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  :چكيده

ي  ي رويكـردي نـوين در مطالعـه    هدف ايـن مقالـه ارايـه   
اين مقاله به تشريح شش مفهوم بنيادين بـه  . آينده است

ي  ، آينــده١ي مســتعمل آينــده: پــردازد ايــن ترتيــب مــي
، الگوهـاي تغييـر   ٤، تنظـيم ٣هـاي بـديل   ، آينـده ٢مـردود 

چنين، شش پرسـش در   هم. هاي آيندهاجتماعي و كاربرد
اراده، : ارتباط با آينـده در ايـن ابعـاد مطـرح شـده اسـت      

افزون . هاي بعدي ، و گام٧، تمايل٦ها ، بديل٥هراس، غياب
انديشي شـش سـتون بـه     افزون بر اين موارد، براي آينده

بـرداري،   نقشـه : اسـت  اين ترتيـب در نظـر گرفتـه شـده     
هــا و  ش بـديل بنـدي، تعميـق، آفــرين   بينـي، زمــان  پـيش 

هــاي  هــا و موردكــاوي دگرگــوني و در ايــن راســتا نمونــه
در جهـاني كـه بـه شـكل      .مناسبي معرفـي شـده اسـت   

اي رو بــه پيچيــدگي و نــاهمگوني نهــاده اســت،  فزاينــده
تواند به افراد كمك كنـد تـا بـه بازيـابي      پژوهي مي آينده

منـد   سازمان خود بپردازند و جهاني را بيافرينند كه عالقه
ايــن مقالــه بــه آفــرينش . ند در آن زنــدگي كننــدهســت
ي مفاهيم رايـج در   هايي بر پايه هاي تفكر و تكنيك روش
ها را در قالب رويكردي نوين  پردازد و آن پژوهي مي آينده

  .كند سازي مي يكپارچه
  

، تغيير ٩، معرفت شناسي٨پويايي اجتماعي: ها واژهكليد 
١٠رونده ريزي پيش تغيير اقتصادي، برنامه

 

 

  ١١از هم گسيخته بافت

كسب و كار بـه همـان شـكل    توان انتظار داشت كه  مي، آيا )2006 ١٢ساتن(با به اوج رسيدن قيمت نفت 
گيـري   ؟ با تغيير آب و هوا و گرم شدن زمين كه حتي به احتمـال شـكل  تداوم يابد، ه استعادي كه پيش از اين بود

م خود را به بهترين شكل آماده كنيم؟ بـا تبـديل شـدن    تواني اي از يخبندان قوت بخشيده است، چگونه مي عصر تازه
هـاي نـوين    كه آينده از اميد تهي شده است؟ آيا فناوري اين گونه تصور كردتوان  تروريسم به واقعيتي روزمره، آيا مي

هـا   ايـن تمامي ما را نجات خواهند داد و يا اين كه آيا ) هاي بنيادي و هوش مصنوعي مانند ژن درماني، تزريق سلول(
، )تمامي مشكالت ما برطرف شـوند  انتظار داريمكه با فشار دادن آن (ي جادويي است ا دگمهدستيابي به تالش براي 

دسـت و  هـا   هاي ژرفناكي را كه جهان بـا آن  هاي سطحي است و چالش اميدي واهي كه تنها متمركر بر چالشيعني 
  گيرد؟ ، ناديده ميكند پنجه نرم مي
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هاي هند افراد  امروز رستوران. سازي رونق يافت نايع فوالد، زغال سنگ و كشتيه كمك صگليس بانكشور چند قرن پيش 
 ١مـي و جـونز  (گيرنـد   استخدام كند، به كار مـي در آن زمان توانست  بيشتري را نسبت به تعداد كساني كه تركيب آن سه صنعت مي

تبـديل  موتور رشد در ايـاالت متحـده   به شدند،  ان اداره ميميالدي كسب و كارهاي كوچكي كه توسط بانو 1990ي  از دهه). 2001
  :شدند

ها بـوده اسـت    اند، تقريباً دو برابر تمامي شركت هايي كه در تملك بانوان بوده ، نرخ رشد شركت1997از سال 
درصد  24(هاي تحت تملك بانوان نيز بيشتر بوده است  حتي رشد در نرخ استخدام شركت). درصد 9درصد در برابر  17(

درصدي در مقايسه بـا   28ها در هفت سال اخير با نرخ رشد  تعداد اين گونه شركت). ها درصد تمامي شركت 12در برابر 
 ٢، كـارولي و پـانيس  2005و  2001مركز تحقيقات كار بانوان (دهد  ها، يك افزايش سه برابري را نشان مي تمامي شركت

2004.(  
در پـيش   ٣ي صـنايع خـالق   توسعه دراي را  د موفق بوده است، بلكه اينك مسير تازهي تولي ي جنوبي نه تنها در زمينه كره

هايي مانند بازي و سرگرمي، سينما، هنر و طراحـي متمركـز    درصد از اقتصاد خود را بر زمينه 10اين كشور در نظر دارد . گرفته است
). 2004 ٦ديتـور و سـئو  (ناميده اسـت   ٥"شعف ملي ناخالص"پژوه پرآوازه آن را  ، آينده٤كند و اين همان چيزي است كه جيمز ديتور

، به اين نشاني اينترنتـي مراجعـه   2004 ٩كردار و كردار(را ابداع كرده است  ٨"شادي ملي ناخالص"نيز براي آن اصطالح  ٧حتي باتان
  )www.grossinternationalhappiness.org/gnh.html :مراجعه كنيد

دانـيم كـه    مـي . ايـم  ، ما هنوز به الگوهاي قديمي رفتار وابسـته شود ديده مي ندهآيكه در و حتي با وجود از هم گسيختگي 
دانـيم   مـي . حاكم استروز بر ما  در شبانهساعت  9تا  5تر هستيم، با اين حال هنوز الگوي كار اداري  وقتي در خانه كار كنيم، سازنده

دهد، بـا وجـود ايـن؛     نند، تراكم ترافيك و آلودگي را كاهش ميك هاي اجتماعي كه كار و خانه را با يكديگر تركيب مي كه ايجاد قطب
 ردانيم كه بايد تغيير كنيم، اما بـه نظـ   مي. كنند ها نفر هر روز بخشي از زمان خود را صرف رفت و آمد به محل كار و خانه مي ميليون

. ي سنگين عصر صنعتي تار و پنهان شده اسـت  ي تازه با وجود آن كه نمايان است، زير سايه تصوير يك آينده. توانيم رسد كه نمي مي
  چه كاري را بايد انجام دهيم؟  و توانيم انجام دهيم  چه كاري را ميبراي بر طرف ساختن اين معضل 

كمـك بـه افـراد و     بـه دنبـال  پژوهـي   آينـده . گيرد پژوهي سرچشمه مي ي آينده از رشته  يك راه براي پاسخ به اين پرسش
  .تري را به وجود آورد هاي مرجح عقالني اي كه بتوان آينده تر فرايند تغيير است، به گونهها براي درك به سازمان

  

  پژوهي مفاهيم بنيادين آينده

هـاي بـديل، تنظـيم،     ي مـردود، آينـده   ي مستعمل، آينده آينده: انديشي وجود دارد يندهآي  شش مفهوم بنيادين در زمينه
  .هالگوهاي تغيير اجتماعي و كاربردهاي آيند
يـا همـان   ايد؟ آيا تصوير شما از آينده  ي مستعملي را خريده آيا شما آينده. ي مستعمل است نخستين مفهوم، مفهوم آينده

ايد؟ هنگامي كه بـه شـهرهاي آسـيايي     ديگري قرض گرفته فردخود شماست يا آن كه ناخودآگاه آن را از  ي مطلوب شما از آنِ آينده
هاي پيشـين شـهرهاي غربـي پيـروي كننـد       ي شهري نسل خواهند از همان الگوي توسعه شهرها مي بينيم كه اين كنيم، مي نگاه مي

به جاي آن كـه   .اند اند كه اشتباه كرده به اين باور رسيدهه اينك بسياري از شهرداران غربي اين در حالي است ك). 2004عنايت اهللا (
، بايـد بـر ايجـاد جوامـع قابـل زنـدگي متمركـز        كردند ميانداز  بدون چشمي  ريزي نشده و توسعه ياردها دالر را صرف رشد برنامهميل
فهمند كه  اينك مي. بايد فضاهاي سبز عمومي را از مناطق توسعه يافته به شكل مجزا حفظ كننداند كه  ها اينك دريافته آن. شدند مي

پيكـري   بـه ابرشـهرهاي غـول   ) يا امكـان زنـدگي  تصويري از رشد لجام گسيخته و بدون نگراني براي طبيعت (ها از گذشته  تصوير آن
شـهرهاي آسـيايي   . برنـد  رنـج مـي   ]محيطـي ي [هـا   از ديگر نارسايياما ها با وجود آن كه بسياري شاغل هستند،  انجاميده كه در آن
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ي روستايي در  و جامعهها زندگي  هايي كه در آن اند، سنت هاي خود را فراموش كرده ها سنت آن. اند ناخودآگاه از اين الگو پيروي كرده
هاي نويني باشند، و يا  هايي براي آفرينش آينده اينك يا بايد به دنبال يافتن راه. كانون توجه قرار داشتند و زندگي با طبيعت مهم بود

ب ي مستعمل بـه بحرانـي جهـاني در كـاهش آ     اين آينده. اي پيروي كنند كه در جايي ديگر متروك شده است آن كه از همان آينده
  .گرفتن شأن و جايگاه انسان انجاميده است آشاميدني، تغيير آب و هوا و ناديده

ي يونـاني   ، نويسنده٢هومر). مراجعه كنيد 2007، عنايت اهللا 1989 ١به استون و استون(ي مردود است  مفهوم دوم، آينده
ما بود، اينك به عامل انحطاط ما تبـديل   آن چه عامل برتري. "فضيلت ما به كاستي مرگبار ما تبديل شده است": يوناني زماني گفت

از خود بيگـانگي اسـت و   نوعي اين . هاي راهبردي خود هستيم بينيم، زيرا سرگرم تمركز بر برنامه و ما اين حقيقت را نمي. شده است
ركـز شـده اسـت، در    مدير گرفتاري كه بـر دسـتاوردها متم  . آيد اي است كه دوباره به سراغ ما مي ي آن به حاشيه راندن آينده نتيجه

ي تـوازن كـار و زنـدگي يعنـي      در اواخر عمر است كه تفكر درباره. ]نه اين دستاوردها را[آورد  كودكي خود را به ياد مي ؛دوران پيري
شود كه براي رسيدن به موفقيت واقعي  سازماني كه متمركز بر هدفي راهبردي است، منكر منابعي مي. يمكن زندگي دروني را آغاز مي

تـرين و   عيخـواهيم سـر   كنـيم و مـي   در داستان مشهور الك پشت و خرگوش؛ مـا بيشـتر بـر خرگـوش تاكيـد مـي      . نياز داردها  نبدا
. ي ماست كه ممكن است پاسخي بـراي آينـده داشـته باشـد     يافته ترين موجود باشيم، اما اين الك پشت يا همان خود بازتاب باهوش
فردي و سازماني را  "هاي خود"كارآمد، بلكه به دليل جهتگيري معيني كه  ٣خاطر فقدان راهبرد روند نه تنها به ها به بيراهه مي برنامه

