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مقدمه
چشمگیر نسبت به آن چیزی است که تاکنون
مشاهدهی تفاوت  

شگفتی ما حاصل 
پنداشتهایم .نگرش ،اندیشه و باورهای ما حاصل شکلگیری الگوهای ثابت و همیشگی


می
پدیدهای که از روال
مشاهدهی  

شدهاند و با 
هستند که بر اثر تکرار برای ما طبیای و عادی  
میشویم( .)Barber, 2006
شگفتزده 

همیشگیپیروینکندبهطورطبیایوخودکار
میشویم که نقشی
پدیدههایی رو به رو  
آیندهپژوهی نیز همواره با عوامل و  
در دانش  
گونهای
شگفتیساز دارند و با تغییر چشمگیر روندهای کنونی و جاری ،شکل نهایی آینده را به  

میزنند .ایلیا
دادهایم ،رقم  
بینیهای خود احتمال  
پیش 
کامیً متفاوت از آن چه که در  
پیشگویی کنیم
نمیتوانیم آینده را  
گفتهی مشهوری دارد «:
جایزهی نوبل  
برندهی  
پریگوگین  ،
میشود،
میتوانیم برای آن آماده باشیم».صرف نظر از این که این آمادگی چگونه حاصل  
اما  
میتواند به شمار
آمادگیهایی  

آیندهپذیری گام اول در مسیر کسب چنین 
پیش شرط اساسی  
آید( .)Kuosa, 2010
راکفلو ماتقد است که در طول قرن بیستم جوامو انسانی شگفتی سازهای زیادی را تجربه
کردهاند.به عنوان نمونه در سال  1900تقریباً هیچ کسی انتظار رخداد تحوالت زیر را نداشت:

رایانهها ،مسافرت فضایی ،ماهواره ،انقیب کمونیستی در روسیه ،سقوط
هستهای  ،
سیحهای  

کمونیسم ،جنگ جهانی اول ،هولوکاست ،مهندسی ژنتیک ،تلویزیون و رادیو ،اضمحیل
قارهپیما ،عمل جراحی پیوند
موشکهای  

وریهای اروپا ،رشد ناگهانی جمایت کره زمین ،
امپرات 
بزرگراهها،تلفنهمراه،اینترنتوغیره( .)Rockfellow, 1994

عضو،هواپیما،
هایخارقالاادهبشر


ایپیداکردهاستزیراقابلیت

سازهااکنوناهمیتویژه

مطالاهشگفتی
چنددههپیشتاکنونگونهجدیدیازشگفتیسازهاآفریدهاست.برای

درزمینهفناوریاز
یسازها ،پیامدهای جهانی یافتند ( .)Mendonça, 2009در باضی موارد
نخستین بار شگفت 
سازهامیتوانندتهدیدیبرایتمامنسلبشرباشند.پیش


دانشمندانماتقدهستندکهشگفتی
از این دوران فاالیتهای انسانی در بدترین حالت منطقه محدودی را آلوده میکردندک مثی
توانازآتشزدنچاههای نفتکویتبهدستور صدامحسین،میدانهایمینعظیم ،یا


می
تخریب جنگلهای ویتنام نام برد .اکنون روشهای مستقیم و غیرمستقیم با چنان مقیاسی
کنند.یکجنگهستهایعظیم،تهدیدی

اندکهمیتوانندتمامکرهخاکیراتهدید 


ظاهرشده
آشناامانامبارکاست.یکیدیگرازشگفتیسازهایبسیارعظیمیکهطلیاهآننمایانشده


دفاعیپیشروی ج.ا.ا

ارائهچارچوبیبرایمطالاهشگفتیسازهاینظامی-
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هایسریودرآبوهوا،مثیتداخلجریانهایخلیجیاست.


است،تاثیراتاحتمالیدگرگونی
برخورداحتمالییکشهابسنگنیزچنینمقیاسیخواهدداشت( .)Fukuyama, 2008
سیگنالهای ضای اعیم شوند و شاید هم نشوند.این

شگفتیسازها شاید توسط عییم و 

آنها اطیعات
میتوان از درون  
دادههای پخش ،پراکنده و ناکاملی هستند که  
عییم در واقو  
آیندهنگاری را استنباط کرد.واقایت مسلم و انکارناپذیر این است که ما همواره به
الزم جهت  
بینیهای خود را نیز درک کنیم .هرگز
پیش 
محدودیتهای  

پیشبینی نیاز داریم ،اما باید 

نمیتوانیم انتظار داشته باشیم یک وضایت خاص برای همیشه به همان منوالی که تاکنون

شگفتیسازها در پی بردن به عدم قطایتها

بینانهی 
واقو 
تداوم داشته است ،باقی بماند.درک  
بسیار مهم است.به طور کلی اصطیح شگفتیسازها پیوند نزدیکی با اصطیحات دیگری مانند
شگفتانگیز،ورویدادهایبحرانیدارد( .)Cornish, 2003

ناپیوستگیها،تغییراترادیکالیا

شود،گسترهتاثیراتشگفتیسازهانیزبههماناندازهافزایش

هرچهجهانیکپارچهترمی

سازهابهطورمرسومدرونآنهاجایمیگرفتند،


هاییکهشگفتی

یابد.بایوهمرزهایحوزه

می
شوندوسیحهایی


هابهمسئلهامنیتملیتبدیلمی

ریزددرنتیجهبیماری

بهسرعتفرومی
شوندسیمتعمومیرامتاثرمیسازندو


هاوافرادبهکارگرفتهمی

هاسازمان

کهتوسطارتش
حتیممکناستچندنسلراآلودهکنند.وساتتاثیرشگفتیسازهااینکبیشازهرزمان

دیگریاست( .)Conseil, B. I. P. E, 1992
عیوه بر تاثیر جغرافیایی بیشتر شگفتیسازها که توسط اشتاین مولر «آینده لرزه» نام
گرفتهاندکهتاثیرمستقیمیبرآیندهدارندیانیجایی که زیستگاهامیدها ،ترسها ،آرزوها،

برنامههاوانتظاراتماست.شگفتیسازهاباایجادتغییردراینزیستگاهتمامدورنمایآیندهرا

آورند.اینلرزه هاتاثیراتچشمگیری دارند زیرابهتدریجدرکمارا درمورد


بهلرزهدرمی
رویدادهای عادی تغییر میدهند همچنان که واژههای جدید و ماانی جدید همچون ابر
شوندماچارچوبهایمرجوخود

تروریست،حفاظتازآبوهواوجهانمحلیشدنظاهرمی
یانینقشهذهنیمانازجهانراتغییرمیدهیم( .)Steinmüller, 2004

مسئلهحاکمبراینپژوهشایناستکهدرجهانآشوبناکقرنبیستیکم،شگفتیهابا

درتبسیاربیشتریدرحالرخدادنهستندواینشگفتیهاباغافلگیریوتحمیل

سرعتوق
هزینههای سنگین بر نیروها و سازمانها باعث آسیب جدی آنها میشوند .نیروهای مسلح

جمهوری اسیمی ایران نیز به واسطه واقو شدن در ژئوپلتیک پرخطر خاورمیانه و درگیری
هایبزرگمستادچنینشگفتیهاییاست .پژوهشحاضر


اقدرت
استراتژیکوتضادمنافوب
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بادرکاهمیتوضرورتفهمشگفتیسازهای دفاعی– نظامیوباتاکیدبرافزایشتادادو
گسترهاینشگفتی هاواثرگذاریآنهابرآیندهنیروهایمسلحجمهوریاسیمیایرانوبرای

جلوگیریازغافلگیریوکاهشهزینههایناشیازغافلگیری،ضمنبررسیچارچوبمطلوبو

برایمطالاهشگفتیسازهادرجهانپیچیدهوآشوبناک کهتوسطپترسونارائهشده

مناسب 
برایمطالاهنظامندوهدفمندشگفتیسازهاینظامی–دفاعی

است،بهدنبالتوساهچارچوبی
است  .برایناساسدراینپژوهشتیششدهاستتابااستفادهازمرورمنابو وگردآوری
روشمند و دستهبندی دادهها ،مولفههای سازنده چارچوب مناسب برای مطالاه شگفتیسازها
استخراجوترسیمشود.چارچوب ترسیمشدهباافزودنمختصاتومحورهاینظامی– دفاعی
تکمیلشدهودرنهایتچارچوبمطلوببراینیروهایمسلحمارفیشدهاست .
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
مروری بر برخی شگفتیهای نظامی -دفاعی

کنندهای


سازهاهموارهجهانونظمموجوددرجهانراباغافلگیریوپیامدهایخیره

شگفتی
روبروکردهاند.دراینبینشگفتیسازهاینظامی– دفاعینقشوجایگاهبسیارمهمتریدر

تغییر و تحوالت جهانی داشتهاند .شگفتیسازهای نظامی– دفاعی به دلیل ماهیتی که دارند
پیامدهایبسیاربیشتریبرایسیمت،امنیتوماادالتسیاسی،اقتصادیونظامیجهانیان
داشتهودارند.درزیربهچندموردازمهمترینشگفتیسازهاینظامی– دفاعیکهدرچند

اقتصادیزمینشدهاشارهمیشود .

