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برنامه
نگریوپسنگری،


نگری،پیش

هایمختلفازجملهگذشته
هایعلمیمتعددیدردسته 
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روش
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بندیوعدمانجاممطالعهایکهبه
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ریزیسناریوییپیش

هایبرنامه

بودنمدل
ارائه مدل جامع در این خصوص پرداخته باشد ،با غور علمی در  10روش پیشنگری به عنوان
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نپرداختن به این مسأله ،موجب افزایش خطاهای کاربران در انتخاب مدل مناسب و تطویل یا
سادهانگاری بیش از حد در انجام پروژههای برنامهریزی سناریویی پیشنگری خواهد بود.

گیریتوسعهای،ازنوعکیفیوروش


گرایی،جهت

شناسیپژوهشمبتنیبرپارادایمساخت

روش
زمینهایاست کهبااستفادهازروشفراتلفیقانجامشد.برایآزمونمدل،
آن،توصیفیوموردی 

تعدادیازمتخصصینباروشنمونهگیریغیرتصادفیهدفمندقضاوتیانتخابوبااستفادهازابزار

تاحصولاشباعنظری،مصاحبه هاادامهیافت.مدلنهاییپژوهشدرقالبدوفازکلی،چهار

دلفی،
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پیشنگری.
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مقدمه
بندیها،رویکردهاو
دسته 
سازیبرنامهریزیسناریویی،اززمانمعرفیرسمیآن ،


برایپیاده
ارائهشده در این
بندیهای کلی  
دسته 
شدهاند .یکی از انواع  
روشهای متعدد و متنوعی ارائه  

میشود که در این میان،
پیشنگری  
پسنگری و  
گذشتهنگری  ،

زمینه ،شامل رویکردهای 
پیشنگری و پسنگری ضمن
پیشنگری و پسنگری و بهخصوص ،رویکردهای  
رویکردهای  
تشکیل جریانهای  اصلی سناریوسازی ،از تنوع روشی و فرآیندی بیشتری برخوردار است و
برنامهریزی
سازیآنهاتوسعهدادهشدهاست.رویکردهایاصلی 


متعددیبرایپیاده
روشهای

هایمختلفشکلگرفتهدراینزمینهوازجمله

دسته 
بندی
سناریویی( )Amer et al, 2013و  
پیشنگری ( )Giaoutzi & Stratigea, 2012و
پسنگری و 
گذشتهنگری ،

رویکردهایسهگانه
درسالهایاخیر

توسعهیافتهبرمبنایاینرویکردها 

هایبرنامهریزیسناریویی

همچنین 
روش
بهصورتجداگانهدرمطالعاتمتعددیارائهشدهاستودریکیازمطالعاتانجامشده،ثقفی
مدلهای رایجدر رویکرد
روشها و  
جمعبندی برخیاز 
و همکاران ()2013ضمن بررسی و  
پسنگری ،مدلی مرجع در حوزه رویکرد پسنگری ارائه نمودند .با وجود مطالعات فوق،

هاومدلهایارائه

وگامهای 
روش
کهبهصورتجامعبهبررسیوجمعبندیمراحل 

پژوهشی
پیشنگری پرداختهباشددرمطالعاتقبلی ،ارائهنشدهاست .اینمسالهباعث
شدهدررویکرد  
پیشنگری ،درانتخابروشمورد
برنامهریزیسناریویی  
شدهاستتاعالقمندانبهاستفادهاز 
ایازروشهامواجهشدهوعمالً دچارمشکلوسردرگمیدراین


نیازخودباتعدادگسترده
ینمدلهانیزخودعاملیاستکهبهسختتر

میانشوند.تعددوتنوعمراحلبکاررفتهدرا
شدن این انتخاب و عدم اطمینان و تردید کارشناسان از درستبودن انتخاب خود در کنار
انتخابهای دیگری که میتوانستند داشته باشد دامن میزند .پژوهشگر با مدنظر قرار دادن

پیشنگری در حوزه برنامهریزی سناریویی و
مساله فوق ،با توجه به کاربرد فراوان رویکرد  
ایکهبهارائهمدلجامعدراینخصوصپرداختباشد،تالشمینماید


مطالعه
مشاهدهنشدن
پیشنگری ،با ارائه مدلی جامع ،از تکثر و سردرگمی
روشها ومدلهای رایج  
با غور علمی در  
در این حوزه بکاهد.اهمیت این پژوهش ،افزایش سهولت در فهم و اجرای مراحل ،باالرفتن
کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج و کاهش دغدغه کارشناسان برای انتخاب مدل مناسب
پیشنگری است .نپرداختن به این مساله ،موجب افزایش خطاهای کاربران در انتخاب مدل

برنامهریزی سناریویی
پروژههای  
سادهانگاری بیش از حد در انجام  
مناسب و تطویل یا  
پیشنگریخواهدبود .
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سوال اصلی پژوهش حاضر ،این است که مدل جامع برنامهریزی سناریویی با رویکرد
پیش نگریچگونهاستوسواالتفرعیپژوهشنیزبهترتیبعبارتنداز:مراحلاصلی مدل

جامع برنامهریزی سناریویی با رویکرد پیشنگری کدامند؟ گامهای فرعی هر یک از مراحل
ریزیسناریوییبارویکردپیشنگریکدامند؟روابطبینمراحلاصلیو


اصلیمدلجامعبرنامه
اریوییبارویکردپیشنگریچیست؟ 

هایفرعیمدلجامعبرنامهریزیسن


گام
برنامهریزی
بخش دوم این مقاله به بررسی تاریخچه و مبانی نظری پژوهش در خصوص  
روششناسی مورداستفادهرامعرفی میکند.دربخش
میپردازد.بخشسوممقاله ،
سناریویی  
چهارمنتایجبدستآمدهازانجامپژوهش درقالبمدلجامع،ارائهشده ومراحل مختلفآن

بهطور خالصه بیان
میشود .در بخش آخر نیز نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش  
معرفی  
میشود .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دراینبخش،بهبررسیتاریخچهومبانینظریپژژوهشدرخصژوصبرنامژهریژزیسژناریویی
پرداختهمیشود :



تاریخچه برنامهریزی سناریویی

گیریهایبشربهحدودپنجهزارسالقبلیعنیزمانیکه
تاریختوجهبهسناریودرتصمیم 

کاهنان مصری برای کشف آینده از زمینههای اولیه سناریو استفاده میکردند تا به کشور
کرامتزاده.)95:1395،اما

گشاییهایفراعنهمصرکمکنمایندقابلجستجووبررسیاست(

نظاممند  ازسناریوهابرایشفافکردنتفکّردربارهآینده،بعدازجنگجهانیدوم
استفاده 
بهعنوانروشیبرایبرنامهریزینظامیدر

شروعشد،زمانیکهدپارتماندفاعیآمریکاازآن
سال 1950درشرکترند1استفادهکرد(Schwarz, 1977؛.)Durance & Godet, 2010بعد
بینیاجتماعی،تحلیلخطمشیعمومیو


گستردهبرایپیش
بهطور
ازآنروششناسیسناریو 

تصمیمسازیدرسال1960مورداستفادهقرارگرفت .

موسسهایکه با هدف سناریونگاریتاسیس شد موسسه هادسون در نیویورکبود که

اولین
در سال  1961توسط هرمان کان بناشد.بعدها پیرواک(رئژیس بخژش برنامژهریژزیشژرکت
شل)2و تد نیولند هم به او پیوستند .به نظر آقایپیر واک،انجام به موقع و درست کارهژا تنهژا
1

. Rand: Research and Developement
. Shell

2
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مهارتهاییاست که مدیران بایدداشته باشند.مهارت مهم دیگری کژه یژادگیریآ 
ن

بخشی از
سخت استهمانا توانایی دورنگری استو همین توانایی او بود که در طی دهه 1970و 1980
پیشبینیبحران نفت ،نجاتگرشرکت شل شژد(آقژاقزوینی.)1:1391،
با کمک سناریونگاری و 
درسطحشرکتها،شلمشهورترینومعروفتریناسژتفادهکننژدهازسژناریوهاوبرنامژهریژزی
سناریوییدرزمینهکسبوکارواستفادهازسناریوهابهعنوانمکملابزارهایسنتیپیشبینی
است واستفادهازسناریوهابهاینشرکتکمککردتاباشوکنفتیودیگژررویژدادهایغیژر
قطعیدردهه1970مقابلهکند(شومیکرووندرهیدن .)41:1992،
دردهه،1980رویکردبرنامهریزیسناریویی،درمیانشرکتهایبزرگ،گسترشبیشتری
عمومیبرایبرنامهریزیبلندمدتبرایبازهزمژانی10سژالوبیشژترو

یافتوسناریوهابهطور
صنایعسرمایهبرنظیرهوافضا،نفتوغیرهمورداستفادهقرارگرفتند.درحدود50درصژداز

در
1000شرکتثروتمندآمریکایی،بهصورتفعالسناریوهارادراوایل1980مورداستفادهقرار
بهطورگستردهدرسژطح
)وازآنزمانبهبعدبرنامهریزیسناریویی 

دادند(Amer et al, 2013
شرکتهایبژزرگودربسژیاریازمژواردبژهصژورتموفقیژتآمیژزدرسژطحملّژیاسژتفاده
شدهاست( .)Saritas & Oner, 2004

مفهوم برنامهریزی سناریویی

روشهای عمده برنامهریزی ،مزایا ،ابزارها،
برنامهریزی سناریویی شامل  
مفهوم  
روشهایتجزیه و تحلیل
مشارکتکنندگان ،انواع سناریوها ،فنون توسعه سناریو ،فرآیندها و  

است(Amer et al, 2013؛Vacik & Zahradnickova, 2014؛Cairns et al, 2016؛ Freeth,
& Drimie, 2016؛ Derbyshire & Wright, 2017؛  .)Gaskill & Robert, 2018براساس
درادبیات،برنامهریزیسناریویی وسناریوهامعانیمتفاوتیبرای

مفهومبرنامهریزیسناریویی،

مختلفیتوسعهدادهشدهاند.هرمان کان به عنوان

کاربرانمختلفداشتهواغلببرایمقاصد
برنامهریزی سناریویی ،سناریو را در کتاب خود
یکی از بنیانگذاران مطالعات آینده و پدر  
بهمنظور شفاف کردن یک زنجیره احتمالی از
مجموعهای از رویدادهای فرضی که در آینده  

میشوند تعریف میکند ( & Kahn
تصمیمگیری ساخته  

رویدادها به خوبی نقاطی برای 
 .)Wiener, 1967پیترشوارتز سناریو را ابزاری برای نظمبخشیدن به درکو تصورشخصی
مهایآنشخصممکناستدرهر
معرفیمیکند کهتصمی 

