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شناسایی فراروندهای فناوری اطالعات و ارتباطات قابلتوجه در آیندهنگاری
صنعت دفاعی در جهت نیل به الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت 
1

علیاصغرپورعزت 
بهنامعبدی* 2
چکیده
ارتقایروزافزونتواندفاعیوبازدارندگیکشوردرمحیطکنونیسرشارازتغییروبیثباتیوآکندهاز
عدمقطعیتها،نیازمندتالشمستمربرایمعماریآیندهاست.اگرچهاینتالشهموارهباخطرپذیری
فراوان همراه بودهاست؛اما پذیرش این مخاطره ،بهمراتب عاقالنهتر از نظارهگر بودن تحوالت آینده
است.یکیازحوزه هایاصلیمتغیروموثربرآیندهصنعتدفاعیکشور،فراروندهایفناوریاطالعاتو
ارتباطاتاست.ازطرفدیگروپسازابالغسیاستهایکلیخودکفاییدفاعیوامنیتیدراواخرسال
، 1391تحلیلوتدوینسناریوهاهیمحتملآیندهوکسبآمادگیالزمبرایمواجههباآندرراستای
الگوی اسالمی– ایرانی پیشرفت بدیهی به نظر میرسد .بر این اساس ،پژوهش حاضر به شناسایی
قابلتوجهدرآیندهنگاریصنعتدفاعیدرجهتنیلبهالگوی
فراروندهایفناوریاطالعاتوارتباطات 
اسالمی -ایرانی پیشرفتمی پردازد.رویکرداینپژوهش،استقراییونحوهانجامآن،ترکیبی(کیفیو
کمی)است.پژوهشازنوعمطالعهموردیاستکهازنظرموضوعی،درحوزهپژوهشهایکاربردی–
توسعهایقرارمیگیرد.ازنظرهدفازنوعاکتشافیاست.درفازکیفی،دادههاازطریقبررسیمبانی
نظریپژوهش،اسنادمرتبطومصاحبهباخبرگانجمعآوریوتحلیلمحتواشدهاندوبراساسآن،
شناسایی شده است.درادامه،بهمنظورارزیابیروایی

فراروندهایحوزهفناوریاطالعاتوارتباطات
درونی،یافتههایفازکیفیدرقالبپرسشنامهدراختیارمتخصصینمربوطهقرارگرفتهاستوبراساس
آیندهنگاری صنعت دفاعی
قابلتوجهی برای  
بهعنوان مبنای  
نتایج فاز کمی ،فراروندهای نهایی حاصل  
مورد توجه قرارگرفته است .یافتهها نشان میدهند که در راستای آیندهنگاری صنعت دفاعی کشور،
شبکههای
فراروندهای هفت گانه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شامل مدیریت امنیت اطالعات  ،
شبکههاینوآوریدربسترفناوریاطالعات،هوشمصنوعی،اینترنت
اجتماعی،زیرساختهایارتباطی ،
پایگاههایذخیرهاطالعاتبایدموردتوجهقرارگیرند .
اشیاءومراکزدادهو 
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مقدمه 
انسانهموارهبراساسنیازهایدرونی،شیفتهکشفآیندهورمزگشاییازآنبودهاست(زالی،
)1390ودرمسیرتوسعهانسانی،ازدیربازموردتوجهقرارگرفتهاست(.)Moyer & Bohl 2019
مطالعه آینده ،شناسایی و تعیین آیندههای ممکن ،انتخاب آینده مطلوب و تدوین برنامه برای
بهعنوانیکیاززمینههایبااهمیتجهتبررسیومطالعه
دستیابیبهاهداف،بهروشیکارآمد 
بهویژه درمباحثمربوطبهتوسعهیافتگی،بررسیآینده
تبدیلشده است( .)Brownlie, 1998

ازمالحظاتاساسیاست(.)Madrueno & Tezanos, 2018دراینامتداد،یکی از ابزارهای
مهموکارآمدجهتاتخاذراهبردهایبلندمدتوتدوینسیاستهایملیوفراملیبرایکسب
اهداف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره ،آیندهنگاری 1است 
(.)Müller-Stewens et al., 2012ارزیابی فعالیتهای آینده ،موضوع مهمی محسوب میشود؛
بخشگستردهایازمطالعاتعلمی صورت پذیرفته درحوزهآیندهنگاریبهارزیابیآیندهنگاری
و شناسایی عوامل مؤثر بر آینده صنایع ،علم و فناوری اختصاص پیدا نموده است 
( .)Kim, 2012; Diesen & Keane, 2018با توجه به اهمیت روزافزون توان دفاعی و
بازدارندگیکشوردر آینده ،افزایش زمینههای استفاده از فناوریاطالعاتوارتباطات و رشد
روزافزون فناوریهای نوین ،مطالعه عوامل تأثیرگذار بر صنعت دفاعی اهمیت دوچندانی
پیداکرده است(.)Sceral, et al., 2018ازطرفدیگر،دوموضوعدفاعوامنیتازبسترهاو
پیشرانهای پیشرفت اسالمی -ایرانی هستند .در این امتداد ،تأکید بر خودکفایی کشور در
ها،کاالهاوخدماتاولویتداردفاعیوامنیتیتوأمبابهسازیتجهیزاتموجودوافزایش


سامانه
قابلیتو کار آیی آن،ممنوعیتتأمین نیازهایدفاعیوامنیتیازخارج کشور مگردرحد
برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین
ضرورت  ،
نیازهای نیروهای مسلح با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی ،جذب ،توانمندسازی و
نیروهایمستعدونخبهبافراهمنمودنزمینههایرشدوتقویتآنانبرایارتقاء

بهکارگیری 

هایتوسعهفناوریهایدفاعیوامنیتیموردنیاز کشور،برقراریارتباط وهمکاریبا


قابلیت
دیگر کشورها در زمینه های علمی ،تولیدی و تجاری کاالها و خدمات دفاعی و امنیتی برای
صرفهسازیمسیر
به 
دستیابیبهاهدافسیاستهایکلیخودکفاییدفاعیوامنیتی ومقرون 

