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 با ایران اسالمی جمهوری ارتش در پژوهیآینده بومی الگوی
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  چکیده

 ايبر را هدـینآ ياـیهـیژگو و یطارـش یـسربر و هـمطالع ايبر تیفرص هیوپژهیندآ که جاآن از

 از بومی الگوي یک اینکه به توجه با. ددگرمی تلقی توسعه ايبر يبستر ،میکند همافر انگیرتصمیم

 در آن نتدوی دنبال به تحقیق این است، نگردیده هئارا فرآیندي رویکرد با آجا در پژوهیآینده فرآیند

 .ستچی آجا در پژوهیآینده فرآیند بومی الگوي که است این تحقیق اصلی مسئله واقع در و بوده آجا

 میک رویکرد با تحلیلی -توصیفی تحقیق انجام روش حیث از و کاربردي هدف حیث از تحقیق این

 پژوهیدهآین بر موثر عوامل تحقیق پیشینه و ادبیات مطالعه با ابتدا در تحقیق اجراي جهت در. باشدمی

 هومیمف الگوي به دستیابی جهت سپس است. گردیده احصاء محتوا تحلیل روش از استفاده با آجا رد

 استفاده با و( ISM) تفسیري ساختاري سازيالگوي روش از شده شناسایی عوامل بین روابط تحقیق

 شده تفادهاس آجا در پژوهیآینده حوزه خبرگان نفر 29 از هاداده آوريجمع و استاندارد پرسشنامه از

 براي لفهؤم 23 و سطح پنج در و فرآیندي رویکرد با بومی الگویی پایان این پژوهش در. است

 .است گردیده هئارا آجا در پژوهیآینده

 

 ی کلیدی:هااژهو
 .محیطی تغییرات نیازسنجی، یابی،مساله راهبرد، تدوین پژوهی،آینده
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   مقدمه

 يندهارو و هاادیدرو يپیوسته و مندمنظا سیربر به هیندآ تحلیل و مطالعه ايبر نهاوپژهیندآ

 هیوپژهیندآ يهاروش و نفنو. هستند لمشغو هیندآ يصحنهها ترسیم ربهمنظو کنونی

 یگرد ينشهادا از برگرفته هیوپژهیندآ يهاروش از برخی. تندـهس رـما نـیا قـتحق ارزـباجعبه

 يهاروش غلبا. ندادهنمو اعبدا رمنظو بدین نهاوپژهیندآ که هستند هاییروش مابقی و

 مرا ینا دخو. ستا آرا ینا بین ییاگروا کاستن و انصاحبنظر رأي برگرفتن مبتنی هیوپژهیندآ

 دخو يبهنوبه مـه بیـنس تدـحو نـیا و دوـمیش انصاحبنظر بین نسبی حدتیو رظهو موجب

 اـهروش نـیا يرـگیافر هـک دـچن هر. آوردیـم همارـف را بوـمطل هیندآ تحقق تمقدما از یکی

 به را هیوپژهیندآ نشدا نباید ههیچگا ماا ؛ستا هیوپژهیندآ اربزاجعبه شتندا رختیاا در يبهمثابه

 .(2911 ،رامپد) داد تقلیل هاروش و نفنو از ايمجموعه

 و قـقید ينظر و تیمعرف مبانی بر يبشر نشدا يشاخهها یگرد مانند نیز هیوپژهیندآ

 ماا دارد؛ پیشرفته ايصبغه طبیعتاً آن غربی نسخه در که ،ستا مبتنی یـعلم یـشناسروش

 جامعه نسانیا يیژگیهاو با تجربی معلو از بیشتر و ستا نسانیا معلو از ايشاخه هیوپژهیندآ

 گرچها. دارد مستقیم بستگیوا جامعه در جـیرا فیـفلس و ينظر مبانی به روینازا ،ستا مرتبط

 رکشو مختلف يبخشها و اـهنمازاـس هـتوج مورد ریاـبس خیرا لسا چند در هیوپژهیندآ نشدا

 مطالعاتی زهوـح نـیا یـشناسروش و یـیاچر ،تیـچیس به که ريثاآ انفقد ،ستا گرفتهارقر

 ياـهدبررکا و یندبنیا مفاهیم ،ستا زمال ینابنابر رد؛میخو چشم به کامالً ،نددازبپر ديهبررا

 ؤثرـم اتیـتحقیق وژهرـپ ياـهيدـمنزنیا فعر يستاار در انبتو تا دنمو تشریح را نوپا نشدا نـیا

 و معرفتشناسی ،هیوپژهیندآ افهدا ،یخچهرتا مینهز در هیوپژهیندآ توعاـموض. دـباش

 افهدا. ستا مانیآر يجامعه و عینیت ،هیوپژهیندآ در هاارزش و هیوپژهیندآ شناسیروش

 ،ممکن يهاهیندآ مفاهیم. زددامیپر اتیـمطالع تهـشر اییـنه دـمقاص سیربر به هیوپژهیندآ

 هاییرهکارا ئۀارا سپس و بمطلو هیندآ تشخیص و هاهیندآ ترسیم ايبر شتال ،مرجح و محتمل

 يهاضپیشفر رـب ،یـهوپژهیندآ يزهحو در موضوعی لصوا. دازدمیپر بمطلو هیندآ به نیل ايبر

 و آن دادن تغییر نمکاا و هیندآ دننبو حتمی ن،ماز از خطی تلقی هنحو. ستا هشد بنا ايهیژو

 محققین يهاشتال تمامی نهایی فهد آن به ستیابید که را هانمازسا و عجتماا از ما تلقی

 ردمو هیوپژهیندآ ايبر که موضوعه لصوا ینا. دگیر ارقر سیربر ردمو و معرفی تا ،ستا اگرهیندآ

 توجه نوشتهها در ستا زمال ،ستا ارستوا نجها از پیشرفته سامانه یـتلق بر دمیگیر ارقر دهستفاا

  انیـمب اـب هیوپژهیندآ بسط د،شو داده ننشا وبیـبهخ هیوپژهیندآ نشدا بومی خصلت به
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 پرسشی ستا ممکن هاضپیشفر ینـهم در رـتغیی داـیجا و لـتأم اـب اـم يهـجامع در المیـسا

 وییس از هیوپژهیندآ .مـعل کـی اـی تـسا هنر یک هیوپژهیندآ ینکها بر مبنی یدآمی دجوو به

 ماا دارد، رکاورـس آن شناخت و قعوا عالم با که بابت ینا از ،ستا تجربی و قیقهد معلو به شبیه

