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تاریخدریافت 1397/04/13:



تاریخپذیرش 1397/06/06:

ازصفحه111تاصفحه 131

ارائه شیوهای برای اولویتبندی گزینههای راهبردیِ مستخرج از فرایند
آیندهنگاری راهبردی ،مبتنی بر آراء خبرگان آجا
 

مسلمشیروانیناغانی 1
صفرفضلی* 2
چکیده
تغییرات سریع و گستردۀ محیطی ،نظامهای سنّتی راهبردپردازی را با چالش مواجه ساخته و
نگاریراهبردیبهدلیلانعطافپذیریدربرابربدیلهایمتغیّرآینده،بااستقبالروزافزونی

آینده
از طرف سازمانهای مختلف روبرو شده است .هدف این پژوهش ارائه شیوهای برای گزینش
راهبردنهاییدرفرایندآیندهنگاریراهبردیبرایسازمانهاباتمرکزبرارتشجمهوریاسالمی
ایران(آجا)استودرپیپاسخدادنبهاینپرسشاستکهدریکفرایندآیندهنگاریراهبردی،
برای اولویتبندی گزینههای راهبردی و گزینش راهبرد نهایی باید چه گامهایی پیموده شوند.
روشکلیتحقیقازنوعکیفیمی باشد.ابتدامبتنیبرتحلیلوتفسیرادبیاتوپیشینهپژوهش،
گامهایی برای اولویتبندی گزینههای راهبردیِ مستخرج از فرایند آیندهنگاری راهبردی ارائه
شدند.سپسبهکمکتکنیکدلفی،فهرستگامهایارائهشدهمورداعتبارسنجیقرارگرفت.بر
پایهرأیهمگرایخبرگاندانشگاهیونظامیدرمرحلهدومدلفی،مقبولیتعلمیوکاربردی
همه گامها و برازش کلی آنها مورد تائید واقع شد .در پایان بر اساس گامهای ارائه شده ،به
فرماندهان و راهبردپردازان آجا پیشنهاد شد که از این شیوه برای اولویتبندی گزینههای
راهبردیدرفرایندخلقراهبردبراییگانهاینظامیاستفادهنمایند.نوآوریاینتحقیق،ارائه
ایبرایگزینشراهبردنهاییدرفرایندآیندهنگاریراهبردیاست،کهبارویکردییکپارچه

شیوه
دربُعدزمان،گزینههایراهبردیراهمزمان درسهافقکوتاه،میانوبلندمدتموردارزیابیو
اولویتبندی قرار میدهد و عالوه بر "قدرت نظامی هر گزینه" و "احتمال وصول آن قدرت
نظامی" ،مولفه "همافزایی گزینهها" و "زمان وصول قدرت نظامی" را نیز بطوری شفاف در
اولویتبندیدخالتمیدهد .
واژههای کلیدی:
آجا ،راهبرد ،گزینه راهبردی ،آیندهنگاری راهبردی ،اولویتبندی گزینهها.
.1دانشجویدکتریآیندهپژوهیدانشگاهبینالمللیامامخمینی(ره) 
.2دانشیارگروهآیندهپژوهیدانشگاهبینالمللیامامخمینی(ره) 
*نویسندهمسئول:

Email: fazli@soc.ikiu.ac.ir
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مقدمه 
1

مینتزبرگ ()1994میگویدراهبرددرگذرزمانفرازونشیبهاییداشتهاستولیدرهر
صورتعالقهافرادبهآنکمنشدهاست.تحقیقاتریگبیوبیلودو)2017(2نیزنشانمیدهد
کهراهبردیکیازاث رگذارترینوپرکاربردترینابزارهایمدیریتاست.بامروراجمالینشریات
علمیمربوطبهحوزهمدیریتمیتوانمقاالتزیادیرایافتکهکلمهراهبردیاراهبردیدر
عنوانآنهامطرحشدهاستوایننشاندهندۀاهمیتاینمفهومدرحوزهمدیریتاست.با
اینحالپژوهشگراناستداللمیکنندکهدرشرایطمحیطیامروزکهغالباباتغییرسریعو
پیچیدگیوعدماطمینانمواجههستیمرویکردهایسنتیبرنامهریزیراهبردیقادربهخلق
راهبردباکیفیتنیستندواینپیشفرضرویکردهایسنتیرانفیمیکنندکهراهبردرابرای
یکجهتواحددرآیندهتدوینمیکنند( Camillus & Datta, 1991; Eisenhardt & Sull,
 .)2017; Grant, 2013از این رو روشها و فنون آیندهپژوهی با نگاه به آیندههای بدیل و
چندگانه ،بجای یک آینده واحد ،سعی در پوشش ضعف یاد شده در برنامهریزی راهبردی و
کمک به خلق راهبرد و تصمیمات بهتر  نمودند .با اینحال رایدی )2009( 3با استناد به
تحقیقاترجسکیواولسون،)2006(4اسالتر )2007(5وگلن6ودیگران( )2001اثرگذاریو
توفیقاینروشهاراموردتردیدقرارمیدهد.تحقیقاتروربک)2011(7نیزنشانمیدهدکه
برای بکارگیری نتایج آیندهنگاری در خلق راهبرد موانعی وجود دارد .همانطور که شوئنکر و
وولف )2013( 8پس از مرور مبانی نظری برنامهریزی راهبردی و آیندهپژوهی جمعبندی
کردهاند،می توانگفتکههیچکدامازدوموردمذکوربهتنهاییراهحلّیمناسببرایخلق

راهبرددریکمحیطنامطمئنفراهمنمیسازند.
دردودههاخیرآینده نگاریراهبردیسعینمودهاستبهناکامیفوقپاسخدهد.مرور
آثارصاحبنظراناینحوزه،نشانمیدهدکهآیندهنگاریراهبردیازتلفیقآموزههایمدیریت
راهبردیوآیندهنگاریبهرهمی جویدودرپیخلقراهبردیموفقیتآمیزاست( Slaughter,
 .)1998; Godet & Durance, 2011; Kuosa, 2012مسئلهای که در اینجا مطرح است
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چگونگیخلقراهبردیموفقیتآمیزدرآیندهنگاریراهبردیاست.فرایندآیندهنگاریراهبردی
مراحلمختلفیراشاملمی شودکهتوسعهوبهبودهرکدامازاینمراحل،منجربهارتقاءو
بهبود راهبرد نهایی و افزایش احتمال موفقیت آن میگردد .تمرکز این پژوهش بر مرحلۀ
اولویتبندی گزینههای راهبردی است .لذا ،پژوهش حاضر در پی ارائه شیوهای مناسب برای
هایراهبردیبهمنظورخلقراهبردیموفقیتآمیزدرآیندهنگاریراهبردی

