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ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد آینده پژوهی: 

 (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) برنامه ریزی سناریو

03/6/30تاریخ دریافت:   
03/11/39تاریخ پذیرش:   

 فر یگوهر یمصطف

 آذر عادل

 اصغر مشبکی

 چکیده

شی  یحوزه یک پژوهی آینده سبتا   پژوه ست  جدید ن صه  همه آن، قلمرو که ا  عر

صل  نتایج و نوردد می در را آدمی تکاپوهای عملی و نظری معرفت های  آن از حا

سترده  تأثیرات تواند می صه ها  این از یک هر در ای گ شد   عر شته با  که هرچند. دا

 که شود  باعث نباید مطلب این ولی درآید، آب از غلط تواند می پیش بینی نوع هر

 بر فقط برنامه ریزی و نگیرد صووورت آینده مطالعه برای و عقالنی علمی تالش

ساس  صی انجام    سلیقه  یا قبلی تجربه های ا سناریو . دگیر شخ شی   برنامه ریزی  رو
برنامه ریزی   های ممکن و محتمل اسوووت.   گیری در برابر آینده برای بهبود تصووومی 

ست که برنامه    سازد   سناریو یک ابزار آینده پژوهی موثر ا ه که آنچریزان را قادر می 
سی      ست را مورد برر ست و آنچه اتفاق افتادنش غیر محتمل ا اتفاق افتادنش محتمل ا

سال     .ندقرار ده صویری از آینده مرکز آمار ایران در   1933هدف این پژوهش ارائه ت
می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از مدل شوارتز استخراج شده اند،       

، "اسووتقالل"ه مرکز آمار ایران را در قالب سووناریوهای چهار سووناریوی اصوولی آیند 
شریح      "نظام ثبتی"و  "انحالل"، "تمرکز" صویرهای چهارگانه ت شریح می نماید. ت ت

ستراتژیک این مرکز مورد       ش  انداز و برنامه ریزی ا شده می تواند در جهت تدوین چ
 استفاده قرار گیرد.

 ریزی سناریوآینده پژوهی، تصویر، برنامه واژگان کلیدی: 

                                                           
 مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری 
 مدرس تیترب دانشگاه تیریمد گروه استاد 

 مدرس تیترب دانشگاه تیریمد گروه استاد 
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  مقدمه

نتی های سروش توان باآور است که دیگر نمیسرعت تغییرات آنچنان سرسام

د یر چرخ عظی  تغییر خرد خواهیاگر با تغییرات همگام نشوید، ز با آنها کنار آمد.

ه در مورد آیند؟ . امّا آیا امکانی برای آگاهی یافتن از آینده برای ما وجود داردشد

ذار تواند در سرنوشت آینده تأثیرگاما انسان می قطعیت اظهارنظر کردنمیتوان با 

ی عوامل بینکند با پیششود که کوشش میباشد. در این میانه دانشی زاده می

اثرگذار در تغییرات آینده به صورتی دوگانه، ه  مهار تغییرات را در دست گیرد 

نی است بیژوهی فراتر از پیشو ه  جامعه را برای این تغییرات آماده کند. آینده پ

آن  است، بهپژوهی هنر شکل دادن به آیندهگویی ه  ندارد. آیندهو ادعای پیش

ون اکنخواهی . کسانی که این دانش را در دست دارند ه شکل که آینده را می

توان کشورها و جوامعی دهند. میه  به آینده جهان به دلخواه خود، شکل می

د خود را با تحوّالت سازگار کنند و از این جهت از ه  را دید که نتوانستن

ر دانش شناسی از این منظفروپاشیدند. آنها ذات تغییر را درست نشناختند. آینده

 ترین علوم مورد نیاز هر انسانیشناخت تغییرات است. شناخت آینده از حیاتی

 است.

 اشاره زمان از مقطعی به زیرا ندارد، واقعیت مستقل، عینیت یک بعنوان آینده

 زمان که یافت خواهد وجود زمانی و تنها است نرسیده فرا هنوز که کند می

 اساسی و شرط پیش ،"آینده جهان" وجود عدم تشخیص .باشد شده "حال"

 جهان " و  "آینده" که آنجا از بنابراین، . است آن شناخت اهمیت فه  اولیه

 ولی کرد؛ مطالعه و بررسی را آنها توان ندارند، نمی وجود یک هیچ  "آینده

 را مطالعه آینده جهان شکل گیری چگونگی به مربوط های ایده توان می

 را هایی ایده " واقع در ،"کنی  می مطالعه را آینده " ما وقتی بنابراین، کرد

 عمدتا  که هایی ایده ،"کنند می تعریف آینده را جهان که می کنی  مطالعه
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 شامل باورهای و است گرفته شکل حال و گذشته جهان از ما ادراک براساس

 است. متفاوت ایآینده ساخت و آنها تغییر چگونگی مورد در ما

 همه آن، قلمروی که است جدید نسبتا  پژوهشی ی حوزه یک پژوهی آینده

 نتایج و نوردد می در را آدمی تکاپوهای عملی و نظری معرفت های عرصه

داشته  عرصه ها این از یک هر در ای گسترده تأثیرات تواند می آن از حاصل

 این ولی درآید، آب از غلط تواند می پیش بینی نوع هر که هرچند .باشد

 صورت آینده مطالعه برای و عقالنی علمی تالش که شود باعث نباید مطلب

شخصی  های سلیقه یا قبلی تجربه های اساس بر فقط برنامه ریزی و نگیرد

 قابل آنچه" که فلسفی آموزه ی این به اتکا با پژوهان آینده .گیرد انجام

 در موجود امکانات همه میان کوشند از می ،"است امکانپذیر است، تصور

 حاالت از زیادی شمار .می دهد اجازه خالقشان تخیل قوه ی که آنجا تا عال 

 مشخص را محتمل های آینده ممکن، حاالت میان از آنگاه کنند. را تصور

هدف .کنند توصیه را ها آن احتماالت، مطلوبترین این میان از سپس و سازند

با استفاده  1933پژوهش حاضر ارائه تصویری از آینده مرکز آمار ایران در سال 

از روش برنامه ریزی سناریو ) از روش های پرکاربرد حوزه آینده پژوهی( می 

 باشد.

 

 مبانی نظری پژوهش

 نگاریسناریو

میالدی و با درک پیچیده تر شدن  1393بحران نفتی دهه سناریونگاری پس از 

جهان و از بین رفتن قطعیت ها، عمومیت بیشتری یافته است.در واقع، پس از 

ز ا ستفاده موفقیت آمیز شرکت نفتی شلو در پی ا 1390بحران انرژی در سال 

روش سناریونگاری که این شرکت را قادر به پاسخگویی موثری به این بحران 

ت، از این روش استقبال گسترده ای شد.استفاده روزافزون از این روش ساخ
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بدین دلیل است که سناریوها، پیچیدگی های جهان واقعی را در نظر می گیرند 

و بینش های جایگزین درباره آینده را با ترتیب منطقی از رویدادها بازنمایی می 

قی رند که ترتیب منطدر مجموع، سناریوها تصاویر آینده هایی باورپذی کنند.