براي مدير مدرسه يادآوري اين نكته كه كودك بودن چه : سازي خودهاي مردود ماست چالش فرا روي ما يكپارچه. گيرد را ناديده مي
كشف  ،؛ يا براي يك ژنرال ارتش]نه خود بزرگسال او[را تدوين كند مدرسه ي ها ي درسي كالس ، تا خود كودك او برنامهيي داردمعنا

حركت از رويكردي هدفگرا : اين به معني نزديكتر شدن به آينده است. تواند مذاكره كند و از ديگران بياموزد بخشي از وجود او كه مي
  . ٥مكتب تائوي  بر پايهتر و متضادتر  به رويكردي نرم ٤و نو دارويني

هـا را   تـوانيم بـديل   نمـي . ما بيشتر اوقات بر اين باوريم كه تنها يك آينـده وجـود دارد  . هاي بديل است ، آيندهمفهوم سوم
ي  هـا، شـايد موضـوع يـا پديـده      اما با كند و كاو براي يافتن بديل. كنيم هاي گذشته را دوباره تكرار مي ببينيم و بنابراين همان اشتباه

ي روحـي كـه بـه     ي مورد نظر مـا رخ ندهـد، مـا از ضـربه     اگر آينده. نگ يك آينده گرفتار نخواهيم شدما تنها در چ. اي را بيابيم تازه
بسياري از افراد در اروپـاي  . با شرايط متغير سازگار شويمبايد آموزيم كه چگونه  احساسات ما وارد خواهد شد، نخواهيم مرد؛ بلكه مي

اي  آن هـم آينـده   وها بـر ايـن بـاور بودنـد كـه تنهـا يـك آينـده وجـود دارد           آن. شرقي پيشين در وضعيت شوك آينده باقي ماندند
هـا روي نقشـه آورده    بديل. دانستند چه كار كنند و به كدام سو نگاه كنند هنگامي كه اين آينده ناپديد شد، نمي. سوسياليستي است

تـوانيم   كه نمـي ست است كند در ديل به ما يادآوري ميانديشي ب آينده. ي الزم را نيافته بودندنشده بودند و اذهان عمومي انعطافپذير
توانيم آمادگي بهتري در برابـر عـدم    ها مي اي از بديل با تمركز بر گسترهاما بيني كنيم،  ي معين را هميشه به درستي پيش يك آينده

  .اي آن را در بر بگيريم قطعيت داشته باشيم و تا اندازه
يكرد مساله محور خود را در قبال راهبرد هر روز تنظيم كنـيم و بايـد راهبـرد را بـا     ما بايد رو. مفهوم چهارم، تنظيم است

. ي خود تنظيم كنـيم  انداز را نيز با زندگي روزانه انداز و چشم تري تنظيم كنيم و تصوير بزرگتر را نيز با چشم تصوير بزرگتر و گسترده
هاي سازماني ما ارتباطي با اين  اي كه اين آينده را بسنجيم، شاخص شيوهكنيم و به هر  ي معين را تصور مي بيشتر اوقات ما يك آينده

انداز براي نمايش است تا در نگـاه ديگـران    دانند كه چشم انجامد زيرا همه مي انداز ما به شكست مي بنابراين، چشم. انداز ندارند چشم
ي زندگي ما نيز مرتبط باشد بـه   هاي روزانه زد، بايد با واقعيتسا انداز ما را توانمند مي حال كه چشمهمان در . پيشرفته به نظر برسيم

بيشتر اوقات يك سازمان يـا  . تنظيم دروني نيز در كار است. انداز باشد ي چشم دهنده ي زندگي ما بازتاب اي كه سنجش هر روزه گونه
ي آن راهبـرد   او بازتـاب دهنـده   ٦ي درونـي  ه، اما نقشكند دنبال ميدر قبال آينده  خاصرا براي نيل به يك هدف  معينيفرد راهبرد 

ي دروني سـازمان   بنابراين، يك گسستگي ميان نقشه. شايد حتي در هماهنگي مستقيم با واقعيت بيروني باشد يي درون نقشه. نيست
قـرار دارد، ايـن   ما  يچالش نخستي كه فرا رو. كند، وجود دارد دهد يا آرزو مي گويد يا انجام مي مي ]سازماني[با آن چه كه يك رهبر 

جوان است يـا   ]سازمان[گيرد؟ آيا  به بيان ديگر، اين كه سازمان خود را چگونه در نظر مي. ي دروني را تشخيص دهيم است كه نقشه
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 كند؟ آيا سازمان شما بر اين باور است كه آينده تصادفي اسـت؛  بالغ؟ ببر است يا فيل؟ و نيز اين كه سازمان آينده را چگونه تصور مي
اند؛ يا آن كه آينده مانند بازي مـار و پلـه يـا     هاي فراواني آن را احاطه كرده كه صخرهاست گذر از جريان آب سريعي مانند يا اين كه 

  .ي بيروني باشد و بالعكس ي نقشه دهنده ي دروني بايد بازتاب مانند يك خانواده است؟ نقشه
توانيد كاري را در ارتباط با  معتقد هستيد كه آينده مثبت است و مي آيا. مفهوم پنجم، الگوي شما از تغيير اجتماعي است

ي  وسيلهه توانيد در قبال آن انجام دهيد؟ يا اين كه آيا آينده ب انگيز است و كار چنداني را نمي آن انجام دهيد؟ يا اين كه آيا آينده غم
؟ يا شايد بر اين باور هستيد كـه  شود ميگويي ايجاد  با پيشيا اين كه آينده از پيش معين شده است و  ١شود؟ ميمون صدم ايجاد مي

ينـده معلـوم   آيا اين كه بر اين باور هستيد كـه  . است و هر كسي نوبتي دارد و كارآمدترين راهبرد بردبار بودن است ٢اي آينده چرخه
. رو رو به رو شويم انعطافپذيري با شرايط پيشبا و شود و بنابراين، بايد به آرامي  ي ما ايجاد مي روزانههاي  ي اقدام نيست، اما به وسيله

  ...يا 
كمك به افـراد و   با تواند نگري، مي ي آموزش آينده انديشي در زمينه به بياني ساده، آينده. مفهوم ششم، كاربرد آينده است

توانـد بـه ايجـاد راهبـردي      يشـي مـي  اند تر، آينده در سطحي عميق. هاي تازه باشد ها و مهارت ها براي برخورداري از كارآمدي سازمان
و بـاز در  . تواننـد بـه شـكل نـوآورتري نمايـان شـوند       هاي مستعمل و مردود مي ها با درك بديل و آينده سازمان. كارآمدتر كمك كند

اهبـرد  بيني درست يـا دسـتيابي بـه ر    انديشي به معناي پيش آينده. آفرين باشد تواند ظرفيت انديشي مي تر از آن، آينده سطحي عميق
هـاي   بنـابراين، روش . هـاي مطلـوب اسـت    درست نيست، بلكه به مفهوم استفاده از ابزار درست و افزايش اعتماد ما به آفرينش آينده

هـا ايـن مفـاهيم را از     آن. گيرنـد  كنند و مفاهيم بنيادين ما را به چالش مـي  آزاد مي ،پژوهي جهاني را كه ما خواهان آن هستيم آينده
شود و براي بسياري امري ترسناك اسـت چـرا    ها مي افزايش ظرفيت موجب توانمندي افراد و آزادسازي آن. كنند ييكديگر تفكيك م

سـطح  . شـدن ديگـران بيانجامـد    گرفته اي را بگيرند كه به ناديده كارانه هاي محافظه كه ممكن است به بهاي حفظ ايمني خود تصميم
اي را  ي تـازه  ينـده آسازمان . كند كمك مي ٣رينش شرايط الزم براي تغيير يك ديدمانانديشي به آف آينده. تر بعدي، ظهور است عميق

اي پديـدار   ي تـازه  كنـد و بعـد آينـده    سازد، از ابزارهايي استفاده مي ذينفعان را توانمند مي  آفريند، اي را مي كند، راهبرد تازه تصور مي
  .   شود مي

؛ به اين نشاني اينترنتي مراجعه 2، ص 1998 ٥، بلك مور1989 ٤اوكينزد(ي اجتماعي  سطوح عميق بعدي مربوط به رويه
). 1991 ٧سـاركر (است  ٦و تغيير ريزتاريخچه)  www.scholars.nus.edu.sg/cpace/infotech/cook/memedef.html: مراجعه كنيد

ي  خچـه مربـوط بـه حـوزه    هايي است كه بر نهادها حاكم هستند و تغييـر ريزتاري  ي اجتماعي مربوط به تغيير ايده تغيير رويه). 1991
  . سازد غيرمحلي آگاهي است كه واقعيت را قابل درك مي

هاي تازه، و  سازي، ظهور، رويه آموزش، راهبرد، ظرفيت: ي اين موارد است بنابراين، كاربردهاي آينده دربرگيرنده  
كـه  بـا ايـن مضـمون    تعبير اسـت  يك مفهوم هفتم ديگري نيز وجود دارد كه در حقيقت يك مفهوم نيست، بلكه . تغيير ريزتاريخچه

تغييـر  . كنـد  شود كه به جاي آفرينش نوآوري؛ خالقيت را محدود مي كتاب آشپزي مييك ها ياد شد، خود  تمامي مفاهيمي كه از آن
  .ها در كانون توجه اين بحث قرار دارد شرايط حساس و فراهم ساختن امكان ظهور آينده

با وجود اين، پيش از آن كه به كشـف ايـن   . پژوهي شش ستون نيز دارد هدر راستاي اين مفاهيم بنيادين، آيند  
   .       مپژوهي پاسخ دهي ي آينده ها ي مطلوب اين است كه به اين پرسش ها بپردازيم، يك روش براي آفرينش آينده ستون

  
  

  پژوهي شش پرسش بنيادين در آينده

ديـدگاه؟  ي يـك   ارايهست؟ پيشرفت و ثروث بيشتر؟ ثروت براي بيني شما چي كنيد آينده چگونه خواهد بود؟ پيش فكر مي .1
 ي چشمگير؟ مصيبتي زيست محيطي؟ چرا؟ يك انقالب فناورانه

                                                           
 )پارادايم(گيري ديدمان  اشاره به داستان مشهور شكل ١

2
 cyclical 

3
 paradigm 

4
 Dawkins 

5
 Blackmore 

6
 microvita 

7
 Sarkar 
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اي مطلـوب   توانيد اين آينـده را بـه آينـده    كنيد مي آميز؟ آيا فكر مي هاي تصادفي خشونت ترسيد؟ اقدام اي مي از چه آينده .2
 تبديل كنيد؟ چرا بلي و چرا نه؟

هـايي پيرامـون    گمانه(ها بديهي هستند  ايد، چيست؟ آيا برخي گمانه بيني كرده اي كه پيش اي پنهان شما از آيندهه گمانه .3
 ؟...)جنسيت يا طبيعت يا فناوري يا فرهنگ يا 

هـاي خـود را    اي كه از آن هراس داريد، كدامند؟ اگـر برخـي از گمانـه    شده يا آينده بيني ي پيش ها براي آينده برخي بديل .4
 هايي پديدار خواهند شد؟ غيير دهيد، چه بديلت

 د؟شوحقق مي مرجح شما چيست؟ دوست داريد كدام آينده براي شما يا سازمان شما به  آينده .5

هـايي را   ي مرجح خود چه گام اي دست يابيد؟ براي رسيدن به آينده و سرانجام اين كه چگونه ممكن است به چنين آينده .6
گويند، بخش زيادي از راه حل چالش زندگي تنها مربوط به قرار گرفتن  متون كهن بودايي ميكه بايد برداريد؟ همان گونه 

