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Abstract: 
Science is the main pillar of growth and development. For Encountering with 
environmental conditions, Islamic Republic of Iran Armed Forces should manage their 
scientific, knowledge and time resources, which are their intellectual capital. Because 
of restriction and irreversibility of resources, including funds, human and time 
resources, it is impossible to deal with all of the sciences and technologies. Specifying 
of required sciences and technologies, prevent organization from divided and non-
required activities. The main objective of the research is introduction of proper process 
for extraction and prioritizing of required sciences in military organizations and its 
subsidiary objectives are determination and prioritizing of required sciences and 
technologies. 
The research is an applied- developmental one and in terms of method is a descriptive 
and survey research. Due to the need for expertise evaluations, the research was 
performed in a mixed (quantitative and qualitative) approach and 10 expertise 
meetings were held inviting 20 experts. Statistical society of the research is 250 people 
and sample size was 70 people according to Chocran formula. Cronbach's alpha of 
questionnaire was 0.987. The results of the research indicates that required sciences 
and technologies in military organizations can be extracted by capability based 
approach. Required capabilities of organization should be extracted from tasks of 
organization. 
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 نیاز مورد هاي فناوري و علوم بندي اولویت تجربه

 محوري قابلیت رویکرد با دفاعی سازمانهاي در
 

 )6/11/98تاریخ پذیرش:    12/2/96(تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی
 

  
 و ستاد ارتش دانشیار مدیریت راهبردي، دانشکده فرماندهی  ناصر شهالیی

 

 2چکیده
علم، محور اصلی رشد و توسعه است و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران براي رویارویی با شرایط محیطی، 

هاي معنوي آنهاست، مدیریت کنند. به علت محدودیت و باید منابع علمی و دانشی و فناوري خود را که از سرمایه
هاي موجود، فراهم ی، انسانی و زمان، امکان پرداختن به همه علوم و فناوريناپذیري منابع، اعم از منابع مالبرگشت

رد. داهاي علمی متشتت و غیر مورد نیاز باز میهاي مورد نیاز، سازمان را از فعالیتنیست. تعیین علوم و فناوري
ظامی است و اهداف هاي نبندي علوم در سازمانهدف اصلی این تحقیق، ارایه فرایند مناسب استخراج و اولویت

رد هاي موبندي علوم و فناوريهاي مورد نیاز سازمان و اولویتباشد: تعیین علوم و فناوريفرعی آن بدین شرح می
 نیاز سازمان.

اي و توصیفی تحلیلی اي و به روش موردي زمینهتحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردي توسعه
 10سی خبرگی، تحقیق با رویکرد آمیخته (هم کیفی و هم کمی) صورت پذیرفت و باشد. به دلیل نیاز به بررمی

نفر و حجم نمونه با  250نفر از متخصصان برگزار شد. تعداد جامعه آماري، حدود  20جلسه خبرگی با دعوت از
تحقیق  است. نتایج 0,987باشد. آلفاي کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته نفر می 70استفاده از فرمول کوکران 

توان با استفاده از رویکرد قابلیت محوري هاي نظامی را میهاي مورد نیاز سازماندهد که علوم و فناورينشان می
هاي مطلوبیت تعیین هاي مورد نیاز سازمان را باید از وظایف سازمان استخراج نمود. مالكاستخراج نمود. قابلیت

باشند: در سطح سازمان یاز سازمان را استخراج نمود، بدین شرح میهاي مورد ناسنادي که بتوان وظایف و قابلیت
 باشد؛ در بازه زمانی چشم انداز باشد؛ مصوب باشد

 سازمان نظامی، علم، فناوري، قابلیت. :کلیدي واژگان
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 مقدمه -1
 ،جهانی دارد. علم، کلید پیشرفت کشورهاست. علم امروزه علم، نقش اساسی در جایگاه کشورها در عرصه

محور اصلی رشد و توسعه است. براي تحقق اهداف کالن و بلند مدت، نیازمند علم هستیم. رسیدن به 
د، امنیتی نیز کشورهاي قدرتمن -باشد. در بعد دفاعیانداز بیست ساله، بدون علم، امکان پذیر نمیچشم

اسی ورانه، یک ویژگی اسکنند. برتري علمی و فنابا تکیه بر توان علمی خود، بر دیگران اعمال قدرت می
هاي نظامی متکی بر علم و فناوري، از شود و توسعه قابلیتهاي دنیا محسوب میدر پیشتاز بودن ارتش

هاي جهان است. از این رو، ما نیز براي مقابله با تهدیدات، نیازمند مسلح شدن به سالح هاي ارتشدغدغه
 علم هستیم.

اي تولید و بازسازي تجهیزات و تسلیحات و ابداع و اصالح نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران بر
هاي مرتبط نیاز دارند. از هاي خود، به علوم و فناوريها و توسعه توانمنديها و روشراهبردها، راهکنش

ها، مراکز آموزشی، مراکز تحقیقات ها، دانشکدهاین رو، براي مقابله با تهدیدات و رفع این نیازها دانشگاه
د اند. روند رو به رشمراکز تحقیقات نظري و مراکز مطالعات راهبردي را تأسیس و راهبري نموده صنعتی،

ال ها تنها به دنبهاي باالي توسعه علم و فناوري سبب شده است که سازمانسریع علم و فناوري و هزینه
پژوهشی موجود در  دار باشند. به علت تعدد مراکز آموزشیهاي مورد نیاز اولویتکسب علوم و فناوري

ها منابع علمی و دانشی و فناوري خود را هاي عمده نیروهاي مسلح، الزم است که سازمانسازمان
ها، فعالیت این مراکز را همگرا نمایند. در این صورت، منابع علمی مدیریت کنند و ضمن توجه به اولویت

تمر از وزن بیشتري برخوردار خواهد هاي معنوي نیروهاي مسلح است، به طور مسسازمان که از سرمایه
ها توان تولید علم مورد نیاز را به نحو بهتري کسب خواهند نمود. از سوي دیگر، تعیین شد و سازمان

شود که مسیر تأمین زمینه علمی تحقق چشم انداز سازمان بندي آنها سبب میعلوم مورد نیاز و اولویت
 فراهم گردد.

 کنند، بدین شرحبندي آنها را ایجاب میتخراج علوم مورد نیاز و اولویتترین عواملی که ضرورت اسمهم
دارد و  تواند سازمان را از حرکت در مسیر رفع نیازهاي آتی باز باشند: توجه به نیازهاي فعلی، میمی

 تنگري و لحاظ نمودن تهدیدابندي آنها، با آیندهموجب غافلگیري شود؛ تعیین علوم مورد نیاز و اولویت
هاي علم و فناوري سازد؛ حوزههاي آینده مهیا میهاي مورد نیاز جنگآتی، سازمان را براي کسب قابلیت

پذیر نیست. تعیین علوم و ها امکاناز گستردگی زیادي برخوردارند و توجه یکسان به کلیه این حوزه
دارد؛ به علت نیاز باز میهاي علمی متشتت و غیر مورد هاي مورد نیاز، سازمان را از فعالیتفناوري

محدودیت و برگشت ناپذیري منابع، اعم از منابع مالی، انسانی و زمان، امکان پرداختن به همه علوم و 
هاي کند که منابع را با رعایت اولویتهاي موجود، فراهم نیست. این تحقیق به ما کمک میفناوري

هاي ان، تخصیص دهیم و از موازي کاري بخشهاي مورد نیاز سازمهاي راهبردي علوم و فناوريحوزه
ها باشد و نیروهاي عمده نیروهاي مسلح میمختلف نیز جلوگیري نماییم. این تحقیق در سطح سازمان
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هاي اختصاصی خود، این فرایند را هاي تابعه آنها باید در همین چارچوب و بر اساس مأموریتو سازمان
 تکرار نمایند. 

