
 

 

 

 آجا راهبردی دریایی نیروی پژوهیآینده الگوی طراحی
 

 5فرامرز نصری4مالیری فرهاد ،3قوچانی محمدمهدی ،2کریمی احمد ،1زاده محمود ابراهیم

 26/20/61:مقاله پذیرش                                                                             61/20/61: مقاله دریافت

  چكیده 
 رقرم  را آینرده  گیرری شکل نحوه در هاقطعیت عدم و پیچیدگی کنونی، جهان گسترده و پرشتاب تغییرات

 و بیشرتر  هرا، قطعیت عدم باشد، بیشتر پیرامونی محیط با سازمان، یا مجموعه یک تعامل میزان هرچه. زندمی
  .گرددیم ترضروری حوزه، آن در متفکرانه نگاه و پژوهیآینده به نیاز لذا

 تأثیرگرذار  مؤلفه یک عنوانبه را آن راهبردی، نیرویی به دفاعی، صرفاً نیروی یک از آجا دریایی نیروی تبدیل
 دوردسرت،  دریرایی  منراق   در نیرو این حضور. است کرده برجسته و مطرح جهان در ایران آینده جایگاه در

 روندهای شناسایی و رصد جدید، مأموریت محیط تأثر و تأثیر و یافرا منطقه کشورهای با بیشتر تعامل لزوم
 ترر مهم و رو پیش محتمل هایآینده شناخت منظوربه جهانی، گیریشکل حال در الگوهای بر حاکم مختلف

 .سازدمی ضروری را مطلوب آینده ساخت آن، از
 نیرروی  پژوهری آینرده  مناسر   الگوی تا است شده تالش ای،زمینهموردی روش از استفاده با تحقی ، این در

 هرای نظرام  حروزه،  ایرن  نظرران صراح   هرای نظریره  ابتدا راستا، این در. گردد قراحی آجا، راهبردی دریایی
 لحرا   برا  و گرفرت  قرار بررسی مورد داخلی، هایسازمان برخی و تأثیرگذار کشور چند دفاعی پژوهیآینده
. گردیرد  حاصرل  مفهرومی  الگوی نداجا، فعالیت گستره و عملیاتی فضای همچنین و امکانات شرایط، نمودن
 و گرفت صورت نیرو ارشد فرماندهان با هاییمصاحبه موجود، هایواقعیت با مفهومی الگوی نزدیکی جهت
 پایایی، و روایی سنجش مرحلۀ در الزم اصالحات اعمال و جانبههمه بررسی و پرسشنامه از استفاده با سپس
 .گردید تبیین ،مؤلفه 11 و اصلی بعد چهار با آجا، راهبردی دریایی نیروی پژوهیآینده بومی الگوی
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 مقدمه

چون رسوالن ح  مردم را گویند که در گذشته و آینده خود اندیشه کنید تا شاید مورد رحمرت  »
 1 «خدا قرار گیرید.

های مختلف شناخته گذاری در حوزهیکی از ابزارهای کلیدی برای سیاست عنوانبهپژوهی آینده

ریزان راهبردی مداران و برنامههای اخیر کانون توجه سیاست، در سالجهتازاینشود و می

  .(5: 1331پور و همکاران، )آقاییاست.  قرارگرفتهکشورهای مختلف 

ده، شناسایی روندها و رویدادها، در جهت چگونگی یکی از رویکردهای مهم کشورها برای مواجهه با آین

به تصویر کشیدن آینده مطلوب است. این رویکرد در فضایی که وجود تفکر راهبردی را برای رویکردهای 

اندازسازی و رویکرد فعاالنه ریزی راهبردی تنگ کرده، اهمیت دو چندان یافته است. چشمسنتی برنامه

گیرد، از عناصر مهمی های ذینفع شکل میفرایند جمعی و با تعامل گروهنسبت به آینده که از قری  یک 

کند های کالن مطرح میگذارییک رویکرد مناس  در فضای سیاست عنوانبهپژوهی را است که آینده

  (.15 ،1335 فر،ملکی)

 و آیات در که است مواردی ترینمهم ازجمله دوراندیشی، و آینده به نگاه که گفت بتوان جرات به شاید

 پیامدهای و عواق  باید اقدامی، هر انجام از پیش اینکه. است شده فراوان تأکید آن بر اسالمی روایات

 چه گروهی و فردی رفتارهای و تصمیمات تأثیر به کراتبه اینکه داد؛ قرار موردسنجش و ارزیابی را آن

 شود؛می داده تذکر( دورتر آینده عنوانبه) آخرت در آن عواق  چه و( نزدیک آینده عنوانبه) دنیا این در

 که است آمده رعد سوره 11 آیه در نمونه عنوانبه .دارد موضوع این باالی اهمیت از نشان همه، و همه

 «.دهند تغییر را خود سرنوشت آنان آنکه مگر دهدنمی تغییر را قومی هیچ سرنوشت خداوند»

نگرانه، همواره توجه مردم و مسئولین را به مسائل با دید آینده (علیهاهللحمت)رحضرت امام خمینی

 در همیشه را جامعه آینده نیازهای و تفکر نبض باید»فرمایند: نمودند. ایشان میآینده جل  می

 باشند؛ مناس  العملعکس مهیای حوادث، از جلوتر قدم چند همواره و باشند داشته خود دست

  2«کند. تغییر آینده هایسال در مردم امور اداره رایج هایشیوه بساچه
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در بین نیروهای مسلح ج. ا. ایران، نیروی دریایی آجا به دلیل حضور مستمر در عرصه دریاهای 

(، از این تعامل یافرا منطقهای و آزاد و تعامل مستقیم با نیروهای دریایی سایر کشورها )منطقه

بگذارد. لذا این نیرو بایستی  هاآنتواند تأثیر زیادی بر ل نیز میبیشترین تأثیر را پذیرفته و در مقاب

بانی و رصد روندها و پایش و پویش مداوم محیط پیرامونی و نگرانه و با دیدهبا داشتن دید آینده

 های خود بپردازد. علوم و فنون نوین دریایی، به پیشرفت و توسعه توانمندی

 فراای و آن، عرصه حضور کشورهای منطقه هایویژگی واسطهبهمجاورت با اقیانوس هند که 

ترین منبع انرژی و ماده اولیه تولید بسیاری از عنوان اصلیشده، برخورداری از نفت به ایمنطقه

محصوالت کلیدی و راهبردی جهان، نیاز کشورهای صنعتی به منابع انرژی و وجود رقابت 

های قرارگرفتن خطوط مواصالتی راهبردی کشور در آب ترزده و از همه مهماقتصادی سیاست

لزوم المندب و کانال سوئز، همگی های راهبردی هرمز، ماالکا، باباقیانوس هند و تنگه

برخورداری از نیروی دریایی راهبردی و افزایش توان این نیرو را همراستا با تغییر و تحوالت 

و آزاد های یی، دفاع از منافع ملی در عرصه آبمنظور توسعه قدرت دریاپیرامونی و جهانی، به

، همکار)سیاری و  کندرا تأیید می 1414انداز در اف  دستیابی به اهداف ملی و تحق  سند چشم

1394 :49-42) . 

رهبر معظم انقالب اسالمی، ضمن برشمردن اهمیت دریا و حضور در دریاها، با اشاره به 

امروز دشمن ما فالن کشور همسایه »فرمایند: می، میتهدیدات آتی علیه نظام جمهوری اسال

دهیم کسی است که در نیست. دشمنی که ما احتمال حمله و تهدید او را می فارسجیخل

ها گسترش یافته است. بنابراین، کار خیلی مهم است. با توجه به این اهمیت، بایستی اقیانوس

له به فرماندهان و همچنین معظم 1«ریزی و تحرك خودش را تطبی  دهد.نیروی دریایی برنامه

به موقعیت زمانی نگاه کنید و جایگاه نیروی دریایی را محاسبه »کنند: مدیران نداجا توصیه می

باید  کارچهآید چیست و هایی که پیش مینمایید. ببینید نقش نیروی دریایی امروز در جنگ

ها و گیرد، حملهقرار می موردمحاسبهبکند؟ به نظر من نقش مهمی است... امروز چیزی که 

گیرد... راهبردسازهای نیروی قرار می موردمحاسبهو این چیزها است؛  یامنطقه فراهای جنگ

                                                           
 (19/12/1339  والیت قرح تقدیم و جاندا فرماندهی دیدار در )بیانات 1
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ای برای کشورتان پیش بیاید نیروی دریایی، بنشینید مطالعه کنید ببینید که اگر یک چنین حادثه

 1«گیرد؟ و در آنجا چه نقشی را باید ایفا کند؟دریایی کجاست؟ در کجا قرار می

(، استقرار متحدهاالتیانگاری در برخی کشورها )همانند های آیندهاز فعالیت شدهانیباهداف بر اساس 

تواند به همراه داشته موارد زیر را می ازجملهپژوهی حوزۀ دفاعی، دستاوردهای متعددی، های آیندهنظام

 باشد: 