 .در مسير درست است

هـاي پنهـان،    اراده، هـراس، گمانـه  : پژوهي به اين ترتيـب قابـل مطـرح شـدن هسـتند      هاي بنيادين آينده بنابراين پرسش
  .هاي بعدي ي مرجح و گام هاي بديل، آينده آينده

  

  پژوهي آيندهشش ستون 

ـ    كنند كـه مـرتبط بـا روش    انديشي را فراهم مي اي از آينده پژوهي نظريه شش ستون آينده نش هـا و ابزارهاسـت و از راه ُك
ايـن شـش   . بـرداري قـرار گيرنـد    پژوهي مورد بهـره  توانند به عنوان نظريه يا در يك كارگاه آينده اين شش ستون مي. يابند توسعه مي

  . ها و دگرگوني بندي، تعميق، آفرينش بديل بيني، زمان برداري، پيش هنقش: ستون عبارتند از
  

  برداري نقشه

ايم  تري از جايي كه بوده برداري از زمان، نگاه شفاف با نقشه. شوند برداري مي در ستون نخست، گذشته، حال و آينده نقشه
  . داشتن سه ابزار ضروري استبراي اين كار در اختيار . خواهيم برسيم، خواهيم داشت و به جايي كه مي
. پژوهي مشاركت دارنـد  ه براي مثال در يك كارگاه آيندهككنندگاني است  ي مشاركت دربرگيرنده ١"تاريخ مشترك"روش 

از گذشته تا  ٢شمار تاريخي سپس يك گاه. شوند اند، يادداشت مي ندهاي اصلي كه به وضعيت حال انجاميدهودر اين روش رويدادها و ر
ها در تاريخ ما كدامند؟ آيا تغيير  ها و ناپيوستگي پيوستگي: شوند ها مطرح مي در روش تاريخ مشترك اين پرسش. شود يم ميحال تنظ

پايدار بوده يا هر از چندگاهي به شكل جهشي رخ داده است؟ اين ابزار گشاينده چارچوبي را بـراي حركـت بـه سـوي آينـده فـراهم       
در . رانـد  ما را به پـيش مـي   ،تصوير آينده. پردازد عد ميي آينده در سه ب هاي امروز درباره ي ديدگاهبردار مثلث آينده به نقشه. كند مي

  :اين تصاوير عبارتند از. ي طرح اصلي آينده خواهند بود حالي كه تصاوير بسياري از آينده وجود دارد، چهار يا پنج تصوير دربرگيرنده
 .كانون جهان و اعتقاد به خردگراييفناوري بيشتر، انسان در : تكامل و پيشرفت .1

: ها به بن بست رسيده است هاي خود رسيده است و به طور حتم در ارتباط با آن اين باور كه انسان به محدوديت: فروپاشي .2
اي اشاره دارند كه رو  همگي به آينده زيست محيطياي، بالياي  گرايي، هولوكاست هسته نابرابري جهاني، بنيادگرايي، قبيله

 .وخامت است به

عت و ديگـران وارد  يهايي كه به خود، طب براي جبران آسيب. هاي آن هستند ها گل جهان يك باغ است و فرهنگ: ٣شهر باغ .3
مشـاركت ميـان زنـان و    . هاي اجتماعي نياز داريم و آن چه اهميت دارد فراگير شدن ايـن ابزارهاسـت   ايم، به فناوري كرده

 .گيرد را به چالش مي "انسان"اين امر مفهوم حقيقي . فناوري امري ضروري استمردان، انسان و طبيعت و انسان و 

بايد مرزهـا  . شوند ها مي هايي متمركز شويم كه موجب نزديكي بيشتر ما به اقتصادها و فرهنگ ما بايد بر راه: ٤گرايي يجهان .4
گرايـي و عقايـد    سـنت . مگـان برسـانند  تواننـد ثـروت را بـه دسـت ه     زاد سرمايه ميآرا از ميان برداشت، فناوري و جريان 

 .دارند آميز موانعي هستند كه ما را از رسيدن به جهاني تازه باز مي تعصب

                                                           
1
 shared history 

2
 historical time line 

3
 Gaia 

4
 Globalism 
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تـر زنـدگي    ايـي كـه در آن سـاده    ايم و اينك بايد به زمانـه  ما ويژگي نخستين خود را پشت سر گذاشته: بازگشت به آينده .5
تغيير بيش از انـدازه  . تري داشيم بود يعني زماني كه كشورهاي پاك اي كه فناوري كمتر مخرب كرديم؛ بازگرديم، زمانه مي

 .ايم و بايد بازگرديم فرسا شده است؛ ما راه خود را گم كرده طاقت

هـا و رونـدهاي كمـي     اين فشارها در حقيقت پيشران. شويم در راستاي اين تصاوير با فشارهاي زمان حال نيز رو به رو مي
. تر با فرزنـدان كمتـري داريـم    ما عمري طوالني. آيد يك جمعيت مسن چنين روندي به شمار مي. دهند ميينده را تغيير آهستند كه 

به ويژه در ارتباط با (تر، بودجه و صادرات نظامي بيشتر  اي سوق خواهد داد؟ در راستاي عمر طوالني اين روند ما را به سوي چه آينده
  .اند تر تبديل كرده ها جهان را به مكاني خطرناك هاي تروريست و نيز فعاليت) ز مان ملل متحدپنج عضو دايمي شوراي امنيت سا

اين عوامل موانع تغييري هستند كه ما مايل به وقوع آن . اند عوامل ديگري نيز در كار هستند كه بر وزن اين پديده افزوده
گرايان و نيز اين حقيقت نمايـان قـرار    كنند، زير وزن ملي ا تصور ميكساني كه جهاني فراگير ر. هر تصوير وزن متفاوتي دارد. هستيم

شهري زير سنگيني حاكميـت امپراتـوري يـا     تصوير باغ. دارند كه با آزادتر شدن سرمايه، نيروي كار هنوز وابسته به مكان خواهد بود
       ".هميشه حق با رئيس است": ستچنان اين ا هم ١ي هدايت كننده اسطوره. مراتبي و مردساالري قرار دارد تخصص سلسه

  .اي باورپذير را توسعه دهيم كند آينده به ما كمك مي) 1نمودار (پژوهي  با تحليل تعامل اين سه نيرو، مثلث آينده
ر سـطح  ادورنما چه. كند اين ابزار به ما در تعيين جايگاه سازمان ما كمك مي. است) 2نمودار ( ٢ابزار سوم دورنماي آينده

 ي خـود رحم هستند و در آن هـدف تنهـا بقـا    است يعني جهاني رقابتي كه در آن همگان خودخواه و بي ٣سطح نخست، جنگل. دارد
در ايـن زمينـه بـا    . كند اثربخشـي خـود را افـزايش دهـيم     ي شطرنج است كه در آن راهبرد به ما كمك مي سطح دوم، صفحه. است
ها همـان   منظور از قله. ها است سطح سوم، قله. به موفقيت دست خواهيم يافت تر هايي پاسخگو سازي اهداف و آفرينش سازمان شفاف

و سـرانجام سـطح پايـاني، سـتاره يـا همـان       . يـابيم  اي است كه سازمان خود را در آن مـي  يا رقابت اجتماعي گسترده ٤تصاوير بزرگ
كند؟ آيا سازمان شـما   بردي براي پيشروي استفاده ميبقاي روزانه است، يا آن كه از راه آيا سازمان شما تنها درگير. است انداز چشم

ي جهان پيش رو در نظر گرفته اسـت؟ آيـا    هاي گوناگوني را در باره هاي بديل توسعه داده است و آيا گمانه سناريوهايي را براي آينده
  انداز دارد؟ سازمان شما يك چشم

  

  بيني پيش

تحليل موضوعات در حـال  . دو روش اصلي وجود داردبيني  ط با پيشرتبادر ا. بيني است انديشي، پيش دومين ستون آينده
بـه  هم چنين . شود ها نوآوري اجتماعي نوين آغاز مي پيشاهنگي است كه در آن هاي حوزهبه دنبال شناسايي ) 2003 ٥ماليتور(ظهور 
هـاي تـازه اسـت     احتماالت و فرصت شدن آنهاست و البته به دنبال يافتن شناسايي موضوعات پيش از سنگين شدن و پرهزينه دنبال

هـا بـه زودي از حقـوق قـانوني      يـا روبـات  آ: است ]در روندها[ي وقفه  موضوعات در حال ظهور شامل عوامل ايجاد كننده). 3نمودار (
يـا داروهـا را در بـدن خـود خـواهيم سـاخت؟ آيـا        آي درسي مدارس خواهد شـد؟   برخوردار خواهند شد؟ آيا مراقبه بخشي از برنامه

روز  7سـاعته و   24ها كمك خواهد كرد؟ آيا جنبش شـهرهاي آرام، جهـان    دستشويي هوشمند به ما در شناسايي زودهنگام بيماري
ي انرژي را به وجود خواهنـد   هاي كم مصرف كننده ها، جوامع و حرفه اي ما را از نو تعريف خواهد كرد؟ آيا اشياي هوشمند خانه هفته

  آورد؟ 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 the guiding myth 

2
 futures landscape 

3
 jungle 

4
 big pictures 

5
 Molitor 
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  كشش آينده

                    
  
  
  

  

  ي باور پذير آينده

  
  
  
  

  وزن تاريخ                                                                                          فشار حال

  مثلث آينده -1نمودار 

  

  
  دورنماي آينده -2نمودار 

  

  
  تحليل موضوعات در حال ظهور -3نمودار 

 
راي دهندگان از يك رهبر سياسي (انجامد  حساب سياسي مي  موضوعات در حال ظهور به اندكي تسويهدر حالي كه حل 

توانند به كاهش آسيب كمك كنند و به طور حتم شهرها و ديگر  ، اين موضوعات مي)به خاطر حل مسايل فردا تقدير نخواهند كرد
  .نشان خواهند دادهاي در حال ظهور واكنش  تري به چالش ها به شكل منعطف سازمان
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ي  چرخ آينده به دنبال توسعه). 4نمودار (قرار دارد  ١در راستاي تحليل موضوعات در حال ظهور، روش چرخ آينده
ال ديگر ما را تحت س 20تواند  يك فناوري نوين چگونه مي" :توانيم بپرسيم مي. ي بلند مدت است پيامدهاي موضوع امروز بر آينده

شود، اما در راستاي تاثيرات دور دوم و فراتر از آن به گردش  آينده تحت تاثير تاثيرات دور نخست متوقف نمي چرخ "تاثير قرار دهد؟
توانيم پيامدهاي  براي مثال، با استفاده از چرخ آينده مي. ينده به دنبال كشف و استنباط پيامدهاي ناخواسته استآچرخ . آيد در مي

به  و شايد فعاليت اقتصادي افزايش يابد. برداري كنيم پيش از اين توسعه نيافته بود را نقشه منطقي ايجاد يك شاهراه براي شهري كه
ها، جمعيت و نيز مسايل  ي موتوري در جاده شايد به مرور زمان به تراكم وسايل نقليه. بيانجامد... هاي باالتر و  هاي بيشتر، قيمت شغل

هاي اجتماعي مناطقي را كه پيش از اين منزوي بودند، تغيير  ي شبكه شده هندسهشايد شاهراه ياد . بهداشتي و سالمت افزوده شود
 .    مطرح شود ٢ها ها و نداشتن دهد و اگر رشد سريع به بهاي برابري ادامه يابد، چه بسا سناريو داشتن

