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حوزه دفاعی ،عالوه بر توانایی مدیریت تغییرات تددرییی ،بایدد بتواندد گسسدتیی هدا را بده سدرعت تشدیی

دهدد و

تغییرات جهشی را با توسل به راهبرد دفاعی ،مدیریت کند .تحوالت حوزه دفاع در سال های گذشدته در شناسدایی تحدوالت و
تهدیدات محیطی اعم از تحریمها ،اییاد و رشد جریان تروریستی و تکفیدری ،تهدیددهدای ترکیبدی و پیچیدده دشدن و غیدره
ننایانیر نیازمندی های بیش از پیش ای حوزه به آینده نیاری راهبردی است ،تا اطنینان حاصل شود که کلیة اقداماتی کده بدرای
تعیی اهداف و راه کارهای دستیابی به آنها با توجه به منداب و مقددورات ،الزم اسدت صدورت پذیرفتده اسدت و از اعتبدار الزم
برخوردار باشد .در ای پژوهش از روش های کنی و کیفی(آمییته اکتشافی )6جهت تحقق اهداف پژوهش ،بدا مدرور نظداممندد
مناب  7آیندهنیاری راهبردی دفاعی و انیام مصاحبه هدای عنیدق بدا 12نفدر از صداح نظدران و خبرگدان ،ابعداد و مؤلفده هدا و
زیرمولفههای الیو استیراج شد .در مرحله بعد ،به بررسی میانیی رتبدهای و تبیدی میدزان هنبسدتیی ابعداد و مؤلفده هدا ،زیدر
مؤلفه ها و رصد اهنیت و روابط آنها به کنک تحلیلهای آماری  t ،K-Sیک ننوندهای و تحلیدل کنتدری مربعدات جزئدی بدا
معادالت ساختاری تاییدی ) (PLS8با اخذ نظرات  31نفر از خبرگان میدر پرداختده شدده اسدت .میدزان آلفدای کرونبدا و
پایایی ترکیبی تحقیق به ترتی معادل  ./796و  ./798میباشد .در یافتههای تحقیق ابعاد ،مولفهها و زیرمولفههای الیدوی آیندده-
نیاری راهبردی دفاعی ،از دیدگاه خبرگان مقدار tو ضرای

مسیر ،بارهای عاملی و واریانس تبیی شده ،ارائه گردیده است.

کليد واژهها :نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ،آيندهنگاري راهبردي دفاعي ،الگو
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مقدمه
اهنیت آمادگی برای دفاع در اسالم بسیار باال است ،که در سدوره انفدال مدیفرمایدد «و
اعدوالهم مااستطعتم م قوه و م رباط الییل( »...انفال )66 ،که باید پدیش از تهداجم و اقددام
دشن در حد اعالی توان آماده بود .هنچندی دید مبدی اسدالم ،اهنیدت بسدیاری بدرای
دوراندیشی قائل است و امیرالنومنی حضرت علدی(ع) مدیفرمایندد ثنَدرهه الحَدزمِ السَّدالمَه؛
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دستاورد دوراندیشی سالمت است (سیدرضی ،حکندت  .)181حضرت امام خنینی(ره) میفرمایند
امروز ما مواجه با هنه ی قدرت ها هسدتیم و آنهدا در خدارج و داخدل ،دارندد طدر ریدزی
می کنند ،برای اینکه ای انقال

را بشکنند و ای نهضدت اسدالمی و جنهدوری اسدالمی را

شکست بدهند و نابود کنند و ای یک تکلیف الهی است برای هنه که اهدم تکلیدف هدایی
است که خدا دارد ،یعنی حفظ جنهوری اسالمی
قوا (مد ظله العالی) نیز خطدا

(صحیفه نور ج 19

 .)275فرماندده معظدم کدل

بده برخدی از فرمانددهان و مددیران ارشدد دفداعی مدی فرمایندد

سازمان های مسلح  -مثل بقیه سازمان ها  -غالباً در جهت اهداف سدازمانی خدود و اهدداف
نزدیک ،فکر و حرکت و عنل میکنند .ای شنا هستید که بایستی حتدی دیددهای آنهدا را
هم دوربرد کنید و خودتان به بلند مدت نیاه کنید و طراحی ننایید و ای ها را مرتباً هدایت
کنید تا به آن سنتی که درآموزش و سازماندهی و طراحیهای عنلی و در هنه چیدز دییدر
برنامه ریزی شده است ،حرکت کنند .معظم له در فرمایشات موخّر خود نیز اشاره دارند کده
خیال نکنید که دشن منصرف شده است او برای سی سال ،چهل سال یا پنیاه سدال بعدد
نقشه میکشد.).68/12/21( 1
حوزه دفاعی در جنگهای آینده به واسدطه فنداوری هدای نوپدیدد ،عنلیدات پیچیدده و
ترکیبی بسیار پیچیده ،مبهم ،دارای عدم قطعیت و پویا است .پاسییویی بده شدرایط جدیدد
نیازمند سازمانی پویا ،منعطف و دارای توان تصنیم و عکس العنل سدری در برابدر شدرایط
متغیر محیطی میباشد بنابرای  ،با توجه به تهدیدات نظام سلطه علیه نظام مقدس جنهوری
اسالمی ایران به خصوص در سال های اخیر ،اهنیت تواننندی کشور در طراحی و اسدتقرار
سامانه آیندهنیاری راهبردی دفاعی به منزله یکی از ارکدان ندرمافدزاری دفداع ،کده تواندایی
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پویش محیطی و رصد تهدیدات ،شناخت محیط ،بدازییران ،منداف  ،ظرفیدت و قابلیدتهدا،
عوامل کلیدی ،پیشرانها ،عدم قطعیتها را داشته باشد ،دوچندان مینناید و از الویدتهدای
مهم کشور محسو

میگردد ،تا از غافلییری راهبردی جلوگیری شود.

ابهام ،پویایی ،پیچیدگی و عدم قطعیت محیط و لزوم سرعت عنل و انعطدافپدذیری در
برخددورد بددا محددیط بدده سددرعت در حددال تغییددر و وجددود تهدیدددات گوندداگون در کنددار
آسی پذیری های متعدد ،ضرورت غیرقابل انکاری را برای آیندهنیاری راهبردی دفاعی رقدم
زده است .روش است که برای آیندهنیاری مناس  ،پیروی از روشی نظام یافته و قاعده مندد
که متکی بر شیوه ها و تکنیک های پذیرفته شده باشد ،ضرورت دارد تا اطنینان حاصل شدود
که کلیة اقداماتی که برای تعیی اهداف و راه کارهای دستیابی به آنهدا بدا توجده بده منداب و
مقدورات ،الزم است صورت پذیرفته است ،از اعتبار الزم برخوردار اسدت و درعدی حدال
تواننندی کشور در آیندهنیاری راهبردی دفداعی ،از اولویدت هدای مهدم کشدور محسدو
میشود .بنابرای  ،هدف ای تحقیق ارائه الیوی مددون و نظداممندد آینددهنیداری راهبدردی
دفاعی است.
پيشينه تحقيق
مقصود از پیشینه تحقیق ای است که پشتوانه و زمینهای بدرای پدژوهش فدراهم آورد و
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انعطاف پذیری الزم و سرعت عنل در تطبیق با شرایط جدید را نیز دارا می باشدد .بندابرای ،

پلی بی پروژه تحقیقاتی و وض فعلی باشد که بتواندد شدناخت بیشدتری در بداره موضدوع
مورد تحقیق و الزامات آن در آینده ،اییاد کند (عرفانی راد.)12 1394،
جدول شماره  -4بررسي پیشینه تحقیق
محقق

نتيجه و توضيحات

عنوان

ردیف

ماهيت

مؤسسه آموزشی

بررسی مؤلفه ها و مقیاس یک پروژه ی

و تحقیقاتی

آینده نیاری و متغیرهای تأثیرگذار بدر

آیندهنیاری

صنای دفاعی

آن.