اولویتبندیگزینه
است.درواقعاینپژوهشبرآناستکهبهاینپرسشاساسیپاسخدهدکهاولویتبندی
نمودنگزینههایراهبردیِمستخرجازفرایندآیندهنگاریراهبردی،شاملچهمراحلیاستو
مشخصاً باید چه گامهایی برای اولویتبندی گزینههای راهبردیِ مستخرج از یک فرایند
آینده نگاریراهبردیدرآجابرداشتهشود.قلمرومکانیتحقیق،ارتشجمهوریاسالمیایران

استوسعیشدهاستکهگامهایارائهشده،توسطخبرگاناینسازمانمورداعتبارسنجی
قرارگیرندتانهایتاًراهبردیگزینششودکهمنجربه"قدرتنظامی"بیشینهگردد .
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهومشناسی راهبرد

راهبرد،برنامۀآیندهبرایدستیابیبهیکهدفمشخصاست.وقتیمفهومراهبردبراییک
سازمانبکارمیرود،بایدبدانیمدرچهجنگیمبارزهمیکنیموچهچیزیبهمعنایپیروزی
است.اینمعموالًبهمعنایتعیینیکهدفروشنبراییکسازماناست.بنابرینهدفیکه
قرار است با راهبرد به آن دست پیدا کنیم یک هدف جزیی نیست بلکه نقطهای است که
موفقیتیاشکستکلیسازمانبهدستیابیبهآنبستگیدارد.یعنیراهبرددرپیبردنیک
نبردمقطعیودستیابیبهیکموفقیتجزیینیست،بلکهپیروزیوموفقیتکلیدربلندمدت
را دنبال میکند ( .)Shimizu, 2012: 2اساساً هر ارتشی در پی کسب "قدرت نظامی برتر"
است.دراینپژوهشمفهوم"قدرتنظامی" بهعنوانهدف،مشتملبرقدرتنظامیمادیو
ملموسوقدرتنظامیناملموسمیباشد.اگرمجموعقدرتنظامیملموسوناملموسحاصل
از یک راهبرد ،بیشتر از مجموع هزینه کرد ملموس و ناملموس برای آن راهبرد باشد ،آنگاه
هدف راهبرد حاصل شده است .هدف باید قابل اندازهگیری 1باشد ( )Doran, 1981تا امکان
قیاسواولویتبندیگزینه هایراهبردیمختلفمیسّرگردد.قدرتنظامیمادّیحاصلازیک
راهبردقابلاندازه گیریاست.امّاقدرتنظامیناملموسحاصلازیکراهبردبردونوعاست.
. Measurable

1
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نخست،قدرت نظامیناملموسیکهدرآیندهمنجربهافزایشقدرتنظامیملموسمیگرددو
ازاینرومی توانآنرابراساسکمکیکهبهقدرتنظامیمادیخواهدنموداندازهگیریکرد.
راهبردی که موجب ارتقای آموزش کارکنان یا ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب میگردد
مثالیازایجادقدرتنظامیناملموسنوعنخستارائهمیکند.دوم،قدرتنظامیناملموسی
کهبهارتقاءقدرتنظامیملموسومادیسازمانکمکنخواهدنمودوصرفاًدرراستایارتقاء
ارزشهایبشرییاارزشهاینظاماجتماعیاستکهراهبردسازاندرونآنفعالیتمیکنند.
مثالراهبردیکهبهکاهشقطعدرختاندریکمنطقهکمکمیکندمصداقیازایجادقدرت
نظامیناملموسنوعدومرانشانمیدهد .اندازهگیریوارزشگذاریمادیایننوعِاخیراز
قدرتنظامیناملموسبسیاردشواراستوبهتراستمبتنیبرمشارکتحداکثریفرماندهان
وکارکنانوحتی دیگرذینفعانباشد.چراکه مطابقگفتۀ ویتینگتون ( )1993برای کسب
حمایتاجتماعیازراهبردمیبایستبهمعیارهایجامعهایکهدرآنفعالیتصورتمیگیرد
توجهنمود.دراینتحقیق،اولویتبندیگزینههایراهبردیباتمرکزبرخلقراهبردیاستکه
باهدفکسببیشترینقدرتنظامیملموسوناملموسدرطولزمان،ارائهمیگردد.
پیشینۀ خلق راهبرد در آیندهنگاری راهبردی

هاینزوبیشاپ( )2006فرایندآیندهنگاریراهبردیرامشتملبرششمرحلهمیدانند(شکل
هایراهبردیوشکلدهیبهراهبرد،مربوطبهمرحلهپنجممیشود.علیرغم

.)1خلقگزینه
ارائهنُهرهنموداساسیبرایاینمرحله،نحوۀخلقگزینههایراهبردیوانتخابراهبردنهایی
ازمیانآنها،صراحتاًترسیموتشریحنشدهاست.گودهودورنس()2011آیندهنگاریراهبردی
را مطابق شکل ( )2به صورت یک فرایند نُه مرحلهای توصیف میکنند .در مرحله هفتم
گزینههای راهبردی مورد اولویتبندی قرار میگیرند که یک رویکرد منطقی بر پایۀ روش

انتخابچندمعیاریتوصیهشدهاست.البتهطبقگفتهخودِطراحانمدل،اینگامباوجود
آنکهمنطقیاستاماقابلیتاجرایپایینیدارد .
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چارچوببندی
دافشاملمیگردد.

راهنماهاییرابرایرویکرد،تیمها،علتوجودیواه


پویش
ها،روندها،عقایدومفروضاتیکهمیتواندبرآیندهاثربگذارد،میپردازد.


کاودوبهجستجویداده

محیطداخلیوخارجیسازمانرامی

پیشبینی
هاراطراحیمیکند.


وبدیل
ها،عدمقطعیتها،ابزارها


کندوراهنماهاییمرتبطباپیشران

حاصلازپویشاستفادهمی
ازاطالعات

چشماندازسازی
وترسیمنتایجمطلوببرایسازمان،مهیامیکند.

راهنماهاییرابرایتفکرازطریقانتشاراتپیشبینی


برنامهریزی
انداز،توسعهمیبخشد.

هاییرابرایپیادهسازیچ 
شم


گرددکهراهبردوگزینه

راهنماهاییراشاملمی
اقدام
سیستمهایهوشمند،است.