 
  چرخ آينده - 4نمودار 

يير نگاه به جهان از سطحي ساده و پراكنده بيني موضوعات آينده، امكان توليد محصوالت جديد و تغ چرخ آينده به پيش
  ...شود تر مي يابند، روشن اين كه اجزا چگونه با كل تعامل مي. كند به سطحي پيچيده و مرتبط كمك مي

  

  بندي آينده زمان

بندي به معناي كند و كاو براي الگوهاي بزرگ تاريخ و شناسايي هر يك از  زمان. بندي آينده است ستون سوم، زمان
آفريند؟ يا اين كه بر  اي را مي آيا باور ما اين است كه اين اقليت خالق است كه نظام تازه. ايم وهايي است كه براي تغيير برگزيدهالگ

                                                           
1
 futures wheel 

2
 haves and have-nots scenario 
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ها لزوماً  آيا بر اين گمان هستيم كه انسان. توانيد با شهرداري در بيافتيد و تغيير عميق غير ممكن است اين باور هستيم كه شما نمي
توانيم خود را به سرنوشت تاريخ بسپاريم؟ يا آيا بر اين باور هستيم كه تغيير بازتابي  بل و يا شرور هستند؟ آيا ما تنها ميددمنش يا تن

اما با تغيير آگاهي خود . گيرد؟ تغيير دنياي بيروني در رديف غيرممكنات قرار دارد دروني است و از كاركرد روحي ما سرچشمه مي
توانيم بر تغيير واقعي نيز تاثير  توانيم قوانين و ساختارهاي اجتماعي را تغيير دهيم، مي اگر مي. دهيم توانيم جهان را تغيير مي

گار كشيدن تنها كافي يبراي مثال براي متوقف كردن جنگ يا س. در اين صورت تغيير نهادينه كليد اين كار خواهد بود. بگذاريم
براي كاهش مصرف و يا . براي متوقف كردن جنگ نيروهاي صلح نيز الزم هستندنيست كه به سطح باالتري از آگاهي برويم، بلكه 

يا شايد . هاي اجتماعي پشتيبان الزم هستند تا به افراد سيگاري در ترك سيگار كمك شود هاي مالي به همراه شبكه توتون، بازدارنده
ما اينترنت را . دهد را شكل مي آفرينيم و آن هم ما ي را ميبه تعبيري ما فناور. كند هم اين فناوري باشد كه بيشترين نقش را ايفا مي

روز هفته اين اينترنت است كه  7ساعته و در  24كنيم كه چگونه بايد كاركنيم، اما به شكل  آوريم و اينك تعريف مي به وجود مي
  .    كند چگونه بازي كنيم و حتي با دوستان خود مالقات كنيم براي ما تعيين مي

  . آيند كه جامعه فراموش شود و روابط قدرت تغيير نكند ها زماني پديد مي آفريند و تنش تصادهاي تازه را ميفناوري اق
شما از آينده چيست؟ آيا بر اين باور  ١ي توانيم بپرسيم كه استعاره مي ،چنين كنيد؟ هم بندي مي آينده را چگونه زمان

ي  اي است كه به وسيله ريزي شده ي برنامه ت؟ يا اين كه آينده فعاليت خردمندانههستيد كه آينده تنها بخت و اقبال يا كردار نيك اس
آينده كامالً باز است، هر چيزي ممكن است و جهان مكاني سحرآميز است؟ همان كه شود؟ يا اين  انتخاب و تحليل ريسك آفريده مي

يا اين كه آيا آينده مانند بازي مار و ). 2005چوپرا (است  گاندر انتظار هم ٣گفته است، سرنوشتي همگاني ٢گونه كه ديپك چوپرا
پله است؟ به اين مفهوم كه سخت كوشي مهم است اما جهان مكاني ترسناك است و هر لحظه ممكن است تمامي دستاوردهاي ما 

لگوهايي وجود دارند كه بيني است؟ به اين مفهوم كه ا يا اين كه آيا آينده مانند يك ماشين يا ساعت منظم و قابل پيش. ناپديد شود
  .توانند به شناسايي آن چه اتفاق خواهد افتاد كمك كنند مي

ها دست و  پردازند و يا انديشمندان بزرگ هزاران سال است كه با اين گونه پرسش ي كالن تاريخ مي كساني كه به مطالعه
هاي بنياديني به  ها ايده ورزي آن بر اثر انديشه). 2004، عنايت اهللا 2006، وروس 1997و عنايت اهللا  ٤گالتانگ(كنند  پنجه نرم مي

  :دست آمده است
  .ي خوبي را محقق خواهيم ساخت كوشي آينده ما با سخت. اي و رو به پيشرفت است آينده خطي، مرحله •
ز آن ا. كساني كه در اوج هستند، روزي خود را در حال افول خواهند يافت. اي است و فراز و فرودهايي دارد آينده چرخه •

ي تسلط بر شرايط ديروز  ها بر پايه موفقيت آن. توانند خود را با تغييرات جهان هماهنگ سازند جا كه در اوج هستند، نمي
 .هاي بنيادين خود را از نو بيافرينند توانند ارزش تنها تعداد اندكي مي. است

اي  هاي ديگري از آن چرخه است و بخش رونده هايي از آينده خطي و پيش بخش. آينده مارپيچ يا حلزوني مانند است •
آميز گذشته به  عقايد تعصب. توان مارپيچ مثبتي را آفريد نگري برخوردار است، مي با يك رهبري شجاع كه از آينده. است

 .شود سازي مي اي بهتر يكپارچه شود، بلكه رو به سوي آينده شوند، اما گذشته مردود شناخته نمي چالش گرفته مي

. ي يك اقليت خالق به حركت درآيد نوين بيشتر اوقات فراتر از آن چيزي هستند كه ممكن است به وسيلههاي  آينده •
اين . كنند دهند، نوآوري مي به جاي تقليد آن چه ديگران انجام مي. گيرند ي مستعمل را به چالش مي مفهوم يك آينده

ي متفاوتي را  اين عوامل تغيير آينده. ني يا فناورانه باشدنوع نوآوري اجتماعي، سياسي، فرهنگي، روحااز تواند  نوآوري مي
هنگامي كه هيچ اقليت خالقي وجود نداشته . كنند كنند و ديگران را براي فعاليت جهت نيل به آن تشويق مي تصور مي

درت و ق. هاي جهاني است هاي بزرگتر و حكومت شود، امپراتوري هاي پايدار حاصل مي باشد، آن چه كه به جاي نظام
اي  و گيرايي عادي شده و عطش براي موضوع يا پديده ٥مانند، فره ها باقي مي بروكراسي بدون رو به رو شدن با چالش

اندازه و رشد به موضوعات مهم . كند ي بهتري پاسخگوي نيازهاي انسان باشد، فروكش مي متفاوت كه ممكن است به شيوه
 .   بازد رنگ ميي دروني و بيروني  شوند و توسعه مي تبديل 
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2
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4
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در . ها اقدام اندكي توانسته به تغيير چشمگيري بيانجامد هاي چرخشي در تاريخ انسان وجود داشته است كه در آن دوره •
آن چه در اند كه  ها به اين نتيجه رسيده هاي قديمي رفتار ديگر كارايي نداشته و انسان ها بوده است كه شيوه همين دوره

 .بريم اي به سر مي ما نيز احتماالً در چنين دوره. نك موثر نيستگذشته كارايي داشته اي

لوي (ي محبت نيز نوشته بود  اما داروين درباره. همگي ما را به خطر انداخته است اجتماعي رقابت اينك ١مفهوم دارويني
ل گذار از تصادفي بودن به آگاهانه شايد تكامل در حا. ترين گونه بود تر از بقاي مناسب مهم براي او حساسيت انسان). 2004، 2000

هاي  تر باشيم، تنها بر اليه توانيم بحران را به عقب برانيم، و به جاي آن كه به فكر حل موضوعاتي ژرف ما ديگر نمي. شدن است
. كند مي شايد انسان از نظر فناوري از طبيعت پيشي گرفته باشد، اما همين پيشرفت بقاي همگي ما را تهديد. سطحي متمركز شويم

، با وجود اين )اي از تقابل شواليه و كشيش نمونه(گرايي بود  ي امپراتوري در برابر محل ايجاد دولت ملي راه حل جالبي براي مساله
واقعاً يك معجزه  ٢گراي مردانه دانش كاهش. اي الزم هستند هاي حكومتي تازه كند و بنابراين نظام گرايي همگي ما را تهديد مي ملي

  .گرايي الزم است اما اينك روي آوردن به كلبوده، 
. بعيد است كه به ما در عصر فرا صنعتي كمك كند) صنعت و كشاورزي(هاي پيشين به عمل آمده است  آن چه در بخش

تصوير يك جهش متعالي است، اما واقعيت در . هدايت واقعيت را بر عهده دارد "تصوير"به طور حتم در اين گونه نگاه به تاريخ، 
  )   www.partnershipway.org: اثر ريان آيسلر را در اين نشاني ببينيد( ي نوگراي صنعتي گم شده است  گرايي مردانه كاهش

جهان يك سامانه سازگار پيچيده است و وقتي كه ما آينده را ). 2002 ٣ساتوريس(تكامل آگاهانه كليد اين رويكرد است 
ي از پيش طراحي شده  انداز نياز داريم، نيازي به يك نقشه ين، در همام حال كه به يك چشمبنابرا. كند برداري كنيم، تغيير مي نقشه
   .     نداريم

  

  تعميق آينده

 ٤اي علّي روش نخست، تحليل اليه. اند در اين زمينه دو روش تعيين كننده. ژرفا بخشيدن به آينده است ستون چهارم

اين . اي علّي به دنبال گشودن و تعميق آينده است روش تحليل اليه. است ٥ار بخشيبرداري چه و روش دوم نقشه) 2004عنايت اهللا (
هاي پذيرفته  شود كه در حقيقت سرخط ي روزمره ناميده مي يا آينده ٦ي نخست، ليتاني بعد يا اليه. دارد ]يا اليه[اين روش چهار بعد 

ي دوم  بعد يا اليه. شوند براي كوتاه مدت در نظر گرفته ميها در اين سطح  حل معموالً راه. ها، هستند اي از امور و پديده پذيرفته شده
تصوير "اين . بيني است ي سوم، فرهنگ يا جهان بعد يا اليه. تر است و متمركز بر علل اجتماعي، اقتصادي و سياسي است عميق
در حقيقت، نوعي . ريمپندا دهد ما چه چيزي را واقعي و چه چيزي را غيرواقعي مي كه نشان مي ٧است، همان ديدماني "بزرگ
 ٨ي چهارم، اسطوره يا استعاره بعد يا اليه. كنيم گيري جهان از آن استفاده مي است كه براي درك چگونگي شكل "عينك شناختي"

   . است كه در حقيقت داستان ژرفناك ناخودآگاه است
كساني . ها دشوارتر است اسايي آنشنترند و  تر و عميق گسترده 4و  3بيشترين وضوح را دارند، اما سطوح  2و  1سطوح 

  . توانند اين سطوح واقعيت را تشخيص دهند كنند، بهتر از ديگران مي كه از بيرون به يك موضوع نگاه مي
هاي پزشكي به جراحت جدي يا  دانيم كه نرخ باالي اشتباه ، مي)1جدول (اگر موضوع مراقبت بهداشتي را در نظر بگيريم 

