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 چکیده
 در رابطیه بیا چگیونگی    گییری  تصیمیم نیازهیای صینایع دفیاعی کشیورهای در حیال توسیعه،        تیرین  مهمیکی از 

ی باالی پژوهش و ها گذاری در عرصه دانش و فناوری است که با توجه به کمبود منابع از یک سو و هزینه سرمایه

دفاعی وجود یک مدل کارآمید  یستم زافزونی یافته است. در صنعت هر ستوسعه فناوری از سوی دیگر، اهمیت رو

ی راهبیردی الزامیی اسیت و    ها امالت و زمینه سازی جهت انتخا طراحی ساختار تع منظور بهی فناوری، بین پیش

. مشخصات گردد می دفاعی در دستیابی به اهداس آن های سیاستوجود چنین ساز و کاری، منجر به ناکامی  عدم

اشید کیه در ایین    ب می ی فناوری، از عمده مسائل هر مجموعه صنعتی، دفاعیبین پیشهای الگوی کارآمد  و ویژگی

ی فنیاوری و  بینی  پییش تی مانند چگیونگی طراحیی میدل    سؤاالرابطه سیاستگذاران و برنامه ریزان امور دفاعی با 

ایست در طراحی این مدل مورد توجه قرار گرفته و مال  ارزییابی قیرار گیرنید،    ب می هایی که و ویژگیها  شاخص

بینیی   توانمنیدی سیسیتم پییش    بر ارتقیای  تأثیرگذاری ها اشند. هدس این پژوهش بررسی سایر جنبهب می مواجه

دفاعی و دستیابی به الگویی جامع در جهت اجرای راهبردهای دفیاعی، از طرییق انتخیا  و توسیعه      های فناوری

گسیترده و تحلییل    ای هایین پیژوهش از طرییق انجیام مطالعیات کتابخانی       اشید. ب میی  مؤثرمناسب و  های فناوری

از مطالعات و الگوهیای ارائیه شیده موجیود و      برداری بهرهی و سایر اسناد باالدستی، دفاعی کالن مل های سیاست

ی بینی  پییش های الگیوی   نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، اقدام به استخراج ویژگی

ی هیا  تشخیص سایر موقعیت منظور  بهروش تحلیل احتماالت  کارگیری بهو ضمن است دفاعی نموده  های فناوری

دفیاعی و تشیریح نحیوه تحلییل و      هیای  فنیاوری  کارگیری بهمحتمل و ممکن، در زمینه نتایج حاصل از انتخا  و 

دفاعی  های فناوریی بین پیشیک از عوامل تشکیل دهنده الگوی کارآمد  گذاری هرتأثیر ، میزانها ارزیابی فناوری

 ماید.ن می را تعیین

 بینی فناوری، تحلیل احتماالت، راهبردهای دفاعی دفاعی، پیشناوری ف های کلیدی: واژه
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 مقدمه
ی اسیت علمیی، کنشیی و ارتبیاطی کیه بیا هیدس کمیک بیه در           فراینید ، 1ی فناوریبین پیش

ود و جوانب اجتماعی و اثرات ناشیی از ییک فنیاوری را    ش می دانش و فناوری، مطرح های دیدگاه

 ی ناشیی از هیا  عملیی مواجهیه بیا چیالش     هیای  روشو  گییری  جهیت نید و دانیش،   ک می بررسی

( 1387، بیراون ) هید د میی  ، کسب یا خلق یک فنیاوری را در اختییار محقیق قیرار    یبردار نسخه

تولید اطالعات دربیاره نتیایج محتمیل دانیش و فنیاوری، بیا هیدس بهبیود          ی فناوری بهبین پیش

اسیت کیه ارزشییابی     گیذاری  سیاستردازد و شکلی از پژوهش درباره پ می و راهبردهاها  سیاست

 (.1381، نواز شریف) ازدس می فراهم گیرنده تصمیمجامعی از یک فناوری را برای 

توانید   یآن می  یبیه اتکیا   سازمانا ابزار است که ی یک قالب ذهنیدر واقع  یفناور یبین پیش

 یا جامعیه ن در چیارچو   یخود و همچنی  یها یقاً و در چارچو  منافع و توانمندیرا عم یفناور

را در  ین اسیت کیه فنیاور   یا یفناور یبین پیشکند. هدس از  یکه در آن قرار گرفته است، بررس

و  سیازمان  یکیه بیرا   یا تیازه  یرهایها، امکانات و مسی  فرصت ۀبافت کامل خود و با توجه به هم

 .(1391)استروالدر،  دقرار ده یزند، مورد بررس یرامون آن رقم میط پیمح

 ئلهبیان مس
نوین مواجیه   های فناوریی مهم و قابل توجهی در رابطه با ها ی فناوری با چالشبین پیش های روش

یا اثرات یک فناوری متمرکیز شیویم، نتیایج    ها  ی فناوری بر خروجیبین پیش فرایند. اگر در اند شده

هیای  یعنی در زمیانی کیه کاربرد   ؛حاصل فقط در مراحل انتهایی توسعه فناوری قابل استفاده است

نیازمنید داشیتن اطالعیات     گییری  تصیمیم از سیوی دیگیر   . وان شناسایی کردت می یراحت  بهآن را 

گسیترده آن، یعنیی در    کیارگیری  بهمربوط به پیامدهای ناشی از کاربرد یک فناوری جدید، قبل از 

که ممکین اسیت در میورد جوانیب      ای هزمان مراحل اولیه توسعه یک فناوری است. مشکالت بالقو

موجیود ایجیاد گیردد، عیدم تشیخیص مشیکالت        هیای  فناورییک فناوری در رابطه با  یریکارگ به

مربوط به مراحل اولیه ارائه محصوالت یک فناوری و عدم وجیود راهنمیایی جهیت ارزییابی اثیرات      

، 2دکیر ) اشیند ب می سیستم ارزیابی فناوری مسائل مربوط به ضعف در ازجملهفناوری،  مدت یطوالن
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ننید،  ک میی  تیأمین این مطلب که محصوالت یک فناوری نتایج مطلو  و مورد نظر را  در  (2004

فناوری، توجه به سایر عوامل محیطی، اجتمیاعی، فنیی، فرهنگیی،     کارگیری بهبودن  صرفه به مقرون

و و استفاده از فناوری، بیر ضیرورت    سازی یادهپ سیاسی و دستیابی به اطالعات ضروری در خصوص

 (.2007، 1ایجهون) فزایدا می ی فناوریبین پیش یتحساس

 کیارگیری  بهجدید، بدون بررسی نتایج حاصل از  های فناوریدر صنایع دفاعی نیز استفاده از 

 آنها، موجب هدر رفتن منابع سازمان و عدم موفقیت در دسیتیابی بیه اهیداس راهبیردی دفیاعی     

ی و ارزییابی  بینی  پییش مال  و الگویی مشخص در زمینیه   بنابراین نیاز به طرح و ارائه؛ گردد می

و صرس منابع سیازمان، شیرایط را بیرای     گذاری یهسرماکه قبل از  یا گونه بهدفاعی،  های فناوری

ی راهبیردی دفیاعی فیراهم    هیا  با برنامه راستا همکارا، اثربخش و  های فناوریارزیابی و شناسایی 

 اشد.ب می اصلی این پژوهش مسئلهآورد، 

 ضرورت و اهمیت
میدیران خیود    بلندمیدت بقا و زنده ماندن خود نیازمند تصمیمات راهبیردی و   یهر سازمانی برا

ایین   هرچقیدر ود بیه مسییر خیود ادامیه دهید.      ش می که تعیین ییها یمش خطبه  اتکااست تا با 

ت تصیمیما  مسیلماً محییط پیرامیون باشید     یهیا  و برگرفته از نشانهها  تصمیمات بر پایه واقعیت

واند ت می راهبردی مدیران، زمانی و بلندمدتود. تصمیمات ش می گرفته یذارترتأثیرگو  تر درست

، بهرامیی ) اشد که بیر پاییه دیید و بیینش درسیت از آینیده باشید       ب می اثرگذاریکارایی و  یدارا

ی فناوری دفاعی، که ضمن توجیه بیه   بین پیشدر زمینه  اتکاوجود مال  و معیاری قابل ( 1387

ی کلیدی در عرصه دفاعی را فیراهم نمایید،   ها و قابلیت ها توانمندیروندهای آینده، شرایط رشد 

ی صرس نیرو و منابع سازمان ها ی راهبردی و تعیین زمینهها موجب تسهیل در امر اجرای برنامه

 .گردد میها  گیری تصمیمدر  گردیده و مانع از بروز ناهماهنگی و عدم انسجام

در عیدم   ینیاتوان بلندمدت و راهبردی را به دلیل آشفتگی و  گیری تصمیمیی که ها در نگرش

یی کیه شیاید بتیوان آنهیا را     هیا  باید در هنگام بحران ناچار  بهانند، د می فایده بیی آینده بین پیش

 الزم را نداشته و موجودیت سازمان را بیه خطیر   اثربخشییی گرفت که ها ی کرد تصمیمبین پیش

