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نگاري مبتنی بـر روش فـرا   ارائه چارچوب فرآیندي براي آینده

  ترکیبی

  

   کلثوم عباسی شاهکوه

  محمد سلطانی دلگشا

   افسانه واحدیان

   علی عبدالهی

  

  چکیده

تا باعث می شود و نگاري به توانایی انسان در تصورکردن مسایل احتمالی آتی گفته آینده

تها و نیازهاي آینده کمک صاست که به شناسایی فر مندنظامفرآیندي نگاري آینده. شودمی پیشرفت 

نگاري، نکته حائز اهمیت در آینده. رساندیاري میدر اتخاذ تصمیمات بلند مدت را کند و سازمانها می

با استفاده از این مقاله، تالش دارد تا . انجام مطالعات بر اساس چارچوب و فرآیندي ساختاریافته است

. نگاري پیشنهاد دهدمطالعات آیندهاجراي براي را مناسبی  فرایندي چارچوب ,یترکیب افرروش 

 یاین حوزه بررسان و صاحبنظران پژوهشگرنگاري ارائه شده توسط چارچوب آینده هفت, منظوربدین

تفاوت چارچوب ارائه شده با دیگر . بدست آمده است ينگارمطالعه آینده يبرا يو چارچوب جدید

عالوه بر آن توجه به . استزنجیره ارزش اطالعات تر و توجه به روند جامع ییهاارائه گام, بهاچارچو

در  .باشدینیز وجه تمایز دیگر این چارچوب م ينگاربر مطالعه آینده یو خارج یتاثیر بافتار داخل

  .ار گرفته استقرو تأیید  یاز خبرگان مورد ارزیاب یبا استفاده از نظرسنج پیشنهاديچارچوب نهایت 

  .، زنجیره ارزش اطالعاتیترکیب فرا نگاري، روشآینده چارچوبنگاري، آینده: کلیدي مفاهیم

  

  

                                                          
 کارشناس ارشد فناوري اطالعات

 دانشجوي دکتري مدیریت سیستمها دانشگاه تهران

 کارشناس ارشد آمار دانشگاه آزاد اسالمی

  دکتري مدیریت راهبردي  دانشگاه تهراندانشجوي
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  مقدمه

مشهود  بینیپیش و اقداماتهاي عادي ناکارآمدي روش میالدي، در انتهاي قرن بیستم

در واقع  .بود هاي کمی و شبه عدديدر روش عواملاین امر به دلیل عدم توجه به برخی . بود

-آیندهباعث ظهور  هااین روشی پاسخگوی عدمو دنیاي تجارت امروز سریع  ات بسیارتغییر

رود،  هایی که براي حل مساله به کار میدر نوع نگاه و روشفناوري شده و نگاري در مبحث 

، چشم اندازمانند هاي بلندمدت ریزي بویژه برنامه برنامه. استحاصل کردهتغییر جدي 

بر . آمیز است که با شناخت درست و کافی از آینده همراه باشد!درصورتی موفقیتها راهبرد

اندازهاي ملی، پژوهان، بازیگران کلیدي در فرایند خلق چشمتوان گفت آیندهاین اساس می

نگاري در سطوح مختلف در این با توجه به اهمیت آینده .روندبخشی و سازمانی به شمار می

هاي زیر در این راستا، مقاله از بخش. شودنگاري پیشنهاد میي انجام آیندهمقاله چارچوبی برا

-آینده يهاو روش هانسل اهداف و مزایا،بخش اول مقاله به تعاریف، . تشکیل شده است

در ادامه . شودیشرح داده ممورد استفاده در این مقاله  پژوهشروش  سپس. پردازدمی نگاري

چارچوبی براي  ،شده و در نهایت ارائهزمینه این در  انوهشگرپژپیشنهاد شده چارچوبهاي 

  . شودمیپیشنهاد  یرکیبتفرانگاري فناوري با استفاده از روش آینده

  

  ادبیات پژوهش

نگاري را فرایندي آینده " 1مارتین: استشده  پیشنهادنگاري آینده برايتعاریف مختلفی 

داند هاي علمی، فناوري، اقتصادي و اجتماعی میینهمند، با نگاه به آینده بلندمدت در زمنظام

هاي نوظهور با بیشترین و پیدایش فناوري راهبرديات پژوهشهاي که هدف آن تعیین حوزه

,Martin( "فواید اجتماعی و اقتصادي است  ؛2نگاري اتحادیه اروپابخش آینده. )1995

Major) هورتون & Cordey-Hayes, ,Costanzo) 3، لورا کوتانزو(2000  و (2004

Salmenkatia) وبستر & Salo, نیز آینده نگاري را از ابعاد مختلف تعریف  (2004

 نگاري حائز اهمیت استدر مورد آینده ذکر نکات زیربا توجه به تعاریف ارائه شده، . اندکرده

(UNIDO,  مند بودن و جنبه فرآیندي؛ تاکید بر آینده بلند مدت؛نظامتاکید بر : (2005

ها و ساخت دگاهدی يگردآور, ايفرایند شبکه تاکید بر ایجاد مشارکت بین ذینفعان در یک

  .»کشش تقاضا«با » فناوري/فشار علم«چشم انداز؛ تاکید بر تعادل میان 

ات پژوهشبا موضوعات و مسایلی که در سیستم ملی نوآوري یا نگاري اهداف آینده 
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انه این اهداف در اغلب موارد با اندك توجهی به این شود، ارتباط دارند؛ اما متاسف مطرح می

نگاري ذکر  صاحبنظران مختلف اهداف متفاوتی را براي آینده. شوند ها تدوین می سیستم

,Anderson( اند که برخی از مهمترین آنها عبارتند ازهکرد ,Georghiou؛ 1997

,Gavigan & Scapolo؛ 2003 ,Pirttimäki؛ 1999 ,Stowell؛ 2006 1995 :(

هاي ملی؛ کاوش آینده محتمل و توسعه هاي عمومی؛ توسعه عام اولویتسایی فناوريشنا

اي؛ کاهش بموقع تاثیرات منفی یا انطباق با موقعیت جدید و چشم انداز براي چنین آینده

  . برداري از نتایج مثبتبهره

هاي فراوانی نیز دارد نگاري فواید و مزیتنگاري، اجراي آیندهعالوه بر اهداف آینده    

,Schomberg, Pereira( که برخی از آنها عبارتند از & Funtowicz, ؛ 2005

APEC, انش و قضاوت بهتر درباره استفاده از منابع؛ ایجاد افکار و سازمانهاي د): 2006

تمرکز بر روي موضوعات بلند ؛ بهبود نظارت؛ گویی و واکنش سریعهوشمند براي پاسخ

از در مورد آینده؛ التزام و انداتی و ایجاد چشمپژوهشهاي اجماع بر اولویتمدت؛ وفاق یا 

استحکام روابط نگر؛ هاي موجود ؛ ایجاد فرهنگ تفکر آینده سازي یا تقویت شبکه ؛ شبکهتعهد

ها، اولویت از ی؛ لیست"دانش و مهارت "طرفه بین رابطه دوو توسعه    با شرکاي جدید

  .سناریوها و هااستراتژي

توان مینگاري فناوري انجام شده در کشورهاي مختلف، هاي آیندهبا توجه به فعالیت 

- پیش ه ک نسل اول .(Zhouying, 2005) کردبندي چهار نسل دستهبه  ها رااین فعالیت

دانشمندان براي . شدمی محسوبو فنیعلمینخبگانخاصوانحصاريزمینهفناوريبینی

به،توسعه در آیندهنیازمندوهاي نوظهورفناوريانواعوهافناوريفتپیشرگیريتعیین جهت

در این . ه بودبازار پدید آمدوفناوريحوزهدوترکیباز  که  نسل دوم. پرداختندمیبینیپیش

فناوريوعلمآیندههايپیشرفتمطالعهجهت"صنعت"و"دانشگاه"از متخصصان،نسل

- آینده، وجود داشت تا اوایل قرن حاضر 1990از اواخر دهه  که منسل سو. آمدندمیگردهم

بازار،مختلفنگاري ابعادسخت شد؛ در این نوع از آیندهفناوريبهمتمایلفناورينگاري

نگاريآیندهکه نباید بوداعتقاد بر این . شد نظرگرفتهدرزیستو محیطاقتصادجامعه،

همچونتريوسیعهايمتمرکز باشد، بلکه باید حوزه طبیعیعلومفناوريبرصرفاًفناوري

فناوري برمبناينگاريآیندهچهارمنسل .شامل شودرا نیز...جامعه وزیست،محیطبهداشت،

هاي نوآوريسیستمچارچوبدر پایدارتوسعهنیازهايبامتناسبم،نرنوینی از فناوريدرك

علومدانشمندانجامعهمشتركولیتئمسصرفاً گاريناقدامات آینده شده استبنافناورانه
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فعاالن تمامیبایدبلکهیستصنعتی نرهبرانواجتماعی، فناورانعلومدانشمندانطبیعی،

کاردررا قوانینوهاسیاستنهادها،ایجاددردخیلدولتیهايسازمانومرتبط اجتماعی

  .کنددرگیر

انند زمان، منابع مالی در دسترس و اهداف نگاري به عواملی مهاي آیندهانتخاب روش

ب انتخا ياز مهمترین معیارها. )1384, بنیاد توسعه فردا(نگاري بستگی دارد اجراي آینده

