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چکيده
سازمان های متولی حوزه امنیتی اعم از امنیت ساختار حاکمیتت ارکتان ،نا امنیتت عمتومی امنیتت
اجتماعیا عال ه بر توانایی مدیریت تغییرات تدریجیا باید بتوانند گسستگیها را بهسرعت تشخیص دهنتد
تغییرات جهشی را مدیریت کنند .تحوالت حوزه امنیت داخلی در سالهای گذشته در شناسایی تحتوالت
تهدیدات محیطیا نمایانگر نیازمندی های بیش از پیش این حوزه به ،یندهنگاری راهبردی استت .در ایتن
پژ هش از ر شهای کمی کیفی (،میخته اکتشافیا با مر ر نظاممند منابع ،ینتدهنگتاری راهبتردی امنیتت
داخلی انجام مصاحبههای عمیق با  11نفر از صاحبنظران خبرگانا ابعاد مؤلفتههتا زیرمولفتههتای
الگو استخراج به اعتباریابی عناصر تعیین اهمیت ،نها به کمک میانگین رتبهای معادالت ساختاری بتا
اخذ نظرات  14نفر از خبرگان پرداخته شده است .میزان ،لفای کر نباخ پایایی ترکیبی تحقیق بته ترتیتب
معادل  ./444 ./441است.
در یافتههای تحقیق به ارائه زیرمولفههای الگوی ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلی در قالب مولفههای
تعیین ارکان جهتسازا تعیین قلمر ا داده ،ریا توصیفا توسعه تصمیما راهبردپتردازیا سیاستتگتذاریا
مدیریت نو ،ریا طرح راهبردی متدیریت تغییتر پرداختته شتد .تتد ین راهبردهتای پابرجتا بتر استا
سناریوهای محتمل تد ین راهبردهای موردی منعطف مبتنی بر سناریوهای شگفتیسازا نو ،ری الگوی
ارائه شده است که میتواند طرحریزان را در مواجهه ر یتار یی بتا تغییترات محتیی پویتا دارای عتدم
قطعیت ،ماده کند .نشانگرها میتوانند نقش اساسی در تعیین نقطته عزیمتت بترای ر یتار یی بتا ستناریوی
محتمل مرجح باشند.
کليد واژهها :آيندهنگاري راهبردي ،امنیت داخلي ،الگو
 .1دکتتتتری ،ینتتتده پژ هتتتی دانشتتتگاه پژ هشتتتگاه عتتتالی دفتتتای ملتتتی متتتدیریت راهبتتتردی رایانامتتته
a.alizadeh.phd@gmail.com

مقدمه
دین مبین اسالما اهمیت بسیاری برای د راندیشی قائل استت امیرالمتومنین حتترت
علتی(علیته الستالم ) متیفرماینتد ثمَترهه الحَتزم السَّتالمَه؛ «دستتا رد د راندیشتی ستالمت
است»(.سیدرضیا 1841

 )116حترت امام خمینی (رحمه اهلل علیه) میفرمایند «امر ز متا مواجته بتا

همهی قدرتها هستیم ،نها در خارج داخلا دارند طرحریزی میکنندا برای اینكته ایتن
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انقالب را بشكنند این نهتت اسالمی جمهوری اسالمی را شكست بدهند نابود کنند
این یک تكلیف الهی است برای همه که اهم تكلیفهایی است که خدا داردا یعنی حفت
جمهوری

اسالمی» (صحیفه نورا ج 11

.)412

حوزه امنیت داخلی در نا،رامیها چالشهای ،ینده بته استطه پیشترانهتای مختلتفا
بسیار پیچیدها مبهما دارای عدمقطعیت پویا خواهد بتود .پاستخگویی بته شترایی جدیتد
نیازمند ساز کاری پویاا منعطف دارای توان تصمیم عكسالعمل سریع در برابر شرایی
متغیر محیطی است .هرچه قابلیتهای نیر های امنیتی بیشتر باشد بتوانتد خطرهتایی کته
امنیت فردی جمعی را تهدید میکنند را ز دتر کشف کند بته شتهر ندان ایتن اطمینتان
خاطر را بدهد که توان تامین امنیت ،نهتا را داردا بته میتزان مشتر عیت محبوبیتت ختود
میافزاید این امر به طور محسوسی بر ثبات سیستم سیاسی اثر متیگتذارد
موفقیت یک احد را در زمان اقداما میتوان براسا

(عطتائیا1812

.)1

میزان ،گتاهی ،ن از ضتعیت محتیی

عمل عناصر مداخلهگر در ،ن پیش بینتی کترد .همینطتور میتزان ،گتاهی ضتعیتی احتد
میتواند سنجه ای در ارزیابی درستی تصمیمات باشد .بد ن ،گاهی ضعیتیا گویی درستتی
یا نادرستی تصمیمات درهالهای از ابهام قترار

متیگیترد (یزدانتیا 1812

 .)4حرکتت بتا ر نتد

تغییرات فعلی ،مادگی برای مواجهه با شرایی جدید در ،یندها مستلزم رصد مدا م عوامتل
تاثیرگذار در محیی شناخت ،ینده فعالیتها است .در نگرشی سیعترا اقدام برای ساخت
،ینده ای مطلوب کته در ،ن اهتداق قابتل تتامین باشتدا نیازمنتد مطالعتات ،ینتده توجته
فرماندهان مدیران به نتایج ،ن است

(ابراهیمتیا 1811

 .)144بنابراینا ابهاما پویاییا پیچیتدگی

عدم قطعیت محیی لز م سرعت عمل انعطاقپذیری در برخورد با محیی بهسرعت در
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حال تغییراست

جود تهدیدات گوناگون در کنتار ،ستیبپتذیریهتای متعتددا ضتر رت

غیرقابلانكاری را برای ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلتی رقتم زده استت .ستازمانهتا
نهادهای مسئول در امنیت داخلیا نه تنها سعی دارد به نظام سیاسی در تصتمیمگیتریهتای
حسا

حیاتی کمک کندا بلكه باید زمینهها بسترهای ،سیبا تهدید بحران در کشور

را چه از داخل چه از بیر ن مورد شناسایی قرار داده برای رفع ،نهاا اقدام کند .بته ایتن
دلیلا ،یندهنگری برای ،نها حیاتی است غفلت از این مهم به اسطه حسا

بودن مستایل

پيشينه تحقيق
مقصود از پیشینه تحقیق این است که پشتوانه زمینهای بترای پتژ هش فتراهم  ،رد
پلی بین پر ژه تحقیقاتی

ضع فعلی باشد که بتوانتد شتناخت بیشتتری دربتاره موضتوی

مورد تحقیق الزامات ،ن در ،یندها ایجاد کند (عرفانی رادا.)14 1811
جدول شماره  -0بررسي پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان

ماهيت

محقق

1

بررستتتیا شناستتتایی
طراحتتی متتدل اقتتتتایی
مناسب ،یندهنگاری

پر ژه

مؤسسه ،موزشی
تحقیقاتی صنایع
دفاعی

بررسی مؤلفه ها مقیا
متغیرهای تأثیرگذار بر ،ن

4

الگتتوی ،ینتتتدهنگتتتاری
راهبردی دفاعی

مقاله

چاردلی همكاران

بررسی الگوهای چارچوبهای ،یندهنگاری ارائته
الگوی ،یندهنگاری راهبردی در حوزه دفاعی بر اسا
تحلیل ساختارا بافتار رفتار دفاعی جمهوری اسالمی
ایران

کتاب

پدرام احمدیان

ارائه تجربیات عملی در حوزه پر ژههای ،یندهپژ هی

کتاب

ساپیو

8
1
2

6

،موزههتا ،زمتودههتای
،یندهپژ هی
،ختترین پیشتترفتهتتا در
ر ششناستتتتیهتتتتای
،یندهنگاری
کاربستتت ،ینتتدهنگتتاری
راهبردی در د لت
بررستتتی ا شناستتتتایی
طراحی الگوریتم اقتتتایی
مناستتب ،ینتتدهنگتتاری در
سطح بخشی (با تاکیتد بتر
سه ر ش دلفیا رهنگتاری
سناریونگاری)

چائوتسی

نتيجه و توضيحات
یک پر ژهی ،یندهنگتاری
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امنیتیا ممكن است به صدمات غیرقابل جبران بیانجامد.

