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  مقدمه

 بشری حیات هایعرصه تمامی بر هاآن شگرف پیامدهایآثار و  و فناوری و علم رشد روند رو به

شکلاز جمله جنگ شته و نیز تهدیدات و ماهیت ، بر  سیار تهدیدات امروزه اثر گذا هم، مب پویا، ب

 هوشمندانه و با بکارگیری الزم است نیز آن مقابل در دفاع بعبال  و هستند غیرخ ی و پیچیده

شد.ها، فنون و راهکنشآخرین فناوری سه  ها با شتمل بر لحاظ نمودن  صر دکترین دفاعی م عنا

ثیر ها تأفناوری اسططت و همواره از آن ها، و سطط  ها، تجارب و آموزهها و پارادایمعنصططر؛ نظریه

عنصر فناوری بسیار حائز اهمیت است چراکه راب ه تنگاتنگی با رویکرد  پذیرد، بنابراین نقشمی

 .(1396،انو همکار زمانی وندولی) بنیان بودن حوزه های نظامی و دفاعی دارددانش

های دانشی در گیری از سرمایهبهره با بنیاندانشسازمان دفاعی  ،بنیاندانشدر رویکرد دفاع 

های محیط آوری و پردازش دادهای منسجم و یکپارچه فرایند جمعگونهبستر فناوری اطالعات به

امنیتی را در زمان مناسططص صططورت داده، درآ و آگاهی محی ی را برای اتخام تصططمیم  -دفاعی

گیری دانش جدید، یادگیری نماید. در این فضططا شططکلمناسططص و به موقع و اعمال آن فراهم می

ستمر از محیط و در نهایت اخذ بازخورد صحنهم شی از آن، برتری در تمامی  سر های نا ها را می

 سازد.می

فاع  تحققیر در مسططط یاندانشد حاتی بن قابتی امنیتی، تسطططلی قه در محیط ر ای و من 

نده ای امروز فرامن قه عه آی ناز مدل بومی هسطططتیم،و م یازمند طراحی  جامع و  مدلی ق عاً ن

روابط  بنیان،دانش دفاعو عوامل موثر بر  راهبردی هایویژگی ضمن مشخص نمودن که منسجم

. روند رو به رشططد سططازد مشططخص را اهداف به دسططتیابی چگونگی و نموده تبیین را هاآن بین

سامانهها و قابلیتفناوری و توجه خاص به ویژگی شی  های تهاجمی در انواع مختلف هوا های دان

ضایی، زمینی و دریایی صاص بودجه دفاعی و برنامه ف شورها به اخت ن ریزی در ایو اهمیتی که ک

های دفاعی مبتنی ریزی در حوزه دفاع و ارتقاء توانمندیدهند، توجه ویژه به برنامهها میحوزه

شخص میدفاع  -بر مبنای نظریه تهاجمبنیان را بر دفاع دانش ضوح م د و همچنین تاکی نمایدبو

   .اهمیت موضططوع تحقیق اسططت مبیِن هایاز جنبه در این خصططوصمسططئوالن راهبردی کشططور 

ست  شی و پژوهشانجام از چنانچه بدیهی ا آینده نگری در این  و تحقیق، و پرداختن به دوراندی

و به نوعی در  در آینده دفاع متناسبی همپای تهدیدات نخواهیم داشت مسلماً غفلت شود، حوزه

بنابراین  های تهدید و دفاع، جاماندگی و اختالف فاحش ایجاد خواهد شطططد،رقابت بین حوزه

همواره  ،مورد استفاده ضروری است توازن و تناسص دفاع و تهدید از لحاظ س   فناوری و دانشِ

 .گیردمد نظر قرار 
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صور در دفاع با توجه به جنبه صادی، جنبه مانند بنیاندانشهای گوناگون مت های نظامی، اقت

فرهنگی، سططیاسططی و ... و گسططتردگی مفهوم، در این م العه فقط جنبه نظامی مورد  -اجتماعی

دیدات بیان در مقابل تهو بنابراین مسئله تحقیق فقدان الگوی دفاع دانش گرفته استتوجه قرار 

شدهای آن میآور و ویژگیبا تاکید بر عوامل الزام س با ضیه تحقیق وجود راب ه و در این را تا فر

آور و  الزام عوامل و مصطططادیق، روندها و سطططاز زمینه عوامل و آینده تهدیدات هایبین ویژگی

 باشد.بنیان می دانش های دفاعویژگی

 

 پژوهش هایمبانی نظری و پیشینه

 پژوهشمبانی نظری 

سص آمادگی دفاعی در موردانفال  مبارکه سورهدر  سر حدّ توان ک یش از رویارویی با تجاوز پ، تا 

ْستَ َعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ وَ» :آمده دشمنانو تهاجم از سوی  مِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ  أَعِدُّواْ لَهُم مَّا ا

ها آنچه توانسططتید و در برابر آن «آخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ عَدُوَّکمْ وَ عَدْوَّ اللّهِ وَ

شده)وسایط نقلیه مناسص(  نبرد( و اسبان بسته و آماده ینهیروز و هز یهااز نیرو)انسانی، سالح

سازید که بدین شمنان دیگری غیر آنآماده  شمن خود و د شمن خدا و د سیله د شما  هاو که 

سیها را نمآن سدیها را م، خداوند آندیشنا سانید.شنا سند چشم  1، بتر نیز در  1404انداز در 

شوری امن، شور آمده؛ ج. ا. ایران ک ضوع امنیت ک ستقل، مو  رب مبتنی دفاعی سامان با مقتدر م

ستگی وجانبه همه بازدارندگی ستیابی برای حکومت، که و مردم پیو ست  هدف، این به د الزم ا

با دقت گوناگون یهاحوزه در هایزیربرنامه  قرار توجه جدی نگری موردنظر و واقعدفاعی، 

 گیرند.  

و  پس زدن، راندن ،حفظ کردن ،دور کردن کردن، حمایتعبارت اسطططت از یاوری و  2دفاع

. دفاع در اصطط الح فقهی، 4، تجهیز و تقویت و اسططتحکام بخشططیدن3مقاومت کردن ،بازداشططتن

گذار وضططع شططده اسططت. تکلیف و حقوقی می باشططد که از سططوی خداوند به عنوان مالک و قانون

سیص ست تا برای پیشگیری از آ سان از این حق برخوردار ا هایی که اعتقاد، مال، جان و آبروی ان

تواند از آن عدول نماید. کند، دفاع و احتراز کرده و این تکلیفی اسطططت که نمیوی را تهدید می

(. در تعریف دیگری، دفاع عبارت اسطططت از تدابیری که توسطططط یک یا چند 12: 1390)دهقان،

                                                           
 60/ آیهانفالسوره مبارکه  1
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شور  صادی، اجتماعی، روانی و یا فناورانه ک سی، نظامی، اقت سیا برای مقاومت در مقابل حمالت 

کند و بازدارندگی نیز به این تواناییهای دفاعی، بازدارندگی را تقویت میشود و تواناییاتخام می

شدها نیرو می سالم، دفاع بر در آموزه (.15: 1372)کاظمی ، بخ سم های دین مبین ا آمده دو ق

که در نظریات حضرت  سایر متعلقات خود دفاع از جان و، و اسالم و حوزه آن اصلدفاع از ؛ است

ست. با توجه به معنای دفاع و همچنین با نگرشی )ره( امام توصیف مبسوطی در این زمینه آمده ا

من قی، اگر دفاع را حفاظت از خود و دور کردن و راندن و و بازداشططتن دشططمن بدانیم، حفاظت 

صورت تهدید واقعی هنگامی تحقق می شود و در  شته  پذیرد که دشمن از تهدید و تعرض باز دا

با آن مقابله مناسص شود و پس از رفع تهدید و تعرض  –باشد آن، جنگ میکه اوج  –و تعرض 

ای مدیریت گردند که بقای کشور به بهترین وجه تأمین و امنیت نیز مقتضیات و امکانات به گونه

دفاع در سطططه مرحله بازدارندگی، مقابله )رویارویی با تهدید و آن تضطططمین گردد. با این من ق، 

ست. تعرض( و تأمین منا صور ا سلبی فع امنیت ملی قابل ت مقابله و دفع و رفع تهدید به مفهوم 

گردد اما مرحله تأمین اهداف امنیت ملی، مشطططتمل بر جنبه ایجابی امنیت ملی باز می ،امنیت

 است.

