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پویایی سیستم و رویکرد  های مدلکارگیری دو رویکرد  ی تطبیقی نتایج به مطالعه

 بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان شهودی در پیش


1حسینقنبریعموقین
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 دهیچک
یدفاعیمانندگسترشهایدفاعیوهمچنیناندیشهیفناوریهایاخیردرعرصهتحوالتدهه

هایآزادمجازیودسترسیهمگانیایودرکنارآنظهوررسانهجنگسریعهواپایه،جنگشبکه

بههاجنگرادگرگونساختهاست.ایندگرگونیخصوصیاتیجدیدبرایهاجنگی،چهرههاآنبه

گیریبراینوعهایتصمیمترینعرصهبالداشتهاست.ازسوییدیگر؛جنگازجملهپرچالشدن

بشراست.پیشرفتفناوریوتحولنوعجنگ،باعثشدهفرماندهانبرایگرفتنتصمیماتمهم،

یجنگودشواریتحلیلسریعمحیطآندرتنگنایزمانیقراربگیرند.باتوجهبهماهیتپیچیده

استفادهازبرای ایبرایکمککردنبهفرماندهانسازیرایانهمدلهایروشمغزوذهنانسان،

بههاپویاییسیستمضروریاستکهدرواقعیکیازاینروش درواقع، کارگیریرویکردهااست.

آِیندهپویاییسیستم تحلیلو در نمیها تواندیکرویکردمستقلپژوهیمسائلراهبردیدفاعی،

هاییمانندبازیجنگیاسناریونگاریبهرهبرد.دراینصرفباشدوبایدازآنبرایتکمیلروش

برایاجرایپژوهشسعیشدهاستتاروشپویاییسیستم یدربارهذهنیخبرگانهایمدلها

محققیمسئله یکرویکردکیفی، درهمینحینبا ببرد. جنگاحتمالیایرانوعربستانبکار

ودرنهایتپیشنهاداتیبرشمردهکارگیریاینروشبرایمسائلراهبردیدفاعیراهایبهدشواری

هاارائهدادهاست.سازیبهتراینمسائلباپویاییسیستمبرایمدل

 

 کلیدی:  های واژه
.بازی جنگ ،سناریونگاری ،یآینده پژوه ا،هسیستمپویایی 
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 مقدمه

جنگزاییده است. خورده بهجنگگره ابتدا منافعتاریخزندگیبشریتاز امیالو یتضاد

است.نخستینجنگیادرگیریسختتاریخهمانکشتنهابیلبهدستقابیلاستهاانسان

تاریخنگارانمیکهریشه گویندازحدودیآن،حسادتقابیلوحسبرتریجوییویبود.

تنهاحدودسالتاریخثبتشده3400 سالآنبدونآنکهجنگیدر260یزندگیبشر،

درگیریایازجهانشناختهشدهدرگوشه است. هایابتداییابناءجریانباشدسپریشده

بشر وقتی بود. زندگی برای حیاتی منابع گرفتن اختیار در و شکار سر بر یکدیگر با بشر

بهدستآوردنزمینومحصوالتکشاورزیبیشتروکشاورزیآموختویک جانشینشد،

انگیزه به بشبهتر پیشرفت با شد. مبدل درگیری برای شکلای و افزایشر و تمدن گیری

 سازمانهاانسانجمعیت نتیجه، در شد. ظاهر خود ابتدایی اشکال در مدیریت و یدهی

بزرگتروهایجنگهایکوچکبهدهیومدیریتودربسترافزایشجمعیت،درگیریسازمان

بهبرایترتبدیلشدند.استفادهازقدرتسختبرایمجبورکردندیگرانبهاطاعتوجدی

تاریخدست طول تمام در شده باعث که بوده انسان در خصوصیتی خود، مقصود آوردن

انسانگزینه پیامداینمسالهایناستکه باشد. قابلاتکا برایاوجدیو یجنگهمواره

(.1393خواه،هموارهمنابعزیادیرابرایبرتریدرجنگتخصیصدادهاست)ستاری

یجنگسرعتبیشتریگرفتهاست.اینتحوالتتمامتحوالتدرزمینههایاخیر،دردهه

گیرند.آنچهبهجنگرادربرمییدربارههایجدیدتاظهورنواندیشیهاازابداعسالحعرصه

یجنگاستکهبراثررشدفناوریواندیشههرشود،پویاییمحیطوصحنهوضوححسمی

بینیاستوبادشواریپویاییبیشتر،دشوارشدنپیشد.نتیجهشووبیشترهممیترسریعروز

شود.عدماطمینان،تروکمترمیریزیوآمادگیبرایآیندهنیزسختبینی،برنامهشدنپیش

کندتابابکارگیرییکمنبعاساسیبرایایجادهراسدرنوعبشراست؛ازاینرواوتالشمی

علمیوهایروشطمینانبکاهدوپایبرزمینمحکمبگذارد.مختلفازاینعدماهایروش

تاریخبرایپیشآزمون پذیرکهدرگذر برابرناشناختهبینیآینده آمادگیدر بو کارگرفتهها

آیندهتمامعلومراشکلدادهتقریباًاند،شده یاینعلوماستکهدرنیمپژوهیازجملهاند.

اس یافته ظهور پژوهیمحققسعیمیقرنگذشته آینده در آیندهت. بینتمام از هایکند

 محتملهاآنممکن، و باورپذیرتر خود،که تصویر یا و اکتشافی( )رویکرد بیابد را هستند تر

آینده در را کشور جستجوکندایبسازدومسیررسیدنبهاینآیندهسازمانیا را یمرجّح

گذرد.بهنامبازیجنگبهشکلفعلیحدوددوقرنمی)رویکردهنجاری(.ازظهورمفهومی
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هاوتحلیلوبررسیبازیجنگدرابتدابهعنوانیکروشبرایسنجشموفقیتتصمیم

یبکارگیریآنازحیثخردوگرفتهامااکنوندامنهنظامیمورداستفادهقرارمیهایتاکتیک

یکسبوکارواقتصادثموضوعبهحوزهوازحییتصمیماتراهبردیوملیکالنبهحوزه

 جوانشیر، است)استادیجعفریو شده گسترده آینده1395نیز دو(. بازیجنگ، پژوهیو

به و توسعه غرضاز که هستند مفاهیمی و علوم از نمونه درهاآنکارگیری کاهشابهام ،

گیرانبودهاست.بذروایجادآرامشروانیبرایتصمیمهاقطعیتشناختآینده،کاهشعدم

گیرانکمکبهتصمیمشناسانهبرایتحقیقحاضرنیزدربستربررسییکروشآیندهیمسئله

بهحوزه آیا اینکه بررسی برای حاضر تحقیق شد. کاشته دفاعی پویاییی رویکرد کارگیری

آغازشدوهادرمسائلراهبردیدفاعیدرمقایسهبارویکردشهودیمفیداستیانهسیستم

قرارگرفت:مدنظراصلیتحقیقسؤاالتبهعنوانسؤالسهشکلگرفت.دراینراستا

1- شهودی کدامهرسناریوهای خبرگان ویدربارهاز ایران میان نظامی تعارض نتایج

 عربستان)بافرضآغازجنگ(چیست؟

سیستمنتایجاجرایمدلپویایی-2 نتایجتعارضنظامییدربارهبرایهریکازخبرگان،

 میانایرانوعربستان)بافرضآغازجنگ(چیست؟

مدل-3 خبرگان، نظر سیستماز پویایی  بهسازی برای معایبی و مزایا چه درها کارگیری

هایراهبردیدفاعیدارد؟گیریوتصمیمهاپیشینی

 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

شود:پرداختهمیپژوهشدراینبخش،بهبررسیتاریخچهومبانینظری

 سناریونگاری

تعریفستاری )به یکآینده1393خواه سناریو، هر صورتتحقق( در استکه باورپذیر ی

اند.پیوندد.سناریوهابهدوگروهکلیاکتشافیوهنجاریقابلتقسیمبرخیشرایطبهوقوعمی

امادرسناریوهایهنجاری؛شودکهآیندهاینگونهخواهدبودمیاکتشافیگفتهدرسناریوهای

سازمانییهاارزشسازمانبایددرآیندهبهآنشکلباشد،مطابقاهدافومثالًتصویریکه

گیرد.یکیسال)نزدیک(تاچنددههصورتمیپنجشوند.سناریونگاریدرافقزمانیخلقمی

قطعیت عدم شناسایی سناریونگاری، رویکردهای ابتدااز روش این در است. کلیدی های

کلیدیشکلپیشران عوامل یا میدهندهها برشمرده قطعیتیمساله سپسعدم هایشوند.

شوندوبایبرشمردهمیدویاسهعدمقطعیتکلیدمعموالًشوند.کلیدیمسالهشناساییمی
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گیرد.دروضعیتزیادیاکم،چهاریاهشتسناریوشکلمیهاقطعیتفرضهریکازعدم

هایچهاریاپردازشداستانووقایعدرونسناریوبهکمکعواملپیشراندرهریکازوضعیت

صورتمیهشت )ستاریگانه گیرد هریس1393خواه، تعب2014)1(. بردن بکار با چهار( یر

اشکاالتاساسیکهدرجریانسناریونگاریممکناست،رخدهدنکاتمهمییدربارهراهه،بی

کندازجمله:رامطرحمی

شود.درتحلیلحساسیت،تعدادگاهیتحلیلحساسیتباتحلیلسناریواشتباهگرفتهمی-

هممهمتشخیصدادهشده برسناریوهاآننوساناتتأثیراندومیزاناندکیمتغیرکهقبالً

 یسناریوهابایدموردبررسیقرارگیرند.گیردامادرتحلیلسناریوهمهموردبررسیقرارمی

کنند،کنارگذاشتهشدهیاگاهیتهدیدهایاعواملکلیدیکهایجادعدمقطعیتزیادیمی-

شوند.نفیمی

هایکامالًانگاهیهیچتوجهیبهگزینهتفکرهنجارییاآرزومندانه.مدیرانوسناریونگار-

غریبممکننمی نتیجهبررسیسناریوهایسهتحولیوعجیبو در –یفاجعهگانهکنند.

وضعموجوداندکیتغییرهاآندهدکهدرنتایجیبهدستمیمعموالًوضعموجود–معجزه

 یافتهاست.

بینیجزئیودقیقعددیبیشتربهدردپیشهایمدل(2013)2یکندیوآویالبهعقیده

بلندمدتهایگیرییمتصمبراینگاهراهبردیوسناریونگاریخورند.درمقابل،وتاکتیکیمی

سازیعددیوریاضیرایسناریونگاریبامدلیبکارگیریآمیختهمناسباست.ایندوتجربه

موفقنسبتاًاییدربرزیلتجربهبینیوتحلیلوضعیتیکشرکتبزرگخودروسازدرپیش

می آموختهروایت پژوهشکنند. میمحققانهای نشان ترکیبخاطر زیاد جذابیت که کند

کیفیوکمینبایدباعثتمرکزبیشازحدرویمدلکمیوعددیشدهوباعثهایمدل

تعددعواملوترازپیچیدگیمسائلدفاعیسخنرفت.عالوهبرناپختگیسناریوهاگردد.پیش

پیچیدگیمی این بر آنچه متغیرها، روابطعلی هم–افزاید در و میانتنیدهمعلولیمتعدد

تراستکهپژوهیمسائلراهبردیدفاعیمناسببنابراینروشتحلیلیبرایآینده؛عواملاست

متقابلچنینخصوصیتیراتأثیرمتقابلمتغیرهارابریکدیگردرنظربگیرد.روشتحلیلتأثیر

درخوددارد.

