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چکيده
آینده پژوهی علم و هنر کشف و ساخت آینده است که طی دو دهه گذشته در دنیا پیشررتت ششریریرر را داشرته
است .آیندهپژوهی در گروه علوم بین رشتهار جار دارد که با در اختیار گذاشتن جعبهابزارر از روشهرا بره پیشررتت
سایر رشتهها کیک شایانی کند.
تکنیکهایی که آیندهپژوهی در اختیار میگذارد میتواند اتقهار جدیردر را پریر رور امنیرتپژوهرا برشراید.
یکی از این تکنیکها سناریونویسی است که به باور آیندهپژوها «توصیف محیط آیندههار بردی بررار ن رم داد بره
تفکر در ارتباط با آینده است» .سناریوها با توصیف آیندههار میکن و محتی  ،آینده را اکنو به نیایر میگذارنرد ترا
تصییم گیرا را با معضالت احتیالی و راهکارهار مدیریتی آ ها آشنا کنند .هدف ایرن پرژوهر نیرز تبیرین اهییرت و
کاربست روشهار آیندهپژوهی با تأکید بر تکنیک سناریونویسی در مطالعات امنیتی است.
در این بین روش  GBNکه یک روش خبره محور و کیفی نرارش سناریو است بره ن رر پژوهنردگا ایرن م الره
اهییت ویژهار دارد؛ شراکه با توجه به نوع دادههار مرتبط با تهدیدات و موضوعات امنیتی ،ارائه توصیههار راهبرردر
و تکنیکهار مربوطه در خالل برگزارر گروههار کانونی و جلسات خبرگی ،ویژگیهایی هستند که نییتوانند نادیرده
گرتته شوند.
کليدواژهها:

مطالعات امنیتی ،روششناسی ،آیندهپژوهی ،سناریو

 .1استادیار و عضو هیئرتعلیری دانشرراه و پژوهشرراه عرالی دتراع ملری و تح ی رات راهبرردر ننویسرنده مسرئول
sjamini20@gmail.com
 .2دکترر آیندهپژوهی دانشراه و پژوهشراه عالی دتاع ملی و تح ی ات راهبردر
 .3دانشجور دکترر دوره اول پژوهر محور امنیت ملی دانشراه و پژوهشراه عالی دتاع ملی و تح ی ات راهبردر
 .4استادیار و عضو هیئتعلیی دانشراه امام حسین نع
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مقدمه
روششناسی مطالعات امنیتی به معنار امروزر آ قدمت شندانی ندارد و پیشرینه آ بره
دههر هفتاد شیسری در کشرور برازمیگرردد .درعرینحرال بره ن رر مریرسرد اسرتفاده از
روششناسریهررار جدیررد در معنررار گسررترده آ و برا توجرره برره مبررانی معرتررتشناسرری،
هستیشناسی و روش شناسی یک پارادایم ،موضوعی درخور توجه است که بهانردازه کراتی
در مطالعات راهبردر مورد توجه قرار نررتته است.
یکی از عوام تعیینکننده در حوزه مطالعات امنیتی ،عنصر زما است .شناخت آینده و
اقدام بهموقع ،رمز موت یت در عرصه تصییمگیررهار امنیتی –راهبردر به شیار میآید .در
دورا کنونی ،مطالعره دربراره آینرده و ترالش بررار پریربینری آ  ،رونردهار موجرود و
ویژگیهار روندها و پدیدههار نوظهور و در ادامه آ  ،ساختن آینده بره دسرت انسرا  ،از
ویژگیهار اصلی برنامهریزرهار امنیتی است نمبینی. 29 :1911 ،
ت ر روششناختی مطالعات امنیت بهویژه در حوزه آیندهپژوهی و آیندهشناسری مشرهود
است؛ مواردر مانند پیشرویی جامعهشناسا  ،استفاده از تکنیکهار مختلف آیندهپژوهی و
یا گرتهبردارر از دیرر کشورها برار پیربینی آینده امنیت به اشتباهاتی مرسوم در انتخرا
روش و ابزار تح یق مناسب بدل شدهاند که خود ناشی از عدم درک روششناسی مناسرب
در تح ی ات امنیتی است .هیچنین ،آیندهپژوهی بیر از آنکه مبحثی محتوایی باشد ناظر بر
مسائ «روشی» است و بهشدت از ن ام ارزشی و نررشی آینردهپژوهرا ترأییر مریپرذیرد
نزالی. 29 :1912،
با توجه به روند تزاینده ناپایداررها ،عدم قطعیتها و پیچیدگیهار محیطی ،ماهیرت و
م اهر مسائ امنیتی به لحاظ کشف و شناخت دشار تحول و تطورر مضاعف شدهانرد کره
ح و انکشاف علیی آ ها ،به ضرورت پژوهر درباره آینرده و برهصرورت ویرژه خلرق و
توسعه روششناسی رایر در ایرن زمینره اهییرت بیشرترر داده و آینردهپژوهری بره جرز
جداییناپذیر مطالعات امنیتی تبدی شده است .هدف اصلی ایرن پرژوهر تبیرین کاربسرت
آیندهپژوهی و سناریوپردازر در مطالعات امنیتی است.
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مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
 .9امنیت و اهمیت مطالعات امنیتي
در ارتباط با ن طه عزییت تاریخی پیدایر مطالعات امنیتی ،میتوا دو دیدگاه اصرلی را
از یکدیرر تییز داد :اول ،گروهی که به علت اهییرت و حساسریت «امنیرت» در اندیشره و
عی سیاسی ،قائ به اولویتبخشری آ برر مطالعرات روابرط برینالیلر بروده و هیچرو
«جرویس» بر این باورند که :روابط بینالیل بخشی از حوزه مطالعاتی وسریعتررر بره نرام
امنیتپژوهی است که ساب هار به درازار حیرات اجتیراعی -سیاسری انسرا برر رور کرره
خاکی دارد« .میشر مرا » در هیرین ارتبراط مردعی شرده اسرت کره اگرر شریا مفراهیم و
اصطالحات امنیتی را از حوزه مطالعاتی روابط بین الیل خارج نیایید ،دیررر شیرزر بررار
بحث کرد در این حوزه باقی نیی ماند .گروه دوم بر رویر مطالعات امنیتی از درو حوزه
«روابط بینالیل » تأکید دارند ناتتخارر و نصرر . 29:1989،از زما ان ال

کبیر ترانسه و ظهرور

ایاالتمتحده آمریکا بهعنوا یک دولت مست  ،جها ؛ پن نوع ن م جهانی را تجربه کررده
است :دوره ناپلئونی؛ ن م کنرره وین ،کوشرهار آلیا برار تبدی شد بره یرک قردرت
جهانی؛ عصر جامعه مل ؛ دورا جنگ سرد و اکنو ن م نوین جهانی .روند شک گیرر هر
یک از ن مهار یادشده با دورا گذار هیراه بود و سالها به طول انجامیده است .هرر یرک
از دورهها دارار تهدیدهار متناسب با شرایط زمانی و ن م حاکم بر آ بوده اسرت ،ولریکن
امروز تعریف تضار امنیتی بر اساس تهدیدهار کامالً جدیرد تعریرف مریشرود و حاصر
زایرهار تکرر پژوهشررا در حوزه امنیت ملی است.
ماندل بر ایرن براور اسرت کره در جهرا پرس از جنرگ سررد ،امکرا دارد برخری از
بزرگترین خطرهار جهانی ،حاص برنامهریزر تجاوزکارانره ،آگاهانره ،ع النری و عیردر
دشینا ملی مشخص و شناختهشده نباشد .تهدیدهار غیرعیردر اغلرب مریتوانرد نراامنی
گستردهتر و شدیدترر در قیاس با تهدیردهار عیرومی پدیرد آورد .برهطرورکلی ،تهدیردها
پدیدآورنده تصویرر واقعی از خطرات مشترک هستند نمانردل . 78:1981،بهاینترتیب میتروا
گفت که تأمین امنیت و راههار دستیابی به آ ازجیله سنگ بناهار شک گیررر واحردهار
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سیاسی از نراه تاریخی بوده تا از این طریق اعضار جوامع مذکور بتوانند به کیک یکردیرر
به مهمترین نیازشا در تأمین امنیت ،دست پیدا کنند؛ اما آنچه در جوامرع اولیره و حتری ترا
اواخر دهه  1188میالدر مطرح میشد ،دیدگاهی محدود به امنیت بود ،بهگونهار که تیرکز
بحث امنیت صرتاً بر موضوعات ن امی بوده و یک نوع نرراه ت لیر گرایانره را نسربت بره
امنیت تداعی می کرد؛ در این حالت تحلیلررا  ،امنیت را در تواناییهار ن رامی و برقررارر
صلح بعد از جنگها جستجو میکردند؛ اما البته امروز امنیت دیرر محدود به آرامرر پرس
از جنگهار ویرانرر و توانایی ن امی نشده ،بلکه به تیام سطوح زندگی مدر انسا هرا راه
یاتته و از هیین سبب است کره برر تعریرف جدیرد امنیرت یعنری «امنیرت تراگیرر» تأکیرد
میگرددنبوزا

