
 

 

 

 

 آینده هایجنگ و بنیان دانش دفاع متقابل تأثیر
  2رشیدی جبار علی ؛1 نوری نژادمهدی محمد

  4آبادیحاجی احمدی سیداحمد ؛3 تیال شعبان

 چکیده

 تبلووری  هاجنگ که ایگونهبه است بوده هاجنگ از متفاوت الگوهایی شاهد بشر زندگی مختلف هایدوره
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 دفوا   متقابو   توثییرات  بوه  یوابی دسوت » باهدف تحقیق این .هستیم نبرد مختلف هایعرصه شدن بنیاندانش
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  .بودن محور تثییر و تصمیم از پشتیبانی های سامانه
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 مقدمه
در  جنگ همزاد بشریت بوده و از دیرباز زندگی او را با مخواطرات عجوین نمووده اسوت. بشوریت     

 هوا قریوب بوه    جنوگ  و در ایون  را تجربوه کورده   جنوگ  14555خود، تمدن سال 0555 طول حدود

 255 از کوه بویش   پیوسوته  وقوو   به جنگ 225 از بیش بیستم در قرن. اند باخته جان انسان میلیارد 4

هوا همننوان اداموه    و این رویوارویی  (43: 1330نیا، موحدیاست ) داشته انسانی نفر تلفات لیونمی

ها در راستای حفظ موجودیت و بقاء خود بوه دنبوال کسوب قودرت و آموادگی       حکومت دارد. همه

اسالم نیوز   مبین دین ویژهدفاعی در برابر تهدیدات متنو  پیش روی خود هستند و ادیان مختلف به

(. خداونود  32: 1331اند )کوچکی بوادننی،   امر دفا  در برابر تهاجم بیگانگان تثکید فراوان نمودهبر 

وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْ ِ تُرْهِبُوونَ بِوهِ عَودُوَّ     ةٍعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّاَوَ »متعال در قرآن کریم با دستور 

منظوور بازدارنودگی    آمادگی و افزایش توان دفاعی در حد ممکن، بوه  ، بر لزوم حفظ1« اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم

 دشمن تثکید نموده است.

هموه   دفوا  بور   فرمایند: اگربر لزوم تعلیم چگونگی دفا  تثکید کرده و می (علیه اهلل حمتر)امام راح 

م و طور نیست که واجب باشد بر ما که دفا  کنوی واجب شد، مقدمات دفا  هم باید عم  شود؛ این

 (.25:6 ندانیم چه جور دفا  کنیم )صحیفه امام، ج

هوای نظوامی و اهمیوت    کارگیری دانش در تاکتیوک در مورد ضرورت به العالی()مدظلهایامام خامنه

 صوورت  انبوه، کوارى  ى توده ندهیم، خرج به دانش جنگ در اگر»فرمایند: بنیان شدن دفا  میدانش

 عمو   یوک  شک  به که همننان انقالب، هاىهدف به اختگىدلب و عالقه عشق، همان. داد نخواهد

 خوود  جواى  در کنود،  مى پیدا تحقق است حسنه یک و صدقه ایثار، یک خود، جاى در که انتحارى

 کوه  شوود  موى  این نتیجه و دهد؛ مى نشان را خودش کارآمد، و پخته رزمى تاکتیک یک شک  به هم

بیانوات رهبور   )« شووید  موى  پیوروز  است، مجهز عُدّه و عِدّه و تاکتیک و سالح به که دشمنى بر شما

 .(52/1365/ 26انقالب، 

ممکن است تهاجموات در آینوده،   »فرمایند: های آینده میایشان همننین در مورد ویژگی جنگ

تر باشد و لذا پینیودگی و ایموان    الدفع نباشد و ممکن است پینیدهچنین صریح و روباز و سه  این

 .(23/52/1323رهبر انقالب،  بیانات)« قوی نزم است

                                                           
 25آیه  -سوره انفال -1
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اش هموواره از سووی   ستیزیخواهی و ظلمعلت ماهیت عدالت نظام جمهوری اسالمی ایران به

مستکبران عالم در معرض انوا  تهدیدات نرم و سخت قرار داشته و دارد. از سوی دیگور گسوترش   

 (.  123: 1336 مرور زمان عمق این تهدیدات را افزایش داده است )درویشی،ها به  فناوری

کارگیری بریم که به مرور زمان و با بههای گذشته به این واقعیت پی میبا سیری در روند جنگ

-های ابتدایی به جنگمحوری در جنگانسان ها ازهای مختلف نبرد، رویکرد جنگدانش در عرصه

دن حضوور انسوان در   تر شو رنگای که سبب کمگونههای بعدی تغییر یافته؛ بهمحوری در نس افزار

افزارهای بودون سرنشوین   ایستا، جنگ سایبری، جنگ ها شده است. مفاهیمی چون جنگ دورجنگ

هوای آینوده، برتوری اطالعواتی و دانشوی،      جنوگ  و... شاهدی بر این مدعاست. بر ایون اسواد در  

(؛ همننان که روند تکاملی فرمانودهی  Bartczak, 2002:45شود )شایستگی محوری محسوب می

ی بعد بوه  و در مرحله 2«فرماندهی، کنترل، ارتباطات و آگاهی»به  1«فرماندهی و کنترل»کنترل، از  و

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، کامپیوتر، »، سپس به 3«فرماندهی، کنترل، ارتباطات، کامپیوتر و آگاهی»

ی سویر  دهدهنو نشوان  ،0«محوور  هوای شوبکه  جنوگ »و نهایتوا  پیودایش    4«آگاهی، جستجو و مراقبت

 باشد.بنیان شدن دفا  می دانش

برداری از دانوش موجوود و تبودی     از سوی دیگر مدیریت دانش نظامی نقش با ارزشی در بهره

نمایود. راهبردهوای مودیریت دانوش      ی مدیریت دانش ایفا میدانش جدید به عم ، از طریق چرخه

هوای عملیواتی،   ساختن مثموریوت  ندمرکزی انقالب در اطالعات نظامی بوده که باعث توانم ینقطه

 هوای  محیط اطالعات در حجم شوند. افزایشها می وریناایجاد دانش، توزیع دانش و نوآوری در ف

بورای   را نووینی  شناسیروش و فلسفه ها، محیط این ابهامِ و پینیدگی روزافزون گسترش و عملیاتی

 (.Mclntyre, 2003:68) کنود  موی  طلوب  دفواعی  دانوش  افزایش توانمندی و عملیاتی حقایق درک

امروزه نیروهای نظامی، نیازمند سربازان متفکری هستند که بتوانند در محیط جنگ دیجیتالی مبارزه 

-به وسیله راهبردها و افکار عملیاتی صحیح، هدایت ونمایند؛ نیروی نظامیِ متوازن و معتبری که به

ای های حرفوه  وسیله شایستگیجنگ شده و بهی آوری بان تجهیز و آماده هایی با فنی سالحوسیله

 (.Manuri, 2011:108)ی نیروهای نظامی آینده است های توسعهها جهتبجنگد. این
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های آینوده بور یکودیگر و    بنیان و جنگهدف اصلی این تحقیق، بررسی تثییر متقاب  دفا  دانش

آن  . فرضیهباشدمیهای آینده های جنگبنیان و ویژگیهای دفا  دانشتبیین ویژگی آن فرعی هدف

های آینده تثییر معناداری بر یکدیگر دارند. عدم اجرای این تحقیق بنیان و جنگاست که دفا  دانش

خصوص آمریکا و اسرائی ( تمام هموت خوود را   سبب خواهد شد تا در شرایطی که دشمنان ما )به

گوران بوا اتکوا بور قودرت علموی و       ی خود بور دی های دانشی و تحمی  سلطهبر استفاده از ظرفیت

اند، ما نتووانیم درک و تحلیو  درسوتی از اوضوا  و شورایط حواکم بور        فناوری برتر مصروف داشته

بنیوان کوه بتوانود    رو فرصت مجهوز شودن بوه دفواعی دانوش      رو داشته باشیم و ازاینتهدیدات پیش

 جوابگوی تهدیدات آینده باشد را از دست دهیم.