                                                           
1
. Harris 

2
. Kennedy & Avila 
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)ستاری 1393خواه تحلیل از رایجمتقابل تأثیر( از یکی عنوان به هایروشترین

بهگفتهپژوهینامآینده درفهمتأثیرتحلیل»یویبردهاست. متقابلروشیاستکهبهما

اثرمی اقداماتمختلفبریکدیگر یا تحلیلروابطمتقابلبینگذارناینکهچگونهروندها دیا

شود.اینکند.اینروشبعضیاوقاتتحلیلساختارنامیدهمیمتغیرهادریکنظامکمکمی

می اطالعاتیکهاینروشروشرا دانست. تأمینتوانبهعنواننوعیتحلیلپیامدگسترده

یاهمیت،تصویریجهکندتصویریاستازاثرمتقابلبینروندهاومتغیرهاوباهماندرمی

چهچیزتوسطاستازاینکهچهچیزوابستهوچهچیزمستقلاست،چهچیزپیشراناستو

متقابلعبارتنداز:تأثیرمراحلروشتحلیل«.رودبقیهبهپیشمی

 تعریفرویدادهاوروندهاییبایددرتحلیلگنجاندهشوند.-1

 موجودمیانرویدادهاوروندهامتقاطعبرایتعریفهمبستگیتأثیرهایتدوینماتریس-2

 برآوردارزشهرروندیااحتمالوقوعاولیههررویداد-3

برآوردچگونگیوقوعیکرویدادیاانحرافیکروندازارزشموردانتظارآنبراحتماالت-4

 دیگررویدادهاوارزشروندها

 هاکهبایدباماتریساجراشوند.سنجشحساسیتهایاها،اقدامتعریفسیاست-5

 متقاطعتأثیراتهایانجاممحاسبه-6

 (.1391ارزیابینتایج)باللی،-7

متقابلبهتأثیریروشتحلیلتوسعهیدربارهخود(درپژوهش1394حاجیانیوهمتی)

یرمستقیمرویدادهایمستقیموغتأثیراتایکهاینروشازکنندکهنقشهاینمسالهاشارهمی

سازانبینشآفریناستوباتشخیصروابطپنهانآیدبرایتصمیمبینیبهدستمیقابلپیش

ودرنهایتشناساییرویدادهایکلیدیمنجرخواهدشد.هاآنبندیمیانرویدادها،بهدسته

یاخیرهمچنیناینروشبرایکشفاینکهموضوعومحیطموردبررسیدارایثباتاست

موفقاست.اگرتنهاتعدادکمیازراهبردهاومتغیرهایکلیدینفوذزیادیرویبقیهداشته

 سیستم احتماالًباشند در است؛ بیسیستمکهیحالباثبات های تعدادمعموالًثبات شامل

 بانفوذهستند. رویدادهایکلیدیو جهتبررسیمحققانبیشتریاز گامیدر اینروشرا

رویدادهاییدربارهکهخبرگانبایدهاییقضاوتدانند.بااینحالتعدادزیادپویاترآیندهمی

شمارند.وحتیاشکاالتاینروشبرمیهادشواریانجامشودراازهاآناولیهوترکیب
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ماتریسضرایب2016)1سریک از تأثیرات( در تروشمتقابلکه متقابلتأثیراتحلیل

شودبهعنوانابزاریبرایتحلیلوسنجشارتباطاتعلیومعلولیمیانفناوریاستفادهمی

بهعنوانیکتأثیراتاطالعاتومنابعسازمانیبهرهجستهاست.ویروشتحلیل متقابلرا

کند.روشتحلیلسیستمیمعرفیمی

رسدکهتوجهبهعنصربندیمییسناریونگاری،محققبهاینجمعبارجوعبهادبیاتحوزه

زمان یتحول در آنچه مانند نمیسیستمپویاییزنده دیده دارد، وجود سناریونگاریها شود.

هاوها)مانندتحلیلپیشرانوبابرخیقواعدواسلوبداردعمدتاًبرخبرگیوبینشافرادتکیه

بهخروجیملموسوارزشمندتبدیلمییهاتیعدمقطع دربینکلیدی(اینبینشرا کند.

متقابلتاحدیسعیکردهاستپیچیدگیوتأثیرات،تحلیلسناریونگاریمربوطبههایروش

معلولیمسائلدفاعیراکهباعثپویاییوغیرخطیبودنرفتار–یعلیتنیدهدرهمتأثیرات

شودموردتوجهقراردهد.میهاآن
 

 بازی جنگ

مدلیازجنگمی1393باقری) بازیجنگرا هایسازیآنشاملاقدامدانندکهشبیه(

نمی نظامی نیروهای تصمیمعملی به بستگی آن وقایع توالی ولی بازیکنانشود، های

لاستفادهباشدیدفاعیقاباماتعریفیازبازیجنگکهدرکلحوزه؛هایرقیبداردتیم

سازی،تصویرسازیهرگونهمدل»هایمسلحکشورتبیینشدهباشدعبارتستاز؛ودرنیرو

تاکتیکی،عملیاتیوآن)سازیبهصورتمجازییاعینیازجنگدرکلیهسطوحوشبیه

هم و بکارگیری ساختارمند فرآیند ترسیم منظور به درراهبردی(؛ موجود منابع افزایی

طرحپشتیبان از هدایتیگانی صحنهریزیو صحنههاینظامیدر یعملیاتیجنگو

رده محوریتبازیجنگدر واقعیات. هایتاکتیکیونظامیبرمبنایفرضیاتمبتنیبر

حوزه بر ردهعملیاتی در و جنگ نظامی حوزهی بر راهبردی میی آن دفاعی «باشدی

 (.1393)باقری،

از2013)2شوارتز حوزه( وکاربهعنوانابزاریبراییکسببکارگیریبازیجنگدر

مدیریتومدیرانسخنگفتهاست.دانشجویانگیریاستراتژیکبهآموزشبهترتفکروتصمیم

درانجمنملیمدیریتآمریکاآزمودهشد.1957بازیجنگکسبوکارینخستینباردر

                                                           
1
. Ceric 

2. 
Schwartz
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تجربه2003)1کورتز نیز باز( بکارگیری شرکتی بحران رفع در یجنگکسبوکاری

شرح گفتهدادهتجهیزاتالکترونیکیآیتیدیرا به برایچارهوییاست. اندیشیبهتر،

ریزیسناریوریزیاستراتژیکمتعارفیابرنامهآیندۀشرکتبهجایاستفادهازبرنامهیدرباره

جنگ بازی برگزاری به تصمیم نگرشمتنوگرفتپایه، از شرکتتا اصلی مدیران تمام ع

شرکتدرواقعاینرابرانگیزد.بازیجنگتأثیرگذارییایشانحسمندشودودرهمهبهره

ایننقشبهتیمهایینقشبازیجنگآزاداستکهدرآن هاهایمختلفسپردهشدهاست.

)بهجزرهبربازارکهفاصله اینیبسعبارتندازتمامپنجشرکترقیبدربازار یارزیادیبا

وتیمکنترل،رهبربازار کنندهوفروشنده،درسهمبازارداشت(،مصرفکننده،توزیعهاشرکت

افقزمانیبازی سالدرنظرگرفتهشدهوهریکسالبهصورتیکسهتیمخودشرکت.

خروجیبازیجنگکسبوکاریشود.گیریویکحرکتازبازیمحسوبمییتصمیمدوره

ییکاستراتژیکارآمدبرایکنارگذاشتنرقابتشرکتبارهبربازاروبهجای،توسعهشرکت

تالشبرایگرفتنسهمبازاررقبایهمسطحبودکهباعثشداینشرکتکهدروضع آن،

شود.یدویبازارتبدیلبسیاربدیقرارداشتدرمدتچهارسالبهشرکتشماره

کهبازیجنگدرسطحراهبردی،فرصتبررسیتلفیقیجنگبیاننمود(1393باقری)

حوزه برایدر را ... و نظامی روانی، عملیات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، گوناگون های

یآورد،فرصتبررسیسناریوهایمختلفحوزهگیراننظامیوسیاسیکشورفراهممیتصمیم

کردهوبستریبرایتولیدیکطرحاولیهبرایگسترشنیروهایمسلحدفاعیکشورراایجاد

می اختیار در کشور سطح میدر راهبردی جنگ بازی کمک به نگرشگذارد. توان

هایایشانافزود.گیرانسیاسیکشورراارزیابیکردیابرمهارتراهبردپردازانجنگوتصمیم

صحنههایاحتمالیهرتصمیفرصتارزیابیهزینه بازیمراهبردیدر بستر یجنگکهدر

امادرکنارتمامایننکات،؛افزایدشودنیزبراهمیتوضرورتآنمیجنگراهبردیایجادمی

بازی که فهمید باید اوالً دارد. بازیجنگراهبردینقاطضعفینیز که فراموشکرد نباید

کناسترخدهد.همچنینگذشتهبینیاستوممجنگیکپیشگویینیستوتنهایکپیش

بودنمحیطیرواقعیغهایآموزشواجرایبازیجنگراهبردی،بهدلیلامنبودنوازهزینه

واقعینقشبازیجنگممکناستبازیگرانریسک حد یاپذیریباالتریاز کنند پیدا شان

انکمتربهمیزانهایرقابتیوجذابیتپیروزیدربازیجنگباعثشودتابازیگرحتیجنبه

هایخودتوجهکنندوبازیکنندتابرندهشوند.یتصمیمتلفاتوهزینه

                                                           
1
.
 
Kurtz 
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جنگدرسطحتاکتیکی،یدربارهبرایایجادبینشروشیدرمجموعمحققبازیجنگرا

می راهبردی و درعملیاتی انسان نواندیشی و خالقیت عنصر بروز برای بستری که بیند

آورد.سازیرافراهممیتصمیم
 

 ها پویایی سیستم

هاگشود.ویدرایدرنگاهبهسیستمراهتازه1یقرنبیستم،برتالنفیدرعصرجدیدودرنیمه

(درتعاریفسیستم1968ها،توسعهوکاربردها)ها:بنیانیستمیعمومیسکتابخودنظریه

ونیروهاییکه ازنظربرتالنفیکنندصحبتمیبرایتعاملبههمواردمیهاآنازاجزا کند.

