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 فتنگ برای هوا، و بینی آبپیش هایمدل آخرین تا میالد

 کنمم محتمل، هایآینده درباره ارزشمند و معنا با مطلبی

-هگرفت کار به را هاروش از ایگسترده طیف مطلوب یا

 آینده، شناسیروش هدف .(928،ص3002اند)رابینسون،

 و ممکن هایآینده سیستماتیک آزمون و خلق کشف،

وشر کاربرد. است تصمیمات بهبود منظور به مطلوب

 در که انجامدمی هوشیاری افزایش به پژوهیآینده های

 و هاسازمان و داده افزایش را عمل سرعت مدت بلند

 )گِلِن وکندمی کاراتر تغییرات با برخورد در را افراد

-( و بی3003راتکلیف) .(7، ص3070گُردون، 

های آینده پژوهی ( بیان می کنند که فعالیت3007شاپ)

بسیار روش محورند و روش در آنها جایگاه ویژه ای 

 متفاوت هدف دو پژوهیآینده برای کل، دارد. در

 روش اهداف، این از کدام هر که است شده شناسایی

 آنچه شناخت به تمایل. طلبندمی را خود خاص شناسی

 پژوهیهدف آینده بود، اولین خواهد آن شبیه آینده که

آینده پژوهان با تحقق این هدف به دنبال این است. 

هستند تا زمانی که فرصت وجود دارد به ایجاد تغییرات 

 برای ایانگیزه و محرک هدف، مورد نظر بپردازند. این

. است بینیپیش بر مبتنی هایروش کل در و ریزیبرنامه

 این به باور و اعتقاد آینده، مطالعه برای دلیل دومین

 تحول و ایجاد تغییر توانایی ریزی،برنامه که است مطلب

 ضعو در آینده، بهبود به عالقه تفکر، طرز این با. دارد

 بیش و کم که مسیری تعدیل به تمایل واسطه به هدایت

 عه،توس مسیر تغییر به تمایل طریق از شده، پیموده

 در ( که476، ص300)ایجِر و مَتسون،شد خواهد هدایت

 .است هنجاری هایروش بر بیشتر تاکید حالت این

 پژوهیآینده مطالعات در غالب رویکرد بینی،پیش اگرچه

 تصمیمات از بسیاری اما (،978، ص7884است)دِرِبرگ، 

. ندهست بسیار بلندمدت عواقب و پیامدها دارای ما، امروز

 ویرتص داشتن مهم، هایگیریتصمیم زمان در بنابراین،

 و ضروری باشد، معتبر نیز آینده در که آنچه از ذهنی

توجه  باید .(269ص  ،3073وُرن و دیگران، )است الزم

ابزار و  عنوانبه شناسیروشداشت که رویکردها و 

تفکر و  سازیغنیکردن و  نظامند منظوربهوسایلی 

 دارند ناپذیریجداییاندیشه، رابطه درونی و ظریف و 

که اگر درست کشف و تفسیر نشوند، موجب ایجاد 

علمی  هایاندیشیکجانحراف در اندیشه و پیدایش 

-در نتیجه (.71 ص، 7294ی اهرنجانی، ی)میرزا گرددمی

-عدم قطعیت باالی آینده، روش محور بودن فعالیت ی

بینی های پیشهای روشپژوهی و محدودیتهای آینده

رویکردها و  اهمیت نظریه، افزایش به اوالً منجر

 سازیاندازچشمو  نگریپس ازجمله هنجاری هایروش

 دونب که است که رویکردی نگریپس ویژهبه. است شده

 هلحظ این در دقیقاً که مشکالتی و موانع از ماندن غافل

فردا و  جامعه درباره خالقانه تفکر امکان دارند، قرار

 ص، 3004)مَنینگ و دیگران، سازدمی میسر را بلندمدت

ها شده منجر به توجه به بررسی این روش (. دوما680ً

 است.

ین ا نگریپسشناخت و استفاده بهتر از  منظوربهاما 

 شود؛سؤاالت مطرح می

 چیست؟ نگریپسمبانی و تاریخچه  .7

 گیریجهتیک حوزه یا ) رویکرد نگریپس .3

 مطالعاتی(، یا روش است؟

-و چشم بینیپیشهای های آن با روشتفاوت .2

 چیست؟اندازسازی 
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 لمسائ حل در نگریپس فزاینده کاربرد به توجه با

اسخ به پ دنبال به حاضر تحقیق امروزی، پویای و پیچیده

است و آن را با رویکرد  نگریپساین سؤاالت پیرامون 

یعنی؛  جوارهمو روشی  بینیپیشو روشی متضاد؛ 

 کند.مقایسه می زیاندازساچشم

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -1

 نگریپس -1-2

 عنوان به( 7814) الوین توسط بار اولین نگری،پس

 تقاضای و عرضه برای جایگزین ریزیبرنامه تکنیک یک

. در حالی که (787، ص3070شد)بِکِر، ارائه الکتریسیته

را استفاده « 7تجزیه و تحلیل نگاه به عقب» الوین واژه 

« گرینپس»رابینسون کسی بود که اولین بار واژه ، کرد

-پس (.383، ص3073را ابداع نمود)هَسلِر و دیگران، 

بندی بزرگتر از رویکردها نگری بخشی از یک دسته

شود؛ است که سناریوهای هنجاری نامیده می

رویکردهای حامی این ایده که در زمان تالش برای خلق 

ن و مفروضات بنیادین های معیانداز آینده، ارزشچشم

کننده آینده مطلوب خواهند ارزش محور، عامل تعیین

بود. بنابراین، سناریوسازی هنجاری در عوض تالش 

ترین سناریوها با استفاده از بینی  محتملبرای پیش

 های قابل قبولها، از طریق شناسایی آیندهدریایی از داده

و  الیکند)کیرو مطلوب، در مسیری متفاوت حرکت می

-تالش اکثر نگری، منطق(. پس78، ص3072دیگران، 

 اهجایگزین و هابدیل کشف ای پژوهیآینده رشته های

 ارک آغاز جای به ساخته است و معکوس داده و تغییر را

                                                           
1 backwards- looking analysis 
2 end point 
3 likely futures 

 ای و آینده برای ریزیبرنامه و امور فعلی وضعیت با

 کمتر تالشی یا و رسمی بینانهپیش رویکرد یک کاربرد

 کی ابتدا در جایگزین، مسیرهای شناسایی برای رسمی

 ردنکارک و فعالیت با سپس و تعریف 3پایانی نقطه چند یا

 مراحل و هاگام شناسایی به گذشته، و عقب به رو

ینگ پردازد)مَنمی پایانی نقطه آن به رسیدن برای ضروری

 نگریاز منظر رابینسون، پس . (680، ص3004و دیگران،

 20تا  32معموال  -عقب از آینده فرآیند فعالیت رو به 

به وضع موجود با استفاده از تجزیه و  -سال جلوتر

محور است که برای دستیابی به اهداف تحلیل قاعده

های هنجاری مستقل از مشیمطلوب، منجر به ایجاد خط

)هَسلِر و ها و مشکالت فعلی خواهد شدمحدودیت

برای  نگریاز زمان معرفی پس .(383، ص3073دیگران، 

اولین بار هرکدام از صاحبنظران با نوآوری های خود به 

تکامل پس نگری کمک نموده اند. مرحله اول؛ مرحله 

شکل گیری اولیه است  که در حوزه مطالعات انرژی شاهد 

واژه   (7814) همانطور که گفته شد الوینز آن هستیم.

تجزیه و تحلیل نگاه به عقب در این زمینه استفاده کرد 

تشریح آینده مطلوب یا  ن را اینگونه تعریف نمود؛و آ

پیوستاری از آینده های مطلوب و ارزیابی نحوه تحقق 

و پیش بینی   2آنهابه جای تاکید بر آیندهای های محتمل

.پیش فرض کاربرد پس نگری از  6های برون یابی شده

بود و براین  2نگاه وی  شناسایی خوب  اهداف راهبردی

 4که پس نگری سنجه های سیاستینکته تاکید داشت 

برای آینده را تعیین می کندتا صنایع انرژی را به سوی 

آینده راهنمایی می کند و الوینز در کارهای خود به 

4 projective forecasts 
5 strategic objectives 
6 policy measures 
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توجه داشت و پس  3( انرژی نرم7مسیرهای )سیاست ها

نگری را واکنشی به پیش بینی های حاصل از برون یابی 

نگری را تحلیل ( پس 7893)2رابینسون روند می دانست.

