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 چکیده

بر روی مسیر  ند توسط مدیران و استراتژیست ها استفاده می شو یی کهاکثر آینده پژوهی ها

می گذارند. اگر چه کمک پروژه های استراتژی بر مدیریت تماما در نظریه و توسعه سازی تاثیر ن

تئوری است اما، مستندات پژوهش در سازمان ها، دانش آینده ای است که بشدت مورد استفاده 

قرار می گیرد و یا حداقل بطور انتخابی و استراتژیکی  مورد استفاده قرار می گیرند. )سیاستی(. 

ش آن شکاف پرداخته و مدعی است که این موضوع تقسیمی پایه ای بین ابعاد این مقاله به آموز

بسیار متفاوت است. با این حال خارج از این موضوع بازسازی مفهومی ارتباط بین مطالعات آینده 

و مدیریت، مسیری جدید برای ادفام خواسته های بوجود آمده؛ می باشد. در یک مطالعه موردی، 

( کلیدی معضلسیله یک فرایند هوشمندانه و تراز حرفه ای چندین معمای )ما این موضوع را بو

نشان دادیم. آینده پژوهی می تواند به فرایند های مدیریت و توسعه سازمانی متصل شود. آینده 

می تواند به داخل هر پژوهش مدیریتی آورده شود. با این حال به منظور انجام آن زمینه آینده 

برخی از ابزار های متدولوژیکی و حرکت به سمت مدیریت استراتژیک دارد.  نیاز به کنار گذاشتن

نه به این دلیل که آینده نگاران نیاز به کنار گذاشتن دانش و مهارت ویژه خود دارند بلکه برای 

 ساختن بیشتر آن است. 

 

 مقدمه 



 

 

در دهه های اخیر افزایش در اکتشاف و پیش بینی آینده سازمان های عمومی  و خصوصی، به 

عنوان جزئی از فرایند های طرح سیاسی، توسعه استراتژی و توسعه سازمانی؛ وجود داشته 

[. با این حال 2[. یک انجمن حرفه ای از متخصصان در راستای آن تقاضا رشد نمود ]1است.]

ایا افزایش در اکتشافات آینده اشاره بر این دارد که سازمان ها اکنون تمرکز  هنوز مبهم است که

بیشتری بر آینده دارند یا خیر. دالیلی وجود دارد تا به این باور رسید که سازمان ها بدان گونه 

نیستند که عالقمندی های کوتاه مدت آن ها، عالقه مندی های غالبی را در طوالنی مدت ایجاد 

[. تحقیقات نشان دهندۀ فعالیت هایی نظیر، حرفه ای سازی مدیریت استراتژیک و 3-8نماید. ]

[. 10و9سرمایه گذاری در مدیریت دانش ؛ سازمان را بیشتر بر روی آینده متمرکز می کند. ]

تنش بین آینده نگری و حال نگری عالقمندی های سازمان و پژوهشگران را تحریک می نماید. 

ن می دهیم که این تنش بیشتر از یک مشکل معمولی است، موضوعی که در این مقاله ما نشا

ورالعمل سازمان متوقف شود. ما این تنش را بسیار به وسیله مدیریت هوشمند یا در دستمی تواند 

ان می دهد در نظر می گیریم. آینده پژوهی، استراتژی سازمانی و ای تر از آنچه که نشپایه 

از خطوط  -نه در جزئیات بلکه در هسته آن ها  -هیتا در عملمدیریت اجرایی )عملیاتی( ما

[. سناریو پژوهی نوعی دانش را ارائه می کند که  بکارگیری آن 7و6متفاوتی پیروی می کنند.  ]

در سازمان بسیار مشکل است. در اکثر موارد، نتایج آینده پژوهی مدیران را با مشکالت کوتاه 

ود و نیز در فرایندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار نمی مدت روبرو می کندو اجرایی نمی ش

گیرد، نه به این دلیل که مجریان آموزش ندیده اند و یافته ها را نمی پذیرند بلکه به این دلیل 

که آن ها نمی توانند این یافته ها را در استراتژی های خود اعمال کنند. حتی اگر مجریان بتوانند 

شته باشند، آن ها با مشکالت یکپارچه سازی آینده با استراتژی تحت مرکزی بلند مدت داتتا 

هستند  [. آن ها معتقد نیستند که که سناریو ها نادرست یا غلط6کارکرد خود، روبرو می شوند.]

بلکه بکارگیری آن ها در فرایند های استراتژی یا دیگر فراینده های سازمانی را بسیار سخت می 

یا زبانی هم نیست. مشکل بسیار اساسی تر از آنچه که بنظر می رسد، بینند. مشکل ترجمه ای 

می باشد. یک فاصله بین فرایند آینده پژوهی و فرایند های روزانه سازمانی وجود دارد، برای 

مثال: طراحی استراتژی ها، عملکرد های مدیریتی یا توسعه سازمانی. شکاف بین مطالعات آینده 

سادگی بر طرف  نمی شود. در آینده پژوهی ضرورس است که فاصله و فرایند های سازمانی به 



 

 

ای پایه ای بین جریان های روزانه، محتوا و فرایند های داخل سازمان، وجود داشته باشد. آینده 

پژوهی نیاز دارد تا فاصله از سازمان را حفظ نماید و به عنوان یک قانون نتایجی را که خالف 

ست تولید نماید. این لدان معانست که ارتباط کمی بین خروجی کسب و کار روزانه سازمان ا

مطالعات و فرایند های استراتژیک که باید در آن اعمال شود، وجود دارد. و در نتیجه هر گونه 

بهره برداری از آن نتایج بسیار دشوار است. مجریان دیدگاه های آینده پژوهی را استفاده نمی 

واهند بلکه آن ها نمی توانند از این دیدگاه ها استفاده نمایند. کنند نه به این دلیل که نمی خ

بنابراین از آنجایی که بسیار اتفاق می افتد که آینده کاوش شود؛ بنظر می رسد که سازمان ها از 

این کاوش ها خیلی کم بهره می برند. این چطور می تواند باشد؟ و چه چیزی در مورد آن می 

 ؟تواند صورت گیرد

 

 ادغام آینده پژوهی و استراتژی سازمانی    1.1

در این مقاله تحقیقی، ما تالش می کنیم تا این دو رشته که اساسا از یکدیگر جدا هستند را به 

یکدیگر ارتباط دهیم. بنابراین دیدگاه آینده پژوهشی می تواند خیلی بیشتر به صورت موثر و 

ل یک مطالعه موردی، ما تمایل داریم تا نشان مولد مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از تحلی

دهیم که کنار هم قرار دادن این دو مولفه عملی است. ما بحث می کنیم که بهتر کردن استفاده 

از مطالعات آینده نگاری موجود، یک اهم نیست. برای مثال: بوسیله  گفتن به مدیران که باید از 

 آینده نگاری بیشتر استفاده کنند.

ینده پژوهشی نیاز دارد تا بهینه شود. مهم نیست که شکاف بین مدیریت و آینده طرح کلی آ

نگاری، شکاف بین کشف آینده و عمل براساس نتایج آن؛ پر شود. آینده نگاری و مدیریت نیازی 

به اتصال ندارند؛ آن ها باید ادغام شوند. کاربردی سازی بعد از پایان مطالعه شروع نمی شود، نیاز 

در داخل فرایند حل شده باشد. چگونه می توان به آن رسید؟ تقسیم حاضر این جداسازی دارد تا 

دیده می گیرد و در آن خیلی اصولی مدعی می شود که به آینده پژوهی باید توجه شود و ارا ن

که چگونه مدیریت و آینده نگاری می توانند به یکدیگر در مورد اینباید مورد استفاده قرار گیرد. 