طهایبدیل آینده 
نسبتبهمحی 
شومیکر،برنامهریزیسناریوییراروشیبرای

کدامازآنهابهوقوعبپیوندد(.)Schwartz, 1996

معرفیمیکند ( Schoemaker,

توسعه و تحلیل شرایط مختلف و مسیرهای توسعه در آینده 
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 .)1995به اعتقاد پییر واک ،سناریوها ابزاری برای کمک به مدیران برای ساختاردهی
برنامهریزیسناریویی رابنابرماهیتآن،
قطعیتهایآیندههستند (.)List, 2005چرماک ،

عدم
میداندکهخردهایمتعارفمعمولسازمانراباتمرکزبرچگونگیتفاوت
یکفرآیندیادگیری 
میکشد ( .)Chermack, 2011بیچ و کالرک،)2015( 1
آینده از زمان حال به چالش  
برنامهریزی راهبردی برای مدیران به منظور
برنامهریزی سناریویی را به عنوان یک ابزار  

فزایندهای مورد حمایت قرار

بهطور 
عدماطمینان و تغییر سریع  ،
تصمیمگیری در مواجهه با  

2
،برنامهریزیسناریوییرابه

دادهاند.استراتژیاوجیاوتزی ()2012وگاسکیلورابرت()2018

برنامهریزی بلند
عنوانیک ابزار راهبردی مواجهه با پیچیدگی ،عدمقطعیت و ناشناختگی برای  
برنامهریزان در درک مسیرهای بالقوه
میانمدت و یک ابزار یادگیری اثربخش برای کمک به  
و 
توسعه آینده معرفی کردهاند .و باالخره اینکه ،آلینگتون  3و همکاران ( )2018برنامهریزی
عدمقطعیت و
سناریویی را یک روش تفکّر راهبردی در مورد آینده در شرایط پیچیده و  
معرفیمیکنند .

کنترلپذیریکم

برنامهریزی سناریویی را میتوان در
ویژگیهای مربوط به  

در یک جمعبندی ،مهمترین 
برنامهریزی
سازمانها ،مقابله با پیچیدگی  ،

فعالیتهای 

پیشبینی 
توانایی سازمان برای  
گیریهای استوار و بهبود عملکرد
تصمیم 

عدمقطعیت ،ایجاد شرایط احتمالی (اقتضایی) ،
سازمانیخالصهنمود (Chermack, 2017؛Churchhouse et al, 2017؛ Gaskill & Robert,
 .)2018


رویکردهای کلی برنامهریزی سناریویی

اززمانبکارگیریرسمیبرنامهریزیسناریوییدراوایلدههشصتدرقرنبیستمتاکنون،

برنامهریزی سناریویی توسعه داده شده است
بندیها و رویکردهای مختلفی برای  
دسته 

برنامهریزی سناریوییو
()Bishop et al, 2005ودرحالحاضررویکردهای متنوعی در مورد  
کرامتزاده،

ویژگیهای مشترک زیاد وجود دارد (

روشهای متعددی برای ایجاد سناریو با 

113:1395؛)Amer et al, 2013کهدر طیفی از ساده تا پیچیده و کیفی تا کمّی گسترده
شدهاند( .)Vecchiato & Roveda, 2010


1

. Beach & Clark
. Stratigea & Giaoutzi
3
. Allington
2
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بندیهای کلی
در خصوص انواع روشهای برنامهریزی سناریویی ،میتوان به دسته 
رویکردهای کمّی و کیفی (Amer et al, 2013؛ 2013 ،Vecchiato & Roveda, 2010؛ و
کرامتزاده )1395 ،و

کرامتزاده)1395 ،؛ رویکردهای قیاسی (Chermack, 2011؛ و 

استقرایی()Ramirez & Wilkinson, 2014؛رویکردهایغیرمشارکتیومشارکتی ( Chapin,
Walz et al, 2007،2006؛ Palomo et al, 2011؛ Reed et al, 2013؛  Beach & Clark,
کرامتزاده)1395،؛رویکردهای

)2015؛رویکردهایاکتشافیوهنجاری (Schwartz, 1996؛
کرامتزاده)1395 ،؛ و در نهایت

مبتنی بر تخصّص و مبتنی بر فرض (Schwartz, 1996؛ 
نگریوپسنگری (Gaskill & Robert, 2018؛ & Stratigea

رویکردهایگذشتهنگری،پیش

)Giaoutzi, 2012اشارهنمود .
گذشتهنگریاستکهدرمقایسه

پسنگریو
پیشنگری ،
دستهبندیآخر،شاملسهرویکرد 

بندیهای
های 
باالتریبرخورداربودهوبهنحوی،دسته 

بندیهایدیگرازجامعیتنسبتاً
بادسته 

ریزیسناریوییمیتواندازجهتنوعنگاهبه


هایبرنامه

شودودرپروژه

دیگررانیزشاملمی
ونوعبرنامهریزیانجامشده،نقش

آینده،درتعیینمسیردستیابیبهسناریوهایموردنظر 
پیشنگری به عنوان سناریوهای اکتشافی  /توصیفی ،بر
قابل توجهی ایفا نماید .سناریوهای  
میشوند.فرضیه کلیدی در ساخت سناریوهای
اساس رویکرد نگاه رو به جلو به آینده تعریف  
پیشنگری این است که آینده نمایانگر گسترش منطقی تحوالت گذشته و حال است که

میتواند
آیندههای احتمالی  
یابیهای روندهای گذشته و حال ،طیف وسیعی از  
برون 
براساس  
ایجادشود( .)Stratigea & Giaoutzi, 2012
پسنگری ،بهعنوانسناریوهای هنجاری/تجویزی براساس یک رویکرد نگاه رو
سناریوهای  
آیندههاییممکن است اتفاق
میشوند.دراینرویکرد،تمرکز بر این نیست که چه  
به عقب بنا  
آیندههای دلخواه ممکن است به دست آیند(رابینسون،
بیفتند ،بلکه بر این است که چگونه  
پسنگریشاملتعریفحالتمطلوبپایانیوسپسحرکتروبهعقببهسمت
 .)821:1990
حالت فعلی توسط مشارکتکنندگان ،برای شناسایی متغیرهای موثر در دستیابی به حالت
شرطهاییرابرایمرتبطکردنحال
پیش 
مشارکتکنندگان 

آینده،برایتوسعهسناریوهااست.
میتوانند برای دستکاری
راهبردهایی است که رهبران  

با آینده شناسایی میکنند که شامل 
کردن متغیرها و در نتیجه برای رسیدن به حالت آینده دلخواه استفاده کنند ( & Stratigea
Giaoutzi, 2012؛ Deal et al, 2017؛  .)Gaskill & Robert, 2018معموال ،سناریوهای
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پسنگری ،سناریوهای برخاسته از مسئله یا مشکل هستند که در آن تصاویر آینده ،شامل

میشوند( .)Giaoutzi & Stratigea, 2012
حلهایمطلوببرایمسائلعمده 
راه 

مشارکتکنندگانازوضعیتفعلی

پسنگریاستکهدرآن،
گذشتهنگری،معکوس 

رویکرد
میکنند و از حال به گذشته ،رو به عقب کار
میکنند و گذشته را دوباره پردازش  
شروع  
میتوانند در
پیشرانهاییکه  

میکنند.هدفازاینکار ،این است که با شناسایی متغیرها و 

رسیدن به وضعیت آینده ،موثر باشند بفهمیم سازمان چگونه به وضعیت فعلی میرسد
(Gaskill & Robert, 2018؛ .)Deal et al, 2017
بندیهایمربوطبهرویکردهای
ازمیانانواعدسته 

باتوجهبههدفوسواالتاینپژوهش،
دستهبندیآخردراینپژوهش،مدّنظرقرارگرفتهاست.ازمیان
کلیبرنامهریزیسناریویی ،

پسنگری جریان اصلی
پیشنگری و  
سه رویکرد موجود در این دستهبندی ،رویکردهای  
میدهند ( Giaoutzi & Stratigea,
روششناسی برای سناریوسازی را تشکیل  
رویکردهای  
گذشتهنگری دارای کاربردکمتریدراینمیانبودهاست.ازمیاندورویکرد

)2012ورویکرد
)،مدلمرجعبرنامهریزی

فوقنیز،باتوجهبهمطالعهانجامشدهتوسطثقفیوهمکاران(2013
پیشنگری باوجود گستردگی
سناریوییبارویکردپسنگری،قبالً ارائهشدهاستودررویکرد  

باال،مطالعهایکهبهارائهمدلجامعدراینخصوصپرداختهباشددر

وتنوع روشی و کاربرد 
مطالعاتمنتشرشده،مشاهدهنگردید.باتوجهبهموضوعفوق،ازمیانسهرویکرداصلیمتعلق
بندی،رویکردپیشنگریدردستورکاراینپژوهشقرارگرفتهاست .


بهایندسته
روشهای برنامهریزی سناریویی با رویکرد پیشنگری

در مطالعات انجام شده ،روشها و مدلهای متعدد و متنوعی برای برنامهریزی سناریویی با
توانبهمواردیهمچونروشهایمنطق

رویکردپیشنگریارائهشدهاست؛دراینخصوص 
می

شهودی(Amer et al, 2013؛Wilkinson & Ramirez, 2014؛Hegedusich, 2017؛ Gaskill
قطعیتهایبحرانیپیترشوارتز(Schwartz, 1996؛،)Atwood, 2018

 ،)& Robert, 2018
عدم
مدل سیستم سناریوی مبتنی بر عملکرد (Chermack, 2011؛ ،)Gaskill & Robert, 2018
مدلرالتسونوویلسون(Sarpong & Maclean, 2011؛،)Ghelishli et al, 2014مدلتلفیقی
لیپتزیک و رولندبرگر ()Schwenger & Wulf, 2013؛ تحلیل اثرات متقابل ( Amer et al,
2013؛لوسکا2015،؛گاسکیلورابرت،)2018،تحلیل تاثیرات روند(عامر2013،؛ Loska,
2015؛  ،)Gaskill & Robert, 2018پرسپکتیو (کرامتزاده ،)1395 ،لیپسور ( & Stratigea
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Papadopoulou, 2013؛  )Amer et al, 2013و تحلیل الیهای علّی عنایتاله ( )2007اشاره
نمود .
قبهجزروشآخرکهتاحدودینگاهیبهرویکردگذشتهنگرینیزداشتهو

