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 چکيده
  یحاتیتسول  یازهوا ین شناسوایی  هوا  آن یو فلسفه وجوود  یاصل تیکه مأمور یقاتیتحق هایدر سازمان پژوهیندهیآ گاهیجا 

و  قوات یتحق هوای سوازمان  لواا . اسوت  ترپررنگ هاسازمان ریبمراتب از سا باشد یم دیو ارائه محصوالت جد قیتحق  یزاتیتجه

 منظوور بوه  یعلوم و فناور یباندهیبه منظور د یپژوهندهیمراکز آ جادین.م ملزم به ا لآجا با توجه به ابالغ ستاد ک ییجهاد خودکفا

در  یپژوهو نوده یمراکوز آ  لیتشو   ازیو الزاموات موورد ن   یبا هدف بررس پژوهش نی. اانددهیگرد یبرترساز دفاع یهاسامانه جادیا

هودف موورد نظور و پاسو  بوه سو االت        بوه  دنیرس یاست که برا یفیپژوهش توصانجام . روش دشماکور انجام  هایسازمان

 قینفر از طر 78شامل  ایشد. سپس نمونه یابیو اعتبار نیتدو اینهیگز 5 ی رتیل فیس ال با ط 17 یدارا ایپژوهش  پرسشنامه

داشتند بوه روش   ییآشنا قیآجا که با موضوع تحق یصنعت قاتیکارشناسان و مدیران حوزه تحق شاملفرمول برآورد حجم نمونه 

 ت یبوا رسوم   یسازمان ینیبشپی که داد نشان هاداده لیو تحل هیتجز اند.هانتخاب و به پرسشنامه پاس  داد اییچند مرحله یصادفت

های اداری مجهوز بوه تجهیوزات    زیرساختکه برخوردار از  گرددتش یل ماکور  یهادر بدنه سازمان ادیز یدگیچیتمرکز کم و پ

برخووردار  اصلح است که د. مرکز ماکور شای قوی بابا دسترسی به منابع و مستندات کتابخانه پرسرعت نترنتیا بستر وای رایانه

و  نفووذ یاستفاده از افراد ذ .از نیروی انسانی متخصص و کیفی با تخصیص اعتبارات ویژه سازمانی جهت انجام امور جاری باشد

و  یدانشوگاه  یهایفراهم نمودن کرس  یپژوهندهیآ یهاکارگاه  هادوره یبرگزار  وقتصورت پارهبه یسازمان یاعتبار باال یدارا

 پژوهی مثمرثمر خواهد بود.در پیشبرد اهداف مراکز آینده نیکارکنان در علوم نو لیتحص نهیزم

                                                                                                                                               
پژوهی دفاعی  دانش ده علوم اجتماعی  دانشگاه فرماندهی دانشجوی کارشناسی ارشد آینده)نویسنده مسئول(  - 1

 .و ستاد ارتش

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش. - 2

 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.استادیار و  - 3

 اقلیم-کارشناسی ارشد جغرافیا  - 4

و حض رر در عم      یعلم   تی   ب ه مرعع  دنیرس   یکیاست:  زیهدف پژوهش دو چمقام معظم رهبری )مد ظله العالی(: 
 20/03/1397کشرر.  یندهیو آ یدو م حلّ مسائل کنرن ،یسرآمدان علم و فنّاور

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1401.20.80.6.8
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 ی.انسانهیسرما رساخت یزاجا   ییو جهادخودکفا قاتتحقیسازمان   یپژوهندهیمراکز آ واژگان کليدي:

 مقدمه

ی بخشی از و دانش پژوه یقاتیبت ار تحقنگاه به آینده  داشتن روحیه رو به جلو  ا

مواردی است که مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا )مد ظله العالی( همواره 

اند. برای مثال بیانات متعدد به این دست موارد تاکید نمودهدر اند و بر آن تاکید داشته

 یارتش جمهور یافسر یهادانشگاه انیدانشجو یآموختگمراسم دانش نینهمدر 

 08/07/1394شگاه دریایی امام خمینی )ره( نوشهر در مورخه ندر دا رانیا یاسالم

 یجوان افسران امروز ما در ارتش و سپاه و همه یچهره" فرمایند :میبرگزار گردید 

 است. ياسالم ینظام جمهور دیپر ام یندهیجوان و آ یهیّده روحمسلّح بشارت یروهاین

 يعناصر اصل نیا دیتوانيکشور هم مال شما است؛ هرچه م نیهم مال شما است، ا ندهیآ

خود را، دانش  يقاتیابتکار تحقتان را، را، شجاعت تاننمایا د؛یکن تیرا در خودتان تقو

ارتش هم متعلّق به شما است؛ چند صباح  نی. ادیکن تیخود را تقو يپژوهو دانش یآموز

...  .یادر نقطه ،يبود؛ هرکدام در بخش دیخواه میعظ یمجموعه نیدار اشما سکّان گرید

 يها را در سطح مطلوب، در سطح عالدانشگاه نیو ا دیکن دایشکاالت را، کمبودها را پا

 یو خود را برا خواننديها درس مدانشگاه نیرا که در ا یزیعز یهاو جوان دیقرار بده

 يعال اتیّبه دانش، به روح ت،یّبه معنو مان،یبه ا دیتوانيهرچه م، کننديآماده م ندهیآ

 .".دیمجهّز کن

 خطرات های بشر در جهت کاستنکنج اوی ناشی ازگرایش به کشف اسرار آینده 

حال و آینده تقسیم کرده  گاشته  بشر از دیرباز زمان را به سه بخش. گیردنشأت می

شناخت گاشته نیز در حوزه تاری   است. حال به اندازه کافی شناخته شده زمان است.

لم های پایانی قرن بیستم در قالب عاما شناخت آینده در دهه گیرد.ش ل می

اما  گااری شد و به نوعی ادامه تاری  لقب گرفت بنیان پژوهیشناسی یا آیندهآینده

پژوهی را گرچه بسیاری از مردم هنوز دانش آیندهتاریخی که هنوز نگاشته نشده است. 

های پایانی قرن دانند  اما در خالل سالهای قرون وسطایی مترادف میبا پیشگویی
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: 1392)زالی   رشد نمودخصوص در این ی تحقیقاتی جدیدی به آهستگی بیستم  رشته

56). 

ور اندیشیدن و خالقانه دیدن و شعله دانش و مهارتی است که خوب پژوهی آینده

آورد  آن هم در های زندگی را برای افراد به ارمغان میراهداشتن چراغ امید در کورهنگه

پژوهی شود. جایگاه و نقش آیندهزندگی افزوده میهای شرایطی که هر دم بر پیچیدگی

ها تحقیق و توسعه آن اصلی و فلسفه وجودی تیمأمورهای تحقیقاتی که در سازمان

و ارائه  ی تسلیحاتی و تجهیزاتی کاربران عملیاتیازهاین  شناسایی است صنعتی

از سایر بمراتب  که باشدیممنظور برطرف ساختن آن نیازها به  محصوالت و خدمات

 . (97-69: 1399و هم اران   پرهیزگار) تر  استتر و شاخصها پررنگسازمان

ریزی برای آینده بلند مدت  در زمینه سازی و برنامهشناخت آینده برای تصمیم 

ی نوین و هایفناوری دفاعی برخوردار از هاسامانهطراحی و ساخت محصوالت و 

انجام کار گروهی منسجم  توسط متخصصین حرکت در مرزهای فناوری  نیازمند 

مندی های الزم و بهرهکه این مهم با فراهم آوردن زیرساخت باشدهای مختلف میحوزه

  .(87: 1393)حیدری   قابل تصور است کیفی و متخصصو ب ارگیری سرمایه انسانی 

 کی مانند تابه طور دائم انجام شود بایستی  یپژوهندهیآبا توجه به آنچه مطرح شد  

ص ودر خصالزم  یهایبررس کند یرصد م یکشت یاو  مایهواپ یرا برا ریرادار که مس

وجود مراکز  .دهدصورت را های آتی و تحقیقات پیش رو ها  نیازمندیعلوم  چالش

و  شودو رصد  لیمسائل مختلف به صورت دائم تحل شودسبب می پژوهیآینده

آن  یو برا ییشناسا دهایمخاطرات و تهد  گیردمورد توجه قرار  دیموضوعات جد

فاعالنه و عامالنه از قبل بتوانند  دیمنفعل باشند  بل ه با دینبا رانی. مدشود یزیربرنامه

باشند که مطلوب سازمان  یخودشان عامل رخداد حوادث یحت  حوادث را بشناسند

 است.

راهبردهای این حوزه پژوهی و مختلف نظری در حوزه آینده اتدر سطح آجا تحقیق

پژوهی تاکنون تحقیقی انجام انجام شده ولی درخصوص الزامات تش یل مراکز آینده
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لاا این پژوهش به دنبال بررسی الزامات زیرساختی و سرمایه انسانی مورد نشده است 

های تحقیقات و جهاد خودکفایی وابسته در سازمانپژوهی مرکز آیندهتش یل نیاز جهت 

 وری اسالمی ایران است.به ارتش جمه

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

در  عامل نیها وابسته به توسعه آنها به عنوان مهمترسازمان شرفتیدر حال حاضر پ

 شودیمکه موجب است  یراتییمجموعه تغ زیتوسعه ن ن هیبا توجه به ا .باشدیم اریاخت

ها سازمان  مطلوب حرکت کند طیشرا ینامطلوب به سو طیاز شرا ینظام اجتماع کی

 نهیزمان هزتوسعه سا یاز منابع خود را برا یانواع آن را در دستور کار قرار داده و بخش