که منجر به  6اهداف سیاستی و آینده های انرژی بدیل

شناسایی پیامدهای اهداف سیاستی می شود و ممکنات 

و فرصت ها را به سیاست گذاران نشان می دهد تعریف 

 2نمود وی بیان نمود هدف پس نگری  ارائه برنامه کار

و پیامدهای سیاسی،  4نیست بلکه باید موارد امکان پذیر

حیطی و اجتماعی حاصل از آینده های متفاوت انرژی م

را نشان دهد و بر اساس اصول تعیین شده الوینز روش 

 برای آینده انرژی ارائه نمود.  1شناسی شش مرحله ای

؛ مرحله رشد است که در حوزه مطالعات مرحله دوم

( با روش پس نگری 3007)9اندرسون پایداری دنبال شد.

ار لکتریسیته با توسعه پایدار کبروی ساز گاری صنایع ا

نمود در رویکرد  فوق پس نگری تاکید بربررسی و 

ارزیابی آینده انرژی داشت که تحلیل های سیاستی بالقوه 

را برای سیاست گذاری و سیاست گذاران  فراهم می 

کرد و بطور معمول بر چشم انداز های حاکمیتی متکی 

در  ( برنقش پس نگری7899-7880رابینسون) بود.

 و 8یادگیری و عدم یادگیری از چشم انداز های غالب

هشیاری نسبت به چشم انداز غالب موجود ومطرح 

کردن پس نگری برای آینده های مطلوب و نامطلوب به 

 منظور هشدار و اجتناب از چنین آیند های تاکید داشت.

                                                           
1 (policy) paths 
2 soft energy 
3 robinson 
4 alternative energy futures 
5 blueprints 
6 feasibility 
7 sequential six-step methodology 
8 anderson 

( نقطه قوت پس نگری را مطرح 7884)70دروبورگ

تا نوعی روش  77کردن پس نگری بعنوان رویکرد

می دانست و کاربرد آن را در زمانی می دانست  73شناسی

که که روند های مسلط خود بخشی از مسئله هستند و 

نتایج حاصل از یک پس نگری  باید دامنه ای از راه حل 

ها را بوسیله  ارائه گزینه های جدید و آینده های بدیل 

 لتوسعه دهد و تناسب بکارگیری پس نگری را در مسائ

بلند مدت و راه کارهای پایداری مانند توسعه پایدار و 

ارزیابی تکنولوژی مطلوب می دانست. وی توجه به 

 76و جنبه های فرایندی یا مطلوبیت 72جنبه های  تحلیلی

و مشارکت  72در رویکرد پس نگری و توجه به بازیگران

هوجر و  کنندگان  را در این رویکرد مطرح کرد.

مودند که  پیش بینی و پس ( بیان ن3000)74ماتسون

نگری مکمل هم هستندبه جای اینکه دو رویکرد متضاد 

باشند و مرحله پیش بینی را به رویکردپس نگری 

افزودن. ایشان بیان نموده اند اگر چشم انداز بر اساس 

پیش بینی موجود، محاسبات مدل و دیگر برآوردها غیر 

 زمحتمل بود، مطالعات پس نگری باید تصویر های ا

آینده را بوجود آورند تا اهداف تکمیل گردند و بررسی 

امکان پذیری منطقی و اجتماعی در مسیرهای به سوی 

9 dominant views 
10 dreborg 
11 approach 
12 methodology 
13 analytical oriented side 
14 constructive and process oriented side 
15 actors 
16 höjer and mattsson 
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را پیشنهاد  3و اقدامات 7آینده از طریق تعریف سنجه ها

 .است  نمودند

؛ مرحله بلوغ است که شاهد حوزه مرحله سوم

رنامه دو ب مطالعات مستقل پس نگری مشارکتی هستیم.

ها پس نگری جایگاه ویژه ای داشت و از سوی که در آن

برنامه توسعه تکنولوژی اتحادیه اروپا به اجرا در آمد 

( و در ادامه راهبرد ها بسوی خانه 7882-3007)2پایدار

( بود که  سهم به سزایی در توسعه 7889-3000)6پایدار

روش پس نگری داشت و برای صاحبنظران و 

ه بسیار کمک کنند پژوهشگران عالقه مند به پس نگری

( بیان 7889)2ورگراگت و وندرول و تسهیل کننده بود.

می کنند چشم انداز آینده کافی نیست و پس نگری باید 

برای حرکت به سمت حالت های  4شامل برنامه عملیاتی

و  1آینده باشد وپس نگری باید شامل فرایند تعامل

باشد تا ذی نفعان از چشم اندازهای آینده و  9تکرار

و  8ویور قدامات بازخورد مستمر دریافت کنند.ا

(  پس از بررسی نتایج حاصل از برنامه 3000همکاران)

توسعه تکنولژی پایدار بیان نمودند که پس نگری ابزاری 

است  77و نگاه سیستمی 70برای ایجاد چشم انداز مشترک

به  73و بکار بردن پس نگری برای اقدامات کوتاه مدت

                                                           
1 measures 
2 actions 
3sustainable technology development (STD)  
4 strategies towards the sustainable household 
5 vergragt and van der wel 
6 operational plan 
7 interactive 
8 iterative 
9 weaver 

و تبدیل چشم انداز به اقدام را منظور تغییر روند شکن 

از نتایج حاصل از این برنامه پیشنهاد نمودند وبه نظر 

ویور و همکارانش پس نگری نه تنها یک روش است 

بلکه چارچوبی است که روش و ابزارهای مختلف را 

می تواند پوشش دهد وبه  اهمیت فرایند یادگیری 

بوسیله ذی نفعان و پژوهشگران در پس نگری توجه 

( به  ارزیابی محیطی 3003)72 گرین و ورگراگت. داشتند

و اقتصادی در سناریوهای هنجاری ناشی از پس نگری 

( بیان نمود 3002) توجه نشان دادند و در ادامه ورگراگت

اهمیت مشارکت ذی نفعان نه تنها برای تحقق چشم 

انداز آینده مهم است بلکه برای فهم عالقه و فرهنگ نیز 

دومین »(درکانادا تاکید بر 3002نسون)رابی مهم است.

داشت که تاکید براهمیت یادگیری «76نسل پس نگری

، دخیل کردن 74، تحقیقات اجتماعی تعاملی72اجتماعی

در مطالعات پس نگری  71استفاده کنندگان غیر متخصص

و ارزیابی یکپارچه مشارکت و درگیر کردن ساکنان در 

 د کوئیستبرمبنای رویکر 79ساخت تعاملی تصاویر آینده

( فرایند تکامل پس 7تاکید می نمود. جدول شماره)

 نگری را نشان می دهد.

10 shared visions 
11 ‘systems’ perspective 
12 short-term actions 
13 green and vergragt 
14 second generation backcasting 
15 social learning 
16 interactive social research 
17 non-expert users 
18 interactive construction of future images 
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 )محققین( ( فرایند تکامل پس نگری1جدول )    

 

منجر به ظهور انواع تفاسیر و تجارب تکامل پس نگری 

از این مفهوم شده است. یکی از این تفاسیر ایجاد شده، 

نگری است؛ مطالعات تفاوت بین دو نوع مطالعات پس

-محور که منجر به ایجاد سناریوهایی مینگری نتیجهپس

انجامند و مطالعات شوند که به تحقق هدف اصلی می

ای توسعه محور که مزایای رویهنگری مشارکتپس

بندی درباره محدودیت سناریو، در تمرکز و اولویت

محور، نگری مشارکتشناختی قرار دارد. در پسروش

کنندگان دیگر، یک نفعان یا مشارکتدرگیری ذی

 محور نیز به طورهای نتیجهضرورت است، اما پس نگری

-ردهای مشارکتی انجام میای با استفاده از رویکفزاینده

شوند. با وجود این، این مشارکت، لزوماً به معنای اجبار 

مشارکت کنندگان به ایفای نقش صریح و روشن در 

سناریو نیست. بنابراین، وارد کردن بازیگران در فرآیند 

سناریوسازی نباید با حضور )یا غیاب( بازیگران در 

-لعات پسسناریوهای حاصله، اشتباه گرفته شود. مطا

محور و مطالعات محور نیز به مطالعات هدفنگری نتیجه

 محور،شوند. در پس نگری هدفمحور تقسیم میمسیر

بر اهمیت تصاویر ایجاد شده از آینده به عنوان هدفی که 

-رنگری مسیشود و در پسکید میأباید برآورده شود، ت

محور، هدف در مقایسه با مسیرهای ایجاد شده برای 

 گذار و تحول، از اهمیت کمتری برخوردار است. 

