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 چکیده
هدایهایناشیازپدیددهگیریامنیتیفرارازغافل-هاینظامیهایاصلیتمامیسازمانیکیازدغدغه

بیندیدامندهوسدیایازازاینرویدادهاازطریقپیشهایناشیسازوبهحداقلرساندنهزینهشگفتی

هااست.سوالاصلیپژوهشایناستکهمراکدزآنهاوکسبآمادگیبرایمواجههشدنبااینشگفتی

سازهایمرتبطگیری،شگفتیتوانندقبلازغافلمطالااتی،فرماندهانوافسراننظامیکشور،چگونهمی

نگریومدیریتکنند.دراینپژوهشعنوانشدهاستکهافسرانوپیشباحوزهفاالیتخودرادرک،

هداوهایروزمدرهوعدادتکدردنبدهرویدهسازِنظامیبهدلیلخوگرفتنبافاالیتکارشناسانتصمیم

هاینظدامیسازهانیستند،ازاینرویسازمانروندهایجاریسازمان،قادربهدیدنبسیاریازشگفتی

سازهایحوزهکداریخدودهسدتند.بینیشگفتیسازوکارهایمتفاوتیبرایاستخراجوپیشمانیازمند

کنددکدهبدرایدرکایپیشدنهادمدیاینپژوهشباتکیهبرروشمدرورمندابوومطالاداتکتابخانده

هدایغیرنظدامی،پندلانگیدزی،دلفدیهایذهدنسازهاینظامیدرکشورنیازمندترکیبروششگفتی

توانددهدکهمیبدستمییها،چارچوبپایشوپویشدائمیاست.حاصلترکیباینروشتخصصیو

گدامشداملککشد وشناسدایی،تطبیدق،بدرآورد،6بدینمنظورکاربردداشتهباشد.اینچارچوبدر

بردارینیروهایمسلحجمهدوریاسدیمیسناریوپردازی،پیامدپژوهیوارائهراهبرد،تدوینوبرایبهره

ایرانپیشنهادشدهاست.

 :های کلیدیواژه

نگر، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران. سازها، چارچوب پیش پژوهی، شگفتی آینده
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 مقدمه

تاکنونکهاستچیزیآنبهنسبتگیرچشمتفاوتیمشاهدهحاصلماشگفتی

ایمپنداشتهمی همیشگیوثابتالگوهایگیریشکلحاصلماباورهایواندیشهنگرش،.

روالازکهایپدیدهیمشاهدهباواندشدهعادیوطبیایمابرایتکراراثربرکههستند

.(Barber, 2006شویم)میزدهشگفتخودکاروطبیایطوربهنکندپیرویهمیشگی

نقشیکهشویممیروبهروهاییپدیدهوعواملباهموارهنیزپژوهیآیندهدانشدر

ایگونهبهراآیندهنهاییشکلجاری،وکنونیروندهایچشمگیرتغییرباودارندسازشگفتی

زنندمیرقمایم،دادهاحتمالخودهایبینیپیشدرکهچهآنازمتفاوتکامیً ایلیا.

داردمشهورییگفتهنوبلیجایزهیبرندهپریگوگین، کنیمگوییپیشراآیندهتوانیمنمی»:

«باشیمآمادهآنبرایتوانیممیاما شود،میحاصلچگونهآمادگیاینکهاینازنظرصرف.

شماربهتواندمیهاییآمادگیچنینکسبمسیردراولگامپذیریآیندهاساسیشرطپیش

(.Kuosa, 2010)آید

تجربهرازیادیسازهایشگفتیانسانیجواموبیستمقرنطولدرکهاستماتقدراکفلو

:نداشترازیرتحوالترخدادانتظارکسیهیچتقریبا1900ًسالدرنمونهعنوانبه.اندکرده

سقوطروسیه،درکمونیستیانقیبماهواره،فضایی،مسافرتها،رایانهای،هستههایسیح

اضمحیلرادیو،وتلویزیونژنتیک،مهندسیهولوکاست،اول،جهانیجنگکمونیسم،

پیوندجراحیعملپیما،قارههایموشکزمین،کرهجمایتناگهانیرشداروپا،هایوریامپرات

(.Rockfellow, 1994وغیره)اینترنتهمراه،تلفنها،بزرگراههواپیما،عضو،

الاادهبشرهایخارقایپیداکردهاستزیراقابلیتسازهااکنوناهمیتویژهمطالاهشگفتی

 برایچنددههپیشتاکنونگونهجدیدیازشگفتیدرزمینهفناوریاز آفریدهاست. سازها

شگفت بار ینخستین یافتند جهانی پیامدهای موارد(.Mendonça, 2009)سازها، باضی در

توانندتهدیدیبرایتمامنسلبشرباشند.پیشسازهامیدانشمندانماتقدهستندکهشگفتی

فاالیت ایندوران میهایانسانیدراز آلوده محدودیرا مثیبدترینحالتمنطقه کردندک

آتشزدنچاهمی میدانتواناز صدامحسین، یاهاینفتکویتبهدستور هایمینعظیم،

روشتخریبجنگل اکنون برد. نام مقیاسیهایویتنام چنان با غیرمستقیم و هایمستقیم

ایعظیم،تهدیدیکنند.یکجنگهستهتوانندتمامکرهخاکیراتهدیداندکهمیظاهرشده

سازهایبسیارعظیمیکهطلیاهآننمایانشدهآشناامانامبارکاست.یکیدیگرازشگفتی
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هایخلیجیاست.هایسریودرآبوهوا،مثیتداخلجریاناست،تاثیراتاحتمالیدگرگونی

.(Fukuyama, 2008)برخورداحتمالییکشهابسنگنیزچنینمقیاسیخواهدداشت

نشوندهمشایدوشونداعیمضای هایسیگنالوعییمتوسطشایدسازهاشگفتی این.

اطیعاتهاآندرونازتوانمیکههستندناکاملیوپراکندهپخش،هایدادهواقودرعییم

بههموارهماکهاستاینانکارناپذیرومسلمواقایت.کرداستنباطرانگاریآیندهجهتالزم

کنیمدرکنیزراخودهایبینیپیشهایمحدودیتبایداماداریم،نیازبینیپیش هرگز.

تاکنونکهمنوالیهمانبههمیشهبرایخاصوضایتیکباشیمداشتهانتظارتوانیمنمی

بماندباقیاست،داشتهتداوم هاقطایتعدمبهبردنپیدرسازهاشگفتییبینانهواقودرک.

ماننددیگریاصطیحاتبانزدیکیپیوندسازهاشگفتیاصطیحکلیطوربه.استمهمبسیار

.(Cornish, 2003دارد)بحرانیرویدادهایوانگیز،شگفتیارادیکالتغییراتها،ناپیوستگی

سازهانیزبههماناندازهافزایششود،گسترهتاثیراتشگفتیترمیهرچهجهانیکپارچه

گرفتند،سازهابهطورمرسومدرونآنهاجایمیهاییکهشگفتییابد.بایوهمرزهایحوزهمی

هاییشوندوسیحهابهمسئلهامنیتملیتبدیلمیریزددرنتیجهبیماریبهسرعتفرومی

سازندوشوندسیمتعمومیرامتاثرمیهاوافرادبهکارگرفتهمیهاسازمانکهتوسطارتش

آلودهکنند.وساتتاثیرشگفتی ااینکبیشازهرزمانسازهحتیممکناستچندنسلرا

(.Conseil, B. I. P. E, 1992دیگریاست)

شگفتی بیشتر جغرافیایی تاثیر بر عیوه مولر اشتاین توسط که لرزه»سازها آینده نام«

زیگرفته دارندیانیجاییکه آینده تاثیرمستقیمیبر ترساندکه امیدها، آرزوها،ستگاه ها،

سازهاباایجادتغییردراینزیستگاهتمامدورنمایآیندهراهاوانتظاراتماست.شگفتیبرنامه

می در اینلرزهبهلرزه موردآورند. در را بهتدریجدرکما تاثیراتچشمگیریدارندزیرا ها

می تغییر عادی واژهرویدادهای که همچنان دهند ابرهای همچون جدید ماانی و جدید

هایمرجوخودشوندماچارچوبتروریست،حفاظتازآبوهواوجهانمحلیشدنظاهرمی

.(Steinmüller, 2004)دهیمیانینقشهذهنیمانازجهانراتغییرمی

هابامسئلهحاکمبراینپژوهشایناستکهدرجهانآشوبناکقرنبیستیکم،شگفتی

هاباغافلگیریوتحمیلدرتبسیاربیشتریدرحالرخدادنهستندواینشگفتیسرعتوق

سازمانهزینه و نیروها بر سنگین میهای آنها جدی آسیب باعث مسلحها نیروهای شوند.

