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حوزه پدافند های دفاعی در نگاری راهبردی فناوری وب آیندهطراحی چارچ

 تفسیری -سازی ساختاریهوایی به روش مدل
1ابراهیمایجابی

*فرهاددرویشیسهتالنی
2

3حسینمینایی

4صفرفضلی

5الهکشاورزترکعین

 چکیده

ه با چارچوبدفاینمقاله مدلمطالعه الگوهاها، آیندههایآیندهو درنگاریراهبردینگاریو

سازمان مختلف های نظراتشدهانجام از استفاده با و صاحباست، ،مراحلتالششدهنظران

مؤلفه و آیندههایگامها نگاریراهبردیفناوریدر هواییارتشجمهوریاسالمیحوزه پدافند

ایران ، و احصاء حوزه این در مناسبی شودچارچوب ارائه ا. استفاده با منظور این روشبرای ز

طیهفتبانظردراینموضوعاخذ،ونفرازافرادصاحب25راتسازیساختاریتفسیرینظمدل

آیندهISMروشگام چارچوب مراحل از راهبهرکدام فناورینگاری هواییردی پدافند های

نگاریشاملآیندهمرحلهپیشهایساختاریتفسیری،باتوجهبهخروجیمدل .ندبندیشدسطح

گامسطحپنج شاملمرحلهتعیینورودی،وسیزده گامسطحهنُها وهفده نگاریمرحلهآینده،

ومرحلهتدوینراهبردهاوهفتگامدوسطحمرحلهخروجیشامل،ویازدهگامپنجسطحشامل

درنهایتچارچوبآیندهمیودهگامچهارسطحشامل نگاریراهبردیفناوریدرپدافندباشند.

استفادهازمحاسبهقدرتنفوذوباووینگردیدالمیایرانطراحیوتدهواییارتشجمهوریاس

گردید.مشخصووابستهدرهرمرحله،خودمختارهاینفوذی،پیوندیگاممیزانوابستگی،

  کلیدی: های واژه
 .نگاری راهبردی، پدافند هوایی، فناوری، ساختاری تفسیری چارچوب، آینده
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 مقدمه

محققانمختلفمطابق اظهار مولرازجملهمطالعاتو داهیمو2006)1: و2008)2یوئرز(، )

ادبیاتآینده2008)روربك موضوعاتبسیاریبرای(، نگاریهنوزدرمراحلاولیهاستولذا

دارد آنوجود تحقیقدر یكسو(Battistella & De Toni, 2010: 7)بحثو از بنابراین، .

تفاوتدیدگاه تنوعخاستگاهها و و اند،یپرداختهنگارافرادیکهبهآیندهدانشییهاحوزهها

آنشدموجب تعاریفگوناگونیاز شودارائهه ع. سویدیگر، از مر نسبتاً نگاریآیندهکوتاه

گرآناستکهاینمفهومهنوزدرمرحلهگذارقرارداشتهولذاتعاریفآندرحالتغییروبیان

است تكامل و تكمیل حال .در زمینه، این طورآندر محققان برخی 3مارتِلیازجملهکه

باتوأمنگاریاند،فقدانتوسعهنظریهدرعرصهآیندهبیانداشته(2011)4(وآمستئوس2001)

شدهنگاریهایظریفدرتعاریفگوناگونآن،موجبطرحمفاهیممتعددیازآیندهمغایرت

(Paliokaite, 2013: 27)است پاکِساطورآن. و پالیوکیت می2014)که اظهار نیز ند،دار(

نیستند.ازاینمحوریهنظرهانگاری،بیشترنوشتهرغمتوسعهمستمرحوزهمطالعاتآیندهعلی

تالش مسیر از زیاد تجربیات ارجاعرو، برای چارچوبکافی تا گرفته دهیهایعملیشكل

.(Amsteus,2011)موضوعاتمختلففراهمشود

غییروتحوالتوآیندهفناوریتعریفنگاریفناوریقلمرویموضوعیخودراحولتآینده

آیندهمی کاربرد، سطح لحاظ به اما موردنماید. سازمانی و ملی سطح دو در عمدتاً نگاری

گرفته قرار مطالعه و آیندهاستفاده سازمانی، عرصه در تواناییاست. عنوان به اغلب نگاری

پیش مواجهه برای بنگاه به کمك و وقوع از پیش وقایع شدهبینی تعریف آن استبا

(Andriopoulos & Gotsi, 2006: 52).

توسطریچارداسالترعنوانآینده بهحوزۀمطالعات1995)نگاریراهبردینخستینبار )

اسالتر،مدیریتراهبردینقشیبرجستهدرمربوطبهآیندهورودیافت.بهدلیلپیشینۀعلمی

نگاریراهبردیبهعنوانیكدورنما،یكکند.آیندهنگاریراهبردیازمنظرویایفامیآینده

فعالیتمندتفكرویكمجموعهحالتنظام تعریفمیایاز پایۀفهمویژگیها ها،شودکهبر

هابرایمانوردرمحیطاجتماعیاستواراست.پشتها،الگوهایرفتاروفضاووضعیتتوانایی
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گوناگوننشانمی علوم که آیندهدهناینادعا ایمبناییبرایکمالنگاریراهبردیمولفهد

مولفه حتی استیا بیولوژیكی و اجتماعی تكاملفرهنگی، دیگر ابعاد تمام برای مبنایی ای

.(Gaspar, 2015)انسان،منطقیاساسیوجوددارد

راایرو،رویكردهایمتفاوتوابزارهاینوآورانههایپیشهاوچالشماهیتپیچیدۀپدیده

برنامه قابلیتریزیطلبمیبرای اگرچه راستا این در و الزمکند هایمدیریتسنتیهنوز

ایکهتغییر،یكامرعادیبینیپیشهستند،امادیگربرایموفقیتدرچنینمحیطغیرقابل

کافینمی ازایناست، سالباشند؛ در آیندهرو اهالیهایاخیر، و میاندانشگاهیان نگاریدر

هاومندتریدرمیانسازمانطورنظاموکارمورداستقبالقرارگرفتهاستواکنونبهکسب

 :Silva, 2015)گیردهایبلندمدت،مورداستفادهقرارمیریزیهابرایپشتیبانیازبرنامهدولت

آینده792 قابلیت(. که راهبردی آیندهنگاری و راهبردی مدیریت های توأمان را بكارنگاری

و1آیدنجانهایایدرمقولهراهبردپردازیباشدوبررسیتوانددارایاهمیتویژهگیردمیمی

دهدکهاینمیانرشته،درسالیاناخیرباتوجهروزافزونمحققان(نشانمی2017)دیگران

روبروبودهاست.

هاواستمرارپیرویازمدلنگاریراهبردیوباعنایتبهتوضیحاتفوق،عدمتوجهبهآینده

تدوینراهبردهاییآسیبریزیراهبردیمیرویكردهایسنتیبرنامه به شرایطتواند در پذیر

نماید.ازطرفیعدماطمینانمحیطیمنجرشودوتوجهبیشتربهاینرویكردنوینضروریمی

بودنآینده پا پژوهشبهدلیلنو ایننگاریراهبردی، صورتگرفتههایمحدودیدر حوزه

ها،رغمسیرصعودیاینپژوهشدهدعلی(نشانمی2017)هایآیدنودیگراناستوبررسی

المللیانگلیسیزبانکهبهمقولههایانتشاریافتهدرنشریاتمعتبربینتعدادمجموعپژوهش

قلمروموضوعیواند،کاهشیافتهاست.ازاینروپژوهشدرایننگاریراهبردیپرداختهآینده

آینده فرایند توسعهتوسعه و بهتر راهبردی تصمیمات اتخاذ راستای در راهبردی نگاری

پژوهشحاضرمی شرایطمحیطیامروزیحائزاهمیتاست. کوشدراهبردپردازیمتناسببا

مدل تطبیقی مطالعه با آیندهکه آیندههای برای مناسب چارچوب راهبردی، نگارینگاری

هدفذکرشدهباتوجهبهمطالبج.ا.اراارائهنماید. هایدفاعیپدافندهواییفناوریراهبردی

هایدفاعیپدافندهوایییفناورینگاریراهبردآیندهچارچوبارائهطراحیواصلیاینمقاله،

                                                      
1
. Jon Iden 
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هابهبهترینشكلممكنجهتمواجههبامخاطراتآیندهجهتتوسعهدادناینفناوریج.ا.ا

باشد.میاینحوزه
 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه
 نگاری راهبردییندهآ