افزاییدرفناوریهایموردنیاز


هایدفاعیوامنیتیکشوروایجادهم

توسعهصنایعوفناوری
ازجملهسیاستهایکلیخودکفاییدفاعیوامنیتیابالغیدراواخرسال1391هستند .
1
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برایناساس،آیندهنگاریصنایعمختلفازجمله صنعتدفاعی،دارایابعادگوناگونیاست
آنها ،فناوری است ()Malik, 2018؛ لذا بررسی فراروندهای فناوری 1و
مهمترین  
که یکی از  
بهعنوان قسمتیازاینفراروندهاوچالشهایمتوجه
ازجمله آن،فناوریاطالعاتوارتباطات 
صنعتدفاعیازموضوعاتیاستکهمیتواندموفقیتصنعتدفاعیکشوررادربرداشتهباشد.
با توجه به رشد روزافزونزمینههای فعالیت فضای مجازی و همچنین توسعهفناوری ،بیشتر
گرهخوردهاست؛ازطرفیباتوجه
فعالیتهایافراد،سازمانهاوصنایعمختلفبافضایمجازی 
نقش شایانی که فراروندها در تعیین چشماندازهای آینده ایفا مینمایند و همچنین تأثیرات و
تحوالت گستردهای که بر کسبوکار ،اقتصاد ،جامعه ،افراد و صنایع دارند ،بررسی فراروندهای
فناوریاطالعاتوارتباطات الزامی میباشد.شناسایی فراروندها وروندهای مؤثر در آینده و
همچنین استفاده از روندهای گذشته برای ایجاد آمادگی برای رویارویی با تغییرات ،عدم
قطعیتها و شرایط مخاطرهآمیز آینده ،امری مهم است.شناسایی درست فراروندها و روندها و
استفاده درست از آنها و داشتن اطالعات صحیح برای تحلیل موقعیت و سیاستگذاری در
آینده باید صورت پذیرد؛ زیرا کمبود اطالعاتی و اطالعات ناقص و نادرست ،تحلیل موقعیت را
برایسیاستگذارانوبرنامهریزانبادشواریروبهرومیسازد.پژوهشحاضربارویکرداکتشافی
قابلتوجه درتوسعه صنعتدفاعی
بهدنبالشناساییفراروندهایفناوریاطالعاتوارتباطات 
کشوربرایرسیدنبهآیندهمطلوببارویکردآیندهنگاریاست .
ابلتوجه الگویاسالمی-ایرانیپیشرفت،مبانینظریآیندهنگاریو
پسازبررسیکلیاتق 
فراروندهاموردبررسی قرارگرفته وپسازارائه روششناسی،تحلیلدادههادردوفازکیفیو
شناساییشده موردبررسی وتحلیلقرارخواهندگرفت.

ارائهشده وفراروندهایهفتگانه
کمی 
درنهایتبهجمعبندیونتیجهگیریخواهیمپرداخت .


مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

تدوینالگوی-اسالمیایرانیپیشرفتازابعادگوناگون،یكاتفاقنیك،مهـموبیسابقهدرامر
برنامهریزی توسعه در کشور محسـوب مـیشـود (قاضیزاده .)1389 ،از طرف دیگر ،مفهوم
پیشرفتعبارتاستازفراگردحرکتازوضعیتموجودبهسمتوضعیتمطلوب(خوشچهره
وحبیبی.)1391 ،عالوهبراین،پیشرفتدربخشدفاعبایدبارویکرددفاعهمهجانبهباشد
1
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(کیوانحسینیوجمعهزاده.)1390،الگویاسالمی -ایرانیپیشرفت،یعنیشکلگیریجریان
مسلطفکریکهی كالگوینظریباکارکردهنجاریاست؛یعنیساختاریاستکهبهتوضیح
روبهپیشرفت و
نظریهاسالمیـایرانیپیشرفتمیپردازد،زیرافرهنگوتمدندرهرجامعه  
حرکت،ازمواضعوموضوعاتاصـلیتغییرهستند(امامی .)1392،


آینده

برای هر انتخاب امروز ،یك آینده ممکن میتوان تصور کرد (بنیاد توسعه فردا.)1384 ،
بهعبارتدیگر ،تصویرهای آینده ،پیشرانهای اقدامات فعلی ما هستند (فاتحراد و همکاران،

قابلقبول و آینده
بهطورکلی میتوان به آینده ممکن ،آیندههای محتمل  ،
 .)1392آینده را  
مرجعیامطلوبتقسیمنمود(شکل :)1
زمان
ممکن

اکنون
بالقوه

باورکردنی
کارمطابقمعمول
محتمل
مرجح
بالقوه

شکل ( )1انواع آینده ()Voros, 2003



آینده بالقوه (ممکن) :شاملتماموضعیتهایممکناستکهمیتوانددرآیندهمحققگردد.
اینطیفازآیندهها،مجموعهایازتصویرهاییهستندکهانسانبرایآیندهاشدرنظرداردو
عمدتاً،تخیلیوحاصلتصویرپردازیذهنبشراست .
آینده محتمل:آیندهمحتمل،آیندهایاستکهاحتماالًتحققمییابد.اینآیندهها،زیرمجموعه-
هاییازآیندهباورکردنی هستند.محرکهایمطالعهآیندهمحتملشاملروندهاوگرایشهای
کلیدیومحدودیتهایفعلیهستند .
آینده مرجع :اینبعدازآیندهبهترجیحاتوباورهایفردازآنچه تمایلداردوخواهاناتفاق
افتادنشدرآیندههست،اشارهدارد.افرادیاسازمانها،آرمانهاییراازآنچهترجیحمیدهنددر
آنهاراتوسعهوگسترشمیدهند .
آیندهبرایشاناتفاقافتد،رادراولویتقراردادهو 
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آیندهنگاری

1

انسان همواره بر اساس نیازهای درونی ،شیفته کشف آینده و رمزگشایی از آن بوده است
( .)Meissne, 2012این سؤاالت که «آینده چگونه قابل پیشبینی است؟»« ،آیا آینده تداوم
حالوگذشتهخواهدبود؟»«،آیاآیندهپیشرومطلوبمانیزهست؟»«،مسیرهایمختلفیکه
ما میتوانیم در آینده طی کنیم کدامها هستند؟» و «بهترین مسیرها و ممکنترین مسیرها
کداماند؟»تاکنونچالشعمدهفکریبرنامهریزانومدیرانجهتبرخوردبامسائلآیندهبوده
کهعمدتاًبرپایهتحلیلروندهایگذشتهوادامهروندوضعموجودبودهاست(زالی.)1390،
مشکلاصلیدربرنامهریزیهایبلندمدت،ناشیازتغییراتوتحوالتسریعجهانیومحیطی
است (خزایی .)1390،در هر آیندهنگاری میتوان مسئله پروژه را از سه منظر آیندهپژوهی،
سیاستگذاریومدیریتراهبردیموردتوجه قرارداد (.)Durance and Godet, 2008در انجام
هر پروژه آیندهنگاری ،ناگزیر باید ابعاد و عناصر آیندهنگاری ،متناسب با بافت و ویژگیهای
محلیکهآیندهنگاریدرآنانجاممیگیرد،طراحیگردد(قدیریوهمکاران.)1385،بسیاری
از کشورها جهت تخصیص منابع از آیندهنگاری استفاده مینمایند ( Liebl and Schwarz,
 .)2010
عبارتاند از توانایی تشخیص و تفسیر تغییرات محیطی