 های نظامی کلیدی و حیاتیفناوریشناسایی  ‒

 گر بودنانتخاب ‒

 های فناوریالبجلوگیری از غافلگیری در انق ‒

 تضمین برتری بلندمدت نظامی ‒

های دنیا و تأثیر تغییرات مختلف بر گذاران از آیندهو سیاست رانیگ میتصمآگاه نمودن  ‒

 .(25: 1331پور و همکاران، های دفاعی و نظامی )آقاییمؤلفه

العالی(، نیروی دریایی ارتش که فرمانده معظم کل قوا )مدظله 1333از سال از سوی دیگر و 

 در امروز دریایی نیروی»جمهوری اسالمی ایران را یک نیروی راهبردی نامیده و فرمودند: 

 به راهبردی نیروی یک چشم به است، راهبردی نیروی یک ما کشور در و عالم نقاط از بسیاری

 دانشجویان آموختگیدانش و تحلیف مراسم در بیانات) «شود نگریسته باید دریایی نیروی

با  و( 14/1/1333 در( ره)خمینی امام حضرت دریایی علوم دانشگاه در افسری هایدانشگاه

و با این  شدهریزی برنامهها با نگاه به آینده توجه به تغییر مأموریت این نیرو، بسیاری از فعالیت

ها و اقدامات با نگاهی به ها، برنامههرچند قرحامروزه تری به خود گرفتند. دید، شکل جدی

ها ریزیشود و با ایجاد برخی ساختارهای جدید در مجموعه ستاد نیرو، برنامهآینده تنظیم می

و بر مبنای  شکل نوین به خود نگرفته ،انجام اقدامات باز همتری به خود گرفتند، اما شکل جدی

 پذیرد.صورت نمی پژوهی که جامع و مانع باشد،آینده الگوی مدون

نتایج مفیدی که کاربست یک الگوی یابی به تحق  تدابیر مقام معظم رهبری و دست منظوربهلذا 

 دید این نیرو با است الزممطلوب در مسیر نیل به اهداف سازمانی نداجا فراهم خواهد ساخت، 

                                                           

 (1/9/1339 دریایى نیروى سالروز مناسبت به نداجا کارکنان و فرماندهان دیدار در )بیانات  1



 

 

193  

193  

 

 آجا راهبردی دریایی نیروی پژوهیآینده الگوی قراحیم: هشتمقاله 

موجود، اقدام نموده تا بتواند آینده مطلوب خود را رقم بزند.  روندهای بررسی به نسبت بلندمدت

پژوهی و شناخت وضعيت فعلی نداجا در حوزه آيندهاین تحقی ،  ترین چالشمهم در این راستا،

پژوهی نيروی دريايی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ايران طراحی الگوی مناسب آينده

یابی به موارد فوق در نیروی دریایی آجا، ضروری است تا با ارائه دست منظوربهبنابراین، باشد.  می

پژوهی های آیندهپژوهی مناس  جامع و مانع، روشی مشخص در انجام فعالیتیک الگوی آینده

تداوم بخشد که  هاآنتا بتواند برتری خود را در منطقه مأموریت، تضمین و  نداجا نهادینه گردد

بدیهی است در صورت عدم انجام  نیز تحق  خواهد یافت. ادشدهیدستاوردهای   یترتنیابه

، داشتن دست بلند در دریاها، میسر نخواهد شد. درنتیجهگونه تحقیقات، داشتن دید بلندمدت و این

پژوهی نیروی دریایی تدوین الگوی مناس  آینده»بر این اساس، هدف اصلی تحقی  حاضر 

 از: اندعبارتاهداف فرعی متصوره،  باشد ومی« راهبردی آجا

 پژوهی در نداجابررسی وضعیت موجود آینده ‒

 پژوهی دفاعی کشورهای مختلف های آیندهمطالعه، بررسی و مقایسۀ نظام ‒

پژوهی در نیروی دریایی برای آینده موردنظرهای و شاخص هامؤلفهتعیین ابعاد،  ‒

 هاآنراهبردی آجا و تبیین روابط 

پژوهی در نيروی دريايی الگوی مناسب آينده» کند کهاصلی تحقيق، بيان می سؤالهمچنین، 

 از: اندعبارتفرعی  سؤاالتو  «ارتش ج. ا. ايران چيست؟
 پژوهی در نداجا چگونه است؟وضعیت فعلی آینده ‒

 ییهامؤلفهپژوهی در کشورهای مختلف دارای چه ساختار، ابعاد و های آیندهنظام ‒

 هستند؟

 مناس  کدامند؟ یپژوهندهیآنداجا برای یک نظام  موردنظرهای ها و شاخصمؤلفهابعاد،  ‒

 :مبانی نظری  

 :شناسی پیشینه

پژوهی در نداجا، تحقی  مدونی صورت نپذیرفته است، در خصوص الگوی آینده تاکنون هرچند

 در سطوح  ،نگاریآیندهپژوهی و آیندههای در خصوص پروژهزیادی  تحقیقات و مطالعاتلیکن 
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انجام شده و هر یک بر اساس در داخل و خارج کشور مختلف سازمانی، دفاعی، ملی و غیره، 

 منظوربه که اندهایی را در الگوهای خود، پیشنهاد دادهاهداف و متغیرهای مختلف، ابعاد و مؤلفه

 شود: اشاره می هاآنبرخی از این تحقیقات، به  برداری از نتایجبهره

 پژوهی:های آیندهی مؤثر در پروژههاو مؤلفه چارچوب -ب

ها ارائه پژوهی با هردف تنظیم اولویتالگویی برای تحقیقات آینده 2و ایروان 1مارتین الف(

 : fonsecaکند )های زیر را دنبال مینگاری، گاماند. در این الگو، فرآیند آیندهداده

2005:28  :) 

 و برنامه الزم برای  شدهیآورجمع: در این مرحله اقالعات 3نگاریآیندهمرحله پیش

 شود. پژوهی قراحی میآینده

 های آن است. بندی سرفصلپژوهی و اولویتنگاری: جهت اجرای آیندهمرحله آینده 

 هررای عملیرراتی قراحری و اجررا     : در ایررن مرحلرره برنامرره   4نگاریمرحله پسراآینده

 شوند.می

 بافترار  بخرش  سه که  از نگاری فوق را در چارچوب پیشنهادیآینده فرآیندپژوهش دیگری،  ب(

اسرت، برابرر شرکل زیرر ارائره       شده ارزش تشکیل زنجیره و نگاریآینده فرایند داخلی، خارجی،

 نماید:می

                                                           
1 Martine 
2 Irvine 

3 Pre-foresight 

4 Post-foresight 
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 (94: 1391منبع: سالمی و همکاران، )  نگاریاجرای فرآیند آیندهو ترتی  چگونگی  : 1شکل

 
 (15: 1391نگاری)منبع: خزایی، آینده مطالعه برای ترکیبی چارچوبی :2 شکل

متوقف بودن ، فکر کردن و درگير شدن:پيش آينده نگری

نشست های کاوشی غیر رسمی-

تحقیقات قبلی-

نقشه های توانش و ظرفیت-

تنظیم برنامه ها  -

درگیر کردن ذینفعان  -

حرکت : پسا آينده نگری -
فعالیت ها برای پروژه های مشترك-
رای  نشست هایی با تصمیم گیران کلیدی ب-

جل  توجه آنها به آن چه به دست می آید
ا فراخوان برای کاربردهای پروژه هم راستا ب-

نتایج

آمادگی: آينده نکری -
گان   نشست های مشاوره ای  باز با شرکت کنند-

ذینفع برای
دست یابی گسترده آینده -
درك فرآیند موثر برای تغییر-

تعریف چالش هایی که به وجود میآید-
شناسایی داللت های بخشی-
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مؤلفه مختلف را پیشنهاد  11نگاری ملی، های آینده( برای پروژه2111) 1گاویگان و اسکاپلو ج(

 از: اندعبارتها پژوهی در نظر گرفته شوند. این مؤلفههای آیندهکنند که باید در انجام پروژهمی
 ان مالی )میزان بودجه(متولیان و حامی 
  اهداف 

 انتظارات 

  اف  زمانی 

 منابع 

 سطح برنامه 

 فرهنگ مشارکت و پاسخگویی 

 در دسترس زمانمدت 

 نتایج مورد انتظار 

 مجدد گذاریهدف 

 نگارییک پروژه آینده یدهسازمان»( نیز در مقاله خود با عنوان 2113) 3و مایلز 2د( کینان

پژوهی و ضرورت انجام آن اشاره ژه آیندهوبه فرآیند تعیین قلمرو در ابتدای یک پر« فناوری

هایی که باید در این فرآیند در نظر گرفته شود را به دو دسته کلی به شرح زیر اند و مؤلفهکرده

 اند: تقسیم کرده

اند و تا حدود زیادی که معموالً )و نه همیشه( از پیش تعیین شده :محدودکنندههای مؤلفه

از:  اندعبارتدر دایره پایین قرار دارند و  3ها در شکل باشند. این مؤلفهو مذاکره نمی بحثقابل

 نتایج مورد انتظار، میزان بودجه، ساختار سازمانی، اف  زمانی. 