فرصتآینده محرکهایغیرقابلپیشنگاریراهبردیتواناییبرایدرکخطراتو ها،بینی،

ممكن،مطلوب،محتملیامرجحراهایها،منابعوروابطعلتومعلولیکهمسیرآیندهانگیزه

افزایشمیشكلمی بهدهند، تصمیماتیراگونهدهد؛ و بتوانکسبآگاهینمود بهتر ایکه

برنامه مرتبطبا دستدرخصوصمسائلیکه ابزار و یابیبههایراهبردیکالنسازمانبوده

هانگرییراازسایرآیندهنگاریراهبرداهدافبلندمدتسازمانهستنداتخاذکرد.آنچهآینده

کند،تواناییآندرکمكبهیكسازمانبرایتعریفضوابطوشرایطیاستکهدرمتمایزمی

آینده است. خیر یا جنگیبایدصورتبگیرد اصالً آیا تعییناینكه و نگاریآننزاعدرگرفته

سی،نظامییاتجاری،خواهددریكنبردسیاآگاهیبهکسیکهمیراهبردی،یعنیدادنپیش

میدانباشد آینده.(,467Kuosa-458 :2011) پیروز نگاریراهبردیتعاریفمتفاوتیارائهاز

 است. درشده تعاریف اکثر مطالعه از پس همكاران و ازایجابی را زیر تعریف حوزه این

کردند:آینده ارائه راهبردی نظامنگاری سیستماتیك، فرآیندی مشارکتی و بامند که است

درمحیطسرشارازپیچیدگیوعدمقطعیتبااستفادهازرویكردمسئلهمحورواعتدال گرا

روشتكنیك ابزارها، واقداماتوباهوشمندیاقدامبهتغییرآیندهدرجهتآیندهها، هایها

وشاملحوزهاندازبلندمدتمیبدیلومطلوبوتهیهچشم فنماید. رهنگی،هایاجتماعی،

فناورانهوزیستمحیطیمی اقتصادی، نهایتبهواسطهتدوینراهبردهایسیاسی، در باشد.

تصمیم توانایی محور، خطآینده و یامشیگیری فرد اختیار در را متناسب راهبردی گذاری

.(1396)ایجابیوهمكاران:دهدسازمانقرارمی

بینفرافعالبودنوپیآینده برمیشنگاریراهبردی، حالتیبینابینیرا گزیند.فعالبودن،

تجربه که مبانیعقالنیهمانقدر به است، اینكهمشارکتی-گرا از بیشتر ارزشیتمایلدارد.

گیریواثرگذاریدرآنازباالبهپاییناستولیمشارکترامحوراستوتصمیمباشد،نخبه

مفاهیمیچوهمنادیدهنمی توسعهنشانتجارینمدیریتبینشگیردودرمقایسهبا یا گرا

مشارکتی میرویكرد اتخاذ را (,Kousa 2012)نمایدتری ویژگی. دیگر آیندهاز نگاریهای

هاوفروضزیربناییراهبردیتقویتموقعیتومزیترقابتی،بدونبهچالشکشیدندیدگاه
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آینده(Riedy, 2009: 40-56)باشدمی . راهبردی، فرآیندنگاری تا است محور هدف بیشتر

هایخاطرویژگینیزبه (،Roherbeck, 2007: 14)پررنگبودنآندرسطحسازمانی.محور

است.اخیر

هم رغم آیندهبه به تعاریفمربوط فراوان آیندهپوشانی به تعاریفمربوط و نگارینگاری

بهصورتزیراشارهنمود.توانبهبرخیازتمایزهایایندومفهومنیزراهبردی،می

نگاریبرمشارکتحداکثریکلیهنگاریراهبردیشدیدتراست.آیندهتمرکزبررقابتدرآینده

نگاریراهبردی،بیشترمشارکتذینفعانکلیدیموردتاکیدذینفعانتاکیدداردولیدرآینده

یری،جهتغالباستولیگنگاریراهبردی،اثرگذاریباالبهپاییندرتصمیماست.درآینده

گیریبطورییكسانتحتاثرهردوجهتباالبهپایینوپایینبهباالنگاری،تصمیمدرآینده

عمل مشخصو راهبرد چند یكیا به ختمشدن دارد. آیندهقرار نگاریراهبردیگراییدر

.(1396)شیروانیناغانیوهمكاران،نگاریاستترازآیندهپررنگ

 های پدافند هواییناوریف

ایامروزهتهدیداتهواییمحدودبههواپیماهاوبالگردهایمتعارفنیستندبلكهطیفگسترده

ازهواگردهاازجملههواپیماهایتهاجمیرادارگریز،هواپیماهایجنگالكترونیك،هواپیماهای

هایفضاپایهسامانههایبالستیكوهایکروز،موشكبدونسرنشینشناساییورزمی،موشك

هایآیندهبرایدفاعهواییبسیارپیچیدهخواهدبودوشودبنابراینمحیطجنگراشاملمی

راه و تهدیدها ازشناختاین پیروزی به نیل و نبرد برایپایداریدر آنها با کارهایمقابله

(.1396:3)نوروزی،اهمیتبسیارباالییبرخورداراست

هادرطولتاریخبشر،وقوعحداقلچهارجنگمهمپیراموندنوقوعجنگناپذیربواجتناب

براندازیجمهوری تضعیفو محاصره، در آمریكا راهبردی اهداف و ایران مرزهایسرزمین

هایبحراندرپیرامونکشوراسالمیایران،وجودطیفگستردهتهدیداتبالقوهوبالفعلکانون

بایستبااقداماتوتدابیرموثردفاعی،خودراآمادهمقابلهبامیدهدکهاینپیامرابهمامی

(.1396:3تهدیداتحاضروآیندهدشمننماییم)نوروزی،

رویكردهایتسلیحاتنشانمیتوجهبهاینواقعیت و دهدکهدرحالحاضرنیروهایها

تهاجمیهوافضایی،کههایمسلحدرکشورهایمختلفبهطوراساسیسعیدرتوسعهسامانه

توانایی تواناییدارایشماریاز حمالتغیرمترقبه، تضمینانجام هایغیرقابلانكاریچون:

تمرکزقدرتآتش،انجامحمالتدقیق،وبههمانسانتواناییانجامعملیاتبرعلیهنیروهای

ییصحبتبهزمینیواهدافدرعمقهستند.هنگامیکهدرموردتسلیحاتتهاجمیهوافضا
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می موشكمیان و هواپیماها به تنها ما کامل منظور نمیآوریم محدود کروز بلكههای شود

الیه1هایآیروبالستیكچونموشكتسلیحاتی شدنبه تواناییوارد که بالستیكنیز هایو

می دارا را جو تعریفباالیی همین جزء میباشند، این توسعه در رویكرد هایسامانهباشند.

فضادرحالتبدیلشدنبه تهاجمینشاندهندهاینواقعیتاستکهچالشدرعرصههوا

هاینظامیاست.ترینزمینهفعالیتاصلی

 یشینه پژوهشپ

هاوتجهیزاتهایسامانهویژگی"خودباموضوعنامهکارشناسیارشدانیپادر(1396) وروزین

"ابرایمقابلهباتهدیداتآیندهفضاییکشورج.ا.موردنیازپدافندهوا کشفومراقبتراداری

داردبیانمی محیطجنگ، موفقیتدر عدم یا باکسبموفقیتو رابطهمستقیم هایآینده

هاوابعادازجملههایپدافندیدرتمامیحوزههایسامانههاوقابلیتشناختوبررسیویژگی

نمكیهایسامانه خودبانامهکارشناسیارشدانیپادر(1396)کشفومراقبتراداریدارد.

 هوافضا"موضوع استراتژیك می"دفاع بیان هوافضایی تهدیدات به توجه با بایستیدارد:

تسلیحاتوجهازاتطرحتسلیحاتیدفاعاستراتژیكهوافضاآغاز ومطالعاتمربوطبه تحقیقات

لجستیكی تاکتیكیو استانداردهایاستراتژیكیو کارگاهو در و وتسلیحاتتعریفگردد ها

هایمربوطآغازگردد.سازیاقالمونیازمندیمراکزتكنولوژیكیاینمعاونتنمونه

راهوایی صنایع در نگاری آینده بومی مدل بر گذارتأثیر (عوامل1392پوروهمكاران)رحیم

،سازمانداخلیبافتمناسب، سازمانی چارچوب و ساختاریمعیارها و دادند قرار بررسی مورد

سازیفرهنگ هایاطالعاتیپایگاه به دسترسی، ومهارت، مدیریتو سازمان،موردنیاز ابزار ها

نگاریراازعواملآیندههایروش با هاپروژه مجریان و عامالن آشنایی،مكمل هاینظام،پروژه

هواییمی صنایع در نگاری آینده بومی مدل بر تأثیرگذار (برای2017)آبراینکانكودانند.

