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 چکيده
تیود   هیا  ررتیبات سوهیفه ونیاشر  تینایبه میی      هوش مصنوعی که در حال حاضر به عنوان یکیی ا  حیو    

ها  یود را ارسقا دهنید  قابلیتدهد سا در حو   ها  دواعی ش نظامی ها   یاد  را ریش رش  کشورها قرار میورصت

 بیا  مبناظر اهداف ش راهبرد  نیضاممها  جدید  دهت یابند. هدف مهم در سحقیق حاضر احصا  ش حبی به قابلیت

 شیری  رژشهش اهت. امنیبی دواعی اهداف  برا آن سوهفه قابل  کاربردها ش یمصنوع هوش سوهفه را  نقشه در هاآن

( میورد  24) مصنوعی هوش کاربردها  ا  وهرهبی ها یاوبه در. ردیگیم قرار « کاربردسوصیفی  قاتیسحق»  مر  در رش

 وفالسیا ها  ش( گیرش   چهار در مورد 13) موانع  (مورد 6) راهبرد  مضامین با مبناظر اهداف همچنین ش تد بند  طبقه

 در مصینوعی  هیوش  ونیاشر   تد ش در نهایت کاربردها  اهبخراج مصنوعی هوش سوهفه در( گرش  هه در مورد17)

 هیایبر ؛  امنیت. 2 اوزارها؛جنگ رلبفرم. 1: ا  عبارسند اندتد  بند سقسیم  یر صورت احصا گردید که به نظامی حو  

. 7 منیابع؛  سخصیی   ش رییز  برنامیه . 6 آمیو ش؛  ش ها  تبیه. 5 نبرد؛ میدان هالمت. 4 نقل؛ ش حمل ش لجسبیک. 3

 .تد ارائه رژشهش الگو  ریشنهاد  نهایت در ش اطالعات؛ رردا ش. 8 سهدید؛ رصد ش محیطی آگاهی

 
 راهبیرد    مون هیا  مضی    ونیاشر  سوهیفه  هیندراهبرد  هوش مصینوعی  دویاعی ش امنیبیی      واژگان کليدي:

 .هاچالش وفالسا ها 

                                                                                                                                                     

 –)نویسیییند  مسییی ول(  اهیییبادیار ش عضیییو هییییات علمیییی دانشیییگا  ش رژشهشیییگا  عیییالی دویییا  ملیییی . 1

mmahya1392@gmail.com 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1401.20.78.2.0
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 مقدمه

 آن ا  گارسنر که اهت انهیرا علوم ةعرص در نوظهور   ساحدشد اد یرد یمصنوع هوش

. (2۰18 گیارسنر   گیزارش ) کنید یمی  ادیی  2۰18 وناشرانیه  رشند د  انیم در یحبم  وناشر عنوان به

 شیاویزا  ش حسیگرها  عملکیرد  ودبی به ریردا ش    هاحو   در  وناشر ریای  هاشروتیر

 ا . تیود  شارد یمخبلفی   هاحو   در  وناشر نیا تد  موجب هاداد   ها ر یذی تیقابل

 زانیی ربرنامیه  ش گیزاران اهتیه سوجه تد  موجب  وناشر نیا رتد که ییهاحو   جمله

 بیه . باتید یمی  ینظیام   برسر هدف با آن کاربرد کند  جلب یود به را مخبلف  کشورها

  برا 2۰17 هپبامبر در که یهخنران در هیرشه جمهور سیرئ ن یروس ریمیشالد که گونه ا 

 یمصینوع  هیوش  حیو    در  کشیور  هیر » کیه  داتت انیب داتت  کشور نیا انیدانشجو

 مز یسیا  راتین   یبرگیزار ) «ردیبگ دهته ب را جهان  رهبر سواندیم رد یگ دهته ب را  رهبر

2۰17  :52) . 

 هیط   در  راهبیرد  جیامع  برنامه کی نیسدش دهبور   الدیم 2۰1۹ هال  اببدا در  ش

 را یدشلبی  ش ییصوصی  بخیش   هیا سالش کردن مبحد ش یمصنوع هوش سوهفه  برا یمل

 طلیع م جهیان  یآس نظام در یمصنوع هوش تیاهم ا  که نبود  کشور نیاشل هیرشه الببه.داد

 در اسحسی  حو   نیا به دادن تیاهم ا  یحاک زین گرید  کشورها  ها گزاراهتیه. تد

 عیصینا  ا  یکی ی یمصنوع هوش که اهت مفبقد نیچ. کشورهاهت نیا راهبرد   هابرنامه

 2۰3۰ هیال  سیا  یواهید یمی  که کرد اعالم گذتبه هال ش( 41:  2۰1۹ آلن ) بود یواهد راهبرد 

 ورکشی  نیی ا یمل راهبرد با رکن برنامه نیا. آشرد دهته ب را یمصنوع هوش یجهان  رهبر

 آلمیان   انسیه  ور مبحید    االتیی ا هنید  . اهت سهیمقا قابل رهاناهامهین صنفت  رهبر  برا

  هبیرد را اهیناد  کیه  هسیبند  ییهیا دشلت گرید ا  قدس اتغالگر میرژ ش یجنوب کر  کانادا 

 انجیام  حو   نیا در را ینیهنگ  ها گذارهیهرما زین ش اندکرد  نیسدش یمل هط  در یکالن

 .اندداد 
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 . کليات1

 . بيان مسئله1-1

هیا  ررتیبات سوهیفه ونیاشر      هوش مصنوعی که در حال حاضر به عنوان یکی ا  حو  

دهد سا در حیو   دویاعی ش   ها   یاد  را ریش رش  کشورها قرار میتود  ورصتتنایبه می

هیا  جدیید  دهیت یابنید.     ارسقاء دهنید ش حبیی بیه قابلییت    ها  یود را تان قابلیتامنیبی 

گییر   ها نیا مند اسخاذ رشیکرد  راهبرد  ش منسجم اهت. برا  تکلبهرمند  ا  این ورصت

یک رشیکرد راهبرد   به یصوص در سوهفة یک ونیاشر  جدیید  بیه بررهیی عمییق  چنید       

اشر  را در بر گیرد. ایجیاد ییک   ا  نیا  یواهد بود که ابفاد مخبلف سوهفه ونجانبه ش گسبرد 

المللیی ش سیدشین اهیداف     سصویر انضمامی ا  وناشر  ش کاربردها  آن در صحنه ملیی ش بیین  

سواند یک سصویر کلی ا  هیند سوهیفه ونیاشر     ها  این حو ة وناشر  میش چالش 1ها هاوفال

ا  اهت که یک هیا مان میی بایسیبی در    هوش مصنوعی سرهیم کند. مضمون راهبرد  حو  

هیر مضیمون   . (26: 2۰11)رِیر    ل تیود اندا ش نایآن عملکردش را بهبود دهد سا ببواند به چشم

ها  راهبرد  مسبلزم مالحظة مرسبط اهت. سوهفه مضمون «نبایج راهبرد »راهبرد  دارا  

هیا   اهیت. مضیمون  « ریشینهاد ار ش »ش « هیا ها وفیال »  «هاچالش»عناصر راهبرد  مانند 

. در ایین بییان    اهیت هیا  راهبردهیا  سفمدی  گییر  راهبرد  بییانگر سصیمیمات ش جهیت   

بیرا    (26: 2۰11)رِیر     .هیا ند عواملی هسبند که شقو  یک ردید  را ممکن میی « ها هاوفال»

 تیکل  ییک  سشیخی   ش سصیویر  بنید  طبقیه  برا  هاییالگوریبم ا  ببوانید اینکه مثال برا 

 امیا . کنیید  بیردار  نمونیه  هاداد  سکسک ا  یودسان بود ال م درگذتبه کنید  اهبفاد  یاص

 هیا میلییون  گوگل در هاد  جسبجو  یک با مصنوعی  هوش ش داد  ها کالن مدد به امرش  

تناهیایی  رژشهش حاضر به دنبال  .کنیدمی ریدا هسبید  آن جسبجو  حال در آنچه ا  نمونه

 می باتد.   نظامیراهبردی  هامضمونکاربرد  هوش مصنوعی در سوهفه  ها ظرویت

 
                                                                                                                                                     
1. enablers 
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 . اهميت و ضرورت تحقيق1-2

 انجام تحقيق اهميت

رشد ظاهر جهان را بیه  انبظار میهایی اهت که سوهفه هوش مصنوعی یکی ا  وناشر . 1

 کلی دگرگون کند.

ر ریشروت ش ریچیدگی در صنفت دواعی ش نظامی اقبضا می کند سا هیر چیه  شدسیر د    .2

هیا  نظیامی ش امنیبیی    هط  ملی  نسبت به تناهایی اهمیت راهبرد  این وناشر  در حو  

 اقدام تود.  

دارد که می سواند در صورت لزشم مرا  هها   یاد  را با یود به این وناشر  ورصت .3

 در برنامه ریزها ش جهت گیر  ها  راهبرد  اهبفاد  تود.

 

 انجام تحقيق ضرورت

 ریشگیر  ا  برش  ضفف رقاببی در حو   نظامی هوش مصنوعی با سوجه بیه سمرکیز   .1

 هایر کشورها.