دسته قبلی از  صورتبهیشتری برای تغییر ابعاد وجود دارد و در این دسته فضای ب های تنظيم شونده:مؤلفه

کنندگان در پروژه انتخاب کرد. این ابعاد ها را متناس  با نظر مشارکتتوان آننیستند و می شدهتعیینپیش 

در دایره باال قرار  3کنندگان، نتایج، که در شکل ها، میزان مشارکت، آشنایی مشارکتاز: روش اندعبارت

 ند.دار

                                                           
1Scapolo  
2Keenan 
3Miles  
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 (Miles: 2003پژوهی)منبع: های فرآیند آیندهمؤلفه : 3شکل 

اند نگاری پرداختههای آینده( به معرفی یک چارچوب برای پروژه2111الوریج و همکارانش ) ه(

نگاری را با یکدیگر مقایسه کرد. های آیندهکه بتوان با استفاده از این چارچوب، پروژه ایگونهبه

 این چارچوب دارای سه بخش زیر است:

ایجاد اجماع، جل  حمایت، اهداف، مؤلفه یا عنصر  11نگاری که های آیندهمؤلفه بخش اول:

، پژوهش هایروش و ابعادنتایج و  پذیری، منابع، سطح برنامه، نوع مداخله،قلمرو برنامه، انعکاس

 کند. نگاری معرفی میدر هر برنامه آیندهرا 

در سه زمان آغاز پروژه، اداره پروژه و  گانهده عناصرمحور زمانی که به تحلیل  بخش دوم:

 پردازد.سازی نتایج پروژه میپیاده

های ذینفع در پروژه و انواع روابط بین محور ساختاری که به جایگاه ساختاری گروه بخش سوم:

 ( 13: 1391پردازد. )سالمی و همکاران، می هاآن

 ایران و جهان در دفاعی  یپژوهندهیآ مطالعات -ج

ها، برنامهها/ ها، راهبردها، قرحتوانند آخرین دکترینبانی میهای تفکر دفاعی از قری  دیدهکانون

های دفاعی کشورهای پیشرفته یا خطرساز را مطالعه ها و فناوریها، سامانهاستعدادها و توانمندی

توانند در مورد نیروهای مسلح خودی هم انجام دهند، سپس و ارزیابی نمایند و همین کار را می

چه علل و  اثر برا هها را سنجیده و تحلیل کنند که این فاصلههای بین آنها یا فاصلهتفاوت

 های احتمالی را کاهش داد؟توان فاصلهاند؟ و با اتخاذ چه تدابیری میعواملی ایجاد شده

ابعاد تنظیم شونده
روش ها

میزان مشارکت

آشنایی مشارکت کنندگان

نتایج

ابعاد محدود کننده
میزان بودجه

انتظارات

افق زمانی 

ساختار سازمانی
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ها، تواند بهبود دکترینآن می نامند که ثمرهبانی/ترازیابی دفاعی میاین فرآیند را اصطالحاً دیده

 ید باشد.های جدها، راهبردها و قرحها و یا تدوین دکترینراهبردها، قرح

هایی که خواهان حضور فعال در آینده هستند، از ها و شرکتسازمان امروزه نیروهای مسلح و همه

-ها و استراتژیریزی پابرجا یعنی تدوین سیاستکنند. برنامهاستفاده می« 1ریزی پابرجابرنامه»روش 

بدیهی است  (.11: 1339فر، سال برقرار بمانند و تغییر نکنند! )ملکی 111تا  31هایی که برای مدت 

، نیاز است اقالعات مناسبی از روندهای در حال مدتیقوالنریزی برای انجام این نوع برنامه

گیری و آتی )خصوصاً در موضوع رصد و پویش محیطی(، دارا بود تا بتوان برای ساخت آینده شکل

 مطلوب، برنامه ارائه کرد. 

شناسی، در نگاری و استفاده از تجربیات دیگران و پیشینهپژوهی و آیندهآشنایی با فرایند آینده منظوربه

پژوهی وزارت دفاع و پشتیبانی آینده مطالعاتپژوهی نداجا، یابی به الگوی مناس  آیندهجهت دست

العات مزبور، قرار گرفتند که کلیات مط یموردبررسنیروهای مسلح، ناجا و چند کشور پیشرفته جهان 

 :2گرددبه شرح زیر بیان می

 :پژوهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحالف( نظام آینده

پژوهی و های آیندهارائه راهکارهایی برای توسعه فرهنگ و ارتقای قابلیت باهدفنامه این نظام

ای آینده و مند و مدیریت آن در جهت شناختن و پاسخگویی به نیازهبانی به شکل نظامدیده

ساختن آینده مطلوب تنظیم گردیده و با الهام از اسناد باالدستی )تدابیر فرماندهی معظم 

، برنامه پنجم 1414انداز جمهوری اسالمی ایران در اف  ، قانون اساس و چشم(العالیمدظله)قواکل

، هوشمندی و نگریجامع، والیتمداریهایی مانند توسعه کشور و... ( و مبتنی بر اصول و ارزش

 نماید:بصیرت و ... منافع و دستاوردهای زیر را دنبال می

 در  یپژوهندهیآهای افزایی فعالیتها، توسعه فرهنگ و همزیرساخت تأمین، تسهیل و توسعه

 ودجا

                                                           
1Robust Planning  

پژوهی موسسه پژوهی در حوزه دفاعی، در سالیان اخیر توسط مرکز آیندهگفتنی است بیشتر مطالعات آینده 2

وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م انجام شده و یا در حال انجام است که بالطبع نتایج این تحقیقات تحقیقاتی -آموزشی

انداز آینده بر مختلف دفاعی در ترسیم چشمهای تواند مسیر مناسبی را جهت همگرایی و همسویی بخشمی

   گیری و... ایجاد و حرکت در این مسیر را تسهیل نماید.  اساس روندهای در حال شکل
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  بانی و پایش عالئم ضعیف و تغییر و تحوالت دیده منظوربهایجاد نظامی هوشمند و بصیر

 آینده

 های انداز مشترك و آینده مطلوب ودجا از قری  فعالیتگیری چشمتصویرسازی و کمک به شکل

 پژوهیآینده

 نگری و افزایش اثربخشی راهبردها و اقدامات مبتنی بر توجه، درك و تحلیل تغییر و آینده

 تحوالت آینده

 نده نیروهای آی ازیموردنها و خدمات نگری در تأمین تسلیحات، تجهیزات، فناوریآینده

 مسلح

  ،پژوهی ودجا در چارچوبی های آینده، راهبری و اجرای فعالیتیگذاراستیسساماندهی

 (19: 1339)نظری زاده،  منسجم و در جهت تحق  مأموریت و اهداف قانونی آن

 پژوهی در حوزه تحقیقات ناجا ب( بررسی آینده

بررسی تأثیر که توسط آقای دکتر سالمی و همکارانش انجام شده است، هدف از این پژوهش 

پس از انجام مطالعات اولیه و شناسایی پرسشنامه  1باشد.پژوهی بر تحقیقات ناجا میآینده

ها، اقالعات، مورد آوری دادهنگاری و جمعسنجش متغیرها بر ابعاد پروژه آینده

فازی مورد تحلیل قرار  2ا استفاده از تکنیک تاپسیسقرارگرفته و نتایج حاصل ب وتحلیلتجزیه

 است: آمده دستبهها نتایج زیر در ناجا گرفته که پس از مرور ادبیات و تحلیل داده

 های های فنی جهت هماهنگی بیشتر زیرسیستمتشکیل یک کارگروه متخصص مجهز به مهارت

 پژوهیمجموعه آینده خصوصبهمجموعه 

  ینگارندهیآنگاری و یا آشنا با در پروژه آینده نندگانکمشارکتاستفاده از 

 باشد.نگاری میبودجه در دسترس، که از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر همه ابعاد آینده 

                                                           
 بررسی به که آنجا از اما است، نشده ارائه پژوهیآینده نامهنظام یا سند یک قال  در تحقی  این نتایج هرچند 1

 توسعه جهت راهکارهایی بیان ضمن و پرداخته ناجا پژوهیآینده تحقیقات بر مؤثر هایمؤلفه و ابعاد برخی

 به مقاله این در است، نمودن ترسیم ناجا در پژوهیآینده نظام تدوین منظور به را افقی حوزه، این در نگاریآینده

 .است شده پرداخته آن
2 Topsis 



 

 

211  

 

  9139 پاییز، 99، شماره پانزدهم سال  - استراتژیکفصلنامه مطالعات دفاعی 

 و  یکار یموازنگاری جهت جلوگیری از های آیندهتدوین برنامه جامع برای اجرای صحیح پروژه

 (99: 1391)سالمی و همکاران، های اضافی در آینده تحمیل هزینه

 تحقیقشناسی روش
 انجام گردید. با ایزمینه و موردی نوع پژوهش، کاربردی است که با استفاده از روش تحقی 

 نیز و ایران دفاعی هایسازمان در پژوهیآینده نظام بین تطبیقی بررسی یک روش این از استفاده

 نظام از اییافتهسازمان و کامل تصویر بررسی، این از حاصل شد که نتایج انجام کشور چند

اثرگذار بر آیندۀ نداجا،  هایمؤلفهبندی مقایسه و قبقه منظوربه. داد نشان را نداجا پژوهیآینده

های نظر نخبگی، از آمار توصیفی )شاخص وتحلیلتجزیهروش کیفی، در  وتحلیلتجزیهعالوه بر 

تمرکز پراکندگی( و آمار استنباقی )تحلیل واریانس، آزمون ناپارامتریک فریدمن، آزمون تحلیل 

 عاملی(، استفاده شده است. 