جانبه را م رح کردند. برای تولید و بازتولید امنیت در جامعه، مفهوم دفاع همه ،)ره(راحل امام

دکترین دفاعی جمهوری اسطططالمی تواند میرویکرد دفاع همه جانبه در حقیقت با این مالحظه، 

 ن همه جانبه نگریستن به دفاع است.قلمداد گردد. رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز مبیِایران 

شان  سال تولید دانش 1401سالای شتغال آفرین بنیان را  گذاری کردند که نقش و اهمیت ناما

های مختلف اقتصادی، های دولتی و غیردولتی و عرصهبودن نهادها و سازمان بنیاندانشمفهوم 

صوالت و خدمات  سئوالن و مردم قرار را  مورد تأ فرهنگی، .... در بخش تولید مح کید و توجه م

آن در سط وح ملی و  صطیانت ازو کشطور دهند. بخش دفاعی کشطور که درواقع تولید امنیت می

صول خدمات و فعالیت شد؛ هایش میراهبردی، مح در محیط رقابتی بودن دفاع را  بنیاندانشبا

شوبناآ امنیتی سلیحاتی من قه -و آ ستی مد نظر و توجه قرار دهد. میای ای و فرا من قهت بای

فرهنگی، رقابتی مختلف؛ سططیاسططی، اقتصططادی، های شططکل جدید تهدیدات و ابعاد آن در عرصططه

طلبد. بنابراین با رویکرد تناسططص و تشططابه دفاع و ... دفاع متناسططص و درخور خود را مینظامی،

توان به مدلی رسططید که در آن ابعاد مختلف دفاع در دفاع می -تهدید و بر اسططاس نظریه تهاجم 

 همپوشانی بنام دفاع همه جانبه، وجه اشتراآ خواهند داشت.  ناحیه

های مختلف امور کشطططور ائم از؛ اقتصطططاد، تولید، آموزش و پژوهش، بنیان بودن حوزهدانش

دفاع با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با حوزه فرهنگ، عمران و مهندسططی، کسططص و کار و بویژه 

ها که در بحث دفاع همه جانبه اشططاره شططد همواره مورد تاکید مسططئوالن راهبردی حوزه سططایر
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شور می شد. همچنک سامانهبا سریع فناوری و تاثیر آن در بخش تهدیدات و  شد  های ین روند ر

بنیان در مات دفاع دانشدهد. مورد تاکید قرار می بنیاندانشتی را در خصوص دفاع اسالح الزام

محیط شططرایط های خودی و ، نیات دشططمن، برنامهعملیات صططحنهاز  موقعیتی خود به آگاهی

بایسططت رد پیچیده و آشططوبناآ و پویای امروز، این آگاهی میهای نبنیازمند اسططت و در صططحنه

ای تبدیل به دانش شطططده و تبادل گردیده و با پردازش رایانه ارتباطیهای وسطططیله شطططبکهبه

های پشططتیبانی از افزارها و سططامانهموقع، از طریق نرمگیری سططریع و بهفرماندهان را در تصططمیم

ساند. به صمیم، یاری ر ستقرت ست بابنیان، میگیری مؤثر از فاوا در دفاع دانشار و بهرهمنظور ا ی

 فاوا در اولویت فناوری بخشدر ابتدا تحصططیل دانش موردنیاز در این حوزه و قرار گرفتن در لبه 

 هایهای بومی در سازمانهای دفاعی قرارگرفته و در مرحله دوم نسبت به ایجاد زیرساختبرنامه

س شود؛ در گام  سامانهدفاعی اقدام  سیت تعقیص وم مراقبت و تأمین امنیت  های مربوطه با حسا

بنیان هایی امن و پایدار، نقشطی مؤثر و مفید در دفاع دانشگردد تا نهایتاً بتوان با اتکا به سطامانه

 .(115: 1398نژاد و همکاران، مهدی) ایفا نمود.

طتر گیری از سرمایهبر این اساس بهره طی در بس طههای دانش طات ب طاوری اطالع طه ای فن گون

سططططجم و یکپارچه که جمع صورت آوری دادهمن سص  های محی ی دفاعی و رزمی در زمان منا

تحلیل( منجر به تولید اطالعات  ها )شامل دسته بندی، ادغام، تجزیه وگرفتطططه، پطططردازش داده

گیری دانش شکلهای دانشی کارکنان، موجص شده و پس از ترکیططططص بططططا تجربیات و نظریه

جدید و یادگیری مستمر از محطططیط و درنهایت با اتخام تصمیم مناسص و به موقع و اعمال آن و 

طری در تمامی صحنه کنترل نیز شامل تحلیل . ها فراهم گردداخذ بازخوردهای ناشطی از آن، برت

تیططططار یططططک فرایندی برای استفاده از اخ ؛ها و هدایتبندی تالشنیازها، تخصیص منابع، جمع

شود که به در انجطططام هماهنگی و مراقبت را شامل می تحت امرفرمانطططده، بطططر روی نیروهطططای 

ترتیص سیستمویطژه فنطاوری اطالعات و ارتباطات، بههطا بطهمرورزمطان و پیشطرفت در فنطاوری

انه فرماندهی ها و حسگرهای اطالعاتی و نظارتی بیشتری به سامهای ارتباطی و مخابراتی، رایانه

 هوشمندی و کنترل اضافه شده و این سامانه را به سمت یکپارچگی هرچطططه بیشتر سود داده و

 .(240: 1397)طرحانی و همکاران، بودن آن را ضروری ساخته است بنیاندانشو 

یا الگو: واژه  مدل، همچون هاییواژه معادل شطططده، گفته پترن التین ادبیات در که الگو مدل 

ستفاده قابل معانی این همه در و بوده... و نظریه منوال، طرح، قالص، نمونه، شکل، انگاره، س ا  تا

 فرانسطططه زبان در مدل کلمه معادل الگو که معتقدند صطططاحبنظران برخی .(25:  1372 الوانی،)

ست شری  یا (کوتاه ویژهبه) معرفی طرح، و ا ست ت شان برای که ا صلی هدف دادن ن  کارکرد یا ا

 تا ترینسططاده از الگو از اسططتفاده .گیردمی قرار اسططتفاده مورد مفهوم یا سططیسططتم موضططوع، یک
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 ات است مدیریت علم در آن استعمال بیشترین شاید . گیردبرمی در را علمی مسائل ترینپیچیده

 و اندآینده در هاهدف به رسیدن برای راهی الگو، و نقشه طرح، راهبرد، مدیریت، علم در ائیکهج

ست تدوین و طراحی در نیز آنها موفقیت رمز ستم یک از تجریدی الگو دقیق اجرای و در  ای سی

 کلی صورتبه بنابراین .(1390 اشمید، و میلر) است؛ عمل در مفهوم یا سیستم آن از خاصیتی

سهیل الگو، ارائه از هدف گفت توانمی ست پیچیده هایپدیده و هانظریه مفاهیم، درآ ت  الگو. ا

 معموالً الگوها. دهدمی ما به را نظریه یا پدیده اجزاء و متغیرها تحلیل تجزیه و اسططتدالل توانایی

 سپس شود؛ تعیین الگوسازی از هدف تا شودمی سعی الگو ارائه برای و اندواقعیت انتزاعی شکل

 رغی و مرتبط غیر متغیرهای و شططده شططناسططایی مؤثر، ارتباطات و متغیرها هدف، این به توجه با

 .(1389 اعرابی،) دست یابیم واقعیت از شده ساده و شماتیک نمای به تا گردندمی حذف مؤثر،

ساسی هایساخت که شودمی اطالد من قی یا ریاضی مادی، ایمجموعه به مدل  واقعیت یک ا

 .(1370،ساروخانی) ارائه کارکردهایش می باشد و آن تبیین به قادر خود، س   در و رسانده را

وانمند ت یکردبر رو یو مبتن ییو کارا یفناور یتبحران با محور یا یریدرگ هرگونه ینده؛جنگ آ

به کشططور  یندهدشططمن که احتماالً در آ هاییو توانمند هایتاز قابل یاگسططترده یفو ط یمحور

بر اسططاس هدف، به جنگ عامدانه و  یندهآ جنگ خواهد شططد. یلتحم یرانا یاسططالم یجمهور

نه؛غ مدا عا نابر  یر  ی،افرامن قه ی،امن قه ی،محل هایجنگبه  یایی،جغراف هاییاسمق یمب

ر ؛ بیکی(چر)و نامنظم یکمنظم ، کالسططط هایجنگبه  یک،؛ با توجه به انضطططباط و تاکتیجهان

 هایجنگبر اسططاس قلمرو به  ینی؛و زم یی: هوایاییدر هایجنگبه  یایی،اسططاس سطط   جغراف

 .(388:  1395 ی،)طلوع شوندیم یمتقس یو خارج یداخل

را امکان به وحشططت انداختن، ترسططاندن یا ایجاد ید فورد تهدسططفرهنگ آک؛ تهدیدات آینده

س و فاجعه برای یک فرد یا جامعه شاینخنتایج نا و ی یا چیزیسزدن به ک یصآ  به بار آوردن دو

عبارتی تهدید، امنیت را گیرد، بهتهدید در برابر امنیت قرار می .(67: 1394)جعفرزاده،  داندمی

 کند. در واقع امنیت تابع نوع، میزان و شططدت تهدید قرار داردرا نفی می و آنبه چالش کشططیده 

ها آینده، دیدگاه نظامی های عمومی و بارز تهدیدهایدر مورد ویژگی .(133: 1385نیا، )حافظ

پس از پایان جنگ سطططرد و به ها و ها از ادبیات نظامی آمریکاییاین ویژگی متفاوتند که عمده

صوص از ادبیات  ستان،  هایجنگخ سل ه، جنگ افغان صر )جنگ نفت، جنگ بالکان، جنگ  معا

آینده را در آثار  هایجنگهای منبعث شطططده و هر یک ابعادی از ویژگی .روزه و ...( 33جنگ 

کی با هم دارند.  های انداند که در بیشطتر موارد مشطابه و تفاوتدفاعی و نظامی خود م رح کرده

بازیگران احتمالی جنگ آینده، برای  کلی در مورد جنگ آینده معتقد اسطططت همه یک نظریه

