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هختصات الگوی تهذیذات صحنه نبزدهای آینذه در سال  4444با
استفاده اس روش نظزیه داده بنیاد


ػلی طاهزی (داٌكسّی فّق دکحؼی داٌكکغه ىغیؼیث داٌكگاه جِؼان)

چکیذه:
ةا جّزَ ةَ جِغیغات ىّزّد ّهیَ ىٍافِ زيِّری اؿالىی ایؼان ،اكغام اٌفْانی و ّغم ةؼٌاىَ ریؽی
ةؼای آیٍغه و آیٍغه پژوُی در ایً صّزه ةـیار ظٌؼٌاك و غیؼىٌٍلی ىی ةاقغ و ایً قیّه جفکؼ ةاّخ
ةُؼوز ىكکالجی ُيچّن ایساد ىّاٌِ زغی در ىـیؼ ؿاظث فؼٍُگ ؿازىاٌی ىٌٍْف و ىٌٍتق ةا آیٍغه،
پؼداظحً مؼف ةَ ىٌهّب ُاّ ،غم قٍاؿایی ٌیازُای آیٍغه و ّلب ىاٌغن از دقيٍان و ركتا ىی گؼدد.
ةٍاةؼایً ٌیازىٍغ انگ ّی جِغیغات مضٍَ ٌتؼدُای آیٍغه ىی ةاقغ .در ایً جضلیق کَ رویکؼد کیفی و
کيی دارد .ةؼ اؿاس جئّری داده ةٍیاد ،زيِ آوری داده ُا از ًؼیق ىناصتَ و ةؼرؿی اؿٍاد و ىغارك
ىؼجتي و ٌُؼیَ پؼدازی ةؼ اؿاس رویکؼد ٌُام ىٍغ در ؿَ گام امـهی کغگػاری ةاز ،کغگػاری ىضّری و
کغگػاری اٌحعاةی اٌسام قغه و زاىَْ آن در ةعف ىناصتَ ةا ٌ 12فؼ از ظتؼگان مّرت گؼفث و از
ٌحایر آن ُا ةَ ُيؼاه داده ُای زيِ آوری قغه در جضهیم ىضحّا اؿٍادی اؿحفاده گؼدیغ .یافحَُای
صامم در كانب ةْغ یا ىلّنَ و  6ىىيّن یا كىیَ ؿازىان دُی قغه و زایگاه و رواةي ُؼ یک از ایً
ىىاىیً در كانب ىغل پارادایو ىكعل و قف كىیَ ىؼجتي اؿحعؼاج قغهاٌغ .ؿپؾ ةَ ىٍُّر ارزیاةی
اّحتار و جأییغ ىغل ،پیيایف ةا اؿحفاده از اةؽار پؼؿكٍاىَ ،جْغاد  84پؼؿكٍاىَ ةؼای ظتؼگان و
ىحعننان در دؿحؼس صّزه ُای ىؼجتي ارؿال قغه کَ از ایً جْغاد 43 ،پؼؿكٍاىَ جکيیم و جضّیم
قغ کَ از ایً جْغاد 37 ،پؼؿكٍاىَ كاةم اؿحفاده ةّدٌغ .ىىاىیً  6گاٌَ قاىم ّّاىم رواٌی ةَ
جِغیغاتّّ -اىم ازحياّی و فؼٍُگی ةَ جِغیغات ّّ -اىم اكحنادی ةَ جِغیغات ّّ -اىم ٌُاىی ةَ
جِغیغات  -قؼایي ّهی ،رژیو آىؼیکا ةَ ٍّّان ةؽرگ جؼیً جِغیغ ىٌٍلَ رژیو ُای اؿحکتاری ةَ ٍّّان
ةؽرگ جؼیً جِغیغ زِان-جؼوریـو دونحی ةا ىضّریث رژیو مِیٌّیـحی و ّؼةـحان ؿّْدی -ةـحؼ و
زىیٍَ ؿاز؛ کَ در ایً جضلیق اؿحؼاجژی ُای جْاىم و کٍف مّرت پػیؼفث کَ درٌِایث ةَ پیاىغ ىٍسؼ
قّد .ةؼ ایً اؿاس ،انگّی جِغیغات جضلیق کیفی ةؼ اؿاس روش داده ةٍیاد و ىغل پارادایيی
ارائَ قغه اؿث.
واصگاى کلیذی:

زٍگ آیٍغه ،آیٍغهپژوُی ،زٍگ ،راُتؼد ،جِغیغات ،داده ةٍیاد ،پارادایيی
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هقذهه:
زيِّری اؿالىی ایؼان ةَ دنیم ىاُیث وغ اؿحکتاری ،ىّكْیث ظاص ژئّپّنحیک در ىٌٍلَ ،صيایث از
ىـحىْفیً زِان و صفٍ ؿیاؿث اؿحلاللظّاُی و ُيچٍیً ةؼٌاىَ مهشآىیؽ ُـحَای ظّد ،ةًَّر ًتیْی
در ىْؼض جِغیغات زىاٌی و ىکاٌی گٌّاگٌّی كؼار دارد .صىّر ةازیگؼان غیؼدونحی درمضٍَُای زٍگ
صيایث و پكحیتاٌی ةازیگؼان دونحی از آنُا ،جالش ایً ةازیگؼان ةؼای ایساد ُّیث و ُيچٍیً جضّالت
فٍاوری ،گـحؼده قغن جسِیؽات ىغرن و کٍحؼل از راه دور و قکمگیؼی كغرتُای ُّقيٍغ ،گـحؼده قغن
زٍگُای ٌیاةحی ،ؿّق یافحً زٍگُا ةَ درون قِؼُا و ًّالٌی قغن زٍگ ،ةَویژه قکمگیؼی گؼوهُای
افؼاًی در ىٌٍلَ (ّؼاق ،ؿّریَ یيً و  )...و صيایث دقيٍان ىٌٍلَای و فؼا ىٌٍلَای زيِّری اؿالىی از
گؼوهُای افؼاًی ّهیَ زيِّری اؿالىی ایؼان و ىٍافِ ىهی ىا ،در کٍار دقيٍی ةؼظی از ُيـایگان و
كغرتُای ىٌٍلَای و فؼا ىٌٍلَای و جكکیم ائحالفُای آقکار و پٍِان ّهیَ زيِّری اؿالىی ایؼان و
ىٍافِ ىهی ىا در ؿٌش ىٌٍلَ ،صاکی از جغییؼ ىاُیث زٍگُا و جٍّع ؿٍاریُّای دقيً در ىلاةهَ ةا
کكّرُای ُغف و اززيهَ کكّرُای ىـحلم و ّغانثظّاه ىذم زيِّری اؿالىی ایؼان ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً
ىاُیث زٍگُا ٌیؽ دؿحعّش جغییؼاجی اؿث کَ ُيگام ةا اٌلالب در ىـائم ٌُاىی ،دورهی اٌحلانی را ةَؿّی
ىفاُیو ٌُؼی زغیغ ًی ىیکٍغ .ةؼظالف زٍگُای دَُُای گػقحَ کَ ةؼ پایَی ىلاةهَ ىضّری ،اّيال
ظـارت و اٌِغام ،فؼؿایكی و جّأم ةا جکیَةؼ اؿحفاده از اةؽارُای ةـیار گؼان ةّد؛ زٍگُای آیٍغه ةَؿّی
زٍگُای ُّقيٍغ و ٌیاةحی و ٌِایحاً جکیَةؼ اؿحفاده از زیؼؿاظثُای ٌؼم در اةؽارُا و زٍگافؽارُای ٌُاىی
دارد (دؼوجیُ ،يکاران.)1391 ،
ةغیِی اؿث کَ زهّگیؼی از دؿحیاةی دقيً ةَ اُغاف ظّد ،ةا اجکا ةَ انگُّای فْهی کالؿیک و ىؼؿّم و
ّغم پیفةیٍی و آیٍغهٌگؼی جضّالت ایً صّزه ،زّاةگّی ٌیازُای اؿاؿی ةؼای صنّل ةَ اُغاف و
آرىانُای ّانی و جضلق چكواٌغاز ٌ 1404عّاُغ ةّد و جتییً انگّی راُتؼدی مضٍَُای زٍگُای آیٍغه،
چانكی اؿث کَ دغغغَی امهی فؼىاٌغُان ٌُاىی و ةـیاری از پژوُكگؼان ّؼمَی ٌُاىی را ةَ ظّد
اظحناص داده اؿث .ایًکَ در آیٍغه مضٍَُای زٍگ چگٌَّ ظّاُغ ةّد ،ىـئهَای اؿث کَ ةـیاری از
فؼىاٌغُان و ىحفکؼان را ةَ جفکؼ واداقحَ جا ةحّاٌٍغ قيای روقٍی ازآٌچَ اصحياالً در آجیَ رخ ظّاُغ داد را ةَ
جنّیؼ ةکكٍغ.
در ُيیً راؿحا یکی از دغغغَُای ىِو و اؿاؿی زيِّری اؿالىی ایؼان زهّگیؼی از غافمگیؼی ،رمغ،
قٍاؿایی ،پیفةیٍی و ارزیاةی جِغیغات ىحْغدی اؿث کَ از ؿّی كغرتُای اؿحکتاری و دقيٍان ىٌٍلَای
و گؼوهُای افؼاًی ىحّزَ ىیًِ ّؽیؽىان ىیةاقغ کَ ایً ىِو ُيؼاه ةا قاظنَُایی ُيچّن قٍاظث
مضیش و دكیق جِغیغ؛ ارزیاةی جّان و َؼفیث جِغیغ؛ قؼایي و ووْیث ىٌهّب جضلق جِغیغ؛ ارزیاةی ظٌؼات
ٌاقی از وكّع جِغیغ ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ ًیف گـحؼده و ىحٍّع جِغیغات ىّزّد ّهیَ ىٍافِ زيِّری اؿالىی
ایؼان ،اكغام اٌفْانی و ّغم ةؼٌاىَریؽی ةؼای آیٍغه و آیٍغهپژوُی در ایً صّزه ةـیار ظٌؼٌاك و غیؼىٌٍلی
ىیةاقغ و ایً قیّه جفکؼ ةاّخ ةُؼوز ىكکالجی ُيچّن ایساد ىّاٌِ زغی در ىـیؼ ؿاظث فؼٍُگؿازىاٌی
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ىٌٍْف و ىٌٍتق ةا آیٍغه ،پؼداظحً مؼف ةَ ىٌهّبُاّ ،غم قٍاؿایی ٌیازُای آیٍغه و ّلب ىاٌغن از
دقيٍان و ركتا ىیگؼدد اىام ظيیٍی (ره) ٌیؽ ةؼای فکؼ کؼدن و ةؼٌاىَریؽی در زىان مهش اُيیث ویژهای
كائم ةّدٌغ .ایكان در ایً زىیٍَ فؼىّدهاٌغ ...« :در ٍُگام ٌتؼد ىسال پؼداظحً ةَ ُيَ زِات كّتُا و
وْفُا و ًؼحُا و ةؼٌاىَُا و در صلیلث جؼؿیو راُتؼد دفاع ُيَزاٌتَ ٌتّده اؿث ونی در قؼایي ّادی ةایغ
ةا ؿَْمغر و ةَدوراز صب و ةغهُا ةَ ایً ىـائم پؼداظث و از ُيَی اٌغوظحَُا ،جسؼةَُا و اؿحْغادُا و
ًؼحُا اؿحفاده ٌيّد» (مضیفَ ٌّر ،1382 ،ج .)19 :21
ىلام ىُْو رُتؼی و فؼىاٌغُی ىْؽز کم كّا ُو فؼىّدهاٌغ ...« :ایً آیٍغه را جؼؿیو کٍیغ ٌَ ىٌاةق زِث
جؼؿیوقغهی غؼةیُا ،زِث صؼکث را ظّدىان جْییً کٍیو( »...ةیاٌات ىُْونَ در دیغار ةا ٌعتگان ّهيی
ؿؼاؿؼ کكّر )1388 /8/6،زهّگیؼی از دؿحیاةی دقيً ةَ اُغاف ظّد ،ةا اجکا ةَ ؿٍاریُّای زٍگُای
کالؿیک و ىؼؿّم و ّغم پیفةیٍی و آیٍغهٌگؼی جضّالت ایً صّزه ،زّاةگّی ٌیازُای اؿاؿی ةؼای صنّل
ةَ اُغاف و آرىانُای ّانی و جضلق چكواٌغاز ٌ 1404عّاُغ ةّد و جتییً و اونّیثةٍغی جِغیغات درمضٍَ
زٍگُای آیٍغه مضٍَُای زٍگُای آیٍغه ،چانكی اؿث کَ دغغغَی امهی فؼىاٌغُان ٌُاىی و ةـیاری از
پژوُكگؼان ّؼمَی ٌُاىی را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث .ایًکَ در آیٍغه مضٍَُای زٍگ چگٌَّ ظّاُغ
ةّد ،ىـئهَای اؿث کَ ةـیاری از فؼىاٌغُان و ىحفکؼان را ةَ جفکؼ واداقحَ جا ةحّاٌٍغ قيای روقٍی ازآٌچَ
اصحياالً در آجیَ رخ ظّاُغ داد را ةَ جنّیؼ ةکكٍغ.
راُتؼد ٌيٌَّگیؼی ُغفيٍغ و روش ٌيٌَّگیؼی ٌُؼی اؿحفادهقغه اؿث جا اىکان ؿاظحً ٌُؼیَ فؼاُو قّد
و زاىَْ آن در ةعف ىناصتَ ةا ٌ 12فؼ از ظتؼگان مّرت گؼفث و از ٌحایر آنُا ةَ ُيؼاه دادهُای
زيِآوریقغه در جضهیم ىضحّا اؿٍادی اؿحفاده گؼدیغ .یافحَُای صامم در كانب ةْغ (ىلّنَ) و  6ىىيّن
(كىیَ) ؿازىاندُی قغه و زایگاه و رواةي ُؼ یک از ایً ىىاىیً در كانب ىغل پارادایو ىكعل و قف
كىیَ ىؼجتي اؿحعؼاجقغهاٌغ .اًالّات ىّردٌیاز ةَ ؿَ ًؼیق ىٌانْات اؿٍادی و جضهیم ىضحّا-
ىناصتَُای جعننی جفنیهی ةاز و ٌیيَ ؿاظثیافحَ -پؼؿفٌاىَ ٌُؼؿٍسی زيِآوریقغه ةّد.
در ُيیً راؿحا یکی از دغغغَُای ىِو و اؿاؿی زيِّری اؿالىی ایؼان زهّگیؼی از غافمگیؼی ،رمغ،
قٍاؿایی ،پیفةیٍی و ارزیاةی جِغیغات ىحْغدی اؿث کَ از ؿّی كغرتُای اؿحکتاری و دقيٍان ىٌٍلَای
و گؼوهُای افؼاًی ىحّزَ ىیًِ ّؽیؽىان ىیةاقغ کَ ایً ىِو ُيؼاه ةا قاظنَُایی ُيچّن قٍاظث
مضیش و دكیق جِغیغ؛ ارزیاةی جّان و َؼفیث جِغیغ؛ قؼایي و ووْیث ىٌهّب جضلق جِغیغ؛ ارزیاةی ظٌؼات
ٌاقی از وكّع جِغیغ ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ ًیف گـحؼده و ىحٍّع جِغیغات ىّزّد ّهیَ ىٍافِ زيِّری اؿالىی
ایؼان ،اكغام اٌفْانی و ّغم ةؼٌاىَریؽی ةؼای آیٍغه و آیٍغهپژوُی در ایً صّزه ةـیار ظٌؼٌاك و غیؼىٌٍلی
ىی ةاقغ و ایً قیّه جفکؼ ةاّخ ةُؼوز ىكکالجی ُيچّن ایساد ىّاٌِ زغی در ىـیؼ ؿاظث فؼٍُگؿازىاٌی
ىٌٍْف و ىٌٍتق ةا آیٍغه ،پؼداظحً مؼف ةَ ىٌهّبُاّ ،غم قٍاؿایی ٌیازُای آیٍغه و ّلب ىاٌغن از
دقيٍان و ركتا ىیگؼدد .ةٍاةؼایً دغغغَ امهی ایً ىٌانَْ ّتارت اؿث از ٌتّد انگّی ىٍاؿب جِغیغات
درمضٍَ ٌتؼدُای آیٍغه در ؿال  1404ىیةاقغ.

