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 چکیده

 ارائهنگاری راهبردی نگاری و آیندههای آیندهتحلیل و واکاوی مبانی، مفاهیم، تعاریف و الگو باهدفاین مقاله 
 هایگامدر نهایت های کلیدی را استخراج کرده و و گویه هامؤلفهنظران سعی دارد ابعاد، توسط صاحب شده

نماید. جهت  معرفی را راهبردی فناوری در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایراننگاری آینده
سپس با استفاده از آوری شد، سند( اطالعات اولیه جمع 10) ، ابتدا با انجام مطالعات اسنادیوتحلیلتجزیه

نامه به جامعه پرسش ارائهبا  درنهایتهای تحقیق را مشخص کردیم، و و گویه هامؤلفه)فراترکیب(،  فرامطالعه
 ها، نتایج زیر منتج گردید.های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون یافتهنفر با استفاده از روش 81نمونه به تعداد 

های دفاعی پدافند هوایی نگاری راهبردی فناوریهای مربوط جهت آیندهگامو  هامؤلفهپنج مرحله به همراه 
)سه گام(، مطالعه  های رقیب و دشمنمطالعه سازمان هایمؤلفهشامل  نگاریآیندهپیشتعیین شد: مرحله 

رحله )پنج گام(. م )سه گام( و بررسی وضعیت موجود )دو گام(، مطالعه سازمان های باالدستی و همترازسازمان
)پنج  نفعان)چهار گام(، مشخص کردن بازیگران یا ذی تعیین هدف یا اهداف هایمؤلفهها شامل تعیین ورودی

نگاری شامل )چهار گام(. مرحله آینده هاآوری داده)چهار گام( و جمع گام(، تعیین قلمرو زمانی و مکانی
)چهار گام(.  مرحله  انداز)دو گام( و چشم مطلوب)دو گام(، وضعیت  )سه گام(، تفسیر تحلیل و تجزیه هایمؤلفه

)چهار گام(. و مرحله  گیری)سه گام( و ارزیابی و تصمیم گیریسازی برای تصمیمآماده هایمؤلفهخروجی شامل 
سازی و )پنج گام( و پیاده توسعه راهبردی یا مدیریت راهبردی فناوری هایمؤلفهتدوین راهبردها شامل 
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 مقدمه

پژوهی تقریباً به اواخر جنگ جهانی دوم مند آینده در چارچوب نوین آیندهبررسی نظام

های اکثر پدیده همچونپژوهی ، آیندهوجودبااین(. Von der Gracht et al, 2010) گرددبرمی

در دانش  (.Georghiou et al, 2008) های عمیق و تاریخی قدیمی استاجتماعی دارای ریشه

شود و همراه با نگاری زیاد مورد اشاره و استفاده واقع میپژوهی، اصطالح آیندهامروز آینده

توان گفت می کهنحویبه(، Gould, 2008) کارگیری آن رواج یافته استپژوهی، بهمباحث آینده

 (.Kousa, 2012) پژوهی ممزوج استهای مختلفی با آیندهاز جهت

ترین و که شاید مرسوم شدهمطرحبه لحاظ موضوعی، انواع مختلفی نگاری آیندهدر ادبیات 

فناوری تنها گونه نگاری آینده حالبااینباشد،  4فناورینگاری ها آیندهآنترین معروف

فناوری قلمروی موضوعی خود را حول تغییر و تحوالت و آینده نگاری آیندهنیست. نگاری آینده

عمدتًا در دو سطح ملی و نگاری آیندهنماید. اما به لحاظ سطح کاربرد، فناوری تعریف می

است. بررسی آینده در قلمروی سازمان در قالب  قرارگرفتهو مطالعه  مورداستفادهسازمانی 

 278 :2006-295) 1شرکتینگاری آیندهراهبردی، نگاری آیندههمچون  هاییکلیدواژهعبارات و 

,Ruff ) 9سازمانینگاری آیندهو یا (2002 Becker,)  ..رشد یافته است 

 سازوکارهای نیازمند حاضر قرن در پیشرفته فوق هایجنگ از ناشی تهدیدهای برابر در دفاع    

 به آینده هایجنگ در نوظهور تهدیدهای با مقابله برای چنانچه و است خود عصر نوین

 شکست و واگذار دشمن به را جنگ نتیجه سریع خیلی نماییم اکتفا امروزی هایفن تجهیزات و

 هوایی برتری کسب پدافند هوایی باعث یمجموعه در ضعف هرگونه بنابراین. خورد خواهیم

 فعالیت امکان کشور، حساس و حیاتی مراکز پذیریآسیب بر عالوه و شده دشمن توسط

 (.7-1: 4938 نوروزی،) رودمی بین از نیز دریایی و هوایی زمینی، رزمی واحدهای

های کشف راداری، گیری از سامانهدر حال حاضر توان پدافند هوایی کشور ایران با بهره    

-و سامانه های موشکی ارتفاع پایین، متوسط و باال، سامانهگیررهشنود الکترونیکی، هواپیماهای 

و هر یک از کشورهای  ای در یک درگیری محلی)بین جمهوری اسالمی ایرانهای توپخانه

های شود اما با گسترش روزافزون فناوریقابل قبولی ارزیابی می تقریباً منطقه( در شرایط 

ی پدافند هوایی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع هوافضایی کشورهای صاحب قدرت، مجموعه

 های جدی مواجه خواهد بودبا چالش ایفرا منطقهدر صورت رویارویی با نیروهای کشور 

                                                           
1. Technology foresight 
2. Corporate foresight 
3. Organizational foresight 
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و ها نگاری، سازمانآینده حوزه در شدهانجاماساس مطالعات  (. بر87-81: 4930کار، )تسلیمی

 جهت مواجهه با چارچوبی نبود از هنوز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران خصوصبه

 مرتبط تغییرهای داخلی و خارجی به همه  دستیابی از اطمینان و آینده درعدم قطعیت  شرایط

 ا وجودجکه در این ایلهئمس ذکرشدهبرند. با توجه به مطالب می رنج متناسب هایپاسخ ارائه و

های دفاعی در حوزه پدافند هوایی جمهوری اسالمی ایران فناوری هعدارد این است که برای توس

ارائه هدف اصلی این مقاله،  بنابراینمناسب کدام است؟  نگاری راهبردیآینده 4115 در افق

 در افقج.ا.ا  های دفاعی در حوزه پدافند هوایی فناوری نگاری راهبردیآینده هایمراحل و گام

 باشد:می موردتوجهبوده و برای رسیدن به این هدف، اهداف فرعی زیر  4115

 های پدافند حوزه فناوری در نگاری راهبردیآینده بر ذارتأثیرگ عوامل و هاتعیین مؤلفه

 4115 در افقهوایی ج.ا.ا 

 های پدافند هوایی، با نگاری راهبردی در حوزه فناوریآینده هایتبیین مراحل و گام

 نگاری راهبردی نگاری و آیندهتوجه به مطالعه تطبیقی الگوهای آینده

 های پدافند هوایی( نگاری راهبردی فناوری)آینده بسط و ترویج ادبیات موضوع

 در سازمان پدافند هوایی. سابقهکمعنوان مباحثی نو و به
 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 نگاری راهبردینگاری و آیندهپژوهی، آیندهآینده

هم  جایبه هاوقتاز مفاهیمی هستند که بعضی  نگاریآیندهو  پژوهیآیندهدو اصطالح کلیدی 

عنوان یک حوزه مطالعاتی گسترده که به پژوهیآینده .دنی آشکاری دارهاتفاوتما ا اندکاررفتهبه

 با خود تکوینی سیر دراست مند( نظام و روشمند صورتبه) هاموضوع اصلی آن شناخت آینده

گیری شکلریزی تلفیق یافته است و منجر به و برنامهگذاری سیاستی دیگری مانند هاحوزه

. از شوده میشناختنگاری آینده عنوان با که شده است پژوهیآیندهمطالعات  ی ازگرایش

است، نهایتاً با توجه به مفاهیم و  شدهارائهراهبردی تعاریف متفاوتی نگاری آیندهو نگاری آینده

 شدهارائه راهبردینگاری آیندهاز تعاریف مختلف تعریف جامع زیر برای  شدهاستخراجهای واژه

 (:114-118: 4937)ایجابی و همکاران،  است

گرا در محیط مند و مشارکتی است که با رویکرد مسئله محور و  اعتدالفرآیندی نظام"    

ها و با هوشمندی ها و اقدام، ابزارها، روشهافنسرشار از پیچیدگی و عدم قطعیت با استفاده از 

نماید. و می بلندمدتانداز های بدیل و مطلوب  و تهیه چشمآینده اقدام به تغییر آینده در جهت

 محیطیزیستهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناورانه و شامل حوزه
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مشی گیری و خطتدوین راهبردهای آینده محور، توانایی تصمیم واسطهبه درنهایتباشد. می

  "دهد.فرد یا سازمان قرار میگذاری راهبردی متناسب را در اختیار 

نگاری آیندههای مهم توان گفت ویژگی، مینگاریآیندهبا در نظر گرفتن تمامی تعاریف     

 است:شامل این موارد 

 بینی و طراحی بینی نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فناورانه و پیش: پیش4بینیپیش

 ها.مسیرهای تحول آن

 نفعان( در کنندگان مختلف)یعنی ذیای از مشارکت: مشارکت طیف گسترده1جامعیت

 اجتماعی از آینده.  موردتوافقانداز فرآیند تدوین چشم

 پشتیبانی  باهدفنفعان تحقیق : تمرکز بر تدوین روابط بین ذی9سازی اجتماعیشبکه

 آوری و پردازش اطالعات حاصل از محیط.از فرآیند جمع

 منطقی زمان حال نیازهایپیشلوب بر اساس : ایجاد آینده مط1انداز راهبردیچشم 

 2015 :402-377 ) ها: شامل بسیج مراحل خاص در جهت آینده مطلوبفعالیت Ejdys 

et al,). 