وسعت و میزان مشارکت  ؛)بخصوص پول و زمان(منابع: عبارتند از نگاريآیندههاي  روش

هاي  ي مختلف به دادهها نیاز روش ؛نگاري ي آینده نفعان در پروژهمطلوب متخصصان و ذي

ات انتظارو  ها از همدیگرروش پشتیبانیمنظور ها بهروشترکیب مناسب بودن  کمی یا کیفی؛

  .(Keenan, 2007) نگاري ي آینده پروژهخروجی از  یگراییا نتیجه یفرآیندگرای

-کار مینگاري فناوري بهصورت ترکیبی در اجراي آیندهاغلب به ينگارآینده يهاروش

بندي تقسیم ,هااز این شیوه ییک. اندشده يبندتقسیم یمختلف هايشیوهها به این روش. روند

,UNIDO که عبارتند ازکار رفته در آنها است، برمبناي تکنیک به ,Reger؛ (2005

2001:(

هایی هستند که مبتنی بر دسته از روشهاي کمی آنروش: هاي کمی یا عدديروش-

ترین این پردازند؛ متداولنگاري میحال بوده و بر آن اساس به انجام آیندههاي گذشته و داده

در این . هاي اقتصادسنجیمدل و سازيشبیه يهامدلهاي زمانی، سري: ها عبارتند ازروش

شود و فرض بر این است که آینده ها رفتار یک متغیر در یک محدوده زمانی بررسی میروش

بینی توان آینده را پیشصورت فهمیدن قوانین مستتر در آن می در امتداد گذشته است و در

این است که به اطالعات آماري یک شاخص در گذشته نیاز  هامحدودیت این روش. کرد

  .پذیر نیستها دستیابی به چنین اطالعاتی به راحتی امکاناست و خیلی وقت

هاي حد وسط روشهاي شبه عددي یا قضاوتی روش: هاي شبه عددي یا قضاوتیروش-

هاي ذهنی از طریق یک سري ها نیاز است که قضاوتدر بیشتر روش. کمی و کیفی هستند

ها از برآورد احتمال ذهنی استفاده همچنین در برخی از روش. قوانین یا تعاریف کمی شوند

  .کنندمی

شود که در آنها نوعی ی گفته مییهاهاي کیفی به روشروش: هاي کیفیروش-

. شودانداز انجام مینگاري با در نظرگرفتن این چشماز به آینده وجود داشته و آیندهاندچشم

چیز  ها بر این اصل استوار است که به نظر فرد خبره یا کارشناس بیش از هرپایه این روش

نظر خود را  ,کارشناسان بر مبناي شواهد یا انتظارات خود از آینده. توان اعتماد کرددیگري می
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، روش SWOT ، روشتوفان فکري: ها عبارتند ازبرخی از مهمترین این روش. کنندیبیان م

.يکلید يهايفناور و ينگارروش ره سازي،دلفی، سناریو

. اندانجام داده  يفناور ينگارزمینه آینده دررا  يزیاد يهامختلف فعالیت يکشورها

نشان داده است که  ينگارندهمختلف در زمینه آی يکشورها يهاات در مورد فعالیتپژوهش

 یمختلف يهاتایلند و آفریقا در حوزه, برزیل, انگلیس, همچون آلمان یمختلف يکشورها

-داشته یمطالعات ينگارکه در زمینه آینده يکشور 3, در این مقاله. اندانجام داده ينگارآینده

- مهم مطرح در آینده ياهمولفه, به طور مختصر 1جدول . بعنوان نمونه ارائه شده اند  ,اند

.دهدیرا ارائه م کشورهاهر یک از  ينگار

  

  نگاري فناوري در کشورهاهاي مطالعات آیندهنتایج بررسی پروژه:  1جدول
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و در میان 

مدت تا بلند 

  مدت،

افزایش سرمایه 

ملی، بهبود 

کیفیت زندگی 

و مجموعه 

هاي اولویت

  علم و فناوري

کسب و کار و یا 

-هاي وسیعحوزه

تر فعالیت، رابطه 

موضوعات 

اقتصادي و 

از  ITاعی و اجتم

جمله کشاورزي، 

  ....الکترونیک و 

ی
مل

  

15 
تا 

20  
ال

س
  

 -اداره علم و فناوري

کمیته راهبري، 

پنلهاي متخصص در 

هاي مختلف و حوزه

و  ITهاي حوزه

ارتباطات، شرکتها، 

دانشگاهها، بخش 

  دولتی و خصوصی

استفاده از مدل عام 

نگاري فرآیند آینده

/ مارتین و ایروان

ها و نلاستفاده از پ

  تولید گزارشات

کارگاه و سمینار،  160

سمینار منطقه اي،  52

مطالعه دلفی، فاز 

مشاوره براي بازنگري 

  .گزارشات

  

صورت گرفته  ينگارآینده هايدر حوزه , شودیهمانطور که در تجربه کشورها مشاهده م

ور مثال در کشور به ط .استفاده شده استآن انجام   يبرا یمختلف يهاو شیوه يهاو از روش

مهم  ينگارآنچه که در مطالعات آینده . انگلستان از روش مارتین و ایروان استفاده شده است

, در این راستا.  باشدیم ينگارآینده يانجام فعالیتها يسیستماتیک برا یداشتن روش, است

موجود در  يهابا استفاده از چارچوب ينگارآینده يمناسب برا یارائه روشهدف این مقاله 

  .باشدیتلفیق آنها م, ينگارزمینه آینده
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  پژوهشروش 

مشابه : ينگارانجام آینده یاصل يهاشناسایی گام يبرا ترکیبفراروش  ستفاده ازا-

ع و هاي جامچندین مطالعه به منظور ایجاد یافته سازيفراتحلیل، فراتلفیق براي یکپارچه

منظور مقایسه، تفسیر، ترجمه به رکیبروش فراتاز  پژوهشن در ای. شودتفسیري استفاده می

در مقایسه با رویکرد فرا تحلیلی کمی، که بر . شودمختلف استفاده میهاي و ترکیب چارچوب

متمرکز بر مطالعات  ترکیبردهاي آماري تکیه دارد، فراهاي کمی ادبیات موضوع و رویکداده

ه بر این، برخالف فرا عالو .کندنمی کیفی است که لزوماً ادبیات موضوعی زیادي را درگیر

. دگرد میبر پژوهشگربه ترجمه مطالعات کیفی به یکدیگر و به فهم عمیق  تحلیل، فراترکیب

کند بلکه اختالف بین مطالعات مختلف را معلوم ها تنها به تفسیرهاي فردي اشاره نمیترجمه

- که چطور مطالعات مختلف بهسازد تا همزمان درك کنند ان را قادر میپژوهشگرسازد و می

,Beck)( هستند یکدیگر مرتبط نگاري فناوري در کشورهاي از آنجا که مفهوم آینده. 2002

در حال توسعه تقریباً جدید است و از طرفی بیشتر مقاالت در این زمینه مطالعات کیفی و 

آوردن بعنوان روشی مناسب براي بدست  ترکیبهاي کمی هستند، از روش فرابدون داده

ه نگاري فناوري بر پایه ترجمه مطالعات کیفی محدود استفاده شدتلفیق جامعی از اجراي آینده

Noblit) 5و هیر 4نوبلتاي منطبق با رویکرد هفت مرحله پژوهشبدین منظور این . است

& Hare, تصمیم بر مواردي که مرتبط  -2 ؛شروع -1باشد که شامل فازهاي می (1988

ترجمه   -5؛ تعیین ارتباط مطالعات با یکدیگر -4 ؛واندن مطالعاتخ -3 ؛با مطالعه است

. باشدمی و ترکیب بیان کردن و شرح تلفیق -7ها وترکیب ترجمه -6 ؛مطالعات به یکدیگر

انتخاب : که عبارتند از کردبندي اصلی دسته توان به سه فازیر را ممرحله نوبلت و هی هفت

ات مورد پژوهشدر گام اول که انتخاب مطالعه است، . رائه تلفیقها و امطالعات، ترکیب ترجمه

در گام ترکیب . دونشمیباشند انتخاب نظر شناسایی شده و مقاالتی که مرتبط با موضوع می

. د که چطور با هم مرتبط هستندونشمیو تعیین  شده ها، ابتدا مطالعات گردآوريترجمه

بعالوه، شباهتها و . دونشمییکدیگر ترجمه  سپس مطالعات بر پایه یک رویکرد جامع به

د که نه تنها وشمیاختالفات بین هر کدام مشخص و در نهایت چارچوب جدیدي استخراج 

دهد، بلکه یک موضوع جامع را در مقایسه با هر مفهوم اصلی تفسیرهاي فردي را نشان می

فیق است، استعاره جدید در گام آخر که ارائه تل. کندیک از چارچوبها به تنهایی مشخص می

است با شکل و توضیحات کامل براي درك بهتر ارائه  يفناورنگاري که همان چارچوب آینده
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  . شودمی

-پس از استخراج گام: يچارچوب پیشنهاد یاز خبرگان بمنظور اعتبارسنج ینظر سنج-

 ينگاریندهحوزه آ انتهیه شده و در اختیار صاحبنظر ياپرسشنامه, ينگارچارچوب آینده يها

, شانون یبا استفاده از روش آنتروپ هاپاسخپس از تجزیه و تحلیل  .ه استقرار گرفت يفناور

  . ه استشد یارزیاب يپیشنهادچارچوب  ياستخراج شده برا يهامولفه

  نگاريچارچوبهاي عام آینده

ایـن  .  نظـران ارائـه شـده اسـت    نگاري توسـط صـاحب  هاي مختلفی براي آیندهچارچوب

توان براي انجام مطالعات می و است عمومی نگاريکننده فرایند اجراي آینده ها بیانرچوبچا

ایـن  . هاي موضوعی متفاوت از آنها اسـتفاده کـرد  هاي مختلف و با دامنهنگاري در حوزهآینده

نگـاري مـارتین، وروس، مـایلز، سـاریتاس،     چـارچوب آینـده  : ها و فرایندها عبارتند ازچارچوب

  .یافتهریجر و مدل توسعه, هورتن

توان به این نتیجه رسـید کـه   با توجه به توضیحات ارائه شده در مراجع مورد استفاده می

اند، در برخی هکردنگاري که به ذکر عوامل مهم فرایند اشاره ان آیندهپژوهشگرصاحبنظران و 

گـذاري متفـاوت،   د نـام ها داراي اتفاق نظر بوده و در بعضی از این مفاهیم نیز با وجواز مؤلفه

  . اندتعاریف یکسانی ارائه داده و برداشت مشابهی داشته

-پـیش آینـده   سه مرحله در چارچوب مارتین شامل ينگارفرآیند آینده  : چارچوب مارتین

نگـاري  نگـاري و  پسـاآینده  آینـده   ؛)نگاري بایـد انجـام داد  کارهایی که قبل از آینده(نگاري 

,Martin( باشدمی )نگاريایج آیندهسازي نتفرایند پیاده( 1995(.  

