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 :1مقدمه
 

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

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

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

نده های آیها و فرصته شدن برای چالشریزی و آماداند 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

رویی برای شکل دهی به آینده حتی در نگاری نیدر 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، آمادههای سریع فناوری و اجتماعی ایجاد میتهای جدیدی که پیشرففرصت

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 های متمادی بشر تنها بر اساس نیازها و تخصصالطول س

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

 است. اما پیچیدگیدا کردههای مختلف از جمله ریاضیات، فیزیک، مهندسی، اقتصاد، مالی و ... اهمیت پیحوزه

شده به دست بشر نتوانسته های ساختهجهان آفرینش و مخلوقات خداوندی به قدری است که این الگوها و مدل

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 
 روش سناریونگاری ب مورد توجه و استفاده خوانندگان واقع گردد.
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ا برخی باشند و یبی و فاقد دالیل و مستندات محکم استداللی میاند و بعضی تجرو 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، 

هایی هرچند کمرنگ و کم عمق در آینده نگاری اکتشاف طرحآیندهتر نیز ذکر آن رفت غایت همانطور 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

 ندی نسبت به آینده، دست بزند.مستدل . مست

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

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

کوشند تا از وضعیت کنند و مییدهای محیط خارجی( ترسیم میموجود در محیط داخلی و فرصت و تهد

 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 زوایایی از راه تاریک و گاهی پرچاکوشد بینشی از آینده تولید کند تا گویی 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

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

 

 

                                                           
1 Explorative 
1 Normative 
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 های سناریونگاری:انواع روش
 

های مختلف سناریو نگاری به در یک دهه گذشته چند پژوهشگر مقاالت خود را با تمرکز بر شناسایی روش

های سناریونگاری بوده که در تجربیات مختلف مورد روشبندی انواع اند. هدف دستهرشته تحریر در آورده

 کند؟نگاری میهای آیندهاستفاده قرار گرفت. اما این موضوع چه کمکی به مجریان پروژه

 ها مروری کردهنگاری بر انواع روشعنوان یک مجری پروژه آینده جواب بسیار صریح و ساده است. اگر شما به

توانید چند روش نگارش را برای اجرا مسئله خود را به خوبی بشناسید می باشید و شرایط محیطی و درونی

بردارد انتخاب نمایید. منظور از هزینه،  کاندید کنید و از آن میان روشی را که برای شما کمترین هزینه را در

ی مالی هاهزینه زمان صرف شده جهت تدوین، هزینه دسترسی به داده و تبدیل آن اطالعات دست اول، هزینه

 باشد.پیرامون پروژه، هزینه آموزش و ... می

 بندیشده با روش سناریونگاری را به سه کالس اصلی تقسیمهای انجام( پروژه1001) 9وَن نوتن و همکاران

گویی به چرایی )هدف انجام پروژه(، چگونگی )طراحی فرآیند( و چه کردند و این سه کالس بر اساس پاسخ

 ها شناسایی کردند.فرد را برای پروژهها چهارده مشخصه منحصربهشد. آنچیزی )محتوا( حاصل 

 کنیم:بندی اشاره میدر ذیل به این طبقه

 کالن موضوع
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I ها؟: توصیفی در مقابل هنجاری5مشتمل بر هنجار 

II 0نگر در مقابل پس نگر یشدیدگاه: پ 

                                                           
9 Van Notten et al. 
5 Norm 
0 Forecasting Vs. backcasting 
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III محور -محور، سازمان -محور، محدوده -موضوع: موضوع 

IV مقیاس زمانی: بلندمدت در مقابل کوتاه مدت 

V مقیاس مکانی: جهانی/ فراملی در مقابل ملی/ محلی 
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VI داده: کیفی در مقابل کمی 

VII ایداده: مشارکتی در مقابل تحقیق کتابخانهآوری روش جمع 

VIII منابع: جامع و گسترده در مقابل محدود 

IX شرایط سازمانی: باز در مقابل محدود و بسته 

و:
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X 8ماهیت موقتی: واضح و شفاف در مقابل تصویر کلی 

XI متغیرها: همگن در مقابل ناهمگن 

XII 3پویایی: روند کلی در مقابل جنبی و ثانوی 

XIII در مقابل حالت متعارف و معمولی سطح پراکندگی: بدیل 

XIV سایر 

 (1001، سال 910منبع: وَن نوتن و همکاران )صفحه 

 بندیشود اما بینش خوبی به ما در خصوص تقسیمها مشاهده نمیبندی ردپای روشهرچند در این تقسیم

بندی از سوی دیگر به متغیرهای کلیدی و حائز اهمیت بخشد. این تقسیممختلف سناریونگاری می کلی و وجوه

پژوهان در تدوین و تولید سناریو هایی که آیندهطور که گفته شد به روش پردازد اما هماندر نگارش سناریو می

 کند.ای نمیگیرند اشارهها بهره میاز آن

                                                           
0 Intuitive vs. Formal 
8 Clean vs. Snapshot 
3 Trend vs. Peripheral 
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( به حل و فصل ابهامات موجود در تعریف و 1005) 30ن، بردفیلد و همکارانعالوه بر وَن بنوتن و همکارا

 های مورد استفاده سناریونگاری پرداختند.روش

گیری این حوزه از دانش را مورد بررسی قراردادند و سه روند کلی ها در پژوهش خود روند تاریخی شکلآن

شود و سومی به فرانسه را ریکا و انگلستان مربوط میها به امموجود در مبحث سناریو نگاری که دو مورد از آن

 بررسی نمودند.

