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خدانامبه  

 روش های کارکردی برای خلق و راهبری استارت آپ
 

 هویت طلبدکتر سید حسین 
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 برنامه ریزی بر پایه سنا ریو ها
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 نگاه کلی به سمینار

 مروری بر پیش بینی و آینده پژوهی و نقش قضاوت در عدم قطعیت•

 معرفی مفاهیم کلیدی در مبحث سناریوها و تفکر سناریویی•

 تشریح فرایند تدوین سناریوها•
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 چرا به آینده فکر می کنیم

  آنچه که می دانیم

آنچه که می دانیم 

 که نمی دانیم

 آنچه را که نمی دانیم که نمی دانیم

تمام دانش ما درباره گذشته  

بوده و تمام تصمیم های ما 

.درباره آینده است  

 حتی ما .ماست درک حوزه از خارج امروزه ؛ بگیریم بهتر های تصمیم تا داریم نیاز که چیزهایی آن اغلب

 .هستند آنها که دانیم نمی
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: مقدمه  

پیش بینی های ذهنی  یکی از مولفه های حساس مدیریت مدرن •

 .است

بلکه آن ها می توانند  ٬پیش بینی ها همیشه غلط از آب در نمی آیند•

 .به طور قابل قبولی درست باشند و این مسا له بسیار خطرناک است

جهان فردا شبیه  " معموال این پیش بینی ها بر اساس این فرض که •

 .بنا می شود" به جهان امروز خواهد بود
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 : مقدمه

جستجوی پیش بینی های بهتر با تکنیک های بهتر و یا  ٬آیا راه حل•

 استخدام پیش گو های مجرب تر است؟

نیروهای زیادی در شکل دهی به آینده دخیل بوده و علیه پیش بینی  •

 .دقیق عمل می کنند

  آینده دیگر ثابت نبوده و یک هدف در حال حرکت است•

نمی  ٬دیگر هیچ پیش بینی درستی که از گذشته استنتاج شده است •

 .توان ارایه داد

 پس راه حل چیست؟
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:رهیافت بهتر  

سعی در فهم و درک آن و قرار دادن  ٬پذیرفتن عدم قطعیت •

 .آن در کانون اصلی استدالل های برنامه ریزان

تنها انحراف موقتی از پیش   ٬عدم قطعیت های جهان امروز•

بلکه مشخصه اساسی و ساختاری محیط   ٬بینی معقول نیست

 .فعالیت سازمانها ست



8 

 ارزیابی پیش بینی و برنامه ریزی

برنامه ریزی شامل تالش هایی به سوی تصمیم گیری های •

 .هدفمند و آینده محور است

نقش اصلی و حساس را در  قضاوت تحت عدم قطعیت•

 .پیش بینی و برنامه ریزی می کند

 :دو یافته مهم روانشناسی در ارتباط با قضاوت انسان•

 توانایی محدود پردازش اطالعات -1

 .افراد در قضاوت به صورت انطباقی عمل می کنند -2
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 مدل مفهومی قضاوت انسان

 جمع آوری اطالعات

 پردازش

  خروجی

 مدل ذهنی انسان

وظیفه/ محیط انجام برنامه  

اقدام/ انتخاب   

 پیامد

 بازخورد
 مدل متقابل تاثیرات

 محیط و ذهنی

 انجام
   وظیفه/برنامه
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 تله های موجود در مرحله جمع آوری اطالعات و موثر بر قضاوت انسان

منبع سو نگری/ سو نگری  مثال تشریح  

ت
عا

ال
ط
ی ا

جمع آور
 

 در دسترس بودن

 حافظه از آسانی به اتفاقها از بعضی

   در و کنند می خطور   ذهن به

 گذارند می تاثیر قضاوت

 و نشانه بودن دسترس در شانس

 تاثیر قضاوت به محیط در راهنما

 .گذارد می

حوادثی که در اذهان عمومی  

بیشتر پخش می شوند مثل مرگ و 

میر ناشی از خودکشی و سرطان 

 در برابر دیابت

حل کردن مسایل با نشانه هایی که 

,  سریعا از محیط درک می شوند 

تسهیل شده و یا به بعد موکول 

 شوند
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 تله های موجود در مرحله پردازش اطالعات و موثر بر قضاوت انسان

منبع سو نگری/ سو نگری  مثال تشریح  

ت
عا

ال
ط
ش ا

پرداز
 

 نمایان گری

 تنظیم و تطبیق 

 ی درجه مبنای بر ها قضاوت

 استوار بودن نمایانگر و شباهت

 .است

 نسبی دانستن با افراد قضاوت

 می کشیده سمتی به مساله جواب

 شده ارایه جواب به که شود

 .باشد تر نزدیک

پیش بینی فروش یک شرکت با 

در نظر گرفتن فروش سال قبل 

 .به عالوه چند درصد

 تصور قالبی در روانشناسی
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  تله های موجود در مرحله خروجی و موثر بر قضاوت انسان

منبع سو نگری/ سو نگری  مثال تشریح  

ی 
ج
خرو

 

 وهم کنترل

 های پیامد به مربوط های فعالیت

 احساس القای باعث قطعی غیر

 عدم با حوادث به داشتن کنترل

 .شود می قطعیت

 برنامه مثل هایی فعالیت

 احساس بینی پیش یا ریزی

 عدم با آینده بر کنترل

 .کند می القا قطعیت

   تفکر آرزومندانه
 مورد پیامدهای از افراد ت ترجیحا

 تاثیر ها آن های ارزیابی بر انتظار

 .گذارد می

 احتمال وقتها بعضی افراد

 های پیامد رخداد  به بیشتری

 .دهند می خود  دلخواه
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  اقدام و موثر بر قضاوت انسان/تله های موجود در مرحله انتخاب

