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 مقدمه

 1ویچایوانا میلویه

ی آن ای از دانش است که رشد و توسعهروش و نظریه 2هاعلتایالیهتحلیل

ی های جدیدی از نظریه و کاربرد راه یافته است. این روش در اوایل دههبه دامنه

 3فیوچرزای در و مقاله 099۱است و اولین انتشار آن به سال  یافتهگسترش 0991

، سمر احسان و توسط سهیل عنایت ا... شدهنوشته -4«های ارتباطاتآینده»با نام 

مقاله شامل گزارشی )با همان نامی که اشاره شد(  (0)گردد.بازمی - 5لِوی آبیجیفر

است، که در اکتبر  6پژوهی در آندوراالمللی فدراسیون جهانی آیندهی بیناز دوره

ای است که توسط سهیل عنایت ی جلسهبود. گزارش، خالصه منتشرشده 099۱

پژوهی شرح گروه، روش جدیدی برای آینده» ذکرشده یا... برگزار شد. در جلسه

 «.هاعلتایالیهتحلیلدادند: 

                                                            
1. Ivana Milojevic 
2 . Causal layered analysis 
3. Futures 
4 .The Futures of Communication 
5 . Levi Obijiofor 
6 . Andorra 
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شکنی کند، موضوعات، کوشد مسائل را شالودهمی هاعلتایالیهتحلیل

دهد که روندها و رویدادها را در معرض پرسش قرار دهد... و نشان می

را از ابعاد  ین روش مسئلهدهد. احل را تغییر میی مسئله، راهبندی دوبارهساختار

ها اعالم شده است، تحلیل علوم کند: دلیلی که رسماً در رسانهمختلف بررسی می

 بینی و از نگاه اسطوره/ استعاره. چالشاجتماعی، تحلیل گفتمان یا جهان

های تحلیل، باال و پایین رفته و تا این است که بین چهار الیه هاعلتایالیهتحلیل

 (2).هایی بیشتری پوشش داده شودکان دارد الیهام جایی که

ا... با عنوان ی عنایتدر مقاله هاعلتایالیهتحلیل تری ازتوضیح دقیق

 2فیوچرزی در مجله 1«یک روش عنوانبهساختارگرایی : پساهاعلتایالیهتحلیل»

 شود:آغاز می گونهاینمقاله  ،(۳) چاپ شد. 099۱در سال 

پژوهی پیشنهاد شده یک روش جدید برای آینده عنوانبه هاعلتایالیهتحلیل»

بینی آینده نیست، بلکه در ایجاد فضاهای است. سودمندی آن در پیش

از چهار مرحله  هاعلتایالیهتحلیلهای بدیل است. آفرین برای خلق آیندهتحول

ی بینی و هانهای اجتماعی، گفتمان/ج، علت3تشکیل شده است: لیتان

 (۱).«اسطوره/استعاره

در  هاعلتایالیهتحلیلو کاربردِ  ساختار اصلی و به بیانی چهار مرحله بااینکه

های بدیل تغییر نکرده است، از زمان آفرین برای خلق آیندهایجاد فضاهای تحول

ی آزمایشی این روش تا به امروز، با بیست سالِ پرثمر روبرو گیری و مرحلهشکل

اند و بسیاری از این روش استفاده کرده مندانعالقها... و ها عنایتایم. در این سالبوده

 اند.خلق نموده هاعلتایالیهتحلیلهایی را از ها و کاربردتباسهای بسیار، اقگفتمان

                                                            
1 Causal layered analysis: Post-structuralism as method 
2 . Futures 
3 . litany 
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 1توسط دانشگاه تامکانگ هاعلتایالیهتحلیلهای مرتبط با ها و رسالهمقاله

منتشر شد. این  2هاعلتایالیهتحلیل یمجموعهبا عنوان اولین  211۱در سال 

شود. در این صفحه آغاز می ۱2ی عنایت ا... در ، با مقدمهچهاربخشیی مجموعه

کامل توضیح  طوربهنظری  هایبحثاز طریق  هاعلتایالیهتحلیلمقدمه، 

 هایبحثها، پژوهیشناختی، نمونههای روش، مقایسهازآنپساست.  شدهداده

 درنهایتشناسیِ در حال تکامل، و یک روش عنوانبه هاعلتایالیهتحلیل

 ها ذکر شده است.پیوست

پژوهی با موضوعات مهندسی ژنتیک در نمونه 0۱ مورداشارهتاب در ک

ی سازی، تحصیل، رسانه، شهرها، نژادپرستی، جهانی3کشاورزی، فقر، پایندگی

باوری، هوش و هوانوردی وجود دارد، که جهانی، ژاپنِ پس از حباب اقتصادی، علم

 است. شدهاستفاده هاعلتایالیهتحلیلدر این موضوعات از روش 

های ی توسعهروی شماست، که ادامهاکنون پیش 2هاعلتایالیهتحلیل

تشار کتاب نا از بعدشناسی و کاربردهای عملی این روش نظری و روش

شود. عالوه بر فصول مقدماتی محسوب می ، مجموعه مقاالت0هاعلتایالیهتحلیل

ویچ( نوشته شده، یهمیلوا... و نویسندگان کتاب )عنایت دست بهگیری که و نتیجه

فصل در شش بخش اصلی تشکیل شده است. ساختار این کتاب  ۳۱این کتاب از 

و در  شودمیشناختی شروع نظری و روش هایبحثهمانند کتاب قبل است که با 

نویسنده در  ۱2، رفتههمرویاست.  شدهپرداختهپژوهی مختلف نمونه 29ادامه، به 

اند، در این مشارکت موضوعاتی در رابطه با اشتهنوشتن این کتاب مشارکت د

، سالمتی وپرورشآموزشهمسازی و امنیت، آرزوهای ملی، مسائل مالی، محیط، نا

                                                            
1 . Tamkang 
2 . Causal Layered Analysis Reader 
3 . sustainability 
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. این موضوعات در اندشدهدادهو بهزیستی، نیروی کار، جامعه، فیلم و هنر پوشش 

 شوند.ادامه با جزئیات بیشتری بررسی می

 هاایسهبخش اول: تاریخچه، زمینه و مق

پردازی ( به مبحث نظریه2ها )علتایالیهتحلیلاولین بخش از کتاب 

پردازد. این بخش شامل پنج فصل ها میبرحسب تاریخچه، زمینه و مقایسه

شناختی مرتبط با کاربرد است که به موضوعات نظری و روش

استعالی یک روش: »پردازد. فصل اول با عنوان می هاعلتایالیهتحلیل

ی نسخه درواقع، 1ی خوزه راموسنوشته« هاعلتایالیهتحلیلداستان پیدایش 

روایت »( از فصلی با عنوان فراوانای )البته با تفصیل و اصالحات روز شدهبه

ها علتایالیهتحلیلاست که در کتاب « هاعلتایالیهتحلیلشناختی کتاب

ی منتشر شده بود. نویسنده در این فصل، زندگینامه 211۱( نسخه 0)

را با تأثیرات نظری  هاعلتایالیهتحلیلی روش ا... و تأثیر آن بر توسعهعنایت

، ویلیام آروین 3، میشل فوکو2د اشپنگلرسؤالو آموزشی که از افرادی مانند ا

، جیم 7، میشل شاپیرو6، یوهان گاتلونگ5سرکاررنجان، پرابهات4نتامسو

آمیزد تا نشان دهد تدوین می گرفته است، درهم 9، تونی استیونسون8دیتور

یک  عنوانبهچگونه از درون یک روایت داستانی و  هاعلتایالیهتحلیل

                                                            
1. Jose M. Ramos 
2. Oswald Spengler 
3. Michel Foucault 
4. William Irvin Thompson 
5. Prabhat Ranjan Sarkar 
6. Johan Galtung 
7. Michael Shapiro 
8. Jim Dator 
9. Tony Stevenson 
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« گراییپردازی و تجربههای نظریهچرخه»پژوهش شهودیِ عملی و مبتنی بر 

 ظهور یافته است.

و  هاعلتایالیهتحلیلحل: از فضای مسئله به فضای راه»فصل دوم، با عنوان 

را با سایر  هاعلتایالیهتحلیل، 1ی تام گریوزنوشته« نگاشت فضای بافت

کند تا بینشی بهتر نسبت به مسائل شناختی ترکیب میهای روشچهارچوب

ها فراهم سازد. و سایر زمینه وکارکسبهای اجتماعی، مدیریت موجود در زمینه

کند و آنها را بندی میرا از نو چهارچوب هاعلتایالیهتحلیلی نویسنده، چهار الیه

دهد؛ با این هدف که های ساده، بغرنج، پیچیده و آشوبناک تطبیق میبا سیستم

هایی برای زا را آشکار سازد و بینشهای مواجهه با شرایط اجتماعیِ استرسشیوه

 های مرتبط با مداخله در سیستم فراهم کند.قداما

های متفاوت، کمتر پیموده شده: روش هایراه»فصل سوم، با عنوان 

ی تطبیقی و ، یک مقایسه3شولتز وندی و 2کری ی اندرونوشته« های متفاوتآینده

و سه روش سناریونگاری دیگر، شامل  هاعلتایالیهتحلیلشناختی، بین روش

کند. در این فصل رویکرد مانووا و چهار الگوی اصلی سناریو بیان می ،2×2 ماتریس

ی مدنی در ی جامعهآینده یکارنِگی بریتانیا، درباره یبا استفاده از اطالعات پروژه

شود که آیا اگر برای این سؤال مطرح می ،212۱4بریتانیا و ایرلند تا سال 

ها نیز متفاوت خواهد بود. ، خروجیهای مختلف استفاده شودسناریونگاری از روش

ها پردازند که ظرفیت هرکدام از این روشنویسندگان آشکارا به این موضوع می

پذیری ی مشارکتبرای خلق یک روایت واضح از چگونگی پیدایش سناریو، و درجه

                                                            
1. Tom Graves 
2. Andrew Curry 
3. Wendy Schultz 
4. Future of Civil Society in Britain and Ireland to 2025 
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های ها چه میزان خواهد بود. نویسندگان نقاط قوت و چالشهر کدام از این روش