خدمت  بقا در فضطططای رزم آینده، باید دارای چهار ویژگی عمده باشطططند و چهار ابزار را به ادامه
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شبکه محور  -بگیرند:  تفکر تأثیرمحور ترکیص  -پیچیده پذیر و ساختار انع اف -الگوی رفتاری 

 .(125: 1397)محمدی نجم،  های نرم و سختفناوری خالقانه

 هایدلیل تنوع دیدگاه اندیشطططمندان در مورد جنگ آینده و ویژگیبههای جنگ آینده: ویژگی

سیدن به یک جمع ستهبندی کامل و منحصر بهآن، ر ست اما با د بندی و حذف و فرد،  مشکل ا

 بندی زیر پرداخت:توان به جمعمشابه، میادغام موارد مشترآ و 

سترش میدان نبرد - س  (گ صه :)در  شاخ سترش حوزیکى از  میدان  ههاى بارز جنگ آینده،گ

ست که هم به س  ، هم بهنبرد ا شگرفى  لحاظ عمق و خط مقدم،لحاظ  سیار  دچار تحوالت ب

ست. ستدر هم تنیدگی  - شده ا صر ت :ی و نظامیهاى دفاعراهبردها و سیا ثیرگذار أهر قدر عنا

رکرد تر خواهد شد. کاند، استراتژى کشورها پیچیدهشوتر المللى گستردهاى و بینداخلى، من قه

 هاى دروناستفاده از ابزارهاى موجود و رعایت محدودیت بااصلى استراتژى دفاعى تأمین امنیت 

ساختارى مى شد. این محدودیتساختارى و برون  همیت نظامى بوده و گاهى ها گاهى داراى ابا

شور مؤثر مى ستراتژى دفاعى ک صادى، اجتماعى و دیپلماتیک در ا صر اقت شندنیز عنا متقی، ) با

یدان نبرد:نق عى  .(15-13: 1394 مان و موقعیت م مان و مکان همواره دو عنصطططر  بودن ز ز

ابعاد، زمان و ، هبینى جنگ آینده آینده هسطتند. پیشبویژهاى گذشطته، حال و کلیدى در جنگ

ست که عدم ق عیت یهمکان آن از جمل نظامى و فرماندهان با آن مواجه طراحان راهبرد هایى ا

 باشد. اى یا محلى مىمن قه هریزى براى یک درگیرى عمددر طرح عدم ق عیت دیگر، هستند.

هاى مى قدرتحت همداخل هاى بازر جنگ آیندهیاز دیگر ویژگ ها:قدرت همداخلناپذیری اجتناب -

فارس، خلیج گر و مسلّط نظامى در منازعاتى است که در مناطق حساس)مثل خاورمیانه،مداخله

دهد. حس تسّلط طلبى، داشتن منافع مشروع و یا شرقى آسیا( رخ مىقفقاز، آسیاى میانه، جنوب

ن و هاى خاص)مثل ج.ا. ایرانامشروع، حمایت از متحدین، تعارض با کشورهاى خاص در حوزه

رکان علیه ا عملیات ویژهفارس و هند و پاکستان، کُره، افغانستان، سوریه و لبنان( عراد در خلیج

آمریکا را  بویژهها و برقدرته اعللى هستند که مداخل هقدرت آمریکا و نظایر آن، از جمل

 .(285-287: 1378گری، )اس. سازدناپذیر مىاجتناب

هاى زیادى با هم از جنبه  داده در اعصار گذشته و معاصر، هاى رخجنگ فرد بودن:منحصر به -

این جنگ : گویدفارس مىچنى پس از جنگ خلیج دیکطورى که تفاوت خواهند داشطططت. به

صر به همانند هر جنگ دیگرى،یک نمون صلمنح ست. ما از برخى وجوه خاص آن مانند فا  هفرد ا

توان در هایمان تا حدّى بهره بردیم که نمىطوالنى موجود براى اسطططتقرار و آماده سطططازى نیرو

 پشطتیبانى وسطیع کشطورهای ،آینده روى آن حسطاب کرد. انزواى تقریباً کامل دشطمنان )عراد(

این  به فرد اززیرساخت ساحلى کامالً توسعه یافته و در شرایط صحرایى منحصر  ،میزبان نیروها
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هاى نظامى ما در عملیات سپر صحرا یتوانایباید به یاد داشته باشیم که بیشتر  وجوه هستند. اما

صحرا مورد آزمایش قرار نگرفت ستا،  .(130-131: 1386)میرطاهر،  و طوفان  یکى در همین را

یل قایسططططاز تحل ظامى در م نگ  هگران ن با نبرد هوایى ج نام  نگ ویت بین نبرد هوایى در ج

به خلیج هایى جنگ در جنگ خلیج - کند:تفاوت عمده اشطططاره مى چندفارس، فارس هدف ن

ى جدید نظامى در انجام فناورمشططخص و محدود بود )آزاد سططازى کویت(. کارایى و تأثیر زیاد 

انجام حمالت متمرکز و پیوسططته  -هماهنگى نسططبتاً کامل با نیروهاى زمینى  -عملیات هوایى 

ز )که از ناهماهنگى عملیات متمرکو کنترل ها)در کویت و عراد(. سیستم فرماندهى یعلیه عراق

ها و ها در تبلیغ موفقیتنقش مثبت رسطططانه کرد(.هوایى با وجود تعداد زیاد هواپیما جلوگیرى

ست شک شتباهات و  شاندن ا ستن و پو .  محور بودن جنگ آینده محور و فناوری دانش -.هاکا

ست.  ر انقالب در امو  «نگآ.جى. سی»ویژگى دیگر ارتباط جنگ آینده با انقالب در امور نظامى ا

 و فرماندهى -؛ضططربات ایسططتگاهى دقیق -چهار تغییر مشططخص کرده اسططت: هوسططیلنظامى را به

ه که هاى آیندترین ویژگى جنگشاخص. جنگ غیر کشنده -؛جنگ اطالعاتى -؛کنترل پیشرفته

ستان طالیههاى خلیججنگ شتن آن بر مبنبودنددار آن فارس، بالکان و افغان و  اى دانش، قرار دا

 – دجنگ خرَ»گران نظامى به آن نام حدى حیاتى است که تحلیلاست. این محوریت به فناوری

دانش است و ما در حال  بیست و یکم، قرنترین عامل قدرت جهانى کنند. مهماطالد مى 1«پایه

 ى باعث شده کهفناورحاصل محوریت دانش و  هستیم. 2«قدرت مبتنى بر دانایى»ورود به عصر 

ین ا ونظامى یعنى بُرد، شططتاب و کُشططندگى به مرز نهایى خود برسططند ه سططه ویژگى بارز توسططع

 .(1997) تافلر، خواهد بود 3«انقالب در جنگ»همان

شد که ارتشاین تفاوت هاى جنگ :تفاوت در روش -  هاى کمتر،کار ها با هزینهها باعث خواهد 

شترى انجام دهند. از علل تفاوت در روش ست که تنوع گیج کننده ،هاى آیندهجنگ هاىبی اى ا

تا، اختالفات مرزى، ها )جنگ جدایىدر انواع جنگ نه، خشطططونت نژادى و مذهبى، کود ها خوا

 هاى تروریستى و ...( وجود دارد.هاى اجتماعى، حملهیناآرام

به  بینى برخوردهاى آینده را دارندگرایش کشطططورهایى که پیش آینده: نامتقارن بودن جنگ -

ستجنگ ستراتژی ست. ا شدت و نامتقارن ا درگیریى که خارج از »ها جنگ نامتقارن را هاى کم 

آمیز جهت تأثیر گذاردن بر موازنه غیرمستقیم و فریص یهاصل و قاعده صورت گیرد یا یک شیو

 کنند. تعریف مى «و برابرى نیرو در مقابل دشمن

                                                           
1 Brain base War  
2 Geo – Information 
3 Revolution in War 
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نده: - ندهى و کنترل در جنگ آی لهروم اهمیت فرما بهن در مقا ندهى و  عنوان اى  بل فرما قا ت

)فرماندهى،  C6I2)فرماندهى و کنترل( به  C2یهتوسططع وموضططوع فرماندهى و کنترل  ،کنترل

با هم، هماهنگى، همکارى( و یا هر ترکیص  نایى کار  کنترل، ارتباطات، کامپیوتر، اطالعات، توا

گذارد( را مورد نوپا به عرصططه مى ورىنابراى تشططری  تفکرى جدید یا ف هجدیدى از کلمات )ک

معتقد  1کرولد ون .(4: 1380) رومن، تاکید دارد( C1فرماندهى) و براهمیتبررسطططى قرار داده 

اما ابزار و وسططایل انجام این نوع  کند،هاى فرماندهى در طول زمان تغییر نمىاسططت که فعالیت

ست. او ابزار  سیم مىفرماندهى معموالً در حال تغییر و تحول ا سه نوع تق  :کندفرماندهى را به 

نقش فرماندهى و کنترل در جنگ  ه( وسایل فنى و تکنیکى. نتیج3) ها( روش2) ها( سازمان1)

سوى کنترل گیرى بهنیازمند جهت ،تر جنگتر در قبال آهنگ سریعگیرى سریعتصمیمو آینده 

سازمان سط  ست که این امر تو شبکهغیرمتمرکز ا سازمان اى بهترهاى  سلهاز  سل مراتبى  هاى 

