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نظریه آوا؛
سناریوهای آینده :واقعیتهای جدید و آمادگیهای

امروز1

محمّدرضا حمیدیزاده
استاد دانشگاه شهیدبهشتي
چکيده
هدف اين مقاله پايهريزی مباني و اصول نظری سناريوهای آينددده اسددك دده در بنددن آ  ،تبیددین واقعیكسددازهای جديد د و
آمادگيهای ضروری برای امروز جهك مسافرت به آيندههای مختلف قرار دارد .در واقع مقاله ،درصدد اسك تا به ايددن سد ال
پاسخ دهد :نظره آوا چیسك؟ چگونه آينده ساخته ميشود و چه وزنهای از آ را سهم انسا تشكیل ميدهد؟ البته اين سد ال
در متن مقاله به پنج س ال ديگر تجزيه ميشود .لذا رويكرد نوشتن مقاله ،توصیفيِ استداللي ،بديههگرايي و علكيابي اسك ،با
تبیین گزارة سناريوهای آينده ،آ را زيربنای واقعیكهای جديد معرفي نموده ه در نهايك با گذر زما  ،آ آيندهها به واقعیك
زما حال ،تبديل ميشوند؛ سپس برساخكهای آ به صورت پديدددههای اصددلي و مسددتقل بددرای سددآ آمددادگي معرفددي
ميشوند .هدف از اين نوع آمادگيها ،دسكيابي به تبیین جوهره ،رسددالك ،نقددا ،سددازو ار و رفتارهددای آينددده مددورد انتظددار
اشخاص اسك .پس از اين ايدهپردازی ،اصول موضوعه و فنو آيندهنگاری به همراه پیافرضها و رويكردهای آيندهسازی،
آموزههای لیدی با تكیه بر ذهنهای چندگانه ،تشريح ميشوند .در نهايك ،اين نتايج به دسك ميآيند د اگددر فهددم و در از
«حیات» به خوبي صورت گرفته و معماری شود ميتوا سناريوهای آينده را همانند بخاها و سرفصلهای تاب زندددگي و
تجربه به گونهای نوشك تا با مرور آنها ،بنیا های ضروری آمادگيها ،شناخته و تمرين شوند.
كلید واژهها :مدل آوا؛ بار معنایی و سطح تحققپذیری؛ الگوها و آموزههای آیندهگرایی؛ ذهنهای آیندهگرا.
مقدمه

اساس نوشتارهای اين مقاله ،نظريهپردازی درباره آيندههای متنوع در تناسآ بددا توا مندددیهای اشددخاص اسددك .مغددز ايددن
نظريهپردازی ،ايدهپروری اسك .البته نظريه ،توانمندی تبیین سناريوهای آينده ،پیابیني حاالت و نترل اَعمال و رفتار آ را
دارد .هدف مقاله ،منرح رد مفاهیم و ايدهها در چارچوب نظريه آوا اسك ه بسط ويژگيهددا و سددازو ارهای سددناريوهای
آينده ،تبیین واقعیكهای جديد و آمادگيهای امروز(مدل آوا) را منابق شكل ،1پايهريزی مي ند.

 .1اين مقاله مستخرج ازطرح پژوهشي" :الگوي راهبردي مديريت دانش در ارتقاي خردورزي و بصيرت ملي" است كه به س فارش دانش گا و پژوهش گا ل الي د ا
ملي و تحقيقات راهبردي ،اجرا شد است.
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آمادگيهای امروز

واقعیكهای جديد

سناريوهای آينده

زمینه راهبرد؛ جنس راهبرد؛ سبك راهبرد و تغییر راهبرد
شكل  .1مدل نظریه آوا :سناریوهای آینده ،واقعیتهای جدید و آمادگیهای امروز

تالش اين نوشتار ،پاسخ به اين س ال ميباشد :نظريه آوا چیسك؟ چگونه آينده ساخته ميشود و سهم انسا چه وزنددهای
از آ را تشكیل ميدهد؟  ،اما اين دو س ال به س االت زير تفكیك شده ه اهداف اين مقاله را هم شكل ميدهند .البته سبك
پاسخدهي با اين س االت منابق مدل «آوا» ميباشد ه در شكل ،2ارائه و در شكل ،3بسط داده شده اسك.
 آينده ،چه سناريوهايي دارد؟ آيندهنگاری چه بستر و سازو اری دارد؟ از چه اصول و فروضي ميتوا برای آيندهنگاری استفاده به عمل آورد؟ پیافرضها و رويكردهای آيندهنگاری چیسك؟ الگوها و آموزههای آيندهگرايي چه گامهايي با چه ويژگيها دارند؟برای پاسخگويي به س االت مذ ور از روش تجريد و تعمیم ،استفاده ميشود .در واقع ،مباحث اين مقاله ،بر پايه سه نظرية
سناريوهای آينده ،واقعیكهای جديد و آمادگيهای امروز ،با برقراری تعامالت بازخوردی در بستر :زمینه راهبرد؛ جنس راهبرد؛
سبك راهبرد و تغییر راهبرد توصیف و تحلیل ميشوند .دادههای مقاله ،شواهد ادرا ي و هوشمندی برساخكها و پیكرهبندی
نويسنده ميباشد ه وی آنها را در طول سالهای تدريس ،تحقیق و زندگي شغلي و اجتماعي سآ رده و با تجربه و انديشه
خود ،آنها را غربال رده و به نتايجي دسك يافته اسك.
سناریوهای آینده

سناريوهای آينده بر پايه خصیصههای دروني و سپس رفتار و عملكرد بروني انسا ها ساخته ميشوند ه مرزهای جغرافیايي
نميشناسند .مرزها و دستهبندیهای فكری ،رفتاری و ار ردی بر اساس آ خصیصهها ،شكل ميگیرند .تفاوتهای اين
دستهبندیها ،منابق سنوح دانايي و ناداني ،شخصیك و ارزشها ،خردگرايي و تمايالت هستند ه در طیف دو سويه سالمتي
دل ،روح و نفس تا بیماری آنها امتداد داشته و پیكرهبندی جريا ها را شكل ميدهند .اين پیكرهبندیها ،موقعیكسازی مي نند.
موقعیكها ،ساخك های فرهنگي ،اجتماعي و سپس سیاسي و اقتصادی را معماری و مهندسي مي نند .بنابراين ،اين
پیكرهبندیها ،سه وجه دارند )1 :تفاوتها )2 ،موقعیكها و  )3اقدامات .در شكل ،2مسیر راهبردی دسكيابي به سناريوسازها ،با
هشك سازه ،ارائه شده اسك ه توصیف هر يك از آنها بشرح زير اسك.
روشها

تواناييها

عالمتسازي
سناريوهاي

و عالمتدهي

فرايندهاي ذهني

هدفگذاري و
جهتيابي

آينده

يادگيريها

اخالق

ا
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شكل  .2مسیر راهبردی دستیابی به سناریوسازهای مدل آوا

 .1فرایندهای ذهنی .ذهن انسا منابق با مراتآ و سازو ارهای خاص یفیك حافظه و نوع هوش وی ار مي ند.
فرايندهای ذهني ،مبتني بر ابزارهايي هستند ه يادگیری را تسهیل مي نند .در واقع ،ابزارها نقا میانجي دارند .ذهن با ده
ابزار سرو ار دارد ه عبارتند از )1 :نمادها و عالئم؛  )2محر ها و بازتابها؛  )3زنجیرههای بیاني و لفظي؛  )4اعضای بد ،
مانند چشم ،گوش ،حس و مانند آ ؛  )5تمییزداد تفاوتها ،تمايزات و اختالفات؛  )6تصورات لي و پیكرهبندی؛  )7تنظیم
قواعد و برساخكها؛  )8موفقیك در هدايك موضوعها و حل مسئله؛  )9الهام و پرشهای ذهني؛  )10عملگرايي و
تجربهاندوزی .البته ،تجربه ،آزمود و از آزمودة خويا و ديگرا آموختن اسك .تجربه ،درسي اسك ه از اين منزلگاهها)1 :
نظرگاهها؛  )2شیوهها و الگوهای انجام ارها؛  )3شكسكها؛  )4موفقیكها؛  )5مهارتها؛  )6زما و موقعیك وقوع رويدادها؛
 )7چگونگي وقوع؛  )8چرايي وقوع؛  )9شرايط و مكا وقوع؛  ) 10خصوصیات شخصي و خانوادگي ،سنح زندگي ،نوع حرفه،
سنح درآمد و تخصص صاحآ تجربه؛  )11طرز فكر ،نوع جها بیني فرد ،نوع تمايالت شخص و میزا انديشهگرايي شخص
صاحآ تجربه؛  )12قدرت تحلیل و درجه تیزبیني شخص تجربه ننده ،ميتوا

سآ ،استخراج ،بررسي ،تحلیل و آموخك.

