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چکیده
یکی از الزامات توسعه و پیشرفت در هر زمینهای داشتن بینش نسبت به محیط ،تصمیمگیری بهموقع
و داشتن برنامهای هدفمند و جامع است و این امر میسر نمیشود مگر اینکه آیندهپژوهی بهصورت
صحیح و موفق انجام گیرد .مطالعه سند چشمانداز ارتش جمهوری اسالمی ایران در افق  02ساله
نشان میدهد که ارتش با هویت ماموریتمحور خود نیازمند توسعه در آینده میباشد و در این میان
ستاد فرماندهی ارتش بهعنوان مغز متفکر بدنه آجا نقش مهمی در جهتدهی حرکتهای آیندهنگر
مجموعه آجا دارد .این تحقیق که مستخرجه از یک طرح پژوهشی سطح یک در آجا میباشد با هدف
ارائه مدل بومی آیندهنگاری در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده است.
لیکن از نظر نوع هدف کاربردی و روش اجرا توصیفی از نوع اکتشافی میباشد .محقق ابتدا با مرور
ادبیات و اسناد و مدارک به مطالعه تطبیقی در مورد مدلهای مختلف آیندهنگاری در سازمانهای
نظامی و غیرنظامی پرداخته و از نتایج حاصل ،ابعاد و مولفههای مدلهای آیندهنگاری احصاء گردید.
در مرحله بعد ،از شاخصهای مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده گردید .جامعه آماری
تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد آجا میباشد که در مشاغل مرتبط با موضوع
آیندهنگاری مشغول به کار میباشند .نتایج تحقیق نشان داد که مدل بومی آیندهنگاری در ستاد
فرماندهی ارتش در چهار الیه (نتایج ،فرآیندها ،شبکهسازی و سیاستگذاری) و دارای چهار بُعد
(اهداف ،مشارکت ،روشها و نتایج) و نُه مؤلفه اصلی میباشد.

واژههای کلیدی:
آیندهپژوهی ،آیندهنگاری ،مدل آیندهنگاری ،ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران.

 .0استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 .0دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
* نویسنده مسئول:

Email: arta79@yahoo.com
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مقدمه
آیندهپژوهی مشتمل بر مجموعه تالشهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،مدلها
و عوامل تغییر و یا ثبات ،به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آنها میپردازد .آینده
پژوهی منعکس میکند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) "امروز" ،واقعیت "فردا" تولد
مییابد ( .)Bell, 2008: 61مطالعات آیندهپژوهی متمایل به تصمیم است ،یعنی بهدنبال معرفی
و توصیف نیروی جدیدی است که باید بهمنظور گرفتن تصمیمات هوشمندانه درک شوند
( .)Gelenn & Gordon, 2009: 11در یک تعریف ساده و در عین حال بسیار ژرف ،آیندهپژوهی
"علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا" عنوان شده است (ملکیفر،
.)20 :6910
قرار گرفتن در جایگاه طرف مقابل و تالش در راستای درک پیشفرضها و تصورات آن از
نیروهای خودی میتواند منجر به ذهنخوانی و درک نقشههای فعلی و آینده ،کنشها و واکنشها
و ترسیم سناریوها و فضای پرابهام و رازآلود صحنه نبرد آتی باشد .برای دستیابی به این مهم باید
رویکردی اتخاذ شود که نشان دهد در صحنه نبرد چه حوادث و رویدادهایی ممکن است اتفاق
بیفتد تا در برابر این اتفاقها ،واکنش مناسبی نشان داد (هادینژاد و مینایی.)6911 ،
از طرف دیگر سازمانهای نظامی به جهت ماهیت و نوع ماموریت ،بیش از هر سازمانی دیگری
نیازمند رصد و دیدهبانی و شناخت تهدیدات آینده میباشد .به نظر میرسد یکی از روشهای
کارآمد مقابله مؤثر با تهدیدات نظامی ناهمگون دشمنان ،بهکارگیری آیندهپژوهی در انجام
ماموریتهای نظامی است تا با استفاده از کلیه ظرفیتهای مختلف و قابل بهکارگیری در این
حوزه ضمن شناخت تهدیدات نظامی متوجه جمهوری اسالمی ایران و برآورد صحیح مدلهای
نظامی حاکم امکان مقابله و دفع تهدید بهگونهای مؤثر فراهم گردد.
یکی از الزامات توسعه و پیشرفت در هر زمینهای داشتن بینش نسبت به محیط ،تصمیمگیری
به موقع و داشتن برنامهای هدفمند و جامع است و این امر میسر نمیشود مگر این که آینده
پژوهی بهصورت صحیح و موفق انجام گیرد .مطالعه سند چشمانداز ارتش جمهوری اسالمی ایران
در افق  02ساله نشان میدهد که ارتش با هویت ماموریتمحور خود نیازمند توسعه در آینده
می باشد و در این میان ستاد فرماندهی ارتش به عنوان مغز متفکر بدنه آجا نقش مهمی در
جهتدهی حرکتهای آینده نگر محموعه آجا دارد.
مدت زمانی است که آیندهپژوهی در ستاد آجا نیز همانند سایر سازمانها مطرح شده است
اما در ابتدای راه به سر میبرد و به نظر میرسد با توجه به رویدادها ،فرصتها و مخاطرات
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احتمالی آینده باید با اقدامها و انتخابهای هوشمندانه در صدد رفع ابهامها ،تردیدها و چالشهای
موجود گام برداشت تا بدانیم از چه مسیرهایی میتوان با سهولت بیشتری به آینده مطلوب رسید.
برای اجرای مأموریتهای واگذاری بهطور موثر باید توان و قابلیتهای خود را بهمنظور مقابله
با تهدیدات کنونی و آینده احتمالی حفظ نمود بهطوری که بتوان این آمادگی را در زمان حال و
در بازه زمانی کوتاه مدت و دراز مدت با توجه به نوع و میزان تهدیدات استمرار بخشید که این
مطلب در حال حاضر در سازمان ما صدق نمیکند .لذا با آیندهپژوهی و داشتن برنامه برای آینده
میتوان قسمتی از مشکالت احتمالی را برطرف کرد.
روشهای آیندهپژوهی با توجه به تنوع موضوع ،نوع دادههای موجود و تخصص محققان فعال،
گوناگون و گسترده میباشند ( .)Amiri et al, 2014موضوعات آیندهپژوهی در برگیرنده آینده
های ممکن ،محتمل و مطلوب برای دگرگونی از حال به آینده میباشند .بسیاری از حوادث و
رویدادهای آینده قابل پیشبینی می باشند .اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تالش در
راستای رفع مشکالت موجود ،مانع از آن میشود که مدیران و تصمیم گیرندگان به آینده
بیندیشند .حال آنکه مشکالت کنونی ناشی از عدم شناخت آیندهای است که اینک زمان حال
نامیده میشود .به بیان واضحتر ،بحرانها و مشکالت کنونی ،موجهترین دلیل برای اندیشیدن
دربارهی آینده است( .جمالی)6931،
محوریت آیندهپژوهی در دهههای اخیر و توجه محققان مدیریت به این مقوله موجب شده
است که تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت گیرد .اما عدم انجام تحقیقی مستقل با
موضوع تدوین مدل بومی آیندهنگاری ستاد آجا ،اهمیت این موضوع در آینده آجا بهعنوان یک
سازمان نظامی و نیز توجه به ماموریتها و اهداف کالن و راهبردی آجا ،محقق را بر آن داشت تا
نسب به انجام تحقیقی جامع در این زمینه اقدام نماید .بر این اساس مساله اصلی تحقیق عبارت
است از :مدل بومی مناسب آیندهنگاری در ستاد آجا چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
آیندهپژوهی

