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تاریخدریافت5931/60/39:

تاریخپذیرش5931/55/33:
ازصفحه563تاصفحه531

شناسایی و وزندهی شاخصهای ارزیابی روشهای آیندهپژوهی در حوزه
دفاعی با رویکرد ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی
فرهادهادینژاد* 5
چکیده
ندهپژوهیرویکردیاست
جهانمعاصرسرشارازرویدادهایغیرمنتظرهوعدمقطعیتهاست.آی 
یتواند ضمنرفعابهام ،امکانایجادشناختبیشترازآیندهرافراهمنماید .محققیندر
کهم 
نمودهاندکهانتخابروشمناسببا
ندهپژوهیارائه 
روشهایمتنوعیرابرایآی 
سالهایاخیر 

بهویژهدر
شاخصهایتأثیرگذار،تصمیمیچالشیوپیچیدهخواهدبود .

توجهباحوزهکاربردو
حوزه دفاعی با توجه به پویایی و چابکی محیط ،شرایط مبهم و نامطمئن ،عدم قطعیت،
تهای واگذاری ،انتخاب روش آیندهپژوهی از
گستردگی متغیرهای تأثیرگذار و تنوع مأموری 
تبندی
اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار خواهد بود .در این میان شناسایی و اولوی 
شاخصهای تأثیرگذار در این انتخاب میتواند کارشناسان و خبرگان این حوزه را در اتخاذ

تصمیمیمطلوبوارتقایعملکردسازمانی یاریرساند.برایاینمنظوردراینتحقیقازدو
روش دلفی فازی ) (Fuzzy Delphiو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی )(Fuzzy AHP
استفاده میشود.کاربستمنطقفازیدرکنارروشهایخبرهمحور(دلفیوتحلیلسلسله

مراتبی)ضمنامکاناجماعنظراتخبرگانبهشکلیعلمیومعتبر،عدمقطعیتموجوددر
قضاوتهای انسانی را نیز در نظر میگیرد .تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات

کاربردیوازمنظرروشدرگروهتحقیقاتتوصیفیپیمایشیقرارداردکهبارویکردیآمیخته
روشهای
(کیفی و کمی) تحلیل گردیده است .در پایان  53شاخص تأثیرگذار در ارزیابی  
تبندیگردیدند .
ندهپژوهیحوزهدفاعیشناسایی،وزندهیواولوی 
آی 

واژههای کلیدی:
آیندهپژوهی ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،دلفی فازی ،رویکرد آمیخته.



(ع) 

.5استادیارگروهمدیریتدانشگاهامامعلی
*نویسندهمسئول Email: HadinejadFarhad@gmail.com:
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مقدمه
یهوتحلیلمنابع،الگوهاو
پژوهیمشتملبرمجموعهتالشهاییاستکهبااستفادهازتجز 

آینده
آنها میپردازد.
عوامل تغییر و یا ثبات ،به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای  
یندهپژوهی منعکس میکند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) "امروز" ،واقعیت
آ 
یندهپژوهیمتمایلبهتصمیماست،یعنیبه
تولدمییابد ).(Bell, 2008: 61مطالعاتآ 

"فردا"
بهمنظور گرفتنتصمیماتهوشمندانه
دنبال معرفیوتوصیفنیروهایجدیدیاستکهباید 
ینحال بسیارژرف،
درکشوند ) .(Gelenn & Gordon, 2009: 11دریکتعریفسادهودرع 
عنوانشدهاست
یندهپژوهی"علموهنرکشفآیندهوشکلبخشیدنبهدنیایمطلوبفردا" 
آ 
(ملکیفر .)5933،
فرضها وتصوراتآناز
ش 
قرارگرفتندرجایگاهطرفمقابلوتالشدرراستایدرکپی 
نیروهای خودی میتواند منجر به ذهنخوانی و درک نقشههای فعلی و آینده ،کنشها و
واکنشهاوترسیمسناریوهاوفضایپرابهامورازآلود صحنهنبردآتیباشد.برایدستیابیبه
اینمهمبایدرویکردیاتخاذشودکهنشاندهددرصحنهنبردچهحوادثورویدادهاییممکن
است اتفاق بیفتد تا در برابر این اتفاقها ،واکنش مناسبی نشان داد (مینایی و هادی نژاد،
.)5930ساختاریراهنماوجدیدکهبتواندجایگزینابزارهایقدیمیبرنامهریزیدفاعیگردد،
نظامیبهعنوانیکیازگزینههایممکندرعصرحاضر،موردتوجه

دراینمیانآیندهپژوهی 
قرارگرفتهاست(جمالی .)5:5911،
ندهپژوهی با توجه به تنوع موضوع ،نوع دادههای موجود و تخصص محققان
روشهای آی 
فعال،گوناگونوگستردهمیباشند) .(Amiri et al, 2014امروزهباتوجهبهکاربردهایمتنوعو
بهطور مثال
دادهشده است .
روشهای متنوعیبرایآنپیشنهادوتوسعه  
روزافزونایندانش ،
3
ندهنگاری وشیت وهمکاران ()3662
پوپر)3661( 5پسازبررسی 110پروژه 31روشآی 
کردهاند.بدیهی
آیندهپژوهی  30روشمنتخبراشناسایی وارائه 
پسازمطالعه 166پروژه 
استانتخابروشآیندهپژوهیدرحوزهدفاعیباتوجهبهپیچیدگیذاتیموجود،شرایطمبهم
و نامطمئن ،عدم قطعیت ،پویایی و چابکی محیط ،گستردگی متغیرهای تأثیرگذار و تنوع
تهای واگذاریازاهمیتباالتری برخورداربودهوتصمیمیچالشیوپیچیدهمحسوب
مأموری 
یتواند
شاخصهای تأثیرگذار دراینانتخابم 

تبندی 
میشود.دراینشرایطشناساییواولوی 
1

. Popper
. Sheat

2

شناساییووزندهیشاخص هایتعیینروشمناسبآیندهپژوهی 555...