بررسی تطبیقی و ترازیدابی در

عبد النیید

مطالعه تطبیقی و ترازیابی درنظامهدای

کرامت زاده و

آیندهپژوهی شش کشور ،پیشنهاد نظام

بررسددی ،شناسددایی و طراحددی
1

2

مدددددل اقتضددددایی مناسدد د

نظامهدای آینددهپژوهدی شدش
کشور

پروژه

پروژه

هنکاران

مناس

برای آیندهنیاری در ایران
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عنوان

ردیف

ماهيت

محقق

پروژه

رضا یوسفی

نتيجه و توضيحات
مدل مناسدبی بدرای آینددهپژوهدی در

3

تدددددوی مدددددل مناسدددد
آیندهپژوهی در نهاجا

نهاجا با هدف جلوگیری از غدافییری
راهبددردی بددا عنایددت بدده سددرعت و
پیچیدگی تغییرات

ارائه مدل دیدبانی هوشنند بدا
فصلنامه علنی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شناره  ،14تابستان 1399

4

توجدده بدده تهدیدددات آینددده
قرارگداه پدافنددد هددوایی خدداتم

ارائه مدل مناس
پروژه

علی اصغر جنالی

خاتماالنبیاء

االنبیاء
5
6
7

آیندهپژوهی در نزاجا
مدل آیندهپژوهی توسعه منداب
انسانی
بررسی و تدوی مدل مناسد
آیندهپژوهی در نداجا

هوشدددددنند قرارگددددداه پدافندددددد
(ص)

(ص)

بررسددددی و تدددددوی مدددددل

در حدوزه دیددبانی

پروژه
پروژه
پروژه

محنود ضنیری

بررسی مفاهیم و مبدانی آینددهپژوهدی
در دانشیاهها و سایر ارتشهای جهان

هاشنی و

توسعه منداب انسدانی آیندده سدااه بدا

هنکارانش

محوریت دانش آیندهپژوهی

فرهاد مالیری

تدوی مدل مناسد

آینددهپژوهدی در

نداجا
شناخت صحیح و جام روشها وفنون

درآمدددی بددر روش شناسددی
8

مناسد د

آینددددهپژوهدددی بدددا

رویکرددفاعی

مقاله

محندازگلی و
پژمان پورجباری

آیندهپژوهدی وگدزینش مطلدو
برای سااه پاسداران انقدال

آنهدا

اسدالمی

بر اساس روش شناسدیهدای پداپر بدا
رویکرد دفاعی

بررسي مباني نظری
نیروهای مسلح جنهوری اسالمی ایران یکی از سازمان هایی است که نه تنها سدعی دارد
به نظام سیاسی در تصنیمگیریهای حساس و حیاتی کنک کند ،بلکده بایسدتی زمیندههدا و
بسترهای آسی  ،تهدید و بحران در کشور را چه از داخل و چده ازبیدرون مدورد شناسدایی
قرار داده و برای رف آنها ،اقدام کند .به ای دلیل ،آیندهنیری برای نیروهای نظامی حیاتی و
ارزشنند است و غفلت از ای مهم به واسطه حساس بودن مسایل نظامی و دفداعی ،منکد
است به فروپاشی نظام سیاسی در میدان یدا بلندمددت بیانیامدد .بندابرای  ،آینددهنیدری در
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نیروهای مسلح ،پاسیی به نیازهای سازمانی و فشار محیطدی اسدت کده بدا هددف روزآمدد

کردن دانش اداره سازمان ،سیاست گذاری ،تصدنیمگیدری و تددوی راهبردهدای بلندمددت
انیام میشود .درهنی راستا تفکر درباره آینده برای فعالیدتهدا و اقددامات کندونی حدوزه
دفاعی امری ضروری است .فرماندهان و مدیران دفاعی برای آنکه عاقالنه عنل کنندد ،بایدد
نسبت به پیامد اقدامات خود آگاهی و شدناخت کدافی داشدته باشدند و واکدنش دییدران و
نیروهای خارج از کنترل خود را بدانند ای پیامدها تنها در آینده ،خود را نشدان مدیدهندد.
بنابرای  ،نیازمند یک فرایند و جریان پویا ،منسیم ،متعامل ،متکداملی اسدت کده در مراحدل
میتلف آن ،ضن توجه به آرمانها و ارزشهای ملی ،از یک سو بتواندد اندواع تهدیددهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتناعی-فرهنیی ،زیست محیطی وغیره ،به طور کلی بنیه دفاعی کشور
و روند تغییرات و تحوالت آنها در آینده مورد نظر ،مورد مطالعده و ارزیدابی قدرار دهدد تدا
نقاط قوت ،ضعف ،قابلیتها و آسی پذیریهای مؤلفههای میتلف قدرت ملدی تشدیی
دشننان و در نهایت تعیی تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی کشور ،روابط و تعامالت بدی
بازییران سیاسی عرصه روابط بی النلل و رویدادها و تغییر و تحوالت امنیتی حال و آیندده
منطقه و جهان را بهطور نظاممند ،مورد بررسی و تیزیه و تحلیل قرار دهد تا نقاط قدوت و
قابلیتها و نیز نقاط ضعف و آسی پذیریهای دشننان تعیی شود .بنابرای  ،بدا شدناخت و
تبیی مدل آیندهنیاری راهبردی دفاعی ،میتوان به تغییرات و تحدوالت محیطدی و عدواملی
که امنیت کشور را تهدید میکنند تشدیی

و تنرکدز نندود و از غدافلییر شددن در برابدر
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داده شوند و از سوی دییر نیز ،به منظور تشیی

فرصت ها و فشارها ،شدناخت دوسدتان و

حوادث آینده و از یکسویهنیری و تصدنیمگیدریهدای مدوردی و مقطعدی و از تعصدبات
ناآگاهانه سازمانی و اتالف مناب کنیا  ،اجتنا

ورزید.

تحقیق حاضر با هدف طراحی الیوی آینده نیداری راهبدردی دفداعی بده رشدته تحریدر
درآمده است .هنچنی ای تحقیق ،در صدد دستیابی بده ابعداد ،مولفدههدا و زیرمولفدههدای
الیوی آینده نیاری راهبردی دفاعی و تعیی روابط بی آنها است .بنابرای  ،تحقیق حاضر به
دنبال پاسخ به سواالت زیر میباشد
-

الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی جنهوری اسالمی ایران چیونه است؟

 -عناصر یا فرایندهای اصلی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی کدامند؟
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 مؤلفههای اصلی شکلدهنده الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی کدامند؟-

زیرمولفههای الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی کدامند؟

-

روابط و اهنیت عناصر الیو چیونه است؟

برای پاسخ دقیق به سواالت باال ،چارچو

اولیده پدژوهش در قالد

شدکل زیدر ارائده

میشود.
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شکل  -4چارچوب نظري پژوهش

تعاریف
1

میشل گوده به عنوان یکی از برجستهتری متیصصان آیندده نیداری فرانسده ،برداشدت
خود از آینده نیاری را بر نیرش گاستون برگر 2بنا می نهدد .بده عقیدده برگدر آیندده نیداری
نیازمنددد «دورنیددری و گسددترده بینددی ،تحلیددل موشددکافانه ،اندیشددیدن بدده نددوع بشددر و
میاطرهپذیری» است

(گوده2611 ،

.)16

لیندگران و باندهولد معتقدند مفهوم راهبرد در آینده نیاری یا آینده پژوهی مبتندی بدر مکتد
پست مدرن در مدیریت و مدیریت راهبردی مدیباشدد کده در آن راهبدرد ،یدک کدوالژ 3اسدت.
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1. Michel Godet
2. Guston Berger
3. Collage

کوالژ ،استعاره ی مناسبی بدرای نندایش یدک سدناریو اسدت کده ترکیبدی از رونددها ،اقددامات،
تصورات و رویدادها است .در نیاه پست مدرن به جای راهبردهای مشی

که مناس

شدرایط

تعریف شده است ،نیاز بده دامندههدای منعطدف و ترکیبدی ،بدرای عندل اسدت .اید نیداز را بدا
سناریونویسی می توان به خوبی پاسخ داد .سناریوها بده عندوان بسدتری بدرای خلدق راهبردهدای
گوناگون هستند که هر کدام میتوانند متناس

با شرایط و اقتضائات گوناگون پدید آیند .راهبدرد

در سناریوها ترکیبی بهینه و گزارهای واق ننا از سه عنصر «باید»« ،خواسته» و «توان اقددام» اسدت
که در چهارخانه صلی
مناس