برایدرکسیستم تحلیلیوجزءگرا )بهخصوصسیستمنگاه کافینیستوها هایزیستی(

 فراترازمجموعاجزا بررسیپویاییسیستمسیستمیککلّ میانهاست. نخستینباردر یها

نشانداد(1997)درامآیتیمطرحشد.فارستر2میالدیوتوسّطجِیفارستر1950یدهه

 انسانیمیهایمدلکه یکساختار از بازخورد عللسیستمیمبتنیبر درکبهتر به تواند

 کمککند. ساختار میویرفتارهایآن محورسیستم»گوید اطّالعاتی، بازخورد هایدارای

تالش پرتابجدیدترینتمام تا تدریجی بیولوژیکی تکامل از هستند. زندگی در انسان های

دهیمدربستریهابهفضا...هرکاریکهبهصورتفردی،سازمانییااجتماعیانجاممیماهواره

درهاآنبادیدنعمدتاًهاسیستم.درکرفتار«دهدهایبازخورداطّالعاتیرویمیازسیستم

دهدویافتنشود.رفتارسیستم،کاریاستکهسیستمدرعملانجاممیگذرزمانحاصلمی

چون است؛ کاریدشوار دارد سیستم رفتار سوییکه یعنیسمتو هدفرفتاریسیستم،

جزا،قواعدوترینمطالبدرسیستماست.دریکنگاه،سیستمازاهدفسیستمجزءپنهان

توانوهدفتشکیلشدهاست.اگرقدریجزءنگرتربهسیستمبیندیشیم،میهاآنروابطبین

چیزهای یا ماده جریاناطالعات، ذخیره، اساسیانباشتیا عنصر سه متشکلاز را سیستم

،چیزیهریانباشته»(.1392وبازخوردبقیهاجزابهیکدیگردانست)آذروفالحتفتی،مشابه

انباشته است. سیستم اساسهر و سیستمپایه در عناصری مشاهده،ها قابل که هستند ها

هاازموادواطّالعاتشکلگیریباشند.انباشتهاحساس،شمارشیادربرخیمواردقابلاندازه

طولزمانجمعمی انباشتهآوریشدهگیرندکهدر اند. نامجریان طریقعملیاتیبه از درها

اما«»یسیستماست.هاییدرگذشتهیجریانیامروزثمرهکنند.انباشتهطولزمانتغییرمی

هایبازخوردی.اینساختارپویاییسیستمعبارتاستازیکساختاربههمپیوستهازحلقه
                                                           

1
. Ludwig Von Bertalanffy 

2
. Forrester 
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همهحلقه میای دربر ناآگاهانه یا آگاهانه خصوصی، یا عمومی از اعم را تصمیمات گیرد.ی

شناسیوفیزیک،پزشکیومهندسیهمگیدرونندهایمربوطبهانسانوطبیعت،روانفرآی

.(1395)استادیجعفریوجوانشیر،«اینساختارقراردارند
 

 شناسی پژوهش  روش

نبودناطالعاتکتابخانه اختیار بهدر توجه مطالعهبا ابتدا، محققدر اسنادیکافی، یایو

تطبیقیخودرابهشکلیکآزمایشطراحیکرد.دراینآزمایش،گروهیازخبرگانکهدر

گرفتند.نظرهستندانتخابشدهوموردپرسشقرارمیپژوهیدفاعیصاحبیآیندهحوزه

با ابتدا نتایجپیشینیمهیکپرسشنامهدر بینیشهودیایشانبهروشسناریونگاریازباز

شد.اینپرسشنامهآوریمیتعارضنظامیایرانوعربستان)بافرضآغازجنگ(جمعیمسئله

یدربارهزدنیونوشتاریبودودرابتدایآننیزیکبخشتوضیحیعالمتیهابخششامل

یپرکردنپرسشنامهاضافهشدهبود.نحوه

یمسئلهایشاننیزازمدنظرمعلولی–بازمدلعلیینیمهدرگامدومبایکپرسشنامه

اینپرسشنامهنیزداراییکبخشمفصلآوریمیتعارضنظامیایرانوعربستانجمع شد.

شرکت سپساز و بود ابتدایخود کنندگانمیتوضیحیدر مجموعاًخواستتا 20حداکثر

چهارحوزه در را خودشان نگاه از مساله مهم نظامیمتغیر و فرهنگی اقتصادی، یسیاسی،

معلولیمیاناینمتغیرهاراترسیمکنند.–دمدلعلیبرشمارندودربخشبع

تبدیلیدربارهمعلولیهریکازخبرگان،–علیهایمدلدرگامسوم،محققبابررسی

می تفکر سیستم پویایی جریان نمودار به مدل ایدهاین از فهرستی نهایت، در و هایکرد

مدلعلیکمی در ت–سازیعواملموجود مراجعههیهمیمعلولیرا با و یحضوریبهکرد

رسید.بندیمیهابهجمعتائیدیااصالحاینایدهیدربارهخبرگان،

خبرگانشرکت یکاز همکاریهر با چهارم گام نتیجهدر بر بنا پژوهشو در یکننده

تعارضیمسئلهیدربارهدستآمدهازگامدو،مدلپویاییسیستممختصنگرشخودویبه

،نتایجVensimافزارایاینمدلبانرمگرفت.بااجرایرایانهنظامیایرانوعربستانشکلمی

بهدوسوالازچهارسوالاصلیتحقیقدرطرحیکآنثبتمی اینجایپژوهش، تا گردید.

شد:پاسخدادهمی

نتایجتعارضنظامیمیانایرانوعربستانیدربارهسناریوهایشهودیهرکدامازخبرگان-

 )بافرضآغازجنگ(چیست؟
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نتایجتعارضنظامیمیانیدربارهبرایهریکازخبرگان،سیستمنتایجاجرایمدلپویایی-

ایرانوعربستان)بافرضآغازجنگ(چیست؟

نتایج و بود( گاماولانجامشده نتایجمدلشهودی)سناریونگاریکهدر درگامپنجم،

کنندگان)بهدستآمدهدرپایانگامسوم(بهصورتمدلپویاییسیستمهریکازشرکت

هدفازبدوننامدریکپنلتخصصیباشرکتهمانخبرگانموردبررسیقرارمی گرفت.

 اینسواالتبود:گوییبهاینپنلپاسخ

سازیریاضیانجامشدهنتایجشهودیونتایجمدلهایشباهتوهاتفاوتازنظرخبرگان،-

 چیست؟

روشمدل- کارگیریدرهاچهمزایاومعایبیبرایبهسازیپویاییسیستمازنظرخبرگان،

هایراهبردیدفاعیدارد؟گیریوتصمیمهاپیشینی

ییکیسهوچهارطرحتحقیقشمارهقعهمانسواالتاصلیشمارهکهاینسواالتدروا

 بودند.

پیگیریمحققهیچ وجود بهپرسشنامهبا نشد. اولتحقیقبهویبازگردانده گام ایدر

امکانمقایسه ازسازیپویاییسیستمینتایجمدلهمینسبب، شده یکروششناخته با

اینوضعیتطرحتحقیق در قدریاصالحادامهدسترفت. اولاینطرح،یافت.با گام در

دادند.معلولیمدنظرایشانپاسخمی–بازبرایکشفمدلعلیینیمهخبرگانبهپرسشنامه

–علیهایمدلدرگامدوممحققبابررسی تبدیلاینیدربارهمعلولیهریکازخبرگان،

سازیهایکمیردودرنهایت،فهرستیازایدهکمدلبهنمودارجریانپویاییسیستمتفکرمی

 علی مدل در موجود می–عوامل تهیه را مراجعهمعلولی با و خبرگان،کرد به یحضوری

رسید.بندیمیهابهجمعتائیدیااصالحاینایدهیدرباره

شرکت خبرگان یکاز هر همکاری با سوم گام نتیجهدر بر بنا پژوهشو در یکننده

تعارضیمسئلهیدربارهدستآمدهازگاماول،مدلپویاییسیستممختصنگرشخودویبه

،نتایجVensimافزارایاینمدلبانرمگرفت.بااجرایرایانهنظامیایرانوعربستانشکلمی

گردید.آنثبتمی

شد:تااینجایپژوهش،بهیکسوالازسهسوالاصلیتحقیقدرطرحدوپاسخدادهمی

نتایجتعارضنظامیمیانیدربارهبرایهریکازخبرگان،سیستمنتایجاجرایمدلپویایی-

ایرانوعربستان)بافرضآغازجنگ(چیست؟
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کنندگان)بهدستآمدهدردرگامچهارم،تنهانتایجمدلپویاییسیستمهریکازشرکت

پایانگامدوم(بهصورتبدوننامدریکپنلتخصصیباشرکتهمانخبرگانموردبررسی

 گوییبهاینسواالتبود:گرفت.هدفازاینپنلپاسخقرارمی

تعارضنظامیآغازیمسئلهدرکشهودیخبرگانازهایشباهتوهاتفاوتازنظرخبرگان،-

 سازیریاضیانجامشدهچیست؟ونتایجمدلشدهمیانایرانوعربستان

روشمدل- کارگیریدرهاچهمزایاومعایبیبرایبهسازیپویاییسیستمازنظرخبرگان،

هایراهبردیدفاعیدارد؟گیریوتصمیمهاپیشینی

سواالتدوموسومتحقیقدرطرحدوبودند.کهایندو،

جمع از پرسشنامهپس آوری علی مدل مصاحبه–ی و خبرگانمعلولی با حضوری ی

–علیهایمدلمعلولی،محققتالشکردتا–عواملموجوددرمدلعلیسازیکمییدرباره

هاییدشواریمشاهدهتبدیلکند.ویباVensimافزارجریاندرنرمهایمدلمعلولیرابه

تصمیم خبرگان، به مدت طوالنی یا سریع دسترسی عدم به توجه با و مساله گرفتتااین

هارابهتنهاییانجامدهدوروابطریاضیمیانمتغیرهاراباپژوهشسازیجریاناینمدلمدل

اینتآنبهدانشگاهیازفضایوبودرمواردیپژوهشدرادبیات صمیممحققدستآوِرد.

گرفتخبرگانتأییدمورد مقادیرعددیمتغیرهایقرار همچنینخبرگانموافقتکردندتا .

