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 چکیده

موقع ی بهگیرداشتن بینش نسبت به محیط، تصمیم ایامات توسعه و پیشرفت در هر زمینهیکی از الز

صورت پژوهی بهآینده کهشود مگر اینو این امر میسر نمی ای هدفمند و جامع استو داشتن برنامه

ساله  02انداز ارتش جمهوری اسالمی ایران در افق مطالعه سند چشمموفق انجام گیرد. صحیح و 

این میان  باشد و درر خود نیازمند توسعه در آینده میمحوکه ارتش با هویت ماموریتدهد نشان می

نگر های آیندهدهی حرکتمتفکر بدنه آجا نقش مهمی در جهت عنوان مغزستاد فرماندهی ارتش به

باشد با هدف می در آجا موعه آجا دارد. این تحقیق که مستخرجه از یک طرح پژوهشی سطح یکمج

در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده است.  نگاریهآیند مدل بومی ارائه

رور با م ابتدا محقق باشد.می توصیفی از نوع اکتشافی اجرا روشو از نظر نوع هدف کاربردی لیکن 

های ماندر ساز نگاریمختلف آیندههای مدلدر مورد  تطبیقیو مدارک به مطالعه  ادبیات و اسناد

 .گردید ءاحصا نگاریدهآین هایمدلهای ابعاد و مولفه، ایج حاصلنتاز  وه پرداختنظامی نظامی و غیر

جامعه آماری  گردید.استفاده های مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل از شاخص ،بعدر مرحله د

در مشاغل مرتبط با موضوع  که باشدتحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد آجا می

تاد س نگاری درآیندهنتایج تحقیق نشان داد که مدل بومی  باشند.می مشغول به کار نگاریآینده

 عددارای چهار بُگذاری( و سازی و سیاستدر چهار الیه )نتایج، فرآیندها، شبکهفرماندهی ارتش 

 باشد.میلفه اصلی ؤم هنُ و ها و نتایج()اهداف، مشارکت، روش
 

 کلیدی: هایواژه
 ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران. ،نگاریمدل آینده نگاری،آینده پژوهی،آینده 

 

                                                           
   آجااستادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد  .0
 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتجامعه شناسی دانشگاه ی دانشجوی دکتر. 0

  Email: arta79@yahoo.com      * نویسنده مسئول:

 

 نوع مقاله: پژوهشی

mailto:Email:%20arta79@yahoo.com


 6022، بهار 02سال ششم، شماره  ،یدفاع یپژوهندهیآ فصلنامه 90

 

 مقدمه

ها دلمهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، پژوهی مشتمل بر مجموعه تالشآینده

 پردازد. آیندهمی هاریزی برای آنهای بالقوه و برنامهو عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده

تولد  "فردا"، واقعیت "امروز"کند که چگونه از دل تغییرات )یا تغییر نکردن( پژوهی منعکس می

 دنبال معرفیپژوهی متمایل به تصمیم است، یعنی بهمطالعات آینده. (Bell, 2008: 61)یابد می

منظور گرفتن تصمیمات هوشمندانه درک شوند و توصیف نیروی جدیدی است که باید به

(Gelenn & Gordon, 2009: 11.) پژوهی در یک تعریف ساده و در عین حال  بسیار ژرف، آینده

ر، فعنوان شده است )ملکی "ه دنیای مطلوب فرداعلم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن ب"

6910 :20). 

ها و تصورات آن از فرضقرار گرفتن در جایگاه طرف مقابل و تالش در راستای درک پیش

ا هها و واکنشهای فعلی و آینده، کنشخوانی و درک نقشهتواند منجر به ذهننیروهای خودی می

زآلود صحنه نبرد آتی باشد. برای دستیابی به این مهم باید ابهام و راو ترسیم سناریوها و فضای پر

رویکردی اتخاذ شود که نشان دهد در صحنه نبرد چه حوادث و رویدادهایی ممکن است اتفاق 

 (.6911، و مینایی نژادها، واکنش مناسبی نشان داد )هادیبیفتد تا در برابر این اتفاق

بیش از هر سازمانی دیگری  ،ماهیت و نوع ماموریتهای نظامی به جهت از طرف دیگر سازمان

 هایروش از یکی رسدمی نظر بهباشد. بانی و شناخت تهدیدات آینده مییدهنیازمند رصد و د

در انجام  پژوهیآینده کارگیریبه ،دشمنان ناهمگون نظامی تهدیدات با مؤثر مقابله کارآمد

 ینا در کارگیریبه قابل و مختلف هایظرفیت از کلیه استفاده با تا است نظامیهای ماموریت

 هایمدل صحیح برآورد و ایران اسالمی جمهوری متوجه نظامی تهدیدات شناخت ضمن حوزه

 .گردد فراهم مؤثر ایگونهبه تهدید دفع و مقابله امکان حاکم نظامی

یری گداشتن بینش نسبت به محیط، تصمیم ایامات توسعه و پیشرفت در هر زمینهیکی از الز

 آیندهشود مگر این که د و جامع است و این امر میسر نمیای هدفمنبه موقع و داشتن برنامه

 می ایرانانداز ارتش جمهوری اساله سند چشمصورت صحیح و موفق انجام گیرد. مطالعپژوهی به

ر خود نیازمند توسعه در آینده محودهد که ارتش با هویت ماموریتساله نشان می 02در افق 

ی در باشد و در این میان ستاد فرماندهی ارتش به عنوان مغز متفکر بدنه آجا نقش مهممی

 های آینده نگر محموعه آجا دارد. دهی حرکتجهت

است  ها مطرح شدهستاد آجا نیز همانند سایر سازمانپژوهی در مدت زمانی است که آینده

ها و مخاطرات با توجه به رویدادها، فرصت رسدبرد و به نظر میبه سر میاما در ابتدای راه 
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 هایها، تردیدها و چالشهای هوشمندانه در صدد رفع ابهامها و انتخابآینده باید با اقداماحتمالی 

 .لت بیشتری به آینده مطلوب رسیدتوان با سهواشت تا بدانیم از چه مسیرهایی میموجود گام برد

 منظور مقابلههای خود را بهطور موثر باید توان و قابلیتبه های واگذاریبرای اجرای مأموریت 

و  حال طوری که بتوان این آمادگی را در زماناحتمالی حفظ نمود بهبا تهدیدات کنونی و آینده 

 که این در بازه زمانی کوتاه مدت و دراز مدت با توجه به نوع و میزان تهدیدات استمرار بخشید

و داشتن برنامه برای آینده  پژوهیآیندهلذا با  .کندنمیمطلب در حال حاضر در سازمان ما صدق 