های ی فرصتپیداست، این رویکرد شامل تفکر دربارهنگاری آیندهکه از واژه  طورهمان    

ها، روندها و گسست روندها و موارد مشابه است. اما هدف، تنها جدید و در حال ظهور، چالش

تنها به سناریوهای جذاب و نگاری آیندهتر نیست و همراه با بصیرت بیشپژوهی آیندهیک 

ن عوامل کلیدی قرارداد شامل کنار همنگاری آیندهپردازد. تر نمیدقیق اقتصادسنجیهای الگو

دی و اطالعات برآوردی است. اندازهای راهبری چشممنظور توسعهتغییر و منابع دانش، به

علم و  مسائل، آن است که نگاری تاکنونآیندههای های اصلی فعالیت، یکی از درسدرواقع

 تری از عوامل اجتماعی دارند، و برعکسی گستردهبا دامنه جدانشدنیفناوری پیوند 

(Georghiou et al, 2008.) کارگیری طیفی از ، بهبلندمدتگیری جهت واسطهنگاری بهآینده

نفعان و و تحلیل، جلب مشارکت گسترده متخصصان و ذیپژوهی آیندهها و فنون مختلف روش

واقعی،  مسائلای برای حل رشتهاتخاذ رویکرد میان های تخصصی وها و حرفهعبور از مرز رشته

 شود. متمایز میپژوهی آیندههای از سایر فعالیت

                                                           
1. Anticipating  
2. Jnclusivity  
3. Social networking  
4. Strategic vision 
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این عناصر  که شودکید میأریزی تنفعان و برنامهبر دو عنصر مشارکت ذی نگاریآیندهدر     

 از را آن که ستتمرکز بر این ارکان ا به عبارتیوجود ندارد و  پژوهیآیندهلزوماً در هر مطالعه 

باید گفت  درنهایت. (Keenan, 2002 & Miles) دسازمی متفاوت پژوهیآینده مطالعات سایر

تحلیل به معنی بررسی اطالعات و کسب دانش درباره گذشته و حال است،  کهدرحالی

. با این (,Oner 1030-1019 :2010) گرددبه کسب دانش درباره آینده اطالق مینگاری آینده

شده است. در شکل  روروبهای با استقبال فزایندهنگاری آیندهشود توصیف است که مشاهده می

 است. درآمدهبه نمایش نگاری آینده، سه برش یا وجه بارز (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (,Miles 14-13 :2004) نگاری( سه وجه برجسته آینده0شکل )

راهبردی توضیح  و ایکتابخانه سازد: مشارکتی،می متمایز رانگاری آینده نوع سه کوسا    

 در جدول زیر آورده شده است:ها آناز  هرکدام
 (,Kuosa 467-458 :2011)نگاری ازنظر کوسا ( انواع آینده0جدول )

 توضیح نگاری آینده نوع

 نگاری آینده

 مشارکتی

و  بینیپیش آینده، مطلوب اندازچشم یک درسازی توانمند و ذینفعان گسترده مشارکت

 ارتباطات ارتقاء و سوءتفاهم از ممانعت اصلی هدف برد،می به کار را مشترک طراحی فرایندهای

 .برسد معین افراد بین از آینده تریعمیق درک به تا است

 نگاری آینده

 ایکتابخانه

متخصصین  همکاری بدون معموالً  را تحقیق گرانپژوهش که است نگاریآینده دانشگاهی رویکرد

 روابط تحکم، و اجبار تعصب، بر غلبه با توانندمی گرانپژوهش که طوری کنند،می اجرا ذینفعان و

 .آورند دست به تریمنطقی اجتماعی نهادهای و

 نگاری آینده

 راهبردی

 بخش خصوصی در هم دولتی بخش در هم تصمیم گیران برای راهبردی عملی سیاستی هایبدیل

 برنده شوند. اقتصادی یا نظامی سیاسی، نبردهای در کند کمکها آن به تا کندمی ایجاد

   آینده

 نگاری

  آینده مشارکت

 پردازی

 سیاست

 گذاری
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 نگاری آینده امروزه که ایدامنه ولی بود، فناوری نگاری آینده بر تمرکز ابتدا کهدرحالی    

 سازمانی نگاری آیندهنوآوری،  نظام عملکرد فناوری، و علمی سیاست گیرد،می قرار مورداستفاده

 ,Roherbeck, & 2012 Kuosa 243-231 :2011) شودمی شامل نیز را اجتماعی هایچالش و

& 2014 Andersen,). تعریف  است، گسترش حال در نگاری آینده دامنه که طورهمان

 به منجر و (Bishop, & Hines 49-31 :2013) شودمی ترعمومی و ترمبهم نیزنگاری آینده

تحلیل  (،,Miles 2012: 69-81) عمومی نگاری آیندهقبیل:  از ترخاص هایاصطالح از استفاده

 نظام نوآوری نگاری آینده ،(,Roherbeck 243-231 :2011) سازمانی نگاری آیندهفناوری آینده، 

(4102 Andersen,) است شده ایناحیه و ایمنطقه ملی، نگاری آینده مطالعات. 

صورت محتوایی بررسی نموده را بهنگاری آیندههای ( نسل1550) 4به نقل از جین زادهنظری    

 (.4910، زادهنظری) استرا در قالب چهار نسل معرفی کرده ها آنو 
 (0831زاده، نگاری از دیدگاه جین )نظریهای چهارگانه آینده( نسل4جدول )

 دوره زمانی رواج هاو ویژگی محتوا مرحله توسعه

 نگاری فناوری()آینده های سختبینی فناوریپیش نسل اول
و پس از  4395و 4315های دهه

 جنگ جهانی اول

 به بعد 4305دهه  ترکیب فناوری سخت و بازار نسل دوم

 نسل سوم
سازی اجتماعی، تمرکز بر فناوری سخت توأم با یکپارچه

 محیطیاقتصادی و زیست
 به بعد 4335 دهه

 نسل چهارم
سازی های سخت و نرم توأم با یکپارچهتوجه به فناوری

 محیطیاجتماعی، اقتصادی و زیست
 به بعد 1555

 

 نگاریهای مختلف آیندهمدلها، فرایندها و الگو

کننده ها بیانمدلشده است. این نظران ارائهتوسط صاحب نگاریهای مختلفی برای آیندهمدل

های در حوزه نگاریتوان برای انجام مطالعات آیندهاست و می عمومی نگاریاجرای آیندهفرایند 

شده ارائه هایها استفاده کرد. با توجه به توضیحهای موضوعی متفاوت از آنمختلف و با دامنه

 نگاریگران آیندهنظران و پژوهشتوان به این نتیجه رسید که صاحبمی مورداستفادهدر مراجع 

نظر بوده و در ها دارای اتفاقاند، در برخی از مؤلفهکردهکه به ذکر عوامل مهم فرایند اشاره

                                                           
1. Jin 
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گذاری متفاوت، تعاریف یکسانی ارائه داده و برداشت بعضی از این مفاهیم نیز باوجود نام

 شوند. ها توضیح داده میمدلترین این اختصار مهمدر ادامه به اند.مشابهی داشته
 نظران مختلف این رشتهنگاری ازنظر صاحبآینده ی انواع مدلهامؤلفه( 8جدول )

 زمان مراحل یا فرایندها مدل

 گوده

بنگاه، یابی تدفین مسئله، عیب )تفکر جمعی( اندیشیهم

سناریوهای  اه و محیط،متغیرهای کلیدی، تعادل بنگ

 اندازمحیط، از هویت به چشم

)ارزیابی  گیریتصمیم

راهبردی، های گزینه

 انتخاب راهبرد(

طراحی 

 عملیات

 )اجرا(

4335 

 مارتین
 نگاریآیندهپیش

 )متوقف بودن، فکر کردن و درگیر شدن(

 نگاریآینده

 )آمادگی(

 نگاریساآیندهپ

 )حرکت(
4330 

 هورتن
 هاآوری ورودیجمع

 )گردآوری، مقایسه و تلخیص(

 نگاریآینده

 ترجمه و تفسیر(

 هاها و اقدامخروجی

 )جذب، تعهد و اقدام(
4333 

 ریجر

تعیین نیازهای 

اطالعاتی و انتخاب 

 حوزه پژوهش

-جمع

آوری 

 هاداده

سازی، غربال

تحلیل و تفسیر 

 اطالعات

-آماده

سازی 

 هاتصمیم

ارزیابی و 

 گیریتصمیم

سازپیاده

 ی و اجرا
1554 

 مایلز

 نگاریآیندهپیش

)تعیین قلمرو 

 ها(آینده

 کارگماریبه

-سازی آینده)آماده

 ها(

 ایجاد

بینی )پیش

 ها(آینده

 اقدام

)پیشنهاد 

 ها(آینده

 تجدید

)تغییر 

 ها(آینده

1551 

 وروس

 هایورود

آوری اطالعات )جمع

و پویش اطالعات 

 راهبردی(

 نگاریآینده

وتحلیل، )تجزیه

 سازی(تفسیر، دورنما

 هایخروج

های )گزینه

شده، تغییر در خلق

 تفکر افراد،

 هاراهبرد

های )هدایت اقدام

راهبردی برای 

 سازی(پیاده

1559 

 ساریتاس
 بافت

 )داخلی و خارجی(

 محتوا

 )اهداف، ساختار و رفتار(

 فرایند

 سازی، ارزیابی و بهبود()طراحی، اجرا، پیاده
1558 

 سانتو
تعیین 

 اهداف

انتخاب 

 موضوع

 سازیپیاده

تفسیر روندهای جاری و ، تحلیل دانش موجود)

 سازی پیشنهادهاپیاده، آیندهامکانات 

 گیریتصمیم

 )راهبرد(
1558 

 پوپر

 نگاریآیندهپیش

)مبانی منطقی، 

اهداف کلی و خاص، 

برنامه کاری، نتایج 

 مورد انتظار(

 کارگیریبه

های هدف، )گروه

 مقیاس مشارکت(

 ایجاد

)کشف، 

وتحلیلتجزیه

 بینی(، پیش

 اقدام

دهی آینده )شکل

-از طریق برنامه

 راهبردی(ریزی 

 نوسازی

)هوشمند

ی و 

بصیرت، 

 یادگیری(

1551 

 جورجیو

 نگاریآیندهپیش

)تعریف ارتباطات 

و اهداف، تشکیل 

تیم پروژه، 

طراحی 

 کارگیریبه

)تحلیل 

نفعان، ذی

یورش فکری، 

سنجی، کتاب

 خلق

آوری، تحلیل )جمع

و ترکیب دانش 

موجود، 

آشکارسازی دانش 

 اقدام

بندی و )اولویت

گیری، تصمیم

نوآوری در 

 راهبردها و

 تجدید

)پایش و 

ارزیابی مجدد، 

بازنگری نتایج 

-و آثار، اقدام

1551 
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 زمان مراحل یا فرایندها مدل