شوند و چگونه ترکیب این دو می تواند در جهت تولید تصاویر محتمل پیشنهادی آینده نزدیک 



 

 

[(. ما بر این باوریم که این 20-11و6استفاده شود، بسیار کم نوشته شده است.  )برای مثال ]

موضوع بدلیل درک محدود از ماهیت بین این دو دنیاست، که همانطور که ما اینجا بسیار پایدار 

 [(. 6.7.20حث کردیم که آموزه های تحقیقات موجود است.  )همچنین ببینید ]و اساسی ب

 خط سیر این مقاله  1.2

در این مقاله تحقیقی ما به این سوال می پردازیم که چرا از یک سو تالش کردن برای مشاهده 

از آن تصاویر مرتبط با آینده و از سوی دیگر طراحی استراتزی و توسعه سازمانی، مهم است. بعد 

ما به شرح معمای عملی که احتمال وقوع در این فراینده های مرتبط را دارد؛ می پردازیم. این 

خیلی مهم است به این دلیل که در فعالیت های عملیاتی است که فرایند های اینده نگاری و 

و به توسعه سازمانی نیاز به اتصال به یکدیگر را دارند. قسمت اعظم کار باید به صورت پیوسته 

ویژه با درخواست های پیچیده روزانه سازمانی انجام شود. ما نشان خواهیم داد که چگونه داخل 

در هلند،   یک تیم سناریو جهت مقابله    RijKswateestaat  (RWS)سازمان مورد مطالعه ما 

و تحلیل با معما عا و تردید ها، مدیریت شد. ما معما هایی که آن سازمان با آن ها روبه رو شدند 

انتخاب های ویژه ای را که با توجه به طراحی و فرایند مداخله ای که انجام دادند، را نشان 

خواهیم داد. م ا از یافته های تجربی برای تدوین نتایج عمومی مرتبط با احتماالت ساخت لینک 

اهیم های قوی و ساختاری بین آینده پژوهی و دیگر فراینده های داخلی سازمان، استفاده خو

 کرد. 

 .  طرح ریزی آینده: چرا آینده پژوهی نیاز های استراتژیک را تطبیق نمی دهد.2

طرح ریزی آینده مشخصا می تواند به طراحی استراتژی و توسعه سازمانی تاثیر بگذارد. ادبیات 

استراتژی مملو از بیانیه هاست و مدعی مولد بودن آینده پژوهی در تدوین استراتژی میباشد. 

[. و اکثر تحقیقات آینده پژوهی و آینده نگاری در مورد متصل کردن آن به تدوین 24-21]

[(. مزیت ها مشخص هستند. 25-35استراتژی و توسعه سازمانی صحبت می کنند. )برای مثال ]

آینده پژوهی می تواند مسائلی که برای بقای سازمانی حیاتی هستند را شناسایی نماید. در اکثر 

ی به منظور تطبیق دادن با پیش بینی آینده ساخته می شوند، در آنچه که ما اینجا موارد فرضیات

آن را توسعه سازمانی خطاب می کنیم. ایجاد آن برای تغییرات سازمانی ضرورت دارد. بوسیله 



 

 

توسعه سازمانی ما می دانیم که سازمان در پاسخ به مالحظات استراتژیک، تغییرات سازمانی 

تحقیق بین اشکال مختلف ارزش افزوده های طرح ریزی آینده در فرایندها تمایز ایجاد می نماید. 

 [(. 36قائل می شود. )برای مثال: ]

همکاری )کمک( مستقیم است. برای مثال: دانش مرتبط با آینده می تواند به عنوان  اولین مورد

مدرک و اطالعات با توجه به مشکل استراتژیک ، مورد استفاده قرار گیرد. یا ممکن است مفهومی 

را که قبال از طریق دیگری ارائه شده است را مورد بازسازی قرار دهد. بنابراین به تولید و تدوین 

ه های سیاستی جدید منجر می شود. همچنین ممکن است به عنوان روشی برای ارزشیابی گزین

توان گزینه های سیاستی ، در شرایط آینده مورد استفاده قرار گیرد. در این مسیر های مستقیم، 

 تحلیل آینده مستقیما بر فرایند های تصمیم گیری کمک می کند. 

  1جدول 

 طرح ریزی آینده، طراحی استراتژی و توسعه سازمانی 

 

دانش مرتبط با آینده بطور لحظه ای )مثالی ( مورد استفاده قرار می گیرد: در مسیری یکسان 

 اطالعات مدیریتی روزانه در فرایند های مدیریتی استفاده می شود. 

دارد که در آن عوامل  ، همکاری )کمک( غیر مستقیمی در ساخت استراتژی وجودعالوه بر این

مفهومی زمینه ای برای فرایند های مدیریتی تحت تاثیر هستند. برای مثال: اگر دانش مرتبط با 

اینده جهت ترویج یک مذاکره گسترده در مورد شرایط اینده های ممکن؛ استفاده  شود؛ درگیری 

اتفاق می افتد. ذینفعان در فرایند تصمیم گیری و در شروع تفییر فرهنگی در یک سازمان 



 

 

همکاری استفاده مستقیم در دانش نیست بلکه یک بعد جدیدی است که یک مذاکره جدید 

 مرتبط با یک مسئله موجود را ترویج می دهد. 

، همکاری )کمک( طرح ریزی آینده در جهت طراحی یک استراتژی می تواند در سومین مورد

یم؛ شرح داده می شود. دراین مورد چشم چیزی که بهتر است آن را تامل )انعکاس( حیاتی بنام

انداز مرتبط با آینده به عنوان وسیله نقلیه ای برای تامل حیاتی بر مسیر حرکت موجود و دیدگاه 

های کنونی و مباحثه در مورد اینکه سازمان در حال انجام چه چیزی است و یا در صدد انجام 

عد آینده ، سازمان کنونی متفاوت دیده می چه چیزی می باشد؛ مورد استفاده قرار می گیرد. از ب

شود. استفاده از بعد اینده این امکان را فراهم می کند تا  از حال گریخت، بنابراین آن بعد را 

[(. عمق تامل به مباحثه مرتبط می شود. انجمن آینده های 37عملی کرد. )همچنین ببیند ]

این دلیل که آن مفاهیم نتایج قطعی غیر حیاتی این نوع تامل را غیر حیاتی تلقی می کنند به 

حیاتی را ارائه می کنند. مانند: محدوده ای اط ارزش های غربی مثل سازمان، ایدئو لوژی بازار و 

[(. همچنین می تواند به عنوان 38.39... که ارزش های دیگری را در نظر نمی گیرد. )برای مثال ]

 گیرد  یا به عنوان نوع چهارمین ری )کمک( شکلانحرافی عمیق و رادیکال از این نوع سوم همکا

 باشد. 

