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   نگاري متغيرهاي موثر بر انتخاب ابعاد در يك پروژه آينده
  

   ٭اهللا طباطباييان سيد حبيب

        ٭٭اله قديري روح

  
  چكيده

و بخصوص سياستگذاري علم و (عنوان ابزاري بسيار موثر جهت سياستگذاري   نگاري به آينده

چون جهاني شدن و رقابت تا در دنياي امروز به چالشهايي هم كند ميبه دولتها كمك ) فناوري

نگاري ناگزير  در انجام هر پروژه آينده .فزاينده پاسخي مناسب ارايه و اقداماتي موثر انجام دهند

بايد انواع خاصي از ابعاد يك پروژه را انتخاب كرد كه اين انتخاب با توجه به متغيرهاي مختلف 

يرهاي تاثيرگذار بر برخي پژوهش حاضر تالشي است جهت مشخص نمودن متغ. پذيرد انجام مي

اي كه در انتهاي پژوهش، فهرستي از اين متغيرها ارايه  نگاري، بگونه از ابعاد يك پروژه آينده

در اين پژوهش از طريق مطالعه ادبيات، مصاحبه با خبرگان و پيمايش از طريق . شود مي

سايي و ميزان اهميت متغير كه بر ابعاد انتخابي اين پژوهش تاثير گذارند، شنا 21پرسشنامه، 

  .آنها تعيين شد

  .، نتايجروشهانگاري، اهداف، مشاركت،  نگاري، ابعاد پروژه آينده آينده: مفاهيم كليدي

                                                
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي - ٭

 نگار نگاري شركت آتي پژوهشگر آينده - ٭٭
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 مقدمه

نظيري از جانب سياستگذاران  ميالدي با استقبال بي 1990ل دهه از اواي نگاري آينده
يل اين دهه تاكنون اي كه از اوا به گونه. علم و فناوري كشورهاي مختلف، روبرو شد

كشورهاي پيشرفته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه و حتي برخي  بيشترتقريباً 
در اين خصوص تدوين و اجرا  را هايي برنامهاي،  قهو منط المللي بيناز سازمانهاي 

  ).Foren,2001(اند  نموده
ي نسبت به مستلزم اطالع داشتن و آگاه نگاري آيندهانجام صحيح و موثر يك پروژه 

اين ابعاد بايد بخوبي شناخته شوند تا نسبت به انواع . است نگاري آيندهابعاد يك پروژه 
انتخاب نوع خاصي از ابعاد پروژه . دشوموجود براي هر بعد، ديد روشني حاصل 

وجود همين متغيرهاست كه باعث . به متغيرها و عوامل مختلفي بستگي دارد نگاري آينده
  . در كشورهاي مختلف، متفاوت انجام پذيرد نگاري آينده هاي شود پروژه مي
  

  پژوهشادبيات 

 نگاري تعريف آينده -

ذكر  هاي مختلف، تعاريف متفاوتي در حوزه نگاري آيندهبراي  پژوهشگرانبرخي از 
عضو ) 2003( 1هاي بن مارتين پژوهشگر انگليسي به ناممثال دو  عنوان  به. اند كرده

عضو ) 2003( 3و لوك جورجيو 2گذاري علم و تكنولوژيسياست پژوهشهايمؤسسه 
 نگاري آيندهبين  4سياستگذاري در مهندسي، علم و فناوري پژوهشهايمؤسسه 
اند  ل شده و تعاريفي مجزا ارايه كردهتمايز قاي  6فناوري نگاري آيندهو  5پژوهشهاي

)Keenan,2003 .( ه استگونه تعريف كرد پژوهشهاي را اين نگاري آيندهمارتين:  
تيك به منظور نگاه به آينده فرآيندي است شامل تالش سيستما پژوهش نگاري آينده«
 پژوهشهايهاي  مدت علم، فناوري، اقتصاد و جامعه با هدف شناسايي حوزهبلند

ي عام نوظهور كه احتماالً به بيشترين منافع اقتصادي و اجتماعي فناوريهااستراتژيك و 
  :كند را اين چنين تعريف مي فناوري نگاري يندهآلوك جورجيو  .»دشو منجر مي

هاي علمي و  خيص و ارزيابي آن دسته از پيشرفتيك ابزار سيستماتيك جهت تش«
و كيفيت زندگي تأثيرات بسياري پذيري صنعتي، ايجاد ارزش  كه بر رقابت فناورانه

  است كه ها تاكيد شده  از جنبه در اين دو تعريف بر برخي .»توانند داشته باشند مي
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  :عبارتند از
 نگاري آيندهتا تحت عنوان  ،تالش براي بررسي آينده بايستي سيستماتيك باشد -

  .قرار گيرد
طور معمول   هكه ب) ساله 30تا  5معموالً بين (باشند مدت اين تالشها بايستي دراز -

 .ستريزيها برنامههاي معمول در فراتر از افق

ها باشد يك فرآيند است و شامل از تكنيك اي به جاي اينكه مجموعه نگاري آينده -
پژوهشها كنندگان از نتايج  علمي، سياستگذاران و استفاده  مشورت و تعامل بين جامعة

 .باشد مي

يعني فناوريهايي كه  ،ي عام نوظهور استفناوريهاروي شناسايي سريع تأكيد  -
. در پي خواهد داشتهاي مختلف اقتصادي يا جامعه استفاده از آنها منافعي براي بخش

 توان به منظور توسعه سريع، حله پيش رقابتي قرار دارند و ميدر مر فناوريهااين 
 .ها را به سمت آنها سوق داد سرمايه

بنيادي كه به  پژوهشهاييعني  ،باشد پژوهشهاي استراتژيك ميتأكيد ديگر بر روي  -
ي ا زمينه د و احتماالً پيششو اي از دانش انجام مي ه وجود آوردن مبناي گستردهاميد ب

 .دهد شناخته شده فعلي يا آتي تشكيل ميبراي حل مسائل علمي 

هاي جديد نيز بايد توجه شود، نه اينكه تنها يژاجتماعي تكنولو) هاي و زيان(به منافع  -
،  1381مركز صنايع نوين،( تأثير آنها بر روي صنعت و اقتصاد مورد توجه قرار گيرد

Keenan,2003 and Tegart(. 

