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 :1مقدمه
 

رو توان برای آینده، آماده شد و ازیننگاری عامل محرمانه و کلیدی موفقیت است، زیرا بدون آن نمیآینده

اکنون مطالعات آینده با توجه به تغییرات فراگیر در جهان پیرامون  همیشه در زندگی بشر مهم بشمار آمده اما

ها و نیز طرز ها و حتی بسیاری از ارزشها، مشاغل، سازماناست. فناوریمان بسیار دشوارتر از گذشته شده

نده یهای آها و فرصتریزی و آماده شدن برای چالشاند و این امر برنامهتفکرها بصورت بنیادی تغییر یافته

است. با توجه به این تغییرات بسیاری از مردم بر این باورند که در مواجهه با آینده ابزار بسیار سخت نموده

 سپارند.را به قضا و قدر میکارآمدی در دست ندارند و بیشتر آن

ر دنگاری نیرویی برای شکل دهی به آینده حتی در مقابل جبری که تفکر عوام بر آن استوار است، آینده

رو دهد. مردمی که قادرند تفکری نسبت به آینده و زمان پیشهای بحرانی و آشوبناک در اختیار قرار میزمان

ایای برداری از مزها برای بهرهداشت، بدان سبب که آنشان زندگی بهتری خواهندباشند نسبت به پدرانداشته

 اند.کنند، آمادهاد میهای سریع فناوری و اجتماعی ایجهای جدیدی که پیشرفتفرصت

همواره بشر در تالش بوده تا بر مبنای جهان آفرینش الگویی طراحی نموده تا بتواند حوادث گذشته را توجیه 

های موجود در آن، در بینی نماید. اما به دلیل عظمت خلقت و ظرافتو به وسیله آن رویدادهای آینده را پیش

های خویش توانسته تنها بخشی از این جهان نیازها و تخصصهای متمادی بشر تنها بر اساس طول سال

ازی در سروست که مدلپیچیده را به صورت کیفی و یا کمی الگوسازی نموده و به تحلیل آن بپردازد. از  این

 است. اما پیچیدگیهای مختلف از جمله ریاضیات، فیزیک، مهندسی، اقتصاد، مالی و ... اهمیت پیدا کردهحوزه

شده به دست بشر نتوانسته های ساختهفرینش و مخلوقات خداوندی به قدری است که این الگوها و مدلجهان آ

قدر کلی هستند که به جزئیات ها آنها باشد. به همین دلیل برخی از مدلهای موجود در آنپاسخگوی ظرافت

                                                           

شاپ و چند مرجع دیگر به تشریح است بر اساس دانش ضمنی و نیز مقااله جامع بیروی نویسنده کوشیدهدر مکتوب پیش3 
 ای علمی بپردازد. امید است مورد توجه و استفاده خوانندگان واقع گردد.شیوهروش سناریونگاری به 
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ا برخی باشند و یاستداللی میاند و بعضی تجربی و فاقد دالیل و مستندات محکم و نکات ظریف اشاره نکرده

 باشند.ها تنها در شرایط خاصی جوابگوی مسائل میاز این مدل

فارغ از استدالالت فیلسوفان معتقد به جبر و در مقابل ایشان آنان که به اختیار بشر در جهان آفرینش قائلند، 

ند کمرنگ و کم عمق در آینده هایی هرچنگاری اکتشاف طرحتر نیز ذکر آن رفت غایت آیندههمانطور که پیش

ریزی بر اساس این اکتشافات و حرکت در مسیر این جریان است. به چنین دیدگاه و رویکردی در و برنامه

گویند که در تالش است با نگاه به گذشته و درک وضعیت حال، به کشف می« 1اکتشافی»نگاری رویکر آینده

 مستدل . مستندی نسبت به آینده، دست بزند.

