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 چكیده
ها است. با توجه به بررسی و تحلیل آن از پایش محیطی موضوعات، افزایش شناخت، تسهیل و تسریع در هدف

پردازان حوزه امنیت، تهدیدات را از زوایای مختلف موردبحث قرار گستردگی موضوع تهدید، مكاتب گوناگون و نظریه

وتحلیل دهند. ضعف در شناخت صحیح تهدیدات آینده، باعث نبود زبان مشترک و بیشتر شدن اشتباهات در تجزیهمی

گیری عنوان ابزاری جهت تأمین امنیت کشور، با بهرهبنیان بهدفاعی خواهد شد. رویكرد دفاع دانش برای تصمیم سازان

توان تهدیدکننده و تهدیدشونده را بنیان، میهای دفاع دانشهای دفاع دانشی است. با استفاده از قابلیتاز تمامی توانایی

را با سیاست سازی، تدوین رهنامه و راهبرد بیان نمود. لذا  کننده با تهدید و چگونگی دفع آنشناسایی، مرجع مقابله

ها را بازشناسی ها و روندهای جهانی مؤثر بر تهدیدات نظامی آینده، آنمقاله حاضر سعی دارد با پایش محیطی پیشران

ای و ازنظر وسعهت -بنیان بیان نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردینموده و درجه اهمیت هرکدام را از منظر دفاع دانش

نفر از خبرگان و کارشناسان با استفاده از روش  77تحلیلی است. حجم نمونه این تحقیق شامل  -روش، توصیفی

ای و میدانی جهت گردآوری اطالعات و از ابزار بندی تصادفی هستند. در این تحقیق از روش کتابخانهگیری طبقهنمونه

توان با استفاده از دهد، میشده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان میی بسته بهره برده مصاحبه و پرسشنامه

تری بنیان، امكان شناخت بیشتر تهدیدات آینده را مهیا نمود و بستر مناسبهای دفاع دانشهای مؤلفهتوانمندی و قابلیت

 د.برای تسهیل و تسریع در بررسی و تحلیل تهدیدات برای سامانه دفاعی کشور آماده نمو
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 مقدمه

وظیفه هر حكومتی تأمین امنیت ملت خویش و امنیت سرزمینی است که آن را در اختیار  ترینمهم

ملتی تواند هر است که غفلت از آن می ناپذیراجتنابزمان و مكان اولویتی  شرایطدارد. اشراف به 

های اخیر، عالوه بر تأکید بر این بخصوص در دهه هافناوریپذیر نماید. رشد شتابان را آسیب

یابی به ی دسترساند که الزمهواقعیت که آینده شباهتی به گذشته ندارد؛ این نكته را به اثبات می

امی، این وظیفه بر بنیان نمودن دفاع است. بدیهی است در بُعد نظاقتدار دفاعی و امنیت ملی، دانش

گرفتن دانش و فناوری، از  به خدمتی نیروهای مسلح است تا با رصد تهدیدات آینده و عهده

یک منبع راهبردی در هدایت و مدیریت  عنوانبهطریق تبادل و تسهیم آن، به برتری اطالعاتی، 

 (5:  1330ه مطالعاتی، گرو) ها را به نفع جبهه خودی رقم بزنند.و نتیجه جنگ یافتهدستصحنه نبرد، 

های کامالً های جدید به شیوهبه علت عدم شباهت تهدیدات آینده با تهدیدات کنونی، بروز چالش

امام علی  (.102، 1370)حسن لو،  .خود قرار خواهد داد تأثیرهای دفاعی را تحت متفاوت سیاست
افراد باایمان معرفی کرده و  هایویژگیالبالغه، بررسی تهدیدات آینده را از در نهج السالم()علیه

ی خویش را مؤمنان کسانی هستند که آینده «اَلمُؤمِنونَ هُمُ الَّذینَ عَرَفوا ما اَمامَهُم»فرماید: می

 .(117البالغه، حكمت شناسند. )نهجمی

ار باید اقدام خود را بر دانشی استوها و حتی افراد، در این مسیر میها، سازمانبر این اساس ملت

بینانه و خالقانه در مقابل تهدیدات آینده تفكر کنند. امروزه اهمیت برتری سازند تا بتوانند واقع

های احتمالی آینده، بر کسی پوشیده های بیگانه جهت برتری در جنگدانشی نسبت به ارتش

یت یابی به حاکمنیاز به دست»نیست. ارتش بسیاری از کشورهای دنیا، بر این امر تحت عنوان 

 (0: 1334انی، حو طر زادهحسناند. )تأکید نموده« تصمیمات

 با گذشته آینده که داردمیبر پرده بزرگ واقعیت این از دفاعی هایسامانه و هافناوری شتابان رشد

 با مقابله الزم برای هایآمادگی کسب و آینده به توجه مسلح، نیروهای وظایف از یكی ندارد. شباهت

 را موجود هایآینده، احتمال هایمؤلفه یبامطالعه همواره که معنا این است. به پیشرو در هایچالش

( لذا دغدغه محقق، بررسی 7: 1377فوالدی،) دهند. تغییر آن با مطابق را خود و کرده بررسی

بر امنیت و دفاع کشور است که از طریق پایش محیطی  هاآن تأثیرگذاریتهدیدات آینده و 

های مندی از قابلیتاین تهدیدات قابل حصول بوده و چگونگی بهرهبر  مؤثرها و روندهای پیشران

 در برابر این تهدیدات است. بنیاندفاع دانش
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ها و انپیشروتحلیل ، بررسی و تجزیهاند از اینكه با شناخترورت و اهمیت این تحقیق عبارتض

برای تصمیم سازان امور دورنمای الزم توان بستر مناسب و روندهای مؤثر بر تهدیدات آینده، می

های جدید استفاده عدم انجام این تحقیق، فرصت ؛ وها ایجاد نموددفاعی کشور جهت مقابله با آن

بنیان در شناخت تهدیدات آینده را دچار ضعف خواهد نمود. در این های دفاع دانشاز ظرفیت

 اند:شدهمنظور حصول به اهداف این تحقیق طرحهای زیر، بهبنیان، سؤالز منظر دفاع دانشا مقاله،

ی جمهوری اسالمی ایران از تهدیدات آیندهبر  مؤثرهای ها و روندترین پیشرانمهم –سؤال اصلی 

 بنیان کدامند؟منظر دفاع دانش

 بنیان با توجه به تهدیدات آینده چیست؟دفاع دانش هایویژگی -اول() یفرعسؤال 

بنیان شدن دفاع در جمهوری اسالمی ایران آور دانشها و عوامل الزامگویه -دوم() یفرعسؤال 

 چیست؟

های مقاله سعی دارد تا پس از بیان کلیاتی مربوط به مفهوم شناسی تهدیدات، ویژگیلذا این 

ها و روندهای تهدیدات آینده از منظر دفاع تهدیدات نظامی آینده را بررسی و سپس به پیشران

آینده از منظر  بخشی به تهدیداتبنیان بپردازد. هدف اصلی این تحقیق شناخت و اولویتدانش