  مبانی نظری

  :حقیقپیشینه ت

شده در ارتباط با مقوله دفا  و جنگ، مطالعات زیادی صورت گرفته است لکن اکثر مطالعات انجام

بنیوان  باشود و در حووزه دفوا  دانوش    بنیانی، مربوط به حوزه اقتصاد موی در خصوص موضو  دانش

شوده، کمتور   هوای انجوام  که با توجوه بوه بررسوی   مطالعه مبسوطی صورت نپذیرفته است؛ ضمن آن

صورت توأمان پرداختوه اسوت   بنیان بههای آینده و دفا  دانشپژوهشی به بررسی دو موضو  جنگ

-شده به لحاظ موضوعی را میباشد. مستندات مطالعهکه از این حیث این تحقیق دارای نوآوری می

 توان به دو دسته تقسیم نمود:

اند مانند پروژه تحقیقواتی  ههای آینده پرداختهایی هستند که به موضو  جنگدسته اول پژوهش

هوای  های آن با جنگهای مدرن، بررسی تفاوتجنگ»با عنوان  1336آقای فرهاد درویشی در سال 

هوای  هوای احتموالی جنوگ   گیری آن، چوارچوب که در بخش نتیجه« آوری پیشین، بررسی عام  فن

گردیده و این موضو   ها مشخصناوری نظامی در آنپردازان و نقش فآینده بر اساد نظریات نظریه

 فارد آمریکا علیه عراق مورد کاوش قرار گرفته است. در چندین جنگ معاصر ازجمله جنگ خلیج
اند هایی هستند که به موضو  دانش و مدیریت دانش در عرصه دفا  پرداختهدسته دوم پژوهش

بنیوان در  فوا  دانوش  د»با عنوان  1335زاده و فرهاد طرحانی در سال مانند مقاله آقایان محمد حسن
کند: هوشومندی در میودان جنوگ    گیری بیان میکه محقق در نتیجه« الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

کوه   نحوی منظور تعیین دقیق و بهنگام آرایش، موقعیت، امکانات و نیات دشمنان بالفع  و بالقوه به به
 نیازمند مدیریت دانش است. کنشی و فنی را کاهش دهد، گیری راهبردی، کارکردی، راهامکان غاف 
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 دفاع و اهمیت آن 

دفا ، جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفا  کند زنده نیسوت، هور   »
ملتی هم که به فکر دفا  از خود نباشد و خود را آماده نکند درواقع زنده نیست، هر ملتوی هوم کوه    

تووانیم چشوم و قودرت تحلیو  داشوته      یست؛ ما نموی اهمیت دفا  را درک نکند به یک معنا زنده ن
حوال بوه    آمیز استکبار علیه اسالم و انقالب و نظام اسالمی را ببینیم درعین باشیم، توطئه عمیق عناد

 1« فکر دفا  نباشیم

 دانشچیستی و مفهوم 

2دانش
 ات،اطالع بنیادی عنصر و 3اطالعات دانش، بنیادی است. عنصر بُعدیچند و پینیده مفهومی 

4داده
 داده تعریف اطالعات، تعریف ینزمه و اطالعات دانش، تعریف تعریف ۀنزم بنابراین است؛ 

نیسوت.   دارمعنوی  مسوتق   طوور  به که است متن از خارج هایواقعیت یا مشاهدات بیانگر است. داده
فهوم،   طحس سه دارای خود دانش است. کامپیوتر یا انسان مغز در هاداده پردازش محصول اطالعات
 تبدی  توانایی به است. بینش معین قواعد با اطالعات دهی سازمان حاص  است. فهم نگرش و بینش

 مکان و جا در بینش از برداریبهره توانایی نگرش، درنهایت و شودمی گفته قابلیت و مهارت به فهم

 عنووان  تتحو  دیگوری  مفهوم ۀاولی مواد خود بلکه نیست نهایی محصول است. دانش خود مناسب

شوود.  می نامیده بلندمدت، خرد اخالقی و انسانی معیارهای با شده گذاری ارزش است. دانش 0خرد
 .(23: 1332است )انتظاری،  خردمندی جامعه، یک و سازمان یک انسان، یک شناخت اعالی ۀدرج

 
 هرم دانش :1شک 

                                                           
1
23/3/1323بیانات رهبر انقالب، 

2 -Knowledge 

3 -Information 

4 -Data 

5 -Wisdom 
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 های مختلف دانشگونه

 شود:می ارائه ها آن ترینکاربردی اینجا لکن دراست  شده انجام دانش از مختلفی هایبندیدسته

 انتقال قابلیت ازنظر دانش بندیدسته

 بوا  انتقوال  و شودن  فرمولوه  قاب  دانش 1دانش آشکار. نوناکا و ضمنی است: دانش نو  دو بر دانش

 و شودن  فرموله غیرقاب  دانش مقاب  در نامد؛می شده یا کُدگذاری آشکار دانش را رسمی ابزارهای

 .(21: 1335انتظاری، )گوید  می ضمنی را یافتهو توسعه رسمی ابزارهای با بیان رقاب غی

 شناختیمعرفتبه لحاظ  بندیدسته

 دانش دانش چرایی، چیزی، چه از: دانش اند عبارت که شود می تقسیم نو  چهار به شده نوشته دانش

دیگور   نوو   دو و بوده نشدا از جزئی چرایی دانش و چیزی چه کسی. دانش چه چگونگی و دانش

 (.Lundvall and Johnson, 1994: 34) هستند ضمنی دانش بیشتر

 بنیان شدن بخش دفاعدانش ضرورت

های نظامی و اقتصادی است ولی اموروزه فنواوری   قدرت یک ملت در شک  سنتی مبتنی بر ظرفیت

 شوود. در هوای نظوامی و اقتصوادی محسووب موی     عنوان یک قودرت، جوزء ضوروری از قابلیوت    به

ها و کواهش عودم اطمینوان شوده و از     سو باعث افزایش ظرفیتآوری از یک های نظامی، فن محیط

ها در شرایط  گویی آنسوی دیگر باعث کاهش سطح واحدهای نظامی، بدون تغییر در قدرت پاسخ

 زی بههای مدرن امروهای مدرن تغییر داده است. ارتشها را به ارتشعملیاتی گردیده و ماهیت آن

 باشند و این مسئله بدون ایجاد یوک دفوا    آوری می ی فنی توسعهدنبال حفظ موقعیت خود در لبه

 .((Spanish Institute For Strategic Studies, 2011:18باشد پذیر نمیبنیان امکاندانش

هوا و عودم وجوود     های عملیاتی و حجم بوانی اطالعوات و ابهوام در آن   های محیط پینیدگی 

سازی، باعوث گردیوده کوه    و از طرفی دسترسی سایر رقبا به قدرت شبکه عات کافی و درستاطال

های نبرد آینده، عالوه بر برتری اطالعاتی، برتوری شوناختی نیوز مهوم     برای کسب برتری در صحنه

 .( (Ompert et al, 2006:47باشد

                                                           
1 -Nonaka 
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 : روند کسب برتری در رزم2 شک 

  بنیاندفاع دانش

دفاعی است که با پشتیبانی یک رژیم نهادی و انگیزشی، از طریق اسوتقرار سوازمان    بنیاندفا  دانش

شده از نظام نووآوری دفواعی در بسوتر     های دانشیِ حاص گیری از سرمایه بنیان، با بهرهدفاعی دانش

