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ابراهیم ایجابی ،1محمّدرحیم عیوضی ،2مسلم شیروانیناغانی ،3ایمان رضایی
تاریخ دریافت69/22/11:

تاریخ پذیرش69/21/11:

چکیده
در حالی که پیچیدگی و عدماطمینان فزایندۀ محیطی ،باعث استقبال روز افزون از روشها و
تکنیکهای آیندهنگاری راهبردی شده است ،مبانی نظری این میان رشته کمتر توسعه یافته است و
این مساله موجب برداشتها و تعریفهای متفاوت و گاهی متناقض از آن شده است .این مقاله
تالش دارد تا با واکاوی تعاریف آیندهنگاری و آیندهنگاری راهبردی که توسط آیندهپژوهان مطرح
ارائه شده ،واژهها و کدهای اصلی تعریف آیندهنگاری راهبردی را مشخص و در مقولههای کلی
طبقهبندی کند .با استفاده از روش تحلیل محتوی ،تعاریف  11آیندهپژوه مطرح مورد مطالعه قرار
گرفته و کلیدواژهها و کدهای اصلی استخراج و اولویتبندی شدند .مفاهیم کلی نیز با استفاده از
تعداد و وزن کدهای مربوطه مورد اولویتبندی قرار گرفتند .تعداد  211کد حاصله از تعاریف در
مفاهیم دهگانه به ترتیب اولویت زیر دستهبندی گردیدند:
زمان ،مشارکت ،هدف ،حوزه ،محیط و سازمان ،ماهیت ،راهبرد ،رویکرد ،رقابت و خط مشی و
سیاستگذاری.
کلیدواژهها :آیندهنگاری راهبردی ،آیندهنگاری ،مطالعه تطبیقی ،آیندهپژوهی.
 .1دانشجوی دکتری آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجاا
و نویسنده مسئول (رایانامه)ebrahimijabi@yahoo.com :
 .2استاد گروه آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
 .3دانشجوی دکتری آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
 .4دانشجوی دکتری آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  ،26زمستان 1369

مقدمه
شرایط متحول و متغیر محیطی که در فضای کنونی کسبوکار سازمانها وجود دارد باعث شده
است که تعیین دقیق راستا و جهت حرکت سازمانها به راحتی امکانپذیر نبوده و نیازمند وجود
تفکری چندبعدی ،فراگیر و خالقانه باشد .در محیط و دنیایی که ما زندگی میکنیم دو خصوصیت
عمده دیده میشود که عبارتند از :تغییرات مداوم و پیچیدگی (گارود و الستروم.)44-21 :1661 ،
فعالیت آیندهنگاری 2در فضایی که متعلق به پارادیمی جدید از پیشبینی بود ،ظهور یافت .در
پارادایم سنتی پیشبینی ،آینده نتیجهای منطقی ،صلب و محتوم از روند کنونی میباشد و تنها وظیفۀ
فعالیت پیشبینی ،کشف آیندۀ محتوم میباشد (رویکرد اکتشافی) .1اما در پارادایم نوین نهتنها
آیندهای محتوم موجود نیست بلکه این آینده بنا به هنجارها و خواستهها و آمال ساخته میشود
(رویکرد هنجاری) .3به این ترتیب فعالیت پیشبینی به فعالیتی دیگر تبدیل میگردد که در این
فعالیت به آیندهای که خود میسازیم ،مینگریم (ناظمی .)24-23 :1344 ،بنابراین در این رویکرد
جدید ،آیندههای بدیل و مختلفی وجود دارد که میتوان تحت عناوین آیندههای ممکن،
باورکردنی ،محتمل و مطلوب از آنها یاد کرد .شکل زیر این آیندههای مختلف و تعامالت آنها را
به خوبی نشان میدهد:
 .1آیندههای ممکن :کلیه آیندههای قابل تصور
 .2آیندههای باورکردنی :آیندههایی که امکان تحقق دارند
 .3آیندههای محتمل :آیندههایی که احتمال تحقق آنها بیشتر است
 .4آیندههای مطلوب :آیندههایی که برای ما مطلوب هستند

شکل  .6انواع آینده در آیندهنگاری (نظامی)9836951،
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1 Foresight
2
exploratory
3
Normative

نگاه همزمان آیندهنگاری به آیندههای مختلف و تالش برای ساختن آینده بر اساس رویکردی
مشارکتی و تعاملی ،عناصری مهم هستند که در چارچوب تفکر راهبردی نیز اهمیت فراوان دارند.
برای تبیین جایگاه آیندهنگاری میتوان آن را در فضای مشترک بین سه حوزه معرفی کرد:
واقع تکامل همزمان این حوزهها و نیاز به رویکردهای جدید در این حوزهها باعث شکلگیری
مفهومی با خصوصیات و ویژگیهای آیندهنگاری گردید .در حوزۀ برنامهریزی راهبردی ،تغییر و
تحوالت به صورت حرکت از رویکرد عقالیی (که بدنبال دستیابی به تعادل و ثبات بود) به سمت
رویکردهای تکاملی ظاهر شد .این حرکت بواسطۀ پیبردن به این امر بود که ابهامات از حالت
استثناء خارج شده و به حالت نرم و هنجار در آمده بودند و این موجب پدیدار شدن رویکرد تفکر

راهبردی

آیندهپژوهی ،2توسعه سیاست ،1برنامهریزی راهبردی (قدیری 1344 ،به نقل از فورن .)2221 ،در
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بنابراین ،آیندهنگاری دارای عناصری است که آن را از پارادایم سنتی پیشبینی متفاوت میکند.

راهبردی گردید .در حوزۀ آیندهپژوهی نیز تغییر و تحوالت چندی بهوقوع پیوست .از یکسو تاکید
بر رویکردهای پیشگویانه ،جای خود را به مطالعاتی که وجه اکتشافی بیشتری داشتند واگذار کرد
و مطالعات یک مرتبهای 3به مطالعات پیوسته تبدیل شد .از سویی دیگر شناخت روزافزونی از
ضرورت درگیر کردن و مشارکتدادن استفادهکنندگان از نتایج مطالعات ،در فرآیند انجام مطالعه
بدست آمد .در حوزه توسعه سیاست تغییر در قالب حرکت از یک رویکرد نخبهگرای باال به پایین

4

به یک رویکرد مشارکتجویانه و گستردهتر بروز کرد .این امر نشانگر ضرورت ،بخشیدن
مشروعیت بیشتر به فرآیندهای سیاسی میباشد .همچنین آگاهی فزاینده از این امر که هیچ جزیی
از سیستم یک جامعه بهتنهایی از اطالعات مورد نیاز برای انجام تغییرات مطلوب برخوردار نبوده و
دانش و اطالعات بهصورت بسیار پراکنده و در اختیار گروههای مختلف میباشد ،انجام این تغییر
را ضروری ساخت .آیندهنگاری ،همچنان که در شکل زیر مشاهده میشود ،فضای مشترک بین سه
حوزۀ برنامهریزی راهبردی ،آیندهپژوهی و توسعه خطمشیء را دربر میگیرد .آیندهنگاری،
برنامهریزی راهبردی نمیکند ،خطمشیء تعریف نمیکند و جایگزین فرآیندهای موجود
برنامهریزی و تصمیمگیری نمیشود بلکه آیندهنگاری آنها را کامل کرده و اثربخشیشان را افزایش
میدهد (قدیری 1344 ،به نقل از فورن.)2221 ،
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ماهیت پیچیدۀ پدیدهها و چالشهای پیشرو ،رویکردهای متفااوت و ابزارهاای نوآوراناهای را
برای برنامهریزی طلب میکند و در این راستا اگرچه قابلیتهای مدیریت سنتی هنوز الزم هساتند،
اما دیگر برای موفقیت در چنین محیط غیرقابلپیشبینیای که تغییر ،یک امار عاادی اسات ،کاافی
نمیباشند؛ ازاینرو در سالهای اخیر ،آیندهنگاری در میان دانشگاهیان و اهاالی کسابوکاار ماورد
استقبال قرار گرفته است و اکنون بهطور نظاممندتری در میان سازمانها و دولتها برای پشتیبانی از
برنامه ریزی های بلندمدت ،مورداستفاده قرار میگیرد .بنابراین میتوان گفات آینادهنگااری ،نظاامی
است که آیندههای نامحتوم را میکاود و در مورد رسیدن به آنچه میتواند مقصد تصمیمگیریهاای
اکنون باشد (آیندۀ مطلوب) 1بحث میکند (سیلوا.)162 ،2211 ،2
در ادامه این مقاله به کارکردها و اهداف آیندهنگاری اشاره میشود.