روشهایفو

برمبنایرویکردمبتنیبرفرضونظریهتحلیلالیهایعلّیشکلگرفتهاستبهیکیازسه

1
روشهایپایهمنطقشهودی؛
برنامهریزیسناریویییعنیمنطق شهودی (شامل 
مکتباصلی 
قطعیتهایبحرانی؛مدلسیستم سناریوی مبتنی برعملکرد؛مدلرالستونوویلسون)،

عدم
روشهایتحلیلاثراتمتقابلوتحلیلتاثیراتروند)و
روندهای اصالح شده احتمالی(شامل 
منتسبمیشوند( Amer et al,

روشهایپرسپکتیوولیپسور)
آیندهنگاری فرانسوی( 2شامل 

2013؛ .)Laurent et al, 2014
روش منطق شهودی ،روش پایه معرفیشده برای اجرای مکتب منطق شهودی است که
توسطپیرواکدردهه1980ابداعشدهوتوسطشوارتز()1991در"کتابهنردورنگری"و
بهطورگستردهمطرحشدهو
وندرهیدن()1996درکتاب"سناریوها:هنرمذاکراتراهبردی" 
عمومیت یافته و میلت ( )2003آن را استاندارد طالیی سناریو نویسی شرکتی نامیده است.
توجهدادنمدیران
پیشنگری،توانایی آندرتسهیل  
ویژگیاصلی روشمنطقشهودی برای  
برایبهچالشکشیدنآیندهاست(Wright, G., Goodwin, 2009؛ Derbyshire & Wright,
مدلهای منتشر شده منطق شهودی از پنج مرحله تا
.)2017در حالیکه تغییرات زیادی در  
مرحلهای پیشنهاد شده توسط موسسه

مشاهدهمیشود ،فرآیند هشت 

پانزده مرحله یا بیشتر 
میباشد؛
محبوبترین و پرکاربردترین فرآیند برای این روش  

بینالمللی تحقیقاتی استنفورد 

یتواندبرایسیستممشخصتحتمطالعه،
یافتهایاستکهم 
روشفوقشاملمراحلساختار 
سفارشی شود ( .)Laurent et al, 2014یکی دیگر از روشهای برنامهریزی سناریویی مهم
قطعیتهای بحرانی 3است .پایه گذار اصلی این

متعلق به مکتب منطق شهودی ،روش عدم
روش ،پیتر شوارتزدبیرکل شبکهجهانی کسبوکاراست.روشیکهپیتر شوارتز برای انجام
برنامهریزی سناریویی تطبیقی در شرکت نفتی شل استفاده کرد ،تبدیل به روش متداول و

برنامهریزی سناریویی شد (.)Atwood, 2018مراحل این روش ،همچون روش
پرکاربرد برای  
پایه منطق شهودی که شباهت بسیار زیادی نیز به آن دارد در تحقیقات مختلف ،به صورت

1

. Logical Intuitive Logic
. La Prospective
3
. Critical Uncertainties
2
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شده است و در حالی که پیتر شوارتز از فرآیندی شامل دو فاز و هشت مرحله
متنوعی مطرح  
استفادهکردهاست( .)Schwartz, 1996
دربرخی ازتحقیقات دیگر ،ازفازهای فوق صرفنظرشده ویا در عناوین مراحلروش
شدهاست.مدلسیستمسناریویمبتنیبرعملکردچرماک()2011یکی
اولیه،تغییراتیایجاد 
دیگر از روشهای برنامهریزی سناریویی است که در ذیل مکتب منطق شهودی ،طبقهبندی
میشود .هدف چرماک از ارائه روش جدید برنامهریزی سناریویی ،ارایه رویکردی کامل به

انهای نظری
مغفولمانده درمنابعموجودشامل بنی 

برنامهریزیسناریویی شاملنقاطکلیدی 

پسازساختنآنهاو

مشروحبهکارگیری سناریوها 

برنامهریزی سناریویی بهعنوانراهنمای 

روژههایسناریوسازیبود.اینروشنیزدرحالیکهدراولینکارانتشار
ساختارارزیابیتأثیرپ 
شده توسط چرماک ( )2011با پنج مرحله توصیف شده بود در برخی از منابع با مراحل
مرحلهای چرماکو

میتوان به فرآیند هفت 
بیشتری نیز ذکر شده است که در این خصوص  
همکاران()2012اشارهنمود .
پیشنگری که
برنامهریزی سناریویی  
روشهای  
روشهای معروف در زمینه  
یکی دیگر از  
براساس مکتب منطق شهودی شکل گرفتهاند ،روش رالستون و ویلسون است که در سال
مالحظهایتسهیلمیکند( & Sarpong

بهطور 
قابل
برنامهریزیسناریویی را 
2006ارائهشدو 
برنامهریزیسناریویی،شاملهجده
.)Maclean, 2011فرآیندمربوط،یکفرآیندجامعودقیق 
میتواندبهصورتچهارمرحلهمختلفدرنظرگرفتهشود( Ralston & Wilson,
گاماستکه 
2006؛ Sarpong & Maclean, 2011؛ .)Ghelishli et al, 2014مدلرولندبرگرولیپتزیگ که
گرازروشهایمتعلقبهمکتبمنطقشهودیاست.

درسال2013معرفیشدهاستیکیدی
درنتیجهفعالیتهایتحقیقاتیمشترکبینشرکتمشاورهمدیریترولندبرگر 1و

اینمدل
باهدفشناساییراهکارهایاستفادهبهترازبرنامهریزیسناریویی

مدرسهمدیریتلیپتزیگ 2
مرحلهای شکل

در تجارب شرکتی توسعه داده شده است .این مدل ،بر مبنای فرآیند شش 
گرفتهاست .
3
روشهای کمّی برای توسعهسناریو استکهبه
تحلیلتاثیراتروند (تی.آی.اِی) یکی از 
مکتب روندهایاصالحشدهاحتمالی،تعلقداشته واز دهه 1960مورداستفاده قرار گرفته
برونیابی آماری بااحتماالتبودهو
دادههایتاریخیو  
است.تجزیه وتحلیل روند،ترکیبی از  
1

. Roland Berger
. HHL Leipzig Graduate School of Management
3
. TIA: Trend Impact Analysis
2
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برونیابی براساس روندهای تاریخی با قضاوت در مورد
نظاممند برای ترکیب  
رویکردی  
فراهممیکند.روشتحلیلاثراتمتقابلبهعنوان

احتماالتواثراترویدادهایمنتخبآینده
دومینروشیکهبهمکتبروندهایاصالحشدهاحتمالیتعلقداردبهوسیلهگوردونوهلمر
دراینرویکرد،محدودهایازانواعاثراتمتقابل

درسال1966درموسسهرندتوسعهدادهشد؛
یوهمبستگیدریکماتریساثرمتقابلتوسعهدادهمیشود(Amer et al, 2013؛ Gaskill

علّ
 .)& Robert, 2018
1
روشپرسژژپکتیو درکنژژارروشلیپسژژوریکژژیازدوروشاصژژلیبرنامژژهریژژزیسژژناریویی
گرفتهتحتعنوانمکتبآیندهنگاریفرانسویهستند.روشپرسپکتیوتوسژطبرترانژددو


شکل
ژوونلدردهه1980توسعهیافت.تکیهاصلیاینروشبراحتماالتذهنیمربوطبهحوادثو
رویدادهایآیندهاست؛همچنیندراینروش،استفادهازنرمافزارهایرایانهایبرایمحاسژبات
مربوطبهاحتماالتحوادثدرتقابلبژاهژمدیگژر،الزامژیاسژت(کرامژتزاده.)1395،مژدل
لیپسور2یکروشمشارکتیمهمیدربرنامهریزیسناریوییاستکهتوسطگژودت(1999و
کرامتزاده.)1395،باتوجه

)2001درآزمایشگاهکاوشدورنماهاوراهبردها3توسعهدادهشد(
یمختلفمیدانست(،)Godet, 2000وی

آیندهنگاریراترکیبیازابزارتحلیل
بهنظرگودتکه 
ابزارچندگانهایرابرایبرنامهریزیسناریوییتوسعهدادکهتحتعنوانمژاژولهژایمختلژف،
معروفهستند( .)Mietzner & Reger, 2005
ریزیسناریوییپیشنگریبررسیشدهکهبهسژهمکتژب

بهغیرازروشهایمختلفبرنامه
مهمبرنامهریزیسناریوییتعلقداشتندروشدیگریکهدراینپژوهشموردتوجهقرارگرفته
استروشتحلیلالیهایعلّیعنایتالهاست.تحلیلالیهایعلّی4یکروشتحقیژقآینژدهبژا
شههایمطالعاتآتیانتقادی،پساساختارگراییوتفکّرپسازاستعماراسژت( Inayatullah,
ری 
2007؛.)Inayatullah & Milojevic, 2015هستهتجزیهوتحلیلالیهایعلّژیسژاختارچهژار
الیهایلیتانی،سیستم،جهانبینی،اسطورههاواسژتعارههژااسژتکژهبژرایسژاختمجژددو
مجددموضوعاتاستفادهمیشود(Inayatullah, 2007؛ .)Minkkinen, 2018

چارچوبدهی

همانگونهکهمالحظهمیشودروشهایتوسعهیافتهدرذیلرویکردبرنامهریزیسژناریویی
پیشنگریدارایتنوعوتعددقابلمالحظهایمیباشندوفقدانمدلیکژهبراسژاسبررسژیو
1

. Prospective
. LIPSOR: Lien Innovation, Prospective, Stratégie et Organisation
3
. Laboratory for the Investigation in Prospective and Strategy
4
. Causal Layered Analysis
2
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تحلیلمدلهایبرنامهریزیسناریوییارائهشده،بااستفادهازبررسیولحژا نمژودنمراحژل
استفادهشدهدرمدلهایفوق،توسعهیافتهباشدوبتواندراهنمایمناسبیبرایعالقمندانبژه
استفادهازمدلهایبرنامهریزیسناریوییبارویکردپیشنگریبودهوآنهاراازسردرگمیهژای
محسوسمیباشد .