ما به دنبال  2در سطح . اندركان امور پزشكي به ويژه پزشكان است حل آموزش بيشتر براي دست ، راه1در سطح . انجامد مرگ مي
اندركاران امور پزشكي است؟ يا به وضعيت  ها فقدان ارتباط در ميان دست آيا دليل اين اشتباه. رويم ها مي يافتن علل اين اشتباه
تر و  مند به دنبال مداخله در اين امر با كارآمد هاي نظام حل يل آن است؟ راهشود؟ آيا سوء مديريت پزشكي دل بيمارستان مربوط مي

هاي سامانه به شكل پيوسته با يكديگر در ارتباط  هوشمندتر ساختن سامانه است تا اطمينان خاطر الزم حاصل شود كه تمامي بخش
  .هستند

                                                           
1
 Darwinian 

2
 Masculinist reductionist science 

3
 Sahtouris 

4
 Causal Layered Analysis (CLA) 

5
 four-quadrant mapping 

 .به دليل نامفهوم بودن معادل فارسي آن، از همان واژه در اين ترجمه استفاده شد .به معناي مناجات و دعاي دسته جمعي است (Litany)ليتاني  ٦
7
 paradigm 

8
 myth or the metaphor 
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ي  م كه شايد مساله در ديدمان غربي در قبال حرفهبيني بيني؛ مي تري برويم، يعني در سطح جهان اما اگر به سطح عميق
گيرد،  پزشك در رأس قرار مي. "گرايي تر و كل گرايي، تمركز بر تكنيك و مردود شمردن استعدادهاي نرم كاهش": پزشكي نهفته باشد

تاكيد بر آموزش بيشتر يا تنها . ي مساله در اين سطح، سلسله مراتب دانش است ريشه. تر از همه پرستار در پايين و بيمار پايين
تواند توانمند ساختن بيماران يا حركت به سوي  حل مي يك راه. ي ناديده گرفتن قدرت است هاي كارآمدتر، به منزله سامانه
مردود  "خود"، ]طب سنتي[مطمئناً پزشكي جايگزين . هاي بهداشتي تكميلي هاي متفاوت بهداشتي باشد، براي مثال سامانه سامانه
سازي اين تضادها با استفاده از طب  اينك سرگرم يكپارچه با وجود اين، بسياري از پژوهشگران هم. ي پزشكي پيشرفته است شمرده

 ".داند پزشك از همه بهتر مي"تر مفهوم  ي عميق در سطح اسطوره، مساله. پيشرفته و سنتي براي دستيابي به نتايج بهتر هستند
ي بيمارستان  بيماراني كه وارد سامانه. دهند بينند، قدرت خود را از دست مي بهداشت را ميبيماران هنگامي كه كارشناسان . است
هاي  شوند و با بروكراسي كارشناسي خويش متوسل مي "خود"پزشكان به . گردند كودكي خويش باز مي "خود"درنگ به  شوند، بي مي

  . يابند ها نيز تداوم مي اشتباه يابند و از تمركز بر كارايي خويش اطمينان مي ١غيرانساني شده
هر سطح واقعيت دارد و براي هر سطح بايد . سازي اين چهار سطح ادراك است اي علّي به دنبال يكپارچه روش تحليل اليه

كوتاه  هاي حل مداخله در سطح ليتاني به راه. تر باشند توانند عميق هاي مرتبط با خط مشي مي حل بنابراين، راه. هايي را يافت حل راه
ي كارشناسانِ اثربخشي  مند نيازمند مداخله هاي نظام پاسخ. ها هستند ها آسان بوده و سرشار از داده انجامد كه ادراك آن مدتي مي

بيني دشوارتر است و  تغيير جهان. بخش است هاي دولتي مرتبط با مشاركت با بخش خصوصي بيشتر اوقات نتيجه مشي خط. هستند
حل تعريف شده است،  هايي را بيرون از چارچوبي كه در آن راه حل اين امر نيازمند آن است كه راه. نياز داردتري  به زمان طوالني

ي  كشي دوباره تري هستند، همان گونه كه نيازمند گفتن داستاني تازه، سيم هاي عميق هاي اسطوره نيازمند مداخله حل و راه. بيابيم
   .                اي هستند ينش جسم فردي و جمعي تازههاي جديد و حتي آفر مغز و ايجاد حافظه

  
  هاي پزشكي اي عّلي در شناسايي اشتباه كاربرد روش تحليل اليه -1جدول 

  هاي پزشكي اشتباه      اي عّلي سطح تحليل اليه

  هاي پزشكي نرخ باالي اشتباه          ليتاني
  آموزش بيشتر فردي و گروهي: حل راه          
  هاي نوين، مديريت ارتباط، فناوري: ها اسايي علل اشتباهشن        اي علل سامانه
  هاي كارآمدتر و هوشمندتر سامانه: حل راه          

گرا يك سلسله مراتب را به وجود  ديدمان پزشكي پيشرفته و كاهش          بيني جهان
  .آورد مي

هاي متفاوت  افزايش توانايي بيماران و يا روي آوردن به سامانه: حل راه          
   بهداشت

  ".داند پزشك بهتر از همه مي"        استعاره/ اسطوره 
  ".مسووليت بهداشت خود را شخصاً بر عهده بگيريد": راه حل          

 
يابيم كه مسايل سطح ليتاني بيشتر با تراكم و جمعيت  ، در مي)2جدول (كنيم  ي شهرها را بررسي مي مسالههنگامي كه 

هاي مسافرتي  مند بر گزينه هاي نظام حل راه. كننده هستند ها و تنظيم منابع آلوده ش راهها به دنبال گستر حل راه. در ارتباط هستند
ريزي حمل و نقل يكپارچه  برنامه. ها و ايجاد الگوهاي ترافيكي يكپارچه متمركز هستند ها به ريل مرتبط ساختن جاده ]درون شهري[

هايي در قالب ديدمان شهر بزرگ مربوط است، اما  حل ه يافتن راهبيني، موضوع كم و بيش ب در سطح جهان. راهبردي نامفهوم است
توان خط  تواند غيرمتمركز شود؟ آيا مي آيا شهر مي. شود هايي غيرقابل تعريف مي شود كه شهر به چه شيوه اين پرسش مطرح مي

را ايجاد كنند كه نياز به  "مدرسه –كار  –خانه "هاي  اي را توسعه داد كه ما را از ديدمان صنعتي دور كنند؟ يا قطب هاي زماني مشي
اي ساخت كه شهروندان به پايش ميزان  را به گونه ]سوخت[ ٢هاي اعتباري كربني توان كارت تردد با خودرو را برطرف كنند؟ آيا مي

دنبال داشتن آيا شهر بزرگ به . ترين سطح داستان شهر بزرگ نهفته است در عميق اي خود مبادرت كنند؟ انتشار گازهاي گلخانه
هايي را بيافرينيم كه موجب احياي ارزش روستا شوند؟ به جاي ترويج  توانيم داستان آيا مي  هايي با سنگفرشي از طال است؟ خيابان

                                                           
1
 dehumanized bureaucracies 

2
 carbon credit cards 
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برداري چهاربخشي نيز  توانيم روستا را به ياد آوريم كه بهترين جامعه را داشت؟ روش نقشه ، آيا مي"بزرگتر بهتر است"ديدمان شهر 
توسعه يافت، بعد  ١برداري چهاربخشي كه توسط كن ويلبر و ريچارد اسالتر نقشه روش. اي علّي مهم است ي روش تحليل اليه دازهبه ان

بخش . گيرد در اين روش چهار بخش مورد توجه قرار مي). 2005اسالتر (دهد  اي علّي را گسترش مي دروني روش تحليل اليه
بخش دوم، فرد . بخشيم كه بايد تغيير كند د دروني معناهايي است كه ما به جهاني ميمنظور از فر. است ٢نخست، فرد دروني

جمع بيروني، راهبردهاي . است ٤بخش سوم، جمع بيروني. زند منظور از فرد بيروني، رفتاري است كه از ما سر مي. است ٣بيروني
بيشتر . ها ي دروني سازمان ه عبارت است از نقشهاست ك ٥و بخش آخر، جمع دروني. گيرند ها در پيش مي رسمي است كه سازمان

ها، و  ها، مزايا و جريمه ها و چماق يا بر هويج(شوند  ها تنها بر جمع بيروني تمركز دارند و كمتر بر جمع دروني متمركز مي خط مشي
تمركز  گيرند، تغيير رفتار در نظر مي اي كه افراد براي اما دوباره بر معاني). نيز تغيير رفتار فردي مانند آن چه در سنگاپور رخ داد

ي كم جمعيت  ي پيري و جامعه براي مثال، كاهش نرخ تولد و در مقابل افزايش طول عمر افراد به مساله .گيرد اندكي صورت مي
اندازند، از  ميها بازنشستگي را به تاخير  آن). 3جدول (متمركز هستند ) جمع بيروني(ها بر ابعاد بيروني  بيشتر دولت. انجاميده است

دهند و يا مزايايي را براي فرزندان قايل  هاي بازنشستگي را كاهش مي انداز كنند و يا ماليات سرمايه خواهند بيشتر پس افراد مي
دو فرزند براي پدر و مادر و ": همان گونه كه يك سياستمدار گفت. شوند با اميد به اين كه افراد فرزندان بيشتري داشته باشند مي
  ).  2007 ٧داري، ياد شده در مك دونالد ، رييس خزانه٦پيتر كاستلو. ("براي ملت داشته باشيد يكي

  

  اي عّلي هاي شهر با استفاده از روش تحليل اليه كشف آينده -2جدول 

  هاي شهر آينده      ياي عّل سطوح تحليل اليه

  تراكم و جمعيت          ليتاني
  اي ار گازهاي گلخانهها و تنظيم انتش گسترش جاده: حل راه          
  هاي مسافرتي هاي نوين و گزينه شناسايي نقاط تراكم، كشف فناوري        مند داليل نظام
  هاي مسافرتي ريزي يكپارچه و گسترش گزينه برنامه: حل راه          

  شهر متمركز نوگرا          بيني جهان
بازتعريف شهر، تمركز زدايي از شهر و بازانديشي در خط : حل راه          

  هاي مشي
  ي شهر زماني براي توسعه              

  .بزگتر بهتر است ]شهر[        استعاره/ اسطوره 
  ي فراپيشرفته ايجاد دهكده: حل راه          

  ي عمر ي چهار بخشي چرخه نقشه -3جدول 

  بيروني            دروني    

  ساعت زيستي        احساس خوب از سالمندي    خود
  ساعت تقويمي          سالمت فردي
  گنجايش اجتماعي          مرگ كنار آمدن با

  رژيم غذايي        ي سالمندي من نگاه ديگران درباره
  تمرين بدني                

  به تاخير انداختن بازنشستگي        ي عمر ي دروني چرخه نقشه    جمع
  مزاياي فرزندان براي خانواده      )بازنشستگي –كار  -آموزي دانش -تولد(    
  ي عمر هاي جايگزين چرخه نقشه    

  

                                                           
1
 Ken Wilber and Richard Slaughter 

2
 inner-individual 

3
 outer-individual 

4
 outer-collective 

5
 inner-collective 

6
 Peter Costello 

7
 McDonald 
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تركيب اين نقشه به شكل . ي عمر است ي سالمندي يا چرخه اين نقشه. توصيه جمع دروني را ناديده مي گيرداما اين 
اما اين نقشه با چالش روندها و موضوعات در حال ظهور . مرگ است –بازنشستگي  –كار  –آموزي  دانش –مشخص متشكل از تولد 

