
 

 

 

 

 جمهوري اسالمی ايران  در جانبههمه علم و فناوري دفاع راهبردهاي تدوين

 در جنگ احتمالی آينده
 4 محمدصادق بیک پوری ،3 محمد افشار ونگینی، 2محمد اسالمی ،1سعید مجردی

 19/50/16:مقاله پذيرش                                                                       91/50/16: مقاله دريافت
 

  چكيده

و وجود منابع روزمینی و زیرزمینی غنی  غرب آسیاموقعیت جغرافیایی خاص جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

های که قدرتاست سبب شده  ،از سوی دیگر، ستیزی و مبارزه با استکبارظلمماهیت سو و در این محدوده از یک

گر در طول تاریخ چشم طمع به این سرزمین دوخته و همواره جمهووری اسوالمی ایوران را بوه     استکباری و سلطه

هوای تهدیود در ر ور    د. از طرفی شویوه هنجوم قرار د هایی مورد هحتی در طی دورهتهدید و  های مختلفشیوه

های و ظهور فناوری دستخوش تحول گردیده که این تحول ناشی از دگرگونی در وضعیت فناوری ینورحاضر به

 انود. بور   هوای اخیور بهوره گرفتوه    رنوان راملی برتر ساز در جنگاست که کشورها از فناوری به نوین و سطح باال

جانبوه  جانبه تبیین و راهبردهایی جهوت دفواع هموه   در دفاع همهرلم و فناوری همین اساس در مقاله حاضر نقش 

در تحقیق حاضر، به دلیل محدود بودن دسترسی بوه خبرگوانی کوه در    ارائه گردیده است.  رلم و فناوریمبتنی بر 

از نفور   52 و حجوم نمونوه شوامل    شومار بووده   تموام  یآموار جامعه های نوین تسلط دارند، حوزه دفاع و فناوری

روش پوووهش  . باشود موی به بواال هسوتند،    71امنیتی دارای رتبه  -مشاغل دفاریدر نیروهای مسلح کارکنانی که 

پس از تعیین موقعیت راهبردی و تحلیل ای موردی( انجام گردیده است. تحلیلی و زمینه -آمیخته )روش توصیفی

اوزان چهارگانه محیط داخل و خوار(( و  ) شدهو تخ یص منابع تعیین و وضع مطلوبشکاف بین وضع موجود 

جانبه در حوزه تهدید و جنگ رسیدن به وضع مطلوب، راهبردهای دفاع همه منظوربهو  شدهبر اساس اهداف بیان

 ها و پاسخ به تهدیدات،تدوین گردید.رفع ضعف منظوربهها( ها و فرصتقوت)برتر سازآینده با استفاده از روامل 
 

 جانبه، راهبرد، دفاع همه رلم و فناوری واژگان کليدي:

                                                           
 یار مدیریت راهبردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر.استاد .7

 کارشناس ارشد رمران و مدرس دانشگاه مالک اشتر. .5

 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیررامل دانشگاه رالی دفاع ملی .3

 beykpour@tci.ir دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیررامل دانشگاه رالی دفاع ملی)نویسنده مسئول( .4

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 

 1312 تابستان، 22، شمارهانزدهمشسال 

 11-22، از صفحه سوم مقاله



 

 

  7331 تابستان، 15، شماره شانزدهمسال  - استراتویکف لنامه مطالعات دفاری   25

 مقدمه
 توانیود از نیوروی   آماده کنید برای کارزار بوا ایشوان هرچوه موی    »فرماید: خداوند متعال چنین می  

 (06)سووره مبارکوه، انفوال،    7«خود راشده که بترسانید با آن دشمنان خدا و دشمنان انسانی و اسبان بسته

گور آن اسوت کوه (.ا.ایوران     های استکبار جهانی و مداخله در امور سایر کشورها بیوان جوییبهانه

های برتر بوده و احتمال وقوع جنگ آینده رلیه کشورمان بیشتر از سایر کماکان موردرالقه قدرت

ساله ملوت   8پس از اتمام دفاع مقدس   ()باشد، به همین دلیل امام خمینییکشورها مت ور م

تورین  ایران خطاب به فرماندهان سپاه فرمودند: در شرایط بازسازی نیروهای مسولح بایود بوزر    

توجه ما به بازسازی نیروها و استعدادها و انتقال تجارب نظامی و دفاری بوه کلیوه آحواد ملوت و     

هوا و  ها و ضعفبه همه جهات قوت در هنگامه نبرد مجال پرداختن چراکهمدافعان انقالب باشد. 

نبووده اسوت ولوی در شورایط      "جانبهاستراتوی دفاع همه"ها و در حقیقت ترسیمها و برنامهطرح

هوا و  ها به این مسائل پرداخت و از همه اندوختوه حب و بغض دورازبهصدر و رادی باید با سعه

شوده در راسوتای   هوای انجوام  تالش ودباوجلیکن  5«ها استفاده نمود.ها و استعدادها و طرحتجربه

و رلوم  کسب آمادگی برای دفاع در جنگ آینده، تحقیق جامع و کامل در خ ووص راهبردهوای   

نشده و تاکنون تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نگردیده است، اما در ارتبوا  بوا   انجام فناوری

-شوده اسوت، در ایون تقسویم    نهای مختلف بیاهای متفاوتی از دیدگاهبندیهای آن تقسیمویوگی

باشد. لواا  ها به شرایط و مقتضیات بومی توجهی نشده و بر اساس مبانی و ادبیات غرب میبندی

را بوا نگواه بوومی     فنواوری و رلوم  آنچه ذهن محقق را به خود معطوف نموده این است که ابتودا  

ای بیوان  و منطقوه را متناسوب بوا شورایط بوومی      فناوریو رلم های تعریف نماید و سپس ویوگی

در دفواع   فنواوری و رلم فقدان راهبردهای احتمالی  نماید. به همین دلیل مسئله اصلی این تحقیق

-زیواده  باشد.های موجود در جنگ احتمالی آینده میجانبه و چگونگی بسیج منابع و ظرفیتهمه

مشوکالتی   زجملوه اهای استکبار جهانی و نیز وجود ابهام در ماهیت جنگ احتمالی آینده، خواهی

روامل ایجابی کوه باروث    شده است. فناوریو رلم هستند که بارث بازتعریف و مهندسی مجدد 

-هماهنگی مؤثر بین سیاسوتمداران و نظامیوان در هوم    -اند از: الفشده ربارتاهمیت این تحقیق

                                                           
 اللّهُ التَعْلَمُونَهُمُ دُونِهِمْ مِنْ آخَرینَ وَ رَدُوَّکُمْ وَ اللّهِ رَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَیْلِ رِبا ِ مِنْ وَ قُوَّة مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَرِدُّوا وَ 7 

 التُظْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ إِلَیْکُمْ یُوَفَّ اللّهِ سَبیلِ فی شَیْء مِنْ تُنْفِقُوا ما وَ یَعْلَمُهُمْ

 (73: 57، صحیفه نور، ( 7301 ())امام خمینی 5 
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 ت ویرسوازی مناسوب از   -شوود. ب های قدرت ملی برای دفاع در جنگ آینوده موی  افزایی مؤلفه

های جنگ احتمالی آینده. در صورت ردم اجرای این تحقیوق روامول   چگونگی، ماهیت و ویوگی

باروث ایجواد غوافلگیری     -الوف  انود از: شوده ربوارت  سلبی که بارث ضرورت اجرای این تحقیق

فرمانودهی و مودیریت صوحنه     -راهبردی و بروز بحران در جنگ احتمالی آینده خواهد شود. ب 

چرخه پاسخ به نیازهای دفاری کشور دچار آسویب جودی    -شود. پو میرملیات با نق ان روبر

باشود.  جانبه میتدوین راهبردهای رلوم و فناوری در دفاع همههدف اصلی اين تحقیق  گردد.می

