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 نظریه آوا؛
 سناریوهای آینده: واقعیت های جدید و آمادگیهای امروز 1

 زاده محمّدرضا حمیدی
   استاد دانشگاه شهیدبهشتي

 
 دهيچک

و  ديدد جد سددازهایكیواقعتبیددین  ،اسددك  دده در بنددن آ  ندددهيآ یوهايسنار یريزی مباني و اصول نظرهدف اين مقاله پايه
درصدد اسك تا به ايددن سدد ال  ،در واقع مقاله. قرار دارد مختلف هایجهك مسافرت به آينده روزما برای ضروری یهايآمادگ

البته اين سدد ال دهد؟ سهم انسا  تشكیل ميای از آ  را چه وزنهشود و چگونه آينده ساخته مينظره آوا چیسك؟ پاسخ دهد: 
يابي اسك، با گرايي و علكاستداللي، بديهه ن مقاله، توصیفيِتشرد نويكرو لذا شود. در متن مقاله به پنج س ال ديگر تجزيه مي

واقعیك ها به آ  آينده ، ه در نهايك با گذر زما نموده معرفي  های جديدواقعیك، آ  را زيربنای سناريوهای آيندهتبیین گزارة 
معرفددي  ی  سددآ آمددادگيابددرسددتقل اصددلي و م هایبه صورت  پديددده آ های برساخكسپس شوند؛ زما  حال، تبديل مي

مددورد انتظددار  آينددده هددایجوهره، رسددالك، نقددا، سددازو ار و رفتارتبیین يابي به دسك، هاآمادگينوع اين از  هدف د.نشومي
، یسازها و رويكردهای آيندهفرضاه پیابه همر نگاریآيندهاصول موضوعه و فنو   ،پردازیايده. پس از اين اسك صاشخ ا

از د اگددر فهددم و در  ندد آيدر نهايك، اين نتايج به دسك مي د.نشوهای چندگانه، تشريح ميذهن ا تكیه برب لیدی  هایآموزه
های  تاب زندددگي و ها و سرفصلهمانند بخارا  سناريوهای آيندهتوا  و معماری شود مي صورت گرفتهبه خوبي  «حیات»

 . شناخته و تمرين شوند ،هاگيمادآ ضروری هایای نوشك تا با مرور آنها،  بنیا تجربه به گونه

 گرا.های آینده؛ ذهنگراییهای آیندهالگوها و آموزه؛ پذیریایی و سطح تحقق؛ بار معنآوا مدلها: كلید واژه

 
 مقدمه

 ايددنمغددز اسددك.  های اشددخاصمندددیمتنوع در تناسآ بددا توا های درباره آيندهپردازی اساس نوشتارهای اين مقاله، نظريه
عمال و رفتار آ  را بیني حاالت و  نترل اَ، پیاسناريوهای آينده، توانمندی تبیین نظريه البتهاسك.  پروریايده، ردازیپنظريه

 یوهايسددنارهددا و سددازو ارهای بسط ويژگياسك  ه  آواها در چارچوب نظريه منرح  رد  مفاهیم و ايدههدف مقاله، دارد. 

 .  ندمي ريزی، پايه1منابق شكل را ( آوا)مدل مروزا یهايگو آماد ديجد یهاكیاقعوتبیین  ،ندهيآ
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ای شود و سهم انسا  چه وزنددهچگونه آينده ساخته مينظريه آوا چیسك؟ : باشدمي اين س البه پاسخ اين نوشتار،  تالش

 سبكالبته  د.ندهشكل ميهم ف اين مقاله را اهدا ه  شده كتفكیير س االت زس ال به دو ، اما اين دهد؟ از آ  را تشكیل مي
  .اسكشده  بسط داده ،3و در شكلارائه ، 2شكلدر  ه  باشدميمدل »آوا« دهي با اين س االت منابق پاسخ

 دارد؟  ييوهايسنارچه  ،ندهيآ -
 نگاری چه بستر و سازو اری دارد؟ آينده -
 نگاری استفاده به عمل آورد؟ هدرای آينتوا  بمي يفروضاز چه اصول و  -
 نگاری چیسك؟ و رويكردهای آينده هافرضپیا -
 د؟ نها دارهايي با چه ويژگيگرايي چه گامآينده هایآموزه و  هاالگو -

ية رسه نظ هبر پاي شود. در واقع، مباحث اين مقاله،، استفاده ميتعمیمو  ريدج از روش ت مذ ورگويي به س االت برای پاسخ     
جنس راهبرد؛ زمینه راهبرد؛  در بستر:بازخوردی  تتعامال با برقراری ،های امروزهای جديد و آمادگيسناريوهای آينده، واقعیك 

بندی و پیكره  هاو هوشمندی برساخك شواهد ادرا ي  ،های مقالهشوند. دادهتوصیف و تحلیل مي سبك راهبرد و تغییر راهبرد
انديشه  و  تجربه باتدريس، تحقیق و زندگي شغلي و اجتماعي  سآ  رده و  یهادر طول سالرا  اآنه وی  ه باشدنويسنده مي 

 و به نتايجي دسك يافته اسك.   رده را غربالآنها   ،خود
 سناریوهای آینده

رافیايي غج هایرزشوند  ه مساخته مي هابروني انسا رفتار و عملكرد دروني و سپس  هایسناريوهای آينده بر پايه خصیصه 

های اين گیرند. تفاوتها، شكل ميخصیصه  آ و  ار ردی بر اساس  ، رفتاریهای فكریبندی دسته مرزها و شناسند. نمي

سالمتي  دو سويه هستند  ه در طیف و تمايالت خردگراييها، ، شخصیك و ارزشها، منابق سنوح دانايي و نادانيبندی دسته 

 نند. سازی ميموقعیكها، بندی د. اين پیكره دهنميرا شكل  هاجريا   بندیشته و پیكره اد دادنها امتتا بیماری آو نفس روح  ،دل

اين بنابراين،   نند.را معماری و مهندسي ميهای فرهنگي، اجتماعي و سپس سیاسي و اقتصادی ساخكها، موقعیك 

با سناريوسازها،  يابي بهمسیر راهبردی دسك ، 2در شكل .اقدامات( 3و  ها( موقعیك2 ،ها( تفاوت1 :دارند وجه سه ،هابندی پیكره 

 . ه توصیف هر يك از آنها بشرح زير اسك ارائه شده اسكهشك سازه، 

 
                                             

هاتوانايي   

هايادگيري   

سناريوهاي 

 آينده 
 

گذاري و هدف

يابيجهت   

 فرايندهاي ذهني

 سازيعالمت 

دهيو عالمت   

هاروش   

 اخالق 

های جديد واقعیك سناريوهای آينده  های امروزآمادگي   

 شكل 1. مدل نظریه  آوا: سناریوهای آینده،  واقعیت های جدید و آمادگی های ا مروز
 

سبك راهبرد و تغییر راهبرد جنس راهبرد؛ زمینه راهبرد؛   



 ا
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ی مدل آوا سازهاناریوسابی به  یمسیر راهبردی دست . 2شكل                                        
 

 ند. ذهن انسا  منابق با مراتآ و سازو ارهای خاص  یفیك حافظه و نوع هوش وی  ار مي .فرایندهای ذهنی. 1

 نند. در واقع، ابزارها نقا میانجي دارند. ذهن با ده  ه يادگیری را تسهیل مي هستند، مبتني بر ابزارهايي های ذهنيفرايند 

، ( اعضای بد 4 های بیاني و لفظي؛( زنجیره3 ها؛ها و بازتاب( محر 2عالئم؛ نمادها و ( 1بارتند از: عارد  ه ابزار سرو ار د

( تنظیم 7 ؛بندیو پیكره  ( تصورات  لي6 اختالفات؛ها، تمايزات و تفاوت( تمییزداد  5 ؛مانند چشم، گوش، حس و مانند آ 

گرايي و عمل( 10های ذهني؛ الهام و پرش( 9 حل مسئله؛ و ها ضوعهدايك موموفقیك در ( 8 ؛هاو برساخك قواعد

( 1ها: گاهدرسي اسك  ه از اين منزل اسك. تجربه،  البته، تجربه، آزمود  و از آزمودة خويا و ديگرا  آموختن. اندوزیتجربه

وقوع رويدادها؛ ا  و موقعیك م( ز6ا؛ همهارت( 5 ها؛موفقیك( 4ها؛ شكسك ( 3 ؛هاها و الگوهای انجام  ار( شیوه 2ها؛ نظرگاه

( خصوصیات شخصي و خانوادگي، سنح زندگي، نوع حرفه، 10؛ ( شرايط و مكا  وقوع9 ؛( چرايي وقوع8( چگونگي وقوع؛ 7

گرايي شخص بیني فرد، نوع تمايالت شخص و میزا  انديشه( طرز فكر، نوع جها 11سنح درآمد و تخصص صاحآ تجربه؛ 