 (.95:  1392ظهیر   پوریتق) کنندیم

 شیتوسعه مطلوب مد نظر دارند گرا یها براسازمان رانیکه مد یمهم یهااز هدف

و  مسئولین یهاها و دغدغهینگران  کاهش یپژوهندهیهدف آی است. گردانخودبه 

روشن  قیاز طر نده ینسبت به آ تر مردم جامعهها و در بعد عمومیکارکنان سازمان

 .(3: 1395  1)بوش است ندهیتف ر و تدبر درباره آ تیفیساختن ام ان  ضرورت و ک

و تنها به  نباشیمبدین معنا نیست که نگران آینده   بینی بودن آیندهاصل غیرقابل پیش

بدون طرح و   ای سر برآوردتا هر زمان بحران تازه  کنیمبخت و اقبال ت یه و اعتماد 

تری کند که نسبت به آینده موضع مناسببل ه این اصل ح م می  کردبرنامه قبلی اقدام 

های آینده بود و نه امور را به به نحوی که نه در پی تعیین پیشگویی  اتخاذ شود

: 1396)عبدالمل ی و هم اران   کردر و بدون طرح و برنامه حرکت سرنوشت واگاا

  رویدادهای هلف م هم کنش چهاربر باید در نظر داشت که آینده از  .(131-170

  تصور حوادث مم ن توان سه هدفآید و میها پدید میدامقتصویرها و ا  روندها

                                                                                                                                               
1. Bush 
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گیری در جهت امور تصمیمو در نهایت  ارزیابی احتماالت و یافتن حوادث محتمل

  (.85-98 :1397  نژاد و هم اران)بهشتی پژوهی نام بردترجیح داده شده را برای آینده

توان توانایی در شناسایی و تفسیر تغییرات پژوهی میاز مزایای بالقوه کاربرد آینده

های ابت اری و اجرای رشد قابلیت راهبردی ریزی فرآیند برنامه ءارتقا  محیطی

 (.245: 2014  1موریسون) نام برد راهبردیتصمیمات 

-ریزی که بر پیشهای برنامهروش  هاافزایش نرخ تغییرات و دگرگونی با توجه به

گوی نیازها نیست و سایه سنگین عدم قطعیت دیگر جواب  بینی آینده استوار است

  2)شوارتز آیدغیرمم ن به نظر میبینی آینده   چنان وضعی بوجود آورده که پیشآینده

1388.)  

پژوهی باید بیان نمود که در خصوص دالیل و ضرورت استفاده از روی رد آینده

  هاریزی بلند مدت در بین دولتپژوهی به عنوان یک ابزار پشتیبان برای برنامهآینده

 (.2018  3)دورسر و هم اران محبوبیت یافته است هاو سازمان کشورها

تامین قدرت دفاعی و پاس  به تهدیدات  نه  منظوربهارتش جمهوری اسالمی ایران 

تنها به مانند گاشته باید دست به نوآوری بزند  بل ه در چنین شرایط پویا و توام با 

ها و تا بتواند راهبردها  فناوری استنگری قطعیت  نیازمند هوشمندی و آیندهعدم

. عدم ها و تهدیدات پیش رو ارایه دهدمد برای مقابله با چالشآمحصوالتی موثر و کار

به  دستانهشیپ نگاه و ندهیآ طیمح دنیدبه منظور وجود مرکزی که متولی این امر باشد 

به اند  وجود داشتهکه از گاشته  یرفع مسائل و مش الت جهت اتدیها و تهدفرصت

با توجه به  در بخش تحقیقات و جهاد خودکفائی ارتش جمهوری اسالمی ایران خوبی

با توجه به  حاضر پژوهش از این روگردد. احساس میماهیت وجودی این سازمان 

نگاری در پی آن است تا به بررسی و تبیین الزامات پژوهی و آیندهابعاد مختلف آینده

                                                                                                                                               
1. Morrison 

2. Peter Schwartz 

3. Dorsser et al. 
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و  آجادر سطح  ییو جهاد خودکفا قاتیتحق یهاسازماندر  یپژوهندهیمراکز آتش یل 

 نیروهای وابسته بپردازد.

 

 

 :. اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

و عدم  یچیدگیمملو از پ یطمتناسب با شرا یمنظور راهبردپردازپژوهش حاضر به

 :یافت توانیم یرانجام آن را در موارد ز یتمهم جلوه نموده و اهم یندهآ یتقطع

 و کمک به  کفائیدخو های تحقیقات و جهادسازمان یسطح علم ءارتقا

 ؛هاانه این سازمانفناور اتیددر تول یتوانمندساز

 مسلح در  یروهایکالن نهای تحقیقاتی اجرای پروژهعلم و مشارکت در  یدتول

 های دفاعی؛با پایش و پویش تحوالت شگرف در حوزه فناوری یسطح راهبرد

  سازی یتظرفاز قبیل  ی سازمانیهامأموریتتوجه و اهتمام ویژه به برخی 

رصد فناوری در و  ینوآور ی بوم فناور یستز یو بهبود ساختارها گرییلتسه

 ؛های وابسته اجایگان خودکفائی های تحقیقات و جهادسازمان

 های در سطح یگاننگاری و آیندهپژوهی بسط و ترویج مباجث مرتبط با آینده

  مستقل این حوزه؛پژوهی آیندهآجا با تش یل مراکز 

 یافتناحتماالت و  یابی  ارزآفرینچالش شناسایی و رصد به موقع رخدادهای 

نشدن  گیرغافلبه منظور جلوگیری از درست و بموقع  گیرییمحوادث محتمل و تصم

 در صحنه مملو از عدم قطعیت آینده؛

 های از کلیه ظرفیتپژوهی )مراکز و اشخاص( و استفاده سازی عناصر آیندهفعال

 مطالعاتی و پژوهشی سازمان و صنایع تابعه.

 با ب ارگیری یرانا یاسالم یچهارگانه ارتش جمهور یروهایمحور بودن ن یزاتتجه

به  ینآفروقوع تحوالت شگرف و انقالب ینو همچنمتنوع  یافزارهاها سختسامانه

هستند  ضرورت  یندهبر زمان آ یدست که مبتن یناز ا یموضوعات سازها وعنوان شگفتی
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. بنابر نمایندیم یینرا تب تحقیقات و جهاد خودکفائیدر حوزه  پژوهانهیندهمطالعات آ

 جستجو نمود: توانیم یرآنچه مطرح شد ضرورت انجام پژوهش حاضر را در موارد ز

  عدم وجود مراکز ماکور منجر به فقدان هماهنگی منسجم و ی پارچه در اجرای

 گردد.میهای تابعه آجا بانی در سطح سازمانپژوهی و دیدههای آیندها و فعالیتهبرنامه

 با  یندهآ فناورانهو  یاطالعات ینبردها یچیدهپ هاییطدر مح گیریغافل ام ان

 ؛یننو هایت نولوژیظهور 

  عدم ام ان رصد و پایش نیازهای آتی نیروهای چهارگانه اجا در بحث

 های نوپدید.فناوری

 . پیشینة تحقیق  1-3

 لیالزامات تشو  بررسی  بهکه  یپژوهش  یشده در منابع فارس انجام یهایمطابق با بررس 

و   یافت نشود  پرداخته باشد آجا ییو جهاد خودکفا قاتیتحق یهاسازمان یپژوهندهیمراکز آ

و  تحقیقواتی . در منابع است فرد به پژوهش در نوع و موضوع خود در کشور منحصر نیلاا ا

 راموون یپ یاکتابخانوه ی هایدر بررس یموارد  یمعتبر علم اتیو نشر یاطالعات یهاگاهیدر پا

هموه   زیو ن منوابع  نیو شد اموا ا  ییاند  شناساپژوهش مرتبط بوده نیبا ا ینوعکه به یموضوعات

 یهوا م لفوه  از یفقط بوه برخو   هاو در آن ننموده یهم بررس پژوهش را با نیو ابعاد ا رهایمتغ

 .پردازیممی به بررسی آنها (1)جدول شماره که در توجه شده  نیمدنظر محقق
 ، پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش(1)جدول شماره 

 هایافته پژوهش عنوان سال انجام محقق/محققین

زاده و امام

 هم اران
1401 

 یریتمدل مد یطراح

 یمنوووووابع انسوووووان 

 ینوودهآ یهوواسووازمان

 یچابک در نظوام ادار 

 یرانا

 هوای بر سوازمان  یرگاارعوامل تأث تریناز مهم ی منابع انسان

 یریتارائه مدل مود  یق بوده است. هدف تحق یندهچابک آ

 یبضور  یینچابک و تع یندهآ هایدر سازمان یمنابع انسان

منوابع   یریتابعاد مود  یین. تبباشدمی هاابعاد و م لفه یتاهم

ابعواد و   ایون  یبنود یتزمان چابک و اولوو ابعاد سا یانسان

و سوهم   یموورد مطالعوه  نووآور    هوای سازمان در هام لفه

 یجبوا توجوه بوه نتوا     باشود. یپوژوهش مو   ینا افزاییارزش

چابوک بور    ینوده  آ هایاست که در سازمان یستهبا یق تحق
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 هایافته پژوهش عنوان سال انجام محقق/محققین