 هیای  فناوریی بین پیشمشخص در زمینه  ییو مبناعدم وجود مال  ( 1384، خزایی) ندازندا می
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آنهیا   کیارگیری  بیه که نتایج حاصیل از   گردد می هایی فناورییا توسعه  کارگیری بهدفاعی موجب 

موجیب هیدر رفیتن     عمیدتاً شیرایطی،  در چنیین   گیری تصمیمنامشخص است و اتخاذ راهبرد و 

 .گردد می منابع سازمان و از بین رفتن دستاوردها

، مسیئله تحلیل احتمیاالت، بیه ترتییب از مراحیل تعرییف       فراینددر متدولوژی این پژوهش 

 ، مشخص کردن نیروهای پیشران، تعیین منطق احتماالت و ایجادها قطعیت عدم مشخص کردن

پیس از تعییین عوامیل کلییدی و سیناریوهای       است، این پژوهشی ممکن تشکیل شده ها آینده

دفیاعی در حیال    هیای  فنیاوری ارزش نسیبی  ۀ محتمل مربوطه، از طریق تبیین مبنیای محاسیب  

ی بینی  پیشدفاعی را مشخص نموده و مبنایی جهت  های فناوریی بین پیشبررسی، الگوی نهایی 

 های فناوری منافع و ممراتۀ دفاعی، محاسببودن با راهبردهای کالن  راستا هماز نظر  ها یفناور

ایجیاد نمیوده اسیت.     پابرجادفاعی  های راهبرددرباره اجرای  گیری تصمیمدفاعی و معیاری برای 

 و مشکالتی که این پژوهش سیعی در ارائیه پاسیخ و مرتفیع نمیودن آنهیا دارد،       سؤاالت ازجمله

 وان به موارد زیر اشاره نمود:ت می

فناوری دفاعی )از نظیر   کارگیری بهی و بین پیشمشخص نمودن مجموعه عواملی که در  (الف

 فنیاوری و اثربخشیی و کیارایی فنیاوری(     بکیار کییری  محاسبه پیامدها و مشیکالت مربیوط بیه    

 ؛بایست مورد توجه قرار گیرند می

میون  پیرا گییری  تصیمیم و عوامل کلیدی در ها  تعیین میزان اثرگذاری هر یک از شاخص ( 

 دفاعی. های فناوری کارگیری  بهی و بین پیش

 مبانی نظری تحقیق

 دفاعی های فناوریاتخاذ راهبرد در زمینه 

در آینیده اسیت و رمیز    ها  ، الگو و راهی برای رسیدن به هدس1راهبرددر علم مدیریت راهبردی، 

 گمییان یبییموفقیییت آنهییا نیییز در طراحییی و تییدوین درسییت و اجییرای دقیییق در عمییل اسییت.  

، ترسیم تصویری درست از آینده است کیه چنیین   راهبردعامل برای کارآمدی  ترین کننده تعیین

شناسیان ییا    وان گفت آیندهت می است. بر این اساس پذیر امکان شناسی آیندهامری فقط از طریق 

 سازمانی بازیگران کلییدی بیه شیمار    ملی، بخشی و یاندازها چشمخلق  فرایند، در پژوهان ندهیآ
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 (.1386اسالتر، ) وندر می

 یهیا  جنبیه  یجاد تحول در تمیام ی، افزون بر ایدانش و فناور ی در حوزه پویایی و پیچیدگی

 یش قرار داده و تمیام یخو تأثیررا در شعاع  یع دفاعیصنا راهبرد و نیدکتر ،ات انسان معاصریح

 در (1384بنییاد توسیعه فیردا،    ) را دگرگیون سیاخته اسیت    یا و سیامانه  یمحصیول  یهیا  نگرش

رسییدن بیه آن    های گامیرد و گ می جزیه و تحلیل قرارت مورد هدس راهبردی دفاعی، ریزی برنامه

یرآورد شییییده و پیشیرفت   یی ، نتایج مورد انتظار هر گام بییاتخاذ راهبرد(شود ) می هدس ترسیم

 (.1375، بهرامی) گردد می گیری اندازهکاری 

فاصیل مییان تعییین تیوان      واند حید ت می ،گر مداخله یک متغیر عنوان بهاتخاذ راهبرد دفاعی 

ۀ اثربخش باشد. تعییین توانمنیدی فناورانی    های فناوری کارگیری بهی و بین پیش فناوری دفاعی و

 دفاعی موجود، ابزاری جهت تحلیل شرایط درونیی و محیطیی سیازمان و اتخیاذ راهبیرد ایجیاد      

بیه  دفیاعی   های فناوریی بین پیشراهبردهای مشخص شده مبنا و معیاری در زمینه  و ماید،ن می

ی فنیاوری و  بینی  پییش ی مربوط به ها و اولویتها  آورند. پس از اتخاذ راهبرد، حساسیت می وجود

دفیاعی بیا مسییر     هیای  فنیاوری ی بین پیش فرایندو  گردد می نقاط تمرکز منابع سازمان مشخص

 (.1384، خزایی) گردد می جهت هممان دستیابی به اهداس ساز

ت ی، هیدا ی، فرمانیده یزیر شبکه محور، توجه به برنامه یها و جنگ یتالیجید یر عصر نبردهاد

ر یانکارناپیذ  یتی یارتباطیات و اطالعیات بیه واقع    هیای  فناوریبا استفاده از  یات دفاعیو کنترل عمل

 ی هیز در سیا ین یدفاع یها ها و سامانه سالح ی در عرصه یادیرات بنییش تغیدایمبدل شده است. پ

هیا و   هیا، مقیررات، پروتکیل    هیی رو ین تحیول اساسی  یی در حال انجام است. عامیل ا  یتوجه به فناور

 ی نیده یآ یهیا  دانیدفاع و م ی متفاوت از عرصه نیچن نیا ییم دورنمایترس. دانش است یها سامانه

ایسیت بیا   ب میی  . لذا راهبردهای دفیاعی ابدی یم یتجل« قدرت نرم»موسوم به  یا نبرد در مفهوم تازه

ایجاد برتری در فناوری دفاعی تدوین و اجرا گردنید. در ایین مییان،     هدس دستیابی به قدرت نرم و

دفیاعی آینیده و ارزییابی توانمنیدی سیسیتم       هیای  فناوریو الزامات ها  تحلیل و تشخیص موقعیت

ی مورد نیاز، شرایط الزم برای طراحیی و تیدوین   اه و شاخصه ها ویژگیدفاعی از نظر برخورداری از 

 (.1387، و فناوری دفاعی پژوهی آیندهمرکز )ماید. ن می دفاعی را فراهم های راهبرد
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 1دفاعی های فناوری کارگیری بهی و بین پیش
در  یتوجه به فناور ی هیدر سا یدفاع یها ها و سامانه سالح ی در عرصه یادیرات بنییش تغیدایپ

شیود،   یمی  یم دفیاع ین پیارادا یی ت ایی که موجب تقو آنچهنده ید در آیبدون ترد حال انجام است.

بیه آن   یاتیی و عمل یکی، تیاکت یراهبیرد  یها است که بخش دفاع در عرصهیی از فناوری ها جنبه

سیت خیود را   یبا یرفته و میپذ تأثیرم ین پارادایخواهد بود. بخش دفاع در کشور ما هم از ا یمتک

هیا و   یشناخت سرشت و روند گسترش فناور که بدین منظور، ن تحول فناورانه سازگار کندیابا 

، و فنیاوری دفیاعی   پژوهیی  آینیده مرکیز  )ر اسیت یو انکارناپذ یاتیح یامر هاآن تأثرو  تأثیردان یم

دارای  های سازمانی و مقوله مؤثر های فناوریی بین پیش زمینهدر  2پژوهی آیندهبنابراین  .(1387

 ی فنیاوری بینی  پییش  در زمینیه  پژوهیی  آینده ی به عرصه یتوجه یب واست  اهمیت بسیار زیادی

بخش دفیاع را بیه همیراه داشیته      ۀو فناوران یصنعت ییگرا و واپس یراهبرد یزدگ تواند غفلت یم

 (.1375بهرامی، ) باشد.

