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چکیده
بهکارگيری وسيع اطالعات یکی از ویژگیهای جنگهای آینده است .اطالعات میتواند از منابع گوناگونی
حاصل شود؛ با توجه به اینکه بيش از  80درصد دادههای پردازششده توسط سرویسهای اطالعاتی متکی
به منابع آشکار است ،دادهها و اطالعات جمعآوریشده توسط دشمن از طریق منابع آشکار ،میتواند بهطور
مستقيم یا غيرمستقيم بر امنيت ملی یک کشور تأثير بگذارد؛ بنابراین این پژوهش کاربردی با روش
همبستگی و با هدف تبيين ميزان تأثير منابع آشکار اطالعاتی در جنگهای آینده انجام شد .تجزیهوتحليل
دادههای حاصل از مطالعه منابع ،با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
جزئی و با استفاده از نرمافزار پی ال اس انجام شد .نتایج تحقيق نشان داد که منابع آشکار و متغيرهای
تبيينکننده آن ،تأثير مثبت و معناداری بر جنگهای آینده دارند؛ بهگونهای که حدود  40درصد از جنگهای
آینده را متغيرهای موردبررسی ،تبيين میکنند .همچنين مشخص شد بين منابع آشکار و هر سه مؤلفهی
آن (رسانهها و وسایل ارتباطی ،مطالب نوشتاری و چاپی و فضای مجازی) و همچنين جنگهای آینده و دو
مؤلفه آن (ویژگیهای جنگ آینده و ویژگیهای محيط امنيتی آینده) رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد.
واژههای کلیدی:
منابع آشکار اطالعاتی ،جنگهای آینده ،اطالعات.
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مقدمه
روش جمعآوری آشکار قادر است در زمينههای مختلف اطالعات سياسی ،اطالعات علمی -فنی،
فرهنگی -اجتماعی ،نظامی ،اقتصادی و نيز اطالعات جغرافيایی و  ...به جمعآوری اطالعات
موردنياز سرویسهای اطالعاتی مبادرت نماید .اطالعات آشکار که از آن به اطالعات منابع آشکار
نيز یاد میشود ،اطالعات غير طبقهبندیشدهای است که بهمنظور پاسخ به یک پرسش خاص
آگاهانه و سنجيده ،کشف ،بررسی ،تلخيص و منتشر میشود .این اطالعات همانطوری که از
گذشته تاکنون مورداستفاده قرار گرفته ،میتواند بهعنوان بنيان بسيار قدرتمندی در جنگهای
آینده نيز بکار گرفته شود( .هدایتی )19 :1393،ازآنجاکه یکی از ویژگیهای جنگهای آینده،
اطالعاتپایه و بهکارگيری اطالعات بهصورت گسترده است که این اطالعات میتواند از منابع
گوناگونی همچون منابع اطالعاتی آشکار ،انسانی و فنی حاصل شود و با توجه به اینکه بيش از
 80درصد دادههای پردازششده توسط سرویسهای اطالعاتی متکی به منابع آشکار است
( ،)Dokman et al,2020:1دادهها و اطالعات جمعآوریشده توسط دشمن از طریق منابع
آشکار (بهویژه در بحرانهای گوناگون و در حوزههای مختلف نظامی ،اقتصادی ،سياسی و
اجتماعی/فرهنگی) ،میتواند بهطور مستقيم یا غيرمستقيم بر امنيت ملی یک کشور تأثير بگذارد.
بهرهبرداری از یافتههای این تحقيق ،میتواند دستاوردهای زیر را در بر داشته باشد:
 مشخص شدن اینکه «منابع آشکار» چه ميزان از تغييرات متغير «جنگهای آینده» راتبيين خواهد نمود.
 توجه بيشتر مراجع اطالعاتی به استفاده مؤثرتر از اطالعات منابع آشکار. تأکيد به مخاطبان به عدم انتشار منابع آشکار و اطالعاتی که در دسترس دارند. جلبتوجه مسئولين ذیربط به این مطلب که به دنبال راههای کاهش انتشار اطالعاتمنابع آشکار و کنترل بيشتر آن باشند.
بیتوجهی به یافتههای این تحقيق ،ممکن است عواقب و پيامدهای ذیل را در برداشته باشد:
 مخاطبان به اهميت منابع آشکار کمتر توجه نموده و به سهولت اطالعات خود را انتشار ودر اختيار دیگران قرار دهند.
 ميزان تأثير «منابع آشکار» در «جنگهای آینده» مغفول خواهد ماند و ممکن است اینکمتوجهی منجر به غافلگيری در جنگهای پيش رو گردد.
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کریزتوف )2018( 1در مقاله خود با عنوان «دامنه تخریب گسترده منابع آشکار در فعاليتهای
اطالعاتی» به ماهيت ،عملکرد و ارزش اطالعات منابع آزاد و تجزیهوتحليل نمونههای منتخب
پرداخته است .گياس )2019( 2در مقالهای تحت عنوان «نقش نيروهای مسلح در جنگ آینده»
ویژگیهای جنگ و محيط امنيتی آینده را تشریح نموده و تأکيد داشته که جایگاه اطالعات در
جنگهای مدرن مستحکمتر و پررنگتر خواهد شد ،بهطوریکه در یک جنگ مدرن ،ساختارهای
انتقال اطالعات و داده های (نظامی و غيرنظامی) و تأثيرات اطالعات در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی
و سياسی از اهداف مهم در جنگهای آینده خواهند بود .اکثر پژوهشهای انجامشده به موضوعات
«منابع آشکار» و «جنگ آینده» بهصورت جداگانه پرداختهاند ،وليکن تاکنون پژوهشی به این
موضوع نپرداخته که «منابع آشکار چه ميزان از تغييرات جنگهای آینده را تبيين خواهد نمود»
و اینکه «کدامیک از منابع آشکار در جنگهای آینده اثرگذاری بيشتری خواهد داشت» ،بنابراین
پژوهش حاضر ،خأل تحقيقاتی در این زمينه را تا حدودی کاهش داده و نوآوری این پژوهش در
قياس با سایر مطالعات انجامشده است .با توجه به توضيحات ارائهشده ،سؤاالت پژوهش حاضر
بدینصورت مطرح گردیده که منابع آشکار به چه ميزان در جنگهای آینده تأثيرگذار خواهد
بود؟ کدامیک از منابع آشکار در جنگهای آینده اثرگذاری بيشتری خواهد داشت؟
مبانی نظری پژوهش
اطالعات آشکار ،3مطابق نشریه مشترک  ،20174 ،01-2اطالعاتی است که از اطالعات در دسترس
عموم جمعآوری شده ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته و بهموقع برای مخاطبان مناسب برای این
منظور منتشر میشود ( .)Zh Y Ju,2020:6اطالعات آشکار نوعی اطالعات سودمندی است که با
جمعآوری و پردازش اطالعات در فضای مجازی ،از آن برای توليد دانش استفاده میشود .در
حقيقت ،پيشرفتهای اخير در فناوری باعث شده تا اطالعات آشکار با سرعتی متحيرکنندهای به
توليد خالقانه اطالعات در زمينههای مختلف سياسی ،اجتماعی و  ...بپردازد.
( )Galindo,2020:10282اطالعات منابع آشکار میتواند از طریق رادیو و روزنامه یا از طریق بانک
دادههای تجاری ،شبکههای پست الکترونيک و همچنين ،لوازم الکترونيک قابلحمل از قبيل
دستگاههای خواندن الواح فشرده منتقل شود .این اطالعات ممکن است مانند رسانه برای عموم
1 -Krzysztof
2 - Giyas
3- OSINT: Open-Source Intelligence
4- Joint Publication 01-2 ،2017 Joint And National Intelligence Support To Military
Operations.
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یا مانند مطالب خاکستری ،برای مخاطبان منتخب منتشر شود که شامل گزارش ،اعم از
گزارشهای مربوط به سهامداران شرکتها و راهنمای شماره تلفنهای محلی باشد
(ساالرکيا .)13 :1390،منابع آشکار شامل طيف گستردهای از کتابها ،مجالت ،مطبوعات داخلی
و خارجی ،فصلنامهها ،انتشارات ،نقشهها ،نوارهای صوتی و تصویری ،سی.دی ،دی.وی.دی ،یا سایر
رسانههای الکترونيکی صوتی /تصویری ،اینترنت ،رادیو ،تلویزیون ،کتابخانهها ،دانشگاهها ،دولت یا
سایر نهادهای دولتی ،سازمانهای غيردولتی ،مؤسسات پژوهشی شرکتهای بخش خصوصی،
کنفرانسها ،مشاهدات بانکهای اطالعاتی ،خبرگزاریها و سایر منابع میشود .داشتن دسترسی
به این منابع درواقع در هر زمان و هر جایی در جهان ،امکان آموختن درباره کسان یا چيزها در
ظرف تنها دقایق یا ثانيهها را فراهم میآورد (هدایتی.)41 :1393،
اهمیت منابع آشکار اطالعاتی