درگیری و خاورمیانه ژئوپلتیکپرخطر در شدن واقو واسطه به نیز ایران جمهوریاسیمی

پژوهشحاضرهاییاست.هایبزرگمستادچنینشگفتیاقدرتاستراتژیکوتضادمنافوب
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درکاهمیتوضرورتفهمشگفتی و–سازهایدفاعیبا افزایشتاداد تاکیدبر با نظامیو

هاواثرگذاریآنهابرآیندهنیروهایمسلحجمهوریاسیمیایرانوبرایگسترهاینشگفتی

ومطلوبچارچوببررسیاشیازغافلگیری،ضمنهاینجلوگیریازغافلگیریوکاهشهزینه

کهتوسطپترسونارائهشدهسازهادرجهانپیچیدهوآشوبناکبرایمطالاهشگفتیمناسب

دفاعی–سازهاینظامیبرایمطالاهنظامندوهدفمندشگفتیچارچوبیتوساهبهدنبالاست،

گردآوریاست. منابوو مرور از استفاده با استتا اینپژوهشتیششده ایناساسدر بر

دستهروشمند مولفهبندیدادهو ها، زهاسامناسببرایمطالاهشگفتیچارچوبهایسازنده

دفاعی–ترسیمشدهباافزودنمختصاتومحورهاینظامیچارچوبترسیمشود.استخراجو

راینیروهایمسلحمارفیشدهاست.مطلوببچارچوبتتکمیلشدهودرنهای

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 دفاعی -های نظامی مروری بر برخی شگفتی

باغافلگیریوپیامدهایخیرهشگفتی ایکنندهسازهاهموارهجهانونظمموجوددرجهانرا

کرده اینبینشگفتیروبرو در ج–سازهاینظامیاند. مهمتریدردفاعینقشو بسیار ایگاه

تحوالتجهانیداشته و شگفتیتغییر دارند–سازهاینظامیاند. دلیلماهیتیکه دفاعیبه

پیامدهایبسیاربیشتریبرایسیمت،امنیتوماادالتسیاسی،اقتصادیونظامیجهانیان

درزیربهچندموردازمهمترینشگفتی کهدرچنددفاعی–سازهاینظامیداشتهودارند.

شود.اقتصادیزمینشدهاشارهمی–دههگذشتهباعثتغییرچهرهسیاسی
 های فرسایشی الف. شگفتی ویتنام و دومینوی جنگ

کارشناسیتصورمی درجنگویتنامشایدکمتر آمریکا کردکهنیروینظامیایاالتمتحده

برایآمریکایی جنگویتنام یکجنگفرسایشیشود. همگرفتار و بود همغافلگیرکننده ها

شگفتی هم و جنگ آغاز هم نیافتن»ساز. پایان » گرفتآن نظر در شگفتی نوعی باید را

(Young, 1991.)
 شگفتی افغانستان و ظهور طالبانب. 

لشکرکشیشورویکمونیستیبهافغانستانباعثحیرتعمومیدرجهانشد.جنگسردبین

شگفتی از بسیاری منشا غرب، و شرق بلوک شگفتیدو این از یکی بود. جهان در هاها

اینلشکرکشیگستردهرژیمکمونیستیشورویبهافغانستانبرایحمایتازحزبکمونیست
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رادرمنطقه«کمربندبهداشتی»ها،استراتژیکشوربود.اینلشکرکشیباعثشدتاآمریکایی

(.Reuveny, 1999پیادهکنند.)
 سپتامبر و پدیده تروریسم 11پ. شگفتی 

هایآمریکاییراغافلگیرنهتنهاتمامیکارشناسانواستراتژیست2001سپتامبر11تحمی

ازاینحمیتباعنوانشگفتیبزرگکردبلکهنوعیبهتو حیرتدرجهانبهوجودآورد.

قرننیزیادمی تاریختحوالتبین11شود. سال100المللیدرسپتامبربهنقطهعطفیدر

.(Schuster, 2001گذشتهتبدیلشد.)
 های جنگی صدام ت. شگفتی

 سال در کویت به حسین صدام کارشناس1990حمله غافلگیری سطحباعث در نظامی ان

پایان ارتش.بودکویتوعراقتشنّجبروزبازمانهمعراقوایرانجنگمنطقهوجهانشد.

به(م1990)1369مرداد11تاریخدرعراقباثحزبوحسینصدامحکومتزماندرعراق

(.Ritchie, 2006)کرداشغالراکشوراینوحملهکویت
 ث. شگفتی نفتی اعراب

ایدرسطحمنطقهوجهانشد.باعثتغییراتگسترده1967درسالجنگاعراببااسرائیل

شدآغاز1967ژوئن5درمصرهواییهایپایگاهبهاسرائیلناگهانیهواییحملهباجنگاین

واورشلیمشرقمصر،کنترلازراسیناصحرایوغزهنوارتاشدموفقروز6طیاسرائیلو

کندخارجسوریهکنترلازراجوالنهایبلندیواردنکنترلازرااردنرودباختریکرانه

(Smith, 2010.)
 هاربر و تالفی اتمی ج. شگفتی پرل

هابهجزیرهپرلهاربرمسیرجنگجهانیدومراعوضسازژاپنیحملهغافلگیرکنندهوشگفتی

هاربر،پرلدرآمریکادریاییپایگاهبه1941دسامبرهفتمدرژاپندریاییوهواییکرد.نیروی

هاآمریکاییبهسنگینیبسیارصدماتوکردندحملهآرام،اقیانوسدرهاواییجزایردرواقو

.ساختندوارد
 های جنگی هیتلر چ. شگفتی

هایجنگجهانیدومبود.کهدرحملههیتلربهشورویکمونیستییکیازبزرگترینشگفتی

درنهایتبزر رقمزد. را پایانرسیدنجنگجهانیدوم به گترینشکستآلمانهیلتریو

حالیکهآلمانهیتلریبارهااعیمکردهبودکهمشکلیبارژیمکمونیستیشوروینداردامابه

یکبارهماشینجنگیهیتلربهسمتشرقحرکتکردوباعثغافلگیریاستالینوخوشحالی
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ایدرشرق،نهتنهابخشقابلتوجهیازتواننظامیآلمانههگستردههاشد.آغازجباروپایی

.(Weinberg, 1994هارابیشترکرد)راگرفتبلکهنگرانیآمریکایی
 ح. شگفتی اتمی ترومن

هاینظامیدفاعیجهان،حملهاتمیایاالتمتحدهآمریکابهشایدیکیازبزرگترینشگفتی

ناکازاکی و سالشهرهایهیروشیما  آمریکایی1945ژاپندر درباشد. براینخستینبار ها

آفرینیودرعینحالجهانازسیحیاستفادهکردندکهباالترینسطحویرانگریووحشت

ماادالتسیاسی اینسیح، از استفاده داشت. و–بازدارندگیرا داد تغییر نظامیجهانرا

(.Frank, 1999شد.)هایجهانباعثتغییررویهکشورهاوقدرت
 

 سازها مروری بر الگویی پیشنهادی پترسون در کشف شگفتی

باأسازهاتشگفتی اهمیتوثیرمستقیموچشمگیریبرانساندارندوبهپیامدهایگسترده،

می منجر بنیادین شگفتیگاهی میشوند اتفاق سرعتی چنان با بخشسازها که هایافتند

ا جهانینمیمختل سیستمسازمانی، ناگهانیسازگارجتماعییا اینضربه با را توانندخود

کنندهانسان،هایمهمیازنظامتاری سازهابهایندلیلمهمهستندکهبخشکنند.شگفتی

تریبرمادارندماموالسازند.روابطیکهتاثیرمستقیمثرمیأهاوشیوهزندگیاورامتنگرش

جلب بیشتریبهخود سیستممیتوجه نظرکنندبخشیاز دیگراناز هایانسانینسبتبه

جایمی باالتری مرتبه در دستتاثیرپذیری یا واکنشگیرند. آنها در ناگهانی ضربه هایکم

کهبهنظرتاثیربیشتریبرانسان بنابرینمابایدعواملیرا هادارندراحادتریبهدنبالدارد.

(.Kuosa, 2010فهرستکنیم)

شگفتی پیشگامانطراحیروشناسیبرایمطالاه یکیاز عنوان به مطرحپترسون سازها

برایروش پترسون استفاده الگویمورد چارچوبو شاملچهارشناسیشگفتیاست. سازها

(:Petersen, 1999مرحلهوگاماست)

 گاماول:شناساییک

 گامدوم:ارزیابیک

 گامسوم:پایشک

 :اقداماتالزم.گامچهارم
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درادامهبهتوصی اینچهارگامپرداختهشدهوپسازآنبهطرحمسائلوموضوعات

دفاعی–هاینظامیتربرایمطالاهشگفتیخاصمرتبطبانیروهایمسلحوارائهالگوییکامل

پرداختهشدهاست.
 سازها گام اول: شناسایی شگفتی-

 باید گام این در که پرسشی چهمهمترین کلی طور به که: است این شود داده پاسخ

شناساییشگفتیسازهاییمیشگفتی رویدهند؟ میتوانند نظر آسانیبه کار اماسازها رسد

هاوفجایایکهبرایفهرستمشکلاینجاستکهچگونهبهمضنونانهمیشگییانیمصیبت

نکنیم بسنده بیاوریم فشار زیاد مغزمان به نیست الزم ازکردنشان که است این یکراه .

