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 چکیده
های نظامی یر استا  یرآوردهای االععاتی، نیروی اناتانی، سجاهی ی و در گذشتهه ییتتهر عمایا 

یا گاتتتهرش  زمان مروریهگردیدند وسی یمیزی و اجرا رالرحی عمایاتی هاالرحستتتایر یرآوردهتا و 
ر تگیری نیز مهنوعریزی و تصتتتمی یینی، الرحشهای پیهای متتتتهر  و  هی مررو روشعمایا 

پژوهی مورد توجه قرار گرفهه یینی و آیندهیشپهای شده و توسعه یافهند. در این مقاسه راریرد روش
ها در مقاال  های مهنوع مورد استهفاده شتناسایی، معرفی گردیدند. یا مرور راریرد این روشو روش
یینی یشپهای متخص گردید ره روند اسهفاده از روش راننظصا وسال اخیر و نظرا   40عامی 

و  نظرانصتتا وی و مصتتا  ه یا ارهایخانهرو یه افزایش استتت. یر استتا  مااسعا   پژوهانهیندهآو 
روش اوسیه(  31های رمی و ریفی )پژوهی در دو گروه روشیینی و آیندهیشپهای مهخصصین روش

 -روش اسهخراج و یا روش تحایل اهمیت 61تعداد  PCAش شتناستایی گردیدند و یا اسهفاده از رو
گیری محیط عمایا  متتتتهر  و مررو ها در تصتتتمی وضتتتعیت راریرد این روش( IPA) عما رد

  دارثر تخمین هایهای رمی؛ روشدهد ره از گروه روشمحاستت ه شتتد. نهایق تحقیا نتتتان می
 غیرخای هایروش ودهم اتتهه،خ مهحر  میانگین ستتازی،شتت یه رایانه، ستتازیمدل ا همال،

از  روند و تحایل و ژنهیک اسگوریه  محدودیت، یدون خودهم اتتهه یردار خودهم اتتهه، یینی،یشپ
 پژوهیآینده هایرویه آینده، یانیدیتده متک،میتک هتای تحایتلهتای ریفی نیز روشگروه روش
اصتتای از اهمیت  فهمؤس تحایل و جنگ یازی اندازستتازی،چتتت  مؤسفه، -گروه هایروش متتتاررهی،
های یطمحگیران هاتتتهند. همننین در پایان یا توجه یه سزوم آشتتتنایی تصتتتمی  یرخورداریاالتری 

 است. شدهارائهها عمایاتی متهر  و مررو پیتنهادهایی یرای یه ود اسهفاده از این روش

 کلیدی: هایواژه
 .عملکرد-، تحلیل اهمیتپژوهی، عملیات مشترک و مرکبهای آیندهبینی، روشهای پیشروش
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 مقدمه

ویژه ارتش در سراسر جهان، راو آمادگی یرای شرایای است مأموریت ذاتی نیروهای مااح و یه

ره قاعیت در آن وجود ندارد و نیروهای نظامی همواره یا اسهفاده از یرآوردهای مخهاف یرای 

یینی همه ظامی پیششوند. در تهیه یرآوردهای نرویدادهای ا هماسی در آینده آماده می

 )وندلپایان خواهد یود رویدادهای مم ن )محهمل و نامحهمل( یایار دشوار است و جاهجوی یی

رند انهخاب ایزار، شیوه آننه یه یرآوردرنندگان رمک می .(10: 4931یل، ترجمه: تقوی و محقا، 

 و روش مناسو یرآورد خواهد یود.

ر  وزه صنعت، هواشناسی، اقهصاد، فنی و های عامی مهعددی ددر چند دهه گذشهه روش

ان پژوهی نیز ام های آیندهاند، روششدهیینی ایداع و ارائهامور نظامی یرای تخمین، یرآورد و پیش

 تهای یدیل فراه  نموده اسیافهه و صریح در مورد آیندهجدیدی را یرای دسهیایی یه تف ری نظام

 .(1: 4934)پدارم و یهاری، 

های مخهاف یاشد وسی تواند در خدمت  وزهعنوان یک عا  ماهقل مییه پژوهیآینده

گرایانه مهغیرهای تصمی ، تحایل های عملیینیشناسی یرای پیشپژوهی یا روی رد روشآینده

ای نهگوهای نظامی راریرد وسیعی یافهه است یهرار و تصمی  در  وزهروندها و اتخاذ یههرین راه

صور  ماهقل نموده های مهعدد اقدام یه آموزش در این رشهه یهدانتگاه ره در چند سال اخیر

اند، در ایران نیز نتریا  عامی مهعددی شدهو در جهان نتریا  عامی مهعددی در این  وزه فعال

پژوهی دفاعی یر یاط و گاهره این پژوهی ایران، آیندهپژوهی در مدیریت، آیندههمنون آینده

 یرند.ز مهخصصان این  وزه یرای یافهن پاسخ سؤاال  خود یهره میگیری ارشهه و یهره

صور   هایینیگیری در این محیط عمدتًا م هنی یر یرآوردها و پیشعمایا  نظامی و تصمی 

 شود یهصور  ماهقل توسط یک نیرو در ساح تارهی ی انجام میگیرد. عمایا  نظامی ره یهمی

ت و سازی اسرا هی قایل مدلهای عمدتاً یهفهه یودن تصمی یایافهه یا نیمه ساختدسیل ساخت

تری دارد وسی گیران فرآیند متخصسازان و تصمی یا توجه محدود یودن تعداد تصمی 

گیری در محیط عمایا  متهر  و مررو ره توسط نیروهای مخهاف از یک رتور یا تصمی 

ناسو شناسی می است سذا اسهفاده از روشترگیرد، دارای فرایند پینیده هی چند رتور انجام می

 ای دارد.در این محیط اهمیت ویژه

یل یافهه یه دالهای نظامی رتورمان یا سایر رتورهای توسعهیا توجه یه راهش ارت اط یخش

منظور اسگویرداری جهت ارائه های صنعت یهمندی از سایر یخشتحری  و غیره، ام ان یهره

رار مناسو خواهد یود، تحقیا فرماندهان نیروهای نظامی یک راهگیری های نوین تصمی مدل
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ویژه های عمایاتی یهگیری محیطی تصمی هاروش اضر یرای شناسایی، معرفی و توسعه 

 یهاروششده است. مااسعا  مخهافی تا یه امروز در خصوص های متهر  و مررو انجامعمایا 

ط صور  مجزا از ه  یرای محیمایاتی و راه ردی یهرنتی )تارهی ی(، عگیری در ساح راهتصمی 

های ندر  روش، اما تارنون یهشدهارائهعمایاتی زمینی، هوایی، پدافند هوایی یا دریایی 

تری شده است. سذا هدف جامعویژه یرای ساح عمایاتی ارائهگیری یرای محیط متهر  یهتصمی 

های قایل اسگویرداری یندی و معرفی  وزهاز انجام این پژوهش شناسایی، یازتعریف، ال قه

های گیری و پژوهش عمایاتی صنعهی و تجاری در  وزههای جدید )مرزهای دانش( تصمی روش

 یاشد.گیری نظامی میسازی و تصمی تصمی 

اسهفاده در محیط عمایا  متهر  پژوهی قایلهای آیندهمنظور ا یاء روشسذا این پژوهش یه

پژوهی ره های آیندهها و روشترین روشمناسو ال صور  گرفهه است ره:و پاسخ یه این سؤ

 ال  اضر  اند؟ و درتواند در محیط عمایا  متهر  و مررو مورداسهفاده قرار گیرد ردممی

گیری در این محیط تمررز یر آموزش سازان فعای و آتی یرای تصمی منظور آموزش تصمی یه

شده رای پاسخ یه سؤال مذرور از م انی نظری مخهاف یهره گرفههگردد؟ یها توصیه میردام روش

 است.
 

 های پژوهشو پیشینه مبانی نظری

، پژوهییینی، آیندهدر این مقاسه یا توجه یه موضوع پژوهش مفاهی  اصای پژوهش شامل پیش

نواع یر ا( مروری 4در ادامه ماایا جدول )اخهصار ت یین شده و عمایا  متهر  در این یخش یه

های پژوهی )رمی و ریفی( ره در منایع و مقاسهیینی و آیندههای مورداسهفاده در پیشروش

های عمایا  متهر  و مررو گیریتواند در تصمی مخهاف مورداسهفاده قرارگرفهه و نیز می

 شده است.مورداسهفاده قرار گیرند ارائه
 

 بینیپیش -1

 .شده استیینی انجامهای گوناگون یرای پیشوزههای مهعددی در  تعاریف عامی مهعدد و روش

 االععا  وقهی یاشد،نامتخص مرت ط می سزوماً آینده یه رویدادهای یینیها پیشاما در همه آن

 هی رمک یرای تواندمی یینیپیش اما است، غیرمم ن موارد یایاری در آینده مورد در دقیا

یینی های دفاعی و نظامی پیشدر  وزه. (Lewis-Beck, 2005: 150) یاشد مفید ریزییرنامه

 آید. ااب میاوسین شرط یرای فرماندهان نظامی یرای مقایاه یا غافاگیری یه
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 پژوهیآینده -2

 قهصادا ،زیاتمحیط ،فناوری عا ، یاندمد  آینده یه نگاه یرایمند ی نظامفرآیند ،پژوهیآینده

 تحقیقا های  وزه تقویت و نوظهور، عامی هافناوری شناسایی هدف یا رهیاشد می اجهماع و

  قیقت در .ا همااًل ییتهرین منافع اقهصادی و اجهماعی را یه همراه دارند ره است راه ردی

های آینده است ره مند، متاررهی و گردآورنده ادرا پژوهی، فرآیندی نظامگفت آینده توانمی

های متهر  های روزآمد و یایق اقدامتصمی مد  تا یاندمد  را یا هدف اتخاذ اندازی میانچت 

مند یرای ارزیایی پژوهی ایزاری نظامآینده است معهقد (. سو Sardar, 2010: 178) سازدینا می

توانند آثار یایار شدیدی یر رقایت صنعهی، های عامی و فناوری است ره میآن دسهه از توسعه

 .(Georghiou, Halfpenny, 1996: 663خاا ثرو  و ریفیت زندگی داشهه یاشند )
 

 عملیات مشترک و مرکب -3

 دو حماا نیروهای از عمده نیروی دو از ییش یا نیرو دو ره است عمایاتی شامل متهر  عمایا 

 یه توجه یا. شودمی اجرا یگانه، فرماندهی تحت و خاص هدفی یا( سیاسی گروه یا) رتور چند یا

 عمایا  و جنگ هنگام از غیر نظامی اقداما  یه توانمی را متهر  عمایا  جنگ، ماهیت

  .(1: 4931)پرتوی و ررمانی، نمود  یندیتقای  جنگ ضمن در متهر 

 د.رر یندیتقای  زیر گروه چهار یه توانمی را جنگ ضمن در متهر  عمایا 

 یاشد. پدافندی یا آفندی تواندمی متهر  عمایا  ره عمایا  نوع سحاظ یه 

 متهر  عمایا  تواندمی ره رنندمی شررت عمایا  در ره نیروهایی نوع سحاظ یه 

 یاشد. هوایی -دریایی -زمینی یا هوایی -زمینی دریایی، -زمینی

 یاشد. االععاتی یا م انیزه تواندمی عمایا  ره ن رد وسایل سحاظ یه 

 دیاش راه نتی ساح در یا ن رد راه ردی، ساح در تواندمی ره عمایا  وسعت سحاظ یه 

 .(3: 4931و ررمانی،  )پرتوی

 

 پژوهیبینی و آیندههای پیشروش -4

های مرسوم رمی و ریفی یرای شناسایی پژوهی و روشهای آیندهای از روشالیف گاهرده

ها را دسهه یندی پژوهی وجود دارد، اگر این روشمهغیرهای رایدی و نیروهای پیتران در آینده

 ی دیگر مهغیرها یر اسا  فرموسهای ریاضییر پایه های عماگرایانه یک مهغیریینیرنی  از پیش

هایی قرار گیرند ره در یک سر این الیف روشهای رامع ریفی را در یر میو آماری تا روش

ه یا زیان های راند و در سر دیگر آن روشگیرند ره یا زیانی یایار تخصصی و ریاضی ییان شدهمی
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 .(194: 4931ندل یل، ترجمه: تقوی و محقا، )وساده، معموسی و عامه پاند قرار دارند 

