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ABSTRACT 
In this research, the methodology of studies in the field of 

security has been developed. The present research is based on 

the objective of the developmental research and on the nature 

of the category of exploratory research. The method of data 

collection; the field and its tools have been interviewed by 

experts. 

Using qualitative research method and in order to discover the 

subject, targeted interviews with 20 key experts and experts 

were conducted using snowball sampling. Then, using the 

Delphi strategy and deep interviews, the methodology of 

security studies and the final model was configured. 

This research outlines the basic assumptions of a new method 

of inclusive prediction. The research findings indicate that 

"methodology" of security studies is the result of the effect and 

influence of various philosophical, organizational, methodical, 

social, and individual factors. The results of the research 

showed that it could be inspired by the approach of competitive 

values and the placement of philosophical schools in the 

coordinate axes of that method of amoebic analysis for security 

studies. 
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 چکیده

 
سط  این مقاله به سعه روش دنبال ب ست. پژوهش       و تو سی مطالعات حوزه امنیت ا شنا

های اکتشافی  ای و از لحاظ ماهیت از دسته پژوهشحاضر از نظر هدف تحقیق، توسعه
 ها، میدانی و ابزار آن مصاحبه با خبرگان بوده است.  آوری دادهاست. روش جمع

ند با های هدفممنظور کشف موضوع، مصاحبه   با استفاده از روش تحقیق کیفی و به     
پس  گیری گلوله برفی انجام و سبیست نفر از خبرگان و آگاهان کلیدی، به روش نمونه

صاحبه با به سی مطالعات امنی   های عمیق فرایند روشکارگیری راهبرد دلفی و م تی  شنا
 و مدل نهایی پیکربندی شد. 

یح  تشیییر بینی فراگیر راای یک روش جدید پیش   های پایه   این تحقیق، فرضییییه     
شان می یافته کند.می سی   روش»دهد های آن ن مطالعات امنیتی نتیجه کنش و « شنا

تأثیر عوامل مختلف فلسییفی، سییازمانی، روشییی، اجتماعی و فردی اسییت. هم نین،    
های رقابتی و قراردادن مکاتب فلسییفی در محورهای  توان با الهام از رویکرد ارزشمی

 ای مطالعات امنیت ارائه کرد.شکل برشناسی آمیبیمختصات آن روش
 

 اطالعات مقاله
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 مقدمه. 1

حوزه  کننده درعنصر زمان یکی از عوامل تعیین
 رمز ،موقعمطالعات امنیت است. شناخت آینده و اقدام به

شمار  راهبردی به –امنیتی  گیریموفقیت در عرصه تصمیم
آید. در دوران کنونی، مطالعه درباره آینده و تالش برای می

های روندها و ، روندهای موجود و ویژگیآنبینی پیش
های نوظهور و در ادامه آن، ساختن آینده به دست پدیده

 .های امنیتی استریزیهای اصلی برنامهانسان، از ویژگی
 د، ضرورتنشوتر میله زمانی که جوامع پیچیدهئاین مس

، اهمیت هاپژوهش درباره آینده و شناخت تحوالت آن
ی ئپژوهی به جزبد و به این ترتیب آیندهیابیشتری می

تبدیل  یامنیت ناپذیر از مطالعات در حوزه علومجدایی
مین تأها برای هایی است که دولتو از ضرورتشود می

 امنیت به آن نیازمند هستند. 
 بر ایگسترده تحقیقات جهان کشورهای از بسیاریدر 

. استشده  انجام امنیت و اطالعات کیفیت و کمیت روی
 خواهندمی معموالً اطالعاتی و سیاسی نهادهای نخبگان

 روند در. بپردازند نظریات به مداوم و آگاهانه دقیق، طوربه
-سال در مهمی اقدامات کشورها، بیشتر اطالعاتی، جامعه

 رینظ مسائل به تحلیلگران کردن حساس برای اخیر های
 هایبرنامه کهطوریبه اند؛داده انجام شناسیروش و

 داخلی هایسازمان و شده تردقیق و ترطوالنی آموزشی،
-هبرنام اطالعاتی هایدانشکده و هادانشگاه مانند اطالعاتی

 رد ادراکی مشکالت و هاهفرضی کردن شفاف برای را هایی
  (.70: 1392 بتس،) اندداده توسعه امنیتی اطالعات تولید

مبانی نظری آن نشان  بررسی و مرور ادبیات تحقیق
، یشناسی در مطالعات امنیتدهد که در موضوع روشمی

در و این در حالی است که روزانه  اندکی وجود داردمنابع 
ود. شمتون امنیتی منتشر میجهان به میزان قابل توجهی 

 ،است نگارانهروزنامههای اگرچه اغلب این مباحث تحلیل
وجود دارد. اگر گام اول  اما آثار پژوهشی نیز در میان آنها

تحقیق، یعنی تحلیل و نگارش را روش بدانیم، آیا این 

ثیرات منفی بر أشناختی، تضعف روش و فقر روش
و  گذارد؟ یا آنها را دچار خألهای این حوزه نمیپژوهش

شود که مباحث کم موجب نمیکند؟ یا دستنقصان نمی
تی پدید های متقن در حوزه مطالعات امنیدقیق و نظریه

ارزش  ،واالت تا حدی مثبت باشدئنیایند؟ اگر پاسخ این س
هایی درباره طراحی الگوی انجام پژوهش فراوانو اهمیت 

شناسی برای حوزه مدیریت امنیت روشن خواهد روش
با اینکه امنیت، دامنه وسیعی از  (1386) بوزانبه باور شد. 

ه این است کواقع امر ولی  ،مفاهیم و تحقیقات را دربردارد
-از حیث روشپایدار امنیت ملی  ویژهحوزه امنیت به

ماندگی دو چندانی را عقب ،فقیر و مفهوم امنیت ،شناختی
در حوزه امنیت، پرسش از روش  ،درواقع .کندتجربه می

ای و فرعی پرسش حاشیه شناخت و تحلیل اطالعات،
 که حتی در گفتمان غربی پاسخی درخور نیافته است است

 .(1381 ،یخارافت)
پژوهی در مطالعات امنیتی، های آیندهدر حوزه روش

های موجود، عموماً تابع الگو و چارچوب مشخصی روش
نیستند و به دلیل اهمیت زیاد این حوزه، تحقیق حاضر با 

گویی به دو پرسش اساسی صورت گرفته هدف پاسخ
پژوهی در مطالعات امنیت کدام است: روش مناسب آینده

پژوهی در مطالعات امنیت شناسی آیندهرایند روشاست؟ ف
 چیست؟

ر ویژه دشناختی مطالعات امنیت بهفقر روش ،همچنین
مواردی  ؛شناسی مشهود استپژوهی و آیندهحوزه آینده

ای هشناسان، استفاده از تکنیکپیشگویی جامعه مانند
کشورها  دیگربرداری از پژوهی و یا گرتهمختلف آینده

بینی آینده امنیت به اشتباهاتی مرسوم در انتخاب برای پیش
اند که خود ناشی از روش و ابزار تحقیق مناسب بدل شده

. تاس یشناسی مناسب در تحقیقات امنیتعدم درک روش
پژوهی بیش از آنکه مبحثی محتوایی باشد، آینده ،همچنین

شدت از نظام ارزشی و و به است« روشی»ناظر بر مسائل 
 .(23: 1392)زالی،  پذیردپژوهان تاثیر میهنگرشی آیند
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ایج سقم و کیفیت نت و صحت، ازآنجاکه اعتبار یک تحقیق
ردد، گشناسی صحیح و متناسب برمیآن به انتخاب روش

ت واالسبنابراین تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این 
روش تحقیق مناسب در  نخست،صورت گرفته است که 

 دوم،چیست؟  پژوهیآینده با رویکردمطالعات امنیت 
شناسی مطالعات امنیت در آینده کدام است؟ یند روشافر

بر این اساس، در این پژوهش، با توجه به زمینه فلسفی، 
اکتشاف و تبیین عوامل موثر  منظوراجتماعی، روشی و به

شناسی مناسب برای مطالعات امنیت، با بررسی بر روش
ی، الگویی برای یک نظر کارشناسان خبره و آگاهان کلید

هم مبینی سریع و قابل اعتماد برای حوزه شناسی پیشروش
 شود.امنیت طراحی و ارائه می

 

 . مروری بر ادبیات نظری تحقیق2

 . بررسی مفاهیم اصلی تحقیق در دو سطح فلسفی و نظری2-1
، است ازآنجاکه این تحقیق در نوع خود جدید و بدیع

از ارج در داخل و خبسیار اندکی بنابراین پیشینه تجربی 
. محقق جهت تعیین روش وجود داردکشور در این زمینه 

تحقیق مناسب در مطالعات امنیت، ابتدا چارچوب نظری 
منسجمی درباره اجزا و ابعاد موضوع مورد تحقیق ارائه و 

آوری ، مبانی نظری و اطالعات الزم را جمعاینبراساس
-تحقیق مفاهیم امنیت، آیندهه است. اجزا و ابعاد اصلی کرد

باشد که در دو شناسی میشناسی و روشپژوهی، آینده
به  نسطح فلسفی و نظری بررسی شده است. علت پرداخت

ن است که سطح نظری اصول آسطح فلسفی تحقیق 
گیرد و یا هر نظری موضوعه خود را از سطح فلسفی می

این بنابر ؛دباشهای فلسفی میفرضمبتنی بر یکسری پیش
های تحقیق ضرورت دارد که الوپاسخگویی به سبرای 

 در دو سطح فلسفی و نظری بررسی شوند.  یادشدهمفاهیم 
یری و گبینی در مطالعات امنیتی معطوف به اندازهپیش

                                                           
1. Realism 

2. Liberalism 

تخمین درجه احتمال وقوع حوادث در آینده، توسعه انواع 
 ؛ها و اهمیت و نتایج آنها در آینده استفعالیت

ای که باعث ها یا شرایط ویژهموقعیت ،سخندیگربه
شود و نیز های احتمالی دشمن میبر کنش ریتاثیرگذا

 باشدها موضوع برآوردهای امنیتی مینفس کنش
 (. 21: 1391)حاجیانی، 

 اما دارد، بشری تاریخ در ریشه هرچند اصوالً امنیت
 در ورکش – دولت پیدایش با سمیر صورتبه آن پیدایش

 المللبین روابط در آن توسعه و است هماهنگ 1648 سال
 توماس و لیتل ریچارد بوزان، باری چون افرادی توسط

 اغلب حرکت این. است گرفته قرار واکاوی برگرمورد
 با امنیت کار دستور کردنترفراخ برای تالش صورتبه

 ادی،اقتص مسائل و موضوعات برای امنیتی نأش شدن قائل
 موضوعات و مسائل کنار در اجتماعی و محیطیزیست
 هایبررسی محور که است شده مطرح نظامی و سیاسی

 باید(. 15: 1386 بوزان،) دادمی تشکیل را امنیت سنتی
 وجود چندانی اجماع امنیت مفهوم زمینه در که کرد توجه
متون موجود با تکیه بر پارادایمی خاص به  و آثار و ندارد

 ،یقاسم) اندطرح دیدگاه خود در مورد امنیت پرداخته
1391 :322 .) 