-دامنگری اقنگری گفته شده، پسغیر از دو دسته پس

محور نیز وجود دارد که در حد وسط رویکردهای 
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نگری محور قرار دارد. در پسنتیجه محور و مشارکت

ف توسعه بعضی انواع محور، مطالعه سناریو با هداقدام

برای یک مجموعه از پیش  های عملی، معموالًطرح

، هر شود. در واقعنفعان به کار گرفته میتعیین شده ذی

تواند شامل یک یا همه این نگرانه میمطالعه پس

 (. 997، ص3077رویکردها باشد)وانجِل، 

 

 نگریفرآیند پس -2-2

 نگریپس اجرای برای متعددی هایچارچوب تاکنون

 و تجزیه طبق بر( 3002)کوئیستگردیده است.  ارائه

 گام 6 قالب در را نگریپس مختلف، رویکردهای تحلیل

  :است داده توضیح

 مشکل گیری راهبردی بهجهت: اول گام

 و هنجاری مفروضات تعریف شامل گام، این

 و مکانی زمانی، قلمرو گام، این در. است گذاریهدف

 مشخص سناریوها نوع و تعداد وتحلیل،تجزیه جوهری

 و سناریو وتحلیلتجزیه منظوربه ازآنپس. شودمی

 مدت،کوتاه اهداف به کلی اهداف بیرونی، متغیرهای

ص ، 3009مایال، ) شوندمی تبدیل مقاصد و هامحدودیت

 نابعم صرف نیازمند شدتبه و بوده برزمان مرحله . این(2

 توسط افراد از هیاتی تشکیل مستلزم فعالیت این. است

 تمشارک به هم که است نگریپس فرآیند آغازکنندگان

 هایطرح با فرآیند ادغام ترمهم خیلی و فعالیت در

پ و شار) باشند داشته تعهد و تمایل استراتژیک شان،

 (.218، ص 3001هیجدین، 

 هاارزش بیان و آینده اندازچشم ترسیم: دوم گام

 یا آینده از اندازیچشم ترسیم نگریپس در بعدی گام

 است موردبحث مشکل برای هاییحلراه ارائه

                                                           
1 backward- looking analyses 

 توصیف آینده، اندازچشم. (122 ، ص3072کوئیست، )

 هایارزش کنندهمنعکس است و درنتیجه مطلوب آنچه

شارپ و ) است فرآیند در درگیر کنندگانمشارکت

 اصلی مرحله مرحله، این (.218، ص 3001هیجدین، 

 و رایطش وتحلیلتجزیه مستلزم و است نگریپس فرآیند

 وسعهت میانی، نقاط و موردنظر پایانی نقاط در آینده بافت

 وتحلیلتجزیه آینده، سناریوهای یا اندازهاچشم

. (2ص ، 3009مایال، ) است سناریو درونی سازگاری

نگری، در این مرحله نمود پیدا ماهیت هنجاری پس

هنجاری، هم باید در انتخاب کند. مالحظات می

شوند و هم در چگونگی ارزیابی هایی که مطالعه میآینده

منظور الحاق سناریوهای حاصله، مدنظر قرار گیرند. به

وتحلیل، دو روش وجود ها به تجزیهها و اولویتارزش

دارد. در حالت اول، خود تیم تحقیقی، معیارهای انتخاب، 

یگزین آینده را بیان های مطلوب جاارزیابی و حالت

ری نگکند. این روشی است که در اکثر مطالعات پسمی

نفع مختلف های ذیشود. درروش دوم، گروهانتخاب می

طور مستقیم در فرآیندهای تعریف و یا عامه مردم به

نسون، رابی) کنندارزیابی مطلوبیت سناریوها مشارکت می

 (.966 ، ص3002

 رو اهنگ وتحلیلزیهتج: مسیرها نگریپس: سوم گام

 زا برگشت مسیرهای انداز،چشم تعریف از پس1عقب به

 هاروش به مسیرها،. شوندمی شناسایی آینده، اندازچشم

 مطلوب آینده به سیستم فعلی حالت بهبود هایراه و

 هب آینده از واقعاً مسیرها این که موضوع این. دارد اشاره

 طهنق به حال از کلی خطوط یا کنند برگشت حال سمت

 به یشناختروش جزئیات به شوند، ترسیم مدنظر پایانی

 عموالًم برگشت مسیرهای. دارد بستگی شدهگرفته کار
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 اجتماعی، اقتصادی، تغییرات و مهم مراحل برحسب

. شوندمی توصیف اول مرتبه نهادی و تکنولوژیک

 دارد رهاشا مهم ساختاری تغییرات به اول مرتبه تغییرات

 هم مرحله این. (218، ص 3001هیجدین، شارپ و )

 این رد. است وتحلیلتجزیه مستلزم هم و طراحی مستلزم

 نتایج ادغام از استفاده با اثرات وتحلیلتجزیه گام،

 و اقتصادی اجتماعی، اثرات وتحلیلتجزیه سناریو،

 جنتای و اهداف بین سازگاری وتحلیلتجزیه محیطی،

 .(122 ، ص3072کوئیست، ) شودمی انجام

 و سازیپیاده جهت مداخالت شناسایی: چهارم گام

 کار دستور تعریف

 یا مداخالت شناسایی برای چهارچوبی مرحله این در

 رایب تر،ساده خیلی ای سازیپیاده برای ضروری اقدامات

 رائها شوند،می ختم مطلوب آینده به که مسیرهایی شروع

 انواع قبل، مرحله در شدهشناسایی مهم مسائل. شودمی

 مبنای رب مسیرها که را رفتاری تغییرات و سیاسی اقدامات

 هایگام درنتیجه. کنندمی مشخص اند،گرفتهشکل هاآن

 غلبا مداخالت. هستند مرتبط یکدیگر به شدتبه 6 و 2

 وندشمی مطرح مسیرها نگریپس گام از بخشی عنوانبه

 (.218، ص 3001شارپ و هیجدین، )

 رویکرد این اگرچه که است ضروری نکته این ذکر

 ت،اس شدهتوصیف روش شناسانه() گامبهگام صورتبه

 هبود پذیرامکان تکرار هایچرخه نیست، قطعی امر این

 ددار وجود متقابل تأثیر نیز هاگام بین حال،درعین و

 .(122 ، ص3072کوئیست، )

 نگری؛ روش یا رویکرد؟پس 3-2

های دهنده کاربرد روشنشان ادبیات مرور و بررسی

 هاینوشته و ادبیات در نگری است.متعدد در پس

 و نگریپس متفاوت رویکرد هایواژه موجود،

، فِدانسیلپ) است کاررفتهبه نگریپس شناسیروش

یری گجهتمنظور از رویکرد حوزه یا (. 108 ، ص3077

تالش پژوهشگران را با توجه  خاص مطالعاتی است که

 کندیمهای خاص معطوف به خود یریگجهتبه ارائه 

سه رویکرد در  شدهاشارهکه در مقدمه  طورهمانو 

اما شیوه انجام دادن هر کار ؛ است شدهمطرحپژوهی یندهآ

گویند. « روش»را و یا طرز اجرای هر هدف و برنامه 

بر اساس  مسلم است که انجام دادن کار و اجرای هدف

پذیرد. لذا کارهای را که از یماصول و قواعدی صورت 

و با پیروی از نظم و سیاق  روی عادت و بدون آگاهی

 توانیم روش دار بدانیم. انواعینمدهیم، یممعینی انجام 

و به کار  اندکردهطراحی یا ابداع  هاانسانرا  هاروش

گیرند و لذا وجه مشخصه روش این است که از یم

اهی و درک سرچشمه گرفته باشد مانند روش تحقیق آگ

ص ، 7294پردازی )میرزایی اهرنجانی،یهنظریا روش 

( و در تعریف کامل روش عبارت است از شیوه 70

درست انجام کار یا تبدیل نظر به عمل با بکار گیری 

ن ی؛ بنابرااصول معین و با ابزار مناسب ین،قوان قواعد،

فرایندی از  نیست، بلکهروش، یک یا چند عمل معین 

های منظم و متوالی برای رسیدن به هدفی از پیش فعالیت

 شده است.تعیین

ای از عناصر اساس این تعریف روش مجموعه بر

 مرتبط به هم است که در ساختار آن حداقل عوامل الزم

 اند از:عبارت

 وسیله. -الف( زنجیره سلسله مراتبی از هدف

ناظر بر استفاده مناسب  اصول، قوانین و مقررات( ب

وسیله برای رسیدن به اهداف و تعیین و تعریف 

 های گوناگون انجام کار.روش

 ابزار الزم و مناسب.( ج
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 ج( برای) ب( و) د( برنامه دقیق چگونگی استفاده از

 (30ص ، 7294)میرزایی اهرنجانی،الف( ) نیل به هدف

 معنای در نگریپس که کندمی بیان( 7884) دِرِبرگ

 یک را نگریپس باید بلکه نیست، روش یک کلمه، دقیق

 یک خودخودیبه نگری. پسگرفت نظر در رویکرد

 برای نگریپس مطالعه که است واضح نیست، روش

 در این و است متکی علمی هایروش به یابی اعتبار

 باید هاروش این اما -دارد قرار توجیه حوزه و موقعیت

 درگیر، علمی هایرشته درون رویه و عمل با مطابق

 دِرِبرگ . کارل(978 ، ص7884دِربُرگ، ) شوند انتخاب

به  تردیبنیا و ترگسترده دیدگاهی از باید که است معتقد

 یک جایبه و شود نگریسته امروز به آینده از نگریپس

 وی. دانست« خاص رویکرد» یک را آن« خاص روش»