انتخابازبینمدلهایمتعددومتنوعبرهاند

روششناسی پژوهش
گراییاست.روشپژوهشدرپارادایمساختگراییمتکژی


حاکمبراینپژوهش،ساخت
پارادایم
هایذهنیچندگانهپژوهشگراست.مبتنیبرهدفپژوهش،نوعجهتگیریبژهسژمت


برسازه
هایبرنامهریزیسناریوییپژیشنگژریبژا


توسعهروش
اهداف،ازنوعتوسعهایاستکهدرآن،
میشود.رویکردمورداستفادهدراینپژوهش،روشعلمیاستکهپس
ارائهمدلیجامعدنبال 
ازبرخوردباموقعیتمسالهوبیاناهمیتوضژرورتپژژوهش،نسژبتبژهانجژاممطالعژاتدر
ریزیسناریوییبارویکردپیشنگری،اقدامومدلجامع،اسژتخرا ودرمعژرض


خصوصبرنامه
نظرمتخصصینقرارمیگیرد.نوع پژژوهش،کیفژیاسژتکژهبژهاکتشژافودرکموضژوعدر
ریزیسناریوییبارویکردپیشنگریمتمرکژزاسژتوپژوهشژگربژین


هایبرنامه

خصوصروش
طرحپژوهشواجرایآن ،حرکترفتوبرگشتیداردتایکپارچگیدرپژژوهشبرقژرارشژود.
روشپژوهشمورداستفادهدرگردآوریاطالعات،توصژیفیومژوردیزمینژهایاسژتکژهدر
هایپیشنگژریاسژتکژهازجنبژههژای


هاومدل

ریزیسناریوییودرزمینهروش

موردبرنامه
میگیرند .
مختلفموردبررسیقرار 
ماهیتپژوهش،توصیفیاستکهازروشفراتلفیقبرایشناساییوتلفیژقبژینمراحژلو
سناریوییبارویکردپیشنگریاسژتفادهشژدهو

مختلفبرنامهریزی

هاومدلهای


هایروش

گام
متناسببامسالهپژوهش،مدلجامعپیشنهادیپژوهشگرارائهمژیشژود.فراتلفیژقیژکروش
دقیقوصریحاستکههدفآنیافتن،ارزیابیوتلفیقیافتههایمطالعژاتمتعژددمربژوطبژه
).قابلیتهایاینروشمنجربهافزایشروند

یکسوالپژوهشخاصاست(Hammell, 2007
استفادهازآنبهعنوانیکروشعلمیمفیدبرایسژازماندهیوارتقژا تحقیقژاتکیفژیشژده
است(.)Arabsorkhi et al, 2014باتوجژهبژهموضژوعپژژوهشحاضژرکژهتلفیژقوترکیژب
مدلهایموجوددرخصوصاجرایبرنامهریزیسناریوییبژارویکژردپژیشنگژریاسژتروش
فراتلفیق،روشمناسبیبرایانجامایژنپژژوهشمژیباشژد.درایژنپژژوهشازفرآینژدهفژت
مرحلهایساندوسکیوباروسدرقالبفازهایسهگانهنوبلتوهیژر(شژکل)1اسژتفادهشژده

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،12بهار1398
18فصلنامه 

اسژت.مراحژلهفژتگانژهفژوق(Sandelowski & Barros, 2007؛)Arabsorkhi et al, 2014
عبارتنداز-1:فرمولهکردنسواالتپژوهش-2،انجاممژرورنظژاممنژدادبیژات-3،جسژتجوو
انتخابمنابعمناسب -4،استخرا اطالعاتازمنابع-5،تجزیهوتحلیلوترکیژبیافتژههژای
ها.فازهایسهگانهنوبلژتوهیژر

پژوهش-6،ارزیابیقابلیتاطمینانپژوهش-7،گزارشیافته
()1988نیزشاملانتخابمطالعات،تلفیقیافتههاوارائهتلفیقاست.باتوجهبهمواردفوق،در
فازاولروشپژوهشحاضر،کهشاملسهمرحلهاولروشساندوسکیوبژاروساسژتمنژابع
موردنظرشناساییوانتخابشدند،درفازدومروشپژوهشکهشاملمراحلچهارمتاششژم
روشساندوسکیوباروساست،بامشخصشدننحوهارتباطمنژابعبژایکژدیگر،بژارویکژردی
تفاوتهایبینآنهامشخصودرنهایت،چژارچوب

شباهتهاو

جامعبهیکدیگرترجمهشدهو
جدیدیاستخرا شد .
بهمنظورارزیابیقابلیتاطمینانمدلپیشنهادی،پسازاستخرا مراحل،گامهژاوروابژط
فیمابینآنهادرفازدوم،مدلبدستآمدهدراختیارمتخصصینوصاحبنظرانحوزهبرنامهریزی
سناریوییقرارگرفتوپسازاخذوتحلیلنظراتآنهاکهبااستفادهازابزاردلفژیانجژامشژد،
اخذوجمعبندینظراتدردلفیانجامشژدهبژهروش

اصالحاتالزم،اعمالومدل،نهاییشد.
مصاحبههاینیمژهسژاختیافتژهوبژاکمژکیژکتژیمازمتخصصژینوصژاحبنظژرانحژوزه
برنامهریزیسناریوییکهاعضایآنبهصورتهدفمندانتخابشدندصورتگرفت.بژااسژتفاده
شدهتوسطمصاحبهشوندگاناقژدام


سازیمطالبارائه

ازابزاردلفی،نسبتبهغورکردنوشفاف
ونظراتآنهادرخصوصمدلپیشنهادیاستخرا شدوبراساسهدفوسواالتپژوهشبرای
اصالحمدلمورداستفادهقرارگرفت.دردلفیموردنظر،بیشازتحلیلکمّی،پژوهشژگرانبژه
دنبالتحلیلهایکیفیونظراتکیفیخبرگانبودندوباتوجهبهمطژرحنبژودننمونژهگیژری
تصادفی،شاخصهایآمارینیزدراینپژوهشبهطورکاملمبنانبودهولذاممکناسژتیژک
نظرجدیدباوجودفراوانیپایینهممدنظرقرارگرفته باشد.اگرچهدر مواردیکهعدمتوافق
باالوجودداردالزم استفراوانیقابلتوجهمثالًدرصژورتاظهژارتوسژطبژیشاز 50درصژد
افراد،موردتوجهجدیمحقققرارگیرد.دراجمژاعمژوردنظژردرایژندلفژی،بژهطژورکلژی
پژوهشگرانبهدنبالمواردیهستندکهعدمتوافقجدیازسویخبرگاندرموردآنهژاوجژود
وباتوجهبهدالیلمطرحشدهدرمصاحبههایبعژدییژایادداشژتهژایمتخصصژیندر

داشته
پرسشنامهها،دراصالحمدلشکلگرفتهبتواندبهپژوهشگرانکمککند.اظهارنظرهاییکژهاز
طرفمصاحبهشوندگاندردورهایدلفیمطرحومنجربهایدههژایجدیژددراصژالحوبهبژود
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میشوندنیزموردتوجهقژرارمژیگیرنژد.شژرطتوقژف
نظریهاولیهشکلگرفتهدرذهنمحقق 
دورهایدلفی،رسیدنبهاشباعنظریدرمصاحبههاکهباعدمدستیابیبهنظراتجدیدبرای
اعمالدرمدلارائهشدهمشخصمیگردداست.شرطایجژاداجمژاعبژیننظژراتاخذشژدهاز
،توافقحداقلی(باالیپنجاهدرصدی)برایاضافهشدنموردجدیدویاحژذف

مصاحبهشوندگان
یکیازموارددرنظرگرفتهشدهدرمدلحاصلهاست .

درفازآخرنیزکهشاملمرحلهآخرروشساندوسکیوباروساسژتتلفیژقنهژاییشژکل
گرفتهباشکلوتوضیحاتالزم،برایدرکبهترارائهشد .
تنظیمسوالپژوهش
فاز اول:

مرورادبیاتبهشکلنظاممند

شناسایی منابع




 فاز دوم:








تلفیق یافتهها

جستجووانتخابمتونمناسب

استخرا اطالعاتازمتون
تجزیهوتحلیلوترکیبیافتههایپژوهش
ارزیابیقابلیتاطمینانپژوهش

فاز سوم:

گزارشیافتهها

ارائه نتایج تلفیق

نمودار ( )1فرآیند انجام فراتلفیق در پژوهش

تجزیه و تحلیل و ارائه یافتههای پژوهش
یافتههایپژوهشارائهشدهاست :
دراینبخش ،
بررسی روشها و مدلهای موجود برنامهریزی سناریویی

انتخابشده ،بعد از

گامهای یک تا سه فاز یک و گام یک فاز دو روش فراتلفیق 
با اجرای  
نظاممندادبیاتپژوهشبااستفادهازمنابعمعتبرانگلیسیو
مشخصشدنسوالپژوهش،مرور 

فارسیمنتشرشدهازسال1996تاکنون ،دردستورکارقرارگرفتوتعدادهجدهمنبع کهبه

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،12بهار1398
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پیشنگری پرداخته بودند انتخاب و
برنامهریزیسناریوییبارویکرد 
روشهای 
صریحتر  
معرفی  
مطالعه شدند.در ادامه با انجام گام دوم فاز دوم فرآیند فراتلفیق ،با تجزیه و تحلیل اطالعات
پیشنگریدرمطالعات
برنامهریزیسناریویی 
استخرا شدهازمنابعفوق،مشخصگردیدروش 
گامهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که البته شالوده اصلی روش و
مختلف ،با  
گامهای بعضاً
اقدامات اساسی آن ،تقریباً ثابت بوده و در مطالعات مختلف ،این اقدامات با  
کلیتر و معدودتری را برای
متفاوتی انجام شده است .در حالیکه برخی از محققین ،مراحل  
مدلهاییبامراحلبیشتر
کردهاند 
گرفتهاند،سایرمحققین،سعی  
برنامهریزیسناریوییدرنظر 

برنامهریزیسناریویی
روشهای 
دقیقتروباجزئیاتبیشتریراارائهنمایند.مراحل 
ودرمقابل 
بهطورخالصه،درجدول()1نشاندادهشدهاست .
پیشنگریفوق 

جدول ( )1مراحل و گامهای استفادهشده در روشهای منتخب برنامهریزی سناریویی پیشنگری
ردیف عنوان

منبع

مراحل

عناوین و رتبه مراحل

فازاول -سناریوهایتعیینبافتارویادگیریبژهمنظژوربررسژیمحژیطخژارجی-1:
اتوود2018،؛ 
مرحلهشناساییموضوعیاتصمیماصلی؛-2مرحلهشناساییعواملوعناصرکلیدیدر
عدمقطعیت هجدوسیج،

مرحلهشناسایینیروهایکلیدیمحیطیوپیشرانهایتغییژرات؛

محیطمنطقهای؛-3
2017؛  2فاز 
بحرانی
-4مرحلهتحلیلوطبقهبندینیروهایکلیدیمحیطژیبراسژاسدوعامژلاهمیژتو
الف 
پاستور8 ،1مرحله
پیتر
عدمقطعیتآنها؛-5مرحلهمنطقدهیبهسناریوها؛-6مرحلهپربژارکژردنسژناریوها .
2009؛ 
شوارتز
فازدوم-سناریوهایتصمیمگیریمتناسببامدلهایذهنیمدیران-7:مرحلهتعیین

1996
شوارتز،
مرحلهانتخابشاخصهاوعالیمراهنما.