بررستتی ارائتته ،ختترین تعتتاریفا چتتارچوبهتتا
فعالیتهای ر ششناسی ،یندهنگاری

کتاب

کواسا ترجمه
کشا رز

بررسی چیستی چگونگی ،یندهنگاری راهبتردی در
سطح فعالیت د لت

کتاب

کرامت زاده
همكاران

کتاب حاصل ارائه نتایج پر ژه بررستی ا شناستایی
طراحی الگوریتم اقتتتایی مناستب ،ینتده نگتاری در
سطح بخشی ارائه الگوی مناسب در بختش صتنایع
دفاعی کشور است.
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بررسی پیشینه تحقیق نشاندهنده ،ن است که تحقیقی با عنوان ،یندهنگاری راهبتردی
در امنیت داخلی جود ندارد از سایر منابع به عنوان پیشینه دستت د م تحقیتقا استتفاده
شده است.
سوال و اهميت تحقيق
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الگوی تحقیقا چارچوبی برای ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلی ارایه میدهتد کته بته
ارایهی خطوط راهنما برای اجرای ،ینده نگتاری اثتربخش در حتوزه اجترا کمتک متیکنتد.
بنابراینا تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سوال زیر است
ت الگوی ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
این مهم میتواند منافع ذیل را به ارمغان  ،رد
 .1زمینهسازی امكان شناختا تجزیه تحلیل بهتر محیی امنیتی کشور
 .4کمک به ایجاد فرایندی علمی جهتت شتناخت عوامتل کلیتدیا پیشترانهتا عتدم
قطعیتهاا ،یندههای بدیل
 .8زمینهسازی امكان بررسی موشكافانه علمی تحوالت سریع پیچیده
 .1زمینهسازی جلوگیری از بر ز خطاهای ادراکی تصمیمگیری در این حتوزه ناشتی از
ابهام تعدد متغیرهای محیطی
 .2کمک به ایجاد ،گاهی دید مشترک منسجم ساختن تالشها در حوزه امنیتی
 .6زمینهسازی تقویت ر یكرد ،یندهنگر ایجاد زمینه ،مادگی برای رخدادهای محتمل
 .1کمک به فراهم گردیدن شرایی طراحی استقرار نظام ،یندهنگاری راهبردی.
تعاریف
ریشه امنیت در لغت از امنا استیمانا ایمان ایمنى است که به مفهوم اطمینانا ،رامتش
در برابر خوق تر

نگرانى نا،رامى است بهعبتارتدیگترا امنیتت را بته اطمینتان

فقدان خوق تفسیرا تعریف ترجمه کردهاند که تا حتد د زیتادب بته اقعیتت نزدیتک
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شامل د بعد ایجابى سلبى در تعریف امنیت است .از یکسو اطمینانا ،رامتش فكترب

ر حى از سوب دیگر فقدان خوقا دلهره نگرانىا که موجب سلب ،رامتش اطمینتان
مىگردند

(مهریا1841

 .)11امنیت یكی از دلنگرانیهای همیشگی انسان بوده بتدین لحتا

در زمره ی جدی ترین دیرینه ترین دغدغه های اذهان بشری است .جنبه داخلی امنیت ایتن
است که ملت در مقابل تهدیدهای ،شكار پنهان در در ن مرزهای ملی امنیت داشته باشد.
عمده این تهدیدهای داخلی میتواند شامل :سیاسی (شتورشا تجزیتهطلبتیا خودمختتاری
اجتماعی (اغتشاشاتا ،شوبهای شهری غیره)ا فرهنگی (تهتاجم فرهنگتی جنتن نترم
غیره) باشند .هرکدام بهنوعی حاکمیت سیاسیا هیتأت حاکمته د لتت را تحتتفشتار
مورد تهدید قرار میدهند .تأمین امنیت داخلی یعنی خنثی کردن عوامل تهدیدکننده داخلتی
کاهش ،سیبپذیری های امنیت یک کشور که عبارت است از میزان ثبات داخلی کته هتر
کشور از ،ن برخوردار است .مفهوم امنیت داخلی ضمن تكیه بر یژگی های فوق بر جتود
تأمین منافع ملیا تمامیت ارضیا استقالل سیاسی حف قدرت سیاستی نتارر استت .از
یکسو مسائل امنیت داخلی مبتالبه ر زمره مسئولین کشور است خواهناخواه ،نان هترر ز
برای حل مسائل امنیتی ناگزیر از تدبیر اقدام هستند .بنابراینا تبیین بحت

امنیتت داخلتی

جمهوری اسالمیا میتواند بر رفتار تصمیمات دستگاههتای سیاستتگتذاری متدیریت
ملی امنیتی جهت دهد انسجام ادراکی رفتتاری را افتزایش دهتد منتافع ارزشهتای
اساسی را شفاقتر کند با تحدید دقیقتر هویت جمهوری اسالمی ایرانا بقتا انتقتال ،ن
به ،یندگان را به شكل بهتری تتمین کند

(جمشتیدیانا 1122
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غیره)ا اقتصادی (نابسامانیها بحرانهای حاد اقتصادی غیره)ا نظامی (کودتا

غیتره)ا

 .)1امنیتت داخلتی بته ضتعیتی

گفته می شود که در ،ن سازمان حكومت مناسبات در نتی ،ن ضتمن اطمینتان از استتمرار
بقاءا از تهدیدات خطرات بالفعل قریبالوقتوی مصتون نستبت بته موجودیتت ختود
احسا

ناامنی خطر نداشته باشد

(مرادیانا 1842

 .)41امنیت داخلی عبتارت استت از امنیتتی

که به حوزه قدرت حوزه سیاست برمیگردد که شامل ساختار حكومتا نهادهای حكومتی
به یژه نهادهای برقرارکننده نظم امنیت داخلیا رهبران نظام مجموعته مشتترک ارزشهتاا
اصولا هنجارهای مشر عیت ساز قدرتا اصول ر یههای ثبات در حاکمیتا توانایی حفت
اقتدار نظارت اجرای قواعتد مقتررات انتظتامبختش استت

(جمشتیدیانا 1122

 .)81امنیتت
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داخلی بخشی از مفهوم امنیت ملی است که جنبه داخلی دارد مسائلی ماننتد انتظتام ملتیا
ثبات سیاسیا ر نق اقتصادیا حقوق ،زادیهای فتردی یكپتارچگی ملتی از موضتوعات
مهم ،ن است امنیت داخلی مبتنی بر جود انتظام ملی در جامعه نظام ملی مبتنی بر جود
قواعد حقوقی است قواعد حقوقی مبتنی بر قانون اساسی استت .بنتابراین جامعته بتد ن
امنیت داخلی یعنی جامعه بد ن انتظام فقدان امینت حاکی از عدم جود نظتام اجتمتاعی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیا سال پنجما شماره 42ا زمستان 1122

سازمان یافته مقتدر مسلی برا ضای اجتماعی استتا فقتدان امنیتت باعت

هتدر رفتتن

نیر های اجتماعی سرمایه های اجتماعی منابع انسانی بوده که باید در زمینه های مختلف
رشد توسعه فعال باشندا امنیت داخلی به رغم اینكته یتک پدیتده اجتمتاعی مبتنتی بتر
قواعد حقوقی است یک احسا

در نی از مقوله معرفت شناسی است انسان را به ،ینتده

شرایطی که برای ا به جود خواهد ،مد استفاده از ،ن چه هستت بترای دسترستی بته
،ینده مغلوب متوجه میکند ضامن بفای فرد جامعه است .جامعهای انتظتام یافتته استت
که با تأمین امنیت داخلی زمینة ایجاد رابطه بین د افق ،ینده گذشته خود را فراهم کنتد
اال رشد توسعه اقعی امكان پذیر نیست دستخوش امیال افراد حكومت ها متی شتود
فعالیت های ناسالم بعتا مخل مبانی نظم انتظام ملتی جتایگزین ،ن متی شتود امنیتت
داخلی توسعه در تمامی زمینه ها را تحت تأثیر قرار می دهد در حالیكه بتا جتود امنیتت
داخلی انتظام ملی فعالیت های سالم سیاسیا اقتصادی علمی فرهنگی اخالقتی زمینته
بر ز پیدا میکنند افراد میتوانند ،زادانه در تمامی عرصهها در جهت اصالح امتور جتاری
جامعه فعالیت سازنده داشته باشند بتا درک اقعتی تأمتل بتین ملتت د لتت تفتاهم
حدت نظر

فاق ملی اقتدار ملی ایجتاد کترد از نظتر اقتصتادی سترمایه گتذران نیتز

عالقمند به سرمایه گذاری در امور زیر بنائی تولید گردند .بنابراین امنیت داخلی انتظتام
داخلی که رهور ،ن در تمامی ابعاد امنیت به خصوص در امنیت سیاسی مشارکت سیاستی
مردم با د لت تجلی مییابد با کلیه پدیده های اجتماعی ازجمله مسائل فرهنگیا اجتماعی
حقوق اقتصادی ارتباط تنگاتنن دارد بدین لحا
به طور کلی امنیت داخلی حوزه ای از مباح
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اجد اهمیت یژه است.