 «پژوهیبینی و آیندهها و ابزارهای پیشمرور اجمالی روش»ادبیات پژوهش  (1) جدول
 نوان روشع

 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

 4خودهم اهه )خودراهنده(
دهه 

4390 
 اموئااونپاول س

و  سازیمدلیرای  فرایند تصادفیهای استت ره یر استا  از اوسین روش

 رودرار میهای ال یعی و اجهماعی یهیینی انواع مخهافی از پتدیتدهپیش

(Vlcek, 2014) 

 جن ینز 4310 1یردار خودهم اهه

سازی ای مدلو یر دهدیمنتان را  سری زمانیایاهگی خای میان چند و

 سهفادها یا ی زمانیسر یکوایاهگی میان ییش از یک سری زمانی، آینده 

 زمانی تخمین زده ریتأخ چندین در هاستتری دیگر و خود گذشتتتهه از

 (Laura Cavalcante, 2017)شود می

یردار خودهم اهه یدون 

 9محدودیت
 ماریو  اومز  4331 

خای یین  ریتأخ -دار و شهابهدف اصتای این روش رتتف روایط معنی

ای از ینایراین یخش عمده مهغیرها یدون استهفاده از االععا  ق ای است،

 (Ooms, 1994)اج شود ها اسهخراالععا  یاید از داده

 جی یو یوسی 4303 1مدل میانگین مهحر 

سازی یک روی رد رایق یرای مدل این روشهای زمانی، در تحایل ستری

 ی یر اسا  میانگین گذشهه مهغیرنییشیپو مهغیره های زمانی تکسری

 (Rawaa Dawoud Al-Dabbagh, 2012) است

یردار خودهم اهه ش ه 

 1ییزی
1041  

گئورگیو   

 سیوتا 

ههر ی ینییشیپ و عدم قاعیت در تخمینمدل یا اسهفاده از نوعی از این 

 .Tsiotas, 2015, p)رند ی مینییشیپها مهحر  پدیدهمیانگین  از

26) 

زاد خودهم اهه مدل یرون

 6خایغیر
 آنهونیو وی و  1041 

ی هایوروداین مدل غیرخای راریردش در زمانی استتت ره مدل دارای 

استتت. یعنی مدل یر استتا  ه  مقادیر گذشتتهه و ه  یر استتا   زایرون

ی آینده ی ار نییشیپی آن در گذشتتتهه یرای هاتتتترانیپمقادیر  ال و 

ه ی گذشههاترانیپی  ال از الریا نییشیپرود. دقت مدل یر م نای می

 اسهوار است
 (Antoni Wibowo, 2017) 

مدل خودرگرسیو 

 1)خودهم اهه( نمایی
 مایایک  4311 

 دارای ره نمایی مهغیرهای یرای ره جدید زمانی ستتتری هایمدل از

 مدل این. استتت شتتده ارائه هاتتهند n خودهم اتتهگی مرت ه ستتاخهار

 دیگران و گاور سوئیس، الرنانس، توستتط پیش ستتال از چند استتهاندارد

 AREX هایمدل از توانیم راها آن یهامدل از یرخی شتتده و معرفی

 ستتتاخهار و نوآوری تواسی توزیع. استتتهفاده نمود خاص مواردعنوان یه

 ,Mališić) .استتتت داده قرارموردیحث  خودهم اتتتهگی فرآیندها را

1987) 

ی جن ینز تک هامدل

 1مهغیره
 جن ینز 4331 

 ینییشیپ در ره استتت زمانی هایستتری هایمدل نیترمعروف از ی ی

 زمانی ستتری هایمدل جن ینز - روش یارس در. دارد راریرد یهادهیپد

یر  هر یاشندمی مهحر  میانگین و خودهم اهه تافیقی هایمدلدرواقع 

                                                           
1. AR: Autoregressive 
2. VAR: Vector autoregressive 
3. UVAR: Unrestricted Vector autoregressive 
4. MAM: Moving Average Model 
5. BVAR: Quasi - Bayesian Vector Autoregressive 
6. NARX: Nonlinear autoregressive exogenous model 
7. EAR: Exponential Autoregressive Model 
8. Univariate Box - Jenkins models 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 نوان روشع

 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

 ی و اسهخراجنییشیپ را یگرد ناشتناخهه هایرفهار مدل استا  آن  هی

 (4931)جعفرنژاد, ررد. 

 4هموارسازی نمایی

دهه 

و  4310

4390 

 یوسی و وارر

های یر استا  ضرایو ی تقاضتا در مقایاته یا روشنییشیپاین مدل در 

)جعفرنژاد, . رندیم( عمل فواصتتتل زمتانی ) مقتادیر ویژه ومهفتاو  

4931) 

های ش  ه م هنی یر روش

 1عامل
 گیا ر  و هامیل 1003

توان یتا استتتهفاده از قوانین ستتتاده ستتتازی عتامتل ینیتان میدر متدل

ورار را توصتیف ررد )دانایی، یافنده پینیده راتو هگیری، پدیدتصتمی 

4936) 

ی غیرخای هامدل

 9ینییشیپ

دهه 

4310 
  

عی اقهصتتتاد، صتتتنعت و غیره دارای رفهاری های واقیاتتتیاری از پدیده

ها، یینی رفهار این پدیدهستتتازی و پیشغیرخای هاتتتهنتد یرای متدل

یینی دقیا آینده رافی سازی مدل و یا خای رردن مدل یرای پیشساده

نیاتتت و یاید در یاتتهر زمان و  یر استتا  فرایند و رنهرل یهینه مدل 

 (4939پورراظمی, )ساخهه شود. 

میانگین مهحر  ی پارچه 

 1خودهم اهه
 جفری پی یزو  4331

 آینده یینیپیش یا مدل یههر فه  یرای زمانی یهایستتر در هامدل این 

 راریه یاشتتند ایاتتها غیر هاداده ره ییدرجا هامدل این. روندمی رار یه

 هاهن ودن داد ی پارچه گیریدیفراناتتیل یارکی یا  است این در. روندمی

 Siu)آید می وجود یه جدید هایداده یرآورد ام ان و رودمی یین از

Hung Cheung, 1998) 

میانگین مهحر  فصای 

 1ی پارچه خودهم اهه
  وی سام چان  4331

از متدل میتانگین مهحر  ی پارچه  افهتهیت یتعماین متدل یتک متدل 

ی شرایط مقاعی مناسو نییشیپاریرد آن یرای خودهم اتهه استت و ر

 (Liu, 2020)است 

ناهمواریانای شرالی 

 6خودهم اهه
 رایر  ایگل  4311

واریانس خااهای  ره دارد این یر فرض در این مدل یاقهصتتادستتنج در

: استتت ق ل زمانی هایاندازه خااهای دوره از تغییرا  تایعی یرآوردها یا

 عموالًم مدسی چنین. استتت مرت ط تغییرا  ق ای مریع یا واریانس معموالً

ARCH شودمی نامیده (Engle, 1982)، اخهصاری هایععمت اس هه 

 هایمدل. شتتودمی یرده ی ار پایه همین یر هایمدل یرای ه  دیگری

ARCH ًره شتتتودمی یرده ی ار ماسی زمانی هایستتتری یرای معموال 

 هایدوره یا نوسان یا هایدوره ره - زمان پایه یر نوسانی یهایینددسهه

 دهندمی نتان را - شوندمی همراه نوسان یدون
(Philipp Otto, 2018) 

ناهمواریانای شرالی 

 1افههی یتعمخودهم اهه 
1009 

  دیایو گرانگر و 

 1آر اف انگل

اهمواریانای شرالی خودهم اهه است مدل ن افههی یتعماین مدل  است 

یه است و  اجراشدهمحیط مهاو  ANFISره یر استا  مدل سوگنو در 

ی ناتتت ت یه مدل ق ای دارد. ترمناستتتوفازی یودن مدل یرآورد  لیدس
(Chang, 2006) 

                                                           
1. Exponential Smoothing 
2. Agent-Based Network models 
3. Nonlinear Forecasting models 
4. ARIMA: Auto-Regressive Integrated Moving Average 
5. SARMA: Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Models 
6. ARCH: Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
7. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
8. C. W. J Granger and R. F. Engle 
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 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

مدل خودهم اهه دومهغیره 

 1نمایی
4313 

 دیواسد، سیویز،

 مک رینز

 توانیمو فرضیه ساده مارح یاشد  رهیدومهغرایاه  یرآوردهدف  چناننه

 ی نمودنییشیپیر اسا  این رایاه 
(Manuel G. Scotto, 2014) 

مدل خودهم اهه نمایی 

 1جدید
  الورنس و سویز  4314

 مرت ه خودهم اهگی ستاخهار دارای ره نمایی مهغیرهای یرای این مدل

 این ی اسهانداردخودهم اهگ مدل یرخعف. استشتده ارائه هاتهند اول

 جادشدهیا انحصاری ضد و زوج ضتد یهادهیا از استهفاده یا ییتتهر مدل

 ,Anthony J. Lawrance). رند ایجاد منفی وایاتتهگی تا استتت

1981) 

میانگین مهحر  

 9خودهم اهه
 جفری پی یزو  4331

 گاهی و است متهور آرما مدل یه ره مهحر  میانگین ودهم اههخ مدل

 یرای معموالً ره استتتت مدسی گویند،می مدل یارس جن ینز نیز آن یه

 و مااسعه یرای .گیردمی قرارمورداسهفاده  زمانی سری هایداده سنجش

 George). دارد راریرد هاییستتری چنین آتی مقادیر یینیپیش شتتاید

Box, 1994) 

 1041 1هارعن داده
سیواچ، امیر  امیگات

 پوراسماعیل

 روایط یین مهغیرهتتا، توانمیهتتا رتتاوی از رعن دادهیر استتتتا  داده

های جدید را پیدا رند، اندازه مجموعه االععا  در یختتتی هم اتتهگی

ظور منیتاید، ظرفیت جهانی فناوری در هر وا د ستتترمایه، یهافزایش می

شتتود. از ستتال ماه دو یرایر می 10هر  4310آوری االععا  از دهه جمع

است. چاسش مؤساا   جادشتدهیاگزایایت االععا  ا 1,1 هر روزه 1041

ه را دارا دادیزرگ این است تعیین رنند ره چه رای ایه ار عمایا  رعن

یر ذان ارناپی تضتتروری نییشیپدر آینده و داده رار رردن یا رعن یاشتتد

 (Northcott, 2019)است. 

 جان هاالند 4360 1اسگوریه  ژنهیک

یرای  مناس یهای ت امای استت ره اغاو گزینه از اسگوریه  ه یاسگوراین 

 یالوررایهرند. ارائه مییینی یر م نتای رگرستتتیون هتای پیشت نیتک

هتتای آن اغاتتو یخشاسگوریه  م هنی یر ت رار استتتت رتته  عما رد این

ها از شتتوند ره این اسگوریه صتتور  فرایندهای تصتتادفی انهخاب مییه

 .شوندتغییر تت یل می های تایع یرازش، نمایش، انهخاب ویخش

  ررشاو  4310 6آزمایش اجهماعی

ی اند  یرگزار هانهیهزو یا  روچکدر ایعاد  معموالًی آینتده هتارتارگتاه

ی اجهماعی اغاو گاتتتهرده و پرهزینه هاشیآزمااما در مقایل  شتتتودیم

ها فراه  آوردن و هدف از آن رندیپذیمهاهند و در زندگی واقعی انجام 

االععا  الزم یرای تصتتتمی  گیران استتتت تا یهوانند از پیامدهای مم ن 

 ,N.Morris)ی اجهماعی یدیل ارزیایی یههری داشهه یاشند. هااستیس

2015) 

 رایر  یی ت اهور  4316 1پژوهی قوم شناخهیآینده

 فرهنگی پژوهانآینده هایروش ترینمه  نگاشتتتهی ازقوم پژوهیآینده

 پژوهیآینده ررد، ایداع را روش این 4316 ستتال در ت اتتهور. استتت

 نیتتازمنتتد پژوهیآینتتده هتتایروش دیگر همنون نیز نگتتاشتتتهیقتوم

 ایهیرنامه محور را سناریو ها،آن هرییت یرخعف اما است ستناریونویاتی

 سناریو سه ره شودمی خواسهه آگاه فرد یا دهندهپاسخ. دهدمی قرار خود

                                                           
1. BEAR: Bivariate Exponential Autoregressive Model 
2. NEAR: New Exponential Autoregressive Model 
3. ARMA: Auto-Regressive Moving Average 
4. Big Data 
5. GA: Genetic Algorithm 
6. Social Experimentation 
7. Ethnic group future research 
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 نوان روشع