 .استخراج، بررسي، تحلیل و آموخك  سآ، توا مي ، نندهیل و درجه تیزبیني شخص تجربهلقدرت تح ( 12صاحآ تجربه؛ 

های منتخآ زندگي هستند. افراد با تعیین  ننده جهكها و تعییناهداف، راهنمای  ارها، برنامه .یابیگذاری و جهتهدف . 2

 نند آينده بالقوه مي اسات خود را در آ  امور درگیرسار و احجهك حر ك، انتخاب محیط و مسیر  فعالیك، به اين دلیل  ه افك

و  هابا تالشرا ديگر  يد؛ نیمنده شكل ميبندی و پیكرهخود را با تصويرپردازی  یرو ساخته و بیا از نیمي از راه پیا خود را

اساس  انسا  برشخصیك  وويك ه د.نگیرميهای خود شكل توانمندیبكارگیری منابع و  ، ه در بستر زما د نسازمي ياقدامات

 ه در آ  مسیرها  نیز هسكاشخاصي  پذير ازتاثیر ویهای خصیصه البته ،شودی منتخآ ساخته ميو مسیرها هاجهك ،اهداف

 . نندفعالیك ميبا اهداف و جهات مشتر  

 ارها نه تنها از  داد اميعني منا و معیارهای حقیقي داشتن؛ شخص بااخالق، شحصي اسك  ه برای انج اخالق،  اخالق.. 3

 ند بلكه در انجام داد  آ  روش از معیارهای درسك و منا انجام داد  آ   ار نیز بهره روش مختص به آ   ار استفاده مي

وجود ها روش نه تنها در ذات  د؛ بنابراين، معیارهان نها مانند چراغ راهنما، شخص را در بستر منا هدايك ميمعیاربرد. اين مي

ند. معیارها، نها، معیار تعیین  برای آ  روش خودو منا  هاند متناسآ با طبیعك حقیقي آ   ارنتوامي هاانسا  ند بلكهدار

 های مراتبي و روندی انجام  ارها و امور مربوط به آنها اسك. حاوی شاخص

حاالت احساسي و عاطفي  ،قاخال د؛و قابلیك اجرايي داشته باش حاال بايد برای اخالق تعريفي ارائه داد  ه ملموس بوده

از  و  دارد هامنابق معیارهای فردی و روشي برای انجام  ارفكری و رفتاری  اسك  ه ابعادشخص نسبك به خود و ديگرا  

نشانگر  یفیك و سنح علم، بر اساس اخالق ساخته شده اما  یفیك و سنح فرهنگ . گیردفرد نشأت ميبستر حیات و زندگي 

شوند. شناخك، مادر تمامي اقدامات ها از سنح و میزا  شناخك متولد ميتي جامعه اسك. البته اين حنسا  و تجربه و عقل ا

 انسا  اسك، اما مغز شناخك، آگاهي اسك. 

 ( در  معاني: توانايي در  عمیق مفاهیم و اهمیك1 هستند:به اين شرح  م لفهازده يها مشتمل بر توانايي .هاتوانایی. 4

فرايندها و اقدامات در نیل به اهداف دهي طراحي و شكل( تفكر طراحي: توانايي 2ه و تبیین نشده؛ دتبیین شهای موضوع

و سوق  هاهای الزم از آ م و تحلیلاهیها و استخراج مفای: توانايي تبديل و تفسیر حجم بزرگي از داده( تفكر محاسبه3خاص؛ 

تفكر ( 5؛ های بديع و نوآورانه مستقلها و پاسخحليافتن راهوانايي ت: نباقيخالقانه و انتفكر ( 4 ؛داد  آنها به سوی عمل

( مديريك بار فكری:  6 ؛های نهفته در آنهاو استخراج پیام متغیرها  دهي بهو جهك  آرايا ،يافتن: توانايي و بصیر گرتحلیل

های میا  فرهنگي: شايستگي( 7غز؛ مشناختي  هایبندی منالآ در راستای حدا ثرسازی  ار رد توانايي فیلتر  رد  و اولويك

( هوشمندی اجتماعي: توانايي برقراری ارتباط م ثر با ديگرا  8های مختلف؛  رد  در فرهنگهای مفید و  ارآمد عملقابلیك 

و  مفاهیم  ای بود : سواد و توانايي در( چند رشته 9های مناسآ و ايجاد تعامل منلوب با آنها؛ به منظور جلآ وا نا 
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و توا  تولید محتوايي ها ابي منتقدانه محتواهای رسانهتوانايي ارزي: ایسواد رسانه( 10مختلف؛  ءدهای چندين رشتهر ار 

همراه با شور و شوق  ،ورانهمجازی: توانايي  ار بهرهبصورت واقعي و ( تشريك مساعي 11مناسآ و متقاعد ننده برای آنها؛ 

 .[8]ازیج م قعي وهای وادر تیم برای پیشبرد امور 

اطالق ای پديده عالمك نشانه و  رییدامنه تغ و به هر ولتاژ دهي و عالمي سازیعالمك . دهیو عالمی  سازیعالمت. 5

با  هاستمیس يزبا  ارتباط ،دهيسازی و عالميعالمك ،شناختيستمیم سدرعل .گیرد ه انسا  در تعامل با آ  قرار مي شوديم

ی  هاگونه نیو ب، درو  دارا جان ا یهای شكلي اسك  ه ارتباط مدهي، نشانهعالمك ،يشناسسك ي لم زدر عاما  اسك. گريكدي

اطالعاتي در مورد  ،دهي نشانگر اين ايده اسك  ه يكي از طرفین )عامل( به نحوی باورپذير. لذا عالمك ندرا بررسي مي آنها

گرايي اشخاص ساس منابع و توانمندی و نیز درجه ريسكاازی بر س. سناريوهای عالم خود را به طرف ديگر)اصل( انتقال دهد

( چالشگری بر پايه منابع زياد و توانمندی باال و 1 نند: در زندگي ايجاد مي ، چهار صحنه فعالیك3شكلمنابق 

آمیز راقغنما و ا( بزرگ3بود  اشخاص، بر پايه منابع زياد و توانمندی باال و محتاط بین( واقعیك2پذيربود  اشخاص، ريسك 

 اساسبر بود  و آرام  حر ك  رد  ( آهسته4ود  اشخاص، و در نهايك، بپذيربر پايه منابع  م و توانمندی پائین و ريسك

                                                                                                         . منابع  م و توانمندی پائین و محتاط بود  اشخاص

 هامنابع و توانمندی                                                                                                                   
 زياد و باال                                                                                                                 

 
 

 اشخاص محتاط                   پذير    اشخاص ريسك                                           

 ساز سناریوها عالئم آینده   3شكل                                          

  ی ريپذسكير؛ ريباورپذ یهاعالمك نتخابا؛ مقابلطرف از شناخك  امل و جامع اين نكات عبارتند از  .دهينكات عالمك

 .عالئمبه و پاسخ  دبازخور ايو پا یر یگیپ به ادامه ازیدهي در صورت نعالمك یاجرا امكا ؛ قابل قبول

 اطالعات  ه اسك )= زمینه راهبرد(رفتارها و  هاانديشه  عملكردها بر اساس يافته سازما  الگوی يادگیری، یادگیری.. 6

 سازیبروني و ( = جنس راهبردجذب) سازیدرونيمستمر  تعامل در (راهبرد سبك =)رفتاری بكس صورت هب را جديد

  :اين موارد اسك تابع  سازی،دروني فرايندهای .ددهميقرار  استفادهمورد ( = تغییر راهبرداننباق)

 .بیروني درمحیط حالتي به یاءشا  داندبرگر( 4 و جذب و  انتقال( 3 ذهني، اعمال  رد  ( دستكاری2دستگاه شناختي فرد، ( 1

مورد   منظريادگیری از سه  یفیك  .هستنديادگیری توا  سازی، تابع فرهنگ و اخالق اسك و اين دو، تابع در حالي  ه بروني

     .يادگیریتناسآ ( 3 ؛يادگیری زوايای( 2 ؛يادگیریمراتآ ( 1 :گیردتوجه قرار مي

 سازسناریوهاعالئم آینده



 ا
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( 4پیگیری؛  - نجكاوی ة( مرتب3توجه؛  -حضور ة( مرتب2خواسته؛  -نیاز ةمرتب (1از:  اين مراتآ عبارتند. مراتآ يادگیری

( 8 اقدام؛ –ة توانايي مرتب( 7بازنمايي؛  -قبول ة( مرتب6 ؛تفكر -درگیری ذهنية مرتب( 5 تحلیل؛ -دريافك اطالعات ةمرتب

 فراشناخك.  -تقويكة مرتب( 9 رضايك؛ -اغناة مرتب

 ند، از اين زاويه، شود. زاويه اّول، بُعد شناختي، آگاهي و ادرا ي را منرح ميزاويه، مهم تلقي مي و ی از ديادگیر زوايای يادگیری.

