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 مقدمه 

و  کیکالس یهاجنگ یوهایدشمن به اهداف خود، با اتکاء به سنار یابیاز دست یریجلوگ

 یبرا یاساس یازهاین یحوزه، جوابگو نیتحوالت ا ینگرندهیو آ ینیبشیمرسوم و عدم پ

 نخواهد بود و تبیین و 7111انداز و تحقق چشم یعال یهاحصول به اهداف و آرمان

فرماندهان  یی اصل، چالشی است که دغدغهندهیآ یهاجنگ درصحنه داتیتهد یبندتیواول

 ندهیدر آ کهنیی نظامی را به خود اختصاص داده است. او بسیاری از پژوهشگران عرصه ینظام

ای است که بسیاری از فرماندهان و متفکران را به جنگ چگونه خواهد بود، مسئله یهاصحنه

آنچه احتمااًل در آتیه ر  خواهد داد را به تصویر  تا بتوانند شمای روشنی از شتهدا تفکر وا

 بکشند.

ها با ی آندر تضادند اما در مورد علل به وجود آورنده گریکدیجنگ و صلح در ظاهر با 

مشکل  قدرهمانکشف علل جنگ و  زانیهستند. دانستن علل صلح به م هیشب اریبس گریکدی

جنگ و صلح عمومًا به  یهایدانند و تئورسکه می کی روی دوصلح را جنگ و  روازایناست، 

در زمان صلح  ریزیبرنامهفکر کردن و  یبرا زی)ره( ن ینیخم امام شوند.می ههمراه هم مطالع

 به پرداختن مجال نبرد هنگام در... »: اندفرموده نهیزم نیدر ا شانیقا ل بودند. ا ایویژه تیاهم
 جانبههمهراهبرد دفاع  میترس قتحقی در و هابرنامه و هاطرح و هاضعف و هاقوت جهات همه
مسا ل  نای به هابغضاز حب و  دور و به صدرسعهبا  دیبا یعاد طیادر شر ولی است نبوده

نور،  فهصحی) «نمود استفاده هاتعدادها و طرحاس و هاتجربه ،هااندوخته یپرداخت و از همه

 ترسیم را آینده این... »: اندفرمودهمعزز کل قوا هم  یو فرمانده یرمعظم رهب مقام (.7912
)بیانات  ...«ها، جهت حرکت را خودمان تعیین کنیمغربی یشدهمترسی جهت مطابق نه کنید

 .(6/1/7911 شور،ک سراسر علمی نخبگان با دیدار در لهمعظم

 و استکباری هایی قدرتتهدیدات متعددی است که از سو یابیو ارز ینیبشیپ ،ییشناسا

مهم همراه با  نای که باشدمی زمانیعز هنیمتوجه م یافراط یهاو گروه ایمنطقه دشمنان

با  .باشدمی د؛یتهد تیتوان و ظرف یابیارز د؛یتهد قیو دق حیهمچون شناخت صح هاییشاخصه

اقدام  ران،یا یاسالم یمنافع جمهور هیموجود عل داتیو متنوع تهد دهگستر فیتوجه به ط

 یرمنطقیخطرناک و غ اریحوزه بس نیدر ا یپژوهندهیو آ ندهیآ یبرا یزیرو عدم برنامه یانفعال

ساخت  ریدر مس یموانع جد جادیهمچون ا یتفکر باعث بُروز مشکالت وهیش نیو ا باشدیم

 یاازهین شناسایی عدم ،هامطلوبپرداختن صرف به  نده،یآ بامنعطف و منطبق  یسازمانفرهنگ

 :مطالعه عبارت است نیا یدغدغه اصل نیبنابرا .گرددیو عقب ماندن از دشمنان و رقبا م ندهیآ
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 چگونه هستند؟ ندهیآ هایجنگ درصحنهنوع تهدیدات  .7

 کدام تهدیدات اهمیت بیشتری دارد؟ بین این در .2

 

 پژوهش بررسی مبانی نظری و پيشينه

 مفهوم جنگ

 است ممکن و نباشد الدفعو روباز و سهل حیصر نینچنیا نده،آی در هاتهاجماست  ممکن»
دفاع از اسالم در  کنممیالزم است. من عرض  یقو مانیو ا یدگیچیباشد و لذا پ ترپیچیده
 هیقض نی)ع( بود. چون ا نیرالمؤمنیتر از دفاع از اسالم در دوران اماکرم )ص( آسان یدوران نب

را  یگوناگون یابزارها ،یاستکبار جهان رایاست. زممکن  ندهیدر آ یزیچ نیبود و چن تردهیچیپ
 .(7969 ،ی)رهبر معظم انقالب اسالم «دارد اریدر اخت

مفهوم  ،یواژه مربوط به حوزه علوم انسان چینشده است. اصوالً از ه یواحد فیجنگ تعر از

ه با ک کندیم فیتعر ایگونهبهجنگ را  یاشهیهرکس و هر اند روازاینوجود ندارد.  یکسانی

 زیو انواع آن را ن بندیطبقهجنگ، تنوع در  فیناسازگار است؛ لذا تعدد در تعر یگرید فیتعر

 ینظام نویسانراهبرداز جنگ توسط  یگوناگون و متعدد فیتعار .(7919 ،ی)تجر آوردیم دیپد

 :شودیاشاره م لیها در ذآن نیتراز مهم یاست، که به برخ شده ارا ه

است  یجنگ عمل خشونت بار ،ی( ژنرال پروس7197-7111) تسیزوکارل فون کال ازنظر

 تنهانهاست. جنگ  استیخواسته ماست. جنگ ادامه س یبه اجرا فیکه هدفش وادار کردن حر

جهانگیر کرمی، دارد ) یو اقتصاد شناختیروان ک،یپلماتید صهیبلکه خص ینظام یژگیو

7911). 
 

