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 چکیده

. کارد  انکاار  توان نمی را دیگر سوی از کشور قدرت و سو یک از فناوری کارگیری به و اکتساب میان ارتباط

 ارتبااط  نمایاانگر  اسا   داده رخ آن از بعاد  کاه  دیگری های جنگ از بسیاری و دوم جهانی جنگ تجربیات

 و فنااوری  باین  مساتقیم  ارتبااط  بر عالوه. اس  نظامی قدرت با ملی مهندسی و علمی های توانایی مستقیم

 قادرت  باه  را علمای  دانش عمومی افکار دید در ملی شخصی  و مهندسی و علمی های یافته پیوند قدرت،

 مهام  ابعااد  از یکای  عناوان  باه  نظاامی  قدرت فزونی در فناوری توسعه جایگاه و نقش تبیین. کند می تبدیل

 ناو   از پاووهش  ایان . اسا   مقالاه  ایان  اصالی  هدف شود می منتج آن ارتقای به نهای  در که ملی قدرت

 متغیرهاای  باین  همبستگی تا. اس  کرده استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای کمی روش از و بوده کاربردی

 از آن باا  مارتب   موجاود  ادبیات و پووهش پیشینه بررسی و مطالعه برای همچنین،. آورد دس  به را تحقیق

 هاای  پایگااه  و دساتر   در هاای  کتابخاناه  و هاا  آرشایو  در موجود موضو  با مرتب  مقاالت و کتب و اسناد

 دفاعی و نظامی حوزه نظران صاحب و خبرگان از متشکل آماری جامعه. اس  شده گرفته بهره معتبر اینترنتی

 نموناه  عناوان  باه  نفار  04 تعاداد  که باشد می نظامی های دانشگاه اساتید و فناوری حوزه نظران صاحب نیز و

 و «فناوری توسعه» از عبارتند پووهش این متغیرهای. اند گردیده انتخاب تصادفی گیری نمونه طریق به آماری

 گرفته نظر در وابسته متغیر ملی قدرت نظامی بعد و مستقل متغیر فناوری توسعه که «ملی قدرت نظامی بعد»

 و مساتقیم  همبساتگی  «ملای  قادرت  نظامی بعد» و «فناوری توسعه» بین که دهد می نشان نتیجه. اس  شده
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 مقدمه
 ویوه به کشورها، اکثر و اس  مختلف 1فناوری و علوم شگرف های پیشرف  عصر یکم و بیس  قرن

 ناوین  هاای  داناش  به یابی دس  برای را ای گسترده ریزی برنامه توسعه، حال در جهان جغرافیای در

 اکثریا   کاه  دیگار  برخای  و برداشاته  هاایی  گاام  زمینه این در کشورها این از برخی. اند کرده آغاز

 میان، این در. برند می سر به ریزی برنامه وضعی  در هنوز دهند، می تشکیل را سوم جهان کشورهای

 و اسا   یافتاه   دس  فناوری و علوم عرصه در گیری چشم های پیشرف  به ایران اسالمی جمهوری

 علام  پیشارف   روناد  اماروز،  جهان در. اس  پیشگام کشورهای از زمینه، این در که گف  توان می

 و علام  انادوختن  تجرباه،  از نااگزیر  هاا  مل  جهانی، چنین در زیستن برای و اس  پرشتاب بسیار

 .هستند پیشرفته های دانش به یابی دس 

 در ها آن توانایی با توجهی قابل میزان به کشورها واقعی استقالل و توسعه و توانمندی تردید بی

 تولیاد  کناونی،  عصار  در. دارد مستقیم نسب  تحقیقاتی و ایجاد فناوری-علمی توسعه و علم تولید

 لاوازم  از فنااوری  و فان  و اسا   مارتب   کامالً نیز فناوری پیشرف  و رونق با علمی تحرک و علم

 تاثییر  علام  گساترش  و بسا   و تولید که اس  این حقیق . شود می محسوب معاصر انسان زیس 

دیگر، و باه تبا     تعبیر به. دارد کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های حوزه تمام در عمیق بسیار

 پایادار  و جانباه  هماه  توسعة محرکه موتور عنوان به علمی توسعه و علم تولید آن اکتساب فناوری،

 در اناد،  برداری در راه توسعه را آغاز کارده   کشورهایی که گام تمام. کند می ایفا عمده نقش کشورها

 .باشند می تحقیقات و علم توسعة و علمی استقالل به نیل برای تالش

 خاارجی  و داخلای  هاای  هدف برد پیش برای کشورها المللی، بین کنونی نظام در  از سوی دیگر،

 از تاثییری  چناین  هاا بارای   دولا  . دهناد  قارار  تاثییر  تح  نحوی به را دیگر کشورهای باید خود

 هماان  ابزارها این. ندکن می استفاده تنبیه و تهدید پاداش، معامله، مذاکره، همچون مختلفی ابزارهای

 جدانشدنی بخشی قدرت که بگوییم توانیم می رو این از. نامیم می 2قدرت کلی طور به ما که هستند

 (32: 1332 روشندل،. )اس  المللی بین مناسبات از

                                                           
1 - Technology 

2 - Power 
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 فرهنگای  و اجتمااعی  و اقتصادی نظامی، سیاسی، های مؤلفه به وابسته کشورها در 1ملی قدرت

 و جایگاه به وابسته ای مالحظه قابل میزان به جهانی قدرت هرم در کشورها جایگاه این، بنابر اس ،

 ایان  تماامی  بایاد  نیاز  کشورها ملی قدرت سنجش در. هاس  مؤلفه این از هریک در آنان موقعی 

 گیرناد  مای  قارار  قادرت  هارم  بااالی  هاای  رده در که کشورهایی. گیرند قرار بررسی مورد ها مؤلفه

 .اند یافته دس  باالیی حد به قدرت ابعاد بیشتر یا تمام در هک هستند هایی آن

 میازان  باه  نیاز  قدرت کارگیری به و حفظ و های فوق، کسب رسد که عالوه بر مؤلفه به نظر می

 توساعه  و تحقیاق  نیاز  پیشارف   ایان  باه  یاابی  دسا   راه و اس  فناوری پیشرف  مرتب  با زیادی

 و پدیاداری  در نحاوی  باه  هریک که اس  فراوانی های مؤلفه دارای قدرت امروزه گرچه. باشد می

 هماان  قادرت  از بارداری  بهره و کارگیری به در قالب دیدگاه هم هنوز اما دارند، نقش آن ماندگاری

 عماده  بایاد  نیاز  مسال   نیروهای این، بر بنا. داند می محوری نقش دارای را نظامی نیروی که اس 

یاابی باه    آن و دسا   ارتقاای  باه  نگااه  باا  و موجاود  هاای  فنااوری  بار  اتکاا  با را خود های فعالی 

 کنند تا موجب ارتقاء بعد نظامی قدرت ملی کشور شوند. ریزی برنامه تر های جدید فناوری

توسعه فناورانه چه نقشی در بعد نظامی قدرت ملی »مسئله اصلی در این پووهش این اس  که 

که اتکای فاراوان بار فنااوری در اماور دفااعی و نظاامی       باید به یاد داش   «.تواند داشته باشد؟ می

ممکن اس  خود به نقطه ضعفی برای نیروهای مسل  تبدیل شود و اصطالحاً پاشانه آشایل آن باه    

 توان از اتکا به فناوری بهترین نتیجه را به دسا  آورد؟ بناا   صورت، چگونه می  حساب آید. در این

ارتقای بعد نظاامی   در فناوری جایگاه توسعه و نقش» که اس  این تحقیق این اصلی هدف این، بر

