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 چکیده
شود؛ رویکردی است که از نگاری باز نامیده میآینده اصطالحبهگاری شرکتی که نموج چهارم آینده

بینی طریق تعامالت گسترده اجتماعی و تسهیم دانش ذینفعان داخلی و خارجی، به دنبال درک، پیش

ه هنوز در مرحله توسع نگاری بازآینده ادبیات حال،با این ؛و شکل بخشیدن به تغییرات آینده است

نگاری باز در قالب سه تعمُق شناخت و درک ماهیت آینده مقاله بنابراین هدف این؛ قرار داردنظریه 

 هایمقالهسازی خالصه و ادبیات مندچگونگی است. این پژوهش با مرور نظام و چیستی محور چرایی،

است.  دهش انجام( 2111-2121) زمانی یالمللی در بازهمعتبر بین های علمینمایه شده در پایگاه

های محیطی ی محرکنگاری باز در قالب دو مقولهچرایی آینده دهد کههای پژوهش نشان مییافته

افزایی منابع، جذب شود. تفکر خارج از چارچوب، همیمکننده، تبیین های نظری حمایتو دیدگاه

نمایانگر چیستی  انداز بازبخشی از نوآوری باز و چشمجی، مدیریت دانش همکارانه، الهامدانش خار

نگاری نگاری باز شامل سه مرحله قبل، حین و پسا آیندهنگاری باز هستند. فرایند اجرایی آیندهآینده

های فردی، تیمی و سازمانی است؛ عالوه بر این، برای اعتمادسازی، تسهیل جریان شرطو مستلزم پیش

مند مهم است. این پژوهش با مرور نظام پردازراهبردها، نقش اطالعاتی، هماهنگی و ارزیابی برنامه

 دهد که ضمن توسعهنگاری باز ارائه میادبیات، بینشی عمیق از چیستی، چرایی و چگونگی آینده

 گشاید.یمای جدید برای پژوهشگران یچهدرنگاری باز، نظریه آینده
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 مقدمه

 اثرات و اجتماعی و فناوری سیاسی، اقتصادی، هایحوزه در امروزه با افزایش تغییرات فزاینده

مملو از عدم  و پیچیده هایمحیط با ها(، سازمان0638،جبل عاملی و امینیها )حوزه متقابل این

ابزارهای  ( وMilshina & Vishnevskiy, 2018 Korreck, 2018 ;) مواجه هستند هاقطعیت

 ونیپاسخ گوی شرایط متغیر کن دیگر ،بود طراحی شده باثباتهای برای محیطقبالً که  مدیریتی

 ،ههای فزایندعدم قطعیت و هاپیچیدگی برای تقابل با ،بنابراین ؛(Açıkgöz et al., 2016) نیست

 Gattringer et al., 2017 ; Wiener, 2018)اند کرده نگاریآینده هایفعالیت به شروع هاشرکت

; Wiener & Boer, 2019را  مدتبلند و مدتکوتاه های ضعیف و روندهای تغییر(؛ تا نشانک

 (.Korreck, 2018درک، ارزیابی و تفسیر کنند )

 ایهها و تشخیص نشانکقطعیت نگاری شرکتی در شناسایی عدممحققان معتقدند آینده

های خارجی و فرصت های(، شناخت ریسک; Rohrbeck et al., 2015 Vecchiato, 2015ضعیف )

 مدیریت ( و توسعه فرایند; Rohrbeck, 2012 Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019نوظهور )

نگاری آینده کند. عالوه بر این،می کمک هاشرکت به (0638نوآوری )کشاورز ترک و همکاران، 

یکی از  عنوانبه( و Vecchiato, 2015بخشیده ) بهبود را ردیراهب گیریتصمیم تواندشرکتی می

پیامدهای بالقوه  ی ازو برآورد دقیق گذاریهدف ،ریزی استراتژیکهای برنامهکارآمدترین روش

 ینا با(. Milshina & Vishnevskiy, 2018فراهم آورد )ها، محصوالت و خدمات وریافن توسعه

 هایروش از در برخی مثال عنوانبه است؛ روبرو هاییودیتمحد با نگاری شرکتیآینده ،وجود

 گونهشود و مسئولیت اینمیتخمین زده  گذشته هایداده اساس بر نگاری شرکتی آیندهآینده

(؛ Van der Duin, 2014) است خبرگان از خاصی هایگروه خطی، بر عهده بینیپیش هایروش

ا نوآوری ر امروز و راهبردهای هایگیریتصمیم ر روندنگاری بآینده که غالبًا تأثیرات چندگانه

؛ همچنین، این (Schmidthuber & Wiener, 2018؛  Daheim & Uerz, 2008گیرند )نادیده می

 کی متمرکز شوند و موجب وضعیت کنونی خود بر حد از یشب هاشرکت که دارد وجودریسک 

و  هاها عمدتاً متکی بر قابلیترکتش چراکهشود؛  یکنشیشپنگاه  جایبهی واکنش راهبرد

 .(Heger, 2014های دانشی داخلی خود هستند )توانمندی

ی محیطی را با هایدگیچیپ کنترل یبرا دیجد هایایده راست تصوّ ممکن هامحدودیت نیا 

 نیا بر غلبه بنابراین برای؛ (Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019چالش مواجه سازد )

 0نگاری شرکتی را با تمرکز بر گشودگیمحققان رویکرد جدیدی از آینده یتازگبهها، تیمحدود
                                                           

1. Openness 
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( که موج چهارم ; Ehls et al., 2016 Wiener et al., 2018اند )مرزهای سازمانی پیشنهاد کرده

 کردیرو (.Gattringer, 2018)شود نامیده می 0نگاری بازنگاری شرکتی است و اصطالحاً آیندهآینده

 و هاریسک یابیارز و ییشناسا یبرا یخارج بازیگران سازی ریدرگ ظرفیت ازباز گاری نآینده

 چارچوب از خارج تفکر تواندیم( و Heger & Boman, 2015کند )می استفاده ندهیآ هایفرصت

)احتشام راثی و  دهد کاهش را موجود یذهن یهامدل به شدن محدود خطرو  را تقویت کرده

ای هتر شدن جنبهشفاف و ی آیندههافرصت از یترواضح ریتصو گیریشکل به و (0638رضائی، 

 (.Van der Duin, 2014 Keller et al., 2015 ;کند ) کمک مخرب راتییتغ و دهایتهدپنهان 

ار بافت در باز نگاریآیندههای پروژه یاجرا برای ریزیبرنامه و یکاربرد هایجنبه حال،ا اینب

بررسی عوامل (، ; Wiener et al., 2015 Gattringer et al., 2017)لفمخت اجتماعی -فرهنگی

 Schmidthuber & Wiener, 2018 Wiener ;الزم) هایشرطیشپالزامات و  و تعیین موفقیت

& Boer, 2019باز) نگاریآینده اجرای موفق (، تعیین موانع ساختاری درMilshina & 

Vishnevskiy, 2018 باز) نگاریآیندهبلندمدت  تأثیرو  پیامدها(، مشخص ساختن; Wiener & 

Boer, 2019 Gattringer & Wiener, 2020 ; Zeng et al, 2019های بیشتر و ( نیاز به پژوهش

بدین منظور،  .(; Wiener et al., 2015 Gattringer et al., 2017)مطالعات ژرف اندیشانه دارد 

ها، شرطنگاری باز، الزامات و پیشآینده و کارکرددر این مقاله با تعمُق و تأمل بیشتر، ماهیت 

 قاتیتحقپیشینه  مند کیفی و متکی برموانع ساختاری و پیامدها در چارچوب یک مطالعه نظام

نگاری شود تا به این سؤاالت پاسخ داده شود که: ماهیت آینده( تبیین میفراترکیبی )روش تجرب

ها، طشریشپ یرنده چه اقداماتی است؟دربرگگاری باز نهایی دارد؟ آیندهباز چیست و چه ویژگی

 و دستاوردهایی دارد؟ هااند؟ و غالباً چه پیامدبسترساز موفقیت در آن کدامعوامل ملزومات و 

 ، نیاز به بررسی عمیق دارد. محققان بر این باور هستند کهشدهمطرح سؤاالتپاسخ دادن به 

 ,Di Stefano) است یادگیری و فهم عمیق مفید به پیشین یاتتجرب تبدیل برای ،2اندیشیژرف

2015 Cajiao & Burke,2016 ; Raelin, 2016 ;) هابرداشت از فراتردیدگاهی  تا کندمی کمک و 

 قاتیتحقپیشینه (. بررسی موشکافانه Perusso et al., 2020) ه شودسطحی آفرید هایقضاوت و

و از طریق  (Jacobs, 2016)است یک موضوع عمیق  تفکر و تأملمنبع ارزشمندی برای  یتجرب

؛ (Raelin, 2016ها پی برد )یدهپدبه چرایی، چیستی و چگونگی توان مند مطالعات میمرور نظام

فاده از با استباز،  نگاریآیندهتعمُق و موشکافی ماهیت و کارکرد  برای بنابراین، در این تحقیق

                                                           
1. Open foresight 
2. Deep thinking 
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 سؤاالتقابلیت پاسخ دادن به که  (2117) 0سوبارو و سندلوسکی فراترکیب ایمرحلهروش هفت 

ا نگاری باز تبیین شود تا بپژوهش حاضر را دارد؛ سعی گردید چرایی، چیستی و چگونگی آینده

نگاری درک مشترکی از ماهیت و کارکرد موج چهارم آینده موشکافانه و نگاهی جستجوگرانه

 گشوده شود. ای جدید برای پژوهشگران آتییچهدرشرکتی ایجاد گردد و 

 