تحلیل  شناسی(روش

 ها(اختراع

ضمنی، خلق دانش 

 جدید(

 های بعدی( ها(سیاست

 عباسی

 نگاریآیندهپیش

-)تصمیم برای شروع، آماده

نگاری، تنظیم سازی برای آینده

 نگاری(های آیندهفعالیت

 نگاریآینده

آوری اطالعات،  تحلیل و )جمع

سازی و تفسیر اطالعات، یکسان

 تعهدها(

 نگاریبسا آینده

نگاری، )انتشار نتایج آینده

های راهبردی و اقدام

 عملیاتی( برنامه

1553 

 روربک

 بافتار

شرکت، ماهیت راهبرد،  )اندازه

فرهنگ شرکت، منشأ مزیت 

رقابتی، پیچیدگی محیط، 

 صنعت(سرعت 

 هاها یا توانمندیظرفیت

)کاربرد اطالعات، سطح 

تکامل روش، افراد و 

ها، سازمان، شبکه

 فرهنگ(

 تأثیرات

-)کاهش عدم قطعیت، آغاز اقدام

های داخلی، تحریک دیگران به 

 اقدام، منافع ثانویه(

1544 

 آمستئوس
 ورودی

 آوری و تطبیق()جمع

 نگاریآینده

 )ترجمه و تفسیر(

 اقدامخروجی و 

 سازی و پذیرش()درون
1544 

مایلز و 

 ساریتاس

الیروبی و شناسایی 

 مسائل

ترین گزینش مهمو  انتخاب

 مسائل مرتبط

تحلیل و توضیح 

 ارتباط

کاربرد، ارتباطات، 

 نتایج
1541 

 پالیوکیت
پویش افق یا جستجو 

 ها)تولید دانش(قابلیت

 های سازمانیتوانمندسازی قابلیت

برداری از بهره)منتقل نمودن و 

 دانش(

 ارزش

 )نظیر نوآوری(
1541 

هاینز و 

 بیشاپ

فرم دادن 

عنوان به

 نگاریآینده

توسعه 

 پایه آینده

توسعه 

های آینده

 جایگزین

-توسعه آینده

 های مرجع

تحلیل 

 سازیپیاده

آینده 

برای 

 نقشه

-شاخص

های 

 گرهدایت

1549 

 اَندرِسن

 ریزیبرنامه

سازی و )آماده

 دهی(سازمان

 نگاریآینده

-بندی، برنامهنگاری، اولویت)نگاشت، آینده

 ریزی(

 پیگیری

 )اشاعه و یادگیری(
1541 

کلر و 

 همکاران
 1540 سازیپیاده تحلیل شناسایی

 دارکو
هوشمندی 

 راهبردی

عمل 

 نگاریآینده

های گزینه

 راهبردی

ارزیابی راهبرد و 

 گیریتصمیم

سازی راهبرد پیاده

 و مرور
1540 

شیروانی و 

 همکاران
 1541 نگاریساآیندهپ نگاریآینده نگاریآیندهپیش

 

 نگاری فناوریآینده

 جایبهفناوری نگاری آیندهو نگاری آیندههای در متون گوناگون غالبًا اصطالح کهاینبا توجه به 

شود که میان این دو طور طبیعی این سؤال مطرح میگیرند بهقرار می مورداستفادهیکدیگر 
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گونه که در بخش پیشین اشاره تواند وجود داشته باشد؟ هماناصطالح، چه تفاوت یا تمایزی می

های عام اجتماعی و به حوزهنگاری آیندهبا ورود  مرورزمانبهی گذشته و شد، طی دو دهه

فناوری در برخی  نگاریآیندهها، عبارت رنگ شدن تأکید بر فناوری در این حوزهاقتصادی و کم

فناوری در ابتدای نگاری آیندهداد. گفتنی است که عنوان نگاری آیندهاز موارد جای خود را به 

اما محققان تصمیم گرفتند تا به  (،90: 4931قربانی، ) کار بیشتر در کشور انگلستان رایج بود

 ا کنند. ، عبارت فناوری را از آن جدنگاریآیندههای جهت سهولت در اجرای تحقیق

نگاری آیندهکند می ملی فعالیتنگاری آیندهکه عمدتاً بر روی موضوع  4شبکه فورسوسایتی    

ای به شیوه بلندمدتبینی و برآورد دستاوردها و نیازهای فناوری را دارای ویژگی همچون پیش

، تعهد کنندههدایتاندازهای راهبردی های رسمی، چشممند، برخوردار از فنساختارمند، قاعده

های جدید اجتماعی، ایجاد ارتباط میان بازیگران، رویکرد گسترده/ به نتایج، ایجاد شبکه

های ها و اقدامپیامدهای تصمیم کنندهتبیینهای تعاملی و مشارکتی و ای، روشرشتهمیان

به چنین فعالیتی پنج ویژگی  یادشدهتعریف  بر اساس(. 10: 4931)قربانی،  داندزمان حال می

 توان نسبت داد:را می

 تمرکز بر دورنمای بلندمدت .4

 ارتباط میان بازیگران .1

 سازی راهبردهای بازیگران از راه تعاملهماهنگ .9

 اندازهای مشترک آیندهچشم نهیدرزمایجاد اجماع  .1

 تعهد به نتایج فعالیت .0

نگاری آینده ٔ  درزمینهیونیدو که یکی از مراجع  معتبر نگاری آیندهبا استناد به راهنمای     

یونیدو به نگاری آیندهاست، تمایز خاصی میان این دو عبارت یا اصطالح وجود ندارد. راهنمای 

گذاری، عبارت تگذاران و بافت سیاستکند که در میان سیاساین نکته مهم اشاره می

فناوری دارد و دلیل این امر نیز نگاری آینده حاصطالبهتر نسبت کاربردی گستردهنگاری، آینده

، درواقع. گرددبازمیهای غیرفناورانه در حوزهنگاری آیندههای کاربرد گسترده و فزاینده فن به

ی توسعه کهاین موازاتبهفناوری نگاری آیندههای این برداشت نیز وجود دارد که فعالیت

 موردتوجههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز ضوعدهند غالباً موفناوری را هدف قرار می

نگاری آیندهدهند. به همین دلیل است که گاهی اوقات، ممکن است کاربرد خود قرار می

توان چنین نتیجه گرفت که (. بر این اساس، می1550)یونیدو،  قرار گیرد موردتردیدفناوری 

                                                           
1. ForeSociety 
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مفهومی تفاوت چندانی میان این دو عبارت یا دو اصطالح وجود ندارد و استفاده از  ازنظر

 از دو اصطالح در متون گوناگون، دلیل موجهی بر تمایز میان این دو نیست. هرکدام

بینی است. دانیم، اساساً یکی از کارکردهای مهم علم در کنار تبیین، پیشگونه که مینهما    

، دستازاینزیرا در قلمرو علوم تجربی، مشاهده، تجربه، قیاس، استقرا، حدس و ابطال و مواردی 

پذیر مبینی رویدادهای تعمیشود ابزارهایی هستند برای پیشبسته به دیدگاه علمی که اتخاذ می

رویدادهای  علم، با مشاهدهگرایانه به عنوان مثال، در نگاه پوزیتیوستی یا اثباتبهو قابل تکرار. 

بینی نمود و نتایج رویداد توان وقوع رویدادهای مشابه را برای آینده پیشپذیر میتکرار

، کل فرایند پژوهش علمی که از مشاهده، حدس و روازاینرا به آینده تعمیم داد.  مشاهدهقابل

های علمی ادامه الگو هپردازی و ارائشود و تا آزمون فرضیه و نظریهشروع میزی سافرضیه

ای است برای تبیین یک پدیده یا واقعیت یافتههای انسجاممل بر مجموعه تالشیابد، مشتمی

هایی از جنس آن و مشابه تکرار پدیده یا پدیده احتمالبهبینی راجع تر از آن، پیشعلمی و مهم

وارد مباحث  تدریجبهبینی علمی در طی یک قرن گذشته بدین لحاظ، پیش ینده.آن در آ

گذاری در این تهای علمی و فناورانه و خصوصاً سیاسفناوری شد و از زمانی که توجه به نوآوری

پژوهان ، آیندهروازاینبینی فناوری کارکرد و نقش متمایزی پیدا کرد. ها شدت گرفت پیشحوزه

 . بر این اساس، تا دههقراردادندهای نوظهور آینده را در دستور کار خود وریبینی فناپیش

علم و فناوری حاکم بود، اما پژوهی آینده بینی در حوزهپارادایم پیش وبیشکممیالدی  4375

 هایی که بر آن متصور بود دوام چندانی نیافت.به لحاظ کاستی

پردازد بینی، به کشف آینده میترین انتقاداتی که وجود داشت این بود که پیشیکی از مهم    

گونه که رویکرد پوزیتیویسم حال و گذشته و همان مشاهده بر اساساما نه با منطق آینده بلکه 

نگر بینی گذشتهبود،  بر همین منوال پیش دادهازدستپژوهش  منطقی جایگاه خود را در حوزه

توانست در این حوزه از استحکام و قوت کافی برخوردار باشد مضافاً مبتنی بر استقرا نیز نمی و

این است که آینده دارای پژوهی آیندهها یا اصول موضوعه و بنیادین یکی از فرض کهاین

ارزیابی  بهبینی پیش کهاین رغمبهاست و لزومًا تکرار گذشته نیست و بر این مبنا،  4تکینگی

 و مدتمیانکوتاه مدت،  یبه آینده شنگاه پرداخت ومیرایط آینده بر مبنای اوضاع کنونی ش

 آن اما میزان موفقیت در  دادپیشنهاد میرای آینده را بی یهاانتخاببود،  بلندمدت طورهمین

-پژوهان و سیاستهاقبال آیند تدریجبهی اخیر بر این اساس، طی سه دهه .معین و قطعی نبود

تر بینی در این حوزه کمبیشتر شد و اعتبار پیشنگاری آینده سویبهفناوری  گذاران عرصه
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یابی روند و نبرو همچونها که کارکرد خود را هم چنان در برخی از حوزه هرچندگردید، 