پژوهی بررسی آینده کارگاهها را در هنگام اجرا، به صورت ن روشهریک از ای

چند  هاعلتایالیهتحلیلی ی ارزش و کاربردهای بالقوهاند و دربارهکرده

 اند.گیری نیز ارائه دادهنتیجه

کنند. را بررسی می هاعلتایالیهتحلیلفصل چهارم و پنجم، کاربردهای روایتی 

بندی مجدد از تغییر: چهارچوب هاییداستانخلق »فصل چهار، با عنوان 

و  1ی فرانک اسپنسر چهارمنوشته« گونهیک تحول روایت عنوانبه هاعلتایالیهتحلیل

 طوربهپژوهی و آثار آینده طورکلیبهها ی اهمیت داستان، درباره2وت سالواتیکویه

ای تمرکز کرده و آن را کند. نویسندگان بر قدرت استعاری تحلیل الیهخاص بحث می

پسندی برای الگوی عامه»کنند که به نظرشان یک تحول روایی مطرح می عنوانبه

پرداختن به مدیریت تغییر و تحول، ارزیابی فرهنگی و اقدامات تحول ساز سازمانی در 

را برای فرایند تحول  هاعلتایالیهتحلیلتطبیق  آنها استفاده و«. مقیاس بزرگ است

 کنند.گوناگون بررسی می صنایع روایی در چند نمونه از

 ، سالیو«هاعلتایالیهتحلیلاستعاره و »در فصل پایانی بخش اول، با عنوان 

و قدرت آن در خلق واقعیت  دهد که استعاره تا چه حد رایجتوضیح می 3اریف بین

ها اگر در سطح دهد که چگونه استعارهن فصل توضیح میچگونه است. ای

سازی جهان تبدیل شوند، به مفهومهای ادبی تفسیر میناخودآگاه بمانند، به شیوه

دهند. از سوی دیگر، بینی مسلط و خاص را طبیعی جلوه میشوند و یک جهانمی

شفافیت  هالتعایالیهتحلیلها، نویسنده معتقد است که با صریح کردن استعاره

کنندگان دهد و بدین ترتیب مشارکتهای فردی و سازمانی را افزایش میروایت

                                                            
1. Frank W. Spencer IV 
2. Yvette Montero 
3. Saliv Bin Larif ( بماند باقی ناشناس خواهدمی که تاس اینویسنده مستعار نام)  
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ها فقط های بدیل و تغییر و گفتگو بازتر عمل خواهند کرد. استعارهنسبت به ایده

برای فهم بهتر واقعیت مفید نیستند، بلکه خود موتوری برای تحول محسوب 

 شوند.می

 و منابع طبیعی محیطیزیستهای بخش دوم: آینده

محیطی و منابع طبیعی های زیستدر فصل ابتدایی بخش دوم، به آینده

مداران پردازد که چرا مردم و سیاستبه این پرسش می 1شود؛ ایان لوپرداخته می

اینکه  رغمعلیاند، توجه بودهکنون نسبت به موضوعات بنیادی دوران ما بیتا

ها و رویکردهای بدیل ه حاکی از نیاز مبرم به ایدهوجود دارد ک روزافزونیشواهد 

های ، تغییرات اقلیمی و محدودیتهاعلتایالیهتحلیل»است. این فصل با عنوان 

ی تغییرات مروری جامع دارد بر بیش از پنجاه سال پژوهشِ قوی درباره« رشد

ط محیطی و سایر موضوعات مهم و مرتبهای رشد، افت زیستاقلیمی، محدودیت

های ناخودآگاه، اما عمیق را آشکار . وی سپس اسطورهمحیطیزیستی با مسئله

کند؛ با این گیران را در سطح ملی و سطح جهانی هدایت میکند که تصمیممی

ی مقاومت دربرابر درباره ایمتقاعدکنندهتوضیح  هاعلتایالیهتحلیلاستدالل که 

 هایحلراهجایی به سمت دهد. نویسنده، همچنین برای جابهتغییر ارائه می

دهد که ما به محیطی و انسان، پیشنهاد میمبتنی بر درمان زیست درازمدت

فصل بعد، به یک موضوع مهم  های بدیل نیاز داریم.های بدیل و فرمتروایت

 پردازد.ب میهای آمحیطی یعنی آیندهزیست

«  مسلمان یکشورها در یآب منابعِ تِیریمد یندهیآ»فصل هفتم، با عنوان 

دهد که در آن دسترسی به ی آب ارائه می، یک نقشه2ی سیده ماریا ابصارنوشته

                                                            
1. Ian Lowe 
2  . Syeda Mariya Absar 
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 هیدرولوژیکیی متمایز اقتصادی، اجتماعی و آب و استفاده از آن، در شش منطقه

، هریک هاعلتایالیهتحلیلپس با استفاده از شود. او سدر جهان اسالم تحلیل می

دهد که موضع آب چگونه کند و نشان میگانه را بررسی میاز این مناطق شش

ها بینیشود )در سطح لیتانی و سیستم و نیز چه جهانگذاری و مدیریت میارزش

دهد که در تمامی این هایی زیربنای آن هستند(. نویسنده توضیح میو اسطوره

ها و های ارزشی، فرهنگمنطقه، اسالم تنها عامل مشترک است و نظام شش

های جهانی و محلی در های زندگی متفاوت هستند. او سپس چالشسبک

دهد، ی بدیل ارائه میهاعلتایالیهتحلیلنماید و یک مدیریت آب را بررسی می

موفقیت در آنها  هایی که احتمالهای سیاسی همراه است. برآمداین بدیل با برآمد

هایی که هر یک از ی گوناگونیِ شش ناحیه و چالشباالست، نتایجی که به ارائه

های اخیر بینی مشترک اسالمی و همچنین چالشی جهانها دربارهاین ناحیه

پردازد. استدالل کلی نویسنده این است که جهانی/ محلی با آن روبرو هستند، می

های سازی ارزشاز سطح لیتانی و از طریق یکپارچهفراتر  هایحلراهبا جستجوی 

 تریاثربخش هایحلراههای بدیل و مدیریت آب، گزینه هایسیاستاسالمی در 

 توان یافت.ی مدیریت آب میبرای آینده

ی پژوهیِ پیدایش ویروس : نمونههاعلتایالیهتحلیل»فصل هشتم، با عنوان 

برای موضوع شیوع  هاعلتایالیهتحلیلی کاربرد گزارشی است درباره« نیپا

های پیشنهادی برحسب اثرات محتمل بر نسل هایحلراهو بررسی  هابیماری

محیطی و سالمت. نویسنده، پیتر ی زیستآینده و در پرتو مشکالت کنونی و آینده

به متخصصان اپیدمولوژیست  هاعلتایالیهتحلیلدهد که چگونه بالک نشان می

و در  طورکلیبههای واگیردار ی پیدایش بیماریتا تفکر خود را دربارهکمک کرد 

بنا بر  هاعلتایالیهتحلیلخاص گسترش دهند.  طوربهمورد پیدایش ویروس نیپا 

های های گسترش بیماریکند تا پویاییایجاد می گراعملنظر بالک، چهارچوبی 
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گیرد بهتر فهمیده شوند. او نتیجه می 1میزبان چند پیچیده با واگیردار در جوامع

های واگیردار، های جهانی، مانند بیماریآمیز با چالشی موفقیتکه برای مقابله

 پژوهی بسیار مهم است.توجه به تفکر آینده

 روش با هاعلتایالیهتحلیل روش لیتکم»در فصل نهم، با عنوان 

 یمعدن عیصنا یبرا یمل ندازاچشم و راهبرد کی نیتدوه: هنروران یونگاریسنار

، سناریوهای باورپذیری اکتشاف و تحلیل 2ی آلتا لدرواشنوشته«  ایاسترال

شوند تا در صنعت معدن استرالیا، منافع ملی دراز مدت ایجاد کنند. این فصل می

انداز چشمبا عنوان:  2101پژوهی سال های برآمده از کارگاه آیندهمبتنی بر بینش

است. نویسنده، فرایند برگزاری کارگاه و مواد معدنی  معدنکاریدر  نوآوری 21۱1

رفته را کارپژوهی بههای مختلف آیندهمذکور را با جزئیات تشریح و نتایج روش

نگری ها، پسآینده، هنر سناریو، درام سناریو، مثلث آیندهکند )مانند چرخبیان می

از  شدهشناساییی با مرور نکات برجسته(. لدرواش، هاعلتایالیهتحلیلبه امروز و 

بدیل را در هر یک از ستون  هایحلراه، راهبردها و هاعلتایالیهتحلیلطریق 

های کلیدی ای از خروجیکند. در پایان فصل نیز خالصهچهارگانه معرفی می

انداز و شود که یک بیانیه چشمارائه می 21۱1 اندازچشمپژوهی کارگاه آینده

 د ملی برای تولید و استفاده از مواد معدنی استرالیا است.راهبر

 یبرا یابزار عنوانبه هاعلتایالیهتحلیل»فصل دهم، با عنوان 

ی نوشته« گذاری کشاورزی استرالیای موردی سیاستی: مطالعهگذاراستیس

سازی سیاست ، بحث پیاده5و لورن جی. برین 4زیدیک، پتا ال.3برایان جی. بیشاپ

                                                            
1 . multi-host communities 
2. Aleta Lederwasch 
3. Brian J. Bishop 
4. Peta L. Dzidic 
5. Lauren J. Breen 
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کند. این کشاورزی پایدار را در استرالیا در مواجهه با تغییرات اقلیمی بررسی می

که هنوز وجود « موانع فرهنگی پذیرش آن»و « تأیید کلی سیاست پایداری»فصل 

های یک کارگاه ی یافتهبر پایه آمدهدستبهکند. نتایج دارند را تحلیل می

سه نفر از  تسهیلگریو  دهکننمشارکت 0۱پژوهی است که با حضور آینده

المنافع های علمی و صنعتی کشورهای مشترککارمندان سازمان پژوهش

گان، مضامین اصلی را در چهار سطح از است. نویسند آمدهدستبه

 عنوانبهاین روش را  کارگیریبه هایراهشناسایی کرده و  هاعلتایالیهتحلیل

 کنند.تر بررسی میجامع یهاسیاستی ابزاری در جهت تحول و توسعه

ی نوشته« چین زیستمحیطهای عمیق و آینده»فصل یازده، با عنوان 

ی ویژه رابطهی چین و بهی آینده، قصد دارد گفتمان غالب درباره1مارکوس آنتونی

را در معرض پرسش و آشفتگی قرار دهد. نویسنده،  زیستمحیطبین مردم چین و 

از: چین  اندعبارتکند که ی چین معرفی میدهسه سناریوی کلیدی برای آین

ی هماهنگ و سناریوی برادر بزرگ. در اینجا، روش انگیز نو، جامعهشگفت

کند و های سطحی و عمیق تفاوت ایجاد میبین آینده هاعلتایالیهتحلیل

های آینده»و « های دست دومآینده»ا... یعنی طور مفاهیم کلیدی عنایتهمین

 هایحلراهدهد که چرا شوند. در پایان، آنتونی نشان میبررسی می «دور شده

ی زمین های کرههمه انسان درواقعمناسب برای مشکالت واقعی مردم چین و 

بینی و ها، جهانی لیتانی، سیستمکاوش عمیق و کامل چهار الیه»مستلزم 

 است.« ایاسطوره

فیلم آواتار: »وان فصل دوازدهم، که آخرین فصل این بخش است با عن

ینوشته« آموزش عالی و پایداری ، با استفاده از روش 2ی پاتریشیا کل

                                                            
1. Marcus Anthony 
2. Patricia Kelly 
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شوند که به صورت ی کنونی ما باز میهای مسلط دوره، روایتهاعلتایالیهتحلیل

 طورهمانکنند، را تبلیغ می« روال عادی امور»های ، آیندهغیرمستقیممستقیم و 

است. جیمز کامرون در فیلم آواتار محصول  شدهدادهکه در فیلم آواتار نشان 

تشابهات بین اقدام کلنل کواریچ مبنی بر رد کردن احترام برای طبیعت،  2119

کارانه علیه فیلم و انتقادهای تند علیه مفهوم و محافظه خشمگینهای واکنش

ی پایداری در نظام آموزش عالی را معرفی و در مقوله« مسحور شدگی مجدد»

