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چکیده
یکی از مهمتیرین نیازهیای صینایع دفیاعی کشیورهای در حیال توسیعه ،تصیمیمگییری در رابطیه بیا چگیونگی
سرمایه گذاری در عرصه دانش و فناوری است که با توجه به کمبود منابع از یک سو و هزینههای باالی پژوهش و
توسعه فناوری از سوی دیگر ،اهمیت روزافزونی یافته است .در صنعت هر سیستم دفاعی وجود یک مدل کارآمید
پیشبینی فناوری ،بهمنظور طراحی ساختار تعامالت و زمینه سازی جهت انتخا های راهبیردی الزامیی اسیت و
عدم وجود چنین ساز و کاری ،منجر به ناکامی سیاستهای دفاعی در دستیابی به اهداس آن میگردد .مشخصات
و ویژگیهای الگوی کارآمد پیشبینی فناوری ،از عمده مسائل هر مجموعه صنعتی ،دفاعی میباشید کیه در ایین
رابطه سیاستگذاران و برنامه ریزان امور دفاعی با سؤاالتی مانند چگیونگی طراحیی میدل پییشبینیی فنیاوری و
شاخصها و ویژگیهایی که میب ایست در طراحی این مدل مورد توجه قرار گرفته و مال ارزییابی قیرار گیرنید،
مواجه میب اشند .هدس این پژوهش بررسی سایر جنبههای تأثیرگذار بر ارتقیای توانمنیدی سیسیتم پییشبینیی
فناوریهای دفاعی و دستیابی به الگویی جامع در جهت اجرای راهبردهای دفیاعی ،از طرییق انتخیا و توسیعه
فناوریهای مناسب و مؤثر مییباشید .ایین پیژوهش از طرییق انجیام مطالعیات کتابخانیهای گسیترده و تحلییل
سیاستهای دفاعی کالن ملی و سایر اسناد باالدستی ،بهرهبرداری از مطالعات و الگوهیای ارائیه شیده موجیود و
نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی ،اقدام به استخراج ویژگیهای الگیوی پییشبینیی
فناوریهای دفاعی نموده است و ضمن بهکارگیری روش تحلیل احتماالت به منظور تشخیص سایر موقعیتهیای
محتمل و ممکن ،در زمینه نتایج حاصل از انتخا و بهکارگیری فنیاوریهیای دفیاعی و تشیریح نحیوه تحلییل و
ارزیابی فناوریها ،میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل تشکیل دهنده الگوی کارآمد پیشبینی فناوریهای دفاعی
را تعیین مینماید.
واژههای کلیدی :فناوری دفاعی ،پیشبینی فناوری ،تحلیل احتماالت ،راهبردهای دفاعی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه سمنان (نویسندۀ مسئول)hassan.am1357@gmail.com  ،
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مقدمه
پیشبینی فناوری ،1فراینید ی اسیت علمیی ،کنشیی و ارتبیاطی کیه بیا هیدس کمیک بیه در
دیدگاههای دانش و فناوری ،مطرح میشود و جوانب اجتماعی و اثرات ناشیی از ییک فنیاوری را
بررسی میکنید و دانیش ،جهیتگییری و روشهیای عملیی مواجهیه بیا چیالشهیای ناشیی از
نسخه برداری ،کسب یا خلق یک فنیاوری را در اختییار محقیق قیرار مییدهید (بیراون)1387 ،
پیشبینی فناوری به تولید اطالعات دربیاره نتیایج محتمیل دانیش و فنیاوری ،بیا هیدس بهبیود
سیاستها و راهبردها میپردازد و شکلی از پژوهش درباره سیاستگیذاری اسیت کیه ارزشییابی
جامعی از یک فناوری را برای تصمیمگیرنده فراهم میسازد (نواز شریف.)1381 ،
پیشبینی فناوری در واقع یک قالب ذهنی یا ابزار است که سازمان بیه اتکیای آن مییتوانید
فناوری را عمیقاً و در چارچو منافع و توانمندیهای خود و همچنیین در چیارچو جامعیهای
که در آن قرار گرفته است ،بررسی کند .هدس از پیشبینی فناوری این اسیت کیه فنیاوری را در
بافت کامل خود و با توجه به همۀ فرصتها ،امکانات و مسییرهای تیازهای کیه بیرای سیازمان و
محیط پیرامون آن رقم میزند ،مورد بررسی قرار دهد (استروالدر.)1391 ،

بیان مسئله
روشهای پیشبینی فناوری با چالشهای مهم و قابل توجهی در رابطه با فناوریهای نوین مواجیه
شدهاند .اگر در فرایند پیشبینی فناوری بر خروجیها یا اثرات یک فناوری متمرکیز شیویم ،نتیایج
حاصل فقط در مراحل انتهایی توسعه فناوری قابل استفاده است؛ یعنی در زمیانی کیه کاربردهیای
آن را به راحتی میتوان شناسایی کرد .از سیوی دیگیر تصیمیمگییری نیازمنید داشیتن اطالعیات
مربوط به پیامدهای ناشی از کاربرد یک فناوری جدید ،قبل از بهکیارگیری گسیترده آن ،یعنیی در
زمان مراحل اولیه توسعه یک فناوری است .مشکالت بالقوهای که ممکین اسیت در میورد جوانیب
بهکارگیری یک فناوری در رابطه با فناوریهیای موجیود ایجیاد گیردد ،عیدم تشیخیص مشیکالت
مربوط به مراحل اولیه ارائه محصوالت یک فناوری و عدم وجیود راهنمیایی جهیت ارزییابی اثیرات
طوالنیمدت فناوری ،ازجمله مسائل مربوط به ضعف در سیستم ارزیابی فناوری میباشیند (دکیر،2

1. technology forecasting
2. Decker, S.
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 )2004در این مطلب که محصوالت یک فناوری نتایج مطلو و مورد نظر را تیأمین مییکننید،
مقرونبهصرفه بودن بهکارگیری فناوری ،توجه به سایر عوامل محیطی ،اجتمیاعی ،فنیی ،فرهنگیی،
سیاسی و دستیابی به اطالعات ضروری در خصوص پیادهسازی و استفاده از فناوری ،بیر ضیرورت و
حساسیت پیشبینی فناوری میافزاید (ایجهون.)2007 ،1
در صنایع دفاعی نیز استفاده از فناوریهای جدید ،بدون بررسی نتایج حاصل از بهکیارگیری
آنها ،موجب هدر رفتن منابع سازمان و عدم موفقیت در دسیتیابی بیه اهیداس راهبیردی دفیاعی
میگردد؛ بنابراین نیاز به طرح و ارائه مال و الگویی مشخص در زمینیه پییشبینیی و ارزییابی
فناوریهای دفاعی ،بهگونهای که قبل از سرمایهگذاری و صرس منابع سیازمان ،شیرایط را بیرای
ارزیابی و شناسایی فناوریهای کارا ،اثربخش و همراستا با برنامههیای راهبیردی دفیاعی فیراهم
آورد ،مسئله اصلی این پژوهش میباشد.