منبع سو نگری/ سو نگری  مثال تشریح  

ب
خا

انت
/

اقدام
 

 چارچوب تصمیم ها

 دستاورد حاوی که هایی انتخاب در

 و گریز ریسک افراد ,باشند مثبت های

 دستاورد حاوی که هایی انتخاب در

 پذیر ریسک افراد ,باشند منفی های

 .شوند می
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 تله های موجود در مرحله بازخورد و موثر بر قضاوت انسان

منبع سو نگری/ سو نگری  مثال تشریح  

خورد
 باز

  نوسان از غلط درک

 تغییرات های

 از منتظره غیر تعداد مشاهده

  باعث ,مشابه شانسی حوادث

 دهی احتمال به افراد گرایش

 روی اخیرا که حوادثی به باال

 .شود می , است نداده

 سفسطه قمار باز

 افراد , حوادث رویداد از پس سو نگری وا پس گرا

 براحتی و نشده زده شگفت

 .کنند می پیدا آن برای توضیحی

من از اول هم می دانستم که 
 .چنین می شود



15 

وظیفه/تاثیرات متقابل مدل ذهنی انسان و محیط انجام برنامه  

 در دسترس بودن

 

 نمایان گری

 تنظیم و تطبیق 

 وهم کنترل

   تفکر آرزومندانه

 آمدن در آب از درست

 ها بینی پیش بعضی
اعتماد به نفس بیش از 

 افراطی/ اندازه

 عدم یادگیری و درس نگرفتن از تجربه ها
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 تصمیم های گروهی/تله های موجود در برنامه ریزی 

 ویا خدماتی – تولیدی فعالیت محدوده به سازمان در حاکم تفکر شدن محدود•

 (Business Idea) خود ماموریتي

  آینده به نسبت تفکر زمینه در سازمان مختلف های بخش بودن گسیخته هم از•

(Fragmentation) 

 و سازمان سازان تصمیم مشابه های تخصص دلیل به نگر یکجانبه گروهی تفکر•

 (Group Thinking)  باهم کردن كار طوالنی سابقه

  تایید و گذشته تحلیلهای بر تکیه سمت به افراد گرایش ، اوضاع تحلیل جلسات در•

 (Confirmation Bias) .باشد می آن در موجود دیدگاههای

 دوباره همان ،هشد واقع موثر "قبال که آنچه هر پیچیده مشکالت تحلیل برای•

  و نارس اجماع و توافق یك به اعضا منطقی چنین با .شد خواهد واقع موثر

 .رسند مي ناكارآمد

”The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with 

yesterday’s logic" (Peter Drucker) 
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 پدیده ایستائي و سکون در سازمانها

 سونگري تایید كننده    •

 دردسترس بودن گزینه هاي   •

 قبلي      

 اعتماد بنفس بیش از اندازه •

 سونگري واپس گرا •

سطح ریسك وتهدید هاي  

 درك شده

 ریسك باال

 افزایش استرس

:مدیران العمل عكس  

  اقدامات تشدید •

 جبراني

 به حد از بیش تاكید •

 ضرر كم هاي گزینه    

 انداختن گوش پشت •

 به مسئولیت انتقال •

 .دیگران گردن   

 ریسك پایین

 كاهش استرس

 ایستائي استراتژیك

 سكون و حفظ وضعیت فعلي
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 مدل جفری ویکرز

تجارب دنیای 

 واقعی

تعابیر دنیای تجربه 

 شده

 هویت

 باورها

 استاندارد ها

 هنجارها

 ارزش ها

قضاوت های مربوط 

 به دنیای تجربه شده

اقدام در 
 دنیای واقعی

 رهنمون به

 رهنمون به

 رهنمون به

 تغییر می دهد

ممکن است 

ممکن است  اصالح کند

 اصالح کند
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  آیا پیش بینی و پیشگوئی آینده ممکن است؟

 ...  یک پیش بینی معتبر و قابل اطمینان باید

 .  بازنمائی کامل از واقعیت باشد -الف

 .  بازنمائی دقیق از واقعیت باشد -ب

واقعیت مورد  از هر فردی باید پیش بینی را بعنوان بازنمائی دقیق و کامل -ج
   .قرار دهد و تایید تصدیق

   .همه این شرایط هرگز در هیچ حالتی بوجود نمی آیند

نچه که ممکن است رخ دهد از پیش آبرنامه ریزی برپایه سناریوها به این تفکر استوار است که پیش بینی 

  .رخ خواهد داد، آسانتر است هبینی آنچه ک
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 ارتباط درک انسان و زمان

 گذشته   آینده

  حال

:بنا شدن آینده و گذشته در حال  

.با اضافه شدن هر اکنون به گذشته در زمان حال ؛ گذشته و آینده هر دو بنا می شود  

:دوباره ساختار دهی به آینده و گذشته در زمان حال  

با یاد آوری اتفاقات گذشته و تخیل و تصور لحظات هر آنچه که بنا شده است؛ آینده و گذشته هر 
.دو مجددا بنا می شود  

  آینده گذشته 
 درك سایر جانوران از زمان

 درك انسان از زمان
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 نکات کلی در زمینه شناخت و آینده پژوهی

 انجام که کارهایی توسط داد٬ خواهیم انجام آینده در ما که چیزهایی از بسیاری•
 .شود می مشخص بدهیم٬ انجام که ایم کرده تخیل یا و ایم داده