 ز مشکالت احتمالی را برطرف کرد.توان قسمتی امی

های موجود و تخصص محققان فعال، پژوهی با توجه به تنوع موضوع، نوع دادههای آیندهروش

 پژوهی در برگیرنده آیندهموضوعات آینده .(Amiri et al, 2014)باشند گوناگون و گسترده می

باشند. بسیاری از حوادث و برای دگرگونی از حال به آینده میهای ممکن، محتمل و مطلوب 

باشند. اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تالش در بینی میویدادهای آینده قابل پیشر

شود که مدیران و تصمیم گیرندگان به آینده می راستای رفع مشکالت موجود، مانع از آن

است که اینک زمان حال  ایبیندیشند. حال آنکه مشکالت کنونی ناشی از عدم شناخت آینده

دن ای اندیشیترین دلیل برها و مشکالت کنونی، موجه، بحرانترشود. به بیان واضحنامیده می

 (6931جمالی،) ی آینده است.درباره

موجب شده  های اخیر و توجه محققان مدیریت به این مقولهپژوهی در دههمحوریت آینده

ا مستقل ب ای در این خصوص صورت گیرد. اما عدم انجام تحقیقیاست که تحقیقات گسترده

عنوان یک اهمیت این موضوع در آینده آجا بهستاد آجا،  نگاریآینده بومی موضوع تدوین مدل

محقق را بر آن داشت تا  ،ها و اهداف کالن و راهبردی آجااموریتتوجه به م سازمان نظامی و نیز

نسب به انجام تحقیقی جامع در این زمینه اقدام نماید. بر این اساس مساله اصلی تحقیق عبارت 

 ؟در ستاد آجا چگونه است نگاریآیندهمناسب  بومیمدل  است از:

 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 پژوهیآینده

لی مند، تحلیاز میانه قرن بیستم ظهور نمود. مطالعه قاعده پژوهی به معنای دقیق خود عمالا آینده

مند آینده پس از جنگ دوم جهانی پا به عرصه نهاد. سرعت و پیچیدگی تحوالت اجتماعی و روش

ده اندیشک"داد. شاید بتوان انگیزه اصلی تاسیس این رشته جدید را تشکیل می ،و فناوری
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 ،0پژوهی جهان به شمار آورد. کاپالنسته به وزارت دفاع آمریکا را از نخستین مراکز آیندهواب"6رند

بینی پرداختند. بسیاری در این موسسه به مطالعه آینده بر اساس پیش 2و گوردون 0دالکی ،9رشر

ر مودند. دپژوهی را اندیشمندان این مرکز به دنیا عرضه نهای آیندهبینی و روشاز فنون پیش

منظور مطالعه آینده تاسیس شد و به تدریج این رشته در سراسر دنیا فرانسه نیز موسساتی به

 آید.می پژوهی از مراکز مهم در این زمینه بشمارمورد توجه قرار گرفت. فدراسیون جهانی آینده

و در در اسلو برگزار کرد  6111پژوهی را در سال المللی آیندهاین فدراسیون اولین کنفرانس بین

عنوان میالدی به 12ش بنا شد که از دهه و همکاران 1همین سال، باشگاه رم توسط الیور پیسی

پژوهان آینده ،میالدی 32و 12هایشد. در دهه هپژوهی دنیا شناختیکی از با نفوذترین مراکز آینده

لر با های پرفروش تافظهور کردند و کتاب "3جان نایسبیت"و  "1آلوین تافلر"بزرگی همچون 

نیز موفق شد  "1پل کندی"با اقبال جهانی مواجه گشت و  "موج سوم"و  "شوک آینده"عناوین 

را به رشته تحریر درآورد. روند توسعه مطالعات  "0202جهان در سال "کتاب تاثیرگذار و پرفروش 

ظهور، نو یهای اقتصادی به این زمینههای دولتی و بنگاهسازمان محققان، آینده و اقبال مردم،

فته به گ ای کهگونهگیرد، بهیان قرار میقبال دانشگاهستیابد و مورد اروز به روز گسترش می

 .(6911)ادیانی،  هی را باید یک رشته پژوهشی دانستپژوتردید آیندهبی "62جیم دیتور"
 اندازهاها و چشمتفاوت بین سناریوها، پیش بینی (0)جدول 

 اندازهاچشم هابینیپیش سناریوها

 آینده مطلوب های احتمالیآینده های محتمل و ممکنآینده

 پایه -ارزش مبتنی بر روابط قطعی مبتنی بر عدم قطعیت

 پنهان کردن ریسک پنهان کردن ریسک هانشان دادن ریسک

 معموالا کیفی کمی کمی یا کیفی

-چه که تصمیم مینیاز به دانستن آن

 گیریم

 بخشانرژی گیرینیاز به جسارت تصمیم

 نسبتاا غالب صورت روزانهاستفاده به شودندرت استفاده میبه

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



 91                               رانیا یاسالم یارتش جمهور یدر ستاد فرمانده نگاریندهیآ یمدل بوم یطراح

 

 اندازهاچشم هابینیپیش سناریوها

قوی در رویکرد متوسط به بلندمدت و 

 های باالمتوسط به عدم قطعیت

مدت و حد قوی در رویکرد کوتاه

 کمی از عدم قطعیت

عنوان برانگیزاننده برای تغییر به

 کندداوطلبانه عمل می
 

 

 0نگاریآینده
پژوهی است. از مفاهیم و ها و آیندهنگاری دو رویکرد مهم در مطالعات آیندهنگری و آیندهآینده

ه رخ بینی آنچه در آیندنگری در پی کشف و پیشآید که، آیندهگونه برمیترجمه این دو لغت این

ب آینده مطلو دنبال نگاشتطور خالقانه و فعاالنه بهنگاری بهکه آیندهاست؛ در حالی خواهد داد،

رکت کرده و بینی حپژوه فراتر از پیشنگاری، آیندهتوان گفت که در آیندهاست. در واقع می

محور تحقیق است، اما باید در نظر داشت  ؛نگاریآینده دارد.میدنبال خلق آینده مطلوب گام بربه

عبارت است از فرآیندی نگاری که آیندهکه برای آن تعاریف مختلفی وجود دارد، از جمله این

ها برای ساختن آینده مطلوب با در نظر گرفتن افق بلند مدت و آوری دادهمنسجم جهت جمع

گاری نگیرد. آیندههم را نشانه میونی و اقدامات جلوبرنده مرتبط بهمیان مدت که تصمیمات کن

یاست، تدوین های علمی ارزیابی سهاز همگرا شدن رویکردهای مخفی در راستای گسترش حیط

 .(Rhisiart, 2017: 203وجود آمده است )پژوهی بهبرنامه راهبردی و آینده

 نگاریآینده هایمدل

 0نگاری مایلزآینده مدل( 0

که دارای    نگاری ارائه دادای برای آیندهچارچوبی سیستمی و چرخه 0220سال  یان مایلز در

