز دچدپ و فیظر اشدبس نز  ندزیآ جنگ و زیتهز مفهوم

 معظیم  مقیام . اسیت  یز  یدگرگون و تحول دچاش زدن مفهوم نیا ،یبشر یها یدگرگون تحوالت و

 آینیز ،  دش ادی تهاجمات دن است ممکن»:فرماینز می آینز  یها جنگ ماهدت با اشتباط دش شهبری

 قیوی  ایمیان  پدچدزگی و بایز؛ تر پدچدز  است ممکن نبایز؛ الزفع سهل و شوباا و صریح طوش این

 (ع)دوشان امدرالمیؤمندن  دش اسالم اا دفاع اا آسانتر (ص)اکرم نبی دوشان دش اسالم اا دفاع. است الام

 گوناگون یو ابزاشها است ز دچدپ یجهان استکباش هم امروا .بود تر پدچدز  قضده امان آن دش. بود

( 50/95/7550انیات،  دب)« .آمیز  خواهیز  شدپی  چیه  کیه  زددان یم چه یما .بایز یم اششداخت دش

 اىدی دن است؛ اى تجاواگرىددن ا،ددن. باینز رومنزدن زیبا مسلح روهاىدن ...»:انز همچندن فرمود 

 بیه  مسیتکبر،  دش نظامهیاى  عالم، گران سلطه دش سلطه طلبى ۀزدانگ .است سلطه استدس محکومِ

 سیاخت  نیی ا تیتقو شا براى الام هاى آمادگی و خود دشونى ساخت که دهز می هشزاش ملتها ۀهم

بیا   همیواش   فرمانزهی معظم کیل قیوا،  ( 7541/ 75/95بدانات، )« .کننز تیتقو و اوشنزدب وجودبه

 و مراسم دش شهنمودهایشان، انات ودب ای، دش فرامنطقه ای و منطقه تحوالت زادها ویشصز دقد  شو

 صیوشتی  بیه  شا آینیز   هیای  جنیگ  و تهزییزها  پنهیان  و پدزا اوایای و مختلف، ابعاد های مناسبت

ایشان به طوش خیاص بیر موضیوع سیاخت دشونیی قیزشت دش       . انز مویکافانه بدان و تحلدل نمود 

انز کیه   یجاد اقتزاش و استحکام نظام مطرح نمود های مختلف، تأکدز نمود  و آن شا  بدانگر ا حوا 

 .نظام و ندروهای مسیلح باییز   مسئوالن برای انزیشمنزان، یتیهزا چراغ توانز می شهنمودها این

انز و این مسئله همچنیان میوشد غفلیت     اما انزیشمنزان شاهبردی کشوش، ح  مطلب شا ادا نکرد 

بر این اساس مسئله ایین مطالعیه تبدیدن سیاخت دشونیی ندروهیای مسیلح بیرای         . گدرد قراش می
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 .های آینز  اا نگا  فرمانزهی معظم کل قوا است جنگ

 اهمیت انجام تحقیق

شیزی نمیود و ایین وظدفیه     طلبز که براساس آن بتوان طرح تشخدص ندااهای آتی، دانشی شا می

 .ها است ساامان شهبرانخطدر بر عهز  

دش بداناتشیان ضیمن حماییت اا     فرمانزهی معظم کل قوا، ،ای اشهل العظمی خامنه آیت حضرت

هیای اقتصیادی، امندتیی،     تحرک دیپلماسی دولت، اهمدت دیپلماسی شا دش کنیاش سیایر آمیادگی   

 این ایاش  مبدن این نکته است کیه . نظامی، استحکام ساخت دشونی نظام و وحزت ملی دانستنز

اسیتحکام سیاخت   داشا بیودن   و نظامی و امندتیی زشت دش دیپلماسی، اقتزاش بع تولدز قامن یکی اا

اا منظر ایشان شاهبرد سیاخت دشونیی    .(7505بدانات، ) است نظامیهای  داخلی قزشت دش عرصه

ایین  . قزشت که مبتنی بر شویکرد قابلدت محوش است، تنها شاهبرد میؤثر دش مقابیل استکباشاسیت   

دیمنان و مکان دشگدری با آنها بایز، بر چگونگی یکسیت دادن   شاهبرد بدش اا آنکه متوجه نام

های میوشد اسیتفاد  هیر دییمن و هیم چنیدن تعدیدن         ها و توانمنزی ای اا قابلدت طدف گسترد 

و  ااد  فرتیوک ). های الام جهت مقابله با هر گونیه دشگدیری ییا بحیران اسیتواش اسیت       توانمنزی

شهبرمعظم انقالب دش موشد سیاخت دشونیی بیرای    های  بنابراین یناخت دیزگا  (7508همکاشش،

های آینز  موجب می یود تا ندروهای مسلح بیا اتخیاذ شاهبیرد مناسیب موجبیات اقتیزاش        جنگ

 .شواافزون سامانۀ دفاعی کشوش شا فراهم نماینز

  ضرورت انجام تحقیق
کیه  ساخت دشونی قزشت که همواش  موشد تأکدز مقام معظم شهبری است، به معنیای ایین اسیت    

. های شاهبردی بتواننز دش سه فضای اجتماعی، سداسی و نظامی دش یک کلدت قیراش بگدرنیز   حوا 

های شاهبردی  ساخت دشونی ندروهای مسلح برای جنگ آینز  یکی اا این سه حوا  و اا ضروشت

نظام جمهوشی اسالمی ایران و سامانۀ دفاعی آن است و ساخت دشونی ندروهای مسلح به معنای 

بیا تقوییت چرخیه هیای      که ندروهای مسلح میاهدتی قابلدیت محیوش داییته بایینز و      این است

ساا ملی به محض بروا عالئم تهزیز، امکان بااآشایی قابلدت ها دش برابر تهزیز نوظهوش، دش  قابلدت

بنابراین عزم انجام این تحقدی  موجیب    .(7508و همکاشش، ااد  فرتوک) آنها وجود دایته بایز

 .شاهبردی دش سطح امندت ملی و سامانۀ دفاعی خواهز یزغافلگدری  بروا
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 سؤال تحقیق
های آینز  اا منظیر فرمانیزهی معظیم     مضامدن فراگدر ساخت دشونی ندروهای مسلح برای جنگ

 کل قوا کزامنز؟

 تحقیق اصلیهدف 
فرمانیزهی معظیم   اا منظیر  های آینز   تحلدل مضمون ساخت دشونی ندروهای مسلح برای جنگ

 کل قوا 

 رضیۀ تحقیقف
این تحقد  ندز که با شویکرد کدفی صوشت می گدیرد، داشای  . تحقدقات کدفی فاقز فرضده هستنز

 .فرضده ندست

 بیان نظری

 محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران

 یاملسه شونز اصلی های اخدر تحت تأثدر  دش سالنظم امندتی منطقه غرب آسدا و یمال آفریقا 

هیای اصیلی و    جرییان  به وسیدلۀ گرایی و خشونت، عزم توانمنزی حفظ قزشت و حاکمدت  افراط

محیدط پدرامیون   بیر ایین اسیاس    . قراش گرفته استمقاومت ۀ شیشه داش و تغددر دش معادالت جبه

تشیزیز  ها،  آینز  یاهز تزاوم بحران های طی سال غرب آسدا ۀمنطق جمهوشی اسالمی ایران دش 

 .(7502 ،اکبریو  ایزدی) خواهز بود ای های فرامنطقه و حضوش قزشت یخشونت و دشگدر

 جنگ آینده

وشود باایگران جزیز به عرصۀ تعیامالت سدسیتمی، تغددیر سیاختاش، ماهدیت و معیادالت قیزشت اا        

پدوستگی، پدچدیزگی   هم مهمترین تحوالت بندادین فروپایی اتحاد یوشوی بود که دش نتدجه آن به

به تبع تحوالت سدستمی، شوش جنگ ندز متحیول،  . المللی تشزیز یز تم بدنو آیوبناکی دش سدس

ای با عنوان جنگ هدبرییزی ییز کیه بیه      های جزیز سدستم، مبزل به پزیز  و تحت تأثدر ویژگی