فمیا و  . وس داردآشیکار و ملمی   یتی یت از واقعیی دان نبرد حکایم ی عرصه موجود جدیدط یشرا

کننید.   یت میتازه حکا یانقالب یریگ نبرد از شکل یها و ابزارها نده، سامانهیجنگ و دفاع آ ی صحنه

کیاهش   یریگ را به شکل چشم یدات دفاعیتول ی نهیهز ها، زمان و یگر فناوریاطالعات و د یرفناو

و کنتیرل   ی، فرمانیده ییفمیا ن یش خواهند داد. در چنی یها را افزا آن یریپذ ت انعطاسیفیداده و ک

آن اسیت. در   یرامیون یپ یهیا  یفنیاور ها و  ت اطالعات و دانشیریوابسته به مد شدت بهدان نبرد یم

 ینظیام  فرمانیدهان  کمیک  بیه  C4I ماننید  ینرمی  هیای  فناوریات، یو کنترل عمل یفرماندهۀ عرص

سیایر  سه بیا  یدر مقام مقا یفراوانت یو اهم یها اثربخش یاز فناور دسته نیا د،یترد بدون. اند شتافته

در قالیب   یو دانشی  یتیریمید  یهیا  ز، سیامانه ین یدفاع های فناوریانتقال  ۀحوز ها دارند. در یفناور

 یهیا انتقیال فنیاور    که بدون کاربسیت آن  یا گونه به ؛دارند بر عهدهرا  یتر  ها نقش برجسته یفناور

 یهوشمندسیاز  ی در عرصیه . (1380 ،بیاقری )ردیی گ یمناسب صیورت نمی   یا وهیک محصول به شی

و  یسیاز  یاتوریی نیبیه م  ،یا انیه یرا افزارهیای  نیرم  و یدفیاع  یهیا  زات، سیامانه یابزارها، ادوات، تجه

ت یی )واقع یرونی یب یهیا  تیی واقع یسیاز  هیاند. شب پرداخته یحاتیتسل یافزارها سخت یهوشمندساز

در پیردازش   یهیوش مصینوع  ، اسیتفاده از  یریپیذ  و کاهش خطر یآموزش یها هدس ی( برایمجاز
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و  یآفنید  یافزارهیا  به کمیک نیرم   یاطالعات یها شتابان، جنگ یها یریگ میع اطالعات و تصمیسر

 دیگیر  یکاربردهیا  ازجملیه آتیش   ی وارهیی و د روسیضیدو  یپدافند یافزارها ا نرمیو  یساز روسیو

 (.1387، و فناوری دفاعی پژوهی آیندهمرکز ) دفاع هستند ی در حوزه یفناور

نید،  ک میی  کمک ها سازمانی ارزیابی عملکرد به ها ی فناوری در کنار سایر نظامبین پیشنظام 

ی خیود را بیا   هیا  ، اهداس و قابلیتها قبل از اینکه ذینفعان آنها را مورد ارزیابی قرار دهند، حرکت

از کیه   طیوری  بیه بخشیند،   ی قابل بهبود را کشف و ارتقیا ها ارزیابی کرده، زمینه مؤثریی ها روش

ییک الگیوی کارآمید     سازی غنیو  سازی بومیرضایت ذینفعان برخوردار شوند. دریافت، نوسازی، 

و هیا   اشید کیه بیر اسیاس واقعییت     ب میی  ی فناوری دفاعی، از اهداس اولیه صینایع دفیاع  بین پیش

 کیارگیری  بیه ی موجود بر ادبیات بومی ارزیابی فناوری دفاعی افزوده و مسییر توسیعه و   ها تجربه

سیازی   ( جرییان 1383، پاییا ) ازدسی  میی  آنها را بیرای صینایع و نهادهیای وزارت دفیاع همیوارتر     

ی بنییادین، محیور   هیا  گرا بر اسیاس ارزش  سازی نتیجه ی فناوری دفاعی به معنی قابلیتبین پیش

اشد که نایر به الگوهای مفهومی و اجرایی اثیربخش  ب می ی رشد و توسعه صنایع دفاعیها برنامه

بیرای برقیراری و    ای هوسییل  عنوان  بهی فناوری دفاعی، بین پیشییفه مراقبت از جریان است و و

اخطار دهنده، کنترل و هدایت تغیییرات و توسیعه    ای سامانهدستیابی به هشدارهای اولیه، ایجاد 

ی فنیاوری دفیاعی   بین پیشهای روشن و راهگشا جریان دفناوری را به عهده دارد و با ارائه بازخور

 (.1375، بهرامی) فزایدا می و دقت آن سرعت  بهمسیر اصلی خود حفظ کرده و  را در

 پیشینه تحقیق
ی فناوری انجام گردیده و نتایج حاصل از آنهیا  بین پیشاز مجموعه مطالعات جامعی که در زمینه 

 اشند:ب می ذکر قابلقرار گرفته، موارد ذیل  یبردار بهرهدر اجرای مراحل این پژوهش مورد 

پنج روش  (،فناوریبینی و مدیریت  تحت عنوان پیش) پورتر و همکارانشبر اساس مطالعات 

نظرات متخصصان: این روش بر این فیر    -1 :اند دهیگردتشریح به شرح زیر  فناوری یبین پیش

بینیی   را پییش  هیا  پیشیرفت تواند  استوار است که یک متخصص در زمینه تخصصی خود بهتر می

علمیی، اقتصیادی،    هیای  بخیش هیای ممکین در    شناسایی نشیانه  فرایندش را پایش: پای -2کند. 

نیز شیود،   فناوریاحتمالی در  یها شرفتیپمدیریتی، سیاسی یا نظامی که ممکن است منجر به 

تحلیل روند تحوالت: این روش بیر ایین فیر  اسیتوار اسیت کیه آینیده از         -3 کنند. تعریف می

بینیی، بیر پاییه کیامپیوتر )ماننید       یین روش در پییش  سیازی: ا  میدل  -4کند.  گذشته تبعیت می
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 هیا  پیشرفت: این روش توصیف آینده تحلیل احتماالت -5سازی( و یا بر پایه قماوت است.  شبیه

در طول یک بازه زمانی از چند سال تا ییک قیرن ییا بیشیتر اسیت. سیناریوهایی کیه در حیوزه         

هیای آینیده را توصییف کیرده و      یفناورشوند، مفاهیم مختلف  کار برده میه ب فناوریبینی  پیش

تواند  یم ین سادگیمدل پورتر در ع( 1998، 1تویس) دهند ی آینده را نشان میفناورهای  گزینه

 یتر به میدل  قیدق ی، با نگاهها ی فناوریبین پیش ید. پورتر برایجاد نمایا نیز از صنعت ید خوبید

، یفنیاور  ۀ، توسعیت منابع انسانیری، مدسازمان یها رساختیهمچون ز یده است که عواملیرس

وجیود   یمند به فنیاور  ن مدل، نگرش نظامیره بر آن مؤثرند. در ایو غ یخارج یبانیخدمات، پشت

 به همیراه دارد  ی فناوری، فوایدیبین پیشگوناگون در  یروندها یها و بررس لیداشته که در تحل

 (.1385دیوید، فرد آر. )

سازمان بر اساس تعیین وضعیت فعلیی در ارتبیاط بیا    ۀ فناوران در مدل پاندا و راماناتان، توان

و  گیردد  میی  ، مشیخص لآ هدیای فناوری و مقایسه با توان فناوری در حالت ها شاخص هر یک از

ماید. از مزاییای ایین   ن می ی و توسعه فناوری ایجادبین پیششکاس فناورانه موجود، مبنایی جهت 

 ارزییابی کمیی و کیفیی اشیاره نمیود      هیای  روشوان به جامع بودن و تلفیقی بودن از ت می روش

از: میرتبط بیودن    انید  عبیارت زا  ی فنیاوری در میدل کییه   بین پیشی ها شاخص (1387بهرامی، )

، انحصیاری بیودن، وابسیتگی متقابیل بیا سیایر       کارگیری بهموجود در توسعه و ۀ فناوری، مخاطر

 (.2003، 2نانیک) و انتخا  گیری تصمیمدر زمینه و ایجاد گزینه  ها فعالیت

ی فناوری بیه شیش دسیته، شیامل     بین پیش های روشی فناوری استروالدر، بین پیشدر مدل 

ند. شید تقسییم   محیور  دانیش ، راهبردی و ای همحور، اقتصادی، شبک محور، فعالیت منبع های مدل

ی درون هیا  و شایسیتگی هیا   قابلییت محور بر پایه عملیات درونی شیرکت اسیت و بیر     مدل منبع

های واقعیی بیوده   فرایندی فناوری فعالیت محور، تحت نفوذ بین پیشند. مدل ک می دیتأکسازمان 

بیا ارزش افیزوده تبیدیل    هیا   ی سازمان به خروجیها دارد که چگونه ورودی دیتأکو بر این نکته 

ییده و شیامل مفیاهیم    شوند. مدل اقتصادی بر مبنای منطق خلق سیود در سیازمان ایجیاد گرد   

کنشیگرانی   ازجملیه بر اساس تعامل با کنشیگران،   ای هاشد. مدل شبکب می سرمایه، سود و درآمد

ی فنیاوری راهبیردی   بینی  پییش که در ایجاد ارزش دخیل هستند، ایجاد گردیده است. در میدل  
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بیه   ی راهبیردی سیازمان بیا توجیه    هیا  عالوه بر محیط داخلی سازمان، بر محیط رقابتی و گزینه

ی فنیاوری  بینی  پیش ، رویکردهای مختلفمحور دانشگردیده و در مدل  دیتأکی موجود ها فرصت

رشید سیازمان را تمیمین     توانند نمی ییتنها بهاز رویکردها  کی چیهادغام شده و با این تفکر که 

 (.1391ی فناوری پرداخته شده است. )استروالدر، بین پیشبه مفهوم  تر وسیعنمایند، با دیدی 

 میؤثر  های فناوریی بین پیشمطالعات داخلی که به طراحی الگو و نقشه راه در زمینه  ازجمله

 منظیور  بیه و از روش تحلییل احتمیاالت نییز     انید  پرداختیه رشد و توسعه برخی صنایع  منظور به

وان بیه میوارد   تی  میی  ،اند نمودهاستفاده ها  فناوری کارگیری بهتشخیص منافع و ممرات حاصل از 

