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 چکیده

برو می شوند، که در آن تغییرات غیر منتظره به سازمان های بطور فزاینده با محیط های پویا رو

از روش های مختلفی صورت نرمال بیشتر از تغییرات مورد انتظار است. آینده نگاری استراتژیک 

برای ارزیابی اتفاقات ممکن آینده استفاده می کند. ترکیب روش های متخلف آینده نگاری و 

ی استراتژیک را به یک ابزار قدرتمند اما یکپارچه سازی نظرات متخصصان، فرآیند آینده نگار

می توانند به ارزیابی رشد پیچیدگی  روش های آینده  ITبزرگ تبدیل کرده است. سیستم های 

می توانند به طور ویژه ای روش  ITدر حال حاضر، سیستم های نگاری استراتژیک کمک نماید. 

های آینده نگاری استراتژیک مختلف و فعالیت های آینده نگاری را ؛ حمایت کند، اما این ها 

 عموما بر کاربرد های بسته متمرکز می شوند تا اینکه راه حلی کلی را ارائه نمایند. 

سازی و نشان دادن توسعه این مقاله به سیستم های پشتیبان آینده نگاری با استفاده از مستند 

و اجرای سیستم های پشتیبان آینده نگاری مناسب برای نیروه های مسلح فدرال آلمان؛ کمک 

ما یک طرح تحقیق محور را به جهت سیستم های پشتیبان آینده نگاری و نشان دادن می نماید. 

سیستم ما کردیم. اینکه چگونه سیستم ما به مسائل مطرح شده در تحقیق می پردازد را ؛ ایجاد 

، را به منظور فرآیند آینده نگارییک رویکرد کلی برای آینده نگاری استراتژیک ترکیبی با قواعد 

، مکانیزم هایی برای استفاده مجدد از نتایج فعالیت های آینده روش های آینده نگاریترکیب 

 نگاری و تضمیم گیری مشترک؛ ارائه می نماید. 



 

 

 مقدمه

یک اثر بخش بر توانایی شرکت در کشف روند ها، ریسک ها ، بحران ها و دیگر مدیریت استرتژ

تغییرات غیر منتظره و مورد انتظار، ارزیابی و الویت بندی و و پاسخگویی بوسیله اختصاص منابع 

آیندن نگاری استراتژیک این امکان را میدهد که توسعه پتانسل آینده را در شرکت؛ متکی است. 

ب و کار، بازار یا تکنولوژی تحلیل کنیم و این به منظور تعیین پیامد های آن برای محیط کس

در این مقاله آینده نگاری استراتژیک به عنوان ابزاری جهت تعریف ویژه و مدیریت می باشد. 

مشخصا می باشد.  مطلوب و همچنین امکان مقابله با تحوالت آینده؛مشخص از آیندۀ محتمل و 

پیش بینی با دقت آینده غیر ممکن است اما پیچیدگی ها و عدم قطعیت های آینده می تواند 

کاهش یابد یا حداقل به وسیله شناسایی و تحلیل پارمتر های مختلف گذشته و حاضر، پیش 

آینده نگاری استراتژیک روش هایی را برای  بهره برداری از دانش فنی افراد با زمینه بینی شود. 

( در حال ICTتکنولوژی های اطالعات و ارتباطات )  ها و تخصص های مختلف  ؛ ارائه می نماید.

حاضر برای استفاده در آینده نگاری استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال: در ارائه 

نگاری  ویژگی هایی نظیر مدیریت پروژه یکپارچه یا برای تخصیص دانش افراد به روش آینده

همچنین به طور گسترده برای جمع آوری دیتا، تحلیل دیتا یا   ICTمشخص؛ استفاده می شود. 

 تخصص های پراکنده جغرافیایی؛ مورد استفاده قرار می گیرد. یکپارچه سازی ورودی ها از 

در حال حاضر هیچ مجموعه کاملی از ابزارهای فناوری ارتباطات    ICTعلی رغم تمام کاربرد های 

برای ینده نگاریاستراتژیک حمایت نماید. و اطالعات وجود ندارد که از فعالست های مختلف آ

توسعه گزینه های آینده معموال به کارگاه های آموزشی یا روش های وقت گیر دیگر سپرده مثال، 

 می شود. 

با ( یک بخش وظیفه ای تحلیل آینده نگاری اختصاصی Bundeswehrسلح آلمان )نیروهای م

نگهداری پیامدهای امنیتی سیاسی دارد. این بخش با استفاده از افسران و محققان غیر نظامی با 

پیشینه های مختلف مجهز شده است )بیولوژی، علوم سیاسی، مهندسی، اقتصاد و ..( که به طور 

همچنین این بخش با همکاران ثابت تفکرات نو اطمینان حاصل می نمایند.  منظم از جریان

خارجی به منظور مقابله با شکاف های موجود در دانش کارکنان همکاری می نمایند. در یک 

( MENAتحقیقی که اخیرا در مورد آینده افریقای شمالی و خاورمیانه صورت گرفته است، )

این مطالعه گرد هم آورده شدند.  حوزه های مختلف  متخصصین موسسات مختلفی جهت بررسی



 

 

بخش برجسته از روش آینده نگاری نیروهای  4این مطالعه به در حالی که موفقیت آمیز بود در 

 مسلح آلمان ؛ کاستی و کمبود داشت. 

هیچ فرآیند آینده نگری جامعی با مجموعه ای از روش های مناسب وجود ندارد، بنابراین  (1

 ی ندارند و قابل اعتماد نیستند.نتایج  پایای

بسیاری از روش های آینده نگاری نیازمند اطالعات وسیعی هستند. پردازش این اطالعات  (2

 بسیار وقت گیر  و پراز خطا می باشد.

دانش بدست آمدهدر دوره دیگر پروژه های آینده نگاری به صورت ساختارمند مستند  (3

بدست آمده از پروژه های قبلی بسیار مشکل سازی نشده است، استفاده مجدد از اطالعات 

 است.