 آینده هایجنگ

دشمن، هدف جنگ  یروهاین یو نابود یخود یروهایا حفظ نجنگ ر یاصل اساس تسیکالزو

تعداد افراد  یدر جنگ را برتر یروزیاصل پ نیترسرنگون ساختن دشمن و عام ایرا خلع سالح 

برجسته  شمندیآرون اند مونیر .(7911 و همکاران، یبخش)آقا مسلح دانسته است یروهاین

از اداره اجتماعات  یکه ناش داندیم یتماعاقدام اج کیجنگ را  زین المللنیروابط ب یهودی

، یگدلیب ییایض) ردیپذیتحقق م یگریبر د یکیغلبه  منظوربهاست که  یافتهسازمان یاسیس

7919). 
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به  ،ییایجغراف یهااسیمق یبر مبنا رعادالنه؛یبر اساس هدف، به جنگ عادالنه و غ هاجنگ

به  ک،ی(؛ با توجه به انضباط و تاکتی)عموم یو جهان یافرا منطقه ،یامنطقه ،یمحلّ یهاجنگ

 یهابه جنگ ،ییای(؛ بر اساس سطح جغرافیکیو نامنظم )چر کی، کالسمنظم یهاجنگ

. با شوندیم میتقس یو خارج یداخل یها؛ بر اساس قلمرو، به جنگینیزم و ییهوا ،ییایدر

 توانی، ممینگ ارا ه بدهاز ج ومانعجامع فیتعر کی میالذکر اگر بخواهفوق فیتوجه به تعار

 ندهیاز منظر نگاه به آ چند کشور. ایدو  نیمسلحانه ب برخوردجنگ عبارت است از  گفت:

تصاحب منافع  یکشور برا ایچند گروه  ایو مسلحانه دو  آمیزخشونتجنگ را برخورد  توانیم

 .(7918، یدانست )طلوع ندهیدر آ شتریب
 

 ندهیآ هایجنگ هایویژگی

 باشد:بندی میهای آینده به شرح زیر قابل دستهجنگ هایهشخصبرخی از م

 و قاطع  عیسر اتیا عمل7

 مرکب  اتیا تالف و انجام عمل اندازیراها 2

  ریثأتبر  یمبتن ایمحور ریتأث اتیا انجام عمل9

 قدرت  افزاییهم ای ینرژیا س1

  یرخطیغ اتیا انجام عمل8

  ژهیو یروهاین یریکارگا به6

  یجانبه اطالعاتهمه یابیا ارز1

  گانهسه سطوح در زمانهم یریا درگ1

  دستانهشیپ اتیا انجام عمل9

  نامتناسبو  وستهیصورت ناپبه یو مکان یدر هرزمان یطیتحت هر شرا ات،یا استمرار عمل71

 ا توسعه صحنه نبرد و نفوذ بر عمق هدف 77

  یروان اتیعمل بر هیا تک72

 قل ا حمله به مراکز ث79

  یک یموزا اتیعمل کیا آفند مسطح و تاکت71

  قیدق یو موشک ییا تهاجم هوا78

 زمان  تیریا مد76

 جنگ  هایهزینهکاهش  یا تالش در راستا71

 جنگ  سازیمجازیو  یبریسا اتیبر عمل دیا تأک71
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  هاملتآستانه تحمل  تیریا مد79

 در نوع مانور  رییا تغ21

  کیو پرداختن به جنگ الکترون یو مخابرات یکیونالکتر یابزارها برهیا تک27

 به جنگ  یمحورشبکه کردیا رو22

  ندهیآ یهاناهمتراز در جنگ ایناهمتراز، ناهمگون و  کیتاکت یریکارگا به29

 مختلف جنگ نرم  هایجنبها مدنظر قرار دادن ابعاد و 21

 پهپاد  هایتوانمندیا استفاده از 28

 متمرکز  یبانیپشت یبرمبنا یا انتخاب راهبرد آماد26

 .ندهیآ هایجنگدر  یهنر، علم و فناور وندیا پ21
 

 پژوهیآینده

 .(7919 )باباغیبی، آینده است یهوشمندانهدانش تحلیل، طراحی و برپایی  پژوهیآینده

و عوامل تغییر و یا ثبات،  الگوهامنابع،  وتحلیلتجزیهاست که با استفاده از  هاییتالشمجموعه 

که  کندمیمنعکس  پژوهیآینده. پردازندمی هاآنبرای  ریزیبرنامهبالقوه و  هایآیندهه تجسم ب

کارکرد  ترینمهم. شودمیچگونه از دل تغییرات یا تغییر نکردن امروز واقعیت فردا متولد 

( و به 2111، )کورنیش ایجاد تصویری از آینده برای بهبود بخشیدن به آن است پژوهیآینده

باید بروند و از چه  کجاهابروند، به  توانندمی کجاهاتا بدانند که به  دهدمیگان اجازه هم

 مطلوب خود برسند.  هایآیندهبا سهولت بیشتری به  توانندمی هاییمسیری

 گرو در هاسازمانیک ضرورت است، زیرا تجربه نشان داده موفقیت  پژوهیآینده درواقع

الزم است.  هایآمادگیو احراز  هافرصتتهدیدات و  بینیپیشیرهای محیطی و درک سریع متغ

که هدف آن، ادراک و غلبه بر نیروهای درازمدت تغییر، به جهت ارا ه تصویرهای بدیل و  مضافاً 

 زاده، مؤمن، نایج)تقی حفظ و گسترش رفاه و آسایش بشر است منظوربهمطلوب از آینده 

جدید  نسبتاً  ایرشتهمیان حوزه یک عنوانبه پژوهیدهآین ،راستای نگاه به آینده در (.7997

(. 7997است )حیدری،  بوده شناختیروش مباحث بسط و طرح شاهد گیریچشم طوربه

 سازوکارهایاز تحلیل وضعیت موجود، شناسایی  گیریبهرهپی آن است تا با در پژوهیآینده

 بینیپیشمحتمل و ممکن  هایآیندهتغییر و تعریف سناریوهای مختلف، توسعه و بهبود را در 

 (.7996خوب بستگی کامل به دورنگری دارد )واعظی و همکاران،  هایتصمیمکند. 
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 پيشينه پژوهش

