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پژوهـی کـشور،    عنوان نخستین و تنها مرکز رسمی آینده        پژوهی علوم و فناوري دفاعی، به       مرکز آینده 
هاي خـود را   این مرکز، فعالیت.  در بخش دفاعی آغاز کرده است1383ي سال  فعالیت خود را در میانه   

  :رساند هاي زیر به انجام می در عرصه
ي انجام شده در خصوص آن و از  هاي گسترده   ده و تحلیل تبیین    و پردازش محتواهاي آین     مطالعه .1

خـصوص بـاز کـردن     تـري از آینـده، بـه    تر و کامـل  این منظر، به دست دادن تصویرهاي مطلوب    
در ایـن راسـتا، مرکـز بـه مطالعـه و تبیـین رونـدهاي متنـوع                . رو و ابعاد نوین آن      تحوالت پیش 

هاي گوناگون تعامـل   ین؛ سناریوها و تصورات از شکلآفر  به آینده؛ رویدادهاي شگفتی   دهنده  شکل
هـاي   ها و اقدامات امروز؛ و در نهایت قوانین و سنت         ها، برنامه   روندها و رویدادها در آینده؛ سیاست     

  . ي آینده پرداخته است دهنده هایی از عناصر تشکیل عنوان بخش حاکم بر جهان هستی به
بـانی و پـایش      د در سلسله مراتب سازمانی، فعالیت دیـده       در این راستا مرکز، به تناسب جایگاه خو       

 :محیطی خود را در دو حوزه متمرکز کرده است
 هاي نبرد آینده، و  ترسیم صحنه. الف
 .ترسیم صنایع دفاعی آینده. ب

پژوهـی،   هـا و مفـاهیم مـورد اسـتفاده در آینـده             شناسی  ي روش   شناسایی، کسب آگاهی و توسعه     .2
هـاي گـسترده و    نگاري، طراحی و تدوین فرایندها و بـسط تکنیـک      دهي عمومی دانش آین     توسعه

عنوان یک فعالیت توانمندسـاز، در سـطح بخـش دفـاعی      پژوهی و انتقال این دانش به  نوین آینده 
 .کشور

هـاي   ي مـشاوره بـه سـازمان    هاي مـأموریتی و ارایـه   نگاري در حوزه   هاي بومی آینده    انجام پروژه  .3
ي مبنـاي   کننـده  عنـوان تـأمین     نگـاري، بـه     هاي آینده    اجراي پروژه  صنعتی دفاعی براي تعریف و    

١ 

 گفتار پیش
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ي مطلـوب و شـکل    هاي امروز بـوده و قطعـاً در راسـتاي تولیـد محتواهـاي آینـده            گیري  تصمیم
 . ي پرافتخار دفاع و اقتدار و سربلندي نیروهاي مسلح خواهد بود بخشیدن به گفتمان آینده

پژوهان، آینده چیزي جز  دانند؛ اما به باور آینده و جبري میي از مردم آینده را امري محتوم بسیار
طور که رویدادهاي کنونی نیز نتایج و  همان. هاي ما در زمان حال نیست ها و تصمیم نتایج کنش

با پذیرش چنین دیدگاهی، آینده را بیش از پیش . ي ما هستند برآیند اقدامات و رفتارهاي گذشته
  . دانیم قابل ساختن می

هاي جسورانه و  هاي فراوان و اقدام ناگفته پیداست که شناخت و معماري آینده وابسته به مؤلفه
ي ژرف توجه داشت که تالش و مجاهدت همیشه از  اما همیشه باید به این نکته. دشوار است

  . تر است گرایی پسندیده یأس و واکنش
بخشیدن به کار کشف و شناسایی آینده اي از دانش و هنر براي نظام  عنوان آمیزه پژوهی به آینده

دانشی که ما را با فردا و .  بشري گذاشته است ي حیات بیش از نیم قرن است که پاي به عرصه
پژوهان معماران فردا هستند  بر همین اساس آینده. زند بخش آینده پیوند می اندازهاي الهام چشم

  . بخشند جان می هاي مرجح را ترسیم کرده و که آینده
ین کتاب در پی آن است تا پلی از دنیاي امروز به جهان فردا بزند و مخاطبان خویش را به ا

هاي  براي این مقصود شما خوانندگان فرزانه در بخش. اندازهاي جهان فردا ببرد تماشاي چشم
. اي موجز و گذرا آشنا خواهید شد پژوهی به شیوه هاي آینده مختلف این کتاب با مقوله و مؤلفه

یادمان باشد که فردا از .  که این آشنایی به دوستی عمیق شما با مطالعات آینده منجر شودباشد
  . کنند و براي آن برنامه دارند آن کسانی است که به آن فکر می

  .فردانگر و پیروز باشید
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  عبدالرحیم پدرام: نویسنده

  چکیده
اما امروزه با نگاهی . اند که آینده چیزي شبیه گذشته استگذشتگان ما براین باور بوده 

شویم که هاي مختلف متوجه میا در حوزههسطحی به رشد سرعت  تغییرات و پیشرفت
  . دیگر آینده امري متفاوت با گذشته است

انسان از دیرباز آرزوي تصرف در طبیعت و تغییر آن مطـابق بـا میـل خـود را در سـر             
. پرورانده است، و همواره به دنبال ابزارهایی بوده است که بتواند به این مهم نایل گردد

 را به کنترل دهد که آیندهپژوهی است که به انسان فرصت مییکی از این ابزارها، آینده
آموزد که چگونه پژوهی میآینده. اي دلخواه معماري نمایددرآورده و بتواند آن را به گونه

آور و آشوبناك غافلگیر نشد و درمصاف با       هاي تغییرات سرسام  توان در برابر هجمه   می
این دانش در ابتداي    . منفعت را به چنگ آورد    ترین  ترین ضرر و بیش   ي مبهم کم  آینده
ي رخـداد  زنی دربـاره گیري خود نگاهی مفعوالنه به آینده داشت و صرفاً به گمانه     شکل
رود پـا را  پژوهی انتظار میاما امروزه از آینده   . پرداختهاي آتی می  ها و پیشرفت  تحول

ي راحی و ساخت هوشمندانه   فراتر برده و با نگاهی فاعالنه به آینده بستر الزم براي ط           
  .  آینده را فراهم نماید

-هدف اصلی این مقاله معرفی اجمالی چیستی، چرایی و چگونگی دانش و معرفت آینده   
را به ... ها وگیري، اهداف، اصول موضوعه، روشاین مقاله تاریخچه شکل. پژوهی است

ـ . پژوهی ارایه شودکند که شمایی کلی از آینده  نحوي مرور می   ا بایـد توجـه داشـت    ام
تـوان از روي  سواري را نمیدوچرخه. سواري استپژوهی به مثابه دوچرخه   دانش آینده 

تنها راه فراگیـري دانـش      . کتاب و مقاله آموخت، راه یاد گرفتن آن قیام به عمل است           
  .   پژوهی نیز درگیر شدن در فرایندهاي عملی این دانش استآینده

  

  .بینینگاري، پیشاندیشی، آینده، آیندههی، آیندهپژوآینده: هاي کلیدي واژه

١ 

اي نو براي کندوکاو ژوهی حوزهپ آینده  
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  مقدمه
همگان بر این نکته اتفاق نظر . بینی است ترین کار آماده شدن براي امور غیرقابل پیش هوشمندانه

ها آماده شد؟ چنانچه  بینی دارند که این کار هوشمندانه است، اما چگونه باید براي غیرقابل پیش
آید که بتوان براي آن آماده شد، چرا که کسی  شد، به نظر غیرممکن میامري کامالً غیرمنتظره با

 چیزي باید آماده شد؟ آیا باید آماده باشیم تا چیست؟ ضمن اینکه براي چه» امر«داند آن  نمی
کشتی را ترك کنیم، از آتش بگریزیم، به بیرون شهر نقل مکان کنیم، برف را بروبیم، در یک 

شرکت کنیم، با کامیون تصادف نکنیم، یا اموري دیگر؟ چنانچه در امتحان شیمی غیرمنتظره 
 چه خوشایند و -بینی است آماده شویم، احتماالت  تالش باشیم براي آنچه واقعاً غیرقابل پیش

توان همه را مدنظر داشت و چه بسا این تالش به   شمارند که نمی  آنقدر بی-چه ناخوشایند
  .ل شودثمر تبدی جستجویی بی پایان و بی
بینی است، چرا که این امر ناموجود، همواره عنصري از عدم قطعیت را آینده امري غیر قابل پیش

ساز، تهدیدآور، شیرین و یا تلخ برپا شود، حتا ممکن تواند خوب، بد، فرصتآینده می. در بر دارد
 آینده آماده شد؟ توان برايپس سؤال اینجاست که آیا می. اي بوجود نیایداست که براي ما آینده

آماده «اي براي آینده آماده شد که بتوان آن را کنترل نمود، به عبارت دیگر با البته باید به گونه
خود براي انطباق خود با آنچه محتمل است که رخ خواهد داد، شرایطی فراهم شود که » کردن

  . ي آینده آنچنان که مورد دلخواه است، اتفاق بیفتندرویدادها
پرداخته  ي آمادگی براي کنترل و برپایی هوشمندانه آینده چندان آگاهانه به تفکر  د نحوهدر مور
  : شود و به همین دلیل است که براي پرسشهایی از این دست پاسخی فوري نداریمنمی

  کنیم؟  هایی استفاده می ي آینده از چه رویه به هنگام تفکر درباره •
  شویم؟  ي خود آماده میها ها و برنامه چگونه براي انجام طرح •
  سازد؟  رو یا انطباق با آن موفق می ي پیش چه عواملی ما را در شکل دادن به آینده •
  در هر مقطع زمانی خاص، چه انتخابهاي جایگزینی براي عمل کردن پیش روي ما قرار دارند؟  •
  پیامدهاي آتی انتخاب یکی از جایگزینها عمل به آن چه خواهد بود؟ و  •
 بخواهیم که آینده چگونه باشد؟اصالً باید  •

ي نو براي کندوکاو که به تفکر  ا هستند، حوزه1پژوهیهاي اصلی آینده این سؤاالت، پرسش
 و 2ي در حال رشد بر دورنماها این حوزه. پردازد هاي بدیل می مند و صریح در مورد آینده نظام

                                                                                                                         
1. Futures studies 
2. Perspectives  
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بخصوصی را به کارهايها و ارزشها، روش خاصی مبتنی است و نظریه1هايفرضپیش
این حوزه قصد دارد ابهام آینده را بزداید، امکاناتی را براي افزایش آگاهی ما از آینده. بنددمی

متخصصان(پژوهانترین معنا، آیندهدر گسترده. فراهم سازد و کنترل ما را بر آینده افزایش دهد
یافته و به آنان کمک کنند کهامیدوارند که از انتظارات مردم از آینده آگاهی) پژوهیآینده

ها و مقاصد شایسته خود، کارآمدتراي مطابق با ارزشتالشهایشان براي شکل دادن به آینده
-هاي سرسامپژوهی با جلوگیري از غافلگیرشدن در برابر هجمهبنابراین، به یک معنا، آینده. گردد

دانش. بینی آماده شویم پیشکند که براي امور غیرقابلآور تغییرات آینده، به ما کمک می
دهد با نگاهی فاعالنه آینده را چنان کهپژوهی ابزاري است که به انسان فرصت میآینده
  .پسندد، بنگاردمی
  

  پژوهیگیري آیندهي شکلتاریخچه
نوزاد با نخستین گریه که همراه. گیردتوانایی نگاه به آینده از همان بدو تولد در انسان شکل می

بینی، زمانیهرچند که این پیش. گیردبینی آینده را فرا میالعمل دیگران است، پیشبا عکس
گیرد اما با رشد انسان عمق نگاه به آینده افزایشبیش از چند لحظه وراي زمان حال را در بر نمی

ربینی آینده به منظوبا این وجود از دیرباز انسان فراتر از چنین نگاهی به دنبال پیش. یابدمی
طالع-. ارضاي حس کنجکاوي و بسترسازي براي تحقق اهداف کوچک و بزرگ خود بوده است

هاي دور به آینده توجه داشتهگویی، شواهدي بر این مدعا هستند که انسان از گذشتهبینی و غیب
-بذر آینده. گرایی شدندگیري نهضت مدرن آیندهساز شکلها زمینهبا گذر زمان این تالش. است

پژوهی

در اندیشگاه رند

هاي دانشمندانی به عنوان محصول مدرن این نهضت در ابتداي قرن بیستم در اندیشه
بینی باي پیش میالدي نخستین پروژه1940اي که در دههچون ولز و آگبرن کاشته شد، به گونه

در این پروژه ظهور بسیاري از. آمیز انجام شدهاي آینده به شکلی موفقیتموضوع فناوري
پژوهی به شکل امروزي آن،اما دانش آینده. بینی شده بودد الکترونیک و لیزر پیشها ماننفناوري

که به دنبال نگاه فاعالنه به جاي نگاهی مفعوالنه به آینده است، پس از پایان جنگ جهانی دوم
این اندیشگاه با توجه به رشد.  نیروي هوایی ایاالت متحده شکل گرفت2

هاي مختلف که در پی توسعه روز افزون علم و فناوري پدیدت تغییرات در حوزهآور سرعسرسام
پژوهی به عنوان ابزاري براي جلوگیري از غافلگیري در برابر این تهدید رويآمده بود به آینده

هاي علمی این دانش توسعه یافت، ودر این اندیشگاه مبانی نظري، اصول موضوعه و روش. آورد
                                                                                                                        

1. Assumptions 
2. Rand 

www.shahrsazionline.com
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پژوهی دیري نپایید که اهمیت آینده. ي علمی و دانشگاهی مبدل گشتک رشتهاین دانش به ی
در تحقق اهداف نظامی آمریکا موجب شد که اندیشگاه رند از نیروي هوایی به پنتاگون منتقل 

در پی این . هاي غیرنظامی نیز در دستور کار رند قرار گرفت میالدي پروژه1960ي از دهه. گردد
با . ي نظامی خارج و به بازوي تفکر کاخ سفید مبدل گشتاز حالت یک مؤسسهامر اندیشگاه رند 

پژوهی اندازي شد و دانش مدرن آیندهپژوهی راهي آیندههاي مختلف رشتهاین اتفاق در دانشگاه
از آن زمان تاکنون به طور روز افزونی این دانش . در خدمت اهداف غیرنظامی نیز قرار گرفت

ها ها، سازمانزندگی بشر پیدا کرده و هر روز با اقبال بیشتري از سوي دولتتري در نقش پررنگ
  .شودرو میبههاي مختلف جامعه روو گروه

  
  پژوهیي آیندهموضوعه اهداف و اصول

ي مطلوب پژوهی علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به آیندهگونه که گفته شد آیندههمان
هدف اصلی این دانش کشف یا ابداع، . کندها میبت از آیندهپژوهی همواره صحآینده. است

اي گیري آیندههاي ممکن، محتمل و مرجح به منظور شکلامتحان، ارزیابی و پیشنهاد آینده
، چه )ممکن(توانند رخ دهند هایی میخواهند بدانند چه آیندهپژوهان میآینده. مطلوب است

). مرجح(هایی باید برپا شوند و چه آینده) محتمل(گیرند هایی با احتمال بیشتري شکل میآینده
پژوهان در تالش هستند که تصاویري بدیل و نو از آینده خلق نمایند، تصاویري از اکتشافات آینده

هاي باعظمت و هاي محتمل و ارزیابیمند آیندههاي نظاماندازهاي ممکن، نتایج بررسیو چشم
  .مرجح از آینده

هایی را  چه آینده(رویکرد تحلیلی : گیرندي آینده از سه رویکرد بهره میراي مطالعهپژوهان بآینده
، رویکرد )اي را باید ساخت؟ چه آینده (رویکرد تجویزي یا هنجاري  ،)توان ساخت؟ می

پژوهان عوامل و فرایندهاي تغییر در و از این طریق آینده) آینده چگونه است؟(تصویرپردازي 
ن مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را به منظور تحلیل، طراحی و هاي گوناگوحوزه

ها، افزایش امید به پژوهی کشف فرصتهمچنین آینده. نمایندمهندسی آینده شناسایی می
اما به طور کلی اهداف . آگاهی در سطح جامعه را نیز در پی دارد آینده،وفاق ملی و تعمیق آینده

  :پژوهی عبارتند ازآینده
 هاي ممکن، محتمل و مرجحي آیندهمطالعه •
 ي تصاویر آیندهمطالعه •



    7                                                                                                                                                                                                        اي نو براي کندوکاواي نو براي کندوکاو  پژوهی حوزهپژوهی حوزه  آیندهآینده: : فصل اولفصل اول  
 

 پژوهیي مبانی اخالقی و دانشی آیندهمطالعه •
 هاي حالگیريتفسیر گذشته و جهت •
 ها و معلومات براي طراحی عوامل کلیدي اجتماعیتفسیر ارزش •
 افزایش مشارکت عمومی در تصویرپردازي و طراحی آینده •
 .ویر مطلوب آیندهي تصاترویج و اشاعه •
-این پیش. اي بنا شده استهاي ویژهفرضي معرفتی دیگر، بر پیشپژوهی مانند هر حوزهآینده
اي  ها بر تلقی مدرن از جهان هستی و نقش انسان استوار است، از این رو چنانچه جامعهفرض

.  خواهد داشتهاي متفاوتی در این حوزه مطالعاتیفرضتلقی دیگري از جهان داشته باشد، پیش
. دهد پژوهی را به خوبی نشان میاین نکته توجه به خصلت بومی  و ارزشی بودن دانش آینده

ها فرضي ما با تأمل و ایجاد تغییر در همین پیشپژوهی با مبانی اسالمی در جامعهبسط آینده
. هاستفرضپژوهی مستلزم توجه به این پیشي آیندهبه هر حال ورود به حوزه. ممکن است

شهر را که تلقی خطی از زمان، حتمی نبودن آینده و امکان تغییر دادن آن و تلقی ما از آرمان
پژوهی ي آیندهموضوعهگرایانه است، از اصول هاي آیندهدستیابی به آن هدف نهایی تمامی فعالیت

  .آیندبه حساب می
  

  گوییپژوهی با طالع بینی و غیب تفاوت آینده
ي نشی است که عقالنیت و تکرارپذیري بر آن حاکم است این دانش براي مطالعهپژوهی داآینده

گویی از ابزارهاي علمی و منطقی به جاي ابزارهاي جادویی و بینی و غیبآینده بر خالف طالع
پژوهی را فرا شناسی علمی آیندهتواند مبانی دانشی و روشهر کسی می. کند شهودي استفاده می

هاي این در حالی است که روش. برداري نمایدي سطح دانش خود از آن بهرههگیرد و به انداز
  .گویان براي همگان قابل استفاده نیستبینان و غیبطالع

ي متفاوت  پژوهان معتقدند چندین آینده ها است، آیندهپژوهی همواره صحبت از آیندهدر آینده
. ي خود را طراحی و معماري نمایدند آیندهتواهر فرد، سازمان و کشوري می. تواند شکل گیرد می
توان انتظار داشت که به طور کامل گاه نمیقطعیت برخوردارند و هیچشده از عدمهاي ترسیمآینده

ي محتوم وجود دارد و امکان تغییر ارادي و  گویان معتقدند فقط یک آینده اما غیب. محقق گردند
پژوهی به دنبال یک برخورد فاعالنه همچنین آینده. اردي قطعی وجود ندیا غیرارادي در این آینده

  . با آینده است
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هاي کالن را ي حوزهپژوهی، آینده شود لکن آینده گویی بر موضوعات خرد متمرکز می غیب
گویی امکان ازدواج یک فرد به عنوان مثال در رابطه با موضوع ازدواج، غیب. نمایدبررسی می

هاي مختلفی پژوهی تأثیرات حوزهکند، اما آیندهیک عنوان میخاص در سال آتی را صفر یا 
  .کندهمچون اقتصاد، فرهنگ و آموزش را بر ازدواج جوانان در ده سال آینده را بررسی می

-ي آینده نیست، آیندهپژوهی دانش و رویکردي اسرارآمیز و جادویی براي اظهارنظر دربارهآینده
  .آمیزتر نموده استتر و در نتیجه بسیار مؤفقیتده را عقالنیپژوهی، صرفاً توجه انسان به آین

  
  پژوهیهاي حاکم بر آیندهسنت
بینی شامل یک مجموعه فرایند پیش. بینی آغاز نمودپژوهی در ابتدا کار خود را با پیشآینده
. ندک ي آینده صرفاً راجع به احتماالت بحث میزنی درباره است که با حدس و گمانه1محورخبره

شود؛ اما هیچ اثر انگیزشی در میان  ریزي استراتژیک تزریق می هاي آن به فرایند برنامه سپس داده
دادن به بینی به خودي خود ارزشی ندارد، بلکه با پاسخپیش. مردم جامعه یا کارکنان سازمان ندارد

بینی به ارزش پیش. گیري استگیران ابزاري براي کمک به فرایند تصمیمهاي تصمیمپرسش
اي که کیفیت تصمیم را بهبود بینیهر پیش. میزان سودمندي آن هنگام اخذ تصمیم بستگی دارد

  .  که در آینده چه رخ دهد، امري مفید استببخشد، صرف نظر از این
پژوهی است اما از هاي مهم و کلیدي آیندهبینی یکی از حوزهپیشرغم اینکه امروزه همچنان علی
در این سنت برخورد . پژوهی تبدیل شدنگاري به سنت حاکم بر آینده میالدي آینده70ي دهه

رود، و  بینی محض فراتر می نگاري از پیش آینده. فاعالنه جایگزین برخورد مفعوالنه با آینده گردید
پژوهان به دنبال تغییر در جا آیندهدر این. ي مطلوب معطوف استدهبه طراحی و معماري آین

نگاري فرایندي است  طبق تعریف، آینده. آینده و برپایی هوشمندانه و تاحدي دلخواه آینده هستند
هاي  هاي کثیري از خبرگان رشته هاي اجتماعی معطوف به آینده، با حضور گروهمبتنی بر گفتمان

جانبه و  اندازهاي همه نفعان یک موضوع و به منظور خلق چشم ي ذي مهمختلف و نمایندگان ه
-در آینده. دهند ریزي استراتژیک را تشکیل می نگاري مبناي برنامهنتایج آینده. بلندمدت از آینده

شود که موجب میها در فرایند انجام آن، عالوه بر آني افراد و سازماننگاري مشارکت گسترده
کارهاي معماري بررسی شده و راه... ي گوناگون اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی وآینده از منظرها
ي مطلوب را در سطح بخشیدن به آیندهشود، انگیزه و باور عمومی را براي شکلآینده ارایه می

                                                                                                                         
1. Expert based 
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ساالري نگاري شاخصی از مردم در آیندهامروزه میزان مشارکت گسترده. کندوسیعی ایجاد می
  .رودگذاري عمومی به شمار میي سیاستها در حوزهدولت

  
  نگاريبینی و آیندهمقایسه میان پیش. 1جدول 

 بینی پیش نگاري آینده

 با حضور چند خبره ي وسیعی از سطوح مختلف مردم با مشارکت گستره

 هاي خاص متمرکز بر حوزه هاي عام و کالن متمرکز بر حوزه

 فقط تحلیل آینده تحلیل و طراحی آینده

 .شود ي مطلوب تعیین نمی آینده .شود می   ي مطلوب ارایه کارهاي تعیین آینده هرا

 .شود ساختن آینده بررسی نمی شوند کارهاي ساخت آینده بررسی می راه

 .دهی آینده وجود ندارد انگیزه براي شکل انداز وجود دارد باور عمومی و مشارکت جمعی براي تحقق چشم

  
  پژوهیهاي آیندهمروري بر روش

ي رویـدادها و رونـدهاي   منـد و پیوسـته   به بررسی نظامپژوهان براي مطالعه و تحلیل آینده    آینده
پژوهـی جعبـه    هاي آینده فنون و روش  . هاي آینده مشغول هستند   کنونی به منظور ترسیم صحنه    

 مـابقی   هاي دیگر و  پژوهی برگرفته از دانش   هاي آینده برخی از روش  . ابزار تحقق این امر هستند    
  .اندپژوهان بدین منظور ابداع نمودههایی هستند که آیندهروش

نظران و کاستن واگرایی بـین ایـن آرا        پژوهی مبتنی بر گرفتن رأي صاحب     هاي آینده اغلب روش 
و این وحدت نسبی هم . شودنظران میخود این امر موجب ظهور وحدتی نسبی بین صاحب. است

هرچند که فراگیري این    . آوردي مطلوب را فراهم می     تحقق آینده  ي خود یکی از مقدمات    به نوبه 
- آینـده  گاه نباید دانـش   پژوهی است اما هیچ   ي در اختیار داشتن جعبه ابزار آینده      ها به مثابه  روش

  . ها تقلیل داداي از فنون و روشپژوهی را به مجموعه
 :شوند میپژوهی به صورت گذرا معرفیهاي آیندهدر ادامه برخی از روش

ها  ها، چالش از این روش براي کشف روندها و شناسایی فرصت): اندیشی هم(توفان فکري  .1
  .توان استفاده کرد هاي آینده می و ریسک
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ي یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت،  مطالعه): Trend Analysis(تحلیل روند  .2
  . ي آن علل پیدایش، سرعت توسعه، و پیامدهاي بالقوه

روندهایی که در یک جامعه یا یک بخشیا یک ): Trends Monitoring(ا پایش رونده .3
  .صنعت اهمیت دارند، باید به دقت پایش شوند

کشف روندها با رسم نمودار تغییرات و استفاده از ): Trends Projection(یابی روندها  برون .4
 .بینی کرد هاي پیش توان آینده را در بعضی زمینه اطالعات آماري؛ که بر این اساس می

  .به عنوان مثال، روش دلفی یک نوع نظرخواهی از خبرگان است: نظرخواهی و مشاوره .5
هاي آینده و یا شهرهاي آینده، که  هاي آینده، سالح ي ماکتی از جنگمثالً ارایه: سازي مدل .6

 .سازي فیزیکی است یک نوع مدل
توان با  هاي آینده را می هاي پیچیده، مانند جنگ ها و سامانه نظام: اي سازي رایانه شبیه .7

  .سازي نمود ها به رایانه شبیه استفاده از معادالت ریاضی و انتقال آن
عمق نگاه به آینده شبیه گذشته . پژوهی نقشی پررنگ داردگذشته در آینده: تحلیل تاریخی .8

توانند گذشته را به یاد بیاورند  کسانی که می! است لکن یک گذشته داریم ولی چند آینده
روش تحلیل تاریخی مبتنی بر این گزاره است که گاهی . توانند به آینده نیز بیندیشند می

توان سرانجام برخی از وقایع آینده را  هاي گذشته، می ي تحلیلبرپایه. شود تاریخ تکرار می
  .بینی کرد پیش

ه اي هستند ک گونه از رویدادهاي ممکن و چندگانه هایی قصه سناریوها توصیف: سناریوسازي .9
هاي تخیلی و در عین حال  بینی اي از پیش ه ها در آینده وجود دارد؛ آمیز احتمال وقوع آن

ي سناریوسازي معموالً یک سبد از  در هر پروژه. گرایانه از رویدادهاي احتمالی آینده واقع
ترین  سپس میانگین این سناریوها به عنوان محتمل. شود سناریوها ساخته و پرداخته می

تولید سناریو با . ها متفاوت استسناریو، نسبت به سایر روش. شود نظر گرفته میآینده در 
به عبارت دیگر سناریو راهی . پذیر استپژوهی امکانهاي آیندهگیري ازسایر روشبهره

-در بسیاري از موارد هدف اصلی پروژه. پژوهی استآوري نتایج تحقیقات آیندهبراي جمع
 .ي مطلوب استد سناریو به منظور تحقق یک آیندهپژوهی طراحی چنهاي آینده

  
  نهادي اجتماعی: پژوهیآینده
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ي تولید، ترویج کارگیري این دانش مستلزم توجه به سه مرحلهپژوهی افزاري نرم است و بهآینده
پژوهی به ایجاد و تقویت  برداي از دانش آیندهبه عبارت دیگر بهره. برداري استو بهره

سویه در   فرهنگی نیاز دارد تا پشتیبانی مطلوبی از مطالعات ژرف و همه-ريهاي فک زیرساخت
پژوهی را به همواره باید توجه داشت که دانش آینده. هاي گوناگون جامعه به عمل آید ه حوز

توان در هر بسیاري بر این باورند که با فراگیري چند روش می. ها تقلیل نداداي از روشمجموعه
پژوهی در هر این در حالی است آینده. هی نمود و به مؤفقیت آن نیز امیدوار بودپژوسطحی آینده

ایجاد چنین . نظران و کاستن واگرایی بین این نظرات آنان استفرایندي مبتنی بر تعامل صاحب
-بنابراین تا زمانی که روحیه. هاي اجتماعی نیازمند استها و جریانمشارکت و تعاملی به گفتمان

اندیشی در کشور شکل نگیرد بصیرت عمومی مردم در نگاه به آینده ه آینده و آیندهي توجه ب
  .کندپژوهی امري غیر ممکن جلوه میافزایش نیافته و به کارگیري دانش آینده

ي اقشار  پژوهی در میان همه پژوهان ترویج آینده ترین رسالت آینده بنابراین در وضع فعلی مهم
ها و کاربردهاي آن آشنا گردیده و به این باور  ه یکایک افراد با ویژگیطور ک باشد به  می جامعه

  اي هوشمندانه و تاحدي دلخواه  گونه توان آینده را به برسند که از طریق توجه به آینده می
  .برپا کرد

هاي ملی حاصل از  پژوهی، چشاندن طعم پیشرفت یکی از دستاوردهاي کلیدي ترویج آینده
توان با بسیج همه  هاي مطرح در آینده است که با تحقق این امر می جه به مقولهاندیشی و تو آینده

ي مطلوب کشور را با اهتمام کافی موردتوجه قرار هاي بالقوه، ساختن آینده جانبه نیروها و ظرفیت
پژوهی، کیفیت کلی و تفکر جمعی را به نحو چشمگیري بهبود  بسط معرفت و دانش آینده. داد
هاي فردي و ملی  ي ارزش تر فرهنگ امید بر پایه ینه را براي ظهور هر چه گستردهبخشد و زممی

هاي فرهنگی است اهمیت  هاي جهانی، رقابت در دنیاي امروز که محور رقابت. سازد مهیا می
ایجاد . شود ي اجتماعی جامعه بیش از پیش آشکار می فرهنگ امید به عنوان بزرگترین سرمایه

پژوهی و معرفی کاربردهاي آن به اقشار مختلف جامعه و فعال  یم آیندهشناخت نسبت به مفاه
سازي اجتماعی و ایجاد  هاي علمی و تحقیقاتی در این حوزه به جریان دهی ظرفیت نمودن و جهت

  .ي مطلوب کشور خواهد انجامید زبان و ادبیات مشترك، در راستاي ساختن آینده
گران به مسئوالن و پیگیري و ایجاد ارتباط مؤثر و  لانعکاس نظرات و انتقادات محققان و تحلی
ساز موجب چشاندن طعم  هاي مختلف اجتماعی آینده مستمر با آنان و جلب همکاري گروه

ي  ي این عوامل گسترش روحیه مجموعه. پیشرفت و تقویت غرور ملی در جامعه خواهد گردید
ق فرهنگ امید در میان آحاد مردم سازي و تعمی هاي فرهنگی آینده خودباوري، تقویت زیرساخت
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را در جهت بهبود و ارتقاي عملکرد شغلی و کیفیت بهتر زندگی شخصی و اجتماعی را به دنبال 
  .خواهد داشت

  
  

  پژوهی در ایرانآینده
ي معرفت نخست از منظر علمی، تا بر پایه: پژوهی در ایران اسالمی از دو منظر تکلیف استآینده

بخش نظام مقـدس اسـالمی را معمـاري و مهندسـی            ي بزرگ و الهام   آیندهحاصل از آن بتوانیم     
دوم از منظر . هاي مختلف جامعه را تضمین کنیم   ي بخش ي آن بتوانیم آینده   نماییم؛ و در نتیجه   

هـاي اسـالم نـاب    ي جهـان را بـا نگـاه بـه باورهـا و ارزش         ي آن آینـده   دینی است تا بـر پایـه      
  . ترین ترازها باشیمدر به مهندسی آن در عالیبه تصویر کشیده و قا) ص(محمدي
توجه محققان و متفکران کشور را به خـود         ) البته بسیار دیر  (پژوهی از حدود یک دهه پیش       آینده

اما باید پذیرفت که این دانش به دلیل عدم آشنایی و مساعدت مسئوالن کشور . جلب نموده است
هنوز بـه شـکلی شایـسته و بایـسته در کـشور      فرهنگی موردنیاز، -هاي فکري و فقدان زیرساخت  

یافته، خود را در باالترین مرتبه ممکن به مدیران نهادینه نشده است و بر خالف کشورهاي توسعه 
  .و سیاستگذاران ارشد تحمیل نکرده است

پژوهـی  ي آیندههاي مختلف خصوصی و دولتی در کشور اقدام به فعالیت در حوزه   تاکنون سازمان 
، مرکـز  )آصـف (ي صنعت و فناوري   توان به اندیشکده  ها می ي مهمترین آن  که از جمله  . اندنموده
پژوهی علوم و فناوري دفاعی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش               آینده

دهـی  ها با یاري یکدیگر اقدام به شکل  این مجموعه . ریزي اشاره کرد  و پژوهش مدیریت و برنامه    
-اما تاکنون به دالیل متعدد از جمله عدم ایجاد زیرسـاخت     . اندري ایران نیز نموده   نگانجمن آینده 

  .ي مطرحی انجام نشده استهاي فکري و فرهنگی موردنیاز در سطح جامعه هیچ پروژه
ي این کشور الزم است سازوکاري منسجم براي طراحی، مهندسی و  به منظور شکوفایی و توسعه    

یکـی از ایـن سـازوکارها بـه       . عظمت ایرانی و اسالمی ایجاد شـود      هاي با تضمین موفقیت آرمان  
ایـن اندیـشگاه در    . پژوهی است پژوهی ایجاد یک اندیشگاه ملی آینده     ي متخصصان آینده  توصیه
هاي بخشی و سازمانی باشـد یـک بـازوي    ي عظیمی از اندیشگاه  شبکه  که محور فعالیت   صورتی

اي از مهارت و این شبکه که گنجینه. ال خواهد داشتتفکري براي نظام جمهوري اسالمی به دنب     
هاي فکري است، بستري براي تبادل آرا میان اندیشمندان، تحلیـل وضـعیت جامعـه در           تخصص
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  هـاي  هـاي ملـی در مـسیر شـکل بخـشیدن بـه آرمـان       دهـی ظرفیـت  سطوح مختلـف و جهـت   
ابتکـار عمـل در سـطح       ها کشور را از     بدون شک تحقق این آرمان    . باعظمت ایران اسالمی است   

. اسالمی را نزد جهانیان به وجـود خواهـد آورد         -الملل برخوردار کرده و ایمان به قدرت ایرانی       بین
  )شاءاهللان(

  
  گیريبحث و نتیجه

-هاي دانش بشري بر مبـانی معرفتـی و نظـري دقیـق و روش     پژوهی نیز مانند دیگر شاخه  آینده
پژوهی اما آینده . اي مدرن دارد    ی آن طبیعتاً صبغه   ي غرب شناسی علمی مبتنی است، که در نسخه      

اي از علوم انسانی است و بیشتر از علوم تجربی با ویژگیهاي انسانی جامعه مرتبط است، از                شاخه
پژوهی یک بنابراین آینده. این رو به مبانی نظري و فلسفی رایج در جامعه وابستگی مستقیم دارد 

بینی، ایـدئولوژي و فرهنـگ هـر    اي با جهان  ارتباط ویژه  بنیان است، به همین جهت    دانش ارزش 
ي آن شـده ي بـومی  کارگیري این دانش از نسخه    بنابراین الزم است براي به    . کندملت برقرار می  

شکی نیست ملتی که دانش کشف و مهندسی آینده را از دیگران تقلید کند، راه خطا در . بهره برد
بنابراین چنانچه قـصد  . هاي دیگران خواهند ساختبا ارزشي خود را مطابق پیش گرفته و آینده   

شـناختی   پژوهی را در کشور ایران با ویژگیهاي خاص نظري و جامعهداشته باشیم که دانش آینده   
بایست که در ابتدا مبانی نظري نسخه مدرن آن را بـه خـوبی شـناخته و              آن گسترش دهیم، می   

 طراحی و مطالعه نـسخه بـومی ایـن حـوزه جدیـد      سپس با توجه به مبانی نظري جامعه خود، به   
  .کندوکاو بپردازیم
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ریزي راهبردي،     انسان، برنامه  ي  به مثابه  سازمان   ،تحول سازمان : ها  واژه  کلید

   گروه امنیت دریایی،سناریونویسی
  

بیـشتر ایـن    . هاي بزرگ در ادبیات، بـسیار بحـث شـده اسـت              مدیریت تغییر در سازمان    ي  درباره
هـا بـه تمهیـد قـصد      ران و مدیران ارشد با توجه بـه آن       ها با شرایطی سروکار دارند که رهب        بحث

تغییـر حتـی هنگـامی کـه قـصد      . شـوند  استراتژیک و هدایت تغییر از باال به پایین مـشغول مـی   
حال اگر مدیران میانی تشخیص دهند کـه بـه   . استها    دشواري  پر از  استراتژیک شفاف باشد، باز   

ان ارشد و ملی وارد گفتگو شوند و یا قصد استراتژیک آسانی با رهبر تغییر نیاز است، ولی نتوانند به 
باید توجه داشت که تغییر سـازمانی  . شود  مراتب دشوارتر می    شفاهی را دریافت نکنند، کار تغییر به      

بـه  ” پـارچگی صـنایع    یـک “و  ” فناوري اطالعات “،  ”شدن  جهانی“در نتیجه ظهور سه نیرو یعنی       
ین هر سازمانی ملزم به رقابت با همین نیروها است و           بنابرا. روشی براي زندگی تبدیل شده است     

دنبـال تغییـر و روزآمـد     هاي دیگر به هاي دولتی و غیرانتفاعی باید بسیار جلوتر از سازمان         سازمان
  .کردن خود باشند

 ]1[هایی که براي تحول سازمانی ارایه شده است، الگـوي تغییـر گـویالرت و کلـی                یکی از مدل  
اي  البتـه چنـین مقایـسه   . کنـد   موجـودي زنـده تلقـی مـی    ي  ن را به مثابـه    این الگو، سازما  . است

اي دیگـر، بایـد گفـت کـه      در عین حال و با وجود الگوهـاي مقایـسه  . هاي بارزي دارد   محدودیت
توان براساس آن، یک موردپژوهی را بررسـی و مطـرح       الگوي آنان چارچوب مفیدي است که می      

اي را براي تحول سازمانی   نگرانه   چارچوب کل  ،این مدل . ودکرد و نتایج آن را تجزیه و تحلیل نم        
براساس این الگو، سازمان . دهی آن فراتر از صرف جهت استراتژیک است  کند که پوشش    ه می یارا

١ 

انداز ترسیم چشم  
 

  

 

 2 
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تأکید الگـو بـر چهـار بعـد     . است” روح“و ” بدن“، ”مغز“یک موجود زنده و ارادي است که داراي  
ریزي راهبردي با تکیه بر الگوي چرخـه   در برنامه. باشند است که هر یک داراي سه بعد فرعی می  

بندي مجدد، یا تعیین جهت راهبردي تغییر  تغییر برایسون، بیشترین تأکید تحلیلی بر بعد چارچوب
، )بـدن (، تجدید سـاختار سـازمان   )مغز(بندي مجدد سازمان   این ابعاد شامل چارچوب   . مبتنی است 

. باشـد  مـی ) روح سـازمان (و نوسازي افـراد  ) محیط و رشد آنپیوند بدن با (تجدید حیات سازمان    
  ]2[. دهد تر ابعاد این الگو را به ما نشان می جدول شماره یک اجزاء دقیق

  
  1385، ازگلی 1995نگر گویالرت و کلی،  الگوي تغییر و تحول سازمانی کل). 1(جدول شماره 

  هدف و آثار  اجزاء  ابعاد  ردیف
  ایجاد انرژي ذهنی براي تغییر  حقق بسیج عمومیت . 1
  1  تبیین مفهوم مقصود  انداز خلق چشم . 2

بندي مجدد  چارچوب
  انسازم

  تبیین مفهوم تعهد   معیارهاي سنجش پردازش . 3  )مغز سازمان(
  تنظیم سیستم قلب و عروق  ساخت یک مدل اقتصادي . 4
  تجدید ساختار سازمان  2  داشتن سیستم اسکلتی روز نگاه به  یکپارچگی زیربناي فیزیکی  . 5

  )بدن سازمان(
  سازي سیستم عضالنی فعال  طراحی مجدد معماري کار . 6
  گیري از احساسات بهره  جلب توجه بازار . 7
  3  کارگیري سیستم تولیدمثل به  وکار جدید ابداع کسب . 8

  تجدید حیات سازمان
توجه به رشد از طریق (

تغییر مقـررات از طریـق فنـاوري         . 9  )پیوند بدن با محیط
  برداري از سیستم عصبی بهره  اطالعات

  ایجاد احساس خرسندي  ایجاد ساختار پاداش . 10
  4  توجه به خودیابی  تثبیت یادگیري فردي . 11

  نوسازي افراد
 انسانی ي توجه به جنبه(

 روح ي تحول به مثابه
  ایجاد احساس وحدت و نزدیکی   سازمانیي توسعه . 12  )سازمان
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  .اندآفرینی نشان دادهه یک تحولبندي را در قالب نمودار شمارآنان این چارچوب
  
  
  

       روح                مغز                                                                                   
  
  

               
  
  
  
  

   و محیط                                   بدن  درون بدن                                                      
  .1385 ازگلی؛6 :1995چهار بعد تحول، گویالرت و کلی،).1(نمودار شماره

  
عنوان یک انسان وتمایز این الگو با سایر الگوهاي تحول، استفاده از استعاره سازمان بهمشخصه و وجه

 .باشـدسازي و انسجام در چارچوب خود مـییکپارچهشناختی آن و نیز توانایی آن در      سازي زیست  شبیه
وکـار،  ریـزي مجـدد فراینـد کـسب مانند مدیریت کیفیـت جـامع، طـرح دیگر هم  هاي گوناگون  عنوان
ا مطـرح  هـهاي متوازن ثبت امتیازات و جز ایـنریزي راهبردي و ارزیابی عملکرد با تکیه بر برگه  برنامه
  .اندطلبی و گوناگون مدیریت زدهتنوع”هايهوس“ببرچسبرخی تنوع این رویکردها را. است
وانـد  هـا نـاقصاند ولی پی بردند که آنها یک یا چند نوع از این ابزارها را آزمودهتاکنون، سازمانزیرا  

ها به تنهایی چارچوب کاملی براي تغییر نیـستند، بلکـه بیـشتر ابـزار مفیـدي بـراي                   آنازهیچ یک از    
  .باشند خاص تحول سازمانی میکارگیري در مرحله به

نگر مانند چارچوب گـویالرت و کلـی، اسـتفاده از ابزارهـاي     با داشتن یک چارچوب کلرسد  به نظر می
کـه از  ”چرخـه تغییـر اسـتراتژي   “طور مثال، براي تغییر اسـتراتژي، از         به. تواند مفید واقع شود   دیگر می

یـن چرخـه، یـک فراینـد زیربنـایی اسـت و از       ا. بهـره گرفـت   توان    میه شده است    یسوي برایسون ارا  
ریزي راهبردي بخش غیرانتفاعی و دولتی، ازهاي برنامه ویژگیبا توجه به  هایی است که    نخستین مدل

  .آمده  است) 2(این مراحل در جدول شماره. است و داراي ده مرحلهظرفیت مناسبی برخوردار
  

تحول

تجدید حیات روحیبندي مجددچارچوب
افراد

تجدید حیات سازمانتجدید ساختار

www.shahrsazionline.com
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  1995رایسون مراحل چرخه تغییر استراتژي، ب). 2(جدول شماره 
  مراحل  ردیف

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

  .ریزي راهبردي شروع و توافق در زمینه برنامه: ریزي برنامه براي برنامه
  .تعیین اختیارات سازمانی

  .هاي سازمانی سازي مأموریت و ارزش شفاف
  منظور تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ارزیابی محیط خارجی و داخلی سازمان به

  .ها مواجه است ن مسائل راهبردي که سازمان با آنتعیی
  .بندي و تدوین راهبردهاي مدیریت مسائل ر اهبردي فرموله

  .هاي راهبردي بررسی و اتخاذ طرح یا طرح
  .انداز سازمانی اثربخش تثبیت چشم

  .پردازش فرایند اجراي اثربخش
  .ریزي راهبردي ارزیابی مجدد راهبردها و فرایند برنامه

  
ریزي، از طریق تدوین استراتژي، اجرا، مرور فرایند و بازخورد         ه برنامه براي برنامه   ین گام یعنی ارا   نخستی

امـا در  . باشـد  ریزي راهبردي مـی  در این فرایند، اقدامات فردي شبیه دیگر الگوهاي برنامه. شود  آغاز می 
کیـد بـر تجزیـه و تحلیـل     تأ. شـود  اي می   هاي دولتی و غیرانتفاعی به موضوع نظم تأکید ویژه          سازمان

هاي مهم  این عوامل محرك. خصوصی دارد مأموریت و اختیارات سازمان و نیز سهامداران آن اهمیت به   
کارگیري یک رویکـرد   از این گذشته، این فرایند با به. هاي دولتی و غیرانتفاعی هستند راهبردي سازمان 

  . دوین راهبرد دارداي در ت العاده استقرایی بر مبناي نتایج، توانمندي فوق
. شـود  شدت سیاسی منجـر مـی   هاي به هاي بهتر در محیط   گیري  به ادعاي برایسون، این امر به تصمیم      

تـر و   هـاي کلـی   ها، و سپس به سیاست ها و برنامه عبارت دیگر، حرکت از مسائل شخصی به سیاست   به
هـا و   هـا، طـرح    در آن سیاستتر که عادي” الگوي عقالنی“ها، نسبت به    ترین سیاست   سرانجام به کلی  

یابنـد،   طور قیاسی توسعه می شوند و سپس به ها ابتدا همراه با اهداف کلی و اهداف عینی آغاز می           برنامه
  ]3[. دهد بهتر نتیجه می

هاي  زمینه. اگر سازمان بتواند خود را براي انجام این مراحل آماده سازد، و به این سمت پیش رود       
کردن مدل  در این صورت است که دنبال. گیرد ل سازمانی در آن شکل میالزم براي تغییر و تحو    

بنـدي    چـارچوب “در این مقاله بخش اول این مدل یعنی         . تواند اثربخش باشد    گیالرت و کلی می   
  . گیرد  تبیین و مورد بررسی قرار میع،، با تکیه بر سایر مناب”مجدد سازمان
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  تحقق بسیج عمومی. 1
گر این است که ساخت مجدد سازمان باید با کمک و پذیرش مـسوولیت  مدل گیالرت و کلی بیان    

آنگـاه تـا   . آغـاز شـود  ” بسیجی“طور    مدیران ارشد کلیدي و رهبران اصلی، تالش براي تغییر، به         
هـاي   سـپس تـیم  .  در سرتاسر سازمان انتشار یابد  طور گسترده   جایی که امکان دارد، پیام تغییر به      

 به تالش تشویق شوند و سرانجام با آمـادگی  ،عی براي انجام پروژه   اي طبیعی به شکل واق      وظیفه
منظـور تعلـیم و تربیـت افـراد و اخـذ       شخص مدیریت اجرایی اصلی و در دسترس بودن وي، بـه    

شـناختی   سازي زیست  گیالرت و کلی که بر شبیه]4[. توان چرخ تغییر را هدایت کرد  بازخورد، می 
ران جهت خلق و نگهداري یک اثر تکوینی و یک مزیت رقابتی کنند که رهب تکیه دارند، تأکید می

دارد،  نظیر ساخته است و آن را قادر به رقابت نگه مـی   ممتاز و بیها ایر سازمان که سازمان را از س    
هـاي کـامالً    گیران و نگهبانان اطالعات بودنـد کـه نقـش        روزگاري فقط تصمیم  . مسوول هستند 

سازمان هستند کـه  ” شناسی مهندسان ژنتیک و زیست“ـ یعنی متفاوتی داشتند اما اینک رهبران  
یابند که  ها امکان می زمانی که این نقش جدید کامالً درك شود، آن. باشند داراي چنین نقشی می

 کـه حیـات    راهـایی  طور مجزا، توسعه همـه سیـستم   بدون نیاز به مدیریت جزییات هر سیستم به 
  .کنند ترغیب ،ها جریان دارد سازمانی در آن

  
   یادگیري از طریق سناریوها:انداز خلق چشم. 2

دهد کـه چنـدین سـناریو را     کنندگان در برنامه تحول، امکان می  سناریونویسی به شرکت ي  برنامه
 ایـن برنامـه بـه    .هاي متنوع نسبت به یک مـسأله را بررسـی کننـد    تدوین و نتایج متفاوت پاسخ   

بـار آورد چنـین    هاي قدرتمنـدي را هـم بـه        ند بینش توا  در عین حال، می   . سادگی قابل اجرا است   
و براي گردآوري . ریزي بخصوص در شکوفاکردن خالقیت و تشویق یادگیري کاردبرد دارد          برنامه

مسائل راهبردي واقعی در حضور رهبران ارشد سازمانی و کمک به سازمان در ایجاد یک راهبـرد       
  .آفرین نقش کلیدي دارد واقعاً تحول

هاي فرضـی رقبـا، و    از هدایت قوا، منطق، توطئه است م در ساخت سناریو عبارت    چهار عنصر مه  
دهنده با بیـشترین     عنوان نیروهاي جهت    رویه معمول این است که سناریوها را به       . وضعیت نهایی 

یک عدم اطمینان عمده، یعنی رقابـت بـین         . طور ماهرانه بسازند    اطمینان و باالترین تأثیر به      عدم
   ]5[. باشد کننده عملیات می کارگیري نیروهاي تسهیل بهنیروها مانند 

هـا   بینی افراد است که به نوبه خود به رشد اجتماعی افراد و سـازمان            این کار مستلزم قدرت پیش    
  :نویسد در این رابطه می) ره(مرحوم استاد شهید مرتضی مطهري . گردد برمی
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 فرع شناخت مقتضیات زمـان  عبارت دیگر به. آینده فرع شناخت عوامل زمان حال است    
بنـابراین شـرط رشـد،     . باشـد   بینی آینده فرع بر شناخت زمان حال می         پس پیش . است

مردمـی کـه عـصر و زمـان خـود را درسـت درك       . شناخت زمان و مقتضیات آن است     
بینی کنند و تحت ضبط      توانند آینده را پیش     طریق اولی نمی    به. شناسند  کنند و نمی    نمی

   ]6[.  دو کنترل در آورن
  : ترسیم کرد)2(ي  این رویکرد را در قالب نمودار شمارهبسا بتوان فرایند  بنابراین چه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1383الگوي فرایند رشد آینده از منظر شهید مطهري، ازگلی 

  
  :تعبیر دیگر آن حضرت از این فرایند عبارت است از

بینـی   ، یعنی حوادث آینده را پیش”بینی آینده قدرت پیش“است از رشد از نظر آینده و مستقبل عبارت   
عبارت دیگر بر زمان سوارشدن و هدایت و   به،ها را تحت ضبط و کنترل درآوردن کردن و پیشاپیش آن

 به استقبال …رهبري زمان را براساس قوانین و سننی که بر زمان و تاریخ حاکم است برعهده گرفتن 
تحت کنترل درآوردن که عالمت رشد اجتماعی است، فرع بر این است که انـسان  آینده رفتن و آن را  

  ]7[. بینی کند یعنی براساس قوانین علمی پیش. بینی علمی بینی کند، البته پیش آینده را پیش
شود در صورتی که انسان از رشـد اجتمـاعی مطلـوبی برخـوردار باشـد           به این ترتیب استنباط می    
  :شود که شامل ی و لیاقت میداراي چهارنوع شایستگ

  

  
  

  رشد 
 اجتماعی

  
  

  
  

  رشد 
 آینده

شناخت مقتضیات زمان

شناخت زمان حال

بینی علمی آینده براساس  پیش
قوانین و سنن حاکم بر زمان و 

تاریخ

هدایت رهبري و کنترل زمان
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شناسی و دانش زمان از ابعاد مختلف خود، یـک دانـش          نفس زمان  : شناخت مقتضیات زمان   .1
که زمان چگونـه   اي است که از ابعاد فلسفی و علمی خاصی برخوردار است این   بسیار پیچیده 

چه قوانین و کند و باالخره از چه الزامات و مقتضیاتی برخوردار است     یابد، رشد می    تحول می 
 همه ، ...سننی بر آن حاکم است و آیا قوانین زمان گذشته، حال و آینده با هم تفاوت دارند و

  .مستلزم تعمق و تتبع بسیار در دانش زمان و نگرش ما به زمان است
 در  .تـوان آن را شـناخت       ترین زمان است که می       زمان حال، در دسترس    : زمان حال  شناخت .2

  : به تعبیر یکی از نویسندگان.ین و باالترین سرمایه انسان استحقیقت زمان حال بزرگتر
  .دیروز براي من مرده و براي همیشه مدفون شده است •
  .]8[امروز را مانند آخرین روز عمرم زندگی خواهم کرد  •
  :السالم نقل شده است علیهاز امام علی ي که یا بنا به تعبیر مشهور •