 پراکندگی جغرافیایی متخصصین  فرایند تصمیم گیری را بسیار مشکل کرده است.  (4

در نتیجه، آماده سازی یک فرایند آینده نگاری منعطف، اجازه برای ترکیب و ادغام بدون حد و 

مستندسازی، نیروهای مسلح مرز روش های مختلف و پشتیبانی از پردازش اطالعات، همکاری و

 آلمان درخواست کرده است تا یک سیستم پشتیبانی آینده نگاری جدید طراحی گردد،

، EITنواورانه پس از بررسی سیستم های پشتیبانی آینده نگاری موجود، به عنوان مثال : رادار 

ن  متوجه شد که هیچ یک از ، نیروهای مسلح آلماو مانیتور رقابتی جعبه ابزار آینده نگاری 

یک پشتیبانی جامع، مشارکتی و چند روشی را از فرآیند اینده نگاری استراتژیک   ITسیستم های 

ندارد. این موضوع می تواند با این واقعیت که پروژه های آینده نگاری استراتژیک  مانند پروژه 

ند و عمدتا توسط سازمان ها از فراآیندهای منحصر به فرد استفاده می ک توسعه های تحقیق و

جعبه ابزار . استراتژیک؛ به کار گرفته می شود جهت حل مشکالتی خاص یا سواالت پیچیده ی

آینده نگاری یک پلتفرم اثبات مفهوم اسن که صرفا اطالعات مربوز به روش آینده نگاری قابل 

ما اما ویژگی های بشتری برای اجرا در فاز های متفاوت فرایند آنده نگاری را ارائه می کند: ا

یک  EITرادار نواوری ارتباطات، فرایند تصمیم گیری یا قواعد و قوانین را بدست نمی دهد. 

پلترفرم آنالین است که ذینفعان مختلف شریک در فرایند آینده نگاری را در دسترس قرار می 

ابتی هم هنوز در مراحل دهد اما فاقد رسمی سازی دستور عالمل تصمیم گیری است و مانیتور رق

نمونه می باشد. این دالیلی است که موجب شد تا نیروهای مسلح آلمان به اسن سمت حرکت 

 کهن که فرآیند آینده نگاری خود را ایجاد نماید، که در این مقاله ارائه شده است، 



 

 

ی را بعدی این مقاله مروری از اجزای اصلی و مسائل طراحی سیستم پشتیبانی آینده گار بخش

نامیده میشود راارائه  RAHSارائه می کند.  بخش سوم توسعه سیستم پشتبانی آینده نگاری که 

(. این بخش نیز شامل مروری Risk Assessment andHorizon Scanningمی نماید )

کلی از اینکه این سیستم چگونه یک مشکل ساده را حل میکند؛ می شود.  سپس ما بررسی 

می پردازیم و می بینیم که چطور در مسائل مربوط به طراحی و مستند سازی   RAHSسیستم  

در نهایت ما با یک خالصه از مفاهیم احرایی سیستم طرح شده در آموزه ها کمک می کند.  

 شرایط یک شرکت؛ نتیجه گیری خواهیم کرد. 

 . اجزا و مسائل طراحی سیستم پشتیبانی آینده نگاری2

Amanatidou  وGuy   پویایی سیستمهای پشتیبانی، ایجاد چارچوبی را جهت مفهومی سازی

نمودند. بر طبق مطالعات آن ها آینده نگاری باید به صورت یک سیستم فرایند ها، بازیگران، 

اهداف، ورودی ها و خروجی های شناخته شود. هدف اصلی سیستم پشتیبانی آینده نگاری 

ده  وبسیله ابزار های در دسترس بازیگران، تضمین حمایت و پشتیبانی از سیستم های پیچی

اثر بخش از حجم بسیار باالی اطالعات بدون  شفافیت و ثبات نتایج آینده گاری و پشتیبانی 

تعداد کمی کارهای قبلی در آزمایش محدود کردن انعطاف پذیری فرایند آینده نگاری ؛ می باشد. 

در  Salmeronو  Banulsم های پشتیبانی، وجوددارد. اجزا و راهنمای طراحی برای سیست

مورد اجزا و مسائل طراحی سیستم های پشتبانی تحقیقاتی انجام داده اند. بر طبق تعاریف آن 

ها یک سیستم پشتیبانی آینده نگاری باید در جهت پشتیبانی از موارد زیر هدف گذاری شده 

 باشد: 

 ریقواعد نظم در فرایند های آینده نگا 

 ترکیب و ادغام روش های مختلف آینده نگاری 

  استفاده مجدد از نتایج فعالیت های آینده نگاری ، و 

 فرایند تصمیم گیری مشارکتی 

تایج مسائل چهار زیر بخش ذیل به تفسیر این اجزا ی سیستم های پشتیبانی را بوسیله خالصه ن 

 طراحی، آزمایش می کند.

 



 

 

 آینده نگاریقواعد نظم در فرایند های  2.1

اص مورد فرایند و روش قلب هر پروژه آینده نگاری می باشند. بر اساس حوزه پروژه و حوزه خ

رد استفاده، عالقه، فرایند و روش ساختار فعالیت های آینده نگاری را شکل می دهند، از روش مو

 متخصصین مورد نیاز آگاهی می دهد.و  

 Vorosو Woodroofو  Horton  Sutherlandبر اساس  فرایند آیند نگاری را 1شکل 

 نمایش می دهد. 

 

ده نگاری نشان می دهد، فرایند کلی به سه فاز تقسیم می شود: ورودی، آین 1همانطور که شکل 

ی شروع و خروجی. فاز ورودی  با تدوین یک سوال استراتژیک و تشخیص حوزه پروژه آیندهنگار

انند: ممی شود. گام دوم فاز ورودی گرد آوری اطالعات می باشد. اطالعات از منابع مختلف 

خیره ذ به صورت مناسب اینترنت، مصاحبه با متخصصین و انتشارات ؛ استخراج ، جمع اوری و 

 . می شوند



 

 

گاه ومرور ن گام اول در فاز آینده نگاری ساختار بندی و تحلیل این اطالعاتمی باشد . گام دوم

 "افاکتش"برای گام بعدی از عبارت   Vorosعمیق این اطالعات جهت ساخت دیدگاه می باشد. 

 "ینده آاستفاده می کند، که به فعالیت هدفمند در نگاه رو به جلو برای ساخت دیدگاه های 

های ژی ترجمه شده است. در گام سوم آینده های جایگزین طرح و ارزیابی می شوند، و استرات

د با روش های هر گام در فرایند اینده نگاری میتوانمرتبط با آن های ساخته و تکامل می بایند. 

طاالعات به ااختصاص یافته پشتیبانی شود، که  فرایند ایجاد ارزش را به وسیله تضمین گذار از 

 Sutherlandعمل  با وجود کاهش پیچیدگی و عدم قطعیت ها؛ مورد حمایت قرار می دهد. 

