
 

 

 فصلنامۀ مدیریت نظامی    11/06/1311دریافت مقاله: 

 1311 پائیز، 3، شمارۀ بیستمسال     66/10/1311پذیرش مقاله: 

 66-33ص ص     پژوهشی مقاله

  رانیا یدفاع بر قدرتِ تأثیرگذار یدیکل یِو فناور یعلم عواملِ نییتب

 4141 یزمان در افقِ
 4مرجان بدیعی ،3فردزهرا پیشگاهی، *6پناه دروکیومرث یزدان ،1سجاد نجفی

 چکیده

های مختلف گردیده است که در بروز تحول در عرصهگیر علم و فناوری در چند دهه اخیر موجب رشد چشم

اند و امروزه شاهد تحول عظیم در تأثیر از این رشد نبودهاین میان صنایع نظامی و نیروهای نظامی نیز بی

زمان با رشد علم و فناوری نباشند، در و هم همگامهایی که قادر به حرکت های نظامی هستیم و ارتشتکنولوژی

های مجهز به تکنولوژی به روز خواهند بود. در کشور ایران رد مجبور به تحمل شکست از ارتشعرصه عمل و نب

رو، لزوم شناسایی و شمار و اهمیت و نقش قدرت دفاعی در کاهش تهدیدهای پیشنیز با توجه به تهدیدهای بی

پیش نمایان خواهد شد. در علمی و فناوری بر قدرت دفاعی کشور بیش از  تأثیرگذارهای کاربست عوامل و مؤلفه

بر قدرت دفاعی ایران در  تأثیرگذاررو به منظور تبیین عوامل علمی و فناوری کلیدی همین راستا در مقاله پیش

نفر از  30با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات  1410افق زمانی 

های مشابه با اوری احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشرانپیشران علمی و فن 13خبرگان، تعداد 

بندی و تعیین ارزش عامل مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظر خبرگان اقدام به رتبه 33یکدیگر ادغام و تعداد 

مك و میك یوهپژندهیآافزار عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم 63عوامل نموده و تعداد 

و تعداد پنج عامل به  تأثیرگذارعامل مهم و دارای نقش  11روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد  کارگیریبه

 .ر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدندب تأثیرگذارعنوان عوامل علمی و فناوری کلیدی 

 مك.میك افزارنرمپژوهی، قدرت، قدرت دفاعی، قدرت علمی، آیندههای کلیدی: واژه
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 مسئلهو بیان  مقدمه

های ها بوده و در پشتیبانی از سیاستیروهای نظامی در هر کشور بازوان قدرتمند دولتن

سازد تا منافع خود را در صحنه کشورها را قادر می. توانایی نظامی، ملی نقشی حیاتی دارند

ابزارهایی است که به واسطه توان نظامی یکی از ، همچنین نمایند الملل، پیگیریبین خودسرانه

(. و همواره 446: 1313نیا و همکاران، )جعفری یابدآن، قدرت سیاسی ایجاد شده و استمرار می

از قدیم تا به امروز قدرت دفاعی به عنوان مؤلفه اساسی و حیاتی حفظ و بقای یك کشور بوده 

نمودن تهدیدات متصور،  آن در ایجاد بازدارندگی در رقیب و خنثی تأثیرکه به دلیل نقش و 

مداران بوده و هست. از سوی دیگر میزان اهمیت و نقش و مورد توجه حاکمان و سیاست

رابطه تنگاتنگی با موقعیت ژئوپلیتیکی و  هر کشورینظامی( در قدرت ملی  -تأثیر)قدرت دفاعی

ت دارد و هرچقدر که کشوری دارای موقعی المللیبینژئواستراتژیك آن کشور در عرصه 

ای و جهانی و های منطقهژئواستراتژیك بارزتری باشد با توجه به میزان توجه و دخالت قدرت

نظامی نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت. -تهدیدات پیش رو نقش و اهمیت قدرت دفاعی

موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا. ایران و سطوح و نوع تعارض با سایر بازیگران در تنظیم راهبردهای 

(. در همین رابطه آمادگی 130: 1311)بوالحسنی و همکاران،  باشدآن دارای اهمیت میدفاعی 

نیروهای مسلح برای حفظ تمامیت ارضی و استقالل کشور و رفع تهدیدات دشمن همواره یکی 

سیاسی است. در این شرایط بیشتر کشورها جهت  گیرندگانتصمیمهای جدی از دغدغه

آورند)کمالی و ز آنان با ابزار و تجهیزات پیشرفته نظامی روی میآمادگی نیروهای خود، به تجهی

 ها،نوآوری در دوران تغییرات سریع و شتابناک و عدم قطعیت ازآنجاکه(. 3: 1316خیراندیش، 

 هایی است که خواهان دستیابی به پیشرفت و بقاء خود در برابر رقباموضوعی مهم برای سازمان

هایی که خود را برای مواجهه با تغییرات رو به رشد (. و سازمانRhisiart et al, 6013هستند )

 روروبهدر آینده آماده نکنند و اقدام به کسب آمادگی ننموده باشند با چالش های اساسی 

 (. et al, 6016 Milesخواهند شد )

 گیر تکنولوژی، بعد نظامیبنابراین با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری و رشد چشم

های های نظامی برتر حال حاضر برخالف سدهتأثیر از این مؤلفه نبوده و قدرتقدرت ملی نیز بی

پیشین که عواملی از قبیل تعداد نیروی نظامی، حجم و تعداد ادوات و تجهیزات نظامی و... 

گردید، با کاربست مناسب علم و تکنولوژی روز، در عامل برتری قدرت نظامی آنان محسوب می
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اند. ها گردیدهع و تجهیزات نظامی خود مسبب کسب برتری نظامی نسبت به سایر ارتشصنای

در این میان کشور جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیك و حجم 

های مهم سیاست خارجی خود تهدیدات پیرامونی، افزایش بنیه و توان دفاعی را جزو اولویت

بایست ای و جهانی مینظور دستیابی به توان دفاعی برتر در سطح منطقهقرار داده است و به م

دفاعی خود بر مبنای -ای به عوامل علمی و فناوری و توسعه صنایع نظامیتوجه خاص و ویژه

 ۀتکنولوژی و دانش روز جهانی قرار دهد. و به منظور عقب نماندن از سایر رقبای خود در زمین

الزم را به عمل آورد. در همین راستا  هایریزیبرنامهبینی و شنظامی پی-تقویت قدرت دفاعی

رو در راستای پاسخ به این پرسش که از میان عوامل علمی و فناوری تأثیرگذار بر پژوهش پیش

؟ با مطالعه اسناد و سوابق علمی اندکدمترین و تأثیرگذارترین عوامل قدرت دفاعی ایران، کلیدی

های تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ط و استفاده از نظرات خبرگان، عاملپیشین صورت پذیرفته مرتب

مك و میك پژوهیآیندهافزار ایران را مورد شناسایی قرار داده، و در ادامه با استفاده از نرم

روش تحلیل ماتریس اثر متقاطع، عوامل کلیدی مؤثر بر آینده قدرت دفاعی ایران  کارگیریبه

 تعیین خواهد گردید.

 نی نظری و چارچوب مفهومی تحقیقمبا

 نظريه بازدارندگی

و به  الملل استبیندر روابط  شدهشناختههای نظریه ترینقدیمینظریه بازدارندگی از 

معنای آن است که یك بازیگر به خاطر عواقب منفی و منفعت و ارزش پایین اقدام علیه 

 (.Leeds & Johnson, 6011: 336) دیگری، از انجام تهدید نظامی و جنگ منصرف گردد

ها و خطرهای ناشی بنابراین بازدارندگی به معنای متقاعد ساختن حریف نسبت به اینکه هزینه

بازدارندگی . (Johnson & et al, 6013) او بیشتر از منافعش خواهد  بود یهااقداماز 

ب است که ترغیب حریف به رفتار مطلو باهدفاستراتژی اجباری مبتنی بر تهدیدهای مشروط 

خود را نشان  تأثیرو  درازمدتنظامی( و در  -با استفاده از عناصر کنترلی و قدرت )سیاسی 

خواهد داد، در دوران جنگ جهانی کاربرد بازدارندگی به اوج خود رسید و در آن دوران قدرت 

 نظامی به عنوان ابزار بازدارندگی منجر به کم کردن اثرات تهدید دشمن مطرح گردید

(Taddeo, 6013: 341.) های تخریب جمعی و پس از جنگ جهانی دوم و با ساخت سالح

 درواقع(. 103: 1311)قاسمی، الملل گردیدهای روابط بینترین نظریهتبدیل به یکی از مهم
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الملل و مطالعات های مطالعاتی روابط بینترین حوزهبازدارندگی به عنوان یکی از مهم

ترین موضوع موضوعات علمی است که در کنار جنگ به عنوان مهماستراتژیك، از جمله 

های موجود در این حوزه این واقعیت باشد. و از جمله پرسشمطالعات استراتژیك مطرح می

های زیادی بر واحدها خواهد ساز تحمیل هزینهتوان از بروز جنگ که سبباست که چگونه می

ی بازدارندگی یکی از نظریه(. 3: 1313کاران، )اسفندیاری و هم شد جلوگیری به عمل آورد

عمدتاً پس از  الملل است کهی بیندر عرصهرویکردی  گراییواقعنظریات مبتنی بر رئالیسم و 