در رلوم و فنواوری   ها و تهدیدهای، فرصتهاضعف ،هااهداف فرری آن، شناسایی و تعیین قوت

جانبوه  در دفاع هموه رلوم و فناوری راهبردهای  اصلی اين تحقیقسؤال  باشد.جانبه میدفاع همه

در دفواع  رلوم و فناوری  ها و تهدیدهای، فرصتهاضعف ،هاقوتهای فرری آن، چیست؟ سؤال

  اند؟کدام جانبههمه

 مبانی نظري

 پيشينه تحقيق:  

 ( رنوان تحقیق: تدوین چارچوب نظام هدایت و ساختار تحقیقات و توسعه فناوری7

 سؤال تحقیق: چارچوب نظام مدیریت و ساختار تحقیقات و توسعه فناوری چیست؟

نتیجه تحقیق: با رنایت به اهتمام مسؤولین بخش دفاری در گسترش و تعمیق تحقیقات و توسوعه  

فناوری، انجام چنین تحقیقاتی برای تحقق این امر، ضروری است. ارائه چارچوب و الگوهایی در 

 مدیریت تحقیقات دفاری و ارائه چارچوبی برای مطالعات میدانیبررسی تطبیقی نظام 

روز  55کاررفته در جنگ های به( رنوان تحقیق: توان تسلیحاتی رژیم صهیونیستی با تأکید بر سالح5

 غزه.

روز  55کاررفتوه در جنوگ   های بهتحقیق: بررسی توان تسلیحاتی رژیم صهیونیستی )سالح سؤال

 غزه(

رنایت به اینکه تهدیدات متوجه جمهوری اسالمی از جانوب رژیوم صهیونیسوتی     نتیجه تحقیق: با

شود بررسی توان تسولیحاتی ایون کشوور بورای     روز تشدید میدر سی سال پس از انقالب روزبه

 های احتمالی ضروری است. ارائه متنی از توان تسلیحاتی رژیم صهیونیستیمقابله با درگیری

های مرتبط با المللی و کاربردهای چندمنظوره از فناوریشرایط محیط بین( رنوان تحقیق: تدوین 3

 های نوینسالح
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 تحقیق: منظور از اقالم دومنظوره چیست؟ سؤال

رنووان  های حساس و برتور و روز بوه  ضرورت تدوین راهبرد توسعه فناوری -نتایج تحقیق: الف

دهی مرتبط با توسوعه  دها و سازمانهای نهاضرورت سازمان -افزاری بسند رملیاتی نهضت نرم

ارائه شوناخت   -رلوم و دانش در کشور و تناسب مدیریتی منسجم در رابطه با اقالم دومنظوره  (

 المللی در رابطه با اقالم دومنظورههای دخیل در محیط بیننسبتاً کاملی از مؤلفه

هوای  نگواری فنواوری  هوای آینوده  نگاری برای اجرای برنامههای آینده( رنوان تحقیق: ارزیابی روش4

 دفاری در ایران

نگاری آن تجربه را از سایر ها یا اجزای یک فعالیت آیندهکدام دسته از ویوگی-تحقیق: الف سؤال

 نگاری کدام است؟ترین روامل بومی در اجرای آیندهمهم -سازد؟ بتجربیات متمایز می

نگواری  هوای آینوده  در بخش دفاری ایران، مدل نگاریهایی برای اجرای پروژه آیندهنتیجه: توصیه

 هاپووهی رلوم و فناوری دفاری در آندر بخش دفاری و نقش مرکز آینده

 های پیشین، بررسی رامل فناوریهای آن با جنگهای مدرن، بررسی تفاوت( رنوان تحقیق: جنگ2

 ها چگونه است؟های مدرن و نقش فناوری در آنتحقیق: وضعیت جنگ سؤال

هوای آینوده بور اسواس نظریوات      هوای احتموالی جنوگ   نتیجه تحقیق: روشن نموودن چهوارچوب  

ها مورد کاوی چنودین جنوگ معاصور ازجملوه جنوگ      پردازان و نقش فناوری نظامی در آننظریه

 امریکا رلیه رراق

ای ای در مقابل نیروهای فورا منطقوه  ( رنوان تحقیق:بررسی لزوم ایجاد نیروهای واکنش سریع رایانه0

 ای  رایانه

 توان اتخاذ نمود؟ای آینده چه تمهیداتی میای رایانهتحقیق:در برابر نیروهای فرا منطقه سؤال 

ای نتیجه تحقیق:اثبات شدن ضرورت ایجاد نیروهای واکنش سریع در مقابل نیروهای فرا منطقه

 ای رایانه

 جنگ آینده ( رنوان تحقیق:نبرد نامتقارن و تبیین نقش نیروی انسانی در1

 تحقیق:نیروی انسانی درنبرد نامتقارن در جنگ آینده چه نقشی دارد؟ سؤال 

هایی جهت بهبود استفاده از نیروی مردمی درنبرد نامتقارن تحت رنوان نتیجه تحقیق:توصیه

ریزی رملیاتی، مانور و آتش، لجستیک و فرماندهی و کنترل اطالرات مراقبت و شناسایی، طرح

 یروها بیان گردیده است.محافظت از ن
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شده در حوزه یک از تحقیقات انجامتوان دریافت که هیچهای مرتبط با مقاله: میپیشینه بندیجمع

های اتفاق های دینی، هشت سال دفاع مقدس، جنگجانبه بر اساس آموزهتدوین راهبرد دفاع همه

 حتمالی آینده نیست.افتاده در منطقه جنوب غرب آسیا و چیستی و چگونگی آن در جنگ ا

موردنیاز موضوع مقاله و تودوین چوارچوب نظوری مقالوه از      هایمؤلفهها و زیربرای اح اء مؤلفه

 شودها استفاده میشده در پیشینهمبانی نظری مطرح

 مفهوم شناسی

تهدید در لغت، معانی مختلف اما نزدیک به هم دارد. در زبان فارسی برخی از فرهنگ  :9تهديد

اند. فرهنگ ( آن را به ترساندن، بیم دادن و بیم رقوبت دادن معنا کرده518:7387)رمید، لغات 

 کند:گونه تعریف میآکسفورد تهدید را این

که در آن کنشگر یا گروه توانایی یا نیت تحمیل پیامد منفی  شودمیموقعیتی تعریف  رنوانبهتهدید 

 (09131011)لطفیان ، بر کنشگر یا گروه دیگری را دارد.

لغتنامه و بستر برای  انددادهاز تهدید تعاریف کمابیش مشابهی ارائه  المللیبینمعتبر  هایلغتنامه

تهدید دو تعریف ارائه داده است :نخست تهدید را بیان و ابزار ق د آسیب رساندن نابود یا تنبیه 

شان دادن خطر آسیب و تعریف دوم آن را ن در و داندمیکردن دیگران از روی انتقام یا ارراب 

 (2291311)عبداهلل خانی،  .مانند جنگ تعریف کرده است الوقوعقریبشرارت 

کننده، دفاع دور سخت دفع« دفَاع»به معنای دور کردن آمده است: « دفع»در فرهنگ دهخدا : دفاع

 (919 22ج :1322)دهخدا، کردن و حمایت کردن کسی را گویند.کردن از کسی، دفع کردن از کسی، یاوری 

تدابیری که برای مقاومت در مقابل حموالت سیاسوی، نظوامی، اقت وادی، اجتمواری، روانوی و یوا        

کنند و های بازدارندگی را تقویت میشود و تواناییتکنولوژیکی توسط یک یا چند کشور اتخاذ می

 (9120 1313)کالینز، بخشد. ها نیرو میبازدارندگی نیز به توانایی

حکوم فطورت، حوق    دفاع از امور فطری بشر است و قاردتاً هر فردی که مورد تجاوز قرار بگیرد به

دفاع از خود را دارد. رالوه بر فطرت، ازنظر رقلی نیز زمانی که هر فردی مورد تجاوز قرار بگیورد،  

ام داد، بور  ای رلیه دولتی انجو حکم رقل حق دفاع دارد؛ بنابراین اگر متجاوزی، رمل تجاوزکارانهبه

موجوب آن هور دولتوی    حقی است که به« دفاع مشروع»آن دولت است که اقدام به دفاع نماید زیرا 

 (391311)جعفری، حق دارد برای صیانت از تمامیت ارضی و استقالل سیاسی، از آن استفاده نماید. 