 های محدودیت کنیم٬ می تجربه و دهیم می انجام حال زمان در که آنچه هر•
 .کند می ایجاد مان آینده آوردن خاطر به برای واقعی

 ذهن در را آینده از بیشتری های فضا هم تواند می حال و گذشته درباره تفکر•

 .ببندد هم و کند باز افراد

 غیر و بسیارمحدود صورت به حقیقت یک درباره تفکر به تمایل افراد چنانچه•

 قابل غیر حقیقت یک صورت به را گذشته است ممکن باشند٬ داشته منعطف

 صورت به نیز را آینده افراد این تا شود باعث موضوع واین کنند فرض اجتناب
 .کنند باور اجتناب قابل غیر واقعیت یک
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:چند نکته مهم   

 .کنیم آینده گویی پیش در سعی نباید و توانیم نمی ما1.

 داریم آینده به نسبت که هایی ایده در ما آینده؛ مطالعه در2.

 بسیار گستره آینده خود و هستیم محصور و محدود

 .است وسیعی

 زمان از ما تعابیر و تفاسیر به آینده از ما اندازهای چشم3.

 .دارد بستگی حال

 .شود می گرفته حوادث از ما ادراک مبنای بر ها تصمیم4.

   .هستند مهم ها واقعیت اندازه به حوادث از ما ادراک5.
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 واقعیت را درک می کنند؟ ٬چطور افراد

A 

B 

C 

A 

C 

F 

O 

Act 

Believe 

Conclude 

Assume 

Colour 

Filter 

Observe 

 مبادرت به انجام کاری بر اساس باور بوجود آمده

 اقتباس یک باور درباره جهان و تحوالت آن

 استنتاج و نتیجه گیری

 خلق فرض و مفروضات بر اساس مفاهیم اضافه شده

 اضافه کردن مفاهیم –قابل فهم کردن داده ها 

 انتخاب یا فیلتر کردن اطالعات با انطباق دادن با باورها

 (اطالعات و تجارب)پدیده ها و رویدادها  ،مالحظه تحوالت 
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 ادراک متفاوت افراد از یک رویداد و تصمیم های متفاوت آنها
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 تصمیم ها و شهود

 .اغلب افراد در تصمیم گیری های مهم خود به حس شهودی شان رجوع می کنند•

 .به طور ضمنی از تجارب متعددی به طور یکپارچه بهره می برد ٬شهود  ٬در ارزیابی یک موقعیت•

 

 ....ولی محدودیت هایی برای حس شهودی وجود دارد

 .شهود نمی تواند تجارب بیش از یک نفر را در فرایند تصمیم گیری دخالت دهد •

 .شهود بدون دریافت اطالعات فعال نمی شود •
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 تصمیم گیری پویا

 :چهار نکته مهم•

 .سری هایی از تصمیم ها وجود دارد و نه تنها یک تصمیم ،در محیط های پویا 1.

تصمیم های جاری باعث ایجاد محدودیت برای تصمیم های آینده   -تصمیم ها بهم مرتبط هستند2.

 .می کنند

 .محیط تصمیم گیری به عنوان نتیجه تصمیم های گرفته شده به طور اتوماتیک تغییر می کند3.

نظم درست تصمیم ها برای تصمیم گیری های صحیح کافی نیست بلکه لحظه دقیق تصمیم  4.

 .گیری در زمان واقعی نیز مهم است
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 نکته بسیار مهم

دید گا ههای متعدد 
   نسبت به موقعیت

ارزیابی دقیق تر 
 موقعیت

تصمیم گیری های 
 بهتر

در نهایت ادراک های متفاوت ولی  ،چنانچه تعدادی از افراد با همدیگر مبادرت به تبیین یک موقعیت خاص کنند 
 .همپوشانی  نسبت به آن پیدا خواهند کرد که پتانسیل باالیی برای رسیدن به تحلیل های غنی تر آن موقعیت دارد
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 انواع آینده و سنا ریو ها

 امروز

 زمان

 محتمل 

 مرجح 

 سنا ریو

 شگفتی سازها

ی
دن

ر
 ک

ر
او

 ب
ی

ها
ه 
ند

آی
 

 

ن
ک
مم

ی 
ها

ه 
ند

 آی

 (سنا ریو های اکتشافی ). مي تواند در  آینده رخ دهد,  محتمل یا بعد,  هر چیزي اعم از خوب یا بد: آینده ممكن • 

 مبتني بر استمرار روندهاي ) آنچه به احتمال بسیار زیاد در  آینده به وقوع خواهد پیوست : آینده هاي محتمل • 

 (. کنوني در آینده             

 (سنا ریو های هنجاری). آنچه مطلوب ترین و مرجح ترین رویداد  آینده به شمار مي رود: آینده هاي مرجح • 
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 عوامل مهم روانشناختی و موثر درتفکر سناریویی

 (پیش پنداشت ها) پیشداوری ها •

 تمرکز به چه چیزی در زمان تفکر نسبت به یک رویداد•

 .توجه به رویدادهایی که می توانست رخ دهد ولی چنین نشده است•

 راهبرد افراد برای جستجو و ارزیابی اطالعات  •

چه چیزی در واقعیت رخ داده و چه  )سردرگمی در منبع اطالعات •
 (چیزی فقط ادراک است؟
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 تاثیر پیشداوری ها