رویدادها را نشان می دهند.کاربرد سناریوها متنوع است؛ سناریوها می توانند به 

عنوان اطالعاتی )دروندادهایی( باشند که بر اساس آنها بحث های پانل صورت 

می پذیرد.همچنین، می توان سناریوها را به مثابه ابزارهایی برای تنظی  

 دیری،ناظمی و ق ) یا شیوه ای برای عرضه نتایج مباحثات پانل ها به کار گرفت

1031.) 

سناریونگاری به طور مشخص به منظور پرداختن به چندگانگی و پیش بینی 

ناپذیر بودن آینده طراحی شده است.مزیت این روش، توانایی شناخت آینده 

های درازمدت بسیار متفاوت با امروز و همچنین سناریوسازی برای انتخاب 

سناریونگاران از طریق فرایندهای گروهی  یی بر پایه این شناخت است.راهبردها

ان آفرینند.به جای یک داست و مشارکتی، داستان هایی درباره آینده درازمدت می

منفرد، سناریونگاران مجموعه ای از داستان های مکمل و در عین حال کامال 

 متفاوت تهیه می کنند.  

گردد. اگرچه از این باز می 1393ی به دهه "وسناری"ی تاریخ استفاده از واژه

شد اما به عنوان روشی ی سناریو در ادبیات سیاسی استفاده میزمان از واژه

ینما شد. سناریوها، دقیقا مانند آنچه که در سمند و سیستماتیک شناخته نمینظام

ه صورت بگیرند، تا داستانی را شود، به این خاطر مورد استفاده قرار میانجام می

کامال قابل درک، تصویرسازی نمایند. سناریوها نگاهی از دریچه و منظری 

خاص به آینده است، که در این نگاه به آینده، داستان دارای سازگاری منطقی 

 .افتدها اتفاق نمیاست و اتفاقاتی خارج از عقالنیت در آن

های نقش استان و نیزواژه سناریو از دنیای تأتر و سینما گرفته شده و بر روایت د

توان آن را به صورت بازیگران داللت دارد. اما در مبحث سناریونگاری می
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های باورکردنی متعدد، که یک دولت، سازمان یا های مربوط به آیندهداستان

ها مواجه خواهد شد، تعریف کرد. سناریوها به صورت شرکت احتماال با آن

یان تحول و پیدایش دنیای آینده را نموداری و به صورت پویا و متحرک، جر

دهند. سناریوها موجب تمرکز توجه ما بر روی نقاط انشعاب مسیر نمایش می

برپایه  گیریشوند. به کمک تصمی آینده و رویدادهای بالقوه در این مسیر می

های پیشنهادی در شرایط مختلفی که های بدیل و آزمون استراتژیآینده

های آینده، آمادگی د، برای مواجهه باعدم قطعیتکننسناریوها معرفی می

 .کنی بیشتری کسب می

 تعاریف سناریو

هایی ی سناریو و سناریونگاری وجود دارند. مثالتعاریف متعدد و متفاوتی درباره

 :باشنداز تعاریف مطرح شده توسط افراد صاحبنظر در این زمینه به شرح ذیل می

است با سازگاری درونی و محتوایی نسبت به سناریو، دیدگاهی مایکل پورتر: 

 ( 1331پورتر،) تواند رخ دهد.چه که در آینده میآن

دهی به ادراک یک فرد درباره سناریوها ابزاری برای نظ : پیتر شوارتز 

 ها گرفته خواهنددر آن محیط های فردهای بدیل آینده است که تصمی محیط

 ( 1331شوارتز، شد.) 

که به عنوان  باشندریزی استراتژیک میاریوها بخشی از برنامهسن: گیل رینگلند

 (1333رینگلند، ) شود. ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت آینده استفاده می

ممکن در  های آینده و رویدادهاسناریوها توصیف موقعیت :میشل گوده و روبال

ای که شخص بتواند از موقعیت کنونی خود به ها هستند، به گونهآن موقعیت

ای هستند که نتایج های بدیل حرکت کند. سناریوها شیوهسوی آینده

و  گوده)دهند. ها را به صورتی منسج  و متقاعد کننده ارایه میبینیپیش

 (1336روبال،
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تره های ممکن در گسها، امور، یا پیشرفتوارفیلد: سناریو داستانی از وضعیت

 .زمان آینده است

 های آینده کمکپییر واک: سناریوها به مدیران برای ساختاردهی عدم قطعیت

 (1331واک، )  کنند.می

 می توان وجه اشتراک تعاریف فوق الذکر ،سناریومطرح شده  با توجه به تعاریف

را به این صورت بیان کرد که سناریو ابزاری  که اجماع نسبی روی آن وجود دارد

 برای توصیف آینده و برای مواجهه با عدم قطعیت موجود در محیط.است 

و  های ممکنگیری در برابر آیندهسناریونگاری روشی برای بهبود تصمی 

یت بیرونی لمحتمل است. تمرکز اصلی سناریونگاری چگونگی توسعه محیط فعا

باشد. همچنین درک یک سازمان با توجه به محیط درونی آن در آینده می

یک پژوهان وجود دارد، مبنی بر اینکهدیگری از سناریونگاری در بین آینده

ه ی زمان آینده توسعی وسیعی از سناریوها را دربارهسازمان ممکن است گستره

به عوامل غیرمرتبط در محیط  دهد، که در این سناریوها یک نوع مفهوم بخشی

فعالیت بیرونی سازمان ایجاد شده و طرز رفتار و عکس العمل سازمان را در برابر 

 .سازدهای هر بحران مشخص میعدم قطعیت

 واکاوی تعاریف برنامه ریزی سناریو 

از زمان مطرح شدن برنامه ریزی سناریو تعاریف متعددی از آن توسط 

پژوهشگران مطرح شده است که بررسی این تعاریف در جهت ایجاد ذهنیت 

نسبت به موضوع پژوهش بسیار مفید می باشد. در جدول زیر به بررسی تعاریف 

 متعدد آینده پژوهان در مورد برنامه ریزی سناریو پرداخته شده است : )

Chermack , 1311). 