                                                           
7 -Threat  
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درت ملی برای های مادی و معنوی پایدار در همه ابعاد قها و توانمندیمجموره قابلیت: دفاعی

 (9229 1311)نوروزی، دستیابی به اهداف امنیت ملی یک کشور است. 

(شوگردها و بوه کوار بوردن ابزارهوا،       technologie فناوری یا تکنولووژی )بوه فرانسووی   : فناوري
هوای انسوان اسوت. فنواوری     گشوای دشوواری  شود که گوره ها، مواد و فرایندهایی اطالق میدستگاه

 .تر استو از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه فعالیتی انسانی است

توجوه مودیران و   ترین مسائل قابول کارگیری آن در تولید مح والت، از مهماهمیت تکنولوژی و به
هوای  ریزی و تهیوه برناموه  برای بقا حفظ و توسعه بازارهای خود است. بحث برنامه صاحبان صنایع

شود. بلکه کلیه مح والت نظامی و غیرنظامی مربو  نمی تکنولوژی به محدوده خاصی از تولیدات
 گیرد.برمی را در

ها و نوابزارهایی اشواره دارد کوه از اصوول و فراینودهای توازه یافتوه       واژه فناوری اغلب به نوآوری
رو مقوله فناوری ممکن است در بدو مواجهه رجیب جلوه کنود. لویکن   گیرند. ازایندانشی بهره می
هایی از فناوری بووده و بوه شومار    های بسیار کهن مانند چرخ هم نمونهتی نوآوریچنین نیست. ح

 گری بوده است.های فناوری نزد قدما فوت کوزهروند. از م داقمی

 شوند؛بندی میفناوری به چهار قسمت زیر تقسیم

ابزار،  شود. این جزو شاملتسهیالت فیزیکی مجسم فن افزار نامیده می: افزار(فن افزار )سخت

باشد. فن افزار نیروهای انسانی را تقویت آالت وسایل نقلیه و ساختارها میتجهیزات، ماشین

بار تجهیزات فرایندهای کند. در یک بنگاه هرچند وقت یککند و رملیات تبدیل را کنترل میمی

اهنگ شوند. معموالً درجه ظرافت و حساسیت فن افزار همجدید جایگزین فرایندهای قدیمی می

با افزایش پیچیدگی تسهیالت فیزیکی است که برای تبدیل رملیات و دیگر ارمال الزم است. یک 

 مثال خوب از ظرافت فن افزار شامل زیر است:

هوا و ابزارهوای   شووند از ماشوین  وسویله نیوروی بودنی انجوام موی     ابزارهای دستی و کارهایی که به

منظووره،  های خاصه بدون وقفه و اتوماتیک از ماشینکنند. برای کارهایی کمنظوره استفاده میهمه

 (1314:11)طباطبائیان، محمد پور، نجفی، شود. و تسهیالت کامپیوتری استفاده می CNCهای ماشین

ها، صنعتگری، مهارت و خالقیت انسانی که انسان افزار ها از قبیل مهارتتوانایی: انسان افزار )مغز افزار(

ماند. انسان افزار در خالل فرآیند انسان افزار مناسب، فن افزار بالاستفاده میشود. بدون نامیده می

کند. معموالً درجه پیچیدگی انسان افزار شاخص افزایش سطح رقابت افرادی است یادگیری، تغییر می

اند. یک مثال از سیر صعودی ظرافت و حساسیت انسان افزار توانایی که در محدوده بنگاه قرارگرفته
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کارگیری اجزا وابسته به رملکرد تکنولوژی است. توانایی به حرکت درآوردن ن ب و ک و بهدر

کارگیری کارگیری اجزا وابسته به رملکرد تکنولوژی است. توانایی به حرکت درآوردن، ن ب و بهبه

 سازی، بکار گیری اجزا تکنولوژی برای دسترسی بهاجزا تکنولوژی برای کار است. توانایی بهینه

 ( 11. )همان9 های نوآوری برای رملکرد بهتر استو توانایی متعهد کردن اجزا فعالیت شدهتعیینوظایف 

افزار به حقایق و شود. اطالعافزار نامیده میاطالع شدهثبتدانش مستند شده و : افزار(افزار )نرماطالع

گردد. و امثال آن برمی هاها، تئوریبندی، طراحی پارامترها، خ وصیات، دستورالعملفرمول

افزار از خالل کند. اطالعجویی در وقت و هزینه را میسر میتر و صرفهافزار یادگیری سریعاطالع

کارگیری دانش اخاشده برای یک فرآیند تجمعی اخا دانش و همچنین درجه ظرافت آن با به

 (11)همان9 کند رملیات متنوع بنگاه تغییر می

شود. سازمان افزار با یافته در نهاد، سازمان افزار نامیده میهای سازمانی تجسمبچهارچو: سازمان افزار

شود. سازمان افزار برای هماهنگی های مدیریتی، معرفی میهای سازمانی و تمرینها، شبکهها، فنروش

فزار منظور دستیابی به نتایج مطلوب است. درجه ظرافت سازمان اکارگیری منابع بهها و بهفعالیت

 کند و یک مثال ساده از ظرافت سازمان افزار شامل تکنیک و افزوده را دیکته میافزایش ارزش

کننده وابسته های تسهیلهای سازمانی وابسته به کار سنتی، کارهای آموزش تجربه محور و تکنیکروش

 ندسی مجدد سازی مبتنی بر تحقیق رملیات و مههای بهینهها و تکنیکها، تحلیل سیستمبه آن

 (11)همان9 های نوآوری مبنی بر فناوری اطالرات است. و تکنیک

ها در ی آنشناسایی روندهای فعلی و نوظهور فناوری و کاربرد بالقوه: هاي اخيرفناوري در جنگ

ی قابلیت آینده و رهایی از ی مفاهیم جنگی آینده را که پشتیبان توسعهنیروهای زمینی، توسعه

کند درواقع تعامل مستمری بین مفاهیم فنی، تر میتی و فعلی نظامی است سادهساختارهای سن

وجود دارد. هرکدام از این مفاهیم از رناصر خاصی )مفاهیم جنگ( و نظامی )تغییر بستر( فرهنگی 

ارتبا  بین ی مفهوم فنی( )مثل کشفیات رلمی، روندهای فناوری، نوآوری در تحقیق و توسعهشده است. تشکیل

رکدام از این مفاهیم تحت تأثیر مفاهیم دیگری است. ایجاد و حفظ تعادل در مقابل فشارهای ه

تنها مفاهیم فشار فنی بلکه ی فناوری، موضوری اساسی است؛ بنابراین نهاساسی واردشده از توسعه

 .دهند باید مدنظر باشدمفاهیم کشش محیطی که به نیازهای نهادی و نظامی پاسخ می
های فنی و تغییرات مرتبط با آن، باید توجه داشت کوه یوک پدیوده مهوم در     هنگام بررسی نوآوری
های مختلف با همدیگر ترکیب فناوری است. به این معنی که فناوری)ادغام( تکامل فناوری، ترکیب 

های تر از سیستم قبلی تولید شود.. موا بایود رونود   شوند تا یک سیستم فنی جدید بسیار پیشرفتهمی
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ی آینوده از طریوق   بندی کنیم. با شناسایی کشوفیات رلموی و منوابع توسوعه    فناوری را درک و طبقه
خ ووص  سازیم. بوه جستجوی ادبیات و استفاده از خبرگان رلمی، نمایی از چنین روندها را فراهم

. هوا بایود مودنظر قورار گیورد     های کلیدی را که در رملیاتی کردن کاربردهای اصلی فناوریشاخص
 مشخص سازیم.