قرار  پردازان مسائل استراتژیكگرایی، مورد توجه نظریهدوم و با تضعیف آرمان جنگ جهانی

 نروابط بی کنندهنییتبی اصلی عنوان مؤلفه به قدرت الملل بهاین نظریه در روابط بین. گرفت

ها، این باور است که میزان قدرت دولت بر یستیدئالیاکند و ضمن رد نظرات کشورها تأکید می

بازدارندگی، مستلزم  (.11: 1316)رحیمی روشن،  دارد هاآنمستقیم بر میزان امنیت ملی  تأثیر

تهدید به استفاده از زور و نیرو برای پیشگیری از استفاده از نیروی قهریه، به وسیله شخص 

 (.Morgan, 1111: 1)دیگری است 

های دفاعی و فیترهمه ظ شها و افزایانمندیویت تونای تقعجانبه به می همهگبازدارند   

دن رامید ساختن دشمن و خنثی ک جاوز جهت نانه ترگوای دفع هررد نیاز بوهای مکسب قابلیت

باشد می ایران یالمری اسورِ ثقلِ سیاست دفاعیِ جمهوان محوعن امی خارجی بهظتهدیدات ن

تمامی  کارگیریبه جانبهویژگیِ بازدارندگی همهلذا  (.101: 1311)آجورلو و مقصودی، 

باشد. ایجاد می و تهدیدات دشمنان هاطئهبله با توقاهای کشور در راستای مرفیتظدورات و قم

نابراین ابزار . بافزایی در خلق قدرت فزاینده استجانبه؛ مستلزم وجود همبازدارندگی همه

 (.10: 1316)کوچکی و همکاران،  جانبه نهفته استزایی؛ در بطن مفهوم بازدارندگی همهقدرت

 تأثیرگذارکلیدی  رها، متغیّسیاست دنوبنیاد بورت دینرو ض ییگرااسالمهنجارِ در همین رابطه 

جمهوری اسالمی ایران ایی در سیاست دفاعی گرارفعجانبه و متی همهگبازدارند گیریشکل رب

 تأکیدنساء و با  11ان، رعمآل 600آیه  ریظیم؛ نرآن کرفته در قگررتویحات صرتص ، واست

جانبه در ی همهگبازدارنددن وره انفال مبنای اصلی دین بنیاد بوس 61ه، آیه ژخاص و وی

 (.103: 1311)آجورلو و مقصودی،  روندشمار می بهجمهوری اسالمی ایران 

 قدرت

 و هموارهاند. ها پیوسته در پی کسب آن بودهها و حکومتای است که دولتقدرت مقوله
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قدرت  بین سیاست و رونیازا؛ بوده استساز سیاست و سیاست ابزار کسب قدرت قدرت زمینه

اهمیت قدرت  (.44: 1311پناه و همکاران، )یزدان وسته ارتباط سینرژیکی وجود داشته استپی

الملل و در میان بازیگران آن به حدی است که چگونگی توزیع قدرت در میان در نظام بین

 رودالملل به شمار میالملل عامل تمایز بازیگران و ساختار نظام بینواحدها و در سطح نظام بین

ه اعتقاد بسیاری از کارشناسان معیار نهایی قدرت ملی ب (.460: 1313نیا و همکاران، )جعفری

مورد  هاآن تبرند که در آن امنیزیرا کشورها در محیطی به سر می تاس توانمندی نظامی

 رترین وسایل نظامیثکشوری که مؤ .خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد ی ولتهدیدهای داخ

المللی را به تواند عملکرد نظام بینرهنامه، آموزش و سازمان( را دارد می فناوری، )آمیخته از

)محمودزاده و دیگران،  تعریف و اعمال کند را« بازیقواعد»تواند خود شکل دهد یعنی می عنف

(. لذا امروزه قدرت نظامی یکی از ابعاد اصلی قدرت ملی و اقتدار ملی است 613: 1316

.(Boyatzis.R.E & Ratti, 6014 : 364) 

 قدرت نظامی 

ملی و  هایبا سایر توانایی توأمقدرت نظامی عبارت است از قدرت نیروهای مسلح یك کشور 

)چگینی،  ق اهداف امنیت ملیقکارگیری این نیروها جهت تحتوان زمامداران آن کشور در به

قدرت نظامی نیرویی با هدف مشخص و برای انجام کار ویژه است که در  درواقع(. 116: 1334

 طوربه(. 166:1330)سنجابی،  شودمیزمان مناسب برای تحصیل اهداف ملی از آن استفاده 

به  .رودآن به شمار می ترین ابعاد قدرت و شاید آشکارترینقطع، قدرت نظامی یکی از مهم

نظامی است  معیار نهایی قدرت ملی و دفاعی، توانمندی اعتقاد بسیاری از راهبردپردازها،

تر از رسد، اما بسیار پیچیدهساده به نظر میگرچه مفهوم قدرت نظامی  (.116: 1331)مرادیان، 

دقیق قدرت  طوربهتوان آید، و فقط در یك موقعیت میآن است که در نگاه اول به ذهن می

، آن هم در زمان جنگ و وقوع درگیری نظامی است نظامی یك کشور را مورد ارزیابی قرار داد

(36 :6060 Constantinescu,.) قدرت، اساس و مبنای هرگونه اقدامی در عرصه  ازآنجاکه

ها منوط به سطح گذاریباشد. دامنه و میزان اثرگذاری سیاستگذاری دفاعی میسیاست

های در تدوین سیاست رندگانیگمیتصمهای بازیگران است؛ به عبارتی پشتوانه اصلی، توانمندی

باشد)زهدی، در بسیج منابع بالقوه می هاآندفاعی، منابع بالفعل قدرت و نیز توانمندی 

(. تحلیل و ارزیابی قدرت دفاعی و نظامی کشورها، نیازمند بررسی معیارهای مختلف 104:1314
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ص در تعیین اهداف و که این شاخ ییهمتایبکیفی، کمی، مثبت و منفی است. و به دلیل نقش 

گیری از فنون و برخوردار بوده و نیازمند بهره یاژهیورهنامه نظامی کشورها دارد از اهمیت 

الگوهای نوین تصمیم سازی و استفاده از رویکردهای ترکیبی در مواقع ضروری 

الملل، قدرت مؤثر و کارآمد یك (. در سیاست بین110: 1311باشد)مرادیان و همکاران، می

ولت در نهایت تابعی از نیروهای نظامی آن و چگونگی و مقایسه این نیروها با نیروهای نظامی د

 (.66: 1313باشد)میرشایمر، های رقیب میدولت

 آوریقدرت علمی و فن

افزا و در پیوند با صورت همقدرت ملی هر کشور برگرفته از منابع متعددی است که به

های قدرت، نقش رغم اینکه هر یك از مؤلفهسازند؛ علیمییکدیگر، شاکله قدرت یك کشور را 

آوری از ، علم و فنهاآنرسد؛ در بین مهم و مجزایی در تولید قدرت ملی دارند. اما به نظر می

، این عنصر قدرت ضمن داشتن کارکرد که یبه طورجایگاه و نقش برتری برخوردار است؛ 

ها در جهان سیر تاریخی تحول قدرت. و مؤثر است مستقل، در تقویت سایر ابعاد قدرت ملی نیز

تبع آن دسترسی به های علمی و بهکه دستیابی به دانش و نوآوری حکایت از این دارد

های نوین هر عصر در تبدیل کشورها به رهبری جهانی نقش مؤثری داشته است؛ به آوریفن

صادی، سیاسی، نظامی و ... همین جهت در جهان امروز، سایر ابعاد قدرت، همچون قدرت اقت

زارع و همکاران، )موسوی آوری استقدرت علمی و فن جدی وابسته و در تعامل با طوربه

1311 :31-10 .) 