 شناختی با است شده اند. سعینفر از فرماندهان ارشد و میانی نداجا بوده 31جامعۀ آماری این تحقی ، 

خدمتی )باالی  باالی سابقه از میان افراد دارای خبرگان این دارد، وجود نیرو هایمعاونت مجموعه از که

ارشد و  کارشناسی مدرك دارای و پژوهیآینده موضوع با آشنا مدیریتی در سطح راهبردی، و سال( 21

 تمام شامل و بوده آماری جامعه با برابر تمام شمار و نیز تحقی  این نمونه جامعه .باالتر انتخاب گردند

  . گیری انجام نشده استو لذا نمونه گردید بیان آماری جامعه در که باشدمی خبرگانی

که متغیری پژوهی نيروی دريايی راهبردی آجا است متغير مستقل در اين تحقيق ابعاد آينده

 آن اثرگذاری گیری چگونگیکه در این پژوهش برای اندازه ارزشی چنداست کالن، مستقل، آمیخته و 

 با تابع، متغیر بر آن هایمؤلفه اثرگذاری نحوه و شدهتجزیههایی ها و شاخصتابع، به مؤلفه متغیر بر

آمارهای توصیفی و استنباقی مورد  از گیریبهره با و تحقی  ابزارهای از آمدهدستبه هایداده به توجه

پژوهی نيروی دريايی الگوی مناسب آينده، نيز متغير وابسته قرار گرفته است. وتحلیلتجزیه

 باشد.راهبردی آجا می

 گردآوری برای میدانی مطالعه و تخصصی علمی یکتابخانه هایروش از پژوهش این در

 نامه،پرسش و منابع مطالعه ابزارهای از همچنین. شد استفاده پژوهش هایداده و اقالعات

 .است شده استفاده هاداده گردآوری برای مصاحبه و مشاهده

آمد. جهت  دست بهپس از انجام مطالعات اکتشافی و بررسی الگوهای مختلف، الگوی مفهومی 

ها، شرایط، امکانات و همچنین فضای عملیاتی و تر کردن الگوی مفهومی با واقعیتهرچه نزدیک
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 خبرگان از نفر چهار گسترۀ فعالیت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، با

 شناسایی به امر این که گرفت انجام ساختاریافته نیمه صورتبه و عمی  هایپژوهی، مصاحبهآینده

 را پاسخ بسته پرسشنامه قراحی زمینه و نمود بسزایی کمک پژوهی،آینده ابعاد با مرتبط متغیرهای

ها استخراج شده بود، با روایی پس از اعمال اندك نظراتی که قی مصاحبه درنهایتآورد که  فراهم

 خبرگان رسید.  تأییدخوبی به 

تدوین و  سؤاالتیپذیری اجرای این الگو، در مرحلۀ بعدی، جهت اعتبارسنجی و بررسی امکان

ریزی، های برنامهنظران حوزههای مصاحبه به خبرگان و صاح در قال  پرسشنامه و فرم

راهبردی، آموزش و نیروی انسانی نداجا عرضه شد و نهایتاً اعتبار الگو نیز در جامعه 

 تأییدمورد  31/1، آزمون و با درصد خوبی، پایایی آن نیز با ضری  آلفای کرونباخ موردمطالعه

 موردبررسیمختلف بر روی یکدیگر نیز  هایمؤلفهمتقابل ابعاد و  تأثیر . در ادامه،1قرار گرفت

و اعمال اصالحات الزم در مرحلۀ سنجش روایی  جانبههمه، پس از بررسی درنهایتقرار گرفت. 

در این تحقی  با چهار بعد اصلی و  شدهارائه، الگوی هاو حذف و یا ترکی  برخی مؤلفه و پایابی

ی پژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهورترین الگوی بومی آیندهکامل عنوانبه، مؤلفه 11

 اسالمی ایران انتخاب شد.

 تعاریف عملیاتی تحقیق

 2الف( الگو

الگو عبارت است از بیان یک یا چند واقعت به هرم مررتبط توسرط نمادهرای مختلرف گفتراری،       

 ( 21: 1333. )عزتی، هاایننوشتاری، ترسیمی، فیزیکی و مانند 

گیرد. شاید بیشترین استعمال آن ترین مسائل علمی را دربر میترین تا پیچیدهاستفاده از الگو ساده

در علم مدیریت است؛ تا جایی که در علم مدیریت، راهبردها، قرح، نقشره و الگرو راهری بررای     

ای نیز در قراحی و تدوین درست و اجر هاآنها در آینده هستند و رمز موفقیت رسیدن به هدف

تررین عامرل بررای کارآمردی راهبردهرا، درك تصرویری       کنندهشک تعییندقی  در عمل است. بی

                                                           
 ها، نزد محق  موجود می باشداقالعات جامعه آماری شامل مصاحبه و پرسشنامه 1

2 Pattern 
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از سوی دیگر، الگو بیانگر روابط بین متغیرهای  (99: 1339نژاد، درست از آینده است. )عصاریان

 باشد.موجود نیز می

o نيروی دريايی راهبردی آجا 

 هرای آباعرزام شرناورهای جنگری بره خرارج از       شود که قادر است بابه نیروی دریایی گفته می

هررا بررا توجرره برره سرررزمینی و در فاصررله بسرریار دور از سرراحل خررودی، در دریاهررا و اقیررانوس 

دریایی را قراحی و به مرحله اجرا درآورنرد و از   عملیاتهای خود یک قیف وسیع از توانمندی

، دیگرر عبرارت بره  (111: 1394، همکرار منافع ملی کشور متبوع خود محافظت نمایند. )سیاری و 

کننده منافع ملری، سرعی در   نیرویی که حتی در زمان صلح و بدون درگیری نظامی با کشور تهدید

 اشاعه و گسترش تسلط خود بر وی و رفع هرگونه تهدیدی در این خصوص را داشته باشد.

 کلمره  واقعری  عنرای م بره  ما برای دریایی نیروی»تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر: 

 اسرت،  میردان  وسرط . نیسرت  ایحاشریه  نیروی یک وجههیچبه. است راهبردی نیروی یک امروز

 بیفترد،  اتفراق  منطقه این در است ممکن که هاییدرگیری در احتمالی ارزیابی و شناسایی با یعنی

 دانشرجویان  آمروختگی دانرش  مراسرم  در بیانرات ) «.دارد ایویرژه  وضرعیت  امروز دریایی نیروی

و همچنرین تردبیر   ( 14/1/1333( ره)خمینری  امرام  دریرایی  علوم دانشگاه در افسری هایدانشگاه

این کشور دریایی نیاز به یک نیروی دریایی حقیقتاً برجسته و ممتراز دارد  »له مبنی بر اینکه: معظم

 نیرروی  بره  ارانجم ایران.ا.ج ناوشکن الحاق مراسم در بیانات) «و این حتماً به دست خواهد آمد

لزوم برخرورداری ج.ا.ایرران از یرک نیرروی      (31/11/1333 بندرعباس در ایران.ا.ج ارتش دریایی

 دهد. دریایی در ابعاد راهبردی را مورد تأکید قرار می

o 1پژوهیآينده 

هایی است که با واکاوی منابع، الگوها و عوامرل تغییرر یرا    پژوهی مشتمل بر مجموعه تالشآینده

 دهنرده بازتراب پژوهری  پردازد. آینرده ها میریزی برای آنهای بالقوّه و برنامهتجسّم آینده ثبات، به

(. واژه 21: 1335فرر،  ، است. )ملکی«امروز»از دل تغییر )یا ثبات( « فردا»چگونگی زایش واقعیّت 

ها وشگیری از قیف وسیعی از رجمع آمده است که با بهره صورتبهآینده در التین به این دلیل 

یرک  » تنهرا نره مند و خردورزانره، در مرورد   نظام هایزنیگمانه، به «تنها یک آینده»و بجای تصوّر 

                                                           
1 Futures Studies 
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هرای مطالعره و   پژوهی، اصول و روششود. آینردهمبادرت می« چندین آینده متصوّر»بلکه « آینده

 سرت.ریزی و اقدام در خصوص علوم و فناوری مرتبط برا آینرده اگیرری، قررحسپس تصمیم

ها برای سیستم علمری، تحقیقراتی و فنراوری یرک پژوهی، تنظریم اولویتتررین نتیجره آیندهمهم

هرای مختلرف   یرابی برره چنررین نتررایجی بایررد از روش     دسرت منظوربه روازاینکشرور است؛ 