شکل .9تعامالت و جایگاه آیندهنگاری (قدیری 6951 ,به نقل از فورن)9006 ,

کارکردهای آیندهنگاری3
 تمرکز 3روی موضوعات بلندمدت؛ ایجاد ارتباط 4میان ذینفعان مختلف تاثیرگذار در عرصه آیندهنگاری مانند سیاستگذاران،دانشگاهیان ،استفادهکنندگان و...؛
 تنظیم و هماهنگسازی 5راهبردهای ذینفعان از طریق تعامل و هماهنگی میان آنها؛ ایجاد اجماع 6بر روی موضوعات و دیدگاههای مختلف از آینده؛1
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3
Concentration
4
Communication
5
Coordination
6
Consensus
2

274

راهبردی

این کارکردها مجموعا شرایطی را به وجود میآورند که میتوان در برابر محرکهای جدید
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 -ایجاد تعهد 2در میان ذینفعان در قبال نتایج حاصله.

فضای سازمانها ابزار مناسبی را بهکار گرفت .بنابراین آیندهنگاری این امکان را فراهم میکند تا
بتوانیم در فضای تفکر راهبردی چشماندازی از موضوعات بلندمدت را شناسایی و تصویر نماییم و
در این راه حداکثر استفاده از ارتباطات میان بازیگران تأثیرگذار ،ایجاد هماهنگی میان بازیگران و
اجماع و تعهد آنها نسبت به آن چشمانداز را بهعمل آوریم .این رویکرد میتواند از دوباره کاریها
در عرصه سیاستگذاری جلوگیری کرده و با کاهش تعارضات میان بازیگران و ایجاد اجماع و
تعهد میان آنها ،شرایط را برای یکپارچگی سیاستها در عرصههای مختلف و اولویتگذاری
اهداف کالن با مشارکت همه بازیگران فراهم کند (یان مایلز و کینان.)29-11 :2223 ،
در یک دستهبندی کلی میتوان اهداف آیندهنگاری را به دو دستۀ اهداف عام و اهداف خاص
تقسیم کرد (ناظمی و قدیری .)1341 ،اهداف عام ،آن دسته از اهدافی هستند که در هر نوع
آیندهنگاری به وقوع میپیوندند و اهداف خاص ،آن دسته از اهدافی هستند که در یک فعالیت
آیندهپژوهی به دنبال تحقق آنها هستیم و وابسته به روش مورد استفاده میباشند .در جدول شماره
 1این دستهبندی از اهداف ارائه شده است:
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جدول  .6دستهبندی اهداف آیندهنگاری
اهداف عام

اهداف خاص

شبکهسازی و تقویت ارتباطات

اولویتگذاری

ایجاد تفکر راهبردی در مورد آینده

شناسایی تکنولوژیهای کلیدی

آموزش

شناسایی تکنولوژیهای عام نوظهور

اطالعرسانی

شناسایی ضعفها و قوتها

ایجاد اجماع

شناسایی تهدیدها و فرصتها

ساخت چشمانداز

شناسایی پتانسیلها

با وجود اهمیت میانرشتۀ آینده نگاری راهبردی ،تعاریف و برداشتهای موجود از آن بسیار
گسترده و پراکنده میباشد .لذا لزوم استخراج تعریفی معقول ،برای روشنشدن آنچه که این حوزه
را از سایر حوزههای آیندهپژوهی و نیز از تعاریف ناسره متمایز میسازد ،احساس میشود .چرا که
گام اول در توسعه یک حوزه ،مفهومشناسی آن است .کوهن ( )1612بهعنوان یکی از شهیرترین
صاحبنظرانِ فلسفۀ علم معتقد است که معیاری مطلق و جهانشمول برای قیاس دو گزاره یا
تعریف علمی وجود ندارد و برای بررسی عقالنیت گزارهها و تمیز تعاریف علمی از غیر آن،
رجوع به موارد مقبولِ «جامعه علمی» 1را پیشنهاد میکند .لذا این مقاله به دنبال ارائه تعریف
جدیدی از آیندهنگاری است که بیشترین مقبولیت را نزد جامعه علمی داشته باشد .به این منظور ،با
استفاده از روش تحلیل محتوا به تحلیل و واکاوی تعاریف آیندهنگاری و آیندهنگاری راهبردی
ارائه شده توسط جامعه علمی این رشته پرداخته میشود تا با استخراج مفاهیم و واژههای کلیدی
مشترک و تکرار شونده ،تعریفی ارایه گردد که در برگیرندۀ اشتراکات و موارد مقبول صاحبنظران
مختلف جامعه علمی آیندهنگاری باشد .مراد از مقبول جامعه علمی بودن در اینجا ،در برگرفتن
دیدگاههای صاحبنظران اصلی حوزه آیندهنگاری راهبردی است .الزم به توضیح است که بسیاری
از تعاریف در حوزه آیندهنگاری راهبردی توسط افرادی ارائه شده است که در این حوزه به
صورت تخصصی فعالیت نمیکنند و مالک محققان از آوردن تعاریفی خاص در این پژوهش ،بر
مبنای مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و کتابهای نویسندگان با عنوان مشخص
آیندهنگاری راهبردی است؛ چرا که شالودۀ جامعه علمی در هر رشتۀ دانشگاهی را نشریات علمی
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آن رشته تشکیل میدهند .همچنین آخرین تعاریف این نویسندگان بررسی شده است و تاخر زمانی
. Scientific Society

1

پژوهشی داخلی نیز مورد واکاوی قرار گرفتند که تنها هشت مقاله با عنوان آیندهنگاری راهبردی
انتشار یافته است و هیچکدام به ارایه تعریفی از آیندهنگاری راهبردی نپرداختهاند و صرفاً به نقل
قول در این خصوص اکتفا کردهاند.
 -1تعریف مورد قبول جامعه علمی از آیندهنگاری راهبردی شامل چه مفاهیم اصلی میباشد
و مقولههای تحلیل در آیندهنگاری راهبردی کدامند؟
 -2واحدهای تحلیل (واژههای هر کدام از مفاهیم) در مقولههای تحلیل که مورد قبول جامعه
علمی باشند ،کدامند؟
 -3در نهایت سوال اصلی تحقیق این است که :تعریف مورد قبول جامعه علمی متخصص

راهبردی

با لحاظ مطالب فوق الذکر ،در این مقاله سعی شد تا به سواالت زیر پاسخ داده شود:

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

مالک دیگری برای این تعاریف در نظر گرفته شده است .قابل ذکر است که نشریات علمی-

در آیندهنگاری راهبردی چیست؟
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
الف)ماهیت میانرشتهای آیندهنگاری راهبردی

امروزه سرعت باالی تغییرات در حوزههای گوناگون ،افزایش تاثیر روابط و تعامالت در سطح
کالن و تعامل گسترده بین بخشهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ارزشی و تکنولوژیک موجب
پیچیدگی مسائل و دشواری تصمیمگیری و برنامهریزی در سطوح و عرصههای مختلف شده است
(یونیدو .)21-11 :2221 ،این حقیقت که مسائل پیچیده نیازمند دانش گستردهای برای پاسخدهی
هستند ،اجتنابناپذیر است .لذا هرچه مسائل پیچیدهتر و همراه با عدماطمینان بیشتری باشند ،الزم
است که از علوم و رشتههای گستردهتری بهره گرفت .آیندهنگاری به عنوان دانشی "میان رشتهای"
قادر است که در اینباره بسیار رهگشا باشد (ناظمی و قدیری.)24-11 :1341 ،
اهمیت یافتن توسعهپایدار 2و همهجانبه که در گرو "کلنگری" 1در تصمیمسازی و برنامهریزی
است ،فزونی تمایل به آیندهنگاری را به دنبال داشته است (اسمیتز و همکاران.)24-1 ،2221 ،
ضرورت مفهوم کلنگری و نگاه همهجانبه در آیندهنگاری ،موجب دخالت رشتههای گوناگون و
تخصصهای متنوّع در این "میان رشته" شده است (دوفوا و همکاران.)111-122 :2211 ،
بر اساس تعریف اشتاین ( )2221از میانرشتهایها و انواع آن ،میتوان آیندهنگاری را یک
Sustainable development
Holism