گرددکهشاملارتباطبانتایج،توسعهدستورکارهایاقدام،ونهادینهسازیتفکر راهبردی و

راهنماهاییراشاملمی

شکل ( )1فرایند خلق راهبرد در گامهای آیندهنگاری راهبردی

منبع)Hines & Bishop, 2006):

روربک()2011بااستنادبهتحقیقاتگوناگونمیگویدکهترکیبآیندهنگاریوبرنامه-
ریزیراهبردی(کهمادراینپژوهشآنراآیندهنگاریراهبردیمیخوانیم) درهرسهبازه
زمانیکوتاه،میانوبلندمدّتامکانپذیراست.درمدلیکهروربک()2011برایپیوندمیان
آیندهنگاری و راهبرد در بازه کوتاهمدت ارائه کرده است برخی کاستیها مشهود میباشند.
شناسایینقاطقوتوضعفسازمانصرفاً براساسدادههایمالیاست؛نگاهبینرشتهایو
لحاظ نمودن موضوعات مختلف مغفول مانده است؛ خروجی آیندهنگاری در این مدل ،صرفاً
بینش است و به تبدیل "دانش ضمنی" حاصل از آیندهنگاری به "دانش صریح و کدگذاری
شده" در راستای خلق گزینههای راهبردی جدید اشارهای نشده است .نحوه ادغام و
اولویتبندی گزینه های راهبردی و تولید راهبرد نهایی مبهم است .در ادامه روربک ()2011

ریزیراهبردیدربازهزمانیمیانمدترادرقالبیکمدل

نحوه پیوندآیندهنگاریوبرنامه
نمایشدادهاست.ازآنجاکهخروجیمدلارائهشده"پیشبینی" استوبهمقولۀشکلدهی
وخلقراهبردنپرداختهاست،درپژوهشحاضرجایگاهینخواهدداشت.نهایتاًروربک()2011

116

آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،6پائیز 1396
فصلنامه 



در مدلی به پیوند آیندهنگاری و برنامهریزی راهبردی در بازه بلندمدت پرداخته است .ایراد
اصلیمدلارائهشده،اتخاذرویکردجزئی نگرانهبهجایرویکردیکپارچهاست.تیمآیندهنگاری
صرفاً دادههاییدربارۀیکحوزۀازپیشانتخابشدهگردآوریمیکنندورویکردییکپارچه
درپایشوتحلیلمحیطدیدهنمیشود.همچنیندرامکانسنجیتوسعۀحوزهجدیدفعالیت،
دوبارهرویکردیجزئینگرانهحاکماستواینحوزهبادیگرحوزههایفعالیتموردمقایسهقرار
نمیگیرد.درحالیکهممکناستیکگزینهراهبردی،گزینهایبهصرفهباشدولیگزینههای
به صرفهتری نیز وجود داشته باشند .عالوه بر ضعفِ مورد اشاره در خصوص اولویتبندی
گزینهها،شایانذکراستکههرسهمدلارائهشدهتوسطروربک()2011مبتنیبربنچمارک

وتجربهموفقیکسازمانهستند.لذادرتعمیمپذیریاینمدلهاجایتردیدوجوددارد .

شکل ( )2فرایند خلق راهبرد در آیندهنگاری راهبردی

منبع)Godet & Durance, 2011: 57( :
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شوئنکرووولف()2013خلقراهبردمبتنیبرآیندهپژوهیراباتکیهبرروشسناریودر
قالب فرایندی شش مرحلهای نشان میدهند (شکل  .)3در مرحله پنجم این مدل به نحوه
استخراج راهبرد از دل سناریوها با کمک چارچوبی به نام "دستورالعمل راهبرد "1پرداخته
میشود.دردستورالعملراهبردتأکیدمیشودکهتوصیههایراهبردیمعینیبرایهریکاز

سناریوها استخراج شود .ولی به ماهیت و نحوه ساخت این توصیهها اشارهای نشده است و
مشخص نیست در پاسخ به هر سناریو چه توصیهای میتواند یک توصیه راهبردی محسوب
شود .دستور العمل راهبرد ،بر تدوین راهبرد اصلی بر اساس نقاط مشترک میان توصیههای
راهبردیتأکیدمیکنددرحالیکهاولویتبندیگزینههایراهبردیصرفاًنمیتواندبرپایهباال
بودناحتمالوقوعباشدوشایدهیچکدامازتوصیههایراهبردیمشترکمیانهمهسناریوها،
بهدلیلاثرگذاریاندک،صالحیتقرارگرفتندرراهبردنهاییرانداشتهباشند .
 -1تعریف حیطه
چارچوب:چکلیستقاببندی 
وظیفه:شناساییمسائلاصلیو
تحلیلچارچوب



شکل ( )3فرایند خلق راهبرد مبتنی بر سناریو

منبع)Schwenker & Wulf, 2013: 51( :
manual

1
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ارائه گامهایی برای گزینش راهبرد نهایی در آیندهنگاری راهبردی

مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد که تالشهای زیادی در راستای تلفیق آموزههای
آیندهپژوهی و آیندهنگاری با مدیریت و برنامهریزی راهبردی ،به منظور توسعه فرایند خلق

راهبردصورتگرفتهاست.بااینوجود،میتوان"عدموجودرویکردییکپارچهدرتدوینو
گزینشراهبردنهاییسازمانبالحاظهمزمانودیدنسهبازهکوتاه،میانوبلندمدتدرکنار
هموبصورتیکپارچه" راضعفکلیفرایندخلقراهبرددرآیندهنگاریراهبردیدانست.لذا
درادمهبهگامهاییکهمیتوانندبصورتیکپارچهبهاولویتبندیگزینههایراهبردیمعطوف
بهبازههایمختلفزمانیبپردازنداشارهمیشود .
 ابتدا گزینههای راهبردیِ با هم سازگار را دستهبندی میکنیم .هر دسته ،که آن را
"بستهراهبرد" مینامیممجموعهایازگزینههایراهبردیسازگارباهماست.یک
گزینهراهبردیممکناستدریک،دو،چندویادرهمۀبستههاقرارداشتهباشد.
 سپسبایدبراساسمیزان"تولیدقدرتنظامی"و"احتمال"،بستههارااولویتبندی
کنیم .برای این کار باید قدرت نظامی ملموس و ناملموس حاصل از هر گزینه
راهبردی،طبقآراءخبرگانموردارزشگذاریقرارگیردومیزانقدرتنظامیکل
حاصلازهرگزینهرابااحتسابزمانحصولآنمحاسبهنمودهودراحتمالوقوع
آنضربکنیم.
 درمحاسبۀمیزان قدرتنظامی کلحاصلازهر"بسته راهبرد" ،عالوهبرملحوظ
نمودناحتمالوقوع،میزانتولیدقدرتنظامیهرگزینهوزمانحصولآن،یکنکته
دیگرهمبایدحسابشودوآنقدرتنظامیحاصلازهمافزاییگزینههایموجود
دریکبستهاستاست.بنابراینبهمنظوراولویتبندیبستههایراهبرد،امتیازهر
یکازاینبستههارابهصورتزیرمحاسبهمیکنیموآنرا"قدرتنظامیواقعی"
بستهمی نامیم.قدرتنظامیواقعیهربستهراهبردبرابراستباحاصلجمعقدرت
نظامیواقعیگزینههایراهبردی موجوددرآنبستهبهاضافۀقدرتنظامیناشیاز
همافزاییگزینههایراهبردی.
 برای محاسبه قدرت نظامی واقعی ناشی از همافزایی گزینههای راهبردی نیز مانند
محاسبه قدرت نظامی واقعی گزینههای راهبردی عمل میکنیم .یعنی ابتدا جمع
قدرتنظامیملموسوناملموسراحسابمیکنیموسپسآنرادراحتمالوصول
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قدرت ضرب نموده و نتیجه را متناسب با زمان وصول قدرت مورد نظر ،به روز
میکنیم.

