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 آینده نگاری چیست؟

  ظرفیت و توانش تفکر سازمند درباره آینده که به تصمیم کنونی کمک می
 .کند و قابلیتی ضروری برای توسعه فردی، سازمانی و اجتماعی است

 
 آینده نگاری فرایند سازمند گردآوری اطالعات بینش آفرین و معطوف به

آینده در افق میان و بلند مدت است که تصمیم های امروز و اقدام های  
 .آینده ساز را هدف گرفته است

FOREN,2001 

The power of standing in the future. 

 



 آینده نگاری کسب و کار

When we consciously use foresight in corporate 

processes to inform strategy, we are practicing 

“Strategy Foresight” 

 
استراتژی متعلق به آینده است، نه حال 
تمام دانش ما متعلق به گذشته است،اما تصمیم های ما برای آینده 
  استراتژی های آینده در زمان حال و برپایه دانش گذشته شکل می

 .گیرد



 چرا، شرکت ها نمی توانند خود را با ناپیوستگی برخاسته از تغییر

 سازگار کنند؟

 

 (چرخه کوتاه عمر محصول)آهنگ شتابان تغییر -1

 از نشانک های ضعیف و اخالل ادراکی( بی خبری)ناآگاهی  -2

 (تعلل)اینرسی -3



چگونه می توان ناپیوستگی و تغییر را مدیریت کرد؟ 

 

 تقلیل پیچیدگی از راه تعیین روندهای نوآیند و تعیین همبستگی آن ها -1

 آمادگی برای تصمیم راهبردی -2

 حمایت از فرایند نوآوری -3

 توسعه حوزه ها و بازارهای آینده و تازه -4

 خلق جهت گیری به سوی توسعه آینده -5

 خلق دانش پایه -6

 



 گام ها و مراحل آینده نگاری راهبردی کسب و کار

حوزه تمرکز موضوع،فلسفه وجودی،اهداف و آرمان، سطح سازمانی، : قلمروبندی -1

کاربران ذی نفعان، منابع اطالعاتی، قلمرو زمانی، منابع، روش و روش شناسی، 

 برونداد و مداخالت، ارزش گذاری و بازنگری

 نشانک ها، پایش: پویش -2

 خلق آینده های بدیل و تصویر پردازی هرآینده: پیش نگری -3

 خلق تصویر مطلوب باورپذیر  : چشم انداز سازی -4

 برنامه ریزی -5

 اقدام -6



 پنج بعد کلیدی آینده نگاری کسب و کار

 گردآوری و کاربست اطالعات -1

 ترکیب روش ها -2

 افراد و شبکه ها -3

 سازمان -4

 فرهنگ -5

 



 دسته بندی و طرح پرسش های راهبردی

 تامل در چگونگی تغییر و آزمون

 نیروهای پیشران: کشف تغییرات محیطی

 تعیین موضوعات سازمانی

 تعیین ابعاد کلیدی عدم قطعیت

 خلق سناریوهای بدیل آینده

 توافق و پذیرش آینده مطلوب

 تعیین حوزه های سیاست راهبردی

 پیشنهاد دستورکاری برای اقدام

 حرکت به سوی برنامه ریزی راهبردی  

 ظهور

 واگرایی

 هم گرایی

 ذهن انگیزی

 پویش افق

پیمایش  
 پرسشنامه

گفت و گوهای  
 راهبردی

کارگاه های  
 آینده



 استعالم از ذی نفعان -2
 

 پاالیش پرسش های راهبردی -3
 

 گردآوری دورنماها -4
آن چه به نظر می رسد در 

 حال شکل گیری است
 
 

جست و جوی تفاسیر  -5
بدیل چه چیزی واقعا در حال  

 .انجام است
 
 

پیش چیزی واقعا ممکن -6
است رخ دهد؟ چه رخدادی  

 مطلوب است؟
  
 

نیازمند چه اقدامی   -7
 هستیم؟

 
 

اقدام هماهنگ   -8
 شده

عدم قطعیت های شناسایی  -1
 شده



 پرسش های راهبردی

 بافتار کالن محیط چگونه خواهد بود؟ -1

 نیروهای پیشران تغییر چگونه محیط را شکل می دهند؟ -2

 سازمان با چه مسایلی روبرو خواهد بود؟ -3

 آینده های بدیل و مطلوب چگونه ممکن است روی دهند؟ -4

 چه حوزه هایی در سیاست راهبردی و برنامه اقدام شوند؟ -5



 1سناریو 

 2سناریو 

 3سناریو 

 4سناریو 

....... 