 رویدادهای ما تا شوند می باعث ها داوری پیش موارد اغلب در•

 یاد به آنها اساس بر و انتخابی صورت به را حال زمان و گذشته

 شود باعث نهایت در و گذاشته تاثیر حالمان زمان درک به که آوریم
 .کنیم توجه پیشداوریهایمان با آینده انطباقی های قسمت به تنها ما تا

 در آنها نیستند٬ آزاد دارند دوست که چیزی هر باور برای افراد•
 .هستند شان گذشته باورهای محدودیت
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 دو فعالیت ذهنی

 مفهوم آفرینی ادراک



32 

 مفهوم آفرینی
 ادراک

 پهنای باند ورودی داده های حسی
 میلیون بایت در ثانیه 11

متراکم شدن داده ها  
 در نیم ثانیه

پهنای باند انگاره های 

هوشمندانه و برداشت ها  
 بایت در ثانیه 50-10
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1:60 

 ادراک مفهوم آفرینی

 .پیشداوری یا پیش پنداشت تاثیر می گذارد 60درهر ادراک ،  

 .پیشداوری ها باعث ساختاردهی اطالعات ، مسیر دهی به توجه و رهنمون استنتاج هایمان می شود
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 واژه سناریو از دنیای تئاتر و سینما گرفته شده است  •

در مبحث برنامه ریزی بر پایه سناریوها می توان آن را بصورت داستان  •
 هابا آن" های مربوط به آینده های ممکن و متعدد که یک سازمان احتماال

 .مواجه خواهد شد تعریف کرد

  با آنها می توانیم دربارهکه  هستند نظام مندهای  سناریوها دسته ای از روش•
 طور موثر تفکر و تجسم کنیمه آینده خود یا سازمان ب

 سناریوها پیشگوئی آینده نیستند•

سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به درک مدیران نسبت به آینده های بدیل  •
 .و مختلف مربوط به محیط فعالیت سازمان است

 .شکل می گیرندر این محیط های متفاوت و مختلف تصمیم های مدیران د•

  تعریف سناریو
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 تعریف برنامه ریزی بر پایه سناریوها

 ها قطعیت عدم احاطه و پذیرفتن براي روشي سناریوها پایه بر ریزي برنامه•

 پیچیدگیها میان از راهبري و وهدایت  (بدیل هاي آینده وكاو كند طریق از)    

   .باشد مي سازمان در (داستانسرائي قدرت تحریك با)      
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  چه زمانی سنا ریو ها بسیار مفید هستند؟

 قطعیت عدم با توام و پیچیده سازمان یک برای بیرونی فعالیت محیط که زمانی •

 . باشد میان در مدت بلند پیامدهای با کلیدی های تصمیم و بوده

 حلقه و ساختاری تغییرات که هستند تعیین قابل غیر عوامل شامل پیچیده های محیط•

 . دارند بغرنج و پیچیده بازخورد های

 .نیست مشخص تغییرات جهت و رسد می نظر به حتمی تغییر که زمانی•

 با ها تصمیم و بوده تعیین و شناسایی قابل ها٬ متغیر که هایی موقعیت برای
  .نیستند مفید خیلی ها ریو سنا است٬ نظر مد مدت کوتاه پیامدهای
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  عکس العمل انسان در برابر عدم قطعیت ها

   آنها حذف یا و ها قطعیت عدم کاهش برای :آینده بینی پیش•

 و ها قطعیت عدم برابر در ناتوانی و عجز احساس بدلیل : کردن صرفنظر•
 درصد صد بینی پیش در ناتوانی

 های ارزش و آرزوها با آینده و حال زمان تغییرات مغایرت بدلیل : کردن انکار•
  انسان

"The dominant intellectual strategy that people bring to the future is denial" (Peter Schwartz) 
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 مبحث سنا ریو ها و علوم شناختی

در همه حال اطالعات بیشماری از طریق ارگانهای حسی به مغز انسان می رسد که مغز برای فعالیت  •

   .بهتر خود می بایست بسیاری از این اطالعات را نادیده انگاشته و فیلتر کند

 مغز انسان براساس چه الگوئی اطالعات را فیلتر می کند؟   •

 مدلهای ذهني -1   

  گذرگاههای زمانی -2   

مدلهای ذهنی شامل سونگری ها ، باورها، تجربیات و ارزشهای 

 ؛هم کنش با الگوهای ادارکیدرافراد است که بطور مداوم در حال 

  .تفکر و اقدام آنهااست
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 و درك سیگنالهای تغییرات (Time Paths)مفهوم گذرگاههای زمانی 

2000- 1924  

 دكتر دیوید اینگوار

ذهن انسانها مشغول پیشگوئی آینده نیست بلکه همواره به آینده های  

اگر آن اتفاق بیافتد : لذا همواره از خود می پرسد. ممکن فکر می کند

این موضوع در واقع گذرگاه های  . پس من این اقدام را انجام خواهد داد

.زمانی بسمت آینده های محتمل است   

چنانچه سیگنال رسیده از محیط مرتبط با گذرگاههای زمانی ذهن  

باشد؛ معنی و مفهوم پیدا كرده و گرنه نادیده انگاشته شده و 

.صرفنظر مي شود  

افراد از درک سیگنالهای تغییرات موجود در جهان خارج تا زمانی که این سیگنالها مرتبط با گزینه 

.های آینده آنها نباشد، عاجز هستند   

مجموعه گذرگاههای زمانی موجود در ذهن تشكیل دهنده حافظه  

.آینده است  
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 چرا سازمانها تغییرات محیط را درك نمی كنند؟