 ها و روندهای مؤثر بر تهدیدات است.نیان با پایش محیطی پیشرانبدفاع دانش

 نظری: مبانی

 پیشینه تحقیق
 به دودسته تقسیم کرد: توانمیمستندات مطالعه شده مرتبط با موضوع تحقیق به لحاظ موضوعی را 

 مستندات مطالعه شده مرتبط با موضوع تهدیدات و دفاع -الف

 جمهوری اسالمی ایران در برابر تهدید نظامی آمریكاعنوان رساله: راهبرد دفاعی 

 السالم()علیه ، دانشگاه امام حسین1373پور،  مشخصات محقق، تاریخ و محل اجرای تحقیق: احمد غالم

ی آمریكدا در ابعداد سیاسدی، اقتصدادی و فرهنگدی، چده تمهیدداتی        متحدده رساله: برای مقابله با تهدیدات ایاالت سؤال

 توان اندیشید؟می

های راهبرد بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران که شامل افدزایش اقتددار ملدی در ابعداد گونداگون      نتایج رساله: ویژگی

باشد، تبیدین  های ناهمطراز میدفاعی( و نیز ایجاد دکترین آمادگی برای جنگ) علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی، نظامی

 گردیده است.

 دفاعی فناوری توسعه راهبرد الگوی عنوان رساله: تدوین

 ، دانشگاه عالی دفاع ملی1374زاده،  محمود مشخصات محقق، تاریخ و محل اجرای تحقیق: ابراهیم
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 بنیاندانش مرتبط با مفاهیم مرتبط با دسته دوم منابعب:  
 بنیان در بهبود عملكرد سازمانیمبانی دانش ی علمی پژوهشی خارجی:عنوان مقاله

Author : Giovanni Schiuma and Daniela Carlucci Università degli Studi della 

Basilicata, Potenza, Italy; Electronic Journal of Knowledge Management Volume 8 Issue 
3, 

هدا، ابزارهدا و پیشدنهادهای    های دانشی در بهبدود عملكدرد سدازمانی چیسدت؟ روش    ی سرمایههای مقاله: نقش و رابطهسؤال

 مان کدامند؟ی دانشی جهت بهبود عملكرد سازمدیریتی برای استفاده از سرمایه

ای را مرحله 0های عملی با نتایج تحقیقات نظری، یک فرایند نتایج مقاله: این مقاله با یكپارچه کردن تجربیات حاصل از پروژه

 های دانشیِ سازمان جهت بهبود عملكرد، پیشنهاد نموده است. برای استفاده از سرمایه

پرداختن به آن نیازمند تلفیق مبانی علمی  بنابراین موضوع موردپژوهش، موضوعی جدید بوده که

ی آینده مبتنی بر محیط تهدیدات متنوع و پیچیده مفاهیم دفاعی ی دفاع وبنیان با مقولهمفاهیم دانش

 است.

 تهدید شناسی

لرنر تهدیدات را عبارت از هر چیزی که بتواند ثبات و امنیت را در یک کشور به خطر اندازد، 

ای، دهند. مفهوم تهدید در نگرش سامانهتهدیدات، منافع را هدف قرار میدانسته و معتقد است 

دهد سیستم به اهداف خویش عدم تعادل در سیستم، بیان شده است. یعنی عاملی که اجازه نمی

ها، نیات و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه ای از متون نیز تهدید به معنای تواناییبرسد. در پاره

 (.171: 1334یابی خودی به مقاصد امنیتی، تعریف شده است )مرادیان، ز دستبرای ممانعت ا

، بیم دادن و بیم عقوبت ترساندنباشد. مختلف اما نزدیک به هم در لغت می معانیدارای  1تهدید

تهدید را بیان و ابزار قصد آسیب رساندن، نابود یا  2نامه آکسفوردلغت(. 032: 1371)عمید، دادن 

داند. امكان به وحشت انداختن، ترساندن یا ایجاد تنبیه کردن دیگران از روی انتقام یا ارعاب می

                                                           
1 Threat 

2 webester 

-توسعه ارتقاء آثار با مرتبط و مؤثر ی فناوری جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ ابعادراهبردهای توسعه رساله: هایسؤال

 فناوری چیست؟ ی

 تدأثیر  و ارتبداط  «ملدی  محدیط »فنداوری،   یتوسدعه  ارتقداء  آثار با مرتبط و مؤثر بین ابعاد از تحقیق این نتایج رساله: در

 .دارد و سازمانی فراملی هایمحیط به نسبت بیشتری
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برای یک فرد یا جامعه. آسیب زدن به کسی یا چیزی، نتایج ناخوشایند به بار آوردن  فاجعه

 (.2445)آکسفورد،

های (، فقدان امنیت، ایجاد اختالل در توانایی11: 1377منفی )ماندل، وجود یک فشار خارجی 

کشور در کسب اهداف ملی، اقداماتی که کمیت و کیفیت زندگی مردم یک کشور یا دامنه 

(. از سوی دیگر در تعاریف 31-34:  1377طورجدی کاهش دهد )بوزان، اختیارات حكومت را به

عنوان شرایط، وضعیت یا قدام، رفتار یا سلسله اعمال و گاه بهعنوان یک امختلف، گاه از تهدید به

( همچنین در توصیف تهدیدات معموالً موضوعاتی 142: 1377،مطالعاتی گردد. )گروهحالت یاد می

عنوان موضوعات در معرض تهدید مانند قدرت، کیفیت زندگی، حكمیت دولت، اهداف و منافع به

از این امور بیانگر رویكرد خاصی در امنیت و تهدیدات گردند. اگرچه طرح هر یک مطرح می

دهند در تعریف تهدید پردازی تهدید، همه این موضوعات نشان میامنیتی است اما از منظر مفهوم

( تهدید عبارت از وضع و 33: 1377باشند )بوزان،هایی موردتوجه میهمواره ارزش یا ارزش

ها با بقاء ها و رابطه آنت و تصورات نسبت به پدیدهای از ادراکاحالتی است که در آن مجموعه

ها های اساسی و مورداحترام بر وجود خطر جدی یا امكان نابودی آن ارزشکمیت و کیفیت ارزش

 (.140: 1377کنند. )گروه مطالعاتی،داللت می

گ تهدیدات هم در فرم و هم در محتوی بالضروره ماهیتی سیال و ناپایدار دارند. مک فارلین

کند که شكل و قالب تهدیدات از استعداد، انگیزه، رفتار، گونه تحلیل می( این موضوع را این2441)

های یكی از این عناصر وجود که اگر ابعاد و شاخص قصد و نیت دشمنان تشكیل شده است

توانند نداشته باشد، تعریف ماهیت تهدید مشكل خواهد بود و از طرفی هم این عناصر می

الملل دشمنان امكان دارد به متحدین و نظم جامعه بینتغییر کنند و با توجه به ماهیت بی سرعتبه

 (.13: 1331توز تبدیل شوند )حبیبی،دوستان قدیمی به دشمنان کینه
 ابعاد مستخرج از تعريف تهديد از ديدگاه انديشمندان  - 1جدول 