اند که های جدید جهانی نقش داشتهگیری قدرتدر قرن بیستم عوامل گوناگونی در شکل

قطع یکی از  طوربهاست.  بسیار با اهمیت هاآنشناخت این عوامل و بررسی چگونگی اثرگذاری 

(. لذا در دنیای امروز یکی از 31: 1314راد و عبدی، زا فناوری است )فرجیاین عوامل قدرت

 شدهلیتبدهای برتر است که به مولد قدرت فناوری مسئلهقدرت،  دهندهلیتشکعناصر اصلی 

اشکال، ابعاد، دامنه های پیشرفته الملل در نتیجه توسعه فناوریاست و تغییر عرصه سیاست بین

: 1313های اعمال قدرت را متنوع و پیچیده کرده است )شفیعی و شکری مقدم، و مکانیسم

در  هاآنبا توانایی  یتوجهقابلواقعی کشورها به میزان  استقاللتوانمندی و توسعه و  و (.633

آن اکتساب  تبعبهو . مستقیم دارد تتحقیقاتی و ایجاد فناوری نسب-تولید علم و توسعه علمی

کشورها  پایدارو  جانبههمهفناوری، تولید علم و توسعه علمی به عنوان موتور محرکه توسعۀ 
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 (.666: 1316)محمودزاده و همکاران،  کندنقش عمده ایفا می

 پژوهیآينده

های مطالعات آینده عموماً برای کمك به درک بهتر احتماالت آینده به منظور اخذ روش

 درواقع(. 11: 1311اند )منزوی بزرگی و همکاران، تصمیمات بهتر در زمان کنونی طراحی شده

ریزی و اقدام در خصوص علوم و گیری، طرحپژوهی، اصول و روش مطالعه و سپس تصمیمآینده

با آینده و ابزاری برای معماری و مهندسی هوشمندانه آینده است )وقوفی و فناوری مرتبط 

ها و ، روشهای آننگاری و استفاده وسیع از قابلیت(. با ظهور علم آینده16: 1316همکاران، 

پژوهی (. آینده1: 1313)مینائی و همکاران، ریزی شده استنگاری وارد بطن برنامهفنون آینده

هایی از هایی برای ارائه تصاویر و بدیلاست که دربرگیرنده مجموعه تالش یاتهرشانیمای حوزه

های بر پایه فراهم کردن پاسخ یپژوهندهیآمقصود  (.13: 1313آینده است )یوسفی و همکاران، 

های مربوطه جهت های استراتژیك یا کلیدی و تحلیل رفتار پیشراندانش، بر مبنای آنالیز متغیر

 Georghiou et) باشدیابی به این سناریوها میهای الزم دستها و ارائه استراتژییوتدوین سنار

al, 6016.) از هایینشانه عنوان بهدر زمان حال در موضوع مورد مطالعه،  ضعیف هاینشانه 

 منشأتوانند در آینده می احتماالًشوند که شده محسوب می تأیید لزوماًنه  ممکن ولی تتغییرا

(. و شناسایی دقیق Mühlroth & Grottke, 6013) مهم بروز تغییر و تحوالت عمده باشند

گیری در برابر تر روندها و رویدادهای آینده و جلوگیری از غافلدقیق ینیبشیپمنجر به  هاآن

 رو خواهد گردید.های ناخواسته پیشوقایع ناگوار و چالش

 افزار میک مکنرم

میك مك نخستین بار توسط اندیشکده تحقیقاتی در زمینه راهبردی مربوط به  افزارنرم

این (. Godet, 1111: 33)آمد به وجودآینده و سازمان، توسط میشل گودت در کشور فرانسه 

یك واقعیت تحت عنوان یك  به عنوانروش با تجزیه و تحلیل ساختاری، که در آن ساختار 

باشد، و عناصر این سیستم وابستگی تنگاتنگی با ط میسیستم مورد مطالعه است در ارتبا

های کیفی و در عین حال این روش به مالحظه متغیر .(Mojica, 6003: 33یکدیگر دارند) 

تجزیه و تحلیل  (.Jiménez, 6001: 111پردازد)معلوم میهای چندگانه و ناکاوش آینده

به صورت مستقیم از  هاآنین رابطه بین ، وزن دهی متغیرها و تعیمیك مك افزارنرممربوطه در 

 (.et al, 6060: 443 Wijaya) شودمیدید و نظر متخصصان و خبرگان شناسایی و حاصل 
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 پیشینه تحقیق

دیپلماسی فناوری جمهوری اسالمی  "( در تحقیق با عنوان:1313شفیعی و شکری مقدم، )

معتقدند که دیپلماسی فناوری ج.ا. ایران در  "امنیتی(-دفاعی یهایفناوربر  تأکیدایران)با 

امنیتی با تکیه بر سیاست خارجی و فضای دیپلماسی قابل ترسیم و تحول -دفاعی یهاحوزه

دفاعی -است،  در این رابطه ایران با تکیه بر دو عنصر دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی امنیتی

، موازنه ییزداتنش، المللنیبت خارجی)تعامل با نظام سیاس یهاتیظرفقادر است با استفاده از 

ورود و صدور فناوری را فراهم نماید. موسوی زارع و  یهانهیزم( یاعتمادسازمثبت و 

 "آوری در قدرت ملیبررسی و تحلیل جایگاه علم و فن "( در تحقیق با عنوان:1311همکاران)

تبدیل شده است و در آینده  المللبینابط معتقدند که علم و فناوری به هسته مهم قدرت در رو

مؤلفه علم و فناوری به عنوان سنگ بنای تقویت ابعاد )اقتصادی، نظامی، سیاسی، سرزمینی، 

( در تحقیق با عنوان: 1311باشد. نجفی و همکاران )فرهنگی و اجتماعی( قدرت ملی مطرح می

 ایجادعواملی از قبیل:  "عی ایرانبر قدرت دفا تأثیرگذارترین نیروهای پیشران تبیین مهم "

، مسلح نیروهای میان همکاری و هماهنگی و مسلح نیروهای در ایمنطقه مشترکفرماندهی

 هایطرح کیفیت ،نظامی  کارکنان خانواده زندگی  سطح و کیفیت و معیشتی وضعیتتوجه به 

تعداد و منطقه در آمریکا و  غربنظامی   گستردهحضور ، موشکیصنایع  ، توسعهنظامی

( در 6060) Oberg اند. را در ارتقا قدرت دفاعی ایران مهم دانسته خارجینظامی های پایگاه

 Exercising war: How tactical and operational modeling shape ":تحقیق با عنوان

and reify military practice "به آموزش نیروهای نظامی و انجام است، توجه  معتقد

به  تأثیرو منطبق با شرایط واقعی میدان نبرد در زمان صلح نقش و  شدهیسازهیشبهای تمرین

 .نظامی در زمان جنگ و میدان نبرد خواهد داشت-سزایی در افزایش توان و قدرت دفاعی

 روش تحقیق

ای توسعه-نتیجه از نوع کاربردیرو از لحاظ هدف و با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق پیش

قرار گیرد، و  یبرداربهرهگذاری دفاعی مورد مراجع سیاستاند در وتآن می جا نتایرزی باشد؛می

در تدوین دکترین دفاعی کشور در سطح کالن مورد استفاده و موجبات ارتقاء امنیت ملی کشور 

تحلیلی و استفاده از -ی توصیفیهارا فراهم نماید. و از لحاظ ماهیت و روش تلفیقی از روش

های پیمایشی)مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه( بوده، و ابزار گردآوری اطالعات استفاده از روش
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 باشد.اسناد و منابع مرتبط)کتب، مقاالت علمی، اینترنت( و مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه می

جویان مقطع دکتری و دانش یعلمئتیهجامعه آماری شامل خبرگان )اساتید، اعضاء 

گران و محققین تهران، عالی دفاع ملی، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا و پژوهش یهادانشگاه

بر یری در این تحقیق گشیوه نمونه باشند.دارای زمینه علمی مرتبط با موضوع تحقیق( می

در  ترین افرادتا حد امکان شاخص تالش گردید به این صورت بود کهاساس روش هدفمند، 

که در همین راستا حجم نمونه  خواهی انتخاب شوندنظرو گویی حوزه مورد بحث برای پاسخ

 نفر خبره به صورت تمام شمار انتخاب گردید.  30تعداد 

های کلی علمی و فناوری تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران احصاء و در گام در ابتدا پیشران

مشابه با یکدیگر ادغام و در ادامه با استفاده از های دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران

بندی و گذاری، رتبهپرسشنامه طیف لیکرت عوامل مهم و اثرگذار بر اساس نظر خبرگان ارزش

کارگیری روش تحلیل ماتریس مك و بهمیك پژوهیآینده افزارنرمتعیین و در انتها با استفاده از 

 تأثیرگذاریها، سپس بر اساس میزان پیشران به تعدادn×n  متقاطع )با رسم یك ماتریس

اختصاص داد. بدین معنی  هاآنتوان به عوامل بر یکدیگر یك عدد از مقیاس صفر تا سه را می

باشند، تأثیر میزیاد، متوسط، کم و بدون  گر تأثیربه ترتیب نمایان 0و  1، 6، 3که عدد 

افزار و انجام محاسبات در نرم هادادها ورود ماتریس مربوطه توسط خبرگان تکمیل(، و در ادامه ب

. افزار عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده قدرت دفاعی ایران مشخص خواهد شدمربوطه توسط نرم

-افزار میك مك با استفاده از شاخصها، نرمالزم به ذکر است در خصوص روایی و پایایی داده

ای )با توجه نماید و با چندین بار چرخش دادههای آماری اقدام به محاسبه پایداری سیستم می

(، تأثیرات مستقیم از مطلوبیت و شودمیافزار پیشنهاد داده ها توسط نرمبه تعداد پیشران

-روایی و پایایی باالی پرسشنامه و پاسخ دهندهنشانمند خواهد گردید، که بهره %100پایداری 

گویان )جامعه نمونه( مطابق جدول پاسخهمچنین ویژگی و توصیف  باشد.های مربوطه می

 .باشدیم( 1شماره )