جریانباجستجودرفضایوبوبهصورتتخمینیتعیینشوند.هایمدل

آوریشدهجمعاطالعاتیطرحدوبود.دراینطرحمحققباتکیهبرطرحسههمانادامه

مدل به شروع مراحلقبلی، مدلعلیدر از–سازیجریانرویچهار معلولیدریافتشده

بعدیتحقیقبهصورتاصالحشدهادامهیابد.یهاگامخبرگانکردتا

سازیسازیجریانمتوجهاشکاالتیاساسیبرسرراهمدلمحققدرحینانجامگاممدل

معلولیخبرگان–علیهایمدلایبودندکهامکانتبدیلهیچیکازشد.ایناشکاالتبهگونه

جریانبهطورمستقلوجودنداشت.بهمدل

راانتخابکردهیینهایرمسآن،هایپرسشمحققدرنهایتبااصالحروندتحقیقوتغییر

یطرحسهمحققباتوجهبهمشاهداتووتحقیقرابهپایانرساند.درطرحچهار،درادامه

اطالعاتجمع مشاهداتثبتمجموع و لحظه،شدهآوریشده آن تا تحقیق روند از یخود

تحقیقرابهمواردزیرتغییرداد:هایپرسش

پومدلدشواری-1 سیستمسازی آیندهدریایی و دفاعیتحلیل راهبردی مسائل پژوهی

 چیست؟
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هادرتحلیلوآیندهپژوهیمسائلراهبردیسازیپویاییسیستمکارگیریمدلآیااساساًبه-2

توصیه صورتپاسخمثبت، در پیشنهاداتسازماندفاعیممکناست؟ و توسطها دهیشده

محققدراینخصوصچیست؟

–ققتصمیمگرفتتابادرکنارهمگذاردنعناصریازهرچهارمدلعلیهمچنینمح

به نتایجآنرا اجرایاینمدل، معلولیخبرگان،یکمدلجریانپویاییسیستمبسازدوبا

سعی اینرهگذر، در و برایکندپاسخبررسیخبرگانبگذارد اینجا تا هایپرسشهاییکه

ترکند.نهاییتحقیقبهدستآمدهراغنی

جمعیت اطالعات ادامه، ارائهدر حاضر تحقیق در کننده شرکت خبرگان تمام شناختی

شکلنهاییمی افرادیکهعالمت*جلویاسمایشاندرجشده )از علتوهایمدلگردد

شوندگانآوردهشدهاست.مشخصاتمصاحبه(1)معلولیدریافتشد(:درجدول
 شوندهافراد مصاحبه مشخصات( 1جدول )

 سوابق کاری تحصیالت کنندۀمصاحبه

A* استاددانشگاهعالیدفاعملی/عضومیزبازیجنگدکترا

B نیروهایمسلح/عضومیزبازیجنگستادکلمعاونتاطالعاتدکترا

C معاونتعملیاتآجا/عضومیزبازیجنگدکترا

D* دکترا
یدکترین،اندیشهومعماریدانشگاهعالیدفاعپژوهشکدهرئیس

ملی/عضومیزبازیجنگ

E 

دانشجویدکتریمهندسی

صنایعدانشگاهعلمو

صنعت

السالم/عضومیزبازیمعاونپژوهشدانشگاهافسریامامعلیعلیه

جنگ

F 
کارشناسیارشدمدیریت

دفاعیامور
یعزرهیشهیدزرهرنمعاونمهندسیتحقیقوتوسعهصنا

H* 
دکترایمدیریتگرایش

تحقیقدرعملیات
السالمدانشگاهافسریامامعلیعلیه

K*
دانشجویدکتریمهندسی

صنایع
مرکزتحقیقاتراهبردینزاجا

L السالمینشرمعاونتپژوهشدانشگاهافسریامامعلیعلیهدایرهدکترایجغرافیایسیاسی

Mیدکترین،اندیشهومعماریدانشگاهعالیدفاعملیپژوهشکدهالمللبیندکترایروابط



ازفهرستفوقبهجزدونفر،تمامافرادبافنونریاضیتحقیقدرعملیاتآشناییداشتهو

نیزدوره تحصیالتخود مدلدر گذراندههایمربوطبهمباحثریاضیو اینسازیرا در اند.

وتحلیلمدلجریاناز–پژوهشبرایترسیمنمودارهایعلی معلولیوهمچنینبرایاجرا
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نرم نرم( Vensim DSS 6.4E) ونسیمافزار این است. شده توسطشرکتونتانااستفاده افزار

هایصنعتیوبهبودعملکردسیستمهاییطمحسیستمزتوسعهدادهشدهوبرایتحلیلدر

می کار به نرمواقعی این پلهرود. اجرای مانند فراوانی امکانات خواندنپلهبهافزار و مدل ی

م در فایلاطالعاتالزم از آزمودنهاینرمدل و برایساختن اکسل( )مانند دیگر افزارهای

پویاییسیستمدارد.هایمدل

اینپژوهشمطالعه خبرگانحوزهدر شرکتگروهیاز ییکیفیحولیکآزمایشبا

اینآزمایشبهطوردقیقبهشرحزیراست:یمسئلهدفاعیکشورصورتگرفتهاست.

ینظامی(میاندوکشورجمهوریاسالمیایرانوپادشاهی)منازعهبرفرضوقوعجنگ

یعربستانآغازشدهاست.چهارچوبزمانیمسالهدرزمانیاولیهعربستانسعودی،باحمله

باگذشتزمانازآغازمنازعه،وضعمتغیرهای1397حال)سال شمسی(تعریفشدهاست.

فرهنگ اقتصادی، نظامیبرایهریکازایندوکشور-یوامنیتیکالنوراهبردیسیاسی،

یاینینتیجهشکند؟عواملتعیینکنندهچگونهاست؟مقاومتکدامکشورزودتردرهممی

جنگچهمواردیهستند؟برایپیروزی)بهمعنیتسلیمزودتردشمنیااقدامزودترویبه

توقفجنگنسبتبهما(دراینمنازعهچهبایدکرد؟

ایننکتهتوجهشودکهدکتریننظامیکشوردرسهوضوحبیشترسطحبررسیمسالهیبرا

کارگیریشود.دکترینسطحراهبردیمبانیبهسطحراهبردی،عملیاتیوتاکتیکیتعریفمی

(.1393سازد)باقری،نیروهایمسلحبرایحصولاهدافملیرامعینمی
 

 فرآیند این مرحله برای پاسخگویی به سواالت اصلی تحقیق ی دربارهتحلیل محقق 

سازیبرخیعوامل،بهجایجستجویکنندگاندرموردکمیدرموارداندکی،برخیشرکت-

درمواردی،حمایتیککشورمثالًکردند.یکتوصیفدقیق،تنهابهیکعاملعمدهتکیهمی

میزانکمکمالی متناسببا محققکهیحالشددربالعوضتوصیفمیازکشوردیگرتنها

کنندهعملبرایتوضیحآنارائهدادهبود.درچنینمواردیبهنظرشرکتیترمشروحهایایده

 سازیمطابقنظرایشانبهپیشرفت.شدوکمی

سازیمتغیرنداشتاماپسازیاولیهبرایکمیکنندهخودایدهدرمواردمتعددی،شرکت-

یدیگرکناریمحقق،آنرابهخوبیاصالحکردهودرمواردیحتیبهنفعایدهایدهشنیدن

 گذاشت.می

نمودارهایعلیمبرخیعواملنا- معلولیتوسطبرخیشرکت–بردهشدهدر ذاتاًکنندگان،

این مثالیاز واقعینیستند. عنوانیکمتغیر به قابلتفسیر هستندو نسبتبهزمانایستا
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ایناتفاقرخمو ارد،نامبردهشدنایرانبهعنوانرقیبدراسنادامنیتملیعربستاناست.

ما)جنگ(،اینیمسئلهیزمانهدادهوتمامشدهوایراندراینفهرستقراردارد.دردامنه

متغیرعوضنمی لذا گذارد.چنینعواملیباهماهنگیپویاییبرمدلسیستمنمیتأثیرشود،

 کنندهحذفشدند.تشرک

اندوگاهیکارکردروانیدارندوقابلاتکانیستند.برخیدیگرازآمارهابرخیآمارهارسمی-

توسطیکفردعادیتبعاتجدیامنیتیبرایهاآنبندیشدههستندودانستناساساٌطبقه

خودویوجامعهدرپیدارد.

یدوبازهمنسبتبهحجمزیادگرفتنپرسشنامهکنندگاندرابتدایتحویلبرخیازشرکت-

 آنانتقادکردند.

زمانپرکردنپرسشنامه،میزانوضوحپرسشنامهومیزانتسلطفردبرموضوعدرپاسخگویی-

 یدومچنینبودهاست:)کاملیاناقص(بهپرسشنامه
 ی دو اطالعات مربوط به پرسشنامه (2) جدول

 نام
میزان وضوح 

 پرسشنامه
 گویی زمان برای پاسخ

میزان آشنایی با 

 موضوع

Aزیاددقیقه130مطلوب

Dزیاددقیقه150مطلوب

Eزیاددقیقه150متوسط

F زیاددقیقه150مطلوب

Hمتوسطدقیقه180متوسط

Kمتوسطدقیقه300مطلوب

Mزیاددقیقه240کم


پرسشنامه- برخی نامدر عوامل نام سیاسیبردهها، عوامل فهرست در -اقتصادی-شده

داشتییهاتفاوتمعلولی–نظامیبانامعواملنوشتهشدهدرنمودارعلی-امنیتی-فرهنگی

شد.اینابهامبایدبارجوعبهخبرهکهگاهیبهدلیلتشابهناممتغیرها،باعثایجادابهاممی

 شد.میرفع

درصفحهدربرخیپرسشنامه- برایمثال، روابطبهطورناقصثبتشدهبودند. یعاملها،

اما قطبیتمثبتبهسمتبکشیدهشدهاست، یکپیکانبا الفتنها از یصفحهدرالف،

عاملب،عالوهبرپیکانیکهازالفبهآنآمده،یکپیکانهمازببهالف)بازگشتی(رسم

 است.دراینموارد،روابطیکهشکلکاملترداشتندمعتبردرنظرگرفتهشدند.شده
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نامدربرخیپرسشنامه- ها، مثالًگذاریعواملبهشکلمصدرییاخنثیصورتنگرفتهبود.

نامیکعامل،افزایشقیمتنفتتعریفشدهبود.درچنینوضعیتیدرکنموداربرایمحقق

نیزبههایگذارنامباقطبیتمنفیوهاییکانپکهییهازمانویژهدرشد؛بهقدریدشوارمی

 صورتمنفیانجامشدهبودند.

مطالعهبرخیشرکت- وجود با مشاهدهکنندگان و پرسشنامه ابتدایی توضیحات یشکلی

اینمعلولیدرمثالابتدایآن،بازهمنیازبهتوضیحمسالهوپرسشنامهداشتند.–نمودارعلی

یمیزبازیجنگدقیقهدرجلسه35توضیحاتیکباربهصورتجمعیوحضوریبهمدت

 ودرمواردیهمبهصورتتلفنیارائهشد.پژوهشکدهدکتریندانشگاهعالیدفاعملی

اند.برایمثالایشانکنندگاندرتعیینقطبیتبرخیروابطدچارتردیدبودهبرخیشرکت-

گاهیافزایندهوگاهیتأثیراست؛امااینتأثیرگذارکهعاملالفبرعاملبانداطمینانداشته

 کاهندهاست.

–کنندهازعاملیکهخوددرمیانمتغیرهانامبردهبوددرمدلعلیدریکمورد،شرکت-

 معلولیاستفادهنکرد.