ال از میانه قرن بیستم ظهور نمود .مطالعه قاعدهمند ،تحلیلی
آیندهپژوهی به معنای دقیق خود عم ا
و روشمند آینده پس از جنگ دوم جهانی پا به عرصه نهاد .سرعت و پیچیدگی تحوالت اجتماعی
و فناوری ،انگیزه اصلی تاسیس این رشته جدید را تشکیل میداد .شاید بتوان "اندیشکده
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رند"6وابسته به وزارت دفاع آمریکا را از نخستین مراکز آیندهپژوهی جهان به شمار آورد .کاپالن،0
رشر ،9دالکی 0و گوردون 2در این موسسه به مطالعه آینده بر اساس پیشبینی پرداختند .بسیاری
از فنون پیشبینی و روشهای آیندهپژوهی را اندیشمندان این مرکز به دنیا عرضه نمودند .در
فرانسه نیز موسساتی بهمنظور مطالعه آینده تاسیس شد و به تدریج این رشته در سراسر دنیا
مورد توجه قرار گرفت .فدراسیون جهانی آیندهپژوهی از مراکز مهم در این زمینه بشمار میآید.
این فدراسیون اولین کنفرانس بینالمللی آیندهپژوهی را در سال  6111در اسلو برگزار کرد و در
همین سال ،باشگاه رم توسط الیور پیسی 1و همکارانش بنا شد که از دهه  12میالدی بهعنوان
یکی از با نفوذترین مراکز آیندهپژوهی دنیا شناخته شد .در دهههای 12و 32میالدی ،آیندهپژوهان
بزرگی همچون "آلوین تافلر "1و "جان نایسبیت "3ظهور کردند و کتابهای پرفروش تافلر با
عناوین "شوک آینده" و "موج سوم" با اقبال جهانی مواجه گشت و "پل کندی "1نیز موفق شد
کتاب تاثیرگذار و پرفروش "جهان در سال  "0202را به رشته تحریر درآورد .روند توسعه مطالعات
آینده و اقبال مردم ،محققان ،سازمانهای دولتی و بنگاههای اقتصادی به این زمینهی نوظهور،
روز به روز گسترش مییابد و مورد استقبال دانشگاهیان قرار میگیرد ،بهگونهای که به گفته
"جیم دیتور "62بیتردید آیندهپژوهی را باید یک رشته پژوهشی دانست (ادیانی.)6911 ،
جدول ( )0تفاوت بین سناریوها ،پیش بینیها و چشماندازها
سناریوها

پیشبینیها

چشماندازها

آیندههای محتمل و ممکن

آیندههای احتمالی

آینده مطلوب

مبتنی بر عدم قطعیت

مبتنی بر روابط قطعی

ارزش -پایه

نشان دادن ریسکها

پنهان کردن ریسک

پنهان کردن ریسک

کمی یا کیفی

کمی

معموالا کیفی

نیاز به دانستن آنچه که تصمیم می-
گیریم

نیاز به جسارت تصمیمگیری

انرژیبخش

بهندرت استفاده میشود

استفاده بهصورت روزانه

نسبتاا غالب

1.

Rand
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3. Resher
4. Dalki
5. Gordon
6. Oliver Pasi
7. Evlin Tafler
8. Jan Naybest
9. Pol Kandi
10. Jaims Detor
2.
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سناریوها

پیشبینیها

چشماندازها

قوی در رویکرد متوسط به بلندمدت و
متوسط به عدم قطعیتهای باال

قوی در رویکرد کوتاهمدت و حد
کمی از عدم قطعیت

بهعنوان برانگیزاننده برای تغییر
داوطلبانه عمل میکند

آیندهنگاری0

آیندهنگری و آیندهنگاری دو رویکرد مهم در مطالعات آیندهها و آیندهپژوهی است .از مفاهیم و
ترجمه این دو لغت اینگونه برمیآید که ،آیندهنگری در پی کشف و پیشبینی آنچه در آینده رخ
خواهد داد ،است؛ در حالیکه آیندهنگاری بهطور خالقانه و فعاالنه بهدنبال نگاشت آینده مطلوب
است .در واقع میتوان گفت که در آیندهنگاری ،آیندهپژوه فراتر از پیشبینی حرکت کرده و
بهدنبال خلق آینده مطلوب گام برمیدارد .آیندهنگاری؛ محور تحقیق است ،اما باید در نظر داشت
که برای آن تعاریف مختلفی وجود دارد ،از جمله اینکه آیندهنگاری عبارت است از فرآیندی
منسجم جهت جمعآوری داده ها برای ساختن آینده مطلوب با در نظر گرفتن افق بلند مدت و
میان مدت که تصمیمات کنونی و اقدامات جلوبرنده مرتبط بههم را نشانه میگیرد .آیندهنگاری
از همگرا شدن رویکردهای مخفی در راستای گسترش حیطههای علمی ارزیابی سیاست ،تدوین
برنامه راهبردی و آیندهپژوهی بهوجود آمده است (.)Rhisiart, 2017: 203
مدلهای آیندهنگاری
 )0مدل آیندهنگاری

مایلز0

یان مایلز در سال  0220چارچوبی سیستمی و چرخهای برای آیندهنگاری ارائه داد که دارای
فرآیندی تکرار شونده است .در هر تکرار ،نتایج و فرآیندهای قبل بهروز میشود .عناصر آینده
نگاری در این مدل شامل چهار مرحله است:
 پیش آینده نگاری :شامل اتخاذ تصمیمات اساسی در مورد قلمرو ،طراحی و طریقه ادارهکردن اقدامات؛
 بکارگماری :شامل یافتن و شناسایی ذینفعان ،خبرگان و دیگر عوامل اجرایی؛ ایجاد تصویری از آینده :شامل خلق دیدگاهها در مورد آینده ممکن ،آنالیز مفید ،نتایج وپیشنهادهاست؛
 اجرا :شامل نهادینهسازی ،تاسیس موسسهها و تالش برای تجربههای آتی و مکمل میشود)Miles & Keenan, 2002( .