 ابعاد )نکات اساسی( تعريف پژوهشگر

 ثبات و امنیت ثبات و امنیت در یک کشور به خطر افتادن لرنر

مراديا

 ن

ها، نیات و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه برای توانایی

 یابی خودی به مقاصد امنیتیممانعت از دست

اقدامات بالفعل و بالقوه 

 دشمنان، مقاصد امنیتی

 نیروی خارجی و منفی وجود یک فشار خارجی منفی ماندل

اقدامات بالقوه و بالفعل، ها(، نیات و اقدامات بالقوه و بالفعل )تواناییها قابلیت کالینز
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آمیز خودی به دشمنان برای ممانعت از دسترسی موفقیت 

که نیل به این اهداف به نحویاهداف امنیت ملی یا مداخله به

 خطر افتد

 اهداف امنیت ملی، دشمن

 وضعیت خطرناکدشمن،  درک و ساخت یک دشمن یا وضعیت خطرناک کراس

های کشور در کسب فقدان امنیت، ایجاد اختالل در توانایی بوزان

اهداف ملی، اقداماتی که کمیت و کیفیت زندگی مردم یک 

 طورجدی کاهش دهدکشور یا دامنه اختیارات حكومت را به

امنیت، اهداف ملی، 

 های کشورتوانایی

گروه 

مطالعاتی 

(1377) 

ای ی است که در آن مجموعهتهدید عبارت از وضع و حالت

ها با بقاء ها و رابطه آناز ادراکات و تصورات نسبت به پدیده

های اساسی و مورداحترام بر وجود خطر کمیت و کیفیت ارزش

 کنند.ها داللت میجدی یا امكان نابودی آن ارزش

بقاء، کمیت و کیفیت، 

 های اساسی، خطر جدیارزش

گیرد: احساس عوامل و شرایط مختلفی نظیر این موارد شكل میتحت تأثیر  تهدید امنیت ملی

چالش کشیدن حریف، میزان اهمیت بازیگر یا بازیگران تهدید شده یا  برتری و توانایی در به

ها و توانایی واکنش تهدید شده در برابر های موردنظر تهدیدکننده، ارزیابی قابلیتارزش

ی ارتباط ای و جهانی و کیفیت شبكهنده در سیستم منطقهتهدیدکننده، موقعیت ژئوپلیتیک تهدیدشو

های تهدید، جغرافیایی تهدید شده و انعكاس فضایی بازتاب او با سایر عناصر سیستم، موقعیت

یكدیگر، میزان ثبات و استحكام سیاسی تهدید شده و  های طرفین نسبت بهحساسیت ملت

گذاری و ریزی و سیاستیت مدیریت، برنامهکیف تهدیدگر در داخل کشور خود، ساختار سیاسی و

 (.330: 1375دولت تهدید شده و نظایر آن. )حافظ نیا،  میزان هوشمندی و خرد رهبران سیاسی

 های تهدیدات نظامی آیندهویژگی

رفت از های برونهای تهدیدات آینده ما را قادر خواهد ساخت تا روششناخت صحیح ویژگی

های رفت شامل کشف روشهای برونات را درک کنیم. این روشمعضالت ناشی از این تهدید

دستی، تهاجم، مقابله و دفاع در برابر تهدیدهای آینده خواهند بود. گیری و بازدارندگی، پیشپیش

 های تهدیدات آینده است.های فوق شناخت صحیح از ویژگینیاز همه روشپیش

عی، آینده را از گذشته بسیار متفاوت نموده است. های دفاو سامانه تحوالت محیط امنیتی، فناوری

ها تدابیری بیندیشند تا این رشد و وابستگی بسیار حساس به محیط خود، باعث شده است که نظام

همواره نسبت به تغییرات محیط فعالیت خود و تأثیرات نهانی و آشكار این تغییرات بر نظام 

های آینده بوده و بینیای بر اساس پیشطرح و برنامه موردنظرشان تا حد امكان آگاه باشند زیرا هر
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بنابراین یكی از وظایف  ی خود بر اساس مفروضاتی درباره آینده هستند؛نوبهها نیز بهبینیاین پیش

های در پیشرو است. های الزم برای مقابله با چالشاساسی کشور، توجه به آینده و کسب آمادگی

های موجود را بررسی ها و احتمالهای مؤثر بر آینده، گزینهی مؤلفهالعهبه این معنا که همواره بامط

 (03:  1330مطالعاتی،  گروه) کرده و آمادگی الزم را کسب و شرایط مواجه با آن را فراهم آورند.

ها، ماهیت رویكرد به آینده و ی رویارویی جمهوری اسالمی با آنها و نحوهبروز این چالش

کند. باید متوجه بود که کشور در ی انقالب در رابطه با نظام جهانی را ترسیم میهای آیندهوضعیت

نشده مواجه بینیهای پیشهای کنونی و یا چالشهای محتمل ناشی از چالشآینده با وضعیت

دهد. )عیوضی، المللی ایران را در آینده نشان میای و بینخواهد بود که ماهیت منازعات منطقه

: اندنموده تعریف چنین را آینده( تهدیدات) ویژگی تهاجمات قوا کل معظم فرماندهی( 12: 1377

 است ممكن و نباشد الدفع سهل و روباز و صریح چنیناین آینده، در تهاجمات است ممكن

  العالی()مدظلهبیانات مقام معظم رهبری). است الزم قوی ایمان و پیچیدگی بنابراین و باشد ترپیچیده

 (1313 /41/ 23، در دیدار فرماندهان سپاه

عدم تقارن، کوتاه شدن زمان درگیری، وسعت منطقه نبرد، سرعت در چرخش اطالعات، توجه به 

فی بودن و غیرخطی افكار عمومی، سرعت، دقت و هوشمندی تسلیحات، دور ایستا بودن، ائتال

( تهدیدات 71-73: 1377های( آینده خواهد بود. )علیزاده، های تهدیدات )جنگبودن از ویژگی

و والتر  1ها( از زبان اندیشمندانی مانند اریک کلمونتز، رابرت اچ اسكیلزآینده )ازجمله جنگ

 (00-05:  1330)گروه مطالعاتی، باشند: های زیر میدارای ویژگی 2گیوهان

 های زودگذرفرصت و دارای تغییرات بنیادین 

 نظمی یا آنتروپی فراوانثباتی و بیدارای عدم قطعیت، بی 

 های راهبردی و تاکتیكی منطبق بر هممؤلفه 

 تنیده و متداخلمرزهای ابعاد زمان و مكان درهم 

 هارنگ باختن سریع انگاره 

 احتمال تغییر ماهیت تهدید از متعارف به برداری فراوان از الگوهای نامتقارن یا افزایش بهره

 نامتعارف

                                                           
1 Robert H. Scales 

2 Walter D.Givhan 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2357
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ها برای مفید و درست های آنگیری کنند. تصمیمموقع تصمیملذا تصمیم سازان یک سازمان باید به 

روز و نه اطالعات کهنه و منسوخ باشد و این افراد بودن نیازمند آن است که بر اساس اطالعات به

ها بر اساس نیازهای راهبردی سازی آنمند اطالعات و مفهومامآوری نظطور مداوم در حال جمعبه

ها را بر اساس اطالعات چندپاره و مبتنی بر توان تصمیمسازمان متبوعشان باشند. امروزه دیگر نمی