 گويان)جامعه نمونه(توصیف پاسخ: 4جدول شمارۀ 

 درصد فراوانی فراوانی گويانويژگی پاسخ عنوان

 جنسیت
 %33 44 مرد

 %16 6 زن

 %60 10 40-30 سن
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40-30 61 34% 

30-60 13 66% 

 تحصیالت
 %16 46 دکتری

 %3 4 سانسیلفوق

 شغل

 %30 63 نظامی

 %30 13 استاد دانشگاه

 %60 10 گرپژوهش

 پژوهش هایيافته تحلیل و تجزيه

 بر قدرت دفاعی تأثیرگذارهای کلی تعیین پیشران

 تأثیرگذارهای علمی و فناوری در گام نخست به منظور شناسایی و مشخص نمودن پیشران

نامه میان بر قدرت دفاعی، با مرور ادبیات پژوهش و همچنین انجام مصاحبه و توزیع پرسش

 13نفر از خبرگان آشنا و دارای زمینه کاری و علمی مرتبط با موضوع تحقیق، تعداد  30تعداد 

بر آینده قدرت دفاعی ایران مطابق جدول شماره  تأثیرگذارهای کلی پیشران به عنوان پیشران

 ورد شناسایی واقع گردیدند.( م6)

 های علم و فناوری مؤثر بر آينده قدرت دفاعی ايرانپیشران: 4 شمارۀجدول 

R عنوان پیشران R عنوان پیشران 

 میزان پیشرفت کشور در حوزه سایبر 43 میزان خروج نیروهای نخبه و علمی از کشور 1

 نانوتکنولوژی یهانهیزممیزان پیشرفت علمی در  41 داشتن شبکه گسترده اطالعاتی و تکنولوژیك 6

3 
میزان پیشرفت علم پزشکی و نحوه مدیریت 

 های مسریجامعه در برابر بیماری
30 

میزان رشد و پیشرفت علمی در زمینه دانش 

 بیوتکنولوژی، ژنتیك و بیولوژی مولکولی

 ی وارداتیهااز فناوریمندی رههچگونگی بنحوه و  31 ای ایرانمیزان پیشرفت دانش هسته 4

 میزان استعدادهای علمی و درخشان کشور 36 میزان سطح سواد در کشور 3

6 
ها و کیفیت و سطح مدیریت علمی بحران

 رمترقبهیغحوادث 
33 

تکنولوژی و مندی نیروهای نظامی از میزان بهره

 روز فناوری دفاعی

1 
 مؤسساتو مطالعاتی های پژوهشکدهتعداد 

 دفاعی-تحقیقاتی و پژوهشی نظامی
34 

های کیفیت و سطح استقرار سامانه و فرآیند

 مدیریت دانش در نیروهای مسلح

3 
نخبگان علمی در انجام امور  کارگیریبهمیزان 

 دفاعی و نظامی
33 

میزان استفاده نیروهای نظامی از دانش و فناوری 

 روز
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1 
میزان برخورداری کشور از دانش و امکانات 

 ایماهواره
36 

میزان و سطح آموزش نظامی کارکنان نیروهای 

 مسلح

 به روز بودن و کارآمد بودن دانش نظامی 31 تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور 10

11 
میزان تعامالت و ارتباطات نیروهای مسلح با 

 جامعه علمی و دانشگاهی
33 

های نظامی از سنتی)آموزش تغییر فرایند آموزش

 محور( به مدرن)پژوهش محور(

16 
دانش بنیان نمودن نظام اداری پویا در 

 نیروهای مسلح
31 

در نیروهای  یپژوهندهیآعلمی  یهاتهیکمایجاد 

 مسلح

13 
های تحصیالت افزایش فضای آموزشی دوره

 های نیروهای مسلحتکمیلی در دانشگاه
60 

در  یپژوهندهیآمطالعات  کارگیریبهمیزان 

 نیروهای مسلح

14 
ای انفرادی و تربیت نیروی هآموزش عهتوس

 در نیروهای مسلح مهارتِانسانی چند 
61 

های نتایج پروژه یسازادهیپو  کارگیریبهمیزان 

 تحقیقاتی در نیروهای مسلح

13 
های جهاد علمی در قرارگاه یاندازراهایجاد و 

 نیروهای مسلح
66 

سیکل آموزش نظامی بر ها و منطبق بودن برنامه

 اساس تهدیدات نظامی روز

16 
کارکنان در کشور بر  کارگیریبهاستخدام و 

 اساس توانایی و دانش علمی و فنی
63 

های اندیشه ها و هیئتتعداد و کیفیت اندیشکده

 ورز در سطح نیروهای مسلح

11 
گیری مناسب از ظرفیت علمی و میزان بهره

 نیروهای مسلحدانشی کارکنان وظیفه در 
64 

ایجاد سیستم مدون ثبت تجارب دانشی فرماندهان 

 و مدیران استراتژیك در نیروهای مسلح

 جایگاه علمی و تکنولوژیك کشور در جهان 63 تدوین نقشه جامع علمی در نیروهای مسلح 13

 های دانش بنیانمیزان توسعه شرکت 66 های معتبر جهانی در کشورتعداد دانشگاه 11

 های علم و فناوری در نیروهای مسلحایجاد شهرک 61 داخلی شدهچاپتعداد مقاالت علمی  60

61 
تعداد مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در 

 سطح کشور
63 

ای و کیفیت اقدامات مقابله با جاسوسی رایانه

 اینترنت

 دانشگاهیالتحصیالن تعداد فارغ 61 دانشگاهی یعلمئتیهتعداد اساتید و اعضاء  66

 میزان پیشرفت در زمینه علوم زیستی 10 تعداد محققین و دانشمندان کشور 63

 دانشگاهی به کل جمعیت کردگانلیتحصنسبت  11 نحوه توزیع تکنولوژی در کشور 64

 تعداد اختراعات، ابتکارات و اکتشافات 16 تعداد معلمین کشور 63

66 
های حیاتی و میزان وابستگی زیرساخت

 کشور به فضای سایبر حساس
13 

میزان شکاف توسعه فناوری و دیجیتال کشور با 

 جهان

 بازسازی و بازنگری نظام آموزشی و تربیتی کشور 14 در کشور یردرسیغسرانه مطالعه کتب  61
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 تعداد دانشمندان و محققین ایرانی خارج از کشور 13 ها در کشورسرانه مطالعه نشریات و روزنامه 63

 پژوهشی کشور-تعداد مجالت علمی 16 صادرات علمی کشور میزان 61

 11 تعداد دانشجویان خارجی در داخل کشور 30
سهم کشور در تولید علم و فناوری در عرصه 

 جهانی

31 
ها و خدمات میزان توسعه و گسترش سازه

 الکترونیکی
13 

میزان مهارت و استفاده شهروندان از رایانه و 

 اینترنت

 میزان تعامل میان دانشگاه و بخش صنعت 11 در خارج شدهچاپتعداد کتب علمی معتبر  36

 های آموزشی جدیدمیزان توسعه نظام 30 تعداد مؤلفان و مترجمان 33

34 
میزان اعتقاد و باور به توسعه علمی و صنعتی 

 کشور در اذهان جامعه
31 

در مجالت خارجی به  شدهچاپهای تعداد مقاله

 المللیهای بینو یا کنفرانس ISIویژه 

33 
های گیری و کاربست ایدهمیزان بهره

 نخبگان
36 

های مرتبط با امنیت میزان توسعه فناوری

 شبکه

 میزان و سطح برخورداری از فناوری برتر بومی 33 افزاریمیزان توسعه علوم و فنون نرم 36

 های شبکه اینترنتزیرساختمیزان توسعه  34 افزایش توان سایبری کشور 31

 میزان کرامت، منزلت و عزت کارکنان نخبه نظامی 33 میزان خلق و تولید دانش بومی 33

 های بدو خدمت کارکنان نظامیکیفیت آموزش 36 کشور آموزش عالی ؤسساتکیفیت م 31

 و مراکز علمی هابه ساختار دانشگاه بخشیانسجام 31 ریزی در خصوص مدیریت فرار مغزهابرنامه 40

41 
های میزان عملیاتی نمودن نتایج پروژه

 تحقیقاتی در کشور
33 

مبتنی بر  ریزی برای رشد و توسعه اقتصادیبرنامه

 مدرن علمی هایآموزش با شیوه

46 
بودجه  تأمینمشارکت بخش خصوصی در 

 تحقیق و توسعه
31 

های طولی و عرضی حین خدمت کیفیت آموزش

 کارکنان نظامی

43 
بومی توسط  افزارهاینرمو  افزارسختتولید 

 صنایع دفاعی
10 

های تخصصی فرماندهان برگزاری نشست و همایش

 و مدیران نظامی به منظور انتقال تجارب

 ایت و خدمات رایانهالعاصادرات فناوری اطمیزان  11 طراحی نظام توسعه و پرورش کارکنان دانشی 44

 تصویب و اجرای قوانین مالکیت فکری و معنوی 16 نظام آموزش عالیمندی همگانی از بهرهمیزان  43

46 
یابی پردازی و ایدهطراحی سامانه هوشمند ایده

 در نیروهای مسلح
13 

های خارجی در گذاری و همکاری شرکتسرمایه

 حوزه علم و فناوری

   العاتهای فناوری اطگسترش پارک 41
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 هاتجمیع و ادغام پیشران