 برحسبجایی کند. نویسنده معتقد است که تنها در صورت جابهرسی میبر

سازی احساس عقالنیت و نیز به ها یعنی به سمت یکپارچهبینیها و جهاناسطوره

توانیم به صورت های بدیل مبتنی بر برابری ما میسمت تخیل برای یافتن گزینه

البته نقشی  هاعلتاییهالتحلیلپرهیز کنیم. فرایند « تمدنی بستبن»جمعی از 

و استفاده از فرآیندهای « اخالقیات رقیب آینده»ی مؤثر با حیاتی در مقابله

 های برابر و پایدار دارد.آموزشی برای حرکت به سمت آینده

 بخش سوم: منازعه، صلح و امنیت

شود. در شامل شش فصل می منازعه، صلح و امنیتبخش سوم با عنوان 

 یزمان در جُک کی با: طالبان شکست»ا... با عنوان فصل اول سهیل عنایت

هایی توان بینش، چطور میهاعلتایالیهتحلیلدهد که از نشان می« کینزد

ای شده بندیچارچوب نودست آورد که منجر به راهبرد رواییِ متفاوت و از به

یعنی اسطوره و استعاره،  هاعلتایالیهتحلیلاز  الیه رینتعمیق از شود. با استفاده

دست زدایی از طالبان با روش جک ساختن بهراهبرد مشخصی برای مشروعیت

های دهد و نمونها... منطق حاکم بر این رویکرد را توضیح میآید. عنایتمی

فاده تاریخی را که در آن از روش طنز و لطیفه برای تحقق اهداف سیاسی است

سازی کند که عالوه بر روش جککند. او همچنین، تأکید میاست، بیان می شده
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زدایی ستون اصلی مربوط به هر راهبرد موفق و دراز مدت برای مشروعیت عنوانبه

ها باید شامل حلنیز نیاز است و این راه اجراقابلمتعدد  هایحلراهسیاسی، به 

 بینی باشند.هایی در سطح سیستم و جهانمداخله

ی آنیتا نوشته« یجهان یحکمران در تحول»فصل چهاردهم، با عنوان 

 سازمان یآینده ی، دربارههاعلتایالیهتحلیل، با استفاده از روش 1سایکس کِلِهر

 هاعلتایالیهتحلیلنویسنده، با استفاده از  .افکندطرحی نو می ،شدهاصالح مللی

های داری جهانی را بررسی و دو تصویر مختلف از آیندهنظام کنونیِ حکومت

کند. نویسنده بین دو سناریو داری جهانی را توصیف میحکومت یشدهاصالح

گری آشکار که مدل مطلوب کند. یک سناریو، نظامیمقایسه و تضاد برقرار می

هانی است و سناریوی ج داریحکومتآینده در سازمان ملل متحد برای کمیسیون 

المللی که در مجمع عمومی بین هیئت 2۱ هایدیدگاهدیگر، مدلی است از 

گیری، دیدگاه درنتیجهاست. کِلِهر  گرفتهشکلنماینده سازمان ملل و کشورهای بی

است و به  شدهشنیدهکند، صداهایی که کمتر را نیز اضافه می غیردولتیبازیگران 

او آنها را به دیدگاه سازمان ملل متحد برای خلق یک شود. آنها کمتر توجه می

 بینیجهانترکیب جدید و یک سازمان ملل اصالح شده و فراگیرتر مبتنی بر 

 کند.اوبونتو اضافه می

 با یساختارشکن و یبازساز: سمیترور یهاندهیآ»پانزدهم، با عنوان  فصل

دهد که نشان می 2کِنیی نوونی نوشته« هاعلتایالیهتحلیل روش از استفاده

های حاکم ی تروریسم عموماً نسبت به شناسایی استعارهادبیات دانشگاهی درباره

ماند. توجه است و بیشتر اتفاقات در سطح لیتانی و سیستم باقی میبر تروریسم بی

باید از »و « غرب در برابر دیگران»، «ما در برابر آنها»های حاکم مانند استعاره

                                                            
1. Anita Sykes-Kelleher 
2 Noni Kenny 
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کند. ، کماکان نظام دانش مرتبط با تروریسم را اداره می«کردجامعه دفاع 

بدترین »به  وچراچونبیگیران یک وابستگی پردازان و تصمیم، بین نظریهدرنتیجه

است که « ایشدهپذیرفتهخرد »پذیرفته شده است؛ که شامل « سناریوی ممکن

دگاه گوید تروریسم یک تهدید همیشگی و رو به گسترش است. این دیمی

کند، نویسنده با گیری سیاست ضد تروریسم را معین میخود جهت ینوبهبه

ویژه سناریونگاری و پژوهی، بههای آیندهها و روشاستفاده از نظریه

ای و با معرفی فضاهای تحول دامنه« کندآینده را باز می» هاعلتایالیهتحلیل

 کند.وب را معرفی میی مطلهای تروریسم شامل آیندهگسترده از آینده

های مشترک هند و پاکستان: رویکردی آینده»فصل شانزدهم، با عنوان 

ی ، نگاهی است انتقادی به ادبیات موجود درباره1ی گواتا واهینوشته« نوین

 هایحلراهی هند و پاکستان و استداللش این است که حتی هنگام یافتن رابطه

گرا و مبتنی بر لیتانی هستند. ی رایج، گذشتهاز منازعه، اکثر رویکردها رفتبرون

دانند. را محکوم به تداوم ابدی می« ی موجود بین دو ملتمنازعه»بنابراین آنها 

در سناریوهای مبتنی بر پاکستان و  هاعلتایالیهتحلیلنویسنده، با کاربرد 

کند. ار میرا آشک کنندهتعریفهای ها و استعارهسناریوهای مربوط به هند، اسطوره

ی بدیل و مشترک را که مبتنی بر اهداف و بخش آخر از این فصل نیز، یک آینده

ی جدید که برای ظهور دهد و نیز یک استعارههای مشترک است، ارائه میویژگی

 کند.این سناریو الزم است پیشنهاد می

 کمک با نیچ یهاندهیآ ریتصاو یواکاو»فصل هفدهم، با عنوان 

گرا در ، دیدگاهی دربرابر پارادایم واقع2ی جین هافمننوشته« هاعلتایالیهتحلیل

دهد که عبارت است از ارائه می« ی تهدید چیننظریه»الملل و روابط بین

                                                            
1. Gautam Wahi 
2. Jeanne Hoffman 
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ی آینده چین. نویسنده، با درباره« آمیزی صلحخیزش و توسعه»انداز لیبرال چشم

انگار های زیربنایی که اغلب سادهورها و پیشران، باهاعلتایالیهتحلیلاستفاده از 

« مختلف سیاسی هایدیدگاهتر از یک فهم ظریف»کند تا هستند را بررسی می

 ارائه دهد.

پذیر: استفاده از بدن آسیب»فصل هجدهم، فصل آخر از این بخش، با عنوان 

و تصویر ، د1ی جوالس ووالنوشته« در تحلیل بصری خشونت هاعلتایالیهتحلیل

مورد ضرب و  بارخشونتهای کند که در آنها بدن انسانی با اقدامرا بررسی می

مشخص دو عکس را برای  طوربهاست. نویسنده،  احترامی قرار گرفتهشتم و بی

اند. این دو عکس، بوده 2ی پولیتزری جایزهتحلیل انتخاب کرده است که برنده

دهد که های موگادیشو را نشان میخیاباندر  شدهکشتهجسد یک سرباز امریکایی 

شود. این دو دست مردم روی زمین کشیده میقرار گرفته است و به موردحمله

از موگادیشو ایفا کردند.  امریکاییعکس نقش مهمی در بیرون رفتن سربازان 

پرسد چرا این تصویرها تا این حد قدرتمند هستند. در پاسخ، نویسنده از خود می

 تصاویر، با مرتبط هایاستعاره و هابینی، جهانهاعلتایالیهتحلیلفاده از او با است

 .دهدها را نشان میقدرت نمایانِ تصویر

 های کار و مالی: آیندهچهارمبخش 

های مالی و شغلی، شامل شش فصل است که شروع آن بخش چهارم، آینده

جهان و بحران مالی جهانی: های آینده»ا... با عنوان ای از سهیل عنایتبا مقاله

ا...، هفت روایت بحران بنیادین است. در این فصل عنایت« کنندهتعیینهای روایت

 جهانی، بانکداری بحران (2) رهنی، هایوام بحران( 0)کند: جهانی را بررسی می

                                                            
1. Joonas Vola 
2. Pulitzer Prize-winning 
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 (۱) داری،سرمایه سیستم طبیعی یچرخه از بخشی عنوانبه خالق تخریب (۳)

 یبرنامه از بخشی( ۱) ،(چیندیا) چینهندو  به امریکا از ژئوپلیتیک جاییجابه

 فرصت یپنجره( ۱) و جهان داریسرمایه سیستم در نابرابری عالئم( 6) الهی،

دارد.  وجود آن در گذشته از ترسبز مشارکتی که تغییریافته دنیایی به ورود برای

چهارچوبی را برای  هاعلتایالیهتحلیلا... با استفاده از در این فصل عنایت

چهارچوبی را مبتنی بر  ی حال/گذشته و آینده وتفکر درباره دهیسازمان

کند که درون هریک از این هفت روایت بنیادین ایجاد می 1«مسئله»شکنی شالوده

 اساس شود. او برکننده میهای بدیل تعیینها و خوانشحلبرای فراهم ساختن راه

 (0: )دهدارائه می جهان سیستم یآینده از سناریو پنج شده، انجام هایتحلیل

 به طوالنی و سریع مسیر( ۳) ،هندو چین ظهور (2) معمول، مطابق وکارکسب

 جدید. عصر یک( ۱) و داری،سرمایه آخر بازیِ( ۱) پایدار، یتوسعه سمت

اقتصادی  -های اجتماعیبررسی خواست»فصل بیستم، با عنوان 

، 4و بای هویفن 3، ایپریل چین2ی آدریان دبلیو.جی.کوآهنوشته« سنگاپوریان

 ای که توسطرا در پروژه هاعلتایالیهتحلیلتشریح و تحلیل استفاده از روش 

است، ارائه  شده دهیسازمان 210۳در سال  سنگاپور راهبردی پژوهیآینده مرکز

ی مرجح برای اقتصاد و جامعه هایدهد. تمرکز پروژه بر راهبردها و آیندهمی

 هاعلتایالیهتحلیلسنگاپور است. در این فصل نویسندگان، فهم خود را از 

ی پروژه را که در طی چهار ماه انجام ار مرحلهچه آنازپسدهند و توضیح می

اقتصادی  -های اجتماعیهای مرتبط با خواستشده است، پیش از آنکه به بینش

                                                            
1. deconstructing “the problem” 
2. Adrian W. J. Kuah 
3. April Chin 
4. Bai Huifen 
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کنند. این فصل در بخش نهایی، اثرات ، تشریح میسنگاپوریان بپردازند