 عنووان بوه  یورو ن ینشو استقرار قواعد جاب و گوز  یترعا

 یسواالر یسوته شا یتم لفه همّت گماشته  بر رعا ترینمهم

 گردد. یدو انتصاب افراد تأک یریدر ب ارگ ینیگزیستهو شا

ابراهیمی و 

 هم اران
1396 

سوووواختار  ینتوووودو

 پژوهوی ینوده مناسب آ

 اصفهان یدر شهردار

 یافووتره ینتوورمناسووب یووینپووژوهش بووا هوودف تع یوونا

اصوفهان و   یدر شوهردار  یریجهوت ب وارگ   پژوهوی یندهآ

انجوام   پژوهوی ینوده بور آ  یمبتن یبه ساختار سازمان یابیدست

ر بوه سواختا   یابیپژوهش به منظور دسوت  یندر ا است.شده

 هوای یافوت نخسوت ره  پژوهوی  ینوده بور آ  یمبتن یسازمان

و  یراهبورد  ی مشوارکت  هوای یافوت چوون ره  پژوهییندهآ

است. سوپس بوه منظوور    قرار گرفته یمورد بررس یسازمان

 یرانمطلوب  پانل خبرگان متشو ل از مود   یافتاب رهانتخ

و بووا  یلتشوو  یشووهر یریتو کارشناسووان حوووزه موود 

 یافوت از نظورات افوراد خبوره و متخصوص ره     یریگبهره

 .مطلوب انتخاب شد یافتبه عنوان ره یسازمان

همتی و 

 هم ارانش
1394 

بررسوووی ضووورورت  

پژوهووووی در آینووووده

هوای آمووزش و   نظام

 پرورش

پرورش و به عبوارت   ونظام آموزش دهد ها نشان مییافته

تورین و  بهتر تعلیم و تربیت  به طور بالقوه ی ی از محوری

ترین نهادهای اجتماعی در تحقق توسعه کشوور  کنندهتعیین

ترین وظایف هور نظوام   د. ی ی از اساسینآیبه حساب می

تربیتی ارایه تصویری روشون از انسوان مطلووب اسوت و     

ترین شاهد بر ضرورت وجوود یوک نظوام آموزشوی      گویا

 ها است.توجه به آینده

رضا علی 

کرمی و محمد 

 کشاورزی

1393 
پژوهی ضرورت آینده

 در فقه اسالمی

پژوهی ی ی از علووم جدیود   آیندهدهد که ها نشان مییافته

هوای نورم   ای است که جزو علووم و فنواوری  و میان رشته

هنوور کشووف و شوو ل پژوهووی را علووم و آینوودهاسووت و 

. از طرفی تغییرات در جهوان  کندمیبخشیدن آینده تعریف 

به قدری وسیع است که همگام شدن بوا آن کواری بسویار    

ای و ضرورت دارد که در هر زمینوه  سخت و دشوار است

برای رویارویی بوا آن  بتوان از قبل به آینده توجه داشت تا 
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 هایافته پژوهش عنوان سال انجام محقق/محققین

 .کردریزی برنامه

 2003 1هاینس

هوای  سوازمان بررسی 

آینووده  ده سوووالی کووه 

نگور  هر سازمان آینوده 

 باید پاس  دهد.

کوه رونود رو بوه     کندیپژوهش مطرح م ینپژوهشگر در ا

باعث شوده   امروز یرقابت یایها در دنسازمان یدرشد و ترد

 یور متغ یطکه توان انطباق خوود بوا شورا    ییهااست سازمان

شووند. لواا    یشرا ندارند دچوار اضومحالل و فرسوا    یندهآ

سواختار   یسواز خود ناچار به چابوک  یبقا یها براسازمان

 هوای یفنواور  یشرصود و پوا   ینود فرا یجادا نظورخود به م

پورورش   ی رقابت یایدر دن یتهاجم یکسب استراتژ ینده آ

و رهبور   یرانمود و  نگور ینوده خوالق  نووآور و آ   یروهوای ن

سوازی در شورایط   گیوری و تصومیم  جهت تصمیمتوانمند 

 .باشندیم یندهآ سرشار از پیچیدگی و عدم قطعیت

 

قواا  در قالوب نقواا اشوتراا  افتوراق و ن     زیور  موارد  پژوهش نهیشیپ یبندپس از جمع

 گردد:مطرح می مانده مغفول

 نقاط اشتراک: -الف

  موضووع  منوابع پورداختن بوه     نیو در اغلوب ا  یاز موضوعات مهم کواربرد  ی ی

 .است سازمانی در حوزه خاص پژوهیآینده

  پژوهی ریزی در حوزه آیندهنیازمندی و اهداف برنامه انیب یاز منابع برا یتعداد

 .اندانجام شده نگاری سازمانیو آینده

   مطرح شده است گرایانهساختبا روی رد  نگاریآینده بیشتر موارددر. 

 نقاط افتراق: -ب

   اند.نموده قلمداد مطالعاتیدر حد پرداخت را  پژوهیآیندهبرخی از این منابع 

  پژوهوی و  موضوع آیندهها  نگاه متفاوت به سازمان یبه علت تفاوت در منافع مل

 وجود دارد. نگاریآینده

                                                                                                                                               
1 - Hines 
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 :نقاط مغفول مانده -پ

   به مفهووم خواص آن در قالوب کلیوه      های تش یل یک مرکز مستقلضرورتبه

 پرداخته نشده است. آنپژوهی و مطالعات مرتبط با موضوعات مرتبط با آینده

   های تش یل مراکز آینده پژوهوی در ذیول سواختار    ضرورتشناسایی و ارزیابی

 نشده است. انجامایران  جمهوری اسالمیهای نیروهای مسلح سازمان

 های تحقیق  . هدف1-4

 . هدف اصلي1-4-1

 آجا ییخودکفا جهاد و قاتیتحق یهاسازمان یپژوهندهیمراکز آ لیالزامات تش  بررسی
 های فرعيهدف. 1-4-2

 هوای سوازمان  پژوهوی نوده یمراکوز آ  موورد نیواز   یرساختیالزامات ز شناخت و تبیین  (1)

 ؛آجا ییو جهاد خودکفا قاتیتحق

 پژوهوی نوده یمراکوز آ  موورد نیواز   یانسوان  هیسرمامربوا به الزامات  شناخت و تبیین  (2)

 .آجا ییجهاد خودکفا و قاتیتحق هایسازمان

   تحقیق شناسيروش. 1-5

کاربردی است  زیرا محقق به دنبال پاسخی برای س االت مطرح  تحقیق حاضرنوع 

-. همچنین روش تحقیق توصیفیشود سرعت کاربردیبهآن باشد  تا نتایج شده می

 یریکارگدر پژوهش حاضر ضمن بهباشد. تحلیلی و به شیوه آمیخته )کیفی و کمی( می

محورها و خطوا کلی متون  اسناد و مدارا  مقاالت  ن یتجارب پژوهشگران و محقق

  گردید. ... استخراج و

حوزه تحقیقات صنعتی  جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارشناسان و مدیران

در ستاد آجا و نیروهای چهارگانه ارتش که با موضوع تحقیق آشنایی الزم را دارند  که 

. تخمین زده شدنفر  240اری در حدود آمده تعداد جامعه آمعملبا بررسی به

باشند لاا پایر میای بوده و میانگینهای این تحقیق دارای مقیاس فاصلهداده کهییازآنجا
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)فرمول کوکران( استفاده شد. با  ای میانگینبرای تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصله

 توجه به طبقاتی

)جدول  طبقاتی تصادفی انجام پایرفتبرداری به روش مونهنبودن جامعه آماری روش 

 .((2)شماره 

 نفر تعیین گردید. 78حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به صورت زیر و برابر 
 : توزیع جامعه و نمونه در بین طبقات مختلف(2شماره ) جدول

 جمع کل نداجا نهاجا پداجا نزاجا آجا 

 240 40 50 50 40 60 جامعه آماری

 78 14 16 16 13 19 تعداد نمونه
 

ها در این تحقیق  مصاحبه  اسناد و مدارا و پرسشنامه محقق ابزار گردآوری داده

ی طراحی اگونهبهی ساختار تحقیق حاضر برمبنامصاحبه مربوطه  س االتساخته بود. 

خبره در سطح  نظرانصاحبگردیده که محقق را به اهداف تحقیق نائل کند بطوری ه از 

آجا که دارای تجربه عملی و علمی باالیی در خصوص موضوع تحقیق بودند استفاده 

ها  کتب و مقاالت کتابخانه منابع ها از اسناد و مدارا که ازبرداریشد. همچنین فیش

نظامی و غیرنظامی که در جهت موضوع تحقیق تدوین گردیده و موجود بود استفاده 

خبره در  نظرانصاحبظور تهیه پرسشنامه از اسناد و مدارا موجود و نظر شد. به من

در خصوص موضوع تحقیق  روزبهسطح آجا  که دارای تجربه عملی  اطالعات کافی و 

محاسبه گردید که  بودند استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ

 باشد.که حاکی از پایا بودن آن میبود  859/0برابر با ی به دست آمده ضریب آلفا

صورت و قضاوت پردازش   هابندی دادهگام طبقه سهها در تجزیه و تحلیل داده

اطالعاتی که مشابه  مش وا   هابندی داده. در گام اول طبقه((2))جدول شماره  گرفت

و مخدوش بودند حاف شدند. این گام شامل سه مرحله بود. پاالیش  تلخیص و 

ها در واقع سعی شد تا افرادی که عالقه چندانی ها. در مرحله پاالیش دادهنمایش داده

رفت به خوبی و با دقت نسبت به شرکت در مطالعه نداشتند و یا افرادی که احتمال می

78   
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4/3374  

 7/3   
) 96/1   ( ) 1 240 ( 35/  0 

 2/3  
 ) 96/1    ( 240 

) ( ) 1 ( 

) ( 

2 2 

2 

2 2 

2 

2 

2 2 

2   
  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

N D 

N 

n 



 آجا یيو جهاد خودکفا قاتیتحق یهاسازمان يپژوهندهیمراکز آ لیالزامات تشکمقالة پژوهشي:    152

 

ها الت پرسشنامه پاس  ندهند  از مطالعه حاف شدند. در مرحله تلخیص دادهبه س ا

سعی شد تا اطالعاتی که گردآوری شده بودند کدبندی شوند و همچنین از اطالعاتی 

که در قسمت کیفی  نامعلوم یا مبهم بودند صرفنظر شد. در گام دوم که پردازش 

در گام سوم با توجه انجام گرفت. اطالعات بود  پردازش به صورت توصیفی و تحلیلی 

های به دست آمده از اسناد و مدارا و نظرات افراد مصاحبه شده و تجزیه و به داده

در قسمت  .((3))جدول شماره  مورد قضاوت قرار گرفت   نتایجتحلیل محققین

پردازش توصیفی  اطالعات گردآوری شده به صورت جداول فراوانی مورد اشاره قرار 

های آماری ها  از آزمونر پردازش استنباطی پس از بررسی نرمال بودن دادهگرفتند. د

های حاصل از برای تحلیل دادهجهت تأیید یا رد فرضیات پژوهش استفاده شد. 