 همپوشانی منطقی، تقسم اثر بخش    2.1

طرح ریزی آینده از راه های متفاوتی می تواند برای فرایندهای استراتژیک ، شامل دو فرایند 

ه مشخص هستند. فرضی تدوین استراتژی و طراحی سازمان ؛ ارزشمند باشد. این ها تماما سه

هر چقدر که باشد ، این نظروجود دارد که سازمان می تواند از دانش بهره ببرد. با این حال دانش 

اقدام سارمانی بنظر می رسد که متافت باشد. روی کاغذ طرح ریزی آینده، طراحی استراتژیک و 

تحول سازمانی مشخصا در یک راستا قرار دارند. با این وجود در عمل به وسیله تعریف کم یا زیاد 

([ . انچه که به منظور ایجاد یک پیش بینی خوب درمورد 10.8با یکدیگر متفاوت اند ]برای مثال )

در کوتاه مدت؛  ز است برای فرایند تدوین استراتژیآینده نیاز است، اغلب با اونچه که ضروری و نا

 در کشمکش است. 



 

 

یجاد می شود که پیچیدگی  ما این بحث را ابتدا، بوسیله تعریف معضالت )معما( عملی که زمانی ا

سازمانی در هم بپیچد؛ نشان می دهیم. و بعد از آن م از یک  توسعهطرح ریزی آینده درمقابل 

در هلند ، به جهت نشان دادن اینکه  Rijkswaterstaatتجربی شامل سازمان مطالعه موردی 

چگونه سازمان ها و مدیران می توانند با این معضالت  مقابله کنند و آن ها را در مسیر سازنده 

 قرار دهند؛ استفاده می کنیم. 

 تفکر درمعضالت. 3

یک معضل شامل دو خط عملی  احتمالی می باشد. هر دو آن ها مهم هستند معضالتی که ما 

ناسایی می کنیم بر اساس دو بعد می باشند؛ محتوای آینده پژوهی و فرایند آینده در اینجا ش

پژوهای . هر دو در ارتباط با ،رایند استراتژی سازمانی و تحول سازمانی هستند.  ما چهار معضل 

 مرتبط با محتوا و چهار معضل مرتبط با فرآیند را شناسایی می کنیم.

 (1ه پژوهی و دیگر فرایند های سازمانی می باشند )شکل معضالت ذبل مرتبط با محتوای آیند

 

 

 

 کوتاه و بلند مدت 3.1

طرح ریزی آینده مرتبط با تغییرات بلند مدت؛ مرتبط با آنچه که باید و یا )خواهد( اتفاق بیافتد 

در آینده، می باشد. خطر آنست که طرح ریزی آینده از مشکالت کوتاه مدت و محتوای سازمان 

 جداشود. 



 

 

کار ما پیدا کردن مواردی است که به طور همزمان برای هردو محتوای بلند مدت و کوتاه مدت، 

ارزش ایجاد می کند. و آن ها را به صورت سازنده به یکدیگر مرتبط می نماید. با این حال در 

 عمل، اغلب بدین صورت است که یکی از این دوره های زمانی دیگریرا به چالش می کشد. 

هسته معضالت اطمینان یافتن از آنست که آینده به یک عاملی در مذاکرت مرتبط با استراتژی 

سازمان و توسعه سازمانی تبدیل می شود. آن هم بدون از دست دادن ارتباط با عملکرد واقعی 

 روزانه. 

 جلب حمایت و ایجاد ضرورت  3.2

ت. طرح ریزی )پیش بینی( توسعه سازمانی اغلب نیازمند تغییر برای جایگری سریع اس

درموردآینده می تواند یک احساس ضرورت را پیش اورد، برای مثال : با اشاره بر چالش های 

با طرف مقابل سازمان   "مقابله " این به معنیآینده یا در تاثیرات آینده از سیاست های روز. 

بر نخورده اند، یا می باشد. مواردی که هم اکنون به خوبی کار می کنند و هنوز به مشکلی 

مشکالتی که هنوز به سختی خود را نشان می دهند، ممکن است نیاز برای تغییز سازمانی را در 

نگاهی رو به آینده شناسایی کنند. با این حال، در اکثر موارد پیام  فوریت در مقابل امروز مدیران 

رمغان آورده اندو ممکن است آن ها کسانی هستند که موقعیت امروز را به او مجریان قرار دارد : 

در آینده این موقعیت مخاطره آمیز باشد. وظیفه پیداکردن  تعادلی بین ایجاد اضطرار برای تغییر 

و  پیروزی بر چشم انداز های آینده قبل از دیگران است. این بدان معنی است که طرح ریزی 

نده همیش شامل انتخاب آینده همیشه از لحاظ سیاسی، تا حدی داغ است: طرح ریزی برای آی

های سیاسی است. معضل )معما ( اینجا در نگهداری و حفظ هم زمان طرح ریزی آینده نگر بدون 

بدون حفظ هم زمان  نسبت با مباحثه ها و جهت  منابع  عملکرد ها و یا کشش سیاسی امروز، 

گیری های سیاسی؛ است . بنابراین آینده به عنوان یک مسئله مرتبط با مباحث امروز پذیرفته 

مشکل اینجا هم زمانی فاصله و ارتباط یک پروژه آینده نگاری با/ از مشاوره سیاسی  شده است. 

 امروز است. 

 

 رت عملی مرتبطبصورت آکادمیک صحیح و  به صو 3.3



 

 

یک طرح خوب انجام شده از آینده نیاز های متدولوژیکی متفاوتی را که در ان باید بین ابعاد 

خواسته های  دانشگاهی و توانایی عملی تعادل وجود داشته باشد؛ براورده می کند.  ان دسته از

ریزی دارند،  که دالیل خوبی برای انجام شدن طرحد، نرا بوجود می اور مردم که طرح ریزی ها

هنوز بدون کاهش موارد بی ارزش در عمق آن؛ ممکن نیست. در زمینه توسعه سازمانی، طرح 

 ریزی آینده نباید ازدستور کار امروز سازمان جدا شود. 

 

 احتماالت آینده و گزینه های سازمانی 3.4

ی کمک کند، زمانی که بر ساخت پیش بینی ها تاکید می شود تا به استراتژِی و توسعه سازمان

یک تنش ذاتی وجود دارد. آیا باید  بر ایجاد تصاویر احتماالت آینده یا طرح گزینه های سازمانی 

تاکید شود؟ آیا مطالعه اصلی در کلیت در مورد آینده است یا  در مورد این است که سازمان یک 

العکس. این بدین نهاد است ؟ در هر حالتی احتماالت آینده چیزی در مورد سازمان نمی گوید و ب

 باید به هر دو بعد توجه شود.  معنی است  که 

چهار معضل )معمای( زیر در ارتباط با فرایند  اتصال طرح ریزی آینده  به فرایند استراتژیک 

 (.2توسعه سازمانی می باشد. )شکل 

 

 تعبیر )تفسیر( خالقانه و واقعیت اساسی  3.5

سیری خالقانه می باشد. عالوه بر این ، فرایند طراحی طرح ریزی  )پیش بینی( آینده نیازمند تف

باید به ترکیب دیدگاه های جدید و شگفت آور اجازه دهد. اما در یک سازمانی که برای شواهد و 

مستندات و دانش سخت ارزش زیادی قائل است، پیش بینی آینده نیز باید محتوای قوی داشته 

. این موردی وجود داردتحلیلی و تجربی  مباحث که یاباشد. خالقیت نیاز است  اما در  حاشیه 

است که چرا ما آن را یه عنوان یک فرایند معضل می بینیم : محوا باید با ویژگی های خاص 

مباحثه های سازمانی که اکثرا تحلیلی و تجربی هستند؛  فرایند توسعه سازمانی و همچنین با 

نی آینده، باید به هر دو فرایند های خالقانه مرتبط باشد. این بدان معنی است که ، در پیش بی

و دانش مرتبط با آینده های ممکن؛ توجه شود. یا  "سخت"و تولید کردن و استفاده  داده های 

حداقل در ارائه محصوالت در مسیری مشابه که برای مدیران اجرایی امروزی قابل درک باشد. 