عاالوه بار    تواناد  یابد کاه مای   جا اهمی  می آن یابی به این هدف دس  «.را تبیین نماید قدرت ملی

فنااوری، محارک    عرصاه  در مسل  نیروهای ضعف و قوت نقاط یافتن برای کمک به گام برداشتن

فناوری باشاد. بارای رسایدن باه هادف پاووهش       کارگیری  های بعدی در زمینه کسب و به فعالی 

بین توساعه فنااوری و بعاد نظاامی قادرت ملای رابطاه        »گردد:  ای بدین صورت تدوین می فرضیه

 «.معناداری وجود دارد

  

                                                           
1 - National Power 
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 مبانی نظری

 تحقیق  پیشینه

وجو در اسناد، مدارک و نوشتارهای موجود پیراماون موضاو  پاووهش، ماا را باه       کاوش و جس 

ساازد. ایان    علمی داخلی و خارجی متعددی در باره متغیرهای پووهش رهنمون مای  مقاالت و آیار

مقاالت هر یک از دیادگاهی خااب باه شاناخ  و بررسای مفااهیم ماورد نظار در ایان تحقیاق           

تاوان باه عناوان شااخ       اند. یکی از این مقاالت به شناسایی عوامل و متغیرهایی کاه مای   پرداخته

ر نظر گرف  پرداخته و میزان قابلی  هریک را برای تعیین قادرت  ارزیابی قدرت نظامی کشورها د

گاناه بارای آن معرفای     اس  و در نهای  الگویی باا متغیرهاای هشا      نظامی کشورها بررسی کرده

 درصادی  صورت به مسل  نیروهای کارکنان تعداد جنگی، هواپیماهای نموده اس  که شامل تعداد

 تولیاد  از درصادی  صاورت  باه  نظاامی  هاای  هزینه امی،نظ های هزینه مجمو  جمعی ، مجمو  از

 تعاداد  ،(هاوایی ) مسال   نیروهاای  کارکناان  تعداد دالر، میلیون به سالح صادرات داخلی، ناخال 

 . (66: 1336)زرقانی،  گردد می (زیردریایی) رزمی شناورهای تعداد ،(دریایی) مسل  نیروهای کارکنان

فناوری اطالعات در بهبود و ارتقاء ساط  آموزشای دانشاگاه    کارگیری  دیگری تثییر به  در مقاله

. در جاای  (39: 1333محمدی و همکااران،   علوم انتظامی بررسی شده و به ایبات رسیده اس  )شاه

هاای   دیگری نقش فناوری در مسائل نظامی آینده بررسی شده و با واکاوی مفهوم فناوری از دیدگاه

ئل نظاامی، باه ایان نتیجاه رسایده اسا  کاه فنااوری بار          مختلف و مطالعه عمیق نقش آن در مسا

 .  (06: 1339موضوعات نظامی، بر بازدارندگی و بر اصل عدم تقارن تثییر فراوانی دارد )حسنلو، 

از میان مناب  خارجی نیز مقاالت مرتب  با این پووهش یاف  شده اس  که به عنوان نمونه یاان  

 و علمای  هاای  یافته بین پیوند ژی و قدرت نظامی، با بررسیای با عنوان علم، تکنولو بالنی در مقاله

 قادرت  و تکنولاوژی  و علام  باین  ارتباط نظامی به این نتیجه رسده اس  که در قدرت و مهندسی

 یکادیگر،  از پشتیبانی به سیاس  و علم متقابل نیاز علمی، های هزینه میزان مانند عواملی باید نظامی

  .(36: 1333داش  )بالنی،  توجه ها فعالی  بودن سرّی و علمی مشاوران پیشینه

بررسی تثییر دستاوردهای جدید فناورانه در حوزه عملیات نظامی هدف مقاله دیگاری باه قلام    

آندریا و همکاران اس  که فرآیندهای نظامی را به دلیل توسعه فنااوری و گساترش اطالعاات باه     

هاا اشااره    ساازی جناگ    ون اطالعات در مدرنداند و به نقش روزافز طور پیوسته در حال تغییر می
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هاای   اند، عملیاات  های جدید را شکل داده کرده و در نهای  در میان مفاهیم نوین نظامی که نبردگاه

های مهندسی جدیاد و   ها را مرهون نوآوری تثییرمحور را ذکر کرده و عناصر نظامی در این عملیات

 . (32: 2411داند )آندریا و همکاران،  های نوین می سالح

سساه  ؤها، گزارشی تح  عنوان فناوری و امنی  در قارن بیسا  و یکام توسا  م    عالوه بر این

کناد   داند و بیان می منتشر شده اس  که نقش فناوری برای دفا  و توسعه بسیار پررنگ می 1سیپری

در  های دوسویه مهم میان فناوری و موضاوعات امنیا  و یباات    دهنده ایفای نقش که روندها نشان

 .(61: 2440باشد )ملیک،  جهان می

 علم، دانش و فناوری

هاا از   آن  کند که پاسا   هایی را مطرح می مند به مطالعه جهان اس . علم پرسش رویکرد روش 2علم

 زیرمجموعاه  علام  (. اصاطالح 1تاا:   لناد، بای   کله طریق مشاهده، آزمایش و تفسیر میسر اس  )مک

 از هاا  دانساته  از ای مجموعاه  شاامل  خود وسی  مفهوم در انشد لفظ. گیرد می قرار 3دانش  اصطالح

. اس  تری گسترده دامنه دارای علم مفهوم با مقایسه در که باشد می تصدیق و تصور آگاهی، هرنو 

ذوالفقااری و همکااران،   . )آورند می شمار به ها دانستنی از ای مجموعه عام صورت به را علم برخی

1330 :2)  . 

کند مانند کشف اصول جدیاد  عاالوه بار آن، باه توساعه و       دانش نو ایجاد می 0علم و فناوری

انجامد. دانش بنیاان و اساا  توساعه انساانی اسا  و نقاش        پیشرف  زندگی، اقتصاد و جامعه می

کند  سازی سیاسی ایفا می سازی فرهنگی و توانمند کلیدی در رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و غنی

 (. 1: 2412)یونسکو، 

اسا ، و اغلاب در     ای پیچیده ای که دارند، رابطه ابطه میان علم و فناوری درکنار تثییر دوسویهر

های گوناگون و مراحل مختلاف چرخاه حیاات فناوراناه، متفااوت اسا . علام و         ها و زمینه رشته

دت ش هایی هستند که در عین حال که به تری از فعالی  ترتیب نماینده دامنه وسی  فناوری هرکدام به

 باشند.   اند، از هم متمایز نیز می به هم وابسته

                                                           
1- SIPRI (Stockholm International Piece Research Institute) 

2- Science 

3- Knowledge 

4- Technology 
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هاا را در قالاب در جریاان     شود کاه آن  در واق ، ارتباط بین علم و فناوری زمانی بهتر درک می

های متقابل و ارتباطات عرضی زیادی با هم دارند اماا ارتباطاات    موازی انباش  دانش که وابستگی

تار اسا ، تصاور کنایم. همانناد دو زنجیاره        ها قاوی  ی آنها به مراتب از ارتباطات عرض درونی آن

DNA     که موجودی  مستقل از هم دارند اما تا با یکدیگر جف  نشوند های  عملکاردی نخواهناد

 داش .  