ای منسوجم و یکپارچوه و تحوت فرمانودهی و واپوایش      گونوه آوری اطالعوات و ارتباطوات، بوه    فن

بنودی، ادغوام،    آوری و پوردازش )دسوته   های محیط رزمی را در زموان مناسوب جموع   هوشمند، داده

 نمایود؛ سوپس از طریوق ترکیوب آن بوا تجربیوات و      وتحلی ( نموده و تولیود اطالعوات موی    تجزیه

های دانشی کارکنان، دانش جدیودی را شوک  داده و یوادگیری مسوتمر از محویط را موجوب        نظریه

حفظ منافع و حراست از امنیوت کشوور و نظوام در برابور تهدیودات      منظور  شود و در نهایت به  می

ی دانش و یادگیری فردی و سازمانی و متکی داخلی و خارجی، با اتخاذ تصمیم خردمندانه )بر پایه

موقوع و اعموال آن و اخوذ بازخوردهوای ناشوی از آن، برتوری در تموامی         بر فرهنگ اسوالم( و بوه  

بنیان در برابر تهدیودات  دانش )مطالعات گروهی دفا  نمایدم میهای مقابله با دشمن را فراه صحنه

 (.1334آینده: 

  تهدید

محیطوی، نظوامی و... اسوت    تهدید دارای ابعاد مختلفی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیسوت 

باشود. در یوک تعریوف    لکن در این پژوهش مقصود ما از تهدید، تهدید نظامی یا همان جنوگ موی  

های کشور در کسب اهداف  فقدان امنیت؛ ایجاد اختالل در توانایی»است از  عبارت عمومی، تهدید

ی اختیوارات حکوموت را   ملی؛ اقداماتی که کمیت و کیفیوت زنودگی موردم یوک کشوور یوا دامنوه       

 (.35- 31: 1363)بوزان،  «طورجدی کاهش دهد به

  

 برتری

قدرت آتش   

برتری  

 اطالعاتی

برتری  

 شناختی
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  جنگ

 باشود  یم مسلح نیروهای از استفاده با سیاسی اهداف پیشبرد هنر معنای به نظامی اصطالح در جنگ

 (.Clausewitz;1984:36)دیگر  ابزاری با است، سیاست ۀادام . جنگ(232: 1330نوروزی، )

  هاهای متمایز جنگرویکردها و دوره

 باشد: بحث می های نوین در محاف  نظامی موردجنگ ةامروزه رویکردهای ذی  دربار

 1جنگ نس  چهارم ‒

 2جنگ عصر چهارم ‒

 (30: 1333 )اندیشگاه شریف، 3وج سومجنگ م ‒

 (2 :1330سلماسی، زهتاب)ششم  ةجنگ دور ‒

 (4تا: متمایز جنگ )درویشی، بی هایدوره ‒

 ةدر جدول ذی ، نگارندگان مقاله مشخصات چهار نس ، چهوار عصور، سوه مووج و شوش دور     

های عموده  ویژگی های زمان، محوریت والذکر و بر اساد مؤلفهها را با مراجعه به منابع فوقجنگ

 اند:طور خالصه آوردهبه

 هاگوناگون جنگ یدوره 2موج و  3عصر،  4نس ،  4های ویژگی : خالصه1 جدول

عنوان
 

دسته
 

بندی
 

 های عمده ویژگی محوریت عنوان زمان

چهار
 

گ
نس  جن

 

 

1243 
 نس 

 اول

فناوری تفنگ 

 خان بدون

 های سرپر وتفنگ

 آراییهای رزمتاکتیک

1310 
 نس 

 دوم

فناوری تفنگ 

 دارخان

آتش  ی گلوله و افزایش دقت، جایگزینی قدرتچرخه

 قدرت نیروی انسانی بر

                                                           
1
Fourth Generation Warfare 

2
Fourth Epoch Warfare 

3
Third Wave Warfare 
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عنوان
 

دسته
 

بندی
 

 های عمده ویژگی محوریت عنوان زمان

1313 
نس  

 سوم

 محور ایده

)نابودی دشمن 

جای جنگ  به

 فرسایشی(

کننده مطرح  آسا و غافلگیر ی برقتانک ساخته شد، حمله

 محور  محور بود تا مکان شد و عملیات زمان

 حال ظهور در
س  ن

 چهارم

فناوری نو و 

 محوری ایده

هدایت مستقیم انرژی، روباتیک و عملیات  تسلیحات 

 های نامتقارنروانی و جنگ

گ
صر جن

چهار ع
 

 

 دوران باستان
عصر 

 اول
 های سازمانیسپاه فشرده و هنگ انرژی انسان

 قرون وسطی
عصر 

 دوم
 زرهی( )مرزدار، بومی و نظام سوارهسبک  سه انرژی حیوان

 ره نویندو
 عصر

 سوم
 شدن جنگ نوین ظهور جنگ گروهی و نهادینه مکانیکی انرژی

پست  دوره

 مدرن

 عصر

 چهارم

انرژی 

 پسامکانیکی

غربی  سبک غربی مبتنی بر فناوری پیشرفته و سبک غیر

 چریکی

گ
سه موج جن

 

 سال 3555

 از میالد قب 

موج 

 اول
 تن به جنگ تن کشاورزی دوره

1235 
موج 

 دوم
 صنعتی دوره

استاندارد، جنگ بین  های انبوه، مجهز به تسلیحات ارتش

 ها ملت -دولت

 امروز
 موج

 سوم

 دوره

 دانش

جنگ مبتنی بر اقتصاد نوین، محوریت اطالعات، 

 ها، فناوری غیر پذیر، روبات هدایت افزارهای  جنگ

های  هدایت مستقیم انرژی و ویرود تسلیحات  کشنده،

 ص و جنگ سایبرتوانمندی خا ای، رایانه

ش 
ش

دوره
گونا 

گون 

گ
جن

 

 از آغاز

 10تا قرن 

دوره 

 اول
 های متمدنجنگ های ابتدایی وجنگ اولیه هایجنگ
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عنوان
 

دسته
 

بندی
 

 های عمده ویژگی محوریت عنوان زمان

 تا 1405

1660 

 دوره

 دوم

سالح گرم و 

 اخترا  باروت

 ظهوور دریوانوردی، ایجواد    جنگ فئوودالی و پادشواهی،   

 عضو یابت حکومت عنوان به دائمی های ارتش

 تا 1660

1314 

دوره 

 سوم

های جنگ

 صنعتی

رقابت شدید تسلیحاتی، تولید انبووه تسولیحات و ادوات   

 نظامی، حضور گسترده مردمی

 تا 1314

1340 

دوره 

 چهارم

های جنگ

 مکانیزه

آهوون،  ی راهوسوویله تحووول در لجسووتیک بووه هواپیمووا،  اختوورا 

شوونده، اختورا  رادار و    هودایت  های  کارگیری تانک، موشک به

 رعدآسا دکترین حمله از بالگرد و استفاده مخابرات و

 تا 1331

1340 

دوره 

 پنجم
 های اتمیجنگ

هوای بالسوتیک و کوروز،     هوا، موشوک   افکون  ظهور بموب 

های فرمانودهی    ها، سامانه ها و ابررایانه سازی، رایانه شبکه

 ها و کنترل و زیردریایی

 تا 1340

2520 

دوره 

 ششم

برتری 

 اطالعات

هوای فضوایی،   مانودهی و کنتورل، جنوگ   نظام یکپارچه فر

، جنگ اطالعاتی  دقیق و گسترده شونده تسلیحات هدایت

 سازی راهبردی و الگوهای جنگی ناتوان

 
 اندیشمندان نظامی های آینده از منظرجنگ

شوده اسوت. بور     های موجود و در حوال ظهوور ارائوه    های متعددی از انوا  جنگ بندی تاکنون دسته