  العدمین اغتنم بیننما مضی مضی، و غداً ال یاتی          
   پس امروز را که میان دو عدم است دریاب   گذشته گذشته است، فردا هم نیامده است 

  ازبـرداري  برداري از زمان حال است که ما را آماده شـناخت و بهـره             بنابراین شناخت و بهره   
  .کند زمان آینده می

رسـاند، همانـا    د آینـده مـی  از آثار و نتایج رشد اجتماعی که مـا را بـه رشـ   : پیش بینی آینده   .3
هاي علمی و تکیـه بـر    گیري از روش البته با بهره. بینی آینده است   واردشدن در عرصه پیش   

بینی آینده  هاي پیش پس از این یکی از روش. قوانین و سنن حاکم بر جامعه و تاریخ و زمان
  .دهیم را مورد مطالعه قرار می

انداز آینده، اسـت کـه       ریزي و ترسیم چشم     امهبینی وضع مطلوب و برن      با پیش : رهبري زمان  .4
برداري از  امکان سازماندهی نیروهاي حاکم بر زمان و بسیج منابع و امکانات الزم براي بهره    

بینی آینـده   هاي علمی پیش     اکنون شایسته است که با یکی از روش        ]9[. آید    زمان پدید می  
 .آشنا شویم

  
  روش تفکر درباره آینده. 3

  :هاي ذیل طی شود  آینده باید گام دهد که براي تفکر درباره  نشان میبرخی تحقیقات
نفعـان   هاي ذي شامل تغییرات نیازها و خواسته   (ها در تحوالت مربوط به آینده         تعیین تمامی مقوله   .1

  . . .)هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فناوري و  اصلی در آینده، تغییرات انواع محیط
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برداري از تغییراتی کـه از نظـر سـازمان، ممکـن      ه خود و فهرست   بررسی هر مقوله در جایگا     .2
شود که آینده داراي سه جزء تداوم، تغییر و  یادآوري می. است با تغییرات دیگر متفاوت باشند

  . انتخاب است
ها و ارزیابی و تعیین مواردي که بزرگترین و باالترین تأثیر را بر روي            بررسی دقیق فهرست   .3

آینده خواهند داشت و امکان مشاهده یک تصویر بزرگ از آینده را براي ما انداز  انتخاب چشم
 ]10[. شود پذیر می این کار با سناریونویسی امکان. فراهم خواهند کرد

  
  ریونویسیسنا. 4

با توجه به اهداف خود، بهترین راه براي دیدن تمامی تصویر، ترسیم انتظارات مختلـف در قالـب                 
داستان یا فرشینه کالمی است که از انتظارات گوناگون بافته شده است            سناریو  . چند سناریو است  

  :هاي سناریونویسی این است که یکی از راه. قبول و ذاتاً منسجم است و قابل
تحوالت پرتأثیر در جدول تحوالت را بررسی و چند موضوع متفاوت را انتخاب کنیم که یک  .1

 در برگیرند و برخـی خـوب و بعـضی بـد     هایی را براي محیط خارجی آینده  سلسله جایگزین 
  . باشند

بعد از تشخیص موضوعات، سه یا چهار موضوع را که بیانگر طیفی از نتـایج مناسـب باشـد،       .2
  .انتخاب کنیم

فهرست کامل انتظارات را در سه یا چهار موضوع انتخابی تفکیک نماییم که با یکدیگر و با                .3
  .خود موضوع مطابقت داشته باشند

  .را شروع کنیمسناریونویسی  .4
  : است ازبراي سناریونویسی دو راه کلی وجود دارد که عبارت

  .یابد نگارش یک داستان که از زمان حال آغاز و به زمان مطلوب آینده گسترش می .1
که همـراه  )  هجري شمسی1404مثالً (تواند توصیفی از زمان آینده مطلوب باشد   سناریو می  .2

  . دهه قبل جهان چگونه این مسیر را پیموده استکه دو با نگاهی گذرا به گذشته و این
  
  مراحل سناریونویسی. 5

نگارش سناریو کار بسیار خالقی است فهرست انتظارات شما کـه بـه هـر موضـوع ارتبـاط دارد،                    
  :کنید فکر کنید که طور که به هر مورد نگاه می همین. درست نقطه آغاز کار شماست
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  آن مقوله چیست؟ .1
  د آمده باشد؟وجو چطور ممکن است به .2
  دهد؟ در آن مقوله چه چیزي است که محیط خارجی شما را شکل می .3
  سایر تحوالت را که باید به آن اضافه کرد چیست و شرایط کلی جامعه چگونه است؟ .4
قبول و موجه درست کنید که وقتی بـه        توانید یک داستان قابل     آیا با توجه به موارد فوق می       .5

عبارتی  اي بگوید که داستان داراي معنی است و به میدهرسد، هر شخص عاقل و فه پایان می
  .تواند طبق این سناریو قابلیت وقوع داشته باشد جهان و آینده می

  
  تذکرات و نکات مهم در سناریونویسی. 6
  :بینی آینده به این نکات توجه داشته باشید هنگام نگارش سناریو و پیش به
طور معمول، چهار تا شش پاراگراف کافی است تا ماهیت یک سـناریوي خـاص را نـشان          به .1

  . دهد
  .نگران یک سناریوي پیشگویانه نباشید .2
تواند باشد بـه   سعی نکنید آنچه را که خواهد بود، دقیقاً ترسیم کنید بلکه تنها آنچه را که می   .3

  . تصویر کشید
توان از پیش درست یا غلط قـضاوت نمـود زیـرا     هایتان یک سناریو را نمی بینی همانند پیش  .4

  .اند و ممکن است هرگز اتفاق نیفتند اند، هنوز اتفاق نیفتاده حوادثی که ترسیم شده
انداز شما مفید باشد و بـراي   دهی به چشم یک سناریو فقط می تواند کم یا بیش براي شکل          .5

  . آیند ی به شمار میقبول بودن و باورکردنی بودن، معیارهاي صحیح این منظور، قابل
  گیري در سناریونویسی هاي نتیجه روش. 7

انداز  توانید براي تبیین چشم   پس از تنظیم سه یا چهار سناریو از محیط خارجی آینده سازمان، می            
  :پذیر است این کار با دو روش امکان. خود به نتایج موقتی دست یابید

توانید سازمان خود را  خود بپرسید چگونه میهر سناریو را جداگانه بررسی کنید و از : روش اول 
برداري را از این سناریوي خـاص داشـته           در وضعیتی قرار دهید که بیشترین بهره      

  . باشد
نقاط قوت و ضعف را مشخص سازید و به هر سناریو در همان شکلی کـه هـست         : روش دوم 

ا تکیـه بـر   هاي سازمان و ی     تواند حاکی از غلبه بر ضعف       ها می   این روش . بپردازید
  .نقاط قوت آن باشد
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  :هرحال باید توجه داشته باشید که به
  .اند استفاده مفاهیمی تخیلی وجود دارند که تنها براي یک سناریو قابل .1
  .آیند کار می بعضی مفاهیم در بیش از یک سناریو به .2
اندازي است که در تمام سـناریوها عمـل کنـد و یـا                بینی شده، آن چشم     بهترین آینده پیش   .3

  .انداز سازمان، آسیب وارد نسازد افتد، به چشم نظر از آنچه که اتفاق می داقل صرفح
انداز جدیدي را براي  هاي گذشته و آینده را کنار یکدیگر بگذارید و چشم توانید تمام تکه  اکنون می 

  ]11[ . سازمان خود ارائه دهید
  
  تعیین قصد استراتژیک: انداز ترسیم چشم. 8

ز اغلب به معنی ایجاد الگوي نوینی از روابط بین عناصر پیشین است این کار را اندا ارائه یک چشم
  :ها عبارتند از برخی از آن. توان انجام داد هاي گوناگونی می به روش

  .اید با ذهنی باز مرور کنید آوري کرده مطالبی را که تاکنون جمع .1
  .داندازهاي احتمالی در ذهن خود طرحی را تجسم کنی از تمامی چشم .2
ه کنید و سعی کنید ترکیبـات غیرمتعـارف و       یهاي سینرجیک و تضایفی ارا      سري دیدگاه   یک .3

  .ها بسازید اي از آن ویژه
  .تر و بیشتر در یک فهرست مرتب کنید ها را برحسب سوددهی و نفع فوري مجموعه دیدگاه .4
 درباره آن انداز موردنظر را تا جایی که ممکن است به روشنی بیان و با همکاران متعدد       چشم .5

انـداز نهـایی را    هاي آنان پاسخ دهید و با اعمال نظرات آنان چـشم        به پرسش . مشورت کنید 
  ]12[. ه کنیدیارا

  
  کردن برنامه راهبردي در کارکنان نهادینه: آفرینی تعهد. 9

آمیز طی یک تحقیق چهارساله در یک سازمان نظامی اسـتنباط         شده موفقیت   بنا به اقدامات انجام   
  :سازي برنامه راهبردي در کارکنان باید اقدامات زیر اعمال شود که براي نهادینهشود  می

کـردن فراینـد تفکـر و اقـدام       ریزي راهبردي که مسوولیت نهادینه      ایجاد بخشی براي برنامه    .1
  .عهده گیرد استراتژیک و مواجه با بحران را در فرهنگ سازمان به

سرپرستی یکـی از مـدیران اصـلی و ارشـد          هاي اصلی عناصر کارآمد کارکنان به         هماهنگی .2
  .سازمان، توسط این بخش انجام شود
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هـاي   ریزي راهبردي و تأمین حافظه سازمانی براي اتخاذ تصمیم    هدایت بخش فرایند برنامه    .3
 دیگـر  ي  از جمله،مشی گذاري و حصول اطمینان از سازگاري تصمیمات آینده با گذشته            خط
  .زي راهبردي استری کردن برنامه هاي نهادینه گزینه

هاي سطح باالي عملکرد استراتژیک کـه بـه       هاي آمادگی و مقیاس     تعیین و تثبیت شاخص    .4
  .توان موفقیت طرح استراتژیک یک گروه یا سازمان را برآورد کرد ها می کمک آن

کردن  در صورت لزوم اضافهو   اصلی   يریزي راهبردي با شرکت اعضا      تشکیل جلسات برنامه   .5
  .افراد جدید

  
  سازي برنامه راهبردي مراحل و روش نهادینه .10

دهندگان طی یک تالش  کردن زمانی که افراد باید از کارهاي معمولی خود جدا شوند، سازمان براي کوتاه
  : اقدامات ذیل را باید دنبال کنند،ریزي استراتژیک براي برنامه

 شبکه و پست الکترونیکی  در کنار هم جمع شوند، از طریقبه طور عملیپس از آنکه اعضاء گروه  .1
  .طور مقدماتی به بررسی و حسابرسی موقعیت اقدام کنید ، به داخلی

ها  آوري پاسخ به روش دلفی، از طریق پست الکترونیکی نسبت به نظرخواهی از افراد و جمع           .2
  .مانند تکلیفی که باید در موعد مقرر انجام شود، اقدام کنید

هـاي آینـده    ، جهـت  ادها و گرایشات اصـلی در محـیط  در نظرخواهی سواالتی را درباره روید   .3
هـاي    را بـا توجـه بـه اولویـت    هاها و تهدیـد   فرصت، ضعف ،انداز و نقاط قوت      چشم ،سازمان

  .دهندگان بپرسید سازمانی از سوي پاسخ
وسیله پـست الکترونیـک    ها را به ها را مرتب کرده و آن      ریزي استراتژیک، پاسخ    بخش برنامه  .4

  .توزیع نماید
اه از افراد دعوت شود تا در جلسات هفتگی دو ساعته طی دو ماه که براي مرور حـوادث              آنگ .5

ها و تهدیدات، تعیین مسائل   ها، ضعف   ها، قوت   اندازها، فرصت   ها، گرایشات، چشم    مهم، جهت 
و . شود، شرکت کنند ها و راهبردها، تعیین سهامداران و منابع تشکیل می        استراتژیک عملیات 
 .برداري شود هاي غیرحضوري نیز بهره ز نشستدر صورت لزوم ا
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  برداري هاي قابل بهره تکنیک. 11
تـا بتـوان بـه    . شـود  هاي فراوان موجود، در اینجا به دو تکنیک اشاره می در میان فنون و تکنیک 

  .ها موضوع اصلی و توسعه استراتژي را تکمیل کرد کمک آن
مبناي این .  است1”نشینی روي و عقب یشپ“تکنیک اول، ماتریس تجزیه و تحلیل تنش به نام   

هاي بین دو قطب مخالف با تناقضات درون سازمان یا بین سازمان و   تنش تکنیک
در . کنـد  ها با یکدیگر، مسائل معنا پیدا می محیط اطرافش است که در تعامل آن   

این روش ابتدا گروه، مسائل سازمانی را در جلسات ایجاد طوفان فکري بررسـی      
  .کنند هاي تنش تدوین می ها و زوج ها را در قالب جفت نگاه آنکرده و آ

نتـایج حاصـل از     . تکنیک دوم، روش غیرمستقیم برایسون جهت تدوین اسـتراتژي اسـت          
 و تجزیـه و تحلیــل  2هاهـا و تهدیــد  هـا، فرصــت  هـا، ضــعف  ارزیـابی قــوت 

بـه  ها، یا  گیري از فرصت ها، بهره  افزایش قوت   داران، در قالب عملیات     سهام
، یـا بـراي اطمینـان    هاهـا و تهدیـد   شـدن بـر ضـعف    رساندن یا چیره    حداقل
تـوجهی راضـی هـستند،        داران به میـزان قابـل       که سهام  کردن از این    حاصل
به این ترتیب که، هر اقدام روي یک کارت نوشـته شـده و    . شود  جا می   جابه

 ،هـاي اقـدامات مربـوط    هـاي موضـوعی و یـا بـسته      در دسـته هـا  بعد کارت 
ایـن  . در باالي هر دسته یک کارت عنوان قرار دهید   . شوند  دهی می   زمانسا

هاي مـرتبط بـا آن، عناصـر     دهد و کارت  موضوع را به شما نشان می   ،کارت
آنگاه گروه با استفاده . یک استراتژي خواهند بود که با موضوع سروکار دارند

 به ،متقابل راترکیبی روابط ) گراف دي (نویسهاز ابزار مدیریت کیفیت جامع،    
. کـار گیـرد   توانـد بـه    مـی ،بین مسائل مهم گونـاگون   جهت نمایش رابطه و قوت      

صـورت علـت و معلـول     هـایی بـه   گیري بیـنش  استفاده از این تکنیک، موجب شکل    
دهنـده و نتـایج    طور خاص براي شناسایی و تعیین عوامل جهـت  این ابزار به. شود  می

تـوان    در این مـاتریس مـی     . برداري است   هحاصل از تعامل میان موضوعات قابل بهر      
هاي راهبردي شناسـایی کـرده اسـت، وارد     عنوان مؤلفه مقوالت مهمی را که گروه به  

  :ترسیم و به شکل نمونه تکمیل شده است) 3(این ماتریس در نمودار شماره . کرد

                                                                                                                         
1. Nuts and Backoff  
2. SWOT  
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هـاي افقـی کنـاري، معلـول بـه       دهنده و فلش باال علت جهت هاي عمودي روبه  ن ماتریس، فلش  در ای 
میـزان  ” کـل “در سـتون    . گانه دیگر بیانگر میزان قوت این ارتباط هستند         نمادهاي سه . آیند  حساب می 

بـاالترین عـدد نـشانگر عناصـري هـستند کـه داراي            . هاي ارتباطی در هر ستون آمده است        کل قوت 
موضوعات و مـوارد  ) 3( بنابراین، در نمودار شماره .باشند ین تأثیر بر بیشترین نمره موضوعات می   تر  قوي

دهندگان اصلی با عنوان مأموریت و نقش آي دبلیو تعریف شده است و مأموریت قبلـی        کلیدي و جهت  
ایـن  . کنـد  هاي فنـاوري، برخـورد مـی    سازد و با چالش دهد و یا مجدداً آن را یکپارچه می  را کاهش می  

نیـز جهـت   ) هـاي بـه سـمت بیـرون     فلش(موضوع مأموریت و نقش آي دبلیو، شش موضوع دیگر را           
هـاي   هاي فناوري اسـت قـوت    شود که همانا چالش     دهد ولی خود تنها توسط یک مورد هدایت می          می

 آن ترین مورد و موضوع کلیدي است که بایـد کـار را بـا     قوي،باشد   می 57 داراي نمره    کهارتباطی کل   
  ]12[ . دهد ، این روابط را در گروه امنیت دریایی آمریکا نشان می)4(نمودار شماره . آغاز کرد

  
  گیري خالصه و نتیجه. 12

 ي  چهار بعدي سازمان به مثابه ریزي استراتژیک با تکیه به مدل کردن برنامه همراه با آغاز و نهادینه
ایـن نتـایج    . هاي عمومی گوناگون کاربرد دارد     شود که در سازمان     انسان، نتایج چندي حاصل می    

  :عبارت است از

  صورت فعال                میان ارتباطات ما و سهامداران داخلی هاي آن را                         منابع را به در یایی و مسوولیتنقش 

  . نیروهاي دریایی در پنتاگون موازنه ایجاد کنید.                 مدیریت کنید                .          دبلیو تعریف کنید ي مشترك آ در عملیات

  

  

  

  هاي قدیمی را با  عنوان                          مأموریت  از وضع گذشته                               مسوولیت ما را بهنتقالافراد را براي ا

  .هاي جدید متوازن سازید    مأموریت     .               دبلیو اجرا کنید اي بر اي                      ئی.                به وضع آینده مدیریت کنید

  

  

  
  دبلیو را در سراسر دبلیو و اقدامات                حضور قوي و جریانات ارتباطاتی              تعلیم و تربیت آي نظریه جامع آي

  . اعمال کنید   نیروي دریایی عمیقاً                         در سراسر نیروي دریایی و محیط            دریایی را توسعه دهید، 

)4هدف            (  )                  3هدف ( . مرتبط با آن ایجاد کنید)                                     5هدف (   
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  .تواند ماهیت تکاملی داشته باشد فرایند در یک سازمان رسمی می .1
 . تواند موفقیت کسب کند   نمیبدون وجود متعهدین قوي و قهرمان در طول مسیر، فرایند .2
کردن برنامه    هادینهتکامل و ن  یعنی  . مهم این است که از همان جایی که هستید، آغاز کنید           .3

شود و چنانچه از حمایت مدیریت ارشد برخوردار نبودید بایـد از    استراتژیک از آغاز شروع می    
اي از بـاور    ریزي راهبردي اغلب مرحلـه      برنامه. شوید، شروع کنید    جایی که حتماً حمایت می    

  .خوبی توجیه کرد ها را با پیامدهاي تالش و اقدام به توان آن است که می
هنگـامی کـه از ابتـدا روشـن نباشـد کـه سـازمان بـه         . د منتظر رویدادهاي شگرف بـود     بای .4

داننـد کـه سـازمان      نیاز دارد، مفهومش این است که همه از ابتدا مـی          راهبرديریزي    برنامه
ریـزي راهبـردي      بنابراین، دیگر به برنامـه    . طور استراتژیکی انجام وظیفه کند      چگونه باید به  

فراد پاسخ را ندانند و براي یادگیري و شناخت امکانات نوین متمرکز            نیازي نیست، چنانچه ا   
ریزي راهبردي بـه      عالوه بر این، برنامه   . استفاده خواهد بود     قابل  موردنظر ریزي  برنامه. شوند

گویی نسبت به اعجازهاي ناگهانی که از سـوي فـرد دیگـري          جاي آنکه خود را براي پاسخ     
د با ایجاد رویدادهاي شـگرف مطلـوب خـود بـه سـازمان           توان  ، می کندشود، ملزم     مطرح می 
  .کمک کند

 .شـود   ریزي راهبردي موجـب تفـاوت مـی         ها و ابزارهاي برنامه     رویه،  سرانجام آنکه، مفاهیم   .5
ریـزي راهبـردي را     گیرد و برنامه تواند از آثار بسیاري از موافقان بهره هرگروه یا سازمان می 

  . کنددنبال و از ابزارهاي مختلف استفاده
ي فراینـد و   ریزي استراتژیک عالقمند هستند براي یـادگیري بیـشتر دربـاره            هایی که به برنامه     سازمان

  تـرویج تفکـر و اقـدام اسـتراتژیک    ها براي از آنتوان    کسب مهارت در استفاده از فنون فراوانی که می        
  آن دسـته از تـوان در  ا مـی ریـزي اسـتراتژیک ر   نتیجه برنامـه .  باید خردمندانه عمل کنند  استفاده کرد،   

د و نـ ده هاي خود را به نحو بهتـري انجـام مـی       رسد مأموریت   نظر می   هاي عمومی یافت که به      سازمان
  .هاي تمام واقعی را بیافرینند خواهند ارزش می

بدیهی است پرداختن به سایر اجـزاي الگـوي مطـرح، خـود         . بریم  جا به پایان می     این مقاله را در همین    
  .انشاءاهللا. اي دیگر است همستلزم مقال
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  خسرو حسنلو: نویسنده
                                                                                                 

  چکیده 
ها با اهداف و مقاصد گونـاگون در  جهـات مختلـف              زندگی همچون  سفري است که انسان      

مقـصد، رهـرو و   ، راه ( چهـار عامـل   براي رسیدن به مقصد مطلوب شناخت .   کنند  می حرکت
مقصد اشـاره بـه شـناخت محـیط         راه و هاي    شناخت ویژگی .  ضروري است )   وسیله حرکت 

  .هاي رهرو و وسیله   اشاره به شناخت محیط درونی دارد  بیرونی و ویژگی
برخـی مفـاهیم مربـوط بـه آن  نظیـر مفهـوم         وانداز چشمدراین نوشتار به بررسی مفهوم     

هاي انـداز   چشمکه ازیک سوقدرت کشف      مفاهیمی هستند ها    دیدمان .پردازیم می »دیدمان«
هـاي بـدیع را درمـاوراي     انـداز   چـشم از سویی دیگرقدرت خلق      سازد و   می موجود را فراهم  
  .تصوراتمان دارند

، سازمان وجامعه   مقصد مطلوب  براي  یک فرد علم و هنر تعیین و تبیین، انداز چشممهندسی 
رهـرو   هـاي راه و  ،  به شناخت عواملی چـون ویژگـی   الوه بر تعیین مقصود غایی   که ع .  است
مـان    در ایـن میـان داشـتن دیـد        .   حصول مقصود منجر خواهد شد      چنین وسایل مناسب   هم

پایدار خواهـد   اي     مطلوب براي رسیدن  به جامعه      انداز  چشمثري در ترسیم    ؤصحیح نقش م  
  . داشت

  
   جامعه پایدار، آرمان،انداز  مهندسی چشم،دماندی، انداز چشم: ها  واژ کلید

١ 

انداز دمان و نقش آن در ترسیم چشمدی  
 

  

 

 3 
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  مقدمه
ها است  و مقدمه هرعلم و عملی شناخت  آن  و شناخت متاثر از نحوه تفکرها    زندگی انسان  نحوه
شناخت صحیح منجر به عمل صحیح  خواهد شد و معیار سنجش  عمل صـحیح، عاقبـت           ،  است

نمایان گر میـزان  شـناخت آنهـا از    اي  معهسازمان و جا  ،  اهداف و مقاصد هر  فرد     . آن عمل است  
   . آینده و عاقبت امور  خواهد بود

 اي  سازمان و یا جامعـه ، شماري وجود دارد  اما هیچ فرد هاي بی براي رسیدن به آینده مطلوب  راه 
را ندارد  به همـین منظـور الزم اسـت  بـا هـدف            ها    زمان کافی براي پیمودن و آزمودن  آن راه        

  . صحیح  به مقصد  رسیدهاي  و انتخاب راهگذاري مناسب 
مهم ترین موضوع در این مسیر  این است که چگونه  بایـد هـدف گـذاري کـرد و بـراي هـدف           

بنا بر این آشنایی با مفهوم هدف  و ، گذاري صحیح و مناسب چه مالحظاتی را باید در نظر گرفت
   .   اهمیت به سزایی داردانداز چشمرابطه آن با مفهوم 

  مفاهیم مربوط به  هدف  و مقصود؛     . 1
شود به همین   میبه آن ختمها   و تالشها     موضوع و مکانی است که  کلیه  راه       :  مقصود .1-1

بـراي  کلمـه مقـصود در زبـان     . منطقی  و قابل دسترس   باشد، منظور بایستی  مشخص 
  .شود   میدر نظر گرفته) Purpose(انگلیسی  عموماً    واژه   

باشـد  و اشـاره بـه  چیـزي       میعربی است و از مشتقات کلمه نظر   اي    منظور کلمه :  منظور .2-1
            هــاي  بـراي کلمــه منظـور در زبـان انگلیـسی  از واژه    . شـود   مـی اسـت کـه  بـه آن نظــر   

)Purpose - Scope ( شود  میاستفاده .   
  طرف آن متمرکز و هدایت بهها   است که  کلیه تالش    اي     هدف  موضوع و خواسته     :  هدف  .3-1

هـاي   واژه. منطقـی  و قابـل حـصول  باشـد    ، شود به همین منظور بایـستی  مـشخص    می
در زبان فارسـی معـادل  هـدف در نظـر     ) Aim , Goal , Target ,Objective(انگلیسی 
  .شود   میگرفته

شـوند  از    مینکته اساسی در اینجا وجود دارد و  آن  این است که عموماً زمانی که اهداف حاصل  
تـر وجـود دارد  کـه علـل        بنابر این در ماوراي اهداف موضـوعی بـزرگ        . شود  می کاستهها    انگیزه

 این موضوع کـه منظـور اصـلی از کـسب اهـداف اسـت                 . انگیزشی  حرکت به سوي هدف است      
  . نام دارد»   انداز چشم« 
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      انداز چشم مفاهیم مربوط به .2

هایمان هـر چـه   انداز چشمباشند پیگیري اهداف ما را به     می کدگر در ارتباط   بای انداز  چشماهداف و   
تواننـد    مـی اهداف .  سازد  میرسیدن به اهداف  موجبات رضایتمندي را فراهم    . سازد    می نزدیکتر

زمانی که انسان نگاه  خود ،  را پایانی نیست  به همین علتانداز چشمآغاز و پایان داشته باشند اما 
منظـور   ، انـداز  چـشم زیرا همین  نگرش بـه  . دارد  به پایان  راه رسیده است        می   بر  انداز  مچش را از 

  .اصلی از پیگیري اهداف است
« : گوید   میدر این خصوص)  Benjamin  Zander (»  بنجامین  زاندر «کارشناس  غربی به نام  
 خود را دنبال انداز چشمبید تا یا  میشوید  تازه انرژي     می رسید و پیروز    می وقتی شما به هدف خود    

  ]   41 :  5 [»... نمایید 
 به تنهایی هدف خاصی نیست بلکـه    انداز  چشم بیکران است    انداز  چشماهداف کرانمند هستند  اما      

  متعالی بـودن آن اسـت    انداز چشم مهمترین خصلت   . باشد    می از اهداف پی در پی      اي    مجموعه
دهـد    میسیع تر باشد اهداف واسطه بیشتري را در خود جاي        و انداز  چشمهرچه افق و وسعت این      

کرانمنـد را   هاي    انداز  چشم بنابر این    . انسان داراي خصلتی بیکران و در جستجوي بیکران  است         .
  . تابد بر نمی

  انداز چشم مفهوم .1-2
ط  مفهومی است که با افعال دیدن و نگریستن  به موضوعی در دور دست  ارتبـا            انداز  چشممقوله  

درزبـان  . محیطـی اشـاره دارد  هاي  شود  به ویژگی  می دارد واز منظرموضوعی که به آن نگریسته      
 انـداز  چـشم بـراي  )  - outlook - Landscape- vision –Perspective(هاي  انگلیسی از واژه

به معناي  رویکرد  دورنگر است )   La  Prospective(در زبان فرانسوي کلمه . شود  میاستفاده
  ]  36 : 4 [. فرانسوي  به کار رفته است)   Michel  Godet (»  میشل گوده «  آثار و در

دررابطه با تعریـف  )      Jonathan Swift( »جاناتان سویفت «، به نام انداز چشمیکی ازمحققان 
   ]29 : 5[ » به صورت شفاف است ها     هنر دیدن پدیدهانداز چشم« :  گوید  می چنینانداز چشم
ها را باید کشف نمود ویا آن که بایدتوسـط فـرد یـا سـازمان      انداز چشمرابر این سوال که آیا     در ب 

است کـه هـم قابـل    اي  به گونهها  انداز چشمماهیت ، توان پاسخ داد که  میخلق شوند ؟ این گونه   
مقوله هـایی هـستند   ها   انداز  چشم،  به عبارتی دیگر  ،  کشف شدن و هم قابلیت خلق شدن را دارند        
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توانند توسط فرد یـا سـازمان ابـداع         می ه در محیط خارج از فرد یا سازمان وجود داشته و ضمناً           ک
  . شوند

 نیازمند نگـرش و دیـد صـحیح و دقیـق      انداز  چشم براي کشف و یا خلق یک        ها    افراد و سازمان  
 )ها  یمپارادا( فکري هاي  چارچوب. در ارتباط استها  هستند که با مبانی شناخت و جهان بینی آن

هرچه جهان بینی   . ایجاد نماید ها    را براي آن  اي    قابل مالحظه هاي    توانند محدودیت  و قابلیت     می
ایـن  . عمیق و دقیق تر باشد  میدان دید وسیع تري را در اختیار فرد و یا سازمان خواهد گذاشـت           

  .نامید» دیدمان « توان   میتوانایی در نگریستن و صحیح دیدن  با میدان دید مناسب را 
    مفهوم دیدمان.2-2

تـوان در    مـی  کلمه دیدمان که اشاره به توانایی  دیدوري فرد یا سازمان ازگستره محیطـی داردرا              
  . نزدیک استانداز چشمتا حدود زیادي نیز با  مفهوم  زبان فارسی معادل واژه  منظور انگاشت و

هـاي    سازمان و هم بـا ویژگـی  داخلی فرد وهاي  مفهوم دیدمان مفهومی است که هم با  ویژگی      
 ایـن معنـا  از یـک سـو قـدرت      . محیطی ارتباط دارد و این دو عنصر را جدا از یکدیگر نمی داند 

سـازد و از سـویی دیگـر بـا       مـی کشف میادین دید  و آزادي عمل دیدن   در دور دست را فراهم 
کنـد زیـرا     مـی   ایجادبدیع را در ماوراي تصوراتمان   هاي    انداز  چشمرویکردهاي جدید قدرت خلق     

  .باشند   میي مختلف  حاصل رویکرد هاي گوناگون به موضوعاتها  دیدمان
هـا   حاصل رویکـرد ها  آورند  دیدمان  میگونا گونی را به وجود هاي    رویکردهاي مختلف،  دید مان    

  .تبراساس نوع رویکردي که در آنها وجود دارد شامل موارد ذیل اسها  برخی از دیدمان. باشند می
  . گیرند  میارزشی شکلهاي  ارزش محور  بر اساس  رویکردهاي  دیدمان •
توانمند محـور بـر اسـاس رویکردهـاي متکـی بـه توانـایی  شـکل          هاي    دیدمان •

  .گیرند می
  .  گیرند  میاساس  رویکردهاي  نیاز سنجی  شکل نیاز محور  برهاي  دیدمان •

یا  داشتن توانایی نگـاه    دیدمان  مناسب و   فرد و سازمان نیازمند    ،  گذاري پیش  از هر گونه هدف     
توانایی نگریستن و دیدن به عالوه دیدن به همراه  .کردن  وهمچنین  دیدن  صحیح محیط است 

هـا،   انداز چشمآورد که عالوه بر کشف   میدیدمانی را به وجود  بصیرت و یا  ، جهان بینی صحیح 
ید بتوان  واژه دیدمان را در زبان انگلیسی معادل شا. باشد  میبدیع نیزهاي  انداز چشمقادر به خلق   

)Vision  ( و عمل دیدمانی کردن را)Visioneering ( در نظر گرفت.  
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  مفهوم  آرمان.3-2

شود امـا چنـین بـه نظـر      و یا حتی بصیرت  گاهی  مساوي فرض می ،انداز چشممفهوم آرمان با 
ارتبـاط اسـت  از ایـن منظـر        معـه کـامال در      ي متعالی یک جا   ها     با ارزش  ها    رسد که  آرمان    می

 ایـن نـوع  .  کـه بـا دیـدگاه ارزشـی ترسـیم شـده  اسـت       باشـند     مـی   انـداز   چشمنوعی  ها     آرمان
بنـابر ایـن   .  توان  تولید نیرو فوق العـاده قـوي  را دارنـد   ها  هاي ارزشی یا همان آرمان   انداز  چشم

انـدازهاي آرمـانی بزرگـی  و     اي  چـشم شود که رهبـران  بـزرگ  دار     می همواره  چنین استدالل   
  به نقل  " انداز  چشم راهبردي رهبري   " در کتاب    انداز  چشمارزشمندي بوده اند در زمینه آرمان و        

  . چنین آمده است) Burt   Nanus(»  برت  نانوس « از  
 و شوند  تا رهبر اثر بخش  را در تعریف  مفهوم جهت یا بـصیرت    میتمام این عوامل جمع  ... « 

  " یک آینده  واقـع گرایانـه معتبـر و جـذاب  بـراي سـازمان اسـت                ،    آرمان ". آرمان  یاري دهند   
  و بصیرت نمادي جذاب  از تمامی مسائلی  است که براي سازمان امکان پذیر هـستند          انداز  چشم

حتی سازمانی که دقیقـا ً در  ،   سرنوشت درخشان و راه مشخصی است که هیچ سازمان دیگري -
 ]  165: 1[   »  . یا آرمان باشدانداز چشمکار فعالیت دارد  نمی تواند داراي همان همان 

 هاي آرمانی داراي قدرت بیـشتري نـسبت بـه سـایر  انـواع      انداز چشمنکته مهم  این جاست که     
  . باشد  میو قدرت  آرمان  به شرح زیرها   هستند  برخی ویژگی انداز چشم

دارد تا   میسازمان را  بر آن  آرمان ،، هاي مختلف و فشارها  ام آشفتگیدر میان تم، رو  از این... « 
تـوان بـه مزایـاي دیگـر       مـی بـا تمرکـز   . آنچه را که  مهم است و نیز مقصد را به خاطر بسپارد            

  :  پی  برد  ]آرمان  [ انداز چشم
  . آفریند  میبصیرت و آرمان براي همه افراد سازمان معنی •
 .کند   می ارزشمند ایجادآرمان و بصیرت  چالشی •
 . کند  میآرمان و بصیرت  تولید انرژي و نیرو •
 . آورد  میآرمان و بصیرت آینده را به زمان  حال •
 . کند  میآرمان و بصیرت هویتی مشترك ایجاد •

آنهـا را جـذب   ، دهد که براي پیروان الهام بخش بوده      می  بصیرت و آرمان به رهبران  امکان      
   ]167 :  1[  »  . حد سازندکرده  و با یکدیگر مت
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به اتفاق   انگیزه  زمانی که با اطالعات کافی از محیط همراه باشـد       ها    و نکته آخر این که ارزش     
    . منشاء  آرمان هاي متعالی خواهند بود

  انداز چشمهاي   ویژ گی.4-2
    و بـا ایجـاد یـک تـصویر ذهنـی       اسـت هـا     به مثابه  روح در کالبـد  طـرح و برنامـه             انداز  چشم

)Mental  Picturez (تـوان     میدر تمثیلی دیگر .  پردازد  میها و برنامهها  به ترسیم  آینده  طرح
 را  به مثابه  قطب  مغناطیسی شمال زمین و یا ستاره قطبی  فرض نمـود  کـه  کلیـه         انداز  چشم

  .ن که خود هدف باشد نماید بدون آ  میحرکات را در همه  جهات  هدایت هدایت
  Jerry(و جـري پـوراس    ) James  Collins(که توسـط جیمـز کـولین     اي  همچنین در مقاله

Porras.   ( نوشته شده  چنین آمده است»   . د تشکیالت خود را بنا نهیانداز چشم «تحت عنوان.  
 نخست،  جهان مولفه.شود   میي که به خوبی  تصویر شده است  از دو مولفه تشکیل            انداز  چشم «

و معرف آن است که بر چـه چیـزي تکیـه داریـم  و     . است)   Core  Ideology( بینی محوري 
جهان بینی محوري  تغییر نمی پذیرد  ومکمل آینده تصویر شـده             . باشد  می علت وجودي ما  چه    

ی  آینده تصویر شده آن آمال. است) Envisioned  Future(آینده تصویر شده  ، مولفه دوم. است
تغییرات و پیشرفت قابل ، خواهیم  به آن برسیم  یا خلق کنیم  چیزي که نیل به آن   میاست  که
   ] 1: 2[  »   .طلبد  را میاي  مالحظه
  به گونه اي است  که برخـی توانمنـدي آن را  بـسیار فراتـر از رهبـر و راهبـرد                   انداز  چشمقدرت  
  . پردازیم  میانداز چشمترین ویژگی هاي با این مقدمه به تشریح برخی از مهم. انگارند می

یـک  )  CoreValues(  باید بسیار ارزشمند  بوده و بـر ارزش هـاي اساسـی      انداز  چشم  .1-3-2
 .سازمان  یا جامعه  تاکید نماید 

  ). شفاف باشد (  به خوبی  تبیین شده باشد  انداز چشم جزییات .2-3-2
  . باشد  قادر به هدایت  و هدف گذاري مناسب .3-3-2
  . تصور آن براي اکثریت  اعضاي جامعه  یکسان باشد .4-3-2
  .  قدرت انگیزش  نیرو در اعضا را داشته باشد.5-3-2
  .انداز بدانند  افراد جامعه  رسیدن به  آمال  و آرزوهایشان  را در گرو تحقق  چشم.6-3-2
  .ی بیش نیستي که منجر به عمل  و تحرك و پویایی نشود  رویایانداز چشم .7-3-2
  .  که غیر واقعی و ایده آل گرایانه به نظر برسداي   از واقعیات دور نباشد به گونه.8-3-2
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رود ایـن اسـت    مـی به شماراندازچشمژگی اساسینکته  بسیار مهم دیگري که به عنوان یک وی
 عبارت دیگربه. آینده»پیش بینی«است  و نه»خلق آینده  «اندازچشم هدف از ترسیم،که

  عملی منفعالنه  نیست بلکه  ناممکن را ممکن ساختن است  و   جامـه  عمـل   اندازچشمترسیم  
هـاي   پردازي یکی از روشاندازچشمبدین ترتیب .پوشاندن به آمال و آرزوها و حتی رویاها است

  . رود مینگاري به شمارآینده
  
  اندازچشمتدوینهاي رویکرد  و دیدمان.3

باشند وآنچه موجب تفاوتمیهااندازچشم عامل تبیین وترسیمهاچه بیان شد دیدمانچنان
  . باشد میگوناگونهاياست دید مانهااندازچشمدر

گونـاگونی  هـاي  انـدازچشم اقدام به کشف و خلق  ها هریک از این  دیدمان،    به همین ترتیب  
شاملها  حاصل از این نوع  دیدماناندازچشمو گونه د. براي هر فرد و یا سازمانی  خواهند نمود  

  .باشد میموارد ذیل
  ) آرمان ها(،ارزش مدارهاياندازچشم  .1-3

 هـاي ارزشـی  توسـط    اندازچشم. معیاري  براي سنجش درستی  مسیر حرکت  هستند       ها    ارزش
 در ترکیب  . شتر نظر داردبیهاو بایستگیهاشوند  و به ظرفیت میارزش محور ایجادهايدیدمان

،جایگـاه رفیـع  ،متعـالی،پر فـروغ،عباراتی  نظیر ؛  الهام بخش      ها،    انداز  چشمنوشتاري این گونه    
  .شود میبه وفور مشاهده...،فرهنگ برتر،امید بخشی،رسالت،نهادینه سازي
تحـول  سـازمانی  و   بیانیه  و منشور هاي آرمانی است  که  زیر بناي  ها  انداز  چشمماحصل  این    

 مفهوم سـازي فرهنگـیهااندازچشمهدف عمده از ترسیم این گونه    . روند میاجتماعی  به شمار   
  . باشد میسازمان و یا جامعه،براي  فرد

  توانمند ساز  و قدرت مدارهاياندازچشم  .2-3
ن  نیاز محـور  ایجـاد  محور و برخی مواقع دیدماتوانمند  هاي  توسط دیدمانها    انداز  چشماین نوع   

وهـا  تاکید دارنـد و  فرصـتهابر شایستگیها به جاي بایستگیهااندازچشماین گونه   . شوندمی
عبـاراتی  نظیـر ؛   ها،اندازچشمدر ترکیب  نوشتاري این  . دهد میرا  بیشتر مد نظر قرار    ها    چالش

،تعامل پـذیري،انطباق پذیري،یو جهانايتاثیر گذاري منطقه،کسب جایگاه اول  ،  رشد و توسعه  
  . شود میدیده... ، رقابت،بهره وري،کارایی

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com
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هدف اصلی از ترسـیم  . هاي سازمانی و راهبردهاي پا بر جا است  ي  بینش  انداز  چشمنتیجه چنین   
    . سازمان و یا جامعه است،  رشد و توسعه فردها  انداز چشماین گونه 

 بـه  انـداز  چـشم مختلـف را در تـدوین   هـاي    کـشور ، ره شدهاشاهاي  همچنین با توجه به دیدمان  
  . توان دسته بندي نمود  میمختلف هاي  گروه

  : ي وابستهکشورها) 1(
و هـا   نمایند و به توانـایی   میپیشرفته تدوینهاي   خود را مطابق با کشورانداز چشمکه  کشورهایی  

تـوان در البـالي     مـی راهـا   ازانـد  چـشم نمونه ایـن گونـه   . نمایند  مینقاط ضعف خود کمتر توجه    
کـشور   . در نظام گذشـته ایـران مـشاهده نمـود     »  تمدن بزرگ هاي    دروازه «انداز  چشمهاي   نوشته

  . استها  ترکیه  نمونه دیگري از این دست کشور
   : مستقل  کشورهاي  )2(

و ر رسـانیدن  برتـري هـاي خـود      به منظور به حـداکث    ،   اندیشه ورزي  متفاوت    کشورهایی که با    
بـا   وعمـل را دارنـد     به دسـت گـرفتن  ابتکـار         سعی در  پیش آمده   هاي    فرصتبرداري از    بهره

بدیع براي خود هاي  انداز چشمسعی در خلق ...  ،ها  سازمان،ها  ارزش،ها وريا فن،ها  ترکیبی از شیوه  
  . دارند

  
  انداز چشممهندسی  . 4

وان به نوعی مهندسی  تشبیه نمود  در ایـن        ت  می  را انداز  چشمفعالیت و اقدامات مربوط به ترسیم       
نوعی مهندسی  است ، انداز چشمترسیم « : گوید  می)  Andy  Stanley (» اندي استنلی  «  رابطه

 را بنگـاریم ایـن مراحـل    انـداز  چـشم وي معتقد است  هرگاه بخواهیم مراحل ایجاد و  ترسیم         ... 
   ]8: 5[ : عبارت خواهد بود از  

  
  

                                                                                                        
  
  
  
انداز نگاري  چشم    اراده و تصمیم  

 اعتقاد راسخ 

 الهام
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ارزشـی و توانمنـد محـور ضـروري اسـت و         هـاي     داشتن تـواٌم   دیـدمان      ها    انداز  چشمدر ترسیم   
  .د  باشن  میعنوان شدههاي  هاي  قوي و موثر واجد  هر دو ویژگیانداز چشم

، علم و هنر تعیین و تبیین   مقصد مطلوب  براي  یـک فـرد  ، انداز چشم با این اوصاف مهندسی     
راه هاي   به شناخت عواملی چون ویژگی     ،  که عالوه بر تعیین مقصود غایی     . سازمان وجامعه است  

  ..ورهرو همچنین وسایل مناسب  حصول مقصود منجر خواهد شد 
    
  امعه  نگاري براي  جانداز چشم .5

متـوازن و  ،  پایـدار  اي   رسیدن به جامعه  ،  هاي اجتماعی   انداز  چشم از مهمترین  اهداف  ترسیم         
 مفاهیم رشد ، پس از جایگزینی  مفهوم توسعه یافتگی  به جاي  مفاهیم  قبلی. توسعه یافته است

وانسته اسـت  به خوبی ت» جامعه پایدار « هم اکنون  عبارت . و توسعه  به وضوح تشریح  شده اند  
  . اکثر مفاهیم قبلی را پوشش دهد

 مدرن اطالق نمی شود چرا که جوامع مدرن  نیز به شدت ناپایـدار اي  جامعه پایدار تنها به جامعه
»   لـستر  دبیلیـو میلبـرات    « یکـی از صـاحب نظـران  در خـصوص جامعـه پایـدار               . شده انـد    

)Leaster  W   Milbrath  (   در محیط زیست و جامعه  و استاد  علـوم  مدیر برنامه تحقیقات
وي در فصل دهم کتـاب خـود تحـت       . سیاسی و جامعه شناسی  دانشگاه  ایالتی  نیویورك است          

  : نویسد   میچنین»  !  راه نجات را در یابیم -ي به  جامعه پایدار  انداز چشم« عنوان 
صنعتی و مـدرن امـروزي   به عقیده من  مهمترین واقعیت در جهان امروز  آن است که  تمدن               «

نمی تواند دوام پیدا کند  گرچه بسیاري از رهبران  جهان این واقعیت را درك نمی کنند  امـا بـا                  
  کــه بــشریت بــا آن اي  مهمتــرین  مــساله... ایــن همــه ایــن واقعیــت  روشــن و مــسلم اســت 

یـدار تبـدیل   توان  یک جامعه  نا پایدار را به یـک جامعـه پا         می روبرو است  این است که چگونه      
   ] 1  :  3[»   .کرد

  .  او در ادامه  منظور خود را  از ایجاد جامعه ي پایدار  چنین  بیان نموده است

 جنبش و حرکت  

 انجام و تکمیل  
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زندگی کردن چیزي ، دهد  میجامعه پایدار  کاري فراتر از زنده نگه داشتن  افراد جامعه انجام... « 
چرخانند   که   میگی خود را     بیش از فقط  نمردن  است در یک  جامعه پایدار افراد طوري زند  

. شکوفا  شوند، طبیعت هم بتواند  به تصفیه و تنظیف خود  پرداخته و جانداران دیگر نیزرشد کرده
   ] 5 : 3[ ».کنند  میمردم جامعه پایدار از طبیعت و منابع آن به بهترین وجه  ممکن استفاده

  
  بندي جمع

مناسب  نسبت به هاي  تبیین  دیدمان، هاي اجتماعیانداز چشمپیش از ترسیم ، در نهایت این که   
به عنوان نمونه  یکی . هستند ها  مولود دیدمانها  انداز چشمزیرا . باشد  میجامعه مطلوب  ضروري   

اجتماعی باشد  رسیدن هاي  انداز چشمتواند مبناي مناسبی براي ترسیم       می یی که     ها    از  دیدمان  
  . استها  مل صحیح  براساس  ارزش  و تواناییپایدار که داراي تعااي  به جامعه

  
   فارسیفهرست منابع

 موسسه چاپ و وانتشارات دانشگاه -تهران    ».انداز چشمرهبري  استراتژیک  « )  1383( محمد  ،  ازگلی. 1
  )  ع(امام حسین 

ه تک نگاشت  و ترجمه مقال»   . تشکیالت خود را بنا نهیدانداز چشم « )  1384اردیبهشت ( شاهرخ  ،   افشار.2
   وزارت دفاع  – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی –دفتر  سیاست پژوهی فناوري دفاعی  

 مقاله تک نگاشت و ترجمه  -»  .پایداراي  پیش بینی جامعه « )  1383اردیبهشت ( وحید   ،   وحیدي مطلق .3
   وزارت دفاع  –یقاتی صنایع دفاعی  موسسه آموزشی و تحق–دفتر  سیاست پژوهی فناوري دفاعی  

 مرکز آینده پژوهی علـوم و فنـاوري   -» دانش واژه آینده پژوهی « )  1385( امیر   ،   فرزاد-امیر ،   ناظمی .4
  وزارت دفاع  – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی–پژوهی

     1404 جمهوري اسالمی ایران در افق انداز چشمسند * 
  

  :ین فهرست منابع الت
 5-  STANLEY     ANDY – (  1999 )  "  VISIONEERING "  -GEORGIA   U S A   -

MULTNOMAH  PUBLISHERS INC – WWW. Multnomah  .net / visioneering  
(1999 ) 

  






 
 
 
 
  

  مسعود منزوي: نویسنده
  چکیده

بـانی در عـصر    ي وجودي و اهمیت حیاتی و غیرقابـل انکـار دیـده          این مقاله به لزوم فلسفه    
نظـران ایـن    ي تعاریفی چنـد از صـاحب   پردازد و ضمن ارایه     آشوبناك و پرتالطم کنونی می    

خته و سـعی شـده، نـشان    بانی و کارکردها پردا هاي دیده ها و شیوه عرصه، به اهداف، روش 
داده شود که چگونه با توجه به اهمیت موضوع باید نسبت به ایجاد و تـداوم فعالیـت کـاري      

ي عالیـم تغییـر، رویـدادها و     دسـتانه  بانی دفاعی اهتمام ورزید تا به کشف پیش        نظام دیده 
  .ي هشدار سریع پرداخت روندهاي مغفول و ایجاد سامانه

  
   پویش محیطی، عالیم ضعیفبانی، دیده: واژگان کلیدي

  
  مقدمه

ها  ثبات تحوالت، روندها، رویدادها و پیامدهاي مختلف آن آشوبناکی و سیر ناپایدار، غیرخطی و بی
انگیـز   محیط پیرامونی بسیار پیچیده، رازآلود و ابهام     . در جهان معاصر امري روشن و مبرهن است       

گیري راهبردي و   از هرگونه غافلاست و پویش و رصد تحوالت و عالیم ضعیف جهت جلوگیري   
در . هاي آتی تبدیل به امري حیاتی و موضوع بقـا یـا نیـستی شـده اسـت                  برداري از فرصت    بهره
هاي مرجح و دخالت در  توان با شناخت محیط به ترسیم و گزینش آینده ي رصد و پویش می سایه

هـاي   برداري از فرصـت    ه و بهره  گران  سیر روندها و رویدادها پرداخت و با استفاده از اقدامات کنش          
پیش روي، به کاهش تهدیدات و مخاطرات و کسب حداکثر آمادگی ممکـن پرداخـت و در ایـن                  

هاي مختلف جایگاه واال و منحصر به   بانی و رصد تحوالت عرصه       و دیده  "پویش محیطی "میان  
  . کند فردي پیدا می

١ 

بانی دیده  
 

  

 

4 



  هاها  ژوهی؛ مفاهیم، روشژوهی؛ مفاهیم، روشپپ  آیندهآینده                                                                                                                                     42   
  

 
 
 

ند تجربیات و روندهاي مختلف را بـه  توا ي وي می کند و گذشته انسان همواره در حال زندگی می     
  . هاي خود را تحقق بخشد وي بازنماید تا با نگرشی بهتر به آینده بپردازد و آرمان

  :گوید  در این مورد چنین می1 بل وندل
ها و  هاي آن مردم براي آن که عاقالنه عمل کنند، باید نسبت به اقدامات خود، دیگران و واکنش"
. هاست، آگاهی و شناخت کافی داشـته باشـند   یی که خارج از کنترل آنچنین نسبت به نیروها    هم

کوشند امور در حال  ترتیب، افراد نه تنها می بدین. دهند این پیامدها، تنها در آینده خود را نشان می
کوشند اموري که شاید اتفاق بیفتد، یا امکان وقوع دارد و یا تحت شرایط  وقوع را بفهمند، بلکه می

  .] 21:1[ "ینده اتفاق خواهد افتاد را نیز بشناسندویژه در آ
پیوسـتگی عجیبـی در سـیر    . در گذشته ما شاهد نوعی یکنواختی در فرایندها و رویـدادها بـودیم       

افتادند ولی اکنون بینش تکرار تـاریخ   ساز به ندرت اتفاق می حوادث وجود داشت و عناصر شگفتی 
حجـم  .  صحت و کارایی کامالً مطمئن و مطلق است و پیوستگی اجزا و عناصر در روزگار ما فاقد        

دانش بشر در اندك زمانی چند برابر شده و قدرت آفرینندگی و دخالت در مسیر رویدادها افزایش               
. توجهی به عالیم ضعیف تغییر پیامـدهاي عظیمـی بـه همـراه دارد        اي یافته و البته بی      العاده  فوق

این مثال  . زند   به پویش محیط و رصد تحوالت می       توجهی   مثال جالبی در مورد بی     2چارلز هاندي 
  :پوستی است که مربوط به سرخ

هاي مهاجم اسپانیایی در افق، آن را به تغییرات عجیب و غریب جوي  ي بادبان کشتی با مشاهده"
هاي بادبانی  نسبت داد و به کار خود مشغول شد؛ زیرا وي در تجارب محدود خود، درکی از کشتی

چه را که بر دریافتش منطبق نبـود، نادیـده گرفـت و     ا فرض وجود پیوستگی، آن    وي ب ... نداشت  
  .]14:7["...ها نازل شد مصیبت بر آن

پوست نشویم باید بـه پـویش و رصـد محـیط      ما نیز اگر بخواهیم دچار سرنوشتی مشابه آن سرخ        
 دیرپـایی و   امري بـه    سعی در کسب اخبار تحوالت و درك عالیم تغییر و هشداردهنده          . بپردازیم