( علم به مثابه منب  1شود عبارتند از: ) مواردی که از جمله خدمات علم به فناوری محسوب می

( ابزارساازی،  3های مهندسای، )  عنوان منب  ابزار و فنون طرح ( علم به2های فناورانه، ) مستقیم ایده

یاابی فنااوری،    ( ارزش9هاای انساانی، )   ( توسعه مهارت0های تحلیلی، ) فنون آزمایشگاهی و روش

که ایرات مثب  علم بر فنااوری تقریبااً بارای همگاان      ( علم به عنوان منشاء راهبرد توسعه. با این6)

فناوری چندان مورد توجه قرار نگرفته اس . تثییر فنااوری بار علام را    بارز اس ، وابستگی علم بر 

( 2هاای علمای جدیاد و )    ( فناوری به عنوان محرک چاالش 1توان به این دو شکل بیان نمود: ) می

 (.063-033: 1330گیری )بروکس،  فنون ابزارسازی و اندازه

اماروزه علام جدیاد قابال     در مجمو ، تعامل علم و فناوری دوسویه اس . برخی معتقدند کاه  

اند. علام جدیاد بار فنااوری اساتوار اسا  و        تفکیک با فناوری نیس  و به هم بسیار نزدیک شده

کند که علم مدام رشد کند. هم علم منشاء فناوری شده اسا  و هام فنااوری     فناوری هم کمک می

 (0-9: 1330منشاء علم شده اس . )ذوالفقاری و همکاران، 

کلمااه  ریشااه یونااانی دارد و از دو واژه تکنولااوژی اساا . تکنولااوژیفناااوری گزینااه فارساای 

Techne  وLogie اس  شده تشکیل. Techne آفریاده  کاه  اسا   چیازی   آن و  مهاارت   معنی به 

 به قدیم  یونان در Logosیا  Logie .دارد قرار خداوند آفریده یعنی Arche مقابل در و باشد انسان

 هنر کلمه دو این ترکیب  در تکنولوژی  ترتیب این به .اس  رفته می کار به خرد و علم، دانش ماعنی

 باا  تعامال  در خردمناد   انساان    کاه  اسا   نهفته مفهوم این و نماید می تداعی را  دانش در مهارت و

دلخاواه،   شارای   و محای   در قاوانین   ایان   آفرینای  باز با و یابد می دس   آن عاام قوانین به طبیع 

ساازی عملای    فناوری پیااده  (.96: 1339محمودزاده، )نماید  می ایجاد را خود نظر مورد کاربردهای

 های انسان اس .   ها برای کمک به تالش یادگیری و دانش توس  افراد و سازمان
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کاه در تولیاد    9هاایی  و سیستم 0، ابزارها3، فرآیندها2، محصوالت1فناوری عبارت اس  از دانش

 (,White et. al 2011:14روند. ) میکار  کاال یا ارائه خدمات به

هاا، تجهیازات و    کارگیری داناش، مهاارت   توانایی به»در تعریف دیگری از فناوری آمده اس : 

گویی به یاک یاا چناد     امکانات برای انجام فرایندها، توسعة محصوالت یا خدمات، به منظور پاس 

افازار   عه از محصول، ابزار و نرمتواند به صورت یک محصول، یک فرایند، یک قط فناوری می«. نیاز

 (. 6: 1334ظاهر شود )فوالدی، 

 انساانی  مناب  و سرمایه طبیعی، مناب  عنصر سه کننده تبدیل عامل فناوری مختاصر، تعریفی در

 افزاراسا . در  انساان  و افازار،  اطالعاات  افازار،  نارم  افازار،  سخ  اصلی لفهؤم چهار دارای که اس 

 را خاب فناوری یک وجود توان نمی باشد نداشته وجود چهارگانه های مولفه از یک هر که صورتی

 (.3:  1339 حسنلو،)شد  مدعی

 تبدیل آن حاصل و اس  پیشرف  حال در ای کننده خیره سرع  با فناوری ویکم، بیس  قرن در

 فنااوری  کااربران  تارین  ایاربخش  اماروزه،  .اسا   اماروزی  های واقعی  به گذشته های پردازی خیال

 ساوم،  جهان برخوردار کمتر کشورهای در که حالی در هستند، جهان پیشرفته کشورهای از ای عده

 حرکاا  وادی ایاان در دیگااران از تاار سااری  توسااعه حااال در کشااورهای از تنهااا برخاای 

  .(,Perface):2004 Mallikاند کرده
 فرماندهی کل قوااهمیت توجه به فناوری در رابطه با قدرت از دیدگاه مقام معظم 

توجه مقام معظم رهبری به اهمی  توسعه و پیشرف  در عرصه فنااوری بخصاوب بارای مقاصاد     

لاه   شاود. معظام   تصری  و هم به استنباط از بیانات ایشاان درک مای    دفاعی و ارتقای قدرت، هم به

دسااا  کااام در هشااا  ماااورد از فرمایشاااات خاااود باااا اشااااره باااه روایتااای از ح ااارت   

اناد کاه    مندی از علم را برشمرده ، نتیجه بهره«العلم سلطان»اند:  که فرموده (الساالم  لیه)ع یعل امیرالمؤمنین

 آید: می 1در جدول 
  

                                                           
1- Knowledge 

2- Products 

3- Processes 

4- Tools 

5- Systems 
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  دیدگاه مقام معظم رهبری پیرامون رابطه علم با قدرت : 1 جدول

 مفهوم استخراجی فرمايش مقام معظم فرماندهی کل قوا تاريخ ردیف

1 1/1/39 

 پیدا را علم که کسی هر قدرت  با اس  مساوی علم اس ، اقتدار علم

علم مجرد و به تنهایی هم کافی نیسا    کند.  فرمانروایی میتواند کند،

علم را باید وصل کنیم به فنااوری، فنااوری را بایاد وصال کنیاد باه       

 1 .ی کشور صنع ، و صنع  را باید وصل کنیم به توسعه

 اقتدار،

 قدرت

2 29/3/39 
 تواناد  مای  آورد، دسا   باه  را داناش  کاس  اسا . هار   قادرت  علم،

  2 کند. نمایی قدرت و قدرتمندی

مندی،  قدرت

 نمایی قدرت

3 12/6/36 
 تحکم تواند می آورد، چنگ به را قدرت این کس هر. اس  اقتدار علم

 3کند. پیدا غلبه تواند می کند 
 تحکم

0 13/11/33 
 داشاته  را برتر دس  بگوئید، را برتر سخن توانید می داشتید، علم اگر

 0.باشید

 سخن برتر،

 دس  برتر

9 10/6/33 
 کاس  هار . اسا   اقتدار یک خودش علم،. اقتدار از اس  عبارت علم

 9کند. حرک  تواند می داش ، را اقتدار این
 حرک 

6 1/1/34 
 .... کسی.اس  اقتدار مایة فرد یک برای و مل  یک برای دانش و علم

 6.دارد را برتر دس  کند، پیدا را قدرت این که

 اقتدار،

 دس  برتر

6 13/9/34 

 شاد،  اقتادار  ایان  دارای و علام  دارای که کسی هر اس   اقتدار علم،

 را خاودش  اهاداف  یعنای  کناد،  فرمایی حکم جهان محی  بر تواند می

 6کند. دنبال

 اقتدار،

فرمایی، دنبال  حکم

 کردن اهداف

3 10/11/34 
 هماة  به تواند می باشد، داشته را اقتدار این کس هر. اس  اقتدار علم،

 3.کند پیدا دس  خود مقاصد

 اقتدار،

 یابی به مقاصد دس 

3 21/3/31 

. کارد  .خواهیاد  پیدا قوی پنجة کردید، پیدا که علم. کنید پیدا علم باید

 شما دس  هستند، قوی پنجة دارای که کسانی باشید، نداشته علم اگر

  3 پیچانند. می را

 پنجه قوی

                                                           
 رضوی مطهر حرم مجاورین و سخنرانی در دیدار زائرین 1
 ای هسته کارشناسان و اتمی انرژی سازمان سخنرانی در دیدار مسئوالن 2
 سخنرانی در دیدار با نخبگان جوان 3
 تهران دانشگاه استادان و علوم وزیر دیدار در سخنرانی 0