شد.  سرعت عمل، تحرآ و  -برآورده خواهد  شمندی: این  سرعت عمل، تحرآ، چاالکی و هو

 هایجنگی سططط وح راهبردی)مانند ترابری راهبردی(، عملیاتی و تاکتیکی جابجایی در همه

ای مکانیزه، آینده مورد انتظار اسطططت که از طریق واحدهای دریایی، هوایی، زمینی )نظیر واحده

طلبد. عمیق، سططریع، زرهی و...( صططورت خواهد گرفت و فرماندهی و کنترل پویا و توانمند را می

آسا بودن: اجتناب از فرسایشی شدن در س وح مختلف و خاصه در س   تاکتیکی کوتاه و برد

وهای های مناسططص و نیرهای نوین و برتر، اشططراف اطالعاتی، آموزشاسططت با اسططتفاده از فناوری

به عملیات عملیاتی برتر مقدور خواهد شطططد. در همین راسطططتا، آمریکایی روزه  21ها معتقد 

های روانی، سطیاسطی، اقتصطادی، ها و بنیانباشطند که طی آن، با هدف قرار دادن زیرسطاختمی

 .(164: 1395)پیری، یابدنظامی و اعتقادی اساسی دشمن، اولویت می

و  ایگذشططته که بیشططتر مرحله هایجنگوبی بودن: برخالف پیوسططتگی، اسططتمرار و غیر تنا -

صططورت پیوسططته و مسططتمر در تمام طول شططبانه روز قابل اجرا آینده به هایجنگتناوبی بودند، 

ها ازیک سططو و برخورداری از های جنگائتالفی و با صططرفه بودن: باال بودن هزینه -خواهند بود. 

آینده در فضططایی ائتالفی روی  هایجنگشططود که ث میالمللی، باعای و بینمشططروعیت من قه

ند.  نه -ده یص و رسطططا نگ روانی، فر بارز ج نگها: نقش  یص در سططط وح  هایج روانی، فر

سانهسه  ایهجنگعنوان بازوان قدرتمند های جمعی، بهگانه)راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی( و ر

نمایی، کوچک نمایی، سطططیاه های بزرگتوانند با تاکتیکآینده عمل خواهند کرد. این ابزارها می

 های دیگر، مشکل سازند. گیری را برای طرفها را تغییر داده و تصمیمنمایی و ....، فضای جنگ

                                                           
1 Van Creveld 
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ی و تای که اهداف راهبردی و عملیاگونهان باد س وح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی جنگ به -

گیرند. در واقع، دشطططمن جنگ را از اهداف صطططورت همزمان انتخاب و هدف قرار میتاکتیکی به

سیص ستمراهبردی آغاز خواهد کرد. آ سی  های بارز جنگهای الکترونیکی: یکی از ویژگیپذیری 

ای عمل خواهد کرد. زیرا آینده، سیستمی بودن آن است که همین مزیت، مانند شمشیر دو لبه

س ستماین  سیصها بهی ساس و پیچیده، از آ پذیری باالیی برخوردار دلیل برخورداری از اجزای ح

تواند منجر به خواهند بود. هر نوع اختالل دریک سطططیسطططتم و یکی از اجزای سطططیسطططتم، می

دور ایسططتایی جنگ آینده: اهمیت یافتن قدرت هوایی و  پذیری در تمام سططیسططتم شططود.آسططیص

اری های جنگ و بسیفات انسانی و تسلیحاتی، توجه به کاهش هزینهموشکی، توجه به کاهش تل

دور ایستا و فرماندهی و کنترل متحرآ شده  هایجنگدیگر از موضوعات مهم، باعث تمرکز به 

ست.  ستفاده ازیگان -ا شتیبانی خدمات رزمی چند منظورگی: ا شتیبانی رزمی، و پ های رزمی، پ

سازمانانع اف های متنوع، باعث افزایشدر مأموریت شد. این امر پذیری در  های نظامی خواهد 

ک سرعت تغییر وضعیت داده و از یهای فود، بتوانند با تغییرات اندکی، بهشود که یگانباعث می

 .(164: 1995)آلن،  عملیات به عملیات دیگر تغییر مأموریت دهند

 ،ایمیدانی و کتابخانه یهاروشهای تحقیق با اسطططتفاده از براسطططاس یافتهاز منظر کلی و 

صور آینده تهدیدات عمده نظامی  شتمل برمت سترعوامل زمینه م صادیق  ای و ب ساز تهدید و م

به تعداد با ترکیص و تلخیص، شططخص گردید که در دور دوم ممورد  17در دور اول دلفی  تهدید

 :قرار گرفتپانل  اعضای تاییدمورد عامل بشرح جدول زیر  11
  ساز و مصادیق تهدید ای بسترزمینهعوامل (1) جدول

 نشانه ساله( 5عوامل زمینه ساز  و مصادیق تهدیدات عمده نظامی آینده )در افق  ردیف

 X1 افزایش حضور نیروهای فرامن قه ای پیرامون ایران 1

 X2 هارزمایشای)بدون حضور ایران( و انجام های نظامی من قهپیمان 2

 X3 برداری نظامی از فضاروند رو به رشد بهره  3

4 
های کشتارجمعی اقدامات تروریستی)شامل یابی بازیگران غیردولتی به سالحدست

 تروریسم دولتی، شورشی و جنایی(
X4 

 X5 گسترش تهدیدات سایبری و از کار انداختن ظرفیت های دفاعی 5

6 
 تحریک گرایشات قومی و مذهبی با ورود به عرصه درگیری نظامی و گسترش

 حمایت از جریانات تکفیری به منظور جنگ نیابتی علیه انقالب اسالمی
X6 

 X7 افزایش استقرار تسلیحات نظامی هوشمند و مخرب در من قه 7
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 نشانه ساله( 5عوامل زمینه ساز  و مصادیق تهدیدات عمده نظامی آینده )در افق  ردیف

 X8 اعمال محدودیت های شدید در دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته دفاعی 8

9 

فاوا( با تاکید بر کاربرد نانو، زیستی، (های همگرا تهدیدات علوم شناختی و فناوری

های الکترومغناطیسی و . . (، بمصDEWهای انرژی مستقیم)سالح نظامی، فناوری

. 
X9 

 X10 تهدیدات رژیم صهیونیستی در من قه 10

11 

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

غیرکشنده و ناتوان کننده زیردریایی  هایهواپیمابر، هواپیماهای رادارگریز، سالح

 ایهای بالستیک و کالهک هستههسته ای مجهز به موشک
X11 

 

 در دور اول های تحقیقمبانی نظری و یافتهبر گرفته از های تهدیدات آینده ویژگیهمچنین 

و ها در دور دوم ترکیص، تلخیص و یا حذف برخی از این ویژگی مورد مشططخص شططد  24دلفی 

 مورد بشرح جدول زیر تایید گردید: 17نهایتا 
 های تهدیدهای آینده ویژگی (2) جدول

 نشانه ساله 5های تهدیدهای آینده درافق ویژگی ردیف

 Y1 های دفاعیدارای تغییرات بنیادین و سریع فناوری 1

 Y2 عدم ق عیت و غیر خ ی شدن نبرد 2
 Y3 کاهش فاصله س وح راهبردی و راهکنشی 3

 Y4 ایدهف–ائتالفی بودن، کوتاه شدن زمان درگیری و تحلیل هزینه  4
 Y5 تنیده بودن ابعاد زمان و مکاندرهم 5
 Y6 و دقت و هوشمندیمحور بودن  و فناوریدانش  6
 Y7 پیچیدگی و آشوبناکی الگوها 7
 Y8 آسا بودن)سرعت در عملیات(برد 8
 Y9 عدم تقارن 9
 Y10 افزایش وسعت من قه نبرد 10
 Y11 تحول در جمع آوری، تبادل و پردازش اطالعات 11
 Y12 ها(توجه به افکار عمومی)نقش بارز جنگ روانی، فریص و رسانه 12
 Y13 دور ایستا بودن 13
 Y14 فرماندهی و کنترل در جنگ آیندهروزافزون اهمیت  14
 Y15 بکارگیری گسترده علوم شناختی 15
 Y16 بدون سرنشین ها( همه عرصه های نبردمکانیزه شدن)بکارگیری  16
 Y17 ها)غیرکشنده ها(گسترش بکارگیری ناتوان کننده 17
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احصا شده با استفاده با توجه به تهدیدات آینده  بنیاندانشهای دفاع موارد مربوط به ویژگی

مورد در دور اول دلفی  19شطططامل  از ابزار فیش برداری از منابع و مصطططاحبه با صطططاحبنظران

 باشد: بشرح جدول زیر میمورد  13مشخص گردید و نتایج دور دوم به تعداد 

 بنیانهای دفاع دانشویژگی (3) جدول

 نشانه ساله( 5بنیان )در افق های دفاع دانشویژگی ردیف

1 
شبکه ای شدن و فناوری محور بودن دفاع وحرکت سازمان های دفاعی بر لبه 

 فناوری
Z1 

 Z2 بنیانی سازمانی و استقرار مدیریت دانش دفاعی در سازمان های نظامیدانش 2

3 
ها )سکوها( به نرم تغییر اولویت های دفاعی از سالح و تجهیزات و پلت فرم

 افزارها
Z3 

4 

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

ی نبرد و های اطالعاتی، تأمین هوشیاری برتر از صحنهفناوریاستفاده از 

 آوری و تحلیل اطالعات(تر از دشمن، متکی به جمعگیری سریعتصمیم
Z4 

 Z5 پذیرهای دفاعی کوچک، کارآمد، چابک و انع افوجود سازمان 5

6 
 هتکیه بر سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند و یکپارچه با بهره گیری از سامان

