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فصل نامه دانش انتظامی شرق استان تهران
بررسی نقش آینده پژوهی در پیشبرد اهداف ماموریتی سازمان های امنیتی
سید جعفر میرحسینی
از صفحه  46تا 25
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تاریخ دریافت1400/02/19 :
تاریخ پذیرش1400/03/25 :

چكیده
به دست آوردن معرفی قابل اتکاء و سودمند در سازمانهای امنیتی که بر اساس آن بتوان با آمادگی
بیشتری به استقبال آینده رفت  .در این رابطه مهم ترین سواالتی که تحقیق در جستجوی پاسخ
گویی بدان ها می باشد  .عبارتند از :
ماهیت تحوالت پیرامونی که در آینده  ،سازمان های امنیتی را متاثر میکنند ،چیست و ماموریت
سازمان های امنیتی در آینده تحت تاثیر چه روند هایی خواهد بود ؟ پیامدهای این روندها چه
تغییرها و تحولهایی را حادث میشود؟سازمانهای امنیتی در صورت آگاهی از اهمیت برنامهریزی
بلندمدت با بهرهگیری از شناخت محیط آینده ،میتوانند از راهی آسانتر و مطمئنتر نسبت به
دستیابی به آرمانهای خود اقدام نمایند.
روش به کار رفته برای تحقیق  ،روش ( تکیه بر موضوعات نظری ) با هدف دست یافتن به دیدگاه
جدید و ژرف نگری در موضوعات مرتبط با سازمان های امنیتی بوده است .گرد آوری اطالعات نیز
به طور عمده از روش کتابخانه ای صورت گرفته است  .برای این کار ادبیات موضوع و مطالعات
میدانی موثق انجام شده توسط دیگران  ،مورد مداقه قرار گرفته و سایر اطالعات مورد نیاز از طریق
جستجوی کتابخانه ای  ،اینترنتی و ...به دست آمده است  .یافته های این تحقیق نشان خواهند داد
که روندهای مختلفی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فردی در اینده رخ خواهد داد و
تاثیر شگرفی بر کیفیت زندگی و شیوه کار ،ثروت اندوزی و جابه جایی قدرت در سطح دولتها و
ملت ها و به تبع آن در نوع و چگونگی مامرریت سازمانهای امنیتی بر جای خواهند گذاشت.
كلید واژه ها :آینده پژوهی  ،روند های آینده  ،سازمان ،سازمانهای امنیتی

 .1کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه علوم انظامی امین
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الف) كلیات
مقدمه
در دنیای پر از تغییر کنونی ،هوشمندانهترین رویکرد انسانها ،سازمانها و جوامع مختلف ،آماده
شدن برای آینده با هدف رویارویی با رخدادهای پیشبینیناپذیر است.
آماده شدن برای آینده بهخصوص در سازمانهای امنیتی ،اقدامی مهم و ضروری بهشمار میرود،
اما نیازمند آن است که تمامی رویدادها و پیشامدهای ممکن در نظر گرفته شود و این در حالی
است که رویدادهای ممکن و محتمل بسیار پرشمارتر از آن هستند که بتوان تمامی آنها را مورد
واکاوی قرار داده و بررسی کرد .چه بسا این امر ،تالش برای کسب آمادگی در برابر رخدادهای
غیرمنتظره را به جستوجویی بیهوده و نابخردانه مبدل سازد.
در این میان پرسش اصلی این است که «چگونه باید به پیشواز آینده رفت؟» .یافتن پاسخ برای این
پرسش ،سبب خواهد شد تا «محیط راهبردی آینده» با وضوح بیشتری ترسیم شود ،محیطی که
سازمانهای امنیتی در آن حضور داشته و با آن تعامل خواهند داشت.
در جهان امروز که سرشار از سونامی های هولناک تغییر و تحول است  ،فضای اینده سرشار از
غافلگیری راهبردی به همراه ناپایدا ری ،ابهام و عدم قطعیت شده است .از بین رفتن سواد خواندن و
نوشتن  ،منسوخ شدن زنده زایی ،عمر چهارصد ساله انسانها و ...گوشه هایی کوچک از جهان دگرگون
شده آینده هستند که ضرورت توجه به آینده پژوهی را یاد آور می شوند(.پدرام،1394،ص )2
باید دانست که هدف از آیندهپژوهی و تالش برای ترسیم محیط راهبردی آینده ،تنها پرداختن به
تغییر و تحولهای ماهیتی و ابزارهای سازمانهای امنیتی نیست ،بلکه؛ تالشی است وسیعتر و
جامعتر بهمنظور کشف و ترسیم دنیای آینده و تحلیل آن بهویژه از منظر امنیتی .به همین منظور
سازمانهای امنیتی میبایست همانند سازمانهای هوشمند ،نسبت به رصد تغییرها و روندهایی که
ممکن است در آینده وقوع اتفاق های مهم را دامن بزنند ،اقدام نمایند تا به این وسیله قادر باشند
اقدامهای الزم را برای مقابله با آن شرایط ،از هماکنون پیشبینی نمایند.
آینده پژوهی به سازمان های امنیتی کمک می کند تا ( فرصت ها و تهدیدات ) پیش روی
خود را به گونه ای پیشدستانه بشناسند و با آمادگی قبلی به استقبال آینده بروند  .آینده شناسی
در عین حال زنگ های خطر را نیز به صدا در می آورد.
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بیان مسئله
حال سوال این است که آیا در سازمانهای امنیتی که حاصلشدن امنیت برای جامعهی هدف،
بزرگترین و مهمترین هدف سازمانی محسوب میگردد ،راهی برای پیش بینی روندها و شرایط
فراروی این گونه سازمانها وجود دارد یا خیر؟ خوشبختانه پاسخ این سوال مثبت است و راه آن
ترویج فرهنگ آینده شناسی و گسترش کانون هایی است که نگاه افراد و مدیران را با آینده
معطوف می کنند .آیندهپژوهی به عنوان دانشی که به انسان میآموزد ،چگونه به مصاف آیندههای
مبهم برود و در این رویارویی دستخوش کمترین دشواری شده و بیشترین سود را به چنگ آورد،
میتواند زمینهساز شناخت تهدیدهای انسان و نهاد مرتبط با او در آینده باشد.
حال در رابطه بین آینده پژوهی و ماموریت سازمانهای امنیتی مهم ترین سواالتی که به ذهن می
رسد این ها هستند که:
ماهیت تحوالت پیرامونی که در آینده  ،سازمان های امنیتی را متاثر میکنند ،چیست؟
ماموریت سازمان های امنیتی در آینده تحت تاثیر چه روند هایی خواهد بود ؟ پیامدهای این
روندها چه تغییرها و تحولهایی را حادث میشود؟
اهمیت و ضرورت
آینده اساساً قرین به عدم قطعیت است .با این همه ،آثار و رگههایی از اطالعات و واقعیتها که
ریشه در گذشته و حال دارند ،میتوانند رهنمون ما به آینده باشند .عدم قطعیت نهفته در آینده
برای بعضی ،توجیهکنندهی عدم دوراندیشی آنان است و برای عدهای دیگر منبعی گرانبها از
فرصتها .امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند« :برای امور واقعنشده به آنچه واقعشده است استدالل نما و
با مطالعه قضایای تحقق یافته ،حوادث یافت نشده راپیشبینی کن؛ زیرا امور جهان ،همانند
یکدیگرند ،از آن اشخاص نباش که موعظه سودش ندهد ،مگر توأم با آزار و رنج باشد؛ زیرا انسان
عاقل باید از راه آموزش و فکر ،پند پذیرد،این بهائم هستند که جز با کتک ،فرمان
نمیبرند»(نهجالبالغه ،نامه.)467
آینده سازمان های امنیتی و ترسیم تصویر ر وشنی از آن  ،همواره دل نگرانی اصلی استراتژیست ها
و مدیران این سازمان بوده است ؛ زیرا  ،موفقیت در ترسیم تصویری نزدیک به آنچه رخ خواهد داد
و آمادگی برای مقابله با آن  ،مزیت فوق العاده ای به این سازمان ها خواهد داد  .در طول تاریخ
نیزعدم موفقیت در ترسیم صحیح آ ینده  ،باعث بروز شکست های سنگینی برای سازمان ها شده
است  .با توجه به نقش محوری تصویر آینده در آماده سازی سازمان های کشور  ،استراتژی و
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آموزش نیرو های این سازمان ها  ،سیاست های تهیه و تامین بودجه و حتی جهت گیری های
سازمانی  ،آینده شناسی سازمان های امنیتی در اندیشه استرتژیک ،جایگاه محوری داشته و
ضروری است که در این خصوص  ،مطالعات بیشتری به عمل آید ؛ زیرا شناخت روند های آینده به
مدیران و دست اندر کاران سازمان های کمک می کند تا فرصت های پیش روی خود و جامعه را
بهتر شناخته و برای بهره برداری از آن ها تصمیم های سازنده بگیرند.