 به هآیند از نگریپس متمایز ویژگی اساساً که افزایدمی

 است نهفته آن بنائی زیر و پارادایم دیدگاه در امروز

 .(9 ، ص7283عباسی و بهرامی، )

 روش کی نگریپس رابینسون، نظر طبق براما  

 عدادیت در مطالعه یک پیشرفت چگونگی کنندهتوصیف

 از هرکدام که است شدهتعریف خوب متوالی هایگام

 ستا آشکار. شوندمی تقسیم فرعی هایگام به هاگام این

 نگریپس گذاریپایه برای تالشی تعریف، این که

ننده متقاعدک و قدرتمند تقریباً مطالعه روش یک عنوانبه

 .است

 ددهمی شرح دقتبه خودش کار در صریحاً کوئیست

 کلی طشرای در توصیف برای باید« نگریپس رویکرد» که

 ناسیشروش» کهدرحالی شود، گرفته کار به ترانتزاعی و

 کار به ترمحسوس و واقعی موارد در باید« نگریپس

اما باید توجه  (؛108 ، ص3077فِدانسیلپ، ) شود گرفته
                                                           

1 normative scenarios 
2 basic value-laden assumptions 

تر از بندی بزرگنگری بخشی از یک دستهداشت که پس

رویکردها است که رویکرد هنجاری یا سناریوهای 

که رویکردهای حامی این ایده  شود؛نامیده می 7هنجاری

های معین و مفروضات بنیادین در زمان تالش ارزش

 کننده خواهند بود.، عامل تعیین3ارزش محور

درون معنای هر رویکردی نهفته  شناسی درروش

که هر تعریفی از رویکرد شامل روش نیز طوریاست، به

از طرفی دیگر، هر روشی نیز در چارچوب  و خواهد شد؛

ناچار باید مجموعه هفکری منسجم و منظم الزاماً و ب

توان داری باشد و به هیچ نمیمعنادار و ارزش

میرزایی ) صرف را روش محسوب کرد 2هایدستورالعمل

 (.22ص ، 7294اهرنجانی،

بنابراین هم در تعریف درست هر رویکرد، 

شناسی شناسی و هم در تعریف درست روشروش

و رابطه بین رویکرد و  نهفته است؛ شک رویکردیبی

شناسی یک رابطه کامالً طبیعی و ذاتی است و روش

های الزم و شناسی زمینهجهت رویکردها و روشازاین

بستر مناسب برای هر نوع اندیشه علمی محسوب 

شناسی خاص نگری دارای رویکرد و روشپس شوندمی

برجسته در هرکدام از  خود است که دارای نقاط قوت

 سطوح است.

 بینیپیش 4-2

نخستین تالش های علمی بشر برای شناخت یکی از 

 بوده است. پیش بینی برای« پیش بینی»آینده، روش 

ریزی مورد استفاده قرار گرفت. نخستین بار در برنامه

-نیاز به آگاهی از اوضاع آینده، یک نیاز اساسی برنامه

(. هدف پیش بینی، 6، ص 7292ریزی است )قدیری،

3 guidelines 



 یانداز سازو چشم ينيبشيآن با پ سهيو مقا ینگرپس يو مبان ميمفاه يبررس / 02

 

32 

 

-هم نمودن حدسگیری و فراحمایت از سیستم تصمیم

-مینبینی، تخهای معتبر و عینی از آینده است. در پیش

شود ها ارائه میترین آیندهها و برآوردهایی از محتمل

هستند و تا جایی که امکان  7که از نظر ارزشی خنثی

(. 234،ص7899دارد، صحیح و دقیق هستند)رابینسون،

بینی، روشی مشهور و آزموده شده در حوزه برنامه پیش

-ریزی استراتژیک کوتاه مدت و میان مدت است. پیش

یابی بینی ماهیتی تکاملی دارد و بر اساس برون

-روندهای فعلی و تاریخی برای شناسایی اثرات بالقوه

-ای که ممکن است تغییر کنند، شکل گرفته است. پیش

های هدفمند و نظام مند به تالش» بینی، به عنوان 

اثیرات ها و تنرخ، ویژگی بینی و درک مسیر،منظور پیش

بالقوه تغییرات فناورانه، علی الخصوص اختراع، 

تعریف شده است. به این « نوآوری، پذیرش و کاربرد

ترتیب، پیش بینی، به منظور خلق یک محیط مساعد 

برای تحقق اثرات مطلوب، فرصتی برای هماهنگ 

-ها یا شیوه های عملی فراهم میسازی استراتژی

های عقالنی برای (. تالش312،ص3002کند)دُرمِنس،

یابی ( برون7بینی آینده در دو عامل ریشه دارد: )پیش

( تغییرات بعدی شکل 3الگوهای تنظیمی گذشته؛ و )

گرفته بر اساس فرضیات مرتبط با تاثیرات تغییرات 

پیش بینی شده درباره شرایط و عوامل 

ی تکرار در وقوع (. مشاهده308،ص7816)گُلد،

ا و تصویرها، این پیش فرض را به وجود آورد رویداده

که می توان نتایج و تبعات آن را به کلیه ی رویدادهایی 

روش (. 6، ص 7292از آن جنس تعییم داد)قدیری،

ترین رویداد تمرکز دارد و در پیش بینی، بر محتمل

برگیرنده رویداد های ممکن نیست و منجر به به برآورد 

                                                           
1 value-neutral 

ان ای درمیبینی، نقطهو پیششود ای از آینده مینقطه

 حال، زمان این روش، دریایی از احتماالت است. در

 » پرسش طرح با و است آینده بررسی آغازین ینقطه

 نرخ اگر شودمی چه: شود آغاز می «3اگر شود،می چه

 راهبرد آن یا این اگر شودمی چه باشد؟ x یا  yرشد 

واقع  w یا z شود اگر رویدادهای چه می کنیم؟ دنبال را

 ئوالس این به پاسخگویی درصدد بینی شوند. پیش

 احتماالتی چه مطلوب، چیزهای نظراز صرف که است

بینی (. پیش1،ص3001شاپ ودیگران،)بی دارد وجود

 یسعی دارد تا با توسل به مشاهدات قبلی و بر پایه

 .گویی نمایدوضعیت گذشته و حال، آینده را پیش

 .(6،ص 7292)قدیری،

 سازی اندازچشم 5-2 

 کی گرفتن نظر در با انداز چشم بر مبتنی ریزیبرنامه

 زیر و الزامات که دارد سعی آینده، در مطلوب انداز چشم

 لیلرا تح اندازچشم این به دستیابی برای الزم هایساخت

در واقع، چشم انداز سازی فرایند ساخت  .نماید تعیین و

تصویری از آینده است که به حدکافی واقعی باشد، 

بتواند اهداف مورد نظر را جمع  "آهن ربا "همانند یک

برانگیزاننده اقدام فعلی باشد.  "مهمیز"کند و همانند یک

های آینده از منظر اسالتر، این فرایند غالبا در کارکرد

 انداز سازی (. چشم3002رد)اسالتر،اندیشی انجام می پذی

فراگرد تنظیم، اجرا و »و « محتوا» حیث دو از توانرا می

 چشم یک محتوای چه هر. داد قرار توجه مورد« ارزیابی

 است ترآسان آن تنظیم باشد، ترمحسوس و ترعینی انداز

 آن مورد در اقدام ، انتزاع سطح افزایش مراتب به و

است  زمانی مراتبچشم انداز دارای  .بود خواهد دشوارتر

2 what if 

www.edub.irwww.edub.ir
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و با توجه به معیار زمان آینده دارای طبقه بندی و گونه 

 شناسی زیر می باشند.