سازشگفتی78توانست1997سازهااستفادهکنیم.پترسندرسالهایموجودِشگفتیفهرست

سازراشناساییکند.امادرشگفتی55توانست2003رافهرستکندواشتاینمولرهمدرسال

اریراشناسایینگسازهایویژههرتجربهخاصآیندهبیشترمواردبهتراستخودمانشگفتی

(.برایاینکارروشهایمختلفیوجودداردبهویژه:Petersen, 2009یاابداعکنیم)

 :اندیشیگروهیماموالمنجربهفهرستدریکمحیطخیقانهمناسب،همطوفان فکری

شگفتی زیادی شمار میکردن شگفتیساز بر تنها که بود مراقب باید بدشود. سازهای

بدتریناتفاقیکهممکناستبراینیروهاینظامیرخدهدکدامند.متمرکزنشویم.مثیً

دمندنیزباشید.سازهایمثبتوسوبلکهبهدنبالشگفتی

 سازهایاحتمالیبپرسیدیادرمواردتوانیدازآنهادرموردشگفتیمی:ها مصاحبه با خبره

آورباآنهاگفتگوکنید.شگفت

 :دهدکهنظرسنجیبهویژهنظرسنجیاینترنتیابزارمناسبیتجربهنشانمینظرسنجی

هایبازتوانپرسشهامیسازاست.درایننظرسنجیبرایشناساییشمارزیادیشگفتی

طرحکرد.یاباچندایدهاولیهبراینمونهآغازکرد.

 موقایتسازی تاریخی: معادل که است این مشابهیکروشدیگر راهای گذشته در

درجستجوکنیموببینیمکدامیکدرزمانخودشانشگفتی را سازبودندوماادلآنها

زمانحالبیابیم.

 داستانتخیلی: –های علمی داستان که آنجایی علمیاز ماموالً–های تیشتخیلی

ایدهمی روند فراتر مرسوم تفکر از که برایشگفتیکنند فراوانی برهای در دارند.سازها

می ساختهمچنین برای رفته کار به داستان روایت در که رویدادهایی توالی از توان

 (.Mendonça, 2004سازاستفادهکرد)سناریوهایپیشازشگفتی
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 گام دوم: ارزیابی -

مهمترینشگفتی بایدپاسخدهیمایناست: گامدوممهمترینسوالیکه سازهایممکندر

سازهاهاهستند؟مرحلهشناساییبهسبدبزرگیازشگفتییاجاماهمنکدامبرایمن،سازمان

درشودبنابرینبهروشیبرایمحدودساختنطی شگفتیختممی سازهاییکهبایدآنهارا

هابهاینمنظورآناستکهتاثیرنسبیآنهاراروینظربگیریمنیازداریم.یکیازبهترینروش

صورت هدفبه شگفتیگروه هر آنجاییکه از وکمیبیانکنیم. دارد چندینمتغییر ساز

سپسمی داریم. نیاز آنها کردن گلچین برای آسان روشی استبه هرپیچیده تاثیر توانیم

بابقیهمقایسهکنیم.گرچهاینروشنسبیاستامانتایجآنارزشمنداستچون رویدادرا

مانند.درزیربهسهمحوراصلیبرایپایشابتباقیمیهادرتماممراحلمقایسهثسوگیری

.(Petersen, 2007سازهااشارهشدهاست)شگفتی

 سازازنظرمیزاناثرگذاریبریکاشارهبهبررسیهرشگفتیهای انسانی: محور اول: عامل

.فردیاگروهدارد

 2،3.افقزمانی1،2یریپذ.آسیب1اشارهبهبررسیمیزانهای انسانی: محور دوم: سیستم.

سازدارد.هرشگفتی4.ضریبقدرت4و3میزانمقاومت

 :4و7.میزانتغییر6،3.نتیجه5،2.وسات1اشارهبهبررسیمحور سوم: پیامدهای اساسی.

 سازدارد.ضریبتاثیرهرشگفتی

 گام سوم: پایش -

است این شود داده پاسخ باید گام این در که پرسشی میمهمترین آیا رسیدنکه: توانیم

پیششگفتی را شگفتیسازها اگر کنیم؟ بینی شامل: دسته سه به را شناخته1سازها های.

 شناخته2مالوم، و. ناشناخته3هاینامالوم، تقسیمکنیم. دراینحالتمسلماًهاینامالوم،

                                                           
1
پذیراست.آوردآسیبسازبهبارمیتغییراتیکههرشگفتی.سیستمیافردتاچهاندازهدربرابر 
2
دهد؟هارخمیسازبههمینزودی.آیاشگفتی 
3
سازهامقابلهکنند.هاییهستندکهبخواهندبااینشگفتی.آیاافرادیاگروه 
4
سازبرفردیاگروهچقدراست؟.تاثیرشگفتی 
5
یرآنمحلی،ملییاجهانیاست..تاثیررویدادچقدراست؟حوزهتاث 
6
بینیاست؟واکنشافرادبهرویدادمتاثرازادراکآنهاازنتیجهاحتمالیاست.هرچقددرعددم.نتیجهچقدرغیرقابلپیش 

هایافراد،خنثیوآشوبناکباشدبیشتراست.قطایتبیشترباشداحتمالاینکهواکنش
7
هاییازسیستمکهمامدوالبداآنهداسدروکارنشبهآنهابایدسریوباشدامابخشکافتند.واسازهاسریواتفاقمی.شگفتی 

 آیندآنهازمانیامنابوالزمبرایواکنشاثربخشرادراختیارندارند.دارندازپساینکاربرنمی
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امابهمحضاینکهتوانمشاهدهوپایشکردسازهایدستهسومرابههیچشکلینمیشگفتی

شناسایییکشگفتی را رویدادهایی استبتوانیم ممکن ببینیم رادرمان رویصفحه را ساز

ترشوند.وقوعاینرویدادهایاگذشتنشاخصیازسازمحتملشوندشگفتیکنیمکهباعثمی

منظورازتابیرکرد.دراینجا«سازهایضای شگفتینشانه»توانبهعنوانآستانهماینرامی

شگفتی پایشخود نه پایشنشانکپایش، که آنساز رسیدن از خبر هایضایفیاستکه

(.Petersen, 2009)دهندمی

اینشاخص تطور و ظهور بتواند سریایکه هشدار سامانه آسانایجاد ردیابیکند را ها

می هرچه اما امکاننیست. کار این میگذرد فناوریپذیرتر عمومشود. شبکههای وا محور

دستتوساههستندکهمی برایشناسایینشانهجدیدیدر هایضایفیبکارتوانندبهویژه

رویدادهاییکهدرصورتروندکهاشارهبهرویدادهایاحتمالیعظیموغافلگیرکننده دارند.

میپیش پایش، ازدیدگاه ممکناستتاثیراتبسیارمخربیداشتهباشند. وانیمتبینینشدن،

 عامل این کنیم اضافه فوق ارزیابی به هم را دیگری نگاریضریبآینده»عامل این« است.

(.Mendonça, 2004دهد)بینیرویدادرانشانمیضریباحتمالنظریپیش
 گام چهارم: اقدام -

توانیمکاریدرخصوصمهمترینپرسشیکهبایددراینگامپاسخدهیمایناستکهآیامی

هاینوآورانهونامتاارفاستسازهانیازمندروشسازهاانجامدهیم؟مواجههباشگفتیشگفتی

گرا،رویاپردازی.اطیعاتیکهازازجمله:تفکرسیستمی،آموزشخیقیت،شهود،تفکرتداعی

روش این میکاربرد بدست اصیحها و جدید درک پیشایندهایشدهآید درباره ای

کنداحتمالیایجادمیگیرکنندهغافل اینطرحبهتدوینبرنامهاقدامبرایمواجههبامشکل.

تواند:انجامدومیمی

 سازهاپیشازجوانهزدنشودکمنجربهنابودیشگفتی

 سازهاراکاهشدهدکآثارمنفیشگفتی

 نقطهآغازیبرایسازگاریباشگفتی(سازشودGlenn, 2009.)