جويي  آموزي و دانش موز نيستيم، بلكه اينك تمامي عمر خود را به دانشآ سالگي دانش 18سالگي تا   5ما تنها از . رو به روست
شود، بلكه  امروزه ديگر اشتغال به يك شغل محدود نمي. ها شرطي الزم است العمر براي بازسازي مهارت يادگيري مادام. گذرانيم مي

ند، در آن واحد به چندين شغل ديگر نيز گيرد و حتي كساني كه شغل دولتي دار زمان به چندين شغل را در بر مي اشتغال هم
است كه در آن مشاغل كوتاه مدت با درآمد پايين به وجود  ١سازي نيروي كار اشتغال دارند و براي بسياري شغل به معناي علّي

يشي در شدن نيست، بلكه بدان معناست كه بسياري در حال بازاند سرانجام، بازنشستگي نه تنها به معناي كنار گذاشته. آيد مي
مند هستند كار و تفريح را با يكديگر ادغام كنند و الگوي پنج روز كار و دو روز تعطيل را  آل عالقه ي كار هستند و به شكل ايده مقوله

هاي نوين، انقالب ژنتيكي، رژيم غذايي بهتر و اطالعات علمي بيشتر،  فناوري. مفهوم مرگ نيز در حال تغيير است. به چالش بگيرند
  . شدن برخوردارند، به عمر بيشتر انجاميده است ست كم براي كساني كه از مزاياي جهانيهمگي د

در سطح . ي عمر است اي از چرخه هاي تازه آن چه الزم است، نقشه. شود ي دروني بيش از پيش نامربوط مي بنابراين، نقشه
برخي با سالمند شدن كنار . شود، مهم است ه ميناميد ٢فردي هراس و نگراني از سالمندي و مرگ در آن چه كه سالمندي فعال

اي را به  بگذاريد نمونه. كنند اند و برخي ديگر از آن هراس دارند و از لوازم آرايشي و صنعت دارويي فراتر از حد تصور استفاده مي آمده
  ). 5و  4جدول هاي (كند  يادآوريم كه اين دو رويكرد را بيشتر با يكديگر تركيب مي

اي دال بر اين امر وجود دارد كه نوشيدن منظم چاي سبز موجب كاهش  يتاني، شواهد فزايندهدر سطح ل  
هاي دارويي هم اينك سرگرم پژوهش براي يافتن ويژگي معيني در چاي سبز هستند كه  شركت. شود احتمال ابتال به سرطان مي
سازي چاي سبز  مند، آماده در سطحي نظام. كنند شود تا بتوانند آن را به عنوان يك دارو توليد سبب بروز چنين امري مي

در سطح . شود موضوعي برجسته مي) هاي چاي و حتي توزيع آن روند، پرورش برگ سازي آن به كار مي هايي كه براي آماده فناوري(
يابد كه چاي  آيا اين موضوع به اين دليل اهميت مي. شود شود كه چاي سبز چگونه مصرف مي بيني اين موضوع برجسته مي جهان

ي چاي مهم است؟ يا آيا به اين دليل اهميت  دهنده ي اجزاي تشكيل شود و اين امر به اندازه جمعي نوشيده مي سبز به صورت دسته
ي آسياي شرقي و سرشت اجتماعي نوشيدن چاي كه عاملي مركب است، حايز اهميت است؟ به عنوان  دارد كه ساختار جمعي جامعه

گيرد، مراسم ياد شده بخش مهمي از اين موضوع را تشكيل  كه نوشيدن چاي همرا با اجراي مراسمي صورت مي نمونه، آيا در ژاپن
در سطح اسطوره، آيا اين امر با . دهد بيني را تشكيل مي اي است كه بخشي از يك جهان دهد؟ بنابراين، چاي موضوعي زمينه مي

  بندي جهان است؟ چاي بخشي از روشي متفاوت در زمان ]نوشيدن[يا گذشت زمان به آرامي و عمر طوالني در ارتباط است؟ آ
  
  

  ي چاي سبز و سرطان اي عّلي در زمينه تحليل اليه -4جدول 

  چاي سبز و سرطان      اي عّلي سطوح تحليل اليه

  .دهد نوشيدن چاي سبز احتمال ابتال به سرطان را كاهش مي          ليتاني
  پرورش، توليد و توزيع موضوعات مربوط به         داليل نظام مند

  سرشت اجتماعي نوشيدن چاي، احساس كند گذشتن زمان،: 1گفتمان           بيني جهان
  روابط جمعي          
اي از چاي سبز خاصيت  عناصر ويژه: ي دارويي جنبه: 2گفتمان           

  ضدسرطاني 
  .دارند               

  رطانچاي سبز به عنوان درمان س: 1اسطوره         استعاره/ اسطوره 
  چاي سبز به عنوان بخشي از احساس گذشت كند زمان: 2اسطوره           
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 casualization of the workforce 

2
 active aging 
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  ي چاي سبز  ي چهاربخشي درباره نقشه -5جدول 

  بيروني          دروني    

  )كي و چه اندازه؟(مصرف چاي   )        دهد به من آرامش مي(ي چاي  ت دربارهسااحسا    خود
  دارد چاي مرا سالم نگه مي              

  راهبردهايي براي بازاريابي چاي با در نظر گرفتن     در برابر ) كند گذشتن زمان(اي چاي ه فرهنگ    جمع
مدعي ارتباط چاي با سالمتي شواهدي كه   )جهاني شدن و تند گذشتن زمان(هاي قهوه  فرهنگ    

  هستند
  نقش فرهنگ در چاي              

  

در چاي ممكن است در مبارزه با سرطان نقش سازد در حالي كه تركيبات معيني  اي خاطر نشان مي اين تحليل اليه
منزوي ساختن . توانند به همان اندازه اهميت داشته باشند اي اين واقعيت نيز مي بيني و اسطوره مند، جهان داشته باشند، ابعاد نظام

ني و احساساتي كه يك بنابراين، در سطح فرد دروني، معا. يك عنصر از عناصر اجتماعي چه بسا خطرهايي را به همراه داشته باشد
ها  ي چاي سبز و آنتي اكسيدان يا اين كه شواهدي درباره. "به من آرامش مي دهد": كند، مهم است فرد از نوشيدن چاي تعبير مي

هاي  به همين دليل است كه نظام اعتقادي من در واقعيت. دارد سازد كه چاي سبز مرا سالم نگه مي اين ايده را به ذهن من متبادر مي
نوشم، چه هنگامي  در سطح فردي بيروني، به اين موضوع بستگي دارد كه من روزي چند فنجان چاي سبز مي. المت من نقش داردس

شود كه چاي چه نقشي را در  تر مي نوشم و روزي چند بار و با چه كساني؟ در سطح جمع بيروني، اين موضوع اين گونه مهم مي
بيني نيز مهم هستند؟ هم  يك نوشيدني است؟ يا اين كه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و جهان كند؟ آيا چاي سبز تنها فرهنگ بازي مي

ي چاي  ها در زمينه ترين پژوهش توانند به بهترين شكل از  مزاياي تازه ها چگونه مي چنين در اين سطح، از نظر راهبردي شركت
صرف كنند؟ سرانجام اين كه در سطح جمع دروني، چاي توانند چاي را براي گسترش فرهنگ خود م برخوردار شوند و چگونه مي

شويم؟ آيا اين گونه چاي بخشي از آسياي شرقي  هاي چاي و قهوه تمايزي قايل مي براي فرهنگ چه معنايي دارد؟ آيا ميان فرهنگ
ي به همراه هم عمل اي علّي و روش چهار بخش بودن است؟ آيا بخشي از احساس كند گذشتن زمان است؟ بنابراين، روش تحليل اليه

توانيم آن را با  پس از آن كه آينده ژرفناك شد، مي. اي علّي دروني است كنند و به طور حتم روش چهار بخشي يك تحليل اليه مي
  .استفاده از ستون پنجم گسترش دهيم

  

  ها آفرينش بديل

اين . است ١وش پيچ و مهرهروش نخست، ر. در اين ستون دو روش مهم وجود دارد. هاست ستون پنجم آفرينش بديل
هاي متفاوت انجام كارهايي است كه  ساختاري از سازمان و سپس يافتن راه -روش متشكل از بر عهده گرفتن يك تحليل كاركردي 

مديران : هاي كنوني آن به اين ترتيب به چالش گرفته شود اگر سازمان از نوع آموزشي باشد، شايد نقش. دهد سازمان انجام مي
؛ )تواند جايگزين انسان شود؟ ها چيست؟ براي مثال، آيا هوش مصنوعي مي هاي مديريت اطالعات و فعاليت يگر از روشبرخي د(

از همان موقعيت محلي باشند، يا از سراسر (آموزان  ؛ دانش)چه كسي بايد آموزش دهد؟ آيا مشاغل بايد دايمي باشند؟(آموزگاران 
). ؟...ي دانشگاه، يا از راه دور يا  از محوطه(؛ و كجا )ها و يا از تمامي سنين باشند؟ انسان ي اينترنتي، نيمه وقت، فقط جهان، شبكه

ها نهفته  هاي سازماني براي ساختارهاي نوين و نيز مشاركت در ايفاي آن نقش ها در ايجاد فهرستي از نقش كليد پاسخ به اين پرسش
تواند يا بايد  چه كس ديگري مي(گيرند  ها تصميم مي ي پرونده ها درباره ضر قاضيها، در حال حا براي مثال، در ارتباط با دادگاه. است

توان اين  آيا مي(شوند  ها شنيده مي ، در حال حاضر موارد قضايي در دادگاه)ها؟ ها يا روبات در اين باره تصميم بگيرد؟ ميانجي
  ).  ها ايجاد و فعال كرد؟ حلي رفع اختالفات را به جاي دادگاهتوان مراكز م ي الكترونيكي نيز شنيد و آيا مي ها را به شيوه شهادت

سناريو . پژوهي است ترين ابزارهاي آينده سناريو يكي از كاربردي. هاي بديل از راه سناريو است روش دوم براي ايجاد آينده
بيني بهتر  دهد و حتي به پيش ميها را ارايه  كند، بديل ي عدم قطعيت را مشخص مي گشايد، محدوده زمان حال را به روي ما مي

  .  كند كمك مي
  .متغير منفرد، متغير مضاعف، الگوها، سازماني و يكپارچه: ي سناريو وجود دارد چندين روش در زمينه

                                                           
1
 nuts and bolts 
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ي تصاوير يا  بر پايه. شود اين سناريو از مثلث آينده استخراج مي. است ١منفرد -نوع نخست سناريو، متغير چندتايي
ي سالمت برگزار شد، بر  ي آينده از كنفرانسي كه درباره. شود ها و تصاوير آينده ايجاد مي اي از سناريوها يا داستان رهها، گست پيشران

ها  اين آينده. ها و تغييرات جمعيتي و فرهنگي، چهار آينده به دست آمد هاي جديد، ارزش هاي فناوري، ايجاد شركت ي پيشران پايه
تخيلي، برتري كارشناسان چند مليتي بهداشت بر كارشناسان محلي، بازگشت به  –ي علمي  پيشرفتهسالمت فوق : عبارت بودند از

كه متمركز بر آموزش فردي و گروهي به عنوان  ٢آموزش فردي و گروهي محلي، رهبر خردمند جامعه، و پزشكي چند درگاهي
  . باشد ٥شكي اجتماعيو پز ٤، پزشكي شبكه)طب سنتي( ٣بان دانش ژنتيك، پزشكي جايگزين دروازه

