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 های رزم زمینی در جنگ آیندهنگاری فناوریآینده
1وندزمانیحسینولی

2حسینمینایی

 چکیده:
استبومیساختارهايبهوابستهشدیداًوپیچیدهفرآینديفناوري؛نگاريآینده نگاريآینده.

كهممكناستمنافعاقتصادي،دفاعیواجتماعیزیاديرادربرداشتهفناوري،علمنوظهورياست
باشند.ماهیتجنگدرحالتغییروتحولبودهوسرعتاینتغییرازهرزماندیگريدرتاریخ

بیستویكمبرايآنكهبتوانددرباالترینسطحممكنبهمعاصربیشتراست.نیرويزمینیقرن
هايرزمزمینیتاثیراتسرعتاستراتژیكیوبرتريمانوردستپیداكند،بایستیازطریقفناوري

به مانوردقیقرا آتشو قرارطورهممربوطبهآگاهیازفضايصحنهنبردو زمانمورداستفاده
هايافزاییحاصلازاینقابلیتطوركاملباهمتلفیقگردند،همبهدهد.هنگامیكهاینتغییرات

می موجب تصمیممختلف در مهمی عامل به آینده جنگ میادین در زمینی نیروي كه -شود

هايدفاعیموردنیازدرجنگآینده،ابزارياستنگاريفناوريهايملیتبدیلشود.آیندهگیري
درایجاددرکراهبرديازفناوري،بهمنظوراخذتصمیماتكالنكهبهفرماندهانومدیرانارشد

هدفشناساییفناوركمکمی با اینمقاله بهكند. جنگآینده نیرويزمینیدر نیاز هايمورد
نظریاتهافمنو از جنگآینده در مبانینظريپژوهشحاضر است. گردیده روشدلفیتهیه

ویکوفالتأثیرگرفتهاست.درمسیراجرايپژوهشظریاتونكیلكولِنودرشناساییفناوريازن
حوزه در نظراتخبرگیاساتیددانشگاه فناوريبهرهاز صنعتو نهایتهايدفاعی، در برداريو

قالبكد102 در كدفناوريAفناوريشناساییشده توانمندساز، هايفناوريBهايحمایتیو
كد ارزیابیCسیستمیو دفاعیارائههاينظامی، كار فرایندهايكسبو و كاركردها تجهیزات،
 گردیدهاست.

 های کلیدی:واژه
 نگاری، زمینی، دفاعی فناوری، جنگ آینده، آینده 
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 مقدمه
كنند،بدینمعناكهفرماندهانسرعتوگاهیعمیقاًتغییرمیهابههايجنگ؛وضعیتدربازي

سرعتتصمیم هموارمجبورند را میدانجنگگیريخود اطالعاتواقعیاز افزایشدهند. ه
و درکكنند شرایطرا سریعاً تا سازد ملزم را نیرويزمینیآینده فرماندهان ممكناست،

ايازاطالعاتنامشخصودرحالتغییرواردعملشوند.عالوهبرآن،سرعتبراساسمجموعه
شارفیزیكیوروانیزیادتريراایجادعملیاتیافزایشیافتهنیرويزمینیآینده،ممكناستف

هايرزمینیرويشناختیراافزایشدهد.یگانكندودرنتیجهخطراختالالتشناختیوروان
گیرندتابهسرعتعملكارمیزمینیآیندهتعدادزیاديازتجهیزاتوتاسیساتمتحرکرابه

تما است ممكن آینده در كه تجهیزاتی كنند. عمل باباالتري را فرماندهی سطوح می
روزپیچیدگی برتريهاي از اگر حتی آینده زمینی نیروي فرماندهان كند. مواجه هايافزون
پیشرفتهاطالعاتنیزبرخوردارشوندبازهمممكناستاحساسكنندكهيفناورازحاصل

سرعتدرحالازبینرفتناست.گیريآنهابهتوانمنديتصمیم
فناوري هواپیماهاي فناوري از جنگآینده، نیاز فناوريمورد تا گرفته سرنشین بدون هاي

...كاربیشتريدرنعتیااختاللسایبريدرخدماتوهايجدیديچونمماروباتیکوشیوه
نمی انجام پیروزي یکفناوريهیچجهتتضمین تازگیِ دهند. خوديخود به -تضمینگاه

كننده است. نبوده موفقیت ابزارادي عمل، به ایمان و فناوري كهغام است اثربخشی هاي
برشتاكتیكیبهوجودمی اینامرعلیبرندگیراهبرديیا الخصوصدرموردنیروهايآورد.

روزهمصداقعینیدارد.اینواقعیتهنوزپابرجاستكهدشمنان33ا...لبناندرجنگحزب
تخریبم قوانینغربینبردمسلحانهرا یكیازابزارهاییاستكهیغرب، جنگآینده، كنند.

هاوالزاماتآنجهتهردوگروهدرگیردرجنگ،فراهماست.برداريازویژگیبهرهامكان
يزمینیكهعضويازنیرويزمینیقرنبیستویكمبراياجراينقشخودبهعنوانمولفه

یموردنیازبرايتضمینبرتريهمههايمختلفروحیوفیزیكیکگروهمشترکبایدقابلیت
ایننیروبایدتاحدزیاديچندمنظورهباشدتابهعنوانبخشیازیک جانبهراكسبكند.

هايیامركببتواندبهشكلمؤثريدرماموریتومشترکنیرويیکنیرويمشترکیادرقالب
طورهمزمانازتاثیراتمختلفشركتكند.عناصررزمیبرايرسیدنبهبرتريموقعیتیبه

درمحیطیناشیازاطالعاتوسرعتاستفادهمی كنندودرهمانحالنیرويموردنظررا
اطالعاتتاكتیكی،عملیاتیواستراتژیكیكاملمیدانجنگرابامحافظتمی كنندكهتقریباً

آی است. فناوري مزیتی، چنین تحقق در اصلی عنصر آینده جنگ در دارد. نگاريندهخود
ترینعناصرفرایندكسببرتريدرصحنهنبرددرفناوريدرجنگآیندهبهعنوانیكیازمهم
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می گرفته دروننظر كه سیاستدادهشود و راهبردها تنظیم براي فراهمهایی دفاعی هاي
پردازد.يزیرساختفناورانهمیسازدكهبههدایتتوسعهمی

هاوكمکبهصنایعدفاعیاوريموجبپشتیبانیازنوآوري،انگیزهبراین،شناساییفنعالوه
 & 2007:98Gaviganشود)پذیريورشدمیيتولیدفناوريوانتقالفناوريورقابتدرحوزه

Cahill,.)دیدگاه ایجاد نیرومند ابزار یک عنوان به آینده جنگ در فناوري هايشناسایی
گذاريهايدخیلدرجنگوسیاستآیندهمیانسازمانيمشترکدرموردراهبردهايتوسعه

دنیادرحالKeenan,2003; 121شود)كشوروایجادارتباطمیانحالوآیندهشناختهمی .)
یکدوره در میحاضر سر اینيدرگیريغیرمتعارفبه جنگكمبرد. آینده، در شدتوكه

الوقوعمادامهپیداكندیانه؛امريحتمیينهچنداندورهغیرمتعارفامروزيحتیدرآینده
شدتویرانگرِآندرسوریهنیست.وقوعچنددورهجنگشدیددرمنطقهخاورمیانهواثراتبه

هايتكفیري،صورتدیگريازجنگرادرمنطقهنمایانكرد.ازاینروتوسطداعشوگروه
باشد.نگآیندهدغدغهمحققمیهايموردنیازنیرويزمینیدرجنگاريفناوريآینده

شودكهدردنیايمتغیردفاعكهشرایطدراهمیتوضروتاینپژوهشازآنجایینمایانمی
فرماندصورتمداومتغییرمیآنبه مهماستكهمقاماتدولتی، ينظامیهانوجامعهكند،

آینده مورد در روشن مدیدگاهی باشند. داشته زمینی نیروي فناوري آیندهي نگاريطالعات
تصمیم كمکبه براي اساسی ابزارهاي حتی و ضروريهستند درفناوري دفاعی گیرندگان

تهدیداتدرجنگطراحیراهبردهايدفاعیوسیاستدفاعیواجرايمطلوب ترینهستند.
ساییپذیرخودراشناآیندهنیرويزمینیراناچارخواهدكردكهبرايمقابلهباآن،نقاطآسیب

منجرهايآنكنندوبرايپرداختنبهآنهاقدمبردارند؛حتیاگربهسازماندهیمجددیگان
يآیندهبهمعنیمعیارهايجدیدشود.آمادهشدنبرايجنگپراكنده،واچرخیدهوگسترده
عرصه شناساییفناوريیكیاز هست. غیرنظامینیز بادفاع مقابله در هايمهمیاستكه