اری روش های اینده نگاری متفاوتی را به جهت هر مرحله از فرایند اینده نگ Woodroofو 

[ 35و34و19و تکنیک سناریو]تحلیل روند  "پیشنهاد می دهند. دو روش عمده مورد استفاده 

 می باشد. 

تی در مورد روند باید با ارائه اطالعا  نرم افزاری پشتیبان فرایند های آینده نگاری راه حل های 

 فرایند همچون افق زمانی، روش های آینده نگاری، متخصصین و ... صورت پذیرد. 

 

 ترکیب و ادغام روش های مختلف آینده نگاری 2.2

Popper  )وروش های آینده نگاری را به دوگروه تقسیم نمود: طبیعت آنها )کمی و کیفی 

اوری افراد قیت، تخصص، شواهد و تعامالت(.  روش های خالق بر ابتکار و نوتوانایی آن ها )خال

ی نیازمند دانش ذاتی افراد می باشد. روش هاتکیه داشت، در حالی که روش های تخصصی 

ی  آماری مبتنی بر شواهد به دنبال توضیح پیش بینی پدید های قطعی بوسیله ابزار و شاخص ها

ت جمعی ری روش ها مانند دلفی یا طوفان فکری در ماهیت بصوربسیاو اندازه گیری می باشد. 

ع فرایند و مشارکتی هستند و عالوه بر این روشی تعاملی شناخته می شوند. در یک رویکرد جام

وش آینده نگاری، نتایج حاصل از یک روش آینده نگاری ممکن است به عنون ورودی برای ر

کل خاص، مدیریت میزان اطالعات مورد نیاز در حالت و ش جهتدیگر مورد استفاده قرار گیرد. 

ین حال، بسیاری از روش های آینده نگاری بر حمایت سیستم های پشتبانی تکیه می کنند. با ا

یفی ک –گام های مهم در راستای سیستم های پشتیباتی آینده نگاری موفق، ادغام چند روش 

 و کمی می باشد. 



 

 

دکیگر ترکیب نواورانه ای را ایجاد کرده اند که چند روش را با ی محققان در حال حاضر روش های

روشی و همکارانش  De Miranda Santoحمایت می شود.  ICTمی نماید روشی که بوسیله 

وش ر[ یک 30]Skulimowskiاین چنینی را در یک مطالعه راجع به فناوری نانو صورت دادند. 

عی و تلفیقی و  سیستم حمایت تصمیم گیری  متناسب برای مدیریت اطالعات بر آینده اجتما

آن ها   روند های تکنولوژی را ؛ توسعه داد. در تالشی برای حمایت فعالت های آینده نگاری

 یک ابزار دیده بانی سیگنال های ضعیف ، یک ابزار جمع  Deutsche Telekomآزمایشگاه 

اری را؛ ی ایده  و یک پلتفرم برای میزبانی و تسهیل مباحث مرتبط با موضوعات آینده نگاور

کدیگر مرتبط یابزار جمع اوری ایده و ابزار دیده بانی بوسیله الگوریتم متنی  به معرفی نمود، 

های مرتبط ر روند بودند و اگر یک تیم ایده ای جدید را وارد نماید ابزار دیده بانی  اطالعات را ب

 ارائه می نماید. 

 

 استفاده مجدد از نتایج فعالیت های پیش بینی 2.3

به منظور سرعت بخشیدن به فرایند های آینده نگاری، سیستم پشتیبان آینده نگاری می بایست 

ط با موضوع حاضر می باشد را باطالعات استفاده شده در فعالیت های آینده نگاری قبلی که مرت

قرار دهد. به منظور استفاده مجدد از اطالعات ذخیره شده می بایست فرمت های در دسترس 

برای مثال( دو روش کلی می تواند مشخص شود: استاندارد های سازمانی متداولی استفاده گردد. 

ایجاد وتوسعه یک  از آنجایی که معموال برای ذخیره سازی و بازیابی ،یا استاندارد های صنعتی

یگاه های داده یک روش معمول ، استفاده از پاصی بسیار هزینه بر و زمان بر استروش شخ

و همکارانش یک بررسی  Markmannاست.در مورد دوم کیفیت اطالعات اغلب ناشناخته است. 

پایگاه های  با هدف شناسایی موقعیت صنعتی )فنی( ؛را بروی پایگاه های داده موجود انجام دادند

تحقیقات آن ها دو نوع اصلی از اطالعات وجود دارد. . بر طبق   "CoMo "داده برای پروژه خود 

اولین نوع بر اساس ورودی های متخصصین و محققان است در حالی که دومی بر اساسی مشارکت 

فعال از ارتباطات کاربران است. هریک دارای ویژگی های خود است: در مورد اول: از آنجایی که 

راهی جهت شناخت روایی اطالعات نوع اول اطالعات از متخصصین ناشناخته می باشد، هیچ 

اطالعات تولید شده توسط جمع بازنویسی شده است و این روش ها وجود ندارد. در مورد دوم  

نیازدارند تا کنترل شوند تا از میزان کیفیت آن ها اطمینان حاصل شود و نیز انگیزشی نیاز است 



 

 

د کیفیت اطاالعات ناشناخته است. بنابراین هم در هر دو مورتا مشارکت فعال را ترویج نماید. 

دارای مجموعه ورودی های اطالعاتی الزم و هم معقول بنظر می رسد که هر پروژه آینده نگاری 

 و پایگاه اطالعاتی مختص به خود باشد. 

 فرایند تصمیم گیری مشترک 2.4

Mackay  وMetcalfe  بحث می کنند که دقت آینده نگاری زمانی که گرو های مختلف با

گاری شامل نابعاد مختلفی  با یدگری کار می کنند؛ افزایش می یابد. عموما فعالیت های آینده 

هماهنگی شرکت تعداد مختلفی ذینفع می شود که به صورت مشترک با هم کار می کنند. 

یر و گاظ جغرافیایی پراکنده هستند در فرآیند آنده نگاری؛ وقت کنندگانی که اغلب از لح

در اولین کنفرانس آینده نگاری برلین در سال  Gemündenو  Rohrbeckپیچیدهاست.  

ر سرعت د نیاز برای توسعه ابزار های آینده نگاری مشترک را به عنوان نیازی پایه ای  2007

صصین در را ؛ شناسایی کردند. این ابزار باید به متخبخشیدن به همکاری بین ذینعان مختلف 

ژی های تکامل تکنولوبحث های مشترک، ارزیابی و تفحص در نتایج آینده نگاری ؛ کمک نماید. 