دارند در انجام مطالعات  نگاري آيندهها نيز كه بيشترين تجربه را در انجام  ژاپني
دفتر همكاريهاي فناوري (اند  كردهرا بدين صورت تعريف  نگاري آيندهخود،  نگاري آينده

تري از  فرآيندي است كه طي آن درك كامل "نگاري آينده" ):1381رياست جمهوري،
دهنده، در تدوين و  ن نيروهاي شكلاي. شود ينده بلندمدت پيدا ميدهنده آ نيروهاي شكل

 نگاري آينده. شوند گيريها در نظر گرفته مي تصميم و ريزيها برنامه، سياستهاتنظيم 
گيري  ها و شاخصهاي شكل و كيفي براي پايش سرنخهمچنين شامل ابزارهايي كمي 

. دهد ي آينده را به ما نشان مينيازها و فرصتها نگاري آينده. هاست روندها و توسعه
قابل كند تا در م كند بلكه به تعديل آن كمك مي سياست دولتي را تعيين نمي نگاري آينده
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 7در تعريفي كه فورن .تر باشد پذيرتر و مقاوم فتر، انعطا تغييرات شرايط زمانه، مناسب
  :نگاري آينده، داده استارايه 

دة اطالعات درخصوص آينده و كنن ه فراهميستماتيك و مشاركتي است كيك فرآيند س
اي كه تصميمات امروزين  باشد به گونه مدت تا بلندمدت مي اندازهاي ميان ايجادكنندة چشم

 ).Nyiri,2003(و بسيج اقدامات مشترك را هدف قرار داده است 

در مجموع با در نظر گرفتن تعاريف ارايه شده فوق و ساير تعاريفي كه توسط افراد، 
را مطرح  زيرتوان تعريف مفهومي  هادهاي گوناگون ارايه شده است ميو ن ها وسسهم
   :دكر
هاي بخش"نگرانه را در ميان  اي آينده فت و انديشهكوشد تا معر مي "نگاري آينده"

 20تا  10ها و تهديدهاي محتمل طي  براي درك فرصت "ت و نهادهاي دانشتجاري، دول
همكاري ميان  ايجاد كند و آنگاه با ايجاد و تقويت يهافناورسال آينده، در عرصه بازار و 

 پردازد ميهاي آنان در راستاي اهداف تعيين شده، دهي فعاليت اين سه بخش، به جهت
  .)1381جمهوري، رياست دفتر همكاريهاي فناوري(
  

 اهميت و ضرورت انجام آينده نگاري براي كشورها

هاي علم و فناوري بايستي يا ، سيستمغييرات اقتصادي و اجتماعيبراي رويارويي با ت
فناوريهاي جديد، قادر به ي فعلي و يا ايجاد و بكارگيري فناوريهااز طريق سازگار كردن 

در آن است كه يك فرصت ساختاريافته را  نگاري آيندهارزش . گويي و تغيير باشند پاسخ
مركز صنايع (آورد  در آينده، فراهم مي براي نگاه به آينده و بررسي نقش علم و فناوري

تنها پاسخ قابل قبول  8، يك پاسخ و به نظر مارتين و ايرويننگاري آينده ).1381نوين،
ي كه بوسيلة گذاري است، تعارضات رف نمودن تعارضات ناشي از اولويتبراي برط

گيريهاي علمي و  منابع محدود، پيچيدگي تصميم، هاهاي آزمايش افزايش تدريجي هزينه
هاي  ش واقعي پول و در نظر گرفتن جنبهمختلف جهت دستيابي به ارزهاي اعمال فشار

، حداقل در مباني و اصول خود، يك نگاري آينده. شود اقتصادي اجتماعي، ايجاد مي
هاي متقابل تصميمها  ك به منظور فايق آمدن بر پيچيدگيها و وابستگيمكانيسم سيستماتي

هاي گيري ق تحت تأثير قراردادن تصميمي، اين عمل را از طرنگاري آينده. كند ارايه مي
مي خصوص تسهيل نمودن فرآيند سياستگذاري، هنگاپژوهشها و بخصوص  بلندمدت در
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تلف امري حياتي است، به انجام ها در چندين بخش مخكه يكپارچگي و هماهنگي فعاليت
 ).Keenan,2003(رساند  مي

، ابزار مفيدي نگاري ندهآيباره وجود دارد كه شناخت گسترده و روزافزوني در اين
، چه در سطح ملي و و فناوري پژوهشهايگيري در ارتباط با سياستگذاري  براي تصميم

ژاپن ). Havas,2003(دهد  تر در اختيار ما قرار مي اي و يا حتي در سطوح پايين چه منطقه
 نگاري آينده. كند استفاده مي نگاري آيندهگسترده از  ه طوربعد از سي سال تجربه، هنوز ب

  .ده استكرهاي خود  شروع به تحكيم ريشه 1990غاز دهه در كشورهاي ديگر نيز از آ
جديد بين علوم  "قرارداد اجتماعي"تواند ظهور يك  مي نگاري آيندهگسترش روزافزون 
ها و بخش عمومي از گذشت چندين دهه از زماني كه دولتبعد از . و جامعه را تسريع كند

آيد و از زمان وقوع اين منافع مطمئن شدند، در  از علوم بدست مي قطعي كه نهايتاًمنافع 
اند، در انتظار  اي كه در علوم كرده گذاريهاي قابل مالحظه ه دنبال سرمايهحال حاضر ب

ابزاري براي رسيدن به اين هدف  نگاري آينده. تري هستند نافع مستقيم بيشتر و خاصم
 ).1381مركز صنايع نوين،(است 

  

 نگاري  پروژه آيندهابعاد يك 

ها و در مقاالت، كتاب نگاري آيندههاي متفاوتي از ابعاد و اجزاء يك پروژه  بندي دسته
، به است دهشبندي كه شناسايي  دسته در اينجا صرفا چند. متون مختلف ارايه شده است

همراه توضيح هر بعد يا جزء آورده شده و در ادامه، ابعاد و اجزاء منتخب كه در اين 
) 2000(گاويگان و اسكاپلو  .شوند مورد بررسي قرار گرفته، توضيح داده مي وهشپژ

كه بايد در انجام  ،كنند بعد مختلف را پيشنهاد مي 11ملي،  نگاري آيندههاي  براي پروژه
  اين ابعاد عبارتند از . هاي ملي در نظر گرفته شوند نگاري آيندههاي  پروژه

)Gavigan & Scapolo, 2000:(  
   9وليانمت -
 حاميان مالي -

 اهداف -

  10قلمرو -
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 هاپژوهش و روشعناصر  -