ترینداراییهرسازمانامروزهفناوري،مهمبخشیبهاقداماترادرپیدارد.ت،عینیتتهدیدا
می شمار به برنامهنظامی عرصهرود. در تغییرات از عمیق دركی نیازمند آینده، براي ریزي

است) درwrobel& ken,2005:38فناوري عمیق درک این افقبردارنده(. دقیق بررسی ي
هايفناوري،گوناگوناستوخوداینبررسینیزنیازمندشناختبخشهايپیدایشفناوري

بایكدیگروتوسعه بهمنظوردستیابیبهچنینشناختیازهریکازآنروابطآنها هااست.
ازاینرواهمیتوبراينیرويزمینیدرعرصهحنگآیندهبیسارحایزاهمیتاست.فناوري،

د.شوضرورتتحقیقنمایانمی
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آینده -هايموردنیازنیرويزمینیدرجنگآیندهمینگاريفناوريهدفكلیاینپژوهش،

-باشد.وسؤالكلیكهجهتاینتحقیقدرنظرگرفتهشدهاستبدینقراراستكه:فناوري

هايموردنیازنیرويزمینیدرجنگآیندهكدامند؟
 

 پیشینه پژوهش   
يپنجاهدربخشدفاعیایاالتمتحدهوتوسطمشاورانیدههشناساییفناوريابتدادراواخر

هم رندمؤسسهچون توسعه1ي رند كرد. پیدا عمدهظهور ابزارهاي از برخی پیشي بینیي
پرسش پیمایش قبیل از بیشنامهفناوري، گرفت. عهده بر را سناریو تحلیل و دلفی تراي

دهههايپیشفعالیت ایاالتمتحدهيشصتتوسطنیربینیدر نیرويهوایی و ويدریایی
شد پیشUS Developing Science,2003:97)انجام هم(. فناوري توسطبینی چنین

هايبعديوشد.بااینحال،پیشرفتهايخصوصی)بهعنوانمثال،درانرژي(انجاممیشركت
هايفناوريدرقالبپروژهشناسایینامیم،درژاپنرخداد.می"نگاريآینده"ظهورآنچهكهما

ينودكشورهايكمیآندرژاپنایجادشد،اماتادهه1970نگاريبهشكلكنونی،درسالآینده
اند.ایننگاريفناوريپرداختهتريبهانجامآیندهراپذیرفتند.ازآنهنگامتاكنونكشورهايبیش

تجربه بیان به جغرامدل موقعیت و حجم با كشور چند میي گوناگون جملهفیایی از پردازد،
شرق و مركز در گذار حال در كشور دو و غربی اروپاي در كوچک و بزرگ كشورهاي

(.martin,2001:82اروپا)
گونهنگاريملیتبدیلبهشاخصشدند.همانهايآیندهايبودكهدرآنبرنامهينوددههدهه

اند.هادستیافتههابهدانشاینگونهبرنامهدهد،تنهاشماريازكشوركهشكلیکنشانمی
تاكنونانجامداده1970نگاريراازهايآیندهتنهااستثنايقابلتوجه،ژاپناستكهبرنامه

يهشتادشروعكردند،هارادردههاست.سهكشوردیگریعنیآمریكا،استرالیاوآلمانبرنامه
دهه در اغلبكشورها حالیكه آنپیوستند)ينودر به تحقیقاتانجامHavas,2013:39د .)

هاينگاريهمراهباافقگرفتهدركشورهايمختلفپیرامونشناساییفناوريبارویكردآینده
باشد:شناسیآنهابهشرحزیرمیزمانیمدنظرونیزاهدافوروش

  

                                                           
1. RAND 
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پیشینهتحقیقاتانجامشدهدرسایركشورها-1جدولشماره  

 ها شناسی روش افق زمانی دافاه كشور

 استرالیا
، ا تباااو   C&Tایجاااچ رااا ریا سیاساا   

 سازی ، اجماع آمیزش
 سال 15

/ چ خ  ا تباطات /  تحلیل سنا یی/ چلفی
 شناسانه  تحلیل  یخ 

 اتریش
تعیای    شناساایی مایا چ مبلایا واا می عیا        

هاای     اوتی، شناسایی نقاو  یت   ضعف وخش
 سیاس  فنا  ی  های فنا  انه، تیصیه

 چلفی فنا  انه   چلفی اجتماعی   سال 15

 فرانسه
 های صنع    جامعه   تعیی  ا لیی 

 نگری   اطالعات پیش
 سازی   اجماع-های سیاستی  تیصیه

 سال 10تا  5 
 سال 30

 (1993های كلیدی ) فهرس  فنا  ی
 (1993چلفی )

 آلمان
 سازی ، اجماعC&Tها چ   ی سیاس   تیصیه

 ( ها )چ می  چلفی ی تعیی  ا لی 
 نگری   اطالعات پیش

 سال 10
 سال 30
 سال 30

هاااای كلیااادی/   فهرسااا  فناااا  ی 
 (1991های ا تباطات ) چ خ 

 (1992ا لی  چلفی )
 (1994چلفی ) مینی

 (1996چ می  چلفی )

 هلند
سااازی  ، اجماااع هااای تحقیقاااتی تعیاای  ا لییاا 

 گیری، ا تباو/آمیزش   پیش
 سال15تا  10
 سال  25

هاای نیههای  كلیادی     فناا  ی فهرس  
 (  1989ا94)

 (1990تحلیل سنا یی )

 مجا ستان

شناسایی نقااو  ایت   ضاعف سیساتم علام        
 فنا  ی  اهبرچ ملی نیآ  ی 

 ی ا  پا های والقیه چ  اتحاچیه اكتشاف فرص 
   ی وخش خصیصی   افزایش وهره

 سنا ییهای چلفی   سال  15

 ویان نشده شی   های آینده ورای ك شناسایی فرص  ایرلند
هااای خبرگااان/   ساانا ییها وااا پاناال  

 ها   مشی ت

 ایتالیا
ی  گیری   تیساعه  پشتیبانی از فرایندهای تصمیم

 مدت    اهبرچها چ  چ از
 های نیههی /كلیدی   فنا  ی ویان نشده 

 ژاپ 
انااداز  ی ولندماادت، رشاام  ی فنا  انااه تیسااعه
هااای سیاساا  علاام    ی آینااده، تیصاایه جامعااه
 فنا  ی 

 سال 30تا  20
 سال  15تا  10

 های خبرگان   شش چلفی/پانل
 ها   سنا ییها/نگاش  فنا  ی

 كره

 پذیری صنایع محلی  افزایش   او 
 یاازی ولندماادت تحقیااس   تیسااعه چ     ورنامااه

 فنا  ی كلیدی 
 ها   تعیی  ا لیی 

 سال  10
 سال  5

 سال  20

 های نیههی /كلیدی   فنا  ی
 (1992پانل خبرگان )

 (1992چلفی )

 نییزیلند
 های ملی  تعیی  ا لیی 

ی  ها چ  تبدیل شدن واه جامعاه   شناسایی رالش
 چانشی 

 سال  15
 های خبرگان  پانل

 تحلیل كمّی 

 اسپانیا
 های سیاس  فنا  ی  تیصیه
 پذیری صنعتی     او 

 چلفی  سال  15
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هااای جدیااد  هااا   تیانمناادی ی فنااا  ی تیسااعه
هاای جدیاد    صنعتی، پایگاه چانشی اثر ور فنا  ی

 پذیری  ع ، اشتغال     او چ  صن

 سیئد

ا تقای   اوط ولندمدت میاان فراینادهای فنای،    
 ا تصاچی   اجتماعی  

هاا     محای ی چ  شارك    تقیی    یكارچ آیناده  
ها، تد ی  فرایندهای طراحی   اطالعات  سازمان

 های فنا  ی وا ا لیی  واال  ورای شناسایی حیزه
 ی  شد  تیان والقیه شناسایی نقاو كا شناسی وا

 های خبرگان   پانل سال 20تا  10

 انگلستان

 C&Tها چ   تعیی  ا لیی 

 نگری   اطالعات پیش
 ها   اندازهای آینده: احتماالت   نیازمندی رشم

 ا تباو/آمیزش  
 ور را ی ا تباو وی  علم   صنع   

 سال 20تا  10
 های خبرگان ها/چلفی/پانل مشی ت

 "انشاستخر چ"نیر های مسئیل/
 

 آمریكا
های تحقیقات ورای امنی  ملای     تعیی  ا لیی 
  فاه ا تصاچی 

 نگری   های سیاستی اطالعات پیش تیصیه
 های نیههی /كلیدی   های فنا  ی پانل سال 15تا  10

گونهپژوهشییصیورتنگاريفناوريهیچدرنیروهايمسلحج.ا.ایرانتاكنوندرخصوصآینده
هاییازقبیلپایشفناوريكشورهايپیشرفتهوترجمهدرخصیوصتنگرفتهاست،لیكنفعالی

فناوريكشورهايپیشرفتهصورتگرفتهاست.