کارشناسانوخبرگاناینحوزهرادراتخاذتصمیمیمطلوبوبهینهیاریرساند.لذاشناسایی
وتحلیلاینشاخص هابارویکردیآمیخته(کیفیوکمی)هدفاصلیتحقیقحاضرراترسیم
کتابخانهای وروشدلفیفازی5دربعدکیفیتحقیقواز

میکند.برایاینمنظورازمطالعات
شاخصها استفاده

تبندی 
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 3در بعد کمی تحقیق و اولوی 
میشود.ضمنآنکهکاربستمنطقفازیدرکنارروشهایخبرهمحور(دلفیو)AHPامکان
اجماع نظرات خبرگان را به شکلی علمی و معتبر و همچنین عدم قطعیت موجود در
قضاوتهایانسانیرادرفرآیندپژوهشلحاظمیکند .

دلفی یک روش تصمیم گیری گروهی خبره محور بوده که به دنبال دستیابی به یک
اجماع بر روی یک موضوع خاص میباشد ) .(Ocampo et al, 2018ضمنآنکه با کاربرد
تئوریفازیدرفرآینددلفی،نقایصیمانندعدمدسترسیبهاطالعاتدقیق،متأثربودن
اظهارنظرهایخبرگانوتصمیم گیرندگانازذهنیاتفردیودشواریارائهتمامدانشفرد
در قالب تنها یک عدد مرتفع میشود )  .(Jafari & Montazes, 2008: 44از سوی دیگر
فرآیندتحلیلسلسلهمراتبییکیازمعروفترین روش هایتصمیم گیریچندمعیارهاست
کهبرای تعیینمیزاناهمیتووزنشاخصها مورداستفاده قرارمیگیرد ).(Saaty, 1980
گیری ها،تفکراتانسانباعدمقطعیتهمراهاستواینعدمقطعیت
امادربسیاریازتصمیم 
هایتصمیمگیری فازی


مواردبهتراستازروش
نگونه 
درتصمیمگیریتأثیرگذار است.درای 

بهصورت
استفاده شود (عطائی .)5913 ،در تصمیمگیری چندمعیاره فازی نرخها و اوزان  
بهتبع آناعداد
یشده ومعموالً  بهصورتمتغیرهایگفتاریو 
غیرقطعی،گنگومبهمارزیاب 
یگردد ) .(Zimmerman, 2005بنابراین درپژوهشحاضرازایندوروش برای
فازیبیانم 
دستیابیبهاهدافتحقیقاستفادهمیشود .
محققین این پژوهش با داشتن پیشینه نظامی و علمی ،همواره این دغدغه و مسأله را
یتوان  به مدیران و کارشناسان حوزه دفاعی در تعیین روش مناسب
داشتهاند که چگونه م 
آیندهپژوهی در راستای بهبود برنامهریزی و عملکرد سازمانی کمک نمود .برای این منظور

بهعنوان گامیاصلیومهمدرانتخاب روش
شاخصهای ارزیابیروشها  

شناساییووزندهی 
بهینه،موردتأکیدمحققینپژوهشحاضرقرارگرفتهاست.لذاتحقیقحاضرباهدفپاسخگویی
شکلگرفتهاست :
بهاینسؤاالت 
1

. Fuzzy Delphi
) . Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP

2
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شاخصهایاصلیبرایارزیابیروشهایآیندهپژوهیدرحوزهدفاعیکدامند؟