 ره نمود:ذیل اشا

اییران، از طرییق    نیانوتکنولوژی توسیعه   هیای  یفناوردر مقاله ارزیابی  ،ساالر دیوانحیدری و 

مرتبط بیا حیوزه نیانو     های فناوریتحلیل احتماالت ممکن و محتمل آینده، به ارزیابی و ممیزی 

 بیه  راهبیرد ، الگیویی در زمینیه تیدوین    میؤثر  های فناوریی بین پیشپرداخته و ضمن ارائه روش 

 (.1389، ساالر دیوانحیدری و ) اند نمودهتوسعه صنعت نانو پیشنهاد  منظور 

استراتژیک شرکت ساپکو، طی پژوهشیی اقیدام بیه شناسیایی و      ریزی برنامهامور مطالعات و 

رشد و توسعه صنعت خودرو ایران به روش تحلیل احتماالت آینیده نمیوده و    یکارها راهارزیابی 

از  یبردار بهره و ساپکو امکان خودرو رانیایشرفت صنعت خودرو که شرکت بر پ مؤثری ها  فناوری

اشند، تحلیل و ارزیابی نموده و پیشنهادهایی ارائه نموده است. )امیور مطالعیات و   ب می آن را دارا

 (1390شرکت ساپکو،  ریزی برنامه

 تکنیک تحلیل احتماالت
از علیوم دیگیر ابتیدا در     یبسییار  مانند بهت به روش تحلیل احتماال ریزی برنامهاولین استفاده از 

اولین بار بعید از جنیگ جهیانی دوم در     یصنایع نظامی بوده است. تکنیک تحلیل احتماالت برا

شید و   گیذاری  پاییه مفهیومی   صیورت  بهوزارت دفاع آمریکا  یها رمجموعهیزه رند، یکی از مؤسس

و  حییدری ) اشید ب میی  همؤسسی دفاعی، محصول همین  های فناوریاولین سناریوها درباره آینده 

 (.1389، ساالر دیوان

در توسیعه و تغیییر سیازمان توصییف      مسئوالنهنوعی مداخله جویی  عنوان بهتحلیل احتماالت 

 ۀچنیدین آینید   یابیی  تیموقعاز  یفراینداما تعریف جامع تحلیل احتماالت عبارت است از ؛ اند شده
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 ودشی  میی  گییری  تصیمیم  آگاهانه، باورکردنی و قابل تصور که طی آن درباره آینیده  یا گونه بهبدیل 

تصیمیمات راهبیردی    ی( هدس اصلی این روش این است کیه کمکیی باشید بیرا    1997، 1رینگلند)

( 1388، منیزوی ) الزم باشند اثربخشیکارایی و  یی تعریف شده داراها تمام آینده یدفاعی که برا

پابرجیای دفیاعی را پییدا     هیای  یفنیاور  وانت می به روش تحلیل احتماالت ریزی برنامهبا استفاده از 

از احتمیاالت در آینیده اتفیاق بیفتید،      کیی  کیدام از اینکیه   نظیر  صیرس یی کیه  ها راهبردیعنی  ؛کرد

دفیاعی موجیود یکیی از     های راهبردداشته باشد. همچنین ارزیابی  بخش تیرضاخو  و  یعملکرد

هر یک از احتمیاالت   اتخاذ شده را در راهبردوان ت می اشد کهب می بسیار مهم این روش یکاربردها

 یآگاهی یافت. یکی دیگر از کارکردهیا  راهبردموجود مورد بررسی قرار داد و از نقاط قوت و ضعف 

وان بیا اسیتفاده از آن، عالئیم هشیدار و نشیانگر بیروز یکیی از        تی  می تحلیل احتماالت این است که

 یهیا  اتخیاذ تصیمیم   یشناسایی کرد. بنابراین تحلیل احتمیاالت نیه تنهیا بیرا     موقع بهالت را احتما

سازان حوزه فناوری دفاعی به حسیاس بیودن در    تشویق تصمیم یاشند بلکه براب می راهبردی مفید

 (.1996، 2بیشاپ) تغییرات نیز بسیار راهگشا هستند یو عالئم جدها  برابر سیگنال

مختلیف تعرییف نمیود. اول     یهیا  سیازمان  یوان پنج حالت احتمال را برات می در حالت کلی

بدون شیگفتی بیه مسییر     یجار یاحتمال بدون شگفتی که در آن فر  بر آن است که روندها

بهتیر از گذشیته را متصیور    ای  هبینانه کیه آینید   خود ادامه خواهند داد. دوم احتمال خوش یعاد

منفی نسبت بیه آینیده دارد.    یبینانه دید حتمال خوشاست. سوم احتمال بدبینانه که برعکس ا

سیسیتم ییا    یغییر منتظیره بیرا    یهیا  اشد که در آن حوادث و اتفیاق ب می چهارم احتمال فاجعه

 یباورنکردن بسیار خو  یسازمان رخ خواهد داد. پنجم احتمال معجزه است که در آن رویدادها

( احتمال پنجم مربوط به وقوع معجیزه ییا حیالتی    2003، 3لیندرن) یونددپ می در آینده به وقوع

بیا شیرایط ممکین و واقعیی فاصیله       کامالًبسیار باورنکردنی است که با توجه به اینکه این حالت 

 .ی این پژوهش، در نظر گرفته نشده استها دارد، جزء شرایط محتمل وقوع، برای شاخص

 پژوهش شناسی روش
از نوع کاربردی است، بر مبنای هدس از نوع اکتشیافی و  دستاورد یا نتیجه  یمبنا براین تحقیق 

                                                                                                                                       

1. Ringland, G. 

2. Bishopp, J. 

3. Lindgren, M. 
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ی اولییه پیرامیون عوامیل    هیا  ی مورد استفاده، کمی است که گردآوری دادهها بر مبنای نوع داده

روش دلفی و از طریق تکمییل پرسشینامه    وسیله بهدفاعی،  های فناوریی بین پیشبر الگوی  مؤثر

ی ها تکنیک تحلیل احتماالت، انواع موقعیت کارگیری هباز سوی پانل خبرگان انجام گردیده و با 

دفیاعی تبییین و روش انجیام محاسیبات      هیای  فنیاوری  کیارگیری  بهممکن و محتمل مربوط به 

 مربوطه تشریح گردیده است.

 کیارگیری  بیه ی و بینی  پییش توان فناوری دفاعی که مبنایی جهت  ۀکنند نییتععوامل کلیدی 

دفیاعی،   های فناوریۀ بر آیند مؤثر یها شرانیپاشند، برگرفته شده از ب می دفاعی نیز های فناوری

و فناوری دفاعی صینایع دفیاع )تحیت     پژوهی آیندهدر تحقیق و تحلیل انجام شده از سوی مرکز 

اشیند کیه از طرییق بررسیی و     ب میی  بیر دفیاع و صینایع دفیاعی(     مؤثرعنوان روندهای راهبردی 

ی فناوری، تکمیل گردییده و در  بین پیشعاتی موجود در زمینه از سایر الگوهای مطال یبردار بهره

 .اند دهیگرد تأییدنهایت از طریق نظرسنجی از خبرگان و برنامه ریزان باتجربه صنایع دفاعی 

( 1384، احتمالی و قصدی )بیه تعبییر سیرمد، بازرگیان و حجیازی     به شکل غیر  گیری نمونه

رییزان   نفیر از برنامیه   16ای نمونه آمیاری  رد و اعمانجام گردیده که با هدس مطالعه سازگاری دا

بین پانزده تیا بیسیت نفیر     معموالًتعداد متخصصان پانل دلفی،  .اشندب می باتجربه صنایع دفاعی

 (.2012 ،2و جرم 1لینگلند) آنها است از تعداد تر مهمها  ستیت پانلیفیک است که

 تأییید روایی صوری و محتوای ابزار تحقیق از سوی خبرگان شیرکت کننیده در نظرسینجی    

ی ها بررسی پایایی و قابلیت اعتماد آزمون، از روش موازی با استفاده از آزمون منظور  بهگردید و 

یکسیان در   سیؤاالت بیه   دهنیده  پاسیخ نفر خبره  16همتا استفاده شد. به این ترتیب که از میان 

هیا   پرسشنامه آوری جمعنفر گروه دوم را تشکیل دادند و پس از  8نفر گروه اول و  8، پرسشنامه

( نتایج حاصیل از  83/0محاسبه گردید. )ها  ی داده شده، همبستگی میان پاسخها و بررسی پاسخ

 بود.ها  داده آوری جمعپایایی و قابلیت اعتماد روش  دهنده نشانها  همبستگی میان پاسخ

میان متخصصیان، پیرامیون تعییین عوامیل کلییدی و       نظر اتفاقحصول اطمینان از  منظور به

ارجحیت آنها نسبت به یکدیگر، از ضیریب همیاهنگی کنیدال اسیتفاده گردیید و سیپس جهیت        

ها  استفاده گردید و جدول ثبت داده AHPروش  نهایی، از گیری نتیجهتجمیع نظرات خبرگان و 

                                                                                                                                       

1. Langland, R. 

2. Jorm, A. 
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 همیاهنگی  ۀدرج تعیین که برای هایی است کی از مقیاسی کندال تشکیل شد. ضریب هماهنگی