 بنودی های در حوال ظهوور و آینوده طبقوه    جنگ های ذی  در دستهمطالعه، جنگ اساد منابع مورد

 شوند. می

 (26: 1333پژوهی علوم و فناوری دفاعی، )مرکز آینده 1محور تثییر عملیات .1

 محور شبکه . جنگ2 

 2کشنده غیر . جنگ3

 3سرنشین بدون . جنگ4 

 بنیاندانش . جنگ0 

                                                           
1 -Effects – Based Operations 

2 -Unkiller war 

3 Unmanned war 
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 (21: 1333اه شریف، )اندیشگ 1. جنگ اطالعات راهبردی2 

 (24: 1332وایق،) 2. جنگ نیابتی6 

 (30: 1336 نجم، محمدی) 3. جنگ شناختی3

الذکر و به منظوور ایجواد درک بهتور از انووا      ، نگارندگان مقاله بر مبنای منابع فوق2در جدول 

 هوا و  های در حال ظهور و آینده را از منظر هدف، ویژگوی ها، مشخصات انوا  جنگمختلف جنگ

 اند:ابزار آورده روش/

 حال ظهور و آینده های در : مشخصات جنگ2 جدول

ف
ردی

 

نو  

 جنگ
 روش/ ابزار ها یژگیو هدف

 

 

 

 

1 

گ
جن

 
ور
مح
ه 
بک
ش

 

 انجوام  و سوازی  همگوام  خود -

 و سونتی  هایفرمان بدون کارها

 متعارف

به نسبت و دانش درک  بهبود -

 فرمانده ارشدنیت 

 به ش نسبتدان و درک بهبود -

سوطوح   تمام در عملیات شرایط

 فرماندهی

 بووورای  توانوووایی افوووزایش -

گروهوی   دانوش  از بورداری  بهره

 کاهش ابهام جهت

عصوور مفوواهیم  نظووامی تجسووم -

 اطالعاتی

وری و بهوورهایربخشووی  بهبووود -

 عملیات

-شبکهبودن نیروهای  توانمندتر -

 ای

 طریق رایانه اطالعات از گردش -

مراتبوی  هوای سلسوله  سامانهذف ح -

 بیهوده

 منافع بخشیحذف  -

و ناهماهنووگ هووای سووامانه حووذف -

 زائد

هووای در سووامانهگووذاری سوورمایه -

 افزارهووا،نوورماطالعووات،آوری  فوون

 بوودونهووای  ماشووین نووانو، فنوواوری

 پردازشووگر هووایتراشووه سرنشووین،

سوواختارهای  هووا،موواهواره ای،رایانووه

 امواج رادیویی باند پهنای ای،شبکه

2 

ت
لیا
عم

 
 ریتثی

ور
مح

 

تغییر رفتار دشمن بوه شوکلی    -

کووه وادار بووه تسوولیم و توورک   

 مخاصمه شود

گرفتن از رویکرد خطوی،  فاصله  -

 تخریب محور و فرسایش محور

 نبرد درصحنهکاهش نیاز به نیرو -

 اهوووداف یوووانتوووایج  شناسوووایی -

 ستراتژیکا

و  تثییرگذارهای رزموی  کارگیریبه -

 غیر رزمی

                                                           
1 Strategic information Warfare 

2 Vicarious war 

3 Recognition Warfare 
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ف
ردی

 

نو  

 جنگ
 روش/ ابزار ها یژگیو هدف

3 

گ 
جن

 ریغ
ده
شن
ک

 

آوری، جلووگیری  مرگ کاهش-

زیسوووت و  از تخریوووب محووویط

تووثییرات تحقووق حووال،  درعووین

 مدیریت رقیبموردنظر برای 

افراد و غیرفعوال  انداختن  از کار -

حوووداق   بووواکوووردن تجهیوووزات 

-بووه  وارده و صوودماتخسووارات 

 زیست ها و محیط ساختمان

صوودمات،  آوردن پرهیووز از وارد -

 و تلفات غیرضروریجراحات 

هووا و  تووثییر آنبووودن موووقتی  -

 پذیری افرادبرگشت

 استفاده عوض در هاییجایگزین-

 کشنده ابزاراز 

 مورداستفاده فناورانه بودن ابزار -

 و پالستیکی نستیکی هایگلوله-

 های پینیدهشبکه -

سوزآور همنون فلف  و های افشانه-

 آورگاز اشک

 الکتریکوی  کننوده بیهووش  ابزارهای-

 و ... Taserتفنگ  همنون

4 

ین
نش
سر
ن 
دو
گ ب

جن
 

 هوای منوابع  بر محدودیتغلبه -

هووای توانمنوودی بهبووود انسووانی،

 عملیاتی

 های رقابتی متغیرمزیت-

 کاهش نیاز به نیروی انسانی -

های بدون  ماشین پهپادها، سکوها و -

ای اندازهها یا خمپارهسرنشین، تفنگ

 دور، وسووای  از راهکنتوورل متحوورک 

 زیردریایینقلیه 

و ارتباطووات  فرمانوودهی، کنتوورل،  -

 رایانه

0 

گ 
جن

ش
دان

یبن 
 ان

توثییرات )اهوداف(    بهدستیابی -

 از طریقمختلف  نظامی

 هوای  مؤلفوه  نموودن  بنیوان دانش

 هاجنگمؤیر در 

 استفاده از دانش نظوامی صوحنه   -

 نبرد

 های اطالعاتیناوریاز ف استفاده-

هوشیاری برتور از صوحنه    تثمین-

از  تور گیوری سوریع  تصمیم و نبرد

 دشمن

آوری و تحلیوو  متکووی بووه جمووع-

 اطالعات

گرهوای پیشورفته،   حسکارگیری به-

و ابزارهای تحلیلی اطالعات فناوری 

 پردازش اطالعات

صوحنه  دانوش  بوه  اطالعوات  تبدی  -

 نبرد

2 

 

دی
بر
راه
ت 
العا

 اط
گ
جن

 

 راهبردی اطالعات کارگیریبه-

بوه کموک فنواوری     هوا جنگ در

 نوین جهت تحقق اهداف

 مؤلفوه  ظهور تغییرات بنیادی در -

راهبردی به سوبب   اطالعاتی جنگ

 آوری تغییرات بنیادین در فن
 

 )جنووگ مجووزا حوووزه دو تعاموو -

 جنگ اطالعاتی( و راهبردی
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ف
ردی

 

نو  

 جنگ
 روش/ ابزار ها یژگیو هدف

 

 
 

تی 6
یاب
گ ن

جن
 

تلفوووات  حوووذف و کووواهش-

 خودی نیروهای

 تور  بوزرگ  کشور پرستیژ حفظ-

 کند میهدایت  را جنگ که

بوودون  اهووداف بووه رسوویدن-

 امکانات خودی از استفاده

 نظامی حوزه به اختصاص عدم-

 هوا حوزه تمامی در استفاده امکان-

 ،فرهنگوووییاسوووی، س )رسوووانه،

 قتصادی و...(ا

هوای  قودرت  توسوط  کارگیریبه-

 بزرگ

 از ابزارهای سخت و نرم استفاده -

 ابزار محلی و استفاده از نیروها -

 

 

 

 

 

3 

تی
اخ
شن
گ 
جن

 

 