دههگذشتهباعثتغییرچهرهسیاسی–
الف .شگفتی ویتنام و دومینوی جنگهای فرسایشی

شایدکمتر کارشناسیتصورمیکردکهنیروینظامیایاالتمتحدهآمریکادر جنگویتنام
گرفتاریکجنگ فرسایشیشود.جنگویتنامبرایآمریکاییهاهم غافلگیرکنندهبود وهم
شگفتیساز .هم آغاز جنگ و هم «پایان نیافتن» آن را باید نوعی شگفتی در نظر گرفت

( .)Young, 1991
ب .شگفتی افغانستان و ظهور طالبان

لشکرکشیشورویکمونیستیبهافغانستانباعثحیرتعمومیدرجهانشد.جنگسردبین
دو بلوک شرق و غرب ،منشا بسیاری از شگفتیها در جهان بود .یکی از این شگفتیها
لشکرکشیگستردهرژیمکمونیستیشورویبهافغانستانبرایحمایتازحزبکمونیستاین

دفاعیپیشروی ج.ا.ا

ارائهچارچوبیبرایمطالاهشگفتیسازهاینظامی-
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کشوربود.اینلشکرکشیباعثشدتاآمریکاییها،استراتژی«کمربندبهداشتی»رادرمنطقه

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

نهتنهاتمامیکارشناسانواستراتژیستهایآمریکاییراغافلگیر

حمیت 11سپتامبر 2001
کردبلکهنوعیبهتو  حیرتدرجهانبهوجودآورد.ازاینحمیتباعنوانشگفتیبزرگ
سپتامبربهنقطهعطفیدرتاریختحوالتبینالمللیدر 100سال

قرننیزیادمیشود 11.

گذشتهتبدیلشد .)Schuster, 2001(.
ت .شگفتیهای جنگی صدام

حمله صدام حسین به کویت در سال  1990باعث غافلگیری کارشناسان نظامی در سطح
منطقهوجهانشد.پایان جنگ ایران و عراق همزمان با بروز تشنّج عراق و کویت بود.ارتش
عراقدرزمانحکومتصدامحسینوحزبباثعراقدرتاریخ11مرداد1990(1369م)به
کویتحملهواینکشوررااشغالکرد( .)Ritchie, 2006
ث .شگفتی نفتی اعراب

باعثتغییراتگستردهایدرسطحمنطقهوجهانشد.

جنگاعراببااسرائیلدرسال 1967
پایگاههایهواییمصردر5ژوئن1967آغازشد
اینجنگباحملههواییناگهانیاسرائیلبه 
و اسرائیل طی  6روز موفق شد تا نوار غزه و صحرای سینا را از کنترل مصر ،شرق اورشلیم و
بلندیهای جوالن را از کنترل سوریه خارج کند

کرانه باختری رود اردن را از کنترل اردن و 
( .)Smith, 2010
ج .شگفتی پرلهاربر و تالفی اتمی

سازژاپنیهابهجزیرهپرلهاربرمسیرجنگجهانیدومراعوض


حملهغافلگیرکنندهوشگفتی
کرد.نیرویهواییودریاییژاپندرهفتمدسامبر1941بهپایگاهدریاییآمریکادرپرلهاربر،
واقو در جزایر هاوایی در اقیانوس آرام ،حمله کردند و صدمات بسیار سنگینی به آمریکاییها
واردساختند .
چ .شگفتیهای جنگی هیتلر

حملههیتلربهشورویکمونیستییکیازبزرگترینشگفتی هایجنگجهانیدومبود.کهدر

نهایت بزر گترین شکست آلمان هیلتری و به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم را رقم زد .در
حالیکهآلمانهیتلریبارهااعیمکردهبودکهمشکلیبارژیمکمونیستیشوروینداردامابه
یکبارهماشینجنگیهیتلربهسمتشرقحرکتکردوباعثغافلگیریاستالینوخوشحالی
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ههگسترده ایدرشرق،نهتنهابخشقابلتوجهیازتواننظامیآلمان

اروپاییهاشد.آغازجب

راگرفتبلکهنگرانیآمریکاییهارابیشترکرد( .)Weinberg, 1994

ح .شگفتی اتمی ترومن

شایدیکیازبزرگترینشگفتی هاینظامیدفاعیجهان،حملهاتمیایاالتمتحدهآمریکابه
باشد.آمریکاییهابراینخستینباردر

شهرهایهیروشیماوناکازاکیژاپن درسال 1945
جهانازسیحیاستفادهکردندکهباالترینسطحویرانگریووحشتآفرینیودرعینحال

بازدارندگی را داشت .استفاده از این سیح ،ماادالت سیاسی – نظامی جهان را تغییر داد و
باعثتغییررویهکشورهاوقدرتهایجهانشد .)Frank, 1999(.

مروری بر الگویی پیشنهادی پترسون در کشف شگفتیسازها

شگفتیسازهاتأثیرمستقیموچشمگیریبرانساندارندوبهپیامدهایگسترده،با اهمیتو

گاهی بنیادین منجر میشوند شگفتیسازها با چنان سرعتی اتفاق میافتند که بخشهای
مختل سیستم سازمانی ،اجتماعی یا جهانی نمیتوانند خود را با این ضربه ناگهانی سازگار
سازهابهایندلیلمهمهستندکهبخشهایمهمیازنظامتاری کنندهانسان،


کنند.شگفتی
سازند.روابطیکهتاثیرمستقیمتریبرمادارندماموال


ثرمی
نگرشهاوشیوهزندگیاورامتأ

میکنند بخشی از سیستمهای انسانی نسبت به دیگران از نظر
توجه بیشتری به خود جلب  
تاثیرپذیری در مرتبه باالتری جای میگیرند .یا دستکم ضربه ناگهانی در آنها واکنشهای
حادتریبهدنبالدارد.بنابرینمابایدعواملیراکهبهنظرتاثیربیشتریبرانسانهادارندرا

فهرستکنیم( .)Kuosa, 2010
پترسون به عنوان یکی از پیشگامان طراحی روشناسی برای مطالاه شگفتیسازها مطرح
است .چارچوب و الگوی مورد استفاده پترسون برای روششناسی شگفتیسازها شامل چهار
مرحلهوگاماست( :)Petersen, 1999
 گاماول:شناساییک 
 گامدوم:ارزیابیک 
 گامسوم:پایشک 
 گامچهارم:اقداماتالزم .
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درادامهبهتوصی اینچهارگامپرداختهشدهوپسازآنبهطرحمسائلوموضوعات
تربرایمطالاهشگفتیهاینظامی–دفاعی


خاصمرتبطبانیروهایمسلحوارائهالگوییکامل
پرداختهشدهاست .
-گام اول :شناسایی شگفتیسازها

مهمترین پرسشی که در این گام باید پاسخ داده شود این است که :به طور کلی چه
شگفتیسازهایی میتوانند روی دهند؟ شناسایی شگفتیسازها کار آسانی به نظر میرسد اما

مشکلاینجاستکهچگونهبهمضنونانهمیشگییانیمصیبتهاوفجایایکهبرایفهرست

کردنشان الزم نیست به مغزمان زیاد فشار بیاوریم بسنده نکنیم .یک راه این است که از
شگفتیساز

فهرستهایموجودِشگفتیسازهااستفادهکنیم.پترسندرسال 1997توانست 78

شگفتیسازراشناساییکند.امادر

رافهرستکندواشتاینمولرهمدرسال2003توانست55
سازهایویژههرتجربهخاصآیندهنگاریراشناسایی


بیشترمواردبهتراستخودمانشگفتی
یاابداعکنیم(.)Petersen, 2009برایاینکارروشهایمختلفیوجودداردبهویژه :
دریکمحیطخیقانهمناسب،هماندیشیگروهیماموالمنجربهفهرست

 طوفان فکری:
کردن شمار زیادی شگفتیساز میشود .باید مراقب بود که تنها بر شگفتیسازهای بد
متمرکزنشویم.مثیً بدتریناتفاقیکهممکناستبراینیروهاینظامیرخدهدکدامند.
بلکهبهدنبالشگفتیسازهایمثبتوسودمندنیزباشید .
توانیدازآنهادرموردشگفتیسازهایاحتمالیبپرسیدیادرموارد

 مصاحبه با خبرهها :
می
شگفتآورباآنهاگفتگوکنید .