مضامین؛-8

ب

-1مرحلهتحلیلتصمیمهاوموضوعاتراهبژردیمهژم؛-2مرحلژهشناسژاییعوامژل
گاسکیل،
هایپیشرویسازمان؛-3مرحلهشناسایینیروهژایکلیژدی

کلیدیومؤثردرتصمیم
2018؛
منطق
محیطیوپیشرانتغییرات؛-4مرحلهتحلیلنیروهژایکلیژدیمحیطژی؛-5مرحلژه
مینکنن8 ،مرحله
منطقدهیبهسناریوها؛-6مرحلهتشریحجزییاتسناریوها؛-7مرحلهتحلیلمضامین
شهودی
2018؛الرنت،
سناریوهابراساسعواملکلیدیومؤثردرتصمیمهایپیشرویسژازمان؛-8مرحلژه
 2014
هاوراهبردهایتدوینشده.


تحلیلمضامینسناریوهابرایتصمیم

پ  چرماک

آلینگتونو
همکاران،
-1مرحلهآمادهسازیپروژه؛-2مرحلهبررسیسناریو؛-3مرحلژهتوسژعهسژناریو؛-4
2018؛  5مرحله
مرحلهاجرایسناریو؛-5مرحلهارزیابیپروژه.
چرماک،
2011؛ 

1

. Pastor

ارائهمدلجامعبرنامهریزی سناریوییبارویکردپیشنگری 
ردیف عنوان

منبع

گاسکیل،
2018؛
جلیشلیو
همکاران،
2014؛ 
رالستونو
سارپونگو
ت
ویلسون
مکلین،
2011؛ 
رالستونو
ویلسون،
 2006

مراحل
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عناوین و رتبه مراحل

-1مرحلهآغازین:گامنخست:توسعهوشرحموضوعیکهسناریوهابایدبدانبپردازنژد؛
گامدوم:کسبدرک،پشتیبانیومشارکتمدیر؛گامسوم:تعریفتمرکزتصمیم؛گژام
کننده؛گامششم:شکلدادنبهگژروه

چهارم:طراحیفرآیند؛گامپنجم:انتخابتسهیل
سناریوسازی .
آوریداده،دیدگاههاو

-2مرحلهبرپاییاساسوبنیانتحلیلمحیطی:گامهفتم:جمع
برآوردهایموجود؛گامهشتم:شناساییوارزیابیعوامژلتصژمیمکلیژدی؛گژامنهژم:
شناسایینیروهاوپیشرانهایحساس؛گامدهم:انجامتحقیقژاتمتمرکژزبژرمسژایل،

4مرحله 
نیروهاوپیشرانهایکلیدی .

18گام
بینییاعدمقطعیت


ا:گامیازدهم:ارزیابیاهمیتوقابلیتپیش
-3مرحلهخلقسناریوه
نیروهاوپیشرآن ها؛گامدوازدهم:شناساییمحورهایکلیدیعدمقطعیتبرایفعالیژت
بهعنوانمنطقوساختارسناریوها؛گامسیزدهم:انتخابمنطقسژناریوبژرایپوشژش
مجموعهعدمقطعیت؛گامچهاردهم:نوشتنخطوطداستانسناریوها .

 -4مرحلهحرکتازسژناریوهابژهتصژمیم:گژامپژانزدهم:شژرحوتوصژیفآینژدهبژا
سناریوها؛گامشانزدهم:دستیابیبهتوصیههایتصمیم؛گامهفژدهم:شناسژاییعالیژم

راهنمابرایپایشآنها؛گامهجدهم:ترویجنتایجکاردرسازمان.


-1مرحلهتعریفمحدودهپروژه-2،مرحلهتحلیلشناختی-3،مرحلهتحلیلروندهاو
لیپتزیکو شونکرووالف،
ایجادسناریوها-5،مرحلهتعریفراهبردو-6مرحلهپایشو

5مرحله عدمقطعیتها-4،مرحله
ث
 2013
رولندبرگر
کنترل.

 پرسپکتیو

-1مرحلهتعریفومشخصکردنمسئلهیاموضوعوافقزمانیموردنظژر؛-2مرحلژه
کرامتزاده،

شبیهسازیسامانهموردمطالعهوشناساییمتغیرهایکلیژدی؛-3مرحلژهجمژعآوری
5مرحله
اطالعاتونوشتنفرضیاتیدربارهآینده؛-4مرحلهتوسعهسناریوها؛-5مرحلهتوسژعه
 1395
هایبهدستآمدهازسناریوها.


هایراهبردیبراساسبصیرت

انتخاب

چ

لیپسور

استراتژیاو
پاپادوپولوئو،
2013؛ 
استراتژیاو
جیائوتزی،
2012؛ 
کرامتزاده،

 1395

ح

تحلیل
تاثیر
متقابل

عامرو
-1مرحلهتعریفوانتخابموضوعودورهزمژانیمژدنظربژرایتحلیژلهژا؛-2مرحلژه
همکاران،
شناساییشاخصهایراهنمایکلیدی؛-3مرحلهپژیشبینژیتغییژراتشژاخصهژای
2013؛  8مرحله راهنمژژایکلیژژدی؛-4مرحلژژهشناسژژاییوتبیژژینحژژوادثتأثیرگژژذار؛-5مرحلژژه
احتمالدهیبهوقوعحوادث؛-6مرحلهتخمینتأثیراتحوادثیژارونژدها؛-7مرحلژه
کرامتزاده،
اجراگذاشتنمدلتهیهشده.


مرحلهبه
تشکیلماتریستحلیلتأثیرمتقابل؛-8
 1395

خ

تحلیل
تاثیرات
روند

عنایتاله،

-1مرحلهانتخابموضوعوشناسایینیروهایپیشرانکلیدی؛-2مرحلهایجادفضای
2007؛  8مرحله سناریو؛-3مرحلهشناساییروندهایمهموگردآوریسریهایزمانی؛-4مرحلهتهیه
برونیابیاولیهبرایروندها؛-5مرحلژهتهیژهفهرسژتحژوادثتأثیرگژذار؛-6مرحلژه
کرامتزاده،

-1مرحلهتعریفمساله(مقصودکلی-اهداف)؛-2مرحلهشناساییمحرکهژایاصژلی
(محیطخارجی-داخلی)بااستفادهازمژاژولمیکمژک؛-3مرحلژهتحلیژلبژازیگرانو
مقصودکلیبازیگراندربرابراهدافبرنامهریژزیدرقالژبمژاژولمکتژور؛-4مرحلژه
هایآیندهمحتملبرایفرضیههژایکلیژدیمبتنژیبژر

5مرحله صورتبندیفرضیههاوتوسعه
متخصصان(خبرگان)درقالبمژاژولمسژاله-متخصژصاسژمیک؛-5مرحلژهتحلیژل
ریختشناسیسناریوهایمحتملوسناریوهایباورپذیردرقالژبمژاژولمورفژول؛-6

هایسیاستگذاریسناریوهادرقالبماژولمالتیپول.


مرحلهارزیابیتوصیه
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منبع

ردیف عنوان

مراحل

احتمالدهیبهحوادثیکهدرگسترهزمژانیآینژدهمژیتواننژدرخدهنژد؛-7مرحلژه
مرحلهنوشتنداستانهایاسناریوها.

هایانجامشده؛-8

تصحیحبرون 
یابی


 1395
تحلیل
الیهای
د
سببی
عنایتاله


عنایتاله،

2007؛ 
کرامتزاده،

 1395

عناوین و رتبه مراحل

-1مرحلهتعریژفهژدف؛-2مرحلژهجمژعآوریداده؛-3مرحلژهتعیژینمتغیرهژای
مرحلهشفافسازیزمژانحژال؛-6

مرحلهارزیابیبسیاریازگذشتهها؛-5

 11کلیدی؛-4
مرحلهانتخابفرضها؛-8مرحلهخلقمتغیرهایمیانی؛

مرحله مرحلهشناساییبازیگران؛-7
مرحلهارایهتوصیهها.

مرحلهارزیابیگزینهها؛-11

-9مرحلهسناریوسازی؛-10



انجامشدهبررویاطالعاتاستخرا شده،
بدستآمدهازتجزیهوتحلیل 

باترکیباولیهنتایج
ریزیسناریوییپیشنگری،درقالبدوفازکلی،

نشدهبرایاجرای 
برنامه
گامهایعنوا 
مراحلو 
دستآمده در قالب جدول (،)2
به 
جمعبندی گردید که نتایج  
 4مرحلهاصلیو 20گامفرعی  
عنوانشده در مطالعات مورد بررسی قرار
شدهاست .در این جدول ،اقدامات اصلی  
نمایش داده  
جمعبندیشده
گامهایفرعیدرذیلمراحلفوق ،
گرفتهبراساسفازهایکلی،مراحلاصلیو 
مورد
درهریکازروشها 

است.همچنیندراینجدول،شمارهترتیبیکهاقداماتعنوانشده
شدهاست .
گرفتهانددرذیلردیفمنبعمربوطآورده 
استفادهقرار 
جدول ( )2مراحل جمعبندی شده روشهای برنامهریزی سناریویی پیشنگری
مراحل جمعبندی شده روشهای برنامهریزی سناریویی
پیشنگری
فازها

مراحل

شماره ترتیب مراحل جمعبندیشده در روشهای
مختلف
فازها مراحل

گامهای فرعی

الف

ت

-1تعریژژفوانتخژژابموضژژوعودوره
زمانیموردنظرپروژه
-2کسبدرک،پشتیبانیومشژارکت
-1آماده مدیریت

سازی

-3تعریفتمرکزتصمیم

گامهای فرعی
الف ب پ ت ث ج چ ح خ د
1

1

2
1
1

-4طراحیفرآیند

-1یادگیری
بهمنظور
لدادنبهگروهسناریوسازی
-6شک 
1
بررسی
-7گژژژردآوریداده،دیژژژدگاههژژژاو
محیطیو
برآوردهایموجود
سناریوسازی -2برپایی
-8شناساییعواملکلیدیومژؤثردر
اساسوبنیان
شرویسازمان
تصمیمهایپی 

تحلیل
محیطی -9شناسژژاییوتحلیژژلبژژازیگراندر

1

1

تسهیلکننده

-5انتخاب

3
4

1

1

5
1

6
7

2

2
2

2

2

3

3

2
8

2

2

2
3

3

برابرموضوعپروژه
-10شناسژژژایینیروهژژژایکلیژژژدی

1

1

1

1

1

1

2

9

3

3

4

4

5

5
6

4

7

ارائهمدلجامعبرنامهریزی سناریوییبارویکردپیشنگری 
مراحل جمعبندی شده روشهای برنامهریزی سناریویی
پیشنگری
فازها