نگاری و همچنین پتانسیل شناسی آیندهیک روش عنوانبهرا  هاعلتایالیهتحلیل

 کند.نگاری برای سیاست عمومی ترسیم مییک ابزار آینده عنوانبهکلی آن 

از سیستم حواله با استفاده از  زداییابهام»، با عنوان 20فصل 

زنوشته« هاعلتایهالیتحلیل ی 1ی عمر شرا ، از منظر 2و نومان فاروغ

 - غیررسمیهای ابتدایی اقتصاد ، برای فهم بهتر یکی از روشهاعلتایالیهتحلیل

برای ایجاد  هاعلتایالیهتحلیلکند. استفاده می -سیستم انتقال پولی حواله 

گیرد و سپس از رویکرد کالن تاریِخ مختلف را در نظر می ذینفعانداز، شش چشم

اقتصادی را ارائه -ی اجتماعیچهار طبقه اندازچشمکند که ، استفاده میسرکار

 4حواله(، مبارز/ کساتریا ذینفعان)  3از: کارگران/ شادرا اندعبارتدهد که 

اهای پلیس محلی و بین)سیستم ن و )اقتصاددانا5المللی(، خردمند/ویپر

 ارزش انتقال هایسیستم داران و نیز)حواله6اندوز/ وشیانگذاران( و سرمایهسیاست

ها(. این فصل با مبحث ماهیتِ در حال تغییر سیستم صرافی ها،بانک مثل رسمی

حل سیاسی راه زمانهمشود و بندی میهای پیشروی آن جمعحواله و چالش

 کند.مرجحی برای سیستم انتقال ارزش ترسیم می

ی مالِی در تغییر یک مؤسسه هاعلتایالیهتحلیلنقش »ا عنوان ب 22فصل 

ی مالی را ارائه ای موردی از مؤسسه، یک مطالعه7ی رابرت برکنوشته« جهانی

                                                            
1. Umar Sheraz 
2. Nauman Farooqi 
3. shudra 
4. Ksattriya 
5. Vipra 
6. Vaeshyan 
7. Robert Burke 
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 رهبری یبخشی از دوره عنوانبه هاعلتایالیهتحلیلدهد که از روش می

برگزار  ملبورن وکارکسب یمدرسه الیزا، مونت اجرایی آموزش توسط که راهبردی

کند که ، مشخص میهاعلتایالیهتحلیلکند. در این فصل شده است استفاده می

کند. با ی مالی را محدود میهای یک مؤسسهبینیِ خاص، فرصتچگونه یک جهان

یابد. سازمان از توسعه می همناالوقوع، هدف سازمبینی قریبآشکار شدن جهان

گذاری بر ی سرمایهی مشاورهی مالی کیفیت به سمت ارائهمشاورهی ارائه

 کند.کمّی، حرکت می« زندگی»

 مددکاران پیوند در ترعمیق مسائل از برداشتن پرده»، با عنوان 2۳فصل 

 هایچالش و مسائل ،1فن ی گیلبرتنوشته« خود ایحرفه انجمن با اجتماعی

 اجتماعی مددکاران به خدمت در سنگاپور اجتماعی مددکاران انجمن رویپیش

برای  هاعلتایالیهتحلیلکند. این فصل از روش می دنبال را سنگاپور کشور

آنها در ارتباط با انجمن  ی موضعتحلیل دیدگاه کلی مددکاران اجتماعی درباره

های عمیق پرده های مهم و روایتکند. حامیان از ایدئولوژیمددکاران استفاده می

 دهند.ممکنی را پیشنهاد می هایحلراهدارند و رمیب

 از هاییموردکاوی: عمل در هاعلتایالیهتحلیل»، با عنوان 2۱فصل 

 از کاوی مورد ، دو2ی دبی ترانوانوشته« انسانی منابع فعاالن اندازچشم

 شناسیروش از استفاده با که دهدمی ارائه انسانیِ را منابع راهبرد هایکارگاه

اند. در این شده اجرا و طراحی در شهر بریسبانِ استرالیا، هاعلتایالیهتحلیل

ها دو موضوع کلیدی تحلیل و بررسی شدند: نیروی کار سالخورده و کارگاه

 . این فصل، یک تحلیل فرا سطحی را ازهاکارگاهتغییر مسیر 

فاده از از: منطق است اندعبارتدهد که ارائه می هاعلتایالیهتحلیل

                                                            
1. Gilbert Fan 
2. Debbie Terranova 
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های کلیدی یادگرفته شده در طی برگزاری ، درسهاعلتایالیهتحلیل

ها را موفق ها، کارگاهشناسی آیندههایی که در آن روشها و شیوهکارگاه

 .سازدمی

 بخش پنجم: سالمت، جامعه و رفاه

ی ا... دربارهای از سهیل عنایتبخش پنجم: سالمت، جامعه و رفاه با مقاله

 فصل این شود.شروع می« برای سناریو هاعلتایالیهتحلیل: سالیکهن یآینده»

 کوئینزلند دولت یخانواده وزارت برای است که ایپروژه ها ومبتنی بر کارگاه

در کوئیزلند متمرکز بود.  سالیکهن ممکن هایآینده بر طراحی و اجرا شد که

گذارد و با گذاریِ آینده محور را به بحث میا... در این فصل ابتدا سیاستعنایت

کند که اهداف گوناگونی درون بافت کند. او استدالل میسیاست سنتی مقابله می

ی سواد آینده، ایجاد شود: توسعهگذاری وجود دارد که شامل این موارد میسیاست

مبتنی بر مشارکت و درونداد شهروندی، بهبود ظرفیت  درکبلقاراهبردی 

توانمندساز سیستم و تحول سازمانی. سپس این فصل، چهار نقشه از 

دهد که مبتنی بر بازنگری ادبیات تصویری از را ارائه می هاعلتایالیهتحلیل

ر ی دی در حال ظهور، مدل یکپارچهسالخوردگی است: مدل غالب، مدل فناورانه

، چهار هاعلتایالیهتحلیلحال ظهور و بدترین حالت ممکن. بر اساس کاربرد 

ی ای برای تمامی سنین، جامعهگیرند: جامعهی بدیل شکل میسناریوی آینده

. فصل، با 1های مجازی و حکومتی شدهبندی شده بر اساس سن، جهانتقسیم

 شود.می بندیجمع 2121طیفی از پیشنهادات سیاسی برای کوییزلند تا سال 

                                                            
1. Governmentalised 
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 کمک یک استعاره(: عنوانبه) کیک و امید»، با عنوان 26فصل

ی ، درباره1ی لیندا شولرنوشته« محلی یجامعه رشد به هاعلتایالیهتحلیل

در بخش رشد جامعه در استرالیا و در بافت سازمانی  هاعلتایالیهتحلیلکاربرد 

کند. این فصل با موقعیت دشوار جاری یعنی عدم ارتباط بین بروکراسی بحث می

کنند )به عبارتی، عدالت ی کارگران که مبتنی بر آن فعالیت میانداز جامعهچشم

و  اسیانسیموجود )یعنی، رهبر« واقعیت»( و دوستنوعای اجتماعی و جامعه

پرورانند و اندازی را در سر نمیهمچنین بیشتر مردم استرالیا چنین چشم

نمایند( سیستم بروکراسی ایجاد می درونهایی را در مسیر رشد جامعه دشواری

به کار  ساختاریافتهی نیمه مصاحبه 22برای  هاعلتایالیهتحلیلکند. مقابله می

شوند تا سه هدایت می ی جامعهعهرشد و توس مجریاناست که در آن  شدهگرفته

مضمون اصلی درون لیتانی شناسایی کنند، سپس تحلیلی را بر اساس جامعه، 

ای را از آل شدهدهند. این تحلیل عمیق، دیدگاه ایدهگفتمان و استعاره ارائه می

روشن  2«تالش قهرمانانه» عنوانبهی جامعه در میان کارگران رشد و توسعه

های این فصل با بینش«. هرگز در آن زندگی کنند»توانند ا نمیکه آنه سازدمی

و سودمندی این رویکرد در عمل  هاعلتایالیهتحلیلاز کاربرد  آمدهدستبه

 «.ما ایدئالیستیهای تجربی و تحول واقعی جهان»در جهت  – شودمی بندیجمع

 آینده وعاتموض شناسایی: یابیافق به ایالیه رویکرد»، با عنوان 2۱فصل 

، از 3ی جین پالمر و نیکی الیسنوشته« سربازانکهنه و نظامیان سالمتِ پیرامون

 برای درمانی خدمات یارائه به مربوط امور های انتقادی برای شناساییآینده

است  دوسالهای ها مبتنی بر برنامهکند. یافتهسربازان استفاده میکهنه و نظامیان

                                                            
1. Lynda Shevellar 
2. heroic quest 
3. Jane Palmer and Niki Ellis 
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سربازان استرالیا ای در اتاق فکر مرکز سالمت نظامیان و کهنهکه توسط اندیشکده

بود. این فرایند، جدولی از عوامل مرتبط با آینده را  ایجادشده 211۱در سال 

سربازان در چالش است. این عوامل کند که با سالمت نظامیان و کهنهشناسایی می

ها درون یک ماتریس قرار و مثلث آینده هاتعلایالیهتحلیلای با خالقانه طوربه

« های در حال ظهورای روشن از موضوعات مربوط به آیندهمجموعه»گیرند تا می

از موضوعات مرتبط با  توجهیقابلرا شناسایی کنند. این فرایند همچنین تعداد 

به  توجه»یابی و نیز ی فرایند افقکند که نتیجههای ممکنی را شناسایی میآینده

های یادگرفته شده )یعنی، است. در آخر، فصل با مبحث درس« موضوعات کلیدی

فرایند( با  پذیریمسئولیتها و پرسش از چهارچوبی برای تحلیل پایگاه داده

 هاعلتایالیهتحلیلپژوهی مانند روش آینده شناسیروشی کاربرد مالحظه

 .شودمی بندیجمع

 در هاعلتایالیهتحلیل از استفاده» با عنوان 2۱بخش پنجم، با فصل 

 بندیجمع 1ی پتا ال. دزیدیک و بریان جی. بیشاپنوشته« گراذات روانشناسی

 شناختیروانموضوعات »را برای  هاعلتایالیهتحلیلشود. نویسندگان، می

گیرند. آنها کار میبه« کنندهای کمّی استفاده میاجتماعی پیچیده که از داده

ها کنند. این گامرا درون فرایندی با پنج گام هدایت می هاعلتایالیهتحلیل

از: در نظر گرفتن پرسش پژوهشی، آشناسازی، کدگذاری بین  اندعبارت

های ، بازسازی موضوع/ موقعیت آیندهدرنهایتها و ها، کدگذاری درون الیهالیه

کنند که ای استفاده میبدیل. نویسندگان از این رویکرد برای تحلیل مصاحبه

های آنها از تجربه که بازتاب 2دبی رولرتصویر مربوط به بازیگران زن در بازی »

دهد. سپس مصاحبه با ارجاع به رویکرد است را ارائه می« شرکت در ورزش

                                                            
1. Peta L. Dzidic and Brian J. Bishop 
2. roller derby 
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های شود. این فصل با گزارش یافتهمی« کدگذاری» هاعلتایالیهتحلیل