 .2هدفگذاری و جهتیابی .اهداف ،راهنمای ارها ،برنامهها و تعیین ننده جهكهای منتخآ زندگي هستند .افراد با تعیین
جهك حر ك ،انتخاب محیط و مسیر فعالیك ،به اين دلیل ه افكار و احساسات خود را در آ امور درگیر مي نند آينده بالقوه
خود را ساخته و بیا از نیمي از راه پیاروی خود را با تصويرپردازی و پیكرهبندی شكل ميدهند؛ نیمي ديگر را با تالشها و
اقداماتي ميسازند ه در بستر زما  ،بكارگیری منابع و توانمندیهای خود شكل ميگیرند .هويك و شخصیك انسا بر اساس
اهداف ،جهكها و مسیرهای منتخآ ساخته ميشود ،البته خصیصههای وی تاثیرپذير از اشخاصي نیز هسك ه در آ مسیرها
با اهداف و جهات مشتر فعالیك مي نند.
 .3اخالق .اخالق ،يعني منا و معیارهای حقیقي داشتن؛ شخص بااخالق ،شحصي اسك ه برای انجامداد
روش مختص به آ

ارها نه تنها از

ار استفاده مي ند بلكه در انجام داد آ روش از معیارهای درسك و منا انجام داد آ

ار نیز بهره

ميبرد .اين معیار ها مانند چراغ راهنما ،شخص را در بستر منا هدايك مي نند؛ بنابراين ،معیارها نه تنها در ذات روشها وجود
دارند بلكه انسا ها ميتوانند متناسآ با طبیعك حقیقي آ

ارها و منا خود برای آ روشها ،معیار تعیین نند .معیارها،

حاوی شاخصهای مراتبي و روندی انجام ارها و امور مربوط به آنها اسك.
حاال بايد برای اخالق تعريفي ارائه داد ه ملموس بوده و قابلیك اجرايي داشته باشد؛ اخالق ،حاالت احساسي و عاطفي
شخص نسبك به خود و ديگرا اسك ه ابعاد فكری و رفتاری منابق معیارهای فردی و روشي برای انجام ارها دارد و از
بستر حیات و زندگي فرد نشأت ميگیرد .یفیك و سنح فرهنگ بر اساس اخالق ساخته شده اما نشانگر یفیك و سنح علم،
تجربه و عقل انسا و حتي جامعه اسك .البته اينها از سنح و میزا شناخك متولد ميشوند .شناخك ،مادر تمامي اقدامات
انسا اسك ،اما مغز شناخك ،آگاهي اسك.
 .4تواناییها .تواناييها مشتمل بر يازده م لفه به اين شرح هستند )1 :در

معاني :توانايي در

عمیق مفاهیم و اهمیك

موضوعهای تبیین شده و تبیین نشده؛  )2تفكر طراحي :توانايي طراحي و شكلدهي فرايندها و اقدامات در نیل به اهداف
خاص؛  )3تفكر محاسبهای :توانايي تبديل و تفسیر حجم بزرگي از دادهها و استخراج مفاهیم و تحلیلهای الزم از آ ها و سوق
داد آنها به سوی عمل؛  )4تفكر خالقانه و اننباقي :توانايي يافتن راهحلها و پاسخهای بديع و نوآورانه مستقل؛  )5تفكر
تحلیلگر و بصیر :توانايي يافتن ،آرايا و جهكدهي به متغیرها و استخراج پیامهای نهفته در آنها؛  )6مديريك بار فكری:
توانايي فیلتر رد و اولويكبندی منالآ در راستای حدا ثرسازی ار ردهای شناختي مغز؛  )7شايستگيهای میا فرهنگي:
قابلیكهای مفید و ارآمد عمل رد در فرهنگهای مختلف؛  ) 8هوشمندی اجتماعي :توانايي برقراری ارتباط م ثر با ديگرا
به منظور جلآ وا ناهای مناسآ و ايجاد تعامل منلوب با آنها؛  )9چند رشتهای بود  :سواد و توانايي در

مفاهیم و
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ار ردهای چندين رشتهء مختلف؛  )10سواد رسانهای :توانايي ارزيابي منتقدانه محتواهای رسانهها و توا تولید محتوايي
مناسآ و متقاعد ننده برای آنها؛  )11تشريك مساعي بصورت واقعي و مجازی :توانايي ار بهرهورانه ،همراه با شور و شوق
برای پیشبرد امور در تیمهای واقعي و مجازی[.]8
 .5عالمتسازی و عالمیدهی .عالمكسازی و عالميدهي به هر ولتاژ و دامنه تغییر نشانه و عالمك پديدهای اطالق
ميشود ه انسا در تعامل با آ قرار ميگیرد .درعلم سیستمشناختي ،عالمكسازی و عالميدهي ،زبا ارتباطي سیستمها با
يكديگر اسك .اما در علم زيسكشناسي ،عالمكدهي ،نشانههای شكلي اسك ه ارتباط میا جاندارا  ،درو و بین گونههای
آنها را بررسي مي ند .لذا عالمك دهي نشانگر اين ايده اسك ه يكي از طرفین (عامل) به نحوی باورپذير ،اطالعاتي در مورد
خود را به طرف ديگر(اصل) انتقال دهد .سناريوهای عالمسازی بر اساس منابع و توانمندی و نیز درجه ريسكگرايي اشخاص
منابق شكل ،3چهار صحنه فعالیك در زندگي ايجاد مي نند ) 1 :چالشگری بر پايه منابع زياد و توانمندی باال و
ريسكپذيربود اشخاص )2 ،واقعیكبین بر پايه منابع زياد و توانمندی باال و محتاطبود اشخاص )3 ،بزرگنما و اغراقآمیز
بر پايه منابع م و توانمندی پائین و ريسكپذيربود اشخاص ،و در نهايك )4 ،آهسته حر ك رد و آرام بود بر اساس
منابع م و توانمندی پائین و محتاط بود اشخاص.
منابع و توانمندیها
زياد و باال

عالئم آیندهسازسناریوها

اشخاص ريسكپذير

اشخاص محتاط

شكل  3عالئم آیندهساز سناریوها

نكات عالمكدهي .اين نكات عبارتند از شناخك امل و جامع از طرف مقابل؛ انتخاب عالمكهای باورپذير؛ ريسكپذيری
قابل قبول؛ امكا اجرای عالمكدهي در صورت نیاز به ادامه پیگیری و پايا بازخورد و پاسخ به عالئم.
 .6یادگیری .يادگیری ،الگوی سازما يافته عملكردها بر اساس انديشهها و رفتارها(= زمینه راهبرد) اسك ه اطالعات
جديد را به صورت سبك رفتاری(= سبك راهبرد) در تعامل مستمر درونيسازی (جذب= جنس راهبرد) و برونيسازی
(اننباق= تغییر راهبرد) مورد استفاده قرار ميدهد .فرايندهای درونيسازی ،تابع اين موارد اسك:
 )1دستگاه شناختي فرد )2 ،دستكاری رد اعمال ذهني )3 ،انتقال و جذب و  )4برگرداند اشیاء به حالتي درمحیط بیروني.
در حالي ه بروني سازی ،تابع فرهنگ و اخالق اسك و اين دو ،تابع توا يادگیری هستند .یفیك يادگیری از سه منظر مورد
توجه قرار ميگیرد )1 :مراتآ يادگیری؛  )2زوايای يادگیری؛  )3تناسآ يادگیری.
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مراتآ يادگیری .اين مراتآ عبارتند از )1 :مرتبة نیاز -خواسته؛  )2مرتبة حضور -توجه؛  )3مرتبة نجكاوی -پیگیری؛ )4
مرتبة دريافك اطالعات -تحلیل؛  )5مرتبة درگیری ذهني -تفكر؛  )6مرتبة قبول -بازنمايي؛  )7مرتبة توانايي – اقدام؛ ) 8
مرتبة اغنا -رضايك؛  )9مرتبة تقويك -فراشناخك.
زوايای يادگیری .يادگیری از دو زاويه ،مهم تلقي ميشود .زاويه اوّل ،بُعد شناختي ،آگاهي و ادرا ي را منرح مي ند ،از اين زاويه،
يادگیری عامل تغییر چارچوب باورها و ارزشها اسك و ثمره آ مي تواند تغییر و بهبود رفتارهای مشهودپذير و عملكرد افراد
باشد .زاويه دوم ،جنبههای احساسي ،يقیني ،دروني شد و رفتارگرايانه را منرح مي ند و بر تغییر فعالیكهای روزمره ،قوانین و
سنح انتظارت تأ ید ميورزد و پاسخها را به مثابه تجربه ،ارزيابي مي ند .تأمل در بنن يادگیری جای دارد و اين تأمل اسك
ه الگوهای جديد ميآفريند.
تناسآ يادگیری .اين تناسآ با انگیزش و شخصیك شخص ارتباط دارد .هر چند يادگیری ،تغییر مدتدار در توانايي انسا و تغییر
نسبتاً پايدار بر اثر نوعي تجربه در رفتارها اسك اما تناسآ از اين روی برای يادگیرندگا حايز اهمیك هسك ه آنها را قادر
مي ند مهارتهای خالقانه پیشبرد امور و حل مسائل را برای خود ارتقا بخشند .جذب اطالعات و دانا صرف ًا برای ارتقای
مهارتهای خالقانه پیشبرد امور و حل مسائل افي نیسك بلكه شخص يادگیرنده نیاز دارد تا از دانا حوزههای تخصصي خود
به تناسآ قدرت خالقانهاش در روشها و بهبود فرايندهای مستمر استفاده برد .استفاده از تناسآ يادگیری به يادگیرندگا
مك مي ند تا مهارتهايي را بشناسند ه آنها را در ارتقای شايستگيهای خود ياری رساند[.]8
 .7روشها .روشها؛ راهها ،جهكها و حتي محیطهای انجام داد
و احكام مربوط هم منرح ميشوند .سبك ،طرز ويژه انجام داد