در دهه  1950شرمن کنت که بهعنوان پدر تجزیهوتحليل اطالعات شناخته میشود ،دستور داد
گزارشی از نيروهای نظامی آمریکایی توسط دانشجویان دانشگاه وی تهيه شود .این گزارش فقط
به اطالعات منابع آزاد و ترکيب انواع آن ،تعداد و وضعيت تمام سالحهای موجود و همچنين
اطالعات مربوط به جابجایی واحدها تا سطح لشکر تکيه داشت .پس از  3ماه کار ،کنت چند صد
صفحه به همراه تجزیهوتحليل خالصه آن در  30صفحه را دریافت کرد .معلوم شد که این گزارش
 ٪90بازتاب دقيقی از پتانسيل ارتش آمریکا بود (.)Krzysztof,2018:397
ویژگیهای منابع آشکار اطالعات

اخبار حاصل از جمعآوری آشکار ،ویژگیهای چندی دارد که عبارتاند از-1 :سهولت در توزیع
(عدم نياز به طبقهبندی و عدم نگرانی از نشت اطالعات)؛ -2سهولت دسترسی و خطرپذیری کمتر؛
-3سرعت تهيه؛ -4کمهزینه بودن؛ -5عدم حساسيت حریف نسبت به عمليات و منابع جمعآوری
آشکار؛ -6عدم نياز به تشکيالت پيچيده؛ -7شناسایی آسان نقاط ضعف سازمان حاکميت کشور
هدف و -8عمل قانونی و در چارچوب قوانين قرار داشتن.
نقش منابع آشکار اطالعاتی در جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد

در سال  1939دولت انگليس از بیبی سی درخواست کرد تا خدماتی را برای گردآوری مطبوعات
خارجی و برنامههای رادیویی بهصورت «خالصه پخشهای خارجی» آغاز کند که بعداً بهعنوان
«خالصه پخشهای جهانی» و در حال حاضر به «عنوان مانيتورینگ بیبیسی» معروف است .از
سال  1940در کتابچه بیبیسی ،هدف این خدمات بهعنوان «خلق برج مدرن بابل جایی که در
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آن صدای دوستان و دشمنان شنيده میشود» توصيف شده است .در اواسط سال  1943بیبیسی
بر  1/25ميليون انتقال اطالعات در روز نظارت میکرد .همکاری رسمی بين بیبیسی و همتای
آمریکایی آن بين سالهای  1947و  1948به دور از کشور بهمنظور ترتيبات مبادله کامل اطالعات
بين آنها تأسيس شد .در سال  1941با تصميم رئيسجمهور روزولت نظارت بر سرویس پخش
برنامههای خارجی در ایاالتمتحده ایجاد شد .میتوان از سرویس اطالعات پخش خارجی ،1یک
سازمان آمریکایی شمالی واقع در دانشگاه پرینستون ،بهعنوان پيشگام در استفاده از منابع آشکار
که در طول جنگ جهانی دوم اطالعات را از عناوین خبری بينالمللی جمعآوری میکرد ،نام برد.
( )Dos Passos,2016:393وظيفه آن نظارت ،ترجمه ،نسخهبرداری و تجزیهوتحليل اطالعات
بهدستآمده از برنامههای رادیویی پخششده توسط محورهای قدرت بود .تا اواخر سال 1942
توانایی ترجمه آن بيش از  500000کلمه در روز از  25ایستگاه رادیویی که به  15زبان پخش
میشد ،بود)Krzysztof,2018:384( .
در اواخر جنگ جهانی دوم ،حجم عظيمی از اطالعات شامل 45000 :صفحه متن در هفته برای
تجزیهوتحليل ارسال میشد .در آخرین روزهای جنگ 300000 ،عکس 350،000 ،جلد مجله،
 50،000کتاب ،بيش از یک ميليون نقشه و  300000سند دیگر برای تجزیهوتحليل ارسال
می شد .در طول جنگ سرد ،دفتر تحقيقات استراتژیک آمریکا در حال جمعآوری اطالعات در
مورد قابليتهای هستهای سایر کشورها از گزارشهای دولتی شناخته شده و در دسترس عموم
(از آن کشورها) و همچنين مطالب منتشرشده توسط دانشمندان ،بهصورت غيررسمی بود ،در
همان زمان دفتر تحقيقات اقتصادی از اطالعات آشکار و در دسترس عموم در حوزه توليد نفت
توسط اوپک ،توليد غالت در اتحاد جماهير شوروی ،قدرت معامله ارز خارجی یا قدرت خرید
شرکتهای خارجی بهرهبرداری می کرد .توسعه برنامه فضایی اتحاد جماهير شوروی نيز توسط
سيا و نيروی هوایی ایاالت متحده از طریق مطالب علمی مجالت تخصصی در دسترس کنترل
میشد(.همان)
در طول جنگ سرد ،آلمان (شرقی) در حال تجزیهوتحليل حدود  1000مجله غربی و  100کتاب
در هر ماه و  12ساعت پخش رادیو و تلویزیون در آلمان غربی در هرروز بود ،بدینجهت است که
امروز سازمانهای آلمان از اطالعات منبع آزاد قدردانی کردهاند .آلمان در جنگ جهانی دوم از
رادیو جهت پيشبرد اهداف خود عليه کشورهای مورد هجوم استفاده فراوانی برد ،چنانچه اصطالح
رادیوی سری یا آنچه اغلب رادیوی سياه ناميده میشود ،از جنگ جهانی دوم رایج شد .در آن
)1 - Foreign Broadcast Information Service (FBIS
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زمان آلمانها پس از اشغال کشورهای مورد هجوم ،از ایستگاههای رادیوی آن کشورها برای
فریفتن دشمنان خود استفاده میکردند ،اما پسازآن آمریکاییها در بهرهگيری ازاینگونه
ایستگاهها ،از دیگران پيشی گرفتند .آنها در کشورهای آماج خود ،پيش از تهاجم ،بعد یا حين
اشغال ،از فرستندههای سيار استفاده میکردند ،اما اغلب عناوینی که برای رادیوی سيار خود
برمیگزیدند ،اسامی رادیوهای کشورهای مورد آماج بود( .ناظمی اردکانی)142 :1395،
جنگ آینده