هدفهای تحقیق
هدف اصلی:
شناسایی ماهیت تحوالت پیرامونی که در آینده  ،سازمان امنیتی را متاثر می کنند .
هدفهای فرعی:
شناسایی و بررسی روندهای موثر بر ماموریت سازمانهای امنیتی در آینده.
بررسی عوامل تحول ساز در ماموریت های سازمان های امنیتی در آینده .
سواالت تحقیق
پرسش اصلی:
ماهیت تحوالت پیرامونی که در آینده ،سازمان امنیتی را متاثر می کنند چیست؟
پرسشهای فرعی:
روندهای موثر بر ماموریت سازمانهای امنیتی در آینده کدامند؟
در آینده چه عواملی باعث تحول در سازمان های امنیتی خواهند شد ؟
روش تحقیق
روش به کار رفته برای تحقیق  ،روش تکیه بر موضوعات نظری با هدف دست یافتن به دیدگاه
جدید و ژرف نگری در موضوعات مرتبط با سازمان های امنیتی است  .گرد آوری اطالعات نیز به
طور عمده از روش کتابخانه ای صورت گرفته است  .برای این کار ادبیات موضوع و مطالعات
میدانی مو ثق انجام شده توسط دیگران  ،مورد مداقه قرار گرفته و سایر اطالعات مورد نیاز از طریق
جستجوی کتابخانه ای  ،اینترنتی و ...به دست آمده است.
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ب) مبانی نظری
تعریفها و اصطالحها
 -1آیندهپژوهی
آیندهپژوهی 2مشتمل بر مجموعه تالشهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و
عوامل تغییر یا ثبات،به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آن میپردازد .آیندهپژوهی
منعکس میکند که چگونه از دل تغییرها (یا تغییر نکردن) «امروز» ،واقعیت «فردا» تولید
مییابد(اسالتر ،1386 ،ص.)102
در یک معنا ،آینده پژوهی به ما کمک می کند تا برای امور غیر قابل پیش بینی آماده شویم(.وندل
بل،1398،ص.)39
موضوعهای آیندهپژوهی دربرگیرندهی گونههای «ممکن»« ،محتمل» و «مطلوب» برای دگرگونی
از حال به آینده میباشد .هدف آیندهپژوهی ،پیشگویی نیست بلکه ارتقا و توسعه آینده
است(جمشیدیان ،1390 ،ص .)39پیشبینیِ شرایط احتمالی یا محتمل آینده سبب خواهد شد تا
اوالً آمادگی الزم برای مواجهه و یا مقابله با آن کسب شود و ثانیاً بهتوان نسبت به فرصتهای
موجود در آینده شناخت پیدا کرد تا در موقع مناسب از آن بهرهمند شد.
در نهایت میتوان گفت« :آیندهپژوهی دانشی است که به انسان میآموزد چگونه به مصاف
آیندههای مبهم برود و در این رویارویی دستخوش کمترین دشواری شده و بیشترین سود را به
چنگ آورد».
 -2روند
یکی از مشهورترین تعریف هایی که برای روند ارائه شده است از اندشمند معروف آینده پژوهی،
دال می باشد که روند رابه معنای تغییرات منظم  ،تدریجی و پیوست داده ها معرفی می کند
(تقوی،1398،ص)9
در ادامه آمده است در تلقی اولیه ،روند ،گرایش قاعده مند داده ها در طول زمان
است(.همان،ص.)10
 .2آینده پژوهی معادل لغت التین » «Futures Studyاست .کلمه جمع  Futuresبه این دلیل استفاده شده است
که با بهرهگیری از طیف وسیعی از متدلوژیها و بهجای تصور «فقط یک آینده» ،به گمانهزنیهای سیستماتیک و
خردروزانه ،در مورد نه فقط «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصور» مبادرت میشود .موضوعها آیندهپژوهی
دربرگیرنده گونههای «ممکن»« ،محتمل» و «مطلوب» برای دگرگونی از حال به آینده میباشند.
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در معنای اصطالحی و با تاکید بر مفهوم ت رتیب به تغییرات پیوسته و منظم داده ها در بستر زمان
روند گفته می شود(.پدرام،1394،ص)107
 -3امنیت
از نظر لغوی به معنی در امان بودن ،ایمنی ،آرامش و بیترسی است(.فرهنگ عمید،1362 ،
ص )198در اصطالح نیز «تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد و با بقای نفس و
صیانت از حیات و موجودیت انسان پیوند میخورد و حفظ وجود و حیات سالم و آرامش انسان
موکول به تأمین همه نیازهای مادی و معنوی انسان است که در صورت عدم تأمین یا وجود نقص
و تنگنا در تأمین آن؛ حیات سالم و وجود انسان به چالش کشیده میشود و با تهدید روبهرو
می گردد .بنابراین طیفی از انواع امنیت وجود دارد که با طیف نیازهای انسان برابری
میکند»(حافظنیا ،1385 ،ص.)325 -324
 -4سازمان
در لغت به معنای تشکیالت و حالت قسمتهایی که واحد و مجموعهای را برای انجام فعالیتهای
خاصی تشکیل میدهند ،است (لغتنامه هوشیار).
از سازمان تعبیرهای مختلفی شده است؛
 فیفنر و شروود ،سازمان را مجموعهای از روابط منظم و عقالیی میدانند که بین
گروهی از افراد که وظایف پیچیده و متعددی را انجام میدهند و کثرت تعداد آنان به
قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند ،برای تأمین هدفهای مشترک
خاصی برقرار میشود(رضائی و چراغی ،1391 ،ص.)60
 سازمان مجموعه مرکبی است از واحدهای جزیی که هر یک به سود بقیه ،عهدهدار
انجام کار معیّن میباشند(نبوی ،1391 ،ص.)77

 سازمان عبارتست از مجموعه همکاری گروهی افراد ،برای رسیدن به هدفی مشخص و
معین ،با استفاده از تواناییها ،لوازم ،ابزار ،مواد و روشهای انجامدادن کار ،تحت هدایت و
هماهنگی نظامی ویژه و معین(رضائی و چراغی ،1391 ،ص.)60
 اتحاد تعدادی از افراد برای رسیدن به هدفی معین و کاری خاص است .مثالً ارتش
سازمان خاصی است برای کاری خاص (صفری ،1382 ،ص.)80
 -5سازمان امنیتی
سازمان امنیتی ،به سرویسی اطالق میگردد که هرگونه تعرض اطالعاتی پنهانی حریف و
دشمنان احتمالی یا واقعی را ،به حوزه اطالعات و عملیات خودی ،کشف و خنثی نماید(کتولینژاد،
 ،1390ص.)15همچنین به سازمانیهایی از مجموعه حاکمیت گفته میشود که بهصورت هماهنگ
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برای رسیدن به هدفها با انجام فعالیتهای پیشگیرانه و مقابلهای مستمر نسبت به حفاظت از
موضوعهای مهم و اساسی در حوزه مأموریتهای محولشده و تأمین امنیت آن موضوعها و صیانت
از سازمان مربوط در مقابل خطرها در چارچوب قانون اقدام مینمایند(کریمایی ،1391 ،ص.)12
مروری بر تاریخچه آیندهپژوهی
اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده ،از عهد باستان وجود داشته است .پیشگویان و کاهنها
نمونههایی از کسانی هستند که در گذشته تالش داشتند بهنحوی به این اشتیاق در نزد خاص و
عام پاسخ دهند .اولین نشانههای جدیتر توجه بشر به آینده در عصر روشنگری دیده میشود،
عصری که بشر باور داشت که علوم برای هر چیزی راهحلی خواهند یافت .قوانین نیوتن در مورد
حرکت ،درک و تحلیل بسیاری از پدیده ها را ممکن ساخته بود .در اثر رشد شتابان علوم در این
دوره ،متفکرین عصر روشنگری واقعا به این نتیجه رسیده بودند که تنها زمان میخواهد تا همه
قوانین و قواعد جامعه و محیط پیرامون بشر معلوم و آشکار شود.