ي  سفرهاي ناپلئون به نقاط مختلف کشور با لباس مبدل جهت مـشاهده       . درازاي تاریخ بشر است   
هـا و سـطوح    گذار در محیط و عباس و گشت   واسطه محیط، پوشیدن لباس درویشان توسط شاه        بی

چنین افرادي که در زمان داریوش پادشاه هخامنشی به گوش و چشم وي  مختلف اجتماعی و هم 
هـایی از   کردنـد، نمونـه   وف بودند و اطالعات اساسی و راهبردي مختلف را براي وي تهیه می    معر

بانی مهم در  هاي دیده از جمله شبکه. پویش محیط و رصد روندها و عالیم تغییر و هشدار هستند   

                                                                                                                         
1. Wandel Bell 
2. Charles Handy 
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 و بانی سائوپائولو، فرانسه هاي دیده   ، پایگاه 1توان به مرکز تحقیقات مشترك اروپا       دنیاي کنونی می  
  . کانادا اشاره کرد

مرکز تحقیقات مشترك یکی از مراکز وابسته به کمیسیون اروپا است و کارکنان آن از شهروندان         
سازي پشتیبانی علمـی و فنـی    مأموریت این مرکز فراهم. ي اروپا هستند   هاي عضو اتحادیه    دولت

ي مطالعات  مؤسسه. استي اروپا   هاي اتحادیه سازي و نظارت بر سیاست    سازي، پیاده   جهت مفهوم 
تحلیـل و  : ي این مرکز است و اهداف اصـلی آن عبارتنـد از       مؤسسه 7هاي آینده یکی از       فناوري

هـا بـا بافـت     هـا و روابـط آن   هـاي علمـی و فنـاوري، تـأثیرات بـین بخـشی آن         پایش پیشرفت 
بـانی   یـده ي د شـبکه . هاي آینده   اقتصادي و الزامات هر یک در تعیین و تدوین سیاست          ـ   اجتماعی

 شکل گرفت و ترکیبـی از  1997گذاري این مؤسسه در  علوم و فناوري اروپا با مساعدت و سرمایه  
ي تطبیقی وضـعیت،      مطالعه: هاي اصلی این شبکه عبارتند از       ي اروپایی است و فعالیت       مؤسسه 2

هـاي خـاص، پـایش      هـاي عـضو، ردگیـري سـریع علـوم و فنـاوري              ها و تجربیات دولت     فعالیت
ي علـوم و فنـاوري و    هاي آینده، نظام هشداردهی مـستمر در حـوزه     هاي علمی و فناوري     تفعالی

گـذاران اروپـا را در      کـه سیاسـت    "هاي آینـده    ي مطالعات فناوري    گزارش مؤسسه "تولید ماهنامه   
  .]  I-II:8[دهد  ها قرار می هاي علوم و فناوري جریان پیشرفت

 100 نفره از پژوهـشگران ایـالتی و بـا مـشارکت            20وه  بانی سائوپائولو توسط یک گر      پایگاه دیده 
 و نوآور، با  کننده  ماه طراحی شد که نهادي تسهیل    6کارشناس پس از مطالعات ترازیابی در مدت        

هـاي خـود بـه     توجه به نیازها و مقتضیات این ایالت کشور برزیل، است و سعی در بسط فعالیـت             
سـنجی علـوم و فنـاوري     اوري در فرانسه بـه شـاخص  بانی علوم و فن پایگاه دیده. سطح ملی دارد 

هاي اطالعاتی،  چون نگهداري بانک هاي متنوعی هم بانی کانادا فعالیت  سرگرم است و پایگاه دیده    
هاي  هاي پژوهشی و آموزشی و برگزاري اجالس ریزي استراتژیک، فعالیت  ها، طرح   تعریف شاخص 
  .] 8-10:4[هدد اي، علمی و فرهنگی را انجام می فکري، مشاوره

  
  بانی و کارایی دیده
مطالعات زیادي در این زمینه     . شود  وري و کارایی سازمان می      بانی موجب افزایش سطح بهره      دیده

 عنوان تحقیـق    81 2میلر و فریسن  . اند  صورت گرفته که جملگی بر صحت این امر صحه گذاشته         
  بـانی و فعالیـت   ادنـد و دیـده  هاي اقتصادي موفق و ناموفق انجام د موردي را در خصوص فعالیت    

. ]253-280:17[هاي موفق عامل اساسی ارزیـابی شـد         اطالعاتی جز در یک مورد، در تمام نمونه       
                                                                                                                         
1. Joint Research Center 
2. Miller & Friesen 
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کردنـد بـا      بانی می    شرکت آمریکایی که دیده    28اي عملکرد اقتصادي       به بررسی مقایسه   1نیوگرن
-1980( ساله 5ي  یک دورهها در  عملکرد آن. دادند، پرداخت  شرکت که این کار را انجام نمی      22

کردنـد بـه نحـو ملمـوس و          بـانی مـی     هـایی کـه دیـده       شرکت. مورد سنجش قرار گرفت   ) 1975
  .]19[.چشمگیري عملکرد بهتري داشتند

بانی را در بخش خدمات تأمین مواد غذایی ایاالت متحـده   ي راهبرد سازمانی و دیده      رابطه 2وست
 گـردآوري  1986 تـا  1982ي زمانی  رکت را در دوره ش65مورد بررسی دقیق قرار داد و اطالعات     

بانی تأثیر بـسزایی در بازگـشت سـرمایه و        کرد و در پایان مشخص شد که داشتن راهبرد و دیده          
  .]23[فروش دارد

کننـد،   هاي پیچیده که با سرعت باالیی تغییر می        پذیري و سرعت براي موفقیت در محیط        انطباق
راي حفظ موقعیت باید دوید و براي دستیابی به جایگاه بهتر و امري حیاتی است و در این محیط ب

 3 اشـبی "تنوع ضـروري "براساس قانون  . برتر باید با سرعتی دو چندان حرکت کرد و پیش رفت          
پذیر هستند و براساس این قانون تنها  سرعت و توانایی مدیریت پیچیدگی، دو بعد انطباق     ) 1956(

  .است) پذیري  و انطباق انعطاف(داشتن تنوع ، )پیچیدگی(راه چیره شدن بر تنوع 
نامنـد بـه ایـن      می"مکتب منطق چریکی"چه که  در توضیح آن) 1999 (4 ـ هال و ولف  لنگلیک

پذیري راهبردي عنصري بسیار حیاتی اسـت کـه خـود ترکیبـی از       اند که انعطاف    نکته اشاره کرده  
  . پذیري است سرعت و انطباق

هـاي دینامیـک را پاسـخی بـراي دنیـایی رقـابتی و                هوم توانایی مف) 1997(تیس، پیسانو و شون   
هـاي موجـود    کارایی، منـابع رو بـه رشـد و تخریـب خـالق توانمنـدي        /محور، رقابت قیمت    ابتکار
توانند خود و صنعتـشان را کـامالً بـازآفرینی         هایی که می     تنها شرکت  5از دیدگاه هامل  . اند  دانسته

  . داي دوام خواهند آور کنند براي دهه
  .هاي متغیر اشاره دارند پذیر در محیط تمامی تعاریف فوق به لزوم پاسخگویی سریع و انعطاف

ارزیابی فراینـد فعالیـت مغـزي    . دهد   فواید این امر را به وضوح نشان می        "خلبان جنگی "استعاره  
ایـن  .  اسـت  OODAي    یک خلبان جنگی باتوجه به میزان توانایی او در یادگیري پرواز با چرخه            

انتخـاب از بـین      (8، تـصمیم  )تفـسیر  (7یـابی   ، جهت )درك عالیم محیطی   (6چرخه شامل مشاهده  
                                                                                                                         
1. Newgren 
2. West, 1988 
3.Ashby 
4. Lenglick-Hall & Wolf 
5. Hamel 
6.  Observation 
7. Orientation 
8. Decision 
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با توجه به این مثال و انطبـاق  . است) پاسخ دادن (1و سپس اقدام و عمل    ) ها  اي از پاسخ      مجموعه
شود که مجریان قـوي تغییـرات رقـابتی را     ها این نکته به خوبی معلوم می  آن بر عملکرد سازمان   

  . تري دارند  سریع گیري و واکنش یابی، تصمیم یابند و جهت  درمیزودتر
دغدغـه و چـالش بـزرگ    . پذیري براي دستیابی به پاسخ سریع کافی نیـست       با این وجود انعطاف   

ریچـارد بتـیس و   . پـذیري اسـت   مدیریت راهبردي، مدیریت برقراري تعادل میان ثبات و انعطاف        
 را ارایه نمودند که عناصر      (SRC) "ابلیت پاسخ راهبردي  ق" مفهوم مشابه با عنوان      2مایکل هیت 
  : آن عبارتند از

 درك تغییر در محیط .1
 سازي پاسخ به آن تغییر مفهوم .2
 .دهی مجدد منابع جهت پاسخ دادن به تغییر شکل .3

  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   OODAچرخه و مدار . 1شکل 
  

 معـادل مـشاهده اسـت و    "حـیط درك تغییـر در م "تـوان دریافـت کـه        با مقایـسه ایـن دو مـی       
دهـی مجـدد منـابع معـادل اقـدام       گیري است و شکل    یابی و تصمیم     مشابه جهت  "سازي  مفهوم"

 .] 7-8:16[.است

                                                                                                                         
1.  Action 
2. Richard Bettis & Michael Hitt 

 ریزي برنامه

 یابی جهت

 مشاهده

 گیري تصمیم

 اقدام

  اجرا تفسیر

 جستجو
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ي ادبیات  بانی و پویش محیطی به مفهوم و معناي جدید خود از حوزه         شناسی دیده   ادبیات و روش  
اهبـردي سـعی در شناسـایی بهتـرین     ریـزي ر  اند چرا که برنامـه     ریزي راهبردي گرفته شده     برنامه

انطباق و تناسب میان یک سازمان و محیط خـارجی آن دارد و بـه دنبـال رشـد و تعـالی مـداوم        
  .]1:14[.ها است برنامه

 را بـراي نامیـدن روشـی جهـت      2"پویش محیطـی  " عبارت   1967 در سال    1نخستین بار اکیوالر  
  : چنین تعریف کردمطالعه و بررسی محیط مورد استفاده قرار داد و آن را

بانی و پویش محیطی، گردآوري و استفاده از اطالعات پیرامون رویدادها، روندها و روابط در  دیده"
ي  ریزي مسیر عملکرد آینـده    محیط بیرونی سازمان است که آگاهی از این اطالعات براي برنامه          

رودي بـه داخـل    منظور کاهش تصادفی بودن اطالعات جاري و        سازمان ضروري خواهد بود و به     
ي هشدارهاي اولیه در محیط سرشار از تغییـر و ناپایـداري بـراي      سازمان و فراهم ساختن سامانه  

  .]9[ "شود مدیران طراحی می
کنند که رویدادهاي جدید، غیرمنتظره و     ي راداري توصیف می     بانی را به مثابه      دیده 3براون و واینر  

  . دهد ه نشان مییافت اي نظام گونه بزرگ و کوچک دنیا را به
گیرنـدگان را بـه درك    بایـستی تـصمیم   بانی می ي دیده  معتقد هستند که برنامه    4فاهی و نارایانان  

  .] 2:19[.دهد، توانا سازد هاي خارجی رخ می هاي جاري و بالقوه که در محیط دگرگونی
رد و نگـري و راهبـرد قـرار دا     ي اتـصال آینـده      شناسی اسـت کـه در نقطـه         بانی نوعی روش    دیده

ي تـشخیص و تمیـز      سـازد کـه بـه ذهـن افـراد اجـازه             معیارهاي سازمانی مرتبطی را فراهم می     
  .] 1:21[دهد  می"عالیم روزمره"اطالعات، دانش و بینش را از حجم انبوهی از 

بـانی و پـویش محیطـی بـه نحـو رو بـه تزایـدي توسـط              اطالعات به دست آمده از طریق دیده      
ریـزي راهبـردي در اکثـر کـشورهاي      هت هـدایت فراینـد برنامـه     هاي تجاري و دولتی ج      سازمان

بانی با عملکرد  دهد که دیده تحقیقات صورت گرفته نشان می. گیرد پیشرفته مورد استفاده قرار می
  .] 101:10[و کارایی باالي سازمانی ارتباط مستقیم دارد

بـانی    تغییر، اقدام به دیدهها به منظور شناخت نیروهاي خارجی تغییرپذیر یا عامل پیدایش    سازمان
هاي مؤثري دست یابند و موفقیت آتی خود را تأمین یـا اصـالح          ها و واکنش    کنند تا به کنش     می
ها را مـشخص   ها و تهدید این اقدام، فرصت . زدگی است   بانی، اجتناب از غفلت     هدف از دیده  . کنند

                                                                                                                         
1. Aquilar 
2. Environmental Scanning 
3. Brown & Weiner 
4. Fahey & Narayanan 
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ها،بانی است که سازماني دیدهایهکند و در سها ایجاد میسازد و مزیتی رقابتی براي سازمان  می
  .]22کنند[مدت خود را اصالح میریزي بلندمدت و کوتاهبرنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ][1:14بانیمدل عمومی دیده. 2شکل
  

  :بانی خارجی شامل موارد زیر استدیده
  پویش محیطی، به منظور شناسایی الگوها و روندهاي در حال تغییر•
  وندهاي ویژهپایش الگوها و ر•
  ي تغییرات و ردگیري تحوالتبینی مسیرهاي آیندهپیش•
  هاها و دولتارزیابی و تحلیل تأثیر عوامل محیطی بر سازمان•
  :بانی داخلی و درونی شامل این موارد استدیده

  اندازهاي آیندهتوسعه و پاالیش چشم•
  هاي سازمان در حرکت به سمت مقصدتوسعه و پاالیش مأموریت•
]6:3[یه و تحلیل نقاط ضعف و قوت سازمانتجز•

عنـوان بخـشی از   بـانی را بـهپژوهان، دیدهگیرندگان و آیندهگذاران، تصمیممدیران ارشد، سیاست
 .کنندریزي راهبردي توصیه میالگوهاي برنامه

بانی داخلیدیده بانی خارجیدیده

تحلیل

هامسایل راهبردي و فرصت

www.shahrsazionline.com
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  زمینه، اهداف و اصول
خـش و فعالیـت   تـرین ب  بـانی خـارجی گـسترده      شود، دیـده     مالحظه می  3همانگونه که در شکل     

بانی جهت درك فضاي پرتالطم و ناپایدار بیرونی و سنجش و درك تأثیر آن روي سازمان و  دیده
: منظـور  هـا محـیط را بـه    فاهی و نارایانان بر این عقیده هستند که سـازمان     . بنگاه موردنظر است  

رد نگـري در مـو   تشخیص روندها و الگوهاي متغییـر، پـایش رونـدها و الگوهـاي خـاص، آینـده                
 مـورد   ها و تحوالت و الگوهاي ارزیابی تأثیر این رخـدادها بـر سـازمان     هاي دگرگونی   گیري  جهت

هاي مهم  گیرندگان از دگرگونی سازي تصمیم بانی، آگاه هدف از دیده.] 2:19[دهند  بررسی قرار می
 زیر  اهداف1کوتز. خارجی جهت داشتن زمانی کافی براي کسب آمادگی و اتخاذ تدابیر الزم است            

  :بانی برشمرده است را براي نظام دیده
کشف روندها و رخدادهاي علمی، فناوري، اقتـصادي، اجتمـاعی و سیاسـی کـه بـراي              •

  . ها داراي اهمیت هستند هاي تجاري، مراکز تحقیقاتی و دولت بنگاه
ها یا تحوالت بالقوه که داللت بر وقـوع رویـدادها و جریانـات     تعریف تهدیدات، فرصت   •

  . ردمذکور دا
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         
1. Coates 

 دیده بانی خارجی

 پویش  •

 پایش         •

 بینی  پیش •

 ارزیابی  •

 دیده بانی داخلی

 انداز  چشم •

 مأموریت  •

 ها  توانمندي •

 ها  ضعف •

ریزي  برنامه
  راهبردي

  رديهدایت راهب
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  ]2:19[ریزي راهبردي  بانی در فرایند برنامه نقش دیده.  3شکل 

 
  مداري در مدیریت و جامعه  ارتقاي تفکر آینده •
هشدار به مدیریت و نیروها در مورد رونـدهاي همگـرا، واگـرا، شـتابان، کندشـونده یـا             •

 .] 1-2:19[متعامل
 :ارد ذیل اشاره کردتوان به مو از جمله اهداف دیگر می

هـا،   نیازها و فرصت: اکتشاف و بررسی محیط جهت کسب و ادراك تصویر کامل شامل    •
 ها  ها، موانع و کمک ها و محدودیت دارایی

 :تفکر در مورد محیط خرد و کالن •
o هاي محیط محلی محیط بالواسطه ـ افراد ـ ویژگی 
o تر و اطراف  ي گسترده  محیط کالن ـ جامعه 

 مختلف جهت نگریستن به یک موقعیت یـا اطالعـات یکـسان ـ     "لنزهاي"استفاده از  •
 : لنزهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و غیره

o  مالحظات فوري، نزدیک و بلندمدت 
o مدار  رویکردهاي گذشته، حال و آینده 

 :سازي و تأیید اطالعات هاي غنی روش •
o ها  هاي تأیید، گسترش یا یافتن تناقض روش 
o که مفید هستندافزودن منابع دیگر  . 
o هاي مهم اطالعات  پر کردن شکاف 

 ها و نیازهاي حس شده  نگریستن در وراي فرصت •
  .] 3:14[چنین منابع احتمالی دانید و هم دانید و آنچه که می درك آنچه که نمی •

  
  محیط

بانی امري بسیار مهـم و ضـروري جهـت     تعیین حدود و ثغور و قلمرو محیط موردنظر جهت دیده    
بانی وجـود     از دیدگاه فاهی و ناراینان سه سطح جهت دیده        . ودن فعالیت موردنظر است   اثربخش ب 

  :دارند
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عنوان مثال  به. نفعان سازمان ي کاربران و ذي محیط وظیفه که عبارت است از مجموعه .1
نفعان شامل دانشجویان بالقوه، والدین، و دانـشجویان کنـونی     در آموزش عالی این ذي    

 .  سازمان منحصر به آن سازمان استمحیط وظیفه هر. هستند
تر در  هاي وابسته به یک سازمان بزرگ  محیط صنعت که شامل تمامی مراکز و سازمان        .2

 .جامعه است
هاي اجتماعی، فناوري،   ترین سطح فعالیت است که در آن بخش         گسترده. محیط کالن  .3

ا تـأثیر  ه طور مستقیم و غیرمستقیم روي سازمان    محیطی و سیاسی به     اقتصادي، زیست 
 . ] 3:19[گذارند  می

 :بانی باید با تمرکز بر چهار حوزه صورت بگیرد که عبارتند از از دیدگاه اسالتر  دیده
 دنیاي هویت فردي، معنا و هدف  •
 دنیاي اجتماعی و فرهنگ •
 دنیاي بیرونی فرد  •
 دنیاي جمعی بیرونی  •

بـوده و بـراي شـناخت و    هـاي متفـاوتی مـشغول فعالیـت      در هر یک از چهار دنیاي فوق، پدیده      
صورت جمعی و بدون    انجام مطالعه به  .  داریم "هاي متفاوت دانستن    شیوه"ها نیاز به      ي آن   مطالعه

در گام نخست، . شود تمایزگذاري موجب ایجاد سردرگمی و از قلم افتادن بعضی از موارد مهم می         
هـا و   هـا، ادراك  در ارزشسطح یا کیفیت آگاهی فردي قرار دارد و باید به تغییرات صورت گرفته             

طور مـستقیم بـه ایـن مـوارد      توان به نمی. اهداف و معناي پیچیده شده به زندگی فرد توجه نمود         
دست یافت و این کار باید از طریق یک چارچوب تعبیري و تفسیري انجام گیرد از جمله تحلیـل         

هـایی از   ره و پرسـش هاي مذهبی یا فرهنگی و غیـ  شناسی، تأویل، عمق نگاه، سنت   روانی، پدیده 
هاي مـا کدامنـد؟ عالیـق و منـافع مـا کدامنـد؟ از چـه چیـزي                    فرض: شود  این دست مطرح می   

ادبیات درك و روانـشناسی  : ایم یا خواهیم کرد؟ و منابع آن عبارتند از   پوشی و اغماض کرده     چشم
رخالف جریان ها، مطالب رادیکال، حساس و انتقادي اجتماعی، نشریاتی که ب            فردي، ادبیات آینده  

  . کنند و مطالبی از این دست حرکت می
ها، نهادها،  ها، فرهنگ تمرکز گام دوم بر روي ساختارهاي جمعی مشترك است و به تغییرات زبان     

صورت کامـل در دنیـاي    توان به مسایلی از این دست را نمی. شود ها و موارد مشابه دقت می       حوزه
ي زمانی خاص دارد و بایـد بـه      و نزدیک در یک دوره     خارج مشاهده کرد و نیاز به مطالعه عمیق       
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هـاي ایـن    پرسـش . توجه کرد) ها ها، افسانه اهداف، داستان(هاي فرهنگی  عوامل پیشران و فرض   
هاي تمـدنی بـدون ابهـام کدامنـد؟ چگونـه مـشاهده        داشته: باشند  حوزه مسایلی از این دست می     

ات پذیرفتنی هستند؟ و اگر قابـل قبـول نیـستند         ها دارند؟ این اثر     شوند و چه اثري بر پیشران       می
سازي شـده   هاي مختلف کدگذاري، مشروع کنند؟ چگونه در محیط چگونه اصالح شده یا تغییر می   

ها کدامند؟ چگونه جامعه با روندهاي در      هاي نظري و عملی آن      شوند؟ چارچوب   کار گرفته می    و به 
یابنـد؟ کـدام    دهند و انطباق می    ها پاسخ می    یابد؟ چگونه سازمان    جریان محیط جهانی انطباق می    

هـاي   شـوند؟ در حـوزه   ها ظـاهر مـی     هاي فرهنگی و تمدن     ها در تغییر آشوبناك بین دوره       فرصت
هـاي فـشار، نیازهـاي دولـت یـا           گـروه : گیرد  اجتماعی بر این نهادها و مسایل تمرکز صورت می        
منـابع مـوردنظر جهـت      . ردي و غیره  هاي راهب   صنعت، تغییرات قانونی، راهبردهاي جدید، ائتالف     

هاي رسـمی، اسـناد و مـدارك سیاسـی،      هاي اطالعاتی ویژه، اعالن سرویس: بانی عبارتند از   دیده
هـاي پرفـروش و       هاي مخالفان و تأثیرگذاران، کتاب      نویس قوانین جدید، دیدگاه     هاي پیش   نسخه

  ... .خ کالن و شناسی، مذهب، تاری چون انسان هایی هم تأثیرگذار و محققان حوزه
کننـده و   گیري، رفتار مصرف    چون الگوهاي رأي    در گام سوم به تغییرات در رفتار خارجی افراد هم         

ي تجربـی ابعـاد فیزیکـی و رفتـاري انـسان       شود و تمرکز بر مطالعـه     بازتولید و غیره پرداخته می    
، بیمـاري و  مثـل  شناسی، بهداشت و سـالمت، تولیـد   چون زیست گیرد و به مسایلی هم  صورت می 

روانشناسی رفتارگرا، رفتار انسان تحت شرایط مختلف از جمله ازدواج، تربیت کودك، کار، مصرف      
  . شود و غیره پرداخته می

هاي طبیعی  گیري عینی در محیط در گام چهارم ما به عصر آشنایی صنعتی با تغییرات قابل اندازه       
گیرد و در  بانی صورت می  پویش و دیدهدر این بخش بیشترین   . پردازیم  و ساخته شده خارجی می    

هاي جهانی و محـیط طبیعـی         وکار و صنعت، علم، فناوري، معماري، زیرساخت        واقع دنیاي کسب  
دهنـد کـه    در جهان خارج چه رویدادهایی رخ می: شود هاي از این دست مطرح می است و پرسش  

هاي مخالف که نـشانگر روي  هاي کلیدي کدامند؟ نیرو  مورد عالقه ما یا سازمان هستند؟ پیشران      
هاي جدید هستند، کدامند؟ تمرکـز اصـلی بـر      ها، مسایل و پدیده     ها و جهت    دادن و ظهور فرصت   

منابع مـوردنظر بـراي     . گیرد  گیري صورت می    روي روندها و رویدادهاي قابل کشف، ثبت و اندازه        
اي،  هـا، تولیـدات رسـانه    رشساز، آمارهاي جهانی، گزا نشریات نمایه و چکیده: بانی عبارتند از   دیده

  .ها و غیره مصاحبه
طور آشکاري با یکـدیگر ارتبـاط دارنـد و در     ي فوق به باید به این نکته توجه نمود که چهار حوزه      

  .] 5-7:21[پوشانی دارند  بسیاري از موارد هم
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  بانی  انواع و اقسام دیده
هـا و    اي متفاوت سـازمان در زمـان      بانی مورد استفاده با توجه به عوامل مختلف و نیازه           نوع دیده 
ي   در این زمینه به شکل صـفحه      . ] 5:12[الگوي مفهومی چو    . شود  هاي مختلف تعیین می     مکان

  :بعد است
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ي تحقیق ارایه کرده اسـت   ي حوزه بانی را برپایه چهار نوع پویش محیطی و دیده ) 1967(اکویالر  
ي نشریات مختلف بدون هـدفی خـاص و    ي غیرمستقیم که شامل مطالعه   مشاهده: ارتند از که عب 

.  محیط را غیرقابل تحلیل برآورد کرده اسـت        تنها جهت کسب اطالعات عمومی است و سازمان،       
درسـتی تعریـف نـشده و داراي ابهـام و نقـاط کـور و        هاي اطالعـاتی بـه    در این حالت نیازمندي   

  :راهبردهاي سازمانی
راهبرد سازمانی با قلمرو و پیشرفت  

  .بانی سازمانی ارتباط دارد دیده

  :ابعاد موقعیتی

ي خوبی  کننده بینی محیط، پیش عدم قطعیت
  .ي پویش است در مورد حجم و گستره

 

 نیازهاي اطالعاتی
 

هاي  تمرکز بر روي بخش
  محیطی مربوط به بازار

 

  :ي اطالعاتجستجو
 

ي وسیعی از منابع مورداستفاده  دامنه
گیرد ولی منابع شخصی  قرار می

  .شوند ترجیح داده می
 

  :استفاده از اطالعات

 بانی جهت هدایت دیدهاستفاده از اطالعات 
  ریزي راهبردي و یادگیري سازمانی برنامه

:هاي مدیریتی ویژگی  
بانی  مدیران ارشد بیشتر به دیده

 مدیران اجرایی در وراي. پردازند می
 بانی ي تخصص خود دیده حوزه

  .کنند می
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منـد بـه دسـت     بخش اعظم اطالعات به صورت تصادفی و غیـر نظـام        . دغیرشفاف فراوان هستن  
هـا   زند و برداشت اعتمادي نسبت به اطالعات کسب شده موج می آید و داراي تضاد است و بی       می

ي کوچـک،     عنوان مثـال یـک شـرکت یـا مغـازه            به. و تفاسیر شخصی فراوانی در آن وجود دارد       
ود و اغلب فردي با شماري از خریداران، فروشندگان هایی معد اطالعات خویش را از طریق تماس     

کند و براي اهمیت دادن به آن باید از تـواتر و فزونـی             هاي دیگر گردآوري می     و کارکنان شرکت  
زدگی و کمبود اطالعات در مقابـل تغییـرات    اي برخوردار باشد و اغلب موجب غفلت      قابل مالحظه 

  . شود محیطی و درك عالیم ضعیف و هشدار تغییر می
هاي فکري  ها و چارچوب بانانی با قالب هاي مختلف و در واقع دیده ها و بینش وجود افراد با نگرش

هاي  آوري شده در میان افراد مختلف و چرخه    آورد که اطالعات جمع     مختلف، این نیاز را پدید می     
گیر است و  قتهاي آن کاهش یابد و این امر موضوعی و     ها و تناقض    گوناگون توزیع شود تا ابهام    

  . آورد به ندرت دانش مستحکم و قابل اتکایی پدید می
گویی به نیازها، ارزیابی منابع از حیـث   به معناي پویش با هدف پاسخ) مشروط(ي شرطی     مشاهده

  .ها براي سازمان است ارتباط و مفید بودن آن
اي انـدکی  هـ  گـرا اسـت و حـوزه    آوري اطالعـات و نفـوذ در محـیط، واکـنش     در این روش، جمع 

ي هنجارهـا و فرضـیاتی کـه مـورد      ها اغلب برپایـه  گیرند و این حوزه  موردتوجه و تمرکز قرار می    
هایی استاندارد صورت     جستجوي اطالعات با روش   . شوند  پذیرش گسترده افراد هستند، تعیین می     

تعـدادي  در ایـن روش  . شـود  طور معمول از اینترنت و منابع غیرانسانی استفاده مـی        گیرد و به    می
هـاي   ها براي تعریف تعـدادي از حـوزه   فرض ي کاهش ایهام وجود دارد و در واقع آن پیش           چرخه

گیرند و سازمان با مبانی پذیرفته شده و روشـن کـار خـود را          ویژه و مدنظر مورد استفاده قرار می      
 اسـتفاده  بانی کرد و از کدام منابع بایـد  ها را باید دیده     مشخص است که کدام بخش    . کند  آغاز می 
توان به کاوش اطالعـات تـا حـد اقنـاع شـدن        ارجاع و تعیین شده می      با توجه به چارچوب   . نمود

  .انداز بهره جست پرداخت و از اطالعات کسب شده جهت ترسیم مسیر و چشم
هاي اخیر  در صنعت تولید دیسک درایور       ي شرطی، تحلیلی است که در سال        اي از مشاهده    نمونه

چندین نسل از تولیدات دیسک درایور بر مبناي نظرسنجی . ه و قابل مشاهده استرایانه انجام شد
ها متمرکز شده بود و به دلیل تمرکـز بـیش از حـد بـر ایـن       از مشتریان بزرگ و بازخوردهاي آن     

  .مشتریان از دستیابی به نتایج واقعی بازمانده بود
تی خـاص اسـت کـه بـه صـورت      ي اطالعـا   شامل کنکاش فعال در زمینه      تحقیق غیرنظام یافته  

گیرد و فرد به دنبال کسب اطالعات است تا به درك و دانش خود در مورد  نیافته انجام می سازمان
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آوري اطالعـات   هدف جمـع . موضوعی خاص بیفزاید و تالشی نسبتاً محدود و بدون ساختار است    
پاسخ تشخیص داده شود،  یا  اگر نیاز به تصمیم . است تا نیاز عمل متقابل سازمان را معین ساخت        

تـرین الگـوي    یافته که اساسـی  تحقیق نظام. یابد بانی اختصاص می    وقت و منابع بیشتري به دیده     
یافتـه جهـت کـسب اطالعـات بـراي            هاي پژوهشی رسمی و سازمان      فعال پویش و شامل روش    
العـات  کنـد تـا اط    ریزي شده را اعمال می      فرد تالشی جدي و برنامه    . مقاصد و اهداف ویژه است    

گیرد   شده انجام می   تعیین  ها و قواعد از پیش      دست آورد و این جستجو براساس رویه        خاصی را به  
ي یک تـصمیم یـا    کند تا نظامی براي توسعه و جستجو بر روي یافتن اطالعات جزیی تمرکز می     

تجوي آوري اطالعات رقابتی، جس توانند بخشی از جمع یافته می هاي نظام کاوش. روند فراهم شود  
  . شوند آشکار، تحلیل بازار یا مدیریت موضوعات باشند و موجب ارتقاي کیفیت و دقت داده می

هـا و مـوارد مـدنظر     بانی مؤثر نیاز به رعایت هر چهار شکل فوق دارد تا تمامی حـوزه               انجام دیده 
  . ]26-18:12[پوشش داده شوند

 چهـار نـوع پـویش فـوق را     1چرنظران همچون موریـسون، رنفـرو و بـو      از نظر شماري از صاحب    
 کار آکویالر را ادامه دادنـد و  2 ویک و دفت]19[.توان به دو صورت فعال و غیرفعال بیان کرد      می

آیـا  . قابلیت تحلیـل محیطـی و دخالـت سـازمانی         : الگویی کلی براساس دو مؤلفه طراحی کردند      
ها دخالت فعال نمود؟ آیـا مـا بـه صـورت      توان به تحلیل رویدادهاي محیط پرداخت؟ و در آن   می

بـانی براسـاس    هاي دیـده  کنیم؟ این دو معتقدند که شیوه  آوري اطالعات دخالت می     فعال در جمع  
باورهاي مدیریتی در خصوص قابلیت تحلیل محیط خارجی و میزان دخالت سازمان براي شناخت 

هایی که در رفتارهاي سازمانی در قبال تغییرات محیطی وجـود دارد،         تفاوت. محیط متفاوت است  
یـن راسـتا    در ا . ] 13:12[ و محـیط خـارجی اسـت        به دلیل میزان مناقشه یا تضاد بـین سـازمان         

  :گوید  چنین می3ویلنسکی
آید یا سازمان وابستگی زیادي بـه محـیط    آمیز به نظرمی هنگامی که محیط خصمانه یا تهدید     "

بانی را  ي عمل دیده رقابت شدید حوزه. یابد بانی اختصاص می داشته باشد، منابع بیشتري به دیده
 ]24[".دهد افزایش می

ي مـشروط داراي دو نـوع        ي غیرمستقیم و مـشاهده      شاهدهاز دیدگاه ویک و دفت ما عالوه بر م        
  . پردازیم ها می گذاري و تحقیق که در ادامه به آن بانی هستیم که عبارتند از قانون روش دیده

یابد که سازمان محیط را غیرقابل تحلیل بدانـد امـا فعاالنـه بـراي           گذاري معنا می    هنگامی قانون 
این روش نیازمنـد اطالعـاتی اسـت کـه     . الت در محیط کندکشف رویدادها و روندها اقدام به دخ   

                                                                                                                         
1. Morrison, Renfro and Boucher 
2. Weick & Daft 
3. Wilensky, 1967 
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کـسب اطالعـات از طریـق    . امکان تجربه و آزمایش محیط و دخالت موثر در آن را فراهم سـازد    
گـذار خـود محـیط پیرامـونی را      هاي قانون گیرد و سازمان   ي سازمان انجام می     مجاري خودساخته 

ـ     ها اطالعـات الزم را جمـع        آن. سازند  می راي دریافـت بازخوردهـا تحریکـاتی را انجـام        آوري و ب
چه که  ي آن بانی، شرایط و حالت شرکتی است که برپایه   اي از این نوع روش دیده       نمونه. دهند  می

  . کند تواند بفروشد، محصول جدیدي را به بازار عرضه می کند می گمان می
به طـور فعـال در محـیط    ها،  هاي جدید و تمرکز بخشیدن بر آن       سازمان براي پدیدآوردن ویژگی   

این روش نیاز به انگیـزه و خالقیـت   . کند ها متمرکز شده و دخالت می    موجود بر روي این ویژگی    
  . باال دارد و دانش ضمنی در این مسیر اهمیت فراوانی دارد

دهد کـه سـازمان محـیط را قابـل            هنگامی روي می   "اکتشاف"تحقیق یا به تعبیر دفت و ویک        
اي از حقایق دقیق پیرامون محیط در آن دخالـت         آوري مجموعه   نه براي جمع  تحلیل بداند و فعاال   

صورت دقیـق تعریـف شـده و آمـادگی مواجـه بـا نتـایج جدیـد و                     هاي اطالعاتی به    نیازمند. کند
بین . یافته، داده و اطالعات کسب شده را تحلیل کرد باید به شکلی سازمان. غیرمنتظره وجود دارد

بانی به  در روش مشروط، دیده. هاي مهمی وجود دارد ي شرطی تفاوت این روش و روش مشاهده   
کنـد امـا در روش تحقیـق،     شود و از یک روال خاص پیروي مـی  ي خاص محدود می  چند مسأله 

  . شود شود و در آن تجدیدنظر می انتها بوده و دانش موجود روزآمد می بانی گسترده و بی دیده
ي  طالعات راهبردي شرکت موتورال در آمریکا است که در دهـه ي ا  اي از این روش، سامانه        نمونه
. کند بانی می ي فناوري را در ژاپن دیده یافته توسعه طور نظام شرکت موتورال به.  تأسیس شد1980

آوري اطالعـات را   هاي اطالعاتی، پایگـاه اطالعـات مرکـزي را نگهـداري و جمـع        دفتر همکاري 
هاي تحلیلی  ر گزارش اطالعاتی راهبردي عمل کرده و پروژهعنوان ناظر د سازد و به    هماهنگ می 

آوري تاکتیکی و عملیـاتی   کند و از سوي دیگر هدایت کار جمع مشترك را هدایت و پشتیبانی می     
  . رساند ها را در سطح بخش به انجام می اطالعات را برعهده داشته و تحلیل

ینی از محیط بیرونی اسـت و متـضمن    بانی، تعیین حقایق ع     هدف از انجام روش تحقیق در دیده      
از سـنجش،  . هـاي تمرکـز خواهـد بـود     گیري، نظرسنجی و گـروه  گرانه مانند رأي    اقدامات مداخله 

هاي کیفی براي کشف شرایط واقعی استفاده        نگاري، تحلیل روندها و سایر روش       الگوسازي، آینده 
همانطور که . شوند  مشاهده می5  و4هاي  بانی در شکل هاي متفاوت دیده    در ادامه شیوه  . شوند  می
دهد میزان جستجوي اطالعات با ارزیابی قابلیت تحلیل محیط ارتباط مستقیم         الگو نشان می    این
  . دارد
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 مداخله سازمانی

 دخالت سازمانی

گذاريقانون ي غیرمستقیممشاهده   

هاي عمومیحوزه اطالعات مورد نیازهاي ویژه اکتشافحوزه
دنظرمور  

 اطالعات مورد نیاز

عات اطالجستجوي آزمایش  جستجوي اطالعات غیررسمی 
ي اطالعاتمالحظه  اطالعاتاستفاده از تجربه   اطالعاتاستفاده از 

مشروطيمشاهده تحقیق  
گذاري دقیقهدف

هاي حساسحوزه اطالعات مورد نیاز جستجو  اطالعات مورد نیاز 

مشاهده بر اساس جستجوي اطالعات رسمی
 جستجوي اطالعات روال

طالعاتاستفاده از ا کشف  استفاده از اطالعات مشاهده 
                 فعال                                                                 غیرفعال                          

  
   اطالعاتجستجويبانی به مثابهدیده. 4شکل

گذاريقانون ي غیرمستقیممشاهده   

سازي كادرا ایجاد ویژگی در محیط سازيادراك انتظار براي تغییر مهم   

یادگیري حین/  ضمنیدانش
وجود دانش اندك از تولید دانش عمل

 تولید دانش گذشته

آنارشی/ روش فرایندي گیريتصمیم  سیاسی/ ائتالفروش  گیريتصمیم   

ي مشروطمشاهده  تحقیق  

سازيادراك تعیین اهداف واقعی هدایت توسط باورها و 
ارهاهنج  

سازيادراك  

هايداده: دانش صریح
هاي رسمیافزاري شیوهسخت  

انتظارات: دانش فرهنگی تولید دانش
هاچارچوب  

 تولید دانش

سازيتصمیم روش فرایندي ریزيحالت و روش برنامه 
منطقی/ شده  

گیريتصمیم  

                                  غیرفعالفعال                                                           
  

]23-30:12[بانی به مثابه یادگیري سازمانیدیده. 5شکل
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انجام پویش محیطی را از منظر زمانی به سه صـورت غیـرمنظم،   ) 1981(فاهی، کینگ، نارایانان   
 در. هاي موردي و مقطعی است هاي غیرمنظم شامل پویش روش. اي و مستمر تقسیم کردند  دوره
هـاي   شوند و در روش هاي زمانی خاص روزآمد می اي، اطالعات موردنظر در دوره   هاي دوره   روش

رسـانی    منظـور اطـالع     آوري اطالعات مـوردنظر بـه       مستمر با استفاده از الگوي پویش فعال، جمع       
  .] 3:19[گیرد ریزي راهبردي صورت می مند به بخش برنامه نظام

  
  فرایند و روش انجام کار

بانی است کـه بـا    بانان و تعیین نوع و روش دیده بانی، شناسایی و تعیین دیده  در دیده  گام نخست 
بانان باید در  دیده. شوند ها تعیین می ها، میزان دخالت و نیازمندي توجه به راهبردها و نیازها، رقابت

  :مورد مسایل زیر به کنکاش بپردازند
  نوظهور و جدیدعالیم ضعیف تغییر، انحراف از معیارها، موضوعات  •
  بررسی تحلیل روندها و رویدادها  •
  هاي کاري هاي رویدادهاي بالقوه در نقاط پرآشوب و کرانه جستجو براي کشف نشانه •
  هاي متخصصان و کارشناسان  نگاري مرور آینده •
  جستجوي اثرات غیرمستقیم  •
بانی  عی که دیدهي موضو گران در حوزه متخصصان و تحلیل: بانان باید شامل سه گروه باشند دیده

ي ساماندهی اطالعات را برعهده دارنـد   بر آن متمرکز شده است، کارشناسان اطالعاتی که وظیفه   
  . سازند هاي فنی را فراهم می و کارشناسان فناوري اطالعات که زیرساخت

ي اول باید به اطالعات موجود مراجعـه کـرد و بـه           در وهله . گام دوم، تعیین منابع موردنظر است     
هایی از این دست مطـرح    هاي آن توجه کرد و پرسش       ت صادقانه به نقاط قوت و محدودیت      صور
هـایی در   اند؟ چه رویکردها و نگرش     آیا این اطالعات روزآمد هستند؟ چگونه گردآوري شده       : نمود

آوري شـود؟ چـه    آن وجود دارند؟ براي تأیید یا رد اطالعـات موجـود بایـد چـه اطالعـاتی جمـع               
  هایی باید لحاظ شوند؟ اهاطالعات و دیدگ

آوري، ارزیابی و تحلیل اطالعات از منابع موردنظر است که بایـد در نهایـت      گام سوم، شامل جمع   
  . اي صورت بگیرد  دقت و هوشیاري و از قلم افتادن هر گونه داده
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 گیـرد و  بانی صـورت مـی   گام چهارم، در این مرحله تولید و انتشار اطالعات حاصل از فرایند دیده       
هـاي خـود    جویند و به اصالح و تطبیـق عملکردهـا، رفتارهـا و نگـرش           نفعان از آن بهره می      ذي
  . پردازند می

عنـوان مثـال مـرور        به. سازي اطالعات موجود    ها جهت تکمیل و غنی      گام پنجم، انتخاب تکنیک   
آوري اطالعـات     هاي جمع   هاي هر منبع اطالعاتی، انتخاب تکنیک       دقیق نکات قوت و محدودیت    

نفعان، کشف مسایل در  بان و ذي هاي موجود میان دیده جهت تصحیح رویکردها، پر کردن شکاف
حال ظهور و نوپدید، تأیید اطالعات موجود، پایش و کنتـرل رونـدهاي کلـی تأثیرگـذار، تحلیـل            

هـا، نگاشـت مفهـوم، تحلیـل علـت ـ        موقعیتی، ارزیابی فرصت و نیازهاي خاص، نگاشت دارایی
  .ها، نقاط ضعف و قوت سیاسی، ارزیابی تهدیدها، فرصت/ نفعان  موضوع، تعیین ذيمعلولی، تحلیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ]11[بانی  مدیریت اطالعات در دیده. 6شکل 
  

  بانی هاي دیده روش
  هاي فردي  س ها، تما ها و سازمان ـ آژانس هاي موجود  شبکه •
  ها  هها، برنام ها، طرح آوري گزارش جمع •

 نیازهاي اطالعاتی

  تشخیص کاربران  •
   کاربران درك نیازهاي •

 

 سازماندهی و نگهداري اطالعات
  کزپایگاه اطالعاتی متمر •
  جستجو و استفاده از اطالعات سازماندهی شده •

 

 کسب اطالعات و پاالیش
 

آوري اطالعات  جمع •
گسترده و کسب 

اطمینان از صحت و 
  . اعتبار آن

تولید و انتشار 
 محتواي مرتبط •
 افزا  خدمات ارزش •
هاي مناسب  کانال •

  نشر

برداري بهره  
 معناسازي •
 خلق دانش •
  گیري  تصمیم •

تطبیق تصحیح 
  رفتار سازمانی
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  پیمایش میدانی  •
  مستندات تصویري •
  ها  مانیتورینگ رسانه •
  هاي عمومی  مالقات •
  هاي تمرکز  گروه •
  فرایند دلفی •
  هاي عمومی  نظرسنجی •
  مطالعات موردي  •
  هاي شفاهی تاریخ •
  پژوهی  هاي آینده تمرین •
  ها ـ خطوط زمانی  سازي ـ نمودارها ـ فلوچارت فرایندهاي بصري •
   سازمان "کنترل سالمت" •
  محور  هاي مسأله پیمایش •
   کلیدي "منبع خبري"هاي  پیمایش •
 ] 4:14[رویکردهاي مشارکت •

ي سازمان ملل چهـار روش بـراي       و طرح توسعه   1"ها  گروه آینده "نگاري    هاي آینده   براساس طرح 
  :توان در نظر گرفت بانی می دیده

o  تشکیل گروهی از کارشناسان  
o 2استفاده از مقاالت آنالین 
o ي منتشر شده مرور نوشتارها 
o        هـا و مـسایل    ي موضـوع    درخواست از کارشناسان براي انتشار نوشتارهایی دربـاره

 .] 124:5[مهم موردنظر
  :3فناوري پویش سریع محیطی •

هاي سازمان است و مورد  ها بر راهبردها و سیاست روشی براي تعیین میزان تغییرات و تأثیرات آن
در این روش، مـسئوالن ارشـد بـه یـک درك           . گیرد   می ریزان و مدیران ارشد قرار      استفاده برنامه 

                                                                                                                         
1. Futures Group 
2. On-line 
3. QUEST 
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رسـند و   هاي آینـده و رویـدادهایی کـه رخ خواهنـد داد، مـی       مشترك از مسایل گذشته و انتخاب     
هاي راهبردي بـراي برخـورد بـا محـیط بـه       ها و گزینه تحلیلی عمیق از محیط خارجی و ظرفیت  

  :آید و شامل چهار مرحله است دست می
  :ه خود شامل چهار بخش استاین مرحل: آمادگی .1

 تعریف و تعیین مسایل راهبردي  •
 ) نفر15 تا 12معموالً (کنندگان  انتخاب شرکت •
ي فرایندها و مسایل محیطـی      آماده کردن یک پرونده که حاوي اطالعاتی درباره        •

 .سازمان است
 )معموالً خارج از سازمان(انتخاب محلی مناسب براي تشکیل جلسات  •

هـر  . اي تشکیل شود ي آمادگی باید جلسات روزانه و پیوسته    ز مرحله پس ا : ریزي  برنامه .2
شود و پس از پـرداختن بـه       ي وظایف و اهداف سازمان شروع می        جلسه با بحث درباره   

ي فرایند و وقایع بحرانی و مهمی که تأثیرات زیادي  مسایل راهبردي، بحثی آزاد درباره
 تحلیل تأثیرات این وقـایع بـر یکـدیگر و         شود و زمانی نیز به      بر سازمان دارد، آغاز می    

  . شود توان راهبردي سازمان اختصاص داده می
اي از مـوارد مـورد بحـث تهیـه          پس از هر جلـسه، خالصـه      : ي سناریو   تدوین و توسعه   .3

بخش نخست شامل وظایف و اهداف است . این خالصه شامل دو بخش است    . شود  می
ها مواجه شود    کن است در آینده با آن     هاي مختلفی که سازمان مم      و بخش دوم، گزینه   

 . را در بر دارد
اي است که     ي این فناوري برگزاري جلسه      آخرین مرحله : هاي راهبردي   شناسایی گزینه  .4

هـاي راهبـردي    هـا و گزینـه   انجامـد و در آن گـزارش     معموالً نصف روز به طـول مـی       
فناوري براي این . شود موردبحث قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص می   

  رود ولـی موضـوع و مـسایل راهبـردي را      کـار نمـی     هـاي راهبـردي بـه       تعیین سیاست 
هـا را بررسـی کنـد        هـاي راهبـردي آن      سازد تا سازمان قبل از اتخاذ تصمیم        مطرح می 

]136:5-135 [. 
  هاي متداول مخاطرات و تله

دارند که باید بـا توجـه بـه      ها و مخاطرات مشترك و متداولی وجود          بانی، دام   در مسیر انجام دیده   
ها از میزان تأثیرگذاري و ایجاد انحراف در فرایند و مسیر کار جلوگیري بـه عمـل آورد کـه از           آن

  :جمله عبارتند از
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  ها و رویکردها  ها، نگرش عدم تنوع منابع و دیدگاه •
  زمان به منابع داخلی و خارجی  عدم توجه هم •
  هاي مختلف کارگیري روش عدم به •
  )مثالً اجتماعی، اقتصادي، اخالقی و غیره(هاي مختلف  وري اطالعات حوزهعدم گردآ •
  هاي خرد و کالن  عدم توجه کافی به تعامالت محیط •
هـا و   ها بدون توجـه بـه فرصـت    داشتن دیدگاه محدود و توجه صرف به نیازها و محدودیت          •

  ها  دارایی
 العاده یا تمرکز بسیار محدود  نگري فوق سطحی •
 ي افراد مؤثر کارگیر عدم به •
 داشتن توقعات و انتظارات غیرواقعی  •
 گیري صحیح  فقدان معیارهاي تصمیم •
هاي مرجح به خصوص هنگـامی کـه    حل محدودیت توانایی افراد در ترسیم نیازها و راه   •

 .] 4:14[ها باشد ي تجربیات آن خارج از حوزه
  

  گیري نتیجه
 و به کار پویش محیطی مشغولیم و در واقع بان هستیم ور و دیده طور غیررسمی دیده ما جملگی به

کـار   ي عالیق و سالیق شخـصی و سـازمانی بـه           ها، راهبردها و حوزه     برحسب تهدیدها و فرصت   
پـردازیم تـا     مـی ... هاي محیط پیرامونی، پیگیري راهبردها و         گردآوري اطالعات، درك دگرگونی   

رو اسـتفاده کـرده و یـا خـود      پـیش هاي  گیري نشده و بتوانیم از فرصت زدگی و غافل    دچار غفلت 
هـاي مطلـوب و    بینی امـور و حـوزه   آفرینی کنیم و برحسب روندها و سیر حوادث به پیش           فرصت

بانی امري تفننی و دلخواه نیست بلکه  مدنظر بپردازیم؛ چرا که در دنیاي آشوبناك و متغیر ما، دیده
صـورت مـستمر، پیوسـته،     بایـد بـه  بـانی     ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است و بر این اساس دیده         

گیرنـدگان در ایـن فراینـد     گران، متخصصان و تـصمیم      مند و هدفدار صورت بگیرد و تحلیل        نظام
ها دست یابند و بتوانند روندها و  مشارکت داشته باشند تا به درك و فهم مشترکی برحسب اولویت

  . صورت دقیق و پویا درك کنند عالیم ضعیف را به
هاي تـدوین شـده بـراي آن فاقـد      هاي اجرایی و گام    رغم وجود بعضی دستورالعمل    بانی علی   دیده

اي باشد که  گونه بانی باید به ساماندهی فرایند دیده.  است قواعد محکم و صریح و غیرقابل انعطاف  
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هاي کاري و مرزهاي آشوب و تغییر، رویت و رصد شده و از نظر دور  عالیم ضعیف تغییر در کرانه
اي را فراهم سازد که راهبردهاي سازمانی لحـاظ   ي اطالعات الزم زمینه بانی با ارایه    یدهنمانند و د  

ریزي براي آینده به نحو مطلوبی به انجام برسد و در این میان بخش دفاع به دلیل      شوند و برنامه  
ا و ي کارآمد حـسگره  بانی و ایجاد شبکه العاده حساس خود نیاز مبرمی به دیده     جایگاه واال و فوق   

هاي حساس موردنظر دارد تا در مقابل دشمنان و مسایل نوظهور غافلگیر نـشود و بتوانـد             شاخک
  . انداز خود را تحقق بخشد مأموریت خود را به نحو احسن انجام داده و چشم

  
  پیشنهادها 

دل اندازها، نیازهـا، کاربردهـا و مـ     توان با توجه به راهبردها، چشم       بانی دفاعی را می     ي دیده   شبکه
منـد   ي آن پـایش هوشـمندانه و نظـام     مفهومی نیاز عملیاتی نیروهاي مسلح پدید آورد و وظیفـه         

هـا و تحـوالت در    ترین پیـشرفت  منظور کشف و آگاهی از تازه المللی به دفاعی بینـ   محیط امنیتی 
د گذاران، فرماندهان و مدیران ارش    ي اطالعات حاصله به سیاست      هاي مختلف دفاعی و ارایه      حوزه

هـاي   ها و روندهاي دفاعی در کشورهاي هـدف، شناسـایی زمینـه         دفاعی است و کشف سوگیري    
ها و سامانه و تأمین اطالعـات الزم         هاي علوم، فناوري    گذاري در حوزه    کلیدي و بلندمدت سرمایه   

هاي دفاعی کـشور بـا سـایر     ها و فاصله منظور تشخیص تفاوت   به "عملیات ترازیابی "براي انجام   
  . از جمله اهداف آن استکشورها 