منافع بالقوه کاربرد آیندهنگاری 
(،)Tsoukas and Sheperd, 2004تسهیلفرآیندبرنامهریزیاستراتژیك(،)Roney, 2010رشد
قابلیت های نوآورانه و افزایش توانایی برای یادگیری سازمانی و اجرای تصمیمات استراتژیك
(،)Rohrbeck and Schwartz, 2013درکبهترفرصتها،داشتنچشماندازیامأموریتیروشن
و متمرکز بر اهداف ،برگزیدن اهدافی واال و ایجاد انگیزه و تالش برای دستیابی به اهداف
( .)Bezold, 2010
آیندهنگاری سیستماتیک 
بنابرنظرساریتاس،)2006(2درهنگاممطالعهطراحیآیندهنگاریدرسازمانبایدبهسازههای
داخلی ازجمله فرآیندهای داخلی ،روشها ،تجهیزات و فناوری و همچنین سازههای رفتاری
ازجملهسیاستتعاملاجتماعی،مهارتها،انگیزه،قدرت،سبكهایمدیریتیتوجهنمودکهدر
قابلمشاهدهمیباشد :
شکل( )2

1

. Foresight
. Saritas

2
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آینده نگاری سیست
سیست
اقتصادی

سیاست

سیست
فناوری

انگی ش

مدیریت

قدرت

فرآیندها

فرهن

مهارت ها

سیست
سیاسی

سیست یست
محی ی

فرهن

ار ش ها
سیست اجتماعی

شکل ( )2مدل آیندهنگاری سیستمی ()Saritas, 2006



برنامهآیندهنگاریدرتالشمیکندتانگاهیفراترازافقعادیداشتهباشدوبتواندفرصت-
هایبالقوهدرعلموفناوریهایجدیدراشناسایینماید( .)Futures, 2002اندیشمندانجهت
مطالعهآیندهنگاریازویژگیهاوچارچوبهایمختلفیاستفادهنمودهاند.درجدول ()1برخی
بیانشدهاست .
ازچارچوبهایارزیابیآیندهنگاری 
جدول ( )1بررسی اجمالی ا چارچوبهای ار یابی آیندهنگاری
پژوهشگران

چارچوب ار یابی آیندهنگاری

ویژگیهای اصلی

)(Sokolova, 2015

رویکردیکپارچهبرایارزیابی
آیندهنگاری 


روشارزیابیمتمرکزبرسهمرحلهآمادهسازی،
ارزیابیمستقیمومقایسهایوترکیبونتایجاست 

(Peperhove and
)Luoto, 2013

معیارهایعلمیبرایارزیابی
آیندهنگاری 
مطالعات 

دومعیارارزیابیکیفیتعلمیآیندهنگاریشامل
شفافیتوانتخابکارشناساناست 

)(Harper, 2013

تأثیرآیندهنگاریبرنوآوری 

نقشاستراتژیكونقشکارکردیآیندهنگاری 

(Schartinger et al.,
)2012

آیندهنگاریواثراتیادگیری 

اثرشبکهسازیبرتوسعهگزینههایراهبردی 

)(Johnston, 2012

ارزیابیفعالیتهایآیندهنگاری 

اطالعرسانی،تواناساختن،تأثیرگذاری 
آگاهی ،

)(Van Lente, 2012

آیندهنگاریوانتظارات
جامعهشناسی 


انتظاراتجامعهشناسیبرایتعییناهدافآینده-
نگاریاستفادهمیگردد 

آیندهنگاری فناوری

بهعنوان  یكابزارسیاستیجدیدبرایمقابلهبامشکالتعلموفناوریو
آیندهنگاریفناوری 
شناختهشده است ( .)Miles, 2010دولتها از طریق ارزیابی اقتصاد و

سیستم نوآوری 
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زیرساختهامیتوانندشرایطبهتردرآیندهراپیشبینینمایند(.)Meissner, 2012هدفآنان
تنظیمبرنامههاووظایفیبرایارزیابیفنی،بررسیمباحثمهم،بررسیشبکههایبازیگرانو
ذینفعان جهت مشخص نمودن اولویتهای سیاستی میباشد ( Colwell and Narayanan
بهعنوان یكفرآیندمنظماستکه
.)2010بنابرنظرمارتین،)1995( 1آیندهنگاریفناوری 
آینده درازمدت علم ،فناوری ،اقتصاد و جامعه را تعریف میکند .هدف آیندهنگاری فناوری
شناسایی زمینههای تحقیقات استراتژیك و فناوریهای در حال ظهور است که احتماالً بر
بزرگترین مزایایی اقتصادی و اجتماعی محسوب میشوند 
بهعنوان  
عملکرد مؤثرند و  
(.)Chen et al., 2012برایناساس،مبنایعقالییبرایآیندهنگاریفناوری،مطالعهوبررسی
دقیقوسنجیدهاقداماتوتوسعههایآتیعلمی،فناوریواجتماعیمیباشد(عباسیشاهکوه
وهمکاران1387،؛استیریومشیری .)1388،
روند 
بهطورکلی برای درک یك فعالیت استراتژیك ،سیستم نوآور و یا
نمایش روند آیندهنگاری  
شیوههای یکپارچهسازی سازمان میباشد ( .)Keller et al., 2015مدیران با بررسی

محیطزیست و بررسی روندها میتواند مسائل استراتژیك سازمان خود را مدیریت مینمایند.

بهاحتمالزیاددرآیندهیكسازمان
بهعنوانسیگنالهایضعیفیازتغییراتهستندکه 
روندها 
و محیط آن تأثیر میگذارد که افراد این روندها و تأثیر آنها بر سازمان موردبررسی قرار
بهدرستی تفسیرنشوندبهدلیلاطالعاتنادرستسازمانباریسكاجرای
میدهند.اگرروندها 

استراتژینامناسبروبهرومیشوند.روند،شکلپذیریآیندهرابرمالمیکند.
جدول ( )2برخی ا روندهای م العات پیشین
پژوهشگران 

شناساییشده 

روندهای

)(Naisbitt, 1982

چشماندازهایبلندمدت
گذرازجامعهصنعتیبهجامعهاطالعاتی،توجهبه 

(Lee and Kwon Lee,
)2002); (Lee et al., 2007

جهانیشدن،دیجیتالیشدن،تغییردرترکیبصنعت،موجهمگراییدررسانهها،

حرکتازکیفیتتفکربهسرعتتفکر 

)(Singh and et al., 2009

رقابتپذیری،
ظهورشبکهها،ازجملهگسترشفناوریاطالعاتوافزایشسریع 
همگراییباتوجهبهادغامفناوری،شبکهومحاسباتفراگیر،نوآوریباز 

)(Forrester, 2010

شکلگیرینسلیهوشمند،ترکیبزمانواقعیدسترسیوهمهگیری،چابکی،
پلتفرمهایاستاندارد 

لهایمبتنیبر
سیستمعام 


1

. Martin
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فراروند
1

بهعنوان روندی
گرفتهشده استوصرفاً 
مفهومفراروند ازکلمهیونانی«مگا»توسطنایزبیت 
"بزرگ" میباشد ( .)Naisbitt, 1982به گفته او ،روند بزرگ «تغییر و تحول اجتماعی و
بهجای خود
میکنند،اما 
اقتصادیوتکنولوژیکیبزرگیهستندکهبرایشکلدادنکندعمل 
میتوانند زندگیمارابرایمدتیبین 10-7سالیابیشترتحتتأثیرقراردهند».فراروندها