تجربهنشانمیدهدکهنظرسنجیبهویژهنظرسنجیاینترنتیابزارمناسبی

 نظرسنجی :
توانپرسشهایباز


هامی

سازاست.درایننظرسنجی
برایشناساییشمارزیادیشگفتی
طرحکرد.یاباچندایدهاولیهبراینمونهآغازکرد .
 معادلسازی تاریخی :یک روش دیگر این است که موقایتهای مشابه در گذشته را
جستجوکنیموببینیمکدامیکدرزمانخودشانشگفتیسازبودندوماادلآنهارادر
زمانحالبیابیم .
 داستانهای علمی– تخیلی :از آنجایی که داستانهای علمی– تخیلی ماموالً تیش
میکنند که از تفکر مرسوم فراتر روند ایدههای فراوانی برای شگفتیسازها در بر دارند.

همچنین می توان از توالی رویدادهایی که در روایت داستان به کار رفته برای ساخت
سناریوهایپیشازشگفتیسازاستفادهکرد(.)Mendonça, 2004
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 -گام دوم :ارزیابی

درگام دوممهمترینسوالیکهبایدپاسخدهیمایناست :مهمترینشگفتیسازهایممکن
هاهستند؟مرحلهشناساییبهسبدبزرگیازشگفتیسازها


یاجاماهمنکدام
برایمن،سازمان
ختممیشودبنابرینبهروشیبرایمحدودساختنطی شگفتیسازهاییکهبایدآنهارادر

نظربگیریمنیازداریم.یکیازبهترینروشهابهاینمنظورآناستکهتاثیرنسبیآنهاراروی

گروه هدف به صورت کمی بیان کنیم .از آنجایی که هر شگفتیساز چندین متغییر دارد و
پیچیده است به روشی آسان برای گلچین کردن آنها نیاز داریم .سپس میتوانیم تاثیر هر
رویدادرابابقیهمقایسهکنیم.گرچهاینروشنسبیاستامانتایجآنارزشمنداستچون
ابتباقیمیمانند.درزیربهسهمحوراصلیبرایپایش

سوگیریهادرتماممراحلمقایسهث

شگفتیسازهااشارهشدهاست( .)Petersen, 2007

اشارهبهبررسیهرشگفتیسازازنظرمیزاناثرگذاریبریک

 محور اول :عاملهای انسانی :
فردیاگروهدارد .
.آسیبپذیری.2،1افقزمانی.3،2

 محور دوم :سیستمهای انسانی :اشارهبهبررسیمیزان1
هرشگفتیسازدارد .

میزانمقاومت3و.4ضریبقدرت4
 محور سوم :پیامدهای اساسی:اشارهبهبررسی.1وسات.2،5نتیجه.3،6میزانتغییر7و.4
ضریبتاثیرهرشگفتیسازدارد.

 -گام سوم :پایش

مهمترین پرسشی که در این گام باید پاسخ داده شود این است که :آیا میتوانیم رسیدن
شگفتیسازها را پیشبینی کنیم؟ اگر شگفتیسازها را به سه دسته شامل .1 :شناختههای

.ناشناختههاینامالوم،تقسیمکنیم دراینحالتمسلماً

.شناختههاینامالوم،و3

مالوم2،

آوردآسیبپذیراست .


سازبهبارمی

تغییراتیکههرشگفتی
.1سیستمیافردتاچهاندازهدربرابر
2
هارخمیدهد؟ 


سازبههمینزودی

.آیاشگفتی
3
هاییهستندکهبخواهندبااینشگفتیسازهامقابلهکنند .


.آیاافرادیاگروه
4
.تاثیرشگفتیسازبرفردیاگروهچقدراست؟ 

.5تاثیررویدادچقدراست؟حوزهتاثیرآنمحلی،ملییاجهانیاست .
6
.نتیجهچقدرغیرقابلپیشبینیاست؟واکنشافرادبهرویدادمتاثرازادراکآنهاازنتیجهاحتمالیاست.هرچقددرعددم

قطایتبیشترباشداحتمالاینکهواکنشهایافراد،خنثیوآشوبناکباشدبیشتراست .

7
نشبهآنهابایدسریوباشدامابخشهاییازسیستمکهمامدوالبداآنهداسدروکار

سازهاسریواتفاقمیافتند.واک


.شگفتی
دارندازپساینکاربرنمی آیندآنهازمانیامنابوالزمبرایواکنشاثربخشرادراختیارندارند.
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سازهایدستهسومرابههیچشکلینمیتوانمشاهدهوپایشکردامابهمحضاینکه


شگفتی
یک شگفتی ساز را روی صفحه رادرمان ببینیم ممکن است بتوانیم رویدادهایی را شناسایی
سازمحتملترشوند.وقوعاینرویدادهایاگذشتنشاخصیاز


شوندشگفتی
کنیمکهباعثمی
نشانههایضای شگفتیساز»تابیرکرد.دراینجامنظوراز
آستانهماینرامیتوانبهعنوان« 

پایش ،نه پایش خود شگفتیساز که پایش نشانکهای ضایفی است که خبر از رسیدن آن
میدهند( .)Petersen, 2009

ایجاد سامانه هشدار سریای که بتواند ظهور و تطور این شاخصها را ردیابی کند آسان
نیست .اما هرچه میگذرد این کار امکانپذیرتر میشود .فناوریهای عموما شبکهمحور و
توانندبهویژهبرایشناسایینشانههای ضایفیبکار

جدیدیدر دستتوساههستندکهمی
روندکهاشارهبهرویدادهایاحتمالیعظیموغافلگیرکننده دارند.رویدادهاییکهدرصورت
بینینشدن،ممکناستتاثیراتبسیارمخربیداشتهباشند.ازدیدگاهپایش،میتوانیم


پیش
عامل دیگری را هم به ارزیابی فوق اضافه کنیم این عامل «ضریب آیندهنگاری» است .این
بینیرویدادرانشانمیدهد( .)Mendonça, 2004


ضریباحتمالنظریپیش
 -گام چهارم :اقدام

مهمترینپرسشیکهبایددراینگامپاسخدهیمایناستکهآیامیتوانیمکاریدرخصوص

سازهانیازمندروشهاینوآورانهونامتاارفاست


سازهاانجامدهیم؟مواجههباشگفتی

شگفتی
ازجمله:تفکرسیستمی،آموزشخیقیت،شهود،تفکرتداعیگرا،رویاپردازی.اطیعاتیکهاز

شدهای درباره پیشایندهای
کاربرد این روشها بدست میآید درک جدید و اصیح 
احتمالیایجادمیکند.اینطرحبهتدوینبرنامهاقدامبرایمواجههبامشکل

غافلگیرکننده 
انجامدومیتواند :


می
منجربهنابودیشگفتیسازهاپیشازجوانهزدنشودک 


آثارمنفیشگفتیسازهاراکاهشدهدک 


نقطهآغازیبرایسازگاریباشگفتیسازشود( .)Glenn, 2009




پیشینههای پژوهش

در اواخر دهه  60مییدی ،برنامهریزان شرکت نفتی شل ،برنامهریزی سناریومحور را برای
پیشبینی آینده بازارهای نفتی به کار گرفتند .پیر واک 1از شرکت «رویال داچ شل»

1

. Pierre Wack
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1

2

شگفتیسازها را به عنوان «تنداب»هایی تاری کرد که کسبوکارها به اجبار با آنها روبرو

میشوند ( .)Wack, 1985از آن زمان به باد ،این نوع تندابها گاهی در برنامهریزی

سناریومحوربکارگرفتهشدندواصطیحهاییچون«گسستگی»و«گسیختگی»گهگاهبهکار

شناسیخاصیبرایشناساییآنهابکارنرفت.یکیازنخستینگامهابه


رفتند،اماهیچروش
سویاینروششناسیاثرمشترکیاز موسسهآیندهپژوهیکپنهاگموسسهفرانسوی«بیآی

4
پیای» 3وموسسهآینده درکالیفرنیابودکهدرسال 1992منتشر شد(.)BIPE, 1992در
شگفتیسازها تغییرات یا رویدادهایی در آینده

این اثر شگفتیسازها چنین تاری شدند« :
هستند که احتمال وقوعشان نسبتا کم ،اما تاثیر بالقوه آنها بر پیشبرد کسبوکارها بسیار
چشمگیراست» .
وقتیجانپترسندرسال1995بهدنبالروشیبرایمطالاهرویدادهایشگفتآوربرآمد،
بهشگفتیسازهاوچگونگی

ازدیدگاهعملیوروششناسی،هیچادبیاتیدرموردنگاهفرایندی

ملیبرایتوضیحآیندههایبدیل،اساساًباکاربرد

شناسیهایع


مواجههباآنهانیافت.تمامروش
ماهرانه  روندها و تأثیرات متقاطو آنها سروکار داشتند .پترسن که پیش از آن کتابی درباره
روندهابنام«بسوی:2015نمادهاییازآینده» نوشتهبودتصمیمگرفتاینخیءراپرکند.او
رویدادهایغیرمنتظرهچگونهمیاندیشد.