امنیتتی را شتامل متیشتود کته در ارتبتاط

مستقیم با حاکمیت ملی قرار داشته هدق ان اصالح جایگاها ر ابی مناسبات داخلی سته

رکن مردما حكومت جامعه مدنی در چارچوب حاکمیت ملی متیباشتد .بنتابراین امنیتت
عمومیا امنیت د لت امنیت شهر ندان جامعه مدنی سته رکتن امنیتت داخلتی را شتكل
میدهد .امنیت داخلی تابعی از ساختار اجتماعی جامعه است اگتر متا ستاختار اجتمتاعی را
نظم انتظام دهیم اصالح کنیم امنیت داخلی ایجاد اصالح کترده ایتم .در امنیتت داخلتی
جوه امنیت سیاسی قتایی فرهنگی اجتماعی مورد بح

ر د بته بازارهتای جهتانی در حتوزه فرهنگتی گستترش

سطوح ،موزش ،موزش عالی افزایش سطح تحصتیالت گستترش ارتباطتات جمعتی
ر د ارزش های متفا ت در حوزه اجتمتاعی افتزایش فردگرایتی رهتور طبقتات اجتمتاعی
افزایش تحرک اجتماعی

ر د زنان در عرصه اجتمای رشد طبقه متوسی شهری پیتدایش

گر ه های مرجع جدید در جامعه در حتوزه سیاستی افتزایش ستطح توقعتات مطالبتات
حقوق سیاسی نقش فعال در تصمیم گیری در امور حكومتی قابل طرح است که زمینههتای
اساسی بر فراری این سطوح در قانون اساسی بیان شده است .این نوی از امنیتت در عرصته
سیاسی قابل طرح بوده نارر بر فراهم سازی بستر مناستب بترای حفت امنیتت حاکمیتت
است .در این موردا جوه امنیت سیاسیا قتاییا اجتماعی فرهنگی استت منشتا بتر ز
تهدیدا در نی حوزه تحلیل ،ن محیی داخلی

احد تحلیل نیز گر ه ها نیر های معاند

سیاسی است.محور تحلیل منافعا مصالح یا ،سیبها بحرانهای معطوق بته موجودیتت
بقا حاکمیت است منظر نگرش بته ،ن سیاستیا امنیتتی اطالعتاتی استت هتدق ،نا
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توسعه اقتصادی صنعتی کشور

قرار میگیرد در حوزه اقتصادی

مصونیت حاکمیت است نهادهای اطالعاتی مسئولیت حفارت از این ستطح را بتر عهتده
دارند

(جمشیدیانا .)41 1122

راهبرد :راهبرد از نظر مفهومی میتواند به عنوان یک طترح نقشته1ا متدل4ا موضتع8ا
چشم انداز

1

ترفند 2باشد .همچنین راهبرد مجموعهای از رهنمودها است که بترای مقابلته

با ر یدادی خاص در ،ینده پیشبینتی متیشتود .راهبترد «هنتر ایجتاد ستازگاریا تعامتل
1. Plan.
2. Pattern.
3. Position.
4. Perspective.
5. Ploy.
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یژگتی د رنگتریا

همافزایتی بتین عوامتل منتابع مختلتف در نتی بیر نتی بتا حفت
،یندهنگری انعطاقپذیری در راستای ،رمانها منافع حیتاتی» استت

(مینتزبتر 1ا1861

.)12

،یندهنگاری راهبردی به ،یندهنگاری مسائل راهبردی مرتبی است بتهعبتارت دیگتر ،ینتده-
نگاری راهبردی فر،یندی است برای افزایش تواناییهای فردی سازمانی بته منظتور درک
فرصتها تهدیدهای در حال رهورا عناصر ابسته مسیرا پیشرانهاا تغییتر در محترکهتاا
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیا سال پنجما شماره 42ا زمستان 1122

منابعا علت معلولها که با تصمیمات بدیل مرتبی هستند .تصتمیمات بتدیلی کته فتتای
مسیر ،یندههای ممكنا با رپذیرا محتمل مرجح را شكل میدهند تا تصمیمات مترتبی بتا
برنامهریزی های راهبتردی عمتومی ستازمان مترتبی بتا ابزارهتای دستتیابی بته اهتداق
بلندمدتا بتواند با ،گاهی ،مادگی بهتر اتختاذ شتوند

(تومتو4ا 4211

 .)14مفهتوم راهبترد در

،یندهنگاری مبتنی بر مكتب پست مدرن در مدیریت مدیریت راهبتردی استت کته در ،ن
راهبردا یک ترکیب یا کوالژ 8است .ترکیب یا کوالژا استعار ی مناسبی بترای نمتایش یتک
ستتناریو استتت کتته ترکیبتتی از ر نتتدهاا اقتتداماتا تصتتورات ر یتتدادها استتت .در نگتتاه
پستمدرن به جای راهبردهای مشخص کته مناستب شترایی تعریتف شتده استت نیتاز بته
دامنههای منعطف ترکیبی برای عمل است .سناریوها بتهر ز رستانی بستتری بترای خلتق
راهبردهای گوناگون هستند که هر کدام می توانند متناسب با شرایی اقتتتائات گونتاگون
پدید ،یند .راهبرد در سناریوها ترکیبتی بهینته گتزارهای اقتعنمتا از سته عنصتر «بایتد»ا
«خواسته» «توان اقدام» است که در چهارخانه صلیب سناریوها جای گرفته با توجته بته
سناریوهای پیش ر یا راهبردهای مناستب را طراحتی

متیکنتد (لینتدگرانا باندهولتدا 1812

.)11

،یندهنگاری راهبردی توانتایی خلتق حفت نگتاه ر بته جلتوی کیفتی بهترهگیتری از
بینشهای در حال رهور در ر شهای مفیتد ستازمانی استتا

متیدانتد (استالتر1ا 1111

.)844

رینگلند معتقد استا برنامهریزی تبدیل به فر،یندی بسیار انعطاقناپذیر شده اغلتب ختود
،ن هدق به شمار می ،ید مانع تفكر راهبتردی استت بنتابراینا در برنامتهریتزی بایتد بته
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1. Mintzberg.
2. Tuomo
3. Collage
4. Slaughter

مطالعهی ،ینده پرداخت (رینگلنتدا .)26 1811اساسا راهبردنویسان در راهبردهای ختود تتوجهی
به ،ینده ندارند بنابراینا دانش ،یندهپژ هی بهر ز رسانی مهم ترین ابتزار متدیران در ،ینتده
خواهد بود

(کورتیسا 1811

. )14

اهداف و کارکردهاي آيندهنگاري
همكاری شبكهسازی در حوزههای علما فنا ری نو ،ری  -4جهتدهی فرمتولبنتدی
سیاستها تصمیمها  -8شناسایی موانع پیشرانهای کلیدی حوزههای علتما فنتا ری
نو ،ری -1ترغیب تشتویق تفكتر راهبتردی ،ینتدهپژ هتی  -2پشتتیبانی از راهبترد
ا لویت گذاری علما فنا ری نو ،ری  -6شناسایی فرصتهای تحقیق سترمایهگتذاری
 -1خلق چشماندازها تصا یر ،ینده
1841

 -4کمک به مقابله بتا چتالشهتای بتزر

(منتز ی

 .)18همچنین عیوضی اهداق ،ینده نگاری راهبردی را به شرح زیتر بیتان متیدارد -1

شناسایی فنا ری های کلیدی در ،ینده  -4شناسایی جهتتگیتریهتای راهبتردی ،ینتده در
حوزههای خاص  -8شناسایی حوزههای نورهور در زمینههای فنا ری  -1تعیتین زمتان
مكان شكلگیری فنا ریها  -2شتناخت قتوتهتا ضتعفهتا  -6شتناخت تهدیتدها
فرصتها  -1شناخت قابلیتتهتا  -4تعیتین چشتمانتداز مشتترک  -1اطتالیرستانی بته
بنگاههای اقتصادی

 -12ا لویتگذاری در سیاستها

(عیوضیا 1811

 .)14پدرام احمدیان
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پاپر کینان متدا لترین اهداق ،یندهنگاری را بهشرح زیر بتر متیشتمرند  -1تقویتت