 تعریف تاریخ مولف
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 1331 پورتر
یک نمای سازگار درونی از آنچه که آینده ممکن است بدان گونه 

 نه یک پیش بینی ، بلکه یک پیامد محتمل شود 

 1331 شوارتز
یک ابزار برای تنظی  اداراکات یک شخص درباره محیط های بدیل 

 ها گرفته خواهد شد . آینده است که تصمی  های فرد در آن محیط

 1331 سیمپسون
فرآیند ایجاد آینده های بدیل مربوط به محیط خارجی یک کسب و 

 کار

 توصیف آینده محتمل یا امکان پذیر 1339 بلوم و مِنِفی

 یک جهش تخیلی به آینده 1339 کولینز

 1339 توماس

 برنامه ریزی سناریو ذاتا  یک فرآیند یادگیری است که با تمرکز بر

اینکه چگونه آینده ممکن است متفاوت از حال باشد ، خرد متعاریف 

 سازمان را مورد چالش قرار می دهد .

 1331 شومیکر
یک روش منظ  برای تصور آینده های محتمل به طوری که در آن 

 تصمیمات سازمانی انجام می پذیرد .

 1339 وندر هاجِن

نده و چالش آمیز آی سناریوهای بیرونی : تعاریف بطور درونی سازگار

 های امکان پذیر

سناریوهای داخلی :یک هط علی از استدالل ، پیوند و اقدام با یک 

 هدف یا یک مسیر از میان نقشه شناختی یک شخص

 1339 دِگوُس
ابزاری برای مباحثات آینده پژوهی که هدف آن پیش بینی یک برنامه 

 نیست بلکه تغییر نگرش استفاده کنندگان آن است .

 1333 باودِن

برنامه ریزی سناریو یکی از تکنولوژی های آینده پژوه یکار گرفته 

شده در توسعه استراتژیک سازمان هاست که ظرفیت قابل توجه 

انسان ها نسبت به تصور و یادگیری از آنچه تصور شده است را مورد 

 استفاده قرار می دهد .
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 1333 فاهی و رندال
از تجس  های بدیل قابل باور از یک سناریوها روایت های توصیفی 

 بخش خاص از آینده است .

و  الکساندر

 سرفاس
1333 

 برنامه ریزی سناریو یک ابزار آینده پژوهی موثر است که

برنامه ریزان را قادر می سازد که آنچه اتفاق افتادنش محتمل است  

و آنچه اتفاق افتادنش غیر محتمل است را مورد بررسی قرار دهد ، 

ستن این نکته مفید است که عناصر غیر محتمل در یک سازمان دان

 آنهایی هستند که می توانند موفقیت نسبی را تعیین کنند .

 1333 تاکر
 خلق روایت درباره آینده های به یک اندازه قابل باور و

 برنامه ریزی همانگونه که هر کسی می تواند به جلو حرکت کند . 

 1333 کاهان
روایت های تخیلی اما باور کردنی و خوب متمرکز مجموعه ای از 

 شده در مورد آینده

 1333 کالس

سناریوها روایت هایی دقیق درباره آینده هستند که قابل باور بوده و 

براساس تجزیه و تحلیل تعاملی تعدادی از متغیرهای محیطی هستند 

. 

 1333 ویلسون

ت تصمی  بهبود کیفیسناریوها یک ابزار مدیریتی هستند که به منظور 

گیری اجرایی و کمک به مدیران اجرایی برای تصمی  های 

 استراتژیک بهتر و انعطاف پذیر تر مورد استفاده قرار می گیرد .

 1331 گادِت

یک سناریو به زبان ساده وسیله ای است برای نشان داده یک واقعیت 

 آینده بمنظور روشن کردن فعالیت کنونی با نظر به 

 ی مطلوب و محتملآینده ها

 

 : تعاریف برنامه ریزی سناریو 1جدول شماره 

 

 رویکردهای برنامه ریزی سناریو 



 یزیر برنامه کردیرو از استفاده با سازمان ندهیآ ریتصو ارائه: یپژوه ندهیآ

 (رانیا آمار مرکز: مطالعه مورد) ویسنار

00 
 

رویکردهای متفاوتی نسبت به برنامه ریزی سناریو وجود دارد که هرکدام از 

 این آنها بواسطه مکاتب فکری مختلف ایجاد شده اند . رویکردهای مه 

 ( Chermack , 1311) عبارتند از : حوزه

 1(GBNرویال داچ / شل و شبکه جهانی تجارت ) -

 1مکتب فرانسه  -

  0گروه آینده  -

 9ویلستون و رالستون  -

     1   لیندگرین و بَندهولد -

 6سناریوهای مرجع  -

 9استراتژی های بین المللی تصمی   -

 3سناریوهای رویه ای  -

 3سناریوهای صنعت  -

 13 روش های خالقانه نرم -

 بر پژوهش های صورت گرفتهمروری 

نوآوری سیست  برای پایداری :  "( در پژوهشی تحت عنوان 1313)آیزه ایدیل 

ه ب "یک روش سناریو و یک فرآیند کارگاه برای تی  های توسعه محصول

ارتباط بین فعالیت ها / تصمیمات در سطح توسعه محصول )نوآوری بررسی 

ر سطح اجتماع بمنظور دستیابی به خرد( در شرکت ها با تغییرات مورد نیاز د

گرفته است : در مرحله این کار طی سه مرحله صورت پرداخته است. پایداری 

های عل  پایداری ، آینده حوزه که هادبیات وسیعی صورت گرفت اول یک مرور

پژوهی و تئوری نوآوری سیست  را پوشش داده است. در مرحله دوم براساس 

ومی به منظور تشریح چگونگی فعالیت ها / مرور ادبیات یک چارچوب مفه

 تصمیمات در ارتباط با تغییرات مورد نیاز ساختاری و بلند مدت در سطح فنی 

. است هاجتماعی برای دستابی به پایداری در سطح توسعه محصول ایجاد گردید
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این چارچوب مفهومی برای ایجاد یک روش سناریو بمنظور کمک به تی  های 