ضرورت و اهمیت
هر سازمانی برای بقا و زنده ماندن خود نیازمند تصمیمات راهبیردی و بلندمیدت میدیران خیود
است تا با اتکا به خطمشیهایی که تعیین میشود بیه مسییر خیود ادامیه دهید .هرچقیدر ایین
تصمیمات بر پایه واقعیتها و برگرفته از نشانههیای محییط پیرامیون باشید مسیلماً تصیمیمات
درستتر و تأثیرگذارتری گرفته میشود .تصمیمات بلندمدت و راهبردی مدیران ،زمانی میتواند
دارای کارایی و اثرگذاری میب اشد که بیر پاییه دیید و بیینش درسیت از آینیده باشید (بهرامیی،
 )1387وجود مال و معیاری قابل اتکا در زمینه پیشبینی فناوری دفاعی ،که ضمن توجیه بیه
روندهای آینده ،شرایط رشد توانمندیها و قابلیتهای کلیدی در عرصه دفاعی را فیراهم نمایید،
موجب تسهیل در امر اجرای برنامههای راهبردی و تعیین زمینههای صرس نیرو و منابع سازمان
گردیده و مانع از بروز ناهماهنگی و عدم انسجام در تصمیمگیریها میگردد.
در نگرشهایی که تصمیمگیری بلندمدت و راهبردی را به دلیل آشفتگی و نیاتوانی در عیدم
پیشبینی آینده بیفایده میدانند ،به ناچار باید در هنگام بحرانهیایی کیه شیاید بتیوان آنهیا را
پیشبینی کرد تصمیمهایی گرفت که اثربخشی الزم را نداشته و موجودیت سازمان را بیه خطیر
میاندازند (خزایی )1384 ،عدم وجود مال و مبنایی مشخص در زمینه پیشبینی فناوریهیای

1. Eijhoven, J.
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دفاعی موجب بهکارگیری یا توسعه فناوریهایی میگردد که نتایج حاصیل از بیهکیارگیری آنهیا
نامشخص است و اتخاذ راهبرد و تصمیمگیری در چنیین شیرایطی ،عمیدتاً موجیب هیدر رفیتن
منابع سازمان و از بین رفتن دستاوردها میگردد.
در متدولوژی این پژوهش فرایند تحلیل احتمیاالت ،بیه ترتییب از مراحیل تعرییف مسیئله،
مشخص کردن عدم قطعیتها ،مشخص کردن نیروهای پیشران ،تعیین منطق احتماالت و ایجاد
آیندههای ممکن تشکیل شده است ،این پژوهش پیس از تعییین عوامیل کلییدی و سیناریوهای
محتمل مربوطه ،از طریق تبیین مبنیای محاسیبۀ ارزش نسیبی فنیاوریهیای دفیاعی در حیال
بررسی ،الگوی نهایی پیشبینی فناوریهای دفاعی را مشخص نموده و مبنایی جهت پیشبینیی
فناوریها از نظر همراستا بودن با راهبردهای کالن دفاعی ،محاسبۀ منافع و ممرات فناوریهای
دفاعی و معیاری برای تصمیمگیری درباره اجرای راهبردهای دفاعی پابرجا ایجیاد نمیوده اسیت.
ازجمله سؤاالت و مشکالتی که این پژوهش سیعی در ارائیه پاسیخ و مرتفیع نمیودن آنهیا دارد،
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) مشخص نمودن مجموعه عواملی که در پیشبینی و بهکارگیری فناوری دفاعی (از نظیر
محاسبه پیامدها و مشیکالت مربیوط بیه بکیار کییری فنیاوری و اثربخشیی و کیارایی فنیاوری)
میبایست مورد توجه قرار گیرند؛
) تعیین میزان اثرگذاری هر یک از شاخصها و عوامل کلیدی در تصیمیمگییری پیرامیون
پیشبینی و به کارگیری فناوریهای دفاعی.

مبانی نظری تحقیق
اتخاذ راهبرد در زمینه فناوریهای دفاعی
در علم مدیریت راهبردی ،راهبرد ،1الگو و راهی برای رسیدن به هدسها در آینیده اسیت و رمیز
موفقیییت آنهییا نیییز در طراحییی و تییدوین درسییت و اجییرای دقیییق در عمییل اسییت .ب ییگمییان
تعیینکنندهترین عامل برای کارآمدی راهبرد ،ترسیم تصویری درست از آینده است کیه چنیین
امری فقط از طریق آیندهشناسی امکانپذیر است .بر این اساس میتوان گفت آیندهشناسیان ییا
آیندهپژوهان ،در فرایند خلق چشماندازهای ملی ،بخشی و سازمانی بازیگران کلییدی بیه شیمار
1. Strategy
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میروند (اسالتر.)1386 ،
پویایی و پیچیدگی در حوزهی دانش و فناوری ،افزون بر ایجاد تحول در تمیامی جنبیههیای
حیات انسان معاصر ،دکترین راهبرد و صنایع دفاعی را در شعاع تأثیر خویش قرار داده و تمیامی
نگرشهیای محصیولی و سیامانهای را دگرگیون سیاخته اسیت (بنییاد توسیعه فیردا )1384 ،در
برنامهریزی راهبردی دفاعی ،هدس مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و گامهای رسییدن بیه آن
هدس ترسیم میشود (اتخاذ راهبرد) ،نتایج مورد انتظار هر گام بیییییرآورد شییییده و پیشیرفت
کاری اندازهگیری میگردد (بهرامی.)1375 ،
اتخاذ راهبرد دفاعی بهعنوان یک متغیر مداخلهگر ،میتواند حید فاصیل مییان تعییین تیوان
فناوری دفاعی و پیشبینی و بهکارگیری فناوریهای اثربخش باشد .تعییین توانمنیدی فناورانیۀ
دفاعی موجود ،ابزاری جهت تحلیل شرایط درونیی و محیطیی سیازمان و اتخیاذ راهبیرد ایجیاد
مینماید ،و راهبردهای مشخص شده مبنا و معیاری در زمینه پیشبینی فناوریهای دفیاعی بیه
وجود میآورند .پس از اتخاذ راهبرد ،حساسیتها و اولویتهای مربوط به پییشبینیی فنیاوری و
نقاط تمرکز منابع سازمان مشخص میگردد و فرایند پیشبینی فنیاوریهیای دفیاعی بیا مسییر
دستیابی به اهداس سازمان همجهت میگردد (خزایی.)1384 ،
در عصر نبردهای دیجیتالی و جنگهای شبکه محور ،توجه به برنامهریزی ،فرمانیدهی ،هیدایت
و کنترل عملیات دفاعی با استفاده از فناوریهیای ارتباطیات و اطالعیات بیه واقعیتیی انکارناپیذیر
مبدل شده است .پیدایش تغییرات بنیادی در عرصهی سالحها و سامانههای دفاعی نیز در سیایهی
توجه به فناوری در حال انجام است .عامیل ایین تحیول اساسیی روییههیا ،مقیررات ،پروتکیلهیا و
سامانههای دانش است .ترسیم دورنمایی اینچنین متفاوت از عرصهی دفاع و میدانهیای آینیدهی
نبرد در مفهوم تازهای موسوم به «قدرت نرم» تجلی مییابد .لذا راهبردهای دفیاعی مییبایسیت بیا
هدس دستیابی به قدرت نرم و ایجاد برتری در فناوری دفاعی تدوین و اجرا گردنید .در ایین مییان،
تحلیل و تشخیص موقعیتها و الزامات فناوریهیای دفیاعی آینیده و ارزییابی توانمنیدی سیسیتم
دفاعی از نظر برخورداری از ویژگیها و شاخصههای مورد نیاز ،شرایط الزم برای طراحیی و تیدوین
راهبردهای دفاعی را فراهم مینماید( .مرکز آیندهپژوهی و فناوری دفاعی.)1387 ،
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پیشبینی و بهکارگیری فناوریهای دفاعی
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پیدایش تغییرات بنیادی در عرصهی سالحها و سامانههای دفاعی در سایهی توجه به فناوری در
حال انجام است .بدون تردید در آینده آنچه که موجب تقوییت ایین پیارادایم دفیاعی مییشیود،
جنبههایی از فناوری است که بخش دفاع در عرصههای راهبیردی ،تیاکتیکی و عملییاتی بیه آن
متکی خواهد بود .بخش دفاع در کشور ما هم از این پارادایم تأثیر پذیرفته و میبایسیت خیود را
با این تحول فناورانه سازگار کند که بدین منظور ،شناخت سرشت و روند گسترش فناوریهیا و
میدان تأثیر و تأثر آنها امری حیاتی و انکارناپذیر اسیت(مرکیز آینیدهپژوهیی و فنیاوری دفیاعی،
 .)1387بنابراین آیندهپژوهی 2در زمینه پیش بینی فناوریهای مؤثر و مقولههای سازمانی دارای
اهمیت بسیار زیادی است و بیتوجهی به عرصهی آیندهپژوهیی در زمینیه پییشبینیی فنیاوری
میتواند غفلتزدگی راهبردی و واپسگرایی صنعتی و فناورانۀ بخش دفیاع را بیه همیراه داشیته
باشد( .بهرامی.)1375 ،
شرایط جدید موجود عرصهی میدان نبرد حکاییت از واقعیتیی آشیکار و ملمیوس دارد .فمیا و
صحنهی جنگ و دفاع آینده ،سامانهها و ابزارهای نبرد از شکلگیری انقالبی تازه حکایت میکننید.
فناوری اطالعات و دیگر فناوریها ،زمان و هزینهی تولیدات دفاعی را به شکل چشمگیری کیاهش
داده و کیفیت انعطاسپذیری آنها را افزایش خواهند داد .در چنیین فمیایی ،فرمانیدهی و کنتیرل
میدان نبرد بهشدت وابسته به مدیریت اطالعات و دانشها و فنیاوریهیای پیرامیونی آن اسیت .در
عرصۀ فرماندهی و کنترل عملیات ،فناوریهیای نرمیی ماننید  C4Iبیه کمیک فرمانیدهان نظیامی
شتافتهاند .بدون تردید ،این دسته از فناوریها اثربخشی و اهمیت فراوانی در مقام مقایسه بیا سیایر
فناوریها دارند .در حوزۀ انتقال فناوریهای دفاعی نیز ،سیامانههیای میدیریتی و دانشیی در قالیب
فناوریها نقش برجستهتری را بر عهده دارند؛ بهگونهای که بدون کاربسیت آنهیا انتقیال فنیاوری
یک محصول به شیوهای مناسب صیورت نمییگییرد(بیاقری .)1380 ،در عرصیهی هوشمندسیازی
ابزارها ،ادوات ،تجهیزات ،سیامانههیای دفیاعی و نیرمافزارهیای رایانیهای ،بیه مینییاتوری سیازی و
هوشمندسازی سختافزارهای تسلیحاتی پرداختهاند .شبیهسیازی واقعییتهیای بیرونیی (واقعییت
مجازی) برای هدسهای آموزشی و کاهش خطرپیذیری ،اسیتفاده از هیوش مصینوعی در پیردازش
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سریع اطالعات و تصمیمگیریهای شتابان ،جنگهای اطالعاتی به کمیک نیرمافزارهیای آفنیدی و
ویروسسازی و یا نرمافزارهای پدافندی ضیدویروس و دییوارهی آتیش ازجملیه کاربردهیای دیگیر
فناوری در حوزهی دفاع هستند (مرکز آیندهپژوهی و فناوری دفاعی.)1387 ،
نظام پیشبینی فناوری در کنار سایر نظامهای ارزیابی عملکرد به سازمانها کمک مییکنید،
قبل از اینکه ذینفعان آنها را مورد ارزیابی قرار دهند ،حرکتها ،اهداس و قابلیتهیای خیود را بیا
روشهایی مؤثر ارزیابی کرده ،زمینههای قابل بهبود را کشف و ارتقیا بخشیند ،بیهطیوری کیه از
رضایت ذینفعان برخوردار شوند .دریافت ،نوسازی ،بومیسازی و غنیسازی ییک الگیوی کارآمید
پیشبینی فناوری دفاعی ،از اهداس اولیه صینایع دفیاع مییباشید کیه بیر اسیاس واقعییتهیا و
تجربههای موجود بر ادبیات بومی ارزیابی فناوری دفاعی افزوده و مسییر توسیعه و بیهکیارگیری
آنها را بیرای صینایع و نهادهیای وزارت دفیاع همیوارتر مییسیازد (پاییا )1383 ،جرییانسیازی
پیشبینی فناوری دفاعی به معنی قابلیتسازی نتیجهگرا بر اسیاس ارزشهیای بنییادین ،محیور
برنامههای رشد و توسعه صنایع دفاعی میباشد که نایر به الگوهای مفهومی و اجرایی اثیربخش
است و وییفه مراقبت از جریان پیشبینی فناوری دفاعی ،به عنوان وسییلهای بیرای برقیراری و
دستیابی به هشدارهای اولیه ،ایجاد سامانهای اخطار دهنده ،کنترل و هدایت تغیییرات و توسیعه
فناوری را به عهده دارد و با ارائه بازخوردهای روشن و راهگشا جریان پیشبینی فنیاوری دفیاعی
را در مسیر اصلی خود حفظ کرده و به سرعت و دقت آن میافزاید (بهرامی.)1375 ،