 مراتب زمانی چشم انداز (:3جدول شماره)

 توضیح نوع ردیف

 پنجاه سال و بیشتر چشم انداز آرمانی 7

 بیست سال و بیشتر چشم انداز راهبردی 3

 پنج سال چشم انداز عملیاتی 2

 یک سال چشم انداز تاکنیکی 6

 

بندی از چشم اندازها از زمان حال تا افق  نفوذ این تقسیم

ما برای ترسیم آینده مرجح، امتداد دارد و اقدامات 

د؛ کنیابی و ترسیم میراهبردی را در ساخت آینده، جهت

دام گیریم کتوانیم  یا تصمیم مییعنی از زمان حال ما می

انداز را ترسیم کرده یا  بنویسیم. با توجه به نوع ازچشم 

مراتب زمانی چشم انداز تعریف ما در این مقاله از چشم 

سلسله فعالیت هایی که با انداز سازی عبارت است از

 رنامهب استفاده از تکنیک های گوناگون مشارکتی به تدوین

 شود. منجر میتا شفاف سازی اقدام راهبردی چشم انداز 

 و کم هایی دیدگاه ساخت بهوهی آینده پژاز روش این

 های وضعیت توانند می که دارد اشاره اجماع مورد بیش

 برای ها وضعیت این که دهند نشان را آینده از ممکنی

)ناظمی است مطلوب بیشتر بازیگران از گروهی

به مثابه   سازیچشم انداز(. هدف 27،ص7292قدیری،

یک موقعیت مطلوب در آینده دستیابی به روش، یک 

ن، های ممک. از این رو هیچ تناسبی با ترسیم آیندهاست

محتمل و محال ندارد؛ و به دنبال آینده مرجح است؛ یعنی 

باید تاکید نمود که در چشم . خواهیم باشدآینده ای که می

اهمیت دارد، « فراورده»القل به میزان« فرایند»سازی انداز

لکه نمایند، بفراورده را تعیین می چرا که نه تنها کیفیت

ترویجی موجب ارتقاء  -خود به مثابه ابزاری آموزشی

ای هسطح گفتمان برنامه ریزی، طراحی و مدیریت در الیه

-روش (.31،ص  7296گردد )گلکار،مختلف جامعه می

ه ب های مختلفی در این زمینه وجود دارد که می توان به 

، اندازسازی ارگون چشم روش های گوناگونی از جمله

 .اشاره کردروش التام، روش مارتالیزلی، ادوارد لیندامن 

  زا ترکیبی بر انداز، چشم هایمدل میان از حاضر پژوهش

 از ادهاستف با. دارد تأکید لیندامن ادوارد و مارتالیزلی مدل

 رد انداز چشم تدوین فرایند  لیندامن، و لیزلی های مدل

 شود.می انجام مرحله چهار

  هاارزش تعیین: اول مرحله

 هایظرفیت از فراتر اندیشیدنی اندازسازی نیازمند چشم

 هرگز انداز چشم که چرا است؛( محیطی پویش) موجود

 بینیجهان از بلکه شود؛نمی حادث موجود وضع از

 جهت آن از محوری، بینیجهان. آیدمی بدست محوری

 دو از و پایدار، و ثابت همواره که دارد اساسی اهمیت

و اهداف  اساسی هایاست: ارزش شده تشکیل بخش

 گرهدایت باورهای و اصول اساسی، هایبنیادین. ارزش

 قابلیت و مکانند و زمان از مستقل که است جامعه یک

 اقدامات همه. ندارند، بلکه باید آنها را کشف کرد وضع

 یمتصم اگر. شود انجام اساسی هایارزش راستای در باید

 به باشند، جدا هاارزش از سیاسی نظام اقدامات و ها

 کنند.می عمل ربطبی متغیر دو صورت

 با اساسی هایارزش با رابطه در انداز چشم تدوین

 یم هاپرسش این طریق از شودکهمی روبرو هاییپرسش

 گاهی که دیگری مفاهیم از را اساسی ارزشهای توان

 ( آیا7) کرد: جدا شود، می تصور اساسی ارزش اوقات

 دیکص تا را اساسی هایارزش است این حاضر سیستم

 زیانی و ضرر موجب هاارزش ( اگر3) کند؟ حفظ سال

 اب اگر دیگر عبارت به می شود؟ بازهم حفظ  آیا شود،
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 و ضرر دچار ها،ارزش این داشتن خاطر به شرائط، تغییر

 داشت؟ نگه را هاارزش این باید همچنان آیا شویم، زیان

 ینبنیاد ارزش ارزش، این پس نباشد، مثبت پاسخ اگر

 ینا تعیین از کرد. پس نظر صرف آن از باید و نیست

 اهمیت آنها بندیاولویت و هاارزش کردن مرتب ارزش،

 .دارد

 و باشدمی انداز چشم اصلی راهنمای هاارزش این 

 را شده آوریجمع اطالعات نوع و اندازچشم تدوین

بنیادین  اهداف در این مرحله سپس .سازدمی مشخص

 ایگرایانه آرمان انگیزه بنیادین تعیین می شود. اهداف

 از که اهداف این. هستند وجودی دلیل و فعالیت برای

 و ثابت همواره و شوند می اقتباس اساسی های ارزش

 می مسیر یافتن برای مهمی شاخص پایدارند،

 . (31فص7298باشند)میرشاه والیتی،

 اهاشتب راهبرد یا کلی هدف را با بنیادین اهداف نباید

 «چرا» پاسخ با تنها را بنیادین اهداف واقع در. گرفت

 ینیاز که های اساسی ارزش بر عکس) کرد پیدا توانمی

 انداز، چشم تدوین در رو این از .(ندارد برهان به

 ارقر پرسش این طرح مقابل در را پیشین  هایپرسش

 طریق این از و« است مهم شما برای این چرا» که دهیممی

 ص ،7283 )خزایی، یابیم می دست بنیادین اهداف به

27). 

 محیط پیمایش و منابع پویش:دوم مرحله 

 وضع از دقیق تصویری محیطی پیمایش و منابع پویش

ارائه می دهد و امکان تشخیص تغییرات مورد نیاز  موجود

 برای دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم می کند. 

 شمچ ترسیم برای ،(محیط و منابع)  پیمایش و پویش در

 ترسیم برای (7داد: ) پاسخ هااین پرسش به باید انداز

 دیدگاه آیا (3داریم؟ ) زمینه در منابع مقدار چه انداز چشم

 است؟ شده مطرح محیط و منابع در واحدی و مشترک

از  هک بینیپیش قابل عوامل با مواجهه برای ظرفیت (2)

 (6است؟ ) چگونه آمده، دست به محیطی پیمایش طریق

 پیمایش در هستند؟ کدام تأثیرگذار رویدادهای و روندها

 رویدادها، خصوص در اطالعات آوری جمع محیطی،

 اطالعات این از کدامیک اینکه و آنها میان روابط و روندها

 )قدیری، دارد اهمیت رساند،می یاری اندازسازی چشم به

  (.23 ص ،7292

 رویدادهای روندها شناسایی اندیشمندان، از بسیاری

 نظرم از مثال عنوان به دانند؛ می اهمیت حائز را تأثیرگذار

 هایشرانپی و بنیادی یا اصلی هایپیشران شناسایی کوتز

 ص ،3004 )هاینز، محیطی است از اهداف پیمایشبالقوه 

78.)  

 شده تصویر آینده: سوم مرحله

 از آگاهی و روندها شناخت) محیطی پیمایش از پس

 اهداف و ها ارزش یافتن و( موجود وضع امکانات

 صویرت با انداز، باید چشم تحقق افزایش برای بنیادین،

 احساس در که شود ساخته هویتی آینده، کشیدن

 لفهمؤ دو از شده تصویر آینده این. نماید رسوخ شهروندان

 ود.ش می تشکیل «شفاف توصیف» و «مخاطره پر اهداف»

 بلند وسوی سمت تعیین بر عالوه اهداف پرمخاطره

 ددص در سیستم، که دهند می نشان ،( ساله 20 تا70)مدت

 بجوشند ها ارزش از باید این اهداف. است اقداماتی چه

 متهورانه اهداف این (.87ص ،7294 )متس و هانس،

 دارند: انداز چشم در مهم ویژه چهارکار دارای

 الگودهی نقش .7

 در الگوها مقابل در زمینه در مهم الگوی یک ارائه .3

 .دیگر مکاتب
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 و هدف در تحول ایجاد: اهداف درونی تحول .2

  .تازه ایمقوله به تبدیل

 هایمؤلفه به بنیادین اهداف شکستن با:  آماج .6

 آماج،. رسیممی آماج یا عینی اهداف به شدنی،

 هستند راه نقشه و( کوچک بسیار هایتکه)هاگام

 تا شود می تقسیم مختلف هایبخش بین که

 این از و باشند؛ پاسخگو آن به نسبت واحدها

 .کنیممی مبدل حقیقت به را انداز چشم طریق،

 پاداش، و مثبت بازخورد ارائه و اهداف تحقق

ر د  مستمر پیشرفت و اشتیاق حفظ در مهمی عامل

شود)ملکی فر و  می چشم انداز سازی محسوب

 .(83،ص7299شریعتمداری،

 جایی از شفاف توصیف شده، تصویر آینده مؤلفه دومین

. رسید خواهد آن به متهورانه، اهداف با نظام که است

 به ها، واژه و ازکلمات انداز چشم باید مرحله دراین

 نخبگان و شهروندان برای ملموس و شفاف توصیف

 . (43،ص7298)میرشاهی والیتی، شود مبدل سیاسی

 کارها راه و ها چالش اقدام؛ برنامه:  چهارم مرحله

 انداز است. با چشم فرایند مرحله چهارمین ،«اقدام»