 های پشتیبانی از تصمیم
Z6 

7 
استفاده وسیع از فناوری های برترساز )نانو، بایو،شناختی، فاوا( در بخش های 

 دفاعی
Z7 

8 
استقرار نظام نوآوری دفاعی، تخصص گرایی و افزایش حضور نیروهای دانشی 

 در سازمان های دفاعی
Z8 

9 

بکارگیری مجموعه جانبه بودن دفاع ) طراحی و پایه بودن و همهمردم

های قدرت ملی در حمالت های بالقوه و بالفعل کشور در کلیه مؤلفهتوانمندی

 سرتاسری و همه جانبه دشمن(
Z9 

10 
رباتیک، خودرو، تانک، هواپیما،  رزمندهاستفاده از تجهیزات بدون سرنشین)

 کشتی(
Z10 

11 

زات با حداقل انداختن افراد و غیرفعال کردن تجهی بودن )ازکار غیرکشنده

منظور بهره برداری پس خسارت و صدمه وارده به افراد، تاسیسات و تجهیزات به

 از غلبه(
Z11 

 Z12 پیمان(های دفاعی کشورهای دوست و همائتالفی بودن )استفاده از ظرفیت 12

13 
و تأثیرمحور بودن )هدف قراردادن مراکز حیاتی دشمن با حداقل  محورقابلیت

 حداکثر تاثیر بر دشمن( مصرف مهمات و
Z13 

 



 19  بختیاری آینده .../ ایرج تهدیدات برابر در بنیاندانش دفاع

  بنیاندانشدفاع موثر بر آور عوامل الزام

ساز سبص  در قالص روندهای؛ بین المللی، ها را توان آنکه میبنیان دفاع دانش عوامل الزام آور و 

به ای و داخلی من قه له که لزوم توجه  هدیدات در این مقو بل ت قا تاکید قرار م نده را مورد  آی

  :دباشصفحه بعد میبشرح جدول  پس از تایید اعضای محترم پانل بندی کرد؛دسته ،دهندمی
 بنیانآور دفاع دانشعوامل الزام (4) جدول

 نشانه ساله( 5بنیان )در افق آور دفاع دانشعوامل الزام روندها

روندهای 

 المللیبین

 )جهانی(

 A1 های نوظهوردستیابی دشمنان به فناوری

 A2 های کلیدی)علوم شناختی، نانو، زیستی و فاوا(فناوریجهش در 

 A3 های دفاعیگسترش تهدیدات سایبری و از کار انداختن ظرفیت

 A4 های جنگتغییر پارادایم

های شدید در دستیابی ما به علوم و فناوریهای پیشرفته اعمال محدودیت

 دفاعی
A5 

روندهای 

 ایمن قه

 A6 های قومی مذهبی واگرایابی و تهدید گروهگیری، قدرت روند شکل

 A7 افزایش استقرار تسلیحات نظامی هوشمند و مخرب در من قه

 A8 های برترسازدستیابی کشورهای من قه به سالح

روندهای 

 داخلی

 A9 های علمی و تحقیقاتی کشورادامه تحریم

 A10 های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی کشورادامه تحریم

 A11 کاهش جمعیت جوان و فعال کشور

 A12 تغییر ترکیص  مذهبی جمعیتی کشور

 A13 کشور هیعل یابتیهای نتوسعه جنگ و دیتشد ،یسامانده

 A14 های کشورتحمیل جنگ و نابودی زیرساخت
 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی

ع که در واقو عوامل موثر بر آن  بنیاندانشدفاع متغیرهای مدل مفهومی تحقیق که روابط بین 

شاره شده در محیط نبرد آینده با ویژگی در برابر تهدیدات آیندهدفاع  داعی را ت این متغیرهای ا

 نماید در شکل زیر ارائه گردیده است:می
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 قیتحق یمفهوم مدل( 1) شکل

 مورد استفاده در جداول باال تعاریف مفاهیم

شده پیروی نمیثباتی و بیبی ستند که از الگوهای تجربه  یجه با کنند و درنتنظمی؛ روندهایی ه

و  "پیچیده" و به دو بخش ها را درآ کردتوان آنگرا نمیهای متعارف، خ ی و تقلیلتکنیک

شوبناآ" سیم می "آ شکالت منظم، از الگوهای تثبیتشوند. درحالیتق سائل و م ده ش که م

سنتی و من قی تحقیق، قابلپیروی می ستند کنند، درنتیجه از طریق ابزارهای  )روابط  درآ ه

 .عناصر سامانه( بینساده غیر 

د حل نیسططتنها؛ به آینده و عوامل مشططروط و اتفاقی ارتباط دارند و درنتیجه قابلپیچیدگی

ن بندی کرد. در ایی احتمالی را شناسایی و ازنظر احتمال وقوع رتبهتوان چندین نتیجهولی می

گروهی از  دهد.راه حل را نتیجه میصطططورت جدی بیش از یکراب ه ابزارهای تحلیل بدیل به

نامیم. مسططائل و ها را پیچیدگی میوجود دارد که آن رتبه بندیمسططائل و مشططکالت فراتر از 

شامل مجموعه شکالت پیچیده،  ستردهم ست که میها، معلولای از علتی گ توانند ها و اثرات ا

 های مختلف و مشروط با یکدیگر ارتباط داشته باشند.به شیوه

های ویژگی

دفاع 

 بنیاندانش

روندها و 

عوامل 

 آورالزام

دفاع 

بنیاندانش

 دفاع دانش بنیان آینده )نظامی(تهدیدات
محیط نبرد 

 آینده

عوامل زمینه 

ساز و مصادیق 

 تهدید

های ویژگی

 تهدید



 21  بختیاری آینده .../ ایرج تهدیدات برابر در بنیاندانش دفاع

ها، تشخیصی بین علتقابل ت آشوبناآ، مواردی که هیچ راب هآشوبناکی؛ مسائل و مشکال

ها وجود ندارد. چنین مسططائلی نیاز به اقدام فوری دارند تا به وضططعیتی ها در آناثرات و معلول

 تر تبدیل شوند.منظم

امانه ی یک سی نقص دانش بشری دربارهکنندهعدم ق عیت؛ خاصیتی از سامانه که توصیف

 ی باز میان اطمینان کامل و عدم اطمینان محض را دربرو بازه سططت؛اآن  و وضططعیت پیشططرفت

 گیرد.می

دانش و فناوری؛ روند تهدیدات در دنیای آینده، با کاهش تهدیدات سطططنتی و کالسطططیک 

های شططدید های حسططاس به ناپایداریدولت و گسططترش تهدیدهای فراملی در وضططعیتبهدولت

 هایها و قابلیتعلمی و فناورانه، افزایش میزان توانایی مواجه اسطططت. افزایش میزان کشطططفیات

ستگی شری، افزایش نرخ تغییرات، افزایش واب ضوگیری نیروهای تازه و آموزش ب های متقابل، ع

سامانهآن سعه در جهت  سلیحاتی ها، تحقیق و تو سامانه جدیدهای ت ها از و تهیه و تدارآ این 

 دالیل این ویژگی است.

شتابان فناوریبرتری  سامانهاطالعات؛ رشد  های دفاعی تهدیدات آینده بر مبنای حجم ها و 

و  ی بالدرنگ ارزیابیآوری و برای استفادهسنگینی از اطالعات هستند که از منابع متفاوت جمع

ستلزم بهبود جدی ها تعیینشوند. برتری اطالعاتی برای مدیریت آنتجمیع می کننده بوده و م

 .(1396،احمدی  ) اطالعات، تبادل و تسهیم دانش دفاعی برتر است در مدیریت

 پژوهش هایپیشینه
( 1398براسططاس بررسططی بعمل آمده در زمینه موارد مرتبط با موضططوع، مهدی نژاد و همکاران)

ام ، به روش توصیفی انجبنیاننقش فناوری اطالعات و ارتباطات در دفاع دانشتحقیقی با عنوان 

 سططتونبنیان و درواقع دفاع دانشابعاد بُعدی مهم از  1فاوااند که اند و به این نتیجه رسططیدهداده

ها و ترکیص ای که رشطططد سطططریع فناوریگونهشطططود بهبنیان محسطططوب میدانش دفاع فقرات

شیدهای نظامی مأموریتهای جدید در حوزهفناوری ه و در حقیقت دفاع های متنوع را بهبود بخ

ه یابی بدسطططت تحقیق، هاییافته م ابقبنیان سطططاخته اسطططت. در برابر تهدیدات نظامی را دانش

گیری از فاوا در افزار، رمز موفقیت بهرهافزار و سطططختهای بومی فاوا در دو حوزه نرمزیرسطططاخت

  بنیان خواهد بود. دفاع دانش

حانی کاران) طر له1397و هم قا با ع( در م فاع نوان ای  با د ناوری و نوآوری  راب ه علم، ف

، با روش تحلیل محتوای عاملی به فقیه و اسططناد باالدسططتی بنیان براسططاس گفتمان والیتدانش