 (. 10: 4931)قربانی،  طور نسبی حفظ نموده استتحلیل روند به
 

 های آینده و پدافند هواییمحیط جنگ

 در تغییر با همراه مذهبی و قومی ملی، هایتمایل افزایش واسطهبه جهانی عرصه حال حاضر در

 و ایمنطقه هایدرگیری باشد ومی دارا گذشته به نسبت را شرایط ناپایدارتری سیاسیط رواب

 پاسخ و برخورد توانایی بایستی کشورها که معنی است بدین نظامی پیشرفته هایوریافن تکثیر

  .(9: 4934)منطقی،  باشند دارا را تهدیدها از وسیعی طیف به

 یک فقدان دیگر طرف از و طرفازیک برخوردها بروز و افزارهاجنگ روزافزون گسترش    

-می باعث تهدیدها انواع از گسترده تنوع این با شدنمواجه هنگام در واحد مشیخط و دکترین

 هایکاربری با یرپذعملیاتی انعطاف هایتوانایی دارایلزوماً  مسلح نیروهای ساختار تا شود

 انتظار توانمی کلی دیدگاه یک در آتی هایدهه برای .(1-9: 4934)منطقی،  گردد چندگانه

 هایموجودی از را نظامی افزاراز سخت وسیعی طیف جهان، کشورهای مسلح نیروهای داشت

 مسلح داشته باشند. نیروهای اختیار در را روزبه و پیشرفته هاییمنظا تا دوم جهانی جنگ حتی

 مؤثر  یریکارگبه توانایی و ،ازخودگذشتگی کارایی، واسطهبه همچنین جهان کشورهای در

 .(,Antulio 20 :2014) داشت خواهند تفاوت یکدیگر با خود هایالحس

 خود هوایی توان از بخشی بایستی مهاجم باشد، برخوردار و قوی مؤثر پدافند از دشمن اگر    

به  حمله هایعملیات دقت صورت غیر این در بدهد، هوایی پدافند سرکوبی به تخصیص را

 شد.  خواهد هوابرد سکوهای انهدام باعث یا و یافتهکاهش یادیز  میزان

 برآورد توانیم مختلف، کشورهای در افزارهاجنگ تکثیر روند و هاتحلیل همین بر اساس    

 بست، خواهند به کار راها آن مختلف کشورهای 14 قرن که در زیربنایی هایتوانایی که کرد

 هایراکت از زیادی شمار دقیق، هوابرد حمالت سکوهای ،یجمع کشتارافزارهای جنگ شامل

 تهدید اینکه . ضمنبود خواهد 4اطالعاتی جنگ و کارپنهان کروز هایموشک ،یمتق ارزان

  .ماند خواهد باقی کماکان آن مرسوم به شکل بالگردها و ثابت بال هواپیماهای

 (:451-31: 4938کار، )تسلیمی های آینده موارد زیر را نام بردهای جنگتوان از ویژگیمی    

کوتاه بودن زمان درگیری، وسیع بودن منطقه  -1های آینده. ناهمتراز بودن جنگ -4

انطباق سطوح تاکتیکی،  عملیاتی و  -1اجرای جنگ سریع و قاطع با شدت عمل زیاد.  -9نبرد. 

                                                           
1. Information Warfare 
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 -7آماده نمودن افکار عمومی برای جنگ.  -8سرعت باال در چرخش اطالعات.  -0راهبردی. 

دقت، هوشمندی و قدرت تخریب باالی  -1ی. یابی هم زمان به  اهداف سیاسی  و نظامدست

اداره جنگ دور  -45استفاده از فناوری پیشرفته و پیچیده برای اداره جنگ.  -3تسلیحات. 

جایی هم زمان کاهش خطوط مواصالتی با جابه -41غیر تناوبی بودن جنگ.  -44ایستا. 

 ی مستمر.اجرای عملیات روان -41های آینده. ائتالفی بودن جنگ -49واحدها. 

ای از امکانات و در رابطه با تهدیدهای هوافضایی الزم است اطالعات دقیق و گسترده    

ها، تجهیزات ها، موشکدر ابعاد مختلف شامل انواع بمب ایفرا منطقهمقدورات نیروهای 

کارگیری و هدایت و ناوبری و نحوه ها، چگونگی بهشناسایی و جاسوسی، دقت عمل و قدرت آن

تشریح گردد، تا بتوان با شناسایی دقیق توانمندی و نقاط ضعف ها آنار و آثار تخریب انفج

پذیری پیدا نموده بو کاهش آسی منظور تقلیل تهدیدهایغیرعاملی بهکارهای پدافند دشمن راه

-97: 4931)ملک،  خصوص عبارتند از انواع تهدیدها در این گرفت. به کارو در صحنه دفاع 

09:) 

 های جاسوسی، هواپیماهای تهدیدهای حوزه کشف و شناسایی شامل: ماهواره

 4حسگرهاجاسوسی، هواپیماهای بدون سرنشین و 

 فریب 9، اختالل1تهدیدهای حوزه اختالل و جنگ الکترونیک شامل: حمله الکترونیکی ،

 سازی الکترونیکی و خنثی

 ها و مهمات راهبردی و بمبافکن تهدیدهای حوزه انهدام شامل: هواپیماهای بمب

 .(4918)حسنی،  هوشمند

 است: اجراشدهدر خصوص چارچوب مفهومی تحقیق مراحل زیر به ترتیب     

ها و تعیین یافتن شاخص -1تعیین اهداف  -9 مسئلهتعریف  -1شناخت موضوع   -4

به هر های مربوط تعیین گام -8نگاری راهبردی فناوری های آیندهمعرفی مرحله -0ها مؤلفه

تکمیل چارچوب  -1نامه گرفتن تأییدیه از جامعه آماری با استفاده از پرسش -7مرحله 

 .نگاری راهبردیآینده

 

 پژوهش یشینهپ

                                                           
1. Sensor 
2. EA= Electronic Attack 
3. Jamming 
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 کیکرده است. او  ارائه ییایمیشرکت ش کیرا در  مورد کاوی ک( ی11-45: 1540) 4دارکو

ه است. تمرکز او بر دکر ارائهرا  نگاریآیندهبر  یمبتن یاپنج مرحله یاستراتژ توسعه کردیرو

 یهانهیگز توسعهو  راهبردیهمچون اطالعات  ییهاتیدر فعال یانیم تیریمد یکپارچگی

از  شیب یشامل عامالن دیاست که با نگاریآینده یکردهایبر مشارکت در رو دیو تأک ،راهبردی

ها در چگونه روش دهدینشان م (84-13: 1540) 1و جارات تریپه مقال ارشد باشند. تیریمد

دو شرکت  یقیتطب مورد کاوی کیاز ها آن ،ی. به لحاظ تجربشوندیآشکار م میجوامع عل

 یگردآور قیاز طر تواندیم نگاری راهبردیآیندهکه  دهدینشان مها آن جی. نتاکنندیاستفاده م

 جهینتها آن. ردیصورت بگ ویبه سنارها آن ریو تفس فیو ضع یوق میعال بیمستمر و ترک

و  اجراشده یهاراهبردمستمر  قیبه عنوان تلف توانیرا م بلندمدت یزیرکه برنامه رندیگیم

 شنهادیرا پ یچارچوب مفهوم کیها آنکرد.  فیدر حال ظهور تعر یاندهیدر آ شدهتدوین

 بلندمدت یزیررا در برنامه نگاری راهبردیآیندهتوان یچگونه م دهدیکه نشان م ندینمایم

خود با موضوع  نامه کارشناسی ارشدانیپادر ( 111-195: 4938) نوروزی کرد. قیتلف

پدافند هوا فضایی کشور ج.ا.ا  موردنیاز ها و تجهیزات کشف و مراقبت راداریهای سامانهویژگی"

دارد: کسب موفقیت و یا عدم موفقیت در محیط بیان می "برای مقابله با تهدیدهای آینده

های پدافندی های سامانهها و قابلیتهای آینده رابطه مستقیم با شناخت و بررسی ویژگیجنگ

-435: 4931) های کشف و مراقبت راداری دارد. ملکسامانه ازجملهها و ابعاد در تمامی حوزه

های کاهش خطر سنجی راهامکان"خود با موضوع  نامه کارشناسی ارشدانیپادر ( 410

دارد: جهت بیان می "در سامانه موشکی هاگ ایفرا منطقهی نیروهای تهدیدهای هوافضای

رعایت الزامات پدافند  ایفرا منطقهکاهش خطرهای ناشی از تهدیدهای هوافضایی نیروهای 

های کارگیری گسترده ماکتغیرعامل، متحرک و پوششی نمودن تجهیزات، ساخت و به

 سپهریموسوی و واند تأثیر زیادی داشته باشد. تهای فریب میتجهیزات و استفاده از فرستنده

آتی  هایراهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری در برابر تهدید"( در مقاله 4937)

 و ارائهی را راهبرهای "4151 اندازچشم افق های اطالعات الکترونیکی دشمن درحساسه

 پشتیبانی هایسیستم درزمینهبه مطالعه  (1540) همکاران و 9اند. دارستکردهبندی رتبه

پشتیبانی مناسب  سیستمسازی پیاده و چگونگی تدوین و مستندسازی توسط نگاریآینده

فدرال آلمانی پرداختند. نویسندگان ضمن بیان پیچیدگی رو  مسلح نیروهای برای نگاریآینده

                                                           
1. Darkow 
2. Peter & Jarratt 
3. Durst 
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اطالعات  فناوری هایکنند که سیستمبیان می راهبردی، نگاریآینده هایروش به رشد

های فعالیت راهبردی و نگاریهای متعدد آیندهروش درزمینهنقش موثری را  توانندمی

( در مقاله خود با 4934) نگاری به عنوان پشتیبان ایفا کنند. شاه منصوری و نوروزیآینده

 به مطالعه در این زمینه پرداختند.« نگاری راهبردیارائه چارچوب تلفیقی جهت آینده»عنوان 

را ها آننگاری نقاط ضعف و قوت یسندگان پس از تشریح دو مدل وروس و اندرسون در آیندهنو

نقاط مثبت و رفع معایب چارچوب  برتکیهاستخراج کردند. سپس با تلفیق دو مدل و با 

 شالوده چارچوب پیشنهادی خود را برمبنای مدل وروسها آن پیشنهادی خود را ارائه دادند.