نیروهایعظیمیهستندکهبهچندنسلقبلازوجودانسانبرمیگردد.فراروندهایفعلو
بهعبارتدیگر ،فراروندهای
انفعاالت پیچیدهی بسیاری از عوامل میباشد (  .)Sunter, 2013
بهعنواننیروهایجهانیهستندکهباعثایجادتأثیراتوتحوالتبسیاریمیگردند.در
عظیم 
بهعنوان فراروندها مطرح گردیده است که در جدول ( )3به شکل
مطالعات عوامل متعددی  
دادهشدهاست .
خالصهنشان 
جدول ( )3برخی ا فراروندها در م العات دیگر
اندیشمندان
)(Biswas, 2016
)(Schreiber, 2015

فراروندهای موردم العه
تغییراتجمعیتی،تغییراتاقتصادی،تغییردرچشماندازهایجغرافیایی
شبکههاینوآوری،بازارهایجهانی،جهانشهری
آیندهدیجیتال ،

(European Environment
)Agency, 2015

تغییرات جمعیتی ،افزایش شهرنشینی ،تسریع در نوآوری فناوری ،انتقال
قدرت،رشدمداوماقتصادی 

)(Quesada et al., 2014

تغییراتجمعیتی،تغییردرقدرتاقتصادیجهانی،پیشرفتهایتکنولوژی 


روششناسی پژوهش
رویکرد این پژوهش ،استقرایی و نحوه انجام آن ،ترکیبی (کیفی و کمی) است .پژوهشهای
بهمنظوردرکافرادانسانیوبسترهایاجتماعیوفرهنگیکه
کیفیبرایکمكبهپژوهشگر ،
گرفتهاند(داناییفردوهمکاران،)1386،زیرااینپدیدهها
شکل 
انسانهادرآنزندگیمیکنند ،
قابلدرک و بررسی هستند
با پژوهشهای کیفی و مطالعات موردی عمیق ،بهتر  
) .(Fitjar and Rodríguez-Pose, 2013پژوهشازنوعمطالعهموردیاستکهازنظرموضوعی،
درحوزهپژوهشهایکاربردی– توسعهایقرارمیگیرد.ازنظر هدفازنوعاکتشافی،است.در
فاز کیفی ،داده ها از طریق بررسی مبانی نظری پژوهش ،اسناد مرتبط و مصاحبه با خبرگان
شدهاند و بر اساس آن ،فراروندهای حوزه فناوری
جمعآوری و تحلیل محتوا و کدگذاری  

یافتههای فاز
بهمنظور ارزیابیرواییدرونی ،
شناساییشده است.درادامه ،

اطالعاتوارتباطات
1

. Megatrend
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کیفیدرقالبپرسشنامهدراختیارمتخصصینمربوطهقرارگرفته استوبراساسنتایجفاز
آیندهنگاری صنعت دفاعی
قابلتوجهی برای  
بهعنوان مبنای  
کمی ،فراروندهای نهایی حاصل  
عبارتدیگر،استراتژیپژوهشترکیبیدرمقالهحاضر،استراتژی

موردتوجه قرارگرفته است .
به
اکتشافی متوالی است که در آن ،اولویت با رویکرد کیفی است .یافتههای حاصل از مرحله
،درمرحلهکمیآزمونمیشوند،اما دراینروشاولویتبارویکردکیفیاست،

بهنوعی
کیفی ،
مستقلوترتیبیانجاممیشود،وازنتایج

بهصورت 
تجزیهوتحلیل دادهدرهرکدام ازرویکردها 

کیفیدرگامکمیاستفادهخواهدشد .


تحلیل دادهها و یافتههای فا کیفی 
همانطور که اشاره شد ،در فاز کیفی ،دادهها از طریق بررسی مبانی نظری پژوهش ،اسناد

شدهاندوبراساس
جمعآوری،تحلیلمحتواوکدگذاری 
مرتبطومصاحبهبا21نفرازخبرگان 
شناساییشده است .اطالعات مربوط به

آن ،فراروندهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
قابلمشاهدهاست :
مشارکتکنندگاندرمصاحبهدرجدول( )4

جدول ( )4اطالعات جمعیت شناختی خبرگان مصاحبهشونده
سابقه

سن

(سال)

(سال)
 39

رئیساداره 
مدیرارشد 

سمت سا مانی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

1

دکتری

مدیریتفناوریاطالعات

7

2

دکتری

مدیریتتکنولوژی

9

 41

3

دکتری

مدیریتاموردفاعی

 29

 47

جانشیناداره 

4

دکتری

مدیریتاستراتژیك

 32

 50

رئیساداره 

5

دکتری

مدیریتاموردفاعی 

 34

 53

جانشینمعاونت 

6

دکتری

مدیریتآموزشعالی 

 11

 41

عضوهیاتعلمی 

7

دکتری

مدیریتفناوریاطالعات

9

 38

عضوهیاتعلمی 

8

دکتری

علومدفاعی 

 26

 45

عضوهیاتعلمی 

9

کارشناسیارشد

مدیریتاموردفاعی 

 25

 42

مدیرارشد 

 10

کارشناسیارشد 

مدیریتاموردفاعی 

 29

 45

عضوهیاتعلمی 

 11

کارشناسیارشد 

مدیریتفناوریاطالعات 

 12

 34

کارشناسارشد 

 12

کارشناسیارشد 

مدیریتفناوریاطالعات 

 13

 38

کارشناسارشد 

 13

کارشناسیارشد 

مدیریتاموردفاعی 

 22

 42

عضوهیاتعلمی 

 14

کارشناسیارشد 

مدیریتتکنولوژی 

 11

 31

کارشناسارشد 

 15

کارشناسیارشد 

مهندسیفناوریاطالعات 

6

 27

کارشناسارشد 

 16

کارشناسیارشد

مدیریتفناوریاطالعات

9

34

کارشناسارشد
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 17

کارشناسیارشد 

مدیریتاموردفاعی 

 24

 44

مدیر 

 18

کارشناسیارشد

مدیریتتکنولوژی

17

38

کارشناسارشد

 19

کارشناسیارشد 

مدیریتفناوریاطالعات 

 19

 38

عضوهیاتعلمی 

 20

کارشناسیارشد

مدیریتاموردفاعی

28

47

عضوهیاتعلمی

 21

کارشناسیارشد 

مدیریتتکنولوژی 

 13

 34

کارشناسارشد 

فراروندهای حو ه فناوری اطالعات و ارتباطات

قابلتوجه در حوزه فناوری
بهعنوان روندهای  
بر اساس تحلیل دادههای فاز کیفی 23 ،عامل  
1
نرمافزارمیكمك جهتاستخراجعواملاصلیتأثیرگذاردر
اطالعاتوارتباطاتشناساییوبا 
قالبفراروندهاموردتحلیلقرارگرفتند.ابعادماتریس 23×23بودکهدرهفتبخشمختلف
تنظیمشده است .درجه پرشدگی ماتریس  83/55درصد است که نشان میدهد عوامل