الیت های عملی حمایتی از فع ارتباطی و اطالعاتی  همانند ایمیل، وب و ویدئو کنفرانس نیز 

 ام می دهد. آینده نگاری از طریق اینترنت را انج

برای رای  به طور خالصه . سیستم پشتیبانی آینده نگاری باید بتواند حمایتی مبتنی بر وب را

ازی دهی گروه و خالصه سازی نتایج مشترک؛ ارائه نماید. تکنیک های مختلفی نظیر مدل س

در  تحلیل، تحلیل ریخت شناسی، سناریو ها، روش های چند معیاره یا شبیه سازی میتواند

ای عالوه بر این سیستم هراستای حمایت از حل مشکالت جمعی مورد استفاده قرار گیرد. 

تطبیقی  را  پشتیبانی آینده نگاری باید تکنیک های متفاوتی نظیر مشاوره های تعاملی یا تحلیل

 برای اطمسنان از توافق قضاوت های متخصصین؛ ارائه نماید. 

 

 های مسلح آلماننیرو RAHS. سیستم 3

 شناسایی مشکالت و اهداف سیستم 3.1

تحلیل آینده مرتبط با امنیت وظیفه مرکزی در برنامه ریزی استراتژیک نیرو های مسلح آلمان 

نیروهای مسلح آلمان بایداز شفافیت، وضوح و اثبات پذیری فعالیت  می باشد. در این زمینه، 



 

 

و نتایج آن؛ اطمینان حاصل نماید. تا به امروز، آینده نگاری استراتژیک به  های آینده نگاری

صورت مشترک توسط نیرو های مسلح و متخصصینی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند انجام 

نتیجتا فرایند « حمایت نمی شود  ICTشده است. فعالیت های آینده نگاری به شدت از سوی 

 یچیده، وقت گیر و هزینه بر بوده است. آینده نگاری استراتژیک  پ

ینده وضعیت فعلی نشان می دهد که  نیروهای مسلح آلمان جهت معرفی یک سیستم پشتیبانی آ

ال های نگاری جهت سرعت بخشیدن و بهبود فعالیت های آینده نگاری؛ نیاز مبرم دارد. بین س

ای نرم هراه حل  از ختلفی راتحلیل و ارزیابی جامع و منیروهای مسلح آلمان   2009تا  2007

ند، ان ابا فهمیدن این موضوع که در تشخیص نیاز ها شکست خورده افزاری موجود انجام داد. 

لفه هایی ( طراحی کردند تا موRAHSها پروژه ای را تحت عنوان ارزیابی ریسک و بررسی آینده )

تا اواخر مایش نمایند. )مبتنی بر وب  را آزرا ایجاد کنند و یک سیستک آینده نگاری مشترک 

2013.) 

 ایجاد یک سیستم نرم افزاری بود که یک محدوده وسیعی از روش  RAHSهدف کلی پروژه  

؛ ارائه  های آینده نگاری ادغام شده با پوشش روش های فردی و جمعی فرایند آینده نگاری را

یره ه ای جهت ذخنماید. این سیستم می بایست ویژگی های مدیریت پروژه و پایگاه های داد

، ان داخلی عالوه بر این، تصمیم گیرسازی نتایج فعالیت های آینده نگارای را؛ دارا می بود. 

ه نگاری متخصصین خارجی و همکاران از دیگر سازمان ها باید قادر به همکاری در پروژه آیند

اید می بدند استراتژیک می بودند.شرکت کنندگان در پروژه که از لحاظ جغرافیایی پراکنده بو

بگذارند،  توانستند در یک محیط اینترنی حاضر باشند و بحث کنند و محتوای خود را به اشتراک

 . و همچنین نتیجه گیری کنند 

 طراحی و توسعه سیستم 3.2

ان با پلتفرم بعد از تعریف کاربران مورد نیاز و نیز سفارشی سازی سیستم براساس تجربیات کاربر

ی به اجرا درآمد: واحد عملیات 9های دیگر، مانند پروژه وبسایت از پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا، 

عامل، دنیای  هپروژه های فعال، پیکره سازی روش،  مجموعه منابع، پایگاه داده روند، پایگاه داد

 (. 1سناریو، آرشیو پروژه ها، رادار روند و صفحات زرد)جدول 



 

 

ال بخش بعدی نشان می دهد که این واحد های عملیاتی چگونه به نیازهای بحث شده در با

 مرتبط می شوند. 

 قوانین نظم در فرآیند های آینده نگاری 3.2.1

رینگ ی، مفهوم، ارتباطات و مانیتومتشکل از فازهای تحقیق، تحلیل، طرح ریز RAHSفرایند 

ند طبقه بندی و توصیف شده امی شود. هر فاز توسط روش های مختلفی حمایت می شود، که 

روژ های پو بین آن ها ارتباطاتی هم وجود دارد. سیستم از پروژه ها پشتیبانی می کند شامل 

ه.  مشارکت و عوامل پروژ گروهی و فردی  و نقش افراد کلیدی مانند مدیریت پروژه، مدیر پروژه

خارجی  کنندگان را می توان بوسیله روش یا فرایند جدا کرد. این موضوع به ادغام متخصصان

می  جهت  تخصیص آن ها به فازهای پروژه بدون دسترسی به مجموعه داده های داخلی؛ منجر

 شود. پیکربندی هر پروژه بوسیله پروژهای واحد فعال عملکردی اجرا شده است. 

 

 

 

 

 



 

 

 ترکیب و ادغام روش های آینده نگاری  3.2.2

روش واحد های کاربردی شامل تمامی روش های آینده نگاری می شود که از سوی سیستم 

RAHS  ت پیشنهاد شده است. انتخاب این روش ها بر اساس یک مرور جامع و بررسی تعامال

وش ر 150روش های آینده نگاری بکار گرفته شده از قسمت های مختلف می باشد.  بیشتراز 

ختلفی آینده نگاری شناسایی شدند و بسیار دارای رویکرد یکسانی هستند اما با اسم های م

 شناخته می شوند. روش ها خوشه بندی شدند و در گروه هایی جهت کاهش روش های مشابه

یص داده باقی مانده به فازهای مختلفی  از فرایند آینده نگاری تخص روش 39قرار گرفتند.  