 ”عبارتند ازکه  گام مهم تعریف شده است 2در این مرحله : مرحله پیش آینده نگاري-

- با توجه به آن که انجام آینده .”يسازآماده يفعالیتها“و  ”نگاريتصمیم براي شروع آینده

گیري سطح باال نسبت به متصمی, در آغاز نگاري به منابع قابل توجهی نیازمند است باید

بندي و سازي الزم است نیاز به اولویتهاي آمادهلیتدر گام فعا. دشونگاري انجام فرایند آینده

تعهد الزم در لذا باید . اتخاذ سیاست بلند مدت براي علم و فناوري مورد پذیرش قرار گیرد

هاي بحث ها و سایر فرصتهمشورتی؛ کارگا!!این زمینه با جلسات مباحثه بین فعاالن یا کمیته

  . و تبادل نظر ایجاد شود

-طراحی فرآیند آینده “ يگامها ينگاردر مرحله آینده: مرحله اصلی آینده نگاري-

انتشار نتایج حاصل از فرآیند “و  ”محتمل يهاتوافق بر گزینه“, ”يتحلیل راهبرد ”,”نگاري
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نگاري بسیار حیاتی است زیرا این فرایند طراحی فرایند آینده گام. شودمی انجام  ”ينگارآینده

. کندمیهاي مناسبی براي مشتریان تولید حلها و راهد و گزینهوشمیباعث تحقق اهداف 

 نگاري؛ تقویت تعهد؛نگاري و مخاطبین نیازهاي آیندهتعیین مخاطبین اصلی نتایج آینده

و فناوري؛ دخالت دادن  اطمینان از قابلیت سازگاري سیستم تخصیص منابع فعلی براي علم

- ها؛ یکپارچهتوجه به سلسله ارتباطات قوانین بین بخش گذاري؛بینی و سیاستمردم در پیش

تعیین   ي باال به پایین و پایین به باال وسازي فشار فناوري و کشش تقاضا در کنار رویکردها

تحلیل راهبردي گام  در  .هاي این گام استاز جمله فعالیتسازي نتایج رویه انتشار و پیاده

ات اعم از فعاالن؛ تخصیص منابع و هزینه پژوهشهاي مختلف در هدف ارزیابی گزینه

  يدر ادامه باید بر رو. است) افزاییمانند اثرات اجتماعی اقتصادي و اثرات هم(ها فرصت

 هايکه بیشترین گزینهتعریف شود یک چشم انداز از آینده توافق شود و  هاي محتملگزینه

به عالوه . علمی و فناوري مطلوب را که در فاز تحلیل راهبردي تعریف شده؛ در برداشته باشد

انتشار نتایج حاصل  در گام . هاي انتخابی اتخاذ شودباید یک راهبرد نیز براي پیگیري گزینه

انتخاب شوند و اند که قبالً مشخص شدهکه مخاطبان هدف  الزم است  نگارياز فرایند آینده

  . ترین ابزار انتشار نتایج نیز تعیین شودبه

قدم؛ اولین .شودیانجام م یمختلف يدر این مرحله گامها :مرحله پساآینده نگاري-

این امر ممکن . یا ایجاد فناوري است پژوهشریزي براي انجام گیري در زمینه برنامهتصمیم

مل سیاسی و مدیریتی منتج نگاري باشد یا بطور غیر مستقیم از عوااست نتیجه مستقیم آینده

که در این بخش باید  است تعریف برنامه و تعیین جهت یکی از کارهایی ینهمچن. شده باشد

ریزي و سپس اتخاذ راهبرد براي دستیابی از اهداف براي برنامه یسلسله مراتبتا  انجام شود

یستم مدیریتی عنصر کلیدي در تعیین س. بوجود آیدبه اهداف و ایجاد سیستم مدیریتی موثر 

تعریف و  در گام. ارزیابی متناوب و در صورت نیاز تغییر مجدد استراتژي کلی است, کارا

در . شوندها تعریف و اجرا میپروژه ،هاي صورت گرفتهگیريبر اساس جهت ,هاپروژه ياجرا

در  .دشوریزي و اجرا تا سطح جزئیات ارائه میاین گام پروژه بطور مشروح بیان شده و برنامه

 و آنمتولی  کاربران بالقوه تعیین شده و بهترین رویکرد براي انتشار نتایج و تعییننهایت 

  .شودمیگیري سازي تصمیمفرآیند پیاده پیگیري
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-چارچوبی را براي فرایندهاي آینده 2003وروس در سال  : نگاري وروس چارچوب آینده

ها و اسـتراتژي  نگاري، خروجیها، آیندهروديو يداراي  چهار عنصر کلید که دادنگاري ارائه 

,Voros)است  2003) .       

هـاي اسـتراتژیک   آوري اطالعات و پیمایش براي آگـاهی در این مرحله جمع: هاورودي-

 يبـرا  یو پیمایش محیطـ  یاز جمله روش دلفهاي مختلفی تکنیک و هاروش. شودانجام می

گروهها در کارگاههاي مختلـف در مـورد ایـده و    همچنین از  .اطالعات وجود دارد يآورجمع

-ها در سطح سازمانی بـه آوري وروديفعالیت جمع. شوددر مورد آینده پرسیده می آنها بینش

.شودعنوان پیمایش هوشمندانه استراتژیک و یا پیمایش استراتژیک نامیده می

سیم چشم انـداز  داراي سه مرحله مجزاي تحلیل، تفسیر و تر ينگارآینده: نگاريآینده-

آوري شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقـدمات  ، اطالعات جمعدر مرحله تحلیل. است

ابزارهاي مورد استفاده در ایـن مرحلـه   . شودتر فراهم میتر و گستردههاي عمیقانجام تحلیل

-میـق هـاي ع تفسیر، تحلیلدر مرحله  .هاي تحلیلی استماتریس تاثیر متقابل و بقیه تکنیک

ایـن مرحلـه در   . گیـرد تر صورت مـی هاي عمیقمنظور پی بردن به ساختارها و بینشتري به

در و  اسـت  6هـا حوزه مطالعات بحرانی آینده، تفکر سیستمی و تجزیه و تحلیـل سـببی الیـه   

-و دیدگاه گیردیصورت م هاي آیندهایجاد واقعی دیدگاه 7)دورنماها( رحله ترسیم چشم اندازم

-در این مرحله از سناریو و روش. شوندن در خصوص آینده بررسی و یا ایجاد میهاي گوناگو

. شوداستفاده می 8هاي ارزشی و تصوري

هـاي ملمـوس و غیـر    نگاري به دو دسـته خروجـی  خروجی کارهاي آینده: هاخروجی-

 هاي تولید شـده اي از گزینههاي ملموس در برگیرنده دامنهخروجی. شوندتقسیم می 9ملموس

-اسـت و خروجـی  ) هاي اینترنتیها، مقاالت، سایتهایی که در قالب گزارشخروجی(در کار 

هـاي  ویژه بینشهاي غیر ملموس دربرگیرنده تغییرات در تفکر ایجاد شده در تمام فرایندها به

هاي رو به جلو در مرحله ترسیم چشم انـداز اسـت   تولید شده در مرحله تفسیر و ایجاد دیدگاه

نگـاري  آینـده  یوظیفـه اصـل  , در این گـام ). هاي مختلف موجود در جامعهوسعه شبکهمانند ت(

.هاي استراتژیک ممکن استتولید دید گسترده از گزینه

منظور گیران بهدر اختیار تصمیم يها بصورت استراتژدر این مرحله خروجی: استراتژي-

الزم بذکر است که  . گیردر میسازي قراگیري و هدایت اقدامات استراتژیک براي پیادهتصمیم

شود تا در صورت لـزوم  ینگاري بازخور مهاي چارچوب آیندهنتایج فرآیند استراتژي به ورودي

.ارزیابی و اصالح شوند
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 یسیسـتم مدلی  2006در سال  تایماز و تامر, 10ساریتاس: نگاري ساریتاسچارچوب آینده

نگاري سیستماتیک بین بافـت،  ست که در آیندهاست و معتقد ا نگاري ارائه کردهرا براي آینده

بنـا بـه گفتـه    . وجـود دارد نگاري در یـک سـازمان ارتبـاط    محتوا و فرایند ایجاد فعالیت آینده

بافـت داخلـی   . یابـد نگاري در بافت داخلی طراحی، سازماندهی و گسترش میساریتاس، آینده