سناریوها جای گرفته و با توجه به سدناریوهای پدیش روی ،راهبردهدای

را طراحی میکند

(لیندگران ،باندهولد1396 ،

.)97

کواسا 1برای تعیی جاییاه آیندهنیاری در برنامهریزی ،دستهبندی مینتزبرگ بدرای امدور
راهبردی را یادآور می شود .که مینزبرگ بیان میدارد راهبرد از نظر مفهدومی مدیتواندد بده
راهبرد مینوعهای از رهننودها است که برای مقابله با رویدادی خاص در آینده پدیشبیندی
میشود .راهبرد «هنر اییاد سازگاری ،تعامل و همافزایی بی عوامل و مناب میتلف دروندی
و بیرونی با حفظ ویژگی دورنیری ،آیندهنیری و انعطدافپدذیری در راسدتای آرمدانهدا و
مناف حیداتی» اسدت

(مینتزبدرگ1367،7

 .)45کواسدا معتقدد اسدت آینددهنیداری راهبدردی ،بده

آیندهنیاری مسائل راهبردی مرتبط است به عبارتدییر ،آینددهنیداری راهبدردی فرآینددی
است برای افزایش توانایی های فردی و سازمانی بهمنظور درک فرصت هدا و تهدیددهای در

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

عنوان یک طر و نقشه ،2مدل ،3موض  ،4چشم انداز 5و صفآرایی و مانور 6باشد .هنچندی

حال ظهور ،عناصر وابسته مسیر ،پیشران ها ،دگردیسی 8محرک ها ،مناب  ،علت و معلول ها که
با تصنینات بدیل مرتبط هستند تصنینات بددیلی کده فضدای مسدیر آیندده هدای منکد ،
باورپذیر ،محتنل و مرجح را شکل مدی دهندد تدا تصدنینات مدرتبط بدا برنامدهریدزیهدای
1. kousa
2. Plan.
3. Pattern.
4. Position.
5. Perspective.
6. Ploy.
7. Mintzberg.
8. Co. Evolution

73

راهبردی و عنومی سازمان و مرتبط با ابزارهای دسدتیابی بده اهدداف بلندمددت ،بتواندد بدا
آگاهی و آمادگی بهتر اتیاذ شوند

(کواسا2611،

.)31

اسالتر 1آینده نیاری راهبردی را اینیونه بیان می کند «آیندده نیداری راهبدردی تواندایی
خلق و حفظ نیاه رو به جلوی کیفی و بهره گیری از بینش های در حال ظهور در روش های
مفید سازمانی است»

(اسالتر1999 ،

.)382

عدم توجه مدیران ای حوزه به آینده را گوشزد می کند و اساسا یادآور می شود که راهبردنیداران
در تدوی راهبردهای خود توجهی به آینده ندارند و تاکید می کند که دانش آیندهپژوهی بهعندوان
مهم تری ابزار مدیران در آینده خواهد بود (کدورتیس .)92 1391 ،در ادامده تعریدف آیندده نیداری از
منظر اندیشنندان به شر جدول شناره  2مورد اشاره قرار میگیرد.
جدول شماره  -1ويژگيهاي آيندهنگاري از منظر برخي انديشمندان
فرآیند

نظاممند

مشارکتي

چشمانداز

بلندمدت

اقدامات

ادراک
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*

* * *
* *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * *

* * * * * *

* * * * * * *

* * * *
*

* * * * * * * *

*
*
*

وبستر
فورن
مارتی
جورجیو
هورتون
گوییان
اسالتر
فورن
کوتز
خزایی
پدرام
بنیاد توسعه تهران
گروه متیصصان عالی کنیسیون اروپا
کواسا
کینان
جائوتسی و ساپیو

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

تصميمات

نظریهپردازان

هوشمندی
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کورتیس اندیشه گری هامل را مورد توجه قرار میدهد و در انتقاد به برنامدهریدزی راهبدردی،
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1. Slaughter

كاركردهاي آيندهنگاري

4

مارتی  2و ایروی  3کارکردهای آینده نیاری را در پنج گروه ،دسته بندی ،که عبارتند از
 .1ارتباطات 4آینده نیاری اییاد کننده ساختاری بدرای برقدراری ارتبداط میدان اجدزای
گوناگون یک سامانه یا نظام است.
 .2تنرکز بر بلند مدت  5به گونه ای که به شکلی نظام یافته افراد را به توجده و تنرکدز
بر بلندمدت ترغی

و هدایت می کند.

 .3هناهنیی 6آینده نیاری موج

هناهنیی گروه های میتلف پیرامون فعالیدت هدای

آتی خود میشود.
 .4اجناع 7آینده نیاری با اییداد اجنداع بدر روی یافتده هدای آیندده نیداری و کسد
مشروعیت الزم ،زمینه پیاده سازی و بهره گیری از یافته ها را فراهم می سازد.
و پاسخ گویی سازمان ها ،زمینه بهدره گیدری از یافتده هدا را فدراهم مدی سدازد
فردا1384،

(بنیداد توسدعه

.)28

لیددگ 9در خصددوص مهددمتددری ویژگددی و کددارکرد آیندددهنیدداری راهبددردی معتقددد اسددت
آینده نیاری راهبردی ،کنک به اییاد دولدت ندوآور و مبددع اسدت کده از طریدق فدراهم آوردن
اطالعددات و دیدددگاههددای مناسدد

نسددبت بدده آینددده ،شددناخت و آگدداهی مناسدد

را بددرای

سیاست گذاران و تصنیم گیرندگان فراهم میسازد و دولت را از ظرفیت و توان پیش بیندی آیندده
و کس

آمادگی برای مواجهه با فرصدت هدا و تهدیددهای برخدودار مدی سدازد (لیدگ2663 ،

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

 .5تعهد 8آینده نیاری از راه اییاد حس تعهد در برابر یافته ها و اییاد حس مسدوولیت

.)42

آینده نیاری راهبردی از جهت مبانی و فرآیند ،از برنامه ریزی راهبردی که برای دوره زمدانی

1. Foresight Functions
2. Martine
3. Irvine
4. Communication
5. Concentration on the Longer. Term
6. Co. ordination
7. Consensus
8. Commitment
9. leigh
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بلند مدت تدوی می شود ،متفاوت است .در واق آینده نیاری راهبردی فرآیندی اسدت کده
اجازه میدهد تصنیمگیرنددگان و سیاسدتگدذاران ،آینددههدای محتندل را کشدف کنندد و
هنچنی کنک می کند تا سیاست های مناس

و مقتضی را که به نتایج مطلدو

مدی انیامدد

طراحی کنند .پنج کنک و نقش اساسی آینده نیاران در اییاد دولت های نوآور و مبددع ،بده
شر زیر است
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 .1پیشبینی مسائلی که بروز می کنند
 .2شناسایی پیامدهای پیشبینی نشده
 .3اییاد تصویر بزرگ
 .4ترسیم سلسلهای وسی از مناب اطالعات
 .5جل

هنکاری عنومی

(لیگ2663 ،

.)42

جائوتسی و ساپیو در خصوص خروجیهای آیندهنیاری به خروجی های اطالعاتی

1

در برابر خروجی های ابزاری 2و اطالعاتی معتقدند دستاوردهای آینده نیاری ،مشتنل بر
ورودی ها ،نتایج و تأثیرات فعالیدت هدای آیندده نیداری اسدت منظدور از خروجدی هدا
محصوالت و خدمات ملنوس و ناملنوس است منظور از نتایج ،مزیت هایی است کده
افراد ذی نف بعد از مشارکت شان در پروژه ی آینده نیاری به دست می آورند ،و منظدور
از تأثیرات ،پیامدهایی است که طی پروژه و بعد از آن بر افراد ذی نف تأثیر مدی گدذارد.
می توان ماهیت دستاورد هدای فعالیدت هدای آیندده نیداری را بده دو دسدته ی ابدزاری و
اطالعاتی تقسیم کرد .دستاوردهای اطالعاتی به کاربرد آینده نیاری برای بهبود درک ما
از چالش های فعلی و آینده ی نظام نوآوری و بیش های آن اشاره دارند .بنابرای  ،منظور
از دستاورد های اطالعاتی ای نیست که فعالیت آینده نیاری لزوماً به طدور مسدتقیم بده
اقدامات خاصی منیر خواهد شد ،هرچند دستاورد های اطالعاتی منک اسدت آمدادگی
برای اقدام را در برخی موقعیت های نامشی

آینده (مثالً ،تشیی

میاطرات نوآیندد

و کشف دریچه های جدید بده فرصدت هدا را تسدهیل کنندد) افدزایش دهندد .منظدور از
76

1. Informative
2. Instrumental

دستاورد های ابزاری و اطالعاتی نه تنها دستاورد های اطالعاتی ،بلکه هنچندی اسدتفاده
از آینده نیاری برای پشتیبانی از موقعیت های پیش بینی شده ی تصنیم گیری است ،برای
مثال ،موقعیت های مربوط به تیصی