ارها را شكل ميدهند .در روشها ،سبكهای انجام ارها
ارها اسك ه هر شخص متناسآ با هوش و ابتكار خود ،آ

را مد نظر قرار ميدهد .به مجموعه روشهای همگن پیشبرد ارها« ،احكام» اطالق ميشود .بنابراين ،جوهره روش ،به اجرا
درآورد هر اری ،از ساختار ،فرايند ،سازو ار و مراحل انجام آ
هدف )3 ،انتظارات )4 ،سازو ارو لِم آ

ار ،نشأت ميگیرد .برای تنظیم اين مراحل )1 :انگیزه)2 ،

ار )5 ،ار رد )6 ،قدرت فكری )7 ،صبر )8 ،آستانه تحمل و  )9پشتكار ،ايفای نقا

مي نند.
 .8سناریوهای آینده .اين سناريوها بر اساس راهبرد فرهنگ ،خردمندی ،نیازها ،انگیزهها و رفتارها ،بشرح زير تدوين ميشوند:
 .8-1راهبرد فرهنگ .در اين راهبرد؛ هويك فرهنگي ،ظرفیك فرهنگي ،سرمايه فرهنگي و الگوها ،ايفای نقا مي نند.
هويك فرهنگي .هر چند ه فرهنگ يعني آداب و رسوم زندگي؛ اگر به همین تعري ف رايج از فرهنگ با دقك توجه رد و آ را
البدشكافي نمود ،در خواهیم يافك منظور ،مجموعه روشها و آداب انجام ارها اسك .بنابراين ،هر اری روش مختص به
خود را دارد؛ و برای هر اری فرهنگي اسك ه روش انجام آ

ار اسك ،لذا انسا ها بايد آ

ار را منابق روش و لِم مربوط

انجام دهند و اگر منابق آ روش ،ار انجام نشود ار مذ ور به خوبي انجام نخواهد شد بلكه مشكل هم ايجاد مي ند؛ در اين
وضعیك اسك ه شخص خود را از انجام درسك آ

ار تبرئه مي ند! و خرابي ارها را به گرد فرهنگ مياندازد و از زير بار

مس لیك شانه خالي مي ند! اما با اند ي تأمل ،مشخص ميشود انسا های موفق ه با سالمك به موفقیك دسكيافتهاند روش
انجام هر اری را ه ميخواسته اند انجام دهند به خوبي شناخته و آ

ار را با معیارهای باالی یفیك و حتي مّیك مرتبط

پیا برده و در طول انجام ار ،عالقه مندی ،فكر ،ابتكار و دلسوزی را چاشني آ

رده لذا موفق ميشوند .بنابراين ،همه

ميتوانن د با همین شیوه ،ارها و اقدامات مربوط به خود را انجام دهند و موفقیك سآ نند .هر فردی در اجرای ارهای
درسك ،درسك انجام داد

ارها را بايد با معیارهای مختص به آ رعايك ند ه شاخص صحك آ امور شناخك ميشود .در

اين صورت ،شاهد انجام ارها و حل مشكالت به نحو احسن خواهیم بود .بنابراين ،فرهنگ ،مشتمل بر روشهای انجام امور
اسك ه قدرت بررسي ،تجزيه ،تحلیل و تدبیر افراد در آ ايفای نقا مي نند .آيا در فرهنگ ،تنها روش و اخالق وجود دارد؟
نه .بلكه در فرهنگ ،ماهیك ،ساختار و ار ردهای روشها ه مبتني بر سنح علم ،دانا ،عقل ،نوع و سنح هوش و ادرا
افراد ميباشد ايفای نقا مي نند؛ در حالي ه جوهره فرهنگ از خرد ،دانا ،يادگیری ،عمل رد تشكیل شده اما دروازه
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ورود و خروج تمامي تعامالت درو فرهنگي ،دل انسا اسك .بنابراين ،جوهره فرهنگ ،اخالق و جوهره اخالق ،يادگیری و
جوهره يادگیری ،انگیزه شخص اسك (شكل.)4

شكل  4الیههای درونی فرهنگ

ظرفیك فرهنگي .اين ظرفیك ه نشانه گنجايا و پیمانه حجمي فرهنگ اسك برای پرورش انسا و شیوه ار او استفاده
مستقیم دارد؛ ظرفیك فرهنگي ارتباط مستقیم با تناسآ ارها ،امورات آ و نحوه انجام داد آنها دارد ه تاثیر بسزايي در
شكل داد اخالق فرد ،خانواده ،گروه ،سازما و جامعه ميگذارد .لذا ظرفیك فرهنگي ،حاصل هنجارها و شبكههايي اسك ه
امكا مشار ك مردم را در اقدامات جمعي و سآ منفعك متقابل فراهم مي ند .لذا ،الزم اسك اين ظرفیكها را ساخك و ارتقا
داد و به نحوه شايسته از آنها استفاده رد .ظرفیكسازی و بهرهگیری از آ  ،نیازمند پشتیباني )1 :اشخاص حقیقي و حقوقي و
 )2رفتارها و ار ردها ،ميباشد.
خصیصههای ظرفیك فرهنگي .اين خصیصهها نشانه موارد زير هستند:
 )1وجود ،ماهیك ،جوهره و سرمايه فرهنگي ه ارتقای توانمندیها ،هماهنگي و همكاری را در جامعه و ار ا آ  ،تسهیل
رده و شتاب ميبخشد.
 )2پنج بُعد ساختار ،محتوا ،زمینه ،فرايند و ار رد؛ ساختار فرهنگي ،شبكه بافك و ارتباطات فرهنگي را ميسازد؛ محتوا ،اعتماد
و هنجارهای فرهنگي را ميسازد؛ زمینه نشانه شرايط ،تم و بستر انجام امور اسك؛ اما فرايند نشانه مراتآ ،گامها و توالي
اقدامات الزم برای به سرانجام رساند امور اسك؛ در حالي ه ار رد ،حاصل عَمل متقابل فرهنگي و نشانه سنح
توسعهيافتگي اسك.
 )3نوع سرمايهگذاری در روابط فرهنگي با بازده مورد انتظار در سنح توقعات جامعه .در اين توقعات ،افراد با درگیرشد در
تعامالت و نهادهای فرهنگي ،منافع مورد انتظار را ايجاد مي نند.
 )4دارايي متشكل از خانواده ،دوستا  ،همكارا و محیط ه فرد ميتواند در ايجاد فرصكها ،اقدامات جديد و شرايط بحراني
از آ ها استفاده برده و از منافع آ بهره گیرد.
سرمايه فرهنگي .سرمايه حاصل ظرفیك فرهنگي اسك ه گاهي مترادف با آ هم بكار ميرود .اين سرمايه بر خالف سرمايه
فیزيكي ،مي تواند به ذخیره نتايج مورد استفاده بپردازد .هم چنین سرمايه فرهنگي دارای ورودی و خروجي در فعالیكهای
فرهنگي اسك ه روابط فرهنگي را برای بازده دو طرفه طراحي مي ند تا میّك و یفیك آ روابط نیز افزايا يابد.
سرمايه ،جلوه هنجارها و شبكههايي اسك ه امكا مشار ك مردم در اقدامات جمعي را به منظور سآ منفعك متقابل
فراهم مي ند اما ظرفیك فرهنگي نشانگر گنجايا فرهنگ اسك .اين مفهوم را بیشتر با سنح اعتماد فرهنگي ،عضويك در
هیاتها ،گروهها و انجمنهای رسمي و غیررسمي ميسنجند .ظرفیك فرهنگي ،مفهومي مر آ اسك ه موجودی و ارزش
هنجارها و شبكهها را در جامعه تشريح مي ند .از آ  ،ارتباط متقابل ،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد فرهنگي شكل ميگیرند.
به طور لي ،ظرفیك فرهنگي را ميتوا جزو منابعي تعريف رد ه میراث روابط فرهنگياند و نا جمعي را تسهیل