مراحل

شماره ترتیب مراحل جمعبندیشده در روشهای
مختلف
فازها مراحل

گامهای فرعی
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الف

ت

گامهای فرعی
الف ب پ ت ث ج چ ح خ د

پیشرانتغییرات
محیطیو 
-11انجژژامتحقیقژژاتمتمرکژژزبژژر
مسایل،نیروهاوپیشرانهایکلیدی


10

رتبژژهبنژژدیعوامژژلکلیژژدیو

-12
نیروهژژایپژژیشرانکلیژژدیبراسژژاس
عدمقطعیت
درجهاهمیتو 


-3خلق
سناریوها

-13گامشناساییمحورهژایکلیژدی
عدمقطعیت


5
2 11

4
4

12 3
3
5

5

-16پربارکردنمحتوایسناریوها

6

6

-17شرحوتوصیفآیندهباسناریوها

7

7

درسازمان

4

8

7

13

-15ایجادسناریوها

دستیابیبهتوصیههایتصمیم

-18

8

4
3

8

7

3

-14انتخژژابمنطژژقسژژناریوبژژرای
عدمقطعیت
پوششمجموعه 

-2
-4حرکتاز
ی
گیر

تصمیم

-19
شناسژژاییشژژاخصهژژاوعالیژژم 2
سناریوهابه
راهنما
بابکارگیری
تصمیم
-20ارزیابیپروژهوترویجنتژایجکژار
سناریوها

6

6

2

4 14
15
4

16

4

8

5
8

5

5

6

9
10
11

6 17
18 5



همانگونهکهازجداولفوقبرمیآیدتعدادمراحلدرمطالعاتبررسیشده از 4تا18

هایفوق،مشاهدهمیشود.


اقداماتمشابهیدرروش
متفاوتمیباشدکهالبتهمعموالً 

مرحله
هایی،ادغامشدهاندودر


دربعضیازمطالعاتتعدادیازایناقداماتدرقالبمراحلیاگام
آنهابهصورتمجزاتحتعنوانمراحلیاگامهای

روشهانیزترجیحدادهشدهاست
برخیاز 
گامها نیز در تعداد کمتری از مطالعات به چشم
متمایزی عنوان شوند .برخی از اقدامات و  
برنامهریزیسناریویی،ارزیابیپروژهوترویجنتایجکار
میخورد.یکیازمراحلمهمدرانجام 

استکهاینموضوعدربرخیازفرآیندها،موردغفلتواقعشدهویابهصورتسطحیبهآن
سیارمفیددرانجامبرنامهریزیسناریوییکه

پرداختهشده است.ضمناینکهیکیازمراحلب
در مرحله تحلیل محیطی میتواند بسیار راهگشا و موثر باشد شناسایی و تحلیل بازیگران
ذکرشدهودرسایرروشها

کلیدیاستکهاینموضوعنیزبهصورتشفاف،تنهادردوروش،
ازدیگرگامهاییکهتنهادریکیادوروشبه

بهصورتمستقیمبهآنپرداختهنشدهاست .
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میتوان به گامهای کسب ،درک ،پشتیبانی مدیریت؛ تعریف تمرکز
آنها پرداخته شده است  
وشکلدادنبهگروهسناریوسازیدرمرحلهاول

تسهیلکننده 

تصمیم؛طراحیفرآیند؛انتخاب
وگامگردآوریداده،دیدگاههاوبرآوردهایموجودوگامانجامتحقیقاتمتمرکزبرمسایل،

نیروهاوپیشرانهایکلیدیدرمرحلهدوماشارهنمود.ازدیگرنکاتموردتوجهدراینزمینه،

تعریفشدهدربینمراحلاستکهباتوجهبهماهیت واقعی

وغیرچرخهای

روابطغالباً خطی
نظرمیرسدالزماستباتعریفروابطبازخوردی،مورد

برنامهریزیسناریویدرمحیطعمل 
،به

تجدیدنظرجدّیقرارگیرد .


ارائه مدل جامع برنامهریزی سناریویی پیشنگری

آمدهازتجزیهوتحلیلانجامشدهبررویاطالعاتاستخرا 


باتوجهبهترکیباولیهنتایجبدست
شده ،با انجام گام ارزیابی قابلیتاطمینان پژوهش و اخذ نظرات متخصصین و صاحبنظران
برنامهریزی سناریویی که تحت عنوان گام ششم روش فراتلفیق مورداستفاده ،انجام
حوزه  
پذیرفت ،مراحل ،گامها و روابط فیمابین آنها ،مورد بررسی مجدد قرار گرفت و ضمن تایید
،روابطفیمابینوبرخیازگامهایفرعیمورداصالحقرارگرفتودرنهایت،مدلجامع

مراحل
ریزیسناریوییپیشنگریدرقالبدوفازکلی،چهارمرحلهاصلیوچهارده گام

نهایی 
برنامه
فرعی مورد تایید قرار گرفت .نمودار مدل نهایی در شکل ( )2نشان داده شده و توضیحات
شدهاست .تغییرات و
ادامهارائه 

گامهای فرعی آنها در 
بیشتر در خصوص هر یک از مراحل و  
ارائهشده،براساسنتایجارزیابیصورتگرفته،شاملموارد
اصالحاتصورتگرفتهدرمدلاولیه 
میباشد :
زیر 
یهایصورتگرفته
گامهایفرعی:دراینبخش،باتوجهبهبررس 
الف-تلفیقیاحذفبرخیاز 
به منظور بهبود روند گامها و مراحل فرآیند ،در گامهای فرعی برخی از مراحل اصالحاتی
یباشد :
گامهایمرحلهیکشاملمواردزیرم 
بهعملآمدهدر 
صورتگرفت.تغییرات 
تصمیمگیری در خصوص موضوع

گامهای  2،1و  3بایکدیگر وایجاد گامجدید 
 ادغام  پروژه.
 ادغامگام5باگام.6گامهای مرحله  2و
گامهای  7و  10به دلیل انجام ضمنی آنها در دل سایر  
 صرفنظر از  افزایشسهولتاجرایمدل.
گامهای15و16بایکدیگروایجادگامجدیدایجادوپربارکردنسناریوها .
 -تلفیق 
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ارائهمدلجامعبرنامهریزی سناریوییبارویکردپیشنگری 

ب -تغییر نوع روابط بین مراحل و شکل کلی فرآیند:در فرآیند ارائه شده ،ضمن تخصیص
گامها ،روابط بعضاً خطی بین مراحل مختلف با روابط
ترتیب و توالی منطقی بین مراحل و  
چرخهایتغییریافت .

غیرخطیودوطرفهجایگزینشدهوشکلکلیفرآیندبهحالت

 -1مرحله آماده سازی

 -1مرحله تعریف موضوع پروژه

 -2گام طراحی فرآیند

 -3گام تشکیل گروه
سناریوسازی

 -2مرحله برپایی اساس و بنیان تحلیل

 -4مرحله حرکت از سناریوها به تصمیم

محیطی
-4گامشناساییعوامل
کلیدیومؤثردرتصمیم
هایپیشرویسازمان

-11گامشرحوتوصیف
آیندهباسناریوها

-5گامشناساییو
تحلیلبازیگراندر
برابرموضوعپروژه

-12گامدستیابیبه
توصیههایتصمیم

-6گامشناسایینیروهایکلیدی
محیطیوپیشرانتغییرات

-13گامشناسایی
عالیمراهنمابرای
پایشآنها

-14گامارزیابیپروژهوترویج
نتایجکاردرسازمان

 -3مرحله خلق سناریوها
-7گامرتبهبندیعواملکلیدیونیروهایپیشرانکلیدی
براساسدرجهاهمیتوعدمقطعیت
-8گامشناساییمحورهایکلیدیعدمقطعیت
-9گامانتخابمنطقسناریوبرایپوششمجموعهعدمقطعیت



-10گامایجادوپربارکردنسناریوها



روابط مستقیم
روابط بازخوردی

نمودار ( )2مدل جامع برنامهریزی سناریویی پیشنگری براساس فراتلفیق روشهای رایج عمده
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گامهای مختلف ،موجب شفافیت و
برخورداری از نظم و ترتیب منطقی بین مراحل و  
وچرخهای فرآیند کهازطریق

میشود وشکلغیرخطی 
تسهیل در اجرای فرآیند پیشنهادی  
شدهاستبهبهبود
بازخوردهای مستقیم وغیرمستقیم موردنیازبین مراحلبایکدیگر ایجاد  
عملکردونتیجهنهاییفرآیندازطریقاحصا واعمالاصالحاتالزمدرمراحلمختلف،کمک
میدهد و از
یکند.درطراحی این فرآیند ،مرحلهآمادهسازی ،مرحله اولیه فرآیند را تشکیل  
م
میشودوازطرفی
گامهادرآنانجام 
طریقگامطراحیفرآیند،طرحریزیاولیهسایرمراحلو 
ریزی اولیه صورتگرفته،
طرح 
با توجه به اشکاالت احصا شده در مراحلقبلی ،در صورت لزوم  ،
میشوند .
بخشهایمربوطدرسایرمراحلبازنگری 
اصالحشدهوبراساساصالحاتفوق ،
یشود
همچنین در این فرآیند از طریق فعالیت ارزیابی پروژه که در گام آخر انجام م 
یشود که
گامهای قبلی داده م 
بازنگریهای الزم ،انجام شده و بازخوردهای الزم به مراحل و  

مهمترین این بازخوردها مربوط به بازنگری در تعریف موضوع پروژه ،طراحی فرآیند ،شناسایی

رتبهبندی نیروهای پیشران،
عوامل کلیدی تصمیم ،بازیگران اصلی ،نیروهای پیشران تغییرات  ،
آیندههای
شناسایی محورهای کلیدی ،انتخاب منطق سناریو ،سناریوهای ایجاد شده  ،
یباشد .
توصیههایتصمیمودرنهایتعالیمراهنمام 

توصیفشده،

تشریح مراحل مدل جامع برنامهریزی سناریویی پیشنگری

ریزیسناریوییپیشنگری


جامعبرنامه
دراینبخش،توضیحاتمربوطبهمراحلمختلفمدل
بهتفکیکفازها،مراحلاصلیوگامهایفرعیبهشرحزیرارائهشدهاست :

حاصله
پیشنگری ،فاز یادگیری به منظور بررسی
برنامهریزی سناریویی  
الف -فاز اول مدل جامع  
فازازسهمرحلهاصلیآمادهسازی؛برپاییاساسو