 و هیوپژهیندآ نمتخصصا. هست نیز خالقانه يجنبهها داراي زهحو ینا یگرد يسو از

 و دهکر تصویر دخو جامعه ايبر را مطلوبی و محتمل يهاهیندآ که نددار سعی ناـهوپژهیندآ

. میکند اپید هنر با شباهتی هیوپژهیندآ روینازا. نمایند شالـت آن داـیجا ايبر سپس

 داده ننشا توجه بیشتر آن علمگونه يجنبهها به ماا ،ستا هنرگونه جنبههایی داراي هیوپژهیندآ

 يگیرربهکا و زمال قعامو در هاآن دیلـتع و حرـج و یـهوپژهیندآ يهاروش عمیق فهم د،میشو

 نشدا معرفتشناسی قـعمی مـفه هـب تهـبسوا ناگوـگون ياـموقعیته در هاروش ینا ينهامدبر

 (.2911 ،همان منبع) ستا هیوپژهیندآ

 عفاد مینهز در ساسیا نقش نتظامیا و نظامی يهادنها و هانمازسا ن،جها يهارکشو متما در

 ياـهرتدـق رـبابر در تاـثب ظـحف و طنضباا و نظم دیجاا ل،ستقالا حفظ ،ضیار تمامیت از

 بستر دیجاا و منیتا تحقق هادنها ینا میزآ موفقیت دعملکر. نددار خلیدا نشکنا نقانو و جیرخا

 و جدید يهاژيتکنولو وزبر و رظهو به توجه با. ستا نسانیا معاجو شدر و توسعه ايبر مناسب

 تقاطع محل انعنو به که زيمر طنقا در هیژو به ،منیانا دیجاا يهادشگر و هشیو دنبو عمتنو نیز

 مسو ارههز در و رـحاض رـعص در تـمنیا أمینـت یطارـش د،میشو تلقی یکدیگر با هارشوک

 أثیرـت آن رـب دياـقتصا ،یـفرهنگ ،جتماعیا ،سیاسی نگوناگو ملاعو و هشد ترهپیچید

 ماــنجا در انوـیتـنم ،طحیــس و وددـمح ناختـش اــب ونیـکن یطارـش در. دــناتهـشاگذ

 هـب لـنی و انیـبزمر ياـتهـیرمأمو رـبهت چه هر منجاا. دنمو عمل موفق زيمر يیتهارمأمو

 هدـینآ یـعلم هـمطالع و ناختیـش ارـف درـیکرو اـب موـس ارهزـه در ه،شد پیشبینی ازنداچشم

 هیوپژهیندآ. دشو می داده پاسخ هیوپژهیندآ و شناسیهیندآ انعنو با ز،نیا ینا. دیرپذمی رتصو

 ،هیوپژهیندآ. درـیگیـم اررـق مرـن ياـهورياـفن زهوـح در هـک ستا ديهبررا معلو از یکی

 از دارد،می نگه زبا هدـینآ حتمالیا اتمخاطر و فرصتها به نسبت را دممر چشم که ستا نشیدا

 ننشا نهمگا به ،هددمی یشازـفا را نهامندـهوش باـنتخا اییـناتو ،دـیکاهـم اـغدغههد و هامبهاا

 با نندامیتو مسیرهایی هـچ از و دـنوبر دـبای اـکج هـب ،دـنوبر دـنناتو یـم اـکج هـب هددمی

 نشدا حقیقتدر یـهوپژهدـینآ. ندـبرس دوـخ بمطلو يهاهیندآ به يبیشتر سهولت

 (.2913 ر،پوطنو) تـسا تانهـسد یشـپ و هـفعاالن ،هـگاهانآ ايهـهگونـب هدـینآ به نشکلبخشید
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 یجوتر ،تولید مرحله سه به توجه ممستلز نشدا ینا يگیرربهکا و ستا منر ابزاري هیوپژهیندآ

 تقویت و دیجاا به هیوپژهیندآ نشدا از داريبرهبهر یگرد رتبهعبا. ستا داريبرهبهر و

 همهسویه و ژرف تمطالعا از مطلوبی پشتیبانی تا دارد، زاـنی  یـفرهنگ -يرـفک يیرساختهاز

 از ايمجموعه به را هیوپژهیندآ نشدا هک شتدا توجه باید ارههمو. یدآ بهعمل نظامی بخش در

 سطحی هر در انمیتو روش چند يگیرافر با که ندوربا ینا بر ريبسیا. ادند تقلیل هاروش

 يیندافر هر در هیوپژهیندآ ستا حالی در ینا. دبو وارمیدا نیز آن موفقیت به و دنمو هیوپژهیندآ

 کترمشا چنین دیجاا. ستا نناآ اتنظر ینا بین ییاگروا کاستن و انصاحبنظر تعامل بر مبتنی

 هـتوج هـحیرو هـک مانیز تا ینابنابر ؛ستا مندزنیا نمازسا يهانجریا و هانگفتما به تعاملی و

 یشافزا هیندآ به هنگا در نکنارکا معمو تبصیر د،نگیر شکل آجا در ندیشیاهیندآ و هدـینآ هـب

 ینابنابر. (2932 ،ییاخز) میکند هجلو غیرممکن يمرا هیوپژهیندآ نشدا يگیرربهکا و نیافته

 شـتار راـقشا ـههم نمیا در هیوپژهیندآ یجوتر نهاوپژهیندآ سالتر مهمترین فعلی ضعو در

 که برسند وربا ینا به و هیددگر شناآ آن يهادبررکا و یژگیهاو با ادفرا یکایک کهريبهطو ،تـسا

 .آورد بوجود اهلخود يحد تا و نهاهوشمند ايبهگونه را هیندآ انمیتو هیندآ هـب توجه طریق از

 ويالگ ترسیم به نیاز باشد، پیشرو دانش این در که این براي ایران اسالمی جمهوري ارتش

 به ودور براي الگویی تدوین به مقاله این موضوع، به عنایت با و دارد پژوهی آینده براي مناسب

 و هاآسیب محتواي و شکل که باشیم داشته نظر در است الزم. پردازدمی پژوهیآینده دانش

 گردی زمان هر از بیش پژوهی آینده درک و است یافته تغییر دیگري زمان هر از بیش تهدیدات

 .رسدمی نظر به ضروري

 در اما است؛ شده مطرح هاسازمان سایر همانند نیز آجا در پژوهی آینده که است زمانی مدت

 احتمالی مخاطرات و هافرصت رویدادها، به توجه با رسدمی نظر به و بردمی سر به راه ابتداي

 موجود هايچالش و تردیدها ها،ابهام رفع صدد در هوشمندانه هايانتخاب و هااقدام با باید آینده