)محاسبه میانگین  انحراف معیار و ضریب پراکندگی( و آمار  نامه از آمار توصیفیپرسش

قابل ذکر است که اطالعات پرسشنامه  با . دیاستفاده گرد دو( –)آزمون کای  استنباطی

مورد تجزیه و  21نسخه  SPSSو نرم افزار  2013استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 

 تحلیل قرار گرفتند.
 در سه گام پژوهش ها: روش تجزیه و تحلیل داده (3شماره ) جدول

 افزار استفاده شدهنرم فرایند روش

 )تحلیل محتوی( کیفی
  پردازش  بندیدسته

 قضاوت
Atlas.ti 

 SPSS یاستنباطی  توصیف کمی

 آمیخته متوالی آمیخته

ابتدا نتایج تجزیه و تحلیل کیفوی بدسوت آمود و    

نامه به افراد نمونوه ارائوه   نتایج به صورت پرسش

 تجزیه و تحلیل کمی قرار گرفت. شد و مورد
 

 :. ادبيات و مبانی نظری تحقيق2

 تعاریف و اصطالحات: -2-1

 الزامات: -2-1-1
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به  یبابیدست یبرا یکاربرد یتقابل یکبه  فعانینذ یازن یلتبد یقتالزامات در حق

 ینهستند. بنابرا یالزام یازرفع ن یهستند که برا یواقع الزامات شروط اهداف است. در

دانش و  یدبا انجام کار است. الزامات ییدارد و هدف و چرا یباالتر یسطح یازن

آن  یکند که با اجرایها تمرکز مدرا ارزش یروبر الزامات  .دده یشمهارت را افزا

گیرند که سرچشمه میخواهند شد. الزامات از سه منبع  یجادا اجرا یالزامات ارزش برا

انتظارات )اگر باشند و  باشند( یدها )باخواسته  است( ی)وجودشان الزام نیازهاشامل 

 یشوند ولیم یانب یفیانتظارات به صورت کها و خواسته نیازها هستند.  بهتراست(

 .(18-13: 2023  1)نادهیم هستند یو کاربرد یالزامات به صورت کم

 :يپژوهندهیآ مفهوم -2-1-2

م  تاری  و »شناسی را در کتاب نخستین بار اصطالح آینده 2اوسیپ فلشتای

زیادی به این اد قچند خود فلشتایم نیز اعت( هر 2009  3مطرح کرد )بل« شناسیآینده

شناسی به عنوان ی علمی نداشت  اما امیدوار بود که آیندهاصطالح به عنوان یک رشته

شناسی تاریخی گسترش شناسی یا جامعهای از جامعهیک علم واقعی و به عنوان شاخه

ها است. این المعارفاصطالح رایجی در دایره شناسیآینده(. 1966یابد )فلشتایم  

مطالعات بر شناسان نبوده است  چرا که این های اخیر مورد توجه آیندهاصطالح در دهه

 (.1974  4فرکیس)( 1)ش ل تأکید دارند  تا بر یک آینده منفرد های بدیل اهمیت آینده

                                                                                                                                               
1 - Nadhim 

2. Ossip Flechtheim 
3. Bell 

4. Ferkiss 
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 (2010 شناسي )سردار،ی آیندهنامه اصطالحات حوزهشجره(: 1شکل )

بینی توا  گویی و پیششناسی  پیشستارهپژوهی به لحاظ تاریخی از عرصه مطالعات آینده

دوران ساختاردهی آینده و درا الگوهای تاریخیِ تغییر و از آن جا به فضوای مطالعوه و   

 (.  235: 1993  1الهاست )عنایت خلق تصاویر مطلوب از آینده رشد کرده

شناسوی  تووان در فضوای آینوده   هوا را موی  پژوهی یا مطالعوات آینوده  های آیندهریشه 

مطورح شود    1966در  شوتایم لفبشردوستانه تعقیب نمود که نخستین بار توسط اوسویپ  

 منوود آینووده در چووارچوب نوووین(. بررسووی نظووام13-14: 2016  2بیگووری و هم وواران)

  3و هم واران  ریزیورات گوردد ) موی  بور پژوهی تقریباً به اواخر جنوگ جهوانی دوم   آینده

هوای اجتمواعی دارای   چوون اکثور پدیوده   پژوهوی هوم  (. با این وجود  آینوده 231: 2017

(. در دوران 24: 2008  4و هم واران  تاموب های عمیوق و تواریخی قودیمی اسوت )    ریشه

در دوران پوس از جنوگ    5رسومی عنوان یک رشته نیمهپژوهی بدواً بهمعاصر  رشته آینده

پژوهی چه در عرصوه دانشوگاهی و   نی دوم ظهور یافت و البته به عقیده برخی آیندهجها

                                                                                                                                               
1. Inayatullah 

2. Beagrie et al. 

3. Rhisiart 

4. Tambe 

5. Quasi Formal Discipline 
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: 2010  1سوردار شوود ) ای نسبتاً جدید محسووب موی  و کار هنوز هم حوزهچه در کسب 

(. با این حوال  گرچوه بوه زعوم برخوی محققوان تاریخچوه و پی وره دانشوی          177-184

ولوی هموین جثوه دانشوی نیوز اموروزه        پژوهی هنوز به خوبی شناخته شده نیست آینده

33-: 2013  2و هم واران  سارپونگاست ) ای واقعی تبدیل کردهپژوهی را به رشتهآینده

41.) 

انود  پژوهی تدارا دیدهی آیندههای مناسبی برای توسعهها  برنامهامروزه اکثر سازمان 

ین موج ادقت داشت که و این رویداد را باید به فال نیک گرفت. اما از سوی دیگر باید 

توانود خطرآفورین هوم    کننده است  میپژوهی به همان میزانی که دلگرمتقاضا برای آینده

باشود و  نشود که نتایج کار مناسب مند سبب میباشد چرا که عدم فعالیت اصولی و نظام

ایی و )هول اتو   به ما کموک ب نود   هپژوهی نتواستاین باور در اذهان ش ل گیرد که آینده

پژوهوی یوک دانوش ارزش بنیوان اسوت و فراینودها        ده. آینو (120-91: 1400هم اران  

ل  های آن از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت اسوت چورا کوه مسوائ    روی ردها و روش

  چهارسووقی و هم واران  ) شرایط و حوزه عمل رد هر سازمانی با دیگری متفاوت است

1391 :18). 

 پژوهي:آیندهماهیت  .2-2

اسوت و هوم   « علوم »معنوا کوه هوم     نیاست؛ به ا یدانش دو سرشت کی پژوهیندهیآ 

و  پژوهوی نوده یاز دو اصوطالح متفواوت آ   گری دیوجوه از  نیا کیتف  یبرا .«یفناور»

 ایو و  یاخوص واژه  بور وجوه علمو     یبه معنوا  پژوهیندهی. آشودیاستفاده م نگاریندهیآ

 رشوته اسوت   نایو  نظرانو صاحب شمنداندان یدانش داللت دارد  که مشغله نیا ینظر

امور  قتیحق یهمچون علم در پ را؛یعلم است ز پژوهیندهی(. آ34: 1393خواه  ی)ستار

ی موضووعات مورتبط بوا    ( برای اشاره به مطالعوه 2009) 3کوسا .  (1397:20)پدرام   است

                                                                                                                                               
1. Sardar 

2 - Sarpong et al 

3. Kuosa 
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ی آینوده چتوری   گزیند. وی معتقد است که حوزهی آینده را بر میآینده  اصطالح حوزه

هوای متفواوتی   ها و روی ورد شواخه  ها  پارادایمشناسیاست که عمل ردها  اصول  روش

ریزی بلندمودت  تحلیول راهبوردی  اطالعوات     پژوهی  برنامهنگاری  آیندههمچون آینده

 (.(2)گیرد )ش ل مربوا به مسائل بلندمدت  آمارها و غیره را در بر می

 
مدت، بلند ،یراهبرد یزریبرنامه ،یرپردازیتصو ،پژوهيندهیآ ،شناسيندهیآ هایحوزه انیروابط م: (2)شکل 

 (24-23: 1397 ،یبه نقل از گودرز نژادي)بهشت یيشگویو پ ينبیشیپ

 پژوهي:فرایند آینده. 2-3

شود در ن انجام میآهای مختلفی که در مراحل چندگانه پژوهی و گامفرایند آینده 

 ارائه شده است. (4شماره )جدول 
 آن انجام های مختلفيپژوهي و گامفرایند آینده :(4شماره )جدول 

 پژوهيندهیآ یالزم برا داتیو تمه هاساختریز لیو تکم يگام نخست: بررس

گاشوته کوه    بودن سوازمان اسوت. در   «رندهیادگی»  پژوهیندهیآ ندیبودن فرا زآمیتیموفق یبرا یشرا اساس نینخست

 تیو موقع کیو به  یابیشامل دست یبه سادگ یراهبرد رقابت کی کردند یم تفعالی تربا ثبات هاییطمحی در هاسازمان

 یپ داریپا یرقابت تیخلق مز تاهمی به هاسازمان  یطیمح ثبات نیرفتن ا انی. با از مبودو سپس دفاع از آن  یرقابت

از  ایمجموعوه  یجوه یبل وه نت  شوود  یبلند مدت سرسختانه حاصل نمو  یبرنامه کیاز  دار یپا یرقابت تمزی. ندبرد

 یسوازمان بورا   ییتوانوا   یراهبورد  یرپوای است. منظور از انعطاف رپایانعطاف یراهبرد هاییرگیجهت و هاطرح

 (19 :1988  1و هم اران مالی)و است گرید یراهبرد به راهبرد کیاز  رییتغ

 یراهبر تهیکم لیدوم: تشکگام 

بوه طوور    دیو اسوت کوه با   ینود یبل ه فرا ابد ی انیپا گرید یآغاز و در زمان یکه زمان ستیپروژه ن کی  پژوهیندهیآ

                                                                                                                                               
1. William et al 
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 توه یکم کیو  دیو منظوور  با  نیاسوت بوه همو    قینظارت دق ازمندین ندیفرا نیا حیصح ی. اجراگرفت پی را مستمر آن

 (24 :1394  بل) شود لیدر سازمان تش  یراهبر

 اندازچشم نیگام سوم: تدو

 نوده یاز آ یریساخت تصاو ندیفرا» کرده است: فیصورت تعر نیرا به ا یساندازنویچشم پژوهیندهیدانش آ گاهیپا