مناب و یا شکل گیری شراکت هدا و یدا اقددامات

مشترک راهبردی .آیندده نیداری را مدی تدوان بده عندوان ابدزار مفیددی بدرای شناسدایی
دورنناهای میتلف به آیندده در نظدر گرفدت کده هددف آن درک ایدده هدا ،نظدرات و
دورنناهای متکثر درباره ی تعیی اولویت ها ،شناسایی و تقویت گزینه های دییر تشکیل
ائتالف و شبکه های ارزش و نیز کاوش آینده های بدیل و تولید چشم اندازهای متفاوت
است

(جائوتسی و ساپیو2613 ،

.)216-267

کواسا معتقد است عالوه بر موارد باال ،آینده نیاری راهبردی در اشکال دییری در
سیاست گذاری های عنومی مشارکت دارد که با ارائه اطالعات مناس

سیاست ها را تا

پیشران انعکاسی ،فرآیند یادگیری اجتناعی در میان سیاست گذاران عندل مدی کندد و
خلق چشم اندازهای مشترک سیاست عنومی را تسهیل می نناید .آینده نیاری راهبردی
ملی ،از منظر دییری در سه سطح در سیاست گذاری های عنومی دولتی ،ایفداء نقدش
می کند
سطح اول فعالیت های شناسایی که با هدف جند آوری نظدام مندد تغییدرات رونددها و
ریسکهای بالقوهی آنها که باید در امور راهبردی عنومی صورت می پذیرد.

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

حد امکان نسبت به روندها و تحوالت محیط سازمان نظام مند می سازد و به عنوان یک

سطح دوم ارتقاء فرآیند انعکاسی یادگیری اجتناعی در میان سیاست گدذاران و عبدور از
مرزهای متعارف حوزه های سیاستی و بیش های دولت در تعامل با موضدوعات اجتنداعی،
اقتصادی ،بهداشتی ،محیطی و امنیدت ملدی و دسدتیابی بده درک کلدی از الزامدات سیاسدت
گذاری عنومی.
سطح سوم کنک به تصنیم گیرندگان سیاست های عنومی برای تنظیم بهتر و نظام مند تر
چشماندازهای آینده و راهبردهای کالن سیاسی

(تومو2611 ،1

.)37-36
77
1. Tuomo

مؤلفههاي تأثیرگذار بر شکلگیري راهبرد دفاعي
زهدی متغیرهای مؤثر در تدوی راهبرد دفداعی را بده شدر زیدر بیدان مدیدارد الدف)
متغیرهای شناختی در تدوی راهبرد چهار نوع شناخت زیر بسیار حدائز اهنیدت اسدت .1
شناخت جهان .2 ،شناخت منطقه .3 ،شناخت یک کشور از خود .4 ،شناخت دییدران از آن
کشور.

) محیط بیرونی .ج) محیط درونی شامل  .1برداشت های داخلی .2 ،طرز تفکدر و
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باورها .3 ،ارزشها .4 ،ایدئولوژیهای سیاسی

(زهدی1394 ،

.)79

عوامل موثر بر راهبرد دفاعی از منظر حافظ نیا را میتوان به شر زیر برشنرد
الف .وضعیت محیطی امنیت بی النلل شامل
 .1ضعیت قط

بندی محیط

 .2وندها و فرایندها

1

2

 .3راهبرد قدرتها.
 .وضعیت تهدیدات 3شامل
 .1عوامل تهدید کننده ،سیستم تهدید و اهداف تهدید کننده
 .2راهبرد نظامی و دکتری نظامی تهدید کننده.
ج .عوامل ژئوپلتیک 4شامل
 .1شکل 5که از نظر ژئوپلتیکی ،شکلِ یک کشور میتواند در موارد زیر اثرگذار باشد
 .1-1تعیی عنق راهبردی یک کشور و قابلیت الیهبندی دفاعی آن
 .2-1نحوهی آرایش و آمایش اماک و تأسیسات حیاتی کشور
 .3-1کیفیت گسترش مراکز ثقل یک کشور.
 .2موقعیت 6که موقعیت یک کشور نیز دارای پارامترهای متعددی اسدت .برخدی از
ای پارامترهای اثرگذار به شر زیر میباشد
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1. Polarity
2. Trends and Processes
3. Threats
4. Geopolitics
5. Shapes
6. Position

 .1-2تعداد هنساییان و نوع تعامل با آنان
 .2-2نوع تعامل با هنساییان
 .3-2هنیواری با کانونهای بحران و یا دوری از آنها
 .4-2میزان تأثیر یک کشور بر کانونهای اقتصاد منطقهای یا جهانی.
محیطهاي شکلگیري راهبرد دفاعي
قنبری معتقد است ،راهبرد دفاعی در سه محیط  )1هنکاری 1که به صورت شکل گیدری
ائتالفها 2و اتحادها 3تبلور مییابد )2 .محیط رقابت 4که در محیط رقابدت ،یدک منازعدهی
غیر مستقیم 5جریان دارد که دو طرف درگیری برای گرفت سدهم بیشدتر در یدک حدوزهی
عنل ،با هم رقابت میکنند )3 .محیط منازعه و تیاصم 6که در ای محیط ،منازعه و تیاصم

فعالیت آيندهنگاري راهبردي دفاعي در ناتو و كشورهاي هدف
ناتو در گزارش مربوط به تحلیل آیندهنیاری راهبردی در سدال  2617تحدت مددیریت
ژنرال دنیس مرکر  7ضن اشاره به سرعت سری تغییرات ،عدم قطعیت و پیچیددگی بداالی
محیط امنیتی ،تصویرسازی و ارائه محیط امنیت آینده را از الزامات برنامدههدای آیندده نداتو
میداند و تاکید می کند ،فعالیتهای آیندهنیاری راهبردی دفاعی بایدد در ابعداد سیاسدی در

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

به صورت مستقیم است

(قنبری جهرمی)119 1394 ،

خصوص مسائل قدرت و چالش با تصنیمگیران ،مسائل میتلف نیروی انسدانی ،پدذیرش و
انتیا

فناوری و نیز توسعه شبکه جهانی و ارتباط با بیدش خصدوص در جهدت توسدعه

فناوری ،محدودیت مناب و مسائل اقتصدادی (بدا توجده بده بحدران مدالی غدر

و غیدره)،

1. Co. Operative
2. Coalition
3. Pacts
4. Competiveness
5. Indirect Conflict
6. Conflict
7. GENERAL DENIS MERCIER
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تغییرات محیطی مانند تغییر آ

و هوا ،آلودگی و غیره را در انطباقپذیری اهداف ،راهبردها

و مناب ناتو ،کنک کند .در ای گزارش به تحلیل روند عوامل فوق و تداثیر و پیامددهای آن
بر ماموریت های ناتو تا  2635میپردازد

(نداتو2617 ،1

 .)3-1آینددهنیداری راهبدردی بده درک

محیط امنیتی آینده در ناتو کنک مینناید و به منظور پشتیبانی از برنامهریزی دفاعی و تغییدر
فرایند برنامهریزی 2دفاعی ناتو به کار گرفته میشود .هنچنی آیندهنیداری راهبدردی بددلیل
فصلنامه علنی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شناره  ،14تابستان 1399

عدم قطعیت ،جهانی سازی ،تغییرات گسسته 3و شدوکهدای راهبدردی4بده عندوان پدیشنیداز
طرحریزی بلندمدت دفاعی 5به علت ویژگیهای محیط مورد تاکید است

(نداتو2617 ،

.)12-14

در ای فرایند ،اهداف کلی و بلندمدت بر اساس «چشمانداز دفاعی» و «طر ها و بودجههدا»
به ابزارهای عنلیاتی برای تعیی ساختار نیروها تبدیل میشوند و مفاهیم دفاعی کلدی را بده
طر های عینی برای تعیی ساختار نیروها ،یعنی طر ها و بودجدههدای بلنددمددت ،مبددل
میکند .هنچنی ناتو مهم تری پیشرانهای تغییر و فعالیت آیندهنیرانه را از تالقی سه حوزه
نوآوری ،انطباقپذیری و چابکی برای حوزه دفاع میداند