                                                           
 فناوری اطالعات و ارتباطات 1 
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 در پیشططرفت عامل تریناسططاسططی نوآوری و فناوری علم، امروز، دنیای اند؛ دراین م لص رسططیده

 زهحو شکوفایی راه و مسیر عوامل، این. شوندمی محسوب دفاعی و صنعتی اقتصادی، هایعرصه

 آزمون و عاملی تحلیل از ایشطططان پس. سطططازندمی میسطططر را بنیاندانش تولید طریق از دفاعی

 ثبتم تاثیرگذاری برعالوه نوآوری و فناوری علم، هایاند که مولفهبه این نتیجه رسیده ها،فرضیه

 .بشوند نیز دفاع حوزه در دانشی محوریت افزایش باعث توانندمی همدیگر بر

 کنترل و فرماندهی نقش ای با عنوان بررسطططی( در مقاله1396جبار رشطططیدی و همکاران)

و  فرایند فرماندهیرسططند که؛ بنیان، به روش توصططیفی؛ به این نکته میدانش دفاع در هوشططمند

نیات دشططمن، برنامه های خطططططودی و  نبرد، صططحنه کنترل در مات خود به آگاهی از وضططعیت

شوبناآ و پویای امروز این آگاهی می  ست و درصحنه های نبرد پیچیده و آ محططططیط نیازمند ا

و  تبدیل به دانش شده ایوسیله شبکه های مخابراتی تبادل گردیده و با پردازش رایانهبایست به

صمیم  شتیبان ت سیستم های پ صمیم گیری فرماندهان را از طریق نرم افزارها و  سریع فرایند ت ت

بنیان های فرماندهی و کنترل در دفاع دانشنتیجه اینکه ابعاد و مؤلفه. سطططازدمیسطططر میگیری 

 بسیار تأثیرگذار است.

ن بنیاتأثیر متقابل دفاع دانش( در تحقیقی با عنوان 1396احمدی حاجی آبادی و همکاران)

های آینده تأثیر بنیان و جنگدفاع دانشاند که یافتهبه روش توصطططیفی؛ در های آیندهو جنگ

ن های تهدیدات آینده که بیشتریترین ویژگیطرف، مهممتقابل معناداری بر یکدیگر دارند. ازیک

آوری، اند از: تحول در جمعبنیان خواهند داشطططت به ترتیص عبارتاثر را بر روی نوع دفاع دانش

 روزافزون اهمیت هوشطططمندی؛ و دقت ودن؛ تبادل و پردازش اطالعات؛ دانش و فناوری محور ب

 هک بنیاندانش دفاع هایویژگی ترینمهم دیگر طرف از و آینده؛ جنگ در کنترل و فرماندهی

شترین شت به ترتیص عبارتب را تأثیر بی جانبه اند از: همهر روی نوع تهدیدات آینده خواهند گذا

های گیری از سططامانهو یکپارچه با بهره بر سططامانف فرماندهی و کنترل هوشططمندبودن دفاع، تکیه

 محور بودن.پشتیبانی از تصمیم و تأثیر

 رهبری معظم بنیان از منظر مقامهای دفاع دانشمقاله ویژگی(در 1399حمدل و همکاران )ر

 رهبری در خصوص مدیریت دانش معظم های مقامبررسی آرا و اندیشه با روش تحلیل محتوا به

 از های این تحقیق حاکییافتهاند. پرداختهله بنیان از منظر معظمدانش دفاعو ارائه ویژگیهای 

بنیان کردن نظام دفاعی و دانش رهبری، برای مدیریت دانش معظمکه از منظر مقام اسطططتآن

بنیان و بههای دانشاندازی شطططرکتاندازی چرخه علم، راههایی از جمله راهالزم اسطططت فعالیت

دانش یعنی کسططص دانش و فناوری دفاعی، خلق و جوشططش دانش،  کارگیری اصططول مدیریت

تبدیل فناوری به تولید انبوه، تبدیل علم به محصططول، تشططکیل بانک اطالعاتی در وزارت دفاع، 
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بنیان کردن نظام اداری و ها با پیشطططرفت علم، دانشسطططازی اطالعات، مقابله با تحریم یکپارچه

 .مدیران مورد توجه قرار گیرد انتصابشایستگی در  توجه به دانش و

شینه با یک نگاه اجمالی به  به نقش فناوری اطالعات و ارتباطاتتوان گفت که اکثراً ها میپی

اند و در واقع جمع آوری اطالعات، کسص دانش و مدیریت آن بنیان صحّه گذاشتهدر دفاع دانش

اند و به این م لص تاکید دارند که با مورد تاکید قرار دادهبنیان را گیری آن در دفاع دانشو بهره

های آینده بوده و بنیان الزمه ورود به جنگتوجه به خصطططوصطططیات نبردهای آینده، دفاع دانش

و  ها با موضوع این تحقیق استتواند کلید موفقیت باشد که این م لص وجه اشتراآ پیشینهمی

رسانند هرچند از حیث وجه افتراد، موارد دو مقوله یاری می های اینما را در دستیابی به ویژگی

های آینده بنیان در جنگطور مسطططتقیم به دنبال ارائه مدل دفاع بومی دانشاشطططاره شطططده به

 اند.نبوده

 

 شناسی پژوهشروش

ضر پژوهش شافی آمیختف (هایروش) راهبرد با توصیفی روش به و کاربردی نوع از حا ست اکت  ا

عه انجام با مرحلف نخسطططتین در که  جهت پژوهش مدل ،(دلفی-پژوهی آینده) کیفی ایم ال

سی شنهاد آزمون و کمّی برر ست شده انجام مدل طراحی بعد مرحلف در و پی صلی هدف. ا  از ا

 زمانی آن از اسططتفاده و( Creswell,2003) اسططت پدیده یک کاوش پژوهشططی راهبرد این انجام

 (. Morgan,1988)است نوظهور اینظریه هایمؤلفه آزمون دنبال به پژوهشگر که است مناسص

 با سطططاخته محقق نامهپرسطططش ها،داده گردآوری منظور به: هاداده گردآوری ابزار و روش

صوص دفاع دانش مولفه و بعد تعدادی ش نظرات بر مبتنی ،بنیان در برابر تهدیداتدر خ  ارکتم

 روایی از اطمینان حصطططول هدف با شطططد؛ تدوین( نخسطططت مرحلف) کیفی مرحلف در کنندگان

 حوزه مدیران و فرماندهان و دانشططگاهی خبرگان از نفر 15 برای پرسططشططنامه سططنجه، محتوای

شدهدفاعی صورت هدفمند انتخاب  سال اند() که ب  اقدام، این بازخورد دریافت از پس گردید، ار

 .شد تدوین شاخص 85 و مولفه18 ، بعد 5 با نهایی پرسشنامف و انجام پیشنهادی اصالحات

 همچنین جامعه و مربوط به موضطططوع مدارآ و اسطططناد شطططامل تحقیقجامعه مورد م العه 

 هایدانشططگاه خبرگان و اسططاتید و نیروهای مسططل  م العاتی مراکز پژوهشططگران شططبکه  آماری

 حجم حداقل «مولر» گفتف به بنا و بوده عدد 85 آشططکار متغیرهای تعداد چون و تعیین نظامی

 حداقل بنابراین( 1391 هومن،)باشططد آشططکار متغیرهای تعداد برابر چهار بایسططتی حدود نمونه

 ایبقهط -تصططادفی گیرینمونه روش از اسططتفاده با بنابراین. تعیین گردید نفر 300 نمونه حجم

 انجام برای. شد انتخاب تحلیل و تجزیه جهت قبول قابل پرسشنامه سپس و توزیع هاپرسشنامه
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 از استفاده با نخست که شد استفاده آموس ساختاری معادالت روش از الزم، آماری هایتحلیل

 هاادهد مسیر تحلیل طریق از سپس و بررسی گیریاندازه هایمدل روایی تأییدی، عاملی تحلیل

تاری هایمدل به مه در. گرددمی برازش سطططاخ ناداری نیز ادا ندازه مدل مع  روایی و گیریا

بنیان در برابر تهدیدات بومی دفاع دانش مدل ارائه پژوهش؛ هدف .گردید بررسططی آن همگرایی

  آینده.