 . 29 :1918،با این هیه یکی از مشکالت اصلی امروز در با

امنیت شیسرتی آ

است نتریف . 1:1989،اگر بخواهیم کیی تلسفی به موضوع بنرریم به مبرانی هسرتیشناسری و
معرتتشناسی تحلی گر و یا مبانی جها بینی ور خواهیم رسید ،این به آ معنی اسرت کره
اگر با نراه ایبات گرایا به تحلی بپردازیم و بین سوژه و ابژه است الل قائ باشریم ،واقعیرت
را صرتاً موضوعی بیرونی میدانیم که خود را از بیرو به ذهن تاع شناسا تحیی میکنرد؛
ازجیله امنیت صرتاً عینی است و اینجا است که مفهوم ذهنی امنیت مغفول واقع میشرود و
در طرف م اب هم اگر با نراه تفسیرگرایانه محض به امنیت بنرریم و واقعیتی ن یرر امنیرت
را صرتاً ذهنی بدانیم که ساخته و پرداخته ذهن تاع شناسا یا ابژه است ،امنیت صرتاً ذهنی
است و مفهوم عینی آ مورد غفلت واقعشرده و بردیهی اسرت در هریرک از ایرن حراالت،
تعریف با توجه به ترآیند ادراکسازر و ذهن کنشرر و یا مح ق تعریف خواهد شد .جالب
اینکه روش تعریف و روش شناسی مواجهه با موضوع و تحلیر  ،آ هرم برآمرده از هیرین
مبانی خواهد بود .هاف 1معت د است به دنبال دسترسی علم و تاریخ به اتق ترازهار در م رام
تجزیه وتحلی که از آ به روششناسی یا متدلوژر یاد میشود ،تحول تازهار در یاتتههرار
انسا رخ داد که تصاویر متفاوت از علم ازجیله آ هاست ناتتخارر. 18:1989،

1. Huff
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 .1روششناسي مطالعات امنیتي با تأکید بر آیندهپژوهي
سیر تطور روششناسی امنیت را میتوا با سیر تطور علم همدوره برشیرد .ایباتگرایی
با تأکید بر اصول عینیت ،وحدت معنا ،تجربه و تفکیک بین «سوژه و ابژه» که نتیجه ترالش
اندیشه ورزا حوزه علوم انسانی و اجتیاعی و سرنگ بنرار مطالعرات امنیتری بروده کره بره
تراخور تطور در علوم انسانی ،مبانی شناخت و معرتتی مطالعرات امنیتری نیرز تغییرر نیرود.
ریشه تفکرات این نحله را باید در حل ه وین یعنی ردلف کارناپ ،اوتو نرویرات و مرریتس
شلیک یاتت

نب

 . 981:1912،توجه ویژه به مفهوم عینی امنیت در ایباتگرایی و تحلی امنیرت

بر اساس تهدیدات عینی ،موضوعی است که بهسادگی نییتوا از آ عبرور کررد و هیرین
امر باعث شده امروزه نیز بهرغم پیشتازر ن ریه انت ادر اندیشهورزا حروزه امنیرت ،هنروز
ایبات گرایا به تحلی امنیت و تهدید پرداخته و یا الاق نتوا جنبه عینری امنیرت را نادیرده
انراشت .در قر نوزدهم میالدر ،نشانههایی از نخستین مخالفتها با ایباتگرایی دیده شد.
کسانی که کشف و شهود را برتر دانسته معت د بودند «استدالل آگاهانره پوزیتویسرتی ،بایرد
جار خود را بره آمیرزهار از ترآینردهار ع النری و نفسرانی

مریداد»نبر

 . 972:1912،پرس از

ایبات گرایا  ،تالسفه تفسیرر ،با تحلی تصورات و ذهنیات ،سعی در باز کررد گررههرایی
داشتند که با معرتتشناسی حسی و عینیگرایی قاب ح نبود .بدین ترتیب برا اسرتعانت از
آرا بزرگانی شو «راس  ،مور و ویترنشتاین» مکتب تفسیرر بلوغ یاترتناتتخرارر. 17:1989،
البته بایرد دقرت داشرت کره امنیرت در مکترب تفسریرر مفهرومی «عیلری» اسرت ،شراکره
سیاست هار امنیتی هر واحد سیاسی ،مبتنی بر «اهرداف» و «اغررا

» از پریر تعیرینشرده

است .رمزگشایی این کالم با دقت در این نکته انجام خواهد شد که اعیال تاعر ریشره در
نیت و زمینه عی دارد و به عبارت بهتر آنچه میبینیم با تهم انریزه بازیرر میسرر و تحلیر
آ با درک زمینههار بروز رتتار کنشرر روشن خواهد شد

نهیا

 . 17 ،برخی صراحبن ررا

معت دند مکتب انت ادر قورترین و منسجمترین نراه به مطالعرات امنیتری اسرت شراکره در
با

معرتتشناسی ،روششناسی و هستیشناسی از ویژگیهار پارادایمهار پوزیتویستی و

تفسیرر به شک قاب قبولی بهرره مریجویرد .مطالعرات امنیتری انت رادر بخشری از دانرر
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اکتشاتی و تجربی نوپایی است که به براور اشرلی و واکرر «از محردودیتهرار خودسررانه
تخطی کرده» گرههار کور را باز کرده و قادر به ساخت و اشاعه طرق جدیردر از شرناخت
و اجرار سیاست است ن. Asheley and walker,1990:264
محورهای اصلي رویکرد امنیتي و برنامه پیشنهادی مکتب انتقادی عبارتاند از:
 .1طرح ترد به مثابه مرجع اصلی امنیت در عرصه روابط و معادالت امنیتی .از این من رر
نارضایتی ناشی از محرومیت تردر ،زمینهساز بروز بییباتی در حوزه داخلی میشود.
 .2پویایی امنیت :یبات و امنیت در درو یک پروسه و یک سیک مستیر ،معنا مییابرد
که در آ امنیت معادل سکو تل ی نییشود.
 .9هرمنوتیکال بود امنیت :امنیت از من ر انت ادر م ولهار زمینهوند به شیار میآید کره
برار درک معنار آ الزم است بستر اجتیاعی بهمثابه تضار اصلی مولد امنیت مورد توجره
قرار گیرد.
برنامه پیشنهادر مکتب انت ادر برار طراحی استراتژر امنیتی کره مبتنری برر سره اصر
بنیادین است:
اول .آگاهي :برار ارت رار ضرریب امنیتری جامعره و اترزایر میرزا رضرایتیندر نرزد
بازیررا  ،ارت ا سطح آگاهی بازیررا در خصوص شناخت وضع موجرود ،اصرالح وضرع
مطلو  ،خواستههار اصی و راههار وصول به وضع مطلو  ،ضرورر است.
دوم .ابزارانگاری :عالیا علوم اجتیاعی میتواننرد برا بهررهمنردر از مجیوعره قروانین
شبهعلی ،برار تغییر وضعیت و اتزایر رضایتیندر بازیررا بهره جویند.
سوم .مردمساالری :امر سیاست گزارر و اداره امور جامعره اگرشره تعرالیتی تخصصری
است ،اما بدو حضور توده مردم ،بهصورت رضایتبخشی صورت نییپذیرد و زمینه بروز
ناآرامی را تراهم میآورد ناتتخارر. 128:1989،
واقعگرایی انت ادر نوعی معرتتشناسی پساپوزیتویستی و پساکوهنی است که بخشی از
گفتیا انت ادر بره شریار مریآیرد

نبر

 . 424:1912،از ایرن حیرث و برا توجره بره جامعیرت

روششناسی انت ادر که با تکیه بر مزیتهار معرتتشناسی ایباتی و تفسیرر تالش نیروده
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شناخت بهترر از امنیت و تهدید ارائه نیاید و معرتت حسی را مورد توجه قرار دهرد ،ایرن
پژوهر تالش نیوده تا با ایجاد پلی بین آیندهپژوهی که بر مبانی معرتتشناسی واقعگرایری
انت ادر استوار شده و مطالعات امنیتی کره برا ابتنرا برر نرررش انت رادر مطالعره و تحلیر
جامعترر را تجربه می کند ،نراه بهترر بر موضوعات امنیت و تهدید بینردازد .واقرعگرایرا
انت ادر معت دند اگرشه بسیارر از جنبههار واقعیت برار هییشه تراتر از سرطح مشراهده و
ادراک بشر باقی خواهند ماند ،اما علم بر این پیر تر

استوار اسرت کره واقعیرت جهرا ،

ن شی سرنوشتساز در دستاوردهار علم داشته و بشر میتواند در قلیررو حرواس و ادراک
خود ،شناختی از ح ی ت به دست آورد که هرشند غیر مطلق و خل پذیر ،مبتنی برر حردس
و گیررا  ،مشررروط ،تصررحیحپررذیر ،احتیررالی ،مبتنرری بررر قضرراوتهررار کیفرری و متررأیر از
پیرتر