جنگ آینده که از اوایل قرن بيست و یکم وارد ادبيات نظامی شده است ،به رویارویی دو قدرت
ناهمتراز اشاره دارد که یک طرف ضمن اجتناب از مواجهه شدن با نقاط قوت طرف مقابل ،در
چارچوبی خارج از قواعد قابلهضم برای دشمن ،نقاط ضعف او را موردحمله قرار میدهد (حيدری
و همکاران.)76 :1393،
فضای جنگهای آینده ،دارای ویژگیهای ذیل خواهد بود:
 اطالعاتپایه؛ غافلگيری و بیثباتی؛ نمایش تکنيکها و تاکتيکهای مختلکننده و ساخت سالح با بهکارگيری فنآوری؛ دشوارتر شدن تشخيص دشمن نسبت به گذشته؛ تغييرات سریع در اجرای عمليات؛ حضور در مناطق با تنوع انسانی؛ مشکل بودن تشخيص بين افراد غيرنظامی و نظامی؛ ظهور بازیگران مسلح غيردولتی؛ منازعه خصمانه بين نيروهای ساختاریافته و نامنظم؛ استتار بيشازحد؛ خودسازماندهی ،سازگاری ،چابکی و انعطافپذیری؛ انجام عمليات پيشدستانه؛ انجام عملياتهای سریع ،قاطع و پرشدت؛ مشکل بودن تشخيص بين افراد غيرنظامی و نظامی؛ افزایش اعتماد به «تجهيزات شبکهای» برای دستيابی به نتایج سياسی -استراتژیکی.()Guha,2018:12
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جنگهای آینده از منظر اندیشمندان نظامی

تاکنون دستهبندیهای متعددی از انواع جنگهای موجود و در حال ظهور ارائهشده است .بر
اساس منابع موردمطالعه ،جنگهای ذیل در دسته جنگهای در حال ظهور و آینده طبقهبندی
میشوند -1 :عمليات تأثير محور (مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی)-2 ،جنگ شبکه
محور-3 ،جنگ غير کشنده-4 ،جنگ بدون سرنشين -5 ،جنگ دانشبنيان-6 ،جنگ اطالعات
راهبردی -7 ،جنگ نيابتی و  -8جنگ شناختی (نژاد نوری.)245 :1396،
ویژگیهای مورد انتظار جنگهای آینده