در  33ها در دنبال نمودن سیر تاریخی توسعه سناریو پس پدید آمدن ایده نگارش سناریو توسط هرمن خانآن

زبان با دو رویکرد متفاوت از هم رسیدند. مکتب به دو مکتب ایجادشده در دو کشور انگلیسی 31موسسه رند

اِن شهرت  -بی -مرتبط بوده و با عنوان جی« منطق شهودی»توسعه یافت به  31ه توسط موسسه شلاول ک

 گیرد.یافت و هم اکنون نیز در امریکا و بسیاری از دیگر کشورها مورد استفاده قرار می

 پیشنهاد شد. مکتب« 35روندهای اصالح شده احتمالی»بر اساس  39مکتب دوم توسط اوالف هلمر و تِد گوردون

بنانهاده شد و بر خالف  30و تحلیل تاثیرات متقابل 30پژوهی تحلیل تأثیرات رونددوم بر پایه دو روش آینده

 است.  گرا بوده رویکرد مکتب اول، کمیت

                                                           
30 Bradfield et al. 
33 Herman Kahn 
31 RAND 
31 SHELL 
39 Olaf Helmer and Ted Gordon 
35 Probabilistic Modified Trends 
30 Trend Impact Analysis 
30 Cross Impact Analysis 
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-شود که توسط گاستون برگر و برتنارد دیدر مقابل این دو مکتب در قاره اروپا از رویکرد دیگری استفاده می

ای مورد استفاده صورت گسترده به 10وسیله مایکل گودِت پیشنهاد و نیز به«33نگرندهآی»با عنوان   38یووِنِل

 .13ای را برای کمک به تدوین سناریو را ایجاد کندهای رایانهقرار گرفت. بعالوه گودت موفق شد برنامه

 بندیاساس سه نوع آینده محتمل، ممکن و مطلوب دست به تقسیم ( بر1000) 11بوریسون و همکارانش

بندی کردند که ها را در سه گروه اصلی طبقهریوها آن ها برای شناسایی سناهای سناریونگاری زدند. آنروش

 هر گروه خود به دو زیر بخش تقسیم شد و نهایتاً شش دسته پدید آمد.

« دهد؟چه اتفاقی در آینده رخ می»اند از: شوند که عبارتسه دسته اصلی از پاسخ به سه سئوال شناسایی می

ه ک« چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟»دهند. نگر( به این سئوال پاسخ میبین )آینده که سناریوهای پیش

توان به هدفی خاص دست چگونه می»آیند و نهایتاً، اکتشافی در پی پاسخ به این سئوال برمیسناریوهای 

بندی در شکل زیر مشاهده دهند. نمای شماتیک از این تقسیمکه سناریوهای هنجاری بدان پاسخ می« یافت؟

 شود:می

 

 

 

 

 (1000، سال 1منبع: بوریسون و همکاران )صفحه 

                                                           
38 Gaston Berger and Bertrand de Jouvenel 
33 ‘La Prospective 
10 Michel Godet    

پژوهی( است  های آیندهیکی از روش 0شناسی های ریختکه برنامه کامپیوتری برای انجام تحلیل MORPHOLشامل:   13  

 که نوعی برنامه کامپیوتری برای تحلیل اثرات متقابل با در نظر گرفتن تغییراتی است. SMIC PROB-EXPERTو 
11 Borjeson et al., 

 سناریوها

نگرآینده اکتشافی هنجاری  

اگر -شودچه می بینیپیش  محیط بیرون از  راهبردی 

 )خارجی(

( 

 حفاظت کننده دگرگون کننده
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های سناریونگاری را براساس اهداف و مقاصدشان به سه دسته حین تحقیق خود روشبوریسون و همکاران در 

 تقسیم نمودند:

o از آینده  هاییهای تولیدکننده که هدفشان تولید ایده و دانش و ایجاد بینش نسبت به بخشتکنیک

 شود.آوری داده معمول همچون کارگاه و یا پیمایش میهای جمعاست و شامل روش

o منظور دستیابی به یک کل  های مختلف بهیکپارچه کننده که هدفشان ترکیب بخشهای تکنیک

هایی همچون سری کارگیری روشواحد بر مبنای ارزیابی کمی  احتماالت یا ارتباطات است که از به

 اند.های سیستمی قابل حصولزمانی و مدل

o و  های مختلف استبینییشهای سازگاری که هدفشان بررسی سازگاری موجود میان نتایج پتکنیک

 کند.شناسی و تحلیل اثرات متقابل استفاده میاز ابزارهایی چون تحلیل ریخت

ندی بنظر داشتن جزئیات به طبقه صورت ریز  و با در یک بهآید هیچگونه که از کارهای فوق برمیهمان

در   به موضوع سناریونگارینگر و دید سطح باال های نگارش سناریو نپرداختند و همگی با نگاهی کلروش

 اند.ها نگریستهپروژه

بودند به سرانجام  ( سعی کردند که کاری را که محققان پیشین موفق نشده1000شاپ و همکاران )بی

شاپ و همکاران در پی بررسی ادبیات موضوع به هشت کالس برسانند به سرمنزل مقصود برسانند. بی

تقسیم  هاییارگرفته در سناریونگاری برخوردند که خود به زیر بخشهای مورد استفاده قراصلی از تکنیک

 کنند.شوند و نزدیک به دو دوجین مورد را تولید میمی

 بینی هوشمند، تصویرسازی و ...() پیش 23های قضاوتیدسته اول: روش
 

شد قابلیت  ها نامبرده خواهدهایی که از آنهای قضاوتی در میان دیگر روشتوان مدعی شد که روشمی