هار پژوهشرر است اما امکا صدور گزارههار موجه را دارد و ایرن امرر امکرا

تصدیق صدق و کذ

گزارهها را تراهم میآورد

نب

 . 918:1912،بر اساس واقعگرایی انت رادر

که این پژوهر بر آ تأکید دارد ،به دست آورد معرتت در با
است و در با

جها خارج دو ادعا دارد :جها خارج مست

جها خارج امکرا پرذیر
از ما وجرود دارد و معرترت

به این جها آ گونه که هست ،امکا پذیر است.
این مدل از آ جهت انت ادر است که قائ است معرتت معتبر به جها خرارج ،تنهرا از
طریق تأمالت انت ادر بر تجاربی که از جها داریم به دست میآیرد نقرائیینیرا . 1988،ضرین
آنکه مکتب انت ادر اعت اد دارد این انسا هایند که جها را مریسرازند و واقعیرات بیرونری
خود را به انسا ها تحیی نییکنند .رهیاتت امنیت انت ادر معت رد اسرت کره اندیشرههرا و
تعرررامالت میرررا انسرررا هرررا ،نیروهرررار محرکرررهار هسرررتند کررره جهرررا را شرررک
میبخشندناتتخرارر128:1989،

و البته توجه به امنیت ذهنری و توجره بره هویرت در مشرخص

نیود مرز خود و دیررر و اهییت آ در تفسیر تهدیدات امنیتی ،توقالعاده راهرشا بروده
و مکرراً از سور تحلیلررا مورد استفاده قرار گرتته است .واقعگرایی انت ادر از آ جهرت
واقع گرایانه است که اعت اد دارد واقعیت مست

از تعابیر بشرر وجرود دارد کره مسرت

از

معرتت ما بوده و حواس ،خاسرتراه باورهرار مع رول و البتره معرتتری غیرقطعری اسرت و
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هیچنین از آ جهت انت ادر است که بر راهبرد ابطال تأکیرد مریکنرد؛ یعنری واقرعگرایرا
انت ادر گزارهها را ن د می کنند و در راه ابطال آ ها میکوشند؛ بنابراین تنها گزارههرایی کره
ابطال نشوند شایسته باور خواهند بود ،درعینحال ظرتیرتهرار حسری و ع النری بشرر را
ناکاتی میداند و معت د است ع
بهدرستی تشخیص دهند

نبر

و حرس بشرر اغلرب نیریتواننرد روابرط علری معتبرر را

 984-988:1912،؛ یعنی معرتت حدسی را امکا پذیر دانسته و این

امر ن طه اتکار آیندهپژوها به شیار میرود.
 .9آیندهپژوهي و کاربردهای آن در مطالعات اجتماعي:
انسا هیواره بر اساس کشر درونی ،شیفته کشف آینده و رمزگشایی از آ بوده است.
این پرسرها که «آینده شرونه قاب پیربینی است؟» و آیا «آینرده ترداوم حرال و گذشرته
خواهد بود؟» تاکنو شالر عیده تکرر برار برنامهریزا و مدیرا بوده و در این مردت،
برنامهریزا  ،متناسب با شرایط زمانی و مکانی ،رویکردهار مختلفی در جهت برخرورد برا
مسائ آینده بهکار بردهاند که بهطور عیده بر پایه تحلی رونردهار گذشرته و ادامره رونرد
وضع موجود بوده است .امرروزه ،علرم آینردهپژوهری ،ادبیرات پراکنرده و غیرر منسرجم در
خصوص برنامهریزر برار آینده را به علم مدو با اصول و مبانی مرت ن تبردی کررده کره
وظیفه آ  ،عالوه بر تحلی روندهار گذشته ،کشف ،ابرداع و ارزیرابی آینردههرار میکرن،
محتی و مطلو

میباشد نزالری . 94 :1918 ،آیندهپژوهی به مراح اولیهر تفکر سیستمها در

دههر  1148بازمیگردد ،زمانی که بهطور اساسری بره تحلیر امنیتری و راهبرردر مررتبط
بودنمایتزر و رگر . 7:1988 ،ارزش آیندهپژوهی بیر از آنکه بهدرستی پیربینیها باشد ،به مفیرد
بود آ در برنامهریزر و گشود ذهنها برار توجه بیشتر به ترصتهار نوپدیرد و تغییرر
دستور کارهار سیاستی است نگلن . 21:1919 ،آیندهپژوهی میکوشد تا نیروهار حال و آینرده
را شناسایی کند تا تصییمهار بهتررر بریرریم

نهیرا

 . 98 :یرک انریرزهر مهرم بررار کرار

آیندهپژوهی برآورد تغییر و آمادگی برار روبهرو شد با آینده اسرت .اسرالوتر اعت راد دارد
آیندهپژوهی پیر گویی نیست ،به دنبال آ هم نیست ،بلکه به شرناخت مخراطرات مربروط
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مخراطره

می شود شراکه هیواره عواملی وجود دارد که تصیییات روزمره ما را در معرر
قرار میدهد ناسالوتر. 71:1987،

آینده پژوهی علم و هنر کشف و ساخت آینده نیز هست .در این تعریف رسا ،سه مؤلفره
کلیدر وجود دارد .اول آنکه آیندهپژوهی تنها یک علم صرف نیست ،بلکه تلفی ی از علرم و
هنر است .مؤلفه مهم دیرر اشاره به «کشف آینده» است ،درواقع در اینجا تأکید بر شناسرایی
و کشف آینده بر مبنار روابط علی و معلولی معینی است .اینجا سخن از حدس و گیا بر
مبنار جه و ناآگاهی نیست ،بلکه شناخت برر اسراس رونرد دادههرار گذشرته ،شناسرایی
سیرنالهار تغییر کنونی و وضعیت هار محتی و قاب رخ داد در آینده است .مؤلفه سوم
و بسیار حائز اهییت در این تعریف ،شک بخشید به دنیار مطلو

تردا است .این مؤلفره

کلیدر نشا گر آ است که آیندهپژوهی درصدد است تا پا را تراتر از پریربینری و کشرف
آینده گذارده و بر شک

داد به آینده تأکید نیاید؛ آیندهار که مدن ر و مطلو

آ باشد ،به دیرر سخن ،ساختن آینده بهگونهار کره مطلرو
هیکرارا

برنامهریزا

و دلخرواه اسرت

نملکریترر و

 . 1:1988،البته برخی دیرر از صاحبن را این عرصه اعت اد راسخ دارنرد کره هردف

غایی آیندهپژوهی ،پیربینی آینده نیست بلکه تعالی دنیار آینده است نکورنیر . 11:1988،ایرن
عی گرایی آیندهپژوها  ،آ ها را قاطعانه در زمره تعاال عرصه اجتیاع قرار میدهرد .اقردام
اجتیاعی بنا به تعریف ،در محیط اجتیاعی رخ مریدهرد و از واکرنرهرار دیرررا مترأیر
می شود .اقدام اجتیاعی پدیده اجتیاعی است و در سایهر سیاستگذارر و سیاستگرزارر
تح ق مییابد

نب

 . 997:1912،ظاهراً آینده پژوها درباره ایرن موضروع اخرتالفن رر شنردانی

ندارند و اغلب درباره غالب بود صبغه اجتیاعی در تعالیتهار این حوزه اتفاقن ر دارند.
آیندهپژوها اعت اد دارند هنرام اندیشید به آینده باید به شر م وله توجه نیود:
 شناسایی و ارزیابی آیندههار بدی ؛تعیین میزا عدم قطعیت هریک از موارد احتیالی و آیندههار بدی ؛شناسایی حوزههار کلیدر؛-ارزیابی شیار زیادر از پرسرها مبنی بر اگر اینگونه شود شه میشود؟
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درک ترآیندهار زیرین تغییر؛آشکارسازر و تعیین دقیق حدود دانر و درک ما از موارد مرجح نتولز. 49:1911، .3سناریوپردازی و روش کیفي شهودی:
ت ط یک آینده مرجح و آرزور به ح ی ت پیوستن

م صود از تعریف سناریوها ،انتخا

آ یا پیدا کرد محتی ترین آینده و سعی در تطبیق با آ نیست ،بلکه قصد اصرلی ،اتخراذ
تصییمهایی استراتژیک است که برار «هیه آیندههار میکن» به اندازه کاتی خردمندانره و
پابرجا باشند .اگر هنرام تدوین سناریوها تفکر جدر صورت گیرد ،آنراه مهم نیست که در
آینده شه اتفاقی خواهد اتتاد ،زیرا دولت ،شرکت یا سازما  ،در م ابر «هرر اتفراقی» آمراده
است و میتواند بر مسیر اتفاقات آینده تأییرگذار باشد .در برنامرهریرزر برر پایره سرناریو،
تالش میشود بر اساس تهم داللتهار انتخا هار امروز ،راههار ایرگذارر بر پیامردهار
آتی این انتخا ها در آینده کشف شروند نعلیرزاده ،وحیردر مطلرق ،نراظیی 99 :1981،و  . 94از برین
روشهار آیندهپژوهی به ی ین سناریونویسی جایراه ویژهار دارد ،بسیارر سناریونویسی را
قلب و مرکز آینردهپژوهری مریداننرد و اعت راد دارنرد سناریونویسری ترن کلیردر جهرت
تیایزگذارر بین کار آیندهپژوها حرتهار از دیرر مشاغ مرتبط برا آینرده اسرت
هیکرارا