 11ارزيابي و پايش -

 منابع -

 )اي ، منطقهالمللي بينملي، ( 12سطح برنامه -

 13مداخله يا استفاده از نتايج -

 14نتايج مورد انتظار -

  و انجام مجدد 15تكرار -
 نگاري آيندهسازماندهي يك پروژة "نيز در مقالة خود با عنوان ) 2003(كينان و مايلز 

"فناوري
و ضرورت انجام آن  نگاري آيندهبه فرآيند تعيين قلمرو در ابتداي يك پروژة  16
را به دو دستة كلي به  شوداند و ابعادي كه بايد در اين فرآيند در نظر گرفته  اشاره كرده

  ):Miles & Keenan,2003a(اند  كردهشرح زير تقسيم 
دود اند و تا ح از پيش تعيين شده) و نه هميشه( كه معموالً: 17ندهكنابعاد محدود •

در سمت چپ قرار دارند و  1اين ابعاد در شكل . باشند زيادي قابل بحث و مذاكره نمي
نقطه شروع، نتايج مورد انتظار، مخاطبان، محيط سياستگذاري و فرهنگ : عبارتند از
  .اقتصادي و منابع - اجتماعي

در اين دسته فضاي بيشتري براي تغيير ابعاد وجود دارد و : 18هشوند ابعاد تنظيم •
ان آنها را متناسب با نظر تو باشند و مي دسته قبلي از پيش تعيين شده نمي بصورت
راست قرار در سمت  1اين ابعاد كه در شكل . دكركنندگان در پروژه انتخاب  مشاركت

مديريت پروژه، موضوعات يا  هاي رسمي، سازمان وروشها، خروجي: دارند عبارتند از
 .بخشهاي تحت پوشش، افق زماني، مداخله سياستي و نوع مشاركت

 نگاري آيندههاي  به معرفي يك چارچوب براي پروژه) 2001(الوريج و همكارانش 
ملي را  نگاري آيندههاي  با استفاده از اين چارچوب پروژه اي كه بتوان ، به گونهاند پرداخته

   :باشد چارچوب داراي سه بخش اصلي زير مياين . دكر با يكديگر مقايسه
را  نگاري آيندهبعد يا عنصر در هر برنامه  10كه   نگاري آيندهابعاد  –بخش اول 

  .كند معرفي مي
غاز پروژه، گانه در سه دامنه زماني آ محور زماني كه به تحليل عناصر ده -بخش دوم
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  .)Loveridge et al,2001( ردازدپ سازي نتايج پروژه مي پروژه و پياده  ادارة
بازيگر در / هاي ذينفع كه به جايگاه ساختاري گروهمحور ساختاري  - بخش سوم

  .پردازد پروژه و انواع روابط بين آنها مي
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نگاري ابعاد يك پروژه آينده - 1شكل 

 Miles & Keenan,2003a: منبع

  
ده بعد زير را ) است پژوهشا موضوع كه مرتبط ب(الوريج و همكاران در بخش اول 

  :اند شناسايي نمود، معرفي كرده نگاري آيندهتوان در هر برنامه  كه مي
به فرآيندي اشاره دارد كه از طريق آن ارتباطات و اتحادها شكل : 19ايجاد اجماع •
تحت تاثير قرار گيرند و  نگاري آيندهآنها تصميمات مربوط به برنامة   گيرد تا بوسيلة مي

معموالً . شوند تا در فرآيند برنامه مشاركت كنند قوه تشويق و ترغيب ميحاميان بال
هاي  اي از گروه تماعي پيچيده است و دامنة گستردهيند ايجاد اجماع يك فرآيند اج فرآ

 

 نوع مشاركت

موضوعات يا بخش هاي تحت 

مداخله 

 افق زماني

سازمان و مديريت 

 خروجي هاي رسمي

روش 

 منابع

محيط سياستگذاري و فرهنگ 

 اقتصادي - اجتماعي

 مخاطبان

 نتايج مورد انتظار

 نقطه شروع

 ابعاد تنظيم شونده د كنندهابعاد محدو
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  .شود ذينفع را شامل مي
 :كه اشاره به سه موضوع زير دارد: 20جلب حمايت •

  كنند؟ گيري مي تصميم نگاري آيندهيك برنامه  هاي فعاليتدرباره ) كساني(چه كسي  -
 كنند؟ بودجه را تامين مي) كساني(ه كسي چ -

 شود؟ ودجة تامين شده چگونه استفاده ميب -

يا نوآوري  پژوهشهايها و مسايل سيستم ملي  كه ضرورتاً با موضوع: اهداف  •
 .ارتباط دارند

، 21ها گزاره، تعداد )هابخش( ها اغلب، موضوعات مربوط به تعداد حوزه: قلمرو برنامه •
 . دهد زماني و برنامه زماني را پوشش ميها، افق ه مشورت، استفاده از پانلگستر

اي به اهداف پروژه، قلمرو  ه طور عمدهها بابعاد و روش: پژوهشهاي ابعاد و روش •
موضوع قابل توجه ديگر در اين . بومي بستگي دارد پژوهشهايآن و ماهيت سيستم 

ي داخل يك كشور، كه توانايي و قابليت انجام پژوهشهايايي واحدهاي خصوص، شناس
 .باشد پژوهش را دارند، ميكار 

دارد كه از آن طريق بتوان هايي كه اشاره به تدارك ديدن مكانيسم :22پذيري انعكاس •
دستيابي به . ابي قرار دادرا از ابتدا مورد پايش و ارزي نگاري آيندههاي يك برنامه فعاليت
صريح و معيارهاي  23پذيري نيازمند نوع خاصي از سازمان اجتماعي، نقاط عطف اسانعك

 .ارزيابي دارد

 .شود مي اطالق... كه به بودجه، زمان، نيروي انساني و: منابع •

و  اي منطقهتوانند در سطوح ملي،  عمومي مي نگاري آينده هاي برنامه: سطح برنامه  •
هاي اقتصادي خاص يا بخش توانند مينين همچ ها برنامهاين . محلي انجام پذيرند

 .هايي خاص را هدف قرار دهندهاي زندگي اجتماعي و يا سازمان هحوز

اي كه  به گونهشود  كه به عنوان نتيجة برنامه در نظر گرفته مي: 24نوع مداخله  •
 .دشوجويانه طراحي  جويانه يا غيرمداخله تواند مداخله مي برنامه