 این کاربرد با حقیقت رود. در می به کاریا فرد  شیئی N به مربوط ۀرتب دسته چند میان موافقت و

 مییان  به روایی مقیاسی یافت. چنین را رتبه مجموعه k میانای  هرتب همبستگی وانت می مقیاس

 ند.ک می مقیاس از فرمول زیر استفاده این (1387 احمدی و نصیریانی،) داوران معروس است
 

W =  
S

1
12 K2(N3 − N)

 

 

𝑠ها  𝑅𝑗ها از میانگین  𝑅𝑗 های انحراسکه در آن: حاصل جمع مربعات  = ∑ (𝑅𝑗 −
∑𝑅𝑗

𝑁
)

2

 

 

  = 𝑅𝑗   مجموعK    تعداد =N=و  ها فعهد تعداد  = 
1

12
𝑘2(𝑁3 − 𝑁)   حداکثر حاصیل جمیع

 (.1387، احمدی و نصیریانی) ها است 𝑅𝑗از میانگین  ها انحراسمربعات 

شیرکت کننیده )پانیل     نظیران  صاحبدر پژوهش انجام شده، پس از نظرسنجی از خبرگان و 

بودن متخصصان، از طریق روش محاسیبه ضیریب    رأی همو  نظر اتفاقتحقیق( جهت اطمینان از 

 ینظیر  هیم آمده ارزیابی گردید و پس از حصول اطمینان از  به دستی ها هماهنگی کندال، داده

اسیتفاده   AHPروش  نهیایی، از  گیری نتیجهتجمیع نظرات خبرگان و پانل شرکت کننده، جهت 

تشکیل شد. در واقع محاسبه از طرییق ضیریب همیاهنگی کنیدال،     ها  گردید و جدول ثبت داده

د اسیتفاده قیرار گرفتیه و تیداخلی بیا      جهت حصول اطمینان از توافق میان خبرگیان میور   صرفاً

 نداشته است. AHPمحاسبه نتایج به روش 

 ازهیا   مشخص کیردن عیدم قطعییت    یاین مقاله، برا یدر متدولوژ مراحل تحلیل احتماالت

ایجیاد منطیق تحلییل از     یبهره گرفتیه و بیرا   یی شهودبین پیشو  یتصویرساز فنونترکیبی از 

ممکین   یها استفاده شده است، با قرار دادن عدم قطعیت رنگ کل روشی که در آن از یک دیدگاه

 ند.ک می ممکن را ایجاد یها ، آیندهها قطعیت و ترکیب عدم یچندبعد یدریک فما

اسیتفاده از الگیوی نهیایی، از طرییق      منظور  بهدفاعی،  های فناوریمتخصصان و کارشناسان 

هر فناوری و ارزیابی شرایط پیرامونی مربیوط بیه منیافع و ممیرات      یها یژگیوبررسی و تحلیل 

آنها، چگونگی اثرگذاری آنها بر عوامل کلیدی را مشخص نموده و در زمینه  کارگیری بهحاصل از 

هنید و  د میی  احتمال را انتخا  کرده و امتیاز مربوطه را تخصیص ترین هر عامل کلیدی محتمل
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خص شیده بیرای عوامیل کلییدی و امتییازات هیر فنیاوری در        ی مشها بر اساس ارجحیت نهایتاً

 .گردد می ی فناوری مشخصبین پیشی تعیین کننده، نتیجه نهایی ها برخورداری از شاخص

 ی تحقیقها یافته
الگوی عوامل کلیدی پیشنهادی و احتماالت تدوین شده درباره احتماالت مربوط بیه آینیده هیر    

دفیاعی   هیای  فنیاوری ابزاری در جهت تعیین مییزان توانمنیدی    عنوان بهواند ت می عامل کلیدی،

 کیارگیری  بیه ی و بینی  پیش منظور بهموجود مورد استفاده قرار گیرد، و همچنین مال  و معیاری 

 دفاعی ایجاد نماید. های فناوری
 

 مربوط به آینده آنها ی فناوری دفاعی و احتماالتبین پیشبر  تأثیرگذار: عوامل کلیدی 1 جدول

 وضعیت )احتمال( منبع مربوطه عامل کلیدی ردیف

ی هر ها ویژگی وضعیت

 عامل کلیدی

1 
پیشبرد اهداس 

 دفاعی
 (1380)باقری، 

1a :ممانعییت از دسییتیابی بییه   بدبینانه

 اهداس دفاعی

2aبر روند دستیابی  تأثیرعدم  : روند عادی

 به اهداس دفاعی

3aتسهیل روند دسیتیابی بیه    بینانه : خوش

 اهداس دفاعی

4a رونید   بیر  العیاده  فیوق  تأثیر لآ هدیا: روند

 دستیابی به اهداس دفاعی

2 

تناسب با 

و منابع  ها توانمندی

 موجود

 (1387، )براون

 (2007، 1)آسان

1aبدبینانه : 
 ها توانمندیعدم تناسب با 

 و منابع موجود

2aروند عادی : 
متناسییییب بییییا  تقریبییییاً

 و منابع موجود ها توانمندی

3aبینانه : خوش 
و  هیا  توانمنیدی متناسب با 

 منابع موجود

4a آل  ایده: روند 
متناسییییب بییییا  کییییامالً

 و منابع موجود ها توانمندی

                                                                                                                                       

1. Assan, S. 
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 وضعیت )احتمال( منبع مربوطه عامل کلیدی ردیف

ی هر ها ویژگی وضعیت

 عامل کلیدی

3 
نوآوری در فناوری 

 دفاعی

 (1384، )خزایی

 (2003، )کنان

1a :بدبینانه 
عدم ایجاد نوآوری در 

 زمینه فناوری دفاعی

2a تا حدودی نوآورانه عادی: روند 

3aبینانه : خوش 
ایجییاد نییوآوری در زمینییه  

 فناوری دفاعی

4a آل  ایده: روند 

نوآورانییه و متحییول  کییامالً

کننییییییده برخییییییی از  

 دفاعی های فناوری

4 
سازگاری با سایر 

 اجزاء سیستم دفاعی

و  پژوهی آینده)مرکز 

، فناوری دفاعی

 (2004، )دکر (1388

1a :بدبینانه 
 عدم سیازگاری بیا اجیزای   

 سیستم دفاعی

2aروند عادی : 
سازگار با اجیزاء   یتا حدود

 سیستم دفاعی

3aبینانه : خوش 
سیسیتم   یسازگار با اجیزا 

 دفاعی

4a آل  ایده: روند 
سازگار بیا مجموعیه    کامالً

 سیستم دفاعی

5 

تناسب با 

ی محیطی ها موقعیت

 سیستم دفاعی

و  پژوهی آینده)مرکز 

، فناوری دفاعی

1388) 

، همکاران )نیلی و

1383) 

1a :بدبینانه 
عییدم تناسییب بییا شییرایط  

 پیرامونی سیستم دفاعی

2aروند عادی : 

تییا حییدودی متناسییب بییا  

محیط پیرامیونی سیسیتم   

 دفاعی

3aبینانه : خوش 
متناسب با شرایط محیطی 

 سیستم دفاعی

4a آل  ایده: روند 
متناسیب بیا محییط     کامالً

 پیرامونی سیستم دفاعی

6 
ی برای ساز نهیزم

 نامتقارندفاع 
 (1380)باقری، 

1a :بدبینانه 

عدم تأثیر بر رشد و توسعه 

فناوری مربوط به دفاع 

 نامتقارن

2aتا حدودی مؤثر بر رشد و  : روند عادی
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 وضعیت )احتمال( منبع مربوطه عامل کلیدی ردیف

ی هر ها ویژگی وضعیت

 عامل کلیدی

توسعه فناوری مربوط به 

 دفاع نامتقارن

3aبینانه : خوش 

رشد و توسعه مؤثر بر 

فناوری مربوط به دفاع 

 نامتقارن

4a آل  ایده: روند 

بر رشد و  العاده فوقتأثیر 

توسعه فناوری مربوط به 

 دفاع نامتقارن

7 

تناسب با شرایط 

بحرانی احتمالی 

 منشأ)توجه به 

و ماهیت  ها درگیری

 (ها جنگ

 (1387، )بهرامی

1a :بدبینانه 

عدم تناسب با شرایط 

 های درگیریبحرانی و 

 احتمالی

2aروند عادی : 

تا حدودی متناسب با 

شرایط بحرانی و 

 احتمالی های درگیری

3aبینانه : خوش 
متناسب با شرایط بحرانی 

 احتمالی های درگیریو 

4a آل  ایده: روند 

مناسب با شرایط  کامالً

 های درگیریبحرانی و 

 احتمالی

 محور دانشرویکرد  8

، بوم)استروالدر 

1391) 

 (2007، )ایجهون

1a :بدبینانه 

عدم وجود رویکرد 

 های فناوریدر  محور دانش

 دفاعی موجود

2aروند عادی : 

 نسبتاًوجود رویکرد 

 های فناوریدر  محور دانش

 دفاعی موجود

3aبینانه : خوش 

 محور دانشوجود رویکرد 

دفاعی  های فناوریدر 

 موجود

4a کامالًوجود رویکرد  آل  ایده: روند 



 1396 ، بهار1شمارۀ هم، هفدسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 44