 (13-12:  1377حس شهودی ناشی از آن اطالعات ناقص، گرفت. )علیزاده، 

بایست با رصد آینده، متولیان امور دفاعی کشور می های تهدیداتبنابراین با توجه به تغییر ویژگی

بنیان، توان و مهارتِ طراحی بر دفاع دانش بینی تهدیدات با تكیهمتغیرهای محیطی و پیش

بنیان )با توجه به اصول بنیادین و محكم ملی و مذهبی( بر اساس های دفاعی دانشسیاست

 الملل را داشته باشند.ی منطقه و بینرصههای موجود در عتوانمندی داخلی و نگاهی به فرصت

 بنیانها و روندهای تهدیدات آینده و دفاع دانشپیشران

انگیز آینده را به تصویر کشد، روندها و ای شگفتتواند به شیوههای که میترین مؤلفهاز مهم

گیری یا كلنوبه خود سبب شها و روندهای کالن جهانی بههای جهانی هستند. این پیشرانپیشران

 گردندتأثیرگذاری بر روندهای متعدد می

پایش محیطی، همواره تالش در شناسایی تغییرات موضوعات در حال ظهور و روندهای کلیدی 

های جدیدی را نسبت به تهدیدها توانند مفروضات گذشته را به چالش کشیده و دیدگاهدارد که می

حیط خارجی و فعالیت یک نظام همواره با عالئم و های آینده مهیا کنند. هر تغییری در مو فرصت

داشت. این عالئم ممكن است که  هاآنای نسبت به هایی همراه است که باید نگاه تیزبینانهپیام

سخت باشد( و یا ممكن است باعث سردرگمی شوند )تحلیل  هاآنخیلی ضعیف باشند )شناسایی 

شده باشند )نشانگر تغییرات حقیقی و درست در سخت باشد( و یا اطالعات غلط و دستكاری هاآن

گرهای اطالعاتی مختلف با گستره و ها باید از حسمحیط فعالیت سازمان نباشند(. در این حالت

طرف این گستره و یا طیف پایش محیطی، قدرت تشخیص و تحلیل متفاوت بهره گیرند. در یک

های دوردست داشته و هدف اصلی باید باید سعی در تنظیم رادارهای اطالعاتی برای پایش افق

هایی باشد که آوری عالئم ضعیف متعدد و شناسایی حوزهتر از تحوالت، جمعایجاد تصویر بزرگ

تر است. در طرف دیگر طیف پایش محیطی، نگاه میكروسكوپی حاکم بوده و نیازمند توجه دقیق

 (.312: 1،1337یشتر داشت. )لیوهای خاص و با تمرکز بباید سعی در جستجوی اطالعات در حوزه

                                                           
1 Liu 
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شده است، آمده است که روند تهدیدات تهیه 2و مرکز کنت 1در گزارشی که توسط اندیش گاه رند

دولت و گسترش تهدیدهای فراملی بهدر دنیای آینده، با کاهش تهدیدات سنتی و کالسیک دولت

تمرکز تحلیل بدیل نیز روی ی های شدید مواجه بوده و نقطههای حساس به ناپایداریدر وضعیت

تهدیدهای فراملی آشوبناک و پیچیده تعریف شده است. همچنین مسائل و مشكالت برای 

شوند: مسائل و مشكالت منظم، از الگوهای گیری به دو گروه منظم و غیرمنظم تقسیم میتصمیم

درک هستند. بلکنند، درنتیجه از طریق ابزارهای سنتی و منطقی تحقیق، قاشده پیروی میتثبیت

های متعارف، خطی و کنند و درنتیجه با فنمشكالت غیرمنظم از الگوهای مشابه پیروی نمی

و  شدهشناخته دیگر، فضای منظم را به دو بخشعبارتها را درک کرد. بهتوان آنگرا نمیتقلیل

کنند. ... سیم میتق و آشوبناک پیچیده کنند و فضای نامنظم را به دو بخشتقسیم می شناساییقابل

برداری ها یا بهرهصورت مداوم مراقب تقویت، متالشی شدن آنچشم باز بهدر این موارد باید با یک

ها، تشخیصی بین علتی قابلها بود. مسائل و مشكالت آشوبناک، مواردی که هیچ رابطهاز آن

فوری دارند تا به وضعیتی  ها وجود ندارد. چنین مسائلی نیاز به اقدامها در آناثرات و معلول·

 .(71:  1377مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ) تر تبدیل شوند.منظم

توان به موارد زیر اشاره کرد: ها میاز محورهای اساسی پیشران نظامی و روندها و پیامدهای آن

 (172- 122: 1332)پژوهشكده مطالعات راهبردی، 

  و عملیات  3های کشتارجمعیردیابی و گسترش سالحافزایش حمالت تروریستی غیرقابل

های داخلی یا شورش در طول مرزهای فرهنگی، احتمال رخ دادن درگیری ،0کارانهجنایت

های مربوط به هویت، نژادی با برجستگی خاصی جنگ دمذهبی یا ایدئولوژیک و قومی 

های خاص و نداشتن هدفها اخالق، فرهنگ و باور و نثار کردن مشتاقانه جان در این جنگ

هایی که عمدتاً با طمع پول و های برپاکننده جنگ. )گروهسیاسی و تعریفی دقیق از گروه

هایی مانند شورش، تروریسم، ها در کنار پدیده( و تشدید فاجعهشوندمیقدرت، تحریک 

 قاعده.های بین مردمی یا جنگ بیبخش ملی، جنگآزادیهای نظمی، آشوب و جنگبی

                                                           
1 RAND Think Tank 

2 Kent Center 

3 WMD Proliferation 

0Criminal Issues 
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 های متعارف و نامتعارف توسط دم داشتن هماهنگی با تقسیمات سنتی جنگع

کنندگان و رهبران منازعات آینده )عدم تقارن توان نظامی و گسترش تهدیدهای هدایت

نظامی و نیروهای منظم و نامنظم و نامتقارن( با تشكیل نیروهایی متشكل از نیروهای شبه

 مجهز به تسلیحات پیشرفته.

 های فراملی، افروزان و رهبران قومی یا مذهبی، شرکتها توسط جنگه درگیریدامن زدن ب

ی تأمین شده و قاچاقچیان مواد مخدر باانگیزههای تروریستی، تبهكاران سازماندهیگروه

های واهی عدالتینژادی، کنترل سرزمین، منابع و ثروت، انتقام از بیقومی د د  امنیت گروهی

 یک اعتقاد و یا حتی افزایش شكوه و عظمت رهبر خود.یا واقعی، پیروزی 

 برانگیز، دکترین نظامی منعطف، قابلیت انجام عملیات نظامی سریع و کارآمد در شرایط چالش

ها درصحنه، حفظ برتری اطالعاتی و گسترش عملیات استقرار سریع نیروها و حفظ آن

الكترومغناطیس، رمزنگاری و  اطالعاتی، محیط جنگی چندجانبه، محاصره کننده، مجازی و

 محافظت از اطالعات و هدایت جنگ از فواصل دور در نبردهای آینده.