آینده در کشور عزیزمان ایران صورت  هایجنگهرچند تحقیقات کاملی و جمعی در ارتباط با 

است.  شدهپرداختهآینده  هایجنگ هایویژگیدر چند تحقیق به بررسی  حالبااین ،نگرفته

ی، برای هایویژگیو فرماندهان مطرح  صاحب نظران هایدیدگاهبا بررسی ( 7997) حیدری

پیشرفته  تسلیحاتبر مبنای گسترش تکنولوژی و  عمدتاً نده بیان نمودند، که یآ هایجنگ

 ایهجنگ( با بررسی 7918) تحقیقی دیگرآذرپی رآینده است. د هایجنگپهباد در  همچون

، دقت" تعریف کرده: گونهاینآینده را  هایجنگ، خصوصیات استراتژیکبا نگاه  دو ده گذشته،

قاطع و با شدت ، سریع هاجنگهوشمندی و قدرت تخریب باالی تسلیحات باعث گردیده تا 

انطباق سطوح تاکتیکی و  کوتاه و در مقیاسی وسیع صورت گیرد. زمانی در ،عمل زیاد

در مناطق مقدم نبرد و در عمق  زمانهم طوربهب گردیده تا عملیات نظامی استراتژیکی نیز سب

در  ".استراتژیک کشور هدف کشانده شده و دستیابی به اهداف حیاتی و سیاسی را مقدور سازد

 یاد هاجنگیک ویژگی مهم برای این نوع  عنوانبهآینده  هایجنگبودن  نامتقارناین تحقیق 

 است. شده

 هایجنگنیز به بررسی نقش اطالعات و کالن داده در مدیریت ( 7991)ان و همکار هلیلی

و اطالعات و پردازش این  هادادهامروزی پرداختند. در این تحقیق نفوذ اینترنت، گسترش 

. با توجه به توسعه سریع ه استنوین اشاره شد هایجنگ هایویژگییکی از  عنوانبه هاداده

بیشتر  مراتببهدر آینده  هاجنگی بزرگ نمود این نوع هاداده وتحلیلتجزیههوش مصنوعی در 

 هایجنگ هایویژگیبه  گوییپاسخ( در جهت 7998) کالنتری در تحقیقی دیگر خواهد شد.

و  هاضعفاحتمالی آینده علیه جمهوری اسالمی ایران و ارا ه راهبردهای مناسب، نقاط قوت، 

های خالصه نویسنده ویژگی طوربهکه  نموده استتهدیدات مرتبط با کشور عزیزمان بررسی 

 :ه استآینده معرفی نمود هایجنگزیر را برای 

 استفاده از بیوفناوری برای کاربردهای خاص نظامی -7

 فناوری ترکیبات مستحکم، در ساخت مقرهای نظامی -2

 فناوری هوش مصنوعی و علوم رباتیک -9

 هاایفناوری کارگیریباهه در در جهات کساب تجربا سازیشبیه هایسامانهفراگیر شدن  -1

 گذشته در جنگ

 .ایرایانه هایسازیشبیهطراحی مواد از طریق محاسبات پیچیده و  -8
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روی جمهاوری اساالمی ایاران و تهدیادات در پایش هافرصاتهمچنین در این تحقیق باه 

 پرداخته که در شکل زیر آورده شده است.
 (1931كالنتری، ) ج.ا ایران ها و تهدیدات پيش روی( فرصت1) جدول

 

 
 

 پژوهششناسی روش

پیمایشی  -توصیفی ها،گردآوری داده ازنظرهدف، پژوهشی کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

عه به کتب، مقاالت، جمرا) ایکتابخانه هایبرای گردآوری اطالعات از روش آید.می حساببه

 این فرآیند تحقیق در است. شدهاستفاده (توزیع پرسشنامه) یدانیمو ( اینترنت و ... آرشیو،

ی، بررسی اکتابخانه مطالعات انجام با گام اولیندر است.  شدهتشکیل اصلیام پنج گ از مقاله

 گامدر است.  شدهمشخص مهم اولیه یهاشاخص و ارهایمع ادبیات تحقیق و مصاحبه با اساتید،

، معیارهای لعات راهبردی آجاو خبرگان مرکز مطا ای بین کارشناساندوم طی توزیع پرسشنامه

اهمیت حذف گردیده است. مستخرج از ادبیات و مصاحبه غربال گشته و معیارهای تکراری و کم

 گردند.ها مشخص مییرمعیارهای آندر این مرحله معیارهای اصلی و ز

ای فازی که وسیله پرسشنامهدر گام سوم میزان اهمیت نسبی معیارهای اصلی و فرعی به

های کالمی موجود گردند. الزم به توضیح است عبارتتوزیع گردیده مشخص می گانبین خبر

در پرسشنامه به اعداد فازی معادل خود تبدیل خواهند شد که در ادامه توضیح داده خواهند 

 AHPتکنیک  کمک به و شده یافته یهاشاخص و ارهایمع از استفاده با شد. در گام چهارم

است.  شدهپرداخته یکدیگر به نسبتها شاخص و ارهایمع ی ایندهوزن و مقایسهبه فازی 
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با استفاده از روش تاپسیس  بندی عوامل مرتبط با عوامل تهدیداتدرنهایت در گام پنجم اولویت

 ارا ه خواهد شد.