 

 

حتوا در یک سازمان معمولی ارزش دارد؛ به این تعادل  سازمان را بسته به اینکه چه نوعی از م

سازمانی دیگر تغییر می دهد.  ماهیت و شدت این معضل در سازمانی به سارمان دیگر متفاوت 

 خواهد بود و به همین ترتیب پاسخگویی حرفه ای به ان هم متفاوت خواهد بود.

 

 یا تمرکزی از پیش تعیین شده آزادنتایج پایانی  3.6

طراحی استراتژی و توسعه سازمانی،  از یک سو بر قراردادن  به جهت کمک بهپیش بین آینده 

تعداد زیادی از احتماالت مختلف در تصاویر و دادن فضای کافی برای درنظر گرفتن آنها؛ بستگی 

دارد و از سوی دیگر بر  ایجاد سطحی از پشتیبانی در داخل و خارج سازمان بر اساس تصویری 

ه از تصمیماتی که می توانند اجرا شوند؛ بستگی دارد. این بدان معنی به اشتراک گذاشته شد

است که همگرایی و واگرایی در تصاویر باید متعادل باشد:  باید هم خاص و هم عام باشد. طراحی 

فرایند باید از سویی هدایتگر سیر تحقیق و از سوی دیگر دادن فضای آزادانه کافی برای یافته 

 ؛ باشد. های شگفت آور محتمل 

 

 

 حفظ فاصله یا سازماندهی ارتباطات 3.7

پیش بینی آینده نیازمند حفظ فاصله با حال و فاصله گرفتن از دستور کار های امروزی و مباحثه، 

روزی، پیش می باشد. در همان زمان، برای داشتن تاثیری معقول بر دستور کار استراتژیک ام

)حال( ارتباط داشته باشد. کار بیش از حد در پیش بصورت تناتنگ با امروز  بینی آینده باید 

بینی آینده به جهت ایجاد تعادل در حفظ فاصله از عملکرد های موجود سازمان و ایحاد ارتباط 

با این عملکرد های ؛ می باشد. بازتاب انتقادی تنها زمانی عملی است که به آن گوش داده شده 

 و متقابال پذیرفته شده باشد. 

 

 گیری یا ادامه  نتیجه 3.8



 

 

در برخی نقاط زمانی، یک پروژه نیازمند پایان یافتن است. اما  زمان پایان پذیرفتن یک پروژه 

چه موقع می باشد، وقتی که هیچ پایان مشخصی برای فرایند وجود ندارد. پایان پروژه چیست: 

مانی که مطالعه زمانی  یک مطالعه تاثیرش را داراست، که مستندات نهایی نوشته شده باشند، ز

به جزئیات ارزیابی شده باشد یا زمانی که سازمان یافته ها را کسب کند؟ یک پیش بینی می تواند 

ریزی بررسی شود، با گستره و تفسیر زیاد . عالوه بر این، زمان بندی و ارتباط دهی به  حرکت 

 سازمان به اندازه نظرات اساسی مهم است. 

 

 مقابله با معضالت 3.9

از درست و غلط  هیچ خوب و بدی بین مواضع افراطی در معضالت وجود ندارد: با این فراتر 

تعریف، گزینه انتخابی برای هر بعد از معضل  مزایا و معایبی را دارد. عالوه بر این  سوال مرتبط 

با این موضوع این است که ، مفهوم دادن به مالحضالت پیش آمده از معضالت، که  تصمیمات 

ن هاست، در عمل چکونه است و  مالحظات در عمل چگونه به کار گرفته می شوند؟ بر پایۀ ا

انایی مقابله با معضالت در شیوه ای مناسب و سازنده؛ استوار است. هسته حرفۀ استراتژیک بر تو

تمام این معضالت از روش کالسیک آینده پژوهی است که شخصی تمایل دارد ان را برای یک 

نماید، در حالی که از روش های  مدیریت استراتژیک کالسیک و روش بعد از معضل انتخاب 

توسعه سازمانی ،  شخصی برای مقابله بعد دیگر انتخابی را انجام می دهد. مشکلی که  ما اینجا 

در حال توصیفش هستیم  این است که  بمنظور ایجاد ارتباط بین هر دو روش کالسیک ، 

جبور خواهند ما تعادلی بین تمام معضالت ایجاد نمایند. آنها متخصصان )حرفه ای ها( نیاز دارند ت

معضالت را سازنده نمایند. در این حالت، می تواند به منظور مقابله با بود تا راهی پیدا کنند که 

ما به طور خالصه این ماهیت تضاد ایجاد شده از معضالت؛ فهرستی متنوعی مشخص شود.  

فهرست را شرح می دهیم و سپس از آن برای تحلیل یک موقعیت عملی استفاده می کنیم. بدین 

 منظور که چگونگی عملکرد آن در شرایط عملی را تجزی و تحلیل نماییم. 



 

 

 

: انتخابی برای یک یا دو بعد از معضل، است نخستین گزینه برای مقابله با معضالت انتخاب کردن

ترکیب و  –نابراین طرف دیگر به طور آگاهانه کمتر مورد توجه است.  دیگری، مهمترین گزینه ب

یا ادغام است که می گوید: تالش برای مرتب کردن هر دو جهت معضل به صورت هم زمان و 

هم به یک مقدار. گزینه بعدی  ترتیب و الویت بندی آن است: ابتدا یک طرف از معضل و سپس 

عد معضل توجه می شود. عالوه بر نابرین در بک مدت زمانی به هردو بفی دیگر. برسیدگی به طر

این گاهی اوقات احتمال جدا سازی نیز وجود دارد: هر دو بعد بصورت موازی مورد توجه قرار می 

و در مسیری جدا، بنابراین با یکدیگر ترکیب نمی شود. مرحله بعدی  گیرند اما بصورت جداگانه، 

وابسته به بعد دیگر است:  بخشی از معضل به طور  نتیجه ای برای یک بعد  معضل  مجددا ایجاد

وابسته به دیگری ساخته می شود. یک بخش آن در چشم انداز دیگری قرار دارد. احتمال دیگر 

استفاده از پشت صحنه است: ایجاد یک انتخاب روشن و صریح برای  یک بعد از معضل در پس 

به بعد دیگر. و نهایتا گزینه ای برای انکار معضل وجود دارد که در این زمینه با نگاهی ضمنی 

با این حال این مورد عواقب معضل را از بین نمی برد. در حالت هیچی انتخابی ساخته نمی شود. 

 لحظه ای قطعی این مشکل بوجود خواهد آمد حتی شاید هم به صورت اتفاقی و سر زده. 