شاخصهادرمقایسهبایکدیگرچگونهاست؟

 میزاناهمیتواوزاناین روشمناسببرایاحصاءووزندهیاینشاخصهاکدامند؟جهانمعاصردرآستانهتحوالتودگرگونی هایشگرفیاست ،هوشمندانهترین رویکرد
انسان ها و جوامع ،آماده شدن برای رویارویی با رخدادهای غیرقابلپیشبینی و رفتن به
پیشوازآیندهاست(مر کزمطالعاتفرهنگستانعلوم.) 5939،ازسویدیگروقتیکه آینده
ناشناختهاست،ضرورتبهکارگیری روش هاییبرایاندیشیدنبهآینده هایممکنوایجاد
استراتژیهای کارساز بیشازپیش آشکار می گردد (رحمتی و چهارسوقی.)5933 ،
آینده پژوهیازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراست ودرصورتی کهسازمان،کشوروتمدنی،
تصویریازآیندهنداشتهباشد،محکومبهشکستاست) .(Dator, 2002
آیندهنگاری  در حقیقت دانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده بهگونهای آگاهانه،
فعاالنه و پیشدستانه  است؛ همان دانش و معرفتی که میتواند بذر رؤیاها ،آرزوها و
آرمانهای  یکملترابارورکند(ملکی فر.)5933،باتوجهبهتنوعروشها،انتخابروشیا
شبینی تحت تأثیر عوامل مختلفی است که تحلیلگران بر اساس آنها
فن برای انجام پی 
بهصورت مستقل یا ترکیبی) برگزینند (حاجیانی،
یتوانند روش یا روشهای معینی را ( 
م
.)5936شناساییاینعواملدرحوزهدفاعیهدفاصلیتحقیقحاضرراشکلمیدهد.ازآنجا
کهخروجیواعتبارپروژههایآیندهپژوهیبهمتدولوژیوروشمورداستفادهوابستهاست؛
انتخابروشمناسبآیندهپژوهیبویژهدرمسائلپیچیدهایمانندحوزههایدفاعیونظامی
از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .از سوی دیگر انتخاب روش مناسب آیندهپژوهی نیز به
شدتتحتتاثیر شاخصهاو عواملمتنوعی بودهو درنتیجه شناساییاینشاخصها برای
تعیین روش مناسب ،ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود .لذا تحقیق حاضر ضمن شناسایی
شاخصهایتاثیرگذاربرانتخابروشمناسبآیندهپژوهیدرحوزهدفاعی،سعیدروزندهیو
اولویتبندیاینشاخصهاباهدفانتخاببهینهودرپیآنتقویت فرآیندبرنامهریزیو
بهبود عملکرد سازمانی میباشد .بدیهی است عدم بررسی شاخصها و معیارهای تاثیرگذار،
تصمیمگیران و پژوهشگران حوزههای دفاعی و نظامی را در شناسایی و انتخاب روش بهینه
آیندهپژوهی ،باچالشوسردرگمی مواجهخواهدنمود ودرنتیجهاحتمالرخدادپیامدهای
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سوءناشیازعدمانتخاببهینه(مانند:هدفگذاریناصحیح،ترسیمنامطلوبنقشهراه،برنامه
ریزیناقصو)...افزایشخواهدیافت .
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بهطورکلی آیندهپژوهی  مفهوم نوپایی است و درنتیجه  مطالعات و پیشینه غنی بهویژه در
حوزه شاخصها و روشهای آن  در کاربردهای مختلف  وجود ندارد .در ادامه به برخی از
مطالعات که تا حدودی در بعد موضوعی و کاربردی به تحقیق حاضر شباهت دارد اشاره
میگردد .
طباطبائیانوقدیری ()5910درمقالها یبهبررسیمتغیرهایمؤثر  برانتخابابعاددر
یک پروژه آیندهنگار ی پرداختند .در این پژوهش از طریق مطالعه ادبیات ،مصاحبه با
خبرگانوپیمایشازطریقپرسشنامه  35،متغیرکهبرابعادا نتخابیاینتحقیق(اهداف،
مشارکت،روشها،نتایج)تأثیرگذارند ش ناساییومیزاناهمیتآنها  تعیینشد .همچنین
حاجیانی ( ) 5936در پژوهشی به بررسی معیارهای ارزیابی روششناختی تکنیکهای
مطالعاتآیندهپرداختهاست.دراینپژوهش ،پسازبررسیجایگاهمطالعاتآیندهدربین
سایر روشهای تحقیق ،مهمترین و رایجترین فنهای آیندهپژوهی مروری اجمالی شده
است.درنهایت مهمترینمالکهایروششناختیبهمنظور ارزیابیروشهای  آیندهشناسانه
تشریح گردیده است .این مالکها عبارتاند  از :ارائه انواع آیندهها ،تعیین اولویتها به
آیندهها  ،تعیین نیروهای پیشران ،تشریح ساختار  علی ،معرفی و تشخیص بازیگران و
کنشگران،ابتن اءبرچارچوبنظریوقوانینعلمی،قابلیتا عتباربخشیبهیافته هاوپویایی
روش .ذوالفقاری ( )5935نیز در پایاننامه  کارشناسی ارشد خود به بررسی مدل مناسب
آیندهپژوهی در چشمانداز  ایران پرداخته است  .این تحقیق سعی بر شناسایی روشهای
آیندهنگاری م وجود و سپس انتخاب روش یا روش های مناسب برای آیندهنگاری در
چشمانداز ایران،باتوجهبهشرایطومعیارهاوویژگیهایکشوردارد .هدفاینپژوهش،با
تأکید وتوجهبهمسائلکالنودرسطحملی،ابتداجمعآوری بخشیازادبیاتآیندهنگاری
و روش های آنبوده که ازطریق  مطالعات کتابخانه ای صورت گرفتهاست؛  سپس انتخاب
برخیشاخص ها،ارزیابیشاخصهاوروشهایاستخراجشدهبراساسشاخص هابودهاست.
برای این هدف شاخصهای زیر مدنظر قرارگرفته  است :اهداف و خروجیهای برنامه،
موضوعات و بخشهای  تحت پوشش ،افق زمانی برنامه ،سطح برنامه ،مشارکتکنندگان،
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منابعمالیموردنیاز،منابعدادهای واطالعاتی موردنیاز،مهارتهایموردنیاز ودردسترس،
مدتزمان  مطالعه ،مداخالت و حمایتهای  سیاسی ،ارزیابی امکانپذیری ،ذینفعان و
کاربران ،محیط فرهنگی و اجتماعی ،محیط اقتصادی ،فناورانه  ،تعیین رویکرد پروژه،
ساختارهای  سازمانی متولی پروژه ،ایجاد تعهد و هدف مشترک میان ذینفعان و
مشارکتکنندگان ،سطحجزییاتپروژه،ایجاداجماع .
محققین و پژوهشگران خارجی نیز  در سالیان اخیر  به بررسی عوامل تاثیرگذار بر
روش های آینده پژوهی پرداختهاند .بهطور مثال مارتین )5331( 5وجوه کلیدی :ویژگی
سازمانی ،تمرکز ،کارکردها ،جهت گیری و ساختار تحقیق ،تنوع نقشهای درونی ،مقطع
زمانی و رویکرد روششناختی  را در این زمینه موثر دانسته است .همچنین جورجیو و
کینان)3660( 3بهابعاد:توضیحپذیری،توجیه ویادگیری اشارهنمودهاند .آماناتیدووگای9
( )3661نیز شاخصهای  :تحلیل معیارهای داخلی (مانند معیارهای مربوط به بازیگران،
فرآیندها ،اهداف ،دروندادها ،برو ندادها) تحلیل عوامل محیطی گسترده و تحلیل عوامل
بیرونیرابهعنوان متغیرهایتأثیرگذار معرفینمودهاند  .امادرتحقیقیجامع،پوپر 1ضمن
بررسی فراوانی کاربرد روشهای آینده پژوهی ،به این نتیجه رسید که انتخاب روش
پیش بینی تحت تأثیر  دو پارامتر اصلی است :اول نسبتها ی درونی که به معنای
توانمندی های ذاتی روش (برای تولید اطالعات و جمع آوری شواهد ،تجارب ،تعامالت یا
خالقیتها ) و دوم شرایط عناصر بنیادی مؤثر بر روند پیش بینی .وی عوامل زیر را برای
انتخابروشپیشبینیمؤثر  دانستهاست:ماهیتروشها،توانمندی هایروشدربررسی
شواهد ،خالقیت ،تعاملی بودن و اخذ نظرات خبرگان ،شرایط جغرافیایی ،محیط و حوزه
پیش بینی ،مقیاس ناحیها ی ،افق زمانی ،پشتیبانیکنندگان ،گروههای هدف،
مشارکتکنندگان و نوع خروجیهای روشها (پوپر .)13-26 :3661 ،همچنین جانسون1
( ) 3653معیارهای :افزایش آگاهی ،مطلع سازی ،توانمندسازی و تأثیرگذار ی را به عنوان
عواملتاثیرگذاربرانتخابروشهایآینده پژوهیمعرفینمودهاست .