 سخنرانی در دیدار با نخبگان جوان 5

 سال آغاز در رضوی مطهر حرم در سخنرانی 6

 از دانشجویان جمعی دیدار در سخنرانی 7

 تهران جمعه نماز های خطبه در سخنرانی 8

 اسالمی بیداری و اسالم جهان های دانشگاه اساتید جهانی اجال  در کنندگان سخنرانی در دیدار شرک  3
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 نظامیفناوری 

برداری از علم برای بهبود توانایی نظامی )اعم از تهااجمی، تادافعی یاا     فناوری نظامی به معنی بهره

هاا و ساالح شایمیایی     کنناده   باشد. از علم شیمی در زمینة ابدا  مواد منفجره، پرتااب  پشتیبانی( می

ای،  های هساته  تر، سالح اتکا قابلتر و  های دقیق ها و توپ برداری شده اس . علم فیزیک، تفنگ بهره

های مبتنی بر انرژی هدای  شده را ارائه کرده اسا . علام ریاضای     موتورهای ج ، رادار و سالح

شناسای هام عوامال     های کامپیوتری را فراهم کرده اسا . زیسا    جداول بالستیک، رمزها و برنامه

توان گف  هر   .. در واق  میبخش مجروحان جنگی را ارائه کرده اس کشنده و هم داروهای نجات

 (.29 :1366ای در تکنولوژی نظامی نقش دارد )گاردن،  شاخه از علوم به گونه

های نوظهور ارتباط مستقیمی با امور نظامی داشته و آینده انقالب در امور نظامی  تمامی فناوری

بلکه برای برقاراری  زنند. با این وجود، اهمی  فناوری فق  برای مبارزه در جنگ نیس .  را رقم می

صل  نیز به فناوری نیاز اس . طای جناگ سارد، فنااوری نقاش مهمای را در تحقاق بازدارنادگی         

 (.11: 1334له،  ای ایفا نموده و همچنین بعد از جنگ سرد هم این نقش را ادامه داده اس  )له هسته

گاذاران   سیاسا   گیاری  ترین مسثله مورد تصامیم  شاید مبالغه آمیز نباشد اگر گفته شود که مهم

دفاعی هر کشور در زمینة تسلیحات و فناوری دفاعی، تعیین جایگاه فنااوری در مجموعاة پاساخی    

های دفاعی و امنیتی تنظیم شاود. در   اس  که قرار اس  برای رویارویی با تهدید یا انجام مثموری 

ثکید بر تکنولوژی به واق  اگر این جایگاه را به صورت پیوستاری در نظر بگیریم که یک کرانة آن ت

ترین عامل برتری در مقابل دشمن )مانند سیاسا  نظاامی آمریکاا( و کراناة دیگار آن       عنوان اصلی

گیرنادگان بایاد تعیاین کنناد کاه سیاسا  دفااعی         کمترین تثکید بر تکنولوژی داشته باشد، تصمیم

زات )مانناد موشاک و   گیرد. نکته دیگر این که برخی تجهی ها در کجای پیوستار قرار می تنظیمی آن

زیردریایی( عالوه بر جنبة نظامی و کارایی عملیاتی، جنبة سیاسی و امنیتی مهمای نیاز دارناد. ایان     

ها بیش از تثییر فیزیکی آن اهمی  پیدا کناد   شود که تثییرات سیاسی و روانی برخی سالح باعث می

 (.116: 1366)حسینی و همکاران، 
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 8توسعه فناوری

ها کاالها و خادمات تولیاد شاده و رواناه      توسعه فناوری به معنای بهبود در فنونی که به وسیله آن

دهد. نبود دانش فناورانه در کشاورهای   شوند، نقطه پیشرف  و توسعه انسانی را تشکیل می بازار می

در حال توساعه یعنای ایان کاه پیشارف  فناوراناه در ایان کشاورها بیشاتر از طریاق وارد کاردن            

گیرد. باه   شوند، صورت می ها جدید محسوب می های از قبل موجود که برای بازار فعلی آن فناوری

رسد نتیجه این امر این اس  که این کشورها تا زمانی که برای توسعه بومی فنااوری کااری    نظر می

هاای    جدی صورت ندهند، همواره در وابستگی به سایر کشورها برای دریافا  فنااوری در حاوزه   

هاای آن اماری الزم تلقای     یابی باه روش  برند. بنا بر این، توسعه فناوری و دس  تلف به سر میمخ

باشد. سیر توساعه فنااوری    گردد. فناوری نیز مانند هر پدیده دیگری ناگزیر از رشد و توسعه می می

نساان از  هاای ماورد اساتفاده ا    ها، ابزارهاا و سیساتم   ها، دستگاه توان به سادگی با مرور پدیده را می

تاوان   های خاب نیاز مای   ها و حوزه اعصار گذشته تاکنون مشاهده کرد. این تغییر را در تمام عرصه

های مختلف زندگی بشر از ابتدا تا به امروز متثیر از سیر تحول فناوری بوده اسا .   شاهد بود. جنبه

جانباه مارتب  سااخته    های مختلف را نیز به هم پیوند داده و به طور دو یا چند این تحول گاه حوزه

 (. 91: 2443اس  )گزارش بانک جهانی، 

در هار جامعاه باا ساایر عوامال محیطای همچاون سااختارهای اقتصاادی،           2توسعه تکنولوژی

هاای علمای و    اجتماعی، سیاسی و ساختار سازمان نیز در تعامال اسا . در عصار حاضار، پدیاده     

اناد.   رقابتی کشاورها باه وجاود آورده    های نسبی و ای در بروز مزی  تکنولوژیکی نقاط عطف تازه

تجاری آن کشور اس ، قدرت دفاعی نیاز    همچنان که قدرت اقتصادی بازتابی از توسعه تکنولوژی

هاای   باشد  اگرچه تحوالت جدید تکنولوژیکی و پاارادایم  های دفاعی می متثیر از توسعه تکنولوژی

ادی از باین بارده اسا  )محماودزاده،     جهانی مرزهای بین تکنولوژی تجاری و دفاعی را تا حد زی

1339 :36.) 

                                                           
1 - Technology Development 

 جای واژه فناوری آورده شده اس . واژه تکنولوژی در متن مرج  اصلی آمده اس  که برای حفظ دق  و صح  عیناً به - 2
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  ( با اندکی تلخی 33: 1339رابطه توسعه فناوری با قدرت )محمودزاده،  :1 شکل 

شود و زیرسااخ  حاکمیا  در ابعااد     امروزه تکنولوژی محور اصلی موازنه قدرت شناخته می

ای از زماان محاور قادرت     هرود که هریک در بره سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به شمار می

توان در دو نو  مساتمر   (. به طور خاب، توسعه فناوری را می33اند )همان منب ،  محسوب گردیده

ها با هدف بهباود عملکارد و کیفیا  باا      و بنیادین بررسی نمود. در توسعه مستمر فناوری، نوآوری

موجاب تغییارات عماده در    پذیرد. از سوی دیگر توسعه بنیادی فنااوری   تر صورت می قیم  پایین

هاا باود کاه چگاونگی پاردازی و       گاردد کاه نموناه آن ظهاور اولیاه رایاناه       روش انجام کارها مای 

ها و توس  افراد را دچار تحول اساسی کرد )وایا  و همکااران،    سازی اطالعات در سازمان ذخیره

2411 :36.) 