نبیشراپ و

 . 91:1988،وندل ب نیز معت رد اسرت سناریونویسری بررار آینردهپژوهری وحردت و

یرانری به ارمغا میآورد

نب

. 491:1912 ،

ور اعت اد دارد تیامی روشهار آیندهپژوهی میتوانند بره تردوین سرناریو بیانجامنرد و
سناریو را میتوا روشی برار خالصهسازر دستاورد تالشهار آیندهپژوهی دانست؛ خرواه
این دستاوردها بر پایه روشهار کیی استوار باشند که به پیربینیها و تسررهار دقیق اما
محدود میانجامند ،خواه بر پایه روشهار کیفی که از آیندهر تیرامی جوامرع و تیرد هرا،
تصویرهار بدی تراگیر ارائه میدهند

نهیرا

 . 841:او حتی پا را از این هرم تراترر گذاشرته و

می گوید« :دستاورد تیامی روشهار آیندهپژوهی اساسراً یکسرا اسرت :سرناریو؛ داسرتانی
درباره آینده»...نب . 841:1912،

ررررررررررررر م اله پژوهشی :کاربست روشهار آیندهپژوهی در مطالعات امنیتی با تأکید بر تکنیک سناریونویسی 11 / GBN

پیتر شوارتز سرناریو را «ابرزارر بررار ن رم بخشرید بره دریاترتهرار ذهنری دربراره
محیطهار آینده بدی که در آ تصیییات مریتواننرد بره اجررا گذاشرته شروند» مریدانرد.
سییپسو آ را «ترآیند ساخت آینده هار بدی محیط بیرونری یرک کسربوکرار» خوانرده
است .بلوم و منفی سناریو را «توصیفی از یک آینده میکن و یا محتی خواندهانرد» .کرالینز
آ را «یک جهر خیالپردازانه بهسور آینده» دانسرته ،شرومیکر آ را «یرک روششناسری
سازمند اصولی برار ترسیم آیندههار میکن که در آ تصییمهار اجرایی میتوانند به اجرا
درآیند» دانسته است نشرماک . 88-81:1919،سناریوها داستا هار بدی شرونری ظراهر شرد
آینده هستند .آ ها پیربینیها یا پیرنرررها نیستند ،اما داستا هار قاب اعتیاد ،منسجم و
شالربرانریز جهت کیک بره تیرکرز برر رور عردم قطعیرتهرار حیراتی و درک ترواز
نیروهار شک دهنده به آینده هستند

نوندرهید

و شارپ. 87:2881 ،

سناریوها ،آیندههار احتیالی مختلف را برار راهبردنویسرا ترسریم مریکننرد ولری بره
پیربینی آینده نییپردازند .هدف سناریوها در سطحی ورار حالرت موجرود قررار دارد و
بهخودرخود در مورد هدف خود صحبت نییکند .سناریوها ،بهعنوا یک تن اصلی و پایه
برار مطالعات آیندهپژوهی ،از مدتها قب بهعنوا ابزارهایی نیرومند برار کیک به رونرد
تصییمگیرر در قبال عدم قطعیت آینرده ،مرورد اسرتفادهر برنامرهریرزا دولتری ،مردیرا
شرکتها و تحلی گرا ن امی بودهاند .در عی  ،سناریوها به مجیوعهار از داستا ها که برر
اساس طرحهایی که با دقت ساخته شدهاند ،شباهت دارند.
بر اساس دیدگاه میلت ،تحلی سناریو دارار دو هدف است .نخست ،پیرنررر آینرده
بهمن ور اتخاذ تصییمهار بعدر و هدف دوم ارزیابی گزینههار راهبردر در م اب سناریو
است نسیهاک و موزل. 28:1981،
منرابع موجرود ،شریار زیرادر از تعراریف ،ویژگریهرا ،اصرول بنیرادین و ایردههرار
روششناختی متفاوت و مخالف را نشا میدهند تا واژهر سناریو مفهومی با تعریف دقیق
نیست .اغلب ،منطق شهودر سناریوسازر ،متداولترین تکنیکهار سناریوسرازر در منرابع
موجود است ،وظایف تصریحشدهر ترآیند کار سناریوسرازر برهطرورکلی در گرروههرار
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تسهی شده انجام میشوند که در اص گروههار خالق و با اتکار سنرین به قضاوتهرار
ذهنی و تردر یا شهود ن میاتته اعضار گروه است نبرادتیلد. 291:2881 ،
از دیدگاه روششناختی ،سه نوع برنامهریزر بر اساس سناریو شناخته شدهاند:
 .4-1منطق شهودی

این منطق نخستین بار توسط پییر واک ن 1188م توصیف شد و تکنیک شبکهر جهانی
کسبوکار ن 1 GBNتوسط شرکت ش توسعه یاتت و بهترین شیوه برار استفاده از هرگونره
اطالعات در دسترس پیرامو آینده است و در این پژوهر مورد استفاده قرار گرتته است.
 ساده و غیر پیچیده؛ قاب استفاده بود برار اغلب سازما ها با ترهنگهار مختلف؛ تدوین منعطف و نامتناقض در برابر حوادث آینده؛ تشویق اتراد به خالقیت بیشتر در تولید ایدههار جدید؛ استفاده بهینه از اطالعات موجود در زمینه آینده؛ کیک به شناسایی الروهار زیربنایی و ساختاردهنده به حوادث؛ ایجاد درگیرر و احساس مسئولیت شرکتکنندگا ؛ درگیر کرد شرکتکنندگا در تصییمگیررهار اصلی در سازما ؛البته روش یادشده دارار ایراداتی نیز هست ازجیله؛ وابستری بیرازحد به اترراد خبرره
و صاحبن ر ،تأکید بیرازحد بر یادگیرر و ارتباطرات اترراد ،نداشرتن تحلیر هرار کیری
موضرروعات ،تأکیررد بررر حضررور مرردیرا کلیرردر ،تأکیررد انرردک بررر انرردرکنر عوامرر
مؤیرنشوارتز . 1918،از ویژگی هار دیرر رویکرد کیفی سناریونویسی کیرک بره ارائره راهبررد
برار تصییم گیرر بهتر است .ازآنجایی که این رویکرد ابتنا بر شهود خبرگا دارد میتروا
در خالل جلسات خبرگی با توصیف و تحلی شرایط محیطی به ارائه راهبرد اقدام نیرود و
از این ن ر برار محیطهار آینده بدی میتوا دستور کارهار مختلفی برار شرایط محتی

1. Global Business Network
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در اختیار داشت؛ موضوعی که مزیت قاب توجهی به شیار آمده و نیریتروا آ را نادیرده
گرتت.
 .4-2تحليل اثر روند

این روش توسط گروه آینده مورد استفاده قرار میگیرد و ترکیبی از برآوردهرار آمرارر
با احتیاالت است و آخرین نسخه آ متعلق به گوردو ن 1117م اسرت .روششناسری آ
دارار مزیت و قابلیت ترمولبندر شد است و همزما بههیچوجره مرانع از تفکرر خرالق
نییشود .شراکه انتخا

عوام تأییرگذار بر توسعهر یک رونرد ،در اسراس ،یرک رویره و

مسیر خالق دارد؛ اما تحلی روند ،دارار کیبودها و نواقص خاص خود است .تنها هنرامی
می توا از آ استفاده کرد که داده و اطالعات سررهرار زمرانی طروالنیمردت ،هیرراه برا
جزئیات و قاب اعتیاد باشد و پژوهشررانی که از این اطالعات استفاده میکنند دارار زمینه
و دانر کاتی در ن ریه ر احتیال و آمار باشند .به ایرن دلیر  ،اقلیرت کارشناسرا ازایرنرو
استفاده میکنند نمایتزنر و گویدو. 17:1988 ،
 .4-3تحليل اثر متقابل