پیشینه تحقیق
از مجموعه مطالعات جامعی که در زمینه پیشبینی فناوری انجام گردیده و نتایج حاصل از آنهیا
در اجرای مراحل این پژوهش مورد بهرهبرداری قرار گرفته ،موارد ذیل قابلذکر میباشند:
بر اساس مطالعات پورتر و همکارانش (تحت عنوان پیشبینی و مدیریت فناوری) ،پنج روش
پیشبینی فناوری به شرح زیر تشریح گردیدهاند -1 :نظرات متخصصان :این روش بر این فیر
استوار است که یک متخصص در زمینه تخصصی خود بهتر میتواند پیشیرفتهیا را پییشبینیی
کند -2 .پایش :پایش را فرایند شناسایی نشیانههیای ممکین در بخیشهیای علمیی ،اقتصیادی،
مدیریتی ،سیاسی یا نظامی که ممکن است منجر به پیشرفتهای احتمالی در فناوری نیز شیود،
تعریف میکنند -3 .تحلیل روند تحوالت :این روش بیر ایین فیر اسیتوار اسیت کیه آینیده از
گذشته تبعیت میکند -4 .میدل سیازی :ایین روش در پییش بینیی ،بیر پاییه کیامپیوتر (ماننید
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شبیهسازی) و یا بر پایه قماوت است -5 .تحلیل احتماالت :این روش توصیف آینده پیشرفتهیا
در طول یک بازه زمانی از چند سال تا ییک قیرن ییا بیشیتر اسیت .سیناریوهایی کیه در حیوزه
پیشبینی فناوری به کار برده میشوند ،مفاهیم مختلف فناوریهیای آینیده را توصییف کیرده و
گزینههای فناوری آینده را نشان میدهند (تویس )1998 ،1مدل پورتر در عین سادگی میتواند
دید خوبی از صنعت نیز ایجاد نماید .پورتر برای پیشبینی فناوریها ،با نگاهی دقیقتر به میدلی
رسیده است که عواملی همچون زیرساخت های سازمان ،مدیریت منابع انسانی ،توسعۀ فنیاوری،
خدمات ،پشتیبانی خارجی و غیره بر آن مؤثرند .در این مدل ،نگرش نظاممند به فنیاوری وجیود
داشته که در تحلیلها و بررسی روندهای گوناگون در پیشبینی فناوری ،فوایدی به همیراه دارد
(فرد آر .دیوید.)1385 ،
در مدل پاندا و راماناتان ،توان فناورانۀ سازمان بر اساس تعیین وضعیت فعلیی در ارتبیاط بیا
هر یک از شاخصهای فناوری و مقایسه با توان فناوری در حالت ایدهآل ،مشیخص مییگیردد و
شکاس فناورانه موجود ،مبنایی جهت پیشبینی و توسعه فناوری ایجاد مینماید .از مزاییای ایین
روش میتوان به جامع بودن و تلفیقی بودن از روشهیای ارزییابی کمیی و کیفیی اشیاره نمیود
(بهرامی )1387 ،شاخص های پیش بینی فنیاوری در میدل کییهزا عبیارتانید از :میرتبط بیودن
فناوری ،مخاطرۀ موجود در توسعه و بهکارگیری ،انحصیاری بیودن ،وابسیتگی متقابیل بیا سیایر
فعالیتها و ایجاد گزینه در زمینه تصمیمگیری و انتخا (کینان.)2003 ،2
در مدل پیش بینی فناوری استروالدر ،روشهای پیشبینی فناوری بیه شیش دسیته ،شیامل
مدلهای منبعمحور ،فعالیتمحور ،اقتصادی ،شبکهای ،راهبردی و دانیشمحیور تقسییم شیدند.
مدل منبعمحور بر پایه عملیات درونی شیرکت اسیت و بیر قابلییتهیا و شایسیتگیهیای درون
سازمان تأکید میکند .مدل پیشبینی فناوری فعالیت محور ،تحت نفوذ فرایندهای واقعیی بیوده
و بر این نکته تأکید دارد که چگونه ورودیهای سازمان به خروجیهیا بیا ارزش افیزوده تبیدیل
شوند .مدل اقتصادی بر مبنای منطق خلق سیود در سیازمان ایجیاد گردییده و شیامل مفیاهیم
سرمایه ،سود و درآمد میباشد .مدل شبکهای بر اساس تعامل با کنشیگران ،ازجملیه کنشیگرانی
که در ایجاد ارزش دخیل هستند ،ایجاد گردیده است .در میدل پییشبینیی فنیاوری راهبیردی
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عالوه بر محیط داخلی سازمان ،بر محیط رقابتی و گزینههیای راهبیردی سیازمان بیا توجیه بیه
فرصتهای موجود تأکید گردیده و در مدل دانشمحور ،رویکردهای مختلف پیشبینیی فنیاوری
ادغام شده و با این تفکر که هیچیک از رویکردها بهتنهایی نمیتوانند رشید سیازمان را تمیمین
نمایند ،با دیدی وسیعتر به مفهوم پیشبینی فناوری پرداخته شده است( .استروالدر.)1391 ،
ازجمله مطالعات داخلی که به طراحی الگو و نقشه راه در زمینه پیشبینی فناوریهای میؤثر
به منظور رشد و توسعه برخی صنایع پرداختیهانید و از روش تحلییل احتمیاالت نییز بیهمنظیور
تشخیص منافع و ممرات حاصل از بهکارگیری فناوریها استفاده نمودهاند ،مییتیوان بیه میوارد
ذیل اشاره نمود:
حیدری و دیوانساالر ،در مقاله ارزیابی فناوریهیای توسیعه نیانوتکنولوژی اییران ،از طرییق
تحلیل احتماالت ممکن و محتمل آینده ،به ارزیابی و ممیزی فناوریهای مرتبط بیا حیوزه نیانو
پرداخته و ضمن ارائه روش پیشبینی فناوریهای میؤثر ،الگیویی در زمینیه تیدوین راهبیرد بیه
منظور توسعه صنعت نانو پیشنهاد نمودهاند (حیدری و دیوانساالر.)1389 ،
امور مطالعات و برنامهریزی استراتژیک شرکت ساپکو ،طی پژوهشیی اقیدام بیه شناسیایی و
ارزیابی راهکارهای رشد و توسعه صنعت خودرو ایران به روش تحلیل احتماالت آینیده نمیوده و
فناوریهای مؤثر بر پیشرفت صنعت خودرو که شرکت ایرانخودرو و ساپکو امکان بهرهبرداری از
آن را دارا میباشند ،تحلیل و ارزیابی نموده و پیشنهادهایی ارائه نموده است( .امیور مطالعیات و
برنامهریزی شرکت ساپکو)1390 ،