ر  هیا  چنید منظیو   ها  منسجم ش همراهبا برا  سوهفه ونیاشر  لزشم اسخاذ هیاهت. 2

 هوش مصنوعی.

لزشم سیرشیج تینایت ش آگیاهی نسیبت بیه ونیاشر  هیوش مصینوعی ش تناهیایی          . 3

 ها ش سهدیدها  وناشر .ها نظامی برا  آمادگی در برابر ورصتمالحظات آن در ها مان

 

 . پيشينه تحقيق1-3

هیار  در این  مینه اطالعات ش اهناد  یاد  یاوت تد. که به دلیل محیدشدیت وقیط بیه چ   

 ا  آنها اتار   می گردد:مورد 
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 نتايج سال انجام عنوان

 هیه  اتییا   اسوماسیک سشخی 

 بیه کییارگیر   مبنییا  بیر  بفید  

 مصنوعی هوش مفاهیم همزمان

: ادغیییام  نویسیییند  س یییور  ش

 لییوکس  ورهییاد صییمد ادگان

: علیییی نشیییریه عزیز  کیییارش

 سهران دانشگا  ونی دانشکد 

: تمار 

  1381یرداد

   36  دشر 

 1  تمار 

 ؛(75 ریاری)

 سا 27 صفحه

 .62 صفحه

در این نوتبه بیرا  اشلیین بیار رشتیی روییا بیر مبنیا  بیه         

کارگیر  منطق وا   به منظور بیان شیژگی هیا  اتییا ش بیه    

د کارگیر  مفاهیم ادغام در دش هط  داد  ها ش منطق در رشن

به منظور اهبخراج ش سشخی  اتیا هه بفد  ارائیه   اهبنباج 

 .گردید  اهت

راهبرد ملی برا  سوهفه هیوش  

 (2۰18  1مصنوعی هند )آیاگ
2۰18 

 ها. نبود اکوهیسبم وفالسا   داد 1

. وقییدان سحقیقییات کییاوی در حییو   هییوش مصیینوعی     2

   )سحقیقات بنیاد  ش کاربرد (

. دهبرهی محدشد به مبخصصان هوش مصنوعی ش نییرش   3

 کار 

 هوش مصنوعی. هزینه باال  منابع ش آگاهی اندک ا  وواید 4

 در ورآیندها  کسب ش کار

ش قواعید اییالم میبهم در حیو   هیوش       2. قوانین  امینیت 5

 مصنوعی

. قوانین نیاق  در حیو ة مالکییت مفنیو  بیرا  سشیویق       6

 نوآشر 

ها ش ها  رلبفرمها برا  سوهفه مدل. ضفف دهبرهی به داد 7

 هاحلرا 

هیا    یرهیایت . ضفف دهبرهی ش یا هزینة باال  سوهفة 8

 محاهباسی

 ها ش نهادها  دشلبی. آگاهی اندک در ها مان۹

هیییوش مصییینوعی در حیییال  

ریشروت  اما موانع اهاهی بیاقی  

 (2۰18کنز   اهت )مک

2۰18 

 بود راهبرد تفاف در بکارگیر  هوش مصنوعین -1

 ها  هوش مصنوعیقدان نیرشها  سوانمند با مهارتو-2

لوها ( به کارگیر  وناشر  رسباط ضفیف بین نهادها )هیا-3

 هوش مصنوعی

                                                                                                                                                     
1. Aayog 

2. Privacy and security 
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 نتايج سال انجام عنوان

 قدان سفهد در مدیریت وناشر و-4

هیا  ونیاشر  بیرا  حماییت ا  هیوش      بود  یرهیایت ن-5

 مصنوعی

 ها  گردآشر  تد مبود داد ک-6

انبظارات ناکیاوی ا  با گشیت هیرمایه در     عدم قطفیت یا-7

 هاگذار هرمایه

 ها  عملیاسیررشژ  گذار  ناکاوی دررمایهه-8

 هاداد  کیفیت رایین-۹

مرکییز سحقیقییات ریشییروبه ر نیید 

  هفییت ریشیینهاد بییرا  1آمریکییا

سوهییفه هییوش مصیینوعی در   

حییو   نظییامی در رنبییاگون بییر  

تیمارد )سریرف ش همکیاران     می

2۰1۹) 

2۰1۹ 

 هیدف  بیا  را « مصینوعی  هوش حاکمیت» باید دوا  ش ارت -1

 تجهیی  در گیرنییدگان سصییمیم ش منییابع  کییردن راهییبا هییم

 . دده سغییر مصنوعی هوش ها وفالیت به بخشیدنمقیاس

 اعببارهینجی   سائیید  » بیه  مربیوط  اقدامات باید دوا  ش ارت-2

 .دهد سوهفه دانشگا  ش صنفت در را 2 ار یابی ش آ مایش

 باید دوا  ش ارت در مصنوعی هوش ها گذار هرمایه سمام-3

 .باتد ها وفالیت به بودجه سخصی  تامل

 هیا شکارهایی  دبای دوا  ش ارت نظر سحت ها ها مان سمام-4

 دهنیدگان سوهیفه  مصنوعی  هوش محققان هایبن مبصل برا 

 .باتند داتبه ارراسورها ش مصنوعی هوش

 حییاسی  منبع یک عنوان به را «داد » می بایسبی دوا  ش ارت-5

 ریاالیش  ش آشر گیرد  بیرا   را منسیجم  اقداماسی. کند تناهایی

 حیل  عیین  در را هیا داد  گیذار  اتیبراک  ورآینید  ش دهد انجام

 .دهد اوزایش اطالعات امنیت مشکل

 بریییی بیمییی بایسیی دوییا  ش ارت  هییا داد  ارتیید مییدیر-6

 سیا  دهید  قیرار  عمیوم  دهبرس در را منبخب ها داد  مجموعه

 هیوش  آ اد جامفیة  ها نوآشر  ش هاسوانمند  ا  رردا اننظریه

 (. با  ها داد  رشیکرد) توند بهرمند مصنوعی

 ش  ها مانی ا مر ه انفطاف قابلیت می بایسبی دوا  ش ارت-7

را  مصنوعی هوش ها مهارت اوزایش برا  بیشبر   گشودگی

 .باتد داتبه

                                                                                                                                                     
1. RAND Corporation 

2. VVT&E  
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 هاي تحقيق  . هدف1-4

 سوهیفه  را  نقشیه  در هیا آن بیا  مبنیاظر  اهداف ش راهبرد  مفروی مضامینهدف اصلي: 

 نظامی. دواعی هط  در مصنوعی هوش

 نظامی دواعی اهداف برا  مصنوعی هوش سوهفه قابل کشف کاربردها هدف فرعي:

 

 تحقيق   يها. سؤال1-5

 هیوش  سوهیفه  را  نقشیه  در هیا آن بیا  مبنیاظر  اهداف ش راهبرد  نیمضام سوال اصلي:

 هسبند؟ چه نظامی دواعی هط  در یمصنوع

 چیه  نظیامی  دویاعی  اهیداف   برا یمصنوع هوش سوهفه قابل  کاربردها سوال فرعي:

 هسبند؟

 

 . روش شناسي تحقيق  1-6

هیا بیرا  نییل بیه اهیداف بیاالسر ش       ها یا سرکیبی ا  رششتناهی  کاربرد مجموعهرشش

رشش گردآشر  داد  ها  این رژشهش در مرحلیة   (1۰: 1385)میر ایی اهرنجیانی   سر اهت. ریچید 

بیود  اهیت. در    1ادبیات ا  طرییق وراسرکییب  اشل برا  اهبخراج مدل اشلیه  سحلیل نظام مند 

مرحلة دشم  که هدف اهبخراج نظیرات یبرگیان ش بیومی هیا   الگیو اهیت ا  مصیاحبه        

 همچنیین  ش ریژشهش  ادبییات  در وراسرکییب  رشش به اسکا هایباریاوبه اهبفاد  تد  اهت. با

 اشل مرحلیة  در سحقییق  ها یاوبه. اهت تد  رردایبه رژشهش اصلی ررهش به یبرگان  نظر

 طرییق  ا ) ریژشهش  نظیام منید   مطالفیه  رشش به مخبلف کشورها  ملی اهناد ش مقاالت ا 

( مصیاحبه ) ریژشهش  بفید   مرحلیه  بیرا   مبنیایی  سا اهت تد  اهبخراج( وراسرکیب رشش

 نیمیه  مصیاحبه  ا  نظران  صاحب آرا  اهبخراج برا  دشم  مرحلة در هپس. تود اهبخراج

                                                                                                                                                     
1. Ultracombination method 
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 هیا مصیاحبه  ش تیدند  انبخات 1بروی گلوله رشش طریق ا  اوراد این. تد اهبفاد  هایباریاوبه

 هیا مصیاحبه  مکبیوت  مبن ا  سم سحلیل نظرات  اهبخراج رشش. یاوبند ادامه اتبا  مرحله سا

 تد.   بررهی «کدگزار دش بین» ش «آ مون-با » رشش دش به سم  سحلیل رایایی. بود

سحقیقیات  »باتید. ریژشهش رییش رش در  میر      این سحقیق ا  نو  سوصیفیِ کاربرد  میی 