نوشتارکوتاهیمنتشرکردبااینمضمونکه:درباره 
غیرمنتظرهها :چگونه شگفتیهای عظیم آینده را پیشبینی کنیم؟» روش

کتاب او با نام «
سازهاارائهمیدهد( .)Petersen,2011


ایدربارهشگفتی

شناسیجاماه
دوروششناسیخودرا

درآلمان،آنجیوکارلهاینزاشتاینمولر،راهپترسنراادامهدادن

درباب شگفتیسازها در سال  2003منتشر کردند ( .)Steinmüller, 2003تنها در چند سال
گذشته است که شگفتی سازها از سوی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی یا آیندهنگاری
شرکتی 5توجه بیشتری به خود جلب کردهاند .چندین مقاله درباره تفاوت شگفتیسازها و
نشانک هایضای یاتفاوتمیانتغییراتتدریجیکهیکبارهدرنظرمابهشکلیکجابجایی

هاییکهشگفتیآورهایناگهانیهستند،نوشتهشدهاست


شود،وناپیوستگی

عمدهآشکارمی
( .)Hiltunen, 2006
1

. Wild cards
. Rapids
3
. BIPE
4
. Institute for the Future
5
. Corporate Foresight
2
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برخی پژوهشگران نقش ناپیوستگیها را در سناریوسازی بررسی کردهاند .توجه بیشتر به
شودتاتیشهایبیشتریدربارهشگفتیسازهاانجامشود.این امر تا

مقوله ریسکباعثمی
ایبهسنتدیرپایپژوهشدرحوزهارزیابیریسکومدیریتریسکمربوطمیشود.


اندازه
ایانجامشدهاند.


هایبیمه

سازها،برایشرکت

اتانجامشدهدرحوزهشگفتی
ایازمطالا
پاره 

کنند.شگفتیسازها


سازهاحمایتمی

هادرحوزهشگفتی

هایدولتیازپژوهش

برخیسازمان
هایخودروسازوصنایوهواییاهمیتزیادییافتهاند.ازاینترنتهرروزبیشتراز


برایشرکت
سازهاووسیلهایبرایپایش


آوری،گفتگووارزیابیشگفتی

زاریبرایجمو
دیروزبهعنواناب
نشانکهای ضایفی که نزدیک شدن به شگفتیسازها را هشدار میدهند ،استفاده میشود

( .)Steinmüller, 2007
ایگورآنسوفازجملهنخستین کسانیاستکهمفهوم«شگفتیاستراتژیک»راتبیینکرد.
چشماندازسازمانراکهاز
ویدرتاری خودآندستهازتغییراتناگهانی ،فوری،وناآشنادر 
شگفتیهای

فرصتهای بزرگ تهدیدزا باشند ،

لحاظ کاهش سودآوری یا از دست دادن 
شگفتیسازهاداردکهباداً

میآورد.چنینمفهومیشباهتزیادیبامفهوم
استراتژیکبهشمار 
حوزهی آیندهپژوهی
آیندهپژوه مطرح شد .مندوسا و همکاران او در میان مقاالت  
در محافل  
شکستهای ساختاری ،ناپیوستگیها،

ماادلهای گوناگونی مانند رویدادهای نظام گسل ،

شاخهشدن ،و تحوالت بی سابقه را برای اصطیح شگفتی سازها فهرست کردند.
شگفتیها ،دو  

میدانند
بینظیری  
شگفتیسازها را حادثههای ناگهانی و  

مندوسا و همکاران او در تاری خود 
آنهافرضبراین
میکنند.بهنظر 
نقطههایبازگشتایجاد 
کهدرمسیرتکاملیکروندخاص 
شگفتیسازها غیر محتمل هستند اما در صورت رخداد ،پیامدهای بزرگ و فوری برای

است که 
مولفههای
ذینفاان سازمان خواهند داشت.مندوسا و همکاران به طور کلی بر این باورند که  

شگفتیسازها.در میان اینها

چرخهها ،موضوعات نوپدید ،و 

اساسی تغییر عبارتند از:روندها ،
شگفتیسازها هستند.جان

جرقههای تغییر همان 
خسارتبارترین  

بینیناپذیرترین و بالقوه 
پیش 

شگفتیسازهارابهصورت رخدادهاییبااحتمال

راکفلودرسال 1994درمجلهیفیوچریست،
وقوعپایینامابااثراتشدیدتاری کرد(حجازی .)1393،
پیشبینی
جان پترسن در کتاب ماروف خود به نام «کامیً غیر منتظره :چگونگی  
آنها را به صورت
شگفتیسازها  

شگفتیهای بزرگ آینده» افزون بر استفاده از اصطیح 

ویرانکنندهی
میافتندوعواقب 
رخدادهاییبااحتمالپایینوتاثیراتزیادکهبهسرعتاتفاق 
شگفتیسازها همه را غافلگیر میکنند چرا که

میکند .به نظر پترسن 
بزرگی دارند ،تاری  
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آنها
پاسخگوییاثربخشبه 
نظامهایاجتماعیزیربناییقادربه 
میافتندکه 
آنقدرسریواتفاق 

شگفتانگیز و

شگفتیساز عبارت است از یک رخداد 

نیستند.به نظر ادوارد کورنیش نیز یک 
آنقدرقویهستندکه
شگفتیسازها 

میافزایدکه
ناگهانیکهپیامدهایمهمیدرپیدارد.وی 
برنامهریزی اکثر مردم را دچار تغییرات رادیکال
بسیاری از امور را زیر و رو کرده و تفکر و  
میکنند.کورنیش تاکید میکند که هر چقدر شگفتی یک رخداد خاص بر حسب برهم زدن

شگفتیسازخواهدبود.جیمزدوار

شایستهیعنوان

الاادهترباشد،بیشتر
فوق 
انتظاراتکنونیما 
شگفتیساز صحبت میکند که به تابیر او نسبت به دیگر

نیز در آثار خود فقط از سناریوهای 
شگفتیساز درصورتی که

میافزاید که سناریوی
آیندههایباورکردنی کمترمحتملاست.دوار 

آیندهای را توصی کند که پیامدهای وخیم نامتناسبی در برداشته باشد حایز اهمیت خواهد

شد( .)Petersen, 2009
مجلهی فیوچریست چاپ کرد به رخدادهایی در
راکفلو در سال  1994در مقالهای که در  
آنهابسیارکماستولیدرصورت
سال2000اشارهمیکندکهاگرچهبهنظراواحتمالوقوع 
وقوعتاثیراتعمیقیدربرخواهندداشتازجمله:حکومتکردنهنگ کنگبرچین ،ضای 
ملتها در اروپا و تشکیل یک واحد یکپارچه جدید سیاسی– اقتصادی ،اقتصاد
شدن دولت–  
نوین بدون تکیه به انرژی کربن ،خروج زنان از بازار کار ،رسیدن به «امید به زندگی» 100
نمونههایتاریخی
ساله،ومهاجرتگستردهازجهانسومبهکشورهایپیشرفته.راکفلودربین 
رایانهها
شگفتیسازهابهجهشازاسببهخودرو،ازقلمبهماشینتحریر،وازماشینتحریربه 

نمونههای ملموس شگفتیسازها از یک تندباد بسیار بزرگ
نیز اشاره میکند.پترسن در میان  
میتواندظرفمدتیکروزیکشهررابهطورکاملویرانکند.اوهمچنیندر
یادمیکندکه 
قطبهای
شگفتیساز را که شاید در آینده اتفاق بیافتد مثیً جابجایی  

کتاب خود تقریباً هشتاد 
پیشبینی آینده به عنوان یک شغل یا کسب و کار
مغناطیسی کره زمین یا تبدیل شدن  
میبرد( .)Rockfellow, 1994
جاافتادهنام 
میکند که به اعتقاد او
شگفتیسازها را مرور  

نمونههای تاریخی 
ادوارد کورنیش نیز برخی از  
آنهاراتاحدودیپیشبینیکردامادرنهایتبهصورترخدادهایغافلگیرکنندهظهور
میشد 