 ضعو تا گیرد انجام اقداماتی چه باید مطلوب به توجه

 این و کند؛ کمک مطلوب آینده تحقق به موجود

 مطلوب وضع به موجود وضع از رسیدن برای اقدامات

 انداز چشم در «اقدام» است. روبرو هاییچالش چه با

 نظام که راهبردهایی اجرای یک،: دارد داللت معنا دو به

 .است برگزیده

 که است سنتی اجرایی ابزارهای از اقدام، نوع این

 یم خوبی به و اند گرفته خو آن به ها نظام از بسیاری

 و اه استراتژی شامل اقدام کنند. استفاده آن از توانند

)متس و  است اهداف تحقق برای ها تاکتیک

 .(701،ص7294هانس،

 روش تحقیق -2

ش از روش تحقیق تطبیقی تمایزمحور، در این پژوه

 موارد روی شناخت تمرکز بر.شده است  استفاده

 سهمقای مورد که است هایپدیده میان اختالف و تفاوت

  .گیرندمی قرار

 ،هایدهپد آن افتراق نکات گرفتن نظر در با درنهایت تا

 به شناخت تابندی بهتری ایجاد شود تمایز و طبقه

 هاآوری دادهبرای جمع .کندکمک  ،پدیده مورد بررسی

استفاده  (مطالعه اسناد و مدارک ای)از روش کتابخانه

تحلیل  روش ها ازداده به منظور تحلیلشده است و 

 عنیی ،است شدهمعناساختی و از نوع مفهومی استفاده 

به  . این روشی ذهنی و مفهومیهاسازهتمایز بین 

ادن تمایزها، به دلیل منطق برای نشان د ،لحاظ تئوریک

  توجه است.آن قابل قیاسی

ی بدون توجه هاهیفرضی ذهنی یا هاسازهدر این روش؛

گونه و  شوندیمبه ما به ازای تجربتی تعریف 

شناسی)شناخت موارد تفاوت و شباهت( بر اساس 

 این نوع گونه شناسی اگرچه .شده استطراحی  ،قیاس

، لکن ازنظر عملی، استتوجه قابل ،ازلحاظ تئوریک

اما این روش، برای تعمیق  .رسدیمفایده به نظر گاه بی

قابل توجه است  ،شناخت روش ها به منظور کاربرد

-وش مذکور با محوریت مقایسهربدین منظور سه 

نگری شناسایی و با توجه به ابعاد پذیری با روش پس

 اند.( واسازی شده2) جدول

 یافته های تحقیق -3
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و  7فکش به اولین تفاوت بین این سه رویکرد از تمایل

، ص 3006)جِرس و وی، شودناشی می 3توجیه به تمایل

 موقعیت بین علم، فلسفه در شده ایجاد تفاوت .(68

 بین تتفاو توضیح به تواندمی توجیه، موقعیت و کشف

 موقعیت چهارچوب در. نماید کمک رویکردها این

 ینکها دارد، اهمیت که است چیزی تنها گرفتنایده کشف،

 . ندارد اهمیت شود،می انجام کار این چگونه

 پنل و مغزی طوفان مانند مختلفی هایروش اگرچه

ت از تبعی به الزام بر تاکیدی هیچ اما دارد، وجود خبرگان

 وجود خالق فرآیند یک خاص هایروش یا و قوانین

 هب اصلی وظیفه توجیه، موقعیت در حال، این با. ندارد

 .است علمی نتایج اعتبار اثبات و هاایده کارگیری

 ار هایافته و نتایج پایایی رسمی، هایروش و قوانین

 نیز نتایج در شفافیت عالوه به. داد خواهند افزایش

 و رویدنباله به قادر باید دیگر محققان است، ضروری

 هایروش اینجا، در. باشند هاتحلیل و تجزیه ارزیابی

، 3004هیواِن، -)هُینینگِندارند اهمیت بنیان قوی، دارای

 در باید زیادی حد تا نگریپس . رویکرد(778-730ص

 ارزیابی مورد توجیه، نه و کشف موقعیت و چهارچوب

 کنمم که است رویکردی نگریپس. گیرد قرار قضاوت و

 ایطشر از تمرکز کانون تغییر طریق از را خالقیت است

 آینده رد و هستند دور کافی اندازه به که شرایطی به فعلی

 نمایند،می فراهم را بنیادی تغییر اجازه و دارند قرار

 . دهد افزایش

 هب اعتباریابی برای نگریپس مطالعه که است واضح

 حوزه و موقعیت در این و است متکی علمی هایروش

 و عمل با مطابق باید هاروش این اما -دارد قرار توجیه

 شوند انتخاب درگیر، علمی هایرشته درون رویه
                                                           

1 discovery  
2 justification  

در چشم اندازسازی بر اساس . (978، ص7884)دِربُرگ، 

نظر نویسندگان مختلف، تمایالت گوناگون وجود دارد. 

 و کالینز جیمنز، شوماخر، چون نویسندگان از برخی

 شپیمای و موجود وضع ارزیابی نحوه صراحت به پوراس،

  اند.کرده مشخص را محیطی

 موجود، وضع تحلیل از هدف نویسندگان این زعم به

 از درکی ایجاد و انداز چشم به بخشیدن واقع صورت

 .است آینده به نگاه در اول مرحله

  ست.تر اتمایل به توجیه پررنگبه زعم این نویسندگان 

 چشم که معتقدند استوارت چون دیگر بعضی که حالی در

 وضع توصیف برای موجود، وضع تحلیل از فارغ انداز

 وجودم وضع تحلیل با بنابراین و شودمی تدوین مطلوب

دارد)میرشاه  مغایرت گذشته، و( حال)

  .(41،ص7298والیتی،

دومین تفاوت بین این رویکردها بر اساس دو اصل 

 اصل دو .است گرفته شکل« 6علیت»و « 2انگاری غایت»

 اکنونت که هستند تبیین نوع دو« انگاری غایت» و «علیت»

 وانپیر اصل، دو هر. است شده شناخته یونان فلسفه در

. اندداشته علم و فلسفه تاریخ طول در را خود خاص

 هب توجه با اصل این که معتقدند علیت اصل طرفداران

 فتادها اتفاق که را آنچه تبیین امکان خاص، اولیه شرایط

 راهمافتاد، ف خواهد اتفاق که را آنچه بینی پیش البته و

 و علی» رویکرد .(930، ص7884)دِربُرگ، کندمی

 نای در. است ریزی برنامه به سنتی رویکرد ،«معلولی

 یندهآ در» که سوال این طرح با ابتدا ریزبرنامه رویکردها،

 انجام را الزم بینی پیش«  داد؟ خواهد روی چه بلندمدت

 اتخاذ و گیریتصمیم مبنای را هابینیپیش آنگاه. دهدمی

 عبارت به. کندمی اقدام نهایت و در دهد می قرار سیاست

3 teleology  
4 causality  
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رود  می آینده درون به و کرده آغاز حال شرایط از دیگر

 مخالف، دیدگاه (.62، ص7298 )پورمحمدی و دیگران،

 اجتماعی، علوم چهارچوب در هایتبیین که دارد اعتقاد

 . هستند درک و شناخت از دیگری شکل

 به ارجاع واسطه به کامل طور به انسان هدفمند رفتار

 فالسفه بعضی و نیست توضیح قابل کلی قوانین بعضی

. یستن جبرگرایانه و قطعی کامال انسان رفتار که معتقدند

 به رفتار ک( یهدفمندی) انگاری غایت اصل طبق بر

 رانبازیگ اعتقادات و تمایالت بر مبتنی نیات وسیله

 عنیی نوع، این از رفتارهایی. شوندمی داده توضیح درگیر،

 وندشمی نامیده اقدام و کنش هدفمند، و آگاهانه رفتارهای

 (. 209، ص7،7897)گلداسمیت

 ریزیبرنامه به جدید رویکرد« انگاری غایت» رویکرد

 به اابتد ریزبرنامه ریزی،برنامه به رویکرد این در. است

 بانیدیده و آینده افق در حضور با و رودمی آینده افق

 توسعه معماری برای مشخص مسیرهای گذشته، و حال

و  )پورمحمدی کند می تدقیق و تعیین را حال به آینده از

 توسعه درک برای نفر یک (. اگر62، ص7298دیگران، 

 جز و مولفه یک را انگاری غایت علیت، جای به جامعه

 یکردرو کی نگری پس رسدمی نظر به بگیرد، نظر در مهم

 نکات. باشد مدت بلند هایآینده مطالعات در ثمرمثمر

 :نمود تر خواهدجذاب را نگری پس زیر

 رد مهم نقشی موارد، بسیاری در نیات و مقاصد .7

 نماید؛می ایفا انسان رفتار

 بازیگران و عوامل تاثیر تحت جامعه توسعه .3

 ؛(گیرندگان تصمیم فقط نه)است زیادی

 ادراک و دانش تاثیر تحت نیات و مقاصد .2

 هستند؛ دسترس در هایگزینه

                                                           
1 goldsmith 

 قابل علی، مدل یک توسط کامل طور به نیات .6

 .نیستند بینی پیش

 نظر در کانونی نقطه یک را نیات انگاری، غایت اصل

-گزینه از بازیگران ادراک تاثیر تحت نیات این و گیردمی

 روابط تا ابزار درباره شانشناخت و آنها رویپیش های

 مطالعات ارزشمند وظیفه یک منظر، این از. است نهایی

 برجسته و آینده از جذاب تصاویر نمودن فراهم آینده

 و وپیشر ایده این،. است استراتژیک های انتخاب نمودن

، 7884)دِربُرگ،  است نگری پس مطالعات در اصلی

 . (937ص

ی در چشم اندازسازی نیز تصویری جذاب از آینده

مطلوب که واالترین آرمان های یک گروه یا سازمان را 

ند، کبه زبانی روشن، مستدل و اطمینان بخش بیان می

ارائه می شود. آینده ای که افراد متعهد به خلق آن می 

تصویری است که ارزش های فرد شوند. چشم انداز نیز 

 را به آینده منتقل و به واقعیت تبدیل می کند. 

