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آیندهنگاری فناوریهای رزم زمینی در جنگ آینده
حسینولیوندزمانی 
1

حسینمینایی 2

چکیده:
آیندهنگاري
آیندهنگاري فناوري؛ فرآیندي پیچیده و شدیداً وابسته به ساختارهاي بومی است  .
فناوري،علمنوظهورياستكهممكناستمنافعاقتصادي،دفاعیواجتماعیزیاديرادربرداشته

باشند.ماهیتجنگدرحالتغییروتحولبودهوسرعتاینتغییرازهرزماندیگريدرتاریخ
معاصربیشتراست.نیرويزمینیقرنبیستویكمبرايآنكهبتوانددرباالترینسطحممكنبه
سرعتاستراتژیكیوبرتريمانوردستپیداكند،بایستیازطریقفناوريهايرزمزمینیتاثیرات
مربوطبهآگاهیازفضايصحنهنبردوآتشومانوردقیقرابهطورهمزمانمورداستفادهقرار
افزاییحاصلازاینقابلیتهاي

دهد.هنگامیكهاینتغییراتبهطوركاملباهمتلفیقگردند،هم
مختلف موجب می شود كه نیروي زمینی در میادین جنگ آینده به عامل مهمی در تصمیم-
هايملیتبدیلشود.آیندهنگاريفناوريهايدفاعیموردنیازدرجنگآینده،ابزارياست


گیري
كهبهفرماندهانومدیرانارشددرایجاددرکراهبرديازفناوري،بهمنظوراخذتصمیماتكالن
كمک میكند .این مقاله با هدف شناسایی فناورهاي مورد نیاز نیروي زمینی در جنگ آینده به
روش دلفی تهیه گردیده است .مبانی نظري پژوهش حاضر در جنگ آینده از نظریات هافمن و
كیلكولِنودرشناساییفناوريازنظریاتون ویکوفالتأثیرگرفتهاست.درمسیراجرايپژوهش
از نظرات خبرگی اساتید دانشگاه در حوزههاي دفاعی ،صنعت و فناوري بهرهبرداري و در نهایت
102فناوري شناسایی شدهدر قالب كد  Aفناوريهاي حمایتی و توانمندساز ،كد Bفناوريهاي
سیستمی و كد Cارزیابیهاي نظامی ،تجهیزات ،كاركردها و فرایندهاي كسب و كار دفاعی ارائه
گردیدهاست.
واژههای کلیدی:
فناوری ،جنگ آینده ،آیندهنگاری ،زمینی ،دفاعی

-1استادیارمدیریتراهبرديدفاعیدانشگاهفرماندهیوستادآجا
-2استادیارآیندهپژوهیدانشگاهفرماندهیوستادآجا
 Email: hvz42@hotmail.com
*نویسندهمسئول:
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مقدمه
هابهسرعتوگاهیعمیقاًتغییرمیكنند،بدینمعناكهفرماندهان
هايجنگ؛وضعیت 


دربازي
مجبورند سرعت تصمیمگیري خود را هموار ه افزایش دهند .اطالعات واقعی از میدان جنگ
ممكن است ،فرماندهان نیروي زمینی آینده را ملزم سازد تا سریعاً شرایط را درک كنند و
براساسمجموعه ايازاطالعاتنامشخصودرحالتغییرواردعملشوند.عالوهبرآن،سرعت

عملیاتیافزایشیافتهنیرويزمینیآینده،ممكناستفشارفیزیكیوروانیزیادتريراایجاد
شناختیراافزایشدهد.یگانهايرزمینیروي


كندودرنتیجهخطراختالالتشناختیوروان
كارمیگیرندتابهسرعتعمل


زمینیآیندهتعدادزیاديازتجهیزاتوتاسیساتمتحرکرابه
باالتري عمل كنند .تجهیزاتی كه در آینده ممكن است تمامی سطوح فرماندهی را با
پیچیدگیهاي روز افزون مواجه كند .فرماندهان نیروي زمینی آینده حتی اگر از برتريهاي

فناوري  پیشرفتهاطالعاتنیزبرخوردارشوندبازهمممكناستاحساسكنندكه
حاصلاز  
توانمنديتصمیمگیريآنهابهسرعتدرحالازبینرفتناست .
فناوريهاي مورد نیاز جنگ آینده ،از فناوري هواپیماهاي بدون سرنشین گرفته تا فناوري
روباتیکوشیوههايجدیديچونممانعتیااختاللسایبريدرخدماتو...كاربیشتريدر
جهت تضمین پیروزي انجام نمیدهند .تازگیِ یک فناوري هیچگاه به خودي خود تضمین-
كنندهي موفقیت نبوده است .ادغام فناوري و ایمان به عمل ،ابزارهاي اثربخشی است كه
برندگیراهبرديیابرشتاكتیكیبهوجودمیآورد.اینامرعلیالخصوصدرموردنیروهاي
حزبا...لبناندرجنگ  33روزهمصداقعینیدارد.اینواقعیتهنوزپابرجاستكهدشمنان
غرب،قوانینغربینبردمسلحانهراتخریبمیكنند.جنگآینده،یكیازابزارهاییاستكه
امكانبهرهبرداريازویژگیهاوالزاماتآنجهتهردوگروهدرگیردرجنگ،فراهماست .
نیرويزمینیقرنبیستویكمبراياجراينقشخودبهعنوانمولفهيزمینیكهعضوياز

یکگروهمشترکبایدقابلیتهايمختلفروحیوفیزیكیموردنیازبرايتضمینبرتريهمه

جانبهراكسبكند.ایننیروبایدتاحدزیاديچندمنظورهباشدتابهعنوانبخشیازیک
یامركببتواندبهشكلمؤثريدرماموریتهاي

نیرويمشترکیادرقالبیکنیرويمشترکو
مختلفشركتكند.عناصررزمیبرايرسیدنبهبرتريموقعیتیبه طورهمزمانازتاثیرات
ناشیازاطالعاتوسرعتاستفادهمیكنندودرهمانحالنیرويموردنظررادرمحیطی

محافظتمی كنندكهتقریباًاطالعاتتاكتیكی،عملیاتیواستراتژیكیكاملمیدانجنگرابا
ندهنگاري
خود دارد .در جنگ آینده عنصر اصلی در تحقق چنین مزیتی ،فناوري است .آی 
فناوريدرجنگآیندهبهعنوانیكیازمهمترینعناصرفرایندكسببرتريدرصحنهنبرددر
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دادههایی براي تنظیم راهبردها و سیاستهاي دفاعی فراهم
نظر گرفته میشود كه درون 
يزیرساختفناورانهمیپردازد .


سازدكهبههدایتتوسعه

می
اوريموجبپشتیبانیازنوآوري،انگیزههاوكمکبهصنایعدفاعی

عالوه براین،شناساییفن

پذیريورشدمیشود(Gavigan & 2007:98

درحوزهيتولیدفناوريوانتقالفناوريورقابت

  .)Cahill,شناسایی فناوري در جنگ آینده به عنوان یک ابزار نیرومند ایجاد دیدگاههاي
مشترکدرموردراهبردهايتوسعهيآیندهمیانسازمانهايدخیلدرجنگوسیاستگذاري

كشوروایجادارتباطمیانحالوآیندهشناختهمیشود(.)Keenan,2003; 121دنیادرحال
حاضر در یک دورهي درگیري غیرمتعارف به سر میبرد .اینكه در آینده ،جنگ كمشدت و
غیرمتعارفامروزيحتیدرآیندهينهچنداندورهمادامهپیداكندیانه؛امريحتمیالوقوع
نیست.وقوعچنددورهجنگشدیددرمنطقهخاورمیانهواثراتبهشدتویرانگرِآندرسوریه
توسطداعشوگروه هايتكفیري،صورتدیگريازجنگرادرمنطقهنمایانكرد.ازاینرو
آیندهنگاريفناوريهايموردنیازنیرويزمینیدرجنگآیندهدغدغهمحققمیباشد .

اهمیتوضروتاینپژوهشازآنجایینمایانمیشودكهدردنیايمتغیردفاعكهشرایطدر
هانوجامعهينظامی

صورتمداومتغییرمیكند،مهماستكهمقاماتدولتی،فرماند


آنبه
دیدگاهی روشن در مورد آیندهي فناوري نیروي زمینی داشته باشند .مطالعات آیندهنگاري
فناوري ضروري هستند و حتی ابزارهاي اساسی براي كمک به تصمیمگیرندگان دفاعی در
طراحیراهبردهايدفاعیوسیاستدفاعیواجرايمطلوبترینهستند.تهدیداتدرجنگ

آیندهنیرويزمینیراناچارخواهدكردكهبرايمقابلهباآن،نقاطآسیبپذیرخودراشناسایی
كنندوبرايپرداختنبهآنهاقدمبردارند؛حتیاگربهسازماندهیمجددیگانهايآن منجر
شود.آمادهشدنبرايجنگپراكنده،واچرخیدهوگستردهيآیندهبهمعنیمعیارهايجدید
دفاع غیرنظامی نیز هست .شناسایی فناوري یكی از عرصههاي مهمی است كه در مقابله با
امروزهفناوري،مهمترینداراییهرسازمان

تهدیدات،عینیتبخشیبهاقداماترادرپیدارد.
نظامی به شمار میرود .برنامهریزي براي آینده ،نیازمند دركی عمیق از تغییرات در عرصه
بردارندهي بررسی دقیق افق