 شود. عناصر آیندهروز میو فرآیندهای قبل به ، نتایجنده است. در هر تکراریندی تکرار شوفرآ

 نگاری در این مدل شامل چهار مرحله است:

نگاری: شامل اتخاذ تصمیمات اساسی در مورد قلمرو، طراحی و طریقه اداره پیش آینده -

 ؛کردن اقدامات
 ؛بکارگماری: شامل یافتن و شناسایی ذینفعان، خبرگان و دیگر عوامل اجرایی -
نالیز مفید، نتایج و ها در مورد آینده ممکن، آاز آینده: شامل خلق دیدگاهصویری ایجاد ت -

 پیشنهادهاست؛
 های آتی و مکمل میو تالش برای تجربهها سازی، تاسیس موسسهاجرا: شامل نهادینه -

 (Miles &  Keenan, 2002شود. )
                                                           

1. Futuring 
2. Miles 
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 را چرخه مرسوم مدلآید، محوریت یافته مارتین نیز به حساب میی تکامل مدلمایلز که  مدل

های اولیه، مراحل مدلدر علم مدیریت قرار داده است و ضمن ارائه شرح و مراحل تفصیلی به 

 نگاری متصور شده است. های آیندهفعالیتمجزایی را برای اجرای 

 کینان نگاریآینده مدل( 0
 «نگاری تکنولوژیسازماندهی یک پروژه آینده"در مقاله خود با عنوان 6مایکل کینان و بان مایلز 

و  انداری و ضرورت انجام آن اشاره کردهنگقلمرو در ابتدای یک پروژه آینده یند تعیینآبه فر

 اند:ردهند را به دو دسته کلی تقسیم کدر نظر گرفته شده و تعیین شو ابعادی که باید در این فرایند

قابل بحث و مذاکره نیستند. اند و اغلب از پیش تعیین شده نده: که معموالا ابعاد محدود کن -

گذاری و فرهنگ این ابعاد شامل: نقطه شروع، نتایج مورد انتظار، مخاطبان، محیط سیاست

 اقتصادی و منابع هستند. -اجتماعی
ورت دسته صبرای تغییر ابعاد وجود دارد و بهفضای بیشتری  ،ابعاد تنظیم شونده: در این دسته -

ها را متناسب با نظر مشارکت کنندگان در توان آنیلی از پیش تعیین شده نیستند و مقب

ژه، های رسمی، سازمان و مدیریت پروها، خروجیانتخاب کرد. این ابعاد شامل روش پروژه

 افق زمانی، مداخله سیاستی و نوع مشارکت هستند. های تحت پوشش؛موضوعات یا بخش
آیند است که خود کننده فر بر عوامل تشکیل دهنده و عناصر محدود مدل تمرکز بیشتر این

 (6910)سیاح، نگاری فراهم سازد.سبی را برای اجرای اقدامات آیندهتواند شرایط منامی

 نگاری الوریج و همکارانآینده مدل( 3
های نگاری در پروژهارچوب برای آیندهبه معرفی یک چ 0226الوریج و همکارانش در سال 

 های مختلف ملیپروژه ،با استفاده از این چارچوب که بتوانای اند؛ به گونهپژوهی پرداختهآینده

ماید. ن ملی را با یکدیگر مقایسه مینگاری آیندههای پروژه ،گر مقایسه کرد. این چارچوبرا با یکدی

 این چارچوب دارای سه بخش اصلی زیر است:

 کند.را معرفی می نگاریآیندهبعد یا عنصر در هر برنامه  62که  ؛نگاریآیندهابعاد  -بخش اول

اداره پروژه آغاز پروژ، )که به تحلیل عناصر ده گانه در سه بازه زمانی  ؛محور زمانی –بخش دوم 

 پردازد.( میسازی نتایج پروژو پیاده

یگر در پروژه و انواع روابط های ذینفع/ بازکه جایگاه ساختاری گروه ؛ساختاری محور -بخش سوم

 ها می پردازد.نبین آ

                                                           
1. Miles & Keenan 
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 (0220الوریج و همکاران ) نگاریآینده مدل (0)شکل 

 (00: 0202)نامداریان،  نگاریآیندهی مختلف هامدلنتایج مطالعه تطبیقی  (0)جدول 

 مختلف هایمدل تلفیق مراحل اجرایی در مرحله اصلی گام اصلی

 

 نگاریآیندهپیش 

 سازیهای آمادهفعالیت

 نگاریآیندهتصمیم برای شروع 

 قلمرو موضوعی و زمانیتعیین 

 بررسی ساختار داخلی و خارجی

 نگاریآیندهای در تعیین و تشخیص فضای مساله

 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

 اطالعاتمرور اولیه 

 جمع آوری اولیه داده ها

 تغییر در گذشته و  حال هایمدل بررسی

 تعیین فضای عدم قطعیت

 بندی اقداماتاولویت

 تعیین ابعاد فرایند

 تعیین نتایج مورد انتظار

 طراحی نحوه مدیریت اقدامات

 تدوین برنامه پایش تغییرات

 نگاریآینده

 هایبکارگیری روش

 نگاریآینده 

 ابزارهای شناخت آینده بکارگیری

 تلفیق دانشی

 شناسایی ابعاد آینده

 ترسیم چشم انداز های بدیلخلق دیدگاه ها در مورد آینده ایجاد تصویری از آینده

 خلق دانش جدید
 ایجاد دانش آینده نگر و خلق چشم انداز های مشترک

 ترکیب دانشی صریح و ضمنی

 تفسیر اطالعاتغربالگری، تحلیل و  معتبرسازی نتایج
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 مختلف هایمدل تلفیق مراحل اجرایی در مرحله اصلی گام اصلی

 تحلیل و تفسیر عمیق اطالعات

 نگاریپسا آینده

 سازی درک سازمانییکسان

 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

 انتشار نتایجانتخاب رویکرد مناسب برای 

 تعیین متولی انتشار نتایج

 توزیع نتایج و ارائه توصیه به سازمان

 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

 اجرا و پایش

 اجرای سیاست ها و اقدامات
 سازی و اجرای اقداماتپیاده

 هاد بازیگران کلیدی به اجرای سیاستحفظ تعه

 پایش تغییرات

 تدوین چارچوب ارزیابی اقدامات

 استفاده از رویکردهای پایش و ارزشیابی

 پایش مستمر تغییرات

 رسانی از تغییرات جهت مداخلهاطالع 

 سازینهادینه

 سازی اقدامات و تالش برای تجربه های آتی و مکملنهادینه

 مداخله سیاستی و هدایت اقدامات تکمیلی

 تدوین درس آموخته ها و یادگیری سازمانی

 