هایی نیاز دارند؟ کدامیک از این ست که نیروهاي مسلح به چه علوم و فناوريمسأله این تحقیق آن ا
هاي نظامی چگونه است؟ بندي علوم در سازمانها اولویت دارند؟ فرایند استخراج و اولویتعلوم و فناوري

ین، اهاي نظامی چیست؟ بنابربندي علوم در سازمانرویکرد مناسب براي ترسیم فرایند استخراج و اولویت
هاي نظامی است و بندي علوم در سازمانهدف اصلی تحقیق، ارایه فرایند مناسب استخراج و اولویت

بندي علوم و هاي مورد نیاز سازمان؛ اولویتاهداف فرعی آن بدین شرح است: تعیین علوم و فناوري
 هاي مورد نیاز سازمان. فناوري

 ادبیات پژوهش -2
 پیشینه -2-1

گاهی آ«آمده است: » 2020ل سادر مریکا آقبت امرو شناسایی هاي قابلیتها و يدنمنا« تودر تحقیق 
که هد دمین ین مطالعه نشادر الیه ي اویابیهاو است. ارزحیاتی نیره » یک متمایزکننددنبري فضااز 
 ،باشدز یا پیشتاو مریکا باید پیشردر آن آکه د، نبري فضااز گاهی زه آحودر نعتی ـبنیه صي هاينمنداتو

طح ـاالترین سـبدر ند که د دارجووندکی اصنعتی ي هاينمنداتنها توده و مطمئن بوو پابرجا عموماً 
ي فضااز گاهی آکه ه شناسایی شدي نمنداتو 436ن میادر ند. انگرفتهار مریکا قرآنظر ردوـمارد تاندـسا

ین اتند. تحلیل هسز یا پیشتاو پیشرع نوي از نمنداتو 357اد دـتع، دـیکننـشتیبانی مـپد را نبر
فناوري به عنوان  24اد دـن تعـیاز ات. ـسه احیاتی شدز نمندسااتووري فنا 270منجر به ها ينمنداتو

فناوري، مشکل  21ها نشان داده است که آمریکا در رابطه با اند. ارزیابیهاي برتر انتخاب شدهفناوري
-اي اسکن الکترونیکی فعال و زمانار آرایه، راد3خاصی ندارد؛ اما در سه فناوري تصویربردار ابر طیفی

 .  )96، 1391 ي،فوالداي لیزري، با مشکل روبرو است (هسنج
هاي با هدف استخراج قابلیت)» 1393هاي آرایه دفاع زمینی (مصطفی اصالنی، بانک قابلیت«تحقیق 

هاي پیاده امل حوزههاي کالن آرایه دفاع زمینی، ششناختی، اطالعاتی و فیزیکی، در نقشسه حوزه هم
حلیلی اي و تو پیاده تکاور، اجرا شده است. نوع تحقیق، کاربردي و روش تحقیق ترکیبی از موردي زمینه

ها، متخصصین، خبرگان و صاحب نظران حوزه دفاعی بوده و نفر از استراتژیست 20است. جامعه آماري 
کالن تعیین شده و سپس، براي  قشبه روش تمام شماري، پیمایش شده است. در این تحقیق، پنج ن

 قابلیت احصا شده است. 531ها، دستیابی به این نقش
یی اهو فنداپدو پایه اهوي هاتشاخهعملیا، ییاهوع فادیه ري آرامعماي لگواحی مفهومی ا« طرتحقیق 

هاي کالن نیروهاي مسلح، هاي دفاع ملی، نقشها را به چهار سطح تفکیک نموده است: نقش، نقش»

                                                      
3 Superfocus imaging 
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د ـفناپدو ه ـپایاهوع فادبخش در نقش  30ود حدهاي عملیات هوایی. هاي نیروي هوایی، نقشقشن
، ینـهمچناند. گرفتهار قرري معماي لگواین احی اطرر محوورودي و ست که شناسایی شده ایی اهو

ی اتـعملیي اـهي نقشاـیفاي ارـ(بز اـنیرد وـمي اـتعریف عاملهو قابلیتها اج ستخراجهت روش کـی
ت متناسب با یکدیگر ـقابلی 150و زنقش  ـیر 110س اـسان ـیار ـست. به ایددمعرفی گرر) مذکو
ع نواز دتا ـعمر، مذکوي بلیتهاه قابرگیرندعامل، در 140ود سپس حداند. همعرفی شدبینی و پیش

ي تولید ایک خط مبنا بردر پایان، ست. ه ایددگرر ارایه ختصاابه ي) فندآبیش و برخی کم ي (و فنداپد
 )1391د (حیدري، شومیتحویل ، عاملو قابلیت  ،نقشلفه بر پایه سه مؤ، ثربخشافاعی ي دیههاآرا

اي که در دفاع آرایه» مبانی نظریه جامع دفاع شهري، آرایه دفاع شهري (حوزه نظامی)« در تحقیق 
ي هاها در حوزهشناختی، اطالعاتی و فیزیکی است، تأثیر قابلیتهاي سه گانه هممبتنی بر مؤلفه

است. ابتدا چهار مفهوم عملیاتی دفاع شهري را مبنا قرار داده توانمندي خودي و دشمن، تفسیر شده 
توان در آرایه دفاع شهري، بدون لحاظ خصوصیات دفاعی هر هایی که میاست. سپس، مهمترین قابلیت

ده ح مستقل و مشترك برشماري شبندي در سطویک از نیروهاي دفاعی به کار گیرنده قابلیت، با دسته
 )92، 1393اصالنی، کالن (ریزنقش) تبیین شده است (قابلیت  48است. در نظریه دفاع شهري تعداد 

هایی از هاي امنیت وطن: درسریزي مبتنی بر قابلیتبرنامه«) در تحقیق 2005( 5و نیوکامر 4کادل
 هايگذاري) و در نظر گرفتن اولویترجع سیاستدر گام اول، ابتدا با رهنمودهاي دولت (م» 6اجتماع دفاع

ر هاست و وزن اصلی باند. در این رویکرد نگاه اصلی به قابلیتدفاعی، به سناریوهاي عملیاتی رسیده
اهداف مورد چالش قرار گرفته و سپس، عالوه بر بررسی و  ها گذارده شده است؛ سپس، قابلیتقابلیت

 ها) بررسی گردیده و در انتهادم انطباق آنها با اهداف (یا به عبارتی نقشها، انحراف و عاعتباردهی قابلیت
هاي قابل اعتماد، در یک برنامه مورد توسعه قرار گرفته است. در این تحقیق، روش آبشاري قابلیت