حملهی آلمان نازی به شوروی در سال .1941اگرچه انگلیس به شوروی درباره
کردند.مثیً  
برنامهی تهاجم هیتلر هشدار داده بود اما استالین این هشدار را نادیده گرفت .یا نمونه

برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی بود.
ملموستر دیگر حادثه یازده سپتامبر و حمله به  

میکندکهدر
کورنیشدردفاعازادعایخودبهدومقالهچاپشدهدرمجلهفیوچریستاشاره 
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آنها برایان جنکینز و ماروین سترون درباره امکان حمیت انتحاری هوایی و همچنین مورد

برجهایمرکزتجارتجهانیبحثکردهبودند( .)Cornish, 2003
هدفقرارگرفتن 
روششناسی پژوهش
دراینپژوهشبااستفادهازمرورنظامندمنابووتجزیهوتحلیلیافتههاتیششدهاستتا

چارچوباولیهایجادودرادامهباتکیهبرتجاربمیدانیمحقق درمراکزنظامی – امنیتی
کشور  نقاطقوتوضا فرایندهایسازمانیدرکش وشناساییشگفتیسازها،بهچارچوب
اولیهافزودهشود .
بهجستجویمنظمدادههاواطیعات،

یاهمانمرورادبیاتومنابو،اشاره 

لیترچرریویو 1
طبقهبندی داده ها ،بررسی و ارزیابی انتقادی یا اکتشافی آنها ،تفسیر و تحلیل این دادهها و

اطیعات،باهدفمشخصکردننوآوریپژوهش،یاتقویتمبانینظریوعلمیپژوهشویا
هایعلمیدربخشمرورمنابومیتوان


لگوهایجدیددارد.دراغلبنوشته
اکتشافمؤلفههاوا

پنجگاماصلیکهتوسطمحققینطیشدهاسترامشاهدهکرد.1:شناساییاصطیحاتو
.تاییناسنادوپایگاههایعلمیکهبایدموردجستجوقرارگیرند.3.

عباراتکلیدیپژوهش2.
ارزیابیوگزینشمنابووادبیاتمرتبطباپژوهش.4.سازماندهیمنابو.5.نوشتنوتدوین
گزارش.باایناوصافدرمرورمنابوچندموضوعاهمیتدارد :
دسازوکارجستجویمنابوک 
دسازوکاربررسیوارزیابیانتقادیمنابوک 
دسازوکاراکتشافیمنابو.
ایممکنوشگفتیسازهاییکه

ندهه
دراینپژوهشازمرورمنابوبرایشناساییواستخراجآی 
مرحلهایزیرطراحیودراینپژوهشاجراشد:

قبیرخدادهانداستفادهشدهاست.فرایند5
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شکل ( )1گامهای اصلی مرور نظامند منابع پژوهش

یافتههای پژوهش
شاملیافتههایمیدانیِحاصلازبرگزاری 15جلسهخبرگیدر

بخشیافتههایاینپژوهش

وزارت دفاع (جموبندی نظرات خبرهها) مشاهدات و استداللهای نویسنده ،توساه الگوی
پترسونبادرنظرگرفتنشرایطخاصنیروهایمسلحوتجزیهوترکیبمولفههابرایتوساه

چارچوب جدید است .بر این اساس در بخش نخست یافتهها ،با توجه به تجارب سازمانی
سازها،دوموردازمهمترینآسیبهایسازمانیکهبهعنوانمانو


هادرمواجههباشگفتی

خبره
سازهاعملمیکنندموردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.درادامه 5مولفه

درکش شگفتی
دفاعیباجموبندینظرات

اصلیاثرگذاربرکش وشناساییحداکثرشگفتیهاینظامی– 
شناسیفرایندهایسازمانیواستداللهاینویسندهآوردهشدهاستودرنهایت


ها،آسیب

خبره
چارچوبتوساهدادهشدهیپترسونبرایاستفادهدرنیروهایمسلحجمهوریاسیمیایران

آوردهشدهاست.


پنج مولفه و زمینه مورد نیاز برای کشف و شناسایی شگفتیسازهای نظامی
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اند.تاداداینشگفتیسازهادرگذرزمان


سازهادرگذرزماندچارتغییروتحوالتیشده

شگفتی
به شکل تصاعدی در حال افزایش هستند .همچنین با توجه به وابستهتر شدن انسانها و
سازمانهابههمدیگر(تشدید وابستگیمتقابلو کاهشاستقیل دولتهاوتضای مرزهای

هایاجتماعی)،پیامدهایاینشگفتیسازهادر


ملیوافزایشروابطانسانیتحتتاثیرشبکه
یشگفتیسازهادرگذرزمان،


گذرزمانبیشتروبیشترشدهاست.سومینویژگیمتحولشده
عبارتیپدیدههاییکهامکانواحتمال

بیشترشدنامکانواحتمالرخدادنشانبودهاست.به
شوندبهراحتیرخمیدهند.یانیبااینکهما


رخدادنشانبسیاردورازذهنوکمبرآوردمی
انتظارنداریمبهاینراحتیوآسانیرخدهندامابرخیفانتظارماوروندهاییکهمادرنظر
میگیریم به وقوع میپیوندند .شدت غافلگیری شگفتیسازها و شدت پیامدهای آنها ،ارتباط

سازهاتا
ها،قبلازوقوعدارد.بسیاریازشگفتی 

مستقیمیباکش وفکرکردنبهاینشگفتی
قبلازرخدادن،توسطهیچذهنی،هیچمرکزپایشوپویشیوهیچسازوکاریموردشناسایی
قرار نمیگیرند و بابارتی انسانها و سازمانها عاجز از درک و دریافت عیئم و نشانههای
ضایفیهستندکهخبرازاینشگفتیسازهامیدهند .

برای کش شگفتی سازهایِ ممکن ،باورپذیر و محتمل ،چند راه و روش وجود دارد.
شدهترین و مرسومترین راه ،راهانداز مرکز پایش و پویش محیطی با تکیه بر عیئم و
شناخته 

یشمحیطینشانمیدهدکهبهمرور

نشانههایضای است.تجربهفاالیتمراکزپایشوپو

زمان ،پژوهشگران فاال در این مراکز دچار نوعی روندگرایی شده و به مرور به جو و فضای
موجود خو میگیرند و نمیتوانند عیئم و نشانههایی که بر امکان وقوع شگفتیسازها داللت
بهدنبالآثارونشانههاییکهروندهایقبلیراتأییدمیکنند

دارندراکش کنندوترجیحاً 
روند.همچنینبهمرورزمانقدرتخیقیتوتصویرپردازیوآفرینشگریاینافرادتحت


می
تاثیر این روزمرگی و روندگرایی قرار گرفته و قدرت فکر کردن به پدیدههای شگفتیساز و
هاراازدستمیدهند( .)Mehrabanfar, 2014


پردازیدرخصوصنااندیشیدنی
همچنینخیال
هاییهستندکهحتیبااستفادهازپیشرفتهترینابزارهاونرمافزارهای


سازهاپدیده

شگفتی
بهنظرنمیرسد حتیباتوساه

شبیهسازهمقادربهکش بسیاریازآنهانیستیم.ازاینروی 

میشگفتیهایممکنراکش و

ابررایانههایابااستفادهازنرمافزارهایشبیهسازنیزبتوانتما

شناسایی کرد ( .)Steinmüller, 2008با توجه به قدرتهای منحصر به فرد انسان در
خیالپردازی ،قدرت شهود ،کیننگری و غیره به نظر میرسد در حال حاضر بهترین و

هایشگفتییاب


سازها،تقویتذهن
مناسبترینراهبرایکش ،درکودریافتحداکثرشگفتی
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سازمانهاینظامی -دفاعیاست.با توجهبهافزایش

درجاماه ( )Hiltunen,2006وچهبسا 
بخاطراینشگفتیها-

بسیارزیادشگفتی هادرجاماهوتغییراتسریووگستردهدرروندها -

الزماستتاتغییراتیدرنوعتفکرافرادوبخصوصکارشناسانسازمانیوسازوکارهایکش و
هادرسازمانهادادهشود .