در همین دوران ،برخالف گذشته که بیشتر متفکرین ،افقهای کامالً روشنی از آینده تصویر
میکردند ،تجسمهای تیرهتری از آینده نیز نضج یافت .آثار متفکرینی چون اچ.جی.ول ،جورج
اورول و آلدوس هاکسلی از زمره چنین اندیشههایی محسوب میشود و با چنین نمونههایی است
که کال آیندهپژوهی راه خود را به ادبیات باز میکند .موفقیت عظیم رمانهای ژول ورن و پا گرفتن
سبک علمی تخیلی در ادبیات ،در ادامه همین راه رخ میدهد.
اولین فعالیت آیندهپژوهی در قالب یک تحلیل علمی در سالهای  1930تا  1933توسط یک
گروه محققین و با سرپرستی ویلیام اف آگبرن در زمینه جامعهشناسی که علم نوپایی شناخته
میشد ،در آمریکا انجام شد .این گروه برای اولینبار متدولوژیهای علمی نظیر برونیابی و
بررسیهای علمی را در مورد روندهای اجتماعی روز آمریکا بهانجام رسانده و ضمن انتشار اولین
کاتالوگ روندها در آن کشور ،موفق به آیندهبینیهای مهمی از جمله افزایش نرخ مهاجرت و ازدیاد
طالق شد .همچنین بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم ،و بهدنبال تجزیه و تحلیل تکنولوژیهای
مورد استفاده در آلمان و ژاپن ،متدهای نوینی برای آیندهپژوهی ابداع شد و در نتیجه آن
دستاوردهای تکنولوژی مهم دهههای  1950و  1960شامل رادار ،موشکهای بالیستیک قارهپیما و
حمل و نقل هوایی از قبل پیشبینی شد(بل،1398،ص)48
در دوران جنگ سرد و مسابقه تسلیحات هستهای ،دغدغه مهم دستاندرکاران نظامی،
پیش بینی زنجیره رخدادهایی بود که پس از یک رویارویی احتمالی هستهای میتوانست اتفاق
بیفتد .از همینرو ،اولین بازیهای جنگی بهوجود آمد .اینها مدلهایی از یک رویارویی هستهای
بودند که احتمالهای مختلف را بررسی و تحلیل میکردند .شکل کاملتر این مدلها ،موجب
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بهوجود آمدن سناریو شدند که امروزه یکی از مهمترین ابزارهای آیندهپژوهی محسوب میشود .با
کمک این سناریوها ،سلسله رویدادهای متصور در یک زمان بسیار کوتاه پس از شروع یک جنگ
هستهای ،قابل تصور و مدلکردن بوده و در نتیجه میتوان عکسالعملها و نحوه آمادگیهای الزم
برای روبروشدن با چنین جنگی را تدوین نمود .این مشابه همان نقشی است که سناریو بهعنوان
یک ابزار در آیندهپژوهی فعلی بازی میکند(.همان،ص)51
عامل دیگری که باعث رشد آیندهپژوهی شد ،تحول در طراحی و ساخت تسلیحات نظامی بود.
در سالهای جنگ دوم جهانی ،تانکها ،هواپیماها و کشتیها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی طراحی،
تکمیل و ساخته میشدند .اما بعدها با پیچیدهترشدن انواع تسلیحات (موشکهای قارهپیما،
زیردریاییهای هستهای و ،)...کار برنامهریزان صنایع نظامی دشوار شد بدین معنی که مدت زیادی
مثالً ده سال از شروع طراحی تا ساخته شدن نخستین نمونه محصول بهطول میانجامید .در نتیجه
تکنولوژی بهکارگرفته شده در ابتدای طراحی ،در طول پیشرفت پروژه دچار تغییرهای اساسی شده
و اغلب در برهه ساخت نمونه نخستین ،از رده خارج محسوب میشد.
درسال  1964نیاز به پیشبینی تکنولوژی ،منجر به انجام یکی از مشهورترین ارزیابیها با
استفاده از روش دلفی گردید .در چارچوب حمایتهای موسسه رند ،خبرگان فنآوریهای مختلف
طی یک پروژه مشترک مامور شدند که تکنولوژیهای نوظهور در یکصد سال آینده را پیشبینی
نمایند .بررسی آنان شش مقوله «تحولهای مهم علمی»« ،کنترل جمعیت»« ،اتوماسیون»،
«پیشرفت در زمینه علوم فضایی»« ،جلوگیری از جنگ» و «سیستمهای تسلیحاتی» را شامل
میشد .این تکنیک از افراد میخواست که ضمن ارایه ارزیابی خود ،پراکندگی پاسخهای سایر
خبرگان را نیز در نظر گرفته و پس از بحث در مورد تفاوتها ،نهایتاً ارزیابیهای تجدید نظرشده
خود را ارایه کنند .نتایج این تکنیک بهطرز عجیبی در پیشبینی ظهور تکنولوژیهای دهههای
بعدی ،دقیق بود(.همان،ص)60
آیندهپژوهی به مثابه یک فعالیت عمومی از دهه شصت آغاز شد .برتراند دوژوئنل اولین مطالعه
نظری در مورد آینده را بهنام «هنر گمان» نوشت .او در این زمینه با اشاره به اینکه «هیچ واقعیتی
در مورد آینده وجود ندارد» ،نتیجه گرفت که یافتن مدارک و استنتاجها برای آینده ،نیازمند
روشهایی غیرمتداول میباشد(.خزایی،1390 ،ص)1
هوشیاری نسبت به زمینههای آیندهپژوهی از همین زمان آغاز شده و آثار زیادی در این زمینه
منتشر شد .انتشار این آثار و پیشبینی فروپاشی جامعه صنعتی ،دنیای آن زمان را دچار شوک
روحی نمود .بعدها ،رویدادهایی نظیر ترور کندی و مارتین لوتر کینگ ،جنگ ویتنام ،بحران نفتی و
رسوایی واترگیت نشان داد که آیندهپژوهان در پیشبینی این موضوع درست عمل کردهاند.
در حال حاضر آیندهپژوهی تنها به عده معدودی از نویسندگان و استادان محدود نمیشود بلکه
دنیای کسب وکار ،دولتمردان و فرهیختگان همگی در حال بیداری و درک این واقعیت هستند که
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برای این که آینده موفقی داشته باشیم باید بر روی آن تمرکز کنیم .بدین ترتیب است که
برنامهریزی راهبردی برمبنای چشماندازها و متکی بر سناریوها ،امکانپذیر خواهد بود.