 گسیخته کشورهای دارای تر و افراطی و عنانتر، جسورانهافزایش ریسک رفتار غیرمنطقی

های بزرگ به ی نگرش قدرتتغییر نحوه های اتمی،دسترسی به سالحمالكیت و یا قابل

 ضعیف لزوم برخورد نظامی مستقیم بین دو دولت جنگ و احتمال

 شدن جای منازعه بر سر مالكیت زمین و تبدیلهای اقتصادی بهرقابت بر سر سلطه بر حوزه

توسعه به جغرافیای اقتصادی. )ژئواکونومیک( سیاسی )ژئوپلیتیک( درحالموضوع جغرافیای 

عنوان ای استفاده از توان نظامی بهجها از توان اقتصادی و قدرت نرم بهی دولتو استفاده

 های ملی.ابزار سلطه، کنترل و فشار به علت نداشتن مرز

به شرح  محیطیها، روندها و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و زیستسایر پیشران

 :1زیر هستند

ر و جابجایی محواقتصاد، رشد اقتصاد دانش شدنشامل روندهای جهانی اقتصادی پیشران -الف

 نیروی کار

 های بازرگانی و گسترشای، ائتالفهای شبكه، سازمانچندملیتیهای تولد شرکت 

سپاری، برون گسترش المللی،ی بینتر سرمایهجابجایی بیش های فراملیتی وهمكاری

                                                           
 جهت اطالعات تكمیلی رجوع شود به اسناد و گزارشات منابع 1
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مشارکت و استفاده از خدمات دیگران و وابستگی اقتصادی، رعایت استانداردها، مقررات و 

 هاسازی و کاهش تعرفهمعیارهای جهانی، یكسان

رشد فزاینده فناوری و افزایش دسترسی به آن توسط بخش شامل روند  فناوری پیشران -ب

 غیرنظامی

  بادوام و زیستمحیط، حافظ چندمنظورهبهبود کیفیت و تولید گسترده محصوالت ،

 چرخهکوتاه شدن ، ترتر و قویتر، ارزانتر، هوشمندتر، سریعتر، سبکپذیر، کوچکتطبیق

مشاغل  گیریو شكل هافناوریافزایی  باهم هاآن هایحیات محصوالت و کاهش هزینه

 دانشی

 افزایش سن بازنشستگی کاهش خطرات، طوالنی شدن عمر انسان و 

  بروز تعارضات بین مذهب و علم، ریسک نشت فناوری و کاربرد غیرمسئوالنه یا غیرقانونی

های تجاری و های جدید برای بازیگران غیراخالقی برای فرار از کنترل الزامآن، فرصت

های بیشتر، حمایت و فرصت ، ایجاد اشتغالگذاریسرمایهگذاری جهانی، افزایش قانون

، استخراج فناوری از پایگاه فناوری و دانش غیرنظامی هایازمانسنظامی از  هایسازمان

 نشت فناوری ی نظامی وجهانی و سپس انطباق آن با استفاده

، وهوا، اقلیم و تشدید بالیای طبیعیتغییر در جو و آبمحیطی شامل روندهای زیست پیشران -پ

های جدید یا شیوع هور بیماری، ظهاآنافزایش رقابت بر سر آب، غذا و منابع توأم با کمبود 

 های کشورهامحیطی در برنامهالزام به رعایت مسائل زیستو  های کنونیبیماری

 خانمان شدن افراد، افزایش و کاهش ساعات کار، بی هادهی، تعطیلی یا نابودی سازمانزیان

ها و الزامات گسترش افزایش محدودیت نیروی کار، به دلیل بالیای طبیعی، مهاجرت

حافظ محیط، افزایش قحطی و کمبود آب و مواد غذایی و منازعات یا  هایسازمان هایفعالیت

 ها،آب سازمان بندیسهمیهمصرف آب و  سازیبهینهها به جنگ بر سر آن، الزام سازمان

های مسری و رش بیماریآب، شیوع و گست کنندهآلوده هایسازمانشدید برای  مقررات تنبیهی

و کاهش  ارتباطی ی سفرهایهای مهم در حوزههای متعدد، اعمال محدودیتتحمیل هزینه

ثباتی در کشورهای مبتال و پیامدهای ناشی وری، کاهش تولید ناخالص داخلی به علت بیبهره

 از آن
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 انزجار عمومی نسبت به های خاص و الزام به رعایت استانداردها، مقررات و دستورالعمل

به نقاط  کنندهآلوده هایسازمانانتقال صنایع و  ،زیستمحیطی کنندهآلوده هایسازمان

محیطی و اولویت زیست مسائلهای مرتبط با ، ابزار و روشی فناوریتوسعه ،دوردست

 فسیلی هایسوختهای پاک و فشار برای کاهش استفاده از انرژی

ارتقای ، ناهمگون جمعیت جهان رشد و پراکندگیامل روندهای ش اجتماعی پیشران -ت

های شخصی و افول رشد ارزشو  کردهتحصیالت و افزایش سهم افراد فرهیخته و تحصیل

 ی کار کردن(تغییرات در زمان و شیوه) افرادسنتی، قدرت گرفتن  هایارزش

 توجه بیشتر  ،باکیفیتو  کاهش وفاداری و تعهد کارکنان و افزایش ترک خدمت کارکنان دانشی

رضایت شغلی، قدرت شخصی، ثروت فردی، سالمت و منافع مدرن )های پستارزش به

 فردی(، افزایش اهمیت زندگی فردی نسبت به کار و افزایش خوداشتغالی و کارآفرینی

 و  زمان کاریای، کاهش وقت و پروژهوری با تغییر شیوه استخدام دائمی به کار پارهکاهش بهره

-ای و آموزشهای حرفهاز راه دور، افزایش آموزش کار کردنهای مجازی و گسترش سازمان

وری و های تكمیلی و از میان رفتن اخالق کاری، تقویت یادگیری مداوم، افزایش بهره

 ی فراملیتیکردهگیری نخبگان تحصیلشكل و تخصصی، محوردانش حاکمیت مشاغل

 ها و تهدیدات جدید با ال جابجایی نیروی کار، بروز فرصتافزایش و تشدید رقابت و احتم

، افزایش سالمندان و سن بازنشستگی و کاهش نیروی کار هاهزینهجویی در زمان و صرفه

 توسط آنان های کار و اشغال مناصب رهبری و مدیریتگسترش حضور زنان در محل جوان،

 ناشی از افزایش فشار مالی بر  اعیثباتی و شورش اجتماحتمال بروز اعتراضات گسترده، بی

و جنگ و درگیری  های سیاسی، آشوب اجتماعیدوش جوانان، خشونت، بزهكاری و ناآرامی

و کار و  (... غذا، سرپناه، امنیت ومنابع )افزایش رقابت برای  ناشی از افزایش بیكاری و رکود،

خلی در شهرهای بزرگ و دا ناآرامیهای اجتماعی، آشوب و تشدید ناآرامی، بروز ناهنجاری

افزایش  ،غیرقانونیقاچاق کاال و واردات  ،ثباتی در مناطقی با رشد شهرنشینی سریعافزایش بی