 

 مبانی نظری
 نگاریآینده

بینیبهویژهدرعرصهفناوريدانستیافقطبهعنوانتوانابزاريبرايپیشنگاريرامیآینده
توانآندرنظرگرفت.ازنگاهیدیگرنیزمیبینیتكنولوژيهايارزیابییاپیشروشیازروش

رابهمثابهبخشیازفرآیندمدیریتاستراتژیک،بهویژهدرتحلیلمحیطخارجیقلمدادكرد.
می نظر به آیندهاما ابزاريبرايسیاسترسد چیز هر )ناظمیونگاريبیشاز گذارياست.

(1385:73قدیري،
همآینده كنار بهقرارنگاريشامل دانش، منابع و تغییر كلیدي عوامل توسعهدادن يمنظور
نكتهچشم اطالعاتبرآوردياست. اهمیتآناستكهآیندهاندازهايراهبرديو نگارييبا

صراحتبه شبكهاغلببه ایجاد برايپاسخدنبال چالشهايعواملمطلع به بهتر هايگویی
 با تنها نه امر این است. غیره و پیشرفتهسیاستی توسعهاطالعات برآوردي بلكهي یافته،

جهتهم و دانش منابع از آگاهی طریق از شبكهگیريچنین اعضاي دیگر راهبردي هاي
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نگاري،پیونددهندهبینآیندهوراهبردهايخلقپذیراست.سناریوهايحاصلهازآیندهامكان
(.1395:58شدههستند)مینایی،

تريبلندمدتمندبراينگریستنبهآیندهرتاستازفرآیندتالشنظامنگاريفناوريعباآینده
هدفشناساییعرصه با جامعه و اقتصاد فناوري، فناوريعلم، هايهايتحقیقاتراهبرديو

خواهندارمغانبهرااجتماعیواقتصاديمنافعترینبیشكهنوظهوروجدید
(.Martin,1995:49)آورد

 
 نگاری های آیندهویژگی 

 بههدفاطالعجهت شرایطكنونی)بهرسانیبهتصمیمگیريبلندمدت، خصوصگیريدر
از بسیاري در آینده فرضكه این از برگرفته و نوآوري(، و تصمیماتسیاستتحقیق

گستردهحوزه و باز میها فرصتاستو درکمناسباز با نیروهايتوان تهدیدها، و ها
 ادینتغییرآنراشكلداد.پیشرانوفرآیندهايبنی

 هايبلندمدتازيتحلیلهاوابزارهايرسمیبرايتوسعهاییازتكنیکاستفادهازدامنه
روش همجمله پیمایشی كارگاههاي دلفی، سناریوسازيچون روند1هاي تحلیل با2و

بیشبرون مدلیابی نتایج كسب اغلب و استر مطالعات بسیا3اُتیدبلیوسازي، ازو ري
 (.Georghiou,2001:28هايدیگر)روش

 گسترده حجم بهمشاركت اغلب و كارشناسان از كلیاي ذيصورت بهتر منظورنفعان
مشاركتبیش دانشمرتبطو فرآیندسیاستدسترسیبه در شبكهتر ایجاد هاگذاريو

 برايهماهنگیمستمراقداماتوتسهیماطالعات.

 منظوردستیابیبهتواناییپرداختنبهايبههايحرفهحوزهايوعبورازمرزهايرشته
درباره چیزي كه واقعی دنیاي ظهور حال در مشكالت و پیامدهامسایل این ي

نمی به اغلبنیاز اینامر انتقال»دانند. و ترجمه منابع« تركیبدانشاز و گسترده
 (.popper,2008:76مختلفدارد)

 

 گ در آیندهبینی محیط عملیاتی جنپیش

شناساییتغییراتبهوقوعپیوستهدرخصوصیاتجنگبرايهم طولتاریخ، ایندر عصرانِ
كهراهبردومدتصلح.بااینهايطوالنیالخصوصدرطولدورهتغییراتدشواربودهاست؛علی

                                                           
1
. Scenario Workshops 

2
. Trend Analysis 

3
. Swot Studies 
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بین روندروابط است ممكن پایندهالملل اصول و تغییرها باشند، داشته شرایطاي ،پذیري
بینیوتغییراتصورتگرفتهدراستفادهازفناوري،انطباق،وپویاییِدرگیريهستندكهپیش

بینیكنند.امامشكلپیشبرانگیزمیریزيراتبدیلبهاموريبسیارچالشيآنطرحدرنتیجه
اظهارنظر از برخیمانع انتشار همیندلیلشاهد به استو نشده اینباره در هايجسورانه

هايبههاياحساسیوحتیپژوهشهايپادآرمانگرایانهنسبتبهآیندهازطریقرسانهدیدگاه
اینسرنوشتشوم،كهخبرازنوعیKaplan,2013:27ایم)ظاهرجديبوده (.پیامبرانامروزيِ

دادهبی هابزي نامسامانی بی.اند؛ ساموئل فوكویاما، فرانسیس كاپالن، رابرت چون هایی
میهانتی شامل را كیلكولِن دیوید كمتر، آخرالزمانی دیدگاه مقداري با البته و شوند.نگتون

المللدرحالنزدیکشدنبهآخرگویند؛اوضاعاموربینمارتینوَنكرِوِلدوفیلیپبابیتمی
برايهرجومرجوجنگبازمی اندكهجنگ،كند.بقیهنیزادعاكردهخطاستواین،راهرا

مردممی» ان خواهد« بار به وخیمی نتایج غیرنظامی، تلفات لحاظ از و گرفت خواهد  در

 (.Martin,2003:18آورد) سال رسمی نظامی بابخصوصیات2009دكترین در نیز بریتانیا
اشارهكردهاستكه«سرشتچند»ها،بااصطالحاتیتماماًمنفی،بهنبردگاهیيدرگیريآینده

خواهدبود.آثاري«طبیعیهم،پیوستهوغیرهموبررقابتی،شلوغ،در»رناپذیبهشكلیاجتناب
فشاراند،درمیانههايراهبرديجهانیپرداختهكهبهروند روبهكاهش، هاييمنابعطبیعیِ

-حال،چنینپیشاند.بااینبینیكردهپیش ايخشنآبوهواییورشدجمعیتجهان،آینده

-هاياستیوپینكر،اندروماکوهاواردهِگرهدرتضادكاملهستند؛بهگیريهاییبانتیجهبینی

انجامهايآناندربابافولجنگ،درهراندازهگیريطوراخصنتیجه ايكهباشد.كارآماريِ
دربرمی1945هاازسالهايمرسومدرگیريشدهدردانشگاهاوپساال،كهتمامپیشران -را

برايپنجا پیشگیرد، سالِ جنگه كاهشتعداد پیشرو، تلفاترا كلی آمار و -بینیمیها

(.Smith,2010:62كند)
 

 های جنگ در ایندهروند

پیوستگی اما كرد، خواهد زیادي تغییرات گذشته مثل درست آینده هايسرشتجنگدر
جنبش و تروریسم جمله از داشت، خواهند وجود نیز وچشمگیري اعتراضی عظیم هاي

میونتخش تقریباً اطمینانگفتجنگبار. با شهرتوان جنگهاينامنظم هايكالسیکيو
هايآیندهوجوددارد:جنگنامنظمدرافزایشچشمگیريخواهندیافت.دهروندبرايجنگ

آسیب از سوءاستفاده با شهري زیرساختمناطق اختفا؛پذیري عمق؛ پراكندگی؛ تخلخل؛ ها؛
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مانندهايسیستمیکگرهسازيخشونت؛واچرخش؛عملیاتی؛خصوصیسازيتوانرزمكوچک
(.Mckinzey,2013:28ودقت)
شهر كمدر تروریسم احتمال بزرگ، میهاي درگیريشدت باشد. بیشتر بسیار هايتواند
-هايمدیریتمدتنیازمندنیرويانسانینظامیوانتظامیوتعهدمراقبتیوعملیاتطوالنی

نظامیانشهريممكناستقادرهايآینده،شبهايقابلتوجهیهستند.درجنگيرسانهشده
ازجملهباشندبهتسلیحاتكشنده تسلیحاتضدموشکيبیشتري، زرهوهايسطحبههوا،

نیروتسلیحاتشیمیایییابیولوژیکآلوده هاينظامیدرجنگكنندهدسترسیداشتهباشند.
فروپاشیمراجعذي با سازمانشهري، كارهايمختلفوصالحكشوري، دستور هايمتعددبا

آسیبمشغولبهكاردرفضا كمکمواجههايمشترکوجمعیتغیرنظامیِ پذیرودرانتظارِ
خواهندبود.