جنگ یک ماهيت ثابت ،اما سيرت و ویژگی دائماً در حال تغيير دارد .ازاینرو ،الگوهای دقيقی
برای وقوع جنگهای مختلف در جهان وجود ندارد .این امر ما را ملزم به آمادگی برای ویژگیها
و اشکال متنوع و در حال تحول درگيریها در جنگ آینده میکند .بهمنظور توصيف اقداماتی که
نيروهای مسلح در جنگهای آینده می توانند انجام دهند ،ما باید محيط و شرایط را درک کنيم
که کدام عمليات نظامی ممکن است انجام شود .درک ناقص از محيط عملياتی ،فرایند
تصميمگيری فرماندهان را پيچيدهتر خواهد کرد .پيشبينیهای مناسبی از محيط باید قبل از
شروع درگيری به تصویر کشيده شود و توصيف کند که چگونه یک درگيری پيش خواهد رفت.
با کنار هم گذاشتن وقایع گذشته (حداقل  20سال قبل) و محيطهای امنيتی فعلی ،میتوانيم
مطمئن باشيم که غافلگيری ما در آینده ادامه خواهد داشت .واقعاً چه چيزی با گذشت زمان
تغيير کرده است؟ چه چيزی میتواند در آینده تغيير کند؟ جواب قطعاً مشخص است ،ظهور
بازیگران غيردولتی مسلح و مفاهيم قدیمی جنگ همراه با محدود بودن وضعيتهای منحصربهفرد
برای پاسخ دادن به آنها که محيط امنيتی متعارف را به چالش کشيده است .در حال حاضر
تشخيص دشمن از سه دهه پيش دشوارتر شده است ( .)Giyas,2019:26طبق نظر سانتزو:
«آگاهی و مقابله با استراتژی دشمن اساس کار است» ،اما داشتن مقولههایی برای تاکتيکهای
جنگی دشمن ،پاسخهای آموختهشده کليشهای را که به ویژگی رفتار تاکتيکی انتخابشده دشمن
مربوط میشود ،ترغيب میکند .هر دو مفهوم قدیمی و جدید جنگ در محيط عملياتی آینده
وجود خواهند داشت؛ بنابراین ،درحالیکه برخی از دشمنان از سيستمهای تسليحاتی و عمليات
اطالعاتی جدید استفاده خواهند کرد ،برخی به زیرساختها حمله خواهند کرد و با استفاده از
نارضایتی های ایدئولوژیک تالش برای بسيج جمعيت و مردم خواهند داشت ،اما نقطه مقابل
بهصورت فيزیکی سنگرها را حفر کرده و در محلههای نزدیک میجنگيد (جنگ شهری) و هر
درگيری زمينه خاص خود را خواهد داشت.
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با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریهپردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آمریکا ،مشخصات
زیادی برای جنگهای آینده قابلاستخراج است .ازجمله میتوان به مواردی همچون :عمليات
سریع و قاطع ،راه اندازی ائتالف و انجام عمليات مرکب ،انجام عمليات تأثيرمحور یا مبتنی بر
تأثير ،همزمانسازی قدرت ،انجام عمليات غيرخطی ،بهکارگيری نيروهای ویژه ،ارزیابی همه جانبة
اطالعاتی ،درگيری همزمان در سطوح سهگانه ،انجام عمليات پيشدستانه ،استمرار عمليات تحت
هر شرایطی در هرزمانی و مکانی بهصورت ناپيوسته و نامتناوب ،توسعة صحنه نبرد و نفوذ بر عمق
هدف ،تکيه بر عمليات روانی ،حمله به مراکز ثقل ،آفند مسطح ،تهاجم هوایی و موشکی دقيق،
مدیریت زمان ،کاهش هزینههای جنگ ،مدیرت آستانة تحمل ملتها ،تأکيد بر عمليات سایبری
و مجازی سازی جنگ ،تغيير در نوع مانور ،تکيه بر ابزارهای الکترونيکی و مخابراتی ،رویکرد شبکه
محوری به جنگ ،بهکارگيری تاکتيک ناهمتراز ،ناهمگون و یا نامتقارن در جنگهای آینده ،مدنظر
قرار دادن ابعاد و جنبههای مختلف جنگ نرم ،استفاده از توانمندیهای پهپاد ،انتخاب راهبرد
آمادی بر مبنای پشتيبانی متمرکز و پيوند هنر ،علم و فناوری در جنگهای آینده اشاره کرد
(حيدری.)71 :1391،
آنچه مهم است شناخت دشمنان است .عالوه بر این در جنگهای آینده به تفصيلی از اهداف
استراتژیک دشمن نياز است .سانتزو «نظریه بیانتها »1را پيشنهاد کرد« ،دشمن را بشناس و
خود را بشناس ،آنگاه در صد نبرد هرگز در مخاطره نخواهيد بود» .این تئوری برای هر جنگ
قابلاستفاده است و برای مقابله با تهدیدات پویا و غيرقابلپيشبينی بسيار حياتی است .درک
دشمن بهطور کامل ،به یک استراتژی واضح منتهی میشود و باعث کسب موفقيت و پيروزی
فراتر از تصورمان میشود ،به همين دليل شناخت محيط قبل از جنگ ضروری است .اصطالحاتی
از قبيل «منطقه خاکستری« ،»2مبهم »3و «جنگ ترکيبی» سعی دارند که چنين محيطهایی را
به تصویر بکشد .مفهوم «منطقه خاکستری» بين صلح و جنگ پدیده جدیدی نيست.
بهعنوانمثال ،در بررسی دفاع چهارساله ایاالتمتحده در سال  2010این چالش ذکر شده است:
«در منطقه خاکستری مبهم که نه کامالً جنگ و نه کامالً صلح است» .منطقه خاکستری به
ایدههای زیر میپردازد :آن بين جنگ و صلح است ،از واکنش نظامی یا مداخله بهصورت کارآمد
جلوگيری میکند و منجر به یک «رقابت شدید» می شود که اجتناب از پاسخ متعارف نظامی
است ( .)Giyas,2019:27دشمنانی که در این محيط (خاکستری و مبهم) تکامل مییابند ،در
1- Timeless Theory
2- Gray Zone
3- Ambiguous
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مکانهایی که ما انتظار نداریم یا برای ما ارجحيت ندارد ،عمليات انجام خواهند داد .آنها خود را
در مکانهایی مستقر میکنند که تحت نظارت شدید حکومت قرار ندارد و با مردم عادی بهصورت
گسترده ارتباط برقرار خواهند کرد .آنها بهصورت گسترده در مناطق شهری که جمعيت متراکم
دارند ،مکانهای پر از ساختمان ،پایانههای مسافربری ،محل تالقی راههای ارتباطی فعاليت
خواهند کرد و این موضوع تشخيص بين افراد غيرنظامی و نظامی و داراییها را مشکل خواهد
کرد .با این اوصاف ،ایجاد یک مدل تهدید ترکيبی در آینده و بهخوبی توسعهیافته و با جزئيات
دشوار است ،زیرا هر جنگ ترکيبی منحصربهفرد 1خواهد بود .تکامل تهدید و واقعيت و ماهيت
«ترکيبی» آن هميشه دشمنان جدیدی را برای ما ایجاد میکند تا بر اساس آن بازیگران بجنگيم
(همان) .جنگ آینده ترکيبی از اقدامات سایبرنتيک و جنبشی در برابر آمادهسازی شناختی
طوالنیمدت ،بهمنظور فروپاشی روحيه ملت دشمن خواهد بود )Suchkov,2019:23(.جنگ آینده
تحت تأثير تحوالت و پيشرفتهای فناوری شتابدار نوین قرار دارد و بهصورت فزایندهای ماهيت
فناوری پيدا میکند .ازجمله توانمندیهای فناوری در جنگهای آینده میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
 سامانههای اطالعاتی پيشرفته با سرعت دریافت اطالعات باال، توان هدفگيری دور ایستا و قدرت جنگ از راه دور ،توأم با دقت، قابليت جنگ الکترونيک ،ضد الکترونيک و ضد ضد الکترونيک( .شکوهی و همکار:1395،)147
فضای جنگ در آینده بيشتر فضایی خواهد بود مجازی ،سيال ،نرمافزاری و خارج از حواس انسان
که به استعاره میتوان آن را «ذهن» ناميد .در این جنگها تمرکز به عقبه ،نه با مرزبندی مشخص،
بلکه با نوعی فروپاشی از درون با حمله از راه دور بهصورت اطالعاتپایه یا دانشمحوری استوار
خواهد بود .یکی از هدفهای اصلی در جنگهای آینده نشانهروی بر اراده درون نيروها و آنچه در
مغزها است ،است .در جنگهای آینده طرفهای جنگ به سالح ،به معنایی که در عرصه گذشته
و حال از آن یاد میشود ،متوسل نمیشوند .در تبيين معنا و مفهوم سالح در جنگهای آینده باید
گفت که بهطورکلی منظور از سالح ،ابزار و وسيله و حتی روشهایی است که میتوان از آن برای
از پای درآوردن دشمن یا اختالل در روند او استفاده کرد( .حيدری و همکاران)57 :1393،

1- Unique
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جایگاه اطالعات آشکار در جنگهای آینده

استفاده از منابع آشکار اطالعات ،نهتنها اطالعات محرمانه را باارزشتر و تکميلتر میکند ،بلکه
مفهوم «از پيش اخطار دادن »1را بازتعریف نموده و پایهای برای تحليل اطالعات پنهان بهمنظور
بهکارگيری در جنگهای آینده خواهد بود .در حقيقت ،این منابع آشکار اطالعات نيستند که
اطالعات پنهان و محرمانه را پشتيبانی میکنند ،بلکه برعکس ،اطالعات محرمانه اغلب برای
پشتيبانی از تحليل اطالعات آشکار استفاده میشوند .انجام این کار میتواند در کسب هشدارهای
الزم در محيط عملياتی مبهم آینده ،مفيد واقع شود ( .)Zhang C,2018:60اطالعات آشکار می
تواند کارکردهای ذیل را برای عملياتهای نظامی فراهم کند -1:آگاهی از وضعيت محيط نبرد
آینده -2 .اطالعاتی در مورد ویژگیهای تهدید ،زمين ،آبوهوا و  -3 ...ایجاد سيستم دانش
اطالعات موردنياز -4 .دانش و درکی اساسی از نيات و اقدامات تهدیدات بالقوه پيشرو در یک
محيط نبرد ویژه -5 .ایجاد دانشی بهعنوان پایهای بهمنظور یکپارچهسازی اقدامات نظامی در
محيط عملياتی آینده (.)Zh Y Ju,2020:7
فنآوری اطالعات میتواند در جنگهایی که ممکن است در آینده رخ دهد ،مورداستفاده قرار
گيرد و انواع قابليتهای جنگی اطالعات آشکار ،ازجمله جنگ شبکههای کامپيوتری ،جنگ
الکترونيک ،جنگ روانی و شبکههای اجتماعی را بهطور مؤثر افزایش دهد .در بين موارد ذکرشده،
رسانههای اجتماعی که یک ابزار فنی بسيار مهم است ،بهعنوان پيوندی مابين اطالعات آشکار و
جنگهای سایبری بکار گرفته میشود .رسانههای اجتماعی ،بهعنوان یک کانال مهم منبع آشکار
اطالعاتی برای مردم ،جهت انتشار اطالعات و بيان دیدگاههای خود ،حاوی اطالعاتی ارزشمند و
مفيد است که در سالهای اخير ،تبدیل به یکی از معروفترین منابع اطالعات در دادههای بزرگ2
شده است .رسانههای اجتماعی میتوانند به فرماندهان ارتش کمک کنند تا اطالعات موردنياز را
کسب نموده ،بهدقت شرایط ميدان جنگ را درک کنند و نحوه مبارزهشان را تغيير دهند .نيروهای
نظامی میتوانند شرایط واقعی را با تجزیهوتحليل اطالعات مربوط به رسانههای اجتماعی ،درک
کنند (.)Zhang HY,2018:12
پیشینههای پژوهش