 اگربامحاسبهقدرتنظامیواقعیبستههایراهبرد،کارراخاتمهدهیموبستهایکه
بیشترینقدرتنظامیواقعیراتولیدمیکند(بستهراهبرداصلی)بهعنوانراهبرد
نهاییانتخابشود،کاریکهتااینجاانجامدادیمبهترازبرنامهریزیراهبردیاست
چونعالوهبرحال،آیندهرانیزدرتدوینراهبردملحوظنمودهایم .ولیایرادیکه
وجودداردایناستکهمارابهسمتپیشبینیوتوجهصرفبهیکسناریوبرده

است.یعنیدرراهبردنهایی،فقطآندستهازگزینههایراهبردیرالحاظکردهایم
کهبرآمدهازیکسناریوهستند،اگرچهممکناستبرخیازآنهامیانآنسناریوو
دیگر سناریوها مشترک باشند .برای اینکه از تفکر مبتنی بر پیشبینی به سوی
آیندهنگاریحرکتکنیم،بایدبهفکرلحاظنمودندیگرگزینههایراهبردیباشیم.

 بایدباتقویت"بستهراهبرداصلی"به"راهبردنهایی"برسیم.
 بایددرنهایتهمهگزینههایراهبردیحاصلازفرایندآیندهنگاریراهبردیرادر
سهدرجهمختلفازلحاظاهمیتدستهبندینمائیموآنهاراباسهرنگمختلفنشان
دهیم.الف)گزینههایراهبردیکهدر"بستهاصلیراهبرد" قرارمیگیرندوجزئیاز
"راهبردنهایی"هستندرابهرنگقرمزنشانمیدهیمب)گزینههایراهبردیکهدر
راهبردنهاییجاندارندولیبهدلیلباالبودنمیزانقدرتنظامیواقعیشان،دریک
حدمشخصومحدودیبررویآنهاسرمایهگذاری میشود.اینگزینههارابارنگ
نارنجینشانمیدهیم.ج)گزینههایراهبردیکهصرفاًدرلیستکلیگزینههامرقوم
می شوندتاچشمآنهاراببیندوذهنآمادۀتغییراتباشد.اینگزینههارابارنگزرد
دهیم.درادامهبهنحوهتقویتبستهراهبرداصلیوشکلدهیراهبردنهایی

نشانمی
میپردازیم.
 باید بررسی کنیم که اضافه شدن کدام یک از گزینههای راهبردی به بسته راهبرد
اصلی ،موجب افزایش قدرت نظامی واقعی میشود .اگر گزینهای چنین شرایطی را
داشتدرکناربستهراهبرداصلی،جزئیازراهبردنهاییمیشودودردرجهالفقرار
میگیرد.
 ازآنجاکهگزینۀجدیدیکهبهبستهراهبرداصلیاضافهمیشود،زیرمجموعهبسته
راهبرداصلینیستوباحداقلیکگزینهراهبردیآنبسته،ناسازگاراستآنرابا
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رنگی غیر از قرمز مثالً با رنگ آبی نشان میدهیم .اگر گزینه راهبردی دیگری به
راهبردنهاییاضافهشودودردرجهالفقرارگیرد،بایدمجدداًازرنگجدیدیغیراز
قرمز و نارنجی و زرد و آبی استفاده کنیم .البته اگر با گزینۀ پیشتر اضافه شده،
سازگاربودبایدازهمانرنگآبی،براینمایشآندرراهبردنهایی استفادهنمود.
برایگزینههایراهبردیدیگرنیزدرصورتیکهدردرجه الفقرارگیرندبههمین
شیوهعملخواهدشد.
 برایبررسیاضافهشدنگزینههایراهبردیجدیددرکناربستهراهبرداصلی،باید
کار را با گزینه های راهبردی شروع کنیم که دارای بیشترین قدرت نظامی واقعی
هستند .فرض کنید میخواهیم گزینۀ  jرا به بسته راهبرد اصلی اضافه کنیم .ابتدا
بررسیمیکنیمکهچندموردازگزینههایراهبردیموجوددربستهراهبرداصلیبا
گزینه راهبردی جدید یا  ،jناسازگار هستند .گزینههای سازگار با  jرا با  mو
گزینههایناسازگاربا jرابا nنشانمیدهیم.تنهادرحالتیمیتوانگزینه jرادر

کناربستهراهبرداصلیبهراهبردنهاییاضافهنمودکهنامعادلهذیلمحققگردد:
[(Bm+Bn+BHm,n-Cj)+(Bm+Bj+BHm,j-Cn)]/2 < [(Bm+Bn+ BHm,n)+( Bm+BHm-Cn)]/2
قدرتنظامیحاصلازگزینههایسازگارباگزینهجدید،بالحاظاحتمالوزمانوصول Bm:
قدرتنظامیحاصلازگزینههایناسازگارباگزینهجدید،بالحاظاحتمالوزمانوصول Bn:
قدرتنظامیحاصلازهمافزاییکلیهگزینههایبستهراهبرداصلی،بالحاظاحتمالوزمانوصول BHm,n:
هزینهصرفشدهبرایگزینهجدید Cj:
قدرتنظامیحاصلازگزینهجدید،بالحاظاحتمالوزمانوصول Bj:
لازهمافزاییگزینهجدیدوگزینههایسازگارباآن،بالحاظاحتمالوزمانوصول BHm,j:

قدرتنظامیحاص
هزینهصرفشدهبرایگزینههایناسازگارباگزینهجدید Cn:
قدرتنظامیحاصلازهمافزاییگزینههایسازگارباگزینهجدید BHm:

در واقع فرمول کلی به این صورت است که اگر قدرت نظامی واقعی حاصل از
راهبردنهاییِمشتملبرگزینهجدید،بیشترازقدرتنظامیواقعیحاصلازراهبرد
بهراهبردنهاییاضافهمیشود .

نهاییبدونلحاظگزینهجدیدباشد،آنگاهگزینهj
 بااضافهشدنگزینهجدید،دوحالتدرعالمواقعمیتواندرخدهد:الف)گزینهجدید
وگزینههایسازگارباآن دربستهراهبرداصلیرخمیدهند.ب) گزینهجدیدرخ
نمیدهدوبستهراهبرداصلیرخمیدهد.برایمحاسبهقدرتنظامیواقعیحاصلاز
راهبردنهاییِمشتملبرگزینهجدید،بایدقدرتنظامیواقعیراجداگانهبرایهر

ارائهشیوهایبرایاولویتبندیگزینههایراهبردیِمستخرجازفرایندآیندهنگاریراهبردی 121...