از آن یاد « 1هنجاری»ساز دیگری نیز وجود دارد که با عنوان رویکرد موازات این دیدگاه، دیدگاه جریان به

ریزان آینده مطلوبی را در افق موردنظر خود )با توجه به نقاط قوت و ضعف شود. در این رویکرد برنامهمی

کوشند تا از وضعیت و می کنندموجود در محیط داخلی و فرصت و تهدیدهای محیط خارجی( ترسیم می

 کنونی به آینده مطلوب تصویر شده برسند.

بینی یا نگاری به هیچ عنوان قصد پیشاما نکته حائز اهمیت که تاکنون در گفتار مستتر بود، اینکه آینده

لش اکوشد بینشی از آینده تولید کند تا زوایایی از راه تاریک و گاهی پرچگویی آینده را ندارد و فقط میپیش

ایم، روشن سازد. هدف از این نوشتار هم نظاره به آینده به منظور و فراز و نشیبی که نامش را آینده گذاشته

کنیم تا با بنا نهادن یک شود. در ادامه سعی میآماده شدن برای تمام آن چیزی است که نامطلوب خوانده می

 قدم برداریم. بنیان فکری بر پایه روش تحلیل سناریو نگاری در این راستا

 

 

                                                           
1 Explorative 
1 Normative 
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 سناریو نگاری:
 

« 5هاوضعیت کنونی توسعه سناریو: مروری بر روش»(، در مقاله خود تحت عنوان 1000) 9شاپ و همکارانبی

ام انتظکند که متضمن اصول بنیادین این پژوهی معرفی میسناریو را محصول اولیه یک فرآینده آینده

 پژوهی( است:)آینده

o ای جز پذیرش مساله حیاتی اینجاست که ما باید بطور عمیق و خالقانه به آینده بیاندیشیم وگرنه گزینه

اند را مان نشستهریسک غافلگیر شدن و آماده نبودن برای اتفاقاتی که در پیچ و خم مسیر در کمین

 نخواهیم داشت.

o  کند(، پسنگاری را توجیه مینچسب آینده است )که  لزوم آیندهعالوه بر این، عدم قطعیت وصله 

های محتمل چندگانه خود عالوه بر تمرکز بر آنچه در ادامه زمان منتظر ماست، الزم است برای آینده

 را محیا سازیم، نه فقط یک آینده که با تغییر آن بنیان تفکر برباد رفته و هزینه به ما تحمیل کند.

o یطه ها بر حها و درجه تغییر و نیز اثربخشی آنشما تمام عمر برای کشف عدم قطعیت نکته آخر اینکه

بندی فرآیند سناریو نگاری نیز خود از اهمیت برخوردار مساله خود وقت در اختیار ندارید، لذا زمان

یه پا ریزی براست. اما عیب ندیدن برخی متغیرهای نوپدید با افزودن کمی چاشنی پویایی به برنامه

 سناریو برطرف خواهد شد.

های ممکن است که رابطه متغیرهای آشوبناک را بصورتی سناریو به زبان ساده مشتمل بر روایتی از همین آینده

گیرند و شما را به هایی دست شما را میدارد. چنین داستانهمگن و منسجم و البته جذاب و خالقانه بیان می

 اید.خوب نگاه کنید. شاید این آینده شماست. ایا برای آن آماده گویند: به اینجابرند میفضایی می

 ها نیست، بلکه بهای اساسی در سناریونگاری وجود دارد و آن اینکه ارزش سناریوها به دقیق بودن آننکته

آورد. برقراری رابطه علّی و معلولی منطقی بین متغیرها و رخدادهاست که بینش نسبت به آینده را پدید می

                                                           
9 Peter Bishop, Andy Hines and Terry Collins 
5 The current state of scenario development: an overview of techniques 
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ای نیست و مستلزم مطالعه و پایش اطالعات ر واضح است که برقراری این روابط علت و معلولی کارسادهپ

معتبر گذشته و ایجاد درکی صحیح از وضعیت حال است که منجر به شناسایی روندها و متغیرهای موثر بر 

بینی ام یک قابلیت پیششود. حال کدام یک از این متغیرها با عدم اطمینان همراه است؟ و کدروندها می

 کمتری دارد؟ ما برای طراحی سناریو به شناسایی و تحلیل این متغیرها نیازمندیم.