 با. یدرس مطلوب آینده به بیشتري سهولت با توان می مسیرهایی چه از بدانیم تا برداشت گام

 یاروییرو این در و بروند مبهم هايآینده مصاف به چگونه که بیاموزیم سازمان افراد به پژوهیآینده

 .آورند دست به را وريبهره بیشترین و شده دشواري کمترین دستخوش

 همقابل منظوربه را خود هايقابلیت و توان باید آجا، به واگذاري هايمأموریت مؤثر اجراي براي

 ل،حا زمان در را آمادگی این بتوان که ريطوبه نمود، حفظ احتمالی آینده و کنونی تهدیدات با

 ینا که بخشید، استمرار تهدیدات میزان و نوع به توجه با مدت دراز و مدت کوتاه زمانی بازه در و
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 توان می آینده، براي برنامه داشتن و پژوهیآینده با لذا کند؛نمی صدق حاضر حال در مطلب

 .کرد برطرف را احتمالی مشکالت از قسمتی

 حال از دگرگونی براي مطلوب و محتمل ممکن، هايآینده دربرگیرنده پژوهیآینده اتموضوع

 اغلب در اما. باشندمی بینیپیش قابل آینده رویدادهاي و حوادث از بسیاري. باشندمی آینده به

 که شودمی آن از مانع موجود، مشکالت رفع راستاي در تالش و روزمرگی امور به پرداختن موارد

 شناخت دمع از ناشی کنونی مشکالت آنکه حال اندیشند؛بی آینده به گیرندگان تصمیم و انمدیر

 مشکالت و هابحران تر،واضح بیان به. شودمی نامیده حال زمان اینک که است بوده ايآینده

 طتوس پژوهیآینده که،این با. است آینده يدرباره اندیشیدن براي دلیل ترینموجه کنونی،

 آشکاري هايتفاوت اما ،است شده پذیرفته مشتاقانه کشورها و هاسازمان ریزيبرنامه ايهگروه

 هیپژوآینده از بومی الگوي به تاکنون اما دارد وجود پژوهی آینده و ریزيبرنامه هايچارچوب بین

 یبوم ويالگ که است این تحقیق اصلی مسئله لذا است، نشده پرداخته فرآیندي رویکرد با آجا در

 ؟چیست آجا در پژوهیآینده فرآیند

 مورخه در هوایی نیروي روز مراسم در قوا کل معظم فرماندهی و رهبري معظم مقامهمچنین 

 یستن شکی این در و گرفته انجام بزرگی کارهاي. نشویم متوقف گذشته در: »فرمودند 23/22/33

 الگویی نیازمند هاموقعیت دسیح شناخت و آینده مسیر در حرکت لذا.« کنید نگاه آینده به لیکن

 ردوـم در الهمعظم همچنین. کرد مطالعه و معین را پژوهی آینده ابعاد بتوان آن وسیله به که است

 چنین با نظامی چنین: »ندفرمایمی ي،نگرهیندآ و تدــبلندم دــید از رداريوـبرخ ورترــض

 ت،بلندمد یدد با که ستا زمال ،هاتهدید و عفاد ايرـب االتیـحتما دوـجو اـب و میدمر و رکشو

. دبگیر نظر در و نماید حیاطر را مسلح يهاونیر یـکل راـفتر و دـکن هـمالحظ را مسائل همه

 فکر ،یکدنز افهدا و دخو مانیزسا افهدا جهت در اًـغالب هانمازسا بقیه مثل مسلح يهانمازسا

 و کنید دبردور هم را هاآن يیدهاد حتی بایستی که هستید ماـش ینا. میکنند عمل و حرکت و

 سمتی آن به تا کنید یتاهد مرتباً را ینهاا و نمایید حیاطر و دـکنی هنگا تبلندمد به نتادخو

 ،تـسا هدـش يزـیربرنامه یگرد چیز همه در و عملی يحیهااطر و ماندهیزاـس و زشموآ در که

 يهالتحو ندرو در امالنهع رحضو که شتدا توجه باید ،ینابربنا (.2939 ،ائمیـق) دـکنن تـحرک

 که ستا هانهوپژهیندآ ديیکررو مندزنیا ،گزینهها و فرصتها یشافزا و دهاـتهدی کاهش ه،یندآ

براین مبنا پژوهش حاضر به منظور . زداـمیس همافر را هیندآ يهاادخدر در يگرـکنش نمکاا

 دستیابی به اهداف زیر انجام شده است:
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 اصلی هدف (الف

 .فرآیندي رویکرد با آجا در پژوهییندهآ بومی الگوي هئارا

 فرعی اهداف (ب

 .آجا در پژوهیآینده نگربرون و نگردرون هايحوزه شناسایی .2

 .آجا در پژوهیآینده جهت نگردرون اصلی هايمولفه شناسایی .1

 .آجا در پژوهیآینده جهت نگربرون اصلی هايمولفه شناسایی .9

 .آجا در آن مترسی و مرجح آینده شناخت فرآیند تبیین .6

 .آجا در مرجح آینده به رسیدن جهت در راه نقشه و الزامات تبیین .6
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 پژوهیآینده

و  اـتهـفرص ،هاادیدرو به نسبترا  هاننساا چشم که ستا معرفتیو  نشدا هیوپژهیندآ

 نشدا ین. ایکاهدمرا  هفرسایند يیدهادترو  هامبهاو امیکند  زبا هیندآ الیـحتما اتاطرـمخ

 کجاها به که نندابد تا هددمی زهجاا نهمگا بهو  هددمی یشافزرا ا نهاهوشمند بنتخاا ناییاتو

 چهو از ( ريهنجا يهاهیندآند )وبر باید کجاها بهو کتشافی( ا يهاهیندآند )وبر نندامیتو

 برسند. دخو بمطلو يهاهیندآ به يبیشتر سهولت با نندامیتو مسیرهایی

 لـماعوو  اـلگوها ،منابع مطالعهاز  دهستفاا با که ستا هاییشتال مجموعه یهوپژهیندآ

 منعکس هیوپژهیند. آدازدمیپر هاآن ايبر يیزربرنامهو  هبالقو يهاهیندآ مـتجس هـب تأثیرگذار

 يها. روشددمیگر رشکاآ دافر ،قعیتوا وز،مرا دننکر تغییریا  اترـتغییاز دل  هـچگون که میکند

 هیندآ به لحااز  گرگونید ايبر بمطلوو  محتمل، نـممک ياـههـگون هدـبرگیرندر یـهوپژهیندآ

 (.2932 ،ییا)خز میباشند

 

 هیوپژهیندآ یهاوژهپردر  مؤثر یمؤلفههاو  بچورچا

. در نداداده ئهارا لویتهااو تنظیم فدـــه با هیوپژهیندآ تتحقیقا ايبر لگوییا 1وانیرو ا 2تینرما

 :(Fonseca,2005) میکند لنبارا د یرز يهامگا ري،نگاهیندآ یندآفر ،لگوا ینا

                                                           
1. Martine 
2. Irvine 
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 ايبر زمال برنامهو  هشدآوريجمع تطالعاا مرحله ین: در ا2رينگاهیندآپیش مرحله (2

 .دمیشو حیاطر هیوپژهیندآ

 .ستآن ا يسرفصلها يلویتبندو او هیوپژهیندآ ايجرا جهت: رينگاهیندآ مرحله (1

 ارـجو ا یـحاطر اتیــعملی ياــههـــبرنام هــــمرحل نــــی: در ا1يرنگاهیندآپسا مرحله (9

 میشوند.