بهسامانه حمله ایننوعجنگ، غیرمتعارفاست. همیناندازه به هايجنگسیستمیکنیز
هايمحلیبرايایجادمناطقوجوامعوابسته،مشاركتتصادياقهايعامدانهسازيمالی،تهی

فعالیت در گسترده عملیاتغیرمتراكمو وضددولتی، جرایمهايضدكشور هاياطالعاتی،
محاصره بیولوژیکسایبري، حمالت اختالل، ایجاد هدف با الكترونیک جنگ سایبري، هاي
يانرژي،یاآلودگیغذاورتولیدوعرضههايمكرردهاییازجامعه،قطعیگزینشیبهبخش
شاملمی ماهیتسیستمیپیامدآبرا تأكیدبر تهاجمبا انواع از كدام هر شناختهشود. ها

آنمی بیشوند: تنزلدادن، اختالل، برايایجاد نابودساختنسیستمها یا كردن، هاییاعتبار
است.هاوابستهاندكهیکكشوریاملتبدانطراحیشده

تربادقتوبردهايمرگبارفرایندپراكندگی،باظهورعصرصنعتیوتعمیقآنباتولیداسلحه
 سال وقتیدر است. داده قرار تحتتأثیر را میادیننبرد گتیزبورگدر1863بیشتر، نبرد

شدكهايشناختهمیيچندمایلدرجریانبود،جنگجهانیدومبهعنواندرگیريمحدوده
بسیجاقتصادبهصحنه نیازمند و جهانسرایتكرده سرتاسر هايداخلیوهايمتعدديدر

 سال از بود. مربوطه جنگ1945جوامع جنگتاكنون، همانند نامنظم، وهاي علنی هاي
داده قرار خود تحتتأثیر جهانرا تمام بهمتعارف، ماهیتِ جهانیوپیوستههماند. ياقتصاد

ارسامانه كوچکهاي حتی كه معناست بدین جمعیتتباطی تمام به تروریستی اقدام ترین
شود.جهانمخابرهمی

ایده ارتباطتنگاتنگیبا مفاهیمیكه دیگر میاز پنهانيپراكندگیپیدا اختفاكند، كاريیا
كهدرآنسازمان كنند؛پردازندیاتالشمیهايكوچکبهدورازچشمبهفعالیتمیاست،

جالباینبی مخفیبمانند. قلمروییدورافتاده در علینجمعیتیا ادعاجاستكه هاییرغم
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روند،مخفیكردنطوراخصبرايغربتهدیدبهشمارمیهايسريبهمبنیبراینكهسازمان
هايكشوريِمدرنحتیازایننیزبیشترشود.نیروترمیهايدیجیتالیروزبهروزدشوارامضا

هايآینده،استتارمیانجمعیتبهآمیزشكاملباهستندودرنبردضخطروآسیبدرمعر
(.Kilcullen,2013: 71آننیازخواهدداشت)

تروهايتسلیحاتیكوچکاززمانانقالبصنعتیتاكنون،مهندسیدقیق،دستیابیبهسامانه
هايفیزیکوشیمینیزتوانهايحاصلشدهدرحوزهترراتسهیلكردهاست.پیشرفتكارا

همانفجاريآن است. افزایشداده را ساختپلتفرمها توانهايكوچکزمان، همان با اما تر
بیشترنیزامكان تیرباررزمییا كهزمانیبزرگودستپذیربودهاست. گیرپاوهاياتوماتیک،

هايجدیدهاياتمی،نسلبمبهاياتوماتیکدستیشدند.بعدازاولینبودندتبدیلبهاسلحه
اييهستهكهساختدستگاهیبهكوچكییکگلولهايطراحیشدندتااینتسلیحاتهسته

قابلحملتوسطنفرباهايتسلیحاتیتوانسامانهينزدیکمیپذیرشد.برايآیندهتوپامكان
-رشهر،بندروحوزهگیريحاصلازاینروندایناستكههقدرتچشمگیرتصوركرد.نتیجه

ايیکفضاينبردبالقوهاست.
تريكهبهقدرترزمیقابلتوجهیهايكوچکوكوچکرودكهباوجودگروهاحتمالآنمی

می قائل جنگیدن حق خود براي و هستند آیندهمجهز در حالتشوند، جنگ نزدیک ي
انفرادي افزایشپیمانكاران به رو تعداد بگیرد. خود به شركتتري و خصوصی هايامنیتی

روندياستكه امنیتیخارجی، امور همدر امنیتیداخلیو امور همدر خصوصینظامی،
ادامهخواهدیافت.چنینپدیده هاوافرادقابلانكاريكههمتوسطاي،باوجودگروهاحتماالً

كند.اتسهیلمیهايآیندهربینند،اجرايجنگبازیگرانكشوريوهمغیركشوريآموزشمی
كارتلچریک جنگجویانهايآسامیهند، دزداندریاییسومالیو مكزیک، مخدر هايمواد

هايبزرگمجموعهالمللیوشركتها،منافعبیندلتاينیجریه،بنابهمصلحتخودعلیهدولت
زاواخر(.پراكندگیقدرتوارتباطاتاJhonson,2014:76اند)هايمستمريترتیبدادهعملیات

درشیوه درهمهجايجهان، امروزه غربو هايجدیدجنگیدنقرننوزدهمبهاینسودر
يفناوريوارتباطات،كهزمانیفقطدرانحصاربرگزیدگانومقاماتنمودیافتهاست.توسعه

توانمندساز تبدیلبهیكیاز گرفتهاستو دسترسهمگانقرار در امروزه هايكشوريبود،
واچرخشنیروجنبشاصلی است. شده نامنظم است:هاي كرده تقویت نیز را كشوري هاي

همراهبهتیم دهدبرايهايكوچکوحتیافراداجازهمیوسایلارتباطاتیرادیوییودستیِ
تخصصی سازيتعیینموقعیتاهدافوجابجاییازآگاهیموقعیتیبیشتريبرخوردارباشند.

قابلیتكاربريمشترکوواچرخشبیشتربهمعنايارتباط نتایجحصولبراينیزبیشتراست.
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باالبردنپیشرفت(.klare,2015:73ضروريهستند)اثربخششكلیبهنظرمورد هايفناوريبه
بااستفادهازآنباكاراییقابلتوجهی1هاياستندآفايكهحملهكوبندهدقتوقدرتدرهم

ادامهمیانجاممی بااینوجود،جنگدهنشوند، بیشتردرآیندهبهجنگجوافزارد. -هايدقیقِ
ایندستگاهتكنیسین داردكهبتوانداز همبرايآفندوهمبرايپدافندهايبیشترينیاز ها

ينیمههايجدیدفناوريضدموشکووسایلنقلیههاییمثلنسلافزاراستفادهكنند؛جنگ
اينیازخواهدبودكهبتوانندرويزمین،دریاودرهواومنظورههايچندخودمختار.بهپلتفرم

كمترينیرويویژه تعداد احتماالً آموزشدیده،بهصورتالكترونیكیعملكنندو يكامالً
همه و آسیبفنمجهز كه باشند داشته وجود باید گزینهپذیريحریف از طیفی با هايشان

ها،تخصصوآمادوپشتیبانی(،امادري،اطالعات،شلیکحمایتیجبرانخواهدشد)درترابر
تهدیدتماماینعملیات پراكندگیوسازگاريبا دركناراختفا، حمالتپنهانیِهايكشوري،

سامانه هايغیركشوريیانیرو است. تأكیدرويدقتبیشتر بایدتركیبی، هايجدیدناگزیر
هايمرتفع،زیرآبودرفضاعملكرددقیقدرساختمانهايشهري،بتوانندزیرزمین،درفضا

نیرو فعالهايآیندهاگربخواهندنیروداشتهباشند. هايایجادوحشتواقعدرمیانمردمیا
ازآنچهترهدفگیريِسریعترازآنبهمیانجمعیترانابودكنند،حتیبهدقتبیشتر،ومهم