ا های سناریونگاری ربایست یکی از روشنگاری و یا سازمانی که قصد رصد آینده را دارد مییک مشاور آینده

ها و گزینش کند. بدان معنا که تنوع روشریزی بر پایه سناریو فرض و پاشنه کار خود در برنامهبعنوان پیش

 ها هشتایست که تبحر در یکی ضامن خوب از آب درآوردن دیگری نیست. طبق بررسیرویکردها به گونه

شاپ و همکاران، ی سناریو وجود دارد )بیهای توسعهنوع مختلف از انواع شیوه 11کالس مختلف از روشها و 

« 0رویکرد شبکه جهانی تجارت»برد روشی است که با عنوان ماتریس ها خوب و پرکار(. یکی از روش1000

GBN 3333در سال  8ایجاد شد و بدست شوآرتز 3300در دهه  0شود. این شیوه توسط پیر واکشناخته می 

( مورد استفاده قرارگرفت 33)سناریوها: هنر مکالمه راهبردی 3330در سال  30در هیدن(  و فن 3)هنر دوربینی

 ت.و شهرت یاف

روشی بسیار کارا است اما جای تاسف دارد که اغلب کاربران سناریونگاری از « ان -بی -جی»با اینکه روش 

یک برای رویارویی با آینده پیچیده، وجود نزدیک به دو دوجین روش دیگر بی خبراند. اما از این میان کدام

بر شرایط مساله و فضای حل مسلط شویم و گویی به این سئوال ابتدا باید کنند؟ برای پاسخمارا مهیاتر می

کند که در راستای نگارش و (، بیان می1001) 31مان را بشناسیم. میلتمحیط ومحاط مجموعه مورد بررسی

                                                           
0 Royal Dutch Shell/Global Business Network (GBN) 
0 Pierre Wack 
8 Schwartz 
3 Art of the Long View 
30 Van der Heijden 
33 Scenarios: The Art of Strategic Conversations 
31 Millett 
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حل و فصل ابهامات موجود در تعاریف و انتخاب متدهای موردنظر بمنظور نگارش، اولین گام »تولید سناریوها 

 .«گاری بعنوان روشی برای اشاعه دیدگاه و بینش به مخاطبان بیشتر استدر ایجاد ارزش در پروژه سناریون

فاده ریزان قادر خواهند بود، با استها بنابراین مدیران و برنامهریزی سناریو ابزاریست برای پوشش فرضیهبرنامه

د خو از آن تغییرات بوجود آمده در متغیرهای کلیدی محیطی را رصد کنند و نسبت به پیامدهای تصمیم

شاپ برای آن چند نکته ابهام آمیز نیز بر دیدگاه پیدا کنند. اما در کنار تمام مزایای سناریونگاری پیتر بی

 کنیم:ها اشاره میشمرد که در ذیل به آنمی

های رایج در زمینه سناریونگاری، برابر و هم معنی دانستن مفاهیم فهمی یکی از اشکاالت و کج .3

است. برنامه ریزی سناریو معموالً در ارتباط با یک به « 39توسعه سناریو»و  «31ریزی سناریوبرنامه»

ان که توسعه سناریو به داستنگاری تمام عیار و کامل و بخشی از آن است در حالیفرآیند )تجربه( آینده

ها نریزی سناریو نسبت به توسعه سناریو که تپردازد. برنامهپردازی و داستان سرایی در مورد آینده می

 تر است.تر و کاملپردازد، جامعبه وجوه خاصی از مساله می

های هآیند»و « سناریو»زاد پنداشتن، است، همدومین ابهام که از نگاهی نقادانه و ریزبینانه حاصل شده .1