تکنیک تحلیل احتماالت
اولین استفاده از برنامهریزی به روش تحلیل احتماالت بهمانند بسییاری از علیوم دیگیر ابتیدا در
صنایع نظامی بوده است .تکنیک تحلیل احتماالت برای اولین بار بعید از جنیگ جهیانی دوم در
مؤسسه رند ،یکی از زیرمجموعههای وزارت دفاع آمریکا بهصیورت مفهیومی پاییهگیذاری شید و
اولین سناریوها درباره آینده فناوریهای دفاعی ،محصول همین مؤسسیه مییباشید (حییدری و
دیوانساالر.)1389 ،
تحلیل احتماالت بهعنوان نوعی مداخله جویی مسئوالنه در توسیعه و تغیییر سیازمان توصییف
شدهاند؛ اما تعریف جامع تحلیل احتماالت عبارت است از فرایندی از موقعیتییابی چنیدین آینیدۀ
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بدیل بهگونهای آگاهانه ،باورکردنی و قابل تصور که طی آن درباره آینیده تصیمیمگییری مییشیود
(رینگلند )1997 ،1هدس اصلی این روش این است کیه کمکیی باشید بیرای تصیمیمات راهبیردی
دفاعی که برای تمام آیندههای تعریف شده دارای کارایی و اثربخشی الزم باشند (منیزوی)1388 ،
با استفاده از برنامهریزی به روش تحلیل احتماالت میتوان فنیاوریهیای پابرجیای دفیاعی را پییدا
کرد؛ یعنی راهبردهایی کیه صیرسنظیر از اینکیه کیدامییک از احتمیاالت در آینیده اتفیاق بیفتید،
عملکردی خو و رضایتبخش داشته باشد .همچنین ارزیابی راهبردهای دفیاعی موجیود یکیی از
کاربردهای بسیار مهم این روش میباشد که میتوان راهبرد اتخاذ شده را در هر یک از احتمیاالت
موجود مورد بررسی قرار داد و از نقاط قوت و ضعف راهبرد آگاهی یافت .یکی دیگر از کارکردهیای
تحلیل احتماالت این است که میتی وان بیا اسیتفاده از آن ،عالئیم هشیدار و نشیانگر بیروز یکیی از
احتماالت را بهموقع شناسایی کرد .بنابراین تحلیل احتمیاالت نیه تنهیا بیرای اتخیاذ تصیمیمهیای
راهبردی مفید میباشند بلکه برای تشویق تصمیمسازان حوزه فناوری دفاعی به حسیاس بیودن در
برابر سیگنالها و عالئم جدی تغییرات نیز بسیار راهگشا هستند (بیشاپ.)1996 ،2
در حالت کلی میتوان پنج حالت احتمال را برای سیازمانهیای مختلیف تعرییف نمیود .اول
احتمال بدون شگفتی که در آن فر بر آن است که روندهای جاری بدون شیگفتی بیه مسییر
عادی خود ادامه خواهند داد .دوم احتمال خوشبینانه کیه آینیدهای بهتیر از گذشیته را متصیور
است .سوم احتمال بدبینانه که برعکس احتمال خوشبینانه دیدی منفی نسبت بیه آینیده دارد.
چهارم احتمال فاجعه میباشد که در آن حوادث و اتفیاقهیای غییر منتظیره بیرای سیسیتم ییا
سازمان رخ خواهد داد .پنجم احتمال معجزه است که در آن رویدادهای بسیار خو باورنکردنی
در آینده به وقوع میپیوندد (لیندرن )2003 ،3احتمال پنجم مربوط به وقوع معجیزه ییا حیالتی
بسیار باورنکردنی است که با توجه به اینکه این حالت کامالً بیا شیرایط ممکین و واقعیی فاصیله
دارد ،جزء شرایط محتمل وقوع ،برای شاخصهای این پژوهش ،در نظر گرفته نشده است.