Futuring
Miles

1.
2.
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مدل مایلز که مدلی تکامل یافته مارتین نیز به حساب میآید ،محوریت مدل را چرخه مرسوم
در علم مدیریت قرار داده است و ضمن ارائه شرح و مراحل تفصیلی به مدلهای اولیه ،مراحل
مجزایی را برای اجرای فعالیتهای آیندهنگاری متصور شده است.
 )0مدل آیندهنگاری کینان

مایکل کینان و بان مایلز 6در مقاله خود با عنوان "سازماندهی یک پروژه آیندهنگاری تکنولوژی»
به فرآیند تعیین قلمرو در ابتدای یک پروژه آیندهنگاری و ضرورت انجام آن اشاره کردهاند و
ابعادی که باید در این فرایند در نظر گرفته شده و تعیین شوند را به دو دسته کلی تقسیم کردهاند:
 ابعاد محدود کننده :که معمو اال از پیش تعیین شدهاند و اغلب قابل بحث و مذاکره نیستند.این ابعاد شامل :نقطه شروع ،نتایج مورد انتظار ،مخاطبان ،محیط سیاستگذاری و فرهنگ
اجتماعی -اقتصادی و منابع هستند.
 ابعاد تنظیم شونده :در این دسته ،فضای بیشتری برای تغییر ابعاد وجود دارد و بهصورت دستهقبلی از پیش تعیین شده نیستند و میتوان آنها را متناسب با نظر مشارکت کنندگان در
پروژه انتخاب کرد .این ابعاد شامل روشها ،خروجیهای رسمی ،سازمان و مدیریت پروژه،
موضوعات یا بخشهای تحت پوشش؛ افق زمانی ،مداخله سیاستی و نوع مشارکت هستند.
تمرکز بیشتر این مدل بر عوامل تشکیل دهنده و عناصر محدود کننده فرآیند است که خود
میتواند شرایط مناسبی را برای اجرای اقدامات آیندهنگاری فراهم سازد(.سیاح)6910 ،
 )3مدل آیندهنگاری الوریج و همکاران

الوریج و همکارانش در سال  0226به معرفی یک چارچوب برای آیندهنگاری در پروژههای
آیندهپژوهی پرداختهاند؛ به گونهای که بتوان با استفاده از این چارچوب ،پروژههای مختلف ملی
را با یکدیگر مقایسه کرد .این چارچوب ،پروژههای آیندهنگاری ملی را با یکدیگر مقایسه می نماید.
این چارچوب دارای سه بخش اصلی زیر است:
بخش اول -ابعاد آیندهنگاری؛ که  62بعد یا عنصر در هر برنامه آیندهنگاری را معرفی میکند.
بخش دوم – محور زمانی؛ که به تحلیل عناصر ده گانه در سه بازه زمانی (آغاز پروژ ،اداره پروژه
و پیادهسازی نتایج پروژ) میپردازد.
بخش سوم -محور ساختاری؛ که جایگاه ساختاری گروههای ذینفع /بازیگر در پروژه و انواع روابط
بین آنها می پردازد.

Miles & Keenan
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شکل ( )0مدل آیندهنگاری الوریج و همکاران ()0220
جدول ( )0نتایج مطالعه تطبیقی مدلهای مختلف آیندهنگاری (نامداریان)00 :0202 ،
گام اصلی

مرحله اصلی

فعالیتهای آمادهسازی

تصمیم برای شروع آیندهنگاری
تعیین قلمرو موضوعی و زمانی
بررسی ساختار داخلی و خارجی
تعیین و تشخیص فضای مسالهای در آیندهنگاری
تامین منابع

شناسایی و تحلیل ذینفعان
و بازیگران کلیدی

شناسایی دست اندرکاران
شناسایی گروه های هدف و تعیین سطح مشارکت
تحلیل ذینفعان ،شبکه سازی و پنل

پیش آیندهنگاری

آیندهنگاری

تلفیق مراحل اجرایی در مدلهای مختلف

مرور اولیه اطالعات

جمع آوری اولیه داده ها
بررسی مدلهای تغییر در گذشته و حال
تعیین فضای عدم قطعیت

اولویتبندی اقدامات

تعیین ابعاد فرایند
تعیین نتایج مورد انتظار
طراحی نحوه مدیریت اقدامات
تدوین برنامه پایش تغییرات

بکارگیری روشهای
آیندهنگاری

بکارگیری ابزارهای شناخت آینده
تلفیق دانشی
شناسایی ابعاد آینده

ایجاد تصویری از آینده

خلق دیدگاه ها در مورد آیندههای بدیل ترسیم چشم انداز

خلق دانش جدید

ایجاد دانش آینده نگر و خلق چشم انداز های مشترک
ترکیب دانشی صریح و ضمنی

معتبرسازی نتایج

غربالگری ،تحلیل و تفسیر اطالعات
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02
مرحله اصلی

گام اصلی

تلفیق مراحل اجرایی در مدلهای مختلف
تحلیل و تفسیر عمیق اطالعات

یکسانسازی درک سازمانی

کسب دانش و درک فرصت ها و تهدیدها
ارائه متنوع خروجی ها و نتایج
تفسیر و تاویل اطالعات با برنامه ها
ارائه تغییرات تاثیر گذار بر اهداف

توزیع نتایج

انتخاب رویکرد مناسب برای انتشار نتایج
تعیین متولی انتشار نتایج
توزیع نتایج و ارائه توصیه به سازمان

پسا آیندهنگاری
تصمیم گیری

تعیین موضوعات تحت پوشش
اماده سازی تصمیمات با مشارکت تصمیم گیران
تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات الزم