 راـبافت شـــبخ سهاز  که ديپیشنها بچورچارا در  قفو رينگاهیندآ یندآفر ي،یگرد هشوپژ

 هـئارا رـیز کلـش رـبابر ،تـسا هشد تشکیلارزش  هنجیرو ز رينگاهیندآ یندافر ،جیرخا ،خلیدا

 :(2930)محمودزاده و همکاران،  مینماید

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نگاری( چگونگی و ترتیب اجرای فرآیند آینده1)شکل 
 

 بل لندو هیدگاد از هیوپژهینددرآ یکلید تضاومفر

 از سـپ اـی پیش مانیز در هاادیدرو. ستا ناپذیر گشتزبا و سویه یک ،خطی ،پیوسته ن،ماز. 2

 .یکندم فـتعری را هدـینآ و لاـح ،تهـگذش ن،ماز رپیوستا و میپیوندند عقوو به یگرد يهاادیدرو

                                                           
1. Pre-foresight 
2. Post-foresight 
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 شتهدا دجوو نیز لحا یا گذشته در ،شتدا هداخو دجوو هیندآ در چه هر که نیست چنین. 1

 ،رـیشتـپ که باشد جتماعیا یا یستیز ،فیزیکی هاییهپدید بستر ه،یندآ بسا چه ینابنابر. ستا

 .نداشتهاند دجوو هرگز

 هیندآ بستر در ارههمو ام،قدا هر يپیامدها کهاچر ستا ندیشیا هیندآ مندزنیا ي،بشر امقدا. 9

 هدـینآ ـارةبدر ب،وـخ اندـچن اول، ازرـت انرـگیمیمـتص یـحت و دمرـم دةوـت ماا ؛نداهمیدآر

 دبهبو را هدـینآ رةاـبدر رـتفک يمنددوـس و رتدـق انوـتمی که ستا حالی در ینا و ندیشندانمی

 .بخشید

 در هـچ و ديرـف ياـهبچوراـچ رد هـچ ن،جها در بشر يبرنامهها و افهدا دپیشبر ايبر. 6

 به تهـپیوس ن،اـمز با اههمر هااننسا. ستا هیندآ نشدا ،نشهادا مندترینِدسو ،هیوگر يقالبها

 افهدا زینشـگ ،دیلـب يگزینهها سیربر ي،یزربرنامه ايبر نهاآ. هستند حرکت در هیندآ يسو

 وزمرا يعلتها رأثیـت ونگیـچگ از اهیـگآ و هدـینآ ناختـش به ام،قدا ةنحو رةبادر يگیرتصمیم و

 .نددار زنیا دا،فر يهالمعلو بر

 یچـه یناابرـبن. دـید هـعین هـب را آن انوـیتـنم و ارددـن دوـجو هیندآ رةبادر يشاهد هیچ. 6

 ناـنسا تـسد هـب یـحو و بـغی راه از هـک هـنچآ رـمگ ارد،دـن دوـجو هیندآ رةبادر حقیقتی

 .دکر اجتخرـسا ناـگم و سدـح رـب یـمبتن نشدا نوعی ه،یندآ شناخت ايبر انمیتو ماا. سدبر

 زهنو ه،یندآ که نجاآ از. دارد دجوو آن تغییر نمکاا کمابیش و نیست هشد تعیین پیش از هیندآ. 0

 ايبر. یدآمی رماـش هـب غیرقطعی شناخت صاحب ديموجو انبهعنو بشر ايبر ،ستا ادهند روي

 ر،ختیاا دنما هیندآ ،دـکنمی شالـت ناـجه در دوـخ افهدا دپیشبر يستارا در که ايهندز ننساا

 .نماید تبدیل قعیتوا هـب را رـبش ياـیاهرؤ اـهبسـچ هـک ستا مانیز ه،یندآ ؛ستا میدا و رتقد

 ،بشر ارادة. دـهندیـم ارقر تأثیر تحت را تیآ يپیامدها کمابیش ،ما هیوگر و ديفر يها امقدا. 1

 د،شو لاـعما رـبش لکنتر طریق از تأثیر ینا اهخو ؛هددمی شکل هیندآ از بخشی به کم ستد

 .بینی پیش از ناشی قنطباا با اهخو

 هـب فوـمعط شـندا یـهد نمازاـس ايبر هم ن،جها در هاهپدید متقابل بستگیوا به توجه با. 1

 .یمدار زنیا ايشتهارفر و یانهاگر کل یدگاهید به ،جتماعیا امقدا ايبر هم و يتصمیمگیر

 هاـاننسا هـک دـیکننـم دـتأکی ناـهوپژهدـینآ. تندـهس رـیگد یـبرخ از بهتر هاهیندآ برخی. 3

 منجاا نیز را رکا ینا حتی و ندزبسا ممکن رپرشما يهاهیندآ ايبر بدیلی ينقشهها نندامیتو

 دجوو هدـینآ کـی» اـتنه ،تـحقیق در که دکر شموافر نباید ماا کنند چنین باید لبتها و هنددمی
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 «ماست اهوـلخد ةدـینآ ناـهم ه،دـینآ نـیا هـک ابیمـی ناـطمینا تـسا بهتر پس ،شتدا هداخو

 (.2932 د،باآ کمیر زارع)
 

  سالترا ردیچار نظر از هیوپژ هیندآ انواع

 يهازهحو در نیاوافر يهادبررکا و ستا ايشتهر بین شـندا کـی یـهوپژهیندآ که جاآن از

 داراي وه،پژ هیندآ يهاارزش و مطالعاتی روش ،مطالعه ردوـم عوـموض هـب تهـبس دارد، فـمختل