محیطی خارجی و سناریوسازی است .این
بنیانتحلیلمحیطیوخلقسناریوهاتشکیلشدهاست .
آمادهسازی است که به مسایل مرتبط با آغاز هرگونه پروژه
مرحله اول فاز اول ،مرحله  
برنامهریزی سناریویی شامل تعریف قلمرو و اهداف سناریوها ،تغییر اعضا و فرهنگ و بازنگری

میپردازد .این مرحله از سه گام فرعی تشکیل شده است .در گام اول
برنامهریزی  
رویههای  

تصمیمسازسازمان،موضوعیامسئلهموردنظر

مرحلهآمادهسازی،باگفتگوومصاحبهبااعضای

برنامهریزی
بهصورتواضحوآشکار،مشخصشدهوافقزمانیموردنظربرایبهاجراگذاشتن 
میشود.همچنین در این گام آغاز معرفی تفکر سناریویی و سناریوها در نظام
سناریویی تعیین  
میشود.از
بحثهایانجام برنامهریزی سناریویی انجام  
مدیریت راهبردی ،افزایش اطالعات و  

ارائهمدلجامعبرنامهریزی سناریوییبارویکردپیشنگری 
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برنامهریزی سناریویی که
آنجا که کسب پشتیبانی مدیریت ارشد و مشارکت برای موفقیت  
تصمیمهاو مسایل مهم سازمان ،ضروری است و نمیتوان بدون پشتیبانی و مشارکت

حاوی 
تصمیمگیرندگان کلیدی از روش سناریوسازی به صورت موفقیت آمیز استفاده کرددراینگام

تصمیمهایی

میشود.درانتهانیزتمرکز بر سناریوسازی مبتنی بر عناصر 
بهاینمهمپرداخته  
آنهادر
بصیرتهابهمدیرانپیرامونآیندهکهبه 

بینشهاو
کهبایداتخاذشوندبهمنظورارایه 
میشود .
میکندانجام 
تصمیمهایراهبردیفرارویخودکمک 

اتخاذ
آمادهسازی ،تدوین اقدامات به دقت ساختاربندی و اجرا شده برای خلق
گام دوم مرحله  
کارگاهها و

فعالیتهای 

سناریوها است .در این گام ،تصمیمگیری در مورد چگونگی تسهیل 
برنامهریزیسناریوییواطمینان
تسهیلکنندهباتجربهدرحوزه 

فرآیندتصمیممثلآوردنیک
گامهای مختلف رسیدن به
مدیریت ارشد سازمان از هدایت و راهنمایی گروه سناریوسازی در  
مرحلهآمادهسازی،گامشکلدادنبه

میشود.گامسوم
تسهیلکنندهانجام 

اهدافپروژهتوسط
ویژگیهای

تسهیلکننده به راهنمایی حوزههایمورد پرسش و 

گروه سناریوسازی و پرداختن 
اعضایگروهاست .
مرحلهدومفازاول،بهگردآوریتماماطالعاتضروریدربارهمحیطخارجیبرایپرداختن
به یک موضوع راهبردی یا تصمیم خاص میپردازد.اینمرحلهازسهگامفرعیتشکیلشده
است.در گام اول مرحلهدوم،بعد از آنکه موضوع یا تصمیمهایاصلی مشخص شد باانجام
بیشترین
تجزیه و تحلیلهای محاطی و محیطی سازمان مورد نظر ،فهرستی از عواملی که  
شناختهشده و موفقیت یا ناکامی آنها در محیط

تصمیمهای

تاثیرات مستقیم را در پیامدهای 
میشود .گام دوم مرحله دوم ،شامل شناسایی
فعالیت سازمان یا محیط خرد دارند تهیه  
آیندهها را شکل
بازیگران (ذینفعان) اصلی در سیستم تحت مطالعه به معنای کسانی که  
نگرشهایآنهادربرابراهدافمطالعه

ویژگیهایمختلفآنهاونشاندادن

خواهندداد،مطالعه
است .در گام سوم مرحله دوم ،با تحقیق و مطالعه ،به تفکیک هر یک از بازیگران اصلی
شناساییشده ،به شناسایی فهرست روندهای اصلی و رویدادهای تغییردهنده روندها تحت

پیشران تغییرات یا به عبارتی نیروهای تأثیرگذار و شکلدهنده به عوامل
عنوان نیروهای  
شناساییشده در گام قبلی و در محیط فعالیت کالن ،از طریق تحقیقات گسترده در زمینههای

میشود.در
زیستمحیطیپرداخته 

مختلفمانندمسایلاجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فناورانهو
ایدههاو اطالعات موجود ،تسهیم اطالعات موجود میان
انتهایاینگام،باجمعآوری و پاالیش  

شکافهایمهم دانشودرکگروهاز محیطخارجیبرایتوسعهدرک

اعضایگروهوپرکردن
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مشترک اعضای گروه سناریوسازی درباره دورنماهای آتی نیروهای شکل دهنده کلیدی که
آمادهسازیبرایانجاممرحلهبعدکهمرحلهخلقسناریوهاست
آنهابپردازند  
سناریوها باید به  
انجاممیشود .
تحلیلهایتکمیل شده

گامهایساخت سناریوهای بدیل آینده از 
مرحله سوم فاز اول ،بر  
استکهبدینمنظورازچهارگامفرعیاستفادهمیشود .در گام

پیشرانهامتمرکز 

نیروها و 
رتبهبندی عوامل کلیدی و روندهای پیشران براساس دو معیار درجه اهمیت
اولمرحله سوم  ،
عدمقطعیتاحاطه
شناساییشدهدرگامقبلیودرجه 

برایموفقیتدرموضوعیاتصمیماصلی
میشود .در گام
پیشرانهاانجام  

مهمترین نیروها و 
کننده آن عوامل و روندها برای شناسایی  
منطقهای بدیل

دوم مرحله سوم ،شناسایی محورهای کلیدی عدمقطعیت فراروی سازمان و 
میشود.گامسوممرحلهسوم،شاملانتخاب
چگونگیایفاینقشنیروهایپیشرانعمدهانجام 
پیشبینی شده و تشکیل
منطقدهی به تغییرات  

محورهای اصلی ساختاری سناریوها و 
پیشران تغییرات دارای تأثیرات زیاد و عدم
محورهای اصلی سناریوها براساس نیروهای  
تفاوتهای موجود بین آنها ،برای

قطعیتهای باالتر برای رسیدن به سناریوهایی که 


آیندههایمختلفوسناریوهایمتفاوترارقممیزننداست .
تصمیمسازانقابلتوجهبودهو 

داستانهایی درباره

سناریوهایمشخصیبرایسازمان بهعنوان

درآخرینگاممرحلهسوم،
میشوند.دراینگام
بهطورکاملتشریح 
آنهاایجادشدهو 
وقوعآیندهورویدادهاوپیامدهای 
منطقهای

مهمترین نیروهای پیشران و 
غنیسازی و پر بار کردن جزئیات سناریوها براساس  

گامهای قبل از طریق
متمایزکننده سناریوها و محورهای اصلی سناریوهای شناساییشده در  
بهطور واضح
رجوع دوباره به عوامل و روندهای کلیدی شناسایی شده به نحوی که سناریوها  
انجاممیشود .

منطقساختاریومفروضاتکلیدیرانشاندهند
تصمیمگیری با بکارگیری

پیشنگری ،فاز 
برنامهریزی سناریویی  
ب -فاز دوم مدل جامع  
سناریوها است .اینفازازیکمرحلهاصلیتحتعنوان حرکتازسناریوهابهتصمیمتشکیل
شدهاست .
در مرحله حرکت از سناریوها به تصمیم که مرحله چهارم مدل جامع حاصله را تشکیل
ارائهشده توسط
میدهد ،گروه سناریوسازی به عنوان یک کل باید خود را در داستان مشروح  

سناریوها برای مالکیت سناریوها و آغاز فرآیند تعبیر و تفسیر اهمیت آنها برای فرآیند کلی
مشخصتر ،پیامدهای آنها برای تمرکز تصمیم پروژه غوطه ور سازد .این

بهطور 
کسب و کار و  
مرحلهازچهارگامفرعیتشکیلشدهاست .
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غوطهور شدن و کند و کاو
گام اولمرحله چهارم ،بعد از تعیین جزییات سناریوها ،شامل  
مضامین هر کدام از سناریوها برای تصمیم یا موضوع اصلی با رجوع به موضوع یا تصمیم اصلی
شناختهشده در گام اول فازاولو مشخص کردن وضعیت تصمیم موردنظر در سناریوهای

و
پذیریهاینهفته درهرکدامازسناریوهاوهمچنینتفکر


آسیب
مختلفونقاط ضعفو قوتو 
پاسخهاییکه
فرصتهاو تهدیدهای مهم فراروی سازمان ،راهبردهای مورد استفاده و  

در مورد 
بایداجراشونداست .
توصیههایتصمیم براساس

برنامههایاصلیبه عنوان 
در گام دوممرحله چهارم ،انتخاب  
توسعهیافتهبهمنظور پرداختنسریعوموثرسازمان به

دانشبدستآمدهازطریقسناریوهای
فرصتهاوتهدیدهابههنگاممشاهدهعالیمراهنمایخاص،موردبحثوبررسیقرارمیگیرد.