تعریف برنامه و تعیین جهت

تعیین لیست اولویت ها
ایجاد تعهد انجام کار
تدوین برنامه اقدام

اجرای سیاست ها و اقدامات

پیادهسازی و اجرای اقدامات
حفظ تعهد بازیگران کلیدی به اجرای سیاستها

اجرا و پایش

پایش تغییرات

تدوین چارچوب ارزیابی اقدامات
استفاده از رویکردهای پایش و ارزشیابی
پایش مستمر تغییرات
اطالع رسانی از تغییرات جهت مداخله

نهادینهسازی

نهادینهسازی اقدامات و تالش برای تجربه های آتی و مکمل
مداخله سیاستی و هدایت اقدامات تکمیلی
تدوین درس آموخته ها و یادگیری سازمانی

جدول ( )3مقایسه کشورهای مختلف در مدل آیندهنگاری (خدابخشی و خلف سیدی)0321 ،
کشور

آمریکا

اهداف

ساختار

مشارکتکنندگان

روشها

نتایج

 شناسایی
فناوریهای
نظامی کلیدی و
حیاتی
از
 جلوگیری
غافلگیری در
انقالب فناوری

 دخالت بسیار زیاد
نهادهای
غیردولتی
 انجام پروژههای
کالن و بخشی
 عدم وجود نهادی
برای پیگیری و
نتایج
اجرای
آیندهنگاری

 عمده افراد
درگیر نظامی
هستند
 آموزش فنهای
آیندهنگاری در
قالب کارگاه،
سمینار و
کالسهای
مختلف

 سناریونویسی
 طوفان فکری،
تحلیل روند،
مدلسازی

 تعیین
فناوریهای
کلیدی
 جذب بودجه
و امتیاز
بیشتر
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کشور

اهداف

ساختار

 تضمین برتری
بلندمدت نظامی
آمریکا
کردن
 آگاه
تصمیمگیران و
سیاستگذاران از
آینده دنیا

انگلستان

کانادا

فرانسه

مشارکتکنندگان

روشها
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نتایج

 عدم وجود
نهادی برای
پیگیری و اجرای
نتایج
آیندهنگاری

 پویش افق
 تحلیل روند و
فنهای
تحلیلی

 تعیین
فناوریهای
کلیدی
 ارائه راهکارها
و توصیههای
کلی توسط
بازبینی
راهبردی
دفاعی

 داشتن قدرت
انتخاب در کنار
کاهش
بودجههای
نظامی
مزیت
 حفظ
رقابتی
 اولویتبندی
گزینهها
برای
 آمادگی
با
مواجهه
چالشهای آینده
 ترسیم چشمانداز
دفاعی کشور

 دخالت بسیار زیاد
نهادهای
غیردولتی
 پیگیری نتایج
آیندهنگاری
توسط شورای
مشورتی علمی
دفاعی
 استفاده از افراد و
سازمانهای با
اعتبار باال در
پروژه
 انجام یک پروژه
واحد برای همه
بخشهای دفاعی

 بهرهگیری از
افراد با سطوح
اعتبار مختلف
 ارائه
آموزشهایی در
قالب
هماندیشی،
طوفان فکری و
...

 تعیین
فناوریهای
کلیدی
 ارائه
توصیههای
کلی

از
 اطمینان
برخورداری از
نیروی دفاعی
کارآمد در فضای
رقابتی آینده
از
 صیانت
ارزشهای کانادا

 استفاده محدود از
نهادهای
غیردولتی
 استفاده از افراد و
سازمانهای
دارای اعتبار
 انجام پروژههای
فراگیر و بخشی

 بهرهگیری از
افراد با سطوح
اعتبار مختلف
 ارائه
آموزشهایی در
قالب
هماندیشی،
طوفان فکری و
...

 بررسی
محیطی
 آنالیز اثرات
متقابل ،آنالیز
شکاف

 تعیین
فناوریهای
کلیدی

 اولویتبندی
برنامهها
آوردن
 فراهم
زمینه الزم برای

 استفاده محدود از
نهادهای
غیردولتی
 پیگیری و اجرا
خود
توسط

 استفاده از افراد
متخصص

 روشهای
مختلفی
مانند:
سناریونویسی،
مدلسازی،
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مشارکتکنندگان

اهداف

ساختار

تغییر انگیزهها و
نوآوری
 بهبود
سازماندهی در
شرائط
مقابل
اضطراری آینده

مجریان
بخشهای
مختلف
 ارائه گزارش به
باالیی
سطوح
(مانند
نخستوزیر)

در

روشها

نتایج

تحلیل روند و
...