 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

 سناریو ترینیدیینانه، محهمل ستناریوی ،نانهییخوش ییافریند ستناریوی

 (4931)وندل, 

 چاهر نیمهز  4166 یازی جنگ

گیری یرای سازی و تصمی های آموزش تصتمی یازی جنگ ی ی از روش

عنوان ی ی از فنون یازی جنگ در فرماندهان نظامی است. نظریه یازی یه

های تضتتاد و تعارض مورداستتهفاده قرار ستتازی ماتتائای یا موقعیتمدل

 .گیردمی

 (4931)ییگدسی, 

ریزی ژنهیک چند یرنامه

 4ییانی
 ع  سینا داگ 1004

(MEP )در را ل راه چندین ره استتت نویاتتی ژنهی ییرنامه نوع یک 

 یهارروموزوم نوع، نیترستتتاده در. رندمی رمزگذاری رروموزوم همان

MEP سه رد از نمایندگی این. هاهند خای دستهوراسعمل هایرشتهه 

 چندین رمزگذاری قایایت شتتامل MEP. استتتشتتده گرفهه اسهام آدر 

 توانمی الریا این از. استتت رروموزوم همان در متتت ل، یک از ، لراه

 ,Sohrab Sharifi). ررد رتتتف را جاتتهجو فضتتایتر یزرگ مناالا

2020) 

 1000 1ریزی ژنهیک خاییرنامه
جوسیان میار، پیهر  

 تاماون

LGP هاییرنامه آن در ره استتت ژنهیک نویاتتییرنامه از نوع خاصتتی 

 یاتتینویرنامه زیان یهادستتهوراسعمل از یتواسیه جمعیت یک در اییانهرا

 هر نمودار یر م هنی یهاداده جریان. شودیم ارائه ماشین زیان یا ضروری

 یرغ ساخهاری رد وجود ونام ث ت محهوای از یرایر چند اسهفاده از ناشتی

 است. مؤثر

 

 4333 9ریزی ژنهیک رارتزینیرنامه
پیهر  جوسیان میار، 

 تاماون

 یرای ییها لراه نموداری صتتتور یه درارتی، ژنهی ی یاتتتینویرنامه

 شتتامل آن ژنهی ی رمزگذاری. ارائه نموده استتت محاستت اتی متتت ع 

 امایت  مؤثر جاهجوی یه رمک یرای ره است نایاامانی و صریح یهاژن

 (Miller, 2019). هاهند متهور

  یروور و شوییک  4313 1)مانیهورینگ(پایش 

ی استتتت ره یا هدف ارزیایی رویدادهای در  ال شتتتنتاخهروانی اهیترو

زمان مم ن پس از آن  نیترروتاهدادن یا در زمان یا رویی ه ریگشتت ل

 ردیپذیمانجام 

 (4934)یهاری, آینده پژوهی در سازمان, 

     1پویش )اس ن(

ی اگونتتهیتههمنون راداری تصتتتور ررد رتته جهتتان را  توانیمپویش را 

رصتتد ررده و موضتتوعا  جدید، غیرمنهظره و ماتتائل عمده یا  مندنظام

ای, )یهاری, یصتتیر  های آینده پژوهان  رفهستتازد جزئی را نمایان می

4934) 

 ونزهرسیون و اسهی 4316 6ی ییزیننییشیپ

 ینییشیپ در. است اسهن اط یرای ییزی روی رد  اصتل ییزین ینییشیپ

 یه دست را ناشناخهه مقادیر از یارمجموعهیز توانیم یستادگیه ییزین،

 .یاشتتد راریرد مورد مهغیرهای آتی در محاستت ه و تخمین مقادیر تا آورد

(Foley, 2018) 

                                                           
1. MEP: Multi expression programming 
2. LGP: Linear genetic programming 
3. CGP: Cartesian genetic programming 
4. Monitoring 
5. Scanning 
6. Bayesian Forecasting 
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 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

 4310 ی عددینییشیپ
سوئیس فری  

 ریناردسون

 یینیپیش دسهی داشت و از روش راریرداین روش ایهدا در هواشتناستی 

 ههفه شش  داقل شد این راراسهفاده می جو وضعیت یرایساعهه شتش

 هایستتازیشتت یه و رایانه ظهور یا. دهد انجام را رار این تا رتتتید الول

روش . یافت راهش یینیپیش زمان از رمهر یه محاستت ه زمان ی،انهیارا

 ی گردید دراینویرنامهسازی و یا استهفاده از رایانه مدل یعداًمحاست ا  

)جعفرنژاد، استتت.  افههیگاتتهرشنیز این روش  ها وزهصتتنعت و ستتایر 

4931) 

 4366 4ایلمهق ریتأث لیوتحاهیتجز
تئودور چوردون و 

 اوالف هامر

 نای یه پاستتخ اییر روش این روش دسفی استتت و خاا افههیتوستعهگونه 

ر ی م هنی تواندیم آینده رویدادهای ینییشیپ آیا ره یود ستتادهستتؤال 

یاشتتتد؟  زمان آن در رویدادهای و اتفاقا  مهقایل و ا هماسی را یتأث

 (4931) اجیانی و همهی، 

 1محهوا لیوتحاهیتجز
دهه 

4310 

هارواد السول، 

 یرنارد یرساون
 ،اردنظام شتتیوه یه هاارت اط لیاوتحهیتجز و مااسعه روش محهوا تحایل

 (4931)قائدی و گاتنی، مهغیرهاست  گیریاندازه یرای رمی و عینی

 رسونیپ رارل  4304  9های اصایتحایل مؤسفه

راهش  رایی ییتهر ره است یرداری فضای در تحایل مؤسفه اصای ت دیای

 زیهتج شتتامل تحایل این .شتتودمی استتهفاده هاداده مجموعه ایعاد تعداد

 (Pearson, 1901)یاشد. می رواریانس ماتریس ویژه مقدارهای

  4311 1تحایل میک مک

 فردریک- پیر 

 تنریه یوچا 
 

 ری. است ساخهاری تفایری یستازمدل م ا ث از ی ی مکمیک تحایل

 عریفت مخهصاتی دسهگاه توانمی مهغیرها، نفوذ و وایاهگی قدر  اسا 

 لیوتحاهی. تجزنمود تقاتتی  ماتتاوی قاتتمت چهار یه را آن و ررد

 وایاتتتهگی میزان و( یرگتتذاری)تتأث نفوذ قتدر  پتتایته یر متکمیتک

 هر دهمحدو ییتهر یررستی ام ان وگرفهه شت ل مهغیر هر( یریرپذی)تأث

 (Mahmood Ahmad, 2019)سازد. می فراه  را مهغیرها از یک

 1تخمین  دارثر ا همال
دهه 

4340 

گاو ، الپع ،  

 تایاه

 آماری یر روی مدل یک پارامهرهای رردن یرآورد ره یرای استتت روشتتی

 سپس آیدمی دستت یه آماری مدل یکشتده انجام هاداده از ایمجموعه

دهد.  ارائه مدل پارامهرهای از تخمینی تواندمی ییدرستتتهنما  دارثر
(Hendry & Nielsen, 2007) 

تخمین زن گتهاورهای 

 6افههی یتعم
4311 

هتیائو، آرالنو و 

 و یاسهاجی یوند

. است آماری هایمدل در پارامهرها تخمین یرای رای روش یک این روش

 شتت ل اگر شتتود،می اجرا پارامهری نیمه هایمدل چارچوب در معموالً

 ا همال  دارثر تخمین و ن اشتتد متتتخص هاداده توزیع عما رد رامل

 (Hansen, 1982) .میار ن اشد راریرد

 4313 1داده ینیاد
اسهرائو  و  

 روریین

 منظوریه ره استتت ریفی یهاداده لیوتحاهیتجز جهتمند نظام روشتتی

 همننین وموردنظر  موضتتوع عمومی یهایژگیو از نظری گزارشتتی ارائه

 فرایند .دریگیم قرار پژوهتگران( مورداسهفاده رای ت یین) نظریه توسید

 یاست: ردگذار ردگذاری مر اه سه رندهیدریرگ ینیاد داده یپردازهینظر

 گزینتی یا انهخایی محوری، ردگذاری یاز، ردگذاری

                                                           
1. Cross Impact Analysis 
2. Content Analysis 
3. PCA: Principle Component Analysis 
4. MICMAC analysis 
5. MLE: Maximum likelihood estimation 
6. GMM: Generalized method of moments 
7. Grounded theory 
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 نوان روشع

 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

 شاپیرو  4319 4یراوداده

گو اس ی،مصنوع هوش عا  رامپیوتر، آمار، میان عا  ارت االی ی پلراوداده

ی راوداده. یاشتتدیم داده ماشتتین و یازنمایی یصتتری فراگیری ی،شتناستت

 در جدید های صحیح،مدل و استتتگوها شناسایی جهت پینیده فرآیندی

ها اناتتان یرای اسگوها ره این الریقی یه ،یاشتتدیم داده از وستتیعی  ج 

 ،تاین خریداری محصول قایل صور  یکی یهراو. دادهیاشند در قایل

 در هصور  یک پروژیه یایاهی ره است فرآیندی و عامی رشتههکی ا هی

 (4931)پرتوی و هم اران، ی شود. سازادهیپ مخهاف یهاسازمان

 هامر و رِشر 4313 1دسفی

، دوم دور درره  استتتی دور چند ادو ی شیمایپ کی شتتاملی دسفروش 

 ره یالور، ردیگیم قرار رنندگانمتتتاررتدستتهر   در اولدور  قینها

 یه ای لیتعد را خود هیاوسی هایاییارزتمایل،  صتتتور  در یهوانند هاآن

 شیمایپ نیدر ا یراتتتچیه .رنند اضتتتافتهی ماتاس  خودی ق انظرا  

 صور نامه و یهپرسش کییا اسهفاده از  شیمایچون پ ،شودینم اعه اریی

ی رهیه اسهفاده روش نیا ره شودیم فرض . معموالًردیپذیم انجامنام یی

 (4936وند زمانی و مینائی, )وسی .رندیم گروهتعامل  از

  1049 9موسفه-های گروهروش
 تایمن، اسهنای، 

 سواناون

 یرای ره استتت یشتتناستتتیجمع در دیرینه ستتنت یک دارای این روش

 ومورداستتهفاده قرارگرفهه  قرن یک از ییش یرای جمعیهی یهاینییشیپ

 ارائه ینییشیپ فرآیند یرای ریپذاافانع  النیدرع و قدرتمند روش یک

 فرضتتیا  وها داده انواع راریرد، مخهاف یهاکیت ن از یاتتیاری. دهدمی

 ازنها تنه هاینییشیپ این. یرگیرد در را آینده جمعیت تغییر یه مریوط

 اه فر نیز را رشتتد فردی یهامؤسفه و جمعیهی ترریو یا ه جمعیت رل

 (4931)وندل، . رندیم

 روند
دهه  

4310 
  گوردون

ها در الول زمان را روند میگویند. تغییرا  منظ ، تدریجی و پیوسهه داده

نده آی توانندیمروند یه دن ال رتتتف رخدادهایی استتت ره  ریتأثتحایل 

یک روند را تغییر دهند، هدف تصمی  گیران شناسایی رخدادها، تخمین 

 (4939ن و یهرامی، )ع اسی، سار. هاستآن راتتانیتأثا همال وقوع و 

پژوهی های آیندهرویه

 1متاررهی
    

 پژوهی های آیندهپژوهش و پتایتایی نهایق افزایش روایی یرای این روش

راریرد دارد ره در پی  جایی در متاررهی هایتوصتیه شتده است. روش

و ممانعت از یه  اشیه سوق داده  مرات ی گیری ستااتاهراهش تصتمی 

 .رمت مدنظر یاشد هماعیاج قدر  یا شدن افراد

 گارسیا و یاری  4331 1ره نگاشت

یی ره آن ها لراهرا یه  یاندمد و  مد روتاهایزاری استتتت رته اهداف 

و نمایتتتتی نموداری استتتت از  دهدیمپیوند  رنندیماهتداف را محقا 

و ارت االا  میان  هاگرهای ره همانند نمودار پر ، از ارت تاالا  شتتت  ه

ی، )یهارو هر گره نتانه یک مر اه در نقته است.  شوندیمها تت یل آن

 (4934ره نگاشت، 

 اهللتیعناسهیل    4331 6هاای عاتتحایل الیه 
 و فورو میتتتل مانند افرادی ستتاخهارگرایی فرا روی ردهای از اهللتیعنا