 پژوهش هایپیشینه و نظری مبانی

 شرکتی نگاریآینده

سب آینده و ک تحوالت و ضعیف هاینشانک زودهنگام تشخیص برای فعال رویکردی نگاریآینده

(، 0375) 2(. متناسب با نظر آنسوفGattringer, 2018است ) هاناپیوستگیآمادگی برای تقابل با 

 برای شکوفایی که است آینده تحوالت ارزیابی و سنجش برای اهتالش همه شامل نگاریآینده

صرفاً واکنش به تغییرات آینده  نگاریآینده (.Zeng, 2018شود )می تلقی ها مهماقتصادی سازمان

درک  جایبه درواقعآینده است؛  دهندهشکلنیست، بلکه تفسیری فعال از اقدامات فعلی است که 

 (.Ehls et al., 2016) ساختتوان فعّاالنه آینده را ، مییرناپذباجتناآینده مبتنی بر سرنوشت 

 هد ودنشان می متنوعی را تعاریف عملیاتی، و آکادمیک سطح در نگاریآینده تحوالت سیر

سه  در نگاری راآینده توانمفهومی، می ماهیت به توجه متصوّر نیست. با آن تعریف واحدی برای

 ( برخی از تعاریف0جدول )کرد که در  تعریف و ساختاردهی «تقابلی و فرایند ابزار،»دسته 

 ارائه شده است. نظرانصاحبمحققان و  از منظر نگاریآینده
 مفهومی آن ماهیت مبنای بر نگاریآیندهمختلف  ( تعاریف1جدول )

 ماهیت نگاریآیندهتعاریف  سال(نظران، )صاحب

 (Ben Martin, 1996) 

 تصاداق علم، فناوری، بلندمدت آینده جستجوی ایبر مندنظام تالش فرآیند

 عام هایفناوری و راهبردی پژوهش هایزمینه شناسایی باهدف جامعه؛ و

 اجتماعی. و اقتصادی مزایای بیشترین نوظهور با

 فرایند

 (Georghiou, 1996) 
 تواندمی که فناوری و علمی تحوالت ارزیابی برای تشخیص و مندنظام ابزاری

 اشد.ب داشته زندگی کیفیت و ثروت خلق صنعتی، رقابت بر یادیز تأثیر
 ابزار

 (Slaughter, 1998) 

 دارزشمن بینش از استفاده و کارآمد و منسجم دیدگاه حفظ و خلق قابلیت

 ،گذاریسیاست راهنمای و نامطلوب شرایط تشخیص مانند سازمانی

 جدید است. محصوالت بازارها و کشف و راهبرد دهیشکل

 لیتقاب

                                                           
1. Sandelowski and Barroso 
2. Anosov 
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 ماهیت نگاریآیندهتعاریف  سال(نظران، )صاحب

 (Tsoukas & 

Sheppard, 2004) 

 رکد قابلیت و روندها وقوع از قبل آینده تحوالت و هاآشفتگی دیدن توانایی

 هستند. رویدادها دهندهشکل اجتماعی که هایجریان و تغییر الگوهای
 قابلیت

 (Miles, 2008) 
نداز اچشم آن هدف که مشارکتی رویکرد با پویا و مندنظام ریزیبرنامهابزار 

 فعلی است. هایگیریتصمیم بر تأثیرگذاری باهدف ،بلندمدت یساز
 ابزار

 (Rohrbeck, 2011) 

 را هاتشرک و است فرهنگی و ساختاری عنصر هر دو یرندهدربرگقابلیتی که 

 پیامدهای تغییر و شناسایی زودهنگام را تغییرات ناپیوسته تا سازدمی قادر

 .دهد ارائه هاشرکت بلندمدت ضمانت بقای برای مؤثر هایپاسخ و تفسیر را

 قابلیت

 (Meissner, 2012) 

 نعت،ص مختلف علم، هایحوزهاز  کنندگانمشارکت که مشارکتی فرایند یک

 مدتبلند و ارزیابی تحوالت شناسایی منظوربه جامعه هایبخش سایر و دولت

 .آیندمیآینده گرد هم 

 فرایند

(Rohrbeck & 

Schwarz, 2.013) 

 آینده تهدیدهای و هافرصت محیطی، تغییرات و تحوالت بخشآگاهی بزارا

 از و کندمی تقویت را نوآوری و سازمانی یادگیری همفکری، مباحثه و که با

 .نمایدمی پشتیبانی سازمان نیز راهبردی تنظیمات

 ابزار

 (Rohrbeck & 

Schwarz, 2013) 

 و حیاتی بر تصمیمات مبتنی هایفعالیت اجرای و سازیپیاده قابلیت

 مسیرهای مرتبط استنباط و ضعیف هاینشانک و تفسیر تشخیص، ادراک

 ها است.فعالیت

 قابلیت

 (Kuasa, 2014) 
 مشترک نسبت به ، خواهان درکآن کنندگانمشارکتکه  مندنظام یفرایند

 .احتماالت آینده با روشی پایدار و جامع هستند
 فرایند

 (Rohrbeck et al, 

2015) 

 ندهیآ رقابتی مزیت اساس و بنیان دهدمی اجازه که «توانایی سازمانی» یک

 تغییر ساز، هایمحرکتفسیر  و مشاهده شناسایی، بر مبتنی و یجادا

 شود. سازمانی ارزیابی هایواکنش احتمالی پیامدهای

 قابلیت

 (Miles, 2016) 

 اندازچشمجاد ای فرایند و آینده هوش آوریجمع مشارکتی، روشمند، کاربرد

 بسیج و امروزی تصمیمات به دهیشکل منظوربه بلندمدت تا مدتمیان

 است. اقدامات مشترک

 فرایند

 (Simonse, 2018) ابزار .است 0طوفنده هاینوآوری راه نقشه طراحی ابزار و وسیله 

 

 مشارکتی ردیک رویک نگاریآینده گفتتوان می ارائه شد، (0جدول )در  که یتعاریف با توجه به

(Meissner, 2012 Kuasa, 2014 ; Miles, 2016 ;با نگاه به چشم ،)بلندمدت ) و انداز میانBen 

Martin, 1995 ،)ضعیف تغییر ) هاینشانک و تفسیر تشخیص، ادراک منظوربهRohrbeck and 

Schwarz, 2013 Ehls et al., 2016 ;ای ه( و اتخاذ تصمیمات راهبردی پابرجاتر و خلق آیند

( و ; Rohrbeck and Schwarz, 2013 Rohrbeck et al., 2015 ; Miles, 2016)درخور 

 هاینشانک به نسبت را هاسازمان باید تنهانه نگاری. آیندهاست( Simonse, 2018) ینآفرارزش

                                                           
1. Disruptive innovation 
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 سازی در مواجهبرای آماده سناریوهای متعددی باید بلکه کند؛ حساس روندهای تغییر و ضعیف

 را آینده ،واقع در (.Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019آورد )فراهم ییرات ناپیوسته با تغ

توان آن را ساخت و از طریق امروز می اقدامات و تصمیمات با اما کرد، بینیپیش تواننمی

 (.Kayser & Blind, 2017کرد )احتمالی آینده را ارزیابی  عواقب و پیامدهای نگاری شرکتیآینده

( مبتنی بر چهار 0شرکتی را مطابق شکل ) نگاریآیندهسیر تکامل  (2118) 0و اوورز داهیم

شروع شده و هر چهار مرحله حول مفروضات و منطق  0331که از سال  دندانمیموج یا مرحله 

  .(Daheim & Uerz, 2008) است فرهنگی -زمینه و بافتار اجتماعی غالب مطالعات آینده و

 
 (Daheim & Uerz, 2008نگاری در طی زمان )و میزان رواج چهار موج آینده  ( سیر تکامل1شکل )

است که منطق غالب آن  6، موج اول، خبره محور2پژوهیبا توجه به رویکردهای کلی آینده

این  هایبه گردآوری و مقایسه نظرات خبرگان مختلف است؛ کاستی اتکابینی آینده با پیش

ای رشتهتغییرات و نادیده انگاشتن موضوعات و مسائل میان تگیرویکرد از دست دادن نقش وابس

                                                           
1. Daheim & Uerz 

 آنچه»( دو رویکرد کلی دارد: اکتشافی و هنجاری. در رویکرد اکتشافی به بررسی futures studiesمطالعات آینده ) .2 

 پردازند. رویکرد اکتشافی، آینده را نتیجه علت و معلول گذشته ویماز میزان مطلوبیت،  نظرصرف، «ممکن است اتفاق بیفتد

داند. در رویکرد های آتی میبینی آینده را بر اساس روندهای گذشته و ادامه آن در سالانگارد و پیشیممحتوم و ثابت 

ای با یندهآها و ساختن ارزش و پرتو اصول در مطلوب آینده از تصویری خلق نیست، بلکه آینده بینییشپهنجاری، هدف 

 نگارییندهآ. آنچه در این پژوهش تحت عنوان (Dreyer & Stang, 2013 ; Phillips, 2013) است اهداف مشترک

(foresightاز آن یاد )  نگاری یندهآتوان گفت موج اول و دوم یمشده است، بیانگر رویکرد هنجاری است. بر این اساس

دنبال درک،  شرکتی که به دنبال شناخت و تخمین آینده هستند در قالب رویکرد اکتشافی و موج سوم و چهارم که به

 شوند.یمبینی، واکنش و شکل دادن تغییرات آینده هستند در قالب رویکرد هنجاری تبیین پیش
3. Expert-Based Foresight 
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است که  0شود. موج دوم، مدل محورو تصمیماتی است که مبتنی بر نظرات خبرگان اتخاذ می