از طریق بررسی منابع مرجع درباره موضوع تحقيق و نيز پژوهشهای دانشگاهی ،تعدادی از
پيشينههای پژوهشی مرتبط با موضوع ،برابر جدول شماره  1ارائه شده است.
1 -Forewarning
2- Big Data
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جدول ( )1پیشینه تحقیقات انجامشده
 -1عنوان مقاله

مرور ادبيات سيستماتيک بهمنظور بررسی کاربرد منابع آشکار باهوش مصنوعی

محقق

جی .آر .جی .اوانجليستا و همکاران

تاریخ و محل

 ،2020مجله تحقيقات امنيت کاربردی ،شماره سریال استاندارد بينالمللی چاپ 1610-1936

نتایج

با تجزیهوتحليل  244نشریه ،مشخص شد که منابع آشکار برای کشف اطالعات در دسترس
عموم ،بهمنظور پشتيبانی از سرویسهای اطالعاتی ،اهداف نظامی پيدا کرده است .با ظهور
اینترنت ،از منابع آشکار برای جستجوی جهت یافتن اطالعات خاصی استفاده میشود که دارای
برخی مفاهيم است و میتواند برای اهداف از پيش تعریفشده استفاده شود .اولين انتشارات
منابع آشکار به اطالعات ،مبارزه و کشف تروریسم ،ارتباطات و فناوری نظامی مربوط میشود.

 -2عنوان مقاله

فناوریهای نوین جمعآوری اطالعات و تأثير آن در جنگ آینده

محقق

مهدی نطاق پور و احسان کبيریان

تاریخ و محل

تابستان  ،1391فصلنامه مطالعات دفاعی و امنيتی ،سال هجدهم ،شماره .65

سؤال

فناوری جمعآوری اطالعات چه تأثيری در جنگ آینده دارد؟

نتایج

جمعآوری در یک نظام اطالعاتی بهمنزله چشم تيزبين عمل میکند و با جمعآوری صحيح،
بهموقع و جامع است که هيچ تهدید و حرکتی در ميدان نبرد پنهان نمیماند .برای مؤثرتر شدن
تالشهای اطالعاتی در جنگ آینده باید جمعآوری به شکل تهاجمی درآید.

 -3عنوان مقاله

جنگهای آینده و مشخصات آن با تحليلی بر دیدگاه برخی صاحبنظران نظامی غرب

محقق

کيومرث حيدری و فریدون عبدی

تاریخ و محل

زمستان  ،1391فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی ،شماره  ،48سال دوازدهم.

سؤال

جنگ آینده چگونه خواهند بود؟ و مشخصات آنها با بهرهگيری از تحليل برخی صاحبنظران
غربی کدماند؟

نتایج

با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریهپردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آمریکا ،مشخصات
زیادی برای جنگهای آینده قابلاستخراج است ،ازجمله میتوان به مواردی همچون :عمليات
سریع و قاطع ،راهاندازی ائتالف و انجام عمليات مرکب ،انجام عمليات تأثيرمحور یا مبتنی بر تأثير،
همزمانسازی قدرت ،انتخاب راهبرد آمادی بر مبنای پشتيبانی متمرکز و پيوند هنر ،علم و فناوری
و  ...در جنگهای آینده اشاره نمود.

مدل مفهومی تحقیق
ازآنجاییکه محقق به دنبال «تعيين ميزان تأثيرگذاری منابع آشکار اطالعاتی در جنگهای آینده»
بوده ،بنابراین به دنبال کشف مؤلفهها و شاخصهای هر دو بعد «منابع آشکار» و «جنگ آینده»
است ،لذا در این تحقيق پس از بررسی ادبيات نظری و بهرهگيری از نظرات خبرگان و صاحبنظران
در زمينه پژوهش ،مؤلفهها و شاخصها استخراج و شاکله چارچوب مفهومی تحقيق به شرح شکل
 1ترسيم گردید.
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برتری اطالعاتی