جامعه آماری در این پژوهش، خبرگان و کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی آجا که 

 گیری نیز از روشباشد. جهت نمونهدر حال فعالیت بودند می وقتنیمهو  وقتامتم صورتبه

 به افراد بر اساس دسترسی محقق ی،احتمال ریغ هایگیریگروه نمونه از در دسترس گیرینمونه

است. جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی در این تحقیق  شدهاستفاده، موردمطالعهآماری  جامعه

شده، پرسشنامه تکمیل 291 نامه در بین کارشناسان این حوزه تعدادفقره پرسش 217

 11تعداد  های اصلی،نامهذکر است که قبل از توزیع پرسشآوری گردیده است. شایانجمع

ها برای تشخیص صحت روایی و پایایی، توزیع و پس از تأیید آزمون آننامه جهت پیشپرسش

 اصلی توزیع و گردآوری گردید. هاینامهپرسشروایی و پایایی آن، 
 های نگارندگان()منبع: یافته شده اوليه تحقيقعوامل شناسایی( 2جدول )

 عوامل مربوط نوع و ابزار تهدیدات ردیف

 های تروریستیتهدید گروه 7

 تهدید هوش مصنوعی در تسلیحات 2

 فضای مجازیتهدید  9

 ثباتی در مرزهاتهدید بی 1

 یتهدید جنگ نیابت 8

 تهدید عوامل بیولوژیکی در تسلیحات 6

 زیستمحیطتخریب  1

 مخاصمات اید ولوژیکی 1

 حمالت نظامی )بمباران راهبردی( 9

 براندازی 71

 محیطیزیستهای داخلی بحران 77

 جنگ دریایی 72

 حمالت نظامی )اشغال محدود( 79

 حمالت نظامی )اشغال گسترده( 71

باشد که از اساتید، شده اولیه میعامل شناسایی 71برگیرنده این پرسشنامه دوم تحقیق، در

میزان اهمیت هر یک از عوامل را بیان نمایند تا از  شدهخواستهو خبرگان این حوزه  کارشناسان

پژوهش انتخاب و  موردبررسیتر با موضوع و محل تر و مرتبطمیان این عوامل، عوامل مهم

تایی از در سطح سنجش ترتیبی و بر اساس طیف لیکرت پنجها، شناسایی گردند. این پرسش

 برای نشان دادن میزان اهمیت عوامل (زیادکم/ کم/ متوسط/ زیاد/ خیلیخیلی)های گزینه
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شده است.  ها با جنبة امتیازدهی از شماره یک تا پنج انجاماست. برای شاخص شده استفاده

ها برای هر عامل استفاده میانگین نظرات آنجهت انتخاب عوامل نهایی بر اساس نظرات از 

 نتایج آن آورده شده است. (9)گردیده است که در جدول شماره 
 نفر( 292نتایج پرسشنامه شناسایی عوامل مهم ) ( 9)جدول 

 ميانگين نظرات عوامل مربوط به تهدیدات كد ردیف

7 ST01 1228 فضای مجازی 

2 ST02 1211 جنگ نیابتی 

9 ST03 9291 تروریستی هایگروه 

1 ST04 9217 ثباتی در مرزهابی 

8 ST05 9218 تهدید عوامل بیولوژیکی 

6 ST06 9218 هوش مصنوعی در تسلیحات 

1 ST07 9269 مخاصمات اید ولوژیکی 

1 ST08  9281 زیستمحیطتخریب 

9 ST09 )9279 حمالت نظامی )بمباران راهبردی 

71 ST10 2218 براندازی 

77 ST11 2268 محیطیزیستهای داخلی بحران 

72 ST12 2281 جنگ دریایی 

79 ST13 )2212 حمالت نظامی )اشغال محدود 

71 ST14 )2277 حمالت نظامی )اشغال گسترده 
 

درصد آراء، یعنی  11گردد، عوامل دارای حداقلمشاهده می (9)طور که در جدول همان

 71عوامل نهایی استخراج گردیدند. بنابراین از بین  عنوانبه، 8از   9281دارای حداقل میانگین 

 عوامل نهایی موردبررسی در این پژوهش انتخاب گردیدند. عنوانبهعامل  1عامل اولیه، 

و  7برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه به شکل کمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا

 شده طراحی( 7918) 9وشیتوسط ال CVRاست. شاخص  شده استفاده 2شاخص روایی محتوا

 موردمحتوای آزمون  درزمینهکارشناسان متخصص  تانظر ازاست. جهت محاسبه این شاخص 

تا هریک از  شدهها خواسته ها، از آنو با توضیح اهداف آزمون برای آن شده استاستفاده  نظر

بندی هطبق« گویه سودمند نیست»و « گویه سودمند است»سؤاالت را بر اساس طیف دوبخشی 

 :شده است(، نسبت روایی محتوایی محاسبه 7کنند. سپس بر اساس رابطه )

                                                           
1 . Content Validity Ratio 
2 . Content Validity index 
3 . Lawshe 
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(7)                 

 تعداد Nاند و پاسخ داده« سودمند است»تعداد متخصصانی است که به گزینه  enکه در آن 

 ها کمتر از میزانشده برای آنمحاسبه CVRباشد. سؤاالتی که مقدار کل متخصصان می

کننده سؤال باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته موردنظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی

 قبولی ندارند.شوند به علت اینکه بر اساس شاخص روایی محتوایی، روایی محتوایی قابل
صورت که شود. بدین( استفاده می7917) 7از روش والتز و باسل CVIجهت بررسی شاخص 

هر گویه را بر اساس یک طیف « ساده بودن»و « واضح بودن»، «بودن مربوط»متخصصان 

( 7کنند. متخصصان مربوط بودن هر گویه را ازنظر خودشان از قسمتی مشخص می 1لیکرتی 

« کامالً مربوط است( »1، تا «مربوط است( »9، «نسبتًا مربوط است( »2، «مربوط نیست»

شوند. می دهی نمرهها نیز به همین ترتیب یهنمایند. واضح بودن و ساده بودن گومشخص می

 شود.( محاسبه می2برای هر آیتم از رابطه ) CVIشاخص 

(2)                                                                   
 

نفر(، حداقل مقدار  78کنند )با توجه حجم نمونه خبرگانی که این پرسشنامه را تکمیل می

 CVIقبول برای شاخص است. حداقل مقدار قابل 19/1برابر با  CVRقبول برای شاخص لقاب

 باشد آن گویه بایستی حذف شود. 11/1ای کمتر از گویه CVIاست و اگر شاخص  11/1نیز 

کارشناس برای تعیین روایی  78 تانظر ازبا توجه به توضیحات قبل برای این پژوهش 

گویه بود و با توجه به  1شده اولیه شامل د. پرسشنامه تهیهصورت کمی استفاده شمحتوا به