 وجود دارد.برای بهبود سط  فناورانه یک کشور و توسعه فناوری آن سه روش 

 ورود فناوری از خارج (1

 های موجود ارتقای فناوری (2

 یا تجربه تولید 1های جدید به وسیلة تحقیق و توسعه توسعه ذاتی و درونی فناوری (3

گام توسعه فناوری از اکتساب تا همانندسازی و انتشاار تاا توساعه درونای فنااوری       به مدل گام

 ود هر سه روش توسعه فناوری ضروری و الزم اس ، که وج یابد. با این )بهبود و نوآوری( ادامه می

                                                           
1 - R & D 
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 (103: 2441 کوندا،) فناوری توسعه گام به گام مدل :2 شکل

ای کاه از   رود. فنااوری  ها به شمار مای  ترین آن در مراحل نخستین توسعه، اکتساب فناوری مهم

آیاد.   اب مای خارج آورده شده باشد، در کشورهای در حال توسعه یک منب  عمده فناوری به حسا 

کناد. در   سازایی پیادا مای    گیری کامل از فناوری وارد شده، همانندسازی آن نیز اهمی  به برای بهره

تواند بر پایاه آن توساعه یاباد     های جدید می گاه که این فناوری ارتقاء پیدا نماید، فناوری نهای ، آن

 (.123: 2441)کوندا، 

 آن اهمیت و قدرت

: از عبارتناد  واژگاان  این. هستند زیاد قدرت مفهوم دربردارنده یا مترادف های واژه فارسی، زبان در

 بار  کسای  برتاری  و تواناایی  ناوعی  مت من که...  و اندرز و پند اقتدار، فشار، نیرو، توانایی، نفوذ،

 که مهمی و نخستین واقعی » اس  معتقد وی. کرد اشاره دال گفته به بتوان شاید. اس  دیگر کسان

 بااره  در تاوافقی  سیاسا ،  علام  در نه و روزمره زبان در نه که اس  این دانس  قدرت درباره باید

 «اجبار» ،«زور» ،«نفوذ» ،«اقتدار» با گاهی قدرت واژه ،«ندارد وجود قدرت های تعریف و ها دانشواژه

 (.10: 1333 زرقانی،) شود می دانسته مترادف «ترغیب» یا

 کاه  آیاد  مای  بار  چناین  اسا ،  شده واژه قدرت ارائهباره  در که مفاهیمی و تعاریف مجمو  از

 بارآوردن  و تماایالتش  جها   در دهد می امکان او به که اس  موجود یک ویوگی و صف  قدرت

 و هاا  خواساته  کردن عملی توانایی معنی به قدرت دیگر، عبارت به. کند اقدام اهدافش و ها خواسته

 .(19 منب ، همان) اس  دیگران های مخالف  رغم به اهداف، به رسیدن

 قدرت ملی

اناد.   های آن نظرات گوناگونی را ارائه کرده نظران در باره مفهوم قدرت ملی و ابعاد و مؤلفه صاحب

نیا معتقد اس  قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، ویوگی افراد یاک ملا  را مانعکس     حافظ

کند. هنگاامی   دول  تجلی پیدا می زمان به عنوان یک صف  فردی در رابطه با کشور و کند و هم می

 توسعه ذاتی و درونی اکتساب فناوری همانندسازی و انتشار
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هاای آن جامعاه، قادرت     شود، از برآیند توانایی که قدرت در قالب یک جامعه یا مل  نگریسته می

 (.291: 1334نیا،   شود )حافظ عمومی و کلی آن پدیدار می

الملل در جهان متغیر عوامل تولید کنندة قدرت را جمعیا ،   جوزف فرانکل در کتاب رواب  بین

اجتمااعی و موضا     –شاناختی   هاای نظاامی، عناصار روان    فیا، اقتصااد، حکوما  و ساازمان   جغرا

 (.  194: 1332داند )فرانکل،  المللی می استراتویک بین

 قدرت نظامی

هاای نظاامی یاک دولا  نظار       قدرت نظامی به مجمو  نیروهای مسل ، تجهیزات، فنون و آمادگی

وید قدرت نظامی عبارت اس  از ابزار قاانونی بارای   گ (. جان گارن  می243: 1331دارد. )مرادیان،

منظاور   باین و در صاورت لازوم باه     ما اعمال خشون  و زور و حکوم  از این وسیله در رواب  فی

 (.  63: 1333کند )بیلیس و همکاران،  برقراری امنی  داخلی استفاده می

ددی در نظر گرفتاه  های متع های قدرت ملی شاخ  برای قدرت نظامی به عنوان یکی از مؤلفه

تاوان باه کمیا  و کیفیا  ساالح و تجهیازات و فنااوری اشااره کارد           شود که از آن جمله می می

(. از نظر مرادیان، زیربناهای قدرت نظامی علوم و تکنولوژی، اقتصاد، روحیه 113: 1336)محمدی، 

تند ملی، جمعیا  از نظار کمای و کیفای، موقعیا  ژئوپلیتیاک و خارد و رهباری هسا           همبستگی

(. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان معیار نهایی قدرت ملای توانمنادی نظاامی    294: 1331)مرادیان، 

هاای داخلای و    هاا ماورد تهدیاد    برند که در آن امنیا  آن  اس   زیرا کشورها در محیطی به سر می

، کشوری که ماؤیرترین وساایل نظاامی )آمیختاه از فنااوری      .خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد

المللی را باه نفا  خاود شاکل دهاد        تواند عملکرد نظام بین رهنامه، آموزش و سازمان( را دارد می

 (.90: 1333راتعریف و اعمال کند )تلیس و دیگران،« قواعد بازی»تواند  یعنی می

نظران پیرامون قدرت نظامی به عناوان یکای از    بندی کلی دیدگاه برخی از صاحب در یک جم 

( مشااهده کارد   2تاوان در جادول شاماره )    ملی و عوامل تشکیل دهندة آن را می های قدرت مؤلفه

دهد که افزایش و یا تنزل قدرت ملی یک کشور تاا حاد    (. این جدول نشان می30: 1336)زرقانی، 

هاای جناگ از    هاا و ماوج   ای مرتب  با افزایش یا افول قدرت نظامی اس . نگاهی به نسال  گسترده

گری گردیاده اسا ،    چه منشاء اصلی تحول و انقالب در نظامی دهد که آن گذشته تا حال نشان می

 های این تحول اس .   ترین محرک تکیه بر دانش و فناوری به عنوان یکی از اصلی
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ای  های نوین نظامی همواره به کشور دارندة آن برتاری  های جدید و فناوری یابی به سالح دس 

رساد. از ایان رو، رقابا      ای کمتار باه اهاداف خاود مای      نماید که به آن وسیله با هزینه را عطا می

هاای ناوین نظاامی موضاوعی همیشاگی و       های جدید و فناوری یابی به سالح کشورها برای دس 

رود  منتهی در هر مقط  زمانی نوعی ویوه از فناوری نظاامی، زمیناة رقابا  را     شمار می  هتاریخی ب

هاای راهباردی و تااکتیکی،     هاای جنگای، موشاک    کرده اس . بااروت، هواپیماا، کشاتی    فراهم می

های نوین ارتباطی و اطالعاتی هرکدام  های نظامی، فناوری ای و هیدورژنی، ماهواره های هسته بمب

 (36: 1336 زرقانی،)اند.  ها بوده هة زمانی موضو  رقاب  تسلیحاتی کشورها و قدرتدر یک بر