داند. این موج نیز مانند ها مناسب میای را برای تحلیل انبوهی از دادههای رایانهاستفاده از مدل

تکی بر گروه خاصی از افراد )غالباً خبرگان( است که ارتباط بین نگاری خبره محور مآینده

 2نگاری روند محورانگارد. موج سوم، آیندهها را نادیده میتصمیمات امروز، راهبردها و نوآوری

بینی تأثیرات روندها بر بازارها و مشتریان است. این است که منطق غالب آن مفروض بر پیش

 نسبت به تغییرات دارد. موج گرواکنشیش روندها است و دیدگاهی رویکرد متکی بر پویش و پا

است که بر گفتمان باز و تعامالت پویای بین عوامل اجتماعی،  6نگاری بافتار محورچهارم، آینده

 -اقتصادی، فنّاورانه و بافتاری تأکید دارد و منطق غالب آن مفروض بر پویایی محیط اجتماعی

پذیری عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و یکتفککه  فنی است-فرهنگی و اجتماعی

بر  اتکا، شودنگاری باز نامیده مینگاری بافتار محور که اصطالحاً آیندهکند. آیندهفنّاورانه را رد می

 سازی و تعامالت بازیگران تأکید دارد.پذیرد و بر شبکهدیدگاه تعداد اندکی از خبرگان را نمی

نگاری هم از منظر دیدگاه )محتوا و موضوع( و هم از منظر تعامالت درون فرایند هباز بودن آیند

نگاری باز آینده-0 کند.نگاری باز مطرح می( چهار معیار را برای آینده2118) یورزاست. داهیم و 

و متکی بر  نگاری از منظر محیطی باز استآینده-2 یرنده ذینفعان داخلی و خارجی است؛دربرگ

نگاری فرایندی ساختارمند و مستمر است و آینده-6 یا محیط خاصی متمرکز نیست؛ یک بخش

باید نسبت به تغییرات مخرب آینده نگاری آینده-0 یابد؛پس از نیل به اهداف خاص خاتمه نمی

 ,Daheim & Uerzهستند )نگاری شرکتی بسیار مهم باز باشد، چراکه روندهای تغییر در آینده

2008 Gattringer, 2018 ;( جدول .)نگاری شرکتی و ویژگی آینده ( مراحل توسعه مفهوم2

 دهد.از مراحل را نشان می هرکدام
 (; Daheim & Uerz, 2008 Gattringer, 2018)شرکتی نگاریآیندهامواج و مقایسه  ویژگی( 2جدول )

 پارادایم غالب

نگاری آینده

 شرکتی

 موج اول

(1691-1691) 

 موج دوم

(1691-1661) 

 موج سوم

(1661-2111) 

 موج چهارم

 امروز( -2119)

 نگاریآینده

 خبره محور 

 نگاریآینده

 مدل محور 

 نگاریآینده

 روند محور 

نگاری بافتار محور آینده

 نگاری باز()آینده

نظریه پردازان 

 و اندیشمندان
Herman Kahn, 

Gordon, 1960 
Dator, 1986 Slaughter, 1996 

Daheim & Uerz, 

2006, 2008 

                                                           
1. Model-Based Foresight 
2. Trend-Based Foresight 
3. Context-Based Foresight 
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 پارادایم غالب

نگاری آینده

 شرکتی

 موج اول

(1691-1691) 

 موج دوم

(1691-1661) 

 موج سوم

(1661-2111) 

 موج چهارم

 امروز( -2119)

 نگاریآینده

 خبره محور 

 نگاریآینده

 مدل محور 

 نگاریآینده

 روند محور 

نگاری بافتار محور آینده

 نگاری باز()آینده

مفروضات و 

 منطق

تواند از آینده می

طریق خبرگان 

 شناخته شود

تواند از آینده می

 یهاطریق مدل

 شناخته شود ایرایانه

تواند از آینده می

طریق پایش تحوالت 

 شود یزیرطرح

تواند از طریق آینده می

 شکل بگیرد تعامالت

 برآورد تغییرات بررسی تغییرات اندازچشم
بت به واکنش نس

 تغییرات

بینی و شکل درک، پیش

 دادن تغییرات آینده

 فرایند

 نگاریآینده

گردآوری و مقایسه 

عقاید خبرگان 

 متعدد

استفاده از مدل کمی 

برای تخمین آینده 

 (یابیبرون)

ها و تحلیل نشانک

هشدارهای ضعیف و 

 روندها یزیرطرح

گفتگوی باز )تمرکز بر 

ارتباطات و مباحثه(؛ 

 )مداوم( بدون توقف

 نقش

 سپارانبرون

خبرگان مسئول 

محتوا و نتایج 

 نگاری هستندآینده

سپاران خارجی برون

نگاری را دانش آینده

 کنندخلق می

ها به برخی از فعالیت

افراد خارجی 

شود می یسپاربرون

)مانند دیدبانی 

 روندها(.

همکاری و مشارکت قوی 

 با همه ذینفعان

 و خارج سازمان()داخل 

 ندادبرو

 نگاریآینده

، نقشه راه، هایدلف

 سناریوها
 ها، ماتریسهامدل

روند،  یهادادهپایگاه 

 هانظارت سیستم

، اسازه یشگفتسناریوها، 

-های اقدام، ایدهبرنامه

 های نوآورانه

 

 باز نگاریآیندهتغییر پارادایم به سمت 

 از توانندیم ارزشمند هایایده نکهیا بر ی، مبن(Chesbrough, 2003باز ) ینوآور پاردایم با همسو

 ,Chesbrough & Bogers, 2014 Radziwon & Bogersآیند ) وجود به شرکت خارج ای داخل

ی تحقیق و توسعه داخلی و هاتیفعالفراتر از  یتوجهقابل طوربه هاشرکت( و نوآوری ; 2019

خارج از سازمان است ی افراد ثالث هایتوانمندمتکی بر استفاده هوشمندانه از دانش و 

(Chesbrough, 2017؛ دایهیم) نگاری بازاصطالح آینده بار اولین برای (2118و  2113) و اوورز 

 Daheim ;دارد ) اشاره شرکتی نگاریآینده «0بعدی موج» به که مطرح کردند سخنرانی یک در را

& Uerz, 2008: 232 Ehls et al., 2016: 7) توانندمی وکارهاکسب هک است فرض استوار این بر و 

 و انهفنّاور اجتماعی، نیروهای بین آزاد و تعامل گفتگوهای طریق از را آینده بینی تحوالتپیش

شرکتی در موج چهارم  نگاریآیندهبنابراین،  (.Daheim & Uerz, 2008دهند ) اقتصادی شکل

                                                           
1. Next wave 
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 ,Gattringerست )های بین شرکتی متمایل شده ابه سمت گشودگی مرزهای سازمانی و همکاری

2018 Wiener, Gattringer, & Strehl, 2018 ;.) 

 کنند،یمن کار یک شرکت در باهوش افراد همه کندمیهمانند نظریه نوآوری باز که تصوّر 

نیز  نگاریآینده(؛ در فرایند Chesbrough, 2017اند )شدههای مختلف توزیع بلکه در بین سازمان

به محیط آینده، دسترسی داشته باشند؛  مربوط اطالعات به تمامی هک است دشوار هاسازمان یبرا

 ندکاهمیت پیدا می نگاریآیندهدر فراگرد  سازمانیبرونهای ارزشمند از ایده مندیبهرهبنابراین 

(Heger & Boman, 2015 .)ی و داخلی و خارج دانش ادغامباز  نگاریآیندههدف  واقع در

 Ehls et al., 2016) است و ذینفعان شرکا همکارانه بین سازمانی، یهااز تمام ظرفیت گیریبهره

Zeng, 2018 ;)هاشرکت ،و منابع دانش تبادل وبین سازمانی  مشترک دگاهید کی قیطر از ؛ که 

 (.Wiener, 2018کنند )می جادیا بیشتری افزودهارزش و شوندمیبرخوردار  افزاییهم از

 معانی اب حدودی تا باز را نگاریآینده محققان اصطالح رفته؛مطالعاتی که صورت گ به توجه با

 5آزاد گفتمان و 0باز موضوعی ، دیدگاه6باز مشارکتی ساختار ،2آزاد دسترسی ،0باز گوناگون نوآوری

 در وزهن باز نگاریآینده اصطالح از اییکپارچه و واحد، واضح تعریف ،یطورکلبهو  اندبرده کاربه

 باز را نگاریتوان آیندهحال، میبا این (.Ehls et al., 2016است ) نشده ارپدید ادبیات نظری

و تعامل افراد داخل و خارج شرکت  مشارکت بر رویکردی بافتار محور دانست که مبتنی عنوانبه

 ,Schatzmannهای آینده و دستیابی به راهبردهای پابرجا است )برای شناسایی ناپیوستگی

Schäfer, & Eichelbaum, 2013نگاری باز( آینده2103همکاران )اساس تعریف اهلس و  (. بر 

 و دهآین وکارکسب محیط بینیپیش منظوربه شدهیعتوز اطالعات منابع از مندنظام استفاده»

 ; Ehls et al., 2016 Zeng, 2018است ) «سازمان راهبردی هایگیریتصمیم از پشتیبانی

 ،تخصصی و روابط متقابل نوعت بازیگران، تعداد به با توجهری باز نگاآینده (.Gattringer, 2018؛

( 2108) ینرو(. گاترینگر و Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) دارد یمختلف انواع

 :اندبندی کردهنگاری باز را در چهار دسته طبقهآینده

ا هر نوع از دانش و تخصصی باز، هر فردی ب نگاریآینده: در این نوع از  3سپاریجمع هایفعالیت-0

 (.Miemis et al, 2012باشد )تواند مشارکت داشته می

                                                           
1. Open innovation 
2. Open access 
3. Open participatory structure 
4. Open thematic perspective 
5. Open dialogue 
6. Crowd sourcing activities 
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 یا عمومی پروژه یک در خارجی و داخلی مختلف : ذینفعان0مشارکتی نگاریآینده هایفعالیت-2

 (.Weigand et al, 2014کنند )میمشارکت  نگاریآینده

وآوری ن هایبازیگران شبکه فعّال مشارکت ه باک نگاریآینده هایفعالیت: 2ایشبکه نگاریآینده-6

 Van der Duin, 2014) شوندمی مندبهره نتایج آن از شبکه سازمان و شرکا و شودانجام می

Heger & Boman, 2015 ;.) 