همچوون   ایو و  کنود یهستند که افراد را همچون آهنربا به سمت خوود جواب مو    رگااریو تأث یواقع ایکه به اندازه

 یسوازمان  هایوابسته به ارزش ریتصو کی تیمطلوب زانی( م29 :1389  1ویلن) «داردمی وا حرکت به را هاآن زیمهم

ام وان  یگونواگون از درجوه   یرهایتحقق را دارند. تصو «استعداد» ریکدام تصاو دید دیآن است. با هایتیو مامور

 نیو رسوند. بوه ا  یدور از ذهن به نظور مو   یلیخ گرید برخی و ترمحتمل هااز آن یبرخوردارند  برخ یمختلف یرپای

 .(29 :1392  ی)تقو استعدادها و آرزوها دانست یمتعادل  حاصل از تالق یرتصوی را اندازچشم توانیم ب یترت

 مختلف سازمان هایبخش اندازهایچشم نیگام چهارم: تدو

جوزاء و  اسوازمان بور اسواس     میتقسو  وه یشو  نتوری نمود. سواده  بندیبخش توانیم یمختلف هایوهیرا به ش سازمان

ون گونواگ  هوای در معاونوت  یادار هوای اجزاء معموالً به صوورت بخوش   نیآن است. ا یدهنده لیتش  یهاستمیس

 یبور اسواس کارکردهوا    سوازمان  مختلوف   هوای بخوش  میتقسو  گور  یمرسوم د یوهی. شکنندیم دایسازمان تجسم پ

 سوازمان   نوداز ا. چشوم شوندمی نوشته سازمان اندازاز چشم تریلیتفص یکم  یبخش اندازهایگوناگون است. چشم

 .(31 :1392  ی)تقو کنندیم قیرا تدق یکل ریتصو نیا  یبخش اندازهایچشم و دهدیارائه م یکل اریبس  یرتصوی

 سازنديسازمان را م یندهیکه آ يدو کالن عامل ياجمال يگام پنجم: بررس

کوه   یو عووامل  داد رتغییو  را هوا آن تووان یکوه مو   ی: عواملمهستی روبا دو دسته از عوامل روبه ندهیساخت آ یبرا ما

عوامول را بوه صوورت     نیا دیگام با نی. در اداد رتغیی را هاتعامل با آن ینحوه توانیاما م ست ین رییذاتشان قابل تغ

 .(33 :1392  ی)تقو داد زیتم گری دیاز  و نمود یی( شناسایلی)نه تفص یاجمال

 هاتحقق آن هایراه خالقانه اهداف و نیگام ششم: تدو

هودف    قیو دق انیو حالوت  ب  است. در هور دو  تیمز کی یتوسعه یمش ل و گاه کی کردن طرفبر یگاه هدف 

هودف    انیو هسوتند. ب  دهتنیو به آن  دو مفهوم درهوم  یابیاست. هدف و روش دست پژوهیندهیآ ند یمهم در فرا یگام

انجوام   دیو نبا ایو  دیبا یکه چه کار کندیروشن م یهدف تا حد انی. بکندمی روشن را حلراه فیت ل یخود تا حد

 .(35 :1392  یاستفاده کرد )تقو توانینم ای توانیم یانجام کار از چه روش یشود و برا

 نگاشتگام هفتم: ره

به عمل  پژوهیندهآی نگاشت است. بدون ره پژوهیندهیاثر آ یراهبرد و عمل و نقطه انیواسط م یحلقه نگاشت ره

 کیو  یو دربواره  اسوت واضوح   ایمسوأله  کوه  شودمی استفاده نگاشتاز ره ی. زمانماندیم میعق و خوردینم وندیپ

گونواگون   یاز موضووعات بوا محورهوا    ی. اما اگر جنگلشودگرفته می میتصم ئلمسا گریموضوع خاص  فارغ از د

                                                                                                                                               
1 . Wilen 
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 هوای پاسو   شوود یش مو تال نگاشتموضوعات ره شناسایی از پس. کرد استفاده نگاشتاز ره توانینم  داردوجود 

عیو سور  نیسوازمان  بهتور   هوای تی. در مرحله بعد با درنظر گرفتن منابع و قابلشود ییمم ن به آن مسأله را شناسا

 روزرسوانی بوه  نگاشت ره یاجرا جینتا یبا بررس ز ین تی. در نهاشودیم دهیپاس ِ مم ن از نظر خبرگان  برگز نتری

 (40: 1392  ی)تقو ردگییم و اصالح آن در دستور کار قرار

 از اجرا یریگام هشتم: بازخوردگ

 یجوزء اساسو   از اجرا  یریدارد. بازخوردگ تیفعال نیدر ا یدیکل ینقش یریادگیمستمر است.  یتیفعال پژوهیندهیآ

فتن از و بوا درس گور   پرداخوت  هوا اقودام  یامودها یپ یبه طور مستمر به بررسو  دیبا . لااشودیمحسوب م یریادگی

 .(45 :1392  ی)تقو دادرا ارتقاء  هاو آگاهیدانش   اشتباهات

 

 پژوهي:ضرورت توجه به ساختار و نیروی انساني در مراکز آینده .2-4

  ی نوبلجایزه ی پاکستانی و برنده  فیزی دان برجسته1یاد پرفسور عبدالسالمزنده

در کشورهای  "ی توسعهاندیشه "های پایانی عمر با برکت خود را به ترویجکه دهه

های جدید نیاز به کرد که پرداختن به فناوریکید میأجهان سوم گاراند  بارها ت

های اداری خواست بگوید که دستگاهسازوکارهای اداری و اجرایی ویژه دارد. او می

توانند اند  اصالتاً نمیهای سنتی تنظیم شدهفناوری اختن به صنایع وموجود که برای پرد

های علمی جدید ای  مدیریتی و اجرایی فناوریهای برنامهگوی نیازها و چالشپاس 

 .(398 :1387پور  )آقایی باشند

ی   کرهپژوهی شش کشور )فرانسه  آلمانهای آیندهبررسی تطبیقی و ترازیابی در نظام

 نگاری بهی آیندهکه تجارب ارزشمندی را در زمینه آمری ا  انگلستان و کانادا( جنوبی 

 ایران به موارد ی ساختار در موردبرای ارایه اند نموده کسب نگاری فناوریویژه آینده

 :زیر منتج گردید

ها در انجام کارهای غیرمتمرکز دهد که ایرانیتجربه نشان می . میزان تمرکز:2-4-1

موفق نبوده و نیستند. برای انجام و پیگیری کارها حتماً باید شخص و نهادی باشد که 

                                                                                                                                               
1 - Abdosalam 
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های متمرکز کارها را پیگیری کند و در مورد کل پروژه پاسخگو باشد. بنابراین ساختار

 .(372: 1387پور  )آقایی شودتوصیه می

ی ی از معایب ساختارهای متمرکز  عدم استفاده  :. استفاده از نهادهای مختلف2-4-2

اً در مورد موضوعات پیچیده های مخلف است. این کمبود مخصوصاز نظرات ودیدگاه

سپاری خورد. اگر به طریقی  مثالً برونتر به چشم مینگاری بیشقطعی مانند آیندهو غیر

توان این کمبود   میها  بتوان نهادهای دیگر را هم درگیر موضوع کردبعضی از فعالیت

 (.373: 1387پور  )آقایی را جبران کرد

آیا نیاز است که سازمانی وجود داشته  :. وجود نهادی برای پیگیری و اجرا2-4-3

رجوع به تجارب  وجود چنین  نگاری را دنبال کند؟باشد که اجرای نتایج فرایند آینده

ها یافت توان در کتابخانهبسیاری را میهای تحقیقاتی کند. پروژهولی را توصیه میئمس

های بر بودن فعالیتکه هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفتند. با توجه به هزینه

نگاری  در صورت انجام فرایند و حصول نتایج  نیاز به پیگیری برای اجرا نیز آینده

 (.373: 1387پور  )آقاییوجود دارد. 

هرچه افراد از نفوذ و اعتبار : نگاری در فرایند آینده. میزان اعتبار افراد درگیر 2-4-4

پور  )آقایی شودتر مینگاری بیشتری برخوردار باشند  ام ان اجرایی شدن آیندهبیش

1387: 376). 

 :بندی کردتوان در دو دسته طبقه. افراد مورد نیاز برای انجام فرایند را مي2-4-5

  های مختلف دانشگاهی و نظامی(رشتهنیروهای علمی و تحقیقاتی )تخصص در 

 نگاری  کارکنان و غیره(نیروهای اجرایی )مختصصان آینده 

ها ها  مراکز تحقیقاتی و اندیش دهتوان از دانشگاهبرای نیروهای نوع اول می 

گیرد. اما بهتر است که نیروهای سپاری صورت میاستفاده کرد. در واقع نوعی برون

نگاری دفاعی متمرکز شوند. باید تالش شود که در حد مقدور  اجرایی در مرکز آینده

کارها و اهداف استراتژیک متمرکز شود و از انجام کارهای   نگاری دفاعی برمرکز آینده
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توان اجرایی کوچک دور باشد. کارهایی از این قبیل را که معموالً دارای روال هستند می

 (.376: 1387پور  )آقایی به سازمان هم ار واگاار کرد

 امر این که است مش الت تمامی الحلّ به مثابه پژوهی آینده از انتظارات امروزه 

 در تا است نیاز لاا. سازدمی دور الزم اثربخشی و کارایی از را پژوهیآینده هایخروجی

خصوص  در مناسبی هایسوال نخست گام در به آینده معطوف ایمساله فضای یک

 تالش سپس و طرح و مطلوب مم ن باورپایر  محتمل  هایآینده  بدیل هایآینده

شب ه  تا است نیاز دوم گام در. شود انجام آن به برای پاس  سیستماتیک و علمی

 حضور پژوهیآینده انجام مطالعات فرآیند در و گرفته قرار شناسایی مورد بازیگران

 قابل توجهی بخش آینده بازیگران این ه به توجه با. باشند جدی داشته مشارکت و فعال

 آینده مطالعه فرآیند در آینده ساخت به مثابه آنها به مناسب توجه سازند می را آینده از