(ناتو2617 ،

.)1

شکل -1نوآوري ،انطباقپذيري ،چابکي و يادگیري
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1. NATO
2. Planing
3. DISRUPTIVE CHANGE
4. STRATEGIC SHOCKS
)5. Long. Term Military Transformation (LTMT

فعالیتهای مذکور در عنلیاتهای زمیندی ،1هدوایی ،2فضدایی ،3سدایبر 4و دریدایی 5در
مولفههای چابکی ،6شرکاء و اعضاء ائتالف ،7نیروی انسانی ،8فناوری ،9آموزش و پژوهش
و توسعه و جهش نیروی آینده 11بهمنظور برتری 12متبلور میشوند

(ناتو2617 ،

16

.)7

کرامتزاده و هنکاران در بررسی فعالیتهای آیندهنیداری راهبدردی دفداعی کشدورها،
نتایج زیر را گزارش کردهاند
جدول شماره  -9روشهاي مورد استفاده در آيندهنگاري (کرامت زاده و هنکاران16 1387 ،الی )17
نظامهای
آیندهنگاری

مهمترین روشهای مورد استفاده
-

آیندهنیاری

مهددمتددری روش سناریونویسددی،
پسنیری

-

دییددر روشهددا طوفددان فکددری،

-

تحلیدددل روندددد ،پدددسنیدددری،

تعیی فناوریهای کلیدی
هدف جذ

بودجده و امتیداز بیشدتر بدرای اید

فناوریهای کلیدی است.

مدلسازی و شبیهسازی
آیندهنیاری

-

روش پویش افق

-

تعیی فناوریهای کلیدی

دفاعی

-

روشهدددای تحلیدددل روندددد و

-

راهکارهددا و توصددیههددای کلددی توسددط بددازبینی

تکنیکهای تحلیلی STEEP

انیلستان
آیندهنیاری
دفاعی کانادا

-

بررسی محیطی د دفاعی

-

تحلید دل  ،SWOTروش آندددالیز
اثددرات متقابددل ،آنددالیز شددکاف،

راهبردی دفاعی

-

ابالغیهی دفتر علم و فناوری

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

دفاعی آمریکا

-

نتایج علمي حاصل از آیندهنگاریها

طوفان فکری

1. Land
2. Air
3. Space
4. Cyber
5. Marltime
6. Agile
7. Partner Ships
8. Peopol
9. Technology
10. Training & Experimentation
11. Future Force Resilience
12. Influence
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نظامهای
آیندهنگاری

مهمترین روشهای مورد استفاده
-

نتایج علمي حاصل از آیندهنگاریها

روشهددددای میتلفددددی ماننددددد
سناریونویسدددی ،مددددلسدددازی و

آیندهنیاری
ملی و دفاعی
فرانسه

شدددبیهسدددازی ،تحلیدددل روندددد،

-

تعیی فناوریهای کلیدی

هم اندیشدی ،کنفدرانس و کارگداه،

-

ارایهی توصیههای کلی

فصلنامه علنی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شناره  ،14تابستان 1399

پددددویش محیطددددی،SWOT ،
فناوریهای کلیدی
-

تعیی اولویت های پیش روی آلندان در زمینده ی

آیندهنیاری

-

مهمتری روش دلفی

هددر یددک از فندداوریهددای جدیددد و تددأثیر ای د

ملی و دفاعی

-

دییددر روشهددا سددناریو ،پانددل،

فناوریها بر جامعهی آلنان

کنفرانس و ...

آلنان

-

چیونیی تسلط تحقیقات بر چالشهای آینددهی
جامعه

-

آیندهنیاری
ملی و دفاعی

-

دلفی ،فناوریهای کلیدی ،پانل

کره جنوبی

-

تعیی فناوریهای کلیدی
هدف جذ

بودجده و امتیداز بیشدتر بدرای اید

فناوریهای کلیدی است.

روش شناسي تحقيق
ای تحقیق با عنایت به موضوع آن ،به دنبال حل نیاز و مشکلی شناخته شده (ارائه مددل
آیندهنیاری راهبردی) است تا مبنایی برای سیاستگدذاری و برنامدهریدزی در حدوزه دفداع
شود و نتایج آن به اتیاذ تصنیم گیری مناس

در سطح کالن کشدور ،کندک کندد ،از منظدر

هدف یک تحقیق کاربردی است زیرا هدف از تحقیق کاربردی 1بدست آوردن داندش الزم
بددرای تهیدده ابددزاری اسددت کدده بددهوسددیله آن نیددازی مشددی
میشود(خاکی1392،

و شددناخته شددده بددرآورده

 .)73از طرفی ،تحقیدق پدیش رو توسدعهای 2نیدز اسدت زیدرا در تحقیدق

توسعهای فرایند شناسایی یک نیاز یا استعداد ،پیدایش یک اندیشده یدا آفرینشدی تدازه روی
میدهد و هنچنی بومی سازی تئوریها و یا راهکارها و حل مسائل و تصنیمگیدریهدا از
ویژگیهای ای پژوهش است (خلیلی شورینی .)78 1392،با توجه به هددف تحقیدق کده در پدی
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1. Applied Research
2. Research & Development.

طراحی و توسعه مدل آینده نیاری راهبردی در حوزه دفاعی است و منکد اسدت ادبیدات
موضوع را در کشور توسعه دهد ،از ای منظر یک تحقیق توسدعه ای نیدز محسدو

شدود.

بنابرای  ،نوع تحقیق «کاربردی -توسعهای» میباشد.
از منظر روش تحقیق نیز جزء تحقیق آمییته محسو
برای گردآوری ،تحلیل و ترکی

می شود زیرا مینوعده اقدداماتی

اطالعات کنّی و کیفی در یک موضوع ،به منظور پاسخ بده

مساله تحقیق است در تحقیق آمییته تالش میشود جنبههای مثبت هر دو دیددگاه کنّدی و
کیفی را به شیوه کامل مورد توجه قرار داد

(خاکی1392 ،

 .)89از آنیا کده روش هدای تحقیدق

کنی و کیفی به تنهایی توان مطالعه ،تحلیل و بررسی مطلو

آیندهنیاری راهبدردی دفداعی

را ندارندد ،در پدژوهش حاضدر از رویکدرد آمییتده 1اسدتفاده شدد .در بیدش کیفدی بدرای
گردآوری اطالعات ،از دو روش میدانی ،شامل مصاحبه نیبیی و کتابیاندهای بهدره گرفتده
ارتباط معنایی ،مرت

شد ،ساس از نیبیان حوزه آینده نیاری راهبردی دفاعی خواسته شدد

تا موارد ذکر نشده و ترتی

و توالی آنها نظر دهند و بر اساس آن و در چندی مرتبه تحلیل

و بازبینی دادهها ،اهم عناصر ،مولفهها و زیرمولفههای مدل آیندده نیداری راهبدردی دفداعی
شناسایی شد .برای باال بردن روایدی و پایدایی مصداحبههدا ،طدی چنددی مرتبده ،سدواالت
طراحی ،بازنیری و با توجه بده نظدر اسداتید ،تاییدد نهدایی شدد .در ادامده ،از طریدق تهیده
پرسشنامه ،پینایش خبرگی و اعتبارسنیی ابزار تحقیق و نیز تعیی اهنیت واولویت هریدک

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

شد و براساس مرور نظامند مناب  ،عناصر ،مراحل ،مولفهها و زیر مولفههای مدل بدر اسداس

از ابعاد و مؤلفههای آیندهنیاری راهبردی دفاعی ،جهت نهایی کردن مدل تحقیدق ،صدورت
گرفت.
قلنرو زمانی اید پدژوهش را داده هدا و اطالعدات  16سدال گذشدته تداکنون را شدامل
می شود و به افق  1414توجه نیز دارد و از منظر قلندرو مکدانی ،بیدش دفداعی جنهدوری
اسالمی ایران اعم از ستاد کل نیروهای مسلح ،وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهدای مسدلح،
ارتش جنهوری اسالمی ایران ،سااه پاسداران انقال

اسالمی ،دانشیاه عالی دفاع ملّی است

و قلنرو موضوعی پژوهش ،آیندهنیاری راهبردی است .جامعه آماری ای تحقیق ،دو دسدته
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1. Mixed. method.