رفهه و گ تأثیر آینده یهدهنده ش ل تحایل و شناسایی در شتپیرو مای ل

 مع ظا  و هادیدگاه یندینمود. این روش یرای ال قه ئهارااین روش را 

                                                           
1. Data Mining 
2. Delphi 
3. Cohort-Component Method 
4. Participatory future praxis 
5. Roadmaping 
6. CLA: Causal layered analysis 
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 نوان روشع

 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

 هی هاگروه تف ر یه رمک جهت هاآن از اسهفاده و هاآیندهدریاره  مخهاف

 در هر گونهآن منفرد "هایالیه" راریرد یه نا ت مؤثرتر یایار ایشتیوه

 (4936)ماعود و ساعی، رود. می راریه هاروش و هانظریه ارثر

     ایسناریونوی

ناریوها ، ستتاستتت ینگارندهیستتناریونگاری روشتتی مؤثر و رارآمد یرای آ

مرت ط یا  یهافرضشیاندیتتتته دریاره رخدادهای مم ن، پزاننده یرانگی

 ویهای اقدام استتت. سنارها و تهدیدهای مم ن و روشخدادها، فرصتتر

 ییهاستتازان از الریا فرایندهای گروهی و متتتاررهی، مجموعه داستتهان

 یهاآفرینند. یا توجه یه این ه ی ی از چاسشاره آینتده درازمتد  میدریت

استاستی تهیه سناریوها ی پارچه رردن دانش یازیگران عامی و یازیگران 

 در یک رگذاریاجرایی یرای در  یههر تعتامع  پینیتده یین عوامتل تأث

 (4931. )قزس اش، سجادی، صرافی و رعنهری، مناقه است

-یسیاه  اسهنهاج عص 

 4فازی تا یقی
 سوگنو-تاراگی   4330

 مدل از ماتتهقل گرهایتخمین فازی ستتیاتته  و عصتت ی هایشتت  ه

 از نویز و هاتیقاع عدم یا یرخورد در را متتتایه هایقایایت و یاشتتندمی

ه ی فازی اسهنهاج ستیاته  رردن ت دیل ام ان سذا .دهندیم نتتان خود

 مقادیر دنیای واقعی، یسناریوها در .دارد وجود آموزش پذیر شت  ه یک

 وجود هاآن یرای قاعیت عدم از ایدرجه همیتتته ن وده و دقیا رامعً

ت ها یفاز هینظر از استهفاده تناقض این رفع یرای مفید ایزار یک. دارد

 (4931زاده و پرتوی، )مهرگان، خراشادی

 4319 1ش  ه عص ی مصنوعی
وارن مک روالچ و 

 واسهر پیهز

 تت یل پردازش و خروجی ورودی، الیه سه از مصتنوعی، عصت ی شت  ه

 ره است( نورون) عصت ی هایستاول از گروهی شتامل الیه هر. شتودمی

 رهنیا مگر هاتتهند، ارت اط در دیگر هایالیه هاینورون رایه یا عموماً

 رسای یا الیه هر هاینورون وسی رند؛ محدود را هانورون یین ارت اط راریر

 .ندارند ارت االی الیه، همان هاینورون

     یسازهیش 

 هایستتامانه گیرانتصتمی  و استت پژوهیآینده فنون از ی ی ستازیشت یه

از آن  نهایق وها الرح یررستتتی و تحایل در توانندمی رنهرل و فرماندهی

 سایر هی نا ت مهعددی مزایای دارای رامپیوتری سازیش یه. اسهفاده رنند

 ی. گاهاستتت پایاو  هایروش مانند اهستتامانه ارزیایی مرستتوم هایروش

 ارات ایزار تنها واقعی، دنیای در هاستتامانه پینیدگی و اندازه دسیل یه اوقا 

 رهوجود دارند  هاییسامانه همننین .است سازیشت یه هاآن ارزیایی یرای

 زا استتهفاده ینایراین استتت، پرهزینه و خارنا  هاآن از ماتتهقی  استتهفاده

 (4931)مهرگان و هم اران، رسد. می نظر هی ضروری سازیش یه

سازی تصادفی ش یه

ی فاصاه نییشیپهای مدل

 9دور

    

ی نییشیپی و سازمدلی هواشتناسی یرای هاینییشیپدر  یهامدلاین 

در  تواندیمراریرد دارد وسی مدل ریاضتتی آن  و ماهانهی فصتتای هایارش

 قرار گیرد. مورداسهفادهها سایر پدیده

 پاتریک دیا ون 1046 1روندنرع

 هر استتت فرهنگی رفهار هدایت یا اصتتای روند یک روندرعن یا مگاترند

 هنر، رسانه، موسیقی، ارت االا ، از اع  االرافمان مخهافِ موضوعا  روی

 داده شتتوند تتتتخیص درستتت را روندها اگر. گذاردیم ری... تأث و صتتنعت

 یاتر یزرگ روندهای اگر اام موفا شتتد و گرفت پیتتتی هاآن از توانیم

                                                           
1. ANFIS: Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
2. ANN: Artificial Neural Network 
3. Stochastic Simulations of Long-Range Forecasting models 
4. Mega-Trend 
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 پژوهیبینی و آیندهپیش
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 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

 و آمد خواهند سونامی مثل هاآن روزی داده نتوند، تتتخیص ایرروندها

 .ررد خواهند محو را همه

سیزرل )روایط خای 

 4ساخهاری(

دهه 

4310 
 رارل جورس وگ

 تحت مهغیرهای یین روایطازسحاظ  را خاصی مدل ی یخواهدسازمدلاگر 

 ماتریس. رندیم استتهفاده خهاریستتا معادال  روش از ییازماید، یررستتی

 .شودیم تحایل شده یریگاندازه مهغیرهای انسیرووار

 ی رایانهسازمدل
دهه  

4310 

ایوان ساترسند  

(CAD( و )CAM) 

 ایزارهای از شناسیروش نظر از سازیشت یه همانند ایرایانه ستازیمدل

 یدتأر دهافراین در ذینفعان ادغام یر پژوهیآینده در ره. هاتتهند ت امای

 یه آنها اندازهای چتتتت  ره هنگامی تغییرا  پینیدگی یا توأم. دارند

 را اریوهاسن ال ا ریزی یرنامه ام ان شوندمی ت دیل پویایی و ی پارچگی

 و دهند می ارائه را  مااوب و محهمل مم ن، هایگزینه و نموده فراه 

 یا و ررده نموده ستتیاتتهماتیک را گیریتصتتمی  فرایند تفصتتیای یاور

 رارایی ، تراسهفاده قایل و ترواقعی هایورودی یا و  هزینه و زمان راهش

 ورال یه پویا ایرایانه هایمدل. میدهند افزایش را گیری تصمی  ستیاه 

 ای. روند می رار نگاری آینده های وزه از ای گاهرده الیف در ایفزاینده

استتت.  ررده هموار تصتتدیا یرای را راه محاستت اتی آوری فن پیتتترفت

(karaca, Öne, 2016: 2) 

 جورج نمهاسر 1003  1های پویامدل

 یرای یا( دسهی  است) یاز سیاه  پویایی در  یرای دینامی ی یهامدل

 یهاداده از یاها مدل و خودرار راریرد دارند. این ستیاته  یاهه رنهرل

  یهم فرآیند دانش یه رهاند شتتتدهگرفهه تریادیین روایط از یا تجریی

 پویا یهامدل ایجاد یرای خروجی -ورودی یهاداده از اسهفاده .هاتهند

 هادهیپدی نییشیپدر  دوم مرت ه یا اول مرت ه یهاستتامانه مانند تجریی

 مهداول هاهند

 (J. Andrew Royle, 2009) 

 9ی خاینییشیپی هامدل
4313 ،

1044 

گیوگان هاروی، مک

 م ارانو ه

 یر نیم ه هایسیاه  سازیمدل یرای قوی ت نیک یک یینیپیش روش

 زمان یا مهغیر فرایند یک. استتت زمان یا مهغیر محیط در زمانی ستتری

 گیریاندازه پارامهرهای از آن استتاستتی عما رد آن در ره استتت فرایندی

 یندفرای چنین از شده گیریاندازه پارامهر یعنی. است زمان یا منغیر شده

 مانز مد  یک از ییش فرد یه منحصر ریاضی تایع یک توستط تواندنمی

 زمانی روتاه هایدوره از ییش یه تایع معادسه اما شود، داده نتان الوالنی

 . شودمی رسانی روز یه

ی تفایری سازمدل

 1ساخهاری
 آندرو سیگه 4311

 .است معیارها یین روایط شتناستایی و عوامل یندیال قه این روش هدف

. رددا مخهاف عاوم در زیادی راریرد ره است رمی -ریفی روش یک این

 روش این. یرد ی ار را MICMAC تحایل توانمی روش این در همننین

گیرد )عادل آذر، می قرار معیاره چند گیریتصتتمی  هایت نیک زمره در

4931) 

ی تجدید مارروف در هامدل

 1ینییشیپ

دهه 

4330 

آندری آندروویچ 

 فماررو

 تعیین تا  اهیوستتتیه  ررا  ره دیگری یازی هر یا پاه و مار یازی

 مقایل نقاه در هایازی نوع این. هاتتهند مارروف زنجیره یک شتتودمی

 ق ای  ررت  افظه مانند هارار  ره هاتتتهند مانند رارتی هاییازی

                                                           
1. LISREL: Linear Structural Relations 
2. Dynamic Models 
3. linear Forecasting models 
4. ISM: Interpretive structural modelling 
5. Markov Renewal models 
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 .است تخهه روی رنونی  است دارد اهمیت ره چیزی تنها رنندمی عمل

 یاتتهگی تا  یعدی چرخش و رنونی  است یه تخهه یرو یعدی  است

 ،اندقرارگرفهه رنونی  است در چگونه هامهره ره این ه یه وایاتتهه و دارد

 .نیات

 4نظریه آشوب
دهه 

4110 
 هنری پیون یر

. استتتت، آشتتتفهه دینامی ی یهاستتتامانه راریرد این نظریه در مااسعه

 هی نا ت ره هاهند غیرخای دینامی ی یهاسامانه آشتفهه یهاستامانه

 چنین اوسیه شتترایط در اند  تغییریاند.  اتتا  اوسیه یاتتیار شتترایط

 هشد ره ی خواهد یعدی مر اه در یایار هایدگرگونی یاعث هاییسیاه 

یوده و  هوا وضتتع یینیاستتت. راریرد آن در پیش متتتهور ایپروانه اثر

 اشتتهه یاشد.راریرد د هادهیپدی ستایر نییشیپی و ستازمدلدر  تواندیم
(Zuchowski, 2017) 

 جان فون نیومن 4311 1نظریه یازی

 و سازیمدل را راه ردی موقعیت یک یر  ار  ریاضتی رفهار یازی نظریه

 یرای هیهینراه رد  یافهنِ دانش، این نهاییِ هدفِ .رندیمی نییشیپقایل 

 (Myerson, 1997) .است یازی نان

 رارل پیرسون 4344 9هم اهگی

 ارت اط درجه و یرای شتتودیم شتتامل را آماری پیوند نوع هر هم اتتهگی

 ایلقرایاه  نتتتانگر تواندی. مشتتودیم استتهفاده دومهغیره یک یین خای

 سود انتویم یودن پذیر ینییشیپاز الریا آن  عمل در و یوده ینییشیپ

 جات.