)بیشتر از  CVRقبول را هم در شاخص ها ازنظر کمی نمره قابلکلیه گویه (1)جدول شماره 

گویه  1( کسب کردند، پرسشنامه نهایی با همان 11/1)بیشتر از  CVI( و هم در شاخص 19/1

 )عوامل( تنظیم شد.
 CVIشاخص  و CVRضریب نسبی  نتایج بررسی ( 4) جدول

CVI )%( 
CVR )%( 

شماره 

 مربوط بودن واضح بودن ساده بودن سؤال

711 99218 1128 711 7 

17228 1128 99218 1128 2 

                                                           
1.  Waltz & Bausell 
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17228 17228 1128 18 9 

99218 1128 1128 1128 1 

99218 1128 99218 18 8 

1128 99218 99218 1128 6 

1128 711 99218 1128 1 

711 1128 99218 18 1 

 

SPSS افزار با نرم 7منظور تعیین پایایی آزمون ابتدا از روش آلفای کرونبا در این تحقیق به

شده اولیه های گردآوریاستفاده گردیده است. مطابق نتایج آزمون آلفای کرونبا  پرسشنامه 20

بوده است.  111/1نفر(  291و برای آزمون نهایی ) 192/1نفر(  11آزمون )برای پیش

از قابلیت اعتماد  مورداستفادهباشند، پرسشنامه می درصد 11که همه این اعداد باالی ازآنجایی

 یا پایایی الزم برخوردار است.

ها، از تحلیل عاملی اساس پرسشنامه بندی اصولی عوامل بری بعدی جهت گروهدر مرحله

درروش تحلیل عاملی برای برازش  است. شده استفاده SPSS 20 افزاراکتشافی با کمک نرم

استفاده  2KMO(، از شاخصها برای تحلیل آماریتشخیص مناسب بودن دادهحجم نمونه )

شود، نتایج تحلیل عاملی برای  6/1که اگر مقدار این شاخص کمتر از طوریگردد، بهمی

ل عاملی برای که تحلیچنین برای بررسی اینهای موردنظر، چندان مناسب نخواهد بود. همداده

آزمون  igSشود. اگر استفاده می 9شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب است، از آزمون بارتلت

باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است )مؤمنی و  18/1تر از بارتلت، کوچک

برابر  KMOنامه، شاخص پرسش 291 شده ازهای استخراج(. بر اساس داده7998قیومی، 

گیری برای تحلیل عاملی بوده است، بیانگر کفایت مقدار نمونه 6/1تر از است، که بزرگ 118/1

توان گفت که تحلیل عاملی، برای است، لذا می18/1تر از آزمون بارتلت نیز کوچک Sigو مقدار 

 (.8شناسایی ساختار مناسب است )جدول 
 يقعوامل تحق بارتلت آزمون و KMO شاخص (1) جدول

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 118/1 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 911/91 

df 21 

Sig. 111/1 

                                                           
1 . Cronbach's Alpha 
2. Kaiser-Meyer-Olkin measure 
3. Bartlett's test of Sphericity 



 7991 ، تابستان9شماره  سوم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 711

 

( 8/1تحلیل عامل اکتشافی پس از محاسبه مقادیر اشتراک استخراجی )بیشتر از  درروش

که مشخص گردد چه سؤاالتی و با باشد، برای اینبه حذف عاملی نمی مشخص گردید که الزم

، تشکیل 7ها مرتبط هستند، ماتریس چرخش یافته عاملی اجزاءچه بار عاملی به هر یک از مؤلفه

دهد. نتایج جدول، گویای آن ماتریس چرخش یافته عاملی را نشان می (6جدول ) گردد.می

ها با شوند که این گروهبندی میدیدات در دو گروه طبقهعوامل ته به مربوط است که عوامل

 بینی نموده است.از عوامل را پیش رصدد 98/18کل واریانس تبیین شده، توجه به
 

 تهدیدات تحليل عاملی اكتشافی عوامل یافتهماتریس چرخش (6)جدول 
  aماتریس چرخش یافته عاملی اجزاء

 هاگروه عوامل

7 2 

ST01 116/1 612/1 

ST02 177/1- 969/1 

ST03 616/1 196/1 

ST04 119/1 111/1 

ST05 919/1 191/1- 

ST06 911/1 171/1 

ST07 981/1 111/1- 

ST08 618/1 111/1 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

ged in 3 iterations.Rotation conver a. 
 

بندی، به دلیل مشترک بودن چند عامل در هر دو گروه، محقق عوامل با توجه به این گروه

بندی نموده است. ه دوم دستهگرو دراول تا چهارم را در یک گروه و عوامل پنجم تا هشتم را 

باشد عوامل میبندی بر اساس تحلیل عاملی شامل دو گروه اصلی برای طورکلی نتایج گروهبه

اساس  بر تهدیداتبندی نهایی عوامل مربوط به عوامل ی گروهدهندهنشان (1) که جدول شماره

 گذاری گردیده است.باشد که هر گروه با توجه به محتویات آن نامتحلیل عاملی اکتشافی می

 

 

 

                                                           
1. Rotated Component Matrix 
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 تهدیدات  بر اساس تحليل عاملی اكتشافی بندی نهایی عواملگروه (7)جدول 

 كد عوامل گروه ردیف

7 

 تهدیدات نزدیک

 11ST فضای مجازی

 12ST جنگ نیابتی 2

 13ST تروریستی هایگروه 9

 14ST ثباتی در مرزهابی 1

7 

 تهدیدات دور

 21ST ژنتیکو  بیولوژیکیعوامل 

 22ST هوش مصنوعی در تسلیحات 2

 23ST مخاصمات اید ولوژیکی 9

 24ST زیستمحیطتخریب  1

 