این روش توسط بت با  BASICنورودر هار سناریو بت به راهبردهار واحرد مرورد
اسررتفاده قرررار گرتترره و تررا حررد زیررادر برره گرروده ن 1181م مرردیو اسررت و احتیرراالً
روش شناسی آ دارار مست یم ترین ارتباط با کاربرد سناریوها اسرت .مزیرت ع ریم ایرن
روش آ است که به میزا زیادر ترمولبندر می شود و درنتیجه امکا کنتررل ترآینرد را
می دهد .عیب و ن ص آ به این نکته بازمی گرردد کره اگرر در حردود و شرارشو هرار
مشخص انجام نریرد ،ترمول بندر آ از کنترل خارج شده و مفید بود و قابلیت اتکرا بره
محتوار آ از بین می رود .شیار زیادر از کارشناسا نسبت به این روش دیدگاهی کامالً
مثبت دارند و خاطرنشا می سازند که اغلب ن طهر مناسبی برار ورود و آغاز به کرار برا
سناریوهاست و موجب برانریخته شد عالقه مندر اتراد با پیر زمینه هار مختلف شده و
برار انریزش ایده هار جدید ،حتی اگر برو یابیها و تعییم ها صورت گیرد ،بسیار خو
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است .نمایتزر و گویدو . 17:1988،ت سیم بنردر هرار دیرررر نیرز از روش هرار آینردهپژوهری
انجام شده که رویکردهار است رایی ،اس تنتاجی و تزاینده از آ جیله استنپدرام. 184:1914،
مراحل نگارش سناریو با رویکرد شبکه کسبوکار جهاني

()GBN

مرحلۀ نخست ،شناسایی موضوع یا تصییم اصلی
مرحلۀ دوم ،شناسایی و مطالعۀ نیروهار کلیدر؛
آغاز کار آیندهپژوهی ،به ویژه نرارش سناریو «دیدهبانی» یا پویر و پایر محیطی است.
بهمثابه ششم تعالیت آیندهپژوهی در شهار گام دادههار مورد نیاز برار پیشبرد کار را تراهم
و ت دانر تعالیت آیندهپژوهی را با شکست مواجه مینیاید.
گام اول :تعیین حیطه و عیق پویر محیطی؛
گام دوم :کشف و خلق منابع دانشی و ابزارهار بهرهبردارر؛
گام سوم :بهرهبردارر از منابع دانشی؛
گام شهارم :تحلی دادهها.
مرحله سوم ،با کاربست ذهنانریزر ،مطالعه ادبیات ،تشکی گرروههرار کرانونی و نیرز
مصاحبه با خبرگا برار یاتتن نیروهار پیشرا در کال محیط اقدام مریشرود .پیشررا هرا
نیروهاییاند که بر پیامد رویدادها تأییر دارند .بهعبرارتدیررر عناصررر هسرتند کره باعرث
حرکت و تغییر در طرح اصلی سرناریوها شرده و سررانجام داسرتا را مشرخص مریکننرد.
پیشرا ناظر به کنر کنشررا است ،بهگونهار که بال وه و یا بالفعر توانرایی ایجراد تغییرر
گسترده را داشته باشند STEEP .که سرواژهر پن واژهر اجتیاعی ،1تناورانره ،2اقتصرادر،9
زیستمحیطی 4و سیاسی 8است؛ یکی از شارشو هایی است که در قالب آ به دستهبنردر
نیروهار پیشرا و عوام کلیدر میپردازند.
1. Social
2. Technological
3. Economica
4. Environmental
5. Political

ررررررررررررر م اله پژوهشی :کاربست روشهار آیندهپژوهی در مطالعات امنیتی با تأکید بر تکنیک سناریونویسی 21 / GBN

تحلیل و ترکیب

جلسات خبرگی ،دلفی
داده های مورد نیاز

بازخورد و الزامات جدید

برای تدوین سناریو
مدیریت

شکل شماره ()9؛ سامانه دیدهباني شناسایي و مدیریت تهدیدات

مرحله چهارم ،پیشرا ها 1و شرک دهنردههرا 2کره برر مسریر رویردادها ترأییر گذاشرته،
دگرگونیهار گوناگو را شک میدهند و بر اساس دو معیار ذیر طب رهبنردر مریشروند،
میررزا اهییررت در بررروز تهدیرردات و میررزا عرردم قطعیررت؛ عرردم قطعیررتهررار کلیرردر،

1. Driving Forces
2. Shaper
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موضوعاتیاند که میتوانند مفروضاتی را که دستور برنامه راهبرردر برر آ هرا تکیره دارد و
مسائ ناشی از آ بسیار غیر قطعی است را بهطور اساسی تغییر دهند.
میتوا در خالل جلسات خبرگی تهرستی از شرفتیسازها نیز تهیه نیود ،شراکره ارائره
تصاویرر از آینده به برنامهریزا بدو ارائه شرفتیسازهایی که عام دگرگرونی آینرده بره
شیار میروند عیالً بیمعنی خواهد بود .لیست شررفتیسرازها نیرز در مردیریت تهدیردات
احتیالی و آمادگی برار وقوع آ ها موضوعی است که برار ن امهار سیاسی بسیار مهم بره
شیار میآید.
مرحله پنجم ،انتخا

منطق سناریوهاست ،در این مرحله با پی گررتتن منطرق علری برر

اساس ماتریس حاص از تعالیت رتبهبندر نوز دهی به ساختاردهی بره سرناریو پرداختره
میشود.
مرحله ششم ،شام شک گیرر و توسعه سناریو است .باورپذیرر از این مرحله به بعد،
پیوسته با کیک مصاحبه تردر و گروهی خبرگا  ،مورد بازبینی قررار گرتتره ترا سراختار و
روایی مناسبی بر سناریوها حاکم شود.
مرحله هفتم ،بررسی مضامین سناریوها در جلسات خبرگی انجام میپذیرد .موضع اولیه
از راه طرح پرسرهایی از این دست آزموده میشود؛ شه خرواهیم کررد اگرر ایرن سرناریو
واقعیت پیدا کند؟
مرحله هشتم ،زما انتخا

«پیرنشانررهاست »1پرس از خلرق سرناریوها ،وقروع هرر

نشانرر به ح ی ت پیوستن یکی از سناریوها را اعرالم مری دارد .انجرام ایرن کرار برا کیرک
جلسات خبرگی صورت میپذیرد.
و سرانجام مرحله نهم که پیشنهاد این پژوهر اسرت اسرتفاده از «روش کوئسرت بررار
ارائه راهکارها» است؛ که طی آ برار تدوین راهکارها از خروجی پویر محیطی و سناریو
با تکیه بر ن ر خبرگا و در خالل جلسات خبرگی ،استفاده میشود ،روش «کوئسرت »2یرا
1. Leading Indicators
)2. QUEST (The Quick Environmental Scanning Technique
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پویر محیطی سریع بهگونهار طراحیشده تا تغییرات و داللتهار دیدهبانی بررار تردوین
راهبردها و سیاستها کنار هم قرار گیرند ،این از آ جهت است کره تصرییمسرازر بردو
ارائه راهبرد منط اً بدو تایده به ن ر میرسرد و اگرر قررار اسرت برنامرهریرزر بره اجررار
ایربخر برنامهها منتهی شود ،ارائه راهبرد برار اجرار برنامه از الزامات میباشد.
روششناسي تحقيق
روششناسرری ،ن طرره تیرکررز و هسررته آینرردهپژوهرری کرراربردر اسررت .هیررا گونرره کرره
ن ریهپردازرها ،ساختارهار تازهار از مفاهیم جارر را پدید میآورند ،روششناسیهرا نیرز
اتزایر نیرور تکرر و کاربردر اندیشرههرا و ن ریره را بره دنبرال دارنرد نخزایری. 181:1912،
روش شناسی در تلسفه علم ،منطق تح یق اجتیراعی اسرت ،برهعبرارتدیررر روششناسری
درگیر این سؤال است که شرونه ما معرتت و دانر خود را اعتباریابی میکنیم .در انتخرا
روششناسی این امکا وجود دارد که نوعی از روششناسی بهکار گرتته شود که برا جهرا
اجتیاعی هیانند جها طبیعی برخورد کند و آ را پدیردهار خشرک ،واقعری و مسرت

از

انسا در ن ر بریرد ،درعینحال این امکا هم وجود دارد که برار جها اجتیراعی کیفیتری
نرمتر ،انسانیتر و ذهنی قائ شد

نگیبسو و مورگا

 . 12:1911،به ن ر میرسد آینردهپژوهرا برا

وام گرتتن از مبانی پاراداییی پوزیتیویسم و پساپوزیتیویسم بر اندوختههار معرتتی و طبعراً
روششناختی خود اتزودهاند و به قرول ونردل بر « :در میرا تجربرهگرایری ،خردگرایری و
شررکاکیت جررایی برررار مبررانی معرتترری خررود در مباحررث تلسررفی یررکصررد سررال اخیررر
بازکردهاند»نب . 981:1912،
دبلیو وار ویرار 1در م اله خود تحت عنوا «آینردهپرردازر» برر ایرن براور اسرت کره
روشهار آیندهپژوهی در طیفری گسرترده از روشهرار مبتنری برر ریاضریات پیشررتته ترا
روشهار شهودر و گیانهزنی گسترده شدهاند .بااینحال ور از پن روششناسری رایر و
پرکاربرد نام میبرد که هماینک بیر از دیرر روشها به کار گرتتره مریشروند؛ بررو یرابی
1. W.Warren Wagar