انتخابشده تأثیرزیادوپراکندهایبرهمدیگرداشتهاندودرواقع سیستمازوضعیتناپایداری

برخورداراست.ازمجموع 442رابطهقابلارزیابیدراینماتریس 87،رابطهعددصفربودهکه
میباشد کهعواملبرهمدیگرتأثیرنداشتهازیاهمدیگرتأثیرنپذیرفتهاند.ازطرف
بهاینمعنا 
بهینهشدگی
دیگرماتریسبر اساس شاخصهایآماریبا 2بارچرخشدادهایازمطلوبیتو 
 100درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن است .بر این
شناساییشده درفازاولپژوهششاملمدیریتامنیتاطالعات،2شبکه-

اساس،فراروندهای
های اجتماعی ،زیرساختهای ارتباطی ،شبکههای نوآوری در بستر فناوری اطالعات ،هوش
پایگاههای ذخیرهاطالعاتمیباشدکهدرذیلبه
مصنوعی،3اینترنتاشیاء 4ومراکزداده 5و 
پرداختهشدهاست .

آنها
مدیریت امنیت اطالعات

قابلتوجه درپیشرفتکشور
فناوریاطالعاتوارتباطاتوامنیتاطالعات،ازمباحثاصلی 
قابلتوجه در این رابطه است
بهعنوان نمونه ،شهرهای هوشمند ،ازجمله مباحث اصلی  
است  .
تعیینشده در

(.)Vu & Hartley, 2018ازطرفدیگر،یکیازمالحظاتاساسیتحققاهداف
سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و ضرورت تأمین

1

. MicMac
. Information Security Management
3
). Artificial Intelligence (AI
4
). Internet of Things (IoT
5
. Data Center
2
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بهعنوان شریان حیاتی بخش دفاع است .امنیت اطالعات در سازمان،
امنیت اطالعات  
بهکارگیری یك استراتژی برای دستیابی به وضعیتی است که مدیران مربوطه ،توانایی حفاظت

از اطالعات و ارتباطات سازمانی را در برابر انواع ریسكها ،آسیبها و حوادثی که سازمان را
تهدیدمیکند،داشتهباشند(ثامنیتوسروندانیوهمکاران.)1391،اصطالح"امنیتاطالعات"
،حوزهوسیعیازآنچهراکهبایددرارتباطباحفاظتازاطالعاتوسیستمهایاطالعاتیانجام
سیستمهای اطالعاتی در برابر دسترسی ،استفاده،

شود ،در برمیگیرد.محافظت از اطالعات و 
بهمنظورتأمینمحرمانگی،جامعیتودسترسپذیری
افشاء،اختالل،تغییریاامحایغیرمجاز 
بهعنوان یك مسئله فنی
( .)Shamala et al., 2017درگذشته ،مدیریت امنیت اطالعات بیشتر  
حلهای فناورانه بود؛ ولی این موضوع کافی
راه 
موردبررسی قرار میگرفت و بیشتر توجهات به  
نبوده و مطالعات نشان میدهد که مسائل امنیت اطالعات ،باید در یك زمینه مدیریتی نیز در
نظرگرفتهشود( .)Hou et al., 2018مدیریتامنیتاطالعات،بخشیازمدیریتاطالعاتاست
که ضمن تعیین اهداف امنیت و بررسی موانع رسیدن به این اهداف ،راهکارهایی را برای آن
ارائه میدهد ( .)Rajab and Eydgahi, 2018برای این منظور هر سازمان باید بر اساس
شدهای به کنترل و نظارت بر اطالعات و تبادل اطالعات در
ریزی 
برنامه 
روششناسی مشخص و  

سازمانخودبپردازد(موسویوهمکاران .)1394،


شبکههای اجتماعی

شبکههایاجتماعی،فناوری هایمبتنیبروبوهمچنین،موبایلرابرایایجادیكسیستم
بسیارتعاملیارائهنمودهاندتاازطریقآن،افرادوجوامع،قادربهاشتراکگذاری،بحثوتغییر
محتوای تولیدشده توسط شهروندان باشند .استفاده از شبکههای اجتماعی ،فرصتها و
تهدیدهایمتنوعومتعددیرابرایکشورها،صنایعواشخاصبههمراهداشتهاست.صنایع
دفاعیبرایاستفادهازشبکههایاجتماعی،بایدبرخیازقابلیتهایمهمهمچونمواردذیلرا
ارزیابینمایند:
 .1ظرفیت:صنعتدفاعینیازمندارزیابیروشنیازفعالیتهایکارکنانومنابعدیگران
دارند،لذابایدبرفعالیتهایمبتنیبرشبکههایاجتماعیایشاننظارتداشتهباشند.
 .2فناوری:ارزیابینیازهایتکنولوژیبرایصنعتدفاعیالزامیمیباشد.صنعتدفاعی
باادغامنمودنسیستمهاودادههاباسیستمهایجدید،ازعملکردبهتراطمینانمی-
یابند.
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.3

.4

.5
.6

بهمنظور موفقیت
حمایتنمودن:استفادهازشبکههایاجتماعیبرایصنایعدفاعی 
قابلتوجه است ،بنابراین صنایع دفاعی باید به ارزیابی
در انجام طرحهای ابتکاری  
تخصصهایموردنیازبپردازندتابهموفقیتاجراوگسترشطرحهایشانکمكنماید.
ریسك:باتوجهبهماهیتبازوغیرقابلتنظیمبودنشبکههایاجتماعیوهمچنین،
بهصورتدقیقریسك
حساسیتبسیارباالومحرمانگیاطالعاتنظامیودفاعی،باید 
شبکههای اجتماعی ارزیابی گردد .بنابراین ایجاد مکانیسمهای کنترل نظارتی قوی
اهمیتشایانیبرایاینموضوعدارد.
بهوضوحالزامات
دادهها:باتوجهبهماهیتگستردهوحساسدادههاصنایعدفاعیباید 
راتعریفنمایندوبرایبهبودمحصوالتوخدماتبهکارگیرند.
مطرحشدن شبکههای اجتماعی ،صنایع دفاعی نیازمند ارائه

صالحیت :با توجه به 
شبکهها را داشته
بهکارگیری از این  
آموزشهای الزم هستند تا توانایی الزم برای  
باشند.