روشهای آیندهپژوهی
 -1تحلیل روند
این روش مبتنی بر آیندههای محتمل و ارائهی آیندههای بدیل میباشد .تحلیل روند ،همانگونه
که از نامش پیداست از دادههای گذشته و حال به عنوان دستمایه ،بهره جسته و به ارائه تصویری
از آینده میپردازد .این شیوه ارتباط زیادی با عوامل سببی ندارد( .همان،ص)10
 -2روش تأثیر متقاطع
در این روش ،تأثیر متقابل رویدادها و روندها بر اساس یک ماتریس دو بعدی بررسی میشود.
رویدادها و روندهای مورد مطالعه در ماتریس بر روی محورهای افقی و عمودی قرار گرفته و
احتمال وقوع آنها مورد بررسی قرار میگیرد(.همان)
 -3روش دلفی
هدف این روش ،دستیابی به «اجماع» درمیان خبرگان پیرامون روندها یا تصویرهای آیندهی
یک موضوع است( .همان)
 -4روش سناریوسازی
مطالعهی رویدادها و روندهای متوالی ما را قادر میسازد تا فرآیندها و روابط علّی حاکم بر
آنها را استخراج نمائیم .کشف روابط و فرآیندهای علّی سببی به معنای تشخیص نظاممندی و
امکان دخالت در این رویدادها و روندها را فراهم میسازد .سناریوها باید مشخص نمایند که چگونه
ممکن است وضعیتی فرضی ،مرحله به مرحله روی دهد و چه بدیلهایی برای هر کنشگر و در هر
مرحله برای ایجاد تغییر و تحول مرجح در فرآیند وجود دارد .سناریوسازی کمک مناسبی برای
برنامه ریزی است .در این شیوه شرایط مختلف برای اجرای سیاستها ترسیم میشود و برنامهریزان
میتوانند در شرایط پیچیده به بهترین گزینهها نایل آیند( .همان)
هدفهای آیندهپژوهی
یکی از اقدامهای مهم برای شروع آیندهپژوهی تعرف هدف میباشد چرا که تعریف هدفهای
موردنظر ،ماهیت ارتباط با فرآیند تصمیمگیری را معین میسازد .هدفهای زیر را میتوان برای
آیندهپژوهی در تمامی حوزهها در نظر گرفت:


بررسی آیندههای ممکن؛



بررسی آیندههای محتمل؛
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بررسی تصویرهای آینده؛



تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال؛



تلفیق دانش و ارزش برای طراحی حرکت اجتماعی؛



افزایش مشارکت مردمی در تصویرسازی از آینده و طراحی آن؛

 ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن.
باید توجه داشت که ارزش آیندهپژوهی به درستی پیشبینیها نیست بلکه سودمندی آن به
بهبود تصمیم و اقدام امروز و توجهدادن نگرش کارکنان به سوی آینده است(.فرهنگنامه ویکیپدیا)
لزوم بهرهگیری از آیندهپژوهی در سازمانهای امنیتی
تحوالت چشمگیر بعد از جنگ سرد ،تغییرهای جدی در محیطهای امنیتی ایجاد کرده و مسایلی
همچون محیط زیست که قبالً در حوزه داخلی قرار داشت یا چندان مورد توجه سازمانهای
اطالعاتی و امنیتی نبود ،اهمیت بهسزایی پیدا کرده است.
ویژگی تهدیدهای جدید این است که اوالً دولتمحور نیست یعنی اینکه بهطور عموم از بازیگرانی
ناشی می شود که دارای ماهیتی فراملی یا فروملی هستند .ثانیاً تهدیدهای جدید برخالف
تهدیدهای سنتی که دارای مرکزیت جغرافیایی است به خاطر برخورداری از تنوع و حضور در
تمامی وجوه ،صورتی عام و فراگیر دارد و این تهدیدها را نمیتوان با سیاستهای دفاعی سنتی
مدیریت کرد(.افتخاری ،1381 ،ص.)342
ماهیت تغییرپذیر این تهدیدها باعث گردیده تا سازمانهای امنیتی به دلیل ناشناخته بودن آینده و
محیطی که در آن قرار خواهند گرفت ،برای مقابله با چالشهایی همچون؛ چالش تحلیل،
فراهمآوردن عالیم هشداردهنده ،مأموریتهای تحلیلی جدید ،حملههای تروریستی ،تغییر
ساختارهای حریف و ...نیازمند شناخت محیط آینده باشند.
در نتیجه میتوان اذعان کرد که موفقیت در آینده نیازمند بهرهمندی از یک ابرویژگی بهنام «کسب
اطالعات» میباشد ،آن هم در عصری که مفهوم اطالعات در آن دگرگون شده است .به عبارت
دیگر ،سازمانهای امنیتی باید بهگونهای طرحریزی شده و اقدامهای خود را عملیاتی سازند که
رویکردی آیندهنگر داشته باشند و این تنها با تحلیل وضعیت در آینده امکانپذیر خواهد بود.
تأملی در این موارد میتواند اهمیت آیندهپژوهی را برای حیات سازمانهای امنیتی مشخص سازد.
هر چند «آینده غیرقابل شناخت است اما به کمک دانش و دادههای ناقص خود میتوانیم سهمی
در شکل بخشیدن به آن داشته باشیم .ما میتوانیم رخدادهای آینده را بهصورت غیرمحتمل و
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محتمل و همچنین مطلوب و نامطلوب تقسیمبندی کرده ،سپس اقدامهایی انجام دهیم تا احتمال
رخدادهای مطلوب افزایش یابد ،یا از ظهور رخدادهای محتمل اما نامطلوب جلوگیری کنیم.
در یک کالم و در توصیفی بیتکلف میتوان گفت ،آینده پژوهی دانشی است که به انسان میآموزد
چگونه به مصاف آیندههای مبهم برود و در این رویارویی دستخوش کمترین دشواری شده،
بیشترین سود را به چنگ آورد .آیندهپژوهی دانش و رویکردی اسرارآمیز و جادویی برای اظهارنظر
پیرامون آینده نیست ،حتی توجه انسان به آینده را خردورزانهتر و در نتیجه موفقیت آمیزتر
میسازد(.جمشیدیان ،1390 ،ص »)33پس تمامی سازمانها موظف هستند برای تدوین
راهبردهای حیاتی خود از آیندهپژوهی کمک گرفته تا راه سعادت را پیموده و بهرهوری خود را
ارتقا بخشند.
آینده پژوهی:
 .1شم فرصت شناسی افراد را تقویت می کند .
 .2آینده را به طور بالقوه  ،بزرگ تر و با شکوه تر از امروز جلوه گر می سازد.
 .3بر مسولیت افراد و سازمان ها در خلق آینده خویش  ،تاکید دارد.
 .4مردم را از نظر روانی با ( در های بسته مشکالت ) روبرو نمی کند  .حتی در درون
مشکالت توان فرسا نیز به دنبال فرصت های جدید می گردد .
 .5مدیران را تشویق می کند که از الک مدیریتی خود خارج شده و در فضای دل انگیز (
رهبری ) گام بر دارند ( مدیران به طور سنتی با مشکالت در گیر می شوند  ،اما رهبران
به کشف فرصت ها می اندیشند )
 .6به افراد می آموزند که ما امروز را برای حل و فصل مشکالت گذشته  ،از نیاکان خود به
ارث نبرده ایم  ،بلکه آن را برای ساختن آینده از آیندگان وام گرفته ایم  .از این رو مردم
را به سرنوشت آیندگان حساس می کند .
 .7و سرانجام اینکه با تاسی از علی (ع)  ،به افراد و سازمان ها هشدار می دهد که ( آینده
نزدیک است ) کودکان به زودی بزرگ می شوند ؛ بزرگساالن به زودی پیر می شوند و
پیر ها به زودی مرگ را تجربه می کنند  .بدین ترتیب آینده در یک چشم بر هم زدن از
راه می رسد و اگر برای استقبال از آن آماده نباشیم پشیمانی سودی نخواهد داشت .