گیرد. جامفه آمار  نخبگان  اهبادان  رژشهشگران ش صاحب نظران حیو ة  قرار می« کاربرد 

هیا  هوش مصنوعی ش صنایع دواعی بودند که به دلیل رراکندگی ش نبود ورصت گردآشر  آن

بز هین »ورد به ورد به تییوة حضیور  اهیبفاد  تید. بیرا       در یک مکان ا  ابزار مصاحبه 

 عوامیل ساییرگیذار   »  «موانع»ش اهبخراج الگو  اببدایی سالش تد سا هه موضو  « هایاوبه

ها  سیالش  ا  ا  یاوبهبررهی توند. با سهیه یالصه« اهداف»ش « ریشنهادها یا سوانمندها ها

بنید  تیوند سیا بیه     ب  یالصیه ش جمیع  تد سا عناصر مبفاشت یاوبه تد  با یکدیگر سرکی

ش « ارائیه نبیایج  »ها  سوانمندها ها ش اهداف دهت یاوبه تیود. الگوهایی یکپارچه ا  چالش

تیوندگان بیود. در شاقیع در ایین     ها  ریژشهش بیه مصیاحبه   تامل با سات یاوبه« با سات»

کیه  تیود  بل رژشهشِ به یصوص  کار رژشهشگران با رایان مرحلیة وراسرکییب سمیام نمیی    

تیود.در ایین ریژشهش     ها  رژشهش با یبرگیان میی  الگو  به دهت آمد  مبنا  مصاحبه

اهیبفاد      ا  سکنیک سحلییل سمیم  هامصاحبهبرا  سجزیه ش سحلیل داد  ها  بدهت آمد  ا  

دها در سحلیل محبوا  کیفی نیز همانند سحلیل محبوا  کمی  مییزان سکیرار کی   تد  اهت؛ 

هیا  رنهیان ش شابسیبه بیه     نسخه کیفی سحلیل محبوا بر ریامدارا  اهمیت اهت اما سمرکز 

 . مینه مبن اهت

توندگان هوال ها  مربوط به هن  میزان سحصیالت  در اببدا  مصاحبه ا  مصاحبه

  آمید  4 هیا در تیکل  ها  نظامی ررهید  تد. نبایج ایین ررهیش  سجربه کار در ها مان

 اهت.

                                                                                                                                                     
1 . Snowball method 
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 دهندگان پژوهشسني پاسخ توزيع1شکل 

دهندگان را با سوجه بیه مراسیب سحصییلی در    همچنین میزان سحصیالت هر یک ا  راهخ

 کنید.مشاهد  می 1 جدشل
 : سابقه تحصيلي مصاحبه شوندگان1جدول 

 دکتری ليسانسفوق ليسانس

۰ 2 1۰ 

 

 نظاميهاي : سابقه کاري مصاحبه شوندگان در سازمان2-جدول 

 های نظاميبدون سابقه کار در سازمان های نظاميدارای سابقه کار در سازمان

۹ 3 

 

اندا  کوسا  ش مییان میدت   راهخ دهندگان در اببدا  مصاحبه  به این ررهش که در چشم

سوانید در حیو   هیا  دویاعی ش امنیبیی      هال( هوش مصنوعی سا چه میزان می 1۰)کمبر ا  

کشورها کاربرد داتبه باتد  راهخ دادند. این ررهش در عمل جنبیة کیفیی موضیو  اصیلی     

رژشهش را ندارد بلکه وقط جنبة گردآشر  نظرات کارتناهانة رژشهشگران را دارد؛ راهخ به 
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  «کیم »  «ییلیی کیم  »رنجگانیه ا    1بند  لیکرتهبها  ش طبق دگزینه 5این هوال به صورت 

دهندگان در راهخ بیه ایین   سشکیل تد  اهت. نظرات راهخ« ییلی  یاد»ش «  یاد»  «مبوهط»

 آمد  اهت.2هوال در تکل 

 
انداز نظرات مصاحبه شوندگان از ميزان تاثير فناوري هوش مصنوعي در حوزه نظامي  در چشم 2شکل

 ده ساله

 

 مباني نظری تحقيق. ادبيات و 2

 . هوش مصنوعي چيست؟2-1

 تانقیال  ییا ) دیجیبیال  انقیالت  ش نو دهم قرن در صنفبی انقالت سحوالت که گونههمان

 همچنین ش کار نیرش  ش هاترکت جامفه  بر انکار  قابل غیر ساییر بیسبم قرن در( اطالعات

 انرژشهشیگر  ا  بسییار   جدیید   ها وناشر  تبابان ریشروت داتت  عناصر این بین رشابط

 را آن کیه  کیار   ش کسیب  دنییا   در سحیول  بفید   میوج  ا  سا اهت داتبه آن بر را مدیریت

 میییان بییه بحیی  نامنیید مییی «مصیینوعی هییوش انقییالت» یییا «چهییارم صیینفبی انقییالت»

 .(25:  2۰17   تارما ش هیام ؛2۰17   ماکریداکیس)آشرند

                                                                                                                                                     
1. Spectrum Likert 
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( آمید   1( ا  هیوش مصینوعی در تیکل )   2۰17) 1بند  ریشنهاد  هی ت یبات مالیدهبه

 اهت.

 
 (54: 2۰17)هی ت یبات مالی  نمايي از هوش مصنوعي، يادگيري ماشيني و تحليل کالن داده  3شکل

 

 يمصنوع هوش ينظام يکاربردها. 2-2

در گزارش کنگر  آمریکا برا  بررهی سوهفه هوش مصنوعی در حیو   نظیامی دویاعی    

کشور سهیه تد  کاربردها  هوش مصنوعی  با سوجیه بیه ماهییت     که برا  ش ارت دوا  این

بند  تد  اهت. این هه دهبه عبارسند ا : هوش مصنوعی هیا مانی  ها به هه دهبه سقسیمآن

گونیه کیه ایین      ش هوش مصینوعی عملییاسی. همیان     هوش مصنوعی رشبیبانی ا  ماموریت

ی ا  کاربردها اهت که مر  مشیخ   بند  در شاقع یک طیفکند  این دهبهگزارش اتار  می

 .(6-5: 2۰1۹)سرف ش همکاران  ها را مسبقل ا  یکدیگر دانست سوان آنش مفینی ندارد ش نمی

 

 يمصنوع هوش ينظام يدرکاربردها شرويپ يکشورها کرديرو. 2-3

هیا   سوانید در بخیش  وناشر  هوش مصنوعی به دلیل کاربردها  بالقو  وراشانیی کیه میی   

باتد  به گونه تگفت آشر  مورد سوجه رژشهشگران قرار گروبیه اهیت. تیکل    مخبلف داتبه 

سفداد مقاله ها  قابل اهبناد در حو ة هوش مصنوعی را بر اهاس کشورهایی که بیشبرین   یر

این نکبیه   (1۹: 2۰18  مگویها)نظام رسبه بند  دهد. سمرکز رژشهشی را در این موضو  دارند نشان می

                                                                                                                                                     
1. Financial Stablity Board 
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بیشبر کشورهایی که بیشبرین سمرکیز را در حیو   هیوش مصینوعی     دارا  اهمیت اهت که 

تیوند ش  کشور(  جزش د  قدرت بزرگ نظیامی جهیان محسیوت میی     12کشور ا   7) دارند

 ها  بزرگ ش ریشروبه هسبند.دارا  ارسش

 
تعداد مقاالت قابل استناد بانک اطالعاتي اسکوپوس در حوزه هوش مصنوعي بر اساس  4شکل

 (2۰18  مگویهانظام رسبه بند  )کشورها 
 

 يمصنوع هوش يريکارگه ب ينظام يهاچالش. 2-4

 سوهیفه  کیار   ش کسیب  ش سجیارت  دنیا  در مصنوعی هوش وراشان کاربردها  با شجود

 وشهی  کیارگیر  بیه . گییرد میی  صورت کند  به هنو  نظامی ها حو   در مصنوعی هوش

 حبیی  هت؛ا مبفاشت بسیار غیر  ش حقوقی الزامات ها داد  کیفیت ریسک  منظر ا  مصنوعی

 (در2۰18 همکیاران   هیونمارک  ) باتید می غیرممکن تفاویت ایجاد امکان موارد بریی در

 ردمیو  نظیامی  صینایع  در مصنوعی هوش ا  اهبفاد  در اوبادگی عقب این هارژشهش بریی

  حیو   در مصینوعی  هیوش  کیارگیر  به در رش ریش ها چالش سا اهت گروبه قرار بررهی

 سحقیقیات  هیا مان  رژشهشیگران  ا ( 2۰18) همکیاران  ش همیوِنمارک . تیود  تناهایی نظامی

 در  ونیاشر  ایین  سوهیفه  بیرا   غربیی  کشورها  که را هاییچالش مهمبرین   هوئد دواعی

 :  کنندمی بیان چنین این را اندداتبه نظامی کاربردها 
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 ارهیا گ  نظیامی  نیا هیا   بیا  عملکیرد  الگو   آنکه ا  اطمینان برا  تفاویت وقدان. 1