هایی از مدل اندرسون را نگر دارد بخشلی با بیان اینکه این مدل نگاهی کلاند وقرارداده

 در نگاریآینده بومی مدل برتأثیرگذار  ( عوامل4931اند. رحیم پور و همکاران )ایگزین نمودهج

 معیاره چند گیریتصمیم هایتکنیک اساس بر و قراردادند موردبررسی هوایی نایعص

پژوهش،  هاییافته بر اساس .است گردیده ارائه مناسب مدل مبنا همین بر و شده بندیاولویت

 است.  شدهارائه مفهومی مدل هوایی صنایع در هاروش و کارآمدترین معیارها ترینمهم تلفیق از
 

 پژوهش شناسیروش

ه داشته و یبنیادی تک هایها و نتایج تحقیقهدف کاربردی است زیرا بر داده ازنظراین پژوهش 

 .بست به کاررا در عمل اجرا کرده و ها آنیابی به اصول و قواعدی است که بتوان دنبال دست به

نگاری آیندهنگاری و های آیندهها و ابهامقاعدتاً باید در نظر داشت که با توجه به ناشناخته

های ها نیازمند کاوش و شناسایی است که نوعاً در پژوهشراهبردی، پرداختن به این موضوع

باشد که کاربردی می هایگام ارائهشود. از سوی دیگر هدف این پژوهش کیفی بیشتر دنبال می

پردازی و هم ابزارسازی است. پس انجام چنین امری هم نیازمند ههم شامل نظری نوعیبه

باید رویکرد پژوهش آمیخته را در دستور کار  روازاینپژوهش کیفی و هم پژوهش کمّی است. 

های کمی های کیفی قبل از داده. چون در ابتدای تحقیق موقعیت نامعین بود، و دادهقرار داد

های کیفی ارزش بیشتری داشتند و نتایج در مرحله گردآوری شدند، و با توجه به اینکه داده

در  بنابراینباشد. راهبرد اکتشافی متوالی می، رویکرد آمیخته متوالی و با اندشدهادغامتفسیر 

کیفی فراترکیب  سازی عمومی که نیازمند کشف و تفسیر است، از روشله اول برای الگومرح

 هایسؤال اصالح و تکمیل شده است. برای این منظور هفت گام: تنظیم مراحلو  شدهاستفاده 

 مقاالت، اطالعات مرتبط، استخراج مقاالت بررسی و متون، جستجو مندنظام پژوهش، بررسی

 شدهانجاممحتوا(  )تحلیل هایافته کیفیت و ارائه کنترل کیفی، هاییافته ترکیب و وتحلیلتجزیه

ها از و گام هامؤلفهبرای تایید  . درنهایت(Sandelowski & Barroso, 2007: 99-111) است
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ابزار قابل استفاده، و متناسب با  ازنظرهای آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. روش

های مرتبط و ها و مقالهنامهمراحل پژوهش کیفی و کّمی از بررسی اسناد، مدارک، فصل

 است.  شدهاستفادهنامه پرسش

 باشد:متناسب با هر مرحله از پژوهش جامعه آماری و نمونه آماری به شرح جدول زیر می    

 متناسب با مراحل اجرای پژوهش جامعه آماری و حجم نمونه( 2جدول )

 تعیین حداقل حجم نمونه الزم نمونه عملی مرحله

تحلیل اسناد و 

 مدارک
 سند 10

مربوط به  نگاری راهبردیآیندهو  نگاریهای آیندهها و الگومدلشامل تعاریف، 

 نظر در این خصوصافراد شاخص و صاحب

ها و مؤلفهتأیید 

 هاگام
 نفر 81

نفر از کارشناسان، محققان و فرماندهان منتخب قرارگاه پدافند  915جامعه مرجع 

هوایی است.  

68
50150961134010

50150961340
22
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 .گرددمی تعریف استقرائی روپیش پژوهش رویکرد حاضر، پژوهش گیریجهت به عنایت با

 است: شدهانجامبه شرح زیر  وتحلیلتجزیهمراحل 

های مرتبط و های اسنادی با استفاده از اسناد و مدارک و مقالهمرحله اول: انجام مطالعه

 .آوری اطالعات اولیهجمع

ها و مرحله دوم: استفاده از روش فراترکیب و کدگذاری واحدهای تحلیل و مشخص کردن تم

 .های تحقیقمقوله

دافند های دفاعی در پنگاری راهبردی فناوریهای آیندهها و گاممرحله سوم: تعریف مؤلفه

 .نظران و خبرگانگیری از نظرات صاحبهوایی با بهره

های ها با استفاده از روشداده وتحلیلتجزیهنامه به جامعه نمونه و پرسش ارائه: چهارممرحله 

 .هاآمار توصیفی و استنباطی و آزمون یافته

 .نتایج و پیشنهادها ارائه: پنجممرحله 
 

 هاوتحلیل آنتجزیهها و افتهی

 با استفاده از روش فراترکیب پژوهشهای یافته
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 مقاالت مندنظام )گام اول( و جستجوی "چه چیزی، چه، چه وقت و چگونه"سواالت  ارائهبا 

-سایت و عمومی منابع چنینهم و خارجی و داخلی معتبر و مختلفمجالت علمی  در منتشرشده

 درخصوص مرتبط و موثق معتبر، اسناد تعیین باهدف داخلی و خارجی های معتبرسازمان های

 که توسط افراد متخصص و مطرح نگاری راهبردیآیندهو نگاری  آیندهطراحی چارچوب و مدل 

-پژوهی، آیندهآینده های)گام دوم(. در این راستا کلیدواژه ، پرداخته شدشدهارائهدر این حوزه 

 به کلیدی پژوهش واژگان وانعن به نگاری راهبردی، الگو، مدل، چارچوب و ...آینده نگاری،

 جستجو فرایند شد. در نظر گرفته در خارجی و داخلی علمی هایپایگاه در نظور جستجوم

 در را ... سال( و نویسنده، )نام مقاله محتوا، جزئیات چکیده، عنوان، مانند پارامترهای مختلفی

 در .)گام سوم( شد حذف نداشت، تناسبی هدف پژوهش و با سؤال که مقاالتی و گرفته شد نظر

 به دستیابی منظوررا به سند( 10) شده نهایی پیوسته مقاالت منتخب و طوربه فراترکیب سراسر

 بار چند اند،شدهانجام و اولیه مطالعات اصلیها آن در که مجزایی محتواهای درون هاییافته

)گام  استخراج شد )واحد تحلیل( کد و واژه 105بیش از این پژوهش  در .است نموده مطالعه

 مفهوم یک را درها آن کدها، از یک هر مفهوم نظر گرفتن در با حاضر، پژوهش درچهارم(. 

)گام پنجم(. این  مشخص گردید پژوهش ها()تم مفاهیم به این ترتیب کردیم. بندیدسته مشابه

 کاپا استفاده شداز ضریب  پایایی ارزیابی برای است. بندی شدهدسته )مقوله( بعد پنجدر  هاتم

(Viera et al, 2005: 365-369) ( بیانگر عدم استقالل کدها 179/5)شده محاسبه. ضریب کاپای

 از ادامه با استفاده در )گام ششم(. باشد، بنابراین استخراج کدها پایایی مناسبی داشته استمی

 به صورت پژوهش این هاییافته از گذشته هایپژوهش پشتیبانی میزان شانون، روش آنتروپی

 )گام هفتم(: شده است داده نشان آماری در جدول زیر

 نگاری راهبردیها و تعاریف آیندهها، مدلهای مستخرجِ از الگوبندی مفاهیم و واژه( دسته1جدول )

له
قو

م
 

 )واحد تحلیل( هاکدها، واژه تم

ی
وان

را
ف

 

ijij LnPP

عدم  

اطمینان

jE 

ضریب 

اهمیت

jW 

به
رت

 

ش
پی

ده
آین

ی
گار

ن
 

ه 
الع

مط

ان
زم

سا
ی 

ها

ن
شم

 د
ب و

رقی
 

 شناسایی تهدیدات نوین

 مشخص کردن وضعیت رقبا

 های موازیمطالعه حوزه

1 

1 

1 

117/4- 

117/4- 

991/4- 

915/5 

915/5 

411/5 

5571/5 

5571/5 

5591/5 

1 

1 

0 
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له
قو

م
 

 )واحد تحلیل( هاکدها، واژه تم

ی
وان

را
ف

 

ijij LnPP

عدم  

اطمینان

jE 

ضریب 

اهمیت

jW 

به
رت

 

ان
زم

سا
ه 

الع
مط

-  و 
ی

ست
الد

 با
ی

ها

راز
مت

ه
 

 های عمومیمشیخط 

 های در حال کارپروژه

8 

1 

081/4- 

991/4- 

148/5 

411/5 

5510/5 

5591/5 

9 

0 

ه 
الع

مط

ان
زم

سا
 

 مأموریت سازمان

 اندازهای سازمانچشم

 های پیشینپژوهش

7 

45 

1 

899/4- 

148/4- 

117/4- 

189/5 

059/5 

915/5 

5530/5 

5459/5 

5571/5 

1 

4 

1 

ت 
عی

وض
ی 

رس
بر

ود
وج

م
 

 وضعیت جاری

 های فردی و سازمانیمهارت

 ارزیابی کارهای قبلی و موجود

 متغیرهای کلیدی درونی و بیرونی

 هامورد پژوهی

7 

1 

1 

7 

1 

899/4- 

991/4- 

991/4- 

899/4- 

117/4- 

189/5 

411/5 

411/5 

189/5 

915/5 

5530/5 

5591/5 

5591/5 

5530/5 

5571/5 

1 

0 

0 

1 

1 

ی
ود

ور
ن 

یی
تع

ها
 

 یا
ف

هد
ن 

یی
تع

 