بر اساس روش پانل خبرگی از کارشناسان و خبرگان مربوطه خواسته شد تا با در ادامه 

باشند را جنس میها که دارای اشتراک و شباهت و همتر، تعدادی از پیشرانبررسی دقیق

( 3عامل به شرح جدول شماره ) 33که نتیجه احصاء تعداد  ،شناسایی و با هم تجمیع نمایند

 باشد.می

 های علم و فناوری مؤثر بر آينده قدرت دفاعی ايرانع و ادغام پیشرانتجمی: 6 شمارۀجدول 

R عنوان عامل R عنوان عامل 

1 

های میزان رشد و پیشرفت علمی در زمینه

، بیوتکنولوژی، ژنتیك و بیولوژی ینانوتکنولوژ

 مولکولی و علوم زیستی

60 

میزان پیشرفت کشور در حوزه سایبر و میزان 

های حیاتی و حساس کشور وابستگی زیرساخت

 به فضای سایبر

6 
میزان پیشرفت علم پزشکی و نحوه مدیریت 

 های مسریجامعه در برابر بیماری
61 

میزان برخورداری کشور از دانش و امکانات 

ای و داشتن شبکه گسترده اطالعاتی و ماهواره

 تکنولوژیك

3 

در نیروهای  پژوهیآیندهعلمی  هایکمیتهایجاد 

 پژوهیآیندهمطالعات  کارگیریبهمسلح و میزان 

 در نیروهای مسلح

66 

التحصیالن دانشگاهی و نسبت تعداد فارغ

دانشگاهی به کل جمعیت و  کردگانتحصیل

 میزان استعدادهای علمی و درخشان کشور

4 
ها و حوادث کیفیت و سطح مدیریت علمی بحران

 در کشور غیرمترقبه
63 

های فناوری اطالعات در کشور و پارکگسترش 

میزان صادرات فناوری اطالعات و خدمات 

 ایرایانه

3 

سطح سواد در کشور، تعداد مؤلفان و مترجمان و 

ها ، نشریات و روزنامهغیردرسیسرانه مطالعه کتب 

 در کشور

64 

های کیفیت و سطح استقرار سامانه و فرآیند

دانش بنیان مدیریت دانش در نیروهای مسلح و 

 نمودن نظام اداری پویا در نیروهای مسلح

6 

یابی در پردازی و ایدهطراحی سامانه هوشمند ایده

های گیری و کاربست ایدهنیروهای مسلح و بهره

و استفاده از نخبگان  کارگیریبهنخبگان و میزان 

 علمی در انجام امور دفاعی و نظامی

63 

نیروهای میزان و سطح آموزش نظامی کارکنان 

مسلح و به روز بودن و کارآمد بودن دانش 

های نظامی از نظامی و تغییر فرایند آموزش

 سنتی)آموزش محور( به مدرن)پژوهش محور(

1 

میزان شکاف توسعه فناوری و دیجیتال کشور با 

جهان و میزان مهارت و استفاده شهروندان از 

 رایانه و اینترنت

66 

های خارجی گذاری و همکاری شرکتسرمایه

در حوزه علم و فناوری و نحوه و چگونگی 

 های وارداتیمندی از فناوریبهره
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3 

ها و سیکل آموزش نظامی بر منطبق بودن برنامه

های اساس تهدیدات نظامی روز و توسعه آموزش

در  مهارتِانفرادی و تربیت نیروی انسانی چند 

 نیروهای مسلح

61 

تحصیالت های افزایش فضای آموزشی دوره

های نیروهای مسلح و میزان تکمیلی در دانشگاه

تعامالت و ارتباطات نیروهای مسلح با جامعه 

 علمی و دانشگاهی

1 

میزان خروج نیروهای نخبه و علمی از کشور و 

ریزی در خصوص مدیریت و جلوگیری از برنامه

 فرار مغزها

63 

طراحی نظام توسعه و پرورش کارکنان دانشی و 

کارکنان در کشور بر  کارگیریبهاستخدام و 

 اساس توانایی و دانش علمی و فنی

10 
تعداد محققین و دانشمندان، اساتید و اعضاء 

 دانشگاهی، معلمین یعلمئتیه
61 

تعداد دانشمندان، محققین ایرانی و دانشجویان 

 ایرانی خارج از کشور

11 

 مؤسساتمطالعاتی و های تعداد پژوهشکده

دفاعی و میزان -تحقیقاتی و پژوهشی نظامی

نیروهای نظامی از تکنولوژی  و استفادهمندی بهره

 و دانش و فناوری دفاعی روز

30 

ایجاد سیستم مدون ثبت تجارب دانشی 

فرماندهان و مدیران استراتژیك در نیروهای 

های مسلح و برگزاری نشست و همایش

تخصصی فرماندهان و مدیران نظامی به منظور 

 انتقال تجارب

16 

تعداد مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در سطح 

کشور، تعداد اختراعات، ابتکارات و اکتشافات 

علمی و جایگاه علمی و تکنولوژیك کشور در 

جهان و سهم کشور در تولید علم و فناوری در 

 عرصه جهانی

31 

فناوری در نیروهای  های علم وایجاد شهرک

گیری مناسب و بهره کارگیریبهمسلح و میزان 

از ظرفیت علمی و دانشی کارکنان وظیفه در 

های سازی نتایج پروژهنیروهای مسلح و پیاده

 تحقیقاتی در نیروهای مسلح

13 

ای و کیفیت اقدامات مقابله با جاسوسی رایانه

های مرتبط با اینترنت و میزان توسعه فناوری

 امنیت شبکه و افزایش توان سایبری کشور

36 

ها و مراکز به ساختار دانشگاه بخشیانسجام

علمی و کیفیت مؤسسات آموزش عالی کشور و 

 مندی همگانی از نظام آموزش عالیمیزان بهره

14 
های های بدو خدمت و آموزشکیفیت آموزش

 طولی و عرضی حین خدمت کارکنان نظامی
33 

بازنگری نظام آموزشی و تربیتی بازسازی و 

های آموزشی جدید کشور و میزان توسعه نظام

 در کشور

13 

اعتقاد و باور به توسعه علمی و صنعتی کشور در 

های دانش اذهان جامعه و میزان توسعه شرکت

بودجه  تأمینبنیان و مشارکت بخش خصوصی در 

 تحقیق و توسعه

34 

میزان و سطح برخورداری از فناوری برتر بومی،  

و  افزارسختخلق و تولید دانش بومی و تولید 

بومی توسط صنایع دفاعی و توسعه  افزارهاینرم

 افزاری در کشورعلوم و فنون نرم

16 
پژوهشی و تعداد مقاالت -تعداد مجالت علمی

 داخلی شدهچاپعلمی 
33 

اقتصادی کشور ریزی برای رشد و توسعه برنامه

 های علمی مدرنمبتنی بر آموزش با شیوه
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11 

های اندیشه ها و هیئتتعداد و کیفیت اندیشکده

 یاندازراهورز در سطح نیروهای مسلح و ایجاد و 

های جهاد علمی در نیروهای مسلح و قرارگاه

 تدوین نقشه جامع علمی در نیروهای مسلح

36 

های معتبر جهانی در کشور و تعداد دانشگاه

میزان صادرات علمی کشور)تعداد کتب علمی 

های در خارج، تعداد مقاله شدهچاپمعتبر 

و یا  ISIدر مجالت خارجی به ویژه  شدهچاپ

المللی و تعداد دانشجویان های بینکنفرانس

 خارجی در داخل کشور(

13 

نحوه توزیع تکنولوژی در کشور و میزان توسعه و 

ها و خدمات الکترونیکی و توسعه گسترش سازه

 های شبکه اینترنت کشورزیرساخت

31 

تعامل میان دانشگاه و بخش صنعت، تصویب و 

اجرای قوانین مالکیت فکری و معنوی و میزان 

های تحقیقاتی در عملیاتی نمودن نتایج پروژه

 کشور

 33 ای ایرانمیزان پیشرفت دانش هسته 11
لت و عزت کارکنان نخبه میزان کرامت، منز

 نظامی

 بندی و تعیین ارزش عواملرتبه

عامل به دست آمده در مرحله  33ای به منظور بررسی ارزش هر یك از نامهدر ادامه پرسش

گیری یك تا پنج پیشین تهیه و در اختیار کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و بر اساس معدل

تر از میانگین ای کمعامل کلی، آن دسته از عوامل که نمره 33)بر مبنای طیف لیکرت(، از میان 

عامل که نمره باالتر از میانگین را  63اهمیت حذف و تعداد را کسب نمودند به عنوان عوامل کم

 63به خود اختصاص دادند جهت بررسی نهایی انتخاب گردیدند. و در ادامه جهت وارد کردن 

 اختصاربهرا  هاآنبایست میك مك می رافزانرمآمده در  به دستعامل نهایی 

( عناوین تخصیص داده 4گذاری)کدگذاری( نمود. به همین منظور مطابق جدول شماره )نام

بایست گذاری این عوامل میکنیم. الزم به ذکر است نامشده به هر یك از عوامل را مشاهده می