 های پژوهش پیشینه

 در دهه برنامه60اواخر برنامهمییدی، شل، نفتی شرکت برایریزان را سناریومحور ریزی

گرفتندپیش کار به نفتی بازارهای آینده واکبینی پیر .1 شرکت شل»از داچ «رویال

                                                           
1
. Pierre Wack 
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عنوان1سازهاشگفتی به کهکسب2هایی«تنداب»را روبرووتاری کرد آنها با اجبار به کارها

)می تندابWack, 1985شوند نوع این باد، به زمان آن از برنامه(. در گاهی ریزیها

گهگاهبهکار«گسیختگی»و«گسستگی»هاییچونسناریومحوربکارگرفتهشدندواصطیح

اماهیچروش یکیازنخستینگامرفتند، بکارنرفت. بهشناسیخاصیبرایشناساییآنها ها

بیآی»پژوهیکپنهاگموسسهفرانسویموسسهآیندهشناسیاثرمشترکیازسویاینروش

(.درBIPE, 1992شد)منتشر1992درکالیفرنیابودکهدرسال4وموسسهآینده3«پیای

شگفتی اثر این شدند: تاری  چنین آیندهشگفتی»سازها در رویدادهایی یا تغییرات سازها

بال تاثیر اما کم، نسبتا وقوعشان احتمال که آنهاهستند کسبقوه پیشبرد بسیاروبر کارها

«.چشمگیراست

بهدنبالروشیبرایمطالاهرویدادهایشگفتآوربرآمد،1995وقتیجانپترسندرسال

سازهاوچگونگیبهشگفتیشناسی،هیچادبیاتیدرموردنگاهفرایندیازدیدگاهعملیوروش

باکاربردهایبدیل،اساساًملیبرایتوضیحآیندههایعشناسیمواجههباآنهانیافت.تمامروش

 آنکتابیدربارهماهرانه پیشاز پترسنکه داشتند. سروکار آنها تأثیراتمتقاطو و روندها

نوشتهبودتصمیمگرفتاینخیءراپرکند.او«:نمادهاییازآینده2015بسوی»روندهابنام

اندیشد.رویدادهایغیرمنتظرهچگونهمیکه:دربارهنوشتارکوتاهیمنتشرکردبااینمضمون

نام با او شگفتیغیرمنتظره»کتاب چگونه پیشها: را آینده عظیم کنیم؟های بینی روش«

(.Petersen,2011دهد)سازهاارائهمیایدربارهشگفتیشناسیجاماه

ادامهدادندرآلمان،آنجیوکارلهاینزاشتاین راهپترسنرا شناسیخودرادوروشمولر،

دربابشگفتی سالسازها چندسالSteinmüller, 2003کردند)منتشر2003در در تنها .)

شگفتی که است آیندهگذشته یا راهبردی مدیریت حوزه پژوهشگران سوی از نگاریسازها

کرده5شرکتی جلب خود به بیشتری شگفتیتوجه تفاوت درباره مقاله چندین واند. سازها

هایضای یاتفاوتمیانتغییراتتدریجیکهیکبارهدرنظرمابهشکلیکجابجایینشانک

وناپیوستگیعمدهآشکارمی نوشتهشدهاستهاییکهشگفتیشود، آورهایناگهانیهستند،

(Hiltunen, 2006.)

                                                           
1
. Wild cards 
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5
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سناریوسازیبررسیکردهخیپژوهشگراننقشناپیوستگیبر در را بهها بیشتر توجه اند.

تیشمقولهریسکباعثمی تا تاهایبیشتریدربارهشگفتیشود اینامر انجامشود. سازها

ارزیابیریسکومدیریتریسکمربوطمیاندازه شود.ایبهسنتدیرپایپژوهشدرحوزه

برایشرکتاتانجامشدهدرحوزهشگفتیازمطالاایپاره اند.ایانجامشدههایبیمهسازها،

درحوزهشگفتیهایدولتیازپژوهشبرخیسازمان حمایتمیها شگفتیسازها سازهاکنند.

اند.ازاینترنتهرروزبیشترازهایخودروسازوصنایوهواییاهمیتزیادییافتهبرایشرکت

ایبرایپایشسازهاووسیلهآوری،گفتگووارزیابیشگفتیزاریبرایجمودیروزبهعنواناب

شگفتینشانک به نزدیکشدن که ضایفی میهای هشدار را میسازها استفاده شوددهند،

(Steinmüller, 2007.)

.کردتبیینرا«استراتژیکشگفتی»مفهومکهاستکسانینخستینجملهازآنسوفایگور

ازکهراسازماناندازچشمدرناآشناوفوری،ناگهانی،تغییراتازدستهآنخودتاری دروی

هایشگفتیباشند،تهدیدزابزرگهایفرصتدادندستازیاسودآوریکاهشلحاظ

باداًکهداردسازهاشگفتیمفهومبازیادیشباهتمفهومیچنین.آوردمیشماربهاستراتژیک

شدمطرحپژوهآیندهمحافلدر پژوهیآیندهیحوزهمقاالتمیاندراوهمکارانومندوسا.

ها،ناپیوستگیساختاری،هایشکستگسل،نظامرویدادهایمانندگوناگونیهایماادل

.کردندفهرستسازهاشگفتیاصطیحبرایراسابقهبیتحوالتوشدن،شاخهدوها،شگفتی

دانندمینظیریبیوناگهانیهایحادثهراسازهاشگفتیخودتاری دراوهمکارانومندوسا

اینبرفرضهاآننظربه.کنندمیایجادبازگشتهاینقطهخاصروندیکتکاملمسیردرکه

برایفوریوبزرگپیامدهایرخداد،صورتدراماهستندمحتملغیرسازهاشگفتیکهاست

داشتخواهندسازماننفاانذی هایمولفهکهباورنداینبرکلیطوربههمکارانومندوسا.

ازعبارتندتغییراساسی سازهاشگفتیونوپدید،موضوعاتها،چرخهروندها،: هااینمیاندر.

جان.هستندسازهاشگفتیهمانتغییرهایجرقهبارترینخسارتبالقوهوناپذیرترینبینیپیش

احتمالبارخدادهاییصورتبهراسازهاشگفتیفیوچریست،یمجلهدر1994سالدرراکفلو

(.1393کرد)حجازی،تاری شدیداثراتبااماپایینوقوع

منتظرهغیرکامیً»نامبهخودماروفکتابدرپترسنجان بینیپیشچگونگی:

صورتبهراهاآنسازهاشگفتیاصطیحازاستفادهبرافزون«آیندهبزرگهایشگفتی

یکنندهویرانعواقبوافتندمیاتفاقسرعتبهکهزیادتاثیراتوپاییناحتمالبارخدادهایی

کندمیتاری دارند،بزرگی کهچراکنندمیگیرغافلراهمهسازهاشگفتیپترسننظربه.
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هاآنبهاثربخشگوییپاسخبهقادرزیربناییاجتماعیهاینظامکهافتندمیاتفاقسریوقدرآن

نیستند وانگیزشگفترخدادیکازاستعبارتسازشگفتییکنیزکورنیشادواردنظربه.

کههستندقویقدرآنسازهاشگفتیکهافزایدمیوی.داردپیدرمهمیپیامدهایکهناگهانی

رادیکالتغییراتدچاررامردماکثرریزیبرنامهوتفکروکردهرووزیرراامورازبسیاری

کنندمی زدنبرهمحسببرخاصرخدادیکشگفتیچقدرهرکهکندمیتاکیدکورنیش.

دوارجیمز.بودخواهدسازشگفتیعنوانیشایستهبیشترباشد،ترالاادهفوقماکنونیانتظارات

دیگربهنسبتاوتابیربهکهکندمیصحبتسازشگفتیسناریوهایازفقطخودآثاردرنیز

کهصورتیدرسازشگفتیسناریویکهافزایدمیدوار.استمحتملکمترباورکردنیهایآینده

خواهداهمیتحایزباشدبرداشتهدرنامتناسبیوخیمپیامدهایکهکندتوصی راایآینده

.(Petersen, 2009شد)

دررخدادهاییبهکردچاپفیوچریستیمجلهدرکهایمقالهدر1994سالدرراکفلو

صورتدرولیاستکمبسیارهاآنوقوعاحتمالاونظربهاگرچهکهکندمیاشاره2000سال

ضای چین،برکنگهنگکردنحکومت:جملهازداشتخواهندبردرعمیقیتاثیراتوقوع

اقتصاداقتصادی،–سیاسیجدیدیکپارچهواحدیکتشکیلواروپادرهاملت–دولتشدن

100«زندگیبهامید»بهرسیدنکار،بازاراززنانخروجکربن،انرژیبهتکیهبدوننوین

تاریخیهاینمونهبیندرراکفلو.پیشرفتهکشورهایبهسومجهانازگستردهمهاجرتوساله،

هارایانهبهتحریرماشینازوتحریر،ماشینبهقلمازخودرو،بهاسبازجهشبهسازهاشگفتی

بزرگبسیارتندبادیکازسازهاشگفتیملموسهاینمونهمیاندرپترسن.کندمیاشارهنیز

درهمچنیناو.کندویرانکاملطوربهراشهریکروزیکمدتظرفتواندمیکهکندمییاد

هایقطبجابجاییمثیًبیافتداتفاقآیندهدرشایدکهراسازشگفتیهشتادتقریباًخودکتاب

کاروکسبیاشغلیکعنوانبهآیندهبینیپیششدنتبدیلیازمینکرهمغناطیسی

.(Rockfellow, 1994برد)مینامجاافتاده

اواعتقادبهکهکندمیمرورراسازهاشگفتیتاریخیهاینمونهازبرخینیزکورنیشادوارد

ظهورغافلگیرکنندهرخدادهایصورتبهنهایتدراماکردبینیپیشحدودیتاراهاآنشدمی

کردند 1941سالدرشورویبهنازیآلمانیحملهمثیً. دربارهشورویبهانگلیساگرچه.