 ییر. یا اهت

 تیدت  بیه  را هیا آن عملکیرد  سوانید میی  کیه  مصنوعی هوش ها رشش رذیر آهیب. 2

  (2۰14 همکاران  ش گودولو ؛2۰16 همکاران  ش ریپرنات) دهد. کاهش

 ها.الگوریبم آمو ش برا  کاوی ها داد  نبود. 3

 تید    مطیر   هیا  رذیر آهیب این دلیل به کنندمی ریشنهاد محقق حاضر  رژشهش در

 غییر  رد. کنییم  حیداقل  را دویاعی  هیا  سکنییک  ش هامدل به یارجی دهبرهی سا اهت ال م

ها  بیه  چالش .نندک اهبفاد  یود نفع به رذیر آهیب نقاط این ا  سوانندمی رقیبان اینصورت 

بییان تید در    بر اهیاس آن چیه در ادبییات ریژشهش     ها  هوش مصنوعیکارگیر  وناشر 

 بند  کلی آمد  اهت.  بهها در هفت دهتکل  یر آمد  اهت. این چالش

 
ها بر اساس مطالعات پيشين )الگوي محقق کارگيري هوش مصنوعي در سازمانهاي بهچالش 5شکل 

 ساخته(
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 آنها ليوتحلهيتجز ی تحقيق وهاافته. ي3

 امنيتيهاي نظامي و .کاربردهاي هوش مصنوعي در حوزه3-1

در مصاحبه انجام تد  بیا صیاحب نظیران بیه عنیوان ییک هیوال ورعیی ش اببیدایی ا           

 رژشهشگران یواهبه تد سا کاربردهایی که ا  وناشر  هیوش مصینوعی در حیو   نظیامی ش    

 آمید  ا   امنیبی ا  آن اطال  دارند را مطر  کنند. این هوال به جهت سکمیل نبایج به دهیت 

 ادبیات رژشهش ررهید  تد.  
 : کاربردهاي شناسايي شده در هوش مصنوعي در حوزه نظامي و دفاعي3جدول 

 کاربرد گروه اصلي

 سجهیزات تناهایی

 ها  مداربسبهرردا ش سصاشیر دشربین 

  ا  ش رهبادها  تناهاییرردا ش سصاشیر ماهوار 

 رادارها  ش سجهیزات تناهایی نظامی 

 اوزارهاجنگرلبفرم 

 نیمه یودران )رهبادها ش غیر (   اوزارها  یودرانجنگ  

  حمالتswarm 

 هاسفقیب هدف در موتک 

 نظیر هامانه دواعینشانه( رش  ش تلیکPhalanx Gun )در ناشها  آمریکایی  

 وضا  هایبر 

  دوا  ش امنیت هایبر 

  حمالت هایبر 

 ها  اجبماعیسحلیل احساهات در تبکه 

  سولید ایبار کذت سوهطbot ها 

   تناهایی باسها  درشغین در وضا  مجا 

حییییو   هییییالمت

  

 )سشخی  ش سجویز )در  مان نبرد   

 ) سشخی  ش سجویز )در  مان صل   

 لجسبیک ش مدیریت

  مدیریت عملیاتCommand&Control 

 مدیریت منابع انسانی ش ررهنل 

 سحلیل ربنت 

 آمو ش
   انسانی )کاربردها  عام(بهبود ورآیند آمو ش نیرش 

 ها ها  تبیههیسبم 

 هایر

 ریشبینی آت ش هوا ش ترایط اقلیمی میدان نبرد 

 نندگی(را   بینی جرایم ش حوادث )امنیبیسحلیل ش ریش   

 )رژشهش )کاربردها  عام   
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 مهمترين مضامين سند راهبردي .3-2

هوال اصلی رژشهش تناهایی مضامین راهبرد  در سدشین الگویی برا  سوهیفه هیوش   

در  مصنوعی اهت. بنابراین این قسمت ا  مصاحبه مهمبرین بخش آن اهت ش بیشبرین  مان

مصاحبه به این ررهیش ایبصیاص داد  تید. مضیامین اهیبراسژیک در نهاییت بیه اهیداوی         

گفت  هر ییک ا    سوانیمتوند. به عبارسی یف میها سفررهند که مفنایشان به شاهطه آنمی

سوان این مضیامین را  ها  اهبراسژ  میمضامین اهبراسژیک  اهداوی مبناظر دارند که در مدل

هیا  ریژشهش  اهیداوی کیه در میدل سوهیفه       به اهداف مبناظرش نسبت داد. بر اهاس یاوبه

وناشر  هوش مصنوعی در حو ة نظیامی ش دویاعی کشیور میی بایسیبی میدنظر باتیند  در        

 بصار آمد  اهت.  به ای 4جدشل 
 : اهداف پيشهادي براي سند توسعه هوش مصنوعي4جدول

 نقل قول افراد تم اصلي

سوهیییییفة 

میییدشن ش 

یکپارچیییه 

 وناشر 

P1  

P3  

P6  

P9  

P12 

هیا   گیرندگان ش هیاهیت گیذار  بایسبی هند راهبرد  ]سوهفه هوش مصنوعی[ نظر سصمیممی»

 رشیکیرد جمهیور   »؛ «کند سا مسیر رتد ونیاشر  بیدشن سوقیف ادامیه یابید.     باالدهت را جلب 

ا  آگاهانیه ش منسیجم   اهالمی می بایسبی در مواجهه با این وناشر  مشیخ  تیود سیا سوهیفه    

ها  نظیامی سیدشین تیود سیا     نقشه را  سوهفه وناشر  برا  هر یک ا  ها مان»؛ «صورت رذیرد

 «اوزایی کند.کار  بین نهادها  نظامی کشور ایجاد همموا  ها  یکپارچه ش به دشر ا  سالش

ایجییییییاد 

قیییییدرت 

با دارنییدگ

   هایبر 

P2  

P6  

P7  
P11 

 هوش مصنوعی وناشر  بدشن رقیب در رداوند هایبر  اهت؛ بایید هماننید حیو   موتیکی در    »

 هیوش مصینوعی کیه   »؛ «حو   هایبر  نیز به قدرت با دارندگی در این ونیاشر  دهیت ییابیم.   

ا سیامین  رریشران اصلی حو   امنیت هایبر  اهت بایسبی ببواند سوان با دارندگی هایبر  کشور 

 «کند.

کم کیردن  

واصیییییله 

 رقاببی

P1  

P2  

P4  

P6  

P7  

P8  

P10 

P11 

P12 

میان واصیله رقیاببی را حیداقل     ها  نظامیباید در اهبفاد  ا  حو   هوش مصنوعی در ها مان»

طیرا   همانطور کیه ارسقیا  قیدرت هیایبر  هیم     »؛ «رقبا درس بگیریم.کنیم  ش حبی ا  عملکرد 

ها  جهانی هسبه دکبرین نظامی کشورمان اهت  در حو   هوش مصنوعی نیز این هدف قدرت

 «اصلی باید باتد.
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 نقل قول افراد تم اصلي

حرکت در 

 لبة وناشر 

P3  

P5  

P8  

P12 

لبة ونیاشر  حرکیت   ها را مدنظر داتبه باتد ش در هند راهبرد  باید رصد به رش سرین وناشر »

 قاببی در میان رقبا سنها  مانیایجاد مزیت ر»  «ها  وفال دیگر کشورهاکنیم  بخصوص در حو  

؛ «ها حروی بیرا  گفیبن داتیبه باتییم.    سرین وناشر ممکن اهت که رش  به رش سرین ش حساس

ماننید   سیوانیم بیه آن  میچنین هدوی برا  ما بسیار بلندررشا انه ش تاید غیر شاقع بینانه اهت  اما »

 «اندا  ش هبار  راهنما نگا  کنیم.یک چشم

سفامیییل ش 

سبییییییادل 

 المللیبین

P6  

P8  

P10 

P11 

P12 

شیورها   نباید وراموش کنیم که در حو ة این وناشر  قرار نیست چرخ را مجدد ایبرا  کنیم. ک

ما به اتیبراک بگذارنید   ا با سوانند سجربیات یود رهالمی میها  جمهور  اهم راهبا با هیاهت

 ها کمک کنیم.به این ریشروت ها  مبخصصانمانش ما نیز ا  سوانمند 

نییییییرش  

نظیییییامی 

آگیییییا  ش 

 مطلع

P2  

P5  

P6  

P9 

آمو ش هوش مصنوعی در نیرشها  نظامی بیا سفکییک طبقیاسی ورمانیدهان ش میدیران ارتید        »

سیر ش در برابیر سهدییدهایش    آگیا  هیا  گییر  ها در سصمیممدیران رد  میانی ش کارتناهان ونی آن

هیا  جدیید بیه    گیرندگان به دلیل عدم آتنایی با وناشر گاهی اشقات سصمیم»؛ «کند.سر میمقاشم

می بایسبی سمام نیرشهیا   »؛ «ها  قدیمی کار کنند.دهند با رششش سرجی  می ها اعبماد نداردآن

نهیا در صیدد سوهیفه آن    وند سا نه س]هوش مصنوعی[ آگا  ت ها  این وناشر مسل  ما ا  قابلیت

 «باتند  بلکه ببوانند یود را در برابر این سهدیدها محاوظت کنند.