ماننـد  ( و رفتارهـا ) تجهیزات و فناوریهـا  ها،هاي داخلی، رویهمانند فرایند(ترکیبی از ساختارها 

همچنین . است) فرهنگ، سیاست، تعامالت اجتماعی، مهارتها، انگیزش، توان و شیوه مدیریت

سیسـتمهاي اجتمـاعی،   . گیردنگاري در بافت خارجی و سیستمهاي پیرامون آنها قرار میآینده

هـاي داخلـی و   بافـت . ننـد کفناوري، اقتصادي، اکولوژي و سیاسی بافت خارجی را بیـان مـی  

هـاي  نگـاري، محتـوا بـه حـوزه    در آینـده . خارجی تعیین کننده محتوا و فرایند فعالیت هستند

نگـاري  هـا در طـول فعالیـت آینـده    هاي مرتبط به این حوزهموضوعی مورد توجه و خلق ایده

افت و محتـوا  نگاري ابتدا باید ببر اساس نظر ساریتاس در طراحی فرایند آینده. شودمرتبط می

,Saritas( دمشـخص شـون   Taymaz, & Tumer, ,Cagnin؛ 2006 & Scapolo,

است که عبارتنـد   فعالیت 5نگاري مبتنی بر دید سیستماتیک آینده, از نظر ساریتاس.)2007

   .تغییر شکل و فعالیت, تحلیل و انتخاب, ترکیب, درك کردن: از

تـر  از سیستمها در یک بافتار وسیعاي گام درك کردن، جستجوي دید جامع معقوالنه-

درك  سـپس . شـود براي درك آن بافتار ایجـاد مـی  ) نگرشهایی( 11پس از آن فرضیاتی. است

بینـی و اهـداف   شـامل جهـان  (مشترك و افزایش درك متقابل سیسـتمها در بافتـار موجـود    

ن کـردن  ها و محیط و روشگزینه, با استفاده از شناسایی عدم قطعیتها درباره ارزش, )شخصی

. آیدیبدست م اهداف توسعه استراتژي

-ها به طـرح متناوب براي توسعه و یکپارچه کردن آن 12گام ترکیب کشف مسیرهاي-

-ها بافتار آینده را از بافتار موجود مشخص مـی سپس این طرح. هایی براي بافت جدید است

.  شودمدلهایی از آینده  تولید می, در نهایت. کند

هاي محتمـل و تصـمیمات بـراي آینـده     اب مربوط به تحلیل آیندهگام تحلیل و انتخ-

شوند و سپس ارزشـهاي مشـترك در تحلیـل در    شناسایی می 13اهداف اصولی. مطلوب است

ها و اطالعات از طریق مشـارکت،  و با به اشتراك گذاشتن تبادل خالقانه ایده هنظر گرفته شد

 .شوندایی میهاي مطلوب شناسسپس آینده. شودانتخاب انجام می

 .کنـد ارتباط بین آینده و حال را براي تغییـر برنامـه برقـرار مـی     14گام تغییر و تحول -
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توسـعه  اهـداف شـامل    :کـه عبارتنـد از   شـود میپیشنهاد  یمختلف تغییرات  در موارد معموالً

تغییـر در   شـامل  سـاختار ؛ بهبود فعالیتهاي موجود براي قابل قبول شـدن   و فعالیتهاي جدید

 شـامل  رفتارهـا ؛ شناسایی و بهبود زیرساخت و اجزاي فنی و تخصصـی , تارهاي سازمانیساخ

.  هاتغییر در نقش, هاها و نگرشتغییر در شیوه

هـاي عملیـاتی بـراي    ایجاد طـرح : است که عبارتند از يشامل مواردکه  گام فعالیت-

سـاختاري   اتغییـر هـاي فـوري بـراي ت   اطالع دادن از تصمیمات گرفته شده مرتبط با فعالیت

تغییـرات   و )هـا و زیرسـاخت فنـی و تخصصـی    مولفـه , همچون تغییرات در ساختار سازمانی(

بـراي اولـین مـداخالت در وضـع     ) نقشـها , نگرشها, هاشیوه, همچون تغییر فرهنگ( رفتاري

و  )زمـان و پـول  , همچون مهارتهـا ( هامنابع طرح؛ و توسعه پژوهششناسایی نواحی ؛ موجود

15هاقدمشروع پیش

نگـاري بایـد مـواردي را در    از دیدگاه ساریتاس، در طراحی و سازماندهی فعالیت آینده    

,Saritas) نظــر گرفــت کــه عبارتنــد از Taymaz, & Tumer, مایــت و ح: (2006

 ؛جغرافیایی ؛)فنی، اجتماعی، محیطی و غیره( حوزه ؛)تمرکز و حیطه( تعریف پوشش ؛پشتیبانی

طراحـی منـابع    ؛ارزیابی کارهاي قبلی و موجـود  ؛عیین حامیان و مشتریانت؛ تنظیم افق زمانی

دسـته   4که در ادامه این فعالیتها بـه  . تیم اجرایی و متدولوژي ؛)پول، زمان و مهارت( ممکن

-شامل مشخص کـردن دالیـل اسـتفاده از آینـده     نگاريآمادگی براي آینده: شوندتقسیم می

شناسایی میدان دید , درك مفاهیم شامل درك سیستم؛ ی تمرکز و اهداف و افق زمان, نگاري

ها شـامل ارزیـابی کارهـاي قبلـی و     ورودي؛ ) استفاده کنندگان(و شناسایی کاربران ) پوشش(

نـوع مهـارت و   (تـیم  , نگـاري شـامل پشـتیبانی   تنظیم فعالیت آینـده و موجود و منابع موجود 

-شناسـایی و انتخـاب مشـارکت   , )نهـا تخصصی مورد نیاز براي فعالیت و نحـوه اسـتفاده از آ  

  . است) نگارينوع ارتباط مورد نیاز براي فعالیت آینده(ریزي ارتباطی کنندگان و برنامه

که بر خالف اکثر  دادنگاري ارائه چارچوبی براي آینده) 2002( 16مایلز : چارچوب مایلز

راري است که در هر کنند، داراي فرایندي تکمدلها که از روندي سلسله مراتبی پیروي می

نگاري در این مدل عبارتند عناصر آینده .شوندروز میتکرار نتایج و فرایندهاي تکرار قبل به

  :از

طراحی و طریقه , اتخاذ تصمیمات اساسی در مورد حیطه شامل: نگاريآیندهپیش-

؛اداره کردن پروژه
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؛ل پروژهیافتن و گردآوري ذینفعان، خبرگان و دیگر عوام شامل: بکارگماري-

ها در مورد آینده ممکن، آنالیزهاي مفید، خلق دیدگاه شامل: 17ایجاد تصویري از آینده-

دهد که نگاري را نشان مینوعی فرآیند انجام مطالعه آیندهاین بخش، به. نتایج و پیشنهادات

. ، سپس ترکیب دانش و رسیدن به ادراك مشترك استشدهآوري در آن ابتدا اطالعات جمع

؛اطمینان از انتشار نتایج و اجرا و اثرگذاري آنها در بخش مورد نظر شامل: اجرا-

آتی و  ه هاي، تالش براي تجربه هاسازي، تاسیس موسسنهادینه شامل: تجدید-

.مکمل

نگاري را فرایندي براي در مدل خود آینده 18هورتون: نگاري هورتونرچوب آیندهچا

کند که درك مؤثر آن به ه آینده معرفی میگسترش طیفی از راهکارهاي ممکن در توسع

این . کنداي بهتر کمک میهاي کنونی براي ساختن و ایجاد آیندهچگونگی اتخاذ تصمیم

فرایند متشکل از سه مرحله است که بنابر عقیده هورتون در انتهاي هر مرحله ارزش بیشتري 

 نجیرة ارزش اطالعات، ازنسبت به مرحله قبل ایجاد شده و نتایج هر مرحله در قالب یک ز

 است یک از مراحل ذکر شده در ادامه شرح هر. شوندکامل می 19اطالعات تا خرد

(Horton, 1999).  

نگاري اطالعات موجود منجر به ایجاد دانش آینده, در این مرحله: هامرحله ورودي  -

آوري اطالعات جمعها و ها است؛ دادهها اولین بخش از مرحله وروديآوري دادهجمع .شودمی

-بوده و خالص وگسترده می... ها، عالیم و شده از نوع مباحث مرتبط با آینده، روندها، ایده

نتایج  و هاي تجاري، دولتها، مشتریان، شبکهمنابع مختلفی اعم از خبرگان، دانشگاه. باشند

ها و روشها و اطالعات موثر بوده و از نگاري در گردآوري دادهسایر مطالعات آینده

-مند براي جمع دلفی و مطالعات نظام هايفرایندهاي مختلفی مانند بررسی محیطی، پیمایش

بندي بخش دیگري براي مقایسه، تلخیص و جمع. شودها و اطالعات استفاده میآوري داده

منظور ساختاردهی و فرم دادن به اطالعات گردآوري شده در این مرحله هستند که در واقع به

قبل، پایین آوردن سطح آن و حذف موارد نامربوط و براي ارائه در قالبی که امکان قسمت 

سازي، براي انجام این بخش از سناریو. شوندمدیریت و بررسی را داشته باشد، استفاده می

  .شودمقایسات گرافیکی، ماتریس و تحلیل تأثیرات متقابل استفاده می

-ها، مورد ترجمه و تفسیر قـرار مـی  حله وروديدانش حاصل از مر: نگاريمرحله آینده -

در حقیقت ایـن مرحلـه،   . گیرد تا از نقطه نظر هر سازمان درك و مفهومی از آینده ایجاد شود
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نگـاري  شود دربرگرفته و براي فرایند کلی آیندهنگاري به آن اطالق میتمام آنچه را که آینده