 یافتهتوسعه مشكالت سیاسی و اجتماعی در کشورهای کم ها وتنش

سازی سیاسی از قبیل: جریان آزاد اطالعات، رشد تداوم جهانیشامل روندهای  سیاسی پیشران -ث

سوی ها و حرکت بهو نفوذ بازیگران غیردولتی توأم با افول قدرت و آزادی عمل دولت قدرت

 تر در کشورهادموکراسی و تفویض اختیار بیش
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 های اقتصادی علیه کشورهای مخالفتحریم 

 های بازرگانی و گسترشای، ائتالفهای شبكه، سازمانچندملیتیهای تولد شرکت 

 المللیی بینتر سرمایهجابجایی بیش های فراملیتی وهمكاری

  طلبیتوسعهکسری بودجه و بحران مالی ناشی از 

 و  افزارهاجنگها، مهاجرت، بیماریها، ها بر جریان اطالعات، فناوریتر دولتکنترل کم

 معامالت مالی

  غیردولتی هایسازمانگسترش 

  متحدای با توانمندی انجام اقدامات منطقه هایفرا سازمانتشكیل 

 دیپلماتیک، اطالعاتی، نظامی و اقتصادی 

 های سیاسی و اقتصادیتشكیل بلوک 

 سپاری، مشارکت و استفاده از خدمات دیگران و وابستگی اقتصادیبرون گسترش 

 هاگذاریکاهش ضریب امنیتی سرمایه 

 هادرگیری محیطی و اقتصادی ناشی ازای زیستوقوع فاجعه 

 نههای مسلحاشیوع راهزنی و سرقت 

  و کاالهای قاچاق غیرقانونیافزایش واردات 

 شناسی:روش

اهداف و  هایویژگیبه ماهیت و  تحلیلی و با توجه -، توصیفیروشتحقیق حاضر ازنظر 

ها مراجعه به اسناد و مدارک و ای است. روش گردآوری دادهتوسعه -سؤاالت، از نوع کاربردی

 نامه است.پرسش

 جامعه آماری تحقیق - 2جدول 

 ودجا ناجا سپاه آجا ستاد کل ن م ای حوزه دفاعبخشه

 1 7 23 17 20 تعداد نفرات

 7/7 1/3 7/23 1/22 2/31 درصد فراوانی

 88 جامعه آماری مجموع

 5سنج طیف لیكرت با یک مقیاس نگرش بر اساسدر این پژوهش، بر مبنای ادبیات تحقیق، 
ی مجزا در بین جامعه نمونه توزیع نامهپرسش 7، در قالب خیلی کمتا  خیلی زیادای از گزینه

و دریافت گردید که  شدهدادهپاسخنامه پرسش 72، شدهتوزیعنامه پرسش 31گردید که از مجموع 
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 77های قابلیت اعتماد نداشته و نهایتاً داده نامهپاسخ 5، تعداد گرفتهانجامبا توجه به بررسی  
 نامه مبنای تحلیل قرار گرفتند.پاسخ

ی جامعه عنوانبهسه گروه از افراد  ،بودن موضوع پژوهش، از روش خبرگی دوبعدیبا توجه به  
 قرار گرفتند: موردتوجهاین تحقیق  آماری

سال سابقه  3افراد دارای حداقل : بنیان شاملدانش هایسازمانالف( افراد آشنا به مباحث دانشی و 
 کارشناسی ارشددارای حداقل مدرک و  ی مدیریت دانشدر حوزه

ی فعالیت در امور افراد دارای سابقه :ب( افراد آشنا با مباحث دفاع و تهدیدات آینده شامل
 نظر در امور دفاعیاطالعاتی و عملیاتی و افراد صاحب

ی دفاع و مباحث دانشی شامل فرماندهان، مدیران عالی نظام در پ( افراد آشنا به هر دو حوزه
 سطوح راهبردی

بررسی  است که باداده در این پژوهش، استفاده از رویكردهای کمی و کیفی  وتحلیلزیهتجی شیوه
منظور به دست آوردن بهپرداخته و  شدهگردآوریاطالعات  وتحلیلتجزیهاسناد و مدارک، به 

نفر از خبرگان و  3بین  هاآنی تخصصی اولیه و با توزیع پرسشنامهی اقدام به تهیه روایی،
که ربطی به موضوع ندارند حذف و اصالحات  هاگزینهتعدادی از در این حوزه، کارشناسان 

استفاده  1نامه از روش آلفای کرونباخبرای پی بردن به پایایی پرسش؛ و شدنیز اعمال  هاآن موردنظر
 .شد

محقق ساخته در اختیار حجم نمونه جهت پاسخگویی به  نامهپس از نهایی کردن در قالب پرسش
، آزمون مقایسه میانگین و spssافزارهای در این تحقیق ضمن استفاده از نرم سؤاالت قرار گرفت.

پس از  اسمیرنوف بهره برده شده است.-آزمون کولموگوروف ها ازبررسی نرمال بودن داده جهت
های تحقیق را به شرحی پژوهشگر مبادرت به تحلیل یافتهها از جامعه نمونه، نامهبرگشت پرسش

 که در ادامه خواهد آمد، نموده است.

 تعریف عملیاتی متغیرها
های کشور در فقدان امنیت، ایجاد اختالل در توانایی تهدید به معنایآینده:  تهدیدات عمده

ی اختیارات منهکسب اهداف ملی، اقداماتی که کمیت و کیفیت زندگی مردم یک کشور یا دا
حكومت را به طور جدی کاهش دهد. تهدیداتی که اساس، ماهیت و موجودیت یک کشور را با 

را  ها و اهداف ملی آن را مخدوش نمایدیابی به آرمانی  جدی مواجه سازد و دستمخاطره
 (34-31: 1377. )بوزان، تهدیدات عمده گویند

                                                           
1- Keronbakh 
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اقداماتی که برای حفظ منافع و حراست از امنیت مجموعه تدابیر و دفاع دفاع دانش بنیان: 
های قدرت صورت کشور و نظام در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی با استفاده از تمامی مولفه

های انسانی گیرد و سازمان دفاعی را سازمانی پیشرو در علوم و فناوری، متكی بر سرمایهمی
گوییم. و م گیری درست در شرایط بحرانی میدیده، یادگیرنده، هوشمند و قادر به تصمیآموزش

دفاع دانش بنیان فرایند استفاده از دانش و تجارب گذشته و حال نیروهای نظامی همراه با بهره 
آوری، پردازش و انتقال اطالعات به منظور اتخاذ تصمیم مناسب برای های جمعبرداری از فناوری

)گروه  برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است.حفظ منافع و حراست از امنیت کشور و نظام در 
 (21:  1330مطالعاتی، 

های ها و تصاویر که ممكن است آیندهعوامل تأثیرگذار بر رویدادها و اقدام:  پیشران و روند
تواند به که میپژوهشی هستندی آینده ترین مؤلفهمهماز  هاروندها و پیشران. متمایزی پدید آورند

گیری یا تأثیرگذاری نوبه خود سبب شكلها و روندهای کالن به. پیشرانبكشد آینده را به تصویر
عنوان یک پیشران یا را به"تغییرات جمعیتی "مثال، چنان چه عنوانبه گردند.بر روندهای متعدد می