الزم به ذکر است که همه آینده شناسان  ،به ناگزیر آینده را از پشت عینک خود می بینند،
بنابراین هر تصویری که از آینده خلق می شود ،خواه نا خواه ،با نگرش ها و ارزش های آینده
شناسان عجین شده و هیچ آینده شناس ( بی طرف ) وجود ندارد .
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مهم ترین روند های موثر بر سازمان های امنیتی
بی تردید همه چیز در آینده طی روندهای مختلف از بیخ و بن تغییر خواهد کرد .از جمله
روندهای اجتماعی،فناوری و اقتصادی موجود می توان به افزایش جمعیت سالمند د کشورهای
صنعتی ،رشد جنوب شرق آسیا (هند و چین و)...با گسترش طبقه متوسط آنها ،بازسازی مستمر
ساختار شرکتها ،برون سپاری فناوری اطالعات ،افزایش دغدغه های زیست محیطی،افزایش پهنای
باند و توسعه اینترنت و راحتی کاربرد آنها ،دیجیتالی شدن محتوا و رشد تجهیزات چند رسانه ای
 ،تغییرات در منابع ارزش افزوده در صنعت فناوری اطالعات ،افزایش پرونده های حقوقی در حوزه
فناوری اطالعات و(. ...رینگلند،1398،ص)399
این روندها ممکن است در ابتدا غیر مرتبط با وظایف سازمان های به نظر برسند  .اما دقت
بیشتر نشان می دهد که چنین نیست و همه این روند ها کم و بیش در آینده دور و نزدیک
،سازمان های امنیتی را متاثر خواهند نمود  .کسی چه می داند شاید حتی اهمیت روند های به
ظاهر نا مرتبط  ،بیش از روند هایی باشد که جنبه امنیتی داشته و بر حسب ظاهر ارتباط بیشتری
با وظایف سازمان های دارند در ذیل به صورت مبسوط برخی روند های موثر مورد بررسی قرار
می گیرند.
روند های اجتماعی – فرهنگی
پذیرش روز افزون تنوع فرهنگی و ایجاد جامعه جهانی یکپارچه
فناوری اطالعات  ،امکان ارتباط از راه دور را فراهم می آورد و مردم در سراسر جهان با استفاده از
بانک های اطالعاتی و شبکه های رایانه ای به ویژه اینترنت  ،ارتباط بیشتری برقرار خواهند کرد .
در دهه های آینده  ،مردم به اقتضای شغل خود  ،ناچارند از منطقه ای به منطقه دیگر بروند و
بدین ترتیب اختالف در نگرش ها  ،درآمد ها و اسلوب های زندگی به تدریج کاهش خواهد یافت .
با ازدواج میان افرادی با فرهنگ مختلف  ،به تدریج این فرهنگ ها به لحاظ جغرافیایی  ،قومی ،
اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر در هم می آمیزند  .در نیم قرن آینده  ،افزایش تبادالت فرهنگی
به کاهش برخی کشمش های شایع در قرن گذشته خواهد انجامید  .اما این امر در جوامعی که در
آن ها بیگانه ستیزی رواج دارد  ،واکنش های خشونت آمیزی به دنبال خواهد داشت  .تنش های
فرهنگی میان اقوام توسعه خواهد یافت و این موضوع وظیفه سازمان های را برای جمع آوری
سنگین تر خواهد نمود .
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افزایش طول عمر مردم
تمرکز روز افزون ثروت در دست بخشی از افراد سالمند و برخورداری آن ها از امکانات رفاهی
بیشتر قشر عظیم ی از جوانان و سایر سالمندان فقیر تر را از امکانات ضروری محروم می سازد.

بدین ترتیب  ،قدرت خرید بخش زیادی از مردم کاهش خواهد یافت و این امر می تواند مشکالت
جدیدی برای سازمان های ایجاد نماید  .رقابت میان بازنشستگان سالمند و فرزندان و نوه های
شاغل آن ها بر سر استفاده از منابع  ،بی ثباتی و نا امنی را افزایش خواهد داد و بخش قابل
توجهی از بودجه به حقوق و مزایای بازنشستگان اختصاص خواهد یافت .
تشدید مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با تداوم شهرگرایی
در گذشته شهر گرایی و شهر نشینی در کشور هایی که هم اکنون در زمره کشور های صنعتی
محسوب می شوند  ،سریع ترین رشد را داشته و در اغلب کشور های توسعه یافته ،بیشتر مردم در
شهر ها زندگی می کنند ؛ بدین جهت پیش بینی می شود که رشد شهر ها در ایران سریع تر از
سایر نقاط باشد که موجب افزایش زمینه های نا امنی و مشغله های تازه برای سازمان های
خواهد شد .شهر های بزرگ کشور هم چنان بزرگ تر خواهند شدو این امر کنترل امنیتی را
دشوار تر خواهد نمود  .این موضوع به شدت سازمان های اطالعاتی را متاثر نموده و وظیفه آنان را
سنگین تر خواهد نمود  .اگر این سازمان ها از هم اکنون خود را برای مقابله با شرایط دنیای آینده
آماده نکنند  ،شاید فردا برای این کار خیلی دیر باشد .
همچنین شهر نشینی با ایجاد ساختمان ها و بناها بر روی حاصلخیز ترین زمین ها  ،مقادیر
زیادی از گیاهان جذب کننده کربن را نابود خواهند ساخت .
شهر گرایی هم چنین باعث محرومیت نواحی پیرامونی شهر ها از آب می شود  .آب باران به جای
فرو رفتن در زمین  ،جمع آوری شده و وارد لوله ها می گردد  .سپس به صورت فاضالب به دریاها
می ریزد  .در برخی مناطق  ،مانند اطراف تهران  ،سطح آب سفره های زیر زمینی به سرعت در
حال کاهش است ؛زیرا  ،دیگر آبی برای پر کردن این حوضچه ها وجود ندارد .این مشکل یعنی
مشکل کم آبی ،به نوبه خود منجر به ایجاد بحران هایی خواهد شد که احتماال کنترل آن ها
نیازمند دخالت غیر مستقیم سازمان های خواهد بود  .در سال های آینده گسترش شهر ها  ،به
افزایش دمای کره زمین می انجامد .باکاهش عرضه آب آشامیدنی سالم  ،هم اکنون مردم در
مناطقی تجمع می کنند که امکان دسترسی به آب آشامیدنی کمتر و روش مصرف آن نا مناسب
تر است  .مرگ ومیر ناشی از کمبود و یا نبود سر پناه و آب و امکانات بهداشتی افزایش خواهد
یافت  .با افزایش بیش از حد جمعیت و تراکم آن در برخی مناطق  ،بیماری های مسری چون
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ایدز بیشتر شایع شده و با سرعت قابل توجهی همه گیر خواهند شد  .از آنجایی که رشد جمعیت
کنونی بیشتر ناشی از افزایش طبیعی است و نه مهاجرت ،برنامه هایی که برای تشویق روستاییان
به ماندن در روس تا طراحی شده  ،تاثیری بر کاهش رشد جمعیت نخواهد گذاشت  .بر حسب ظاهر
آموزش و برنامه ریزی خانواده همراه با رشد شهر ها  ،اهمیت بیشتری خواهد یافت.