 انجام پذیرد. 6و نام بلند 1صورت نام کوتاهبه
 میک مک افزارنرمعوامل جهت ورود در  یکدگذار: 0 شمارۀجدول 

R نام کوتاه نام بلند 

1 
های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، ژنتیك و میزان رشد و پیشرفت علمی در زمینه

 بیولوژی مولکولی و علوم زیستی
A 

                                                                                                                                       

1. Short Label 
6. Long Label 
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 B دانشگاهی، معلمین کشور علمیهیئتتعداد محققین و دانشمندان، اساتید و اعضاء  6

3 
مطالعات  کارگیریبهدر نیروهای مسلح و میزان  پژوهیآیندهعلمی  هایکمیتهایجاد 

 در نیروهای مسلح پژوهیآینده
C 

4 

گیری و یابی در نیروهای مسلح و بهرهپردازی و ایدهطراحی سامانه هوشمند ایده

ام و استفاده از نخبگان علمی در انج کارگیریبههای نخبگان و میزان کاربست ایده

 امور دفاعی و نظامی

D 

3 
میزان شکاف توسعه فناوری و دیجیتال کشور با جهان و میزان مهارت و استفاده 

 شهروندان از رایانه و اینترنت
E 

6 
ها و سیکل آموزش نظامی بر اساس تهدیدات نظامی روز و توسعه منطبق بودن برنامه

 در نیروهای مسلح مهارتِهای انفرادی و تربیت نیروی انسانی چند آموزش
F 

1 

دفاعی و -تحقیقاتی و پژوهشی نظامی مؤسساتمطالعاتی و های تعداد پژوهشکده

نیروهای نظامی از تکنولوژی و دانش و فناوری دفاعی  و استفادهمندی میزان بهره

 روز

G 

3 

تعداد مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در سطح کشور، تعداد اختراعات، ابتکارات و 

فات علمی و جایگاه علمی و تکنولوژیك کشور در جهان و سهم کشور در تولید اکتشا

 علم و فناوری در عرصه جهانی

H 

1 
های ای و اینترنت و میزان توسعه فناوریکیفیت اقدامات مقابله با جاسوسی رایانه

 مرتبط با امنیت شبکه و افزایش توان سایبری کشور
I 

10 
های طولی و عرضی حین خدمت کارکنان آموزشهای بدو خدمت و کیفیت آموزش

 نظامی
J 

11 

میزان و سطح برخورداری از فناوری برتر بومی،  خلق و تولید دانش بومی و تولید 

افزاری بومی توسط صنایع دفاعی و توسعه علوم و فنون نرم افزارهاینرمو  افزارسخت

 در کشور

K 

 L نظامیمیزان کرامت، منزلت و عزت کارکنان نخبه  16

 M ای ایرانمیزان پیشرفت دانش هسته 13

14 
های حیاتی و میزان پیشرفت کشور در حوزه سایبر و میزان وابستگی زیرساخت

 حساس کشور به فضای سایبر
N 

13 
ای و داشتن شبکه گسترده میزان برخورداری کشور از دانش و امکانات ماهواره

 اطالعاتی و تکنولوژیك
O 

16 
ریزی در خصوص مدیریت و نیروهای نخبه و علمی از کشور و برنامهمیزان خروج 

 جلوگیری از فرار مغزها
P 

 Qمیزان و سطح آموزش نظامی کارکنان نیروهای مسلح و به روز بودن و کارآمد بودن  11
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های نظامی از سنتی)آموزش محور( به دانش نظامی و تغییر فرایند آموزش

 مدرن)پژوهش محور(

13 
های خارجی در حوزه علم و فناوری و نحوه و گذاری و همکاری شرکتسرمایه

 های وارداتیمندی از فناوریچگونگی بهره
R 

11 
های نیروهای مسلح و های تحصیالت تکمیلی در دانشگاهافزایش فضای آموزشی دوره

 میزان تعامالت و ارتباطات نیروهای مسلح با جامعه علمی و دانشگاهی
S 

60 

سیستم مدون ثبت تجارب دانشی فرماندهان و مدیران استراتژیك در نیروهای ایجاد 

های تخصصی فرماندهان و مدیران نظامی به مسلح و برگزاری نشست و همایش

 منظور انتقال تجارب

T 

61 

گیری و بهره کارگیریبههای علم و فناوری در نیروهای مسلح و میزان ایجاد شهرک

سازی دانشی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح و پیادهمناسب از ظرفیت علمی و 

 های تحقیقاتی در نیروهای مسلحنتایج پروژه

U 

66 
تعامل میان دانشگاه و بخش صنعت، تصویب و اجرای قوانین مالکیت فکری و معنوی 

 های تحقیقاتیو میزان عملیاتی نمودن نتایج پروژه
V 

63 
های آموزشی یتی کشور و میزان توسعه نظامبازسازی و بازنگری نظام آموزشی و ترب

 جدید در کشور
W 

64 

های اندیشه ورز در سطح نیروهای مسلح و ایجاد ها و هیئتتعداد و کیفیت اندیشکده

های جهاد علمی در نیروهای مسلح و تدوین نقشه جامع علمی در قرارگاه اندازیراهو 

 نیروهای مسلح

X 

63 
های علمی توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر آموزش با شیوهریزی برای رشد و برنامه

 مدرن
Y 

با کمك کارشناسان و خبرگان امتیازاتی در   63×63سپس در ادامه با تشکیل یك ماتریس 

شود. که بر اساس خروجی اولیه بازه صفر تا سه به میزان اثرگذاری عوامل بر یکدیگر داده می

است که این رقم  %43/16( میزان پرشدگی ماتریس به تقریب 3افزار مطابق جدول شماره )نرم

  باشد.باالی عوامل بر یکدیگر می تأثیرگذارینشان دهنده 

 های ورودی ماتريسآمار داده: 4 شمارۀجدول 

ابعاد 

 ماتريس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفرها

تعداد 

 هايک

تعداد 

 دوها

تعداد 

 هاسه
 پرشدگیدرجه  جمع

63 3 41 313 631 64 313 43/16% 
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های آماری اقدام به افزار با استفاده از شاخص( نرم6الزم به ذکر است مطابق جدول شماره )

ای )با توجه نماید و در پژوهش انجام شده با سه بار چرخش دادهمحاسبه پایداری سیستم می

تأثیرات مستقیم از مطلوبیت و پایداری افزار پیشنهاد شده(، ها توسط نرمبه تعداد پیشران

 باشد.های آن مینامه و پاسخمند است که نشان دهنده روایی و پایایی باالی پرسشبهره 100%

 آمده از تحلیل عاملی اکتشافیدستهای بهگذار عامل : نام3 شمارۀجدول 

 

 

 

 

باشد. با توجه به تحلیل ( می1نمودار اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مطابق شکل شماره )

به عنوان  A ،Y ،F ،G، Dموجود از نمودار فوق و محل قرارگیری عوامل در آن، پنج عامل 

شوند. به این معنی که چون عوامل بر سیستم متغیرهای ریسك)عوامل کلیدی( ما شناخته می

پذیرند، به عنوان عوامل باالیی دارند و در عین حال به میزان زیادی از سیستم اثر میاثرگذاری 

 شوند.کلیدی مؤثر بر قدرت دفاعی شناخته می

باشد. ( می3( و )6های )نمودارهای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل، مطابق شکل   

بر همدیگر است. این  هاآناری دهنده روابط متغیرها و چگونگی اثرگذنمودار اثرگذاری نشان

گردد. به این صورت که خطوط قرمز با چین ترسیم مینمودار در قالب خطوط قرمز، آبی و نقطه

تر بوده و خطوط آبی با مقدار عددی مقدار عددی سه با توجه به شدت اثرگذاری بیشتر ضخیم

چین صورت نقطه دهد. خطوطی که بهدو با تفاوت در ضخامت، روابط متوسط را نشان می

بیانگر وجود اثرگذاری ضعیف عوامل بر یکدیگر بوده و با مقدار عددی  ،شده استدادهنمایش 

. انتهای هر بردار بیانگر جهت اثرگذاری عامل است. تعداد بردارهایی که شده استیك مشخص 

عامل  شوند نشان دهنده میزان اثرپذیری و اثرگذاریبه یك عامل وارد و یا از آن خارج می

مذکور بوده و این تعداد هرچه بیشتر باشد میزان اهمیت عوامل به صورت مستقیم و 

 بیشتر است.  میرمستقیغ

 

 تکرار تأثیرگذاری تأثیرپذيری

100% 11% 1 

100% 100% 6 

100% 100% 3 
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، Aو تأثیرپذیری پنج عامل  تأثیرگذاریشود ( مشاهده می3( و )6که در شکل ) طورهمان

Y ،F ،G، D به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سایر عوامل بیشتر است. 