یک ارزش حیاتی و  صورتبهاز لحاظ تاریخی، امنیت 
ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف غایی رفتار دولت

 ت دریهای مربوط به امنبرحسب سنت در تحلیل
، بیشتر بر روی ابعاد نظامی آن چارچوب سیاست خارجی

(. در یک ارزیابی کلی سه 359: 1392 قوام،) شودتاکید می
د وشنظریه و رویکرد مهم نسبت به مفهوم امنیت مطرح می

که مکتب کپنهاگ نسبت به آنها انتقاداتی را مطرح کرده 
و  2لیبرالیسم 1،ند از: رئالیسمااست. این نظریات عبارت

 .3انگاریسازه
گرایی، امنیت در اشکال ارچوب پارادایم واقعدر چ

3. Constructivism 
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حمایت از مرزها و حفظ  صورتبهسیاسی و نظامی 
های یک دولت در مقابل خطرهای ارزش تمامیت ارضی و

 و سیلتیب) دشوالمللی متخاصم تعریف میمحیط بین
امنیت برای  مسئلهکه (. درحالی183: 1383 ت،یاسم

ا ر امنیتها مفهوم ها امنیت ملی است، لیبرالرئالیست
یان، اگرو برخالف واقع دانستههمواره در معرض تغییر 

های های چندگانه، تصلب مرزبندیوجود مرز، حاکمیت
ای هگرایی و وجود رژیمحقوقی و فیزیکی، تقویت ملی

زدا و توسعه غیردموکراتیک را از جمله عوامل امنیت
ز جمله المللی را اهمکاری جهانی از طریق نهادهای بین

(. 5: 1391 ،یقنبر و سازمند) دانندزا میعوامل امنیت
شناختی ساختاری، نظریه انگاری نیز محصول زبانسازه

مدرن، نظریه انتقادی، نقد ادبی و مطالعات سیاسی پست
کید بر ساختار هویت أای است که ضمن تفرهنگی رسانه

های داخلی به و منافع، بازگردانیدن فرهنگ و سیاست
 (.126: 1392 قوام،) دکنالملل را مطرح میعرصه نظام بین

تا  استتالش  درانگاری مطالعات امنیتی با رویکرد سازه
المللی را در ارتباط با یندهای تحول اجتماعی و بینافر

 (.  49: 1395 همکاران، و یریدهش)کند یکدیگر ارزیابی 
ه امنیتی است ک پژوهیبخشی از مطالعات آینده، آینده

های گروه در آن آینده و تحوالت وضعیت امنیتی در
ها، ها، مناطق، دولتها، شرکتاجتماعی، اشیاء، بخش

های روش (.2006 1)ایچلر،شود می یجهان و غیره بررس
را مطابق  3هابینیباید فرایند پیش 2آگهی(شناسی)پیشآینده

پیچیدگی، مانند ها شناسیبا اصول اساسی آینده
داوم، کنندگی، تسیستماتیک، قابل اطمینان بودن، تعیین

یی، تمرکز بر عمل، پویایی، آهماهنگی، تصادفی بودن، کار
(. 2015 4،ند )والوچکنفراهم و غیره گیری، اندازه
ی بینهای علمی بسیاری برای پیشپژوهان از روشآینده

شمولی اما هیچ روش جامع و جهان ؛کنندآینده استفاده می
                                                           

1. Eichler  

2. Prognostic  

3. Forecast 

 بینی وضعیت امنیتی موردد ندارد که بتواند در پیشوجو
 (. 2009 5،اجماع همه باشد )پتراسک

 

 شناسی. مبانی فلسفی روش2-2
ی و چه کیفی( بر تعدادی )چه کمّ هاهمه پژوهش

فرض بنیادین استوارند در باب آنچه که یک پژوهش پیش
های پژوهش دهد و این نکته که شیوهمعتبر را شکل می

ها، آگاهی از انجام یا ارزیابی پژوهش برایمناسب کدامند. 
)دانایی دارد اند( اهمیت ها )که گاه مخفیفرضاین پیش

 (.14: 1388فرد و همکاران، 
این است که بین دو  نخست در بررسی مکاتب، نکته

شناسی تفاوت مقوله مکتب اجتماعی و مکتب جامعه
ماعی درواقع نوعی مکتب اساسی وجود دارد. مکتب اجت

سیاسی فلسفی و یا یک مکتب سیاسی صرف است که 
گیری خاصی را در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی جهت
د. کنهایی را برای نحوه اداره جامعه و امثال آن بیان مییا راه

گذاری مکتب اجتماعی یک نظریه که با یک ارزش ،بنابراین
م د لیبرالیسم یا سوسیالیسباشد، مانن)ایدئولوژی( همراه می

که بینش و دید خاصی از انسان و جامعه دارند و است 
کنند و برای بعضی از این روابطی را در اجتماع تصور می

اتب مک با وجود این،ل هستند. ئها اهمیت بیشتری قاجنبه
کند و آنچه که شناسی فرق میاجتماعی با مکاتب جامعه

شود، وانده میشناسی ختحت عنوان مکاتب جامعه
شناسی های علمی و مفاهیم اساسی در زمینه جامعههنظری
-المقدور از عینیت و واقعکه سعی شده است حتی  ندهست

 د و حاصل تجربیات ایننگرایی بیشتری برخوردار باش
ها داوریو با پیش شودمیرشته از دانش بشری محسوب 

-های کمتری همراه است. مکاتب جامعهگیریو جهت

ا رطرفانه مسائل اجتماعی شناسی نیز داعیه قضاوت بی
ها اساساً در عصر این مکاتب یا نظریه ،ند. بنابرایندار

4. Valouch 

5  . Petrášek 
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ی طرفبه بعد مدعی نوعی بی نوزدهماز قرن  ویژهبهجدید 
ولی در عمل کمتر نظریه و مکتب  ؛علمی شدند

طورکامل از گفت به توانشناسی وجود دارد که بجامعه
های مختلف خالی گیریها و از جهتولوژیها، ایدئارزش
 (.1366 ،یتوسل) است

مکاتبی با عنوان مکاتب  1970و 1960در دهة 
وجود آمدند که شناسی در عرصة علوم انسانی بهروش

 :اند ازاندیشمندان آنها را پذیرفتند. این مکاتب عبارت
و  شناسی تفسیریروش .2 شناسی اثباتی؛روش.1
براین سه (. افزون1389)واثق غزنوی،  دیشناسی انتقاروش.3

-رویکرد، دو رویکرد دیگر که نسبت به این رویکردهای سه

اند از: پژوهش اجتماعی گانه شهرت کمتری دارند عبارت
  (.180: 1397 ومن،ینمدرن )فمنیستی و پژوهش پست

بر اصولی مبتنی هستند که در  هاشناسیروشهمه این 
 و د. به گفتة بوریلنبنیادی دارها نقش شناسیهویت روش

ها فرضشناسی بر تعدادی از اصول و پیشروش، مورگان
تنی شناسی مبشناسی و انسانشناسی، معرفتمانند هستی

ه را ب یپژوهآیندهمتخصصین »ریک از این اصول ه .تاس
برای مثال، این . دهدهای متفاوتی سوق میشناسیروش

ها را در شناسیشامکان وجود دارد که نوعی از رو
همانند جهان  آیندهمشخص کرد که با  مطالعات آینده

کند و آن را پدیدة خشک، واقعی و طبیعی برخورد می
گیرد. در مقابل آن، مستقل از انسان در نظر می

تی کیفی آیندههایی نیز وجود دارند که برای شناسیروش
انند م اصلی ،. بنابراینتر قائلندتر و ذهنیتر، انسانینرم

 .شناسی تأثیر داردشناسی اجتماعی بر انتخاب روشجهان
ای مستقیم با اصولی وجود دارند که رابطه ،درواقع
ماهیت واقعیت  .ز: الفاند اها دارند و عبارتشناسیروش

. ج شناسی(؛ماهیت انسان )انسانی .ب شناسی(؛)هستی
هدف تحقیقات علم  .و د شناسی(ماهیت علم )معرفت