ا
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مي نند .اين ظرفیك را به سادگي ،ميتوا  ،مجموعه معیني از هنجارهای اخالقي و ارزشهای غیررسمي تعريف رد
ه اعضای گروهي ه همكاری و تعاو میانشا مجاز اسك ،در آ سهیم هستند .لذا فرهنگ به پیوندها و ارتباطات میا
اعضای يك شبكه به مثابه منبعي با ارزش مي نگرد ه از طريق هنجارها و اعتماد متقابل موجآ تحقق اهداف اعضا ميشود.
هنجارهايي ه شالوده سرمايههای فرهنگي و اخالقي را شكل ميدهند در صورتي معنا پیدا مي نند ه بیا از يك فرد در
آ سهیم باشد .گروهي ه حامي سرمايه فرهنگياند ،ممكن اسك به وچكي دو شخص باشند ه با يكديگر تبادل اطالعات
رده و يا در پروژهای مشتر

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

پايدار ميشود.
الگوها .اشخاص ،پیكرهبندیهای خود را بر اساس الگوها و منابق چارچوبهای نظری ،مفهومي و فرايندی شكل ميدهند
ه برای اداره ايدهها و تبیین نقشههای آيندهنگاری ايفای نقا مي نند؛ اما ،انسا ها با برقراری تعامل میا مجموعهای از
فروض و شرايط صحنههای آينده ميتوانند به طور مننقي به استنباط از رويدادهايي بپردازند ه برای بهبود تدريجي و ارتقاء
سناريوها ضروريند.
در تدوين الگوها ،يك سری مفاهیم ،تعاريف ،سازو ارها و ار ردهای موضددوعي در بدده دسددك آورد نتددايج از فددروض
زيربنايي سناريوها ،مورد استفاده قرار ميگیرند .الگوها ،با ار رد معماری خود ،به پددرورش مهارتهددای آيندددهنگاری مددك
مي نند .الگوها ،ميتوانند به شناخك نیازها ،اهداف ،انگیزه ها و هدايك آنهددا مددك ننددد و راهنمددايي مفیددد بددرای داوری و
تصمیمات ادرا ي تلقي ميشوند.
 .8-2خردمندی .افراد خردمند قادر به قاعدهمند رد و در استداللهای مننقي هستند .آنا با اين وجود ،به موضوعات
به ديده شك نگاه رده و به دنبال دانا پنها در آ ها بوده و ميتوانند دادههای غیرمرتبط را جدا نماينددد .تعددامالت خددرد،
استدالل را تكمیل مي ند .خرد صرفاً در مننق خالصه نميشود بلكه قدرت شهودی نیز در آ ايفای نقا مي ند .اشخاص
خردمند با به ارگیری قدرت استنباط و شهود خود ميتواننددد تددأثیر اقدددامات را در طددول زمددا شددناخته و عواقددآ ارهددا را
تشخیص دهند .اين افراد قابلیك و توانايي مواجهه م ثر با شرايط متالطم ،وا نشي و عدم قنعیك را دارند ،زيرا بددا توانمندددی
تیزبیني از تأثیر عوامل م ثر بر وقوع رخدادها و محدوديك های مننق آگاه هستند .آنا با بینا دانشددي و خردگددرا ،عالئددم و
محر های متعدد و متناقض را در و شناخك خود را امل مي نند.
ارزشها .خرد ،ارزشآفرين اسك .ارزشها ،مر ز ثقل اخالق هستند .ارزشها ،بها و رامك انسانیك هستند؛ ارزشها نشانگر
انتخاب ،تعلق ،همكاری و ماند افراد برای همكاری در اجتماعات ،سازما ها و جامعه ميباشند .بنابراين افراد خردمند از
ارزشها و نتايج آ ها بهرهگیری مي نند .ا فراد خردمند با شناخك امل اصول فلسفه عملي زندگي قادرند روشها را در
زما و مكا مورد نیاز و با روش مناسآ به ار گیرند .آنا با اخذ تصمیمهای صحیح و اقدامهای مناسآ ،باعث بهبود
شرايط زندگي خود و ديگرا مي شوند .لذا اشخاص خردمند برای خانواده ،سازما  ،ار نا و جامعه سودمند هستند .افراد
خردمند اشخاصي شفاف بوده ه زيبايي های محیط ار را در

و به دنبال پاداشهای واقعي فردی و اجتماعي ،برای

ايجاد زندگي سعادتمندانه بر ميآيند .پرورش خرد و اخالق در افراد و جامعه فرايندی تكاملي دارد .سن افراد نشا دهنده
میزا خرد و اخالقگرايي آنها نیسك .بلكه تصمیم های خردمندانه حاصل اخالق و دانا آشكار و ضمني فرد اسك .خرد
هنگامي در فرد شكل گرفته و حر ك مي ند ه دانا ايشا به طور همزما و در راستای دستیابي به مصلحك جامعه به
ار گرفته شوند.
 .8-3نیازها و انگیزهها .امروزه توجه به نیازهای افراد و شرايط بروز آنها در سنوح مختلف زندگي موجآ شده تا انسا ها،
ديگر اخالق را ناديده نگیرند بلكه تالش نمايند با استف اده از آ  ،شرايط سآ موفقیك ،امیابي ،خالقیك ،ابتكار و ارتقای
ارايي افراد را فراهم و بسط ده ند .افراد هوشمند در چارچوب نیازها و گراياهای فردی و گروهي ،محیط خود را به
محیني بالنده ،پیشرو و موفق تبديل مي نمايند .فرايند شناخك نیازها و احتیاجات افراد و تعیین ارتباط میا آنها در جامعه
عالوه بر ايجاد فضا و جوّ مناسآ اری؛ فرهنگ ،اخالق و بهرهوری را ارتقاء ميدهند و پیشرفك فرد و جامعه را هموار
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مي نند .افراد با اداره رد نیازهای خود ميتوانند زمینه رشد و خالقیك را برای خود و جامعه توسعه دهند .حیات و بقای
زندگي ب ر اساس انگیزه و ارضای نیاز افراد و توجّه به منبع و آثار آنها امكا پذير ميشود.
ساختما دروني نیازها .اشخاص براساس شدت نیازهايشا  ،طبقهبندی ميشوند .افراد با نیازهای بسیار متنوع ،تعامل و تداخل
آ نیازها ،غالباً رفتار خود را مديريك مي نند .نیاز ،عامل محرّ

نیل به هدف اسك .هر نیاز از دو م لفه تشكیل ميشود:

 .1م لفه یفي يا جهكدار :اين م لفه انسا را به سوی نیاز اوليتر وی هدايك مي ند.
 .2م لفه مّي يا انرژیدار :اين م لفه معرف شدت يا قوت نیاز انسا اسك.
بنابراين ،نیازها را ميتوا به مثابه نیروی ان گیزه مر زی فرد بر حسآ جهك و قوت آ مورد توجه قرار داد .نیازها غالباً
جنبه ا تسابي دارند و نمي توا به نیاز مبتني بر غريزه و انگیزش ناشي از محیط خارجي چندا پایبند بود .برای مثال فردی
ه در ار خود نیاز بااليي به سآ موفقیك دارد به محض فراهم شد شرايط محیني با احتمال موفقیك بیشتر درصدد
استفاده از فرصك بر خواهد آمد .بدين سا  ،نیاز بر اساس ضمیر و فنرت فرد هنگام تالش برای دستیابي به موقعیك بهتر ه
در درو وی نهفته اسك ،آشكار خواهد شود .در صورتي ه نیازی مادام تجلّي نیافته باشد ،نیاز "مكنو " يا غیرفعّال خوانده
ميشود .هر چند ه در مباحث نظريههای مديريك و رفتار سازماني ،مجموعه املي از نیازها منرح شده اسك لیكن بر
اساس فنرت و ضمیر انسا  ،نظريه نیازها ،به صورت زير طبقهبندی و عرضه ميشوند:
 .1نیازهای برآمده از الف) تلنیف روحي؛ ب) تلنیف محبتي؛ ج) تلنیف رفتاری؛
 .2نیازهای برآمده از غرايز و نفس پا مشتمل بر :الف) مال حقیقي؛ ب) مال فكری و قلبي؛ ج ) مال وارستگي؛
 .3نیازهای برآمده از غرايز و نفس ناپا مشتمل بر :الف) ريا محوری؛ ب) خودمحوری؛ ج) جورمحوری؛
شناخك اين سه نیاز در زمینه در