ای، پژوهان حرفهتوصیف پذیری باالیی دارد و احتماالً پرکاربردترین هم باشد زیرا اغلب مردم، حتی آینده

                                                           
11 Judgment 
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گونه که از عنوان کنند و همانهای تخصصی و متنوع موجود از باورهایشان دفاع میبست روش بدون کار

آینده بنانهاده شده و از این منظر به  این دسته پیداست بنیان آن بر قضاوت فردی یا گروهی در مورد

 شود.نگارش سناریو ختم می

تی ها و استدالالکنندگان از این روش برای به کرسی نشاندن نظراتشان از اطالعات، قیاساگرچه استفاده

صورت صرف عاری  شناسی باشد اما روش قضاوتی بههای مبتنی بر روشکه ممکن است تراویده از روش

 ای است.شناسانهرچوب روشاز هرگونه چا

 توان این روششده اما میاز روش قضاوتی صرف بیشتر استفاده شده که  در استفاده از این رویکرددیده

 را با ابزارهای زیر مسلح نمود:

o گرفت بینی هوشمند، که اولین بار توسط هرمن خان و در مؤسسه رَند مورد استفاده قرارپیش .

تفکر پیرامون غیرقابل »( افراد را به 3301ن کسی نامید که )در سال شاید بتوان او را نخستی

تشویق کرد. اولین مطالعه موردی وی بر روی آینده و عواقب و پیشامدهای ناشی از « تصورها

 ای بوده و سپس به موضوعات دیگر تسری پیدا کرد.جنگ هسته

o ای تحلیل محور و محیا ههای آرام کردن و به خواب بردن ذهنتصویرسازی مشتمل بر روش

کردن میدان برای استفاده از تصاویر شهودی در کشف آینده است. معموالً در این راستا از روایاتی 

کم اذهان شود و کمگویند، مرتبط برای آرام کردن اذهان استفاده میمی 19مرحله القا  ، که بدان

به 3300در دهه  15ند. مارکلیشوشده به سمت واکاوی ابعاد مسئله هدایت میدر مسیر تعیین

 استفاده و تدریس این روش پرداخت.

o شود ممکن روشی گروهی است که در آن افراد را در وضعیتی که تصور می 10نقش بازی کردن

شود تا بر اساس آن پیشامد رفتار ها خواسته میدهند و از آناست در آینده رخ دهد قرار می

                                                           
19 Induction 
15 Markley 
10 Role Playing 
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و توسط امریکا و احتماالً اتحادیه جماهیر شوروی  3350 کنند. استفاده جدی از این روش به دهه

گردد. امروزه اغلب از این روش ای بر میها و مذاکرات منجر به حمله هستهسازی تنشدر شبیه

چالش فنی ، در آموزش  های خطرناک و پرسازی در مواقع اورژانسی مثل مأموریتدر آماده

 شود.میای بهره برده فضانوردان و مخاطرات هسته

o است که در پی  10کنیم مدل کوتز و جاراتای که در رویکرد قضاوتی بدان اشاره میآخرین شیوه

ایشان بدان دست یافتند. این مدل برعکس موارد یادشده در آمیز تجربیات مشاورهانجام موفقیت

 پیرامونشانهای دیگر های مرسوم نیز مبتنی بود که در ادامه  و در دستهباال بر عناصری از روش

ها پیشنهاد دادند شامل چند گام بود که طور خالصه روشی که آن به بحث خواهیم نشست. به

اند از: شناسایی حوزه و چارچوب زمانی، شناسایی شرایط و یا متغیرهای موثر در محیط عبارت

یک  رپژوهش، ایجاد چهار تا شش سناریو محتمل از آینده، برآورد ارزش هر متغیر و یا وضعیت ه

 (.1000از شرایط تحت هر کدام از سناریوها و نهایتاً نگارش سناریو ) کوتز، 

 یابی روند، تحلیل اثرات متقابل و ...() برون 11دسته دوم: روش  آینده مورد انتظار

 

نتظار اشود که بر پایه آینده مورد های مبتنی بر دسته دوم تنها و تنها یک سناریو تولید میبا استفاده از روش

جهت که مبنای ایجاد سناریوهای بدیل  شود از آناطالق می 13است. به این شیوه خط مبنا بنانهاده شده

طق آیند و منباشد. این سناریوهای بدیل از تخفیف دادن شرایط سناریو مورد انتظار )خط مبنا( پدید میمی

 صورت ه و تمامی شرایط حول آن بهرسد سناریو مرجع تولیدشدنظر می است که بعید به این کار هم این

 کامل رخ دهند.