پشینههایپژوهش

ضمیری ( )6910در تحقیقی با عنوان بررسی و تدوین مدل آیندهپژوهی در نزاجا به بررسی
آیندهپژوهی در حوزههای آموزش ،اطالعات و عملیات نزاجا و دستیابی به مدل آیندهپژوهی
مناسب و تدوین آن با بهرهگیری از روشها و فنون آیندهپژوهی پرداخته است .نتایج تحقیق
بیانگر آن است که آیندهپژوهی برای حوزه سهگانه آموزش ،اطالعات و عملیات از سه الیه
اطالعات ،تحلیل و تدوین تشکیلشده و برای جمعآوری اطالعات نظام مدیریت راهبردی به
عوامل تأثیرگذار توجه نموده و مطالب مورد نیاز را در بانک اطالعاتی ذخیرهسازی نموده و
بهصورت شبکه در اختیار پژوهشگران قرار میدهند و نسبت به موارد موردنیاز مطالب مورد تحلیل
قرارگرفته و نتیجه آن توسط تحلیلگران تدوین میگردد .ضمن اا در تدوین عواملی مانند طول
زمان ،مکان و یگان و نوع نیازسنجی و سایر موارد دخالت دارند .آنچه مسلم است نتیجه عملیات
آیندهپژوهی بهصورت راهبردی مورداستفاده قسمتهای مختلف نزاجا قرار میگیرد و اگر تدوین
تنظیمشده جوابگوی نیاز نبود مورد ارزیابی و بازنگری قرارگرفته و با توجه به مطالب تحلیلشده
جدید دوباره تدوین و برای بهرهبرداری اقدام میگردد.
مالیری ( )6919در پژوهشی با عنوان بررسی و تدوین مدل مناسب آیندهپژوهی در نداجا به
شناخت وضعیت موجود و ساختار آیندهنگری در نداجا که تعیینکنندۀ کوتاهترین راه و روش
مناسب برای دسترسی و تدوین مدل آیندهپژوهی نداجاست ،پرداخته است .نتایج تحقیق وی
بیانگر آن است که در این تحقیق پس از بررسی مدلهای مختلف ،یک مدل مفهومی در چهار
بعد و با ده مولفه بدست آمد .در استخراج این مدل مفهومی ،شرایط و امکانات و همچنین فضای
عملیاتی و گسترۀ فعالیت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفته
شد .جهت هرچه نزدیکتر کردن مدلی مفهومی با واقعیتهای موجود نداجا ،مصاحبههایی با
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فرماندهان ارشد نیرو صورت گرفت که در نهایت پس از اعمال اندک نظراتی که طی مصاحبهها
استخراج شده بود ،با روایی خوبی به تایید خبرگان رسید.
ریاضی( )6912در پژوهشی با عنوان روش بهینه برای آیندهپژوهی در نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران به بررسی میزان بهرهگیری از دانش آیندهپژوهی در حوزه مطالعات نظامی
پرداخته است .وی در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،روش سناریونویسی را
بهعنوان روش بهینه در حوزه نیروهای مسلح معرفی نموده است.
هاشمی( )6931در پژوهشی با عنوان طراحی مدلی آیندهپژوهی در توسعه منابع انسانی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به توسعه منابع انسانی آینده سپاه بر اساس یک چارچوب نظاممند و
محور مدل تعالی پرداخته است .نتایج تحقیق نشان داد روابط حاکم بر عوامل و مولفههای اثرگذار
بر آمادهسازی ،توسعه منابع انسانی آینده سپاه و تبیین مبانی نظری آیندهپژوهی با تاکید بر
توسعه منابع انسانی میباشد که بهعنوان برجستهترین منبع راهبردی سازمان سپاه ،مدیران و
محققان آینده منابع انسانی را یاری خواهد نمود.
اهداف

مدت زمان در دسترس

وجود ساختارسازمانی
مناسب

میزان شناخت آینده
پژوهی

مشارک
ت
انتظارات سازمان

افق زمانی
ماموریت

مدل آینده

روش

اهداف

نگاری آجا

میزان اعتبار در

فرهنگ

دسترس

نتایج

مشارکت

انتظارات
سازمان

اهداف و ماموریت

شکل ( )0مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه جمعآوری دادهها،
میدانی میباشد .در این تحقیق از رویکرد آمیخته پیروی شده است .در طرح پژوهش آمیخته،
ابتدا دادههای کیفی جهت موشکافی پدیده مورد بررسی ،از طریق جمعآوری اسناد و مدارک و
مصاحبه با خبرگان ،شاخصهای الزم برای بررسی پدیده احصا میشود .سپس به بخش کمی
پرداخته میشود که به تحلیل عاملی میپردازد (ژوهانسون .)0220،6تحلیل عاملی نقش بسیار
مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون یا همان عاملها از طریق متغیرهای مشاهده شده دارد .به
منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس،
آزمون ناپارامتریک فریدمن و آزمون تحلیل عاملی) استفاده شده است.
برای بررسی و نحوه طبقهبندی گویهها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در این
روش ،مولفههای اصلی (عامل) به ترتیب نسبتی از واریانس که تبیین میکنند پدیدار میشوند.
پیش از تجزیه و تحلیل و برای پی بردن به اینکه آیا ماتریس همبستگی بین گویهها از تناسب
کافی برای تحلیل عاملی برخوردار است یا نه از "اندازه کفایت نمونه گیری" ( )KMOو آزمون
کرویت بارتلت استفاده شد .پس از اطمینان از کفایت نمونهگیری ،با استفاده از روش تحلیل
مولفههای اصلی ،عاملها شناسایی شد و کلیه سوالهای پژوهش که  00سوال بود بار  1عامل
گردید .سپس عاملها نامگذاری و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی بیشترین تا کمترین عامل بر
مبنای واریانس مشخص گردید .سپس عاملها بر اساس آزمون فریدمن رتبهبندی میشود .در
ادامه آزمون ماتریس همبستگی جهت بررسی ارتباط بین ابعاد مدل انجام خواهد شد .در پایان
پس از تعیین مدل ،از شاخصهای مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده گردید.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد آجا که عموم اا دانش آموخته
مقاطع کارشناسیارشد و دکتری و آشنا به موضوع پژوهش میباشند .بر این اساس جامعه آماری
با اعمال ضریب محرمانگی شامل تعداد  32نفر برآورد گردید .آزمون قابلیت پایایی ضریب آلفای
کرونباخ ،بهمنظور بررسی سطح معنادار بودن پرسشنامه با بهرهگیری از نرم فزار  SPSSمورد
استفاده قرار گرفت .مقدار این ضریب برای کل مدل  2/102و برای مولفههای اصلی مدل 2/190
مورد تایید قرار گرفت .بهمنظور دستیابی به پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
گردید .همچنین برای اطمینان از روایی سئواالت مطرح شده از روش اعتبار محتوا توسط خبرگان
استفاده شد .به اینصورت که در ابتدا پرسشنامه بین خبرگان توزیع و جهت اطمینان از برداشت
Johnson

1.

02

طراحی مدل بومی آیندهنگاری در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران

یکسان از سئواالت و انتقال مفاهیم مورد نظر از آنان خواسته شد تا سئواالت را ارزیابی و سپس
نتیجه را نگارش نمایند .نتیجه این فرآیند در طرح پرسش های نهایی دخالت داده شد.
محقق با مرور ادبیات و اسناد و مدارک به مطالعه عمیق در مورد مدلهای مختلف آیندهنگاری
پرداخته و با استفاده از نتایج حاصل از این بررسی و همچنین مصاحبه با  1نفر از خبرگان و
متخصصان این حوزه به روش گلوله برفی ،ابعاد و مولفههای مدلهای آیندهنگاری احصا گردید.
ضمناا در این پژوهش محقق برای طراحی مدل ،بیشتر از مدل کینان و مایلز و همچنین مدل
الوریچ و همکاران استفاده نموده است.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل توصیفی

بر پایه اطالعات گردآوریشده  92درصد افراد جامعه آماری دارای تحصیالت کارشناسیارشد،
 61درصد دانشجوی دکتری 3 ،درصد دوره یکساله داعا و  93درصد دکتری میباشند.
جدول ( )0توزیع جامعه نمونه برحسب میزان تحصیالت
میزان