ذهون   شناخت، نفوذ به حوزه -

 تثییرو قلب دشمن جهت ایجاد 

 و نهایتا  تغییر رفتار دشمن

 و ارادهبوور ذهوون گووذاری تثییر-

 مردم و رهبران
 

 دارای-بر عنصر شوناخت  مبتنی -

 افزاریمنرو  سیال مجازی، فضایی

 و نظموی بی ،قطعیت عدم شرایط-

 انتزاعی، وذهنی  هویت ،آشوبناکی

 روابوط بوودن   سوببی  غیر سیالیت،

 پیروزی دقیق تعریف عدم و اجزاء

 هوای محدودیت بدون- شکست و

 فضا( و )زمان فیزیکی

 اسووواد بووور نیروهوووا انسوووجام-

یوا   ایفرقه یدئولوژیک،ا پیوندهای

 قومی

 ابزارهاامی از تماستفاده -

و...(  اقتصادی اطالعاتی، )دیپلماتیک،

 غیراز ابزار نظامی به

و اطالعواتی   آوری فون کوارگیری   به-

 از اطالعات بیرونیبرداری بهره

مدل فرماندهی و کنتورل مبتنوی بور    -

 ایمعماری شبکه

 چابک، نیروهای تربیت-

پینیووده در شوورایط  و پووذیرانعطوواف

 پینیده و پرآشوب

 (محور دانش) انیبن دانش یم جنگپارادا

 کورده و  تثمین را نبرد یصحنه وضعیت از برتر هوشیاری که است فرآیندی مبین بنیان،دانش جنگ

 نبورد،  ۀصوحن  دانش از استفاده جنگ این. سازدمی ممکن ما برای را دشمن از ترسریع گیری تصمیم

 از ناشوی  افزایوی هوم . سازدمی کنمم (رزمی قدرت طریق از) را نظامی اهداف به یابیدست جهت

 را بنیوان دانش جنگ اطالعات، پردازش تحلیلی و ابزارهای اطالعات فناوری پیشرفته، گرهایحس

 :که دهدمی امکان فرماندهان به این شیوه. سازدمی متمایز جنگ انوا  دیگر از

 .کنند استفاده نبرد یصحنه از دریافتی مشترک اطالعات از ‒

 .کارگیرند به را ایتدر و مناسب روش ‒

 .(342 :1333 شریف، اندیشگاه) کنند تبدی  نبرد صحنه دانش به را اطالعات ‒

 های آیندهراهبردهای نظامی در جنگ

درجوه   325 ی نبورد زمان بوده و صحنهبا پیشرفت فناوری، عملیات نظامی در آینده غیرخطی و هم

هایی به سربازانی نیاز دارد که ن جنگیابد. چنیشک  خواهد گرفت و جنگ به فضا نیز گسترش می
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هوای آینوده   های نظامی جنگها شرکت کنند. بر این اساد راهبرد بتوانند با ابزارهای پیشرفته در آن

 (160 -163: تابی درویشی،) توان متشک  از اصول زیر دانست:را می

 های آیندهعدم اطمینان و تغییرپذیری در جنگ ۀسلط ‒

 گسترش نبردهای نامتقارن ‒

 های جنگهای انهدام جمعی تقریبا  بر تمام صحنهافکندن سالحسایه ‒

 های چریکیگسترش جنگ ‒

 های نامنظمبر جنگ ناکامی نیروهای منظم در مغلوب ساختن دشمنان احتمالی و تکیه ‒

 آینده هایجنگ در رویکردهای محتمل

هوای آینوده،   ایوم. در جنوگ  هوا را شواهد بووده   های مختلف، رویکردهای مختلفی از جنگدر دوره

 نبورد  برابور  در فیزیکوی  جنوگ  -2 ؛رقابوت  مقابو   در درگیوری  -1 رویکردهای ذی  محتم  است:

 هودف  برابور  در فیزیکوی  ۀحملو  -0 ؛زموان  برابر در مکان -4 ؛نیروها جوییصرفه اص  -3 ؛فکری

 هوای موالک  برابور  در پیوروزی  ملموود  هوای موالک  -6 ؛هوا برداشوت  برابر در ابزارها -2 ؛اخالقی

 برابور  در جنوگ  -15 ؛افوزار نورم  برابور  در افوزار سخت -3 ؛اطالعاتی برتری -3 ؛پیروزی ناملمود

 .(03-21: 1331ذوالفقاری، و صفوی) .بردن در برابر نباختن -11 ؛آمادگی

 آینده هایجنگ های ویژگی

منطقوه درگیوری، میوزان دقوت و     های جنگ )شام  زمان، مکان، سطح نبورد، وسوعت    ابعاد و مؤلفه

در هور   (هوای نووین و ...   کارگیری فنواوری  های غیرنظامی، میزان به کارگیری سایر مؤلفه سرعت، به

گفتوه و کسوب نظور     باشد. با توجه به مطالب و موضووعات پویش  عصری متفاوت با عصر دیگر می

بایسوت بوه آزموون    موی های آینده به شرح ذی  قاب  برشماری است که های جنگخبرگان، ویژگی

 ؛نبورد  یمنطقوه  بوودن  وسویع  -3 ؛درگیوری  زموان  بودن کوتاه -2 ؛بودن ناهمگون -1 گذاشته شود:

 ؛راهبورد  و عملیواتی  تواکتیکی،  سوطوح  انطبواق  -0 ؛زیواد  عمو   شدت با قاطع و سریع اجرای -4

 آمواده  -3 ؛نظوامی  سیاسوی  اهوداف  به همزمان یابیدست -6 ؛اطالعات چرخش در بان سرعت -2 

 ؛تسولیحات  بوانی  تخریوب  قودرت  و هوشومندی  دقوت،  -3 ؛جنوگ  بورای  عمووی  افکوار  نمودن

 ائتالفی -12 ؛جنگ بودن تناوبی غیر -11 ؛جنگ ةادار برای پینیده و مدرن فناوری از استفاده -15

 .مستمر روانی عملیات اجرای -13 ؛بودن
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 انیبن دانشی دفاع ها یژگیو

بنیوان را بوه شورح     های دفا  دانشتوان ویژگیمی کسب نظر خبرگان،با توجه به ادبیات موضو  و 
 بایست در معرض آزمون قرار گیرد:ذی  برشماری نمود که می

 ؛های دفاعی بر لبه فناوری حرکت سازمان فناوری محور بودن دفا  و ‒

 ؛بنیانی سازمانی دانش ‒

 ؛های دفاعی ای شدن سازمان شبکه ‒

 ؛افزارها ها به نرم و تجهیزات و پلتفرم های دفاعی از سالح تغییر اولویت ‒

 ؛اهمیت یافتن برتری شناختی در کنار برتری اطالعاتی ‒

 ؛راهبردهای دفاعی تهدید محور در کنار محور تیقابل یدفاع یتوجه به راهبردها ‒

 ؛های نظامی استقرار مدیریت دانش دفاعی در سازمان ‒

ی نبرد، استفاده از نش نظامی صحنهبا استفاده از دا)کسب برتری دانشی در برابر دشمنان  ‒
تور از  گیری سوریع ی نبرد و تصمیمهای اطالعاتی، تثمین هوشیاری برتر از صحنهفناوری

 ؛ آوری و تحلی  اطالعات(دشمن، متکی به جمع

 ؛پذیر های دفاعی کوچک، کارآمد، چابک و انعطاف سازمان وجود ‒

 ؛استقرار نظام نوآوری دفاعی ‒

هوای  گیوری از سوامانه  هوشومند و یکپارچوه بوا بهوره     ماندهی و کنترلی فربر سامانه تکیه ‒
 ؛پشتیبانی از تصمیم

 ؛های دفاعیهای برترساز )نانو، بایو، شناختی، فاوا( در بخشی وسیع از فناوریاستفاده ‒

 ؛های دفاعیگرایی و افزایش حضور نیروهای دانشی در سازمان تخصص ‒

 دهوی و  ت مردم در دفا  از طریق آمووزش، سوازمان  پایه بودن دفا  )استفاده از ظرفی مردم ‒
 ؛ کارگیری در مواقع لزوم در برابر حمالت گسترده و در عمق دشمن(به