 نوآوری و نوآوری اجتماعی، نی: متکی بر نظریه یادگیری بین سازما6باز همکارانه نگاریآینده-0

در جستجوی پویش تغییرات و  مشترک طوربه دارد که تأکید یشرکت هاییبر همکار است وباز 

 (.; Wiener et al., 2018 Gattringer & Wiener, 2018) آینده هستند تحوالت

 ; Wiener et al., 2015 Gattringer, 2018محققان )باز،  نگاریآیندهی هاچارچوب در اکثر

Schmidthuber & Wiener, 2018 ;نگاری، آیندهای پیشرایندی سه مرحله( ساختار ف

 ،مراحل ی و ارزیابیهماهنگ یبرا( 2108گاترینگر ) .اندنگاری ارائه کردهآینده و پسا نگاریآینده

 ینو تبی فیتعر ،شرکا نگاری انتخابآیندهپیش در مرحله .داندمیمهم  را پروژه نقش مدیریت

 Schmidthuberو ملزومات کلیدی مطرح است ) ازیسآماده ها،بر روش توافق ،اهداف و انتظارات

& Wiener, 2018.) انتخاب که دهدیم نشان نگاری بازآینده ی باز ونوآور حوزه در مطالعات 

 ,Gattringer et al., 2017 Rau, Schweitzer) است تیموفق کلیدی عوامل از یکی مناسب شرکا

& Gassmann, 2014 ; Wiener, 2018 ; مشترک طوربه هاسازمان نگاری باز،یندهآ(. در مرحله 

 ریستف را تغییر فیضع یهانشانک و پردازندمی محیطی مندنظامو پویش  روندها ییشناسابه 

ی وهایارسن آن اساس بر وکنند مباحثه و گفتگو می هاروند متقابل روابط اثرات مورد درو  کنندیم

-ی )پساخروج مرحله در(. Gattringer et al., 2017) شودیم خلق ندهیآ جایگزین برای

 نگر در سازمانراهبرد آینده کی در قالب را نتایج که شوندیم قیتشو هاسازمان ،نگاری(آینده

 (.; Gattringer, 2018 Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019)سازی کنند خود پیاده

 

 شناسی پژوهشروش

رزهای م توسعه باز بوده و هدف آن نگاریآینده چیستی، چرایی و چگونگی پژوهش حاضر به دنبال

و به لحاظ شیوه  ایتوسعههدف،  منظر از پژوهشدر یک زمینه خاص است؛ بنابراین دانش 

                                                           
1. Participatory foresight activities 
2. Networked foresight 
3. Collaborative open foresight 
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با مرور  و معتبر از منابع اطالعاتی ،یازموردنو اطالعات  هاداده، کیفی است که هادادهگردآوری 

دستیابی و تلفیق شواهد برای  مند ادبیات،نظام ورمر از هدفاست.  شدهیگردآور ادبیات مندنظام

سازد ابهامات موجود در های آغازین پژوهش است و پژوهشگران را قادر میپاسخ دادن به پرسش

یک زمینه خاص را با شواهد کافی مرتفع نمایند. زمانی که شواهد کافی برای یک زمینه خاص 

مطالعات  هایتواند با تجمیع و تلفیق یافتهت میمند ادبیاوجود نداشته باشد، تکنیک مرور نظام

 (. اینStrech & Sofaer, 2012ها ایجاد کند )های جدیدی برای توسعه نظریهپیشین، دیدگاه

 حورمنگاری باز را در قالب سه مطالعه تالش دارد با نگاهی ژرف اندیشانه، ماهیت و کارکرد آینده

 کىید. دارمند مطالعات اهمیت راین بررسی نظام؛ بنابسازد مشخصچرایی، چیستی و چگونگی 

 ( به چهار دسته فرا نظریه،2است که مطابق شکل ) مطالعه فرا مند ادبیات،مرور نظام هاییوهش از

هدف  که آنجا از(. Bench & Day, 2010شود )ترکیب تقسیم می تحلیل و فرا فرا روش، فرا

است؛  نگاری بازطالعات پیشین در حوزه آیندههای مکیفی یافته تفسیری حاضر تحلیل پژوهش

عات های مطالبا تحلیل ساختارمند یافته فراترکیبانجام شده است. در روش  فراترکیببا روش 

 (.Zimmer, 2006)شود می جدید کشف هایاستعاره و پیشین، موضوعات

 
 (.Bench & Day, 2010) فرا مطالعه هایروشانواع  (2) شکل

 شدان و توسعه موجود خألمطالعات برای آشکارسازی  های سایریافته درک ،یبفراترک هدف از

کیفی،  فراترکیبدر (. ; Cooper, 2016 Leary & Walker, 2018) های جدید استعلمی و نظریه

 ررسیب شود و امکانمند تحلیل و تفسیر مینظام صورتبههای پیشین نتایج پژوهش و هایافته

. محققان (; Gewurtz et al, 2008 Finfgeld-Connett, 2016)آید می همفرا الگوها استقرایی

(Sandelowski & Barros, 2007 Gewurtz et al, 2008 ;)  مراحل مختلف و نسبتاً مشابهی برای

 ها فقط در تعداد و برچسبکه تفاوت آن شدهپیشنهاد  فراترکیبمند ادبیات به شیوه مرور نظام

 بفراترکیندارند. در این پژوهش از روش  باهماهیت و روند اجرائی تفاوتی مراحل است و به لحاظ م
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( استفاده شده است؛ که هر یک از 6) ( مطابق شکل2117) باروسو و سندلوسکیای مرحله هفت

گردد و گزارش نهایی در قالب تشریح می یلتفصبهها(، در بخش بعدی )یافته گانههفت مراحل

 شود.باز تفسیر می نگاریآیندهچگونگی سه محور چرایی، چیستی و 

 
 .(Sandelowski & Barroso ,2007) ایمرحله هفت بر مبنای روش فراترکیب یهاگام( 3شکل )

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

نگاری شرکتی تعمُق شناخت و درک ماهیت و کارکرد موج چهارم آینده باهدفپژوهش  این

هفت گام  در (2117باروسو ) و سندولسکی فراترکیب شرو اساس بر نگاری باز(، است که)آینده

 .گرددمی ارائه تفصیلی صورتبه
 پژوهش تم سؤاالتنظیگام اول: 

 کلیدی است که: سؤاالت به این پژوهش، به دنبال پاسخگویی این 

  هایامهبرن، برای پاسخ به کدام نیازها ظهور کرده؟ و چرا باید نگاریآیندهرویکرد باز بودن در 

محور چرایی  کنندهتبییندر قالب پارادایم باز دنبال شود؟ )این دو سؤال  نگاریدهآین

 باز است(. نگاریآینده

  ال ؟ و به دنبگیردیبرمهایی را در چیست؟ چه ویژگی نگاریآیندهماهیت باز بودن فرایند

 (.تباز اس نگاریآیندهمحور چیستی  کنندهتبیینتحقق چه اهدافی است؟ )این سه سؤال 

  از ب نگاریآیندهاند؟ اجرای یک برنامه امباز کد نگاریآیندهاقدامات و فرایندهای کلیدی

ها، ملزومات و بسترهایی است؟ و چه پیامد و دستاوردی برای شرطمستلزم چه پیش

 باز است(. نگاریآیندهمحور چگونگی  کنندهتبییندارد؟ )این سه سؤال  هاشرکت

 ادبیات مندنظامگام دوم: مرور 

کلمات کلیدی و طی یک بازه  واسطهبهمتناسب با اهداف و سؤاالت پژوهش، ادبیات موجود باید 

اطالعاتی معتبر نقش  هایپایگاهجستجو شوند. در این میان  مندنظام صورتبهزمانی مشخص 

ی هادر این پژوهش، مقاالت و مطالعات محققانی است که یافته موردمطالعهمهمی دارند. جامعه 
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؛ و 0تیلور اند فرانسیس؛ 6؛ امرالد2؛ پروکوئست0اسکوپوس خارجی مانند های علمیدر پایگاه هاآن

جامع  پورتال دانشگاهی، جهاد علمی مرکز داخلی مانند نورمگز، هاییگاهپاو  5دایرکت ساینس

ز که انگاری ببندی آیندهانسانی نمایه شده است. برای جستجوی ادبیات با توجه به دسته علوم

( و محدود به بازه زمانی سال 6جدول ) هاییدواژهکل( مطرح شده، از 2108) 3توسط گاترینگر

 سال اخیر( استفاده شد. 05 حدود)، 2121تا  2113
 کلیدی جستجو شده یهاواژه( 3جدول )

 واژه التین واژه فارسی ردیف

 open foresight باز نگاریآینده 0
 collaborative foresight همکارانه نگاریآینده 2

 participatory foresight مشارکتی نگاریآینده 6
 networked foresight یاشبکه نگاریآینده 0
 Crowdsourcing Foresight جمع سپاری نگاریآینده 5