تخراجشگفتی
اس


 .1ویژگیهای ذهن شگفتییاب

ذهن شگفتییاب ویژگیهای بسیار زیادی دارد .الزامات خاصی هم میطلبد .در گام نخست
خیالپردازیوفکرکردن
تقویت«تفکرسناریویی»یکیازالزاماتچنینذهنیاست.تقویت« 
تفکرکلنگر»یکیدیگراز

بهنااندیشیدنیها»یکیدیگرازالزاماتچنینذهنیاست.تقویت«

نگرتیشمیکندتابیشترینارتباطاترا


یاباست.ذهنکل

یابیبهذهنشگفتی

الزاماتدست
ایکهمیشودتصورکردبرقرارکردوآثارو


هایپیرامونیوهرپدیده

بینیکپدیدهباپدیده
پیامدهای آن را تجسم نمود .یکی دیگر از الزاماتِ داشتن ذهن شگفتییاب ،تقویت
هایجدیدونواست.کسانیکهمیخواهندذهنیقوی


درزایشایده
خیقیتهایذهنی»

«
هاداشتهباشندبایدذهنیخیقوآفرینشگرداشتهباشند.عنصرخیقیت

برایکش شگفتی
میتواند بسترهای الزم برای کش شگفتیسازها را در ذهن فراهم کند .استفاده از جلسات

ذهنانگیزی و تقویت سازوکارهای ذهنانگیزی هم تأثیر قابل توجهی در تقویت ذهنهای

شگفتییاب میتواند داشته باشد .به نظر میرسد افراد و سازمانها با پدیدهای احتمالی بنام

سلطه شگفتی سازها بر آینده مواجهه خواهند شد که چه بسا بیش از روندها باعث تغییر و
تحوالتآیندهخواهندشد.ازاینرویبرایزیستندردنیایشگفتیهایآینده،بایدقدرت

سازها را داشته باشیم و به بهترین شکل ممکن خود و
کش  ،درک و دریافت این شگفتی 
سازهاآمادهکنیم .
مانرابرایرویاروییبااینشگفتی 


سازمان


 .2راهاندازی مرکز پایش و پویش نظامی -دفاعی

مهمترینابزاروروشبرایدرکعییمونشانههایضای کاستفادهازروشپایشوپویش

سازهااغلبقبلازوقوعباعییمونشانههایضایفیهمراههستند.این


محیطیاست.شگفتی
تمالوقوعیکشگفتیسازرا

عییمونشانههارابایدزنگهشداروزنگخطریکهامکانواح

اعیممیکننددرنظرگرفت.مراکزپایشوپویشمحیطیباتسلطبرروندهایجاریوزیر
سازهارادارند.بخشیازشگفتیسازهای

نظرگرفتنتغییروتحوالت،قابلیتپیشبینیشگفتی

نظامیرابهاینشیوهوبهکمکاینمراکزمیتوانرصدوکش کرد.تنهابخشمحدودیاز
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شگفتی سازها به شیوه پایش و پویش عییم ضای قابل ردگیری و پیشبینی قبل از وقوع

هستند.هرگونهتغییراستراتژینظامیازسوییککشوریاجابجایینیروهاازیکنقطهبه
گذاریبررویتاسیساتوتسلیحاتکآزمایشاتنظامیوغیرهمیتواند

نقطهایدیگرکسرمایه

سازکهمیتواندبادامنهوسیای


ایشگفتی

عیمتونشانهضایفیباشندبراحتمالوقوعپدیده
ازپیامدهاباعثغافلگیریشدیدنیروهاینظامیماشوند.البتهبایدخطاهایاحتمالیموجود
درتفسیروتوصی عیئمضای رانیزدرنظرگرفت(تلههایسیگنالی) .

 .3ذهنانگیزی بین افراد نظامی و غیرنظامی

ذهنانگیزی تیش برای بهرهبرداری از توانمندیهای پنهان ذهن در کش و پیشبینی

گزینههایبدیلاست.ذهنانگیزیراهمطمئ نیبرایرهاییازعادتکردنبهروندهایجاری

سازماناست.درذهن انگیزیشخصفارغازهرنوعقیدوبندیتیشمیکندتابادرکنارهم

قراردادنتصاویرموجودتصویرجدیدوخیقانهایدرذهنخودایجادکند.یکیازمشکیت

اصلی سازمانها بخصوص سازمانهای نظامیک افتادن در دام فرضهایی است که پیشاپیش
قطایپنداشتهمی شوندوبرایناساسکارشناسانومدیرانسازمانیقادربهدرنظرگرفتن

رویههایی خیف این فرضها نیستند .ذهنانگیزی فارغ از هرگونه فرض و قطایتی تیش

هایممکنوباورپذیررابهزبانآورد.بهزبانآوردناینآیندههای


کندتاحدامکانآینده

می
ممکن و باورپذیر باعث میشود تا بسیاری از آیندههای ممکنک باورپذیر و چه بسا محتمل
یادآوریشوند .


 .4دلفی غیر نظامی

رکناصلیدلفیکخبرههاییهستندکهنسبتبهموضوعاشرافدارنداماهموارهاشرافداشتنک

ایناشرافاطیعاتیکاغلبباعثنادیدهگرفتهشدنفرضهای

تاثیرمثبتیدرمسائلنمیگذارد.
سادهوعادیمیشوند.دلفیازآنجاییکهفرایندیاستاجمایی ،خطرغلبهدیدگاهاکثریت
هادلفیهممیتواندبارسیدنبهنظراتاجماییدرخلقیا


متکلمراهمدارد.دربیننظامی
بینیآیندهبسیارمفیدباشدوهمباعثغلبهکینروندهاوروندهایمطرحشود.ازاین


پیش
روی گاهاً استفاده از یک جمو غیر خبره و دارای اطیعات محدود میتواند مانو از غلبه
هایبیشتریرامشخصکند.دراینبیندلفیهایآنیینبین


رویکردهایغالبشدهوبدیل
افرادنظامیوغیرنظامیمیتواندکارآمدترنیزباشد .
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 .5پنلهای غیرتخصصی

نشستهای تخصصی ابزاری هستند برای گفتگوی رودررو و عمیق در خصوص مولفههای

اثرگذاربریکموضوع.منظورازپنل هایغیرتخصصیاشارهبهاستفادهازظرفیتافرادعادیو

غیر نظامی دارد .در این پنلها ،افراد خارج از دغدغههای اصلی سازمان و بدور از تاصبها،
یمسلحقادرخواهندبودتاعیئمونشانههای

محدودیتهاوموانوساختاریوسازمانینیروها

ضایفیکهمی توانندوقوعرخدادوشگفتیبزرگیراخبردهندموردبحثوبررسیقراردهند.

دهددرپنل هایتخصصیِنظامی،افرادبهدالیلامنیتیوحفاظتیوباضاً با

تجربهنشانمی
توجه به موانو ساختاری و عصبیتهای سازمانی قادر به دیدن بسیاری از روندها ،رویدادها،
عیئم و نشانه ها نیستند .خو گرفتن به وضو موجود سازمان بویژه در نهادهای نظامی باعث
شودتاافرادوخبره هادرحصارهایترسیمیسازمانبمانندونتوانندبهوضایتیغیراز


می
سازمانهای نظامی ما در کش و

وضایت موجود بیاندیشند .این پنلها میتواند این ضا
بررسیشگفتیهایآیندهراتاحدودیپوششدهد .


دلفیغیرنظامی
تقویتذهنهایشگفتییاب
برگزاریپنلباحضورکارشناسان
نظامیوغیرنظامی
جلساتمنظمذهنانگیزی
باحضورافرادغیرنظامیو
نظامی راهاندازیمرکزتخصصی
پایشوپویشمحیطی
برایدرکعییمضای

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

چارچوب پیشنهادی پژوهش

دفاعیباعثمیشودتاکش وشناساییشگفتیسازهادر

وضایتخاصسازمانهاینظامی–

تروسختترباشد.بادرنظرگرفتنالگوی


هایدیگرقدریپیچیده

مقایسهبابسیاریازسازمان



دفاعیپیشروی ج.ا.ا

ارائهچارچوبیبرایمطالاهشگفتیسازهاینظامی-
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چهارمرحلهایپترسون  ونکاتراهبردیافزودهشدهدرخصوصاهمیتمشارکتغیرنظامیان

درفرایندهایکش وارزیابیوچگونگیتجزیهوتحلیلعیئمضای نظامی،بهنظرمیرسد
پیشنهادیبرایشگفتیسازهاینظامی– دفاعیبادرنظرگرفتن:ضرورتواهمیت

چارچوب 
اینشگفتی هابرایکلجاماه،پیامدهایاحتمالیآنها،ضرورتترسیمسناریوهایهرشگفتی

مرحلهایهستیم2.مرحلهازاین

وچگونگیاستخراجراهبردهایمناسب،نیازمندچارچوبی6
 6مرحله را باید مکمل الگوی پترسون در نظر گرفت .این چارچوب عیوه بر پوشش دادن
ضا  های الگوی پترسون ،توانسته است با تمرکز بر نیروهای مسلح و چالشهای اصلی آنها
گسترهوسیایازشگفتیهایاحتمالیراکش وبانگاهسناریوییوراهبردیموردمطالاهو

سازهادربسترسناریودیدهمیشوندونهبهصورت


درنگاهسناریویی،شگفتی
بررسیقراردهد.
ایمستقلازسایرپدیده ها.درنگاهراهبردیبرآوردهامتناسببافهموماادالتنظامی


پدیده
دفاعیتایینوپیامدهابهکمکچرخآیندههابانگاهیکلیوسیستمیکش میشوند .