 
 ناوري هوش مصنوعي در حوزه دفاعي و نظاميها يا موانع توسعه ف.چالش3-3

همان گونه که اتار  تد  مفروی ش سوهفه هر وناشر  در ییک هیا مان بیه ماننید سغیییر      

هیا  هابقشیان   حل جدید  به رششها می بایسبی رشش ش را ها مان اهت. به این مفنا که

ها  هینبی ییود گسسیت    ها  قبلی را اصال  کنند ش یا حبی ا  رششاضاوه کنند  یا رشش

ریدا کنند ش به هو  را  حلی جدید حرکت کنند. سوهفه هوش مصنوعی در حو ة نظامی ش 

هایی در این مسیر شجیود  وانع ش چالشدواعی نیز ا  این قاعد  مسبثنی نیست؛ بدشن تک م

کننید. ایین موانیع در    دارد که رهیدن به اهداف این هند راهبرد  را کُند یا غیر ممکین میی  

 آمد  اهت. 5جدشل 
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 هاي شناسايي شده در توسعه هوش مصنوعي در حوزه نظامي و دفاعي: چالش5-جدول 
 نقل قول افراد تم فرعي تم اصلي

-ها مانی

 مدیریبی

هایبارها  

یشک ش 

برشکراسیک 

 نظامی

P1 P2  

P5  P9  
P10 

برا  مثال جذت ]یک محقق یا دانشجو[ مثل ییود تیما بیه عنیوان     »

عیدم  »؛ «مکن اهیت. هیا  نظیامی غییرم   نیرش  موقیت بیرا  هیا مان   

انفطاف ش سوهفه نیاوبگی هیایبارها ش قیوانین دهیت ش ریاگیر در بیه      

 «نیرش  انسانی مبخص  مشکل  اهت.کارگیر  

ورهنگ 

ها مانی 

مقاشمت در 

 برابر سغییر

P1  P2  

P4  P8  

P9  P10  

P12 

گاهی اشقیات[ نییرش  نظیامی در برابیر آمیو ش ش ونیاشر  جدیید        ]»

گیرندگان به دلیل عیدم آتینایی   گاهی اشقات سصمیم»؛ «مقاشمت دارند.

دهنید بیا   ش سیرجی  میی  هیا اعبمیاد نیدارد    ها  جدید بیه آن با وناشر 

 «ها  قدیمی کار کنند.رشش

ها  برشکراهی

 امنیبی
P2  P5  

P8 

گیرنیدگان در اهیبفاد  ا    ها  امنیبی بریی سصیمیم به دلیل حساهیت»

رمانید  بیه دلییل    و   کننید. در شاقیع میدیر   وناشر  عقیب نشیینی میی   

هیایی کیه ا  سوهیفه ونیاشر  در ذهین ییود دارد  ]بیه قیول         ریسیک 

 «بخشد. مفرشف[ عطایش را به لقایش می

نبود 

 جوانگرایی
P1 

ها  دیجیبال با سر ش بیه رش سیر هسیبند  در    جوانان نسبت به وناشر »

گیران بیشیبر دارا  هین بیاالسر    ها  نظامی سصمیمحالی که در ها مان

 «هسبند.

نبود تنایت 

 ش آگاهی

P1  P2  

P3  P5  

P6  P10 

شر   دلییل نداتیبن تینایت کیاوی ا  ونیا     ها بهگاهی اشقات ها مان»

نبیجیة عیدم آگیاهی علمیی     »؛ «دربارة کاربردهیا  آن سوجییه نیسیبند.   

؛ «ها نبیود سقاضیا بیرا  ایین ونیاشر  اهیت.      گیرندگان ها مانسصمیم

هنید ش  یواداننید چیه میی   گیرند  نمیسصمیممباهفانه  عمد  مس والن »

حبی ممکن اهت بخشی ا  موضو  را بدانند ش سوقفات اضاوی ا  یک 

 وناشر  داتبه باتند. در صورت نرهیدن به نبایج میورد نظرتیان نییز   

طرف سقاضیا  »؛ «سواند منجر به ناامید  ا  وناشر  تود.این موضو  می

د دنبیال چیه بایید ش    ]در حو ة ونیاشر  هیوش مصینوعی[ بایید بدانی     

 «سواند باتد.می

ارسباط ضفیف 

 با دانشگا 

P2  P6  

P8  P9  

P11  P12 

هیا  اصیلی عقیب    ارسباط ناکاوی نیرشها  مسیل  بیا دانشیگا   مینیه    »

 «اوبادگی در وناشر  هوش مصنوعی اهت.
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 نقل قول افراد تم فرعي تم اصلي

 ریمانکاران

عدم سخصی  

منابع کاوی 

برا  

دهندگان ارائه

 یارجی

P3  P5  

P7 

ا  ارائیه میی تیود  منیابع میالی کیه       ها مانی ریشنهاد ریرشژ  شقبی به 

کننید  در  دهند را اغلب با درآمد کارکنان یابت مقایسه میسخصی  می

 گیرند.حالی که ار ش ]مالی ش غیر مالی[ ررشژ  را در نظر نمی

محدشدیت 

ارسباط با 

ها  ها مان

 نظامی

P1  P4  

P5  P6  

P9  P11 

دهنیدگان ییدمات وناشرانیه ش اهیبارت     ارائیه ایجاد همیاهنگی مییان   »

ط بیا  در ارسبا]»؛ «ها  نظامی دتوار اهت.ا ها مانبها  این حو   آپ

ها  امنیبی با اینکه سا حد  ال م هسبند اما دهندگان[ برشکراهیسوهفه

گان ش ارائیه  ارسباط میان اهبفاد  کنند»؛ «توند.گاهی دهت ش را گیر می

امنیبیی ش دویاعی کشیور بسییار ضیفیف       دهندگان وناشر  در وضیا  

امی عدم سفریف ورآیند برقرار  ارسباط بیا ریمانکیاران غیرنظی   »؛ «اهت.

 «   اهت.[ها را محدشد کرد]اهبفاد  ا  این ظرویت

نبود تنایت 

کاوی ا  

نیا ها  

ها  ها مان

 نظامی

P1  P5  

P6  P9  

P10  P12 

ها  نظامی مشاشر  ها مانسوانند به قو  میهایی که به طور بالترکت»

 «دانند.ها را نمیش یدمات دهند  به طور عمد  نیا ها  شاقفی آن

ها  حساهیت

ایالقی یا 

مقاشمت 

ورهنگی در 

 مبخصصان

P5  P9  

P12 

یین  به نظر من مبخصصان این حو   نگران آن هسبند  که نظامیان ا  ا»

را مقاشمیت  الش چی کننید  مین نیام ایین     هایی میی وناشر  چه اهبفاد 

 «نامم.ورهنگی می

 وناشر 
ها  چالش

 ورآیند 
P4  P10 

نرخ تکست ممکن اهت برا  کاربر  نظیامی ررهزینیه ش یطرنیاک    »

باتیید  ا  اییین رش جایگییا  هییوش مصیینوعی در ورآینییدها  نظییامی   

نامشخ  اهت. آیا رشیکرد به همت اسوماهیون کامل ش هیرعت بیاال   

هیا   برا  سصمیم؟ این نو  چالش گرایش دارد یا لزشم مدایله انسانی

ورآیند  بکارگیر  هوش مصنوعی را نه سنهیا در اییران بلکیه در کیل     

هیا   کاربردهیا  هیوش    رییاد  »؛ «انید. جهان با مشکل مواجیه کیرد   

مصنوعی ممکن اهت بسیار ررریسک ش ررهزینه باتد  چرا کیه هزینیه   

 «یطا ذاساً در چنین بسبر  باال یواهد بود.
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 نقل قول افراد تم فرعي تم اصلي

در عقب بودن 

 علوم بنیاد 
P4 

کنند که علیوم کیاربرد   بیر رش     گیرندگان وراموش میگاهی سصمیم

علوم بنیاد  هوار تد  اهت. هوش مصنوعی بیش ا  این کیه مربیوط   

 به حو   مهندهی ش کامپیوسر باتد  مربوط به علوم ریاضی اهت.

ضفف 

ها  وناشر 

مکمل ش 

  یرهایت

P3 P4  

P6  P8  

P10  P12 

هییا  بییا کیفیییت در سوهییفه هییوش اینکییه گییردآشر  داد بییا شجییود »

هیا  هیا مانی بیه صیورت      ند  هنیو  داد  مصنوعی حرف اشل را می

هیا   یرهیایبی     در بریی حیو »؛ «توند.آشر  میغیردیجیبال جمع

 ا داریم  در حالی کیه  ها  قرمز نیا  به سوهفه درشنبخصوص وناشر 

هیا ش  حبی اگر ریژشهش »؛ «هیچ سالش منسجمی صورت نگروبه اهت.

ها  یوبی در حو   سجهییزات ییودران صیورت گییرد  شقبیی      ررشژ 

 ؛ «رلبفرمی برا  ریاد  ها   آن نداریم  چه واید  دارد.