– AHP ترکیبی در این تحقیق، از رویکرد شده شناساییبندی عوامل دهی و رتبهوزن جهت

TOPSIS  استفاده  در تحقیقات متعددی مورد گسترده طورحال بهاستفاده گردیده که تابه

 و مناسب مسئله ساختاردهی کمک به AHP (. رویکردHsieh & et al., 2012) است قرارگرفته

 کمک تاپسیس روش به تواندمی معیارها دهیبا وزن همچنین و ترساده هایقسمت به آن تجزیه

 خاطر به AHP کارگیریبه کند. از طرفی،نمی ارا ه معیارها دهیوزن برای خاصی فن کند که

 سقف آن و برای است محدود توجهی قابل طوربه اطالعات پردازش بشر در محدود ظرفیت

 در (. بنابراین،Cengiz & et al., 2003) است شده گرفته نظر در 2±7 زوجی هایمقایسه

-AHP ترکیبی رویکرد از روش هر هایبه کاستی توجه و مزایا از استفاده با پژوهش حاضر

TOPSIS تحقیق انجام مراحل زیر بخش است. در شده استفاده بندیرتبه و دهیوزن فازی برای 

 است: آورده شده طورکلیبه

 توساط هااآن باین های زوجایمقایساه مااتریس تکمیال و بمناسا معیارهاای تعیاین  (7)

 گیرندگان،تصمیم

 معیارها، مراتبیسلسله ساختار ترسیم  (2)

 ،شدهمشخص به معیارهای توجه کمی با و کیفی هایداده گردآوری  (9)

 ها در هر گروه وبندی آنفازی و رتبه AHP روش با وزن معیارها آوردن دست به  (1)

 بندی(.روش تاپسیس )بدون در نظر گرفتن گروه به کمکعوامل  بندی سراسریرتبه  (8)

 که است MADM 7هاىروش از یکی  AHPاختصاربه یا مراتبىسلسله تحلیل فرآیند

 به توجه با تصمیم، متعدد هاىگزینه میان از گزینه یک انتخاب و گیرىتصمیم منظوربه
                                                           

1. Multiple Attribute Decision Making 
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 بر را پیچیده مسا ل تکنیک، ینا. رودمى کار به کند،مى تعیین گیرندهتصمیم که هایىشاخص

 حل به کرده، تبدیل ساده شکلى به را هاآن و دهدمى قرار موردبررسی هاآن متقابل آثار اساس

 سال در. است مختلف هاىشاخص بندىرتبه AHP یکی از کاربردهای روش .پردازدمى هاآن

استفاده در  داد مورداعگردید.  ارا ه (7996) 7چانگ ای توسطفازی توسعه AHP روش 7996

 فازی انجام AHPبسیاری با استفاده از  تاکنون تحقیقاتاین روش، اعداد مثلثی فازی هستند. 

مفاهیم و (. 2171و همکاران،  2)وانگ است شده ساختهمختلفی   FAHPهای اند و مدلشده

رت زیر صوای بهمراتبی فازی بر اساس روش تحلیل توسعهتعاریف فرآیند تحلیل سلسله

 :باشدمی

اند را در رسم شده (7) کلکه در ش   و    دو عدد مثلثی

 .نظر بگیرید

 
 M2(Chang, 1996) و M1 اعداد مثلثی (1)شكل 

  
 (:Chang, 1996) شود( تعریف می8( و )1، )(9صورت روابط )عملگرهای ریاضی آن به

(9)         

(1)           

(8)                  

 

ضرب دو عدد فازی مثلثی، یا معکوس یک عدد فازی مثلثی، باید توجه داشت که حاصل

ضرب واقعی دو عدد فازی دیگر یک عدد فازی مثلثی نیست. این روابط، فقط تقریبی از حاصل

ای، برای هر یک تحلیل توسعه درروشنند. کمثلثی و معکوس یک عدد فازی مثلثی را بیان می

                                                           
1. Chang 
2. Wang 
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( 6) صورت رابطهاز سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار که خود یک عدد مثلثی است، به

 (:2171و وانگ،  7)چن شودمحاسبه می

(6)                

 به هم به نسبت را هاآن بزرگی درجه باید ها،ای، پس از محاسبهتحلیل توسعه درروش

که  2M بر 1M دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی  2M و  1M اگر طورکلیبه. آورد دست

 (:2119، 2) کانن شود( تعریف می1) صورت رابطهشود، بهنشان داده می صورت به

        )1( 

 که در آن:

 
( به دست 1) رابطه از نیز دیگر لثیمث فازی عدد میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از

 :آیدمی

(1)          

( عمل 9صورت رابطه )ها در ماتریس مقایسه زوجی بهبرای محاسبه وزن شاخص

 :(2172، 9)بیلوسالوو وگربنکشودمی

(9)               

که همان بردار ضرایب ( خواهد بود 71صورت رابطه )ها بهبنابراین، بردار وزن شاخص

 (:2119)سنگیز و همکاران، مراتبی فازی استبهنجار فرایند تحلیل سلسلهنا

(71)                        

شود. نتایج ( بهنجار می71از رابطه ) آمدهدستبههنجار ناب( نتایج 77به کمک رابطه ) 

 :(77بهنجار شده حاصل از رابطه )

(77)                                   

 این کنندهبیان تاپسیس، مفهوم .شد ارا ه 1هوآنگ توسط بار اولین برای روش تاپسیس

 آلایده حلراه از را فاصله ترینکوتاه که ای نیستگزینه تنها گزینه ترینآلایده که است مطلب

                                                           
1. Chen 
2. Kannan 
3. Biloslavo & Grebenc 
4.  Hwang 
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، 7وایوور)داگالس و  داراست نیز منفی آلایده حلراه از را فاصله بیشترین دارد، بلکه مثبت

آل ایده نقطه آل است. تعیینایده نقطه یک تعیین نیازمند تاپسیس، مفهوم بنابراین (.2111