 ی(.گرایگرایی یا نتیجهند)فرای
، گرا، تفسیرینگاه هریک از مکاتب اثبات 1 در جدول

-مدرن بر هریک از اصول )هستیانتقادی، فمنیستی و پست

 شناسی( ارائه شده است:شناسی، معرفتشناسی، انسان

 
 های فلسفیفرض. نگاه مکاتب مختلف بر پیش1جدول 

 مکاتب
 آینده 

 مکتب انتقادی مکتب تفسیری گراییمکتب اثبات
 

 رویکرد فمنیستی
 

 مدرنرویکرد پست

 ماهیت آینده

شناخت آینده از 
 طریق تجربه و

کشف الگوهای 
 ثابت

شناخت آینده از 
زاویه دید مردم  طریق

 و تعامل آنها

شناخت آینده از طریق 
ته و یافتضاد بسطکشف 
شده توسط هدایت

 هانپنساختارهای بنیادین

شناخت آینده از طریق 
ایجاد روابط همدالنه 
میان پژوهشگر وافراد 

 مورد مطالعه 

شناخت آینده از طریق 

و پژوهش مقدور نیست 

های بینی همه نظریهپیش

ها و اجتماعی و ایدئولوژی

 کندهای عقیدتی را رد مینظام

ماهیت رفتار 
 انسان

رفتار بینی پیش
از طریق  هاانسان

قوانین خاصی که در 
 طبیعت وجود دارد

-نسانارفتار بینی پیش

سیستم از طریق  ها
 معانی موجود

  هاانانسبینی رفتار پیش
از طریق توجه به 

ذهنیات افراد در خلق 
و هم  معنا و آگاهی

به شرایط و عوامل توجه 
 رفتار خارجی اجتماعی

 هاانانسرفتار بینی پیش
 جوییرد برتری از طریق

جنسی و درهم آمیختن 
احساسات و تجارب 

شخصی پژوهشگر در 
 فرایند پژوهش

رفتار انسان تابع زمان و 
-مکان فعلی است و نمی

توان روابط علت و 
ی را مورد مطالعه معلول

قرار داد )نسبیت رفتار 
 انسان(.

 یبینماهیت پیش
ها باید بینیپیش

 باشد پذیرآزمون

ا را هبینیماهیت پیش
شعور و فهم و آگاهی 

م تشکیل عامة مرد
 دهدمی

ه ها ببینیماهیت پیش
ه توج استفاده از تئوری

 دارد

هیل بینی باید به تسپیش
تغییر اجتماعی و فردی 

 بینجامد

تابع نسبیت بوده و هیچ 
 انددبینی را قطعی نمیپیش
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 های تحقیق براساس سطح فلسفی. تعریف روش2-3
ای خاص مطالعه یک موضوع به شیوه بارهتصمیم در

طلبد درباره آنچه که همیشه نوعی انتخاب فلسفی را می
منظر مسائل فلسفی به که نتوان از مهم است. درصورتی

طور جدی روش تحقیق نگریست، آنگاه کیفیت تحقیق به
خواهد خورد و باید گفت مسائل فلسفی، اساس  آسیب

ت و لو، اسمی ،)ایستربای باشندیق میقفکر و ایده طرح تح

 تبیین انواع تحقیق به جایگاه فلسفی ،(. بنابراین5: 1384
 آنها ضروری است. 

ه دهد کشناسی نشان میروشبررسی مباحث فلسفی 
 شناسی وجودطورکلی دو دیدگاه فلسفی درباره روشبه

ویسم و دیدگاه ساختارگرای اجتماعی. یتیدارد: دیدگاه پوز
های تحقیق براساس جایگاه انواع روش 1در نمودار 

 فلسفی آنها نشان داده شده است:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (98: 1384اسمیت و لو،  ،)ایستربای های تحقیق براساس جایگاه فلسفی آنهاانواع روش .1نمودار 

 

 ها بر مطالعات امنیت در آیندهشناسی. تاثیر روش2-4
سازی شناخت نظری و عملی روش آشکار را شناسیروش

شناسی ، روشسخندیگر. بهاندتعریف کرده واقعیت
ها و عبارت است از شناخت و بررسی کارآمدی

های گوناگون. با وجود این، در روشهای ناکارآمدی
شناسی باید به روش، اصول، قواعد، ابزار و معیار روش

هدف از طرح مباحث  .شناخت توجه ویژه کرد
این است که از پژوهی در مطالعات آیندهشناسی روش

 هابینیشپیتری برای رسیدن به طریق آن بتوانیم راه مناسب
ز خطا ا نگرانهآینده علمی هایتحلیلبیابیم تا در پرتو آن، 

 و لغزش مصون بمانند. 
شناسی در عرصة علوم اجتماعی و نوع روش پنج

انسانی مطرح است که هرکدام از آنها بر اصول و 
ین د. اکنون پرسش اساسی انباشمبتنی می یهایفرضپیش

 در پژوهیآیندهها چه تأثیری بر شناسیاست که روش
 پژوهانآیندهتوان گفت یآیا م ؟دارد امنیتعرصة کالن 

 تحقیق موردی

 نگاریقوم 

 یپیمایشتحقیق 

 طرح شبه تجربی

 کنکاش مشارکتی

 نظریه اصلی

 طرح تجربی

 تحقیق عملی

 درگیر در موضوع تحقیق

 عینی گرایی ذهن گرایی

 مستقل از موضوع تحقیق
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شناسی ندارند؟ یا به نیازی به روش پژوهیآیندهاصوالً در 
بر  ها تأثیریشناسیولی این روش ؛شناسی نیاز دارندروش
یعنی از هریک از این  ؛ندارد ها در مورد آیندهبینیپیش

گانه استفاده شود، نتیجة آن در های سهشناسیروش
این گونه است که  یکی خواهد بود؟ یا اصوالً یپژوهآینده
 ها، نتایجبینیپیشهای متفاوت در عرصة شناسیروش

تأثیرگذاری هریک از  در ادامهمتفاوت خواهند داشت؟ 
 پژوهی مطالعات امنیتآیندهشناسی بر گانة روشپنجانواع 

 .شودمیبررسی 
، یتامنگرایی به شناسی اثباتبراساس رویکرد روش

، مطالعات امنیت یپژوهآیندهبرد و تأثیرگذاری آن بر کار
تامین امنیت برای  آیندهخلق و ایجاد  انپژوهآیندهکار 

قوانین حاکم بر حوزه  نیست؛ بلکه وظیفة آنان است که
هایی مانند پیمایش اجتماعی، مصاحبة با روشامنیت را 

ا های آینده ربینیکشف و پیش و غیره شدهبندیساخت
 ند.کنآن قوانین ارائه  براساس

اید از ب بینی آینده، پیششناسی تفسیریراساس روشب
طریق تعامالت افراد جامعه انجام شود؛ یعنی آنچه فعاالن 

 هایشان دربارة آن به توافقجامعه با توجه به کنش و واکنش
چه آن معرفی شود. بینی از آیندهپیشعنوان رسند، بهمی

با توجه به دادوستدی که ، و امنیتی های سیاسیقدرت
رسند، دهند، به توافق میهای که تشکیل میدارند یا ائتالف

 ینیبپیشیک  .شودانتخاب می آینده محتملمنزلة یک به
تخمین زده آن است که از حوزه اطالعات و امنیت خوب 

گران صحنة سیاست و صاحبان قدرت در مورد یبازشود می
 برسند.آن به توافق 

 شناسی انتقادی و مبانی فلسفیبا توجه به ماهیت روش
شناسی تأثیر مهمی بر نحوة رسد این روشآن، به نظر می

، شناسیبراساس این روش .دارد یی امنیتپژوهآینده
 ندهستهای چندگانه برخوردار از الیه های آیندهینیبپیش
اند بتو هاانتقادی باید ضمن آگاهی بر این الیه پژوهآیندهکه 

با مهارت شخصی و برخورداری از تفکر انتقادی به 

های مسهای عمیق دست یابد که ساختارها و مکانیالیه
اند. شرط ورود به غیرقابل مشاهده در آنها پنهان شده

 ها، برخورداریمسهای عمیق و دستیابی به این مکانیالیه
عمیق، اتکا به تئوری مناسب  پرسشگریمحقق از مهارت 

ی موقعیت ارزش واقعیت، برخورداری از دیدنبرای  انتقادی
 .روشن و واضح و توسل به یک رویکرد تاریخی است

پژوهی در رویکرد پژوهش فمنیستی، هدف از آینده
های متعالی منظور توسعه ارزشن افراد بهکردتوانمند

، شناسیدیگران و ایجاد برابری است. براساس این روش
و در این راستا  دریا در نظر گها رباید ارزش پژوهآینده

ها ترجیح دهد و ارزش دیگرهای فمنیستی را بر ارزش
های مورد نیاز ای را رقم بزند که در آن وسایل و ایدهآینده

 برای رهایی از روابط ستمگرانه ارائه شده باشد.  
خوب از حوزه اطالعات و امنیت آن  بینیپیشیک 
و ند کست را نمایان منتقدانه شرایط در صورتبهاست که 

رد و از رسوخ جنسیت بر فرهنگ بها را از بین بمحدودیت
 و روابط قدرت جلوگیری نماید.  