ها  ي اين عدم قطعيت كند و سناريوها را بر پايه دو عدم قطعيت اصلي را شناسايي مي) روش متغير مضاعف(روش دوم 
به اين نشاني اينترنتي (توسعه يافته است ) 1998( ٦هايي است كه توسط گالتانگ اين روش، در ميان ديگر روش. كند تدوين مي

سرشت تغيير و كساني كه : ي ناتواني، دو عدم قطعيت مهم عبارتند از براي مثال، براي آينده). www.transcend.org: مراجعه كنيد
، ٧طراحي ساختمان، ريز اعتبار(هاي اجتماعي  يا فناوري) ژنتيكي، ديجيتالي و عصبي(هاي مادي  آيا فناوري. عوامل تغيير هستند
ي  يا به وسيله) ها افزون بر شركت(ي دولت  دهند؟ آيا تغيير به وسيله ان را تغيير ميهستند كه زندگي افراد ناتو) بازاريابي اجتماعي

ي  آينده). 5نمودار (ي ممكن وجود دارد  ها، چهار آينده ي اين عدم قطعيت افرادي كه خود ناتوان هستند، هدايت خواهد شد؟ بر پايه
اي مشاوره اجتماعي نيز در  يق هستند، هر چند كه شايد تا اندازهافراد ناتوان، موضوع تحق. نخست، دولت بزرگ و دانش بزرگ است

  .    اي است كه بايد حل شود ناتواني مساله. اين زمينه وجود داشته باشد
    

             

  هاي زيستي و ديجيتالي پيشرو فناوري

  

  هاي حماسي كه توسط دانش بزرگ با داستان            دولت بزرگ
  شوند وان تعريف ميافراد نات            دانش بزرگ

  
  دانش يادگيري اقدام با فناوري مناسب          اي هستند ناتوانان مساله

  د حل شودتوان كه مي
  

  جامعه+ ناتواني                       دولت

  
  )مناسب(كنند  ي خود را تعريف مي افراد ناتوان آينده          مند دولتي تغييرات نظام

  )آشفته(دولت، نوآوري اجتماعي و آزمايش       شدن و وابستگي متقابل تعديل ميان گنجانده
  

  يابد جامعه تحول مي        پژوهش مبتني بر شواهد

  

  سازي اجتماعي توانمند

  روش سناريو متغير مضاعف -5نمودار 

    
دهد  دهد، اما اين كار را انجام مي دولت هنوز به تغيير ادامه مي. ، دولت بزرگ با توانمندسازي اجتماعي استي دوم آينده

هايي  هنوز مشورت اجتماعي زيادي در پيش است، اما پرسش . ي بيشتري را براي افراد ناتوان ايجاد كند هاي توانمندكننده ندهتا آي

                                                           
1
 multi-single variable 

2
 multi-door medicine 

3
 alternative medicine 

4
 web medicine 

5
 community medicine 

6
 Galtung 

7
 microcredit 
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اند؛ اما هنوز براي دريافت  افراد ناتوان، توانمندتر شده. روند ي دولت به پيش مي شوند، هنوز به وسيله ي مشاوره مطرح مي كه در زمينه
  .اند شم دوختهحل به دولت چ راه

اين تغيير . ي سوم، تغيير فناورانه است، اما اين تغيير براي كساني در نظر گرفته شده كه به ناتواني دچار هستند آينده
هايي باشد كه احتماالً بيشترين توانمندي  و در سطحي ديگر جانبداري راسخ از فناوري ١تواند در يك سطح الگوي كريستوفر ريو مي

ي  و شامل مواردي مانند پژوهش در زمينه) گذاري را جذب خواهند كرد و در همان حال بيشترين سرمايه(خواهند آورد  را به ارمغان
بحث قابل توجهي در اين . ي ناتوانان خواهد بود هاي روزانه هاي هوش مصنوعي براي تسهيل فعاليت هاي بنيادي يا سامانه سلول

. كنند بندي، توسعه و آفرينش اين آينده ايفا مي است كه افراد ناتوان نقش اصلي را در بودجه ي كليدي اين زمينه وجود دارد، اما نكته
  .بيت بحث است شاه "هوشمندي و دربرگرفتن"در اين جا 

ي ما  هيچ چيزي درباره. اند هاي اجتماعي توانمندكننده هستند كه توسط افراد ناتوان توسعه يافته ي چهارم، فناوري آينده
كنند و  ها موضوعات را تعريف مي در اين آينده به طور حتم افراد ناتوان مساله نيستند، بلكه آن. رسد ركت ما به نتيجه نميبدون مشا

ي ماست، مساله در اين است  مساله درون همه. ها بيانجامد ي مطلوب آن كنند كه به آفرينش آينده هايي كار مي ي فناوري روي توسعه
  ي بهتري را به وجود آوريم؟ كل جمعي جامعهخواهيم به ش كه چگونه مي

؛ به اين نشاني 1979ديتور (پردازد  روش سوم كه توسط جيمز ديتور توسعه يافته است، به تشريح الگوهاي سناريويي مي
  : اين الگوها عبارتند از). www.futures.hawaii.edu: اينترنتي مراجعه كنيد

حل هر  راه "فناوري". ها، فناوري و جمعيت بيشتر محصوالت، جاده: يابد ميكه در آن شرايط جاري ارتقا  -رشد پيوسته  •
 .شود ي پنداشته مي مساله

ميان اقتصاد و طبيعت؛ : تضادها بيش از اندازه بزرگ هستند. دهد اين آينده با شكست رشد پيوسته رخ مي -فروپاشي  •
 .ي، سكوالر و فراپيشرفته؛ و ميان فناوري و فرهنگميان زن و مرد، ميان اقتصاد واقعي و مجازي، ميان رويكردهاي دين

اي متعادل،  در اين حالت جامعه. اين آينده به دنبال مهار رشد و يافتن تعادل در اقتصاد و طبيعت است - وضعيت پايا  •
ته باز حالت پايا هم به طبيعت و هم به گذش. جامعه در اين آينده تعيين كننده است. تر خواهيم داشت تر و منصفانه نرم
فناوري بيشتر به عنوان يك مساله در . ي نخست از نظر اهميت قرار دارند هاي انساني در درجه در اينجا ارزش. گردد مي

 .شود تا يك راه حل نظر گرفته مي

ي  تحول يا از راه تغيير فناورانه. ي پيشين است ي سه نوع آينده هاي اوليه اين آينده به دنبال تغيير گمانه -تحول  •
كند  هاي حكومت را حذف مي ها، بروكراسي و بسياري از گونه دادگاه "هوش مصنوعي"براي مثال، (يابد  مگير بروز ميچش

هاي خود را تغيير  ها نه تنها آگاهي و ارزش انسان(يا از راه تغيير روحاني ) دهد و دانش ژنتيك سرشت طبيعت را تغيير مي
 ).  ا نيز تغير خواهند داددهند، بلكه تجارب عميق ماوارايي خويش ر مي

با در نظر گرفتن اين چهار سناريو، شايد يك فرد بتواند به شرح و تبيين چگونگي نگرش يك سازمان به هر يك از اين 
به رشد خود ادامه خواهد داد و بيش از پيش كانون اقتصاد جهان خواهد ) 4جدول (براي مثال، آيا آسياي شرقي . سناريوها بپردازد

ين كه به دليل عدم شفافيت دچار فروپاشي خواهد شد؟ و يا به دليل رشد بيش از اندازه به نوعي بيماري مانند سارس دچار شد؟ يا ا
هاي رهبري خودكامه را به چالش خواهد گرفت؟ آيا آسياي شرقي  خواهد شد؟ يا آن كه به دليل برخورداري از اقتصادي باز، نظام

هاي مادي يا سنت بيش از اندازه متمركز نخواهد شد؟ آيا آسياي شرقي  ت و ديگر بر ارزشكنفوسيوسي خواهد ياف -يك تعادل نو
دهد؟ آيا تجديد  فرهنگ را تغيير مي) ها ها و سرگرمي روباتيك و بازي(آيا تغييرات چشمگير در دانش و فناوري : تواند تحول يابد مي

  وسيوسي خواهد شد؟موجب تحول عميق فرهنگ پدرساالري كنف ٢حيات تفكر ذن تائويي
توسعه يافته است، الگوي سناريو ) 1995-1996( ٣ي تجارت جهاني توسط پيتر شوارتز الگوي چهارم كه از روي شبكه

ها تمايل دارند به سوي  مقصدي كه سازمان(بهترين حالت : ساختار سناريو متشكل از چهار متغير است. نويسي سازمان محور است
ي يك  انگيز بر پايه ي شگفت يك آينده(ساز  ، شگفتي)كند جايي كه همه چيز شرايط بدي پيدا مي(ت ، بدترين حال)آن حركت كنند

  ). بدون تغيير(و وضعيت عادي ) موضوع در حال ظهور نا پيوسته
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سناريوهاي مورد نظر عبارت ). 7جدول (اي براي ائتالف صنعت داروسازي دولت استراليا، اين روش به كار رفت  در پروژه
اين المپيك مانند . كننده است ي درسي متمركز است كه جذاب و سرگرم المپيك دانش كه در آن نظام آموزشي بر برنامه: دند ازبو

بدترين سناريو ركود بلند مدت بود كه در آن . كنند گذاري دارد و برندگان نيز جايزه دريافت مي سرمايه. المپيك ورزشي است
شوند، حتي زماني كه مجبور هستند براي  ها با كاهش فروش رو به رو مي شود و شركت متوقف ميفناوري  گذاري براي زيست سرمايه

هاي بهتري در جاهاي  ترين سناريو كشور را به افق بهترين و درخشان. تحويل داروهاي موجود به تعهدهاي اجتماعي خود عمل كنند
شدن سرشت داروها را  ساز، دانش ژنتيك و ديجيتالي يوي شگفتيدر سنار. دهد سوق مي) ي جنوبي يا انگليس سنگاپور، كره(ديگر 

ي شما را پايش خواهد كرد، يا اين كه  ي داروسازي خواهيد داشت كه نيازهاي روزانه شما در بدن خود يك كارخانه(تغيير خواهد داد 
و كار مانند هميشه راهبرد روشني نخواهد كسب ). ها و در نتيجه نياز به داروها را برطرف خواهد كرد درماني بسياري از بيماري ژن

داشت، ديگر كشورها نيز مسير پيشرفت را در پيش خواهند گرفت، داروسازي از سوي مردم و دانش مورد سرزنش قرار خواهد گرفت 
  .ي جذابي نخواهد بود و ديگر براي جوانان حوزه

كنيم يا  هستيم؛ مردود، جهاني را كه رد مي مرجح، جهاني را كه خواهان: شناسي پنجم سناريو، چهار بعد دارد روش
و سر انجام، . شوند اي پيچيده با يكديگر متحد مي توانيم با آن سازگار شويم؛ يكپارچه، جايي كه جهان مطلوب و مردود به شيوه نمي

انداز  ي نوسازي چشم بارهدر ١براي مثال، در كارگاهي براي شوراي شهر بريسبين. ها بندي اي بيرون از اين طبقه ساز، آينده شگفتي
، در سناريوي مرجح كارمندان شوراي ياد شده سازماني با تنوع فرهنگي بيشتر، )8جدول (ميالدي  2026شهر بريسبين در سال 

هاي روحاني را  مشاركت جنسيتي، شهري سبز متمركز بر پايداري، تعادل چشمگير ميان كار و تفريح و حتي تمركز بر رفتار و ارزش
  .    ادندترجيح د