111

 -هبانی نظزی

آیندهپژوویدفاعی،سالاول،شماره1تابستان++1931
 ++
111

 آینذه جنگ و جنگ آینذهىيکً اؿث جِازوُا در آیٍغه ،ایًچٍیً مؼیش و روةاز و ؿِمانغفِ ٌتاقغ و ىيکً اؿث پیچیغهجؼ ةاقغ و نػا
پیچیغگی و ایيان كّی الزم اؿث .ىً ّؼض ىیکٍو دفاع از اؿالم در دوران ٌتی اکؼم (ص) آؿانجؼ از دفاع
از اؿالم در دوران اىیؼانيؤىٍیً (ع) ةّد .چّن ایً كىیَ پیچیغهجؼ ةّد و چٍیً چیؽی در آیٍغه ىيکً اؿث.
زیؼا اؿحکتار زِاٌی ،اةؽارُای گٌّاگٌّی را در اظحیار دارد( .رُتؼ ىُْو اٌلالب اؿالىی)3 :1369 ،
از زٍگ جْؼیف واصغی ٌكغه اؿث .امّالً از ُیچ واژه ىؼةّط ةَ صّزه ّهّم اٌـاٌی ،ىفِّم یکـاٌی وزّد
ٌغارد .ازایًرو ُؼ کؾ و ُؼ اٌغیكَای زٍگ را ةَگٌَّای جْؼیف ىیکٍغ کَ ةا جْؼیف دیگؼی ٌاؿازگار اؿث؛
نػا جْغد در جْؼیف زٍگ ،جٍّع در ًتلَةٍغی و اٌّاع آن را ٌیؽ پغیغ ىیآورد (جیكَیار)1390 :
جْاریف گٌّاگّن و ىحْغدی از زٍگ جّؿي راُتؼدٌّیـان ٌُاىی ارائَقغه اؿث کَ ةَ ةؼظی از ىِوجؼیً
آنُا در ذیم اقاره ىیقّد:
ازٌُؼ کارل فّن کالزویحؾ ( )1831-1780ژٌؼال پؼوؿی ،زٍگ ّيم ظكٌّث ةاری اؿث کَ ُغفف وادار
کؼدن صؼیف ةَ ازؼای ظّاؿحَ ىاؿث .زٍگ اداىَ ؿیاؿث اؿث .زٍگ ٌَجٍِا ویژگی ٌُاىی ةهکَ ظنینَ
دیپهياجیک ،روانقٍاظحی و اكحنادی دارد.
کالزویحؾ امم اؿاؿی زٍگ را صفٍ ٌیؼوُای ظّدی و ٌاةّدی ٌیؼوُای دقيًُ ،غف زٍگ را ظهِ ؿالح
یا ؿؼٌگّن ؿاظحً دقيً و ّامجؼیً امم پیؼوزی در زٍگ را ةؼجؼی جْغاد افؼاد ٌیؼوُای ىـهش داٌـحَ اؿث
(آكاةعكی و ُيکاران.)362 :1374،
ریيّن آرون اٌغیكيٍغ رواةي ةیًانيهم ٌیؽ زٍگ را یک اكغام ازحياّی ىیداٌغ کَ ٌاقی از اداره ازحياّات
ؿیاؿی ؿازىانیافحَ اؿث کَ ةَىٍُّر غهتَ یکی ةؼ دیگؼی جضلق ىیپػیؼد( .ویایی ةیگغنی.)45 :1373 ،
زٍگُا ةؼ اؿاس ُغف ،ةَ زٍگ ّادالٌَ و غیؼّادالٌَ؛ ةؼ ىتٍای ىلیاسُای زغؼافیایی ،ةَ زٍگُای
ىضهی ،ىٌٍلَای ،فؼاىٌٍلَای و زِاٌی (ّيّىی)؛ ةا جّزَ ةَ اٌىتاط و جاکحیک ،ةَ زٍگُای ىٍُو،
کالؿیک و ٌاىٍُو (چؼیکی)؛ ةؼ اؿاس ؿٌش زغؼافیایی ،ةَ زٍگُای دریاییُّ ،ایی و زىیٍی؛ ةؼ اؿاس
كهيؼو ،ةَ زٍگُای داظهی و ظارزی جلـیو ىیقٌّغ .ةا جّزَ ةَ جْاریف فّقانػکؼ اگؼ ةعّاُیو یک جْؼیف
زاىِوىاٌِ از زٍگ ارائَ ةغُیو ،ىیجّان گفث :زٍگ ّتارت اؿث از ةؼظّرد ىـهضاٌَ ةیً دو یا چٍغ کكّر .از
ىٍُؼ ٌگاه ةَ آیٍغه ىیجّان زٍگ را ةؼظّرد ظكٌّثآىیؽ و ىـهضاٌَ دو یا چٍغ گؼوه یا کكّر ةؼای جناصب
ىٍافِ ةیكحؼ در آیٍغه داٌـثً( .ضاٌی)1383،
 تهذیذات اسنظز هنطأ و هاهیت:اٌـانُا از آغاز آفؼیٍف جاکٍّن ،ةا ًیف ىحٍّّی از جِغیغات ،آؿیبُا و ةالیا دؿثةَگؼیتان ةّدهاٌغ و
ىحضيم آؿیبُا و ظـارتُا و جهفات زاٌی و ىانی فؼاواٌی قغهاٌغ .نػا جِغیغات ازٌُؼ ىٍكأ و ىاُیث ،ةَ
دؿحَُای ىعحهف جلـیوةٍغی ىیقٌّغ ؿٍاریُّای آیٍغه (ظهیم زاد )58 :1379 ،کَ ّتارت اؿث از:

ابشارهای تهذیذ:
( )1اةؽار قٍاؿایی و ؿٍسٍغه کـب اًالّات کَ ةؼای ةَ دؿث آوردن اقؼاف اًالّاجی ةکار ىیرود:
فىاپایَ :ىذم ىاُّارهُا در ًیفُای ىعحهف ،کم جسِیؽات ؿٍسٍغه فىاپایَ را در کهیَ ًیفُا قاىم
ىیقّد.
ُّاپایَ :ىذم ُّاپیيا ٌُاىی ،زاؿّؿی ةغون ظهتان کَ ةؼای کـب اًالّات ةکار ىیرود .ىذم ُّاپیيای
قٍاؿایی و ُكغاردٍُغه آواکؾ (ظهیم زاد.)33 :1379 ،
زىیً پایَ :ىذم زاؿّؿی ،دیغه ةنؼی و رادارُای زىیٍی کَ ةَمّرت ىحْارف ةَ کار ىیرود.
دریا پایَ :ىذم رادارُا ،ؿاىاٌَُای قٍاوری کَ ّهیَ اُغاف دریایی و ؿاصهی ةَ کار ىیرود.
( )2اةؽارُای دكث و ٌكاٌَگیؼی ؿالحُای اؿحؼاجژیک و ةا کارةؼد از راه دور:
* ؿاىاٌَُای ٌكاٌَگیؼی راداری
* ؿاىاٌَُای ٌكاٌَگیؼی مّجی
* ؿاىاٌَُای ٌكاٌَگیؼی نیؽری

* ؿاىاٌَُای ٌكاٌَگیؼی جنّیؼی
* ؿاىاٌَُای ٌكاٌَگیؼی ىادونكؼىؽ
* ؿاىاٌَُای ٌكاٌَگیؼی ةا اؿحفاده از اىّاج

( )3اةؽارُای صيهَ و جِازو ةَ ُغف کَ ّيغجاً روی ؿالحُای اؿحؼاجژیک ةَ کار ىیرود:
 ُّاپیياُای ٌُاىی ،زاؿّؿی و ةغون ظهتان -ىّقکُای ُّا ةَ زىیً و دریا ةَ زىیً

 ىّقکُای ةانـحیک ،کؼوز و زىیً ةَ زىیً -قٍاورُا و ٌاوُای زٍگی.

( )4اةؽار امالح اُغاف کَ ىْيّالً ةؼای جٌتیق ؿالحُا و ؿاىاٌَُای زـحسّ ةَ کار ىیرود:
ایساد قتکَ ةیً ىاُّاره ،اًالّات دریافحی از ُّاپیيا و امالح ُغف ىّقک
فؼىاٌغُی و کٍحؼل مضٍَ و امالح اُغاف ٌِایی.
( )5اةؽارُای فؼىاٌغُی کٍحؼل ىسازی و امهی و واؿٌَ:
 ؿاىاٌَ کـب اًالّات -ؿاىاٌَ فؼىاٌغُی و ىغیؼیث

 ؿاىاٌَ پؼدازش اًالّات ؿاىاٌَ ارجتاًات ؿاىاٌَ ُغایث و کٍحؼل.1 - Military Threats
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اٌّاع جِغیغات آیٍغه
( -)2جِغیغات ٌؼم
( -)1جِغیغات ٌُاىی:1
( -)3جِغیغات ًتیْی
(انف) -جِغیغات ىحْارف:
( -)4جِغیغات مٍْحی
 جِغیغات ىضیي ُّایی
( -)5جِغیغات زیـثىضیٌی
 جِغیغات ىضیي دریایی
( -)6جِغیغات اكحنادی
 جِغیغات ىضیي زىیٍی
 جِغیغات در ىضیي اًالّاجی (ؿیاؿی ،اكحنادیّ ،هيی -)7( ،جِغیغات فٍاوراٌَ
فؼٍُگی ،ؿایتؼی ،رؿاٌَای ،فؼىاٌغُی و کٍحؼل و زاؿّؿی و ( -)8جِغیغات زٍایی
( -)9جِغیغات جؼوریـحی
ظتؼگیؼی).
 جِغیغات فىایی
 جِغیغات اٌّاع ىاُّارهُا
 جِغیغات اٌّاع صـگؼُا
(ب) -جِغیغات ؿالحُای ٌاىحْارف
(پ) -جِغیغات ٌیيَ ؿعث یا ؿالحُای غیؼ کكٍغه یا ٌاجّانکٍٍغه
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1

2

ّ .1يهیات ؿؼیِ و كاًِ (از ًؼیق ایساد قّك و
ةَکارگیؼی
ةِث و اؿحفاده از زور)
فؽایٍغه كغرت
 .2صغاکذؼ اؿحفاده از ٌیؼوُای رزىی ویژه و
ُّایی در اٌِغام
یگانُای راُّردی کّچک و ظّدکفا
ىؼاکؽ دلم
 .3جأکیغ ةؼ ّيهیات زٍگ انکحؼوٌیک

داٌفةٍیان
ایيان یا ىػُب ىضّری
(ازحياّی ،فؼٍُگی)
ادراکی (قٍاظحی)