 :ستا دهکر يبند تقسیم چنین را حسطو ینا الترـسا ردیچار ،ستا تیومتفا حسطو

 تـسا اعیـجتما طـبروا رـب اکمـح تاـضومفر رـب یـمبتن هشیو ینا: عامهپسند هیوپژهیندآ (2

 دموجو ضعیتو از هگادآناخو ايگونه به و ستا دهسا و ییابتدا ،عامهپسند هیوپژ هیندآ

 هـمحافظ روش ینا. دمیشو دهنها بنا وريفنا و علم با هیندآ ستا معتقد و میکند عاـفد

 ظلحا تضاومفر فاقد غلبا و ستا وريفنا بر مبتنی حد از بیش لحا عین در و دهوـب راـک

 .ستا هشد

 تکالـمش فـتعری و اییـشناس اـب دارد شالـت رـخیا روش ینا: رمحو مسئله هیوپژهیندآ (1

 .نماید ئهارا غیرمتقن و يظاهر چند هر ،حلهاییراه هاآن ايبر ،نعامو و

 اـیمهرادااـپ و راتوـتص ،اـفرضیهه تحلیل به ايهیژو مهتماا روش ینا: دينتقاا هیوپژهیندآ (9

 ه،دــش داــی ياــهرمحو روي رــب یــسربر و هــمطالع از ســپ دياــنتقا روش در. دارد

 ردوـم ه،دـینآ هشوژـپ رکا بر تحقیق يسنتها و فرهنگی مختلف يهايسوگیر أثیرــت

 .دگیرمی اررـق هـتوج

 يهاريگرفتاو تمشکال که کند ثابت تا میکوشد روش ینا: شناسنامه معرفت هیوپژهیندآ (6

 از زـنی اـلهـحراه و تهـشدا اـم شناختی يهاراه و نجها به ما شنگر در یشهر ما

 ،ینیـغالمحس) دشو می ناشی سطح ینا در پیشبینی غیرقابل و نهفته ياگرگونیهد

2913.) 

 .است شده پرداخته باشدمی پژوهیآینده با ارتباط در که مفهوم چند به ادامه در
 

 نگاریآینده زیسادهپیا
 :تسا مرحله پنج شامل مفهومی نظر از رينگاهیندآ يبرنامه یک زيسادهپیا

 و تهـگذشدر رـتغیی ياـلگوها یـسربر و ابیـیارز شامل ،مرحله ینا: تغییر پایش و تشخیص( 2)

 آوردمی همافر را ايمینهز ش،تال ینا. ستا فعلی ضعیتو صخصو در ساسیا يهاداده آوريعـجم
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 يهاآورينو مانند د؛کر جستجو را رنوظهو يپیامدها و ندهارو ر،ظهو لحا در ياـچرخهه انبتو که

 .ییاهو و آب اتتغییر اـی و اـهارزش رـتغیی وري،اـفن

 ابیـیارز ،نددار ما محیط بر اوممد اتتغییر که را تیاثرا ،مرحله ینا: تغییر اتثرا نقد و مالحظه( 1)

 یا و دسو جدید تغییر رظهو با کسی چه ؟میکند تغییر ما همرروز ندگیز چگونه ینکها دـیکنـم

 د؟کر خنثی را تغییر اتثرا انمیتو هـچگون ؟میبیند رضر

 ونرـب لـحاص یـطبیع روـبهط ،مرحله ینا: نگوناگو ممکن يهاهیندآ نکشید تصویر به (9)

 ساختن. ستا اتتغییر رنوظهو يپیامدها اتتأثیر و تبلندمد اتثرا يمالحظه و دهاـنرو ابیـی

. ستا مرحله ینا منجاا ايبر رينگاهیندآ يهادپیشنها جملهاز ندرو لـتحلی دنبر ربهکا و یورسنا

 تـقطعی مدـع و يپذیرنمکاا تا هددمی زهجاا ما به ن،گوناگو يهاهیندآ يوهایرسنا ،نخست

 يبرنامهها وش،کا ینا يیافتهها ساـسا رـب و یمـکن وشاـک را هدـینآ يدهاـنرو و هااددـیرو

 يهاهیندآ وشکا دوم،. یمزاـبس هدـینآ زـنگیاگفتـش يهاادیدرو با ییرویارو ايبر را حتمالیا

 باال ن،مرجحما هیندآ نکشید تصویر به ايبر را ما يپذیرفنعطاا و یتخالق ن،گوناگو ممکن

 .میکند کمک ناتراتو يهاازنداچشم خلق به ن،پنها يگزینهها درک: دمیبر

 عالقهمند ما که آلهیدا هیندآ از هنیذ يهاالگو ساختن: مرجح يهاهیندآ نکشید تصویر به( 6)

 آن مندزنیا مرا ینا. ستا لمتحو يهبرر و يیزربرنامه در مرحله نخستین ،هستیم آن ساختن به

 افهدا ینا تحقق در که را هاییارزش همچنین و نبلندمدتما افهدا و اـهآلهیدا که ستا

 فعالیت. کنیم تشریح ت،جزییا کرذ با و قتد با ،شنیروبه ،میکنند کمک و ريهمکا

 .ستا عجماا ساختن و زياـسوهرـگ ايرـب دهاـلعا قوـف وعرـش کـی زيساازنداچشم

 مندزنیا ،نخست يهلهو در مرحله ینا منجاا: عالقهردمو تغییر ايجرا و زيساوهگر ي،یزربرنامه( 6)

 يفعالیتها تأمین يستارا در نمازسا يباال حسطو از تعهد یک ،ستا منجاا ايبر تعهد یک

 ايرجا ايبر منابع یافتندر را وژهپر وهگر و میکنند کترمشا ازنداچشم اختنـس در هـک پشتیبانی

 .میکنند حمایت ،عـمرج هدـینآ هیندزاـس يبرنامهها

  ناـجری يیگرد به یکی از فعالیت و هاداده. هستند هم به بستهوا ولی ا،جد فعالیت پنج ینا

 دـینآفر  کـی در و  دیگرـیک با هماهنگی با که نددار را اريثرگذا بیشترین امیـهنگ و دـییابـم

 خلق ايبر زمال يهادهبررا ،برنامه يهبررا وهگر هنگامیکه دونـش ماـنجا اومدـم و هدـنرو وـجل

 تغییر تا دگیر ارقر پایش ردمو پیوسته رتبهصو رينگاهیندآ یندآفر باید د،کر ینوتد را ازنداچشم

 .(2936 ضمیري،) دشو لعماا آن ردروـنوظه يپیامدها از ناشی اتثرا و افهدا تغییر ،هاروش
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  یپسنگر
 شانس یشافزا ايبر زمال يهامقد تعیین با سپس و دمیشو وعشر بطلوم هیندآ رتصو با يپسنگر

 شنیروبه هیندآ افهدا که ستا عملی مانیز تنها دیکررو ینا .مییابد مهادا هیندآ آن به نسیدر

 افهدا اديتعد که جایی در و رتصو ینا غیر در. ندـباش هدـتعیینش مبهاا هرگونه از دور به و

 ،فرملکی) ستا جحار یورسنا شناسیروش يگیرراـهکـب ندـباش تهـشدا دجوو متناقض هبالقو

2910). 
 