و شوند را سناریهای بدیل ارائه میتر تمام توصیفاتی که پیرامون آیندهاست. به زبان ساده« 35بدیل

ل های بدیها و توصیفاتی پیرامون آیندهرا داستانتری از سناریو آنکنیم. تعریف دقیقیقلمداد م

های بدیل ممکن است به تولید آینده 30بینیهای پیششمرد. با توجه به این گزاره دیگر روشبرمی

های یندهن آتری از سناریو بعنوابپردازند اما منجر به نگارش سناریو نشوند. اما در عمل تعریف گسترده

های است. بنا به این گفتمان، روشبدیل چه در غالب داستان وتوصیف و چه نه مورد استفاده قرار گرفته

یل های بدشوند که منجر به تولید آیندههای پیش بینی میسناریونگاری مشتمل بر تمامی روش

یت تولید داستان نشده و شود در این رویکر توجه چندانی به قابلشوند. همانطور که مشاهده میمی

                                                           
31 Scenario Planning 
39 Scenario Development 
35 Alternative Futures 
30 Forecasting Methods 
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های دیگر نیز تواند خروجی بسیاری از روشبوده که می 30تمرکز بیشتر حول ایجاد منطق سناریو

باشد. پس بیایید در این مرحله به یک توافق برسیم و آن اینکه قرار نیست برسر تعریف دقیق از 

مورد توجه بوده مبارزه کنیم، پس سناریو، که در باال ارائه شد، با منطق عملی آن که تاکنون بیشتر 

ه های بدیل کما اینکه محدود بتوانند به شناسایی آیندههایی که میپذیریم که تمامی روشما نیز می

های سناریونگاری وار نشوند، زیرمجموعه روشها شوند و منجر به استخراج توصیفات داستانمنطق آن

 خواهند بود.

 تکنیک»و « روش یا متد»های سان پنداری واژهکنیم به هممطرح میابهام سوم و نهایی که در اینجا  .1

ها چه در ادبیات موضوع و چه در تجربیات عملی بصورت جایگزین )به گردد. این واژهبرمی« یا فن

پردازند داللت دارد حال هایی که به انجام فرآیند موردنظر میاند. روش بر گامجای هم( به کار رفته

کند. همانند ابهام دوم اینجا نیز در مقابل این ها توجه مینیک به نحوه انجام این گامآنکه فن یا تک

 کنیم.ها در همین حد بسنده میآوریم و به یادآوری و مرور آناشتباه مصطلح سر تعظیم فرود می

ن اتی که ممکتا کنون به اهمیت و لزوم سناریو نگاری پرداختیم و تعاریفی از آن و کارکردهایش و نیز ابهام

ای هکه وارد مبحث بررسی روشها دست به گریبان شویم ارائه دادیم. اما پیش از آناست در ادامه مطلب با آن

نگاری خواهیم داشت تا از این منظر جایگاه سناریو تولید آن و نقد هریک شویم، مروری اجمالی بر فرآیند آینده

 نگرانه روشن کنیم.نگاری را در رویکرد آینده

 

 

 

                                                           
30 Scenario Kernel or Logic 
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 نگاریای  بر آیندهمقدمه
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 نگاری:آینده
 

ی فکر و خالقهای خود را مرهون متخصصان خوشعنوان رشته و حوزه علمی نوپدید پیشرفت مطالعات آینده به

 های موفق و کارسازی به مشتریان خود که ناگزیر از تالش برای بقا در بازاری رقابتی و یا بهاست که مشاوره

دنبال رسیدن به جایگاهی برتر در آینده بودند، ارائه دادند. حال باید تعریف کرد که یک پروژه در زمینه 

ایی های از اهداف، تیم، منابع و روشتوان مشتمل بر مجموعهنگاری را مینگاری چیست؟ یک پروژه آیندهآینده