الت، [ ، تعام36] Popperشدند، بر اساس سطح همکاری و دانش آن ها و بر اساس ویژگی های 

ای هروش آینده نگاری، روش  39تخصص و مدارک ، طبقه بندی شدند.  به منظور طبقه بندی 

حمایت کننده   RAHS 18ورودی و خروجی سازگار مشخص شد. اولین نمونه از روش های 

ICT  در سیستمRHAS  روش  توسط  21اجرا شدند. در حال حاضرICT  پشتیبانی نمی شدند 

این  ری برورم  2آن را دانلود کنند. جدول یست قرار داده شدند و  کاربران می توانند اما  در س

 می باشد.  RHASروش در سیستم  39

د هر روش می تواند با روش های دیگر ترکیب شود و سیستم پس زمینه مور RAHSدر سیستم 

را ارائه  صر به فردنیاز بر اساس زمان و تالش الزم را جهت بدست آوردن نتایج از یک روش منح

تی ذخیره منابع و مستندات بیشتر مانند دستورالعمل ها و قالب ها دریک واحد عملیامی کند. 

هت شدند و در دسترس کاربران قرار می گیرند. روش پیکربندی  همچنین به کاربران در ج

مدیر  انتخاب یک روش مناسب در داخل یک پروژه آینده نگاری تازه ایجاد شده کمک می کند.

گاری اجرا شده  نگزینه پیش رو یکی را نتخاب کند: اولین مورد فرایند اینده  3پروژه می تواند از 

ایند می توانند )تحقیق، تحلیل، طرح ریزی،مفهوم و ... ( می باشد.  یک یا دو روش برای هر فاز فر

آینده  ی پروژهانتخاب شوند. د.مین مورد یک نظر سنجی از کاربر جهت ارائه بهترین روش برا

اهید شما از یک فرایند داده محور یا تخصص محور می و "نگاری وی می باشد. ) برای مثال

و روش د در این حالت روش از پیش تعریف شده میباشد  استفاده کنید؟ و ... (. سومین مورد 

سناریو ر ببرای پروژه های مبتنی    ICTی شونده توسط پشتیان آینده نگاری ارائه می شوند یکی

ه تجربه (.  روش از پیش تعریف شده به مدیرانی ک2و دیگری مبتنی بر وقابع می باشد. )شکل 

 ندارند در انتخاب روش مناسب برای محدوده تحقیق خود کمک می کند. 



 

 

 استفاده مجدد از نتایج آینده نگاری 3.2.3

لید می نماید. ها و.. را توخروجی هایی نظیر وقایع، عوامل، ریسک . سناریوهر پروژه آینده نگاری 

د: پایگاه سیستم پایگاه دادهایی که در ذیل اشار شده است را جهت استفاده مجدد ارائه می کن

ت عمومی و داده های وقایع، عوامل، سناریو ها و... . داده های ایجاد شده می توانند به صور

 رند. استفاده قرار گیخصوصی طبقه بندی گردند. و هر کدام بر حسب سطح دسترسی خود مورد 

 تصمیم گیری جمعی 3.2.4  

های و همکاری عملیاتی در پروژ 2مبتی بر مرورگر بوده و دارای امکانات وب  RAHSسیستم 

ز دهی ، تولید آینده نگاری می باشد. اکثر واحد های عملیاتی  اجازه می دهد تا اظهار نظر امتیا

ی یا داخلی دیگر کاربران انجام شود . تمامی عملیات ها می توانند به صورت خارجداده بوسیله 

وسط انجام شوند. الگوریتم های حمع اوری ورودی های مشتریک شامل تحلیل واریانس نیز ت

RAHS  .اجرا شده اند 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

وارد  برای دسترسی به سیستم فقط کاربران مجاز شده توسط نیروهای مسلح آلمان می توانند

فاتی در عمل بدان معنی است که برای همه کاربران مجوز رسمی به صورت تشریسیستم شوند. 

ربران جهت استفاده از سیستمصادر می شود و در صورتی که همه آن ها موافق باشند دیگر کا

حقیقاتی، تمیتوانند به سیستم و اطالعات و نتایج بدست آمده دسترسی داشته باشند. ) موسسات 

ت تماس ملی و فرا ملی ازجمله کاربران سیستم می باشند.( اطالعا موسسات عمومی، شرکت های

 کاربران توسطواحد عملکردی صفحات زرد ارائه شده است. 

 RAHSنمایش سیستم   3.3

ده این بخش  جزئیات اجرای روش های از پیش تعریف شده برای پروژه های  اکتشافات آین

گر را به نمایش اجرای روش های  انتخابی با یدی مبتنی بر سناریو  را ارائه می کند و نیز چگونگی

ساپورت    ictروش  انتخابی زیر به عنوان نماینده ای برای تمامی روش های  6می گذارد. اجرای 

 می باشد.  RAHSداخل سیستم 

 

 STEEP/V: اسکن محیطی توسط 1روش  3.3.1

بر روی موضوع مورد نظر  این روش شناسایی می کند، تحلیل می کند و عواملی را که میتوانند

تاثیر بگذارند را ترتیب بندی می کند. در صحبت کلی، برخی از عوامل قبال درطی  مرحله طوفان 



 

 

ا در طول دوره پروژه های دیگری که در پایگاه داده عوامل ترتیب بندی شده فکری اولیه  و ی

میکند که گارابران  یک ساختار ریخت شناسی را ارائه  RAHSاند؛ شناسایی شده اند. سیستم 

اضافه یاحذف نمیاند.) تکنولوژیکی، اجتماعی،  STEEP/V میتوانند طبقه ها را در سیستمم 

اقتصادی و...(. مشارکت کنندگن می توانند عامل جدیدی را ایجادکنند، توضیحاتی را اضافه کنند 

 جابجا کنند.  یا نظری را بر عوامل موجود  وارد نمایند،و یا حتی عوامل را در طول طبقات

 تحلیل تاثیر عدم قطعیت:  2روش   3.3.2

عوامل  این روش برای پروژه های شناسایی عوامل کلیدی مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی

ندی می ارزیابی و ترتیب ب  1شناسایی شده ساختار بندی شده و توضیحاتی داده شده در روش 

حقیق انجام و تاثیرات آن  بر روی موضوع مورد ت شوند این کار به وسیله عدم قطعیت های آن ها

و در روش  می شود. فاکتور های با عدم قطعیت و تاثیر باال به عنوان عامل کلیدی شناخته شده

 مورد استفاده قرار می گیرند.  3

ک از یبه هر   RAHSجهت اجازه به همکاری وجلوگیری از ارزیابی مغرضانه در کارگاه، سیستم 

م قطعیت یک ماتریس منحصر بفردی را ارائه میکند. )محور های آن تاثرات و عد شرکت کنندگان

ژه می تمامی ورودی های را جمع و به نمایش می گذارد.  مدیر پرو  RAHSها هستند(. سیستم 

ه شده است نشان داد 3یک نقطه از ماتریس در شکل تواند تمامی ارزیابی ها را مشاهده نماید: 

وان ارزیابی حرکت موس بر روی نقاط می ت بوسیله  یازات را تعریف می کند. که میانگین همه امت

ی ارزیابی های های مختلف را مشاهده نمود. بوسیله این ابزار مدیر پروژه می تواند به سرعت تمام

 فردی را مشاهده کند. 