1
2
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میانرشته از نوع غایی 2خواند .در میانرشتهای ،یک موضوع یا رشته در بین مجموعهای از رشتهها
قرار میگیرد که این رشتهها در سطوحی یکسان یا متفاوت با موضوع در ارتباط هستند .غایی بودن
یک میانرشته ،به معنای معطوف بودن آن به تجربه و عمل 1است.
طیف گستردهای از رشتهها ،در سطوح متفاوت و گاهی یکسان ،با آیندهنگاری رابطه دارند و
در شکلگیری آن دخیل هستند .در سطوح پایینتر ارتباط میتوان به رشتههای مانند اقتصاد و
جامعهشناسی اشاره کرد (کینان .)1 :2223 ،در سطوح باالتر ارتباط با آیندهنگاری ،به اعتقاد بسیاری
از متخصصان این حوزه ،سه رشتۀ "مدیریت راهبردی"" ،آیندهپژوهی" و "سیاستگذاری" قرار
دارند که دارای بیشترین نقش در صورتبندی شاکلۀ اصلی این میانرشته هستند (مولین و
همکاران.)1666 ،

میانرشتۀ آیندهنگاری از این جهت که آیندهگرا 3است و سمتوسوی فعالیتها و مطالعاتش به

طرف آینده است متاثّر از آیندهپژوهی میباشد .وجود مفاهیمی همچون "مشارکت ذینفعان"،
"یادگیری جمعی و تعاملی در فرایندها" و "همکاری و اجماع" در آیندهنگاری ،بیشتر ناشی از
دخالت رشتۀ سیاستگذاری در این میانرشته است .مدیریت راهبردی نیز مضامین قابل تأملی را
در آیندهنگاری به عاریه گذاشته است که "توجه به رقابتپذیری" و "تحلیل محیط داخلی و
خارجی" از این دست هستند.
در خصوص میانرشتهای بودن آیندهنگاری راهبردی ،دو نکته حایز اهمیت میباشد .نخست
اینکه طبق آموختههای گاسپار ( )2211تعداد زیادی از رشتههای علمی با مسائل مشابهی روبرو
میشوند ،با این وجود آنها واقعا با یکدیگر در ارتباط نیستند و این در حالی است که به نظر می-
رسد یافتههای تئوری و تجربی این رشتهها میتوانند به یکدیگر مربوط شوند و سهم پرباری برای
آیندهنگاری راهبردی در پی داشته باشند (گاسپار .)421-429 :2211،نکته دیگر آن است که ماهیت
میانرشتهای آیندهنگاری راهبردی باعث تولید دانش میشود؛ یعنی افزون بر اثرپذیری و اثرگذاری
بر دیگر رشتهها ،تسهیل در رویش و ایجاد علوم نوین را نیز فراهم میسازد (پودستا و همکاران،
 .)42-44 :2213زیرا آیندهنگاری راهبردی اصوالً محیطی آموزشی است که در آن افراد با رشتهها،
دانشها و تخصصهای متفاوتی مشارکت میورزند و با آموزش و اطالعدهی به یکدیگر ،زمینهساز
شکلگیری یک درک جمعی جدید و تولید دانش میگردند (ناظمی و قدیری.)112 :1341 ،
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1

Teleological
Empirical & Pragmatic
3
Future-oriented
2

جدول ( )2برخی ویژگیهای آینده نگاری راهبردی را در قیاس با آیندهنگاری و آینادهپژوهای (در
معنای خاص آن) نشان میدهد (شیروانی ناغانی و همکاران.)1369 ،

*******
توجه به رقابت
میزان مشارکت
ماهیت رشته
روشها

تصمیمگیری
کنش و واکنش

آیندهنگاری

آیندهپژوهی

آیندهنگاری راهبردی

توجه به محیط رقابتی

توجه به محیط رقابتی

تأکید بیشتر بر مشارکت

تأکید بر مشارکت

تأکید بر مشارکت حداکثری

خبرگان و ذینفعان کلیدی

حداکثری همه ذینفعان

همه ذینفعان

میانرشته

میانرشته

فرارشته

آمیختهای از روشهای کمی

آمیختهای از روشهای

و کیفی

کمی و کیفی

تمرکز اصلی بر برنده شدن
در رقابت

اثرگذاری باال به پایین

اثرگذاری باال به پایین در
کنار پایین به باال

آمیختهای از روشهای کمی
و کیفی با تأکید بر روشهای
کیفی
اثرگذاری پایین به باال

پیشفعال و فرافعال

پیشفعال و فرافعال

بیشتر فرافعال

ارزشگرا و تجربهگرا

ارزشگرا و تجربهگرا

بیشتر ارزشگرا

کلنگری

کلنگر

کلنگر

کلنگر

افق زمانی

بلندمدت

بلندمدت

نگاه سیستمی

بسیار مورد توجه است

بسیار مورد توجه است

مورد توجه است

عمیقنگری

مورد توجه است

مورد توجه است

مورد توجه است

عملگرا بودن

بسیار معطوف به عمل

معطوف به عمل

کمتر معطوف به عمل

راهبردسازی

بسیار مورد توجه است

مورد توجه است

کمتر مورد توجه است

سازگاری با

سازگاری زیاد با مبانی

سازگاری زیاد با مبانی

سازگاری اندک با مبانی

دیگر دانشها

معرفتی دیگر دانشها

معرفتی دیگر دانشها

معرفتی دیگر دانشها

به آینده
ارزشگرایی یا
تجربهگرایی

راهبردی

جدول  .9ویژگیهای آیندهنگاری راهبردی در مقایسه با آیندهنگاری و آیندهپژوهی

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

ب) وجه تمایز آیندهنگاری راهبردی ،آیندهنگاری و آیندهپژوهی

بسیار بلندمدت (فراتر از 22
سال)
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ج) تعاریف آیندهنگاری

از آیندهنگاری و آیندهنگاری راهبردی تعاریف متفاوتی ارائه شده که برخی از آنها عبارتند از:
 آیندهنگاری تحقیقات فرآیندی است سیستماتیک بهمنظور نگاه به آینده بلندمدت علم،تکنولوژی ،اقتصاد و جامعه با هدف شناسایی حوزههای تحقیقات راهبردی و تکنولوژیهای عام
نوظهور که احتماالً به بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی منجر میگردد (مایلز و کینان:2223 ،
.)29-11
 یک فرآیند سیستماتیک و مشارکتی است که فراهمکنندۀ اطالعات درخصوص آینده وایجادکنندۀ چشماندازهای میانمدت تا بلندمدت میباشد؛ بهگونهای که تصمیمات امروزین و
هماهنگی اقدامات مشترک را هدف قرار داده است (نیری.)2223 ،
 ریچارد اسالتر بهعنوان اولین آیندهپژوهی است که اصطالح "آیندهنگاری راهبردی" را بهکاربرد ،معتقد است که آیندهنگاری راهبردی ،به ما آگاهی الزم را در جهت مواجهه با "چالش تمدنی"
را میدهد .همچنین بهطور غیرمستقیم میتوان از آیندهنگاری راهبردی در خطمشیء سازمانی و
بهصورت کاربردی بهره برد .وی معتقد است که آیندهنگاری راهبردی ظرفیت توسعه به وضعیتی
را دارد که در آن "فضای رقابتی آینده" را بگشاید .آیندهنگاری راهبردی عبارتست از توانایی
ایجاد و حفظ نگرش با کیفیت ،سازگار و رو به جلو و کاربست بینش تولیدی در راههای مفید
سازمانی .برای مثال شناسایی شرایط نامطلوب ،هدایت سیاستها ،شکلدهی به راهبرد و کشف
بازارهای جدید محصوالت و خدمات .اسالتر آن را بهعنوان فرایندی تعریف میکند که به دنبال
توسعه مرزهای آگاهی و ادراک از چهار شیوه مختلف میباشد:
 با ارزیابی اشارات ،اقدامات و تصمیمات کنونی و ( ...ارزیابی پیآمدها) با شناسایی و پیشگیری از مشکالت پیش از رخداد آنها (هشدارهای زودهنگام و هدایت) با در نظر گرفتن اشارات فعلی رخدادهای ممکن در آینده (شکلدهی به راهبرد پیش فعال) با ترسیم جوانب آیندههای مطلوب یا ساخت سناریوها (اسالتر 21-13 :1661 ،و :2222.)341-312
 آیندهنگاری راهبردی توانایی ایجاد انواعی از دیدگاههای با کیفیت رو به جلو و به کارگیریبینشهای نوظهور به شیوه موثر سازمانی است .برای نمونه به منظور شناسایی وضعیتهای
نامساعد ،هدایت خطمشی ،شکلدهی به راهبرد ،کاوش بازارها ،محصوالت و خدمات جدید
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(هاینز.)14-21 :2229 ،