نگاري است؛ با توجه ول از مرحله آیندهتبدیل و ترجمه، بخش ا. بسیار ضروري و حیاتی است

هاي مختلفی اعم از دانش فنی، اقتصـادي،  به اینکه دانش بدست آمده از مرحله قبل، به زبان

اجتماعی، حقوقی و محیطی است، در این بخش به زبانی قابـل درك بـراي سـازمان تبـدیل     

نگـاري  ینـد آینـده  بخش کلیدي این مرحله، بخش تفسیر و تأویل است که قلـب فرا . شودمی

هـا در  انجام فعالیت. بوده و هدف اصلی آن تبدیل دانش ترجمه شده به ادراك سازمانی است

اي ها یا سناریوهاي مربوط بـه آینـده  هاي راه و دیدگاهاین بخش نیازمند بررسی در بین نقشه

  .است که در ارتباط با سازمان هستند

مفهوم بدست آمده در انتهاي مرحلـه قبـل،   در این مرحله درك و : ها و فعالیتخروجی -

. شود تا نوعی تعهـد بـراي اقـدام و اجـرا در سـازمان بوجـود آورد      سازي و ارزیابی مییکسان

, سـازي یکسـان  .شان اجراي نتایج است انجام شودسازي باید توسط کسانی که وظیفهیکسان

.دهنداري هورتون تشکیل مینگها و فعالیت را در فرایند آیندهالتزام و تعهد مرحلۀ خروجی

نگـاري ارائـه کـرده اسـت     اي بـراي فرآینـد آینـده   مرحله 7ریجر مدل  :20چارچوب ریجر

(Reger,   :که این مراحل عبارتند از (2001

اساسـی یـا    سـوالهاي تعیین اهـداف،   :پژوهشتعیین نیازهاي اطالعاتی و انتخاب حوزه -

مهـم اسـت و اتخـاذ تصـمیم مناسـب       شپژوهقبل از انجام مرحله عملی  پژوهشهاي حوزه

از مـوارد مهمـی    22و یا بیـرون بـه درون   21براي در پیش گرفتن رویکرد نگاه درون به بیرون

  . بستگی دارد پژوهشاست که به اهداف 

منـابع  اطالعاتی بـه دو دسـته بـزرگ     منابع :ها و ابزارهاانتخاب منابع اطالعاتی، روش -

نگـاري از هـر دو   که براي مطالعات آیندهشوند ییم متقسرسمی و منابع غیر رسمی اطالعات 

هـا و  نگـاري فنـاوري از روش  مختلف بـراي آینـده   يهاهمچنین، بنگاه. شودنوع استفاده می

. نمایندابزارهاي متفاوتی استفاده می

طور معمول با علـم و فنـاوري در ارتبـاط بـوده و کاربردهـاي      به داده :هاآوري دادهجمع-

هـاي افـراد درگیـر ماننـد رقبـا،      ایـن موضـوع دربرگیرنـده داده   . شـود  باید معیناحتمالی آن 

-هاي پیشتاز میو توسعه و شرکت پژوهش ه هاي ها، مؤسسفروشندگان، مشتریان، دانشگاه

المللی در زمینـه علـم و فنـاوري و بـازار بایـد بـراي       مراکز عالی راهبري بین ,همچنین. باشد

  . آوري شودو اطالعات در همان حوزه جمع وندی شناسایی شیاهپژوهشهاي خاص حوزه
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هـا و  سازي، تحلیل و تفسـیر داده غربال معموالً :عاتسازي، تحلیل و تفسیر اطالغربال -

درگیـر  هـاي  گروه. استداللی است که نیازمند بحث و تعامل است کامالًیک فرایند  ،اطالعات

یا مدیران واحدهاي کسب وکار نیـز   پژوهشه و افراد دیگري همچون مدیران برنام در پروژه

. شوندوارد بحث و تحلیل می

نگاري فناوري باید یک جزء الینفک در مدیریت استراتژیک آینده: سازي تصمیماتآماده-

هدف اساسی آن اثرگذاري و پشـتیبانی تصـمیمات    و و توسعه و فناوري باشد پژوهشفرآیند 

اگر مشارکت . شودگرفته می وسعه و فناوري در نظرت ،پژوهشدر زمینه تخصیص منابع براي 

-نگاري فنـاوري موفقیـت  باشد، آینده براي تصمیمات مرتبط با فناوري وجود داشته يمشهود

. آمیز بوده و به هدف اصلی خود رسیده است

هدف از این مرحله ارزیـابی پیشـنهادات و نتـایج حاصـل از     : گیريارزیابی و تصمیم -

فرایند . باشدنگاري، پیگیري و عدم پیگیري تصمیمات و تخصیص منابع میهاي آیندهفعالیت

و توسـعه و موضـوع    پـژوهش ریـزي  گیري با توجه به فرایند برنامـه و افراد درگیر در تصمیم

-گیري و مرحله ارزیـابی و تصـمیم  سازي براي تصمیممرحله آماده. باشندتصمیم متفاوت می

نگاري فناوري از بیشترین رسـمیت در سـاختار   رایند آیندهگیري در بین مراحل ذکر شده در ف

وتوسـعه   پـژوهش این بدان دلیل است که این مراحل در نهایت در حـوزه  . باشندبرخوردار می

  . گیرنداستراتژیک یا مدیریت فناوري قرار می

نگاري ها سیاست آن است که پرسنل اداره آیندهدر برخی از شرکت: سازي و اجراپیاده-

برقـراري  . ندکگیري و بکارگیري تا تکمیل نهایی آن همراهی وري یک پروژه را از تصمیمفنا

نگـاري فنـاوري شـرکت بـه بخـش      سیستم گردش شغلی براي جابجایی افراد از بخش آینده

نگـاري، اقـدام مفیـدي    و توسعه و همزمان جذب افراد تازه نفس براي بخـش آینـده   پژوهش

این امر تحقق نیافتـه و پرسـنل بیشـتر     اگر. باشدبه عمل می هاي جدیددرراستاي تبدیل ایده

-نگاري فناوري عمل کنند؛ نتیجه آن کمبود در منـابع و نادیـده   عنوان پشتوانه براي آیندهبه

.انگاشتن وظایف مهم مرور فناوري خواهد بود

 وسـیله سـاختار متـدولوژیکی را کـه بـه     این چـارچوب  :نگاريچارچوب توسعه یافته آینده

Santo)و وروس پیشـنهاد شـده، در نظـر گرفتـه اسـت      23کنواي هورتن،  et al., 2006) .

اثر بخشی ایـن  . نگاري، در طراحی و مدیریت سطوح نامعلوم آینده مفید هستندمطالعات آینده

تعیـین  : مطالعات در انتخاب متدولوژي و جزئیات طراحی است که دربرگیرنده موارد زیر است

ات تحـت بررسـی، تمرکـز اسـتراتژي و محـدوده جغرافیـایی تحـت        محدوده، وسعت موضوع
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هاي فردي و سازمانی، انتخاب متدولوژي، جامعه هدف پوشش، افق زمانی، تخصص و مهارت

مرحلـه اصـلی   . هاي همکاري، انتشار اسـتراتژي یا افراد مورد نظر، تاسیس شرکت یا مؤسسه

. سازي طرح کار بدست آورندا براي پیادهتشکیل شبکه ذینفعان است تا بتوانند توافقات الزم ر

-نگاري چهار موضوع مهم تعیین اهـداف، انتخـاب موضـوع، پیـاده    هاي آیندهمدیریت فعالیت

نگـاري بـه   سازي، فعالیت آینـده در مرحله پیاده. دهدگیري را مد نظر قرار میسازي و تصمیم

آوري، سـازماندهی  ت جاري، جمعفاز اولیه در ارتباط با شناسایی وضعی. شودسه فاز تقسیم می

کردن اطالعات موجود در خصـوص موضـوعات و یـا موضـوعات تحـت تجزیـه و       و خالصه

عبارت دیگر این فاز بیشـتر شـامل   به. هاي هوشمند استتحلیل، تشخیص، تحلیل و سیستم

هاي مختلفی اسـتفاده  ها و روشدر این فاز از تکنیک. آوري و تحلیل دانش موجود استجمع

گیـرد و چشـم   طور کلی بیشتر از یک روش یا تکنیـک مـورد اسـتفاده قـرار مـی     به. شودمی

در فـاز اصـلی، فراینـد    . آیـد اندازهاي کامل یا مشخصی برروي موضوعات یکسان بدست می

بینـی و  هـاي پـیش  تفسیر در خصوص روندهاي جاري و امکانات آینده، با استفاده از تکنیـک 

در ایـن فـاز   . گیـرد مورد استفاده قـرار مـی  ... ل خبرگان، سناریو و پن  نگاري مانند دلفی،آینده

هـاي رسـمی و   گیرنـدگان و ذینفعـان در خصـوص تقویـت شـبکه     تصمیم  مشارکت خبرگان،

. انـداز الزم اسـت  هایی براي یادگیري جمعی و اجرایی کـردن چشـم  غیررسمی، ایجاد فرصت

گیر و امکانات پیشنهاد شده براي آینده نتایج مورد انتظار، درك جمعی بهتري از موضوعات در

 24سـومین فـاز، فـاز تعهـد    . دهـد است و یکپارچگی مفهوم دانش در داخل فرایند را نشان می

پیشنهادهاي شناسایی شـده در مرحلـه     يسازبه فکر پیاده گیرندگاندر این فاز تصمیم. است