(.تواناییتنزلفعالیتJhonson,2014:74یازخواهندداشت)مندهستندنیزنامروزهازآنبهره
هايآیندهخواهدبود.هايجنگگروهییاظرفیتفرماندهیوارتباطیدشمن،یكیازویژگی

روانی،سایبري،یادر-اینتوانایی،ازكارانداختنارتباطاتوتأكیدبیشتررويجنگاطالعاتی
شودونمایانگرنوعیدرگیريپنهانوقابلکراشاملمیينزدیک،حتیجنگنورولوژیآینده

شیوه این بود. خواهد دیجیتالی آرایهانكار از بخشی گستردهها، عملیاتي از علیهتري ها
جمعیتدرون میان در كه بود جانبدشمنانیخواهند از شدهتهدیداتعمده -مرزيواقع

(.Bobbitt,2003:119اند)
 

 های مسلح امروزیه برای نیروهای جنگ آیندپیامد

-گیريازآسیبهايارتباطیوبهرههايآیندهازاختفابهرهخواهندبردوازطریقشبكهنیرو

آنپذیري كرد. خواهند عمل جامعه وحشتهاي و ترس انتشار براي اطالعات جنگ از ها
ینیزبهرهخواهنداستفادهخواهندكرد،اماازجنگجنبشیعلیهودرمیانجمعیتغیرنظام

هدفآناننابوديسیستم زیرساختبرد. ارادههاياقتصادي، و اینها يمقاومتخواهدبود.
هايترخواهدبود.بااینوجودجنگهايمستمروشدیدگذشتهپسامدجنگنامنظمازجنگ
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 - Stand off 
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به داشت. خواهند وقوع احتمال هنوز نیز میسنتی نظامینظر نزدیکرسد فضا استسازي
(Jhonson,2014:77آسیب نقاط باید كشورها تهدیدات، این با مقابله را(.براي خود پذیر

هاقدمبردارند؛حتیاگربهسازماندهیمجددنیروهايشناساییكنندوبرايپرداختنبهآن
يآیندهبهمعنیهامنجرشود.آمادهشدنبرايجنگپراكنده،واچرخیدهوگستردهمسلحآن

هايجدیددفاعغیرنظامینیزهست.درنبردهايضدترورسیتیآینده،اطالعاتوجنگمعیار
الشعاعِعملیاتدرازمدتامنیتروانیضروريخواهندبود.ممكناستآمادگیِزمانصلحتحت

ممكناستازنیروهايمسلحبر داخلی،حفظصلح،ضدشورشیوضدتروریستیقرارگیرد.
ملیاتپرتحرکوپرسرعتاستفادهشود.حمالتبهشبیخونشبیهاساساطالعاتخاصدرع
هايهدفكهترینبخشعملیاتاست،ولیبراياستفادهازفرصتخواهندبود.اطالعاتمهم

عكس به درسترسهستند بهبرايمدتزمانكوتاهیدر است. دقیقنیاز -العملیسریعو

هايينزدیکباتعداديازسازماننرابطههايتاكتیكیوهمچنیيمدلكارگیريهوشمندانه
(.Pinker,2013:21مردمیحیاتیاست)

آیند،هايعملیاتیآیندهبهحسابمیتمامبرايمحیطروندهايكنونیجنگرهنمودينیمه
شكلمی احتمالیآنرا كوچکولیمسیر اختفا، عمق، پراكندگی، مضامینتخلخل، -دهند.

خصوصی عملیاتسیستمیکگرهساسازيتوانرزمی، دقت، واچرخش، وزيخشونت، مانند،
پردازي،اطالعاتی،بهویژهدرهايفیزیكی،زیرساختی،اندیشهپذیريزیرساختیدرحوزهآسیب

اند.درکآیند.قواعدجنگ،دراینمناطق،تغییركردهها،بهوجودمیرابطهباشهرهاوسامانه
يآیندهپذیربهفرماندهشانونقاطآسیبها،روابطسیآنشناشهرهاومناطقدرونی،ساخت

می رهبري را نیابتی و نامنظم منظم، نیروهاي میكه برتري جدیدكند روابط درک دهد.
كند.نیروهايهايالكترونیكی،شهري،منبعاطالعاتی،دانشنظامیآیندهراتعیینمیسامانه

محیطجدیدوف با بایدخودرا باشكستروبهنظامییا تأكیدبراهمیتقدهندیا روشوند.
بی عنوانراهنماییحیاتیبرايپیشرفتنوآوري، به گذشته از استفاده سازگاريو آماديو

(.Jhonson,2014:78هايبهبودتواناییسازگارياست)آموزشیوتغییرِنهاديیكیازراه
 

 های زمینی و جنگ آینده نیرو

هاينیرويزمینیبرايتحققپیروزيدرجنگوترینمؤلفهداريازجملهمهمگرارادهوپایا»
بازدارندگیدرصلحهستندولیبههیچوجهتنهامواردآننیستند.برايموفقیتاستراتژیكی

پیش نظامیدر بودن]نیروهاي[ چندكاره اهمیتاست.1بینیمحیطژئوپلیتیكیاولیه، حایز
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هايبالقوهنظامیهاییراكهبرايهریکازچالشیستتمامیقابلیتحتیآمریكانیزقادرن
ازطرفیهیچقابلیتیگانه اينیزوجودنداردكهبهطورلحاظگردیدهبرايخودحفظكند،

چالشكاملجواب نیروگويانواع اینمشكل، برايجبران يزمینیبایدهايمختلفباشد.
فوسیعیازوظایفوشرایطاستراتژیكیوفقدهندكهبهطوربتوانندبهسرعتخودراباطی

هايزمینیبرايچندكارهبودندرآیندهنیرو(.»1392:44اسكیلز،«)دائمدرحالتغییراند.
می باقی نظامی[ ]سازمان اصلی شالوده عنوان به همچنان قابلیتاستراتژیكی، هايمانند.

گیرندولیهیچگاهایننیروهاكملمورداستفادهقرارمیهايهواییودریاییبهصورتمنیرو
ویژه اهداف به رسیدن براي و خاص شرایط برخی است،در مدنظر درگیري براي كه اي

كهمخصوصاینكارسازماندهیشدهتوانندجاينیرونمی البتهبههايزمینیرا بگیرند. اند،
امروزهیچهیچوجهمنظورماتضعیفاهمیتونقشنیرويپ دافند،دریایییاهوایینیست.

عملیات یا و فضا ی بدونفرماندهیهوا زمینیرا فرماندهاناجرايیکعملیاترزم یکاز
نمی قرار بررسیهم بدونفرماندهینیرويدریاییحتیمورد آنساحلیرا بر عالوه دهند.

هاياعزامیبهجايازنیروكشورهادرعینحالكهبهتغییرسیاستخودمبنیبراستفاده
مینیرو ادامه یافته پیشاستقرار از وابستگیهاي توانمنديدهد، به را وخود هوافضا هاي

هايزمینیباسرعتودهندتااطمینانحاصلنمایندكهنیرودریاییهرچهبیشترافزایشمی
ئلهكهعملیاتنظامیآیندهرسند.بنابراینتاكیدبراینمسامنیتكاملبهصحنهعملیاتمی

صادقانه پذیرش بلكه نیست، لفاظی یک صرفاً است، مشترک عملیات نوع از ذاته به
اهاياستراتژیكیوعملیاتیمیدستورالعمل گرچهدربرخیشرایطغیرمعمولممكنباشد.