4 .RWS2020  مطالعه موردی تجربییک  به عنوان 

تنش بین    ”RWS2020“تجربی پروژه  یموردمطالعه ما بررسی خواهیم کرد که  چگونه در 

طرح ریزی آینده، طراحی استراتژی و توسعه سازمانی، خود را در یک خط عملی آشکار خواهد 

اقدامی کرد.  و چه انتخاب هایی توسط تیم سناریو اتخاذ شده است تا آن ها را قادر سازد که 

ما سپس در استفاده از آینده پژوهی در فرایند استراتژیک بر اساس این مورد، سازنده انجام دهند. 

سازمانی، در ارتباط با الگوه های محتمل حرفه ای گری صحبت خواهیم نمود: چه نوعی از حرفه 



 

 

بیشتر این ای بودن می تواند متفاوت باشد و این مطالعه موردی چه چیزی در ارتباط با توسعه 

 حرفه ای گری به ما می آموزد؟  

4.1 Rijkswaterstaat  و مطالعه سناریو"RWS2020" 

، دیگر  نه یک فعالیت جدید و  نه یک فعالیت موقت است. در مقابل،  RWSکشف آینده  برای 

روز های اولیۀ کار با سناریو ها بر می گردد. سازمان دارای سنت انجام سناریو پژوهی است که به 

با الهام از آینده پژوهی  1980در اواخر دهه  Nostradamusاولین مطالعه سناریو، توسط 

Shell’ [ .هدف ان مطالعه حساس تر کردن کارمندان14.28انجام شده بود .] 

Rijkswaterstaat    و مدیرانRWS  به بافت سازمانی بود. هدف شکستن  نحوه نگرش  فنی

گرای مهندسین بود که  در آن زمان بسیار غالب بود و همچنین ترویج گرایش اجتماعی به 

نامیده می   Creopsمهندسین بود. این مطالعه اولیه در مدت کوتاهی دومین پروژه سناریو که 

، در 1990را در  میانه دهه  (خالقانههای  هینبه معنی گز creative optionsمخفف  شد )

پی داشت. هدف این مطالعه شناسایی پویایی غالب از زمان به منظور آشکار سازی  فرصت های 

بود. برای مثال: این مطالعه فرصت ها و تهدید های احتمالی شدت  RWSتوسعه برای سازمان 

است های ملی را ؛ کشف گرفته در مرکزی سازی اروپا و ادامه عدم متمرکز سازی اجرای سی

را شروع کرد، با هدف کمک به بازسازی محور  Isis پروژه  سناریو سوم RWS 2001میکرد. در 

سازمان  Ondernemingسناریوپژوهی یک سند مهم در تدوین طرح سازمان. 

Rijkswaterstaat ( بر اساس پروژه 2004-2008بود .)Isis  طرح چندین مدل سازمانی ،

شناسایی می کرد. در آن زمان به عنوان پروژه ای بزرگ و دست   RWSبرای خاص و جدید را 

از یک سازمان مهندسی آهسته  و تا حدودی مبتال به   RWSو پا گیر بود. این پروژه به تغییر 

 اوتیسم   به یک سازمان شبکه گرای چابک؛ کمک نمود. 

انتساب یک پروژه برای کشف آینده در یک مطالعه سناریو   RWSمدیران  2006در ژوئن سال 

به گروه استراتژی سازمان داده شده بود. گروهی که مستقیما به را صادر نمودند. این انتساب 

هیئت گزارش می داد. بر اساس این انتساب، مطالعه باید یک کمک ویژه به توسعه پیوسته 

ه مسائل تحت پوشش مطالعه  تمرکز بر روی ؛ می کرد. از جمل Rijkswaterstaatسازمان 

سناریو های آینده در پرتو طراحی راهبرد و توسعه سازمانی بود. بنابراین مجبور بود که از سویی 

 بر آینده تمرکز کند و از سوی دیگر باید به مالحظات تحت حمایت هیئت نیز مرتبط می بود. 



 

 

  RWS2020طرح پروژه   4.2

کار کنند.  "از بیرون به داخل  "روژه انتخاب کردند تا به صورتتیم پ RWS2020در طراحی 

استراتژیست هایی که درگیر شدند خواستار این بودند که ایده ها را از خارج سازمان به داخل 

بیاورند و از شرکت کنندگان  خارجی برای شرکت فعاالنه در تولید ایده های مرتبط با تصاویر 

دنیای بیرون، ذینفعان، کارشناسان و دیگران سازمانی؛ دعوت کنند.  احتمالی از آینده  و موقعیت 

نه تنها برای تحویل ورودی ها بلکه به طور ویژه برای کمک فعاالنه به ساخت یک تصویر از آیندۀ 

Rijkswaterstaat  .؛ دعوت شدند 

اری با در انجام این کار، گروه انتخابی آگاهانه برای تحقق بخشیدن به این خط عمل در همک

طرف های ، و نه برای ساختن یک تمرین داخلی ، خارجی انجام داد.  در بحث با مشتری، توافق 

و گزینه های سازمانی با یک  "مسیر پیشرفت قوی "شد تا نتایج پایانی در مرحله نهائی بنام  

 آینده پایدار ؛  شرح داده شود. 

العه را در چهار مرحله یا فاز که در ذیل در برابر این پس زمینه تیم سناریو تصمیم گرفت تا مط

 آمده است بسازد : 

تحویل دو تحلیل ،  -نامیده می شد  RWSقوت که   – نتایج برنامه ریزی شده از اولین مرحله

، به جهت دستیابی یک تصویر از  محیط  RWSدوم نیروهای مختلف درزمینه - اول میدان کار و 

 .در زمان حاضر  RWSمرتبط با 

چه باید بکند و چگونه با سازمان  RWSپرسش های مهم در این رابطه برای تیم  سناریو بود: 

؟ بنابراین ارتباط داشته باشد، دیگر نهاد های حاکم، طرف های بازاری و کاربران توسعه یافته؛ها، 

 اولین مرحله اساسا با زمان حال مرتبط بود. 

منطبق با تیم سناریو   -و و قطع کردن آن ها  RWSبنام گرایشات مرتبط به   -مرحله دوم  

بود، به عنوان یک سناریوپژوهی کالسیک طراحی شده بود. در این مرحله،  محیط بی تاثیر باید  

به تصویر  RWSبا استفاده از  شناسایی و  بازتاب بر روی  اکثر نیروهای پیشران آینده در محیط 

 کشیده شوند . 

 تحوالت متمرکز بر روی احتماالت مختلف برای   - "الهام از معیار ها"بنام  –مرحله سوم 

چه نوع تحوالت الهام بخشی را دیگر سازمانی. برای این مرحله،  مهمترین پرسش این بود که : 



 

 

باید از آن ها بیاموزد، و چه جهت  RWSسازمان های مرتبط تجربه کردند و چه درس هایی را 

وان نتیجه باید بگیرند؟ پس بنابراین در این مرحله تمرکز بر الهام از دیگر گیری هایی را به عن

 تجربیات می باشد.

به عنوان نتیجه این مطالعه  – "مسیرهای توسعه و گام های قدرتمند "بنام  –مرحله چهارم 

د نتایج مراحل قبلی باید جمع اوری و به یکدیگر مرتبط شونبرناه  ریزی شده بود. در این مرحله 

. که نه تنها باید به ترسیم (2012و بر روی ادامه طرح کسب و کار متمرکز گردد. )دستور کار 

احتماالت نتایج پایانی بپردازد بلکه باید چگونگی تحقق  گزینه های شناسایی شده را نیز مشخص 

قابلیت  اگرچه مشخصات این مرحله به آینده بر می گردد اما یافته باید به شرایط امروز همنماید. 