است الف) جامعه اسنادی ،شامل مناب  ،متون ،تحقیقات معتبدر در دسدترس و دربردارندده
ادبیات نظری موجود اندیشنندان در خصوص موضوع مورد تحقیق ،مدارک و اسناد مدرتبط
با موضوع تحقیق و

) جامعه خبرگی شامل خبرگان آینددهنیداری راهبدردی دفداعی کده

دارای تیربه کاری و تحصیالت عالی دکتری و کارشناسی ارشد در رشتهی آیندهپژوهدی و
دفاع و دارای مسئولیت در حوزه آیندهنیاری دفداعی ،هسدتند کده در سدتاد کدل نیروهدای
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مسلح ،وزارت دفاع و پشدتیبانی نیروهدای مسدلح ،ارتدش جنهدوری اسدالمی ایدران ،سدااه
پاسداران انقال

اسالمی ،نیروی انتظامی جنهوری اسالمی ایران ،دانشیاه عالی دفداع ملّدی،

مشغول به خدمت میباشند .جامعه آماری در ای تحقیدق خبرگدانی هسدتند کده در فرآیندد
آیندهنیاری راهبردی دفاعی قرار داشته و از تیربه هنکاری با سدتاد کدل نیروهدای مسدلح،
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،ارتش جنهدوری اسدالمی ایدران ،سدااه پاسدداران
انقال

اسالمی ،نیروی انتظامی جنهوری اسالمی ایران ،دانشیاه عالی دفاع ملّدی برخدوردار

هستند که در مینوع  31نفر میباشند .حیم ننونه ،هم در بیش اسنادی و هم خبرگی ،بدا
تعقی

رویکرد تندام شدنار دنبدال شدد .روش گدردآوری دادههدا کتابیاندهای و میددانی و

ابزارهای گردآوری دادهها مصاحبه ،فیش برداری و پرسشدنامه اسدت .روشهدای تیزیده و
تحلیل داده ها ،در چند مرحله و با روشهای و تکنیکهدای متفداوت مدورد اسدتفاده قدرار
گرفته است .در مرحله اول بهمنظور بررسی مدل های آینده نیاری راهبردی از روش اسنادی
و کتابیانهای و جستیوی اینترنتدی و از مدرور نظدام مندد منداب اسدتفاده شدد و در مرحلده
جن آوری نظرات خبرگان از پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردید و برای تیزیده و تحلیدل
اطالعات ،از تکنیک های آمار توصیفی مانند «فراوانی -درصد فراوانی -فراوانی تینعدی» و
تحلیلهای آماری  t ، K-Sیک ننونهای و معادالت ساختاری و با اسدتفاده از ندرمافزارهدای
 Spss، Excelو  ، S.PLSبهرهبرداری شد.
در خصوص اعتبار و روایی تحقیق ،ابتدا روایی پرسشنامه بصورت صدوری بدا مقایسده
گویه های پرسشنامه با ادبیات تحقیق و چارچو

نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفدت و

روایی محتوایی ابزار تحقیق نیز بر اساس نظرات خبرگان محاسبه شد .در خصوص پایدایی،
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میزان دقت و اعتناد پذیری ابزار تحقیق ،آزمون آلفای کرونبا انیام شدد کده بدا اسدتفاده از

ضری

آلفای کرونبا و ضری

دیلون -گلدشدتای (ضدری

ترکیبدی) پایدایی آن محاسدبه

شدکه در جدول زیر به ننایش گذاشته شده است.
جدول شماره  -1آلفاي كرونباخ و پايايي تركیبي تحقیق
N of Items
47

Cronbach'sAlpha Based
on Standardized Items
.798

Cronbach's
Alpha
.796

تجزیه و تحليل دادهها و یافتههای تحقيق
آمار توصیفي
درای بیش توزی فراوانی خبرگان اعم از سنوات خدمتی ،جاییاه سازمانی ،تحصیالت
و رشته تحصیلی و سابقه اجرایی در ننودارهای شناره  1تا  4ارائه میشوند.
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نمودار شماره  -4درصد توزيع فراواني سنوات خدمتي خبرگان

نمودار شماره  -1توزيع فراواني سطح تحصیالت خبرگان
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نمودار شماره  -9درصد توزيع فراواني فعالیت خبرگان در عرصه اجرايي

نمودار شماره  -1درصد فراواني محل خدمتي خبرگان

تحليل آماری
 .4بررسي نرمال بودن دادهها
ابتدا با استفاده از آزمون کلنوگروف -اسنیرنوف نرمال بودن دادهها بررسی شد.
جدول شماره  -5بررسي نرمال بودن دادهها با استفاده ازآزمون كلموگروف -اسمیرنوف
متغيرها

آماره کلموگروف -اسميرنوف

سطح معناداری

توصیف

62824

62421

تحلیل و تفسیر

62629

62725

تصنیمگیری راهبردی

62725

62612

با توجه به سطح معناداری که برای هر سه متغیر بیشتر از  6265است .در سطح اطنیندان
 6295درصد نرمال بودن توزی مورد نظر تأیید میشود.
 .1در ادامه به مقايسه ديدگاه خبرگان بر اساا
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ميشود:

آزماون  tتا

نموناهاي پرداختاه

جدول شماره  -7نتايج آزمون تي ي

طرفه با ارزش تي 1.1

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

 .3بررسي پايايي مدل
بررسی پایایی (هنسازی درونی) هر یک از گویهها بار عاملی ،مقداری بی صفر و یک
است .اگر بار عاملی کنتر از  623باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صدرفنظدر
می شود .بار عاملی بی  623تا  626قابل قبدول اسدت و اگدر بدزرگ تدر از  626باشدد خیلدی
مطلو

است

(کالی

 .)1386 ،در جدول زیر بارهای عاملی هریک از گویهها ارائه شده اسدت.

چنانکه مالحظه میشود ،گویههای دارای بار عاملی بیش از  .6مناس تر هستند.
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جدول شماره  -6بارهاي عاملي هر ي

از گويههاي مدل بر سازههاي خود
تصمیم گیري
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گويهها

توصیف

گويهها

تحلیل و تفسیر

گويهها

4

0.526

19

0.626

37

0.726

1

0.593

20

0.793

38

0.615

3

0.514

21

0.614

39

0.687

4

0.504

22

0.504

40

0.624

5

0.593

23

0.693

41

0.378

6

0.672

24

0.672

42

0.817

7

0.646

25

0.646

43

0.676

8

0.384

26

0.399

44

0.705

9

0.604

27

0.504

45

0.523

10

0.482

28

0.482

46

0.645

11

0.566

29

12

0.401

30

0.418

13

0.575

31

0.575

14

0.539

32

0.539

15

0.548

33

0.548

16

0.767

34

0.797

17

0.561

35

0.562

18

0.543

36

0.553

راهبردي

0.566

برای بررسی معنی داری بارهای عاملی ،آمارههای  tمربوط به بارهای عداملی هدر گویده
ذیل هر سازه نوشته شده است و مالک اعتبار قابل قبول در اینیا ای است که اعدداد بداالتر
از  1296در سطح  6265و باالتر از  2258در سطح  6261معنیدار هستند.
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جدول شماره  -1آماره  tبارهاي عاملي هر ي

از گويههاي مدل آيندهنگاري راهبردي دفاعي

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی
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گويهها

Variance

Std.
Deviation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

0.29247
0.25591
0.37849
0.18065
0.11613
0.11613
0.22581
1.06237
0.19785
0.18065
0.22581
0
0.18065
0.25806
0.19785
0.11613
0.13978
0.11613
0.06237
0.29247
0.25591
0.37849
0.18065
0.11613
0.11613
0.22581
1.06237
0.19785
0.18065
0.22581
0
0.18065
0.25806
0.19785
0.11613
0.13978
0.11613
0.11613
0.18065
0.18065
0.11613
0.09032

0.54081
0.50588
0.61522
0.42502
0.34078
0.34078
0.47519
1.03071
0.4448
0.42502
0.47519
0
0.42502
0.508
0.4448
0.34078
0.37388
0.34078
0.24973
0.54081
0.50588
0.61522
0.42502
0.34078
0.34078
0.47519
1.03071
0.4448
0.42502
0.47519
0
0.42502
0.508
0.4448
0.34078
0.37388
0.34078
0.34078
0.42502
0.42502
0.34078
0.30054

Standard
Deviation
(STDEV)
0.069
0.078
0.071
0.090
0.051
0.061
0.040
0.057
0.057
0.060
0.063
0.036
0.043
0.052
0.067
0.065
0.045
0.041
0.043
0.051
0.043
0.074
0.061
0.067
0.071
0.070
0.067
0.058
0.041
0.048
0.041
0.050
0.039
0.039
0.032
0.043
0.049
0.060
0.061
0.045
0.073
0.064