تحول سریع ارزش های اجتماعی
همراه با صنعتی شدن جامعه  ،سطح آموزش باال می رود ،نگرش نسبت به قدرت و حاکمیت تغییر
می کند  ،میزان زاد و ولد کاهش می یابد  ،نقش جنسیت ها گوناگون می شود و مشارکت سیاسی
و توقعات مردم گسترش می یابد  .در ایران آینده  ،جوانانبه طور عمده از نسل های دات کام الگو
برداری خواهند کرد  ،نه نسل پس از جنگ که تفکر آن ها طی دو دهه اخیر بر کشور حاکم بوده
است  .این امر برخی نگرش های بنیادین را در کشور دگرگون خواهد کرد  .چرا که نسل دات کام
در ایران به نسل دات کام در دیگر کشور ها شباهت خواهد داشت تا به والدین خود  .و این
موضوعی است که سازمان های می بایست از هم اکنون خود را برای مقابله با آن آماده کنند .در
آیند ه  ،از یک سو اعتماد به نفس و از سوی دیگر مشارکت به عنوان ارزش های اساسی شناخته
خواهند شد  .این دو ارزش در کنار یکدیگر اگر خوب مدیریت نشوند ،درد سرهایی را برای سازمان
های ایجادخواهند نمود .اعتماد به نفس به این دلیل مهم است که افراد  ،دیگر به آنچه به آنان
ع رضه می گردد  ،تکیه نمی کنند و همکاری نیز از این رو اهمیت دارد که فعالیت گروهی می تواند
به ایجاد نا امنی های جدید منجر گردد .
تحول در فعالیت جنبش های برابری زنان
نسل های دات کام در مقایسه با نسل های پیشین  ،به طور عملی نسبت به مسئله جنسیتی
تفاوت هستند  .زنا ن درصد زیادی از دانشجویان ایران را تشکیل خواهند داد .این نسبت در میان
اقلیت ها افزایش خواهد یافت  .افزایش زنان تحصیل کرده موجب ایجاد چالش های جدید در
مقابل برخی احکام مذهبی ( نظیر شهادت و ارث زنان و محرومیت آنان از برخی مشاغل
اجتماعی از قبیل احراز کرسی قضاوت و حضور در برخی مجامع نظیر استادیوم های ورزشی )
خواهد شد .
تعداد زنان کارآفرین به طور فزاینده افزایش می یابد  .بدین ترتیب  ،شبکه های قدرتمندی از
بانوان ایجاد می شود که در فعالیت های تجاری با مردان به رقابت بر می خیزند  .این امر استقالل
اقتصادی زنان را افزایش داده که به نوبه خود می تواند به برخی ناهنجاری های اجتماعی نظیر
افزایش میزان طالق و تغییر ارزش های خانواده و نقش زن و مرد بیانجامد .هم اکنون شاهد شکل
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گیری زیر ساخت هایی هستیم که امکان مشارکت هر چه بیشتر زنان را در تصمیم گیری های
حیاتی و تعیین قدرت سیاسی کشور  ،فراهم می کنند  .هر روز تعداد بیشتری از زنان وارد مشاغل
حرفه ای می شوند .
تاثیر عمیق نسل های دات کام در شکل گیری آینده
رده های سنی زیر  20سال مدت زمان بیشتری را در مدرسه سپری می کنند و دیرتر از نسل های
قبلی وارد بازار کار می شوند  .نسل جوان دات کام نشان می دهد که ( کسب و کار محور )تر است
و جز به سرانجام کار  ،به چیز دیگری نمی اندیشد  .این نسل ترجیح می دهد که خود ،صاحب
کسب و کار مستقل باشد تا اینکه کارمند این یا آن شرکت باشد و به جای احراز پست های
سیاسی یا دولتی  ،دارای یک کسب و کار شخصی باشد  .سازمان های ناچارند سیاست ها و
اقدامات خود را با ارزش های نسل جدید و متفاوت سازگار کنند  .یافتن شیوه های جدید برای
ایجاد انگیزه و تشویق جوانان  ،بخشی از این سازگاری است .نسل های دات کام به نتیجه چالش
ها  ،فرصت ها و یادگیری از آن ها و به طور کلی هر آنچه که آن ها را برای حرکت شغلی آتی آن
ها آماده می کند  ،می بالند و بزرگ می شوند  .پول تنها آغاز گر آن چیزی است که انتظارش را
می کشند  .روند خود اشتغالی هم چنان ادامه خواهد یافت ؛ زیرا  ،همه شرکت ها در کنار
پرداختن به فعالیت تجاری خود ،نیاز به خدمات جدید سایر شرکت ها دارند تا از عهده مشکالت
روزمره خود برآیند  .شناسه ها و ارزش های نسل دات کام همراه با پیشرفت های سریع در عرصه
فناوری که منجر به خلق فرصت های کسب و کار جدید می شوند  ،این روند را به پیش می رانند .
روند های اقتصادی
تاکید روز افزون بر پیشرفت های اقتصادی
نسل دات کام انتظار رویارویی جامعه با مشکالت اقتصادی را دارد ،اما برای خود تنها خواهان رفاه
و آسایش بیشتر است  .تعداد کسانی که شرکت های جدید تاسیس می کنند روز به روز افزایش
خواهد یافت .نسل دات کام در کشور بیشترین تعداد کارآفرین را در طول تاریخ به خود اختصاص
خواهد داد.
اگر سیر نزولی در اقتصاد کشور ادامه دار باشد ،اعضای نسل دات کام در پذیرش شرایط جدید
اقتصادی دچار مشکل خواهند شد .این امر می تواند به کشمکش میان نسل ها و حکومت منجر
شود و چرا که کارکنان جوانی که به آرزوهای خود دست نمی یابند  ،دولت ها را برای انجام
اصالحات اقتصادی تحت فشار خواهند گذاشت  .اگر اصالحات در کشور با سرعت کافی اجرا نشود
 ،نارضایتی و نا آرامی در کشور گسترش یافته و تعداد بیشتری از جوانان به کشور های توسعه
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یافته مهاجرت خواهند نمود  .جامعه سرمایه داری کشور روز به روز خواستار استقالل بیشتری
خواهد شد .موید این ادعا نقشی است که اکنون سرمایه گذاران صنایع کوچک در پیش برد
مدرن سازی اقتصاد و مملکت بر عهده گرفته اند  .هم اکنون تعداد معدودی از شرکت های ایرانی
در سطح بین المللی عمل کنند و شرکت های نیز در این زمینه از سوی ایرانیان مهاجر در غرب
پدید آ مده است  .بین المللی شدن این شرکت ها  ،به همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ،
انتقال تکنولوژی ،جریان سرمایه و سرمایه گذاری های خارجی کمک شایانی خواهد نمود .این
موضوع می تواند فرصت ها و تهدیدات جدیدی برای سازمان ایجاد نماید .
رشد روز افزون گرد شگری و مسافرت در دهه آینده
گردشگری و مسافرت ( به ویژه سفرهای خارجی ) در دهه های آینده هم چون سال های گذشته
رشد خواهد کرد و این موضوع مشغله های جدیدی برای سازمان های ایجاد خواهد نمود .بدلیل
احتمال ادامه شیوع بیماری های مسری از جمله کرونا با جایگزینی تورهای ( مجازی ) به جای
بروشور های چاپی برای تبلیغ سفر های تفریحی به نقاط مختلف  ،صنعت گردشگری سود آورتر
خواهد شد  .سایت های اینترنتی نه تنها به معرفی نقاط پر جاذبه گردشگری می پردازند  ،بلکه
اطالعات جدید و کاملی پیرامون آداب و رسوم  ،آب و هوا  ،فرهنگ  ،پول رایج  ،زبان  ،نحوه مصون
سازی در برابر بیماری ها و نیز شرایط مربوط به گذرنامه و ویزا را در اختیار عالقه مندان قرار می
دهند  .تعداد بیشتری از بازنشستگان در خارج از ایام ویژه سفر  ،به مسافرت خواهند رفت  .به این
ترتیب میزان مسافرت مردم در طول سال به حالت توازن در آمده و افت و خیز های دوره ای
صنعت گردشگری از میان خواهد رفت  .این موضوع اعمال کنترل بر جهان گردان را که در قبل به
طور فصلی انجام می شد  ،به کنترل در تمام طول سال تغییر داده و اصالح بخش هایی از ساختار
سازمانی های اطالعاتی را در پی خواهد داشت  .طی سال های آتی  ،صنعت گردشگری امکانات
فزاینده ای را برای سفر به نقاط دور دست و آشنایی با نحوه زندگی سایر افراد بشر فراهم خواهد
ساخت .این موضوع به دنبال خود مقایساتی را برای مردم ایجاد می کند که در نهایت به توقعات
روز افزون آنان منجر خواهد شد  .در صورتی که دولت ها قادر به پاسخ گویی به این انتظارات
نباشند ،نا امنی هایی ایجاد خواهد شد که ممکن است کنترل آن ها نیازمند دخالت باشد .