کنندگانازنامبردنکشورصاحبمتغیریاکمیتغفلتکردهبودند.درمواردمتعدد،شرکت-

 اما ازآنتورمایراناصالًبرایمثالکمیتتورمنامبردهشده کهمنظور توضیحدادهنشده

برایمحققبهدنبالهامدلاستیاعربستان.اینمسالهدشواریبسیاریدردرکشکلواقعی

 شرکتداشت. از پرسش در محقق این اکثریهابخشکنندگان کرد. اصالح را مدل

 یمتغیرهارابرایهردوکشوردرنظردارند.کردندکهعمدهکنندگاناعالممیشرکت

 فرآیند این مرحله، برای پاسخگویی به سواالت اصلی تحقیق ی دربارهتحلیل محقق 

دادناطالعاتوپیشینه- از فرض، دو یایرانوموضوعمنازعهیدربارهیدانشیمحققبا

شرکت به شرکتعربستان نخستاینکه بود: کرده امتناع وکنندگان هستند خبره کنندگان

ودوماینکهدریافتاطالعاتباعثمی شودبکربودندانشایشاندراینزمینهکافیاست؛

هاییمنازعهازاطالعاتوتحلیلیمسئلهازدسترفتهومدلذهنیاوازکنندهذهنشرکت

یاطالعاتشود.بااینوجودبابررسیمجموعهمتأثراندبهشدتدیگرانتولیدکردهقبالًکه

درهرمدلیباًتقرشودکهباهم،مشاهدهمیهاآنکنندهوتطابقآوریشدهازهرشرکتجمع

–علی یمهمیوجودداردویکجنبهیهانقصمعلولیوهرفهرستعواملاصلیمساله،

ینظامیمیانایرانوعربستاندیدهنشدهاست.برایمثالدربرخیمنازعهیمسئلهمهماز

ایبهجنگنیابتیایرانوعربستاندرسوریهویمننشدهاست.درمواردی،هاهیچاشارهمدل
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فضایپیماناننقشهم از عنصری هیچ دارای مدل هم مواردی در و نشده دیده عربستان

رسددوفرضعملیاتنظامی،مانندنرخحمالتهواییو...نیست.بااینمشاهداتبهنظرمی

 محققچندانصحیحنبودهاست.

امعلولیخبرگانتبدیلبهنمودارجریاننشد،ام–علیهایمدلباوجوداینکههیچیکاز-

کلیبیشترازهایمدلتر،بسیاردشوارتربود.کلیهایمدلخودتالشبرایاینکاردرمورد

عباراتکلی میاصطالحاتو استفاده نرم غیرقابلسنجشو برگویانه، ایننکتهعالوه کنند.

سازی،تشکیلروابطمیانمتغیرهادرمدلجریانرانیزبرایمحققدشوارکردنفرآیندکمی

شود.روابطمییسممکانگویانهباعثابهامدرفهمشوارکرد.کاربردعباراتواصطالحاتکلید

 شود.هایانسانیونرممسالهبیشتردیدهمیرسداینمشکلدرجنبهبهنظرمی

–علیهایمدلبرسطحراهبردیآن،یدتأکمنازعهویمسئلهباوجودبیانواضحصورت-

شده کمیمعلولیساخته برخیمدلسازیو داشتند. تفاوتسطح گاهی شده انجام هاهای

گرابهمسالهنگاهکردهراهبردیوکلکامالًبیشتربهسطحعملیاتینزدیکبودندوبرخیدیگر

 بودند.

ازیجمعکنندهاجازهسازی،خبرگانشرکتهرچنددربخشکمی- آوریاطالعاتعددیرا

یپژوهشبهاطالعاتیفراترازمقادیرعددیچندمتغیرادند،اماباادامهمنابعآزادبهمحققد

برایمثالدر محققبهدنبالساختنییهابخشنیازشد. ازمدلکهبرایسادهماندنآن،

یتورموقیمترابطهمثالًیپارامتری)سازوکاردقیقبینمتغیرهانبودودانستنیکرابطه

کرد،یافتناینرابطهبهطورواضحوبهشکلیکهبرایفردنفتدرایران(مشکلراحلمی

 محقققابلفهمباشددشواربود.

خوردمعلولییکمدلبهنمودارجریان،محققمکرربهروابطیبرمی–درتبدیلنمودارعلی-

میهاآنکهنهسازوکارعلیتیدقیقمیان یدانستونهاطالعاتکافیبرایتنظیمرابطهرا

عملیاتتروریستیدرهاآنپارامتریمیان برایمثالرابطهمیانتعداد داشت. اختیار در را

یمردمعربستاننسبتبهایران،برایمحقققابلانگارانهایراندرماهونرختغییرنظردشمن

می نظر به تدویننبود. خودشخصمدلرسدتعریفو مدلاگر خبرگیکافیدر سازیساز

تواندازبرخوردنبهچنینروابطیاجتنابکند.ترمیداشتهباشد،راحت
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 های پژوهش یافته
 های به دست آمده از تالش محقق برای ساخت و اجرای مدل جریان جدید   یافته

علیهایمدلیمتغیرهایتعریفشدهتوسطخبرگانویدوبارهمحققدراینمرحلهمطالعه

وبرایاینکهآزمایشمدنظرویدرطرحپژوهشرنگواقعیتبهخودبگیرد،معلولیایشان–

خوددستبهساختیکمدلجدیدزدوسعیکردباآزمایشآنوبهبحثگذاشتننتایجآن

گوییبهسواالتاصلیتحقیقحرکتدرپنلخبرگان،درمسیرتکمیلمشاهداتخودوپاسخ

کند.

افقزمانیاجرایساعتدرزمانفرضیجلومیساعتیکسازیخودیکرشبیهمدلد رود.

ساعت)نودروزیاسهماه(درنظرگرفتهشدهاست.به2160=90*24مدل،حداکثربرابر

هایزمانیبلندترازاین،آنقدرپارامترهایاعواملجدیدبهمسالهاضافهرسدبرایافقنظرمی

ازبهاصالحوبازسازیساختارمدلباشد.شوندکهنی

یکبخشتوصیفکننده مدل، این بهدر یکبخشمربوط ایران، به مربوط مسائل ی

یعربیویکبخشعربستان،یکبخشمربوطبهیمن،یکبخشمربوطبهاماراتمتحده

نبردنیابتینیزمربوطبهمتغیرهایعمومیمانندقیمتنفتیادخالتآمریکادرجنگاست.

صحنه در  کشور دو افق در عراق و اندازه90یسوریه سرعتو چون حذفشده یروزه

آنبرنتیجهچندانزیادنبودهاست.یرگذاریتأث

هاسعیشدهتاجایممکنبرمتغیرهایخوشتعریفعددیتکیهدرهریکازاینبخش

ایوببسندهشدهومقادیرتخمینیاینمتغیرهافقطبهجستجوازفضیمقداردهشود.برای

جنبه مدل اینکه برای دیگر سوی از است. آمده دست به متغیرها تمام انسانی،برای های

کمکی شکل به متغیر چند باشد، داشته خود در نیز را جنگ هنجارهای و اجتماعی

(Auxiliary )نرخ–یابهشکلمتعارفسطح (Level - Rate )عاتراتعریفشدهکهایناطال

برایقضاوت دارندو خود کلیبهمدلبسیارنتیجهیدربارهدر نگاه ایجاد یاجرایمدلو

مفیدهستند.برخیازاینمتغیرهاعبارتنداز:

 شدتجنگتحمیلیبهعربستانازسویایران)همینطوربرایعربستان(-

 برایایران(یجنگباایران)همینطورتصمیممقاماتعربستانبهادامه-

 تصمیممقاماتآمریکاییبرایدخالتدرجنگ-

 تصمیممقاماتاماراتیبرایورودبهجنگ-

 شاخصامنیتسرمایهدربازارایران-
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 شاخصکیفیتزندگیمردمدرعربستان-

ازتوانایی هاآندرنبردبهاحتماالًهایاصلیهرکشورکهدربخشنظامیاینمدلتنها

هاعبارتنداز:کنداستفادهشدهتامدلبیشازحددچارپیچیدگینگردد.اینتواناییتکیهمی

 تندروهاییققاوزمینپرتاب،هواپرتابکروزهایموشکبالستیکدقیق،هایموشکایران:-

- هواپرتاب،هایموشکعربستان: دوربرد و دقیق مهمات برد، دور دقت کم بالستیک

جنگندهکشتی پدافندموشکیضدافکنبمبهایجنگی، ایران، آسمان عمیقبه براینفوذ

 بالستیکوضدکروز

هایجنگی،پدافندموشکیضدبالستیکوامارات:مهماتدقیقودوربردهواپرتاب،کشتی-

 ضدکروز

اندعبارتنداز:گرفتهترینسناریوهاینبردشکلدلجدیدمبتنیبرمحتملنکاتساختاریم

 شود.جنگتوسطعربستانآغازمی-

توانندعملیاتروانیسنگینیعلیهحکومتایرانرویمردمعربستانسعودیوآمریکامی-

 ایراناجراکنند.

هماماراتمتحده- همسایهیعربیبهعنوانکشور مییعپیمانو تواندتصمیمبهربستان،

گیریبرخروج)پسورودبهجنگگرفتهوپسازمدتیازجنگخارجشود.درصورتتصمیم

 شود.ازوروددریکمقطعزمانی(،عملیاتنظامیاماراتعلیهایرانمتوقفمی

 توانندتصمیمبهادامهیاتوقفجنگباعربستانبگیرند.انصاراهللوارتشیمنمی-

برای- ایشان تصمیم مشروطبه ارتشیمن، انصاراهللو از ایران حمایتنظامیمستشاری

 یجنگباعربستاناست.ادامه

 توانندتصمیمبهتوقفجنگعلیهیمنبگیرند.رهبرانسیاسیعربستانمی-

ادامه- بهجنگیا یمنبرایورود عربستانو تحتتصمیمرهبرانکشورهایایران، یآن،

 یابد.هایدیپلماتیکتغییرمیتماستأثیر

یعربیدرصورتورودبهجنگایران،سعیدرگستردهنشدنابعادوزیاداماراتمتحده-

 نشدنشدتجنگباایراندارد.

کنند.حمالتازپیشازآغازجنگباعربستانواماراتاقدامبهحمالتهواییعلیهیمنمی-

خروجاماراتازجنگباایران،حمالتهواییاینکشورعلیهیمنصورتدرایرانوجودداردو

 ادامهخواهدیافت.



129.های..مدلتطبیقینتایجبکارگیریدورویکردطالعهم

 

 
 

تنگه- از عربستان نفت صادرات دشواری صورت میدر عربستان هرمز، ازی بخشی تواند

از بهبنادرغربیدردریایسرخمنتقلکردهونفترا یتنگهیقطرظرفیتصادراتخودرا

 آزادبرساند.یهاآبالمندببهباب

یعربی،عربستانیااماراتمتحدههاییرساختزدرصورتافزایششدتحمالتایرانبه-

آبتأسیسات) و نفت علیهکنشیرینپاالیش خود حمالت شدت کشور دو این ها(،

اینعملازسویایراننیزهاییرساختز بهتناسبافزایشخواهندداد. رخمتقابالًایرانرا

 خواهدداد.

کشتی- صورتافزایششدتحمالتایرانبه نفتدر جنگیعربستانوهایباری، کشو

کشتی علیه شدتحمالتخود کشور ایندو نفتامارات، راهایباری، جنگیایران کشو

 رخخواهدداد.افزایشخواهندداد.اینعملازسویایراننیزمتقابالً

تولیدسالحبرایپرکردنزرادخانهدرصورتافتحجمزرادخانه- سالحهریکازکشورها،

 آغازخواهدشد.