انجمن اطالعات  .تايج خواسته و ناخواستة يك برنامه استكه در برگيرنده ن: نتايج  •
هدايت "در گزارش خود تحت عنوان ) 2000(انگلستان  25صنعت ساخت پژوهشهايو 

"بسوي آينده
بعد يا عنصر اساسي را به شرح زير  5 نگاري آيندهبراي فعاليت  26
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  ):CIRIA,2000(برشمرده است 
  .تعيين اهدافي واضح و مرتبط است ان و، متعهد كردن ذينفع27ايجاد تعهد -

و قانع نمودن ذينفعان  نگاري آيندهيك هدف يا نقطه پايان مشخص، براي انجام مؤثر 
سازد كه قلمرو فعاليت را تعريف كنيم،  شفافيت اهداف ما را قادر مي. استامري اساسي 

تعيين كنيم و فته شود را متدولوژي مناسب را انتخاب كنيم، افق زماني كه بايد در نظر گر
كنندگان و افراد ديگري كه بايد درگير فرآيند  كنندگان، تسهيل اي صحيح مشاركت به گونه

  .يمكنشوند را شناسايي 
ت فعلي، روندها و تهديدات و ، يكي كردن فهم و درك ذينفعان از وضعي28مفهوم -
ا به يك شود ت آوري مي ها از منابع مختلف اطالعات جمع داده. است هاي نوظهورفرصت

دهنده افقهاي  اي كه شكل روهاي محركهدرك و فهم از وضعيت فعلي دست يافته و ني
  .ندشواند شناسايي  آينده
 30شود اگرها تر و كشف چه مي ، اتخاذ يك ديدگاه گسترده29توسعه و بسط مفهوم -

اين است كه با گسترش  نگاري آيندهيك مزيت  .و روندهاي جايگزين است) سناريوها(
. كند تر كمك شاياني مي تژيهاي مستحكمها و فرصتها به ايجاد استراممكن ك دربارهادرا

اي از موضوعات به شناسايي  چوب و در نظر گرفتن دامنه گستردهاين تفكر خارج از چار
غيير محتواي د كه عمدتاً پتانسيل تشو  ياگرها يا ابهاماتي كليدي منجر م ،شود چه مي

يابي  بيني آينده را بوسيله برون همين ابهامات هستند كه پيش. اشندب رويدادها را دارا مي
  .سازند گذشته به آينده، ممكن مي

با ) سناريوها(هاي جايگزين  آينده. هاي جايگزين است، ايجاد سناريو31هاايجاد ممكن -
 ند كه خود اين مسيرها از روندها و ابهامات كليديِشو كشف مسيرهاي متفاوت ايجاد مي

ها در ها و تهديدفرصت سناريوها به منظور كشف. شوند ده، ناشي ميشناسايي ش
 .شوند هاي ممكن و گوناگون، استفاده مي انداز چشم

تاثيرات سناريوهاي . برگزيده شده است هاي ، تعهد براي ايجاد آينده32انتخاب كردن -
تست  هاي فعليي بررسي شوند و اثربخشي استراتژيايجاد شده بايد در بافت اهداف فعل

چگونه به ( دهد حال، مبناي استراتژي را شكل مي پيوند دادن تصاوير آينده با زمان. دشو
دامنه . اي باشد تژيك ممكن است شامل تغييرات عمدهاقدامات استرا). آيندة منتخب برسيم
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و گستره  اين تغييرات هر چقدر كه باشد، دانش مشترك و فرهنگ ايجاد شده بوسيلة 
اقدامات موزون و هماهنگ فراهم زبان و مدل ذهني مشترك را براي ، يك نگاري آينده
  .كند مي

پردازد و  مي نگاري آيندهه به ارايه يك چارچوب براي پروژنيز  )2003( 33وروس
هايي ارزشمند جهت توسعه استراتژي و را به عنوان ورودي نگاري آيندهي هاخروجي
شامل چهارمرحله و  نهادي وروسچارچوب پيش. كند مياستراتژيك مطرح  ريزي برنامه

  ):Voros,2003( باشد به شكل زير مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  نگاري  چارچوب آينده - 2شكل

  Voros,2003: منبع

شود، چارچوب پيشنهادي شامل چهار مرحله  همانطور كه در شكل مشاهده مي
 .ها و نهايتا مرحله استراتژي است، مرحله خروجينگاري آيندهوروديها، مرحله اصلي 

استراتژيك  هاي آوري اطالعات و روبش آگاهي وروديها، مرحله جمعاول يا مرحله مرحله 
  .است) ش استراتژيكيرو(

، 34، خود داراي سه مرحله مجزاي تحليلنگاري آيندهمرحله دوم يا مرحله اصلي 
آوري شده مورد  در قسمت تحليل، اطالعات جمع. است 36انداز و ترسيم چشم 35تفسير

عميق تر و گسترده تر فراهم مي  هاي ليل قرار گرفته و مقدمات انجام تحليلتجزيه و تح

 وروديها

 تحليل

 تفسير

 ترسيم چشم انداز

 خروجيها

 استراتژي

ي
آينده نگار
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تري به منظور پي بردن به ساختارها و  عميق هاي در قسمت تفسير، تحليل. شود
انداز، كه مرحله ايجاد واقعي  گيرد و در قسمت ترسيم چشم تر صورت مي عمقي هاي بينش
بديل  هاي مختلف در خصوص آينده هاي اهباشد، ديدگ ي در خصوص آينده ميهاي ديدگاه

  .شوند به صورت صريح ايجاد مي
هاي ملموس و  هاست كه خود به دو دسته خروجي مرحله سوم، مرحله خروجي

، موفق نگاري آيندهدر پايان مرحله سوم، پروژه . شود هاي غيرملموس تقسيم مي جيخرو
  .ده استش در دسترس استراتژيك هاي د يك درك و فهم وسيع از گزينهجايبه ا

، در مرحله استراتژي. شوند ارد مرحله استراتژي ميها ودر آخر، خروجي
سازي  پياده تصميم و هدايت اقدامات استراتژيك در راستاي براي گرفتنگيران  تصميم

هر مرحله مرتبط با پرسشهاي  ،وروس همچنين. كنند مي خروجيها، از خروجيها استفاده
دهنده نوع فعاليت يا تفكري است كه در هر  رده است كه نشاندر كنار آن مرحله آورا 

توان بكار گرفت را  كه در هر مرحله مي روشهاييگيرد و بدين ترتيب  مرحله انجام مي
 .دكن معرفي مي

  