ای برنامه ریزی نوآوری سیست  در جهت رسیدن به پایداری توسعه محصول بر

یو ارزیابی و بهبود سنار، ایجادمرحله سوم شامل  ه است.مورد استفاده قرار گرفت

آینده پژوهی بین  "در پژوهشی تحت عنوان  (1313آنه ماری )  .بوده است

، "المللی شدن دانشکده مدیریت کارلسون: دیدگاه های متنوع ذینفعان کلیدی 

بررسی چگونگی ارائه کمک و همکاری ذینفعان چندگانه داخلی و خارجی  به

یدن . برای رسه خالقانه برای دانشکده منجر شودطی فرآیندی است که به آیند

 الت این پژوهش به این صورت مطرح گردیده است :به این هدف سوا

(ذینفعان بعنوان یک فاکتور کلیدی در ارتباط با عواملی که دانشکده را به 1

سمت آینده ای خالقانه در حوزه بین المللی شدن هدایت می کنند چه تصوری 

 دارند ؟

ذینفعان چه کمک ها و فعالیت هایی در جهت شکل دهی آینده های بالقوه  (1

 دهند ؟للی شدن دانشکده مدیریت انجام    میبرای استراتژی بین الم

( چگونه دانشکده مدیریت می تواند فعالیت ها و کمک های ذینفعان را در 0

 کند ؟   یک فرآیند پیوسته در جهت آینده های بالقوه مطلوب هماهنگ

ه کرده دو برای پاسخ دادن به این سواالت از رویکرد کیفی سناریو نگاری استفا

ده کاست و سناریوهای محتمل برای استراتژی های آینده های بالقوه در دانش

 "( در پژوهشی تحت عنوان 1313آمند) .را مورد بررسی قرار داده است

بکارگیری روش آینده پژوهی پس نگری برای برنامه ریزی شهری پایدار 

نبرگ در ر گوتبرنامه ریزی پایدار استراتژیک برای شه به بررسی "استراتژیک

است . در این کار روش  پرداخته با استفاده از روش پس نگری  1313سال 

های متعدد سناریو نگاری برای ایجاد مدلی برای توسعه شهری بعنوان یک ابزار 

برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است . روش آینده پژوهی پس نگری در 

فته های این پژوهش نشان می سه رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یا
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دهد که پس نگری روش مناسبی برای برنامه ریزی پایدار استراتژیک می باشد 

و می تواند برای سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد  آینده پژوهی صورت 

( تشریح 1از چهار مرحله تشکیل شده است : 1313گرفته برای آینده گوتنبرگ 

( ایجاد 0( تدوین هدف و معیارها 1ل روندها وضعیت فعلی و تجزیه و تحلی

  .( تجزیه و تحلیل چگونگی رسیدن به این تصویرها9تصویرهایی از آینده 

شکل دهی آینده شمال شرقی  "( در پژوهشی تحت عنوان 1313جاشووا راین )

از برنامه  "میشیگان : بکارگیری روش دلفی برای ساخت برنامه ریزی سناریو 

ی شکل دهی آینده شمال شرقی میشیگان استفاده شده است ریزی سناریو برا

. چهار اصل مه  برنامه ریزی سناریو که مدنظر قرار داده شده است عبارتند از 

داشتن دیدگاه چند  -0تفکر از خارج به داخل  -1داشتن دیدگاه بلند مدت  -1:

ین اسوال اصلی مطرح شده در این پژوهش به . گفتن حکایت یا روایت -9گانه 

ویژگی های آینده ایده آل شمال شرقی میشیگان از نظر سرمایه  صورت است :

انسانی ، زیر ساختار ، بکارگیری منابع طبیعی و صنعت توریس  چگونه است ؟ 

اسخ برای پ و چه عواملی بر روی عملی کردن ان آینده ایده آل تأثیر گذار است؟

روش  .سناریو استفاده کرده استناریو به این سوال از رویکرد برنامه ریزی س

تدوین سناریوها دلفی بوده است که در پرسشنامه دلفی سوال پژوهش طرح 

کار  . اینسناریوهای آینده مطرح گردیده اندشده و پس از پایان فرآیند دلفی 

 طی سه مرحله انجام شده است : 

 تجزیه و تحلیل نتایج دلفی  -1اجرای دلفی دو مرحله ای  -1

 تدوین سناریوهای آینده شمال شرقی میشیگان در چهار بخش مختلف  -0

روش سناریو نگاری بکار گرفته شده در این پژوهش طبق پنج مرحله زیر انجام 

بررسی روابط   -1تعیین زمینه های اصلی پاسخ های خبرگان  -1گردیده است :

PEST 0-  دن پر مفهوم  کر -1تهیه روایت  -9تشخیص منطق سناریوها

 سناریوها 
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براساس این پنج مرحله سناریوهای بدیل برای بخش های ذکر شده تدوین 

مطالعه برنامه ریزی  "( در پژوهشی تحت عنوان 1339) هونگ گردیده است.

 "سناریو مبتنی بر دلفی در آینده برنامه آموزشی برای آموزش معلمان در چین 

ه کن در چین پرداخته است.به تشریح سناریوهای آینده برنامه آموزشی معلما

ابتدا به بررسی مساله  -1 خالصه فرآیند انجام این کار به شرح زیر است :

آموزشی معلمان در چین پرداخته شده و وضعیت موجود آن را بررسی کرده و از 

تعیین تمرکز اصلی  -1 ضرورت اینده پژوهی در این حوزه صحبت کرده است.

 -9تشکیل گروه متخصصین  -0ی است .: که در این پژوهش برنامه آموزش

طوفان مغزی : در این مرحله در دو بخش داخلی و خارجی از طریق طوفان 

نیروهای شناسایی شده در مرحله  -1 مغزی نیروهای پیشران شناسایی شده اند.

خبرگان بر روی  -6 قبل از نظر اهمیت و عدم قعطیت رتبه بندی شده اند.

ه تمرکز کرده و ماتریس سناریوها را تشکل داده عوامل خرد و کالن شناخته شد

و در مرحله آخر  -3 در این مرحله منطق سناریو ایجاد شده است. -9 اند.

خود تحت  در پژوهش (1336) پترا سناریوها ایجاد شده و تشریح شده اند.

بکارگیری برنامه ریزی سناریو بمنظور تعیین اثرات بالقوه تغییر جمعیتی  "عنوان

 1311اجتماعی بر روی ابعاد تقاضای توریس  محلی در کوئینز لندن در سال  

با استفاده از روش برنامه ریزی سناریو به بررسی اثرات بالقوه تغییرات جمعیتی  "

بر روی تقاضای توریس  محلی پرداخته است . یافته های این پژوهش 

یالتی در سطح ا اشد:دستورالعمل راهنمایی برای عملیات آینده در سه سطح می ب

و منطقه ای سناریوها اساسی برای فرآیند چش  انداز سازی استراتژیک بوده که 

جهت گیری برای برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن ایجاد می کند . در سطح 

شرکت یافته های این پژوهش بوسیله تجزیه و تحلیل تقاضا که باید با تدارک 

ناسب باشد ، به طراحی محصوالت توریستی مناسب محصوالت و سرویس ها مت

 آینده کمک می کند .
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رویکرد برنامه ریزی سناریو به مکان یابی  "در پژوهش ( 1333) سوزان هسه

مدل های جدید و روش های حل آن  "تسهیالت : مدل ها و روش های حل 

برای مکان یابی تسهیالت استراژیک را مورد بررسی قرار داده و سپس یک 

مبنای برنامه ریزی سناریو طراحی کرده که برای ترکیب عدم قعطیت مدل بر 

های مه  در برنامه ریزی بلند مدت استفاده شده است . این مدل همچنین به 

تصمی  گیرندگان اجازه می دهد که شاخص های ریسک را نیز بررسی کنند و 

در مدل دخالت دهند به همین دلیل پاسخ های مدل بهتر فضای محیطی را 

 .تشریح خواهد کرد

اشتراک و پژوهش های فوق را می توان در جدول زیر جمع بندی کرد تا بتوان 

 افتراق آنها را مشخص نمود:

 عنوان پژوهش
سال 

 انجام
 حوزه تمرکز پژوهشگر

نوآوری سیست  برای 

پایداری : یک روش سناریو 

و یک فرآیند کارگاه برای 

 تی  های توسعه محصول

 آیزه ایدیل 1313
توسعه 

 محصول

آینده پژوهی بین المللی 

شدن دانشکده مدیریت 

کارلسون: دیدگاه های 

 متنوع ذینفعان کلیدی

 آنه ماری 1313
ذینفعان 

 کلیدی

بکارگیری روش آینده 

پژوهی پس نگری برای 
 آمند 1313

برنامه ریزی 

 شهری پایدار
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برنامه ریزی شهری پایدار 

 استراتژیک

شکل دهی آینده شمال 

 یشیگان: بکارگیریشرقی م

روش دلفی برای ساخت 

 برنامه ریزی سناریو

 جاشووا راین 1313
برنامه ریزی 

 شهری

مطالعه برنامه ریزی سناریو 

مبتنی بر دلفی در آینده 

برنامه آموزشی برای 

 آموزش معلمان در چین

 هونگ 1339
برنامه 

 آموزشی

بکارگیری برنامه ریزی 

سناریو بمنظور تعیین اثرات 

 بالقوه تغییر جمعیتی 

اجتماعی بر روی ابعاد 

تقاضای توریس  محلی در 

 1311کوئینز لندن در سال 

 توریس  پترا 1336

رویکرد برنامه ریزی سناریو 

به مکان یابی تسهیالت : 

 مدل ها و روش های حل

 سوزان هسه 1333
مکان یابی 

 تسهیالت

با توجه به مرور پژوهش های صورت  گرفته می توان گفت که وجه اشتراک 

آنها استفاده از مدل منطق شهودی شوارتز است و وجه افتراق آن حوزه تمرکز 

)که معتبر و پژوهش است. بر این اساس این پژوهش به روش مدل شوارتز

 انجام گرفته است. "سازمان"و با حوزه تمرکز آینده در سطح  پرکابرد است(
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فرآیند تدوین سناریو بر اساس رویکرد عدم قطعیت بحرانی ) 

 مدل شوارتز  (

گام های اصلی در ساختن سناریوها بر اساس روش شوارتز در برگیرنده هشت 

 (schwartz,1331: )مرحله اصلی است

 ها )پرسش اصلی(روشن کردن تمرکز اصلی سناریو  -یک 

در هنگام توسعه سناریوها ، کار با نگاه از محیط درونی و سپس تسری آن به 

محیط بیرونی آغاز می شود، بدین ترتیب که در ابتدا فرآیند با پرسش یا تصمیمی 

خاص درباره محیط درونی شروع می شود وسپس بنای سناریوها به سوی محیط 

پرسش هایی از جنس ؛ تصمی  سازان به عنوان مثال  بیرونی شکل می گیرد.

سازمانی در آینده نزدیک به چه می اندیشند؟ تصمی  هایی که تاثیری دراز مدت 

 بر سرمایه سازمان دارند، کدامند؟

بررسی تغییرات گذشته برای شناسایی روندها و نیروهای  -دو

 پیشران رو به پیشرفت

تصمی   یابی یا ناکامی آنگام دوم تدوین فهرست عوامل کلیدی تاثیرگذار بر کام

است ، عواملی چون تامین کنندگان ، رقبا ، و ....به عنوان مثال : تصمی  سازان 

هنگام انتخاب های کلیدی ، خواهان دانستن چه چیزهایی هستند؟ چه چیزی 

 موفقیت یا ناکامی است؟ 

شناسایی تغییرات آینده و نیروهای پیشران تغییرات شناخته  -سه

 شده

شامل تدوین فهرست نیروهای پیشران در محیط کالن سازمانی است. گام سوم 

عالوه بر فهرست کنترل شده نیروهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی، زیست 

محیطی و فناورانه، نکته مه  دیگر درباره جنبه های محیط کالن این است که 
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عال فچه نیروهایی در پس نیروهای شناسایی شده در محیط خرد، در گام دوم  "

برخی از این نیروها نسبتا مشخص اند)مثل داده های جمعیت شناسی(  "هستند؟

و برخی با عدم قطعیت بسیار همراه اند ) مثل عقاید عمومی(. دانستن این که 

چه چیزهایی ضروری و غیرقابل اجتناب اند و چه چیزهایی غیرقابل پیش بینی، 

.به منظور تعریف و ولی همچنان موضوع انتخاب اند،بسیار سودمند است

مشخص کردن نیروهای پیشران ، به طور معمول تحقیق و مطالعه بسیار نیاز 

است. این تحقیق ممکن است شامل بازارها ، فناوری جدید، نیروهای سیاسی و 

 عوامل اقتصادی و غیره باشد.

 شناسایی عدم قطعیت های کلیدی  -چهار 

روندهای پیش ران بر اساس دو گام بعدی شامل طبقه بندی عوامل کلیدی و 

معیار است : نخست ، درجه اهمیت برای موفقیت موضوع یا تصمیمی است که 

در گام اول شناسایی شده است و دوم، درجه عدم قطعیت محیط بر عوامل و 

روندهاست.نکته اصلی ، شناسایی دو سه عامل یا روندی است که مهمترین و 

و نباید صرفا بر اساس عناصری چون غیرقطعی ترین ها باشند.تفاوت سناری

 پیرشدن جمعیت باشد؛ زیرا این عناصر در همه سناریوها تقریبا یکسان هستند.

ایجاد چارچوب منطقی بر اساس عدم قطعیت های  پنج 

 شناسایی شده

در عمل نتیجه مرحله طبقه بندی ، محورهایی است که سناریوهای  نهایی 

کردن این محورها در واقع مهمترین گام  برپایه آنها متمایز می شوند.مشخص

در فرآیند تدوین سناریوهاست.هدف نهایی، رسیدن به سناریوهایی است که 

تفاوت های آنها، برای تصمی  سازان قابل توجه باشد. اگر محورهای اصلی عدم 

قطعیت های حساس شناسایی شده باشند، گاهی مفید است که آنها را به صورت 

ر( یا ماتریس )دو محور( یا حج  )سه محور( چنان نشان گسترده )در یک محو

داد که سناریوهای مختلف قابل شناسایی و جزییات آنها قابل بسط باشند.منطق 
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هر یک از سناریوها با موقعیت آن در ماتریس پیشران های مه ، قابل تشخیص 

 است.