که   2012اعمال داشته  باشند و  با مستندات سیاستی  مانند طرح کسب و کار  و  دستور کار 

 توسعه بیابد؛ نیز همخوانی داشته باشد.  2008هنوز باید در 

 

 RWS2020. کار با معضالت )معماها( در پروژه 5

این پروژه خیلی با کاوش در آینده برای دانش بهتر مرتبط با آینده ، مرتبط نبود، اما  هدفی  

» صریح برای ترویج و تمرکز بر توسعه سازمانی داشت. تیم پروژه این هدف را جهت شناسایی 

تعریف کرده بود. برای این کار، ضروری بود که دانش مرتبط «  گزینه های قدرتمند برای سازمان

ا آینده  با وضعیت کنونی در سازمان ترکیب شود، و  همچنین با دانش مرتبط با گزینه های ب

احتمالی برای تحوالت سازمانی. این مطالعه می بایست از لحاظ ماهوی خوب می بود، اما 

همچنین می بایست محتوایی را در راستای حمایت از فرایند استراتژیک در حال اجرا، تولید 

کیفیت  قابل قبول از نظر آینده نگاری؛ ت برای هر دو تدوین استراتژی امروز و کند.  می بایس

آزاد، فاصله دار،  –تنش بوجود آمده  بین از یک سو  اکتشاف صحیح از آینده قابل استفاده باشد. 

و نیاز های خاص  سازمان تحت  فرایند تغییر استراتژیک ، با  تمرکز  –منحصرا متمرکز برا ینده 

بر  عالقه مندی های کنونی و روابط قوی  حل گشت. در چارچوب نظری ما، ما معضالت مختلف 

 مطرح شده توسط این دو اتصال آینده پژوهی در فرایند های استراتژیک را شناسایی نمودیم . 

 

 "ن )محتوا(مضمو"برخورد با معضالت  5.1



 

 

با   RWS2020با توجه به معضالت بلند مدت در مقابل معضالت کوتاه مدت، تیم سناریو 

مشاهده تصویری بلند مدت در پرتو وضعیت کوتاه مدت؛ با آن برخورد نمود. وضعیت بلند مدت 

به عنوان یک مطالعه پس زمینه برای طرح کسب وکار؛ کشف   RWS2020آزادانه با قرارگیری 

برای حفظ اتصال  ر انجام این کار، یک گزینه  به صورت تابعی از گزینه دیگر ساخته شد. شد.  د

( و کوتاه organizational strategyدو خط عملی مختلف که  متمرکز بر هر دو بلند مدت  )

صی با استفاده از یک ائتالف شخ بودند ، تصمیم گرفته شد تا  (the 2012 Agendaمدت  )

گیر و ساخت یک تیم استراتژی پاسخگو برای هر دو آن ها ، ساخته شود. سپس ادغام دو تیم در

آن ها پروژه های برنامه خودشان را پیگیری کردند، در حالی که همنان خط عاملی قبلیشان را 

 حفظ کرده بودند . 

بوسیله سنجش هر دو گزینه به جهت اینکه  "ایجاد ضروریت جلب حمایت در مقابلمعضل  "

ببیند که آنها می توانند ادغام شوند یا خیر؛ متوقف شد.  برای ایجاد فوریت اغلب نیاز است تا 

اصول پابرجا را سنجید. این می تواند به سادگی باعث سرخوردگی ذینفعان و کاهش حمایت آن 

است حمایتی را در خدمات مختلف ها شود. تیم سناریو تالش کرد تا تا آن جا که ممکن 

Rijkswaterstaat  بدست آورد . اما در تعامل آن ها با مدیریت، آن ها همچنین میزان

محدودیت ها را نیز اندازه گیری کردند بنابراین آن ها می توانند از  آن اطالعات در جهت ایجاد 

پس از اعتماد زیادی که ها فوریت برای مسائل بلند مدت نیز استفاده کنند. با این حال  آن تن

قبال در پروژه و بین آن ها ایجاد شده است؛ اتفاق می افتد. شایان ذکر است که در یک حدود 

خاصی از پشتیبانی،  اعتماد و توانایی ؛ این طور بنظر می رسد که حتی ناراحتی می تواند به 

مدیران از تیم انتظار دارند  اعتماد و پشتیبانی بیشتری تبدیل گردد. در برخی از نقاط رابطهریال

تا مرزهای آن ها را به چالش بکشد و انها را ناراحت کند. آن ها  نه تنها اجازه دارند تا محدودیت 

 های فکری مدیران را بسط دهند بلکه انتظار می رود این کار را انجام دهند. 

. ارتباط بصورت مشروط ایجاد شد "عمال مناسب  دانشگاهی درست و معضل )معمای(  "

عملی از تصمیم گیری استراتژیک، که در  حوزه  قوانین دانشگاهی و کیفیت علمی برای مزایای

آن محصول مطالعه باید به عمل گرفته شود. دراین، کیفیت اساسی یک قوت مهم از یک محصول 

است اما کیفیت های دیگری نیز وجود دارند. هدف سناریو پژوهی بسیار واضح بود: جهت تامین 

. بنابراین اهمیت در کاربرد عملی بود نه در  اصل مدل های  RWSمواد برای توسعه بیشتر 



 

 

در آکادمیک. تیم شدیدا بر قوانین متدولوژیکال  بازی برای توسعه سناریو ها، متمرکز بود، اما 

لحظاتی خاص انتخاب های عمدی به جهت منحرف کردن آنچه که از لحاظ نظری درست بود، 

تیم . برای مثال: آنها تصاویر آینده خود را توسعه نمی دادند )ایجاد نمی کردند. (. انجام می شد

های خارجی برای انتخاب روش های خود آزاد بودند. مشاهدات آن ها یا ترجیحا  دور نما های 

بسیار مناسب تر از درستی متدولوژیکال آن  2020در سال  Rijkswaterstaatمحیط آینده 

 ها بود. 

بنابراین، با توجه به معضالت )معما های( اساسی،  ما می بینیم که درمقابله با آن ها استراتژِی 

های مختلفی دنبال شد. اعم از ساخت یکی از آن ها به صورت تابعی از دیگری، ترکیب آن ها ، 

 بر اساس چیزی یا در پی دیگری. 

 

 برخورد با معضالت فرایند  5.2

شد تا یک قوت قابل :  تصمیم گرفته "واقعیت حقیقی  قیت در مقابلتفسیر خالمعضل   "برای 

گیرد. در تعویض اعمال شود به طوریکه اجازه دارد تا  در طول دوره  فعالیت، جای دیگری قرار ب

گرفته شده بود تا با تیم داخلی که از امور داخلی آگاه بودند  کار کنند.  زمان شروع پروژه، تصمیم

توصیف شرایط موجود و ایجاد سند با کیفیت باال، واجد شرایط بودند و  عالوه بر این  جهت

د به عنوان پایه خط، فضای بیشتری برای روش های با این سن بخوبی در نظر گرفته شده بودند. 