نسبت به تهدیدها و فرصتها در مراحل اولیه میپردازد .منابع نشانگرهای ضعیف شامل امور
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیط رقابتی و همچنین دانش و فناوری میباشد .آیندهنگاری
راهبردی روشها ،بازیگران ،فرایند و سیستم الزم برای ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان را تعریف
 آیندهنگاری راهبردی در ارتباط با آیندهنگاری موضوعات و امور راهبردی است .فرآیندی استکه تواناییهای فرد یا سازمان را برای درک ریسکها و فرصتها ،راههای وابستگی ،پیشرانها،
دگردیسی ،انگیزهها ،منابع و خسارتهای مربوط به هر یک از تصمیمهای بدیل که فضای
شکلگیری مسیرهای آیندههای ممکن ،محتمل ،باورپذیر یا مرجح را به وجود میآورد ،ارتقاء
میبخشد ،بنابراین میتواند به نحو مناسب و بهتر اطالعیرسانی شده و تصمیمات مربوط به برنامه

راهبردی

میکند (روربک.)14 :2221 ،

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

 -فعالیتی است که به شناساسی ،تعریف ،برآورد و کاربست نشانکهای ضعیف و ارائه هشدار

راهبردی سازمان و ابزار دستیابی به اهداف بلندمدت به نحو بهتری میتواند اتخاذ گردد .به عبارت
دیگر ،آنچه آیندهنگاری راهبردی را از دیگر اقسام آیندهنگاری متمایز میسازد توانایی آن در کمک
به سازمانهای بزرگ برای تعیین و تعریف چارچوب و شرایطی است که سازمان باید در آن به
مبارزه بپردازد .بر همین مبنا آیندهنگاری راهبردی عبارتست از ایجاد پیشآگاهی و گزینههای
راهبردی توسط کسی که میخواهد در مبارزه سیاسی ،اقتصادی ،نظامی یا تجاری به پیروزی دست
یابد (کوسا.)2212 ،
 آیندهنگاری راهبردی بهعنوان یک دورنما ،یک حالت نظاممند تفکر و یک مجموعهای ازفعالیتها تعریف میشود که بر پایۀ فهم ویژگیها ،تواناییها ،الگوهای رفتار و فضا و وضعیتها
برای مانور در محیط اجتماعی استوار است .پشت این ادعا که "علوم گوناگون نشان میدهند
آیندهنگاری راهبردی مولفهای مبنایی برای کمال فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی است یا حتی
مولفهای مبنایی برای تمام ابعاد دیگر تکامل انسان" ،منطق اساسی وجود دارد (گاسپار:2211 ،
.)429-421
 به دلیل پیشینۀ علمی اسالتر ،مدیریت راهبردی نقشی برجسته در آیندهنگاری راهبردی از منظروی ایفا میکند .بر خالف آیندهپژوهی که مسیر خود را از مدیریت راهبردی جدا میکند و مفهوم
سیستمهای پویا را نیز کامالً ملحوظ نمیدارد ،آیندهنگاری راهبردی بر هر دو مفهوم اخیر تاکید
میورزد .در عوض ،مفهوم آیندهپژوهی فرافعال که گرایش به ساخت آینده مطلوب دارد و مبنای
اصلی فعالیتهای آیندهپژوهی در  31سال اخیر بوده است نقش معتدلتری در آیندهنگاری
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راهبردی ایفا میکند .آیندهپژوهی فرافعال ریشه در آیندهشناسی دارد و مفهوم آیندهشناسی خارج از
قلمرو آیندهنگاری راهبردی است (کوسا .)2212 ،آیندهشناسی ،انسانگرایی را سرلوحه قرار
میدهد و بیشتر معطوف به مسائل بزرگ بشریت است .پیشگیری از وقوع جنگ و تضمین صلح،
پیشگیری از قحطی و فقر ،پیشگیری از ظلم ،ارتقای مردمساالری ،پایانبخشیدن به تخریب
طبیعت و ارتقای حفظ آن ،مبارزه با از خودبیگانگی ،و خلق نوعدوستی جدید از این قبیل مسائل
هستند (کوسا .)119 :2211 ،آیندهنگاری راهبردی ،بین فرافعال بودن و پیشفعال بودن ،حالتی
بینابینی را برمیگزیند .همان قدر که تجربهگرا است ،به مبانی عقالنی -ارزشی تمایل دارد .بیشتر از
اینکه مشارکتی باشد ،نخبهمحور است و تصمیمگیری و اثرگذاری در آن از باال به پایین است ولی
مشارکت را هم نادیده نمیگیرد و در مقایسه با مفاهیمی چون مدیریت بینشگرا یا توسع نشان
تجاری رویکرد مشارکتیتری را اتخاذ میکند (کوسا .)2212 ،از دیگر ویژگیهای آیندهنگاری
راهبردی تقویت موقعیت و مزیت رقابتی ،بدون به چالش کشیدن دیدگاهها و فروض زیربنایی
میباشد (رایدی .)19-42 :2226 ،آیندهنگاری راهبردی ،بیشتر هدفمحور است تا فرآیندمحور
(کلوف و دیگران.)2229 ،
 آیندهنگاری راهبردی در مقایسه با آیندهپژوهی به بازههای کوتاه مدتتری از آینده میپردازد کهدقت بیشتر در پیشبینیها را موجب میگردد(کوسا .)2212 ،استفاده از ابزار و تکنیکهای گسترده
کمی نیز به همین مناسبت است .با بسیاری از دیگر حوزههای دانش سازگار است و از آنها ورودی
میگیرد و به آنها ورودی میدهد در حالی که نسبت به رویکردهای دیگر آیندهپژوهی ،کمتر با
مبانی معرفتی آنها در تقابل است (بورجوس .)2221 ،آیندهنگاری راهبردی از تکیه بیش از حد بر
عقالنیت ارزشی پرهیز میکند(کوسا .)2212 ،عقالنیت مبتنی بر ارزش ،در هر حال موجب نسبی-
گرایی شدیدی میشود .تمایل بیش از حد آیندهپژوهی به عقالنیت ارزشی در سه دهۀ اخیر که در
قالب آینده پژوهی فرافعال خود را نشان داده است با شکست و افول همراه بوده است(کوسا،
 .)2212آینده نگاری راهبردی در پی کمک به اتخاذ راهبردی بهتر در شرایط رقابتی است(گوده:
 .)2211راهبرد در پی بردن نبرد کلی است نه یک نبرد مقطعی(شیمیزو .)2212 ،آیندهنگاری
راهبردی ،شاخهای از تفکر راهبردی است که در رشتههای سیاسی ،نظامی و مدیریت کسبوکار
کاربرد دارد .دادن یک پیشآگاهی مناسب ،شناخت خویشتن و دشمن ،وقتشناسی و بررسی زمینۀ
تعامل قبل از تدوین راهبرد از ویژگیهای آیندهنگاری راهبردی است .پیروزی در رقابت ،با جنگ
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یا بی جنگ ،درگرو داشتن اطالعاتی مناسب و راهبردی ظفرمندانه است و این ،زیربنای