روششناسی پژوهش
این تحقیق بر مبنای دستاورد یا نتیجه از نوع کاربردی است ،بر مبنای هدس از نوع اکتشیافی و
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بر مبنای نوع دادههای مورد استفاده ،کمی است که گردآوری دادههیای اولییه پیرامیون عوامیل
مؤثر بر الگوی پیشبینی فناوریهای دفاعی ،بهوسیله روش دلفی و از طریق تکمییل پرسشینامه
از سوی پانل خبرگان انجام گردیده و با بهکارگیری تکنیک تحلیل احتماالت ،انواع موقعیتهای
ممکن و محتمل مربوط به بهکیارگیری فنیاوریهیای دفیاعی تبییین و روش انجیام محاسیبات
مربوطه تشریح گردیده است.
عوامل کلیدی تعیینکنندۀ توان فناوری دفاعی که مبنایی جهت پییشبینیی و بیهکیارگیری
فناوریهای دفاعی نیز میباشند ،برگرفته شده از پیشرانهای مؤثر بر آیندۀ فناوریهای دفیاعی،
در تحقیق و تحلیل انجام شده از سوی مرکز آیندهپژوهی و فناوری دفاعی صینایع دفیاع (تحیت
عنوان روندهای راهبردی مؤثر بیر دفیاع و صینایع دفیاعی) مییباشیند کیه از طرییق بررسیی و
بهرهبرداری از سایر الگوهای مطالعاتی موجود در زمینه پیشبینی فناوری ،تکمیل گردییده و در
نهایت از طریق نظرسنجی از خبرگان و برنامه ریزان باتجربه صنایع دفاعی تأیید گردیدهاند.
نمونهگیری به شکل غیر احتمالی و قصدی (بیه تعبییر سیرمد ،بازرگیان و حجیازی)1384 ،
انجام گردیده که با هدس مطالعه سازگاری دارد و اعمای نمونه آمیاری  16نفیر از برنامیهرییزان
باتجربه صنایع دفاعی میباشند .تعداد متخصصان پانل دلفی ،معموالً بین پانزده تیا بیسیت نفیر
است که کیفیت پانلیستها مهمتر از تعداد آنها است (لینگلند 1و جرم.)2012 ،2
روایی صوری و محتوای ابزار تحقیق از سوی خبرگان شیرکت کننیده در نظرسینجی تأییید
گردید و به منظور بررسی پایایی و قابلیت اعتماد آزمون ،از روش موازی با استفاده از آزمونهای
همتا استفاده شد .به این ترتیب که از میان  16نفر خبره پاسیخدهنیده بیه سیؤاالت یکسیان در
پرسشنامه 8 ،نفر گروه اول و  8نفر گروه دوم را تشکیل دادند و پس از جمعآوری پرسشنامههیا
و بررسی پاسخهای داده شده ،همبستگی میان پاسخها محاسبه گردید )0/83( .نتایج حاصیل از
همبستگی میان پاسخها نشاندهنده پایایی و قابلیت اعتماد روش جمعآوری دادهها بود.
بهمنظور حصول اطمینان از اتفاقنظر میان متخصصیان ،پیرامیون تعییین عوامیل کلییدی و
ارجحیت آنها نسبت به یکدیگر ،از ضیریب همیاهنگی کنیدال اسیتفاده گردیید و سیپس جهیت
تجمیع نظرات خبرگان و نتیجهگیری نهایی ،از روش  AHPاستفاده گردید و جدول ثبت دادهها
1. Langland, R.
2. Jorm, A.
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تشکیل شد .ضریب هماهنگی کندال یکی از مقیاسهایی است که برای تعیین درجۀ همیاهنگی
و موافقت میان چند دسته رتبۀ مربوط به  Nشیئی یا فرد به کار میرود .در حقیقت با کاربرد این
مقیاس میتوان همبستگی رتبهای میان  kمجموعه رتبه را یافت .چنین مقیاسی به روایی مییان
داوران معروس است (احمدی و نصیریانی )1387 ،این مقیاس از فرمول زیر استفاده میکند.
S
1 2 3
)12 K (N − N

=W

∑𝑅𝑗 2

که در آن :حاصل جمع مربعات انحراسهای 𝑗𝑅 ها از میانگین 𝑗𝑅 ها )

𝑁

𝑠 = ∑ (𝑅𝑗 −

1 2
 = 12حداکثر حاصیل جمیع
𝑗𝑅 = مجموع  =Kتعداد =Nتعداد دفعهها و )𝑁 𝑘 (𝑁 3 −
مربعات انحراسها از میانگین 𝑗𝑅 ها است (احمدی و نصیریانی.)1387 ،

در پژوهش انجام شده ،پس از نظرسنجی از خبرگان و صاحبنظیران شیرکت کننیده (پانیل
تحقیق) جهت اطمینان از اتفاقنظر و همرأی بودن متخصصان ،از طریق روش محاسیبه ضیریب
هماهنگی کندال ،دادههای به دست آمده ارزیابی گردید و پس از حصول اطمینان از هیمنظیری
پانل شرکت کننده ،جهت تجمیع نظرات خبرگان و نتیجهگیری نهیایی ،از روش  AHPاسیتفاده
گردید و جدول ثبت دادهها تشکیل شد .در واقع محاسبه از طرییق ضیریب همیاهنگی کنیدال،
صرفاً جهت حصول اطمینان از توافق میان خبرگیان میورد اسیتفاده قیرار گرفتیه و تیداخلی بیا
محاسبه نتایج به روش  AHPنداشته است.
مراحل تحلیل احتماالت در متدولوژی این مقاله ،برای مشخص کیردن عیدم قطعییتهیا از
ترکیبی از فنون تصویرسازی و پیشبینی شهودی بهره گرفتیه و بیرای ایجیاد منطیق تحلییل از
روشی که در آن از یک دیدگاه کلنگر استفاده شده است ،با قرار دادن عدم قطعیتهای ممکین
دریک فمای چندبعدی و ترکیب عدم قطعیتها ،آیندههای ممکن را ایجاد میکند.
متخصصان و کارشناسان فناوریهای دفاعی ،به منظور اسیتفاده از الگیوی نهیایی ،از طرییق
بررسی و تحلیل ویژگیهای هر فناوری و ارزیابی شرایط پیرامونی مربیوط بیه منیافع و ممیرات
حاصل از بهکارگیری آنها ،چگونگی اثرگذاری آنها بر عوامل کلیدی را مشخص نموده و در زمینه
هر عامل کلیدی محتملترین احتمال را انتخا کرده و امتیاز مربوطه را تخصیص مییدهنید و
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نهایتاً بر اساس ارجحیتهای مش خص شیده بیرای عوامیل کلییدی و امتییازات هیر فنیاوری در
برخورداری از شاخصهای تعیین کننده ،نتیجه نهایی پیشبینی فناوری مشخص میگردد.

یافتههای تحقیق
الگوی عوامل کلیدی پیشنهادی و احتماالت تدوین شده درباره احتماالت مربوط بیه آینیده هیر
عامل کلیدی ،میتواند بهعنوان ابزاری در جهت تعیین مییزان توانمنیدی فنیاوریهیای دفیاعی
موجود مورد استفاده قرار گیرد ،و همچنین مال و معیاری بهمنظور پیشبینیی و بیهکیارگیری
فناوریهای دفاعی ایجاد نماید.
جدول  :1عوامل کلیدی تأثیرگذار بر پیشبینی فناوری دفاعی و احتماالت مربوط به آینده آنها
ویژگی وضعیتهای هر
ردیف

عامل کلیدی

منبع مربوطه

1

پیشبرد اهداس
دفاعی

(باقری)1380 ،

2

تناسب با
توانمندیها و منابع
موجود

(براون)1387 ،
(آسان)2007 ،1

وضعیت (احتمال)

عامل کلیدی

 :a1بدبینانه

ممانعییت از دسییتیابی بییه
اهداس دفاعی

 :a2روند عادی

عدم تأثیر بر روند دستیابی
به اهداس دفاعی

 :a3خوشبینانه

تسهیل روند دسیتیابی بیه
اهداس دفاعی

 :a4روند ایدهآل

تأثیر فیوق العیاده بیر رونید
دستیابی به اهداس دفاعی

 :a1بدبینانه

عدم تناسب با توانمندی ها
و منابع موجود

 :a2روند عادی

تقریبیی یاً متناسییییب بییییا
توانمندیها و منابع موجود

 :a3خوشبینانه

متناسب با توانمنیدیهیا و
منابع موجود

 :a4روند ایدهآل

کییییامالً متناسییییب بییییا
توانمندیها و منابع موجود

1. Assan, S.

 / 42فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،1بهار 1396
ویژگی وضعیتهای هر
ردیف