در گام سوم مرحله چهارم ،بعد از تهیه و پربار کردن سناریوهای مختلف و مشخص شدن
نزدیکتربهواقعیتدر

مضامینآنها،بهمنظورنظارتمداومبرتحوالتوشناساییسناریوهای
توصیههای تصمیم ،به

گزینههای راهبردی مناسب و اجرای 
حال ظهور و حرکت به سمت  
میشود .
تحلیلوشناساییعالیمراهنماونشانگرهایهشداراولیهپرداخته 
در گام چهارموآخرمرحله چهارم ،ارزیابی پروژه سناریوسازی براساس هدف اولیه تعریف
برنامهریزی سناریویی با استفاده از
توصیههای  

گیریها و 
نتیجه 

یافتهها ،
شده ،ترویج و تبادل  
گروههای پروژه انجام
بهیک و مشارکت  
یک 
تعاملهای  
کارگاهها و  

گزارشها ،ارائهها ،جلسات ،

صورتگرفته ،اصالحاتی که الزم است در

میشود .در این گام همچنین براساس بررسیهای 

مراحلوگامهای قبلیانجامشودمشخصشدهوباارائهبازخوردهایالزمبهمراحلقبلی،به

میشود .
بهبودنتایجبدستآمدهورفعاشکاالتونقاطضعفاحتمالیپرداخته 


ارزیابی قابلیت اطمینان پژوهش

در این پژوهش که از نوع کیفی است برای تضمین تدریجی روایی و پایائی و در نتیجه دقت
علمی آن ،پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت .برای ارزیابی قابلیت اطمینان پژوهش ،از روش
حساسیت پژوهشگر استفاده گردید که طی آن تبحّر پژوهشگر مورد تاکید است و پژوهشگر به
چارچوبهای از قبل طراحی شده بصورت باز عمل نموده و با حساسیت هر

جای استفاده از 
روششناسی با حرکت رفت و برگشتی بین
میگذارد ،همچنین انسجام  
ایده ضعیفی را کنار  
طرحپژوهشواجرایپژوهشافزایشدادهشد .
نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند قضاوتی استفاده شد که طی آن از
برای آزمون مدل از  
برنامهریزی
متخصصین معدودی که به واسطه دارا بودن تجربه و دانش تخصصی در حوزه  
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سناریویی کشور ،قادر به ارائه نظر بودند استفاده گردید و پژوهشگر مدل پیشنهادی را در
معرضاظهارنظرافرادفوققراردادهوبااستفادهازابزاردلفیکهتارسیدنبهمرحلهاشباع
شاخصههایاین

مهمترین
نظریادامهیافتبهاخذنظراتآنهاواعمالاصالحاتالزمپرداخت .
برنامهریزی سناریویی ،سابقه مطالعاتی در حوزه
افراد ،دارا بودن تجربه کاری در حوزه  
میباشد .برای این منظور طی
برنامهریزی مبتنی بر آن  
آیندهپژوهی ،مدیریت راهبردی و  

ویژگیهای الزم شناسایی و تقاضای

بررسیهای بعمل آمده ،تعداد  20نفر از افراد واجد 

مصاحبهبهآنهاارائهشدکهپژوهشگرموفقبهانجاممصاحبهبا12نفرازآنهاشد.درخصوص
مشخصاتمصاحبهشوندگان،تمامیآنها دارایمدرکتحصیلیدکتریبودهو10نفرازآنهااز

نفرازمصاحبهشوندگاندارایسوابقکاری

هایکشورمیباشند8.


اعضایهیئتعلمیدانشگاه
تخصصی  5تا  25ساله در حوزه آینده پژوهی بوده و  4نفر از آنها نیز به واسطه فعالیت و
تدریس در حوزههای برنامهریزی و مدیریت راهبردی ،دارای تجربیات کاری مفیدی در این
حوزهمیباشند.میانگینسنیمصاحبهشوندگان 44سالباحداقلوحداکثرسنی 33و60

سالمیباشند .

ساختیافتهوبراساس


هاینیمه

شدهبهروشمصاحبه

نظراتدردلفیانجام
اخذوتحلیل 
مدلبدستآمدهاولیه،مراحلوروابطبینآنهاصورتگرفت.باتوجهبهماهیتونوعپژوهش

نامهطراحیشدهاستفادهشد.برایتعیینروایی


ازرواییمحتواییبرایسنجشرواییمصاحبه
محتوایی ،از قضاوت متخصصین دراین باره استفاده شد .برای این امر از  3نفر از
مصاحبهشوندگاندرابتدایامرسؤال  شدکههمگیآنراتائیدنمودندوسوالیبهسؤالها

نیفزودند.اینحالتتاانتهای مصاحبهحفظشد .از میانروشهایسنجشپایاییابزارهای
گردآوریاطالعاتحینانجامپژوهشازروشپایاییبینارزیاباناستفادهشد.برایاینمنظور
نتایج  مصاحبه توسط سه نفر از ارزیابان تعبیر و تفسیر شد که نشان از هماهنگی منطقی
یکننددیدهشد .
پاسخهاراتعبیروتفسیرم 
قضاوتچندارزیابدرمورداینکهچگونه 
کهباعدمدستیابیبه

بهاشباعنظریدرمصاحبههایدوردومدلفی 

باتوجهبهرسیدن 
نظراتجدیدبرایاعمالدرمدلارائهشدهمشخصگردیددلفیفوقبادو دوراجرابهاتمام
جدولآماریکیفیتاظهاراتبهتفکیکمصاحبهشوندگانکهنشاندهندهرسیدنبه

رسید .
اشباعنظریاستبهشرحزیراست :
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جدول ( )3وضعیت آماری کیفیت اظهارات به تفکیک مصاحبهشوندگان
شمارهمصاحبهشونده 
شماره
ترتیبدلفی  تعداداظهارات 

 12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

تعداداظهاراتقابلبهرهبرداری   0  2  2  3  5  8  9  13  16  18  20  23
دوراول 

دوردوم 

تعداداظهاراتتجمعیقابلبهره
برداری 

 119 119 117 115 112 107 99  90  77  61  43  23
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2

تعداداظهاراتقابلبهرهبرداری 

5

تعداداظهاراتتجمعیقابلبهره
برداری 

 11  11  11  11  11  11  11  11  10  9  7  5



نتیجهگیری و پیشنهادها
بندیها ،رویکردها و
برای پیادهسازی برنامهریزی سناریویی ،از زمان معرفی رسمی آن ،دسته 
هایکلیارائهشدهدراین

.یکیازانواعدسته 
بندی

روشهایمتعددومتنوعیارائهشده است

زمینه ،شامل رویکردهای گذشتهنگری ،پسنگری و پیشنگری میشود که در این میان،
هایاصلیسناریوسازیراتشکیلمیدهند.باوجود


جریان
وپسنگری،

پیشنگری
رویکردهای 
تنوعروشیوفرآیندیزیادیبرخورداربودهوروشهایمتعددی

پیشنگریاز
اینکهرویکرد 
ایکهبهبررسیوجمعبندی


درمطالعاتمختلفارائهشدهاست،مطالعه
سازیآن 


برایپیاده
هاومدلهایارائهشدهآنپرداختهباشددرادبیاتارائهنشدهاست.اینمسالهباعثشده


روش
ریزیسناریوییبارویکردپیشنگری،درانتخابروش


هازبرنامه
استتاعالقمندانبهاستفاد
ایازروشهامواجهشدهودرعملدچارمشکلوسردرگمی


موردنیازخودباتعدادگسترده
شوندوباعدماطمینانوتردیدازدرستبودنانتخابخوددرکنارانتخابهایدیگریکه

میتوانستند داشته باشد مواجه باشند .با توجه به ارائه مدل جامع برنامهریزی سناریویی

نگری،اینمساله،تنهادرخصوصرویکردپیشنگری،مشاهدهمیشود .


پس
ریزی
هدف این مقاله ،بررسی مدلها و روشهای توسعه یافته برای پیادهسازی برنامه 
دراینزمینهمیباشد.با

نگریودستیابیبهیکمدلنسبتاً جامع


سناریوییبارویکردپیش
مرحلهای ساندوسکی و باروس در

توجهبههدففوق،دراینپژوهش،از روش فراتلفیق  
هفت
بهعنوانروششناسیانجامآناستفاده شد.

سهگانه روش فراتلفیق نوبلت و هیر 
قالب فازهای  
بدین منظور بابررسیهجدهمنبعمعتبرمنتشرشدهازسال 1996تاکنون،دهمدلوروش
ریزیسناریوییبارویکردپیشنگریشناساییشدهو


سازیبرنامه

تربرایپیاده

معروف
رایجو 
گامهایی در قالب دوفاز
بدستآمده ،مراحل و  

موردبررسیقرارگرفت.با ترکیب اولیه نتایج 
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کلی ،چهار مرحله اصلی و بیست گام فرعی تلفیق گردیدند که پس از انجام گام ارزیابی
قابلیتاطمینان پژوهش از طریق انجام روش دلفی و با کمک دوازده نفر از خبرگان و

ریزیسناریوییکهبهصورتهدفمندانتخابشدهبودند ،با اصالحات

صاحبنظران حوزه  
برنامه

انجامشده ،مدل نهایی در قالب دوفازکلی،چهارمرحلهاصلیوچهاردهگامفرعی ،نهایی و

ارائهگردید .
ارائهشده ،مشخصاً در دو بخش تلفیقیاحذف
صورتگرفته در مدل  

تغییرات و اصالحات 
گامهای فرعیو تغییر در نوع روابط بین مراحل و شکل کلّی فرآیند انجام پذیرفته
برخیاز  
گامهاومراحلفرآیندوسهولتاستفادهازآن،برخی
بهمنظوربهبودروند 
است.دربخشاول ،
کمکاربردتر به دلیل سنخیت بیشتر و عملکرد بهتر ،با یکدیگر ادغاموتلفیق شدند.
گامهای  
از  
گامها ،روابط غالباً خطی
در بخش دوم ،ضمن تخصیص ترتیب و توالی منطقی بین مراحل و  
بین مراحل مختلف با روابط غیرخطی و دوطرفه جایگزین شده و شکل کلی فرآیند به حالت
آمادهسازی ،مرحله اولیه فرآیند را تشکیل
چرخهای تغییر یافت .درطراحی این فرآیند ،مرحله 

گامها در آن انجام
طرحریزی اولیه سایر مراحل و  
میدهد و از طریق گام طراحی فرآیند  ،

ریزی
طرح 
میشود و از طرفی با توجه به اشکاالت احصا شده در مراحلقبلی ،در صورت لزوم  ،

بخشهای مربوط در سایر مراحل
اولیه صورتگرفته ،اصالح شده و براساس اصالحات فوق  ،
میشوند .
بازنگری 
برخورداری از مراحل مشخص سطحبندی شده بر حسب فازهای کلی ،مراحل اصلی و
گامهای مختلف ،موجب
گامهای فرعی و همچنین روابط مشخص و منطقی بین مراحل و  

چرخهایفرآیند که

شفافیتوتسهیل دراجرایفرآیندپیشنهادیمیشودوشکلغیرخطیو
از طریق بازخوردهای مستقیم و غیرمستقیم لحا شده فیمابین مراحل با یکدیگر ایجاد
شدهاست به بهبود عملکرد و نتیجه نهایی فرآیند از طریق احصا و اعمال اصالحات الزم در

میکند.همچنین در این فرآیند از طریق فعالیت ارزیابی پروژه که در
مراحل مختلف ،کمک  
بازنگریهای الزم انجام شده و بازخوردهای الزم به مراحل و گامهای

میشود 
گام آخر انجام  
میشود .با توجه به مزایای مدل ارائه شده ،به نظر میرسد این مدل میتواند
قبلی داده  
راهنمای مناسبی برای عالقمندان به استفاده از مدلهای برنامهریزی سناریویی با رویکرد
هایانتخابازبینمدلهایمتعددومتنوعدراینزمینه


نگریبودهوآنهاراازسردرگمی

پیش
برهاند .
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