 (0321)خدابخشی و خلف سیدی،  نگاریمدل آیندهمقایسه کشورهای مختلف در ( 3) جدول

 کشور اهداف ساختار کنندگانمشارکت هاروش نتایج

  تعیین

های فناوری

 کلیدی

  جذب بودجه

و امتیاز 

 بیشتر

 سناریونویسی 

 فکری، طوفان 

 روند، تحلیل

 سازیمدل

 افراد عمده 

 نظامی درگیر

 هستند

 هایفن آموزش 

 در نگاریآینده

 کارگاه، قالب

 و سمینار

 هایکالس

 مختلف

 د زیا دخالت بسیار

نهادهای 

 غیردولتی

 های انجام پروژه

 کالن و بخشی

  عدم وجود نهادی

برای پیگیری و 

اجرای نتایج 

 نگاریآینده

 شناسایی 

 هاییفناور

 و کلیدی نظامی

  حیاتی

 از جلوگیری 

 در گیریغافل

 فناوری انقالب

 آمریکا
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 کشور اهداف ساختار کنندگانمشارکت هاروش نتایج

 وجود عدم 

 برای نهادی

 اجرای و پیگیری

 نتایج

 نگاریآینده

 برتری تضمین 

 نظامی بلندمدت

 آمریکا

 کردن آگاه 

 و گیرانتصمیم

 از گذارانسیاست

 دنیا آینده

  تعیین

های فناوری

 کلیدی

 کارها ارائه راه

های و توصیه

کلی توسط 

بازبینی 

راهبردی 

 دفاعی

 افق پویش 

 و روند تحلیل 

 هایفن

 تحلیلی

 از  گیریبهره 

 سطوح با افراد

 مختلف اعتبار

 ارائه 

 در هاییآموزش

 قالب

 اندیشی،هم

 و فکری طوفان

... 

 د زیا دخالت بسیار

نهادهای 

 غیردولتی

  پیگیری نتایج

نگاری آینده

توسط شورای 

مشورتی علمی 

 دفاعی

 و استفاده از افراد 

های با سازمان

اعتبار باال در 

 پروژه

  انجام یک پروژه

واحد برای همه 

 های دفاعیبخش

 قدرت داشتن 

 کنار در انتخاب

 کاهش

 هایبودجه

 نظامی

 مزیت حفظ 

 رقابتی

 بندیاولویت 

 هاگزینه

 برای آمادگی 

 با مواجهه

 آینده هایچالش

 اندازچشم ترسیم 

 کشور دفاعی

 انگلستان

  تعیین

های فناوری

 کلیدی

  ارائه

های توصیه

 کلی

 بررسی 

 محیطی

 اثرات آنالیز 

 آنالیز متقابل،

 شکاف

 از  گیریبهره 

 سطوح با افراد

 مختلف اعتبار

 ارائه 

 در هاییآموزش

 قالب

 اندیشی،هم

 و فکری طوفان

... 

  استفاده محدود از

نهادهای 

 غیردولتی

 و استفاده از افراد 

های  سازمان

 دارای اعتبار 

 های انجام پروژه

 فراگیر و بخشی

 از اطمینان 

 از برخورداری

 دفاعی نیروی

 فضای در کارآمد

 آینده رقابتی

 از صیانت 

 کانادا هایارزش

 کانادا

  تعیین

های فناوری

 کلیدی

 هایروش 

 مختلفی

: مانند

 سناریونویسی،

 سازی،مدل

 افراد از  استفاده 

 متخصص

  استفاده محدود از

نهادهای 

 غیردولتی

  پیگیری و اجرا

توسط خود 

 بندیاولویت 

 هابرنامه

 آوردن فراهم 

 برای الزم زمینه

 فرانسه
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 کشور اهداف ساختار کنندگانمشارکت هاروش نتایج

 و روند تحلیل

... 

مجریان در 

های بخش

 مختلف

  ارائه گزارش به

سطوح باالیی 

)مانند 

 وزیر(نخست

 و هاانگیزه تغییر

 نوآوری

   بهبود 

 در  سازماندهی

 شرائط مقابل

 آینده اضطراری

 

 پژوهشهایشینهپ
بررسی در نزاجا به  پژوهیآینده( در تحقیقی با عنوان بررسی و تدوین مدل 6910ضمیری )

پژوهی مدل آیندهیابی به عملیات نزاجا و دستهای آموزش، اطالعات و پژوهی در حوزهآینده

رداخته است. نتایج تحقیق پژوهی پها و فنون آیندهگیری از روشمناسب و تدوین آن با بهره

آموزش، اطالعات و عملیات از سه الیه  گانهسهپژوهی برای حوزه ن است که آیندهبیانگر آ

آوری اطالعات نظام مدیریت راهبردی به برای جمع و شدهاطالعات، تحلیل و تدوین تشکیل

سازی نموده و نیاز را در بانک اطالعاتی ذخیره عوامل تأثیرگذار توجه نموده و مطالب مورد

دهند و نسبت به موارد موردنیاز مطالب مورد تحلیل صورت شبکه در اختیار پژوهشگران قرار میبه

در تدوین عواملی مانند طول  . ضمناا گردددوین میگران تلیلقرارگرفته و نتیجه آن توسط تح

آنچه مسلم است نتیجه عملیات  .مکان و یگان و نوع نیازسنجی و سایر موارد دخالت دارند ،زمان

گیرد و اگر تدوین های مختلف نزاجا قرار میصورت راهبردی مورداستفاده قسمتپژوهی بهآینده

شده یلحلتابی و بازنگری قرارگرفته و با توجه به مطالب گوی نیاز نبود مورد ارزیشده جوابیمتنظ

 گردد.برداری اقدام میجدید دوباره تدوین و برای بهره

نداجا به در  پژوهیآیندهمدل مناسب  نیو تدو یبررس( در پژوهشی با عنوان 6919مالیری )

ترین راه و روش کوتاهکنندۀ نگری در نداجا که تعییند و ساختار آیندهشناخت وضعیت موجو

خته است. نتایج تحقیق وی پردا ست،پژوهی نداجامناسب برای دسترسی و تدوین مدل آینده

مفهومی در چهار  مدلهای مختلف، یک مدلدر این تحقیق پس از بررسی  ن است کهبیانگر آ

 ین فضایبعد و با ده مولفه بدست آمد. در استخراج این مدل مفهومی، شرایط و امکانات و همچن

ی ایران در نظر گرفته عملیاتی و گسترۀ فعالیت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالم

هایی با های موجود نداجا، مصاحبهی مفهومی با واقعیتمدلتر کردن چه نزدیکشد. جهت هر
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ها فرماندهان ارشد نیرو صورت گرفت که در نهایت پس از اعمال اندک نظراتی که طی مصاحبه

 استخراج شده بود، با روایی خوبی به تایید خبرگان رسید. 