ظر ترین آینده را مدنبا این حال سناریو تولیدشده بر مبنای این رویکرد از اعتبار برخوردار است چون محتمل

ت( اتفاق اس ای )که در سناریو مبنا لحاظ نشدهقرار داده و با اینکه ممکن است اتفاقات و شرایط غافلگیرکننده

                                                           
10 Coates and Jarratt 
18 Expected 
13 Base-Line 
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ا توان ادعهای سناریوی مبنا را زیر سئوال نخواهد برد و میا این دست اتفاقات تمام اصول و فرضبیفتد، ام

کرد که تا حد زیادی این سناریو از ارزش و اعتبار برخوردار است. موردی که اغلب باعث تعجب و شگفتی 

ا کندتر بودن روند رخدادهشود به ها معطوف میپژوهان این رخدادهای ناگهانی نیست بلکه این شگفتیآینده

 اند.بینی کردهها پیشاز آنچه آن

ها در مسیر آینده یابی اثرات آنگیری  روندهای موجود و برونها اندازهبینیروش مرسوم انجام این دست پیش

 های مبتنی برهای وابسته به علوم ریاضی است. روشاز طریق روش مبتنی بر قضاوت متخصصان و یا روش

شود مثالً افزایش تعداد خودروها، تعداد یابی آن در مسیر گذشته ختم میموماً به ادامه روند و برونقضاوت ع

 ها.بینیبیشتری رایانه، افزایش جمعیت و از این قبیل پیش

رح برد که یکی به ش توان نامدر راستای نگارش سناریو با رویکردی که در این دسته اشاره شد، دو روش را می

پژوهی  و دیگری به تنظیم آن بر اساس وقوع رخدادهای بالقوه های آیندهسناریو مبنا بر اساس روشو تفصیل 

 پردازد.در آینده می

 دسته سوم: توضیح و تشریح سناریوهای ثابت
 

های نگارش سناریو با درنظر گرفتن چند سناریو صریح و روشن از همان ابتدای کار مربوط دسته سوم به روش

شود اما در این رویکرد هایی آغاز مینویسها و چرکهای سناریونگاری با خط خطیلب روششود. اغمی

طور  د، بهباشدهنده سناریو میاند. سپس هدف تشریح منطق و هسته اصلی شکلشدهسناریوها از پیش تعیین

ین ناریونگاری در اساده این گام در پی آن است که بیان کند که سناریو راجع به چیست. مزیت این نوع از س

نظر بر شان بحث و تبادلشوند و وظیفههای مربوط به آینده نمیکنندگان درگیر عدم قطعیتاست که شرکت

 باشد.سر مفاهیم و پیامدهای سناریوهای موجود می

ای ها نوشتههای کوچکی از افراد است. سپس به آنهای سناریونگاری به این روش تشکیل گروهیکی از راه

 عنوان مثال این شود. بهاند( داده مینمایی نگارش شدههای آینده )که گاهی با بزرگحاوی پاراگرافی از بدیل
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های ی شرکتتک، آینده-ی هایی سبز، آیندهتوانند در مورد آیندهسناریوهای از پیش نگارش شده می

هایی کدام از سناریوها را بر حوزه ثیر هرشود که تأکنندگان خواسته میچندملیتی و ... باشند. سپس از مشارکت

همچون سیاست، قانون، زندگی خانوادگی و جامعه، تفریحات و سرگرمی، آموزش، کار و ... بررسی نمایند. یکی 

 صورت برگزیدن هر های ممکن در جهان دربه تصویر کشیدن اتفاقات و تفاوت 10از مزایای عمده این رویکرد

 های مختلف است.یک از راه

های سناریونگاری در ادبیات موضوع این دسته از روش  13«آی-آر-ماتریس اس»رویکرد دیگری هم با عنوان 

مطرح شد. در این روش نیز  11توسط هاوکِن در کتاب فرداهای هفتگانه 3300مطرح است که در اواخر دهه 

و ایشان  گیردکنندگان قرار میشده در اختیار مشارکتشود که سناریوهایی از پیش تعیینبنابراین نهاده می

پردازند. با این تفاوت که سناریوهای یادشده در قالب ماتریس و با ها میبه اظهارنظر در خصوص ابعاد آن

شوند. معموالً این عناوین چهارگانه خواهند بود و مشتمل بر: طرح میهایی که نمایانگر سناریوهاست معنوان

آینده مطلوب و مورد انتظار، بهترین آینده ممکن، بدترین آینده ممکن و یک آینده بدیل کامالً متفاوت 

شوند و سطرهای این ماتریس را نمایی می های ماتریس جاگردد. این عناوین در ستون)غافلگیرکننده( و می

ها به بحث بنشینند مطرح کنندگان بر سر اثرات سناریوها بر آنضوعات کلیدی که قرار است مشارکتمو

کنندگان زیست، فناوری و .. اشاره کرد. سپس شرکتتوان از آن دسته به جمعیت، محیطشوند که میمی

 ند.کندانند پر میمیهای مربوط به موضوع و سناریو متناظرش را با میزان اثربخشی که مورد انتظار سلول

 دسته چهارم: توالی رویدادها
 

ه نگرند. چرا چنین رویکردی نسبت به آیندای از اتفاقات و وقایع میبسیاری از مردم به گذشته به چشم زنجیره

فتادن توان بر سر اتفاق اای از توالی رویدادهاست با این تفاوت که نمینداشته باشیم؟ یعنی آینده نیز مجموعه

                                                           

 معروف است. INCASTINGکه به  10 
13 Stanford Research Institute (SRI) 
11 Seven Tomorrows 
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صورت قطع تصمیم گرفت. اما برای وقوع هر رویداد احتمالی وجود دارد که اگر اتفاق بیفتد آینده  ها بهآن

 های سناریونگاریطور خالصه، در این دسته از روش کند. بهمسیری را طی خواهد کرد که اگر نیفتد طی نمی

احتمال وقوع هر یک برآورد گردد شود زنجیره رویدادهای ممکن در راه تحقق آینده شناسایی شوند، تالش می

 گیرد مشخص شود.روی ما قرار میو نهایتاً مسیری که از وقوع هر کدام پیش

صورت گرافیکی چنین تصویری  گردد. بهآینده محتمل در نقطه وقوع هر یک از رویدادها دارای شعباتی می