ف
دا

اه
 

 تصمیم برای تغییر آینده

 تعیین اهداف

 ایجاد تصاویری از آینده

 های بلندمدتاتخاذ سیاست

7 

3 

40 

7 

899/4- 

709/4- 

379/4- 

899/4- 

189/5 

114/5 

001/5 

189/5 

5530/5 

5533/5 

5449/5 

5530/5 

0 

1 

4 

0 
ن 

رد
 ک

ص
شخ

م

ان
گر

ازی
ب

 
 کنندهمشارکتافراد 

 مشخص کردن خبرگان

 حامیانکاربران و 

 جامعه هدف

 تیم پروژه

3 

1 

8 

1 

1 

709/4- 

117/4- 

081/4- 

117/4- 

991/4- 

114/5 

915/5 

148/5 

915/5 

411/5 

5533/5 

5571/5 

5510/5 

5571/5 

5591/5 

1 

7 

8 

7 

1 

رو
لم

ن ق
یی

تع
 

 هامحدوده و وسعت فناوری

 دامنه پوشش

 تعیین افق زمانی

 محدوده جغرافیایی

1 

1 

40 

45 

991/4- 

991/4- 

379/4- 

148/4- 

411/5 

411/5 

001/5 

059/5 

5591/5 

5591/5 

5449/5 

5459/5 

1 

1 

4 

9 

مع
ج

ی 
ور

آ ده
دا

ها
 

 های فناوریمرور ادبیات و پویش داده

 دهیآوری، تلخیص و سازمانجمع

 تفسیر و قابل جذب نمودن

 هامشخص کردن پیشران

8 

41 

45 

45 

081/4- 

191/4- 

148/4- 

148/4- 

148/5 

019/5 

059/5 

059/5 

5510/5 

5457/5 

5459/5 

5459/5 

8 

1 

9 

9 

ده
آین

ی
گار

ن
 

یه
جز

ت
ل

حلی
وت

 

 نگاریمخاطبین نیازهای آینده
 طراحی فعالیت با در نظر گرفتن مفاهیم و محتوا

 فشار فناوری و کشش تقاضا سازییکپارچه

1 

1 

8 

753/4- 

991/4- 

081/4- 

170/5 

411/5 

148/5 

5537/5 

5591/5 

5510/5 

1 

1 

8 
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له
قو

م
 

 )واحد تحلیل( هاکدها، واژه تم

ی
وان

را
ف

 

ijij LnPP

عدم  

اطمینان

jE 

ضریب 

اهمیت

jW 

به
رت

 

یر
فس

ت
 

 تبدیل و تفسیر اطالعات برای ایجاد ادراک

 سازی، تحلیل و ترکیب  اطالعاتیکسان

3 

7 

709/4- 

899/4- 

114/5 

189/5 

5533/5 

5530/5 

9 

0 

ت 
عی

وض

ب
لو

مط
 

 بینی محیط آیندهآگاهی از آینده و پیش

 های آیندهتشخیص امکانات و توانمندی

45 

7 

148/4- 

899/4- 

059/5 

189/5 

5459/5 

5530/5 

1 

0 

شم
چ

داز
ان

 

 های محتملتوافق بر گزینه

 جلوروبهخلق واقعی دیدگاه 
 اندازها و تصاویر های بدیل، چشمبررسی آینده

 انداز ثانویهها و خلق چشمآوری ایدهجمع

1 

1 

48 

3 

117/4- 

117/4- 

334/4- 

709/4- 

148/5 

148/5 

089/5 

114/5 

5571/5 

5571/5 

5448/5 

5533/5 

7 

7 

4 

9 

ی
وج

خر
 

ده
آما

ی 
ساز ی 

برا یم
صم

ت
ی

یر
گ

 

 تحلیل و ارزیابی ادراک برای ایجاد تعهد به اقدام

 ایجاد تغییر در هنجارها، رفتارها و تفکر افراد

 های بدیلپیشنهاد آینده

41 

7 

45 

191/4- 

899/4- 

148/4- 

019/5 

189/5 

059/5 

5457/5 

5530/5 

5459/5 

1 

1 

9 

 و 
ی

یاب
رز

ا

یم
صم

ت
ی

یر
گ

 

 های محتملتحلیل آینده

 ریزیبرنامه ٔ  درزمینهگیری تصمیم

 نگاریانتشار نتایج آینده

 هااقدام دهیشکلارتقای بینش و 

48 

8 

7 

41 

334/4- 

081/4- 

899/4- 

191/4- 

089/5 

148/5 

189/5 

019/5 

5448/5 

5510/5 

5530/5 

5457/5 

4 

0 

1 

1 

رد
هب

را
 

یا 
ی 

رد
هب

 را
عه

وس
ت

ی
ور

فنا
ت 

ری
دی

م
 

 های پیشنهادیها و طرحراهبردتبدیل دانش به 

 های راهبردیارزیابی گزینه

 ریزی راهبردیتفکر ، توسعه و برنامه

 هایی از آیندهتولید الگو

 هاتهیه فهرستی از فناوری

1 

45 

45 

8 

1 

753/4- 

148/4- 

148/4- 

081/4- 

991/4- 

170/5 

059/5 

059/5 

148/5 

411/5 

5537/5 

5459/5 

5459/5 

5510/5 

5591/5 

1 

1 

1 

0 

8 

ده
پیا

جرا
و ا

ی 
ساز

 

 مشارکت بازیگران کلیدی

 های راهبردیگیری و هدایت اقدامتصمیم

 های عملیاتیایجاد طرح

 عملیات و اجرا ریزیطرح

 ارزیابی متناوب

3 

45 

8 

41 

3 

709/4- 

148/4- 

081/4- 

191/4- 

709/4- 

114/5 

059/5 

148/5 

019/5 

114/5 

5533/5 

5459/5 

5510/5 

5457/5 

5533/5 

9 

1 

0 

4 

9 

     

نگاری های آیندهها و گامها به جامعه خبره، درنهایت مؤلفهها، کدها و واژهپس از ارائه تم

جهت تایید جامعه آماری مراتب طی های دفاعی در پدافند هوایی مشخص گردید، و فناوری

 وتحلیلشده و تجزیهبیانها ها و گاماین مؤلفهشد در ادامه  ارائه جامعه نمونهای به نامهپرسش

 شود.می ارائه هاآمار توصیفی و استنباطی آن



 10 ...                               های دفاعی در حوزه پدافند هوایینگاری راهبردی فناوریآینده

 

 
 

 شناختیاطالعات جمعیت

 )سواالت شناسایی( به شرح زیر به دست آمده است: جامعه آماری وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از 
 سواالت شناسایی جامعه نمونه وتحلیلتجزیه (6)جدول 

 میزان تحصیالت جامعه نمونه

 دکتری دانشجوی دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی تحصیلیمدرک 

 15 1 47 9 فراوانی

 درصد 03 درصد 41 درصد 10 درصد 1 درصد فراوانی

 نگاریپژوهی و  آیندهمیزان آشنایی و اطالعات افراد جامعه نمونه در خصوص آینده

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد هاگزینه

 5 7 41 15 13 فراوانی

 درصد 5 درصد 45 درصد 41 درصد 13 درصد 19 درصد فراوانی
     

درصد از جامعه دارای  38سطح تحصیالت بیش از  ازنظربا توجه به اطالعات جدول باال 

تحصیالت کارشناسی ارشد به باال هستند، که نشان دهنده سطح باالی تحصیالت جامعه آماری 

آشنایی افراد  ازنظرباشد. همچنین و میزان آگاهی باالی این افراد نسبت به موضوع تحقیق می

طالعات زیاد به باال می باشند که ادارای درصد جامعه نمونه  71جامعه آماری با موضوع مقاله 

 باشد.برای پاسخگویی به سواالت مناسب می
 شده از پنل خبرگان های استخراجها و گام( مؤلفه7جدول )

مقوله 

 تحلیل
 گام مؤلفه

ش
پی

ده
آین

ی
گار

ن
 

مطالعه 

های سازمان

رقیب و 

 دشمن

 پدافندی: شناسایی تهدیدهای نوین و در حال ظهور آفندی و 4گام 

و مشخص  ایفرا منطقهای و های آفندی کشورهای منطقه: مطالعه تجهیزات و فناوری1گام 

 کردن وضعیت دشمنان

ها و عواملی های اجتماعی، اقتصادی، اکوسیستمنظامهای موازی مانند : مطالعه حوزه9گام 

 مانند عوامل قانونی، رقابتی و بخشی

مطالعه 

های سازمان

باالدستی و 

 همتراز

 و ارتش هوایی پدافندهای راهبردی قرارگاه نامهو بخشها مشیتوجه به خط : 1گام 

 های در حال کار در این حوزه: ارتباط با پروژه0گام 

مطالعه 

 سازمان

 مأموریت و وظایف سازمان: دریافت 8گام 

 سازمان شدهتعییناندازهای : مطالعه اهداف کالن و چشم7گام 

 های پیشینمطالعه پژوهش: 1گام 

بررسی 

وضعیت 

 جاری های درونی و شناسایی وضعیت: پویش محیطی و مشخص کردن روندها، چالش3گام 

های : مشخص کردن منابع مختلف)رسمی و غیررسمی، داخلی و خارجی( و مهارت45گام 
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مقوله 

 تحلیل
 گام مؤلفه

 فردی و سازمانی موجود

 : ارزیابی کارهای قبلی و موجود44گام 

 های پدافند هواییمتغیرهای کلیدی درونی و بیرونی مربوط به فناوری: تعیین 41گام 

 محوری دفاعیهای و شناسایی فناوری هامورد پژوهی: مطالعه 49گام 

ی
ود

ور
ن 

یی
تع

ها
 

تعیین هدف 

 یا اهداف

 : تصمیم برای تغییر آینده قرارگاه پدافند هوایی41گام 

 حوزه پدافند هواییهای اساسی در : تعیین اهداف و سوال40گام 

 دفاعی هایانداز اولیه از فناوری: ایجاد تصاویری از آینده و خلق چشم48گام 

 های پدافند هواییفناوری بلندمدتهای بندی و اتخاذ سیاست: اولویت47گام 

مشخص 

کردن 

 بازیگران

 در پژوهش کنندهمشارکت: تعیین افراد 41گام 

 های پدافند هواییمتخصصین حوزه فناوری: مشخص کردن خبرگان و 43گام 

 های کارگزار، کاربران و حامیان: تعیین یگان15گام 

 هاآوری داده: تعیین جامعه هدف یا افراد مورد نظر در خصوص جمع14گام 

 : تشکیل تیم پروژه، اجرایی و متدولوژی11گام 

 تعیین قلمرو

 بررسیهای تحت : تعیین محدوده و وسعت فناوری19گام 

 : تعریف دامنه پوشش هوا و فضا11گام 

 : تعیین افق زمانی پژوهش و طول پروژه10گام 

 : تعیین محدوده جغرافیایی تحت پوشش18گام 

آوری جمع

 هاداده

 های دفاعی های فناوریو پویش دادهد تفکر راهبردی، مطالعات تطبیقی : ایجا17گام 

 هاداده دهیسازمانآوری، تلخیص و : جمع11گام 

 ها: تفسیر و قابل جذب نمودن داده13گام 

 تأثیرگذارو عوامل ها پیشرانهای اولیه و شگفتی سازها، : مشخص کردن سیگنال95گام 
ده

آین
ی

گار
ن

 