T Statistics
(|O/STDEV|)

P
Values

4.915
3.834
3.737
7.522
10.963
10.963
5.594
-1.429
6.784
7.522
5.594
7.522
3.111
6.784
10.963
9.512
10.963
16.398
5.115
3.895
3.988
8.122
10.163
10.364
6.294
-1.225
6.985
7.872
6.674
8.122
3.321
6.544
9.994
9.768
11. 327
10.963
7.522
0.338
10.963
13.028
5.096
13.028

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

P
Values

T Statistics
)|(|O/STDEV

0.000
0.000
0.000
0.000

13.028
10.963
7.522
5.096

Standard
Deviation
)(STDEV
0.038
0.088
0.056
0.030

Std.
Deviation

Variance

گويهها

0.48637
0.30054
0.30054
0.34078

0.23656
0.09032
0.09032
0.11613

43
44
45
46

فصلنامه علنی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شناره  ،14تابستان 1399

 .1ارزيابي نکويي برازش مدل
مدل  PLSبر خالف مدلهای مبتنی بر کوواریانس فاقد شاخ
باشد .شاخ

 1GOFدر  PLSمیتواند هنانند شاخ

های برازش کلی مدل عنل کندد و از

آن برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل  PLSاستفاده کرد .ای شاخ
دارد که مقدارهای نزدیک به یک نشانیر کیفیت مناس
میانیی هندسی متوسط شاخ
فرمول زیر محاسبه میشود
 6/25و  6/36را به ترتی

بی یک تا صدفر قدرار

مددل اسدت GOF .برابدر اسدت بدا

افزونیی و متوسط ضری

()2664 ، Amato

های برازش متعدد مدی

تعیدی ( )R2کده بدا اسدتفاده از

وتزلس و هنکاران ( ،)2669سده مقددار ،6/61

به عنوان مقدادیر ضدعیف ،متوسدط و قدوی بدرای  GOFمعرفدی

کردهاند (داوری و رضازاده.)1392 ،
در تحقیق حاضر متوسط شاخ

افزونیی معادل  0.24و متوسط ضرای

تعیدی معدادل

 0.42است .مقدار  GOFمحاسبه شده برای مدل آینده نیاری راهبردی دفاعی برابر6232اسدت
که نشان دهنده برازش قوی مدل میباشد.
 .5بررسي و آزمون مدل ساختاري
آزمون مدل ساختاری با استفاده از بررسی ضرای
معنی داری ضرای

مسیر( )Betaیعنی اعدداد روی مسدیر،

مسیر و مقادیر  R2یا واریانس تبیی شده ،انیام مدی گیدرد کده نتدایج بده

شر جدول زیر است.
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1. Goodnees of Fit

جدول شماره  -1ضرايب مسیر در مدل آيندهنگاري راهبردي دفاعي
تصنیم گیری راهبردی

تحلیل و تفسیر

توصیف

-

0.789

-

توصیف

0.631

-

-

تحلیل و تفسیر

-

-

-

تصنیمگیری راهبردی

عالوه بر ای  ،میزان واریانس تبیی شده (جهت آگاهی از درصد تغییرات پیشبینی شده
توسط هر کدام از متغیرها) برای هر متغیر پنهان به شر اسدت کده نشدان دهندده واریدانس
تبیی شده هر متغیر پنهان وابسته است.
جدول شماره  -41میزان واريانس تبیین شده در مدل آيندهنگاري راهبردي دفاعي

0.396

تصنیمگیری راهبردی

دادههای جدول فوق نشان دهنده آن است که واریانس تبیی شدده تحلیدل و تفسدیر 55
درصد است و واریانس تبیی شده تصنیمگیری راهبردی 46 ،درصد میباشد.
آزمون معنی داری مسیرها به آماره  tهر مسیر به شر زیر است که مالک معندیداری در
اینیا اعداد باالتر از  1296در سطح  6265و باالتر از  2258در سطح  6261میباشد.

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

R Square
0.548

تحلیل و تفسیر

جدول شماره  -44آماره  tضرايب مسیر در مدل آيندهنگاري راهبردي دفاعي
تصميم گيری راهبردی

تحليل و تفسير

توصيف

-

21.032

-

توصیف

15.211

-

-

تحلیل و تفسیر

-

-

-

تصنیمگیری راهبردی

با توجه به کنیت  Tباالتر از  ،1296مرحله توصیف دارای تاثیر معنی داری بدر تحلیدل و
تفسیر و با توجه به مثبت بودن ضری

مسیر ( )0.740ای تداثیر مثبدت مدی باشدد .هنچندی

91

تحلیل و تفسیر دارای تاثیر معنی داری بر تصنیمگیری راهبردی و با توجه بده مثبدت بدودن
ضری

مسیر ( )0.629ای تاثیر مثبت میباشد.
جدول شماره  -41ضرايب آزمون تحلیل رگرسیون براي مدل آيندهنگاري راهبردي دفاعي

1.111

1.664

1.661

191.111

62666

91.154

آيندهنگاري راهبردي دفاعي

1.514
4.111
1.114
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ضریب همبستگي

ضریب تعيين

تعدیلیافته

ضریب تعيين

یکطرفه

تحليل واریانس

سطح معناداری

Constant

بتا
1.161
1.111
1.111

نمودار -5مقادير  tمدل آيندهنگاري راهبردي دفاعي

11.161

راهبردی

11.145

تصنیم گیری

91.114

تفسیر

1.111

تحلیل و

B

1.111

توصیف

T

1.111

92

Beta

سطح معناداری

مولفهها

R

R2

Adjusted
R Square

ANOV
A

sig

sig

(ضرايب مسیر ،بارهاي عاملي و واريانس تبیین شده)

با توجه به مقادیر  ،tضرای
النلل به ترتی

مسیر ،بارهای عاملی و واریانس تبیی شده در محدیط بدی

راهبرد و دکتری نظامی تهدید کنندگان ،راهبرد قدرت هدای بدزرگ نظدامی،

توجه به پینان ها و قط بندی محیط ( منازعده ،رقابدت و هنکداری) ،توانننددی و اهدداف

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

نمودار -7تحلیل مسیر مدل آيندهنگاري راهبردي دفاعي

تهدیدکنندگان ،مناف و قدرت کنشیران بی النللی و رونددهای جهدانی و در محدیط ملدی،
روندهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتناعی ،فرهنیی ،غیره ،باور و طرز تفکر ،ظرفیت ها و منداب
ملی ،مناف ملی ،ایدئولوژی سیاسی و ارزشها در محیط دفاعی ،سیاستهدای کلدی دفداعی
کشور ،اندیشه های دفاعی ،اهداف کالن دفاعی کشور ،آرمانها ،دکتری دفداعی و اصدول از
بیشتری اهنیت و تاثیر برخوردارند که برنامهریزان حوزه دفاعی باید به آن توجه کنند.
با توجه به مطال
معرفی میشود.

پیش گفته و یافته های تحقیق ،الیدوی نهدایی پدژوهش بده قدرار زیدر
93

واگرایی
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همگرایی

شکل -9الگوي آيندهنگاري راهبردي دفاعي (الگوي دوشاخهاي تدوين راهبرد)

نتيجهگيری و پيشنهادها
کشورها هنواره در برابر تهدیدهای متنوع و میتلفی اعم از داخلی ،خارجی قرار داشدته
و در عرصه تعامالت سیاسی و روابدط بدی النلدل منداف ملدی خدود را کده محدور اصدلی
سیاست گذاری و تنظیم روابط خدارجی آنهدا اسدت ،در تعدارض و تقابدل بدا منداف دییدر
94

بازییران بی النللی و در معرض تهدید و میاطره مدیبینندد .بندابرای  ،یکدی از مهدم تدری
دغدغههای سیاست گذارن و اداره کنندگان کشورها ،تصنیمگیدری در مدورد مسدایل دفداعی

است که معنوالً بیش عندهای از مناب ملی کشورها را به خود اختصداص مدیدهدد تدا در
محیطهای میتلف امنیت ملی اعم از هنکاری ،1رقابت2و منازعده و تیاصدم ،3بده بهتدری
شکل و موثرتری راه از اهداف و آرمان ملی پشتیبانی کند .امروزه با توجه به روندد شدتابان
تغییرات محیطی با ویژگیهایی هنچون ابهام ،پیچیدگی ،عددم قطعیدت و پویدایی ،بددیهی
است تصنینات در امور دفاعی کشدور بایدد بدا دقدت و در قالد

یدک فرایندد عقالندی و

به صورتی همافزا و هناهنگ با یکدییر اتیاذ شوند که اهنیت آیندهنیری در حوزه دفداعی
را روزافزون میکند.
بر اساس نتایج پژوهش در زیرمولفههای مربوط به محیط بی النلل ،باید بده ترتید

بده

راهبرد و دکتری نظامی تهدیدکنندگان ،راهبرد قدرت های بزرگ نظامی ،توجه به پینان ها و
قط بندی محیط ( منازعه ،رقابت و هنکاری) ،تواننندی و اهداف تهدیدکنندگان ،منداف و
سیاسی ،اقتصادی ،اجتناعی ،فرهنیی ،غیره ،باور و طرز تفکر ،ظرفیت ها و مناب ملی ،مناف
ملی ،ایدئولوژی سیاسی و ارزش ها توجه داشت و در محیط دفاعی بده سیاسدتهدای کلدی
دفاعی کشور ،اندیشه های دفاعی ،اهداف کالن دفاعی کشور ،آرمان هدا ،دکتدری دفداعی و
اصول توجه داشت.