نمـا و رصـدخانه    سـازي، قطـب   ي ایـده  چون کارخانـه  رسانی هم رود که این نظام اطالع   انتظار می 
دفاعی عمل کند و منجر به ایجاد تحلیل واحد نسبت به محیط دفاعی و امنیتی جهانی در میـان      

  . ن سازدها را روش مدیران و فرماندهان ارشد دفاعی شده و ابعاد تهدیدها و فرصت
  
  
  
  
  
  

  
  پیامدهاي موردانتظار: بانی دفاعی نظام جامع دیده. 7شکل 

  

  :بانی دفاعی عبارتست از اصول ثابت این نظام جامع دیده

 جلوگیري از غافلگیري نیروهاي مسلح

ها،  تقویت وفاق دفاعی در خصوص تهدیدها، فرصت
 ها و غیره ها، استراتژي سیاست

  افزایش توان
 پذیري صنایع دفاعی رقابت
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  گیران ارشد تصمیم

  ایجاد 
  جدیدمتغیرهاي 

 ـ  شناخت محیط  امنیتی
  دفاعی

ایجاد تغییرات در متغیرهاي 
  موجود

  پایش مستمر 
  متغیرهاي حیاتی

تحلیل تأثیرات تغییر متغیرهاي 
  حیاتی

ي نبرد  ترسیم صحنه
  آینده

  هاي   فناوريعلوم و 
همه   آینده

اع 
دف

 
نبه
جا

  مفاهیم عملیاتی  
   آینده

صنعت و مراکز تحقیقاتی   هاي آینده توانمندي  هاي آینده فناوري
  آینده

  مفاهیم عملیاتی آینده

  فرصتایجاد   تهدیدایجاد 

  رسانی بر مبناي نیاز و ساخت تصویر بزرگ  اطالع .1
 کاربرپسند بودن اطالعات  .2
 مشارکت و تعامل  .3
 دسترسی آسان  .4
 تازگی .5
 ]6[نظرها  کاهش اختالف .6
نفعـان از    سازي که با استفاده از مـشارکت تمـامی ذي           بانی و دیدمان    ر ادامه فرایند عمومی دیده    د

جمله نیروهاي مسلح، ستاد کل، وزارت امور خارجه، مجمع تشخیص مصحلت نظام، وزارت دفاع               
در این فرایند شناخت محیط کنونی امنیتی دفاعی با    . شود  و غیره انجام خواهد گرفت، معرفی می      

گیرد تا پی به    ه به پایش مستمر متغیرهاي حیاتی و موجود و رصد متغیرهاي جدید انجام می             توج
ها و تهدیدهاي آینده برده شود و بتـوان مفـاهیم عملیـاتی آینـده را در راسـتاي ترسـیم                       فرصت
  . جانبه مشخص ساخت ي نبرد آینده و رسیدن به توانمندي دفاع همه صحنه

بانی، سازمان هوافضا نیز با توجه به محیط پیرامونی خـود   می دیدهبراساس الگوي این فرایند عمو 
  .شود بانی کرده است که در ادامه مالحظه می اقدام به ترسیم فرایند دیده
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  گیران ارشد تصمیم

  ایجاد 
  متغیرهاي جدید

  شناخت محیط دفاعی امنیتی 

ایجاد تغییرالت در متغیرهاي 
  موجود

  پایش مستمر 
  متغیرهاي حیاتی

یل تأثیرات تغییر تحل
  متغیرهاي حیاتی

ي نبرد  ترسیم صحنه
  آینده

علوم و فناوري هوافضایی 
  آینده

صنایع و مراکز 
  تحقیقاتی آینده

هاي عملیاتی و  ایده
  هاي آینده سامانه

 هوافضایی  علوم و فناوري
  آینده

هاي عملیاتی و  ایده
  هاي آینده سامانه

صنایع و مراکز تحقیقاتی 
  آینده

  ریزي راهبردي تحلیل و طرح

  سازي بانی و دیدمان فرایند عمومی دیده. 8شکل 
  

  

  
  

  ]2[سازي سازمان هوافضا بانی و دیدمان فرایند دیده. 9شکل 
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  جافی حسین جمالی: نویسنده
  چکیده
ي بلندمـدت علـم، فنـاوري،     منـد بـراي نگـاه بـه آینـده         ، فرآیند تالش نظـام    1نگاري  آینده
هاي عام نوظهور و توجه  زیست، اقتصاد، و اجتماع است که هدف آن شناسایی فناوري        محیط

منافع اقتصادي و اجتماعی را ترین    هاي مطالعات استراتژیکی است که احتماالً بیش        به حوزه 
  . به دنبال دارند

بینی، به دنبال کشف دقیق آینده نیست؛ بلکه با ابزارهـاي مختلـف               نگاري همانند پیش    آینده
دهد؛  هاي مختلفی را ارایه می هاي مختلف جامعه، آینده آفرینان حوزه آوري نقش خود و گردهم
  .سازد ي مواجهه با آینده می ها را آماده  تفکري مردم، آن ي حوزه و با توسعه

گذاران یک کـشور، امکـان    ي اطالعات معتبر و قابل اطمینان به سیاست       نگاري با ارایه    آینده
  . سازد ي جهانی را فراهم می ـ اجتماعی و توانایی رقابت در عرصه رشد اقتصادي 

 نیز مـشکالت  ي اجرا و ها، نحوه   ي تعاریف، اهداف، کارکردها، روش      در این نگاشت، به ارایه    
  . نگاري پرداخته شده است ي آینده موجود در اجراي یک برنامه

  
  نگاري فناوري، نوآوري نگاري، آینده آینده: ها کلیدواژه

  
  
  مقدمه. 1

گونـاگون  ) هـاي  زمینه/ها شاخه(کند که به سرعت و در مسیرهاي  بشر امروز در دنیایی زندگی می    
هـا،   فـرض  تغییر در پـیش : توان در چهار مؤلفه یعنی ا میتغییر و تحول دنیا ر   . در حال تغییر است   

هر کـدام از  . ها، تغییر در اهداف و غایات، و تغییر در مفاهیم خالصه کرد            تغییر در ابزارها و روش    
در . کند هاي متعدد و مکرري روبرو می ها با یکدیگر، جهان را با چالش این تغییرها و نیز تالقی آن

                                                                                                                         
1. Foresight 

١ 

نگاري ایی با آیندهآشن  
 

  

 

5 
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ریـزي و   هـاي خطـی و سـنتی برنامـه         حـیط پرچالـشی، دیگـر مـدل       چنین فضاي متحوالنه و م    
گیران جهانی را  پردازان و تصمیم هاي پرشتاب، سیاست   این دگرگونی . گیري مناسب نیست    تصمیم

ریزي  هایی که برنامه هاي اساسی در خصوص آینده مواجه کرده است؛ عدم قطعیت با عدم قطعیت  
ها، رویکردي باید  براي مواجه با این عدم قطعیت   . زدسا  هاي قدیمی غیرواقعی می     را براساس مدل  

هـا واکـنش مناسـبی     اتخاذ شود که نشان دهد چه ممکن است اتفاق بیافتد، و در برابر این اتفاق          
ریزي شود؛ در این  نشان دهد، ساختاري راهنما و جدید که بتواند جایگزین ابزارهاي قدیمی برنامه     

  .هاي ممکن مورد توجه قرار گرفته است  گزینهعنوان یکی از  به"نگاري آینده"میان
گـردد؛ امـا    ي جدیدي نیست؛ پیدایش آن به اواخر قرن هیجـدهم برمـی        نگاري، ایده   ي آینده   ایده

ظهور .  و متنوع نبوده است کاربرد آن به گستردگی و نفوذ امروز، و با استفاده از ابزارهاي پیشرفته     
.  میالدي اسـت 1990ي  نگاري اغلب مربوط به اوایل دهه مفهوم، کاربردها و ابزارهاي جدید آینده 

نگاري در خالل این دهه در بسیاري از کشورهاي  ي افزایش استفاده از آینده      یکی از دالیل عمده   
  .]5[جهان، رشد پیچیدگی و ابهام جامعه و تغییرات در مفاهیم نوآوري است

  

  نگاري تعریف آینده. 2
  ): 1995 (1بر طبق تعریف مارتین

هاي بلندمدت علم،  مند براي نگاه کردن به آینده    نگاري فعالیتی است مشتمل بر تالش نظام        آینده"
هـاي   هاي عام نوظهور و نیـز تعیـین حـوزه    تکنولوژي، اقتصاد و اجتماع، با هدف شناسایی فناوري   

ي استراتژیک که ممکن است منجر به بیـشترین سـود در اقتـصاد و اجتمـاع        مناسب انجام مطالعه  
  ".شود

  . نگاري علم و فناوري اشاره دارد این تعریف به آینده
ي  هایی که ممکن اسـت در خـالل برنامـه    تعریف مارتین آزادي قابل توجهی را در شرایط فعالیت 

  :دهد دهی شوند، ارایه می نگاري سازمان آینده
هـا روش و رویکـرد    مشخص نشده است که کدام روش ممکن است استفاده شود ـ ده  •

  . نگاري وجود دارد انجام آیندهبراي 
 .]4[مشخص نشده است که چگونه نتایج باید مستند شده و به اشتراك گذارده شود

  :داند ي مهم زیر می نگاري را داراي پنج جنبه مارتین این تعریف از آینده
                                                                                                                         

1. Ben Martin27:3[. نگاري، اولین تعریفی است که تقریباً مورد پذیرش عمومی قرار گرفت ي از آیندهتعریف و. نگاري است عنوان یکی از متقدمین و پیشروان بحث آینده ، به[ 
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شـود کـه تالشـی        نگاري نامیـده مـی      تالش براي نگاه به آینده، هنگامی فعالیت آینده        .1
نگاري و ساخت سناریوهایی که روزانـه بـراي       این امر تفاوت میان آینده    . دمند باش   نظام
  . دهد شود، نشان می ها استفاده می ریزي برنامه

هـاي   دومین وجه تمایز این فعالیت، نگاه بلندمدت آن اسـت کـه بـسیار فراتـر از افـق              .2
 . سال است 30 تا 5نگاري از  هاي آینده افق زمانی در فعالیت. ریزي معمول است برنامه

فـشار علـم و   "نگاري، توجه به تعادل میان  ي مورد لحاظ در تعریف آینده      سومین جنبه  .3
ترتیب، نوآوري تنها محدود بـه فـشار فنـاوري       بدین.  است "کشش تقاضا " با   "فناوري
شـود، و بـه نقـش نیازهـاي برآمـده از عوامـل اقتـصادي ـ اجتمـاعی در فعالیـت            نمی
 .شود نگاري نیز پرداخته می آینده

هـایی اسـت    هاي نوظهور، یعنی تمرکز بر فنـاوري  نگاري بر فناوري تمرکز فعالیت آینده  .4
شـود تـا دولـت، مـشروعیت          انـد و ایـن امـر باعـث مـی            ي رقابتی شده    که وارد مرحله  

 .ها را به دست آورد گذاري و ورود به این حوزه سرمایه
پنجمـین وجـه از تعریـف    توجه به منافع اجتماعی و عدم تمرکز صرف بر ایجاد ثروت،       .5

 .فوق است
نگاري و افزایش کاربرد روزافزون آن باعث شد تا مارتین در سال            ي دانش آینده    توسعه
به این ترتیب مارتین .  میالدي تغییرات بسیار اندکی را در تعریف خود اعمال کند2000
  :صورت زیر تعریف کرد نگاري را مجدداً به آینده

ي بلندمـدت علـم، فنـاوري،     مند براي نگاه بـه آینـده    نظامنگاري، فرآیند تالش   آینده"
هاي عام نوظهور و نیـز   زیست، اقتصاد و اجتماع است؛ با هدف شناسایی فناوري       محیط

ترین  ي استراتژیک که ممکن است منجر به بیش هاي مناسب انجام مطالعه تعیین حوزه
  ."سود در اقتصاد و اجتماع شود

  :ي ششمی را نیز بر تعریف قایل شد ي مهم قبلی، وي جنبه  جنبهبه این ترتیب عالوه بر پنج
به این ترتیب و با طراحی مناسب فعالیت، حضور         . نگاري یک فرآیند است     ه  فعالیت آیند  .6

ي متخصصان، دولـت،      نفع جامعه مانند جامعه     هاي ذي   بازیگران فعال و کلیدي از گروه     
توانـد در جهـت ایجـاد     ده، مـی کننـ  هاي مـصرف    هاي غیردولتی و گروه     صنعت سازمان 

  . ي مطلوب آینده مؤثر باشد جامعه
  : ارایه شده است1 توسط گویگان2001ي دیگري که در سال  در تعریف تقریباً پذیرفته شده

                                                                                                                         
1. Gavigan 
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انـدازهاي   ي ادراکات آینده است کـه چـشم   مند، مشارکتی، و گردآورنده    نگاري فرآیندي نظام    آینده"
  ."سازد هاي مشترك بنا می هاي روزآمد و بسیج اقدام اتخاذ تصمیممدت تا بلندمدت را با هدف  میان
ي اروپا انجـام گرفـت و بـا نـام      نگاري و توسط اتحادیه ي دیگري که در خصوص آینده   در برنامه 
  :نگاري ارایه دادند خبرگان این برنامه، تعریف زیر را از آینده. شود  شناخته می1استراتا
محور است که بر  هاي نوآور آینده ار مهم در توسعه و مدیریت سیستم     عنوان یک ابز    نگاري به   آینده"

. شـود  هاي هماهنـگ آینـده محـور در یـک جامعـه بنـا مـی           اي از فعالیت    ي گسترده   ي زمینه   پایه
دهی شده و هدفمندي باشـد کـه انتظـارات     تواند به عنوان فرآیند سازمان     چنین می   نگاري هم   آینده

اندازهاي استراتژیک در مورد آینده را  وري را با هم جمع کرده و چشم    بازیگران مختلف در مورد فنا    
  ."ي اقتصادي و اجتماعی گسترده باشد کند تا حامی و مصدق توسعه تدوین می
  : وجود دارد2نگاري تعریف معتبر دیگري نیز از وبستر در ادبیات آینده

ي بازیگران مختلـف در مـورد       نگاري فرآیند سازماندهی شده و هدفمندي است که انتظارها          آینده"
کند تا حـامی و   اندازهاي استراتژیک در مورد آینده را تدوین می     فناوري را باهم جمع کرده و چشم      

  ".ي اقتصادي و اجتماعی گسترده شود مصدق توسعه
در جدول زیر سه تعریف معتبر وبستر، گویگان و مارتین با یکدیگر مقایسه شده اسـت تـا نکـات            

  ]27-30:3[.  این تعاریف از نظر اشاره به هشت وجه مختلف، مشخص شوداشتراك و افتراق
  

  وجوه مختلف
  فرآیند  معرف

بندي  سازمان
مند  و نظام
  بودن

ساخت   مشارکتی
  انداز چشم

آینده 
  بلندمدت

بسیج 
  اقدامات

گردآوري 
  ادراك

اتخاذ 
  تصمیمات

     ü ü ü ü ü ü  وبستر

 ü ü ü ü ü ü ü ü  گویگان

       ü ü ü ü ü  مارتین

  نگاري  چارچوب فلسفی آینده. 3
  :نگاري انجام شده توسط ي آینده در جریان مطالعات تطبیقی جامعی که بر روي هفت برنامه

  زیست ارتش آمریکا گذاري محیط ي سیاست مؤسسه •
  )سازمان ملل متحد(ي هزاره  پروژه •

                                                                                                                         
1. Strata 
2. Webster 
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  انجمن علم و فناوري استرالیا •
  نگذاري علم و فناوري ژاپ ي ملی سیاست مؤسسه •
   فرانهوفر آلمان ها و نوآوري ي تحقیق سیستم مؤسسه •
 شرکت شل هلند •
 ریزي مرکزي هلند ي برنامه کمیته •

 را کـه     ها ایـن نظریـه      ها، جملگی آن    انجام شده است، طی مصاحبه با نمایندگان این برنامه        
جـزاي  ها تأکید کردند که شاید برخـی از ا  آن. بینی است، پذیرفتند  آینده اساساً غیرقابل پیش   

این . بینی هستند بینی باشند، اما اکثر این اجزا غیرقابل پیش  قابل تعیین و پیش   شرایط آینده 
در . بینی آینده اسـت  نگاري اساساً یک مفهوم فراتر از پیش       نمایندگان مطرح کردند که آینده    

ي یـک   نگاري تأکید اصلی بر روي ادراك بلندمدت نیست؛ بلکه تأکید بر روي توسـعه             آینده
با چنین درکی در خصوص زمان حال، . "رویم؟ االن به کجا می"که   درك بهتر از این است      

در واقع . دهد، شود چه که در آینده رخ می ي واکنش نسبت به آن تواند بهتر آماده یک نفر می
کوشـد تـا    نگاري می   روي ما است، و آینده      هاي گوناگونی پیش      گوید که آینده    این مفهوم می  

سازي یک  در هنگام طراحی و پیاده. ها افزایش دهد را براي رویارویی با این آیندهآمادگی ما 
  ]6[.ي به نتایج و اهداف آن، باید این مفهوم مدنظر قرار گیرد نگاري و توجه ي آینده برنامه

4 .Cs5نگاري  آینده  
این مزایاي پنج . نگاري، مزایاي فرآیند آن است هاي آینده ي افزایش کاربرد برنامه یک دلیل عمده

شـود،   نگاري نامیـده مـی       آینده Cs5 شروع شد، و اصطالحاً      Cگانه که در زبان انگلیسی با حرف        
  :عبارتند از

هاي متفاوت در کنار یکدیگر در یک اجتماع عمومی جدید         جمع کردن گروه  : 1ارتباطات •
  .توانند آزادانه با هم تعامل داشته باشند که می

کننـدگان بـه نگـاه کـردن بـه            تر، با اجبار شرکت     ي بلندمدت ها  تمرکز بر زمان  : 2تمرکز •
  . دادند چه که تاکنون در ذهن خود انجام می اي به غیر از آن هاي دور؛ به آینده آینده

هاي پربـاري را     توانند مشارکت   نگاري، بازیگران مختلف می     در فرآیند آینده  : 3هماهنگی •
  . شکل دهند

                                                                                                                         
1. Communication 
2. Concentration 
3. Co-Ordination 
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کنندگان در فرآیند تمایل پیدا  ، که شرکت از آیندهانداز مشترك    ایجاد یک چشم  : 1اجماع •
  . کنند به آن دست یابند می

توانند و راغب هستند تا براساس راهنمـایی          که تمامی بازیگران، می     تضمین این : 2تعهد •
  ]4[.انداز مطلوب، تغییرات را اعمال کنند نگاري، جهت نیل به چشم هاي آینده یافته

  نگاري علل افزایش کاربرد آینده. 5
  :نگاري عبارتند از ها و افزایش کاربردهاي آینده ي روش برخی دالیل براي توسعه

  ي عمومی کشورها و افزایش ارزش پول افزایش محدودیت بر هزینه •
تر  چنین نزدیک هاي درگیر در موضوعات و هم      افزایش پیچیدگی با افزایش تعداد عامل      •

  ها  ملشدن تعامالت و روابط درون سیستمی میان این عا
ي آن، افـزایش دانـش ضـمنی بـه            افزایش اهمیت توانش علم و فناوري و در نتیجـه          •

  ي دانش کد شده اندازه
. تغییر قراردادهاي اجتماعی میان علم و فناوري از یـک سـو و جامعـه از سـوي دیگـر         •

موفقیت در استفاده و کاربردي کردن علم و فناوري به شدت وابسته به ایجـاد و خلـق     
ـ    شبکه هـاي دولتـی    گـاه   ربخش میـان صـنعت و دانـشگاه و مراکـز و پـژوهش             هاي اث
  ]33-35:3[.است

المللـی، بـه    هاي بـین  هاي بودجه و رقابت گذاران در جهت مواجهه با محدودیت     سیاست •
  . گردند ها می اي از اولویت دنبال مجموعه

یان، ي اقتصادي را ایجاد کنند که ارتباط بـین مـشتر   کنند تا شبکه   ها تالش می    شرکت •
  . گذاران را مدیریت کند کنندگان، شرکا و قانون تأمین

ها  انداز مشترك استراتژیک که عدم قطعیت  اي است براي خلق چشم      نگاري وسیله   آینده •
  . دهد را کاهش می

  ي سوم تأثیر روندهاي جهانی حاکم بر هزاره •
  .]4[گذاري ي فراگیر جدیدي از سیاست ظهور شیوه •

  

                                                                                                                         
1. Consensus 
2. Commitment 



 73                                                                                                                                                                                                                                            نگاري  نگاري    آشنایی با آیندهآشنایی با آینده: : پنجمپنجمفصل فصل   
   

 

 

  نگاري ي آینده نامهنفعان اصلی یک بر ذي. 6
ي یک چارچوب آزاد براي مباحثه و گفتگوي مداوم بـین            آورنده  نگاري فراهم   در واقع فرآیند آینده   

  :این بازیگران عبارتند از. بازیگران مختلف اجتماعی است
  هاي دولتی  دولت و سازمان •
  صنعت  •
  ها و دانشمندان علوم طبیعی و علوم اجتماعی  دانشگاه •
ها،  ها، بانک  هاي بازرگانان، رسانه    هاي غیردولتی، اتحادیه    سازمان: مانندو سایر ذینفعان     •

  . مدارس، عموم مردم و غیره
هـایی از   مثـال . دهـد  ترین فایده براي این بازیگران، یادگیري است که حین فرآینـد رخ مـی         مهم

آمـده  نگـاري، در جـدول زیـر     کننـدگان در فرآینـد آینـده    مبادالت دانش انجام شده براي شرکت   
  ]4[.است

  
نفعان یاد  چه توسط ذي آن

  گرفته شده است
دانش عرضه شده از سوي 

  ذینفعان  نفعان ذي

دهی   هایی براي شکل ورودي
  گذاران سیاست  چارچوب شرایط کاري  سیاست

  محققان  هاي علم و فناوري پیشرفت  هاي صنعت و اجتماع نیازمندي
هاي ارایه شده از سوي  موقعیت

  ها شرکت  هاي بازار قعیتوا  علم و فناوري

  هاي عمومی سازمان  هاي ارزشی قضاوت  هاي موردانتظار نوآوري
  

  نگاري ه ي آیند اهداف بارز پروژه. 7
هاي انجام شده در کشورهاي گوناگون، مبین این است که اهداف مختلف و  نگاري ي آینده   مطالعه

اي از ایـن اهـداف    پـاره . ر قـرار داد نگاري مد نظـ  سازي یک طرح آینده توان از پیاده جامعی را می  
  :عبارتند از

  :افزایش آگاهی از •
o    و تحـوالت  ...) هـاي عـام نوظهـور و     هاي کلیـدي، فنـاوري   فناوري(تحوالت فناورانه

  ها، و  محیطی و ارتباطات بین آن
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o بنیـان ـ    در روابط اقتصاد دانـش ) تحقیق و توسعه، رقابت و سیاست(ها  ها و ضعف قوت
  ]4[هاي ملی گذاري ل پیشتاز براي انتخاب سرمایهعنوان یک اص به

هـاي مختلـف بـراي حـل مـسایل اقتـصادي، اجتمـاعی، و         هـاي فنـاوري   شناسایی ظرفیت  •
  محیطی زیست

  ]101-103: 3[شناسایی نیازهاي اقتصادي ـ اجتماعی •
ها از تمامی بازیگران جامعه در خصوص نقش علم و صـنعت در        اي از ایده    آوري گستره   جمع •

  مدت  هاي میان ویژه در دوره  با جامعه، بهارتباط
  نفعان  ي ائتالف بین ذي ایجاد شرایط الزم براي توسعه •
هاي دولـت، در    گذاري  ها و سرمایه    تواند براي توجیه مداخله     ایجاد یک موقعیت اجماع که می      •

دهنـد،   هایی که کیفیت زندگی و پیوستگی اجتماع و سیاست را حفظ کرده و ارتقا مـی           زمینه
  . ستفاده شودا

  گذاري دهی سرمایه گذاري و اولویت ابزارهاي سیاست) و به روزرسانی(توسعه یا ارتقاي  •
هاي ملی سایر کشورها ـ  نگاري نگاري انجام شده با آینده ي فرآیند آینده ایجاد امکان مقایسه •

  . المللی تضمین کند تواند قابلیت رقابت را در سطح بین که در نهایت می
 سال آینده، در یک دنیاي متغیـر کـه   30 تا  5 براي   "انداز  چشم" یا   "طرح اقدام "ایجاد یک    •

هـاي حیـاتی ملـی، تـضمین      گذاري منـابع کمیـاب کـشور را بـر روي حـوزه              تمرکز سرمایه 
  .]4[کند می

  :ي اصلی خالصه کرد توان در قالب سه مجموعه این اهداف را می
اري و یا در نهایت ایجـاد یـک   گذ  هاي سیاست   گردآوري اطالعات جهت تنظیم اولویت     •

  انداز مشترك  چشم
ي رونـدها،   هـاي حاصـل از مطالعـه    آوري و تجزیـه و تحلیـل داده      نگاري بر جمع    آینده

در واقـع،  . رو متمرکز است حاالت احتمالی آینده، پیامدهاي حیاتی، و سایر مسایل پیش    
اقعـی، بهتـر   نگاري اصل این است کـه از میـان یـک درك بهتـر از اهـداف و          در آینده 

  ]6[. آماده شویم توانیم براي مواجه با آینده می
  سیستم نوآوري مشخص و بهتر •

ي مفـاهیم جدیـد نـوآوري،     اي در خلق و توسـعه   طور گسترده نگاري به هاي آینده  روش
هاي بسته، اندیـشه را تحریـک    هایی که وراي چارچوب ویژه آن روش به. روند کار می   به

نگـاري در   تجمیع فرآیند آینده. دهند دید را مورد توجه قرار میهاي ج  کرده، و خلق ایده   
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نفعـان را ارتقـا    منـد، امکـان یـادگیري فعـال و تغییـر رفتـار ذي       فرآیند نـوآوري نظـام    
  .]5[دهد می

  اندیشی تحریک تفکر و تزریق فرهنگ آینده •
کنند،  هاي ذهنی که مردم در فرآیند تولید اطالعات استفاده می این هدف بیشتر بر مدل

فکر کردن، مردم ) تر وسیع(هاي جدید  در این جا اصل این است که روش. متمرکز است
ي تفکري مـردم،      ي حوزه   در واقع توسعه  . کند  را براي رویارویی با آینده، بهتر آماده می       

شان را بـراي واکـنش مناسـب نـسبت بـه تغییـرات        تر کرده، و توانایی   ها را منعطف    آن
  . دهد دهند، افزایش می اي که در آینده رخ می العاده قغیرقابل اجتناب و خار

دهد کـه گـردآوري مـردم در کنـار      هاي مختلف انجام شده در سطح جهان نشان می       نگاري  آینده
ي تخصـصی از اطالعـات تولیـد        ها براي تفکر در خصوص آینده، از استفاده         یکدیگر و تهییج آن   

نگاري از اطالعات حاصـل از   واقع انجام فرآیند آیندهدر . تر است نگاري مهم ي آینده ي برنامه  شده
  ]6[.آن، ارزش بیشتري دارد

  نگاري مزایاي آینده. 8
نگاري، منافع زیادي را براي بازیگران اجتمـاعی تـأمین         ي آینده   هاي یک برنامه    فرآیند و خروجی  

  :شود اي از این منافع در ادامه ذکر می پاره. کند می

   براي دولتنگاري مزایاي آینده. 1-8
  :شود ها می نگاري از طریق موارد زیر باعث افزایش ارزش آینده •
  ي تفکر بلندمدت در کردارهاي سیاسی مشارکت در توسعه •
  دهنده و قانونی نوآوري تشخیص و اعالم موانع نظم •
ــت  • ــشتر فعالی ــه همکــاري بی ــی و   ســرعت بخــشیدن ب ــرتبط موســسات دولت هــاي م

  هاي مختلف وزارتخانه
هـا را   گیري؛ که احتمال کاربردي شدن سیاسـت       نفعان در فرآیند تصمیم   درگیر شدن ذی   •

  . دهد افزایش می

  ها نگاري براي دانشگاه مزایاي آینده. 2-8
  :ها را در تعیین تواند دانشگاه نگاري می آینده •

o هاي جدید تحقیق حوزه  
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oکاربردهاي جدید تحقیقات موجود  
oهاي جدید، رهبري کندها و شبکهایجاد شراکت .  

هـایی را کـه کمتـر در    هـا و بخـشتواند آگـاهی سـازماننگاري میمشارکت در آینده•
  . ها آشنایی دارند، نسبت به کارهاي دانشگاهی افزایش دهدخصوص فعالیت دانشگاه

هـاي تحقیقـاتی    تواند به تالش براي جذب سـرمایهنگاري میهاي آیندهتعیین اولویت•
  . کمک کند

   براي تجارتنگاريمزایاي آینده .3-8
  :کاهش ریسک و نرخ بازگشت سرمایه براي سهامداران از طریق•
  گذاري بهترگیري سرمایهتصمیم•
  تر دانش به محصولتبدیل سریع•

  :هاي جدیدموقعیت. 1
هـاي  ها براي یافتن موقعیـتهاي سنتی و بررسی آزادانه نوآوريرهایی از موانع بخش•

  .در مرزهاي تالقی چند نوآوري پیدا کردها راتوان این موقعیتاغلب می: جدید
هايتواند موجب موفقیتآگاهی بیشتر حاصل از مشارکت علم، مهندسی و فناوري می•

  .تجاري شود
  :ترمدیریت اثربخش. 2

  ي کارکردهاي ساختارهاي سازمانی منعطف با همکاري بیشتر بین همهتوسعه•
ویـژه در  تـر تجـاري ـ بـهي وسـیعهـابرقراري ارتباط بین استراتژي فناوري و برنامـه•

  گذاريبازاریابی و سرمایه
تواننـد بـه آزادي     هاي خوب میپروردن یک محیط خالقانه که در آن اطالعات و ایده•

  .جریان یابند
  هاي موردنیاز و آموزشگذاري در مهارتسرمایه•

  :ریزي استراتژیک بهتربرنامه. 3
  بلندمدتانداز خالق، منعطف وتوسعه و ایجاد یک چشم•
  مشارکت و مدیریت تغییر•
  هاي جدیدتعیین زمان ظهور بازارها و موقعیت•

www.shahrsazionline.com
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 ]4[هاي رقابتی با رقبا  گویی به مشتریان به جاي تمرکز بر فعالیت ي پاسخ انتخاب نحوه •

  نگاري انواع آینده. 9
کـه  هـایی   هاي صورت گرفته در سطح دنیا،  براساس انواع نگرش         نگاري  ي آینده   از خالل مطالعه  

در . نگاري مشاهده کرد ي آینده توان براي برنامه هاي متفاوتی را می    بندي  وجود داشته است، دسته   
  . شود ها اشاره می بندي ادامه به انواع این دسته

  ي جغرافیایی مورد پوشش بندي براساس محدوده تقسیم. 1-9
نگـاري در   هاي محلی به انجام فعالیـت آینـده       در این سطح دولت   : 1اي  در سطح منطقه   •

 . پردازند ي خود می محدوده
  2در سطح ملی •
  3المللی در سطح بین •

  هاي موضوعی 4گیري بندي براساس جهت تقسیم. 2-9
  نگاري با تمرکز بر علوم و فناوري   آینده فعالیت •
  هاي اقتصادي  نگاري با تمرکز بر پویایی کسب و کارها و بنگاه فعالیت آینده •
  اي اندازهاي منطقه دستیابی به چشمنگاري در جهت   آینده فعالیت •
  هاي اجتماعی ـ فرهنگی  گیري نگاري با جهت فعالیت آینده •
  ي پایدار  محیطی و توسعه هاي زیست گیري نگاري با جهت فعالیت آینده •
  هاي متفرقه  گیري نگاري با جهت فعالیت آینده •

  گیري عملی بندي از حیث جهت تقسیم. 3-9
  .  اکتشافی از وضعیت آینده انجام گرفته استگیري هایی که با جهت فعالیت •
هـاي اسـتراتژیک    ریـزي  ي یک ورودي براي برنامه گیري تهیه هایی که با جهت    فعالیت •

  . انجام گرفته است
  ]36-43: 3[. انداز انجام گرفته است گیري ساخت چشم هاي که با جهت فعالیت •

  
                                                                                                                         
1. Regional 
2. National 
3. International 
4. Orientation 
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  نگاري هاي آینده بندي براساس نسل تقسیم. 4-9
 اسـت و در اصـل،    "خـالص "بینی فناوري     ي پیش   نگاري، همان مرحله    نسل اول آینده   •

توسـط دانـشمندان علـوم طبیعـی، در     ) عنوان محتواي اصلی   به(هاي علمی     بسط حوزه 
در ایـن  . هاي بالقوه در علـوم و فنـاوري اسـت        بینی احتمال انجام پیشرفت     جهت پیش 

 خاص نخبگان علم و فناوري محسوب  ي انحصاري و    بینی فناوري، زمینه    مرحله، پیش 
هایی کـه احتمـاالً    هاي فناورانه و انواع فناوري گیري پیشرفت  شد که براساس جهت     می

اند، کامالً از نگاه علـم و فنـاوري خـالص، بـه          کنند و نیازمند توسعه     در آینده ظهور می   
ان دادن نگاري فناوري، ابزاري جهت نـش    به همین جهت، آینده   . پرداختند  بینی می   پیش

  . سمت و سوي فعالیت دانشمندان و مهندسان بود
ایـن  . ي فناوري و بـازار اسـت   ي ترکیبی از دو حوزه   نگاري، در بردارنده    نسل دوم آینده   •

ــه    ــشگاه و صــنعت، جهــت مطالع ــه متخصــصان از دان ــه، هنگــامی اســت ک ي  مرحل
  . آیند ي علم و فناوري گردهم می هاي آینده پیشرفت

عالوه، ابعـاد مختلـف بـازار،         به. ري، متمایل به فناوري سخت است     نگا  نسل سوم آینده   •
در ضمن، انواع مختلفی از مسایل . گیرد زیست را نیز در نظر می جامعه، اقتصاد، و محیط

در ) طیفی از عوامل اجتماعی، نه فقط مسایل فنی (را بر مبناي یک رویکرد حل مسأله        
  . کند  نگاري فناوري لحاظ می آینده

نگاري  نسل چهارم آینده. نگاري است  نوظهور در آینده نگاري، پارادایم  رم آینده نسل چها  •
هاي نـوآوري فنـاوري       ي پایدار در چارچوب سیستم      فناوري، متناسب با نیازهاي توسعه    

زیـست و امثـالهم را    ي بـازار، جامعـه، اقتـصاد، محـیط     انجام پذیرفته و ابعـاد چندگانـه    
نهادهـا،  : گیرد  نرم و فناوري سخت را توأمان در نظر میعالوه، فناوري   به. گیرد  دربرمی
  ]6-9: 2[.ها وعوامل اجتماعی مربوط فرهنگ

  1بندي براساس رویکردها تقسیم. 5-9
در رویکرد نخست، صرفاً به وضعیت فناوري، بدون توجه به نتایج و اثرات اجتمـاعی و              •

بـه همـین   . ج سـال اسـت  ها سه تا پن    افق زمانی این برنامه   . شود  اقتصادي پرداخته می  
  . شوند تر زمانی تکرار می ها با فواصل کوتاه خاطر این برنامه

                                                                                                                         
1. Approach 
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شود تـا ایـن    شود و سعی می هاي فنی فناوري تأکید می در رویکرد دوم، بیشتر بر جنبه     •
صـورت کلـی پرداختـه        در این رویکرد، بـه جامعـه بـه        . بینی شوند   هاي فنی پیش    جنبه
شود تـا   شود؛ و سعی می و فناوري یک طرفه فرض میي جامعه  شود و بیشتر رابطه  می

ي فنـاوري،   تأثیر روندها و نیازهاي اجتماعی و اقتصادي بر شـکل بخـشیدن و توسـعه     
 25 تـا  20هـا معمـوالً    نگاري افق زمانی مورد مطالعه در این آینده   . موردتوجه قرار گیرد  

  . شود می سال نیز دیده 50شود، اما به ندرت تا  ساله در نظر گرفته می
تـري را مـورد    هـاي وسـیع   نگاري است و حـوزه  رویکرد سوم، منطبق با نسل دوم آینده    •

شـود و   هاي بازار و اقتصاد نیز توجـه مـی   در این رویکرد بر جنبه  . دهد  پژوهش قرار می  
. گیرد ي تقاضا هستند، موردتوجه قرار می     دهنده  تعدادي از متغیرهاي اجتماعی که شکل     

تفاوت این رویکـرد بـا دو   .  ساله است15 تا 10ها  نگاري وع از آیندهافق زمانی در این ن  
  . رویکرد قبلی، توجه ویژه به عوامل اقتصادي است

در ایـن رویکـرد، عوامـل    . نگـاري اسـت     رویکرد چهارم نیز منطبق با نسل سوم آینـده         •
ي فنـاوري و   ي دو سـویه    گیـرد و رابطـه      اجتماعی به صورت کامل مورد توجه قرار می       

به این ترتیب، هم تأثیر نیازهاي اجتماعی و اقتصادي بر فناوري، . شود تماع لحاظ میاج
توان به    در این رویکرد می   . شود  هاي اجتماعی بررسی می     و هم تأثیر فناوري در چالش     

افق زمانی مورد استفاده . زمان پرداخت هاي فنی فناوري نیز به صورت هم موارد و جنبه 
عنـوان   بـه . شـود  نگاري تعیین می ها و موضوعات آینده  به حوزهدر این رویکرد، با توجه  

عنـوان افـق زمـانی     توانـد بـه   ي مطلوب در آن برنامه، مـی     مثال زمان رسیدن به آینده    
تـر از   تواند کوتاه در این حالت، افق زمانی نمی   . نگاري در نظر گرفته شود      ي آینده   برنامه

  ]47-48: 3[. ار باشدزمان موردنیاز براي تحقق تغییرات موردانتظ

  نگاري ي آینده مدل مفهومی اجراي برنامه. 10
  :نگاري از نظر مفهومی شامل پنج مرحله است ي آینده سازي یک برنامه پیاده

این مرحله، شامل ارزیابی و بررسی الگوهاي تغییر در گذشته و : تشخیص و پایش تغییر .1
اي را  ایـن تـالش، زمینـه   . هاي اساسی در خصوص وضعیت فعلی است        آوري داده   جمع

هاي در حـال ظهـور، رونـدها، و پیامـدهاي نوظهـور را            آورد که بتوان چرخه     فراهم می 
 .ها، و یا تغییرات آب و هوایی هاي فناورانه، تغییر ارزش مانند نوآوري. جستجو کرد
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این مرحله، اثراتی را که تغییرات مداوم بر محیط ما دارنـد،            : مالحظه و نقد اثرات تغییر     .2
کند؟ چه کسی با ظهور تغییـر   که چگونه زندگی روزمره ما تغییر می این. کند  ارزیابی می 

 توان اثرات تغییر را خنثی کرد؟ بیند؟ چگونه می جدید سود و یا ضرر می
ایـن مرحلـه، بـه طـور طبیعـی حاصـل            : هاي ممکن گوناگون    به تصویر کشیدن آینده    .3

و تأثیرات پیامـدهاي نوظهـور تغییـرات        ي اثرات بلندمدت      یابی روندها و مالحظه     برون
نگاري براي  ساختن سناریو و به کار بردن تحلیل روند از جمله پیشنهادهاي آینده . است

دهد تـا   هاي گوناگون، به ما اجازه می       نخست، سناریوهاي آینده  . انجام این مرحله است   
براسـاس  پذیري و عدم قطعیت رویدادها و رونـدهاي آینـده را کـاوش کنـیم؛ و          امکان
انگیـز   هاي احتمالی را براي رویارویی با رویدادهاي شگفت      هاي این کاوش، برنامه     یافته

پـذیري مـا را       هاي ممکن گوناگون، خالقیت و انعطاف       دوم، کاوش آینده  . آینده بسازیم 
هاي پنهان، به خلق  درك گزینه: برد مان، باال می ي مرجح براي به تصویر کشیدن آینده

 . کند واناتر کمک میاندازهاي ت چشم
آلی که مـا    ي ایده   هایی ذهنی از آینده     ساختن مدل : هاي مرجح   به تصویر کشیدن آینده    .4

. ریزي و رهبري تحوالنه است عالقمند به ساختن آن هستیم، نخستین مرحله در برنامه
هـایی را   چنین ارزش مان، و هم ها و اهداف بلندمدت آل این امر نیازمند آن است که ایده   

کنند، بـه روشـنی، بـا دقـت، و بـا ذکـر         در تحقق این اهداف همکاري و کمک می   که
سـازي و     العاده براي تیم    اندازسازي یک شروع فوق     فعالیت چشم . جزییات، تشریح کنیم  
 . ساختن اجماع است

ي نخست،  انجام این مرحله در وهله: سازي و اجراي تغییر مورد عالقه       ریزي، تیم   برنامه .5
د براي انجام است؛ یک تعهد از سطوح باالي سازمان در راستاي تأمین نیازمند یک تعه

کننـد، و تـیم پـروژه را در     انداز مشارکت مـی  هاي پشتیبانی که در ساختن چشم     فعالیت
 . کنند ي مرجع، حمایت می ي آینده هاي سازنده یافتن منابع براي اجراي برنامه

هـا و فعالیـت از یکـی بـه دیگـري جریـان        داده. این پنج فعالیت جدا، وابسته به هم هستند    
یابد؛ و هنگامی بیشترین اثرگذاري را دارند که با هماهنگی با یکدیگر، و در یک فرآینـد                 می

هـاي الزم بـراي    ، اسـتراتژي  هنگامی که تیم راهبري برنامه   . جلو رونده و مداوم انجام شوند     
 صورت پیوسـته مـورد پـایش قـرار     نگاري به انداز را تدوین کرد، باید فرآیند آینده خلق چشم 

. ها، تغییر اهداف و اثرات ناشی از پیامدهاي نوظهور در آن اعمـال شـود       گیرد، تا تغییر روش   
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پایـان   ي بی ي برگشت، و در قالب یک چرخه نگاري با یک حلقه    ي آینده   بنابراین پنج مرحله  
  ]7[.م شده استي بعد ترسی ارتباط این پنج گام در شکل صفحه. شوند هم مرتبط می به

  

  

  

  

  

  

  نگاري ي آینده سازي برنامه مراحل عملیاتی پیاده. 11
در هر یک از مراحـل، بخـشی از   . توان به سه مرحله تقسیم کرد نگاري را می    اجراي فعالیت آینده  
این .  استاین مدل در فعالیت بسیاري از کشورها مورد استفاده قرار گرفته. پذیرد فرآیند، انجام می

  :سه مرحله عبارتند از
سـازي بـراي اجـراي     هـاي آمـاده   در این مرحلـه، فعالیـت   : 1نگاري  ي پیش آینده    مرحله •

ي مفاهیم  هایی نظیر تعیین اهداف، توسعه غالباً فعالیت. شود نگاري اصلی انجام می آینده
هـاي    روشي منابع و مواد الزم، انتخـاب          کنندگان، تهیه   نگاري در میان مشارکت     آینده
  . گیرد را در برمی...  نگاري، تعیین قلمرو و  آینده

نگاري نظیـر دلفـی،    هاي اصلی آینده در این مرحله، روش: 2نگاري ي اصلی آینده   مرحله •
هـا و   ي انجام این مرحله براساس نـوع روش   شیوه. شود  پیاده می ...  نگاشت و     پانل، ره 

  . تنگاري انتخاب شده، متفاوت اس ابزارهاي آینده

                                                                                                                         
1. Pre-Foresight 
2. Foresight Phase or Main- Foresight 

به تصویر کشیدن 
هاي گوناگون آینده  

به تصویر کشیدن 
هاي مرجع آینده  

سازي و  ریزي، تیم برنامه
 اجرا

 نقد 
 اثرات تغییر

 تشخیص 
 و پایش تغییر
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هاي مربوط به ارزیابی فرآیند، انتشار        در این مرحله، فعالیت   : 1نگاري   آینده  ي پس   مرحله •
سـازي نتـایج، انجـام     گـذاران، و یـا حتـی پیـاده       ي نتایج در بین سیاسـت       نتایج، اشاعه 

  ]51-52: 2[.پذیرد می

  

  نگاري سه عامل حیاتی در آینده. 12
ي مهم از عوامل سازمانی را که بر حیـات یـک    اخهنگاري مختلف، سه ش  هاي آینده   بررسی برنامه 

  :این سه عامل عبارتند از. کند گذارند، مشخص می نگاري، اثر مستقیم می ي آینده برنامه
هـا ـ    نگـاري بـر روي طیـف وسـیعی از سـازمان      هـاي آینـده   پروژه. وابستگی سازمانی •

  . اند مؤسسات دولتی، مؤسسات خصوصی، و یا دیگران، بنا نهاده شده
گیر یک نفر کـه از   هاي هماهنگ و پی ها از تالش   اغلب این برنامه  . وجود یک پیشگام   •

هـاي   کند، و توانایی جلب مـشارکت و همکـاري سـازمان           فعالیت، پشتیبانی و دفاع می    
  . شوند مختلف را دارد، شروع می

هـاي    ي غیرقابـل اجتنـاب از برنامـه         سیر تکاملی برنامه، یک جنبـه     . یادگیري سازمانی  •
هـاي   اي براي آزمـایش روش      طور آگاهانه   اي اوقات، این روند به      پاره. نگاري است   یندهآ

  . شود ریزي می نگاري، توسط رهبران پروژه برنامه گوناگون آینده
کنندگان  دستانه، هنگامی که شرکت ریزي پیش اما آنچه مسلم است، این سیر تکاملی بدون برنامه     

   ]6[.افتد کنند نیز اتفاق می و روند تحوالت کسب میدر برنامه درك بهتري از وظایفشان 

  نگاري ي آینده عوامل موفقیت یک برنامه. 13
نگاري به خودي خود، با توجه به اهمیتی کـه فرآینـد اجـراي آن دارد،                ي آینده   اجراي یک برنامه  

گاري ن توانند توفق آینده  با این وجود، عوامل متعددي وجود دارد که می        . یک کسب موفقیت است   
  :برخی از این عوامل عبارتند از. به اهدافش را ممکن سازند

  کسب تأیید و جلب حمایت مقامات ارشد سازمان  •
نگـاري، و پرهیـز از درگیـر کـردن افـراد              ي آینده   جلب مشارکت افراد متناسب با حوزه      •

  نگاري  ارتباط با موضوع آینده بی
                                                                                                                         
1. Post - foresight 
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  ]4[لها به شکلی کامل و شکی ي یافته مستندسازي و اشاعه •
  هاي ملی نگاري گویی به نیازهاي مشتریان؛ مثالً نیازهاي اجتماعی در آینده پاسخ •
  هاي معتبر جلب حمایت سازمان •
  ]6[تأمین مستمر منابع موردنیاز •
  نگاري به یک فرآیند فراگیر تبدیل آینده •
  .نگاري به یک فرآیند پیوسته تبدیل آینده •

  نگاري هاي موجود در انجام آینده چالش. 14
هـاي جـدي نیـز هـست، کـه برخـورد        ي مزایایی که دارد، داراي چالش نگاري با همه  جام آینده ان

هـا، بـه ویـژه در     هـا و محـدودیت     ایـن چـالش   .  ضروري است   ها براي انجام برنامه     صحیح با آن  
نگـاري را بـه    ي آینده خواهند پروژه   کشورهاي در حال توسعه و کشورهایی که براي اولین بار می          

  :ها عبارتند از برخی از این چالش. ند، مشهود استاجرا گذار
نگاري، چه براي  ترین محدودیت موجود براي انجام آینده عمومی: محدودیت منابع مالی •

. کشورهاي توسعه یافته و چه کشورهاي در حال توسعه، محدودیت منـابع مـالی اسـت     
شـمار آن در      ي بـی  نگاري و القاي مزایـا      براي رویارویی با این محدودیت، ترویج آینده      

  . هاي مختلف ضروري است جامعه، براي جلب مشارکت سازمان
نگاري، که از  ي آن به انجام آینده مدیریت دولت و تعهد پیکره: شرایط نامناسب سیاسی   •

. نگاري است، بـه شـرایط سیاسـی کـشور وابـسته اسـت               ي آینده   ضروریات یک برنامه  
ند در کشورهاي در حال توسعه، همراه بـا  م اجتماعی غیرنظامـ  هاي سیاسی  گیري  تصمیم

  . شود نگاري می ي آینده ها، موجب عدم قطعیت برنامه گذاري آن ناپایداري سیاست
ي کـشورهاي در حـال توسـعه، ایجـاد و             ترین وظیفه   مشکل: فقدان چارچوب سازمانی   •

ي رهبري و همـاهنگی، بـراي برقـراري       آورنده  نگهداشت یک چارچوب سازمانی فراهم    
مـشکلی کـه از   . ي فناوري است ي اجزاي درگیر در توسعه ع و جلب مشارکت همه   اجما

نارسایی هماهنگی و همکاري سازمانی، و توانایی سازماندهی شده براي مدیریت تغییر،        
  . شود ناشی می

نگاري یک راهنما و تمرین با ارزش، براي استقرار یک چارچوب سـازمانی               فرآیند آینده 
گـذاري بـراي    آوري اجـزاي سیاسـت     ي فراهم   نوان اولین مرحله  ع  چارچوبی که به  . است
  . ي فناوري، ضروري است توسعه
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اي است، و بـه سـاختارهاي سـازمانی          رشته  اي و بین    نگاري یک فرآیند چند رشته      آینده
در کشورهاي در حال توسـعه، ایـن چـارچوب وجـود نـدارد؛              . اي نیز نیاز دارد     چندرشته

هـا و     هـاي مختلـف، عمومـاً ضـعیف اسـت؛ و فعالیـت              رشته  هماهنگی و همکاري بین   
ها گاهی اوقـات   ارتباط بین رشته . رسند  اي به ندرت به موفقیت می       هاي چندرشته   پروژه

ي   شود، اما از یک ارتباط ثمربخش فاصله        از طریق روابط فردي و غیررسمی برقرار می       
  . زیادي دارد

  
 :هاي دانشی نامناسب پایه •

o  هاي حیاتی و مهم عموماً در اختیار        جا که اطالعات و داده      از آن . انحصار اطالعات
هـا و اطالعـات موردنیـاز     یابی بـه داده   کشورهاي پیشتاز  فناوري قرار دارد، دست      

از طـرف دیگـر،     . نگاري در کشورهاي در حال توسعه، با مشکل مواجه است           آینده
اشـتراك  هایی که اطالعات را بین متخصصان این کـشورها بـه        عدم وجود شبکه  

  . کند بگذارد، استخراج اطالعات ضمنی را با مشکل مواجه می
o  کشورهاي در حال توسعه، براي دستیابی به توانـایی فناورانـه و            : فکري  فقدان هم

ها براي    چنین آن   نگاري مؤثري هستند؛ هم     ي آینده   حکومتی مقتدر، نیازمند برنامه   
ناورانه، و نظارتی اثـربخش نیـاز    ، خردمندي، توانایی ف     نگاري به تجربه    انجام آینده 

فکـري و مـشورت بـراي حمایـت و هـدایت              به همـین دلیـل، انجـام هـم        . دارند
  . نگاري الزم است کنندگان در آینده شرکت

هاي ارتبـاطی پیـشرفته و سـازماندهی     اما در کشورهاي در حال توسعه، زیرساخت   
فکري هستند،   همي انجام     شده، و فرهنگ تبادل اطالعات و کار تیمی، که الزمه         

  ]8[.وجود ندارد

  گیري نتیجه. 15
ي  ي جهانی، بـه توانـایی نـوآوري و توسـعه        شک، رشد اقتصادي و توانایی رقابت در عرصه         بدون

هاي فناوري  ها، توجه به علوم موفق و سیاست ي این توانایی منظور توسعه به. فناوري وابسته است
. هــا، ضــروري اســت ي در ســطح شــرکتدر ســطح ملــی و بخــشی، هماننــد اســتراتژي فنــاور

هاي صحیح، معتبـر و قابـل اطمینـان     گذاري اثربخش تنها زمانی ممکن است که ورودي      سیاست
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ي مطالعـات علمـی       وسـیله   گذاران، متناسب با نیازها و شـرایط یـک کـشور، بـه              موردنیاز سیاست 
  . نگاري، فراهم آید هاي آینده ویژه برنامه پژوهی و به آینده

هـدفی کـه   (ي جهـان   رهاي در حال توسـعه، از توانـایی شـکل بخـشیدن بـه آینـده      اگرچه کشو 
ها بر روي  ي زیادي دارند، ولی تمرکز آن ، فاصله)نگاري دارند یافته از انجام آینده کشورهاي توسعه

کنـد، بلکـه بـه     هاي مؤثر علم و فناوري کمک مـی  نگاري، نه تنها به طراحی سیاست     انجام آینده 
دهد تا چگونه به آینده بنگرند، به آن فکر کنند و به درکی از آینده در میان تغییـر و        ها یاد می    آن

ي اجتمـاعی   نگاري به خودي خود یـک ابـزار توسـعه      آینده. تحوالت متعدد و ناپایدار، دست یابند     
  :است که
هـاي   ها و سازمان هاي مختلف، و از میان رشته  زمینه  بازیگران مختلف جامعه را با پیش      •