در نیروهای مسلح  پژوهیآینده( در پژوهشی با عنوان روش بهینه برای 6912ریاضی)

در حوزه مطالعات نظامی  پژوهیآیندهز دانش گیری اسالمی ایران به بررسی میزان بهرهجمهوری ا

تحلیلی، روش سناریونویسی را  -یفیوی در این مطالعه با استفاده از روش توص  پرداخته است.

 عنوان روش بهینه در حوزه نیروهای مسلح معرفی نموده است.به

در توسعه منابع انسانی سپاه  پژوهیآیندهی مدل( در پژوهشی با عنوان طراحی 6931هاشمی)

ند و منده سپاه بر اساس یک چارچوب نظامپاسداران انقالب اسالمی به توسعه منابع انسانی آی

گذار های اثرداد روابط حاکم بر عوامل و مولفهمحور مدل تعالی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان 

اکید بر ت با پژوهیآیندهبانی نظری سازی، توسعه منابع انسانی آینده سپاه و تبیین مآماده بر

 ان ورمدی ،ترین منبع راهبردی سازمان سپاهعنوان برجستهباشد که بهتوسعه منابع انسانی می

 .محققان آینده منابع انسانی را یاری خواهد نمود
 

 ( مدل مفهومی پژوهش0شکل )

آینده  مدل

 آجا نگاری

مشارک

 ت

 روش اهداف

 نتایج

انتظارات  اهداف و ماموریت

 سازمان

میزان شناخت آینده  مدت زمان در دسترس اهداف

 پژوهی
وجود ساختارسازمانی 

 مناسب

افق زمانی 

 ماموریت

فرهنگ 

 مشارکت 

 انتظارات سازمان 

میزان اعتبار در 

 دسترس
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 شناسی پژوهشروش

 ها،آوری دادهو از منظر شیوه جمعدف کاربردی نظر هماز  حاضر با توجه به ماهیت موضوعتحقیق 

 ،در طرح پژوهش آمیخته .پیروی شده استرویکرد آمیخته باشد. در این تحقیق از میدانی می

آوری اسناد و مدارک و از طریق جمع های کیفی جهت موشکافی پدیده مورد بررسی،ابتدا داده

به بخش کمی  شود. سپسپدیده احصا میهای الزم برای بررسی شاخص ،مصاحبه با خبرگان

. تحلیل عاملی نقش بسیار (6،0220)ژوهانسون پردازدشود که به تحلیل عاملی میپرداخته می

به ها از طریق متغیرهای مشاهده شده دارد.مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون یا همان عامل

)تحلیل واریانس،  و آمار استنباطی های گردآوری شده از آمار توصیفیمنظور تجزیه و تحلیل داده

 آزمون ناپارامتریک فریدمن و آزمون تحلیل عاملی( استفاده شده است.

ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در این بندی گویهبرای بررسی و نحوه طبقه

شوند.  یکنند پدیدار م)عامل( به ترتیب نسبتی از واریانس که تبیین می های اصلیروش، مولفه

ا از تناسب هنکه آیا ماتریس همبستگی بین گویهپیش از تجزیه و تحلیل و برای پی بردن به ای

( و آزمون KMO) "اندازه کفایت نمونه گیری"کافی برای تحلیل عاملی برخوردار است یا نه از 

حلیل تبا استفاده از روش  گیری،لت استفاده شد. پس از اطمینان از کفایت نمونهکرویت بارت

عامل  1سوال بود  بار  00های پژوهش که کلیه سوال و شناسایی شد هاعامل ،های اصلیمولفه

و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی بیشترین تا کمترین عامل بر گذاری ها نامسپس عاملگردید. 

شود. در بندی میها بر اساس آزمون فریدمن رتبهسپس عامل مشخص گردید.مبنای واریانس 

ادامه آزمون ماتریس همبستگی جهت بررسی ارتباط بین ابعاد مدل انجام خواهد شد. در پایان 

 های مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده گردید.پس از تعیین مدل،  از شاخص

عموماا دانش آموخته  که  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد آجا

باشند. بر این اساس جامعه آماری ارشد و دکتری و آشنا به موضوع پژوهش میع کارشناسیمقاط

نفر برآورد گردید. آزمون قابلیت پایایی ضریب آلفای  32شامل تعداد  محرمانگیبا اعمال ضریب 

مورد  SPSSفزار  گیری از نرمنامه با بهرهمنظور بررسی سطح معنادار بودن پرسشکرونباخ، به

 190/2های اصلی مدل و برای مولفه 102/2فاده قرار گرفت. مقدار این ضریب برای کل مدل است

یابی به پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده منظور دستمورد تایید قرار گرفت. به

گردید. همچنین برای اطمینان از روایی سئواالت مطرح شده از روش اعتبار محتوا توسط خبرگان 

صورت که در ابتدا پرسشنامه بین خبرگان توزیع و جهت اطمینان از برداشت استفاده شد. به این

                                                           
1. Johnson 
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یکسان از سئواالت و انتقال مفاهیم مورد نظر از آنان خواسته شد تا سئواالت را ارزیابی و سپس 

 آیند در طرح پرسش های نهایی دخالت داده شد.نتیجه را نگارش نمایند. نتیجه این فر

  نگاریآینده های مختلفمورد مدلو مدارک به مطالعه عمیق در  با مرور ادبیات و اسناد محقق

نفر از خبرگان و  1و همچنین مصاحبه با  نتایج حاصل از این بررسیبا استفاده از  و هپرداخت

. دگردیاحصا  نگاریآیندههای مدلهای ابعاد و مولفه متخصصان این حوزه به روش گلوله برفی،

 مدلکینان و مایلز و همچنین  مدلبیشتر از  ،مدلمحقق برای طراحی  پژوهشضمناا در این 

 الوریچ و همکاران استفاده نموده است.
 

 های پژوهشیافته تجزیه و تحلیل

 تجزیه و تحلیل توصیفی

ارشد، افراد جامعه آماری دارای تحصیالت کارشناسی درصد 92 شدهگردآوری اطالعات هیبر پا

 باشند. درصد دکتری می 93و ساله داعا دوره یک درصد 3درصد دانشجوی دکتری،  61
 توزیع جامعه نمونه برحسب میزان تحصیالت (0)جدول 

میزان 

 تحصیالت

-کارشناسی

 ارشد
 دانشجوی دکتری

ساله دوره یک

 داعا
 جمع دکتری

 12 32 5 07 01 فراوانی

 022 31 1 02 37 درصد فراوانی
 

 02 سال، 1تا  2بین  افراد جامعه نمونه  درصد 00 شدهیآورجمعاطالعات  هیبر پا ضمناا

سال خدمت  66درصد بیشتر از  62و  سال 66تا  1درصد بین  61سال،  1تا  1درصد بین 

  اند.نموده
 پژوهیآیندههای مرتبط با توزیع جامعه نمونه برحسب مدت سابقه خدمت در بخش (7)جدول 