یکازحالتهایالفوبمحاسبهنمائیم.میانگینقدرتنظامیواقعیدرحالتالف
وقدرتنظامیواقعیدرحالتب،مقدارقدرتنظامیواقعیحاصلازراهبردنهاییِ
مشتملبرگزینهجدیدرانشانمیدهد .
 برایمحاسبهقدرتنظامیواقعیحاصلازراهبردنهاییبدونلحاظگزینهجدید،نیز
بهشکلیمشابهعملمیشود.یعنیبایدقدرتنظامیواقعیحاصلازراهبردنهایی
بدون گزینه جدید را جداگانه برای هر یک از حالتهای الف و ب محاسبه نمائیم.
میانگینقدرتنظامیواقعیدرحالتالفوقدرتنظامیواقعیدرحالتب،مقدار
قدرتنظامیواقعیحاصلازراهبردنهاییبدونلحاظگزینهجدیدرانشانمیدهد.
 برایبررسیامکاناضافهنمودندیگرگزینههایراهبردیبهراهبردنهایینیزرویه
فوق الذکر را ادامه میدهیم .یعنی ابتدا بررسی میکنیم که با اضافه شدن گزینه
جدید ،ممکن است چه حاالتی رخ دهد .سپس قدرت نظامی واقعی راهبرد نهایی
مشتملبرگزینهراهبردیجدیدرادرهریکازحاالتحسابنمودهوازمیانگین
آنهاقدرتنظامیواقعیراهبردنهاییمشتملبر گزینه راهبردیجدیدرامحاسبه
می کنیم .به همین منوال قدرت نظامی واقعی راهبرد نهایی بدون لحاظ گزینه
راهبردیجدیدرادرهریکازحاالتحسابنمودهوازمیانگینآنهاقدرتنظامی
واقع یراهبردنهاییبدونلحاظگزینهراهبردیجدیدرامحاسبهمیکنیم.نهایتاًاگر
قدرتنظامیواقعیراهبردنهاییمشتملبرگزینهراهبردیجدید،بزرگترازقدرت
نظامیواقعیراهبردنهاییبدونلحاظگزینهراهبردیجدیدباشد،گزینهراهبردی
جدیدبهراهبردنهاییاضافهمیشودوبااتخاذدرجهالف،درکناردیگرگزینههای
موجوددربستهاصلی،بررویگزینهجدیدنیزسرمایهگذاریکاملصورتمیگیرد.

اگرچهاینگزینهبابرخیازگزینههایموجوددربستهاصلیناسازگاراست.ولیاگر
شرطفوقمحققنشدآنگاهگزینهجدیددردرجهبقرارمیگیردوبارنگنارنجی
نشاندادهمیشود.
 برای بررسی اضافه کردن گزینههای راهبردی جدید به راهبرد نهایی ،باید از
گزینههای اولویت دار که دارای بیشترین قدرت نظامی واقعی هستند کار را شروع

کنیموالزمنیستاینبررسیبرایگزینههایباامتیازپائینصورتگیرد.درواقع
بررسیراباگزینههایدارایامتیازباالترشروعمیکنیموکمکمبهسمتگزینههای
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با امتیاز کمتر میرویم .اگر چند بار پیاپی نتیجه منفی شد و گزینههای راهبردی
قابلیتاضافهشدنبهراهبردنهاییرانداشتند،بررسیرامتوقفمینماییم.
 باید دائماً امتیازدهی گزینههای راهبردی موجود را به روز نماییم و گزینههای
راهبردیجدیدیبهلیستگزینههایموجودبیافزاییم.اینکاردوپیامدمهمدارد.
اوالًاولویتبندیگزینههایراهبردیدائماًتغییرمیکندومابایدبررسیکنیمببینیم
کدامیکازگزینههایراهبردیاولویتدار،قابلیتاضافهشدنبهدرجهالفرادارندو
کدامیکبایددردرجهبقرارگیرند.همچنینممکناستبرخیازگزینههایدرجه
الفیاب،امتیازشانکاهشیافتهباشدوبهیکیادودرجهپائینترتنزلیابند.ثانیاً
اولویتبندی بستههای راهبرد دائماً تغییر میکند و ممکن است راهبرد نهایی بر
مبناییکبستهراهبردجدیدخلقشود .


روششناسی پژوهش
روشکلیتحقیقحاضرازنوعکیفیاست.دادههابهدوروشکتابخانهایومیدانیگردآوری
ایمقدمبرروشمیدانیاستوبرایکسبوجمعآوریاطالعاتمربوط

شدند.روشکتابخانه
پردازیوپیشینهپژوهشازروشکتابخانهایاستفادهشدهاست.

بهحوزهآیندهنگاریوراهبرد
روش میدانی به کمک ابزار پرسشنامه و به منظور تأمین دادههای دست اول مورد نیاز در
تکنیک«دلفی»بکارگرفتهشدهاست.تجزیهوتحلیلدادههابهکمکتکنیک«دلفی»صورت
گرفتهاست.پسازآنکهباتحلیلوتفسیرمبانینظریوپیشینهپژوهش،مهمترینگامهای
گزینشراهبردنهاییدرآیندهنگاریراهبردیارائهشدند،مبتنیبرتکنیکدلفیوباکمک
آراءخبرگانآجا،بهاعتبارسنجیفهرستگامهایارائهشدهازمنظرعلمیوازمنظرکاربردی
درارتشجمهوریاسالمیایرانپرداختهشدهاست.ازمهمترینتحقیقاتآیندهپژوهیداخلی
وخارجیکهمشابهتحقیقحاضرازروشدلفیوشاخص IQRبرایدستیابیبهاجماعبر
روییکایدهنویناستفادهکردهاندمیتوانبهپژوهشهایلینز،)2012( 1فورستروگرچت2
()2014وشیروانیناغانیوبیات()1397اشارهنمود.دراینپژوهشنیزدرپاسخبهمسئله
اصلیتحقیق 15،گامبرایاولویتبندیگزینههایراهبردیارایهشدهاستواجماعخبرگان
درخصوصموافقتباگامهایپیشنهادشده،ازطریقدلفیحاصلشدهاست.
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. Linz
. Forster & Gracht
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جامعهآماریاینتحقیقشاملکلیهخبرگانآجادرحوزهراهبردپردازیمیباشد.برای
انتخاب نمونه آماری از نمونهگیری مبتنی بر معیار از نوع ناهمگن استفاده میشود که از
شیوههای نمونهگیری غیر احتمالی است که در تحقیقات دارای روش کیفی به کار میرود