تواند تغییر و بهبود رفتارهای مشهودپذير و عملكرد افراد ها اسك و ثمره آ  مييادگیری عامل تغییر چارچوب باورها و ارزش

های روزمره، قوانین و  ند و بر تغییر فعالیكد  و رفتارگرايانه را منرح ميشدروني  های احساسي، يقیني،باشد. زاويه دوم، جنبه 

اين تأمل اسك  ند. تأمل در بنن يادگیری جای دارد و ارزيابي مي ،ها را به مثابه تجربهورزد و پاسخسنح انتظارت تأ ید مي

 . آفريند ه الگوهای جديد مي

دار در توانايي انسا  و تغییر تغییر مدت ، يادگیری هر چند. ارتباط دارد شخص كشخصیو  تناسآ با انگیزشاين  .تناسآ يادگیری

را قادر  هاسك  ه آنهاز اين روی برای يادگیرندگا  حايز اهمیك  تناسآ اسك اما هانسبتاً پايدار بر اثر نوعي تجربه در رفتار

برای ارتقای دانا صرفًا و اطالعات خشند. جذب بارتقا  حل مسائل را برای خودپیشبرد امور و خالقانه های  ند مهارتمي

های تخصصي خود حوزهتا از دانا  شخص يادگیرنده نیاز دارد افي نیسك بلكه  حل مسائلپیشبرد امور و خالقانه های مهارت

گیرندگا  دبه يا یتناسآ يادگیر مستمر استفاده برد. استفاده از  هایبهبود فرايند و ها روشدر  اشخالقانه  به تناسآ قدرت

 .[8]خود ياری رساند هایشايستگي  ارتقایدر را هايي را بشناسند  ه آنها  ند تا مهارت مك مي

 هاانجام  ار های، سبكها. در روشدهندرا شكل ميانجام داد   ارها  هایو حتي محیط ها، جهكهاراه ؛هاروش ها.روش. 7

اسك  ه هر شخص متناسآ با هوش و ابتكار خود، آ   ها انجام داد   ار رز ويژهد. سبك، طنشوهم منرح مي مربوطو احكام 

به اجرا  ،روشجوهره شود. بنابراين، اطالق مي «احكام» ارها،  پیشبردهای همگن مجموعه روشبه دهد. را مد نظر قرار مي

( 2( انگیزه، 1رای تنظیم اين مراحل: ب. یردگمي نشأت از ساختار، فرايند، سازو ار و مراحل انجام آ   ار، ،درآورد  هر  اری

ايفای نقا  ،( پشتكار9( آستانه تحمل و 8( صبر، 7( قدرت فكری، 6(  ار رد، 5( سازو ارو لِم آ   ار، 4( انتظارات، 3هدف، 

  نند.مي

  :شوندمي تدوينير زبشرح  ،ها و رفتارهاانگیزه، نیازهاخردمندی، ، فرهنگراهبرد اين سناريوها بر اساس . سناریوهای آینده. 8

  نند.ايفای نقا مي ،الگوها و  سرمايه فرهنگي ،هويك فرهنگي، ظرفیك فرهنگي ؛اين راهبرد. در فرهنگراهبرد . 8-1

و آ  را   ف رايج از فرهنگ با دقك توجه  ردهر چند  ه فرهنگ يعني آداب و رسوم زندگي؛ اگر به همین تعري هويك فرهنگي.

هر  اری روش مختص به آداب انجام  ارها اسك. بنابراين،  ها ومجموعه روش ،یم يافك منظورهدر خوا  البدشكافي نمود،

ها بايد آ   ار را منابق روش و لِم مربوط انسا  ، لذاروش انجام آ   ار اسك  هبرای هر  اری فرهنگي اسك و خود را دارد؛ 

 ند؛ در اين بلكه مشكل هم ايجاد مي خواهد شدخوبي انجام ن بهذ ور  ار م انجام نشود ار  ،منابق آ  روش اگرانجام دهند و 

اندازد و از زير بار  ند! و خرابي  ارها را به گرد  فرهنگ ميوضعیك اسك  ه شخص خود را از انجام درسك آ   ار تبرئه مي

اند روش يافته فقیك دسك و مك به مهای موفق  ه با سالانسا  شودمشخص مي ند! اما با اند ي تأمل، مس لیك شانه خالي مي

اند انجام دهند به خوبي شناخته و آ   ار را با معیارهای باالی  یفیك و حتي  مّیك مرتبط خواستهانجام هر  اری را  ه مي

. بنابراين، همه شوندميمندی، فكر، ابتكار و دلسوزی را چاشني آ   رده لذا موفق ، عالقه ارو در طول انجام  پیا برده

 ارهای   اجرای. هر فردی در یك  سآ  نندد با همین شیوه،  ارها و اقدامات مربوط به خود را انجام دهند و موفقنتوانمي

شود. در رعايك  ند  ه شاخص صحك آ  امور شناخك مي ختص به آ با معیارهای مبايد درسك، درسك انجام داد   ارها را 

 های انجام امورفرهنگ، مشتمل بر روشبنابراين،  سن خواهیم بود.حه نحو احل مشكالت بانجام  ارها و اين صورت، شاهد 

آيا در فرهنگ، تنها روش و اخالق وجود دارد؟  . ننداسك  ه قدرت بررسي، تجزيه، تحلیل و تدبیر افراد در آ  ايفای نقا مي

نوع و سنح هوش و ادرا   ،عقل ،ناعلم، دا  ه مبتني بر سنح هاماهیك، ساختار و  ار ردهای روش ،در فرهنگنه. بلكه 

دروازه اما تشكیل شده  رد  ، عملخرد، دانا، يادگیریاز  ؛ در حالي  ه جوهره فرهنگ نندباشد ايفای نقا ميميافراد 
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بنابراين، جوهره فرهنگ، اخالق و جوهره اخالق، يادگیری و  اسك.انسا  ، دل تعامالت درو  فرهنگيورود و خروج تمامي 

 (. 4اسك )شكل شخص گیزهنگیری، اجوهره ياد

 

 
 فرهنگ   درونیهای الیه  4شكل 

 

 ه نشانه گنجايا و پیمانه حجمي فرهنگ اسك برای پرورش انسا  و شیوه  ار او استفاده  . اين ظرفیكظرفیك فرهنگي

اثیر بسزايي در تارد  ه  ارها، امورات آ  و نحوه انجام داد  آنها د مستقیم دارد؛ ظرفیك فرهنگي ارتباط مستقیم با تناسآ

هايي اسك  ه فرهنگي، حاصل هنجارها و شبكهگذارد. لذا ظرفیك داد  اخالق فرد، خانواده، گروه، سازما  و جامعه ميشكل

ساخك و ارتقا  ها راالزم اسك اين ظرفیك لذا،  ند. م مي سآ منفعك متقابل فراه و در اقدامات جمعي را امكا  مشار ك مردم 

( اشخاص حقیقي و حقوقي و 1پشتیباني: نیازمند گیری از آ ، سازی و بهرهسته از آنها استفاده  رد. ظرفیك ينحوه شاداد و به 

 .باشد، مي( رفتارها و  ار ردها2

 :هستندها نشانه موارد زير . اين خصیصه های ظرفیك فرهنگيخصیصه 

 تسهیل آ ، ار ا  و جامعه در را همكاری و  نگيههما ها،توانمندی ارتقای  ه فرهنگي سرمايه و  جوهره ماهیك، وجود،( 1 

 .بخشدمي شتاب و   رده

 اعتماد محتوا، سازد؛را مي فرهنگي ارتباطات و  بافك شبكه فرهنگي، ساختار ؛ ار رد و  فرايند زمینه، محتوا، ساختار، عدبُ پنج( 2

 توالي و  هاگام مراتآ، نشانه فرايند اما ك؛سا امور انجام بستر و شرايط، تم نشانه زمینه سازد؛را مي فرهنگي هنجارهای و 

 سنح نشانه و  فرهنگي متقابل ملعَحاصل   ار رد، امور اسك؛ در حالي  ه رساند  سرانجام به برای الزم اقدامات

 . اسك يافتگيتوسعه 

 در درگیرشد  با فرادا قعات،وت اين در. جامعه توقعات سنح در انتظار مورد بازده با فرهنگي روابط در گذاریسرمايه نوع( 3

 . نندمي ايجاد را انتظار مورد منافع  فرهنگي، نهادهای و  تعامالت

 بحراني شرايط و  جديد اقداماتها، فرصك ايجاد در تواندمي فرد  ه محیط و همكارا  ،دوستا  خانواده، از متشكل دارايي( 4

  .گیرد منافع آ  بهره از و برده  استفاده هاآ  از

رود.  اين سرمايه بر خالف سرمايه سرمايه حاصل ظرفیك فرهنگي اسك  ه گاهي مترادف با آ  هم بكار مي .ينگه فرهسرماي

های  فرهنگي دارای ورودی و خروجي در فعالیك تواند به ذخیره نتايج مورد استفاده بپردازد. هم چنین سرمايه فیزيكي، مي