 11یونگاری با استفاده از درخت احتمالدهد. تا کنون دو نوع رویکرد در سنارتشکیل درختی از احتماالت را می

وجود آمده در طراحی درخت احتمال برای نگارش  های بهاست. در یکی، از شاخه مورد استفاده قرار گرفته

 گردد.شود و در دیگری توالی رویدادها پس از شناسایی رویدادها تعیین میموضوعی سناریو استفاده می

دارد با این تفاوت که در درخت  19گیریی به تکنیک درخت تصمیمتکنیک درخت احتمال شباهت بسیار زیاد

دهد چه تصمیمی در هر شاخه اخذ دهد بلکه نشان میگیری هر شاخه وقوع اتفاق ممکن را نشان نمیتصمیم

گردد. گردد. در این تکنیک شرایط آینده با توجه به مسیرهای مختلف موجود در انتهای هر شاخه تعیین میمی

ها را نیز برآورد های خفته در انتهای آنتوانیم احتمال وقوع آیندهها را بدانیم میحتمال وقوع شاخهپس اگر ا

 گردد.رخدادها در یک چارچوب زمانی ثابت استفاده می کنیم. معموالً از این تکنیک در برآورد ریسک

بایست طور که در فوق ذکر شد می ناما چگونه از درخت احتماالت برای نگارش سناریو استفاده کنیم؟ ابتدا هما

ار ها بسیتوان یافت که وقوع برخی شاخهدرخت احتماالت استاندارد را شکل دهیم. باکمی دقت و بررسی می

هایی وجود دارند سازند و یا اینکه شاخهها ما را به سمت آینده مطلوب رهنمون میبعید است یا برخی از شاخه

تواند موجب نگارش ها میاصی در آینده است. کنار هم گذاشتن این شاخهها در گرو شرایط خکه وقوع آن

دهد آینده ممکن است چگونه پیش آید و با زنجیره رویدادها تکمیل سناریوهای همگنی گردد که نشان می

 گردد.

                                                           
11 Probability Trees 
19 Decision Tree 
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 35نگریدسته پنجم: پس

 

 حاصل گسترش و راه گذشته بودهگونه که اکنون اغلب مردم متصورند که آینده ادامه مسیر اکنون است همان

ها دامن زدن به این تصور غالب است که آینده ترین آناست. اما این نوع نگرش معایبی هم دارد که اصلی

است. این استعاره از چمدان  کشد که از گذشته به فرزندش، اکنون، به ارث رسیدهچمدانی را به دوش می

ای ایمن و با ابعادی روشن ت به دام افتادن ما را در ترسیم آیندهکند بر ادامه مسیر گذشته و موجباداللت می

 ها دور باشد.آورد که ممکن است از آینده متفاوتی که در انتظار ماست فرسنگفراهم می

طور کامل در ادامه روند گذشته ندانیم. اولین  بایست به آینده فکر کنیم و آن را بهبرای پرهیز از این دام می

انداز نظر است. چشم انداز سازی در خصوص آینده با توجه به افق زمانی موردای این هدف چشمگام در راست

ورت ص بار باشد؛ اما در هرالعاده باشد، مطلوب یا فاجعهقبول یا تخیلی و خارقتواند ممکن و قابلایجادشده می

ه زبان گویاتر، وصل کردن نقاطی که بانداز پایگاهی برای شروع تفکر و دفاع از نتایج است. به ایجاد این چشم

تر از تصور کردن در مورد رسند )و حتی برگشتن از آینده به اکنون( سادهشده میای مطلوب و ترسیمآینده

نگری آورد پسشوند. روشی که چنین شرایطی را فراهم میای نامعلوم ختم میزنجیره وقایعی است که به آینده

توان تعریف کرد: پیمودن گام به گام از آینده مطلوب به وضعیت گونه می را این طور کلی آن نام گرفته و به

 حال تا بدین طریق مسیر مناسب رسیدن به وضعیت مطلوب کشف شود.

                                                           
15 Backcasting 
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متولد  18و در ناسا 10است که توسط جان اندرسون« 10ماموریت افق»شده پس نگری های شناختهیکی از روش

مک به متخصصین ناسا در مشخص کردن مسیر حرکت در بخش شد. هدف اندرسون از ابداع این روش ک

بینانه در زمینه تحقیق و توسعه با توجه به پیشینه تحقیقاتی است. نگاه پیش آن سازمان بوده 13تحقیق و توسعه

تواند موجبات دور شدن از مسیر موفقیت را به پردازد که گاهی میگیران به طراحی مسیر می و علمی تصمیم

. اندرسون برای پرهیز از این اتفاق اندرسون از مهندسان ناسا خواست تا با رویکردی تخیلی و همراه آورد

اندازی بپردازند که با فناوری موجود آن روز قابل دستیابی نبود. یکی از این انتزاعی به پردازش چشم

ماه  دها چنترین راکتسریع ها سفر یک روزه به مشتری بود که با فناوری امروز نیز با استفاده ازپردازیایده

انداز تخیلی است. سپس اندرسون از مهندسان خواست تا این مأموریت یک کشد. این ایده یک چشمطول می

اندازی قابل دستیابی است، کنیم که چنین چشمتری تجزیه کنند؛ یعنی فرض میروزه را به اجزای کوچک

 هایی الزم است؟چنین هدفی چه فناوریباید به این سئوال پاسخ داد که: برای رسیدن به 

ای هاندازی و رسیدن به حال موجب شد مهندسان دریابند که در زمان حال فرصتشروع از آینده با چنین چشم