اهداق ،یندهنگاری را بهشرح زیر برمیشمارند  -1تحلیتلا طراحتی ستاختن ،ینتده -4
ارائه تجویزهای برای شكل دادن به ،ینده مطلتوب
عدمقطعیتهای ،ینده ر یدادهای غیرمنتظره

، -8متادهستازی بترای ر یتار یی بتا

(پدرام احمدیانا 1811

.)14

کارکردهاي آينده نگاري
لین 1در خصوص مهم ترین کارکرد ،ینده نگاری راهبردی معتقتد استت ،ینتدهنگتاری
راهبردی فر،یندی است که اجازه میدهد تصمیمگیرنتدگان سیاستتگتذارانا ،ینتدههتای
1. leigh
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محتمل را کشف کنند همچنین کمک میکند که سیاستهای مناسب مقتتی را کته بته
نتایج مطلوب میانجامدا طراحی کنند .پنج کمک نقش اساسی ،یندهنگاران به شترح زیتر
است  -1پیش بینی مسائلی که بر ز می کنند  -4شناسایی پیامتدهای پتیشبینتی نشتده -8
ایجاد تصویر بزر
عمومی

 -1ترسیم سلسلهای سیع از منتابع اطالعتات

(پدرام احمتدیانا 1811

 -2جلتب همكتاری

، .)14ینتدهنگتاری بایتد بتواننتد گسستتگیهتا را بته سترعت

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیا سال پنجما شماره 42ا زمستان 1122

تشخیص دهند تغییرات جهشی را با توسل به راهبرد سازمانیا مدیریت نو ،ری تغییتر
ساختارهای داخلی مدیریت کنند

(ر ربتر ا 4211

، .)44یندهنگاری برای مدیریت نو ،ریا بتر

ر ی نو ،ریهای جهشی شالودهشكنیها 1تاکیتد دارد

(ر ربتر ا 4211

 .)11ایتن نقتش بته

مرزگستران که در موفقیت نو ،ریها نقش دارندا مرتبی میباشند که در ،ن دیتدبانتان ایتن
نقش ها را با  ،ردن دانش بیر نی بته در ن ستازمان ایفتا متیکننتد .تمتام افتراد کلیتدی در
نو ،ری جهشی باید برای سازمان در فعالیتهای مربوط به ایجاد چشتمانتداز نقتش داشتته
باشند که این خود یک توانمندی کلیدی در متدیریت نتو ،ریهتای جهشتی مترتبی بته
،یندهنگاری است قادر هستند از طریق تحمیل چشماندازها یا انتشار ستناریوهای ،ینتده
بر سازمانهای دیگر یا بر سیاستگذاریهاا تأثیر بگذارنتد

(ر ربتر ا 4211

 .)61درخصتوص

ارتباط ،ینده نگاری با راهبرد سیاست ها اسالتر بیتان متیدارد «،ینتده نگتاری راهبتردی
توانایی ایجاد حف دیدگاهی پیشر ا با کیفیتت بتاالا منستجم

ریفتهای بتوده نیتز

استفاده از بینش حاصل از ،ینده نگاری به شیوه هتای مفیتد ستازمانی استت .بترای مثتالا
شناسایی شرایی ناسازگارا هدایت سیاستت هتاا شتكل دادن بته راهبترد بهتره گیتری از
فنا ریهای

جدید»(اسالترا 1111

سیاست گذاریها

 .)844تأثیر دیگر ،یندهنگاریا ایجاد توانایی تأثیرگذاری بتر

است(ر ربتر ا 4211

 .)116دیتدگاه متدیریت نتو ،ری شتامل جریتانهتای

پژ هشی است که به مفاهیم مشابهی میپردازند .این شیوهها شامل  )1اکتساب فنا ریهتای
جدید  )4ارتباط دادن فنا ریهای در حال رهور بته نیازهتای جدیتد ، )8غتاز پتر ژههتای
تحقیق توسعه ی جدید برای بهره گیری از فرصت ایجادشتده توستی تغییترات گسستته )1
ایجاد سازمانهای مجزا برای توسعهی نو ،ریهای تدریجی جهشی

(ر ربر ا 4211

.)41
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1 Disruption

بررسي و تحلیل سه شاخه حوزه امنیت داخلي
عوامل ساختاری در برگیرنده ساختارا قوانین مقرراتا برنامتههتاا ر یتههتاا نظامتاتا
تصمیم گیری غیره عوامل رفتاری شامل مواردی چون ر حیها انگیتزش غیتره کته در
حوزه ر ابی انسانی است عوامل زمینهای شامل محیی شرایی بیر نی استت کته ستبب
ساز عوامل رفتاری ساختاری هستند

(میرزایی اهرنجانیا )816 1841

که بخشی از ،ن در حوزه

نیر های نظامیا انتظامیا زارت اطالعات نیر های شبه نظامی دا طلب است که تتابع
قوانین مقررات کشور بخشی شامل سلسله مراتب نظامی نیر های مسلّح استت .از بعتد
ساختاریا سازمانیافتهترین نهاد اجتماعی البته پیچیدهترین ،نها بهشمار متی،ینتد .جتود
انوای عتویتهای موجودا تنوی بی نظیر مشاغل ستطوح ،نهتاا ضتر رت پاستخگویی در
زمینة دانش مهارت مورد نیاز هر یک نیز ایجاد ارتباط انسجام الزم در میتان مشتاغل
یادشتتده در جهتتت تقویتتت فرهنتتن مطلتتوب ستتازمانیا از جملتته تمایزهتتای ستتاختاری
سازمان های مرتبی با امنیت داخلی در کشور است .براسا

قانونا شورای عالی امنیت ملی

شورای امنیت کشور بهطور قانونی مسو لیت دارد به منظور تامین منافع ملی پاستداری
از انقالب اسالمیا حف تمامیت ارضی حاکمیت ملتیا بتا تعیتین سیاستتهتای امنیتتی
فعالیتهای سیاسیا اطالعاتیا اجتماعیا فرهنگی اقتصادی کشور را در ارتباط بتا تتدابیر
کلی امنیتی هماهنن کرده از امكانات مادی معنوی کشور بترای مقابلته بتا تهدیتدهای
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امنیت داخلی شامل موارد زیتر استت در حتوزه ستاختاری شتامل مجموعتهی کارکنتان

داخلی خارجی بهرهگیری کند .در عوامل رفتاری مهمترین عوامتل ایتن بختش در حتوزه
امنیت داخلی را میتوان شامل ،مادگی دائم بته منظتور پتیشبینتیا پیشتگیری مقابلته بتا
تهدیداتا توجه به توسعه دائم قابلیتهای سازمانی دخیل در تتامین امنیتت داخلتیا لتز م
توجه همزمان به ملمو

بودنا قابل برنامهریزی بودنا برنامههای ز دبازده کوتاهمتدت

اجرایی از یک سو تمایل به برنامههای بلندمدتا راهبتردی از ستوی دیگترا توجته بته
جه اجتماعی با توجه به مالحظات اجرایی در امنیت داخلیا تفا ت در فرهنن ستازمانی
سازمانهای متولی غیره دانست .همچنین مهمترین عوامل بافتاری شامل اهمیتت اندیشته
امنیتتی استتالم امتام خمینتتی (قدستره الشتریف) امتتام خامنتهای (متتد رلته العتالی) حفت

ارتقتتاء
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،مادگیهای همهجانبه ارتقاء ،موزشا استحكام اقتتدارا دفتای از ،رمتانهتای انستانی
شرق کرامت ،نانا لز م برتری نیر ی معنتوی ایمتان بتر قتدرت متادی تجهیزاتتیا
مردمی بودن توجه به پشتیبانی دائم از بسیج مردمیا لز م سلسه مراتب تحكتیم نظتم
انتباط غیره است .براسا

اصل  116قانون اساسیا شورای عالی امنیتت ملتی بته طتور

قانونی مسو لیت دارد با تعیین سیاستهای امنیتی فعالیتهای سیاسیا اطالعاتیا اجتماعیا
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فرهنگی اقتصادی کشور را در ارتباط با تدابیر کلی امنیتتی هماهنتن کترده از امكانتات
مادی معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی خارجی بهترهگیتری کنتد .اندیشته
امنیتی جمهوری اسالمی ایران زیرمجموعه نظام فكری جامعی است که در همته ستطوح
مراحل زندگی انسان دارای برنامه ایجابیا سلبی نظارتی است .مهتمتترین ر یكترد نظتام
اندیشهی اسالمیا جهتدهی فكریا ستالمستازی اندیشته تصتحیح متدا م ،ن احیتای
ادبیات اسالمی است .از ،ثار نتیجههای بسیار مهم اندیشه امنیتی اسالم هم این استت کته
بهطور مستمرا معتقدان پیر ان خود را به پایبندی اصولا ،رمانها قواعد اندیشتهای
الگوهای رفتاری خویشا دعوت میکنتد در صتورت انحتراق بته تصتحیح ،ن مبتادرت
می رزد .مبنای اندیشة امام خامنهای (مدرلهالعالی) در برداشت از ماهیت امنیت را کته در بیتنش
اسالمی از ،ن با عنوان مقد