  چارچوب مفهومي پژوهش 

و اجزاء زير مورد  منظور محدود كردن قلمرو مطالعه، ابعاده در اين پژوهش ب
  :شوند بررسي واقع مي

   نگاري آيندهاهداف يك پروژه  •
كنندگان، گستره مشاركت و عمق  نوع مشاركت( نگاري آيندهمشاركت در يك پروژه  •

 )مشاركت

 نگاري آيندهمورد استفاده در يك پروژه  روشهاي •

 نگاري آيندهها و نتايج يك پروژه خروجي •

  
ابعاد  مناسب بودن مورد، نظر آنان در نگاري آيندهدر مصاحبه با خبرگان حوزه 

ابعاد انتخابي فوق را . دشانتخابي خواسته شد و اين ابعاد مورد تاييد خبرگان واقع 
مشاهده ) در هر سطح و با هر رويكردي(انجام يافته  نگاري آيندهتوان در هر پروژه  مي
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 نمودن اهدافي است و براي پژوهشگردنبال ه ب نگاري آيندهمسلم است كه هر پروژه . دكر
اين . پردازند اي درگير فرآيند پروژه شده و در آن به مشاركت مي ف، عدهتحقق اين اهدا

گيرند و در آخر، كل  ، روش يا روشهايي را بكار مينگاري آيندهانجام فرآيند  براي عده
ابعاد يك  توان مي 1در جدول شماره  .انجامد فرآيند پروژه به خروجيها و نتايجي مي

و سازمانهاي مختلف معرفي شده را در كنار ابعاد كه توسط افراد  نگاري آيندهپروژه 
  . دكرمشاهده  پژوهشانتخابي در اين 

  

  نگاري در ادبيات و ابعاد انتخابي در اين پژوهش ابعاد معرفي شده يك پروژه آينده -1جدول
  ابعاد  دهنده ابعاد ارايه

  استراتژي، خروجيها، انداز ترسيم چشم، تفسير ،تحليل ،وروديها  وروس

  يج و همكارانالور
 ،منابع، قلمرو برنامه، اهداف، جلب حمايت، ايجاد اجماع

، نوع مداخله، سطح برنامه، ابعاد و روشهاي پژوهش ،پذيري انعكاس
  نتايج

  صنعت ساخت انجمن اطالعات و پژوهشهاي
انتخاب   ،ايجاد ممكنها، توسعه و بسط مفهوم  ،مفهوم، ايجاد تعهد

  كردن

  مايلز كينان و

، محيط سياستگذاري و فرهنگ اقتصادي اجتماعي، عنقطة شرو
، موضوعات يا بخشهاي تحت پوشش، منابع، مشاركت  ،مخاطبان

نتايج ، نگاري سازمان و مديريت پروژه آينده، روشها، افق زماني
  مداخله سياستي، خروجيهاي رسمي، مورد انتظار

  اي منطقه نگاري نگاري ملي به آينده مقاله از آينده
، ارزيابي و پايش، منابع، تعيين قلمرو، اهدافامي مالي، ، حمتولي

مداخله ، نتايج مورد انتظار، سطح برنامه، عناصر پژوهش و روشها
  تكرار، يا استفاده از نتايج

  نتايج، روشها، كنندگان مشاركت، اهداف  پژوهشاين  ابعاد انتخابي در

  
اي در اكثر  سابقه رعت بيعلم و تكنولوژي با س نگاري آيندهفعاليتهايي با عنوان 

كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي در حال توسعه، در حال پيگيري و اجرا است 
كه در كشورهاي  نگاري آيندهبررسي مطالعات ). 1382فتوحي فيروزآباد و قاسمي،(

اين . دهد مختلف انجام يافته است، وجود تفاوتهايي در انجام اين مطالعات را نشان مي
به عنوان مثال در بعد هدف . مشاهده شود نگاري آيندهد در هر يك از ابعاد توان ميتفاوتها 

هاي هدفي چون شناسايي اولويت نگاري آينده هاي ، برخي از پروژهنگاري آيندهاز انجام 
و برخي ديگر هدفي  كنند مطرح ميمختلف را  هاي گذاري در حوزه پژوهشهايي و سرمايه
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سوال . اند را مدنظر قرار داده) ها SME(ي كوچك و متوسط رساني به شركتها مثل اطالع
 نگاري آيندهد اين است كه چه متغيرهايي بر هر يك از ابعاد شو اساسي كه اينجا مطرح مي

با در نظر گرفتن آن متغيرها،  نگاري آيندهشوند مسئوالن پروژه  دارند و باعث مي تاثير
  .كنند عاد را انتخاببرخي از انواع خاص هريك از اب

  :حاضر عبارتند از پژوهشهاي بدين ترتيب سوال
  فناوري كدامند؟ نگاري آيندهمتغيرهاي مرتبط با ابعاد يك پروژه  -1 سوال اصلي

  :فرعي هاي سؤال
  فناوري كدامند؟ نگاري آينده متغيرهاي مرتبط با اهداف در يك پروژة 

 كدامند؟ فناوري نگاري آيندهمتغيرهاي مرتبط با مشاركت در يك پروژه 

 فناوري كدامند؟ نگاري آيندهمتغيرهاي مرتبط با روشها در يك پروژه 

 فناوري كدامند؟ نگاري آيندهمتغيرهاي مرتبط با نتايج در يك پروژه 

  كداميك از متغيرهاي شناسايي شده از اهميت بيشتري برخوردارند؟ - 2سوال اصلي
  

  پژوهشروش 

در ادبيات، مصاحبه با افراد خبره در  از طريق مطالعه منابع موجود پژوهشدر اين 
و استفاده از پرسشنامه به منظور نظرخواهي از متخصصين  نگاري آيندهزمينه 
بدين صورت كه ابتدا منابع موجود . ها پاسخ داده شودشد به اين سوال، تالش نگاري آينده

پس . دشصل اي از ابعاد و متغيرها حا مطالعه قرار گرفت و شناخت اوليه در ادبيات مورد
خصوص متغيرهاي شناسايي شده  آنان در ازاز آن از طريق مصاحبه با افراد خبره، 

و از آنها خواسته شد كه ديگر متغيرهايي را كه به نظر آنان بر ابعاد  نظرخواهي شد
سپس تمامي متغيرهاي شناسايي شده از طريق . تاثير گذارند، نام ببرند نگاري آينده