، دلیل انجام مطالعات مدرنپست شناسیروشبراساس 
ی، بیان مکنونات درونی، سرزندگی، اندیشیدن و پژوهآینده

برانگیختن است وچون واقعیات اجتماعی آشوبناک و سیال 
 روازاین ،موجودی خالق و پویاست پژوهآینده هستند و

بر  آینده ندارد و بینیپیشدانش پیشین، ارزش خاصی در 
ند کاین اعتقاد هستند که آینده جهان، هرگز بهبود پیدا نمی

طالعه بینی و متوان با روابط علت و معلولی به پیشو نمی
ها، مخالف کسانی هستند یستمدرنپستآینده پرداخت. 
 کنندگیری استفاده میو تصمیم بینیپیشکه از علم برای 

 (. 208: 1390)نیومن، 
 
 . مبانی ترسیم تصویری دقیق از آینده در این رویکرد 2-5

خواهد بود.  دیمف اریبس یخواننشان اطالعات ندهیآ در
 هاییاناتو تا شوند متمرکز اهداف بر دیبا هالیو تحل هیتجز

 صدق گرانید که آنچه داکردنیپ البته. یواقع تحرکات و
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 طول در ،طورمثالبه. است مشکل اریبس دارند را انجامش
 ؛بود ینیبشیدو طرف قابل پ العملعکس سرد، جنگ
 نیا در یاستثنائات شد، کیتحر غرب که یهنگام اگرچه
 یبحران موشک ای نیدر برل برای مثال، ؛تشدا وجود قاعده

 یهاستیترور ،یاغیو  خطرناک یهاکوبا. امروز دولت
 گردی و یدتیعق یروهاین مخدر، مواد یهاشبکه الملل،نیب

 ندهیآ حرکات ینیبشیپ مشکل ،یردولتیغ نامهاجم
هر  از دی. بااندکرده قبل از تردهیچیپ بار چند را خودشان

ه کسب اطالعات قابل استفاد یتالش برا یدر راستا لهیوس
 ات،تحرک ها،تماس منابع، ها،سازمان تحوالت ینیبشیپ و

 د.کرمتنوع استفاده  یهاگروه نیا یهاطرح و ارتباطات
های نظامی و امنیتی که مقاصد بلندمدتی را دنبال سازمان

 کنند باید بدانند که در آینده نزدیک چه خواهند کرد. می
از طبیعتی غیرنظامی  هعمدطوربهتهدیدات جدید 

ت بینی آینده امنیبعدی در پیش مسئلهبرخوردار هستند. 
این است که حجم زیاد اطالعات، به معنای داشتن اخبار 
واقعی نیست و ظاهراً انقالب اطالعاتی، دارای مقدار 

یات ثانویه و تکرار سزیادی عدم اطالعات، حد
 یهاست که همه آنها تحت پوشش اخبار واقعبینیپیش

شوند. تحلیلگر آینده بسیار سریع، باید منابع موثق ارائه می
را از مواد زاید تشخیص دهد. تحلیلگر آینده باید بتواند از 

فاده است بیشتریند ندههر چیزی که مطبوعات گزارش می
را بنماید. برای رسیدن به این هدف، اطالعات پنهان مورد 

وه پژآیندهمهم بعدی این است که یک  مسئلهنیاز است. 
ی منظور ارزیابحوزه امنیت، باید محصوالت اطالعاتی را به

هایی بهترین نتیجه را در مقایسه با نیازها اینکه چه برنامه
دهد دنبال نماید. تصویر واقعی از تحوالت به دست می

آینده، باید از دسته وسیعی از ابزار با کنار هم قرار دادن 
 قطعات مختلف ساخته شود. 

 بینیشناسی پیشروش. 2-6

اطالعات در  ها وریزی، دادهبینی و برنامهدر عرصه پیش
                                                           

1. Zeman  

های پیشین، به نوع روش و خاستگاه پردازش چارچوب
ه کید بر این بود که اطالعات، نتیجأمربوط بود. در گذشته ت

که در حال حاضر اهمیت درحالی ؛هاستپردازش داده
روست که خرد و تکیه بر اطالعات پردازش شده، از آن 

ین در رویکرد پیش ،دهد. بنابرایندانایی در اختیار ما قرار می
از « هداد»ها، عنصر ریزیبینی در برنامهکه تکیه بر پیش

نگری، مفاهیمی، اهمیت برخوردار بود در مطالعات آینده
از نظر نوع  اهمیت هستند. دارایچون دانایی و خرد 

-های کیفی و روانقولهنگری، مپردازش در مطالعات آینده

در مطالعات  همچنین،شناختی از اهمیت برخوردارند. 
اختی، علوم شناختی و نشهای معرفتنگری، مقولهآینده

های آینده برخاسته از تعامل چهار عنصر نظریه سیستم
)مردوخی،  است: رویدادها، روندها، تصورات و اقدامات

1392 :56-64 .) 
شامل ه عمدطوربهی آنها مطالعات آینده در قالب فعل

نویسی، مطالعات آینده، ریزی، برنامهبینی، برنامهپیش
بینی فنی و اجتماعی، ایجاد سناریوهای ی، پیشپژوهآینده

جایگزین، ساخت شاخص توسعه آینده و غیره است 
نگری یک نتیجه کلیدی از (. آینده279: 2009)پتراسک، 
ها( یک نگریینده)آ هابینی است. پیش شناختفرآیند پیش

بیانی درباره آینده پدیده یا  شرایطی که مبتنی بر حقایق 
دهد که چه اتفاقی نگری نشان نمیعلمی است. آینده

هد دتواند اتفاق بیفتد را نشان میبلکه چه می ؛خواهد افتاد
 .(200: 1998 1)زمان،

ها باید براساس تجزیه و تحلیل تحوالت بینیپیش
اقتصادی، شناسایی و ارزیابی نیازها و منافع اجتماعی و 

اجتماعی، شناسایی و ارزیابی اهداف اقتصادی و امنیتی و 
 .(همان) های توسعه صورت گیرنداولویت

-هروب تیقطع عدم دهیپد با یادیبن طوربه یشیاندندهیآ
-روش جهینت در و یآت تحوالت مطالعه روش که است رو

 تینیع. دهدیم قرار ریثأت تحت را آن بر ناظر یشناس
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 یهادهیدپ مطالعه در ذهن از مستقل تیواقع موجود
 روش کاربرد و یتجرب مطالعه امکان حال، ای و گذشته

. آوردیم فراهم هادهیپد خصوص در را یاستنتاج یفرض
 العهمط یشناسروش ها،دهیپد نیا ینیع موضوع ،نیبنابرا

 که است یحال در نیا. است داده قرار ریثأت تحت را آن
 ،یشیاندندهیآ مطالعات در نیمتع و ینیع موضوع نبود

 کاربرد امکان عدم. دهدینم را یتجرب روش کاربرد اجازه
عمده  سوال نیا ،ینگرندهیآ مطالعات حوزه در روش نیا

 به یعلم روش با توانیم اساساً ایآ که کندیرا مطرح م
 امکان، نیا شدن ترفیبا ضع پرداخت؟ ندهیآ مطالعه

 میمفاه نساخت و یدیتجر روش یریکارگبه ضرورت
های بالقوه موجودی که قابلیت براساس ظرفیت ینظر

 شودتحقق در آینده را دارند در این مطالعات تقویت می
. در حوزه (1997 1و سوتن، 1384 ،یالموت یمحمد)

شناسی صرف به نگری، منطق تفکر از جایگاه روش
وده شناسی صعود نمدر شرایطی به هستیشناسی و معرفت

های رایج در این دو حوزه شناخته شده و بدین گونه بحث
نظام ) های عام و سایبرنتیکفلسفی، در کنار نظریه سیستم

ماشین(، مدخلی  کنترل و ارتباطات در موجودات زنده و
 دوشاندیشی میهای الزم برای آیندهریزی بنیانبرای طرح
شناسی در بحث از روش ،همچنین (.1383)قنبری، 

که نگرش ویژه شود نگری، به این جنبه هم توجه هآیند
 ثیر دارد.أگیری آینده تافراد و دانش آنان بر روی شکل

 بینیهای پیش. روش2-7
 بینی آینده از بسیاری ازمتخصصان آینده برای پیش

کنند. استفاده از یک روش های علمی استفاده میروش
ا، نوع، همانند زمینه ؛عوامل بسیاری وابسته استمناسب به 

های موجود، دانش ، افق زمانی، دادهبینیپیشدامنه و هدف 
یبی از ، ترکبینیپیشیند یک او تجربه و غیره. در طول فر

 2،کپوتاس) شوداستفاده می معموالً بینیپیشچند روش 
                                                           

1. Southen 

2. Potůček  

3. Slocun  

های کیفی مبتنی بر دانش و تجربه روش (.196: 2006
ها همچنین به این روش. ندستهسان و متخصصان کارشنا

 ها برایگردد. این روشذهنیت، نیت یا بصیرت افراد برمی
: 2003 3تر هستند )اسلوکان،های بلندمدت مناسبنگاریآینده
167 .) 

ای هی مبتنی بر کاربرد تجزیه و تحلیلهای کمّروش
های تاریخی هستند )فدراسیون مطالعات آماری و داده
کنند که ها فرض می(. این روش2016آینده جهان، 

گیری آنها همچنان در های اندازهشناسایی روند و شاخص
(. نادیده گرفتن عوامل 2015 4)بوریتا، آینده خواهد یافت

های آماری قابل مالحظه از معایب نیاز به مهارت حیطی وم
مقایسه با  در (.2015ی است )والوچ، های کمّروش

توان نگاری، میهای آیندهشده برای روشیاد بندیهطبق
 ،نگاریمطابق با درجه ذهنیت و کاربرد آنها در آینده

 بندی کرد:نگارانه را طبقهای آیندههفعالیت

 5شمول؛های عمومی یا جهانروش  •

 های ساختاری؛روش  •

و اسلوکان،  196: 2006 6ای )پوتاسک،های رویهروش  •

2003 :167 .) 