 

 وضعیت )احتمال( منبع مربوطه عامل کلیدی ردیف

ی هر ها ویژگی وضعیت

 عامل کلیدی

در  آل  ایدهو  محور دانش

 فناوری دفاعی موجود

9 

و  پذیری انعطاس

سرعت در شرایط 

 زیبرانگ چالش

 (1381، )نواز شریف

 (2001، 1)ویتوریو

1a :بدبینانه 
 پذیری انعطاسعدم وجود 

 در شرایط بحرانی

2aروند عادی : 
در  ریپذ انعطاستا حدودی 

 شرایط بحرانی

3a :بینانه خوش 
و سریع در  ریپذ انعطاس

 شرایط بحرانی

4a آل  ایده: روند 
 العاده فوق پذیری انعطاس

 در شرایط بحرانی

10 
ایجاد برتری 

 اطالعاتی

و  پژوهی آینده)مرکز 

، فناوری دفاعی

1388) 

1a :بدبینانه 
عدم ایجاد برتری اطالعاتی 

 در زمینه امور دفاعی

2aروند عادی : 

برتری نسبی ایجاد 

اطالعاتی در زمینه امور 

 دفاعی

3aبینانه : خوش 
ایجاد برتری اطالعاتی در 

 زمینه امور دفاعی

4a آل  ایده: روند 

ایجاد برتری کامل 

اطالعاتی در زمینه امور 

 دفاعی

11 

بر روند تحقیق  تأثیر

و توسعه در صنایع 

 دفاعی

 (1384، )خزایی

1a :بدبینانه 
تحقیق و  روندبر  تأثیرعدم 

 توسعه صنایع دفاعی

2aروند عادی : 

بر روند  مؤثرتا حدودی 

تحقیق و توسعه صنایع 

 دفاعی

3aبینانه : خوش 
بر روند تحقیق و  مؤثر

 توسعه صنایع دفاعی

                                                                                                                                       

1. Vittorio, C. 
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 وضعیت )احتمال( منبع مربوطه عامل کلیدی ردیف

ی هر ها ویژگی وضعیت

 عامل کلیدی

4a آل  ایده: روند 

بسیار باال بر روند  تأثیر

تحقیق و توسعه صنایع 

 دفاعی
 

فنیاوری   س اهیداس یتحت عنوان میاتر  یسیار، ماترین معیدر ا یاز هر فناورین امتییتع یبرا

. گیردد  میل یکارشناسان و اجماع آنان تکم به وسیلۀکه  ودش می )به شرح جدول ذیل( پیشنهاد

 ،(4تیا   1بیین   ازیآنها )امتاحتمال درباره  ترین محتمل مختلف و عوامل کلیدیس، ین ماتریدر ا

 مجمیوع  ز بیه یی شوند. سیتون آخیر ن   یستون اول نوشته ممختلف در  های فناوریدر سطر اول و 

، زا: بهرامیی  . )برگرفته شیده از الگیوی ارزییابی فنیاوری کییه     ابدی یاختصاص م  یاز هر فناوریامت

وانید  ت میی  مورد بررسی، تحلییل هیر فنیاوری    های فناوریو شرایط  ها ویژگی( با توجه به 1387

ۀ سیناریوها ایجیاد نمایید کیه امتییاز حاصیل از محاسیب       نتایج متفاوتی را از جهت احتمال وقوع 

 رین احتماالت )درباره هر فنیاوری(، امتییاز نهیایی فنیاوری میورد ارزییابی را مشیخص       ت محتمل

ی کلیدی ارزیابی فناوری )که از محاسبات مربوط بیه  ها معیارها و شاخص 1ماید. در جدول ن می

ن و محتمیل دربیاره وقیوع هیر ییک از      ( و احتمیاالت ممکی  انید  گردیدهنتایج نظرسنجی حاصل 

میورد   هیای  فنیاوری  هیر ییک از   منیدی  بهره، میزان 2جدول  وسیله بهتبیین گردید و ها  شاخص

در صیورت  هیا   احتمال وقوع شیاخص  ترین و عوامل کلیدی، با توجه محتملها  ارزیابی از شاخص

 .گردد می فناوری، مشخص کارگیری به
 

 تأثیرگذاری ها : روش محاسبه امتیاز هر فناوری از جهت برخورداری از شاخص2 جدول

 اهداس

 فناوری

امتیاز  هدس n    2هدس  1هدس 

 فناوری

      a11 a12 1فناوری 

      a21 a22 2فناوری 

        

m یفناور      a mn  
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آمدن است )بیه روش تعییین    به دستبر اساس بیشترین امتیازی که قابل  یاز هر فناوریامت

 طرییق  از احتمال ممکن درباره فناوری در حال بررسی و تخصیص امتیاز مربوطه(، ترین محتمل

 (.1389، ساالر دیواناشد: )حیدری و ب می محاسبه قابلنیز ر یز ۀرابط

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑁𝑜. 𝑚 = ∑ 𝑎𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 

س ی، میاتر )عوامل کلییدی(  مختلف یارهایت معیزان ارجحیم نییتع منظور بهدر مرحله بعد 

ت یی از ارجحیشود که امت یل می( تشک11×11س ینجا ماتری)در ا مسئله یارهایبه ابعاد مع یمربع

)بر مبنیای درجیات ارجحییت تسیاوی، کمیی      AHP به روش و نتایج حاصله در آن ثبت ارهایمع

مقادیر ذکر شده در ماتریس، از اطالعات حاصل از شود.  یمارجح، ارجح و خیلی ارجح( محاسبه 

انجام شده از پانل خبرگان پژوهش به دست آمده که پس از تجمییع و محاسیبه، در    نظرسنجی

 .اند گردیدهی مربوطه درج ها محل
 

 ها : محاسبه درجه ارجحیت عوامل کلیدی نسبت به یکدیگر جهت تعیین اولویت3 جدول

عوامل 

 کلیدی
 نوآوری منابع اهداس

سازگاری 

 درونی

شرایط 

 محیطی

دفاع 

 نامتقارن

شرایط 

 بحرانی
 دانش

 انعطاس

 پذیری

برتری 

 اطالعاتی

تحقیق و 

 توسعه

 1 اهداس
10

9
 

10

2
 

10

7
 

10

7
 

10

6
 

10

8
 10 

10

4
 2 

10

3
 

 منابع
9

10
 1 

9

2
 

9

7
 

9

7
 

9

6
 

9

8
 9 

9

4
 

9

5
 

9

3
 

 نوآوری
2

10
 

2

9
 1 

2

7
 

2

7
 

2

6
 

2

8
 2 

2

4
 

2

5
 

2

3
 

سازگاری 

 درونی

7

10
 

7

9
 

7

2
 1 1 

7

6
 

7

8
 7 

7

4
 

7

5
 

7

3
 

شرایط 

 محیطی

7

10
 

7

9
 

7

2
 1 1 

7

6
 

7

8
 7 

7

4
 

7

5
 

7

3
 

دفاع 

 نامتقارن

6

10
 

6

9
 3 

6

7
 

6

7
 1 

6

8
 6 

6

4
 

6

5
 2 

شرایط 

 بحرانی

8

10
 

8

9
 4 

8

7
 

8

7
 

8

6
 1 8 2 

8

5
 

8

3
 

 3 5 4 1 8 6 7 7 2 9 10 دانش
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عوامل 

 کلیدی
 نوآوری منابع اهداس

سازگاری 

 درونی

شرایط 

 محیطی

دفاع 

 نامتقارن

شرایط 

 بحرانی
 دانش

 انعطاس

 پذیری

برتری 

 اطالعاتی

تحقیق و 

 توسعه

پذ انعطاس

 یری

4

10
 

4

9
 2 

4

7
 

4

7
 

4

6
 2 4 1 

4

5
 

4

3
 

برتری 

 اطالعاتی

5

10
 

5

9
 

5

2
 

5

7
 

5

7
 

5

6
 

5

8
 5 

5

4
 1 

5

3
 

تحقیق و 

 توسعه

3

10
 

3

9
 

3

2
 

3

7
 

3

7
 

3

6
 

3

8
 3 

3

4
 

3

5
 1 

 

را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قیرار داده  ها  جدول فوق ارجحیت عوامل کلیدی و شاخص

هر معییار نسیبت بیه خیودش      ارجحیتب یضر ۀدهند نشان ،سیماتر )بردار ویژه( یقطر اصلکه 

 است 1ار نسبت به خودش برابر یت هر معیمعناست که ارجحن یباشد که بد یم 0/1برابر بوده و 

 میثالً باشیند.   یگر می یکدیس عکس ین ماتریا ینییو پا یین مثلر باالی( همچنیت: تساویارجح)

( پیذیری  انعطیاس ) 9 عامیل کلییدی  ( نسیبت بیه   )سازگاری با شیرایط محیطیی   5 عامل کلیدی

 د ، عد9، ستون 5و لذا در سطر  ارجحیت مشخصی دارد
7

4
 ، عیدد 5، سیتون  9و در سطر  

4

7
قیرار   

امتیازات ذکر شیده در جیدول فیوق،    ۀ بعد، از طریق تجمیع و محاسب ۀ. در مرحلداده شده است

 ضریب اهمیت و ارجحیت عوامل کلیدی به شرح ذکر شده در جدول ذیل تعیین گردیده است.
 