پژوهرری، کشرررف، خلررر  و آزمرررایش هرررای آینرردهپژوهرری اسرررتفاده کررررد. فایرررده روشآینررده

هرای مطلوب و ممکن آینده است. داشرتن یررک آرمرران برررای آینررده در      هرا و آرمراناهدیردگ

ای مطلروب را بیشرتر   ها مفید است و احتمررال وقرروع آینرده   ها، راهبردها و برنامهاتخاذ سیاست

گیرد که در این نوشرتار مجرال   قرار می مورداستفادههای مختلفی پژوهی، روشکند. برای آیندهمی

 باشد.میسر نمی هاآنختن به پردا

o 9نگاریآينده 

مفهومی،  صورتبهرود که هنوز مفاهیم نوپا به شمار می ازجملهنگاری در عصر حاضر آینده

نیز از آن در دسترس نیسرت. مفهوم  یتوجهقابلنشرده اسرت و منابع  وپرداختهساخته

گذاری و دانرش مردیریت راهبرردی در بینی، دانش سیاستنگراری از ناتوانی دانش پیشآینده

دیرد  کهنیاتوان گفت: برای می هرای خراص ظاهر گشرته است.پاسرخگویی بره چرالش

شناسری(؛ و برای ناسیم )آیندهنگری(، باید آن را بشوسریعی نسربت بره آینرده داشته باشیم )آینده

، الزمه گریدعبارتبهپژوهی(. شناخت آن باید درباره آن مطالعه و تحقیر  کنریم )آینرده

 (1339-پژوهی است. )بایزید مردوخیشناسی، مستلزم آیندهشناسی و آیندهنگری، آیندهآینده

 فناوری، علمی، هایزمینه در بلندمدتآینده  به نگاه با مندنظام فرآیندی را نگاریآینده مارتین

 هایفناوری پیدایش و راهبردی تحقیقات هایحوزه تعیین آن که هدف و اجتماعی اقتصادی

( 14: 1391است، تعریف کرده )سالمی و همکاران،  اقتصادی و فواید اجتماعی بیشترین با نوظهور

 مطرح کرده ینگارندهیآ از متنوعی تعاریف« نگاریاصول آینده» کتاب نویسنده 2اسالوتر و ریچارد

 یجلوروبه نگاه حفظ و خل  توانایی: »شوداستناد می وی از تعریف این اغل  به اما است

مثال،  برای سودمند، سازمانی هایروش از های ناشیبینش از گیریبهره کیفی، و منسجم کارکردی،

                                                           
1 Foresight 
2 Richard Slaughter 
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 و محصوالت بازارها، بررسی و گیریراهبرد شکل راهنما، سیاست نامطلوب، شرایط کشف

 نامید، نگاریآینده را آن بتوان تا مند باشد،نظام بایستیمی آینده، بررسی برای تالش .«خدمات تازه

 متمایز زادرون سناریوسازی ازجمله ریزی،برنامه هایفعالیت دیگر از را نگاریموضوع آینده این

 .(11: 1391سازد )خزایی، می

ذینفعان  ها، فرآیندی از مشاوره و تعامل بین جامعه علمی،ای از روشاز مجموعهنگاری فراتر آینده

ای است. این فرآیند منظم و مستمر در پی خل  آینده گذاراناستیسدستاوردهای تحقیقاتی و 

 مطلوب در اف  ده تا سی سال و با دو هدف زیر است:

 های عام نوظهورشناسایی سریع فناوری 

 (51، 1393تحقیقات راهبردی )پدرام، های شناسایی حوزه 

o پژوهی دفاعی در چند کشور های آيندهنظام 

 حساببهپژوهی دفاعی پیشرو در زمینه آینده عنوانبهبا توجه به اینکه برخی از کشورهای جهان 

دفاعی آن کشورها  -پژوهی در ساختارهای نظامیآیند، مطالعه و بررسی عملکرد آیندهمی

است که هدف از  ذکرانیشاباشد. البته  مؤثرپژوهی نداجا بسیار تواند در تدوین الگوی آیندهمی

این مطالعه، تقلید از ساختار و الگوهای کشورهای دیگر نبوده، بلکه هدف شناخت الگوهای 

پژوهی در چند کشور های آیندهها است. در این راستا، نظاماط قوت و ضعف آنموجود و نق

چه در بخش ملی و چه در بخش  هاآنهای و سازمان هاوزارتخانهپیشرفته جهان که بیشتر 

قرار گرفت.  یموردبررسدهند، های خود را در قال  علم و تکنولوژی انجام میدفاعی، فعالیت

نگاری در پژوهی و آیندههای آیندهپژوهی دفاعی خود، از بیشتر شیوهآیندهاین کشورها در فرایند 

ابعاد و  شدهانجامهای اند. پس از بررسیجهت تحق  اهداف راهبردی و بلندمدت خود بهره برده

پژوهی این کشورها احصاء شد که از ذکر جزئیات آن های آیندهدر نظام مورداستفادههای مؤلفه

که برگرفته از مطالعات چند تن از  و نتایج حاصله، برخی از این کشورهاخودداری نموده 

: 1331پور و همکاران، خالصه گردیده است: )آقایی 4-1، در جدول باشدمحققان این حوزه می

 (13-11: 1332و نیکپور،  1-4: 1333و قهمورث نژاد،  1: 1331، یآبادمیمجد رح و 133-343
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 نگاریمقایسه کشورهای مختلف در الگوی آینده :1جدول

کا
مري

آ
 

های فناوری نیب
 کلیدی

جذب بودجه و 
 امتیاز بیشتر

سناریونویس
 ی

 قوفان
 فکری،
 روند، تحلیل
 سازیمدل

 نظامی درگیر افراد عمده
 هستند

 هایتکنیک آموزش
 قال  در نگاریآینده

 و سمینار کارگاه،
 مختلف هایکالس

 برای نهادی وجود عدم
 نتایج اجرای و پیگیری

 نگاریآینده

نهادهای از  و استفادهمندی بهره
 غیردولتی

 های کالن و بخشیانجام پروژه

عدم وجود نهادی برای پیگیری و 
 نگاریاجرای نتایج آینده

 نظامی هاییفناور شناسایی
 حیاتی و کلیدی
 در گیریغافل از جلوگیری

 فناوری انقالب
 بلندمدت برتری تضمین

 آمریکا نظامی
 و گیرانتصمیم کردن آگاه

 دنیا آینده از گذارانسیاست

ان
ست

گل
ان

 

تعیین 
های فناوری
 کلیدی
کارها و ارائه راه
های کلی توصیه

توسط بازبینی 
استراتژیک 
 دفاعی

 اف  پویش
 روند تحلیل
 و
 هایتکنیک

 تحلیلی

 با افراد از  گیریبهره
 مختلف اعتبار سطوح

 قال  در هاییآموزش ارائه
 و فکری قوفان اندیشی،هم

... 

زیاد نهادهای  حضور بسیار
 غیردولتی
نگاری توسط پیگیری نتایج آینده

 شورای مشورتی علمی دفاعی

های و سازمان استفاده از افراد
 بااعتبار

انجام یک پروژه واحد برای همه 
 های دفاعیبخش

 در انتخاب قدرت داشتن
 هایبودجه کاهش کنار

 نظامی
 رقابتی مزیت حفظ
 هاگزینه بندیاولویت
 با مواجهه برای آمادگی

 آینده هایچالش
 دفاعی اندازچشم ترسیم

 کشور

ادا
کان

 

تعیین 
های فناوری
 کلیدی
های ارائه توصیه
 کلی

 بررسی
 محیطی

 اثرات آنالیز
 آنالیز متقابل،

 شکاف

 با افراد از  گیریبهره
 مختلف اعتبار سطوح

 قال  در هاییآموزش ارائه
 و فکری قوفان اندیشی،هم

... 

استفاده محدود از نهادهای 
 غیردولتی

های  و سازمان استفاده از افراد
 دارای اعتبار

 های فراگیر و بخشیانجام پروژه

 از برخورداری از اقمینان •
 در کارآمد دفاعی نیروی

 آینده رقابتی فضای
 کانادا هایارزش از صیانت •

سه
ران
ف

 

های تعیین فناوری
 کلیدی

 مختلفی هایروش
: مانند

 سناریونویسی،
 تحلیل سازی،مدل

 ... و روند

 متخصص افراد از  استفاده

 استفاده محدود از نهادهای غیردولتی
پیگیری و اجرا توسط خود مجریان در 

 های مختلفبخش

 ارائه گزارش به سطوح باالیی

 هابرنامه بندیاولویت •
 برای الزم زمینه آوردن فراهم •

 نوآوری و هاانگیزه تغییر
 مقابل در  یدهسازمان بهبود •

 آینده اضطراری طیشرا

 

های پژوهی و نظامنظران حوزه آیندهنتایج تحقیقات صاح  بر حاضر پژوهش نظری چارچوب

اشاره  هاآناست که در مطال  پیشین به  پژوهی دفاعی در ایران و جهان استوارآینده شدهنیتدو

راهبردی  دریایی نیروی لزوم توجه خصوص در کل قوا معظم فرماندهی شد. همچنین از تدابیر

  به آینده و داشتن دید بلندمدت در حوزه مأموریت خود، استعانت گرفته شده است.