چنینی های اینگیرند. پروژهرد استفاده قرار میبینی آینده و اعمال اثر بر روی آن مومنظور پیش دانست که به

توانند ساده باشند بدین معنا که شامل یک محصول خروجی و یک روش اجرا باشند و یا مشتمل بر چندین می

 گردد.صورت بدان پروژه پیچیده اطالق می گام، چند محصول و چند روش باشد که در این

گویند. رویکرد متشکل از مجموعه منظم )و با ترتیب معینی( از می به فرآیند )نحوه( انجام یک پروژه رویکرد

آورد. هر پروژه دارای رویکردی شده پروژه را فراهم میهاست که نهایتاً موجبات دستیابی به اهداف تعیینگام

ن وای را یافت که بدتوان پروژهاست که ممکن است به وضوح بیان شده باشد یا اینکه مستتر باشد اما نمی

 باشد. لحاظ کردن رویکرد به سراغ اجرای پروژه رفته

نگاری ارائه دادند که شامل های موفق آیندهبندی پروژه( رویکردی برای کالس1000) 38شاپهاینس و بی

 های ذیل بوده است:گام

 

 

 

 

                                                           
38 Hines and Bishop 
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 33بندیچارچوب

، 11، محیط پروژه، مبنای منطقی11، مخاطبان13شامل: نگرش 10شناسایی حوزه پروژه

 اهداف وتیم پروژه )محصول: طرح پروژه(

 19پویش .3

موضوع، و نحوه پویش  10، پیشینه و زمینه15آوری اطالعات شامل: سامانهجمع

اطالعات در راستای در مسیر ایجاد بینش نسبت به آینده موضوع )محصول: 

 اطالعات(

 10بینیپیش .1

: های بدیل شاملهای پروژه و آیندهو پایه 18توصیف و تشریح خطوط مبنا

ها  )محصول: خطوط مبنا و ، مفاهیم و خروجی10هاو عدم قطعیت 13هاپیشران

 ( -ریوها سنا-های بدیل آینده

 13انداز سازیچشم .1

                                                           
33 Framing 
10 Scoping the project 
13 Attitude 
11 Audience 
11 Rationale 
19 Scanning  
15 System 
10 Context 
10 Forecasting 
18 Baseline  
13 Drivers 
10 Uncertainties 
13 Visioning 
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انتخاب آینده مطلوب شامل: دیدگاه سازی در خصوص بهترین نتایج، تنظیم اهداف 

 ( -11هاآرمان–های مطلوب ها، ارزیابی عملکرد )محصول: آیندهو آرمان

 

  11ریزیطرح .9

 )محصول: طرح راهبردی( 10هاو طرح 15ها، گزینه19دهی منابع شامل: راهبردسازمان

 ا10اجر .5

گذاری نتایج، ایجاد دستورالعمل اجرا، نهادینه کردن اجرای طرح شامل: به اشتراک

 سامانه تفکر راهبردی و هوشمند )محصول: طرح اجرایی(

 

 به اند کهشدهنگاری ایجاد و توسعه دادههای آیندهدر مورد پروژهعالوه بر رویکرد فوق، رویکردهای دیگری نیز 

( اشاره کرد که در کتاب 1001) 18شده توسط مایلز و کینانتوان رویکرد تعیین قلمرو ارائهعنوان نمونه می

توان به کار )جلد اول( به چاپ رسید. از جمله رویکردهای دیگر می 13نگاری فناوری یونیدوراهنمای آینده

 ( نیز اشاره کرد.1001( و یا میچیچ )1009) 90وودگیت و پتریک

                                                           
11 Goals 
11 Planning  
19 Strategy 
15 Options 
10 Plans 
10 Acting 
18 Miles, Ian & Michael Keenan, “Practical Guide to Regional Foresight in the United 
Kingdom”, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 
13 Unido technology Foresight Manual 
90 Woodgate and Pethrick 
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 است را بتوان در خروجی شش نگاری ارائه شدهترین چارچوبی که برای یک پروژه آیندهشاید جامع و کاربردی