زمانی که یک چشم انداز پذیرفته می شود، به نیرویی 

 یالهام بخش تبدیل می شود که حال را به سمت آینده

خش بپیش بینی شده می کشاند و به عنوان پیشگویی کام

نیز غایت عمل می کند. از این منظر، چشم اندازسازی 

 (. 719، ص 7282)گلن و گوردون، نگر است

 نوانع به علیت به نفر یک اگر در نهایت از منظر دربرگ،

 هایرویکرد باشد، معتقد علمی های فعالیت در کلی اصل

 طبیعی خابانت احتماال بینی، پیش هایتکنیک و بینیپیش

 نفر یک اگر دیگر، سوی از. بود خواهد آینده مطالعه در

 شناخت از خاصی نوع و شکل عنوان به را انگاریغایت

نگری و چشم انداز  پس رویکردهای بگیرد، نظر در

شد)کارلسون کِنایما و  خواهند جالب و جذاب سازی،

www.edub.irwww.edub.ir



 یانداز سازو چشم ينيبشيآن با پ سهيو مقا ینگرپس يو مبان ميمفاه يبررس / 27

 

27 

 

این سه  سوم بین تفاوت (.24، ص3009دیگران، 

 قرار اطمینان عدم به نسبت آنها نگرش در رویکرد،

 .(2، ص3009)مایال، دارد

 دانش که کرد خواهند تصدیق تامل از پس افراد، اکثر

 نتیجه اجازه اغلب اجتماعی، پدیده یک مورد در موجود

 نآ در بلندمدت توسعه درباره را اطمینان با همراه گیری

 مورد در نظرات حال، این با. دهدنمی را خاص حوزه

 مطالعات برای شناختیروش مفاهیم و اطمینانعدم میزان

، 3002)دُرمِنس، دارند  ایمالحظه قابل تفاوت علمی،

 زا معموال اطمینان عدم بینی،پیش رویکرد در(. 311ص

 تغیرهایم تغییرات برابر در مدل نتایج به حساسیت منظر

  .شودبررسی می بیرونی

درک آینده و اینکه واقعا چه چیزی اتفاق خواهد افتاد، 

 جامعه هب ایده اصلی پیش بینی در مطالعات آینده است تا

 و ماک روندهای با پذیریتطبیق قابلیت مشتری یک یا

 در حال این با(. 2، ص3009)مایال، بدهد حتمی بیش

 رویکرد -سال 30 از بیش – دور آینده بررسی زمان

 این در. بود خواهد ناکافی اغلب حساسیت، تحلیل

 بعضی بینی پیش دشواری فقط مشکل، وضعیت،

 رضف کارکردی روابط بلکه نیست، بیرونی متغیرهای

 غییرت بلندمدت در است ممکن نیز بینیپیش مدل در شده

 نیست و اهمیت کم و ای حاشیه مشکل یک این. کنند

 ایهآینده به موجود روندهای یابیبرون برای تالش ایده

 . کندمی تهدید را دور

 ددار وجود نیز اطمینان عدم از دیگری انواع این بر عالوه

 عیاجتما هایپدیده بینی پیش برای جدی مشکالت که

-امکان ها،اطمینان عدم این از نوع یک. آوردمی وجود به

 که دیح تا خودمان آینده تصمیمات بینیپیش ناپذیری

 و دمقاص. باشدمی هستند، آینده دانش تاثیر تحت آنها

 وسطت زیادی حد تا موقعیت، یک در بازیگر یک تصمیم

 جدید دانش. شودمی تعیین او موجود دانش و هاایده

توانایی تغییر تعادل به نفع یکی از گزینه های بدیل را 

 . دارد

 ممکن جدید های ایده و دانش که واقعیت این چند، هر

 دجدی کامال های گزینه برخی شناسایی به منجر است

 به .(936، ص7884)دِربُرگ، است ترجذاب خیلی شوند،

 مدل هیچ که است این دارد وجود که اینکته حال، هر

 اقعاًو ایده کی بینی پیش برای بشر شده ساخته علی

 به یزیچ چنین یک اگر» پوپر قول به. نیست کافی جدید

 ما پس باشد، داشته وجود بشری رشد روبه دانش عنوان

 م،بدانی توانیم می فردا در فقط که را آنچه توانیم نمی

 . «کنیم بینی پیش امروز

 کی چه – علمی کننده بینی پیش هیچ: ... این بر عالوه

 ریقط از احتماال – محاسبه ماشین یک ای انسانی دانشمند

 خود آینده نتایج بینی پیش به قادر علمی هایروش

 تربیش تحقیق طریق از اطمینان عدم از نوع این. نباشد

 یبخش اطمینان عدم نوع این واقع در باشد، نمی حل قابل

-ایده و دانش بینی پیش به قادر که است بشر مخمصه از

 . نیست آینده های

 و هااید افراد که این باور وجود داشته باد اگر کل، در

 نتیجه در آورد، خواهند دست به آینده در را جدید دانش

 اجتماعی مسیست یک توسعه بینی پیش توانایی امیدی به

  وجود ندارد. مدت بلند در

 که است این دارد وجود اینجا در که اطمینانی عدم نوع

 فعلی روندهای و شرایط تاثیر تحت فقط آینده تصمیمات

. نیست شناسیم،می را روندها آن ما کا گونهآن جامعه،

 ناناطمی عدم از نوع این برای «قطعیت عدم» واژه بنابراین
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-می هگفت «قطعیت عدم» درباره که آنچه. شودمی پیشنهاد

 گونه هر اهمیت و معنی ظاهر، در است ممکن شود،

 ند،ک نابود و برده بین از را بلندمدت بررسی و تحقیق

 رد این. بود خواهد شگفتی با همراه همیشه آینده که چرا

 درک هب استنتاج و نتیجه اما است، پوپر موضع حقیقت،

 . دارد بستگی آینده مطالعات هدف از نفر یک

 خواهد اتفاق واقعا که آنچه شناخت و درک ایده، اگر

 کی سازگاری برای شرایطی نمودن فراهم منظور به افتاد

 اجتناب بیش و کم روندهای با مشتری یک یا جامعه

-دیدته است ممکن قطعیت عدم نتیجه، در باشد، ناپذیر

 . باشد کننده

 نهگو این از اجتناب برای حساسیت تحلیل و تجزیه

 جدید دانش بلندمدت، در چراکه نیست، کافی خطرات

 رایب اقدام و تمرکزمان کانون جهت تغییر به مجبور را ما

 . کند می روندها تغییر

 عمدتا آینده مطالعه هدف که زمانی دیگر، سوی از

 بحث برای ترگسترده مفهومی چهارچوب یک تعریف

 بینی شپی تغییر برابر کمتردر مطالعه است، آینده مورد در

 . است پذیرآسیب نشده،

 ،باشد زیادی ارزش دارای است ممکن هنوز مطالعه نتایج

 قع،وا در. شوند اضافه جدید هایگزینه بعضی اگر حتی

 جستجوی محرک است ممکن نوع، این از مطالعات

 (.79، ص3009)مایال، باشند جدید دانش

چشم اندازسازی در بیشتر موارد در شرایط اطمینان به 

منظور بهبود و اجماع انجام می شود. چشم اندازها 

 کنند. باورپذیر و آرمانی را ترسیم میترین فضای گسترده

در فرآیند چشم اندازسازی با شناخت آینده های بالقوه)با 

ی پیشینه سازمان یا توجه به روندها و سناریوها درباره

ها، یک چشم گروه(، با استفاده از تفکر در مورد ارزش

 انداز مشترک ایجاد می شود. 