 :مدل مفهومی تحقيق -ب

دیدگاه فرماندهی پژوهی و بیان اهمیت آن در نیروی دریایی راهبردی آجا از پس از تعاریف آینده

های اندیشمندان جهان در خصوص ، مطالعات اکتشافی و بررسی نظریه(یالعالمدظله)معظم کل قوا

نگاری و همچنین، پژوهی و آیندههای آیندهدر پروژه مورداستفادههای ها و شاخصابعاد، مؤلفه

 در ایران و چند کشور صاح  ایده در این زمینه شدهنیتدوپژوهی دفاعی های آیندهواکاوی نظام
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اهداف، مشخص گردید که چهار بعد اصلی ، های دفاعیاین نظامدر مقایسه ابعاد بکار رفته  و

همچنین  مورد تأکید قرار گرفته است. هاآندر بیشتر  نتايج و هاکنندگان، روششرکت

 ده است:، مطرح گردیشدهانجامهای زیر در بیشتر تحقیقات مؤلفه

 اجماع ایجاد  

  حمایت جل 

 متولیان و حامیان مالی 

 میزان بودجه 

 ساختار سازمانی 

 سازمان انتظارات 

 نفعان ات سایر ذیانتظار 

  اف  زمانی 

 منابع 

  برنامه قلمروو سطح 

 فرهنگ مشارکت و پاسخگویی 

 در دسترس زمانمدت 

 مجدد گذاریهدف 

 کنندگانمشارکت آشنایی 

 پذیریانعکاس 

 

 نمودن لحا  باو  ذکرشدههای و مؤلفه ابعاد مرور فرآیند انجام تحقی  و در نظر داشتنبنابراین با 

مدل فرآیند و توان ، مینداجا فعالیت گستره و عملیاتی فضای همچنین و امکانات شرایط،

 بیان نمود: 4شکل  صورتبهقرح را و اولیه مفهومی 
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 : مدل مفهومی تحقی 4شکل

بررسی ادبیات
پژوهش

بررسی مطالعات  
آینده پژوهی

مطالعات مارتین  و ایروان

لومطالعات گاویگان  و اسکاپ

مطالعات کینان  و مایلز 

مطالعات الوریج و همکارانش

ینه  بررسی پیش
پژوهش

ژوهی  بررسی سواب  آینده پ
ایران.ا.م ج.ن

آینده نگاری در وزارت  
دفاع

آینده نگاری در ناجا

فعالیت های آینده پژوهی  
دفاعی در چند کشور 

اآینده نگاری دفاعی آمریک

آینده نگاری دفاعی  
انگلستان

ا آینده نگاری دفاعی کاناد

آینده نگاری دفاعی  
فرانسه

مؤلفه های الکوی آينده پژوهی  

ایجاد اجماع، جل  حمایت، متولیان و حامیان مالی، میزان بودجه، )
مانی، ساختار سازمانی، انتظارات سازمان، انتظارات سایر ذی نفعان، اف  ز
مان در منابع، سطح و قلمرو برنامه، فرهنگ مشارکت و پاسخگویی، مدت ز
(یدسترس، هدفگذاری مجدد، آشنایی مشارکت کنندگان، انعکاس پذیر

اهداف مشارکت روشها نتایج
ابعاد الگوی  

 پژوهیآينده
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 :های تحقیقدادها و یافته وتحلیلتجزیه

 :شناختی جمعیت هایداده آماری وتحلیلتجزیه -الف

قرار  وتحلیلتجزیهدریافت، مورد  که پس از شد جامعه توزیع بین در پرسشنامه فقره 31تعداد 

 شناختی جمعیت هایداده از حاصل نتایج گرفت که از ذکر جداول مربوقه خودداری شده و

  :باشدمی زیر شرح به مربوقه

 دارای هاآن درصد 19 که دهندگانپاسخ خدمتی سنوات و درجه تحصیالت، سطح به توجه با

 سنوات لحا  به و هستند ارشد کارشناسی دارای هاآن درصد 11 حدود و دکترا تحصیالت

 بیشترین نیز و دارند خدمتی سنوات سال 35 تا 24 از درصد 31 با هاآن تعداد بیشترین  خدمتی

 تجربه و سابقه بیانگر ذکرشده موارد باشند،می امیری درجات دارای درصد 55 حدود با تعداد

 مسلح نیروهای سطح در موردتحقی  موضوع به آنان نسبی تسلط و آشنایی و گویانپاسخ مناس 

 .گرددمی هاآن نظرات بخشیاعتبار موج  لذا. است

 :تحقیق هاییافته ارائه و هاداده سایر وتحلیلتجزیه -ب

این تحقی  یک چارچوب مشخص را دنبال نماید.  نگاری باعث شد،تجارب قبلی در مورد آینده

 ٔ  نهیدرزمپژوهی در ایران و کشورهای مختلف که سابقه باالیی های آیندهبا بررسی فعالیت

نظران و همچنین تطبی  مطالعات صورت گرفته با آوری نظرات صاح نگاری دارند و جمعآینده

توان به شرح زیر پژوهی مناس  نداجا را میاین نظرات، انتظارات و مطالبات عملی از نظام آینده

 بیان نمود:

  توسعه و تقویت هوشمندی راهبردی که منجر به جلوگیری از غافلگیری و افزایش دقت و
 سرعت عمل نیروی دریایی شود 

 های راهبردیگیریها و تصمیمگیریتعیین و اصالح جهت 
 تقویت و تحریک خالقیت و نوآوری 
 افزایش پویایی سازمانی 

پژوهی نداجا بتواند دستاوردهای خود )که تحق  موارد فوق مستلزم آن است که نظام آینده
شوند( را به کاربران و مخاقبان خود پژوهی محق  میهای آیندهدر همه فعالیت شیوبکم

 عرضه نماید. 
 از: اندعبارتترین این دستاوردها مهمهای کیفی مقاله، یافته بر اساس تحلیل 
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 نگرآیندهتوسعه تفکر  ایجاد و 

  مشترك اندازچشمایجاد اجماع و 

 های پژوهش و صنعتتقویت همکاری میان بخش 

 رسانی به سازمان و افرادافزایش آگاهی و اقالع 

 آموزش، یادگیری و توانمندسازی 

 سازی و تقویت ارتباقات بین افراد و سازمانشبکه 

ها و نتایج تشکیل اصلی اهداف، مشارکت، روشبنابراین، ابعاد مدل نهایی تحقی  از چهار بعد 

 شود تا بتواند دستاوردهای فوق را پوشش دهد.می

های گیری از روشها، با بهرهبندی مؤلفهآوری نظرات خبرگان تحقی  و تقسیمپس از جمع

 :باشدمیاقالعات شده که نتایج آن به شرح زیر  وتحلیلتجزیهآماری، اقدام به 

 : دهدمی، خروجی اول را نشان 2نتایج این آزمون دارای دو خروجی است. جدول  (1
  

 آزمون فریدمن ابعاد مدل تحقی  :2جدول

 

 

 
 

 هایای مؤلفهرتبه آزمون فریدمن و میانگین :3جدول 

 

 

 

 

 

 

 30 تعداد

 94/19 دو -ی کایآماره

 3 (dfی آزادی )درجه

 11/1 (Pسطح معناداری )

 میانگین رتبه مؤلفه اولویت مؤلفه

 3 اف  زمانی 1

 1 پژوهیمحورهای فعالیت آینده 2

 9 اهداف 3

 4.5 در دسترس زمانمدت 4

 3.5 ساختار سازمانی 5

 3 فرهنگ مشارکت و پاسخگویی 9

 2.5 سازمان انتظارات 1

 1.5 نیروی انسانی 3
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تر از میزان خطای نوع اول کمبا توجه به سطح معناداری آزمون که برابر با صفر است و 

(11/1α=است، می )ازنظرپژوهی نداجا های مختلف الگوی آیندهکه مؤلفه توان نتیجه گرفت 

ای این عوامل نشان داده (، میانگین رتبه3متفاوت هستند. در خروجی دوم )جدول  باهماولویت 

 شده است. 