کارشناسی-

تحصیالت

ارشد

فراوانی

01

07

درصد فراوانی

37

02

دانشجوی دکتری

دوره یکساله

دکتری

جمع

5

32

12

1

31

022

داعا

ضمناا بر پایه اطالعات جمعآوریشده  00درصد افراد جامعه نمونه بین  2تا  1سال02 ،
درصد بین  1تا  1سال 61 ،درصد بین  1تا  66سال و  62درصد بیشتر از  66سال خدمت
نمودهاند.
جدول ( )7توزیع جامعه نمونه برحسب مدت سابقه خدمت در بخشهای مرتبط با آیندهپژوهی
جمع

مدت خدمت

بین  7تا  5سال

بین  5تا  2سال

بین  2تا  00سال

بیشتر از  00سال

فراوانی

37

02

03

00

12

درصد فراوانی

00

07

01

07

022

استخراج مولفههای مدل آیندهپژوهی:
جدول ( )1آزمون شاخص کفایت نمونهگیری کیزر -میر -اولکین و بارتلت
./121
11/10

شاخص کفایت نمونهگیری کیزر -میر -اولکین ()KMO
مجذور کای محاسبه شده

9

درجه آزادی

./222

سطح معناداری

آزمون بارتلت
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جدول ( )5کل واریانس تبیین شده توسط عوامل مکنون
مجموع مجذورات بارهای عاملی

مجموع مجذورات بارهای

چرخش یافته

عاملی استخراج شده

درصد واریانس

درصد

تجمعی

وارانس

درصد
کل

واریانس
تجمعی

مقادیر ویژه اولیه
درصد

درصد

کل

واریانس

واریانس
تجمعی

درصد
وارانس

عامل
کل

1/012

1/012

1/132

00/300

00/300

96/011

00/300

00/300

96/011

6

63/612

3/312

1/011

01/111

9/109

0/310

01/111

9/109

0/310

0

02/921

1/691

2/060

22/662

9/903

0/000

22/662

9/903

0/000

9

90/001

1/161

2/226

20/139

0/313

0/210

20/139

0/313

0/210

0

93/211

2/311

0/030

22/913

0/912

6/103

22/913

0/912

6/103

2

09/332

2/133

0/002

21/162

0/091

6/190

21/162

0/091

6/190

1

03/100

0/121

9/010

21/300

0/021

6/169

21/300

0/021

6/169

1

20/131

0/900

9/612

16/322

6/136

6/001

16/322

6/136

6/001

3

21/303

9/316

0/363

19/131

6/330

6/910

19/131

6/330

6/910

1

این  1عامل در کل  21/303درصد واریانس کل را تبیین میکند .عامل اول (ساختار سازمانی)
با میزان  1/012درصد ،بیشترین واریانس را به خود اختصاص داده و کمترین واریانس هم مربوط
به عامل نهم (میزان بودجه) است که  9/316درصد واریانس را به خود اختصاص داده است.
براساس تحلیل عاملی اکتشافی عامل دومین عامل اهداف آیندهنگاری نام گرفت که واریانس
آن  3/312است .عامل سوم اهداف پروژه نام گرفت که واریانس آن  1/691میباشد .عامل چهارم
انتظارات سازمان نام گرفت که واریانس آن  1/161محاسبه گردید .پنجمین عامل افق زمانی
پروژه نام گرفت که واریانس آن  2/311میباشد .عامل ششم مدت زمان در دسترس نام گرفت
که واریانس آن  2/133است .عامل هفتم نیروی انسانی (آشنایی قبلی مشارکتکنندگان با
آیندهنگاری) نام گرفت که واریانس آن  0/121محاسبه گردید .عامل هشتم فرهنگ مشارکت و
پاسخگویی نام گرفت که واریانس آن  0/900است و عامل نهم میزان بودجه در دسترس نام
گرفت که واریانس آن  9/316محاسبه گردید.
جدول ( )1ماتریس همبستگی بین گویهها با عاملهای استخراج شده بعد از چرخش
میزان
بودجه

نیروی
انسانی

انتظارات
سازمان

فرهنگ
مشارکت

ساختار
سازمانی

مدت
زمان

اهداف
آینده-
نگاری

اهداف
پروژه

افق
زمانی

گویهها

./061

مواجه با وقایع پیش

./210

نشدهبه روز
بینیچقدر
اطالعات
هستند
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./290.
./012
./129

./106
./131
./012
./233

01
اطالعات چقدر قابل
هستند
استناد و
به
اتکاها نیاز
حوزه
کدام
پژوهیدردارند
چه
آینده اغلب
وقایع

./162

هستند
وجودهایی
حوزه
یک نظام

./191

اساس
تصمیمات بر
نگاری
آینده
نگاری
روشهای
آینده جهت
اختصاص
زمان
تحلیل اخبار
وقایعها
تصمیم وگیری
سرعت
ستاد برآجامبنای
درگیری
تصمیم
اخبار
با خبرتحلیل
اوضاع و
شدن از

./211

جهانهای
اخباربرنامه
پیشبرد
آیندهپژوهانه

./121

مانعی جهت استقرار نظام
آیندهنگاری

./930

تصمیمات بر مبنای
مشورت اندیشی

./200.

راهکارهای تشویقی در
اجرای پروژههای
آیندهنگاری

./212

در جریان فعالیتهای
سایر نیروهای مسلح

./012

اطالع از فعالیتهای
دفاعی کشورهای
مختلف

./031

دقت تصمیمات در
ستاد ف آجا

./190

شرکت در دورههای
آموزشی آیندهنگاری

./210

شرکت در دورههای
آموزشی تفکر تحلیلی

./162

آموزشهای تخصصی
در زمینۀ آیندهنگاری

./916

نحوه استفاده بودجه
تامین شده

./212

متولیان تامین بودجه

./01

متولیان تصمیمگیری
درباره یک برنامه
آیندهنگاری
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اولویتبندی مولفههای آیندهپژوهی

بهمنظور بررسی یکسان بودن یا متفاوت بودن مولفههای موثر بر مدل ،از آزمون فریدمن استفاده
شده است .نتایج این آزمون دارای دو خروجی است .جدول  1خروجی اول را نشان میدهد و
مشخص میسازد که اهمیت عوامل یا مولفههای مورد بررسی ،از نظر خبرگان یکسان نبوده است.
در این جدول ،حجم نمونه آماری برابر با  ،32آماره کای -دو برابر با  11/10و درجه آزادی برابر
با  9و سطح معناداری آماره آزمون برابر با صفر محاسبه شده است.
جدول( )2آزمون فریدمن ابعاد مدل تحقیق
N