انجام عملياتهای سریع ،قاطع و پرشدت
حمله به مراکز ثقل
انجام عمليات تأثيرمحور

بهکارگيری نيروهای ویژه

رسانه ها و
وسایل
ارتباطی

ویژگی های
جنگ آینده

خبرگزاریها
تلفن ثابت و همراه

انجام عمليات پيشدستانه
اسناد غيررسمی دولتی

خودسازماندهی ،سازگاری ،چابکی و انعطافپذیری
جنگ آینده

کور کردن حریف

منابع آشکار

مطالب
چاپی و
نوشتاری

کارهای تحقيقاتی ،پایان نامه ها و تزها
کتاب

اطالعات پایه

مجالت تخصصی و علمی
استتار بيش از حد
ظهور بازیگران مسلح غيردولتی

غافلگيری و بی ثباتی

ویژگی های
محيط
امنيتی
آینده

دشوارتر شدن تشخيص دشمن نسبت به گذشته

فضای
مجازی

وب سایتها
شبکه های اجتماعی
پست الکترونيکی

حضور در مناطق با تنوع انسانی

رسانه های الکترونيکی

مشکل بودن تشخيص بين افراد غيرنظامی و نظامی

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
روش این تحقيق ،همبستگی و از نوع کاربردی است .رویکرد پژوهش بهصورت کمی بوده و از
روشهای رایج کتابخانهای مشتمل بر مطالعه کتب و مقاالت مربوط به بحث و منابع معتبر
اینترنتی بهمنظور جمعآوری اطالعات و دادهها بهرهگيری شده است .جامعه آماری تحقيق شامل
نظاميان و کارشناسانی است که دارای تجارب و مشاغل راهبردی بوده و همچنين در این زمينه
از سوابق مطالعاتی و تحقيقاتی نيز برخوردار میباشند که با بررسیهای صورت گرفته با اعمال
ضریبی حدود  41نفر میباشند که بهصورت تمام شمار به آنها مراجعه شده است .تعداد  8نفر
دارای مدرک دکتری 27 ،نفر در حال طی دوره دکتری و تعداد  6نفر هم دارای مدرک کارشناسی
ارشد میباشند .در این تحقيق پرسشنامهای بهمنظور «احصاء منابع آشکار اطالعاتی که در
جنگهای آینده تأثيرگذار خواهند بود» طراحی گردید .محقق جهت تهيه پرسشنامه به مراجعه
و استفاده از کتب و منابع معتبر مرتبط با موضوع تحقيق اقدام و بهمنظور تعيين روایی محتوایی
پرسشنامه از ضریب الوشه 1استفاده نموده است .با توجه به اینکه تعداد خبرگان و نظردهندگان
برای این ارزیابی  41نفر بودند ،بنابراین مقدار قابلقبول ،ضریب باالتر از  0/59بوده که تمامی
ابزارها مورد تأیيد قرار گرفتند .محقق برای تعيين پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده
1- CVR: Content Validity Ratio
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نموده که پس از محاسبه مقدار آن  0/859بوده که پایایی پرسشنامه مورد تأیيد قرار گرفته است.
تجزیهوتحليل اطالعات و داده های حاصل از مطالعه منابع ،با پيروی از سؤاالت مربوطه به روش
کمی ،توصيف و تحليل شده اند و اطالعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش مدلسازی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی 1و با استفاده از نرمافزار پیالاس مورد تحليل
قرارگرفته است.
تجزیهوتحلیل دادهها
تحليل مدلها در روش مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی طی دو
مرحله اصلی شامل« :بررسی برازش مدل» و سپس «آزمون فرضيههای پژوهش» انجام میگردد.
قسمت اول یعنی برازش مدل خود در سه بخش ذیل انجام میشود :الف -برازش مدل اندازهگيری
ب -برازش مدل ساختاری و پ -برازش مدل کلی( .داوری و همکاران)129 :1396،
بررسی برازش مدل
الف) برازش مدل اندازهگیری

بهمنظور بررسی برازش مدل اندازهگيری از سه معيار پایایی (سنجش بارهای عاملی ،آلفای
کرونباخ و پایایی ترکيبی) ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
جدول ( )2نتایج بررسی اعتبار متغیرهای پژوهش
بار

پایایی

آلفای

عاملی

ترکیبی

کرونباخ

0/870

0/704

0/771

0/803

0/700

0/507

مؤلفه

گویه

رسانهها و وسایل
ارتباطی

خبرگزاریها

0/858

تلفن (ثابت و همراه)

0/897

کتاب

0/677

مجالت تخصصی و علمی

0/641

اسناد غيررسمی دولتی

0/705

کارهای تحقيقاتی ،پایاننامهها و تزها

0/814

وبسایتها

0/735

شبکههای اجتماعی

0/839

پست الکترونيکی

0/784

رسانههای الکترونيکی

0/873

مطالب نوشتاری و
چاپی

فضای مجازی

متوسط

0/883

0/823

واریانس
استخراجشده

0/655

1-PLS-SEM : Partial Least Squares - Structural Equation Modeling
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مؤلفه

بار

پایایی

آلفای

عاملی

ترکیبی

کرونباخ

برتری اطالعاتی

0/705

0/898

0/872

انجام عملياتهای سریع ،قاطع و
پرشدت

0/656

حمله به مراکز ثقل

0/687

انجام عمليات تأثيرمحور

0/650

گویه

ویژگیهای
آینده

جنگ

ویژگیهای
امنيتی آینده

محيط

بهکارگيری نيروهای ویژه

0/645

انجام عمليات پيشدستانه

0/798

خودسازماندهی و،...
چابکی و انعطافپذیری

سازگاری،

کور کردن حریف

جنگ آینده

واریانس
استخراجشده
0/500

0/699
0/592

اطالعاتپایه

0/882

استتار بيشازحد

0/701

ظهور بازیگران مسلح غيردولتی

0/834

غافلگيری و بیثباتی

0/460

دشوارتر شدن تشخيص دشمن
نسبت به گذشته

0/536

حضور در مناطق با تنوع انسانی

0/759

مشکل بودن تشخيص بين افراد
غيرنظامی و نظامی

0/855

1

-

-

2

-

منابع آشکار

متوسط

-

0/851

0/925
0/984

0/791

-

0/501

0/500
0/739

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
میشوند که اگر این مقدار برابر یا کمتر از  0/4شود ،باید آن شاخص را اصالح و یا از مدل پژوهش
حذف نمود .پایایی درونی نشانگر ميزان همبستگی بين یک سازه و شاخصهای مربوط به آن
 1و -۲محاسبات بهصورت دستی و برابر روابط زیر محاسبهشده است:
𝟐

=) 𝟐)𝟔𝟖𝟖 ) = (𝟎. 𝟓𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟔𝟔𝟗 + 𝟎. 𝟖𝟖𝟔) /((𝟎. 𝟓𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟔𝟔𝟗 + 𝟎. 𝟖𝟖𝟔)𝟐 +(𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟏𝟓)𝟐+(𝟏 − 𝟎. 𝟔𝟔𝟗)𝟐 +(𝟏 − 𝟎.آشکار منابع( 𝑹𝑪
0.925
 ) = (𝟎. 𝟗𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟖𝟎𝟒)𝟐 /((𝟎. 𝟗𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟖𝟎𝟒)𝟐 +(𝟏 − 𝟎. 𝟗𝟏𝟑)𝟐 +(𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟎𝟒)𝟐 )= 0.984جنگ آینده( 𝑹𝑪
)= ((𝟎. 𝟓𝟏𝟓)𝟐 +(𝟎. 𝟔𝟔𝟗)𝟐 +(𝟎. 𝟖𝟖𝟔)𝟐 )/3= 0.500منابع آشکار(AVE
)= ((𝟎. 𝟗𝟏𝟑)𝟐 +(𝟎. 𝟖𝟎𝟒)𝟐 )/𝟐= 0.739جنگ آینده(AVE
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است .مقدار باالی واریانس تبيين شده بين سازه و شاخصهایش در مقابل خطای اندازهگيری
مربوط به هر شاخص ،پایایی درونی باال را نتيجه میدهد .مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  0/7نشانگر
پایایی قابلقبول است .درصورتیکه مقدار پایایی ترکيبی 1برای هر سازه باالی  0/7شود ،نشان از
پایداری درونی مناسب برای مدل اندازهگيری دارد .معيار متوسط واریانس استخراجشده ،2ميزان
همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد که هر چه این همبستگی بيشتر باشد،
برازش نيز بيشتر است .فورنل و الرکر اظهار داشتهاند مقدار متوسط واریانس استخراجشده باالی
 ،0/5همگرایی قابلقبول را نشان میدهد( .همان )81 ،همانطوری که در جدول  1مشاهده
میشود:
الف) کليه ضرایب بارهای عاملی بيش از  0/4بوده و نشان میدهد که کليه سؤالها مناسب
میباشند و از اعتبار کافی برخوردارند.
ب) با توجه به اینکه تمامی مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی برای تمامی سازهها ،بيشتر
از  0/7و برای متوسط واریانس استخراجشده 0/5 ،و بيشتر محاسبهشده ،نشاندهنده این است
که تمامی این معيارها در مورد متغيرهای فوق مقدار مناسبی اتخاذ نمودهاند ،بنابراین میتوان
مناسب بودن وضعيت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیيد نمود.
روایی واگرا