این شوش جنگ، به شوش شاییج جنیگ   . بایز های متزاول می حل یزت پدچدز  و مقاوم دش برابر شا 

 .(7505قاسمی و اسماعدلی فراین، )آسدا تبزیل یز  است دش جهان به ویژ  منطقه غرب 

با برییمردن   ،تحلدلگر اشیز دانشگا  هاشواشد و الملل پرداا اشیز شوابط بدن نظریه ،جواس نای
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بخیواهی و   هرچنز طرح و تفسدر نسیلی جنیگ تیا حیزی دل    »: نویسز های جنگ مزشن می نسل

تاش یزن و اا بدن شفتن : مهم داشد و آن این استاختداشی هستنز، اما این کاش نشان اا یک شونز 

تسریع دش ایین شونیز جیایگزین ییزن جنیگ بیدن       . غدرنظامی ۀتمایز بدن جبهه جنگی و منطق

هیای یوشییی،    ای است که یامل باایگران غدردولتی اا قبدل گیرو   ها با دشگدری مسلحانه دولت

طالبیان، القاعیز  و یوشییدان دش    ، های تروشیستی، یبه نظامدیان و سیاامانهای جنایتکیاش    یبکه

 .(5998، 7نای) هستنزهایی اا این دست  مناط  یرقی اوکراین مثال

است که جهیان همیواش  آبسیتن جنگیی     بدان نمود   جنگ آینز اچ اسکدلز دش کتاب . شابرت

. ای بیه کلیی اا بیدن نخواهیز شفیت      هیای منطقیه   جزیز است؛ لذا هدچگیا  دالییل بیروا جنیگ    

یکایی همواش  با ترسدم کمربنز ناآشامی مناط  خاصی شا همیواش  مسیتعز بیروا    نظران آمر صاحب

 (7548 اسکدلز،. اچ).داننز ای می جنگ و ناآشامی منطقه

 حیواس  اا و خیاشج  یافزاش نرم ال،دس ،یمجاا بود خواهز ییفضا شتردب نز یآ دش جنگ یفضا

 یمرابنیز  بیا  نیه  عقبیه  به تمرکز ها جنگ نیا دش .زدشا ذهن نام آن توان یم استعاش  به که انسان

 دانیش  ایی  هیی پا اطالعیات  صیوشت  به شا  دوش اا حمله با دشون اا یفروپای ینوع با بلکه مشخص،

 .بود خواهز استواش یمحوش

 مشخصات کا،یآمر ینظام شهنامه و غرب ینظام پردااان هینظر اا یبرخ زگا ید و آثاش یبرشس با

 اتدی عمل همچیون  یمواشد به توان یم جمله اا. است استخراج قابل نز یآ یها جنگ یبرا یادیا

 بیر  یمبتنی  ایی  رمحوشدتأث اتدعمل انجام مرکب، اتدعمل انجام و ائتالس یانزاا شا  قاطع، و عیسر

 همیه  یابیی ژ ، اشایی و یروهیا دن یردبه کاشگ ،یرخطدغ اتدعمل انجام قزشت، یساا امان ر، همدتأث

 اسیتمراش  دسیتانه،  شدپی  اتدی انجیام عمل  سه گانه، سطوح دش امان هم یرددشگ ،یاطالعات ۀجانب

صیحنۀ   ۀتوسیع  نامتنیاوب،  و وسیته دناپ صوشت به یو مکان یامان هر دش یطییرا هر تحت اتدعمل

 ییهوا تهاجم مسطح، آفنز ثقل، مراکز به حمله ،یشوان اتدعمل بر هدتک عم  هزس، بر نفوذ و نبرد

 بر زدتأک ها، ملت تحمل ۀآستان ریتیمز جنگ، یها نهیهز کاهش امان، تیریمز  ،ددق یمویک و

 و یکی دالکترون یابزاشهیا  بیر  هدی تک نیوع میانوش،   دش رددی تغ جنگ، یساا یمجاا و یبریسا اتدعمل

 نامتقیاشن  ای و ناهمگون ناهمتراا، کدتاکت یردکاشگ به به جنگ، یمحوش یبکه کردیشو ،یمخابرات

اا  اسیتفاد   نیرم،  جنیگ  مختلیف  یهیا  جنبیه  و ابعیاد  دادن قیراش  نظیر  میز  نیز ، یآ یها جنگ دش

                                                                                                                                       

1. Nye 
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 و علیم  ونیز هنیر،  دپ و متمرکیز  یباندپشیت  یمبنیا  بر یآماد شاهبرد انتخاب پهپاد، یها یتوانمنز

 لهدوسی  بیه  نز یآ یها جنگ( 7507 و همکاشش، یزشدح).کرد ایاش  نز یآ یها جنگ دش یفناوش

 زیی با تدوضیع  نیی ا دش گرفیت کیه   خواهز صوشت ریپذ انعطاس کامالً و چابک پرتحرک، یها گانی

 .بود خواهز محوش تدنز  قابلیآ یها جنگ که رفتیپذ

 یابددست جهت دش همواش  آنان که است آن نز ، بدانگریآ یها جنگ دش آمریکا شهنامه یبرشس

 نیه  نیز ، یآ نبیرد  ۀصحن ح اادصح دشک با مدهست ریناگز نیبنابرا. کننز یم تالش برتر یفناوش به

 کیه  آنجیا  اا. مددهی  رددتغ خود به نفع شا طییرا بلکه م،دده کاهش دیمنان با شا خود فاصله تنها

 دش شا دییمنان  بیا  مقابله و دفاع یبرا مسلح یروهادن یشوان و یشوح ابعاد و یفرمانزه یها ییتوانا

 دییمن  با نبرد دش یاساس عامل یاله مانیا بر یمتک رانهددل مقاومت یشوح یبرتر و میداش اشداخت

 بیا  مقابلیه  و یسیاا  یخنثی  یبیرا  نامتقیاشن  یهیا  طیرح  با همرا  ییها یین توانادچن و بود خواهز

 یفرمانزه یها یژگیو پروشش به توجه و تدترب به اادن نیبنابرا است، کاشآمز دیمنان، یاوشمنز

 .(همان) بود خواهز یضروش اشدبس نز یآ یها جنگ یبرا

 ساخت درونی قدرت
اا  حوا  دفاعی همان دفاع قابلدت محوش همیرا  بیا اقتیزاش دشون   دش واقع ساخت دشونی قزشت دش 

 سیاخت  اسیتحکام »:کنز شهبر معظم انقالب استحکام ساخت دشونی شا این طوش تعریف می. است

هیاى   سیوى مطلیوب    هیاى مطلیوب خودییان و بیه     دشونى آن چدزى است کیه جوامیع شا دش شا   

بدانات دش محفل انس بیا  )«.دهز به جوامع میها  سااد و قزشت برخوشد با چالش خودیان قادش می

. عناصر این استحکام، برخى عناصر همدشگى است، برخى هم عناصر فصیلى اسیت  ( 7505،قرآن

هیم   ن الام اسیت، هم عزم شاسخ مسئوال.. .عناصر همدشگى است، عزم شاسخ است؛ ءآنچه که جز

 .(7505، بدانات دش دیزاش مسئوالن نظام) عزم شاسخ مردم الام است

 مختلیف  اجزای و عناصر اا متشکل جامعه یک که است ندرویی نظام، دشونی ساخت استحکام

 مطلوبدیت  بیه  بتوانز تا کنز می حفظ یکزیگر  کناش دش ساختاش یا سدستم به عنوان آن شا متعزد و

 و هیا  فرمیایش  بدانیات،  شصیز  .یابز دست است، محدط ستدز با مقابله توانایی همانا که ذاتی خود

 تحدکم بر همواش  دهز می نشان اخدر های طی سال دش (العالی مزظله)شهبری معظم مقام ابالغی تزابدر

 .(7508کشتکاش و همکاشش،) انز نمود  تأکدز اقتزاش دشون اا تقویت و نظام دشونی ساخت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26828
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26828
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26828
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26828
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 تحلیل مضمون
 بیه  مضمون لدتحل( 7،5995براون. )است مضمون تحلدل کدفی، تحلدل کاشآمز یها شوش اا یکی

ییود   انجیام میی   5با جزول   مطاب ن دمضام یبکهقالب مضامدن، ماتریس مضامدن و  سه شوش