فناوري است( .)wrobel& ken,2005:38این درک عمیق در 
گوناگوناستوخوداینبررسینیزنیازمندشناختبخشهايفناوري،

پیدایشفناوريهاي 

روابطآنهابایكدیگروتوسعه هریکازآنهااست.بهمنظوردستیابیبهچنینشناختیاز
فناوري،براينیرويزمینیدرعرصهحنگآیندهبیسارحایزاهمیتاست .ازاینرواهمیتو

ضرورتتحقیقنمایانمیشود .
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هدفكلیاینپژوهش،آیندهنگاريفناوريهايموردنیازنیرويزمینیدرجنگآیندهمی-
باشد.وسؤالكلیكهجهتاینتحقیقدرنظرگرفتهشدهاستبدینقراراستكه:فناوري-
هايموردنیازنیرويزمینیدرجنگآیندهكدامند؟ 
پیشینه پژوهش
دههيپنجاهدربخشدفاعیایاالتمتحدهوتوسطمشاورانی
شناساییفناوريابتدادراواخر  
مؤسسهي رند 1ظهور پیدا كرد .رند توسعهي برخی از ابزارهاي عمدهي پیشبینی

همچون 

نامهاي دلفی و تحلیل سناریو را بر عهده گرفت .بیشتر
فناوري ،از قبیل پیمایش پرسش 
فعالیتهاي پیشبینی در دههي شصت توسط نیروي دریایی و نیروي هوایی ایاالت متحده

انجام شد ( .)US Developing Science,2003:97پیشبینی فناوري همچنین توسط
شد.بااینحال،پیشرفتهايبعديو


هايخصوصی(بهعنوانمثال،درانرژي)انجاممی

شركت
مینامیم،درژاپنرخداد.شناساییفناوريدرقالبپروژههاي
آیندهنگاري"  
ظهورآنچهكهما" 
آیندهنگاريبهشكلكنونی،درسال1970درژاپنایجادشد،اماتادههينودكشورهايكمیآن
نگاريفناوريپرداختهاند.این


تريبهانجامآینده
راپذیرفتند.ازآنهنگامتاكنونكشورهايبیش
مدل به بیان تجربهي چند كشور با حجم و موقعیت جغرافیایی گوناگون میپردازد ،از جمله
كشورهاي بزرگ و كوچک در اروپاي غربی و دو كشور در حال گذار در مركز و شرق
اروپا( .)martin,2001:82
هايآیندهنگاريملیتبدیلبهشاخصشدند.همانگونه


ايبودكهدرآنبرنامه

ينوددهه

دهه
هادستیافتهاند.


هابهدانشاینگونهبرنامه
كهشكلیکنشانمیدهد،تنهاشماريازكشور

هايآیندهنگاريرااز 1970تاكنونانجامداده


تنهااستثنايقابلتوجه،ژاپناستكهبرنامه
هارادردههيهشتادشروعكردند،


است.سهكشوردیگریعنیآمریكا،استرالیاوآلمانبرنامه
در حالی كه اغلب كشورها در دههي نود به آن پیوستند( .)Havas,2013:39تحقیقات انجام
گرفتهدركشورهايمختلفپیرامونشناساییفناوريبارویكردآیندهنگاريهمراهباافقهاي
زمانیمدنظرونیزاهدافوروششناسیآنهابهشرحزیرمیباشد :


1. RAND
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جدولشماره-1پیشینهتحقیقاتانجامشدهدرسایركشورها
كشور

اهداف

افق زمانی

روششناسیها

استرالیا

ایجاااچ رااا ریا سیاساا  ،C&Tا تباااو
آمیزش ،اجماعسازی

 15سال

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

اتریش

تعیای شناساایی مایا چ مبلایا واا می عیا
اوتی ،شناسایی نقاو یت ضعف وخشهاای
فنا انه ،تیصیههای سیاس فنا ی

 15سال

چلفی فنا انه چلفی اجتماعی

جامعه

فرانسه

تعیی ا لیی های صنع
اطالعات پیشنگری
تیصیههای سیاستی -اجماعسازی

آلمان

تیصیهی سیاس ها چ  ،C&Tاجماعسازی
تعیی ا لیی ها (چ می چلفی)
اطالعات پیشنگری

 5تا  10سال
 30سال

فهرس فنا یهای كلیدی ()1993
چلفی ()1993

 10سال
 30سال
 30سال

فهرسااا فناااا یهاااای كلیااادی/
چ خ های ا تباطات ()1991
ا لی چلفی ()1992
مینیچلفی ()1994
چ می چلفی ()1996

هلند

تعیاای ا لیی ا هااای تحقیقاااتی ،اجماااعسااازی
پیشگیری ،ا تباو/آمیزش

 10تا 15سال
 25سال

فهرس فناا یهاای نیههای كلیادی
(94ا)1989
تحلیل سنا یی ()1990

مجا ستان

شناسایی نقااو ایت ضاعف سیساتم علام
فنا ی اهبرچ ملی نیآ ی
اكتشاف فرص های والقیه چ اتحاچیهی ا پا
افزایش وهره ی وخش خصیصی

 15سال

سنا ییهای چلفی

ایرلند

شناسایی فرص های آینده ورای كشی

ویان نشده

ساانا ییها وااا پاناالهااای خبرگااان/
مشی تها

ایتالیا

پشتیبانی از فرایندهای تصمیمگیری تیساعهی
اهبرچها چ چ ازمدت

ویان نشده

فنا یهای نیههی /كلیدی

ژاپ

تیسااعهی فنا انااهی ولندماادت ،رشاامانااداز
جامعااهی آینااده ،تیصاایههااای سیاسا علاام
فنا ی

 20تا  30سال
 10تا  15سال

شش چلفی/پانلهای خبرگان
سنا ییها/نگاش فنا یها

كره

افزایش او پذیری صنایع محلی
ورنامااه یاازی ولندماادت تحقیااس تیسااعه چ
فنا ی كلیدی
تعیی ا لیی ها

 10سال
 5سال
 20سال

فنا یهای نیههی /كلیدی
پانل خبرگان ()1992
چلفی ()1992

نییزیلند

تعیی ا لیی های ملی
شناسایی رالش ها چ تبدیل شدن واه جامعاهی
چانشی

 15سال

پانلهای خبرگان
تحلیل كمّی

اسپانیا

تیصیههای سیاس فنا ی
او پذیری صنعتی

 15سال

چلفی
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تیسااعهی فنااا یهااا تیانمناادیهااای جدیااد
صنعتی ،پایگاه چانشی اثر ور فنا یهاای جدیاد
چ صنع  ،اشتغال او پذیری

سیئد

ا تقای اوط ولندمدت میاان فراینادهای فنای،
ا تصاچی اجتماعی
یكارچ آینادهمحای ی چ شارك هاا
تقیی
سازمانها ،تد ی فرایندهای طراحی اطالعات
ورای شناسایی حیزههای فنا ی وا ا لیی واال
شناسایی نقاو كا شناسی وا تیان والقیهی شد

 10تا  20سال

پانلهای خبرگان

تعیی ا لیی ها چ C&T
انگلستان

آمریكا

اطالعات پیشنگری
رشماندازهای آینده :احتماالت نیازمندیها
ا تباو/آمیزش
ور را ی ا تباو وی علم صنع
تعیی ا لیی های تحقیقات ورای امنی ملای
فاه ا تصاچی
تیصیههای سیاستی اطالعات پیشنگری

 10تا  20سال

مشی تها/چلفی/پانلهای خبرگان
نیر های مسئیل"/استخر چانش"

 10تا  15سال

پانلهای فنا یهای نیههی /كلیدی

درنیروهايمسلحج.ا.ایرانتاكنوندرخصوصآیندهنگاريفناوريهیچگونهپژوهشییصیورت
نگرفتهاست،لیكنفعالیتهاییازقبیلپایشفناوريكشورهايپیشرفتهوترجمهدرخصیوص
فناوريكشورهايپیشرفتهصورتگرفتهاست .
مبانی نظری
آیندهنگاری

آیندهنگاريرامیتوانابزاريبرايپیش بینیبهویژهدرعرصهفناوريدانستیافقطبهعنوان
روشیازروشهايارزیابییاپیشبینیتكنولوژيدرنظرگرفت.ازنگاهیدیگرنیزمیتوانآن

رابهمثابهبخشیازفرآیندمدیریتاستراتژیک،بهویژهدرتحلیلمحیطخارجیقلمدادكرد.
اما به نظر میرسد آیندهنگاري بیش از هر چیز ابزاري براي سیاستگذاري است( .ناظمی و
قدیري )73:1385،
آیندهنگاري شامل كنار هم قراردادن عوامل كلیدي تغییر و منابع دانش ،بهمنظور توسعهي

اندازهايراهبرديواطالعاتبرآوردياست.نكتهيبا اهمیتآناستكهآیندهنگاري


چشم
اغلب به صراحت بهدنبال ایجاد شبكههاي عوامل مطلع براي پاسخگویی بهتر به چالشهاي
سیاستی و غیره است .این امر نه تنها با اطالعات پیشرفتهي برآوردي توسعهیافته ،بلكه
گیريهاي راهبردي دیگر اعضاي شبكه
همچنین از طریق آگاهی از منابع دانش و جهت 
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امكانپذیراست.سناریوهايحاصلهازآیندهنگاري،پیونددهندهبینآیندهوراهبردهايخلق