 (0: 1336 زرقانی،) ملی قدرت نظامی بعد پیرامون نظران صاحب نظرات : 2 جدول

 نظر دیدگاه صاحب نظر صاحب ردیف

1 
دیوید 

 جابلنسکی

 های مهم قدرت ملی هستند.   ارتش و نیروی نظامی و فناوری تسلیحاتی از مؤلفه

2 
هانس 

 مورگنتا

ای دارد و این مؤلفه خود باه دو عامال کمیا  و     قدرت نظامی در قدرت ملی جایگاه ویوه

 کند. کیفی  نیروهای مسل ، و فناوری و رهبری تکیه می

3 
مارتین 

 کالسنر

متغیرهای فراوان کمای و کیفای از قبیال تجهیازات، نیارو، آماوزش،       عامل قدرت نظامی با 

هاا، آمااد و پشاتیبانی، رهناماه نظاامی، راهبارد و تاکتیاک، نظاام          کیفی  فرماندهی، انگیازه 

های راهبردی و شرکای راهبردی یکی از عناصر تشکیل دهنده  اطالعاتی، بسیج نیرو، پایگاه

 قدرت ملی اس .

0 
جوزف 

 فرانکل

 آید. امی جزو عوامل قدرت ملی به حساب میسازمان نظ

 چهار دسته مؤلفه برای قدرت ملی وجود دارد که از جمله آن قدرت نظامی اس . مجتبی تهامی 9

 ای در قدرت نظامی دارد. متغیر نظامی سهم ویوه ریچارد مویر 6

6 
محمدرضا 

 نیا حافظ

انساانی، تجهیازات، وساایل و    هایی از قبیل کمی  و کیفی  نیاروی   متغیر نظامی با شاخ 

تسلیحات، کیفی  فرمانادهی، ساازمان، پشاتیبانی و لجساتیک، ترکیاب نیارو و تسالیحات        

 ای در قدرت نظامی دارد. راهبردی سهم ویوه

 ری کالین 3
هاای جنگای، جازو عوامال      عامل توانایی نظامی شامل دو متغیر موازنة راهبردی و قابلیا  

 قدرت ملی هستند.

3 
کلیفورد 

 منجر

 ای تثکید دارد. بر دو عامل مهم نظامی یعنی اندازة نیروی نظامی و توانایی هسته
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اندیشه در این حوزه بر متغیر علم و فناوری به عناوان عنصاری کاه نقاش کلیادی در        صاحبان

اند. به عنوان مثال، عالیای در مقالاه    ای داشته کند توجه ویوه ارتقای بعد نظامی قدرت ملی بازی می

، شااخ  داناش، فناون و    «نقش قدرت نظامی در بروز، ایجاد، کنترل و رف  تهدیاد »ا عنوان خود ب

 (.12: 1336شمرد )عالیی،  های قدرت نظامی بر می فناوری نظامی را از جمله شاخ 

 عناصر ترین کننده تعیین از نظامی دانش و فنون تکنولوژیکی، جمشیدی معتقد اس  که وضعی 

 نظیار  کمای  عناصار  و عوامل به هم باید عناصر، گونه این سنجش و بررسی باشد. در می ملی قدرت

 توجاه  نظاامی  جدیاد  مراکاز  و هاا  پووهشکده نظامی، تحقیقات هزینة بودجه تحقیقی، مراکز تعداد

 جهاانی  هاای  جناگ  تجاارب.  و ابادا   ناوآوری،  ، خالقی  نظیر کیفی متعدد عوامل به هم و داش 

 مهندسای،  علمای،  هاای  تواناایی  میان آشکار و مستقیم ارتباط دهنده نشان جهانی دوم جنگ ویوه به

 .  اس  نظامی قدرت و تکنولوژیکی

 
 های بعد نظامی قدرت ملی نمودار چکیده مؤلفه : 3شکل 

 ارتبااط  بشری زندگانی ابعاد همة در بلکه نظامی بعد در تنها نه قدرت با نوآوری و دانش میان
 باویوه  آن از اساتفاده  و آماوزش،  و پاووهش  طریاق  از داناش  کسب. دارد وجود تنگاتنگی و دقیق
 کلای  طاور  باه  کناد.  نظاامی  تاوان  به تبدیل را دانش تواند می شیمی فیزیک و مهندسی، های دانش
 اسا   مشاخ   نظاامی  قادرت  بردن باال در نوآوری و خالقی  پووهش، دانش، اهمی  و جایگاه
 برخای  و هساتند  کمی آنها از برخی که پرداخ  متعددی عوامل به باید عناصر این بررسی در ولی
 آنهاا،  کیفیا   و پووهشای  مراکاز  تعاداد : از عبارتند مورد این در مهم عوامل از بع ی. کیفی دیگر
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 پووهشای،  مراکاز  در پووهشاگران  و محققاان  تعاداد  آنهاا،  کیفیا   و تیراژ ادواری، نشریات تعداد
 و نظاامی  اختراعاات  و اباداعات  نوآوری، و خالقی  آنها، تحقیقی کار کیفی  و کارایی تخصصی،

 غیرنظامی. و نظامی متخص  نیروهای استعداد و هوش غیرنظامی، حتی
 واالیای  بسایار  جایگااه  باشد، می صنعتی تکنولوژی از بخشی خود که نظامی تکنولوژی امروزه

 بار  مبتنای  تکنولاوژیکی  های جنگ به برخی جه  همین به. دارد کشورها نظامی قدرت افزایش در
 از منظاور . انساانی  نیاروی  بار  مبتنای  هاای  جناگ  بر دیگر برخی هرچند دارند، تکیه پیشرفته ابزار

 هاای  روش و جدیاد  نظاامی  هاای  قابلی  کشف جدید، ابزارهای نظامی، پیشرفتة فنون ، تکنولوژی
   .(14: 1363اس  )جمشیدی،  نظامی توان بردن باال و افزایش نوین

روز بارای رقابا  باا ساایر      ها و مهمات به سازی نظامی نیازمند به کارگیری سالح رنفرایند مد
هاای مادرن کاه بایاد دارای      ( تاناک 1ها و مهمات عبارتند از: ) بازیگران اس . برخی از این سالح

هاا کاه نیازمناد     ( هوانورد2سامانه سالح قوی، تحرک، قابلی  اتکا و کارایی در میدان نبرد باشند. )
ناوهاا کاه    ( رزم3تر، سامانه اویونیک برتر و قابلی  مانور باال هساتند. )  های طوالنی مندی پروازتوان

هاای   ها مقابله کنناد و بتوانناد از ساالح    باید در محیطی پرتهدید به بقای خود ادامه دهند، با تهدید
 (. ,Pirnuta et. al 2411: 2برداری نمایند ) خود به طور کارآمد و در فواصل دورتر بهره

 مدل مفهومی

هاای توساعه    با توجه به ادبیات موجود در دو حوزه توسعه فناوری و بعد نظامی قدرت ملی، مولفه
در « توسعه ذاتای و درونای فنااوری   »و « همانندسازی و انتشار فناوری»، «اکتساب فناوری»فناوری 

پووهش ماورد بررسای   های بعد نظامی قدرت ملی که در این  نظر گرفته شده اس . همچنین مولفه
« راهبرد و تاکتیاک »، «آموزش»، «نظام اطالعاتی»، «تجهیزات و تسلیحات»اند عبارتند از:  قرار گرفته

 توان به مدل مفهومی زیر دس  یاف : ها می از مالحظه این مؤلفه«. وضعی  فناورانه»و 

 
 مدل مفهومی پووهش : 0 شکل
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  شناسی روش