در  هاعلتایالیهتحلیل یریکاربست پذدی و نویسندگان در ارتباط با سودمن

 شود.می بندیجمعآنها  شناختیروانبافت پژوهش 

 های تحصیل، آموزش و جوانانبخش ششم: آینده

های تحصیل، آموزش و جوانان است که ی آیندهبخش پایانی کتاب درباره

 نده،یآهای روایت»با عنوان  1ای از کیت واتسنشامل شش فصل است و با مقاله

شود. واتسن، از آغاز می« و مسائل جوانان هاعلتایالیهتحلیل: ممکن یهاجهان

ابزاری تحلیلی برای پرداختن به جعبه» عنوانبه هاعلتایالیهتحلیلی چهار الیه

تاکتیکی  عنوانبهوسیله روشی را که کند تا بدیناستفاده می« جوانان»موضوع 

ی هدف مطالعه«. شود، بررسی کندوهی پیشنهاد میپژساز در بخش آیندهمشکل

خرد »های دریافت شده را درهم بشکند و آنها را برای حکمت» واتسن این بود که

و نیز « های متفاوتی از شناخت را تولید کندشیوه»آماده سازد تا بتواند « متعارف

نکاش در را بررسی کند. واتسن کار خود را با ک« های ممکن دیگرجهان»ساختار 

 طوربه، که در آن جوانان «جوانی هدررفته»نمایش  -کند لیتانی آغاز می

ساختاِر »شوند. این خطر برای دیگران و خودشان دیده می عنوانبهای فزاینده

های بدیل، سناریوهای گوناگون با استفاده از گفتمان« بسیار واقعی از عدم واقعیت

را به چالش « های زیرین لیتانیه/ استعارهبینی و اسطورو تحلیل در عمق؛ جهان

ی ممکن و جدیدی که در آن جوانان کنترل در آینده کاوشبا  کشد. این فصلمی

 شود.می بندیجمعاند، ساختار اجتماعی خود را در دست گرفته

                                                            
1. Cate Watson 
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ی برای موشکافیِ رابطه هاعلتایالیهتحلیلاستفاده از »م، با عنوان فصل سو

ی ینوشته« هادانشگاه در رانیمدمیان دانشگاهیان و  ، از 1ماری کانو

بین دو گروه کلیدی « اختالف»برای موشکافی ماهیت تنش و  هاعلتایالیهتحلیل

کند. بدیلی برای بهبود این تنش استفاده می هایحلراهی از دانشگاهیان و ارائه

سال آخر قرن  2۱ها را در طی برای دانشگاه دادهرخی کانوِی، تغییرات کلید

بیستم و داللت این تغییرات را بر روابط بین دانشگاهیان و مسئوالن دانشگاه 

ای پژوهشی در های پروژهکند. سپس در این فصل، گزارشی از یافتهبررسی می

ی برا هاعلتایالیهتحلیلدهد، که در آن از روش را ارائه می 211۱سال 

ی موجود و اختالف )واقعی یا حس شده( بین دو گروه، در زیر جستجوی منازعه

کند که چگونه کنند. کانوِی، همچنین، کنکاش میهای لیتانی استفاده میشاخص

بینی و های مرتبط با جهانکلیدی و برخی از روایت ذینفعاناین اختالف توسط 

شود. تحلیل ند، دریافت میکناستعاره/اسطوره که این اختالف را تأیید می

 در مجموعه کنندهشرکت 0۱1در این فصل، مبتنی بر تعامل بین  شدهارائه

های انجام شده در بریتانیا، های کانونی و مصاحبههایی است که بر گروهکارگاه

پژوهش  2۳ هایپاسخاند و نیز مبتنی بر نتایج نیوزیلند و استرالیا متمرکز بوده

کند هایی استفاده میبرای گفتمان هاعلتایالیهتحلیلسنده از آنالین است. نوی

شود که در آنها هایی متمرکز میاند و سپس بر روشکه در این تعامالت پدید آمده

باز گذاشتن فضاهایی برای  منظوربهتوان های موجود را میها و استعارهاسطوره

 وب بندی مجدد کرد.چهارچ« اختالف»های بدیل فراتر از کشمکش و آینده

یادگیری زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی »فصل سی ویکم، با عنوان 

ی آموزش زبان انگلیسی در ، یک دیدکلی از توسعه2ی زو.یینگ وونوشته« تایوان

                                                            
1. Maree Conway 
2. Tzu-Ying Wu 
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 تواندمیی زبان ملی جاری در حیطه هایسیاستدهد و اینکه آیا تایوان نشان می

ی ارتباطی بهتری را خلق کنند. سپس به دانش آموزان کمک کند تا آینده

با استفاده از روش سرزمین آینده ارائه  مرتبط با موضوع« ینگاشتی از آینده»

های عصر دیجیتال و مهاجران عصر دیجیتال دهد. این فصل، با مبحث بومیمی

، چالهسیاهاز:  اندعبارتکه کند پنج سناریو پیشنهاد می ازآنپسیابد و ادامه می

، ماشین آزمون و توقف یادگیری زبان انگلیسی. از شاگرداولبازی زبان انگلیسی، 

شدن در آنها پیش از  ترعمیقبرای بازکردن این پنج سناریو و  هاعلتایالیهتحلیل

اندازها و ایجاد بین چشم نظرتبادلکار بردن روش برطرف کردن مناقشه، برای به

هایی از تحلیل پیش رو شود. در پایان فصل داللتبرد استفاده می-عیتی بردموق

 شود.یادگیری زبان جستجو می هایسیاستبرای 

های ویتنامی را از پویشِ موانعی که معلم»ودوم، با عنوان فصل سی

ی فام تی. نوشته« داردمحور بازمیهای آموزشیِ یادگیرندهروش کارگیریبه

های نامرئی در اصالحات ها، تناقضات و پیشرانخی تنش، بر1هونگ تان

کند. هونگ تان، برخی اصالحات صورت گرفته آموزشیِ ویتنام را بررسی می

کند. بسیاری از آن را ترسیم می 0991ی و اوایل دهه 09۱1ی در اواخر دهه

اند. کاربرد روش آمیز نبودهاصالحات در عملکرد خودشان موفقیت

بینی و کند که حصارهای خاصی در سطوح جهانبیان می هاعلتیاالیهتحلیل

این فصل با ارائه  .اندبوده موانع استعاره/اسطوره، ابزارهایی سودمند در خلق

 شود.بندی میسیاسی بدیل جمع هایحلراهپیشنهادهایی در جهت 

در بازاندیشیدن  برای هاعلتایالیهتحلیل کاربرد»فصل سی وسوم، با عنوان 

و میریام  1، ایس ای. بجورستروم2ی مارکوس بوسِینوشته« سرگرمی /کار مورد

                                                            
1. Pham Thi Hong Thanh 
2. Marcus Bussey 
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کند. فرهنگی بررسی میهای ممکن را درجهت یادگیریِ تجربیِ بین، آینده2سانوم

 4که دلوز 3های فرهنگی و یادگیری مبتنی بر اصطالح ریزومِ در این فصل رویارویی

شود. ریزوم تشابهی ارگانیکی است تبین کردند، بررسی می 5و فیلیکس گاتاری

تا  همرویشوند، از هم باز می»برای اینکه نشان بدهد چگونه این مواجهات 

ایجاد  بینیپیشغیرقابلهای بسیار خالقانه و شوند و الگوهای مختلفی به شیوهمی

و  هاعلتایالیهتحلیلی کاربرد روش این فصل گزارشی را درباره«. کنندمی

فرهنگی ی کارآفرینیِ بیندهد که دربارهسناریو ارائه می یبر پایهیزی ربرنامه

در  6در دانشگاه ترولهتان، وِست 2119ی پایدار است که در سال درجهت توسعه

ار چه آنازپسکنند و سوئد برگزار شد. نویسندگان بافت فرایند را توصیف می

گرایانه، دهند: فایدهفرهنگی پیشنهاد میبین تجربی یادگیری سناریو برای

، ساختارگراهای تساوی طلب و زمین بازی ریزومیکی. گراایدئال

شود تا عمق بیشتری کار گرفته میبرای هر چهار سناریو، به هاعلتایالیهتحلیل

ی که دربارهبه تحلیل بدهد و برخی از روابط ریزومیکیِ در دسترس را زمانی

 کند.می، ترسیم اندیشندمییادگیری تجربی 

 تئاتر»با عنوان  7ی سابینا هدکتاب، نوشته فصل نهایی فصل آخرِ بخش شش،

های مرتبط با است. در این فصل، نویسنده فعالیت« هاعلتایالیهتحلیل و هاآینده

برای « های سناریوهایک ژانر مختص نمایش صحنه» عنوانبهها را تئاتر آینده

                                                                                                                        
1. Ase E.Bjurstrom 
2. Miriam Sannum 
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ی این پرسش مالحظه و مناظره درباره»و « گسترش افق ذهنی» منظوربهمخاطبان 

دهد گیرد و نشان میدرنظر می« که ما چگونه زندگی خواهیم کرد

« گسترش افق ذهنی»یک روش چه نقشی در چنین  عنوانبه هاعلتایالیهتحلیل

د و شونتحلیل می ، دو نمایشنامههاعلتایالیهتحلیلکند. سپس از نگاه ایفا می

نگری واقع»ها در تحقق و توانمندی نمایشی این تکنیک سراییداستانهای تکنیک

ما  ی عروسک واز: خانه اندعبارتها گیرد. نمایشنامهقرار می موردبررسی« زمانی

شوند دیده می« سناریوهای آینده در عمل» عنوانبهها ، این نمایشنامه1عددی نیستیم

موقت،  اگرچهد واقعی و در یک جهان ملموس و عینی و در زمان واقعی با افرا»که 

ها بررسی و از این فصل، نقش قدرت و جایگاه را در این نمایشنامه«. وجود دارند

های های قدرت و عدم توازنبرای آشکار کردن کشمکش هاعلتایالیهتحلیلماتریس 

با هدف یافتن تعادل ها زنی در این نمایش، فاصله و پلدرنهایتکند. آن استفاده می

 شود.بین مشارکت مخاطب و تفسیر نمایش بررسی می

عملی  طوربهسالی که  2۱در طی  هاعلتایالیهتحلیلباید گفت که  درنهایت

ی دانش و یک یک نظریه عنوانبهاز آن استفاده شده و در مدت بیست سالی که 

بزاری بوده است با شده است، همانند ا بندیفرمولپژوهی توصیف و روش آینده

های اجتماعی. ای گسترده از موضوعات و زمینههای متنوع و در دامنهکاربرد

این کتاب که جلدِ دوم کتاب قبلیِ سهیل عنایت ا... درنظرگرفته  هایفصل

ی رو به تکامل های متعدد این نظریه و حرفهشوند به کاربردها و استفادهمی

 پردازد.می

نظیر و ندگان، هر فصل از کتاب خود یک تحلیل بیاز دیدگاه ما گردآور

ها در کنار است. همچنین این فصل موردبحث ی موضوع یا پرسشدرباره ارزشمند

                                                            
1. A Number 
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 پردازانینظریهای از پایگاه دانشِ موجود هستند برای پژوهشگران و یکدیگر گستره