فعالیت برونداد آیندهپیوند آیندههای و یكپارچهنگاری سازمان، راهبرد با سازیپژوهی

دهدکههانشانمیکنند.نتایجتحقیقآنراپیشنهادمی«ریزیمنابعبرنامه»و«سناریونگاری»

ها،ییمنابعوتواناتیقدرتواهمیابیارز،شرکتیهاتیمنابعوقابلییشناسا،هایاجرایگام

گز قابلیتیهانهیتوسعه و منابع نقشۀ ترسیم راهبردی، ترسیم نقشها، یدادهایروریتاثۀ

وارایهندهیعملكردآیرهایمسنیتمر،وهایازسنارنشیادغامب)هاتیبرمنابعوقابلیخارج

اهبردسازمانیکمكنماید.تواندبهارتقایرمینتایجحاصلازآزمونراهبردها،

                                                      
1   . Aeroballistic 
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 با مشابهی کار هیچ گفتکه توانمی نگاریآینده پیشینه مفصل بررسی با کلی طور به

است.ونوآوریووجه صورتنگرفته کشور از خارج چه و داخل در چه تحقیقتاکنون موضوع

پرداختنهایدفاعی،هایانجامشدهپیرامونفناوریتمایزاینپژوهشنسبتبهسایرپژوهش

فناوری به آیندهویژه چارچوب ارایه و هوایی پدافند فناوریهای راهبردی ایننگاری های

.باشدمی1420سازماندرافق

 نگاریعام آینده هایو مدل هاارچوبچ

)کارهاییکهقبلازنگارینگاریدرچارچوبمارتینشاملسهمرحلهپیشآیندهفرآیندآینده

آیندهنگاریبایدآینده نگاریسازینتایجآیندهفرایندپیادهینگارنگاریوپساآیندهانجامداد(؛

(.Martin, 1995)باشدمی مرحله پیشآیندهدر کهدونگاری است شده تعریف مهم گام

از عبارتند آینده: برایشروع فعالیتتصمیم آیندههایآمادهنگاریو مرحله در نگاریسازی.

انتشارنتایجهایمحتملونگاری,تحلیلراهبردی,توافقبرگزینهفرآیندآیندهطراحیهایگام

گیریدرتصمیم،هایگامنگاریپساآیندهشود.درمرحلهنگاریانجاممیحاصلازفرآیندآینده

فناوریریزیبزمینهبرنامه ایجاد رایانجامپژوهشیا تعیینجهت، ارزیابی،تعریفبرنامهو

پروژه،بمتناو اجرای و بالقوه،هاتعریف کاربران تعیین فرآیند، پیگیری و نتایج انتشار

 د.نشومیاجراگیریسازیتصمیمپیاده

هاها،پردازشپژوهیارایهدادهکهبانگاهیسیستمیورودیچارچوبیرابرایآینده1وروس

ونهایتاًبهراهبردیابدودرهرمرحلهبرسواالتخاصیتمرکزمیدرنظرگرفتههاراوخروجی

-آوریاطالعاتوپیمایشبرایآگاهیجمعهاورودیدرمرحله(.Voros, 2003)شودختممی

راهبرد مییهای آیندهانجام ترسیمشود. و تفسیر تحلیل، مجزای مرحله دارایسه نگاری

آوریشدهموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهوطالعاتجمعاندازاست.درمرحلهتحلیل،اچشم

تحلیل گستردههایعمیقمقدماتانجام و میتر فراهم تر مرحله در هاخروجیراهبرد،شود.

براییگیریوهدایتاقداماتراهبردگیرانبهمنظورتصمیمبصورتراهبرددراختیارتصمیم

گیرد.سازیقرارمیپیاده

واندنگاریارائهکردهرابرایآیندهمدلیسیستمی2006تایمازوتامردرسال،ساریتاس

 آیندههستندمعتقد در فعالیتکه ایجاد فرایند و محتوا بافت، بین سیستماتیك نگاری

)آینده یكسازمانارتباطوجوددارد نظرساریتاس.(Saritas et al, 2006نگاریدر دید،از

                                                      
1   . Voros 
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فعالیتاستکهعبارتنداز:درککردن,ترکیب,تحلیلپنجنگاریمبتنیبرسیستماتیكآینده

 وانتخاب,تغییرشكلوفعالیت.

هاکهازروندینگاریارائهدادکهبرخالفاکثرمدل(چارچوبیبرایآینده2002)مایلز

وفرایندهایکنند،دارایفرایندیتكراریاستکهدرهرتكرارنتایجسلسلهمراتبیپیرویمی

 نگاریدراینمدلعبارتنداز:شوند.عناصرآیندهتكرارقبلبهروزمی

طراحیوطریقهاداره،اساسیدرموردحیطههایپیشآیندهنگاری:شاملاتخاذتصمیم-

 .کردنپروژه

 .بكارگماری:شاملیافتنوگردآوریذینفعان،خبرگانودیگرعواملپروژه-

تصویری- شاملخلقدیدگاهایجاد آینده: آنالیزهایمفید،از ممكن، آینده مورد در ها

دهدکهدرنگاریرانشانمی.اینبخش،بهنوعیفرآیندانجاممطالعهآیندههانتایجوپیشنهاد

 آوریشده،سپسترکیبدانشورسیدنبهادراکمشترکاست.آنابتدااطالعاتجمع

 .هادربخشموردنظرانتشارنتایجواجراواثرگذاریآناقدام:شاملاطمیناناز-

نهادینه- شامل تاسیسموسسهتجدید: تجربهسازی، تالشبرای مكمها، و آتی لهای

(Miles, 2002)  

مدل آیندهمرحلهریجر ازایبرایفرآیند مراحلعبارتند این استکه کرده نگاریارائه

(Reger, 2001 نیازهای-1(: پژوهشتعیین حوزه انتخاب و اطالعاتی منابع-2، انتخاب

،سازی،تحلیلوتفسیراطالعاتغربال-4،هاآوریدادهجمع-3،هاوابزارهااطالعاتی،روش

 .سازیواجراپیاده-6وگیریارزیابیوتصمیم-6،هاسازیتصمیمآماده-5
 نظر آیندهپالیوکیتبه ساده شكل در را مینگاری شده زیر مراحل شامل دانستتوان

(Paliokaite, 2012: 5).آوری،تفسیروقابلجذبنمودناطالعاتمربوطبهاول:فرایندجمع

می دست به بیرونی منابع از که آینده فرضمیمحیط دوم: نیازمندآید. شرکت که شود

بهرهتوانمندسازیسازمانیمعیَّنیبرای آگاهیمنتقلکردنو اطالعاتمحیطیو برداریاز

هابهسمتدستیابیبهارزشسوم:توانمندیآید.آیندهاستکهازمنابعمختلفبهدستمی

 یابد.وتكاملمیگسترش

اجراییآینده منظر همكارانشاز و یكفرایندپنجمرحلهجورجیو در ایتعریفنگاریرا

)تكرارمراحل(استکارگیری،خلق،اقداموشروعمجددنگاری،بهآیندهیشاندکهشامل:پکرده

(Georghiou et al, 2008: 45).
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نگاریرادرارتباطباعملكردسازمان(فرایندآینده1999)1آمستئوسبااقتباسازهورتُن