 .که دش این تحقد  اا شوش یبکه مضامدن استفاد  یز  است

 های تحلیل مضمون روش: 2جدول 

 ارائه دهنده روش شرح ها روش
 قالب

 مضامدن

های آن ایاد بایز  دش تحقدقاتی که تعزاد متون و داد 

 . شود به کاش می( د  تا سی منبع)

 (5979)5کدنگ و هوشاکز

ماتریس 

 مضامدن

جهت مقایسه مضامدن با یکزیگر و یا مقایسه مضامدن 

 . یود ها استفاد  می دش منابع داد 

 (7008)5مایلز وهابرمن

یبکه 

 مضامدن

 اصل به مثابه تاشنما هدیب یا نقشه ندمضام یبکه

 .کنز یم عرضه شینما شوش و دهنز  ساامان

 (5997)8نگدرلدزواستیآترا

 

 مشیخص،  یشونیز  اسیاس  بیر  ن،دمضیام  ییبکه »ااد  و همکیاشانش،   مطاب  با تعرییف ییدخ  

 یبنیز  دسیته  بیا  ؛ سپس(هیپا ندمضام) کشز یم روندب متن اا شا ز یپز یایقضا سطح نیتر نیدپا

 ندمضیام )کنیز   یمی  زادی پ تر دست یانتزاع و مجردتر اصول به آنها صدتلخ و یا هیپا ندمضام نیا

 بیه  و ییز   گنجانز  یهای اساس قالب استعاش  دش یعال ندمضام نیا سوم قزم دش ؛(دهنز  ساامان

 صیوشت  بیه  ندمضام نی، سپس ا(ردفراگ ندمضام)نز یآ یم دش متن کل بر ن حاکمدمضام صوشت

 آنهیا  اندم شوابط با همرا  سطح سه نیاا ا کی هر برجسته ندمضام و شسم تاشنما، یبده یا نقشه

 داد  نشیان  تاشنمیا  هدییب  و یکی دگراف صیوشت  بیه  ندمضیام  یها یبکه شوش. یود یم داد  نشان

 یییناوش  باعیر  بیرود کیه   ندبی  اا آنهیا  اندی م دش مراتب سلسله گونه هر وجود تا تصوش یونز یم

 همکیاشان،  و ییدخ ااد  ) .ییود  زدی تأک ییبکه  اندم متقابل اشتباط و یوابستگ بر و ن یوددمضام

 هیاول تجز :نمود مدتقس یاصل بخش سه به یکل طوش به توان یم شا یمضمون یبکه لدتحل( 7509

                                                                                                                                       

1. Braun 

2. King  & . Horrocks  
3. Miles.  & Huberman 

4. Attride- Stirling.J 
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 (5997نگ،درلدزواستیآترا. )ها کشف کردن کپاشچهی سوم و متن کشف دوم متن؛

 ییز   داد  نشیان  5جیزول   دش ییود،  یط است الام یمضمون یبکه افتنی یبرا که یمراحل

 .است

 ( نگیرلیدواستی، آترا2116) یشبکۀ مضمون میتنظ مراحل :9جدول

 اقدام گام یلیتحل مرحلۀ

 متن تجزیه (فال

 :اول گام

 یکزگذاش

 

 یکزگذاش چاشچوب کی ۀدته

اا  استفاد  با های کوچکتر بخش به متن هیتجز

 یکزگذاش چاشچوب

 :دوم گام

 ندمضام تعریف

 های کزگذاشی یز  متن بخش اا ندمضام استخراج

 ندمضام حدتصح

 :سوم گام

 یها یبکه ساختن

 یمضمون

 ندمضام کردن منظم

 یا هیپا ندمضام افتنی

ن دمضام افتنی یبرا ای هیپا ندمضام ییبااآشا

 دهنز  ساامان

 ردفراگ(ندمضام)مضمون استخراج

 یمضمون(یها)یبکه مدترس

 یمضمون(یها)یبکه حدتصح و یندبااب

 متن کشف(ب

 :چهاشم گام

 کشف و فدتوص

 یها یبکه

 یمضمون

 یبکه فدتوص

 یبکه کشف

 خالصه :پنجم گام

 یها یبکه کردن

 یمضمون

 یمضمون یها یبکه کردن خالصه

 یساا کپاشچهی(ج

 ها کشف
: :یشم گام

 الگوها فدتوص
 الگوها فدتوص
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 تحقیق ۀپیشین
تحلدل مضیمون و سیاخت دشونیی میوشد برشسیی قیراش       پدشدنه تحقد  دش دو موضوع استفاد  اا 

 .یود اشائه می 2و  8گرفته است که نتایج آن دش جزاول یماش  

 تحقیقات با رویکرد تحلیل مضمون ۀپیشین( الف

 پیشینۀ تحقیقات با رویکرد تحلیل مضمون. 4جدول 

 هدف تحقیق نویسندگان عنوان تحقیق

مفهوم توسعه و 

پدشرفت دش 

مقام معظم  ۀانزیش

 (العالی مزظله)شهبری

(7502) 

سدزعلدرضا قاضی مدرسعدز 

 آبادی حسدن تاج

این پژوهش با هزس تبددن مفهوم توسعه و پدشرفت اا 

با و  دیزگا  شهبر معظم انقالب انجام یز  است

های تحلدل  استفاد  اا شوش یبکه مضامدن اا شوش

اا، اقتصاد دانشی  مضمون، سه مضمون قزشت دشون

به عنوان  محوش و اسالمی بودن پدشرفت شا عزالت

 .اشائه نمود  استفراگدر پدشرفت  مضامدن

تحلدل مضمون 

« مردم»محتوای 

سداسی  ۀدش انزیش

 امام خمدنی

(7502) 

 جاویزی شقده

 لک بهروای غالمرضا

سداسی  ۀدش انزیش« مردم»دش این مقاله، چدستی دال 

  امام خمدنی، با شوش کدفی تحلدل مضمون و به

 .برشسی یز  است MAXQDAافزاش  کاشگدری نرم

تحلدل مضمونی 

 ۀاعتماد دش انزیش

اشهل  آیت

 (7508)ای خامنه

 دشخشه جالل

 افتخاشی اصغر

 شدادی محسن

شهبرمعظم  ۀاعتماد دش انزیشتبددن مقوله   مقالههزس 

 .استانقالب با شوش تحلدل مضمون 

ل مضمون و دتحل

: ندیبکه مضام

ساد  و  یشوی

 یکاشآمز برا

 ین الگوهاددتب

موجود دش 

 یفدک یاه  داد

(7509) 

 جعفری عابزی حسن

 تسلدمی محمزسعدز

 فقدهی ابوالحسن

 ااد  یدخ محمز

ل مضمون و فنون مرتبط دتحل ین مقاله، معرفیهزس ا

 .با آن است
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 هدف تحقیق نویسندگان عنوان تحقیق

تحلدل مضمون 

تفکرات قالبی 

قومدت نسبت به 

: موشد مطالعه)

دانشجویان 

 (دانشگا  اصفهان

(7508) 

 پوش کدان مسعود

 ناصری لدزا

های  برشسی تفکرات قالبی و نگرش گرو  مقالههزس 

با استفاد  اا شوش  مختلف قومی نسبت به یکزیگر

 .است تحلدل مضمون

 پیشینه تحقیقات با موضوع ساخت درونی( ب

 

 پیشینه تحقیقات با موضوع ساخت درونی :5جدول 

 هدف تحقیق نویسندگان عنوان تحقیق

آفرین دش ساخت  عناصر قزشت

 دشونی نظام

(7505) 

محمزشضا اخضریان 

 کایانی،

برشسی مفاهدم قزشت و اقتزاش دش ادبدات سداسی شایج دش 

تحکدم ساخت دشونی » موضوع بااخوانی مؤلفه هایجهت 

شهبر انقالب که موشد تأکدز « اا وننظام و تقویت اقتزاش دش

 .بود  استاسالمی 

: استحکام ساخت دشونی نظام

 امن ۀالگوی ندل به جامع

(7505) 