خص ورودی های جمع اوری شده از تمامی شرکت کنندگان را نشان می دهد. رنگها مش 3شکل 

با پایین  نقاط قرمز نشان دهنده فاکتورکننده سطح سازگاری در رارزیابی های فردی می باشد. 

ه می ترین سطح سازگاری می باشد.  بالعکس آن نقاط سبز می باشد. بدین ترتیب مدیر پروژ

در مورد  افزودنی را اجرا نماید مانند کارگاه ها یا نقشه ذهنی که جهت بحث تواند روش های

قطعیت  عامل با کترین میزان سازگاری و بنابراین ارزیابی  عوامل محیطی را درماتریس عدم

 نهایی نماید. 

 



 

 

 سناریوسازی اکتشافی: 3روش   3.3.3

ستم اولین گام در این روش ایجاد پیش بینی مرتبط با آینده هرعامل کلیدی می باشد. سی

RAHS ر یک به صورت خودکار تمامی عامل های کلیدی را انتقال داده و  شرکت کنندگان را د

ن موارد پروژه پیشنهادی جهت ایجاد یک پیش بینی برای هر عامل کلیدی، دعوت می نماید . ای

 یب می شوند توسط مدیریت پروژه . نتیجه یک طرح طبقه بندی شده شاملجمع شده و ترک

سپسی به طور خودکار یک  RAHSتمامی عوامل و پیش بینی های آن ها می باشد. سیستم 

گان می تمامی شرکت کنندماتریس سازگار محور را بر اساس این پیش بینی ها انجام می دهد. 

آن ها انجام  با توجه به میزان سازگاری  5تا  1مقیاس  توانند هر جفت پیش بینی ها را بر اساس

 1cو  3Aارزیابی سازگاری را نشان می دهد.  جفت پیش بینی  یک ماتریس  4دهند.  شکل 

 ند.دارای پایین ترین سطح سازگاری می باشc1و c2دارای باالتری سطح  سازگاری هستند و 

 

استفاده می نماید. در اینجا مدیران پروژه می توانند از  3از رنگ هایی مشابه با شکل  4شکل 

مدیر روش های اضافی برای ارزیابی اختالفات زیاد بین نظرات شرکت کنندگان استفاده نمایند. 

پروژه از یک الگوریتم جهت تفکیک ورودی های ارزشی سازگاری جهت محاسبه سناریوهای 



 

 

زمانی که سناریو ها محاسبه شدند، سناریوهای باقی مانده می تواند بر اساس   ی نماید. استفاده م

تعاریف حد سازگاری قبلی خوشه بندی شده و سپس به صورت یک نمودار سه بعدی جهت 

را ببینید(. خوشه های سناریو  5تفسیر مستقیم خوشه های سناریو  نمایش داده شوند. ) شکل 

نگ شناسایی می شوند. فاصله بین خوشه های سناریو میزان اختالف آن مشابه به یک شماره ر

 ها را نشان میدهد. 

 سناریو بر اساس روش ذیل انتخاب می شوند.  5الی  3در محیط کارگاهی 

 : ارزیابی گزینه استراتژیک4روش  3.3.4

واهد شد. خ این روش جهت ارزیابی سناریو های و توسعه استراتژی بر ای هر یک از آن ها انجام

ی یک یک استراتژی از تعداد زمینه های مختلفی از عملکرد های ساخته م RAHSدر سیستم 

می  شود، هر مجومه گزینه های استراتژیک بوسیله شرکت کنندگان در محیط کارگاهی تعریف

اندازه " شود. مثالی از یک زمینه عملی می تواند توسعه ارتش با سه گزینه استراتژیک باشد:

رتش غربی ا "و "ارتش غربی اندازه خود را ثابت حفظ میکند "،   "غربی افزایش می یابد  ارتش

ست شامل یک نمایش گرافیکی ا  RAHS. سیستم "به طور مداوم اندازه خود را کاهش می دهد

ه یا حذف که به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا زمینه عملی و گزینه های استراتژیک را اضاف

و همچنین  اب هر گزینه استراتژیک برای هر زمینه عملی یک استراتژی را میسازد،نمایند. انتخ

ای انتخابی می تواند درمحیط کارگاهی انجام شود. استراتژی های ایجاد  شده در مقابل سناریوه

رتمشترک داخل یک ماتریس ارزیابی استراتژی قرار میگیرند.   در اینجا نیز می تواند به صو

شناسایی  5 تا 1سناریو  ی خودرا دریک مقیاس  –شود. شرکت کنندگان  استراتژی نجام ارزیابی ا

 –تژی می کنند.  نتایج ارزیابی برای هر استراتژی و سناریو جمع اوری می شود. یک استرا

 سناریوی خوب بایک استراتژی قوی مشخص می شود.  قوت هر استراتژی ونیز تهدید متصل

ک ی هستند جهت مشخص کردن اینکه آیا تصمیم گیرندگان یشده به هر  سناریو  معیار ها

 ب نموده اند. استراتژی قوی را انتخاب کرده اند یا یک ترکیب از گزینه های استراتژیک را انتخا

 

 

 



 

 

  RAHS: سناریو نویسی درسیستم 5روش  3.3.5

اخل یک داین روش بهترین قالب و شیوه را پشتیبانی می نماید. تمامی داده ها و تحلیل های 

ای مختلفی هپروژه )شامل سناریو های انتخاب شده و استراتژی های مربوطه( می تواند  در فرمت 

، شرکت استخراج گردند. )برای مثال ورد یا پاور پوینت(.  بر اساس داده های استخراج شده

 RAHSستم مقاالت را ایجاد نمایند. نتایج این روش ها در سیان انتخاب شده می توانند کنندگ

 آپلود می شوند. 