ایه نگاری و بر پامین چارچوب برنامه کمسیون اروپا نامید که با نگاهی تجربی و کاربردی به فرآیند آینده

 پردازد.های کاربردی میها و توصیهات کشورهای اروپایی به بیان مسئله و سپس ارائه روشتجربی

 

 

 باشند:داند، که از قرار زیر مینگاری را قائل به سه مرحله میصورت کلی خروجی این پروژه یک تجربه آینده به

 

 

 شده در کمسیون اروپاچارچوب ارائهامین  نگاری از نگاه ششفرآیند آینده

ونه گبایست پاسخ دهند، ایننگاری میدر این چارچوب اولین سؤال جامعی که مجریان و حامیان تجربه آینده

 شود:مطرح می

 «نگاری انجام دهیم؟چرا باید آینده»

ای به اجرا از پروژهنگاری رویارویی با یک چالش است. منطق و علت معموالً هدف از انجام یک پروژه آینده

اشند ب نفعان یک پروژه دالیل متفاوتی برای اجرای آن داشتهپروژه دیگر متفاوت است و حتی ممکن است ذی

 های واحدی به نیازهای آنان پاسخ دهد.اما خروجی

 طراحی اجرا پیگیری
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و نیز  95اجرا، منافع 99خاص پروژه، اهداف 91های، در این گام باید به ویژگی91هاو خروجی 93عالوه بر منطق

 ی آن پرداخته شود.90هامحدودیت

 رویم و در این مرحله به مسائلی همچون:سپس سراغ تحلیل شرایط می

o های موثر بر فضای پروژه همچون پروژه: که عموماً به بررسی کالن نظام 90بررسی و تحلیل بستر

 پردازد.اقتصاد، فرهنگ، سیاست می

o گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار در حلقه سیاستنگاری : درک جایگاه آینده98گذاریحلقه سیاست

 کند. برای شفاف شدن این گزاره بهخوش تغییر میاست زیرا مسیر طراحی و اجرای پروژه را دست

 است: عنوان نمونه مدل کمسیون اروپا در زیر آورده شده

                                                           
93 Rationale 
91 Outcomes 
91 Characteristics  
99 Objectives 
95 Benefits 
90 Limitations 
90 Context 
98 Policy Cycle 
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 گذاریتجسمی از حلقه سیاست

o ر و آیند اگنگاری به مرحله اجرا در نمیآینده حمایت سیاسی: باید مدنظر داشت که نتایج یک پروژه

توان مدعی شد که نبود تنها اگر حمایت سیاسی درخور پروژه لحاظ شده باشد. در برخی موارد نیز می

نگاری است، تهدید و نیازهای یک پروژه آیندهترین پیشحمایت سیاسی مشارکت را، که از اساسی

 کند.تحدید می

o موارد فوق و برخی موارد دیگر که خارج از حوصله این گفتمان است باید در سنجی: با بررسی امکان

 نگاری تصمیمی اتخاذ گردد.پذیر بودن یا نبودن پروژه آیندهخصوص امکان

نیازهای نو پدید

فرآیند بررسی 
: جزئیات

تحلیل اثرات

فرآیند اجرا

:کنترل و بازنگری

ارزیابی

نیازهای نو پدید

تسهیل در فرآیند 
انطباق
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پروژه است. این گام  93گذاری و تعیین قلمروشد، گام بعدی، هدف حال که تصمیم به انجام پروژه گرفته