 ریسا به نسبت یاهیرو یهاروش ها،روش نیا نیب از
 هستند برخوردار یشتریب یروش ییایپو از هاروش

  .(101: 1390 ،یانیحاج)
بینی تهدید وجود های اطالعاتی دو نوع پیشدر سازمان

جای برآورد وقوع احتمالی جنگ و دارد: در نوع اول به
ها د اهداف، توانمندیشوبحران در طول زمان تالش می

 د. این نوعشوبینی وگرایش معمول به خطر دشمن پیش
های دفاعی، دیپلماسی های هزینهبرآورد در مورد گزینه

ائتالف و درجات آمادگی نظامی منظم در زمان صلح 
بینی، برآورد نوع دوم پیش ؛دهدهایی ارائه میدرهنمو

کند که دشمن در زمان کوتاه یا در بحران اتفاق افتاده یم

4. Buřita  

5. Universal method 

6. Potůček 
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بر یک موضوع خاص چه خواهد کرد. این نوع در برا
بینی برای اقدام فوری مانند اعالم خطر، بسیج منابع و شپی

 – تنخس فعالیتامکانات و دیپلماسی بحران مفید است. 
تمالی باید بر تفکر اح  -ها در طول زمانبینی پیشرفتپیش

کید کند و بهترین برآوردهای ممکن را درباره نحوه عمل أت
المللی ارائه دهد. این امر دهای متعدد رقابت بیندر رخدا

اهمیت زیادی را برای نظریاتی قائل است که اقدام معمول 
رین باالت توانند رفتار را دردهند و میتوضیح می ادشمن ر

درصد موارد شرح دهند. از این مورد به نظریه متعارف یاد 
وان تگی است و مینظریهبی تقریباً ،شود. رویکرد دوممی
و شامل هر ( 1394)داوئل،  استثنایی نامید را تفکر آن
شود که موضوعی برای عمل کردن بر مبنای ای میهاید

کند. یک مولفه مهم در هر احتماالت غیرمحتمل مطرح می
رفتار ظاهراً  بینیاستثنایی باید طرحی برای پیش نوع تفکر

 نامعقول باشد. 
ی است. از خودکش بینیاستثنایی پیش تفکر ،مولفه دوم

توان انتظار داشت که دقیقاً یند برآوردی نمیاهیچ فر
ار خواهد یک تصمیم بسیبینی کند چه وقت دشمن میشپی

کارگیری گوید با بهتفکر استثنایی می)همان( غلط بگیرد 
فرضیات مخالف و استدالل معکوس از نتیجه غیرمحتمل 

 . یدیبرای چگونگی رخدادن آن استدالل نما
 پژوهی. چارچوب مطالعات آینده2-8

توان بر پایه چهار اندیشی را میهای آیندهچارچوب برنامه
 ؛بعد اهداف .1 ند از:اعبارتکه د کربندی بعد اصلی تقسیم

 .1. بعد بافت4 و . بعد رویکرد3 ؛ها و ابزار. بعد روش2
انه، هدف و دلیلی متصور پژوهآیندهدر هر فعالیت 
که  شوندتری تقسیم میهای جزئیفهاست که خود به مول

تر مانند دلیل های جزئیگذارد. مولفهبر آن اثر می
نگری، افرادی که قرار است از نتایج آن بهره بگیرند آینده
که زمان است  های هدف یا مخاطبان( و افق زمانیه)گرو

دهد. به منظور رسیدن به هدف ها را نشان میتحقق آینده
یا اهداف، ابزارهایی نیاز است که بتوانند آن اهداف را با 

 ند. پس از تعیینکنتوجه به اقتضائات موضوع برآورد 
اهداف و ابزار، رویکرد مناسبی برگزیده شود که با استفاده 
 ،از آن بتوان به هدف مورد نظر دست یافت. رویکرد

هدف را با استفاده از ابزار های مختلف دستیابی به شرو
ر، نگنگر یا آیندهکند. رویکرد گذشتهمورد نظر معین می

رویکرد هنجاری یا اکتشافی و... در این راستا قرار دارند. 
ل عوام همهبعد آخر، بافت است. منظور از بافت یا زمینه، 

زار که مستقل از اهداف، ابایگونهبههستند؛ موثر بر فعالیت 
عواملی که به زمینه  همه سخن،دیگرباشد. به و رویکردها

 دهنده فعالیتکشور، منطقه، صنعت، شرکت، بنگاه انجام
ی که در روش نمانند فرهنگ سازما ؛مرتبط هستند

 گران،ید و زادهیعل) سناریونگاری یک بنگاه تاثیرگذار است
1387). 

 شناسی در مطالعات امنیت در آینده. روش2-9
 مدیریت مطالعات در مناسب شناسیروش تبیین برای

 اسیشنروش مدل براساس تحلیلی که است کافی امنیت،
 در پژوهشگر هایمسئولیت روی بر 2ین. ک رابرت

 ها،مسئولیت این از هریک در .شود انجام امنیت مطالعات
 میزان و دارد قرار پژوهشگر رویپیش که سواالتی نوع

 .بود خواهد متفاوت رویداد زمان و رویداد بر وی کنترل
 

 
 

  

                                                           
1. Context 2. Yin 
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  1های تحقیق مناسب در مطالعات مدیریت امنیت. روش2جدول 

مسئولیت در مطالعات 

 امنیت

رفتار رویداد نیاز  نوع پرسشی که مطرح است

 به کنترل دارد

توجه به رویدادهای 

 زمان کنونی

قیق حنوع روش ت

 پیشنهادی

 تحقیق موردی آری نه و چراچگونه  طراحی

چه کسی، چه چیزی،  اجرا

 کجا، چه تعداد، چه مقدار

 قیق عملیحت آری آری

 نگاریقوم آری/نه نه چگونه ، چرا کنترل

روش تحقیق مناسب در مطالعات امنیت در آینده در 
ن است آارائه شده است. ادعای محوری این مدل  1شکل

توان روش تحقیق که به کمک این چارچوب و فرایند می

مناسب در مطالعات امنیت در آینده را شناسایی و معرفی 
 کرد:

 

 امنیت با نگاه به آینده شناسی مطالعاتفرآیند روش .1 شکل

 

 

 

 

 

 
 شناسی تحقیق. روش3

این تحقیق بر مبنای دستاورد تحقیق یک تحقیق 
( است. چون به دنبال ارائه الگو و 1383توسعه)اعرابی، 

پژوهی در حوزه مطالعات شناسیآیندهتوسعه دانش روش
بر مبنای هدف از نوع تحقیقات  ،باشد. همچنینامنیت می
به این دلیل که هنوز  ؛( است1383)اعرابی،  اکتشافی

 یپژوهآیندهمشخص نیست کدام روش تحقیق در مقوله 

                                                           
 372-396: 1389 دهقان، و یاعراب ،7: 1381 ن،ی ؛24: 1994 نسون،یراب و سیپر ؛13: 2001 د،یوید از اقتباس.  1

 این تحقیق از ،شود. به عالوهمطالعات امنیت استفاده می
س پ ؛کندمیها استفاده های کیفی برای آزمون فرضیهداده

حقیق باشد. در این تاین تحقیق یک تحقیق کیفی نیز می
 هچندگان عای الزم با استفاده از ابزارها و منابهشواهد و داده

تن از  10( ذیل اسناد، مشاهده مستقیم )142: 1381 ن،ی)
 مشاوران روش تحقیق(، مصاحبه با خبرگان و متخصصان

علم مدیریت و استادان نفر از خبرگان  10نظرات  )احصا

  نگرش به موضوع    

 : امنیت

 مفهوم -

 ابعاد  - 

 رویکرد -

 :مکتب فلسفی

 اثبات گرایی -

 تفسیری - 

 انتقادی -

  پست مدرنیزم -

 

 چهارچوب 

 :مطالعات آینده پژوهی

 اهداف -

  ابزار - 

 رویکرد -

 زمینه -

روش تحقیق 

 :مناسب

 نوع پرسش -

  کنترل - 

 زمان رویداد -

بینی  روش پیش

 :مناسب

 نوع پرسش -

  کنترل - 

 زمان رویداد -
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آوری شدند. برای افزایش قابلیت و حوزه امنیت( جمع
اسناد و مدارک الزم از چند  ،(50: همان) یقاعتماد این تحق

آوری شده است و برای قابلیت اعتبار طرح منبع جمع
 ( از نظر خبرگان تحقیق استفاده شده است. همان) تحقیق

با توجه به شیوه گردآوری اطالعات، چنانچه هدف از 
های ها و نگرشمصاحبه، اکتشاف و توصیف عقیده

ظرگرفتن زمان و منابع در شونده باشد و با در نمصاحبه
 نمونه برای مصاحبه کافی خواهد بود 15تا   10دسترس، 

ازآنجاکه  (.1395 ،ییاننور و سرلکبه نقل از  1996)کوال، 
نمونه منتخب از سه گروه مختلف متخصصان  ،در پژوهش

شناسان و خبرگان بودند، برای امنیت و اطالعات، روش
 20، دستیابی به اشباعان بیشتر از کسب اطالعات و نیماط

نفر برای مصاحبه در مرحله انفرادی به شرح جدول زیر 
پس از انجام مصاحبه مرحله اول و  ؛انتخاب شدند

اطمینان و دستیابی به  کسب رمنظو بندی نظرها، بهجمع
ل، کنندگان مرحله اوبیشتر، ضمن دعوت از مشارکت توافق

آنها، بار نفر از  10طی برگزاری جلسه مشترکی با حضور 
دیگر نظرها و موضوعات به دست آمده به بحث گذاشته 

د. در این مرحله برخی شو روی موضوعات اصلی توافق 
از مفاهیم غیرمرتبط حذف و برخی موارد مشابه در 

-فرایند اولیه روش ،یکدیگر ادغام شدند و در مجموع

 دست آمد.هشناسی مطالعات امنیت ب
 گیری غیرتصادفی ازنمونه صورتبهگیری روش نمونه

لت ع اعضای جامعه. ناشناخته بودن استنوع گلوله برفی 
ر پژوهشگر ابتدا کا .بود گیریاستفاده از این روش نمونه

پس از دریافت نظرات و کرد و های آشنا آغاز را با نمونه
 معرفیبعدی را های آزمودنی ها،یک از نمونههرآنها، 

 گرفتنهای معرفی شده و کردند. پس از مراجعه به نمونه
وسیله فرایند نظرات و مصاحبه با آنها، مقرر شد که به

ند. وشمعرفی بعدی نظران جو، متخصصان و صاحبوپرس
افراد، مرحله به مرحله و براساس قضاوت و  ،درواقع

ی شیوه شناسایشدند. میمعرفی موردهای قبلی شناسایی 

 ،افرادکه دیگر  کردمرحله به مرحله تا زمانی ادامه پیدا 
 ذکرشایان ند. کردناطالعات جدید و قابل توجهی ارائه 

نظران به روش گلوله پس از مصاحبه با صاحبکه است 
حوزه امنیت و  استادانبرفی و بنا بر نظر آنان، جمعی از 