 

 گام سوم: جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

 بر بالغ 2121تا  2113سال علمی از  هایپایگاهدر  شرکتی نگاریآیندهنتایج جستجوی واژه 

باز  نگاریآیندهشرکتی، یعنی  نگاریآیندهمورد بوده؛ امّا تمرکز این مطالعه بر موج چهارم  2231

، معیارهای (6در جدول ) شدهاشاره بنابراین برای انتخاب مقاالت مناسب با توجه به واژگان؛ است

ه، ماهیت پژوهش و همسو بودن محتوا و ، موضوع و محور مقالموردنظرزبان مطالعه، بازه زمانی 

 ینا ازمطالعه یافت شد که  068این پژوهش، ابتداً تعداد  هایپرسشچکیده مقاالت با اهداف و 

مقاله که به لحاظ عنوان، چکیده و محتوا کیفیت الزم  76 شدهاشاره، با توجه به معیارهای بین

، در یک گروه کانونی که ماندهیباقاله مق 35را نداشتند، از فرایند بررسی حذف شدند. سپس 

و مدیریت استراتژیک بود، مطرح  پژوهیآیندهنفر از اساتید دانشگاهی در حوزه  3مشتمل بر 

ی هادادهمقاله برای استخراج  01مقاالت، نهایتاً تعداد  سنجییفیتکگردید و پس از ارزیابی و 

ی منابع اطالعاتی و الگوریتم انتخاب مقاالت ( نمایانگر فراگرد گردآور0شکل )متنی انتخاب شدند. 

 مناسب این پژوهش است.

                                                           
1. Scopus 
2. ProQuest 
3. Emerald 
4. Taylor & Francis 
5. Science Direct 
6. Gattringer 
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 ( الگوریتم گردآوری منابع اطالعاتی مناسب4شکل )

 گام چهارم: استخراج اطالعات مقاالت

و استخراج مفاهیم از شیوه  یکاومتنبا توجه به ماهیت کیفی بودن پژوهش حاضر، برای 

. در این خصوص ابتدا شودمیکیفی استفاده  هایژوهشپکدگذاری استفاده شد که غالباً در 

مقاالت نهایی شده چندین مرتبه مطالعه و نسبت به استخراج کدهای باز هر مقاله اقدام گردید. 

و برای هر کد باز یک مفهوم در  گریغربالکدهای باز مشابه و تکراری  نگرکلسپس با نگاهی 

اصلی مرتبط با سه محور چرایی، چیستی و چگونگی  فرعی و هایتم یتنها درنظر گرفته شد؛ و 

 نگارییندهآهدف پژوهش پاسخگویی به سه سؤال کلیدی بود:  چراکهباز تبیین شدند؛  نگاریآینده

در این تحقیق  ؟است چگونه باز نگاریآیندهیک برنامه  آوردره دارد؟ و چرا اهمیت چیست؟ باز

کد نهایی  70غربالگری و حذف کدهای تکراری،  کد باز شناسایی شد که پس از 002مجموعًا 

 چیستی مقوله اصلی مشخص و در قالب سه محور چرایی، 5مقوله فرعی و  03)مفهوم( در قالب 

 بندی شدند.دسته و چگونگی

 هایافتهگام پنجم: تحلیل و ترکیب 

رویکرد  اقعوبهبررسی و تحلیل این پرسش که  باهدفنگاری باز و توصیف چرایی آینده منظوربه

دهی به چه نیازهایی ظهور کرده؟ و چرا باید نگاری شرکتی، برای پاسخباز بودن در آینده
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نگاری شرکتی در قالب پارادایم باز دنبال شوند؟؛ مقاالت و مطالعات مرتبط مورد های آیندهبرنامه

ها، مبنای ماهیت آنمفهوم استخراج و بر  01ها در قالب بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفتند. یافته

های نظری ها و دیدگاههای محیطی و چارچوبها و پیشرانمقوله اصلی محرک 2در قالب 

 ( ارائه شده است.0بندی شدند که نتایج در جدول )دسته
 هانگاری باز در قالب مفاهیم و مقوله( چرایی آینده4جدول )

 منابع مستخرج شده مفاهیم  هامقوله

ها و محرک

های پیشران

 محیطی

 ; (Rau et al, 2014) ; (Daheim & Uerz , 2008) محیطی پیچیدگیافزایش 

(Bas & Guillo, 2015) ; (Gattringer et al, 2017) 
 (Calof et al, 2018) ; (Heger, 2014) پذیریشرایط جدید رقابت

 ; (Gattringer et al, 2017) ; (Heger, 2014) هافناوریتغییرات فزاینده 
(Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) 

 ; (Gattringer et al, 2017) ; (Ehls et al, 2016) سرعت باالی تغییرات نوآوری
(Wiener, 2018) 

 نشدهبینییشپهای فرصت

 وکارکسب

(Gattringer et al, 2017) – (Højland & Rohrbeck, 

2018) 

 ها وچارچوب

 های نظریدیدگاه

 (Guilló López, 2014) ; (Daheim & Uerz, 2008) محوری دیدگاه منبع

; (Gattringer et al, 2017) ; (Calof et al, 2018) ; 

 ,Gattringer & Wiener) ; (Guilló López, 2014) دیدگاه یادگیری بین سازمانی

2018); (Gattringer & Wiener, 2020) 

 ; (Ehls et al, 2016) ; (Rau et al, 2014) دیدگاه هم آفرینی ارزش
(Korreck, 2018) 

 (Gattringer et al, 2017) ; (Ehls et al, 2016) دیدگاه نوآوری اجتماعی

 دیدگاه نوآوری باز

(Daheim & Uerz ,2008) ; (Schatzmann et al, 

2013) ; (Guilló López, 2014) ; (Gattringer & 

Strehl, 2014a) ; (Heger, 2014) ; (Ehls et al, 

2016) ; (Gattringer et al, 2017) ; (Gattringer & 

Wiener, 2018) ; (Calof et al, 2018) ; (Fritzsche, 

2018) ; (Gattringer & Wiener, 2020) 

 ; (Ehls et al, 2016) ; (Schatzmann et al, 2013) دیدگاه جمع سپاری
(Gattringer et al, 2017) 

 ,Korreck) ; (Wiener, 2018) ; (Ehls et al, 2016) های پویادیدگاه قابلیت

2018) 

 

ا که هبررسی و پاسخ دادن به این پرسش باهدفنگاری باز و توصیف چیستی آینده منظوربه

هایی دارد؟ و عموماً به دنبال تحقق چه اهدافی نگاری باز چیست؟ و چه ویژگیماهیت آینده

ت مقاال اگرچهه آن مبتنی بر ادبیات پرداخته شد. بینش عمیق و تعریف موشکافانبا است؟؛ 

ف این های غالب تعاریاند؛ اما ویژگینگاری باز ارائه دادهتعاریف نسبتاً مشابهی از آینده شدهیبررس
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 مرکز برت با مشارکتی، و باز ایشیوه به پیچیده موضوعات نگاری باز برای تحلیلاست که آینده

خارج از چارچوب ظهور کرده است. برای تبیین تفکر ردازانه و پرؤیا اندیشه و عمومی گفتمان

 3م در قالب مفهو 05نگاری با بررسی و تحلیل محتوا مقاالت، های این رویکرد از آیندهمشخصه

 ( ارائه شده است.5که نتایج در جدول )مقوله نمایان گردید 
 هانگاری باز در قالب مفاهیم و مقوله( چیستی آینده1جدول )

 منابع مستخرج شده مفاهیم  هاولهمق

 افزایی منابعهم

 مکمل سایر دستیابی به منابع

 هاشرکت
(Heger & Boman, 2015) ; (Gattringer et al, 

2017) 

 هامنابع و هزینه در ییجوصرفه
(Daheim & Uerz, 2008) ; (Gattringer & Strehl, 

2014a) - Ehls et al, 2016) ; (Gattringer et al, 

2017) ; (Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) 

جذب دانش 

 خارجی

خارج از  هایمندی از ایدهبهره

 مرزها
(Heger, 2014) ; (Calof et al, 2018) ; (Brunner-

Kirchmair & Wiener, 2019) ; 
مندی از دانش ذینفعان بهره

 خارجی
(Heger & Boman, 2015) ; (Ehls et al, 2016) ; 

(Calof et al, 2018) 

دانش  سازیادغام و یکپارچه

 بیرون و درون

(Van der Duin et al, 2014) ; (Ehls et al, 2016) ; 

(Korreck, 2018) ; (Brunner-Kirchmair & 

(Wiener, 2019) ; (Zeng et al, 2019) 

تفکر واگرا و 

 رویاپردازانه

-مدل کاهش محدود شدن به

 های ذهنی موجود

(Van der Duin et al, 2014) ; (Heger & Boman, 

2015) ; (Ehls et al, 2016) ; (Gattringer et al, 

2017) ; (Wiener, Gattringer, & Strehl, 2018) 
جلوگیری از قفل شدن و 

 وابستگی به مسیر

(Wiener et al, 2015) ; (Gattringer et al, 2017) ; 

(Wiener et al, 2020); (8931،ائیاحتشام راثی و رض) 

های توسعه و پرورش روش

 جدید تفکر

(Gattringer et al, 2017) ; (Wiener et al, 2018) ; 

(Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) ; 
(Gattringer & Wiener, 2020) 

های همکاری

 بین شرکتی

همکاری بین صنعت، دولت و 

 دانشگاه
(Calof et al, 2018) 