کلیدی و  در تمامی این مراحل از شناسایی نیروهای

ها این فرض وجود دارد که آینده در امتداد زمان چالش

حال قرار دارد، یعنی بر اساس شناختی که در حال حاضر 

آید، چشم انداز تدوین از سازمان و محیط به وجود می

 (.  223، ص3007شود )بال،می
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 خالصه یافته ها (:2) جدول شماره

 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و  -4

انسان ها در طول تاریخ بشریت، برای توسعه و بسط 

ای هاند. اما در سالهای پیش بینی آینده تالش کردهروش

-از جنگ جهانی دوم، دانشمندان، جامعه اخیر، عمدتاً

شناسان، و بسیاری از کسانی که خود را آینده پژوه 

-های کمی و کیفی مختلفی را برای پیشاند، روشنامیده

اند. همانگونه که بینی منطقی آینده بسط داده

( بیان می کنند، 3007شاپ)( و بی3003راتکلیف)

های آینده پژوهی بسیار روش محورند و روش فعالیت

های آینده پژوهی ای دارد. روشدر آنها جایگاه ویژه

برای درک بهتر احتماالت آینده با هدف تصمیم  عموماً

 حی شده اند. گیری بهتر در زمان حال، طرا

های آینده پژوهی، آینده پژوهان بیان می کنند که روش

وسیله ای برای کاهش عدم اطمینان هستند، اگرچه این 

تر است که آنها سعی در مدیریت عدم بیان صحیح

های آینده پژوهی به افراد در اطمینان دارند. روش

 پیش بینی چشم انداز سازی نگریپس  بعد ردیف

 مشارکت کنندگان 7
فرصت تغییر موضع و گزینه های 

 مشارکت کنندگان
 سلسله مراتبی و نخبه محور اجماع مشارکت کنندگان

3 
نسبت به وضعیت 

 موجود
 وابسته کامل وابسته)پویش محیطی( مستقل

 ثبات بنیادی و غیر بنیادی بنیادی عدم اطمینان 2

 کوتاه مدت کوتاه مدت و بلند مدت مدتبلند  زمان 6

 حفظ روند ها و وضعیت موجود اجماع بر هم زدن وضع موجود تمرکز یا تاکید 2

 هدف 4
ارزیابی امکان پذیری آینده مطلوب 

 و گزینه های آینده انعطاف پذیر
 خلق آینه مطلوب برای ذی نفعان

گزاره های قطعی برای اقدام و 

 تغییر

1 
معیار ارزش و 

 کیفیت روش
 پیامد های آینده مختلف بیرونی

میزان توافق و براننگیزنده ای بیشتر 

 سیستم
 میزان دقت درونی

 آینده آرمانی واقع گرایانه تعین آزادی عمل سیاسی نتایج 9
کشف ویژگی های ساختار 

 بنیادین

8 
عنصر تغییرات 

 اجتماعی
 ساختار عامل -ساختار عامل

 واقع بنیان آرمانگرایی واقع بینانه گرایی آگاهانهآرمان  توجه به آرمان 70

77 
جهت حرکت حال 

 و آینده
 حال به آینده حال به آینده و آینده به حال آینده به حال

 ارزش و جهان بینی محوری هیچ چیز ثابت فرض نمی شود آنچه ثابت است 73
مفروضات و روابط کنونی از 

 واقعیت
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-آینده رسانند.ها یاری میرویارویی با این عدم قطعیت

ها و سبک های روش شناختی ان مختلف، سلیقهپژوه

متفاوتی دارند و به اقتضای سلیقه و سبک خود، برخی 

 دهند. تحقیق حاضرروش ها را بر برخی دیگر ترجیح می

نگری و مقایسه آن با دو روش با هدف تبیین روش پس

 عموالًم نگریبینی انجام شد. پسچشم اندازسازی و پیش

 مشخص که شودمی حرکت انگیزه و است مناسب زمانی

-ندبل هایبینیپیش و مدتکوتاه دارجهت مطالعات شود

 زمان مدت در اهداف نمودن برآورده به قادر تر،مدت

 . نیستند شدهقید

-پس جوهره دارای رویکرد یک موقعیتی، چنین در

 دهندهنشان نگریپس. باشد مفید است ممکن نگری

 آن در که است آینده در موقعیتی بر شناخت تمرکز

 . باشند شده برآورده اهداف موقعیت،

 رد جدید مسیرهای جستجوی تقویت اصلی، نکته

 حل به قادر متعارف و مرسوم مسیرهای که است زمانی

 دهآین از طیفی» بررسی نگریپس مزیت. نباشند مشکالت

 به دستیابی در «ممکن بناهای سنگ و محتمل های

  .باشدمی مطلوب اهداف

 استفاده هوشمندانه روشی به نگریپس کهصورتی در

 و نقاط روی بر هاچشم گشودن و بازکردن در شود،

 .بود خواهد مفید شوند،می برتری باعث که کلیدی نکات

 اثربخشی موفق، نگریپس یک پیامد دیگر عبارت به

  .بود خواهد بیشتر

 اندازچشم یک خلق که دهدمی نشان نگریپس

 این رب بلکه نیست، مطالعه هدف آینده، از فرد به منحصر

. پس است پذیرانعطاف آینده که کندمی تاکید دیدگاه

پارادوکس های حوزه پیش بینی نگری روشی است که 

را برطرف می کند. علی رغم شناخت ناپذیری آینده، 

بسیاری از تجزیه و تحلیل های پیش بینانه نشان دهنده 

 تالش برای پیش بینی آینده هستند. 

 از سوی دیگر، اگرچه تکیه بر داده هایی از گذشته

 ست،ا اساسی اصل کی فعلی وضعیت بینیپیش برای

 در رتند به محتمل غیر حوادث یا هافتیشگ بینیپیش

 دهبه عالوه، استفا .گیردمی قرار نظر مد تحلیل و تجزیه

 ی،سیاس تصمیمات توجیه منظور به هابینی پیش از

 به که شودمی معلول و علت غریب واژگونی موجب

 ما هاینیبی پیش تاثیر تحت فعلی، تصمیمات آن موجب

-واژگون این واقع، در گیرند؛قرار می آینده حوادث از

 ضمنی یا صریح فرض با اغلب معلول، و علت سازی

 اربردک امکان که شودمی ترکیب بینیپیش علمی ماهیت

 تصمیمات به بخشیمشروعیت برای را هابینیپیش

 کند. می فراهم هنجاری اصوالً سیاسی

-ریجیتد از گرفتن فاصله نگریپس ترتیب، این به

 راکهچ است، بینی پیش در رایج( گراییتکامل) گرایی

 متفاوت اساساً که است مطلوب آینده یک خلق به قادر

 مانساز یک به نگریپس واقع در. است فعلی شرایط از

 خود معمول روش در انقالبی تغییرات دهدمی اجازه

  کنند. ایجاد

اندازسازی نگری با چشمهای عمده پستفاوت

های چون عدم اطمینان، زمینه هاست،های کاربرد آنزمینه

و بررسی وضع موجود الزاماً در ... زمان، هدف و

 وطخط ترسیم تنها نگری نهپس نگری وجود ندارد.پس

 از استفاده با آنها ارائه و مطلوب هایآینده کلی

-کپارچه را هدف قرار میی سازیمدل هایچهارچوب

 برای موضع تغییر فرصت نمودن فراهم بلکه دهد،

نیز  مجزا هایگزینه بین تعامل مبنای بر کنندگانکتمشار

 باشد. مد نظر می
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سازی هدف اجماع برروی اندازکه در چشمدر حالی

بینی محوری و ارزش محور با آینده حاصل از جهان

همچنین ذکر این نکته  توجه به وضع موجود است.

اندازسازی وقتی دارای چشم ضروری است که روش

نگری هم پوش است حال است با پس رویکرد آینده به

نگری یکی از مراحل آن است که در به و حتی پس

سازی و برنامه شفاف ها،هگبی) تصویر کشیدن آینده

 کند.انداز سازی کمک میاقدام( به چشم

 انههوشمند روشی به نگریپس کهدر پایان درصورتی

 قاطن روی بر هاچشم گشودن و کردن درباز شود، استفاده

 اهدخو مفید شوند،می برتری باعث که کلیدی نکات و

 هایدهآین از طیفی» بررسی نگریپس بود. در واقع مزیت

 اهداف به دستیابی در «ممکن بناهای سنگ و محتمل

 جذب و غالب هایدیدگاه تغییر پتانسیل  و است مطلوب

 ظیمتن واسطهبه و دارد را بالقوه کاربران از بزرگی گروه

 هترب تطبیق و سازگاری فرصت نمودن فراهم و هاورودی

 ابزاری کنندگان،مشارکت مرجح آتی اندازهایچشم با

 است. یادگیری تحریک برای مؤثر
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