روایی واگرا سومين معيار بررسی برازش مدلهای اندازهگيری است که دو موضوع را پوشش
میدهد :الف) مقایسه ميزان همبستگی بين شاخصهای یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی
آن شاخصها با سازههای دیگر ب) مقایسه ميزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل
همبستگی آن سازه با سایر سازهها که در این پژوهش از روش فورنل و الرکر استفاده شده است.
مطابق جدول شماره  ، 3مقدار جذر تمامی متغيرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی ميان آنها
بيشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازهگيری را نشان میدهد.
جدول ( )3روایی واگرا
ویژگیهای

ویژگیهای

مطالب

جنگ

محیط امنیتی

نوشتاری و

آینده

آینده

چاپی

فضای
مجازی

رسانهها و
وسایل

سازهها

ارتباطی

1

- CR: Composite Reliability
- AVE: Average Variance Extracted

2
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0/706

0/878

رسانهها و وسایل ارتباطی

0/712

0/130

فضای مجازی

0/809

0/338

0/304

مطالب نوشتاری و چاپی

0/706

0/210

0/230

0/128

ویژگیهای محیط امنیتی آینده

0/495

0/527

0/242

0/087

ویژگیهای جنگ آینده

ب) برازش مدل ساختاری

بهمنظور برازش مدل ساختاری از سه معيار :ضرایب معناداری  ،Zمقادیر  R2و  Q2به شرح ذیل
بهرهگيری شده است.
ضرایب معناداری Z

برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  Zبه این صورت است که ضرایب باید از  1/96بيشتر
باشند تا بتوان در سطح اطمينان  ،٪95معنادار بودن آنها را تأیيد نمود (محسنين و
همکار )136 :1393،با توجه به شکل شماره  2کليه ضرایب بيشتر از  1/96هستند که این امر
معنادار بودن روابط ميان متغيرها را در سطح  ٪95نشان میدهد.

شکل ( )2ضرایب معناداری Z
معیار R2

دومين معيار برای بررسی برازش مدل ساختاری در این پژوهش ،ضرایب  R2مربوط به متغيرهای
پنهان درونزای (وابسته) مدل است R2 .معياری است که نشان از تأثير یک متغير برونزا دارد.
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هنسلر و همکاران اظهار داشتهاند درصورتیکه در یک مدل ،یک سازه درونزا توسط تنها یک یا
دو سازه برونزا تحت تأثير قرار گيرد ،مقدار  R2از  0/33به باال ،نشان از قوت رابطه بين آن سازهها
و سازه درونزا است(.داوری و همکاران)93 :1396،
مطابق جدول شماره  ،3مقدار  R2برای سازه «رسانهها و وسایل ارتباطی» « ،0/265مطالب
نوشتاری و چاپی» « ،0/488فضای مجازی»« ،0/784ویژگیهای جنگ آینده» ،0/834
«ویژگیهای محيط امنيتی آینده»  0/646و «جنگ آینده»  0/163است که برای «مطالب
نوشتاری و چاپی» در حد قوی« ،فضای مجازی»« ،ویژگیهای جنگ آینده» و «ویژگیهای
محيط امنيتی آینده» در حد بسيار قوی و برای «رسانهها و وسایل ارتباطی» و «جنگ آینده»
در حد متوسط است.
جدول ( )۴ضرایب R2
متغیر
R2

رسانهها و

مطالب

وسایل

و

نوشتاری

ارتباطی

چاپی

0/265

0/488

فضای

ویژگیهای

مجازی

جنگ آینده

0/784

0/834

ویژگیهای
محیط امنیتی
آینده
0/646

جنگ
آینده
0/163

معیار :Q2

این معيار قدرت پيشبينی مدل را مشخص میکند .هنسلر و همکاران در مورد شدت قدرت
پيشبينی مدل در مورد سازههای درونزا ،سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را تعيين نمودهاند که
به ترتيب مقادیر ضعيف ،متوسط و قوی قدرت پيشبينی مدل در مورد سازههای درونزا را نشان
میدهد(.خالقی نژاد و همکار)1394،
جدول ( )۵ضرایب Q2
رسانهها و

مطالب

وسایل

و

متغیر

نوشتاری

ارتباطی

چاپی

0/288

0/183

1-SSE/SSO
2

فضای

ویژگیهای

مجازی

جنگ آینده

0/415

0/324

ویژگیهای
محیط امنیتی
آینده
0/307

جنگ
آینده
0/241

با توجه به مقادیر  Qدر جدول باال ،برای متغيرهای درونزای «فضای مجازی»« ،ویژگیهای
جنگ آینده» و «ویژگیهای محيط امنيتی آینده»  ،نشان از برازش قوی مدل ساختاری است.
سازههای «رسانهها و وسایل ارتباطی» و «جنگ آینده» قابليت پيشبينی نسبتاً قوی با سازه
مربوط به خودشان دارند و سازه «مطالب نوشتاری و چاپی» از قابليت پيشبينی متوسط با سازه
مربوط به خودش برخوردار است.
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پ -برازش مدل کلی (معیار )GoF

توسط این معيار ،محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگيری و بخش ساختاری مدل
کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نيز کنترل نماید .وتزلس و همکاران سه مقدار ،0/01
 0/25و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعيف ،متوسط و قوی برای  GoFمعرفی نمودهاند( .داوری و
همکاران)98 :1396،
معیار  GoFطبق رابطه زیر محاسبه میگردد:
0/557

= GoF =√Communalities ∗ R2

 Communalitiesاز ميانگين مقادیر اشتراکی متغيرهای پنهان مرتبه اول یعنی پنج بعد :رسانهها
و وسایل ارتباطی ،مطالب نوشتاری و چاپی ،فضای مجازی ،ویژگیهای جنگ آینده و ویژگیهای
محيط امنيتی آینده به دست میآید که به ترتيب برابر با 0/500 ،0/655 ،0/507 ،0/771 :و
 0/500و درنتيجه  Communalitiesبرابر با 0/586 :محاسبه میگردد.
برای محاسبه  ،R2باید مقادیر  R2مربوط به تمامی متغيرهای پنهان درونزای مدل اعم از
مرتبه اول و دوم شامل« :رسانهها و وسایل ارتباطی ،مطالب نوشتاری و چاپی ،فضای مجازی،
ویژگیهای جنگ آینده ،ویژگیهای محيط امنيتی آینده و جنگ آینده» مدنظر قرار گرفته و
مقادیر ميانگين آنها محاسبه گردد که مقادیر مربوطه به ترتيب برابر با،0/784 ،0/488 ،0/265 :
 0/646 ،0/834و  0/163میباشند؛ بنابراین مقدار R2عبارت است از.0/530 :
درنتيجه مقدار معيار  GoFبرابر است با:
GoF =√./586 ∗ 0/530 = 0/557