ي شده را از طریق انتشار بندآید که نتایج غیرطبقههمچنین فرصتی بدست می. باشندیمقبل 

. حضار منتقـل کننـد  ها بهوسیله نشریات، سمینارها، کنفرانساطالعات بوسیله اینترنت و یا به

توسـعه   و هـاي پیشـنهادي  ها و طرحنتایج مورد انتظار، تبدیل دانش بدست آمده به استراتژي

گیرنـدگان در  یمبازخورد تصـم . هاي استراتژیک در میان تصمیم گیرندگان استدرك انتخاب

تري نیاز دارند و تمرکز برروي موضـوعاتی  خصوص موضوعاتی که به تجزیه و تحلیل عمیق

  . که در شروع فعالیت آشکار نبودند، نیز مهم است

  نگاريهاي آیندهجمع بندي چارچوب

ـ . نگاري بررسی شـد هاي ارائه شده براي فرآیند آیندهدر بخش قبلی مقاله، چارچوب     ا ب

.شودارائه می 2هر چارچوب در جدول و ضعف قوت نقاط ، پژوهشبه روش  توجه
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  نقاط قوت و ضعف هر چارچوب - 2جدول

      

نگـاري در  همانطور که قبالً ذکر شد، هر چارچوبی گامهاي مشخصی را براي فرآیند آینده

-کدام و تفسیر و تحلیل آنها ارتبـاط  پس از مطالعه مفاهیم ارائه شده در هر. نظر گرفته است

عنوان نمونه، هب. دست آمده استب هشتکه بین مراحل مختلف وجود دا مفهومی و معناییهاي

نـوعی بـا گامهـاي اول، دوم و سـوم     هب در مدل مارتین نگاريامهاي اول، دوم و سوم آیندهگ

همین ترتیب تالش شده است، تا حد ممکـن تمـامی   ه ب. مدل توسعه یافته مرتبط بوده است

ي حاصـل از ایـن مرحلـه    هادر بخش بعدي مقاله، نتایج و یافته. ها در نظر گرفته شودارتباط

   .نشان داده خواهد شد

ــارچوب  چــ

  نگاري آینده

  ضعفها  قوتها  

ارائه یک دید فرآیندي نسبت به   مارتین

  نگاريآینده

نگـاري، تـداخل وظـایف،    نداشتن دید سیستمی به آینده

  شفاف نبودن وظایف

-تراتژیک به فرآیند آیندهنگاه اس  وروس

نگاري، تاکید بر اطالعات و بعد 

  اطالعاتی

نگـاري، عـدم توجـه بـه     نداشتن دید سیستمی به آینـده 

  نگاريریزي و طراحی فرآیند آیندهبرنامه

توجه به زنجیره ارزش اطالعات   هورتون

  تولید شده 

نگـاري، عـدم توجـه بـه     نداشتن دید سیستمی به آینـده 

  نگاريطراحی فرآیند آیندهریزي و برنامه

نگاهی مداوم به فرآینـد اجـراي     مایلز

نگاري، توجـه بـه نظـارت،    آینده

مــدیریت و ارزیــابی در تمــام   

  نگاريگامهاي اجراي آینده

  نگارينداشتن دید سیستمی به آینده

-داشتن دید سیستمی بـر آینـده    ساریتاس

  نگاري

ل از عدم توجه به اهمیت انتشار و ارزیـابی نتـایج حاصـ   

  نگاريآینده

-تاکید بر بعـد اطالعـاتی آینـده     ریجر
  نگاري

-عدم توجه به انتشار و ارزیـابی نتـایج حاصـل از آینـده    
ریـزي و طراحـی فرآینـد،    نگاري، عدم توجه بـه برنامـه  

  نگارينداشتن دید سیستمی به آینده

مــــــــدل 

  یافتهتوسعه

در نظر گرفتن ابعـاد و فرآینـدها   

ــره ارزش  ــتاي زنجیــ در راســ

  طالعاتیا

  نگارينداشتن دید سیستمی به آینده
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   گیريبحث و نتیجه
ه نگاري مورد بررسی قرار گرفتچارچوب فرآیندي ارائه شده براي آینده 7در این مقاله 

با . ه استبررسی شدارائه شده در هر چارچوب مراحل  ،ترکیبی فرابا استفاده از روش . است

از هر چارچوب که با گامهاي  یی، گامهاتلفیقفرااستفاده از گام ترجمه و تفسیر روش 

ها با هم تلفیق شدند و در نهایت گاممده است و آچارچوب دیگر ارتباط دارند، بدست 

نشان داده شده  1همانطور که در شکل  چارچوب پیشنهادي .چارچوب پیشنهادي حاصل شد

نگاري ی، فرآیند آیندهبافتار داخلی و خارج :قسمت تشکیل شده است که عبارتند از 3از  است،

  .شودها به تفصیل ارائه میدر ادامه هر یک از این بخش. و زنجیره ارزش اطالعات

نگاري ساریتاس تاثیر بافتار داخلی و خارجی را بر فرآیند آینده :بافتار داخلی و خارجی 

این  ها بهکه بقیه چارچوبحالی لحاظ کرده است و دید سیستمی به فرآیند داشته است، در

نگاري کشورهاي مختلف این موضوع به هاي آیندهبا مطالعه فعالیت. اندموضوع توجه نکرده

متاثر از عوامل داخلی و  نگاريآینده که فرآینددر نتیجه با توجه به این. شودمی وضوح دیده

 و بافتار داخلی و خارجی شدهایده استفاده این است، در چارچوب پیشنهادي از  خارجی محیط

سیستم شود بافتار خارجی شامل مشاهده می 2 همانطور که در شکل .ه استشددر آن لحاظ 

ها و بافتار داخلی شامل اقتصادي، اکولوژیکی، اجتماعی، فنی و سیاسی، فرهنگ و ارزش

  .باشدانگیزش، مهارتها، مدیریت، سیاستها و قدرت می

-آینـده عناوین مختلف همچـون پـیش  با  یمراحل, در اکثر چارچوبها  :نگاريفرآیند آینده 

ـ و ) اتحادیـه اروپـا  , مایلز, مارتین و ایروان(نگاري آیندهانگاري و پسآینده, نگاري ا عنـاوینی  ی

در مـدل  . نداذکر شده) ساریتاس و هورتون, وروس(خروجی و اجرا , نگاريآینده, چون ورودي

نگاري از ایـن  آیندهانگاري و پسهآیند, نگاريآیندهپیشنهادي با توجه به جامعیت تعاریف پیش

نگاري بایـد انجـام   کارهایی که قبل از آینده نگاري،پیش آیندهدر . عناوین استفاده شده است

نگـاري مشـخص   نگاري فعالیتهاي اصلی مطالعه آیندهشود؛ در مرحله آیندهداد نشان داده می

 .شـود نگاري نشان داده مـی یج آیندهسازي نتانگاري، فرایند پیادهآیندهاشود و در مرحله پسمی

  .نگاري پیشنهادي ارائه خواهد شددر ادامه گامهاي فرآیند آینده

-یصورت م ينگارانجام آینده ياقدامات اولیه برا, در این مرحله :ينگارآیندهمرحله پیش

ست گیرد به سه گام تقسیم شده ایاین مرحله با توجه به فعالیتهایی که در آن صورت م. گیرد

  .که در ادامه آمده است
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هـایی همچـون چـارچوب    این گام در چـارچوب به  : نگاريآیندهشروع براي  تصمیم   -

نگاري به منابع قابـل تـوجهی نیازمنـد    با توجه به آن که انجام آینده. اشاره شده است مارتین

نگاري باشد تـا  گیري سطح باال نسبت به انجام فرایند آیندهلذا اولین مرحله باید تصمیم ،است

ه از لحاظ اخالقی از طرف سیاستگذاران، جامعـه  چنوعی حمایت الزم چه از نظر سیاسی و هب

ه و کمیتـه  نگاري باید مشـخص شـد  دالیل استفاده از آینده گامدر این . و ذینفعان ایجاد شود

 .راهبري پروژه نیز مشخص شود

ها، همچون مارتین، مایلز، ز چارچوباین گام در بسیاري ا :نگاريآیندهسازي براي آماده -

هـاي مقـدماتی   فعالیـت بایـد  در این گام . شده است ارائهیافته و ریجر  توسعهمدل ساریتاس، 

هاي اولیه براي کردره. سازي برنامه راهبردي براي موضوعات اصلی انجام شودآمادههمچون 

. شـود رحلـه انجـام مـی   دهی مناسـب در ایـن م  هاي عملیاتی و گزارشانتخاب رویکرد، رویه

معنـاي  حـوزه و حیطـه بـه   . نگاري استفعالیت کلیدي در این گام، تعیین حوزه و حیطه آینده

ها، افق زمانی، بودجـه،  تعریف عناصر کلیدي  همچون اهداف، کانون توجه بخشی، متدولوژي

م عنوان مثال افق زمـانی بـر روش انجـا   ه چرا که ب. اي و غیره استمشارکت، پوشش منطقه

بـر اسـت،   هزینـه و زمـان  پرنگـاري  گذارد و با توجه به اینکه پروژه آیندهنگاري تاثیر میآینده

.انتخاب درست فرآیند و تعیین عناصر کلیدي امري ضروري است

هـاي مختلفـی همچـون چـارچوب     این گام در چارچوب :نگاريتنظیم فعالیتهاي آینده  -

ایـن مرحلـه، ایجـاد     وظیفـه  .اشـاره شـده اسـت   یلز یافته، مـا مارتین، ساریتاس، ریجر، توسعه