3

رفحارقٍاؿی ٌُاىی
(اٌـان و فٍاوری)

ةّىیگؼایی
ىتحٍی ةؼ ظالكیث و ٌّآوری
فؼٍُگ دفاّی
چٍغىٍُّره و ىٌٍْف
ىتحٍی ةؼ امّل پغافٍغ غیؼّاىم
جعننی و فٍاوراٌَ
ٌاُيگّن و ؿِمانّمّل

جسؼةَُای ٌُاىی و
زٍگی

ىؤنفَُای
دکحؼیٍی

گػقحَ

ووْیث فْهی

آیٍغه

انگّی ّيهکؼد و قیّه زٍگ

ردیف

جياىی کكّرُای ُيـایَ زيِّری اؿالىی ایؼان ةغون در ٌُؼ گؼفحً ؿٌش رواةي و ىؼاودات ؿیاؿی صال
صاوؼ ،در آیٍغه ىيکً اؿث ةَیکةاره جتغیم ةَ یک دقيً ةانفْم گؼدٌغ ،ةٍاةؼایً اکٍّن و در ایً ةعف
یکایک آنُا را ةَمّرت یک جِغیغ ةانلّه در ٌُؼ گؼفحَ و جّان ُّائی آنُا را ةٍَّّان پیكاٍُگ ةُؼوز
جِغیغ و اّيال ظنياٌَ ىّردؿٍسف و ارزیاةی كؼار ىیگیؼد (رزىعّاه.)1383 ،
 تحلیل رونذ ویضگیهای دکتزینیزغول ( -1صتیتی و ُيکاران)32 :1393 ،

 .1ارزیاةی ُيَزاٌتَ اًالّاجی (زّ ،زىیً و دقيً
کافی ٌیـث ةهکَ ووْیث ؿیاؿی؛ اكحنادی؛
اٌٌْافپػیؼی و
ازحياّی و فؼٍُگی ىّردٌیاز اؿث و ایً در صّزه
چٍغىٍُّرهای
کار ؿازىانُای غیؼٌُاىی اؿث)
 .2جکیَةؼ ّيهیات رواٌی و قٍاظحی

اٌـسام و یکپارچگی
وصغت رویَ و اكغام
اٌگیؽقی و قّرآفؼیٍی
ىـئّنیثپػیؼی راُتؼدی
ادؼةعكی و کارآىغی ٌُام
دفاّی
آیٍغهپژوُاٌَ
واكٌِگؼ
ُغف (ارزش) ىضّر
ىتحٍی ةؼ ازياع و جّافق کهیَ
ذیٍفْان
اكٍاع ٌُام ةیًانيهم

ّ .1يهیات ىتحٍی ةؼ جأدیؼ ىضّر ٌَ اٌِغام (فلي
ةعكی از ٌیؼوُای ًؼف ىلاةم ىّرد ُغف كؼار
ىیگیؼد کَ در ّيهیات جأدیؼ داقحَ ةاقغ)
دکحؼیً ایساد  .2جأکیغ ةؼ صغاکذؼ اؿحفاده از ٌیؼوُای ىكحؼك و
قک و ةِث در ىؼکب
 .3جضث کٍحؼل داقحً زىان ٌتؼد
ّيهیات ٌُاىی
 .4آىادهؿازی افکار ّيّىی
 .5پؼُیؽ از ورود ةَ ىٍاًق پؼزيْیث و زٍگ ةا
ىؼدم

اىً و پایغار
ٌِادیٍَؿاز اىٍیث کاىم
ؿعثافؽاری و ٌؼمافؽاری
جىيیً اىٍیث ىتحٍی ةؼ
فٍاوریُای ٌّیً ةّىی
(ؿعثافؽاریٌ ،ؼمافؽاری،
ىِارت و جّاٌایی ،ىغیؼیث و
ؿازىاندُی)

4

امّل
و ًؼز جفکؼ
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ٌُؼیَ ٌتؼد
ُّا ـ زىیً

زٍگ ُيَزاٌتَ (جؼکیتی فؼاگیؼ از زٍگ ُّایی،
زىیٍی ،دریایی ،فىایی ،ؿایتؼی و قٍاظحی)
جأکیغ ةؼ ةَکارگیؼی ؿالحُا و فٍاوری روزآىغ
درمضٍَُای ىحفاوت ّيهیاجی

بستر

صرایط

طبقه
محوری

یوایتعادلوکنش
استراتژ 

پیامد

صرایطمداخلهگر


قکم  -1ىغل پارادایو ()Strauss & Corbin, 1998
ایً جضلیق رویکؼد پژوُف ،اؿحلؼایی و ٌضّه اٌسام آن ،رویکؼد کیفی و کيی اؿث .در رویکؼد کیفی ةؼ
اؿاس جئّری داده ةٍیاد ،زيِآوری دادهُا از ًؼیق ىناصتَ و ةؼرؿی اؿٍاد و ىغارك ىؼجتي و ٌُؼیَپؼدازی
ةؼ اؿاس رویکؼد ٌُامىٍغ در ؿَگام امـهی کغگػاری ةاز ،کغگػاری ىضّری و کغگػاری اٌحعاةی اٌسامقغه
اؿث؛ و ةَىٍُّر ؿٍسف ىیؽان اُيیث ُؼ یک از اةْاد در ایً پـژوُف از رُیافث ٌُامىٍغ اؿحفادهقغه
اؿث .ایً رُیافث کَ در آدار ىكحؼك اؿحؼاوس و کّرةیً در ؿالُای  1990و  1998ةَ آن پؼداظحَقغه،
ةــؼای جــغویً ٌُؼیــَ درةــاره یــک پغیــغه ،ةَمّرت اؿــحلؼایی ىسيَّّای ؿیـحياجیک از رویَُا را
ةَ کار ىیةؼد .ةـؼ اؿـاس رویکؼد ٌُامىٍغٌُ ،ؼیَپؼدازی در ؿَگام امـهی اٌسـام ىیقّد :کغگػاری ةاز،2
کغگػاری ىضّری 3و کغگػاری اٌحعاةی )Strauss & Corbin, 1998( 4کَ در ةعف ةْغی جّویضات
ىؼةًَّ ارائَقغه اؿث .فؼایٍغ جسؽیَوجضهیم در جئّری ؿازی ةا کغگػاری دادهُا آغاز ىیقّد .کغگػاری ةَ
ىفِّم فؼایٍغ ایساد کغُا ةؼای جكؼیش ىفاُیو ،ویژگیُا و پیامُای ىّزّد در ةعفُای ىْیٍی از دادهُا
ىیةاقغ .ىضلق ةؼای کغگػاری ةایغ ىحً دادهُا را ةَدكث ىٌانَْ و ىفاُیو و ّتارات ىِو را از ىیان اٌتُّی
از دادهُا اؿحعؼاج ىیکٍغ و ةؼای ُؼ یک کغی جْییً ىیکٍغ کَ ةَ ایً فؼایٍغ ،کغگػاری گفحَ ىیقّد .ایً
2