 ك و  یفیك آ  روابط نیز افزايا يابد. ند تا  میّراحي ميطو طرفه فرهنگي اسك  ه روابط فرهنگي را برای بازده د

هايي اسك  ه امكا  مشار ك مردم در اقدامات جمعي را به منظور  سآ منفعك متقابل جلوه هنجارها و شبكه  ،سرمايه     

گي، عضويك در ن ماد فره. اين مفهوم را بیشتر با سنح اعتنشانگر گنجايا فرهنگ اسك فرهنگيظرفیك  اما  ندفراهم مي

مفهومي مر آ اسك  ه موجودی و ارزش  ،فرهنگيسنجند. ظرفیك های رسمي و غیررسمي ميها و انجمنها، گروههیات 

د. نگیرمتقابل، رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد فرهنگي شكل مي  ارتباط ، ند. از آ ها را در جامعه تشريح مي هنجارها و شبكه 

اند و  نا جمعي را تسهیل منابعي تعريف  رد  ه میراث روابط فرهنگيجزو توا  ي را ميگفرهنك به طور  لي، ظرفی



 ا
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های غیررسمي تعريف  رد مجموعه معیني از هنجارهای اخالقي و ارزش، توا  نند. اين ظرفیك را به سادگي، ميمي

به پیوندها و ارتباطات میا  رهنگ فد. لذا  ه اعضای گروهي  ه همكاری و تعاو  میانشا  مجاز اسك، در آ  سهیم هستن

شود. نگرد  ه از طريق هنجارها و اعتماد متقابل موجآ تحقق اهداف اعضا مياعضای يك شبكه به مثابه منبعي با ارزش مي

ر   ه بیا از يك فرد د نند مي  پیدادهند در صورتي معنا ل ميشكفرهنگي و اخالقي را  هایهنجارهايي  ه شالوده سرمايه 

باشند  ه با يكديگر تبادل اطالعات  شخصاند، ممكن اسك به  وچكي دو م باشد. گروهي  ه حامي سرمايه فرهنگيیآ  سه

يك ملك باشد. اين سرمايه در متن همكاری جمعي، باعث توسعه حتي ای مشتر  همكاری دارند و يا  رده و يا در پروژه

 شود. پايدار مي

دهند  های نظری، مفهومي و فرايندی شكل ميچارچوب الگوها و منابقبر اساس  اخود ر یهابندی پیكره  ،اشخاص الگوها.

 ای ازمجموعهبا برقراری تعامل میا   هانسا ا نند؛ اما، ايفای نقا مي نگاریآينده  هایها و تبیین نقشه ه برای اداره ايده 

برای بهبود تدريجي و ارتقاء  ه  بپردازند يدادهاييو راز اط به طور مننقي به استنبتوانند مي های آيندهصحنهو شرايط فروض 

 .ضروريند سناريوها

موضددوعي در بدده دسددك آورد  نتددايج از فددروض  ، سازو ارها و  ار ردهایتعاريفمفاهیم، يك سری در تدوين الگوها، 

 مددك  نگاریهددای آيندددهتمهاررش پددرو  خود، بهمعماری  با  ار رد الگوها، .گیرندمورد استفاده قرار مي، سناريوهازيربنايي 

ها و هدايك آنهددا  مددك  ننددد و راهنمددايي مفیددد بددرای داوری و انگیزه ،توانند به شناخك نیازها، اهداف. الگوها، مي نندمي

 .شوندتلقي ميتصمیمات ادرا ي 

به موضوعات  ،وجود نبا اي  آناهای مننقي هستند. مند  رد  و در  استداللافراد خردمند قادر به قاعده. خردمندی. 8-2
 ،خددرد تعددامالتهای غیرمرتبط را جدا نماينددد. توانند دادهبوده و مي هاآ به ديده شك نگاه  رده و به دنبال دانا پنها  در 

 ند. اشخاص شود بلكه قدرت شهودی نیز در آ  ايفای نقا مي ند. خرد صرفاً در مننق خالصه نمياستدالل را تكمیل مي
و عواقددآ  ارهددا را  شددناختهتواننددد تددأثیر اقدددامات را در طددول زمددا  خود مي ی قدرت استنباط و شهودریگر ابها خردمند ب

را دارند، زيرا بددا توانمندددی  كیعدم قنعافراد قابلیك و توانايي مواجهه م ثر با شرايط متالطم، وا نشي و اين د. نتشخیص ده
عالئددم و  ،های مننق آگاه هستند. آنا  با بینا دانشددي و خردگددراديكو ا و محدتیزبیني از تأثیر عوامل م ثر بر وقوع رخداده

  نند. ميهای متعدد و متناقض را در  و شناخك خود را  امل محر 
ها نشانگر ارزش؛ هستندانسانیك  و  رامك بها ،هامر ز ثقل اخالق هستند. ارزشها، ارزشآفرين اسك. رزشاخرد،  .هاارزش 

باشند. بنابراين افراد خردمند از ها و جامعه ميسازما اجتماعات، و ماند  افراد برای همكاری در  همكاری انتخاب، تعلق،

را در  هاروش فراد خردمند با شناخك  امل اصول فلسفه عملي زندگي قادرندا نند. گیری ميبهره هاآ  ها و نتايج ارزش

های مناسآ، باعث بهبود های صحیح و اقدام   با اخذ تصمیمارند. آنزما  و مكا  مورد نیاز و با روش مناسآ به  ار گی

شوند. لذا اشخاص خردمند برای خانواده، سازما ،  ار نا  و جامعه سودمند هستند. افراد شرايط زندگي خود و ديگرا  مي

 برای، عياجتمو ا فردیواقعي های های محیط  ار را در  و به دنبال پاداش ه زيبايي بودهخردمند اشخاصي شفاف 

دهنده  سن افراد نشا  .خرد و اخالق در افراد و جامعه فرايندی تكاملي دارد پرورشآيند. ايجاد زندگي سعادتمندانه بر مي

های خردمندانه حاصل اخالق و دانا آشكار و ضمني فرد اسك. خرد نیسك. بلكه تصمیم آنها گراييمیزا  خرد و اخالق

 ه دانا ايشا  به طور همزما  و در راستای دستیابي به مصلحك جامعه به   ندمي  كحر ه و گرفتهنگامي در فرد شكل 

  ار گرفته شوند.

ها، انسا تا امروزه توجه به نیازهای افراد و شرايط بروز آنها در سنوح مختلف زندگي موجآ شده . هاو انگیزه هانیاز .8-3

اده از آ ، شرايط  سآ موفقیك،  امیابي، خالقیك، ابتكار و ارتقای فبا است ديگر اخالق را ناديده نگیرند بلكه تالش نمايند

های فردی و گروهي، محیط خود را به ند. افراد هوشمند در چارچوب نیازها و گرايا و بسط ده ارايي افراد را فراهم 

ارتباط میا  آنها در جامعه  و تعییننمايند. فرايند شناخك نیازها و احتیاجات افراد محیني بالنده، پیشرو و موفق تبديل مي

د و پیشرفك فرد و جامعه را هموار ندهرتقاء مياوری را فرهنگ، اخالق و بهره  ؛مناسآ  اری جوّعالوه بر ايجاد فضا و 
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 توانند زمینه رشد و خالقیك را برای خود و جامعه توسعه دهند. حیات و بقای د. افراد با اداره  رد  نیازهای خود مي ن نمي

 شود. پذير مير اساس انگیزه و ارضای نیاز افراد و توجّه به منبع و آثار آنها امكا بزندگي 

. افراد با نیازهای بسیار متنوع، تعامل و تداخل شوندميبندی طبقه ،براساس شدت نیازهايشا اشخاص  .ساختما  دروني نیازها

 شود:   نیل به هدف اسك. هر نیاز از دو م لفه تشكیل ميرّعامل مح  نند. نیاز، آ  نیازها، غالباً رفتار خود را مديريك مي

  ند.تر وی هدايك ميدار: اين م لفه انسا  را به سوی نیاز اولي. م لفه  یفي يا جهك1

 دار: اين م لفه معرف شدت يا قوت نیاز انسا  اسك.. م لفه  ّمي يا انرژی2

گیزه مر زی فرد بر حسآ جهك و قوت آ  مورد توجه قرار داد. نیازها غالباً  ننیروی اتوا  به مثابه بنابراين، نیازها را مي     

بود. برای مثال فردی   بندچندا  پای توا  به نیاز مبتني بر غريزه و انگیزش ناشي از محیط خارجي جنبه ا تسابي دارند و نمي

ي با احتمال موفقیك بیشتر درصدد  نايط محی ه در  ار خود نیاز بااليي به  سآ موفقیك دارد به محض فراهم شد  شر

 ه سا ، نیاز بر اساس ضمیر و فنرت فرد هنگام تالش برای دستیابي به موقعیك بهتر بدين خواهد آمد. استفاده از فرصك بر