 هیجدین  1001 1هاترانیپ لیاوتحهیتجز

 عدم و هایدگینیپ یا ستتتاوح همته در رنتدگتانیگ یتصتتتم

 رویرویاندمد   یهاچاسش یا و شوندیم رویرو جدید یهاتیقاع

 ها وفرضتتتیه آینده، مورد در ینییشیپ یه نیاز رته هاتتتهنتد

 صتتتور یه را ینییشیپاین روش . دارد دور آینده راه ردهای

 مانند ییهاروش یاید چگونه و چرا ره دهدیم توضتتیح مندنظام

 ای یرخورد هنگام در راه نقته و ستناریو یزیریرنامه افقی، است ن

آن  راریردهای . ازجماهشود استهفاده االمینان عدم یاالی ستاح

 آموزش ،ونقل مل یهداشت، شتهرها، انرژی، ق یل از ییهانهیزم

 و االععا  یفناور و یشناخهاتیز نانو، ییهایآورفن همننین

 (Miles, 2016)شود. را شامل می شناخهی عاوم

     1یانی آیندهدیده

 الریا از مه  تحوال  اوسیه ععئ  شتتناستایی یرای استت روشتی

 ناوریف یر تأرید یا ا هماسی، هایفرصت و تهدیدا  منظ  یررسی

 روش در این، موردنظر موضتتتوع روی یر آن تأثیرا  و جتدید

رصتتتد، پایش و  تغییر های ثایت، مهغیر و دائماً در  الپتدیتده

ی آینده هایرنامهگردد و تصتمی  سازان را نا ت یه متتخص می

 .سازدیم اتریمه

(https://www.oecd.org/) 

                                                           
1. Chaos Theory 
2. Game theory 
3. Correlation 
4. FORSTI: Foresight for Science, Technology and Innovation 
5. Horizon Scanning 



                          4931 ، پاییز 41شماره  چهارم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصانامه                                               411

 
 نوان روشع

 پژوهیبینی و آیندهپیش

 سال

 ارائه/ ابداع
 مفهوم و کاربرد کلی روش/ ابزار / منبعدهندهتوسعه

اندازسازی ره ری و چت 

 4راه ردی
1001 

وارن ینیس و 

 ییور  نانیو

متخص گامی  اندازچت وجود از  نانیاالمپژوهی در فرایند آینده

مه  و استتتاستتتی استتتت، یتا توجه یه تغییرا  درونی و ییرونی 

، فرایند ساخت اندازچتت . شتودیمتدوین و یازنگری  اندازچتت 

د و یاشتتت رگذاریتأثرافی واقعی و  اندازهیهی از آینده ره ریتصتتتاو

افراد را متاننتد آهنریا یه ستتتمت خود جذب نمایند و یا همنون 

)یهتاری، آینده پژوهی در . اوردیتدریان را یته  ررتت مهمیز آنت

 (4934سازمان، 

 جان راییناون  4330 1نگریپس

 و آینده ستتتاخهن یرای مردم از گروهی آن در رته فراینتدی

 در روی، پیشِ موانع و راهنما هاینتتانه و هافرصتتت شتناستایی

 غازآ هامنزسه نقیه را آینده از تصاویری یا تصویر ی دیگر یا تعامل

 رنند.می انهخاب  ال زمان تا عقورویه  ررت

 یر پاول گراسیهپی 4313 9اسگوریه  مورچگان

 متاهدا  و مااسعا  ازشتده گرفهه اسهام مورچه راونی اسگوریه 

 اپید چگونگی داده نتان مااسعا  این. هاستمورچه راونی روی

 هاهآشیانه در مورچ و غذایی منایع میان ماتیر ترینروتاه رردن

 تواندیماسگوریه  اسهخراجی  است جمعی هوشمندی نوعی دارای

 یاشد. مؤثری نییشیپدر یه ود 

 

توانند در پژوهی شناسایی شده ره مییینی و آیندههای پیشیر اسا  مااسه و مرور روش

صور  ( یه4گیری در محیط عمایا  متهر  راریرد داشهه یاشند ماایا جدول )فرایند تصمی 

مارح  یینی و آینده پژوهیهای مخهافی یرای پیشیندیسی تاخیص و معرفی گردیدند.  ال قهاجما

های پیش یینی را م هنی یر گذشهه الور رای روشها یهیندیشده است ره یرخی از این ال قه

های ره یر اسا  دیدگاهها ماهیت  و هویت رمی قائل هاهند در  اسیدانند یرای این روشمی

 رمی یینیپذیر نیاهند. پیشالور رامل تف یکها در راسهای همدیگر هاهند و یهروشدیگر این 

 خواهد رخ هآیند در آننه دیدن و آینده یینیپیش و رتف پی در ییتهر و رسدمی نظر یه مفعوالنه

 ساخت ن الد یه فعاالنه و خعقانه یا تعشی آینده نگاشت پی در نگاریآینده آن ه  ال یاشدمی داد

 اپ نگاری،آینده هنگام در پژوهآینده واقع در. آن در نگرش و رتف فقط نه و است مااوب آینده

 ایهآینده میان دارد و ازیرمی گام مااوب آینده خاا دن ال یه و نهدمی فراتر یینیپیش از را

  .دارد مااوب آینده آفرینش یر سعی مااوب و محهمل مم ن،

 ال اند. یا اینشدهیندی( ال قه4( ماایا ش ل )4931یان )یر اسا  تحقیا موالیی و الاس 

تر ادهیندی رای و سمنظور گروهدر  وزه ماائل نظامی تارنون پژوهتی صور  نگرفهه است. و یه

                                                           
1. Strategic Visioning & Leadership 
2. Backcasting 
3. Ant colony optimization algorithms 
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های رمی و ریفی ( در ایهدا در دو گروه روش4های مارو ه در جدول )در این پژوهش روش

 یندی گردیدند.ال قه

شناسی لوزی پوپر پژوهی بر اساس رویکرد روشهای آیندهانواع روش فهومیم ( چارچوب1شکل )

 (1331)موالیی و طالبیان، 

 چارچوب مفهومی

یندی پژوهی در چهار گروه تقای های آیندهشود روش( مع ظه می4گونه ره در ش ل )همان

یندی نموده اند، در این پژوهش های مخهاف ال قهها را در گروهاند، محققان مخهاف این روششده

روش اوسیه یا  31رار رفهه در مقاال  مخهاف گردآوری شدند، از یین های یهایهدا رایه روش

نگاری پژوهی و  هی آیندهیینی و آیندههای پیشروش Spssافزار در نرم 4PCAهفاده از روش اس

گیری در محیط عمایا  متهر  و مررو دارند از نظر تعداد ایعاد ره قایایت راریرد در تصمی 

                                                           
1. PCA: Principle Component Analysis 

  

انگیزهاشگفهی  
تخیای -عامی   

هایازی  

 خالقیت

های چندمعیارهتحایل  

 اقدام اجرای نقش

نگریپس  تحایل سؤاال  ذهن انگیزی 

زیساش یه  

 سناریوها/ مقاال 
 پیش نگری ن وغ آمیز

های ارت اط/ نمودارهای مناقیدرخت های آیندهرارگاه  

های شهروندیپنل  

هاها/رارگاهرنفرانس  

 پیمایش ها

شناسیتحایل ریخت  

 دسفی

 رای گیری/نظرسنجی

 تحایل ذینفعان

های خ رگانپنل  

نگاشتره  

 های رایدی یحرانیفناوری

یوهای ریفی/اسمیکسنار  

 تحایل پهنت 

 ترازیایی

 رهاب سنجی پویش
 یرون یایی

 مرور ادییا 

 مدساازی

هامصا  ه  
 های زمانیها/ تحایل سریشاخص

ل
تعام

 

 شواهد

ی
رگ

خب
 

ی
ص

ص
خ

ن ت
وا

و ت
 

 (16های کیفی )روش

 (6های نیمه کمی )روش

 (3های کمی )روش

 (8ها )سایر روش
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یندی گردیدند. در عما رد رت ه -راهش یعد داده شدند. و سپس یا اسهفاده از اسگوی اهمیت

 ( چارچوب رای پژوهش در این مقاسه اراده شده است.4ی مقاسه و پیوست )انهها
  

 شناسی پژوهشروش

 ط اول مرتدر این پژوهش محقا یرای دسهیایی یه مرزهای دانش در گام اول یامااسعه منایع دست

های مخهاف یرای روش ره در رهو و مقاسه 411یا موضوع پژوهش و مقاال  مهعدد تعداد 

شوند شناسایی و سیات گردند، سیات در اخهیار پژوهی اسهفاده میآینده یینی وپیش

های یادشده درنهایت نظران مرت ط یا آموزش متهر  و مررو قرار گرفت از یین روشصا و

اسهفاده در محیط عمایا  متهر  های ریفی قایلهای رمی و روشروش در دو گروه مدل 61

 شوندگان قرار گرفت.های منهخو در اخهیار پرسشروشنامه مریوط یه قرار گرفهند، پرسش

 یه 314/0مقدار  Spssافزار یاخ( در محیط نرم نامه )آسفای ررونآزمون پایایی رل پرسش

 94های رمی )های رایدی متخص ره از روشدست آمد. همننین یا اسهفاده از تحایل مؤسفه

ت مؤسفه جدید ارائه نمود و همننین از ها را راهش یعد داد و در قاسو هفتوان آنمورد( می

مورد( الزم است در هفت مؤسفه جدید خعصه نمود. در ادامه یا اسهفاده از  99های ریفی )روش

های رمی و ریفی ره یرای آموزش در محیط عمایا  متهر  مفید یندی فریدمن روشرت ه

 یندی شدند.یاشند در جداول رت ه
 

 شی پژوههاوتحلیل یافتهیهتجز

 (1های مخهاف ماایا جدول )روش راریرداهمیت و میزان  4عما رد -یا اسهفاده از روش اهمیت

 ( محاس ه گردیدند9) و
 پژوهی محیط عملیاتی مشترکدر آینده مورداستفاده های کمیعملکرد روش –( اهمیت 2جدول )

 پژوهیبینی و آیندهروش پیش

 میانگین 

 اهمیت
میانگین 

 هااهمیت روش

 ین میانگ

 عملکرد

میانگین 

عملکرد 

 هاروش

وضعیت 

 روش

 64/8 خودهم اهه مهحر  میانگین 

32/8  

46/7  

77/6  

 ریع اول

 ریع دوم 15/4 66/8 ژنهیک اسگوریه 

 ریع سوم 64/4 03/8 خودهم اهه یردار

 ریع اول 34/7 66/8 محدودیت یدون خودهم اهه یردار

 ریع دوم 67/4 61/8 ییزی ش ه خودهم اهه یردار

                                                           
1. IPA: Importance Performance Analysis 
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 پژوهیبینی و آیندهروش پیش

 میانگین 

 اهمیت
میانگین 

 هااهمیت روش

 ین میانگ

 عملکرد

میانگین 

عملکرد 

 هاروش

وضعیت 

 روش

 ریع دوم 48/4 07/8 خای ژنهیک ریزییرنامه

 ریع سوم 34/4 38/8 رارتزین ژنهیک ریزییرنامه

 ریع چهارم 08/7 56/8 ییزین یینیپیش

 ریع چهارم 73/7 36/8 عددی یینیپیش

 ریع دوم 48/4 15/8 ا همال  دارثر تخمین

 ریع اول 45/7 06/8 یافههتعمی  گتهاورهای زن تخمین

 ریع اول 55/7 67/8 (راهنده خود) خودهم اهه

 ریع دوم 18/4 68/8 روند تحایل

 ریع اول 44/7 15/8 سازیش یه

 ریع اول 44/7 05/8 ورد فاصاه یینیپیش هایمدل تصادفی سازیش یه

 ریع اول 66/4 07/8 غیرخای خودهم اهه( زادیرون) اگزوژن مدل

 ریع سوم 61/4 63/7 نمایی سیو )خودهم اهه(خودرگرا مدل

 ریع سوم 44/4 54/8 نمایی دومهغیره خودهم اهه مدل

 ریع اول 87/4 04/8 جدید نمایی خودهم اهه مدل

 ریع اول 06/7 15/8 رایانه سازیمدل

 ریع چهارم 81/4 35/8 مهحر  میانگین مدل

 مریع سو 40/4 31/8 خای یینیپیش هایمدل

 ریع سوم 68/4 46/8 مهغیره تک جن ینز هایمدل

 ریع دوم 01/4 60/8 هموارسازی نمایی

 ریع دوم 01/4 66/8 یینیپیش غیرخای هایمدل

 ریع دوم 16/4 65/8 خودهم اهه ی پارچه فصای مهحر  میانگین

 ریع سوم 40/4 50/8 خودهم اهه ی پارچه مهحر  میانگین

 ریع سوم 10/4 41/8 خودهم اهه رالیش ناهمواریانای

 ریع سوم 66/4 47/8 یافههتعمی  خودهم اهه شرالی ناهمواریانای

 ریع دوم 71/4 04/8 هم اهگی

 ریع دوم 68/4 60/8 مورچگان اسگوریه 

تر یودن از میانگین  اایی( از الریا میانگین یدسیل دقت یاالتر و نزدیک یه مقدار واقعی )ر 