یرساختهای ارتباطی

با توجه  بهاهمیتروزافزوننقشاطالعاتدرصنایعنظامیوبخشدفاعی،برقراریارتباطات
ازراهدورمبتنیبرزیرساختهایارتباطیواطالعاتیاهمیتبیشتری پیدانمودهاست.بر
تجزیهوتحلیل توسعه اطالعاتی در کشورهای مختلف،

اساس برنامه سازمان ملل متحد برای 
چهارشاخصکلیبرایتحلیلمیزانتوسعهفناوریاطالعاتدرکشورموردتوجهوبررسیقرار
عبارتاند از شاخصهای قابلیت اتصال ،شاخص دسترسی ،شاخص کاربری و

میگیرد که 
شاخص آزادسازی .شاخص قابلیت اتصال شامل وضعیت زیرساختهای فیزیکی برای فناوری
اطالعاتقبیلپهنایبانداتصالبهاینترنت،تعدادرایانههایشخصی،ضریبنفوذتلفنثابتو
همراهمیباشد.شاخصدسترسیشاملمشخصههایدسترسیازقبیلتعدادکاربراناینترنت،
متوسطتبادلاطالعاتازطریقمخابراتومرکزتبادلاطالعاتاینترنتیمیباشد.شاخصهای
آزادسازینیزشاملانجامدگرگونیهایساختاریباتوجهبهتبادالتورقابتهایاینترنتیدر
بخشمخابراتوارتباطاتکشوربرایانطباقوجذبفناوریاطالعاتاست.ازدیدکالنملی،
بهکارگیری زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی یك کشور ،توانایی
آمادگی الکترونیکی بیانگر  
بهکارگیریوبهرهگیریازمزایایفناوریاطالعاتو
کاربرانآنکشور،کسبوکارودولتهادر 
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قابلتوجه در حوزه
ارتباطات است .درنهایت  ،ضریب نفوذ تلفن همراه از موارد اساسی  
فراروندهایحوزهفناوریاطالعاتاست( .)Pratt et al., 2012


شبکههای نوآوری در بستر فناوری اطالعات

یکی از ویژگی های اصلی وجود فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهبود سریع نوآوری و
نزدیكتر بین

توانمندسازی نوآوری میباشد .فناوری اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد روابط 
صنایع ،شرکتها ،کاربران ،عرضهکنندگان و سایر ذینفعان صنایع دفاعی میگردد .همچنین
موانعجغرافیاییراکاهشمیدهدوبهایجاددانشجدیدوانتشارسریعتروکارآمدتراطالعات
دربینبخشهایداخلیصنعتدفاعیوبینبخشهایخارجیآن،کمكمینماید .


هوش مصنوعی

در طول جنگ سرد ،سالح منتخب ،موشکی باقابلیت حمل کالهكهای اتمی بود ،اما امروز
سیستمهای کامپیوتری و یا اهدافی در دنیای واقعی

نرمافزارها هستند که برای حمله به 

نگراناندکهممکناستدنیاواردجنگسرد
مورداستفاده قرارمیگیرند.کارشناسانمیگویند 
دیگری شود و یا احتماالً ،در حال حاضر واردشده باشد .جنگ سردی که از طریق هوش
مصنوعی پشتیبانی میشود .هوش مصنوعی به سیستمهایی گفته میشود که میتوانند
واکنشهایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی ازجمله درک شرایط پیچیده ،شبیهسازی

آنها،یادگیریوتواناییکسب
رایندهایتفکریوشیوههایاستداللیانسانیوپاسخموفقبه 

ف
دانش و استدالل برای حل مسائل را داشته باشند .با توجه به اهمیت هوش مصنوعی ،این
روزهاکشورهایمختلفدرحالرقابتبایکدیگردرزمینههوشمصنوعیوبهکارگیریآندر
زمینهنظامیهستند.هوشمصنوعی،آیندهدنیاراتحتتأثیرقرارخواهددادوتغییراتجالبی
دردنیاایجادخواهدکرد.هرکشوریکهبتوانددرزمینه هوشمصنوعیپیشروباشد،درواقع
آگاهاندوهوشمصنوعی
می تواندبردنیاحکمرانیکند.همهکشورهاازاهمیتهوشمصنوعی 
بهکارگیری متناسبآنباحداقلتلفاتخواهد
باعثحفظنیرویانسانیدرصنعتدفاعیو 
حملونقلهوایی،نیرویدریایی،سامانههایزمینی،سایبری
شد.استفادهازهوشمصنوعیدر 
بهصورت روزافزون موردتوجه قرارگرفته است .صنایع
و پهبادها ،سامانههای موشکی و غیره  
دفاعیهای جهانبهدنبالتبدیلهوشمصنوعیبهیكفناوریکلیدیدرزمینهقدرتملی

هستند .این تحول  ،تغییرات نظامی و امنیت ملی را به همراه خواهد داشت ،روند سیاسی
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هستهای نیز
دولتهای مختلفرامتفاوت خواهدکردوتأثیر آنحتیازدستیابیبهانرژی 

مهمترخواهدبود .


اینترنت اشیاء

هایفیزیکیبههمدیگر


یعنیاتصالدستگاه
بیانیدقیقتر«،اینترنتچیزها»

اینترنتاشیا یابه 
از طریق نرمافزارهای خاص ،حسگرها و غیره است .در این فناوریِ بهنسبت نوپا ،تمامی
کهکارهایشانرابهصورتخودکارانجام

دستگاههایمتصلبهیكشبکه،تواناییاینرادارند 

دهد،یكسریپاسخویژهرابهصورت

دهند؛براساستغییراتیکهدرمحیطاطرافشانرخ 
می

تواننددادههایمختلفرابدونهرگونهدخالت


خودکارازخودنشاندهندوهمچنینمی
کامالً
شبکه
انسان،بادیگردستگاههای شبکهمبادلهکنند .شاکله اصلیاینفناوریِجدید،برپایه  

وهدفاصلیآن،بهبودکاراییودقتدستگاههایمختلفاست.

ساختهشده

بیسیمواینترنت

فناوریهایمرتبطبااینترنتاشیاءتوسطصنایعدفاعیدردرجهاولمتمرکزبر

بهکارگیری 

برنامههای جنگی بود .فرماندهی ،کنترل ،ارتباطات ،رایانه ،اطالعات ،نظارت و سامانههای

شناسایی،میلیون هاحسگررابرایآگاهیبخشیبهفرماندهانارشدوسربازانحاضردرزمین

ودریاوهوادراختیارقرارمیدهد.اینترنتاشیاءهمچنینکاربردهایغیرجنگیدارد،ازجمله
ردیابیمحمولهها.اینترنتاشیاء

برچسبهای

انسهایرادیویی،
لجستیكدفاعی،شناساییفرک 
قرارمیگیرد.درآینده

هایشبیهسازینیزمورداستفاده


همچنیندرمواردآموزشیمانندبرنامه
نزدیكشاهدنفوذباالیاینترنتاشیاءدرصنایعنظامیخواهیمبود .
مراک داده و پایگاههای ذخیره اطالعات