  . کند گون، به هم مرتبط میگونا
  . کند دهی می هاي پایه را شکل افزایی دانش هم •
  . کند تفکر به آینده را تهییج می •
  . شود پژوهی می موجب آموزش مداوم در آینده •

نگاري، یک فرآیند پیچیده و پویاست که درك و کاربرد آن       با این حال باید توجه داشت که آینده       
  . کند پردازند، سخت و مشکل می که براي اولین بار به آن میویژه براي کشورهایی  را، به

 و 1پژوهی نـدارد  ي طوالنی در آینده کشور ما نیز همانند خیلی از کشورهاي در حال توسعه، سابقه   
 در حالی که بـا توجـه بـه مزایـاي         2.نگاري را به اجرا در نیاورده است        ي آینده   تاکنون هیچ برنامه  
ي علم و فناوري در کـشور،   گذاري توسعه ري، و نیز شرایط متشنج سیاست   نگا  غیرقابل انکار آینده  

  :رسد براي انجام این طرح، توجه به موارد زیر الزم به نظر می. انجام آن کامالً ضروري است
نگاري و عدم درك الزم نسبت به منافع انجام  ي آینده ي باالي برنامه با توجه به هزینه   •

نوان متولی این امر اقدام کند و سازمانی را بـراي انجـام          ع  آن، الزم است دولت خود به     
نگـاري ملـی، شـاهد     رود بعد از انجام یک یا دو مرحله آینده   امید می . آن در نظر بگیرد   

  . نیز باشیم) ها ها، صنعت خانه ها، وزارت در سطح استان(هاي بخشی  نگاري انجام آینده
هـاي   این نیاز به همکاري کامل رسـانه   سازي منوط شود؛ و       اولین اقدام باید به فرهنگ     •

  . جمعی دارد

                                                                                                                         
ـنایع دفـاعی، در سـال     پژوهی علوم و فناوري دفاعی، در مؤسسه پژوهی در ایران، به تأسیس مرکز آینده توان گفت که آغاز فعالیت رسمی آینده     می. 1  1383ي آموزشی و تحقیقاتی ص

 .گردد برمی
  .گیري است در حال پی) دکتر پایا(عنوان پایلوت این برنامه، توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  نگاري در سطح ملی به ي آینده  یک برنامهاخیراً. 2
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نگـاري اکثـر    هـاي آینـدهي برنامـهگذاران باید این نکته را بپذیرند که، مطالعه  سیاست•
هـا فاقـد   نگاري آندهد دور اول آیندهنشان می) حتی کشورهاي توسعه یافته   (کشورها  

برپایی اجماع  :  مانندتريدستاوردهاي علمی معتبري بوده است؛ ولی دستاوردهاي مهم
اندیـشی، و کـار   و برقراري ارتباط بین بازیگران مختلف اجتماع، تهـیج فرهنـگ آینـده

  . نگاري داشته استآزمودگی در انجام دورهاي بعدي آینده
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  مسعود منزوي: نویسنده

  
  :چکیده
هـاي   ها، و اطالعات پیرامون رویدادها، رونـدها و گـرایش     آوري، پردازش و تحلیل داده      جمع

اندازسـازي توانمنـدتر    ریزي و چـشم  ها، مدیران را در برنامه     محیط پیرامونی و آگاهی از آن     
هـا یـا    یش یا مغفـول، موقعیـت     سازد و عدم تشخیص رویدادها و روندهاي در حال پیدا           می

ـ  هاي بالقوه دشواري وجـود   ـ به ي یک سازمان یا ملت تأثیر بگذارد تواند بر آینده که می اي را 
  . آورد می

 ضمن گردآوري اطالعات پیرامون رونـدها و  STEEPVدر روش تحلیل روند براساس مدل     
ها  شناسی، سیاسی و ارزش ، فناورانه، اقتصادي، بوم  ـ اجتماعی  رویدادهاي مهم شش حوزه

بینـی   توان پیش ـ و توجه به وضعیت گذشته و حال، سیر رویدادهاي آتی را تا حد زیادي می      
بندي کرد و به تفسیر و تبیین آینده  ها دسته عنوان تهدیدها و فرصت کرد و پیامدهاي آن را به

  . پرداخت
  

  ا، رصد متغیرهSteepvتحلیل روند، پویش محیطی، : ها کلیدواژه
  

  
ها  هاي زمانی و دیگر داده گیري از سري معناي بهره  به2 از دیدگاه ریچارد آلن اسالتر1تحلیل روند

هاي احتمالی آینده  براي تشخیص و ردیابی تغییرات محیطی است و بینشی را در باب موقعیت
ورد اعتماد گاه م بینی و غیرمستمر هیچ خاطر وقوع رویدادهاي غیرقابل پیش آورد، اما به فراهم می
  ]1[.نبوده است

                                                                                                                         
1. Trend Analysis 
2. Richard Alen Slaughter 

١ 

 پویش محیطی
 

  

 

6 
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هاي بروز،  منظور کشف ماهیت، علت ي یک روند مشخص به تحلیل روند عبارت است از مطالعه
تحلیل روندها باید بسیار دقیق باشد، زیرا یک روند . ي آن سرعت توسعه و پیامدهاي بالقوه

 باشد و از سوي دیگر تواند تأثیرهاي بسیار متفاوتی بر ابعاد گوناگون زندگی ما داشته مشخص می
 ]2[. شاید بسیاري از این تأثیرها در نگاه اول قابل کشف نباشد

بینی است و بر مشاهده و ثبت کارکرد و فعالیت  هاي پیش ترین روش تحلیل روند یکی از متداول
توان موضوع را به آینده تعمیم داد و شامل تحلیل  گیري شده و می گذشته یک عامل خاص هدف

هاي آماري متکی است و کیفی که بر الگوهاي  کمی که بر داده.  روندها استدو گروه از
  . اجتماعی، نهادي، سازمانی و سیاسی تأکید دارد

شود و  در روش کمی، داده تحلیل روند در طول یک محور زمانی بررسی و منحنی آن ترسیم می
ساز و  را عناصر شگفتیبینی آینده نزدیک امري آسان است ولی در درازمدت چنین نیست زی پیش

شوند شناسایی و توصیف الگوها امري است که تا حدودي  متغیرهاي دیگري وارد محیط می
برانگیزترین قسمت  ي آغازین، چالش تجربی و تاحدودي خالقانه است و شناسایی روند در مرحله

  .]3[کار است
 و براساس الگوهایی خاص کشف و تدوین الگوها و روندها با مطالعه فراگیر و کارشناسانه محیط

. گیرد شود، صورت می ها اشاره می  آن هاي دیگر که در ادامه به  و مدلSteep(v)از جمله 
 به شماري از روندهاي بزرگ 2 در کتاب خود با عنوان کالن روندها1عنوان نمونه جان نایسبیت به

پژوه مراکشی این   آیندهاز دیدگاه مهدي المانجرا. و تأثیرگذار، به زعم خود، اشاره کرده است
شتاب گرفتن تاریخ، افزایش پیچیدگی، انقباض زمان و فضا، : روندها در حال حاضر مشهودند

بنیان، افزایش نقش فرهنگ، جوان بودن و افزایش جمعیت  ي دانش حرکت به سوي جامعه
  ]4[.جنوب، پیشرفت سریع فناوري در شمال، شکاف دیجیتالی و غیره

 بر ارزیابی تجربی چند پدیده با معیارها و اقدامات تکرارشونده در طول زمان تحلیل روندها مبتنی
هاي زمانی است که با نظم  هایی در سري روند خود به معناي میل و حرکت به سوي ارزش. است

عنوان مثال درصد رشد جمعیت یک کشور در فواصل ده ساله  به. یابد ثابت کاهش یا افزایش می
چون کیفیت زندگی، وضعیت  اهی اوقات ما در مورد روندهاي انتزاعی همگ. معموالً ثابت است

ي دقیق  کنیم و براي مطالعه زندگی مشترك و ازدواج یا مناسب بودن وضعیت اقتصادي تعمق می
تعیین . کنیم چون شمار و نرخ طالق، خط فقر و غیره را تعریف می هایی کّمی هم ها، شاخص آن

                                                                                                                         
1. John Naisbitt 
2.  Megatrends 
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 امري مشکل است و به موضوع موردنظر بستگی دارد و هر چه دوره زمانی گردآوري اطالعات
  . تر باشد، اطالعات کسب شده از کیفیت باالتري برخوردار خواهند بود این دوره طوالنی

  :هایی از این دست پاسخ داد توان به پرسش با استفاده از تحلیل روندها می
  خواهد داشت؟اگر این روند براي مدت چند سال ادامه یابد چه پیامدهایی  .1
 اگر سرعت حرکت این روند کاهش یا افزایش یابد چه پیامدهایی خواهد داشت؟ .2
کدام نیروهاي پیشران و تأثیرگذار بر این روند در آینده وجود خواهند داشت و کدام  .3

 شوند؟ کنند یا حذف می نیروها تغییر می
ر دهیم و بر کدام یک اگر خواهان تغییر جهت این روند باشیم، باید کدام متغیرها را تغیی .4

 ]5[ها تأکید بگذاریم؟ از آن
دستیابی به تصویر بزرگ و محیط کالن، بدون پویش و رصد مداوم محیط و دریافت عالیم 

ها و عوامل تأثیرگذار بر محیط باید شناسایی و تحت  متغیرها، پیشران. ضعیف غیرممکن است
ود است و با توجه به بافت محیطی و نظر قرار گیرند و این امر نیازمند مدل و الگوي خاص خ

 از جمله 1ي معتبر فیوچریست عنوان مثال نشریه به. شرایط ساختاري از تنوع نسبی برخوردار است
شناسی،  مردم (DEGESTاز مدل رصد متغیرهاي  (WFS)ي جهان  انتشارات انجمن آینده
نترل و رصد دایم عوامل کند و با ک استفاده می) زیست، اجتماع، فناوري اقتصاد، دولت، محیط

  2.بینی روندها و رویدادهاي آینده دارد سازي محیط و پیش ي فوق سعی در شفاف شش گانه
تفکر اولیه روش . پردازیم  با مشتقات آن میSTEEP(V) تحلیلدر ادامه به معرفی روش 

STEEPVشکل گرفت و توسعه یافت و در 3ي تحقیقاتی جانسون  در مؤسسه1960ي   در دهه 
 براي یک پروژه تحقیقاتی خود در حین 1970 در اوایل دهه 4پیترشوارتز.  انتشار یافت1971ل سا

 استفاده کرد و این روش در سال STEEPV همکاري با یک شرکت بزرگ آمریکایی از روش 
 ]6[. شدSTEEPV تعمیم و گسترش یافت و تبدیل به 5روید و الوریج  توسط هول1975

 STEEP(V) پردازد و متغیرهاي زیر می به رصد عوامل:  
   S (Social)اجتماعی  •
  T  (Technological)فناورانه  •
   E (Economic) اقتصادي •

                                                                                                                         
1. The Futurist 

 .پژوهی علوم و فناوري دفاعی مراجعه کنید  از جمله انتشارات مرکز آینده"تحلیل روند"نگاشت  براي کسب اطالعات بیشتر به تک. ۲
3. Johnson Research Associates (JRA) 
4. Peter Schwartz 
5. Holroyd & Loveridge 



  هاها  پژوهی؛ مفاهیم، روشپژوهی؛ مفاهیم، روش  آیندهآینده                                                                                                                                     90   
  

 
 
 

 E (Ecology)شناسی  بوم •
  P (Political)سیاسی  •
  V (Values)ها   ارزش •

تحلیل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی  (PESTتوان به روش تحلیل  از جمله مشتقات این روش می
سیاسی، اقتصادي،  (PESTLE، )اجتماعی، فناورانه، اقتصادي و سیاسی( STEP، )و فناورانه
اجتماعی، فناورانه، اقتصادي،  (STEEPLED،)شناسی فرهنگی، فناورانه، حقوقی و بومـ  اجتماعی

اجتماعی، فناورانه، اقتصادي،  (STEEPو ) شناسی شناسی، سیاسی، حقوقی، اخالقی و مردم بوم
ها، تغییرات  اقتصاد و بازار، سیاست، نهادها و سازمان (EPISTLEو ) شناسی و سیاسی بوم

  . اشاره کرد) شناسی و اخالق اجتماعی، فناوري، تغییرات قانونی، بوم
توان به ارزیابی مسایل و روندها و درك کامل محیط رسید و  با بررسی و رصد متغیرهاي فوق می

ي آینده را استنباط  هاي بالقوه و ظرفیتها  ها و الگوهاي در حال ظهور را شناسایی و پیشران مدل
ها و تهدیدها آماده بود و  هاي آینده، براي فرصت هاي محیط انداز و ویژگی کرد و با ترسیم چشم

چون عالیم حیاتی فرد مانند  چرا که این عوامل در واقع هم. ریزي راهبردي دست زد به برنامه
توان به سالمت یا   کنترل هستند که میضربان نبض و قلب، فشار خون و غیره خود یک فهرست

بیماري فرد یا سازمان پی برد و در واقع تمامی عناصر تأثیرگذار را به صورت نسبی پایش و 
 یعنی ]7[1این مقاله براساس رصد متغیرهاي پایش شده در طرح پرافیت. پویش کرد

ر سه کشور مجارستان،  که د2"ي سود و مزایا در محیط اینده دنیاي اطالعات هاي بالقوه فرصت"
با توجه (چنین   انجام گرفته، تنظیم شده هم2010انداز سال  انگلستان و نروژ جهت ترسیم چشم

تواند الگویی مناسب با در نظر گرفتن شرایط محیطی  می) ]8[3شایر ي دانشگاه استافورد به پروژه
بانی  ها و دیده لیل آنخاص کشور باشد تا براساس پویش متغیرهاي فوق بتوان به ارزیابی و تح

  :هاي زیر دست یافت پرداخت و به پاسخ پرسش
محیطی، فناورانه و ارزشی در محیط  کدام عوامل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، زیست .1

انداز تأثیر  خارجی وجود دارند که بر توانایی شما جهت انجام مأموریت و دستیابی به چشم
  گذارند؟ می

 گذارند؟ سازمان شما اثر می / نگاهکدام رویدادها یا روندها بر ب .2

                                                                                                                         
1. PROFIT 
2. Potential Profit Opportunities in the Future ambient Intelligence world 
2. Staffordshire 
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ها براي شما چه معنایی  یابند؟ تحوالت آن این عوامل خارجی چگونه توسعه و تکامل می .3
هاي شما، محصوالت و  نفعان، برنامه دارد و چه تأثیري بر موقعیت و وضعیت شما، ذي

 گذارند؟ هاي شما می ها و توانش خدمات شما و ظرفیت
 آورند؟ وجود می ها و منابع را به دامند که بیشترین فرصتهاي در حال ظهور ک مدل .4
  

  هاي پویش محیطی و تحلیل روندها اي مدل جدول مقایسه
 

  روش  حوزه
نهادها و 
   مردم  دولت  ها سازمان

قانونی و   اخالق  شناسی
  بوم  سیاسی  ها ارزش  حقوقی

    اجتماعی  فناوري  اقتصادي  شناسی

                      Steepv 
                      PEST 
                      Step 
                      PESTLE 
                      SteepLED 
                      Degest 
                      EPISTLE 

  
هاي  اي در مورد حوزه پوشانی بسیار گسترده فرمایید، هم گونه که در جدول مالحظه می همان

ي دولت در   حوزهعنوان مثال به. مطالعه وجود دارد و در بسیاري از مواد صرفاً عنوان متفاوت است
هاي  پوشانی دارد و یا بخش هاي دیگر هم ي سیاسی درمدل  با حوزهDEGESTمدل 
تر،  شوند و در واقع براي تأکید بیش  محسوب می"اجتماعی"ي   شناسی و اخالق جزو گزینه مردم

  . اند سازي شده برجسته
  

 روش انجام کار
 پیرامون روندها و رویدادهاي شش  باید به گردآوري اطالعاتSTEEP(V)جهت انجام تحلیل 

بینی  ي موردنظر پرداخت و با توجه به وضعیت گذشته و حال، سیر رویدادهاي آتی را پیش حوزه
بندي کرد و به تفسیر و تبیین آینده  ها دسته عنوان تهدیدها و فرصت کرد و پیامدهاي آن را به

  .پرداخت
  عوامل اجتماعی. 1
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ها،  هاي زندگی، رفتارها، خانواده ها و سبک شناسی، ارزش د، مردمآوري اطالعات پیرامون افرا جمع
  .بهداشت، جرم و جنایت، تحصیل

طول عمر متوسط مردان و (نرخ رشد جمعیت، میزان مرگ و میر، توزیع سنی : شناسی مردم •
 ، نیروي کار، شمار سالمندان و از کارافتادگان و انتظارات شغلی)زنان

آموزان و  ه به تحقیق، توسعه و آموزش، شمار دانشي تخصیص یافت بودجه: تحصیل •
  دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف

عنوان مثال نقش پدر یا مادر در  به(تئاتر، موسیقی، ادبیات، نقش هر جنسیت : فرهنگ •
، زندگی یا عدم زندگی فرزندان با والدین پس از رسیدن به سن بلوغ، سن ازدواج، )خانواده
  پوشش و آرایشهاي کاري، نوع  حوزه

صداقت یا ریاکاري، برخوردهاي انفعالی با : هاي زندگی و پر کردن اوقات فراغت سبک •
ها،  رویدادهاي زندگی، سفر رفتن، نقش رادیو و تلویزیون در زندگی افراد، رستوران

ها و مراکز کاري،  هاي ورزشی و انواع انجمن ها، باشگاه خانه ها و قهوه خانه ها، چاي نت کافی
  ها ها و کنسرت ها، موزه بخانهکتا

فقر و فقدان امنیت، ناتوانان و از کار افتادگان، معتادان، فرزندان : محرومیت اجتماعی •
ها و افرادي که در شرایطی  خانمان ها، مراکز بهزیستی، بی طالق، افراد ساکن در نوانخانه

هاي بیمه و حمایتی  کنند و فاقد دسترسی به نظام تر از سطح معمول زندگی می پایین
  . هستند

نظر اکثریت افراد نسبت به تحوالت و رویدادهاي مهم : و رویکردهاي عمومیرفتارها  •
محیطی و توجه به آن، فعالیت مراکز  اجتماعی، بهداشت روانی و عمومی، اطالعات زیست

  غیردولتی
تک شغلی یا چند شغلی بودن، مشاغلی که مردان یا زنان در آن اکثریت : رفتارهاي شغلی •

  ط کاري حاکموقت، رواب دارند، کار نیمه
  امنیت در برابر جرایم و خشونت، اعتماد به پلیس: تأکید بر ایمنی •
درصد اعتماد به اجناس و محصوالت : رویکردها نسبت به خدمات و محصوالت خارجی •

  ي اختصاص یافته به اقالم مشابه خارجی  داخلی، هزینه
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ها و ادیان  قهدرصد حضور در مراکز مذهبی و نسبت جمعیتی و سنی آن، درصد فر: مذهب •
مختلف مذهبی، مراکز تأثیرگذار، نقش مذهب در زندگی واقعی، نقش نهادهاي رسمی و 
  مراکز غیردولتی در پیشبرد مذهب، درصد اختصاص درآمد افراد به مذهب، تساهل مذهبی

هاي  میزان افزایش درآمد و درصد اقشار با درآمد باال، پایین و متوسط، شاخص: درآمد •
   بیکاري آشکار و پنهان، درآمد سرانهاجتماعی، میزان

هاي غیربومی،  ي تعامل با واژه میزان دلبستگی و اهمیت دادن به زبان ملی و نحوه: زبان •
  هاي در شرف نابودي ها و زبان لهجه

مهاجرت داخلی، مهاجرت به خارج از کشور، مهاجرپذیري، فرار : مهاجرت و تنوع قومی •
  مغزها، درصد و شمار هر قومیت

ویالیی و (ها  ها، سن ازدواج، زندگی با خانواده، نوع خانه ها و طالق شمار ازدواج: ادهخانو •
  ، داشتن خودرو)آپارتمانی

ي حمل و نقل عمومی  ي گسترده از شبکه وضعیت ترافیک، استفاده: حمل و نقل عمومی •
  ...)بوس و  مترو، منوریل، اتوبوس، تاکسی، مینی(

  هاي درمانی  نداشتن مشکالت حاد پزشکی، بیمهمتوسط سن سالمت و : بهداشت فردي •
  عوامل فناورانه . 2

ها، ابداعات و اختراعات،  شکنی آوري اطالعات پیرامون تحوالت علمی و فناورانه، خط جمع •
  تحقیق و توسعه، اتوماسیون، برخورد افراد با تغییرات فناورانه، محصوالت جدید 

هاي پیشرفته دسترسی دارند و از آن  ناوريدرصد افرادي که به ف: ها دسترسی به فناوري •
  برداري، درصد رشد، مقایسه این درصد با مقادیر متوسط جهانی  گیرند، سطح بهره بهره می

شمار ثبت اختراعات، رعایت حق مالکیت معنوي، حوزه و درصد : ابداعات و اختراعات •
  بازارها هاي مختلف علوم و دانش، فن اختراعات در رشته

هاي تفکر، شمار  ها و کانون شمار مراکز علمی و پژوهش، اندیشکده: عهتحقیق و توس •
  ي تخصیص یافته به پژوهش  محققان، درصد بودجه

پذیري و  هاي نوظهور یا مقابله با آن، آموزش پذیرش فناوري: رویکرد افراد به فناوري •
 ها ها، چگونگی استفاده از فناوري برداري از فناوري بهره

هاي شخصی،  ، شمار رایانه)پرسرعت(میزان دسترسی به اینترنت : فناوري اطالعات •
 هاي داخلی، بانکداري و تجارت الکترونیک شبکه
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  عوامل اقتصادي . 3
اي و محلی از جمله نیروي کار،  المللی، ملی، منطقه گردآوري اطالعات پیرامون اقتصادهاي بین

زها، تورم، شفافیت اقتصادي، هاي بهره، نرخ ار ها، رشد اقتصادي، نرخ درآمد، زیرساخت
هاي باال و پایین، کسر بودجه، بدهی، عرضه و  پذیري، شمار ثروتمندان و فقرا، دهک ریسک

  . تقاضا، سطوح بیکاري، روندهاي تولید ناخالص داخلی
انداز، توان بالفعل و بالقوه نسبت به رقبا،  گذاري، پس توان سرمایه: قدرت و توان اقتصادي •

  هاي اقتصادي یشرانرشد اقتصادي، پ
  درصد افراد فعال، شمار افراد غیرفعال یا با بازدهی اندك : نرخ بیکاري آشکار و پنهان •
  درصد تورم و میزان رشد آن : نرخ تورم •
هاي الزم و افرادي که فاقد هرگونه  درصد افراد ماهر، افراد فاقد مهارت: مهارت نیروي کار •

  مهارتی هستند، کیفیت آموزش افراد
  ها و مزد  پذیري نیروي کار بر حسب هزینه میزان رقابت: ي کار هزینه •
مشاغل پویا و پردرآمد، وضعیت صنعت، کشاورزي، گردشگري و غیره، : هاي اصلی کار حوزه •

 آتیه و داراي اعتبار و پرستیژ اجتماعی مشاغل خوش
  شناسی عوامل بوم. 4

ها و مراکز  اظت از آب، هوا، جنگلگردآوري اطالعات پیرامون محیط زیست، انرژي، بازیافت، حف
  .ي پایدار زایی، فشار توسعه اي، بیابان زیست جهانی، ملی و منطقه سازي محیط طبیعی، غذا، آلوده

ها، ایجاد آشتی و  بوم قوانین حفاظت از زیست: محیطی و حفاظت از آن مقررات زیست •
حیطی در روند م هاي زیست زیست، در نظر داشتن جنبه تعامل میان اجتماع و محیط

  زیست ي اقتصادي، ارتقاي دانش و آگاهی جامعه پیرامون حفظ طبیعت و محیط توسعه
درصد حامیان طبیعت و مراکز فعال در این زمینه، : زیست دیدگاه جامعه نسبت به محیط •

  زیست میزان آگاهی و هوشیاري پیرامون حفاظت از محیط
هاي مختلف، مرز بحران  ي هوا در بخش کننده شمار خودروها و مراکز آلوده: آلودگی هوا •

  آلودگی، شمار روزهاي بحرانی سال
هاي خطرناك و مهلک  ي دفع یا بازیافت آن، زباله حجم تولید زباله و شیوه: مدیریت زباله •

  ...) ها، مراکز اتمی و  بیمارستان(
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رار زیست، مراکز استق اثر گردشگري بر محیط: زیست هاي اقتصادي بر محیط فشار فعالیت •
 هاي کشاورزي سازي و ایجاد مراکز حمل و نقل، نابودي زمین صنایع، جاده

 زلزله، آتشفشان، سیل و غیره: بالخیزي •
  عوامل سیاسی . 5

المللی، قوانین و مقررات، مشارکت  هاي دولت و مراکز بین گردآوري اطالعات در مورد سیاست
  .ها، ثبات سیاسی خدام، تعرفههاي حقوقی، سیاست مالیاتی، قوانین است سیاسی و دادگاه

  نظام حکومتی و مراکز قدرت، قانون اساسی و قوانین کلی و جامع : نظام سیاسی •
  ها و مراکز جهانی  المللی، عضویت در سازمان مقررات بین: المللی تعهدات داخلی و بین •
  ها دهندگان، مراکز حسابرسی، دادگاه گذاران، رأي گذار، قانون نهاد قانون: مقررات •
افراد تأثیرگذار بر روندها و تحوالت سیاسی، میزان تأثیرگذاري و خط : هاي سیاسی چهره •

 هاي فشار ها، گروه فکري آن
  فرماندهی نیروهاي مسلح و میزان تمرکز بر مسایل دفاعی •
  ها ارزش. 6

هاي فکري  هاي اصلی و چارچوب گردآوري اطالعات پیرامون مسایل ثابت و تغییر ناپذیر، پیشران
قرمز  ها نیستیم و خط ادین، مسایلی که در مواقع بحران و عدم ثبات نیز حاضر به عدول از آنبنی

  . شوند ما محسوب می
بینی، نوع نگرش به  هاي فکري و جهان چارچوب: اي هاي مذهبی و کاري و حرفه ارزش •

  هاي کار  هاي حاکم بر روابط کاري و محیط انسان، ارزش
   پایدار و درازمدت، هدف و مقصد نهاییسیاست: انداز راهبردها و چشم •

  .پردازیم عنوان مثال و یک نمونه به صنایع دفاعی کشور می در ادامه به
  :توانید نمایی از محیط یک صنعت فرضی را مالحظه فرمایید میي بعد  صفحهدر شکل 
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  گیرينتیجه
روند خود به معناي میل و حرکت به. بینی استهاي پیشن روشتریتحلیل روند یکی از متداول

متغیرها،. یابدهاي زمانی است که با نظم ثابت کاهش یا افزایش میهایی در سريسوي ارزش
نظر قرار گیرند و این امر نیازمندها و عوامل تأثیرگذار بر محیط باید شناسایی و تحتپیشران

  . الگوي خاص خود است
Steepvدر روش تح  با بررسی و رصد متغیرها و عوامل اجتماعی،لیل روند با استفاده از مدل

توان به ارزیابی مسایل و روندها و دركها میشناسی، سیاسی و ارزشفناورانه، اقتصادي، بوم
انداز ضمن را استنباط کرد و با ترسیم چشمي آیندههاي بالقوهکامل محیط رسید و ظرفیت

ریزي راهبردي انجام داد و البته از عناصرها و تهدیدها، برنامهویارویی با فرصتآمادگی براي ر
هايبینیساز نبایستی غافل بود زیرا در درازمدت این امکان وجود دارد که برخی از پیششگفتی

  . انجام شده براي آینده را با تغییر مواجه کند
هاي آنخواهیم آیندهت پارامترهایی که میدر روش تحلیل روند سعی بر این است که روند تغییرا

ها،با بررسی روند تغییرات این پارامترها در گذشته و وضعیت فعلی آن. را بدانیم مشخص شود

عوامل
اجتماعی و
فرهنگی

عوامل
فناورانه

عوامل
محیطیزیست

عوامل اقتصادي

املعو
 سیاسی

:نمحیط کال

 محیط عملیاتی و کاري
کارکنان

رقبا

کنندگانعرضه  

مشتریان

 اعتباردهندگان

نفعانذي  

جوامع
 صنایع فرضی

ساختار
 فرهنگ
توان
 منابع

 بخش بازاریابی
گذارانقانون

گذارانو سیاست  

هاارزش  

www.shahrsazionline.com
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تحلیل . ي یک پارامتر ارایه کرد هایی در مورد آینده بینی ها، پیش توان از طریق برخی تحلیل می
  . ا معیارها و اقدامات تکرارشونده در طول زمان استروندها مبتنی بر ارزیابی تجربی چند پدیده ب

  
  منابع و مآخذ

پژوهی علوم و فناوري  ، مترجم مرکز آینده"پژوهی ي آینده واژه دانش"آلن، .اسالتر، ریچارد .1
  .56، ص 1385دفاعی، 

و ) آصف(ي صنعت و فناوري  ، اندیشکده"پژوهی الفباي آینده"فر، عقیل و همکاران،  ملکی .2
 .72 و 71، صص 1385ي علم،  پژوهی علوم و فناوري دفاعی، انتشارات کرانه مرکز آینده

3. http://en.wikipedia.org/wiki/futures-techniques. 
4. Elmandjra, Mahdi. (1990). "Future studies: needs, facts and 

prospects", Symposium on "the Future of the Islamic world", Algiers, 
4-7 may 1990. 

5. Fowles, Jib. (1978). "Handbook of futures Research. Greenwood 
Press, PP. 249-272 

6. Loveridge, Denis. (2002). "The steepv acronym and process a 
clarification", The university of Manchester. 

 نگاه کنید Steepي پرافیت براساس روش  هاي صورت گرفته در پروژه براي مالحظه تحقیق .7
  :به

www.eurescom.eu  
  :ي دانشگاه استافورد شایر مراجعه کنید به براي مالحظه تحقیق صورت گرفته در پروژه .8

www.gawain.soc.staffs.ac.uk/modules/levelm/cm38513 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/futures-techniques
http://www.eurescom.eu
http://www.gawain.soc.staffs.ac.uk/modules/levelm/cm38513





 
 
 
 
  
  

  

  ٭هاي فناوري هاي تحلیل آینده گروه کاري روش
  

  مسعود منزوي: برگردان
  

  چکیده
هوشـمندي  : هـا، نظیـر   ي فناوري و نتایج برآمـده از آن   تحلیل آیندهنواع مختلفبسیاري از ا  

) ها تاکتیک(عنوان فنون  ؛ همگی به5نگاري  و آینده4، ارزیابی3نگاشت ، ره2بینی  ، پیش 1فناوري
 و یـا بـه طـور    6 "هـاي فنـاوري    تحلیـل آینـده   "اي هـستند کـه آن حـوزه را            ناسب حوزه م

 در عین حال، . اند ها تاحدي به شکل مستقل تکامل یافته این روش. نامیم  می(TFA)اختصاري
  .خورد ها به چشم می ها و فرایندهاي آن میزان کمی نیز اشتراك اطالعات در روش به

هـایی کـه ایـن        اما، تغییر در فناوري   . ها وجود دارد    از این روش  طیفی از تجارب در استفاده      
هاي صنعتی گرفته تـا فنـاوري اطالعـات و     شود ـ از فناوري  ها استفاده می ها براي آن روش

. کنـد   را ایجاب می(TFA)ها  فناوري مولکولی ـ ضرورت مطالعه مجدد و بازنگري این روش 
  کـشف شـود تـا امکانـات و مزایـاي           هـاي جدیـدي      روش شـود کـه     این نیاز احساس می   

                                                                                                                         

 :Technology Futures Analysis Methods Working Group .٭
Alan L. Porter (U.S), Brad Ashton (U.S.), Guenter Clar (EC & Germany), Joseph F. Coates (U.S.), Kerstin Cuhls 
(Germany), Scott W. Cunningham (U.S. & Netherlands), Ken Ducatel (EC, Spain & UK), Patrick van der Duin 
(Netherlands), Luke Georghiou (UK), Theodore Gordon (US), Harold Linstone (US), Vincent Marchau (The 
Netherlands), Gilda Massari (Brazil), Ian Miles (UK), Mary Mogee (U.S.), Ahti Salo (Finland), Fabiana Scapolo (EC, 
Spain & Italy), Ruud Smits (Netherlands), and Wil Thissen (Netherlands).  
1. Technology intelligence  
2. Forecasting  
3. Roadmapping  
4. Assessment  
5. Foresight  
6. Technology Futures Analysis (TFA)  

١ 

هاي فناوري   آینده تحلیل  
 فناوري و هاي سازي حوزه سوي یکپارچه       گامی به

هاي جدید معرفی روش  
 

 

7 
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هـاي    رویکردهاي نوین بـه سیـستم     " و   "منابع اطالعاتی " ]ي  هاي اخیر در زمینه     پیشرفت[
  .کار بگیرد  را به"پیچیده

 بـراي کـاربران   TFAآزمودن فرایندهاي جدید، پرتویی بر مسیرهاي پیشرفت و اثربخشی         
گـذاران سـطح ملـی را شـامل         تها گرفته تا سیاسـ      اندازد که از مدیران شرکت      مختلف می 

 و  TFAهـاي گونـاگون       هاي مختلـف موجـود در روش        گذاشتن دیدگاه   به اشتراك . شوند  می
 را توسعه داده و فرایندهاي بهتري TFAهاي  تواند روش همچنین خلق رویکردهاي جدید می

  . علوم و تحقیقات قرار دهدگذاران را در اختیار مدیریت فناوري و سیاست
  

  نگاري نگاشت، آینده بینی، ره هوشمندي فناوري، پیش: ديواژگان کلی
  
  قدمهم

 بـراي اقتـصاد امـروز، جوامـع بـشري و            ،هاي نوظهور و کاربردهـاي آن        فناوري  تجزیه و تحلیل  
هـاي کلیـدي از سـطح      انتخاباي اطالعات الزم را بر،هایی چنین تحلیل. ها، حیاتی است    شرکت
 تصمیمات. کند  فراهم می ) ها  نظیر شرکت (فته تا سطح انفرادي     گر) نظیر اتحادیه اروپا  (المللی    بین

هاي تحقیـق    اولویت فعالیت:ها هستند  اطالعات خوب در این زمینه دسترسی به ، نیازمند اثربخش
اسـتفاده از   امکـان   در نوآوري فناورانه،    ) ریسک (مخاطره شناسایی و مدیریت     ،(R&D)و توسعه   

  . محصوالت، فرایندها و خدماتي  در زمینه1 فناورانهجویی تحقوق مالکیت معنوي، و ارتقاي رقاب
بینـی     پـیش  ي  هاي مختلفی با همپوشـانی زیـاد در زمینـه           از نظر گسترش و اثرات روشی، روش      

. نگاري نگاشت، ارزیابی و آینده بینی، ره هوشمندي فناوري، پیش : فناوري وجود دارد که عبارتند از     
صورت  البته به. ي مفهومی این حوزه نشده است نگر به توسعه کلمند و   نظامي اما باید گفت توجه   

سـازي   هـا و یـا یکپارچـه    هـا، انتخـاب روش   جداگانه و ناهماهنگ، تحقیقاتی در باب بهبود روش     
  .ذینفعان وجود داشته استدادن ها و مشارکت  تحلیل

  چارچوب ما
ها، یـک   کارگیري آن اوري و به فني بینی در زمینه  پیش،هاي متنوع   سازي روش   منظور یکپارچه   به

 بیـانگر یـک    TFA. ایم  ابداع کرده  "هاي فناوري   هاي تحلیل آینده    روش"چتر مفهومی با عنوان     
ي آن،  ي مشخصات فناوري نوظهور، مسیرهاي توسـعه   قضاوت درباره  انجاممند براي     فرایند نظام 

ي وسـیعی از   ل گـستره  شـام  TFAبـه ایـن ترتیـب       . ي آن فناوري در آینده است       و اثرات بالقوه  
بینـی فنـاوري و مطالعـات     نگاري فناوري و مطالعـات ارزیـابی در بخـش عمـومی و پـیش               آینده

                                                                                                                         
1. Technological Competitiveness  
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منـد بـراي       فراینـدي اسـت نظـام      "نگـاري فنـاوري     آینده". هوشمندي در صنایع خصوصی است    
ر منظور هدایت اقـدامات د      هاي آتی فناوري و تعامالت آن با جامعه و محیط، به            شناساندن توسعه 

مند براي توصیف ظهـور،    فرایندي است نظام "بینی فناوري   پیش". ي مطلوب   جهت ساختن آینده  
  .زمانی در آیندهیک مقطع کارکرد، خصوصیات یا تأثیرات یک فناوري در 

ایـن شـکل چـارچوب    .  در شکل یک به نمایش درآمـده اسـت  TFAي اجزاي اصلی    رویکرد ما درباره  
  .دهد  را نشان میTFA و اثرات ناشی از فرایند TFAوثر بر فرایند ساختاري نیروها و اجزاي اصلی م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )TFA(هاي فناوري  چارچوبی براي تحلیل آینده. 1شکل 
  

  TFAهاي  روش: تجزیه و تحلیل
ي  منبع عمده.  استTFAهاي  اي از بسیاري از روش ي مجموعه دهنده ي یک نشان جدول شماره

 و 2گلـن .سـی . است که توسط جـی 1"2ي   ـ نسخه پژوهی آیندهشناسی  روش"ي   فشردهآن، لوح
 ، ستون دوم  )27فصل  (منبع مذکور   در این جدول براساس     . [1]است  ارایه شده    3گوردون.جی.تی

                                                                                                                         
1. Future Research Methodology, version 2.0  
2. J.C. Glenn  
3. T.J. Gordon  

اقدامات و نتایج تصمیمات و 
 )TFAاثرات (ها  سیاست

/ وکار  موضوعات و منافع کسب
 )TFAهاي  محرك( عمومی  سیاست

  کاربردها
  دادن  آگاهی •
  گیري  تصمیم •
  ها ي سیاست توسعه •
  ایجاد وفاق عمومی •
گذاشتن اطالعات و   اشتراك به •

 سازي شبکه
  آموزش •

گذاران  گیران یا سیاست تصمیم
 )TFAهاي  ريمشت(

  نفعان سایر ذي
 )TFAبازیگران  (

  ها خروجی
  ها یافته •
  ها توصیه •
  بینش و بصیرت •
  تجربه و آزمودگی •
 یادگار و میراث •

 TFAمطالعات 
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به یاد داشته باشید کـه  . دهد ي روش، نشان می هاي فردي در نه خانواده بندي ما را از روش     دسته
ردآوري اطالعات، و برخی به جستجو بـراي فهمیـدن تعـامالت بـین وقـایع،      ها به گ برخی روش 

اند در حالی که بعضی دیگر بـه سـمت       ها قاطع و معین     بعضی از آن  . پردازند  روندها و اقدامات می   
ایـن شـرایط، باعـث تفـاوت در      ). هاي احتمـالی هـستند      یعنی تحلیل (عدم قطعیت گرایش دارند     

، بیـانگر   و چهـارم  سـوم هـاي  ستون. شود  هاي مختلف می    ر روش هاي الزم د    رویکردها و مهارت  
 1"سـخت "روش  : هاسـت    شامل ایـن عبـارت     به طور عمده  قضاوت، در خصوص روش است که       

، )کیفی، قضاوتی، بازتـاب دانـش ضـمنی    (2 "نرم"و یا روش    ) ، تجربی، عددي  "کمی" ،مقداري(
شروع فرایند  (4و یا اکتشافی) ز آیندهشروع فرایند همراه با درك و تصویري از نیا (3روش هنجاري
عنـوان   توانـد بـه   ستون آخر برخی منابع را که می). هاي فناورانه موجود    یابی قابلیت   همراه با برون  

 هـر  ،ها روشدر این در مجموع، . کند   و ارایه جزئیات بیشتر باشد، معرفی می       ]مطالعه[نقطه شروع 
  :عنوان مثال هباشد، بتکمیلی نیز روش باید شامل سایر فنون 

  )هاي مختلف هاي روش اي با استفاده از خروجی نمایش مقایسه (5گزینی یا ترازیابی بهینه •
  )8، نمایش گرافیکی تعاملی7نگاشت (6اطالعات) تصویرسازي(رویکردهاي تجسم  •

  
  TFAهاي  روش. 1جدول 

عالمت اختصاري   ردیف
  عنوان کامل/ توضیح   خانواده روش

1  Cr )خالقانه (Creativity  
2  Desc )ماتریسی و توصیفی (Descriptive & Matrices  
3  Start )آماري( Statistical   
4  ExOp )خبرگان آرايExpert Opinion  
5  Mon )اطالعاتو پایش  (Monitoring and Intelligence  
6  M&S )سازي شبیه و سازي مدل  (Modeling & Simulation  
7  Sc )سناریوها (Scenarios  
8  Tr )روند هاي تحلیل (Trend Analyses   
9  V )اقتــصادي تــصمیم،  گــذاري، ارزش (Valuing / Decision / 

Economic  
                                                                                                                         
1. Hard  
2. Soft  
3. Normative  
4. Exploratory  
5. Benchmarking  
6. Information Visualization approaches 
7. Mapping  
8. Interactive Graphical Representation  
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هایی هستند که بعضاً در مقابل هم   معموالً روش8 و 7 ـ  4و3 ـ  2 و 1هاي ردیف  روش: توضیح
  .شوند مطرح می

  عنوان و توضیح  کدها
S   کیفی(نرم (    Soft (qualitative)  
H  سخت)یکم (    Hard (quantitative)   
N   هنجاريNormative  
Ex    اکتشافی  Exploratory  

 

 منبع
اکتشافی یا 
 هنجاري

سخت 
 یا نرم

یف )ها و گونه(ها روش خانواده
رد

  

 N/Ex S V 
 Action))ها گزینه(تحلیل اقدام 

[Options] Analysis) 
1. 

1(ch.21)
2,3,4 Ex H M&S 

 Agent)سازي عامل مدل
Modelling)  

2. 

5 Ex H/S Desc ها  قیاس(Analogies) 3. 

6 N H V 
  (AHP)فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Analytical Hierarchy 
Process(APH)  

4. 

 N S Desc نگري  پس)Backcasting(  5. 

1(ch.20)
7 Ex H/S Mon/S

tart 

شرح حال تحقیق، [شناسی  کتاب
 کاوي تحلیل ثبت اختراع، متن

Bibliometrics [Research 
Profiling; Patent 

Analysis, Text Mining]  

6. 

 N/Ex S Cr 

نگاشت [) طوفان فکري(اندیشی  هم
 ]پی ـ فرایند گروه اسمی .جی فکري؛ ان

Brainstorming 
[Brainwriting; NGP - 

Nominal Group Process]  

7. 

8 Ex H M&S ی  مدل  Causal(هاي علّ
Models( 

8. 

 Ex S Desc 
  شناسایی اثرچک لیست براي 

)(Checklists for Impact 
Identification 

9. 
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9,10,11 Ex H M&S 

پذیر پیچیده  سازي نظام انطباق مدل
(CAS)) آشوب(  

CAS (Complex Adaptive 
System Modelling) 

[Chaos]  

10. 

8 Ex H Start  تحلیل همبستگی)Correlation 
Analysis(  

11. 

12 Ex H V 
 ]غیرهپولی و [تحلیل هزینه ـ فایده 

[Cost-Benefit Analysis 
[Monetized & Other]  

12. 

13 N/Ex S Cr 
  ]هاي آینده کارگاه[هاي خالقیت  کارگاه

Creativity Workshops 
[Future workshops]  

13. 

1(ch.6), 
14 Ex H/S M&S/

Start 
 Cross-Impact(تحلیل اثر متقابل

Analysis(  
14. 

15 N/Ex S V 
  ]هاي مطلوبیت تحلیل[تحلیل تصمیم 

Decision Analysis 
[Utility Analyses] 

15. 

1(ch.3), 
16 N/Ex S ExOp  پیمایش رفت و برگشتی[دلفی[  

Delphi (iterative survey) 
16. 

 Ex H Start شناسی  مردم)Demographics(  17. 

17 Ex H M&S 
) اشاعه(سازي انتشار  مدل

)Diffusion Modelling(  
18. 

18 Ex H M&S/
V 

تحلیل [سازي اقتصاد محور  مدل
 Economic   ]ورودي ـ خروجی

Base Modeling [Input-
Output Analysis]  

19. 

1(ch.19)
19 N/Ex S Sc 

نظمی  روش کاهش بی
  (FAR)میدانی

Field Anomaly 
Relaxation Method 

(FAR)  

20. 

1(ch.14) N/Ex S ExOp 
  ]ها ها، کارگاه پنل[هاي تمرکز  گروه

Focus Groups [Panels; 
Workshops] 

21. 
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20,21,22 Ex S Desc 
  سازي نظام نوآوري مدل

)(Innovation System 
Modeling  

22. 

 N/Ex S ExOp ها  مصاحبه)Interviews(  23. 

14 Ex S Desc  تحلیل نهادي)Institutional 
Analysis( 

24. 

23,24 Ex H ExOp تحلیل موج بلندLong Wave 
Analysis) (  

25. 

 N S Tr هاي تعدیل  تحلیل)Mitigation 
Analyses(  

26. 

1(ch.2), 
25,26,27 Ex S Desc 

 ]بانی فناوري پویش محیطی، دیده[پایش 
Monitoring 

[Environmental 
Scanning, 

TechnologyWatch] 

27. 

28,29 N/Ex S Mon 
شناسی  تحلیل ریخت

(Morphological 
Analysis)  

28. 

30 N H  

تحلیل [چند معیاره هاي تصمیم تحلیل
  ] DEAتوسعه داده 

Multicriteria Decision 
Analyses[DEA - Data 

Envelopment Analysis] 

29. 

1(ch.24)
, 31 N/Ex S Desc 

  اندازهاي چندگانه ارزیابی چشم
Multiple Perspectives 

Assessment 

30. 

 Ex S Desc تحلیل سازمانیOrganizational 
Analysis  

31. 

1(ch.14)
, 33 N S ExOp 

هاي مشارکت  تکنیک
Participatory 
Techniques  

32. 

8 Ex H Tr تحلیل پیش درآمد Precursor 
Analysis 

33. 

1(ch.12)
, 34 N S Desc/

V 
  ]ها ي آینده چرخه[هاي وابستگی  درخت

Relevance Trees 
[Futures Wheel]  

34. 
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 Ex H/S Desc/
V 

تحلیل نیازها، [نیازها  تحلیل پیش
  ]نسبت دادن ماتریس فناوري ایکس

Relevance Trees 
[Futures Wheel] [Needs 
Analysis, Attribute X 
Technology Matrix]  

35. 

35,36 N/Ex H/S Desc/S
tart  تحلیل ریسک) (Risk Analysis 36. 

37,38,39
,40,41 N H/S Desc 

نگاشت محصول ـ  ره[نگاشت  ره
  ]فناوري

Roadmapping [Product-
technology 

Roadmapping] 

37. 

1(ch.13)
, 42,43, 

44 
N/Ex H/S Sc 

هاي دایم،  ها با کنترلسناریو[سناریو 
  ]مدیریت سناریو

Scenarios [Scenarios 
with consistency checks; 

Scenario Mgmt.] 

38. 

45 N/Ex S Sc/M
&S 

بازي، سناریوهاي [سازي  سناریو ـ شبیه
 ]تعاملی

Scenario-Simulation 
[Gaming; Interactive 

Scenarios]  

39. 

46 N/Ex S Cr تحلیل داستان علمی (Science 
Fiction Analysis)  

40. 

47 N/Ex S Desc 

ارزیابی اثر [ارزیابی اثر اجتماعی 
 ]اجتماعی ـ اقتصادي

Social Impact 
Assessment [Socio-
Economic Impact 

Assessment]  

41. 

48,49 N/Ex S Desc/
V 

درك سیاست، تحلیل [نفع  تحلیل ذي
  ]فرضی

Stakeholder Analysis 
[Policy Capture, 

Assumptional Analysis] 

42. 
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50 N H/S Desc 
(SOFI)وضعیت شاخص آینده

State of the Future 
Index (SOFI)  

43.

51 N/Ex H Desc/
M&S 

[تحلیل پایداري
حیات

يتحلیل چرخه
[  

Sustainability Analysis 
[Life Cycle Analysis]

44.

1(ch.15)
, 52, 53, 

54 
N H M&S 

پویایی سیستم،[هاسازي سیستمشبیه
KSIM[  

Systems Simulation 
[System Dynamics, 

KSIM]

45.

55,56, 
57 N/Ex H M&S 

سازي فناورانهجایگزین
)(Technological 

Substitution

46.

14 Ex H/S Desc, 
M&S 

 Technology(ارزیابی فناوري
Assessment(  

47.

8,58,59,
60 Ex H Tr 

تنظیم و تعمیم منحنی[یابی روندبرون
  ]رشد

Trend Extrapolation 
[Growth Curve Fitting 

& Projection]

48.

1(ch.5) N/Ex H Tr/Sta
rt 

 Trend Impact)تحلیل اثر روند
Analysis)  

49.

61,62,63 N/Ex H Cr یافتهنوآوري نظام(TRIZ) 50.

N/Ex S Cr اندازخلق چشم(Vision 
Generation)  

51.