شدههستند(مینایی .)58:1395،
يبلندمدتتر


مندبراينگریستنبهآینده

رتاستازفرآیندتالشنظام
آیندهنگاريفناوريعبا
علم ،فناوري ،اقتصاد و جامعه با هدف شناسایی عرصههاي تحقیقات راهبردي و فناوريهاي
بیشترین منافع اقتصادي و اجتماعی را به ارمغان خواهند

جدید و نوظهور كه
آورد( .)Martin,1995:49
























ویژگیهای آیندهنگاری








رسانیبهتصمیمگیري درشرایطكنونی(بهخصوص


گیريبلندمدت،بههدفاطالع

جهت
تصمیمات سیاست تحقیق و نوآوري) ،و برگرفته از این فرض كه آینده در بسیاري از
حوزهها باز و گسترده است و میتوان با درک مناسب از فرصتها و تهدیدها ،نیروهاي

پیشرانوفرآیندهايبنیادینتغییرآنراشكلداد.
يتحلیلهايبلندمدتاز


هاوابزارهايرسمیبرايتوسعه
استفادهازدامنهاییازتكنیک

2
1
جمله روشهاي پیمایشی همچون دلفی ،كارگاههاي سناریوسازي و تحلیل روند با
دبلیواُتی 3و بسیاري از
برونیابی بیشتر و اغلب كسب نتایج مدلسازي ،مطالعات اس 

روشهايدیگر(.)Georghiou,2001:28

مشاركت حجم گستردهاي از كارشناسان و اغلب بهصورت كلیتر ذينفعان بهمنظور
دسترسی به دانش مرتبط و مشاركت بیشتر در فرآیند سیاستگذاري و ایجاد شبكهها
برايهماهنگیمستمراقداماتوتسهیماطالعات.
عبورازمرزهايرشتهايو حوزههايحرفهايبه منظوردستیابیبهتواناییپرداختنبه
مسایل و مشكالت در حال ظهور دنیاي واقعی كه چیزي درباره ي این پیامدها
نمی دانند .این امر اغلب نیاز به «ترجمه و انتقال»  گسترده و تركیب دانش از منابع
مختلفدارد(.)popper,2008:76

پیشبینی محیط عملیاتی جنگ در آینده

درطولتاریخ،شناساییتغییراتبهوقوعپیوستهدرخصوصیاتجنگبرايهمعصرانِاین
تغییراتدشواربودهاست؛علیالخصوصدرطولدورههايطوالنیمدتصلح.بااینكهراهبردو
1

. Scenario Workshops
. Trend Analysis
3
. Swot Studies
2
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روابط بینالملل ممكن است روندها و اصول پایندهاي داشته باشند ،تغییرپذیري شرایط،
تغییراتصورتگرفتهدراستفادهازفناوري،انطباق،وپویاییِدرگیريهستندكهپیشبینیو
برانگیزمیكنند.امامشكلپیشبینی

درنتیجهيآنطرحریزيراتبدیلبهاموريبسیارچالش
مانع از اظهارنظر هاي جسورانه در این باره نشده است و به همین دلیل شاهد انتشار برخی
دیدگاههايپادآرمانگرایانهنسبتبهآیندهازطریقرسانههاياحساسیوحتیپژوهشهايبه
ظاهرجديبودهایم(.)Kaplan,2013:27پیامبرانامروزيِاینسرنوشتشوم،كهخبرازنوعی
بیسامانی هابزي دادهاند؛ نامهایی چون رابرت كاپالن ،فرانسیس فوكویاما ،ساموئل بی.
هانتی نگتون و البته با مقداري دیدگاه آخرالزمانی كمتر ،دیوید كیلكولِن را شامل میشوند.
گویند؛اوضاعاموربینالمللدرحالنزدیکشدنبهآخر

مارتینوَنكرِوِلدوفیلیپبابیتمی
خطاستواین،راهرابرايهرجومرجوجنگبازمیكند.بقیهنیزادعاكردهاندكهجنگ،
«میان مردم» در خواهد گرفت و از لحاظ تلفات غیرنظامی ،نتایج وخیمی به بار خواهد
آورد( .)Martin,2003:18دكترین نظامی رسمی سال  2009بریتانیا نیز در باب خصوصیات
آیندهيدرگیريها،بااصطالحاتیتماماًمنفی،بهنبردگاهی«چندسرشت»اشارهكردهاستكه
بهشكلیاجتنابناپذیر «رقابتی،شلوغ،درهموبرهم،پیوستهوغیرطبیعی»خواهدبود.آثاري
كهبهروندهايراهبرديجهانیپرداختهاند،درمیانهيمنابعطبیعیِروبهكاهش،فشارهاي
آبوهواییورشدجمعیتجهان،آیندهايخشن پیشبینیكردهاند.بااینحال،چنینپیش-
بینیهاییبانتیجهگیري هاياستیوپینكر،اندروماکوهاواردهِگرهدرتضادكاملهستند؛به-
طوراخصنتیجهگیريهايآناندربابافولجنگ،درهراندازهايكهباشد.كارآماريِانجام
شدهدردانشگاهاوپساال،كهتمامپیشرانهايمرسومدرگیريهاازسال 1945رادربرمی-
گیرد ،براي پنجاه سالِ پیشرو ،كاهش تعداد جنگها و آمار كلی تلفات را پیشبینی می-
كند( .)Smith,2010:62
روندهای جنگ در اینده

سرشت جنگ در آینده درست مثل گذشته تغییرات زیادي خواهد كرد ،اما پیوستگیهاي
چشمگیري نیز وجود خواهند داشت ،از جمله تروریسم و جنبشهاي عظیم اعتراضی و
خشونتبار .تقریباً میتوان با اطمینان گفت جنگهاي نامنظم شهري و جنگهاي كالسیک
افزایشچشمگیريخواهندیافت.دهروندبرايجنگهايآیندهوجوددارد:جنگنامنظمدر
مناطق شهري با سوءاستفاده از آسیبپذیري زیرساختها؛ تخلخل؛ پراكندگی؛ عمق؛ اختفا؛
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كوچکسازيتوانرزمی؛خصوصیسازيخشونت؛واچرخش؛عملیاتهايسیستمیکگرهمانند
ودقت( .)Mckinzey,2013:28
در شهرهاي بزرگ ،احتمال تروریسم كمشدت میتواند بسیار بیشتر باشد .درگیريهاي
طوالنی مدتنیازمندنیرويانسانینظامیوانتظامیوتعهدمراقبتیوعملیاتهايمدیریت-
شدهيرسانهايقابلتوجهیهستند.درجنگهايآینده،شبهنظامیانشهريممكناستقادر
موشکهايسطحبههوا،تسلیحاتضدزرهو

باشندبهتسلیحاتكشندهيبیشتري،ازجمله
تسلیحاتشیمیایییابیولوژیکآلودهكنندهدسترسیداشتهباشند.نیروهاينظامیدرجنگ
شهري،بافروپاشیمراجعذيصالحكشوري،سازمانهايمتعددبادستوركارهايمختلفو
مشغولبهكاردرفضاهايمشترکوجمعیتغیرنظامیِآسیبپذیرودرانتظارِكمکمواجه
خواهندبود .
جنگ سیستمیک نیز به همین اندازه غیرمتعارف است .این نوع جنگ ،حمله به سامانههاي
مالی،تهیسازيهايعامدانهياقتصادهايمحلیبرايایجادمناطقوجوامعوابسته،مشاركت
غیرمتراكموگسترده در فعالیتهايضدكشوروضددولتی،عملیاتهاي اطالعاتی ،جرایم
سایبري ،محاصره هاي سایبري ،جنگ الكترونیک با هدف ایجاد اختالل ،حمالت بیولوژیک
گزینشیبهبخشهاییازجامعه،قطعیهايمكرردرتولیدوعرضهيانرژي،یاآلودگیغذاو
آب را شامل می شود .هر كدام از انواع تهاجم با تأكید بر ماهیت سیستمی پیامدها شناخته
میشوند:آنهابرايایجاداختالل،تنزلدادن،بیاعتباركردن،یانابودساختنسیستمهایی