رگان و متخصصان گذاشته شد تا ميزان ارتباط متغيرها را با پرسشنامه به قضاوت خب
ها و اطالعات مورد نياز به روشهاي  ه، دادپژوهشدر اين  .ندكنتعيين  نگاري آيندهابعاد 

  .دشآوري  زير جمع
  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1386پاييز ، 7ي  ، شمارهسال دومران، اي فصلنامه علوم مديريت
        

 

 

  ها و جستجو در اينترنت منابع علمي موجود در كتابخانه

مرتبط با  هاي زارشها و گمختلف همچون مقاالت، مجالت، كتابمنابع علمي 
. تدوين شد پژوهشو با تكيه بر آنها مباني نظري  قرار گرفتمورد استفاده  نگاري آينده

، به بررسي ابعاد مختلف يك پروژه نگاري آيندههمچنين با مطالعه ادبيات حوزه 
  .پرداخته شد و متغيرهاي مرتبط با اين ابعاد تا حدودي شناسايي گرديد نگاري آينده

ا اشاره شده كه در زير ، مقاالت و گزارشهاي مختلف، به برخي از متغيرهدر كتابها
 & Foren,2001,Tegart ،Gavigan & Scapolo, 2000 ،Miles(اند  آورده شده

Keenan,2003a ،Loveridge et al, 2001 ،Gavigan & Scapolo,1999 ،Miles & 

Keenan,2003b ،Twiss,1992:(  
سطح توسعه  :عبارتند از نگاري آيندهخاب هدف در پروژه متغيرهاي تاثيرگذار بر انت -

، مخاطبان پروژه نگاري آيندهگيري پروژه  ها يا بخشهاي تحت پوشش، جهت يافتگي حوزه
  . حامي مالي هاي و انتظارات و خواسته

وجود شاكله سازماني مناسب در  :متغيرهاي تاثيرگذار بر مشاركت عبارتند از -
هاي تحت پوشش گيري پروژه، موضوعات يا بخش جهت  ،نگاري دهآينكشور، اهداف پروژه 

  ).پروژه مستقل يا غيرمستقل( نگاري آيندهو نوع پروژه 
موجود  :عبارتند از نگاري آيندهها در پروژه تغيرهاي تاثيرگذار بر انتخاب روشم -

، فرهنگ مشاركت و پاسخگويي، هزينه و نگاري آيندهداده، اهداف پروژه  هاي بودن پايگاه
مدت زمان در دسترس، افق زماني پروژه، وسعت و ميزان مطلوب مشاركت، نياز 

كمي يا كيفي و  هاي موضوع به استفاده تركيبي از روشها، نياز روشهاي مختلف به داده
  .شناختي روش صالحيت روش

ميزان بودجه در  :بارتند ازع نگاري آيندهمتغيرهاي تاثيرگذار بر نتايج يك پروژه  -
دسترس، نوع سازمانها و جوامع درگير در فرآيند پروژه، اهداف پروژه، مخاطبان پروژه 

  .و روش مورد استفاده
با و نظرخواهي پس از شناسايي اوليه متغيرهاي تاثيرگذار، از طريق مصاحبه 

ه نظر آنان بر هريك ، از آنان خواسته شد تا متغيرهاي ديگري را كه بنگاري آيندهخبرگان 
  .ارند، مطرح كنندداز ابعاد تاثير 
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 عميق نيمه ساختار يافته هاي مصاحبه

 ،عميق انجام گرفت هاي مصاحبه نگاري آينده، با چهار نفر از خبرگان پژوهشدر اين 
د و زمينه كر، كمك بسزايي نگاري آيندهكه اين امر به شناسايي متغيرهاي مرتبط با ابعاد 

نفر از خبرگان  چهارشوندگان  مصاحبه .دآورامه بسته پاسخ را فراهم طراحي پرسشن
و فناوري و صنايع و معادن  پژوهشهايعلوم،  هاي از وزارتخانه نگاري آيندهحوزه 
در جريان مصاحبه، متغيرهاي استخراج شده از مرور ادبيات با خبرگان به بحث و . بودند

تغيرهاي شناسايي شده و ساير خصوص م تبادل نظر گذاشته شد و نظر آنان در
در نتيجه . متغيرهايي كه ممكن است بر هر يك از ابعاد اثرگذار باشند، خواسته شد

ي كه با خبرگان انجام پذيرفت، برخي از متغيرها با متغيرهاي نزديك ادغام، هاي مصاحبه
در  تغييرات. دشبرخي از متغيرها تفكيك و برخي متغيرهاي جديد به فهرست قبلي اضافه 

بدين  .دكرپيوست مشاهده  2در جدول شماره  توان ميخصوص متغيرهاي هر بعد را 
د و به منظور شفهرستي نهايي متغيرها تهيه   ترتيب پس از مصاحبه با خبرگان،

در اختيار  اي نظرخواهي راجع به ميزان ارتباط هر متغير با بعد مربوطه، پرسشنامه
  .قرار گرفت نگاري آيندهمتخصصان 

  

 سشنامه بسته پر

، نگاري آيندهبا توجه به اطالعات بدست آمده از مطالعه ادبيات و مصاحبه با خبرگان 
د و جهت تعيين ميزان ارتباط شاي شامل تمامي متغيرهاي شناسايي شده تهيه  پرسشنامه

اي از پرسشنامه  نمونه. 37با ابعاد مربوطه، در اختيار متخصصان بيشتري قرار گرفت
ها با روش  پرسشنامه. آورده شده است پيوست 3در جدول شماره استفاده شده 

  . دشمصاحبه حضوري تكميل 
  

  هاي پژوهش يافته

، انجام يافته هاي با مطالعه ادبيات و مصاحبهو سوالهاي فرعي آن  پژوهشسوال اول 
متغير است كه برخي از  21تعداد متغيرهاي شناسايي شده مشتمل بر . پاسخ داده شد

در زير توضيح داده اين متغيرها . ارندد ورت مشترك بر چندين بعد تاثيرصه آنها ب
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  .اند شده
  

  تعريف متغيرها

منظور ميزان پيشرفته  ،38پوشش تحت بخشهاي يا ها حوزه يافتگي توسعه سطح
هايي است كه در يك ها يا بخش حوزه اقتصادي -بودن و توسعه يافتگي تكنولوژيكي

  .شوند مي پوشش داده نگاري آيندهپروژه 
 ،گيران تصميم توانند مي نگاري آيندهپروژه يك مخاطبان  مخاطبان پروژه،
 نگاري آيندهدر واقع يك پروژه . باشند... و  هاي تجاري و صنعتيسياستگذاران، بخش