آینده خود ورودی، شامل را آن و نموده تحلیل سیستمی صورت خروجیبه و نگاری

 .(Amsteus, 2008)استدانسته

هاوتاثیراتهایاتوانمندیبافتار،ظرفیت،نگاریروربكازسهبخشاصلیمدلبلوغآینده

.(,Roherbeck 76-72 :2011) لشدهاستتشكی

نظر همكارانبه و شیروانی آیندهنیز آیندهفرایند پیش مرحلۀ سه در نگاری،نگاری

.(1397)شیروانیوهمكاران،شودمینگاریطراحینگاریوپساآیندهآینده

رغمتنوعیکهدرنگاه.علیشدهایمختلفیعرضهنگاری،فرایندهاومدلبرایانجامآینده

مشترکونگاریبهچشممیهانسبتبهآیندهاینمدل خورد،بایدگفتمراحلاصلی،تقریباً

تمهیداتكلخالصهشاملاینمراحلدانست:شتوانآنرابهکمابیششبیهبههماستومی

باتوجهبههایپیگیریوتكمیلی.فعالیتونگاریاجرایآینده،نگاریمقدماتیوطراحیآینده

نظرانوتوانبهایننتیجهرسیدکهصاحبهشدهدرمراجعمورداستفادهمیئاراهایتوضیح

آیندهپژوهش فگران مهم عوامل ذکر به کردهنگاریکه اشاره مؤلفهرایند از برخی در هااند،

گذاریمتفاوت،تعاریفیكسانیدارایاتفاقنظربودهودربعضیازاینمفاهیمنیزباوجودنام

بامطالعهوالگوبرداریازاند.هدادهوبرداشتمشابهیداشتهئارا دراینتحقیقسعیشدهتا

هاینگاریراهبردیمراحلومفاهیممربوطبهگامنگاریوآیندههایعاموخاصآیندهمدل

هایپدافندهواییاستخراجشود.نگاریراهبردیفناوریآینده


 پژوهش شناسی روش

هداشتهویبنیادیتكهایهاونتایجتحقیقاینپژوهشازنظرهدفکاربردیاستزیرابرداده

.هارادرعملاجراکردهوبهکاربستآنیابیبهاصولوقواعدیاستکهبتوانبهدنبالدست

روشمدل تحلیلاز یکهیكروشمناسببرایحلریتفسیساختارسازیبرایتجزیهو

 برایشناختو نامطمئن محیط در پویا و پیچیده ازساختاردهمسائل و متعدد مفاهیم ی

است.مدل گردیده استفاده هست، یهاینرم آنندیفرآكاینرویكرد در متعاملاستکه

همدیامجموعه مرتبطبا مختلفو عناصر گریاز نظامكیدر ساختاربندیجامعمندمدل

                                                      
1   . Horton 
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نیبیدگیچیغلبهبرپیمناسببرایكیمدل،تكننیا.(1395،265)آذروهمكاران،شوندیم

.(1387:7،اتی)آذروباستعناصر

توسطآگاروال2006یكروشیاستکهدرسال1(ISM)یریساختاریتفسیسازمدلرویكرد

(.1395:234ایوهمكاران،)افجهایارائهشدتوسطکاناندرمقاله2007مطرحگردیدودرسال

زیروشساختاراین یرااست، سرتاسریكاساسروابط، پیساختار مجموعه از ازاییچیدهکه

یاستکهروابطمشخصوساختارکلیسازمدلیكتكنیكروشینشدهاست.ااستخراجیرهامتغ

اینروشجداگانه(.1392:138وهمكاران،یانجائیروز)فدهدیرانشانماگرامیدیامدلیكدر

هایپدافندهواییاستفادهشدهاست.نگاریراهبردیفناوریگانهآیندهبرایهرمرحلهازمراحلپنج

ستفادهشدهاست.بهعبارتدیگرپنجبارازاینروشا

مرحله، این در گیرینمونه روشان)نظرصاحبنفراز25بااستفادهازنظردراینپژوهش

تجربه که است افرادی بین از انتخاب شامل خبرگان، از گیریهاست.نمونهدفمند گیرینمونه

بودنخبر ای مطالعاتی در هاآن ه ،(است شده محرز اینپژوهشحوزه و استفاده ابزاربا از

قالبنامهپرسش تقدموتاخربینکشفبرای(یریتفسیساختاریساز)مدلISMتكنیكدر

زیرانجامشدهاست:مراحلاحصاءشدههایگام

اینمرحلهبابررسیمطالعاتگذشتهودریافت:مرتبطبامسئلهیرهایمتغییشناسا،اولمرحله

(صورتگرفتهاست.1398وهمكاران)نظرکارشناسانوخبرگاندرمقالهایجابی

دراینمرحلهمتغیرهایمسئلهبهصورتدو:2ماتریسخودتعاملیساختاریلیتشك،دوممرحله

هادرشوندباتوجهبهاینكهدراینپژوهشمسئلهتقدموتاخرگامبهدووزوجیباهمبررسیمی

هایپدافندهواییموردنظربودبرایبررسینگاریراهبردیفناوریگانهچارچوبآیندهمراحلپنج

(.Bolanos et al, 2005)هاازمقیاسزیرکمكگرفتهشدارتباطدوبهدوییاینگام

عددصفر(ajiعددیكودرایهaijتقدمزمانیدارد)درایهjبرگامiگام

صفر(عددaijعددیكودرایهajiتقدمزمانیدارد)درایهiبرگامjگام

عددیك(ajiعددیكودرایهaijتوانندهمزمانانجامشوند)درایهمیjوگامiگام

عددصغر(ajiعددصفرودرایهaijتقدمزمانیبرهمندارند)درایهjوگامiگام

هابایكدیگرجمعودرنهایتطبقروابطزیرماتریسنامهسپسنتایجبهدستآمدهازپرسش

آید.ساختاریبهدستمیخودتعاملی

                                                      
1
.   Interperative Structural Modeling (ISM) 

2
. Structural Self-Interaction Matrix 
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نامهراباآنمقایسهابتدایكمقیاسعددیواحددرنظرگرفتهواعدادبهدستآمدهارپرسش

کنیم.درصورتیکهعددازمقیاسبزرگترباشددرجدولدسترسیاولیهعددیكودرغیراینمی

دهیم.صورتعددصفرقرارمی












mIFaa

mIFaa
M

ijij

ijij
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منظورشدهاست.12(یعنیnنصفتعدادپرسششوندگان)mوهشدراینپژ

سیماتریازروكیصورتصفروروابطبهنییباتع:1هیاولیدسترسسیماترجادیا،سومهمرحل

بهدستی.برادیآیبهدستمهیاولیدسترسسیدومرحلهماتریآمدهدرمرحلهقبلوطدستبه

یامساویترکوچكجایاعدادبهو1عدد،12ازتربزرگجایاعدادبهه،یاولیدسترسسیآوردنماتر

گرفت.قرارعددصفر،12

لیبادخهیاولیدسترسسیماترلیازتشكپس:2یینهایدسترسسیماترجادیا،چهارمهحلمر

روابطبیریپذنمودنانتقال انتقالشودیملیتشكیینهایدسترسسیماتررها،یمتغنیدر یریپذ.

نیاانگریاستوبییفرضمبناكییریتفسیساختاریسازدرمدلرهایمتغنیبیروابطمفهوم

،داشتهباشدتقدمزمانیcگامبرbگامباشدوشتهداتقدمزمانیbگامبرaگامکهیاستکهدرصورت

یبررسهاگامنیبهیروابطثانوهیکلقسمتنی.دراتقدمزمانیخواهدداشتزینcبرگامaآنگاهگام

آوردنماتریسدسترسیبااستفادهازبهدستروشبهدستخواهدآمد.یینهایدسترسسیوماتر

کنیموسپساینماتریسیماستکهدرآنماتریسمجاورترابهماتریسواحداضافه3نظریهاویلر

رسانیم.یمnهایماتریسبهتوانیهدرارادرصورتتغییرنكردن

دهد:فرمولزیرروشتعیینماتریسدسترسیرابااستفادهازماتریسمجاورتنشانمی
A+I                   M= (A+I)

n 

ماتریسدسترسینهاییاست.عملیاتMماتریسهمانیوIماتریسدسترسیاولیه،Aماتریس

باشدکهبرایناساسداریم:4بهتوانرساندنماتریسبایدطبققاعدهبولین

1=1+1                             1=1×1

وپسشودیمیبندبهسطوحمختلفدستهیدسترسسیماتر:سطحیبندبخش،پنجمهمرحل

.شودمینییتعهاگامازكیهریهابرامجموعهنیاشتراکا،یوخروجیورودیهامجموعهنییازتع

                                                      
1
. Initial reachability matrix 

2
. Final Reachability Matrix 

3
. Euler 

4
. Bolin Rule 
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شاملگام:.مجموعهخروجییكدیآیبهدستمگامهریمشترکبرایهامجموعهقیطرنیازا

های"1"گیردبرایتعیینمجموعهمتأخرتعدادنشأتمیءاجزاییازیكسیستماستکهازآنجز

گام:مجموعهورودییك.شودیاستکهازآنجزءخارجمیداردهندهخطوطجهتاینسطرنشان

هرجزءبرایتعیینمجموعهمتقدمشود.یکهبهآنجزءمنتهیمشاملاجزاییازسیستماست

استیداردهندهخطوطجهتنشانستوناینهای"1"تعدادشودمیبررسیآنبهستونمربوط

گامیمواردآنجزءبهکه ومشترکآنیکهمجموعهخروجهاییشود. کامالً دراشدبكسانیها

سلسلهنیباالتر از مسطح قرار بهرندیگیمراتب . بعددهندهلیتشكیاجزاافتنیمنظور یسطح

مربوطاتیوعملشودیجدولمربوطهحذفمیاضیسطحآندرمحاسباترنیباالتریاجزاستم،یس

تاآنجاتكراراتیعملنیسطحانجاموانیباالتریاجزانییمانندروشتعیسطحبعدیاجرانییبهتع

.(1395:266آذروهمكاران،مشخصشوند)ستمیسطوحسهیکلدهندهلیکهاجزاءتشكشودیم

كییینهایدسترسسیوماترهاگامباتوجهبهسطوح:یریرسممدلساختارتفس،ششمهحلمر

.دیآیبهدستمییمدلنها،هیدرمدلاولهایریپذحذفانتقالقیرسموازطرهیمدلاول

قیطراز:MICMACتجزیهوتحلیلقدرتنفوذومیزانوابستگیوترسیمنمودار،هفتمهحلمر

دیآیبهدستمهاگامیوابستگزانیدرهرسطروستونقدرتنفوذوم«1»یهایکردنورودجمع

یه)ناحخودمختاریهاگامگروهشاملنی.اولشوندیمیبنددرچهارگروهطبقههاگامجیوبرطبقنتا

مجزاهستندهاگامریازسایتاحدودهاگامنیدارند.ایفیضعیکهقدرتنفوذووابستگشودیم(1

دومیوارتباطاتکم کهازقدرتنفوذشودیراشاملم(2یه)ناحوابستهیهاگامگروهنیدارند.