هوای بوالقوه و بالفعو     ی توانمنودی کارگیری مجموعوه جانبه بودن دفا  )طراحی و به همه ‒
 ؛ جانبه دشمن( های قدرت ملی در حمالت سرتاسری و همهکشور در کلیه مؤلفه

 ؛ تفاده از تجهیزات بدون سرنشین )سرباز رباتیک، خودرو، تانک، هواپیما، کشتی(اس ‒

انداختن افراد و غیرفعال کردن تجهیزات بوا حوداق  خسوارت و     بودن )از کار غیر کشنده ‒
 ؛ برداری پس از غلبه(منظور بهره صدمه وارده به افراد، تثسیسات و تجهیزات به

 ؛ پیمانان و کشورهای دوست( های دفاعی همائتالفی بودن )استفاده از ظرفیت ‒

دادن مراکز حیواتی دشومن بوا حوداق  مصورف مهموات و        محور بودن )هدف قرار تثییر ‒
 .حداکثر تثییر بر دشمن(
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  چارچوب نظری تحقیق

 
 چارچوب نظری تحقیق :3شک  

  مدل مفهومی تحقیق

ای پنج بُعد است که هر یک از بنیان بر اساد مطالعات صورت گرفته داردر این تحقیق، دفا  دانش

هوایی  ها نیز شاخصکه برای هر یک از مؤلفهباشد؛ ضمن آناین ابعاد خود دارای چندین مؤلفه می

 (.1334بنیان در برابر تهدیدات آینده: دانش متصور است )مطالعات گروهی دفا 

 
 مدل مفهومی تحقیق :4شک 
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 شناسی روش
 ازنظری و ا توسعه -های اهداف و سؤانت، از نو  کاربردیگیبه ماهیت و ویژ این تحقیق با توجه

یابی، توصویفی و همبسوتگی اسوتفاده گردیوده اسوت. تمرکوز ایون        های زمینهروش، در آن از روش

یودانی و  و م ایاطالعات، کتابخانوه  گردآوری باشد. روشیان میبن دانشپژوهش بر بُعد نظامی دفا  

صوورت توأموان )از طریوق    بوه  کیفوی  و کموی  رویکردهای از تفادهها اسداده وتحلی  یهتجز یشیوه

ی بودن موضو  پژوهش، سوه  عدچندبُبا توجه به  .باشد( میexcelو  spssافزارهای کارگیری نرم به

 قرار گرفتند:   موردتوجهجامعه آماری  عنوان بهگروه از افراد 

 بنیان.  های دانشافراد آشنا به مباحث دانشی و سازمان -الف

 افراد آشنا با مباحث دفا  و تهدیدات آینده. -ب

ی دفا  و مباحث دانشی شام  فرماندهان و مدیران عالی نظوامی در  افراد آشنا به هر دو حوزه -پ 

 سطوح راهبردی.  

یابی بوه حجوم   ی دستو برای تصادفی بند طبقهگیری برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه

)بر مبنای حجم جامعه  نفر 35یت حجم جامعه نمونه نها درفاده شد که نمونه از فرمول کوکران است

بورداری  بهره مورد آوری،پرسشنامه جمع 66ها که پس از توزیع پرسشنامه گردید محاسبه نفر( 122

-هوای دفوا  دانوش   و نیز ویژگی های تهدیدات آیندهبر مبنای ویژگی وتحلی  قرار گرفت.  یهو تجز

هوا، در بوین   تنظیم )که به پیوست آمده است( و پس از تثیید روایی و پایایی آنبنیان، دو پرسشنامه 

 مورد ارزیابی قرار گرفت.   spssافزار شده به کمک نرم یآور جمعهای جامعه نمونه توزیع و داده

از ادبیوات تحقیوق    آمده دست بهی ها شاخصنامه ابتدا  یی پرسشروادر این پژوهش برای تعیین 

هوا کوه توثییر کمتوری     خبرگان این حوزه، تعودادی از گزینوه   ازس به کمک سه نفر آوری، سپجمع

هوا نیوز از   ناموه اعمال گردید. برای ایبات پایوایی پرسوش   ها آن موردنظرداشتند حذف و اصالحات 

ایون   spssافوزار استفاده شد که بر اساد محاسبات صورت گرفته توسط نرم 1روش آلفای کرونباخ

هوای  و برای پرسشونامه ویژگوی   361/5های تهدیدات آینده معادل مه ویژگیناضریب برای پرسش

ها مورد تثیید هستند پایایی آن 60/5محاسبه گردید که چون بانتر از  366/5بنیان معادل دفا  دانش

 قرار گرفت.

                                                           
1- Keronbakh 
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-دانوش  های دفا  ترین ویژگیهای آینده و نیز مهمهای جنگ ترین ویژگیسپس با شناخت مهم

ها بر یکدیگر، از طریق تنظیم و توزیع پرسشونامه   ، میزان تثییر متقاب  این ویژگی1454در افق بنیان 

 )که به پیوست آمده است( به آزمون گذاشته شد. 3شماره 

 های تحقیق و یافته  هاتجزیه و تحلیل داده

  دهندگانجمعیت شناختی پاسخ

 41 % کارشوناد ارشود و  45.3معادل  رنف 31% کارشناد، 2.0معادل  نفر 0 از نظر سطح تحصیلی:

 % دکتری03.2معادل  نفر

دارای  %42.3 معوادل نفور   33، 16% دارای جایگاه خدمتی 15.3نفر معادل  3 نظر جایگاه شغلی: از

 13دارای جایگاه خدمتی  %42.3نفر معادل  32و  13جایگاه خدمتی 

آجوا،   %22.1نفر معادل  16سلح، ک  نیروهای م ستاد در% 31.2نفر معادل  24 رده خدمتی: نظر از

مشوغول خودمت    در ودجا %6.6نفر معادل  2 وناجا  %3.1نفر معادل  6سپاه،  %23.3نفر معادل  23

 باشند.می

  پرسشنامه اول 2های  بررسی نرمال بودن داده

یرنوف بوه  اسم-لموگوروفوآزمون ک( در این تحقیق، از 05با توجه به حجم بانی نمونه )بیشتر از 

)سطح معناداری( برای هرکدام  sig  شود. چناننه میزان  ها استفاده میور بررسی نرمال بودن دادهمنظ

ها از توزیع نرمال برخوردارنود و بوالعکس.    گیریم که داده باشد، نتیجه می 5.50از متغیرها بیشتر از 

 شده است: در ادامه نتایج حاصله ارائه 

 ندهیآ اتدیتهد های ول ویژگیجد یها نرمال بودن داده ی: بررس3 جدول

 Statistic df Sig ندهیآ اتدیتهد های ویژگی

 555/5 66 233/5  دارای تغییرات بنیادین

 555/5 66 232/5  عدم قطعیت

 555/5 66 315/5  ی شدن نبردرخطیغ

 555/5 66 234/5  راهبردی و راهکنشی کاهش فاصله سطوح

 555/5 66 224/5  ائتالفی بودن

 555/5 66 235/5  نیده بودن ابعاد زمان و مکانت درهم

 555/5 66 333/5  محور بودن آوری و فندانش 
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 Statistic df Sig ندهیآ اتدیتهد های ویژگی