رواج بیشتر شغل های دوم و سوم
روز به روزبر تعداد کسانی که در نیمه را ه زندگی در سازمان های شغل و حرفه خود را تغییر می
دهند  .افزوده خواهد شد  .سرعت باالی تغییر و تحوالت  ،مشاغل قدیمی را از دور خارج کرده و
فرصت ها و امکانات جدیدی را برای سازمان های خلق می کند .نسل پس از جنگ ( به ویژه ) ،
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در سازمان های در آن واحد نه تنها دو یا سه شغل دارند  ،بلکه گاهی تعداد مشاغل از این هم
فراتر می رود  .مفهوم ( کسب در آمد در کنار آموزش ) معنای جدیدی یافته است اغلب مردم
درحین فعالیت در یک شغل  ،به یادگیری مهارت های الزم برای مشاغل دیگر می پردازند  .در
بسیاری از خانواده ها  ،زن و مرد دوشا دوش هم کار می کنند  .یکی از زوجین یا هر دوی آن ها
به فرصت های مطالعاتی می روند تا خود را برای حرفه جدید آماده سازند  ( .خود اشتغالی ) میرود
تا به یک گزینه جذاب و جالب تبدیل شود ؛ زیرا  ،رئیس خود بودن به مراتب راحت تر از تالش
برای پیشرفت شغلی در یک سازمان نظیر سازمان های است  .این نکته به ویژه در مورد نسل (
دات کام ) صدق می کند  .طرح های بازنشستگی مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت به گونه ای
که کارکنان بتوانند امتیازات بیمه های درمانی و بازنشستگی خود را از شغلی به شغل دیگر کند .
انحطاط اخالق کاری
امنیت شغلی و حقوق باال ،ارزش سابق خود را از دست داده و دیگر عامل تشویق به حساب نمی
آیند  ،چر ا که پویایی باالست و کارکنان سازمان های بیش از پیش تشنه (رضایت شغلی) هستند
 .برای بیشتر اعضای نسل پس از جنگ  ،کار  ،راهی برای رسیدن به اهدافی همچون پول ،تفریح
و سرگرمی است .
روند های فناوری
غلبه روز افزون فناوری بر اقتصاد و جامعه
رایانه ها به جای آنکه تنها ابزاری برای کار های خاص باشند  ،می روند که بخشیاز محیط کاری
سازمان های شوند  .با وجود مودم های بی سیم و از طریق رایانه های قابل حمل  ،دسترسی به
دادههای شبکه ای در هر زمان و هر مکانی امکان پذیر خواهد شد .
ارتباطات بی سیم  ،همچو ن تلفن های ماهواره ای و ارتباطات اینترنتی ،جابه جایی سازمان های
را تسهیل نموده ،زمان نصب و راه اندازی تاسیسات جدید را کاهش می دهند  .بدین ترتیب به
جای اینکه کاربران در جستجوی پایانه باشند  ،پایانه ها همراه کارکنان حرکت کرده و در
دسترس آن ها قرارمی گیرند  .هوش مصنوعی و ( واقعیت مجازی ) بیش از پیش در خدمت
سازمان های قرارمی گیرد .امکاناتی که از این طریق برای جمع آوری و پردازش اطالعات در
اختیاراین سازمان قرار می گیرد  ،بسیار فراتر از قلمرو رایانه های امروزی است  .هوش مصنوعی
در مواردی هم چون پردازش تصویر  ،تشخ یص صدا  ،سنتز گفتار و داده پردازی الکترونیک  ،به
یاری سازمان های خواهد بود استفاده هر چه موثر تر از فناوری های نوین  ،نیازمند سطح عالی
تری از تحصیالت و دانش است  .فناوری های جدید به خلق هزاران هزار فرصت شغلی ( دانش
بنیان ) منجر می شوند .گرایش فزاینده به اتوماسیون  ،ضمن کاهش هزینه بسیاری از خدمات و
محصوالت  ،منافع و درآمد های حاصل را افزایش می دهد  .عرضه محصوالت با قیمت های
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مناسب از طریق اینترنت انجام می شود  .چیزی که برای بقا و شکوفایی تجاری  ،بسیار حایز
اهمیت است همه این ها باعث می شوند که سازمان های آینده به طور کلی با افراد فرهیخته تر
 ،با هوش تر و آگاه تر سروکار داشته باشند .این تحوالت هم چون شمشیر دو لبه ضمن آنکه
امکان کنترل بیشتر را برای سازمان های فراهم خواهند نمود ،می توانند به خارج شده شیرازه
امور دست این سازمان منجر گردند.
افزایش سرعت سفرهای زمینی  ،هوایی و دریایی
پیشرفت های گسترده در فناوری حمل ونقل  ،سرعت سفر های زمینی  ،هوایی و دریایی ودر
نتیجه ارتباط میان مردم کشور های مختلف را افزایش خواهد داد  .این امر کنترل رفت و آمد افراد
توسط سازمان های را دشوار خواهد نمود  .سوانح هوایی در حال کاهش بوده و در نتیجه مرگ و
میر ناشی از این قبیل حوادث نیز کمتر خواهد شد  .این کاهش  ،دستاورد پیشرفت های فنی در
طراحی صندلی های ایمن تر و سوخت های مقاوم در برابر اشتغال است  .این امر یکی از موارد
درگیری سازمان های نیروی هوایی را کاهش خواهد داد.
تخصصی شدن روز افزون فعالیت ها
به اعتقاد پزشکان  ،حقوق دانان  ،مهندسان و سایر متخصصان  ،حجم دانش الزم برای پیشتاز
شدن در یک حوزه خاص  ،به اندازه ای زیاد است که یک فرد نمی تواند هم زمان در دو حوزه اداره
سر آمد شود .
سازمان های اطالعات بنیان با تکیه بر تیم های تخصصی ( فعالیت محور ) اداره می شوند.
تخصص های قدیمی در سازمان های به تدریج منسوخ شده و تخصص های جدید با سرعت هر
چه تمام تر جای آن ها را می گیرند  .رقابت در حوزه تخصصی هم چنان ادامه خواهد یافت  .این
موضوع استفاده از روش های جدید و خالقانه در استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن ها
را الزامی می سازد  .در چنین محیط پر رقابتی  ،باید بر اعطای پاداش به کارکنانی که دارای
سرعت  ،مهارت  ،خالقیت و نوآوری بیشتری هستند  ،بیش از پیش توجه و تاکید شود .
تبدیل زمان به ارزشمند ترین کاال در سراسر دنیا
رایانه ها  ،مخابرات  ،اینترنت و سایر فناوری ها  ،لحظه به لحظه بر رقابت پذیری سازمان های می
افزایند  .کارکنان نسبت به دهه قبل  ،وقت بیشتری صرف فعالیت های حرفه ای خود می کنند.
مسایل تنش آفرین که روحیه و سالمت کارکنان را در سازمان های تهدید می کنند  .روندی
افزایشی خواهد داشت  .این سازما ن ها باید به کارکنان خود کمک کنند تا میان کار و زندگی
خانوادگی و تفریح خود  ،تعادل بر قرار نمایند  .زمان الزم برای خرید مایحتاج زندگی رو به کاهش
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است  .صاحبان فروشگاه هایی که برای عرضه کاال های خود از اینترنت و پست الکترونیکی بهره
می گیرند  ،در مقایسه با فروشگاه های معمولی  ،به سود و منافع بیشتری دست می یابند.