عامل کلیدی

منبع مربوطه

3

نوآوری در فناوری
دفاعی

(خزایی)1384 ،
(کنان)2003 ،

4

سازگاری با سایر
اجزاء سیستم دفاعی

5

تناسب با
موقعیتهای محیطی
سیستم دفاعی

(مرکز آیندهپژوهی و
فناوری دفاعی،
)1388
(نیلی و همکاران،
)1383

6

زمینهسازی برای
دفاع نامتقارن

(باقری)1380 ،

وضعیت (احتمال)
 :a1بدبینانه

عامل کلیدی
عدم ایجاد نوآوری در
زمینه فناوری دفاعی

 :a2روند عادی

تا حدودی نوآورانه

 :a3خوشبینانه

ایجییاد نییوآوری در زمینییه
فناوری دفاعی

 :a4روند ایدهآل

کییامالً نوآورانییه و متحییول
کننییییییده برخییییییی از
فناوریهای دفاعی

 :a1بدبینانه

عدم سیازگاری بیا اجیزای
سیستم دفاعی

 :a2روند عادی

تا حدودی سازگار با اجیزاء
سیستم دفاعی

(مرکز آیندهپژوهی و
فناوری دفاعی،
( )1388دکر :a3 )2004 ،خوشبینانه

سازگار با اجیزای سیسیتم
دفاعی

 :a4روند ایدهآل

کامالً سازگار بیا مجموعیه
سیستم دفاعی

 :a1بدبینانه

عییدم تناسییب بییا شییرایط
پیرامونی سیستم دفاعی

 :a2روند عادی

تییا حییدودی متناسییب بییا
محیط پیرامیونی سیسیتم
دفاعی

 :a3خوشبینانه

متناسب با شرایط محیطی
سیستم دفاعی

 :a4روند ایدهآل

کامالً متناسیب بیا محییط
پیرامونی سیستم دفاعی

 :a1بدبینانه

عدم تأثیر بر رشد و توسعه
فناوری مربوط به دفاع
نامتقارن

 :a2روند عادی

تا حدودی مؤثر بر رشد و
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ویژگی وضعیتهای هر
ردیف

عامل کلیدی

منبع مربوطه

7

تناسب با شرایط
بحرانی احتمالی
(توجه به منشأ
درگیریها و ماهیت
جنگها)

(بهرامی)1387 ،

8

رویکرد دانشمحور

(استروالدر بوم،
)1391
(ایجهون)2007 ،

عامل کلیدی

وضعیت (احتمال)

توسعه فناوری مربوط به
دفاع نامتقارن
 :a3خوشبینانه

مؤثر بر رشد و توسعه
فناوری مربوط به دفاع
نامتقارن

 :a4روند ایدهآل

تأثیر فوقالعاده بر رشد و
توسعه فناوری مربوط به
دفاع نامتقارن

 :a1بدبینانه

عدم تناسب با شرایط
بحرانی و درگیریهای
احتمالی

 :a2روند عادی

تا حدودی متناسب با
و
بحرانی
شرایط
درگیریهای احتمالی

 :a3خوشبینانه

متناسب با شرایط بحرانی
و درگیریهای احتمالی

 :a4روند ایدهآل

کامالً مناسب با شرایط
بحرانی و درگیریهای
احتمالی

 :a1بدبینانه

رویکرد
وجود
عدم
دانشمحور در فناوریهای
دفاعی موجود

 :a2روند عادی

وجود رویکرد نسبتاً
دانشمحور در فناوریهای
دفاعی موجود

 :a3خوشبینانه

وجود رویکرد دانشمحور
در فناوریهای دفاعی
موجود

 :a4روند ایدهآل

کامالً

وجود

رویکرد
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ویژگی وضعیتهای هر
ردیف

عامل کلیدی

منبع مربوطه

9

انعطاسپذیری و
سرعت در شرایط
چالشبرانگیز

(نواز شریف)1381 ،
(ویتوریو)2001 ،1

10

ایجاد برتری
اطالعاتی

(مرکز آیندهپژوهی و
فناوری دفاعی،
)1388

11

تأثیر بر روند تحقیق
و توسعه در صنایع
دفاعی

(خزایی)1384 ،

وضعیت (احتمال)

عامل کلیدی
دانشمحور و ایدهآل در
فناوری دفاعی موجود

 :a1بدبینانه

عدم وجود انعطاسپذیری
در شرایط بحرانی

 :a2روند عادی

تا حدودی انعطاسپذیر در
شرایط بحرانی

 :a3خوشبینانه

انعطاسپذیر و سریع در
شرایط بحرانی
فوقالعاده

 :a4روند ایدهآل

انعطاسپذیری
در شرایط بحرانی

 :a1بدبینانه

عدم ایجاد برتری اطالعاتی
در زمینه امور دفاعی

 :a2روند عادی

برتری نسبی
ایجاد
اطالعاتی در زمینه امور
دفاعی

 :a3خوشبینانه

ایجاد برتری اطالعاتی در
زمینه امور دفاعی

 :a4روند ایدهآل

کامل
برتری
ایجاد
اطالعاتی در زمینه امور
دفاعی

 :a1بدبینانه

عدم تأثیر بر روند تحقیق و
توسعه صنایع دفاعی

 :a2روند عادی

تا حدودی مؤثر بر روند
تحقیق و توسعه صنایع
دفاعی

 :a3خوشبینانه

مؤثر بر روند تحقیق و
توسعه صنایع دفاعی

1. Vittorio, C.
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ویژگی وضعیتهای هر
عامل کلیدی

ردیف

منبع مربوطه

وضعیت (احتمال)
 :a4روند ایدهآل

عامل کلیدی
تأثیر بسیار باال بر روند
تحقیق و توسعه صنایع
دفاعی

برای تعیین امتیاز هر فناوری در این معیار ،ماتریسی تحت عنوان میاتریس اهیداس فنیاوری
(به شرح جدول ذیل) پیشنهاد میشود که به وسیلۀ کارشناسان و اجماع آنان تکمیل میگیردد.
در این ماتریس ،عوامل کلیدی مختلف و محتملترین احتمال درباره آنها (امتیاز بیین  1تیا ،)4
در سطر اول و فناوریهای مختلف در ستون اول نوشته میشوند .سیتون آخیر نییز بیه مجمیوع
امتیاز هر فناوری اختصاص مییابد( .برگرفته شیده از الگیوی ارزییابی فنیاوری کییهزا :بهرامیی،
 )1387با توجه به ویژگیها و شرایط فناوریهای مورد بررسی ،تحلییل هیر فنیاوری مییتوانید
نتایج متفاوتی را از جهت احتمال وقوع سیناریوها ایجیاد نمایید کیه امتییاز حاصیل از محاسیبۀ
محتملت رین احتماالت (درباره هر فنیاوری) ،امتییاز نهیایی فنیاوری میورد ارزییابی را مشیخص
مینماید .در جدول  1معیارها و شاخصهای کلیدی ارزیابی فناوری (که از محاسبات مربوط بیه
نتایج نظرسنجی حاصل گردیده انید) و احتمیاالت ممکین و محتمیل دربیاره وقیوع هیر ییک از
شاخصها تبیین گردید و بهوسیله جدول  ،2میزان بهرهمنیدی هیر ییک از فنیاوریهیای میورد
ارزیابی از شاخصها و عوامل کلیدی ،با توجه محتملترین احتمال وقوع شیاخصهیا در صیورت
بهکارگیری فناوری ،مشخص میگردد.
جدول  :2روش محاسبه امتیاز هر فناوری از جهت برخورداری از شاخصهای تأثیرگذار

امتیاز
فناوری

 nهدس

اهداس

هدس 2

هدس 1

12a

11a

فناوری 1

22a

21a

فناوری 2

فناوری

a mn

 mفناوری
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امتیاز هر فناوری بر اساس بیشترین امتیازی که قابل به دست آمدن است (بیه روش تعییین
محتملترین احتمال ممکن درباره فناوری در حال بررسی و تخصیص امتیاز مربوطه) ،از طرییق
رابطۀ زیر نیز قابلمحاسبه میباشد( :حیدری و دیوانساالر.)1389 ،
𝑛