 نداشته آنها به نسبت ای تجربه "قبال ذهنشان که چیزهائی نآ سازمان افراد –

   .کنند نمی درک ٬

 مثل شود٬ می بدی احساسات ایجاد باعث که موضوعاتی از سازمان افراد–
  .کنند نمی درک را آنها و بوده گریزان  رو؛ پیش احتمالي بحرانهاي

 را ریزی برنامه که زیرا دارند٬ کمی بسیار زمانی گذرگاههای سازمانها–

 که اینجاست اصلی مشکل و پندارند می ینده آ بینی پیش با داشتن سروکار
   .باشد می تک و منفرد نگاه همواره یندهآ بینی پیش

انجام ( سیگنالهاي تغییرات )مدیریت تغییرات قبل از وقوع بحران، تنها می تواند با درک به موقع تغییرات محیط 
.پذیرد   
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 تفکر موثر سناریو ای

 :دو عملی که تفکر سناریوای موثر انجام میدهد•

 .کمک به حداکثر کردن دانش و فهم درباره هر آنچه که نسبتا مشخص است •

 کمک به توسعه هوشمندی و آگاهی درباره هر آنچه که نسبتا مشخص نیست و در نتیجه به طور بنیادین توام •

 .با عدم قطعیت است   
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 مراحل تفکر سنا ریو ای

 مرحله همگرا مرحله ظهور ایده ها مرحله واگرا

شناسایی  

موضوعات  

راهبردی و 

جمع آوری 

 اطالعات

گفتگو های  

راهبردی و جستجو 

برای بصیرت های  

 جدید

سنتز اطالعات جمع 

آوری شده و توسعه 

 سناریو ها
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 سه اصل اساسی در تفکر سناریویی

 تفکر باز نسبت به آینده
 تفکر سیستمی

 آینده های بدیل

 تفکر سنا ریویی
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 اصول مهم در تفکر سیستمی

 نگاه به ارتباطات متقابل و نه چیزها•

 سعی در دیدن فرآیندها و نه تصاویر لحظه ای•

 جداسازی پیچیدگی های جزئی از پیچیدگی های پویا•

 تمرکز بر حوزه های با قدرت نفوذ و خاصیت اهرمی باال•

  نگاه به علت های اساسی و پایه ای و نه علت های سطحی و نشانه ای•
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 زبان و تفکر سناریویی

 .شود بندی فرمول آن توسط که است زبانی نیازمند تفکری هر•

 افراد توجه به دهی جهت و راهنمایی در مهمی بسیار نقش زبان•

 قیاس طیق از رویدادها های علت تشریح و توضیحات کردن ومهیا

 قابل پنجگانه حواس طریق از که رویدادها٬ های ارتباط کشف یا
 .کند می بازی نیست٬ دسترس
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 گفتگوهای استراتژیک

 : فرض اساسی در مبحث گفتگو های استراتژیک•

ساختار یک سازمان نهفته در اقدامات و تعامالت بین اعضای  

سازمان است که این اقدامات و تعامالت از طریق گفتگو و  
 .  مذاکره بوقوع می پیوندد
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 حوزه بحث سنا ریو ها

  دنیای واقعیت ها

   دنیای ادراک

 .  تصمیم سازان یک سازمان تصمیمهای خود را بر مبنای ادراک و همچنین واقعیت ها می گیرند •

 .این افراد واقعیت ها را تعبیر و تفسیر کرده و در بافتار محیط فعالیت سازمان خود قرار می دهند •

   .سیستمهای باور؛ خلق و خوی روانی و جهان بینی تصمیم سازان؛ پایه و اساس این تعابیر را تشکیل می دهند •
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 چرا سنا ریو ها بصورت داستان هستند؟

واقعیت قابل توجه در مورد انسان اینست که انسان همواره معنا و مفاهیم بسیار •

 (Sigmund Freud)  .مهم را بصورت داستان در ذهن خود کد بندی می کند

 (Isabel Allende). داستانها فضای مه آلود ذهن ما را از بین می برند •

. داستانها بدلیل اینکه بیادآوردنی تر می باشند٬ لذا بسیار بکار برده می شوند•

وچون بیاد آوردنی تر ازاطالعات محض موجود در ناخودآگاه می باشند٬ لذا  

 .بیشتر باعث تشویق افراد به اقدام و عمل نیز میشوند

پاسخ " من چه کار باید انجام دهم؟"   سوال  انسانها تنها زمانی می توانند به •

جواب  " من بخشی از چه داستان یا داستانهایی هستم؟" دهند که ابتدا به سوال 

 (Alasdair MacIntyre) .داده باشند

استفاده مناسب از ؛ دانش همان تجارب و داستانهای مربوطه بوده و هوشمندی •

   (Roger. C. Schank). تجارب در ایجاد و بیان داستانهاست
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  موضوعات اساسی در شروع  سنا ریو نویسی

  روند های بحرانی و 
 پیامد های ممکن در 

محیط فعالیت سازمان     

 تصمیمهای بسیار مهم و

استراتژیک جاری در  

 سازمان و اثرات آنها

 جهان بینی؛ مفروضات؛

تئوری و باورهای غالب    

  و مسلط در سازمان 

سنا ریو ها باید با تغییرات و تصمیمهای 

استراتژیکی که سازمان در برابر چالشها و 

فرصتها اتخاذ می کند و باعث بو جود آمدن 

جهان بینی و دید گاه خاصی در آن سازمان 

  .می شود سرو کار داشته باشد
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 فرآیند برنامه ریزی بر پایه سنا ریو ها در یک نگاه