روند در نظر بگیریم، روندهای مربوط به پیشران جمعیت، شامل عوامل یا متغیرهایی هستند کالن
ومیر، مهاجرت و غیره شوند. نرخ زادوولد، میزان مرگایجاد تغییر در جمعیت می که موجب

 (27. )همان: توانند پیشران جمعیت را دستخوش تغییر کنندمی

 ها:وتحلیل دادهتجزیه

 دهندگانپاسخ جمعیت شناختی

 .نامه ارائه شده استپرسش دهندگانپاسخ جمعیت شناختیاطالعات حاصل از 

 درصد توزيع فراوانی برحسب جايگاه خدمتی و سطح تحصيالت - 1شکل 
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 درصد توزيع فراوانی برحسب سازمان محل خدمت - 2شکل  

 های تحقیق:وتحلیل  سؤالآزمون و تجزیه

ی جمهوری اسالمی ایران از بر تهدیدات آینده مؤثرها و روندهای رانترین پیشمهم -سؤال اول

 بنیان کدامند؟منظر دفاع دانش

ی جمهوری اسالمی ایران از منظر دفاع تهدیدهای نظامی آینده 17نامه تحقیق، پرسشدر 

بنیان هر ویژگی بر دفاع دانش تأثیرخواسته شد میزان  آماری جامعهاند که از بنیان آورده شدهدانش

 را مشخص نمایند.

 اسميرنوف-: بررسی نرمال بودن تهديدات نظامی آينده با استفاده از آزمون کولموگوروف 3جدول 

 .Statistic df Sig بنیانتهدیدات نظامی آینده از منظر دفاع دانش

 000. 77 275. ی پیرامون ایرانافرا منطقهافزایش حضور نیروهای 

 000. 77 262. ای کشورهای متخاصمهای نظامی منطقهرزمایش

 000. 77 299. ای )بدون حضور ایران(های نظامی منطقهقراردادها و پیمان

ها دینی، مذهبی، فرهنگی و قومی با ورود به عرصه درگیری یشگراتحریک 

 نظامی
.343 77 .000 

 000. 77 197. برداری نظامی از فضاروند رو به رشد بهره

 000. 77 241. شورشی و جنایی(اقدامات تروریستی )شامل تروریسم دولتی، 

 000. 77 330. منطقه درگیری با محور مقاومت در سطح

 ( با، زیستی، فاوانانو (های همگرا شونده تهدیدات علوم شناختی و فناوری

 ید بر کاربرد نظامیتأک
.264 77 .000 

 000. 77 333. های دفاعیگسترش تهدیدات سایبری و از کار انداختن ظرفیت
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 000. 77 233. های کشتارجمعیسالح ( بههاازجمله تروریستغیردولتی )یابی بازیگران دست

منظور جنگ نیابتی علیه انقالب گسترش حمایت از جریانات تکفیری به

 اسالمی
.393 77 .000 

 000. 77 272. افزایش استقرار تسلیحات نظامی هوشمند و مخرب در منطقه

جمهوری اسالمی ایران در مناطق راهبردی نیروی دریایی  مقابله با حضور

 المللیبین
.262 77 .000 

 000. 77 227. های پیشرفته دفاعیهای شدید در دستیابی به علوم و فناوریاعمال محدودیت

های های شناختی، سالحهای نوظهور و بدیع از قبیل فناوریکارگیری فناوریبه

های الکترومغناطیسی و (، بمبDEW) یممستقهای انرژی بیولوژیکی، فناوری

... 

.240 77 .000 

 000. 77 243. وجود رژیم صهیونیستی در منطقه

ها و تجهیزات راهبردی از قبیل ناوهای برخورداری کشورهای متخاصم از سالح

کننده های غیر کشنده و ناتوانهواپیمابر، هواپیماهای رادار گریز، سالح

 ایهای بالستیک و کالهک هستهموشکای مجهز به زیردریایی هسته

.228 77 .000 

 000. 77 222. تجزیه کشورهای همسایه

 بنیان با توجه به تهدیدات آینده چیست؟های دفاع دانشویژگی -سؤال دوم 

بنيان با استفاده از آزمون های دفاع دانشهای جدول ويژگیبررسی نرمال بودن داده - 0جدول 

 اسميرنوف-کولموگوروف

 .Statistic df Sig بنيانهای دفاع دانشويژگی

 000. 78 344. های دفاعی بر لبه فناوریفناوری محور بودن دفاع و حرکت سازمان

 000. 78 243. بنیانی سازمانیدانش

 000. 78 254. های دفاعیای شدن سازمانشبكه

 000. 78 249. افزارهانرمها به فُرمهای دفاعی از سالح و تجهیزات و پلتتغییر اولویت

 000. 78 247. اهمیت یافتن برتری شناختی در کنار برتری اطالعاتی

توجه به راهبردهای دفاعی قابلیت محور در کنار راهبردهای دفاعی تهدید 

 محور
.253 78 .000 

 000. 78 243. های نظامیاستقرار مدیریت دانش دفاعی در سازمان

ی نبرد، با استفاده از دانش نظامی صحنه)کسب برتری دانشی در برابر دشمنان 

ی نبرد و های اطالعاتی، تأمین هوشیاری برتر از صحنهاستفاده از فناوری

 آوری و تحلیل اطالعات(تر از دشمن، متكی به جمعگیری سریعتصمیم

.349 78 .000 

 000. 78 265. پذیرو انعطافهای دفاعی کوچک، کارآمد، چابک وجود سازمان

 000. 78 273. استقرار نظام نوآوری دفاعی
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 .Statistic df Sig بنيانهای دفاع دانشويژگی 

گیری از هوشمند و یكپارچه با بهره تكیه بر سامانه فرماندهی و کنترل

 های پشتیبانی از تصمیمسامانه
.394 78 .000 

ای ی، فاوا( در بخشهشناخت های برتر ساز )نانو، بایو،استفاده وسیع از فناوری

 دفاعی
.257 78 .000 

 000. 78 308. های دفاعیتخصص گرایی و افزایش حضور نیروهای دانشی در سازمان

مردم پایه بودن دفاع )استفاده از ظرفیت مردم در دفاع از طریق آموزش، 

دهی و بكارگیری در مواقع لزوم در برابر حمالت گسترده و در عمق سازمان

 دشمن(

.337 78 .000 

های بالقوه و دفاع )طراحی و بكارگیری مجموعه توانمندیجانبه بودن همه

جانبه های قدرت ملی در حمالت سرتاسری و همهبالفعل کشور در کلیه مؤلفه

 دشمن(

.439 78 .000 

سرباز رباتیک، خودرو، تانک، هواپیما، ) ینسرنشاستفاده از تجهیزات بدون 

 کشتی(
.324 78 .000 

انداختن افراد و غیرفعال کردن تجهیزات با حداقل بودن )از کار غیرکشنده

برداری منظور بهرهخسارت و صدمه وارده به افراد، تأسیسات و تجهیزات به

 پس از غلبه(

.304 78 .000 

 000. 78 250. پیمانان و کشورهای دوست(های دفاعی همائتالفی بودن )استفاده از ظرفیت

مراکز حیاتی دشمن با حداقل مصرف تأثیر محور بودن )هدف قرار دادن 

 مهمات و حداکثر تأثیر بر دشمن(
.367 78 .000 

 
بنیان های جدول دفاع دانشمتناظر با هر یک از داده sig( میزان 0-7نتیجه: با توجه با جدول )