1

. Martin
. Georghiou & Keenan
3
. Amanatidou & Guy
4
. Popper
5
. Johnston
2
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روششناسی پژوهش
تحقیقحاضرباتوجهبهماهیتموضوعازمنظرهدفکاربردیوباتوجهبهنحوهگردآوری
دادهها ازمنظر روشتوصیفیوازنوعپیمایشیاست.ضمنآنکهبرایتجزیهوتحلیل اطالعات

دراینتحقیقازروشآمیخته(کیفی-کمی)استفاده میشود بدینشکلکهدربعدکیفیاز
بررسیهایاسنادومقاالتعلمیومطالعاتپیشینو روشدلفی فازی بهرهبرده ودربعد
کمی نیز ازروشتحلیلسلسلهمراتبی فازیاستفاده میشود .بنابراینفرآیندانجامتحقیقدر
انجامشده است .شکلشمارهیکمراحل انجامتحقیقرابههمراه ابزارمورداستفاده نشان
سهگام  

یدهد .
م

وزندهیو
اولویتبندی
شاخصها

فرآیند تحلیل
سلسله
مراتبی فازی

کیفیسازی
واعتبارسنجی
شاخصها

روش دلفی
فازی

شناسایی
شاخصهای
اولیه

مطالعات
اسنادی و
کتابخانه ای



شکل ( )1مراحل انجام تحقیق


باتوجهبهاهدافوگزارههایمورداشاره،درتحقیقحاضردردومرحلهازنظراتخبرگان
یسازی و پیرایش
استفاده میشود .در مرحله اول باهدف غن 

سازمانی برای گردآوری دادهها 
شاخصهایاولیهدرفرآینددلفیفازیودرمرحلهدومباهدف وزندهیشاخصهادرفرآیند
تحلیلسلسلهمراتبیازنظراتخبرگانسازمانیاستفادهمیگردد.برایاینمنظوراز51خبره
سازمانیکهبهشکلهدفمندانتخابگردیدنداستفاده میشود .درروش نمونهگیریهدفمند5
هاتوسطپژوهشگردستچینمیشوند؛زیرایابهصورتمشخصدارایویژگیویا


کننده

شرکت
پدیدهموردنظرهس تندویاغنیازاطالعاتدرموردخاصیهستند.اینروشبیشترزمانی
هایخبرهمیباشد ) .(Boswell & Cannon, 2012درانتخاب


شودکهنیازبهنمونه

استفادهمی
خبرگاناینتحقیقویژگیهاییمانند:رشتهتحصیلیوسابقهکاریمرتبطبههمراهآشناییبا
مفاهیموروشهایآیندهپژوهیموردنظرمیباشد .

1

. Purposive Sampling
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تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
کتابخانهای

مشده تحقیق،درابتدابامطالعه اسنادیو
دراینمرحلهوباتوجهبهاهدافترسی 
آیندهپژوهی در حوزهدفاعیشناسایی وبا کمک
شاخصهای تأثیرگذار درارزیابیروشهای 

روشدلفی فازیاعتبارسنجیوپیرایش میگردند.سپسباکمکجدولمقایسات زوجیو
سهگام مذکور
تبندی میشوند .در ادامه  
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزندهی و اولوی 
یگردد:
تشریحم 
شناسایی شاخصهای اولیه

بهویژه منابع مذکور در بخش پیشینه تحقیق؛
پس از مرور و بررسی اسناد ،کتب ،مقاالت و  
دهاند .
شاخصهایاولیهدرراستایاهدافتحقیقشناساییکهدرجدول()5ارائهگردی 

جدول ( )1شاخصهای اولیه تأثیرگذار بر انتخاب روش مناسب آیندهپژوهی در حوزه دفاعی
معیارهای مؤثر