 شود که شاید نتوانندهایی میدر دسترسی در بخش تحقیق و توسعه وجود دارد که باعث توسعه فناوری

م آورند اما پیشرفتی در زمینه اکتشافات فضایی را به همراه خواهند موجبات سفر یک روزه به مشتری را فراه

داشت. خروج از حال و رفتن به آینده باعث شد که مهندسان ناسا درگیر روندهای گذشته نشوند و با فکری 

 هایشان لحاظ کنند.ریزیهای نوپدیدی را در برنامهباز به آینده سفر کنند و فرصت

نگری واداشت، به ابداع فی مشابه آنچه ناسا و اندرسون را به ابداع روشی برای پسهم باهد 90ام-بی-شرکت آی

دست زد. این دو روش در نقطه شروع بسیار به هم « 93های آیندهآوریتاثیر فن»نگری با عنوان روش پس

                                                           
10 Horizon mission methodology (HMM) 
10 John Anderson 
18 National Aeronautics and Space Administration (NASA). 
13 Research and Development (R&D) 
90 IBM 
93 Impact of Future Technologies (IoFT) 
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تعریف یک های آینده با ایجاد سناریوهای روشنی از آینده و نه تنها آوریاند، هرچند روش تأثیر فنشبیه

گردد. پس از طراحی و ایجاد این سناریوها، مأموریت، شبیه آنچه که در اندرسون پیشنهاد داده بود، آغاز می

آوری و دانش یابی به فنشوند و مسیری راهنما برای دستهم جمع می تیمی از دانشمندان و نخبگان دور

ه کند کام پیشنهاد نمی-بی-کنند. البته آیمورد نیاز در راه رسیدن به یک یا چند سناریو را ترسیم می

و  ها بسیار بزرگها گام بردارند زیرا معموالً این پیشرفتمشتریان این روش در راه رسیدن به این پیشرفت

هایی اند که با روندها نوعاً به حدی وسیعای نیست. این پیشرفتها کار سادهاساسی هستند و دستیابی به آن

بینی نیستند و سازمان )مشتری( باید با در نظر گرفتن راهبُرد رسند قابل پیشوز میکه از گذشته به امر

 ها دست بزنند. برداری از آندادشان به بهرهها به محض رخمشروط به وقوع این دست پیشرفت

 دسته ششم: ابعاد عدم قطعیت
 

های . یک اصل در پژوهشها استبینیدلیل اصلی استفاده از سناریو وجود عدم قطعیت ذاتی در پیش

های مربوط به گاه اطالعات کافی در اختیار نداریم. قوانین و نظریهنگرانه وجود دارد و آن اینکه: هیچآینده

اند و لذا ما در نگارش یک برنامه گاه به جامعیت و قطعیت قوانین فیزیکی نبودهرفتارهای اجتماعی هیچ

بینی سروکار داریم. در چنین شرایطی پیشقطعیت ذاتی و غیرقابل هایی دارای عدمنگرانه با سامانهآینده

های هدهی به آیندگردد و از این منابع برای شکلها آغاز میسناریونگاری با شناسایی منابع ایجاد عدم قطعیت

 پردازیم:ها میکند. چند شیوه مرسوم در این رویکرد وجود دارد که در ذیل به شرح آنبدیل استفاده می

o هنر »ترین کتابش با عنوان و در پرفروش 3333در سال  91که توسط شوآرتز 91اِن-بی-ماتریس جی

شود. در نگاه اول فرض سناریو نگاری شناخته میعنوان روش پیش ارائه شد، به« 99نگرش بلند مدت

اه دستگاست. این دو بعد که دو محور یک  ها تشکیل شدهماتریس از دو بعد یا قطب از عدم قطعیت

                                                           
91 GBN 
91 Schwartz 
99 The Art of the Long View 
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ای ممکن، سازند که بر اساس منطقی از آیندهدهند چهار ناحیه را مشخص میمختصات را شکل می

لب شوند و در قاها )دالیل مستند( روشن و تفسیر میکنند. سپس این منطقچهار سناریو تولید می

 کنند.گیرد ظهور میداستانی که سناریو نام می

 

 

 ان-بی-اساس روش ماتریس جیای از سناریونگاری بر نمونه

o در واقع ویرایش قدیمی روشی است که در پاراگراف گذشته بدان پرداختیم.  95شناسیتحلیل ریخت

شناسی هر تعدادی از عدم قطعیت به هر تعداد )محدود نشده( با این تفاوت که در تحلیل ریخت

ها ای از ستونصورت مجموعهها به یابد. در این روش عدم قطعیتها )سناریوها( اختصاص میوضعیت

گر یک عدم قطعیت است و شامل تعداد نامحدودی بدیل هست. برای تولید سناریوها که هر ستون بیان

                                                           
95 Morphological analysis (MA) 
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طور استاندارد در تحلیل  شود. بهها یک بدیل گزینش میها یا عدم قطعیتستون از هر یک از

سناریو تولید کرد  51توان میشناسی پنج ستون )عدم قطعیت( و سه سطر )بدیل( داریم، پس ریخت

سناریو. اگرچه استفاده از این روش با توجه به استداللی که ارائه شد غیرمعمول  150یعنی حدود 

دنبال تعقیب واقعیت آینده هستند و این مساله  است اما این روش برای زمانی که متخصصان به

ها تنها به دو محدود کردن عدم قطعیتآید زیرا برایشان از اهمیت به سزایی برخوردار است بکار می

 بعد کاری بس دشوار است.