های این جدول از توزیع نرمال داده درنتیجهکمتر است.  4045باشد که از می 40444برابر با 

 کنیم.برخوردار نبوده و از آمار ناپارامتریک برای تحلیل استنباطی استفاده می

 بنیان شدن دفاع در جمهوری اسالمی ایران چیست؟آور دانشها و عوامل الزامگویه -سؤال سوم 
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-بنیان با استفاده از آزمون کولموگوروفدفاع دانشآور های جدول عوامل الزامبررسی نرمال بودن داده - 5جدول 

 اسمیرنوف

 .Statistic df Sig بنيانآور دفاع دانشعوامل الزام

 000. 71 398. های نوظهوردستیابی دشمنان به فناوری

 000. 71 393. علوم شناختی، نانو، زیستی و فاوا() یدیکلهای جهش در فناوری

 000. 71 448. های دفاعیکار انداختن ظرفیتگسترش تهدیدات سایبری و از 

 000. 71 325. های جنگتغییر پارادایم

های پیشرفته های شدید در دستیابی ما به علوم و فناوریاعمال محدودیت

 دفاعی

.289 71 .000 

 000. 71 308. های قومی مذهبی واگرایابی و تهدید گروهگیری، قدرتروند شكل

 000. 71 302. تسلیحات نظامی هوشمند و مخرب در منطقهافزایش استقرار 

 000. 71 264. تجزیه کشورهای همسایه

 000. 71 241. های برتر سازدستیابی کشورهای منطقه به سالح

 000. 71 302. های علمی و تحقیقاتی کشورادامه تحریم

 000. 71 282. های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی کشورادامه تحریم

 000. 71 247. کاهش جمعیت جوان و فعال کشور

 000. 71 257. تغییر ترکیب مذهبی جمعیتی کشور

 000. 71 334. های نیابتی علیه کشورساماندهی، تشدید و توسعه جنگ

 000. 71 254. های کشورتحمیل جنگ و نابودی زیرساخت

 

آور های جدول عوامل الزاممتناظر با هر یک از داده sig( میزان 0-7نتیجه: با توجه با جدول )

های این جدول از داده درنتیجهکمتر است.  4045باشد که از می 40444بنیان برابر با دفاع دانش

 .کنیمتوزیع نرمال برخوردار نبوده و از آمار ناپارامتریک برای تحلیل استنباطی استفاده می
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 بنيانآور دفاع دانشی و داخلی( الزاماجهانی، منطقهعوامل )- 6جدول  

 میانگین رتبه در جمهوری اسالمی ايرانبنيان آور دفاع دانشعوامل الزام رديف

 جهانی() یالمللروندهای بين

 3000 های دفاعیگسترش تهدیدات سایبری و از کار انداختن ظرفیت 1

 3013 فاوا(علوم شناختی، نانو، زیستی و ) یدیکلهای جهش در فناوری 2

 3042 های نوظهوردستیابی دشمنان به فناوری 3

 2073 های جنگتغییر پارادایم 0

های پیشرفته های شدید در دستیابی ما به علوم و فناوریاعمال محدودیت 5

 دفاعی

2052 

 ایروندهای منطقه

 2074 های قومی مذهبی واگرایابی و تهدید گروهگیری، قدرتروند شكل 1

 2017 افزایش استقرار تسلیحات نظامی هوشمند و مخرب در منطقه 2

 2031 تجزیه کشورهای همسایه 3

 2021 های برتر سازدستیابی کشورهای منطقه به سالح 0

 روندهای داخلی

 0044 های نیابتی علیه کشورساماندهی، تشدید و توسعه جنگ 1

 3074 های علمی و تحقیقاتی کشورادامه تحریم 2

 3007 های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی کشورادامه تحریم 3

 3033 تغییر ترکیب مذهبی جمعیتی کشور 0

 3023 کاهش جمعیت جوان و فعال کشور 5

 3014 های کشورتحمیل جنگ و نابودی زیرساخت 1
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 و پیشنهاد: گیرینتیجه

  گیری:نتیجه -الف

 ، امكانبر تهدیدات مؤثرها و روندهای پایش محیطی پیشرانهای دفاعی هر کشور با سازمان

نگری تر پیشدهی مناسبشناخت بیشتر موضوعات مرتبط با امنیت را داشته و امكان سازمان

در بخش ی فراملی را داشته باشند. ازنظر این تحقیق تهدیدهای عمده آینده در مسائل بسیار پیچیده

دهندگان، پاسخ ازنظر بنیان در ج.ا.اآور دفاع دانشعامل الزام 5ین جهانی( از ب) یالمللروندهای بین

 عنوانبههای دفاعی، با رتبه اول عامل گسترش تهدیدات سایبری و از کار انداختن ظرفیت

 عامل انتخاب گردید. ترینمهم

دهندگان، سخپا ازنظر بنیان در ج.ا.اآور دفاع دانشعامل الزام 0ای از بین در بخش روندهای منطقه 

 عنوانبههای قومی مذهبی واگرا، با رتبه اول و تهدید گروه یابیقدرتگیری، عامل روند شكل

بنیان آور دفاع دانشعامل الزام 1عامل انتخاب گردید. در بخش روندهای داخلی از بین  ترینمهم

های نیابتی علیه کشور، با دهندگان، عامل ساماندهی، تشدید و توسعه جنگپاسخ ازنظر در ج.ا.ا

 عامل انتخاب گردید. ترینمهم عنوانبهرتبه اول 

بودن دفاع، تكیه بر سامانه فرماندهی و  جانبههمهبنیان، پنج ویژگی دفاع دانش ویژگی 13در بین 

بودن، کسب  تأثیر محورهای پشتیبانی از تصمیم، گیری از سامانههوشمند و یكپارچه با بهره کنترل

 .ها استترین این ویژگیاز مهمی دانشی در برابر دشمنان و مردم پایه بودن دفاع برتر

 :هاشنهادیپ -ب 

 دکنندهیتهد یهامؤلفههای مشابه، شود با انجام پژوهشبا توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می

و تهدید  یابیگیری، قدرتهای نیابتی علیه کشور، روند شكلساماندهی، تشدید و توسعه جنگ

های های قومی مذهبی واگرا و گسترش تهدیدات سایبری جهت از کار انداختن ظرفیتگروه

مطالعات تطبیقی میزان آمادگی نیروهای دفاعی کشور در برابر این دفاعی صورت گرفته و با انجام 

ای داخل هبنیان و استفاده از تمامی ظرفیتهای دفاعی دانشگردد. توسعه سازمان برآوردتهدیدات 

های دفاعی در حوزه در این حوزه و تمرکز بر ارتقاء ظرفیت یسازفرهنگو  ینهادسازکشور برای 

 .باشندسایبر از دیگر پیشنهادهای این تحقیق می
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