توضیحات

3

امکانپذیری
ارزیابی 

امکانپذیرینتایجویافتههارابررسیوتائید
روشمورداستفادهچهمیزان 
میکند 


9

پویائیروش

امکانتجدیدنظرمستمرودائمیدریافتههاباتوجهبهتحوالتمستمرمحیطی 

1

معرفیوتشخیصبازیگرانو
کنشگران

توانشناساییوتشخیصبازیگراناصلیآیندههایمختلف 

1

افتهها
قابلیتاعتباربخشیبهی 

افتهها 
وجودپشتوانهمنطقیوقابلقبولبرایی 

R
انمدتوبلندمدتتوسطروش 
کوتاهمدت،می 
  5میزانپوششافقزمانیمختلف توانپوششمقاطعزمانیمختلف :

روششناختی
روششناختی/صالحیتوشایستگی 
ابتناءبرچارچوبنظریوقوانین مناسببودنروشازلحاظ 
0
روش 
علمی
2

ارائهواولویتبندیانواعآینده

تبندیآنها 
ندههایمختلف(ممکن،محتمل،مطلوب)واولوی 
توانشناساییآی 

1

تعییننیروهایپیشران

مؤلفههایاعواملاصلیمتشکلازچند
توانشناسایینیروهایپیشران(پیشران :
روندکهباعثایجادتغییردریکحوزهیموردمطالعهمیباشند) 


3

میزانتحققاهداف

چهمیزاناهدافموردنظررامحققمیسازد 

 56

میزانتوانمندیروش

میزانتوانمندیروشمورداستفادهدرخالقیت،تعاملیبودنواخذنظرات
خبرگان 

 55

مزیتتطبیقی 

توانارائهمبنایمناسببرایارجحیتیکتصمیمنسبتبهتصمیمدیگر
بهویژهدرشرایطاضطراریوبحرانی) 
(

 53

کیفیتفنی 

توانکیفیروشدرقیاسباسایرروشها/وجودفرآیندهایسالم،منطقیو
پایدار 

 59

میزانشفافیتروش 

افتههایروش 
گامهاوی 
میزانشفافیتوعدمابهامدر 

 51

میزانتعهدوهدفمشترک 

روشموردنظرتاچهمیزانبراصولواهدافمشترکتأکیدوتعهددارد 

  51میزانتناسبباساختارسازمانی 

روشموردنظرچهمیزانباساختارسازمانموردمطالعهسازگاریدارد 
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توضیحات

معیارهای مؤثر

R
میزانپوششموضوعاتوسطوح
 50
مختلف 

نالمللیراپوشش
منطقهایوبی 

چهمیزانموضوعاتوسطوحمختلفملی،
یدهد 
م

 52

میزانفرآیندمحوری 

میزانفرآیندمحوریونگرشفرآیندروشموردنظردرتقابلبامحصولمحوری 

 51

منابعموردنیاز 

دادهای،اطالعاتیومهارتیموردنیازروش 
میزانمنابعمالی،زمانی ،

 53

بیانوتشریحساختارعلی 

ندهها/بیانسلسلهحوادثوچرخه
شکلگیریآی 
توانارائهنحوه،شیوهوروند 
متغیرهاونحوهچینشعواملویانیروهایمؤثر 





کیفیسازی دادهها با روش دلفی فازی

روش دلفی  مشتمل بر مصاحبه هایی ساختاریافته تشکیل میگردد که از ایدههای افراد
خبره بهره میگیرد .این روش از هدر رفتن  زمان و انرژی برای تصمیمات نامربوط یا
مغرضانهجلوگیریمیکندزیرا پیشبینیهای  دلفیبایکروشتحلیلیونظامدار صورت
میگیرد ) .(Helm, 2005با  توجه به وجود ابهام در نظرات خبرگان ،در سال ،5339
ایشیکاواوهمکارانشرویکرددلفیفازیراارائهدادندکهبرگرفتهازروش دلفیومنطق
فازی بود ) .(Ishikawa, 1993استفاده از مجموعه های فازی یک روش متداول برای
مدلسازیعدمقطعیتاستوبنابر اینبهترآناستکهبااستفادهازمجموعه هایفازیبه
پیش بینی بلندمدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخته شود .بدین ترتیب باید
اطالعات الزم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ کرده و مورد تحلیل قرارداد .این
روش تحلیل ،روش دلفی فازی نامیده میشود ) .(Azar & Hojati, 2008لذا در تحقیق
حاضر برای غربالگری و کیفیسازی شاخصهای  انتخابی از این روش  و متغیرهای زبانی
مندرجدرجدول()3استفادهمیشود .
جدول ( )2واژگان کالمی و مقادیر فازی مثلثی متناظر آن ها
واژگان کالمی

عدد فازی مثلثی

خیلیکم 

( )5،5،9

کم 

( )5،9،1

متوسط 

( )9،1،2

زیاد 

( )1،2،3

خیلیزیاد 

( )2،3،3
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در فرآیند محاسبات دلفی ،ابتدا مقادیر فازی مثلثی نظرات خبرگان با کمک جدول
شماره() 3احصاءوسپسمیانگینفازینظراتپاسخ دهندگانباکمکرابطهزیر محاسبه
میگردد .
1 n
 )  W j = (min i l ij , ∑ i =1 m ij , max i u ij
(  )5
n
دراینرابطهنظرهرفردنسبتبههرگزینهبهصورتیکعددفازی بیانشده کهدرآنi
تعدادخبرگانو jتعدادگزینههایموردبررسیمیباشد .
همچنین با استفاده از رابطه زیر  مقدار میانگین فازی زدایی شده هر گزینه محاسبه
میگردد .
()3

l+4m+u
6

= w

درنهایتمقدارارزشاکتسابیهرگزینهبامقدارآستانهمقایسهمی گردد.مقدارآستانه
دراینمطالعهبرابر 2درنظرگرفتهمیشود )  .(Hesu et al, 2010بنابرایناگرمقداردی
فازی شده مجموع نظر خبرگان  برای گزینهای برابر   2و یا بیشتر باشد بهعنوان گزینه
قابلقبولشناخته شدهودرغیراینصورتموردتائیدقرارنمیگیرد .
برای این منظور در تحقیق حاضر و  پس از تنظیم و انجام آزمایشی پرسشنامه ،دور اول
شاخصهای جدول شماره ( )5در اختیار خبرگان قرار