Open coding
Axial coding
4
Selective coding
3
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هتذلوصی تحقیق
ةا جّزَ ةَ ظأل ىتاٌی ٌُؼی در راةٌَ ةا انگّی جِغیغات درمضٍَ زٍگُای آیٍغه و وؼورت قٍاظث اةْاد آن
و جتییً فؼاگیؼ ّّاىم ىؤدؼ ةؼ آن در كهيؼو ىّردٌُؼ ،ایً ىٌانَْ اکحكافی و زِثگیؼی آن ،ةٍیادی اؿث،
چّن ةَ دٌتال ایساد داٌف و درك ةِحؼ از پغیغه ىّردةؼرؿی اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،ازؼای پژوُف ةَىٍُّر
پاؿط ةَ ایً ؿؤال مّرت ىیپػیؼد کَ ّّاىم كاةمجّزَ ةَ انگّی جِغیغات درمضٍَ زٍگُای آیٍغه
کغماٌغ؟ ةٍاةؼایً ةا ةؼرؿی اؿٍاد و ىغارك ىّزّد و ةا اؿحفاده از ىناصتَُای جعننی ةَ قٍاؿایی و جتییً
انگّی جِغیغات درمضٍَ زٍگُای آیٍغه پؼداظحَقغه اؿث.
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کغُا در جئّری ؿازی ٌلف کهیغی ایفا ٌيّده و ُياٌٍغ ٍّامؼ ؿاظث یک جئّری جهلی ىیقٌّغُ .يگام ةا
کغگػاری دادهُا ،ىىاىیً و اةْاد صامم در كانب ىغل پارادایو ( )Strauss & Corbin, 1998ؿازىاندُی
ىیقٌّغ کَ ةَ قکم زیؼ اؿث:
تجشیهوتحلیل دادهها
 تحلیل کیفیدر ایً ىؼصهَ ایساد ةیف از ُؽار ظي کغ در ىؼصهَ کغگػاری ةاز و جّنیغ ةیف از ُؽار زؽء ىؼجتي ،ةیف از 44
ةْغ و  6ىىيّن مّرت گؼفث.
زغول  -2کغگػاری ةاز -ىلّنَ :ویژگیُای جِغیغات آیٍغه
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هقوله :ویضگیهای تهذیذات آینذه
اؿحفاده از ؿالحُای ىيٍَّّ در زٍگ جّؿي دقيٍان
زٍگ آیٍغه؛ زٍگ ؿعث و ٌؼم
فكار جتهیغاجی در ةُْغ ایؼانُؼاؿی
هفاهین
جالش ةؼای ةؼاٌغازی ٌُام ج.ا.ایؼان
زٍگ ؿایتؼی و اؿحفاده از فىای ىسازی
کغگػاری ةاز اقاره ةَ ةعكی از جضهیم دارد کَ ةا ٍّّانگػاری و ىلّنَةٍغی پغیغه آنًّر کَ دادهُا ٌكان
دادهاٌغ ؿؼوکار دارد و ٌیازىٍغ پؼؿیغن ؿؤاالت و اٌسام ىلایـَُا اؿث .ىضنّل ٍّّان گػاری و ىلّنَةٍغی،
«ىفاُیو» یٍْی ارکان امهی در ؿاظحً جئّری داده ةٍیاد ُـحٍغ .کغگػاری ةاز قاىم جضهیم و کغگػاری
دادهُا ،ىكعل ٌيّدن ًتلات و جفـیؼ آنُا ةؼ اؿاس ویژگیُای ُؼ ًتلَ اؿث .در وـيً کغگـػاری ةاز
دادهُا ةَ ةعفُای ىسؽا ظؼدقـغه و ةؼای ةَ دؿث آوردن قتاُثُا و جفاوتُای آنُا ىّردةؼرؿی كؼار
ىیگیؼٌغ .ىٍُـّر از ظؼد کؼدن و ىفِّمپؼدازی ایً اؿث کَ ةَ ُؼکغام از صـّادث ،رظغادُا و ایغهُایی کَ
در دادهُا ىّزّد اؿث ٌاىی ىیدُیو .ایـً ٌام ،ةؼچـب یا ٌكاٌَای اؿث کَ ةَزای آن صاددَ ،رظغاد یا ایـغه
ىیٌكیٍغ .در ىؼصهَ ةْغ ظـّد ىفاُیو ةؼ اؿاس قتاُثُایكان ىّرد ًتلَةٍغی كؼار ىیگیؼٌغ کَ ةَ ایً کار
ىلّنَپؼدازی گفحَ ىیقّدٍّّ .اٌی کَ ةَ ىلّنَُا (اةْاد) اظحناص داده ىیقّد ،اٌحؽاّیجؼ از ىفاُیيی
(ازؽایی) اؿث کَ ىسيّّاً آن ىلّنَ را جكکیم ىیدٍُغ .ىلّالت دارای كـغرت ىفِّىی ةاالیی ُـحٍغ زیؼا
ىیجّاٌٍغ ىفاُیو و ظـؼده ىلـّالت را ةـؼ ىضّر ظّد زيِ کٍٍغٍّ .ـّان یـا ٌـاىی کـَ ةـؼای ىلـّالت
اٌحعـاب ىیقّد ةایغ ةیكحؼیً ارجتاط را ةـا دادهُـایی کـَ ىلّنـَ ٌيایـاٌگؼ آن اؿث داقحَ و آنكغر ةا آن
ُيعّان ةاقغ کَ ةحـّان آٌچـَ را کـَ ةیان ىیکٍغ ،ةَؿؼّث ةَ ظاًؼ آورد و درةارهاش فکؼ کؼدٌ .حایر
فؼایٍغ کغگػاری ةاز ایـً جضلیق در كانب ىلّنَُای اؿحعؼاجقغه از ىفـاُیو ةَمّرت ٌيٌَّ دو ىّرد در
زغول  2ذکؼقغه اؿـث.

زغول  -3کغگػاری ةاز -ىلّنَ ٌّع جِغیغات آیٍغه

هفاهین

گام دوم :کذگذاری هحوری
کغگػاری ىضّری گام دوم جئّری ؿازی داده ةٍیاد ةَ روایث اؿحؼاوس و کّرةیً اؿث ( & Strauss
ُ .)Corbin, 1998غف ایً ىؼصهَ ةؼكـؼاری راةٌَ ةیً ىلّالت جّنیغقغه در ىؼصهَ کغگػاری ةاز اؿث .ایً
کـار ةؼ اؿاس یک انگّ و ؿؼىكق زاىِ و کهی ىّؿّم ةَ ىغل پـارادایو 5اٌسام ىیقّد و ةَ ٌُؼیَپؼداز
کيک ىیکٍغ جا جئّری فؼایٍغ ازحياّی ىّردىٌانَْ را راصثجؼ جّؿَْ دُغ .اؿاس فؼایٍـغ ارجتـاط دُـی در
کغگػاری ىضّری ةؼ جيؼکؽ و جْیـیً یـک ىلّنـَ ةٍَّّان ىلّنـَ ىضّری یا امهی كؼار داقحَ و ؿپؾ ؿایؼ
ىلّالت ةٍَّّان ىلـّالت فؼّی ذیم ٍّاویً ىعحهف ىغل پارادایو ةَ ىلّنَ امـهی ارجتـاط داده ىیقٌّغ.
ُغف از کغگػاری ىضّری ،ایساد راةٌَ ةیً ًتلات ایسادقغه در ىؼصهَ کغگػاری ةاز اؿث .درصانیکَ
کغگػاری ةاز ،دادهُا را ةَ ىفاُیو و ىلّنَُا جفکیک ىیکٍغ ،کغگػاری ىضّری از ًؼیق پیٌّغ ةیً یک ىلّنَ
و ىلّنَُای فؼّی آن دادهُا را ةَ ُو پیٌّغ ىیدٍُغُ .يانًّر کَ در فنم ؿّم اقاره قغ ،ةعفُای
ىعحهف ىغل پارادایو ّتارتاٌغ از:
 ضزایط ػلّی :6ایً قؼایي ةاّخ ایساد و جّؿَْ پغیغه یا ىلّنَ ىضّری ىیقٌّغ .ایً قؼایي را
ىسيَّّای از ىلّنَُا ةَ ُيؼاه ویژگیُایكان جكکیم ىیدٍُغ کَ ةیكحؼیً جأدیؼ را ةؼ قکمگیؼی ىلّنَ
ىضّری دارٌغ.
7
 طبقه هحوری  :پغیغه یا ىلّنَ ىضّری ّتارت اؿث از ایغه (اٌگاره ،جنّر) پغیغهای کَ اؿاس و ىضّر
فؼایٍغ اؿث .ىلّنَای کَ ةٍَّّان ىلّنـَ ىضـّری اٌحعـاب ىیقّد ةایغ ةَكغر کافی اٌحؽاّی ةّده و ةحّان
ؿایؼ ىلّالت امهی را ةَ آن رةي داد.
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هقوله :نوع تهذیذات آینذه
جِغیغات اكحنادی ،اىٍیحی
جِغیغ ؿیاؿی و ىػُتی
زٍگ
ٌؼم
جِغیغات جؼوریـحی ةَ کيک آىؼیکا
ٌّع
جِغیغات ٌیاةحی
مضٍَ
جِغیغات ُّقيٍغ
زٍگ
جِغیغ ٌُاىی و اكحنادی
زٍگ
ؿعث
جِغیغات ؿایتؼی
جِغیغات كّىیحی  -ىػُتی
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5