 شود: بندی میهای مدل تحقی  به ترتی  زیر رتبهتوصیفی، مؤلفه ازنظر

 اولویت یک:  مؤلفه اف  سازمانی 

 پژوهی اولویت دوم: محورهای فعالیت آینده 

 الویت سوم: اهداف 

  :مدل تحقی  در دسترس زمانمدتالویت چهارم 

 الویت پنجم: ساختار سازمانی 

 الویت ششم: فرهنگ مشارکت و پاسخگویی                       

  الویت هفتم: انتظارات سازمان 

  الویت هشتم: نیروی انسانی 

پژوهی نداجا از آزمون بر الگوی آینده مؤثرهای بررسی یکسان یا متفاوت بودن مؤلفه منظوربه

  (5استفاده و فرایند زیر اجرا گردید: )شکل   SPSS افزارفریدمن و نرم

 

 فرآیند آزمون فریدمن :5شکل

گرفتن آزمون
Analyze>Non parametrick tests>legacy

Dialog>K-Realated samples

تضمين نتايج موجود در خروجی نرم افزار

نوشتن گزارش تحليل
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 و پیشنهاد:گیری نتیجه

 گیری نتیجه -الف

های فراروی مدیران و های آتی نداجا و چالشها و ویژگیدنیای آینده چگونه خواهد بود؟ مؤلفه

انداز جمهوری اسالمی ایران و در نظر بر سند چشم تأکیدفرماندهان این نیروی راهبردی، با 

هان چه خواهد بود؟ با توجه به مسائل های نظامی جهای راهبردی دفاعی قدرتگرفتن سیاست

کس  دیدگاه  ازلحا سازمان نداجا باید آمادگی الزم را هم  گذارانسیاستفوق، مدیران و 

  بری امور، پیدا کنند.تأکید بر دانش ازلحا راهبردی و هم 

پژوهی، در حال حاضر هرچند برخی از معاونین و مدیران نیرو ضمن آشنایی با مفاهیم آینده

های حوزه دفاعی و محیط های خود را با در نظر داشتن روندها و پیشرانانجام برخی فعالیت

پژوهی سازی نظام آیندهالگوی کاملی که منجر به پیاده ازآنجاکهسازند، لیکن پیرامونی، همسو می

 شود. بخشی و تفکیکی انجام می صورتبهاین امور  ر نداجا گردد، وجود ندارد،د

نشان  و ... پژوهی کشورهای مختلفی همچون آمریکا و انگلیسهای آیندهانداز و نظاماسناد چشم

دانند و برای نگرند، نقاط قوت و ضعف خود را چه میدهد که آنان به دنیای آینده چگونه میمی

نظام  در کشورها اینهای قبلی اشاره شد، قور که در بخشهماناند. برگزیده هاییحلراه آنچه

 و راهبردی اهداف تحق  جهت در نگاریآینده و پژوهیآینده هایشیوه بیشتر از خود، دفاعی

در  برند.پژوهی پیش میو اقداماتشان را بر اساس الگوی مدون آینده اندبرده بهره خود بلندمدت

تر، آن را توانیم با آینده روبرو گردیم و در حالت اولیابل، ما نیز باید بیندیشیم که چگونه میمق

برداری را نموده های پیش رو نهایت بهرهبه قریقی که مطلوب ماست بسازیم تا بتوانیم از فرصت

عظیم ها مقابله کنیم. قدر مسلم آن است که قدرت و در صورت مواجهه با تهدیدات آتی با آن

حفظ و اعتالی این باورهای اعتقادی،  در راهقلبانه اعتقادی ارتش ما و روحیه جهادی و شهادت

ترین سالحی است که دشمن را به وحشت انداخته و در مقابل آن دینی و ملی، منابع انسانی مهم

با  بایست با اتکا به قدرت الیزال الهی و همت و پشتکار وهیچ سالحی ندارد. بنابراین، می

ریزی با نگاه به آینده ضمن برنامه...« و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه » ... ی عنایت به آیه شریفه

 و آمادگی کامل، راهبردهای مناس  را تدوین نماییم.

برخی از ابعاد و  شدهانجامبر همین اساس، برای قراحی الگوی تحقی ، ضمن مطالعات 

الگوی بومی در نظر گرفته شد. الگوی  عنوانبههی نداجا پژوهای مؤثر بر نظام آیندهمؤلفه
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باشد که پس از پیشنهادی برگرفته از نظریه کینان و مایلز و همچنین الوریج و همکارانش می

ریزی، راهبرد، آموزش های برنامهنظران حوزهشوندگان، خبرگان و صاح اعمال نظرات مصاحبه

الگوی بومی  درنتیجه، آزمون و موردمطالعهامعه و نیروی انسانی نداجا، اعتبار آن در ج

که  پژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران استخراج شد. این الگوآینده

مؤلفه است که مدل تفصیلی آن در شکل  11شامل چهار بعد اصلی و  یک الگوی فرآیندی است،

  نشان داده شده است. 9
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 پژوهی نداجاالگوی نهایی تفصیلی نظام آینده :9شکل

  
پژوهی در نداجا را ، الگوی پیشنهادی آیندهو ابعاد چهارگانه با توجه به تعاریف صورت گرفته

 صورتبههایی بوده و ها و شاخصتوان شامل چهار الیه در نظر گرفت که دارای ابعاد، مؤلفهمی

 اند:تعریف شده 1شکل 



 

 

214  

 

  9139 پاییز، 99، شماره پانزدهم سال  - استراتژیکفصلنامه مطالعات دفاعی 

 
 نداجا پژوهیآیندهالگوی چهار الیه  :1شکل

 
 مشاهده نمود.  4توان در جدول ها را میها و وابستگی آناین ابعاد، مؤلفه

 هاارتباط ابعاد و مؤلفه :4جدول
 

 هامؤلفه ابعاد

 اهداف -1
 انتظارات سازمان مجری -1

 میزان بودجه در دسترس -2

 مشارکت -2

 اهداف پروژه -1

 در دسترس  زمانمدت -2

 وجود ساختار سازمانی مناس   -3

 نگاریآیندهکنندگان با آشنایی قبلی مشارکت -4

 هاروش -3
 اف  زمانی پروژه -1

 فرهنگ مشارکت و پاسخگویی -2

 نتایج -4
 انتظارات سازمان  -1

 اهداف -2
  

 

یا  کنندههدایتانتظارات سازمان  هرا وهرا، مطلروب: بره خواسرتهانتظارات سـازمان مجـری

 مجری پروژه اشاره دارد. 

 :دارد زیر موضوع سه به اشاره: بودجه ميزان

 کنند؟می گیریتصمیم پژوهیآینده برنامه یک هایفعالیت درباره( کسانی) کسی چه ‒
 کنند؟می تأمین را بودجه( کسانی) کسی چه ‒

سیاست گذاری، تعیین  : الیه یک
اهداف راهبردی و     اولویت های  

آینده پژوهی در سازمان

شبکه سازی، توسعه  : الیه دو
همکاری ها و مشارکت ها

مالی،  )روش ها و منابع : الیه سه
(انسانی، پشتیبانی

نتایج آینده پژوهی در :   الیه چهار
توسعه سیاست ها، راهبردها،  

تصمیمات و فعالیت های سازمان



 

 

215  

215  

 

 آجا راهبردی دریایی نیروی پژوهیآینده الگوی قراحیم: هشتمقاله 

  شود؟می استفاده چگونه شدهتأمین بودجه ‒

در این  اگرچهتعریف شده است.  پژوهیپرروژه آینده : اهدافی است کره بررایاهداف پروژه
قرار گرفته است؛ اما خرود  موردبررسیاز چهار بعد انتخابی،  یکری عنوانبهپژوهش، اهداف 

 بر دیگر ابعاد است.   تأثیرگذاربعد، یک متغیر  ایرن

است که برای اجرای یک پروژه  زمانیمدت: در دسترس جهت انجام پروژه زمانمدت
 تا آن زمان باید پروژه خاتمه یابد.   پژوهی در دسترس اسرت وآینده

 اشراره دارد کره ساختارهایی : ایرن شراکله برهسازمانی مناسب در کشور ساختاروجود 
 دهند.  را تشکیل مری پژوهیهای بالقوه ذینفع در یک پروژه آیندهگروه

با مفهوم  کنندگانمشارکتمیزان آشنایی قبلی  : برهپژوهیبا آينده کنندگانمشارکتآشنايی قبلی 
تواند از می آگاهی از مزایا و منافع ناشی از اجرای آن اشاره دارد. این آگراهی و پژوهیآینرده

 پژوهی و غیره ایجاد شده باشد.  آینده هرایقری  مطالعره،  برگرزاری همرایش، انجرام پرروژه

پژوهی های آیندهگیری آینده فعالیتزمانی و جهت قلمرروآینده که از مقطعی  افق زمانی پروژه:
 سازد. می را محردود

: فرهنرگ مشرارکت و پاسخگویی متخصصان و کارشناسانی فرهنـگ مشـارکت و پاسـخگويی
 شود.  پژوهی استفاده میدر فرآیند آینده هاآناست که از اقالعات 

است که اهداف و انتظارات سازمان را  برنامه یک ناخواسته و خواسته نتایج دربرگیرنده: نتايج
 نمودن قانع و نگاریآینده مؤثر انجام برای مشخص، پایان نقطه یا هدف یک. شودشامل می
. کنیم تعریف را فعالیت قلمرو که سازدمی قادر را ما اهداف، شفافیت. است اساسی امری ذینفعان

 و کنیم تعیین را شود گرفته نظر در باید که زمانی اف . کنیم انتخاب را مناس  متدولوژی
 را شوند فرآیند درگیر باید که دیگری افراد و کنندگانتسهیل ،کنندگانمشارکت صحیح ایگونهبه