-شناس تحقیق شناسایی شدند که در موضوع روشروش

ز او در مجموع،  ندفعالیت علمی و پژوهشی داشت ،شناسی
ها تا حد آوری دادهبیست نفر مصاحبه به عمل آمد. جمع

 ا ادامه یافت.آنهاشباع و تکراری شدن 
 

 شونده و مراحل آنهای مصاحبهگروه .3جدول 
 گروه 

 
   عنوان

-روش خبرگان

شناسان 
 تحقیق

خبرگان 
آگاه به 

 امور
مصاحبه با آگاهان کلیدی 

 صورت فردیبه
5 5 10 

 3 3 4 های گروهیبحث

 

 های تحقیق. یافته4

مطالعاتی که در حوزه مسائل امنیتی صورت  بینیپیشبرای 
 د:شوگیرند این فرایند پیشنهاد میمی

پژوه امنیتی یا تحلیلگر آینده باید نگرش آینده .1
خویش را درباره مفهوم، ابعاد و رویکرد موضوع امنیت در 

 مشخص سخن،دیگرد. بهکنحیطه کاری خویش مشخص 
-و متغیر امنیت چگونه می أکه به مفهوم، ابعاد، منشد کن

نگرد؟ آیا اعتقاد دارد که مفهوم امنیت یک واقعیت عینی 
گوید یا ساخته و پرداخته ذهن افراد است که حکومت می

های امنیتی است؟ آیا امنیت گیرندگان و سازمانو تصمیم
 امنیت و أ؟ یا چند بعدی؟ آیا منشاستمفهوم تک بعدی 

ات داخلی است یا خارجی؟ آیا امنیت متغیر مستقل اطالع
 ست یا متغیر وابسته و قابل کنترل؟او غیرقابل کنترلی 

 خن،سدیگربه ؛. نگرش فلسفی خود را مشخص نماید2
در چارچوب کدام مکتب فلسفی به موضوع امنیت 

-گرایی به این حوزه نگاه مییم اثباتاآیا با پاراد؟ نگردیم

سی یا مکتب انتقادی؟ یا از زاویه کند؟ یا پدیدارشنا
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 ؛(1)جدول  نظر دارد؟ مسئلهبه  مدرنپستفمنیستی و 
مسئولیت خود یا سازمان خود را در حیطه مطالعات  .3

ه پژوهی کردآینده ،به قصد اجرا اگرامنیت مشخص نماید. 
ار بینی عواملی نظیر ساختیعنی قصد مطالعه و پیش ؛است

ردی های کاربی، استراتژیو تشکیالت، فرهنگ، تکنولوژ
شود از روش و غیره را در حوزه امنیت دارد، پیشنهاد می

مطالعه موردی یا تحقیق عملی استفاده نماید. به عبارت 
د که مطالعه مورد کن دیگر، پژوهشگر آینده باید مشخص

 نظر مربوط به کدام رکن امنیت است. 
ن ج آنگری، افرادی که قرار است از نتایدلیل آینده .4

ه ک های هدف یا مخاطبان( و افق زمانیبهره بگیرند )گروه
ها را  مشخص نماید. برای رسیدن به زمان تحقق آینده

شود؟ سپس هدف یا اهداف، از چه ابزارهایی استفاده می
های مختلف دستیابی به هدف با استفاده از ابزار مورد روش

 را برایمثالً پژوهشگر کدام رویکرد ؛ نظر را معین نماید
ر یا نگرسیدن به هدف انتخاب کرده است: رویکرد گذشته

 ههم، سرانجامآینده نگر، رویکرد هنجاری یا اکتشافی و 
عواملی را شناسایی نماید  تمامیعوامل موثر بر فعالیت و 

که به زمینه کشور، منطقه، صنعت، شرکت، بنگاه انجام 
 ؛دهنده فعالیت مرتبط هستند

ه اصلی مربوط ب سوالدر گام بعدی با پاسخ به سه  .5
پرسش روش تحقیق، میزان کنترل بر فرآیند تحقیق، زمان 

 )جدول بینی مناسب را انتخاب نمایدرویداد، روش پیش
 ؛(3

بینی آینده( را گزینش )روش پیش نگریآینده روش .6
نگری، مشکالت شناسی آیندهدر مورد روش نماید.

سازی فراوانی وجود های مدلرد. روشمتعددی وجود دا
سازی سازی، مدلتوان بهینهدارد که از میان آنها می

تانده س -های دادههای پویا، مدلمتغیرهای تصادفی، سیستم
 و اقتصادسنجی را برشمرد. 

-نگری، باید قبالً در این مورد اتفاقدر مطالعات آینده

ه مطالع ؛ریهنجاری است یا غیرهنجا ،نظر باشد که مطالعه

نماست که راه رسیدن به یک آینده هنجاری تابلویی جهت
که مطالعه غیرهنجاری، درحالی ؛دهدمطلوب را نشان می

 ؛دهدای است که چند آینده ممکن را نشان مینقشه
بنابراین اول گام مشخص کردن هنجاری یا غیرهنجاری 

  ؛بودن مطالعه است
های هیه گزارشنگری، تدومین گام در مطالعات آینده

جداگانه در مورد موضوعات کلیدی انتخاب شده برای 
باید کامالً گزینشی عمل نمود و به  رو؛ ازاینمطالعه است

. به دلیل کردها توجه ترین حوزههای اصلی در مهمجریان
های موجود از اطالعات و گزارش بایدمحدودیت منابع، 
موضوعات های موضوعی را محدود به استفاده و پژوهش

 محوری کرد.
گام سوم این است که یک مدل فراگیر و بیکران وجود 

چیز و به یک روش دقیق چیز را به همهندارد که همه
ی کردن اطالعات مهم مشخص شده ریاضی مرتبط کند. کمّ

اعث ی، بولی تاکید بیش از حد به یک مدل کامالً کمّ ؛است
راوان و هایی که در آنها اطالعات عددی فبخش شودمی

 یگرداند، تاکید شده و روابط متغیرها به خوبی شناخته شده
ها که در مورد آنها اطالعات، اطمینان و یکپارچگی بخش

محیطی های اجتماعی و زیستکمتری است مانند بخش
 ؛کمتر پرداخته شود

جای مدل استفاده از مدل غیرریاضی به ،گام چهارم
ی یک فرایند تکرار پیاپکه در طوریبه ؛است سنجیدهکامالً 

خوبی مستند شده و به تری که بهیهای علّکه از حوزه
های بینی هستند آغاز و به حوزهسهولت بیشتری قابل پیش

بارت د. به عشوتر ختم تر و نامطمئنبیشتر تبعی، مبهم
دیگر، در آغاز موضوعاتی مورد توجه قرار بگیرند که بیشتر 

های بینیم برای پیشای محکمند هستند و پایهعلت
بلندمدت دارند. پس از آن، از نتایج حاصل از این تجزیه 

هایی بینی در مورد حوزهها، برای انجام پیشو تحلیل
ه اند و اطالعات مربوط بشود که بیشتر منتجهاستفاده می

ا تر و یتر، غیرقابل دسترساطمینانتر، کمآنها ضعیف
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  ؛(1375 گارت،تر است )کاربرد آنها مشکل
ه بیش جعبوکم ،بینیگام پنجم، هر متخصص پیش

ای که با آن سروکار مسئلهابزاری دارد که برحسب ماهیت 
که باید در چارچوب آنها  یهایدارد و هدف و محدودیت

ه دلیل ب ،گزیند. بنابراینبه کار بپردازد ابزار الزم را برمی
لبداهه در کنار اهای فیحلکاره، ارائه راهنبود یک ابزار همه

 های مناسب الزم است.واکنش
 ت زیر است:سواالپاسخ به  ،گام ششم

نوع اطالعاتی که برای دستیابی به هدف معین الزم  .1
آیا تحلیل روند، برای تعیین  ،هستند کدامند؟ برای مثال

 اطالعات در یک زمینه خاص بسیار مناسب است؟
گری نه آینده. چه نوع توانایی برای اثرگذاری بر برنام2

ز توان با استفاده اآیا می برای نمونه،شود؟ بعدی فراهم می
 روش دلفی، یک شبکه ارتباطی بین افراد تشکیل داد؟

چنان غیرقطعی تصور کرد که توان آینده را آن. آیا می3
بینی آن ثمر ندهد؟ در این حالت هیچ تالشی برای پیش

رای مختلف بد چندین تصویر یا سناریوی شوپیشنهاد می
 گیری در نظر بگیرید.تصمیم

ها با فکر و فرهنگ گروه مناسب هستند؟ . آیا روش4
ی های دلفنامهآیا افراد برای پاسخ به پرسش برای مثال،

 نمایند؟زمان کافی را صرف می
ن، ذینفعان و خبرگان چه کسانی هستند و ا. متخصص5

تشکیل دست آورد؟ آیا هتوان بنظرات آنها را چگونه می
ن با روش طوفان فکری اهای کوچک متخصصگروه

 (.1382مانخواه،یپ و یفتوح) پذیر است؟راحتی امکانبه
روش جدید پیشنهادی تحقیق )ترکیب  ،به طور مثال

                                                           
1. Valouch 

 های بخشی و کیفی، که مبتنی بر ویژگیهای کمّروش
تواند به عنوان مثال در امنیت نظامی فردی امنیت است( می