هاي الزم براي درگیر کردن فعاالن نگاري و ایجاد ارتباطچارچوب سازمانی براي اجراي آینده

شناسایی خبرگان و تیم ، در این گام، بدین منظور. اي از ذینفعان مرتبط استو تشکیل کمیته

هاي مورد نیـاز بـراي فعالیـت و    و تخصصدرك سیستم ، شناسایی کاربران، مهارتها  اجرایی،

. مهم است )سازيشبکه(نحوه ارتباط بین فعاالن

در . اسـت  ينگارآینده ياجرا یدر عمل بخش اصل ينگارمرحله آینده :ينگارمرحله آینده

-یانتظار م ينگارهایی که از آیندهیبا توجه به نوع خروج ينگاراین مرحله روش انجام آینده

از  یانـواع مختلفـ  , اشاره شـد  همانطور که قبالً ينگارآینده يهاروش. شودیرود مشخص م

مرحلـه  . باشـند یم... و يفناور ينگارره, یدلف, پنل خبرگان, توفان فکري, يسازجمله سناریو

  : تشکیل شده است که عبارتند از یمختلف يهااز گام ينگارآینده

 ایـن گـام در اکثـر چارچوبهـا    : العـاتی آوري اطالعات و نحوه انتخـاب منـابع اط  جمع -

در ایـن   . توسعه یافته، ساریتاس، ریجر و مایلز ارائه شده استمدل همچون وروس، هورتون، 
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اطالعـات و تحلیـل و    يآورنحـوه جمـع  . مشخص شـود آوري اطالعات جمعباید روش  ,گام

منـابع مختلفـی    .داردبستگی  ينگارآینده يها و روش اجرایها بسیار به نوع خروجتفسیر آن

-هاي تجاري، دولت، نتایج سایر مطالعـات آینـده  ها، مشتریان، شبکهاعم از خبرگان، دانشگاه

مختلفـی ماننـد بررسـی     يهـا ها و اطالعـات مـوثر بـوده و از روش   نگاري در گردآوري داده

و اطالعـات اسـتفاده    آوري دادهمند بـراي جمـع   هاي دلفی و مطالعات نظاممحیطی، پیمایش

.شودیم

مـدل  این گام نیز در چارچوبهـاي سـاریتاس، مـایلز، ریجـر،      :اطالعاتو تفسیر تحلیل  -

آوري دانـش حاصـل از جمـع   ین گـام،  ادر . است آمدهیافته، وروس، هورتون و مارتین توسعه

. گیرد تا از نظر هر سازمان درك و مفهومی از آینده ایجاد شوداطالعات، مورد تحلیل قرار می

هـاي آن تقسـیم   لیل راهبردي به دو فعالیت مطالعات آینده و تحلیل راهبردي یافتهمرحله تح

شود دربرگرفتـه  نگاري به آن اطالق میدر حقیقت این مرحله، تمام آنچه را که آینده. شودمی

بایـد اطالعـات دو   تحلیل براي . نگاري بسیار ضروري و حیاتی استو براي فرایند کلی آینده

نقاط قوت و ضـعف داخلـی؛ تهیـه شـده و بطـور      ) 2و تهدیدات خارجی؛ ها فرصت) 1بخش 

لذا تحلیـل راهبـردي چهـار    . همزمان تعادلی بین فشار فناوري و کشش تقاضا نیز برقرار شود

هاي بالقوه فرصتازهاي اقتصادي اجتماعی؛ ارزیابی ها و نیارزیابی فرصت: ورودي اصلی دارد

-وضعیت اقتصادي اجتماعی داخلـی و ظرفیـت بهـره   ات؛ ارزیابی پژوهشو گسترش و توسعه 

مهمتـرین درس آن  . اتی و منـابع پژوهشهاي ارزیابی قابلیت و هاي نوبرداري از منافع فناوري

بخـش تفسـیر و تأویـل قلـب فراینـد      . است که بین این چهار ورودي باید تعادل برقرار شـود 

با توجه  .ه ادراك سازمانی استنگاري بوده و هدف اصلی آن تبدیل دانش ترجمه شده بآینده

هاي مختلفی اعم از دانـش فنـی، اقتصـادي، اجتمـاعی،     به اینکه دانش بدست آمده، به زبان

-به زبانی قابل درك براي سازمان تبـدیل مـی   دانش حقوقی و محیطی است، در این بخش

-هتصمیم گیرندگان و ذینفعان در خصوص تقویـت شـبک    در این فاز مشارکت خبرگان، .شود

هایی براي یادگیري جمعـی و اجرایـی کـردن چشـم     هاي رسمی و غیر رسمی، ایجاد فرصت

نتایج مورد انتظار، درك جمعی بهتري از موضوعات درگیر و امکانات پیشنهاد . انداز الزم است

.دهدشده براي آینده است و یکپارچگی مفهوم دانش در داخل فرایند را نشان می

مارتین  و هاي هورتون، ساریتاساین گام در چارچوببه  :و تعهداتسازي یکسان  -

ها در این انجام فعالیت .شودتوافق می, هاي تعهد شدهبر گزینهدر این گام  .شده است اشاره

هدف  .است ها یا سناریوهاي مربوط به آیندههاي راه و دیدگاهبخش نیازمند بررسی نقشه
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و  پژوهشمیمات در زمینه تخصیص منابع براي اثرگذاري و پشتیبانی تص نگاريآیندهاساسی 

عنوان نتایج حاصل از تحلیل و تفسیر اطالعات به. شودتوسعه و فناوري در نظرگرفته می

گیري، معیاري براي میزان این ورودي و مشارکت آن در تصمیم. ورودي این گام است

اي براي تصمیمات رجستهاگر مشارکت مشهود و ب. باشدنگاري فناوري میارزیابی تاثیر آینده

آمیز بوده و به هدف اصلی نگاري فناوري موفقیتباشد، آینده مرتبط با فناوري وجود داشته

فرایند و  .گیرندکه تصمیمات مشخص شد، مورد ارزیابی قرار میپس از آن. خود رسیده است

و موضوع تصمیم  و توسعه پژوهشریزي گیري با توجه به فرایند برنامهافراد درگیر در تصمیم

-در این مرحله است که درك و مفهوم بدست آمده از مرحله قبل، یکسان. باشندمتفاوت می

یکی از . شود تا نوعی تعهد براي اقدام و اجرا در سازمان بوجود آوردسازي و ارزیابی می

نفعان درگیر فعالیت هستند، در نتیجه بر نگاري آن است که چون همه ذيمزایاي آینده

اندازها و استراتژیهاي تدوین شده اتفاق نظر و اجماع وجود دارد و در نتیجه تالش براي مچش

.  هاي تعهد شده نیز بیشتر خواهد شدانجام گزینه

تصمیمات و , انجام شد ينگارکه آیندهدر این مرحله پس از آن: ينگارمرحله پسا آینده

انجام  یبخوب ينگاراگر آینده. شودیانجام م ينگارنتایج آینده يسازپیاده ياقدامات الزم برا

با  در نتیجه .حاصل نخواهد شد یمزیت, نشود يسازپیاده ینتایج آن بطور مناسب یشود ول

  .زیر تقسیم شده است يهااین مرحله به گام, ينگارتوجه به اهمیت پساآینده

و  ، وروس، هورتونهاي مارتین، مایلزاین گام در چارچوب: نگاريآینده انتشار نتایج -

 مخاطبان هدف. نگاري بسیار مهم استنتایج آینده انتشارنحوه . یافته آمده استتوسعه مدل

تحویل نتایج و اجراي فرایند . انتخاب شوند و بهترین ابزار انتشار نتایج نیز تعیین شود باید

تایج باید براي توان گرفت این است که نیکی از نتایجی که می. پیگیري نیز باید انجام شود

سیاستگذاران باید در فرایند درگیر شده و  همچنین،. مناسب باشد آنها يمشتریان و نیازها

گیران مخاطبین این نتایج باشند؛ نتایج وقتی تصمیم. شان به روز باشدهمیشه اطالعات

مخاطب براي یک . گیري بکار رودشفاف باشد تا به عنوان پایه تصمیم کامالًنگاري باید آینده

.بیان شود عام و غیر متخصص الزم است فواید کار بصورت اخبار و خالصه

  هـاي مـارتین،  ایـن گـام در چـارچوب    :ریـزي عملیـاتی  اقدامات اسـتراتژیک و برنامـه   -

یکی از کارهایی که بایـد  در این گام، . وضوح اشاره شده استهیافته بتوسعه مایلز،  ساریتاس،

ریـزي و سـپس اتخـاذ راهبـرد بـراي      از اهداف براي برنامـه  یراتبانجام شود ایجاد سلسله م

نصر کلیدي در تعیـین سیسـتم   ع. دستیابی به این اهداف و ایجاد سیستم مدیریتی موثر است
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در این گام، . ارزیابی متناوب و در صورت نیاز تغییر مجدد استراتژي کلی است, مدیریتی موثر

هـاي  کردوقتـی ره  . شوندها تعریف و اجرا میژههاي صورت گرفته پروگیريجهت بر اساس

هـاي عملیـاتی،   برنامـه . هاي عملیاتی باید توسعه یابداصلی براي همکاري تنظیم شد، برنامه

یکـی دیگـر از   . دنـ دهها براي اجرا را نشان مـی ی ضروري، اهداف و برنامهپژوهشهاي پروژه

.شوندو اقدامات راهبردي منتفع می هاکه از برنامه است کاربران بالقوهتعیین  ,اقدامات

صراحت به آن اشاره کرده و در چـارچوب  هایی که مایلز بهیکی از گام: و بازخور يازنگرب