 555/5 66 233/5  پینیدگی و آشوبناکی الگوها

 555/5 66 312/5  سرعت در عملیات(بودن )آسا  برق

 555/5 66 233/5  ها رنگ باختن سریع انگاره

 555/5 66 223/5  فایده در جنگ –تحلی  هزینه 

 555/5 66 242/5  های دفاعی تغییر سریع فناوری

 555/5 66 203/5  عدم تقارن

 555/5 66 226/5  کوتاه شدن زمان درگیری

 555/5 66 202/5  افزایش وسعت منطقه نبرد

 555/5 66 341/5  آوری، تبادل و پردازش اطالعات تحول در جمع

 555/5 66 322/5  ها( فریب و رسانه نقش بارز جنگ روانی،عمومی )توجه به افکار 

 555/5 66 323/5  دقت و هوشمندی

 555/5 66 234/5  دور ایستا بودن

 555/5 66 366/5  فرماندهی و کنترل در جنگ آیندهروزافزون اهمیت 

 555/5 66 231/5  چندمنظوره شدن واحدهای نظامی

 555/5 66 240/5  کارگیری گسترده علوم شناختی به

 555/5 66 263/5  های نبرد ها( همه عرصه کارگیری بدون سرنشین بهشدن )یزه مکان

 555/5 66 236/5  (ها کشنده ریغها )کارگیری ناتوان کننده گسترش به

 

 بنیان  دفا  دانشهای  ویژگیجدول  یها نرمال بودن داده ی: بررس4جدول 

Statist بنیان دفاع دانشهای  ویژگی

ic 

df Sig 

 555/5 63 344/5 آوری های دفاعی بر لبه فن محور بودن دفا  و حرکت سازمان آوری فن

 555/5 63 243/5 بنیانی سازمانی دانش

 555/5 63 204/5 های دفاعی ای شدن سازمان شبکه

 555/5 63 243/5 افزارها نرمبه  ها پلتفرمهای دفاعی از سالح و تجهیزات و  تغییر اولویت

 555/5 63 246/5 اختی در کنار برتری اطالعاتیاهمیت یافتن برتری شن

در کنار راهبردهای دفاعی تهدید  محور تیقابل یدفاع یتوجه به راهبردها

 محور
203/5 63 555/5 

 555/5 63 243/5 های نظامی استقرار مدیریت دانش دفاعی در سازمان
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Statist بنیان دفاع دانشهای  ویژگی

ic 

df Sig 

 555/5 63 343/5 کسب برتری دانشی در برابر دشمنان 

 555/5 63 220/5 پذیر ی دفاعی کوچک، کارآمد، چابک و انعطافها وجود سازمان

 555/5 63 263/5 استقرار نظام نوآوری دفاعی

گیری از  هوشمند و یکپارچه )با بهره بر سامانه فرماندهی و واپایش تکیه

 های پشتیبانی از تصمیم( سامانه
334/5 63 555/5 

ی، فاوا( در شناخت ایو،)نانو، ب برتر سازهای  استفاده وسیع از فناوری

 های دفاعی بخش
206/5 63 555/5 

 555/5 63 353/5 های دفاعی تخصص گرایی و افزایش حضور نیروهای دانشی در سازمان

 555/5 63 336/5 مردم پایه بودن دفا  

 555/5 63 433/5 جانبه بودن دفا   همه

نک، هواپیما، سرباز رباتیک، خودرو، تا) ینسرنشاستفاده از تجهیزات بدون 

 کشتی(
324/5 63 555/5 

 555/5 63 354/5 بودن غیرکشنده

یمانان و کشورهای پ همهای دفاعی  یتظرفائتالفی بودن )استفاده از 

 دوست(
205/5 63 555/5 

 555/5 63 326/5 بودن  محور یرتثی

 

-موی  5.555 معادلول اجد یها از داده کیمتناظر با هر  sig زانیم ،4و  3ول ابا توجه با جد نتیجه:

و از آمار  نبودهنرمال برخوردار  عیول از توزاجد نیا یها داده جهیدرنت ؛کمتر است 5.50که از باشد 
 .میکن یاستفاده م یاستنباط  یتحل یبرا کینا پارامتر

  پرسشنامه اول 2های بندی دادهرتبه

هوا از آزموون   بنودی داده ت رتبوه ها نرمال نیست بنوابراین جهو  های پرسشنامهاز آنجا که توزیع داده

بندی( تعودادی از   بندی )رتبهاولویت بودن کسانشود. این آزمون برای بررسی یفریدمن استفاده می

گیوری  تووان نتیجوه  ی که اگر فرضیه صفر آن رد شود، تنها میا گونه بهمتغیرهای وابسته کاربرد دارد 

 اتکا قاب ی دیگر حالت توصیفی دارد و ریگ جهینت هرگونهها یکسان نیست ولی کرد که میانگین رتبه

صوورت   هوا، بوه  های منودرج در پرسشونامه  بندی ویژگی(. در ادامه رتبه153: 1333ی، مؤمننیست )

 نزولی محاسبه و ارائه گردیده است.

 بنیان های دفا  دانشو ویژگی ندهیآ اتدیهای تهدویژگی بندی رتبه :  0جدول
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 ی تهدیدات آیندهها یژگیو

 (1454در افق )

 نیانگیم

 رتبه

 انیبن دانشی دفا  ها یژگیو

 (1454)در افق 

 نیانگیم

 رتبه

 13.30 بودن دفا  جانبه همه 12.34 محور بودن و فناوریدانش 

فرماندهی و کنترل در جنگ روزافزون اهمیت 

 آینده
12.52 

 ی فرماندهی و کنترلسامانه بر هیتک

ی از ریگ بهرههوشمند و یکپارچه با 

 های پشتیبانی از تصمیم امانهس

12.43 

 12.52 بودنمحور  ریتثی 10.02 دقت و هوشمندی

ی، تبادل و پردازش آور جمعتحول در 

 اطالعات
 11.20 کسب برتری دانشی در برابر دشمنان 10.12

 11.24 مردم پایه بودن دفا  14.63 عمومیتوجه به افکار 

 14.13 یرخطی شدن نبردغ
دفا  و حرکت فناوری محور بودن 

 های دفاعی بر لبه فناوریسازمان
11.12 

 15.55 استقرار نظام نوآوری دفاعی 13.20 های نبرد مکانیزه شدن همه عرصه

 3.33 استفاده از تجهیزات بدون سرنشین 13.05 آسا بودن )سرعت در عملیات( برق

 3.36 فاعیهای دسازمان شدن یا شبکه 13.23 تنیده بودن ابعاد زمان و مکان درهم

 12.30 ائتالفی بودن
استقرار مدیریت دانش دفاعی در 

 های نظامی سازمان
3.04 

 12.60 عدم تقارن
های دفاعی کوچک،  وجود سازمان

 پذیر کارآمد، چابک و انعطاف
3.46 

 12.32 دور ایستا بودن

های برترساز  استفاده وسیع از فناوری

های  )نانو، بایو، شناختی، فاوا( در بخش

 عیدفا

3.33 

 12.21 دارای تغییرات بنیادین
اهمیت یافتن برتری شناختی در کنار 

 برتری اطالعاتی
3.31 

 11.36 کارگیری گسترده علوم شناختیبه
یی و افزایش حضور تخصص گرا

 های دفاعینیروهای دانشی در سازمان
3.32 

 11.32 پینیدگی و آشوبناکی الگوها
 های دفاعی از سالح و تغییر اولویت

 افزارها نرمبه  ها پلتفرمتجهیزات و 
3.21 

 3.04 ی سازمانیانیبن دانش 11.22 افزایش وسعت منطقه نبرد

 3.04 ائتالفی بودن 11.00 شدن واحدهای نظامی چندمنظوره

 3.24 تیقابل یدفاع یتوجه به راهبردها 11.32 کوتاه شدن زمان درگیری
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  های مرحله اولیافته

 24ویژگوی اول )از   11باشود، لوذا   موی  12.43های تهدیدات آینده  که میانگین رتبه ویژگی از آنجا

تورین  اند بوه عنووان مهوم   که نصاب بانتر از میانگین را کسب نموده شده( ویژگی به آزمون گذاشته