در جدول شماره  ،3مجموعه تعاریف گردآوری شده از آیندهنگاری و آیندهنگاری راهبردی آورده
شده است:
جدول  .9تعاریف آیندهنگاری راهبردی
پژوه

آینده

سال

کینان

مایلز و

تکنولوژی ،اقتصاد و جامعه با هدف شناسایی حوزههای تحقیقات راهبردی و تکنولوژیهای عام نوظهور

2223

آیندهنگاری تحقیقات فرآیندی است شامل تالش سیستماتیک به منظور نگاه به آینده بلند مدت علم،

راهبردی

تعریف ارائه شده

که احتماالً به بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی منجر میگردد
یک فرآیند سیستماتیک و مشارکتی است که فراهم کنندۀ اطالعات درخصوص آینده و ایجاد کنندۀ چشم-
نیری

2223

اندازهای میان مدت تا بلند مدت میباشد به گونهای که تصمیمات امروزین و بسیج اقدامات مشترک را
هدف قرار داده است

اسالتر

ریچارد

هاینز

نوظهور به شیوه موثر سازمانی است .برای نمونه به منظور شناسایی وضعیتهای نامساعد ،هدایت

2229

آیندهنگاری راهبردی توانایی ایجاد انواعی از دیدگاههای با کیفیت رو به جلو و به کارگیری بینشهای

و2222

بینش تولیدی در راههای مفید سازمانی.

1661

آیندهنگاری راهبردی عبارتست از توانایی ایجاد و حفظ نگرش با کیفیت ،سازگار و رو به جلو و کاربست

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

آیندهنگاری راهبردی میباشد که در ید صاحبان قدرت است(کوسا.)339-321 :2211 ،

خطمشی ،شکلدهی به راهبرد ،کاوش بازارها ،محصوالت و خدمات جدید
گوده

میشل

تفکر کنیم و نگاه به آینده ،حال را تحت تاثیر قرار میدهد

2224

آینده نگاری راهبردی ،نگاه بلندمدت ،عمیق و گسترده است در حالی که مخاطره کنیم و درباره انسانیت
فعالیتی است که به شناساسی ،تعریف ،برآورد و کاربست نشانکهای ضعیف و ارائه هشدار نسبت به

رنه روربک

فرهنگی ،محیط رقابتی و همچنین دانش و فناوری میباشد .آیندهنگاری راهبردی روشها ،بازیگران ،فرایند

2221

تهدیدها و فرصتها در مراحل اولیه میپردازد .منابع نشانگرهای ضعیف شامل امور سیاسی ،اجتماعی،
و سیستم الزم برای ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان را تعریف میکند
آیندهنگاری راهبردی در ارتباط با آیندهنگاری موضوعات و امور راهبردی است .آن فرآیندی است که
تواناییهای فرد یا سازمان را برای درک ریسکها و فرصتها ،راههای وابستگی ،پیشرانها ،دگردیسی،

تئوما کوسا

آیندههای ممکن ،محتمل ،باورپذیر یا مرجح را به وجود میآورد ،ارتقاء میبخشد ،برهمین مبنا آیندهنگاری

2212

انگیزهها ،منابع و خسارتهای مربوط به هر یک از تصمیمهای بدیل که فضای شکلگیری مسیرهای
راهبردی عبارتست از ایجاد پیشآگاهی و گزینههای راهبردی توسط کسی که میخواهد در مبارزه سیاسی،
اقتصاید ،نظامی یا تجاری به پیروزی دست یابد
آینده نگاری راهبردی به عنوان یک دورنما ،یک حالت نظاممند تفکر و یک مجموعهای از فعالیتها تعریف

گاسپار

مبنایی برای کمال فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی است یا حتی مولفهای مبنایی برای تمام ابعاد دیگر
تکامل انسان" ،منطقی اساسی وجود دارد

2211

میشود که بر پایۀ فهم ویژگیها ،تواناییها ،الگوهای رفتار و فضا و وضعیتها برای مانور در محیط
اجتماعی استوار است .پشت این ادعا که "علوم گوناگون نشان میدهند آیندهنگاری راهبردی مولفهای

213

هدف شناسایی فناوریهای نوظهور و تعیین آن دسته از بخشهایی که سرمایهگذاری در آنها احتمال
سوددهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد ،انجام میشود .در واقع ،آیندهنگاری یعنی آمادگی برای آینده

1344

بنیاد توسعه تهران

تالشی نظاممند برای نگاه به آینده بلندمدت درحوزههای دانش ،فناوری ،اقتصاد ،محیط زیست و جامعه با

و به کار بردن منابع موجود به بهترین وجه ممکن در راستای ارزشها
2211

بلند مدت است که تصمیم های امروز و اقدام های آیندهساز را هدف گرفته است .آینده نگاری از

2221

تومو

آینده نگاری راهبردی عبارتست از کسب پیش آگاهی توسط کسی که می خواهد در مبارزه سیاسی،
اقتصادی ،نظامی یا تجاری به پیروزی دست یابد
آینده نگاری فرایندی سازمند برای گردآوری اطالعات نگرش ساز و معطوف به آینده در افق میان مدت و

فورن

همگرایی روندهای سرنوشت ساز در عرصه تحلیل سیاست ،برنامه ریزی راهبردی و آینده پژوهی پدید
آمده است.

ج

الورید

آیندهنگاری توصیف مجموعهای از رهیافتها برای بهبود شیوههای تصمیمگیری است که شامل تحلیل
عوامل کلیدی موثر بر تغییرات جهت توسعه چشمانداز راهبردی و پیشبینی هوشمند میشود.

وبستر

1344

ناظمی

آینده نگاری فرایند سازماندهی شده و هدفمندی است که انتظارات بازیگران مختلف را درباره تکنولوژی
باهم جمع و چشماندازهای راهبردی درباره آینده را تدوین میکند تا حامی و مصدق توسعه اقتصادی و

2226
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پژوه

آینده

جوزف
کوتز

1362

را در فرمولبندی سیاست ،برنامهریزی و تصمیمگیری در نظر گرفت

منزوی

فرآیندی که درآن یک فرد به درک کاملتر نیروهای شکل دهنده به آینده بلندمدت میپردازد که میتوان آن

سال

تعریف ارائه شده

اجتماعی گسترده شود
آینده نگاری فرایندی برای گسترش طیفی از راهکارهای ممکن در توسعه آینده است که درک مؤثر آن به
هورتون

سه مرحله است که در انتهای هر مرحله ارزش بیشتری نسبت به مرحله قبل ایجاد شده و نتایج هر مرحله

1666

چگونگی اتخاذ تصمیمهای کنونی برای ساختن و ایجاد آیندهای بهتر کمک میکند .این فرایند متشکل از
در قالب یک زنجیرۀ ارزش اطالعات ،از اطالعات تا خرد کامل می شوند.

د) مفاهیم مشترک بین صاحبنظران آیندهنگاری

رویکرد :سمت و سوی آینده نگاری راهبردی را در زمینه ارایه گزینههای علمی (خروجی
فرایند) ،توجیه این گزارهها و نوع این گزارهها نشان میدهد.
مشارکت :به معنای میزان دخالت انواع ذینفعان در فرایند آیندهنگاری راهبردی است که بسته
به مراحل مختلف این فرایند میتواند روی طیفی که یک سوی آن نخبهگرایی و مشارکت ذینفعان
کلیدی است و سوی دیگر آن مشارکت حداکثری عموم ذینفعان است حرکت داشته باشد.
محیط و سازمان :منظور ،اهمیت توجه به محیط داخلی سازمان و محیط خارجی سازمان در
فرایند آینده نگاری راهبردی است .در آینده نگاری راهبردی به کمک روشهایی چون "دیدهبانی"
214

محیط داخلی و خارجی سازمان مورد واکاوی و تحلیل قرار میگیرند.