 خوانده يا غیرفعّال "مكنو "آشكار خواهد شود. در صورتي  ه نیازی مادام تجلّي نیافته باشد، نیاز ، اسكدر درو  وی نهفته 

های مديريك و رفتار سازماني، مجموعه  املي از نیازها منرح شده اسك لیكن بر هر چند  ه در مباحث نظريه  شود.مي

 د:نشوبندی و عرضه ميبه صورت زير طبقهنظريه نیازها،  ،اساس فنرت و ضمیر انسا 

 ری؛ ج( تلنیف رفتا  . نیازهای برآمده از الف( تلنیف روحي؛ ب( تلنیف محبتي؛1

 ؛فكری و قلبي؛ ج (  مال وارستگيالف(  مال حقیقي؛ ب(  مال  نیازهای برآمده از غرايز و نفس پا  مشتمل بر: .2

 محوری؛ الف( ريا محوری؛ ب( خودمحوری؛ ج( جور . نیازهای برآمده از غرايز و نفس ناپا  مشتمل بر:3

ای دارند. برای ي،  ار و جامعه اهمیك ويژهگحیط زنداشخاص در مو  ار رد اين سه نیاز در زمینه در  رفتار شناخك 

های برای يافتن راه حل ئولیك شخصباالبود  مس (1 توا  چهار مشخصه در نظر گرفك:سنح بااليي از اين نیازها مي

ابراز  (4 گیری  افي از بازخوردهای احتمالي عملكرد و تالش؛بهره (3 ها و پذيرش خنر؛دقك باالی تنظیم هدف (2 مسأله؛

اظهار داشك  ه سنح توا  مي ،خصوصیاتاين شناسي در انجام وظايف فردی. با توجه به يبندی به مس لیك و وظیفهاپ

  .[8]سكهتر همراه تالش و تمايل به پذيرش مس لیك نازل ،، قاعدتاً با پرهیز از پذيرش خنر در  ارهاتر نیازپايین 

. اگرچه رفتارها ناشي از اجرای هستندناخك انگیزه و نیاز او شبحث در انسا  موضوع مورد  هایرفتار. هارفتار. 8-4

روی خود به حل مسائل پیا پیشبرد امور و ها را برای باشند  ه انسا هايي ميها، انگیزه ها هستند اما منشأ تصمیمتصمیم

    نند.طور نامحسوس راهبری مي

هايي از آ  را و جلوه سازو ارها، ها، ابعاداين تعاريف، ويژگي .شوديتعريف مرفتار به اشكال مختلف  .راای رفتهيژگيريف و واتع

  نند. به شرح زير معرفي مي

دارند، »رفتار« اسك. رفتار، اعمال فرد را در بر دارد، لذا رفتار، ويژگي پويای فرد اسك  دهند يا بیا  مي. آنچه افراد انجام مي1

گذاری شده اسك. ه بلكه صرفاً اين نوع رفتار، نامو جنبة ايستا ندارد. اگر شخصي خشمگین شود، رفتار آ  فرد شناسايي نشد

دهد، بتوا  شناسايي  رد، آنگاه »رفتار« تعريف شده  دارد يا انجام ميام خشمگین شد  بیا  مي ه فرد هنگاگر آنچه را 

 اسك.

گیری هستند. فراواني یزيكي قابل اندازه. رفتار يك يا چند بُعد دارد، ابعاد رفتار براساس دفعات وقوع، تداوم، شدت و نیروی ف2

ازده بار در طول عات وقوع يك رفتار قابل شمارش اسك. مثل، احمدی دو گیری  رد. تعداد دفتوا  اندازهيك رفتار را مي

گیری اسك. برای هايا را جويد. عالوه بر اين، تداوم يك رفتار از زما  آغاز تا وقك پايا ، قابل اندازهجلسة گروه، ناخن

گیری توا  اندازهدر رفتار را مي مثال، احمدی به مدت سي دقیقه آهسته دويد. همچنین شدت رفتار و يا نیروی فیزيكي درگیر

 رد. مثل، احمدی با نیروی سي  یلويي صندلي خود را فشرد. بنابراين، فراواني، تداوم و شدت، ابعاد فیزيكي يك رفتار  

 هستند.



 ا
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توا  مشاهده، توصیف و ثبك نمود. وقوع رفتار از اين جهك  ه عملي فردی اسك و ابعاد فیزيكي . رفتارها را مي3

توانند آ  رفتار را مشاهده يا از طريق يكي از حواس خود  آ  را در  هنگام وقوع رفتاری، مي افرادقابل مشاهده اسك. دارد، 

 تواند آ  را توصیف و وقوع آ  را ثبك  ند. نند. بنابراين، رفتار قابل ديد  اسك و فرد بیننده رفتار، مي

محیط، فضايي اسك  ه  دارد.فیزيكي و اجتماعي  ها اسك بُعدل از م لفه ه متشكگذارند. محیط . رفتارها بر محیط تأثیر مي4

اثر خواهد وقوع يك رفتار بر محیني حر ك در فضا و زما  را شامل شود.  شود. رفتار، عملي اسك  هدر آ  رفتار انجام مي

زد   لید برق، المپ روشن افتد. بعضي مواقع، اثر رفتار بر محیط، آشكار اسك مثل هنگام  ه در آ  اتفاق ميگذاشك 

بريد تا مسئول جلسه شما را دعوت به صحبك جلسات گروه، دسك خود را باال مي شود )اثر رفتار بر محیط فیزيكي(؛ درمي

 ند )اثر رفتار بر افراد ديگر(؛ خواند  شمارة تلفن از روی دفترچه )تأثیر رفتار بر خودتا (. در حالي  ه گاهي، اثر رفتار بر 

گذارد، به هر حال،  لیه رفتارهای   ه در وقوع آ  دخیل اسك تأثیر ميشكار نیسك. گاهي رفتار فقط بر شخصي محیط آ

 .بود يا نبود  انسا  به طريقي بر محیط فیزيكي و / يا محیط اجتماعي تأثیرگذار هستند؛ خواه از تأثیر آ  آگاه

پايه  ،گیرد. اصول رفتاریمند تحك تأثیر رويدادهای محیني قرار ميای قانونمند اسك. وقوع رفتار، به طور نظام. رفتار پديده5

گر چگونگي تأثیرگذاری رفتار بر  ند. اين اصول، توصیف دادهای محیني را توصیف ميو روي انسا روابط  نشي بین 

 رويدادهای محیني يا چگونگي رُخ داد  رفتار به صورت  نشي از وقايع محیني اسك.

های تغییر رفتار برای در  و تغییر رفتارهای آشكار استفاده  سك آشكار يا پنها  باشند. اغلآ از شیوه. رفتارها ممكن ا6

شود. رفتار آشكار، عمل فردی اسك  ه شخص ديگری به غیر از خود فردی  ه در رفتار دخیل اسك، قابل مشاهده و ثبك مي

، نظیرشوند. مي اطالق، »رويدادهای خصوصي« ين نوع رفتارهاند مشاهده  نند. اتوانديگرا  نمي باشد. رفتارهای پنها  را

تواند مشاهده  ند  ه در رفتار وارد را فقط شخصي مي ك  ند. فكر  رد تواند آ  را مشاهده و يا ثب رد  زيرا فردی نميفكر

  .[5و 18]شده اسك. شاخة تغییر رفتار بیشتر به رفتارهای آشكار و يا قابل مشاهده توجه دارد

 . [7و  6، 3،5]شوندبندی ميبه سه دسته طبقهاين عوامل . هارفتارادی مل هعوا

 ؛گراييمبادله ؛روابط شخصي نا ها؛ ها؛ نظرگاهگرايا ؛ هارزشاخرد؛ عبارتند از:  ردهای هدايتي رابا  دسته اّول،      

 .اجتماعي و يادگیری زمینه اجتماعي: جوّ؛ های گروهها و تر یآ جريا 

قابلیك؛ صداقك؛ حمايك؛ بصیرت؛  ارتباطات دو و چند جانبه؛ :دهندگي عبارتند از ار رد ارتقاءعوامل با  ته دوم ازدس     

های تالش؛ ؛ دستاوردهای تیمي؛ انگارهشخصپذيری؛ شغل تشريك مساعي؛ توجه و ديد ؛ تناسآ عقلي؛ شايستگي؛ انعناف

 .رفاقك؛ مراقبك و حمايك از ديگرا ؛ عضويك

ها؛ تمايالت؛ ها و روابط؛ مهارتها؛ نقاعبارتند از: نمادها و تصاوير؛ ارزشهای ساختاردهي با جلوهاز عوامل سوم سته د     

 ها.گرايي؛ ساختارها و سیستم اجتناب از نااطمیناني؛ فرهیختگي؛ عاقبكگرايا / رفتارگرايي؛ فاصله قدرت؛ 