𝑖𝑚𝑎 ∑ = 𝑚 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑁𝑜.
𝑖=1

در مرحله بعد بهمنظور تعیین میزان ارجحیت معیارهای مختلف (عوامل کلییدی) ،میاتریس
مربعی به ابعاد معیارهای مسئله (در اینجا ماتریس  )11×11تشکیل میشود که امتیاز ارجحییت
معیارها در آن ثبت و نتایج حاصله به روش( AHPبر مبنیای درجیات ارجحییت تسیاوی ،کمیی
ارجح ،ارجح و خیلی ارجح) محاسبه میشود .مقادیر ذکر شده در ماتریس ،از اطالعات حاصل از
نظرسنجی انجام شده از پانل خبرگان پژوهش به دست آمده که پس از تجمییع و محاسیبه ،در
محلهای مربوطه درج گردیدهاند.
جدول  :3محاسبه درجه ارجحیت عوامل کلیدی نسبت به یکدیگر جهت تعیین اولویتها
تحقیق و برتری
توسعه اطالعاتی
10
3

2

انعطاس
پذیری
10
4

9

9

9

3

5

4

2

2

2

3

5

4

7

7

7

3

5

4

7

7

7

3

5

4

6

6

5

4

2
8

8

3

5

3

5

دانش
10
9
2
7

7

6

شرایط
بحرانی

شرایط سازگاری
دفاع
نامتقارن محیطی درونی

نوآوری

منابع
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10
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10

10

8

6

7

7
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9
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9
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9

9

8

6

7

7

2

2

2

2

2

8

6

7

7

7

7

1

1

8

6

7

7

8

6

6
8

2

8

1

4

1

8

1

1

6

6

7

7

8

8

8

6

7

7

6

7

7

1

1

اهداس

عوامل
کلیدی

1

اهداس

9
10

2

2

9

10

7

7

7

2

9

10

7

7

7

2

9

10

1

3

4
2

منابع
نوآوری
سازگاری
درونی
شرایط
محیطی

6

6

9

10

دفاع
نامتقارن

8

8

9

10

شرایط
بحرانی

9

10

دانش
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تحقیق و برتری
توسعه اطالعاتی
4

4

3

5

5
3
1

1

انعطاس
پذیری

دانش

شرایط
بحرانی

1

4

2

5
4

3

3

5

4

5

3

شرایط سازگاری
دفاع
نامتقارن محیطی درونی

نوآوری

منابع

اهداس

4

4

9

10

انعطاسپذ
یری

5

5

9

10

برتری
اطالعاتی

3
10

4

4

4

6

7

7

5

5

5

5

5

8

6

7

7

2

3

3

3

3

3

3

8

6

7

7

2

9

2

عوامل
کلیدی

تحقیق و
توسعه

جدول فوق ارجحیت عوامل کلیدی و شاخصها را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قیرار داده
که قطر اصلی (بردار ویژه) ماتریس ،نشاندهندۀ ضریب ارجحیت هر معییار نسیبت بیه خیودش
بوده و برابر  1/0میباشد که بدین معناست که ارجحیت هر معیار نسبت به خودش برابر  1است
(ارجحیت :تساوی) همچنین مثلر باالیی و پایینی این ماتریس عکس یکدیگر مییباشیند .میثالً
عامل کلیدی ( 5سازگاری با شیرایط محیطیی) نسیبت بیه عامیل کلییدی ( 9انعطیاسپیذیری)
ارجحیت مشخصی دارد و لذا در سطر  ،5ستون  ،9عدد

7

4

4

7

و در سطر  ،9سیتون  ،5عیدد قیرار

داده شده است .در مرحلۀ بعد ،از طریق تجمیع و محاسبۀ امتیازات ذکر شیده در جیدول فیوق،
ضریب اهمیت و ارجحیت عوامل کلیدی به شرح ذکر شده در جدول ذیل تعیین گردیده است.
جدول  :4ضریب اهمیت و ارجحیت عوامل کلیدی مؤثر بر پیشبینی فناوری دفاعی نسبت به یکدیگر
تحقیق
توسعه

برتری
اطالعاتی

انعطاسپذیری

0/589

0/631

0/602

دانش

شرایط
بحرانی

دفاع
نامتقارن

شرایط
محیطی

0/512

0/831

0/706

0/792

سازگاری
درونی نوآوری
0/792

منابع

اهداس

0/947 0/911 0/541

عامل
کلیدی
اولویت
عامل
کلیدی

در نهایت بر اساس بررسی ارجحیت معیارها (عوامل کلیدی) و اختصاص امتیاز محتملترین
احتمال به فناوریهای دفاعی در حال ارزیابی ،امتیاز نهایی هر فناوری کیه نشیاندهنیدۀ درجیه
حیاتی بودن و ضرورت استفاده یا توسعه آن است ،از طریق رابطه زیر قابلمحاسبه میباشید .در
رابطه ذکر شده ،توان هر عامل کلیدی نشاندهنیدۀ درجیه ارجحییت ،اولوییت و اهمییت عامیل
میباشد و اعدادی که در زمان پیشبینی و ارزیابی هر فناوری ،جایگزین اسامی عوامیل کلییدی
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میش وند ،از امتیاز مربوط به تحلیل احتماالت آینده درباره هر فناوری (جدول  1و رابطه ریاضی
مربوط به آن) به دست میآیند.
)./831شرایط بحرانی( × )./706دفاع نامتقارن(  )./792محیط( × )./792سازگاری( × )./541نوآوری( × )./911منابع( × )./947اهداس(
)./589تحقیق و توسعه( × )./631برتری اطالعاتی( × )./602انعطاس پذیری( × )./512دانش( ×

بحث و نتیجهگیری
 -1نوآوری و وجه تمیایز ایین پیژوهش نسیبت بیه سیایر تحقیقیات انجیام شیده در زمینیه
پیشبینی فناوریهای دفاعی ،تعیین دقیق وزن و میزان اثرگذاری شاخصها و عوامل کلیدی بر
الگوی ارزیابی فناوریهای دفاعی و تبییین روش بیهکیارگیری الگیوی معرفیی شیده ،از طرییق
محاسبات مربوط به تحلیل احتماالت آیندۀ هر فناوری از جهت بهرهمندی از شاخصها میباشد
که اندازه (ضیریب) اثرگیذاری هیر ییک از عوامیل کلییدی ،نشیاندهنیده مییزان تیأثیر آن بیر
تصمیمگیریهای راهبردی درباره بهکارگیری فناوریهای دفاعی میباشد؛
 -2مجموعییه عوامییل میییزان تأثیرگییذاری فنییاوری در پیشییبرد اهییداس دفییاعی ،تناسییب بییا
توانمندیها و منابع موجود ،نوآوری به کار گرفته شیده در فنیاوری ،سیازگاری بیا سیایر اجیزای
سیستم دفاعی ،تناسب با شرایط محیطی سیسیتم دفیاعی ،مییزان اثرگیذاری فنیاوری در دفیاع
نامتقارن ،تناسب با شرایط بحرانی احتمالی ،رویکرد دانشمحور ،ایجاد انعطاسپیذیری و سیرعت
در شرایط چالشبرانگیز ،ایجاد برتری اطالعاتی و میزان تأثیرگذاری بیر رونید تحقییق و توسیعه
صنایع دفاعی ازجمله شاخصهای الگوی ارائه شده جهیت پییشبینیی و ارزییابی فنیاوریهیای
دفاعی میباشند که ضریب اثرگذاری شاخصها با توجه به میزان اهمیت و تأثیر آنها بیر الگیوی
پیشبینی ،متفاوت است؛
 -3از میان سایر عوامل تأثیرگذار بر الگوی پییشبینیی فنیاوریهیای دفیاعی ،مییزان تیأثیر
فناوری بر پیشبرد اهداس دفاعی ( )0/947و تناسب فناوری مورد استفاده با توانمندیها و منیابع
موجییود ( ،)0/911بییه ترتیییب دارای بیشییترین وزن و درجییه اهمیییت میییباشییند کییه اییین امییر
نشاندهندۀ این واقعیت است که در صورت اثرگیذاری انید فنیاوری بیر دسیتیابی بیه اهیداس
راهبردی دفاعی و یا عدم وجود سازگاری میان فناوری مورد استفاده با امکانات و منابع موجیود،
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امکان بهکارگیری و بهرهبرداری از فناوری در حال بررسی ،حتیی در صیورت بیاال بیودن امتییاز
مربوط به بهرهمندی از سایر عوامل کلیدی ،به شدت تقلیل مییابد؛
 -4سایر عوامل تناسب با شرایط بحرانی احتمالی ( ،)0/831سازگاری با سایر اجزای سیستم
دفاعی ( ،)0/792تناسب با شرایط محیطی سیستم دفاعی ( ،)0/792میزان اثرگذاری فناوری در
دفاع نامتقارن ( ،)0/706ایجاد برتیری اطالعیاتی ( ،)0/631ایجیاد انعطیاسپیذیری و سیرعت در
شرایط چالشبرانگیز ( ،)0/602مییزان تأثیرگیذاری بیر رونید تحقییق و توسیعه صینایع دفیاعی
( ،)0/589نوآوری به کار گرفته شده در فنیاوری ( )0/541و رویکیرد دانیشمحیور ( ،)0/512بیه
ترتیب و با فاصلهای کم ،دارای بیشترین ضریب اثرگذاری بر الگوی پیشبینی فناوریهای میؤثر
دفاعی میباشند که با در نظر گرفتن احتماالت مربوط به هر عامیل کلییدی و مشیخص نمیودن
محتمل ترین احتمال درباره آینده فناوریهیای دفیاعی در حیال بررسیی ،مییتیوان نسیبت بیه
امتیازدهی و تعیین فناوریهای دفاعی کارا و اثربخشی که در راستای اجرای راهبردهای دفیاعی
تعیین شده میباشند ،اقدام نمود.