 فواصل محاسبه اقلیدسی برای روش از است. تاپسیس MCDMمسا ل  حل برای اول گام معموالً

 تشریح ( در2112) 9میگوینداس (.2119، 2)جوردن گیردبهره می منفی و آل مثبتایده نقاط از

 گزینه n برای گیریتصمیم ماتریس یک اول قدم در دارد کهمی بیان تاپسیس حل روش هایگام

 نشان ijx صورتبه معیار هر اساس را بر گزینه هر مقدار ماتریس شود. اینمی بنا معیار mو 

 دهد:می

(72)                                                                       

 که:طوریبه شوند،می مشخص DMتوسط  معیار هر برای اهمیت اوزان بعدی گام در

(79)                            

 مااتریس عنصار هار از تقسایم گیری،تصامیم مااتریس ساازیمقیااسبی بارای ساپس،

 شود:می استفاده ستون هر در مقادیر عاتمرب مجذور مجموع ( برijxگیری )تصمیم

(71)                                       

 در آن شده مقیاسمقدار بی ijr و j شاخص اساس بر i گزینه مقدار اندازه ijx که در آن،

 است: مسئله شده مقیاسبی ماتریس است. ماتریس زیر گیریتصمیم ماتریس

(78)                                   

 ماتریس درضرب راه از هر معیار، برای DM وسیلهبه شدهمعین اوزان بعدی، گام در

 مقیاسوزین بی مقدار ijv شود. بنابراین،می حاصل وزین مقیاسماتریس بی و شده مقیاسبی

 است: j معیار برای i گزینه شده

(76)                

 
 آلایده رسد. گزینهمی منفی آلایده گزینه و مثبت آلایده گزینه محاسبه به نوبت اینک

 مقدار سود( یا کمترین جنس از مثبت )معیارهای معیارهای در یک گزینه مقدار بیشترین مثبت

                                                           
1. Douglas & Vyver 
2. Gordon  
3. Govindasamy 
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 خواهد وزین مقیاسبی ماتریس هزینه( در از جنس منفی )معیارهایی معیارهای در گزینه آن

 بود:

(71)       

 آن مقدار بیشترین یا مثبت در معیارهای گزینه یک مقدار کمترین نیز منفی آلایده گزینه

 است: وزین مقیاسبی ماتریس در معیارهای منفی در گزینه

(71)       

 عهمجمو C مثبت )مانند سود( و معنایی بار با معیارها مجموعه از عبارت Bکه در آن، 

 منفی )مانند هزینه( است. معنایی بار با معیارها

+مثبت ) آلگزینه ایده با ام i گزینه فاصله محاسبه برای بعدی، گام در
iS) آلایده گزینه و 

-منفی )
iS) شود:می استفاده روش اقلیدسی از 

(79)                                  

(21)                                  

 گزینه از گزینه آن تقسیم فاصله از آل،ایده حلراه با ام i گزینه نسبی نزدیکی پایان در

حاصل  آل مثبتایده گزینه و منفی آلایده گزینه از آن گزینه فواصل مجموع بر آل منفیایده

 است: مطلب این بیانگر زیر شود. معادلهمی

(27)                                 

*شاخص  که است آن گزینه بهترین
iC شاخص، این اساس بر روباشد. ازاین بیشتر آن 

 شود.می انجام هاگزینه بندیرتبه
 

 های پژوهشیافته

بندی عواملهای مربوط به رتبهیافته  

تاپسیس صورت  مراتبی فازی وبندی عوامل مربوط به تهدیدات با دو روش تحلیل سلسلهاولویت

بندی عوامل بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل به که پس از گروهطوریپذیرفته است، به

شدند و سپس کلیه عوامل بدون در نظر  بندیاولویتفازی  AHPتفکیک هر گروه با روش 

 ند.گیراند که در ادامه موردبررسی قرار میشده بندیاولویتبندی با روش تاپسیس گرفتن گروه
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بندی عوامل به روش تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل مربوط به عوامل با توجه به گروه

بندی که رتبه اندشده بندیدسته« تهدیدات نزدیک»و « تهدیدات دور»تهدیدات به دو گروه 

 فازی به شرح زیر بوده است. AHPعوامل هر گروه با روش 

  تهدیدات دور»گروه» 

 (%11)هوش مصنوعی در تسلیحات   (7)

 (%91) و ژنتیک بیولوژیکیعوامل  (2)

 (%79اید ولوژیکی ) مخاصمات (9)

 (%9) زیستمحیط تخریب (1)
 

« عوامل بیولوژیکی و ژنتیک»و « هوش مصنوعی در تسلیحات»بنابراین در این گروه، عوامل 

  .عوامل مؤثر در تهدیدات بالقوه  هستند ترینمهماز 

  تهدیدات  نزدیک»گروه:» 

 (%61مجازی ) فضای (7)

 (%71نیابتی ) گجن (2)

 (%71تروریستی ) هایگروه (9)

 (%1مرزها ) در ثباتیبی (1)

عوامل مؤثر  ترینمهماز  «نیابتی جنگ»و « مجازی فضای»بنابراین در این گروه نیز عوامل 

 اند.عوامل تهدیدات بوده در

عوامل مربوط به عوامل تهدیدات با روش تاپسیس به ترتیب اولویت )میزان نزدیکی نسبی 

 اند از:آل( عبارتر ایدهبه مقدا

 (19/1فضای مجازی ) (7)

 (91/1نیابتی ) جنگ (2)

 (26/1هوش مصنوعی در تسلیحات ) (9)

 (21/1) عوامل بیولوژیکی و ژنتیک (1)

 (791/1) تروریستی هایگروه (8)

 (72/1) مرزها در ثباتیبی (6)

 (191/1اید ولوژیکی ) مخاصمات (1)

 (111/1مرزها ) در ثباتیبی (1)
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فضای مجازی با » عامل در عوامل تهدیدات ترینمهمبندی، بنابراین، با توجه به این رتبه

جنگ نیابتی و هوش مصنوعی » ازآنپسآل بوده و بیشترین میزان نزدیکی نسبی به مقدار ایده