–
گام اول :شناسایی و دستهبندی شگفتیهای نظامی – دفاعی

ابزارهای مختلفی برای شناسایی و استخراج شگفتیسازها وجود دارد .این ابزارهای در طی 
وسیای از ابزارهای کمی تا کیفی قابل دستهبندی هستند .چند عامل تاثیر مستقیمی بر
شگفتیسازهادارد.ازجمله:توانمندیشخصیپژوهشگر،توانمندی

شناسایموفقیتآمیزاین

خبره،ابزارهایکمیمورداستفاده،دستهبندیوتوصی وضایتموجود .

درچارچوب  موردمطالاه،اینگاماهمیتبسیارزیادیدارد.اهمیتآنریشهدرضرورت
شناسایی طی وسیای از شگفتیسازهایی که مستقیم و غیرمستقیم امکان رخ دادن دارند
است.هرچهتادادشگفتی سازهایبیشتریکش کردهومطالاهکنیماحتمالغافلگیریبرای

نیروهایمسلحکاهشمییابد.توجهبهایننکتهحیاتیو حایزاهمیتاستکهجنساین

شگفتیسازها الزاما نظامی – دفاعی نیست و پژوهشگر باید تیش کند تا بدنبال کش و

شناساییشگفتی سازهایغیرنظامیهمباشد.برایاینمنظورالزماستتاعیوهبراستفادهاز

ها،باترسیمسیستمهایمختل ،الگویاثرپذیریواثرگذاریحوزههای

طی متنوعیازخبره
 .1الگویپترسونیکیازماتبرترینالگوهایمورداستفادهبرایکش شگفتی سازهااست.ازاینالگودراینپژوهشبه
عنوانمبناییبرایتوساهچارچوبپیشنهادیبهرهگرفتهشدهاست .اینالگوازآنرویکهشرایطخاصنیروهایمسلح
سازهاراتجویزنمیکندو


تراستوازطرفدیگرنگاهسناریوییبهشگفتی

گیردوبرآوردهایآنبسیارعام

رادرنظرنمی
پیامدهر شگفتیسازرا نیز به صورتنظامندتایین نمیکندبرایمطالاه شگفتیهای نظامی – دفاعیمناسب نبودهو
هاینظامیگریاست .


نیازمندتوساهمتناسبباویژگی
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نظامیازحوزه هایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیواجتماعیراشناساییکنیم.درزیر

دفاعی–
برخیازمهمترینابزارهاوروشهایمورداستفادهدرکش وشناساییشگفتیسازهایدفاعی

–نظامیآوردهشدهاست .
بینینبوغآمیزتوسطنیروهاینظامیک 


پیش

جلساتذهنانگیزیبیننیروهاینظامیوغیرنظامیک 


پنلهایغیرنظامیک 
 
 دلفیغیرنظامیک 
مرکزپایشوپویششگفتیهایوعیئمضای درمراکزمطالااتنظامی.




گام دوم :تطبیق شگفتیهای نظامی-دفاعی باا عالئام و نشاان

هاای عاعیف و تحلیال در

پنلهای ترکیبی

سازهاپیوندناگسستنیباعیئمونشانههایضای دارند.اکثریاتمامیشگفتیسازها


شگفتی
قبلازوقوعباعیئمونشانههاییهمراههستند.درکودریافتاینعیئمامریبسیارپیچیده

و سخت است .در گام نخست پس از شناسایی دامنه وسیای از شگفتیسازها ،با تشکیل
خبرگیشامل:افرادنظامیوخبرههایغیرنظامیتیشخواهدشدتاهرکدامازاین

پنلهای

هاازنظرعیئمونشانههایتاییدکنندهموردارزیابیوبررسیقرار


سازهاتوسطخبره

شگفتی
هاهیچعیمتیانشانهتاییدکنندهایازنظر


گیرند.بااینکهممکناستبرخیازاینشگفتی
خبرهها نداشته باشد .اما این به مانای نفی آن شگفتیساز نیست و در صورتی که خبرهها

امکان وقوع چنین شگفتی سازی را بررسی و تایید کردند ،جزو شگفتیهای آینده نیروهای
نظامی  -دفاعی قرار خواهد گرفت .ممکن است برخی از شگفتیسازها در ظاهر به شدت
هبهنظربیایند.اینبهماناینفیآنشگفتیسازهاونادیدهگرفتن

بینانهوگمراهکنند


غیرواقو
امکانوقوعآنهانیست.دراینگامازالگویپیشنهادی،بهکمکخبرههاوافرادمطلو،تیش

خواهدشدتاپاالیشیصورتگیرد.اینپاالیشبهشناختبیشترشگفتیسازهاکمکخواهد

کرد و پژوهشگر را در دستهبندی آن توانمندتر خواهد کرد .گام اول چارچوب ،مجموعهای
هایاآیندههایممکنراپیشپایماقرارخواهدداددرگامدومهریکازاین


وسیوازشگفتی
شگفتی ها باید با استفاده از عیئم ضای یا استداللهای خبرگی ،مستند شده و تبیین و

بندیشگفتیسازهامتناسب


،دراینگامنیازمنددسته
توصی شوند.عیوهبرتببینوتوصی
باویژگیهایکلیآنهاهستیم .


دفاعیپیشروی ج.ا.ا

ارائهچارچوبیبرایمطالاهشگفتیسازهاینظامی-
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گام سوم :ارائه برآورد از وععیت هر شگفتیساز

توانازروشهایکمیوکیفیمختلفیاستفادهکرد.باتوجه


برایارائهبرآوردازهرشگفتیمی
رسدروشهایکیفی،بهتربتوانندازهرشگفتی،برآوردارائه


سازهابهنظرمی

بهماهیتشگفتی
کنند .منظور از برآورد اشاره به :شدت ،قدرت ،احتمال ،دامنه و برخی ویژگیهای کلی
شگفتی ساز دارد .نتایج این برآوردها از این نظر که باعث مهم یا غیرمهم جلوه داده شدن

سازهامیشوندبسیارمهمهستند.بایدمراقبتشودکهایننتایجباعثغافلگیرینشود.


شگفتی
تواندباعثغافلگیریسازمانهاینظامی-دفاعیکشورشود .


حذفهرشگفتیمی
ارائه برآورد اگر با ابزارهای کمی همراه باشد باعث دقیقتر شدن  ،جذابتر شدن و
فتیساز
ترشدنشگفتی سازهاخواهدشد.هدفازبرآورد،شناختدامنهاثرگذاریشگ 


ملموس
بر حوزهها و سیستمهای نظامی – دفاعی کشور است .تایین قدرت و شدت اثرگذاری
سازهابرسیستمهاینظامی–دفاعیبسیارسختوپیچیدهاست.برایارائهبرآوردبه


شگفتی
آمیزخبرهها،وهمچنینبا


زنینبوغ

توانعملکرد.بااستفادهازحدسوگمانه

دوصورتمی
ایکهپترسونبهکارگرفت).برآوردکمیمیتواند


دهازماادالتریاضیاتی(مشابهماادله
استفا
تصمیم گیریدرسطحسازمانرابیشترترغیبکندومدیراننظامی– دفاعیرابرایتغییر

رفتاروکسبآمادگیالزمبیشترتحریککند .


گام چهارم :توصیف سناریوهای احتمالی وقوع هر شگفتیساز

وقوع هر شگفتیساز میتواند به مثابه سناریوی غیرمنتظرهای باشد .از این روی توصی 
داستانگونه هر شگفتی میتواند در شناخته شدن فضای آن شگفتی بسیار مؤثر باشد.
هاوکینروندهاو


ایهستندکهخارجازپیشران

ساز،سناریوهایغیرمنتظره

سناریوهایشگفتی
تحت تاثیر رخداد یا حادثهای غیرمترقبه به وقوع میپیوندند و آیندهای غافلگیرکننده و
غیرمنتظره را رقم میزنند که اغلب سازمانهای نظامی – دفاعی آمادگی رویارویی با این
سناریوها را ندارند .نگاه سناریویی به هر شگفتیساز میتواند ابااد ،دامنه و گستره آن
شگفتیسازراآشکارترکند .