طراحیشدهاندكهیکكشوریاملتبدانهاوابستهاست .
فرایندپراكندگی،باظهورعصرصنعتیوتعمیقآنباتولیداسلحههايمرگبارتربادقتوبرد
بیشتر ،میادین نبرد را تحت تأثیر قرار داده است .وقتی در سال  1863نبرد گتیزبورگ در
محدودهيچندمایلدرجریانبود،جنگجهانیدومبهعنواندرگیريايشناختهمیشدكه
به صحنه هاي متعددي در سرتاسر جهان سرایت كرده و نیازمند بسیج اقتصادهاي داخلی و
جوامع مربوطه بود .از سال  1945تاكنون ،جنگهاي نامنظم ،همانند جنگهاي علنی و
متعارف ،تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار دادهاند .ماهیتِ بههمپیوستهي اقتصاد جهانی و
سامانههاي ارتباطی بدین معناست كه حتی كوچکترین اقدام تروریستی به تمام جمعیت
جهانمخابرهمیشود .
از دیگر مفاهیمی كه ارتباط تنگاتنگی با ایدهي پراكندگی پیدا میكند ،پنهانكاري یا اختفا
است،كهدرآنسازمانهايكوچکبهدورازچشمبهفعالیتمیپردازندیاتالشمیكنند؛
بی ن جمعیت یا در قلمرویی دورافتاده مخفی بمانند .جالب اینجاست كه علیرغم ادعاهایی
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مبنیبراینكهسازمانهايسريبهطوراخصبرايغربتهدیدبهشمارمیروند،مخفیكردن
امضاهايدیجیتالیروزبهروزدشوارترمیشود.نیروهايكشوريِمدرنحتیازایننیزبیشتر
درمعرضخطروآسیب هستندودرنبردهايآینده،استتارمیانجمعیتبهآمیزشكاملبا
آننیازخواهدداشت( .)Kilcullen,2013: 71
اززمانانقالبصنعتیتاكنون،مهندسیدقیق،دستیابیبهسامانههايتسلیحاتیكوچکترو
كاراترراتسهیلكردهاست.پیشرفتهايحاصلشدهدرحوزههايفیزیکوشیمینیزتوان
انفجاري آنها را افزایش داده است .همزمان ،ساخت پلتفرمهاي كوچکتر اما با همان توان
رزمییابیشترنیزامكانپذیربودهاست.تیربارهاياتوماتیک،كهزمانیبزرگودستوپاگیر
بمبهاياتمی،نسلهايجدید
بودندتبدیلبهاسلحههاياتوماتیکدستیشدند.بعدازاولین 
تسلیحاتهستهايطراحیشدندتااینكهساختدستگاهیبهكوچكییکگلولهيهستهاي
توپامكانپذیرشد.برايآیندهينزدیکمیتوانسامانههايتسلیحاتیقابلحملتوسطنفربا
قدرتچشمگیرتصوركرد.نتیجهگیريحاصلازاینروندایناستكههرشهر،بندروحوزه-
ايیکفضاينبردبالقوهاست .
احتمالآنمیرودكهباوجودگروههايكوچکوكوچکتريكهبهقدرترزمیقابلتوجهی
مجهز هستند و براي خود حق جنگیدن قائل میشوند ،در آیندهي نزدیک جنگ حالت
انفراديتري به خود بگیرد .تعداد رو به افزایش پیمانكاران امنیتی خصوصی و شركتهاي
خصوصی نظامی ،هم در امور امنیتی داخلی و هم در امور امنیتی خارجی ،روندي است كه
احتماالًادامهخواهدیافت.چنینپدیدهاي،باوجودگروههاوافرادقابلانكاريكههمتوسط
بازیگرانكشوريوهمغیركشوريآموزشمیبینند،اجرايجنگهايآیندهراتسهیلمیكند.
چریکهاي آسامی هند ،كارتل هاي مواد مخدر مكزیک ،دزدان دریایی سومالی و جنگجویان
دلتاينیجریه،بنابهمصلحتخودعلیهدولتها،منافعبینالمللیوشركتهايبزرگمجموعه
هايمستمريترتیبدادهاند(.)Jhonson,2014:76پراكندگیقدرتوارتباطاتازاواخر

عملیات
قرننوزدهمبهاینسودرغربوامروزهدرهمهجايجهان،درشیوههايجدیدجنگیدن
نمودیافتهاست.توسعه يفناوريوارتباطات،كهزمانیفقطدرانحصاربرگزیدگانومقامات
كشوريبود،امروزه در دسترسهمگان قرار گرفتهاستوتبدیلبهیكیاز توانمندسازهاي
اصلی جنبشهاي نامنظم شده است .واچرخش نیروهاي كشوري را نیز تقویت كرده است:
وسایلارتباطاتیرادیوییودستیِهمراهبهتیمهايكوچکوحتیافراداجازهمیدهدبراي
تعیینموقعیتاهدافوجابجاییازآگاهیموقعیتیبیشتريبرخوردارباشند.تخصصیسازي
بیشتربهمعنايارتباط بیشتراست.قابلیتكاربريمشترکوواچرخش نیز براي حصول نتایج
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مورد نظر به شكلی اثربخش ضروريهستند( .)klare,2015:73پیشرفتهايفناوريبهباالبردن
دقتوقدرتدرهمكوبندهايكهحملههاياستندآف 1بااستفادهازآنباكاراییقابلتوجهی
انجاممیشوند،ادامهمیدهند.بااینوجود،جنگافزارهايدقیقِبیشتردرآیندهبهجنگجو-
تكنیسینهايبیشترينیازداردكهبتواندازایندستگاههاهمبرايآفندوهمبرايپدافند
استفادهكنند؛جنگافزارهاییمثلنسلهايجدیدفناوريضدموشکووسایلنقلیهينیمه
خودمختار.بهپلتفرمهايچندمنظوره اينیازخواهدبودكهبتوانندرويزمین،دریاودرهواو
به صورت الكترونیكی عمل كنند و احتماالً تعداد كمتري نیروي ویژهي كامالً آموزش دیده،
پذیريشان با طیفی از گزینههاي

مجهز و همهفنحریف باید وجود داشته باشند كه آسیب
حمایتیجبرانخواهدشد(درترابري،اطالعات،شلیکها،تخصصوآمادوپشتیبانی)،امادر
تماماینعملیاتهايكشوري،دركناراختفا،پراكندگیوسازگاريباتهدید حمالتپنهانیِ
نیروهايغیركشوريیا تركیبی،تأكیدرويدقتبیشتراست.سامانههايجدیدناگزیرباید
بتوانندزیرزمین،درفضاهايشهري،درساختمانهايمرتفع،زیرآبودرفضاعملكرددقیق
داشتهباشند.نیروهايآیندهاگربخواهندنیروهايایجادوحشتواقعدرمیانمردمیافعال
میانجمعیترانابودكنند،حتیبهدقتبیشتر،ومهمترازآنبههدفگیريِسریعتر ازآنچه
امروزهازآنبهرهمندهستندنیزنیازخواهندداشت(.)Jhonson,2014:74تواناییتنزلفعالیت
گروهییاظرفیتفرماندهیوارتباطیدشمن،یكیازویژگیهايجنگهايآیندهخواهدبود.
اینتوانایی،ازكارانداختنارتباطاتوتأكیدبیشتررويجنگاطالعاتی-روانی،سایبري،یادر
آیندهينزدیک،حتیجنگنورولوژیکراشاملمیشودونمایانگرنوعیدرگیريپنهانوقابل
انكار دیجیتالی خواهد بود .این شیوهها ،بخشی از آرایهي گستردهتري از عملیاتها علیه
تهدیدات عمده از جانب دشمنانی خواهند بود كه در میان جمعیت درونمرزي واقع شده-
اند( .)Bobbitt,2003:119










پیامدهای جنگ آینده برای نیروهای مسلح امروزی

نیرو هايآیندهازاختفابهرهخواهندبردوازطریقشبكههايارتباطیوبهرهگیريازآسیب-
پذیريهاي جامعه عمل خواهند كرد .آنها از جنگ اطالعات براي انتشار ترس و وحشت
استفادهخواهندكرد،اماازجنگجنبشیعلیهودرمیانجمعیتغیرنظامینیزبهرهخواهند
برد .هدف آنان نابودي سیستمهاي اقتصادي ،زیرساختها و ارادهي مقاومت خواهد بود .این
جنگنامنظمازجنگهايمستمروشدیدگذشتهپسامدترخواهدبود.بااینوجودجنگهاي
1

- Stand off
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سنتی نیز هنوز احتمال وقوع خواهند داشت .بهنظر میرسد نظامیسازي فضا نزدیک است
(.)Jhonson,2014:77براي مقابله با این تهدیدات ،كشورها باید نقاط آسیبپذیر خود را
شناساییكنندوبرايپرداختنبهآنهاقدمبردارند؛حتیاگربهسازماندهیمجددنیروهاي
مسلحآنهامنجرشود.آمادهشدنبرايجنگپراكنده،واچرخیدهوگستردهيآیندهبهمعنی
معیار هايجدیددفاعغیرنظامینیزهست.درنبردهايضدترورسیتیآینده،اطالعاتوجنگ
روانیضروريخواهندبود.ممكناستآمادگیِزمانصلحتحتالشعاعِعملیاتدرازمدتامنیت
داخلی،حفظصلح،ضدشورشیوضدتروریستیقرارگیرد.ممكناستازنیروهايمسلحبر
اساساطالعاتخاصدرعملیاتپرتحرکوپرسرعتاستفادهشود.حمالتبهشبیخونشبیه
خواهندبود.اطالعاتمهم ترینبخشعملیاتاست،ولیبراياستفادهازفرصتهايهدفكه
براي مدت زمان كوتاهی در درسترس هستند به عكسالعملی سریع و دقیق نیاز است .به-
كارگیريهوشمندانهيمدلهايتاكتیكیوهمچنینرابطهينزدیکباتعداديازسازمانهاي
مردمیحیاتیاست( .)Pinker,2013:21
روندهايكنونیجنگرهنمودينیمهتمامبرايمحیطهايعملیاتیآیندهبهحسابمیآیند،
ولیمسیراحتمالیآنراشكلمیدهند.مضامینتخلخل ،پراكندگی،عمق،اختفا ،كوچک-
سازيتوانرزمی،خصوصیسازيخشونت،واچرخش،دقت،عملیاتسیستمیک گرهمانند ،و

آسیبپذیريزیرساختیدرحوزههايفیزیكی،زیرساختی،اندیشهپردازي،اطالعاتی،بهویژهدر
رابطهباشهرهاوسامانهها،بهوجودمیآیند.قواعدجنگ،دراینمناطق،تغییركردهاند.درک
ها،روابطشانونقاطآسیبپذیربهفرماندهيآینده