 .گيرد تا مزايايي براي مخاطبان به همراه داشته باشد انجام مي

 منابع ماليكننده  تامينانتظارات ها و ها، مطلوب به خواسته مالي، انتظارات حامي
 .اشاره دارد پروژه

كننده يا  ها، مطلوبها و انتظارات سازمان هدايت به خواسته انتظارات سازمان مجري،
 .اشاره دارد نگاري آيندهمجري پروژه 

ميزان منابع مالي در دسترس كه بوسيله يك يا چند حامي  ميزان بودجه در دسترس،
 .مالي تامين شده است

ي، پژوهشهاياين شاكله به شوراهاي  ،39مناسب در كشور سازماني جود شاكلةو
اي،  حرفه هايفعال در زمينه علوم، انجمن هاي علمي، دانشگاهها، وزارتخانه هاي آكادمي

 هاي ها و غيره اشاره دارد كه گروهكننده، بانك مصرف هاي فدراسيونهاي صنعتي، گروه
 .دهند را تشكيل مي گارين آيندهبالقوه ذينفع در يك پروژه 

 به ميزان آشنايي قبلي نگاري، يي قبلي مشاركت كنندگان با آيندهآشنا
و آگاهي از مزايا و منافع ناشي از اجراي آن  نگاري آيندهكنندگان با مفهوم  مشاركت

 هاي د از طريق مطالعه، برگزاري همايش، انجام پروژهتوان مياين آگاهي . اشاره دارد
 .غيره ايجاد شده باشد و نگاري آينده

به افراد سرشناس و شاخص در هر يك از جوامع  حضور افراد شاخص در پروژه،
اشاره دارد كه در پروژه ... هاي غير دولتي و ، سازمانعلمي، صنعتي، دانشگاهي، دولتي

 .كنند مشاركت مي نگاري آينده

در كه ظ كمي و كيفي مناسب از لحا دادة  هاي پايگاهبه  داده، هاي موجود بودن پايگاه
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 .كند ميرند اشاره سطح يك كشور وجود دا

متخصصان  گوييِ فرهنگ مشاركت و پاسخمنظور  ،40گويي و پاسخ مشاركت فرهنگ
 .دوش مياستفاده  نگاري آيندهفرآيند از اطالعات آنها در  ي است كهكارشناسان و

اشاره و سازمانهايي ها تشكلنوع به  فرآيند پروژه، در درگير جوامع و سازمانها نوع
انجمنهاي  از توانند مياين سازمانها . حضور دارند نگاري آيندهدر فرآيند كه  كند مي

ي، پژوهشهايهاي علمي و تجاري، سازمانهاي غيردولتي، تشكلهاي صنعتي، انجمن
 .دباشن... دولتي و هاي وزارتخانه

علم و ، گيري اجتماعي د چهار جهتتوان مي نگاري آيندهيك پروژه  ،41گيري پروژه جهت
 .دكنرا اتخاذ  )سرزميني(اي منطقهو  پويايي كسب و كار، فناوري

اگر . تعريف شده است نگاري آيندهمنظور اهدافي است كه براي پروژه  اهداف پروژه،
، اهداف به عنوان يكي از چهار بعدانتخابي، مورد بررسي قرار گرفته پژوهشچه در اين 

 .باشد گذار بر ديگر ابعاد ميمتغير تاثير اين بعد، يك است، اما خود

هايي به نوع موضوعات يا بخش پوشش در پروژه، تحت بخشهاي يا موضوعات
اين موضوعات يا . گيرند مورد بررسي قرار مي نگاري آيندهاشاره دارد كه در يك پروژه 

 .ندباش... علمي، تكنولوژيكي، اجتماعي، فرهنگي، بخشي، فرابخشي و  توانند ميها بخش

د به دو توان مي نگاري آيندهيك پروژه  ،42)پروژه مستقل يا غير مستقل(پروژه  نوع
اي است كه به  منظور از پروژه مستقل، پروژه. صورت مستقل و غير مستقل انجام پذيرد

موجود در سطح كالن كشور و به عنوان يك پروژه و يك  هاي برنامهو  سياستهاموازات 
در . درون يك پروژه ديگرو  ذيرد نه به عنوان يك پروژه فرعيپ نه انجام ميكليت جداگا
در تر و  به عنوان بخشي از يك پروژه كلي ،غير مستقل نگاري آيندهپروژه  حاليكه يك

 .شود گرفته و اجرا ميقرار  سياستهادرون ساير برنامه و 

منظور مدت زماني است كه براي اجراي  مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه،
 .در دسترس است و تا آن زمان بايد پروژه خاتمه يابد نگاري آيندهك پروژه ي

يندة گيري آ آينده دارد كه قلمرو زماني و جهتاشاره به مقطعي در پروژه،  زماني افق
 .سازد را محدود مي نگاري آيندههاي فعاليت

به  نگاري آيندهمنظور نياز فرآيند  نياز موضوع به استفاده تركيبي از روشها،
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در برخي مواقع استفاده از چندين روش، منجر به . استفاده تركيبي از روشهاست
  .دشو اثربخشي بيشتري مي

اركت مورد نظر كه از به گستردگي و عمق مش مشاركت، مطلوب و ميزان وسعت
 .رود، اشاره دارد كنندگان مختلف انتظار مي جانب مشاركت

از لحاظ  هاي مختلفشكه روبدين معنا  ،43روش شناختي روش صالحيت
 .دشوشناختي آنها تاييد  روش و صالحيت و شايستگي دنشناختي مناسب باش روش

اگر . است نگاري آيندهمنظور روش مورد استفاده در يك پروژه  استفاده، مورد روش
، روش به عنوان يكي از چهار بعدانتخابي، مورد بررسي قرار گرفته پژوهشچه در اين 

  .باشد گذار بر ديگر ابعاد ميعد، يك متغير تاثيرما خود اين باست، ا
 4همچنين ميزان ارتباط هر يك از متغيرها با ابعاد مربوطه در قالب جدول شماره 

خيلي زياد و زياد معادل ارتباط  هاي الزم به ذكر است كه گزينه. پيوست آورده شده است
و كم معادل ارتباط كم  خيلي كم هاي زياد، گزينه متوسط معادل ارتباط متوسط و گزينه