اي سناریوي دفاعی تعریف شده و سپس، موضوعات مرتبط استفاده شده است و ابتدا مأموریت یا به گونه
ایی هها، آنها را به زیرنقشاند. در ادامه به دلیل کلی و بزرگ بودن نقشگردیدههاي الزم استخراج با نقش

ی که هایاند. در انتها، قابلیتها، بازیگران الزمه (عوامل) تعریف شدهشکسته و براي اجراي این زیرنقش
 . (Caudle,2005 )قرار گرفته است د، مورد ارزیابی هر عامل براي انجام زیرنقش مربوطه باید داشته باش

 تنظیم در اساسی مبناي آمده است که سه» چگونگی و چرایی چیستی، علوم؛ طبقه بندي«در تحقیق 

 با مبنا سه این .اخالقی و شناختیهستی شناختی،روش :از عبارتند که دارد علوم وجود سلسله مراتب

و  هاروش با شناختیروش علوم، هايبا موضوع شناختیهستی دارند. مبناي پیوند اصلی علوم جنبه سه
 که کسانی .دارد ارتباط علوم اغراض و اهداف با مبناي اخالقی و مطالعه، مورد اشیاي شناختن هايشیوه

                                                      
4 Caudle 
5 Newcomer 
6 Homeland Security Capabilities-Based Planning: Lessons from the Defense Community 



 1398) پاییز 45(پیاپی  3شماره  13دوره  نامه علمی بهبود مدیریت: فصل

139 

پذیرفته  اصولی کلی منزله به را علوم سلسله مراتب تعیین سه معیار این اند،پرداخته علوم طبقه بندي به
، 1393دارند (مصطفوي فرد،  اختالف نظر هم با آنها، بر تأکید و نوع معیارها این بیان نحوه در اما اند؛،
56( 

که توسط مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع » فاعید علوم و فناوري ،محصول بنديطبقه«در تحقیق 
 يبندهایی به شرح زیر طبقهمحور به سامانههاي سامانهدفاعی انجام شده است، قلمرو تخصصی پروژه

هاي هاي زمینی، سامانههاي پشتیبانی هوایی، سامانههاي پروازي، سامانهشده است: سامانه
هاي هاي فضایی، جنگ افزارهاي دفاع موشکی، سامانههاي موشکی، سامانهدریایی(شناوري)، سامانه

-اي فناوريههاي اطالعاتی و جاسوسی. قلمرو تخصصی پروژههاي نبرد دریایی و سامانههوشمند، سامانه
اند: علوم ریاضیات، علوم فیزیک، علوم شیمی، علوم مربوط به بندي شدهمحور نیز به علوم زیر دسته

هاي کاربردي، علوم هاي اطالعات، رایانه و ارتباطات، علوم و فناوريزمین، فناوري الکترونیک، فناوري
علوم دریایی و علوم مواد،  زیست شناختی، علوم کشاورزي، طب و علوم سالمت، علوم محیطی، علوم

 )1391اجتماعی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 

 7قابلیت -2-2
نیروهاي مسلح باید آمادگی مقابله با تهدیدات را دارا باشند و بتوانند با شناسایی درست تهدیدات و 

ست الش کنند. بدیهی ابندي آنها و مشخص نمودن تهدید یا تهدیدات اصلی، براي مقابله با آن تاولویت
هاي مورد نیاز براي باشد و با تغییر تهدید، آمادگیکه نحوه مقابله با هر تهدید، خاص همان تهدید می

هاي با تغییرات اندك قابل استفاده مواجهه با آن نیز متفاوت خواهد بود. رویکرد تهدید محور، براي محیط
ع هستند، رویکرد تهدید محور کارایی الزم را ندارد است؛ اما در محیط پیچیده فعلی که تهدیدات متنو

هایی باشیم که پاسخگوي همه و الزم است با توجه به رویکرد قابلیت محور، به دنبال ایجاد توانمندي
 تهدیدات (معقول) احتمالی باشد.

مدزاده، مح( اند؛ از جملهیف کردههاي متفاوت، اما مشابهی تعردر رویکرد قابلیت محور، قابلیت را به شکل
کیفیت و وضعیت توانایی انجام یک کار. توانایی تولید دستاورد عملیاتی مطلوب ،  ):13و  5، 1392

ا و هتوانایی حصول اثر عملیاتی مطلوب تحت شرایط و استانداردهاي مشخص به وسیله ترکیبی از روش
د یک اثر عملیاتی مطلوب در یک قابلیت دفاعی، توانایی ایجا  اي از وظایف.ابزارها براي اجراي مجموعه

محیط معین، در یک بازه زمانی معین و حفظ آن اثر براي یک مدت زمان خاص (تعریف ارتش استرالیا). 
ا هتوانایی دستیابی به یک اثر مطلوب تحت شرایط و استانداردهاي معین از طریق ترکیبی از ابزار و روش

                                                      
7 Capability 
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هاي مشخص ایف جهت اجراي یک سلسله اقداماي از وظبه منظور انجام مجموعه 8DOTMLPFدر 
 (تعریف ارتش امریکا).

هاي بالقوه و بالفعل انسان، دانش، فناوري، مهارت، تجربه و توانایی مشترك گیري از ظرفیتتوانایی بهره
ها در قالب مستقل باالي آرایه دفاع ها و ابزارهاي مورد نیاز براي اثربخشیو یا ترکیبی با رعایت روش

ی براي حفظ و ارتقاي آمادگی مقابله با هر گونه رخداد سوء احتمالی از طریق خلق رفتارهاي زمین
چیده آشوبناك را قابلیت گویند هاي آن در محیط عملیاتی پینوظهور و رعایت مالحظات و ویژگی

انی مکارگیري مؤثر منابع فیزیکی، انسانی و ساز. قابلیت یعنی توانایی به)165-163، 1393اصالنی، (
 ).125، 1389هانگر و ویلن، باشد (و از پیش تعیین شده میبراي تحقق هدف یا اهداف مشخص 

 رویکرد قابلیت محور -3-2
-در عصر جدید بیشتر مفاهیم عمیق گذشته در حال دگرگونی هستند. براي مثال، اصول بنیادین طرح

اس توانمندي و امکانات  و از آمادگی به ریزي براسریزي براساس تهدید به برنامهریزي دفاعی، از برنامه
زمان با حمله آمریکا میالدي به بعد، هم 2003. از سال )1، 1384االردیک، ت تغییر یافته است (فرص

 توانمندي (قابلیت)«، که حاصل جنگ سرد بود، به رویکرد »تهدید محوري«به عراق، رویکرد آمریکا از 
براي کاهش مخاطرات و عدم قطعیت آینده از رویکرد تهدید  ، تبدیل شد. وزارت دفاع آمریکا»9محوري

ریزي توانمندي محور محور، که محرك آن نیاز و مطالبات و توسعه نیرو است، به سمت رویکرد برنامه
هستند، حرکت کرده است. تمرکز این رویکرد بیش از آن که متوجه  10که محرك آن مفاهیم عملیاتی

نیروهاي مشترك یا حمله به منافع آمریکا باشد، بر چگونگی شکست نام دشمنان و مکان درگیري با 
، 1391فوالدي، استفاده هر دشمن استوار است ( هاي موردها و توانمندياي از قابلیتدادن طیف گسترده

ریزي نیرو بر اساس محور به توسعه برنامه-محور، توسعه نیرو را از تهدید-. رویکرد توانمندي)96
اي هها و توانمنديطلوب براي هر گونه عملیات نظامی تبدیل کرده است. این قابلیتهاي متوانمندي

اي از مفاهیم عملیاتی مشترك که خود به توصیف نحوه انجام عملیات نیروي آینده مطلوب، از مجموعه
هاي مطلوب ها و توانمندياي از مفاهیم کارکردي مشترك که به توصیف قابلیتپردازند و مجموعهمی

فوالدي و منزوي، شوند (پردازند، استخراج میمیهاي نظامی کارکردي گستره عملیات هدر هر حوز
1387 ،11(. 