رویایی ش 

هرعت باال  

سغییر وناشر  

هوش 

 مصنوعی

P1  P7  

P8  P9 

هیا   رویایی این وناشر  ش هرعت سغییرات ش ایرگیذار  آن  هیا مان  »

؛ «دهد.ظامی را ریوهبه در مفرض یطر عقب ماندگی قرار مین-دواعی

وناشر  هوش مصنوعی هر رش  ش هر هفبه در حال ریشروت اهت  با »

سوانیم سوقع داتبه باتیم که بیرش   ها  قدیمی سوهفه وناشر  نمیالگو

میان را  باتیم  یا رش  لبة وناشر  حرکت کنیم ش یا حبی واصله رقاببی

 «کم کنیم.

ها  سحریم

 وناشر 

P6  P9  

P10  P12 

هیا  هیا کیه سولیید دایلیی آن    ها  ظالمانه سامین بریی ونیاشر  سحریم»

اند در حالی که ممکن نیست یا مقرشن به صروه نیست را ررهزینه کرد 

 «ها شابسبه اهت.هوش مصنوعی به این وناشر 

منییییییابع 

 انسانی

نبود برنامه 

منسجم 

آمو ش برا  

نیرشها  

 ها مانی

P1  P2  

P6 

هییا  آمییو ش ونییاشر  مییرسبط بییا هییوش مصیینوعی در وقییدان دشر »

ال  کیه  چه مدیران ردة با»؛ «تود.نیرشها  نظامی به یوبی احساس می

ها  عملیاسی با ورماندهان هسبند  چه مدیران میانی ش چه هربا ان رد 

این وناشر  می بایسیبی آتینا تیوند  آمو تیی کیه بیه نظیر مین در         

 «تود.اید مشاهد  نمیبمان آن طور که ها  نظامیها مان

اسالف منابع 

انسانی ش 

یرشج 

 هاظرویت

P3 

ها  نظیامی در حیو ة درییایی     ام که در یکی ا  ها مانبه سجربه دید 

ها  هنگینی برا  سوهفه نیرش  انسانی تد  امیا بیه دلییل نبیود     هزینه

سفیدیل تیدند؛ در شاقیع    رش  انسیانی  ها  ریوهبه ش مسیبمر نیی  ررشژ 

 عرضه ش سقاضا  وناشر  مبناهب ش ریوهبه نیست.



  ...در راهبرد   هامضمون سوهفه در یمصنوع هوش  کاربرد  هاتیظروتناهایی ش مفروی مقالة رژشهشی:        64

 نقل قول افراد تم فرعي تم اصلي

عدم سوان 

جذت 

ها  ظرویت

 جدید

 

P3  P4  

P6  P9  
P11 

هیا   هوش مصنوعی یکی ا  رنج تغل رر درآمد در جهان اهت ش ها مان»

نظامی بدشن تیک در جیذت چنیین نیرشهیایی بیا مشیکل جید  رشبیرش         

هیا   حو   امکان رتد را بیرشن ا  هیا مان مبخصصان این »؛ «یواهند بود.

هیا  هیا را در هیا مان  حبی اگر به رش سرین ونیاشر  »؛ «بینند.نظامی بیشبر می

 اشر  رابیاشریم  چنانچه نیرش  دانشی که قابلیت اهیبفاد  ش درک ا  آن ونی  

 «نداتبه باتند  در نهایت مبرشکه یواهند تد.

 

 نوعي  مصسازها در توسعه فناوري هوش فعال .3-4

سوانند به سوهفه هوش مصنوعی در حو   نظامی ش ها ها یا عواملی که میتناهایی وفال

تیوندگان در ایین   امنیبی کمک کنند  مس له اصلی دیگر  در این رژشهش اهیت. مصیاحبه  

هیا  سوهیفه ایین    سوانسیت بیر محیدشدیت   ها  وراشانی مطر  کردند که میی یصوص اید 

 بنیا بیر  ار آن در نظیام دویاعی ش نظیامی کشیور کمیک کنید.       وناشر  کمک کند ش به اهیبقر 

ها  انجام تد   وهرهبی ا  آنچیه کیه بیر اهیاس مشیاهدات ش سحلییل رژشهشیگر        مصاحبه

هیا  ریشینهاد  در دش هیط     آمد  اهت ش بر اهیاس سیم   6 تناهایی تد  اهت  در جدشل

 بند  تد  اهت.هلسله مراسبی دهبه
 دفاعي کشور-هاي نظاميسازهاي توسعه فناوري هوش مصنوعي در سازمان: فعال6-جدول 

تم 

 اصلي
 نقل قول افراد تم فرعي

 ها مانی

ایجاد هایبار 

ها مانی قابل 

 انفطاف

(E3) 

P1  
P6 

سدشین هایبار ها مانی برا  ریذیرش ش جایگیذار  عوامیل ش نییرش  انسیانی      »

؛ «ها ییلیی مهیم اهیت.   بیرشن ا  ها مانها  مبخص  جهت اهبفاد  ا  ظرویت

هیا   طر  ش برنامه در سدشین هایبار ش تیاکلة هیا مان بایید ایین محیدشدیت     »

سسیهیل در بهیر  منید  ا  اویراد ییارج مر هیا        »؛ «هایبار  را اصیال  کنید.  

 «ها مان.

مدیریت منابع 

انسانی در جذت 

ش گزینش در 

نیرشها  

 (E4)غیرنظامی 

P1  
P5  
P6  
P9  

P10 

[ برا  ریذیرش  مدیریت ورایند کسب ش کار]هیسبم  BPMSباید حبی یک »
؛ «ش جایگییذار  نیرشهییا  مببحییر در حییو   هییوش مصیینوعی سییدشین کییرد.

ها  نیرش انسانی را بایسبی ا  یارج ها مان سامین کرد ش چیه بسیا   سوانمند »
جیذت ش سوهیفه   »؛ «یک مسیر تغلی جدید برا  ایین نیرشهیا سرهییم کیرد.    

 «ها  موجودکارآمد غیر نظامی در قالب ظرویت نیرشها 
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تم 

 اصلي
 نقل قول افراد تم فرعي

مدیریت منابع 

انسانی در 

سوهفه 

نیرشها  

 (E5) ا حروه

P1  

P2  

P5 

وناشر  هوش مصنوعی به هرعت در حال سغیییر اهیت ش مبخصصیان بایید     »

ر حیو    باید مدیرانی جذت ش سوهفه ریدا کنند کیه د »؛ «ریوهبه به رش  باتند.

 «گیر  کند.ها بهر باتند سا ببواند ا   یرهایتوناشر  سجربه داتبه 

هاماندهی 

ها  قابلیت

ها  ها مان

نظامی -دواعی

ش ارسباط بین 

 ها مانی

(E15) 

P1  

P9  

P10 

ها  دواعی ایجاد تود ش می بایسبی یک سیم هوش مصنوعی در همه ها مان»

 ثالًمی نیز باتیند   ها نه سنها به سوهفه وناشر  بپردا ند بلکه نقطه ارسباط بین آن

 یک سیم هوش مصنوعی در دواسر طراحی در مهمات صنایع دوا   یک سیم در

ها  مبخصصان علیوم رایانیه گیاهی    سوانمند »؛ «مخابرات ش ارت ارسباطات.

ها رراکند  اهت  ش مراکز مخبلف نیرشها  سوانمنید امیا   اشقات در بین ها مان

   هیا مانی ببواننید بیین   هیا محدشد به هییلوها  ییود دارنید  اگیر ظروییت     

 «اوزایی کنند.سوانند ایجاد همها سحرک داتبه باتند  میها مان

رصد وناشر  ش 

ریز  برنامه

(E10) 

P2  

P4 

ا  برا  تینایت علیوم ونیاشر  داتیبه باتیند       ها  نظامی باید رصدیانهها مان»

یید[  جد مدیران ]نسبت بیه ونیاشر   »؛ «مانند هیسبم هوش رقاببی یا هوش وناشر .

 ؛«ها سهییه کیرد.  آگاهی ش هشدار ندارند  می بایسبی مکانیزمی برا  به رش  کردن آن

هیا  هیوش مصینوعی سحلییل ش بررهیی تیود ش       بایسبی  نجیر  ار ش وناشر »

 «ریز  تودها  وناشر  تناهایی تود ش بر این اهاس بودجهگلوگا 

سوهفه ورهنگ 

 داد  محور

(E6) 

P1  

P6  

P8  
P9 

ها  بیا کیفییت نییا  اهیت  چنانچیه نگیا        سوهفه هوش مصنوعی به داد برا  »

ها هسبند  کیار  اضیاوی ش کیم    شاحدهایی که گاهی اشقات جمع کنند  این داد 

-Garbage inطبیق قائیدة   »؛ «ار ش باتد  نبایج مفکوهی بدهت یواهد آمد.