آشکار سازی موضوع  

1-یا سوال اصلی   

  2-عوامل کلیدی 

5-منطق دهی به سنا ریو ها   

6-سنا ریو ها   

3-نیروها ی پیشران تغییرات   

   4-عدم قطعیت های بحرانی 
7 -مضامین و گزینه ها   

8 -شاخص های راهنما    
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شناسائی موضوع یا تصمیم اصلی –گام اول   

طرح پرسش هاي مناسب با توجه به ارزش ها٬ چشم انداز٬ اهداف و ماموریت •

 .سازمان
 :سوالهای مشخص

 آیا ما باید در تکنولوژی خاصی سرمایه گذاری کنیم؟ -

 آیا باید کارخانه خاصی را بخریم یا بنا کنیم؟-

 :سوالهای غیر مشخص و بی انتها 

 آیا خطرات بالقوه ای که استراتژی کنونی ما را به چالش بکشد؛ وجود  دارد؟-

چه رویدادهایي ممکن است در توسعه و رشد صنعت و یا کسب و کار ما موثر -

  بوده و ما را به اعمال تغییرات وادار کنند؟

 .  مسئله یا موضوع باید چالش های پیشروی سازمان را در برداشته باشد •
 .عدم قطعیت موضوع یا مسئله باید باال باشد •
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شناسائی عوامل کلیدی –گام دوم   

  تهیه لیست عوامل موثر در موضوع یا تصمیم اصلی در جلسات  طوفان فکری•
 .رقبا؛ تکنولوژیهای جدید؛ منابع انسانی؛ و غیره -

حضور افراد مختلف با مهارتها و تحصیالت گوناگون از عوامل بسیار تاثیر •

 .گذار در این مرحله است

سال؛  حضور زن و مرد در جلسات بسیار  75ساله تا  18گستره سنی افراد از •

  .مفید است

فان فکری به سمت احتماالت که در ابتدا آشکار نبودند؛ کشیده .عامل موثر؛ فرآیند طو 30-40پس از تهیه لیست

:شده و سواالت ذیل پرسیده می شود  

 چه می شود اگر رقیب جدیدی به حوزه فعالیت سازمان وارد شود؟  -

 چه می شود اگر تکنولوژی ای با قدرت در هم گسیختگی باال توسعه یابد؟  -
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 مفهوم بافت یا زمینه عّلی

  به توان می آنها در که شرایطی و ها محیط از ای دسته•
 داد نسبت را مشخصی تاثیر سیستم پیشبرد در موثر عوامل

 عّلی صورت به تشخیص قابل فرایند یک طی عوامل این و
 .مرتبتند باهم
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شناسائی نیروی پیشران تغییرات –گام سوم   

 شناسایي نیروهاي پیشران کلیدي لزوما باید به صورت گروهي انجام شود•

٬ تکنولوژیکینیروهاي پیشران را مي توان به مولفه هاي اجتماعي٬ فرهنگي٬ •

 .تقسیم بندی کردسیاسي٬ اقتصادي٬ و زیست محیطي 

ها کنترل کمتري بر نیروهاي پیشران دارند و تنها اهرم موثري سازمان" عموما•

  .که براي برخورد با آنها در اختیار دارند٬ شناسایي و فهم تاثیرات آنهاست

الگوهای مهاجرت ؛ نوسان ارزش ارز های بین المللی ؛ مسائل زیست : مثال 

   (SARS, AIDS)محیطی؛ اپیدمی ها 
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 چطور می توان نیروهای پیشران را شناسایی کرد؟

 پیر است؛ بهتر شناسی جمعیت جای به :مثال .شود تعریف مشخص طور به باید :گذاری نام•

 .شود داده نشان نیز پیشران نیروی جهت تا شود گذاری نا اروپا ی جامعه شدن

 .شود نوشته پیشران نیروی از کوتاهی شرح•

 نیروهای واقع در خود عوامل این) .گردد ذکر شود می پیشران نیروی تقویت باعث که عواملی•

 (هستند دیگری پیشران

 .گردد ذکر نیز شود می پیشران نیروی شدن ضعیف باعث که عواملی•

 .گردد مشخص باید شود؛ می باعث مذکور پیشران نیروی که هایی پارادایم تغییر•

 .گردد تهیه اضافی اطالعات پیشران نیروی ی زمینه در نخبگان و تجربه با افراد از•

 .گردد مشخص آن کلیدی و مهم مراحل ی زمینه در مهم های تاریخ و ها زمان•

 .گردد مشخص غیره و ها سایت وب آدرس مثل منابع کردن مشخص•
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 طرح ریزی تاثیرات گذشته

نیروها ورویدادهای 

شکل  –گذشته 

 دهنده به زمان حال

 حوزه فعلی وضعیت

 نظر مورد بافت و

 آینده های ممکن

 زمان
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 سنا ریو ها و مطالعه گذشته

هر سناریویی که درباره آینده نوشته می شود در واقع براساس درک متفاوت از •
 .گذشته می باشد

تاریخ همواره حوادث رخ داده را ضبط می کند نه حوادثی که می توانست رخ •
 .دهد ولی  بوقوع نپیوسته است

ولی معنی , واقعیت های  مربوط به حوادث  گذشته شاید مورد شک واقع نشود •
 .و مفهوم آنها همواره مورد شک و تعبیر و تفسیرهای متفاوت بوده اند