جهاد دفاعی مایة عزت جامعه اسالمی یتاد متیشتودا بایتد

برخاسته از نص صریح ،یات ر ایات سیرۀ عملی معصومین علیهمالسالم دانست .ایتده
تفكر امام خامنهای (مدرلهالعالی) برگرفته از همان مكتب امنیتی الهی استالم نتاب محمیتدی
است .بنابراین حف بصیرتا حف جهتگیری صحیحا ،مادگیهای الزما ر حیتهی ختوب
افزایش ر زافز ن تجهیزات امكانات ،مادگیهای رزمی یكی از کارهای اساسی است
که سازمانهای متولی امنیت داخلی باید داشته باشند .بر اسا

این اقتتائاتا حوزه امنیتت

داخلی در جمهوری اسالمی ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد
ت ر یكرد ترکیبی تهدید محور (به دلیل داشتن تهدید عمده براندازی بتر ز اغتشتاش)
قابلیتمحور ( جود تهدیدهای نورهور)
ت توجه اهمیت شناخت دائم برای دستیابی به فرضها برنامههای ضد امنیتی
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ت ر یكرد بدبینانه به بر ز تهدید ،مادگی دائم

ت لز م توجه به اسناد باالدستی حوزه امنیت داخلی
ت ابستگی تاثیرات متقابل میان بخش امنیتی حتوزهی عمتومی جامعته توجته بته
مالحظات اجتماعی درتصمیمات بخش امنیتی
ت لز م داشتن دید جامع سیستمی توجه همزمان به مسایل از منظرهای گوناگون
ت لز م ،مادگی طرحهای اقدام برای پاسخگویی عملیاتی به تهدیدها
پیشین
ت اهمیت شناخت دقیق محیی بهمنظور برنامهریزی اثربخش با در نظر گرفتن مالحظتاتی
چون پیچیدگیا عدم قطعیت

ابهام در محیی امنیتی

ت توجه جدی در بهر ز رسانی تحلیلها متناسب با دریافت مسایل جدیدتر بتهر زتتر
،یندههای بدیل
ت تعدد کنشگران لز م گستردگی برنامهی ،یندهنگاری
ت ابستگی شدید ،یندهنگاری امنیتی ر شهای ،ن بته دادههتای ،متاری تتاریخی
تشكیل سازمانهای اطالعاتی به این منظور
ت توجه توامان به ر ندهای بلندمدت ر یدادهای شگفتیساز اهمیت یژه نشانههای
ضعیف شگفتیسازها
ت توجه همزمان به دیدگاه کوتاهمدت عملیاتی تهدید فعلی دیدگاه بلندمتدت مبتنتی
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ت لز م یادگیرندگی سریع فرماندهان مدیران بهر زرسانی تجربیتات دیتدگاههتای

برتهدید
با توجه به اینكه تحقیق بهدنبال تبیین تاثیر عناصر ،یندهنگاری راهبردی بتهعنتوان متغیتر
مستقلا بر ر ی طرحریزی برنامهریزی در حوزه امنیت داخلی است بنابراینا تحقیق بتر
ر ی فرایند ،یندهنگاری راهبردی در امنیت داخلی تمرکتز دارد بتهدنبتال اعتبتار ستنجی
ابعادا مولفهها زیرمولفههای موثر بر ،یندهنگاری راهبردی در امنیت داخلتی بتا توجته بته
بافتار اقتتائات این حوزه است.
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روششناسي تحقيق
این تحقیق با عنایت به موضوی ،ن که بدنبال حل نیاز مشكلی شناخته شده یعنی ارائه
الگوی ،یندهنگاری راهبردی در حوزه امنیت داخلی است تا مبنایی برای سیاستتگتذاری
برنامهریزی در حوزه امنیتی شود نتایج ،ن به اتخاذ تصمیمگیری مناستب در ستطح کتالن
کشور کمک کند .از منظر هدق یک تحقیق کاربردی است .زیرا هدق از تحقیق کتاربردی

1
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به دست  ،ردن دانش الزم برای تهیه ابزاری است که به سیله ،ن نیازی مشخص شتناخته
شده بر ،رده می شود

(خاکیا1814

 .)18از طرفیا تحقیق پیشر توسعهای 4نیز هستت زیترا

در تحقیق توسعهای فرایند شناسایی یک نیاز یا استعدادا پیدایش یتک اندیشته یتا ،فرینشتی
تازه ر ی متیدهتد همچنتین بتومیستازی تئتوریهتا یتا راهكارهتا حتل مستائل
تصمیمگیریها از یژگیهای این پژ هش است (خلیلی شورینیا .)14 1814بتا توجته بته هتدق
تحقیق که در پی طراحی توسعه الگوی ،یندهنگتاری راهبتردی در حتوزه امنیتت داخلتی
است ممكن است ادبیات موضوی را در کشور توستعه دهتدا از ایتن منظتر یتک تحقیتق
توسعهای نیز بهشمار می ،ید .بنتابراینا نتوی تحقیتق در ایتن تحقیتقا تحقیقتی «کتاربردی-
توسعهای» است .از منظر ر ش تحقیق این تحقیق جزء تحقیق ،میخته است زیترا مجموعته
اقداماتی برای گرد ،ریا تحلیل ترکیب اطالعات کمیی کیفی در یک موضوی به منظتور
پاسخ به مساله تحقیق است .در تحقیق ،میخته تالش میشود جنبههای مثبت هر د دیتدگاه
کمیی کیفی را به شیوه کامل مورد توجه قرار داد

(ختاکیا 1814

 .)41در این تحقیق بته دلیتل

ماهیت موضوی مورد تحقیق از ،نجا که ر شهای تحقیتق کمتی کیفتی بته تنهتایی تتوان
مطالعها تحلیل بررسی مطلوب ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلی را ندارندا در پتژ هش
حاضر از ر یكرد ،میخته 8استفاده شد .در بختش کیفتی بترای گترد ،ری اطالعتاتا از د
ر ش میدانی شامل مصاحبه از خبرگان کتابخانتهای بهتره گرفتته شتد براستا
نظاممند منابع عناصر مراحلا مولفهها زیر مولفههتای متدل بتر استا

متر ر

ارتبتاط معنتایی

مرتب شدا سپس از خبرگان حوزه ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلی خواسته شد تا موارد
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1. Applied Research
2. Research & Development.
3. Mixed-method.

ذکر نشده ترتیب توالی ،ن نظتر دهنتد بتر استا

،ن در چنتدین مرتبته تحلیتل

بازبینی دادههای ایجاد شد الگوی ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلتی بتا توجته بته اهتم
عناصرا مولفهها زیرمولفهها ر ابی بین ،نها انجام شد .برای باال بردن ر ایتی پایتایی
مصاحبهها در طی چندین مرتبه سواالت طراحیا بازنگری با توجه به نظر استاتیدا تاییتد
نهایی شتد .در ر ش کمتی تحقیتقا از طریتق پیمتایش خبرگتی تهیته پرسشتنامها بترای
امنیت داخلی جهت نهایی نمودن الگوی تحقیق اقدام شد.
قلمر زمانی تحقیق این پژ هش جهت پاستخگویی بته ستؤاالت تحقیتقا از دادههتا
اطالعات  12سال پیش تاکنون استفاده میکند

به افق زمانی  1111توجته دارد از منظتر

قلمر مكانیا بخش امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران اعم از نیر ی انتظامی جمهتوری
اسالمی ایرانا ستاد کل نیر های مسلحا سپاه پاسداران انقالب اسالمیا زارت اطالعتات
دانشگاه عالی دفای ملی است قلمر موضوعی ،یندهنگاری راهبردیا امنیت داخلی استت.
جامعه خبرگی شامل خبرگان ،یندهنگاری راهبردی امنیتت داخلتیا دارای تجربته کتاری
تحصیالت عالی دکتری کارشناسی ارشد رشتهی ،ینتدهپژ هتی امنیتت داخلتی دارای
مسئولیت در حوزه ،یندهنگاری امنیت داخلی که در مجموی  14نفتر هستتند .حجتم نمونته
خبرگیا به دلیل محد دیت خبرگان ،یندهنگاری راهبتردی امنیتت داخلتیا نمونتهگیتری بتا
تعقیب ر یكرد تمتامشتمار دنبتال شتد .ر ش گترد ،ری دادههتا کتابخانتهای میتدانی
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اعتبارسنجیا تعیین اهمیت ا لویت بندی هریک از ابعاد مؤلفههای ،یندهنگاری راهبردی