رفتار و ار رد اشخاص در محیط زندگي ،ار و جامعه اهمیك ويژهای دارند .برای

سنح بااليي از اين نیازها ميتوا چهار مشخصه در نظر گرفك )1 :باالبود مسئولیك شخص برای يافتن راه حلهای
مسأله؛  )2دقك باالی تنظیم هدفها و پذيرش خنر؛  )3بهرهگیری افي از بازخوردهای احتمالي عملكرد و تالش؛  )4ابراز
پايبندی به مس لیك و وظیفه شناسي در انجام وظايف فردی .با توجه به اين خصوصیات ،ميتوا اظهار داشك ه سنح
پايینتر نیازها ،قاعدتاً با پرهیز از پذيرش خنر در ار ،تالش و تمايل به پذيرش مس لیك نازلتر همراه هسك[.]8
 .8-4رفتارها .رفتارهای انسا موضوع مورد بحث در شناخك انگیزه و نیاز او هستند .اگرچه رفتارها ناشي از اجرای
تصمیمها هستند اما منشأ تصمیمها ،انگیزههايي ميباشند ه انسا ها را برای پیشبرد امور و حل مسائل پیاروی خود به
طور نامحسوس راهبری مي نند.
تعاريف و ويژگيهای رفتار .رفتار به اشكال مختلف تعريف ميشود .اين تعاريف ،ويژگيها ،ابعاد ،سازو ارها و جلوههايي از آ را
به شرح زير معرفي مي نند.
 .1آنچه افراد انجام ميدهند يا بیا مي دارند« ،رفتار» اسك .رفتار ،اعمال فرد را در بر دارد ،لذا رفتار ،ويژگي پويای فرد اسك
و جنبة ايستا ندارد .اگر شخصي خشمگین شود ،رفتار آ فرد شناسايي نشده بلكه صرفاً اين نوع رفتار ،نامگذاری شده اسك.
اگر آنچه را ه فرد هنگام خشمگین شد بیا ميدارد يا انجام مي دهد ،بتوا شناسايي رد ،آنگاه «رفتار» تعريف شده
اسك.
 .2رفتار يك يا چند بُعد دارد ،ابعاد رفتار براساس دفعات وقوع ،تداوم ،شدت و نیروی فیزيكي قابل اندازهگیری هستند .فراواني
يك رفتار را ميتوا اندازهگیری رد .تعداد دفعات وقوع يك رفتار قابل شمارش اسك .مثل ،احمدی دوازده بار در طول
جلسة گروه ،ناخن هايا را جويد .عالوه بر اين ،تداوم يك رفتار از زما آغاز تا وقك پايا  ،قابل اندازهگیری اسك .برای
مثال ،احمدی به مدت سي دقیقه آهسته دويد .همچنین شدت رفتار و يا نیروی فیزيكي درگیر در رفتار را ميتوا اندازهگیری
رد .مثل ،احمدی با نیروی سي یلويي صندلي خود را فشرد .بنابراين ،فراواني ،تداوم و شدت ،ابعاد فیزيكي يك رفتار
هستند.
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 .3رفتارها را مي توا مشاهده ،توصیف و ثبك نمود .وقوع رفتار از اين جهك ه عملي فردی اسك و ابعاد فیزيكي
دارد ،قابل مشاهده اسك .افراد هنگام وقوع رفتاری ،مي توانند آ رفتار را مشاهده يا از طريق يكي از حواس خود آ را در
نند .بنابراين ،رفتار قابل ديد اسك و فرد بیننده رفتار ،ميتواند آ را توصیف و وقوع آ را ثبك ند.
 .4رفتارها بر محیط تأثیر ميگذارند .محیط ه متشكل از م لفهها اسك بُعد فیزيكي و اجتماعي دارد .محیط ،فضايي اسك ه
در آ رفتار انجام ميشود .رفتار ،عملي اسك ه حر ك در فضا و زما را شامل شود .وقوع يك رفتار بر محیني اثر خواهد
گذاشك ه در آ اتفاق مي افتد .بعضي مواقع ،اثر رفتار بر محیط ،آشكار اسك مثل هنگام زد

لید برق ،المپ روشن

ميشود (اثر رفتار بر محیط فیزيكي)؛ در جلسات گروه ،دسك خود را باال ميبريد تا مسئول جلسه شما را دعوت به صحبك
ند (اثر رفتار بر افراد ديگر)؛ خواند شمارة تلفن از روی دفترچه (تأثیر رفتار بر خودتا ) .در حالي ه گاهي ،اثر رفتار بر
محیط آشكار نیسك .گاهي رفتار فقط بر شخصي ه در وقوع آ دخیل اسك تأثیر ميگذارد ،به هر حال ،لیه رفتارهای
انسا به طريقي بر محیط فیزيكي و  /يا محیط اجتماعي تأثیرگذار هستند؛ خواه از تأثیر آ آگاه بود يا نبود.
 .5رفتار پديدهای قانونمند اسك .وقوع رفتار ،به طور نظاممند تحك تأثیر رويدادهای محیني قرار ميگیرد .اصول رفتاری ،پايه
روابط نشي بین انسا و رويدادهای محیني را توصیف مي ند .اين اصول ،توصیفگر چگونگي تأثیرگذاری رفتار بر
رويدادهای محیني يا چگونگي رُخ داد رفتار به صورت نشي از وقايع محیني اسك.
 .6رفتارها ممكن اسك آشكار يا پنها باشند .اغلآ از شیوه های تغییر رفتار برای در

و تغییر رفتارهای آشكار استفاده

مي شود .رفتار آشكار ،عمل فردی اسك ه شخص ديگری به غیر از خود فردی ه در رفتار دخیل اسك ،قابل مشاهده و ثبك
باشد .رفتارهای پنها را ديگرا نميتوانند مشاهده نند .اين نوع رفتارها« ،رويدادهای خصوصي» اطالق ميشوند .نظیر،
فكر رد زيرا فردی نميتواند آ را مشاهده و يا ثبك ند .فكر رد را فقط شخصي ميتواند مشاهده ند ه در رفتار وارد
شده اسك .شاخة تغییر رفتار بیشتر به رفتارهای آشكار و يا قابل مشاهده توجه دارد[18و.]5
عوامل هادی رفتارها .اين عوامل به سه دسته طبقهبندی ميشوند[ 6 ،3،5و .]7
دسته اوّل ،با ار ردهای هدايتي عبارتند از :خرد؛ ارزشها؛ گراياها؛ نظرگاهها؛ نا روابط شخصي؛ مبادلهگرايي؛
جريا ها و تر یآهای گروه؛ زمینه اجتماعي :جوّ اجتماعي و يادگیری.
دسته دوم از عوامل با ار رد ارتقاءدهندگي عبارتند از :ارتباطات دو و چند جانبه؛ بصیرت؛ قابلیك؛ صداقك؛ حمايك؛
تشريك مساعي؛ توجه و ديد ؛ تناسآ عقلي؛ شايستگي؛ انعنافپذيری؛ شغل شخص؛ دستاوردهای تیمي؛ انگارههای تالش؛
رفاقك؛ مراقبك و حمايك از ديگرا ؛ عضويك.
دسته سوم از عوامل با جلوههای ساختاردهي عبارتند از :نمادها و تصاوير؛ ارزشها؛ نقاها و روابط؛ مهارتها؛ تمايالت؛
رفتارگرايي؛ فاصله قدرت؛ گرايا  /اجتناب از نااطمیناني؛ فرهیختگي؛ عاقبكگرايي؛ ساختارها و سیستمها.
آیندهنگاری