  
  چهار الگوي سناريو براي آسياي شرقي: روش ديتور -6جدول 

  تحول    حكومت پايدار    فروپاشي    رشد پيوسته        سناريوها

در  تغييرات چشمگير    كنفوسيوسي-تعادل نو  از حد، رشد بيش  آسياي شرقي به رشد خود        توصيف
  و دانش

    شرقي را فناوري آسياي    شود، ميان يجاد ميا  فقدان شفافيت،  دهد و كانون ادامه مي        
  كند، تجديد مي متحول    هاي مادي و سنت ارزش  هايي مانند  بيماري  .شود اقتصاد جهان مي        

ذن  حيات فرهنگ    .شود تعادل بر قرار مي  سارس و نظام                                                           
  تائويي

  فرهنگ كنفوسيوسي را         وپاشيخودكامه به فر
  .كند متحول مي                          .انجامد مي                                                           

             

  سناريوهايي براي صنعت داروسازي استراليا: روش شوارتز -7جدول

  ت عاديحال      ساز شگفتي  بدترين حالت    سناريوها         بهترين حالت

هيچ راهبرد روشني   دانش ژنتيك و ديجيتالي  .ركود بلند مدت  هاي نظام –توصيف          المپيك دانش 
  وجود

ندارد، در برابر ديگر     شدن سرشت داروها را   گذاري سرمايه  هاي آموزشي بر برنامه      
  كشورها

خوريم و  شكست مي    دهند؛ به بيان تغيير مي  شود و متوقف مي  .شوند درسي متمركز مي      
  صنعت 

  داروسازي از سوي مردم    درماني بسياري ديگر ژن  استعدادهاي         
  .شود سرزنش مي    ها را حذف از بيماري  درخشان به خارج        
  .كند مي    .روند مي        
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  ي شهر بريسبين به كار رفت روش پنجم سناريو كه براي آينده - 8جدول 

  ساز شگفتي                  يكپارچه    مردود    سناريوها            مرجح

هاي جديد شهر  بيماري  .انجامد پايداري به رقابت مي  چگونه –اقتصادي   مشاركت چند فرهنگي          توصيف
  را به

  .گيرند چالش مي  توانند هاي سبز مي فناوري  درآمد داشته باشيم؟  و جنسيتي، تعادل كار و          
  در دفع پسماندها و ساخت  ابت راهبرديرق    تفريح، پايداري،           

  .ها به كار گرفته شوند جاده  مهندسي، –مادي   هاي روحاني ارزش                
  ها، زباله جاده                     

  

ي مردود، رقابت اقتصادي  ها بر اين باور بودند كه آينده آن. سازد ها بريسبين را منحصر به فرد مي اين ويژگي تركيب
رحم و مادي به تعادل بيشتري  و راهبردي بود و اين پرسش را در ذهن داشتند كه اگر در جهاني بي) درآمد خواهيم داشت؟ چگونه(

ها در سناريوي يكپارچه ديدند كه پايداري  ها و زباله به رقابت بپردازيم؟ آن توانيم در موضوعاتي مانند مهندسي، جاده برسيم، آيا مي
ها  ها تنها بر جاده آن(ها موثر واقع شود  تواند در دفع پسماندها و ساخت جاده ابت را بدهد، فناوري سبز ميها حس رق تواند به آن مي

ها  ها، تاكسي سواري، ريل سبك، خودروها، اتوبوس هاي مسافرتي مانند مسيرهاي دوچرخه متمركز نبودند، بلكه به ارتقاي ديگر گزينه
مانند [هاي روحي  تمرين. داد ها آلودگي را كاهش و طول عمر را افزايش مي ي مرجح آنسناريو). روي نيز توجه داشتند و پياده
ساز نيز  سناريوي شگفتي. يافتند ي اهداف خود دست مي داد و افراد به شفافيت بيشتري درباره خالقيت را افزايش مي ]مراقبه
  . گرفتند اي بودند كه طبيعت شهر را به چالش مي هاي تازه بيماري

  

  ول ساختن آيندهمتح

  .ستون پاياني، تحول است
هايي  اي تمايل دارند؟ شهرها چه آينده افراد به چه آينده. يابد در تحول، آينده به سوي آن چه كه مرجح است، تمركز مي

  خواهند؟   را مي
. يجاد شودي فرايندي از پرسشگري ا تواند به وسيله چنين مي هم. تواند از سناريوها منتج شود ي مرجح مي آينده

خيزند، چه چيزي  دوست دارند هنگامي كه از خواب بر مي. ها در آينده است ي روز مرجح آن گري شامل پرسش از افراد درباره پرسش
ي  هايي استفاده كنند؟ با چه چيزي زندگي كنند؟ طرح خانه ها چگونه به نظر برسد؟ از چه نوع فناوري ي آن رخ داده باشد؟ خانه

ها چگونه به نظر برسد؟ آيا براي  شد؟ چه نوع مصالحي در ساخت آن به كار رفته باشد؟ آيا به سر كار بروند؟ كار آنها چگونه با آن
ها افراد را  رسيدن به محل كار ناچار به پيمودن مسافتي باشند؟ چگونه اين مسافت را بپيمايند؟ چه چيزي بخورند؟ اين گونه پرسش

ي  چنين، آينده هم. ي جهاني كه دوست دارند در آن زندگي كنند، در نظر بگيرند تري را دربارهدارد تا جزئيات بيش به تفكر وا مي
هاي خود را ببندند و در حالت  شود چشم در اين فرايند، از افراد خواسته مي. ، مشخص شود١تواند از راه فرايند تجسم خالق مرجح مي

ها برابر با همان  تعداد گام(دارند  هايي را به سوي يك نرده يا ديوار بر مي مها با چشم ذهن گا در اين حالت آن. راحتي قرار بگيرند
ها به سوي آينده  آن. ي مرجح قرار دارد روي نرده يا ديوار آينده). هايي خواهد بود كه دوست دارند، در آينده طي كنند تعداد سال
رسد؟ چه چيزي را  چه كسي آنجاست؟ آينده چگونه به نظر مي: پرسد يها را م ها جزئياتي مانند اين فرد راهنما از آن. دارند گام بر مي

ي راست مغز  اي را كه از نيمكره توانند ببينند، استشمام كنند، بشنوند، لمس كنند، بچشند و يا درك كنند؟ اين تمرين آينده مي
  .اين آينده بيشتر ديداري است. كند گيرد، تبيين مي مي سرچشمه

انداز  ي چشم سناريوي تحليلي، پرسشگري و تجسم خالق كه به همراه هم براي توسعه: ازسه روش تجسم عبارتند 
اين روش كه توسط ). 6نمودار(نيز به دست آيد  ٢نگري تواند با گذشته انداز مي بر اين پايه، چشم. روند تري از آينده به كار مي كامل

مانند سناريو (اي  ي مرجح يا هر سناريوي ويژه آوردن افراد در آينده ، با به حركت در)1995بولدينگ (توسعه يافت  ٣اليزه بولدينگ
اند  سال گذشته چه حوادثي رخ داده 20پرسد در  ها مي ي مرجح از آن ي آينده سپس براي مثال، درباره. كند كار مي) بدترين حالت

افتاد؟ چه رويدادها و  رند؟ چه چيزهايي بايد اتفاق ميسال اخير چه خاطراتي را به ياد دا 20اند؟ از  كه ما را به وضعيت امروز رسانده

                                                           
1
 creative visualization 

2
 backcasting 

3
 Elise Boulding 
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اين كار آينده را . كند و گذشته را پر مي) آينده(نگري فضاي ميان امروز  اند؟ گذشته روندهايي شرايط امروز را ايجاد كرده
اين كار را . به نمايش درآوردتوان  ي مرجح را مي يابي به آينده هاي ضروري براي دست در اين صورت، گام. سازد تر مي يافتني دست
ي مطلوب فرايندي از  انجام داد كه در آن براي آفرينش آينده ١هاي يادگيري اقدام ي يك برنامه يا از راه گام توان به وسيله مي

عاليت هايي از اين ف توانند نمونه بندي براي يك راهبرد گذار يا مهندسي مجدد در مقياسي كامل مي بودجه. شود آزمايش آغاز مي
  . باشند

هايي كه به بدترين سناريو  هنگامي كه گام. رود نگري براي دوري از سناريوي بدترين حالت نيز به كار مي گذشته
  .هاي ياد شده طراحي كرد ي گام توان بر پايه انجامند، توسعه يافتند؛ راهبردهايي براي دوري از آن سناريو را مي مي

                       

  
  نگري گذشته - 6نمودار 

  
اي  جان گالتانگ شيوه ٢"برتر"اندازهاي آينده برخوردي وجود داشته باشد، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ روش  اگر ميان چشم

يا بدتر از آن عقب  اين روش بر مصالحه). www.transcend.org: به اين نشاني اينترنتي مراجعه كنيد(رونده است  عالي و پيش
انداز بر سر  براي انجام اين كار تمامي موضوعاتي كه در دو چشم. برد است –حل برد  بلكه به دنبال يافتن راهنشيني متمركز نيست، 

اي  هاي تازه ها آفريده شده و روش ، بديل٣و سپس با استفاده از فرايند طوفان فكري. ها رقابتي در جريان است، بايد مشخص شوند آن
مند بود و گروه ديگري به  در يك مورد، گروهي به شهري سبز و پايدار عالقه. انند پديدار شوندتو اندازها مي سازي چشم براي يكپارچه
ها  ، سبزها دريافتند كه شهر مورد نظر آن)7نموار (با استفاده از روش برتر . المللي و مهيجي عالقه داشت ي بين شهر پيشرفته

هاي مردود  انداز مهيج راهي براي رسيدگي به اين جنبه از شخصيت ند كه چشمها به اين باور رسيد بنابراين؛ آن. بار خواهد بود كسالت
ها در ايجاد نوآوري كمك  تواند به آن ي شهر مي ي پيشرفته ها است، اما در همان حال به اين موضوع پي بردند كه جنبه ي آن شده
كس وجود  كننده راهي براي پيشرفت هيچ هدايت طرفداران شهر پيشرفته نيز دريافتند كه بدون پايداري به عنوان يك اصل. كند

  .انداز به يكديگر نياز داشتند در حقيقت، هر دو چشم. نخواهد داشت
  
  

                                                           
1
 action learning steps 

2
 transcend method 

3
 brainstorming 

 تاثير محيطي

 محيطي ناپايداري

 محيطي پايداري

نگري گذشته  

 زمان

 حمل و نقل پايدار

اديشرايط ع  
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  روش برتر -7نموار 

  

تر شدن جهان و تاثير چشمگير  با ناهمگون. بنابراين، آينده شش مفهوم بنيادين، شش پرسش و شش ستون دارد
تواند در  پژوهي مي ها در ارتباط هستيم، آينده ن و چگونگي زندگي و كار ما و حتي كساني كه با آنرويدادهاي دور دست بر مكان، زما
ها؛ با حساس  بيني موضوعات آينده و پيامدهاي آن برداري از گذشته، حال و آينده؛ با پيش با نقشه. بازيابي سازمان به ما كمك كند

ها؛ با آفرينش  ها و استعاره ها، اسطوره بيني هاي خود براي در بر گرفتن جهان يلبودن نسبت به الگوهاي بزرگ تغيير؛ با تعميق تحل
  .توانيم جهاني را به وجود آوريم كه مايليم در آن زندگي كنيم نگري مي هاي مرجح و گذشته هاي بديل و با انتخاب روش آينده

  .كند انديشي ما را تنها به اميدوار بودن محكوم نمي آينده
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