هاآنغیرنظامیکشورها،امکانتعمیروکاستنآسیبهاییرساختزدیدگیبهدلیلآسیب-

 وجوددارد.

تأمینتأسیساتکنعربستانوامارات،تنهامحدودبهشیرینآبتأسیساتحمالتایرانبه-

 شود.)ابوظبیوریاض(میاهپایتختآب

افزایش- را تورم ایران در بازار، در کاهشامنیتسرمایه کاالهایاساسیو بنزین، کمبود

 دهد.می

کمبودکاالهایاساسیوکاهشامنیتسرمایهدربازار،درعربستانکیفیتزندگیمردمرا-

 آورد.پایینمی

حامینظامسیاسیمی- عملیاتتأثیرتواندتحتتعدادجمعیتمخالفو شرایطزندگیو

 روانیدشمنتغییرکند.

 فرآیند این مرحله، برای پاسخگویی به سواالت اصلی تحقیق ی دربارهتحلیل محقق 

درروابطمتغیرهاواردشوندرفتارچندانواقعینداشت.نقشتأخیرهامدلتاپیشازاینکه-

 گیریرفتارواقعیمدلبسیارزیاداست.درشکلتأخیرها

- و علی مدل برایساختن جدید، مدل عربستانهایمکانیسمدر اقتصادی ساختار دقیق

چندانتالشنشد بررسی؛ به توجه با عربزیرا در تورم منابعاینترنتی، از ستانرقمبسیارها

پایینیداردونوسانچندانزیادیهمندارد.همچنینفضایاقتصادیعربستانبسیارکنترل
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شدهاست.ازاینروبهجایپرداختنبهجزئیاتنظاماقتصادی،متغیرکیفیتزندگیمردمدر

 عربستانتعریفشد.

پا- تابعیت بردن کار به جای به تا تالشکرد ابتدا در دیگرمحقق و تورم میان رامتری

ساختارنظاماقتصادیایرانراتاحدیبازسازیکندودراینمسیرمکانیسممتغیرهایمدل،

میزان به توجه با تورم تعریف در سعی اینترنتی، منابع از شده انجام مطالعات به توجه با

رفتاراینزیر(وچندعاملروانیداشت.GDPنقدینگیخلقشدهوتولیدناخالصداخلی)

مدلباوجودتالشمحققچندانبهرفتارفعلینظاماقتصادیکشورشبیهنبودوازاینرواین

یکرابطه به و شده گذاشته مدلکنار میزانزیر نماییمیانتورم، کمکتوابع به یساده

 .بنزین(ومیزانفراهمبودنکاالهایاساسیدرکشوربسندهشدتأمینپاالیشنفت)

ازاهمیتآزموندرمبانینظریرویکردپویاییسیستم- پویاگفتههایمدلهایرفتاریها،

شد.آزمونرفتاریمدلرویمتغیرهایمهمبهمحققکمککردتافرآیندطوالنیکماشکال

ها،دربررسیمتغیرمجموعکردنمدلراباموفقیتبگذراند.یکموردبسیارمهمازاینآزمون

بهآسیب ابتدایمتأسیساتهایوارده ابقیقعربستاناز پایدارسازینفتدر نازعهپاالیشو

 عوامل اینکه وجود با گرفت. مؤثرصورت پرتاب )مثل متغیر این افزایش هایموشکدر

یافت،امااینمتغیردرابتداینبردبهیکسطحبسیاربالستیکازایرانو...(باشدتادامهمی

بشکهکاهشظرفیتپاالیش؛درهزار10شد)حوالیکردومتوقفمیکمترازانتظاررشدمی

میلیونبشکهکلظرفیتپاالیش!(.بابررسیمکررروابطومعادالتتعریفشدهوبا7قابلم

شناسیشدهوحذفشدورفتارگیریمدلمکرررفتارمدل،اشکاالتسهویدرشکلآزمون

 بینیمحققشد.اینمتغیرنیزعقالییوشبیهبهپیش

مجموعاًکنندگانخواستهبودتاشرکتیدومحققازدربخشتعریفعواملدرپرسشنامه-

معلولیبیشازحدپیچیده–متغیردرمدلخوداستفادهکنندتامدلعلی20حداکثراز

اماآنچهمحققدرمجموع؛ایآندشوارنباشدنشودوتبدیلآنبهمدلجریانواجرایرایانه

مقایسه مدلجدمعلولیشرکت–علیهایمدلیبا میکنندگانبا یابدایناستکهیددر

یمسئلهمرزیکاحتماالًمتغیرتعریفکرد.–توانکمنمیاساساًراهبردیرایمسئلهشاید

می قرار آن متغیرهایزیادیدرون متغیرهایراهبردیبزرگاستو سویدیگر، از گیرند.

هاآنهنجاریوانسانینیزجایگاهخاصیدرمسائلراهبردیدفاعیدارندوبرایواردکردن

عملکردشانرادرمدلواردمکانیسمدرمدلپویاییسیستم،بایدمتغیرهایمیانجیوساختار
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کندکهشایدبزرگشدنترشدنمدلخواهدشد.محققفکرمیینهمباعثحجیمکردکها

 راهبردیاجتنابناپذیرباشد.یمسئلهمدلیک

هایهرکشوریبسیارمهمدرساختارنمودارجریانمدلجدیدایناستکهاستراتژینکته-

سناریو اولیهو صورتمقدار به وهایمختلفجنگتنها نمییمتغیرها مدل بلکهارد شوند

هاوسناریوهارااتصاالتمتغیرهادرنمودارجریانوساختارخودنمودارهمبخشیازاستراتژی

درخوددارد.برایمثالاگرواردشدناماراتدرجنگازابتداقطعیباشد،دیگربایدمتغیر

آندردیگرمتغیرهارانیزتأثیرتصمیمرهبراناماراتبرایورودبهجنگراازمدلحذفو

زمانعربستانازجنگواعتبارکرد.بهعنوانمثالدیگر،اگرسناریوییمبنیبرخروجهمبی

متغیر شرطیدر شکلیکدستور به اینسناریو باشد، داشته جنگوجود به آمریکا ورود

تصمیمآمریکابرایورودبهجنگبایدلحاظشود.
 

 لولی میان عناوین و متغیّرهامع –تعیین روابط علّی 

است. متغیّرها و عناوین میان کامل معلولی و علّت یکنمودار بخشترسیم این از هدف

شود.اگرافزایشیکمتغیّر،یعلّتومعلولیمیاندومتغیّربایکپیکاننشاندادهمیرابطه

منجربهافزایشمتغیّردیگرشود،درکنارپیکانعلّیت،یکعالمتمثبتقرارداده مستقیماً

پیکانشود)قطبیتمثبت(.امّااگرافزایشمتغیّرمنجربهکاهشمتغیّردیگرشود،درکنارمی

می داده متغیّرمیعلّیتیکعالمتمنفیقرار دو -یعلّیتوانندحلقهشود)قطبیتمنفی(.

معلولیهمتشکیلدهند؛بهاینمعنیکهپیکانعلّیتازهرکدامبهدیگریوصلشدهباشدو

توانندبامعلولیمیاندومتغیّر،تأثیراتمی–یعلّیهردورویهمتأثیرگذارباشند.دررابطه

آنیمنتقلشوند)مانندتأثیردریافتناگهانیخبرورود سرعتبسیارباالوبهصورتتقریباً

هایاتّخاذشدهازسوینیروهایخودی(ویابانیرویاحتیاطدشمنبهصحنهنبردبرتاکتیک

کننده کشورهایتولید مردم رفاه قیمتنفتبر تأثیر )مانند یابند انتقال کهیتأخیر نفت؛

یمیاندومتغیّردارایتأخیرتواندباتأخیریچندماههتاچندسالهبروزیابد(.اگررابطهمی

شود.باشد،رویپیکانعلّیتعبارتتأخیرنوشتهمی
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 کل فرآیند پژوهش ی دربارهبرگزاری پنل خبرگان 

اینبخشنظراتخبرگان پویایییدربارهکلفرآیندپژوهشیدربارهدر بکارگیریرویکرد

گردد.پژوهیمسائلراهبردیدفاعیارائهمیهادربررسیوآیندهسیستم
 کل فرآیند پژوهش ی دربارهنظرات خبرگان  (3) جدول

 نظر  مشخصات

A 

سازیاشپیداکرد.حتیسازیکردیاحداقلشواهدیبرایکمیشودکمیبهنظرمنهمهچیزرامی(1

گونهرصدکردتواناینروحیهسربازانراکهیکمفهومنرماستوتصورکمیتبرایآندشواراست،می

کند،یکاردبهترعملمیکهاگرسربازییایگانیباسالحمشابهوآموزشمشابه،بهترازیکیگاندیگرد

هاامکانپذیراست،بهترحاالکهنگاهکمیبهاکثرپدیدهعنصرروحیهیاایمانیاحمیتدراوباالتراست.

پویاییسیستم بکارگیریرویکرد طیاینتجربهاستکه در و شود تجربه آنها از بهتر بگیریم یاد ها

استفادهکنیم.

دفاعمقدس.مثالًقبلیاستفادهشودهایجنگ(الزماستدرکمیسازیازتجربیات2

پویاییسیستماست.هایمدلبودنمتغیرهاازخصوصیاتالزمبرایکاریدستوقابل(سادگیمدل3

گانقرارعربستانوایراندراختیارخبریمسئلهیدرباره(بهتربوددرابتدایتحقیق،خالصهادبیاتی4

حتیشایدبهتربوددریکپرسشنامهتنهامؤثرگرفتتابرشماریعواملمی درمدلبهترصورتگیرد.

ایدیگر،تبیینروابطعلتومعلولیخواستهشود.عواملومتغیرهااستخراجشوندوبعددرپرسشنامه

استواینپژوهشبعدازفازکیفیهاسازیباپویاییسیستمیمدل(آنچهتاکنونانجامشدهیکتجربه5

 ومفیدتریبهدستآید.ترحیصحهایمدلبایدادامهیابدتا

 ( نمودار علّت و معلولی میان شبکه متغیّرها1شکل )
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 نظر  مشخصات

B 

شوند،درسطحتاکتیکیوعملیاتیجنگکهمعادالتریاضیجنگ)مانندالنچستر(وجوددارندوحسمی

هیچوجهموافقنیستم.سازیکمیاستفادهکرد.ولیدرمسائلراهبردیبهسازیومدلشودازشبیهمی

گره در او خالقیت و مساله در انسان درک و نقششهود بازیاصالًگشایی نیست. کنارگذاشتن قابل

شدههایجنگ منجر درخشانی نتایجمهمو به راهبردیکه مثلبازیعملیاتیو ژنرالهایجنگاند،

دشمنانآلماننازیوبازیجنگراهبردیژنرالزینیدرآمریکایدربارهگودریاندرجنگدومجهانی

بانقشهومهرههاآنرویفضایکیفیوشهودیتمرکزکردهوحتیاجرایعمدتاًحملهبهعراق،یدرباره

 وتاسوابزارآالتبسیارسادهبودهاست.