زمان :به "قلمرو زمانی" در آینده نگاری راهبردی اشاره دارد .مقوله زمان از دو جهت در
آیندهنگاری راهبردی قابل اهمیت است .اوال اگرچه آینده نگاری راهبردی معطوف به آینده است
ولی بررسی حال و گذشته نیز در آن مطرح است .ثانیا اینکه آینده مورد نظر در آینده نگاری
راهبرد :مینتزبرگ ( )1362راهبرد را "برنامه" یا "الگویی" برای دستیابی به "هدف بلند مدت"
تعریف میکند که با برنامه ریزی راهبردی ،تفکر راهبردی یا تلفیق این دو حاصل میشود .بررسی
جایگاه راهبرد بعنوان یک برونداد و خروجی ،در آینده نگاری راهبردی حایز اهمیت است.
ماهیت :منظور ،ویژگیها و ممیزههای ذاتی یک مفهوم است که با جابجایی زمان و مکان کمتر
تغییر میکنند و جایگاه خود را حفظ مینمایند.

راهبردی

راهبردی کوتاه مدت ،میان مدت یا بلند مدت است حایز اهمیت میباشد.

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

حوزه :به "قلمرو موضوعی" در آیندهنگاری راهبردی اشاره دارد.

خط مشی و سیاستگذاری :در اینجا خط مشی گذاری یا سیاست گذاری عمومی و در رده
دولتی مد نظر نیست و منظور ،سیاستهای کلّی سازمان در زمینههای مختلف است.
هدف :این مقولۀ تحلیل ،اشاره به منظور ما از اجرای فرایند آیندهنگاری راهبردی دارد.
رقابت :مانند علوم نظامی ،در شرکتها و سازمانها هم تعیین راهبرد بدون ملحوظ کردن
رقیبان امکان پذیر نیست (شیمیزو .)2212 ،با توجه به اهمیت رقیبان و رقابت در تعیین راهبرد و
اهمیت راهبرد در آیندهنگاری راهبردی ،مفهوم رقابت از مفاهیم حایز اهمیت و قابل بررسی در
آیندهنگاری راهبردی است.
پس از گردآوری تعاریف آینده پژوهان مطرح در حوزه آینده نگاری راهبردی ،الزم است که
این تعاریف تجزیه و تحلیل شده تا بتوان برایند آنها را به عنوان تعریفی مقبول جامعه علمی از
آینده نگاری راهبردی ارائه کرد
روششناسی تحقیق

در این تحقیق به دلیل لزوم شکستن اجزای تعاریف مطروحه آینده پژوهان و تحلیل آنها برای
رسیدن به تعریفی که مورد قبول جامعه علمی باشد ،از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است.
در این مقاله بیش از  11تعریف از متخصصین و صاحبنظران حوزه آیندهنگاری راهبردی
مورد مطالعه قرار گرفت و با روش تحلیل محتوی واژهها و کدهای (واحدهای تحلیل) هر کدام از
آنها استخراج و در سیزده مفهوم (مقوله تحلیل) طبقهبندی شدند.
برای اینکه مطمئن شویم که همۀ معانی مرتبط با آیندهنگاری راهبردی را مدنظر قرار دادهایم،
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نخست موارد شناساییشده را عالمتگذاری کرده و تا کسب قابلیت اعتماد ،رمزگذاری انجام نشد.
پس از کسب اطمینان از اینکه رمزگذاری اولیۀ شناسایی مرتبط با متن ،فاقد سوگیری است
رمزگذاری را آغاز کردیم .در ادامه با توجه به نوع و گستردگی مطلب ،با تحلیل پیدرپی ،شناسایی
زیرمقوله انجام شد.
در تحقیقات کیفی برای حصول قابلیت اطمینان مفاهیمی مانند قابلیت اعتبار ،قابلیت اعتماد و
قابلیت انتقال در توصیف جنبههای گوناگون تحقیق کاربرد دارد .البته لینکلن و کوبا 1چهار معیار
ارزیابی را برای تحقیقات کیفی پیشنهاد میکنند که دربردارندۀ قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقال ،قابلیت
اعتماد و قابلیت تصدیق است .معادل آنها را در تحقیقات کمی ،روایی درونی ،روایی بیرونی،
پایایی و عینیت میدانند.
برای قابلیت اعتبار سعی شد تا شرکتکنندگان(صاحبنظرانی که تعریف ارائه کرده بودند) از
تجربههای گوناگون برخوردار باشند تا امکان روشن شدن موضوع از جنبههای گوناگون افزایش
یابد .همچنین با انتخاب بهترین روش برای جمعآوری دادهها ،و میزان و تعداد دادهها قابلیت اعتبار
را افزایش دادیم.
به منظور تسهیل و روشنی در امر قابلیت انتقال ،شرح مشخص و شفاف از فرهنگ و زمینۀ
مورد مطالعه ،انتخاب و ویژگیهای مشارکتکنندگان ،نحوۀ جمعآوری دادهها و فرایند تحلیل،
مورد توجه قرار گرفت .همچنین با ارائۀ یافتههای پربار همراه با بیان و برآورد مناسب از این
یافتهها سعی شد تا قابلیت انتقال افزایش یابد.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
الف :یافتههای تحقیق

با مطالعه بیش از  11تعریف از آیندهنگاری و آیندهنگاری راهبردی که توسط افراد متخصص و
مطرح در این حوزه ارائه شده ,بیش از  211کد و واژه (واحد تحلیل) استخراج شد .این کدها در
ده مفهوم زیر دستهبندی شده است.
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مفهوم

کدها (واحد تحلیل)

رویکرد

رویکرد عقالیی ،رویکردهای پیشگویانه ،رویکرد اکتشافی ،رویکردهای تکاملی ،پیشبینی ،ایجاد پیشآگاهی ،مبانی
عقالنی-ارزشی ،مدیریت بینشگرا ،پیشبینیها ،کسب آگاهی ،دادن پیشآگاهی ،پرهیز از عقالنیت ارزشی،
به پایین ،و گستردهتر دموکراتیزاسیون و بخشیدن مشروعیت ،ذینفعان ،سیاستگذاران ،دانشگاهیان ،ایجاد تعهد در

مشارکت

میان ذینفعان ،ایجاد اجماع ،ایجاد ارتباط میان استفادهکنندگان ،تنظیم و هماهنگسازی راهبردهای ذینفعان ،تعامل و
هماهنگی ،مشارکت همه بازیگران ،ارتباطات میان بازیگران تأثیرگذار ،ایجاد هماهنگی میان بازیگران و اجماع و
تعهد ،کاهش تعارضات میان بازیگران و ایجاد اجماع و تعهد ،ایجاد اجماع ،بسیج اقدامات مشترک ،مشارکتی حس
تعهد مشترک ،بازیگران ،روشهای تعاملی ،مشارکتی ،ارتقای مردمساالری ،نخبهمحور

محیط و سازمان

شرایط متحول و متغیر محیطی ،کسب و کار سازمانها ،تعیین دقیق راستا و جهت حرکت سازمانها ،تغییرات
مداوم ،پیچیدگی ،تعادل و ثبات ،محرکهای جدید فضای سازمان ،ظرفیت توسعه ،فضای رقابتی آینده ،کاربست

راهبردی

مشارکتی و تعاملی ،ضرورت درگیر کردن و مشارکت دادن استفادهکنندگان از نتایج ،مشارکتجویانه ،نخبهگرای باال

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

جدول  .1دستهبندی مفاهیم و واژههای مستخرجه از تعاریف آیندهنگاری راهبردی

بینش تولیدی در راههای مفید سازمانی .توانایی کمک به سازمانهای بزرگ ،تعیین و تعریف چارچوب سازمان،
افزایش تواناییهای فرد یا سازمان ،کاوش بازارها ،محصوالت و خدمات جدید،
علم ،تکنولوژی ،اقتصاد و جامعه ،منافع اقتصادی و اجتماعی ،شناسایی حوزههای تحقیقات راهبردی و تکنولوژی-