ها یدست آمده و یا اسهفاده از فرمول زیر وضعیت قرار یانگین اهمیت و عما رد روشهندسی م

 ها در نمودار اهمیت عما رد محاس ه گردیده است.گرفهن هر یک از روش
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=IF(AND(AW3>$AX$3؛CV3>$CW$3) ؛"اولریع"؛ IF(AND(AW3<$AX$3؛CV3<$CW$3) ؛"سومریع"؛ IF

(AND(AW3<$AX$3؛CV3>$CW$3) چهارمریع"؛"دومریع"؛ "))) 

 
 پژوهی محیط عملیاتی مشترکدر آینده مورداستفادههای کمی عملکرد روش -( اهمیت1)نمودار 

 

روش در ریع دوم نمودار قرار دارد و یا توجه یه اهمیت یاالی  40گردد ره تعداد مع ظه می

 ود.ها ی ار گرفهه شمندی از این روشآنها و رایرد رمهرشان الزم است تمررز ییتهری یرای یهره

پژوهی در یینی و آیندهیشپهای دهد ره هر یک از روشعما رد نتان می-نمودار اهمیت

دهد ره یمگیری محیط عمایا  متهر  در چه وضعیهی قرار دارد. سذا پژوهش نتان تصمی 

م اهه یدون محدودیت، دهم اهه، اسگوریه  ژنهیک، یردار خودهمیانگین مهحر  خوهای مدل

ی ازسهیش ازی، سهاهنده(، روند، ش یدرم اهه )خوده، خوافههی یتعمخمین زن گتهاورهای ت

 روشم اهه غیرخای، ده( خوزادیروناگزوژن ) روشی فاصاه دور، نییشیپی هاروشتصادفی 

ی هاروشیرای اسهفاده و آموزش این  اوسویتازی رایانه دارای سلم اهه نمایی جدید و مددهخو

 .یاشدیممی  سازان و تصمی  گیران این محیط رمی یرای تص

 پژوهی محیط عملیاتی مشترکدر آینده مورداستفاده های کیفیعملکرد روش -( اهمیت3جدول )

 پژوهیبینی و آیندهروش پیش
میانگین 

 اهمیت

میانگین اهمیت 

 هاروش

میانگین 

 عملکرد

میانگین عملکرد 

ها روش  

موقعیت 

 مدل

 66/1 هارعن داده

14/1  

11/1 

91/1  

 ریع چهارم

 ریع اول 14/1 91/1 آزمایش اجهماعی

 ریع چهارم 69/1 61/1 پژوهی قوم شناخهیآینده

 ریع اول 30/1 91/1 یازی جنگ

 ریع چهارم 31/1 01/1 یزی ژنهیک چند ییانیریرنامه

7.69, 8.46
6.51, 8.49

6.42, 8.3

7.06, 8.49

6.47, 8.45

6.28, 8.37

6.06, 8.08

7.38, 8.19

7.7, 8.04

6.68, 8.51

7.61, 8.34

7.11, 8.476.58, 8.48

7.22, 8.51

7.26, 8.32

6.99, 8.37

6.45, 7.9

6.62, 8.16

6.87, 8.32

7.39, 8.51

6.85, 8.01

6.63, 8.05

6.48, 8.29

6.35, 8.43

6.35, 8.49

6.54, 8.41

6.23, 8.13

6.53, 8.25
6.44, 8.27

6.75, 8.36

6.48, 8.43

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8

 دومربع  ربع اول

 ربع سوم ربع چهارم
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 پژوهیبینی و آیندهروش پیش
میانگین 

 اهمیت

میانگین اهمیت 

 هاروش

میانگین 

 عملکرد

میانگین عملکرد 

ها روش  

موقعیت 

 مدل

 ریع چهارم 11/1 36/1 پایش )مانیهورینگ(

 چهارمریع  61/1 44/1 پویش )اس ن(

 ریع اول 91/1 11/1 یر مهقایلتأثوتحایل یهتجز

 ریع چهارم 11/1 41/1 وتحایل محهوایهتجز

 ریع اول 66/1 11/1 تحایل مؤسفه اصای

 ریع اول 10/1 14/1 مک تحایل میک

 ریع اول 13/1 11/1 داده ینیاد

 ریع سوم 13/1 40/1 راویداده

 سومریع  44/1 10/1 دسفی

 ریع دوم 13/1 16/1 مؤسفه -های گروه روش

 ریع دوم 61/6 10/1 پژوهی متاررهیهای آیندهیهرو

 ریع اول 11/1 11/1 ره نگاشت

 ریع اول 11/1 11/1 هاای عاتتحایل الیه

 ریع سوم 44/1 03/1 سناریونویای

 ریع دوم 41/1 91/1 فازی تا یقی-سیاه  اسهنهاج عص ی

 ریع سوم 94/1 46/1  ه عص ی مصنوعیش 

 ریع سوم 41/1 40/1 روندهارعن

 ریع دوم 31/6 11/1 سیزرل )روایط خای ساخهاری(

 ریع دوم 94/1 93/1 ی پویاهامدل

 ریع سوم 40/1 01/1 ی ش  ه م هنی یر عاملهامدل

 ریع سوم 11/6 34/1 ی تفایری ساخهاریسازمدل

 ریع سوم 01/1 01/1 یینییشپمارروف در  ی تجدیدهامدل

 ریع دوم 31/6 90/1 نظریه آشوب

 ریع دوم 03/1 91/1 نظریه یازی

 ریع سوم 06/1 43/1 هایترانپوتحایل یهتجز

 ریع اول 16/1 14/1 یانی آیندهدیده

 ریع اول 11/1 16/1 اندازسازیچت 

 ریع اول 11/1 93/1 نگری آیندهپس

 

ها یدست ( از الریا میانگین هندسی میانگین اهمیت و عما رد روش1متایه تحایل جدول )

عما رد  -ها در نمودار اهمیتآمده و یا اسهفاده از فرمول زیر وضعیت قرار گرفهن هر یک از روش

 محاس ه گردیده است.
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=IF(AND(AW3>$AX$3؛CV3>$CW$3) ؛"اولریع"؛ IF(AND(AW3<$AX$3؛CV3<$CW$3) "؛

؛"سومعری IF(AND(AW3<$AX$3؛CV3>$CW$3) چهارمریع"؛"دومریع"؛ "))) 

 
پژوهی محیط عملیاتی در آینده مورداستفادههای کیفی ها و مدلعملکرد روش -( اهمیت2)نمودار 

 مشترک
 

گردد ره تعداد هفت روش در ریع دوم نمودار قرار دارد و یا توجه یه اهمیت یاالی مع ظه می

ود. ها ی ار گرفهه شمندی از این روشد رمهرشان الزم است تمررز ییتهری یرای یهرهآنها و رایر

پژوهی یینی و آیندهیشپهای یک از روشعما رد ییانگر این مااو است ره ردام-نمودار اهمیت

گیران محیط عمایا  متهر  از هر مندی تصمی دارای اهمیت یاال یوده و در  ال  اضر یهره

های روش آزمایش اجهماعی، دهد ره روشیم نتانیه چه صور  است. سذا پژوهش ها یک از آن

اد، ره مک، داده ینییر مهقایل، تحایل مؤسفه اصای، تحایل میکتأثوتحایل یهتجزیازی جنگ، 

های ریفی یرای ها دارای اوسویت یرای اسهفاده و آموزش این مدلای عاتتحایل الیه نگاشت،

 یاشد.گیران این محیط می تصمی  سازان و تصمی 

بینی و یشپهای کمی ی کلیدی روشهامؤلفهبرای تحلیل  SPSS افزارنرم( خروجی 4جدول )

 پژوهی در محیط عملیاتی مشترکیندهآ

 کل واریانس تبیین شده

هامؤلفه  

ها()روش  

 مجموع مربع بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

تجمعیدرصد  درصد واریانس کل  درصد تجمعی درصد واریانس کل 

1 12/41 40/03 40/03 12/409 40/03 40/03 

7.58, 7.66

7.51, 8.35

7.63, 7.68

7.9, 8.35

7.94, 8.05

7.57, 7.96

7.62, 8.11

7.37, 8.25

7.44, 8.15

7.66, 8.27

7.5, 8.51

7.49, 8.27

7.29, 8.1

7.11, 8.2

7.29, 8.46

6.67, 8.5

7.77, 8.25
7.85, 8.28

7.11, 8.09

7.14, 8.34

7.31, 8.16
7.14, 8.1

6.97, 8.27

7.31, 8.39

7.1, 8.07

6.75, 7.91

7.02, 8.04

6.95, 8.3
7.09, 8.37

7.06, 8.19

7.56, 8.51

7.75, 8.46

7.77, 8.39

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2

 دومربع 

 ربع اول

 سومربع  چهارمربع 
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 کل واریانس تبیین شده

هامؤلفه  

ها()روش  

 مجموع مربع بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

تجمعیدرصد  درصد واریانس کل  درصد تجمعی درصد واریانس کل 

2 2/968 9/575 49/605 2/968 9/575 49/605 

3 2/185 7/047 56/652 2/185 7/047 56/652 

4 2/135 6/887 63/539 2/135 6/887 63/539 

5 1/887 6/087 69/626 1/887 6/087 69/626 

6 1/614 5/207 74/833 1/614 5/207 74/833 

7 1/063 3/43 78/263 1/063 3/43 78/263 

8 0/91 2/937 81/199    

9 0/881 2/843 84/042    

10 0/788 2/541 86/583    

11 0/653 2/106 88/688    

12 0/621 2/004 90/693    

13 0/479 1/544 92/237    

14 0/459 1/479 93/716    

15 0/383 1/236 94/953    

16 0/333 1/073 96/026    

 

های را درصد از رارررد روش 016/36روش می تواند  46دهد ره تعداد ( نتان می1جدول )

( درصتتتد از رارررد همه 169/11روش یا عامل جدید ) 1پوشتتتش دهد و می توان در مجوع یا 

روش اصای  1رفی های رمی را پوشتش داد. رار اصتای محققین می تواند شتناستایی و معروش

 یاشد ره می تواند ییتهرین راریرد را در محیط عمایا  متهر  و مررو داشهه یاشد.
 های اولیهیافته )جدید( با مدلکاهشی کمی هامؤلفه( ماتریس روابط 1جدول )

 های اولیهروش
 های جدید استخراج شده(عوامل )روش

1 2 3 4 5 6 7 

 0/066- 0/141 0/609 0/255 0/384- 0/037- 0/222 خودهم اهه مهحر  میانگین

 0/109 0/314 0/108 0/263 0/599- 0/066 0/523 ژنهیک اسگوریه 

 0/293- 0/449- 0/21 0/265 0/035 0/125 0/544 خودهم اهه یردار

 0/103 0/21- 0/235 0/002- 0/134 0/332- 0/704 محدودیت یدون خودهم اهه یردار

 0/303 0/033- 0/454 0/183 0/004 0/141- 0/7 ییزی ش ه خودهم اهه یردار

 0/047 0/238- 0/371 0/18 0/109 0/214 0/713 خای ژنهیک یزیریرنامه

 0/187 0/225- 0/3 0/277 0/368 0/041 0/585 رارتزین ژنهیک ریزییرنامه

 0/023 0/026- 0/162 0/278- 0/144 0/479- 0/66 ییزین یینییشپ

 0/126- 0/05 0/092 0/443- 0/178 0/449- 0/59 عددی یینییشپ
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 های اولیهروش
 های جدید استخراج شده(عوامل )روش