هستندکهازقدرت(3یه)ناحیوندیپیهاگامبرخوردارهستند.گروهسومییباالیاماوابستگفیضع

ریسارییمنجربهتغهاگامنیایبررویبرخوردارهستند.درواقعهرگونهعملییباالینفوذووابستگ

دارایقدرتنفوذهاگیرد،اینگامیبرم(رادر4یه)ناحمستقلیها.گروهچهارمگامشودیمهاگام

یکلیدیهاگاماصطالحاًفوذباالییبرخوردارند،ییکهازقدرتنهاباالووابستگیپایینیهستند.گام

گیرندیمیمستقلیاپیوندیقرارهایكیازدوگروهگامدرهاشوند.واضحاستکهاینگامیمنامیده

ارایهچارچوبیریتفسیساختاریسازمدلروشاجرایدر(.1395:268)آذروهمكاران، و

دیاهدفمنگیریغیرتصادفینمونه ازبااستفادههایپدافندهواییفناوریگاریراهبردینآینده

یآورجمعابزار.انتخابشدنظرانموضوعپژوهشنفرازخبرگانوصاحب25تعدادقضاوتی

.باشدیم هساخت محققنامهپرسش روش این در هاداده
  

 



155...یدفاعهای یفناوریراهبردنگارییندهچارچوبآیطراح

 

 

 

 ها وتحلیل آن ها و تجزیهیافته

 نگاریآیندهپیشهای مربوط به وتحلیل گام جزیهت

(2.)شناساییتهدیدهاینوینودرحالظهورآفندیوپدافندی(1:)هاتعریفگاماولمرحله

فناوری تجهیزاتو فرامنطقههایآفندیکشورهایمنطقهمطالعه مشخصکردنایو ایو

دشمنان )وضعیت حوزه(3. نظاممطالعه مانند موازی اقتصادی،های اجتماعی، های

هایعمومیمشیتوجهبهخط(4).هاوعواملیمانندعواملقانونی،رقابتیوبخشیاکوسیستم

هایدرحالکاردرارتباطباپروژه(5.)هایراهبردیقرارگاهپدافندهواییوارتشنامهوبخش

)اینحوزه وظایفسازمان(6. )دریافتمأموریتو اندازهایمطالعهاهدافکالنوچشم(7.

سازمان )تعیینشده پژوهش(8. مشخصکردن9).هایپیشینمطالعه پویشمحیطیو )

(مشخصکردنمنابعمختلف)رسمی10هایدرونیوشناساییوضعیتجاری.)روندها،چالش

ومهارت داخلیوخارجی( )وغیررسمی، ارزیابیکارهایقبلیو11هایفردیوسازمانی. )

( تعیینمتغیره12موجود. فناوری( بیرونیمربوطبه هایپدافندهوایی.ایکلیدیدرونیو

 (.1398ایجابیوهمكاران،)محوریدفاعیهاوشناساییفناوری(مطالعهموردپژوهی13)

هاییهردرایهمجموعیكداخلاعداد:ماتریسخودتعاملیساختاریلیتشكدوم،مرحله

بدستآمدهاست.هایخبرگاننامهشمارشپرسشاستکهاز
 نگاریآیندهماتریس خود تعاملی ساختاری مرحله پیش( 1) جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاگام

1 25 21 7 5 2 3 3 5 9 6 10 19 6 

2 19 25 2 4 22 5 4 18 5 7 6 18 8 

3 18 20 25 6 2 2 4 2 17 18 4 8 6 

4 21 2 5 25 18 20 20 19 7 4 6 4 6

5 5 17 6 6 25 3 5 16 18 6 18 20 20

6 6 9 2 23 18 25 21 22 19 20 19 18 18

7 5 8 5 19 20 17 25 21 19 19 18 19 17

8 17 22 22 18 20 4 2 25 7 4 15 13 17

9 15 3 14 6 19 6 8 7 25 14 5 19 17

10 5 6 18 8 8 5 9 8 8 25 7 9 7

11 7 16 7 4 16 7 6 17 6 5 25 16 14

12 6 7 5 7 9 5 6 6 8 5 5 25 5

13 5 7 4 7 16 6 6 17 15 5 17 15 25
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سوممرحله هیاولیدسترسسیماترجادیا، جایاعدادبهس،یماتراینبهدستآوردنیبرا:

گرفت.قرارعددصفر،12یامساویترکوچكجایاعدادبهو1عدد،12ازتربزرگ
 یس دسترسی اولیهماتر (2) جدول

9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاگام 10 11 12 13

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1

6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1

9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

11 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

13 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1

:تهیهماتریسدسترسینهاییچهارم،مرحله
 ماتریس دسترسی نهایی( 3) جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاگام
قدرت 

 نفوذ

1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 8 

3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

9 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10

10 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7

11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

13 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11
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 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاگام
قدرت 

 نفوذ

قدرتوابستگی 12 12 10 7 11 4 4 11 11 9 9 12 10  



سطحیبندبخش،پنجممرحله : 5پساز تكرار سطحبار گامنتیجه مرحلههابندی ی

شدهاست.درماتریسزیرمشخصنگاریآیندهپیش
 ی سطوح ماتریس دسترسیبند بخشنتیجه نهایی ( 4) جدول

 مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی سطح
-گام

 ها

21،2،5،8،121،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،131،2،5،81 

2 1،2،5،8،9،11،12،131،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،131،2،5،8،9،11،132 

3 1،2،3،5،8،9،10،12،133،4،5،6،7،8،9،10،11،133،5،8،9،10،133 

4 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،134،5،6،7،8،11،134،5،6،7،8،11،134 

4 1،2،3،4،5،7،8،9،10،11،12،131،2،3،4،5،6،7،8،9،11،131،2،3،4،5،8،9،11،135 

5 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،134،6،7،84،6،7،86 

5 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،134،6،7،84،6،7،87 

4 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131،2،3،4،5،6،7،8،9،11،131،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،138 

31،2،3،5،8،9،10،11،12،132،3،4،5،6،7،8،9،10،11،132،3،5،8،9،10،11،139

31،2،3،9،103،4،5،6،7،8،9،10،133،9،1010

41،2،3،4،5،8،9،11،12،132،4،5،6،7،8،9،11،132،4،5،8،9،11،1311

1121،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131212

410،11،12،13،1،2،3،4،5،7،8،92،3،4،5،6،7،8،9،11،132،3،4،5،8،9،11،1313


مرحله تفسششم، یریرسممدلساختار اساسماتریسباالمدلساختاریتفسیری: بر

نگاریدرشكلزیرآمدهاست.آیندهمرحلهپیش

مختصاتشكلیبندسطح پیشدهنده تعاملآیندهمرحله و رابطه همچنیننوع نگاریو

گام بین در گرفت. انجام پرسششوندگان)خبرگان( نظر اساس بر ساختاریسازمدلها ی

مدل جزء که تفسیری عملیات در تحقیق ها ساختنرم وو پویا محیطی در مفاهیم دهی

یوتعیینفرایندمتعاملمتغیرهابندسطحجهتیریازنظراتخبرگانگبهرهپیچیدههست،

یکهدرسطحپایینقرارگیردبههمانمیزانتقدمآنبرگشاست.درهمینامتدادهرگامهار

هابیشتروبهنسبتوابستگیکمتریخواهدداشت.سایرگام
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 نگاریمدل ساختاری تفسیری مرحله پیش آینده (1) شکل