تواند داشته باشد از نو  کااربردی باوده و باه لحااظ هادف و       یای که م این پووهش به لحاظ بهره

باشد که در آن بود یاا نباود همبساتگی باین متغیرهاا ماورد بررسای قارار          ماهی ، از نو  کمی می

گیرد. برای مطالعه و بررسی پیشینه پووهش و ادبیات موجود مارتب  باا آن از اساناد و کتاب و      می

های اینترنتی معتبر  های در دستر  و پایگاه ها و کتابخانه رشیومقاالت مرتب  با موضو  موجود در آ

پرساش قارار    20های آن مبنای تهیه پرسشنامه بسته محقق ساخ  با  بهره گرفته شده اس  که یافته

هاای مارتب  باا     گویاان و گویاه   گرفته اس . این پرسشنامه دارای دو بخش اطالعاات کلای پاسا    

 باشد. متغیرهای تحقیق می

کاه توساعه   « بعاد نظاامی قادرت ملای    »و « توسعه فنااوری »متغیرهای این پووهش عبارتند از 

یابی باه   فناوری متغیر مستقل و بعد نظامی قدرت ملی متغیر وابسته در نظر گرفته شده اس . دس 

ها و نیز اسناد باالدساتی   های هریک از متغیرها با رجو  به اسناد و مدارک موجود پیرامون آن مؤلفه

نظران حوزه نظامی  میسر گردیده اس . در این پووهش، جامعه آماری متشکل از خبرگان و صاحب

باشد، با این ویوگی کاه   می های نظامی نظران حوزه فناوری و اساتید دانشگاه و دفاعی و نیز صاحب

سال سابقه امور اجرایی، مدیریتی و یا آموزشای و پووهشای در حاوزه دفاا  و امنیا        14حداقل 

هناد و  د جا که اع ای جامعه آماری جمعیتی تقریبااً متجاانس را تشاکیل مای     شته باشند که از آندا

نفر به عنوان نمونه آمااری باه طریاق نموناه      04ها وجود ندارد، تعداد گیری در بین آن چشم  تفاوت

اناد   ودهنما نفر پرسشنامه را تکمیل  36نفر، تعداد  04اند. از میان این  گیری تصادفی انتخاب گردیده

دهد. روایی پرسشنامه به ترتیاب باا روش    ها اشبا  نظری خبرگان را نشان میهای آن که نتایج پاس 

ها نیز با استفاده از مدل  ترستون و استفاده از نظرات سه تن از اساتید خبره دانشگاهی و پایایی یافته

 کرنباخ محاسبه گردیده اس .

های متغیر مساتقل )توساعه    اس  که در آن مولفه های پرسشنامه به شکلی تنظیم گردیده پرسش

ها دخیل باشد و نقش هریاک از   های متغیر وابسته )بعد نظامی قدرت ملی( در آن فناوری( و مولفه

 گیری نماید. های متغیر مستقل را بر متغیر وابسته قابل سنجش و اندازه مولفه
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 های تحقیق ها و یافته تجزیه و تحلیل داده
گیری از پرسشنامه و اخذ اطالعات ماورد نیااز از نموناه آمااری کاه شاامل        با بهره در این پووهش

نظر در  آموختگان و دانشجویان مقط  دکتری صاحب نظران و خبرگان مسائل دفاعی و دانش صاحب

امور دفاعی و شاغل در نیروهای مسل  و وزارت دفاا  جمهاوری اساالمی ایاران هساتند، آماار و       

 دید:اطالعات زیر حاصل گر

ناماه،   هاای پرساش   دهندگان به پرساش  دهد که در میان پاس  اطالعات گردآوری شده نشان می

  و دو  درصد دارای سابقه خدم  بین پانزده تاا بیسا    22سال،  19درصد سابقه خدم  کمتر از  2

اند که نشان از تجربه و خبرگای   و دو سال بوده  درصد دارای سابقه خدم  باالی بیس  69سال و 

دهندگان دارای تحصایالت کارشناسای    درصد پاس  11باالی افراد مورد پرسش دارد. عالوه بر آن، 

چناین، اطالعاات نشاان     اناد. هام   آموخته مقط  دکتری بوده . درصد نیز دانشجو یا دانش33ارشد و 

درصد از آناان در   33گویان در شغل و مسئولی  مدیریتی و فرماندهی،  درصد پاس  99دهد که  می

دهنادگان   درصد از پاس  10درصد نیز در مشاغل آموزش مشغول به کار هستند.  9غل ستادی و ش

درصد  26درصد در حد زیاد و تنها  93میزان آشنایی خود را با موضو  پووهش درحد خیلی زیاد، 

 دهد. بندی اطالعات فوق را نشان می جم   3 اند. جدول شماره در حد متوس  اعالم کرده

 دهندگان پرسشنامه شخصات کلی پاس م : 3  جدول

 تفکیک موضو  موضو  درصد از کل تفکیک موضو  موضو 
درصد از 

 کل

سابقه 

 کاری

 2 سال 19کمتر از 

 سم  شغلی

 99 مدیری  و فرماندهی

 24 ستادی 23 سال 21تا  19

 29 آموزشی 69 سال 22بیش از 

مقط  

 تحصیلی

آشنایی با امور  11 کارشناسی ارشد

دفاعی و موضو  

 پووهش

 10 خیلی زیاد

دکتری و 

 دانشجوی دکتری
33 

 93 زیاد

 26 متوس 

رها در تجزیه و تحلیال همبساتگی   متغی بین ی رابطه جه  و نو  رابطه، میزان تعیین منظور به

دهد که بین توسعه فنااوری و بعاد    ها از آزمون پیرسون استفاده شده اس . نتایج حاصله نشان میآن

 اس . 932/4دس  آمده آن  نظامی قدرت ملی همبستگی مثب  و مستقیم وجود دارد که مقدار به
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دهناده   های متغیر مستقل تحقیاق باا متغیار وابساته نشاان      عالوه بر آن، بررسی همبستگی مؤلفه

درصد، ویوگی جامعاه را   39ها در سط  اطمینان  آمده اس . کلیه داده 0 نتایجی اس  که در جدول

انجام گرفته، فرضیه پاووهش یعنای وجاود همبساتگی       دهند. با تجزیه و تحلیل نعکا  میصحی  ا

بین توسعه فناوری و بعاد نظاامی قادرت ملای ایباات شاده و جها  آن مثبا  و مقادار ظریاب           

توساعه ذاتای و درونای    »هاای   دهد که باین مؤلفاه   باشد. سایر نتایج نشان می می 932/4همبستگی 

تارین میازان همبساتگی از آن     بایش « همانندسازی و انتشار فناوری»و « یاکتساب فناور»، «فناوری

باشد. نتیجه نهایی و منطبقه با مدل مفهاومی پاووهش نیاز در     می 936/4با مقدار « اکتساب فناوری»

 ( قابل مشاهده اس .9شکل شماره )

 نتایج ضرایب همبستگی بین متغیرها :0جدول 

 بعد نظامی قدرت ملی 

 درونی فناوریتوسعه ذاتی و 
 033/4 همبستگی پیرسون

 36 تعداد

 اکتساب فناوری
 936/4 همبستگی پیرسون

 36 تعداد

 همانندسازی و انتشار فناوری
 062/4 همبستگی پیرسون

 36 تعداد

 توسعه فناوری
 932/4 همبستگی پیرسون

 36 تعداد

 
 «بعد نظامی قدرت ملی»و « توسعه فناوری»ضریب همبستگی بین   : 9 شکل
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 :گیری و پیشنهاد نتیجه
دانند. کشوری که به تقوی  هماه   ها می امروزه همگان قدرت را عامل اصلی بقای کشورها و دول 

شاده    تواند حیات، بقا و پیشارف  خاود را در دنیاای کناونی ت امین      های قدرت بپردازد می مؤلفه

ای  های اول و دوم قدرت جهانی قرار دارند و دارای تثییرگذاری منطقه کشورهایی که در ردهبداند. 