  محمود عسگری

 حسن سعدز کالهی 

اشکان و اصول الگوی استحکام ساخت  تعددن مقالههزس 

 مقالههای  یافته است ودشونی نظام برای ندل به جامعۀ امن 

دهز مردم، نخبگان و نظام، سه شکن این الگو و  نشان می

اا، هویت ملی قوی، نبود  کاشآمزی، پاسخگویی، اقتزاش دشون

فقر و فساد و تبعدض، عزالت، باال بودن سرمایۀ اجتماعی، 

گرایی و انسجام دشونی، اصول عام  تقویت نهاد خانواد ، قانون

سبک  ساالشی دینی، بصدرت مردم و نخبگان، و مردم

گری،  انزگی، همراهی اقوام و مذاهب و پرهدز اا ایرافی

 .اصول خاص این الگو هستنز

نقش همزلی دش استحکام 

ساخت دشونی قزشت ملی 

 جمهوشی اسالمی ایران

(7502) 

 سدزمحمزجواد قربی

 منصوش حدزشی

 و محتوا لدتحل شوش اا ریدگ بهر  با مقاله های یافته
 شاستای دش یهمزل که است یحاک، اسنادی مطالعات
 و نظام تدتثب های نهدام قزشت، یدشون ساخت استحکام

 منافع و نظام یمتعال اهزاس تحق  مقتزش، دولت یبرپای
 و جانبه همه استقالل و یمل عزت ، پاسزایتیمل یاتدح

 ،یجمهوشی اسالم دش نفوذناپذیری و زیدست دیمن پایزاش،
 اا دشون اقتزاش ،یافراط مزاشی قوم ینف و ملت -دولت انسجام
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 هدف تحقیق نویسندگان عنوان تحقیق
 .آوشد یم فراهم شا ر دغ و

 ۀلفؤعوامل مرتبط با م یییناسا

جهت استحکام  یتدامن - یدفاع

قزشت نظام با  یساخت دشون

 یات فرمانزهیز بر منودکأت

 معظم کل قوا

(7505) 

 ات مقزمدر حدام

 یکالنتر... فتح ا 

 عباس فالح 

 یتدامن-یلفه دفاعؤعوامل مرتبط با م یییناساهزس مقاله 

و با شوش نظریۀ  قزشت نظام یجهت استحکام ساخت دشون

 .انجام یز  است ای  امدنه

 ملی قزشت دشونی استحکام

 دش ایران اسالمی جمهوشی

 مقام انزیشۀ

 بر تأکدز با شهبری؛ معظم

 امندتی -دفاعی های مؤلفه

(7502) 

 قنبری سمده

 آذشیب محمزتقی

 محمزشضییا سییدز

 موسوی

 تحلدلیی،  شویکیرد  و توصیدفی  شوش بیا  ایین پیژوهش  

 دش شا شهبیری  معظیم  مقیام  امندتیی  -های دفیاعی  سداست

 البتیه  .نمیود  اسیت   تبدیدن  نیرم،  و سخت قزشت چاشچوب

 نیرم  قیزشت  محوشهیای  و ابعیاد  تبددن پژوهش این اولویت

 اسیالمی  جمهیوشی  اسیتحکام نظیام   بیر  تأثدرگذاش و دشونی

 .بایز می شهبری معظم مقام دیزگا  اا ایران،

ییود، هیدچ ییک اا محققیان بیه تبدیدن سیاخت دشونیی         همان طوش که دش پدشدنه مالحظه می

بیه   یک صیرفاً  انز و هرندروهای مسلح اا منظر فرمانزهی معظم کل قوا به طوش مستقل نپرداخته

عالو  بر این، محق  با نگا  بیه  . انزموضوع ساخت دشونی توجه دایته اخاص ا ۀلفؤیک یا چنز م

 .موضوع شا موشد برشسی قراش داد  استجنگ آینز  

 روش تحقیق
اا حدر هیزس اکتشیافی و    ؛ وی استا توسعه –دری، کاشبردیگ جهتاین تحقد  کدفی اا حدر 

اا آنجیا کیه نتیایج تحقدی  دش     . پیردااد  یمی است؛ ایرا با نگا  اشایی به موضوع تحقد  ا توسعه

ون دش ایین تحقدی  بیه دنبیال کشیف      یود، کاشبردی است و چ سدستم دفاعی کشوش استفاد  می

 .مضامدن اا بدانات مقام معظم شهبری هستدم، اا نوع اکتشافی است

 گیری ۀ آماری و روش نمونهجامع
و دش بخیش تعدیدن شواییی،    . بایز آماشی پژوهش مشتمل بر بدانات مقام معظم شهبری می ۀجامع

 .تعزاد د  نفر اا خبرگان نظامی به صوشت هزفمنز انتخاب یزنز

 ها دادهآوری  های جمع روش
بیرداشی اا بدانیات    ی و  فیدش ا کتابخانهی ها شوشدش این پژوهش با استفاد  اا  ها داد ی آوش جمع
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 .مقام معظم شهبری دش موشد ساخت دشونی قزشت انجام یز  است

 قلمرو تحقیق
سیاخت دشونیی   »های مقام معظم شهبیری شاجیع بیه موضیوع      قلمرو این تحقد  اا بدن فرمایش

 .اا آغاا شهبری تاکنون بود  است« قزشت

 روایی و پایایی
، آامیون، مقدیاس و   نامه پرسش)دش پایایی این پرسش مطرح است که چگونه بزاندم که یک ابزاش 

کندم، کاشآمیز و میؤثر اسیت و دش شواییی، ایین پرسیش        ی که اا آن استفاد  میهراماندش ( غدر 

البته دش  سنجز که قراش است بسنجز؟ چدزی شا می مطرح است که چگونه بزاندم که یک ابزاش آن

پیذیری و  تأیدزیری، پذ انتقالتحقد  کدفی مفاهدم شوایی و پایایی به مفاهدمی ماننز باوشپذیری، 

  .یود یممقبولدت تبزیل 

اسیتفاد    CVIبا محاسبه ییاخص   7اا شوش والتز و باسلشوایی،  سنجشدش این تحقد  برای 

« ساد  بیودن »و « واضح بودن»، «مربوط بودن»متخصصان خبرگان و صوشت که  ین بز. یود یم

بیا  « مربوط ندست»با طدف لدکرتی چهاش قسمتی یامل  نامه پرسشهر مضمون شا بر اساس یک 

 8با عیزد  « کامالً مربوط است»و  5با عزد« مربوط است»، 5با عزد« نسبتاً مربوط است»، 7عزد

 .زکنن یممشخص 

 

 

 

 

 

مضیمونی   CVIاست و اگیر ییاخص    10/9برابر با  CVI برای یاخص قبول قابلحزاقل مقزاش 

 .بایز، آن مضمون بایز حذس یود 10/9کمتر اا 

دش تحقدی    کننیزگان  ییرکت برای پایایی اا شوش کنترل اعضا کیه چنیزین بیاش بیه وسیدلۀ      

                                                                                                                                       

1. Waltz & Bausell 

CVI= 

 انز داد  8و  5 ۀمتخصصانی که به مضمون نمرتعزاد 

 نمتخصصا تعزاد کل



 83... / ساخت دشونی قزشت ندروهای مسلح  مضمونتحلدل 

 

نظرات خبرگان دش میوشد میرتبط    CVI نامه پرسشو همچندن دش مرحله  قراشگرفتهی موشدباانگر

 .ها احصا و لحاظ یز  است بودن و صحدح بودن یاخص

 ها تحلیل داده و  یهتجزهای  روش
های مقام معظم شهبری دش موشد ساخت دشونی  های این تحقد  اا تمامی بدانات و سخنرانی داد 

انز، انتخاب گردیز  است و بداناتی کیه ییبده بودنیز، اا     که با ندروهای مسلح مرتبط بود  قزشت

و کشف مضیامدن اصیلی بدانیات مقیام      یییناساجهت  همچندن. یکی اا آنها استفاد  یز  است

 اسیتفاد   ،داشد یا گسیترد   کاشبرد یفدک قاتدتحق دش که نمضمو تحلدلا شوش معظم شهبری، ا

 .آن دش بدان نظری تحقد  آمز  است که یرح .  استیز

های تحلدل مضیمون   الگوشیتم این تحقد  مطاب  با یکل ایر با شوش یبکه مضامدن اا شوش

 :یود اشائه می

 