هاي موجود هاي نظامی بر اساس امکانات و قابلیتدر رویکرد قابلیت محور، نیازها، اهداف و مأموریت
کنیم هاي دفاعی شناسایی میازمنديها را بر مبناي نیشود. به عبارتی دیگر، استعداد و قابلیتتعریف می

هاي اصلی و فرعی نظامی را تعیین و ساختار ها، مأموریتو بر مبناي استعدادهاي موجود و توانمندي
                                                      

8 DOTMLPF-I: Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership and education, 
Personnel, Facilities and Interoperability 
9 Capability Based 
10 Operation concepts 
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ریزي دفاعی . طرح)202، 1392حبیبی، کنیم (بندي میریزي و پیکرهپیها را براساس آن عملیاتی یگان
هدیدات نامتقارن کارکرد آن ضعیف است و توجه ایاالت سنتی تهدیدمحور بوده است و در تطابق با ت

هاي متعدد چالش و پاسخگوئی ریزي تهدیدمحور سبب گشته که این کشور در چرخهمتحده بر طرح
. امروزه در پرتو تحوالت بنیادین حاصل از )84و  18، 1384جانسون، لیبکی و تریورتون، عقب بماند (

ناوري و انقالب در امور نظامی و نبردهاي دین پایه و خدامحور این الملل، رشد فتغییرات در روابط بین
، 1384جانسون، لیبکی و تریورتون، دهد (اثربخشی خود را از دست مینگرش (تهدید محور) کارایی و 

 .)84و  18
هاي تدر هزاره سوم میالدي رویکرد تهدید محور به قابلیت محور مبدل شد و بر اساس این تغییر، تفاو

 ):92، 1393اصالنی، مشاهده گردیده است ( زیر
  رویکرد قابلیت محور بر اهداف و پایان وضعیت جنگ متمرکز است و همواره مشوق نوآوري

 است.
 سؤالی که در این رویکرد مطرح است، مشخص نمودن نوع نیاز براي انجام کار است نه جابه-

 جایی تجهیزات.
 هاي نظامی است که قادرند بـا اي از قابلیترویکرد قابلیت محور به دنبال اجراي مجموعه

 هـا و  شرایط پویا تحت شرایط عدم قطعیت انطباق یابند.چـالش
 هاي سالح (به منظور کاهش عدم این رویکرد بر تأثیر متمرکز است نه بر عملکرد سامانه

 اهدبینی نشده ایجاد خوقطعیتی کـه از جانب دشمنانِ نامعینِ آینده و مأموریت هاي پیش
 شد).

هاي زیر باشد: دستیابی به اهداف غایی معماري آرایه دفاع  قابلیت محور، آن است که باید حاوي پیام
-ابلیتپذیري استفاده از  قهایی که بتواند براي عملکردهاي کالن دفاعی ایفاي نقش نمایند. امکانقابلیت

مزیت چنین تفکري این است  برد.هاي خاص به منظور ایجاد رفتارهاي نوظهور و خالقیت در صحنه ن
 : )3-1، 1393طارمی، که (

 خلق ارزش پایداري در عرصه نبرد آتی 
 تر در محیط نبرد آیندههزینه کمتر و ارایه بهتر و سریع 
 ها براي تحقق بازدارندگی یا پیروزي در عرصه ها و سرعت باالي عاملاستفاده بهینه از قابلیت

 نبرد آینده
 آرایه دفاعی. شناختی بودن معماري 

و  5، 1392محمدزاده، باشد () می1(مقایسه دو رویکرد قابلیت محور و تهدید محور به شرح جدول 
13(. 

 : مقایسه رویکرد قابلیت محور و تهدید محور 1جدول 
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 رویکرد تهدید محور رویکرد قابلیت محور ردیف

1 
 خص با تغییرات اندكمناسب براي شرایط مش روبرو شدن بهتر با پیچیدگی و عدم قطعیت

2 
 پاسخ به تهدیدات تأیید شده و مشخص پاسخ به همه تهدیدات (معقول) احتمالی

3 
 واکنشی کنشگرانهپیش

4 
 ايتوسعه مستقل و جزیره توسعه متوازن و یکپارچه

5 
هاي فیزیکی، توسعه متوازن در همه حوزه

 )DOTMLPF-Iاطالعاتی و شناخت قابلیت (
 )Mده دفاعی (تمرکز بر اقالم عم

6 
 هاي کوتاه مدتحلارایه راه هاي بلندمدت و میان مدتحلارایه راه

7 
 تغییرات سازمانی اندك و ناچیز نیاز به تغییرات سازمانی گسترده

8 
 خروجی محور دستاورد محور

9 
ها (مثالً در سطح وزارت دیدگاه کالن به قابلیت

 دفاع)
دریایی و دیدگاه در سطح نیرو (مثالً زمینی، 

 هوافضا)

10 
سادگی نسبی ارزیابی و ایجاد فهم مشترك بین  نفعاندشوار بودن ارزیابی و توافق بین ذي

 نفعانذي

11 
 استفاده از سناریوها براي تکمیل فهرست خرید هااستفاده از سناریوها براي ارزیابی قابلیت

12 
 ترفرایند کوتاه ترفرایند طوالنی

13 
 یک روش آبشاري یا سلسله مراتبی فزایشییک روش تکراري ا

14 
 سازيتأکید زیاد بر افزایش کارایی و بهینه به دنبال ایجاد چابکی و بهبود اثربخشی

15 
شروع از مفاهیم عملیاتی (راهبردي؛ عملیاتی و 

 تاکتیکی)
 شروع از فهرست تهدیدها

16 
 تجهیزاتی را به کار بریم؟ پاسخ به سؤال: چه پاسخ به سؤال: چه کاري باید انجام دهیم؟

17 
پاسخ به سؤال: چگونه آتش پشتیبان مناسب 

 براي نیرو ارایه کنیم؟
هاي توپخانه جدیدي پاسخ به سؤال: چه سامانه

 قابل خرید است؟

18 
 ورزش: تکواندو و کشتی ورزش: دو و شنا
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 هانحوه استخراج قابلیت  -2-4
یت رمأموي هازهحوابتدا یتها» رمأموها و نقشساالنه ر چها ينگرزباارش «گزایاالت متحده آمریکا در 