  
. هاسـتنـوعی بیـانگر کـارکرد آن  به)انتزتوضیحات داخل پر(هاي مدلکار رفته دربارهعبارات به
  :ل استئها قا را براي مدل کلیدو کارکرد]31[1لینستون

  2هاي جهان واقعی از طریق یک مدل انتزاعی ریاضیبینیتوانایی ترسیم پیش. الف

                                                                                                                        
1. Linstone  
2. Abstract Mathematical Model  www.shahrsazionline.com
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سـاختن برخـی    ، آشـکارکردن، یـا روشـن      )بـر واقعیـات     مبتنـی ( فکري انتزاعی    پشتیبانییک  . ب
  سیستم به شکلی ساده و یا بازکردن یک ایده و رمزگشایی یک بینشهاي رفتار  جنبه

اما در مـورد ب،  . رود جهان آینده را حدس زده و به تصویر بکشد          در مورد الف، از مدل انتظار می      
  . شود هایی از آینده محسوب می مدل بیشتر به یک ابزار کمکی براي تحلیل و بررسی جنبه

توسـط مـدل از سیـستم    ممکـن اسـت   هام و تصورات باطلی که دوم ب ما به او    کارکرد  در مورد   
عنوان کلیدي براي کشف یک بینش جدیـد یـا     شویم، ما مدل را به      ه شود، متوسل نمی   یواقعی ارا 

سازي را تبدیل به یک ابـزار یـادگیري    ، تا حد زیادي مدل ب نقش . بریم کار می اي تاریک به    نکته
  .تواند مرتباً ما را منحرف و گمراه سازد  است که می الف کند؛ اما این نقش  می

  :کنیم در اینجا برخی نکات کلیدي را یادآوري می
1. TFAهاي مشترکی است هایش، داراي تجارب و مشخصه رغم فهرست متنوع روش  علی.  
. شده اسـت  تأکیدهاي چندگانه کمی و کیفی        استفاده از روش  بر   TFA هاي  روشبیشتر  در   .2

باشند و تالش کنند نقاط ضعف موجود در روش دیگر را جبران   ها باید مکمل هم       این روش 
بودن اطالعـات   ها به ناچار تحت تأثیر میزان در دسترس       البته چنین انتخابی از روش    . نمایند
  .داردقرار 

عنـوان   آنچه که خبرگان به : هاست  بر آراي خبرگان محدود به این چارچوب        هاي مبتنی   روش .3
  ي باورهاي مشترك دارنـد و محـدودیت      واسطه  هتی که به  شناسند، رنگ و ج     امور ممکن می  

هـا در تـصور بـسیاري از موضـوعات           آن  توان به نـاتوانی     عنوان مثال، می    به. ها  تخیالت آن 
سیم است که حتـی تـا    ي تخیالت محدود، ارتباطات صوتی بی      نمونه. ساز اشاره کرد    شگفتی

ي تخـیالت   نمونـه . شـد  نداشته میمدت کوتاهی پس از به واقعیت پیوستن آن هم، خیالی پ   
 عمالً محقق که  است که بسیار قبل از آن"گیري از بارداري   پیش"بینی    بلندپروازانه نیز پیش  

هاي  ي افسانه شود، انجام شده بود و یا مسافرت با زیردریایی و مسافرت فضایی که در حوزه    
  . و تاکنون هم محقق نشده استعلمی مطرح شده بود

کنند و تعامالت چندگانـه و نتـایج           روابط بین متغیرها را خطی فرض می       ،ها بسیاري از مدل   .4
  .گیرند غیرخطی حاصل از آن را در نظر نمی

رویکردهـاي  . گـذارد   مـوردنظر تـأثیر مـی     "بـودن روش    مناسـب "شدت بر      به "افق زمانی "  .5
 .اند هاي زمانی کوتاه مناسب  معموالً فقط براي بازه"یابی برون"
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.  وجـود دارد 1پـذیر پیچیـده   هاي انطباق نظامبینی رفتار  ی در توانایی پیش هاي ذات   محدودیت
هـاي   حـساسیت زیـاد نـسبت بـه ارزش    " و 2 "قلمـرو آشـوبناك   "ها از طریق     نظامگونه    این

ي دورتـر     عـدم قطعیـت و غـافلگیري هنگـامی کـه بـه آینـده              . شوند   مشخص می  "درونی
گیرند کـه    مورد جستجو قرار می  3هاي پابرجایی بنابراین، راهبرد . یابد  پردازیم، افزایش می    می

ي مطلوب  هاي اجرایی مناسب باشند و قرابت به آینده         گیري  براي طیفی از سناریوها و جهت     
دهند اطالعات    در عین حال این راهبردهاي پابرجا در طول زمان اجازه می          . را افزایش دهند  

  .ها رفع شوند قطعیت بیشتري در دسترس قرار گرفته و عدم
 موفقیـت دسـتاوردها، بـه    "چگونگی"گام  به  تمایل دارند از طریق تعقیب گامTFAمطالعات   .6

  .  دست یابند4 "قابل بازتولید"ایجاد نتایج 
رود،  کار مـی  ها و روشی که به  با توجه به ساختار مفهومی، کیفیت و جامعیت داده    5مفروضات .7

مفروضات ممکـن اسـت بـراي بـه     بر  هاي مبتنی تجزیه و تحلیل. باید صریح و شفاف باشند 
.  مفید باشد،ي مفروضات سایرین کردن عقاید هر یک از ذینفعان درباره صحنه آوردن و عیان
  .کند ي مفروضات یکدیگر جلوگیري می  دربارهفهمی کجاین کار از پدیدآمدن 

هـاي    که بـر انتخـاب  7 "اي سازي نماینده مدل"بین .  نیز مهم است 6 )اندازه(موضوع مقیاس    .8
ارزیـابی اثـرات بـین    .  تمـایز وجـود دارد   "سازي سیستمی   مدل" متمرکز است، با     8مشخصی
، بـا   )هاي شخصی   نظیر مصاحبه (بر اطالعات دست اول هستند        هاي محلی که مبتنی     تحلیل
هـا توسـط افـراد     نظیـر گـردآوري داده  (اي ملی یا جهانی که به اطالعات دست دوم        ارزیابی

منابع اطالعات، زمان در . باشد  متکی است، متفاوت می   ) ولوژي اپیدمی شناسی و   دیگر، جمعیت 
  .ها موثر است دسترس، و سالیق کاربران نیز بر انتخاب روش

 نیازمند تدابیر تکمیلی در ارتباط بـا تـأثیرات   TFAبر فناوري، ها  این روشرغم تمرکز     علی .9
منظور در نظـر   تکمیلی بهي فناوري است و بالعکس، نیازمند تدابیر    بر توسعه 9اي  مهم زمینه 

  . ي فناوري بر محیط اجتماعی ـ اقتصادي است گرفتن تأثیر توسعه
در نهایت، بخـش  .  باشداثربخشی و  يهاي فناوري باید در جهت سودمند       هاي آینده    تحلیل .10

  .کند بعدي مالحظات تأثیرات متقابل میان نتایج و فرایندها را عنوان می
  

                                                                                                                         
1. Complex Adaptive systems  
2. Chaos  
3. Robust Strategies  
4. Reproducible  
5. Assumptions  
6. Scale  
7. Agent Modeling  
8. Individuals Choice  
9. Contextual  
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  TFA انجام فرایند
کردن پذیرش و استفاده از آن توسط مـشتري و   هاي فناوري، فرایند براي تسهیل ندهدر تحلیل آی  

 بـراي درگیرنمـودن    ممکن استنگاري براي مثال، استفاده از فرایند آینده . نفعان، حیاتی است    ذي
اند، اولویتی باالتر از اطالعـات تولیدشـده در مـورد فنـاوري       نبودهTFAبازیگرانی که قبالً درگیر  

  .شودقایل 
گیري  تصمیم. اي اساسی است    بودن، مالحظه   ، مالحظات مربوط به چند بازیگره     هاTFAدر بیشتر   

افتد که بازیگران با هم تعامل داشته  در یک فضاي داراي بازیگران متعدد، در یک شبکه اتفاق می
نـد را  چهار نوع فرای. دن به بهترین نتیجه دست یابانکند که از دیدگاه خودش      و هر یک تالش می    

  : در نظر بگیرید
  نفعان و دیگران در فرایند تحلیلی از طریق درگیر کردن ذي: ایده اصلی. رویکرد مشارکتی .1

  .منظور خواهد شد) در این فرایند(برخی از اجزاي رفتارهاي کلیدي، . الف
در اصـطالح بـراي   . (ها و در نتیجه کیفیـت نتـایج افـزایش خواهـد یافـت             تنوع ورودي . ب

  )نفعان به حساب خواهد آمد ها تجربیات ذي گاهشدن دید غنی
  .تري از نتایج رهنمون خواهد شد سوي پشتیبانی گسترده به. پ
  . دموکراتیک فرایند کمک نمایدي ممکن است به وجهه. ت

ــد .2  سرچــشمه 1"شــبکه سیاســت"ي  ایــن رویکــردي اســت کــه از نظریــه . مــدیریت فراین
هاي پیچیـده و چنـدبازیگره، بـراي         وضعیت ي اصلی آن این است که در        ایده. ]64[گیرد  می

  . خوب و متفکرانه است2"شرایط و قواعد بازي"افزایش احتمال پیشرفت، نیاز به 
 در جهـت رسـیدن بـه    در ابتداهاي تحلیلی،     در این موارد، تالش   . رویکردهاي مذاکره محور   .3

  .مین نمایدنفعان اصلی را تأ حلی است که منافع ذي توافق و مصالحه و دستیابی به راه
اي نامیـده     که بعضاً رویکـرد منـاظره     (ي فکري     در این نوع شیوه   . ]65[3رویکردهاي منطقی  .4

نفعان  ذي) و یا درك و دریافت(ها و مباحثات بیشتر بر روي استدالل  ، تمرکز تحلیل)شود می
  .است تا تمرکز بر حقایق عینی

  
  TFA و چارچوب 4قلمرو: تحلیل و فرایند با هم

                                                                                                                         
1. Policy Network  
2. Rule of the game  
3. Argumentative approaches  
4. Scoping  
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ي  حـوزه "عنـوان   تواند آزادانه بـه  ، می1پژوهی یا مطالعه اثرات نگاري فناوري، و یا آینده      ندهقلمرو یک آی  
سازي میدان عمل یـک فعالیـت اسـت،           معناي مشخص   تعریف قلمرو به  .  تعریف شود  TFA "کاربردي

شود و اینکه کدام مسایل نقـش     رود و سطح جزئیات مشخص می       کار می   جایی که مطالعه و تحقیق به     
عنوان  به. کند  ، اطالعاتی پیرامون ساختار محتوا ارایه میTFAدر نتیجه، قلمرو . ي و محوري دارندمرکز

 یـک مـدل  : عبارتند از) هاي رشد محدودیت(مثال، سه عنصر قلمرو یک تحقیق مشهور پیرامون آینده          
  ).2100(و افق زمانی ) جغرافیا(، جهان )سه بعديدنیاي (اي  سازي رایانه  شبیه
 مد نظـر قـرار   ،گیرد  نکه، تعیین قلمرو باید فرایندي را که براساس آن، مطالعه و تحقیق انجام می             دوم آ 
ما بـراي توصـیف     ).  انجام آن  "چگونگی"(گیرند     صورت می  TFA یعنی اقداماتی که براي انجام       .دهد

عنـوان   بـه هـا،   شماري از این چـارچوب    .  داریم TFAي انجام     این فرایند نیاز به مدل یا چارچوب شیوه       
و خروجی و اقـدام  )  پذیرش ظرفیت(نگاري  نگاري به سه مرحله ورودي، آینده   مثال، فرایند ساختار آینده   

  .اند  شده تقسیم
هـا و   تـم (ي آینـده   توانـد بـه محتـواي مطالعـه     قلمـرو مـی  . قلمرو باید به هر سه مرحله بپـردازد  

) کنندگان و غیـره  مدیریت، مشارکت(ي فرایند    دهنده  و عناصر تشکیل  ) شناسی مورد استفاده    روش
تـر، تمـایز ایـن سـه      نگاري نوین و مداوم هاي آینده اما باید آگاه بود که در فعالیت . مطالعه بپردازد 

 )German Futur(ي آلمـان    مرکز آیندهعنوان مثال به. گیرد راحتی و آسانی صورت نمی مرحله به
این پرسش که چگونه . کند ه میدزمان استفاصورت هم هاي متفاوتی در تمام مراحل به     از مضمون 

اي دیگر نیز بـه آن   شیوه توان به   گذارند، در واقع مهم است ولی می         اثر می  TFAمسایل قلمرو بر    
گذارنـد؟ یعنـی    ي آینده اثـر مـی   پژوهی و مطالعه  بر قلمرو آیندهTFAهاي    چگونه روش : پرداخت

. ایل قلمرو ضرورتاً از پیش تعیین شده هستنداینکه، اگر اهداف یا روشی برگزیده شود، بعضی مس    
نگـري آینـده یـک متغیـر خـاص از منحنـی گـومپرتز         عنوان مثـال، اگـر فـردي بـراي پـیش       به

(Gompertz)  افـق  ي  گزینه،نگري قابل تعمق باشد  استفاده کند، حداقل اگر او خواهان یک پیش 
ه، اخـذ یـک تـصمیم عملیـاتی      براي پرداختن به یک پرسش اولی     . شود  محدود می ) قلمرو(زمانی  

، که یک )گذاري مشخص و خاص در یک فناوري هدف پرداخت توان به سرمایه عنوان، آیا می    به(
اندازسـازي، مناسـب    مسأله مرتبط با قلمرو است، استفاده از یک روش اکتـشافی همچـون چـشم    

  .نیست زیرا فاقد اطالعات و جزییات کافی جهت پشتیبانی از یک تصمیم خاص است
 بر یکدیگر نفـوذ دارنـد و تـأثیر    TFAهاي  این بدان معنا است که مسایل قلمرو و گزینش روش         

هاي مناسـب   تواند موجب محدودسازي نوع روش عنوان مثال، قلمرو یک مطالعه می     به. گذارند  می

                                                                                                                         
1. Impact Study  
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عنـوان   بـه ( قادر به محدودسازي افق زمانی یا دیگر عناصر قلمرو          TFAشود و یک روش خاص      
  .گام بعدي ما کار بر روي این روابط با جزئیات بیشتر است. است) ارتباطمثال پهنا، 

مسایل مرتبط با محتواي فعالیت، مسایل مرتبط بـا         :  شامل دو بخش هستند    TFAمسایل قلمرو   
 ایـن مـسایل قلمـرو را    ،2جـدول   ). فراینـد  (TFAو سـازمان فعالیـت      ) فرایند(کارایی و عملکرد    

اي سنگین بـر یکـدیگر    که چگونه این مسایل و پیامدها به شیوه  توجه کنید   . فهرست نموده است  
  .گذارند اثر می

   و فرایند مسایل تعیین قلمروTFAمحتواي . 2جدول 
  بعضی الزامات  مسایل تعیین قلمرو

    مسایل محتوا
  هاي مناسب ي موردنیاز، روش داده  افق زمانی
در مقابــل گـذارد   نزدیکـی اثـر مـستقیم مـی    (داده   ي جغرافیایی گستره

  )دسترسی ثانویه
، مـاکرو و    )بخش(، مسو   )شرکت(سطح جزئیات میکرو    

  )ملی، جهانی(کالن 
  نفعان پردازش ـ ماهیت تعامل با ذي

    مسایل فرایند
تـر،   ماهیت ـ کارشناسان یا گـسترده  (کنندگان  مشارکت

  )ترکیب حوزه
شـود، چگونـه    چگونه توان کارشناسی استخراج می    

  گیرد تحقیق صورت می
انداز  گیري عملیاتی، راهبردي و چشم  فرایندهاي تصمیم 

  ساز
  انتخاب کارشناسان

  هاي کاربردي روش  )چند دقیقه تا چند سال(ي زمانی مطالعه  دوره
هاي دسترسـی بـه تـوان         هاي مناسب، شیوه    روش  )ها بودجه، داده، مهارت(منابع در دسترس 

  کارشناسی
  هاي تحلیلی ، خروجیداده موردنیاز  هاي مورد استفاده روش

  هاي مناسب، کارکنان، فرایند مدیریت روش  سازمان
  فرایند مدیریت، ماهیت مشارکت  )داخلی، خارجی(هاي ارتباطی  جریان
  قابلیت استفاده توسط مخاطبان مختلف  )محصوالت اطالعات فناوري(ها   یافتهي ارایه

  
صورت آگاهانه بـه تـالش    اکنون باید به. ایم هاي چندگانه توجه کرده  ما به مطلوبیت کاربرد روش    

انـداز و دورنمـایی،    هـر چـشم   . اندازهاي فنـی، سـازمانی و فـردي بپـردازیم           جهت توجه به چشم   
 در (T)انـداز فنـی    چـشم . یـافتنی نیـست   کند که از جانب دیگـران دسـت   هایی را ارایه می   بینش
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هـایی همچـون    روش سـهم دارد و از  TFAکارشناسی حل مسأله و محصوالت ملمـوس بـراي          
هاي سازمانی   به شناسایی اهمیت نقش  (O)انداز سازمانی     چشم. جوید  سازي تحلیلی سود می     مدل

یابی به هـدف نـوآوري    براي دست. پردازد دهی نوآوري فناورانه و انتشار آن می     و نهادي در شکل   
 رقابـت در    بـه اهمیـت رهبـري راهبـردي،        (P)انداز فردي     نفعان متفاوت چه باید کرد؟ چشم       ذي

در مورد بحـث مـا    . پردازد  آمیز می   محصول و دیگر مالحظات فردي تأثیرگذار بر نوآوري موفقیت        
شدن توسط فناوري است، در حالی کـه فراینـد    ، تحلیل یا محصول مایل به احاطه      TFAپیرامون  

 رفـع  اي مـوثر موجـب   شیوه اندازها به ادغام این دورنماها و چشم  . کند  حرکت می  P  و   Oسمت      به
  .شود خالء بین تحلیلگر فنی و دنیاي واقعی می

، احتمـاالً موجـب ایجـاد اخـتالف و مناقـشه            TFAاندازهاي متفاوت در یک       ادغام آگاهانه چشم  
 موجـب  تعـارض اي مدیریت شـوند کـه بـدون ایجـاد      شیوه ها به   ها و اختالف    باید تفاوت . شود  می
ها که ممکـن اسـت     کمک به رفع اختالف   یک احتمال جدید جهت     . سازي و توانمندي شوند     غنی

 (Bayesian) ن بایـسین  هـا و فنـو       شود، کاربرد تکنیـک    TFAسازي و توانمندبودن      موجب غنی 
  . ي تجربی است جهت ترکیب قضاوت فردي و انسانی با داده

  
  TFAکارگیري و ارزیابی  به
  کارگیري  به

ازد که آیا کاربران مـوردنظر، در  س  صورت صریح این پرسش را مطرح می        کارگیري به   استفاده و به  
هـا و    از این گذشته، آیـا بـر تـصمیم   ؟اند یا خیر  را در دسترس و مفید یافتهTFA واقع اطالعات 

  ها نفوذ دارند؟ اقدام
تجربیات موجود در مسیرهاي گوناگون بر این .  نامتجانس استTFAکارگیري   ردیابی بهي سابقه

 اثر بسیار کمتري بر فرایندهاي تصمیم نسبت به آنچـه کـه             امر اشاره دارند که اطالعات تحلیلی     
 اگـر انجـام گیـرد، بـه      TFA "تحلیـل شـکایت   ". گران نسبت بدان امیدوار بودنـد، دارنـد         تحلیل

بـودن    همچون عدم دقت و، آنچه مـا بـاور داریـم، نـاقص              ها و مالحظات عمده     شناسایی نگرانی 
پردازند، در حالی کـه دیگـران از جملـه     ها می حلیلگذاري ت  اکثر کاربران فنی به ارزش    . پردازد  می

، Tي تمرکـز       کننـده   البتـه ایـن امـر مـنعکس       . کنند   دولت به سمت جامعیت حرکت می      کارکنان
تحقیق . گیرندگان دنیاي واقعی است تصمیمT-O-P ، در مقابل نگرانی)ها تکنولوژیست(گرایان  فن

هاي فراینـد و محتـوا جهـت         یابی حاوي گام  کارگیري هوشمندي فناوري تجربی و ارز       پیرامون به 
  :کارگیري است تقویت به
  :TFA   و فرایندنتایجهایی براي ارتقاي  تکنیک
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  TFAشناخت کاربران، تسهیم انتظارات از  •
  بندي تحلیل و فرایندهاي تحلیلی مناسب کارگیري کاربران در فرمول به •
، تـالش  TFAي مناسب بـراي   دجهنهادي ـ پشتیبانی از تحقیق، بو / توجه به ابعاد سازمانی •

  TFAنفعان مختلف  شده مدنظر ذي جهت کاهش تهدیدهاي ادراك
انجام / شفافیت محتواي موردنیاز ـ ارایه ترکیبی از اطالعات جهت توانمندسازي اخذ تصمیم  •

  هاي بیشتر هاي کاربران با اولویت بخشی به طرح پرسش یک کار، ارایه پاسخ پرسش
کـسب   (نتـایج ، تقویـت اعتبـار   )سازي اعتبـار  افزون(گران   براي تحلیلایجاد اعتماد و اعتبار    •

هـاي مورداسـتفاده توسـط کـاربران، آشـنا و       ، کسب اطمینان از این امـر کـه روش        )تأییدها
  .اند قبول بوده قابل

انـداز خواهـان    تأکید گذاشتن بر ارتباط ـ توجه به این امر که هر یک از این سه نـوع چـشم    •
  .براي برقراري ارتباط هستندهاي متمایزي  روش

 )هنگام بودن به(ها در هنگام نیاز  ي یافته ارایه •
  

  نگاري مورد مطالعات ملی آینده: ارزیابی
 مهم و طبیعتاً زیرا شویمتمرکز منگاري فناوري  هاي ملی آینده  اکنون بر ارزیابی برنامه حاال بیایید 

  .کند الحظاتی خاص میتر م برانگیز است و ما را قادر به اکتشاف عمیق چالش
 که  يعنوان مثال موارد    تر، به   پژوهی آکادمیک    برخالف بعضی مطالعات آینده    ،نگاري فناوري   آینده

هـاي خـاص    رسانی پیرامون تصمیم    بر افزایش آگاهی عمومی تأکید دارند، داراي مأموریت اطالع        
دنبـال اسـتفاده از    هـا بـه   ممکن اسـت دولـت    . بهرحال، این امر تنها بخشی از تصویر است       . است
 علـوم و  هـا و ایجـاد اجمـاع در جوامـع          عنوان ابزاري جهت ارتقاي شـبکه       نگاري فناوري به    آینده

نگـاري   ممکن است از آینده. اي یا بخشی باشند هاي نوآوري ملی، منطقه      یا نظام  )S&T( فناوري
ـ        فناوري به  هـاي   ه فرصـت عنوان ابزار افزایش آگاهی، اعالم هشدار به صنعتگران جهـت توجـه ب
 کـارکرد یا پژوهشگران در مورد اهمیت اجتماعی و تجـاري مـسأله و              علوم و فناوري     نوظهور در 

  .ها استفاده شود ي آن بالقوه
 نتـایج . "فراینـد " و "نتـایج ": ایم، باید به دو جنبه بپردازیم گونه که پیش از این دقت کرده   همان
هایی بـراي   هاي اولویت، گزارش ثال، فهرستعنوان م  کاري، به  هاي  دستاوردها و خروجی  سمت    به

هاي آموزشـی و   پیشنهادهایی براي اصالح نظام علوم و فناوري، اي خاص از    یک راهبرد در حوزه   
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 نتـایج این امکـان وجـود دارد کـه بـه شـمارش و مـستندسازي       . گیري دارد غیره حرکت و جهت  
و حتی تخمین ) ن، نقل قول و غیرهخواند(ها  ، ارزیابی انتشار آن )ها، صفحات وب و غیره      گزارش(

هـاي   دهـی ائـتالف     سازي، درك مشترك، شـکل      کار فرایند محور به شبکه    . ها پرداخت   کاربرد آن 
گیري   اندازه. شود  میمنجر  کنندگان جدید در بحث سیاست نوآوري و غیره           جدید، آوردن مشارکت  

 فرعـی  ي عنوان داده ندرت به  بهتر دارد و تر است و نیاز به ارزیابی صریح و پایش این نتایج سخت    
  .مسوول برنامه، در دسترس خواهند بود

نگاري فناوري در موارد      بازبینی و کاربرد آینده    ،توانیم در مورد ارزیابی     ما براساس مسایل فوق می    
  :زیر تعمق کنیم

  ).هاي دقت، ارتباط، کیفیت و غیره پرسش(هوشمندي راهبردي در مورد مسایل آینده  •
هـاي    پرسش. (ي وسیعی از منابع     نفعان و کارشناسان از دامنه      وجود ذي : ها  بکهمشارکت و ش   •

  )سازي و غیره کارگیري، مشارکت، شبکه به
بـودن ارایـه، اثـر     بنـدي، مناسـب   هاي زمان   پرسش. (گیري  ي فرایندهاي تصمیم    تغذیه: اقدام •

  ) سیاست و غیره
ه این فعالیت تا چه حد تحقق یافتـه و یـا    ارزیابی تا جایی که امکان دارد به این مسأله بپردازد ک          

  . نتایج مدنظر خود برسد بهرسد که تحقق یابد و نظر می به
حتی تفکر در مـورد نقـاط      . هیچ نوع ابزار عمومی و کلی براي ارزیابی نفوذ و پیامدها وجود ندارد            

  . زا و دردسر آفرین است نگاري فناوري مشکل آغاز و پایان فرایند آینده
  :کنیم نگاري فناوري، ما به این مسایل دقت می گیري آینده ه سه جهتبا توجه ب

نگاري   ي زمانی موردنظر آینده     اگر دقت یک موضوع و مسأله است، ارزیابی به دوره         : ها  آینده •
، تـأخیر  )سـال  پـنچ (مدت  نگاري یک فناوري حساس با افق کوتاه آینده. فناوري بستگی دارد 

 سـال یـا بیـشتر    15نگاري فنـاوري بـه     هنگامی که آیندهاما. پذیرد بسیار جدي صورت نمی 
نیاز به نظـامی بـسیار بـا    . باشد زاتر می کارگیري آن مشکل  بپردازد، ارزیابی مشکل است و به     

طور که در مورد  شود تا چنین کاري صورت گیرد، همان نگاري فناوري حس می ثبات از آینده
  .گیرد  ژاپن انجام میSTA/NISTEPهاي  بینی پیش

نگاري فنـاوري و     ارزیابی بسیاري از ابعاد مشارکت افراد در فرایند آینده        : ها  مشارکت و شبکه   •
هـا   گیرد ـ حافظه  ها به بهترین طریق در زمان مناسب صورت می بخشی و ادغام شبکه شکل
امـا بـسیاري از ایـن    . شـوند  ها ثبت نمـی    د و بسیاري از این فعالیت     نشو  سرعت دو دل می     به
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شوند و نیاز به تحقیق و ارزیابی بعدي    هایی به مرور بالغ می       نتایج چنین فعالیت   ها و   خروجی
  .دارند

ها  یابیم که اقدام ما در می. خصلت و ویژگی است . یک موضوع و مسأله مهم در اینجا      : اقدام •
گیرندگان از  نگاري فناوري هستند، در حالی که در جهان واقعیت، تصمیم اغلب ناشی از آینده

اي  شـیوه  بـه . کننـد  سـازي اسـتفاده مـی    عنوان ابزاري جهت مشروع به مطالعه صرفاً به ارجاع  
شده، ریشه در تحقیق و مطالعه دارند اما به آن منبع انتساب      مشابه، بسیاري از اقدامات انجام    

  .یابند نمی
  :سازیم میی را مشخص یابما چندین نوع ارز

  .گیرد و کار صورت میهنگام و واقعی هنگام انجام فعالیت  ارزیابی به •
نگـاري فنـاوري    گیرند یعنی هنگامی که فراینـد آینـده   ها پس از کار صورت می       اکثر ارزیابی  •

  .کامل شده یا بخش اعظم آن تکمیل شده است
  .پردازد نگاري فناوري می ي چگونگی انجام آینده ارزیابی فرایند به نحوه •
  .پردازد نگاري فناوري می ها و دستاوردهاي آینده ارزیابی نتیجه به خروجی •
نگـاري   ي فعالیت بدون مداخلـه و حـضور آینـده    چالش کلیدي، تعیین گستره  : ارزیابی بیشتر  •

  .فناوري است
بخـشی   مـدت و تـسهیل شـکل        هاي کوتاه   دنبال گسترش فراوان افق     نگاري فناوري به    آینده •

ممکن است بهتـرین  . هاي نوآورانه فناوري و اجتماعی است ن فعالیتهاي جدید پیرامو  شبکه
ایـن  . ها بپردازد ها و رفتار در این جهت     ي ارزیابی نهایی به بررسی توانایی تغییر ارزش         شیوه

  .اي رفتاري است موضوع، مسأله
  

  TFAهاي فرا روي  چالش
ها  توان با استفاده از آن ه میهاي نیرومند جدیدي را عرضه کرده ک عصر فناوري اطالعات، قابلیت

  :پردازیم ها می به سه نوع از آن.  و فرایند، شدنتایج، TFAموجب ارتقا و پیشرفت 
  هاي پیچیده شبکه .1

  .عنوان موارد موردنیاز، شناسایی شوند توانند به هاي سیال که می شبکه. الف
  ین و طراحی شدههاي تعی هاي موقت براي فعالیت رفتار جمعی، مشارکت سریع در گروه. ب
  هاي مجازي سازمان. ج
  .پذیر سریع وجود داشته باشد دهد که مدیریت انطباق  می ارتباطات با سرعت باال، اجازه. د
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شود و زمان در آن، بعد کلیدي محـسوب  اینترنت تبدیل به یک دنیاي موازي مجازي می. ه
  .شودمی

  پذیر پیچیدههاي انطباقسازي نظام هشبیسازيمدل.2
  شدههاي منسوخها و تولد مجدد نوآوريهاي خودکار سلولی انتشار نوآوري مدل.الف
   مجموع ظاهرشده براساس اطالعات محلی در دسترسمطالعه رفتار نظام. ب
عنـوان مثـال،   هاي مختلـف، بـههاي جمعیت عامل نامتجانس در محیطهاي تعامل  مدل. ج

  اقتصاد آزمایشی
  هاي بزرگ دادهجستجوي پایگاه.3

هـــايعنـــوان مثــال، اســـتخراج پرونـــده پایگـــاه داده، بـــه)tomography( تومـــوگرافی.لـــفا
   نوآوريهايشاخصهاي تحقیق و توسعه و خلقفعالیت

(bibliometric)شناسی کتابتحلیل. ب

  پویش محیطی جهت شناسایی نیازهاي در حال ظهور. ج
هـــا و از جایگـــشتهـا، آزمـــایش بـسیاري  شناسـانه پیرامـــون نـــوآوريجـستجوي ریخـــت. د

هـاي  هاي متغیرهاي نظام عصر در حال ظهور فناوري مولکولی و ترکیب فنـاوري  ترکیب
از ایـن  . هاي جدیدي پدید خواهـد آورداي مشابه، توانمندياطالعات و مولکولی، به شیوه

پـردازیم کـه مـشابه    ي ساختاري در اقتصادي مینگري تغییرات عمدهگذشته، ما به پیش
شده در دوران تغییر اقتصادهاي کشاورزي به صنعتی و صنعتی بـه اطالعـات        موارد رویت

 در)S  & T( علـوم و فنـاوري  یافتـه بـراي  هـاي توسـعهما انتظار داریم که روش. است
Tفناوري نانو، زیست اجازه دهید بـه چنـد   .  بگذارندFAفناوري و علم مواد، اثري مهم بر     

T   :کنیم، بپردازیماندازسازي میها چشم ن که ما امروز براي آFAنیاز و ضرورت
شـاید  . هاي اطالعات و مولکولی، امـري واضـح و روشـن اسـت        فناوريگرایی  همترکیب و   .1

رایانه اسـت  يتراشهي ژنوم انسانی بر روي یکترین حالت و وضعیت ارایه شده، نقشه  مهم
اي دیگر نیز مـشاهده  هتوان در محیطاین ترکیب را می. شودکه در حال حاضر بازاریابی می

هاي واقعیشناسی، فیزیک و شیمی در حال ترکیب با یکدیگر هستند و سازمان  زیست: کرد
  .شوندو مجازي نیز با یکدیگر ترکیب می

T: سوال یابنـد کـه تعیـین قلمـرو، کارشناسـان و دیگـر              اطمینان مـیFAچگونه مدیران فرایند    
   است؟"قدیمی"يهاي حوزهگیري تکنندگان نشانگر ترکیب واقعیت و نه جهمشارکت

،1997در سال. محور هستندداروها و مسایل پزشکی بیش از هر بخش صنعتی گذشته، علم.2
ترازاکثریت ثبت اختراعات در این صنعت، پیش از این حداقل یکبار در یک مقاله علمی هم

www.shahrsazionline.com
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اکنون مـا   .  هستند فرایندهاي نوآوري از این موارد در صنایع دیگر، متفاوت        . اند  مشاهده شده 
  :کنیم موارد زیر را مشاهده می

ي ارزیابی شمار زیادي از اشـکال مختلـف مولکـولی را از طریـق             شیمی ترکیبی، اجازه   •
عنوان مثال طراحـی   به(هاي خودکار جهت رسیدن به اهداف کارکردي و نقشی      تکنیک
  .دهد می) دارو

  هاي جدید روتئینها یا تولید پ ترکیب مجدد ژنتیکی جهت ارتقاي پروتئین •
محـور اسـت      بینی فناوري   تر از پیش    محور بنابر ماهیت خود بسیار سخت       بینی علم   پیش •

  .گردد چراکه بخش اعظم آن پایه و اساسی است و به کاربردهاي خاص باز نمی
  یابند، کدامند؟ هاي متمرکز علمی، تمرکز می  که بر تکنیکTFAهاي مناسب  تکنیک: سوال

هاي جدید زیر، دچار انقالب و دگرگونی اساسـی خواهـد         ها و قابلیت    منديتوسعه مواد با توان    .3
  :شد

ــین     • ــوب و همچن ــواد مطل ــصوصیات م ــاد خ ــد و ایج ــولی جهــت تولی ــتگاه مولک دس
  اي و دیگر تجهیزات کاربردي پردازشگرهاي رایانه

 و Micro-fluidics و DNA  تولیدرسانا، باز   نیمهي تراشههاي عملکرد  ترکیب •
MEMS) جهت دستیابی به عملکـرد پیچیـده   ) هاي میکرو الکترو ـ مکانیکی  اهدستگ
  حمل هاي کوچک، ارزان و قابل در بسته

هاي هنجـاري    روشي هاي اکتشافی متوجه  در این حوزه از روش     TFAممکن است تأکید    آیا  : سوال
  مناسب جهت ساخت مواد مورد سفارش شود؟

اي نامعلوم در  اي در حال حرکت به سمت آیندههاي کاهش نیافتنی بسیاري در نیروه عدم قطعیت  .4
ها وجود دارند که نیاز نیست فرض شوند تا مواد اولیـه مـورد نیـاز       ينگر  وراي دوران کوتاه و پیش    

توانند موجب خلق سناریوهاي  ها می نگاري در حالی که آینده. جهت یک اقدام موثر را فراهم سازند   
ي راهبردهاي پابرجـا    توانند ابزاري جهت توسعه     ی نمی ها شوند ول    بدیل جهت ارزیابی عدم قطعیت    

  .ها باشند ي طیف این عدم قطعیت براساس شمار زیادي از سناریوهاي در برگیرنده
نگـاري مناسـب     براي غلبه بر این محدودیت آینده RAND آیا مدل پیشنهادي موسسه رند : سوال

  است؟ 
دلیل ماهیت ضد شهودي این       مالحظات احتماالت به   وجود سوء برداشت و ادراك نامناسب پیرامون      .  5

بـار و فروپاشـی    ها، همچون تصادفات فاجعه قطعیت شگفتی. موضوع، امري عادي و متداول است    
  .شود هاي خصوصی و دولتی می ها موجب افزایش اهمیت قابلیت مدیریت بحران در بخش نظام
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خاطر همـراه بـا غفلـت     سودگی و رضایت موجب راندن و هدایت مدیریت به سمت آ   TFAآیا  : ها  سوال
رود و   پـیش مـی  TFAهـایی برداشـت؟ چگونـه فراینـد      شود؟ براي اجتنـاب از آن بایـد چـه گـام           می

ها، از جمله وقوع رویدادهایی با احتمـال   گیرندگان ترغیب به توجه جدي به احتمال وقوع شگفتی         تصمیم
  شوند؟ اندك و پیامدهاي بزرگ، می

ه افزایش سرعت نوآوري فناورانه که ویژگی عصرهاي اطالعـات و مولکـولی           ها با توجه ب     سازمان .6
در نتیجه نیاز به این امر وجود دارد که مدیریت . پذیر داشته باشند است، باید روندي تکاملی و انطباق

هاي سیالیت، ادراك تغییـرات در محـیط و انطبـاق     از پایین به باال خود سازمانده باشد و از ویژگی    
  .شدت پویا، ثابت و بدون تحرك بود توان در محیطی به نمی. ها برخوردار باشد آنسریع با 

تغییرات در ي کافی  به اندازه از خود پرسید که چرا 1993 در سال (IBM)ام .بی.يآمدیریت شرکت : مثال
رانه دیگر هاي شخصی و بسیاري از تغییرات فناو  اثر رایانه،ریزان راهبردي برنامه. محیط را درك نکرده است

رشـد بازارهـاي خـط     ها افزایش یافتند تا حذف روبه  قیمت. ها تغییر نکرد    اما اقدامات آن  . را مشاهده کردند  
 در یـک نظـام   سیـستم امـا عـدم ثبـات     . ها از عدم ثبات و آشفتگی بیم دارند         آن. اصلی را پوشش دهند   

 کار ي این امر، اساس و پایه.  نیاز استقدر الزم است که به ثبات  در حال تکامل هماني پذیر پیچیده انطباق
  .ها و تهدیدها در آن حاشیه قرار دارند فرصت.  است"ي آشوب مرز و لبه"در 

  شود؟  با این محیط تغییریافته سازگار میTFAچگونه فرایند: ها سوال
  چگونه قادر به ادراك سریع تغییرات فناورانه و محیطی است؟

  ده است؟  از باال به پایین محیط خود سازماني شده توزیعگیري  چگونه قادر به تسهیل تصمیم
  چگونه ترکیب ادراك و پردازش اطالعات با سرعت باال، ارتباط باال و سازمانی با قابلیت انعطاف

  شود؟ پذیري سریع می باال موجب تسهیل انطباق
انگیختن تغییر  جهت برپذیر پیچیده  نظام انطباق ثباتي توان از دانش مرزهاي مرحله چگونه می

بهره ) براندازي خالق: Shumpeterبنا بر نظر شومپتر (فناورانه ـ از طریق تسریع آغاز آشوب 
  جست؟

 تغییر ي  جهت ایجاد تأخیر یک مرحلهپذیر پیچیده ي نظام انطباق توان از دانش مرحله چگونه می
  ــ  طع مدارهاي تغذیـه عنوان مثال از طریق ق ي کنترل آن نیست ـ به  که مدیریت قادر یا آماده

  استفاده کرد؟
هاي اطالعات و ارتباطات موجب ایجـاد تمرکزگرایـی و عـدم     تغییر فناورانه، بخصوص در فناوري   .7

  .شود هاي دولتی و خصوصی می بودن، در بخش شدن و محلی تمرکزگرایی غیرهمزمان یا جهانی
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 مدیریت دوگانه است؟ آیـا نیـاز بـه        قادر به رفع نیازهاي گوناگون این ساختارهاي       TFAچگونه  : ها  سوال
هایی خاص براي پوشش این طیف وجود دارد؟ چگونه توازن و تعادلی خوب بین این دو حـد ایجـاد         طرح
  شود؟ می
. شـناختی دارد  هاي زیادي با تکامـل زیـست        این نکته مشخص شده که تکامل فناورانه، مشابهت        .8

آمیز و در موارد دیگر ناموفق باشد  قیتهاي مختلف یک نوآوري ممکن است در یک مورد موف گونه
  . شناختی است ي تکامل زیست کننده ـ فرایندي که منعکس

سـازي مـشابه دنیاهـاي     توان با مدل آیا این مدل، معتبر است؟ آیا دنیاهاي فناورانه مصنوعی را می    : سوال
  شناختی پدید آورد؟  زیست

 اخذ شود  نفعان نسبت به گذشته مار بیشتري از ذيهاي ش اینترنت این امکان را پدید آورده که قضاوت. 9
 دعوت به ارایه بازخورد پیرامون مـسایل        ،و موجب تسهیل توزیع اطالعات شده و مخاطبان هدف        

عنوان مثال  به(در عمل، این فرایندهاي توزیعی براي نقد متقابل . شوند مطرح شده و نتایج پایانی می
  .اند نگاري فناوري در حجم زیاد چندان موفق نبوده هدر موارد آیند) جلسات بحث الکترونیکی

از : هاي الکترونیکی را با تعامل فـردي ترکیـب کـرد؟ مثـال      اي موثر، بحث    شیوه  توان به   چگونه می : سوال
هاي غیررسمی از طریق  هاي ساختاري و توصیه کنندگان در کارگاه خواسته شود تا به ارایه قضاوت       شرکت

  .روند، بپردازند کار می ها براي بحث و مذاکره بیشتر به  جهت افزایش ورودينظام پشتیبانی گروهی که
ها و تکامل جوامع ساده و الگوهاي تجـاري مفیـد        نوآوري ي  ي اشاعه   سازي مشابه در مطالعه     مدل .10

  .اند بوده
ها  کتیکها و تا هاي اقتصاد آزمایشی قادر به خلق بازار مشابه به هنگام آزمایش دیدگاه   آیا مدل : ها  سوال

  ها هستند؟ در مورد بازاریابی نوآوري
هاي اجتمـاعی در حـد کـافی هـستند تـا بـه        سازي تعامل  شبیهها قادر به  در وراي اقتصاد، آیا این مدل 

  ي نتایج اجتماعی بپردازند؟ هایی درباره رسانی پیرامون تصمیم اطالع
سازي جهت کسب بینش  هشبییک بازي تواند موضوع   احتماالً در یک نمونه ساده، می  ،TFAآیا فرایند   

  ها باشد؟ نفعان و دیگر طرف در مورد رفتار دوجانبه ذي
سازي  ها موجب ترغیب بصري نگاشت اکنون ابزاري براي نوآوري مجازي است زیرا نقشه ترسیم ره .11

قادر ) ها یافته در ارتفاع مصداق(اندازها با استفاده از متریک     چشم. شوند  مسیرهاي جدید فناورانه می   
. نگاشت است  ادراك یافته از طریق مطالعه و تحقیق رهي نوآوري فناورانه دادن ارزش بالقوه به نشان
  .هاي نوآوري نیز ممکن است توسعه یابد حتی بازي

  توان آن را ردیابی و ارزیابی کرد؟ آیا این رویکرد فایده دارد؟ چگونه می: سوال
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  سیدکمال طبائیان: نویسنده
  

  چکیده
دلفی روشی براي دستیابی به وفاق در میان گروهی از متخصـصان در مـورد یـک موضـوع                   

ها طی چند دور متوالی، همراه بـا  مشخص از طریق طراحی و توزیع یک سري از پرسشنامه
خـصوص بـراي    بـهروش دلفـی. ي حاصل از دور قبل استي بازخوردهاي کنترل شده  ارایه
نظـرات  ، جایی کـه تنهـا منبـع اطالعـاتی، نقطـه) ساله30 تا   20(هاي بلندمدت     بینی  پیش

بیشترین کاربرد دلفی این است که پرسیده شود یک توسعه          . متخصصان است، مفید است   
بدیل دیگر دلفـی ایـن اسـت کـه یـک      . یا تحول خاص در چه زمانی ممکن است رخ بدهد      

  .تواند توسعه یافته باشدان معین، تا چه حد میي خاص، تا یک زمحوزه
  

شناسی،نگاري، فناوري، روشپژوهی، آیندهدلفی، آیند: واژگان کلیدي
  هاي اشرافیمتخصصان، دانش ضمنی، روش

  
  

  مقدمه.  1
 و سایرین براي کسب دیدگاه       توسط هرمان کان   2، تکنیک دلفی  1]1براساس نظر ریچارد اسالتر   [

شـود و  این تکنیک طی چند دور انجام مـی. ک موضوع مشخص ابداع شد    متخصصان در مورد ی   
این تکنیک، یـک دیـدگاه   . شودنظرات ارایه شده در هر دور، براساس نتایج دور قبلی، اصالح می

هر چند گاهی از اوقات ایـن   . کندها و تحوالت احتمالی آینده تولید میاجماعی را در مورد توسعه

                                                                                                                        
1. Delphi Technique 
2. Herman Kahn 

١

ژوهیپدلفی، یکی از فنون مورد استفاده در آینده

8
www.shahrsazionline.com
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گرایی، مورد انتقـاد هـم    هاي واگرا براي نیل به وفاق و هم      ه دیدگاه روش به جهت فشار آوردن ب     
  . پژوهی است ي آینده شناسی بسیار مفید، به خصوص در حوزه گیرد ولی در کل، یک روش قرار می

داند که از  نظر در میان گروهی از متخصصان می یونیدو نیز دلفی را روشی براي دستیابی به وفاق       
اي  ي بازخوردهاي اندیشه ها در میان ایشان و ارایه       ک سري از پرسشنامه   طریق طراحی و توزیع ی    

  .]2[شود  ي حاصل از دورهاي قبل اجرا می کنترل شده
شود حتـی   ، روش دلفی آنقدر شناخته شده است که بسادگی فراموش می         1نگاري  ي آینده   در حوزه 

ایـن روش اصـالتاً در   . کننـد  مینگاري ملی هم از این روش استفاده ن     هاي آینده   بسیاري از برنامه  
 طراحـی و تـدوین شـد و مـشتمل بـر      2ي رنـد     توسط مؤسـسه   1950ي    ایاالت متحده و در دهه    

گونه  اما این شیوه از تحقیق آن. ـ است ها و عقاید ـ به خصوص آراي متخصصان  پیمایش اندیشه
محققان ـ جهـت   گرانِ داده ـ   طراحی شده است که اطالعات حاصل از پیماش را نه فقط تحلیل

دهند، بلکه این اطالعات در دورهاي بعدي ارسال پرسـشنامه   ها مورد استفاده قرار می  پردازش آن 
کننـده در   متخصـصان مـشارکت  (ها  دهندگان به پرسشنامه ي پاسخ   در قالب یک بازخورد، به کلیه     

  .شود نیز ارایه می) تحقیق
دلفی تنها . ي انجام آن است کند، نحوه یز می هاي پیمایش آرا متما     آنچه که دلفی را از سایر شیوه      

این پیمایش حـداقل دوبـار   .  نیست]ي آماري به جامعه[ي سؤاالت    ي یکباره   مشتمل بر یک ارایه   
دهنـدگان در   همراه با همان دسته از سؤاالت، پاسخ. آید  دهندگان به چرخش در می      در میان پاسخ  

ي ایـن   هدف از ارایـه  . کنند  ی را نیز دریافت می    هاي دور قبل    دور بعدي بازخوردي از ساختار پاسخ     
هاي خود را  دهندگان که بتوانند در صورت تمایل، قضاوت ي این شانس به پاسخ بازخورد، و عرضه

خصوص در مـورد   در پرتوي آن اصالح کنند، این است که تبادل اطالعات و آرا را ارتقا بخشد؛ به   
ها و انتظاراتشان از وقـوع   بینی دهد که ببینند پیش  مینگاري، این امکان را به خبرگان   دلفی آینده 

از . تري از متخصـصان، انطبـاق دارد   ي وسیع ها و توقعات گستره     بینی  رویدادها، تا چه حد با پیش     
  .]3[داند  می5 و تکراري بودن4هاي مهم دلفی را تعاملی بودن  ویژگی3این رو فاشه

دیگر در این شیوه از تحقیق، براي ایـن اسـت کـه          دهندگان براي هم    عالوه، گمنام بودن پاسخ     به
درواقـع،  . تفوق جویی در مباحثات و تحت تأثیر قرار گرفتن از سوي مقامات ارشد را کاهش دهد                

ي سـالم و مـستقل از    روش دلفی براي این منظور طراحی شده است که یک مباحثـه و منـاظره             
                                                                                                                         
1. Foresight 
2. RAND Corporation 
3. Fache 
4. Interactive 
5. Iterative 
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ف نیـروي سـخنوري و معلمـی،        چنین، بـراي حـذ      هم. کنندگان را ترغیب نماید     شخصیت شرکت 
شـود تـا بـه     هاي حدي، توسط تیم تحقیقاتی تجزیه و تحلیل مـی        دالیل اقامه شده براي دیدگاه    

عنوان بازخورد و در قالب یک کل، براي تحلیـل       ها وزن یکسانی داده شده و سپس به         ي آن   همه
از دلفی، یکی گمنام    بنابراین، دو عنصر غیرقابل حذف      . دهندگان عرضه شود    بیشتر به گروه پاسخ   

کننـدگان بایـد    ي شـرکت  آل، در این فراینـد، کلیـه   به صورت ایده. ماندن و دیگري بازخورد است  
هاي حـدي ـ و دور از    خصوص قضاوت گونه، به هایی این که چه قضاوت اطالعاتی را در مورد این

از تحقیق این اسـت  ي مطرح در این شیوه  ایده. میانگین آرا ـ صورت گرفته است، دریافت نمایند 
ي معـدودي دارنـد،    دهندگان به پرسشنامه، باید به اطالعات خاصی که تنها عده           ي پاسخ   که همه 

توانـد قـضاوتی دور از معـدل     دسترسی داشته باشند؛ هر چند که در عین حال هنوز هر کس مـی        
  . هاي اکثریت خبرگان، داشته باشد اندیشه

 " خـاص ]یا تحول[یک توسعه "ین سؤال بوده است که بیشترین کاربرد دلفی، تحقیق در مورد ا    
ي  هـایی دربـاره   در چه زمانی ممکن است رخ بدهد؛ که در این صورت، معموالً درخواست قضاوت   

. شـود  ي خاص ممکن است رخ بدهد، انجام می        ي زمانی که در آن یک توسعه        ترین دوره   محتمل
ته اسـت ولـی ممکـن اسـت بـراي برخـی       بدیل دیگري از دلفی، که کمتر مورد استفاده قرار گرف     

، تـا  ]مثالً یک فناوري معـین  [ي خاص   تر باشد، این است که پرسیده شود یک حوزه          مقاصد مفید 
  .تواند توسعه یافته باشد یک زمان مشخص، تا چه حد می

هـاي پژوهـشی دیگـري هـم در مـورد       پژوهانه، پرسـش  البته اغلب در راستاي این سؤاالت آینده  
ي پیامدهاي اقتصادي یا اجتماعی  ي ممکن، یا درباره کننده محدودکننده و تسهیلعوامل پیشران، 

  . روندهایی خاص، مطرح خواهد بود
البته . مطالعات دلفی، هنگامی که به خوبی اجرا شود، نتایج تحسین برانگیزي را فراهم خواهد کرد

چـون انتخـاب    هـم کوشـی در امـوري      دستیابی به چنین نتایجی، نیازمند طراحی دقیق و سـخت         
سازي سؤاالت و طراحی پرسشنامه، و تهیه و تدارك بازخورد       کننده در دلفی، آماده     خبرگان شرکت 

  . است
ناگفته نماند که پیمایش دلفی، تا حدي مستلزم صرف وقت و نیازمند دسترسی به نیروي انـسانی      

دهندگان بـراي   پاسخدهندگان ممکن است باال باشد و پیگیري از  نرخ ریزش در میان پاسخ    . است
  .]4[کننده هاي متوالی، احتماالً خسته پر کردن پرسشنامه

بندي، دلفی از طریـق برقـراري یـک تعامـل صـحیح بـین نظـرات واقعـی افـراد،                    عنوان جمع   به
از . کند آوري می ها جمع هاي کارشناسان را در دفعات متعدد و با استفاده از توالی پرسشنامه          دیدگاه



  هاها  پژوهی؛ مفاهیم، روشپژوهی؛ مفاهیم، روش  آیندهآینده                                                                                                                                     130   
  

 
 
 

ها یا واگرایی آرا دست  چنین تشخیص اختالف عقیده گرایی نظرات، هم  ن به هم  توا  این طریق می  
اي براي برقراري ارتباط و اثرگذاري کارشناسان بر یکـدیگر            وسیله  در این میان، پرسشنامه   . یافت
  .]5[است

  
  مروري بر روش دلفی. 2

ر دور دوم، نتایج دور شود و د دلفی از پیمایشی تشکیل شده است که در دو و یا چند دور اجرا می             
ي خـود در دور اول را ـ بـا     هاي ارایه شده دهد تا بتوانند ارزیابی دهندگان ارایه می اول را به پاسخ

از آنجا . تکیه بر اجماع آراي متخصصان ـ تغییر داده یا به آرا و عقاید قبلی خود کماکان بچسبند 
ان و نه براي تـیم تحقیقـاتی ـ و بـا     کنندگ  که این پیمایش به صورت گمنام ـ براي سایر شرکت 

شود، هیچ کس نگران از دست دادن آبروي خود ـ به خاطر تغییـر     انجام می استفاده از پرسشنامه
معمـوالً فـرض بـر ایـن اسـت کـه ایـن روش،        . دیدگاه ـ نیست و این، مزیت مهم دلفی اسـت  

 و (Rawe et.al., 1991, Hader/Hader, 1995)بـرد    ي بهتري از تعامل گروهی مـی  استفاده
ي ایـن تعامـل میـان خبرگـان را بـازي       در این میان، پرسشنامه است که نقـش محـیط واسـطه       

 30 تـا  20(هـاي بلندمـدت    بینـی  خصوص براي پـیش   روش دلفی به.(Martino, 1983)کند می
در . مفید است؛ جایی که نقطه نظرات متخصصان، تنها منبع اطالعاتی در دسـترس اسـت              ) سال

آفرینی فرایندي ـ به همان انـدازه    ي ارتباطات ـ ارزش  ل، تأثیر مطالعات دلفی در توسعههمین حا
  .قابل تقدیر است

هاي ملی علوم و فناوري مورد  نگاري در طی ده سال گذشته، روش دلفی، خصوصاً بیشتر در آینده   
 در آن   شناسـانه هـم     در عین حال، برخی اصالحات و بهبودهـاي روش        . استفاده قرار گرفته است   

شود از آن اسـتفاده کـرد و در کجـا     هر حال براي اینکه بدانیم در کجا می     اما به . انجام شده است  
عنوان یـک راهنمـایی    به. هاي آن آشنا بود ها و قوت استفاده از آن به صالح نیست، باید با ضعف       

 را  وان پدیدهت چنین در مواردي که می   هاي در حال ظهور، هم      کلی، این روش براي ارزیابی پدیده     
به صورت خیلی کوتاه بیان کرد، بسیار مفید است ـ این بدان معنی اسـت کـه بـراي موضـوعات      

در این حالت، . چون سناریوها، استفاده شود ها هم شناسی تر است که از سایر روش پیچیده، شایسته 
ها مورد  ناسیش عنوان ورودي در سایر روش  هاي دلفی صرفاً در قالب اطالعات منفرد و به          خروجی

  .گیرد استفاده قرار می
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گیـرد،   بنابراین مطالعات دلفی عمدتاً در بافتارهاي علمی، فناورانه و آموزشی مورد استفاده قرار می 
مطالعات . ها نیز بیاندیشد ولی هیچ اشکالی هم ندارد که آدمی راجع به کاربرد آن در سایر موقعیت  

و مستلزم صرف حد قابـل تـوجهی از منـابع، بـسته بـه      هاي نسبتاً پیچیده بوده  دلفی شامل روال  
سـازي،   آمـاده : مطالعات دلفی، فرایندهایی هـستند مـشتمل بـر   . گستردگی طرح مطالعاتی هستند 

هنگامی ). سازي یا بهتر بگوییم، پیاده(ها و کاربردها  پیمایش در دو یا چند دور، و میزانی از تحلیل
  .]6[ها به جاي خود داراي اهمیت هستند  این گامي رسد، هر سه که پیمایش به سرانجام می

  
  ي دلفی  تاریخچه. 3

 و توسط 1950ي  دلفی در دهه. نگاري است  آینده1ـ اشراقی هاي عقلی  روش دلفی، از جمله شیوه
هـاي تحقیـق در عملیـات      عنوان یکی از زیرمجموعه     ي رند در سانتامونیکاي کالیفرنیا، به       مؤسسه

 3بـرگ  گونـه کـه وادن   توان ردگیري کـرد؛ آن   می2گونه گویی دلفی ا تا پیشنام آن ر. توسعه یافت 
.  ضـرب شـد  UCLAي دانشگاه  ، استاد فلسفه4 عمدتاً توسط کاپالن"دلفی"کند، نام     گزارش می 

گـویی   گیري از پـیش  هاي بهره وي در این هنگام مشغول یک تالش تحقیقاتی براي بهبود شیوه   
اصـول  " بـه  (P94 ,1995)کـاپالن و همکـارانش  . ي بـود گـذار  ي سیاسـت  متخصصان در حوزه

 یـا  "راسـت " اشاره کردند، عبارتی که ویژگی   6"ناپذیر  گویی تحریف   پیش"عنوان     به 5"گویی  پیش
نگاري مدرن بیش از       براي روش آینده   "دلفی"رسد    بنابراین به نظر می   .  بودن را دارا نبود    "غلط"