دلفی مرکب از  53سؤال منطبق با 
گرفت.برایپاسخدهی نیز خبرگانمیزانموافقتخودرادرقالبطیفلیکرتوبرابرجدول
بهمنظور ثبت
شماره ( )3اعالم نمودند .ضمن آنکه آخرین سؤال پرسشنامه ،پرسشی باز  
شاخصهایپیشنهادیخبرگانبودهاست .
شاخصهایی کهمجموعنظراتدیفازیشدهخبرگاندر

درادامهبرابرروشدلفیفازی،
آنها  بیشتر از مقدار آستانه بوده در فرآیند تحقیق باقیمانده و سایر شاخصها حذف
مورد  
گردیدند.دراینمرحلهتعداد 2شاخصیکهازنظر خبرگانمقداریکمترازحدآستانه(عدد
)2کسبکردندازفرآیندتحقیقحذفوفرآینددلفیبرای53شاخصباقیماندهتکرارگردید.
ازآنجاکه درراندبعدیدلفیخبرگانبراعتبارباالیشاخصهای باقیماندهتأکید داشتند53،
دهاند .
شاخصنهاییانتخابکهدرجدول()9ارائهگردی 
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جدول ( )3شاخصهای نهایی منتخب خبرگان با روش دلفی فازی
R

معیارهای مؤثر

برچسب

5

میزانتناسبباساختارسازمانی

C1

نالمللی)
منطقهای،بی 

  3میزانپوششموضوعاتوسطوحمختلف(ملی،

C2

9

انمدت،بلندمدت)
کوتاهمدت،می 
میزانپوششافقزمانیمختلف( 

C3

1

دادهای،اطالعاتیومهارتی)
منابعموردنیاز(مالی،زمانی ،

C4

1

امکانپذیری
ارزیابی 

C5

0

پویائیروش

C6

2

افتهها
قابلیتاعتباربخشیبهی 

C7

1

ابتناءبرچارچوبنظریوقوانینعلمی(صالحیتروششناختی)

C8

3

معرفیوتشخیصبازیگرانوکنشگران

C9

 56

بیانوتشریحساختارعلی

C10

 55

ارائهواولویتبندیانواعآینده

C11

 53

تعییننیروهایپیشران

C12

اولویتبندی شاخصها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

1

گیریهای
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی چهارچوبی منطقی است که درک و تحلیل تصمیم 
پیچیده را با تجزیه آن به ساختاری سلسله مراتبی آسان میکند ) .(Al-Shalabi, 2006این
مدلتوسطتوماسآلساعتی)5316( 3ارائهگردیدوهمانطورکهازاسمشپیداستبرای
حلمسائلیکارمیرودکهدرسطحاولآنهدف،درسطوحمیانیمعیارهاودرآخرینسطح

باشند.درتکنیکتحلیلسلسلهمراتبیفازیباکمکعبارتهای


هایرقیبموجودمی

گزینه
ودندرتعیینماتریسمقایساتزوجیدخالتدادهمیشود،

زبانیجدول( )1مفهومفازیب
بنابراین با کمک این تکنیک روشهایی ارائه میگردد که در آنها از اعداد فازی برای بیان
میزان ارجحیت المانها استفاده میشود .در پژوهش حاضر ،تحلیل سلسله مراتبی فازی به
روش آنالیز توسعه چانگ ،تشریح میگردد ،زیرا این روش از سایر روشهای تحلیل سلسله
تربودهودرضمنمشابهروشتحلیلسلسلهمراتبیکالسیکنیزمیباشد .


مراتبیفازیساده

1

). Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP
. Saaty

2
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جدول ( )4اعداد فازی متناظر با ارجحیتها در مقایسات زوجی
ارجحیت

مقیاس فازی مثلثی

یاندازهمرجح
ب

()1،3،3

ترجیحبسیارقوی

()0،2،1

قویاًمرجح

()1،1،0

نسبتاًمرجح

()3،9،1

ترجیحیکسان

()5،5،5

روش آنالیز توسعه چانگ (چانگ :)5330،5
مرحله .1بهدستآوردنبسطمرکبفازیبرایهرهدف .
برایاینمنظور  Siرابرایهریکازسطرهایماتریسمقایساتزوجیباکمک رابطهزیر
محاسبهمیکنیم 
-1

( )9


دررابطهفوق  M jاعدادفازیمثلثیداخلماتریسمقایسات زوجی j ،نمایندههرکدام از
gi
 n m
m
j
j
s = ∑ M
⊗  ∑ ∑ M gi
i
i
i =1 j =1
j =1 g


یباشند .در حقیقت هنگام محاسبه ماتریس  ،Sهر یک از
آرمانها و  giمجموعه آرمانها م 
اجزاءاعدادفازیرانظیربهنظیرجمعمیزنیمودرمعکوسفازیمجموعکلضربمیکنیم.
متغیرهایرابطهشماره()9بهشکلذیلتعریفمیگردد :









 m

m
m
m
j
∑ M gi =  ∑ l j , ∑ m j , ∑ u j 
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مؤلفههایاولتاسوماعدادفازیهستند .
درروابطفوقmi،liوuiبهترتیب 
محاسبهدرجهارجحیت(درجهامکانپذیری)M2بر .M1

مرحله .2
1

. Chang

شناساییووزندهیشاخص هایتعیینروشمناسبآیندهپژوهی 535...