انجاماد کاه    زنند که به رقابتی می های قدرت دس  به تالشی می و جهانی هستند، برای ارتقاء مؤلفه

ای همیشاگی و دائمای اسا .     بود و نبود تعادل در میزان قدرت کشاورها را در پای دارد و پدیاده   

 اسا ،  فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نظامی، سیاسی، های مؤلفه به وابسته کشورها در ملی درتق

 و جایگااه  باه  وابساته  ای مالحظاه  قابال  میازان  به جهانی قدرت هرم در کشورها جایگاه این، بنابر

 ایان  تماامی  بایاد  نیاز  کشورها ملی قدرت سنجش در. هاس  مؤلفه این از هریک در آنان موقعی 

 گیرناد  مای  قارار  قادرت  هارم  بااالی  هاای  رده در که کشورهایی. گیرند قرار بررسی مورد ها مؤلفه

  .اند یافته دس  باالیی حد به قدرت ابعاد بیشتر یا تمام در که هستند هایی آن

 گیری نتیجه -الف

لی کشاور  اگر منظور از ارتقاء قدرت ملی را باال بردن میزان امنی  ملی و حفظ و صیان  از مناف  م

هاای قادرت ملای را     گردد که برای رسیدن به این منظور بایاد تماام مولفاه    گاه معلوم می بدانیم، آن

تقوی  کنیم. قدرت ملی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبان اندیشه ایان حاوزه، برآیناد    

تارین عامال    های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نظامی اس ، مهم قدرت کشور در زمینه

نظاران بار اهمیا  ویاوه قادرت       های فوق صاحب بازدارنده در مقابل دشمنان اس . در میان زمینه

های نرم قدرت، قدرت سخ  که  نظامی تقریباً اتفاق نظر دارند. به دیگر بیان، با وجود ظهور عرصه

 باردن برآیناد   گردد هنوز هم دارای اهمی  بسیار زیادی در باال نمود آن در قدرت نظامی هویدا می

 های قدرت ملی یک کشور اس .   شاخ 

تواند ارتقااء کلای قادرت نظاامی و در      ها می هایی اس  که ارتقاء آن قدرت نظامی دارای مؤلفه

نتیجه قدرت ملی را به بار آورد. هرچه قدرت نظامی یک کشور باالتر رود، قدرت ملی و در نتیجه 

شود. قدرت نظامی خود به عواملی چناد   ور تقوی  میمیزان تثییرگذاری و عدم تثییرپذیری آن کش

 باشد.   ها میه اس  که توسعه فناوری یکی از آنوابست
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های مختلفی اسا    قدرت نظامی با اهمیتی که برای آن ذکر گردید، خود زاییده تقوی  شاخ 

یابی به سطوح باالی فناوری اسا . در عصاری کاه شااهد باروز       ها دس  که یکی از مؤیرترین آن

ها هستیم، عدم توجاه کاافی باه آن در حاوزه نظاامی و دفااعی،        های فناورانه در همه حوزه جهش

تواند موجب خسران گردد. باید گف  که برتری علمای و فناوراناه عنصار     اندیشی اس  و می ساده

مهمی از امنی  ملی اس . زیرا در هنگام صل  عامل بازدارندگی اس ، در موق  بروز بحران امکان 

ای را ایجااد   سازد و در هنگام جنگ عامل پیروزی اس  و برتری های گوناگون را فراهم می ابانتخ

هاای   کند و همچناین خساارت   کند که ایربخشی رزمی را افزایش داده، حوادث ناگوار را کم می می

دهد. برای حصول علمی این مدعا، این پووهش کاربردی و کمی باا   وارد به تجهیزات را کاهش می

صاورت پاذیرف    « بعد نظامی قدرت ملی»و « توسعه فناوری»ررسی وجود همبستگی میان هدف ب

باشد کاه   دهنده وجود همبستگی مثب  و مستقیم بین دو متغیر اصلی می که نتایج حاصل از آن نشان

، «توساعه ذاتای و درونای فنااوری    »هاای   چناین، مؤلفاه   به دس  آمده اسا . هام   932/4مقدار آن 

با متغیار   062/4و  936/4، 033/4به ترتیب با « همانندسازی و انتشار فناوری»و « اکتساب فناوری»

 باشند. دارای همبستگی مثب  و مستقیم می« بعد نظامی قدرت ملی»

 پیشنهاد -ب

های نظامی کشور و نیاز   تواند برای فرماندهان و مدیران بخش چه از این تحقیق به دس  آمد می آن

تواناد   صنای  نظامی و دفاعی کاربرد داشته باشد. نتایج این تحقیق میهای تحقیقات و  مدیران بخش

های توسعه فناوری تثییرگذار در ارتقاء بعد نظامی قادرت ملای معطاوف     توجه مدیران را به مؤلفه

نماید. با توجه به وجود همبستگی مستقیم و مثب  توسعه فناوری با بعد نظامی قادرت ملای، ایان    

های مختلف آن در نهای  به سوی ارتقاء قدرت ملای حرکا     ارتقاء مؤلفه امکان وجود دارد که با

جا که بسایاری از فرمانادهای رده صاف تنهاا محصاول       که، از آن نماییم. نکته مهم در این میان این

توساعه  »گیرناد، احتمااالً باا     کار می های صنای  نظامی به یافته را در قالب ساخته نهایی فناوی توسعه

هاای   ای ممتاز و بسیار سودمند کمتر آشنا هستند. از سویی باا وجاود روش   نوان مقولهبه ع« فناوری

های آن و نحوه تاثییر   ، ابعاد و مؤلفه«قدرت ملی»ها، احتماالً مبحث  متعدد نیازسنجی عملیاتی یگان

بر آن برای برخی از محققان و صاحبان دانش فنی حوزه دفاعی مفهومی اس  کاه  « توسعه فناوری»

توان پیشنهادهای زیر را برای عینی  بخشایدن باه    بدان پرداخته شده اس . به همین دلیل، می کمتر

 این ارتباط، مد نظر قرار داد.
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برای فرمانادهان رده صاف   « توسعه فناوری»های آموزشی و توجیهی با موضو   تشکیل کارگاه

 برای تبیین این رابطهبا هماهنگی مراکز تحقیقاتی وزارت دفا  و پشتیبانی نیروهای مسل  

گاران اماور صانای  نظاامی و      اندیشی با ح ور محققان و صنع  های هم تشکیل نشس  ‒

توساعه  »فرماندهان و کارکنان صفی رده میانی جه  آشانایی هار دو طارف باا مفااهیم      

 «.قدرت ملی»و « فناوری

هاای   تاوان باه موضاو     های تثییرگاذار در قادرت ملای، مای     با توجه به گوناگونی مؤلفه ‒

 گردد: تحقیقاتی دیگری در این راستا اندیشید که موارد زیر پیشنهاد می

 نقش و جایگاه خالقی  و نوآوری در ارتقاء قدرت ملی ‒

های کلای علام و    های مربوط به دفا  و امنی  از سیاس  سازی بهینه فراز کارهای پیاده راه ‒

 فناوری

  فاعیبنیان در فناوری د نقش و جایگاه توسعه محصوالت دانش ‒
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