1 2 3 4 5 6 7 

 0/096- 0/442 0/165- 0/066 0/073 0/542- 0/48 ا همال  دارثر تخمین

 0/39- 0/076- 0/064- 0/381- 0/02 0/014 0/749 یافههی تعم گتهاورهای زن تخمین

 0/091- 0/11- 0/205 0/352- 0/186- 0/132- 0/715 خودهم اهه )خودراهنده(

 0/105 0/053- 0/226- 0/288- 0/314- 0/064 0/644 وندر تحایل

 0/079- 0/085- 0/303- 0/068- 0/113- 0/085 0/798 سازیش یه

 0/168 0/075- 0/109- 0/165- 0/162- 0/234- 0/791 دور فاصاه یینییشپ هایمدل سازییهش 

 0/146- 0/561 0/109 0/129- 0/557 0/11 0/449 غیرخای ( خودهم اههزادیروناگزوژن ) مدل

 0/085- 0/262 0/099 0/209 0/686 0/466 0/343 نمایی خودرگراسیو مدل

 0/673 0/202 0/17- 0/217- 0/297 0/157 0/437 نمایی دومهغیره خودهم اهه مدل

 0/128 0/092- 0/198- 0/522 0/07- 0/362- 0/556 جدید نمایی خودهم اهه مدل

 0/022 0/364 0/05- 0/166 0/441- 0/248- 0/66 رایانه سازیمدل

 0/057- 0/13 0/078- 0/218 0/192 0/37- 0/7 مهحر  میانگین مدل

 0/089- 0/194- 0/077- 0/194 0/075 0/187- 0/829 خای یینییشپ یهامدل

 0/089- 0/33 0/083 0/025 0/292- 0/436 0/643 مهغیره تک جن ینز یهامدل

 0/12- 0/11 0/069 0/174 0/016- 0/674 0/644 هموارسازی نمایی

 0/051 0/082 0/263 0/348- 0/155- 0/562 0/554 یینییشپ غیرخای هایمدل

 0/182 0/285- 0/147- 0/287- 0/04- 0/466 0/459 خودهم اهه ی پارچه فصای مهحر  میانگین

 0/05- 0/189- 0/503- 0/383 0/057- 0/278 0/561 خودهم اهه ی پارچه مهحر  میانگین

 0/065- 0/162 0/357- 0/287 0/045 0/159 0/67 خودهم اهه شرالی ناهمواریانای

 0/056 0/108- 0/334- 0/008 0/099 0/085 0/764 یافههی تعم خودهم اهه شرالی ناهمواریانای

 0/108- 0/092- 0/104- 0/045- 0/152 0/142- 0/837 هم اهگی

 0/024- 0/008 0/006 0/409- 0/149- 0/19 0/603 مورچگان اسگوریه 
 

دهد ره هر یک از هفت مؤسفه جدید دارای چه رایاه و هم اتتهگی یا ( نتتتان می1جدول )

 یاشد. های اوسیه اسهخراج شده میروش
 

 ها در محیط عملیاتی مشترکهای کمی بر اساس اهمیت کاربرد آنبندی مدل( رتبه6جدول )
ی/ نیبشیپ( کمی هامؤلفه) هاروش

 پژوهیدهآین
 رتبه میانگین

ی/ نیبشیپ( کمی هامؤلفه) هاروش

 پژوهیآینده
 رتبه میانگین

11/14 خودهم اهه مهحر  میانگین  14 41/96 یافههتعمی  خودهم اهه شرالی ناهمواریانای  9 

14 ا همال  دارثر تخمین 93/41 محدودیت یدون خودهم اهه یردار 4 11/  1 

94  اههخودهم ی پارچه مهحر  میانگین 31/46 غیرخای خودهم اهه( زاد یرون) اگزوژن مدل 13 34/  40 

14 مهغیره تک جن ینز هایمدل 01/46 خای ژنهیک ریزییرنامه 41 69/  41 

14 ییزین یینیپیش 10/41 خای یینیپیش هایمدل 16 16/  94 
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ی/ نیبشیپ( کمی هامؤلفه) هاروش

 پژوهیدهآین
 رتبه میانگین

ی/ نیبشیپ( کمی هامؤلفه) هاروش

 پژوهیآینده
 رتبه میانگین

14 سازیش یه 11/41 یافههتعمی  گتهاورهای زن تخمین 9 11/  43 

64 ییهموارسازی نما 19/41 (خودراهنده) خودهم اهه 41 13/  6 

14 ورد فاصاه یینیپیش هایمدل تصادفی سازیش یه 11/41 ژنهیک اسگوریه  11 44/  1 

14 روند تحایل 01/41 رارتزین ژنهیک ریزییرنامه 3 06/  11 

64 جدید نمایی خودهم اهه مدل 03/46 هم اهگی 41 49/  46 

/46 ییزی ش ه خودهم اهه یردار 13 31/49 عددی یینیپیش 44   11 

91/94 مهحر  میانگین مدل 43/46 خودهم اهه ی پارچه فصای مهحر  میانگین 90   41 

01/41 خودهم اهه شرالی ناهمواریانای 13/41 یینیپیش غیرخای هایمدل 11   1 

11/41 رایانه سازیمدل 14/41 نمایی دومهغیره خودهم اهه مدل 1   19 

11/41 نمایی خودرگراسیو مدل 11/46 مورچگان اسگوریه  10   49 

11/41 خودهم اهه یردار  11    

 

پژوهی یینی و آیندههای رمی پیش( روش6یندی فریدمن در جدول شتتماره )یر استتا  رت ه

های محیط عمایا  متهر  هاهند گیریره دارای اهمیت ییتتهری یرای ی ارگیری در تصمی 

 ستتتازیا همال، مدل  دارثر ها ع ارتند از: تخمینروشترین سذا مه  .یه ترتیو مرتو شتتتدند

 یینی، خودهم اهه،پیش غیرخای هایسازی، مدلخودهم اتهه، ش یه مهحر  رایانه، میانگین

د ره دهمحدودیت. ینایراین نتتتان می یدون خودهم اتتهه روند و یردار ژنهیک، تحایل اسگوریه 

 یینیپیش هایهای مانند مدلدر انههتا روش تر در اوسویتت یتاالتر قرار دارنتد وهتای رمیروش

رار عددی ق یینیخودهم اتتهه و پیش ی پارچه مهحر  مهحر ، میانگین میانگین خای، مدل

 دارد.

بینی و یشپهای کیفی ی کلیدی مدلهامؤلفهبرای تحلیل  SPSS افزارنرم( خروجی 7جدول )

 پژوهی در محیط عملیاتی مشترکیندهآ
شدهکل واریانس تبیین   

هامؤلفه  

ها()روش  

 مجموع مربع بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 کل
درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس
 درصد تجمعی

4 46,11 13,16 13,16 46,11 13,16 13,16 

1 9,61 44,44 60,31 9,61 44,44 60,31 

9 1,60 1,11 61,11 1,60 1,11 61,11 

1 4,16 1,19 19,11 4,16 1,19 19,11 

1 4,11 9,11 11,11 4,11 9,11 11,11 
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شدهکل واریانس تبیین   

هامؤلفه  

ها()روش  

 مجموع مربع بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 کل
درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس
 درصد تجمعی

6 4,44 9,91 10,13 4,44 9,91 10,13 

1 4,01 9,41 19,39 4,01 9,41 19,39 

1 0,30 1,19 16,61    

3 0,13 1,10 13,06    

40 0,19 1,10 34,16    

44 0,13 4,13 31,11    

41 0,16 4,93 31,49    

49 0,91 4,01 31,46    

41 0,13 0,11 36,01    

 

های درصتتتد از رارررد روش 01/36تواند روش می 41دهد ره تعداد ( نتتتتان می1جدول )

( درصتتتد از رارررد 39/19توان فقط یا هفت روش یا عامل جدید )ریفی را پوشتتتش دهد و می

انند تواستتتت محققین هفتت روش جدید را ره میهتای ریفی را پوشتتتش داد. الزمهمته روش

ذاری گییتتهرین راریرد را در محیط عمایا  متتهر  و مررو داشتهه یاشتند را شناسایی و نام

 نمایند.
 های اولیهیافته )جدید( با مدلکاهشی هامؤلفه( ماتریس روابط 8جدول )

 های اولیهروش
های جدید استخراج شده(عوامل )روش  

1 2 3 4 5 6 7 

 0/114- 0/507 0/151 0/654 0/276 0/176- 0/227 هاداده رعن

 0/196- 0/119- 0/108 0/261 0/098 0/468- 0/670 اجهماعی آزمایش

 0/010 0/525 0/098 0/004- 0/516 0/372- 0/262 شناخهی قوم پژوهیآینده

 0/064- 0/355- 0/069 0/204 0/271 0/244- 0/720 جنگ یازی

 0/009- 0/014 0/184- 0/184- 0/682 0/063- 0/533 ییانی چند ژنهیک یزیریرنامه

 0/023 0/175- 0/293 0/233 0/238 0/014 0/789 (پایش )مانیهورینگ

 0/170- 0/164- 0/030 0/120 0/169 0/004 0/859 پویش )اس ن(

 0/514- 0/119- 0/054 0/006- 0/091 0/017- 0/792 مهقایل یرتأث وتحایلیهتجز

 0/246- 0/118 0/023- 0/153- 0/186- 0/146- 0/780 محهوا وتحایلیهتجز

 0/083 0/086 0/558 0/439- 0/230 0/124- 0/499 اصای مؤسفه تحایل

 0/085 0/061 0/356- 0/248- 0/478 0/188 0/692 مک میک تحایل

 0/091 0/020- 0/080- 0/118- 0/367 0/221 0/809 ینیاد داده
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 های اولیهروش
های جدید استخراج شده(عوامل )روش  

1 2 3 4 5 6 7 
 0/140 0/182 0/312 0/161- 0/020 0/294 0/681 راویداده

 0/063- 0/153- 0/034 0/055 0/124 0/248 0/872 دسفی

 0/055- 0/087 0/233- 0/063- 0/265- 0/408- 0/779 مؤسفه - گروه هایروش

 0/211- 0/165- 0/160 0/223- 0/268- 0/361- 0/689 متاررهی پژوهیآینده هاییهرو

 0/482 0/202- 0/247 0/070 0/130 0/281- 0/669 نگاشت ره

 0/305 0/050- 0/321- 0/126 0/298- 0/423- 0/624 هاای عاتتحایل الیه 

 0/233 0/046 0/060- 0/023- 0/305- 0/298- 0/769 سناریونویای

 0/083- 0/200 0/014- 0/126- 0/279- 0/075 0/820 تا یقی فازی-عص ی اسهنهاج سیاه 

 0/080 0/039- 0/138- 0/344 0/084 0/003 0/845 مصنوعی عص ی ش  ه

 0/007 0/121- 0/158- 0/145 0/017- 0/024 0/906 روندهارعن

 0/001 0/015- 0/031 0/358 0/042- 0/651 0/515 ساخهاری( خای سیزرل )روایط

 0/088- 0/124 0/086- 0/071 0/207- 0/747 0/492 پویا یهامدل

 0/251 0/164 0/151 0/095 0/271- 0/289 0/709 عامل یر م هنی ش  ه یهامدل

 0/053 0/085- 0/118 0/106- 0/150- 0/431 0/688 ساخهاری تفایری یسازمدل

 0/062 0/056- 0/136 0/137- 0/182- 0/374 0/751 یینییشپ در مارروف تجدید یهامدل

 0/019- 0/031- 0/022 0/138- 0/061- 0/000 0/857 آشوب نظریه

 0/128- 0/239 0/078 0/250- 0/353- 0/282- 0/702 یازی نظریه

 0/164 0/095 0/024- 0/211 0/284- 0/257- 0/750 هایترانپ وتحایلیهتجز

 0/085 0/061 0/356- 0/248- 0/478 0/188 0/692 آینده یانیدیده

 0/055- 0/087 0/233- 0/063- 0/265- 0/408- 0/779 اندازسازیچت 

 0/088- 0/124 0/086- 0/071 0/207- 0/747 0/492 آینده نگریپس

 

توان در روش ریفی را می 99( متاهده می شود ره 1و جدول ) SPSSیر اسا  خروجی 

ینیاد، دسفی،  های پویش، دادهیندی نمود ره گروه اول شامل روشهفت موسفه )گروه( ال قه

وه آشوب(، گر و نظریه روندهارعنمصنوعی،  عص ی تا یقی، ش  ه فازی عص ی اسهنهاج سیاه 

 پژوهیآینده(، گروه سوم شامل )آینده نگریپویا و پس یهامدلدوم شامل سه روش )سیزرل، 

آینده(، گروه چهارم یا  یانیمک و دیده میک ییانی، تحایل چند ژنهیک یزیریرنامهشناخهی،  قوم

 اصای، گروه مؤسفه ها، گروه پنج  فقط یا یک روش شامل تحایلداده یک موسفه شامل روش رعن