 / 24تصلنامه علیی امنیت ملی ،سال دهم ،شیاره سیوپنجم ،بهار  1911ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

روند ،مدلسازر ریاضی ،تکنیک دلفی ،سرناریوپردازر نمریتوانرد تخیر علیری را نیرز در
بربریرد  ،تنهار پیربینی ناحتیال سنجی نخزایی. 84:1912،
بنابراین اگر روششناسی را درگیر ایرن موضروع هرم بردانیم کره بهتررین روشهرا بررار
جیعآورر و تحلی اطالعات بهمن ور نی به مطلو کداماند ،آنراه روشهایی کره برا کیرک
آیندهپژوهی بهکار گرتته میشوند ،ضین ایجاد تنوع ابزار با هردایت مح رق برهسرور روشری
کام تر برار جیعآورر اطالعات ،تضیین بیشترر را برار موت یت بره هیرراه دارنرد و البتره
ارزشها نیز در بطن روشهار بهکار گرتته لحاظ خواهنرد شرد و ایرن امرر کره در مطالعرات
امنیتی که هم در م ام جیعآورر و هم در م ام تحلی اطالعات بسیار مهم بره شریار مریآیرد
قاب ششمپوشی نیست و مزیت بزرگی به شیار میرود .این تح یق از ن رر روش توصریفی-
تحلیلی و به لحاظ رویکرد کیفی است .تح یق توصیفی یکی از اساسیترین اشکال تح یق بره
شیار میرود که پدیدههار موجود در دنیار ما را توصیف میکند .این توصریفات مریتواننرد
درباره اطالعات پایهار ،تعالیتها ،رتتارها و تغییرات بنیادین پدیردههرا باشرند ،از ایرن من رر،
تح یق توصیفی مبتنی بر ن ریه یا نتای تح ی ات پیشین است نلیوننبرگ و ایربار. 78:1918،
هیچنین از ن ر هدف توسعهار است شراکره درعرینحرالی کره بره توسرعه ،برازبینی و
بازشناسی مفاهیم در حوزه تهدیدات امنیتی پرداخته ،برار اصالح ،بهبود و گسرترش شریوه
جدیدر از تفکر و برنامهریزر با استفاده از روشهار آیندهپژوهی و برهطرور اخرص روش
سناریونویسی کیفی  GBNتالش نیوده و در آ کوشر شده ترا برا اسرتفاده از مهرارتهرا،
تکنیکها و روشهار آینده پژوهی برار ح مشک مورد بحث اقدام شود .در این پژوهر
برار جیعآورر و تحلی دادهها از روششناسی کیفی استفاده شده است؛ در تحلیر کیفری
نیز تحلی محتوار کیفی متو مرتبط و ادبیات ،مورد استفاده قرار گرتته است.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
ارتباط سناریوهای کیفي-شهودی با راهبردنویسي و اهمیت آن در مطالعات امنیتي:امروزه از سناریوها برار ارائه راهبرد نیز استفاده میشود که ابتنا آ بر پرویر محیطری
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ندیدهبانی است که در سناریونویسی کیفی انجام میپذیرد .اهییت ارائه راهبرد در مطالعات
امنیتی ازآ جهت است که برنامهریزر بدو در اختیرار گذاشرتن توصریههرار راهبرردر در
عی ناقص و درعینحال ارائه راهبررد و اجررار آ بررار مردیریت تهدیردات و درنتیجره
تداوم حیات سیستم ضرورر است .سهم اصلی سناریوها در موت یت آیندهر مرا بررار هرر
موضوعی و بهویژه در مدیریت تهدیدات به توانیندسازر در تبدی عدم قطعیرت بره منبرع
برترر و مزیت بازمیگردد .سناریوها میتوانند به ما در تعام برا عردم قطعیرت نبرهجرار
شکست خورد از آ

کیک کنند .مزایا و مناتع تفکر و برنامهریزر سناریویی با مالح هر

ویژگیهار کلیدر داخلی این رویکرد در پرداختن به عدم قطعیت آشکارتر میشود:
برار آغاز کار ،سناریوها رویکردر ترکیبی دربارهر تفکر پیرامو محیط تراهم میسازند.سناریوها ما را به سیت درک بهتر پویایی تغییر که ما بایرد بره آ بپرردازیم ،رهنیرومیشوند.
 با ارزیابی مسیرهار سناریوهار مختلف میتوانیم نشرانههرار زمرا بنردر و ماهیرتلح ات کلیدر تغییر ن اطی که سناریوها آیندههار محتی تر ،برا احتیرال کیترر و نوپدیرد
هستند را به دست آوریم.
 این واقعیت که ما در حال ارزیابی نتای شیارر از سرناریوها برهجرار پریرنررررتکن طهار هستیم ،بدا معنا است که ما دامنهر کام ترر از ترصرتهرا و تهدیردها را در
ن ر میگیریم.
 با ارزیابی اهییت مجیوعهار از سناریوها برار یک سرازما و سرپس طررح دیردگاه«شه اتفاقی میاتتد اگر »...درواقع آینده را شرح میدهیم و با برآورد آینردههرار مختلرف و
ابتکارهار هر مورد میتوانیم با سرعت بیشتر به تغییرهرار محریط در هنررام وقروع آ هرا
پاسخ بروییم.
 با توجه به آنکه سناریوها درک مرا از نیروهرار شرک دهنرده بره آینرده را گسرترشمیبخشند ،موجب اتزایر توانایی ما در درک دامنهر وسیعتررر از گزینرههرار راهبرردر
میشوند که میکن است آینده ترارور ما قرار دهد.
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سناریو پایه و اساسی منط ی برار پایر مستیر محیط و تن یم راهبرد تراهم میسرازدو البته راهبرد برآمده از برنامهریزر سناریو بنیاد انعطافپذیرر و پایدارر بیشرترر را نشرا
میدهد زیرا:
در م اب مجیوعهار از سناریوها آزمایر میشوند و هر کدام مجیوعهار متفراوت ازشرایط که راهبرد با آ ها برخورد میکند را ارائه میکنند.
برنامهریزر احتیاطآمیز موجب توسعهر برنامههار اقدام مورد نیاز برار پاسرخگروییسریع به تهدیدها یا ترصتهار میکن پیربینیشده نیست؛
«ن اط محرک» برار تدوین برنامههار احتیالی بهمن ور پاسخگویی سریع به تغییرراتشرایط ،خلق خواهند شد.
برنامهریرزر سرناریو بنیراد ارزیرابی بهترر و جرامعتررر از ریسرکهرا ،ترصرتهرارازدسترتته و مورد غفلت واقعشده یرا اترزایر تهدیردها ،ترراهم مریآورد .در اینجرا نیرز
برنامهریزر احتیالی ن ر حساس و مهیی را در آمادهسازر پاسخها در برابر ریسرکهرار
پیرنرررشده در سناریوها بازر میکند

نرالستو و ویلسو

. 29:1981،

کاربرد سناریونویسي در مطالعات امنیتي
سؤال مهم اینکه شه هنرام از سناریوها باید بهعنوا ابزار برنامهریزر راهبرردر اسرتفاده
شود؟ پاسخ ساده به سؤال این است« :هنرامیکه دلیلی وجود داشته باشد» .هنرامیکه میزا
باالیی از عدم قطعیت در باتت تصییمگیرر وجرود داشرته باشرد ،دلیلری بررار اسرتفاده از
سناریوها در ترآیند برنامهریزر راهبردر وجود دارد

نلیندگر

و بانرد هرول . 41:1987،ایرن بره آ

معنی است که با توجه به عدم قطعیتهار تراوا در محیط تصییمگیررر بیرونری میلرو از
تهدیدات و درعینحال پرآشو  ،دالی زیادر برار استفاده از روشهار آیندهپژوهی که با
دیدهبانی آغاز میشوند وجود دارد ،بهویژه سناریونویسی که سرآمد روشهار آ است .در
توسعه راهبرد بهواسطه سناریو ،گروه سناریوسازر تیام سناریوها را با توجه به ارزش آ ها
بدو قضاوت در مورد احتیاالت و اهداف در ن ر میگیرد .این مراح عبارتاند از:
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 شناسایی عناصر کلیدر یک راهبرد موت یتآمیز با توجه به توصیفهایی کره سرناریواز عدم قطعیتها و توصیف محیط آیندههار بدی در اختیار میگذارد.
 تحلی هر سناریو برار تعیین مجیوعهر بهینهر هر عنصر راهبرد مثالً بهترین راهبرردبرار سناریور «الف» کدام است و برار سناریور « » کدام است؟
 مرور و بازنررر مجیوعههار سناریوهار خاص و ارزیرابی بردی هرار مختلرف دربرابر معیارهار مختلف تصییمگیرر؛
 ترکیرب جرذا تررین راهبردهرار بردی در یرک راهبررد کلری ،انعطرافپرذیر وهیاهنگشدهنرالستو و ویلسو