ی کلیدی هایافته ترینمهمباشند. بیشتر این روش در آینده می کاوشکه خواهان 

پیشگفتار،  ازاینپسشوند. گیری کتاب خالصه میو مضامین اصلی در فصلِ نتیجه

 تنهانهخوانید که را می هاعلتایالیهتحلیلی مرتبط با روش روز شدهفصل به ۳۱

 کند.دارد بلکه از استمرار و تکامل آن پاسداری میآن را زنده نگاه می

: استفاده از تجارب عملی برای هاعلتایالیهتحلیلتکامل مستمر کاربرد 

 -ا...سهیل عنایت -ایجاد تحول 

از زمان انتشار اولین  هاعلتایالیهتحلیلدر کاربرد  شدهمشاهده تغییرات

تدریجی، اما  اگرچه، 211۱در سال  1هاعلتایالیهتحلیل مجموعه مقاالت

گیری آن بود، زیرا بیشتر به ی شکلمرحله 09۱1ی چشمگیر بوده است. دهه

شناسی تغییر، هایی مانند پساساختارگرایی، تاریخ کالن، جامعهنگاشت نظریه

شد که همگی درون شناسی مربوط میآشوب، پیچیدگی و اسطوره

ی ابداع و را دوره0991ی بودند. اما، اگر دهه گرفتهشکل هاعلتایالیهتحلیل

های یعنی الیه هاعلتایالیهتحلیلنظریه و عمل از ابتکار بدانیم که در آن اصولِ 

، بیشترِ 2111یاست؛ در دهه یافتهتوسعهپساساختارگرا  ابزارجعبهچهارگانه و 

های یادگیری ویژه در کارگاهسازی شده، بههای پیادههای عملی و تجربهنمونه

ترا، مانند های کارشناسی ارشد و دکنامهنگرانه و نیز پایانحین عمل و پیش

های پژوهشی مطرح بوده است. ده سال گذشته نیز معرفِ ی سایر پارادایمتوسعه

های ی انتقادی و تجربههاشناختی آن بوده که از نگاهی نوآوری روشمرحله

 است. گرفتهابداعی نشئت

                                                            
1. CLA Reade 
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 گرفتهانجامهای برترین تجارب اجرایی و پژوهش یشدهگردآوریاین کتاب 

ویژه از همکاران، است. من به هاعلتایالیهتحلیلپیش از  شده در یک دهه

که تجارب خود را با من  کنممیو دیگر افرادی تشکر  دانشجویان سابق و کنونی

ی دکتری خود ویچ که رسالهبه اشتراک گذاشتند. همچنین از همسرم ایوانا میلویه

 داد و در ویراستاری کتاب انجام هاعلتایالیهتحلیلسال پیش با استفاده از  01را 

ئیات و جزبهاو  زمانهم. توجه کنممیبا من همکاری داشت، قدردانی و تشکر 

های این کتاب تأثیر بسزایی داشته است. تصویر کلی، قطعاً در کیفیت بهتر بخش

های کتاب را خالصه کرده و در آخر یک به زبانی شیوا و روان، بخش ویچیهمیلو

 هیه نموده است.گیری نیز تنتیجه

 هاعلتایالیهتحلیلدر این پیشگفتار قصد من این است که توضیح دهم  

(CLA چگونه از زمان انتشار اولین کتاب در سال )استفاده شده و  211۱

( 0: )شودمی چهاربنداست. این روند توسعه شامل  یافتهتوسعه

های متمرکز بر شیوه هاعلتایالیهتحلیل( 2، )1و خود تحولی هاعلتایالیهتحلیل

( بازیِ ۱و سناریوها و ) هاعلتایالیهتحلیل( ۳متفاوت بازساختن آینده، )

 .هاعلتایالیهتحلیل

 و خود تحولی هاعلتایالیهتحلیل

بر نگاشت جهان  فقطنه هاعلتایالیهتحلیلسال گذشته، تمرکز  0۱در طی 

خود، متمرکز بوده است. هدف اصلی آن، توجه به دو محور بیرونی، بلکه بر نگاشت 

پژوهی نگاری و/یا آیندهی آیندهزیر است: اول، اطمینان از آنکه فعاالن حوزه

شوند. دوم اینکه در  خودآگاههای بینی و اسطورهنسبت به جهان 2انتقادی

                                                            
1. self-transformation 
2. critical futures 
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نی، ی مدویژه دانشجویان جوان، رهبران جامعهبه -پژوهیهای آیندهکارگاه

وابستگی مضاعف  -ها ی حکومتی و مدیران ارشد شرکتگذاران جامعهسیاست

داستان زندگی خود را  هاعلتایالیهتحلیلخود را بازشناخته و با استفاده از 

 متحول سازند.

ام که به هایی را تهیه نمودهپرسش برای کمک به این خودشناسی، مجموعه

کند تا زندگی اساسی خود و پژوهی کمک میهای آیندهکارگاه کنندگانمشارکت

ای بدیل برای انداز مطلوبی از آیندهو چشم های موقعیتی را شناسایینیز استعاره

 کنند. تبیینخود 

ها باید اضافه کنم که من البته پیش از ورود به مبحث مربوط به پرسش

به آغوش اب ویژه کتبه 2و سیدرا استون 1را در آثار هال هاعلتایالیهتحلیل

ها و ی نگاشتو نیز دیدگاه بزرگ و ارزشمند آنها درباره (0)،3کشیدن خودمان

ماست که تنها « خودِ»ذهن یافتم که مبتنی بر آن  برانگیزچالشهای استعاره

های پژوهی به آیندهکه در آینده طورهمانشود. تعریف می هااستعارهتوسط 

شود، استون نیز تأکید دارد که ما باید جهان را از منظر متعدد و مختلف توجه می

بیند های متعدد میهای متعدد، آیندههای متعدد خود ببینیم؛ خویشتنخویشتن

سازد. البته تکثر در خویشتن، نگرش سنتیِ مبتنی بر نگاشت هویت را به و می

های ها و عملکند تا خودآگاه ما از عادتکشاند و فضایی ایجاد میچالش می

های جدید و گیری، خویشتنهای متعدد فاصله بگیرد. با این فاصلهمرتبط با هویت

های جدید، صرفاً آید. پیشران این خویشتنهای جدید پدید میبنابراین آینده
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ای )مثل آزادی دوگانههای نیست، بلکه وابستگی 1«گیبازشده»چهارچوب نظری 

( است زیستمحیطدر مقابل امنیت، کار در برابر خانواده، سودجویی در برابر حفظ 

ها را این وابستگی 2بینند، آشیس ناندیکه افراد معمواًل خود را درون آنها می

این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهیم که این کار  4نامیده است. 3دشمن صمیمی

نیست، بلکه درک این موضوع است که هریک از ما،  هاایهسجستجوی دنیای 

های متفاوت، کنیم و هریک از این خویشتنها زندگی میای از هویتدرون خوشه

کنند. بنابراین، چالش اساسی همانند تکثر کارهای های متفاوتی را عرضه میآینده

و متحد  ی مطلوب، یکپارچهنگاری، حرکت از پراکندگی به سمت آیندهآینده

است. افراد تنها با شناسایی موضوعات )مانند موضوع پژوهش درونی و 

سازند، حل را محدود میای که راههای دوگانهخودشناسی( و نیز وابستگی

ی جدید، های بدیلی از آگاهی بیافرینند؛ سپس در یک استعارهتوانند نگاشتمی

ی جدید و بدیل حرکت آینده روایت جدیدی از زندگی بیافرینند و بنابراین در یک

 کنند.

ی زمانی است و به دلیل ، شخصی را تصور کنید که در مضیقهمثالعنوانبه

ای برای او حرکت از هایی که باید اتخاذ شود، استرس دارد. تحول استعارهتصمیم

بینی نیز ی جهانخواهد بود. تحول در الیه« ایجاد وقت»به « شودوقت دارد تمام می»

ی آینده به یک نگاه اکولوژیکی است که از نگاه خطی و شهودی درباره عبارت

ی سیستمی، شامل بازاندیشیِ گیرد. همچنین تغییرات در الیهگرایی را در برمیکثرت

کردن کارهای روزانه است؛ به عبارتی، اختصاص وقتی بیشتر برای  دهیسازمانچگونه 
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مبتنی بر اندازه  تنهانهلیتانی نیز تغییرات  یو مراقبت معنوی است. در الیه تدبرتأمل، 

است، بلکه به  -هافهرستی از فعالیت مثابهبهیعنی ذهن  -و حجم کارهای انجام شده 

 چگونگی حضور ذهنی در حین انجام امور کارها نیز وابسته است.

 ی مدیریت زماندرباره هاعلتایالیهتحلیل: 1جدول 

 ذهنی در حین انجام امور حضور هافهرست فعالیت لیتانی

 تأمل / مراقبت معنوی کارهای روزانه سیستمی

 گراییاکولوژیکی/ کثرت خطی بینیجهان

 ایجاد وقت شودوقت دارد تمام می استعاره

تر شدن کند به دلیل پیچیدهدر مثالی، دیگر یک مدیرعامل احساس می

جهان بیرون، اثربخشی خوبی در عملکرد ندارد. داستان زندگی او بیشتر شبیه یک 

خود را در  تدریجبهشود. او مسابقه تنیس است که بروی یک سطح بازی می

در آن بازی در  بیند کهمی -وکارکسبیعنی همان دنیای  -ی زمین بازی میانه

او اصالً مطمئن نیست که در  عالوهبهشود؛ سطوح مختلفِ متعددی انجام می

جایی سیستمی برای او ی بعد باید بر روی کدام سطح بازی کند. اولین جابهمرحله

های جدید بیاموزد تا بتواند روی زمین چمن، زمین خاک رُِس مهارت این است که

هایی باید مهارت وکارکسبه عبارتی در دنیای ب -نرم و زمین سخت بازی کند 

ی سناریوها و هوش هیجانی را بیاموزد. ریزی بر پایههای جدید، برنامهمانند زبان

شود، یعنی توجه به برای او به خودشناسی مربوط می ترعمیقجایی اما جابه

داشتن این  حالدرعینو  -بازی کردن برای سرگرمی و تفریح  -کودک درون 

خواهد مربیِ بازی تنیس شود. بازی برای انداز که در دراز مدت او میشمچ

سرگرمی مستلزم فراخواندنِ خویشتنِ کودک او است که در اثر جدی گرفتن 

و زندگی این کودک درون سرکوب شده است. اولین  وکارکسبماهیت رقابتی 
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و دومین مرحله، مرحله، ارتقاء توانمندی او برای پرداختن به انواع جدید رقابت 