ابزارهای گرد ،ری دادهها مصاحبها فیش برداری پرسشتنامه استت .ر شهتای تجزیته
تحلیل دادهها در پژ هش حاضر در چند مرحله با ر شها تكنیکهتای متفتا ت متورد
استفاده قرار گرفته است .در مرحلته ا ل بتهمنظتور بررستی چتارچوبهتای ،ینتدهنگتاری
راهبردی از ر ش اسنادی کتابخانهای جستجوی اینترنتتی از متر ر نظتاممنتد منتابع
استفاده شد در مرحله جمع ،ری نظرات خبرگان از پرسشنامه مصاحبه استتفاده شتد
از تكنیک های ،مار توصیفی تحلیلهای ،ماری ،زمون میانگین رتبهای فریتدمنا معتادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزارهای
بهرهبرداری شد.

Excelا Spss

 S.PLSبرای تجزیه تحلیل اطالعات
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در خصوص اعتبار ر ایی تحقیقا ابتدا ر ایی پرسشنامه بهصورت صوری بتا مقایسته
گویه های پرسشنامه با ادبیات تحقیق چارچوب نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفتت
نظرات خبرگان محاسبه شد .در خصتوص پایتاییا میتزان دقتت

ر ایی محتوی بر اسا

اعتماد پذیری از ضریب ،لفای کر نبتاخ ضتریب دیلتون -گلدشتتاین (ضتریب ترکیبتی)
استفاده شد.
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جدول شماره  -0آلفاي کرونباخ و پايايي ترکیبي تحقیق
N of Items
40

Cronbach'sAlpha Based on
Standardized Items
0/828

Cronbach's
Alpha
0/824

تجزیه و تحليل دادهها و یافتههای تحقيق
بر اسا

تجزیه تحلیل صورت گرفته از نتایج پرسشنامههای جمع ،ریشدها عناصر

مراحل اصلیا مولفهها زیر مولفهها میزان اهمیت ،ن از منظتر خبرگتان بته شترح ذیتل
است
جدول  -1درصد موافقت خبرگان با ابعاد الگوي آيندهنگاري راهبردي در امنیت داخلي
طيف نظرات

کامال

موافق

نه موافق و نه مخالف

پیش،یندهنگاری

./44

./14

2

،یندهنگاری

./14

./44

2

پسا ،یندهنگاری

./12

./42

2

عناصر اصلي الگو

موافق

مولفههای الگو در معرض انتخاب گزینههای اسمی صاحبنظران قرار گرفتتا نتتایج
به شرح زیر است
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جدول  -0درصد موافقت خبرگان با مولفههاي الگوي آيندهنگاري راهبردي در امنیت داخلي
مولفهها

ابعاد

پیش،یندهنگاری

پسا،یندهنگاری

موافق

نه مخالف

تعیین ارکان جهتساز

./42

./12

2

تعیین قلمر

./42

./12

./2

داده ،ری

./46

./11

2

توصیفا تحلیل تفسیر

./12

./8

./4

توسعه تصمیم

./14

./44

2

راهبردپردازی

./41

./16

2

نقشه راه سیاست اجرایی

./11

./48

./8

مدیریت نو ،ری

./11

./6

2

طرح راهبردی مدیریت تغییر

./14

./44

./6

میانگین رتبهای برای بررسی اعتبتار اهمیتت زیرمولفتههتای الگتوی ،ینتدهنگتاری
راهبردی در امنیت داخلیا به شرح زیر است
جدول شماره  -5میانگین رتبهاي زيرمولفههاي ابعاد پیشآيندهنگاري

پیش،یندهنگاری

ابعاد

مولفهها

زیرمولفه

ميانگين رتبهای

شماره متغير

تعیین

اندیشههای امنیتی انتظامی

4116

VAR1

ارکان

ارزشها

4111

VAR4

جهتساز

اهداق سیاستهای کالن امنیتی انتظامی

124

VAR8

تعیین مشخص ساختن مسائلی کلیدی کانونی

1126

VAR1

تعیین

تعیین ا لویتها درجهبندی موضوعات

4141

VAR2

قلمر

شناسایی ذینفعان ایجاد تعهد

4114

VAR6

بررسی منابع (زمانا اعتبارا اطالعات)

4116

VAR1

دیدبانی

4111

VAR4

گرد ،ریا دستهبندی تلخیص اطالعات

4241

VAR1

مر ر نظاممند منابع

6116

VAR12

اخذ دیدگاه خبرگان

4111

VAR11

شناسایی عالئم ضعیف تغییر

124

VAR14

داده ،ری
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،یندهنگاری

کامال

موافق

نه موافق و
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جدول شماره  -6میانگین رتبهاي زيرمولفههاي ابعاد آيندهنگاري
ابعاد

ميانگين

شماره

رتبهای

متغير

توصیف تحلیل عوامل کلیدی پیشرانها

4116

VAR18

توصیفا تحلیل تفسیر ر ندهای ملی فراملی

4111

VAR11

4242

VAR12

تحلیل مفر ضات کنشگران

1116

VAR16

توصیفا تحلیل تفسیر ارزشهای کشور

1111

VAR11

توصیفا تحلیل تفسیر ررفیتها منابع ملی

124

VAR14

توصیفا تحلیل تفسیر با ر طرز تفكر مردم

4116

VAR11

زیرمولفه

مولفهها

توصیفا تحلیتل تفستیر منتافعا قتدرتا راهبترد

توصیف

توصیفا تحلیل تفسیر اندیشههای امنیتی انتظتامی

1111

VAR42

124

VAR41

1122

VAR44

تحلیل علی الیهای موضوعات

1114

VAR48

تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر

1211

VAR41

ا لویتگذاری پابرجا

1116

VAR42

4111

VAR46

4212

VAR41

4116

VAR44

4111

VAR41

تد ین راهبردهای منطعف موردی

4114

VAR82

پسنگری

1112

VAR81

کشور
توصیفا تحلیل تفستیر اصتول دکتترین امنیتتی
انتظامی

،یندهنگاری

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیا سال پنجما شماره 42ا زمستان 1122

دکترین کنشگران

توصیفا تحلیل تفسیر اهداق سیاستهتای کتالن
انتظامی -امنیتی کشور

توسعه

تتتد ین ستتناریوها (عتتدم قطعیتتت بحرانتتیا ستتناریوی

تصمیم

بحرانیا سناریوی ضعیتی) تعیین نشانگرهای ،ن
تد ین سناریوهای شگفتیساز
ترسیم چشم انداز (تصویرسازی از ،ینده های مترجح
مطلوب)

راهبردپرد
ازی
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تد ین راهبردهای پابرجا (با ر یكرد تهدید محوری
قابلیت محوری)

جدول شماره  -7میانگین رتبهاي زيرمولفههاي ابعاد پساآيندهنگاري
رتبهای

متغير

نقشه راه

تمرکز بر فعالیتهای ارزش افزار

1122

VAR84

سیاست

تعیین جهت گیریهای راهبردی

4114

VAR88

اجرایی

تعیین موضوعات حیاتی کلیدی

4141

VAR81

شناسایی چالشها فرصتهای کلیدی

4116

VAR82

4124

VAR86

4141

VAR81

تد ین طرح راهبردی

4116

VAR84

تهیه طرح اقدام

4111

VAR81

پیادهسازیا اجرا مدیریت تغییر

1111

VAR12

زیرمولفه

مولفهها

،ینده

مدیریت

شناسایی اکتساب فنا ری نورهور حال

نو ،ری

شناسایی اکتساب نو ،ری جهشی حال ،ینده
(شالوده شكن)

طرح
راهبردی
مدیریت تغییر

ارزيابي نکويي برازش مدل
مدل معادالت ساختاری بر خالق مدلهای مبتنی بر کو اریانس فاقد شاخصهای برازش
متعدد است .شاخص همقوارگی در مدل معادالت ساختاری میتوانتد هماننتد شتاخصهتای
برازش کلی مدل عمل کند از ،ن برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل معتادالت ستاختاری بته