. 89:1981،

در مطالعات امنیتی شرایط تح ق و زمینه هار بروز تهدید می تواند مورد واکاور قررار
گرتته و بر پایه تهدیدات محتی نسبت به ارائه توصیه هار راهبردر برار مدیریت تهدید
اقدام نیود .به عنوا مثال در مورد واکاور « سناریوهار تهدیدات امنیتی عربستا سعودر
علیه جیهرورر اسرالمی» کره توسر ط نرارنرده انجرام پرذیرتت؛ ابتردا عناصرر کلیردر و
پیشرا هار تهدیدات امنیتی پرس از دیرده برانی محیطری شرام مررور ادبیرات ،مصراحبه
خبرگا  ،گروه کانونی و ...در قالب گویه هایی با شارشو

 STEEPشناسایی و دسته بندر

و سپس بر اساس اهییت و عدم قطعیت طب ه بندر و با توجه به عدم قطعیتهار کلیردر
مستخرجه ،سناریوهار تهدیدات امنیتی مربوطه به رشرته تحریرر درآمرده و سررانجام برا
توجه به آیندههار توصیف شده ،در پان خبرگا و بعد از تحلی روابرط علری و بررسری
منطق داستا نسبت به ارائه راهبردهار م ابله در صورت وقروع هرر سرناریو اقردام شرد.
جالب آنکه در ادامه با توجه به توصریف هرار ارائره شرده و برا اسرتفاده از برنامره ریرزر
تر

بنیاد

()A.B.P

1

و پس از اسرتخراج تررو

هرر سرناریو بررار پابرجرایی راهبردهرا

می توا راهکارهایی را ارائه نیود تا هریک از تروضی که راهبرد بر آ بنا گردیده ن رض
نشررده و یررا در صررورت ن ررض اقرردامات بییررهکننررده ار را کرره برررار موت یررت برنامرره

1. Assumption Base Planning
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الزم االجراست به اجرا درآورد و یا با استفاده از «شرخه هرار آینرده» 1پیامردهار اولیره و
یانویه هر تصییم را در قالب میزگردهار خبرگی به بحث و بررسی گذاشرت ترا بره ایرن
وسیله از غاتلریرر راهبردر جلوگیرر شود و یا می توا با اسرت رار « 2»E.S.W.Sسرامانه
هشدار راهبردر اولیه در حوزه یک تهدید خاص و یا دسته ار از تهدیدات ،بره شناسرایی
عالئم ضعیف 9تهدیدات و ارائه هشدارهار الزم اقدام نیود .شنانچه پریر ترر آمرد یکری
دیرر از روش هایی که در عی برار تدوین راهکار با توجه به پویر محیطری مریتوانرد
مورد استفاده قرار گیرد ،روش «کوئست »4یا پویر محیطری سرریع اسرت .روش پرویر
محیطی سریع به گونه ار طراحی شده تا تغییررات و داللرت هرار آ را بررار راهبردهرا و
سیاست هار سازمانی کنار هم قرار دهد .در این روش صاحب ن را دیدگاه هار خرود را
به اشتراک می گذارند تا درک مشترک از مسرائ دارا ر اولویرت ،امکانرات و پیشرامدهار
آینده را که برار سازما پیامد دارند را ایجاد کنند .دستورالعی شام :
الف تحلیلی جامع از محیط خارجی؛
تحلی و ارزیابی ظرتیت داخلی؛
ج گزینه هار راهبردر برار رویارویی با محیط خارجی است که در خالل آ سرازما
میتواند هدف واقعی خود را در مورد تغییرات محیطی شفاف کند و نیز تفکرر راهبرردر را
رواج دهد و شناختی از پویاییهار تغییر ایجاد نیاید نگلرن . 189:1919،هیچنین برار تردوین
راهبردها پس از تدوین و توسعه سناریوها میتوا با روش کوئست 8به ارزیرابی و نررارش
توصیههار راهبردر اقدام نیود که به ن ر «اوبراین ،رینگ لند و شوارتز» ،راهبردهار م راوم
به آینده 7نام گرتتهاند .(Rowe,2017:225) .یک مطالعه موردر در مورد مشرکالت احتیرالی
سامانه هشدار اولیه در آلیا برخی مشکالت توسعه راهبردها در سامانههار هشردار اولیره

1. Futures wheels
2. Early Strategic Warnning System
3. Weak Signal
)4. Q.U.E.S.T (The Quick Environmental Scanning Technique
5. Queek Environmental Scanning Technique
6. Future-Proof Strategie
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ن1 S.E.W.Sرا «کیبود مشارکت کاربرا  ،عدم درک ماهیرت رونردها ،نیازهرار متفراوت
مشررارکتکننرردگا  ،عرردم تعامرر بررین کرراربرا و عرردم اشررراف بررر راهبردهررا» دانسررته
نSchwarz,2014:2

که میتوا آ را با تحلی مناسب موضوع در خالل ذهنانریزر نطوتا

تکرر به شک مناسبی مدیریت و اصالح نیود .اینها تنها بخشی از توانیندرهایی روشی
آیندهپژوهی است که میتواند برار آیندهار بهتر مورد استفاده قرار گیرد.
 ارزیابي اجرایي استراتژیها
 اسنننننتخراج پابرجنننننایي و
استراتژیهای مقاوم به آینده
 عموميسازی سناریو و اجنرای
استراتژیها
 بننازبیني سننناریوها و ننر

 تعریف مسئله و شنناتت

 استخراج زمینهها
 تعیین تطوط کلي منطن

موضوعات مهم
 شناتت عدم قطعیتهای

سناریو
 استفاده ازمنط سیسنتمي
برای روایي سناریوها

کلیدی و پیشرانها
 دستهبندی عدم قطعیتها
و عوامل کلیدی

روایتها بهعنوان آینده باز

شکل شماره 1؛ فرآیند شهود منطقي؛ توسعه استراتژی بهواسطه نگارش سناریو
منبعSchwartz, (1996) (Adapted)from O'Brien et al. 2007; Ring land, 2006; :

ازآنجاکه تضار آینده قرین عدم قطعیت هار متعدد اسرت و از سرور دیررر تهدیردات
محتی  ،حیات یک ن ام سیاسی را در مرکز اقدامات خود دارد ،توجه به پیربینی ،شناخت
و مدیریت این تهدیدات ،امرر حیاتی است .بره هیرین دلیر شرناخت آینرده و تهدیردات
محتی در تضار توأم با عدم قطعیت آ و نیز راهکارهار مدیریت تهدیردات مرورد ن رر،
امرر ضرورر است .بررسی ادبیات موضوع حاکی از آ است که اخیراً و با تکیه برر روش
سناریو پژوهرهایی در حوزه مطالعات منط هار و بهویژه در حوزه عربستا انجام پذیرتتره
که در نوع خود جالب توجه است؛ علیاکبرر اسردر و سرعید سرییعی ،سرناریوهار آینرده

1. Strategic Early Warnning System
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عر بستا سعودر را با استفاده از تحلی ساختارر تدوین نیوده و در انتها نسربت بره ارائره
سناریوهار شیخ کبیر ،شا

کفی  ،طف صغیر و ابن سبی و توصیههایی راهبردر در تعام

با عربستا و در ارتباط با شهار سناریور تدوینشده اقدام نیرودهانرد .سرعادت آقاجرانی و
ابراهیم مت ی ،سناریوهار محیط امنیتی جیهورر اسالمی ایرا و راهبردهار کنر تعرال آ
را با کیک روش کیفی سناریونویسی  GBNبه رشته تحریر درآوردهانرد .محسرن نروروزر،
سید جواد امینی و رضا امیرر م دم ،سناریوهار تهدیدات امنیتری عربسرتا سرعودر را در
اتق  1484میالدر تدوین و در انتها به کیک روش کوئست راهبردهایی را ارائه نیرودهانرد.
هیه موارد توق نیونههایی از کاربست روش سناریونویسی برار مطالعات امنیتی اسرت کره
انجام پذیرتته و میتواند بهعنوا نیونههایی مورد استفاده مراکز تصییمگیررر امنیتری قررار
گیرد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
هنرروز الرررور مناسرربی بررار تجزیررهوتحلیر موضرروعات امنیترری بررر اسرراس رویکرررد
آینده پژوهانه تدوین نشده است؛ لیکن آینردهپژوهری جعبرهابرزار ارزشریندر را در اختیرار
می گذارد که هم برار شناخت و هم برار ساخت آینده مفید است .درعرینحرال تطبیرق برا
محیط پرتنر و دائیاً در حال تغییر امروز و تأمین مناتع ملی مستلزم شناخت تضار توأم برا
عدم قطعیت و شالرزار آ است.
آیندهپژوهی بهمثابه توانیندسازر است که با کیک به شناخت تغییرات نعالئرم ضرعیف
تغییر و تغییرسازها نپیشرا ها و عوام کلیدر مؤیر در شک گیرر آینرده ،شررفتیسرازها
می تواند به درک بهتر محیط آینده و گشود ذهن بررار برنامرهریرزر و اجررار آ کیرک
شایانی بنیاید .در این بین تدوین سناریو از مهمترین روشهار آیندهپژوهی است که خرود
جامعی از روشهار آینده پژوهی ن یر گفتروهار راهبردر ،گرروه کرانونی ،پانر خبرگری،
دلفی ،تحلی روند و تحلی هار آمارر و...است که از ن ر اترادر هیچو ونردل بر ییرره
آیندهپژوهی به حسا