حاصل شدن مقدار  0/557برای  GoFنشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
( )2آزمون فرضیههای پژوهش

پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگيری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،مطابق با الگوریتم تحليل
دادهها در روش پیالاس ،محقق اجازه مییابد که به بررسی و آزمون فرضيههای تحقيق خود
پرداخته و به یافتههای پژوهش برسد .این بخش شامل دو قسمت است:
الف) بررسی ضرایب معناداری  Zمربوط به هر یک از فرضیهها

در شکل شماره  2نشان داده شد که ضریب معناداری مسير ميان متغيرهای «منابع آشکار» و
«جنگ آینده» برابر  2/211از مقدار  1/96بيشتر است که این مطلب حاکی از معنیدار بودن
تأثير «منابع آشکار» بر «جنگ آینده» در سطح اطمينان  ٪95داشته و باعث تأیيد این فرضيه
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میشود که «منابع آشکار» تأثير معناداری بر «جنگ آینده» دارد .ضمناً بقيه روابط ميان
متغيرهای پنهان که پنج بعد را به دو متغير اصلی «منابع آشکار» و «جنگ آینده» متصل
میسازند نيز همگی معنادار بوده که نشان از تبيين مناسب متغيرهای اصلی توسط ابعاد را دارد.
ب) بررسی ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها

ضریب معناداری  Zمسير ميان دو متغير پنهان «منابع آشکار» و «جنگ آینده» نشان داد که
تأثير «منابع آشکار» بر «جنگ آینده» مثبت و معنادار است .حال نوبت آن است که بررسی
نمایيم چه مقدار از تغييرات «جنگ آینده» را متغير «منابع آشکار» تبيين میکند .مطابق شکل
شماره  ،3ضریب استانداردشده مسير ميان متغير «منابع آشکار» و «جنگهای آینده» که برابر
 0/404است ،بيانگر این مطلب است که «منابع آشکار» به ميزان  40/4درصد از تغييرات متغير
«جنگهای آینده» را تبيين مینماید.
برتری اطالعاتی
انجام عملياتهای سریع ،قاطع و پرشد ت
حمله به مراکز ثقل

خبرگزاریها

انجام عمليات تأثيرمحور

رسانه ها و
وسایل
ارتباطی

ویژگی های
جنگ آینده

بهکارگيری نيروهای ویژه

تلفن ثابت و همراه

اسناد غيررسمی دولتی

انجام عمليات پيشدستانه
خودسازماندهی ،سازگاری ،چابکی و انعطافپذیری
جنگ آینده

کور کردن حریف

0.404

منابع آشکار

0.669

مطالب
چاپی و
نوشتاری

کارهای تحقيقاتی ،پایان نامه ها و تزها

کتاب
مجالت تخصصی و علمی

اطالعات پایه
استتار بيش از حد

ویژگی های
محيط
امنيتی
آینده

ظهور بازیگران مسلح غيردولتی
غافلگيری و بی ثباتی

فضای
مجازی

وب سایتها
شبکه های اجتماعی
پست الکترونيکی

دشوارتر شدن تشخيص دشمن نسبت به گذشته
رسانه های الکترونيکی

حضور در مناطق با تنوع انسانی
مشکل بودن تشخيص بين افراد غيرنظامی و نظامی

شکل ( )3ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به آنچه در این پژوهش بيان شد ،در راستای پاسخ به سؤال اول تحقيق مبنی بر اینکه
«منابع آشکار به چه ميزان در جنگهای آینده تأثيرگذار خواهد بود؟» میتوان گفت :خروجیهای
معادالت ساختاری نشان داد که منابع آشکار و متغيرهای تبيينکننده آن ،تأثير مثبت و معناداری
بر جنگهای آینده دارند ،بهگونهای که حدود  40درصد از جنگهای آینده را متغيرهای
موردبررسی ،تبيين میکنند و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر اینکه «کدامیک از منابع
آشکار در جنگهای آینده اثرگذاری بيشتری خواهد داشت؟» میتوان گفت :خروجیهای
معادالت ساختاری نشان داد که تقدم اثرگذاری منابع آشکار در جنگهای آینده به ترتيب «فضای
مجازی»« ،رسانهها و وسایل ارتباطی» و «مطالب نوشتاری و چاپی» است.
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پرسشنامههای جمعآوریشده ،مطابق با روش مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از
نرمافزار پیالاس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند و همانطور که در جدولهای  1و  2مشاهده
گردید ،پایایی و روایی مدل موردنظر تأیيد شد ،همچنين بر اساس شکلهای شماره  2و  3میتوان
بيان نمود که منابع آشکار با ضریب مسير برابر  0/404تأثير مثبت و با  t= 2.211>1.96تأثير
معناداری بر جنگهای آینده دارد ،بنابراین فرضيهی پژوهش که بررسی تأثير منابع آشکار بر
جنگهای آینده است ،تأیيد میشود .همچنين تمامی ضرایب مسير و مقادیر  tنشان دادهشده در
شکل شماره  ،2وجود ارتباطات مثبت و معنادار را بين سایر مؤلفههای مشخصشده ،تأیيد میکند.
بدین معنا که بين منابع آشکار و هر سه مؤلفهی آن و همچنين جنگهای آینده و دو مؤلفه آن
رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد.
با توجه به نتایج پژوهش میبایست به اهميت این منبع اطالعاتی ارزشمند ،در دسترس و ارزان،
بيشازپيش توجه نمود ،خصوصاً اینکه جنگهای آینده که اطالعات محور میباشند ،بهرهگيری
از منابع آشکار گستردهتر از گذشته خواهد بود ،بنابراین مراجع اطالعاتی و ضداطالعاتی بایستی
به دنبال راههای نظارت و کنترل بيشتر در پخش و نشر دادهها و اطالعات تخصصی و عمومی و
همچنين اطالعات خصوصی مردم در رسانههای دیجيتالی و سایر منابع اطالعاتی آشکار باشد.
کالم آخر اینکه به دليل ماهيت اطالعات و با در نظر گرفتن چالشهای امروزه ،اطالعات
«سالح بزرگ تخریب و نابودی» است که میتواند به دو روش مورداستفاده قرار گيرد :بهعنوان
ابزاری برای رساندن اطالعات اشتباه ،عليه دشمن یا در صورت مثبت بودن ،میتواند به یک اقدام
پيشدستانه بهمنظور تفوق یافتن در یک محيط امنيتی ،کمک نماید.
با توجه به اینکه منابع اطالعاتی به سه دسته کلی :اطالعات منابع باز ،اطالعات فنی و انسانی
تقسيمبندی میگردد ،بنابراین پيشنهاد میشود سایر پژوهشگران ،نقش اطالعات فنی و همچنين
اطالعات انسانی در جنگ آینده را موردبررسی و تحليل قرار دهند.
قدردانی
از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش ،دانش خویش را سخاوتمندانه در اختيار محققان این
پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است
بسيار سپاسگزاریم.
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