های توانمند سواز را  ای منسجم از فناوریی مجمورهما باید وابستگی متقابل و کاربردهای نوآورانه

هوا  وتحلیول ایون  برای طراحی مفاهیم فناوری و کاربردهای متناسب بوا آن مشوخص کنویم، تجزیوه    

 خوواص ی ایجادشووده از سوووی مفوواهیم فنوواوری  ارزیووابی اثوورات فرصووت و تهدیوودهای بووالقوه  

 شود.را موجب می

 

 

 

 

 
 

 

 

 آوری و مفاهیم جنگی: ارتبا  بین فن7شکل 

 

 

 
 و محیط رملیاتی آوری و مفاهیم جنگی: ارتبا  بین فن7شکل 

 

 شناسیروش
تحلیلوی و   -منود بوا روش توصویفی   در این تحقیق، روش پووهش آمیخته کمی و کیفی نظام

 و )پیمووایش(  یووابیهووای زمینووهکمووی از روش رویکوورددر ای موووردی انجووام گردیووده اسووت. زمینووه

 مورداسوتفادة توانود  باشد و موی گرا مینتایج پووهش کاربردی و ت میم .شده استتوصیفی استفاده

 -اینووع پوووهش توسوعه   امنیتی نیروهای مسلح قورار گیورد، لواا     -گیرندگان بخش دفاریت میم
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 ازنظور باشد. سال اخیر می 52طی  هایجنگزمانی، بازه زمانی  ازنظرقلمرو تحقیق  کاربردی است.

بررسوی  »و « میودانی »باشد. اطالرات این تحقیوق از دو روش  مکانی، شامل جغرافیای (.ا.ایران می

 اسوووت. در روش  شووودهیگوووردآور« ای رلموووی و تخ  وووی(اسوووناد و مووودارک )کتابخانوووه 

ای تخ  وی،  وجووی کتابخانوه  بوا جسوت   موردنیازای، ادبیات موضوع و اطالرات نظری کتابخانه

 ای آمووده اسووت. در روش میوودانی، پرسشوونامه   دسووتهووای اطالروواتی بووه  اینترنتووی و بانووک 

مدنظر تنظیم گردید.  هایشاخصپرسش بسته از طریق طیف لیکرت جهت سنجش  52مشتمل بر 

  ان و خبرگان نظران، استادان، متخصاحب ازنظردر طراحی پرسشنامه با روش دلفی و با استفاده 

هوا و تهدیودهای رلوم و فنواوری، شناسوایی و      ها، فرصتها، ضعفامنیتی، قوت-دفاری هایحوزه

مقدماتی تهیه و دو مرحله بین خبرگان توزیع شد و پس از تعیین ارتبوار و روایوی    پرسشنامهسپس 

محتوا و توزیع  نهایی تهیه گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی پرسشنامهآن، 

برداری شوده و بورای تعیوین پایوایی آزموون از روش      نظران بهرهی پرسشنامه بین صاحبادومرحله

-آزمون گردید و سپس با اسوتفاده از داده شده است و یک نمونة اولیه پیشاستفاده کرون باخآلفای 

ان ضوریب ارتمواد بوا    میوز  SPSSافوزار آمواری   ها و به کمک نرماز این پرسشنامه آمدهدستبههای 

از قابلیوت ارتمواد الزم    مورداسوتفاده  پرسشونامه دست آمد، بنوابراین  به 3/6 کرون باخروش آلفای 

ی نظران و نخبگان نظوامی کشوور در حووزه   باشد. جامعه آماری این تحقیق از صاحببرخوردار می

کوه ایون    شوده لیشوک ترلم و فناوری و متخ  ان امور اطالراتی راهبردی و امور دفاری راهبردی 

مدیران و مسئوالنی که دارای تخ ص یا تجربوه  ، رلمیهیئتفرماندهان، اساتید رضو گروه از میان 

؛ کوه حوداقل دارای مودرک تح ویلی     جانبوه فنواوری در دفواع هموه    و حوزه رلمی در موضورات

رنووان  ده و پنج سال در حوزه تخ  ی خود کسوب تجربوه نمووده باشوند، بوه     کارشناسی ارشد بو

، تعوداد  ذکرشدههای ها و مشخ ه. با توجه به ویوگیاندشدهگرفتهجامعه نمونه این تحقیق در نظر 

 باشد.می نفر 52، شوندمیحجم نمونه این تحقیق را شامل  درواقعخبرگان که 

 جانبه متغیر وابسته است.هبردهای دفاع همهنوین، متغیر مستقل و را هایفناوری

ها و مقدورات موجود برای مواجهه بوا  از: کاربست تمامی ظرفیت است ربارتتعریف رملیاتی آن 

هوای اصولی سیاسوی، فرهنگوی، اقت وادی و نظوامی را در       تهدیدهای فراروی نظام است که ررصه

 شود.ه شامل تهدیدهای آینده نیز میتهدیدهای کنونی است، بلک تنهانهو موضوع آن  گیردبرمی
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 هاي تحقيقو يافته هاداده وتحليلتجزيه

 شناختی  وتحليل جمعيتتجزيه -

سؤال شناسایی )سنوات خدمت و میزان تح یالت( سعی در روایی و  دودر این مورد با طرح 

 دهنودگان در ارتبار هرچه بیشتر پرسشنامه شده است. این گزینه جهت تعیین سنوات خدمتی پاسخ

 هوای دریوافتی بوه شورح     شده است که جدول و نمودار فراوانوی آن بوا توجوه بوه پاسوخ     گرفته نظر

 باشد:میذیل 

 دهندگانپاسخ سنوات خدمتی :7 جدول

 سنوات )سال( فراوانی  فراوانی درصدی

 72کمتر از  7 0.3%
 56الی  70 2 37.3%

 52الی  57 5 75.2%

 36الی  50 4 52%

 32الی  37 4 52%

 جمع 70 766%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهندگانسنوات خدمتی پاسخ :7 نمودار
 

 56درصد پاسخگویان دارای سنوات خدمتی توا   38که های جدول و نمودار باال بیانگر این است افتهی

دهنودگان در  سال خدمت داشته که نشانگر تجربوه بواالی پاسوخ    56درصد آنان باالى  05سال بوده و 

 دهد.ای میالعادهارتبار فوق تخ ص خود است که به جامعه آماری

کوه جودول و نموودار     شده استگرفته نظر دهندگان دراین گزینه جهت تعیین سطح تح یالت پاسخ

 باشد:می های دریافتی به شرح زیرفراوانی آن با توجه به پاسخ
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 دهندگانپاسخ التیتح  سطح :5 جدول
 سطح تحصیالت فراوانی  فراوانی درصدی

 لیسانسفوق 2 37.52%

 دکترا 77 08.12%

 جمع 70 766%

 
 

 

 

 

 

 

 

 دهندگانسطح تح یالت پاسخ :5 نمودار

 

درصد پاسوخگویان دارای تح ویالت در    52/37جدول و نمودار باال بیانگر این است که های یافته

دهنودگان  باشوند یعنوی تموامی پاسوخ    درصد نیز دارای تح یالت دکترا می 12/08لیسانس فوق حد

دارای تح یالت کارشناسوی و کارشناسوی ارشود و دکتورا بووده و از تخ وص و تجربوه زیوادی         

 .بخشدارتبار باالیی می باشند که به جامعه آماریبرخوردار می

ایی روامل محیطی داخلی منظور شناسبه 9شناسايی )استخراج( عوامل محیطی داخلی و خارجی

و خارجی در ابتدا مطالعات اکتشافی و بررسی اسناد و مدارک تاریخی و موجود و اسناد باالدستی 

های خبرگی و طوفان صورت گرفته و پس از اح اء روامل اولیه در جلسات تخ  ی و نشست

ازآن این پس مغزی این روامل با تفکیک روامل داخلی از خارجی به تأیید جامعه خبره رسید.