 فضای در پژوهیآینده اقدامات کلیه که داشت توجه ن ته این به باید گام سوم در. است

 آینده ابعاد مختلف ادامه گیرددرمی صورت ریزی ت املیبرنامه منطق با و قطعیت عدم

 کارگیری به طریق از و شده ها شناساییاقدام و تصاویر رویدادها  روندها  شامل

 (.374: 1387پور  )آقایی شوندمی ترسیم بدیل هایآینده  پژوهیآینده ابزارهای

 پژوهي تحقیقات اجا:نظام آینده .2-5

های قبلی و فعلی نیروهای مسلح وجود داشته و دارد  یتفعالنگاه به آینده کمابیش در 

پژوهی یک ضرورت راهبردی است و یندهآلی ن امروز در شرایطی قرار داریم که 

 ازی نیروهای مسلح تبدیل شود. سازمانفرهنگنگری باید به بخشی از یندهآفرهنگ 

تری به خود یجدی تحقیقاتی  رنگ هاسازماندر  «پژوهییندهآمرکز »رو ایجاد یک ینا

. گرفته است قراری دفاعی هاسازمانمورد استقبال و نیاز  شدتبه گرفته است و امروزه

های تابعه تحقیقاتی اجا در راستای ها و ردهپژوهی در سازماننظام آینده 94لاا در سال 

ها  یاستسها  پژوهی  تبیین روی ردیندهآهای یتفعالی و گسترش دهسازمانتعمیق و 

پژوهی  در شش فصل و یندهآی ینهزم دری دفاعی هاسازمانکارهای اهداف کالن و راه

هر   یپژوهندهیاثربخش نظام آ تیریمنظور مدبهنظام  13ماده تدوین گردید. در ماده  22
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در سطح سازمان  یپژوهندهیدفتر آ یاندازنسبت به راه شده  از مراکز تابعه موظف کی

و شب ه  هاتیفعال یسازتوسعه و فعال  یاندازدر راه یدیدفتر نقش کل نی. اندیاقدام نما

پژوهی تحقیقات و جهاد خودکفایی اجا  )نظام آینده سازمان دارد وندر یپژوهندهیآ

1394). 

 یروین یو تعداد متناسب یتیریمد گاهیجا یدارا  یهر سازمان اصل یپژوهندهیآ دفتر

 تیفعال ربطیمعاونت ذ لیسازمان  ذ سییر صیدفتر بنا به تشخ نیکارشناس است. ا

 هی)مراکز و اشخاص( و استفاده از کل یپژوهندهیعناصر آ یسازخواهد نمود و با فعال

را  یپژوهندهیآ یهاتیتابعه  فعال عیو صنا ازمانس یو پژوهش یمطالعات یهاتیظرف

. شودیم منصوب مرکز سییدفتر با ح م ر نیا سییو نظارت خواهد کرد. ر تیهدا

در سطح سازمان را  یباندهیو د یپژوهندهیآ یهاتیها و فعالدفتر برنامه نیاست ا الزم

سازمان متبوع برسد. الزم است  بیو به تصو شده پارچهیهماهنگ و  یبه نحو مقتض

سازمان متبوع را به اطالع  یپژوهندهیآ یهامربوا به برنامه یدفاتر اطالعات کل نیا

 پژوهی تحقیقات و. )نظام آیندهبرساند یدفاع یهایفناور وعلوم  یپژوهندهیمرکز آ

 (1394خودکفایی اجا   جهاد

 راه تحقیقات صنعتي اجا:. نقشه2-6

های گروه مطالعاتی سامانه با هدف ترسیم نقشه راه تحقیقات صنعتی آجا در 95در سال 

تجهیزات مرکز مطالعات راهبردی اجا مطالعه راهبردی تعریف که پس آمادی  سالح و 

های انسانی  چهار عامل سرمایه از انجام مطالعه منابع مختلف و مرتبط  نهایتاً

های راهبردی و اعتبارات بعنوان عوامل اصلی موثر در حوزه ها  برنامهزیرساخت

مرتبط با هر عامل های تحقیقات صنعتی آجا احصا گردیدند. هم چنین شاخص

های برشماری گردیدند. در بخش دیگری انواع نقشه راه و به کارگیری آنها در سازمان

 . استمختلف به عنوان منابع مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته 

 :هاآن ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافتهی. 3
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های مربوطه بوه آمارهوای جمعیوت شوناختی پوژوهش مربوطوه بوه        اطالعات و داده 

توزیوع  گوردد.  گویان در قالوب جوداول ذیول ارائوه موی     های به دست آمده از پاس داده

نشان داده شده  (5)در جدول شماره  افراد جامعه نمونه یسابقه خدمتبه فراوانی مربوا 

 است.
 سابقه خدمتي افراد جامعه نمونه مربوط فراواني توزیع: (5شماره )جدول 

 میزان سن خدمتي فراواني درصد فراواني

 سال            12تا  6 4 12/5

 سال                 18تا  12 11 10/14

 سال            24تا  18 27 63/34

 سال به باال   24 36 15/46

 جمع 78 100
 

 کوه باشوند.  موی  سوال  18 بیش ازدارای سابقه جامعه نمونه  % 81 باال با توجه به جدول

هوا  االت و پاسخگویی مناسب به آن جهت درا بهتر س یگر باال بودن تجربه خدمتبیان

 باشد.می

 دهد. را نشان می کارکنان جامعه نمونه یخدمت هایگانی (6)جدول شماره 

 

 
 کارکنان جامعه نمونه یگان خدمتي :(6شماره )جدول 

 مشاغل فراوانی درصد فراوانی

 ستاد آجا  15 23/19

 نیروی زمینی 10 82/12

 پدافند هوایی  نیروی 13 66/16

 نیروی هوایی 13 66/16

 نیروی دریایی 11 10/14

 موسسه  16 53/20

 جمع 78 100
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گویایی این موضوع است که گسوتردگی جامعوه    6وانی مندرج در جدول شماره افر

 نمونه از وضعیت مناسبی برخوردار است.

 نشان داده شده است. (7)در جدول شماره  کارکنان جامعه نمونه التیمیزان تحص
 کارکنان جامعه نمونه التیمیزان تحص: (7شماره )جدول 

 میزان تحصیالت فراواني درصد فراواني

 فوق دیپلم 0 0

 کارشناس 20 64/25

 کارشناس ارشد 42 84/53

 دکترا 16 52/20

 جمع 78 100
 

 یکارشناس یلیتحص جامعه نمونه حداقل دارای مدرااز  %36/74باال  با توجه به جدول

و دانوش بواال جهوت درا بهتور      التیتحصو  زانیو باال بوودن م  انگریب که باشندیارشد م

 .باشدیها مس االت و پاسخگویی مناسب به آن

با موضوع تحقیق در جدول  ارکنان جامعه نمونهآشنایی کمیزان فروانی و درصد فراوانی 

 نشان داده شده است. (8)شماره 

 

 

 
 قیکارکنان جامعه نمونه با موضوع تحق یيمیزان آشنا: (8شماره )جدول 

 میزان آشنایي فراواني درصد فراواني

 خیلی کم 1 29/1

 کم 6 69/7

 متوسط 16 52/20

 زیاد 41 56/52

 خیلی زیاد 14 94/17

 جمع 78 100
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های به دست آمده گویایی این مطلب است که فراوانی و درصد توزیع فراوانی داده

باال بودن  انگریب بوده که ادیز قیجامعه نمونه با موضوع تحقاز  %5/70 حداقلآشنایی 

 .باشدیها مجهت درا بهتر س االت و پاسخگویی مناسب به آن یآگاه زانیم

 . آزمون فرضیه اول:3-1

های متغیر زیرسواخت  در ادامه نظرات مربوطه به جامعه نمونه در خصوص شاخص

 گردد.ارائه می (9)در جدول شماره 
 های متغیر زیرساختنظریه جامعه نمونه در خصوص شاخص: (9شماره )جدول 

عاد
اب

فه 
م ل

ف 
ردی

 

 شاخص

 میزان توافق

x
میانگین 

 

s
 

ف معیار
انحرا

 

c
.v

 

ب پراکندگي
ضری

 

قم
واف
الً م
کام

 

قم
واف
م

رم 
دا
ی ن
ظر
ن

 

فم
خال
م

فم 
خال
الً م
کام

 

ت
اخ
رس
زی

 

ان
زم
سا

 

 12/1 88/4 34/4 0/00 00/3 00/10 00/22 00/43 رسمیت 1
 19/1 39/5 52/4 0/00 0/00 00/6 00/25 00/47 پیچیدگی 2

 19/1 37/5 50/4 0/00 00/2 00/3 00/27 00/46 تمرکز 3

 17/1 21/5 45/4 0/00 66/1 33/6 66/24 33/45 میانگین

ت
یزا
جه
ت

 

 19/1 39/5 52/4 00/0 00/0 00/5 00/27 00/46 رایانه 1

 24/1 73/5 61/4 00/0 00/0 00/2 00/26 00/50 اینترنت 2

 10/1 80/4 33/4 00/0 00/1 00/10 00/29 00/38 ابنیه 3

 17/1 30/5 48/4 00/0 33/0 66/5 33/27 66/44 میانگین

ند
رای
ف

 

 06/1 47/4 19/4 00/0 00/2 00/14 00/29 00/33 بانیدیده 1

 07/1 54/4 21/4 00/0 00/4 00/10 00/29 00/35 پیش بینی 2

 09/1 67/4 28/4 00/0 00/2 00/11 00/28 00/37 نگاریآینده 3

 08/1 56/4 22/4 00/0 66/2 66/11 66/28 00/35 میانگین

 14/1 02/5 38/4 00/0 55/1 88/7 88/26 66/41 میانگین
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دهنوده بوه   طور میوانگین نفورات پاسو    گردد بهگونه که درجدول فوق مالحظه میهمان