چنانچه ) M1 = (l1,m1,u1و ) M2 = (l2,m2,u2دوعدد فازیمثلثی باشند،آنگاهدرجهارجحیت
نشاندادهمیشودبرابراستبا :

M2برM1کهبا)V (M2 ≥ M1
(V ( M 2 ≥ M 1 ) = sup  min ( µM 1 ( x ) , µM 2 ( y ) )    )1




y ≥x


کهبرایاعدادفازیمثلثیمعادلبارابطهزیراست :
( )1



1,
if m2 ≥ m1


V ( M 2 ≥ M 1 ) = hgt ( M 1 ∩ M 2 ) = µ M 2 (d ) = 
if l1 ≥ u2
0 ,

l1 − u2

, otherwise

)  (m2 − u2 ) − (m1 − l1

بزرگترین نقطهتقاطعبین  µM 1و  µM 2است.شکلشماره()3
دراینرابطه  dمتناظربا 
یدهد .
درجهارجحیتM2برM1رانشانم 

شکل ( )2درجه ارجحیت  M2بر M1



مرحله .3محاسبهدرجهارجحیت(بزرگی)یکعددفازیمثلثیازKعددفازیمثلثیدیگراز
رابطهزیربهدستمیآید :
V ( M ≥ M 1 , M 2 ,......, M k ) =V ( M ≥ M 1 ) and ( M ≥ M 2 ) and ....and ( M ≥ M k ) 
( )0
= minV ( M ≥ M i ) ,
i = 1, 2,..., k
چنانچهفرضشود :
( )2
) d ′(Ai ) = minV (s i ≥ s k
i = 1, 2,..., k
صورتذیلبهدستمیآید :


آنگاهبرداروزنبه
(w ′ = (d ′(A1 ), d ′(A 2 ),....., d ′(A n ))T  )1
مرحله  .4نرمالیزهکردنبردار w ′وبهدستآوردنبرداروزننرمالیزهشده .W
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(w = (d (A1 ), d (A2 ),....., d (A n ))T   )3

در پژوهش حاضر از خبرگان سازمانی خواسته شد برابر پرسشنامه مقایسات زوجی،
بهصورت دودویی  مقایسهومیزانارجحیتهرشاخصنسبتبهسایر
شاخصهای منتخبرا 

شاخصها را تعیین نمایند .در ادامه با کمک جدول ( )1عدد فازی متناسب با هر ارجحیت
تعیینوفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیفازیانجامپذیرفت .
بهعنوان نمونهنشان
شکل شماره ( )9خروجیفازیزداییشده نظراتیکیازخبرگانرا 
یدهد .
م

شکل ( )3جدول فازی زدایی شده نظرات یکی از خبرگان

پسازجمعبندینظراتخبرگان،اوزانواولویتنهاییشاخصهاادرشاکلشاماره()1و
جدولشماره()1ارائهمیگردد .



شکل ( )4اوزان نهایی شاخصها با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
جدول ( )5اوزان و رتبه نهایی شاخصهای ارزیابی روشهای آیندهپژوهی در حوزه دفاعی
وزن

رتبه

معیار

معیار
53

R

معیارهای مؤثر

برچسب

5

میزانتناسبباساختارسازمانی

C1

6/652

3

نالمللی)
منطقهای،بی 

میزانپوششموضوعاتوسطوحمختلف(ملی،

C2

6/633

1

9

انمدت،بلندمدت)
کوتاهمدت،می 
میزانپوششافقزمانیمختلف( 

C3

6/615

2

1

دادهای،اطالعاتیومهارتی)
منابعموردنیاز(مالی،زمانی ،

C4

6/651
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وزن

رتبه

معیار

معیار
56

R

معیارهای مؤثر

برچسب

1

امکانپذیری
ارزیابی 

C5

6/639

0

پویائیروش

C6

6/611

0

2

افتهها
قابلیتاعتباربخشیبهی 

C7

6/562

1

1

ابتناءبرچارچوبنظریوقوانینعلمی(صالحیتروششناختی)

C8

6/623

1

3

معرفیوتشخیصبازیگرانوکنشگران

C9

6/592

9

 56

بیانوتشریحساختارعلی

C10

6/632

3

 55

ارائهواولویتبندیانواعآینده

C11

6/339

3

 53

تعییننیروهایپیشران

C12

6/303

5



نتایجشکلوجدولفوقنشانمیدهدشااخص"تعیایننیارویپیشاران"بااوزن6/303
ازنظرخبرگانبیشتریناهمیترادرمیانشاخصهایارزیابیروشهایآیندهپژوهیدرحاوزه
دادهشادهاسات.
یباشد.اولویتووزنسایرشاخصهانیازدرجادولفاوقنشاان 
دفاعیدارام 
ضمنآنکهنرخناسازگاریگزارششده()6/63<6/5نشاندهندهسازگاریقابالقباولواعتباار
باالیمقایسات 
انجامشدهتوسطخبرگانمیباشد .