پربار کردن مشخصه های اصلی و توسعه روایت ها برای  -شش

 اریوهاهر یک از سن

زمانی که مه  ترین نیروهای پیشران و منطق تمایز سناریوها مشخص شد، 

پربار کردن چارچوب سناریوها با رجوع به عوامل کلیدی و روندهای شناسایی 

شده در گام های دوم و سوم، قابل اجرا خواهد بود.در هر سناریو باید به عوامل 

ی شود که کدام جنبه از کلیدی و روندها توجه شود.گاهی به سرعت معلوم م

 عدم قطعیت باید در کدام سناریو قرار داده شود و البته گاهی چنین نیست.

 شناسایی مضامین هر یک از سناریوها برای سازمان هفت 

پس از توسعه سناریوها ، می توان با رجوع به موضوع با تصمی  اصلی شناخته 

موردنظر در هر یک از   پرداخت.تصمی  "تمرین آینده "به ، شده در گام اول

سناریوها چطور به نظر می رسد؟ چه آسیب پذیری هایی آشکار شده است؟ آیا 

تصمی  یا راهبرد تدوین شده در همه سناریوها استوار است یا در یک یا دو 

سناریو خوب بنظر می رسد؟ اگر تصمیمی تنها در یکی از چند سناریو مناسب 

ود.در شناخته می ش "هبرد قمار با ریسک باالرا"به نظر آید،آن تصمی  به مثابه 

این صورت اگر شواهد حاکی از عدم رخداد سناریویی خاص باشد، چگونه می 

 توان راهبرد مناسب را برگزید؟

 تعریف شاخص ها و عالئم راهنما -هشت

بسیار مه  است بتوان که بتوان تشخیص داد کدام یک از چند سناریوی نوشته 

ال ظهور نزدیک است.غالبا جهت تاریخ آشکار است؛ به شده، به واقعیت در ح

ویژه با توجه به عواملی همچون سالمت کلی اقتصاد.البته ، گاهی نیز ممکن 

است شاخص های راهنما برای سناریوهای نوشته شده مالحظاتی نیز در بر 
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داشته باشد. زمانی که سناریوهای مختلف پربار شدند و مضامین آنها برای 

ی مشخص شدند، آنگاه الزم است زمانی برای تخیل و شناسایی موضوع اصل

چند شاخص راهنما ، به منظور نظارت مداوم بر تحوالت در نظر گرفته شود.اگر 

این شاخص ها به دقت انتخاب شوند، سازمان با دانستن این که چگونه اینده بر 

ی رقابتراهبردها و تصمی  های موجود تاثیر می گذارد، جهش بهتری در فضای 

 خواهد داشت.

 روش پژوهش

ابتدا  دردر این پژوهش براساس مدل شوارتز سناریوهای آینده تدوین شده است.

نفر با روش نمونه گیری 10برای پیاده سازی مدل پانل خبرگان متشکل از 

 مالک .و سپس ادامه فرآیند جمع آوری داده انجام شد هدفمند تشکیل گردید

مرکز آمار ایران و محیط بیرونی آن و همچنین انتخاب خبرگان شناخت کامل 

داشتن دید بلند مدت بوده است. شایان ذکر است تعدادی از خبرگان مدیران 

عالی و باتجربه این مرکز بوده و روش جمع آوری اطالعات در این پژوهش 

صویر ت "سوال اصلی پژوهش این است که  پرسشنامه باز و مصاحبه می باشد.

 ."چگونه است؟  1933ایران در سال آینده مرکز آمار 

 گام های انجام این روش بر اساس روش دلفی به این ترتیب است:

 . تدوین پرسش آغازین بر اساس مدل شوارتز:1گام

 پیشران های کلیدی اثرگذار بر آینده مرکز آمار ایران کدام اند؟

 تشکیل پانل خبرگان. 1گام

حیط ای انتخاب آنها شناخت کامل مابتدا خبرگان پژوهش تعیین گردیدند که مبن

 درونی و بیرونی مرکز آمار ایران و سازمان های مرتبط با آن بوده است.

 تعداد ویژگی های اعضای پانل

 1 مدیران عالی سازمان –خبرگان و متخصصان 
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 1 سازمان میانیمدیران  –خبرگان و متخصصان 

 0 انشگاهی دارای سابقه همکاری با مرکز دخبرگان 

 . انجام مصاحبه های اکتشافی0گام 

در این گام دور اول دلفی انجام گردید. طی مصاحبه با خبرگان پیشران های 

کلیدی شناسایی شدند. در دور دوم بازخورد نظرات خبرگان در اختیار آنها قرار 

گرفت تا میانگین نظراتشان گرفته شود و اگر عامل جدیدی هست اضافه گردد. 

پاالیش عوامل بر مبنای نظرات دور دوم انجام گرفت که هیچ در دور سوم 

 عاملی حذف نگردید. چهارده پیشران کلیدی شناسایی گردید.

 . با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پیشران ها اولویت بندی گردید.9گام

مطابق با مدل شوارتز اولویت بندی عوامل بر اساس دو شاخص اهمیت و عدم 

اند چراکه به دنبال شناسایی عواملی هستی  که بیشترین ن دهی شدهقطعیت وز

  اهمیت و بیشترین عدم قطعیت را داشته باشند.

 نتایج پژوهش

تصویر آینده مرکز آمار ایران در  "مساله و سوال اصلی پژوهش این است که 

 . برای پاسخ به این سوال بر اساس مدل شوارتز "چگونه است؟  1933سال 

اقدام می کنی . بر اساس این مدل دو پیشران کلیدی که تشکیل دهنده چارچوب 

سناریوهای آینده این مرکز می باشند را شناسایی نموده که در این پژوهش این 

میزان همکاری دستگاه های  "دو عامل  چارچوب را بعنوان مبنا قرار داده ای .

گاه جای "و  "بکه ملی آمار اجرایی وابسته به نظام دولتی در جهت استقرار ش

ن دو بر اساس ای "حاکمیتی مرکز آمار ایران )استقالل تشکیالتی ، مرجعیت (

حال بر اساس این دوعامل مطابق با مدل . شاخص حائز رتبه اول و دوم شده اند

 شوارتز چارچوب سناریوها را مشخص می کنی .
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 : چارچوب سناریوهای آینده مرکز آمار ایران 1نمودار شماره 

توجه به پیشرانهای کلیدی در نهایت بر اساس چارچوب ترسی  شده و با 

 شناسایی شده به تشریح کامل سناریوها می پردازی .