ی؛ تعداد پژوهندهیکز آامر لیجهت تش  ازیمورد ن های متغیر الزامات زیرساختیشاخص

نفر کامالً موافوق   41نفر پاس  موافق  تعداد  28نظر  تعداد نفر بی 7نفر مخالف  تعداد  2

 اند.را انتخاب نموده

محاسبات مربوا به آزمون کای مربع مرتبط با زیرسواخت را نشوان    (10شماره )جدول 

 دهد.می
 رساختیمرتبط با ز مربعیمحاسبات آزمون کا: (10شماره )جدول 

 Fo Fe رتبه ردیف
 

 
 

 77/35 11/608 00/17 66/41 کامالً موافقم 1

 74/5 61/97 00/17 88/26 موافقم 2

 89/4 17/83 00/17 88/7 نظری ندارم 3

 04/14 70/238 00/17 55/1 مخالفم 4

 00/17 289 00/17 00/0 کامالً مخالفم 5

 44/77 جمع

 باشد:به صورت زیر می بحرانی محاسبه آماره

41 rdf   05/0    4877/92

4,05/0

2

,   df 
بنوابراین آمواره    ؛تور اسوت  بحرانی بوزر  آماره از مقدار  44/77آماره آزمون مقدار چون 

رد  oHشود و فرضیه پایرفته می 1Hدر نتیجه فرضیه  ؛گیردقرار می 1Hآزمون در ناحیه 

الزاموات   "تووان اذعوان داشوت کوه     موی  %95سطح اطمینوان  با به عبارت دیگر . شودمی

 قوواتیتحق هووایسووازمان یپژوهوونوودهیکووز آامر لیجهووت تشوو  ازیوومووورد ن زیرسوواختی

 "باشد.تاسیسات می سازمان  تجهیزات و ابنیه و آجا ییوجهادخودکفا

 . آزمون فرضیه دوم:3-2

ی انسوان  هیسورما  ریو متغ یهاشاخص جامعه نمونه در خصوص هینظرهای مربوا به داده

 درج شده است. (11شماره )در جدول 
 يانسان هیسرما ریمتغ یهاشاخص جامعه نمونه در خصوص هینظر :(11شماره )جدول 
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 شاخص مؤلفه ابعاد

 میزان توافق
x 

 میانگین

s 

انحراف 

 معیار

c.v 

ضریب 

 پراکندگي

قم
واف

الً م
کام

 

قم
واف

م
رم 
دا

ی ن
ظر

ن
 

فم
خال

م
فم 
خال

الً م
کام

 

نی
سا
ه ان
مای
سر

 

ب
جا

 

 08/1 53/4 19/4 2 4 9 25 38 شناسایی

 05/1 44/4 19/4 0 4 13 25 36 وقتپاره

 09/1 65/4 24/4 0 6 7 27 38 پژوهيآینده

 07/1 48/4 16/4 1 5 6 29 36 فني و مهندسي

 07/1 52/4 19/4 75/0 75/4 75/8 5/26 37 میانگین

ش
وز
آم

 

 11/1 82/4 32/4 0 4 9 23 42 دوره

 12/1 91/4 35/4 0 3 9 23 43 کارگاه

 07/1 49/4 17/4 0 7 8 27 36 کرسی

 05/1 42/4 17/4 0 5 12 25 36 علوم نوین

 08/1 66/4 25/4 0 75/4 50/9 50/24 25/39 میانگین

 07/1 59/4 22/4 37/0 75/4 12/9 50/25 12/38 میانگین

 به دهندهنفرات پاس  نیانگمی طوربه گرددمی مالحظه فوق جدول در که گونههمان

؛ پژوهیندهیمراکز آ لیجهت تش  ازیمورد ن یانسان هیالزامات سرما ریمتغ هایشاخص

نفر پاس   25تعداد  نظر ینفر ب 9تعداد  نفر مخالف  5 نفر کامالً مخالف  1 تعداد

 .اندودهنفر کامالً موافق را انتخاب نم 38موافق  تعداد 

 دهد.ی را نشان میانسانهیمرتبط با سرما مربعیمحاسبات آزمون کا (12)جدول 
 مربع مرتبط با سرمایه انساني: محاسبات آزمون کای(12شماره )جدول 

 Fo Fe رتبه ردیف
 

 

 

 

 23/26 05/446 00/17 12/38 کامالً موافقم 1

 25/4 25/72 00/17 50/25 موافقم 2

 65/3 09/62 00/17 12/9 نظری ندارم 3

 82/8 06/150 00/17 75/4 مخالفم 4
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 26/16 55/276 00/17 37/0 کامالً مخالفم 5

 21/59 جمع

 

 باشد:حاصل از جدول به شرح زیر می بحرانی محاسبه آماره

41 rdf       05/0            4877/92

4,05/0

2

,   df 
بنوابراین آمواره    ؛تور اسوت  بحرانی بوزر  آماره از مقدار  21/59 آماره آزمونمقدار چون 

 oHشوود و فرضویه   پایرفته موی  1Hدر نتیجه فرضیه  ؛گیردقرار می 1Hآزمون در ناحیه 

 .شودرد می

 الزامات سرمایه انسوانی  "توان اذعان داشت که می %95با سطح اطمینان به عبارت دیگر 

 آجوا  ییوجهادخودکفوا  قاتیتحق هایسازمان یپژوهندهیکز آامر لیجهت تش  ازیمورد ن

 "باشد.جاب و آموزش می

مراکووز  یلالزامووات تشوو در رابطووه بووا موودل و الگوووی مفهووومی موودنظر ایوون پووژوهش 

ترسویم   1 به صوورت نموودار  آجا  ییو جهاد خودکفا یقاتتحق یهاسازمان پژوهییندهآ

 .شودمی
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های تحقیقات و جهاد خودکفایي آجا پژوهي سازمانالزامات تشکیل مراکز آینده: الگوی مفهومي (1) نمودار

 ها(ها و شاخص)شامل ابعاد، مولفه

 و پيشنهادات: گيری. نتيجه4

 گیری:نتیجه -4-1

صورت  مدارا و اسناد مربوطه و مصاحبه به توجه و با پژوهش هایبا توجه به فرضیه

ایج زیر حاصل گردید که در تها  نپرسشنامه وتحلیلتجزیه و نظرانصاحب گرفته با

ادامه دالایل مطروحه در نتایج موارد مدنظر محققین به صورت پیشنهادات این پژوهش 

 ارائه می گردد.

)اکثریت مطلق( با  افراد جامعه نمونه %54/68گویای این مطلب است که  (9)جدول 

( مبین وجود 10بوده و جدول )های مدنظر جهت متغیر زیرساخت موافق شاخص

 و از ی دیگر مستقل نبودهها ها و مولفهشاخص کهاینها و و شاخص ارتباا بین مولفه

. شدت ضریب توافقی محاسبه شده مبین آن است که باشندبر همدیگر تأثیرگاار می

درصد بوده و در  44/77به میزان  یپژوهندهیکز آامر لیتش میزان تأثیر زیرساخت در 

  دانند.سطح باال مورد تأیید می

)اکثریت  % افراد جامعه نمونه 62/63 گویای این مطلب است که (11)جدول همچنین 

مبین ( 12متغیر سرمایه انسانی موافق بوده و جدول ) باهای مدنظر مطلق( با شاخص

از ی دیگر ها لفه ها و مشاخص کهاینو است ها و شاخص لفه وجود ارتباا بین م

. شدت ضریب توافقی محاسبه شده مبین باشندبر همدیگر تأثیرگاار می و مستقل نبوده

 21/59به میزان  یپژوهندهیکز آامر لیتش آن است که میزان تأثیر سرمایه انسانی در 

  دانند.درصد بوده و در سطح باال مورد تأیید می

ن پژوهش مطرح است  پرداختن به با توجه به آنچه گفته شده نوآوری که برای ای

موضوع مورد پژوهش برای نخستین بار در سطح اجا به صورت یک موضوعی 

های تحقیقات و جهاد پژوهانه در بدنه سازمانپژوهشی و توسعه و تقویت نگاه آینده

 خودکفائی ارتش جمهوری اسالمی ایران.
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 اجرایي ات. پیشنهاد4-2

پژوهوی نیازمنود فوراهم    تش یل مراکز آیندهو نتایج حاصل شده  یاصل هیبا توجه به فرض

 :باشدنمودن تمهیداتی بشرح زیر می

پژوهی مناسوب  موریت محوله  سازمانی جهت مراکز آیندهأبا توجه به شرایط و م .1

پیچیودگی زیواد   طورف دیگور از   رسومیت و تمرکوز کوم و از    از یک طرف از است که 

 .باشدبرخوردار 

کوه قابلیوت و توانمنودی    پژوهوی  مناسب مراکز آینوده مستمر و فعالیت  به منظور .2

ای و اینترنوت  برخوورداری از سیسوتم رایانوه   های آینوده را داشوته باشود     رصد فناوری

ایشی مطلوب مبا تجهیزات سرمایشی و گرهمچنین پیش بینی م ان مناسب و پرسرعت 

 .باشدمی تاضروریاز 

مختلوف   هوای رشوته آجوا در   هوای تابعوه  یگوان  از بدنوه افراد توانمنود   ییشناسا .3

 پژوهی اجا.ندهیمراکز آ ها درو ب ارگیری آنجاب  منظوربه یدانشگاه

در مراکوز   یسوازمان  یاعتبوار بواال   یو دارا نفووذ ذی افوراد  از وقوت پواره  استفاده .4

مطالعوات   جیشدن نتا ییاجرا پژوهی به منظور باال بردن اعتبار و روایی این مراکز وآینده

 .در راستای اهداف سازمانی بعمل آمده

 . پیشنهادات تحقیقاتي4-3

بانی محویط بوا   پژوهی منوا به انجام کامل فرایند دیدهمثمر ثمر بودن مراکز آینده .1

نگواری  آینوده و آینوده   کوردن  ههودف بورآورد   ها بابینی فعالیتپیش  هدف کشف آینده

 بخشیدن به آینده است. ش ل منظوربه

جاب  به منظور یو مهندس یفن هایاز افراد توانمند موجود اجا در رشته استفاده .2

 .یپژوهندهیمراکز آهای تحقیقاتی بخش ها درو استفاده از دانش آن

نگواری در  و آینوده  پژوهیندهیآ مرتبط با یآموزش هایکارگاه ها ودوره یرگزارب .3

   .جهت کارکنانحوزه فناوری 
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آکادمیوک در مقواطع    لیتحص ی و فراهم نمودن زمینهدانشگاه یاهیکرس جاب .4

 .توسط کارکنانکارشناسی ارشد و دکتری 

 هامنابع و یادداشت

 الف. منابع فارسي

. یووش دار ی موراد  . ومسعود  حاج بنده .زهرا ی کالشم یقاطع ید.سع یمی ابراه .1

 یپژوهو  ینوده اصوفهان. آ  یدر شوهردار  پژوهوی ینوده سواختار مناسوب آ   ین(. تدو1396)

 .78-67  ((111 یاپی)پو  (4)شماره  28 یریت مد

(. 1399. )حمود م  ینو ی. و مبسوین ح  یمی. سلحسنم  ی. نوروزید جوادس  ینیام .2

 یسو یونویسنار کیو بور ت ن  دیو با تأک یتیدر مطالعات امن یپژوهندهیآ یهاکاربست روش

GBN.  34-7  (35)10 ی مل تیامن  . 