هدفازتوصی سناریوییهرشگفتیسازدراینالگو،توصی داستانگونهفضاییاستکه
با وقوع شگفتیسازها ایجاد میشود .توصی سناریویی نه تنها باعث دقیقتر شدن برآوردها
ترمیکند.اینگامدراینالگو


سازراکامل

شودبلکهشناختاباادودامنهاثرگذاریشگفتی

می
بهشکلیابتکاریوفراترازالگوپترسونباهدفتقویتشناختاباادوزوایاییشگفتیساز
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تابیه شده است .برای توصی این سناریوها میتوان از خبرهها در قالب پنل یا جلسات
سازیشدهنیزمیتوانفضایسناریویی


هایشبیه

انگیزیکمکگرفت.همچنیندرمحیط

ذهن
توانددقیقتروکارآمدترباشد .


سازیمی

رابازنماییکردهونمایشدادکهاینشبیه


گام پنجم :استخراج پیامدهای هر شگفتی به کم

چرخ آینده

هایعمیقترروابط


توانیمالیه

ساز،بهکمکچرخآیندهمی
پسازتوصی سناریوهایشگفتی
علی -مالولیراکش وموردبحثوبررسیقراردهیم.اینکارکمکخواهدکردتاپیامدهای
تروجامو ترموردارزیابیوتجزیهوتحلیلقرارگیرد.چرخآینده


سازدقیق

هرشگفتی
احتمالی
هایآیندهپژوهی


هایخبرگییامهمترازآنهادرکارگاه

انگیزیوپنل

رادرقالبجلساتذهن
میتوان با حضور نیروهای نظامی و خبرههای غیرنظامی پیاده کرد .چرخ آینده یکی از

ترینوکارآمدترینروشهابرایتوساهفضایداستانیهرسناریواست.ازاینرویحتی


ساده
ترکردنبرآوردهایارائهشدهدرگامسومهممیتواندموثرباشدوشگفتیموردبحث

در 
دقیق
رابیشترمارفیکند.چرخآیندهبهعنوانروشیکارآمددرکش الیههایپنهانتغییر،آشکار
سازی الیهها ،توصی سناریوهای جدیدتر و بسط پیامدها در حوزههای مختل  ،در قالب
انگیزیوحتیمصاحبههایعمیققابلپیادهکردندراینگام


برگی،جلساتذهن
پنلهایخ

است .
گامششم:راهبردها
گامپنجم:پیامدپژوهی
گامچهارم:سناریوپردازی
گامسوم:برآورد
گامدوم:تطبیقوارزیابی
گاماول:شناساییوکش

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

دفاعیپیشروی ج.ا.ا

ارائهچارچوبیبرایمطالاهشگفتیسازهاینظامی-
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گام ششم :استخراج راهبردهای مورد نیاز برای مواجهه منطقی با هر شگفتی ساز در پنلهای
خبرگی

سازوعمیقترشدندرفضایسناریوبهکمک


گونهسناریویشگفتی
پسازتوصی داستان
چرخ آینده ،میتوان به کمک دلفی ،پنلهای خبرگی و کارگاههای آیندهپژوهی ،راهبردهای
الزمبرایمواجههورویاروییباشگفتی سازهارااستخراجوموردبحثوبررسیقرارداد.این

میبایست قابلیتپیادهسازی درشرایطبحرانیو شرایطغیرمترقبهراداشتهباشد.
راهبردها 
راهبردهانبایدتاحدامکانباراهبردهایاصلیوحیاتیسازمانهای دفاعی -نظامیتداخل

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

آمادهاینسبت

هدفازتدوینراهبردها،تیشبرایانجاماقداماتیبرایرویارورییومواجههاحتمالیبا
شگفتی سازها است .این اقدامات در قالب تصمیم ،سیاست ،تغییر نهادی و تغییر قوانین و

مقرراتمیتواندبروزکند.تدوینواجرایراهبرددرسازمانهایدفاعی– نظامیدرمواجهه

باشگفتیسازهابهاندازه 5مرحلهقبلیدارایارزشواهمیتاست.چراکهصرفاً شناختاین

رخدادهابدونکسبآمادگیمانوازغافلگیریوکاهشهزینههانخواهدشد .
نتیجهگیری و پیشنهادها
سازمانهای نظامیان را در

تصور وقوع یک شگفتی -بدون کسب هیچ آمادگی عملی -ما و 
موقایتبهتریدرمقایسهباوضایتیکهقبینسبتبهاینشگفتیسازهیچدرکودریافتی

نداشتیم قرار می دهد .سوال این است که چگونه و با تکیه بر چه سازوکارهایی میتوانیم
سازهایمربوطبهخودوسازمانهاینظامیمانراکش کنیم؟ مادردورانیبه


حداکثرشگفتی
سرمی بریمکهزمانمنقبضشدهاستوماومحیطپیرامونیمانبیشازگذشته،درحال

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


می
آورمرتبهدومومرتبهسومیمیآفرینند.


کنند،رویدادهایشگفت
سپسبایکدیگربرخوردمی
رویدادهای شگفت آور مرتبه دوم و سوم رویدادهایی هستند که حاصل برایند اثرات متقاطو
وقتیچنینمیشوداینپیچیدگیبههمپیوسته،مارادربر

مولفههابررویهمدیگرهستند.

ها،ملتهاونهادهایجهانیراازحالتتاادلبهدرمیکند.


دوافراد،جوامو،شرکت
میگیر
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بخشی از مشکل از آنجا ناشی میشود که نظمهای پشتیبانی کشورها توساه یافته دائما
شوندتاباواقایتهایعصراطیعاتهماهنگشوند .


بازسازیمی
شگفتیسازها را باید نقاط کور ادراک ما از آینده در نظر گرفت .چرا که فهم آنها با

پیچیدگیودشوارهاییهمراهاستودرعینحالنمیتوانبافرایندهایعادیسازمانی،تاداد

بیشتریازآنهارادرککرد  .روشوالگویپیشنهادشدهتوسطپترسونوچارچوب پیشنهاد
شدهدراینپژوهشراهیبرایغلبهبرایننقاطکورهستند.پرداختنجدیبهرویدادهاییدر
سطح شگفتی سازها نیازمند فرایندی جامو و پیچیده است .رویکرد نظامند و آزاداندیشانه به
سازهادستکممستلزمپایبندیبهسهقانوناست :


شگفتی
.اگرپیشازفرارسیدنشگفتیسازهابهآنهانیاندیشیددیگراندیشیدنبهآنهافایدهزیادی

1
ن خواهد داشت .هر چه بیشتر در مورد یک رویداد احتمالی در آینده بدانیم تهدید آن کمتر
میشودزیرادرنهایتممکناستبهراهحلیاثرگذاردرموردآنبرسیم .

بهاطیعاتودرکآناهمیتکلیدیدارد.چهدرشناسایینشانههایاولیهیک

.2دستیابی 
شگفتیسازودرکساختاریآن وچهدرواکنشبهآنبهفرایندیبرایگردآوریاطیعات

پیچیدهواثربخشوتحلیلآنهانیازداریم .
الاادهبهرویکردهایخارقالاادهنیازمندند.باضیازاینرویدادهااحتمالیبه


رویدادخارق
 .3
ایندلیلپرهیبت،غریبوهولناکبهنظرمیرسندکهروشهایمرسومحلمسئلهتناسبی

اگرمیخواهیمبااینپیشامدهاپیشازوقوعشان

بارویدادهاییباایناندازهوسرشتندارند .
روبرو شویم به ذهنیت جدیدی نیازمند هستیم که امکان دهد مشکیت را از منظر جدیدی
ببینیم .
حمیت 11سپتامبر 2001وتحوالتکشورهایخاورمیانهبههمراهچندینرخداددیگر،
احساس نیاز به پیشبینی شگفتی سازها را افزایش داده است .احتمال حمیت بیولوژیکی،
حمیتسایبری،موردهجومقراردادنزیرساختهاینظامی–اقتصادی،حمیتاتمیودهها

مسلحجمهوریاسیمیایراننیازمندسامانه والگویی

مورددیگرباعثمیشوندتانیروهای 

قدرتمند برای مطالاه شگفتیسازها باشند .این چارچوب باید بتواند تمامی ظرفیتها و
توانمندی هایفکریوعملیاتیمراکزمطالااتیوغیرمطالااتینهادهاینظامیوغیرنظامیرا

بکار گرفته و تا حد امکان نقاط کور شگفتیساز را از بین ببرند و تصویری قابل فهم از
هایپیشروینیروهایمسلحکشورارائهکند .


شگفتی
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