 ها در ادامه مراح  تحقیق استفاده خواهد شد. ی تهدیدات آینده شناسایی و از آنهاویژگی

 13ویژگوی اول )از   3باشود لوذا   موی  3.33بنیوان   های دفا  دانوش  ا که میانگین رتبه ویژگیاز آنج

انود بوه عنووان    نصاب بانتر از میوانگین را کسوب نمووده   نمره حد  شده( که ویژگی به آزمون گذاشته

 شد.ها در ادامه مراح  تحقیق استفاده خواهد  بنیان شناسایی و از آنهای دفا  دانشترین ویژگی مهم

  3های پرسشنامهتجزیه و تحلیل داده

محاسبه گردید کوه در   spssافزار ها، توسط نرم در ابتدا میانگین میزان ایر متقاب  هر زوج از ویژگی

های تهدیدات آینده  منظور گردیده است. سپس در ادامه تثییر هرکدام از ویژگی 2های جدول درایه

هوای دفوا     یژگوی( و بورعکس، توثییر هرکودام از ویژگوی     و 3بنیان )مجموو    ی دفا  دانشبر مقوله

ویژگی( بور مبنوای میوانگین وزنوی هور یوک از        11ی تهدیدات آینده )مجمو  بنیان بر مقوله دانش

محاسبه گردید. نزم به ذکر اسوت بوه منظوور تسوهی  در نموایش       excelافزار متغیرها به کمک نرم

تهدیدات آینوده بوه ترتیوب      ویژگی 11)اند ری شدههای مورد آزمون کُدگذا، ویژگی2نتایج جدول 

، نحووه  3(. در انتهوای پیوسوت   3توا   1بنیان به ترتیب رتبه از  دفا  دانش  ویژگی 3و  kتا  aرتبه از 

آوری، تبادل و پردازش اطالعوات   های تهدیدات آینده )تحول در جمعمحاسبه تثییر یکی از ویژگی

 مده است.بنیان آ( بر روی دفا  دانشdبا کد 

 

در کنار راهبردهای دفاعی تهدید  محور

 محور

 3.56 بودن غیر کشنده 11.16 های دفاعیغییر سریع فناوریت

   15.35 عدم قطعیت

   15.46 هایری ناتوان کنندهکارگ بهگسترش 

   15.21 راهبردی و راهکنشی کاهش فاصله سطوح

   3.14 فایده در جنگ –تحلی  هزینه 

   3.50 ها رنگ باختن سریع انگاره
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های تهدیدات آینده بر مقوله دفا  دانش بنیان و تاییر هر کدام از ویژگیهای دفا   یژگیو: میزان تاییر هر کدام از 2جدول

 دانش بنیان بر مقوله آینده

 

 :ی و پیشنهادریگ جهینت

  یریگ جهینت -الف

وجوی، آن دسوته از   درایوه مواتریس مقایسوه ز    33دهد که از میان نشان می 2های جدول یافته -1

، در سوطح  4.60هایی که بیشترین میزان تثییر را بر روی یکدیگر دارند )میزان تثییر بویش از   ویژگی

توان نتیجه گرفت که دهند. به بیان دیگر میها( را تشکی  می% ک  درایه35درایه ) 22%(،  0خطای 

بسزا و معناداری بور روی یکودیگر    بنیان، تثییردانشهای دفا  های تهدیدات آینده و ویژگیویژگی

 دارند.

که بیشترین ایور را بور روی    های تهدیدات آینده ترین ویژگی، مهم2 با توجه به جدول شماره -2

 اند از: بنیان خواهند داشت به ترتیب عبارت دفا  دانش

 (dآوری، تبادل و پردازش اطالعات ) تحول در جمع ‒

 (aدانش و فناوری محور بودن ) ‒

 (cشمندی)دقت و هو ‒

 (bاهمیت روزافزون فرماندهی و کنترل در جنگ آینده ) ‒

به 16.3416.0215.5615.1614.7314.1313.6513.513.2312.9512.75رت

به یabcdefghijkویژگیهارت گین وزن یان م

13.414.24.83.64.84.24.23.63.654.84.84.33

12.524.454.852.84.244.653.444.32

1234.64.84.84.43.63.23.843.43.64.24.08

11.3454.24.84.83.234.2442.833.9 7

11.2533.83.23.854.82.634.254.63.89

11.264.83.64.652.83.454.443.634.05

10753.64.44.82.6454.63.83.23.24.05

9.9984.84.44.84.62.63.6543.83.23.44.06

4.464.314.364.6 53.393.814.114.014.183.733.82

ویژگی های تهدیدات آینده

ان
بنی

ش 
دان

ع 
دفا

ی 
ها

ی 
ژگ

وی

ی گین وزن یان م

جدول 6: میزان تأثیر هر کدام از ویژگی های تهدیدات آینده بر مقوله دفاع دانش بنیان و تأثیر هر کدام از ویژگیهای دفاع دانش بنیان بر مقوله تهدیدات آینده 
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که بیشترین توثییر را بور روی    بنیانهای دفا  دانش ترین ویژگی، مهم2 با توجه به جدول شماره -3
 اند از: تهدیدات آینده خواهند گذاشت به ترتیب عبارت

 جانبه بودن دفا    همه  -1
های پشتیبانی گیری از سامانه د و یکپارچه با بهرههوشمن بر سامانه فرماندهی و کنترل تکیه  -2

 از تصمیم 
 محور بودن تثییر  -3

هوای  محووری جوزء مؤلفوه   های آینده که دانوش های جنگبر این اساد اون  با توجه به ویژگی
بنیان کردن دفا  نداریم و یانیا  برای محقوق  شود، برای مقابله راهی جز دانشاصلی آن محسوب می

جانبوه، نسوبت بوه ارتقواء جایگواه       ریزی برای دفا  همهبنیان، بایستی ضمن برنامهانشنمودن دفا  د
گیری از تموامی  منظور بهره ها به فرماندهی و کنترل هوشمند و یکپارچه با استفاده از آخرین فناوری

ر ای که ضمن استفاده از تجربیات قبلوی بوا ایجواد تحوول د     گونه های دفاعی اقدام نماییم؛ بهظرفیت
و تبدی  آن به دانش جدید، فرماندهان را در راستای  آوری، تبادل و پردازش اطالعاتسیستم جمع

ایوربخش یواری رسوانده و ضومن تحقوق بازدارنودگی دفواعی،         موقع و اتخاذ تصمیمات درست، به
 پایداری ملی را ارتقاء دهیم.

 ها شنهادیپ -ب
بنیوان احصوا گردیود،    ده و نیز دفا  دانشهای آینهای اساسی جنگحال که در این پژوهش ویژگی

 گردد موضوعات ذی  در تحقیقات آینده مورد پژوهش قرار گیرد:پیشنهاد می
  پیشنهادات اجرایی

آوری، تبوادل و   هوای موجوود جموع   های مطالعاتی به منظوور بررسوی سیسوتم   تشکی  کارگروه (1
ی به منظور تقویت، رشد و ی راهکارهای اجرایهای نظامی و ارائهپردازش اطالعات در محیط

 ؛های مذکورافزایش کارایی سیستم

تورین  ها با جدیدهای تخصصی برای فرماندهان نظامی به منظور آشنانمودن آنتشکی  نشست (2
 .های پشتیبانی از تصمیمهوشمند و نیز سامانه های فرماندهی و کنترلسامانه

  پیشنهادات پژوهشی

کارهوای   های تهدیدات آینده و یوافتن راه از ویژگی هرکدام هایها و شاخصتبیین ابعاد، مؤلفه (1
 ؛هاا آنمقابله ب

کارهوای   بنیان و یافتن راههای دفا  دانشاز ویژگی هرکدامهای ها و شاخصتبیین ابعاد، مؤلفه (2
 .هاآنتحقق 
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