 استقالل )شبکه ملی آمار ( ----1سناریو 

نظام آماری کشور مبتنی بر شبکه ملی آمار می  1933در این سناریو در سال 

باشد نظام شبکه ملی آمار نظامی کارآ و پویا مبتنی بر فناوری های نوین و 

نمند و علمی تمام ارکان در مسیر تأمین نیازهای آماری رسمی مشارکت توا

کشور است . این نظام آماری آمارهای به روز ، قابل اعتماد و متناسب با نیازهای 

آماری کاربران بر پایه روش های مطلوب و با کیفیت قابل قبول تهیه و با 

آسان و با استفاده از شیوه های اطالع رسانی جامع و موثر به صورت سریع، 

ام در این نظ حفظ محرمانگی اطالعات فردی در دسترس کاربران قرار می گیرد.

سناريو سناريو1

2 

سناريو  

3 

سناريو  

4 

مناسبجایگاه حاکمیتی   

همکاری  عدم

دستگاه های  

 اجرایی

نامناسبجایگاه حاکمیتی   

  همکاری

دستگاه های  

 اجرایی
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آمارها به صورت ثبتی سازماندهی شده ، فرهنگ آماری پاسخگویان ، تهیه 

کنندگان و استفاده کنندگان آمار ارتقا یافته و زمینه های موثر مشارکت آنان در 

استفاده از آمار توسط مجموعه برنامه فرآیند فعالیت های آماری تأمین می شود 

ریزان، سیاستگذاران و سایر کاربران به نحوه فراگیر و مطلوب انجام شده و 

فرهنگ تصمی  سازی ، تصمی  یگری و قضاوت بر پایخ سنجش های متکی 

با توجه به جایگاه حاکمیتی مناسب  بر آمار و اطالعات درست نهادیه می شود .

از اعضای کابینه دولت بوده و همچنین مرکز در تمامی مرکز ، رئیس مرکز یکی 

استانها دارای شعب مستقل می باشد که مدیر شعب استانی توسط مرکز آمار 

عزل و نصب می گردد. در این سناریو پرسنل متناسب با جمعیت و اقتصاد کشور 

 رشد کرده است نحوه ارائه اطالعات به دو صورت می باشد : 

 دسترس عموم کاربران قرار می گیرد .( اطالعاتی که در 1

 password , user( اطالعاتی که توسط کاربران خاص با استفاده از 1

 مخصوص  قابل دستیابی است .

بدلیل سازماندهی آمارهای ثبتی درصد کمی از آمار بصورت کاغذی و با استفاده 

مرکز از طرح های آمارگیری تهیه می گردند .در این سناریو انتظار می رود 

بخشی از فعالیت اصلی اش را در حوزه سیاستگذاری و مدیریت فرآیند آماری 

متمرکز کند و فعالیت های تصدی گری آماری را برون سپاری کند فضای 

رقابتی مخرب دیگر وجود ندارد و با توجه به جایگاه مناسب مرکز وهمکاری 

ها یا توسط سازمان های دیگر خبری از آمارهای موازی نیست و تمامی آمار

مرکز تولید شده و یا با نظارت مرکز طبق استانداردها و رویه های مورد تایید 

مرکز تولید می گردند . میزان بودجه اختصاصی به مرکز متناسب با فعالیت ها 

زیر ساخت های الزم جهت استقرار  بوده و از نظر تأمین اعتبار مشکلی ندارد .

نیروی انسانی متخصص و کارآمد با تأمین شده و  ICTشبکه ملی از نظر 

تحصالت و تجربه  مناسب در سازمان وجود دارد .استقالل و بی طرفی در 
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مناقشات سیاسی با توجه به جایگاه مرکز کامالض مشهود بوده و یکی از عوامل 

اصلی ایجاد اعتماد کاربران می باشد با توجه به جایگاه مرکز بخشی از درآمدهای 

ی مرکز مثل انجام پروژه های آماری برای بخش خصوصی حاصل از فعالیت ها

به خود مرکز تعلق می گیرد که می تواند در حوزه ظرفیت سازی و برنامه ریزی 

منابع انسانی و همچنین طرح های ایجاد فرهنگ آماری و افزایش اعتماد در 

در این سناریو با توجه به نقش کلیدی مرکز  کشور سرمایه گذاری نماید .

ان انگیزه و اعتماد به نفس باالیی دارند و همچنین سازمان های خصوصی کارکن

و مراکز علمی و پژوهشی تمایل فراوانی به همکاری با مرکز دارند متقاضیان 

 شغل با تخصص مرتبط یکی از گزینه اصلی خود را مرکز قرار می دهند .

 تمرکز  ---2سناریو 

ری سازمان های دیگر با نیازهای در این سناریو عملکرد مرکز بدلیل عدم همکا

نظام برنامه ریزی و تصمی  گیری متناسب نیست اما بدلیل جایگاه مناسب 

حاکمیتی مرکز دیگر فضای رقابتی مخرب وجود ندارد و از آمارهای موازی 

خبری نیست و آمارها یا توسط مرکز تولید شده و یا طبق استانداردهای مورد 

ی تولید می گردند . با توجه به جایگاه مناسب حاکمیتتایید مرکز و با نظارت مرکز 

واحدهای استانی بصورت مستقل به فعالیت ادامه داده و مدیر واحدهای استانی 

توسط مرکز عزل و نصب می گردند با توجه به جایگاه مناسب اعتبارات متناسب 

 با فعالیت های مرکز اختصاص داده می شود . تکنولوژی روز در مرکز استقرار

یافته اما ارتباطات الزم بین مرکز و دیگر سازمانها وجود ندارد با توجه به جایگاه 

حاکمیتی مرکز آمار در مناقشات سیاسی بیطرف بوده و رسالت خود را حفظ 

خواهد کرد میزان توجه به آمار در بین مسووالن کشور وضعیت مناسبی ندارد 

آمارگیری بوده سه  کمی از  .سه  زیادی از آمار تولید شده از طریق طرح های

آمارهای تولید شده در این سناریو کیفیت و  آن از طریق آمارهای ثبتی است .

سرعت و تنوع سناریو شبکه ملی را ندارد بدلیل اینکه سه  آمار ثبتی در این 
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آمار حاک  است . عدم همکاری سازمان های دیگر و جایگاه حاکمیتی مناسب 

چالش و عدم هماهنگی در روابط مرکز با دیگر  مرکز ممکن است باعث ایجاد

میزان هزینه های طرح های آماری بدلیل عدم همکاری  سازمان ها می گردد .

دیگر سازمان ها زیاد خواهد بود. با توجه به جایگاه حاکمیتی مناسب انتظار می 

رود که از لحاظ ظرفیت نیروی انسانی از وضعیت خوبی برخوردار باشد اما با 

 ایده آل سناریو اول فاصله دارد . وضعیت

 انحالل  ---3سناریو 

در این سناریو مرکز از لحظ جایگاه حاکمیتی وضعیت مناسبی ندارد و همکاری 

سازمان ها ه  بسیار ک  می باشد ممکن است در این حالت مرکز به عنوان زیر 

و زمجموعه یکی از وزارتخانه ها مشغول فعالیت شود که بزرگترین چالش و سا

کارهای هماهنگی و ایجاد ساختار جدید و حتی استقرار فیزیکی است بدترین 

حالت متصور در این سناریو انحالل مرکز می باشد که در این صورت وظایف 

مرکز به خود سازمان ها منتقل می شود و احتماالض هر سازمان بخش آماری 

در صورت انحالل  دارد که کار تخصصی آماری مورد نیاز خود را انجام می دهد.