جوواد.   ی محرابو  . وناصور  یودی  حم .غالمرضا  معمارزاده طهران .داود  امامزاده .3

 یچابوک در نظوام ادار   ینوده آ یهوا سازمان یمنابع انسان یریتمدل مد ی(. طراح1401)

 .270-241  (1)7 یران ا یپژوه ینده. آیرانا

هوای  پور  مهتاب و احمدی محمود  بررسوی تطبیقوی و ترازیوابی در نظوام     آقایی .4

تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهوی   پژوهی شش کشور  م سسه آموزشی وآینده

 .1387های دفاعی  علوم و فناوری

(  مبانی آینده پژوهی )علم انسانی برای عصر جدیود(  ترجموه   2009بل  وندل. ) .5

  یدفواع  یعلوم و فناور یپژوهندهیتهران: مرکز آ (1398)  چهارمچاپ مصطفی تقوی  

 ی.دفاع عیصنای قاتیو تحق یم سسه آموزش

(  تئووری رهبوری و مودیریت آموزشوی  مترجموان محمود       1395تونی. ) بوش  .6

 حسنی و هم اران  ناشر دانشگاه ارومیه.

هوا و  نوه یزم یبررسو   (1397. )میور ا ار یمازو . مدص ان ی. سامانهدینژاد  میبهشت .7

 ی و شهرسواز  ی. نامه معماریدوره سلجوق رانیا یدر آثار هنر یهندس ناتییساختار تز

10(20 )  85-98  . 
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 یکنووون تیوضووع(  1388. )یتوور نز ی. و کووولیانوود نز ی. هوواتووریپ شوواب یب .8

چاپ اول  تهوران: مرکوز     یترجمه مسعود منزو ها کیت نی مرور اجمال ؛یسیونویسنار

 ی.دفاع عیصنا یقاتیو تحق یآموزش م سسه نشر  یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیآ

 یهوواو آزموووده هووا  آموووزه(1394. )یمهوود ان ی. و احموودمیپوودارم  عبوودالرح .9

 ی.موسسه افق راهبرد نشر چاپ اول  تهران:  یپژوهندهیآ

در  یسو یونویسنار یبرا نینو ییالگو(  1397سلمان. )  ی. و زالمیپدارم  عبدالرح .10

فصولنامه    (هیبحوران سوور   نوده یآ یوهای: سونار یموورد  مطالعوه ی )موضوعات راهبورد 

 .26-1(  2)7 جهان اسالم  یاسیمطالعات س

و  یی(. شناسوا 1399ابوطالوب. )   شوفقت  و .غالمرضوا   یتووکل  .یمانپ  یزکارپره .11

. پژوهوی ینوده آ ی ردبا رو یرانج.ا.ا یدفاع یعدر صنا یمنابع انسان یندهآ هاییشرانپ یینتب

 .97-69  (2)18  یراهبرد دفاع

ای بور آینوده پژوهوی جلود ششوم  م سسوه آموزشوی و        تقوی  مصطفی  مقدمه .12

 .1392های دفاعی  تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

هوا  ها  روشریزی آموزش و پرورش )نظریه(  برنامه1392تقی پور ظهیر  علی. ) .13

 و فنون(  تهران  نشر آگه.

  قطوری  زاده بو رج هدی.معمارپور  م هرداد.م  یرحمت سید کمال.  وقیچهارس .14

 یانورژ  تیریمود  یهوا یراهبورد  یابیو ارز وی در حوزه انرژ پژوهیدهنیآ  (1391. )لیع

 .33-5(  صص 4)6 ت یریمجله بهبود مد  "ویسنار یزریبرنامه از استفاده با ورکش

پژوهوی  انتشوارات   هوای آینوده  (  مبانی  اصول و روش1396حاجیانی  ابراهیم. ) .15

 دانشگاه امام صادق )ع(  چاپ چهارم  تهران.

نگواری  فصولنامه نقود کتواب     شناسی آینده(  روش1393امیرهوشنگ. )حیدری   .16

-120  صوص  1393  بهار و تابستان 2و  1رسانی و ارتباطات(  سال اول  شماره )اطالع

109. 
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ای  ریوزی و توسوعه منطقوه   نگاری راهبردی در برناموه (  آینده1392زالی  نادر. ) .17

   تهران.انتشارات پژوهش ده مطالعات راهبردی  چاپ دوم

پژوهی و سناریونویسی کاربردی  قرارگاه پدافند هووایی  ستاری خواه  علی  آینده .18

 .1393خاتم االنبیاء )ص( آجا  

بوا عودم    ییایدر دن ندهیآ یبرا یزیر: برنامهیهنر دورنگر(  1390. )تریشوارتز  پ .19

 یعلووم و فنواور   یپژوهو نوده یچاپ اول  تهوران: مرکوز آ   زاده یعل زیترجمه عز ت یقطع

 ی.دفاع عیصنای قاتیو تحق یم سسه آموزش  یدفاع

  یکووه عورب پشوت   و .یغالمعل  زوارزاده .مسعود  زادهیغن .یهاد  یعبدالمل  .20

 یهوا بر سوازمان  یدبا تأک یندهآ یهادر سازمان یاجتماع یه(. کارکرد سرما1396. )یمهد

 .170-131  (1)15  یداوطلبانه. راهبرد دفاع

هوای  کواوی  ها  نظریه و موردای علت(  تحلیل الیه الیه1993اله  سهیل. )عنایت .21

تهوران:  پژوهی  متورجم مسوعود منوزوی     ساز آیندهشناسی ی پارچه و متحولیک روش

 ی.دفاع عیصنای قاتیو تحق یم سسه آموزش  یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیمرکز آ

(  شناسوایی عوامول مو ثر بور     1390) .و وزیری  جوواد  .فرتوا زاده  حمیدرضا .22

فصولنامه علموی پژوهشوی بهبوود       هوای دفواعی  اتالف منابع در نظام دستیابی به سامانه

 .79-64  صص 12مدیریت  شماره 

در فقوه   یپژوهو نوده ی(. ضرورت آ1393. )حمدم  ی. و کشاورزضا علیر  یکرم .23

 .  84-71(, 4)6, یدر علوم انسان یارشته انی. مطالعات میاسالم

 .1394پژوهی تحقیقات و جهاد خودکفایی اجا  نظام آینده .24

 .1395راه تحقیقات صنعتی اجا   نقشه .25

. مدیریت اسوتراتزیک و سیاسوت کسوب وکوار      جی. دیوید. هانگر  امسویلن  ت .26

 .1389های فرهنگی  مترجمان: اعرابی و آقازاده  دفتر پژوهش
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(. 1400نورگس. )   یحسون موراد   و .احمدرضوا   یسونجر  .یدمحمدس  ییاتاهل .27

  ی. راهبورد دفواع  یدفواع  یعصونا  یرانمود  یرهبور  هوای یستگیتوسعه شا یالگو ینتدو

19(3)  91-120. 

ضورورت   ( 1394) .میابوراه  ی انیو حاج ی. ومحمدعل ی گودرز .رضایعل ی همت  .28

 یهوا )پوژوهش  تیریمود  یپژوهو نوده یآمووزش و پورورش. آ   یهوا در نظام یپژوهندهیآ

 .67-59(  صص 103)26(. تیریمد
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The position of future studies in research organizations whose main mission and philosophy of existence is 

identifying the needs of weapons, equipment, research and presenting new products is much more prominent 

than other organizations. Therefore, according to the notification of the General Staff of the Armed Forces, the 

research and self-sufficient Jihad organizations of the Islamic Republic of Iran Army have been required to 

establish future research centers in order to monitor science and technology in order to create superior defense 

systems. This research was conducted with the aim of investigating the requirements for the establishment of 

future research centers in the mentioned organizations. The method of carrying out the research is descriptive, 

in order to achieve the desired goal and answer the research questions, a questionnaire with 17 questions with a 

5-option Likert scale was compiled and validated. Then, a sample of 78 people, including experts and 

managers of the Aja industrial research field, who were familiar with the research subject, were selected by a 

multi-stage random method and answered the questionnaire through the sample size estimation formula. The 

analysis of the data showed that an organizational forecast with formality, low concentration and high 

complexity should be formed in the body of the mentioned organizations, which has administrative 

infrastructure equipped with computer equipment and high-speed internet platform with access to strong library 

resources and documents. The mentioned center should have expert and quality human resources with the 

allocation of special organizational credits to carry out current affairs. Using influential people with high 

organizational credibility on a part-time basis, holding courses, future research workshops, providing university 

seats and the field of education for employees in modern sciences will be fruitful in advancing the goals of 

future research centers. 

. 

Keywords: Futures Studies Centers, self-sufficiency Research and Jihad organization of the Islamic 
Republic of Iran Army, Infrastructure, Human Capital. 

 
  