پیشنهادها
تفکر تصمیمسازان یک سازمان معموالً نتیجه دیدگاه پذیرفتهشدهای نسبت به آینیده اسیت کیه
آینده مرسوم نامیده میشود .آینده مرسوم دیدگاهی اسیت کیه در اعمیای سیازمان نسیبت بیه
مسیر حوادث گذشته ،حال و آینده به وجود آمده و به سادگی قابلتغییر نیست .برنامهریزی بیر
پایه تحلیل احتماالت روشی برای به چالش کشیدن آینده مرسیوم از طرییق ایجیاد آینیدههیای
متعدد و بدیل به صورت مشروح و با جزییات کامل است .حتی اگر هیچکدام از احتماالت نوشته
شده برای سازمان بیه واقعییت نپیوندنید ،ایین نیوع برنامیهرییزی مشیوق تمرکیز راهبیردی بیر
ریسکهای پیش روی سازمان در محیط متغیر اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی یا فناورانه مختص بیه
خود است .لذا با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهادهای زیر مطرح میگردد:
 -1الگوی ارائه شده میتواند اهداس صنعت و یا سازمان دفیاعی را بیه صیورتی مسیتقیم ،در
پیشبینی فناوریهای مؤثر در صنعت دفاعی دخییل نمیوده و بیدین ترتییب مییتیوان لیسیت
فناوریهای حیاتی و در حقیقت اولویتبندی در سرمایهگذاری بر روی فناوریهای دفاعی را بیه
دست آورد؛
 -2الگوی معرفی شده ،مالکی جهت ارزیابی موقعیت آینیده فنیاوریهیای دفیاعی در حیال
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بررسی ،ایجاد مینماید .لذا این ابزار روند کارایی و اثربخشی آینده هر فناوری را نمایان میسازد
و با بهرهگیری از آن ،مدیران و برنامه ریزان فناوریهای دفاعی از نقاط قوت و ضعف فنیاوریهیا
آگاهی مییابند .آگاهی ایجاد شده ،تصمیمگیریها درباره اجرای برنامههای راهبردی را هیدایت
نموده و زمینهساز تصمیمگیری درباره قوت بخشیدن به استفاده از برخی فنیاوریهیا و ییا عیدم
بهکارگیری برخی فناوریهای دیگر میشود .در واقع اشراس و آگاهی ایجیاد شیده نقطیه شیروع
تفکر راهبردی درباره فناوریهای دفاعی بوده و موجبات برنامیهرییزی بیه منظیور دسیتیابی بیه
اهداس را فراهم میآورد؛
 -3توجه به ضریب تأثیرگذاری شاخصها و عوامل کلیدی ،از جهت انجام فراینید ارزییابی و
ممیزی درباره فناوریهایی که شرایط الزامآور اولیه جهت استفاده و بهکارگیری را دارا میباشند
(عواملی که دارای باالترین ضرایب تأثیرگذاری میباشند) ،ضرورت دارد؛
 -4در زمینه وجود الگوی جامع و مؤثر پیشبینی فناوری دفاعی از جهت تناسب با نیازهیا و
موقعیتهای احتمالی آینده ،نیاز به کارشناسی گسترده و دقیق میباشد ،لذا تشیکیل تییمهیای
ترکیبی مطلع از تخصیصهیای مختلیف ،بیه منظیور پیژوهش و بیهروز نمیودن مسیتمر الگیوی
پیشبینی و به کارگیری فناوری دفاعی ،از الزامات رشد و توسعه فرایند پییشبینیی فنیاوری در
صنایع دفاعی میباشد؛
 -5بر اساس اینکه اتخاذ راهبردهای دفاعی مبنا و معیاری جهت پییشبینیی و بیهکیارگیری
فناوریهای اثربخش دفاعی ایجاد مینمایند ،تبعیت فرایند پیشبینی فنیاوریهیا از راهبردهیای
دفاعی تعیین شده الزامی میباشد .لذا ضرورت دارد ،میزان انطباق خطمشیهیای کلیی و شییوه
پیشبینی و بهکارگیری فناوریهای دفاعی با راهبردهای دفاعی تدوین شده ،به صیورت مسیتمر
مورد ارزیابی قرار گرفته و ضیمن تحلییل انحرافیات موجیود در ایین زمینیه ،نسیبت بیه انجیام
اصالحات الزم اقدام گردد؛
 -6عدم تطبیق جزئی روش اجرای فرایندهای پیشبینی و بهکارگیری فناوریهای دفاعی بیا
راهبردهییای دفییاعی تعیییین شییده ،موجییب ایجییاد تغییییرات مییوردی و مقطعییی در روشهییا و
دستورالعمل های پیش بینی فناوری دفاعی و عدم تطبیق ساختاری ،تغییرات بنیادی را ضیروری
میسازد .لذا ضمن بررسی میزان تطابق سیستم پیشبینی فناوری دفاعی با راهبردهیای دفیاعی
موجود ،تعیین سطح و اندازه اصالحات نیز ضروری میباشد؛
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 -7با توجه به نتایج و یافتههای حاصیل از پیژوهش و ضیرورت پییشبینیی جیامع و دقییق
فناوریهای دفاعی ،ضرورت دارد در مجموعه صنایع دفاعی ،سیازماندهیی مشخصیی در زمینیه
پیشبینی و کارشناسی فناوریهای دفاعی از جهت همراستا بودن با سیاستهای کالن دفاعی و
شرایط و تحیوالت آینیده ،فعالییت نمیوده و اقیدام بیه ارائیه مشیاوره و راهکارهیا بیه میدیران و
برنامهریزان نماید؛
 -8پیشنهاد میگردد بخشهای تخصصی حوزه فناوریهای دفاعی عالوه بیر کیار تخصصیی
مربوطه ،نسبت به تحلیل شرایط آیندۀ مربوط به مسائل مرتبط با فنیاوریهیای میورد اسیتفاده،
اقدام نموده و نتایج حاصله را به منظور بهرهبرداری و بهروز نمودن الگوی جامع پیشبینیی و بیه
کارگیری فناوری دفاعی ،به مدیران و برنامهریزان گزارش نمایند.
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