 دفاعی نسبت به یکدیگری فناوری بین پیشبر  مؤثر: ضریب اهمیت و ارجحیت عوامل کلیدی 4 جدول

عامل 

 نوآوری منابع اهداس کلیدی

سازگاری 

 درونی

شرایط 

 محیطی

دفاع 

 نامتقارن

شرایط 

 پذیری انعطاس دانش بحرانی

برتری 

 اطالعاتی

 تحقیق

 توسعه

اولویت 

عامل 

 کلیدی

947/0 911/0 541/0 792/0 792/0 706/0 831/0 512/0 602/0 631/0 589/0 

 

 ترین و اختصاص امتیاز محتمل (بررسی ارجحیت معیارها )عوامل کلیدیدر نهایت بر اساس 

درجیه   ۀدهنید  نشیان دفاعی در حال ارزیابی، امتیاز نهایی هر فناوری کیه   های فناوریاحتمال به 

در  اشید. ب می محاسبه قابلرابطه زیر  قیاز طرحیاتی بودن و ضرورت استفاده یا توسعه آن است، 

 درجیه ارجحییت، اولوییت و اهمییت عامیل      ۀدهنید  نشانرابطه ذکر شده، توان هر عامل کلیدی 

 ی و ارزیابی هر فناوری، جایگزین اسامی عوامیل کلییدی  بین پیشاشد و اعدادی که در زمان ب می
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و رابطه ریاضی  1 جدولوند، از امتیاز مربوط به تحلیل احتماالت آینده درباره هر فناوری )ش می

 آیند. می به دست (وط به آنمرب

 

947/.(اهداس) × 911/.(منابع) × 541/.(نوآوری) × 792/.(سازگاری) × 706/.(دفاع نامتقارن)792/.( محیط) ×  831/.(شرایط بحرانی)

× 512/.(دانش) × 602/.(انعطاس پذیری) × 631/.(برتری اطالعاتی) ×  589/.(تحقیق و توسعه)

 

 گیری بحث و نتیجه

نوآوری و وجه تمیایز ایین پیژوهش نسیبت بیه سیایر تحقیقیات انجیام شیده در زمینیه            -1

و عوامل کلیدی بر ها  دفاعی، تعیین دقیق وزن و میزان اثرگذاری شاخص های فناوریی بین پیش

الگیوی معرفیی شیده، از طرییق      کیارگیری  بیه دفاعی و تبییین روش   های فناوریالگوی ارزیابی 

اشد ب میها  از شاخص مندی بهرههر فناوری از جهت ۀ حتماالت آیندمحاسبات مربوط به تحلیل ا

آن بیر   تیأثیر مییزان   دهنیده  نشیان که اندازه )ضیریب( اثرگیذاری هیر ییک از عوامیل کلییدی،       

 ؛اشدب می دفاعی های فناوری کارگیری بهی راهبردی درباره ها گیری تصمیم

 ، تناسییب بییااهییداس دفییاعیپیشییبرد گییذاری فنییاوری در تأثیرمجموعییه عوامییل میییزان  -2

ی کار گرفته شیده در فنیاوری، سیازگاری بیا سیایر اجیزا      ه و منابع موجود، نوآوری ب ها توانمندی

سیستم دفاعی، تناسب با شرایط محیطی سیسیتم دفیاعی، مییزان اثرگیذاری فنیاوری در دفیاع       

و سیرعت   ذیریپی  انعطاس، ایجاد محور دانشنامتقارن، تناسب با شرایط بحرانی احتمالی، رویکرد 

ذاری بیر رونید تحقییق و توسیعه     تأثیرگ، ایجاد برتری اطالعاتی و میزان یزبرانگ چالشدر شرایط 

 هیای  فنیاوری ی و ارزییابی  بینی  پییش ی الگوی ارائه شده جهیت  ها شاخص ازجملهصنایع دفاعی 

گیوی  آنها بیر ال  تأثیربا توجه به میزان اهمیت و ها  اشند که ضریب اثرگذاری شاخصب می دفاعی

 ؛استی، متفاوت بین پیش

 تیأثیر دفیاعی، مییزان    هیای  فنیاوری ی بینی  پییش بر الگوی  تأثیرگذاراز میان سایر عوامل  -3

و منیابع   ها توانمندی( و تناسب فناوری مورد استفاده با 947/0فناوری بر پیشبرد اهداس دفاعی )

اشییند کییه اییین امییر ب مییی (، بییه ترتیییب دارای بیشییترین وزن و درجییه اهمیییت911/0موجییود )

این واقعیت است که در صورت اثرگیذاری انید  فنیاوری بیر دسیتیابی بیه اهیداس         دهندۀ نشان

راهبردی دفاعی و یا عدم وجود سازگاری میان فناوری مورد استفاده با امکانات و منابع موجیود،  
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ن امتییاز  از فناوری در حال بررسی، حتیی در صیورت بیاال بیود     برداری بهرهو  کارگیری بهامکان 

 ؛ابدی می تقلیل شدت  بهاز سایر عوامل کلیدی،  مندی بهرهمربوط به 

سیستم  ی(، سازگاری با سایر اجزا831/0سایر عوامل تناسب با شرایط بحرانی احتمالی ) -4

(، میزان اثرگذاری فناوری در 792/0(، تناسب با شرایط محیطی سیستم دفاعی )792/0دفاعی )

و سیرعت در   پیذیری  انعطیاس (، ایجیاد  631/0(، ایجاد برتیری اطالعیاتی )  706/0دفاع نامتقارن )

ذاری بیر رونید تحقییق و توسیعه صینایع دفیاعی       تأثیرگی (، مییزان  602/0) برانگیز چالششرایط 

(، بیه  512/0) محیور  دانیش ( و رویکیرد  541/0کار گرفته شده در فنیاوری ) ه (، نوآوری ب589/0)

 میؤثر  های فناوریی بین پیشترین ضریب اثرگذاری بر الگوی کم، دارای بیشای  هترتیب و با فاصل

با در نظر گرفتن احتماالت مربوط به هر عامیل کلییدی و مشیخص نمیودن     اشند که ب می دفاعی

وان نسیبت بیه   تی  میی  دفیاعی در حیال بررسیی،    هیای  فناوریاحتمال درباره آینده  ترین محتمل

دفاعی کارا و اثربخشی که در راستای اجرای راهبردهای دفیاعی   های فناوریو تعیین  یازدهیامت

 اشند، اقدام نمود.ب می تعیین شده

 پیشنهادها
نسبت به آینیده اسیت کیه     یا شده رفتهیپذنتیجه دیدگاه  معموالًسازان یک سازمان  تفکر تصمیم

ت بیه  سیازمان نسیب   یود. آینده مرسوم دیدگاهی اسیت کیه در اعمیا   ش می آینده مرسوم نامیده

بیر   ریزی برنامهنیست.  رییتغ قابل یسادگ  بهمسیر حوادث گذشته، حال و آینده به وجود آمده و 

 یهیا  به چالش کشیدن آینده مرسیوم از طرییق ایجیاد آینیده     یپایه تحلیل احتماالت روشی برا

از احتماالت نوشته  کدام چیهمشروح و با جزییات کامل است. حتی اگر  صورت  بهمتعدد و بدیل 

 مشیوق تمرکیز راهبیردی بیر     رییزی  برنامیه سازمان بیه واقعییت نپیوندنید، ایین نیوع       یشده برا

، سیاسی، امنیتی یا فناورانه مختص بیه  یسازمان در محیط متغیر اقتصاد یپیش رو یها ریسک

 :گردد می زیر مطرح هایخود است. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد

 م، دریمسیتق  یا سازمان دفیاعی را بیه صیورت   یتواند اهداس صنعت و  یوی ارائه شده مالگ -1

سیت  یتیوان ل  یب می یی ن ترتیل نمیوده و بید  یی مؤثر در صنعت دفاعی دخ های فناوریی بین پیش

دفاعی را بیه   های فناوری یبر رو یگذار هیدر سرما یبند تیقت اولویو در حق یاتیح های فناوری

 ؛دست آورد

دفیاعی در حیال    هیای  فنیاوری الگوی معرفی شده، مالکی جهت ارزیابی موقعیت آینیده   -2



 1396 ، بهار1شمارۀ هم، هفدسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 50

 

ازد س می ماید. لذا این ابزار روند کارایی و اثربخشی آینده هر فناوری را نمایانن می بررسی، ایجاد

 هیا  دفاعی از نقاط قوت و ضعف فنیاوری  های فناوریبرنامه ریزان  از آن، مدیران و یریگ بهرهو با 

ی راهبردی را هیدایت  ها درباره اجرای برنامهها  گیری تصمیمابند. آگاهی ایجاد شده، ی می آگاهی

و ییا عیدم   هیا   درباره قوت بخشیدن به استفاده از برخی فنیاوری  گیری تصمیم ساز نهیزمنموده و 

ود. در واقع اشراس و آگاهی ایجیاد شیده نقطیه شیروع     ش می دیگر های فناوریبرخی  کارگیری به