هاي اصلی مورد نیاز را به شرح زیر تعیین کرده است: به کارگیري ينمنداتوو سپس براساس آنها، صلی ا
نیرو؛ فرماندهی و کنترل؛ آگاهی از فضاي نبرد؛ شبکه محور؛ ایجاد مشارکت؛ محافظت؛ لجستیک؛ 

 .)10، 1389منزوي، پشتیبانی گروهی (یرو؛ مدیریت و پشتیبانی ن
ستیابی ، آمده است: د)»2007(سالمریکا ه آمتحدت یاالامینی وي زنیروري فناو «برنامه جامع علم در 

به توسعه اي ازهندا» تا 11مفاهیم عملیات مشترك«ه در توصیف شد، ه سلطه همه جانبهـب
ك مشتردي کررتدبیر کاهشت لب قاك در مشترد ستاي سارؤتوسط ه ایی شدـشناسي اـهيدـنمناتو

؛ محافظتو؛ نیري گیرربه کاك؛ مشترل کنترو فرماندهی د؛ نبران میدري در هشیاو گاهی دارد: آبستگی 
 .)7، 1387حق بین، ها (ومدیریت نیرك؛ مشترزش مو؛ آرمحوـ  محیط شبکه  ؛ لجستیک متمرکز

ات، به شرح زیر تعیین شده است  اطالع ، پنج نقش کالن»بانک قابلیت هاي آرایه دفاع زمینی«در تحقیق 
شناسایی و ارتباطات؛ هدایت، کنترل و ناوبري؛ تحرك و جابجایی؛ پشتیبانی، امداد و نجات؛ آتش و 

اطالعات، شناسایی «قابلیت احصا شده است. به عنوان مثال، براي نقش  531هاتخریب. براي این نقش
باشند: هدایت مؤثر نیروهاي برخی از آنها بدین شرح می قابلیت را احصا کرده است که 178» و ارتباطات

خودي در منطقه نبرد با استفاده از سامانه هاي اطالعاتی و ارتباطی؛ اطالع رسانی در سطح وسیع براي 
انجام عملیات روانی موفق؛ جنگ نرم مؤثردر گستره منطقه عملیات؛ هدایت مؤثر نیروهاي خودي در 

هاي اطالعاتی و ارتباط؛ بکارگیري عملیات فریب جعلی و تقلیدي براي سامانه منطقه نبرد با استفاده از
برهم زدن ارتباط نیروهاي مقابل؛ متمرکز و یکپارچه نمودن اطالعات کسب شده در میدان نبرد بوسیله 

 .)165-163، 1393اصالنی، ابزارهاي سامانه هاي اطالعاتی (تجهیزات مختلف مانند 
ها از راهبردها استخراج قابلیت» د و مفهوم نقشه جامع علم و فناوري دفاعیگزارش بررسی ابعا«در 
) این فرایند را نشان 1گردند. شکل (ها مشخص میهاي علم و فناوري بر اساس قابلیتشوند و حوزهمی
 دهد.می

 
 
 
 
 

                                                      
11 Joint Operations Concepts  
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 ]5هاي علم و فناوري [: فرایند استخراج حوزه 1شکل 

 روش شناسی تحقیق -3
دامه اي، در اتحقیق توسعه"باشد. اي میر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردي توسعهتحقیق حاض

. این ") 42، 1394نوبخت، ( شودتحقیقات قبلی و براي بررسی ابعاد و موضوعات تکمیلی انجام می
تحقیق نیز در ادامه اقدامات قبلی سازمان، درخصوص علوم مورد نیاز و با هدف ارایه فرایند مناسب 

 هاي نظامی انجام شد.بندي علوم در سازماناستخراج و اولویت
این تحقیق به دلیل نیاز به بررسی خبرگی، با رویکرد تحقیق آمیخته (هم رویکرد کیفی و هم رویکرد 

جلسه  10یرفت. به منظور همفکري با صاحبنظران و اتقان هر چه بیشتر تحقیق، تعداد کمی) صورت پذ
هاي اسنادي ها از روشآوري و تحلیل دادهنفر از متخصصان برگزار شد. جهت جمع 20خبرگی با دعوت از

یابی، هناي یا زمیتحقیق موردي زمینه"اي و توصیفی تحلیلی بهره گرفت. و استفاده از روش موردي زمینه
آوري شده که هاي مختلف اطالعات جمعها به منظور معنا دادن به جنبهعبارت است از مشاهده پدیده

 .") 139، 1387 دالور،( شوداي از جامعه انتخاب و بررسی مینمونه
ــا و خبرگان مرتبط با حوزه علم (آموزش، تحقیقات نظري،  جامعه آماري این تحقیق، فرماندهان، رؤسـ

باشند که ویژگی مشترك آنها عبارت است از: مدارج علمی کارشناسی می فناوري و تحقیقات صـنعتی) 
ــد و باالتر؛ حداقل  ــازمان  3ارش ــال خدمت در س ــابقه  10علم؛ حداقل  هاي مرتبط با حوزهس ــال س  س

باشــد. براي محاســبه حجم نفر می 250خدمت؛ آشــنایی با مســایل دفاعی. تعداد جامعه آماري، حدود 

 اندازچشم

 دکترین اهداف
 راهبرد

 هاي علم و فناوريحوزه

 قابلیت
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شد که با گرد  5/69شد. حجم نمونه ه پرسـشـنامه، از فرمول کوکران اسـتفاده    دهندگان بنمونه پاسـخ 
ــورت قضــاوتی     70کردن آن به باال،  ــشــنامه تحقیق به ص نفر گردید. انتخاب نمونه براي تکمیل پرس

 آماري جهت مصاحبه دعوت شدند. نفر از خبرگان جامعه 20بود و هدفمند) (
برداري و روش میدانی با ابزار پرسشنامه بود. ي با ابزار فیشاروش گردآوري اطالعات، روش کتابخانه

نفر از  13ساخته، پیش آزمون اجرا شد و پرسشنامه به براي بررسی روایی و پایایی پرسشنامه محقق
 0,987خبرگان ارایه گردید. اصالحات اعالم شده، در پرسشنامه اعمال شد. آلفاي کرونباخ پرسشنامه 

 74نفر از نمونه آماري ارایه و  81پرسشنامه به  ده پایایی باالي پرسشنامه است.دهنباشد که نشانمی
در پرسشنامه توزیع  آوري شد. سپس، نتایج آن مجدد در جلسه خبرگی بررسی شد.پرسشنامه جمع

-درصد پاسخ 78سؤال شد.  »هامیزان وضوح و رسایی پرسش«شده در میان نمونه آماري، درباره 
شناختی هاي جمعیتها را زیاد و خیلی زیاد اعالم نمودند. ویژگیرسایی پرسش دهندگان، وضوح و

با توجه به اطالعات به دست آمده از گروه نمونه از لحاظ  باشد.) می2نمونه آماري به شرح جدول (
درجه، سن خدمتی، تحصیالت، جایگاه شغلی و حوزه تخصص، صالحیت پاسخگویی به سؤاالت مطرح 