میآید.
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نرارش سناریو در روش کیفی  GBNبا محیطشناسی و دیده بانی آغاز و در خالل آ با
طراحی یک سامانه دیده بانی ،اطالعات مورد نیاز برار نرارش سناریو جیعآورر و در انتها
با توجه به محیطشناسی به توصیههار راهبردر و حتری ایجراد یرک سرامانه هشردار اولیره
راهبردر ( 1)E.S.W.Sختم شود.
مدیریت تهدیدات امنیتی مستلزم محیطشناسی و تفسیر عالئم اولیره تغییرر در لبرههرار
آشوبی است که در خالل تعالیتهار آیندهپژوهی بهتیامی به انجام میرسد .اترزود روش
کوئست با ارائه توصیههار راهبردر و ایجاد سامانه هشدار راهبردر اولیه نیز بر مزیتهرار
نرارش سناریو اتزوده و به مدیرا کیک میکند تا مدیریت تهدیدات را در زما مناسرب و
به شیوه کام ترر بره انجرام برسرانند؛ بنرابراین توجره بره دانرر آینردهپژوهری مریتوانرد
امنیتپژوها را در شناخت عوام تهدیدزا ،پیشرا هار تهدید و مردیریت تهدیردات پریر
از بروز آسیبهار جدر یارر نیاید.

1. Early Strategic Warning System
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فهرست منابع ومآخذ
الف) منابع فارسي


اتتخارر ،اصغر و نصرر ،قدیر ن ، 1989روش و ن ریه در امنیتپژوهی ،تهرا  ،پژوهشکده مطالعات
راهبردر.






اسالوتر ،ریچارد و هیکارا ن ، 1987نواندیشی برار هزاره نوین ،ترجیه ع ی ملکیتر و هیکرارا ،
تهرا  ،مرکز آیندهپژوهی علوم و تناورر دتاعی.
ب  ،وندل ن ، 1912مبانی آینده پژوهی ،ترجیه مصطفی ت ور و محسن مح ق ،تهرا  ،انتشارات مرکز
آیندهپژوهی علوم و تناورر دتاعی.
بوزا  ،بارر ن ، 1918مردم ،دولتها و هراس ،ترجیه پژوهشکده مطالعات راهبردر ،تهرا .
برادتیلد ،رو ن ، 1987سناریوها برار کسب موت یت ،تسهی ترآیند بسط سناریو :شنرد درس بررار
تسهی گرا  ،ترجیه مسعود منزور ،تهرا  ،مؤسسه آموزشی و تح ی اتی صنایع دتاعی.





بیشاپ پیتر ،هاینز اندر و کالینز ترر ن ، 1988وضعیت کنونی سناریونویسی و تکنیکهرار اجیرالی
آ  ،ترجیه مسعود منزور ،تهرا  ،انتشارات مرکز آیندهپژوهی صنایع دتاعی.
پدرام ،عبدالرحیم و احیدیا  ،مهدر ن ، 1914آموزهها و آزمودههار آیندهپژوهی ،انتشارات موسسره
اتق آیندهپژوهی ،تهرا .
تریف ،ترر ن ، 1989مطالعات امنیتی نوین ،ترجیه علیرضا طیب و وحید بزرگی ،تهرا  ،پژوهشرکده
مطالعات راهبردر.





شرماک ،توماس جی ن ، 1919ترجیه سعید خزایی و مریم وکی زاده ،برنامهریرزر برر پایره سرناریو،
اصفها  ،انتشارات شاخص پژوه.
خزایی ،سعید و محیودزاده ،امیر ن ، 1912آیندهپژوهی ،اصفها  ،نشر پارس ضیا شاخص پژوه،
خسرور ،علیرضا ن 1911مکتب امنیتی امام خیینی نقدس سره الشریف  ،مبادر و مبانی تران رر و ن رر
امنیت در گفتیا ان ال اسالمی ،تهرا  ،مؤسسه ترهنری مطالعات و تح ی ات بینالیللی ابرار معاصر.



رالستو بی  ،ویلسو ایا ن ، 1981راهنیار برنامهریرزر سرناریویی راهبررد سرازر در دورا عردم
قطعیت ،ترجیه مسعود منزور ،تهرا  ،انتشارات مؤسسه آموزشی و تح ی اتی صنایع دتاعی.





زالی ،نادر ن ، 1918آیندهنرارر راهبرردر و سیاسرتگرذارر منط رهار برا رویکررد سناریونویسری،
تصلنامه مطالعات راهبردر ،سال شهاردهم ،شیاره شهارم ،شیاره مسلس  ،84زمستا .
زالی ،نادر ن ، 1912آیندهنرارر راهبردر ،تهرا  ،پژوهشکده مطالعات راهبردر.
سیهاک ،جییی بی و موزل ،اسرتیو ار ن ، 1981تحلیر سرناریو ،ترجیره مسرعود منرزور ،تهررا ،
انتشارات مرکز آیندهپژوهی علوم و تناورر دتاعی.
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شوارتز ،پیتر ن ، 1918هنر دورنررر ،ترجیه عزیز علیزاده ،تهرا  ،انتشارات مرکز آیندهپژوهی علوم و
تنو دتاعی.
عبداهلل خانی ،علی ن ، 1989ن ریههار امنیت ،م دمهار بر طرحریزر دکترین امنیت ملی ،تهرا  ،ابرار
معاصر.



علیزاده ،عزیز؛ وحیدر مطلق ،وحید و امیر ناظیی ن ، 1981سرناریونرارر یرا برنامرهریرزر برر پایره
سناریوها ،ناشر :مؤسسه مطالعات بینالیللی انرژر.





تولز ،جیب و هیکارا ن ، 1911دریچه ار به مطالعات آینده ،دستنامه آیندهپژوهری -خالصرهشرده
توسط مسعود منزور ،تهرا  ،مرکز آیندهپژوهی علوم و تناورر دتاعی.
قائیینیا ،علیرضا ن ، 1988انواع رئالیسم؛ خام و انت ادر ،تصلنامه ذهن ،شیاره  ،14تهرا .
کورنیر ادوارد ن ، 1988ترجیره سریاوش ملکریترر ،آینردهپژوهری پیشررتته ،تهررا  ،صداوسرییار
جیهورر اسالمی ایرا .



گلن ،جروم سی و گوردو  ،تئودور جی ن ، 1919ترجیه مرضیه کی بادر و ترخنده ملکیتر ،دانشنامه
بزرگ روشهار آیندهپژوهی ،تهرا  ،انتشارات تیسا.




گیبسو  ،بوری و مورگا  ،گارت ن ، 1911ن ریههار کال جامعهشناختی و تجزیهوتحلیر سرازما ،
ترجیه محیدت ی نوروزر ،قم ،انتشارات حوزه علییه قم.
لیوننبرگ ،تردریک و ایربار ،بورلی ن ، 1918ترجیه وجهاهلل قربانیزاده روشهار تح یرق و نررارش
پایا نامه ،انتشارات جهاد دانشراهی ،تهرا .



لیندگر  ،ماتس و باندهولد ،هانس ن ، 2889ترجیه عزیز تاتارر ،تهرا  ،انتشارات مرکز آیندهپژوهری
وزارت دتاع.



مایتزر ،دانا و رگرگویدو ن ، 1988رویکردها و دیدگاههار مختلف در سناریو ،تاریخ ،تفاوتها ،مزایا
و کیبودها ،ترجیه مسعود منزور ،تهرا  ،مرکز آیندهپژوهی علوم و تناورر دتاعی مؤسسه آموزشی و
تح ی اتی صنایع دتاعی.




ماندل ،رابرت ن ، 1981شهره متغیر امنیت ملی ،تهرا  ،ترجیه و انتشار پژوهشکده مطالعات راهبردر.
مبینی ،محید ن ، 1911توسعه روششناسی مطالعات امنیتی آینده ،روششناسی علروم انسرانی ،سرال
 ،24شیاره  ،17پاییز.




ملکیتر ع ی و هیکارا ن ، 1988الفبار آیندهپژوهی ،تهرا  ،انتشارات اندیشکده آصف
وندرهید  ،کیس و شارپ ،بی ن ، 2881سناریو برار کسب موت یت ،ترجیه مسعود منزور ،تهررا ،
مرکز آیندهپژوهی علوم و تناورر دتاعی مؤسسه آموزشی و تح ی اتی صنایع دتاعی.
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