مسیر جریان یا همان سرگرمی و »ی رقابت و قرار گرفتن در ی بستهگذار از حلقه

 است.« تفریح

ساز های متحولساخت روایت منظوربههایی که من برای هدایت افراد پرسش

 از: اندعبارت کنممیجدید مطرح 

؟ چه آورمی جهان بیرونی چه چیزهایی را مرتب بر زبان میمن درباره (0

 ؟کنممیتکرار  چیزهایی را درباره احساس خود از جهان بارها و بارها

دانم، آنها را از خود دور در این فرایند چه چیزهایی را مال خود نمی (2

دانم؟ چه رفتارهای مشهودی می اهمیتکمهایی را چه خویشتن کنممی

های خویشتن تواندمیکند؟ آیا این فرایند می خاطرمآزردهاز دیگران 

 را به من نشان دهد؟ شدهرانده

اند که آغازگر های موضوع چه هستند؟ آیا رخدادهایی بودهسرچشمه  (۳

ی اینکه امور هایی دربارهاند، رخدادبینی مسلط درونی بودهاین جهان

 چگونه هستند یا باید باشند؟

 ی اصلی برای توصیف موقعیت وجود دارد؟آیا یک استعاره (۱

وابستگی دوگانه  تواندمیی جدید که دید یا یک استعارهیک داستان ج (۱

 را کاهش دهد و آن را متحول کند چیست؟

 کنند؟ی جدید پشتیبانی میچه رفتارها و اعمالی از این استعاره (6

های کمی از این رفتار جدید پدید های عینی و سنجهچه شاخص (۱

 آیند؟می

ی سیستمی وارد زشده به الیهی لیتانی آغااز الیه هابدین ترتیب، این پرسش

کند. ی استعاره کنونی را بررسی میالیه درنهایتبینی و ی جهانشده، سپس الیه



 34 گرا با نگاه نظری و کاربردیپژوهشی تحول: 2ها ای علتتحلیل الیه  

ی جدید تأثیر آن از طریق یک سیستم جدید و یک لیتانی پس از ساخت استعاره

 شود.شود و با حرکت به جلو پشتیبانی میجدید، مستحکم می

 شکنی به بازسازیاز شالوده

های لیتانی و سطوح علت و معلولی را )ساده الیه تنهانه هاعلتایالیهتحلیل 

ی بازسازی و کند، بلکه بر مرحلهشکافته و بازشناسایی میو پیچیده( از هم

های کند. این کار به شیوهی بدیل و مطلوب نیز تمرکز میآینده دیگرعبارتبه

ای از واقعیت جاری باشد یا شکنی سادهشالوده تواندمیمختلف قابل انجام است و 

پژوهی های آینده، در یکی از کارگاهمثالعنوانبهی مطلوب. توصیفی از یک آینده

ی سرطان توصیف شد و در طول در وزارت سالمت استرالیا، واقعیت جاریِ آینده

د. درواقع گردی تبیینهای مقابله با سرطان ی مطلوبِ استراتژیکارگاه نیز، آینده

 شد.فرمتی بود که به کمک آن واقعیت مطلوب توصیف می هاعلتایالیهتحلیل

 

 ی مطلوب سرطان: آینده2جدول 

 ی مطلوبآینده امروز

ازهر دو نفر، یک نفر مبتال به  0202تا سال 

 سرطان خواهد بود

 عالوهبهسنجش سالمتی: پیشگیری 

 های زیست پزشکیپیشرفت

و سردرگم کننده در مسیرهای آشوبناک 

 بین مراکز درمانی

ی خدمات درمانی متمرکز در یکجا با همه

 مسیری مشخص

 محورجامعهشخص محور و نیز  درمان مبتنی بر پزشکی

 مسیری است از زندگی محکوم به مرگ

شکنی از بدیلی مانند شالوده هایدیدگاه هاعلتایالیهتحلیلعالوه بر این، 

مثال، دیدگاه بیماران چیست؟  طوربهکند. می تبیینهای دیگران را هم بینیجهان

ها چیست؟ و درنهایت دیدگاه کارمندان و مسئوالن یا دیدگاه آنکلوژیست
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هایِ متنوع، یک دیدگاه بینیبیمارستان چیست؟ از طریق گفتگوی بین این جهان

بازسازی یک آینده است  شود. این روش چیزی بیشتر ازمیای خلق متحول شده

 1جوییبرنده یا نوع تعالی -است که نشان از بازی برنده هاییحلراهزیرا معرف 

 متعدد و چندگانه است. ذینفعانهای ی خواستهدارد که دربرگیرنده

 ستردرخصوص آموزش عالی: از چند دستگی به سمت ارک هاعلتایالیهتحلیل:3جدول 

 یافتهتحول واقعیت کنونی بینی دانشجویانجهان 

 یادگیری دانشجو محور لیتانی
آموزش و یادگیری 

 سنتی
 نگرآموزش و یادگیری کل

 سیستمی

خروجی یادگیری نباید از پیش 

 باشد شدهتعیین

 یادگیری منعطف

یادگیری تنها دریک 

 مسیر صلب و محکم

 موضوعات کیفی

 ارزیابیشناختن  رسمیت به

 زنی(و محک خودسنجی)

 بینیجهان
دموکراسی در آموزش و 

 یادگیری

آموزش و یادگیری 

مبتنی فقط بر 

 سخنرانی استاد

مشارکت خالقانه بین 

 های مستقلانسان

استعاره/ا

 سطوره

کشی بین ی طنابمسابقه

دانشجویان، وزارت خانه و 

 استاد

تنها استاد است که 

 داندهمه چیز را می

هارمونی  ارکستر در یک

 نوازندهماهنگ می

در این فرایند ابتدا موضوع )مثالً واقعیت جاری سیستم آموزش عالی( در 

شود، ای توصیف میبینی مسلط و استعارههای سیستمی، جهانهای لیتانی، علتالیه

، واقعیت مثالعنوانبهگردد؛ بدیل آغاز می هایدیدگاهشکنی از ی شالودهسپس مرحله

کنیم. جاری سیستم آموزش عالی را از دیدگاه دانشجویان یا اساتید بررسی می

های تنش یکنندهمرتفعشود که ی سومی ایجاد میشدههم دیدگاه یکپارچه  درنهایت

بین دو دیدگاه قبلی است. درمورد آموزش عالی، دیدگاه سوم داستان جدیدی را بیان 

                                                            
 مراجعه شود. .www.transcend.orgی بیشتر به کارهای جان گاتلونگ برای مطالعه 1.
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ی ی جدید، استعارهگیرد؛ این استعارهی ارکستر شکل میکند که بر مبنای استعارهمی

و استاد و دیدگاه سنتی دانشجویان مبنی بر  وزارتخانهکشی بین دانشجویان، طناب

 سازد.مرتفع می« دانداستاد همه چیز را بهتر از ما می»ی استعاره

ان، توان درباره مشکالت جاری نیز انجام داد؛ یعنی دانشجویهمین کار را می

ی جاری را انتخاب کرده و دیدگاه خود را اساتید و کارمندان دانشگاه یک مسئله

توانند بر آینده نسبت به آن مسئله بررسی کنند و ببینند براساس آن، چگونه می

به صورت یک روش  تواندمیمتمرکز شوند. وقتی تمرکز بر آینده باشد، این فرایند 

، وکارکسبیوی واقعیت جاری یا روال معمول مثل، سنار -سناریوسازی انجام شود 

 سناریوی تحول. درنهایتبدیل، سناریوی مطلوب جاری و  هایدیدگاهسناریوی 

 هایدیدگاهکنیم که در اولین مثال، از در ادامه، دو مثال دیگر را بررسی می

گیری راهبردی دانشگاه استفاده شده است. البته، ی جهتمختلف برای توسعه ذینفعان

ی یک نگاشت ای درجهت توسعهشیوه عنوانبه تواندمیکماکان  هاعلتایالیهتحلیل

ای بدیل عرضه کند. خنثی برای آینده استفاده شود و الزامی نیست که حتماً آینده

ها، های لیتانیها کمک کند که کلیت الیهبه اشخاص و سازمان تواندمینگاشت 

منجر به هدایت پژوهشگران امر ها را درک کنند. این ها و استعارهبینیها، جهانسیستم

دیگران به بهترین وجه  هایدیدگاهشود که ضمن فهم گیران در جهتی مییا تصمیم

ی سیاست مصرف الکل گاشت دربارهممکن نیز به جلو حرکت کنند. در مثال دوم، یک ن

شود. بیشترین استفاده از این مثال برای افرادی است که خواهان و مواد مخدر معرفی می

 هایدیدگاهاینکه  دیگرعبارتبهبینی هستند. کلِ سیستم و کلِ جهان هایدیدگاهدرک 

ها متفاوت های مختلف چگونه است. اگر نیازهای اساسی آنمختلف و ایدئولوژی ذینفعان

های یک استراتژی درازمدت و موفق باید کلیت مناظره را بازتعریف کند یا شیوه است و

 مختلف پاسخ داده شود. ذینفعانبه برخی از نیازهای  کمدستجدیدی بیاید تا 
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 چندگانه هایحلراهاندازهای چندگانه و یافتن : نگاشت چشم4جدول

 یکپارچه شده صنعت دانشگاه دانشجویان 

 لیتانی
هرجایی  تواندمی

 مشغول به کار شود

بهترین 

التحصیالن را فارغ

 دهدبیرون می

دانشجویان 

ی جذب به آماده

 صنعت

بهترین از میان 

 بهترین

 سیستمی
ی آموزشی برنامه

مبتنی بر چندین 

 ی تخصصیرشته

ی آموزشی برنامه

 شده روزبه

دانشگاه درون  -

 صنعت

التحصیالن فارغ -

زبر و در بازار 

 زرنگ هستند

 طوربهآموزشی برنامه

 ذینفعانمرتب با 

 بررسی شود

 بینیجهان

بهترین از میان  -

 هابهترین

دانشجویان چند  -

 مهارتی

ی بازتاب نقادانه

 دانش

ارتباط فعال با 

 صنایع

برخورد تمامی 

از  ذینفعاننیازهای 

طریقه همکاری و 

 مشاوره مستمر

 بدون مرز استعاره/اسطوره
همیشه پیشگام، 

 همیشه اول
 وابسته

ما موافق با توافق 

 هستیم

 و سناریوها هاعلتایالیهتحلیل

بندی هفتگی، منجر به ، در یک زمانهاعلتایالیهتحلیلهای فرایند برگزاری کارگاه

ابداع روش جدیدی از سناریونگاری شده است. به این صورت که در این رویکرد، ابتدا 

شوند؛ می تبیین شدهراندههای ها یا جنبهیابد، سپس تناقضی مطلوب توسعه میآینده

است، به  گردد. این روش پابرجاتر، یک سناریوی متحول یا یکپارچه توصیف میدرنهایت

ی مطلوب در اغلب موارد تخیلی است. در کنار این سناریوی یکپارچه، این دلیل که آینده

و  شدهشناختههای نادانسته یکنندهمنعکسگردد تا می تبیینیک سناریوی مجزا نیز 

باشد. سناریوی آخر هم ماتریس را  -شامل موضوعات نوپدید و عالئم ضعیف -ناشناخته 

 کند.تکمیل می
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کاهد، زیرا ی مطلوب میرویکرد سناریونگاری از شدت تخیلی بودنِ آینده

های واقعیت را نادیده گرفته و از سناریوی مطلوب در اغلب موارد برخی از جنبه

باشد. در روش سناریونگاری  تواندمییک تناقض دیالکتیک  نوعیبهراند. خود می

 جایبهی واقعیت شده و ناخواسته های راندهجنبه هاعلتایالیهتحلیلمبتنی بر 

 شوند.آنکه کنار گذاشته شوند دوباره با سناریو یکپارچه می

 2111ی پژوهی است که در اوایل دههمثال دیگر در رابطه با کارگاه آینده

دست آمد، یک شهر سبز و ی مطلوبی که بهدر یک شهر استرالیا برگزار شد. آینده

های دیجیتال با قصد ایجاد کیفیت زندگی بود. وریبرداری از جدیدترین فنابهره

های سیاسی مرتبط با قدرت و ثروت را از خود رانده و اما در این آینده، واقعیت

های بر شیوه کنندگانمشارکتی نهایی، نادیده گرفته بود. در سناریوی یکپارچه

شد و پایداری، تمرکز کردند که به ثروت آفرینی برای ساکنان شهر منجر می

 یی بود.وهواآبسناریوی مجزا نیز عبارت از تخریب شهر به دالیل تغییرات 
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 های شهرها: آینده1شکل 