 جمع سال 00بیشتر از  سال 00تا  2بین  سال 2تا  5بین  سال 5تا  7بین  مدت خدمت

 12 00 03 02 37 فراوانی

 022 07 01 07 00 درصد فراوانی

 :پژوهیآینده مدلهای استخراج مولفه

 اولکین و بارتلت -میر -گیری کیزرشاخص کفایت نمونه آزمون (1)جدول 

 /.121 (KMO) اولکین -میر -گیری کیزرشاخص کفایت نمونه

 آزمون بارتلت

 10/11 مجذور کای محاسبه شده

 9 درجه آزادی

 /.222 سطح معناداری
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 توسط عوامل مکنون کل واریانس تبیین شده (5)جدول 

 عامل

 مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذورات بارهای 

 عاملی استخراج شده

مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 چرخش یافته

 کل
درصد 

 وارانس

درصد 

واریانس 

 تجمعی

 کل
درصد 

 واریانس

درصد 

واریانس 

 تجمعی

 کل
درصد 

 وارانس

درصد واریانس 

 تجمعی

6 011/96 300/00 300/00 011/96 300/00 300/00 132/1 012/1 012/1 

0 310/0 109/9 111/01 310/0 109/9 111/01 011/1 312/3 612/63 

9 000/0 903/9 662/22 000/0 903/9 662/22 060/2 691/1 921/02 

0 210/0 313/0 139/20 210/0 313/0 139/20 226/2 161/1 001/90 

2 103/6 912/0 913/22 103/6 912/0 913/22 030/0 311/2 211/93 

1 190/6 091/0 162/21 190/6 091/0 162/21 002/0 133/2 332/09 

1 169/6 021/0 300/21 169/6 021/0 300/21 010/9 121/0 100/03 

3 001/6 136/6 322/16 001/6 136/6 322/16 612/9 900/0 131/20 

1 910/6 330/6 131/19 910/6 330/6 131/19 363/0 316/9 303/21 
 

 

 )ساختار سازمانی( کند. عامل اولواریانس کل را تبیین میدرصد  303/21عامل در کل  1این 

درصد، بیشترین واریانس را به خود اختصاص داده و کمترین واریانس هم مربوط  012/1 با میزان

 درصد واریانس را به خود اختصاص داده است. 316/9است که  )میزان بودجه( به عامل نهم

نگاری نام گرفت که واریانس براساس تحلیل عاملی اکتشافی عامل دومین عامل اهداف آینده

باشد. عامل چهارم می 691/1سوم اهداف پروژه نام گرفت که واریانس آن  است. عامل 312/3آن 

محاسبه گردید. پنجمین عامل افق زمانی  161/1انتظارات سازمان نام گرفت که واریانس آن 

باشد. عامل ششم مدت زمان در دسترس نام گرفت می 311/2پروژه نام گرفت که واریانس آن 

کنندگان با آشنایی قبلی مشارکتهفتم نیروی انسانی ) است. عامل 133/2که واریانس آن 

فرهنگ مشارکت و محاسبه گردید. عامل هشتم  121/0( نام گرفت که واریانس آن نگاریآینده

است و عامل نهم میزان بودجه در دسترس نام  900/0نام گرفت که واریانس آن  گوییپاسخ

 محاسبه گردید. 316/9گرفت که واریانس آن 
 های استخراج شده بعد از چرخشها با عاملماتریس همبستگی بین گویه (1)جدول 

میزان 

 بودجه

نیروی 

 انسانی

انتظارات 

 سازمان

 فرهنگ

 مشارکت

 ساختار

 سازمانی

مدت 

 زمان

 اهداف

-آینده

 نگاری

 اهداف

 پروژه

افق 

 زمانی
 هاگویه

مواجه با وقایع پیش  /.061        

اطالعات چقدر به روز  /.210         بینی نشده 

 هستند
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اطالعات چقدر قابل  /.290.        

ها نیاز به کدام حوزه   /.012        استناد و اتکا هستند

وقایع اغلب در چه   /.129        پژوهی دارندآینده

وجود یک نظام    /.162       هایی هستندحوزه

تصمیمات بر اساس     /.191       نگاریآینده

زمان اختصاص جهت     /.106      نگاریهای آیندهروش

ا هسرعت تصمیم گیری    /.131      تحلیل اخبار و وقایع

 بر مبنای گیریتصمیم     /.012     در ستاد آجا

با خبر شدن از اوضاع و      /.233     تحلیل اخبار

 /.211     اخبار جهان
  

  
های پیشبرد برنامه

 پژوهانهآینده

    121./   
  

مانعی جهت استقرار نظام 

 نگاریآینده

   930./ 
  

   
تصمیمات بر مبنای 

 مشورت اندیشی

   
.200./ 

  
   

کارهای تشویقی در راه

های اجرای پروژه

 نگاریآینده

  212./ 
  

   
های در جریان فعالیت 

 سایر نیروهای مسلح

  
012./ 

  
   

های فعالیتاطالع از  

دفاعی کشورهای 

 مختلف 

  031./ 
  

   
دقت تصمیمات در  

 ستاد ف آجا

 190./  
  

   
های شرکت در دوره 

 نگاریآموزشی آینده

 210./  
     

های شرکت در دوره 

 آموزشی تفکر تحلیلی 

 162./  
  

   
های تخصصی آموزش 

 نگاریدر زمینۀ آینده

916./   
  

 
 

بودجه  نحوه استفاده  

 تامین شده

 متولیان تامین بودجه         /.212

01./ 

 
  

 
   

 گیریمتولیان تصمیم 

یک برنامه درباره 

 نگاریآینده
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 پژوهیهای آیندهبندی مولفهاولویت
ه از آزمون فریدمن استفاد ،مدلهای موثر بر ت بودن مولفهمنظور بررسی یکسان بودن یا متفاوبه

دهد و خروجی اول را نشان می 1نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. جدول  شده است.