 

 نگیرلیاست -دیآتراالگوریتم تحقیق مطابق با شبکه مضمون : 6 شکل

 پژوهش های گام
که بیه طیوش صیریح دش میوشد      یاسالم انقالب یشهبر اا ییها قول ، نقلیاصل متون اا اول گام دش

دش . انیز  ییز   یسیاامانزه  ییکیزها  قالب دش و انز، انتخاب یز  ساخت دشونی قزشت ایاش  دایته

ها دش میوشد موضیوع تحقدی      های فرمانزهی معظم کل قوا، تعزاد فرمایش بخش انتخاب فرمایش

 مضامین فراگیرکشف  

   یافتن ضامین پایه وم بندی و تلخیص  دسته
 ضامین سازمان دهنده  م

استخراج مضامین پایه از نقل قول های 
 فرماندهی معظم کل قوا
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بسداش یبده به هم بودنیز،  ها که  های استفاد  یز  بود؛ اا این شو برخی فرمایش بدش اا فرمایش

 یمضمون یحاو ها قول نقل نیا اا کزام دش ادامه هر. له استفاد  گردیز فقط اا اولدن بدانات معظم

های اشائه ییز  دش بیاال    گردد و سایر گام می متبادش ذهن بهماً دمستق متن، آن خوانزن با که است

 :گدرد انجام می 1و 5به یرح جزاول
 

 یا هیپا نیمضام به قول نقل لیتبد: 1جدول

 ای مضمون پایه (نقل قول)برداشت از متن اصلی شناسه

 جمعى دیزاش 

  فرمانزهان اا

59/7/7508 

 

که بایز ندروهای مسلّح ما به آن توجّه [خصوصدتی[»

وَ اَعِزّوا لَهُم مَا » ۀیریف ۀعمل به آی  دایته باینز، مسئله

عَزُوَّ اشهلِ وَ   وَ مِن شِباطِ الخَدلِ تُرهِبونَ بِه ۀاستَطَعتُم مِن قُوَّ

معنای این آیه این است که غافلگدر نشویز؛ . است« عَزُوَّکُم

معنایش این است که اگر چنانچه دیمنی به یما حمله 

کرد، یما بر اثر کمبود امکانات، کمبود سالح و مهمّات، 

 کمبود آمادگی، خساشت تحمّل نکندز، که خساشت یما

 «.خساشت ملّت است، خساشت یما خساشت اسالم است

 اگر چنانچه دیمنی به یما حمله کرد،

یما بر اثر کمبود امکانات، کمبود 

سالح و مهمّات، کمبود آمادگی 

 .خساشت تحمّل نکندز وغافلگدر نشویز 

 اا جمعى دیزاش

 فرمانزهان

/7/7508 

های کشوش  کنم این است که پدشرفت آنچه من تأکدز می»

های شامی  های آمادگی های تسلدحاتی و دش امدنه دش امدنه

 «.بایز همچنان طری  پدشرفت شا ادامه بزهز؛

بایز به پدشرفت دش تسلدحات و 

 .آمادگی شامی ادامه داد

 اا جمعى دیزاش

  فرمانزهان

59/7/7508 

های  گدری صحدح، آمادگی حفظ بصدرت، حفظ جهت»

خوب و افزایش شواافزون تجهدزات و امکانات  ۀالام، شوحدّ

های شامی یکی اا کاشهای اساسی است که  و آمادگی

 «.ندروهای مسلّح بایستی دایته باینز

 و ندروهای مسلح بایستی حفظ بصدرت

، شوحده خوب و صحدح گدری جهت

 . آمادگی شامی شا حفظ نمایز

مراسم تحلدف  

  دانشجویان

75/1/7505 

کسانی که  ۀبسدج و ندروی انتظامی و هم اشتش و سپا  و»

خود ۀ دش اشتباط با ندروهای مسلّح هستنز، این شا وظدف

های دیمنان  بزاننز که حصاش مستحکمی دش مقابل توطئه

 «.و یراشت دیمنان علده ملّت ایران خواهنز بود

ندروهای مسلح حصاش مستحکم دش 

 .مقابل دیمنان آینز  خواهنز بود

مراسم 

  یتگآموخ دانش

50/5/7545 

روهاى با دهاى پاک و ن نوآوشى، ابتکاش، استفاد  اا دل»

 «.ش ببرددشوا اشتش شا پ توانز شوابه  ، مىداستعزاد عم

پاک  نوآوشی و ابتکاش وندروی انسانی دل

 .و مستعز عامل پدشبرد اشتش است

دیزاش جمعی اا 

 فرمانزهان

52/7/7514 

 «.استخصوصدت اشتش این است که مراقب دیمن »

 

مراقبت دائمی  ویژگی خاص اشتش 

 .است
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 ای مضمون پایه (نقل قول)برداشت از متن اصلی شناسه
دش مانوش  

 2ذوالفقاش

/1/7515 

ا ه قزشت نظامی برای کشوشی که موشد تهزیز قزشت»

 «.استا ه ترینِ واجب است، یکی اا واجب

ها برای  ترین واجب قزشت نظامی واجب

 . کشوش است

دش مانوش 

 القزس   ری ط

 5/5/7515 

اگر  - که دش مقابل ملت ایران بایز برای مقابله با دیمنی»

 «.ی است، آماد  بودنمهدّای هر گونه اقزام خش - بتوانز

بایستی دش مقابل اقزام خشن دیمن 

 . به طوش همه جانبه آماد  و مهدا بود

مراسم تحلدف  

دانشجویان 

 75/1/7505 

ما بزون آن که کسی شا تهزیز بکندم، استحکام و اقتزاش »

ترین عامل دش شا  حفظ امندّت  ندروهای مسلّح شا مهم

 ۀوظدف .داندم خاشجیِ ملّت و جمهوشی اسالمی ایران می

داندم که دش شا  اقتزاش ندروهای مسلّح  مسئوالن می ۀهم

های خودیان  تالش کننز؛ استحکام این ندروها شا دش برنامه

 «.قراش بزهنز

 ،استحکام و اقتزاش ندروهای مسلّح

 .خاشجی است حفظ امندّتعامل 

مراسم  

التحصدلی  فاشغ

 دانشجویان 

54/4/7550 

الام است ندروهای مسلح شا تقویت کندم؛ تقویت با ابزاش »

مزشن و پدشرفته، تقویت با نگهزاشی و خودکفایی، تقویت 

ها دش دشون ندروهای نظامی و ساامان صنایع  با ساانزگی

 -کندز  دفاع، تقویت با دانش کاشی که یما دش اینجا می

با تجربه و آامایش و تمرین دایمی و مستمر، تقویت 

 «.استا آنه ۀهم ۀتقویت با ایمان که پشتوان

با تجهدزات  ندروهای مسلّح تقویت

مزشن، نگهزاشی و خودکفایی، 

کسب مستمر  ،ساانزگی دشونی، دانش

 .تجربه به پشتوانه ایمان الام است

بدانات دش 

محفل انس با 

 قرآن

4/8/7505 

اسالمى با انس شواافزون با قرآن  ۀجامعنظام اسالمى و »

کنز؛ انس با قرآن ایمان شا تقویت  استحکام دشونى پدزا می

 «.کنز می

انس با قرآن عامل تقویت استحکام 

 .دشونی و ایمان است

دیزاش مردم  

 آذشبایجان

54/77/7505 

به  ۀچدز است و آن، تکد با دیمنی فقط یک لۀعالج مقاب»

اقتزاش ملّی و به توان داخلی ملّی و مستحکم کردن هرچه 

 «.بدشتر ساخت دشونیِ کشوش است

 داخلی توان به و ملّی اقتزاش به تکدۀ

ملّی و مستحکم کردن ساخت دشونی 

 .کشوش شا  مقابله با دیمن است

مراسم تحلدف 

 دانشجویان 

75/1/7505 

است، آنچه برای نظام جمهوشی اسالمی حائز اهمّدّت 

استحکام ساخت دشونیِ نظام جمهوشی اسالمی است، 

استحکام دشونی ملّت ایران است؛ همان چدزی که اا شوا 

اوّل تا امروا توانسته است این کشوش شا حفظ کنز؛ اتّحاد 

های واالی نظام جمهوشی اسالمی،  ملّی، توجّه به آشمان

 .توجّه به عزّت ملّی

 استحکام ساخت دشونی که همان اتحاد

های  ملی، عزت ملی و توجه به آشمان

 .نظام است، بسداش مهم است

دیزاش  

 فرمانزهان 

بایز استحکام پدزا کنز، « ساخت دشونی نظام»ایم  ما گفته"

بایستی « تولدز داخلی»بایستی شیز پدزا کنز؛ « علم»

ساخت دشونی نظام با توجه به استعزاد 

 .بومی بایز استحکام یابز
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 ای مضمون پایه (نقل قول)برداشت از متن اصلی شناسه
55/5/7505 

 

بدنانه به استعزاد بومی  نگا  خوش»اساس کاش بایز؛ 

بایز، استعزادها پروشش پدزا کنز؛  بایستی جزّی« کشوش

 ".های اصلی کاش است اینها پایه

 تاداندیزاش اس 

  ها دانشگا 

72/2/7505 

اگر با توجه، با آگاهی، با بصدرت، کاش انجام بگدرد، ما ...»