گرفتنادیدهراهشدارایناستالینامابوددادههشدارهیتلرتهاجمیبرنامه نمونهیا.

.بودجهانیتجارتمرکزدوقلویهایبرجبهحملهوسپتامبریازدهحادثهدیگرترملموس

درکهکندمیاشارهفیوچریستمجلهدرشدهچاپمقالهدوبهخودادعایازدفاعدرکورنیش



115ج.ا.ارویدفاعیپیش-سازهاینظامیارائهچارچوبیبرایمطالاهشگفتی



موردهمچنینوهواییانتحاریحمیتامکاندربارهسترونماروینوجنکینزبرایانهاآن

.(Cornish, 2003بودند)کردهبحثجهانیتجارتمرکزهایبرجگرفتنقرارهدف
 

 شناسی پژوهش روش

هاتیششدهاستتادراینپژوهشبااستفادهازمرورنظامندمنابووتجزیهوتحلیلیافته

تکیهبرتجاربمیدانیلچارچوباو با ادامه در نظامیمحققیهایجادو مراکز امنیتی–در

سازها،بهچارچوبنقاطقوتوضا فرایندهایسازمانیدرکش وشناساییشگفتیکشور

اولیهافزودهشود.

اشاره1لیترچرریویو هاواطیعات،بهجستجویمنظمدادهیاهمانمرورادبیاتومنابو،

تحلیلایندادهبندیدادهطبقه و تفسیر اکتشافیآنها، انتقادییا ارزیابی بررسیو وها، ها

اطیعات،باهدفمشخصکردننوآوریپژوهش،یاتقویتمبانینظریوعلمیپژوهشویا

توانهایعلمیدربخشمرورمنابومیلگوهایجدیددارد.دراغلبنوشتههاوااکتشافمؤلفه

 مشاهدهکرد: شناساییاصطیحاتو1پنجگاماصلیکهتوسطمحققینطیشدهاسترا .

.3هایعلمیکهبایدموردجستجوقرارگیرند..تاییناسنادوپایگاه2عباراتکلیدیپژوهش.

ادب ارزیابیوگزینشمنابوو پژوهش. 4یاتمرتبطبا سازماندهیمنابو. تدوین5. نوشتنو .

گزارش.باایناوصافدرمرورمنابوچندموضوعاهمیتدارد:

دسازوکارجستجویمنابوک

دسازوکاربررسیوارزیابیانتقادیمنابوک

 دسازوکاراکتشافیمنابو.

سازهاییکهایممکنوشگفتیهندهدراینپژوهشازمرورمنابوبرایشناساییواستخراجآی

 ایزیرطراحیودراینپژوهشاجراشد:مرحله5انداستفادهشدهاست.فرایندقبیرخداده

 



 
 
 
 

                                                           
                                                                 

1. Literature Review 



1396زمستان،7شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه116



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 های اصلی مرور نظامند منابع پژوهش گام (1) شکل

 های پژوهش یافته

حاصلازبرگزاریشاملیافتههایاینپژوهشبخشیافته جلسهخبرگیدر15هایمیدانیِ

)جمو دفاع خبرهوزارت نظرات استداللبندی و مشاهدات الگویها( توساه نویسنده، های

هابرایتوساهپترسونبادرنظرگرفتنشرایطخاصنیروهایمسلحوتجزیهوترکیبمولفه

بخشنخس اساسدر این بر است. جدید یافتهچارچوب سازمانیت تجارب به توجه با ها،

هایسازمانیکهبهعنوانمانوسازها،دوموردازمهمترینآسیبهادرمواجههباشگفتیخبره

مولفه5کنندموردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.درادامهسازهاعملمیدرکش شگفتی

برکش وشناساییحداکثرشگفتی جمو–یهاینظاماصلیاثرگذار بندینظراتدفاعیبا

هاینویسندهآوردهشدهاستودرنهایتشناسیفرایندهایسازمانیواستداللها،آسیبخبره

یپترسونبرایاستفادهدرنیروهایمسلحجمهوریاسیمیایرانچارچوبتوساهدادهشده

 آوردهشدهاست.


 سازهای نظامی شگفتیپنج مولفه و زمینه مورد نیاز برای کشف و شناسایی 
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سازهادرگذرزماناند.تاداداینشگفتیسازهادرگذرزماندچارتغییروتحوالتیشدهشگفتی

وابسته به توجه با همچنین افزایشهستند. حال در تصاعدی شکل انسانبه شدن وتر ها

کاهشاستقیلدولتسازمان بههمدیگر)تشدیدوابستگیمتقابلو ها و تضای مرزهایها

پیامدهایاینشگفتیملیوافزایشروابطانسانیتحتتاثیرشبکه درهایاجتماعی(، سازها

سازهادرگذرزمان،یشگفتیگذرزمانبیشتروبیشترشدهاست.سومینویژگیمتحولشده

حتمالهاییکهامکانواعبارتیپدیدههبیشترشدنامکانواحتمالرخدادنشانبودهاست.ب

دهند.یانیبااینکهماشوندبهراحتیرخمیرخدادنشانبسیاردورازذهنوکمبرآوردمی

انتظارنداریمبهاینراحتیوآسانیرخدهندامابرخیفانتظارماوروندهاییکهمادرنظر

میمی وقوع به اشدتغافلگیریشگفتی پیوندند.گیریم شدتپیامدهایآنها، و رتباطسازها

هاتاسازها،قبلازوقوعدارد.بسیاریازشگفتیمستقیمیباکش وفکرکردنبهاینشگفتی

قبلازرخدادن،توسطهیچذهنی،هیچمرکزپایشوپویشیوهیچسازوکاریموردشناسایی

نمی انسانقرار بابارتی و سازمانگیرند و نشانهها و عیئم دریافت و درک از عاجز ایهها

دهند.سازهامیضایفیهستندکهخبرازاینشگفتی

شگفتی کش  دارد.برای وجود روش و راه چند محتمل، و باورپذیر ممکن، سازهایِ

مرسومشدهشناخته راهترینو عیئموترینراه، بر تکیه پویشمحیطیبا پایشو مرکز انداز

دهدکهبهمروریشمحیطینشانمیهایضای است.تجربهفاالیتمراکزپایشوپونشانه

فضای و بهجو مرور به و نوعیروندگراییشده دچار اینمراکز پژوهشگرانفاالدر زمان،

می خو نمیموجود نشانهگیرندو امکانوقوعشگفتیتوانندعیئمو بر داللتهاییکه سازها

تهاییکهبهدنبالآثارونشانهدارندراکش کنندوترجیحاً کنندییدمیأروندهایقبلیرا

گریاینافرادتحتروند.همچنینبهمرورزمانقدرتخیقیتوتصویرپردازیوآفرینشمی

پدیده به کردن قدرتفکر و گرفته قرار روندگرایی اینروزمرگیو وهایشگفتیتاثیر ساز

(.Mehrabanfar, 2014دهند)هاراازدستمیپردازیدرخصوصنااندیشیدنیهمچنینخیال

ترینابزارهاونرمافزارهایهاییهستندکهحتیبااستفادهازپیشرفتهسازهاپدیدهشگفتی

باتوساهحتیرسدبهنظرنمیسازهمقادربهکش بسیاریازآنهانیستیم.ازاینرویشبیه

هایممکنراکش ومیشگفتیبتوانتماسازنیزاستفادهازنرمافزارهایشبیهبایاهاابررایانه

( کرد قدرت.(Steinmüller, 2008شناسایی به توجه دربا انسان فرد به منحصر های

کینخیال شهود، قدرت میپردازی، نظر به غیره و نگری رسد حاضر حال ودر بهترین

یابهایشگفتیسازها،تقویتذهنترینراهبرایکش ،درکودریافتحداکثرشگفتیمناسب
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جاماه (Hiltunen,2006)در افزایش-هاینظامیسازمانچهبساو توجهبه با دفاعیاست.