 دسته هفتم: تحلیل اثرات متقابل
 

های رخدادهای آینده نیست هدف از شناسایی شرایط مختلف آینده تنها دریافت درک از سناریوها و مشخصه

ک ی احتمال نسبی وقوع هر خواهیم بدانیم این مجموعه رخدادها یا سناریوها چه نسبتی باهم دارند وبلکه می

 .90به چه صورت است

د. باشگران بر این باورند که برآورد احتمال وقوع هر رخداد مشروط به وقوع دیگر رخدادها نیز میاغلب تحلیل

ها و هم سطرهایش کنیم که رخدادها هم در ستونبدین منظور هر رخداد را در ماتریسی دوبعدی جایگذاری می

یک از رخدادها به شرط  وقوع دیگر شرایط یا  دهد که با چه احتمالی هرسلول نشان می شوند و هرتکرار می

شود و تمامی احتماالت موجود در رخدادها به وقع خواهند پیوست. عدد تصادفی بین صفر و یک انتخاب می

ر شوند و دیگنظر باشند به عنوان رخدادهای که اتفاق خواهند افتاد تلقی می ماتریس که بیش از عدد مورد

 دست آمده به وقوع نخواهند پیوست. سپس احتماالت وقوع در ماتریس به هایی که بهعنوان آن رخدادها به

ها برآورد مناسبی از احتمال شوند. تکرار چند باره این گامصورت نزولی و بر اساس احتمال شرطی مرتب می

 دهد.کارشناسان قرار میشرطی وقوع هر رخداد نسبت به سایر رخدادها را در اختیار 

                                                           

تواند احتمالی را برای رخدادها تعیین کند اما احتماالً استفاده از تیم خبرگان منجر به بدست آوردن براورد اگرچه هر فرد می 90 

 شود.بهتری می
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استفاده شد که  3383در سال  98توسط انزر 90ای موسوم به اینتراکساز روش تحلیل اثرات متقابل در برنامه

س برند. انزر ماتریترین استفاده از این روش نام میشدهعنوان شناخته شاپ و همکاران در مقاله خود از آن بهبی

هی داری از روندها جهانی و رخدادهای بالقوه شکل داد و از آن برای جهتتحلیل اثرات مقابلش را بر اساس بسی

 به بحث و گفتگو در کنفرانس ساالنه استفاده کرد.

SMIC-روشی را پیشنهاد دادند که با نام                              1001و همکاران در سال  93مایکل گودت

PROB-EXPERT شود و به دو بخش کلی شناخته میSMIC  وPROB-EXPERT شود. تقسیم می

ه این آید کش مییگردد اما گاهی پبرآورد احتماالت در ماتریس اثرات متقابل توسط متخصصین تعیین می

و  𝑃(𝑥)گذارند نظیر: تساوی احتماالت شرطی برخی قوانین آماری و مرتبط با احتماالت را زیر پا می

𝑃(𝑥|𝑦). 𝑃(𝑦) + 𝑃(𝑥|~𝑦). 𝑃(~𝑦) ها برقرار نمیی ماتریسکه در برخ( شود. بخش اولSMIC ) در

بندی سناریوها بر اساس ( نیز به رتبهPROB-EXPERTکوشد. بخش دوم )راستای برقراری این تساوی می

بندی پردازد. نهایتاً کارشناس سناریونگاری قادر خواهد بود تا نموداری از خوشهمی شدهدادهاحتماالت تخصیص 

دهد کدام سناریوها شباهت بیشتری باهم دارند و کدام متخصصان را ترسیم کند؛ که نشان میسناریوها و 

 اند و نیز اینکه کدام سناریو برای کدام متخصص مطلوبیت بیشتری دارد.متخصصان نظرات مشابهی داشته

 سازیدسته هشتم: مدل
 

روند، بدین صورت که معادالتی از اثر یبینی آینده مورد انتظار بکار مهای سیستمی معموالً برای پیشمدل

ای از آینده مورد گیرد و سرانجام به برآوردی از متغیر خروجی که نمایندهمتقابل متغیرها بر هم شکل می

تواند برای تولید سناریو بکار رود؛ و این انجامد. هر مدلی که چنین توانایی را داشته باشد میانتظار است می

 پذیر است.های مختلف و نیز تغییر ساختار مدل امکانکار با اعمال ورودی

                                                           
90 INTERAX 
98 Enzer 
93 Godet et al. 
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 بندی شوند:توانند در سه گروه طبقههایی که به این دسته تعلق دارند میروش

روشی برای دنبال کردن روند موجهت شناسایی رخدادهای بالقوه در آینده است.  50تحلیل اثرات روند .3

است که در صورت وقوع  بالقوهاین روش توسط تد گوردن پیشنهاد شد و مشتمل بر روند و رخدادی 

: است شدهبندی تواند مسیر اصلی این روند را برهم بزند. سه نوع مختلف از اثر شناسایی و طبقهمی

روند برای اولین بار از مسیر اصلی خود خارج  که یزمان) مالحظهقابلتا ظهور اولین اثر  زمان الزم

ادیر یان اصلی و مقاز جرترین فاصله را یشبروند  که یزمانترین اثر )یشبشود(، زمان الزم تا وقوع می

به که اثر مورد بحث آن دارد( و نیز زمان الزم برای ظهور اثر ثابت و پایدار )که به زمانی اشاره دارد 

شود(. پس از شناسایی هر کدام از این سه دسته از اثرات کامل با جریان اصلی روند یکپارچه می طور

خط سیر روند جدیدی  یله آن بتوان به وسو محاسبه گردد تا  شدهزدهها باید تخمین بر روند، اندازه آن

 را رسم کرد که موید سناریویی بدیل است. 