حوزه

های عام نوظهور ،محیط اجتماعی ،کمال فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی ،تمام ابعاد دیگر تکامل انسان ،امور
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،دانش و فناوری ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی یا تجاری ،ایجاد شبکههای اجتماعی جدید،
مدیریت کسبوکار،
ساختن آینده ،تمرکز روی موضوعات بلندمدت ،مطالعات آینده ،موضوعات و دیدگاههای مختلف از آینده،
بلندمدت ،کشف آینده محتوم ،آیندههای بدیل و مختلفی،آیندههای ممکن ،باورکردنی ،محتمل و مطلوب ،نگاه به
آینده بلند مدت ،فراهم کنندۀ اطالعات درخصوص آینده ،ایجاد کنندۀ چشماندازهای میان مدت تا بلند مدت،

زمان

تصمیمات امروزین ،سازگار و رو به جلو ،ارزیابی اشارات ،اقدامات و تصمیمات کنونی ،در نظر گرفتن اشارات
فعلی ،رو به جلو ،رخدادهای ممکن در آینده ،نگاه بلندمدت ،عمیق و گسترده ،نگاه به آینده ،حال ،اهداف بلند
مدت ،روشنکردن توسعههای بلندمدت آینده ،دورنما ،فضای شکلگیری مسیرهای آیندههای ممکن ،محتمل،
باورپذیر یا مرجح ،تجربهگرا ،بازههای کوتاه مدتتری
برنامهریزی راهبردی ،تفکر راهبردی ،فضای تفکر راهبردی ،تفکر راهبردی ،برنامهریزی راهبردی ،ایجاد تفکر

راهبرد

راهبردی در مورد آینده ،شکلدهی به راهبرد ،شکلدهی به راهبرد پیش فعال ،تدوین چشماندازهای راهبردی،
موضوعات و امور راهبردی ،گزینههای راهبردی ،شکلدهی به راهبرد ،برنامه راهبردی سازمان ،مدیریت راهبردی،
تفکر راهبردی ،اتخاذ راهبردی بهتر در شرایط رقابتی

ماهیت

تحقیقات ،فرآیندی ،تالش سیستماتیک ،فرآیند سیستماتیک ،فعالیت ،شناساسی ،روشها ،فرایند و سیستم ،نظاممند،
مجموعهای از فعالیتها ،ابزار دستیابی ،سیستمهای پویا ،آیندهپژوهی فرافعال ،پیشفعال بودن ،فرآیند محور

سیاستگذاری

خط مشی و

توسعه سیاست ،توسعه خطمشیء ،تصمیمگیری اثربخشی ،سیاستگذاری ،یکپارچگی سیاستها ،خطمشیء
سازمانی ،هدایت سیاستها ،هدایت خطمشی،
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شناسایی پتانسیلها ،اطالعرسانی ،ساخت چشمانداز ،اولویتگذاری ،شناسایی تکنولوژیهای کلیدی ،شناسایی
تکنولوژیهای عام نوظهور ،شناسایی ضعفها و قوتها ،شناسایی تهدیدها و فرصتها ،شبکهسازی و تقویت
ارتباطات ،آموزش ،توانایی ایجاد و حفظ نگرش با کیفیت ،شناسایی شرایط نامطلوب ،کشف بازارهای جدید
محصوالت و خدمات .فرایندی ،توسعه مرزهای آگاهی و ادراک ،ارزیابی پیآمدها ،شناسایی و پیشگیری از
هدف

مشکالت پیش از رخداد آنها ،هشدارهای زودهنگام و هدایت ،ترسیم جوانب آیندههای مطلوب ،ساخت سناریوها،
توانایی ایجاد انواعی از دیدگاههای با کیفیت ،به کارگیری بینشهای نوظهور ،شناسایی وضعیتهای نامساعد ،ارایه
پیشنهادات و مفاهیمی برای تصمیمات و اقدامات کنونی ،درک ریسکها و فرصتها ،برآورد و کاربست
نشانکهای ضعیف و ارائه هشدار ،تهدیدها و فرصتها ،هدف محور ،توانایی برای درک خطرات و فرصتهای
غیرقابل پیشبینی ،محرکها ،انگیزهها،

رقابت

مبارزه ،مواجهه با چالش تمدنی ،مخاطره ،مبارزه ،محیط رقابتی ،ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان ،تقویت موقعیت و
مزیت رقابتی ،نبرد ،پیروزی در رقابت ،جنگ ،نزاع
وجود تفکری چندبعدی ،فراگیر و خالقانه ،هنجارها و خواستهها و آمال ،آیندهپژوهی ،مطالعات یک مرتبهای،

تعریف

خالقیت و نوآوری در
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مفهوم

کدها (واحد تحلیل)

مطالعات پیوسته  ،مطالعات ،ابزار مناسبی ،چشماندازی ،موضوعات شناسایی و تصویر  ،چشمانداز  ،اولویتگذاری
اهداف کالن ،آگاهی الزم ،کاربردی ،پیشرانها ،دگردیسی ،انگیزهها ،فرآیندی راههای وابستگی ،منابع و
خسارتهای مربوط ،تصمیمهای بدیل ،اطالعیرسانی شده ،تصمیمات ،حالت تفکر ،بر پایۀ فهم ویژگیها ،توانایی-
ها ،الگوهای رفتار و فضا و وضعیتها برای مانور ،مباحثه و تجزیه و تحلیل ،استفاده از ابزار و تکنیکهای گسترده
کمی،

ب :تجزیه و تحلیل یافتهها

در ادامه وزن هر کدام از واژهها(کدها) با توجه به تعداد استفاده از آنها در تعاریف مطالعه شده
محاسبه و در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .8محاسبه وزن کدها در هر کدام از مفاهیم
مفهوم

کدها (واحد تحلیل)

رویکرد

رویکرد عقالیی( ،)2/11رویکرد پیشگویانه( ،)2/33رویکرد اکتشافی( ،)2/24رویکردهای

( 12کد)

تکاملی( ،)2/24پیشبینی( ،)2/11رویکرد عقالنی-ارزشی( ،)2/11مدیریت بینشگرا(.)2/24

مشارکت

مشارکت

( 34کد)

ذینفعان(.)2/16

محیط و سازمان
( 16کد)
حوزه
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( 24کد)
زمان

عمومی(اجماع)( ،)2/49مشارکت

تخصصی(نخبه محور)( ،)2/11بازیگران(،)2/16

پیچیدگی( ،)2/21کسب و کار سازمانها( ،)2/29محیط متغیر و متحول( ،)2/29محرکهای جدید
فضای سازمان( ،)2/19افزایش تواناییهای فرد یا سازمان(.)2/19
علم و فناوری( ،)2/21اقتصادی( ،)2/21اجتماعی( ،)2/21سیاسی( ،)2/24فرهنگی( ،)2/13زیست
محیطی( ،)2/24نظامی(.)2/24
تجربهگرا( ،)2/23حال( ،) 2/13تمرکز روی موضوعات بلندمدت( ،)2/23آیندههای میان مدت(،)2/1

مفهوم

آیندههای کوتاه مدت( ،)2/21مطالعات آینده( ،)2/23انواع آینده(.)2/21

( 42کد)

امور راهبردی( ،)2/16برنامهریزی راهبردی( ،)2/16تفکر راهبردی( ،)2/31شکلدهی به راهبرد(،)2/16

راهبرد
ماهیت

فرآیند( ،)2/24سیستماتیک( ،)2/24نظاممند( ،)2/12فعالیت( ،)2/12روش( ،)2/29فرافعال(،)2/29

( 11کد)

پیشفعال بودن(.)2/12

خط مشی و
سیاستگذاری( 4کد)

راهبردی

( 19کد)

تدوین چشماندازهای راهبردی( ،)2/29مدیریت راهبردی(.)2/29

توسعه و هدایت سیاست( ،)2/1توسعه خطمشیء( ،)2/31تصمیمگیری اثربخش(،)2/13
شناسایی تهدیدها و فرصتها( ،)2/23شناسایی ضعفها و قوتها( ،)2/13تقویت ارتباطات(،)2/29
ساخت چشمانداز( ،)2/23ساخت سناریوها( ،)2/23اولویتگذاری( ،)2/23ایجاد توانایی و حفظ

هدف

نگرش با کیفیت( ،)2/19شناسایی تکنولوژیهای کلیدی( ،)2/29توسعه مرزهای آگاهی و

( 31کد)

ادراک( ،)2/29ارزیابی پیآمدها( ،)2/23ارائه هشدار و پیشگیری( ،)2/1ترسیم جوانب آیندههای
مطلوب( ،)2/23شناسایی پتانسیلها(.)2/23

رقابت( 12کد)

رقابت( ،)2/33مبارزه( ،)2/42مواجهه با چالش( ،)2/24مخاطره( ،)2/24تقویت موقعیت(.)2/24

خالقیت و نوآوری در
تعریف( 34کد)

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

کدها (واحد تحلیل)

...