 

 : مانیتورینگ سناریو6روش  3.3.6

غییر داده عوامل و پیش بینی )طرح( های آنا می تواند با توجه به اصالح نظرات و داده های ت

ط تغییرات  تئس  RAHSنمایند. سیستم  شده توسط  مشارکت کنندگان ،در طول زمان تغییر

جاد داده های مدیر پروژه را شناسیایی میکند، کسی که می تواند فرایند سناریو را به منظور  ای

 د. جدید و  اطمینان از بروز رسانی اطالعات توسط شرکت کنندگان برنامه را اجرا نمای

 

 



 

 

 

 

 

 پروژه بسیارمتفاوت استفاده شد.  3در  RAHSسیستم 

حقیقاتی، کارشناس با پراکندگی جغرافیایی از دانشگاه، موسسات ت 38:  2025ت صلح ا.  عملی1

ه در سه ، درگیر شدند. سه کارگاحفظ صلح آیندهعملیاتی سیاستو نظامی در توسعه سناریوهای 

ژی های آینده ماه برگزار شد. پروژه با هدف افزایش مباحثه در ارتباط با استرات 18قاره در طی 

فظ صلح برای یازمند ی های عملیاتی با ارائه همکاری توسعه یافته در سناریو های عملیاتی حو ن

 هستند. در این گونه عملیات در گیرسیاست گذاران و کسانی که بهاحتمال زیاد به طور فعال 

ماه به  4ه ک: در این پروژه آینده نگاری آلمانی   2040  رشد ترافیک هوایی، انرژی و محیط. 2

ینده ی آکارشناس از صنایع و دانشگاه سناریو های محتمل را  با توجه به  18طول انجامید، 

ات زیر در صنعت و نوع تغییر حمل و نقل هوایی، چگونگی استفاده از منابع انرژی های جدید

یتا، نتیجه برای نها ایجاد و تحلیل نمودند. ها نیاز است؛ساختاریهایی که به منظور استفاده از آن 

 ردید. گخطوط هوایی، تولید کنندپان هواپیماو فرودگاها  از نتایج جمع اوری شده استخراج 

این مطالعه سناریو های آینده : 2030سناریو ها برای ایاالت متحده امریکا در  –آینده  پویایی . 3

 37توسط موسسات برای  تحقیقات پویایی انجام شد.  2030ریکا در با توجه به پویایی در ام

  RANDعضو از سازمان  7عضو از موسسات تحقیقات پویایی و  3کارشناس از آلمان و امریکا ، 

(. نتایج این مطالعه  پشتیبانی 2013و آگست  2012بر روی این مطالعه کار کردند. )بین ژانویه 



 

 

ار ها و افراد لوسیله کمک آنها در اتخاذ تصمیمات پویا؛ بوده کننده سیایت گذاران، کسب و ک

  است.

پروژه بئسیله متخصصان به منظور شناسایی مزایا  3تمامی مدیران پروژه و شرکت کنندگان این  

مصاحبه به عمل آمد. خالصه   RAHSومعایب  و پتانسیل بهبود سیستم پشتیبان آینده نگاری 

 نکات آموزشی آن در ذیل آورده شده است.  وای از این مصاحبه ها 

 قوانین نظم در فرایند های پیش بینی 3.4.1

 RAHSپروژه اظهار داشتند که مدیرین داده های کیپارچهۀ سیستم  3شرکت کنندگان در هر 

، همراه با پیکر بندی و مدیریت پروژه بدون دردسر  استفاده از سیستم را بسیار آسان نموده 

است. همچنین این سیستم برای وضوحف شهودی بود و کارایی در زمان  مورد تقدیر قرار گرفت. 

اف دیدند و  فرایند آینده نگاری را شف  شرکت کنندگان نتایج هر مرحله از پروژه  را قابل ردیابی

و پایدار یافتند. نکات بیشتری که به دست آمد  مفهوم حق و حقوق بود که تمایز بین داده های 

به اشتراک گذاشته شده و خصوصی به اسانیگیاده سازی شد و شرکت کنندگان به  نیروهای 

در محیط ها دیگریکه رقبا با مسلح آلمان اعتماد کردند تا داده های پروژه را ذخیره نمایند. 

شرط الزم یگر بر روی سناریو های آینده کار می کنند، اعتماد کردن بسیار سخت می باشد. همد

 برای یک پروژه آینده نگاری مشترک ایجاد یک سیستم بی طرف و مستقل برای اجرا می باشد. 

بسیاری از شرکت کنندگان به این نکته اشاره نمودند که گزینه های حفظ حریم خوصوصی 

برخی دیگر اشاره بر این داشتند که فیلم ها آنالین و سوالالت متداول می  خیلی روشن نیست و

 تواند به درک سیستم سرعت بخشد. 

 

 ادغام و ترکیب روش های آینده نگاری 3.4.2

واکنش به مستند سازی روش ها به ویژه در قالب های مختلف برای روش های مبتنی بر کارگاه، 

که جریان مدائم اطالات را در زول پروژه تضکین می نماید. در  ثبت بود.  به این دلیل    بسیار م

مطالعه عملیات های صلح و  مطالعه آینده پویایی  برخی شرکت کنندگان همچنان در تالش 

به ویژه در روش های پیچیده آن نظیر برای درک و بکارگیری روش های آینده نگاری بودند، 

یشنهاد دادند که آموزش پیشرفته ای دراستفاده از سناریوسازی و اکتشافی.   شرکت کنندگان پ



 

 

روش ها می تواند به حل این مشکالت کمک نماید.  برخی از شرکت کنندگان  با تجربه آینده 

نگاری با شناسایی روش هایی که عالقه مند بودند تا آن ها را بکار گیرند مشکل داشتند.  تحقیقات 

 با  فراهم نمودن توصیه های مفید و بهترین شیوه ها.  –آینده باید بر این مشکالت متمرکز شود 

 استفاده مجدد از فعالیت های آینده نگاری 3.4.3

ثابت کرد که   RAHSتا انجا که به پردازش داده ها و اسناد و مدارک مربوط می شود، سیستم 

قابلیت استفاده، پایگاه های داده به اشتراک گذاشته شده و منبحذخیره داده های و ابزار های 

 بازیابی  اساسا برای بهربرداری باال هستند. 