 Ehls) ; (Heger & Boman, 2015) ; (Heger, 2014) سازمانی بین تمایل به همکاری 

et al, 2016) ; (Gattringer, 2018) 
 (Gattringer, 2018) ; (Heger & Boman, 2015) هم پیوندی تحقیق و توسعه

 Gattringer et al.(2017)) اتحادهای توسعه محصول جدید

مدیریت دانش 

 همکارانه

 ; (Ehls et al, 2016) ; (Rau et al, 2014) خلق دانش مشترک
(Gattringer et al, 2017) 

 ; (Korreck, 2018) تبادل دانش بین سازمانی

(Brunner-Kirchmair &Wiener, 2019) 

 ; (Ehls et al, 2016) ; (Heger & Boman, 2015)  تسهیم اطالعات و دانش آینده

(Calof et al, 2018) ; (Gattringer, 2018) ; 



 26              رضائی و همکارانرسول  /رویکردی جدید برای ساختن آینده: باز نگاریآیندهدر  اندیشیژرف

 منابع مستخرج شده مفاهیم  هاولهمق

 ,Gattringer & Wiener) ; (Zeng et al, 2019) وسعه دانش خارج از رادارت

2020) 

انداز باز و چشم

 ینآفرارزش

گیری تصویر روشنی از شکل

 های آیندهفرصت

(Van der Duin et al, 2014) ; (Heger & Boman, 

2015) ; (Wiener, 2018) ; 
 (Gattringer & Wiener, 2020) 

 & Gattringer) ; (Heger & Boman, 2015) مشترکهم آفرینی ارزش 

Wiener, 2020) 
 

بررسی و پاسخ دادن به این پرسش که  باهدفنگاری باز و توصیف چگونگی آینده منظوربه

مات و بسترساز موفقیت در آن ، ملزوهاشرطیشپچه اقداماتی است؟  یرندهدربرگنگاری باز آینده

تحلیل شدند که در  و بررسی دستاوردهایی دارد؟؛ مقاالت منتخباند؟ و غالبًا چه پیامد و کدام

 ( ارائه شده است.3مقوله در جدول ) 00مفهوم و  03قالب 
 هانگاری باز در قالب مفاهیم و مقوله( چگونگی آینده9جدول )

های مقوله

 اصلی

 هایمقوله

 فرعی 
 منابع مستخرج شده مفاهیم 

ش
پی

ی آینده
نیازها

ی باز
نگار

 

ش
پی

ی
نیازها

 

 
ی

فرد
 

 حمایت مدیران ارشد

 از باز بودن مرزها 
(Guilló López, 2014) ; (Wiener et al, 2015) 

; (Gattringer et al, 2017) 
 تعهد مدیران

 ارشد به نتایج کار 

(Gattringer, 2018) ; (Wiener & Boer, 2019) 
(8931)طالبی و نعمتی،  

 اعتماد متقابل بین

 گرانذینفعان و بازی 
(Wiener et al, 2015) ; (Gattringer & Wiener, 

2018) ; (Zeng et al, 2019) 

ش
پی

ی
ی تیم

نیازها
 

 جریان سازی اطالعات

 تیمی 
(Guilló López, 2014) ; (Wiener et al, 2015) 

; (Calof et al, 2018) 
 (Gattringer, 2018) ; (Wiener et al, 2015) تیمی اهداف همسویی

 & Milshina) ; (Daheim & Uerz, 2008) تیمی هایحثهمبا

Vishnevskiy, 2018) ; (Korreck, 2018) 

ش
پی

ی
نیازها

 

 
ی

سازمان
 

 فرهنگ باز و خالق

 محور )ادهوکراسی( 

 (Heger, 2014) ; (Guilló López, 2014) ; 

(Bas & Guillo, 2015) ; (Wiener et al, 2015) 

; (Ehls et al, 2016) ; (Gattringer, 2018) ; 

 محیط یادگیرنده و

 باز یجوسازمان 
(Daheim & Uerz, 2008) ; (Brunner-

Kirchmair & Wiener, 2019) 

 درگیرسازی و

 ارتباطات ذینفعان

(Heger & Boman, 2015) ; (Zeng, 2018) ; 

(Korreck, 2018) ; (Wiener et al, 2018) 
 (8931)طالبی و نعمتی،
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های مقوله

 اصلی

 هایمقوله

 فرعی 
 منابع مستخرج شده مفاهیم 

و خلق  تعامالت شبکه

 های ارتباطیشبکه

(Van der Duin et al, 2014) ; (Heger, 2014) ; 

(Heger & Boman, 2015) ; (Zeng, 2018) ; 

(Korreck, 2018) ; (Calof et al, 2018) 

فرایند آینده
ی باز

نگار
 

ت
اقداما

 

 
ش

پی
آینده

ی
نگار

 

 ,Gattringer et al) ; (Wiener et al, 2015) مناسب شرکاانتخاب 

2017) ;Gattringer, 2018) 

 تبیین واضح اهداف

 و انتظارات ذینفعان 

(Wiener et al, 2015) ; (Gattringer, 2018) ; 

(Wiener & Boer, 2019) ; (Gattringer & 

Wiener, 2020) 

های تعیین زمینه

 جستجو
(Gattringer & Strehl, 2014a) ; (Wiener et al, 

2015) ; (Gattringer, 2018) 

های تعیین روش

 نگاریآینده
(Gattringer & Strehl, 2014a) ; (Wiener et al, 

2015) ; (Gattringer, 2018) 

ت
اقداما

 
ن

حی
 

 
آینده

ی
نگار

 

 مندپویش مؤثر و نظام

 محیطی
(Heger, 2014) ; (Heger & Boman, 2015) ; 

(Gattringer, 2018) 
اسکن مشارکتی 

 روندها و رویدادها
(Heger, 2014) ; (Brunner-Kirchmair & 

Wiener, 2019) 
 هایتشخیص سیگنال

 ضعیف تغییر
(Heger, 2014) ; (Korreck, 2018) – (Wiener 

et a, 2018) 
 هایفکر کردن به افق

 زمانی بلندمدت

(Van der Duin et al, 2014) ; (Wiener et al, 

2015) ; (Gattringer & Wiener, 2020) 

تفکر خارج از  ایجاد

 چارچوب

(Ehls et al, 2016) ; (Gattringer et al, 2017) ; 

(Calof et al, 2018) ; (Fritzsche, 2018) ; 
(Gattringer & Wiener, 2020) 

به چالش کشیدن 

 مفروضات فعلی

(Ehls et al, 2016) ; (Gattringer et al, 2017) ; 

(Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) ; 
(Gattringer & Wiener, 2020) 

های تفسیر سیگنال

 ضعیف تغییر
(Heger, 2014) ; (Gattringer et al, 2017) ; 

(Korreck, 2018) ; (Gattringer, 2018) 

تحلیل و تفسیر 

مند تغییرات نظام

 آینده

(Schatzmann et al, 2013) ; (Wiener et al, 

2015) ; (Gattringer, 2018) 

خروج 

ی و 

اقدام 

ت
مش

ک
ر

یادگیری فراگیر بین  

 سازمانی
(Zeng et al, 2019) 
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های مقوله

 اصلی

 هایمقوله

 فرعی 
 منابع مستخرج شده مفاهیم 

تدوین سناریوهای 

 ترمنعطف و متنوع

(Ehls et al, 2016) ; (Milshina & 

Vishnevskiy, 2018) ; (Korreck, 2018) ; 
(Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) 

 اندازچشم

 مشترک آینده
(Wiener et al, 2015) ; (Gattringer, 2018) ; 

(Wiener et al, 2018) ; 

ت مستمر پروژه
مدیری

 

ی(
)راهبردپرداز

 

هماهنگی و مدیریت 

 هاجلسات و کارگاه
(Heger & Boman, 2015) ; (Korreck, 2018) 

در نظر گرفتن دانش و 

 های متنوعمهارت
(Wiener et al, 2015) ; (Zeng et al, 2019) 

ای مدیریت حرفه 

 پروژه
(Van der Duin et al, 2014) ; (Gattringer & 

Wiener, 2020) 

 تأمین مالی پروژه
 (Miemis et al, 2012) ; (Wiener et al, 2015) 

; (Gattringer, 2018) 

ارزیابی مستمر فرایند 

 پروژه و اخذ بازخورد
(Wiener et al, 2015) ; (Gattringer, 2018) 

ها و مشوق

های انگیزاننده

 مکاریه

(Wiener et al, 2015) ; (Korreck, 2018) ; 
(Gattringer (2018) 

 سازیآماده

 پویا یجوکار
(Wiener et al, 2015) ; (Brunner-Kirchmair 

& Wiener, 2019) 
تنوع تخصصی و 

 های کاری ناهمگنتیم
(Ehls et al, 2016) ; (Wiener, 2018) 

دستاوردها و پیامدها
 

ی
ی محیط

هوشمند
 

ب
کس

وکار
 

شناسایی زودهنگام 

 هافرصت

(Heger & Boman, 2015) ; (Schmidthuber & 

Wiener, 2018) ; (Brunner-Kirchmair & 

Wiener, 2019) 
 کنشیآمادگی پیش

 برای تغییرات آینده
(Rau et al, 2014) ; (Brunner-Kirchmair & 

Wiener, 2019) 
 شناسایی

 های طوفندهنوآوری
(Fritzsche, 2018) ; (Gattringer & Wiener, 

2020) 
 کشف

 های نوظهورفناوری
(Calof et al, 2018) ; (Milshina & 

Vishnevskiy, 2018) 
پذیری ارتقاء انطباق

 سازمانی
(Korreck, 2018) ; (Ganglberger, 2020) 