 نگاریآینده

، همددا  ايددن سددناريوهادهیم.  ه درباره آنها انديشه  رده و تمايالت خددود را بددروز مددي نگاری بر پايه سناريوهايي اسكآينده
هددای فرض. از پیا ندددزني، سناريوسددازی ميبددا گمانددهاسك.. البتدده دورانديشددي، متناسآ با زير ي دور انديشي های نقشه
در سه حالك ممكددن، محتمددل و مددرجح معرفددي ها های متعدد برای آينده اسك. اين گزينه، در نظر گرفتن گزينهنگاریآينده
دور انديشي و اراده پايدددار بدده های دروني و بروني، ها، محر نیك سآ آينده منلوب، با شوند هر چند  ه پیروزی برای مي

 .   ]19و 15 ،9 ،8 ،3،4 [دسك مي آيد و ريشه دور انديشي، باز ايستاد  در هنگام شبهه اسك
 تواند در آينده رخ دهد؛ هر چیزی اعم از خوب يا بد، محتمل يا بعید، مي. سوم، تهاجمي و تدافعينوآورانه، مر های ممكنآينده
حاالت متنوع آينده وضعیتي برحسآ احتماالت مختلف مبتني بر اسددتمرار  .نوآورانه، مرسوم، تهاجمي و تدافعي های احتماليآينده

 روندهای  نوني اسك  ه در آينده به وقوع خواهد پیوسك؛ 
ترجیحات پديده برای تحقق آينده براساس درجه تعبیرپذيری بددار فكددری و  .نوآورانه، مرسوم، تهاجمي و تدافعي های مرجحآينده

ترين رويداد آينده ترين و مرجحصدد طلآ آ  چیزی اسك  ه منلوب لذا در های وی اسك،معنايي  لمات در گفتار و انديشه
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 رود.  به شمار مي
ای از عناصر، شرايط و اقدددامات بددا سدداختاری نددو و تازهما  حال و گذشته با تر یبات نده، حاالت متنوعي از زآي نظريه آينده.
مبداني فكدری و ها اسك  ه حیدداتي بددر پايدده ها و فعالیك، تصمیمهاها، ارادهها، طلبید معلولي و نیز بر پايه نیك -يطرحي علّ

 .] 6و 4 [وردآوجود مي به صبوری و استقامكاعتقادی، شايستگي، تواصي به حق و شكیبايي، 
خواهیم در آينددده ايجدداد ه ميهای مرجح )منلوب( اسك. بدين منظور از آنچه  ، محتمل ساختن آيندهنگاریآيندههدف      
زندگي شخصي، خددانوادگي و خواهیم بر هايي به وجود آورد  ه ميبايد تصويری روشن و شفاف در ذهن بر مبنای ارزش رد 
و  روش منالعدده نگاریآيد، آيندهای از درو  زما  آ  پديده بیرو  ميوامع آينده حا م باشند.  نظر به اينكه آيندة هر پديدهج

ها، ساختارها، آينده اسك. آينده دلخواه به زما  مورد نظر برای آ  پديده وابسته اسك. هدف اصلي آ ، شناخك فرصك  ساختن
گذاری در آنها بازدهي بیشتری به بددار آورد. اساسدداً، آينددده هايي اسك  ه سرمايهتعیین بخاسازو ارها و فرايندهای جديد و 

اشددخاص . ] 11و  9 [هاسددكهددا و هدفگیری از منابع به بهترين وجه در راستای ارزشپژوهي، مهیا بود  برای آينده و بهره
های خود سهیم شوند. فهمید  تغییرات  ه جلددوه بددروز نگاری در طراحي براساس ديدگاهتوانند از طريق فرايندهای آيندهمي

ها بايد تغییر را در گیری از اين فرصكها اسك. برای بهرههای تازه، جلوة بروز فرصكيابد. نقاآينده اسك ضرورت خاص مي
تفاده نگددری و اسدد شددود. ضددروری اسددك بددا پیانگری منرح ميجهك مصالح و منافع مورد نظر هدايك  رد. در اينجا، پیا

های تغییر و تحول را بر دستانه، موجارت را  سآ  رد  ه آگاهانه و پیا، اين توانمندی و مهنگاریهوشمندانه از دانا آينده
 بیني و معماری  رد.ها، تبیین رفتارها و عملكردها، پیاپايه شناخك نیازها و خواسته

 و فروضاصول 

 هستي و نقا انسا  استوار هستند. بشرح زيرند و بر فروضي دربارة جها   اين اصول
. و تصددادفي ارتباط با يكديگرای از اجزای مستقل و بيبراساس اين اصل، جها  هستي يكپارچه اسك نه آمیخته .هازما ( ارتباط 1

انسددا  آيد. از آنجا  دده بیرو  ميبر اساس روابط علّي حال بر پايه گذشته شكل گرفته اسك، لذا آينده از درو  حال و گذشته 
 .آيدبه وجود مي )علك(از درو  جها  حال )معلول(هم مانند تمام  ائنات، بخشي از هستي اسك جها  آينده

های زماني بیا ای متصور شد. تغییرات عمده در دورهتوا  تغییرات عمدهبا افق سال نمي هاييدر آيندهحیاتي. و تغییرات ( عناصر 2
د. بدده همددین نگیرهای امروز نشأت ميگیریپیوند  ه به احتمال قوی از تصمیموقوع مياز پنج سال و  متر از پنجاه سال به 

ها و اهداف را بايد در همین دورة زماني تعريف  رد. د لذا برنامهنسال دار 50تا  5زماني بین های بازه ،آينده سناريوهایدلیل، 
  .] 16و  15 [دندههای امروز، جها  فردا را تشكیل ميبه هر حال، تصمیم

هايي را  ه نشانگر رويدادهای احتمالي آينده اسددك ؛ بايد بتوا  ايدهو تحقق بخشیدابداع  ،آينده را بايد  شف .و احساسات ها( ايده3
ای از ادرا  گذشددته، وضددعیك  نددوني زندددگي و تصددويرهای ذهنددي از منرح ساخك. زيرا تفكددر افددراد آمیددزهدر زما  حال 

انگر نددوعي نقشددة نشدد مفدداهیم،  .ها( نظريه2( مفاهیم و 1شود: ها از دو عنصر تشكیل ميه اسك. ايدهرويدادهای احتمالي آيند
ذهني يا تصور از چیزی اسك در حالي  ه نظريه از ايجاد رابنه بین دو يا چند مفهوم برای نشا  داد  چگونگي هم زيستي و 

بیر و يددافتن اها برای ايجاد تدماهرانه مفاهیم و نظريه ه  ارگیریآورد. تفكر نشانگر برفتار آنها با يكديگر صحبك به میا  مي
ای آزادانه و سیال در ضمیر خودآگاه فرد ظهددور سك. با ايجاد تصور و تخیل خاصي، امكا  بروز مفاهیم مختلف به گونههراه 
   ند.يگیری تصوير آينده در ذهن افراد، نقا اساسي در شكل بخشید  به آينده ايفا م ند. شكلمي

 رویكردها و هافرضپیش

از گددروه  سددهبدده  ی دانشدديهدداگیددری از ظرفیكسددازی و بهرهبر پايدده ظرفیكتوا  را مي سازیآينده رويكردهایهای بنیا 
روانشناختي شناخك، قدرت های نرم در ارتباط با ابعاد دروني و رفتاری تقسیم  رد، بنیا خا ستری سخك و  ،نرمرويكردهای 
هددا، های سخك مشتمل بر الگوهددا، روشها، نهادها و جامعه اسك در حالي  ه بنیا انسا های انگیزشي و محر حل مساله 

های خا ستری بددر پايدده بررسددي معنددي يددك امّا، بنیا  های ارتقای آنها اسك.و شیوه سازیآيندهفنو  و رويكردهای نیل به 
برد  به در  افراد از آ  پديده حد واسط دانا نرم و پديده از طريق پيپديده يا مفهوم از نظر گروهي از افراد و نیز شناخك 

ها، بندی و نیز دانددا نمودارسددازی پديدددهشناسي، علم و دانا طبقهها متناسآ با هستي و جوهرهسخك قرار دارد. اين بنیا 
شناختي تفسیری افددراد و معرفكبخشند. رويكردهای بررسي سناريوهای آينده بر اساس ديدگاه  ار ردهای خود را تحقق مي

 بخشي اشددخاصبر پايه ذهنیك و معنا اين رويكردها ماهیك .باشندميشناختي افراد آشكار رد  ساختار و معنای ضمني زما 
شناسي شناسي تأويلي و تجربي اسك. در معرفك. سازو ار اين رويكرد بر پايه معرفكيابندميشكل  تجربه زندگاني متناسآ با



 ا
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شود؛ لیكن در ها به مثابه متن نوشته شده قلمداد ميهای انسا تفسیر و در  متن، تأويل متن، بررسي تجربه ،تأويلي
 یو ارتقددا جددادياقدامات الزم جهك اگردد. گرفته ميها با استفاده از چارچوبي منظم پيگردآوری داده ،شناسي تجربيمعرفك
 . ] 4و 20 [، ارائه شده اسك1در جدول  امروز یهايآمادگ
ها و عملكردها نیسك؛ عملكردها، هم حاصل سناريوهای آينده چیزی جز تفكرات، احساسات، اهداف، تالش ها.فرضپیا     