جهت کسب نظر جامعه آماری روامل در دو بخش داخلی و خارجی در قالب پرسشنامه شماره یک

مربو  ارائه و با توجه به حجم جامعه آماری و پارامترهای توصیفی، روامل چهارگانه محیط داخل 

ایج ها، نتآوری پاسخو خار( و همچنین وضع موجود این روامل مشخص گردید که پس از جمع

 گردد.ارائه می 4جدولها به شرح بندی آنو جمع
 

 



 

 

  7331 تابستان، 15، شماره شانزدهمسال  - استراتویکف لنامه مطالعات دفاری   05

 تعداد روامل محیطی: 3جدول 

 تهديدات هافرصت هاقوت هاضعف عوامل محیطی

 مورد 71 مورد 75 مورد 74 مورد 77 تعداد

 

 وتحليل محيط داخلی )ماتريس ارزيابی عوامل داخلی(تجزيه -

شده که بین جامعه آماری های تنظیموتحلیل محیط داخلی و بر اساس پرسشنامهمنظور تجزیهبه

ها و آمده برای روامل محیط داخلی یعنی ضعفدستها مقادیر بهاز آن اخاشدههای توزیع و پاسخ

ها، در قالب یک جدول در( و میانگین وضع موجود که بیانگر ضریب اهمیت آن رامل است قوت

ضرب وزن در ضریب اهمیت است محاسبه و بورای هور   همراه نمره موزون هر رامل که حاصل به

 صووورت جداگانووه محاسووبه و نهایتوواً مجموووع نمووره   هووا بووههووا و قوووتیووک از رواموول ضووعف

ها کم کرده، مقدار کموی بورای محویط داخلوی بوه      مجموع نمره موزون قوت ها را ازموزون ضعف

 شرح ذیل است: آید که نتایج آن بهدست می

 یاپرسشونامه در  انود دهیگردقوت، ضعف، فرصت و تهدید تلقی  رنوانبهرواملی که به نظر محقق 

جداگانه مجزا به جامعه نمونه ارائه و توزیع گردید و جامعه نمونوه بوا توجوه بوه میوزان       صورتبه

 هوا پرسشونامه که پس از دریافت  اندنمودهدر پرسشنامه در(  هاآناهمیت در رامل نمره مربوطه به 

 به ترتیب میزان اهمیت و اولویت در جداول مربوطه آورده شده است. هاپاسخ
 هاقوت IFEماتریس  :4 جدول

 امتیاز موزون وزن موزون وزن امتیازمیانگین  عامل رديف
 6.3 6.612 4 4.52 برخورداری از تفکر خالق و پویا و خبره 7

  6.688 2 4.33 معتقد و انقالبی نیروی انسانی متعهد و 5

 6.325 6.613 4 4.43 ()تأکید اسالم و قرآن بر رلم و دانشوجوب توسعه رلمی 3

 6.370 6.628 3 3.52 ساز بودن رلمانسان 4

 6.535 6.601 4 3.11 برخوردار از سیاست بازدارندگی دفاری 2

 6.508 6.601 3 3.12 رویکرد استحکام ساخت درونی قدرت 0

 6.508 6.608 4 3.87 قابلیت سازی از فرصت تحریم 1

 6.515 6.620 3 3.71 مهندسی دفاری و قابلیت سریع در ایجاد و برچیدن 8

 6.554 6.606 3 3.31 روحیه خطرپایری و جسارت نیروهای مهندسی 3

 6.54 6.687 23 3.20 دستیابی به جهش فناوری 76

 6.354 6.603 4 3.81 صنایع دفاری بومی 77
 6.514 6.680 4 4.81 هاترکیب )ادغام( فناوری 75
 6.344 6.605 4 3.26 استقالل رلمی و خودکفایی 73
 6.548 6.686 2 4.26 هاگیری از ظرفیت دانشگاهبهره 74

 6.35 7 20 20.63 جمع کل

 4 6.617 4 4.66 میانگین کل
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 خارجی()ماتريس ارزيابی عوامل وتحليل محيط خارجی تجزيه -

هوا، مقوادیر   هوای اخاشوده از آن  هایی که بین جامعوه آمواری توزیوع و پاسوخ    بر اساس پرسشنامه 

ها و تهدیدات، در قالب یک جودول در( و  آمده برای روامل محیطی خارجی یعنی فرصتدستبه

همچنین میانگین وضع موجود که بیانگر ضریب اهمیت آن رامل است به همراه نموره مووزون هور    

شده و برای هر یک از روامول فرصوت   ضرب وزن در ضریب اهمیت است محاسبهکه حاصل رامل

 هووا را از صووورت جداگانووه محاسووبه و نهایتوواً مجموووع نمووره موووزون فرصووت     و تهدیوود بووه 

آید کوه نتوایج   مجموع نمره موزون تهدیدها کم کرده، مقدار کمی برای محیط خارجی به دست می

 آن به شرح ذیل است:
 ماتریس خارجی )فرصت(: 2جدول 

 عامل رديف
میانگین 

 امتیاز
 وزن

وزن 

 موزون
 امتیاز موزون

 6.381 6.766 2 4.08 ضرورت دستیابی به فناوری ساخت تجهیزات جنگی 7

 6.348 6.36 4 4.56 رنوان وسیلهگیری از مح والت رلم و فناوری بهبهره 5

 6.344 6.683 4 4.71 هازیرساخت بودن رلم جهت سایر مؤلفه 3

 6.501 6.603 3 3.52 تمدن ساز بودن رلم 4

 6.381 6.766 4 0.08 روندهای نوظهور فناوری 2

 6.536 6.612 4 3.27 گسترش سریع فناوری نظامی 0

 6.516 6.616 3 3.51 های دفاع موشکی و ضد موشکیهای مرتبط با سامانهفناوری 1

 6.582 6.613 4 3.43 توسعه ابزارهای نوین نظامی 8

 6.516 6.616 3 3.50 نظامات و قابلیت فرماندهی و کنترل 3

 6.371 6.685 4 3.87 هاای سازی ارتشحرفه 76

 6.476 6.760 2 4.33 محوریت فناوری اطالرات 77

 6.514 6.617 3 3.37 ای و ماهر خار( کشوردیده، حرفهنیروی انسانی آموزش 75

 3.8 7 40 40.2 جمع کل 

 6.356 6.683 3.8 40.3 کلمیانگین  
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 : ماتریس ارزیابی روامل خارجی )تهدید(0جدول 