واکنش سریع نسبت 

 به تغییرات آینده
(Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) 
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های مقوله

 اصلی

 هایمقوله

 فرعی 
 منابع مستخرج شده مفاهیم 

بهبود عملکرد نوآورانه
 

 بهبود نوآوری باز
(Daheim & Uerz, 2008) ; (Van der Duin et 

al, 2014) ; (Ehls et al, 2016) ; (Calof et al, 

2018) ; (Wiener, 2018) ; (Zeng et al, 2019) ; 
افزایش پتانسیل و 

 هاظرفیت نوآوری
(Milshina & Vishnevskiy, 2018) ; (Wiener 

et al, 2020) 

 ارتقاء نوآوری
(Guilló López, 2014) ; (Van der Duin et al, 

2014) ; (Schmidthuber & Wiener, 2018) ; 
(Wiener et al. (2020) 

سرعت توسعه 

 محصول جدید
(Gattringer & Strehl, 2014b) ; 

(Ganglberger, 2020) 
موفقیت توسعه 

 محصول جدید
(Gattringer & Strehl, 2014b) ; 

(Ganglberger, 2020) 

صمیم
ت

ی
گیر

ی 
یها

راهبرد
 

کاهش عدم 

های قطعیت

 گیریتصمیم

(Daheim & Hirsch, 2015) ; (Brunner-

Kirchmair & Wiener(2019) 

تدوین راهبردهای 

 پابرجا
(Guilló López, 2014) ; (Schmidthuber & 

Wiener, 2018) ; 

ک آینده
ت ریس

مدیری
نگر

 

یت زوایای تاریک شفاف

 آینده یزبرانگابهامو 
(Wiener, 2018) ; (Schmidthuber & Wiener, 

2018) ; (Zeng, 2018) 
تر توسعه گسترده

 انداز آیندهچشم
(Schatzmann et al, 2013) ; (Gattringer & 

Wiener, 2020) 
ارزیابی بهتر 

 های آیندهریسک
(Brunner-Kirchmair & Wiener, 2019) ; 

(Ganglberger, 2020) 
خلق بینش جدید در 

 مورد ریسک تغییرات
(Gattringer et al, 2017) ; (Brunner-

Kirchmair & Wiener, 2019) 

 

 گام ششم: کنترل کیفیت نتایج

 قیحقت کها است. ییافته یابیاعتبار و  سنجییفیتکمند ادبیات، یکی از مراحل مهم مرور نظام

 پژوهش هر یسودمند ؛ وباشد طرفانهیب و سازگار ،یکاربرد ،باارزشحقایق  یدارا دیبا ارزشمند

 هایتواند به شیوهمی هاپژوهش (. کیفیتSaunders et al., 2019دارد ) آن کیفیت ی بهبستگ

 کیفیت معیارهای ارزیابی ترینمهم (2106)0هاسسی و کولیس گیرد. قرار ارزیابی مورد مختلف

                                                           
1. Collis & Hussey 
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 اگرچه(. Collis and Hussey, 2013دانند )پذیری میو قابلیت تعمیم یپژوهش را روایی، پایای

( نسبت توافقی 0331) 0کند؛ امّا کوهنمیهای کمّی مصداق پیدا روایی و پایایی بیشتر در پژوهش

شود و برای ( ابداع کرد که بنام ضریب کاپا کوهن شناخته می0رابطه ) صورتبهمورد انتظار را 

 گردد.های متنی استفاده میکدگذاری داده یابی شیوه اعتبار

Kappa = (Po − Pe) (1 − Pe)⁄  ضریب توافقی مورد انتظار کاپا: -0رابطه  

 انتظار مورد توافق نشانگر میزان یزن Pe و شدهمشاهده توافق بیانگر میزان Poدر فرمول فوق، 

 توافق دهندهنشان باشد، ترنزدیک یک به است. ضریب کاپا عددی بین صفر و یک بوده و هرچه

اطمینان از شیوه  و هایافته کیفیت بررسی باالتر بین کدگذاران است. در این پژوهش برای

خبرگان دانشگاهی حوزه  از یکی اختیار مقاله انتخاب و در 6کدگذاری و استخراج مفاهیم، تعداد 

 اپا محاسبه شدک پژوهی و مسلط به شیوه کدگذاری قرار گرفت و نتایج آن در قالب ضریبآینده

ها است. ( به دست آمد که نشانگر کیفیت تحلیل داده157352دو کدگذار ) بین توافق میزان که

نتایج، از منظر خبرگان نیز بررسی شد؛  یابیاعتبار ها، کدگذاری داده سنجییفیتکعالوه بر 

 ،و تائیدپذیری کیفی شامل مقبولیت هایپژوهش خاص که نتایج برای ارزیابی معیارهای یاگونهبه

 ها ارسال شد.بازبینی و اصالح یافته منظوربهاز خبرگان و متخصصان  نفر در اختیار چند

 گام هفتم: ارائه گزارش نهایی

و پس از  باز نگاریآیندهمقاله و مطالعات پیرامون موضوع  01با توجه به تحلیل محتوای 

پژوهش را در قالب محورهای  هایفتهیاکلی  بندیجمعتوان در یک ، میهااعتبارسنجی یافته

 ( به تصویر کشید. 5شکل ) صورتبهچگونگی  و چیستی چرایی،

                                                           
1. Cohen 
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نگاری یندهآچگونگی  و چیستی چرایی، محورهای های پژوهش در قالبیافته یبندجمع( 1شکل )

 باز

های نظری های تغییر و دیدگاهها و پیشران( نمایان است؛ محرک5آنچه در شکل )

که ت اس نگاری باز()آینده نگاری شرکتیها به موج چهارم آیندهننده علل رجوع شرکتکیینتب

، گفتمان آزاد و تفکر خارج از چارچوب، های بین شرکتیافزایی منابع، همکاریی همواسطهبه

تلزم نگاری باز مسیابد. البته انجام یک پروژه آیندهتوسعه می وکارکسبدانش مربوط به آینده 

نیازهای فردی، تیمی و سازمانی ساختاردهی ها و ملزوماتی است که در قالب پیشرطشپیش

نگاری باز هنگامی اثربخش و کارآمد خواهد بود که شوند. آنچه مسلّم است، فرایند آیندهمی

 نگاری باز موجبمدیریت مؤثر و راهبردپردازی مستمر از پروژه صورت پذیرد. در این صورت آینده

 شود.ها و هوشمندی نسبت به تغییرات محیطی میرد نوآورانه، مدیریت ریسکبهبود عملک
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ابزارها برای  ترینمهم. یکی از است هاعدم قطعیت با توأمو  هپیچید، وکارهاکسبامروزه محیط 

تهدیدها  مورددر  یموثقتواند اطالعات شرکتی است که می نگاریآینده، هاپیچیدگی اینتقابل با 
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پارادایم  چهار یرندهدربرگ، شرکتی نگاریآیندههای احتمالی آینده ارائه کند. سیر تکامل و فرصت

وقوع آینده و  آمادگی برای جایبهنگاری باز موج چهارم آن تحت عنوان آینده است کهو یا موج 

 عاملی با مباحثه وساز و ارتباطات گسترده ت، آیندهکنشیهای پیشاقدامات واکنشی، بر روش

باز، با  نگاریاگرچه نظریه آینده های باز برای شکل بخشیدن به آینده درخور تأکید دارد.گفتمان

مالحظه دیدگاه نوآوری باز مطرح و توسعه پیدا کرده است؛ امّا ماهیت )چرایی، چیستی و 

هش حاضر ماهیت رو در پژوپژوهشی است؛ از این یخألهاچگونگی( این رویکرد همچنان یکی از 

 کیبفراترمند و با روش نگاری باز با نگاهی ژرف اندیشانه، طی یک مطالعه نظامو کارکرد آینده

 .تبیین شد( 2117باروسو ) و سندلوسکی ایمرحلههفت 

ها ها و پیشرانمحرک-0توان از دو منظر یمرا  باز نگاریآیندهکه چرایی  دهدنتایج نشان می

ها را مجاب به استفاده از های نظری تحلیل و تفسیر کرد. آنچه شرکتاهها و دیدگبنیان-2و 

اینده پذیری، تغییرات فزهای محیطی، تغییر در شرایط رقابتکند پیچیدگینگاری باز میآینده

 تراهکوت با درواقع است. نشدهبینییشپهای ها، سرعت باالی تغییرات نوآوری و فرصتفناوری

تری یقعمها نیاز به دانش ، شرکتبرهم زنندههای ها و ظهور فناورییشدن چرخه عمر فناور

سازی آورد که با ادغام و یکپارچهیمنگاری باز این امکان را فراهم یندهآنسبت به تغییرات دارند و 

ر ها آشکارتیتقطعهای پنهان عدم یهالین و دانش رقبا، تأمدانش پنهان مشتری، دانش زنجیره 

از طرفی دیگر  ای درخور با ایجاد بینش مشترک هموارتر شود.یندهآاختن و مسیر سشود 

های پویا، دیدگاه منبع محوری، نوآوری قابلیت ،یسازمان ینبکننده یادگیری یتحماهای یهنظر

نگاری به موج چهارم را تقویت یندهآباز، نوآوری اجتماعی و هم آفرینی ارزش تغییر پارادایم 

و  تحقیق هایفعالیتی فراتر از توجهقابلطور به هاشرکتکه در نوآوری باز  گونههمان کند.یم

ی خارج از مرزهای سازمانی توجه هایتوانمندتوسعه داخلی، بر استفاده هوشمندانه از دانش و 

ا ، بهاشرکتی دانشی فراتر از زنجیره ارزش هایستگیشانگاری باز نیز ادغام یندهآدارند؛ در 