   .بخاطر آوردن افراد از موضوعات مهم در زمان حال تاثیر می پذیرد •

 گذشته 

 حال

1سنا ریو   

2سنا ریو   

 آینده
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 نقش مهم تاریخ مجازی

 شد می چه سوال پرسیدن یعنی ٬ مجازی تاریخ بخصوص تاریخ؛•

 های مدل ساختار کردن محکم و تایید برای گذشته٬ درباره اگر؟

 پردازش برای را فیلتری نقش لذا و شود می گرفته بکار ذهنی
 .کند می بازی اطالعات
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 تعریف چهارچوب مفهومی 

 و شده یکپارچه بزرگتری های شبکه صورت به معمول بطور کلمات یا مفاهیم ای٬ نظریه عبارتهای•
 های چارچوب را معانی بزرگتر های شبکه این .کنند می مشخص را شده استفاده های عبارت معنای

  .نامند می مفهومی

 درواقع است٬ مفروضات از ای دسته گاهشان تکیه و اند شده تعبیه ای نظریه های شبکه در که مفاهیمی

 .شوند می مشاهده آنها طریق از ما اطراف جهان که هستند هایی مدل یا تصاویر بعضی کننده منعکس
 

 تغییرات به مرتبط های پدیده تفسیر منظور به تمرکز یا دیدگاه کردن مهیا برای مفهومی های چارچوب

 .روند می بکار



60 

چارچوب مفهومي براي جمع آوري اطالعات و پایش محیطي 

 آینده انرژی

 مسایل زیست محیطی

های مرتبط با فناوری

  انرژی

ق مناط جغرافیای سیاسی

خیزنفت  

عرضه و تقاضای نفت 
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درک عمیق تر نسبت به علل حوادث و رویدادها   

  رویدادها عناوین اخبار

  الگو ها و روندها موضوعات دوره ای و تکرار شونده 

  ساختار سیستم  نیروهای پیشران تغییرات

مدل های ذهنی   جهان بینی ها، استعاره ها، اسطوره ها   

  سیستمهای تفکر هسته مرکزی هوشمندی انسان
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 چه اتفاقاتی واقعًا در حال رخ دادن است؟ عناوین اخبار و رویدادها

با تفسیر درست و واقعی حوادث و رویدادها در گامهای بعدی سنا ریو های •

   .آینده پر محتوا تر خواهند بود

( تغییرات)باید نیروهای پیشران عمیق و اصلی مربوط به حوادث و رویدادها •
   .را شناسائی کرد
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 تحلیل مسایل از دیدگاههای مختلف

ممکن است چندین واقعیت در یک موضوع نهفته باشد که نیازمند یه تحلیل از دید گاههای مختلف 

.دارد  
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 نگرش به مسائل از زوایا مختلف

.افراد به تنهائي قادر به نگرش به مسایل از زوایاي مختلف نیستند  
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 الگوهای تغییرات و روندها
 عناوین اخبار

  رویدادها

  الگو ها و روندها موضوعات دوره ای و تکرار شونده 

  ساختار سیستم  نیروهای پیشران تغییرات

مدل های ذهنی   جهان بینی ها، استعاره ها، اسطوره ها   

  سیستمهای تفکر هسته مرکزی هوشمندی انسان

 با شناسایي و پایش روندها مي توان از جهان کنوني به جهان آینده سفر کرد و شرایط محتملي را که در    •

  .با آنها روبرو خواهیم شد، مشاهده نمود آینده    

 فرایند شناسائي تغییرات مهم دراز مدت ، که فراتر از حوزه اقدامات روزمره، آني، زودگذر و کوتاه مدت     •

 .قرار مي گیرند، اسکن محیط نامیده مي شود   
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 نیرو های پیشران تغییرات
 عناوین اخبار

  رویدادها

  الگو ها و روندها موضوعات دوره ای و تکرار شونده 

  ساختار سیستم  نیروهای پیشران تغییرات

مدل های ذهنی   جهان بینی ها، استعاره ها، اسطوره ها   

  سیستمهای تفکر هسته مرکزی هوشمندی انسان

 STEEP (Society, Technology, Economy,  Ecology, Politics)تحلیل 

 .نیروهای پیشران همان عوامل مهم و موثر و الگو دهنده به حوادث هستند •

 .پس از شناسائی هر نیروی پیشران، پیامدهای ممکنه باید تصور شود •

 .پیامد ممکن حالت ایده آل می باشد 300نیروی پیشران با  150تعداد  •
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 اسطوره ها شکل دهنده به مدل های ذهنی
 عناوین اخبار

  رویدادها

  الگو ها و روندها موضوعات دوره ای و تکرار شونده 

  ساختار سیستم  نیروهای پیشران تغییرات

مدل های ذهنی   جهان بینی ها، استعاره ها، اسطوره ها   

  سیستمهای تفکر هسته مرکزی هوشمندی انسان

یا باور جمعی هستند که بصورت غیر انتقادی   مفاهیم, ایده ها , اسطوره ها داستانهای ساخته شده   

.  پذیرفته شده و توسط اجتماعات برای قضاوت در مورد موضوعات مختلف بکار می روند

(Campbell) 
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 فرهنگ سازمانی و موضوع اسطوره ها 

فرهنگ سازمانی شامل زبان٬ سمبل ها٬ استعاره ها و  •

های منحصر به سازمان است که ازموقعیت   اسطوره
 .سازمان و درهم کنش اعضای آن بوجود می آید

 فرهنگ دهنده تشکیل عناصر سایر که هستند واحدی طریق یک نشانگر حالت این در ها اسطوره

 .اند شده دهی سازمان منطقی سیستم یک درون مفهومی صورت به سازمانی
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 سیستمهای تفکر و پارادایم ها
 عناوین اخبار