 هاعلتایالیهتحلیلبازی 

ی روش ، چهارمین بند از توسعههاعلتایالیهتحلیلبازی 

ای بنیادین برای توضیح دادن این است که اکنون به شیوه هاعلتایالیهتحلیل

 هایدر کارگاهترین مخاطبان ممکن بدل شده است. روش به گسترده

 هاعلتایالیهتحلیلپژوهی بعد از توضیح دادن این روش، من از بازی آینده

و به  کنممیکنندگان در فرایند استفاده برای نمایش و عمیق شدن مشارکت

، هاعلتایالیهتحلیل. در بازی کنممی تبییناین طریق بخش تحلیلی را 

ی لیتانی، شوند که هرکدام نمایندهبه چهار گروه تقسیم می کنندگانمشارکت

برای تحلیل بینی و استعاره هستند. سپس یک موضوع را سیستمی، جهان

نگاری. در هر گروه، ی آیندهی حرفهآینده مثالعنوانبهکنیم؛ انتخاب می

دقیقه فرصت دارند تا از دیدگاه گروهِ خود، موضوع را بررسی کنند.  ۱اعضاء 

سر خط خبر مطبوعات  21۳1در مورد لیتانی، پرسش این است که در سال 

های بالقوه و ی، واکنشچه خواهد بود؟ گروه سیستم نگاریآیندهدرباره 

 1خبری مهم و همچنین عوامل استپ هایسرخطسیستمیکی را نسبت به 

کند. و سیاسی( آماده می محیطیزیست)شامل اجتماعی، فناوری، اقتصاد، 

برای مثال، مردم  -مختلف ذینفعانکند که بینی مشخص میگروه جهان

های آینده، اشخاص پژوهی، دانشگاهیان، نسلجامعه، مشتریان خدمات آینده

بینند. در گروه موضوع را چگونه می -غیرغربی یا هر دیدگاه مهم دیگری

شوند؛ مثالً آنها که به نفع یا ضد های زیربنایی واضح میاسطوره/استعاره روایت

                                                            
1 . STEEP- society, technology, economy, environment and polity 
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یک ضربه کاری از »مثال،  طوربهشوند )گیری خاص مربوط مییک موضع

 «(.کنممیجام غیبی نگاه  فقط به»، 1«کندضربات بعدی جلوگیری می

کند، ، بازی را با گروه لیتانی آغاز میکنندهتسهیلدر فرایند بازی گروهی ابتدا 

 یایجادکنندههای که آنها سر خط اخبار را معرفی کردند، گروه سیستمی علتازآنپس

مربوط به آنها را بیان  هایحلراهآن اخبار را مشخص نموده و اگر مشکلی دارند 

کند از منظر و دیدگاهی بدیل به موضوع نگاه بینی تالش میکنند. اما گروه جهانمی

کند. گروه استعاره/ اسطوره وارد شده و داستان و روایت خود را بیان می درنهایتکند، 

ی مشخصی ایجاد شود؛ به این فرایند رفت و برگشتی است. تا زمانی که یک نتیجه

تی یک روایت جدید ساخته شود یا اصالحات سیستمی اتفاق بیافتد؛ یا اینکه یک عبار

یک لیتانی جدید  درنهایتبینی مسلط، قدرت توضیح بهتری داشته باشد و جهان

 ی جدید را در بربگیرد.شود که آیندهعرضه می

پژوهان بر ایتالیا برگزار شد، آینده 2ای که در شهر بالجیودر جلسه

نگاری متمرکز بودند. اولین سرخط خبری انتخابی آنها ی آیندههموضوع حرف

دالیل سیستمی نیز نشان «. ی جایزه نوبل شدپژوه برندهیک آینده»این بود: 

گذاری یا های منجر شده به تغییر سیاستبینیداد که به دلیل پیش

شود. های ایجاد صلح، این اتفاق ممکن میسناریوهای منجر شده به طرح

های زیربنایی معرفی استعاره ازآنپسمختلف و  ذینفعان هایدیدگاهس سپ

شدند. همراه با مسیر رفت و برگشتی در فرایند، بیشترین مقاومت از طرف 

ای ی جایزهپژوه خاص، باید برندهگروه سیستمی بود؛ به نظر آنها یک آینده

ما همه باهم : »پژوهان استوار باشدای از آیندهشود که داستان آن بر جامعه

پژوه بینی یک آیندهجهان طورکلیبه«. ی منی ما نه آیندهآینده»، «هستیم

                                                            
1 a stitch in time saves nine 
2 Bellagio 
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ی آن بر سالمت سیاره جایبهطلبیِ فردی، زاویه داشته و نسبت به شهرت

پژوه این نیست که اعتباری برای رو نقش یک آیندهکند. از اینزمین تمرکز می

رای دنیا انجام دهد. به همین دلیل خود کسب کند، بلکه باید کار مهمی ب

ی پژوهان، برندهای از آیندهجامعه»گروه لیتانی تیتر جدیدی پیشنهاد داد: 

ها و این تیتر به صورت رفت و برگشتی بین الیه«. شوندی نوبل میجایزه

مختلف حرکت کرد تا اینکه داستان به این صورت تغییر کرد:  هایدیدگاه

گویی را دور جام غیب»و « قرار گرفتند مورداحترامه پژوهان باالخرآینده»

 «.بیندازید

بینی خاص که برآمده از نگرش انتقادی بود، این باور را البته یک جهان

ای که امروز ی نوبل کماکان در چهارچوب آیندهداشت که تیتر مرتبط با جایزه

ند. بنابراین کشارا به چالش نمی شود، مطرح شده است و اساساً آیندهدرک می

« الهه زمین( اعطا شد) گایااولین جایزه »تیتر سومی پیدا شد: به این صورت که 

)یا تیتری مشابه که بر آن تأثیر داشته باشد(. از دیدگاه گروه سیستمی چنین 

ها تمرکز کند؛ جدید پیشنهاد دهد باید بر بدیل هایحلراهاینکه  جایبهای جایزه

درواقع نباید پارادایم  -محور و معطوف به افق دراز مدت باشد همچنین جامعه

، داستان جدید به این درواقعکنونی را تشدید کند، بلکه یک پارادایم جدید بسازد. 

ن دیگر در مقابل دو داستا« ی جدیدی جدید، جایزهآینده»صورت تغییر کرد که 

و « قرار گرفتند مورداحترامباالخره  پژوهان،ی قدیمی آیندهجایزه»گرفت: قرار می

 «.پژوه باالخره آن را دریافت کردی قدیمی، یک آیندهجایزه»

 آنچه در حاشیه افتاده است

رشد کرده است، شاید بتوان گفت که  هاعلتایالیهتحلیلاگرچه 

، در حاشیه قرار هاعلتایالیهحلیلتشگفتی بزرگ در این است که بافت 
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نظری و  ازلحاظ- هاعلتایالیهتحلیلی چهار الیه درواقعگرفته است. 

پساساختارگرا کاربرد ناچیزی داشته  ابزارجعبهاند، اما جهش داشته -عملی

مرکب از بازنگری  ابزارجعبهیا فاقد تغییرات انقالبی بوده است. این 

ی مفهومی از مکتب پساساختارگرایی است. این ابزارجعبهنگاری درون آینده

ها و گیری، گذشتهشکنی، تبارشناسی، فاصلهاند از: شالودهابزارها عبارت

سازی دانش. به نظر من، اهمیت این های بدیل و همچنین از نو مرتبآینده

های نظری ابزارها به این دلیل کاهش یافته است که آنها، تنها شالوده

شوند. البته استفاده می هاعلتایالیهتحلیلبرای اجرای عملی  هستند که

دهند که ها بسیار حیاتی هستند، زیرا اطمینان میاین شالوده

فراری نیز  هایراهماند و به صورت روشی باز، باقی می هاعلتایالیهتحلیل

ای پیشنهاد کند که نظریهوانمود نمی طورایندر آن وجود دارد، به عبارتی 

فرار هستند که به  هایراهاین  درواقع. گیردبرمیدهد که همه چیز را در می

یابد و در طی کماکان تکامل می هاعلتایالیهتحلیلدهند ما اطمینان می

کند که بر اساس آن فرایند، یک نگاه از باال و عمودی ایجاد نمی

 نگر و عمیق، معین کنیم.تر و بهتر یا سطحیپست هایی مانندبندیدسته

ی آینده نیست. تنها یک چهارچوب نظری برای تفکر درباره هاعلتایالیهتحلیل

نگاری است. من از آن در رویکرد معروف شش محکمی برای عمل آینده زیربنایبلکه 

فاده بندی آینده استنگری و زمانپژوهی سپس در ره نگاشت، پیشستون آینده

های کلیدی را معرفی و راهبردهای استعاره هاعلتایالیهتحلیل. با استفاده از کنممی

 -سازمنیز سناریوها را می ازآنپس. کنممیجدید و معیارهای موفقیت را تدوین 

 .کنممیین یی مطلوب را تبآینده درنهایتو  -اگرچه الزامی نیستند
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های ای از انجام پژوهششیوه هاعلتایالیهتحلیل توان گفت،بنابراین می

تر است )حتی در جستجوی علتی ژرف منظوربهشکنی دانشگاهی و شالوده

ی نوپدید که موضوع علت و معلول در آنها، خود های پیچیدهی سیستمزمینه

های تفسیری استفاده کرد؛ توان برای تحلیل دادهجای بحث دارد(؛ از آن می

ویژه در کارهای توان برای نگاشت ادبیات موضوع، بهرا می هاعلتاییهالتحلیل

های پژوهشی بندی سناریوها در طرحمرتبط با دانشجویان دکتری و درنهایت قالب

 خاص استفاده کرد.

پژوهی مبتنی بر های آیندهتوان در کارگاهرا می هاعلتایالیهتحلیل

از رویکرد شش ستون )یا بخشی از یادگیری حین عمل، چه به صورت بخشی 

استفاده کرد؛ این کار را  تنهاییبهپژوهی( و یا سایر فرایندهای آینده

در موضوعات بیرونی و هم در موضوعات درونی مانند خودشناسی  همآنتومی

توان در قالبِ بازی و فعالیتی گروهی را می هاعلتایالیهتحلیلاجرا کرد. 

و  دهیسازمانای برای شیوه عنوانبه تواندمی هاعلتایالیهتحلیلپیاده کرد. 

کار رود، یعنی اینکه اطمینان یافت طراحی راهبردهای اجتماعی و سیاسی به

یک داستان جدید برای بازتعریف یک موضوعِ در دست بررسی وجود دارد؛ و 

 هایحلراهاند. های مختلف مدنظر قرار گرفته و یکپارچه شدهبینیاینکه جهان

شوند تا به راهبردی منجر به تغییرات در دنیای واقعی سیستمی عرضه می

ها است ها و داستانتبدیل شوند و لیتانی یا سنجش موفقیت بر مبنای روایت

یک معیار ارزیابی  هاعلتایالیهتحلیلدوم. بنابراین، ی دستو نه یک آینده

ی ی سازندهچهار الیهدهد اجرای نتایج، مطابق با اطمینان می است که

  خواهد بود.« واقعیت»