 شوند:هایی تقسیم میبخش به زیرکدام  سه مرحله اصلی است که هر

o  :مرحله اول: تصمیمات اساسی، شامل 

خواهیم ای خواهد پرداخت؟(، اهداف )به چه چیزهایی میپروژه )پروژه به چه حوزه50تمرکز 

ها )نتایج این پروژه برای چه کسانی مطلوب است؟(، خروجی 53یابیم؟(، مخاطبان دست

نظر به چه  )پروژه در حوزه )های( مورد 51برند؟(، قلمروای از پروژه می)مخاطبان چه بهره

 59دهی خواهد شد؟(، افق زمانی)فرآیند اجرا چگونه سازمان 51پردازد؟(، رویکردموضوعاتی می

 اجرای پروژه. 55بندیکند؟( و نهایتاً زمانی)پروژه تا چه عمقی از آینده را کاوش م

o :مرحله دوم: منابع، شامل 

 ها و تخصص.گذاری و نیاز به مهارتها، سرمایهبرآورد هزینه

o اندازی، شامل:مرحله سوم: راه 

آوری اطالعات، تعیین ساختار سازمانی پروژه، تشکیل تیم اجرایی، تشکیل کمیته جمع

 .58و نهایتاً ارائه طرح اجرایی 50ارتباطات، تنظیم و تعیین نحوه 50راهبری

رسد. )متدلوژی( می 53شناسیپس از تنظیم و ارائه طرح اجرایی نوبت به بررسی و دستیابی به توافق بر سر روش

 این گام شامل سه مرحله است:

                                                           
93 Scoping  
50 Focus 
53 Users 
51 Scope 
51 Approach 
59 Time Horizon 
55 Time Frame 
50 Steering Committee 
50 Communication 
58 Implementation plan 
53 Methodology 
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o تعیین چارچوب کلی 

o )شناسایی و تعیین روش)ها 

o دهی مشارکتمدیریت و سازمان 

 رسد. در بخش اجرای پروژه نیز توجه به نکات زیر ضروریحی، حال نو بت به اجرا میپس از گذار از مرحله طرا

 است:

 دهی. کنندگان و مدیریت ارتباطات و گزارشمدیریت فرآیند، مدیریت زمان، مدیریت مشارکت

 کند:نگاری سه وظیفه اصلی را دنبال میدر مرحله پیگیری هم تیم اجرایی پروژه آینده

o  هاخروجینشر نتایج و 

o ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات اتخاذشده 

o نگاری به مثابه فرآیندی مستمر و تکرارشوندهپیگیری پروژه آینده 

نگاری و تعریف و تفسیر آن پرداخیتم. چند نمونه از فرآیندهای در این بخش تاکنون به بیان فرآیند آینده

ها به اختصار به بحث نشستیم. حال نوبت آن آن موجود در ادبیات موضوع را نامبرده و در خصوص دو مورد از

 است که به سراغ تعریف روش )متد( برویم و در خصوص آن توضیحاتی ارائه دهیم.

توان گفت: اصول و قواعدی است که متخصص است که در جواب چیستی آن می روش )متد( واژه پرکاربردی

ه این نکته توجه داشت که در برخی موارد روش و یابد. باید بنظر خود دست می از طریق آن به خروجی مورد

ای برای انجام یک وظیفه یا کار است و بنا به این تعریف اینکه ابزار وسیله اند کمابه جای هم بکار رفته 00ابزار

 تواند یک ابزار تلقی شود.سناریو نمی

ر مطلبی که پیرامون های این مکتوب حول روش سناریونگاری خواهد بود پس به همین مختصمحوریت بحث

لب کنیم. در ادامه مطنگاری بسنده مینگاری ذکر شد و درک جایگاه روش سناریونگاری در فرآیند آیندهآینده

                                                           
00 Tool 
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چند روش کارا و منطبق با حوزه فعالیت بخش سالمت )به عنوان هدف تدوین و نگارش این مکتوب( از نزدیک 

ها و احیاناً نقد رده و به بحث در خصوص نحوه اجرای آنبه دو دوجین روش مختلف سناریونگاری را معرفی ک

 نشینیم.ها میآن

 