های سیستمی گردد که به سه صورت در مدلهای تحلیل حساسیت برمیانواع روشگروه دوم به  .1

 است: اعمالقابل

o ؛ متغیرهای خارجی که گاهی شرایط موثرندکه بر مدل  53ارزش متغیرهای خارجی

ند گذاریرهایی هستند که بر متغیرهای مساله اثر میمتغشوند مرزی نیز نامیده می

اثری بر ایشان ندارند. به زبان دیگر این متغیرها در حال آنکه متغیرهای مساله هیچ 

مثال در مدل  به طورشوند. خارج از مدل، در محیط پیرامون مدل، تنظیم می

اقتصادی ایران، نرخ بهره که توسط بانک مرکزی و نرخ مالیاتی که توسط وزارت 

 بردهنامیک از موارد هر توان اثر باشند. میاقتصادی دارایی متغیرهای خارجی می

شده را بر خروجی مدل که ممکن است بیکاری یا تولید ناخالص داخلی یا ... باشد 

ر متغی باألخصتوان مشخص نمود که متغیرهای مدل، مشاهده کرد. بدین ترتیب می

                                                           
50 Trend Impact Analysis (TIA) 
53 The value of exogenous variables 



گاری   راهنمای سناریون

23 
 

پذیرند. هر کدام از این خروجی، تا چه حد از تغییرات این متغیرهای خارجی اثر می

 کند.تغییرها یک سناریو تولید می

o دهند؛ مدلی که ما را به درکی از آینده پارامترهایی که اثر متغیرها بر هم را نشان می

،که  X که توسط متغیرهای مستقل   Yکلی از متغیرهای وابسته  به طوررساند می

 (Y=a+b.X)شوند تشکیل شده است: شود، تولید میتنظیم می bخود با ضریب 

و رفتار پیشین این دو متغیر  Yو  Xبه گذشته رابطه  bکه در آن مقدار ضریب 

گردد هرچند که همواره درصدی از عدم قطعیت و احتمالی بودن نسبت به هم بر می

در طول  Yو  X. عالوه بر این اگر رفتار دو متغیر افکنده استبر این برآورد سایه 

ا شاهد خواهد گیری رهم تغییر چشم  bزمان نسبت به هم تغییر کند، مقدار ضریب 

 توان با تغییر پارامترها سناریوهای مختلفی را تولید کرد.بود. پس می

o اند که بناست رفتار شدهیلتشکها از متغیرهایی متغیرهای موجود در مدل؛ مدل

 یزیبرانگچالشجهان واقعیت را تصویر کنند اما انتخاب همین متغیرها خود موضوع 

ترین معادله از متغیرها تغییر ساختار معادله و های رسیدن به بهاست. یکی از راه

هر متغیرهای دخیل در آن )با افزودن و یا کاستن متغیرها( و بررسی خروجی در 

د دهینده به دست میآیک از حاالت است. هر یک از این تغییرات توصیف بدیلی از 

 نامیم.سناریو می آن راکه ما 

های تولید سناریو هستند. بدین صورت که ها و روشسناریوهای پویا حاصل ترکیب تحلیل سیستم .1

ی رخدادهای مشابه بیرون کشیده شده از فرآیند طوفان فکری بندخوشهگام اول، به ایجاد سناریو با 

ها تشکیل سناریوهایی را گردد. این خوشهدر راستای شناسایی رخدادهای محتمل آینده آغاز می

ها دارند. سپس در گام بعدی، هر یک از خوشهرخدادها وام شان را از هماندهند که منطق جاریمی
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. متغیرهایی که 51گرددهای علّی تشریح و تفسیر میدهیم که توسط مدلرا به سیستمی نسبت می

نشانیم تا از این طریق بتوانیم کنار هم می 51مدل-ها ظاهر شدند را در یک فرادر تعداد زیادی از مدل

 ها( را مدل نمائیم.کل فضا ) شامل همه سیستم

 

 گیری:نتیجه

وزه توان متخصصان این حنگاری است و میپژوهان سناریونگاری قلب فرآیند آیندهبه عقیده بسیاری از آینده

یی ابه سزسناریونگاری از چنین اهمیت  بندی کرد. با اینکهیری آن طبقهکارگبهرا بر اساس مهارتشان در 

 هایی از قبیل:برخوردار است اما هنوز ابهاماتی در مورد پرسش

 دقیق سناریو چیست؟ و  به طور

 شود؟ وابعاد آن چگونه تعیین می

 رسیم؟هایی به سناریو میبا گذر از چه گام

روی نویسندگان تالش نمودند تا با برسی ها خالی از معنا نیست. در نوشتار پیشوجود دارد و پرداختن به آن

 ،بوده استشاپ و همکاران ها به سناریونگاری در ادبیات موضوع، که برگرفته از مقاله بیعنوان پرداخت

 که مقبول مخاطبان قرار گیرد.. به امید آنقرار دهندراهنمای سناریونگاری را تدوین و در اختیار جامعه علمی 

 

                                                           

های علّی در این گام شناسایی متغیرهای اساسی و تاثیر گذار در هر خوشه )سناریو/ سیستم( یکی از کارکردهای اعمال مدل 51 

 است.
51 Meta-Model 