(رضویوهمکاران.) 219:1392،درشیوهنمونهگیریمبتنیبرمعیار،واحدهاینمونهدارای
ویژگیخاص یهستندکهبهشناختودرکعمیقودقیقموضوعموردبررسیکمکمیکنند
(.)Ritchie & Lewis, 2003: 128دراینجاویژگیموردنظربرایانتخابخبرگاندانشگاهی،
آشناییواشرافآکادمیکآنهابهمسئلهتدوینراهبرداستوویژگیموردنظربرایانتخاب
خبرگان نظامی داشتن تجربه فرماندهی در سطح راهبردی (تیپ مستقل و یا باالتر از آن)
میباشد .نمونه گیری ناهمگن در تحقیقات کیفی ،با هدف بررسی تفاوت یا اختالف ناشی از

خصوصیات و مولفههای مهم موجود در مشارکتکنندگان پیرامون موضوع تحقیق انجام
میگیرد(.)Lindlof & Taylor, 2011کهدراینتحقیقحوزهفعالیتخبرگان درنیروهای

چهاگانه زمینی ،هوایی ،دریایی و پدافند هوایی به عنوان مؤلفه و خصوصیات متفاوت
مشارکتکنندگاندرنمونهگیریلحاظشدهاستونمونهآماریبهصورتیکساندرمیاناین

چهارنیروتوزیعیافتهاست.درتحقیقاتکیفیکهبهجایوسعتدادههایگرداوریشدهدر
پی عمق دادههای گردآوری شده هستیم بهتر است که حجم نمونه از عدد  30تجاوز نکند
(.) Teddlie & Yu, 2007ازآنجاکهدراینپژوهشنیزبهکمکآراءخبرگانقصدبهبودو
اعتبارسنجیگامهایارائ هشدهراداریمنیازبهدرکعمیقموضوعوبررسیموشکافانهگامهای
ارائ ه شده برای گزینش راهبرد نهایی است .لذا به کمک تکنیک گلوله برفی در هریک از
نیروهای چهارگانه ارتش به شناسایی سه خبره دانشگاهی و سه خبره نظامی پرداخته شده
دستیافتهایم.جدول()1مشخصاتنمونهآماریتحقیقرا

استکهنهایتاًبهنمونهای24نفره
نشانمیدهد .
از منظر نتیجه ،اینتحقیقتوسعهایاست.تحقیقاتتوسعهای،بهمنظورتدوینیاتهیّه
یکبرنامهیاطرحویژهوتشخیصمناسببودنآن در یکمکانیامکانهایخاصانجام
می شوند.اینتحقیقاتمنجربهافزایشدانشکاربردیدرخصوصیکبرنامۀخاصوپیشبرد

روششناسیدرموردآنبرنامهمیشوندوبهتوسعهبرنامهودانشمربوطبهزمینهکاربردی
کمکمیکنند( .)McMillan & Schumacher, 1984
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جدول ( )1نمونه آماری تحقیق
*******

جمع

نیروی

نیروی

نیروی

نیروی پدافند

زمینی

هوایی

دریایی

هوایی

خبرگاندانشگاهی

3نفر

3نفر

3نفر

3نفر

12نفر

خبرگاننظامی 

3نفر

3نفر

3نفر

3نفر

12نفر

کلخبرگان 

6نفر 

6نفر 

6نفر 

6نفر 

24نفر 

تجزیه و تحلیل یافتهها
بهمنظوراعتبارسنجیگامهایارائهشدهبرایگزینشراهبردنهاییدرآیندهنگاریراهبردی
ازمنظرعلمیوازمنظرکاربردی،بهکمکآراءخبرگاندانشگاهیونظامیآجادومرحله
دلفیبرگزارشد.دراینمراحل،خبرگانبههریکازموارد15گانهارائهشدهوبهبرازشکلی
اینموارددرراستایتوسعهراهبردپردازی،براساسطیفلیکرتنمره 5-1دادند.پسازهر
مرحله دلفی ،نتایج به کمک آمار توصیفی 1بر اساس سنجههای میانگین ،2انحراف معیار 3و
دامنهبینچارکی4موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.دامنهبینچارکیازسنجههایپراکندگی
استکهبرابربافاصلهبینچارکاولوسوممیباشد.معیارموردقبولواقعشدنآراءخبرگان
در مورد هر عامل ،کوچکتر مساوی بودن  IQRاز  30درصد است که برای طیف پنجتایی
لیکرتمعیار IQR≤1/2خواهدبود(.)Sekaran, 2003: 83جدول()2اطالعاتآماریمربوط
بهدومرحلهدلفیرانشانمیدهد.
جدول ( )2نتایج دلفی دو مرحلهای 
میزان مقبولیت علمی
موارد

مرحله اول

میزان مقبولیت کاربردی در آجا

مرحله دوم
Mean

مرحله اول

IQR

Mean

1

1

3

 0/8

2

 0/5

 4/5

 0/9

 0/5

3

1

 3/5

 0/8

1

 3/7

4

 0/8

3

 0/6

 0/7

 3/3

 0/5

5

 0/9

 2/5

 0/9

 0/7

 3/2

 0/8

 0/7

6

 0/6

 2/6

 0/8

 0/5

 3/4

 0/7

1

مرحله دوم

SD

IQR

 0/9

 3/3
 4/6

 0/8
 0/6

 0/6
 1/5

 3/4
 3/7

 0/4

 3/2

 0/6

SD

Mean

SD

IQR

Mean

SD

IQR

1

1

 3/7

 0/8

 0/7

 1/4

 3/1

1

 3/7

1

 1/5

 3/7

 1/1

 3/8

 0/5

 3/7

 0/6

 0/4

 1/2

 1/3

 1/1

 3/8

 0/5

 3/8

 0/3

1

 3/7

 0/6

1

. Descriptive Statistics
. Mean
3
. SD: Standard Deviation
4
. IQR: Inter-Quartile Range
2
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7