1. Co. Operative
2. Competiveness
3. Conflict

مقاله پژوهشی الیوی آیندهنیاری راهبردی دفاعی

قدرت کنشیران بی النللی و روندهای جهانی توجه داشت و در محیط ملدی بده رونددهای
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي
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آینددهپژوهدی بدا
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جنالی  ،علی اصدغر ( ،)1393ارائه مدل ديدهباني هوشمند با توجه به تهديدات آينده قرارگاه
پدافند هوايي خاتم االنبیاء (ص) ،معاونت طر و برنامه و بودجه و امور میلس آجا  -دبیرخانه
شورای عالی تحقیقات نظری آجا



خزایی ،سعید حیدری ،امیرهوشنگ کشاورزترک ،عی اله ( ،)1394طراحی مدل آینددهپژوهانده

اسناد سیاستگذاری فنداوری انقدال اسدالمی ،دانشدیاه هنددان ،نشاريه علماي – پژوهشاي


پژوهشنامه انقالب اسالمي.
خدادادی حسینی ،سیدحنید حنیدی زاده ،محندرضا حسدینی ،سدیدمحنود کسدایی ،مسدعود
لشکربلوکی ،میتبی ( ،)1396طراحی مدل فراینددی تددوی راهبدردی پابرجدا در شدرایط عددم



قطعیت ،نشريه علمي-پژوهشي مطالعات مديريت راهبردي ،شناره ،5بهار.

خزایی ،سعید الهی ،ایرج ( ،)1392عوامل موفقیت در آیندهنیاری ملی .فصلنامه علمي پژوهشي
آيندهپژوهي ،اردیبهشت.



خاکی ،غالمرضا ( ،)1392روش تحقیق در مديريت ،نشر فوژان.



خلیلی شورینی ،سیاوش ( ،)1392روشهاي تحقیق در علوم انساني ،تهران موسسده انتشدارات
یادواره کتا  ،چاپ هشتم.



موسسه افق آیندهپژوهی راهبردی.


کرامت زاده ،عبدالنیید آقاییپور ،مهتا

احندی ،محندد تقدوی گلسدفیدی ،حسدی جددا ،ندرگس

خزاییلی ،مسعود روحانی ،محند کاشیپور ،میثم موحدی ،صادق نیلفروشان ،هدادی ( ،)1387بررساي
تطبیقي و ترازيابي در نظامهاي آيندهپژوهي شش كشور ،پیشنهاد نظدام مناسد بدرای آینددهنیداری در
ایران ،مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنای دفاعی مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی


مالیری ،فرهاد ( ،)1393بررسي و تدوين مدل مناسب آيندپژوهي در نداجا ،معاوندت طدر و
برنامه و بودجه و امور میلس ،دبیرخانه شورای عالی تحقیقات نظری
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پدرام ،عبد الرحیم احندیان ،مهدی ( ،)1394آموزهها و آزمودههاي آينادهپژوهاي ،انتشدارات

ضنیری ،محنود ( ،)1394بررسي و تدوين مادل آينادهپژوهاي در نزاجاا ،معاوندت طدر و
برنامهوبودجه و امور میلس ،دبیرخانه شورای عالی تحقیقات نظری آجا





هاشنی ،غالمرضا علی اکبری ،حس بازرگانی ،محند نادری خورشیدی ،علیرضا ( ،)1389فصلنامه
پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،دانشیاه امام حسی ع -سال دوم شناره پیاپی  – 6تابستان
فرجام ،هادی نظامی پور ،قدیر ( ،)1388طراحی مدل راهبردی صدنای دفداعی مطلدو

در افدق

چشمانداز  1464ج.ا.ا ،مطالعات دفاعي استراتژي  ،شناره  ،38زمستان.
فیلیپ میسنر ( ،)2612مزاياي شناختي برنامهريزي سناريو و تاثیر آن بر كیفیت تصمیمگیاري،
دانشیاه ماربورگ.
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ویتزم  ،فلیکس چرماک ،تومداس ( ،)2613موفقیت و شکسات باا اساتفاده از برناماهريازي
سناريو ،نشریه پابلیشرز.



هیلتون  ،الینا ( ،)2616نشان هاي ضعیف در آموختن آيندههاي سازماني ،مرکز آینددهپژوهدی
علوم و فناوری دفاعی ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنای دفاعی.



زالی ،نادر ( ،)1388تحقیق با عنوان آيندهنگاري توسعه منطقه اي با رويکرد برنامهريزي بر پايه
سناريو ،دانشیاه تبریز.

فصلنامه علنی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شناره  ،14تابستان 1399



زهدی ،یعقو

( ،)1394بررسی و تدوی مدل مناس

آیندهپژوهی در نهاجا -معاوندت طدر و

برنامه و بودجه و امور میلس آجا ،سیاست دفاعي ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ،دبیر خانده
شورای عالی تحقیقات نظری آجا


لیندگران ،ماتس باندهولد ،هانس ( ،)1396طراحي سناريو -پیوند بین آينده و راهبرد ،ترجنده
عبدالعزیز تاتار ،مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنای دفاعی مرکز آینددهپژوهدی علدوم و فنداوری
دفاعی.



مینتزبرگ ،هنری و هنکاران ،)1384( .جنگال اساتراتژي ،ترجنده محندود احنددپور داریدانی،
انتشارات پردیس.




منزوی ،مسدعود ( ،)1389انتخاب روش هاي آيندهنگااري ،تهدران مرکزآینددهپژوهدی علدوم و
فناوری دفاعی ،چاپ اول ،ص.14
عرفانی راد ،بهرام ( ،)1394تبیی رویکرد تامی اجتناعی در دولت اسالمی و نقدش آن در خنثدی
سازی تهدیدات نرم اقتصادی ،رسااله دكتاري ،دانشدکده مددیریت و برنامده ریدزی راهبدردی
دانشیاه جام امام حسی (ع) ،استادر اهننا دکتر الیاس نادران.



گروه آینده اندیشی بنیاد توسدعه فدردا ( ،)1384روشهااي آينادهنگااري تکنولاوژي ،تهدران
بنیادتوسعه فردا.



قنبری جهرمی ،محند حسی ( ،)1394طراحي رهنامه بازدارندگي همه جانبه جمهوري اسالمي
ايران در چشم انداز بیست ساله كشور ،مرکز تحقیقدات راهبدردی دفداعی  -گدروه دکتدری و
راهبردها.



جائوتسددی ،ماریددا سدداپیو ،بددارتولومئو ( ،)1394آخاارين پیشاارفتهااا در روششناساايهاااي
آيندهنگاري ،ترجنه سدینا و محنددامی فقیده و فرهداد نظدریزاده ،ناشدر موسسده آموزشدی و
تحقیقاتی صنای دفاعی.
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پل کالی  ،)1386( ،راهنماي آسان تحلیل عاملي ،ترجنه حالل صدراسادات ،اصدغری میندایی،
نشر سازمان مطالعه و تدوی کت

علوم انسانی دانشیاهها (سنت) ،تهران.

،PLS  مدل سازي معادالت سااختاري باا نارم افازار،)1392(  آرش، علی رضازاده،داوری



. چاپ اول،انتشارات جهاد دانشیاهی
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