 شناسی پژوهشروش

رد کتحلیلی با روی -حیث روش انجام تحقیق توصیفیاین تحقیق از حیث هدف کاربردي و از 

پژوهی در آجا بوده و تعداد نمونه تحقیق جامعه آماري تحقیق شامل خبرگان آیندهباشد. کمی می

ا هاي آجقلمرو مکانی تحقیق، دانشگاهاند. ه روش قضاوتی انتخاب گردیدهکه بنفر بوده  29

باشد. در جهت اجراي تحقیق در ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر آینده می

پژوهی در آجا با استفاده از روش تحلیل محتوا احصاء گردیده؛ سپس  جهت دستیابی به الگوي 

( ISM)1سازي ساختاري تفسیريروابط بین عوامل شناسایی شده از روش الگويمفهومی تحقیق 

 استفاده شده است.

تحلیل محتوا ابزاري تحقیقاتی است که براي تعیین وجود کلمات یا مفاهیم خاص در متون 

در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه  .رودکار میها بهاي از آنیا مجموعه

پژوهی در آجا هاي اصلی در حوزه آیندهلفهؤعنوان منه و ادبیات تحقیق مفاهیم زیر بهپیشی

 شناسایی شدند.

 تحلیل محتوا –مضامین احصاء شده در مرحله کیفی  (1جدول )

 لفهؤم ردیف
تعداد تکرار 

 مضمون

 11 یابی مسأله 2

 16 نیازسنجی 1

 29 دشمنان و رقبا نفعان،پایش ذي 9

 26 حیطیم تغییرات 6

 10 حال هايگیريجهت و گذشته روندهاي و تغییرات مطالعه 6

 26 مرجح آینده ترسیم و  مطالعه 0

 29 راهبرد تدوین 1

                                                           
1. Interpretive Structural Modelling 
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 20 راه نقشه تدوین 1

 21 تحلیل نظام و بازخورگیري نظام 3

 22 عمومی مشارکت اشاعه و ترویج 23
  

این استفاده شده است.  ري تفسیريسازي ساختاهمچنین در مرحله دوم پژوهش از روش الگو

اي از عناصر مختلف و بهم مرتبط گیري تعاملی است که در آن مجموعهروش یک فرآیند تصمیم

(. این روش به ایجاد و Warefeild, 1974شوند )دهی میمند جامع ساختاردر یک الگوي نظام

(. یکی از Faisal, 2006) جهت دادن به روابط پیچیده میان عناصر یک سامانه کمک می نماید

باشد که همواره عناصري که در یک سامانه اثرگذاري هاي این روش آن میترین منطقاصلی

بیشتري بر سایر عناصر دارند از اهمیت باالتري برخوردارند. الگویی که با استفاده از این روش 

 مطالعاتی را نشان له یا موضوع پیچیده یک سامانه یا حوزهأآید، ساختاري از یک مسبدست می

توانیم بگوییم که الگوسازي در نتیجه میباشد. الگویی بدقت طراحی شده می دهد. کهمی

ساختاري تفسیري، نه تنها بینشی را در خصوص روابط میان عناصر مختلف یک سامانه فراهم 

ع رابطه وثیرگذاري عناصر برهم )بسته به نأنماید؛ بلکه ساختاري را مبتنی بر اهمیت و یا تمی

 گذارد.شی تصویري را به نمایش مینماید؛ و نمایمحتوایی تعریف شده( فراهم می

نماید که آیا روابطی میان این روش تفسیري است، چون قضاوت گروهی از افراد تعیین می

این عناصر وجود دارد یا خیر. این روش ساختاري است، چون اساس روابط یک ساختار سرتاسري 

اي از متغیرها استخراج شده است. در این روش روابط مشخص و وعه پیچیدهاست که از مجم

شود. روش الگوسازي ساختاري تفسیري در ساختار کلی در یک الگوي دیاگراف، نشان داده می

سازي ساختاري تفسیري تجزیه یک سیستم هاي مختلفی استفاده شده است. ایده الگوحوزه

با استفاده از تجربه علمی و دانش خبرگان به منظور ساخت  پیچیده به چند زیر سیستم )عناصر(

هاي متعددي از این در پژوهش یک الگوي ساختاري چند سطحی می باشد. در سالیان اخیر

 شناسی استفاده شده است.روش
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 ,Malone) مراحل عملی طراحی الگو با رویکرد الگوسازي ساختاري تفسیري به شرح زیر است

 (:Ramesh, 2010؛ Pandey, 2009؛ 1331؛ قریشی و همکاران، 1974

 تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

ها با استفاده از چهار مقایسه آن هاي مطالعه وماتریس خودتعاملی ساختاري از ابعاد و شاخص

ي رشود. این ماتریس توسط خبرگان و متخصصین فرآیند محوحالت روابط مفهومی تشکیل می
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بندي جمع (ISM) سازي ساختاري تفسیريالگو روشگردد. اطالعات حاصله بر اساس تکمیل می

هاي منطبق بر روش  ISMو ماتریس خودتعاملی ساختاري نهایی تشکیل گردیده است. منطق

ند. براي تهیه ماتریس خودتعاملی ساختاري کها عمل مید در فراوانیناپارامتریک و بر مبناي مُ

صورت دوبه دو بررسی شود. به این منظور ها شناسایی شده بهت تا وابستگی میان عاملالزم اس

 گیرد:چهار نماد زیر مورد استفاده قرار می

V عامل :i توسط عاملj   شود.         محقق می   A عامل :j  توسط عاملi شود.محقق می 

X عامل :i وj   کنند.    به تحقق یکدیگر کمک میOعامل : i و عاملj   .بی ارتباط هستند 

، ی شدهدر مورد چهار وضعیت فوق، با استفاده از پرسشنامه تحقیق، تمام عوامل شناسای

ها آوري دادهنفر خبره مورد سوال قرار گرفته است، که پس از جمع 29صورت دو به دو، از به

لی، ماتریس نهایی خود تعامها، برابر بیشترین فراوانی نظر خبرگان، نسبت به هرکدام از وضعیت