 1/3

 2/9

 0/8

 1/1

 3/1

 0/6

1

 3/6

 1/1

1

 3/6

1

8

 0/7

 3/6

 0/6

 0/4

 3/6

 0/5

 1/5

 3/2

 0/9

1

4

 0/8

9

 1/3

 3/8

 0/3

1

 3/9

 0/3

 0/7

 3/4

1

 0/6

 3/9

 0/8

 10

 0/9

 3/5

 0/8

 0/8

 3/4

 0/6

 0/8

 2/6

1

 0/5

 3/1

 0/9

 11

 0/8

 3/6

 0/4

 0/8

 3/6

 0/3

1

 3/1

1

 0/8

 3/6

 0/9

 12

 1/4

 2/7

1

 1/1

3

1

 0/6

 3/6

 0/7

 0/5

 3/4

 0/7

 13

1

 3/4

1

 0/8

 3/7

 0/9

 0/6

 3/1

 0/5

 0/5

 3/3

 0/4

 14

 0/7

 3/1

 0/6

 0/5

 3/3

 0/4

 1/1

 3/9

 1/2

 0/9

 4/3

 0/9

 15

 1/2

 3/6

 0/7

 0/9

 3/7

 0/6

2

 3/5

 1/3

 1/3

4

 1/1

برازش
کلی 

1

 4/2

 0/3

 0/8

 4/2

 0/3

 1/2

 3/8

 0/6

 0/9

 3/9

 0/5

بهمنظوردستیابیبههمگراییخبرگان،درمرحلۀاولدلفیازمشارکتکنندگانخواسته

شددرصورتیکهالزممیداننددرخصوصرأیخودبههریکاز 16موردمطرحشدهدر
پرسشنامه،توجیهوتوضیحمختصریراذکرنمایند.قبلازمرحلهدومدلفی،آراءوتوضیحات
هر یک از مشارکتکنندگان توسط دیگر خبرگان مورد رویت قرار گرفت .آنالیز دادههای
گردآوریشدهمطابقجدول()2نشانمیدهدانحرافمعیارمربوطبهبیشترعوامل،پساز
دلفیدومکاهشیافتهاستکهمبیّنفزونییافتنهمگراییخبرگانمیباشد.بیشترینکاهش
انحرافمعیاردرخصوصموردشماره14رخدادهاست.براساسجدول(،)2بهجزءمورد15
کهپسازدلفیدومدارایدامنهبینچارکیبیشترازحدمقبولاست،درتمامموارددیگر
مقدار IQRمویّداجماعخبرگانمیباشد.درخصوصاستثناءمذکور،باحذفدادههایپرت
کهفاصلهایبیشازدوبرابرانحرافمعیاربامیانگینداشتهاند،مقداردامنهبینچارکیبهحدّ
مقبولرسانیدهشدهاست.پسازایناصالحات،میانگینِشاخصمقبولیتکاربردیبرایمورد
شماره 15به 3/9تغییریافت.همانطورکهجدول()2نشانمیدهد،دامنهبینچارکیتعداد
بیشتریازموارددرفازاولدلفیبیشازمعیارِمشخصشدهبودکهپسازمرحلهدومدلفی
بهیکموردِفوقالذکرتقلیلیافت.شکلهای()4و()5بهخوبیتغییراتدوشاخصانحراف
معیار و دامنه بین چارکی را در دو مرحله دلفی برای مقبولیت علمی و مقبولیت کاربردی
گامهایارائهشدهدرقالبنمودارمیلهاینمایشمیدهند .
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شکل ( )4نمودار میلهای تغییرات انحراف معیار و  IQRدر دو مرحله دلفی
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1
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شکل ( )5نمودار میلهای تغییرات انحراف معیار و  IQRدر دو مرحله دلفی
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مرورجدول()2نشانمیدهدکهدرمرحلهدومدلفی،مقدارشاخصمیانگینبرایکلیه
گامهای15گانهارائهشدهکهبصورتمواردمجزابررویطیفپنجتاییلیکرتموردنظرسنجی
خبرگانقرارگرفتهاند همازمنظرعلمیوهمازمنظرکاربردیبزرگتراز3بدستآمدهاست
که نشاندهنده اجماع خبرگان در توافق با گامهای ارائه شده برای اولویتبندی گزینههای
راهبردی میباشد .همچنین برازش کلی شیوه  15مرحلهای ارائه شده برای اولویتبندی
گزینههایراهبردیِمستخرجازفرایندآیندهنگاریراهبردی،براساسطیفپنجتاییلیکرتدر

مرحلهدومدلفیازنظرمقبولیتعلمینمره 4/2وازنظرمقبولیتکاربردیدرارتشنمره
 3/9راکسبنمودهاست که درهردوبُعد علمیو کاربردینمرهبدستآمدهبزرگتراز3
میباشد .بدین ترتیب میتوان گفت که مقبولیت یکایک گامهای ارائه شده به منظور

اولویتبندی گزینههای راهبردی و همچنین مقبولیت کلی آنها در کنار یکدیگر به عنوان

شیوهایبرایگزینشراهبردنهاییدرفرایندآیندهنگاریراهبردی،همازمنظرعلمیوهماز

منظرکاربردیموردتأییدخبرگانآجاقرارگرفتهاستواینشیوهمیتوانددرفعالیتهای
آیندهنگاری راهبردی که در سطوح مختلف این سازمان انجام میپذیرد برای اولویتبندی
گزینه های راهبردی مورد استفاده قرار گیرد .در واقع ،خروجی و برونداد اصلی این تحقیق،
شیوهارائهشدهبرایاولویتبندیگزینههایراهبردیدرفرایندآیندهنگاریراهبردیاستکه
در قالب  15گام متوالی ارائه و بر اساس تجزیه و تحلیل آراء خبرگان در این بخش مورد
اعتبارسنجیوتأئید قرار گرفتهاست.ازآنجاکهاینگامها پیشتردرانتهایبخش"مبانی
نظریوپیشینهپژوهش" بهتفصیلآوردهشدهاندازذکرمجددآنهاپسازتاییدآنهاتوسط
خبرگانآجادراینبخشپرهیزمیگردد .
1
دراینپژوهشبرایتاییداعتباریارواییدلفیبرگزارشده،ازشاخص CVRطبقفرمول
زیراستفادهشدهاست .
رابطه( CVR= (ne-N/2)/(N/2))1
در این فرمول  CVRنسبت روایی ne ،تعداد متخصصان موضوعی که ضرورت سوال را
نشانمیدهندوNتعدادمتخصصانموضوعیاست.ارزشCVRبین+1و-1استکهارزش
()+مشخصمیکندحداقلنیمیازمتخصصاناشارهکردهاندکهاینپرسشضررویومفید
استولذادارایرواییمیباشد(.)Onwuegbuzie, 2010درخصوصپرسشنامۀاینتحقیقاز

. Content Validity Ratio

1

128
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آنجایی که ارزش  CVRبرای تمام سواالت ،مثبت و میانگین آن نیز نزدیک یک ()0/86
میباشد،رواییسنجهدرسطحباالییتاییدمیگردد .