 هم افزایی با سازمان                       

 آینده های بدیل

 ظهور



عدم قطعیت / مخاطرات)پیش نگری ها نیروهای پیشران

 (ها

 روندها ایده ها

 هوشمندی استراتژیک

 آینده نگاری آموزشی آینده نگاری سازمانی

آینده نگاری سیاست گذاری  

 عمومی
 آینده نگاری

 آینده نگاری

 برنامه ریزی راهبردی تفکر استراتژیبک

 اجرای راهبردی تغییرات راهبردی

 استراتژی

/  اطالعات
 هوشمندی

 بصیرت

 هوشمندی

 (شرکت)آینده نگاری

 (نگاشت)راهبرد

 (1)آینده نگاری سازمانی، فرایند و گام ها



عدم قطعیت / مخاطرات)پیش نگری ها نیروهای پیشران

 (ها

 روندها ایده ها

 هوشمندی استراتژیک

 آینده نگاری آموزشی آینده نگاری سازمانی

آینده نگاری سیاست گذاری  

 عمومی
 آینده نگاری

 آینده نگاری

 بیرونی

 کالن محیط

 محیط میانی

 محیط خرد
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S. T.E.E.P 

 (خیلی پایین/ خیلی باال)میزان سنجی هوشمندی•
 گزارش هوشمندی اطالعاتی•
 تحلیل خبرگان•

 توانایی درک فرصت و تهدیدهای روندها برای سازمان•

 هوشمندی/ اطالعات

 هوشمندی



 آینده نگاری آموزشی آینده نگاری سازمانی

آینده نگاری سیاست گذاری  

 عمومی
 آینده نگاری

 آینده نگاری

 برنامه ریزی راهبردی تفکر استراتژیبک

 اجرای راهبردی تغییرات راهبردی

 استراتژی

 مقوله های تازه

 آینده نگاری

 (بصیرت)نک نگاری

 گذشته نگاری
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 مقوله های کهنه

 (نوع آینده نگاری) وابستگی/ درونمایه•
 توصیف و تعیین•
 تمرکز•
 پاالیه•
 همبستگی•

آغاز ارزیابی مقوله های راهبردی که پیشران کنونی •
مدل های کسب و کار هستند در مقابل الزامات مدل 

 های نوین کسب و کار در آینده

 بصیرت



آینده نگاری 
 کسب و کار

 مدیریت راهبردی

 (کالن)دورنمای ملی •
 (خرد)دورنمای شرکت •

 (رادیکال)نوآوری های شالوده ای •
 گسست ها•

 تصمیم گیری پویش محیط تغییرات سازمانی و دوراهی ها



 آینده نگاری کسب و کار

 فرهنگ ساختار

 فرهنگ سازمان افراد و شبکه ها درهمکرد روش ها بهره گیری از اطالعات

 در دسترس

 قلمرو

 قلمرو زمانی

 منابع  

 امتزاج با هدف

 امتزاج با بافتار

 ظرفیت یکپارچه سازی

 ظرفیت ارتباطی  

ویژگی های آینده  
 نگاران

 شبکه داخلی

 شبکه خارجی

 شاکله

یکپارچه سازی با دیگر  
 فرایندها

گسترش رسمی 
 بصیرت

 پاسخگویی  

میل به تسهیم در برابر 
 سازمان

آمادگی توجه به یافته 
 دیده بانان و منابع بیرونی 

 گسترش غیر رسمی

رفتار سازمان در برابر  
 مسایل پیرامونی

آمادگی آزمودن و نگاه   مشوق ها و محرک ها  
 چالشی به مفروضات 