-هابخاطراینشگفتی-هادرجاماهوتغییراتسریووگستردهدرروندهابسیارزیادشگفتی

الزماستتاتغییراتیدرنوعتفکرافرادوبخصوصکارشناسانسازمانیوسازوکارهایکش و

هادادهشود.هادرسازمانتخراجشگفتیاس


 یاب شگفتی  های ذهن . ویژگی1

الزاماتخاصیهممییابویژگیذهنشگفتی زیادیدارد. نخستهایبسیار گام در طلبد.

پردازیوفکرکردنخیال»یکیازالزاماتچنینذهنیاست.تقویت«تفکرسناریویی»تقویت

یکیدیگراز«نگرتفکرکل»ازالزاماتچنینذهنیاست.تقویتیکیدیگر«هابهنااندیشیدنی

کندتابیشترینارتباطاترانگرتیشمییاباست.ذهنکلیابیبهذهنشگفتیالزاماتدست

شودتصورکردبرقرارکردوآثاروایکهمیهایپیرامونیوهرپدیدهبینیکپدیدهباپدیده

نمود تجسم را آن الزاماتِپیامدهای از دیگر یکی شگفتی. ذهن تقویتداشتن یاب،

زایشایده«هایذهنیخیقیت» کسانیکهمیدر نواست. خواهندذهنیقویهایجدیدو

گرداشتهباشند.عنصرخیقیتهاداشتهباشندبایدذهنیخیقوآفرینشبرایکش شگفتی

برایکش شگفتیمی بسترهایالزم تواند را جلساتسازها از استفاده کند. ذهنفراهم در

ذهنذهن سازوکارهای تقویت و تیانگیزانگیزی ذهنأهم تقویت در توجهی قابل هایثیر

باشد.یابمیشگفتی داشته می تواند نظر به سازمانرسد و پدیدهافراد با ایاحتمالیبنامها

شگفتی بیسلطه بسا چه که خواهندشد مواجهه آینده بر وسازها باعثتغییر روندها شاز

ازاینرویبرایزیستندردنیایشگفتی بایدقدرتتحوالتآیندهخواهندشد. هایآینده،

دریافتاینشگفتی درکو وسازکش ، بهترینشکلممکنخود به و باشیم داشته را ها

هاآمادهکنیم.سازمانرابرایرویاروییبااینشگفتیسازمان


 دفاعی -زی مرکز پایش و پویش نظامیاندا . راه2

وروشبرایدرکعییمونشانه روشپایشوپویشمهمترینابزار از استفاده هایضای ک

هایضایفیهمراههستند.اینسازهااغلبقبلازوقوعباعییمونشانهمحیطیاست.شگفتی

سازراتمالوقوعیکشگفتیهارابایدزنگهشداروزنگخطریکهامکانواحعییمونشانه

مراکزپایشوپویشمحیطیباتسلطبرروندهایجاریوزیراعیممی کننددرنظرگرفت.

سازهایسازهارادارند.بخشیازشگفتیبینیشگفتینظرگرفتنتغییروتحوالت،قابلیتپیش

نهابخشمحدودیازتوانرصدوکش کرد.تنظامیرابهاینشیوهوبهکمکاینمراکزمی
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پیششگفتی پویشعییمضای قابلردگیریو پایشو شیوه به وقوعسازها از بینیقبل

ازیکنقطهبه هرگونهتغییراستراتژینظامیازسوییککشوریاجابجایینیروها هستند.

آزمایشاتنظامیوغیرهمیایدیگرکسرمایهنقطه تواندگذاریبررویتاسیساتوتسلیحاتک

تواندبادامنهوسیایسازکهمیایشگفتیعیمتونشانهضایفیباشندبراحتمالوقوعپدیده

ازپیامدهاباعثغافلگیریشدیدنیروهاینظامیماشوند.البتهبایدخطاهایاحتمالیموجود

هایسیگنالی(.درتفسیروتوصی عیئمضای رانیزدرنظرگرفت)تله

 یزی بین افراد نظامی و غیرنظامیانگ . ذهن3

بهرهذهن برای تیش توانمندیانگیزی از پیشبرداری و کش  در ذهن پنهان بینیهای

نیبرایرهاییازعادتکردنبهروندهایجاریئهایبدیلاست.ذهنانگیزیراهمطمگزینه

دتابادرکنارهمکنانگیزیشخصفارغازهرنوعقیدوبندیتیشمیسازماناست.درذهن

یکیازمشکیتقراردادنتصاویرموجودتصویرجدیدوخیقانه ایدرذهنخودایجادکند.

سازمان بخصوصسازماناصلی فرضها دام در افتادن نظامیک پیشاپیشهای استکه هایی

رفتنشوندوبرایناساسکارشناسانومدیرانسازمانیقادربهدرنظرگقطایپنداشتهمی

فرضرویه این خیف ذهنهایی نیستند. تیشها قطایتی و فرض هرگونه از فارغ انگیزی

هایهایممکنوباورپذیررابهزبانآورد.بهزبانآوردناینآیندهکندتاحدامکانآیندهمی

باعثمی باورپذیر و آیندهممکن از بسیاری تا محتملشود بسا چه و باورپذیر هایممکنک

دآوریشوند.یا


 . دلفی غیر نظامی4

هاییهستندکهنسبتبهموضوعاشرافدارنداماهموارهاشرافداشتنکرکناصلیدلفیکخبره

هایایناشرافاطیعاتیکاغلبباعثنادیدهگرفتهشدنفرض.گذاردلنمیئتاثیرمثبتیدرمسا

خطرغلبهدیدگاهاکثریت،اییشوند.دلفیازآنجاییکهفرایندیاستاجمسادهوعادیمی

تواندبارسیدنبهنظراتاجماییدرخلقیاهادلفیهممیمتکلمراهمدارد.دربیننظامی

ازاینبینیآیندهبسیارمفیدباشدوهمباعثغلبهکینپیش روندهاوروندهایمطرحشود.

گاهاً میروی محدود اطیعات دارای و خبره غیر یکجمو از غلبهاستفاده از مانو تواند

هایآنیینبینهایبیشتریرامشخصکند.دراینبیندلفیرویکردهایغالبشدهوبدیل

تواندکارآمدترنیزباشد.افرادنظامیوغیرنظامیمی
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 های غیرتخصصی . پنل5

برانشست هستند ابزاری تخصصی مولفههای خصوص در عمیق و رودررو گفتگوی هایی

هایغیرتخصصیاشارهبهاستفادهازظرفیتافرادعادیواثرگذاربریکموضوع.منظورازپنل

اینپنل در نظامیدارد. دغدغهغیر خارجاز افراد تاصبها، از بدور ها،هایاصلیسازمانو

هاییمسلحقادرخواهندبودتاعیئمونشانههاوموانوساختاریوسازمانینیروهامحدودیت

توانندوقوعرخدادوشگفتیبزرگیراخبردهندموردبحثوبررسیقراردهند.ضایفیکهمی

نظامی،افرادبهدالیلامنیتیوحفاظتیوباضاًدهددرپنلتجربهنشانمی باهایتخصصیِ

عصبیت موانوساختاریو به رویدادها،هایسازمانیقتوجه روندها، دیدنبسیاریاز به ادر

نشانه و نهادهاینظامیباعثعیئم در سازمانبویژه وضوموجود گرفتنبه خو نیستند. ها

افرادوخبرهمی ازشودتا نتوانندبهوضایتیغیر درحصارهایترسیمیسازمانبمانندو ها

اینپنل بیاندیشند. میوضایتموجود اینضاها کش و سازمانتواند در هاینظامیما

هایآیندهراتاحدودیپوششدهد.بررسیشگفتی


 دفاعی –سازهای نظامی  پنج مولفه و بستر اولیه مورد نیاز برای کشف شگفتی (2)شکل 

 چارچوب پیشنهادی پژوهش

سازهادرشودتاکش وشناساییشگفتیدفاعیباعثمی–هاینظامیوضایتخاصسازمان

ترباشد.بادرنظرگرفتنالگویتروسختهایدیگرقدریپیچیدهمقایسهبابسیاریازسازمان

راهاندازیمرکزتخصصی
پایشوپویشمحیطی
 برایدرکعییمضای 

جلساتمنظمذهنانگیزی
باحضورافرادغیرنظامیو

 نظامی

برگزاریپنلباحضورکارشناسان
 نظامیوغیرنظامی

 تقویتذهنهایشگفتییاب

غیرنظامیدلفی  
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ونکاتراهبردیافزودهشدهدرخصوصاهمیتمشارکتغیرنظامیان1ایپترسونچهارمرحله

رسدجزیهوتحلیلعیئمضای نظامی،بهنظرمیدرفرایندهایکش وارزیابیوچگونگیت

دفاعیبادرنظرگرفتن:ضرورتواهمیت–سازهاینظامیپیشنهادیبرایشگفتیچارچوب

هابرایکلجاماه،پیامدهایاحتمالیآنها،ضرورتترسیمسناریوهایهرشگفتیاینشگفتی

مرحلهازاین2ایهستیم.مرحله6چارچوبیوچگونگیاستخراجراهبردهایمناسب،نیازمند

6 گرفت. نظر در الگویپترسون مکمل باید را مرحله پوششدادنچارچوباین بر عیوه

چالشضا  نیروهایمسلحو بر تمرکز استبا توانسته هایاصلیآنهاهایالگویپترسون،

دیموردمطالاهوهایاحتمالیراکش وبانگاهسناریوییوراهبرگسترهوسیایازشگفتی

شوندونهبهصورتسازهادربسترسناریودیدهمیدرنگاهسناریویی،شگفتیبررسیقراردهد.