 ست آمده است.( بد1)به شرح جدول 
 ( ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی2جدول )

23 3 1 1 0 6 6 9 1 2 J                                                  i 

O O V V V V O o X  2. یابی مسأله 

O V V V V V X O   1. نیازسنجی 
O V V V V V X    9. دشمنان و رقبا پایش 
O X V V V V     6. محیطی تغییرات 

V V V V V      
 گذشــته روندهاي و تغییرات مطالعه .6

 حال هايگیريجهت و

V V V V       0. مرجع آینده ترسیم و  مطالعه 
X X X        1. راهبرد تدوین 

X X         1. راه نقشه تدوین 

X          3. تحلیل سامانه و بازخورگیري نظام 
 عمومی مشارکت اشاعه و ترویج .23          

 

 توسعه ماتریس دسترسی

منظور توسـعه ماتریس دسـترسی باید نمادهاي چهارگانه ماتریس ساختاري تعاملی را با اعداد به

ماتریس بدسـت آمده . گیردهاي قطر اصـلی برابر یک قرار میدرایهصـفر و یک جایگزین کرد، و 

 گیرد:نی بر اساس قوانین زیر انجام میجایگزی .ماتریس دریافتی اولیه نام دارد

 ( اگر وروديi,j ،در ماتریس ساختار تعاملی )V ( باشد، در ماتریس دسترسی وروديi,j)  

 ( عدد صفر خواهد بود.j,iعدد یک و در ورودي )
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 ( اگر وروديi,j ،در ماتریس ساختار تعاملی )A ( باشد، در ماتریس دسترسی وروديi,j)  

 ( عدد یک خواهد بود.j,i) عدد صفر و در ورودي

 ( اگر وروديi,j ،در ماتریس ساختار تعاملی )X ( باشد، در ماتریس دسترسی وروديi,j)  

 ( عدد یک خواهد بود.j,iعدد یک و در ورودي )

 ( اگر وروديi,j ،در ماتریس ساختار تعاملی )O ( باشد، در ماتریس دسترسی وروديi,j)  

 ر خواهد بود.( عدد صفj,iعدد صفر و در ورودي )

شود نمره وابستگی و قدرت پیش در ماتریس دسترسی که بر اساس قوانین فوق حاصل می

شود. قدرت پیش برندگی از مجموع اعداد یک برندگی عوامل نسبت به یکدیگر نیز نشان داده می

 گردد.در هر سطر و نمره وابستگی از مجموع اعداد یک در هر ستون حاصل می
 دسترسی اتریسم ( توسعه3جدول )

میزان 
 نفوذ

23 3 1 1 0 6 6 9 1 2                              
J                                         i 

 یابی مسأله. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6

 نیازسنجی. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6

 دشمنان و رقبا پایش. 9 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6

 محیطی تغییرات.6 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6

 گذشته روند و تغییرات مطالعه. 6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1

 حال هايگیريجهت و

 مرجع آینده ترسیم و  مطالعه. 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1

 راهبرد تدوین. 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 6

 راه نقشه تدوین. 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 6

 تحلیل سامانه و ازخورگیريب نظام. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 6

 عمومی مشارکت اشاعه و ترویج. 23 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 6

 میزان وابستگی 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 

 
 سازگار کردن ماتریس دسترسی

عنوان هب .پس از اینکه ماتریس اولیه دستیابی به دست آمد باید سازگاري درونی آن برقرار شود

یر شود، باید متغ Cهم منجر به متغیر  B شود و متغیرمی Bمتغیر منجر به  Aنمونه اگر متغیر 

A   نیز منجر به متغیرC  گردد و اگر در ماتریس دسترسی این حالت برقرار نبود باید ماتریس

 اصالح شده و روابطی که از قلم افتاده جایگزین شوند.
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ه ه این صورت کمنظور سازگار کردن ماتریس دسترسی روشی ریاضی توصیه شده است. ببه

و عدد صحیح است( و در محاسبات از  K>0شود )رسانده می K+1ماتریس دسترسی به توان 

است. ماتریس دسترسی اولیه  2*2= 2و  2+2=2گردد. طبق این قاعده قاعده بولین استفاده می

 .(2316 ،)مالون گردد  K+2=RM K+1RMشود که زمانی سازگار می

( بدست آمده است. 6) به شرح جدول K=3ی نهایی به ازاي در این پژوهش ماتریس دسترس

دهند که در ماتریس دسترسی اولیه اند نشان میدر این جدول اعدادي که با ستاره مشخص شده

 اند.مقدار صفر داشته و پس از سازگاري عدد یک گرفته
 ( جدول ماتریس دسترسی سازگار شده4جدول )

میزان 

 نفوذ
23 3 1 1 0 6 6 9 1 2  

 یابی مسأله. 2 1 1 1 1 2 *1 *1 *1 *1 *1 10

 نیازسنجی. 1 1 1 1 1 2 *1 *1 *1 *1 *1 10

 دشمنان و رقبا پایش. 9 1 1 1 1 2 *1 *1 *1 *1 *1 10

 محیطی تغییرات.6 1 1 1 1 2 *1 *1 *1 *1 *1 10

6 1* 1* 1* 1* 1 1 0 0 0 0 
ــته روند و تغییرات مطالعه. 6  و گذش

 حال هايگیريجهت

 مرجع آینده ترسیم و  مطالعه. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5

 راهبرد تدوین. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

 راه نقشه تدوین. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

 تحلیل سامانه و بازخورگیري نظام. 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

 عمومی مشارکت اشاعه و ترویج. 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

 میزان وابستگی 4 4 4 4 5 6 10 10 10 10 
 

 هابندی ابعاد و شاخصتعیین روابط و سطح

ها براي هر ها و مجموعه وروديبندي معیارها باید مجموعه خروجیبراي تعیین روابط و سطح

ها شامل خود معیار و معیارهایی استخراج شود. مجموعه خروجی دسترسیمعیار از ماتریس 

ها شامل خود معیار و معیارهایی است که بر آن یرد. مجموعه وروديپذثیر میتأاست که از آن 

اولین سطري که  شود.گذارند. سپس مجموعه روابط دو طرفه معیارها مشخص میثیر میأت

ها( باشد، سطح اول اولویت مشخص )ورودي اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعه قابل دستیابی

 .(2939 )حبیبی، خواهد شد
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هاي دسترسی، مقدم ها، مجموعهیین عوامل در الگوي نهایی، به ازاء هر یک از آنمنظور تعبه

 هاي مذکور به شرح زیر است:شود. تعریف مجموعهو اشتراک تشکیل می

 شود + خود ها منتهی میمجموعه دسـترسـی: مجموعه عواملی که عامل مورد بررسی به آن

 عامل.