 و هاویژگی بر تاکید با) آینده  تهدیدات برابر در بنیاندانش دفاع )مدل( پژوهش؛ اصططلی سططوال

 ؟کدام است (آور الزام عوامل

 :فرعی سواالت

 در برابر تهدیدات آینده کدامند؟موثر بر دفاع بنیان دفاع دانش هایویژگیابعاد و  (الف

 باشد؟می چگونه مدل های(ها و شاخص)مولفه متغیرها بین شدت و ب( روابط 
 

 های پژوهشها و یافتهتجزیه و تحلیل داده

های تهدیدات آینده و دفاع مصطططادیق و ویژگیعوامل، توجه به  حاضطططر، پژوهش در که آنجا از

 دلفی روش از ؛باشططدمی نظر مورد ،صططاحبنظران آراء اجماع نیز و بنیان آینده در برابر آندانش

ستفاده صان، با دلفی پانل برگزاری و گردید ا سص متخص ستخراج برای روش ترینمنا  و راتنظ ا

 عوامل دیگر و کارهاراه ها،ایده میان اجماع و همگرایی برقراری نیز و صاحبنظر افراد هایدیدگاه

 جنتای اعتبار که چرا آید، می حساب به روش این مراحل ترینمهم از پانل اعضا شرایط. باشدمی

ستگی کار ستگی به ب ضای انتخاب. دارد افراد این دانش و شای  غیر ریگینمونه طریق از پانل اع

ضاوتی یا هدفمند احتمالی ضر، تحقیق در.گرفت صورت ق  15 زا متشکل اولیه فهرستی ابتدا حا

صص و نظر صاحص افراد از نفر  مذاکره با و انتخاب مرتبط خدمتی سوابق و شغل دارای و متخ

ضیحاتی شامل که تلفنی و مجازی صوص در تو ضوع و طرح خ  در شرکت برای بود، پژوهش مو

صی پانل ص ست این. آمد عمل به دعوت کرونا شرایط به توجه با مجازی صورت به تخ  در فهر

شگاه خبرگان از متشکل ابتدا  سال 25 باالی سابقه دارای مدیران و فرماندهان و نظامی هایدان

 ایاولیه هنامپرسش تهیه با تخصصی پانل در کننده شرکت اعضای تعیین از پس نهایت در و بود

 وزیعت پانل اعضای میان در و شد سوال مفاهیم از یک هر تأثیر میزان تحقیق ادبیات از برگرفته

 کارشناسی مدرآ دارای آنان % 40 ، کارشناسی مدرآ دارای پانل اعضای %10 همچنین. شد

 . هستند دکتری مدرآ دارای نیز % 50 و ارشد
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 و اطالعات آوری جمع ابزار بهترین پرسطططشطططنامه که آنجا از: هاآوری دادهابزار جمع روایی

 محتوا، روایی روش سططه به همزمان آن روایی سططنجش برای بنابراین بود، متغیرها گیریاندازه

 .است شده توجه صوری روایی و سازه روایی

 آلفای ضططریص پرسططشططنامه متغیرهای پایایی سططنجش برای:  دلفی روش اول مرحله پایایی

 میزان از پرسشنامه که دهدمی نشان آلفا مقدار. است 945/0 برابر آن مقدار و محاسبه کرونباخ

 امتغیره این سطططنجش جهت باالیی درونی همسطططازی عبارتی به و بوده برخوردار باالیی پایایی

 آزمون نتیجه به توجه با نظر مورد متغیرهای خصطططوص در پانل اعضطططای میان همچنین. دارند

ت بدسطط نتایج برابر بنابراین. دارد وجود «قوی به نزدیک متوسططط نظر اتفاد( »685/0) کندال

عوامل زمینه سطططاز و مصطططادیق » متغیر دو اول، دور پانل در کنندگان مشطططارکت نظر از آمده

 دفاع دانش بنیان در برابر تهدیدات بر را تأثیر بیشترین «های آیندههای جنگویژگی» ،«تهدید

 .هستند دارا آینده

عوامل الزام » به بررسطططی دلفی دوم دور اجرای نتایج بخش این در :دلفی دوم مرحلهپایایی 

 پرسشنامه پانل عضو 15 همه به که شده پرداخته «های تهدیدویژگی »و «آور و مصادیق تهدید

 اییپای مقدار آمده، بدست  نتایج اساس بر. شد تحویل و تکمیل پرسشنامه 12 تنها اما شد داده

 خبرگان نظر از که دهدمی نشان شده استاندارد آلفای مقدار. است 923/0 برابر شده استاندارد

 در کندال W آزمون همچنین. برخوردارند باالیی درونی همسططازی از عبارتی به و پایایی میزان

 از پاسخگویان نظر از مفاهیم که است آن دهنده نشان که آورده دست به را ایرتبه دوم مرحله

ستند برخوردار بندیرتبه قابلیت ضای میان همچنین. ه  رد دلفی اجرای دوم مرحله در پانل اع

 . دارد وجود «قوی نظر اتفاد» نظر مورد متغیرهای خصوص

 لفیابی معادکارگیری رویکرد متغیّرهای مکنون در الگوهای بهشطططرطاز پیش یکیاز آنجا که 

ستگی  ست، به همین منظور تحلیل همب ستگی میان متغیّرهای پژوهش ا ساختاری وجود همب

ضریص  بر اساس، (>p  0.01)داریدر س   معنا متغیرها همبستگیمقادیر پیرسون انجام شد. 

تعداد  در این پژوهش ند.بودکلیه متغیرها معنادار  ،با توجه به نتایج بررسی شد وآلفای کرونباخ 

 حدود چهار یسططتیبا نمونه حجم حداقل «مولر» فگفت بهعدد بوده و بنا  85متغیرهای آشططکار 

شکار یرهایمتغ تعداد برابر شد آ شدیم 300 نمونه حجم حداقل نیبنابرا .(1391 هومن،) با . با

ستفاده با ،منظور اینهب صادف یریگنمونه روش از ا ش250 ای تعدادطبقه -یت س  و عیتوز نامهپر

سش 223  جهت هیگو 90 از پژوهش نیا در. شد انتخاب لیتحلوهیتجز جهت قبول قابل نامهپر

 یدییتأ یعامل لیتحل کیتکن از استفاده با زین یاسازه ییروا نیهمچن. شد استفاده نامهپرسش

 مورد یابزارها )محتوا(یدرون انسطططجام نیهمچن ها معنادار بودند. انجام گرفت که همف گویه
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ستفاده ستفاده با زین ا  باشدیم 7/0 یباال ریمقاد یتمام و شد یابیارز کرونباخ یآلفا صیضر از ا

 هاداده لیتحل و هیتجز منظوربه. اسطططت برخوردار الزم ییایپا از ابزار گرفت جهینت توانیم که

 صیضططرا محاسططبه یبرا «رسططونیپ یهمبسططتگ لیتحل» مانند ،یآمار لیتحل مختلف یهاروش

 یساختار فمعادل یالگو برازش یبررس یبرا «یساختارف معادل یابیالگو» صفر، فمرتب یهمبستگ

دست به  KMO شاخص مقدار که ییآنجا از. گرفت قرار مورداستفاده شده یآورگرد یهاداده با

 نیهمچن. اسطططت یکاف یعامل لیتحل یبرا نمونه تعداد بوده، 8900/0 با برابرآمده از متغیرها 

 یبرا یعامل لیتحل دهدیم نشطططان که اسطططت 05/0  از ترکوچک «بارتلت آزمون» sigمقدار

 .است مناسص یعامل یالگو ساختار ییشناسا
 ( آزمون کفایت داده ها5جدول )

 8910/0 (KMO)اکلین  -می یر -آزمون کفایت حجم نمونه کیزر

 212/3356 آزمون کرویت بارتلت و تقریص کای اسکوئر

 Sig 000/0 72 درجه آزادی
 

ست معناداری وزن رگرسیونی همچنین شده، الزم ا ساختاری ارائه   بار)پیش از ارزیابی مدل 

های مربوطه بررسی شده تا از برازندگی گویهبینی نامه در پیشهای مختلف پرسشسازه( عاملی

ها اطمینان حاصل گیری سازهها در اندازهگیری و قابل قبول بودن نشانگرهای آنهای اندازهمدل

به انجام  Amosافزار و نرم 1(CFAشططود. این مهم، با اسططتفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی )

به اینکه در مدل  با توجه  ته، وزن رگرسطططیونی برازش CFAرسطططید.  ، در هامتغیّرتمامی یاف

هیچ  ،دار با صفر بودتفاوت معنا دارای/.، 99نامه، در س   اطمینان رسشپهای بینی گویهپیش

است  ها اینشدند. مبنای معناداری گویهنها از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته گویهیک از 

های نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویه /. باشطططد.05 ها زیر که سططط   معناداری برای آن

شاخص شاخص (6)در جدول CFAهای برازش مدل معنادار به همراه  ست. این  شده ا ها ارائه 

 داری بار شططدن هر متغیّر مشططاهدهگیری داشططته و معناهای اندازهنشططان از برازش م لوب مدل

 SEMدهنده مدل ( نشطططان2شطططکل) ار گرفت.قرشطططده به متغیّر مکنون مربوطه مورد تأیید 

در یک الگوی  .(1389سازد )قاسمی، یافته است و شدّت روابط بین متغیّرها را روشن میبرازش

سکوئر به درجهمعادله سبت کای اِ سکوئر غیرمعنادار، ن ست کای اِ ساختاری م لوب، الزم ا ی ی 

/.، 90بزرگتر از  2های برازش هنجارشططده، ت بیقی و نیکویی برازش، شططاخص3آزادی کمتر از 

                                                           
1 Confirmatory Factor Analysis-CFA 
2 Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI 
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 2میانگین مربّعات خ ای برآورد و ریشطططه 09/0کوچکتر از  1ماندهمیانگین مربّعات باقی ریشطططه

با سطططاختاری برازش باشطططد. برای الگوی معادله 08/0کوچکتر از  یافته، کای اِسطططکوئر برابر 

ازش های بر، شطططاخص739/2ی آزادی برابر با ، نسطططبت کای اِسطططکوئر به درجه432/11175

شده، ت بیقی و نیکویی برازش به ترتیص شه900/0/. ،919و 909/0هنجار ی میانگین مربّعات ری

 کلیه /. به دسططت آمده اسططت.079ی میانگین مربّعات خ ای برآورد/. و ریشططه068مانده باقی

قاط برش پیششطططاخص هایی، از ن ته م لوبهای برازش الگوی ن کاماًل گف که از برازش  ند  تر