خالقانه داده می شد. برای مثال: بوسیله کار کردن با تیم های سناریو خارجی که، اگرچه  بر 

ل می کرد، به جهت رقابت با هم دیگر  در راستای رسیدن  به معروف عماساس مطالعات 

؛ به چالش کشیده   Rijkswaterstaatدیدگاهی نواورانه  با توجه به آینده های محتمل برای 

شد. بعد ها، با برگزاری مالقات های مختلف در زیر مجموعه سازمان خود  به جهت فهمیدن 

ری کردند در عمل کارایی دارد یا خیر، این دوره های اینکه آیا دانش آینده ای که آن ها گرداو

 فعالیتی ساختار یافته تر شدند . مخصوصا با توجه به کیفیت محتوا در تشریح مسیر توسعه. 

بوسیله کارکردن موازی   "باز و ازادانه بودن نتایج در مقابل تمرکز از پیش تعریف شدن  معضل "

بر هر نوعی از تصویر و بوسیله قراردادن هر دو گزینه به صورت پی در پی؛ حل شد. تالشی 

آگاهانه برای شروع و پایان متوالی با ایده ای که  اگر خط عملی یک موفقیت بود؛ ایجاد گشت  



 

 

به جهت بهینه داشتن یک تصویر مورد قبول و به اشتراک گذاری شده برای محتمل ساختن آن 

صراحتا در راستای بدست آوردن  1سازی تنوع در خطوط میانی عملکرد،  بسیار مهم بود.  مرحله 

در زمان کنونی،  مدیریت شد. از سویی دیگر  RWSتصویر به اشتراک گذاشته شده مرتبط با 

د. مدیریت ش یر متعدد آینده، گزین های متعدد؛در راستای کشف تنوع  تصاو  3و   2مرحله 

که شامل سفری در سازمان و کارگاه های کارشناسان بود، در راستای دستیابی به یک  4مرحله 

 ؛ مدیریت شد.  RWSمجموعه تصاویر از موقعیت های مختلف و تصاویر آینده 

مربوط می شود، می توان گفت که مالحظات  "معضل فاصله در مقابل ایجاد ارتباط"تا آنجا که به 

اساس حفظ فاصله و با هدف حفظ ارتباط؛ ساخته شده بود. جالب است، به صورت مشروط بر 

ود، همچنین در مراحلی که شس زمینه ایجاد می د که این معضل تا حدودی از طریق پهرچن

در آن از نگاه شخص خارجی ، به نظر می رسد فاصله بیشتری در نظر گرفته شود، با توجه به 

توقف شده؛ تیم از احتمال تشکیل ارتباط در روز های دورنمای موجود و بحث های استراتژیک م

 بعد آگاه بود. 

نهایتا  تیم به معضل )معمای(  نتیجه گیری در مقابل ادامه دادن اشاره می کند. در این دوره از 

RWS2020   یک انتخاب آگاهانه به جهت نتیجه گیری صریح و نشان دادن انتهای خط عملی؛

ن ، توجه بسیاری به پیگیری محصول و به  تحویل محصول  داده انجام شده بود. در همان زما

شد و فرایند تفکر پیچیده  ایجاد شد. به عبارت دیگر در این معضل به جهت نتیجه گیری ، 

نتیجه گیری دنباله دار نسبت به ادامه گزینه انتخاب صریحتری انجام شد . اما هم زمان  یک 

دادن و وارد کردن نتایج نهائی پروژه به دستورالعمل  درپشت آن پنهان بود، که به سمت ادامه

 استراتژیک سازمان مدیریت می شد. 

 مدیریت معضالت )معما ها( 5.3

مجبور به حفظ تصمیم گیری در ارتباط با چگونگی برخورد با معضالت   RWS2020تیم سناریو 

ماموریت برای اینسناریو پژوهی  بوجود آمده ازمحتوای پروژه و فرایندهای استفاده شده؛ بود .

بود. این کاوش توسعه سازمانی و  Rijkswaterstaatخلق یک چارچوب برای توسعه بیشتر 

آینده را مستقیما برای ارتباط با یکدیگر؛ به ارمغان آورد. نیاز بود که رویکرد بلند مدت میبایست 

ای بلند مدت به طور مستقیم بر با رویکرد کوتاه مدت همکاری نماید. توسط انجام این کاردورنم

معضالت دیگر بارها و بارها بوسیله تصمیم خط دستور کار کوتاه مدت سازمان قرار داده شد.  



 

 

گیری در مورد نحوه ترکیب آن ها، توالی آنها، انتخاب یکی بر اساس دیگری، قراردادن آن ها در 

دو شکل قوانین بسیار متمایز موقعیت؛ متوقف شدند.به عبارت دیگر به طور مستمر تعادل بین 

تیم مجبور شد تا با توجه به قوانین دوشکل  صنعتیحفظ شد.  به منظور تولید یک حالت 

 را ایجاد نماید.   صنعتمتفاوتی از 

 

 . نتیجه گیری: تعادل پیشگامی )حرفه(6

 صنعت اما کدام صنعت ت حال 6.1

و در حین  RWS2020هلندی، در زمان طرح ریزی پروژه  Rijkswaterstaatتیم سناریو 

فرایند ایجاد آن، با  مشکل چگونگی سازماندهی این فرایند و اینکه آیا همه چیز به خوبی پی ش 

میرود، معضالت بوجود آمده در فراینده های اکتشاف آینده، طرح ریزی استراتژی و توسعه 

 سازمانی ؛ مواجه می شوند. 

موضوع در محدوده زمانی معین با تصمیم گیری بر اساس قوانین مهارت  دوره عملی انتخاب 

 شده برای پروژه باید شامل : 

بررسی آینده و انجام مطالعات سناریو یا طراخی استراتژی و توسعه سازمان. حوزه های مختلفی 

نقطه مرجع تمامویژگی های از صنعت )برای مثال : مهارت( که افراد می خوایتند از آن به عنوان 

انجام یک کار خوب به معنی  چیزی از لحاظ محتوایی خود در مسیر کار کردن؛ استفاده نمایند. 

متفاوت در این زمینه های مختلف می باشد. این موضوع  اندازه گیری روشی راکه تیم سناریو 

ه جامعه پژوهش مبهم می خواهد بدست آورد را دشوار می کند. نتایج اجام این کار با توجه ب

 است. 

از منظر یکی از دوگروه حرفه ای که درگیر بود، آن هایی که پروژه را از لحاظ آینده پژوهی 

با قوانین  خط عملکردی   RWS2020ارزیابی کردند خط عملکردی بدست آمده برای پروژه 

کیب گزینه های منطبق نیست. در برخورد با معضالت بسیار از تصمیمات متوسل به استفادهاز تر

شدند. توسط انجام این کار، دوره عملکری بدست آمده اعتبار خود را از دست داد: پروژه با 

استراتژی های کنونی و در حال اجرا   ارتباط بسیار نزدیکی داشن. درنتیجه این از دست دادن 

  و جهت گیری بر اساس آینده بود.  با توجه به فاصله



 

 

درگیر د فرایند، یعنی متخصصان سازمان و مدیران تغییر، دوره از منظر گروه های حرفه ای 

عملکردی بدست آمده به نظر می رسید که بدون پیچیدگی باشد. این موضوع  برای توسعه 

تمام ورودی های معتبر طرف های  –زمان بر است سناریو ها وگزینه های سازمانی، نسبتا 

عدا دوباره آن ها باید با هم ادغام شوند. با انجام به منظور ایجاد گزینه های قدرتمند ب  –خارجی 