 وتحلیلتجزیه

 

 نگاریمخاطبین نیازهای آینده و نگاریآیندههای اصلی نتایج : تعیین یگان94گام 

 نظر گرفتن مفاهیم و محتوا: طراحی فعالیت با در 91گام 

فشار فناوری و کشش تقاضا در کنار رویکردهای باال به پایین و پایین  سازییکپارچه: 99گام 

 نتایجسازی پیادهبه باال و تعیین رویه انتشار و 

 تفسیر

 

: تبدیل و تفسیر اطالعات برای ایجاد ادراک از پیامدهای آن برای آینده در بین 91گام 

 هایگانکنان رکا

 های دفاعی، تحلیل و ترکیب  اطالعات در جهت ایجاد دانش جدید فناوریسازییکسان: 90گام 

وضعیت 

 مطلوب

 بینی محیط آینده قرارگاه پدافند هوایی: آگاهی از آینده و پیش98گام 

 های آینده قرارگاه: تشخیص امکانات و توانمندی97گام 

 اندازچشم

 های محتمل: توافق بر گزینه91گام 

 جلوروبه: ایجاد و خلق طبقه و نظم، خلق واقعی دیدگاه 93گام 

 های پدافند هواییاندازها و تصاویر از آینده فناوریهای بدیل، چشم: بررسی آینده15گام 

 و فناوری مطلوبهای علمی انداز ثانویه با گزینهها و خلق چشمآوری ایده: جمع14گام 
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مقوله 

 تحلیل
 گام مؤلفه

ی
وج

خر
 

 سازیآماده

-برای تصمیم

 گیری

 : تحلیل و ارزیابی ادراک برای ایجاد تعهد به اقدام در بین کارکنان قرارگاه11گام 

 : ایجاد تغییر در هنجارها، رفتارها و تفکر افراد و تغییر در ساختار سازمانی قرارگاه19گام 

 های پدافند هواییهای بدیل در خصوص فناوری: پیشنهاد آینده11گام 

 ارزیابی و

 گیریتصمیم

 های محتمل و تصمیم برای آینده مطلوب : تحلیل آینده10گام 

 ریزی برای انجام پژوهش یا ایجاد فناوریبرنامه درزمینهگیری : تصمیم18گام 

 دانش ضمنیسازی آشکار  و نگاریآینده: انتشار نتایج 17گام 

 هااقدام دهیشکل: ارتقای بینش و 11گام 

رد
هب

را
 

توسعه 

یا  راهبردی

مدیریت 

 فناوری

های پیشنهادی و توسعه درک ها و طرحآمده به راهبرد دست به: تبدیل دانش 13گام 

 گیرندگانهای راهبردی در میان تصمیمانتخاب

 های راهبردیهای راهبردی و ایجاد درک وسیعی از گزینه: ارزیابی گزینه05گام 

 ی راهبردیریز: تفکر راهبردی، توسعه راهبردی و برنامه04گام 

 هایی از آینده، تغییر و تحول  ارتباط بین آینده و حال: تولید الگو01گام 

 های اصلی پدافند هوایی: تهیه فهرستی از فناوری09گام 

و سازی پیاده

 اجرا

 بسیج و مشارکت بازیگران کلیدی: ایجاد توافق جمعی و 01گام 

های جدید و جهت توسعه فعالیت های راهبردی درگیری و هدایت اقدام: تصمیم00گام 

 های موجود قرارگاهبهبود فعالیت

 نوآوری و تغییر در قالب راهبردهاهای عملیاتی برای اقدام و نوسازی، : ایجاد طرح08گام 

 عملیات و اجرا ریزیطرح ریزی استراتژیک،دهی آینده از طریق برنامهشکل: 07گام 

 گیری و اصالح مستمر مسیر  سازی تصمیمد پیاده: ارزیابی متناوب و پیگیری فرآین01گام 
 

 ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطیوتحلیل مؤلفهتجزیه

توصیفی و استنباطی  وتحلیلتجزیهنامه و با استفاده از از پرسش شدهآوریجمعهای با توجه به داده

 است: شده حاصلآماری اطالعات زیر 
 نامههای مربوط به پرسشتوصیفی و استنباطی دادهوتحلیل ( تجزیه3جدول )

ل
لی

ح
ه ت

ول
مق

 

 هاگام مؤلفه

ن
گی

یان
م

س 
یان

وار
 

حد 

 پایین

حد 

 باال

آماره 

آزمون 

 تی

آماره 

آزمون 

 4کای 

 ضریب

 توافقی

ش
پی

ده
آین

ی
گار

ن
 

های رقیب و سازمان

 دشمن

 0314/5 74/98 11/8 17/1 7/9 11/4 33/9 4گام 

 8993/5 81/10 11/7 91/1 14/9 18/4 57/1 1گام 

 0893/5 74/94 47/8 1/1 81/9 11/4 34/9 9گام 

های باالدستی سازمان

 و همتراز

 0054/5 0/13 1/8 43/1 88/9 18/4 39/9 1گام 

 9371/5 71/41 78/9 10/9 17/9 0/4 08/9 0گام 
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ل
لی

ح
ه ت

ول
مق

 

 هاگام مؤلفه

ن
گی

یان
م

س 
یان

وار
 

حد 

 پایین

حد 

 باال

آماره 

آزمون 

 تی

آماره 

آزمون 

 4کای 

 ضریب

 توافقی

 سازمان

 1307/5 40/11 81/0 50/1 04/9 11/4 71/9 8گام 

 09/5 08/18 34/0 51/1 04/9 41/4 78/9 7گام 

 0511/5 41/19 41/0 51/1 10/9 93/4 71/9 1گام 

ی
ود

ور
 

 تعیین هدف یا اهداف

 0811/5 10/94 88/7 1/1 74/9 58/4 38/9 3گام 

 1778/5 81/0 81/4 00/9 30/1 81/4 10/9 45گام 

 9113/5 58/3 11/1 81/9 51/9 84/4 91/9 44گام 

 1114/5 74/48 11/1 30/9 97/9 11/4 88/9 41گام 

مشخص کردن 

 بازیگران

 1770/5 53/15 11/0 1 17/9 11/4 71/9 49گام 

 9074/5 31/3 99/9 11/9 14/9 89/4 04/9 41گام 

 1131/5 14/14 93/0 38/9 10/9 47/4 74/9 40گام 

 0141/5 73/91 7 11/1 83/9 17/4 38/9 48گام 

 0371/5 71/97 43/3 14/1 73/9 14/5 1 47گام 

بررسی وضعیت 

 موجود

 1391/5 10/14 87/0 37/9 17/9 4/4 71/9 41گام 

 8907/5 41/18 11/3 91/1 13/9 11/5 41/1 43گام 

 0181/5 34/11 01/8 41/1 81/9 94/4 34/9 15گام 

 0111/5 11/90 09/8 40/1 81/9 11/4 11/9 14گام 

 0338/5 41/91 51/1 11/1 71/9 4/4 59/1 11گام 

 تعیین قلمرو

 0303/5 11/97 71/7 10/1 70/9 49/4 1 19گام 

 0541/5 11/11 83/0 59/1 0/9 19/4 78/9 11گام 

 8113/5 53/85 58/49 17/1 53/1 80/5 11/1 10گام 

 0010/5 11/95 31/8 14/1 81/9 10/4 31/9 18گام 

 آوری اطالعاتجمع

 8983/5 14/18 77/7 98/1 14/9 91/4 53/1 17گام 

 0118/5 31/91 57/7 11/1 7/9 11/4 37/9 11گام 

 8787/5 11/07 89/49 10/1 51/1 03/5 18/1 13گام 

 0314/5 11/97 94/1 17/1 73/9 51/4 59/1 95گام 

ده
آین

ی
گار

ن
 

 وتحلیلتجزیه

 

 7514/5 41/88 47/45 18/1 33/9 31/5 11/1 94گام 

 0007/5 91/95 38/8 43/1 87/9 1/4 39/9 91گام 

 8110/5 91/11 00/45 91/1 30/9 11/5 48/1 99گام 

 تفسیر

 

 8110/5 59/19 93/45 11/1 17/9 79/5 57/1 91گام 

 8111/5 71/17 51/44 19/1 18/9 84/5 51/1 90گام 

 وضعیت مطلوب
 8787/5 11/07 01/3 10/1 38/9 53/4 14/1 98گام 

 8049/5 53/05 41/44 97/1 38/9 79/5 48/1 97گام 
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ل
لی

ح
ه ت

ول
مق

 