Paradigm model
Causal Conditions
7 Central Category
6
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بستز :8ةَ قؼایي ظامی کَ ةؼ راُتؼدُا جأدیؼ ىیگػارٌغ ةـحؼ گفحَ ىیقّد .جيیؽ آنُا از قؼایي ّهی
ىكکم اؿث .در ةؼاةؼ قؼایي ّهی کَ ىسيَّّ از ىحغیؼُای فْال اؿث ،ایً قؼایي را ىسيَّّای از
ىفاُیو ،ىلّنَُا یا ىحغیؼُای زىیٍَای جكکیم ىیدٍُغ.
راهبزدهای تؼاهل و کنص :9کٍفُا و ةؼُوکٍفُا ةیاٌگؼ رفحارُا ،فْانیثُا و جْاىالت ُغفداری
ُـحٍغ کَ در پاؿط ةَ ىلّنَ ىضّری و جضث جأدیؼ قؼایي ىغاظهَگؼ ،اجعاذ ىیقٌّغ .ةَ ایً ىلّالت
راُتؼد ٌیؽ گفحَ ىیقّد .انتحَ از آنُا جضث ٍّّان فؼایٍغُا ٌیؽ یاد ىیقّد.
ضزایط هذاخلهگز :10قؼایي ىغاظهَگؼ قؼایي ّام و ؿاظحاری ُـحٍغ کَ ىغاظهَ ؿایؼ ّّاىم را جـِیم
یا ىضغود ىیکٍٍغ.
پیاهذ :11ىلّنَای کَ در راةٌَ ةا آن جئّری ارائَقغه و ٌحیسَ راُتؼدُای جْاىم و کٍف اؿث ،پیاىغ
ظّاٌغه ىیقّد .ایً ىلّنَ ُيان ٍّّاٌی (ٌام یا ةؼچـب ىفِّىی) اؿث کَ ةؼای چارچّب یا ًؼح ةَ
وزّد آىغه در ٌُؼ گؼفحَ ىیقّد.
ةْغ از جْؼیف ىلّنَ ىضّری ةـا کغگـػاری ىسـغد دادهُـا اٌـّاع قؼایي جأدیؼگػار ةؼ ىلّنـَىضـّری
(ةــحؼ و قـؼایي ىغاظهـَگـؼ) ،کٍفُا و ةؼُوکٍفُایی کَ ةؼای اداره ،کٍحؼل یـا پاؿـط ةـَ ىلّنـَ
ىضّری ةَ وزّد ىیآیٍغ (ةَ آنُـا راُتـؼد ٌیـؽ گفحَ ىیقّد) و پیاىغُای ٌاقی از آنُا ٌیؽ جْؼیف
ىیقٌّغ .قـکم  1کـَ صامـم جسؽیَوجضهیم ىسغد دادهُا ةؼ اؿاس ىغل پارادیو اؿث ةیاٌگؼ ٌحایر
کغگػاری ىضّری در ایً جضلیق ىیةاقغُ .يــاٌٌّرکــَ در قــکم ٌكــان دادهقغه اؿــث ،در
ىؼصهَ کغگػاری ىضّری ؿْی قغ ويً اٌحعاب یک ىلّنَ ةٍَّّان ىلّنَ ىضّری ،ةؼ اؿاس ؿاظحار
ىغل پارادایو دادهُا ىسغداً ىّرد پـؼدازش كؼار گیؼٌغ .ةؼ ایً جؼجیب ةا جّزَ ةَ ویژگیُای فـّق کـَ
ةَوؿیهَ اؿـحؼاوس درةـاره ىلّنـَ ىضـّری ىٌؼحقغه ،ىلّنَ یا ةْغ «رُتؼی و فؼىاٌغُی» ةٍَّّان
ىلّنَ ىضّری در ٌُؼ گؼفحَقغه و ؿـْی قـغ ةـا اؿحفاده از ىلّنَُای جّنیغقغه در ىؼصهَ کغگػاری ةاز
و ُيچٍیً دادهُای زيِآوریقغه ،قؼایي ّهـی ،قـؼایي ىغاظهَگؼ ،ةــحؼ و پیاىغ ةؼای ىلّنَ ىضّری
جْؼیف قٌّغ.
ازؽا ةَ ىفاُیيی از ىحًُا ،ىناصتَُا و اؿٍاد ىکحّب و غیؼ ىکحّب گفحَ ىیقّد کَ در زِث جغویً
ؿاظحار اةْاد ىیةاقغ کَ ایً ىفاُیو ىیجّاٌغ از یک زؽء جا چٍغیً زؽء ةاقغ.

8 Context
9 Actions & Interaction Strategies
10 Intervening Conditions
11 Outcome

زغول -4کغگػاری ىضّری -ىعحنات جِغیغات مضٍَ زٍگُای آیٍغه
ىىاىیً (كىایا)

ّّاىم قٍاظحی جِغیغات

اونّیث جِغیغات آیٍغه

ىىاىیً (كىایا)

ٌحایر ىؤدؼ ةازدارٌغگی در ىلاةم
جِغیغات آیٍغه

جفکؼ راُتؼدی جِغیغات

رژیو آىؼیکا ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
رژیو مِیٌّیـحی ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ ىٌٍلَ
رژیوُای اؿحکتاری ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
جؼوریـو دونحی ةا ىضّریث رژیو مِیٌّیـحی و ّؼةـحان ؿّْدی
جؼکیَ
ٌاجّ
روؿیَ
اجضادیَ اروپا
پاکـحان
ٌّع جِغیغات آیٍغه
ویژگیُای جِغیغات آیٍغه
ّؼمَ جِغیغات
زٍگ اًالّاجی
جؼوریـحی
رزم دور
رزم ٌؽدیک
ّيهیات پیفدؿحاٌَ
صيهَ ةَ ىؼاکؽ دلم
زٍگ زىیٍی
اةْاد (ىلّنَُا)
آىادگی رزىی – دفاّی -و اكحغار ٌیؼوُای ىـهش
ٌیؼوی اٌـاٌی کارآىغ و والیحيغار
پغافٍغ غیؼّاىم ىؤدؼ و کارآىغ
اٌىتاط ىضّری
فؼٍُگ ّاقّرایی
اؿحلالل و ظّداجکایی داٌفىضّر
و ایذار و قِادتًهتی
ٌُام ىانی پاؿعگّ و ةّدزَریؽی ىحٍاؿب
درك ىكحؼك از جِغیغات
ٌگاه ُياٍُگ ةَ جِغیغات
جغویً و ازؼای ةؼٌاىَُای ىكحؼك و ُياٍُگ ةؼای جِغیغات

جْغاد ازؽاء
(ىفاُیو)
 57زؽء
 42زؽء
 22زؽء
 40زؽء
 22زؽء
 37زؽء
 37زؽء
 22زؽء
 50زؽء
 24زؽء
 22زؽء
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ةازیگؼان جِغیغات آیٍغه

اةْاد (ىلّنَُا)

جْغاد ازؽاء
(ىفاُیو)
 20زؽء
 21زؽء
 22زؽء
 41زؽء
 21زؽء
 22زؽء
 41زؽء
 21زؽء
 22زؽء
 21زؽء
 21زؽء
 21زؽء
 37زؽء
 50زؽء
 22زؽء
 54زؽء
 50زؽء
 50زؽء
 50زؽء
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ىىاىیً (كىایا)

ّّاىم ىٌٍلَای و فؼا ىٌٍلَای
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ؿٍسف اصحيال وكّع جِغیغات
آیٍغه

ؿٍسف قغت جِغیغات آیٍغه
ج.ا.ایؼان

111

ؿٍسف جّاٌيٍغی جِغیغکٍٍغه در
جِغیغ ّهیَ ج.ا.ایؼان

اةْاد (ىلّنَُا)
ىػُتی
كغرتًهتی
کكّرگكایی
زاهًهتی
ُيتـحگی و اجضاد دروٌی
جؼس از آیٍغه ىتِو
جغییؼات زّی و ًتیْی
ىغتزىان جِازو
ؿاةلَ جاریعی جِغیغ
ٌؽدیکی ىکان جِغیغ
جّازن كغرت در جِغیغ
ایغئّنّژی جِازو
ُؽیٍَ ّيهی جِغیغ
داىٍَ جِغیغ (جّان ائحالف):
ؿٌش جّاٌيٍغی جِغیغکٍٍغه
ووْیث داظهی جِغیغکٍٍغه
ىكؼوّیث زِاٌی
ٌؽدیکی ىکان جِغیغ
ّيق جِغیغ
جّازن كغرت در جِغیغ
ىغت زىانجؼىیو مغىات ٌاقی از جِغیغ
کار ویژه جِغیغ (امهی یا ایػایی)
گـحؼه ادؼ جِغیغ
ؿٌش ظكٌّث ةَکار رفحَ جّؿي جِغیغکٍٍغه
ووْیث اكحنادی
ؿٌش فٍاوری
جْغاد ٌیؼوُای ىـهش
زيْیث
وؿْث ؿؼزىیً
جسِیؽات ٌُاىی
ةؼظّرداری از ؿالح ُـحَای
اٌـسام ازحياّی

جْغاد ازؽاء
(ىفاُیو)
 24زؽء
 24زؽء
 22زؽء
 24زؽء
 35زؽء
 24زؽء
 12زؽء
 35زؽء
 24زؽء
 12زؽء
 35زؽء
 24زؽء
 12زؽء
 35زؽء
 24زؽء
 12زؽء
 35زؽء
 24زؽء
 37زؽء
 37زؽء
 22زؽء
 25زؽء
 24زؽء
 22زؽء
 37زؽء
 37زؽء
 22زؽء
 25زؽء
 24زؽء
 22زؽء
 37زؽء
 37زؽء

بستز و سمینهساس :کشورهای منطقه و فزامنطقهای

شزایط علی :تفکز دشمنان به تهدیدات

استزاتژیهای تعامل و کنش (شناخت و
سنجش)
سنجش احتمال وقوع تهدیدات آینده
سنجش توانمندی تهدیدکننده در تهدید
سنجش احتمال وقوع تهدیدات آینده
سنجش شدت تهدیدات آینده ج.ا.ایزان
شناخت عزصه تهدیدات
شناخت نوع تهدیدات
شناخت ویژگیهای تهدیدات

شزایط مداخلهگز
 سزمایه انسانی -شزایط اقتصاد کالن

پیامد:

نتایج باسدارندگی
نتایج عملکزدی
نتایج امنیتی

قکم -2کغگػاری ىضّری ةؼ اؿاس ىغل پارادایو جِغیغات در آیٍغه

ُغف ٌُؼیَپؼدازی داده ةٍیاد ،جّنیغ ٌُؼیَ اؿث ٌَ جّمـیف مـؼف پغیغه .ةؼای ایٍکَ جضهیمُا ةَ ٌُؼیَ
جتغیم قٌّغ ىفاُیو ةایغ ةًَّر ىــٍُو ةــَ یکــغیگؼ رةــي یاةٍــغ .کغگــػاری اٌحعــاةی ىؼصهــَ
امــهی ٌُؼیَپؼدازی اؿث کَ ةؼ اؿاس ٌحایر دو ىؼصهَ كتهی کغگػاری (کـَ ةٍَّّان ىؼاصـم ىلـغىاجی و
زىیٍَؿاز ةـؼای جئّریپؼدازی ،ىلّنَُا و رواةي ىلغىاجی را ةٍَّّان ؿازهُا و امّل امهی جئّری در اظحیار
ىیگػارٌغ)
تحلیل و یافتههای پضوهص در قسوت پزسطناهه

پؾ از اجيام فؼایٍغ کغگػاری ةاز ،ىضّری و اٌحعاةی و ةَىٍُّر ارزیاةی ٌحایر صامم ةَىٍُّر ارجلای روایی
ىىاىیً ،اةْاد و رواةي صامم از پؼؿكٍاىَ اؿحفادهقغه اؿث .در ایً ىؼصهَ ةا اؿحفاده از اةؽار پؼؿكٍاىَ ةَ
زيِآوری دادهُای ىّردٌیاز اكغام قغه اؿث.
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عٌامل رواهی بى تًدیدات
عٌامل اجتماعی و فريوگی بى تًدیدات
عٌامل اقتصادی بى تًدیدات
عٌامل هظامی بى تًدیدات

طبقه محوری:
تهدیدات تأثیزگذار
عوامل منطقهای
فزامنطقهای
عوامل تهدیدات
آینده

رژیم آمریکا بىعوٌان بزرگترین تًدید جًان
رژیم صًیٌهیستی بىعوٌان بزرگترین تًدید موطقى
رژیميای استکباری بىعوٌان بزرگترین تًدید جًان
تروریسم دولتی با محٌریت رژیم صًیٌهیستی و
عربستان سعٌدی
ترکیى -هاتٌ-روسیى -پاکستان
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در ٌؼمافؽار آىاری ٌ ،SPSSضّه ىضاؿتَ آزىّن دوزيهَای ةَ روش جّزیِ دوزيهَای مّرت ىیگیؼد .ةؼای
كىاوت در ىّرد ظؼوزی َاُؼقغه از ازؼای ایً آزىّن ،ةَ ؿحّن) (Asymp. sig. 2 -tailedجّزَ ىیقّد .
چٍاٌچَ ىلغار ایً ؿحّن از % 5کيحؼ ةّدٌ ،حیسَ ةؼ جأییغ فؼض ىلاةم ىیةاقغ ةٍاةؼایً در ؿٌش اًيیٍان 95
درمغ و ةا جّزَ ةَ ارزش آزىّن 12کَ ةؼاةؼ ةا  3اؿث ،درمّرجیکَ ایً ىلغار کّچکجؼ از  0/05ةاقغ ،فؼویَ
جأییغ و در غیؼ ایً مّرت رد ىیقّد .جضهیم دادهُای ةعف اول پؼؿكٍاىَ ةا اؿحفاده از آزىّن جی جک
ٌيٌَّای مّرت گؼفحَ و ٌحایر در كانب زغول زیؼ اؿث:
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زغول ٌ -5حایر آزىّن جی ةؼای جضهیم دادهُای ةعف اول پؼؿكٍاىَ
(ةؼرؿی ىیؽان اُيیث ُؼ یک از گؽارهُا در ىعحنات جِغیغات)
ىیاٌگیً
جْغاد
گؽارهُای ىؼةّط ةَ مضٍَ زٍگُای آیٍغه
4.35
37
رژیو آىؼیکا ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
3.92
37
ایغئّنّژی جِازو
3.70
37
جّازن كغرت در جِغیغ
4.35
37
ٌؽدیکی ىکان جِغیغ
4.05
37
ؿاةلَ جاریعی جِغیغ
4.11
37
جغییؼات زّی و ًتیْی
4.03
37
جؼس از آیٍغه ىتِو
4.05
37
ُيتـحگی و اجضاد دروٌی
3.86
36
زاهًهتی
3.95
37
کكّرگكایی
3.89
37
ىػُتی
3.97
37
جغویً و ازؼای ةؼٌاىَُای ىكحؼك و ُياٍُگ ةؼای جِغیغات
4.24
37
ٌگاه ُياٍُگ ةَ جِغیغات
4.19
37
ٌگاه ُياٍُگ ةَ جِغیغات
4.08
37
اٌىتاط ىضّری
4.16
37
فؼٍُگ ّاقّرایی
3.95
37
اٌـسام ازحياّی
3.92
37
ةؼظّرداری از ؿالح ُـحَای
4.51
37
جسِیؽات ٌُاىی
4.11
37
وؿْث ؿؼزىیً
4.17
36
جْغاد ٌیؼوُای ىـهش
4.22
36
ؿٌش فٍاوری
2.89
36
ووْیث اكحنادی
4.11
37
ؿٌش ظكٌّث ةَکاررفحَ جّؿي جِغیغکٍٍغه
4.32
37
ؿٌش ظكٌّث ةَکاررفحَ جّؿي جِغیغکٍٍغه

ؿٌش ىٍْاداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0.593
0/000
0/000
Test Value = 3
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ُيانًّر کَ در زغول ىكعل اؿث ،ةَغیؼاز گؽاره »ووْیث اكحنادی« کَ ىلغار ؿحّن Sig. (2-
) )tailedآن ةیكحؼ از  0/05اؿث ( )0/593و رد ىیقّد ،در ارجتاط ةا ؿایؼ گؽارهُا م ىلغار ؿحّن Sig. (2-
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گؽارهُای ىؼةّط ةَ مضٍَ زٍگُای آیٍغه
گـحؼه ادؼ جِغیغ
کار ویژه جِغیغ (امهی یا ایػایی)
ىغت زىانجؼىیو مغىات ٌاقی از جِغیغ
جّازن كغرت در جِغیغ
ایغئّنّژی جِازو
رژیو آىؼیکا ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
رژیو مِیٌّیـحی ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ ىٌٍلَ
رژیوُای اؿحکتاری ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
جؼوریـو دونحی ةا ىضّریث رژیو مِیٌّیـحی و ّؼةـحان ؿّْدی
جؼکیَ
ٌاجّ
روؿیَ
اجضادیَ اروپا
پاکـحان
ٌّع جِغیغات آیٍغه
ویژگیُای جِغیغات آیٍغه
ّؼمَ جِغیغات
زٍگ اًالّاجی
جؼوریـحی
رزم دور
رزم ٌؽدیک
ّيهیات پیفدؿحاٌَ
صيهَ ةَ ىؼاکؽ دلم
رژیو آىؼیکا ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
رژیو مِیٌّیـحی ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ ىٌٍلَ
رژیوُای اؿحکتاری ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان
جؼوریـو دونحی ةا ىضّریث رژیو مِیٌّیـحی و ّؼةـحان ؿّْدی
جؼکیَ
ٌاجّ
روؿیَ
اجضادیَ اروپا
پاکـحان

جْغاد
36
37
37
36
37
37
37
37
36
35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
37
37
37
35
37
36
37
35
37
37
36

ىیاٌگیً
4.11
4.22
4.19
4.22
4.41
4.41
4.05
4.08
4.14
4.17
4.22
4.05
4.16
4.19
4.05
4.11
4.22
4.24
4.08
4.19
4.14
4.30
4.19
4.16
4.27
4.23
4.22
4.42
4.35
4.29
4.30
4.24