کههمان میگونه شكلمشاهده اساسمدلدر بر دریافتمأموریتو،آمدهدستبهشود

چشم و کالن اهداف مطالعه و سازمان تعیینوظایف داندازهای سازمان سطحشده پنجمر

بیدیکلهایگامعنوانبه که مستقلهستند سایشترینو بر را هایاینمرحلهگامیرنفوذ

ییراتیتغتواندیمهایژگیویندراییر.هرگونهتغنمایندیمیفارااتقلمسمتغیرنقشوداشته

 کل در پیشرا شودنگاریآیندهمرحله خطگام.موجب به توجه ومشیهای، عمومی های

هایدرحالکاردراینهایراهبردیقرارگاهپدافندهواییوارتش،ارتباطباپروژهنامهبخش

پژوهش مطالعه ارزیحوزه، موردپژوهیهایپیشین، مطالعه و موجود وابیکارهایقبلیو ها

قرارگرفتهشناساییفناوری سطحچهارم اینمدلدر گاممحوریدفاعیدر مطالعهاند. های،

نظامحوزه مانند موازی اکوسیستمهای اقتصادی، اجتماعی، عواملهای مانند عواملی و ها

مشخصکردنمنابع

)رسمیومختلف

غیررسمی،داخلیو

هایخارجی(ومهارت

 فردیوسازمانی

هایهایموازیمانندنظاممطالعهحوزه

هاوعواملیاکوسیستماجتماعی،اقتصادی،

 مانندعواملقانونی،رقابتیوبخشی

پویشمحیطیو

مشخصکردنروندها،

هایدرونیوچالش

 شناساییوضعیتجاری

هایمطالعهتجهیزاتوفناوری

ایوآفندیکشورهایمنطقه

ایومشخصکردنفرامنطقه

 وضعیتدشمنان

 هایپدافندهواییبوطبهفناوریتعیینمتغیرهایکلیدیدرونیوبیرونیمر

شناسایی

تهدیدهاینوینو

درحالظهور

 آفندیوپدافندی

 دریافتمأموریتووظایفسازمان

 

اندازهایتعیینشدهمطالعهاهدافکالنوچشم

 سازمان

مطالعهمورد

هاوپژوهی

شناسایی

محوریفناوری

هایمشیتوجهبهخط

هاینامهعمومیوبخش

راهبردیقرارگاهپدافندهوایی

 وارتش

ارتباطبا

هایدرپروژه

حالکاردراین

 حوزه

مطالعه

هایپژوهش

 پیشین

ارزیابی

کارهای

قبلیو

 موجود

 مرحله 

 نگاریآیندهپیش
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هایدرونیوشناساییروندها،چالشقانونی،رقابتیوبخشی،پویشمحیطیومشخصکردن

و خارجی( و داخلی غیررسمی، و مختلف)رسمی منابع کردن مشخص و جاری وضعیت

قرارگرفتهمهارت سوم سطح در مدل این در سازمانی و فردی گامهای شناساییاند. های،

فناوری پدافندیومطالعهتجهیزاتو آفندیو فندیهایآتهدیدهاینوینودرحالظهور

منطقهکشورهایمنطقه ایومشخصکردنوضعیتدشمناندراینمدلدرسطحایوفرا

رادارنداند.اینسطوححلقهواسطبینسطحپنجمواولبودهونقشمیانجیقرارگرفتهدوم

وابستهوهاییژگیوینواسطبییازسوهستند.مرحلهینایوندیدرپیژگیوهادارایاینگام

.گذارندیوابستهتأثیرمهاییژگیوبرویرفتهتأثیرپذیدیکلهاییژگیازویعنیوده،مستقلب

ترینچكکوکهوجودداشتهیوندیپهاییژگیوینباییدهوتنیروابطمتعاملیگردییازسو

درسطحاولخواهدگذاشت؛ویوندیپهاییژگیویرتأثیرخودرابرساهایژگیویندراییرتغ

دارد قرار ما وابسته گام مدل بهکهاین مربوط بیرونی و درونی کلیدی متغیرهای تعیین

هایمستقلهایپیوندیوگامگامتأثیرتحتشدتبهاست،اینگامهایپدافندهواییفناوری

هستجهتتقویتگام نیاز پنجماستو تا سطوحدوم دردرنهاهایمیانجیو یتوابسته

سازسامانهکهدرسطوحدوم،سومویتحلیلوبراساسآنارکانجهتخوببهحپنجمسط

واجراشود.ریزیطرحچهارمقراردارند

:MICMACتجریهوتحلیلقدرتنفوذومیزانوابستگیوترسمنمودارهفتم،مرحله
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    4 

      3 

      2 

 12            1 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

   میزان وابستگی

 نگاریمربوط به مرحله پیش آینده MICMACنمودار   (2)شکل 

در شش تا یك مراحل از کردن صرفنظر با مقاله صفحات تعداد محدودیت علت به

تعیینوتجزیه مراحل آیندهورودیتحلیل بهها، مربوط نتایج فقط راهبرد و خروجی نگاری،

بندیدرهرمرحلهگزارششدهاست.سطح
 

 هاورودیمرحله تعیین های مربوط به وتحلیل گام تجزیه

هفت مراحل انجام مدلپساز وگانه سطوح مرحله، این به مربوط تفسیر ساختاری سازی

باشد:می(5)هایهرسطحبهشرحجدولگام
 هاهای مرحله تعیین ورودیطوح و گام( س5)جدول 

 سطح هاگام

هایپدافندهواییهایبلندمدتفناوریبندیواتخاذسیاستاولویت -  اول

دوم هاوعواملتأثیرگذارهایاولیهوشگفتیسازها،پیشرانمشخصکردنسیگنال -

سوم هاتفسیروقابلجذبنمودنداده -

هاتلخیصوسازماندهیدادهآوری،جمع - چهارم

پنجم هایدفاعیهایفناوریایجادتفكرراهبردی،مطالعاتتطبیقی،مرورادبیاتوپویشداده -

هایپدافندمشخصکردنخبرگانومتخصصینحوزهفناوری -

 تعیینافرادمشارکتکنندهدرپژوهش -
ششم
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 سطح هاگام

 هایتحتبررسیتعیینمحدودهووسعتفناوری -

 هایکارگزار،کاربرانوحامیانیگانتعیین -

 تعیینمحدودهجغرافیاییتحتپوشش -

 تعریفدامنهپوششهواوفضا -

 هاآوریدادهتعیینجامعههدفیاافرادموردنظردرخصوصجمع -

 هایدفاعیاندازاولیهازفناوریایجادتصاویریازآیندهوخلقچشم -

پروژهتعیینافقزمانیپژوهشوطول -

هفتم

 هایاساسیدرحوزهپدافندهواییتعییناهدافوسوال -

 تشكیلتیمپروژه،اجراییومتدولوژی -
هشتم

تصمیمبرایتغییرآیندهقرارگاهپدافندهوایی - نهم

 

 نگاریآیندههای مربوط به مرحله وتحلیل گام تجزیه

هفت مراحل انجام مدلپساز مربوطگانه تفسیر ساختاری وسازی سطوح مرحله، این به

باشد:می(6)هایهرسطحبهشرحجدولگام
 نگاریهای مرحله آیندهطوح و گام( س6)جدول 

 سطح هاگام

 هایاصلینتایجآیندهنگاریومخاطبیننیازهایآیندهنگاریتعیینیگان -

پایینبهباالوسازیفشارفناوریوکششتقاضادرکناررویكردهایباالبهپایینویكپارچه -

 سازینتایجتعیینرویهانتشاروپیاده

 اول

 وفناوریمطلوبهایعلمیاندازثانویهبابیشترینگزینههاوخلقچشمآوریایدهجمع -

 هایدفاعیسازی،تحلیلوترکیباطالعاتوایجاددانشجدیدفناورییكسان -

هایمحتملپیشینتوافقبرگزینه -

 ونظم،خلقواقعیدیدگاهروبهجلوایجادوخلقطبقه -

دوم

 هایپدافندهواییهایبدیل،چشماندازهاوتصاویرمشترکازآیندهفناوریبررسیآینده -

 بینیمحیطآیندهقرارگاهپدافندهواییآگاهیازآیندهوپیش -

 هایآیندهقرارگاهتشخیصامكاناتوتوانمندی -

سوم

چهارم مفاهیمومحتواطراحیفعالیتبادرنظرگرفتن -

پنجم هاتبدیلوتفسیراطالعاتبرایایجادادراکازپیامدهایآنبرایآیندهدربینکاکنانیگان -

 

 هاخروجیهای مربوط به  مرحله وتحلیل گام جزیهت

هفت مراحل انجام مدلپساز وگانه سطوح مرحله، این به مربوط تفسیر ساختاری سازی

باشد:می(7)هایهرسطحبهشرحجدولگام
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 هاهای مرحله خروجیسطوح و گام (7)جدول 