 اند.عوامل مربوط به عوامل تهدیدات بوده ترینمهم عنوانبه «در تسلیحات

ل مربوط به عوامل تهدیدات در بندی عوامگردد، در مقایسه رتبهطور که مشاهده میهمان

که در یطوربهاست؛  آمدهدستبهنتایج تقریباً نزدیک به هم TOPSIS فازی و  AHPدو روش 

عامل این بخش  ترینمهمبا اختالف از سایر عوامل،  «فضای مجازی»بندی، عامل هر دو رتبه

فازی صورت  AHPشناسایی گردیده است. همچنین مقایسه دو گروه این بخش نیز به روش 

بندی( نیز نشان داده شد )بدون گروه TOPSISبندی به روش مطابق نتایج رتبه .پذیرفته است

که این امر نیز تأییدی بر اهمیت این عوامل نسبت  اندشده شناساییعوامل  ترینمهمکه جزء 

 ی عوامل مربوط به عوامل تهدیدات خواهد بود.به کلیه
 

 و پيشنهادها گيرینتيجه

باا آیناده  هاایجنگ درصاحنهعوامال تهدیادات  بنادیشناسایی و اولویت مطالعه حاضر هدف

دهنده ها نشاانمراتبی فازی و تاپسایس باود. نتاایج ایان بررسایهای سلسلهاستفاده از تکنیک

 هاایجنگ درصاحنهشده مرتبط باا تهدیادات بندی شده عوامل شناساییمراتب اولویت سلسله

مطاابق نتاایج  ( باوده اسات.TOPSISفازی( و کلی ) AHPشده )بندیهآینده، به دو صورت گرو

  «تهدیادات دور»عامل اصلی شناسایی گردید که در دو گروه چهار عاملی  1طورکلی، تحقیق، به

بنادی عوامال در هار گاروه نشاان داد کاه . نتایج رتبهاندشده بندیدسته« تهدیدات نزدیک»و 

عوامل ماؤثر در  ترینمهمدر تسلیحات و جنگ نیابتی از هوش مصنوعی  وعوامل فضای مجازی 

بندی( نیز نشان از این امر باود بندی کلی عوامل )بدون گروهنتایج رتبه اند.عوامل تهدیدات بوده

با بیشاترین میازان نزدیکای نسابی باه  «فضای مجازی»عامل در عوامل تهدیدات  ترینمهمکه 

مرباوط باه عوامال عوامال  تارینمهم عنوانباه «نیاابتیجنگ » آن از پسآل بوده و مقدار ایده

 اند.تهدیدات بوده

 پژوهشای در حاوزه  تهدیادات در ایان تحقیاق، هایشاکاف کاردن پار بار عاالوهدر پایان 

 ؛گرددنیروهای مسلح  ارا ه می هادات زیر به مدیران و فرماندهانپیشن

 امنیتى، جنگ اقتصادى، گجن سیاسى، جنگ شامل ،ایران.ا.ج آینده جنگ صحنه هایعرصه (7

  ساخت نارم جنگ براندازی، نامتعارف، جنگ نیابتی، جنگ تروریستی، جنگ فرهنگى، جنگ
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 خواهد اطالعاتی -سایبری جنگ و تحریم و نظامی تهدید مذهبی، -یقومیت جنگ هوشمند،

 .بود

 در ارتاش جمهاوری با توجه به  نوع  تهدیدات در فضای مجازی پیشانهاد نیاروی ساایبری (2

و طراحی ساختار سازمانی کاه بتواناد تهدیادات آیناده در ایان راساتا  شودمیاسالمی داده 

مهم باشاد کاه احتماال  هایاولویتلذا بسترسازی و نگاه ویژه ارتش بایستی از  .برطرف کند

 .نخواهد بود غیرممکنحمالت آینده در این بخش 

تهدیادات آیناده فضاای  منظورهباپروژه تحقیقاتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران  طراحی (9

 راهکارهای مقابله با آن. ارا همجازی در ن.م و 

جنگ نیاابتی اسات کاه ارتاش جمهاوری  دومین تهدید آینده که بیشترین  رتبه را داشت، (1

نیاابتی را باه عهاده  هاایجنگاسالمی در اولین مرحله شناخت کشاورهایی کاه در آیناده 

 نماید. ارا هاهکارهای مقابله را داشته باشد را شناسایی و ر توانندمی

هاوش  ،تهدید سومی که چه در این تحقیق و چه در تحقیقات گذشته به نقش آن اشاره شد (8

یاک پدیاده ناوین در تهدیادات مطارح اسات کاه  عنوانبهمصنوعی در تسلیحات است که 

 .داشتن یک برنامه دفاعی در این مورد الزم است

 باا ظات اطالعااتاکه در این راستا بخش حف ژنتیک استبیولوژیکی و  عواملتهدید چهارم  (6

آلاودگی  دفاع و رفاع ایمنای، و حفاظات آشکارساازی، نوین هایشیوه و فنون از گیریبهره

 و حفااظتی یهاسازمان و بوده زیستی تهدیدات مقابل در پذیریآسیب کاهش روش بهترین

 بیوتروریساتی حمله از بعد و حین قبل، حکومتی، سیستم چشم تیزبین عنوانبه نیز امنیتی

 .دارد بیولوژیکی تهدیدات با و مقابله مهار کنترل، در انکاریغیرقابل و سازنده نقش

برای رفع این تهدیدات در آینده بایستی اهمیت این دو تهدید بایستی برای مسائولین نظاام  (1

 جلوگیری و مقابله با آن اخذ شود. تشریح و بودجه الزم برای
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 منابع

  آثار امام)ره( حفظدفتر نشر و  :، چاپ سوم، تهران7 جلد صحیفه نور،(، 7912) .خمینی )ره(امام 

 771-726(: 8) 9، علوم و فنون نظامی فصلنامه  ،آینده هایجنگ(. 7918بهمن. ) ،آذرپی.     
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