ای هبینیپیشیت نظامی برای مثال، شامل اعمال شود. امن
 باشد:زیر می

 های نظامی؛درگیری • 

 های تسلیحات و تجهیزات و لوازم نظامی؛هزینه • 

 توسعه تکنولوژی موشک؛ • 

 ها؛های نظامی و سازمانتوسعه در سازه  •

 توسعه تعداد افراد مسلح؛  • 

 تعیین نقش نیروهای مسلح؛  •

 همکاری نیروهای مسلح و نیروهای داوطلب مردمی؛  • 

 های جنگ؛روش • 

 محتوای اسناد معتبر نظامی؛  •

 هنر نظامی، راهبردی، هنر عملیاتی، تاکتیک؛  •

 آموزش نظامی؛  •

 توسعه علم و تحقیق در ارتش؛  •

 روش استخدام و تأمین سربازان؛  •

 های نظامی؛ها و توانمندیقابلیت  •

 ت و تجهیزات صنایع دفاعی و غیره.امکانا • 

 ناسبمبینی امنیت نظامی ویژه برای پیشرویکرد جدید به

 (.359: 2014 2،وجملکا و 2015 1،)والوچ است

شناسی مراحل مختلف مدل اجرایی روش2در نمودار 

 مطالعات امنیت نمایش داده شده است:
  

2. Vejmelka 
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 آینده شناسی مطالعات امنیتی با نگاه بهاجرایی روش. مدل 2نمودار 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناسب،  شناسیبرای اینکه بتوان نسبت به تعیین یک روش

مطالعات دقیق و جامع برای مطالعاتی اقدام نمود که در حوزه 

یات )با ذکرجزئ شوند متدولوژی پیشنهادی مقالهامنیت انجام می

 ترسیم شده است: 3های مختلف( در نمودار و مراحل و گام

  

 

پژوه امنیتی یا تحلیلگر آینده باید نگرش خویش را درباره مفهوم، ابعاد و رویکرد آینده

 د کنموضوع امنیت در حیطه کاری خویش مشخص 

چارچوب و در  ایتحلیلگر آینده به موضوع مورد مطالعه در حوزه امنیت از چه زاویه

 کند؟کدام مکتب فلسفی نگاه می

 امنیت مشخص موضوعاتمسئولیت خود یا سازمان خود را در حیطه  ،تحلیلگر آینده

 نماید

های هدف یا نگری، افرادی که قرار است از نتایج آن بهره بگیرند )گروهدلیل آینده

 ها را مشخص نماید.مخاطبان( و زمان تحقق آینده

 

 بینی آینده( را گزینش نماید.پیشنگری)روش آینده روش

 

 

 روش تحقیق مناسب را انتخاب نماید.
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 ارزیابی عملکرد گیری واندازه

 شناسی پیشنهادی برای روشمتدولوژی . 3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیر:تکرار فرآیند  بینی آیندهصورت عدم توفیق در پیشدر 

 مفهوم امنیت .1

 ابعاد امنیت .2

 امنیت أمنش. 3

 

 گرایییم اثباتاپاراد

  تفسیری

 مکتب انتقادی

 فمنیستی 

 مدرنپست

پژوهی و ارزیابی دلیل آینده

افق زمانی های هدف و گروه

 هاتحقق آینده

نگرش یا  

تحلیلگر در 

 مورد

مشخص کردن 

نگرش فلسفی 

 خود 

-روش .2شود؟ برای رسیدن به هدف یا اهداف، از چه ابزارهایی استفاده می. 1

 .3د؟ کنیهای مختلف دستیابی به هدف با استفاده از ابزار مورد نظر را معین 

د )رویکر پژوهشگر کدام رویکرد را برای رسیدن به هدف انتخاب کرده است

عوامل  همهشناسایی  .4 ر، رویکرد هنجاری یا اکتشافی(نگنگر یا آیندهگذشته

 ، سازمان و...زمینه کشور باعوامل مرتبط  تمامیموثر بر فعالیت و 

 

 
 

رد
خو

باز
 

 هک است یزیچ ینیع تیواقع. 1

ساخته و  ای دیگویم حکومت

-پرداخته ذهن افراد و تصمیم

 های امنیتیگیرندگان و سازمان

آیا امنیت مفهوم تک  .2است؟ 

. 3 ست؟ یا چندبعدی؟ابعدی 

امنیت داخلی است یا  أآیا منش

آیا امنیت متغیر . 4 خارجی؟

ست امستقل و غیرقابل کنترلی 

 یا متغیر وابسته و قابل کنترل؟

 

ماهیت آینده در پارادایم مورد قبول  .1

ماهیت رفتار  .2 تحلیلگر چگونه است؟

انسان در پارادایم مورد قبول چگونه 

بینی در پارادایم ماهیت پیش .3 است؟

 مورد قبول چگونه است؟

 

 

 انتخاب روش تحقیق مناسب

 گزینش 

 بینی آینده روش پیش

 مطالعه هنجاری است یا غیرهنجاری؟آیا  :گام اول

 کلیدیهای جداگانه در مورد موضوعات تهیه گزارش دوم:گام 

 ی کردن اطالعات مهم کمّ :گام سوم

 جای مدل کامالً بسنجیدهاستفاده از مدل غیرریاضی به: گام چهارم

 های مناسبالبداهه در کنار واکنشهای فیحلارائه راه :گام پنجم

 

 میزان کنترل بر فرآیند تحقیق. 1

 زمان رویداد. 2

 بینی مناسبروش پیش. 3

؛ ...(و نوع اطالعاتی که برای دستیابی به هدف معین الزم هستند کدامند؟ )تحلیل روند .1

شود؟ )روش نگری بعدی فراهم میچه نوع توانایی برای اثرگذاری بر برنامه آینده .2

تالشی برای  چنان غیرقطعی تصور کرد که هیچتوان آینده را آنآیا می .3؛ ...(و دلفی

ها با فکر و فرهنگ گروه مناسب آیا روش .4؛ ...(و بینی آن ثمر ندهد؟ )سناریونویسیپیش

بط، ذینفعان و خبرگان چه کسانی هستند و نظرات آنها را تن مرامتخصص .5هستند؟ 

ن با روش طوفان اهای کوچک متخصصدست آورد؟ )تشکیل گروههتوان بچگونه می

 و...( فکری
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های رقابتی کوئین ر این تحقیق با الهام از مدل ارزشد
رائه ا نهایی( مدل 377-363: 1983 ،1981) و رورباخ

در  است:. مدل پیشنهادی از سه محور تشکیل شده شودمی
محور افقی مکاتب فلسفی و در محور عمودی نوع مطالعه 

ها اشاره دارد که به کانون Zقرار داده شده است و محور 
جوار در محورهای افقی و عمودی از ترکیب دو مکتب هم

اند. چون همه نظریات امنیتی برمبنای فلسفه علم ایجاد شده
ه نها را بفرض، آو تئوری جامعه استوار هستند، این پیش

کند که نظریات امنیت ای رهنمون میطرح ابعاد دوگانه
 تواند براساس آنها تدوین شوند. می

 االجتماعهایی در مورد علمفرضبعد نخست بر پیش
، شناسیهایی در مورد هستیمتمرکز است و شامل پرسش

 شود. آنهاشناسی میشناسی، ماهیت انسان و روشمعرفت
تواند به دو طریق ها میاز این پرسشمعتقدند که هرکدام 

ندی بتواند چنان گروهها میپاسخ داده شود و سلسله پاسخ
شود که یک بعد واحد را تشکیل دهد که آن را بعد ذهنی 

 ایم. عینی نامیده –
دومین بعد، بر مسائل مورد توجه سیاسی و سازمانی 
تحلیلگران متمرکز است و اینکه مطالعه صورت گرفته آیا 
هنجاری بوده یا غیرهنجاری است. تحلیلگران و 

پژوهان حوزه امنیت میل دارند کار خود را بر مسائل آینده
نظامی نظیر مشروعیت سیاسی، نمایندگی سیاسی،  -سیاسی

پاسخگویی سیاسی، دفاع و امنیت دسته جمعی و یا بر 
فرهنگی مانند دموکراسی،  -مسائل اقتصادی و اجتماعی

گرایی و مبادالت اقتصادی ، ملیهای اجتماعیجنبش
متمرکز است. درحقیقت، اگرچه ممکن است بحث شود 

 -نظامی و اقتصادی، و اجتماعی -که منافع سیاسی 
الجمع نیستند، ولی تنش خاصی که امروز فرهنگی مانعه

بین آنها وجود دارد مشکل محوری مدیریت امنیتی را 
 کند.تعریف می

مورد ماهیت آینده و  هایی درفرضمحور سوم بر پیش
پژوهی و ماهیت رفتار انسان متمرکز ماهیت مطالعات آینده

های مربوط به شناخت آینده، ویژه بر تفاوتشود و بهمی
رد. بینی اشاره داو ماهیت پیش هاانسان رفتار ینیبشیپ

ل گرایی در مقابعینیمحور اول، بیشتر به دیگرسخن، به
به مطالعه هنجاری محور دوم،  کند؛گرایی تاکید میذهنی

سومین  نماید؛در مقابل مطالعه غیرهنجاری اشاره می
های ایجادشده در هریک از این دهنده مدلنشانمحور، 

ها با های هریک از این مدلباشد. ویژگیمی چهار ربع
نشان داده  1ر ادر نمود یادشدهگانه توجه به محورهای سه

شود، با ترکیب ابعاد می که مالحظهگونهشده است. همان
وجود آورد که هتوان چارچوبی را بمی گفتهپیش

دربرگیرنده چهار مدل متمایز بوده و هر ربع از آن، معرف 
یکی از چهار مدل اصلی باشد. هدف از ترسیم مدل 

 شناسی مطالعات امنیتروشویژه  آمیبمفهومی ترسیم 
 است.