این شططود، ( مالحظه می6گونه که در جدول شططمارة )ش مدل حکایت دارد. همانبخرضططایت 

داری بارشططدن هر متغیّر گیری داشططته و معناهای اندازهالگو ها نشططان از برازش م لوبشططاخص

. در ضططمن میزان آلفای کرونباخ تأیید قرار گرفت شططده به متغیّر مکنون مربوطه مورد مشططاهده

 بود. 7/0برای هر متغیر باالی 
 های برازش الگو( شاخص6جدول )

 
Chi-square /df RMSEA RMR CFI TLI GFI NFI 

739/2 079/0 068/0 919/0 928/0 900/0 909/0 

مقادیر قابل 

 قبول
 3کمتر از 

کمتر از 

085/0 

کمتر از 

085/0 

تر بزرگ

 9/0از 

تر بزرگ

 9/0از 

تر بزرگ

 9/0از 

تر بزرگ

 9/0از 
 

بنابراین ( p<.05, t >1.64)لحاظ آماری معنادار بوده  یافته اثرات مسطططتقیم بهبرازشدر الگوی 

 هاهای آندفاع دانش بنیان و ویژگیو  آینده های پژوهش مبنی بر روابط بین تهدیداتفرضطططیه

وامل عترین ضططریص اثر، مربوط به ضططریص اثر مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین در این الگو قوی

ست و β= 0.839و به میزان  ور بر دفاع دانش بنیانالزام آ ضریص نیز به ضعیف ا ضریص ترین 

آزمون  و نتیجف (β=0.41)شططود مربوط میعوامل زمینه سططاز و مصططادیق بر روندها و الزامات اثر 

( نشطان داده 7طورخالصطه در جدول شطمارة )، بهچهارگانههای پژوهش و ارتباط عوامل فرضطیه

 است.
 های پژوهشخالصة نتایج آزمون فرضیه( 7جدول )

 نتایج روابط
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

سطح 

 معناداری

 نتیجه

 آزمون

عوامل زمینه ساز و  ←های تهدیدات آینده ویژگی

 مصادیق
 تأیید 000/0 478/6 59/0

                                                           
1 Root Mean Squared Residual-RMR 

2 Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA 
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 نتایج روابط
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

سطح 

 معناداری

 نتیجه

 آزمون

روندها و عوامل  ←عوامل زمینه ساز و مصادیق 

 الزام آور
 تأیید 000/0 320/5 41/0

 تأیید 000/0 430/6 839/0 دفاع دانش بنیان ←عوامل الزام آور 

 تأیید 000/0 951/7 691/0 دفاع دانش بنیان ← های دفاعویژگی
 

هایی  فاع دانشو بومی مدل ن نده د هدیدهای آی یان در برابر ت ها و میزان بن و روابط بین متغیر

 درواقع که در زیر ارائه شطده اسطتباشطد موس میآکه خروجی نرم افزار شطدت و اثر این روابط 

 :دهدمی قرار تایید مورد ساختاری معادالت از استفاده با را تحقیق مفهومی مدل

 

 
 ( مدل نهایی تحقیق2شکل)

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 یدکتأ با)  هدفاع دانش بنیان در برابر تهدیدات آیندیابی به مدل در این پژوهش با هدف دسطططت

بینی متغیرها جهت مقابله با در راسططتای کسططص بینش و پیش  ،(آور الزام عوامل و هاویژگی بر

، پس از احصطططاء متغیرها از مبانی نظری و طرح مدل اولیه با با رویکرد آینده پژوهی  تهدیدها

توجه به متغیرها، با برگزاری جلسطططات پانل دلفی به صطططورت مجازی به تعداد دو دور  از طریق 
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و آینده پژوهی، کل متغیرها بررسی و متغیرهای مورد اجماع احصاء گردید  دفاعیخبرگان حوزه 

متغیر دفاع دانش بنیان با دو که تعدادی از متغیرها در  دور دوم اصطططالح گردید و در مجموع 

طراحی گردید. جهت  زیرعامل 28و متغیر تهدیدات آینده با دو عامل و  زیرعامل 27عامل و 

کیفی بدسططت آمده بود از رویکرد کمی مدل  بصططورتو خبرگان که های تجربی حمایت از داده

موس( استفاده شد، کلیه متغیرهای آشکار تحلیل عاملی شده و نتایج آن اِی معادالت ساختاری)

نامه مورد تایید قرار گرفت و بعد از آن اطالعات نتایج بدسطططت آمده از جهت طراحی پرسطططش

ها انجام و وارد و فراخوانی اطالعات در مدل از محل مخیره داده SPSSافزار نامه در نرمپرسطططش

ست آمده از مدل حاکی از آن  سید و نتایج بد صالح مدل روایی و پایایی آن به اثبات ر پس از ا

ست که مدل از برازش خوبی برخوردار می ساس ا شد. بر این ا شاخصویژگیبا ها های تهدید با 

های تهدیدات آینده بر عوامل زمینه ساز ویژگیکردند و تاثیر  درصد از واریانس را تبیین 0.757

بوده و بیشططترین ضططریص وزنی مربوط به  0.41روندها و عوامل الزام آور و بر  0.59 و مصططادیق

دفاع بوده و این مبین آن اسطططت که  0.839به میزان  دفاع دانش بنیانبر  عوامل الزام آورثیر تأ

وامل عبرابر نتایج بدسطططت آمده از این پژوهش تحت تاثیر  آیندهدانش بنیان در برابر تهدیدات 

خواهد بود.  (Y1,…,Y17سطططاله) 5های تهدیدات آینده در افق ( و ویژگیX1,…,X11ای)زمینه

های دفاع دانش بنیان بر این نوع دفاع تاثیر ویژگیهمچنین برابر نتایج بدسطططت آمده از مدل، 

( و عوامل الزام Z1,…,Z13د که حاصطططل تاثیر عوامل )دهننشطططان میرا  تاثیردرصطططد از  691/0

شد( میA1,…,A14آور) ستیابی به . درمجموع با توجه به یافتهبا ضمن د ست آمده  ها و نتایج بد

با رویکرد بنیان دفاع دانش)معادالت سططاختاری( اهداف و پاسططخگویی به سططواالت پژوهش، مدل

ه و در دشه ئارا (2)شکل ها و الزاماتتاکید بر ویژگیتهدیدات آینده با آینده پژوهی در مقابله با 

  .واقع مدل مفهومی تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفت

 پیشنهادهای اجرایی -

ظر ناشطاره و مدهای مورد دربرگیرنده ویژگی( با توجه به این که اکثر تهدیدهای فعلی و آینده 1

شند، میاین این تحقیق  شنهاد میبا شده در این پژوهش گردد پی سطمدل ارایه  سئوالن و تو  م

و شطططرایط ملی و  هامحدودیتهای اثر گذار، مولفه عنایت بهبا  یهای دفاعسطططازمانمدیران 

نداز ) دفاعی هایها و طرحریزیدر برنامه ،المللیبین با رویکرد  (سطططاله آینده 5با چشطططم ا و 

 برداری قرار گیرد.مورد بهرهو دفاع متناسص، بنیان بودن نبردهای آینده دانش

سل  و ( 2 ستادی نیروهای م و دفاع حوزه  متولیهای سازمان های طرح و برنامهبخشمدیران 

بنیان بیان شطططده در های دفاع دانشمولفه ؛از قدرت ملی های مرتبط با این بخشسطططایر حوزه

رهبری و مسطططئوالن عالی رتبه نظام بر مقام معظم کیدات با توجه به تأ؛ راتحقیق این  هاییافته
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ورد مبنیان بودن تولید؛ که تولید امنیت و صططیانت از آن مسططئولیت بخش دفاعی اسططت، دانش

 عنایت جدی قرار دهند.

بنیان و عوامل عوامل الزام آور دفاع دانشثیر مربوط به که بیشطططترین ضطططریص تأ( از آنجائی3

زی ریبخش برنامهبدست آمد، ها و مدل نهایی یل دادهدر تجزیه تحل ساز و مصادیق تهدیدزمینه

تقویت جنبه های ریزیدر برنامه این عواملمد نظر قرار دادن به نسطططبت های دفاعی سطططازمان

 د.الزم بعمل آورن اهتمام به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری، دفاعی آینده

جانبه و دفاع همه، با نگاه آینده پژوهی ای و برآورد تهدیدهاهای مقابلهدر طرحنتایج تحقیق ( 4

ستای ایجاد و ارتقاء بازدارندگی دفاعیمردمی  سانهمواره مدنظر و اهتمام  ؛در را و  سناریو نوی

 قرار گیرد.  طراحان بازی جنگ

سئوالن 5 سوی م شور از  سی دفاعی ک سی و دفاعی، های بخش( در تنظیم و تقویت دیپلما سیا

 های تاثیر گذار بر دفاعای و نقش بازیگران حوزهای و فرامن قهمن قهاهتمام الزم به روندهای 

 بنیان بعمل آید.دانش

 پیشنهادهای ادامه تحقیق -

های آفندی و تهاجمی نبردهای آینده)از منظر بنیانی جنبهگردد در زمینه دانشپیشطططنهاد می

صورت  ینتوسط محقق تحقیقاتیبر مبنای نظریه بازدارندگی (آفندی دستانه و  پدافنددفاع پیش

 گیرد.
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