دست آمـده  شود تا اگر نتایج بهیاین گام باعث م. است يشود، گام بازنگروروس نیز دیده می

-آینـده  ودهاي کالن ایجـاد شـ  د و یا اینکه تغییراتی در سیاستنبا اهداف فعالیت متفاوت باش

بـا توجـه بـه    . دشـو ایجاد  يبعد يهاو تغییراتی در گام شوداصالح  نگاري، بازنگري، تکرار و

 يدر نتیجه گام بـازنگر , شودیانجام م يتغییرات با سرعت زیاد يفناور ينگاردر آینده ,آنکه

هـا و  سیاست, اهداف, باید صورت پذیرد تا در صورت تغییر شرایط یو بازخورد پس از هر گام

در نتیجه این گام همراستا بـا بقیـه گامهـا در    . سرعت انجام شوداصالحات مورد نیاز به, غیره

شوند تا  يها بازنگرنتایج و فعالیت, نظر گرفته شده است و بدین معناست که در پایان هر گام

.در صورت نیاز اصالح شوند

ارائه شده، متشکل از مراحل مختلف است که نگاري فرایند آینده: زنجیره ارزش اطالعات

در انتهاي هر مرحله ارزش بیشتري نسبت به مرحله قبل ایجاد شده و نتـایج هـر مرحلـه در    

شـوند و ایـن   قالب یک زنجیرة ارزش اطالعات، ازمرحله داده به مرحله خرد و تعهد کامل می

هاي عملیاتی و طرحهـا  ه برنامهشوند که در نهایت منجر بتعهدات در قالب استراتژي ارائه می

.ها خواهند شدو پروژه
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نگاريچارچوب پیشنهادي براي مطالعه آینده: 1شکل 

تهیه شد که در آن عناصر  يااعتبار مدل پرسشنامه یبه منظور ارزیاب, پس از تدوین مدل

ه پس از شناسایی صاحبنظران و خبرگان حوز. مورد سوال قرار گرفت يمهم مدل پیشنهاد

پاسخنامه  35, پرسشنامه توزیع شده 40د که از شآنها ارسال  يپرسشنامه برا, ينگارآینده

  . شددریافت 

بندي مورد استفاده گیري است که براي اولویتهاي تصمیمآنتروپی شانون یکی از روش

-دهند و برتصمیم را تشکیل میهایی است که ماتریسورودي این روش داده. گیردقرار می

دهی و هاي مورد نظر را وزن، دادهمربوط هاي ماتریس بدست آمده و الگوریتمس دادهاسا

  . کند بندي میرتبه

 .هاي پرسشنامه محاسبه شده است با توجه به توضیحات فوق آنتروپی شانون براي داده

تقسیم  ينگارآیندهو پس ينگارآینده, ينگارآیندهسه بخش پیش به الهايدر پرسشنامه سو

جدول هاي پرسشنامه مانند  ، سؤالبهتر یارزیاببراي . ها مشخص شده استه و اجزاء آنشد

.کدبندي شده است 3
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  هاي مطرح در پرسشنامه کد بندي سؤال - 3جدول

  کد  پرسش  هاگام  مراحل

  

  

  

  

  

  

  

-آینـده پیش

  ينگار

      شروع يتصمیم برا

  

  

 يبــرا  يســازآمــاده

  ينگارآینده

  1-1  ه آینده نگاريتعیین هدف انجام مطالع

  2-1  تعیین افق زمانی

  3-1  تبیین موضوعات تحت پوشش

  4-1  تبیین سطح انجام مطالعه

  5-1  تبیین روش مناسب براي انجام مطالعه

  

  

  

ــت ــیم فعالی ــاتنظ  يه

  ينگارآینده

  6-1  تبیین ساختار اجرایی انجام مطالعه

ــام   ــراي انجـ ــاي الزم بـ ــص هـ ــا و تخصـ ــین مهارتهـ  تعیـ

  )تیم اجرایی، خبرگان (مطالعه
1-7  

  8-1  )مالی، اطالعاتی، تجهیزات و امکانات(تعیین منابع الزم

  9-1  تعیین ذي نفعان کلیدي

ــخص  ــردمش ــی  ک ــاط خروج ــوه ارتب ــاه و نح ــن جایگ اي ه

  هاي راهبرديمطالعه با سایر برنامه

1-

10  

    ينگارآینده

  

  اطالعات يآورجمع

  1-2  تدوین مفاهیم کلیدي

ــی  ــوع خروج ــین ن ــاتبی ــت( ه ــین، ســناریو، اولوی ــدي، تخم بن

  ...)نقشه راه و 
2-2  

  3-2  آوري اطالعاتها و ابزارهاي جمعتعیین روش

ــیر   ــل و تفســ تحلیــ

  اطالعات

  4-2  تعیین روشها و ابزارهاي تحلیل و تفسیر اطالعات

  5-2  هاایده پردازي و شناسایی فرصت

  

ــان ــازیکســ و  يســ

  تعهدات

  6-2  هايوین چشم انداز و استراتژتد

  7-2  هاي راهبرديشناسایی و تحلیل گزینه

  8-2  دستیابی به توافق جمعی

-پســـاآینده

  ينگار

  انتشار نتایج
  1-3  ها  و ابزارهاي مناسب براي انتشار نتایجانتخاب روش

  2-3  شناسایی و تعیین مخاطبان کلیدي

  3-3  و ابزارهاي مناسب براي ارزیابی نتایج ها انتخاب روش  اقدامات استراتژیک

  

حل ایک از مر بندي عناصر هررتبهتوان اهمیت و با توجه به اطالعات بدست آمده می

نگاري را بطور جداگانه ارائه کرد تا میزان اهمیت آیندهانگاري و پسنگاري، آیندهآیندهپیش

  . وداند مشخص ش عناصري که در سه مرحلۀ چارچوب بکار رفته

- ها مورد ارزیابی قرار گرفتهبندي نیز بدین ترتیب است که ابتدا میانگین سؤال شیوة رتبه
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انحراف از معیار اند، هریک که هایی که میانگین یکسان داشتهسپس در مورد سؤال. اند

اند به عنوان پرسشی که از امتیاز باالتر و در نتیجه رتبه باالتري برخوردارند کمتري داشته

و کمترین میانگین امتیاز  1-1بیشترین میانگین امتیاز مربوط به سؤال  .اند خاب شدهانت

هاي  بیشترین میزان پراکندگی را در پاسخ 8-2است؛ همچنین سؤال  4-1مربوط به سؤال 

دهندة تفاوت زیاد نظرات افراد خبره در مورد این سؤال است، خبرگان داشته است که نشان

ها در ذهن  اند؛ لذا این سؤال ترین پراکندگی را داشته ، کم3-2و  1-1هاي  که سؤال در حالی

  .اندخبرگان از بیشترین میزان همگرایی برخوردار بوده

    

بر اسـاس  . نگاري بوده استدر این مقاله هدف ارائه چارچوبی براي فرآیند مطالعه آینده  

در ادامـه چارچوبهـاي   . ئه شده استنگاري اراریف، اهداف و مزایاي آیندهاهدف مقاله، ابتدا تع

ـ  فـرا در نهایـت بـا اسـتفاده از روش    . انـد هنگاري بررسی شدمختلف آینده چـارچوب   یترکیب

چارچوب پیشنهادي فرآیندها همانطور کـه اکثـر چارچوبهـا اشـاره     . ه استپیشنهادي ارائه شد

. شـده اسـت   نگـاري تقسـیم  آینـده نگـاري و پـس  نگاري، آیندهآیندهقسمت پیش 3کردند به 

 نگاري و تنظیم فعالیتهاي آیندهریزيبرنامه ،سازينگاري متمرکز بر آمادهآیندهفعالیتهاي پیش

 و  تحلیـل آوري شده و سپس مـورد  ابتدا اطالعات مورد نیاز جمع نگاريدر مرحله آینده. است

 .زم ایجـاد شـود  شود تا تعهدات السازي نتایج انجام میدر ادامه یکسان. گیرندمیقرار تفسیر 

آینده نگاري، فرآینـد  ادر مرحله پس. دنشوشر مینتمنگاري از مطالعه آینده نتایج حاصل سپس

. شـود ها و اجراي برنامه میهاي تخصیص منابع و تعریف پروژهسازمانی درگیر تعیین اولویت

ازخورد پـس  گام بازنگري و ب. طراحی برنامه عملیاتی از مهمترین فعالیتها در این مرحله است

اصالحات , ها و غیرهسیاست, اهداف, از هر گامی باید صورت پذیرد تا در صورت تغییر شرایط

نگاري نتایج حاصـل از هـر   یکی از نکات مهم در فرآیند آینده .سرعت انجام شودمورد نیاز به

-آیندهدر فرآیند . شودنگاري است که در قالب زنجیره ارزش اطالعاتی کاملتر میمرحله آینده

آوري شده و پس از تحلیل و تفسیر بـه دانـش   جمع مناسبها بصورت اطالعات نگاري، داده

در ادامـه  . شـود رد و تعهد منجر مـی دانش حاصل از تفسیر به خ سپس. دنشومفید تبدیل می

هـا،  در نهایت براي تحقق اسـتراتژي  و شوندهاي تعهد شده در قالب استراتژي ارائه میگزینه

بدین ترتیـب زنجیـره ارزش اطالعـات از مرحلـه داده تـا      . شونداي عملیاتی ارائه میهبرنامه

.نگاري کامالً مشهود استها در فرآیند آیندهبرنامه عملیاتی و طرح
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