آيندهنگاری بر پايه سناريوهايي اسك ه درباره آنها انديشه رده و تمايالت خددود را بددروز مدديدهیم .ايددن سددناريوها ،همددا
نقشههای دور انديشي متناسآ با زير ي اسك ..البتدده دورانديشددي ،بددا گمانددهزني ،سناريوسددازی مي نددد .از پیافرضهددای
آيندهنگاری ،در نظر گرفتن گزينههای متعدد برای آينده اسك .اين گزينهها در سه حالك ممكددن ،محتمددل و مددرجح معرفددي
ميشوند هر چند ه پیروزی برای سآ آينده منلوب ،با نیكها ،محر های دروني و بروني ،دور انديشي و اراده پايدددار بدده
دسك مي آيد و ريشه دور انديشي ،باز ايستاد در هنگام شبهه اسك ]15 ،9 ،8 ،3،4و. [19
آيندههای ممكن نوآورانه ،مرسوم ،تهاجمي و تدافعي .هر چیزی اعم از خوب يا بد ،محتمل يا بعید ،ميتواند در آينده رخ دهد؛
آيندههای احتمالي نوآورانه ،مرسوم ،تهاجمي و تدافعي .حاالت متنوع آينده وضعیتي برحسآ احتماالت مختلف مبتني بر اسددتمرار
روندهای نوني اسك ه در آينده به وقوع خواهد پیوسك؛
آيندههای مرجح نوآورانه ،مرسوم ،تهاجمي و تدافعي .ترجیحات پديده برای تحقق آينده براساس درجه تعبیرپذيری بددار فكددری و
معنايي لمات در گفتار و انديشههای وی اسك ،لذا در صدد طلآ آ چیزی اسك ه منلوبترين و مرجحترين رويداد آينده
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به شمار ميرود.
نظريه آينده .آينده ،حاالت متنوعي از زما حال و گذشته با تر یبات تازهای از عناصر ،شرايط و اقدددامات بددا سدداختاری نددو و
طرحي علّي -معلولي و نیز بر پايه نیكها ،طلبید ها ،ارادهها ،تصمیمها و فعالیكها اسك ه حیدداتي بددر پايدده مبداني فكدری و
اعتقادی ،شايستگي ،تواصي به حق و شكیبايي ،صبوری و استقامك به وجود ميآورد ]4و. [6
هدف آيندهنگاری ،محتمل ساختن آيندههای مرجح (منلوب) اسك .بدين منظور از آنچه ه ميخواهیم در آينددده ايجدداد
رد بايد تصويری روشن و شفاف در ذهن بر مبنای ارزشهايي به وجود آورد ه ميخواهیم بر زندگي شخصي ،خددانوادگي و
ج وامع آينده حا م باشند .نظر به اينكه آيندة هر پديدهای از درو زما آ پديده بیرو ميآيد ،آيندهنگاری روش منالعدده و
ساختن آينده اسك .آينده دلخواه به زما مورد نظر برای آ پديده وابسته اسك .هدف اصلي آ  ،شناخك فرصكها ،ساختارها،
سازو ارها و فرايندهای جديد و تعیین بخاهايي اسك ه سرمايهگذاری در آنها بازدهي بیشتری به بددار آورد .اساسداً ،آينددده
پژوهي ،مهیا بود برای آينده و بهرهگیری از منابع به بهترين وجه در راستای ارزشهددا و هدفهاسددك ] 9و  . [11اشددخاص
ميتوانند از طريق فرايندهای آيندهنگاری در طراحي براساس ديدگاه های خود سهیم شوند .فهمید تغییرات ه جلددوه بددروز
آينده اسك ضرورت خاص مييابد .نقاهای تازه ،جلوة بروز فرصكها اسك .برای بهرهگیری از اين فرصكها بايد تغییر را در
جهك مصالح و منافع مورد نظر هدايك رد .در اينجا ،پیانگری منرح ميشددود .ضددروری اسددك بددا پیانگددری و اسد تفاده
هوشمندانه از دانا آيندهنگاری ،اين توانمندی و مهارت را سآ رد ه آگاهانه و پیادستانه ،موجهای تغییر و تحول را بر
پايه شناخك نیازها و خواستهها ،تبیین رفتارها و عملكردها ،پیابیني و معماری رد.
اصول و فروض

اين اصول بشرح زيرند و بر فروضي دربارة جها هستي و نقا انسا استوار هستند.
 )1ارتباط زما ها .براساس اين اصل ،جها هستي يكپارچه اسك نه آمیختهای از اجزای مستقل و بيارتباط با يكديگر و تصددادفي.
حال بر پايه گذشته شكل گرفته اسك ،لذا آينده از درو حال و گذشته بر اساس روابط علّي بیرو ميآيد .از آنجا دده انسددا
هم مانند تمام ائنات ،بخشي از هستي اسك جها آينده(معلول) از درو جها حال(علك) به وجود ميآيد.
 )2عناصر و تغییرات حیاتي .در آيندههايي با افق سال نميتوا تغییرات عمدهای متصور شد .تغییرات عمده در دورههای زماني بیا
از پنج سال و متر از پنجاه سال به وقوع ميپیوند ه به احتمال قوی از تصمیمگیریهای امروز نشأت ميگیرند .بدده همددین
دلیل ،سناريوهای آينده ،بازههای زماني بین  5تا  50سال دارند لذا برنامهها و اهداف را بايد در همین دورة زماني تعريف رد.
به هر حال ،تصمیمهای امروز ،جها فردا را تشكیل ميدهند ] 15و . [16
 )3ايدهها و احساسات .آينده را بايد شف ،ابداع و تحقق بخشید؛ بايد بتوا ايدههايي را ه نشانگر رويدادهای احتمالي آينده اسددك
در زما حال منرح ساخك .زيرا تفكددر افددراد آمیددزه ای از ادرا گذشددته ،وضددعیك نددوني زندددگي و تصددويرهای ذهنددي از
رويدادهای احتمالي آينده اسك .ايدهها از دو عنصر تشكیل ميشود )1 :مفاهیم و  )2نظريهها .مفدداهیم ،نشد انگر نددوعي نقشددة
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
رفتار آنها با يكديگر صحبك به میا ميآورد .تفكر نشانگر به ارگیری ماهرانه مفاهیم و نظريهها برای ايجاد تدابیر و يددافتن
راه ه سك .با ايجاد تصور و تخیل خاصي ،امكا بروز مفاهیم مختلف به گونهای آزادانه و سیال در ضمیر خودآگاه فرد ظهددور
مي ند .شكل گیری تصوير آينده در ذهن افراد ،نقا اساسي در شكل بخشید به آينده ايفا مي ند.
پیشفرضها و رویكردها

بنیا های رويكردهای آيندهسازی را ميتوا بر پايدده ظرفیكسددازی و بهرهگیددری از ظرفیكهددای دانشددي بدده سدده گددروه از
رويكردهای نرم ،سخك و خا ستری تقسیم رد ،بنیا های نرم در ارتباط با ابعاد دروني و رفتاری روانشناختي شناخك ،قدرت
حل مساله و محر های انگیزشي انسا ها ،نهادها و جامعه اسك در حالي ه بنیا های سخك مشتمل بر الگوهددا ،روشهددا،
فنو و رويكردهای نیل به آيندهسازی و شیوههای ارتقای آنها اسك .امّا ،بنیا های خا ستری بددر پايدده بررسددي معنددي يددك
پديده يا مفهوم از نظر گروهي از افراد و نیز شناخك پديده از طريق پيبرد به در افراد از آ پديده حد واسط دانا نرم و
سخك قرار دارد .اين بنیا ها متناسآ با هستي و جوهرهشناسي ،علم و دانا طبقهبندی و نیز دانددا نمودارسددازی پديدددهها،
ار ردهای خود را تحقق ميبخشند .رويكردهای بررسي سناريوهای آينده بر اساس ديدگاه معرفكشناختي تفسیری افددراد و
آشكار رد ساختار و معنای ضمني زما شناختي افراد ميباشند .ماهیك اين رويكردها بر پايه ذهنیك و معنابخشي اشددخاص
متناسآ با تجربه زندگاني شكل مييابند .سازو ار اين رويكرد بر پايه معرفكشناسي تأويلي و تجربي اسك .در معرفكشناسي
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تأويلي ،تفسیر و در متن ،تأويل متن ،بررسي تجربههای انسا ها به مثابه متن نوشته شده قلمداد ميشود؛ لیكن در
معرفكشناسي تجربي ،گردآوری دادهها با استفاده از چارچوبي منظم پيگرفته ميگردد .اقدامات الزم جهك ايجدداد و ارتقددای
آمادگيهای امروز در جدول  ،1ارائه شده اسك ]20و. [4
پیافرضها .سناريوهای آينده چیزی جز تفكرات ،احساسات ،اهداف ،تالشها و عملكردها نیسك؛ عملكردها ،هم حاصل
شناخك هاسك .اين عملكردها ،هما اهدافي هستند ه آشكار يا پنها  ،خواسته يا ناخواسته در چارچوب امیدها و ناامیدیها،
باورها ،اعتقادات و میزا تالش و وشاها تحقق مي يابند .بنابراين ،بهتددرين راه سناريوسددازی آينددده ،طراحددي و ايجدداد آ
اسك .انديشهها ،چشمها و قلآهايي ه آينده را ميبینند و هوشهايي ه آ را در مي نند بايد بدانند در پي چدده چید زی
هستند؟ دانستهها ،توانستهها و بايستهها ،واقعیكهايي را شكل ميدهند ه برای هر س و در هددر جددا فقددط در برهددهای از
زما صدق مي نند ه ايستگاههای عبوری آينده را ميسازند و چه بسا در زما های ديگر مصداق نداشته باشند .لذا با گددذر
زما و گذار ادوار سني با پديدارشد تغییر در شخص ،يك خواسته و باور ،جلوههای ا ّولیه خود را از دسددك ميدهددد .اهددداف،
مقصدگرايي و جهكيابي مي نند اما ابزاری تلقي ميشوند ه راهنمای آمادگي افراد و محر های فعالیك آنا ميباشند.