شهرهاومناطقدرونی،ساختشناسیآن
كه نیروهاي منظم ،نامنظم و نیابتی را رهبري میكند برتري میدهد .درک روابط جدید
سامانه هايالكترونیكی،شهري،منبعاطالعاتی،دانشنظامیآیندهراتعیینمیكند.نیروهاي
نظامییابایدخودرابامحیطجدیدوفقدهندیاباشكستروبهروشوند.تأكیدبراهمیت
نوآوري ،بی آمادي و سازگاري و استفاده از گذشته به عنوان راهنمایی حیاتی براي پیشرفت
آموزشیوتغییرِنهاديیكیازراههايبهبودتواناییسازگارياست( .)Jhonson,2014:78
نیروهای زمینی و جنگ آینده

ترینمؤلفههاينیرويزمینیبرايتحققپیروزيدرجنگو


داريازجملهمهم
«اگرارادهوپای
بازدارندگیدرصلحهستندولیبههیچوجهتنهامواردآننیستند.برايموفقیتاستراتژیكی
در پیشبینی محیط ژئوپلیتیكی اولیه ،چندكاره بودن [نیروهاي] نظامی 1حایز اهمیت است.
1
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هاییراكهبرايهریکازچالشهايبالقوهنظامی


یستتمامیقابلیت
حتیآمریكانیزقادرن
لحاظگردیدهبرايخودحفظكند،ازطرفیهیچقابلیتیگانهاينیزوجودنداردكهبهطور

كامل جوابگوي انواع چالش هاي مختلف باشد .براي جبران این مشكل ،نیروي زمینی باید
بتوانندبهسرعتخودراباطی فوسیعیازوظایفوشرایطاستراتژیكیوفقدهندكهبهطور
درآیندهنیروهايزمینیبرايچندكارهبودن

دائمدرحالتغییراند(».اسكیلز«.)44:1392،
استراتژیكی ،همچنان به عنوان شالوده اصلی [سازمان نظامی] باقی میمانند .قابلیتهاي
كملمورداستفادهقرارمیگیرندولیهیچگاهایننیروها

نیروهايهواییودریاییبهصورتم

در برخی شرایط خاص و براي رسیدن به اهداف ویژهاي كه براي درگیري مدنظر است،
هايزمینیراكهمخصوصاینكارسازماندهیشدهاند،بگیرند.البتهبه


توانندجاينیرو

نمی
هیچوجهمنظورماتضعیفاهمیتونقشنیرويپدافند،دریایییاهوایینیست.امروزهیچ
یک از فرماندهان اجراي یک عملیات رزم زمینی را بدون فرماندهی هوا ی فضا و یا عملیات
ساحلی را بدون فرماندهی نیروي دریایی حتی مورد بررسی هم قرار نمیدهند .عالوه بر آن
ازنیروهاياعزامیبهجاي

كشورهادرعینحالكهبهتغییرسیاستخودمبنیبراستفاده 
نیروهاي از پیش استقرار یافته ادامه میدهد ،وابستگی خود را به توانمنديهاي هوافضا و

دهندتااطمینانحاصلنمایندكهنیروهايزمینیباسرعتو


دریاییهرچهبیشترافزایشمی
امنیتكاملبهصحنهعملیاتمیرسند.بنابراینتاكیدبراینمسئلهكهعملیاتنظامیآینده

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


هاياستراتژیكیوعملیاتیمی

دستورالعمل
استهریکازعملیاتهايهوایی،دریاییویافضاییبهتنهایینیزنتایجقاطعیداشتهباشند،

ولی تقریباً در هر شرایطی ،یكپارچگی موثر كلیه عناصر نیرو مشترک امري الزم و ضروري
است ».
نظریههای شناسایی فناوری

علیرغم پویاییهاي شدید و اهمیت روزافزون فناوري ،براي پایش و بررسی تغییر و تحوالت
فناوري،رویههاي جاافتاده و مدون زیادي دردسترس نیست.واقعیت این است كه به گفته" ون
ویک" 1بررسیهايدر ،محیطی شامل بررسی تحوالت فناوري مسیر پرفراز و نشیبی را طی
كرده است( .)VanWyk,2011:30دردهههاي 1960و 1970افراديمثلآگویالراینموضوع
راباامیدواريزیاديدنبالكردند.امادردهه 1980مشخصشدكهموانعیدركاراستكه
- VanWyk

1
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یكیازمهمترینآنهافقدانروششناسیجهتشناساییفناورياستمکكارتی ودیفنباخ
دراینبارهمیگویند،حتیاگرفرماندههانبخواهندبهتحلیلمحیطبپردازند،فناوريوابزار
فرایندانجامآنراندارند(.)McCarthy, 2010: 193تغییرنگاهبهفناوري درادبیاتمدیریت
فناورينیزانعكاسیافتهاست.فرومنوبیتوندوازجملهكسانیهستندكهنقشپیشرانو
تعیینكنندهايبرايفنارويدفاعیقائلشدهاند .
برخیچونادلربهضرورتتوسعهموازيراهبردكالن بنگاهوراهبردفناورياشارهكردهاند
هايپویشوپیشبینیفناوري

( .)Adler,2007: 127بررسیادبیاتفناوريباتمركزبررویه
نشاندادكهبرخیازاینمطالبچندیندههقدمتدارد.اینمطالعاتنشاندادهاستكهدر
گذشتهنیزشناختمحیطفناورانهبهاندازهنیازآنهابهشناختمحیطهاياقتصادي،سیاسی،
اجتماعیوزیستمحیطیحایزاهمیتبودهاست( .)Linstone, 2009:7دردهه1970ونویک
رویكرديكالنبرايشناساییوپیشبینیفناوريارائهنمود(.)VanWyk ,2011:291
آنگونهكهونویکشرحمیدهداووامثالاودراینمسیرگامبراشتهاند.مثالبرایتمطرح
كردهاستكهتغییراتفناوريدرهفتجهتاصلیرويمیدهد.یامثالًونویکرویكردي
برايپویشفناوريارائهنمودهاستكهبعداًتحلیلراهبرديفناورينامگرفت(همان.)287:
یک رویكرد ریختشناسی(مورفولوژیک) نیز توسط شوریگ ارائه گردیده
است(.)Shurig,2010:137ولیبهرغمتمامیاینتالشها،رویهرسمیوفراگیريبراي پویش
فناوريكههمهمحیطفناوريراپوششدهدارائهنشدهاست.ونویکدرخصوصشناسایی
فناوريدفاعییکموردنسبتاًكاملفرآینديراپیشنهادمیدهد.فرایندارائهشدهتوسطون
ویکدارايچهارگاماست.آمادهسازي،دیدهبانی،2تفسیر،ارزیابی( .)VanWyk,2011:294آلن
پور ترهمروشیمبتنیبرتكنیکكاووشمتونارائهكردكهرویهايبرايتحلیلآیندهنگارانه
فناورياست.هرچنداینرویهبرايتحلیلسریعفناوريدرحالظهورمناسباست،امابا
توجهبهنیازآنبهبرخینرمافزارهايپرقدرتوشبكهايازجنبهامنیتینمیتواندبرايبخش
دفاعیكشورمناسبباشد (.)Porter,2005: 1076
بنابهتعریف،رصدتحلیلوشناساییفناوريعبارتاستازشناختفناوريهايجدیديكه
ممكناستتاثیرقابلتوجهیبرفعالیتهايكسبوكارآتیداشتهباشد.شناساییفناوريبر
فناوريهاییمتمركزاستكهدرشالودهفعلیفناوريوجودندارد.بهاینترتیبمشخصاست
كهفعالیتهايشناساییفناوري،بافعالیتهاينظیرپیشبینیفناوري،آیندهنگاريفناوريو
1
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ارزیابی فناوري قرابت بسیار و همپوشانی دارد ( .)Phall,2012:4موسسه اروپایی تحقیقات
صنعتی،اینطورعنوانمیكندكهشناساییفناوريبهفعالیتكلیديبرايدستیابیبهجایگاه
رقابتی و حفظ آن در محیط پر تالطم كسب و كار مبدل شده است .پایش فناوري ،فرآیند
آگاهیشركتهاازتوسعهفناوريدرجهانرانظاممندمیسازدوهدفازآنعبارتاستاز:
شناساییوارزیابیآندستهازپیشرفتهايفناورانهكهتأثیرآنهابرجایگاهرقابتییکشركت
اهمیت حیاتی دارد .عالوه بر  این پایش فناوري با هدف تشخیص موارد زیر صورت می-
گیرد(.)Eirma,2006: 5
الف)بروزتغییروناپیوستگیدرفناوريهايموجود 
ب) ظهور فناوري هاي نوینی كه تاثیرات بالقوه چشمگیري بر محصوالت و بازارهاي جدید
شركتوفرآیندهايتولیدوكسبوكارآندارد .
ممكناستتشخیصعالئمضعیفظهوریکفناوريبهصرفمنابعزیادينیازداشتهباشد،اما
ازآنجاكهدرصورتتشخیصعالیم،پاسخبهاینفناوريوتطبیقسازمانباآنبهتالش
كمترينیازخواهدداشت،سازماندرمجموعمنفغتخواهدبرد.ازدیدگاهكیهزا،آنچهكهبه-
عنوانشناساییفناوريونتیجهفعالیتهايدیدهبانیورصدفناوريانجاممیشود،جزءجدا
نشدنیازراهبردفناورياست.ازدیدويفرایندتدویناستراتژيفناوريباآیندهنگاريبافت
كسبوكارآغازمیشود.منظورازآیندهنگاريبافت،تحلیلبافتهاي درونیوبیرونیبنگاه
برايشناساییویژگیهايكلیديرقابتدرآیندهاست( .)Chiesa,2010:21
فالوهمكارانشدرمركزمدیریتفناوريكمبریج،راهنماییبرايمدیریتفناوريارائهكرده-
اند .از دید آنها ،فعالیتهاي مربوط به مدیریت فناوري ،از جمله شناسایی فناوري را میتوان در
یک طیف از منظر رویكرد بیرونی و فعال گرفته تا رویكرد انفعالی و درونی دستهبندي كرد .در
این تقسیمبندي ،فعالیت شناسایی فناوري ،نوعاً متكی به جمعآوري اطالعات است و میتوان
دامنه آن رادرجدولشماره2ارائه كرد .
مفاهیم اساسیدرشناساییفناوريازدیدگاهفالوهمكارانش:
پویش فناوري :توسعه آگاهی ما از فناوري
پایش فناوري :توسعه درک ما از حوزههاي فنی خاص مربوط به حال یا آینده
خلق رویكرد نوآورانه :شناخت فرصتها براي محصوالت یا فرآیندهاي جدید
ترازیابی فنی :توسعه آگاهی از ظرفیتهاي فنی رقبا
جمعآوري دادههاي خاص :پاسخگویی به مطالبات جدید مشتريهاي موجود یا
بالقوه( .)Phall,2012:25
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جدولشماه-2فعالیتهايمربوطبهشناساییفناوري 
انفعالییادرونی  
ترازیابیفنی 
خلقرویكردنوآورانه 
جمعآوريدادههايخاص 