 
 نمودار اثرگذاری و اثرپذيری مستقیم عوامل بر يکديگر: 4 شمارۀشکل 
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 نمودار تأثیرات مستقیم: 4 شمارۀشکل 

 نمودار تأثیرات غیرمستقیم: 6 شمارۀشکل 
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 پیشنهاد و گیرینتیجه

در ابتدای تحقیق با عنوان: از میان عوامل علمی و فناوری  شدهمطرح سؤالبا توجه به 

 ؟اندکدمترین و تأثیرگذارترین عوامل تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران،کلیدی

دست آمده و عامل نهایی به 63و  هاآنپیشران کلی مؤثر و تجمیع نهایی  13از میان    

و پنج عامل  تأثیرگذارل دارای نقش عام 11مك تعداد افزار میكنتایج حاصل از خروجی نرم

بر قدرت دفاعی  تأثیرگذارترین عوامل علمی و فناوری ترین و کلیدیکلیدی زیر به عنوان مهم

 ایران مورد شناسایی قرار گرفتند.:

های علمی ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر آموزش با شیوهبرنامه .1

 مدرن

های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، ژنتیك و زمینه میزان رشد و پیشرفت علمی در .6

 بیولوژی مولکولی و علوم زیستی

ها و سیکل آموزش نظامی بر اساس تهدیدات نظامی روز و توسعه منطبق بودن برنامه .3

 در نیروهای مسلح مهارتِهای انفرادی و تربیت نیروی انسانی چند آموزش

دفاعی و -یقاتی و پژوهشی نظامیتحق مؤسساتمطالعاتی و های تعداد پژوهشکده .4

 نیروهای نظامی از تکنولوژی و دانش و فناوری دفاعی روز و استفادهمندی میزان بهره

گیری و یابی در نیروهای مسلح و بهرهپردازی و ایدهطراحی سامانه هوشمند ایده .3

 و استفاده از نخبگان علمی در انجام کارگیریبههای نخبگان و میزان کاربست ایده

 امور دفاعی و نظامی

( 1در مقایسه با نتایج سایر تحقیقات مشابه صورت پذیرفته مطابق با جدول شماره )

بر آن در چند دهه اخیر و به  تأثیرگذارگردد که عامل علم و فناوری و متغیرهای مشخص می

گیر خود  باعث ایجاد تغییر و تحوالت شگرف های آینده با رشد و توسعه چشمخصوص در دهه

در ابعاد گوناگون اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سرزمینی و... جوامع گردیده، و به صورت ویژه 

خود قرار خواهد داد، در این میان کشورهایی که  تأثیرصنایع نظامی و دفاعی کشورها را تحت 

فناوری تنظیم و تدوین -ی کلیدی علمیدفاعی خود را منطبق با عوامل و فاکتورها یهااستیس

ننمایند، نسبت با سایر رقبای خود در زمان بروز جنگ و درگیری نظامی محکوم به پذیرش 
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 شکست و نابودی خواهند بود.

 نتايج تحقیقات مشابه صورت پذيرفته: 3 شمارۀجدول 

R ها و نتايجيافته عنوان تحقیق 

1 

Andrew D. James (6013): 

"Emerging Technologies 

and Military Capability." 

 

 نوظهور مانند: یهایآورفن

ها، فضای مجازی، ، فناوری نانو و ریز سیستمكیروبات

ها و ادوات نظامی بدون سرنشین، ، سیستمشوندهتیهداهای سالح

ارتباطات و حسگرها و فناوری شبکه، توسعه علوم زیستی، امنیت 

 یهاسالحی ژنتیك، بیوتکنولوژی)سایبری و جنگ سایبری، مهندس

زیستی( را در تغییر و تحول دکترین نظامی کشورها در آینده مؤثر 

 داند.می

6 

محمد  ،مظفری ،پروانه ،قلی پور

 عین اله ،کشاورز ترک ،مهدی

(1311:) 

بررسی تأثیرات آینده نگاری بر "

نوآوری فناورانه جهت توسعه 

هوشمندی راهبردی و فناورانه در 

 ".های دفاعیسازمان

 یریگجهتو  اندازچشمآینده نگاری نقش مهمی در تعیین 

دفاعی کشور دارد و به  یهاسازمانراهبردی نوآوری فناورانه در 

 هافرصتفناورانه از طریق خلق  یهاینوآورافزایش احتمال موفقیت 

 .گرددیمو پیشرفت مستمر منجر 

3 

 ،عبدی، اصغریعل ،پور عزت

 (:1311)بهنام

روندهای فناوری  شناسایی فرا"

در  توجهقابلاطالعات و ارتباطات 

نگاری صنعت دفاعی در جهت آینده

ایرانی -نیل به الگوی اسالمی

 ".پیشرفت

نگاری صنعت دفاعی کشور، فراروندهای  در راستای آینده

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شامل مدیریت امنیت  گانههفت

های های ارتباطی، شبکههای اجتماعی، زیرساختاطالعات، شبکه

نوآوری در بستر فناوری اطالعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و 

 .های ذخیره اطالعات باید مورد توجه قرار گیرندمراکز داده و پایگاه

4 

قاضی، حسن و محمودزاده، ابراهیم؛ 

 (:1316قوچانی، محمد مهدی)

نقش و جایگاه توسعه فناوری در "

 "بعد نظامی قدرت ملی.

های علمی و نویسندگان معتقدند ارتباط مستقیم میان توانایی

مهندسی ملی با قدرت نظامی به عنوان یکی از ابعاد مهم قدرت ملی 

رت قدوجود دارد که در نهایت به ارتقای آن منتج خواهد شد، 

که یکی از  ت،های مختلف اسصشاخ تنظامی خود زاییده تقوی

ت. و فناوری اس الییابی به سطوح باتدس هاآنرترین ثمؤ

)توسعه ذاتی و درونی فناوری؛ اکتساب فناوری و یهامؤلفه

فناوری( با متغیر بعد نظامی قدرت ملی دارای  یهمانندساز
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 همبستگی مثبت و مستقیم است.

3 

عین القضایی،  کریمی، حمید و

 (:1313علیرضا)

های آینده در نقش فناوری"

همگرایی و ارتقای توان نظامی 

 ".بومی

اطالعاتی، شناختی،  )هایبه ترتیب اهمیت فناوریمعتقدند که 

نظامی بومی در قالب الگوی  در تقویت توان (زیستی و نانو

 آفرینجانبه در مقابل تهدید ناهمتراز نقشبازدارندگی همه

د. و فناوری اطالعات شبکه محور با تولید تجهیزات و وسایل اشنبمی

ای الکترونیکی منجر و سامانه افزارهانرمدقیق و هوشمند دفاعی و 

گیری فرماندهان در عملیات به افزایش سرعت و قاطعیت تصمیم

ارتقا  تیدرنهانظامی، برتری هوشمندی و رزم اطالعاتی و 

 بازدارندگی و دفاع پیشگیرانه خواهد شد.

بوده و ها تعامل اصلی بقای کشورها و دول ،قدرت ازآنجاکه لذا با توجه به نتایج تحقیق،

 قادر خواهند بود خود نمایندقدرت مؤثر بر های مؤلفهو توسعه  تبه تقوی اقدام که هاییکشور

و تضمین نمایند، که در این  تأمین المللبینفضای آنارشیك  را در خود تو پیشرف ءحیات، بقا

 تأثیرو تأکیدی که بر نقش و  با اهمیت ترین بعد قدرت ملیبه عنوان مهم قدرت نظامیمیان 

امنیت ملی و منافع ملی وجود دارد همواره مورد  تأمینآن  تبعبهآن بر تقویت قدرت ملی و 

در تدوین راهبردهای  ستیبایمآمده از نتایج تحقیق  به دستبوده، لذا عوامل کلیدی  تأکید

 نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند. 

زمان نظام دوقطبی و بازدارندگی در  نظریه ازآنجاکهبر اساس چارچوب نظری تحقیق،    

ستقیم و رویارویی مای موفق از بروز جنگ توانست به عنوان تجربه های وقت،میان قدرت رقابت

، و دارای سابقه تاریخی مثبت در تنظیم روابط راهبردی میان جلوگیری نمایددو ابرقدرت 

 ههنوز جایگاه خود را در عرص پایان جنگ سرد و برخالف تصور پس از ها بوده، وقدرت

تهدیدات  از طرفی تنوعاست.  ای به خود گرفتهو شکل منطقه حفظ کرده المللمناسبات بین

های تسلیحاتی گسترده در میان کشورهای منطقه، همچنین لزوم و رقابتایران  پیرامون امنیتی

دفاع از کیان اسالمی بنا بر دستورات و آیات صریح قرآنی، ضرورت کاربست نظریه بازدارندگی را 

بازدارندگی ارتباط و پیوند مستقیمی  ازآنجاکهنماید. ناپذیر میدر دکترین دفاعی کشور اجتناب

، همچنین بر اساس ی قدرت نظامی استدر حوزه آن ی تمرکزنقطهعنصر قدرت داشته و با 

 تأکیدهای قرآن و اسالم که لزوم داشتن آمادگی دفاعی در برابر دشمنان را گوشزد و مورد آموزه

 تأمیناست، لزوم تقویت بنیه و توان نظامی کشور به منظور ایجاد بازدارندگی دفاعی و  قرار داده