مقاله پژ هشی ،یندهنگاری راهبردی در امنیت داخلی ارائه الگوی د شاخه تد ین راهبرد

پسا،یندهنگاری

ابعاد

ميانگين

شماره

طور کلی استفاده کرد .این شاخص بین یک تا صفر قرار دارد که مقتدارهای نزدیتک بته یتک
نشانگر کیفیت مناسب مدل استت (امتاتو1ا  .)4221تتزلس همكتاران

(4221

)141ا سته مقتدار

2/21ا  2/86 2/42را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیفا متوسی قوی برای هتمقتوارگی
معرفی کردهاند

(دا ری

رضازادها  .)1814در تحقیق حاضر متوستی شتاخص افز نگتی معتادل

 2/41متوسی ضرایب تعیین معادل  2/14است .مقدار همقوارگی 4محاسبه شده بترای متدل
،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلی برابر  2/84است که نشان دهنده برازش قوی مدل است.
1. Amato
2. Goodnees of Fit
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بررسي و آزمون مدل ساختاري
،زمون مدل ساختاری بتا استتفاده از بررستی ضترایب مستیر یعنتی اعتداد ر ی مستیرا
معنیداری ضرایب مسیر مقادیر ضرایب تعیین یا اریانس تبیین شدها انجام متیگیترد کته
نتایج به شرح جد ل زیر است.
جدول شماره  -1ضرايب مسیر در مدل آيندهنگاري راهبردي امنیت داخلي
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیا سال پنجما شماره 42ا زمستان 1122

پساآیندهنگاری

آیندهنگاری

پيشآیندهنگاری

0.642
-

0.789
-

-

پیش،یندهنگاری
،یندهنگاری
پسا،یندهنگاری

میزان اریانس تبیین شده برای هر متغیر پنهانا به شرحی است که نشاندهنده اریتانس
تبیین شده هر متغیر پنهان ابسته است.
جدول شماره  -2میزان واريانس تبیین شده در مدل آيندهنگاري راهبردي امنیت داخلي
R Square
0.548

،یندهنگاری

0.396

پسا،یندهنگاری

دادههای جد ل فوق نشاندهنده ،ن است که اریانس تبیین شتده ،ینتدهنگتاری 22
درصد است

اریانس تبیین شده پسا،یندهنگاریا  12درصد است.

،زمون معنیداری مسیرها به ،ماره  tهر مسیر به شرح زیر است که مالک معنتیداری
در اینجا اعداد باالتر از  1116در سطح  2122باالتر از  4124در سطح  2121است.
جدول شماره  -02ضرايب همبستگي ،تعیین مولفههاي آيندهنگاري راهبردي امنیت داخلي

ضریب
همبستگي

سطح
معناداری

ضریب
تعيين
تعدیلیافته

Constant
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پیش
،یندهنگاری
،یندهنگاری
راهبردی
،یندهنگاری
امنیت
پسا
داخلی
،یندهنگاری

تحليل
واریانس
یکطرفه

Beta
T

B
بتا

سطح
معناداری

مولفهها

ضریب تعيين

R

R2

Adjusted
ANOVA R
Square

sig

Sig

21222 441411 21414 41241
21111 21444

21112

4811242

21222 841211 21414 11411 811121 21222
21222 421112 21421 41111

پاسخ به سؤال تحقیق :الگوی ،یندهنگاری راهبردی امنیت داخلتی جمهتوری استالمی
ایران چگونه است؟
پيشآیندهنگاری
تعيين ارکان جهتساز

دادهآوری

تعيين قلمرو

آیندهنگاری

توصيف ،تحليل و تفسير
توصاایف و تحلیاال عواماال کلیاادي و
پیشرانها
توصیف ،تحلیل و تفسیر روندهاي ملي
و فراملي
توصیف ،تحلیل و تفسیر منافع ،قدرت،
راهبرد و دکترين کنشگران

تحلیل مفروضات کنشگران
توصاایف ،تحلیاال و تفساایر
ارزشهاي کشور
توصاایف ،تحلیاال و تفساایر
ظرفیتها و منابع ملي

توصیفا تحلیل تفسیر با ر طرز تفكر مردم
توصیفا تحلیل تفسیر اندیشههتای امنیتتی
انتظامی کشور
توصتتیفا تحلیتتل تفستتیر اصتتول دکتتترین
امنیتی انتظامی

توصیف ،تحلیل و تفسیر اهاداف
و سیاست هااي کا ن انتماامي-
امنیتي کشور
تحلیل علي اليهاي موضوعات
تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر

بازخورد

بازخورد

توسعه تصميم
اولويتگذاري پابرجا
تدوين سناريوها (عدم قطعیت بحراني ،سناريوي بحراني ،سناريوي وضعیتي) و تعیین نشانگرهاي آن
تدوين سناريوهاي شگفتيساز

مقاله پژ هشی ،یندهنگاری راهبردی در امنیت داخلی ارائه الگوی د شاخه تد ین راهبرد

انديشه هاي امنیتي و انتمامي
ارزشها
اهاداف و سیاساتهاااي کا ن امنیتااي و
انتمامي
اصول و دکترين امنیتي و انتمامي

تعیین و مشص ساختن مسائلي کلیدي و کانوني
تعیین اولويتها و درجهبندي موضوعات
شناسايي ذينفعان و ايجاد تعهد
بررسي منابع (زمان ،اعتبار ،اط عات)

ديدباني
گااردآوري ،دسااتهبناادي و تلصاای
اط عات
مرور نماممند منابع
اخذ ديدگاه خبرگان
شناسايي ع ئم ضعیف تغییر

راهبردپردازی
ترسیم چشمانداز (تصويرسازي از آيندههاي مرجح و مطلوب)
تدوين راهبردهاي پابرجا (با رويکرد تهديد محوري و قابلیت محوري)؛ تدوين راهبردهاي منطعف و موردي
پسنگري

پساآیندهنگاری
نقشه راه و سياست اجرایي
تمرکز بر فعالیتهاي ارزش افزار
تعیین جهتگیريهاي راهبردي
تعیین موضوعات حیاتي و کلیدي

مدیریت نوآری
شناسايي چالشها و فرصتهاي کلیدي
شناسايي و اکتساب فناوري نوظهور حال و آينده
شناسااايي و اکتساااب نااوآوري جهشااي حااال و آينااده
(شالودهشکن)

طرح راهبردی و مدیریت تغيير

تدوين طرح راهبردي
تهیه طرح اقدام
پیادهسازي ،اجرا و مديريت تغییر

شکل شماره  -0الگوي آيندهنگاري راهبردي امنیت داخلي (الگوي دوشاخهاي تدوين راهبرد)
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نتيجهگيری و پيشنهادها
ارزیابی بافتار امنیت داخلیا نشانگر ،ن است که این محییا بسیار پویاا پیچیدها متبهم
دارای عدم قطعیت است .بنابراینا این حوزه نیازمند ،یندهنگاری راهبردی استت در نتیجته
باید فرایندهایی را ایجاد کرد که ،نها را قادر به نشان دادن اکنشهای متناسب ایتن یژگتی
باشتتد .تغییتترات محیطتتی شتتامل د رههتتای تتتدریجی طتتوالنی تغییتترات د رههتتای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیا سال پنجما شماره 42ا زمستان 1122

سریعاگسسته جهشی است .بنابراینا حوزه امنیتیا عال ه بر توانایی مدیریت تطبیتقهتای
پیوسته با تغییرات تدریجیا باید بتوانند گسستگیها را که شگفتیسازها هستندا به سترعت
تشخیص دهند تغییرات جهشی را با توسل به راهبترد امنیتتیا متدیریت کننتد .بنتابراینا
نیازمند الگوی ،یندهنگاری راهبردی در این حوزه میباشیم .نو ،ری الگو در این تحقیتق در
تد ین راهبردهای پابرجا بر استا

ستناریوهای محتمتل تتد ین راهبردهتای متوردی

منعطف مبتنی بر سناریوهای شگفتیساز است که طرح ریزیان را در مواجهه ر یار یی بتا
تغییرات محیی پویا دارای عدم قطعیت ،ماده میکند که ترکیبی از تهدیدمحوری قابلیت
محوری را بهصورت همزمان بر اسا

نشتانگرها کته نقتش نقطته عزیمتت در طرحریتزی

راهبردی برای ر یار یی با سناریوی محتمل مرجح باشد را ایفاء کند.
الگوی این پژ هش یک مدل هنجتاری استت کته بته بیتان ،ن چته بایتد محقتق شتودا
میپردازد .بر این اسا

توصیههایی ذکر می شود که به تحقق هر چه بهتتر الگتو متیتوانتد

کمک کند  -1طراحی استقرار نظام دیدبانی مشترک در سطح امنیت داخلی ، -4متوزش
ایجاد دید مشترک بین متدیریت ارشتد بته ،ینتدهنگتاری راهبتردی  -8ایجتاد تعهتد در
مدیریت ارشد کارکنان زیرمجموعه بته ،ینتدهنگتاری راهبتردی  -1توجته بته مشتارکت
کارکنان در فرایند ،یندهنگاری راهبردی ، -2موزش کادر سازی ،یندهنگاری راهبتردی در
حوزه امنیت داخلی

، -6موزش ر شهای ،یندهپژ هی مهم شامل سناریونویسیا تحلیل

علی الیهایا تحلیل تاثیر متقابلا دیدبانیا ر ندپژ هیا مر ر نظاممند منابع غیره.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


نهج الب غه -سید رضیا ترجمه محمد دشتی()1846ا انتشارات عطر ،گین.