پذیرینیزیادمیشود،عبارتاستازاینکهاگریکوسیلۀ


پایاییکهازآنبهاعتماد
اندازه گیری کهبرایسنجشمتغیرو صفتیساختهشدهدرشرایطمشابهدرزمانومکان

دیگرمورداستفادهقرارگیرد،نتایجمشابهیازآنحاصلشود.بهعبارتدیگر،ابزارپایاابزاری
است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظنیا:1395 ،
 .)183در مورد پرسشنامۀ دلفی در این پژوهش ،سنجش پایایی پرسشنامه ،به وسیله آلفای
کرونباخ صورت گرفت .چون سؤاالت با مقیاس اسمی در نظر گرفته شدند ،ضریب آلفای
کرونباخازروشزیرقابلمحاسبهخواهدبودکهدرآن kتعدادسواالت p،تعدادپاسخهای
درستq،تعدادپاسخهایغلطوتواندومِsواریانسکلسواالتاست.دراینفرمول،ضریب
آلفای بیشتر از   95درصد ،مویّد پایایی پرسشنامه در سطح زیاد است که برای پرسشنامه
تحقیقحاضر،ضریبآلفایکرونباخ96درصدمحاسبهگردید .
2
رابطه( α=(k/k-1)(1-Σpq/s ) )2
نتیجهگیری و پیشنهادها
تمرکزآینده نگاری راهبردیبررسیدنبهیک راهبردپیروزمندانه،بسیارمتناسببا وضعیت

رقابتی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه و جهان به ویژه در شرایط پیچیده و
دارایعدماطمینانکنونیاست.پیروزیبلندمدتونهمقطعیدرزمینهنظامیوهرزمینهو
جایی که رقابتی وجود دارد ،مستلزم داشتن دانشی یکپارچه ،شناختی عمیق ،پیشآگاهی و
پیشتدبیری در مورد محیط داخلی و بیرونی است .آیندهنگاری راهبردی در مقام مقایسه با

برنامهریزیراهبردی،بیشترمتوجهبرآوردهکردنچنینالزاماتیدر راستایتدوینوتوسعۀ
گزینههایراهبردیواولویتبندیوگزینشراهبردنهاییمیباشد .
نگاریراهبردیچونهمازمبانیآیندهپژوهیوهمازمبانیمدیریتراهبردیبهره


آینده
می برد،قادراستازطریقتحلیلمحیطداخلوخارجدرسهزمانگذشته،حال،وآیندهبه

برنامهریزی در سازمانهای نظامی همچون ارتش جمهوری اسالمی ایران کمک کند .خلق

راهبردنهاییموفقیتآمیز،مستلزمکلنگریدرایجادواولویتبندیگزینههایراهبردیاست

باشد؛ازاینروآیندهنگاریراهبردیازجایگاهیمهم


ایمی
واین،خودنیازمنددانشمیان 
رشته
رشتهای بودن آیندهنگاری راهبردی ،منجر به
در این قلمرو برخوردار است .ضمن اینکه میان 
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تولیدگزینه هایجدیدشدهوبهایجادمزیترقابتیاکتسابیکمکخواهدکرد.آیندهنگاری
گراییودرپیشگرفتنرویکردیپیشفعاالنه،بهخلقگزینههای


راهبردیباتکیهبرتجربه
راهبردی در زمینه نظامی کمک کرده و فرضهای زیربنایی علوم کالسیک را نیز بهچالش
کشد.البتهآیندهنگاریراهبردی،آیندهپژوهیفرافعالرانیزنادیدهنمیگیردوبهتدوین


نمی
راهبردهای آیندهساز ،بر پایههای عقالنیـ ارزشی ،در کنار دیگر گزینههای راهبردی اهتمام
میورزد .این راهبردها کمک میکنند که ارتش جمهوری اسالمی ایران به مزیت رهبری در

هاینظامیدستیابدوموجبپیشیگرفتندرنموداریادگیریمیشوند.توازن

برخیفناوری
میان رویکرد پیشفعال و فرافعال برای خلق گزینههای راهبردی در آیندهنگاری راهبردی،
ضمن جلوگیری از نسبیگرایی افراطی در این میانرشته ،موجب پرهیز از سطحینگری و
بینیخطیمیشود .


پیش
با همه این توصیفات ،مرور مدلهای مختلف آیندهنگاری راهبردی که به فرایند خلق
راهبردپرداختهاند( ;Hines & Bishop, 2006; Godet & Durance, 2011; Rohrbeck, 2011
)Schwenker & Wulf, 2013نشاندادکهمرحلهاولویتبندیگزینههایراهبردیوگزینش
راهبردنهاییدراینفرایندهابهخوبیموردتحقیقوتوسعهقرارنگرفتهاست.اینپژوهشدر
پی ارائه گام هایی مشخص و روشن به منظور گزینش راهبرد نهایی در فرایند آیندهنگاری
راهبردیبرایسازمانهاباتمرکزبرارتش جمهوریاسالمیایرانبودهاست.پسازتحلیلو
تفسیرپیشینهپژوهش،بادرنظرگرفتنهمزمانبازههایمختلفکوتاه،میانوبلندمدتبرای
گزینههایراهبردیتولیدشده 15،گامپیشنهادیبرایگزینشراهبردنهاییارایهشدندکه
اینگامهابصورتییکپارچهگزینههایراهبردیرابراساسمولفههای"احتمالوقوع""،قدرت
نظامی تولید شده"" ،زمان وصول قدرت نظامی" و "همافزایی" مورد اولویتبندی قرار
میدهند .اعتبار سنجی فهرست موارد  15گانه پیشنهاد شده از منظر خبرگان دانشگاهی و

نظامینشاندادکهاینمواردطبقرأیهمگرایخبرگاندرمرحلهدومدلفی،دارایمقبولیت
علمیهستندوازلحاظکاربرددرارتشجمهوریاسالمیایراننیزموردتائیدقرارگرفتند.
نمره برازش کلی برای الزامات و گامهای ارائه شده در راستای گزینش راهبرد نهایی در
آینده نگاری راهبردی از نظر خبرگان دانشگاهی و نظامی آجا به ترتیب   4/2و  3/9از 5

میباشدکهفراترازحدّ  50درصدبودهومؤیدمقبولیتعلمیومقبولیتکاربردیمواردارائه

شدهاست .
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نوآوری این تحقیق ،ارائه شیوهای برای گزینش راهبرد نهایی در آیندهنگاری راهبردی
است،کهبارویکردییکپارچهدربُعدزمان،گزینههایراهبردیراهمزماندرسهافقکوتاه،
میان و بلندمدت مورد ارزیابی و اولویتبندی قرار میدهد و عالوه بر "برونداد هر گزینه" و
"احتمالوصولآنبرونداد"،مولفه"همافزایی" و"زمانوصولبرونداد" رانیزبطوریشفاف
دراولویتبندیدخالتمیدهد .
درپایان،پیشنهادکاربردیپژوهشبهفرماندهانوراهبردپردازانارتشجمهوریاسالمی
ایران این است که با بکارگیری و پیادهسازی شیوه  15مرحلهای ارائه شده در این تحقیق،
نسبتبهاصالحوتکاملنظامبرنامهریزیراهبردیکالسیکدرسازمانخوداهتمامورزندو
ضمنبکارگیریرویکردنوینآیندهنگاریراهبردیدرنظامبرنامهریزیخود،ازگامهای15گانه
ارائهشدهدراینتحقیقبرایاولویتبندیگزینههایراهبردیوگزینشراهبردنهاییازمیان
گزینههایمتکثرمستخرجازفرایندآیندهنگاریراهبردیاستفادهنمایند .
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