هم شاضی اا پدشرفت علمی ما . کامالً مواف  هستدم

تحریم و  ۀی که امروا دش امدنیبخشی اا این کاشها. ندستنز

کندز، مربوط به همدن است که  امثال اینها مشاهز  می

اا دست پدزا  ایرانی به این اقتزاش دشون ۀخواهنز جامع نمی

بنابراین، این . اا است کنز که اقتزاش علمی، یک اقتزاش دشون

 «.پدشرفت بایز ادامه پدزا کنز

اا است، و  اقتزاش علمی، اقتزاش دشون

 .پدشرفت علمی بایز ادامه یابز

حرم مطهر  

 شضوی

7/7/7505 

 

ما این است که سعی کندم کشوش شا  ۀهم ۀوظدف»

مستحکم، غدر قابل نفوذ، غدر قابل تأثدر اا سوی دیمن، 

اقتصاد »حفظ کندم و نگه داشیم؛ این یکی اا اقتضائات 

دش اقتصاد مقاومتی، . کردیم است که ما مطرح« مقاومتی

اقتصاد . یک شکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است

بایز مقاوم بایز؛ بایز بتوانز دش مقابل آنچه که ممکن است 

این . دیمن قراش بگدرد، مقاومت کنز ۀدش معرض توطئ

 «.مطلب اوّلی که الام بود عرض کنم

بایز کشوش شا دش مقابل نفوذ دیمن، با 

 .مقاومتی مستحکم کرداقتصاد 

دیزاش 

 فرمانزهان

1/0/7509 

ها، جزیت و اهتمام مضاعف دایته  دش انجام مأموشیت -7»

ساخت دشونی خود شا اا لحاظ افزایش  -5 ؛بایدز

های گوناگون، توانایی علمی، عزم و اشاد  جزی و  مهاشت

 «.تزین مستحکم کندز

بایز جزیت و اهتمام مضاعف دایت و 

اا نظر افزایش توانایی ساخت دشونی شا 

علمی، عزم جزی و تزین مستحکم 

 .کرد

مراسم تحلدف 

 دانشجویان

70/4/7509 

آماد   المللى خود شا براى تزاوم این عزت ملى و اقتزاش بدن

همه بایز براى حفظ . همه بایز آماد  بایدم. نگه داشیز

هاى واالى مانزگاش دش طول تاشیخ، خود شا آماد  نگه  اشاش

صنعت، دش ۀ کاش، دش عرص  علم، دش عرصه  دش عرصهداشنز؛ 

مزیریت و سداست، و دش نوک پدکان، براى دفاع   عرصه

 .شام نظامى  ملى، ندروهاى مسلح؛ عرصه

 

برای تزاوم عزت ملی و اقتزاش 

المللی بایز آمادگی دش همۀ  بدن

ها به ویژ  عرصه شام نظامی  عرصه

 . آمادگی دایت

مراسم تحلدف 

 دانشجویان

70/4/7509 

ما مطمئندم که ساخت مستحکم نظام جمهوشى اسالمى و 

ها مدان آحاد ملت، بزشگترین  اتحاد ملى و نزدیکى دل

همه موظفنز این ساخت استواش و مستحکم . بااداشنز  است

 .شا حفظ کننز و استحکام بدشترى به آن ببخشنز

ساخت استحکام نظام و اتحاد ملی و  

بااداشنز  ها بزشگترین  نزدیکی دل

 . هستنز
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 ای مضمون پایه (نقل قول)برداشت از متن اصلی شناسه
 

 دش بدانات

 سالروا آستانه

 دی 0 حماسه

1/79/7502 

 

 

 

های گوناگون با جمهوشی  ها و دیمنی ایشان شیشه توطئه

اسالمی شا تبلوش مخالفت با نظام سلطه دش ایرانِ برخوشداش اا 

منابع فراوان طبدعی و انسانی و اقتصادی، حرس و منط  »

دانستنز و « الی  نظامیو منبر سداسی، و ابزاش و ندروی 

جمهوشی اسالمی دش مقابل این : خاطرنشان کردنز

ها بایز بر قزشت خود بدفزایز و علت تأکدز مکرش بر  دیمنی

افزایش قزشت داخلی و استحکام ساخت داخل ندز همدن 

 .مسئله است

 

جمهوشی اسالمی دش مقابل این 

 .ها بایز بر قزشت خود بدفزایز دیمنی

 

 .گردد دهنز  و مضامدن فراگدر استخراج و یناسایی می مضامدن ساامان 1دش جزول 
 

 دهنده و فراگیر ای به مضامین سازمان تبدیل مضمون پایه :7جدول 

 مضمون فراگیر دهنده مضمون سازمان ای مضمون پایه
 اگر چنانچه دیمنی به یما حمله کرد،

یما بر اثر کمبود امکانات، کمبود سالح و 

 ومهمّات، کمبود آمادگی غافلگدر نشویز 

 خساشت تحمّل نکندز

 ایجاد غافلگدری، اا جلوگدری

 آمادگی

 نیروی و فناوری در سازی قابلیت

 انسانی

بایز به پدشرفت دش تسلدحات و آمادگی 

 .شامی ادامه داد
 شیز تسلدحات، پدشرفت

 شامی آمادگی

ندروهای مسلح حصاش مستحکم دش مقابل 

 .دیمنان آینز  خواهنز بود

حصاش مستحکم دش مقابل 

 دیمنان آینز 

با تجهدزات مزشن،  ندروهای مسلّح تقویت

نگهزاشی و خودکفایی، ساانزگی دشونی، 

دانش، کسب مستمر تجربه به پشتوانه 

 .ایمان الام است

مسلّح،  ندروهای تقویت

 مزشن تجهدزات

ملّی و  داخلی توان به و ملّی اقتزاش به  تکده

مستحکم کردن ساخت دشونی کشوش شا  

 .مقابله با دیمن است

و  توان و ملّی اقتزاش اتکا به

 استعزاد بومی

ساخت دشونی نظام با توجه به استعزاد 

 .بومی بایز استحکام یابز
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 مضمون فراگیر دهنده مضمون سازمان ای مضمون پایه
بایز کشوش شا دش مقابل نفوذ دیمن، با 