ند. شومسائل امنیتی جزء مسائل پیچیده محسوب می
 رندداحل یکسان نل پیچیده راهئمسا ،طبق نظریه پیچیدگی

. کرد پیرویتوان و از روش خاصی برای حل آنها نمی
-بنابراین، روش تحقیق در مسائل امنیتی ترکیب همه روش

های تحقیق مد نظر بوده و در نتیجه نیاز به یک نمودار 
 هشکل داریم. نمودار آمیبی شکل، اطالعاتی راجع بآمیبی

ای از عوامل کلیدی دهد که چگونه مجموعهاین ارائه می
شود. این نمودار شناسی مطالعات امنیت ارزیابی میروش
شناسی هایی را که خبرگان در ارزیابی خود از روشحوزه

ند. کامنیت با آن موافق بوده و یا نیستند را به هم متصل می
ت )*( صوربرای نمونه، اگر نقاطی را که در نمودار به

های مورد توافق خبرگان عنوان حوزهمشخص شده به
ود شقلمداد شود، از اتصال آنها با یکدیگر آمیبی تشکیل می

 شناسی مطالعات امنیت است.دهنده روشکه نشان
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 . مدل نهایی تحقیق4نمودار 

 گیری و پیشنهادهانتیجه 5

محور، شناسی مطالعات امنیت آیندهتوسعه مدل روش
آورد که یا تاکنون مطرح نشده و یا دیدگاهی را فراهم می

رسد روش کم، کمتر مطرح بوده است. به نظر میدست
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به  تواندتحقیقی مانند مطالعه موردی و تحقیق عملی، می
پژوهان کمک نماید تا پیشرفت تحقیقاتی در حوزه آینده
شناسی مطالعات امنیت را تجسم کنند. ارزش مدلی روش

که در این مقاله بحث و بررسی شد نه تنها در توانایی آن 
عنوان برای کشف اطالعات جدید بلکه در کاربرد آن به

ریزی راهبردی است؛ یعنی یافتن ابزار کمکی برای برنامه
کار  که روندنحویها بههایی برای به تصویر کشیدن دادهراه
های طورکامل آشکار شود؛ در غیر این صورت دادهبه

-شوند. این روشها گم میموجود در دریایی از دیگر داده

 شناسی در کمک به مدیریت بهتر آینده نیز اهمیت دارد.
تواند میزان روش این مدل، کامالً کلی است؛ اما می

ا دهد بدست میرا که از آینده در حوزه امنیت به تصویری
دقت بیشتری فراهم آورد. هدف نهایی، تبدیل این مدل به 

 تواند برای مسئوالن و جهتدستگاه محاسباتی است که می
تولید اطالعات مفید باشد. با وجود این، این مدل و 
اطالعات مبنایی تشکیل آن، تنها یک مولفه در مدیریت 

 رود. تی به شمار میمسائل امنی
ی هایپژوهآیندهطورکلی و در های کیفی بهدر پژوهش

طورخاص، الزم است پژوهش برمبنای یک الگوی کیفی به
شناسی دقیق و اصولی به انجام برسد. روش ویژهمعتبر و به

که براساس بررسی نویسنده، این در حالی است 
شناسی در حوزه تعیین و گزینش روشدرخصوص 

ت امنیت با نگاه به آینده تا پیش از این نه در خارج مدیری
کشور و نه در داخل، الگویی ارائه نشده است. در پژوهش 

د با استناد به توجیهاتی علمی و میدانی، شحاضر تالش 
د. شوالگویی برای پوشش دادن به این کمبود ارائه 

بر تشریح نظری الگو، مدل  افزوند شتالش  ،همچنین
 مطالعاتشناسی لوژی مناسبی برای روشاجرایی و متدو

 د.شوامنیت ارائه 
محوری مقاله این است که چون مسائل امنیتی  یادعا

پیچده هستند و طبق نظریه پیچیدگی این نوع مسائل را 
های معمولی، یکنواخت و یکسان حل توان با روشنمی

ای هکرد، بنابراین در این پژوهش با الهام از رویکرد ارزش
و نشاندن مکاتب فلسفی در محورهای افقی و رقابتی 

های عمودی آن، و سپس مشخص کردن جایگاه روش
-های چهارگانه نمودار، روشتحقیق در هریک از کانون

شناسی مناسب تحقیقات امنیت ارائه شد. نتیجه در پاسخ 
به این ادعا براساس نظرات خبرگان این است که ترکیبی 

ت امنیت الزم است و این های تحقیق برای مطالعااز روش
شناسی مناسب برای دهنده روششکل نشاننمودار آمیبی

باشد. بنابراین، چارچوب نظری این نوع از مطالعات می
این تحقیق مکاتب فلسفی هستند و ترکیب بهینه استفاده 

های تحقیق در این مکاتب، نوآوری تحقیق به از روش
 آید. شمار می

گان در مورد این سوال پرسیده برای نمونه، وقتی از خبر
رح بنیاد و با طصورت دادهچقدر مسائل امنیتی به»شد که 

درصد پاسخ دهندگان  86« شوندسواالت استقرایی حل می
اد بنیصورت دادهدرصد مسائل امنیت به 85موافق بودند که 

چقدر مسائل »شوند و یا در پاسخ به این سوال که حل می
صورت جزء به جزء موردی و به صورت مطالعهامنیتی به
درصد  78درصد خبرگان پاسخ دادند که  89« شوندحل می

شوند. صورت مطالعات موردی حل میگونه مسائل بهاین
در پاسخ به سوال بعدی نظر بیشتر خبرگان از این حکایت 
داشت که روش تحقیق قوم نگاری و بررسی رفتارهای 

-داخل و انعطاف گرانه برای شرایطی که نگاه بهتوجیه

درصد مطالعات امنیت با 49پذیری باشد مناسب بوده و 
شناسی همگرایی دارند و در نهایت خبرگان این روش

ت به صورت میدانی نسبتحقیق، روش تحقیق تجربی که به
گردد را ویژه شرایط ها در آن اقدام میگردآوری داده

یتی نکنترلی و نگاه به داخل دانسته و میزان حل مسائل ام
درصد اعالم 51توسط روش تحقیق تجربی را بیش از 

کردند. حال اگر این نقاط مورد توافق خبرگان را یعنی ) 
درصد( را به هم متصل نمائیم یک  51و  49، 78، 85

آید که ترسیم کننده نمودار آمیبی شکل بدست می
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 شناسی مطالعات امنیت می باشد.روش
 نسبت به تعریف تواندطراحی شده می همچنین فرایند

شناسی های آینده کمک نموده و در نهایت یک روشمولفه
مناسبی را برای تحلیل مسائل و موضوعات حوزه امنیت با 

 مفرایند و الگوریتانه ارائه نماید. طبق پژوهآیندهرویکرد 
ی شناسیک روشتالش کرده است پیشنهادی، این مقاله، 

نگرش » جزء 5از گرانه باید مشخصاً متقن و جامع آینده
-حلیلمکتب فلسفی ت»، «به موضوع پژوهآیندهگر یا تحلیل

روش تحقیق »، «پژوهیچهارچوب مطالعات آینده»، «گر
ویژگیهای بخش »و « بینی آیندهروش پیش» و« مناسب
. تمرکز بخش را معرفی نماید برخوردار باشد« امنیت 

سائل م برایکاربردی  شناسیروشاصلی مقاله بر ارائه یک 
توان نوآوری می ،و موضوعات امنیتی با نگاه به آینده را

بر اساس این  ،پژوهش حاضر قلمداد کرد. همچنیندیگر 
ی در پژوهآیندهشناسی هر پژوهشی که در مسیر روش

 باید از نظر مبنای فلسفی بر ،شودمطالعات امنیت انجام می
ی، گرایهای پژوهش نظیر اثباتیک یا تعدادی از فلسفه

را  تیمدرن و فمنیسپستگرایی، انتقادی، تفسیری، ساخت
ی کمی هایژدر پیش گیرد. ممکن است استراتژی یا استرات

یا کیفی برای مطالعه آینده و همچنین یک یا تلفیقی از 
آینده را در پیش گیرد. پژوهشگر  بینیپیشهای روش
 افق زمانی مقطعی یا چندمقطعی را مد نظر قرار پژوهآینده

های مصاحبه، فن دلفی، .. برای گردآوری داده و از شیوه
های پژوهشگر در مطالعات ها استفاده کند. مسئولیتداده

امنیت و همچنین میزان کنترل وی بر فرایند تحقیق و در 
نهایت انتخاب یک روش تحقیق مناسب برای تکمیل 

شناسی مذکور حایز اهمیت فراوان است. فرایند روش
ی و مبانی فکر»بر فصل مشترک پنج حوزه:  تمرکز مقاله

عوامل سازمانی، اجتماعی و »، «مسائل روشی»، «نگرشی
های های و شاخصتوجه دادن به ویژگی»، «فرهنگی

تفکر کالن، بلند مدت و آینده »و « موضوعات امنیتی 
 های دیگر مقاله است. توان از نوآوریمی« محور

 قصد محقق اگر که کندمى بیان مدل این کلى طوربه 
 امنیت مدیریت حوزه در را خاصى تحقیق روش از استفاده

 تحقیق این در شده معرفى ابزارهاى از استفاده با باید دارد
 سپس نموده روشن موضوع درباره را خویش نگرش ابتدا

 و پردازدمى امنیت مبحث به جایگاه کدام از کند مشخص
 مشخص از چیست پس امنیت مدیریت در او مسئولیت

های هدف گروهاینکه  و تحقیق در محقق مسئولیت شدن
 نوبت نهایتاًحقیق، تو مخاطبان استفاده کنده از نتایج 

. بعد از انتخاب رسدمى فرا مناسب تحقیق روش انتخاب
ینی بروش تحقیق مناسب، طی پنج گام روش مناسب پیش

 هاىداده کیفى تحلیل همچنینآینده گزینش می گردد. 
 مناسب روشی عملى تحقیق روش که دهدمى اننش تحقیق

ینی بو روش سناریو برای پیش مدیریت امنیت مطالعات در
 باشند.وضعیت امنیتی آینده مناسب می

پیشنهاد مقاله عالوه بر استفاده از الگوی و الگوریتم 
شناسی مطالعات امنیت این است معرفی شده برای روش

ت بینی وضعیپیششمول که بتواند در یک روش جهانکه 
 ناسیشروش و امنیتی مورد استفاده قرار بگیرد وجود ندارد

با و کرده های کمی و کیفی را بهینه جدید باید روش
 ترکیب نماید. همدیگر 
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