با توجه به اطالعات جداول باال تعداد  211واژه(کد) از تعاریف مورد مطالعه استخراج شد که
در  12مفهوم کلی(مقوله تحقیق) طبقهبندی شدند .تعداد  34واژه در تعاریف منحصراً در تعاریف
خاصی استفاده شده بود که در مفهوم خالقیت و نوآوری در تعریف قرار داده شد.
در ادامه کار با توجه به تعداد کدها و وزن کدها ،مفاهیم دهگانه اولویتبندی شدند که نتایج
در جدول زیر آورده شده است.
جدول  31محاسبه وزن هر کدام از مفاهیم و اولویتبندی آنها
مفهوم

تعداد کد

وزن نسبی

اولویت

رویکرد

12

2/244

4

مشارکت

34

2/131

2

محیط و سازمان

16

2/219

1

حوزه

24

2/269

4

زمان

42

2/116

1

راهبرد

19

2/294

1

ماهیت

11

2/294

9

خط مشی و سیاستگذاری

4

2/232

12

211

هدف

31

2/124

3

رقابت

12

2/244

6

خالقیت و نوآوری در تعریف

34

2/111

----

جمع

211

1

----

نتیجهگیری و پیشنهاد

الف) اولویتبندی مفاهیم کلی به شرح زیر به دست آمد:
زمان

0/951

0/935

مشارکت

هدف

0/921

حوزه

()0/010

()0/070

محیط و سازمان

ماهیت

()0/000

0/001

راهبرد

0/010

رویکرد

رقابت

0/010

0.159

0.032

0.048

0/032

>

>

>

>

>

>

>

>

>

خط مشی
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مفهوم

تعداد کد

وزن نسبی

اولویت

0.048
0.064

0.068

0.135
0.124

0.096

0.076

نمودار .1اولویتبندی مفاهیم کلی آیندهنگاری راهبردی

ب) در نهایت با توجه به این مفاهیم و واژههای استخراج شده تعریف مقبول جامعه علمی از
آیندهنگاری راهبردی ارائه میگردد:
"فرآیند سیستماتیک ،نظاممند و مشارکتی است که با رویکرد مسئلهمحور و اعتدالگرا در
محیط سرشار از پیچیدگی و عدمقطعیت وارد شده و با استفاده از تکنیکها ،ابزارها ،روشها و
اقدامات و با هوشمندی اقدام به تغییر آینده در جهت آیندههای بدیل و مطلوب و تهیه چشمانداز
بلندمدت مینماید .و شامل حوزههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،فناورانه و زیست
211

محیطی میباشد .در نهایت به واسطه تدوین راهبردهای آینده محور ،توانایی تصمیمگیری و خط-

در حوزه علوم اجتماعی ارایه تعریف جامع و متقن اساسا ادعایی دستنیافتنی اسات .از طرفای
نسبیگرایی شدید در این علوم که آیندهپژوهی نیز زیار مجموعاه آن اسات موجاب ناوعی از هام
گسیختگی و عدم تمایز میان تعاریف علمی و عقالنی و تعاریف ناشی از برداشاتهاای سالیقهای
دارد این پتانسیل وجود دارد که این مفهوم میانرشاتهای بصاورت علمای بااز تعریاف شاود .لاذا
یافتههای این مقاله از آن جا که در خصوص آیندهنگاری راهبردی ،شاخصاههاای مقباول "جامعاه
علمی" را برمیشمارد میتواند به نوعی برداشت و ادراک مشترک در مورد این مفهوم کماک کناد.
گرچه در علم و مخصوصاً علوم اجتماعی ناوعی عقالنیات جهاانشامول و جاامع و مطلاق بارای
مفاهیم و گزارهها وجود نادارد ولای مقبولیات "جامعاه علمای" و "پاارادایم حااکم در آن علام"

راهبردی

میشود .متاسفانه به دلیل نوپا بودن آیندهپژوهی و ماهیت میانرشتهای کاه آینادهنگااری راهباردی

مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشتهای آیندهنگاری

مشیگذاری راهبردی متناسب را در اختیار فرد یا سازمان قرار میدهد".

میتواند مالک مهمی به شمار آید .از این رو انتشار یافتههای این پژوهش میتواند به پژوهشگران
و عالقهمندانی که با زمینههای رشتهای متفاوت به قصد مطالعه و یا بکارگیری آیندهنگاری راهبردی
به این میان رشتهای ورود میکنند در بازشناسی مفاهیم کلیدی کمک کرده و منجر به نوعی اجمااع
علمی در این خصوص گردد .چنین اجماعی میتواند به افزایش مقبولیت و تثبیت این میانرشتهای
در حوزه دانشگاهی و بکارگیری آن در صنعت و بازار کسب و کار کمک کند.
در پایان پیشنهاد میشود:
 از طریق باال بردن سطح استانداردهای حرفهای برای آیندهنگاری راهباردی بار مقبولیات ایان
میانرشته افزوده شود؛
 در تعامل با رشتههای دیگر و توجه به توسعۀ میانرشتهای ،مطالعات در خصوص آیندهنگااری
راهبردی مورد توجه جامعه علمی قرار گیرد.
 زمینۀ آشنایی متولیان و تصمیمسازان عرصۀ صنعت و دانشاگاه و نیاز کلیاه مادیران دولتای باا
آیندهنگاری راهبردی فراهم شود و این میانرشته در برنامهریزی های کالن و بلندمدت کشور بهکار
گرفته شود.
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منابع
الف -فارسی

 جمشیدی ،احمد ( .)1316بررسی تأثیر انتخابات ریاسات جمهاوری دوم خارداد  1319بار روی مطبوعاات
شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شیراز.
 شیروانی ناغانی مسلم ،عیوضی محمدرحیم ،قاسمی حاکم (« .)1369چیستی و چرایای مفهاوم میاانرشاتهای
آیندهنگاری راهبردی در فرارشته آیندهپژوهی» ،فصلنامه مطالعات میاانرشاتهای در علاوم انساانی ،دوره نهام،
شماره  ،3صص .1-24
 قدیری روح اهلل ( .)1344شناخت متغیرهای مرتبط با ابعاد یک پاروژه آیناده نگااری ،پایاان ناماه کارشناسای
ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 قدیری ،روح اله( .)1344بررسی چند تجربه ملی در آینده نگاری ،مجموعه مقاالت دومین کنفرانس مادیریت
تکنولوژی ،تهران.
 مینتزبرگ ،هنری ( .)1362ردگیری راهبردها .ترجمه علی بابایی و مهدی حقباعلی .تهران :ساازمان مادیریت
صنعتی.
 ناظمی امیر ( .)1344متغیرهای تاثیرگذار بر انتخاب حوزههاای هادف یاک پاروژه آینادهنگااری ،پایاانناماه
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 ناظمی امیر ،قدیری روح اهلل ( .)1341آیندهنگاری :مفاهیم و کاربردها ،تهران :مرکز صنایع نوین.
 ناظمی ،امیر؛ قدیری ،روحاهلل ( .)1341آیندهنگاری از مفهوم تا اجرا .تهران :مرکز صنایع نوین.
 نوشادی ،محمودرضا ( .)1349چگونگی طرح هویت ملی در کتابهای تعلیمات اجتمااعی پانجم دبساتان و
سوم راهنمایی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
 شورای تحقیقات علمیترکیه ( .)1361آیندهنگاری فناوری برای سازمان دهنادگان ،ترجماه مساعود منازوی،
تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی.
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