  رویدادها

  الگو ها و روندها موضوعات دوره ای و تکرار شونده 

  ساختار سیستم  نیروهای پیشران تغییرات

مدل های ذهنی   جهان بینی ها، استعاره ها، اسطوره ها   

  سیستمهای تفکر هسته مرکزی هوشمندی انسان

.پایه و اساس هر سیستم تفکر دسته ای از مفروضات می باشد که بطور کامل و صحیح قابل وارسی نیستند  . 
.به دسته ای از مفروضات درباره واقعیت و حقیقت پارادایم گفته می شود   

و همچنین راه حل , روشها و زمینه مشکالت, ارزش ها ,پارادایم را می توان به عنوان دسته ای از ایده ها 

 .های استاندارد تعریف کرد که تحوالت جهان را تشریح کرده و تشویق به اقدام می کند

مشخص کننده موضوعاتی است که قابل , اساسی که افراد درباره واقعیت های جهان می سازند  مفروضات

 .توجه بوده و یا می بایست نادیده انگاشته شود
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 رهیافت درهم کنشی دخالت دادن سناریو ها

 گذشته حال آینده

 هویت ها

 تاریخ و سوابق

 منافع و عالیق

 سیاست ها

 چشم اندازها

 ارزش ها

 ایجاد فهم 

 خلق گفتگو ها
آوردن آینده به حال 

برای آزمون 

 مضامین

 دخالت دادن
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 منطق فراکتالی 

 امروز دیروز فردا
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  (Learning Loop)حلقه یادگیری کولب

 حلقه یادگیري كولب-1شكل  

تجارب عیني

مشاهده و تامل

تشكیل مفاهیم انتزاعي 

و نظریه ها

آزمون مضامین نظریه ها 

در موقعیت جدید
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 هنر گفتگوهای استراتژیک

یک سازمان ، اجتماعی است 

بر اساس سیستم های تعاملی  

که در گفتگو های استراتژیک 

 .بوجود می آید

یک گفتگوی استراتژیک ، حلقه 

یادگیری از ادراک ، مفهوم آفرینی 

 .، و اقدام است

استراتژی ، یک الگوی یکپارچه 

اقداماتی است که به طور 

هوشمندانه در تکامل روبه جلوی 

 .سازمان دخالت داده می شود
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 زنجیره ادراک 

  یادگیرنده شخص داستان

 (ساز سناریو)

 حافظه

 سوالها جواب ها

 سوالهای جدید

 تر اصیل و جدیدتر سوالهای بصیرت این و شده جدید بصیرتی ایجاد باعث درست و اصیل سوال یک

 می ادامه زنجیره این و شود می منتهی بیشتر های بصیرت با خود نوبه به که کند می مطرح را دیگری

 .یابد
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 فرایند ساخت سناریو ها
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 روش های مختلف ساخت سنا ریوها

 استقرایی
 استنتاجی

 فزاینده هنجاری

 چشم انداز

 آینده اداری

 آینده بدیل

سناریوی 

1شماره   

سناریوی 

3شماره   

سناریوی 

  2شماره

سناریوی 

4شماره  

سناریوی 

1شماره  سناریوی  

2شماره   

سناریوی 
3شماره   
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 مثال روش استنتاجی

 سنا ریو های مربوط به موقعیت کشورها در برابر جهانی شدن
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  :ارزش سناریوها در دو بخش قابل بررسی است

 :محصول عنوان به ریو سنا

 
   .هستند آینده منسجم ذهنی های مدل ی کننده مهیا•

   .سازند می صریح و کلیدی مفروضات•

   .کنند می بدیل های آینده ی درباره تفکر به مجبور را مدیران•

 سیاست یا راهبردی های گزینه کشیدن آزمون به و توسعه برای بافتاری•
   .کنند می مهیا ها گذاری

   .شوند می بیرونی محیط ی درباره فهم و درک افزایش باعث•

   .کنند می مهیا سازمان درون در ارتباطات برای ای وسیله•

 .کنند می برجسته را ها سازی تصمیم در موجود های ریسک و ها قطعیت عدم•
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(ادامه)ارزش سنا ریو ها   

  :سناریوها به عنوان فرایند

 

 .  باعث تشویق تفکر راهبردی و سیستمی می شوند•

محلی برای تشریک دیدگاه های مختلف و مربوط به تمام قسمت های سازمان •

 .  مهیا می کنند

 .  باعث ظاهر شدن دیدگاه های غیر معمول و ایده های جدید می شوند•

 .  محرک ارتباط درون سازمانی هستند•

 .باعث تشویق یادگیری و سازگاری با تغییرات می شوند•
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 شگفتی سازها

 : حوادثی با احتمال وقوع کم ولی تاثیرات بسیار زیاد که خصوصیات ذیل را دارا می باشند

 .  قلمرو تاثیر گسترده ای داشته و تاثیر مستقیمی بر شرایط فعالیت سازمان می گذارند -الف

 (چه مثبت و چه منفی)بطور بالقوه قدرت ایجاد در هم گسیختگی در سیستم را دارند  -ب

 . بطور ذاتی خارج از محدوده کنترل یک سازمان منفرد می باشند -ج

 . بسیار سریع رخ می دهند -د
  .....مثل بحرانهای بازار بورس، حوادث طبیعی، حوادث تروریستی و
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پایان همه كندوكاو  ‘ هرگز نباید از اكتشاف باز ایستیم“
تا  ‘ هایمان رسیدن به همانجائي است كه در ابتدا بودیم

 ”براي اولین بار همانجا را بشناسیم

T.S.Eliot (1943) 
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 با تشکر و سپاس فراوان