 .کنیم شناسایی
 پیشنهاد -ب

ارتش جمهوری اسالمی ایران، پژوهی مناس ، نیاز ضروری نیروی دریایی وجود یک نظام آینده
باشد، شناخت آینده بر نداجا یک نیروی راهبردی می ازآنجاکهدور است.  چنداننهای در آینده

های مندرج در ها و وضعیت مطلوب، با لحا  نمودن ویژگیاساس تحلیل روندها و پیشران
آید. واضح است که می حساببههای این سازمان (، از اولویت9پژوهی نداجا )شکل الگوی آینده

مستمر انجام  صورتبهوقایع کنونی، شناخت آینده باید  لحظهبهلحظهبا توجه به پویایی و تغییر 
 گیرد.
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انداز آتی نداجا و (، نسبت به تعیین چشم3پژوهی )شکل در ادامه، بایستی بر اساس فرآیند آینده
نگاشت ها و سناریوپردازی اقدام نمود تا بتوان بر این اساس، نسبت به تدوین رهگذاریاولویت

 عمل نمود.   شدهمشخصامات الزم بر اساس این فرآیند و چارچوب مناس  و اقد

 
 ( 1394)منبع: پدرام،  پژوهیآیندهفرایند :3شکل 

 
نظران و مطالعات تطبیقی صرورت گرفتره و لحرا  نمرودن ابعراد چهارگانره و       با توجه به نظرات صاح 

انتظار داشرت ترا مروارد زیرر را بره انجرام       پژوهی نداجا توان از نظام آیندههای مربوط به هر بعد، میمؤلفه
 رساند:

 شناسایی روندها و رویدادهای آینده ‒
 های مختلفتدوین سناریوها و تحلیل آینده ‒

 اندازسازی و ترسیم تصویر مطلوب آیندهچشم ‒

 های آیندهشناسایی نیازهای دفاعی در جنگ ‒

 های سازمانیتعیین اولویت ‒

 های نوظهورشناسایی فناوری ‒

 نگاشت برای نیروی دریایی راهبردی تعیین و تدوین ره ‒
 گردد:، پیشنهاد میشدهارائهالگوی در چارچوب یابی به  این انتظارات برای دست

کاری و  جلوگیری از موازی پژوهی جهتهرای آیندههپرروژ صرحیح اجررای بررای جامعی برنامه .1
 گردد. ، تدوینمضاعف در آینده هرایتحمیل هزینه

هرای  کره در پرروژه   افررادی استفاده از ، با هرای فنریمجهز بره مهرارت و یک کارگروه متخصص .2
جهرت همراهنگی بیشرتر     ،پژوهری داشرته باشرند   شرکت کرده یا آشنایی قبلی با آینده پژوهیآینده

 گردد. پژوهی تشکیلمجموعه آینده هرای مجموعره، خصوصراًزیرسیسرتم
 پژوهی نداجا رعایت گردد.  در الگوی پیشنهادی، در فرآیند هر پروژه آینده شدهارائههای ابعاد و مؤلفه .3
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جا، در سراختارها و  نردا مناس  امور در سرازمان و سراختاری مناسر ،     انجام و پیگیری منظوربه .4
هماهنگی بهتر، امکان آموزش افراد، استفاده از بخش  منظوربهفرآیندهای خود تجدیدنظر کرده و 

 سپاری برخی امور و ...، به قراحی ساختارهای نوینی بپردازد. خصوصی، برون

گیران ارشد نداجا باید صرورت  آنچه مسلم است، یکی از اقداماتی که توسط فرماندهان و تصمیم .5
ها، امکانات، نیرات و ... دشرمن(،   لیتشناسی در تمامی ابعاد آن )ماهیت، اهداف، قابگیرد، دشمن

سرطح اقالعرات و دانرش     برردن  براال سرازی و  است. این امر، از قریر  کسر  آگراهی، شرفاف    
هرا،  گیران ارشد نداجا میسر خواهد شد. در این راستا، برگرزاری کرالس  و تصمیم گذارانسیاست
ؤثر در جهرت ارتقراء فرهنرگ    ، گامی مموردنیازپژوهی های آیندههای مرتبط و انجام پروژهکارگاه
برای انجرام   موردنیازباشد. افراد پژوهی و مشارکت در نداجا  و شناخت مسیر آینده نیرو میآینده

 توان به دو دسته تقسیم کرد:فرآیند را می
 های مختلف نظامی و دانشگاهی(الف( نیروهای علمی و تحقیقاتی )تخصص در رشته

 نگاری، کارکنان و ...(  هب( نیروهای اجرایی )متخصصان آیند
هایی استفاده شود که نیاز به زمان و هزینه کمترری دارنرد و قابلیرت    در اجرا بنا به مورد، از روش .9

 متمرکز بیشتر است.   صورتبهها اجرای آن

ها و راهکارهای کلی باشرد. بررای اجرایری    های کلیدی و یا سیاستتواند فناوریجنس نتایج می .1
سرازی عمرل   ها و سپس با فرهنرگ ها و دستورالعملتوان ابتدا از قری  ابالغیهکردن نتایج نیز می

هرای نرداجا امرری ضرروری     نمود. بیان اهمیت موضوع، اهداف و انتظارات نیرو برای تمامی الیه
بایست کارکنان ایرن حرس را داشرته باشرند کره در جهرت پیشررفت نیرروی دریرایی          است و می

 توانند گامی مؤثر برداشته و تأثیرگذار باشند.یران، میراهبردی ارتش جمهوری اسالمی ا

است،  مدنظرپژوهی باید متناس  با سطح و جایگاه مخاقبان و کاربردهایی که های آیندهخروجی
 های زیر را برای این نظام متصور بود:توان انواع خروجیکلی می درتعریف و تنظیم شوند. ولی 

 پایشی هایگزارش ‒
 بانی فناوری دفاعیدیده هایگزارش ‒

 های دفاعی نداجا در آیندهتحلیل و برآورد توانمندی هایگزارش ‒

 گزارش تحلیل و برآورد تغییر و تحوالت آینده ایران، منطقه و جهان ‒

  اندازچشماسناد  ‒

 بانی(دیده رسانیاقالعپژوهی )پایگاه آینده سایتوب ‒

 )لوح فشرده و ...( ایچندرسانهمحصوالت  ‒

 پژوهی و پایش آیندهآینده ٔ  درزمینهت کت  و مقاال ‒
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 های آموزشیها و سمینارها، دورههمایش ‒
 

های ملمروس آن از جرنس   پژوهی، خروجیهای آیندهنظر به ماهیت مطالعاتی و پژوهشی فعالیت
های نظرام  شوند. خروجیمختلف ارائه می هایگزارشهایی است که در قال  اقالعات و تحلیل

هرا بایرد بره شرکلی     های منفک و مستقل از هم نیستند، بلکه این خروجری پژوهی، خروجیآینده
 مند و اثربخش با یکدیگر ارتباط یابند.نظام

 شرده انجرام هرای  برانی رسانی سریع مبتنی بر نتایج رصدها و دیرده بانی، اغل  اقالعهای دیدهخروجی
عالیرت نرداجا بروده و حراوی آخررین      ها و ابعاد فترین مؤلفهدر ارتباط با مهم هاگزارشاست. این نوع 

چنرین   باوجوداینکره ها و تغییر و تحوالت در موضوعی خراص و یرا اخبرار مررتبط هسرتند.      پیشرفت
ای دسرتانه های آینده، آگاهی پیشگیریها و جهتهستند و نسبت به پیشرفت توجهجال هایی گزارش

بودن و عدم پیوستگی یا باال بودن تنروع و   دهد، اما اغل  به دلیل مقطعیبه فرماندهان و کارشناسان می
هرای اساسری باشرند.    گیریبرای تصمیم اعتمادقابلمبنایی مستحکم و  تنهاییبهتوانند ها، نمیتعداد داده

برانی و دانرش و فنرون    بانی نیازمنرد دو نروع دانرش اسرت: دانرش تخصصری در موضروع دیرده        دیده
 بانی  پژوهی و دیدهآینده

نگراری شرامل   نگاری معطوف به ساختن آینده مطلوب است. به عبارتی، آینرده های آیندهخروجی
 اندازچشمو تصمیمات اساسی و  هاگیریجهتها، مطالعه و تحلیل درباره آینده مطلوب، سیاست

باشرد.  نیرز مری   بینیپیشبانی و نیازمند مطالعات دیده نگاریآیندهمطلوب است. برای این منظور، 
عالوه بر مطالعات اکتشافی، با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای بومی، برر ترسریم    نگاریلذا آینده

کارهایی برای شرکل بخشریدن بره آینرده و تحقر       داشته و سعی در یافتن راه تأکیدتصاویر آینده 
 آینده مطلوب دارد.
بعدی هم  قرارگرفته و با شناسایی نیاز نداجا، تحقیقات موردتحقی تواند در آینده این مباحث می

در جهت تکمیل شدن این تحقی  و هم در راستای مباحث جدید پیش رو، کمک شایانی به روند 
 رو به رشد نداجا نماید.
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