 هاگام مؤلفه

ن
گی

یان
م

س 
یان

وار
 

حد 

 پایین

حد 

 باال

آماره 

آزمون 

 تی

آماره 

آزمون 

 4کای 

 ضریب

 توافقی

 اندازچشم

 8914/5 74/18 51/3 91/1 13/9 57/4 49/1 91گام 

 0191/5 53/90 71/7 19/1 71/9 53/4 33/9 93گام 

 1391/5 10/14 13/0 51/1 13/9 91/4 78/9 15گام 

 1880/5 34/41 3/1 37/9 14/9 90/4 83/9 14گام 

ی
وج

خر
 

برای  سازیآماده

 گیریتصمیم

 0501/5 91/19 77/1 58/1 11/9 81/4 70/9 11گام 

 0181/5 34/11 41/7 48/1 88/9 4/4 34/9 19گام 

 0577/5 81/19 37/0 51/1 01/9 48/4 71/9 11گام 

 ارزیابی و 

 گیریتصمیم

 0939/5 11/17 37/8 49/1 89/9 53/4 11/9 10گام 

 8999/5 09/10 50/45 90/1 34/9 18/5 49/1 18گام 

 8488/5 74/14 81/1 91/1 19/9 50/4 57/1 17گام 

 013/5 41/98 49/1 18/1 77/9 58/4 54/1 11گام 

رد
هب

را
 

توسعه راهبردی یا 

 مدیریت فناوری

 0199/5 17/11 11/8 47/1 81/9 91/4 3/9 13گام 

 0511/5 41/19 91/0 51/1 04/9 11/4 73/9 05گام 

 0807/5 91 74/8 11/1 87/9 91/4 31/9 04گام 

 8177/5 14/11 01/1 98/1 10/9 41/4 4/1 01گام 

 0313/5 59/91 43/3 17/1 11/9 11/5 51/1 09گام 

 و اجراسازی پیاده

 1331/5 03/11 11/0 58/1 09/9 11/4 73/9 01گام 

 0141/5 73/91 81/7 18/1 71/9 48/4 1 00گام 

 059/5 59/19 19/1 51/1 10/9 74/4 78/9 08گام 

 1711/5 73/43 91/0 33/9 10/9 10/4 71/9 07گام 

 8537/5 11/15 70/1 94/1 19/9 51/4 57/1 01گام 

    

ها دو همه گام -)مقدار بحرانی( و آماره آزمون کای 81/4ها بیشتر از از گام هرکدامآماره آزمون تی 

 ارتباط بسیار خوبی دارند.  هامؤلفهها با )مقدار بحرانی( شده لذا  تمام گام 11/3بیشتر از عدد 
 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

های پدافند هوایی بود، در این نگاری راهبردی فناوریآینده هایها و گاممؤلفه ارائههدف از این تحقیق 

روش تحلیل محتوی کدها استخراج راستا با مطالعه اسناد و مدارک و مقاالت مرتبط و با استفاده از 

 0در  وروس و مارتیننگاری کلی فرایند آینده هایمدلبر مبنای  شدهمعرفی مراحلو  شد،

ها به و گام هامؤلفه)مراحل(،  که ابعاد بندی شدند الزم به ذکر استگام تقسیم 01و  مؤلفه 48مرحله، 
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هرکدام با  شدهتعیینی هاشکل مستقیم با استفاده از مرور ادبیات استخراج گردید و میزان ارتباط گام

نامه با طیف لیکرت مورد مطالعه قرار گرفت که در نتیجه بعضی از از طریق پرسشها از مؤلفه

تر های مرتبطاهمیت حذف و یا با شاخص های کمصهای پیشنهادی ادغام و بعضی از شاخشاخص

 نگاری راهبردیآیندههای مربوط جهت و گام هامؤلفهپنج مرحله به همراه  درنهایتجایگزین گردیدند. 

 پدافند هوایی به شرح زیر مشخص شد: در های دفاعیفناوری

)سه گام(، مطالعه  و دشمنهای رقیب مطالعه سازمان هایمؤلفهشامل نگاری آیندهپیشمرحله     

)پنج  )سه گام( و بررسی وضعیت موجود )دو گام(، مطالعه سازمان های باالدستی و همترازسازمان

)چهار گام(، مشخص کردن  تعیین هدف یا اهداف هایمؤلفهها شامل گام(. مرحله تعیین ورودی

 شامل نگاریآینده)چهار گام(. مرحله  هاآوری داده)چهار گام( و جمع )پنج گام(، تعیین قلمرو بازیگران

)چهار گام(.  انداز)دو گام( و چشم )دو گام(، وضعیت مطلوب )سه گام(، تفسیروتحلیل تجزیه هایمؤلفه

 گیری)سه گام( و ارزیابی و تصمیم گیریسازی برای تصمیمهای آمادهمؤلفهمرحله خروجی شامل 

)پنج گام( و  توسعه راهبردی یا مدیریت فناوری هایمؤلفه)چهار گام( و مرحله راهبرد شامل 

 )پنج گام(. و اجراسازی پیاده

شوند. هدف پژوهش به نظریه منجر می درنهایتتحقیقات کیفی به فرضیات پژوهشی و     

های دفاعی در حوزه پدافند هوایی است. لذا نگاری راهبردی فناوریحاضر نیز توسعه آینده

هایی را شناسایی کرد که برای انجام تحقیقات پژوهش بتوان ایدهبایستی بر اساس نتایج این 

های با عنایت به یافتهقرار گیرد.  مورداستفادههای آماری با رویکرد تست نظریه، کمی با نمونه

نگاری راهبردی از بعد کارکردها و اهداف، های آیندهبا مبانی نظری و ویژگیها آنتحقیق و تطبیق 

پدافند هوایی از این  در های دفاعینگاری راهبردی فناوریکرد: در خصوص آیندهتوان پیشنهاد می

نگاری را در ستاد این استفاده شود و در این راستا معاونت طرح و برنامه پدافند هوایی مرکز آینده نتایج

ان کارکنجهت درگیر نمودن های عمده تاسیس نماید. تا فضاسازی علمی هایی در یگاننیرو و کمیته

تربیت مدیران و ایجاد شود. معاونت آموزش نیرو هم جهت فناوری  و های علمبا سیاست نیرو

 بنابرایناقدام نماید.  نگاریگذاری و آیندههای سیاستکارشناسان توانمند و مستعد برای فعالیت

 شود:پیشنهاد می

پدافنیید هییوایی بییه هییا و مراکییز پژوهشییی نیییروی هییای آموزشییی دانشییگاههییا و رویییهتنظیییم روال -4

المسییائلی و در جهییت حییاکم نمییودن نگییاه حییلشییرایط و اقتضییائات علییم و فنییاوری  سییوی

 های دانشی.سرمایه دارینگاهنگرانه به تحقیقات دانشگاهی و آینده

نگییاری در ی آینییدههییای نیییروی پدافنیید هییوایی و شییبکهنگییاری در یگییانایجییاد مراکییز آینییده -1
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   .نیروی پدافند هوایی ارتش

هییای پدافنییدی بییه منظییور نگییاری در قلمییرو فنییاوریهییای آینییدهایجییاد مرکییز راهبییری پییروژه -9

     .نگاری راهبردینگاری و آیندهتسهیل در اجرای فرایندهای آینده
 

 منابع
 ( .مطالعیه 4938ایجابی، ابراهیم.، عیوضی، محمدرحیم.، شیروانی ناغیانی، مسیلم.، رضیایی، ایمیان .)

فصلنامه علمی پژوهشیی مطالعیات نگاری راهبردی. ی آیندهارشتهانیمتطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم 
 .474-431(: 13) 7، ای دانش راهبردیرشتهبین

 کارگیری رادار کاوش در جهت ارتقاء عملکرد شبکه یکپارچه پدافنید به(. 4938کار، بهروز. )تسلیمی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.. پایانهای آیندههوایی در محیط جنگ

 سطح نیروهای مسلح  های اعمال پدافند غیرعامل درراهبردها و روش(. 4918بخش. )حسنی، جهان
. رسیاله دکتیری ی پیشینهاد مناسیبهای برتیر و ارائیهرابر تهدیدهای قیدرتب )نمونه موردی نهاجا( در

 مدیریت راهبردی، دانشگاه دفاع ملی.

 نگیاری (. طراحی میدل آینیده4931باشی، بیژن. )پورطباطبایی، اکبر. و خیامپور، نیاکان.، نیلیرحیم

، پژوهییلین همایش ملیی آینیدهاوهای با فناوری برتر مطالعه موردی: صنایع هوایی. فناوری در سازمان

 تهران: شرکت یادگار درخشان آریا.

 (. ارائیه چیارچوب تلفیقیی 4934منصوری، سمیرا.، نوروزی، ناصر. و گوهریان اصیفهانی، آرش. )شاه

. المللی و ششمین کنفرانس ملیی میدیریت فنیاوریدومین کنفرانس بیننگاری استراتژیک، جهت آینده

 .فناوری ایرانتهران: انجمن مدیریت 

 (. ارائه یک مدل فراینیدی بیرای 4937اهلل. )ناغانی، مسلم.، فضلی، صفر. و کشاورزترک، عینشیروانی

-913(: 1) 45، نامه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهیرانفصلهای ایرانی. نگاری راهبردی در شرکتآینده

975. 

 (. ارائیه 4917.، واحدیان، افسیانه. و عبیدالهی، علیی. )شاهکوه، کلثوم.، سلطانی دلگشا، محمدعباسی

(: 44) 9، نامه علوم مدیریت اییرانفصلنگاری مبتنی بر روش فراترکیبی.  چارچوب فرآیندی برای آینده

71-10. 

 ( .4931قربانی، سعید .)گیذاری علیم، فنیاوری و نگاری بیر سیاسیتطراحی الگو تأثیرگذاری آینیده
المللیی امیام (. رساله دکتیرا، دانشیگاه بینالعه موردی جمهوری اسالمی ایراننوآوری در سطح ملی )مط

 خمینی)ره(.

 ( .4931ملک، علی .)ای های کاهش خطر تهدیدهای هوافضایی نیروهای فرا منطقیهسنجی راهامکان
 نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.. پایاندر سامانه موشکی هاگ
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 ( .4934منطقی، مصطفی .)در عملییاتی فاکتورهیای بررسیی و تسیلیحاتی هیایسیستم در رویکرد 
-3مسلح، ص نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی ، تهران: مؤسسههاآن

45. 

 ( .4937موسوی، سیدعبدالرحیم. و سپهری، محمد .) راداری راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک

نامیه فصیل. 4151 انیدازچشیم افیق های اطالعات الکترونیکی دشیمن دردر برابر تهدیدات آتی حساسه
 .7-10(: 0) 1، پژوهی دفاعیآینده

 پژوهی، فناوری و چشیمهمایش آیندهنگاری فناوری. (. نسل چهارم آینده4910زاده، فرهاد. )نظری-

 ، تهران.انداز توسعه

 ( .4938نوروزی، داریوش .)موردنیاز پدافند  ها و تجهیزات کشف و مراقبت راداریهای سامانهویژگی
نامه کارشناسیی ارشید، دانشیگاه فرمانیدهی و . پایانهوا فضایی کشور ج.ا.ا برای مقابله با تهدیدات آینده
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