 امتیاز موزون وزن موزون وزن میانگین امتیاز رامل ردیف

 6.740 6.06 5 5.26 افزارهاها و جنگتأثیر اطالرات در تاکتیک 7

 6.754 6.627 5 5.75 ای شدن محیط رملیاتی ورزمیشبکه 5

3 
فنوواوری پیشوورفته تسوولیحات و تجهیووزات )قوودرت،    

 سررت، هوشمندی( 
5.05 3 6.603 6.723 

 6.723 6.603 3 5.05 ای هواییرملیات ضربه 4

 6.723 6.603 5 5.05 هدایت امور جنگی از دور 2

 6.770 6.648 5 5 رملیات روانی قبل از حمله 0

 6.722 6.604 3 5.01 محور بودن نبردهای ریتأث 1

 6.754 6.627 5 5.75 هاها در جنگها و روایتتأثیر ایده 8

 6.773 6.643 5 5.60 های مرتبط با اجرای رملیات مشترک و مرکبفناوری 3

 6.770 6.648 5 5 نبرد در ررصه رسانه مقدمه نبرد در ررصه سرزمینی 76

 6.708 6.603 3 5.81 های مرتبط با تحرک و جابجاییفناوری 77

 6.702 6.608 3 5.87 های اجتماریاستفاده از شبکه فناوری 75

 6.773 6.643 5 5.60 شبکه اطالرات یکپارچه جهانی 73

74 
 ایهای پیشرفته ماهوارهکارگیری فناوریبه

 (یو جاسوس)شناسایی،ارتباطی، شنود 
5 5 6.605 6.726 

 6.770 6.648 5 5.81 ایهای رایانهکارگیری ویروستوانایی سایبری و به 72

 6.708 6.603 3 5.81 توانایی جنگ الکترونیک و ضد الکترونیک 70

 6.708 6.603 3 47.81 افزارهاکیفیت جنگ 71

 5.4 7 47 47.31 جمع کل

 46.747 6.628 5.43 5.43 میانگین کل
 

جهت تعیین موقعیت راهبردی بر روی محور مخت ات و تحلیل شکاف،  9تعیین موقعیت راهبردی

ها کسر نمود که ها را از نمره موزون قوتباید از جداول ارزیابی روامل داخلی نمره موزون ضعف

 کنیم.گااری مینام Aردد حاصل را به نام 

 A =ها نمره موزون قوت -هانمره موزون ضعف 1/6=4-2/4 

هوا کوم   همچنین از جداول ارزیابی روامل خارجی نمره موزون تهدیدات را از نمره موزون فرصت

 کنند.گااری مینام Bنموده و آن را به نام 

 B =ها نمره موزون فرصت -ه موزون تهدیداتنمر 1/4=3/8-2/4
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شوود، روامول   ها گفته می Xدر محور مخت ات، روی محور رمودی که در ریاضیات به آن محور 

هوا   Yها و روی محور افقی که در ریاضویات بوه آن محوور    ها و قوتمحیطی داخلی یعنی ضعف

 گیرند.ها و تهدیدات قرار میشود، روامل محیطی خارجی یعنی فرصتگفته می

پس از تعیین نتیجه نمرات موزون روامل داخلی و خارجی و مشخص شدن امتیواز مووزون نهوایی    

منظور تعیین موقعیت )وضعیت و جایگاه فعلوی( و رویکورد بورای تودوین و     ها بهدر ماتریس هاآن

، امتیوازات فووق را روی   رلموی و فنواوری  جانبوه در حووزه   فرموله کوردن راهبردهوای دفواع هموه    

محورهای مخت ات برابر شکل زیر مشخص نموده و نقطه حاصول از تقواطع ایون دو رودد را بوه      

دهد. این ناحیه کوه  نقطه وضعیت و موقعیت فعلی ما را در این حوزه نشان میآوریم. این دست می

 کننده رویکرد فعلی است.نقطه در آن قرارگرفته تعیین

است را از مرکز   1/6 روی محور رمودی مقدار روامل محیط داخلی که برابر 9وضع موجود

آمده مثبت است بنابراین باید از مرکز به دستکنیم چون مقدار بهجدا می هاقوتمحور به سمت 

را رالمت زده و همین  1/6 دهد حرکت کرده وها را نشان میچپ باالی محور افقی که قوت

را رالمت زده و چون  1/4کار را روی محور افقی برای روامل محیط خارجی انجام داده و مقدار

را جدا   1/4 مقدار هافرصتمحور یعنی  راستت بنابراین به سمت اس مثبتآمده دستردد به

آید. این شده را باهم تالقی داده که نقطه وضعیت موجود به دست مینماییم. نقا  مشخصمی

 رلمی و فناوری تهاجمیمحور قرار دارد یعنی رویکرد فعلی ما در حوزه  تهاجمینقطه در بخش 

شامل تهاجمی خفیف، تهاجمی معطوف گردد که قسیم میاست. این بخش خود به چهار قسمت ت

شده وضع موجود گردد. نقطه مشخصمیبه ضعیف، تهاجمی معطوف به تهدید و تهاجمی شدید 

 روی محور در بخش تهاجمی خفیف قرارگرفته است.

شده برای محاسبه فاصله و زاویه نقطه وضع موجود از محور افقی باید خطی از نقطه مشخص

آورد و ای با محور افقی به وجود مید به مبدأ مخت ات رسم نماییم. این خط زاویهوضع موجو

نماید که این خط وتر این دو مثلث است. الزاویه تقسیم میمستطیل موجود را به دو مثلث قائم

توان از رابطه فیثاغورث در برای محاسبه میزان زاویه نقطه وضع موجود با محور افقی می

نمایش دهیم برای محاسبه طول وتر در  Lالزاویه استفاده نمود. اگر وتر را با حرف های قائممثلث

 توان به شرح ذیل رمل نمود:داریم می آن را Bو  A مثلث موجود که دو ضلع
2+ B 2= A2 L 

L2 =A2+B2 = 6/57 L=6/428 
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)آلفا( نشان دهیم بنابراین برای محاسبه  αکه زاویه بین وتر و محور افقی را با حرف درصورتی 

بر ضلع زاویه آلفا از رابطه تانوانت )تانوانت زاویه موردنظر برابر است با ضلع مقابل زاویه تقسیم

 آوریم:الزاویه استفاده نموده و آن را به شرح ذیل به دست میمجاور( در مثلث قائم

tgα =A/B = 7/ 745 Arctg (7/745) = 48/ 13 ° 

درجه است بنابراین مقدار زاویه  13/48 °برابر تانوانت  745/7برابر جدول زوایا در مثلثات ردد 

است و زاویه بین وتر تا محور رمودی برابر  13/48 °بین وتر و محور افقی برابر 

 ( درجه است.13/48-36=°57/47)

قوت و همچنین ترین مقدار ترین وضعیت روی محور مخت ات دارای بیشمطلوب9 وضع مطلوب

شوده،  در( 2الوی   7هوا بوین   ترین مقدار فرصت است یعنی در طیف اردادی که در پرسشنامهبیش

است کوه در   2و  2باشند بنابراین نقطه ایدئال و مطلوب دارای مخت ات را دارا می 2مقدار رددی 

سوم کنویم   ناحیه تهاجمی محور مخت ات قرارگرفته و اگر خطی از این نقطه به مبودأ مخت وات ر  

درجه است. برای محاسبه طول این خط که این بخش را بوه دو   42زاویه آن با محورِ رمودی برابر 

الزاویه اسوتفاده نمووده کوه    توان از رابطه فیثاغورث در مثلث قائمالزاویه تقسیم نموده میمثلث قائم

 شود.می √26طبق محاسبات ذیل برابر با 
  2+ B 2= A2 L 

= √25+25, L = √50 2+ 52 =5 2L 

نسوبت  √26درجه و طول  42بنابراین نقطه مطلوب که باید به سمت آن حرکت نماییم دارای زاویه 

 به مرکز مخت ات است.