های مورد بررسی، از نظر خبرگان یکسان نبوده است. اهمیت عوامل یا مولفهسازد که مشخص می

و درجه آزادی برابر  10/11دو برابر با  -، آماره کای32حجم نمونه آماری برابر با  ،این جدولدر 

 عناداری آماره آزمون برابر با صفر محاسبه شده است. و سطح م 9با 
 آزمون فریدمن ابعاد مدل تحقیق (2)جدول

N 32 

 10/11 دو -ی کایآماره

 9 (dfی آزادی )درجه

 22/2 (Pسطح معناداری )
 

 کمتر از میزان خطای نوع اولبا توجه به سطح معناداری آزمون که برابر صفر است و 

(0/01=α) توان نتیجه گرفت که ابعاد مدل از نظر اولویت با هم متفاوت این اساس می. بر است

ای این عوامل نشان داده شده است. از نظر )خروجی دوم( میانگین رتبه 62هستند. در جدول 

 بندی شده است.ب زیر رتبهبه ترتیتوصیفی ابعاد مدل تحقیق 
 مدل تحقیق هایمولفه آزمون فریدمن و میانگین رتبه (02)جدول 

 رتبه هامولفه
 3 افق زمانی پروژه 

 22/1 نگاریمحورهای فعالیت آینده

 1  نگاریاهداف آینده

 1 مدت زمان در دسترس 

 91/2 ساختار سازمانی مناسب

 2  گوییفرهنگ مشارکت و پاسخ

 29/0 میزان بودجه در دسترس 

 0 نیروی انسانی 

 32/9 انتظارات سازمان مجری

 01/9 انتظارات سازمان
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 بین ابعاد مدل: زمون ماتریس همبستگی بررسی ارتباطآ

دی صورت عد معیار همبستگی بهمیزان همبستگی بین متغیرها ارائه شده است.  (66)دول در ج

ست. زیرا هر ماتریس همبستگی همواره برابر یک اشود. قطر اصلی مینشان داده  6تا + 6-بین 

ای مستقیم با خود دارند. هر قدر این عدد به سمت صفر میل کند از قدرت رابطهیک از متغیرها 

 رابطه کاسته شده و عدد صفر به معنی عدم همبستگی بین دو متغیر است.

 ماتریس همبستگی بین ابعاد مدل (00)جدول 

 نتایج هاروش مشارکت اهداف های مؤثرمؤلفه ابعاد

 اهداف
  912/2  336/2 انتظارات سازمان مجری

 011/2  111/2 120/2 میزان بودجه در دسترس

 مشارکت

   100/2 092/2 اهداف 

 100/2 120/2 333/2  مدت زمان در دسترس

 319/2 209/2 112/2 211/2 سازمانی مناسب ساختاروجود 

 361/2  102/2 222/2 کنندگان با آینده نگاریآشنایی قبلی مشارکت

 هاروش
  112/2   افق زمانی پروژه

  102/2 192/2 121/2 گوییفرهنگ مشارکت و پاسخ

 نتایج
 112/2 111/2  019/2 انتظارات سازمان

 191/2  112/2  اهداف
 

 بین بعد اهداف ، نشان دهنده این است که عواملمدلماتریس ضریب همبستگی بین ابعاد 

بعد مشارکت و نتایج رابطه قوی  بین رابطه ضعیف و مستقیم وجود دارد. از طرف دیگر ،هابا روش

ی دلمری از گیمشارکت ذینفعان سازمانی در بهره و مستقیمی وجود دارد. این امر بیانگر اهمیت

 های آینده دارد. ریزیارائه شده در برنامه

 
 های مدل تحقیقنمایش عامل (3)شکل 
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 تاثیرگذاری را برترین عامل نخست بیش 2ش داده شده است، گونه که در شکل نمایهمان

ها به از عامل پنجم به بعد تاثیر عامل های تحقیق دارند وی تعریف شده برای مولفهمدلروی 

 نمایند. ر میل میسمت صف

های مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده توان از شاخصپس از تعیین مدل، می

دهنده برازش مناسب و قابل نشان ،تفادهورد اسهای مشاخصکل دست آمده از کرد. مقادیر به

(. بنابراین بر اساس برازش مناسب GFI ،1./ <AGFI>/.1باشد )مفهومی تحقیق می مدل قبول

گردآوری شده مورد تایید واقع می  هایمفهومی با داده مدلخوانی مفهومی پژوهش، هم مدل

 .شود
 دست آمده از مدل پژوهشیهای برازش به( اندازه شاخص00جدول )

 دست آمدهمقدار به نشان اختصاری شاخص برازندگی
Chi- Square 2X 11./ 

 /.RESEA 22 ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

 /.CFI 16 شاخص برازش تطبیقی

 /.RMR 261 هاخطای میانگین مجذور باقیمانده

 /.GFI 1 شاخص نیکویی برازش

 /AGFI 19 شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نگرند، دهد که آنان به دنیای آینده چگونه میانداز کشورهای آمریکا و انگلیس نشان میسند چشم

اند. در مقابل، ما نیز هایی برگزیدهحلدانند و برای آن چه راهنقاط قوت و ضعف خود را چه می

ها مقابله کنیم. قدر مسلم آن است که قدرت عظیم توانیم با آنباید بیندیشیم که چگونه می

این باورهای اعتقادی، طلبانه در راه حفظ و اعتالی اعتقادی ارتش ما و روحیه جهادی و شهادت

دشمن را به وحشت انداخته است و در ترین سالحی است که منابع انسانی مهم دینی و ملی و

بایست با اتکا به قدرت الیزال الهی و همت و پشتکار و مقابل آن هیچ سالحی ندارد. بنابراین، می

ده ریزی با نگاه به آینضمن برنامه« و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه»... ی با عنایت به آیه شریفه

 شان برگرداند.ها را به خودو آمادگی کامل، اهداف شوم آن

نگاری مناسب، نیاز ضروری ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی وجود یک مدل آینده

باشد. با توجه به جایگاه و اهمیت ستاد فرماندهی کل ارتش ای نه چندان دور میایران، در آینده

یوهای ربینی سناجمهوری اسالمی در تامین امنیت و تمامیت ارضی کشور، شناخت آینده و پیش
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آید. واضح و مبرهن است که با توجه به پویایی های این سازمان به حساب میمحتمل از اولویت

 صورت مستمر انجام گیرد.ی، شناخت آینده باید همواره و بهو تغییر لحظه به لحظه وقایع کنون

ها فهمؤل ،ی ابعاد، ضمن مطالعهنگاریآیندهبرای طراحی الگوی  در این تحقیق بر همین اساس،

ین نگر و همچنهای پویا و آیندههای سازماننگاری و مؤلفههای مختلف مبانی نظری آیندهو ویژگی

ی رویکردهای اسالمی به آینده از یک سو و بررسی اسناد و مدارک موجود و مطالعات مطالعه

 1احبه با در کشورهای مختلف از سوی دیگر و همچنین مص نگاریانجام گرفته در حوزه آینده

نگاری ستاد آجا به آینده مدلهای مؤثر بر ابعاد و مؤلفه نظران این حوزه،نفر از خبرگان و صاحب

مفهومی تحقیق، پس از بررسی همه جانبه و  مدلدر نتیجه . استخراج گردیدعنوان الگوی بومی 

 گارینآیندهبومی  مدلترین عنوان کاملبه اعمال اصالحات الزم در مرحلۀ سنجش روایی و پایابی،

شامل چهار بعد اصلی و  مدلستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد. این 