ها، استه در چارچوب امیدها و ناامیدیهاسك. اين عملكردها، هما  اهدافي هستند  ه آشكار يا پنها ، خواسته يا ناخوشناخك
يابند. بنابراين، بهتددرين راه سناريوسددازی آينددده، طراحددي و ايجدداد آ  ها تحقق ميش و  وشامیزا  تالباورها، اعتقادات و 

زی چیدد چدده د در پي نند بايد بدانن  ه آ  را در  مي هاييند و هوشبینهايي  ه آينده را ميها و قلآها، چشماسك. انديشه
ای از فقددط در برهدده ه برای هر  س و در هددر جددا  دهندمي را شكلهايي واقعیك ،هاها و بايستهها، توانسته؟ دانستهندسته

های ديگر مصداق نداشته باشند. لذا با گددذر سازند و چه بسا در زما های عبوری آينده را مي نند  ه ايستگاهزما  صدق مي
اهددداف،  دهددد.ز دسددك ميلیه خود را اهای اّوجلوه زما  و گذار ادوار سني با پديدارشد  تغییر در شخص، يك خواسته و باور،

 باشند.  های فعالیك آنا  ميشوند  ه راهنمای آمادگي افراد و محر  نند اما ابزاری تلقي مييابي ميو جهك مقصدگرايي
 
 

 های امروزایجاد و ارتقای آمادگی جهت  اقدامات الزم .1جدول 
 بردن به سناریوهای آینده برای پی  های الزم امروز آمادگی  

 
بر اساس روش  های متنوع و بر پايه منابع مختلفای ملي در زمینهستمر تغییرات جهاني و مننقهپايا م -

 ؛باني ديده

 
های بروز و سرعك توسعه و پیامدهای احتمدالي منالعه يك روند مشخص به منظور  شف چیستي علك -
 ؛تحلیل روند بر اساس روش  آ 

 
پايا بر اساس روش  يك جامعه، صنعك، يا بخا مشخص  پايا دقیق روندهای موجود و با اهمیك در -

 ؛روند 
 ؛يابي روندبرو بر اساس روش  يابي روندهای آينده براساس روندهای فعلي و تغییرات آنهاجهك - 
 ؛توسعه و تحلیلبر اساس روش  ها و تصوراتتجسم و بازنمايي رويدادهای ممكن آينده بر پاية دانسته - 
 ؛سناريونويسيبر اساس روش  های متخذهو پیامدهای احتمالي تصمیمدريافتن نتايج  - 

 
بدر  گیری از ديدگاه ديگرا  به ويدژه افدراد خبدره و  ارشناسدياستفاده از  ار گروهي و همفكری و بهره -

 ؛مشاوره و همفكریاساس روش 

 
هدای سدنجي، پوياييهدای  مّدي نظیدر تحقیدق در عملیدات، اقتصادبازآفريني رويدادها با رويكرد روش -

 ؛ بر اساس روش الگوسازی سیستم، رياضیات و مانند اينها
 ؛ سازیروش شبیه و پويا ،های ايستاگیری از تصاوير برگرفته از واقعیات براساس الگوبهره - 

 
اندازی برای احتمال بروز مجدد آنها در شناخك رويدادهای گذشته و تحلیل علك وقوع آنها و تبیین چشم -
 ؛ بر اساس روش تحلیل تاريخي يندهآ

 
بدر  ها و مسائل مورد نظر بر پايه بحدث و جددل مننقدي سآ نظر خبرگا  و  ارشناسا  دربارة موضوع -

 ؛ اساس روش تعاطي افكار

 
بدر  ایو مسیرهای اتفاق نظر درباره موضوعي برای آينده جهك ايجاد وحدت فكدری و رويده ترسیم افق -

 ؛ زپردازیاندااساس روش چشم
 ؛ بر اساس روش منالعات ترازيابي های تكمیلي امور گذشته و حال در آيندهدنبال  رد  بخا - 

 
شناخك و تحلیل متو  و اسناد باالدستي اعتقدادی مسدتخرج از آيدات قدرآ  مجیدد و احاديدث و تبیدین  -

 ؛العه اسناد باالدستيمنبر اساس روش  پیامدها و رفتارهای احتمالي براساس تبعیك از آ  اعتقادات

 
 ا  و اسناد باالدستي اعتقادات بدر اسداس روشنظرهای صاحآبررسي نیاز افراد و جوامع از منظر ديدگاه -

 . نیاز شناختي

هددا فرضهای وقوع فرايندها و حاالت، شناخك پیدا  ددرد. ايددن پیافرضقبل از پرداختن به رويكردها بايد از پیا رويكردها.   
های مرتبط با آ ؛ آگاهي از باورها؛ آگاهي از وضعیك فعلي؛ آگاهي از ها و زمینهها؛ آگاهي از دانستهآگاهي از خواسك :زعبارتند ا
   ] .6 [ها و انتظاراتهدف
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دهد آگاه اشخاص در زما  حال بايد از وقايعي  ه ممكن اسك در آينده برای خود، خانواده، سازما ، جامعه و  شورشا  رخ     
د و در میا  آنها  دام يك، منلوبیك بیشتری به بار ند و نیز بدانند  ه  دام يك از پیشامدها، احتمال وقوع بیشتری دارشون
( 2؛ انهنگاری ا تشافي و جستجوگرآينده ( 1: شودميد. بر همین اساس، شا رويكرد در منالعات آينده منرح نآورمي
نگاری آينده ( 5محور، هنجاری و ارزشنگاری آينده ( 4رگرا؛ اری تصويرپرداز و تصوّنگآينده ( 3نگاری تحلیلي و استداللي؛ آينده 

گیری از اين شا رويكرد، الزم اسك الگوی ياب. برای بهرهنگاری عصرشناسي و هدايكآينده( 6گرا؛ و مشار تي و اداره
 ها،های مختص به خود طي  رد. اين گامو مشار ك را با خصیصه  ، طراحيرتصوّتحلیل، گام  شف،  پنجگرايي را با آينده 

شود فلذا هر مرحله بر نتايج مرحلة قبلي استوار اسك. د و هر گام جديد پس از گام پیشین برداشته مينفرايندهای متوالي دار
تحلیل شده)گام دوم( و رويدادنگاری صورت  ،گذشته فرد و سازما در آ  شود  ه نگری با مرحلة » شف« آغاز ميآينده 
وم يعني سشود. گام های ممكن آ  در نظر گرفته ميآينده  سپسد گیرمورد مداقه قرار ميسپس وضعیك  نوني آ   پذيرد؛مي

و نیز ايجاد  )گام چهارم(برای طراحي آيندة مرجحو تحلیل ر«، در واقع، استفاده از اطالعات تولید شده در مرحله  شف »تصوّ
شود تا راهبرد آينده تحقق های اقدام« تدوين مي ه مشار ك اسك »طرح پنجمر گام راهبردی برای پشتیباني از آ  اسك. د

آسا  شد   ته نشانه شف گذش ؛ مشتمل بر  شف گذشته، حال و آينده اسكبنابراين، گفتني اسك  ه درگام اول، الگو  ه  يابد.
گرا،  ارآمدتر و زی آينده رينند در برنامهتوامي اسك زماني  ه به گذشته نگاه شود، اشخاص معمواًل بهتر نگاه به آينده

تا بر  بايد در نظر گرفكهای زماني گذشته را هم ، دوره ردبه آينده نگاه بايد های زماني  ه به اندازه دوره ،پذير باشنداجرايي 
ترسیم يك خط یل و تحل شف حال، يعني ارزيابي شرايط جاری تا با  د.رسازی  آينده های خود های آ  و تواناييل تحلیپايه 
سازی ، سنجا راهبردهای تغییر آينده مشخص شود. در حالي  ه ضروری اسك در  شف آينده با پیاده )گام دوم(مبنا

نگر، از آينده به حال نگاه شود تا به بررسي روندها و نیروهايي پرداخك  ه وضعیك آيندة فرد و سازما  را در های آينده فعالیك 
ح و طراحي راهبرد  وم اين الگو اسك و در بردارندة آيندة مرجسگام ر، تصوّ ر آينده تغییر خواهند داد.حال حاضر و احتماالً د

اندازی از چشملذا ند، شوميای مجهز اشخاص به ديدگاه تازه  ،های درحال پیداياپديده شناسايي و ارزيابي  باشد. هنگاممي
  ، پیشین هایاندازآفرينند و در چشم مي )گام چهارم(و طراحي رتصوّبا آينده مرجح را برای زندگي فردی، سازماني و اجتماعي 