نتیجهگیری و پیشنهادها
رشتهای در پی کشف و شناسایی آیندههای ممکن،
بهعنوان یک مقوله میان 
آیندهپژوهی  

محتملومطلوبوکاربستآندرزمانحالاست.هدفآیندهپژوهی،تولیدروشمنددانش

راهنما و استفاده بیشتر از مالحظات آیندهمحور در فرآیند تصمیمگیری است (پرومیچیچ،
  .)55 :5912خواه ناخواه ،آینده آمیخته و سرشار از عدم قطعیت و نااطمینانی است .حتی
چهبساسازمان
یتواننددراجراازمسیرخودمنحرفشوندو 
یهانیزم 
برنامهریز 
خردورزانهترین 

بهسوی آینده،باپیشامدهایشگفتیسازوغیرمنتظرهروبروشوند ( مرکزمطالعات
در راهپویی 
دفاعهای اساسی در برابر چالش عدم
آیندهپژوهی باید یکی از  
فرهنگستان علوم  .)5939 ،
یشبینی وآیندهمطلوبرا
اطمینانباشدواینامکانرافراهمآوردتاروندهایخطرناکراپ 
بهدرستی پاسخدهیم ) .(Hejazi, 2011: 84انتخابروشآیندهپژوهی
مشخصکنیموبهآن 
باتوجهبهپیچیدگیهاوابهاماتموجودبویژهدرحوزهدفاعیازاهمیتفراوانیبرخورداربوده
ودرسالیاناخیرمحققیناز روشهایمختلفیمتناسببا ماهیتوساختارمسئله تحقیق
بهره جستهاند .بطور مثال هادی نژاد و مینائی ( )5932از مدل سازی ریاضی برای طراحی
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تسل یحاتنظامیباتوجهبهسناریوهایمحتملجنگهایآیندهاستفادهنمودهاندویادر
تحقیقی دیگر پیش ران های اصلی و کلیدی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران و
عربستان راباترکیبروشهایمرورمنابع،پانلخبرگیوتحلیلماتریسمتقاطع پیشنهاد
ینژاد .)5932،
نمودهاند(مینائیوهاد 
بنابراینشناساییواولویتبندیشاخصهایموثردرانتخابروشآیندهپژوهیبهعنوان
هدف اصلی تحقیق حاضر مورد تاکید قرار گرفته است .در محیطهای متالطم با متغیرهای
آیندهپژوهیباکمکشاخص-
پیچیدهوغیرقطعیمانندحوزههایدفاعی،انتخابروشمناسب 
چشمانداز و نقشه راه مناسب و
های دقیق و علمی میتواند در بهبود برنامهریزی ،ترسیم  
روشهای
همچنین ارتقای عملکرد سازمانی تأثیرگذار باشد .در مسیر انجام این تحقیق از  
مطالعه اسنادی و دلفی فازی در فاز کیفی (شناسایی شاخصها) و از روش تحلیل سلسله
استفادهشدهاست .

شاخصها)

تبندی
مراتبیفازیدرفازکمی(وزندهیواولوی 
نتایجنهاییتحلیلهانشانمیدهدازنظرخبرگانشاخص"تعییننیروهایپیشران"باوزن
 6/303بیشتریناهمیترادرتعیینروشمناسبآیندهپژوهیدرحوزهدفاعیدارامیباشد.
تبندیانواعآیندهباوزن،6/339معرفیوتشخیص
شاخصهانیزبهترتیب:ارائهواولوی 

سایر
بازیگران و کنشگران با وزن  ،6/592قابلیت اعتباربخشی به یافتهها با وزن  ،6/562ابتناء بر
چارچوبنظریوقوانینعلمی باوزن،6/623پویائیروش باوزن،6/611میزانپوششافق
زمانیمختلف باوزن،6/615میزانپوششموضوعاتوسطوحمختلف باوزن،6/633بیانو
تشریحساختار علی باوزن،6/632ارزیابیامکانپذیری باوزن،6/639منابعموردنیاز باوزن
تهایبعدیقراردارند .
6/651ومیزانتناسبباساختارسازمانیباوزن6/652دراولوی 
در نهایت با توجه به نتایج حاصله ،پیشنهادهای ذیل به مدیران ،تصمیمگیران و آینده
پژوهانحوزهدفاعیونظامیارائهمیگردد :
 بهره گیری مطلوب و هدفمند معیارهای دوازدهگانه معرفیشده در این مطالعه ،میتواندکمکشایانیدر انتخاببهینهروش آیندهپژوهیدرپروژههاومطالعاتآتیحوزهدفاعی
نماید.
تبندی انواع
 با توجه به اینکه شاخص های "تعیین نیروهای پیشران" و " ارائه و اولوی آینده" وزنباالتریرادرتحقیقحاضربهخوداختصاصدادهاند؛میبایستدرانتخاب
روش مناسب مورد تاکید قرار گرفته و روشهای آیندهپژوهی مانند" :تحلیل ماتریس
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متقاطع"و"دلفی"کهتوجهویژهایبهاینشاخصهادارند،درصورتسازگاریباماهیت
مسئلهازاولویتباالتریبرخوردارباشند.
 باتوجهبهوزنپائینشاخصهای" منابعموردنیاز" و"میزانتناسبباساختارسازمانی"درخروجیتحقیق،اینشاخصهادر فرآیندانتخاب روشآیندهپژوهی دفاعیازاهمیت
باالیی برخوردار نبود ه و از اولویت کمتری برخوردارند .البته شایان ذکر است با توجه به
ماهیتروشتحلیلسلسلهمراتبیومقایساتزوجیانجامشده؛ اوزانمعرفیشدهبرای
اینشاخصهادراینمطالعهدرقیاسباسایرشاخصهایمعرفیشدهبودهودرصورتیکه
باتوجهبهماهیتمسائلموردبررسی؛شاخصیحذفویامزید گردد،اینوزندهیاز
درجهاعتبارساقطوفرآیندمقایساتوتحلیلمیبایستمجدداانجامپذیرد.
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