 . نشان داده شده است (2)و  (0)مؤلفه است که مدل تفصیلی آن در شکل  1
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 نگاری ستاد آجا مدل نهایی تفضیلی نظام آینده( 0شکل )
  

 اهداف
 

  سازمان انتظارات

 دسترس در بودجه ميزان

 مشارکت
 پروژه اهداف

  دسترس در زمان مدت

  مناسب سازماني ساختار وجود

 نگاري آينده با مشاركت كنندگان قبلي آشنايي

 هاروش
 پروژه زماني افق

 پاسخگويي و مشاركت فرهنگ

 نتایج
  سازمان انتظارات

 اهداف

فراروي هاي چالش

شناسايي ستاد آجا 

جهت آمادگي براي 

 آينده

 

تحليل راهبردي وضعيت 

 پيش رو 

 تعالي()وضعيت 

 تحلیل وضعیت موجود 

راهبردها 

چشم اندازها 

هادكترين 

اهداف كالن 

مأموريت ها 

 ريزي جهت آماده سازي اجا براي آيندهبرنامه

 ستاد آجا نگاریوضعیت موجود و تعالی نظام آیندهتحلیل 

هاي فراروي چالش

شناسايي ستاد آجا 

جهت آمادگي براي 

 آينده

 

 های مختلفبینانه در حوزهتهیه سناریوهای پیش
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 آجا ستاد نگاریآینده الیه چهار الگوی( 7) شکل

 پیشنهادها

اد آجا ست نگاریآینده العات تطبیقی صورت گرفته، از مدلنظران و مطبا توجه به نظرات صاحب

 توان انتظارات زیر را داشت:می

 ؛شناسایی روندها و رویدادهای آینده 

 ؛های مختلفتدوین سناریوها و تحلیل آینده 

 ؛اندازسازی و ترسیم تصویر مطلوب آیندهچشم 

 ؛های آیندهشناسایی نیازهای دفاعی در جنگ 

 ؛های سازمانیتعیین اولویت 

 ؛های نوظهورشناسایی فناوری 

 ؛نگاشت برای ستاد آجاتعیین و تدوین ره 

 گردد:یابی به  این انتظارات و همچنین الگوی ارائه شده پیشنهاد میدستبرای 

 نگاریهای ارائه شده در مدل پیشنهادی جهت اجرای فرآیند هر پروژه آیندهابعاد و مؤلفه .6

 در ستاد آجا رعایت گردد. 

 در تحقق ماموریت آجا نگاریالیه چهارم: نتایج آینده

 ) مالی، نیروی انسانی، پشتیبانی( الیه سوم: فرایندها

 سازی و توسعه همکارانالیه دوم: شبکه

 گذاری و تعیین اهداف راهبردیالیه اول: سیاست

 نگاری ستادالگوی آینده

آجا
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 دگیران ارشد ستاد آجا بایاماتی که توسط فرماندهان و تصمیمآنچه مسلم است، یکی از اقد  .0

صورت گیرد، دشمن شناسی در تمامی ابعاد آن است. غفلت از این اقدام، همان است که 

سازی و شد، مگر از طریق کسب آگاهی، شفافخواهد. این امر میسر نخواهد دشمن می

گیران ارشد ستاد آجا. در این راستا، گذاران و تصمیمباالبردن سطح اطالعات و دانش سیاست

ر مؤثر دمورد نیاز، گامی  نگاریهای آیندههای مرتبط و انجام پروژهکارگاهها، برگزاری کالس

آجا و شناخت مسیر آینده این مرکز  و مشارکت در ستاد نگاریجهت ارتقاء فرهنگ آینده

 توان به دو دسته تقسیم کرد:باشد. افراد مورد نیاز برای انجام فرآیند را میمهم فرماندهی می

 های مختلف نظامی و دانشگاهی(و تحقیقاتی )تخصص در رشتهالف( نیروهای علمی 

 ...( نگاری، کارکنان و)متخصصان آیندهب( نیروهای اجرایی 

ی دارند و قابلیت اجرای هایی استفاده نمود که نیاز به زمان و هزینه کمترباید در اجرا از روش .9

توان به د استفاده میهای معروف و مورتر است. از بین روشصورت متمرکز بیشها بهآن

 اشاره نمود. تحلیل روندروش 

ها و راهکارهای کلی باشد. برای اجرا های کلیدی و یا سیاستتواند فناوریجنس نتایج می .0

ی از گیرها و سپس با بهرهها و دستورالعملتوان ابتدا از طریق ابالغیهکردن نتایج نیز می

وع، اهداف و انتظارات فرماندهی برای تمامی سازی عمل کرد. بیان اهمیت موضمنافع فرهنگ

بایست کارکنان این حس را داشته باشند که در های ستاد آجا امری ضروری است و میالیه

توانند گامی مؤثر جهت پیشرفت ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، می

 برداشته و تأثیرگذار باشند.

باید متناسب با سطح و جایگاه مخاطبان و  نگاریهای آیندهبدیهی ست که خروجی

ای هتوان انواع خروجیکاربردهایی که مد نظر است، تعریف و تنظیم شوند. ولی به طور کلی می

 متصور بود: مدلزیر را برای این 

 ؛گزارشات پایشی -

 ؛بانی فناوری دفاعیگزارشات دیده -

 ؛آیندههای دفاعی ستاد آجا در گزارشات تحلیل و برآورد توانمندی -

 ؛گزارش تحلیل و برآورد تغییر و تحوالت آینده ایران، منطقه و جهان -

  ؛اندازاسناد چشم -

 ؛بانی(رسانی دیده)پایگاه اطالع نگاریوب سایت آینده -

 ؛ای )لوح فشرده و ...(محصوالت چند رسانه -



 22                               رانیا یاسالم یارتش جمهور یدر ستاد فرمانده نگاریندهیآ یمدل بوم یطراح

 

 ؛و پایش آینده نگاریکتب و مقاالت در زمینه آینده -

 .ی آموزشیهاها و سمینارها، دورههمایش -
 

 قدردانی

آوری بدینوسیله از مشارکت و همراهی همه خبرگان، اساتید و پژوهشگرانی که ما را در جمع

ها و همچنین تجزیه و تحلیل و بررسی نهایی این پژوهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی داده

 نماییم.می

 

 منابع

 و .مهدی ،روحانی محمد. ،خزاییلی .امدح ،سفیدیتقوی گل محسن؛ ،احمدی ، محمد.،پورآقایی 

نهاد پیش ؛پژوهی شش کشورهای آیندهبررسی تطبیقی و ترازیابی در نظام(. 6931) ، هادی.نیلفروشان
 تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. ،نظام مناسب برای آینده نگاری در ایران

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. ،پژوهی در مطالعات استراتژیکآینده(. 6916) .یار، مانداناتیشه 
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