مرکز بخش زیادی از سرمایه گذاری های انجام شده طی سالیان هدر خواهد 

رفت و امنیت منابع انسانی مرکز به شدت با چالش روبرو می شود فرهنگ 

مشارکت آمار در سطح ضعیفی خواهد بود و آمارهای تولید شده در کشور از 

 وجهه مناسبی برخوردار نیست .

ه سازمان دیگر شدن ؛ نقش مرکز در حوزه سیاست گذاری در صورت زیر مجموع

آمار کامال از بین می رود و استفاده مراکز تصمی  گیری و برنامه ریزی از 

آمارهای تولید شده حداقل می باشد و تناسبی بین آمارها و نیازهای آنان وجود 

 ندارد فضای رقابتی مخرب کامال وجود دارد و آمارهای موازی وجود دارد .

 نظام ثبتی  ---4سناریو 
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در این سناریو با توجه به همکاری دیگر سازمان ها نظام ثبتی استقرار یافته و 

آمارها با کیفیت و سرعت و تنوع خوبی ارائه می گردند اما بدلیل جایگاه نامناسب 

سیاستگذاری و مدیریت آماری توسط مرکز صورت نمی گیرد آمارهای موازی 

داشته باشد و مرکز از جایگاه مناسب برای مقابله با  همچنان ممکن است وجود

این آمارها برخوردار نیست در این سناریو مرکز بیشتر نقش تسهیل گر دارد و 

آمارها را بین سازمانها هماهنگ می کند آمارها متناسب با نیازهای آماری برنامه 

و یک ریریزیان و تصمی  گیرندگان می باشد اما میزان تناسب به اندازه سنا

نیست بدلیل همکاری دیگر سازمان ها برای استقرار نظام ثبتی احتماال  بودجه 

کافی برای زیرساختار و فعالیت به مرکز اختصاص داده می شود استقالل و بی 

طرفی مرکز در مناقشات سیاسی در وضعیت خوبی نیست چون جایگاه حاکمیتی 

و توسط مسوولین به اندازه سناری مناسب ندارد میزان توجه و استناد به آمار مرکز

یک نیست .زیر ساختارها شکل گرفته و اطالعات در آن جریان دارد و رشد قابل 

 توجهی بر بخش آمارهای ثبتی وجود دارد .

 نتیجه گیری

سرعت تغییرات آنقدر زیاد است که با روش های سنتی دیگر نمی توان به 

شناخت و مقابله با تغییرات پرداخت. با ظهور مباحث علمی آینده پژوهی سازمان 

ها می توانند به شناخت آینده پرداخته و درصدد اثرگذاری بر آینده برآیند. هدف 

ن یک نهاد استراتژیک بعنوااصلی این پژوهش ارائه تصویری از مرکز آمار 

میزان همکاری  "می باشد. دو عامل  1933در سال ایران جمهوری اسالمی 

 "دستگاه های اجرایی وابسته به نظام دولتی در جهت استقرار شبکه ملی آمار 

مهمترین  "جایگاه حاکمیتی مرکز آمار ایران )استقالل تشکیالتی، مرجعیت ("و 

بر آینده این مرکز اثرگذارند و هستند که  و در عین حال غیرقطعی ترین عوامل

ن نتایج حاکی از آ بر اساس آنها چهار سناریوی متفاوت تشریح گردیده است.
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همکاری دولت در ایجاد جایگاه مناسب حاکمیتی و الزام است که درصورت 

سازمانها به همکاری با مرکز آمار ایران می توان به شکوفایی کامل مرکز آمار 

سیاستگذار آماری و ارائه دهنده آمار دقیق، به روز و شفاف امیدوار بعنوان نهاد 

 برای مرکز آمار می بررسی نشان می دهد سناریو یک ایده آل ترین حالت بود.

 نظام آماری کشور مبتنی بر شبکه ملی آمار می باشد باشد. بر اساس این سناریو 

ت فناوری های نوین و مشارکنظام شبکه ملی آمار نظامی کارآ و پویا مبتنی بر 

 .مین نیازهای آماری رسمی کشور استتوانمند و علمی تمام ارکان در مسیر تأ

، قابل اعتماد و متناسب با نیازهای آماری کاربران این نظام آماری آمارهای به روز

بر پایه روش های مطلوب و با کیفیت قابل قبول تهیه و با استفاده از شیوه های 

، آسان و با حفظ محرمانگی اطالعات جامع و موثر به صورت سریعرسانی  اطالع

فردی در دسترس کاربران قرار می گیرد. در این نظام آمارها به صورت ثبتی 

 ، تهیه کنندگان و استفاده کنندگانسازماندهی شده، فرهنگ آماری پاسخگویان

اری های آم آمار ارتقا یافته و زمینه های موثر مشارکت آنان در فرآیند فعالیت

، سیاستگذاران و ز آمار توسط مجموعه برنامه ریزانتأمین می شود استفاده ا

 ،شده و فرهنگ تصمی  سازیسایر کاربران به نحوه فراگیر و مطلوب انجام 

ری و قضاوت بر پایخ سنجش های متکی بر آمار و اطالعات درست یگتصمی  

عنوان اد می گردد این سناریو بحال با توجه به این سناریو پیشنهنهادیه می شود. 

مرکز در نظر گرفته شده و بر این اساس برنامه ریزی  1933چش  انداز سال 

 این پژوهش می تواند بعنوان استراتژیک، میان مدت و کوتاه مدت صورت گیرد.

 الگویی برای اجرا در سازمانهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ای نهایی که خروجی مدل شوارتز هستند با توجه به بررسی و تایید سناریوه

توسط خبرگان پژوهش و همچنین بررسی مجدد فرآیند انجام کار و تایید آن 

توسط پژوهشگران می توان گفت پژوهش از روایی درونی برخوردار است. در 

مقایسه با پژوهش های دیگر صورت گرفته نیز فرمت و نحوه تدوین سناریوها 



4831، تابستان 83فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره   

14 

 

اریوهای آنها سنخیت و مطابقت داشته و دارای روایی با فرمت و نحوه تدوین سن

و فرآیند  یبیرونی است. البته تمرکز بر حوزه سازمان و استفاده از ترکیب دلف

  تحلیل سلسله مراتبی در مدل شوارتز از نکات متمایز این پژوهش است.
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