 .مستحکم کرداقتصاد مقاومتی 

 دیمن، نفوذ مقابل دش تالش

 استحکام مقاومتی و اقتصاد

 کشوش

ساخت دشونی شا اا نظر  افزایش توانایی 

 .علمی، عزم جزی و تزین مستحکم کرد

 جزی عزم

 ملی اتحاد  و راسخ عزم

استحکام ساخت دشونی که همان اتحاد 

های نظام  ملی، عزت ملی و توجه به آشمان

 استاست بسداش مهم 

 توجه ملی، عزت ملی، اتحاد

 نظام های آشمان به

 همدشگی جزیت . بایز جزیت و اهتمام مضاعف دایت

ساخت استحکام نظام و اتحاد ملی و 

 .ها بزشگترین بااداشنز  هستنز نزدیکی دل

 ها اتحاد ملی، نزدیکی دل

اا است، و  اقتزاش علمی، اقتزاش دشون

 .پدشرفت علمی بایز ادامه یابز

 اا دشون اقتزاش علمی اقتزاش

 محور دانش نظامی قدرت

با تجهدزات مزشن،  ندروهای مسلّح تقویت

نگهزاشی و خودکفایی، دانش، کسب 

 .مستمر تجربه الام است

مستمر  محوشی و کسب دانش

 تجربه

ها برای  ترین واجب قزشت نظامی واجب

 .کشوش است

 قزشت بودن الوجوب واجب

 نظامی

مقابل اقزام خشن دیمن به بایستی دش 

 طوش همه جانبه آماد  و مهدا بود

جانبه دش مقابل  آمادگی همه

 دیمن خشن

المللی  برای تزاوم عزت ملی و اقتزاش بدن

ها به ویژ   بایز آمادگی دش همه عرصه

 .عرصه شام نظامی آمادگی دایت

عرصه به  همه دش آمادگی

 ویژ  عرصه شام نظامی

 مراقبت دائمی  .ویژگی خاص اشتش استمراقبت دائمی  

ها  جمهوشی اسالمی دش مقابل این دیمنی

 .بایز بر قزشت خود بدفزایز

افزایش قزشت دش مقابل 

 دیمن

ساخت دشونی شا اا نظر  افزایش توانایی 

 .علمی، عزم جزی و تزین مستحکم کرد

 تزین

 محور والیت معنوی قدرت

دشونی انس با قرآن عامل تقویت استحکام 

 .و ایمان است

 استحکام عامل قرآن با انس

 دشونی

به پشتوانه ایمان  ندروهای مسلّح تقویت

 .الام است

 ایمان پشتوانه

 و پاک دل انسانی ندروینوآوشی و ابتکاش وندروی انسانی دلپاک و 
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 مضمون فراگیر دهنده مضمون سازمان ای مضمون پایه
 اشتش پدشرفت مایه مستعز .مستعز عامل پدشبرد اشتش است

ندروهای مسلح بایستی با حفظ بصدرت و 

، شوحده خوب و گدری صحدح جهت

 .آمادگی شامی شا حفظ نمایز

 گدری حفظ بصدرت و جهت

 صحدح

 

 بیا  ردی فراگ ندمضیام  دهنیز  و  ساامان ندمضام یناسایی ،یا هیپا ندمضام به افتنی دست اا پس

 بیا  ییود  یمی  یسیع  یل مضیمون دی تحل اا مرحلیه  نیا دش .یود انجام می یا هیپا ندمضام به توجه

 ما که مدابی دست یتر انتزاع ندبه مضام یا هیپا ندمضام همان ای هداول ندمضام مجزد یساامانزه

 .سااد رتر شهنموندفراگ تر و یاصل یها مضمون به شا

 ها و پایایی تحقیق سنجش روایی مضمون
، دش اختدیاش تعیزاد د    1دهنز  به دست آمز  دش جزول  مضمون ساامان55یامل  ای نامه پرسش

دهنز  به مضمون  نفر اا خبرگان نظامی قراش داد  یز که مدزان مربوط بودن هر مضمون ساامان

، مشخص یز کیه  ها برای هر یک اا مضمون CVIفراگدرش شا مشخص نمودنز و بعز اا محاسبه 

بودنییز، لییذا شوایییایی   10/9اا  بدشییتر  CVIیییاخص مضییمون احصییا یییز ، داشای   55کلدییه 

 .خبرگان قراش گرفت تأیدزهای استخراج یز  موشد  مضمون

برای پایایی ندز با استفاد  اا شوش کنترل اعضا، محق  متن بدانیات مقیام معظیم شهبیری شا     

همچنیدن پیس اا اینکیه    . چهاشگانیه شا احصیا نماییز   چنزین باش مروش نمود  تا بتوانیز مضیامدن   

هایشیان   شا پاسخ دادنز، اا ایشان خواسته یز، دوباش  نسیبت بیه پاسیخ    CVI نامه پرسشخبرگان 

 .تجزیز نظر نماینز

 های تحقیق یافته
با استفاد  اا تحلدل مضمون بدانات شهبر معظم انقالب چهاش مضمون فراگدر دش شابطه با سیاخت  

هیای آینیز  بیه ییرح اییر اشائیه        برای ندروهای مسلح جهت آمادگی بیرای جنیگ  دشونی قزشت 

 :یود می

 انسانی نیروی و فناوری در سازی قابلیت( الف

هیای   هیا و توانمنیزی   ای اا قابلدیت  محوش بر چگونگی یکست دادن طدف گسترد  شویکرد قابلدت
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موشد نداا جهت مقابله با هرگونیه  های الام و  موشد استفاد  هر دیمن اا طری  یناسایی توانمنزی

دش این مضمون به دو بُعز اصلی قابلدت ها یعنی بعز فنیاوشی  . تهزیز، دشگدری یا بحران تأکدز داشد

های نرم و سخت هر دو شا ییامل   ساای دش فناوشی، فناوشی قابلدت. و بعز ندروی انسانی تمرکز داشد

 .ر کمدت و کدفدت توجه داشدیود و قابلدت ساای ندروی انسانی اا هر دو منظ می

 ملی اتحاد و راسخ عزم( ب

ای به انسجام و وحزت اقوام و اقشاش مختلف جامعه و مردم و مسئوالن با  این مضمون توجه ویژ 

ندروهای مسلح داشد و عزم و اشاد  آحاد جامعه و اتحاد ملی شا دش ایجاد استحکام سیاخت دشونیی   

 .دانز ثدرگذاش میهای آینز  تأ ندروهای مسلح برای جنگ

 محور دانش نظامی  قدرت( ج

هیای   نماییز و هیم دش مقابیل جنیگ     قزشت نظامی مجهز به دانش شوا هم ایجاد بااداشنزگی میی 

محیوشی ندروهیای نظیامی بیرای      دانش. نمایز احتمالی اا غافلگدری سدستم دفاعی جلوگدری می

 . فته استعصر اطالعات امری ضروشی و حتی مهمتر اا وجود تسلدحات پدشر

 محور والیت معنوی قدرت( د
مضمون قزشت معنوی که متکی بر تزابدر مقام معظم شهبیری اسیت، بیا تعبدیر قیزشت معنیوی       

ندروهای مسیلح بایسیتی   . گردد محوش، به عنوان ستون فقرات ندروهای مسلح محسوب می والیت

تکلدیف دینیی   : نماینیز  به فرامدن و تزابدر مقام عظمای والیت با دو نگا  به عنوان تکلدف عمیل 

ایشان شا موظف به اجرای تزابدر والیت مطلقه فقده می نمایز و تکلدف نظامی ایشیان شا موظیف   

رای فرامدن فرمانزهی کل قوا به عنوان سلسله مراتب نمود  است که البتیه انجیام تکلدیف    ه اجب

.گیردد  ختداشی میدینی تقزم  داشد و به تعبدر مقام معظم شهبری موجب ایجاد شوحده آتش به ا
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 مقام معظم رهبری های شهیاند در ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح یمضمون شبکه :6 نمودار

ده
آین

ی 
ها

گ 
جن

ی 
را

ح ب
سل

ی م
ها

رو
 نی

ت
در

  ق
ی

ون
در

ت 
اخ

 س
سازی در  قابلیت

فناوری و نیروی 

 انسانی

 جلوگیری از غافلگیری، ایجاد آمادگی

 پیشرفت تسلیحات، رشدآمادگی رزمی

 حصار مستحکم در مقابل دشمنان آینده

 تجهیزات مدرن تقویت نیروهای مسلّح،

 اتکا به اقتدار ملّی و توان و استعداد بومی

تالش در مقابل نفوذ دشمن، اقتصاد 
 مقاومتی، استحکام کشور

عزم راسخ و  اتحاد 

 ملی

 عزم جدی

های  اتحاد ملی، عزت ملی، توجه به آرمان
 نظام

 جدیت همیشگی

 ها اتحاد ملی، نزدیکی دل

قدرت  نظامی دانش 

  محور

 اقتدار علمی اقتدار درونزا

 محوری وکسب مستمرتجربه دانش

 واجب الوجوب بودن قدرت نظامی

 آمادگی همه جانیه در مقابل دشمن خشن

 ۀویژه عرصه ب   هاآمادگی در همه عرصه
 رزم نظامی

 مراقبت دائمی

  افزایش قدرت در مقابل دشمن

قدرت معنوی 

محور والیت  

 تدین

 انس با قرآن عامل استحکام درونی

 پشتوانه ایمان

 پاک و مستعد مایه پیشرفت ارتش نیروی انسانی دل

 حفظ بصیرت و جهت گیری صحیح
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 گیری نتیجه
بایز اا آمادگی و یرایط الام برای مواجهه با تهزیزات و مقابله همواش  ندروهای مسلح هر کشوش 