  .]6[ ساده باشد7یک نام تجاري
چـون   وش، برگرفته از نام معبد معروف در شهر دلفی یونان است که کاهنان آن، هم        عنوان این ر  

  .]5[کردند گویی می نگاري امروز، آینده را پیش کارشناسان آینده
  
  تعریف دلفی. 4

منـد مبتنـی اسـت و از اطالعـات اشـراقی موجـود در میـان            هاي سـاخت    روش دلفی بر پیمایش   
بنابراین، این پیمایش نتایج کیفی را      . جوید   می   هستند، بهره  کنندگان، که عمدتاً خبرگان     مشارکت

گویانـه و حتـی هنجـاري را تبیـین      چون نتایج کمی به همراه دارد و عوامل اکتـشافی، پـیش      هم
                                                                                                                         
1. Subjective-intuitive methods 
2. Delphic oracle 
3. Woudem Berg (1991, P.132) 
4. Kaplan 
5. Principle of the oracle 
6. Non-falsyable prediction 
7. Brand 
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شناسـی واحـد نیـست، بلکـه کاربردهـاي آن       الزم به یادآوري است که دلفی، یک روش   . کند  می
ارد که دلفی، پیمایشی مبتنی بر نظر خبرگـان اسـت    بر سر این موضع توافق وجود د      . متنوع است 

عنـوان بـازخورد بـه     شود و در هر دور، نتـایج پیمـایش قبلـی بـه            که در دو یا چند دور انجام می       
بنـابراین، پاسـخ متخصـصان در دوم، تحـت تـأثیر نظـرات سـایر               . شـود   دهندگان ارایه می    پاسخ

فرایند ارتباط گروهی "و، روش دلفی، یک از این ر. کننده در پیمایش قرار دارد متخصصان شرکت
ي موضوعاتی که طبیعتاً دانـش   است که به صورتی نسبتاً قوي ساختار یافته است و در آن درباره        

 /Hader and) "گیرد ناقص و نامطمئنی در دسترس است، توسط متخصصان قضاوت صورت می

Hader 1995, P. 12) .ـ "روش دلفـی اسـتاندارد  " ویژگی 1وشلر : کنـد  ن گونـه بیـان مـی    را ای
 ]نظرخـواهی از [شود، متشکل از چند دور  پیمایشی است که توسط یک گروه پایشی رهبري می     "

هاي ذهنی ـ اشراقی   بینی یک گروه از متخصصان است که در میان هم گمنامند و به خاطر پیش
وهـی از   هاي آماري گر    بعد از هر دور پیمایش، قضاوت     . کنند  خود، به سمت یک وفاق حرکت می      

هاي منفرد، محاسبه شده و در قالـب یـک بـازخورد اسـتاندارد       بینی  هاي پیش   روي میانه و چارك   
هاي حـدي، بـازخورد    هاي مربوط به پاسخ  ها و ضدبحث    شود و در صورت امکان، بحث       عرضه می 

نماید، ولی مطالب اساسی آن عبارتـست   هر چند این عبارت تا حدي پیچیده می "... شود    داده می 
  :از
   است؛"دور" متخصصان در دو یا چند ]از آراي[دلفی یک پیمایش  •
شود؛  کنندگان داده می به مشارکت) ي نتایج دور قبلی درباره(از دور دوم به بعد، بازخوردهایی  •

  و
همان متخصصان، همان موضوعات را یک بار دیگر ـ تحت تأثیر نظر سـایر متخصـصان ـ      •

  .کنند ارزیابی می
   :(Hader and/ Hader 1995)اي دلفی به قرار زیر استه بنابراین، ویژگی

ي آن دانش غیرقطعی و نسبتاً ناقصی  محتواي مطالعات دلفی همیشه اموري است که درباره    •
  گیري قابل استفاده است؛ هاي کاراتري براي تصمیم در عین حال، شیوه. وجود دارد

درگیر در مطالعات دلفی صـرفاً  افراد . ي امور غیرقطعی است     دلفی یک فرایند قضاوت درباره     •
  دارند؛  تخمین زده و برآوردهاي خود را بیان می

                                                                                                                         
1. Wechsler (1978) 
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هاي اجـراي     در طی دوره  . شوند  شان در دلفی درگیر می      متخصصان، براساس دانش و تجربه     •
  آوري اطالعات جدید برخوردارند؛   جمع ها از فرصت دلفی، آن

مـورد تأکیـد    ]میان متخصـصان [طات  ارتبا]ي  توسعه[ فرایند رو کردن شناختی در ارتباط با       •
  است؛ و

 در ]ي متخصصان[ها  گویی تالش دلفی بر استفاده از خود ـ تحققی و خود ـ تخریبی پیش   •
 .]7[ است"خلق آینده"راستاي شکل دادن و یا حتی 

  
  استفاده از یک دلفی در چه مواقعی معنی دارد؟. 5

. که موضوعات بلندمدت باید ارزیابی شـوند گیرد  روش دلفی عمدتاً هنگامی مورد استفاده قرار می      
 است، دانش ضمنی و     مرتبط با آینده  ) عناوینی(ها    از آنجا که دلفی رویدادي براي شناسایی بیانیه       

بنـابراین،  . دهـد  شود در مورد آن قضاوت کرد، تقلیـل مـی   ي واحد که می پیچیده را به یک بیانیه 
هاي فناوري  چون سناریوها، فهرست اي تحقیق همه شناسی استفاده از آن در ترکیب با سایر روش

تر، جایی که موضوعات قابـل شکـستن    از سوي دیگر، در امور پیچیده. تواند مفید باشد و غیره می  
 نسبتاً ساده نیستند، و یا هنگامی که تفکر و بحث و تبادل نظر حـضوري در مـورد          1هاي  به بیانیه 
عنوان یک روش تحقیـق      توان دلفی را به     هاي مختلف ضروري است، طبیعی است که نمی         گزینه

براي درگیر کردن بسیاري از ) عمدتاً سیاسی(چنین براي موقعیتی که دلیل  هم. مناسب اختیار کرد
  .وجود دارد، دلفی روشی مناسب استاشخاص در فرایند 

  
  هاي احتمالی گردآوري متخصصان دور یک میز  آسیب. 6

هاي زیر هستند و طراحان دلفی، دقیقاً  میزگردهاي حضوري ـ برخالف روش دلفی ـ داراي آسیب
  :]5[ها، آن را ابداع کردند به خاطر اجتناب از این آسیب

ان که ارتباط چندانی با موضوع اصـلی        پیش آمدن موضوعاتی در خالل بحث بین متخصص        •
  نداشته باشد؛

  پافشاري اشخاص بر نظرات قبلی خود در برابر همتایان و نپذیرفتن آراي آنان؛ •
یـا پیـروي از آراي   [از افراد رده باالي حاضر در جلـسه  ) سازمانی(پیروي اعضاي رده پایین     •

  ؛]هاي علمی کسوتان در حوزه پیش
  اعمال نظرات خود بر نظرات سایر اعضا؛ وتمایل یک عضو مسلط گروه به  •

                                                                                                                         
1. Statements 
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 .ها با نظرات خود اعمال فشار گروهی از مدیران به زیردستان براي سازگار کردن آن •
  
  
  چگونگی سازماندهی براي اجراي فرایند دلفی. 7

هـا، مهـم    هاي مختلفی براي سازماندهی یک فرایند دلفی متصور است، اما پیش از آغاز آن           شیوه
  :الت زیر پاسخ گفته شوداست که به سؤا

  هدف از اجراي دلفی چیست؟ •
  در دسترس است؟...) اعم از انسانی، مالی و (چه منابعی  •
  آیا دلفی، روش مناسبی براي تحقیق موردنظر هست؟ •
  هاي تحقیق را تنظیم کرد؟ توان بیانیه چگونه می •
  ها چه هستند؟ پرسش •
  سازمان رسمی براي اجراي فرایند دلفی. 8

ها،  براي مثال، جهت تنظیم بیانیه. رود کار می هاي تحقیق به  در ترکیب با سایر روشدلفی معموالً
کـار   هاي آموزشی آینده را بایـد بـه   هاي خالقیت برانگیز، سناریوها یا کارگاه      فرایندي شامل روش  

  . شود ي استانداردتر توصیف می ذیالً یک رویه. گرفت
و یک تیم مـدیریتی قابـل و   ) انچه موردنیاز باشدچن(ي راهبري  نخستین گام، طراحی یک کمیته  

کـار   هـا بـه   توانند براي تهیه و تنظیم بیانیـه  ي متخصصان می)ها پنل(ها   سپس، هیأت . توانا است 
ـ مگر آنکه تصمیم گرفته شده باشد که این کار توسط خود تیم مدیریت پروژه انجام  گرفته شوند   

هـاي پنـل    مثالً اینکه آیا به نشست: طراحی شده باشد  کل روال انجام پروژه باید پیشاپیش       . شود
نیاز هست یا اینکه این کار تیمی به صـورت مجـازي صـورت خواهـد پـذیرفت؟ آیـا پرسـشنامه          

نویـسی اینترنتـی تـا     از برنامـه (الکترونیکی خواهد بود یا کاغذي؟ این بدان معناست که تدارکات          
ـ ) هاي کاغـذي  نویسی نتایج از روي پاسخ   ماشین هـاي   آیـا کارگـاه  . د سـازماندهی شـده باشـد   بای

هـا را   هاي تکمیلی وجود خواهد داشت؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، این        ها و ارایه    آموزشی، مصاحبه 
ها هم باید  ها و گزارش ها، پرسشنامه چاپ بروشورها، جزوه. سازي کرد  هم باید سازماندهی و آماده    

کننـده منـابع مـالی     محیط واسطه با سازمان تأمین    آخرین نکته در سازماندهی،     . مدنظر قرار گیرد  
  آیا این محیط واسطه از تیم مدیریت پروژه متفاوت است؟. است

  .شکل زیر، سازمان یک پیمایش دلفی را به نمایش گذاشته است
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  هاي دلفی  انواع روش. 9
  :]8[شود  دلفی به چهار روش، براساس هدفی که در آن مستتر است، تقسیم می

  کالسیک دلفی . 1
  :هاي زیر است دلفی کالسیک همان دلفی معروف است و داراي ویژگی

  گمنامی؛ •
  تکرار؛ •
  بازخوردهاي کنترل شده؛ •
  ها؛ و هاي آماري پاسخ تحلیل •
 .هاي کارشناسان به ثبات نسبی در یک موضوع خاص نیل پاسخ •
  

 

 

2. Round 
1900 Persons 

Results, Analysis, 
Discussion... 

Organisation of a Delphi 
Process 

A B D E F 
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  دلفی سیاست . 2

امـا در ایـن جـا هـدف     . رود  میکار ي موضوعات سیاسی و اجتماعی به  دلفی سیاست اغلب درباره   
هـاي   حـل  هدف دلفی سیاسـت بـه دسـت آوردن راه   . رسیدن به وفاق در میان کارشناسان نیست      

کـار   هـا بـه   ي نظرات و دیـدگاه  عنوان یک ابزار براي توسعه مختلف است و در این راستا، دلفی به     
اسـت داراي  دلفـی سی  . دسـت آوردن نظـرات و عقایـد واگراسـت           ایـن روش، شـامل بـه      . رود  می

  :هاي زیر است ویژگی
  ناشناس بودن افراد، در صورت تمایل؛ •
  تکرار؛ •
  بازخورد کنترل شده؛ •
  بندي نظرات به شکل متضاد؛ و دسته •
 . ي ساختاریافته مجادله •
  دلفی تصمیم . 3

برخالف دو نوع قبلی که . رود کار می ي مسایل اجتماعی به گیري درباره دلفی تصمیم براي تصمیم
شد، در دلفی تصمیم یک گروه تصمیم گیرنده واقعیـت موجـود را               یت موجود آغاز می   از یک واقع  
آمیز دلفی تصمیم، افراد بنا بر جایگاهی که در سلسله مراتب  براي اجراي موفقیت. کنند  تعریف می 
ي اصلی ایـن نـوع از دلفـی بـر      ایده. شوند گیري دارند براي شرکت در مطالعه انتخاب می      تصمیم
  :گوید ي توماس است که می هي نظری پایه

ها بر سر آن موقعیت نیز، واقعـی   طور واقعی درك کنند، توافق آن ها را به    ها موقعیت   اگر انسان "
  ."خواهد بود

  :چنین راچ عقیده دارد هم
ي نامعلوم  سازي و ایجاد خطوط کلی تفکر در یک حوزه ي اصلی این نوع دلفی، هماهنگ وظیفه"

هاي  هاي صرفاً تصادفی این حوزه به تصمیم ماعی و تبدیل کردن تصمیمو پراکنده از روابط اجت
  ."دقیقاً بررسی شده است

  :دلفی تصمیم پنج ویژگی زیر را دارد
  شبه گمنامی؛ •
  تکرار؛ •
  بازخورد کنترل شده؛ •
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  ها؛ وتحلیل آماري پاسخ•
. ي یک موضوع خاصها در بازهثبات و همگرایی پاسخ•
  ناسیدلفی گروه یا کارگاه کارش. 4

        

شود و هدف آن به دست آوردن نتایج سریعدلفی گروه به صورت یک کارگاه یک روزه برگزار می
هاي دلفـی گـروه   ویژگی. سازي پیرامون موضوعاتی است که عواقب خطرناکی دارندبراي تصمیم

  :به قرار زیر است
  وگوي گروهی یک روزه؛گفت•
  تکرار؛•
  بازخورد کنترل شده؛•
  ؛ وهاتحلیل آماري جواب•
  .ي یک موضوع خاصها دربارهثبات و همگرایی پاسخ•

بنابراین، ضروري است که در. این نوع دلفی، تنها از نظر گمنامی با دلفی کالسیک متفاوت است       
  . انتخاب کارشناسان دقت بسیار صورت گیرد

در ایـن فراینـد، گروهـی از        . ي دلفی یک فرایند جالب طراحی شـده اسـت         براي این نوع مطالعه
پس از آن که کارشناسـان      . شوند تا در یک روز کامل با یکدیگر کار کنند کارشناسان انتخاب می

به هر. شوندهاي سه تا چهار نفره تقسیم میگرد هم آمدند و از این روش آگاهی یافتند، به گروه
ها ابالغچنین پیشاپیش به آنهم. شود تا آن را پر کنند داده میها یک پرسشنامهیک از این گروه

  .هاي مطرح شده به وفاق برسندي موضوعشود که باید دربارهمی
پـس از آن، مجـري    . شـودهاي کوچک سه و چهار نفره پردازش میسپس نتایج حاصل از گروه

خوانـد تـا   ي عمـومی و بـه سـرعت مـیها را در یک جلـسه  نامهمند پاسخاي نظامدلفی به شیوه
در.  بگذارد و پیرامون عقاید مختلف توضیح بیشتري داده شود       نظرهاي موجود را به بحث      اختالف

هاي جدیدي دور اول دوباره به گروهکند و پرسشنامههاي کوچک تغییر میدور دوم، ترکیب گروه
هدف این است که این فرایند تکرار شـود تـا         . شودسپس مراحل دور اول تکرار می. شودداده می

برخی از موارد حاصل، و اختالف عقاید پیرامون موارد دیگر نیزیک وفاق واضح و روشن پیرامون   
  .آشکار شود

  
  نقاط قوت و ضعف دلفی. 10

www.shahrsazionline.com
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آنچـه کـه    . اي از کارشناسـان و خبرگـان اسـت          ترین هدف دلفی، ایجاد یک وفاق بین عده         مهم
د آوري و تحلیل نظرات و آراي کارشناسان و ایجا تاکنون ثابت شده است، این است که براي جمع

با این وجـود، دلفـی، ماننـد هـر روش     . تر از دلفی نیست   ها هیچ ابزاري مناسب     وفاق در میان آن   
ها، نـسبت بـه اسـتفاده از     دیگري، داراي نقاط قوت و ضعفی است که محقق باید با آگاهی از آن    

  :]9[شود  ها اشاره می ترین آن ذیالً به مهم. این روش اقدام نماید
  نقاط قوت . الف
  ي علمی؛ غییر موضع کارشناسان، بدون نگرانی براي از دست رفتن وجههامکان ت .1
  هاي دلفی براي مراجعات مکرر علمی بعدي؛ امکان بایگانی پرسشنامه .2
  امکان تنظیم پرسشنامه براساس نیازهاي اطالعاتی محققان ـ یا حامی دلفی؛ .3
ــشتري از متخصــصان   .4 ــداد بی ــه تع ــدا . امکــان دسترســی ب ــدودیت در تع ــع مح د در واق

ي بحرانی علمی کشور ـ به میـزان دقـت     هاي جثه کنندگان ـ گذشته از محدودیت  شرکت
  ي اختصاص یافته بستگی دارد؛  موردنظر و بودجه

  ي دالیل شفافی براي نیل به وفاق؛ ارایه .5
  ایجاد فضا براي توضیح و قضاوت؛ و .6
 دیگـر  ي میـانگین نظـرات   گـاه روانـی خـارجی بـراي افـراد، بـا ارایـه               ایجاد یـک تکیـه     .7

ـ اغلب افراد، به لحاظ      ي ارایه شده در دورهاي بعدي         کنندگان به همراه پرسشنامه     شرکت
گـاه   دهند، مطمئن باشند و نیازمند یک تکیـه        هایی که می    ي پاسخ   توانند درباره   روانی نمی 

  . خصوص که موضوع راجع به آینده باشد خارجی هستند، به
  نقاط ضعف. ب

این . شود ها اشاره می ره شد، دلفی نقاط ضعفی هم دارد که ذیالً به آن     با وجود نقاط قوتی که اشا     
  :کند هایی را براي استفاده از دلفی ایجاد می نقاط ضعف، محدودیت

  چنین در طراحی پرسشنامه؛ نیاز به دقت زیاد در انتخاب کارشناسان، هم .1
کند درست     می چه که فکر    دهنده و باز داشتن وي از ابراز آن         امکان محدود کردن پاسخ    .2

 است؛
ربـط ـ بنـابراین در طراحـی پرسـشنامه       کننده و یا بی هاي گمراه امکان طراحی پرسش .3

ي دلفـی را بایـد    دقت زیادي را باید اعمال کرد و اصول راهنمـاي طراحـی پرسـشنامه       
 مدنظر قرار داد؛ 

 هاي خاص؛ کنندگان به احراز دیدگاه امکان و احتمال هدایت شرکت .4
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 به دلیل طوالنی بودن فرایند؛) ریزش(کنندگان  از شرکتانصراف تعدادي  .5
 نادیده گرفته شدن برخی از نظرات تأثیرگذار و مهم؛ .6
توسـط بـسیاري از   ) به دلیـل تعـصب    (ي خاص     گذاري روي یک رشته     اغراق در ارزش   .7

 ي خود؛ و متخصصان براي پیشبرد رشته
 .دارند) واگرا(کنندگانی که نظریات غیرمعمول  اعمال فشار بر شرکت .8
 

  سازي نتایج پیاده. 11
عنـوان   هـاي آمـاري بـه    ها، کافی است که نتایج در قالب نمودارهـا یـا تحلیـل           در برخی پیمایش  

 مورد اسـتفاده بیـشتر قـرار    "نتایج"توان کرد تا  اما چه می.  تهیه شود"ي آینده  اطالعاتی درباره "
از آنجـا کـه در   . ها و نتایج باشـند  ي داده هاي جدید باید بیش از صرف عرضه     نگاري  گیرند؟ آینده 

گیـران، یکـی    برداران آن، یعنی تـصمیم  نگاري و بهره    کنندگان نتایج آینده    بسیاري از موارد تأمین   
  :نیستند، مشکالتی وجود خواهد داشت

  گیران با هم؛ گران و تصمیم جمع کردن تحلیل .1
  ها؛ یشناس برداران و مفاهیم روش هاي بهره ایجاد پیوند میان نیازمندي .2
هایی داشـته   ها انتخاب طوري که آن به) بازاریابی(سازي کاربران بالقوه از احتماالت      آگاه .3

  باشند؛
  مبناي سازوکارهاي انتقال؛ .4
  تحویل نتایج سودمند؛ و .5
  .سازي آن را دارند درگیر کردن اشخاصی که قدرت اخذ تصمیم و پیاده .6

  
  ها برخی توصیه. 12

که (ابی صحیح است و اینکه منابع کافی براي آن وجود دارد    اطمینان حاصل کنید که دلفی، انتخ     
ها ممکـن   هایی براي تنظیم بیانیه   هاي مبتنی بر خالقیت و روش       این ندرتاً بدون ترکیب با روش     

ایـد،   اید و به تصمیم بـراي انجـام دلفـی رسـیده     ي مزایا و معایب را در نظر گرفته اگر همه ). است
  :یریدحداقل موارد زیر را در نظر بگ

  ي مطالعه چقدر باید باشد؟ گستره •
  هایی باید مشمول مطالعه باشند؟ چه تعداد و چه حوزه •
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این مطالعه چگونه سازماندهی خواهد شد؟ چه کسی مدیریت فرایند را برعهـده خواهـد        •
  داشت؟

  دعوت خواهند شد؟) فعال یا غیرفعال(چه کسانی براي مشارکت  •
  ؟تواند موردانتظار باشند چه نتایجی می •
  چه سؤاالتی باید پرسیده شوند؟ •
  پرسشنامه چگونه باید طراحی شود؟ •
  هایی موردنیاز هستند؟ چه نوع تحلیل •
  سازي نتایج دارید؟ چه تصمیمی براي پیاده •
هاي آموزشی، ارایه، کنفـرانس   روابط عمومی، انتشارات، کارگاه  (هاي تکمیلی     آیا فعالیت  •

  وجود خواهد داشت؟) و غیره
  . زودتر باید مدنظر قرار گیرنداین سؤاالت هر چه

هاي تحقیقاتی که  چنین سازمان  ها و هم    خصوص براي شرکت    دلفی، ابزاري بسیار جذاب است، به     
. انـد   هستند و نیز کسانی که فرایندهاي دلفی خود را اجرا کرده  کنندگان از داده    ترین استفاده   عمده

ها اشاره شد ولی خطر اصلی آن   رخی از آن  دلفی مزایا و معایب خاص خود را دارد که در باال به ب            
عنوان حقایقی در خصوص آینده  نگاري ـ اینست که نتایج آن به  چون سایر فرایندهاي آینده ـ هم

ها ابزارهـاي کـار هـستند و گرچـه            این. شود  زیرا این نتایج در قالب داده ارایه می       . محسوب شود 
بینی نیست و همیـشه از آنچـه          آینده قابل پیش   آورند، ولی   ي آینده فراهم می     اطالعاتی را درباره  

  .شما انتظار دارید، متفاوت خواهد بود
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  زاده بهنام نپوري: نویسنده

  
  :چکیده

ي جهـانی،     هاي نوظهور و تغییرات عمیق و گـسترده         پیشرفت پیشرفت حیرت انگیز فناوري    
باعث شده است تا هیچ کشور یا سازمانی خود را از این تغییرات مصون نیابد و تالش کند تا 

هاي متعدد و مختلفی براي انجام  روش. ي مطلوب و کم خطري براي خود ترسیم نماید         آینده
ها، سناریوسازي است که تالش می کند تا بر  یکی از این روش. اند چنین کاري توسعه یافته

هاي برگرفته از تحوالت جامعه شناسی، فناوري و زیـست           اساس اطالعات موجود و واقعیت    
اله، تالش شده در این مق. ي جهان تدوین نماید محیطی، داستانی منطقی و منسجم از آینده   

 .هاي تدوین آن تشریح گردد است تا ضمن معرفی روش سناریوسازي، فرایند

 
  نگاري بینی، آینده ریزي، پیش سناریو، برنامه: ها کلید واژه

  
  

  مقدمه.  1
 خالق اثر آلیس در سرزمین عجایب، به درستی وضعیت جهـان آینـده بـا تغییـرات     1لویس کارول 

زمانی که آلیس با سرعت در حال دویدن است، اما به جلو      .  است سریع و پیچیده را توصیف کرده     
شـود کـه او بایـد از دنیـایی      گردد، به او گفته می     که او متوجه این موضوع می       رود و هنگامی    نمی

ند آمده باشد   . در دنیاي در حال پیشرفت، براي حفظ موقعیت کنونی باید به سرعت بدویم. بسیار کُ

                                                                                                                         
1. lewis Carroll 

١ 

  بلندمدتگیري سناریو ابزاري براي تصمیم
 

 

9 
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. سرعت در حال تغییر است هاي پیچیده و به قاً گویاي جهان آینده با محیطي زیبا، دقی این استعاره
. هـا را در نظـر بگیـرد    ها نگاه کند و عدم قطعیـت    در این حال، شخص براي بقا باید به دوردست        

هـاي   نگاري، ابزارهایی براي کمک به مـا در اتخـاذ تـصمیم           عنوان روشی براي آینده     سناریوها به 
مدت و بلندمـدت را   هاي میان سازي آینده عیت باال هستند که امکان یکپارچه  دورنگرانه با عدم قط   

  . کنند مدت فراهم می مدت و میان هاي راهبردي کوتاه ریزي با برنامه
 در کتـاب هنـر دورنگـري،     1پیتر شوارتز . تاکنون، تعاریف مختلفی از سناریوسازي ارایه شده است       

  :کند گونه تعریف می سناریو را این
تواند  هاي متفاوت آینده، که در آن، تصمیم فرد می ري براي نظم بخشیدن به ادراکات فرد در محیطابزا"

  ."به درستی اجرا شود
دانـد    می"رو بگذارد چه آینده ممکن است پیش اجماع داخلی در مورد آن    " سناریو را    2مایکل پورتر 

هـاي ممکـن کـه در آن     ه، سناریو را روشی عملـی بـراي تجـسم آینـد    3و باالخره، پاول شومیکر   
 ]21:4[ . کند تواند اجرا شود، تعریف می هاي سازمان می تصمیم

ي حذف موانع تفکر  ، سناریوها را ابزاري براي برانگیختن تفکر راهبردي به وسیله4نیلسون و واگنر
  :کنند دانند و هدف از سناریوها را موارد زیر ذکر می خالق می

  نده هاي آی بینی تهدیدات و فرصت پیش •
  پرورش یادگیري و تفکر راهبردي  •
  تسهیل هنرگفتمان راهبردي  •
  اندازهاي آینده  ترسیم چشم •
  ایجاد رقابت و تمایل به بهتر شدن  •
  گیري هاي جدید میسر ساختن رهبري بصیر براي جهت •
  گیران  هاي مختلف براي تصمیم خلق گزینه •
فتـارِ سـازمانی و فـردي    انداز آینده و اثرگـذاري بـر ر     خلق چارچوبی براي تسهیم چشم     •

]5:6[  
آید، این است که سناریو، توصیفی ساده و عـادي از زمـان    چه که از این تعاریف برمی در واقع، آن 

حال در آینده نیست، بلکه سناریوها، به تـصویر کـشاندن احتمـاالت آینـده و تحلیـل و شـناخت        
                                                                                                                         
1. Peter Schwartz 
2. Michael porter 
3. paul Shoemaker 
4. Neilson and Wagner 
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ب عوامـل و نیروهـاي   بینـی آینـده بـه سـب        اگرچه پـیش  . متغیرهاي محیطی پیچیده خواهند بود    
هاي ممکن و احتمال وقـوع   ي آینده ي آن، بسیار دشوار است، اما با توصیف همه        گوناگون سازنده 

ها و نیازهـاي محیطـی    ها، فرصت توان چالش رو، می ي پیش هر رویداد و میزان تأثیر آن بر آینده    
  .آینده را شناسایی نمود

هاي محتمل بـه   را در طراحی سناریوها، تمامی آیندهبینی آینده نیستند، زی سناریوها به معنی پیش  
  . ها هرگز تحقق پیدا نکنند شوند که ممکن است برخی از آن تصویر کشیده می
ي مطلـوب بـه تـصویر کـشیده      انـداز، آینـده   انداز نیز تفاوت دارند زیرا در چـشم    سناریوها با چشم  

انـدازها معمـوالً ماهیـت     چـشم . رداي که ارزش تالش براي رسیدن به آن وجود دا     آینده. شود  می
 ]22:4[.کنند اي ندارند، ساده و قابل فهم هستند و ایجاد انگیزه می پیچیده

در طراحـی سـناریوها،     . هایی براي رویارویی با رویدادهاي غیرمنتظره هستند        اما سناریوها، برنامه  
از طرفی، هر . ردندگ هاي نامطلوب به روشنی و دقت ترسیم می هاي مطلوب و هم آینده   هم آینده 
هـا افـزایش    هاي دورتري را متصور شویم، پیچیدگی، تعداد احتماالت و عدم قطعیت آن       چه آینده 

تـوان پـنج    هایی که یک سازمان در آینده با آن روبرو خواهد شد، می          با توجه به موقعیت   . یابد  می
 بدون تغییر مهم به شود که روندهاي جاري    در نوع اول فرض می    . نوع سناریو را به تصویر کشید     

در نـوع دوم،  . نامند ها را سناریوهاي عادي یا بدون شگفتی می مسیر خود ادامه خواهند داد که آن 
بینانـه گفتـه    ي سازمان بهتر از گذشته خواهد بود که به آن سناریو خوش        شود که آینده    فرض می 

بدتر از گذشته خواهد بـود،  ي سازمان     در نوع سوم که دقیقاً مخالف نوع دوم است، آینده         . شود  می
. دو نوع دیگر، سناریو فاجعه و سناریو معجزه هستند. نامند این نوع سناریو را سناریوي بدبینانه می  
بار خواهنـد بـود و    اي  غیرمنتظره براي سازمان فاجعه    گونه  در سناریو فاجعه، حوادث و رویدادها به      

  .پیوندند در آینده به وقوع میدر سناریو معجزه، رویدادهاي بسیار خوب غیرمنتظره 
  

  ي سناریوها تاریخچه
ها در هنگام مواجهه با حوادث یا رویدادهاي غیرمنتظره، احتمال وقوع هـر رخـداد و                 بیشتر انسان 

کند تا بـا   در این حال، انسان تالش می. شوند ي واکنش به آن رخداد را در ذهن متصور می        نحوه
. ها را پیدا کند    بل تصور، آمادگی الزم براي مواجهه با آن       بینی تمامی رویدادهاي ممکن و قا       پیش

هایی هستند که با توجه به عالیم و شرایط محیطی و احتماالت قابـل      در واقع، سناریوها، داستان   
ي سناریو که از دنیاي هنر به عاریت گرفته شده است، با مفهـوم     واژه. شوند  تصور آینده ایجاد می   

، و در 1960ي  در اوایل دهه. ا و بعد از جنگ جهانی دوم به کار رفتجدید در نیروي هوایی آمریک
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بینـی اقـدامات احتمـالی دشـمن و      اوج جنگ سرد، نیروي هوایی آمریکا تصمیم گرفت تا با پیش     
 بـا   1968در سـال    . هـا را پیـدا کنـد        ایجاد راهبردهاي مناسب، آمادگی واکنش سریع در برابر آن        

 بود، بحث سناریو به مدیریت 2 شل ریز شرکت نفتی رویال داچ  رنامه که طراح و ب    1واك  اقدامات پیر 
  . ریزي راهبردي وارد شد و برنامه

هاي اعراب و اسـرائیل، پیـر و همکـارانش، بـا توجـه بـه        زمان بود با جنگ ها که هم    در این سال  
ـ                 تحوالت منطقه  د، اي، پی بردند که کشورهاي تولیدکننده نفت که عموماً عـرب و مـسلمان بودن

شدت عصبانی هستند، پیر دریافـت کـه احتمـاالً           نسبت به حمایت کشورهاي غربی از اسرائیل به       
کنند تا غرب را تحـت فـشار قـرار     اعراب با افزایش قیمت نفت و کاهش صادرات آن، تالش می         

  . دهند
در داستان اول، شـرایط محیطـی   . بینی قیمت نفت تهیه نمود      وي دو سري سناریو براساس پیش     

. نمـود  ار و قیمت نفت ثابت بود که با توجه به واقعیات موجود، بیشتر شبیه به یک افسانه می              پاید
هـاي   اي قابل باور اشاره داشت که در آن بـا توجـه بـه واقعیـات و بحـران                   داستان دوم، به آینده   

ر پیر واك، در سناریوي دوم به روند تغییرات د. هایی به مدیران شرکت شده بود       اي، توصیه   منطقه
  . هاي نفتی اشاره کرده بود جهان و تأثیرات محتمل بر قیمت

.  در خاورمیانه، بحران انرژي سراسر جهان را فرا گرفـت      3 و بعد از جنگ یوم کیپور      1973در سال   
مدیران ارشد . هاي نفتی، تنها شرکت شل آمادگی مواجه با شرایط جدید را داشت             در میان شرکت  

وجود آمده واکنش نشان دادند و این باعث شـد تـا شـرکت     بهشرکت، بالفاصله نسبت به حوادث    
ترین رتبه را داشت، بـه ثروتمنـدترین و        شل که در میان هفت شرکت برتر نفتی آن زمان، پایین          

  . ترین شرکت نفتی جهان تبدیل شود قدرتمند
 بـه  1960ي  هـاي دیگـري نیـز در اواسـط دهـه           عالوه بـر شـرکت شـل، مؤسـسات و سـازمان           

پـژوه     تحت سرپرستی آینده   4ي هادسون   ها، مؤسسه   ي این سازمان    از جمله . ي روآوردند سناریوساز
را به عنـوان   ي سناریو هرمان کان، کسی بود که براي اولین بار، واژه.  بود5برجسته، هرمان کان

 و 1970ي  رکود اقتصادي در اواخر دهه  . کار برد   نگاري و تفکر در مورد آینده به        روشی براي آینده  
  . ریزي تمایل پیدا کنند ها به رویکردهاي سنتی برنامه م قطعیت سناریوها، موجب شد تا سازمانعد

                                                                                                                         
1.  Pierre Wack 
2.  Royal Dutch/ Shell 
3 . Yam Kippur 
4. Hudson Institute 
5. Herman Khan 
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بـر بـود و عـدم تمـایز و      فرسا و زمـان  این امر ناشی از آن بود که طراحی سناریو، فرایندي طاقت     
  . ندتر رو آور هاي ساده نگاري باعث شده بود تا مدیران به راه هاي بین سناریو و آینده تفاوت

شناسـی طراحـی سـناریوها،        نگاري و گسترش روش     هاي آینده    با رشد روش   1980ي    اما، در دهه  
ها از طریـق تفکـر سـناریویی باعـث شـد تـا             ها به مدیریت بر عدم قطعیت       عالقه مجدد سازمان  
 ]36:4 [ .ها به تدوین سناریوهاي آینده همت گذارند مدیران ارشد سازمان

 
  ها بندي آن  انواع سناریوها و طبقه
. کننـد  بنـدي مـی   طبقـه ) سیاست، اقتصاد، جامعه و فناوري   (PESTسناریوها را طبق پارامترهاي     

ي متقابل میان پارامترهاي اقتصادي و فناوري  هاي تجاري عمدتاً عالقمند هستند تا رابطه شرکت
ه قـرار  کـه پارامترهـاي سیاسـی و اجتمـاعی اغلـب در حاشـی       در حالی . را بررسی و تحلیل نمایند    

هاي مختلف  بندي این طبقه. بندي سناریوها وجود دارد     هاي دیگري نیز براي طبقه      روش. گیرد  می
  . هاست گیري و اقدام آن ها نیست، بلکه در رویکرد تصمیم سناریوها ناشی از فرایند تحقیق آن

دام گـرا، سـناریوهاي موضـوعی و سـناریوهاي اقـ          سناریوها را به سـناریوهاي مأموریـت       1ملیسکا
نگـر و سـناریوهاي    توان سـناریوها را بـه سـناریوهاي پـیش          از نظر اقدام نیز می    . بندي کرد   طبقه
سـناریوهاي اکتـشافی، از   . یا هنجاري باشـند 2توانند اکتشافی سناریوها می. نگر در نظر گرفت   پس

 ،4 یـا پـیش نگـر   3در سناریوهاي هنجـاري . رسد  روندهاي گذشته و حال آغاز شده و به آینده می         
ها، ممکن  این آینده. شود هاي محتمل به تصویر کشیده می       اندازهاي مختلف، آینده    براساس چشم 

  .است مطلوب یا نامطلوب باشند
  :شوند سناریوهاي اکتشافی براساس چهار فرض ساخته می

ي رویدادها و حوادث گذشته نیست، بلکه انـسان بـا انتخـاب و عمـل               ، تنها ادامه    آینده .1
  . ن را شکل دهدتواند آ مناسب می

توان تصمیمات مناسب  بینی کرد، اما با کشف و توضیح آینده می توان پیش آینده را نمی .2
 . را در زمان حال گرفت

ي  ها سبب ایجاد چنـدین آینـده   ي ممکن وجود ندارد، بلکه عدم قطعیت     تنها یک آینده   .3
 . ممکن خواهند شد

                                                                                                                         
1. Maleska 
2. Exploratory 
3. Normative 
4. Anticipatory 
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. رها و قضاوت ذهنی افراد استي سناریوها مستلزم درك و تحلیل منطقی پارامت  توسعه.4
. هاي مختلف خواهد بودبنابراین، براي درك بهتر آینده نیازمند روش

  : ارایه شد، چنین است1بندي سناریوها که توسط راندلروش دیگر طبقه
هـاي  این سناریوها که توسط رهبران کشورها براي شناخت بهتـر آینـده: سناریوهاي جهانی•

هـاي عملیـاتی   هـا و تـصمیمتحقیقات بلندمدت و تحلیل گزینهشوند بهمحیطی تدوین می
  . پردازدهاي متفاوت میبراي درك آینده

هاي محتمل یک صـنعت  این سناریوها به مدیران توانایی شناخت آینده: سناریوهاي صنعتی•
براي مثال شناسایی و تشخیص ماهیت صنایع آینده بـه یـک سـازمان امکـان             . دهندرا می
  . هاي موفقیت در آن صنایع را پیدا نماید هدهد تا رامی

دهد با شناسایی و آزمـون راهبردهـاي رقـابتی       که به سازمان امکان می: سناریوهاي رقابتی•
  . ممکن در شرایط متغیر، بر رقبا پیروز شود

هاي فناورانه از طریق درك بهتر        گیرياین سناریوها به مدیران براي تصمیم: سناریوهاي فناوري
]4:6[ .کنندپذیري کمک میهاي بازار آینده و ریسک، تهدیدها، عدم قطعیتهافرصت

  هاي سناریوهاویژگی
عـالوه بـر آن، بـه    . سـازدها را آسان میوار سناریوها، به خاطر سپردن و تجسم آنشکل داستان

ودشاي از سناریوها در سازمان، سبب ایجاد زبان مشترك میراحتی قابل بحث هستند و مجموعه
هـاي  شود تا ذهن، اندیشیدن به آیندهتفکر سناریویی باعث می. کندگیري را آسان میکه تصمیم

در. بینی رویدادهاي غیرممکن را بهبود بخـشد      غیرمحتمل را بیاموزد و توانایی خود را براي پیش
ي دیگرتواند بکند، بلکه یک سناریو در مجموعه سناریوهاواقع، یک سناریو تنها، هیچ کمکی نمی

اي از سناریوها به مدیران امکـان تـصور   مجموعه. معنی داده و بینش مفیدي را ایجاد خواهد کرد    
ي نـامعلوم، افـزایش   گیري را در مواجه با آینـدههاي محتمل را خواهند داد و قدرت تصمیم  آینده
  . دهندمی

وان از شرایط کنونی بـه   تکه چگونه میدر واقع، سناریوها براي توصیف روند تاریخی آینده و این
در ایـن حالـت، فراینـدهاي علـت و معلـولی و      . رونـدهاي ممکن رسید، به کار مـییکی از آینده

تواند بر آینـده تأثیرگـذار باشـند، را    ي اتفاقات و رویدادها و شرایط محیطی حال را که می  زنجیره
                                                                                                                        

1. Randall 

www.shahrsazionline.com
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ها به احتمال وقوع یک به همین علت وقوع یک سناریو حتمی نیست، بلکه تن         . کنند  شناسایی می 
  :بنابراین هنگام نگارش سناریوها، توجه به عوامل زیر ضروري است. پردازد ي ممکن می آینده

  وقوع چه رویدادهایی حتمی است؟ •
  نیروهاي پیشران کدامند و برچه چیزهایی مؤثرند؟ •
  ها کدام هستند؟ عدم قطعیت •

.  و توصیفی منطقی از آینـده ارایـه کنـد   عالوه بر آن، یک سناریو نباید خیلی دور از واقعیت باشد 
  : هاي سناریوها چنین است طور کلی برخی از ویژگی به

  . امکان وقوع داشته باشد .1
  . مسیري منطقی و قابل قبول از حال به آینده را ترسیم نماید .2
  . به توصیف روابط علت و معلولی بپردازد .3
  .گیري متمرکز باشد بر امر تصمیم .4
  . ها و نیازهاي آینده توجه کند فرصتها، تهدیدها،  به چالش .5
  . ارتباط نباشد با گذشته کامالً بی .6
  . از نظر ساختاري و کیفی از یکدیگر متمایز باشند .7
  . داراي عنوان مناسب باشد تا به راحتی قابل یادآوري و تمایز از دیگر سناریوها باشند .8
ي سناریوها، طیف  وعهکه مجم طوري تمام سناریوها داراي احتمال وقوع برابر باشند، به .9

چه از بین چند سناریو، فقط  طور مثال چنان به. ها را پوشش دهند وسیعی از عدم قطعیت
  . ها احتمال وقوع داشته باشد، در حقیقت فقط یک سناریو خواهیم داشت یکی از آن

  ]86:1[. سناریوهاي ساخته شده، قابل باور باشند .10
هایی است  اي از راهبردها و سیاست اخت مجموعهیکی از اهداف طراحی سناریوهاي مختلف، شن

برخی از . ترین اثر را دارند هاي آن بیش که در رویارویی با شرایط محیطی و عدم قطعیت
هاي آینده به  سناریوها، میزان اثربخشی عوامل کلیدي مؤثر بر زمان حال را بر شرایط و دگرگونی

برخی دیگر بر مبناي .  دانند  امتداد حال میکشند و حوادث و رویدادهاي آینده را در تصویر می
 .گیرند هاي جهانی شکل می وقوع اتفاقاتی مانند ظهور یا زوال یک فناوري یا تغییر سیاست

 
  درك نیروهاي پیشران:  فرایند تشکیل سناریوها

فرایند طراحی سناریو با نگاه به نیروهاي پیـشران یعنـی نیروهـایی کـه بـر حـوادث و رویـدادها           
هر سازمان یا شرکتی توسط عوامل کلیدي درونی و بیرونی بـه جلـو           . شود  گذارند، شروع می  تأثیر
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برخی از این نیروها قابل ارزیابی هستند مانند نیروي انسانی سازمان و برخی دیگر          . شود  رانده می 
. اغلب نیروهاي خارج از سـازمان، نامـشخص و غیرآشـکار هـستند    . بسیار مبهم و نامعلوم هستند 

تواند بـراي یـک    المللی از عواملی هستندکه می هاي بین  مقررات و قوانین کشوري و بحران      تغییر
ي شروع و یکی از اهداف اصلی        تشخیص و ارزیابی این عوامل، نقطه     . آفرین شود   سازمان مشکل 

  . روش سناریوهاست
 به عبارت دیگر، نیروهاي پیشران، عناصري هستند کـه باعـث حرکـت و تغییـر در طـرح اصـلی       

بدون تشخیص نیروهـاي پیـشران، هـیچ    . کنند  ها را مشخص می     سناریو شده و خط سیر داستان     
براي شروع این تفکر بهتر است از نیروهاي پیشران . راهی براي شروع تفکر سناریویی وجود ندارد

ایـن نیروهـا   . ها، اثرات هر کدام را بر سازمان شناسایی کرد     کلی زیر استفاده نمود و با تحلیل آن       
  :عبارتند از

  1جامعه •
  2فناوري •
 3اقتصاد •
   4حکومت •
  5زیست محیط •
  6شناسی مردم  •

گـران و    مـشهور اسـت کـه توسـط بـسیاري از تحلیـل      7این شیوه از تحلیل، به الگوي دیجـست   
   8 .رود کار می پژوهان به آینده

ها، رفتار، بهداشت، جرم و جنایـت و    گردآوري اطالعات پیرامون فرهنگ، ارزش    : جامعه •
  یک جامعهتحصیل 

گردآوري اطالعات پیرامون تحوالت علمی و فناورانـه، ابـداعات و اختراعـات،      : فناوري •
هـاي در حـال    هاي در حال ظهور، فنـاوري  تحقیق و توسعه، محصوالت جدید، فناوري   

  برداري از فناوري زوال و سطح بهره
                                                                                                                         
1. Society 
2. Technology 
3. Economics 
4. Government 
5. Environment 
6. Demography 
7. DEGEST 

بـراي  . پـردازد  هـا مـی   محیطی، سیاسـی و ارزش  ي جامعه، فناوري، اقتصاد، زیست  است که در آن به رویدادها و روندها از شش جنبهSTEEP(V)روش دیگر استفاده از الگوي      . 7
  .پژوهی علوم و فناوري دفاعی مراجعه فرمایید رکز آیندهاز انتشارات م» STEEP(V)پویش محیطی براساس روش تحلیلی « نگاشت کسب اطالعات بیشتر به تک
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 و محلـی،  اي المللی، ملـی، منطقـه   گردآوري اطالعات پیرامون اقتصادهاي بین  : اقتصاد •
پـذیري، رونـدهاي تولیـد ناخـالص،      رشد اقتصادي در جهان، تورم، نرخ ارزهـا، ریـسک   

  نسبت عرضه و تقاضا
هـا، قـوانین مالیـاتی،        آوري اطالعات پیرامون قوانین حکـومتی، نظـارت         جمع: حکومت •

  هاي حکومتی، ثبات سیاسی ها، سیاست تعرفه
 انـرژي، بازیافـت، حفاظـت از    زیـست،  گردآوري اطالعات در مورد محیط    : زیست  محیط •

  زیست، آلودگی هوا المللی و ملی محیط منابع، مقررات بین
نرخ رشـد جمعیـت، نـسبت جمعیـت زنـان و مـردان، نـسبت جمعیـت          : شناسی  جمعیت •

  کردگان، جمعیت سالخوردگان تحصیل
رویدادها ها بر  ها را مرتب نموده و میزان تأثیرگذاري آن بعد از تشخیص نیروهاي پیشران، باید آن

که نیروهاي پیشران، ناشی از عوامـل خـارجی سـازمان     در بیشتر موارد، هنگامی   . را مشخص کرد  
در واقع، قدرت اصلی سازمان در شناسایی این نیروها، . ها بسیار کم خواهد بود باشند، کنترل بر آن

 گام به گام و دهد تا این امر به سازمان توانایی می    . ها است   ناشی از تشخیص و درك تأثیرات آن      
  . به محض ظهور تغییرات، دست به اقدامات مناسب بزند

اي را در اختیار سـازمان قـرار         هاي بالقوه   تشخیص رویدادها و روندهاي در حال پیدایش، موقعیت       
گیـري بـه    توانایی کشف تغییرات و تـصمیم  . ي سازمان تأثیر بگذارد       تواند بر آینده    دهد که می    می

ي  این حلقه که معـرف، چهـار کلمـه   .  معروف استOODAي   به حلقهموقع آن چیزي است که    
هـاي آینـده     است، براي شناسـایی تهدیـدات و فرصـت    4 و اقدام  3، تصمیم 2گیري  ، جهت 1مشاهده

  . شود استفاده می
  . تر است  سریعOODAي  تر خواهد بود که داراي چرخه در واقع، سازمانی موفق

  ها یا تهدیدهاي ناشی از تغییرات صتي پایش محیط، کشف فر  نتیجه مشاهده •
  ي تفسیر و تحلیل اطالعات گیري نتیجه جهت •
  ها و اي از پاسخ ي انتخاب بهترین پاسخ در مقابل مجموعه  نتیجه تصمیم •
  .اقدام، اجراي به موقع تصمیم گرفته شده است •

                                                                                                                         
1. Observation 
2. Orientation 
3. Decision 
4. Action 
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ا معرفـی   ر"گـویی راهبـردي     توانـایی پاسـخ   "ي مفهوم     ا  ، در مقاله  2 و مایکل هیت   1ریچارد بتیس 
این مفهوم، بر تحلیـل  . گویی را با ماندگاري سازمان در ارتباط دانستند ها، توانایی پاسخ   آن. کردند
. هاي رقابتی در حال تغییر و بازتعریف مستمر سـازمان و یـادگیري سـازمانی، استواراسـت             صحنه

از این . د ایستا بمانندتوانن ها نمی خاطر پویایی موجود و تغییرات سریع محیطی، سازمان بنابراین، به
  . رو، مدیران باید ذهنیتی کارآفرین و نوآور داشته باشند

در هنگـام وقـوع یـک    . دهـد  گویی متفاوت را نشان می هاي پاسخ ، سه سازمان با توانایی    2شکل  
که سازمان به منظور رفع چالش موجود، نیاز به تغییر و بازآفرینی خود  چالش محیطی، احتمال این

، داراي مانـدگاري  B و Aهاي  ، سازمان 2در شکل . شود  شد، ماندگاري سازمان نامیده می    نداشته با 
، نسبت به دو سازمان دیگر از ماندگاري بیشتري برخـوردار  Cکه سازمان    یکسان هستند، در حالی   

رود،  که سازمان بتواند پاسخ مناسب به چالش را بدهد، باال مـی        با گذشت زمان، احتمال این    . است
رسد که به دلیل ضعف مالی، از دست دادن قدرت رقابت، اتالف زمان و عوامـل      اي می   نقطهتا به   

در این حال، سازمانی ماندگارتر خواهد بـود کـه توانـایی    . یابد  گویی کاهش می    مشابه دیگر، پاسخ  
 بـا  Aبینید که سـازمان   در شکل می. تر و مؤثرتر در مقابل چالش را داشته باشد گویی سریع   پاسخ
 از ماندگاري کمتري برخوردار بود، اما به خاطر پاسخگویی و یادگیري Cکه نسبت به سازمان   این
کننـد تـا مانـدگاري     ها کمـک مـی     سناریوها به سازمان  . تر، ماندگارتر و پابرجاتر خواهد ماند       سریع

  . گویی کاهش یابد افزایش یافته و زمان پاسخ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                         
1. Richard Bettis 
2. Michael Hitt 

 

 گویی  رابطه ماندگاري سازمان با زمان پاسخ2ل شک



 151                                                                                                                                                                            بلندمدت     بلندمدت     گیري گیري   سناریو ابزاري براي تصمیمسناریو ابزاري براي تصمیم: : نهمنهمفصل فصل   
   

 

  توسعه سناریوهاهاي فرایند طراحی و  گام
  :هاي طراحی سناریوها را به شرح زیر توصیف کرده است  گام"هنر دورنگري"پیترشوارتز در کتاب 

  شناسایی موضوع اصلی: گام اول
هاي خود داشته باشند و بدانند که در آینده بایـد   هنگام سناریوسازي، مدیران باید درك درستی ازتصمیم 

ند، بهتر آن است که ساخت سناریو از درون به بیرون انجـام شـود           قرار ده   چه موضوعاتی را در اولویت    
یعنی با یک موضوع یا تصمیم مشخص شروع شود و سپس به محـیط بیرونـی آن موضـوع پرداختـه         

  .شود
توانـد بـا طـرح     این گـام مـی  . هاي راهبردي مشخص شود    بنابراین در گام نخست باید ماهیت تصمیم      

  .هاي برتر سازمان انجام شود یت، چشم انداز و ارزشهاي مناسب با توجه به مأمور پرسش
  :تواند به شرح زیر باشند ها می این پرسش

  ي نزدیک به چه چیزي خواهند اندیشید؟ مدیران سازمان در آینده .1
  هایی که اثرات درازمدت بر آینده سازمان دارند، کدامند؟ تصمیم .2
  مسیر رشد و توسعه صنعت یا فناوري در سازمان چیست؟ .3
  ي سازمان مؤثرند؟ ویدادهایی در رشد و توسعهچه ر .4
  سمت و سوي تغییرات در کدام جهت است؟ .5
 رسد؟ تحت چه شرایط و محیطی سازمان به موفقیت می .6

  شناسایی پارامترهاي اثرگذار محیطی : گام دوم
زمان بر روي موضوعات کلیدي و مهم و رویدادهاي غیرمنتظـره و        صورت هم   یک طراح سناریو باید به    

آوري اطالعـات، توجـه ویـژه بـه      یکی از موضوعات مهم در هنگـام جمـع    . گذار احتمالی تمرکز کند   اثر
ي فهرستی    تهیه. هاي فناوري و عوامل تأثیرگذار محیطی بر موفقیت یا شکست سازمان است             پیشرفت

بایـد  اي است که در این مرحله      گذارد، نکته   از عوامل حیاتی که بر موفقیت یا شکست سازمان تأثیر می          
  :هاي زیر را در این مرحله مطرح نماید یک سناریونویس باید پرسش. به آن توجه داشت

  گیران باید چه چیزهایی را بدانند؟ هاي کلیدي، تصمیم براي انتخاب .1
  شود؟ ها می چه چیزهایی باعث موفقیت یا شکست تصمیم .2
  شوند، کدامند؟ مالحظاتی که سبب شکل بخشیدن به نتایج می .3