فعالیابیرونی
پویش 
پایش 

یكی از محققان به نام" هیمن" ،دیدگاه مدیریتی متفاوتی نسبت به شناسایی فناوري دارد .وي
میگوید :باتوسعه و گسترش روز افزون فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ،بسیاري از فعالیتهایی
كه در گذشته بهصورت منفرد و مجزا انجام میشد .امروزه قالب شبكهاي به خود گرفته است.
شناسایی فناوري نیز از اینقاعده مستثنی نبوده ،شبكههاي شناسایی فناوري به ابزاري پیشرفته
براي انجام فعالیتهاي شناسایی تبدیل شده است .وي بیان میدارد كه :تغییرات بلندمدت
فناوري اغلب با عالیم ضعیفی همراه است .روشهايمختلفی براي سنجش این عالیم وجود دارد
كه عبارت است از :روشهاي شاخصی ،روشهاي الگویی ،روشهاي تحلیلی ،روشهاي منابع
اطالعاتیوروشهايشبكهمحور.اینعالئمضعیفكهاحتماالًنشانههايازظهورفناوريهاي
دفاعیتاثیرگذاراستبااینروشهاشناختهمیشود:اكتشافعالئم،تشخیصعالئم،پیشبینی
تغییراتتوامباآن،ارزیابیعالئموتولیدگزینههايپاسخگویی.نكته مهمی كه او اشاره میكند
این است كه :نیاز به پیشبینی فناوري ،بهطورقابل مالحظهاي در شبكههاي بینالمللی تحقیق و
توسعه شكل گرفته است .در چنین بافتی ،مراكز خارجی ،تحقیق و توسعه به عنوان حسگرهاي
قوي فرصتهاي فناورانهدفاعی بهشمار میرود( .)Heimann, 2005:12
درشناساییفناوريدفاعیچهارمشكلوجوددارد( :) Marrin,2010:30
-)1عدم قطعیت :نداشتن اطالعات كافی؛
-)2پیچیدگی:داشتن اطالعات ،بیشتر از آن چه كه بتوان مدیریت و درک كرد؛
 -)3ابهام :نداشتن یک چارچوب مفهومی براي تفسیر كردن اطالعات؛ 
 -)4چند پهلویی :داشتن چندین چارچوب منطقی ضد و نقیض 
روششناسی پژوهش
روشاجرايپژوهشروشدلفیمیباشد.روشدلفیشاملیکپیمایشدویاچنددورياستكه
دردوردوم،نتایجدوراولدردسترسمشاركتكنندگانقرارمیگیرد،طوريكهآنهابتواننددر
صورتتمایل،ارزیابیهاياولیهيخودراتعدیلیابهنظراتقبلیخودمطالبیاضافهكنند.هیچ

شود،چونپیمایشبااستفادهازیکپرسشنامهوبهصورت


اعتبارنمی

كسیدراینپیمایشبی
شودكهاینروشاستفادهيبهتريازتعاملگروهمیكند.

نامانجاممیپذیرد.معموالًفرضمی


بی
روشدلفیبهخصوصهنگامیكهعقایدونظراتخبرگانتنهامنبعاطالعاتیدردسترساست،
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برايپیشبینیبلندمدت(بیستتاسیسال)مفیداست.درضمن،اثرارتباطاتیمطالعاتدلفیو

همینطورارزشاینفرایندهانیزتأییدشدهاست(احمدي .)103:1388،

تربرايآیندهنگاريملیعلموفناورياستفادهشدهاست.

درطولدهسالاخیر،روشدلفیبیش
برخیاصالحاتوبهبودهايروششناسینیزدرخصوصاینروشانجامشدهاست.اینروشبراي

همیتوانندبهصورتكامالًخالصهبیانشوند،قابلاجرا
ارزیابیظهورموضوعهايجدیدوموارديك 

است .مطالعات دلفی ،رویههایی نسبتاً پیچیده هستند و با توجه به گسترهي برنامهریزيشدهي
سازي،مرحلهي


مطالعه،بهمنابعینیازدارند.مطالعاتدلفیفرایندهاییهستندكهمراحلآماده
هايمربوطومرحلهيكاربرد(پیادهسازي)پساز


چنددوروانجامتحلیل
اجرايپیمایشدردویا
پایانپیمایشراشاملمیشوند .

روش و ابزار جمعآوری دادهها

روشگردآوريدادههادراینپژوهشمشتملبرروشمیدانیوكتابخانهاياست.درروش
كتابخانهايتالشگردیدازكتب،مقاالت،سایتهاي اینترنتیوسایرنشریاتمرتبطباجنگ
آینده و پیمایش فناوري بهره برداري شود .در روش میدانی از ابزار مصاحبه و پرسشنامه
استفادهگردیدهاست .
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعهآمارياینپژوهش،كارشناسانتحقیقاتدفاعیصنعتیدرآجاونزاجاكهحداقلداري
مدرکكارشناسیارشدو10سالسابقهمدیریتیباشند،اساتیدفنیدانشگاهصنعتیشریفو
دانشگاهعلموصنعتكهدرپروژه هايدفاعیفعالیتداشتندوبافضايرزمزمینیدرآینده
اشناییداشتند،دانشگاهمالکاشترومدیرانعالیصنایعدفاعیدروزارتدفاعوپشتیبانی
نیروهاي مسلحكهدارايمدرکدكتريباشند،راشاملمیشود.دراینپژوهشنمونهگیري
انعطافپذیريبهندرتاستوباتحققیکچارچوب

هدفمندانجامشد.دراینگونهپژوهشها،
محضومحدودنمونهبرداريمانندپژوهشهايكمیشروعنمیشود.زیرانمونههايكیفیدر
طولفرآیندپژوهشوقتیراههايجدیديراكشفمیكنیدوكلیدهاییرابرايپیگیريبهكار
میبرید،توسعهمی یابد.درآغازپژوهشنیازنیست،تعداددقیقافرادآگاهیدهندهدرگروه
نمونهرامشخصكنیم(هومن.)57:1388،دراینپژوهشاینكهچهكسیرا،درچهزمانیویا
در چه مكانی براي پژوهش برگزینیم به مالکهاي عینی بستگی دارد كه با توجه به هدف
شود.نمونهبرداريهدفمندبرايهمینمنظوربهكارمیرود.دراینپژوهش

پژوهشتعیینمی
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حداقل نفراتی كه مد نظر  محقق هستند  60نفر میباشد كه با توجه به اهداف تحقیق و
تخصصآنهاازبینجامعهآماريانتخابشدهاند.
قلمرو زمانی و مکانی

قلمروزمانیاینپژوهشجهتدورهزمانیدر 10سالآتیودرنیرويزمینیارتشج.ا.ایران
درنظرگرفتهشدهاست.
تجزیه و تحلیل یافتهها
تحلیل كمی دادهها

جهتآیندهنگاريفناوري هايموردنیازسیامانهدفیاعیدرنییرويزمینییازطرییقسیهدور
اجرايروشدلفیسؤالتمصاحبهبینپرسششوندگانتوزیعگردید .
دلفی دور اول:

دردلفیدوراولابتداویژگیهايجنگآیندهوفضايرزمزمینیآیندهبرايپرسششیوندگان
ترسیمگردیدسپسازپرسششوندگانخواستهشدكهباتوجهبهویژگیهاومطلوبیتهايزیر
فناوريهايموردنیازنیرويزمینیرادرجنگآیندهبرايیکافقدهسالهنامببرند .
 -1قابلیتهايفناوريموردنظردرمقایسهبامقدوراتوفناوريهايدردسترسرقبا
 -2انتظارآنهاباتوجهبهنیازهايآتینیرويزمینی
 -3پتانسیلالزمدرجهتتولیدوخرید
 -4شایستگیفناوريهادرنیرويزمینی
پسازجمعآوريدادههايحاصلهازدلفیدوراولتعداد164نیوعفنیاوريمیوردنییازجنیگ
آیندهدرنیرويزمینیشناساییشد .
دلفی دور دوم:

دردلفیدوردوم،نتایجدلفیدوراولبینپرسششوندگانبهگونهايتوزییعگیرددكیهبیدون
شناساییپرسششوندهها،امكانآگاهیازنظراتسایرپرسششوندگانبرايهرپرسیششیونده
فراهمگردد.درپرسشنامهدلفییدوردومعیالوهبیرفیرممصیاحبهدلفییدوراولازپرسیش-
شوندگانخواستهشدكهسایرفناوريهايموردنیازنیرويزمینیدرجنگآیندهراكهازنظیر
آنهاداراياولویتمتوسطبهباالهستندراذكرنمایند.پسازجمعآورينتیایجپرسشینامهدور
دومتعدا131نوعفناوريشناساییشد .
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دلفی دور سوم:

دردلفیدورسومنتایجدلفیدوردومبینپرسششیوندگان،بیهگونیهايكیهامكیانآگیاهیاز
نظراتسایریندردوردومفراهمگیرددپرسشینامهمربوطیهتوزییعگردیید.درایینمرحلیهاز
پرسششوندگانخواستهشدباتوجهبه4طیفزیرفناوريهايمیوردنییازنییرويزمینییدر
جنگآیندهراكهدردوردومدلفیشناساییشدهاند،مشخصنمایند .
اولویتباال-اولویتبااليمتوسط-اولویتمتوسط-اولویتزیرمتوسط 
پسازجمعآوريیافتههايحاصیلهازدورسیومدلفییتعیداد102فنیاوريكیهداراياولوییت
متوسطوباالبودندشناساییگردید.تعداد46فناوريكهداراياولویتپایینتربودنیددرایین
مرحلهحذفگردیدند .جهتتحلیلپاسخهايدریافتشیدهشیدهازسیويپرسیششیوندگان،
فناوريهايشناساییشدهدرقالبسهمؤلفهكلیشامل-1:فناوريهايحمایتیوتوانمندسیاز
-2فناوريهايسیستمی -3ارزیابیهاينظامی،تجهیزات،كاركردهاوفرایندهايكسبوكیار
دفاعیتقسیموباكدبنديآنهابهكدهايبهترتییبA-B-Cتحلییلگردیدنید.نتیایجتحلییل
برابرجداولزیرارائهمیگردد :
جدولشماره-3اولویتفناوريهادردورسومدلفی 
ردیف
1
2
3

اولویت
ا لیی واال
ا لیی متیسط وه واال
ا لیی متیسط
ا لیی زیر متیسط

فناوری كد A

فناوری كد B

فناوری كد C

19
8
2
2
31

30
11
6
4
51

28
9
7
5
49

جمع

60

51 49

50

31

40

30 28

30

19
5

4

2

7

6

11 9

8

20
10

2

0
جمع

اولویت زیر متوسط

اولویت متوسط


فناوری کدC

فناوری کد B

اولویت متوسط به
باال
فناوری کد A

اولویت باال
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نمیچا شما ه -1اولویتفناوريهادردورسومدلفی 

جدولونمودارفوقنمایانگرآناست كهدردورسومدلفیازفناوري  Aتعداد 27فناوري
داراياولویتباالوبااليمتوسطهستندوتعداد4فناوريداراياولویتمتوسطوزیرمتوسط
هستند.ازفناوري  Bتعداد 41فناوريداراياولویتباالوبااليمتوسطهستندوتعداد10
فناوريداراياولویتمتوسطوزیرمتوسطهستند.ازفناوري Cتعداد37فناوريداراياولویت
باالوبااليمتوسطهستندوتعداد12فناوريداراياولویتمتوسطوزیرمتوسطهستند .
ردیف
1

جد ل شما ه  -4مقایسه تعداچ پاسخها چ سه چ چلفی
جواب در دور
جواب در دور
مؤلفه كلی/كد
دوم دلفی
اول دلفی
31
43
كد Aفنا یهای حمایتی تیانمندساز

جواب در دور
سوم دلفی
27

2

كد Bفنا یهای سیستمی

62

51

41

3

كااد Cا زیاااویهااای نمااامی ،تجهیاازات،
كا كرچها فرایندهای كسب كا چفاعی

59

49

34

164

131

102

جمع

200

164
131

150

102
37

59 49

51 41

100

62
31 27

43

50
0

جمع

کد C
دلفی دور سوم

کد B
دلفی دور دوم

کد A
دلفی دور اول

نمیچا شما ه -2مقایسه پاسخها چ سه چ چلفی

برابرجدولونمودارفوق،بهطوركلیتوزیعجوابهابرايهركدفنیاوريدرهیردوردلفییبیه
طورمتوسط%8پاالیششدهاست.علتكاهشتعدادفناوريهادرپاسخهايهرمرجلیهدلفیی
رامیتوانآگاهیبیشترپرسششوندگانازنتایجدلفیدورههايقبلونیزتغییرطیفاولویت-
هادرمرحلهدوموسومدلفیدانست.جهتتعیینتوزییعتیوازنپرسیششیوندگاندرجامعیه
آماريازطریقجدولزیراقدامگردید .
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چیف
1
2
3
4
5
جمع

جدولشماره-5توزیعپاسخهادرجامعهآماري 
تعداچ پرسششیندگان
وخش
13
چانشگاه شریف
11
چانشگاه علم صنع
14
چانشگاه مالک اشتر
12
صنایع چفاعی
10
تحقیقات صنعتی آجا نزاجا
60
درصد

چ صد
%21/66
%18/33
%23/33
%20
%16/44
%100

تعداد
14

13

12

11

10

16%
تحقیقات صنعتی آجا و نزاجا

23%

20%
صنایع دفاعی

دانشگاه مالک اشتر

18%
دانشگاه علم و صنعت

21%
دانشگاه شریف

نمیچا شما ه -3تیزیع پاسخها چ جامعه آما ی

بهطور كلی توزیع پاسخهاي دریافت شده از پرسششوندگان در هر سه دور دلفی به طور
متوسط%20هرجامعهآماريمیباشد.ایندرصدحاكیازتوزیعمتوازنپاسخهايدریافت
شدهمیباشد.جهتتعیینمیزانتوافقپرسششوندگاندرهرسهدوردلفیازضریبتوافقی
cاستفادهگردیدكهعددبهدستآمدهدراینضریب0/983میباشد.بهدلیلینزدیكیضریب
حاصلهباعدد1میتواننتیجهگرفتكهدرطیسهمرحلهاجرايدلفیپاسخهايارائهشدهاز
سويپرسششوندگاندارايتوافقباالییاستوتكرارمراحلدیگردلفینیازنمیباشد .
تحلیل كیفی دادهها

درجنگآیندهتلفیقبرترساز،بجاوبههنگامقدرتسختونرمعلتپیروزياست.تركیبیاز
یپلماتهاي كاركشته،

نیروهاي نظامی منظم ملی ،سربازان سایبري ،متخصصان رسانهاي ،د
ايو...ارتشهايفرانوینرادرجنگآیندهتشكیلمیدهند .


مزدورانحرفه
همچنینیافتههايحاصلهنشانمیدهدكهشناساییفناوريموردنیازنیرويزمینیدرجنگ
آینده،وسیلهايبرايدستیابیبهاهدافاقتصادي،اجتماعی،دفاعی ومحیطی اسیت كهدر
درونفرایندیکجنگتمامعیارنهفتهاست،امروزهشناساییفناورياهمیتروزافزونییبیراي

28

فصلنامهآیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،4بهار 1396



صنایع دفاعی  دارد.مدیریتاثربخشفناوريبههمان اندازهكیههزینیه ،پیچییدگی ونیرخ
تغییراتفناوريدربازاررقابتجهانیافزایشمییابد،چالشیترمیشود.
برنامهریزيفناوري دفاعی یكیازبخشهیايمحیوريدربرنامیهرییزيهايدفاعیدركشور
است .برنامهریزيفناوريدفاعیهمدرسطحملیوهمدرسطحنیرویی،راهبیرديمیوردنییاز
و ضروري است .كشورهاي بزرگ و موفق به منظور ایجاد محیط امنتر در پیرامون خود با
استفاده از فناوريهاي برتر دفاعی ،برنامهرییزي فنیاوري دفاعی اعم از شناسایی و تولید را
امیري حییاتی مییدانند .نخستین گام در برنامهریزي فناوري ،پیشبینی و شناسایی است.
پیشبینیدورنماییازآیندهفراهمآوردهومیتواندراهنماياقداماتامروزدرشكلدهیبه
یشبینیمیكنند،میتوانندبههنگامازفرصتهااستفاده
شرایطآیندهباشد.آنهاییكهخوبپ 
كرده و منافع برآمده از تغیییرات آینیده را از آن خود كنند .برنامهریزي آینیده بر پایه
پیشبینی آینده فناوري دفاعی  ،شناخت عمیقی از تغییرات فناوري را میطلبد ،كه چنین