برای رسیدن به وضعیت مطلوب که نقطه موردنظر آن در ماتریس ارزیابی تعیین موقعیوت و اقودام   

بردی را محاسبه نمود. با توجوه بوه   راهبردی مشخص گردیده است باید زاویه و طول چرخش راه

کردن زوایای توان این چرخش را با جمعمشخص شدن موقعیت نقطه وضع موجود در ماتریس می

 57/47°برابور   رمودیموجود تا وضعیت مطلوب محاسبه نمود. زاویه نقطه وضع موجود تا محور 

این برای رسویدن از وضوع   بنابر درجه است؛ 42درجه و زاویه نقطه مطلوب تا محور رمودی برابر 

 های سارت داشته باشیم.ای موافق رقربهدرجه 57/80موجود به وضع مطلوب باید چرخش 

80/ 57 = ° 47/ 57+42= زاویه چرخش راهبردی  ° 
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شوده  منظور محاسبه پیمایش طولی از وضع موجود به وضعیت مطلوب نیوز بایود طوول محاسوبه    به

مطلوب کم نماییم تا مقدار طولی که در طول چورخش   شده وضعوضعیت موجود از طول محاسبه

که طول وضعیت مطلوب از مرکز ماتریس است را  √26باید طی نماییم نیز به دست آید یعنی باید 

که طول نقطه وضع موجود از مرکز ماتریس است، کرده تا مقدار چرخش طوولی بوه    428/6منهای 

 دست آید بنابراین خواهیم داشت:

91/9= 411/0- 10√  

 
 
 

 

 

 

 

 : ماتریس ارزیابی، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی3 نمودار
ای باید درجه 80/ 57بنابراین در چرخش راهبردی و رسیدن به وضعیت مطلوب رالوه بر چرخش 

واحد به سمت خار( از مرکز ماتریس توا رسویدن بوه نقطوه مطلووب طوی        91/9از بعد طولی نیز 

 نماییم.

 تخصيص منابع به عوامل چهارگانه محيط داخلی و خارجی 

 ارتقواء و  " منظوور فوراهم آوردن مقودمات و اقودامات الزم بورای     تخ یص منابع موجود بهمیزان  

بوا توجوه   "دفع تهدیدات"و  "هاکارگیری فرصتایجاد و به"، "هارفع ضعف"،"هاکارگیری قوتبه

هوا و کسوب   آمده از پرسشنامهدستداخلی و خارجی بهبه نمرات موزون هر یک از روامل محیطی 

  ها مورد مالحظه قرار گیرد.بایست در تدوین راهبردنظر خبرگان می

 میزان تخ یص منابع به روامل چهارگانه محیطی :1جدول 

درصد 

تخصیص 

 منابع

کارگیری ارتقاء و به

 هاقوت
 هارفع ضعف

کارگیری ايجاد و به

 هافرصت
 دفع تهديدات

6.3383 6.7212 6.3333 6.7045 

 

 قوت
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 پيشنهادو  گيرينتيجه

 :نتيجه گيري-الف

شوده  بیوان  3راهبرد مهم و اساسی طبق جدول شماره  74در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق تعداد 

که جوهره راهبرد، تمرکز بر موضورات اساسی با استفاده از روامل برتر سواز اسوت   ازآنجاییاست. 

ها و تهدیدات را پاسخ دهد، اهداف را نیوز پوشوش دهود.    آنکه بتواند ضعفباید ضمن  کهطوریبه

و تخ ویص   لاا پس از تعیین موقعیت راهبردی و تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب

رسیدن  منظوربهو  شدهو بر اساس اهداف بیاناوزان چهارگانه محیط داخل و خار(( ) شدهمنابع تعیین

جانبه در حوزه تهدید و جنگ آینده با استفاده از روامل برتر ای دفاع همهبه وضع مطلوب، راهبرده

)اسواتید   ها و پاسخ بوه تهدیودات، بوه روش نخبگوی    رفع ضعف منظوربهها( ها و فرصتقوت) ساز

 گوزاره اح واء شوده (    56)از گزاره راهبوردی  74تعداد  دانشگاه دارا و مدیران ارشد حوزه دفاری(

های محیطی مربوطه که در تدوین هر گزاره راهبردی مورداستفاده به شماره راملتدوین و با استناد 

 قرارگرفته است در قالب یک جدول به شرح ذیل ارائه گردید:
 و تهدیدات هاضعف، ساز برتری راهبردی به همراه شماره روامل هاگزاره:  8 جدول

ف
ردي

 

 راهبرد
استفاده از عامل برتر 

 ساز
 و تهديدات هاضعفرفع 

7 
ی هوا حووزه ی ملی به سومت  و فناورهدایت جریان رلمی، پووهشی 

راهبردی کشور با توجه به آمایش سورزمینی بورای تحقوق مرجعیوت     
 رلمی

S1 -S6 - S7–S8- 

S10- S11 - S13-

O1-O3-O5-O6 
–O8 -O11 

W2-W3-W6-W7-

W8-W9- W11- 
W12- W13-T1-T2-

T7-T11-T13-T14-

T15-T17 

5 
و ، خودبواور، خوالق، شوجاع، ایثوارگر     دانا ،مؤمنی هاانسانپرورش 
ی اسوالمی و ملوی در   هوا ارزشارتقوادات و   بر اساس ریناپایخستگ

 جهت دستیابی به انسان متعالی

S1-S2- S3- S4-
S9- S11 -O2-

O4-O9-O12 

W1-W5-W6-W8-
T5-T8-T10-T12-

T13- 

3 

توسعه نقش نهادی بین بازیگران حوزه رلموی و پووهشوی کشوور و    
 نگاشت نهوادی  قیطر ازاجرایی مرتبط  و گااریسیاست هایدستگاه
ی هاحوزهفناورانه در  تکمیل زنجیره اکتساب و ایجاد جهش منظوربه
 .دارتیاولو

S1- S6 – S7 - 

S9 - S10–S12- 
S13- S14-O1-

O2-O5-O6-

O10-O11 

W1-W2-W3-W5-

W6-W8- W9- W10- 
W11- W12- W13-

T3-T7-T11-T12-

T14-T16 

4 

 از ی به صنعت و ثوروت فناور وارتقای قابلیت تبدیل رلم به فناوری 

یوی و  افزاهوم و افوزایش   نودها یفرآ و ساختارها جادیا و اصالح قیطر

 انیبندانشتحقق اقت اد  منظوربههمگرایی 

S1-S7-S8-S10-

S12-O2-O5-O9-
O11-O12 

W3-W4-W6-W8-

W11-W12-W13-T1-
T3-T7-T11-T14-

T15-T16 

2 

در  مؤثرترجهت دادن چرخه رلم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش 

پاسوخگویی   منظوور به هافناوریحوزه دفاری کشور از طریق ترکیب 

 به تهدیدات و غافلگیری فناورانه دشمن هنگام بهو  مؤثر

S1 - S5- S7 - 

S10- S11 – S12- 
S13-O3-O5-O6-

O7-O8 

W2-W3-W4-W5-

W6- W9- W11- 
W12-T3-T4-T5–T9-

T11-T12 

0 

 ،یاسو یسی اقت ادی، رلم ینهادها و جامعه در دانش تیریمدتوسعه 

از طریوق فشوار رلوم و کشوش     ی تیامن و یدفار و یفرهنگ-یاجتمار

  دادهوووووا درون متووووووازن توسوووووعه منظووووووربوووووه تقاضوووووا

S1- S3 - S6 - 

S11- S14 -O1-

O2-O4 –O9 -
O11- 

W1-W5-W6- W10- 
W13-T1-T2-T5-

T12-T13 
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ف
ردي

 