  شود + خود عامل. مورد بررسی منتهی میمجموعه مقدم: مجموعه عواملی که به عامل 

 مجموعه اشتراک: اشتراک دو مجموعه فوق.  

هاي دسترسی و اشتراک براي یک عامل یکسان باشد، آن عامل در باالترین چنانچه مجموعه

گیرد. پس از تعیین سطح هر یک از عوامل، عامل مذکور کنار گذاشته شده سطح الگوي قرار می

ر عوامل به همین ترتیب تا زمانی که تمامی عوامل تعیین سطح شوند، بندي براي سایو سطح

یابد. با توجه به تعدد زیاد مراحل محاسبات در این مرحله از ذکر ریز محاسبات در متن ادامه می

 بندي گردیدند که روابطهاي مزبور در شش سطح طبقهلفهؤمقاله اجتناب گردیده است. لیکن م

 تبیین گردیده است. ها برابر شکل یکبین آن

شود جهت سازماندهی بهتر الگوي دو متغیر مساله ( مشاهده می1طور که در شکل )همان

عنوان متغیرهاي درون نگر و متغیرهاي پایش رقبا و دشمنان و تغییرات یابی و نیازسنجی به

وضیحات ه تعنوان متغیرهاي برون نگر آینده پژوهی در نظر گرفته شده است. با توجه بمحیطی به

 الگویی بومی به شرح شکل زیر بدست آمده است.   ISMباال خروجی تحلیل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاضر تحقیق  ISMالگوی  (2)شکل
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هاي هاي درونگر و مؤلفهلفهؤیابی و نیازسنجی به عنوان ملفه مسالهؤدر الگوي حاصل شده دو م

نگر در نظر گرفته شده است. برون هايمؤلفهپایش رقبا و دشمنان، تغییرات محیطی به عنوان 

چهار مولفه )تدوین راهبرد، تدوین نقشه راه، نظام بازخورگیري و آنالیز سیستم و ترویج و اشاعه 

 مشارکت عمومی( به عنوان الزامات تدوین نقشه راه آینده مرجح در نظر گرفته شده است.
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

پژوهی در آجا بوده است، جهت تدوین بیین فرآیند آیندهه الگویی جهت تئهدف این تحقیق ارا

ساختاري  یابیثیرگذاري و تأثیرپذیري عوامل بر یکدیگر از روش مدلأالگوي مفهومی نهایی نحوه ت

تفسیري استفاده شده است که بعد از طراحی پرسشنامه استاندارد و مقایسه زوجی تک تک 

ا ها و با  اخذ نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل دادهثیرپذیري، بأعوامل از نظر تأثیرگذاري و ت

 توان نتایج زیر را استنباط نمود:گانه الگوي نهایی میتوجه به هر یک از سطوح پنج

اگر آجا در تدوین راهبردهاي دفاعی،  ،گردده شده استنباط میئطور که از الگوي اراهمان

ي و تحلیل سامانه و ترویج اشاعه مشارکت تدوین نقشه راه براي راهبردها، و نظام بازخوردگیر

عنوان الگویی براي اجراي فرآیند عمومی براي اجراي راهبردها، نتایج حاصل از تحقیق را به

 سازي راهبردها تسهیل خواهد شد.پژوهی لحاظ نماید امکان پیادهآینده

العات و واقعیات که هایی از اطآینده اساساً قرین به عدم قطعیت است، با این همه، آثار و رگه

ن گیري صرفاً با چندیتوانند رهنمون ما در آینده باشند. تصمیمریشه در گذشته و حال دارند می

آینده محتمل، براساس تجارب گذشته، غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با 

 ده، توجیه کننده عدمتلخ کامی روبرو خواهد شد. براي بعضی از افراد، عدم قطعیت نهفته در آین

پژوهی ئه الگوي آیندهها. لذا با ارااي دیگر منبعی گرانبها از فرصتدوراندیشی آنان است و براي عده

 ه می گردد:ارائدر آجا پیشنهاداتی بشرح ذیل 

پژوهی تبیین شده، اثربخشی و کارایی منجر به گیري از الگوي آیندهتواند با بهرهآجا می( الف

 پژوهی در سازمان افزایش دهد. از طریق آینده وري رابهره

گردد تا بسیاري از نیازهاي مربوط پژوهی موجب میفقدان الگوي مناسب در خصوص آینده (ب

طور هاي آجا در حوزه آموزش، عملیات و تحقیقات بهبه آینده در جهت اجراي موثر مأموریت

یابی به شرایط الزم براي دستها، رغم تمامی تالششفاف مشخص نگردد به نحوي که به

هاي باالیی را هاي مورد نظر هزینهها فراهم نشود و یا اینکه در جهت تأمین خواستهخواسته

ها در خصوص موارد باال پژوهی، افزایش هزینهمتحمل نماید. در صورت نداشتن مطالعات آینده
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ازي سهاي الزم براي پیادهرنامهه شده تا حدودي ترتیب توالی بئمحتمل خواهد بود. لذا الگوي ارا

 راهبردهاي آجا را تبیین و مشخص نموده است.

گردد تا امکاناتی را براي افزایش آگاهی از آینده فراهم نموده و پژوهی کوشش میدر آینده( پ

ي انتظارات از آینده را شناسایی کرده و کمک کند که تمامی توان و ظرفیت عوامل شکل دهنده

دهی شوند. با توجه به پیچیدگی شرایط ترین بدیل آینده جهتاي تحقیق مطلوبآینده در راست

 اي برايکنونی کشور از نظر تحریم و دشمنان و رقباي بسیار متعدد، قطعاً نداشتن برنامه

پژوهی و مقابله با تغییرات محیطی و دشمنان و رقبا، غفلتی بسیار مهلک خواهد خواهد بود. آینده

ه هاي برونگر در حوزلفهؤعنوان مشده تغییرات محیطی و پایش رقبا و دشمنان بهه ئدر الگوي ارا

پژوهی آجا لحاظ گردیده است. با اجراي دقیق این الگوي، آجا با رصد تغییرات و آینده

هاي دشمنان و رقبا مطلع خواهد شد و ترتیب توالی تدابیر و هاي فناوري از حرکتپیشرفت

در قالب الگوي مفهومی به خوبی مدیریت و پیگیري خواهد نمود. در اقدمات مقابل به مثل را 

 گیري در برابر تحوالت آینده وجود دارد.مندي از این رویکرد، احتمال غافلصورت عدم بهره
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