 سطح هاگام

 هایمحتملوتصمیمبرایآیندهمطلوبتحلیلآینده -

 هایپدافندهواییهایبدیلدرخصوصفناوریپیشنهادآینده -

 ریزیبرایانجامپژوهشیاایجادفناوریگیریدرزمینهبرنامهتصمیم -

 انتشارنتایجآیندهنگاریوآشكارسازیدانشضمنی -

 هادهیاقدامارتقایبینشوشكل -

 اول

 ایجادتغییردرهنجارها،رفتارهاوتفكرافرادوتغییردرساختارسازمانیقرارگاه -

 تحلیلوارزیابیادراکبرایایجادتعهدبهاقدامدربینکارکنانقرارگاه -
دوم

 

 راهبردهای مربوط به  مرحله وتحلیل گام تجزیه

هفت مراحل انجام مدلپساز وگانه سطوح مرحله، این به مربوط تفسیر ساختاری سازی

باشد:می(8)هایهرسطحبهشرحجدولگام
 راهبردهای مرحله سطوح و گام (8)جدول 

 سطح هاگام

 مسیربهصورتمستمرگیریواصالحسازیتصمیمارزیابیمتناوبوپیگیریفرآیندپیاده -

راهبرد - به آمده بدست دانش طرحتبدیل و انتخابها درک توسعه و پیشنهادی هایهای

گیرندگانراهبردیدرمیانتصمیم

 هایراهبردیهایراهبردیوایجاددرکوسیعیازگزینهارزیابیگزینه -

 اول

دوم هایاصلیپدافندهواییتهیهفهرستیازفناوری -

 جمعیوبسیجومشارکتبازیگرانکلیدیایجادتوافق -

ریزیراهبردیتفكرراهبردی،توسعهراهبردیوبرنامه -

 هایعملیاتیبرایاقدامونوسازی،نوآوریوتغییردرقالبراهبردهاایجادطرح -

سوم

اقدامتصمیم - هدایت و راهگیری فعالیتهای توسعه و بردی و جدید فعالیتهای هایبهبود

 رگاهموجودقرا

 هاییازآینده،تغییروتحولارتباطبینآیندهوحالتولیدالگو -

 ریزیاستراتژیك،طرحریزیعملیاتواجرادهیآیندهازطریقبرنامهشكل -

چهارم

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

:یوابستگزانیستونقدرتنفوذومباتوجهبه

 مرحله آیندهپیشدر گام،نگاری متغیرهای بهکلیدیتعیین مربوط بیرونی و درونی

هایپدافندهواییفناوری دوبهعنوانگاموابسته، و دریافتمأموریتووظایفسازمانگام،
هاهاینفوذیوسایرگاماندازهایتعیینشدهسازمانبهعنوانگاممطالعهاهدافکالنوچشم
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،قرارگاهپدافندهواییوارتشهایراهبردینامههایعمومیوبخشمشیتوجهبهخطیعنی

پدافندی آفندیو حالظهور در شناساییتهدیدهاینوینو مشخصکردنمنابعمختلف،

مهارت و خارجی( و داخلی غیررسمی، و سازمانی)رسمی تجهیزاتو،هایفردیو مطالعه

منطقهفناوری کشورهای آفندی فرامنطقههای و دشمنان،ای وضعیت کردن مشخص و ای

حوزهمط نظامالعه مانند موازی اکوسیستمهای اقتصادی، اجتماعی، مانندهای عواملی و ها

پروژه با ارتباط بخشی، و رقابتی قانونی، حوزهعوامل این در کار حال در مطالعه،های

هایدرونیوشناساییپویشمحیطیومشخصکردنروندها،چالشوهایپیشینپژوهش

 هایپیوندیمعرفیشدند.مبهعنوانگاوضعیتجاری
هایپدافندهایبلندمدتفناوریبندیواتخاذسیاستاولویتهای،گامهادرمرحلهورودی

،تفسیرهاوعواملتأثیرگذارهایاولیهوشگفتیسازها،پیشرانمشخصکردنسیگنالهوایی،

تلخیصوسازماندهیدادهجمع،هاقابلجذبنمودندادهو آوری، ایجادتفكرراهبردی،وها

هایوابسته،گامبهعنوانهایدفاعی،هایفناوریمطالعاتتطبیقی،مرورادبیاتوپویشداده

هایاساسیدرتعییناهدافوسوالتصمیمبرایتغییرآیندهقرارگاهپدافندهوایی،های،گام

جامعههدفیاافرادموردتعیینتشكیلتیمپروژه،اجراییومتدولوژی،حوزهپدافندهوایی،

جمع خصوص در دادهنظر آوری چشمها، خلق و آینده از تصاویری ازایجاد اولیه انداز

هاینفوذیوسایربهعنوانگامینافقزمانیپژوهشوطولپروژه،تعیهایدفاعیوفناوری

تعیینافرادهایپدافندهوایی،هایعنیمشخصکردنخبرگانومتخصصینحوزهفناوریگام

هایکارگزار،کاربرانوحامیان،تعریفدامنهپوششتعیینیگانمشارکتکنندهدرپژوهش،

تعیینمحدودهجغرافیاییتحتهایتحتبررسیودهووسعتفناوریتعیینمحدوهواوفضا،

هایپیوندیمعرفیشدند.بهعنوانگامپوشش،

آینده مرحله گامنگاریدر کنارسیكپارچههای، در تقاضا کشش و فناوری فشار ازی

پیاده و انتشار رویه تعیین و باال به پایین و پایین به باال ورویكردهای نتایج تعیینسازی

هایوابسته،بهعنوانگامنگاریهنگاریومخاطبیننیازهایآیندههایاصلینتایجآیندیگان

هایامگ ، ایجاد برای اطالعات تفسیر و بینتبدیل در آینده برای آن پیامدهای از ادراک

نفوذیوهایبهعنوانگام،طراحیفعالیتبادرنظرگرفتنمفاهیمومحتواهاورکنانیگانکا

سازی،تحلیلوترکیباطالعاتدرجهتیكسان،هایمحتملتوافقبرگزینههایعنیسایرگام

قطبقهونظم،خلقواقعیدیدگاهروبهجلو،ایجادوخلهایدفاعی،ایجاددانشجدیدفناوری

ایدهجمع چشمآوری خلق و گزینهها بیشترین با ثانویه انداز علمی مطلوب،های فناوری و
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فناوریبررسیآینده آینده مشترکاز تصاویر و اندازها چشم هواییهایبدیل، ،هایپدافند

پیش و آینده از آگاهی پدابینی قرارگاه آینده ومحیط هوایی امكانافند وتشخیص ت

هایپیوندیمعرفیشدند.بهعنوانگامهایآیندهقرارگاه،توانمندی

سازیدانشضمنیوارتقاینگاریوآشكارانتشارنتایجآیندههای،گامدرمرحلهخروجی

ایجادتحلیلوارزیابیادراکبرایگام،هایوابسته،هعنوانگامها،بدهیاقدامبینشوشكل

گام سایر و نفوذی گام عنوان به قرارگاه کارکنان بین در اقدام به یعنیتعهد پیشنهادها

هایمحتملوتصمیمبرایهایپدافندهوایی،تحلیلآیندههایبدیلدرخصوصفناوریآینده

تصمیم مطلوب، برنامهآینده زمینه اگیریدر فناوری،ریزیبرایانجامپژوهشیا ایجادیجاد

هایتغییردرهنجارها،رفتارهاوتفكرافرادوتغییردرساختارسازمانیقرارگاه،پیشنهادآینده

خصوصفناوری تحلیلآیندهبدیلدر هوایی، برایآیندههایهایپدافند تصمیم محتملو

 برنامهتصمیممطلوبو زمینه عنوانگیریدر به فناوری، ایجاد پژوهشیا ریزیبرایانجام

هایپیوندیمعرفیشدند.گام

تبدیلدانشبدستآمدهبهراهبردگامدرمرحلهراهبرد هایپیشنهادیوهاوطرحهای،

انتخاب درک تصمیمتوسعه میان در راهبردی گزینههای ارزیابی وگیرندگان، راهبردی های

گزینه از وسیعی درک فرآینایجاد پیگیری و متناوب ارزیابی و راهبردی پیاهای سازیدهد

مسیرتصمیم اصالح و گامگیری عنوان به مستمر صورت به و وابسته گامهای تولیدهای،

ریزیدهیآیندهازطریقبرنامهشكلحال،هاییازآینده،تغییروتحولارتباطبینآیندهوگوال

 اجرا طرحریزیعملیاتو استراتژیك، هدایتاقدامتصمیمو جهتهایراهبردیگیریو در

بهبودفعالیتهایجدیدوتوسعهفعالیت وسایرنفوذیهایگامعنوانبههایموجودقرارگاه ،

یعنیگام فناوریها فهرستیاز طرحهایاصلیپدافندهوایی،تهیه هایعملیاتیبرایایجاد

ریزیبرنامهراهبردیوتفكرراهبردی،توسعه،نوآوریوتغییردرقالبراهبردهااقدامونوسازی،

ایجادتوافقجمعیوراهبردیو هایپیوندیعنوانگامبهبسیجومشارکتبازیگرانکلیدی،

معرفیشدند.