32

آمارهی کای -دو

11/10

درجهی آزادی ()df

9

سطح معناداری ()P

2/22

با توجه به سطح معناداری آزمون که برابر صفر است و کمتر از میزان خطای نوع اول
( )α=0/01است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که ابعاد مدل از نظر اولویت با هم متفاوت
هستند .در جدول ( 62خروجی دوم) میانگین رتبهای این عوامل نشان داده شده است .از نظر
توصیفی ابعاد مدل تحقیق به ترتیب زیر رتبهبندی شده است.
جدول ( )02آزمون فریدمن و میانگین رتبه مولفههای مدل تحقیق
مولفهها

رتبه

افق زمانی پروژه

3

محورهای فعالیت آیندهنگاری

1/22

اهداف آیندهنگاری

1

مدت زمان در دسترس

1

ساختار سازمانی مناسب

2/91

فرهنگ مشارکت و پاسخگویی

2

میزان بودجه در دسترس

0/29

نیروی انسانی

0

انتظارات سازمان مجری

9/32

انتظارات سازمان

9/01

01
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آزمون ماتریس همبستگی بررسی ارتباط بین ابعاد مدل:

در جدول ( )66میزان همبستگی بین متغیرها ارائه شده است .معیار همبستگی به صورت عددی
بین  6-تا  6+نشان داده میشود .قطر اصلی ماتریس همبستگی همواره برابر یک است .زیرا هر
یک از متغیرها رابطهای مستقیم با خود دارند .هر قدر این عدد به سمت صفر میل کند از قدرت
رابطه کاسته شده و عدد صفر به معنی عدم همبستگی بین دو متغیر است.
جدول ( )00ماتریس همبستگی بین ابعاد مدل
ابعاد
اهداف

مؤلفههای مؤثر

اهداف

انتظارات سازمان مجری

2/336

میزان بودجه در دسترس

2/120

2/111

اهداف

2/092

2/100

مدت زمان در دسترس

مشارکت

روشها

مشارکت

2/912
2/011

2/333

2/120

2/100

وجود ساختار سازمانی مناسب

2/211

2/112

2/209

2/319

آشنایی قبلی مشارکتکنندگان با آینده نگاری

2/222

2/102

2/361

افق زمانی پروژه

روشها
نتایج

نتایج

2/112

فرهنگ مشارکت و پاسخگویی

2/121

انتظارات سازمان

2/019

اهداف

2/102

2/192

2/111
2/112

2/112
2/191

ماتریس ضریب همبستگی بین ابعاد مدل ،نشان دهنده این است که عوامل بین بعد اهداف
با روشها ،رابطه ضعیف و مستقیم وجود دارد .از طرف دیگر بین بعد مشارکت و نتایج رابطه قوی
و مستقیمی وجود دارد .این امر بیانگر اهمیت مشارکت ذینفعان سازمانی در بهرهگیری از مدلی
ارائه شده در برنامهریزیهای آینده دارد.

Scree Plot
15

5
0
20

15

10

5

Componenet Number

شکل ( )3نمایش عاملهای مدل تحقیق

0

Eigenvalue

10
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همانگونه که در شکل نمایش داده شده است 2 ،عامل نخست بیشترین تاثیرگذاری را بر
روی مدلی تعریف شده برای مولفههای تحقیق دارند و از عامل پنجم به بعد تاثیر عاملها به
سمت صفر میل مینمایند.
پس از تعیین مدل ،میتوان از شاخصهای مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده
کرد .مقادیر بهدست آمده از کل شاخصهای مورد استفاده ،نشاندهنده برازش مناسب و قابل
قبول مدل مفهومی تحقیق میباشد ( .)AGFI< ./1 ،GFI<./1بنابراین بر اساس برازش مناسب
مدل مفهومی پژوهش ،همخوانی مدل مفهومی با دادههای گردآوری شده مورد تایید واقع می
شود.
جدول ( )00اندازه شاخصهای برازش بهدست آمده از مدل پژوهشی
شاخص برازندگی
Chi- Square

نشان اختصاری
2

مقدار بهدست آمده

X

./11

RESEA

./22

شاخص برازش تطبیقی

CFI

./16

خطای میانگین مجذور باقیماندهها

RMR

./261

شاخص نیکویی برازش

GFI

./1

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

AGFI

/19

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

نتیجهگیری و پیشنهادها
سند چشمانداز کشورهای آمریکا و انگلیس نشان میدهد که آنان به دنیای آینده چگونه مینگرند،
نقاط قوت و ضعف خود را چه میدانند و برای آن چه راهحلهایی برگزیدهاند .در مقابل ،ما نیز
باید بیندیشیم که چگونه میتوانیم با آن ها مقابله کنیم .قدر مسلم آن است که قدرت عظیم
اعتقادی ارتش ما و روحیه جهادی و شهادتطلبانه در راه حفظ و اعتالی این باورهای اعتقادی،
دینی و ملی و منابع انسانی مهمترین سالحی است که دشمن را به وحشت انداخته است و در
مقابل آن هیچ سالحی ندارد .بنابراین ،میبایست با اتکا به قدرت الیزال الهی و همت و پشتکار و
با عنایت به آیه شریفهی « ...و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» ضمن برنامهریزی با نگاه به آینده
و آمادگی کامل ،اهداف شوم آنها را به خودشان برگرداند.
وجود یک مدل آیندهنگاری مناسب ،نیاز ضروری ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،در آیندهای نه چندان دور میباشد .با توجه به جایگاه و اهمیت ستاد فرماندهی کل ارتش
جمهوری اسالمی در تامین امنیت و تمامیت ارضی کشور ،شناخت آینده و پیشبینی سناریوهای

طراحی مدل بومی آیندهنگاری در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران

26

محتمل از اولویتهای این سازمان به حساب میآید .واضح و مبرهن است که با توجه به پویایی
و تغییر لحظه به لحظه وقایع کنونی ،شناخت آینده باید همواره و بهصورت مستمر انجام گیرد.
بر همین اساس ،در این تحقیق برای طراحی الگوی آیندهنگاری ،ضمن مطالعهی ابعاد ،مؤلفهها
و ویژگیهای مختلف مبانی نظری آیندهنگاری و مؤلفههای سازمانهای پویا و آیندهنگر و همچنین
مطالعه ی رویکردهای اسالمی به آینده از یک سو و بررسی اسناد و مدارک موجود و مطالعات
انجام گرفته در حوزه آیندهنگاری در کشورهای مختلف از سوی دیگر و همچنین مصاحبه با 1
نفر از خبرگان و صاحبنظران این حوزه ،ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر مدل آیندهنگاری ستاد آجا به
عنوان الگوی بومی استخراج گردید .در نتیجه مدل مفهومی تحقیق ،پس از بررسی همه جانبه و
اعمال اصالحات الزم در مرحلۀ سنجش روایی و پایابی ،بهعنوان کاملترین مدل بومی آیندهنگاری
ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد .این مدل شامل چهار بعد اصلی و
 1مؤلفه است که مدل تفصیلی آن در شکل ( )0و ( )2نشان داده شده است.
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تهیه سناریوهای پیشبینانه در حوزههای مختلف

مشارکت

اهداف
اهداف پروژه
انتظارات سازمان

مدت زمان در دسترس

ميزان بودجه در دسترس

وجود ساختار سازماني مناسب
آشنايي قبلي مشاركت كنندگان با آينده نگاري

نتایج

روشها
افق زماني پروژه

انتظارات سازمان

فرهنگ مشاركت و پاسخگويي

اهداف

تحلیل وضعیت موجود و تعالی نظام آیندهنگاری ستاد آجا
تحلیل وضعیت موجود




راهبردها
چشم اندازها
دكترينها



اهداف كالن



مأموريت ها

تحليل راهبردي وضعيت

چالشهاي فراروي

پيش رو

شناسايي ستاد آجا

(وضعيت تعالي)

برنامهريزي جهت آماده سازي اجا براي آينده

شکل ( )0مدل نهایی تفضیلی نظام آیندهنگاری ستاد آجا

جهت آمادگي براي
آينده
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الیه چهارم :نتایج آیندهنگاری در تحقق ماموریت آجا
الیه سوم :فرایندها ( مالی ،نیروی انسانی ،پشتیبانی)
الیه دوم :شبکهسازی و توسعه همکاران
الیه اول :سیاستگذاری و تعیین اهداف راهبردی
الگوی آیندهنگاری ستاد
آجا

شکل ( )7الگوی چهار الیه آیندهنگاری ستاد آجا

پیشنهادها
با توجه به نظرات صاحبنظران و مطالعات تطبیقی صورت گرفته ،از مدل آیندهنگاری ستاد آجا
میتوان انتظارات زیر را داشت:
 شناسایی روندها و رویدادهای آینده؛
 تدوین سناریوها و تحلیل آیندههای مختلف؛
 چشماندازسازی و ترسیم تصویر مطلوب آینده؛
 شناسایی نیازهای دفاعی در جنگهای آینده؛
 تعیین اولویتهای سازمانی؛
 شناسایی فناوریهای نوظهور؛
 تعیین و تدوین رهنگاشت برای ستاد آجا؛
برای دستیابی به این انتظارات و همچنین الگوی ارائه شده پیشنهاد میگردد:
 .6ابعاد و مؤلفه های ارائه شده در مدل پیشنهادی جهت اجرای فرآیند هر پروژه آیندهنگاری
در ستاد آجا رعایت گردد.
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 .0آنچه مسلم است ،یکی از اقداماتی که توسط فرماندهان و تصمیمگیران ارشد ستاد آجا باید
صورت گیرد ،دشمن شناسی در تمامی ابعاد آن است .غفلت از این اقدام ،همان است که
دشمن میخواهد .این امر میسر نخواهد شد ،مگر از طریق کسب آگاهی ،شفافسازی و
باالبردن سطح اطالعات و دانش سیاستگذاران و تصمیمگیران ارشد ستاد آجا .در این راستا،
برگزاری کالسها ،کارگاههای مرتبط و انجام پروژههای آیندهنگاری مورد نیاز ،گامی مؤثر در
جهت ارتقاء فرهنگ آیندهنگاری و مشارکت در ستاد آجا و شناخت مسیر آینده این مرکز
مهم فرماندهی میباشد .افراد مورد نیاز برای انجام فرآیند را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) نیروهای علمی و تحقیقاتی (تخصص در رشتههای مختلف نظامی و دانشگاهی)
ب) نیروهای اجرایی (متخصصان آیندهنگاری ،کارکنان و)...
 .9باید در اجرا از روشهایی استفاده نمود که نیاز به زمان و هزینه کمتری دارند و قابلیت اجرای
آنها بهصورت متمرکز بیشتر است .از بین روشهای معروف و مورد استفاده میتوان به
روش تحلیل روند اشاره نمود.
 .0جنس نتایج میتواند فناوریهای کلیدی و یا سیاستها و راهکارهای کلی باشد .برای اجرا
کردن نتایج نیز میتوان ابتدا از طریق ابالغیهها و دستورالعملها و سپس با بهرهگیری از
منافع فرهنگسازی عمل کرد .بیان اهمیت موضوع ،اهداف و انتظارات فرماندهی برای تمامی
الیههای ستاد آجا امری ضروری است و میبایست کارکنان این حس را داشته باشند که در
جهت پیشرفت ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ،میتوانند گامی مؤثر
برداشته و تأثیرگذار باشند.
بدیهی ست که خروجیهای آیندهنگاری باید متناسب با سطح و جایگاه مخاطبان و
کاربردهایی که مد نظر است ،تعریف و تنظیم شوند .ولی به طور کلی میتوان انواع خروجیهای
زیر را برای این مدل متصور بود:
 گزارشات پایشی؛ گزارشات دیدهبانی فناوری دفاعی؛ گزارشات تحلیل و برآورد توانمندیهای دفاعی ستاد آجا در آینده؛ گزارش تحلیل و برآورد تغییر و تحوالت آینده ایران ،منطقه و جهان؛ اسناد چشمانداز؛ وب سایت آیندهنگاری (پایگاه اطالعرسانی دیدهبانی)؛ -محصوالت چند رسانهای (لوح فشرده و )...؛
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 کتب و مقاالت در زمینه آیندهنگاری و پایش آینده؛ همایشها و سمینارها ،دورههای آموزشی.قدردانی
بدینوسیله از مشارکت و همراهی همه خبرگان ،اساتید و پژوهشگرانی که ما را در جمعآوری
داده ها و همچنین تجزیه و تحلیل و بررسی نهایی این پژوهش یاری رساندند ،تشکر و قدردانی
مینماییم.
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