شناختینیازمندمدیریتفناوريدفاعیاست .
مدیریتفناوريدفاعینیازمندفرایندهاوسامانههاياثربخیشیاسیت،تیااطمینیانحاصیل
كنید كیه سرمایهگذاري در تحقیق و توسعه ،تأسیسات و مهارتها با نیازهاي سازمانهاي
دفاعیوصنعت،درزمانحیالوآیندههمسوشده،ویاخواهندشد.روشهايگوناگونیوجود
دارندكیهبیهطیورگیسترده ايدرصنعتوبهمنظورپشتیبانیازراهبردوبرنامهریزيفناوري
استفادهمیشوند .
از دید تاریخی ،در هر نقطه از زمان ،برخی از فناوريها به سرعت در حال تغییر هیستند،
برخییدیگرتغییراتسریعیندارند،وبرخیفناوريهاينونیزدرحالعرضههستند.بررسی
هايدارايتغییراتسریعوحوزههاينوپدیدفناوريهاينو،میتواندفهرستیازحوزه-

حوزه
هاییكیهباییدپایششوندرابهدستدهد .
نتایج و پیشنهادها

براساسیافتههايحاصلهازاجرايسهدوردلفیجهتآینیدهنگیاريفنیاوريهیايمیوردنییاز
نیرويزمینیدرجنگآیندهتعداد164فنیاوريدردوراول131،فنیاوريدردوردومو102
فناوريدردورسومشناساییگردید.فناوريهايشناساییشدهدردورسومدلفیبرابرجیدول
زیرارائهمیگردند :


آیندهنگاريفناوريهايرزمزمینیدرجنگآینده 

 29



R

جدولشماره-6فناوريهايشناساییشدهدردورسومدلفی 
عنوان فناوری
R
عنوان فناوری

1
2
3
4
5
6
7
8

فنا ی مبالعات مفهیمی سامانه سكی
فنا ی تعریف نیاز
فنا ی مبالعات عملكرچی اثروخشی
خیچ های ز هی
سایل ود ن سرنشی (پهپاچ)
فنا ی تركیب عملیات ا زیاوی
میشکهای ضدهیایی
سامانهها تفنگی سیا شده ور سكی

55
56
57
58
59
60
61
62

9
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پیشنهادها:
پیشنهادمیگردد،سازمانتحقیقاتوخودكفایینزاجا :
 -1باتوجهبهفناوريهايشناساییشدهدراینپژوهشبرنامهریزيدرجهتتعییننییاز
سازمانیوبخشیجهتهرعنوانفناوريرااجرایینماید .
 -2باهمكاريمعاونتطرحوبرنامهنزاجا،درقالبپروژههايتحقیقاتیكاربريفنیاوري-
هايشناساییشدهراجهتبخشهايمختلفنزاجاتعییننمایند.
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نمایند.
 -4باهمكاريمعاونتطرحوبرنامهامكانسازماندهیفناوريهیايشناسیاییشیدهرادر
یگانهايمختلفنزاجابرآوردنمایند.

 31

 آیندهنگاريفناوريهايرزمزمینیدرجنگآینده


تغییردرسیازمان، پسازبرآوردنیازهايیگانهاباتوجهبهفناوريهايشناساییشده-5
معاونتطرحوبرنامهنزاجاباهمكاريسازمانتحقیقات.یگان هاينزاجاضرورياست
.وجهادخودكفایینزاجاامكانبازنگريدرسازماننزاجارابررسینماید
نسبتبیهخرییدوییاتولییدفنیاوريهیاي، باهمكاريمعاونتآمادوپشتیبانینزاجا-6
.شناساییشدهباتوجهبهنیازیگانهااقدامنمایند
منابع
دوره،انتشاراتسپاهپاسیدارن،جنگآینده،ترجمهعبدالحمیدحیدري،) 1392(رابرتاچ، اسكیلز
تهران،عالیجنگ
22  شما ه، نشریه علیم اجتماعی، معرفی نقد ور سی چلفی،)1388( نسیبه،احمدی
آیندهنگاريدیپلماسیدفاعی،)1395(حاجیانیابراهیم(استادراهنما)رسالهدكتري،حسین،مینایی
تهران،جهاددانشگاهی،ایران
،انتشاراتمركیزصینایعنیوین،آیندهنگاريازمفهومتااجرا،)1385(روحاهلل،قدیري،امیر،ناظمی
.تهران
تهران،انتشاراتپیکفرهنگ،راهنمايعملیتدوینپایاننامهتحصیلی،)1388(حیدرعلی،هومن






 Adler, P. (2009), Technology Strategy: A Guide to the Literature in Research on
Technological Innovation Management and Policy. Vol. 4 R. A. Burgelman and
R. S. Rosenbloom, eds., J’Ai Press, Greenwich, CT
 Aguilar, F. J. (2008), Scanning the Business Environment, Macmillan, New
York
 Chiesa, Vittorio (2010); R&D Strategy and Organizations: Managing Technical
change in Dynamic Contexts; Imperical College Press, UK CIA’s Consumer’s
Guide to Intelligence
 EIRMA ،R (2006)"Technology Monitoring for Business Success, Summary of
EIRMA Working Group 55Report", European Industrial Research Management
Association, Paris, www. eirma.asso.fr
 Gavigan, J.P. and Cahill, E. (2007): Overview of recent European and
nonـEuropean national technology foresight studies, Technical Report No.
TR97/02, Seville, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS).
 Georghiou, L. (2001), ‘‘Third generation foresight – integrating the socio-economic
dimension’’, Proceedings of the International Conference on Technology Foresight.
The Approach to and Potential for New Technology Foresight, NISTEP Research
Material No. 77, March.
 Havas, A. (2013): Policy challenges and options for Central European
Countries, Powerpoint presentation at the Technological Innovation and
Globalisation: Implications for Intermediate Developed Countries workshop,
organized by ISCTE, Lisbon, 23ـ24 October.

 1396بهار،4شماره،سالدوم،فصلنامهآیندهپژوهیدفاعی

32


 Heimann, Philip (2005); Foreign – Owned R&D facilities in china, England,
Germany, and Sweden; University of Augsburg, Germany, Faculty of
Economics
 Johnson, Robert A, (2014) Predicting Future War, Reconsidering Future War,
 Keenan, M. et. al. (2003): European Foresight Competence Mapping, Seville:
EC JRCـIPTS.
 Kilcullen, David, (2013) Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban
Guerrilla (Oxford: Oxford University Press,
 Klare, Michael T, (2015), Resource Wars: The New Landscape of Global
Conflict (New York: Metropolitan Owl,).
 Kaplan Robert D. (2013) “The Coming Anarchy,” The Atlantic, February 1994,
http://www.theatlantic.com/ideastour/archive/kaplan.mhtml; Francis Fukuyama,
The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992); Samuel B.
Huntington, Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order (New
York: Simon and Schuster, 1996); David Kilcullen, Out of the Mountains
(London: Hurst & Co.,).
 Linstone, H. A. (2009), Twenty Years of TF&SC, Technological Forecasting
and Social Change 36 (2/1)
 McCarthy, D. J. Minichello, R. J., and Curran, J. R. (2010), The Search for
Opportunity: Assessment of the External Environment, in D. J. McCarthy, R. J.
Minichiello, and J. R. Curran, eds. 1987 Business Policy and Strategy, Irwin,
Homewood
 Marrin G, J. P. (2010), Technological Forecasting for Decision Making.
Elsevier, New York
 Martin Ben (2001) Technology forsight in a rapidly globalizing economy, given
by at the Regional Conference on Technology Foresight for Central and Eastern
Europe and the Newly Independent States, Vienna, April
 Martin, B. (1995): Foresight in science and technology. Technology Analysis
and Strategicm management
 Martin van Creveld, (2003) “The Fate of the State,” Parameters 26, no. 1
(Spring)
 US Developing Science and Technologies List (DSTL)_ DoD_ Defense Threat
Reduction Agency_ US_2003
 Phaal, R., C.J.P. Farrukh and D.R. Probert (2012); "Technology Management
Assessment Procedure: A Guide for Supporting Technology Management in
Business", Volume 2, Center for Technology Management, University of
Cambridge, U.K.
 Porter, A.L., QTIP (2005), Quick technology intelligence processes,
Technological Forecasting & Social Change 72,
 Popper, R. (2008), ‘‘Foresight methodology’’, in Georghiou, L., Cassingena, J.,
Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. (Eds), The Handbook of Technology
Foresight, Edward Elgar, Aldershot.
 Philip Bobbitt, (2003) The Shield of Achilles (New York: Penguin,

 33

 آیندهنگاريفناوريهايرزمزمینیدرجنگآینده


 Steve Pinker, (2011) The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has
Declined (New York: Viking Books; Andrew Mack, “More Secure World”
lecture at ANU, February 2011; Håvard Hegre et al, “Predicting Armed
Conflict, 2010-2050,” International Studies Quarterly 55(2) (2013)
 Shurig, R. (2010), Morphology: A Tool for Exploring New Technology, Long
Range Planning ١٧
 Smith, Rupert, The Utility of Force (London: Allen Lane, 2005); Ministry of
Defence, The Future Character of Conflict (MOD, DCDC Strategic Trends
Programme, February 2, (2010).
 Van Wyk, J.R. (2011), Strategic Technology Scanning, Technological
Forecasting and Social Change, No. 55
 Van Wyk, R.J. (2011), Technological Change: A Macro Perspective,
Technological Forecasting and Social Change 15
 Wrobel, Paul & Maciver Ken; (2005) UK National DefenceE Industry
Technology