یکی از مشکالت عمده و اساسی هر سه پروژه امنیت اطالعات بود. گذشته از ویژگی های امنیتی 

ظارت بر فعالیت کاربران و محدودیت های گوناگون در انتقال ، کلمه عبور قوی، نHTTPSمانند 

دسترسی داشته باشند و اطالعات می تواند  RAHSتنها کاربران مجار می توانند به  داده ها، 

در داخل یک محیط  RAHSدرمحیط خصوصی و عمومی طبق بندی شود.  عالوه بر این سیستم 

می شود که عموما سطح اعتماد در این سستم بسیار  امن و با میزباین نیرو های مسلح آلمان اجرا

 باال است. 

 تصمیم گیری مشترک 3.4.4

موسسه تحقیق پویایی کرابری دوستانه نزم افزاری و احتمال به اشتراک گذاری بر زمان ، داخل 

یک زمینه با  پراکندگی جغرافیایی کارشناسان را برجسته دانستند. شرکت کنندگان بدون وقفه 

میم گیری مشارکتی فعال در تمام مراحل پروژه دسترسی داشتند. برخی  از شرکت برای تص

کنندگان اشاره داشتند که  جمع بندی نتایج برای آن ها مبهم بوده است. آن ها قضاوت های 

شخصی خود را  در یک روش ارائه دادند و سپس نتایج را جهت روش بعدی جمع بندی نمودند. 

از اینکه  RAHSی ها شخصی خود را شناسایی کنند با توجه به اینکه آنها تالش کردند تا ورود

اطالعات چگونه و با چه الگوریتمی ساخته شده است  شفافیتی را ارائه نمی دهد. تحقیقات آینده 

می بایست  سطح شفافیت را برای شرکت کنندگان مورد بررسی قراردهد.  برخی از شرکت 

ایل داشتند تا ورودی های خود را از طریق دستگاه موبایل  کنندگان اشاره داشتند که آن ها تم

 اپلیکیشن موبایلی را ارائه نداده است .   RAHSیا تبلت  اعمال نمایند.  

 آموخته های عمومی  3.4.5



 

 

برخی بازخورد ها در واقعیت وجود دارد که هر کاربر  باید دارای اینترنت دائمی باشد. اگرچه  

در  2025این مورد در آلمان یا امریکا مشکل محسوب نمی شود اما برای مطالعات عملیاتی 

یک مشکل محسوس به حساب می اید. در صورتی که پروژ های  Addis Ababaآدیس ابادا  

 گستره قاره های و کشوری انجام می شود باید سیستم افالین هم ارائه گردد. آینده نگاری در

 

 . خالصه و نتایج4

هدف اصلی این مقاله نشان دادن توسعه و پیاده سازی سیستم پشتیبانی آینده نگاری برای 

نیروهای مسلح آلمان بود. بر اساس نتایج تحلیل ها نویسندگان پیشن هاد میکنند که موارد زیر 

فرایند آینده نگاری جامع  با یک مجموعه ای از  در اجرای چنین سیستمی در نظر گرفته شود: 

ی آینده نگاری یکپارچه ؛ یک پایگاه دانش به اشتراک گذاشته، و تصمیم گیری مشارکتی روش ها

 Woodroofو  Sutherlandو  Hortonنگاری برگرفته از  یک فرایند آینده RAHS. سیستم 

روش آینده نگاری را پیشنهاد می کند. روش های بیشتر می تواند به  39شده است و  Vorosو 

اژوالر یا افزوانه ای اضافه شود. یک روش پیکربندی به کاربران در انتخاب  روش ها به صورت م

( بر طبق فازهای فرایند آینده نگاری: تحقیق، انالیز، طرح ریزی، 1طریق کمک می نماید:  3

 پیش بینی؛ اجرا و ... 

یژگی های ( یک نظر سنجی که از روش های آینده نگاری از پیش تعریف شده برگرفته از و 2 

Popper' .از تعامالت، متخصصین و مدارک استفاده می نماید 

( دو فرایند آینده نگاری ازپیش تعریف شده، در آینده روش های ترکیبی استاندار بیشتری در 3 

 ثبت خواهد شد.    RAHSسیستم 

ت ها، پشتیبانی می شوند از جمله تحلیل تاثر عدم قطعی ICTروش پیش بینی کانال توسط  18

سناریو سازی اکتشافی و ارزیابی گزین های استراتژیک . بزرگترین دستاورد  اجرای روش های 

از توسعه و   ICTبررسی نشان داد که روش های با پشتیبانی سیستم های در فاز مفهومی بود. 

ارزیابی استراتژی   در محدود ه سیستم های پشتیبانی آینده نگاری نایاب هستند. ساخت یک 

استفاده نیاز به بک باور کامل در روش ها  و الگوریتم  های   RAHSاستراتژی مبتنی برسیستم 

 ند. شده ؛ دارد. بنابراین نتایج فاز مفهومی جهتی را برای اجرای استراتژی ارائه می ک



 

 

 سیستم به چند طریق از آینده نگاری پشتیبانی می کند: 

و نتایج،امکان ارزیابی مشارکتی ،  و عملیات تثبیتی. همچنین امکان جمع اوری تبادل اطالعات 

ما متوجه شدیم که تصمیم گیری مشترک  Metcalfeو  Mackayنتایج فردی .  در راستای 

ضوح نتایج بهتریرا نسبت به فرایند فردی ارائه می کند. بسته با استفاده از روش های متفاوت به و

به نوع پروژه و تعدا شرکت کنندگان، مدیر پروژ باید تصمیم بگیرد که چه تعداد باید به همکاری 

 اختصاص داده شوند.  عالوه بر این متخصصان باید از  تخصص های مختلف گرداوری شده باشند. 

 Salmeronو   Banulsیستم پشتیبانی آینده نگاری بوسیله در صحبت کلی، اجرای  اجزای س

مطرح شده ، ثابت شده است: نتایج شفاف هستند و پیش بینی پروژه ها بر طبق یکپارچه سازی 

اجازه استفاده مجدد از    RAHSاجرای کار و مدیریت پروژه موثر تر هستند . پایگاه های داده 

 ود داده های مختلف و دقیقتر  را می دهد. و ویژگی های مشرک اجازه ورنتایج 

تنها یک ابزار برای فرایند آینده نگاری نیست بلکه  اجازه می دهد تا  RAHSدر نتیجه  سیستم 

 صورت پذیرد.  توسعه مداوم و مشترک دانش آینده 
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