(3)شكلدرهایپدافندهوایینگاریراهبردیفناوریباتوجهبهمواردباالچارچوبآینده

 شود.ارائهمی
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 های پدافند هوایینگاری فناوریچارچوب آینده (3)شکل 

 سطح اول

نگاری و صلی نتایج آیندههای اتعیین یگان-

 نگاریمخاطبین نیازهای آینده

سازی فشار فناوری و کشش یکپارچه-

تقاضا در کنار رویکردهای باال به پایین و 

پایین به باال و تعیین رویه انتشار و پیاده 

 سازی نتایج

 

 سومسطح 

های بدیل، چشم اندازها و بررسی آینده-

های پدافند تصاویر مشترک از آینده فناوری

 هوایی

بینی محیط آینده آگاهی از آینده و پیش-

 قرارگاه پدافند هوایی

های آینده تشخیص امکانات و توانمندی-

 پنجمسطح 

 هاتبدیل و تفسیر اطالعات برای ایجاد ادراک از پیامدهای آن برای آینده در بین کاکنان یگان-

سطح 

 مفاهیم و محتواطراحی فعالیت با در نظر گرفتن - چهارم

 

 دومسطح 

های علمی انداز ثانویه با بیشترین گزینهها و خلق چشمآوری ایدهجمع-

 و فناوری مطلوب

 های دفاعیسازی، تحلیل و ترکیب اطالعات و ایجاد دانش جدید فناورییکسان-

 های محتمل پیشینتوافق بر گزینه-

 رو به جلوایجاد و خلق طبقه و نظم، خلق واقعی دیدگاه -

 

 

 سطح اول

 های محتمل و تصمیم برای آینده مطلوبتحلیل آینده-

 های پدافند هواییهای بدیل در خصوص فناوریپیشنهاد آینده-

 ریزی برای انجام پژوهش یا ایجاد فناوریگیری در زمینه برنامهتصمیم-

 دانش ضمنیآشکار سازی نگاری و انتشار نتایج آینده-

 هادهی اقدامو شکلارتقای بینش -

 

 دومسطح 

ایجاد تغییر در هنجارها، رفتارها و -

تفکر افراد و تغییر در ساختار 

 سازمانی قرارگاه

تحلیل و ارزیابی ادراک برای -

ایجاد تعهد به اقدام در بین 

 کارکنان قرارگاه

 سطح اول

سازی ارزیابی متناوب و پیگیری فرآیند پیاده-

 اصالح مسیر به صورت مستمرگیری و تصمیم

ها و تبدیل دانش بدست آمده به راهبرد-

های پیشنهادی و توسعه درک طرح

-های راهبردی در میان تصمیمانتخاب

 گیرندگان

های راهبردی و ایجاد درک ارزیابی گزینه-

 های راهبردیوسیعی از گزینه

 

 چهارمسطح 

های راهبردی و گیری و هدایت اقدامتصمیم-

های بهبود فعالیت-های جدید و توسعه فعالیت

 موجود قرارگاه

هایی از آینده، تغییر و تحول ارتباط تولید الگو-

 بین آینده و حال

ریزی دهی آینده از طریق برنامهشکل-

 طرحریزی عملیات و اجرا استراتژیک،

 سومسطح 

بسیج و مشارکت ایجاد توافق جمعی و -

 بازیگران کلیدی

هبردی، توسعه راهبردی و تفکر را-

 ریزی راهبردیبرنامه

های عملیاتی برای اقدام و ایجاد طرح-

 نوآوری و تغییر در قالب راهبردهانوسازی، 

 دومسطح 

 

 

تهیه فهرستی -

های از فناوری

اصلی پدافند 

 هوایی

 پنجمسطح 

 
 سازمان وظایفمأموریت و دریافت -
اندازهای تعیین شده مطالعه اهداف کالن و چشم -

 سازمان

 سطح سوم

های فردی و مشخص کردن منابع مختلف)داخلی و خارجی( و مهارت-

 سازمانی

 ها و شناسایی وضعیت جاریپویش محیطی و مشخص کردن روندها، چالش-

ها و های اجتماعی، اقتصادی، اکوسیستمهای موازی مانند نظاممطالعه حوزه-

 ونی، رقابتی و بخشیعواملی مانند عوامل قان

 سطح دوم

شناسایی تهدیدهای نوین و در حال -

 ظهور آفندی و پدافندی

های آفندی مطالعه تجهیزات و فناوری -

 ایای و فرامنطقهکشورهای منطقه

 سطح اول

تعیین متغیرهای کلیدی -

درونی و بیرونی مربوط به 

 های پدافند هواییفناوری

 چهارمسطح 

های راهبردی قرارگاه پدافندهوایی و نامههای عمومی و بخشمشیتوجه به خط -

 ارتش

 های در حال کار در این حوزهارتباط با پروژه-

 های پیشینمطالعه پژوهش -ارزیابی کارهای قبلی و موجود         -

 محوری دفاعیها و شناسایی فناوریمطالعه مورد پژوهی-

سطح 

 اول

 

ندی و باولویت-

-اتخاذ سیاست

های بلند مدت 

های فناوری

 پدافند هوایی

 نهمسطح 

 

تصمیم برای تغییر آینده قرارگاه -

 پدافند هوایی

 

 هشتمسطح 

های اساسی در تعیین اهداف و سوال-

 حوزه پدافند هوایی

 تشکیل تیم پروژه، اجرایی و متدولوژی-

 

 هفتمسطح 

 هاآوری دادهمورد نظر در خصوص جمعتعیین جامعه هدف یا افراد -

 های دفاعیانداز اولیه از فناوریایجاد تصاویری از آینده و خلق چشم-

 تعیین افق زمانی پژوهش و طول پروژه-

 

 ششمسطح 

 های پدافند مشخص کردن خبرگان و متخصصین حوزه فناوری-

 تعیین افراد مشارکت کننده در پژوهش-

 های تحت بررسیفناوریتعیین محدوده و وسعت -

 های کارگزار، کاربران و حامیانتعیین یگان-

 تعیین محدوده جغرافیایی تحت پوشش-

 تعریف دامنه پوشش هوا و فضا-

 

 پنجمسطح 

ایجاد -

تفکر 

راهبردی، 

مطالعات 

تطبیقی، 

مرور ادبیات 

و پویش 

های داده

سطح چهار 

 م

-

آورجمع

ی 

تلخیص 

و 

سازمانده

 های داده

سطح 

 سوم

-

ت

ف

س

یر 

و 

قا

بل 

 دومسطح 

مشخص -

کردن 

-سیگنال

های اولیه 

و شگفتی 

سازها، 

ها پیشران

د 
بر

اه
 ر

له
رح

 م
ش

 پی
له

رح
م

ده
آین

ی 
ار

نگ
 

ی
ود

ور
ن 

عیی
ه ت

حل
مر

ها 
 

ده
آین

ه 
حل

مر
ی 

ار
نگ

 
ه 

حل
مر

ی
وج

خر
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اینپژوهشتالشیبرایارائهچارچوبمناسببرایآینده نگارینتایجبهدستآمدهدر

فناوری تلقیمیراهبردی هوایی پدافند اینهای از استفاده با هوایی پدافند نیروی تا شود،

هایموردنیازراشناساییودرجهتپیشرویایننیرو،فناوریچارچوبمتناسبباتهدیدات

 هااقدامکند.ایجاداینفناوری
هوایهاینفووذیوپیموودنگوامگانهچارچوبباانجامگامشوددرمراحلپنجپیشنهادمی

شوودبوااجورایچوارچوبهایوابستهبهدرستیانجامشود.درنهایتپیشنهادمیپیوندیگام

هوایهایمناسبدرجهتمقابلهبافناورینهاییپژوهشدرنیرویپدافندهواییارتشفناوری

هایالزمدرجهتنیلبهاهودافگذاریایایجادوسیاستایوفرامنطقهنویندشمنانمنطقه

 کالنایننیروتوسطفرماندهانارشدبهمرحلهاجراگذاشتهشود.
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