دسیتیابی بیه    منظیور   بیه  رییزی  برنامیه دفاعی بوده و موجبات  های فناوریدرباره  راهبردیتفکر 

 ؛وردآ می اهداس را فراهم

ارزییابی و   فراینید و عوامل کلیدی، از جهت انجام ها  گذاری شاخصتأثیرتوجه به ضریب  -3

اشند ب می را دارا کارگیری بهاولیه جهت استفاده و  آور الزامکه شرایط  هایی فناوری ممیزی درباره

 ؛اشند(، ضرورت داردب می گذاریتأثیر)عواملی که دارای باالترین ضرایب 

ی فناوری دفاعی از جهت تناسب با نیازهیا و  بین پیش مؤثردر زمینه وجود الگوی جامع و  -4

ی هیا  اشد، لذا تشیکیل تییم  ب می ی احتمالی آینده، نیاز به کارشناسی گسترده و دقیقها موقعیت

 نمیودن مسیتمر الگیوی    روز بیه پیژوهش و   منظیور   بیه مختلیف،   هیای  تخصیص ترکیبی مطلع از 

ی فنیاوری در  بینی  پییش  فرایندفناوری دفاعی، از الزامات رشد و توسعه  کارگیری  بهی و بین پیش

 ؛اشدب می صنایع دفاعی

 کیارگیری  بیه ی و بینی  پییش بر اساس اینکه اتخاذ راهبردهای دفاعی مبنا و معیاری جهت  -5

از راهبردهیای  هیا   ی فنیاوری بین پیش فرایندمایند، تبعیت ن می اثربخش دفاعی ایجاد های فناوری

 کلیی و شییوه   هیای  یمش خطاشد. لذا ضرورت دارد، میزان انطباق ب می دفاعی تعیین شده الزامی

مسیتمر   تصیور   بهدفاعی با راهبردهای دفاعی تدوین شده،  های فناوری کارگیری بهی و بین پیش

مورد ارزیابی قرار گرفته و ضیمن تحلییل انحرافیات موجیود در ایین زمینیه، نسیبت بیه انجیام          

 ؛اصالحات الزم اقدام گردد

دفاعی بیا   های فناوری کارگیری بهی و بین پیشهای فرایندعدم تطبیق جزئی روش اجرای  -6

و  هییا روشراهبردهییای دفییاعی تعیییین شییده، موجییب ایجییاد تغییییرات مییوردی و مقطعییی در  

 ی فناوری دفاعی و عدم تطبیق ساختاری، تغییرات بنیادی را ضیروری بین پیشی ها دستورالعمل

ی فناوری دفاعی با راهبردهیای دفیاعی   بین پیشازد. لذا ضمن بررسی میزان تطابق سیستم س می

 اشد؛ب می موجود، تعیین سطح و اندازه اصالحات نیز ضروری
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 ی جیامع و دقییق  بینی  پییش ی حاصیل از پیژوهش و ضیرورت    ها با توجه به نتایج و یافته -7

مشخصیی در زمینیه    دهیی  سیازمان دفاعی، ضرورت دارد در مجموعه صنایع دفاعی،  های فناوری

کالن دفاعی و  های سیاستبودن با  راستا همدفاعی از جهت  های فناوریی و کارشناسی بین پیش

 بیه میدیران و   کارهیا راهئیه مشیاوره و   شرایط و تحیوالت آینیده، فعالییت نمیوده و اقیدام بیه ارا      

 ریزان نماید؛ برنامه

دفاعی عالوه بیر کیار تخصصیی     های فناوریتخصصی حوزه  های بخش گردد می پیشنهاد -8

میورد اسیتفاده،    هیای  فنیاوری مربوط به مسائل مرتبط با ۀ مربوطه، نسبت به تحلیل شرایط آیند

  بیه ی و بینی  پیشنمودن الگوی جامع  روز بهو  برداری بهره منظور  بهاقدام نموده و نتایج حاصله را 

 گزارش نمایند. ریزان فناوری دفاعی، به مدیران و برنامه کارگیری
 

 منابعفهرست 
مجله ایرانی آموزش در  .تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق .(1387احمدی، فمل اله و نصیریانی، خدیجه )

 .135-114، 8علوم پزشکی، 

 .تهران: انتشارات آریانا .)ترجمه غالمرضا توکلی( طراحی مدل کسب و کار .(1391)استروالدر، بوم 

تهیران:   .پژوهیی صینایع دفیاع(    )ترجمیه مرکیز آینیده    پژوهیی  دانش واژه آینده .(1386اسالتر، ریچارد )

 .سسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعؤانتشارات م

 .رییزی اسیتراتژیک(   )ترجمه مرکز مطالعات و برنامه نواندیشی برای هزاره نوین .(1386اسالتر، ریچارد )

 .سسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعؤتهران: انتشارات م

ریزی جهت صنعت خودرو ایران از طرییق   برنامه .(1390) استراتژیک ساپکو یریز مطالعات و برنامه امور

 .79-51، 159 ماهنامه صنعت خودرو، .خودرو و ساپکو تحلیل احتماالت با محوریت ایران

، 21 در قیرن همایش ایران  .بینی تکنولوژی در تقویت امنیت ملی ضرورت پیش .(1380) باقری، کامران

 .ندانشگاه تهرا

 .کرانه علمانتشارات تهران:  (.علیرضا بوشهری )ترجمه بینی فناوری ارزیابی و پیش(. 1387براون، ارنست )

 .اندیشی تهران: انتشارات گروه آینده .نگاری تکنولوژی های آینده روش .(1384بنیاد توسعه فردا )

 رهیافت، فصلنامۀ .قاتیتحق یبند تیاولو و فناوری ۀتوسع یبرا یگذار استیس .(1375محسن ) ،یبهرام
12 ،62-86. 



 1396 ، بهار1شمارۀ هم، هفدسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 52

 

 .تهران: نشر خمرا .های آینده بینی تکنولوژی شناسایی و پیش .(1387بهرامی، محسن )

 . تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.ها و بایدها اندیشی، هست آینده(. 1383پایا، علی )

ریزی بیر مبنیای تحلییل احتمیاالت، ابیزار ارزییابی        برنامه. (1389، علی )ساالر و دیوان، ابراهیم، یحیدر
 زتهیران: انتشیارات مرکی    .هیای توسیعه نیانوتکنولوژی اییران     ها؛ مطالعه موردی: اسیتراتژی  استراتژی

 .ی راهبردیها پژوهش

 .پژوهی تهران: انتشارات مرکز آینده .بانی مبانی و مفاهیم دیده .(1384خزائی، سعید )

تییهران:   .)ترجمه سید محمد اعرابی و علیی پارسائیییان(   مدیرییت استراتژییک .(1385) دیوید، فرد. آر

 .ی فرهنگیها پژوهش انتشارات دفتر

 .)چیاپ دهیم(   های تحقیق در علوم رفتاری روش .(1384) حجازی، الههسرمد، زهره، بازرگان، عباس و 

 .نشر آگاه: تهران

 .روندهای راهبردی جهانی مؤثر بیر دفیاع و صینایع هیوایی     .(1387پژوهی و فناوری دفاعی ) مرکز آینده

 .سسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعؤتهران: انتشارات م

سسیه آموزشیی و   ؤتهران: انتشیارات م  .رویکردهای متفاوت آنسناریونویسی و  .(1388منزوی، مسعود )

 .صنایع دفاع تحقیقاتی

 .تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه .مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه .(1381نوازشریف، محمد )

 .هییای فنییاوری گیییری اسییتراتژی توسییعه صیینعتی کشییور، جهییت .(1383نیلییی، مسییعود و همکییاران )

 www.sid.irدر سایت اینترنتی یدسترس قابل

Assan, S. S., & Umut, A. (2007). Technological Forecasting and Social Change. 

Representative Office. 

Bishopp. J., & King. W. (1996). Vision-Driven Change in Higher Education: A 

National Visioning Project. New York: Harper & Row. 

Decker, S. (2004). Technology Assessment, Methods and Impacts. Action Research 

And Process Management. 

Eijhoven, J. (2007). Technological Assessment, Product or Process. UK Sage. 

Gavigan, P. J., & Fabiana, S. (2007). Matching Methods to the Mission. 

Greenwich: Jai Press. 

Keenan, M. (2003). Technology Foresight: An Introduction, Technology Foresight 

for Organizers. McGraw- Hill. 

Langlands, R. L., Jorm A. F., Kelly, C. M., & Kitchener, B. A. (2012). First aid for 

depression: a Delphi consensus study with consumers. New York Plum. 

Lindgren, M. (2003). Scenario Planning the Link Between Future and Strategy. 



 53... / های مؤثر دفاعی به منظور  بینی فناوری طراحی الگوی پیش

 

Harvard Business School Press. 

Ringland, G. (1997). Scenario Planning: Managing for the Future. Strategic 

Change Institute. 

Twiss, B. C. (1998). Forecasting for Technologists and engineers. New Bury Park 

Sage. 

Vittorio Chiesa (2001). R&D Strategy and Organization, Managing Technical 

Change in Dynamic Contexts. Greenwich: Jai Press. 

 

 