. که در همین راستا با توجه به نتایج به دست باشدیمفع و امنیت ملی کشور از ضروریات منا
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بایست از بر قدرت دفاعی کشور می تأثیرگذارآمده از تحقیق پنج عامل علمی و فناوری کلیدی 

های دفاعی و راهبردهای نظامی به منظور سوی مسئوالن و فرماندهان نظامی در تدوین سیاست

 دارندگی مؤثر و حصول امنیت پایدار در کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرد.ایجاد باز

 پیشنهاد اجرايی

 پشتیبانی و حمایت از تولید ملی و توان تولیدی صنایع دفاعی داخلی؛  (1
 گذاری در راستای توسعه و رشد صنایع نظامی بر پایه فناوری برتر و روز؛ سرمایه (6
های علمی اقتصادی کشور مبتنی بر شیوهمنظور رشد و توسعه ریزی بهبرنامه (3

 ؛مدرن
های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، توجه به رشد و پیشرفت علمی کشور در زمینه (4

 ژنتیك و بیولوژی مولکولی و علوم زیستی؛
 های نظامی بر اساس تهدیدات نظامی روز؛ ها و سیکل آموزشتغییر برنامه (3
در  مهارتِوز و تربیت نیروی انسانی چند های انفرادی بر پایه نیاز رتوسعه آموزش (6

 ؛ نیروهای مسلح
-تحقیقاتی و پژوهشی نظامی مؤسساتمطالعاتی و های توسعه و تقویت پژوهشکده (1

 دفاعی؛ 
مندی و استفاده نیروهای نظامی از تکنولوژی و دانش و منظور بهرهریزی بهبرنامه (3

 ؛ فناوری دفاعی روز
 یابی در سطح نیروهای مسلح؛ ی و ایدهپردازطراحی سامانه هوشمند ایده (1

های نخبگان علمی کشوری در انجام امور دفاعی و و کاربست ایده کارگیریبه (10
 .نظامی

بندی معیارهای معنادار به شناسایی و اولویت و ارزشمند نگرشی تحقیق حاضر اگرچه

 ازآنجاکه است؛برخوردار  هایی نیزاز محدودیت اما دارد، گزینی فرماندهان نظامیشایسته

ای نظران نظامی تابعه قرارگاه منطقههندگان تعداد محدودی از کارشناسان و صاحبدپاسخ

عالوه بر این، از دیگر  .باشد محدود است ممکن نتایج پذیرییمتعم بنابراین هستند؛ غرب نزاجا

منظور  های پژوهش حاضر، کسب مجوز، حضور، شناسایی، برقراری ارتباط بهمحدودیت

آوری اطالعات از یك یگان نظامی است که به دالیل امنیتی و حفاظتی از حساسیت جمع

 خاصی برخوردار است.
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 :فهرست منابع

بررسی نقشِ هویت در سیاست دفاعی جمهوری (. »1311آجورلو، علی و مقصودی، مجتبی )

انقالب اسالمی. نامه پژوهشفصلنامه «. گرایی جانبه و متعارفبر بازدارندگی همه تأکیدمی ایران با الاس

 .116-31: 61، شماره 3سال 

بازدارندگی نوین در نظم و ساختار (. »1313دار، زیبا )اسفندیاری، مهدی؛ حسنوند، مظفر و ایمان

، 16فصلنامه علوم و فنون نظامی. سال «. تجربی( یهاافتهینظری و  یهاداده)المللنیبنوین نظام 

 .36-3: 33شماره 

(. تدوین راهبردهای ژئوپلیتیکی برای 1311خسرو. بابلی، کوروش. و رضایی، سیاوش )بوالحسنی، 

،  فصلنامه راهبرد 1404 اندازچشمدر راستای سند  یامنطقهدستیابی ج.ا. ایران به قدرت دفاعی برتر 

 .601-111(: 66)16دفاعی. 

های قدرت نظامی تحلیل شاخص(، 1313) محسن ،مرادیانو محمد  ،اخباری؛ عباس ،نیاجعفری

، های نو در جغرافیای انسانینگرش، فصلنامه المللجغرافیایی در عرصه نظام بین -واحدهای سیاسی

 .463-443: 3، شماره 11سال 

 .نشر آجا: تهرانچاپ اول،  نظام مدیریت استراتژیك دفاعی، (.1334. )حسن چگینی،

«. امنیت جمهوری اسالمی ایران تأمینای و بازدارندگی منطقه» (.1316رحیمی روشن، حسن )

 .11-11: 1، شماره1. سالالمللنیبدوفصلنامه سیاست و روابط 

 (. سیاست دفاعی، چاپ اول، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.1314زهدی، یعقوب )

 : انتشارات پاژنگ.تهران(. راهبرد و قدرت نظامی، چاپ اول، 1330سنجابی، علیرضا. )

بر  تأکید(، دیپلماسی فناوری جمهوری اسالمی ایران)با 1313شفیعی، نوذر و شکری مقدم، اصغر )

 .661-633: 11ی، شماره المللبینامنیتی(، فصلنامه تحقیقات سیاسی -دفاعی یهایفناور

آن بر  تأثیر(، توسعه علمی و فناوری در کشور و 1314راد، عبدالرضا و عبدی، مسعود )فرجی

شماره  11)مطالعه تطبیقی جمهوری اسالمی و هند(، فصلنامه ژئوپلیتیك، سال یامنطقهدرت افزایش ق

3 :31-33. 

ای و طراحی الگوهای آن بر بازسازی مفهومی نظریه بازدارندگی منطقه(. »1311قاسمی، فرهاد )

 .146-103: 33، شماره 10فصلنامه راهبرد دفاعی. سال «. چرخه قدرت در شبکه یهاهینظراساس 

های آینده در همگرایی و ارتقای توان نقش فناوری(، 1313کریمی، حمید و عین القضایی، علیرضا )

 .113-13: 6، شماره1دفاعی، سال  پژوهیآینده، فصلنامه نظامی بومی

(. الگوی توسعه آمادگی دفاعی کارکنان نیروهای مسلح: 1316کمالی، روزبه. و خیراندیش، مهدی )

(: 1)1داده بنیاد، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی.  یپردازهینظررویکردی کیفی مبتنی بر 
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3-33. 

راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در (. »1316کوچکی، سجاد؛ محبی، افشار؛ و سبزی، حسین )

، 13فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیك. سال «. شمسی 1404 اندازچشمحوزه نظامی بر اساس سند 

 .14-33: 10شماره 

(، نقش و جایگاه توسعه فناوری در 1316) یمحمدمهدمحمودزاده، ابراهیم، قاضی، حسن، قوچانی، 

 .634-661: 61، شماره 13بعد نظامی قدرت ملی، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال 

 .فصلنامه راهبرد دفاعی های اصلی سنجش قدرت دفاعی کشورها،شاخص .(1331) مرادیان، محسن

6(63.) 

(. ارائه الگویی برای ارزیابی و 1311مرادیان، محسن. هادی نژاد، فرهاد. و پورمنافی، ابوالفضل )

 .600-161(: 64)16تحلیل قدرت نظامی کشورها، فصلنامه راهبرد دفاعی. 

 و گذار امنیت پژوهیآینده .(1311)محمدولی  علیئی، و صادق. جواد. احمدی، بزرگی، منزوی

 .16-63(: 30)3ملی.  امنیت فصلنامه محتمل، سناریوهای و ارائه ا.ا.ج جمعیتی هایسیاست

بررسی و تحلیل جایگاه علم و (. 1311جواد، زرقانی، سیدهادی و اعظمی، هادی )زارع سیدموسوی

 .103-31: 3، شماره 33تحقیقات جغرافیایی، سال ، فصلنامه آوری در قدرت ملیفن

زاده، چاپ های بزرگ، ترجمه غالمعلی چگنی(. تراژدی سیاست قدرت1313میرشایمر، جان )

 وزارت امور خارجه. المللبینچهارم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و 

(. تعیین 1313روزنده )پور، فمینائی،حسین. حاجیانی، ابراهیم. دهقان، حسین. و جعفرزاده

دفاعی.  پژوهیآیندهالملل، فصلنامه ای و بینهای اصلی دیپلماسی دفاعی ایران در سطوح منطقهپیشران

1(1:)1-66. 

های کلیدی (. تبیین عوامل و پیشران1316اصغر. و حاجیانی، ابراهیم )وقوفی، امید. قاسمی، علی

 .101-31(: 4)6دفاعی.  پژوهیآینده، فصلنامه 1406آینده یمن تا سال 

فرد، زهرا. و شامانی یاسر پناه، کیومرث. صفوی، سید یحیی. قالیباف، محمدباقر. پیشگاهییزدان

کشورها، فصلنامه سیاست دفاعی.  ملی قدرت یهافرمول از استفاده با نظامی قدرت همحاسب(. 1311)

66(106 :)43-61. 

های فرهنگی و مؤلفه تأثیربررسی (. 1313یوسفی، اشکان. کشاورز ترک، عین اهلل. و نهادی، هادی )

 .16-61(: 66)11، فصلنامه راهبرد دفاعی. دفاع مقدس بر آیندۀ امنیت ملی ج.ا.ایران اجتماعی
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