بیانات امام خمینی (رحمتاهلل علیه)ا صحیفه نورا نرمافزار بهسوی نور (.)8



،قایی پورا مهتاب احمدیا محمد تقوی گل سفیدیا حسین جتداا نترگس خزایلتیا مستعود
ر حانیا محمد کاشیپورا میثم موحدیا صادق نیل فر شانا هادی ()1841ا بررسي تطبیقي و
علوم فنا ری امنیت داخلی -مؤسسه ،موزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.



،کسل الكری ()4221ا برنامهريزي سناريو در سیاستگذاري عموميا دانشگاه کپنها .



بلندیانا غالمحسین ()1846ا مطالبات نوین اجتماعی ررفیت سازی در امنیت داخلی کشورهای
در حال توسعها فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيکا دوره 1ا شماره 02ا بهار 0116ا صتفحه
 1تا 44



جمشیدیانا هادی ()1122ا تبیین مواضع مقام معمم رهبري پیرامون امنیت داخلاي جمهاوري
اس مي ايرانا پژ هشكده امنیت داخلی پژ هشگاه علوم معارق دفای مقد .



جائوتستتیا ماریتتا ستتاپیوا بتتارتولومئو ()1811ا آخاارين پیشاارفتهااا در روششناساايهاااي
آيندهنگاريا ترجمه ستینا محمتدامین فقیته فرهتاد نظتریزادها ناشتر موسسته ،موزشتی
تحقیقاتی صنایع دفاعی.




چرماکا جی توما

()1818ا برنامه ريزي بر پايه سناريوا ترجمه سعید خزایتیا مریتک کیتل

زاده علی راه نشینا تهران انتشارات علم ،فرین .چاپ ا ل.
چاردلیا عبا

مقاله پژ هشی ،یندهنگاری راهبردی در امنیت داخلی ارائه الگوی د شاخه تد ین راهبرد

ترازيابي در نمامهاي آيندهپژوهي شش کشورا مؤسسه بنیان دانش پژ هان  /مرکز ،یندهپژ هتی

پدراما عبدالرحیم دهقانا نبی اله علیزادها عظیم ()1811ا الگتوی ،ینتدهنگتاری

راهبردی دفاعیا فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت راهبردي دفاع مليا شتماره 11ا تابستتان
1811ا صفحه  11تا .141


تئومو کو اسا ()4211ا کاربست آيندهنگاري راهبردي در دولاتا ترجمته محستن مصتطفی
کشا رز ترکا موسسه افق ،ینده پژ هی راهبردی.



خزاییا سعید حیدریا امیرهوشنن کشا رزترکا عین اله ()1811ا طراحی مدل ،ینتدهپژ هانته

اسناد سیاستگذاری فنا ری انقالب استالمیا نشريه علماي – پژوهشاي پژوهشانامه انقا ب
اس ميا د ره 2ا شماره 11ا بهار 1811ا صفحه  1تا 42
142



خزاییا سعید الهیا ایرج ()1814ا عوامتل موفقیتت در ،ینتدهنگتاری ملتیا فصالنامه علماي
پژوهشي آينده پژوهيا سال ا لا شماره 4ا تابستان 1811ا صفحه  2تا 44



خاکیا غالمرضا ()1814ا روش تحقیق در مديريتا نشر فوژان.



خلیلی شورینیا سیا ش ()1814ا روشهاي تحقیق در علوم انسانيا تهتران موسسته انتشتارات
یاد اره کتابا چاپ هشتم.



پدراما عبد الرحیم احمدیانا مهدی ()1811ا آموزهها و آزمودههاي آيندهپژوهايا انتشتارات

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیا سال پنجما شماره 42ا زمستان 1122

موسسه افق ،ینده پژ هی راهبردی.


مینتزبر ا هنری همكاران ()1841ا جنگال اساتراتژيا ترجمته محمتود احمتدپور داریتانیا
انتشارات پردیس.





مرادیانا محسن ()1842ا درآمدي بر ابعاد و مماهر تهديدات – انتشارات راشا.
-مهریا عبا

()1841ا بررسی مفهوم امنیت ملی تأثیر ،ن در توسعه پایدارا فصلنامه مطالعات

دفاعي راهبرديا شماره 12داعاا زمستان.
میرزایی اهرنجانیا حسن سرلکا محمد علی()1816ا در جستجوی یتک طترح نظتری بترای

شناخت تجزیه تحلیل عوامل موثر بر جدان کاری انتباط اجتماعی در سازمانا مجموعه


مقاالت دومین اج س بررسي راههاي علمي حاکمیت وجدان کاري و انضباط اجتماعي.
لیندگرانا ماتس باندهولدا هانس ()1812ا طراحي سناريو -پیوند بین آينده و راهبردا ترجمه
عبدالعزیز تاتار .مؤسسه ،موزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز ،ینتدهپژ هتی علتوم فنتا ری
دفاعی.



عیوضیا محمد رحیم ( )1811ا جزوه آموزشيا دانشگاه پژ هشگاه عالی دفای ملی مدیریت
راهبردی.



عرفانی رادا بهترام ()1811ا تبیین رويکرد تامین اجتماعي در دولات اسا مي و نقاش آن در
خنثي سازي تهديدات نرم اقتصاديا دانشكده مدیریت برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جتامع
امام حسین(ی).



دا ریا علی رضازادها ،رش ()1814ا مدل سازي معادالت ساختاري باا نارم افازار PLSا
انتشارات جهاد دانشگاهیا چاپ ا ل.



عطائیا مهدی ()1812ا ناجا و دشواره کنشگري در امنیت مليا گزارش مرکز ،ینتدهپژ هتی
ایدهپردازی معا نت اشراق فرماندهی ستاد کل نیر های مسلح.
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کالینا پل ()1842ا راهنماي آسان تحلیل عامليا ترجمه حالل صدراساداتا اصتغری مینتاییا
نشر سازمان مطالعه تد ین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).



رینگلندا گیل ()1811ا برنامهريزي سناريويي مديريت باراي آينادها ترجمته مستعود منتز یا
مؤسسه ،موزشی تحقیقاتی صنایع دفاعیا مرکز،یندهپژ هی علوم فنا ری دفاعی.



یزدانیا اسماعیل ()1812ا ناجا؛ از داده تا داناييا گزارش مرکتز ،ینتدهپژ هتی ایتدهپتردازی
معا نت اشراق فرماندهی ستاد کل نیر های مسلح.
يونیدوا جلد ا ل سازمان ر شها سونیا شفیعی اردستتانی همكتارانا مرکتز ،ینتدهپژ هتی
علوم فنا ری دفاعیا تهران.



کرامتزادها عبدالمجید ()1841ا بررسي ،شناسايي وطراحي الگوريتم اقتضايي مناسب آيناده-
نگاري درسطح بصشي باتاکید بر سه روش دلفي ،رهنگااري وساناريونگاريا اندیشتگاه ،تتی



نگارا ناشر مرکز ،یندهپژ هی علوم فنا ری دفاعیا موسسه ،موزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.
ر نیا کورتیس ()1811ا نقاط اشتراک برنامهریزی استراتژیک مطالعته ،ینتدهپژ هتیا ترجمته
شهرکیا محمد ،ریایی جوا فرهادا فصلنامه مطالعاات آينادهپژوهايا پیتاپی 8ا پتاییز 1811ا
صفحه  11تا 14
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مقاله پژ هشی ،یندهنگاری راهبردی در امنیت داخلی ارائه الگوی د شاخه تد ین راهبرد



یونید (گر ه ،یندهنگاری سازمان توسعه ملل متحد) ()1841ا راهنماي آينادهنگااري فنااوري
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