Garbage out  د  انید را اهیبفا  هایی که به درهبی گیردآشر  نشید   شقبی داد

نبیجه مفید  دریاوت نخواهیم کیرد. در شاقیع کیل  حمیات سوهیفه       کنیم  قطفاً

هیا بیه درهیبی انجیام     آشر  داد دهندگان هوش مصنوعی به دلییل آن کیه گیرد   

 «رشد ش این مشکل مربوط به ورهنگ ها مان اهت.تود به هدر مینمی

مدیریت 

 (E1)دانش

P1  

P3  

P6  

P8  

P11  

P12 

جدید  مانند هوش مصنوعی مدیریت دانیش بسییار ضیرشر     در حو   وناشر  »

بیی  اهت؛ چرا که دانش به صورت نهان ]ضمنی[ در اوراد ها مان اهیت ش بیه راح  

مفهیوم چبیر  میدیریت دانیش بیه      »؛ «تیود. ها[ ا  ها مان یارج می]با یرشج آن

ا رها   ش اهبفاد  مجدد ا  دانیش  یوبی سمامی ورآیندها  ال م برا  سولید  ذییر 

 «کند  که ریش ا  این سا این اندا   مهم نبود  اهت.بیان می
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تم 

 اصلي
 نقل قول افراد تم فرعي

گهرمایه

ذار  ش 

  یر

 هایت

سوهفه 

ها   یرهایت

ها   ش ذییر 

ارسباطی هوش 

 (E13)مصنوعی 

P1  

P5  
P9 

ها  رایانه ا  ش ویزیکی وناشر  ییلی مهم اهت  به طور قطع بیا   یرهایت»

هیا  هیوش مصینوعی    الگیوریبم سیوان ا  بسییار  ا    یک لپباپ مفمولی نمی

 «اهبفاد  کرد.

سوهفه 

ها   یرهایت

رردا تی هوش 

 (E1)مصنوعی 

P1  

P4  

P5  

P9  
P11 

میه  هوش مصنوعی به قدرت رردا تی باال نیا  دارد  که به طور هینبی در ه »

هیا  ها می بایسبی این قابلییت ها  نظامی ما نیست. برا  رردا ش داد ها مان

 ؛  «ها آشرد.یا مجا   )وناشر  رردا ش ابر ( به ها مانرا به صورت ویزیکی 

سحقیق ش 

 سوهفه
P3  

P6 

جیه  می بایسبی به سحقیقات کاربرد  ش آ مایش محصوالت در محیط شاقفیی  بود »

هیا  هیوش   هوال اصلی این اهت که آییا ونیاشر   »؛ «جدایی ایبصاص داد  تود.

ا یییر. سوهیفه ش اصیال     یی ها  شاقفیی را دارد  مصنوعی آماد  بکاگیر  در محیط

ها  هوش مصنوعی رس ا  هیایت الگیو  اشلییه  قسیمت اصیلی کیار       الگوریبم

رل ها  آ مایشی ش یا ترایط نیمیه کنبی  اهت. برا  این کار باید الگوها را در محیط

 یها را ریدا کنیم.تد  ار یابی کنیم سا اعببار آن

سحقیقات 

 (E14)بنیاد  
P6  
P7 

ها  رژشهشی را سوهیفه ش  مصنوعی می بایسبی وفالیتهند راهبرد   هوش »

 «سشویق کند.

سخصی  

 یرهایت  منابع 

اعببار  ش  -مالی

 نیرش  انسانی

P6  

P8  

P9  

P10  

P12 

ها  دویاعی  دهندة جدیت عملکرد ها مانسخصی  منابع به این حو   نشان»

آمریکیا حبیی   د ها  یارجی ماننها دواعی دشلتدر ها مان»؛ «ما یواهد بود.

یک ردیف بودجه مجزا به سوهفه هوش مصنوعی ش سجهییزات میرسبط بیا آن    

 «شجود دارد.

اکوهیس

 سم

بهبود تبکه 

دانشی بین 

 ها مانی

P2  

P4  

P6 

ها  نظامی نظیر دانشگا  ها  هیپا  ش  ها  موجود در دانشگا به کارگیر  ظرویت»

هیا  نظیامی   مانهیا  چیرا  »؛ «هیا  نظیامی دیگیر.   ارسش ش ناجا ش حبیی هیا مان  

ییوان  هیا   ونیاشر  ریالک   کشورمان نباید ا  سجربه راهنمایی ش رانندگی در ریاد 

هیا  سوهیفه دهنید   در کنیار سجربیه راهنمیایی ش راننیدگی        اهبفاد  کنند. ترکت

هیا   هیا مان »؛ «سوانند وناشر  را سوهفه دهند ش کاربردها  آن را سفمیم دهنید. می

ها  کوچک ش مبوهیط دهبرهیی بهبیر  در    هند ترکتبزرگ می بایسبی اجا   د

دویاسر همکیار  هیوش    »؛ «هیا داتیبه باتیند.   گییر  بیا آن  هطو  مخبلف سصمیم

 «مان کمک کند.ها  نظامیاوزایی بین ها مانسواند در ایجاد هممصنوعی می
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تم 

 اصلي
 نقل قول افراد تم فرعي

سقویت ارسباط 

 هابا دانشگا 

(E12) 

P3  

P4  

P6  

P9  

P12 

هیا  علمیی   ها سقویت تود  چرا که این حیو   دانشگا باید حلقه ارسباطی با »

المللی دارند. سخصی  گرنت برا  سوهیفه ایین   دهبرهی بهبر  به دانش بین

 «ها ال م اهت.وناشر  ش ایجاد انگیز  در آن

کمک به ایجاد 

ها  ترکت

بنیان نظامی دانش

ش غیرنظامی 

(E8) 

P2  

P4  

P9 

سوانید ورصیت ییوبی بیرا      غیرنظیامی میی  بنییان  هیا  دانیش  ایجاد ترکت»

هیا   بیه نظیر مین تیرکت    »؛ «هیا  غیرنظیامی باتید.   گییر  ا  ظروییت  بهر 

بنیان ها  دانشبنیان غیرنظامی مفید هسبند اما لزشمی برا  ایجاد ترکتدانش

 «د.ها  این چنینی شجود ندارنظامی ش هایبار

سشکیل مرکز 

هوش 

مصنوعی 

نیرشها  مسل  

(E15) 

P6  

P8  

P9 

هیا  ها   سیالش سشکیل مرکز هوش مصنوعی نیرشها  مسل  برا  یکپارچه»

ها  ونی ش سخصصی میرسبط بیا هیوش    وفالیت»؛ «دارا   اهمیت بسیار اهت.

هیا  هیابق هیا مانی در    مصنوعی گسبرة مبنوعی دارد ش با بسیار  ا  وفالیت

 نیرشها  مسل  مبفاشت اهت  سخصی  شاحدها  دانشی مبمرکز بدشن تک

 «ال مة نوآشر  در این حو   اهت.

بهبود ارسباط با 

مبخصصان ش 

 (E9) نخبگان

P2  

P10  
P11 

؛ «هیا ش سوهیفه دهنیدگان ممکین مفیید باتید.      ایجاد یک رابط بیین هیا مان  »

لسیا   اهبفاد  ا  ظرویت نخبگان در ایجاد وناشر  در نیرشها  مسل  یک وفا»

 «یواهد بود.

حمایت 

باالدهبی 

(E11) 

P1  

P4  
P10 

سوانید موجیب    اگر در اهناد باالدهت نظامی بر این وناشر  ساکید تیود  میی  »

ملی ش  می بایسبی در هط »؛ «ایجاد اتبها ]یا سقاضا[ در نیرشها  مسل  تود.

ر دحمایت وراها مانی آیبم کلیید   »؛ «وراها مانی بودجه سخصی  داد  تود

 «سوهفه هو ش مصنوعی یواهد بود.

 

 روايي و پايايي.آزمون 3-5

به هدوی که آ مون برا  سحقق بخشییدن بیه آن درهیت     که اهت اصطالحی رشایی

. با سوجه به سوضیحات بیان تد   (122: 1387 )دانایی ورد ش دیگیران   کندیمتد  اهت  اتار  

محقق به منظور ایجاد اطمینان ا  رشایی سحقیق حاضر  اببدا به دقت ادبیات موضیو  ش  

مبانی نظر  ش ریشینه سجربی را در  مینه مبغیرها  سحقیق مطالفه نمود  اهت ش قبل ا  
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ترش  ورایند مصاحبه  در یصوص چگونگی طراحی ش ارائه هیوال هیا  ش چگیونگی    

ینه تدن این ورایند اطالعات ال م را کسب ش با اهبادان ش مبخصصان در ایین  مینیه   به

مشورت نمود  اهت. بنابراین رشایی سحقیق ا  مطالفه دقییق ادبییات موضیو  ش مبیانی     

طراحی ش ارائه هوال هایی با مشورت اهیبادان بیه دهیت آمید      نظر  ش ریشینه سجربی 

 اهت. 