با زیادشدن  کاربران و باال رفتن حجم مستندات ،و نیز سادگی انتشار اطالعات در اینترنت،
مفاهیمنظامی نیزواردعرصهاینترنتشدند.صنایعنظامی نیازبهسرورهاییداشتندکهاین
بهسادگی  وباسرعتبتواننداطالعاتخودرادراختیارمشتریانو
آنها بدهدکه 
امکانرابه 
کاربران خود قرار دهند .بالطبع این امکان وجود نداشت که هر شرکت یا سازمانی که قصد
راهاندازی سرور خود کند ،چراکه
سایتهای اینترنتی را دارد ،خود رأساً اقدام به  
راهاندازی  

سرعتهای بسیار

اتصالهایی با
باوجود کاربرانزیاداینسایتها وحجمباالیترافیك،نیازبه 
درصورتیکهاینامکانازلحاظعملیوجودداشتهباشد،هزینه

باالوجودداشتکهمسلماًحتی
راهاندازی مراکز خاصی تحت
راهحلی که برای این مشکل به نظر رسید  ،
میطلبید  .
باالیی را  
عنوانمراکزدادهبود.مراکزدادهبادراختیارداشتناتصاالتپرسرعتبهاینترنت،وهمچنین
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راهاندازی سرورهایوبرابرایعموممردم
دراختیارداشتنسرورهایقویومتعدد،امکان 
ممکنساختند .
بهعنوان یكمرکز
،میتواند 
تعریفشده است 

مرکزداده،بستهبهنوعکاربردیکهبرایآن
پردازشی،مرکزذخیرهداده،مرکزجمعآوریدادهیاتمامیاینمواردعملکند.مراکزداده

سرویسدهیهستندکهبرخی

بسیارعظیمومتنوعیدرسرتاسرشبکهجهانیاینترنتدرحال
بهصورت
درونسازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت  
از این مراکز استفاده تجاری محدود  
قابلاستفادههستند .
تجارییاعمومی 


تحلیل دادهها و یافتههای فا کمی

استفادهشده است.

بهمنظور ارزیابی نتایج حاصل ،از پرسشنامه 
پس از اتمام فاز کیفی و  
پاسخدهندگان شامل
پرسشنامه دارای دو بخش است که در بخش اول ،اطالعات مربوط به  
تجربهکاری،سنوغیرهموردسؤالقرارگرفتهاست.دربخشدوم،فراروندهاینهاییحاصلاز
تهیهشدهوتخصص
فازکیفیپژوهشموردسؤالقرارگرفتهاست.باتوجهبهماهیتپرسشنامه 
موردنیاز برای پاسخدهندگان ،جامعه آماری شامل  93نفر از متخصصان و فعاالن حوزه فناوری
اطالعاتوارتباطات بخش دفاع در شهر تهران در نظر گرفته شد.با توجه به ساختار جامعه
بهصورتتمامشماردرنظرگرفتهشدوپرسشنامه
آماریوشناساییمتخصصانمربوطه،نمونه 
بین تمامی اعضا توزیع شد.تعداد  97پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 91 ،پرسشنامه
قابلاستفاده بودند .اطالعات مربوط به مشارکتکنندگان در تکمیل
دادهها  
بهمنظور تحلیل  

پرسشنامهبهشرحجدول()5است :
جدول ( )5اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان به پرسشنامه
س ح تحصیالت

تعداد

دکتری

 11

کارشناسی ارشد

 63

کارشناسی

 17

سن 

تعداد

سابقه

تعداد

 25تا  35سال

 19

کمتراز 5

 14

 35تا  45سال

 51

5تا 10

 26

بیشتر ا  45سال

 21

11تا 15

 24

بیشتراز 15

 27
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بهعنوان
پاسخدهندگان خواسته شد که میزان اهمیت هر یك از عوامل را  
بدین ترتیب از  
قابلتوجه حوزهفناوریاطالعاتوارتباطاتمؤثر برآیندهنگاریصنعتدفاعی بر
فراروندهای 
تجزیهوتحلیل مناسب

بهمنظور ارزیابی 
گزینهای مشخص نمایند  .
اساس طیف لیکرت پنج  
گرفتهشدهاست .
نمونهایبهره 
دادههایحاصلازپرسشنامهازآزمونتیتك 

بررسی روایی پرسشنامه

دادهها
جمعآوریوتحلیل 
برایتائیدرواییپرسشنامهضمنبررسیدقیقمبانینظریموجود ،
مصاحبهها ،پرسشنامه نهایی قبل از توزیع ،در اختیار هشت نفر از

از منابع مختلف و انجام 
خبرگان حوزه قرار داده شد و پس از اعمال اصالحات موردنظر ایشان ،مورد تائید قرارگرفته و
توزیعشد .
بررسی پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه با آزمون آماری آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرارگرفته است .در
استفادهشده است و مقدار آلفای

نرمافزار  SPSS
پژوهش حاضر برای محاسبه آلفای کرونباخ از  
نشاندهنده این
میباشد که  
دستآمده در نمونه اولیه شامل  25پرسشنامه برابر با   ./891
به 

پاسخنامهها
محاسبهشده برای تمامی  

میباشد.آلفای 
است که پرسشنامه دارای پایایی مناسب  
میباشد .
نیز ./924
جدول ( )6پایایی پرسشنامه
نوع آ مون

مقدار ضریب آلفا

حج نمونه

آ مون اولیه

 0.891

 25

آ مون کلی

 0.924

 91


تحلیل دادههای پرسشنامه با آ مون تی تک نمونهای (اهمیت هر یک ا عوامل را بهعنوان
فراروندهای قابلتوجه حو ه فناوری اطالعات و ارتباطات مؤثر بر آیندهنگاری صنعت دفاعی)

برایبررسیمعناداریابعاد،باتوجهبهنرمالبودندادههاازآزمونپارامتریكتیتكنمونهای
استفاده میشود.در سطح اطمینان  95درصد چنانچه سطح معناداری کمتر از  0/05باشد و
میشود.
میانگین متغیرها از حد متوسط  3بیشتر باشد ،فرضیه تأیید و در غیر این صورت رد  
بهصورت
نمونهای هفت فرض برای فراروندها به شکل زیر و  
برای استفاده از آزمون تی تك  
میگردد :
جداگانهبرایهرفراروندمطرح 
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شبکههای اجتماعی ،زیرساختهای ارتباطی،
  فراروندهای مدیریت امنیت اطالعات  ،شبکههای  نوآوری در بستر فناوری اطالعات ،هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء و مراکز داده و

قابلتوجه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
پایگاههای ذخیره اطالعات؛ ازجمله فراروندهای  

مؤثربرآیندهنگاریصنعتدفاعیهستند .
میشود که با توجه به تعداد زیاد ،یك
فرضهای آماری در سطح اطمینان  95درصد تعریف  
 