داشتهباشند،هايهوایی،دریاییویافضاییبهتنهایینیزنتایجقاطعیاستهریکازعملیات
ضروري و مشترکامريالزم نیرو عناصر كلیه یكپارچگیموثر شرایطی، هر در ولیتقریباً

«است.
 های شناسایی فناورینظریه

 تحوالت و تغییر بررسی و پایش براي فناوري، روزافزون اهمیت و شدید هايپویایی رغمعلی

 ون" گفته به كه است این نیست.واقعیت دردسترس زیادي مدون و جاافتاده هايفناوري،رویه

 "ویک
 طی را نشیبی و پرفراز مسیر فناوري تحوالت بررسی شامل محیطی هايدر،بررسی1

افراديمثلآگویالراینموضوع1970و1960هايههدرد.(VanWyk,2011:30)است كرده
نعیدركاراستكهمشخصشدكهموا1980راباامیدواريزیاديدنبالكردند.امادردهه
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 - VanWyk 
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ودیفنباخ1كارتیشناسیجهتشناساییفناورياستمکیكیازمهمترینآنهافقدانروش
فناوريوابزارگویند،حتیاگرفرماندهدراینبارهمی هانبخواهندبهتحلیلمحیطبپردازند،

ندارند) تغییرنگاهبهفناوريMcCarthy, 2010: 193فرایندانجامآنرا درادبیاتمدیریت(.
دوازجملهكسانیهستندكهنقشپیشرانوتونفناورينیزانعكاسیافتهاست.فرومنوبی

اند.ايبرايفنارويدفاعیقائلشدهتعیینكننده
راهبردفناورياشارهكردههضرورتتوسعهموازيراهبردكالنبرخیچونادلرب و اندبنگاه

(Adler,2007: 127.)بینیفناوريهايپویشوپیشیادبیاتفناوريباتمركزبررویهبررس
نشاندادكهبرخیازاینمطالبچندیندههقدمتدارد.اینمطالعاتنشاندادهاستكهدر

هاياقتصادي،سیاسی،هابهشناختمحیطاندازهنیازآنگذشتهنیزشناختمحیطفناورانهبه
ونویک1970دردهه (.Linstone, 2009:7میتبودهاست)محیطیحایزاهاجتماعیوزیست

 .(VanWyk ,2011:291بینیفناوريارائهنمود)رویكرديكالنبرايشناساییوپیش

اینمسیرگامبراشتهویکشرحمیآنگونهكهون امثالاودر و مثالبرایتمطرحدهداو اند.
ونويمیكردهاستكهتغییراتفناوريدرهفتجهتاصلیر مثالً یا ویکرویكرديدهد.

تحلیلراهبرديفناورينامگرفت)همان: (.287برايپویشفناوريارائهنمودهاستكهبعداً
گردیدهارائهشوریگتوسطنیزشناسی)مورفولوژیک(ریخترویكردیک

پویشها،رویهرسمیوفراگیريبراي(.ولیبهرغمتمامیاینتالشShurig,2010:137است)
فناوريكههمهمحیطفناوريراپوششدهدارائهنشدهاست.ونویکدرخصوصشناسایی

كاملفرآینديراپیشنهادمی دهد.فرایندارائهشدهتوسطونفناوريدفاعییکموردنسبتاً
آلن (.VanWyk,2011:294،تفسیر،ارزیابی)2بانیسازي،دیدهویکدارايچهارگاماست.آماده

نگارانهايبرايتحلیلآیندهترهمروشیمبتنیبرتكنیکكاووشمتونارائهكردكهرویهپور
با اما هرچنداینرویهبرايتحلیلسریعفناوريدرحالظهورمناسباست، فناورياست.

تواندبرايبخشايازجنبهامنیتینمیافزارهايپرقدرتوشبكهتوجهبهنیازآنبهبرخینرم
 .(Porter,2005: 1076) كشورمناسبباشددفاعی

هايجدیديكهبنابهتعریف،رصدتحلیلوشناساییفناوريعبارتاستازشناختفناوري
هايكسبوكارآتیداشتهباشد.شناساییفناوريبرممكناستتاثیرقابلتوجهیبرفعالیت

دارد.بهاینترتیبمشخصاستهاییمتمركزاستكهدرشالودهفعلیفناوريوجودنفناوري
نگاريفناوريوبینیفناوري،آیندههاينظیرپیشهايشناساییفناوري،بافعالیتكهفعالیت
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دارد همپوشانی و بسیار قرابت فناوري تحقیقاتPhall,2012:4) ارزیابی اروپایی موسسه .)
يبرايدستیابیبهجایگاهكندكهشناساییفناوريبهفعالیتكلیدطورعنوانمیصنعتی،این

فرآیند پایشفناوري، است. مبدلشده كار تالطمكسبو محیطپر حفظآندر رقابتیو
سازدوهدفازآنعبارتاستاز:مندمیهاازتوسعهفناوريدرجهانرانظامآگاهیشركت

اهرقابتییکشركتهابرجایگهايفناورانهكهتأثیرآنشناساییوارزیابیآندستهازپیشرفت
می صورت زیر تشخیصموارد هدف با پایشفناوري این  بر عالوه دارد. -اهمیتحیاتی

 (.Eirma,2006: 5گیرد)

هايموجودالف(بروزتغییروناپیوستگیدرفناوري
فناوري ظهور جدیدب( بازارهاي و محصوالت بر چشمگیري بالقوه تاثیرات كه نوینی هاي

تولیدوكسبوكارآندارد.شركتوفرآیندهاي
ممكناستتشخیصعالئمضعیفظهوریکفناوريبهصرفمنابعزیادينیازداشتهباشد،اما
آنبهتالش پاسخبهاینفناوريوتطبیقسازمانبا كهدرصورتتشخیصعالیم، آنجا از

-زا،آنچهكهبهكیهكمترينیازخواهدداشت،سازماندرمجموعمنفغتخواهدبرد.ازدیدگاه

شود،جزءجدابانیورصدفناوريانجاممیهايدیدهعنوانشناساییفناوريونتیجهفعالیت
نگاريبافتنشدنیازراهبردفناورياست.ازدیدويفرایندتدویناستراتژيفناوريباآینده

منظورازآیندهكسبوكارآغازمی تحلیلبافتشود. درونیوبیرونیبنگاههاينگاريبافت،
(.Chiesa,2010:21هايكلیديرقابتدرآیندهاست)برايشناساییویژگی

-فالوهمكارانشدرمركزمدیریتفناوريكمبریج،راهنماییبرايمدیریتفناوريارائهكرده

 در نتوامی را فناوري شناسایی جمله از فناوري، مدیریت به مربوط هايفعالیت آنها، دید از اند.

در كرد. بنديدسته درونی و انفعالی رویكرد تا گرفته فعال و بیرونی رویكرد منظر از طیف یک
 توانمی و است اطالعات آوريجمع به متكی نوعاً فناوري، شناسایی فعالیت بندي،تقسیم این

كرد. ارائه2رادرجدولشماره آن دامنه
 فالوهمكارانش:اساسیدرشناساییفناوريازدیدگاه مفاهیم 

 فناوري از ما آگاهی توسعه: فناوري پویش

  آینده یا حال به مربوط خاص فنی هايحوزه از ما درک توسعه فناوري: پایش

 جدید فرآیندهاي یا محصوالت براي هافرصت شناخت نوآورانه: رویكرد خلق

 رقبا فنی هايظرفیت از آگاهی توسعه فنی: ترازیابی

 یا موجود هايمشتري جدید مطالبات به پاسخگویی اص:خ هايداده آوريجمع

.(Phall,2012:25بالقوه)
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هايمربوطبهشناساییفناوريفعالیت-2جدولشماه
 فعالیابیرونی                                                                 انفعالییادرونی 

پویشپایشترازیابیفنیخلقرویكردنوآورانههايخاصدهآوريداجمع

 وي دارد. فناوري شناسایی به نسبت متفاوتی مدیریتی دیدگاه ،"هیمن" نام به محققان از یكی

 هاییفعالیت از بسیاري ارتباطات، و اطالعات هايفناوري افزون روز گسترش و باتوسعه گوید:می

 است. گرفته خود به ايشبكه قالب امروزه شد.می انجام مجزا و منفرد صورتبه گذشته در كه

 پیشرفته ابزاري به فناوري شناسایی هايشبكه نبوده، مستثنی اینقاعده از نیز فناوري شناسایی

 بلندمدت تغییرات كه: داردمی بیان وي است. تبدیلشده شناسایی هايفعالیت انجام براي

 دارد وجود عالیم این سنجش براي هايمختلفیروش است. ههمرا ضعیفی عالیم با اغلب فناوري

روش است عبارت كه روشاز: روشهايشاخصی، روشهايالگویی، هايمنابعهايتحلیلی،
هايهايازظهورفناوريهايشبكهمحور.اینعالئمضعیفكهاحتماالًنشانهاطالعاتیوروش

بینیشود:اكتشافعالئم،تشخیصعالئم،پیشمیهاشناختهدفاعیتاثیرگذاراستبااینروش
 كندمی اشاره او كه مهمی هايپاسخگویی.نكتهتغییراتتوامباآن،ارزیابیعالئموتولیدگزینه

 و تحقیق المللیبین هايشبكه در ايمالحظه طورقابلبه فناوري، بینیپیش به نیاز كه: است این
 حسگرهاي عنوان به توسعه و تحقیق خارجی، مراكز افتی،ب چنین در است. گرفته شكل توسعه

(.Heimann, 2005:12رود)می شماربه فناورانهدفاعی هايفرصت قوي
(:Marrin,2010:30 درشناساییفناوريدفاعیچهارمشكلوجوددارد)