تواند ضمن تقویت یادگیری بین سازمانی یمهای بین سازمانی، یهمکارابط و استفاده از رو

 ، ساخت آینده مطلوب را با سناریوهای پابرجاتر فراهم آورد.یک قابلیت پویا عنوانبه

مندی از تمام توان بهرهرا میباز  نگارییندهآ دهد که چیستینتایج همچنین نشان می

دانش خارجی و  از مندنظام افزایی منابع برای استفادهی و همهمکارانه بین سازمان هایظرفیت

ود؛ شیم ینآفرارزشتر و انداز گستردهپردازانه موجب خلق چشمیارؤداخلی دانست که با تفکر 

 ییجورفهصو  هاشرکتباز ماهیتًا متمرکز بر دستیابی به منابع مکمل سایر  نگاریآیندهبنابراین 

 فتمانگ تمرکز بر با است که ییرتغی هاناپیوستگیپیچیده و  وضوعاتم ، برای تحلیلدر منابع

نگاری باز، با محوریت جذب دانش آینده .پذیردمیپردازانه صورت یارؤانتقادی و  تفکر و آزاد
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های ضعیف تغییر را بهتر های متنوع همه زنجیره ارزش نشانکمندی از ایدهخارجی و بهره

مندی از تفکر خارج از چارچوب، از قفل نگاری باز، با بهرهآیندهکند. در شناسایی و تفسیر می

های ذهنی و تفکرات شود و ریسک محدود شدن به مدلشدن و وابستگی به مسیر اجتناب می

تاریک و ش مربوط به تحوالت آینده، زوایای یابد. با تسهیم اطالعات و دانایستا کاهش می

ردد گتری برای دستیابی به موقعیت برتر تبیین میاز گستردهاندتر شده و چشمیز شفافبرانگابهام

 شود.و سناریوهای پابرجا و تصمیمات راهبردی بهتری اتخاذ می

اقدامات -2ها و ملزومات؛ شرطپیش-0 سه مقولهچگونگی، توسط  محوردر  نگاری بازآینده

ز نیااز مستلزم سه پیشنگاری بشود. آیندهساختاردهی میپیامدها و دستاوردها  -6محوری؛ و 

فردی، تیمی و سازمانی است. حمایت و تعهد داشتن مدیران ارشد به همکاری بین سازمانی و 

شرط فردی است؛ درک مشترک و جریان تعاملی اطالعات نتایج کار و اعتماد متقابل اعضاء پیش

نیازهای لی پیشهای آزاد و تعامها، همسوسازی اهداف و انتظارات و گفتگو و مباحثهبین تیم

یز های ارتباطی نی باز و خلق شبکهجوسازمانتیمی است. فرهنگ خالق محور، محیط یادگیرنده، 

گاری، نآیندهنگاری باز شامل سه مرحله پیش. اجرای برنامه آیندهسازمانی هستند هایشرطیشپ

ی نگارهای آیندهنگاری )خروجی و اقدام مشترک( است که با مدلآینده نگاری و پساحین آینده

( همسو است؛ عالوه بر این مدیریت مداوم پروژه 2108) ینگرگاتر( و 2105همکاران )وینر و 

شود که وظیفه هماهنگی، مدیریت نگاری باز محسوب می)راهبردپردازی( رکن اساسی برای آینده

ع از ابتدای شرو جلسات، تأمین مالی و ارزیابی مستمر پروژه را دارد؛ و یک اقدام فراگیر است که

سبت باز ن نگاریآینده یهاپروژهیابد. وجه متمایز ها ادامه میپروژه تا دستیابی به نتایج و خروجی

 و یابدینمپروژه خاتمه  ،به سایر رویکردها در این است که پس از حصول نتایج مورد انتظار

 دهد. نتایج نشان میدگردیماستمرار برنامه یک اصل مهم است که توسط راهبردپرداز هدایت 

که هوشمندی محیطی، بهبود عملکرد نوآورانه، بهبود تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک 

ه های گروهی بها با مباحثهنگاری باز هستند. شرکتنگر چهار پیامد و دستاورد مهم آیندهآینده

وفنده های طوآوریهای آینده  را کشف و نپردازند و فرصتهای ضعیف، میتحلیل و تفسیر نشانک

نگاری، نوآوری باز را بهبود داده و پتانسیل کنند. باز بودن فرایند آیندهرا زودهنگام شناسایی می

مندی از منابع مکمل دهد. از سوی دیگر به دلیل بهرهها را افزایش میو ظرفیت نوآوری شرکت

از  کند. یکیدا میها، فرایند تحقیق و توسعه محصول جدید، سرعت بیشتری پیسایر شرکت

، یپیچیدگ های راهبردی است؛ چراکهگیرینگاری باز بهبود تصمیمترین دستاوردهای آیندهمهم
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های را کاهش داده و ضمن تسهیل در ارزیابی ریسک یطیمح روزافزون اتابهام و قطعیت عدم

 سازد.ی راهبردهای پابرجاتر رهنمون میسوبهها را آینده، شرکت

شده است؛ ولی در مطالعات داخلی کمتر  مطرح 2113باز در سال  نگارییندهآ اگرچه نظریه

مختلف داخلی وجود  یهاسازمانبرای آن در صنایع و  نیز و تجربیات اجرایی شده پرداختهبدان 

رد سازمانی در فراگهای ارزشمند برونی به ایدهمندبهرهحال، این رویکرد که متکی بر اینندارد. با 

همکارانه  هایی و داخلی و استفاده از تمام ظرفیتخارج دانش ادغام هدف باگاری است و نآینده

ی هاسازمانهای باز در ینوآورتواند رویکردی مناسب برای توسعه یمشود، یمبین سازمانی انجام 

دفاعی ارتقای ظرفیت مقابله با  یهاسازمانبرای  های دفاعی باشد.مختلف، بخصوص سازمان

ده ی نبرد آینهاصحنه دستانه دریشپای فزاینده محیطی و داشتن راهبردها و سناریوهای تهدیده

ترده و تعامل گس با تمرکز بر مشارکتباز  نگارییندهآ یهابرنامهناپذیر است. یک ضرورت انکار

ی اهتواند سازماندهد و میارائه میرانه آینده واهای فنّاز پیشرفت یترروشنبازیگران، تصویر 

، یاری یافرا منطقهو قاطع به تهدیدهای گویی مناسب ی را در ارتقای توان رزمی و پاسخدفاع

ی دفاع یهاسازماناست.  ینوآورارتقای ظرفیت  نگاری بازند. یکی از دستاوردهای مهم آیندهرسا

ال ح مشترکی برای پاسخ دادن به نیازهای اندازچشمهای بین سازمانی با همکاری توانندیمنیز 

اگرچه گشودگی مرزهای سازمانی،  دفاعی داشته باشند. هایینوآوربرای  ینیآفرفرصتو آینده و 

 نگارییندهآهای دفاعی به دلیل محرمانه بودن اطالعات یک چالش اساسی است؛ اما در سازمان

مند رزشاسرار و اطالعات اهای حفظ باز با محوریت اعتماد بین سازمانی و در نظر گرفتن مکانیزم

های دفاعی کاهش دهد. بر این اساس صنایع و سازمان تواند ریسک نشت اطالعات راشرکا می

تناسب را نیز م نگارییندهآناگزیرند همسو با فرایند گذار به پارادایم نوآوری باز، مطالعات آینده و 

 ی ذهنی وباز تغییر دهند. در این زمینه آگاهی بخشی، بسترساز نگارییندهآبا آن به سمت 

معی ج ، تسهیم دانش، یادگیریمؤثرباز برای مشارکت  نگارییندهآدایم افرهنگی برای گذار به پار

ق های دفاعی با تلفیگذاران قرار گیرد تا سازماننظر مدیران و سیاستمنابع باید مد ییافزاهمو 

 نگارییندهآار به دانش خارجی و داخلی، ضمن همپایی فناورانه و همسویی راهبردی، از منافع گذ

 های راهبردی پابرجاتری اتخاذ کنند.گیریباز منتفع شوند و تصمیم

 بر بود که محقق داخلی مطالعات تعداد بسیار اندکاین پژوهش،  هایمحدودیتیکی از 

 برخالف .شد برزمانی مقاالت سازخالصهترجمه و و  متمرکز شد یرفارسیغترجمه متون 

 یبفراترکاست؛ پژوهش حاضر با رویکرد  یریتکرارپذی نتایج آن در های کمّی که پایایپژوهش

 بنابراین ؛های اولیه مبتنی بر ذهنیت محقق و جرح و تعدیل خبرگان استانجام گرفته و داده

 اندیشیژرفاین پژوهش با است.  هاو یافته نتایج یریتکرارپذپذیری و محدودیت دیگر، عدم تعمیم
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نوز جواب باشد که ه یسؤاالتمطالعات دیگر و پاسخ به  سرمنشأتواند ز، مینگاری بادر نظریه آینده

وان بازیگران تمی چگونه گردد تحلیل کنند کهبه محققان آتی پیشنهاد می؛ بنابراین اندداده نشده

ای هکرد؟ و اصواًل از چه مکانیزم قیتشونگاری باز در آینده ترگسترده مشارکت به را و ذینفعان

موانع  شناسیتوان بهره برد؟ و یا در یک تحقیق آمیخته )کیفی/کمی( به آسیبمی انگیزشی

تری از عوامل کلیدی پرداخته شود؛ تا ارزیابی دقیق نگاری بازهای بین شرکتی در آیندههمکاری

 نگاری باز نمایان گردد.موفقیت در یک پروژه آینده
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