صرفنظرشدهاست :
موردازآنذکرشدهوازذکرسایرموارد 
قابلتوجه حوزهفناوریاطالعات
فرض صفر ( :)H0مدیریتامنیتاطالعاتازجمله فراروندهای 
وارتباطاتمؤثربرآیندهنگاریصنعتدفاعیاست(میانگینبرابریاکمتراز3است) .
قابلتوجهحوزهفناوریاطالعات
فرض مقابل (:)H1مدیریتامنیتاطالعاتازجملهفراروندهای 
وارتباطاتمؤثربرآیندهنگاریصنعتدفاعینیست(میانگینبیشتراز3است) .
نتایجآزموندرجدول()7آمدهاست .
جدول ( )7نتایج آ مون تی برای تحلیل می ان تأثیر هر یک ا مضامین
ردیف

متغیر

میانگین

س ح معناداری

نتیجه آماری

1

مدیریتامنیتاطالعات 

 4/8342

 0/000

تأییدفرضمقابل 

2

شبکههایاجتماعی 


 4/6772

 0/000

تأییدفرضمقابل 

3

زیرساختهایارتباطی 

 4/4334

 0/000

تأییدفرضمقابل 

4

شبکههاینوآوریدربسترفناوری

اطالعات 

 4/1122

 0/000

تأییدفرضمقابل 

5

هوشمصنوعی 

 3/8992

 0/000

تأییدفرضمقابل 

6

اینترنتاشیاء 

 3/5444

 0/000

تأییدفرضمقابل 

7

پایگاههایذخیره
مراکزدادهو 
اطالعات 

 3/4444

 0/000

تأییدفرضمقابل 


میدهدکهمیانگینتمامیمتغیرهاازسطحمتوسط()3بیشتر
یافتههادرجدولفوقنشان 

میباشد .با توجه به یافتههای فاز
است و همچنین سطح معناداری کمتر از  0/05و معنادار  
کمی ،یافتههای فاز کیفی مورد تأیید قرارگرفته و فراروندهای هفتگانه مدیریت امنیت
شبکههای نوآوری در بستر فناوری
شبکههای اجتماعی ،زیرساختهای ارتباطی  ،
اطالعات  ،
اطالعات،هوشمصنوعی،اینترنتاشیاءومراکزدادهوپایگاههای ذخیرهاطالعاتدرآینده-
قابلتوجههستند .
نگاریصنعتدفاعی 
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نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهشحاضرباتوجهبهاهمیتروزافزونصنعتدفاعیتدوینگردیدهاست.آیندهنگارییکی
بحثبرانگیز و سرنوشتساز برای هر صنعت در هر عرصهای میباشد .در مطالعه
از مباحث  
آیندهنگاریفعالیتهایسازمانهارابادرنظرداشتنچالشهاوروندهایوفراروندهایآینده
بزرگترینصنایعکشورمیتواند
بهعنوانیکیاز 
آنانموردبررسی قرارمیدهند.صنعتدفاعی 
چشمانداز توسعه 1404نقشمؤثریداشتهباشد.همچنینباتوجهبهرشد
درراستایتحقق 
روزافزونفناوریهاینوینوخاصیتفناوریاطالعاتوارتباطاتواثرگذاریآنبرفعالیتهای
گوناگونیكکشوریکیازحوزههایاستکهمیتوانددراینراستامؤثرواقعگردد .
هدف این پژوهش شناسایی فراروندهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بود که در 
قابلتوجه هستند .فراروندهای هفتگانه مدیریت امنیت اطالعات،
آیندهنگاری صنعت دفاعی  
شبکههای نوآوری در بستر فناوری اطالعات،
شبکههای اجتماعی ،زیرساختهای ارتباطی  ،

پایگاههای ذخیره اطالعات در این رابطه
هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء و مراکز داده و  
یافتهها ،دولت میتواند با سرمایهگذاریهای فیزیکی ،انسانی و
قابلتوجه هستند .با توجه به  

کاهش هزینههای اینترنتی و مخابراتی درزمینه ایجاد زیرساختهای مناسب و همچنین
گسترش استفاده از آن به صنعت دفاعی رونق بخشد .از طرف دیگر ،صنعت دفاعی باید با
آخرینپیشرفتهایحوزهفناوریاطالعاتوارتباطاتهمگامشودتااینصنعتهمگامباعلم
جلو  برود؛ بنابراین باید از نیروهای انسانی ماهر در این صنعت استفاده شود .در این امتداد،
استفادهبهینهازظرفیتهایموجودواستفادهازنرمافزارهایکهبتوانندبدینطریقکارایی
ازآنجاییکه بخش دفاع همانند سایر

قابلتوجه خواهد بود .
زیرساختها را باال ببرند نیز  
شدهای به کنترل و نظارت بر
ریزی 
برنامه 
زمانها ،باید بر اساس روششناسی مشخص و  
سا 
اطالعات و تبادل اطالعات در سازمان خود بپردازد،تدوینواتخاذاستراتژیمتناسبدراین
رابطهضروریبهنظرمیرسدتابتواندهدفجامعنگریرامحققسازد،زیرااصطالح "امنیت
اطالعات"  ،حوزه وسیعی ازآنچه را که باید در ارتباط با حفاظت از اطالعات و سیستمهای
اطالعاتی انجام شود ،در برمیگیرد که محافظت از اطالعات و سیستمهای اطالعاتی در برابر
بهمنظورتأمینمحرمانگی،جامعیت
دسترسی،استفاده،افشاء،اختالل،تغییریاامحایغیرمجاز 
کلنگر دراینرابطه
و دسترسپذیری،ازجمله آنهستند.بههمینمنظور،اتخاذنگاهجامعو 
قابلتوجه دیگر،استفادهناکارآمد اززیرساختارتباطیموجوداست
بسیارضروریاست.نکته 
همراستایی  بخشهای مختلف صنعت دفاعی در کشور است .ایجاد کمیته رصد و
که نیازمند  
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راهبریفضایمجازی درصنعتدفاعی،تدوینسندراهبردیتوسعهاینترنتاشیاءوابزارهای
سیاستهایحاکمبراستقرار،حفظ

یکپارچهسازیوهمگرایی

مبتنیبرآندرصنایعدفاعیو
قابلتوجهدراینرابطههستند .
پایگاههایذخیرهاطالعات،ازجملهموارد 
وارتقاءمراکزدادهو 
ممنوعیتهایذاتیارائهاطالعاتمرتبط،

پژوهشدربخشدفاعوصنایعوابستهباتوجهبه
محدودیتهای  جدیمواجهاست.دسترسیبهاطالعاتمحرمانهوکارکنانمرتبط وارائه

با
نحویکه جنبه
به 
ویژهای است ،
بهصورت کاربردیوعملیاتی،نیازمندظرافتودقت 
یافتههای  

محدودیتهای فعالیتدرحوزهفناوریاطالعات

محرمانگیحفظشود.برایناساس،عالوهبر
وارتباطات،محدودیتاصلیواساسیپژوهشحاضر،محرمانگیمحتوایاطالعاتوکارکنان
مرتبطباآناست .
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