جنگ محتمل آینز  علده جمهوشی اسالمی ایران با گذیته متفیاوت  . باینزبرخوشداش با دیمنان 

که شویکردی واکنشی و پرهزینیه اسیت، دیگیر پاسیخگوی ییرایط       تهزیزمحوشو شویکرد  است 

هیای   پدچدز  و پر اا عزم قطعدت آینز  ندست؛ ایرا امکان غافلگدری با ایجاد تنوع و تکثر کیانون 

شویکیرد   .محوش جایگزین شویکرد تهزییزمحوش ییود   شویکرد قابلدتلذا بایستی . تهزیز وجود داشد

، بدش اا آنکه متوجه نام دیمنان و مکان دشگدری بیا  ساخت دشونی قزشت یا همان محوش قابلدت

های موشد استفاد   ها و توانمنزی ای اا قابلدت آنها بایز، بر چگونگی یکست دادن طدف گسترد 

های الام و موشد نداا جهت مقابله با هرگونه دشگدری ییا   یهر دیمن و هم چندن تعددن توانمنز

ساا ملی بیه محیض بیروا عالئیم      های قابلدت دش این شویکرد با تقویت چرخه. بحران استواش است

دش واقیع سیاخت دشونیی دش    . ها دش برابر تهزیز نوظهوش وجیود داشد  امکان بااآشایی قابلدت9 تهزیز

 . ااست همرا  با اقتزاش دشون محوش حوا  دفاعی همان دفاع قابلدت

هیای فرمانیزهی معظیم کیل قیوا دش امدنیه اسیتحکام          دش این تحقد  پس اا برشسی دیزگا 

 و فنیاوشی  دش سیاای  ساخت دشونی، با استفاد  اا شوش تحلدل مضمون، چهیاش مضیمون  قابلدیت   

محیوش   ییت وال محوش و قیزشت معنیوی   دانش نظامی ملی، قزشت اتحاد و شاسخ انسانی، عزم ندروی

ییود و   های نرم و سخت هر دو شا یامل می ساای دش فناوشی، فناوشی استخراج گردیز که قابلدت

 و شاسیخ  ساای ندروی انسانی به هر دو منظر کمدت و کدفدت توجه داشد و مضیمون عیزم   قابلدت

 ای به انسجام و وحزت اقوام و اقشاش مختلیف جامعیه و میردم و مسیئوالن     ملی، توجه ویژ  اتحاد

نماییز و هیم دش مقابیل     اا طرفی قزشت نظامی مجهز به دانش شوا هم ایجاد بااداشنزگی می. داشد

محوشی ندروهیای   دانش. نمایز های احتمالی آینز  اا غافلگدری سامانۀ دفاعی جلوگدری می جنگ

 . نظامی برای عصر اطالعات امری ضروشی و حتی مهمتر اا وجود تسلدحات پدشرفته است

ت معنوی که متکی بر تزابدر مقام معظم شهبری است با تعبدر قیزشت معنیوی   همچندن قزش

محوش، به عنوان ستون فقرات نظام مقزس جمهوشی اسالمی ایران و سامانۀ دفیاعی کشیوش    والیت

 .گردد محسوب می
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 منابعفهرست 

وم فصیلنامه علی  ، «آفیرین دش سیاخت دشونیی نظیام     عناصر قزشت»( 7505) اخضریان کایانی، محمزشضا
 .دانشکز  حقوق و علوم سداسی دانشگا  تهران ،725سداسی، یماشۀ 

 4 دوش  ج،دبس یشاهبرد مطالعات حدزشی، ترجمه عبزالمجدز آینز ، جنگ(. 7548)شابرت اسکدلز،. اچ

 فصیلنامه  ،«اسالم سداسی و نظم امندتیی غیرب آسیدا   »( 7502) حمدزشضا ،بخش؛ اکبری جهان ،ایزدی

  (.52)0 الملل، بدن شوابط مطالعات

 فصلنامه ،«الملل بدن نظام دش ایران ساانز  و مؤثر تعامل تحق  شاهبردهای»( 7509)بخش ایزدی، جهان
 .51-85 ،(5)5 سداستگذاشی، شهنامه

دش انزیشه سداسی امام « مردم»تحلدل مضمون محتوای »( 7502)غالمرضا ،بهروای لک، شقده، جاویزی

 34-7، (12)70فصلنامه علوم سداسی دانشگا  باقرالعلوم، ، «(ش ) خمدنی

: تهیران  پژوهیی،  آینیز   همیایش  اولیدن  ،«آینیز   نظامی دشمسایل یفناوش نقش» (7542)خسرو حسنلو،

 ردرکبدام صنعتی دانشگا 

 - یلفیه دفیاع  ؤعوامل مرتبط بیا م  یییناسا»(. 7505)عباس ،فالح ،...فتح ا ،یکالنتر ،ردام ،ات مقزمدح

، «معظیم کیل قیوا    یات فرمانیزه یی ز بر منودکأقزشت نظام با ت یجهت استحکام ساخت دشون یتدامن

 21، یماش  یفصلنامه شاهبرد دفاع

 یبرخ زگا یبر د یلدتحل با آن مشخصات و نز یآ یها جنگ»( 7507)حدزشی، کدومر ، عبزی، فریزون

 (.84)75، ینظام تیریمز فصلنامه، «غرب ینظام نظران صاحب

 انقیالب  یدشون ساخت استحکام دش آن نقش و شسانه (7505)ن داالم زی، شوحدسع محمزحسن، ،یخان

 41-779، (5)5 ،یاسالم استدس های پژوهشگفتمانی،  شویکردی :یاسالم

 شوابیط  فصلنامه ،«ایران یرق جنوب منطقه توسعه ژئواکونمدک های بایستگی»(. 7509)محسن خلدلی،
 47-758 ،(8)5 خاشجی،

اشهل  تحلدل مضیمونی اعتمیاد دش انزیشیه آییت    » (7508)محسن ،اصغر؛ شدادی ،جالل؛ افتخاشی، دشخشه

 .25-15 ،(71)5 پژوهشکز  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، جستاشهای سداسی معاصر،«ای خامنه

  /http://farsi.khamenei.irانقالب معظم بدانات شهبرسایت آشیدو موضوعی 

ل دی تحل»( 7509)محمیز  ،خ ااد دابوالحسین؛ یی   ،یهی دز؛ فقدمحمزسع ،یمدحسن؛ تسل ،یجعفر یعابز

، «یفی دک یهیا  موجیود دش داد   ین الگوهاددتب یساد  و کاشآمز برا یشوی: ندمضمون و یبکه مضام

 727-704 ،(5)2 ،یشاهبرد تیریمز شهیانز
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امن،  جامعه به لدن نظام، الگوی یدشون ساخت استحکام( 7505)، حسنیکاله زدسع ؛محمود عسگری،

 (.79)75شاهبردی،  اطالعات ماهنامه

 (.75)8 یناسی، یدعه فصلنامه ،«ایران ملی امندت مسئله و یدعه ژئوپلدتدک»( 7542)نفدسه  ندا، فاضلی

انتشیاشات   :، تهیران چیاپ اول ، گذاش بیه اقتصیاد مقیاومتی   ( 7508)جواد ، حمدزشضا؛ وایری، ااد  فرتوک

 (.اداع)دانشگا  عالی دفاع ملی 

نقش همزلی دش استحکام ساخت دشونیی قیزشت ملیی    »( 7502)منصوش ،سدزمحمزجواد؛ حدزشی ،قربی

  45-752 ،(04)52، یدفاع استدس مجله، «جمهوشی اسالمی ایران
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