در گستره جغرافیا سیاسی  ،دولت – ملت ها به بقای خود ادامه خواهند داد  .اما استقالل آن ها
چنین نخواهد بود  .آن ها در شبکه های چند سویه با یکدیگر  ،با هندسه متغیری از تهدیدات،
مسئولیت ها  ،ائتالف ها و وا بستگی ها متحد خواهند شد  ( .نظیر ساختار چند سویه اتحادیه اروپایی
که منابع تکنولوژی و اقتصادی اکثر  ،اما نه همه کشور های اروپایی را گرد هم خواهد آورد ).
نتیجهگیری
برای آن که نسبت به ارتباط آیندهپژوهی و نوع ماموریتهای آتی سازمانهای امنیتی شناخت کافی
پیدا کنیم ،ابتدا میبایست شناخت کافی از مهمترین هدف در سازمانهای امنیتی داشته باشیم.
ارتقای سطح امنیت ،مهمترین هدفی است که باید توسط سازمانهای امنیتی دنبال شود اما با
توجه به تغییر ماهیت تهدیدها و همچنین تغییرهای حوزهی تکنولوژی و ...میتوان پنداشت که
شناخت تغییرهایی که در آینده حادث خواهد شد میتواند زمینهساز انجام برنامهریزی مناسب
برای رویارویی با آنها باشد.
سازمانهای امنیتی ـ به طور مستمر ـ میبایست نسبت به شناسایی تهدیدها و آسیبپذیریهای
بالقوه و بالفعل در حوزه حریف (دشمن) و خودی اقدام نموده ،با اشراف اطالعاتی و برآورد تهدیدها
در آینده ،پیشبینی الزم را نموده و آمادگی مورد نیاز را کسب نمایند.
عالوه بر این ،سازمانهای امنیتی ،کارکردهای گوناگونی را در نقشهای واگذارشده ایفا مینمایند
که برخی از آنها بدین شرح است:
 هنجارسازی در حوزه رفتارهای امنیتی؛
 ارتباط با سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان و توزیع به موقع و مؤثر اطالعات و ارائه
مشاورهی الزم به ایشان؛
 انطباق و سازگاری سازمان با شرایط و تحوالت؛
 پیشبینی و هشداردهی به تصمیمگیرندگان نسبت به وضعیتهای متحول
آتی(عسگری و بخشی ،1390 ،ص)210
بنابراین اینگونه سازمانهای برای کسب موفقیت و بر اساس ضرورت موظف میباشند تا
نیروی پیشنگر خود را بهعنوان ابزار کارآمد قرن بیستویکم مورد توجه قرار دهند .بیتردید ،اگر
بخش زیادی از وقت سازمانها صرف شناخت محیط آینده شود بهتر از آن است که بیشتر
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سرمایهی آنان برای رفع بحرانها صرف شود .پس با استفاده از فنون آیندهنگاری و پیشنگری،
میتوان از سرمایهها و منابعی که در اختیار است ،استفادهی ثمربخشتری برد.
تکنیکهای مدیریت پیشنگر ،شیوههایی نظامیافته و رسمی را برای درک دنیای برونسازمانی
فراهم میکند .با این وجود ،مدیریت پیشنگر تنها زمانی از دیدگاه راهبردی ،مهم تلقی میشود که
به دنیای درونی مدیریت رخنه کند ،یعنی همان جایی که مدیران در آن به تصمیمگیری
میپردازند .ذهن انسان با استفاده از تجارب فراهم آمده ،به ساخت یک الگوی درونی از واقعیت
خارجی اقدام میکند .ابزارهای پیشنگری ،اطالعات افزوده ی مهمی را پیرامون دنیای بیرونی
فراهم میکند .مهمتر از همه آن که این ابزارها شیوههای نگرش و ادراک را تغییر میدهند،
پیشداوریها را به مبارزه میطلبند و اندیشهی انسان را به روی شناختهای جدید باز میکنند
که پیش از این دور از دسترس بوده و یا بر اثر تصمیمگیریهای انفعالی و واکنشگرا که همهی
انسانها به آن مبتال هستند ،مسدود بوده است.
این رویکرد نابخردی محض است که منتظر بمانیم تا موضوعی به بحران بدل شود و سپس انتظار
داشته باشیم مدیران به آن توجه کرده و در مسیر رفع آن تالش کنند .گسترش و اهمیت بنیادین
موضوعات راهبردی امروزین استفاده از راههای نظام یافته و رسمی برای تشخیص و مدیریت این
موضوعات را اجتنابناپذیر میکند .الگوها ،فرایندها و ابزارهای مدیریت پیشنگرانه ،ما را قادر
میسازد به درک این پرسشها نایل شویم که «چه اقدامی باید کرد؟»« ،چه کسی باید اقدام
کند؟»« ،چه هنگام باید اقدام کرد؟» و «منتظر چه پیامدهایی باید بود؟»(.خزائی1390 ،ص)12
برای آنکه سازمانهای امنیتی بتوانند از آیندهپژوهی در پیشبرد اهداف ماموریتی خود در
آینده استفاده نمایند ،پیشنهاد میگردد؛ در گام نخست ،ساختاری با عنوان مرکز آیندهپژوهی
در سازمانهای امنیتی شکل بگیرد و در گام بعدی ،اقدامهای زیر معمول گردد:
نهادینهسازی و تسری فرهنگ آیندهپژوهی در تمامی سطوح سازمانی؛
.1
شناخت وضعیت کنونی و تعیین مطلوبهای سازمانی با طراحی مدل بومی
.2
آیندهپژوهی و تدوین سناریوی الزم برای دستیابی به هدفها؛
بهره گیری از تمامی امکانات (تجهیزات ،منابع انسانی و )...در ترسیم هدفهای
.3
نوین برای سازمانها مبتنی روشهای آیندهپژوهی؛
بهرهگیری از کارشناسان خبره و بهویژه بازنشستگان برای انجام آیندهپژوهی؛
.4
برگزاری دورههای ویژه آموزشی برای کارکنان و مدیران درخصوص
.5
آیندهپژوهی و همچنین طراحی دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد آیندهپژوهی امنیتی
دردانشکدههای تخصصی سازمانهای امنیتی.
پر واضح است که این اقدامها میتواند مدیران ارشد سازمانهای امنیتی را در شناخت محیط
مبهم آینده یاری رسانده تا با اتخاذ تدبیرهای صحیح نسبت به خطمشیگذاری مناسب برای
سازمانهای متبوع اقدام و در نهایت بهرهوری سازمانها را ارتقا بخشند.
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Investigating the role of futures research in advancing the mission goals of
security organizations
Seyed Jafar Mir Hosseini

Abstract
Gaining a reliable and useful introduction in security organizations, based on
which the future can be welcomed with more readiness. In this regard, the most
important questions that research is looking for answers to. as follows:
What is the nature of the developments that will affect security organizations in
the future, and what trends will the mission of security organizations be
affected in the future? What are the consequences of these trends? Security
organizations can take action more easily and confidently to achieve their goals
if they are aware of the importance of long-term planning by using knowledge
of the future environment.
The method used for the research was the method (relying on theoretical
issues) with the aim of gaining a new perspective and insight into issues related
to security organizations. Data collection is also done mainly by library
method. To do this, the subject literature and credible field studies conducted
by others have been reviewed and other required information has been obtained
through library search, internet, etc. The findings of this study will show that
different trends in social, economic, political and personal dimensions will
occur in the future and have a tremendous impact on quality of life and work
style, wealth accumulation and transfer of power at the level of governments
and nations and consequently In the type and manner of operation of the
security organizations will leave.
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