 كافی؛ اطالعات نداشتن قطعیت: عدم-(1

 كرد؛ درک و مدیریت بتوان كه چه آن از بیشتر اطالعات، پیچیدگی:داشتن-(2

اطالعات؛ كردن تفسیر براي مفهومی چارچوب یک نداشتن ابهام: -(3
نقیض و ضد منطقی چارچوب چندین داشتن پهلویی: چند -(4
 

 شناسی پژوهشروش
باشد.روشدلفیشاملیکپیمایشدویاچنددورياستكهروشاجرايپژوهشروشدلفیمی

گیرد،طوريكهآنهابتواننددركنندگانقرارمیولدردسترسمشاركتدردوردوم،نتایجدورا
يخودراتعدیلیابهنظراتقبلیخودمطالبیاضافهكنند.هیچهاياولیهصورتتمایل،ارزیابی

صورتنامهوبهشود،چونپیمایشبااستفادهازیکپرسشاعتبارنمیكسیدراینپیمایشبی
كند.يبهتريازتعاملگروهمیشودكهاینروشاستفادهذیرد.معموالًفرضمیپنامانجاممیبی

خصوصهنگامیكهعقایدونظراتخبرگانتنهامنبعاطالعاتیدردسترساست،روشدلفیبه
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بینیبلندمدت)بیستتاسیسال(مفیداست.درضمن،اثرارتباطاتیمطالعاتدلفیوبرايپیش
(.1388:103ینفرایندهانیزتأییدشدهاست)احمدي،طورارزشاهمین

نگاريملیعلموفناورياستفادهشدهاست.تربرايآیندهدرطولدهسالاخیر،روشدلفیبیش
شناسینیزدرخصوصاینروشانجامشدهاست.اینروشبرايبرخیاصالحاتوبهبودهايروش

الصهبیانشوند،قابلاجراصورتكامالًختوانندبههمیهايجدیدوموارديكارزیابیظهورموضوع
رویه است. گسترهمطالعاتدلفی، به توجه با و هستند پیچیده يشدهریزييبرنامههایینسبتاً

مطالعاتدلفیفرایندهاییهستندكهمراحلآماده بهمنابعینیازدارند. مرحلهمطالعه، يسازي،
سازي(پسازيكاربرد)پیادههايمربوطومرحلهچنددوروانجامتحلیلاجرايپیمایشدردویا
شوند.پایانپیمایشراشاملمی

 

 هاآوری دادهروش  و ابزار جمع

اینپژوهشمشتملبرروشمیدانیوكتابخانهروشگردآوريداده در درروشها اياست.
اینترنتیوسایرنشریاتمرتبطباجنگهايايتالشگردیدازكتب،مقاالت،سایتكتابخانه

پرسشنامه و مصاحبه ابزار از روشمیدانی در شود. برداري بهره پیمایشفناوري و آینده
استفادهگردیدهاست.

 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

جامعهآمارياینپژوهش،كارشناسانتحقیقاتدفاعیصنعتیدرآجاونزاجاكهحداقلداري
سالسابقهمدیریتیباشند،اساتیدفنیدانشگاهصنعتیشریفو10مدرکكارشناسیارشدو

هايدفاعیفعالیتداشتندوبافضايرزمزمینیدرآیندهدانشگاهعلموصنعتكهدرپروژه
دانشگاهمالکاشترومدیرانعالیصنایعدفاعیدروزارتدفاعوپشتیبانی اشناییداشتند،

گیريشود.دراینپژوهشنمونهمسلحكهدارايمدرکدكتريباشند،راشاملمینیروهاي
ندرتاستوباتحققیکچارچوبپذیريبهانعطافها،هدفمندانجامشد.دراینگونهپژوهش

هايكیفیدرشود.زیرانمونههايكمیشروعنمیبرداريمانندپژوهشمحضومحدودنمونه
كاركنیدوكلیدهاییرابرايپیگیريبههايجدیديراكشفمیهوقتیراطولفرآیندپژوهش

توسعهمیمی تعداددقیقافرادآگاهیدهندهدرگروهبرید، درآغازپژوهشنیازنیست، یابد.
(.دراینپژوهشاینكهچهكسیرا،درچهزمانیویا1388:57نمونهرامشخصكنیم)هومن،

مكانیبرايپژو چه مالکدر به هدفهشبرگزینیم به توجه با كه هايعینیبستگیدارد
رود.دراینپژوهشكارمیبرداريهدفمندبرايهمینمنظوربهشود.نمونهپژوهشتعیینمی
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 نظر مد حداقلنفراتیكه می60محققهستند اهدافتحقیقونفر به توجه با كه باشد
 .اندشدهتخصصآنهاازبینجامعهآماريانتخاب

 

 قلمرو زمانی و مکانی

سالآتیودرنیرويزمینیارتشج.ا.ایران10قلمروزمانیاینپژوهشجهتدورهزمانیدر
 درنظرگرفتهشدهاست.

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
 هاتحلیل كمی داده

رهايموردنیازسیامانهدفیاعیدرنییرويزمینییازطرییقسیهدونگاريفناوريجهتآینده
شوندگانتوزیعگردید.اجرايروشدلفیسؤالتمصاحبهبینپرسش

 

 دلفی دور اول:

شیوندگانهايجنگآیندهوفضايرزمزمینیآیندهبرايپرسشدردلفیدوراولابتداویژگی
هايزیرهاومطلوبیتشوندگانخواستهشدكهباتوجهبهویژگیترسیمگردیدسپسازپرسش

نیازنیرويزمینیرادرجنگآیندهبرايیکافقدهسالهنامببرند.هايموردفناوري
 هايدردسترسرقباهايفناوريموردنظردرمقایسهبامقدوراتوفناوريقابلیت -1

 انتظارآنهاباتوجهبهنیازهايآتینیرويزمینی -2

 پتانسیلالزمدرجهتتولیدوخرید -3

 هادرنیرويزمینیشایستگیفناوري -4

نیوعفنیاوريمیوردنییازجنیگ164هايحاصلهازدلفیدوراولتعدادآوريدادهازجمعپس
آیندهدرنیرويزمینیشناساییشد.

 دلفی دور دوم:

ايتوزییعگیرددكیهبیدونشوندگانبهگونهدردلفیدوردوم،نتایجدلفیدوراولبینپرسش
شیوندهگانبرايهرپرسیششوندپرسشها،امكانآگاهیازنظراتسایرشوندهشناساییپرسش

-فراهمگردد.درپرسشنامهدلفییدوردومعیالوهبیرفیرممصیاحبهدلفییدوراولازپرسیش

هايموردنیازنیرويزمینیدرجنگآیندهراكهازنظیرشوندگانخواستهشدكهسایرفناوري
آورينتیایجپرسشینامهدورجمعآنهاداراياولویتمتوسطبهباالهستندراذكرنمایند.پساز

نوعفناوريشناساییشد.131دومتعدا
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اولویت متوسط به   اولویت باال
 باال

 جمع اولویت زیر متوسط اولویت متوسط

  Cفناوری کد  B فناوری کد A فناوری کد

 دلفی دور سوم:

ايكیهامكیانآگیاهیازگونیهشیوندگان،بیهدردلفیدورسومنتایجدلفیدوردومبینپرسش
نظراتسایریندردوردومفراهمگیرددپرسشینامهمربوطیهتوزییعگردیید.درایینمرحلیهاز

هايمیوردنییازنییرويزمینییدرطیفزیرفناوري4ستهشدباتوجهبهشوندگانخواپرسش
اند،مشخصنمایند.جنگآیندهراكهدردوردومدلفیشناساییشده

اولویتزیرمتوسط-اولویتمتوسط-اولویتبااليمتوسط-اولویتباال
داراياولوییتفنیاوريكیه102هايحاصیلهازدورسیومدلفییتعیدادآوريیافتهپسازجمع

تربودنیددرایینفناوريكهداراياولویتپایین46متوسطوباالبودندشناساییگردید.تعداد
شیوندگان،هايدریافتشیدهشیدهازسیويپرسیشجهتتحلیلپاسخ مرحلهحذفگردیدند.