  یین نیروهاي محرك و پیشران تع: گام سوم
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شود تا با شناسایی نیروهاي محرك و پیشران محیطـی، فهرسـتی از نیروهـاي             در این گام، تالش می    
تأثیرگذار اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، محیطی و فناوري تهیه کرد و با توجه بـه ایـن نیروهـا، عوامـل        

 سناریوسـازي    بنیادي نقطه عطف روش تعیین و شناسایی این عوامل    . کلیدي موفقیت را شناسایی کرد    
  . برخی از این نیروها از عدم قطعیت بسیار باالیی برخوردارند. است

  بندي بر مبناي اهمیت و عدم قطعیت اولویت: گام چهارم
  :ي بعدي، مرتب نمودن عوامل کلیدي و نیروهاي پیشران بر مبناي دو شرط زیر است مرحله

  . موضوع یا تصمیمی که در گام اول مشخص شداجماع و توافق بر روي اهمیت: اول
  . هاي دوم و سوم شناسایی شدند میزان عدم قطعیت عوامل و روندهایی که در گام: دوم

هدف از این مرحله، شناسایی روندهایی است کـه داراي بیـشترین اهمیـت و بـاالترین عـدم قطعیـت           
  . هستند

  انتخاب منطق سناریو : گام پنجم
ِرو و  نیروهاي پیشران در گام چهـارم، بـه دسـت آوردن محورهـاي بنیـادین پـیش       بندي    ي رتبه   نتیجه

ترین گام در فرایند کلـی   ترین و مهم شناسایی این محورها، اصلی . کلیدي در سناریوهاي احتمالی است    
ي این محورهـا منجـر بـه تـدوین سـناریوهاي مختلـف            هاي مختلف درباره    فرض. سناریوسازي است 

ي تقابل یـا   ست آوردن منطق سناریو باید از چگونگی تأثیر نیروهاي پیشران و نحوه  براي به د  . شود  می
  . ها بر یکدیگر آگاه بود تعامل آن

ها بـر یـک    کننده شناسایی شدند، الزم است آن       هاي تعیین   وقتی که محورهاي بنیادین و عدم قطعیت      
  . ها معلوم گردد و جزییات آننمایش داده شوند، تا منطق سناریوهاي مختلف ) بر دو محور(ماتریس 

هـاي سـوخت و    براي مثال یک شرکت خودروسـازي را در نظـر بگیریـد، بـراي ایـن شـرکت قیمـت                
بنـابراین چهـار منطـق    . ها در طراحی سـناریو هـستند   ترین پیشران هاي اقتصادي داخلی، مهم     سیاست

  :اصلی براي طراحی سناریوها چنین خواهد بود
کننده خودروهـاي   گام انحصار اقتصادي، به نفع صنایع داخلی تولید      باال رفتن قیمت سوخت در هن      .1

  . کوچک و کم مصرف خواهد بود
در شرایط اقتصاد آزاد جهانی و قیمت سوخت باال، شـرایط بـه نفـع خودروهـاي وارداتـی و کـم                      .2

 . مصرف خواهد بود
ل در شرایط انحصار اقتصادي و قیمت سـوخت پـایین، خودروهـاي بـزرگ و پرمـصرف در داخـ                  .3

 . گونه نخواهد بود شرایط خوبی خواهند داشت ولی در خارج از کشور، این
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هاي مختلـف خـود بـسیار         در شرایط اقتصاد آزاد جهانی و قیمت سوخت پایین، رقابت میان مدل            .4
 . شدید خواهد بود

عـواملی نظیـر قـوانین صـنعت     . تر، عوامل دیگري نیز باید در نظر گرفت معموالً در سناریوهاي پیچیده   
نسبت میان  ". توان صنعت نشر کشور در نظر گرفت        مثال دیگر را می   . خودرو یا بازارهاي جدید مصرف    

 عـواملی هـستند کـه بـر         "فرهنـگ مطالعـه   " و   "افزایش تعداد دانشجویان  "،  "سوادان  با سوادان و بی   
تعـداد  افـزایش  " و  "سـوادان   نسبت میان باسوادان و بی    ". گذار خواهند بود    صنعت نشر یک کشور تأثیر    

. ها را تعیین نمود توان آن    از جمله عواملی هستند که نسبتاً معین و از طریق آمارگیري می            "دانشجویان
 یک عدم قطعیت کلیدي محسوب خواهـد شـد کـه بـه موضـوعات گونـاگونی                  "فرهنگ مطالعه "اما،  
  .هاي فرهنگی، آموزشی و اقتصادي و دیگر عوامل بستگی دارد چون سیاست هم

  وین سناریوهاتد: گام ششم
گیـري ندارنـد، اسـتفاده       هنگام تدوین سناریوها، بهتر است از گروهی که در سازمان مسئولیت تـصمیم            

در این مرحله باید   . هاي قبلی نشود    شود تا گروه تحقیق درگیر ساختار و ذهنیت         این کار باعث می   . شود
  :هاي زیر پاسخ داده شود به پرسش

 تند؟ها هس نیروهاي پیشران کلیدي کدام .1
 چه موضوعاتی داراي عدم قطعیت هستند؟ .2
 هاي غیرقابل اجتناب کدامند؟ آینده .3
 روند منطقی حوادث و رویدادها چگونه خواهند بود؟ .4
 ي سناریوي خاصی است؟ کننده چه رویدادهایی تسهیل .5
 ي پایانی سناریوها چگونه باید باشد تا منطقی و باورکردنی باشد؟ نقطه .6

  . دارها و جداول مختلف براي رسیدن به تصمیم اصلی استهدف از این کار، ترسیم نمو
  ارزیابی موضوع اصلی: گام هفتم

زمانی که سناریوها تدوین شدند، وقت آن رسیده است تا تصمیم یا موضوع اصلی در گام نخست مـورد   
ر بهتـ . شود در این مرحله، تصمیم موردنظر از نظر قوت و ضعف بررسی می        . تحلیل و ارزیابی قرار گیرد    

  :هاي زیر پاسخ داده شود آن است که در این گام به پرسش
  پذیر تصمیم کدام است؟ نقاط آسیب .1
ي سناریوها عملکرد مناسبی دارند یا فقط در یک یا دو مـورد   آیا تصمیمات راهبردي در همه  .2

 گونه است؟ ها این آن
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 ریسک انجام تصمیم چقدر است؟ .3
جه مطلوب داشته باشد، ریسک آن تصمیم بـاال ارزیـابی   چه، تصمیم تنها در یک یا دو سناریو نتی    چنان

  . خواهد شد و سازمان کنترل اندکی در وقوع آن تصمیم خواهد داشت
  هاي راهنما تعیین شاخص: گام هشتم

زمانی که سناریوها تـدوین شـدند و موضـوع اصـلی مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت، بهتـر آن اسـت تـا                   
رو اهمیت  ها، از آن   شناسایی این شاخص  .  آینده تهیه شود   هاي راهنمایی براي پایش مسیرهاي      شاخص

هـا، تـأثیرات    دهد و بـه کمـک ایـن شـاخص      اصلی یاري می    دارد که سازمان را در رسیدن به تصمیم       
شود و جهش بهتـري در فـضاي رقـابتی آینـده      هاي موجود مشخص می حوادث بر راهبردها و تصمیم 

 ]226:3[. ایجاد خواهد کرد
  : هشت گام زیر را براي تدوین سناریو آورده است"هاي سناریو تکنیک"ز در کتاب   نی1ریب نیتز

  ؛)اهداف، راهبردها، نقاط ضعف و قوت(تحلیل مأموریت سازمان  .1
 ها و پارامترهاي تأثیرگذار بر سازمان؛ شناسایی حوزه .2
 ریزي و تعریف پروژه ؛ طرح .3
 هاي گردآوري شده؛ تجزیه و تحلیل گزینه .4
 ي سناریوها؛  وسعهتفسیر، تجسم و ت .5
 ؛)ها، تهدیدات، اقدامات فرصت(تجزیه و تحلیل پیامدها و نتایج  .6
 تجزیه و تحلیل رویدادهاي مزاحم؛ .7
 ]9:6. [هاي رصد تغییرات هاي راهبردي و سامانه ي هسته توسعه .8

  
  نقاط قوت و ضعف سناریوها

  :ي قوت هستند سناریوها داراي چندین نقطه
ي محتمل و واقعی فکر   به جاي تنها یک آینده به چندین آیندهکه، در سناریوسازي، نخست این

  .کنند ها در کنار یکدیگر آینده را ترسیم می ي آن شود و همه می
سازند و باورهاي عمومی سـازمان را بـه          پذیر می   ها را امکان    ي غیرممکن   دوم، سناریوها، تفکر درباره   

 فرهنگ سازمان را تغییـر داده و مـدیران   توانند کشانند، عالوه بر آن، سناریوها می    چالش می 
  . را به بازاندیشی راهبردهاي سازمان ترغیب نمایند

                                                                                                                         
1.  Reibnitz 
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توانند ابزارهـاي مناسـبی بـراي شناسـایی عالیـم ضـعیف تغییـرات فنـاوري یـا           سوم، سناریوها می 
در نتیجـه، سـازمان بهتـر    . توانند بر سـازمان تـأثیر بگذارنـد      رویدادهاي مهمی باشند که می    

  . هاي جدید مهیا گردد  براي وضعیتتواند می
توانند تعامالت درون سازمانی را بهبود بخشند و زبان مشترکی را براي هدایت  چهارم، سناریوها می

  . هاي راهبردي سازمان ایجاد نمایند برنامه
  ]15:6.[بخشند گیري در سازمان را بهبود می پنجم،  سناریوها، یادگیري و فرایند تصمیم

ریزي آینده هستند، اما معموالً به دالیل زیر از       که سناریوها ابزارهاي قدرتمندي در برنامه       ینبا توجه به ا   
  :شود ها کمتر استفاده می آن
روش تدوین سناریو، مبتنی بر صرف زمـان بـسیار زیـاد در          : بودن فرایند تدوین سناریوها     طوالنی •

د کـه بایـد روزهـا وقـت بـراي      هاي آموزشی است و این امر براي مـدیران ارشـ    جلسات و کارگاه  
  . بر خواهد بود بررسی نتایج کنند، بسیار زمان

ي منطـق و الگوهـاي ذهنـی و     هاي سـناریو، معمـوالً کیفـی و برپایـه      تکنیک: هاي ذهنی   روش •
هـاي ســنتی کــه عمومـاً منطبــق بــر    شـهودي اســتوار اسـت و ایــن امــر بـا فرهنــگ ســازمان   

  . داردهاي کمی و عددي است، مغایرت  گیري تصمیم
اي روشـن و مـشخص      خواهند آینـده    برخالف انتظار مدیران که می    : گیري  عدم قطعیت در نتیجه    •

وجـود سـناریوهاي    . دهنـد   ها ترسیم شود، سناریوها، پاسخ واضحی در مورد آینـده نمـی             براي آن 
هـاي   بینـی  هـا پـیش   رو، آن شـود و از ایـن   چندگانه اغلب باعث سردرگمی و ناباوري مدیران مـی       

  . دانند کننده می نه را غیرمفید و گیجچندگا
فرسا است که با سادگی       فرایند سناریوسازي یک فرایند پیچیده و طاقت      : دشواري تدوین سناریوها   •

ریـزي   ریزي سنتی قابل قیاس نیست، اما با وجود دشواري، سناریوها در مقایـسه بـا برنامـه               برنامه
 ]28:4. [نگرتر دارند مندتر و کل سنتی، رویکردي نظام

  1ي بریتیش ایرویز تجربه: ي موردي     مطالعه
انداز روشن از آینده     ، شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز تصمیم گرفت تا با ترسیم چشم          1980ي    در دهه 

این امـر ناشـی از   . رو برود  هاي محیطی پیش    کارگیري یک گروه مدیریتی قوي به استقبال چالش         و به 
به همـین خـاطر، در هنگـام جنـگ اول     . ي اقتصادي داشت ر چرخهي این حرفه د العاده  حساسیت فوق 

در . فارس و در اوج بحران اقتصادي ناشی از آن، این شرکت توانست سوددهی خود را حفظ نماید            خلیج

                                                                                                                         
1. British Airways 
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 میلیارد پوند ضررشد که از زمان شـروع ایـن صـنعت در            10که، در آن زمان، صنعت هوایی دچار          حالی
  . سابقه بود بی1947سال

 

رو و شـناخت تغییـرات و   توان در درك و شناسایی تهدیدهاي پیشت موفقیت بریتیش ایرویز را میعل
  . وکار دانستپیچیدگی محیط کسب

21 مدیریت شرکت تصمیم گرفت تا از سناریوها براي مقابلـه بـا تغییـرات  درقـرن                 1994ي  در فوریه
  : شدفرایند تدوین سناریوها در دو مرحله تعریف. استفاده نماید

  ي سناریوهاتدوین و توسعه: ي اولمرحله•
  اندیشیهاي همبرگزاري کارگاه: ي دوممرحله•

  . شدهر مرحله توسط یکی از اعضاي مدیریت ارشد سازمان هدایت و رهبري می
  ي سناریوهاتدوین و توسعه: ي اولمرحله

هـاي  ر از استراتژیـستشد، تیمی متشکل از هشت نفدر این مرحله که توسط رئیس شرکت هدایت می
کهعمداً از خارج سازمان انتخاب شده بودند، تشکیل گردید   . سازمان و گروه مشاوره 

 مـصاحبه بـا   40بـیش از   . ي نخست، تعیین موضوعات مهم بیرونی و اثرگذار بـر سـازمان بـود               وظیفه
ات و کنترلهاي فناوري اطالعي گروهی  با کارکنان متخصص در زمینهمدیران شرکت، پنج مصاحبه

کنندگان هواپیما انجـام  ها، مقامات دولتی و تولیدونقل هوایی و چندین مصاحبه با استادان دانشگاه  حمل
  . شد

هـاي آینـده و نقـاط قـوت و ضـعف      ها، تیم توسعه را قادر ساخت تا سناریوهایی از محیطاین مصاحبه
  :بندي شدندسه گروه طبقهسپس موضوعات مهم بیرونی شناسایی و به. ها، ترسیم نمایند آن

  عواملی که قابل تعیین بودند مانند نرخ رشد جمعیت.1
  )موضوعاتی که داراي اهمیت زیاد و عدم قطعیت باال بودند(هاي کلیديعدم قطعیت.2
  هاي فناوري اطالعاتنیروهاي پیشران مانند پیشرفت.3
ایـن امـر، نیـاز بـه     . ت بـودهاي محتمل ناشی از این موضوعاي دوم، بررسی و شناسایی چالش  وظیفه

سـپس،  . درکی عمیق و ژرف از هر موضوع و شناسایی رویدادهاي کلیدي ناشی از هر موضوع داشـت                 
تصمیم بـر آن بـود کـه بـا        . تیم به بررسی تعامالت میان موضوعات و توضیح سهم هر کدام پرداخت           

10سناریو در افق زمـانی  ها، به تدوین دو  تمرکز بر روي موضوعات سازماندهی شده و بررسی رشد آن
  . ساله اقدام شود

www.shahrsazionline.com
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 سال قبل شـروع شـدند تغییراتـی کـه اثـرات زیـادي بـر                 50سناریوها، از حوادث و تغییرات بزرگ در        
  )3شکل . (گذاري گذاشته بودند فناوري، آموزش، تجارت جهانی و سرمایه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي سناریو کارگاه: ي دوم مرحله
ي چـارچوبی   ي سناریوها و تهیـه      وگو درباره   اد فرصت براي بحث و گفت     هدف از این مرحله، ایج    

ي سـناریوها، از فنـون     ي راهبردهـاي جدیـد بـود، بعـد از معرفـی و ارایـه                ساختاري براي توسعه  
هاي راهبردي نو و ابتکاري براي توسعه هر سناریو سود برده می  اندیشی و خالقیت، براي ایده هم
هـا و   ي منطقـی آن  کنندگان به سمت فرایند ساخت سناریو و توسعه   کتها، شر   در این کارگاه  . شد

کنندگان نیز با بهره جستن از تغییرات  شرکت. شدند ها هدایت می ترسیم مفاهیم و رهنمودهاي آن
ها مختلـف دیگـر، در سـاخت سـناریوها همکـاري            آینده و توجه به ارتباط میان متغیرها و گزینه        

  )4شکل.(کردند می

 
 

تعیین نیروهاي پیشران: 3شکل  

 

4شکل  
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 آورده شـده  6 و 5 از دو سناریو تدوین شده در شرکت بریتیش ایرویز در شـکل هـاي        اي  خالصه
  .است

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"جنگل وحشی"اي از سناریو خالصه   

  ها پیشران
 نیروهاي بازار •
 ها رقابت و هزینه •
  لزوم انعطاف پذیري •

 

  از نظر اقتصادي
 OECD و بازنده در برنده •

 LDC’sسرعت رشد در  •

  ها ها و سیاست از نظرارزش
 جهت گیري ناشفاف •
 مشتریان دمدمی مزاج •
 هاي نامتجانس ائتالف •

 

  اثرات بر صنعت هوایی
ي رقابتی از مناطق آزاد  استفاده •

 نفتا وآپک
 بوجود آمدن  بازیگران قدرتمند •
 هاي متغیر ائتالف •
  رفتار بازارمصرف •

 

ازسناریو جنگل وحشیاي  خالصه: 5شکل  
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  :شرکت، طی فرایند تدوین سناریوها، توانست به نتایج زیر دست پیدا کند
  ایجاد درك روشن نسبت به آینده در بین مدیران؛  .1
 هاي حل مسئله؛ هاي خالق و تکنیک یل در خلق ایدهتسه .2
 انتخاب راهبردهاي بهتر؛ .3
 ریزي؛ کسب پشتیبانی سطوح ارشد مدیریت شرکت در ایجاد فرایندهاي برنامه .4
 یافته براي تغییر نگرش فردي و سازمانی؛ هاي سازمان ي چهارچوبی از دیدگاه ارایه .5
 ند آموزشی؛عنوان یک فرای استفاده از آزمون سناریوسازي به .6
 ]261:2. [ي مدیران شرکت هاي آینده گیري ي تصمیم حصول اطمینان درباره .7

  

"نظم نوین"اي از سناریو خالصه   

  ها پیشران
 جستجوي نظم وثبات •
هاي  پیدایش سازمان •

 گذار سرمایه
  هاي زمانی بلندمدت افق •

 

  از نظر اقتصادي
 رشد باالي اروپا •
 LDC’sافول آسیا و  •

  ها ها و سیاست از نظرارزش
 هاي درونی هدایت ارزش •
انگیزه اروپاییان براي تحکیم  •

 اتحادیه
چشم انداز کلینتون و گور در  •

 آمریکا
 تمرکز آسیا بر امنیت •

 

  اثرات بر صنعت هوایی
 ها در اروپا هحذف یاران •
 ادغام اروپا •
 هاي قوي توزیع کننده •
 هاي زیست محیطی افزایش هزینه •
  ها کاهش رشد اجباري فرودگاه •

اي ازسناریو نظم نوین خالصه: 6شکل  
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  گیري نتیجه
ي  سناریوها، در شرایط عدم قطعیت به رهبران و مدیران کمک می کنند تا هنگـام تفکـر دربـاره           

اسـت  در این شرایط، رویدادهایی که ممکن  . هاي مخلتف را در نظر گیرند       ها و آینده    آینده، گزینه 
در آینده باعث دگرگونی و تحوالت اساسی در سازمان یا کسب وکار می شوند، در کـانون توجـه             

ي خاصی را پیش بینی نمی کند، اما، با توجـه بـه    اگرچه، این روش، آینده  . مدیران قرار می گیرد   
  یمها، در بین مدیران ایجاد می کند، می تواند براي تصم شناخت و حساسیتی که نسبت به رویداد     

عالوه بر آن، حساسیت سـازمان را نـسبت بـه      . هاي راهبردي و بلند مدت، بسیار مفید واقع شود        
هـاي    تحوالت محیطی افزایش داده و سازمان را قادر می سازد تـا قبـل از غـافلگیري، واکـنش                  

هاي احتمالی تدارك بینـد و بـراي مواجهـه بـا عـدم       سنجیده و قابل قبولی براي کاهش خسارت     
  .و موضوعات مبهم آینده، مجهز و آماده شودها  قطعیت

  
  مراجع

  1384،»نگاري هاي پیش بینی آینده روش«بنیاد توسعه فردا،. 1
2.Ringland, Gill, "Scenario planning,managing for the future"2004 
3. Schwartz,Peter,"the Art of long view"1991 
4.Lindgren,Mats and Bandhold,Hans,"Scenario planning, The link between 
future and strategy",2003 
UNU Millennium Project./5. Glenn,C.J and Gordon,J.T,"Millennium 3000 
Scenario",AC 
6.Mietzner, Dana and Reger,Guido.”Scenario Approaches”. 

  






 
 
 
 
  

  
  حال دکتر محسن افتاده:نویسنده

  
  چکیده

هاي عصر اطالعات     علوم شناختی در خط مقدم انقالب اطالعات قرار گرفته است و در جنگ            
طـور مـستقیم و غیرمـستقیم بـا       به... مفاهیمی همانند نبرد تأثیرمحور، جنگ شبکه محور و         

  . اند کارکردهاي شناختی پیوند خورده
ته است رازهاي بسیاري را از مغز و ذهن انسان بگشاید و به برکت شـناخت       این علم توانس  

  :ي دفاعی هستیم مغز به دنبال دو هدف اصلی در حوزه
  آگاهی از کارکردهاي ذهنی و ارتقاي آن؛ و  .1
سازي رفتار هوشمند با  هاي شناختی و شبیه باز تولید رفتار هوشمند و تولید فناروي .2

  .یک الگوي بیرونی
  
  

  گرا، قدرت نظامی هاي هم شناختی، مهندسی ذهن، فناوري علوم:  ژهکلیدوا
  

 
  مقدمه

اي یافته است،  هاي اخیر توسعه قابل مالحظه هاي نو در سال عنوان یکی از دانش علوم شناختی به
هـاي نـو از جملـه بـایوتکنولوژوي، فنـاوري             شود با کمک سایر دانـش       بینی می   که پیش   طوري  به

اي  این دانش نـو کـه حـوزه   . وژي تحول عمیقی را در زندگی بشر ایجاد کند     اطالعات و نانوتکنول  
ي ذهـن   شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه  شناسی، زبان   اي مرکب از علم اعصاب، روان       رشته  میان

که امروزه رویکـرد   طوري شناسی داشته است، به است تأثیر چشمگیري بر سایر علوم از جمله روان      

١ 

ن آعلوم و فناوري شناختی و رویکردهاي نظامی  
 

 

10 
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شناسـی گـرایش حـاکم     هـا و مجـالت روان   ا، مراکز تحقیقاتی و کتابه شناختی در اکثر دانشگاه   
  . گردد محسوب می

شناسی شناختی با تکیه بر تجربه توانسته است رازهـاي بـسیاري را از مغـز و ذهـن انـسان              روان
هـاي   ي ریـشه  قیمتی دربـاره    امروز به برکت شناخت مغز و کارکردهاي آن اطالعات ذي         . بگشاید

هاي مغزي  ي آسیب ي بهینه از مغز، معالجه تواند به استفاده  آمده است که میرفتار آدمی به دست   
شود که   تلقی نمی"ي سیاه جعبه"امروز مغز  . و طراحی الگوهاي مصنوعی از روي مغز کمک کند        
  .تواند در آن مداخله نماید بشر دسترسی به درون آن نداشته باشد، بلکه می

  
  هاي شناختی دفاعی فناوري

ي نبرد، آگـاهی وضـعیتی و انطبـاق     محور، جنگ فرماندهی و کنترل، وضوح  صحنه     هجنگ شبک 
محور، شتاب عملیاتی، میـدان جنـگ دیجیتـالی، سـکوهاي            تأثیر عملیاتسریع با شرایط متغیر،       

هـاي علـوم و    ي دقیـق، از جملـه پدیـده   شـونده   هوشمند و مهمـات هـدایت    هاي فضاپایه، سالح 
  .آیند  جنگ عصر اطالعات به حساب می ي  هستند که همگی ویژههاي شناختی دفاعی فناوري

  
  روندها و پیامدها

هاي مختلف را موجب شده  گرایی روزافزون رشته، هم1ي اخیر، گسترش فناوري اطالعات    در دهه 
نظران را به مفاهیمی مانند درك فرایندهاي ذهنی انسان، ماهیت هوش و توجه بسیاري از صاحب

اي نـوین و   گرایی، ظهور حوزهاین هم.  بین ذهن و مغز آدمی جلب نموده است  و چگونگی ارتباط  
  . دهد؛ فناوري شناختی را نوید می"اي  رشته بین"

سازي و بازتولید کارکردهـاي فراینـد ذهـن     ، شبیهشریحاي براي ت  ، حوزه 2علوم و فناوري شناختی   
  . استهاي مورد نظر انسان در محصوالت و فناوري

لوم شناختی در خط مقـدم انقـالب اطالعـات قـرار گرفتـه اسـت، امـا بـسیاري از                    هر چند که ع   
 از دوران فیلسوفان بزرگی مانند کنفسیوس تاکنون،ها پیش  هاي کلیدي این حوزه، از قرن پرسش

  .اند و ارسطو و افالطون مطرح بوده

                                                                                                                         
1. Information Technology 
2. Cognitive Science & Technology 
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نکته است که  در این "شناسی روان" و یا "شناسی عصب"ي علوم شناختی با حوزهاساسی تفاوت  
 ویژه  هاي دیگر زیستی و به   در علوم شناختی، عالوه بر ذهن و هوش انسان، ذهن و هوش گونه            

  .کنند  میاي را نیز مطالعه هاي رایانه سامانه
  

  اهداف علوم شناختی
ي هاي مختلف و طیف وسیع و متنـوع علـوم شـناختی بـه مطالعـه             دانشمندان شناختی، در حوزه   

شـان بـه      آنها همواره در مطالعه   . ي دفاعی مشغولند، از جمله در حوزه    ) یا ذهن و  (هاي مغز     فعالیت
  :اند بودهدنبال دو هدف اصلی

  آگاهی از کارکردهاي ذهن، مانند ماهیت هوش، به منظور ارتقاي عملکرد آن .1
هاي بیرونی، به منظـور بازتولیـد رفتـار           ها و فناوري    یندهاي شناختی به مدل   آتعمیم فر  .2

 هاي شناختی لید فناوريهوشمند و تو
در هدف اول، دانشمندان در پی درك فرایندها و ساختارهایی هستند که نهایتشان فهـم ماهیـت          

  . دانش آدمی از محیط پیرامون است
واضح است که آگاهی از این فرایندها، آغازي اسـت بـر بهبـود تأثیرگـذاري بـر ذهـن و ارتقـاي         

گیري، هشیاري، واکنش به  د استنباط منطقی، تصمیمهایی ماننفعالیت. هاي مختلف ذهنی    فعالیت
  .سازي، تکمیل فرایندهاي تحلیل اطالعات و امثال آن هاي حسی، افزایش توان تصمیم محرك

هـاي  هاي ذهنـی نیـرو   هاي دشوار فرسایشی، تقویت فعالیتتردید در شرایط جنگ و رویارویی  بی
دن ایـن مـوارد در نیروهـاي دشـمن،         هاي شناختی آنها، و نیز مختل کـر         خودي و کاهش آسیب   
  .اهمیت به سزایی دارد

در تالشند تا رفتار هوشمند را با یک الگـوي     ) هاي فنی    در رشته  عمدتاً(در هدف دوم، دانشمندان     
 . سازي کنند بیرونی، شبیه
آوري و  ي جمع هاي پیچیده کوشند تا با ایده گرفتن از مکانیسمتر، این دانشمندان می به بیان ساده

هاي حـسی، رفتـار هوشـمند انـسان را      پردازش اطالعات و با آگاهی از محیط پیرامون و محرك         
  .  را باز آفرینی نماینددر نهایت آنبررسی کنند 

اي، سـایبرنتیک و محـصوالت مجـازيِ     سازي رایانه هایی مانند روباتیک، هوش مصنوعی، مدل   فناوري
  . ن دانستتالش این دانشمنداکار و شناختی را باید محصول 

هاي گوناگون فردي و اجتماعی، قابل کتمان نیست  ها در حوزه گسترش و عمق تأثیر این فناوري     
اي است تازه  کشد که جلوهروزه انتظار محصولی تازه را می بشر همه. شود روز آشکارتر می  و روز به  
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به شدت بر زندگی اي که  ساخته از دنیاي پر رمز و راز شناخت و مغز در قالب فناوري جدید؛ دست          
  .  اجتماعی و فردي او تأثیر گذار است

هـاي   فنـاوري " سیاسـی، از    -ي شـاخص اجتمـاعی      عنوان یک حـوزه     حتی جنگ و دفاع نیز، به       
هاي آینده نظران، ماهیت جنگ به زعم بسیاري از صاحب. هاي فراوانی گرفته است بهره"شناختی

  . خواهند بودبا انواع گذشته و حتی امروزي آن کامال متفاوت
هاي عصر اطالعات، مفاهیمی مانند جنگ شـبکه محـور، جنـگ فرمانـدهی و کنتـرل،                در جنگ 

 تأثیر محور، شتاب عملیاتي نبرد، آگاهی وضعیتی و انطباق سریع با شرایط متغیر،       وضوح صحنه 
هـاي هوشـمند، و مهمـات هـدایت           عملیاتی، میدان جنگ دیجیتالی، سکوهاي فـضاپایه، سـالح        

  .اند کارکردهاي شناختی پیوند خورده طور مستقیم و غیرمستقیم با  دقیق، بهي شونده
  

  فناوري علوم شناختی براي تقویت عملکرد انسانی
ي یک گروه اجتماعی بـراي حمایـت    کار گرفته شده به وسیله هاي به ي راه فناوري عبارت از همه 

 یعنی ساختن محصوالتی مبتنی     مهندسی. هاي خود و براي بهبود عملکرد انسانی است         از فعالیت 
هاي مربوط به بهبود عملکـرد انـسانی،           پژوهش "مهندسی علوم شناختی  "بنابراین  . ها  بر فناوري 

  .باشد ها می ، ساخت و اجراي فناوري ریزي، طراحی هاي برنامه یعنی انجام پژوهش
 کـاري و در  ها باید تقویت عملکردها باشد، یعنی رفتارهاي هدفمند در محـیط       هدف این پژوهش  

براي انجام این کـار  . ي شناختی یعنی فردي، جمعی، سازمانی و اجتماعی ي سطوح چهارگانه  همه
  :باید ورود مؤثر شناخت و فناوري، مورد بررسی قرار گیرد

  سازي فناوري با سیستم عصبی مرکزي انسان یکپارچه •
  هاي مهم شناخت انسان با کامپیوتر سازي ویژگی یکپارچه •
با محـیط کـاري بـراي تقویـت     ) هاي مصنوعی شناختی اندام(ها  ي فناوري ساز  یکپارچه •

  عملکرد انسانی
شناسـی   از جملـه عـصب  (هاي همگرا را علوم شناختی       افزاي فناوري   ي شروع ترکیب هم     ما نقطه 
، دلیل، مکان و زمان فکر کردن را در تمام سطوح چهارگانه    دانیم، چون ما باید نحوه      می) شناختی

سپس ما از علوم نـانو و فنـاوري نـانو         . ریزي و طراحی کنیم      بتوانیم فناوري را برنامه    بشناسیم تا 
بریم تـا آن را اجـرا    کار می کنیم تا فناوري را بسازیم و فناوري زیستی و پزشکی را به   استفاده می 
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 و توانیم فناوري را نظارت و کنترل کنیم ي فناوري اطالعات می ي آخر، به وسیله در مرحله. کنیم
  .از آن نتیجه بگیریم

  مهندسی ذهن براي تقویت بازدهی انسان
هاي علمـی مربـوط بـه     ها، پرداختی جدي به پرسش   ایم که فناوري    به تازگی وارد دورانی از تاریخ شده      

 سال پیش، پژوهش در مورد ماهیت ذهـن بـه قلمـرو فلـسفه     125. اند پذیر کرده   ماهیت ذهن را امکان   
ي ذهـن بـسط یافـت و کالبدشناسـی         ي بیستم مـیالدي، مطالعـه        اول سده  ي  در نیمه . شد  محدود می 
در پنجاه سال گذشته شـاهد رشـد پرشـتاب دانـش در     . کاوي بود شناسی رفتاري و روان  ، روان 1اعصاب

ي بـسیار   ، گستره1990ي  هاي دهه ویژه در سال به. ایم هاي محاسباتی بوده شناسی و تئوري علم عصب 
هـاي کوچـک    دهاي مولکولی و سلولی ایجاد شد که انجام محاسـبات در الیـه         وسیعی از شناخت فراین   

اي کـه فراتـر از     گرفتیم تا اندازه عصبی را ممکن ساخت و ما مطالب بسیاري را با سرعت بیشتر فرا می             
  . درك ما بود

هاي روانی و دارو درمانی منجر بـه انبـوه اطالعـات در مـورد             ي بیماري   هاي درباره   پژوهش •
  . هاي انتقال عصبی شد]سازوکار[هاي شیمیایی مختلف در مکانیسم رویا  دهنده تقالنقش ان

هاي گوناگون مطالـب زیـادي در مـورد      هاي عصبی به محرك     هاي تک سلولی واکنش     ثبت •
  . کنند پردازش اطالعات حسی و کنترل عضالت ارایه می

اي محاسـباتی  ي محـل و زمـان عملکردهـ    فناوري تصویرسازي مغز در حال حاضر مشاهده  •
  . کند خاص در مغز را ممکن می

الگوهـایی کـه نـشانگر    . هاي عـصبی را مـشاهده کننـد    پژوهشگران قادرند الگوهاي فعالیت   •
سـازي   ي پردازش حسی، مدل چگونگی همکاري واحدهاي محاسباتی در رویدادهاي پیچیده      

  . ها ور فتارسازي است جهان، ارزیابی ارزش
کنند، کـدام واحـدهاي     ها به چیزهاي خاصی فکر می       ه انسان توان تصور کرد، هنگامی ک      می •

توان موارد غیرطبیعی را مشاهده کرد که با عالیم درمانی  شوند و می عصبی در مغز فعال می
  . ارتباط مستقیم دارند

  
  قدرت نظامی

                                                                                                                         
  .ي اعصاب سروکار دارد خشی از کالبدشناسی که با سلسلهب: کالبدشناسی اعصاب. 1
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تواننـد هنـر جنگیـدن را      مـی1گـراهـاي هـمهاي هوشمند به کمک فناوريهاي سیستم  فناوري
ي ابـداع بـاروت، هواپیمـا و      ها بر علوم نظامی بـه انـدازهند تأثیر نهایی این پیشرفتدگرگون کن

هاي  موشک. اندهاي تسلیحات هوشمند در حال پیدایش  سیستم. اي عظیم است  هاي هسته  سالح
. انـدر نبردهـا داشـتهسرنشین نتایج مثبـت د    هاي هوشمند و هواپیماهاي اکتشافی بیکروز، بمب
اکنون در حالهاي فرماندهی و کنترل کامپیوتري همسرنشین و سیستمي زمینی بیوسایل نقلیه

هـا گـشت   سرنشین زیردریـایی در اقیـانوسوسایل بی. شونداند و به زودي به کار گرفته می  تهیه
وسایلصـرفاً  .  دهندآوري اخبار را انجام میآورند و کار جمعزنند و اطالعات به دست می  می این 

که مهندسیاند که به زودي و به محض اینهاي نظامیپیشگامان نسل جدید و کاملی از سیستم
  . شوندپذیر میهاي هوشمند کامل شوند، امکانسیستم
هايها وز یردریاییچون وسایل هوایی، زمینی، کشتی همسرنشینهاي آینده، وسایل بیدر جنگ

هاي نظـامی  بسیاري از سیستم. دار عمل کنند  هاي سرنشینانند بهتر از سیستمتوسرنشین می  بی
را تحمـل  ... تواند دما، شتاب، ارتعاش یا فشار زیاد     عملکرد محدودي دارند، چون بدن انسان نمی

در وسایل فعلی نظامی حجـم و انـرژي زیـادي بـراي           . کند و نیاز به مصرف هوا، آب و غذا دارد         
هـاي آینـده   شود، امـا در سیـستمها و جان انسان به کار گرفته می از سالحهاي حفاظت  سیستم

هـاي نظـامی بـراي    ها و استراتژيبسیاري از تاکتیک. استفاده از نیروي انسانی غیرضروري است     
اگر سـربازان  . شودها از خطر در کمترین زمان ممکن طراحی میانتقال مجروحان و نجات انسان

  . این امور ضرورتی نخواهد داشتدر معرض خطر نباشند،
  

  هاقابلیت
  :هاي ذیل داردهاي خوبی براي پرسشما در جایی از تاریخ قرار داریم که دانش پاسخ

  عالم از چه ساخته شده است؟.1
مکانیسم زیربنایی زندگی چیست؟.2

سیهاي اساتئوري. ي کار بدن انسان وجود دارداي در مورد نحوهدر حال حاضر اطالعات گسترده
ها وجود دارد، ولـی مـا هنـوز در ابتـداي درك     ي چگونگی شروع زندگی و نوع تکامل گونه  درباره

  . عمیق کار مغز و ماهیت ذهن هستیم

                                                                                                                        
 Bio)فنـاوري زیـستی  ،(.Information Tech)، فنـاوري اطالعـات  (.Nano Tech)، فناوري نـانو  (.Cognitive Tec)فناوري شناختی: گرا شاملهاي همفناوري. 2

 Tech.)کهاختصاراً به آن   .شود گفته میNBICها 

www.shahrsazionline.com
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ي  ي محاسـبه  ي اعصاب مغز و نحوه  رشته  ي عملکرد سیستم    ما دانش نسبتاً خوبی در مورد نحوه      
هـاي   ماتی خوبی از ریاضیات و تئوريما درك مقد. ها داریم ي نرون وسیله عملکردهاي مختلف به 

دانیم چگونه حسگرها را بسازیم، اطالعات حسی را پردازش کنیم، اطالعات        می. محاسباتی داریم 
اصول مقـدماتی، توجـه،   . ها و رویدادها را شناسایی کنیم را از تصاویر به دست آوریم و موجودیت       

دانیم در رویارویی با شرایط نامعلوم چگونه  می. دانیم بندي و تحلیل آماري را می   بندي، طبقه   دسته
بینی آینده، استدالل،  ي جهان براي پیش دانیم چگونه از دانش خود درباره   می. گیري کنیم   تصمیم

هایی داریم کـه   الگوریتم. هاي موردنظر استفاده کنیم ریزي براي دستیابی به هدف تصویر و برنامه 
. ریـزي کننـد   بینی و راه رسـیدن بـه آن را برنامـه     پیشرسد، توانند آنچه را مطلوب به نظر می  می

رو  توانیم براي روبه می. هاي اقدامات ممکن داریم ها، سودها، و زیان هایی براي برآورد هزینه روش
تـوانیم   مـی . هاي کـامپیوتري بنویـسیم   شدن با شرایط نامعلوم و جبران حوادث غیرمنتظره برنامه     

تـوانیم در   ها را به دست آورند، یعنی می        ا تجزیه و معناي پیام    کامپیوترهایی بسازیم که جمالت ر    
  . مند چنین کاري را انجام دهیم هاي قاعده ي دنیاي محدود زبان حوزه

شود و دانش تبدیل قدرت محاسباتی مغز بـه رفتـار هوشـمند               هر چه قدرت محاسباتی بیشتر می     
یعنـی محـصوالت و خـدمات دلخـواه و     (یابد، توانایی کامپیوترها در ایجاد ثـروت         بیشتر رشد می  
کنند که قبالً هرگز بـه آن        پذیر می   بیشتر، دستاوردهاي بسیاري را در آینده امکان      ) موردنیاز مردم 

هاي ساده  ي استنتاج هایی که نتیجه هاي بسیار محتاطانه هم ظرفیت شد، حتی در فرضیه فکر نمی
اي از تـاریخ قـرار داریـم کـه برخـی از       هدر نقطـ . انگیز است تولیدات امروزي است، بسیار هیجان    

ي پردازش اطالعـات در مغـز،    در حال کشف نحوه. ترین رازها در حال آشکار شدن هستند       عمیق
در حال . ي مغز هستیم گیري و کنترل اعمال به وسیله  ي تصمیم   ي معلومات و نحوه     ي ارایه   نحوه

ا خواهـد بـود کـه از بخـش     شناخت ماهیت ذهن هستیم، به زودي قدرت محاسباتی در دست مـ    
ي هـوش و   العـاده  ي خـارق  کند و موجب پیدایش پدیـده    اعظم عملیات کاري مغز الگوبرداري می     

ها و تبدیل آن به یـک سـاختار و    ي سازماندهی دانسته  ما در حال یادگیري نحوه    . شود  آگاهی می 
  ي ظرفیـت  هاي واقعـاً هوشـمند هـستیم و در حـال توسـعه       روشی براي طراحی و ساخت ماشین     

 دم عصري هستیم که مهندسی ذهن  در نتیجه در سپیده. هاي خود هستیم آزمایش تجربی تئوري
  . شود در آن عملی می

اي خـوب و مطلـوب    رسـد داراي آینـده   ایم که به نظر می   روشی را براي مهندسی ذهن ارایه داده      
  :عناصر زیر است
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هاي فعلـی پیونـد دهـد و بتوانـد      که بتواند دانش قبلی را با تجربه: یک سیستم ادراکی  •
  . حوادث را هم در دنیاي بیرون و هم درون خود سیستم بشناسد

که بتواند محاسبه کند در انتظار چه باشد و چـه چیـزي را    : ساز جهان   یک سیستم مدل   •
  ي عملیاتی که به آن فکر شده چیست؟ بینی کند و نتیجه پیش

چه را موردنظر اسـت   ها آن  وسیع گزینه  که بتواند از میان تنوع    : یک سیستم رفتارسازي   •
  . ها متمرکز کند انتخاب و منابع موجود را براي دستیابی به هدف

که بتواند خوب را از بد تشخیص دهد و تصمیم بگیرد چه   : یک سیستم قضاوت ارزشی    •
  . چیز مطلوب است

ندهی و تبـدیل  ایم تا عملکردهاي باال را سازما نکات اصلی یک ساختار مدل مرجع را مطرح کرده   
ي نزدیک مهندسی کامپیوترهاي هوشمند  به یک سیستم هوشمند کنیم با این فرض که در آینده 

انـد و بـا اسـتدالل و منطـق      این کامپیوترهاي هوشمند داراي هـدف و انگیـزه       . عملی خواهد شد  
  . کنند هاي خود ابداع می هایی را براي رسیدن به هدف برنامه

ي ژنوم انسانی از   یا پروژه1ي آپولو ي برنامه که ثابت شده به اندازهمهندسی ذهن امر مهمی است      
ایم که توانایی سودآوري آن براي بشریت دست کم به  برانگیز است و متقاعد شده    نظر فنی چالش  

هـاي    شناخت ذهن و مغز موجب پیـشرفت      . ها باال یا شاید زیادتر باشد       ي مزایاي این برنامه     اندازه
یـک تئـوري محاسـباتی از ذهـن     . شـود  شناسی و آموزش می    شناسی، عصب  مهم علمی در روان   

شود که بتوانیم ابزارهاي جدیدي براي درمان یا کنترل تأثیرات بیمـاري روانـی تهیـه                  موجب می 
  . شود تر ما از خود و موقعیت ما در عالم می این امر مطمئناً موجب شناخت عمیق. کنیم

شود، که  هاي کامپیوتی هوشمند می ي جدیدي از سیستمها شناخت ذهن و مغز موجب ایجاد گونه     
در نـیم سـده، کامپیوترهـاي    . توانند ثروت اقتصادي را در مقیاسی غیرقابل تصور ایجاد کننـد         می

هاي پزشکی،  ي غذا، لباس، سرپناه و آموزش، مراقبت توانند ثروت موردنیاز براي تهیه  هوشمند می 
کامپیوترهاي هوشمند در . مام مردم دنیا را فراهم کنندزیست پاك و امنیت جسمی و مالی ت محیط

هـا را   ي انـسان  نهایت با ظرفیت تولیدي باال اساس حمایت و موفقیت جهانی و امنیت مالی همه           
این امر . هاي علمی است گیري کنجکاوي بنابراین مهندسی ذهن بسیار فراتر از پی. کند فراهم می

کـن   چنین، فرصتی براي ریشه هم. مربوط به فناوري است  ساز    هاي سرنوشت   حتی باالتر از چالش   
  . کردن فقر و نداري در عصر طالیی براي کل بشریت است

                                                                                                                         
  .  انجام شد1969ي آپولو در جوالي  ي ماه با برنامه اولین سفر به کره. ي ماه از سوي آمریکاست ي سفر فضایی انسان به کره رنامهب: ي آپولو برنامه. 1



 169                                                                                                                                                                 آن آنعلوم و فناوري شناختی و رویکردهاي نظامیعلوم و فناوري شناختی و رویکردهاي نظامی: : دهمدهمفصل فصل   
   

 

  
  گیري نتیجه
. دهنـد  باش را تـا حـد زیـادي کـاهش مـی      ي آموزش و آماده   هاي هوشمند نظامی هزینه     سیستم

 نیاز به آموزش و هاي تسلیحاتی نسبت به انسان براي حفظ آمادگی سرنشین و سیستم وسایلی بی
هاي طوالنی و بـا   توان براي مدت سرنشین را می هاي بی سیستم. داري کمتري دارند ي نگه  هزینه
توان  ها را می این سیستم. سازي کرد هاي دریایی ذخیره هاي حمله یا پایگاه  ي کم در پایگاه     هزینه

 آتش قرار گفـتن در هـر   ها بدون ترس از زیر در شرایط اضطراري فوري آماده کرد و این سیستم  
  . زنند زمانی دست به انجام عملیات می

آوري، پردازش و نمایش سریع و مؤثر اطالعات میدان نبرد هم           هاي هوشمند موجب جمع     سیستم
شوند فرماندهان زمان رویـدادهاي غیرمنتظـره میـدان نبـرد در      ها سبب می   این سیستم . شوند  می

  . تر عمل کنند تر و کامل ها سریع یزير ریزي عملیات و تغییر برنامه برنامه
هاي نیروهـاي مـسلح و در       هاي هوشمند، چند برابر شدن توانایی       ي سیستم   که، آینده   خالصه این 

  . ي آموزش و آمادگی است عین حال کاهش مجروحان و اسیران و کاهش هزینه
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  هاي نبرد آینده  ترسیم صحنه: بخش اول
  )فرضیه پیچیدگی و جنگ شبکه محور(مجموعه دگرگونی در عصر اطالعات  •
  هاي فرهنگی فراروي جنگجویان مدرن  چالش •
  دریچه نگاه آمریکا و رژیم اشغالگر قدسایران از  •
  راهبرد دفاع ملی ایاالت متحده آمریکا •
  راهبرد نظامی رژیم اشغالگر قدس •
  بازاندیشی مفهوم جنگ  •
  )مدت ي میان اندازي به آینده چشم (2017جهان پیرامون روسیه تا سال  •
   سناریوهاي تغییرات ناگهانی آب و هوا و مضامین آن براي امنیت ملی و دفاع •
  تأثیرات تغییر آب و هواي جهان بر سیاست خارجی و امنیت ملی : عصر پیامدها •
  اصول ملی جنگ •
  ي تطبیقی تعیین نیاز و مطالبات عملیاتی  مطالعه •
  )جلد اول(ها و منازعات آینده  مفاهیم عملیات مشترك ترسیم فضاي پرابهام جنگ •
  )جلد دوم(ات آینده ها و منازع مفاهیم عملیات مشترك ترسیم فضاي پرابهام جنگ •
  بعد پنجم جنگ: جنگ شناختی •
  دکترین نیروهاي مسلح ایاالت متحده آمریکا •

١ 

پژوهی  فهرست انتشارات مرکز آینده  
 به تفکیک محورهاي فعالیت
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  عوامل موثر در خروج نیروهاي ایاالت متحده از عراق •
  گیري قدرت ملی  اندازه •
   ملی انگلستان –دکترین دفاعی  •
  عملیات ثبات  •
  زاي خاورمیانه  پژوهانه به عوامل تنش نگاهی آینده •
   و پس از آن 2030 مشترك جهان در سال محیط عملیاتی •
  رو مـصداقی از حرکـت بـه سـوي      ي ایاالت متحده براي ایجـاد شـبکه مـسلمانان میانـه         نقشه •

  جنگ نرم
  جهان اسالم پس از یازده سپتامبر •
 برنامه قدرت هوشمند ایرانی  •
 مروري بر مفاهیم جنگ •
 ي ناتو  آذربایجان در سیطره •
 2025تحلیل عملیاتی نیروي هوایی  •
  ها بر منازعات جهانی هاي صلح و تأثیر آن ي تطبیقی بنیادها و پژوهشکده مطالعه •

  
  ترسیم علوم، فناوري و صنایع دفاعی آینده : بخش دوم

  هاي همگرا در بهبود عملکرد انسانی  نقش فناوري •
  )2036 تا 2007(ثر بر دفاع و امنیت روندهاي استراتژیک جهانی مو •
  ی یک بالگرد دریاییبیان نیاز و مطالبات عملیات •
  هاي صادراتی وضعیت صنعت هوایی روسیه و فرصت •
  هاي دفاعی آینده انگلیس فناوري •
  هاي دریایی عملیات •
   میالدي2020انقالب جهانی فناوري در سال  •
  محورهاي راهبردي فناوري دفاعی آمریکا در قرن بیست و یکم  •
  فناوري بنیان کن  •
  کند؟ دارپا چگونه کار می •
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  هاي پیشرفته دارپا اوريبانی فن دیده •
  آمریکـا، انگلـیس، رژیـم اشـغالگر     (دار دفـاعی چهـار کـشور     هاي اولویـت  شیوه انتخاب فناوري   •

  )قدس و استرالیا
  2020هاي شناسایی و مراقبت آمریکا در سال  ها و فناوري ها، قابلیت توانمندي •
  ها وحسگرهاي فضایی و نزدیک به فضا  سازه •
   و شیمیاییدفاع رادیولوژیک، بیولوژیک •
  هاي آینده  شده در جنگ انرژي هدایت  •
  ها و تجهیزات  بانی سالح دیده •
  ها  آینده رسانه •
  ي دفاع  ها در عرصه رسانه •
  )ي صنعت دفاعی بینی پنج ساله شامل پیش(وضعیت دفاعی و امنیتی جمهوري اسالمی ایران  •
  )ي صنعت دفاعی بینی پنج ساله شامل پیش(وضعیت دفاعی و امنیتی پاکستان  •
  )ي صنعت دفاعی بینی پنج ساله شامل پیش(وضعیت دفاعی و امنیتی ترکیه  •
  )ي صنعت دفاعی بینی پنج ساله شامل پیش(وضعیت دفاعی و امنیتی امارات متحده عربی  •
  )ي صنعت دفاعی بینی پنج ساله شامل پیش(وضعیت دفاعی و امنیتی رژیم اشغالگر قدس  •
  ي دفاعی کشور صنایع فرهنگی و تأثیر آن بر تقویت بنیه •
  نظام نوآوري دفاعی؛ مروري بر مفاهیم و تجارب پنج کشور •
  )ي تأمین دفاعی ایجاد محیطی جدید براي نوآوري در زنجیره(راهبرد نوآوري دفاعی انگلیس  •
  ت متحده آمریکابرنامه جامع علم و فناوري نیروي زمینی ایاال •
  ي ذهن اي بر مطالعه علوم شناختی، مقدمه •
  استعاره به مثابه ابزار تولید قدرت نرم  •
  چارچوبی تحلیلی براي ارزیابی تأثیرات فناوري بر امور دفاعی •
  راهنماي استفاده از سطوح آمادگی فناوري •

  
  پژوهی دانش و فناوري آینده: بخش سوم

  )ریزي بر پایه فرض از روش برنامهگیري  با بهره(ریزي پابرجا  برنامه •
  )ي رویدادهاي بزرگ آینده طلیعه(عالیم ضعیف تغییر  •
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  )پیوند بین آینده و راهبرد(طراحی سناریو  •
  نگاشت علوم و فناوري ره •
  نگاري در سطح بخشی بررسی، شناسایی و طراحی الگوریتم اقتضایی مناسب آینده •
   جلد اول–) ها  روشسازمان و(نگاري فناوري یونیدو  راهنماي آینده •
   جلد دوم–) نگاري فناوري درعمل آینده(نگاري فناوري یونیدو  راهنماي آینده •
  انداز قدرت چشم •
  هنر دورنگري •
  ي نوین  نواندیشی براي هزاره •
  ي نوین  یادگیري براي هزاره •
  پژوهی ي آینده واژه دانش •
  یافته هاي پرورش مدیریت بر هوش •
  )بررسی تطبیقی و ترازیابی(پژوهی شش کشور  هاي آینده نظام •
  ناپذیر هاي اجتناب شگفتی •
  ي آینده  هاي مطالعه بررسی و شناخت روش •
  ي درخت و نگاشت فناوري هاي تهیه شناسایی و بررسی روش •
  )مفهومی عمیق و ابزاري براي توسعه(نظام ملی نوآوري  •
  اندیشی پایگاه دانش آیات و روایات آینده •
  پژوهی  الفباي آینده •
  زي پابرجا براي یک قرن ری برنامه •
 پژوهی و دفاعی هاي اینترنتی آینده راهنماي پایگاه •
 )ها ها و پایگاه مفاهیم، روش(بانی دیده •
  )پژوهی مرور اجمالی هفت کتاب کلیدي آینده( پژوهی اي به مطالعات آینده دریچه •
  
  
  

  