 باشد.و این خصیصه، سبب افزایش روایی و اعتبار نتایج حاصل میشده را دارند 
 شناختی نمونه آماريهاي جمعیت: ویژگی 2جدول 

درجه یا 
 رتبه

 سرتیپ دوم
 17یا رتبه 

 سرهنگ
 16یا رتبه

 سرهنگ دوم
 15یا رتبه 

    نامشخص

    3 5 39 27 فراوانی
سن 

 خدمتی
 30باالتر از 
 سال

 30تا  25
 سال

 24تا  20
 الس

تا  15
 سال 19

 14تا  10
 سال

کمتر از 
 سال 10

 نامشخص

 2 1 1 3 4 26 37 فراوانی
میزان 

 تحصیالت
کارشناس  دکترا و داعا

 ارشد
     نامشخص

     2 33 39 فراوانی
جایگاه 
 شغلی

   نامشخص سرهنگی سرتیپ دومی سرتیپی سرلشکري

   2 6 10 33 23 فراوانی
حوزه 
 12تخصص

تحقیقات  آموزش
 رينظ

فناوري و 
تحقیقات 

 صنعتی

    

     14 36 56 فراوانی
 

                                                      
اد ها بیش از تعدلیت داشته اند، تعداد متخصصان حوزهاز آنجا که برخی از پاسخ دهندگان در بیش از یک حوزه فعا 12

 نمونه آماري است.
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 هادادههاي تحلیل و یافته تجزیه -4
هاي آمار توصیفی هاي حاصل، از روشدر این تحقیق براي بررسی آماري اطالعات و تجزیه و تحلیل داده

 هاي جمع آوري شده، در جداول توزیعو استنباطی استفاده شد. در تجزیه و تحلیل توصیفی، داده
، خالصه و  به تصویر کشیده شد. با استفاده از آمار درصد فراوانی، میانگین و میانگین بحرانیفراوانی، 

شد. هاي جمعیت شناختی جامعه نمونه توصیف بندي علوم و ویژگیهاي مرتبط با اولویتتوصیفی، داده
منظور راستی آزمایی به  استفاده شد. TOPSISو  AHPبندي علوم از مقایسات زوجی و براي اولویت

 0,007553605ها بررسی گردید. نرخ سازگاري هاي ارایه شده در مقایسات زوجی، سازگاري پاسخپاسخ
  باشد.ها میدهنده سازگاري پاسخکمتر است، نشان 0,1شد. از آنجا که این عدد از 

 هاي زیر برداشته شد:) است و گام1فرایند اجراي تحقیق به شرح نمودار (
کنند. در این گام، ابتدا اول، تعیین اسناد باالدستی که وظایف مورد انتظار از سازمان را بیان میگام 

توان وظایف سازمان را از آنها استخراج نمود، تعیین گردید. سپس، اسناد هاي اسنادي که میویژگی
 مذکور مشخص شد.

، با استناد به اسنادي که در بند قبل گام دوم، استخراج وظایف سازمان از اسناد باالدستی. در این گام
 تعیین شدند، وظایف سازمان استخراج شد.

گام سوم، تعیین زیروظایف سازمان براي انجام مناسب وظایف. در این گام، خبرگان مشخص نمودند که 
 انجام هر وظیفه، به عملیاتی شدن چه زیروظایفی نیاز دارد.

راي انجام مناسب وظایف و زیروظایف. در این گام، مشخص هاي مورد نیاز بگام چهارم، تعیین قابلیت
 هایی نیاز دارد.گردید که سازمان براي انجام هر یک از وظایف و زیروظایف، به چه قابلیت

ها. در این گام، خبرگان، علوم گام پنجم، استخراج علوم و فنون مورد نیاز براي کسب هر یک از قابلیت
 ها را مشخص نمودند.ی به هر یک از قابلیتو فنون مورد نیاز براي دستیاب

هاي مورد نیاز هاي مورد نیاز. با توجه به تعدد علوم و فناوريبندي علوم و فناوريششم، طبقهگام 
بندي، آنها در پنج سازمان، به منظور نگاه جامع به همه علوم و فناوري مورد نیاز و سهولت در اولویت

 بندي گردیدند.گروه دسته
هاي مورد نیاز، به تفکیک هر طبقه از علوم و فناوري. در این گام، بندي علوم و فناوريتم، اولویتگام هف

استفاده  TOPSISبندي از روش براي اولویتبندي تعیین گردید و سپس، هاي اولویتابتدا شاخص
 شد.
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 : فرایند اجراي تحقیق 1نمودار 

که سازمان براي عملیاتی نمودن اسناد باالدستی: در جلسات خبرگی جمعبندي گردید . تعیین 1
توانند در استخراج وظایف وظایف مقرر در قوانین، اسنادي را تدوین و مصوب کرده است. این اسناد می

ید از باهاي مورد نیاز سازمان را به عبارت دیگر، قابلیت هاي مورد نیاز سازمان استفاده شوند.و قابلیت
هاي مورد نیاز سازمان قابلیت نیاز استخراجوظایف سازمان استخراج نمود و احصاي وظایف، پیش

اج هاي مورد نیاز سازمان را استخرهاي مطلوبیت تعیین اسنادي که بتوان وظایف و قابلیتمالك باشد.می
 نمود، به شرح زیر جمعبندي گردید:

 .در سطح سازمان باشد 
 شم انداز باشد.در بازه زمانی چ 
 .مصوب باشد 

انداز، اهداف بیست ساله و راهبردهاي سازمان با نگاه به دکترین سازمان، در چارچوب مأموریت چشم
ا کنندگان آنها، بها قرار گرفت. در این اسناد فرض شده است که تهیهسازمان، مبناي استخراج قابلیت

اند. با توجه به آرمانی بودن محتواي برخی از مودهترسیم فضاي نبرد آینده، اسناد را تدوین و تصویب ن
هاي گذشته تنظیم شده و با توجه به اسناد موجود و با عنایت به این مطلب که اسناد مذکور در سال

 وظایف مستخرج از اسناد

 زیروظایف

 هاقابلیت

 هاعلوم و فناوري

 شناسایی اسناد مصوب

 راهبردها اهداف دکترین اندازچشم

 هابندي علوم و فناورياولویت

 هابندي علوم و فناوريطبقه

 علوم سالمت علوم پایه و هنر علوم انسانی، معارف اسالمی فنی و مهندسی علوم و فنون دفاعی
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یل ها و تکمشرایط جدید محیطی نیازمند اصالحاتی هستند، الزم است که استخراج وظایف و قابلیت
 و به همین روش اقدام شد. آنها توسط گروه خبرگی انجام شود 

وظیفه براي سازمان استخراج  34، تعداد 1. در جلسات خبرگی، مستند به اسناد مذکور در بند 2
 .13گردید

اي هها از وظایف و علوم و فناوري. در هر یک از وظایف، مسؤولیت استخراج زیروظایف از وظایف، قابلیت3
صاحبنظران همان حوزه، تحت عنوان مسؤول گروه کارشناسی  ها، به یک یا دو نفر ازمورد نیاز از قابلیت

واگذار شد. از مسؤوالن مذکور درخواست شد تا با همفکري با سایر صاحبنظران در معاونت یا یگان خود، 
یفه نوشته هر وظها، ابتدا زیروظایفی براي براي تعیین قابلیتها را ارایه نمایند. نویس اولیه قابلیتپیش

 . 14شد
هاي موردنیاز هر یک از زیروظایف را تعیین هاي کارشناسی، مشابه روش بند باال، قابلیتوه. گر4

 .15نمودند
هاي مذکور در بندهاي باال، به جلسات خبرگی ارایه و اصالح و تکمیل یا تأیید د. زیروظایف و قابلیت

کنند:  اق یکسان پیداهاي استخراج شده، با رعایت دو نکته سیشد. در بررسی خبرگان سعی شد قابلیت
 توجه به تعریف عملیاتی قابلیت و مطول و پرحجم نبودن متن قابلیت.