ؿٌش ىٍْاداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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) tailedکيحؼ از  0/05اؿث؛ ةٍاةؼایً جأییغ ىیقٌّغ .ةَّتارتدیگؼ» ،ووْیث اكحنادی« در انگّی جِغیغات
مضٍَ زٍگُای آیٍغه اُيیث ٌغارد و از ىغل ٌِایی صػف ىیقّد.
اساط الگوی صحنههای جنگ آینذه در سال 4444
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در ایً پژوُف ةؼ اؿاس داؿحان پژوُف 13و انگّی مضٍَُای زٍگ آیٍغه در ؿال  1404در ایؼان ،قف
كىیَ ةَ قؼح زیؼ ىٌؼح ىیقٌّغ .ازآٌساییکَ جئّری داده ةٍیاد ىٍسؼ ةَ جّنیغ رواةي ىفِّىی ىیقّدُ ،ؼ
یک از كىایای زیؼ در كانب فؼویَ و در پژوُفُای ةْغی كاةمةؼرؿی و ؿٍسف ُـحٍغُ .ؼچٍغ در ُيیً
پژوُف ٌیؽ ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاىَ ىّردةؼرؿی و جأییغ كؼارگؼفحَاٌغ.
قضیه  :4جفکؼ دقيٍان ةَ جِغیغات قاىم ّّاىم رواٌی ةَ جِغیغاتّّ ،اىم ازحياّی و فؼٍُگی ةَ
جِغیغاتّّ ،اىم اكحنادی ةَ جِغیغات و ّّاىم ٌُاىی ةَ جِغیغات کَ ةٍَّّان قؼایي ّهی ةؼ ًتلَ
ىضّری جأدیؼگػار اؿث.
قضیه  :2جِغیغات جأدیؼگػار کَ قاىم ّّاىم ىٌٍلَای و فؼا ىٌٍلَای و ّّاىم جِغیغات آیٍغه کَ
ةٍَّّان ًتلَ ىضّری ،ةؼ اؿحؼاجژیُای جْاىم و کٍفُا ىؤدؼ ظّاُغ ةّد.
قضیه  :3ؿؼىایَُای اٌـاٌی و قؼایي اكحنادی کالن ةٍَّّان ّّاىم ىغاظهَگؼ ةؼ اؿحؼاجژیُای جْاىم
و کٍفُا ىؤدؼ ظّاٍُغ ةّد.
قضیه  :4کكّرُای ىٌٍلَ و فؼاىٌٍلَ کَ قاىم رژیو آىؼیکا ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان-رژیو
مِیٌّیـحی ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ ىٌٍلَ-رژیوُای اؿحکتاری ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان-
جؼوریـو دونحی ةا ىضّریث رژیو مِیٌّیـحی و ّؼةـحان ؿّْدی -جؼکیَ ٌ-اجّ-روؿیَ –پاکـحان -
ةٍَّّان ةـحؼ و زىیٍَؿاز ُـحٍغ کَ ةؼ اؿحؼاجژیُای جْاىم و کٍفُا ىؤدؼ ظّاٍُغ ةّد.
قضیه  :5جِغیغات مضٍَ زٍگُای آیٍغه پیاىغ و ٌحیسَ جْاىم و کٍف (قٍاظث و ؿٍسف) کَ ٌیازىٍغ -
ؿٍسف اصحيال وكّع جِغیغات آیٍغه-ؿٍسف جّاٌيٍغی جِغیغکٍٍغه در جِغیغ-ؿٍسف اصحيال وكّع
جِغیغات آیٍغه-ؿٍسف قغت جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان-قٍاظث ّؼمَ جِغیغات -قٍاظث ٌّع جِغیغات-
قٍاظث ویژگیُای جِغیغات ىیةاقغ
قضیه  :6جِغیغات مضٍَ زٍگُای آیٍغه ةًَّر ظاص ةا ایً ىّارد ىكعل ىیقّدٌ :حایسی کَ
ةایـحی داقحَ ةاقغ ٌحایر ّيهکؼدی ةؼای کكّر در جياىی صّزهُا و ُيچٍیً ٌحایر ةازدارٌغگی و ٌحایر
دفاّی داقحَ ةاقغ
نتیجهگیزی:

ةؼ اؿاس ٌحایر ةغؿث آىغه و جسؽیَ و جضهیم ارائَ قغه در ةعفُای كتم پیكٍِادُای ىؼجتي ةا ایً پژوُف
ةؼ ىتٍای كىایای قفگاٌَ جئّریک ىٌؼحقغه در ةعف كتم ةَ قؼح ذیم ارائَ ىیقّد.

Research story
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پیطنهادها و اقذاهات اجزایی:

ةا جّزَ ةَ انگّی مّرت گؼفحَ در ایً ىلانَ زيِّری اؿالىی ایؼان ةَىٍُّر ىلاةهَ ةا جِغیغات
آیٍغه ةایـحی اكغاىات ذیم را اٌسام دُغ:
انف-قٍاظث و ؿٍسف و اونّیثةٍغی جِغیغات آیٍغه در  1404کَ در ایً ّّاىم قٍاظث ةایـحی
ویژگیُای جِغیغات آیٍغه را ًتق ّّاىهی کَ در زغول کغگػاری ةاز ةَ دؿث آوردیو اّو از
(فىای ىسازی ،زٍگ رواٌی ،زٍگ اًالّاجی ،ةؼاٌغازی ،ظؼاةکاری ،رزم ٌؽدیک ،رزم دور و)...
ؿٍسف و ؿپؾ اونّیثةٍغی گؼدد.
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ةا جّزَ ةَ ٌلف دقيٍان و داقحً جفکؼ جِغیغات ،اكغاىات الزم ةَىٍُّر درك ىكحؼك از ىـائم و
ایساد ٌگاه ُياٍُگ در ؿٌش ّّاىم رواٌی ةَ جِغیغاتّّ-اىم ازحياّی و فؼٍُگی ةَ جِغیغات -
ّّاىم اكحنادی ةَ جِغیغات ّّ-اىم ٌُاىی ةَ جِغیغات مّرت پػیؼد
ٌگاه ةَ دو ّاىم جِغیغ ىٌٍلَای و فؼا ىٌٍلَای کَ ةٍَّّان ىضّر امهی جِغیغات آیٍغه ایؼان
ىیةاقٍغ نػا وؼوری اؿث کَ در جغویً ةؼٌاىَُا و ؿیاؿثُا ایً ىّارد ةًَّر ظاص ىّردجّزَ
كؼار گیؼد.
جّزَ ةَ ّّاىم ىغاظهَگؼ قاىم ٌیؼوی اٌـاٌی و ازحياّی (ارجلاء آگاُی ىـئّنیً از جِغیغات،
ارجلاء اٌـسام ازحياّی از جِغیغات ،ارجلاء ىكارکث ازحياّی از جِغیغات ،در دؿحّر کار كؼار گیؼد.
جّزَ ةَ ّّاىم ةـحؼ و زىیٍَؿاز رژیو آىؼیکا ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان-رژیو مِیٌّیـحی
ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ ىٌٍلَ-رژیوُای اؿحکتاری ةٍَّّان ةؽرگجؼیً جِغیغ زِان-جؼوریـو
دونحی ةا ىضّریث رژیو مِیٌّیـحی و ّؼةـحان ؿّْدی در ىٌٍلَ ةًَّر ظاص ىّردجّزَ كؼار
گیؼد.
راُتؼدُا و اكغاىات جْانی ؿٍسف اصحيال وكّع جِغیغات آیٍغه-ؿٍسف جّاٌيٍغی جِغیغکٍٍغه
درجِغیغ  -ؿٍسف اصحيال وكّع جِغیغات آیٍغه-ؿٍسف قغت جِغیغات آیٍغه ج.ا.ایؼان قٍاظث
ّؼمَ جِغیغات -قٍاظث ٌّع جِغیغات-قٍاظث ویژگیُای جِغیغات-ىّرد جّزَ كؼار گیؼد.
ّّاىم ىؤدؼ ةؼ جِغیغات ةایغ ةَ قکهی ىّردجّزَ كؼارگؼفحَ و ؿیاؿثُا ةَ قکهی جغویً و ازؼا
قّد کَ ویژگیُای زیؼ قاىم ٌحایر ةازدارٌغگیٌ-حایر ّيهکؼدیٌ-حایر اىٍیحی صاکو قّد.
ّغم ةؼآوردن جّاٌيٍغی و اونّیثُای جِغیغکٍٍغگان ةٍَّّان یکی از ّّاىم امهی جِغیغات
ٌاىّفق در ًی ؿی ؿال گػقحَ اؿث؛ ةٍاةؼایً جيؼکؽ ةؼ ایً ىّارد ةایغ در دؿحّر کار كؼار گیؼد.
جّزَ ىضّری ةَاصحيال وكّع جِغیغات در ىٌٍلَ ةا جّزَ ةَ ةازیگؼان جِغیغات ،ةا ٌگاه ةَ
ىغتزىان جِازو ،ؿاةلَ جاریعی جِغیغ-ؿاةلَ جاریعی جِغیغٌ ،ؽدیکی ىکان جِغیغ ،ایغئّنّژی
جِازوُ ،ؽیٍَ ّيهی جِغیغ ،ؿٌش جّاٌيٍغی جِغیغکٍٍغه ،ووْیث داظهی جِغیغکٍٍغه ،ىكؼوّیث
زِاٌی ةایـحی ىّردجّزَ كؼار گیؼد.
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ب -ةازیگؼان جِغیغان آیٍغه زيِّری اؿالىی ایؼان در  1404کَ در ّّاىم ةـحؼ و زىیٍَ کَ
ىكعل کؼدیو اّو از (آىؼیکا ،روؿیٌَ ،اجّ ،رژیو مِیٌّیـحی ،جؼکیَّ ،ؼةـحان ،اجضادیَ اروپا،
پاکـحان ،اىارات) اونّیثةٍغی و ؿپؾ راُتؼدُای دفاّی ًؼاصی گؼدد.
ج-صهلَُای اىٍیحی و دفاّی ةؼ اؿاس ُؼیک از ةازیگؼان و ویژگیُای جِغیغات آیٍغه انگُّای
ىٍاؿب ةؼای زيِّری اؿالىی ایؼان ًؼاصی گؼدد...
دّّ -اىم ژئّپهیحیکی ىؤدؼ در جِغیغات آیٍغه  1404ةؼ اؿاس انگّی فّق ةؼای زيِّری اؿالىی
ایؼان ًؼاصی و جتییً گؼدد

هنابغ و هأخذ
ىٍاةِ فارؿی:
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