 راهبرد
استفاده از عامل برتر 

 ساز
 و تهديدات هاضعفرفع 

 نوآوری و فناوری رلم، نظام دادهای برون و

1 

تقویت و  قیاز طرمراکز رلم و فناوری  و توسعه دهیسازمان

مقابلوه بوا    منظوور به فناوری اطالرات هایظرفیتی روزآوربه

 تهدیدات نرم

S1 - S9- S14 -

O2 -O5 -O11 

W2-W5-W7- W9- 

W11-T1-T6-T10-

T12-T13-T14-T15-
T16 

8 

صنعتی و تحقیقواتی  های توانمندیو تبادل  هاهمکاریتوسعه 

نظام ملی نوآوری و نظوام نووآوری    از طریق ایجاد پیوند میان

 توان دانشی و صنعتی کشور منظور ارتقاءبهدفاری 

S7– S8- S10- 

S11 – S12-O8-

O9-O10-O12 

W1-W5-W8- W9-
T3-T5-T11-T17 

3 

بوا  ی بوزر  توانوا   هوا شبکهی کوچک دانا و هاهستهگسترش 

منظوور  بوه ی و رموومی  خ وص بخشهای ظرفیت ازاستفاده 

 چابک سازی و توسعه خوداتکایی

S1- S6 - S7 - 
S10- S11 -O1-

O5-O6-O12 

W1-W2-W5- W11-

T3-T13 -T16-T17 

76 

هوای تحقیوق و توسوعه مسوتقل بوا      توسعه و ساماندهی شبکه

اسووتفاده از نخبگووان و پووهشووگران و مراکووز تحقیقوواتی و    

ی جلووگیری از غوافلگیر   منظوربهپووهشی داخلی و خارجی 

 ی نوظهورهایفناور در مقابل

S6 - S7- S10- 
S11 - S12- S13-

O1-O6-O7-O9 

W3-W5-W7- T3-

T4-T5-T11-T14-T16 

77 

نوین و پیشورفته بوا    هایفناوری تأمینتوسعه و متنوع سازی زنجیره 

کواهش   منظوور بوه ی المللو نیبو و منابع ملی و  هاظرفیتی از ریگبهره

 ی ناشی از تحریمهایریپابیآس

S2- S5- S6 - S7- 

S9- S11 -O1- 
O11-O12 

W5-W7-T1-T4-T7-

T13- 

75 

بورای تولیود مح ووالت     صنعتی، رلموی و تحقیقواتی   بسیج

 حاکمیتی دهیسازمانی نوین نظامی از طریق و ابزارهادفاری 

ی کشوور در  ریپوا بیآسو کواهش   منظوور بوه ملی  هایظرفیت

 شرایط بحران.

S1- S2- S5-S9- 
S10- S11- S14 - 

O2-O5-O6-O8- 

O9-O10 

W2-W4-W5-W7-

W8-T3-T4-T5-T11-
T17 

73 

ی ریکوارگ بوه و تجهیوزات دفواری بوا     هایفناوریی سازیبوم

 منظوور بوه  انیو بندانش و مراکزی تحقیقاتی و تولیدی هابخش

 دفاری خوداتکایی

S5- S6 –S7– 
S8-S11- S13 -

O1-O2-O6 –

O7-O8 

W3-W5-W6-W7 – 

W9- W11-T3-T4-
T5-T11-T16 

74 

 هوای ویوگوی شوناخت   از طریوق  دسوتانه شیپتوسعه اقدامات 

ی و بوان دهید تدوین ره نگاشت، ی،پووهندهیآ تهدیدات، روزبه

و پیشگیری از غوافلگیری   جانبههمههوشیاری منظور بهپایش 

 فناورانه

S1 -S3- S5 - 

S10- S13- O2-
O5- O9- 

W1-W5-W6-W7-

W8- W11-T1-T5-
T7-T13-T15 

 
 

   :هاپيشنهاد -ب

رملیواتی( در قالوب طورح، پوروژه و     ) یوی اجرای هوا برناموه ی راهبردهای ماکور، سازادهیپبرای  .7

ی هوا تیو اولوارتبار مربوطه و بر اساس  نیتأمی و بندزمانی اجرایی مشخص و با برنامه هاتیفعال

 در سطوح مختلف کشور تدوین و اجرا گردند. شدهنییتع
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با توجه به گسترش و محدوده وسیع حوزه رلمی و فناوری، در تحقیقوات آتوی بوه راهبردهوای      .5

در حوزه رلمی و فنواوری پرداختوه شوود ماننود راهبردهوای       تریتخ  و  ترمشخصو  محدودتر

 صنعت هوا و فضای کشور، راهبردهای صنایع دفاری کشور، راهبردهای صنایع دریایی و ... .

ی و اجرای راهبردها و اقدامات سازادهیپمرتبط بر  یگروهی مرکب از نهادهای لشگری و کشور .3

 نظارت مستمر داشته باشد. اجراییِ هر راهبرد
لواا   باشندیماً در حال تغییر دائمتهدیدات حوزه رلمی و فناوری، پویا بوده و  کهنیابا توجه به  .4

و بر اساس تهدیدات جدیود،   قرارگرفتهمستمر این تهدیدات مورد رصد و پایش  طوربهالزم است 
 ی قرار گیرند.موردبازنگرراهبردهای ماکور 
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 منابع:فهرست 

 منابع دينی: -الف

 قم، انتشارات اشکار. مکارم شیرازی. اهللتی، آ"ترجمه" (،7335) قرآن کریم، -

 تهوران، مؤسسوه تنظویم و نشور آثوار      ،57جلد  ،"صحیفه نور" (،7382) اهلل،روح، ()امام خمینی -

   .()ینیحضرت امام خم

 منابع فارسی: -ب

 .دفاری راهبردی تحقیقات مرکز ،"شهری جنگ پروژه"( 7335مراد )یری، هادیپ -

 "سووریه  بحوران  در ایران اسالمی جمهوری جایگاه و نقش بررسی" ،0876 اصغر. ولدانی، جعفری -

 3 شماره سوم، سال سیاسی، یهاپووهشف لنامه 

ف ولنامه   ،"7308-36آزهای سرزمینی روراق نسوبت بوه کویوت     "(، 7337جعفری ولدانی، اصغر.) -

 .03راهبرد، شماره 

 تهران دانشگاه انتشارات ،"نامهلغت" ، (7315) اکبریرل دهخدا -

 راهبرد دفاری. 48 شماره ف لنامه ،"آینده جنگ مقاله"( 7333) همکاران و غالمعلی رشید، -

 دانشوگاه  ،"آینوده  احتموالی  جنوگ  در جانبههمه دفاع راهبردهای" گروهی، مطالعه غالمعلی، رشید، -

  7335 ملی، دفاع رالی

، مرکوز تحقیقوات   "های جنگ آینوده واکاوی پارادایم"(، 7334ا...، )کالنتری، فتحزهدی، یعقوب و  -

 راهبردی دفاری.

 موسسوه  ،"دهنود یمو  شوکل  آینوده  بوه  کوه  رونودی  پنجاه" جی، ماروین - اون  دیویس، - سترون -

 7385 تهران، آینده، راهبردی مطالعات

 توانمنودی  ارزیوابی  یهوا روش"نجفوی، اسوداهلل،    –پور، مجید  محمد - اهللبیحب طباطبائیان، سید -
 7384، تهران ، "بنگاه سطح در تکنولوژی

 ،موسسووه فرهنگووی مطالعووات و تحقیقووات  "ی امنیووتهوواهیوونظر"( 7383ربووداهلل خووانی رلووی ، ) -

 ابرار معاصر ،تهران المللنیب

 ، انتشارات امیرکبیر7387فرهنگ فارسی رمید، -

ترجمه: کورش بایندر، چواپ چهوارم،    "هاهیرواستراتوی بزر ، اصول و " (،7383کالینز، جان ام،) -

 ی.  المللنیبتهران، دفتر مطالعات 
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  کووالینز، ،" هوواهیوورو و اصووول بووزر ، اسووتراتوی" دفتوور تهووران، چهووارم، چوواپ باینوودر، کووورش -

 .یالمللنیب مطالعات 0838( ام، جان

 ،"ایوران  اسوالمی  جمهووری  ملوی  امنیوت  یهوا استیس و تهدید از پندار"( 7336) ، لطفیان سعیده -

 ،تهران اول شماره سوم ،سال خارجی روابط ف لنامه

،  "()خمینوی  اموام  حضورت  دفواری  اندیشوه  در سیری "(7311اسماریل. ) الریجانی، من وری -

 چاپ کانون :تهران

 تهران: انتشارات سنا ،"یتیامن یفرهنگ دفار"(، 7382.)یمحمدتق ی،نوروز -