. منظور 16بودند، علوم مورد نیاز آنها را مشخص نمودند ها را استخراج کردههایی که قابلیت. کارگروه5
ر، ت. به عبارت دیگهاي علم اسهاي دانشگاهی نیست؛ بلکه حوزهاز علوم و فناوري مورد نیاز، صرفاً رشته

المقدور به صورت حوزه علم و نه به صورت رشته هاي ریز در علوم خودداري شد و حتیاز ورود به حوزه
و گرایش نوشته شد و منظور از علوم و فناوري مورد نیاز، نه بسیار کالن دیدن حوزه (مانند: موشکی یا 

 ها) مورد نظر بوده است. هاي رشتهره به گرایشدریایی) و نه بسیار جزء دیدن علوم (مانند: الزاماً اشا
 هاي استخراج شده، به جلسات خبرگی ارایه و اصالح، تکمیل یا تأیید شد.. علوم و فناوري6

                                                      
 یکی از وظایف این سازمان است. »عملیات سایبري«به عنوان نمونه، اجراي  13
-شآفند و حمله پی«، »دفاع و امنیت سایبري«، به سه زیروظیفه »عملیات سایبري«به عنوان نمونه، انجام وظیفه 14

 نیاز دارد.» شتیبانیپ«و » دستانه سایبري
هاي زیر مورد نیاز است: کشف و شناسایی قابلیت» دفاع و امنیت سایبري«به عنوان نمونه، براي انجام زیروظیفه 15

حمالت سایبري، ارزیابی سطح امنیت شبکه، امنیت دیتابیس، امنیت کانال انتقال، امنیت سیستم عامل شبکه، امنیت 
 فارنزیک دیجیتال. افزار، امنیت تأسیسات وافزار، امنیت سختتم عامل نرمافزارهاي کاربردي، امنیت سیسنرم

اي زیر هبه علوم و فناوري» کشف و شناسایی حمالت سایبري« به عنوان نمونه، سـازمان براي دستیابی به قابلیت  16
ــاخت، مهندســ     ــبکه و زیرس ــی رایانه، فناوري اطالعات و ارتباطات، مدیریت ش ــت: مهندس ی مخابرات، نیازمند اس

 رمزنگاري، سایبر، تهدیدشناسی و آئین متجاوز.
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ها و علوم استخراج شده، توسط استادان دافوس همان حوزه، اعتبارسنجی گردید. با توجه . همه قابلیت7
 باشد. علم و فناوري می 162قابلیت و  606یفش نیازمند به داشتن به نتایح، این سازمان براي انجام وظا

کجا توانیم ی. با توجه به کثرت علوم و فناوري مورد نیاز سازمان، جمعبندي گردید که همه علوم را نمی8
بندي نموده و سپس هر دسته را جداگانه بندي کنیم. الزم است ابتدا علوم مورد نیاز را دستهاولویت
بندي وزارت علوم و شوراي عالی انقالب هاي بررسی شده، دستهبنديبندي کنیم. در دستهاولویت

بندي مشخص است؛ قابل بومی تر تشخیص داده شد: تعریف هر دستهفرهنگی به دالیل زیر مناسب
 باشد؛ متداول است؛ با نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند باالدستی همخوانی دارد.سازي می

زیر  شرحسازي شده به بندي بومیهاي مورد نیاز، طبقهبندي علوم و فناورياین، به منظور طبقهبنابر
علم)؛ علوم انسانی،  46علم)؛ فناوري و فنی مهندسی ( 31( 17مالك عمل قرار گرفت: علوم و فنون نظامی

 علم). 28علم)؛ سالمت ( 13علم)؛ علوم پایه ( 44معارف اسالمی و هنر (
بندي علوم تعیین شد: الف. میزان تأثیرگذاري در هاي زیر براي اولویتخبرگی، شاخص . در جلسات9

دار ؛ دفعات تکرار در وظایف سازمان؛ دفعات تکرار در اسناد زمان19؛ داشتن مزیت مطلق18آمادگی رزمی
 انداز و اهداف).سازمان (چشم

ه، عالوه بر سؤاالت جمعیت سؤال تهیه شد. این پرسشنام 1146. پرسشنامه محقق ساخته شامل 10
بندي سؤال در دو جدول، به منظور اولویت 1140باشد: قسمت اول، شامل شناختی، داراي دو قسمت می

) با هدف تعیین وزن نسبی 3علوم مورد نیاز سازمان طراحی شده است. جدول اول (به شرح جدول 
ده است. جدول دوم ( به شرح بندي علوم، مقایسات زوجی میان عوامل را سنجش کرعوامل اولویت

) با هدف تعیین اهمیت هر علم در آمادگی رزمی و مزیت مطلق بودن آن علم، طراحی شده 4 جدول
  است.

 بندي علوم: مقایسات زوجی عوامل اولویت 3جدول 

اثرگذاري در  سطر                    ستون
 آمادگی رزمی

دفعات تکرار در 
 وظایف 

دفعات تکرار در 
نداز و اچشم

 اهداف بیست ساله

داشتن مزیت 
 مطلق

اثرگذاري در آمادگی 
 رزمی

1    

                                                      
علوم و فنون نظامی، علوم و فنونی هستند که خاستگاه یا کاربرد غالب آنها، در حوزه نظامی است؛ از قبیل: فرماندهی  17

 ریزي عملیات، جنگ الکترونیک، تهدید شناسی و آیین متجاوز و پدافند غیرعامل.و کنترل، طرح
ی رزمی، شامل عوامل محسوس و نامحسوس است. عوامل محسوس شامل: استعداد نیروي انسانی، آموزش، آمادگ 18

 باشد و عوامل نامحسوس، مانند ایمان و روحیه است.قدرت آتش، تحرك و مخابرات می
از رد نیبندي علوم، باید در سطح اول علوم موهاي اولویتمزیت مطلق یعنی این علم، بدون توجه به سایر شاخص 19

 سازمان قرار گیرد.