ای نگاشت و تحایل الیهیازی و در نهایت گروه هفه  یا دو روش )ره شت  یا یک روش نظریه

ها توان یرای این روشتر میها( قرار خواهند گرفت اس هه یا رن اش و تعش عامی مناسوعات

 تری نامگذاری نمود. عنوان مناسو
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 ها در محیط عملیاتی مشترک آنهای کیفی بر اساس اهمیت کاربرد بندی مدل( رتبه3جدول )

 )آزمون فریدمن(
ی و نیبشیپی کیفی هاروش

 پژوهیآینده
 رتبه میانگین

ی و نیبشیپی کیفی هاروش

 پژوهیآینده
 رتبه میانگین

 21 16/94 هاای عاتتحایل الیه 24 15/61 هاداده رعن

 32 14/40 سناریونویای 11 17/63 اجهماعی آزمایش

 10 17/84 تا یقی فازی-عص ی اسهنهاج سیاه  29 14/98 شناخهی مقو پژوهیآینده

 20 16/97 مصنوعی عص ی ش  ه 6 18/34 جنگ یازی

 24 15/61 روندهارعن 15 17/47 ییانی جند ژنهیک یزیریرنامه

 19 17/01 ساخهاری( خای سیزرل )روایط 31 14/55 پایش )مانیهورینگ(

 8 18/13 یاپو یهامدل 23 16/22 )پویش )اس ن

 27 15/32 عامل یر م هنی ش  ه یهامدل 17 17/39 مهقایل یرتأث وتحایلیهتجز

 33 13/95 ساخهاری تفایری یسازمدل 30 14/91 محهوا وتحایلیهتجز

 26 15/44 یینییشپ در مارروف تجدید یهامدل 7 18/25 اصای مؤسفه تحایل

 14 17/52 آشوب نظریه 1 19/75 مک میک تحایل

 11 17/63 یازی نظریه 13 17/54 ینیاد داده

 22 16/47 هایترانپ وتحایلیهتجز 28 15/19 راویداده

 1 19/75 آینده یانیدیده 16 17/44 دسفی

 4 18/92 اندازسازیچت  4 18/92 مؤسفه - گروه هایروش

 8 18/13 آینده نگریپس 3 19/50 متاررهی پژوهیآینده هاییهرو

    18 17/31 نگاشت ره

 

 رد رارگیرییه یرای ییتتتهری اهمیت دارای ره پژوهیآینده و یینیپیش ریفی هایروش

 استتا  یر( 3) شتتماره جدول در هاتتهند، مررو و متتتهر  عمایا  محیط هایگیریتصتتمی 

 تحایل آینده، یانیدیده روش شتتامل هاروش ترینمه  سذا شتتدند، متتتخص فریدمن یندیرت ه

 اصای، مؤسفه تحایل جنگ، یازی اندازستازی،چتت  متتاررهی، پژوهیآینده یهارویه مک، میک

 .هاهند پویا هایمدل و آینده پانگری
 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 گیرینتیجه

 گذشتتهه دهه چند از گیریتصتتمی   اتتاستتیت یه توجه یا نظامی هایمحیط در گیریتصتتمی 

 ستتاوح و رده فرماندهان توستتط هایصتتمی ت یههرین اتخاذ یرای و قرارگرفهه ویژه موردتوجه
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 یرای همواره رهجائی تا. استتت شتتدهگرفهه رار یه و معرفی ایداع، گوناگونی هایروش مخهاف

 مخهاف ساوح فرماندهان و الرا ی جنگ یازی آن فرایند یه ود و هایتصتمی  در دقت افزایش

 محقا نظر یه راستتها این در. دهندمی افزایش را خود هایتوانائی جنگ یازی از گیرییهره یا

 و ستتازیتصتتمی  یومی هایمدل یه دستتهیایی سزوم جنگ یازی هایستتامانه یه دستتهیایی الزمه

 انواع و ریاضی هایروش معرفی و شناسایی ینایراین .رسدمی نظر یه ضروری امری گیریتصمی 

 اهمیت گجن یازی و تصتتمی  پتتتهی انی هایستتامانه الرا ی یرای گیریتصتتمی  ستتازیمدل

 .نمود خواهد پیدا چندگانه

 متخص نامهپرستش نهایق وتحایلتجزیه و موجود عامی مدار  و استناد مااسعه استا  یر

 تیعمایا محیط در گیریتصمی  سازیمدل یرای یردارییهره قایل هایروش ترینمه  ره گردید

 هایمدل عما رد -اهمیت نمودار دوم ریع در ره هایروش و روش 61 شامل مررو و متتهر 

 ئوسینماتت دیگرع ار یه یود خواهد آینده در ییتتتهر تمررز نیازمند گرفهند، قرار ریفی و رمی

 دسهور در را هاروش این آموزش ارتقاء است الزم امنیهی و نظامی -دفاعی هایدانتگاه آموزشی

 .دهند قرار خود رار

 ،متاررهی پژوهیآینده هایرویه آینده، یانیدیده مک، میک تحایل روش ریفی هایروش از

 رمی هایمدل از و اصای مؤسفه تحایل و جنگ یازی اندازسازی،چتت  مؤسفه، – گروه هایروش

 مهحر  میانگین  ستتتازی،شتتت یه رایانه، ستتتازیمدل ا همال،  دارثر تخمین هتایروش

 دیت،محدو یدون خودهم اهه یردار خودهم اهه، یینی،پیش غیرخای هایمدل خودهم اتهه،

 و یدفاع دانتتتگاه گرددمی پیتتتنهاد. دهند قرار خود اوسویت در روند تحایل و ژنهیک اسگوریه 

 آموزش یه اقدام ره آجا ستتهاد و فرماندهی دانتتتگاه ویژهیه و ماتتاح نیروهای ستتاح در نظامی

 ای ماایا موردنیاز هایآموزش و درو  تدوین یه ناتت ت نمایند،می عمایاتی ستتاوح فرماندهان

 آموزش یرای هاآن یا مرت ط پیتتتنهادی هایستترفصتتل استتا  یر و شتتدهاستتهخراج هایوسویتا

 .نمایند اقدام  وزه این در عاسی مدیران و فرماندهان
 

 پیشنهادها

 ای ستتادگی میزان یا پویایی سحاظ یه مررو و متتتهر  عمایاتی رویدادهای این ه یه توجه یا

 را شتترایای یایاتتهی فرماندهان نماید متتتخص را گیریتصتتمی  روش نوع توانندمی پینیدگی

 یفیر همننین و رمی هایروش رارگیرییه هایقایایت ه  گیریتصمی  افراد ره نمایند فراه 

 اسیع مدیران و فرماندهان. یاشد پذیرام ان ن رد عرصه شترایط یه توجه یا( شتناخهی و تحایای)

 اننت پژوهش نهایق و هاهند مواجه یترپینیده شترایط یا متتهر  محیط در ماتاح نیروهای
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 یاالتر جایگاه در و پژوهیآینده هتتایروش تررمی و یینیپیش هتایروش یر ععوه رته داد

 توستتعه در گرددمی پیتتتنهاد سذا یرخوردارند ییتتتهر اوسویت و اهمیت از نگاریآینده هایروش

 هایریزییرنامه یر م هنی و نگاریآینده هایروش از رزمایش ریزیالرح و جنگ یازی ستتامانه

 .گردد اقدام آینده سناریوهای
 

 منابع

 (روی ردهای ساخهاردهی مائاه) حقیا در عمایا  نرمت .(4934) .خاتروانی، فرزانهو  .،، عادلآذر، 
 .انهتارا  سازمان مدیریت صنعهی :تهران

 (رهاینه چهارمپژوهی )آموزشتتی آینده هایرهاینهموعه جم، ره نگاشتتت .(4934) .، مجه ییهاری، 
 .های دفاعیپژوهی عاوم و فناوریمررز آینده :هرانت

 پژوهی آموزشتتتی آینده هایرهاینهموعه جم، پژوهی در ستتتازمانآینده  .(4934) .جه یم ،یهاری

 .های دفاعیپژوهی عاوم و فناوریمررز آینده :تهران(، رهاینه شت )

 آموزشتتتی  هایرهاینهموعه جم، ایرفهپژوهتان  آینتده هتاییصتتتیر  .(4934) .جه یم ،یهتاری

 .های دفاعیپژوهی عاوم و فناوریمررز آینده: تهرانهفه (، رهاینه )پژوهی آینده

 (پژوهی )رهاینه پنج آموزشتتتی آینده هایرهاینهموعه جم، تحایل روند .(4934). جه یم، یهاری، 

 ی. های دفاعپژوهی عاوم و فناوریمررز آینده :تهران

 فصتتانامه  ، های ستترهنگ یعتو و ستترهنگ ریناردیازی .(4931) .امیری، رام یز . ود،  میییگدسی
 .11-31 :1 ،یازی جنگ

 هایرهاینهموعه جم: پژوهیآینده شتتتناستتتیروش .(4934) .جه یم، یهاری . و داسر ی ع، پدارم 

 ی. های دفاعپژوهی عاوم و فناوریمررز آینده :تهران(، پژوهی )رهاینه دومآموزشی آینده

 تهران، (ها)تاریخنه، م انی و نظریه متهر عمایا  . (4931) .، محمدررمانی . و، محمدتقیپرتوی :

 .دافو انهتارا  

 راوی در تصمی راریردهای داده .(4931) . این ،فردمؤمنی . ومحان ،، مرادیان.، محمدتقیپرتوی

 .11-14 (:94) 44، فصانامه عاوم و فنون نظامی ،گیری فرماندهان و مدیران نظامی

 انهتار  :تهران، دهای آنرپویا، رنهرل یهینه و راری سازییهینه. (4939) .حمد اینم، پورراظمی 

 .یهدانتگاه شهید یهت

 ،انهتارا  دانتگاه تهران :تهران، مدیریت توسید و عمایا  نوین .(4931) . مدا جعفرنژاد. 

 معرفی  و مهقایل تأثیراسگوهای روش تحایل  مروری یر .(4931) .عایرضا ،همهی . وایراهی  ، اجیانی

 .63-11 (:401) 16 ،پژوهی مدیریتفصانامه آینده، اسگویی یا مناا هم اهگی
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 ،روش تحایل محهوا، از رمی گرایی تا ریفی گرایی .(4931) .عایرضا ،گاتتنی . ومحمدرضتا قائدی، 
 .11-11 :(19) 1، شناخهینهای رواها و مدلفصانامه روش

 پژوهی یه روش آینده .(4931) .محان رعنهری،. و مظفر صترافی، .،ژیع ستجادی، .،ستمیه ،قزس اش

نظام شتتهری استتهان : ستتناریونویاتتی ت وینی، چارچویی یرای پیوند عا  و تجریه مااسعه موردی

 .909 -919 :11 ،فصانامه جغرافیا ، زنجان

 ،اسماایییناوسین همایش ، هقایلم تتأثیر وتحایتلتجزیتهروری یر روش م .(4931) .ضتتتار قن رنژاد 
 . موساه عاسی عاوم و فناوری خوارزمی شیراز، نوین در مااسعا  مدیریت، هایپژوهش

 یر روش تحایل  تأریدپژوهی جامعه مدنی در ایران یا آینده. (4936). ا مد ،ستتاعی . وزهرا ،ماتتعود

 .431-111 (:10) 49 ،فصانامه تخصصی عاوم سیاسی، هاعات الیهالیه

 ،سازی رتف و ش یه(، 4931) .محمدتقی پرتوی، . ومحمدرضا زاده،خراشتادی .،حمدرضتام مهرگان

فصتتانامه ، گیری از نظریه فازیهای فرماندهی و رنهرل یا یهرهشتتناستتایی اهداف پرنده در ستتامانه
 .33-441 (:44) 9 ،پژوهی دفاعیآینده

 ،ژوهی ماائل ایران یا روش تحایل ساخهاریپیندهآ .(4931) . امد الاس یان، . وحمدمهدیم موالیی ،

 .1-91 (:16) 19 ،مجاس و راه ردفصانامه 

 های رزم زمینی در جنگ نگاری فناوریآینده .(4936) . اتتین مینائی،  . و اتتین وند زمانی،وسی

 .1-99 (:1) 1 ،پژوهی دفاعیفصانامه آینده، آینده

 ،مصافی و محقا، تقوی مهرج : ،(اهداف و دانشپژوهی )تاریخنه، م انی آینده .(4931) .لی وندل ،

های پژوهی عاوم و فناوریموستاته آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مررز آینده: تهرانمحاتن؛ 
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