 

C 

 

 

ایگاهخاصیدارد.حتیسبکونگرشیبهپژوهیمسائلراهبردیج(رویکردشهودیدرتحلیلوآینده1

سال40خبرگانیمدیردرسنینباالترازادراکاتاشبرپختگیوناممدیریتاشراقیوجودداردکهتکیه

شهودمحورهایروشسازیباییکروشکمیمدلاست.بایدارزشادراکشهودیرادانستومقایسه

کاربدینیست.

است.ریگچشمسازیاینپژوهشبسیاروتجربیاتبهدستآمدهدربخشکمیهایانجامشده(نمونه2

صحیحهستندیاهایکمیپردازیمهمنیستکهمقادیرعددییاروابطپیشنهادشدهدراینایدهاصالًفعالً

می نظر به شهودی انسانیو و نرم برایعناوینیکه رابطه جسارتپیشنهاد و نفساینکار رسندنه؛

اهمیتکمی است. سیستمارزشمند پویایی رویکرد در فقط ارزیابیسازی سنجشو در بلکه نیست ها

نیزنیازبهاینکارهست.هاتیموقعهاوسازمان

D 

سازیبشوندهمبرایماارزشمندسازیومدل(حتیاگرتنهادهدرصدعواملومتغیرهایمسالهکمی1

اگررفتار ازرفتارهایواقعیسیستمهایمدلاست. بخشاندکی همداشتهباشد،یکپویادرابتدا هارا

بعدیخواهدبرد.یهاشرفتیپمارابهسمتهایریادگییعلمیبهدستآمدهاست.چوناینذخیره

رویکردپویاییسیستمکارگیریرویکردهایمدلبهنظرمنبایدبهسمتبه همبایدسازیکمیرفت. ها

کندودرمستمرمتقابلعواملبرهمرابررسیمیتأثیرورداستفادهقراربگیردچونتحولزمانیمسالهوم

 مسائلراهبردیدفاعیایننکتهموردنیازاست.

H 

هاورویکردشهودیشکلبگیرد؟آیارویکردیتطبیقیمیانپویاییسیستمبایداینمطالعهحتماً(آیا1

مانیمااستکهبهنوعیمعیارسنجشقرارگرفتهاست؟شایدبهترباشدرویکردپویاییشهودیرویکردآر

تواناییسیستم یکروشبا با گزینهها بگیرد. میهایمشابهموردمقایسهقرار توانداینیمناسبدیگر،

بهعباشدکهیکموقعیتراهبردیتاریخیکهجزئیاتآنبهاندازه نوانمسالهیکافیثبتشدهاست،

مدل و بگیرد ویدربارهسازیقرار مقایسه تاریخیمورد وقایع با نهایتنتایجمدل در و شود آنانجام

بررسیقرارگیرد.

L 

اینرویکردپویاییسیستم1 مسائلپیچیدهونرمانسانی،برایمثالمسائلیدربارهتوانهارانمی(اساساً

کاربرد.ساختواجرایمدلریاضیبهکنار،حتیدرترسیمنمودارعلتژئوپولیتیکوراهبردینظامیبه

ایوجوددارد.هیچقطبیت)نوعاثرگذاریمثبتتوانگفترابطهومعلولنیزدربسیاریازمواردفقطمی

مختلفبهشدتیهاتیوضعزیراایناثرگذاریدرسناریوهایا؛توانبرایرابطهتعیینکردیامنفی(نمی

ها،نتایجنادرستسازیگونهمدلبنابراینتالشبرایاین؛شودکندوحتیدرمواردیبرعکسمیتغییرمی

دهد.ودورازحقیقتبهدستمی
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 بررسی روایی و پایایی پژوهش

گرایی،ارزیابیپسازپژوهشوهایکثرترواییوپایاییاینپژوهشکیفی،مطابقاستراتژی

می قرار بررسی مورد شده مطرح کیفی پژوهش ازممیزی پس ارزیابی بتوان شاید گیرد.

پژوهشرادراینجابهنوعیهمانفرآیندسنجشوداوریپژوهشودفاعدانشجودرحضور

اساتیدراهنما،مشاوروداوردانست.بههمینجهت،بهبررسیرواییوپایاییپژوهشازمنظر

 شود.رپرداختهمیدواستراتژیدیگ

کثرت کثرتاستراتژی شکل چهار به دادهگرایی در کثرتگرایی پژوهشگر،ها، در گرایی

کثرتکثرت و نظریه در گرایی در مییشناسروشگرایی پژوهششناخته این بررسی شود.

مبتنیبرهریکازاینانواع،نکاتیآموزندهبرایمحققبهارمغانآوردهاست.

آوریدادهازیکجمعخبرگانیپرداختهها،اینپژوهشبهجمعگراییدردادهرتازنگاهکث

دستآمدهازپژوهشاست.هرچندبنابهطبیعتپژوهشکیفی،اینجمعکوچکونتایجبه

تعمیمبهجوامعبزرگتراست،امابررسیافرادهمینجمعنیزنکاتیبهدنبالدارد.یرقابلغ

میان بخش10از در است،نفریکه شده نظراتشاناستفاده هایمختلفاینپژوهشاز

یا سهنفردرستادها تنها دانشگاهینیروهایمسلححاضرندو هفتنفردرمشاغلعلمیو

نفر،هشتنفربامفاهیم10مشاغلمربوطبهعملیاتمشغولبهکارهستند.همچنینازاین

طوحمختلف)ازمبتدیتامتخصص(آشناهستند.درادامهبایداشارهسازیریاضیدرسمدل

نهنفرافسرارتشجمهوریاسالمیایرانهستندویکنفردیگرنیز10کردکهازاین نفر،

 تحقیق، این دوم سوال این اینکه به توجه با نیست. بهیدربارهنظامی کارگیریامکان

بعیدنیستکهعقبهوزهسازیپویاییسیستمدرمسائلحمدل یتحصیلیویدفاعیاست،

علمیافراداینجمع،باعثشودپاسخبهدستآمدهازمصاحبهوگفتگوباایشان،سوگیری

بودافرادبنابراین،بهترمی؛هاداشتهباشدسازیپویاییسیستممثبتبهنفعتائیدکاربریمدل

تریازمشاغل)علمی،عملیاتی،یگستردهدایرهانتخابشدهبرایهمکاریدراینتحقیق،از

 شدند.ها)ارتش،سپاه،نیرویانتظامی،...(انتخابمیستادی،...(وسازمان

گراییدرپژوهشگر،اینتحقیقبهدرستیعملنکردهزیراتنهایکنفرمحققازنگاهکثرت

یبهپژوهشاعمالنشدهدرآنفعالیتکردهاست.هرچندکهاینمحدودیتبهطوراختیار

است.

هانیازاست.البتهمحققدرگراییدرنظریه،بهچندنظریهبرایتحلیلدادهازنگاهکثرت

کند.اینپژوهشقصدبرروایتمشاهداتشداردوازروشتحلیلخاصیاستفادهنمی
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ازمحققخواستهمیگراییدرروشدرنهایتازدیدگاهکثرت آوریجمعشوددرشناسی،

آوریاطالعاتفقطازخبرگانکافیمختلفیبکارببرد.باایندیدگاه،جمعهایروشاطالعات

محققمی نیستو از نیزهایروشبایستبرایپاسخگوییبهسواالتتحقیق، مناسبدیگر

تعلاساساًاییامصاحبهباپژوهشگراندیگراستفادهکند.هرچندخانهیکتابهمچونمطالعه

وجودنداشتنپیشینهترتیب یقویبرایانجامدادنآزمایشواستفادهازمشارکتخبرگان،

ایبودهاست.خانهتحقیقکتاب

برای وضعیتبهتریرا بررسیاینتحقیقازنگاهاستراتژیممیزیدرحینپژوهش، اما

ژوهش،ارتباطبرخیممیزیدرحینپهایروشدهد.ازبینانواعرواییوپایاییآننشانمی

بااینتحقیقجالبتوجهاست.هاآناز

ییتحصیلیوعالقهزمینهازنظرروشحساسیتپژوهشگر،بایدگفتمحققباوجودپیش

درگذرپژوهشمطالبیجدیدآموختهوسعیکردهنگاهیقتاًحقهایکمی،سازیعلمیبهمدل

جایممکنازدخالتد تا اصالحکندو دادهخودرا هایمراحلمختلفادنعالیقخوددر

پیش نتایجمتفاوتبا سوگیریجلوگیریکندو ایجاد پذیراپژوهشو را بینیشخصیخود

ازاینتالشپژوهشگرعبارتنداز:ییهامثالباشد.

برخالفعمدتاًسازیکهبیانمدونومشروحمسائلواشکاالتبهوجودآمدهدرمراحلمدل-

 یرخدادند.انتظارو

سوگیریعلمینمونهبا- وجود نظراتروایتشده و نتایج انتخابشده، لزوماًیخبرگانی

 دستوهمراستاباتمایالتمحققنیستند.یک

همان نظرروشانتخابمتناسبنمونه، پایاییتحقیقازمنظراز بررسیرواییو کهدر طور

ترویغنیبایستازنمونهوجودداشتهومحققمیگراییبیانشد،مشکالتیاستراتژیکثرت

متنوع شغلی و تحصیلی سوابق میبا استفاده وکرد.تری روشگردآوری نظر از نهایت، در

انسجاماساساًرسدتوجهمحققبههمیننکتهباعثشدهتاها،بهنظرمیزماندادهتحلیلهم

شناختیدرتحقیقتاحدیحفظشود.روش

 

 و پیشنهادها یریگ جهینت

بینیهدفازانجاماینتحقیق،رسیدنبهیکمدلجامعومعتبرپویاییسیستمبرایپیش

نتایجاحتمالیتعارضنظامیمیانجمهوریاسالمیایرانوپادشاهیعربستانسعودینبوده

هاراموردسنجشوارزیابیقراراست؛بلکهاینتحقیقتالشداشتهتارویکردپویاییسیستم
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خاص(وبهیمسئلهیکیدربارهسازییانجامیکآزمایش)مدلرزیابیبهوسیلهدهد.اینا

هایمحققباروایتکردندشواریهایناگذاشتننتایجآزمایشانجامشدهاست.درکناربحث

می سعی آزمایش، ادامهانجام در دهد. پاسخ تحقیق اصلی سواالت به ابتداکند محقق ،

آزمایشخالصه از میای ارائه را مشاهدات پاسخو سپسبه و اصلیدهد سواالت به گویی

-پردازد.درپایاننیز،پیشنهاداتمحققوسواالتمهمویبرایبررسیدرپژوهشتحقیقمی

جمعهایآتیارائهمی خبرگانشرکتشود. طریقدوآوریاطالعاتاز از تحقیق، در کننده

دیگریموپرسشنامه تبدیلکردنفق()یکیناموفقو محققدر است. بوده یکمصاحبه و

معلولیخبرگانبهمدلجریان)برایاجرادررایانه(ناموفقبود.برایاینکه–علیهایمدل

یچهارگانههایمدلبندیمتغیرهایانجامشود،ویخودباجمعحتماًآزمایشمدنظرمحقق

اشازسویدل،حداقلدرسناریویپایههایاینمخبرگان،یکمدلجامعساخت.خروجی

 با نسبی توافق در البته و شده تائید وهاییادداشتخبرگان ایران موضوع حول تحلیلی

 عربستاننیزهست.