 محوري قابلیت رویکرد با دفاعی سازمانهاي در نیاز مورد هاي فناوري و علوم بندي اولویت تجربه 

 

150 

   1  دفعات تکرار در وظایف 
-دفعات تکرار در چشم
انداز و اهداف بیست 

 ساله

  1  

 داشتن مزیت مطلق
 

   1 

 
 بندي علوم: مقایسات زوجی عوامل اولویت 4جدول 

 
بندي (مقایسات زوجی) و براي اولویت AHPها نسبت به یکدیگر، از روش براي مقایسه وزن شاخص. 11

ل در مقایسات زوجی، اقدامات زیر انجام استفاده شد. براي محاسبه وزن هر عام TOPSISعلوم از روش 
شد: جمع هر ستون محاسبه شد. کلیه اعداد نرمالیزه شدند. بدین منظور هر عدد بر جمع اعداد همان 

باشد. وزن ستون تقسیم شد. اعداد هر ردیف با هم جمع شدند و عدد حاصل، بیانگر وزن آن عامل می
 باشد:) می5عوامل به شرح جدول (

 بندي علومعوامل اولویت : وزن5جدول 
 وزن عامل بندي علومعوامل اولویت

 0/569633488 اثرگذاري در آمادگی رزمی
 0/263702352 داشتن مزیت مطلق

                                                      
این جدول تنها بخشی از پرسشنامه است که توسط نمونه آماري و اطالعات دو ستون آخر توسط خبرگان و با  20

 مراجعه به اسناد تکمیل شد.
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 وزن عامل بندي علومعوامل اولویت
انداز و اهداف دار (چشمدفعات تکرار در اسناد زمان

 )بیست ساله
0/091983633 

 0/074680527 دفعات تکرار در وظایف 

میزان اهمیت هر علم در عامل آمادگی یک از علوم، اقدامات زیر انجام شد:  بندي هربه منظور رتبه. 12
جمع آمادگی "رزمی، با جمع نمودن نمرات داده شده در شش ستون عوامل آمادگی رزمی، در ستون 

مزیت "هایی که معتقدند هر علم تعداد پاسخ نرمالیزه شد. "جمع آمادگی رزمی"اعداد  درج شد. "رزمی
 هاي دفعاتاعداد ستون دهنده به آن علم تقسیم و عدد حاصل نرمالیزه شد.بر تعداد پاسخدارد،  "مطلق

انداز و اهداف اجا نرمالیزه تکرار این علم در وظایف اجا و دفعات تکرار این علم در وظایف مرتبط با چشم
علم در وظایف  دفعات تکرار این" ،"مزیت مطلق" ،"جمع آمادگی رزمی"نرمالیزه اهمیت هر علم در  شد.
در وزن عامل به ترتیب  "انداز و اهداف اجادفعات تکرار این علم در وظایف مرتبط با چشم"و  "اجا
دفعات تکرار این علم در "و  "دفعات تکرار این علم در وظایف اجا" ،"مزیت مطلق"، "آمادگی رزمی"

نشانگر وزن ، به دست آمده ضرب شد. حاصل جمع چهار عدد "انداز و اهداف اجاوظایف مرتبط با چشم
 باشد.هر حوزه علم براي رتبه بندي می

بر  بندي ناظربندي شدند. این دستهبندي علوم، علوم مورد نیاز، در سه سطح دسته. پس از اولویت13
 نحوه و میزان تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه فرماندهان و مسؤوالن است.

هاي مورد نیاز سازمان، هر سه سال یک بار معتقدند که علوم و فناوري دهندگاندرصد پاسخ 89. 14
 نیاز به بازنگري دارد.

 گیري و پیشنهادهانتیجه -5
 گیرينتیجه -5-1

توان با استفاده از رویکرد قابلیت محوري استخراج هاي نظامی را میهاي مورد نیاز سازمانعلوم و فناوري
زمان را باید از وظایف سازمان استخراج نمود. به عبارت دیگر، احصاي هاي مورد نیاز سانمود. قابلیت
باشد. وظایف سازمان در قوانین بیان شده است و هاي مورد نیاز مینیاز استخراج قابلیتوظایف، پیش

سازمان براي عملیاتی نمودن وظایف مقرر در قوانین، اسنادي را تدوین و مصوب کرده است. این اسناد 
 شوند. هاي مورد نیاز سازمان استفاده میج وظایف و قابلیتدر استخرا

هاي مورد نیاز سازمان را استخراج نمود، هاي مطلوبیت تعیین اسنادي که بتوان وظایف و قابلیتمالك
 انداز، اهداف بیستعبارتند از: در سطح سازمان باشد؛ در بازه زمانی چشم انداز باشد؛ مصوب باشد. چشم

هاي سازمان با نگاه به دکترین سازمان، در چارچوب مأموریت سازمان، مبناي استخراج ساله و راهبرد
 باشد.ها میقابلیت



 محوري قابلیت رویکرد با دفاعی سازمانهاي در نیاز مورد هاي فناوري و علوم بندي اولویت تجربه 
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باشد. با توجه به کثرت ) می1هاي نظامی به شرح نمودار (فرایند مناسب براي استخراج علوم در سازمان
ندي نمود. الزم است ابتدا علوم بتوان یکجا اولویتعلوم و فناوري مورد نیاز سازمان، همه علوم را نمی

ازي سبندي بومیطبقهبندي کنیم. بندي نموده و سپس هر دسته را جداگانه اولویتمورد نیاز را دسته
شرح زیر مناسب است: علوم و فنون نظامی؛ فناوري و فنی مهندسی؛ علوم انسانی، معارف اسالمی شده به 

 و هنر؛ علوم پایه؛ سالمت.
بندي علوم در سازمان نظامی مناسب است: میزان تأثیرگذاري در آمادگی اولویت هاي زیر برايشاخص

انداز و اهداف). دار (چشمرزمی؛ داشتن مزیت مطلق؛ دفعات تکرار در وظایف؛ دفعات تکرار در اسناد زمان
-(مقایسات زوجی) و براي اولویت AHPتوان از روش ها نسبت به یکدیگر، میبراي مقایسه وزن شاخص

بندي علوم، علوم مورد نیاز، در سه سطح استفاده نمود. پس از اولویت TOPSISبندي علوم از روش 
بندي ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه بندي شدند. این دستهدسته

ر نیاز به بازنگري هاي مورد نیاز سازمان، هر سه سال یک بافرماندهان و مسؤوالن است. علوم و فناوري
 دارد.

 پیشنهادها -5-2
. معاونت نیروي انسانی سازمان، در اعزام کارکنان به تحصیل و پذیرش مدارك تحصیلی جدید، علوم 1

 بندي آنها را لحاظ نماید.مورد نیاز و اولویت
ها شتهه ایجاد ربندي آنها، نسبت ب. معاونت تربیت و آموزش سازمان، با توجه به علوم مورد نیاز و اولویت2

 هاي جدید آموزشی اقدام نماید.و دوره
هاي جدید آموزشی ها و دوره. معاونت طرح و برنامه سازمان، نسبت به ایجاد ساختار متناسب با رشته3

 بندي آنها، اقدام نماید.مورد نیاز، با توجه به علوم مورد نیاز و اولویت
هاي مورد فرایند طراحی شده در این مقاله، علوم و فناوري هاي نیروهاي مسلح، با استفاده از. سازمان4

 بندي نمایند.نیاز خود را استخراج و اولویت
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