ها.درنگاهراهبردیبرآوردهامتناسببافهموماادالتنظامیایمستقلازسایرپدیدهپدیده

شوند.یکش میتمسهابانگاهیکلیوسیدفاعیتایینوپیامدهابهکمکچرخآینده–

 دفاعی   –های نظامی  بندی شگفتی گام اول: شناسایی و دسته

استخراجشگفتی طی ابزارهایمختلفیبرایشناساییو اینابزارهایدر دارد. وجود سازها

دسته قابل کیفی تا کمی ابزارهای از بروسیای مستقیمی تاثیر عامل چند هستند. بندی

توانمندیشخصیپژوهشگر،توانمندیشگفتیآمیزاینشناسایموفقیت ازجمله: سازهادارد.

بندیوتوصی وضایتموجود.خبره،ابزارهایکمیمورداستفاده،دسته

موردمطالاه،اینگاماهمیتبسیارزیادیدارد.اهمیتآنریشهدرضرورتچارچوبدر

شگفتی از غیرمستقیشناساییطی وسیای و مستقیم که دارندسازهایی دادن رخ امکان م

سازهایبیشتریکش کردهومطالاهکنیماحتمالغافلگیریبرایاست.هرچهتادادشگفتی

اهمیتاستکهجنسایننیروهایمسلحکاهشمی حایز توجهبهایننکتهحیاتیو یابد.

شگفتی نظامی الزاما کش –سازها بدنبال تا تیشکند باید پژوهشگر و نیست ودفاعی

سازهایغیرنظامیهمباشد.برایاینمنظورالزماستتاعیوهبراستفادهازشناساییشگفتی

هایهایمختل ،الگویاثرپذیریواثرگذاریحوزهها،باترسیمسیستمطی متنوعیازخبره

                                                           
ازاینالگودراینپژوهشبهالگویپترسونیکیازماتبرترینالگوهایمورداستفادهبرایکش شگفتی.1 است. سازها

.اینالگوازآنرویکهشرایطخاصنیروهایمسلحعنوانمبناییبرایتوساهچارچوبپیشنهادیبهرهگرفتهشدهاست

کندوسازهاراتجویزنمیتراستوازطرفدیگرنگاهسناریوییبهشگفتیگیردوبرآوردهایآنبسیارعامرادرنظرنمی

بهصورتنظامندتاییننمیپیامدهرشگفتی نیز را ودفاعیمناسب–هاینظامیکندبرایمطالاهشگفتیساز نبوده

گریاست.هاینظامینیازمندتوساهمتناسبباویژگی
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رهایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیواجتماعیراشناساییکنیم.درزینظامیازحوزه–دفاعی

سازهایدفاعیهایمورداستفادهدرکش وشناساییشگفتیبرخیازمهمترینابزارهاوروش

نظامیآوردهشدهاست.–

 کآمیزتوسطنیروهاینظامیبینینبوغپیش

 کانگیزیبیننیروهاینظامیوغیرنظامیجلساتذهن

 کهایغیرنظامیپنل

 کدلفیغیرنظامی

 وعیئمضای درمراکزمطالااتنظامی.هایمرکزپایشوپویششگفتی 



هاای عاعیف و تحلیال در     دفاعی باا عالئام و نشاان    -های نظامی گام دوم: تطبیق شگفتی

 های ترکیبی پنل

اکثریاتمامیشگفتیسازهاپیوندناگسستنیباعیئمونشانهشگفتی سازهاهایضای دارند.

هاییهمراههستند.درکودریافتاینعیئمامریبسیارپیچیدهقبلازوقوعباعیئمونشانه

شگفتی از وسیای دامنه شناسایی پساز نخست گام در است. سخت تشکیلو با سازها،

هایغیرنظامیتیشخواهدشدتاهرکدامازاینخبرگیشامل:افرادنظامیوخبرههایپنل

توسطخبرهشگفتی ازنظرعیئمونشانهسازها هایتاییدکنندهموردارزیابیوبررسیقرارها

ایازنظرهاهیچعیمتیانشانهتاییدکنندهگیرند.بااینکهممکناستبرخیازاینشگفتی

ماناینفیآنشگفتیهخبره اینبه اما باشد. نداشته خبرها صورتیکه در نیستو هاساز

شگفتی چنین وقوع شگفتیامکان جزو کردند، تایید و بررسی را نیروهایسازی آینده های

شگفتی-نظامی از برخی است ممکن گرفت. خواهد قرار شدتدفاعی به ظاهر در سازها

سازهاونادیدهگرفتنهبهنظربیایند.اینبهماناینفیآنشگفتیکنندبینانهوگمراهغیرواقو

هاوافرادمطلو،تیشامکانوقوعآنهانیست.دراینگامازالگویپیشنهادی،بهکمکخبره

اینپاالیشبهشناختبیشترشگفتی سازهاکمکخواهدخواهدشدتاپاالیشیصورتگیرد.

دسته در را پژوهشگر و بنکرد اول گام کرد. خواهد توانمندتر آن مجموعهچارچوبدی ای،

هایممکنراپیشپایماقرارخواهدداددرگامدومهریکازاینهایاآیندهوسیوازشگفتی

استداللشگفتی ضای یا عیئم از استفاده با باید وها تبیین و شده مستند خبرگی، های

سازهامتناسببندیشگفتی،دراینگامنیازمنددستهتوصی شوند.عیوهبرتببینوتوصی 

هایکلیآنهاهستیم.باویژگی
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 ساز گام سوم: ارائه برآورد از وععیت هر شگفتی

هایکمیوکیفیمختلفیاستفادهکرد.باتوجهتوانازروشبرایارائهبرآوردازهرشگفتیمی

کیفی،بهتربتوانندازهرشگفتی،برآوردارائههایرسدروشسازهابهنظرمیبهماهیتشگفتی

ویژگی برخی و دامنه احتمال، قدرت، شدت، به: اشاره برآورد از منظور کلیکنند. های

شدنشگفتی داده جلوه غیرمهم یا باعثمهم که نظر این از برآوردها این نتایج دارد. ساز

دکهایننتایجباعثغافلگیرینشود.شوندبسیارمهمهستند.بایدمراقبتشوسازهامیشگفتی

دفاعیکشورشود.-هاینظامیتواندباعثغافلگیریسازمانحذفهرشگفتیمی

دقیق باعث باشد همراه کمی ابزارهای با اگر برآورد جذابارائه  شدن، وتر شدن تر

سازفتیسازهاخواهدشد.هدفازبرآورد،شناختدامنهاثرگذاریشگترشدنشگفتیملموس

حوزه سیستمبر و ها نظامی اثرگذاری–های شدت و قدرت تایین است. کشور دفاعی

دفاعیبسیارسختوپیچیدهاست.برایارائهبرآوردبه–هاینظامیسازهابرسیستمشگفتی

بااستفادهازحدسوگمانهدوصورتمی ها،وهمچنینباآمیزخبرهزنینبوغتوانعملکرد.

تواندایکهپترسونبهکارگرفت(.برآوردکمیمیدهازماادالتریاضیاتی)مشابهماادلهاستفا

بیشترترغیبکندومدیراننظامیتصمیم برایتغییر–گیریدرسطحسازمانرا دفاعیرا

رفتاروکسبآمادگیالزمبیشترتحریککند.