زهايحمایتیوتوانمندسیافناوري-1هايشناساییشدهدرقالبسهمؤلفهكلیشامل:فناوري
هاينظامی،تجهیزات،كاركردهاوفرایندهايكسبوكیارارزیابی-3 هايسیستمیفناوري-2

تحلییلگردیدنید.نتیایجتحلییلA-B-Cوباكدبنديآنهابهكدهايبهترتییبدفاعیتقسیم
گردد:برابرجداولزیرارائهمی

هادردورسومدلفیاولویتفناوري-3جدولشماره

  Cفناوری كد  B فناوری كد Aفناوری كد  تاولوی  ردیف
 28 30 19 ا لیی  واال 1
 9 11 8 ا لیی  متیسط وه واال 2
 7 6 2 ا لیی  متیسط 3
 5 4 2 ا لیی  زیر متیسط 

 49  51 31  جمع
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هادردورسومدلفیاولویتفناوري -1نمیچا  شما ه

نمودارفوقنمایانگرآناست فناوريجدولو فناوري27تعداد Aكهدردورسومدلفیاز
فناوريداراياولویتمتوسطوزیرمتوسط4داراياولویتباالوبااليمتوسطهستندوتعداد

ازفناوري 10فناوريداراياولویتباالوبااليمتوسطهستندوتعداد41تعداد Bهستند.
فناوريداراياولویت37تعدادC هستند.ازفناوريفناوريداراياولویتمتوسطوزیرمتوسط

فناوريداراياولویتمتوسطوزیرمتوسطهستند.12باالوبااليمتوسطهستندوتعداد
ها چ  سه چ   چلفیمقایسه تعداچ پاسخ -4جد ل شما ه   

جواب در دور  مؤلفه كلی/كد ردیف
 اول دلفی

جواب در دور 
 دوم دلفی

جواب در دور 
 فیسوم دل

 27 31 43 های حمایتی   تیانمندسازفنا  ی  Aكد 1

 41 51 62 های سیستمیفنا  ی Bكد 2

هااای نمااامی، تجهیاازات، ا زیاااوی Cكااد 3
 كا كرچها   فرایندهای كسب   كا  چفاعی

59 49 34 

 102 131 164  جمع
 

 
 ها چ  سه چ   چلفیمقایسه پاسخ -2نمیچا  شما ه

هابرايهركدفنیاوريدرهیردوردلفییبیهطوركلیتوزیعجواب،بهبرابرجدولونمودارفوق
هايهرمرجلیهدلفییهادرپاسخ%پاالیششدهاست.علتكاهشتعدادفناوري8طورمتوسط

-هايقبلونیزتغییرطیفاولویتشوندگانازنتایجدلفیدورهتوانآگاهیبیشترپرسشرامی

شیوندگاندرجامعیهانست.جهتتعیینتوزییعتیوازنپرسیشهادرمرحلهدوموسومدلفید
آماريازطریقجدولزیراقدامگردید.
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هادرجامعهآماريتوزیعپاسخ-5جدولشماره
 چ صد شیندگانتعداچ پرسش وخش  چیف

 %66/21 13 چانشگاه شریف 1
 %33/18 11 چانشگاه علم   صنع  2
 %33/23 14 چانشگاه مالک اشتر 3
 %20 12 صنایع چفاعی 4
 %44/16 10 تحقیقات صنعتی آجا   نزاجا 5

 %100 60  جمع

 
 ها چ  جامعه آما یتیزیع پاسخ -3نمیچا  شما ه

پاسخبه توزیع كلی پرسشطور از دریافتشده طورهاي به دلفی دور سه هر در شوندگان
توزیعمت%هرجامعهآماريمی20متوسط ایندرصدحاكیاز هايدریافتوازنپاسخباشد.
شوندگاندرهرسهدوردلفیازضریبتوافقیباشد.جهتتعیینمیزانتوافقپرسششدهمی

cباشد.بهدلیلینزدیكیضریبمی983/0استفادهگردیدكهعددبهدستآمدهدراینضریب
ارائهشدهازهايتواننتیجهگرفتكهدرطیسهمرحلهاجرايدلفیپاسخمی1حاصلهباعدد
باشد.شوندگاندارايتوافقباالییاستوتكرارمراحلدیگردلفینیازنمیسويپرسش

 
 هاتحلیل كیفی داده

ياست.تركیبیازروزیعلتپدرجنگآیندهتلفیقبرترساز،بجاوبههنگامقدرتسختونرم
رسانه متخصصان سایبري، سربازان ملی، منظم نظامی دنیروهاي كاركشته،یپلماتاي، هاي

 دهند.هايفرانوینرادرجنگآیندهتشكیلمیايو...ارتشمزدورانحرفه
موردنیازنیرويزمینیدرجنگفناوريدهدكهشناساییهايحاصلهنشانمیهمچنینیافته

وسیلهآینده اجتماعی، دفاعیايبرايدستیابیبهاهدافاقتصادي، محیطیاسیتكهدر، و
فناورياهمیتروزافزونییبیرايشناسایینهفتهاست،امروزهیکجنگتمامعیارونفراینددر

13 
11 

14 
12 

10 

21% 18% 23% 20% 16% 

 تحقیقات صنعتی آجا و نزاجا صنایع دفاعی دانشگاه مالک اشتر دانشگاه علم و صنعت دانشگاه شریف

 درصد تعداد
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نیرخدفاعیصنایع پیچییدگیو كیههزینیه، مدیریتاثربخشفناوريبههماناندازه دارد.
 .شودرمیتیابد،چالشیتغییراتفناوريدربازاررقابتجهانیافزایشمی

كشوررییزيبرنامیهدرهیايمحیوريیكیازبخشعیدفاریزيفناوريبرنامه هايدفاعیدر
راهبیرديمیوردنییازنیرویی،وهمدرسطحملیهمدرسطحدفاعیریزيفناوريبرنامه است.

ضروري و موفقكشورهاياست. محیطامنبزرگو ایجاد منظور به پیرامونخود در باتر
فناوري از برتراستفاده برنامهدفاعیهاي تولیدرییزيفنیاوري، و شناسایی از اعم رادفاعی

میی حییاتی برنامه د.داننامیري در گام پیشنخستین فناوري، شناساییبینیریزي است.و
فراهمآوردهومیپیش آینده درشكلبینیدورنماییاز دهیبهتواندراهنماياقداماتامروز

هااستفادهتوانندبههنگامازفرصتكنند،میمیبینییشآنهاییكهخوبپ.شرایطآیندهباشد
كنند خود آن از را آینیده تغیییرات از برآمده منافع و كرده پایهبرنامه. بر آینیده ریزي

فناوريبینیپیش میدفاعیآینده را فناوري تغییرات از شناختعمیقی چنین، كه طلبد،
.ستادفاعیشناختینیازمندمدیریتفناوري

تیااطمینیانحاصیلنیازمندفرایندهاوسامانهدفاعیمدیریتفناوري هاياثربخیشیاسیت،
سرمایه كیه تحقیقكنید در توگذاري مهارتأتوسعه، و سیسات نیازهاي با هايسازمانها

هايگوناگونیوجودآیندههمسوشده،ویاخواهندشد.روشوصنعت،درزمانحیالودفاعی
ریزيفناوريايدرصنعتوبهمنظورپشتیبانیازراهبردوبرنامهطیورگیستردهدكیهبیهدارن

.شونداستفادهمی
فناوري برخیاز زمان، از نقطه هر در تاریخی، دید هیستند،از تغییر حال سرعتدر به ها

تند.بررسیهاينونیزدرحالعرضههسبرخییدیگرتغییراتسریعیندارند،وبرخیفناوري
-تواندفهرستیازحوزههاينو،میهاينوپدیدفناوريهايدارايتغییراتسریعوحوزهحوزه

هاییكیهباییدپایششوندرابهدستدهد.
 

 نتایج و پیشنهادها

هیايمیوردنییازنگیاريفنیاوريهايحاصلهازاجرايسهدوردلفیجهتآینیدهبراساسیافته
102فنیاوريدردوردومو131فنیاوريدردوراول،164آیندهتعدادنیرويزمینیدرجنگ

هايشناساییشدهدردورسومدلفیبرابرجیدولفناوريدردورسومشناساییگردید.فناوري
گردند:زیرارائهمی
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هايشناساییشدهدردورسومدلفیفناوري-6جدولشماره
R   عنوان فناوری R عنوان فناوری 
 فنا  ی سامانه چیدوانی   سالم  55 فنا  ی مبالعات مفهیمی سامانه   سكی 1
 های ایمنیفنا  ی سامانه 56 فنا  ی تعریف نیاز 2
 فنا  ی تعمیر سامانه 57 فنا  ی مبالعات عملكرچی   اثروخشی 3
 سامانه ضبط اطالعات حی  عمل 58 خیچ  های ز هی 4
 ا  ی سامانه مخاوراتی میج میكر    زیر میكر  فن 59  سایل ود ن سرنشی )پهپاچ( 5
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