جدول  .1اقدامات الزم جهت ایجاد و ارتقای آمادگیهای امروز
آمادگیهای الزم امروز برای پیبردن به سناریوهای آینده

 پايا مستمر تغییرات جهاني و مننقهای ملي در زمینههای متنوع و بر پايه منابع مختلف بر اساس روشديدهباني ؛
 منالعه يك روند مشخص به منظور شف چیستي علكهای بروز و سرعك توسعه و پیامدهای احتمداليآ بر اساس روش تحلیل روند ؛
 پايا دقیق روندهای موجود و با اهمیك در يك جامعه ،صنعك ،يا بخا مشخص بر اساس روش پاياروند ؛
 جهك يابي روندهای آينده براساس روندهای فعلي و تغییرات آنها بر اساس روش برو يابي روند؛ تجسم و بازنمايي رويدادهای ممكن آينده بر پاية دانستهها و تصورات بر اساس روش توسعه و تحلیل؛ دريافتن نتايج و پیامدهای احتمالي تصمیمهای متخذه بر اساس روش سناريونويسي؛ استفاده از ار گروهي و همفكری و بهره گیری از ديدگاه ديگرا به ويدژه افدراد خبدره و ارشناسدي بدراساس روش مشاوره و همفكری؛
 بازآفريني رويدادها با رويكرد روشهدای مّدي نظیدر تحقیدق در عملیدات ،اقتصادسدنجي ،پوياييهدایسیستم ،رياضیات و مانند اينها بر اساس روش الگوسازی؛
 بهره گیری از تصاوير برگرفته از واقعیات براساس الگوهای ايستا ،پويا و روش شبیهسازی؛ شناخك رويدادهای گذشته و تحلیل علك وقوع آنها و تبیین چشماندازی برای احتمال بروز مجدد آنها درآينده بر اساس روش تحلیل تاريخي؛
 سآ نظر خبرگا و ارشناسا دربارة موضوعها و مسائل مورد نظر بر پايه بحدث و جددل مننقدي بدراساس روش تعاطي افكار؛
 ترسیم افق و مسیرهای اتفاق نظر درباره موضوعي برای آينده جهك ايجاد وحدت فكدری و رويدهای بدراساس روش چشماندازپردازی؛
 دنبال رد بخاهای تكمیلي امور گذشته و حال در آينده بر اساس روش منالعات ترازيابي؛ شناخك و تحلیل متو و اسناد باالدستي اعتقدادی مسدتخرج از آيدات قدرآ مجیدد و احاديدث و تبیدینپیامدها و رفتارهای احتمالي براساس تبعیك از آ اعتقادات بر اساس روش منالعه اسناد باالدستي؛
 بررسي نیاز افراد و جوامع از منظر ديدگاههای صاحآنظرا و اسناد باالدستي اعتقادات بدر اسداس روشنیاز شناختي.

رويكردها .قبل از پرداختن به رويكردها بايد از پیافرض های وقوع فرايندها و حاالت ،شناخك پیدا ددرد .ايددن پیافرضهددا
عبارتند از :آگاهي از خواسكها؛ آگاهي از دانستهها و زمینه های مرتبط با آ ؛ آگاهي از باورها؛ آگاهي از وضعیك فعلي؛ آگاهي از
هدفها و انتظارات ]. [6

12

محمّدرضا حمیدیزاده

اشخاص در زما حال بايد از وقايعي ه ممكن اسك در آينده برای خود ،خانواده ،سازما  ،جامعه و شورشا رخ دهد آگاه
شون د و نیز بدانند ه دام يك از پیشامدها ،احتمال وقوع بیشتری دارن د و در میا آنها دام يك ،منلوبیك بیشتری به بار
ميآورن د .بر همین اساس ،شا رويكرد در منالعات آينده منرح ميشود )1 :آيندهنگاری ا تشافي و جستجوگرانه؛ )2
آيندهنگاری تحلیلي و استداللي؛  )3آيندهنگاری تصويرپرداز و تصوّرگرا؛  )4آيندهنگاری هنجاری و ارزشمحور )5 ،آيندهنگاری
مشار تي و ادارهگرا؛ و  )6آيندهنگاری عصرشناسي و هدايكياب .برای بهرهگیری از اين شا رويكرد ،الزم اسك الگوی
آيندهگرايي را با پنج گام شف ،تحلیل ،تصوّر ،طراحي و مشار ك را با خصیصههای مختص به خود طي رد .اين گامها،
فرايندهای متوالي دارند و هر گام جديد پس از گام پیشین برداشته مي شود فلذا هر مرحله بر نتايج مرحلة قبلي استوار اسك.
آيندهنگری با مرحلة « شف» آغاز ميشود ه در آ گذشته فرد و سازما  ،تحلیل شده(گام دوم) و رويدادنگاری صورت
ميپذيرد؛ سپس وضعیك نوني آ مورد مداقه قرار ميگیرد سپس آيندههای ممكن آ در نظر گرفته ميشود .گام سوم يعني
«تصوّ ر» ،در واقع ،استفاده از اطالعات تولید شده در مرحله شف و تحلیل برای طراحي آيندة مرجح(گام چهارم) و نیز ايجاد
راهبردی برای پشتیباني از آ اسك .در گام پنجم ه مشار ك اسك «طرحهای اقدام» تدوين ميشود تا راهبرد آينده تحقق
يابد .بنابراين ،گفتني اسك ه درگام اول ،الگو ه مشتمل بر شف گذشته ،حال و آينده اسك؛ شف گذشته نشانه آسا شد
ال بهتر ميتوانند در برنامهريزی آيندهگرا ،ارآمدتر و
نگاه به آينده اسك زماني ه به گذشته نگاه شود ،اشخاص معمو ً
اجراييپذير باشند ،به اندازه دورههای زماني ه بايد به آينده نگاه رد ،دورههای زماني گذشته را هم بايد در نظر گرفك تا بر
پايه تحلیلهای آ و تواناييهای خود آيندهسازی رد .شف حال ،يعني ارزيابي شرايط جاری تا با تحلیل و ترسیم يك خط
مبنا(گام دوم)  ،سنجا راهبردهای تغییر آينده مشخص شود .در حالي ه ضروری اسك در شف آينده با پیادهسازی
فعالیكهای آينده نگر ،از آينده به حال نگاه شود تا به بررسي روندها و نیروهايي پرداخك ه وضعیك آيندة فرد و سازما را در
حال حاضر و احتماالً در آينده تغییر خواهند داد .تصوّر ،گام سوم اين الگو اسك و در بردارندة آيندة مرجح و طراحي راهبرد
ميباشد .هنگام شناسايي و ارزيابي پديدههای درحال پیدايا ،اشخاص به ديدگاه تازهای مجهز ميشوند ،لذا چشماندازی از
آينده مرجح را برای زندگي فردی ،سازماني و اجتماعي با تصوّر و طراحي(گام چهارم) ميآفرينند و در چشماندازهای پیشین،
تجديدنظر مي نند .گام پنجم الگوی مشار ك در پیادهسازی و ارزيابي اسك .در اين پیادهسازی بايد به ارزيابي شكافهای
موجود میا وضع نوني با وضعیك مرجح آيندة تصوری پرداخك سپس به تدوين و اجرای طرح يا طرحهايي برای حذف اين
شكافها پرداخك در حالي ه هنگام ارزيابي ،آيندهنگری از آغاز تا پايا يك فرايند يادگیری تلقي ميشود ه بايد درسهای
آموخته شده را شناسايي رد و آنها را برای دور بعدی برنامهريزی راهبردی به ار برد.
آموزهها .برای گام برداشتن ،نُه باور اولیه را بايد در خود ،پرورش ،و به رعايك آنها متعهد شد ] 4،7و. [9
 )1واقعبین و مثبك انديابود نسبك به زندگي و آينده؛  )2در نظر گرفتن آيندههای گوناگو به جای يك آيندة منحصددر بدده
فرد؛  )3در نظر گرفتن شرايط نااطمیناني برای آينده و پرهیز از محتوم پنداشتن آينده؛  )4آماده برای روبروشد بددا رويدددادهای
غیرمنتظره و شگفتيها؛  ) 5انديشید به آينده نزديك و نیز در انديشة آينده دور بود ؛  )6در نظر گرفتن رويدداپردازی اثددربخا
برای آينده؛  )7برو او بود و درو اقدامگرايي؛  )8درس گرفتن از وقايع گذشته و پیشینیا و آموزنده بود برای آيندگا ؛
 )9تلقي رد افراد در نقا آموزگار ،هر ارتباط به مثابه يك دوره منالعاتي و هر تجربه به مثابه يك درس.
الگوها و آموزهها