 ساز شگفتیگام چهارم: توصیف سناریوهای احتمالی وقوع هر 

شگفتی هر میوقوع غیرمنتظرهساز سناریوی مثابه به توصی تواند روی این از باشد. ای

میداستان شگفتی هر مگونه بسیار شگفتی آن فضای شدن شناخته در باشد.ؤتواند ثر

روندهاوهاوکینایهستندکهخارجازپیشرانساز،سناریوهایغیرمنتظرهسناریوهایشگفتی

 حادثهتحت یا رخداد میتاثیر وقوع به غیرمترقبه آیندهای و وپیوندند غافلگیرکننده ای

می رقم را سازمانغیرمنتظره اغلب که زنند نظامی این–های با رویارویی آمادگی دفاعی

شگفتی هر به سناریویی نگاه ندارند. را میسناریوها آنساز گستره و دامنه ابااد، تواند

آشکارترکند.سازراشگفتی

گونهفضاییاستکهسازدراینالگو،توصی داستانهدفازتوصی سناریوییهرشگفتی

شگفتی وقوع میبا ایجاد باعثدقیقشود.سازها تنها برآوردهاتوصی سناریویینه شدن تر

کند.اینگامدراینالگوترمیسازراکاملشودبلکهشناختاباادودامنهاثرگذاریشگفتیمی

هدفتقویتشناختاباادوزوایاییشگفتی الگوپترسونبا فراتراز سازبهشکلیابتکاریو
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سنا این توصی  برای است. شده میتابیه خبرهریوها از جلساتتوان یا پنل قالب در ها

توانفضایسناریوییسازیشدهنیزمیهایشبیهانگیزیکمکگرفت.همچنیندرمحیطذهن

تروکارآمدترباشد.توانددقیقسازیمیرابازنماییکردهونمایشدادکهاینشبیه


 ندهگام پنجم: استخراج پیامدهای هر شگفتی به کم  چرخ آی

ترروابطهایعمیقتوانیمالیهساز،بهکمکچرخآیندهمیپسازتوصی سناریوهایشگفتی

مالولیراکش وموردبحثوبررسیقراردهیم.اینکارکمکخواهدکردتاپیامدهای-علی

ندهترموردارزیابیوتجزیهوتحلیلقرارگیرد.چرخآیتروجاموسازدقیقهرشگفتیاحتمالی

پژوهیهایآیندههایخبرگییامهمترازآنهادرکارگاهانگیزیوپنلرادرقالبجلساتذهن

خبرهمی و نظامی نیروهای حضور با ازتوان یکی آینده چرخ کرد. پیاده غیرنظامی های

هابرایتوساهفضایداستانیهرسناریواست.ازاینرویحتیترینوکارآمدترینروشساده

تواندموثرباشدوشگفتیموردبحثترکردنبرآوردهایارائهشدهدرگامسومهممیدقیقدر

هایپنهانتغییر،آشکاررابیشترمارفیکند.چرخآیندهبهعنوانروشیکارآمددرکش الیه

الیه حوزهسازی در پیامدها بسط و جدیدتر سناریوهای توصی  قالبها، در مختل ، های

هایعمیققابلپیادهکردندراینگامانگیزیوحتیمصاحبهبرگی،جلساتذهنهایخپنل

است.

 
 دفاعی –سازهای نظامی  چارچوب ارائه شده برای مطالعه شگفتی (3)شکل 

 

راهبردها:گامششم  

پیامدپژوهی:گامپنجم  

سناریوپردازی:گامچهارم  

برآورد:گامسوم  

تطبیقوارزیابی:گامدوم  

شناساییوکش :گاماول  
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های  ساز در پنل گام ششم: استخراج راهبردهای مورد نیاز برای مواجهه منطقی با هر شگفتی

 خبرگی

توصی داستان ترشدندرفضایسناریوبهکمکسازوعمیقگونهسناریویشگفتیپساز

می آینده، پنلچرخ کمکدلفی، کارگاهتوانبه راهبردهایهایآیندههایخبرگیو پژوهی،

سازهارااستخراجوموردبحثوبررسیقرارداد.اینالزمبرایمواجههورویاروییباشگفتی

 داشتهباشد.بایستقابلیتپیادهمیراهبردها شرایطغیرمترقبهرا شرایطبحرانیو سازیدر

حیاتیسازمان راهبردهایاصلیو حدامکانبا نبایدتا نظامیتداخل-هایدفاعیراهبردها

شرایط در همواره را سازمان باشند، پابرجا راهبردهای جزو اگر راهبردها این باشند. داشته

سازهانگهخواهندداشت.بهشگفتیاینسبتآماده

تیشبرایانجاماقداماتیبرایرویارورییومواجههاحتمالیبا هدفازتدوینراهبردها،

تصمیمشگفتی قالب در اقدامات این است. وسازها قوانین تغییر و نهادی تغییر سیاست، ،

نظامیدرمواجهه–ایدفاعیهتواندبروزکند.تدوینواجرایراهبرددرسازمانمقرراتمی

شناختاینمرحلهقبلیدارایارزشواهمیتاست.چراکهصرفا5ًسازهابهاندازهباشگفتی

هانخواهدشد.رخدادهابدونکسبآمادگیمانوازغافلگیریوکاهشهزینه

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

یکشگفتی وقوع عملی-تصور آمادگی کسبهیچ -بدون و درسازمانما را هاینظامیان

سازهیچدرکودریافتیموقایتبهتریدرمقایسهباوضایتیکهقبینسبتبهاینشگفتی

می قرار مینداشتیم سازوکارهایی چه بر تکیه با و چگونه که است این سوال توانیمدهد.

ادردورانیبهم هاینظامیمانراکش کنیم؟سازهایمربوطبهخودوسازمانحداکثرشگفتی

بریمکهزمانمنقبضشدهاستوماومحیطپیرامونیمانبیشازگذشته،درحالسرمی

روی سرعت به که رویدادهایی تاثیر گستره تصور چرا که است درک قابل هستیم. تغییر

شوندودهندتاایناندازهبرایمانمشکلاست.وقتینیروهابایکدیگرترکیبوتلفیقمیمی

آفرینند.آورمرتبهدومومرتبهسومیمیکنند،رویدادهایشگفتسپسبایکدیگربرخوردمی

اثراتمتقاطورویدادهایشگفت حاصلبرایند که رویدادهاییهستند سوم و دوم مرتبه آور

شوداینپیچیدگیبههمپیوسته،مارادربروقتیچنینمیهابررویهمدیگرهستند.مولفه

ازحالتتاادلبهدرمیها،ملتدوافراد،جوامو،شرکتگیرمی کند.هاونهادهایجهانیرا
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می ناشی آنجا از مشکل از نظمبخشی که دائماشود یافته توساه کشورها پشتیبانی های

.هایعصراطیعاتهماهنگشوندشوندتاباواقایتبازسازیمی

شگفتی ما ادراک کور نقاط باید را گرفت.سازها نظر در آینده بااز آنها فهم که چرا

توانبافرایندهایعادیسازمانی،تادادپیچیدگیودشوارهاییهمراهاستودرعینحالنمی

پیشنهادچارچوبروشوالگویپیشنهادشدهتوسطپترسونوبیشتریازآنهارادرککرد.

تند.پرداختنجدیبهرویدادهاییدرشدهدراینپژوهشراهیبرایغلبهبرایننقاطکورهس

بهسطحشگفتی آزاداندیشانه نظامندو رویکرد است. پیچیده نیازمندفرایندیجاموو سازها

کممستلزمپایبندیبهسهقانوناست:سازهادستشگفتی

اگرپیشازفرارسیدنشگفتی1 سازهابهآنهانیاندیشیددیگراندیشیدنبهآنهافایدهزیادی.

بدانیمتهدیدآنکمترن آینده احتمالیدر یکرویداد مورد در بیشتر چه هر خواهدداشت.

شودزیرادرنهایتممکناستبهراهحلیاثرگذاردرموردآنبرسیم.می

هایاولیهیکبهاطیعاتودرکآناهمیتکلیدیدارد.چهدرشناسایینشانه.دستیابی2

وچهدرواکنشبهآنبهفرایندیبرایگردآوریاطیعاتسازودرکساختاریآنشگفتی

پیچیدهواثربخشوتحلیلآنهانیازداریم.

احتمالیبهالاادهبهرویکردهایخارقرویدادخارق.3 باضیازاینرویدادها الاادهنیازمندند.

ناسبیهایمرسومحلمسئلهترسندکهروشایندلیلپرهیبت،غریبوهولناکبهنظرمی

خواهیمبااینپیشامدهاپیشازوقوعشاناگرمی.بارویدادهاییباایناندازهوسرشتندارند

منظرجدیدی از امکاندهدمشکیترا شویمبهذهنیتجدیدینیازمندهستیمکه روبرو

ببینیم.

وتحوالتکشورهایخاورمیانهبههمراهچندینرخداددیگر،2001سپتامبر11حمیت

پیش به نیاز شگفتیاحساس بیولوژیکی،بینی حمیت احتمال است. داده افزایش را سازها

هااقتصادی،حمیتاتمیوده–هاینظامیحمیتسایبری،موردهجومقراردادنزیرساخت

باعثمی نیروهایشمورددیگر الگوییمسلحجمهوریاسیمیایراننیازمندسامانهوندتا و

شگفتی مطالاه برای قدرتمند این باشند. ظرفیتچارچوبسازها تمامی بتواند وباید ها

هایفکریوعملیاتیمراکزمطالااتیوغیرمطالااتینهادهاینظامیوغیرنظامیراتوانمندی

ن امکان حد تا و گرفته شگفتیبکار کور ازقاط فهم قابل تصویری و ببرند بین از را ساز

روینیروهایمسلحکشورارائهکند.هایپیششگفتی
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