میی  روبیه نی ه رایایی با آ مون ا  میان مصاحبه ها  انجام گرایایی با آ مون. برا  محاهب

مانی حیدشد   در یک واصله  هاآنا  مصاحبه ها  به عنوان نمونه انبخات تد  ش هر کدام ا  

ا  رش   دشبار  کُدگذار  می توند. هپس کُدها  مشخ  تد  در دش واصله  مانی بیر  15

ت هر کدام ا  مصاحبه ها بیا هیم مقایسیه میی تیوند. رشش با آ میایی بیرا  ار ییابی یبیا         

  کدگذار  رژشهشگر به کار می رشد شلی با این اتیکال رشبیرش اهیت کیه نبیایج حاصیله ا      

نیابراین  رین )سجربه( ش حاوظه کدگذار قیرار گروبیه ش ب  سم ریسأیآ مون مجدد می سواند سحت 

 یی کیه در منجر به سغییر در قابلیت اعبماد کدگذار  تود. در هر کدام ا  مصاحبه ها  کیدها 

عیدم  »ان ش کدها  غیرمشیابه بیا عنیو   « سواوق»دش واصله  مانی با هم مشابه هسبند با عنوان 

 مشخ  می توند.  « سواوق

ا در ایین    سفداد کل سواوقات بین کُده135اصله  مانی برابر سفداد کل کُدها در دش و

ایی اهیت. رایی   7ش سفداد کل عدم سواوقیات در ایین دش  میان برابیر      64دش  مان برابر 

   برابیر  ها  انجام گروبه در این سحقیق با اهبفاد  ا  ورمول بیان تید مصاحبه با آ مون

عبمیاد  اقابلییت    درصد اهت 6۰یشبر ا  اهت. با سوجه به اینکه این میزان رایایی ب ۹5%

ها میورد سائیید اهیت. همچنیین ررهشینامه هیایباریاوبة ریژشهش ش الگیو          کدگذار 

هیا را صیری  ش   گران ارائه تد  اهت سوانسبه راهخ آنریشنهاد  که در اببدا به مصاحبه

 انپیذیر مکدقیق منبقل نماید؛ ا  این رش اهبخراج کدها ا  دایل رژشهش با راییایی بیاال ا  

 اهت.

درشن رایایی بین دش کدگذار درصد . برا  محاهبه رایایی مصیاحبه بیا رشش سواویق    

تود سا به عنوان همکار ی دش کدگذار )ار یات(  ا  تخ  دیگر  دریواهت میموضوع
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رژشهش )کدگذار( در رژشهش مشارکت کنید؛ آمیو ش هیا ش سکنییک هیا  ال م جهیت       

تود. هپس رژشهشگر به همرا  این همکیار  کدگذار  مصاحبه ها به ایشان انبقال داد  می

ی کیه بیه   درشن موضیوع رژشهش  سفداد هه مصاحبه را کدگذار  کرد  ش درصید سواویق   

هیبفاد  ا  ورمیول ارائیه تید  محاهیبه      عنوان تای  رایایی سحلیل به کار میی رشد بیا ا  

 تود.می

 

 گيری. نتيجه4

 بندي  . جمع4-1

 دارا  همگیی  تید   تناهیایی  ریژشهش  ایین  در که مصنوعی هوش کاربردها  موارد

 تید   مطالفیه  بارای ش مقاله ها ها گزارش در که بودند آ مایشگاهی یا عملیاسی ها نمونه

 ا  گروبییه صیورت  اوقیی  بنید  گروبنید. دهیبه  بررهیی قیرار    میورد  ریژشهش  ادبییات  در

 اسی  ریژشهش  ایین  در دواعی نظیامی  حو   در مصنوعی هوش در سوهفه قابل ها وناشر 

 دانی  میارکبز  جملیه  ا  مشیابه  مطالفیات  ا  گروبیه  ساییر اما اهت  هایبه رژشهشگر حد 

 مطالب روصله ش چکید  به که راهبرد  ا مشاشر  هند این در. باتدمی( 2۰2۰) مارکبز

 مصنوعی هوش وناشر  کاربردها  ریدا تد  در راهخ به هوال ورعی سحقیق دهبرهی آن

 اوزارها؛جنگ فرمرلب. 1: ا  عبارسند که اندتد  بند سقسیم به صورت  یر نظامی حو   در

 ش هیا   تیبیه . 5 نبیرد؛  مییدان  هالمت. 4 نقل؛ ش حمل ش لجسبیک. 3 هایبر ؛ امنیت. 2

 ردا شری . 8 سهدیید؛  رصد ش محیطی آگاهی. 7 منابع؛ سخصی  ش ریز برنامه. 6 آمو ش؛

  .دیگر. ۹ اطالعات؛

 بیرا   مضیامین  در راهخ به هوال اصلی سحقیق می بایسبی عنیوان کیرد کیه تناهیایی     

میی   مضیمون  آن که بود یواهد اهداوی ا  یک هر تناهایی مسبلزم مصنوعی  هوش سوهفه

 هیا  مامورییت  ش انیدا ها چشم ا  با سابی که تشگانه  اهداف این. تود منجر آن به بایسبی

 اصیی ایبص مصینوعی  هیوش  هیا  وناشر  حو   در که هسبند دواعی ش نظامی ها ها مان

 : ا  عبارسند اند تد 
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 مصنوعی هوش وناشر  یکپارچه مدشن سوهفه. 1

 (  هایبر ) با دارندگی قدرت ایجاد. 2

 رقاببی واصله کردن کم. 3

 وناشر  لبة در حرکت. 4

 دانشی حو   این در المللیبین سبادل ش سفامل. 5

 مطلع ش آگا  نظامی نیرشها . 6

 یوراشانی  تید   انجام رژشهش این در که محور  مصاحبه سحقیق طر  در اینکه شجود با

 بیه  اتیار   امیا  بیود   نخواهید  هیا آن بیشبر اهمیت مفنی به تد   تناهایی ها سم ش هاراهخ

 بیشیبر  دغدغیة  هسیبند   ررسکیرار  کیه  مضامینی. نیست لطف ا  یالی مضامین ررسکرارسرین

 ایین  در. گیذارد میی  مهیر ساییید   آن سائیید  بیر  هیا آن رش  نظیر  اسفام ش بود  نظران صاحب

 آن بیر  تیوندگان  بیشیبر مصیاحبه   که سوجه قابل واصله با مضمون سرین سکرار رر یصوص

 بیابیدهی » نیز آن ا  رس. بود«مصنوعی هوش وناشر  در رقاببی واصلة کاهش» داتبند سواوق

 نوعیمصی  هیوش  ونیاشر   سوهفه در مضمون سریناهمیت رر «مطلع ش آگا  نظامی نیرش  به

ها  یاوبیه تید  در ایین ریژشهش بیه صیورت ییک        بند  ا  چالشدهبه.تد داد  سشخی 

 دهد.  نمودار یورتید  هاد  ارائه می
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 شیورمان ک دویاعی  ش نظیامی  ها ها مان وقط برا  سحقیق این در تد  یاوت ها چالش

 اهت.

هیا ها  هیوش   هیا  ایین ریژشهش در رابطیه بیا وفیال      یالصه ا  ا  یاوبه 7در تکل 

 مصنوعی را ارایه کرد  اهت.  
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سازهاي شناسايي شده پژوهش براي توسعه فناوري هوش مصنوعي در فعالبندي از : دسته7شکل

 دفاعي-حوزه نظامي

 

 . پيشنهادها4-2

در هیبادکل نیرشهیا  مسیل  در حیو   هیوش       قابل انفطیاف  یهایبار ها مان جادیا. 1

  مصنوعی به منظور کمک به مواجهه با سهدیدات این حو  

  مبخصی  هیوش مصینوعی ش    احرویه   رشیی در سوهیفه ن  یمنیابع انسیان   تیریمد. 2

 گسبرش آن به رد  ها  نظامی ش امنیبی  

 در حو   هوش مصنوعی ش سوجیه آن به رد  ها  زیرش برنامه  وناشر رصد. 3

 در ها مان ها  نظامی   ورهنگ داد  محور سوهفه. 4
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واعی ددر هیسبم ها   یهوش مصنوع یش ارسباط  ها ر یذی  هارهایتیسوهفه  . 5

 نیرشها  مسل  امنیبی

   ها   وناشر در عملیاسی ش سوهفه قیسحق. 6

 یها مان نیب یبهبود تبکه دانش. 7

   یرنظامیش غ ینظام انیبندانش  هاترکت جادیبه ا کمک. 8

 مسل     رشهاین یمرکز هوش مصنوع لیسشک. ۹

 

 

***** 
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 فهرست منابع

 الف. منابع فارسي
(. راهبردهیا  ارسقیا  امنییت عمیومی در     13۹۰) داصغریه   رجففریم ش محمد یعل  احمدشند .1

 .45  شکیاهبراسژ یمطالفات دواعجمهور  اهالمی ایران با سمرکز بر تهر سهران. 

«. هیا  دویاعی کشیورها   جایگا  اهناد دواعی ملیی در هیاهیبگذار   (. »1387بلوجی  حیدرعلی ) .2

 وصلنامه راهبرد دواعی  تمار  تشم

اهبراسژ  بیا رشیکیرد امیرش  . سرجمیه: آرش یلیلیی نصیر       (. مدیریت 2۰13گرنت  رابرت ام ) .3

 (. سهران: آریانا قلم.13۹4)

حو    .یفیهنبز مطالفات ک  برا یرشت ب ی(. ورا سرک13۹8. )یمجبب   ریام  عابد  جففر  عابد .4

  25, یعلوم انسان یش دانشگا  رشش تناه
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