اين الگوها بر پايه خصیصههای زير آرايا مييابند ،لذا بايد مبنای پرورش افراد قلمداد شوند.
 )1منضبطبود  .با اين خصیصه ،ذهن انسا ها ،مسئولیك يادگیری موضوعهای مبتني بر تجربدده ،درسهددای زندددگي و علمددي
مانند تاريخ ،دانا و هنر و مهمتر از آ تسلط بر يك حرفه يا پیشه را دارد؛
 )2قدرت تر یآ نندگي .اين خصیصه ميتواند از قنعات پرا ندة دادهها؛ معنا ،هدف ،طبقهبندی و پیام استخراج ند؛
 )3خالق و مبتكر بود  .اين ويژگي ميتواند پرساهای تازه طرح ند و پاسخهای خالقانه و ابتكاری برای آنها بیابد؛
 )4احترامآمیز بود  .اين ذهن ،توانايي در ارزشها ،شخصیكها و تمايالت آنها را دارد؛
 )5خوشبین ،مثبك انديا و تالشگر بود ؛
 )6اخالقگرا بود  .منابق اين خصیصه ،انسا ميتواند در راستای سآ عزّت و اطمینا  ،رفتاری مسئولیكپذير داشته باشد؛
 )7بصیربود  .اين ذهن ،توانايي شناخك جهك ،راه آينده و عواقآ امور را دارد و نیز از توانمندی تجسم آينددده سددالم ،برخددوردار
اسك به طوری ه از مهارت زودتر و جلوتر ديد وقايع هم بهرهمند اسك.
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 )8طالآ علم و دانا بود  .بايد اعتقاد داشك ه علم گنجینههای مال و چراغ عقل اسك و تنها بددا عقددل اسددك دده
ميتوا بر زمانه فائق آمد.
 )8خردگرايي .اين ذهن ،بر پايه تدابیر و عقالنیك اسك لذا توانايي تشخیص خوب و بد ،دريافك و عمل به اوصاف نیك ،توانايي
تصديق نیكي ،شناسايي محیطها ،مسیرها ،ابزارها ،روش ها و پیامدها ،خیرخواهي ،توانايي اداره ددرد  ،قدددرت تحلیددل ددرد ،
توانايي تنظیم گفتارها ،رفتارها و عملكردها را دارد؛
 )9ارزياب .منابق اين خصیصه ذهن توانايي سنجا وضعیك گذشته ،حال و آينده پیا روی خود را دارد؛
 )10باز و چند سونگر .اين ذهن استعداد برقراری ارتباط با ديگرا و محیطهای متنوع را دارد و در اين تعامل ابعاد مختلف را در
نظر ميگیرد؛
 )11اهل منالعه .اين خصیصه حوصله و نشاط خواند و قضاوت پس از ارزيابي خوانده شدهها را برای شخص ايجاد مي ند؛
 )12تسهیلگر و مشكلگشا .اين ذهن هموار ننده امور و برطرف ننده موانع برای دستیابي به هدف اسك؛
 )13روشنبین .اين ويژگي توانمندی برو سنجي و درو يابي را با قدرت تنبیقدهندگي ظدداهر بددا بدداطن انسددا دارد تددا نددور
شناخك را برای هدايك وی بیابد؛
 )14به استقبال آينده رفتن .آنكه به استقبال آينده ميرود بیناترين اسك و آنكه پشك به آينده حر ك مي ند سرانجام سرگردا
ميماند.
درعصر حاضر ديگر ،نميتوا شناخك را فقط با ذهني يك يا دو سونگر و نیز نیمباز ،پرورش داد و بدده سددراغ آينددده رفددك.
برای آينده بايد شناخك خود را با ذهنهای چند سونگر و استعدادهای متنوع و هوشهددای چندگاندده تقويددك ددرد .آموزههددای
الگوهای مذ ور بايد متناسآ با هرم راهبردی ،منابق شكل ،5و حوزة تحوالت بسته(تكرار مانند وقايع گذشته) ،محتددوايي(تغییر
متناسآ با توانايي شخص بر پايه پیشرفك علم ،دانا و فنآوری) و باز(متشكل از آراياهددای گوندداگو و متغیرهددای خددارج از
نترل شخص) ،به صورت انديشهای ،دانشي و عاطفهای تنظیم شوند تا گامها ،يكي پس از ديگری طي شوند .آموزههای هددرم
راهبردی شكل ،5نشانگر بنیا های سلسله مراتآ گام برداشتن به سوی سآ و ايجاد شايستگي و خلددق توانمندددی در اداره و
هدايك فعالیكها اسك .اين منشور نیز نقا داشبورد راهبری آيندهسازی ايفا مي ند .در واقع ،داشبورد ،نقشه چیدددهما اجددزا و
راه ارتباط آنها برای حر ك اسك ه راهنمای سازندگي ،تنظیم و هدايك رفتارها و ابزار سنجا عملكردها اسك .منشور و هددرم
الگوها ،باز ننده پنجرههای تامل ،بررسي و ارزيابي هستند .اين پنجرهها ،دورههای معین و محدودی را نشا ميدهنددد دده در
طول آ  ،تناسآ بین الزامات لیدی آينده و قابلیكهای خاص فرد در محیط بايد در حالك بهینه قرار گیرند .هدف اين منشددور
ه پنجرهای از پلكا های سآ شايستگي برای آفريد آينده اسك ،رساند اقدامات فرد به زما و حر كهای بهینه در مسیر
رشد و توسعه خود ،سازما و جامعه اسك .اين پنجرهها حاصل سه نوع فرايند )1 :تالشهای نوآورانه )2 ،تغییرات ضروری برای
پاسخگوبود به نیازها و ويژگيهای محیط(ايجاد فرصك) و  )3تالشهای نوبنیاد هستند ه پاسخگوی الزامات ميباشند[.]8

شكل 5آموزههای سلسله مراتب آمادگیهای امروز

نتیجهگیری
انسا همواره از مسیرهای زما گذشته و حال و عملكردها در راه آينده و ساختن زندگاني خود قرار ميگیرد و حر ك مي نددد.
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انسا  ،سازما و جامعه بايد بتوانند برنامهريزی سلسله مراتبي جهك اقدامهای آتي خود را صرفنظر از موقعیتي انجام دهند دده
در آ قرار دارند .آنها برای اين ار ،ابتدا بايد موقعیك نوني را شناخته و با تعريف وظايفمحوری و برخي از نتددايج ،اقدددامهای
آتي خود و محیط را پیابیني ،استعارهپردازی و ترسیم نند .در حالي ه شناخك تمام وقايع آتي امكا پذير نیسك ،امددا امكددا
تبیین سناريوهايي از متغیر های معلوم و شناخته شده ،نامعلوم و ناشناخته برای آينده منابق توانمندیهايي وجود دارد ه در اين
مقاله در سنح سازهها و ابعاد آنها ،تشريح شدند.
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