های سازی بايد به ارزيابي شكافسازی و ارزيابي اسك. در اين پیاده مشار ك در پیادهی الگو پنجم نند. گام تجديدنظر مي
هايي برای حذف اين  ا طرحطرح يو اجرای موجود میا  وضع  نوني با وضعیك مرجح آيندة تصوری پرداخك سپس به تدوين 

های شود  ه بايد درس نگری از آغاز تا پايا  يك فرايند يادگیری تلقي مي، آينده پرداخك در حالي  ه هنگام ارزيابيها شكاف 
 ريزی راهبردی به  ار برد. آموخته شده را شناسايي  رد و آنها را برای دور بعدی برنامه

 .] 9و  4،7 [شد و به رعايك آنها متعهدخود، پرورش، در  يدباور اولیه را با هنُ ،برای گام برداشتن ها.آموزه
های گوناگو  به جای يك آيندة منحصددر بدده ( در نظر گرفتن آينده2آينده؛ زندگي و نسبك به بود  و مثبك انديا بین( واقع 1

روبروشد  بددا رويدددادهای ( آماده برای 4نده؛ برای آينده و پرهیز از محتوم پنداشتن آي نااطمیناني( در نظر گرفتن شرايط 3فرد؛ 
( در نظر گرفتن رويدداپردازی اثددربخا 6( انديشید  به آينده نزديك و نیز در انديشة آينده دور بود ؛ 5؛ هاغیرمنتظره و شگفتي

 ؛د  برای آيندگا ( درس گرفتن از وقايع گذشته و پیشینیا  و آموزنده بو8 گرايي؛ او بود  و درو  اقدام( برو 7برای آينده؛ 
 . ، هر ارتباط به مثابه يك دوره منالعاتي و هر تجربه به مثابه يك درسرآموزگا در نقا( تلقي  رد  افراد 9

 هاو آموزه الگوها

 .قلمداد شوندافراد پرورش  بايد مبنای ، لذايابندمي آرايازير های خصیصه الگوها بر پايهاين  
 هددای زندددگي و علمدديهای مبتني بر تجربدده، درسمسئولیك يادگیری موضوعها، انسا هن ذ خصیصه،اين با . بود ( منضبط1

 از آ  تسلط بر يك حرفه يا پیشه را دارد؛  تردانا و هنر و مهممانند تاريخ، 
 ؛ بندی و پیام استخراج  ندمعنا، هدف، طبقه ؛هاتواند از قنعات پرا ندة داده. اين خصیصه ميگي نندتر یآقدرت ( 2
 برای آنها بیابد؛  و ابتكاری های خالقانه های تازه طرح  ند و پاسختواند پرسا. اين ويژگي ميبود و مبتكر  ( خالق3
 را دارد؛ تمايالت آنها و ها شخصیك ،هاتوانايي در  ارزش ،. اين ذهنبود  آمیز( احترام4
 گر بود ؛و تالش مثبك انديا ،بین( خوش5
 پذير داشته باشد؛ رفتاری مسئولیكاطمینا ،  و  تواند در راستای  سآ عزّت، انسا  ميمنابق اين خصیصه .بود  گرا( اخالق6
برخددوردار سددالم، را دارد و نیز از توانمندی تجسم آينددده و عواقآ امور راه آينده  ،توانايي شناخك جهك ،. اين ذهنبود ( بصیر7

 . مند اسكبهرهقايع هم مهارت زودتر و جلوتر ديد  و از اسك به طوری  ه 



 ا
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های  مال و چراغ عقل اسك و تنها بددا عقددل اسددك  دده ( طالآ علم و دانا بود . بايد اعتقاد داشك  ه علم گنجینه8
 توا  بر زمانه فائق آمد.مي
، توانايي توانايي تشخیص خوب و بد، دريافك و عمل به اوصاف نیكبیر و عقالنیك اسك لذا ابر پايه تد ،. اين ذهنييگراخرد( 8

ها و پیامدها، خیرخواهي، توانايي اداره  ددرد ، قدددرت تحلیددل  ددرد ، ها، مسیرها، ابزارها، روشتصديق نیكي، شناسايي محیط
 توانايي تنظیم گفتارها، رفتارها و عملكردها را دارد؛ 

 دارد؛  پیا روی خود راآينده ( ارزياب. منابق اين خصیصه ذهن توانايي سنجا وضعیك گذشته، حال و 9
های متنوع را دارد و در اين تعامل ابعاد مختلف را در و چند سونگر. اين ذهن استعداد برقراری ارتباط با ديگرا  و محیط ( باز10

 گیرد؛ نظر مي
  ند؛  ها را برای شخص ايجاد مي. اين خصیصه حوصله و نشاط خواند  و قضاوت پس از ارزيابي خوانده شدهاهل منالعه( 11
 . اين ذهن هموار ننده امور و برطرف  ننده موانع برای دستیابي به هدف اسك؛ گشاو مشكل گرتسهیل( 12
تددا نددور  انسددا  دارد ظدداهر بددا بدداطن  دهندگيرا با قدرت تنبیق ييابو درو  يسنج برو توانمندی  بین. اين ويژگي( روشن13

 بیابد؛  ویرا برای هدايك شناخك 
 ند سرانجام سرگردا  رود بیناترين اسك و آنكه پشك به آينده حر ك مي. آنكه به استقبال آينده ميفتن( به استقبال آينده ر14
 ماند.مي
بدده سددراغ آينددده رفددك.  و  پرورش داد باز،با ذهني يك يا دو سونگر و نیز نیمشناخك را فقط توا  نمي ،ديگر عصر حاضردر    

هددای آموزه .تقويددك  ددردهددای چندگاندده استعدادهای متنوع و هوش و چند سونگر  هایذهنرا با خود شناخك برای آينده بايد 
)تغییر ، محتددوايي)تكرار مانند وقايع گذشته(حوزة تحوالت بستهو  ،5شكل منابق ،با هرم راهبردیبايد متناسآ الگوهای مذ ور 

متغیرهددای خددارج از هددای گوندداگو  و اياآر)متشكل از و باز پیشرفك علم، دانا و فنآوری(توانايي شخص بر پايه متناسآ با 
هددرم های آموزه. يكي پس از ديگری طي شوند ،هاتا گام دشونتنظیم  ایای، دانشي و عاطفه، به صورت انديشه(شخص  نترل

برداشتن به سوی  سآ و ايجاد شايستگي و خلددق توانمندددی در اداره و  های سلسله مراتآ گام، نشانگر بنیا 5شكل راهبردی
ما  اجددزا و ، نقشه چیدددهداشبورد. در واقع،  ندايفا ميسازی آينده راهبرینقا داشبورد نیز اين منشور  ا اسك.هالیكعفيك هدا

 منشور و هددرماسك.  ابزار سنجا عملكردها و  سازندگي، تنظیم و هدايك رفتارها یراهنما اسك  ه راه ارتباط آنها برای حر ك
دهنددد  دده در های معین و محدودی را نشا  ميها، دورهاين پنجره .هستند، بررسي و ارزيابي های تامل، باز ننده پنجرهالگوها

اين منشددور هدف  بايد در حالك بهینه قرار گیرند. محیطدر  فردهای خاص و قابلیك آيندهطول آ ، تناسآ بین الزامات  لیدی 
های بهینه در مسیر كبه زما  و حر  فردرساند  اقدامات ، های  سآ شايستگي برای آفريد  آينده اسكای از پلكا پنجره ه 

ییرات ضروری برای تغ( 2، نوآورانه هایتالش( 1 :ها حاصل سه نوع فراينداسك. اين پنجره خود، سازما  و جامعه رشد و توسعه
 .[8]باشندميالزامات  گوی ه پاسخ هستند های نوبنیادتالش( 3 فرصك( و )ايجاد یطهای مح و ويژگي نیازهابود  به گوپاسخ
 

 
امروز  های سلسله مراتب آمادگی  هایآموزه   5شكل  

 

 گیری  نتیجه
 . ندددو حر ك مي یردگميقرار و ساختن زندگاني خود در راه آينده  و عملكردهازما  گذشته و حال  هایانسا  همواره از مسیر
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 دده انجام دهند نظر از موقعیتي صرفرا های آتي خود اقدام جهك سلسله مراتبيريزی د برنامهنبايد بتوانو جامعه  انسا ، سازما 
های اقدددام ،و برخي از نتددايجمحوری تعريف وظايفبا و  هشناختموقعیك  نوني را ابتدا بايد د. آنها برای اين  ار، ندر آ  قرار دار

امكددا   امدداپذير نیسك، م وقايع آتي امكا د. در حالي  ه شناخك تمانپردازی و ترسیم  نبیني، استعارهآتي خود و محیط را پیا
 ه در اين وجود دارد  يهايمنابق توانمندیهای معلوم و شناخته شده، نامعلوم و ناشناخته برای آينده متغیراز  سناريوهاييتبیین  

 .ندتشريح شد ،ها و ابعاد آنهامقاله در سنح سازه
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