تیم سناریو قسمت اعظم تولید را به تیم سوم واگذار می نماید در نتیجه  زمان زیادی را این کار 

قبل از اینکه تحلیل های استراتژیک در دسترس قرار بگیرد؛ نیاز دارد.  از منظر توسعه سازمانی 

 نده؛ انجام شود. ظر گرفتن توجه زیاد به تحوالت آیون  در نآن می تواند به صورت متفاوتی بد

ثابت شد که در عمل   RWS2020با این وجود، این دوره عملکردی بدست آمده برای پروژه 

موفقیت آمیز است: نتایج ملموس در کتابچه هایی ثبت شد. مشتریان برای طرح ریزی آینده 

ی از افزایش را در فرایند تصمیم گیری  از رضایت داشتند. می توان گفت که مقداری اسثنای

لحاظ کمک داشت. پروژه به سازمان در  تفکر نسبت به آینده و تفکری مجدد نسبت به نقش 

های اساسی در سازمان، کمک نمود. پروژه به مهندسان در تفکر به ساخت دیل و آبرا و ... با 

کر حیاتی نه تنها نسبت به توانمندی بازتابی بیستر نسبت به موقعیت خود کمک کرد. پروژه به تف

مهم تر از همه  کنونی سازمان در فناوری بلکه نسبت به فراتر از تصورات سازمان ؛ کمک کرد. 

بسیار جدی گرفته شده است و نه تنها به عنوان  RWSمطالعه سناریو در سطح هیت مدیره 

بر روی  RWS2020بخشی از کار و گزارش جذاب است بلکه در عکل واقعی نیز چنین است. 

 سازمان تاثیر گذار بود. 

در انجام این پروژه مهم ترین کیفیت از روش های  اتخاذ شده برای آن بنظر می رسد این است 

تیم موفق به متحد کردن اشکال جداکانه هنر یا رشته ها برای  که، با ایجاد یکتعادل حرفه ای

 طرح ریزی آینده سناریو ها و توسعه سازمانی استراتژیک، شده است. 

تیم سناریو گاهی اوقات یک معضل را به قسمت های دیگر وارد می کرد. )برای مثال باانتخاب 

ر ( اما سپس یک عملکرد تعادلی یک بعد مورد عالقه از معضل و تحت فشار قرار دادن بعد دیگ

را در جهت حفظ طرف دیگر انتخاب می نمود. در دیگر معضالت بیشتر نزدیک می شد ، گاهی 

اوقات تالش می کرد تا دو بعد را با هم ترکیب کند. این موضوعگاهی اوقا منجر به ایجاد تنش 

ی و کیفیت آکادمیک می شد که تیم درصدد مدیریت آن بر می امد. تیم شکاف بین ارتباط عمل



 

 

را نادیده می گرفت، اما خروجی های خود را با دیدگاه های آکادمیک مورد سنجش قرار می داد. 

 در زمانی مشابه تیم از پنل کاربری برای ارائه بازخوردهای مفید خود استفاده می کرد. 

 

  مباحثه. 7

مترین مشکل زمینه آینده در کاربرد آینده پژوهی در فرایند های عملیاتی امروزی درسازمان  مه

نیازمند آنست   آینده ای نزدیک خواهد بود. به منظور به دست آوردن مشروعیت، آینده پژوهی 

که ارتباط نزدیکی با فرایند های عملیاتی دشاته باشد. زمانیکه قوانین موجود به آن هامی گوید 

رفه ای فاصله گرفتن از روش که فاصله گایه ای را حفظ کنند. گام مهم بعدی برای انجمنهای ح

هایی است که آن ها را دربسیار از موارد از فعالیت های درونی غافل می کند . بسیار از دانش 

های مطالعات آینده نگاری نادید گرفته شده اند، نه به این خاطر که مدیران عالقه ای به آن ها 

نند. مجموعه سازمانی به انها اجازه ندارند بلکه به این دلیل که نمی توانند از آن ها استفاده ک

نمی دهد تا از یافته های آینده پژوهی در دستور العمل های سازمانی استفاده کنند.  بنابراین 

آنها  به نوعی از دانش  آینده که بسیاری از آینده نگاران آن را در الویت های پایین قرار میدهند؛ 

نه به این دلیل که  استراتژیست ها و مدیران  تکیه می کنند مانند پیش بینی  و تحلیل روند.

 اجرایی آن ها را باور دارند بلکه به این دلیل که  با فرایند تصمیم گیری سازمان ها تناسب دارند. 

نشان می دهد که، اگرچه ممکن است تا حدی برای ترجمه ایده های و فرایند  RWS2020مورد 

های آینده پژوهی به زبان واقعی فرایند تصمیم گیری استراتژیک ؛ سازنده باشد اما این روش 

درارای محدودیت هایست. شکاف بسیار عمیق و اساسی تر از آنست که بتوان با ابزاری نظیر زبان 

پروژه، پلی برای آن ایجاد کرد. نتایج شکاف نیاز به یکپارچه سازی از همان یاترجمه در انتهای 

یک مثالی از پروژه ای یکپارچه می باشد.   RWS2020ابتدای شروع طرح ریزی فرایند دارد. 

این نتایج بامعیار های آتی و منطبق  تولید شده اند. نتایج مطالعات قابل قبول و قابل اجرامی 

هوش عملی برای هیئت مدیری سازمان تولید کرده است. و هئیت مدیره بر  باشد. ای گروژه یک

اساس اطالعات آن عمل کرده است. با این حال ، پروژه قیمتی دارد: تیم توسط پانلی از آینده 

ژوهان، کارشناسان تحول سازمانی ها تشکیل شده است.  آینده پژوهان ااینپروژه را بسیار مرتبط پ

روش را بسیار مبهم و  ونی سازمان می دانند.  کارشناسان  تحول سازمان با استراتژی های کن

 غیر لزومی می دانند. 



 

 

مشخصا ادغام این رشته های متفاوت پایه ای درفرایند عملیاتی خاص  انواع معضالت را به پروژه 

وارد می کند. معضالت جنبه ذاتی روش هستند. بدین معنی که روش به ناچار دارای تنش هایی 

است. با این حال، مطالعه موردی نشان می دهد که با بکارگیری انتخاب های حرفه ای ساخته 

شده بوسیله تیم پروژه، می توان بسیاری از ریسک های موجود را حذف و همچنین فرصت های 

نشان می دهد که مرحله بعدی  RWS2020موجود را جذب نمود. ما بر این باوریم  که مورد 

این حرفه ای سازی آینده پژوهی یه صورت عمیق تر وارد تنها یک موضوع نمی شود. مشخص 

سازی روش ها تحت پوشش قرار دادن گستره وسیع تری از دنیای استراتژیک و اجرایی تصمیم 

تری از تصمیم گیری  را منجر می شود اما  برای یکپارچه سازی حفره های مختلف به تعداد بیش

مشروعیت آینده پژوهی  بوسیله دوری از مباحثه گیری های آینده نگر در سازمان نیاز است. 

های عمیق در روش های خود آن و بوسیله حرکت به سمت ایجاد ارتباط با رشته های مختلف 

ت؛ درگیر در فرایند استراتژیک ؛ حاصل می شود. مرز بین  ارتباط و اهمیت استراتژیک نازک اس

 آینده بسیار مهم تر از آن است که مسولیت آن به آینده پژو هان سپرده شود. 
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