 سازی  فرآیند مدل ی دربارههای محقق  خالصه گزارش از یافته

اینبخشبهنوعیپاسخهردوسوالاصلیتحقیقرادرخوددارد.

پژوهیمسائلراهبردیدفاعیهابرایتحلیلوآیندهسازیپویاییسیستمهایمدلدشواری-1

چیست؟

بایدمقصوداز کیفیتهمکاریخبرگانشرکتکنندهدرپژوهشکیفیبسیارمهماست.

پژوهشبهدقتوواضحبرایایشانتبیینشود.طراحیپرسشنامهبهشکلیکهدرکآنساده

بااینحالزمانکافیبایدبرایتفکروپاسخگوییبهآ یدربارهنپیچیدهنباشدمهماست.

همچنیننمونهسوالپرسشنامهازطرفخبره یخبرگانموردرجوعیهمکارگذاشتهشود.

نهادهایشبهنظامی(، وهمچنینوزارتدفاعو ناجا سپاه، بایددرعضویتسازمانی)ارتش،

 جایگاهشغلیو تحصیالت، انجامپژوهشکیفیمانندآنبهاندازهسن، یکافیمتنوعباشد.

 توسطفردیخارجازسازماندشواراستوبهتراستاینموضوعحلشود.

یکافیازمعلولیمناسبیطراحیکنندبایداطالعاتاولیه–برایاینکهخبرگانمدلعلی

کرالزمبرایاینکار،باعثفرارموضوعدراختیارایشانگذاشتومراقببودتاحجمزیادتف

ایشانازهمکاریباپژوهشگرنشودیاباعثنشودبیشازحدسادهوسطحیبهسواالتپاسخ

دهند.
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پژوهیمسائلراهبردیهادرتحلیلوآیندهسازیپویاییسیستمکارگیریمدلبهاساساًآیا-2

توصیه صورتپاسخمثبت، در پیدفاعیممکناست؟ و توسطشنهاداتسازمانها دهیشده

محققدراینخصوصچیست؟

هیچموضوعییباًتقرمحققبراینباوراستکهباتوجهبهآنچهدرطولاینپژوهشآموخته،

گیریمنوطبهتائیدرواییوپایاییکلسازیکرد)البتهایننتیجهنیستکهنتوانآنرامدل

سازیوجودپژوهشازسویاساتیدداورانومتخصصانمربوطهاست(.مشکالتیبرسرمدل

ییدرگوتعریفکردنمتغیرهاوابهاموکلیکمتعداددارنداماقابلحلهستند.بیشازحد

دشواریدرتبدیلمفاهیممدلازجملهمشکالتیاستکهدرعملکردخبرگانرخمی دهد.

سازرویفردمدلپیشیمسئلهنمودارعلتومعلولبهنمودارجریاننیزچالشبرانگیزترین

شود.است.پیشنهاداتمربوطهدرادامهبیانمی

هابهشرطتائیدرواییوپایایییاییسیستمسازیپوپیشنهاداتمحقق)مواردمربوطبهمدل-

یمسائلراهبردیدفاعیقابلپذیرشاینپژوهشوبرایکاربردهایآتیاینرویکرددرحوزه

وپیگیریکردنهستند(.

هاوعدمدسترسیبهباتوجهبهاشکاالتموجوددربکارگیریآمارهایرسمیدرپژوهش-

یکمتربهآمارهاییهنروفنتخمینعلمیبرایتکیهریدورهبندیشده،برگزاآمارهایطبقه

تصمیم محققان، ارشد، افسران جزء، افسران برای ناموجود یا تصمیمنامعتبر و گیرانسازان

 نیروهایمسلحکشورمفیدخواهدبود.

باگراییپژوهشگر،اینتحقیقبرایبررسیرواییوپایاییپژوهشازمنظراستراتژیکثرت-

یمتفاوت(توسطیکیاکنندههاومراحلیکسان،براینمونهشرکتسبکمشابه)پرسشنامه

هم و انجامشود دیگر پژوهشگر پژوهشفعلیمورددو نتایجآنپژوهشبا تضاد راستایییا

یدکتریندانشگاهعالیدفاعملیبررسیقرارگیرد)اینمسالهبااندکیتفاوتدرپژوهشکده

 یاناست(.درجر

برایبررسیرواییوپایاییپژوهشازمنظراستراتژیکثرت- خاصییمسئلهگرایینظریه،

روشتحلیل به تحقیق یکاین بهتأثیراتمطابقطرح و گرفته قرار بررسی مورد متقابل

اطالعازپژوهشهاتوسطیکگروهجداوبیموازاتآن،همانمسالهازروشپویاییسیستم

 یتطبیقیمیانایندونتیجهصورتگیرد.،انجامشودودرنهایتمطالعهدیگر

راهبردیدربرشماریمتغیرهاوعوامل،ابتدارجوعکاملیبهیمسئلهسازییکبرایمدل-

برایانتخابمتغیرهای فهرستیمجاز و نظرصورتگیرد موضوعمورد پیشینهدر ادبیاتو
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یپنل،متغیرهایمناسبوگیرد.سپسخبرگاندریکجلسهمدلدراختیارخبرگانقرار

مدلعلی  انتخابکنندو فهرستمجاز بهصورتدستهجمعیاز با–کافیرا معلولیرا

 گفتگومیانخودبسازند.

ازافراددروننیروهایمسلحبااختیاراتکافیبرایانجامپژوهشکیفیاستفادهشودوبه-

 هایکسروجایگزینخدمتتعریفنگردند.بهعنوانپروژههاپژوهشهیچوجهاین

دوره- برگزاری کارگاهی کوتاه سیستمیدربارههای پویایی ارشد،رویکرد افسران برای ها

شودگیراننیروهایمسلحکشورمفیدخواهدبود.پیشنهادمیسازانوتصمیممحققان،تصمیم

سطحمطالبدورهدرحدآموزشمفاهیمنمودارعلتومعلولوتحلیلآنبهکمکقطبیت

مخاطبهایکانپ به آموزشریاضی دشواری رویکرد، این باشد. و ندارد را مطالباحتماالًان

 در نیروهایمسلحرا مخاطباندر کیفیتکار یکبلندمدتآموختهشده، و بخشیده بهبود

 ایجادکند.هاآننگرشتحلیلیقویوچابکدر

پویاییسیستممی- محاسبهتوانبه بهچشمموتور اینها از و کرد نگاه یجزئیاتسناریو

ریاعنصرجدیدیبهسناریوواردنشوداستفادهکردوبهکمکآن،تاجاییکهبازیگرویکرد

پیش در انسان پیچیدهضعفذهن روابط اینبینی پوششداد. را زمان گذر در متغیرها ی

کارگیریاینروشدرراآسانکردهاست؛لذابهرویکرد،خالقیترافرمولهنکرده،بلکهمحاسبه

خبره و محور خالقیت روشی میکنار سناریونگاری چون نتایجمحور و باشد مفید تواند

 پژوهانهوتحلیلیارزشمندیبهدستدهد.آینده

گزینه- و سیستم کمکپویایی به صحنهنرمGameی ونسیم، جنگبهافزار راهبردی ی

سازیشودواثردخالتسیاسییانظامیدرجنگموردبررسیشبیهصورتلحظهبهلحظه

 .قرارگیرد

 شود:سازیپویاییسیستممسائلراهبردیدفاعیپیشنهادمیطرحجامعزیربرایمدل

کاربرمدل- مسالهیدربارهبهدنبالچهاطالعاتییقاًدقصورتمسالهبهدقتتدوینشود.

( حملهمیمثالًاست؟ پساز الفرا کشور اقتصاد بخشدولتی میزانخسارتبه یخواهد

 بداند(.هاآنرببهیکشودستانهپیش

 هایجهانیو...هایاصلیمسالهبرشماریشوند.کشورها،سازمانبازیگرانوپیشران-

نظامی،–برایهریکازبازیگرانمسالهدرچهارگروهسیاسی،اقتصادی،فرهنگیوامنیتی-

)علی اطالعاتملی فرم به رجوع برشماریشود. متغیرهایاصلیمهم تمام (1389بخشی،
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متغیرخواهد30تواندمفیدباشد.تعداداینمتغیرهابرایهربازیگرمسالهحداکثرحدودمی

 بود.

امنیتی- فرهنگیو اقتصادی، ازمتغیرهایسیاسی، نظامی،–یککارشناسبرایهرگروه

دستهم بهدو را تفسیریتقسیممیتغیرها متغیرهایعریانبهشکلمتغیریعریانو کند.

مدلظاهرمی عددیدر متغیرهایتفسیری، و ازمعموالًشوند)مثلدرآمدسالیانهخانواده(

جنسمتغیرهایانسانیونرموکمیتناپذیرهستند؛کارشناسمتغیرهایتفسیریرابهشکل

ادجمع رفاهخانوادهیکمتغیرتفسیریمثالًکند)راکیازچندمتغیرعریانمعرفیمیبندیِ

می اینمتغیررا ایناستکهدرآمدسالیانهوابعادخانهونوعخودرویشخصیو... سازند(.

 یریاضینیستبلکهتنهایکدستهبندیاست.تعریفبهمعنیمعرفیرابطه

م- مجموعه به حوزه، یککارشناسهر فرعیو یکمدل چشم اختیارشبه تغیرهایدر

نیم میسیستم نگاه بسته علی اتصاالت باید وی –کند. و سیستمیرگذاریتأثمعلولی این

حوزهمثالًسازاصلیمعرفیکند.فرعیتعیینکردهوآنرابهمدلهایمدلبستهرابابقیهنیم

ششرابطهمیاناینمجموعهو–نجشود؟ممکناستپاقتصادچطوربهفرهنگوصلمی

 یفرهنگوجودداشتهباشد.مجموعه

جمعمدل- اصلیبا سعیمیساز بررسیساختاریآن، کندمدلبندیتالشکارشناسانو

بزرگاصلیرارفعاشکالکردهواجراکندوباآزمونرفتاریآنبهکمکخبرگان،اعتبارمدل

هایکافی،ازاینمدلبرایتحلیلمسائلمدلپسازآزمونرابسنجد.درصورتمعتبربودن

بیندوبرایمربوطاستفادهخواهدشد.کاربریامشتریمدلفقطمقدارمتغیرهایعریانرامی

درکوضعیتمتغیرهایتفسیری،کاربربایدمتغیرهایعریانمربوطبهآنرادرمجموعدیده

وبهدرکمناسبازوضعآنمتغیرتفسیریبرسد.
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