همچنين تمامي متغيرها، به دو دسته متغيرهاي مرتبط با يك . در نظر گرفته شده است
  .اند تقسيم شده متغيرهاي مرتبط با بيش از يك بعد و بعد

ميزان بودجه در "شود كه متغير  مشاهده مي ،4با توجه به اطالعات جدول شماره 
 انتظارات سازمان"و  "اهداف پروژه"رهاي متغيو  با تمامي ابعاد ارتباط دارد "دسترس
وجود شاكله "، "مخاطبان پروژه"، "گيري پروژه جهت"با سه بعد، متغيرهاي  "مجري

با دو بعد و  "مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه"و  "سازماني مناسب در كشور
كه تقريباً تمامي  دشو همچنين مالحظه مي. ارتباط دارند ساير متغيرها هر كدام با يك بعد

ن، داراي ارتباط زياد دهندگا ارتباط زياد داشته و از نظر پاسخمتغيرها با ابعاد مربوطه 
  .اند شناخته شده

منظور پاسخگويي به سوال دوم و تعيين ميزان اهميت متغيرهاي شناسايي شده ه ب
يج بدست براي هر بعد، از شاخص مركزي ميانگين و ضريب پراكندگي استفاده شد كه نتا

الزم به ذكر است كه متغيرهاي . باشد پيوست مي 8تا  5آمده به شرح جدولهاي شماره 
مرتب  مرتبط با هر بعد بر اساس ضريب پراكندگي و به ترتيب نزولي در اين جدولها

 ، در ميان متغيرهاي مرتبط با بعد اهداف، متغيرهاي5بر اساس نتايج جدول  .اند شده
به ترتيب داراي بيشترين اهميت و ميزان بودجه در دسترس  سازمان مجريانتظارات 
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 . گيري پروژه داراي كمترين اهميت است باشند و متغير جهت مي

اهداف  مرتبط با بعد مشاركت، متغيرهاي هاي ، در ميان متغير6بر اساس نتايج جدول 
اراي بيشترين اهميت به ترتيب د مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه پروژه و

داراي كمترين اهميت  نگاري آيندهكنندگان با  مشاركت باشند و متغير آشنايي قبلي مي
 . است

ميزان  مرتبط با بعد روشها، متغيرهاي هاي ، در ميان متغير7بر اساس نتايج جدول 
و وجود شاكله سازماني مناسب در كشور به ترتيب داراي بيشترين  بودجه در دسترس

. اسخگويي داراي كمترين اهميت استرهنگ مشاركت و پباشند و متغير ف مي اهميت
مخاطبان مرتبط با بعد نتايج، متغيرهاي  هاي ، در ميان متغير8براساس نتايج جدول 

باشند و متغير  به ترتيب داراي بيشترين اهميت ميانتظارات سازمان مجري  و پروژه
پيوست،  9اره شم جدولهمچنين در  .داراي كمترين اهميت است روش مورد استفاده
  .اند هر بعد به ترتيب اهميت آورده شدهمتغيرهاي مرتبط با 

  
 پژوهشپيشنهادهاي 

  :شود پيشنهاد ميو با توجه به مباني نظري موجود،  پژوهشهاي  اساس يافته بر
توجه  نگاري آيندهدر كشور به تمامي ابعاد يك پروژه  نگاري آينده هاي در انجام پروژه •

شد معرفي  نگاري آيندهمختلفي از ابعاد يك پروژه  هاي بندي ستهد پژوهشدر اين . دشو
 در اين. دهد را مد نظر قرار مي نگاري آيندهبندي وجوهي از يك پروژه  كه هر دسته

. خورد كه حاكي از تاكيد بر ابعاد است ابعاد مشتركي نيز به چشم مي ها، بندي دسته
  .مورد توجه قرار گيرند نگاري دهآينبنابراين ضروري است كه تمامي وجوه و ابعاد 

برخي از متغيرهاي شناسايي شده از اهميت بيشتري برخوردارند و برخي نيز بر  •
در كشور،  نگاري آينده هاي بنابراين الزم است كه در انجام پروژه. چندين بعد تاثيرگذارند

 .دشووف به اين متغيرها و چگونگي تاثيرگذاري آنها بر ابعاد مربوطه توجه بيشتري معط

، صرفا بر شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر چهار بعد منتخب يك پژوهشدر اين  •
اما اينكه حاالت و مقادير مختلف هريك از اين متغيرها، چه . تمركز شد نگاري آيندهپروژه 

تاثيري بر ابعاد منتخب گذاشته و باعث انتخاب كداميك از انواع آن ابعاد مي گردند، 
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 .به آن بپردازند توانند ميبعدي  هشهايپژوموضوعي است كه 

وجود داشت، امكان بررسي و  پژوهشي كه در انجام اين هاي با توجه به محدوديت •
بنابراين . شدميسر ن نگاري آيندهشناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر ديگر ابعاد يك پروژه 

تا  ي شودبررس نگاري آيندهساير ابعاد يك پروژه  شود در پژوهشهاي آتي پيشنهاد مي
   .دشوحاصل  نگاري آيندهديد وسيعتر و روشنتري نسبت به يك پروژه 

  

  :ها نوشت پي
1- Ben Martin 
2- SPRU (Science and Technology 

Policy Research) 
3- Luke Georghiou 
4- PREST (Policy Research in Eng-

ineering, Science and Technology) 
5- Research Foresight 
6- Technology Foresight 
7- FOREN (Foresight for Regional 

Development Network) 
8- Irvin 
9- The initiators of Foresight 

10- Framing Scope 
11- Evaluation & Monitoring 
12- Programme Level 
13- Intervention or Use of the Outputs 
14- Expected Outcomes 
15- Renewal 
16- Organizing a Technology Foresig-

ht Exercise 
17- Conditioners 
18- Modulators 
19- Coalition Building 
20- Sponsorship 
21- Topics 
22- Reflexivity 
23- Milestones 
24- Type of Intervention 
25- Construction Industry Research 

and Information Association (CIR-
IA) 

26- Leading into the Future 
27- Developing Commitment 
28- The Context 
29- Expanding the Context 
30- What ifs 
31- Opening up Possibilities 
32- Making Choices 
33- Joseph Voros 
34- Analysis 
35- Interpretation 
36- Prospection 

به علت نو بودن موضوع آينده نگاري در  -37
ايران، تعداد متخصصان اين حوزه در ايران 

نفر بودند كه در اين  10بسيار اندك و حدود 
  .پژوهش همه آنها مورد پرسش واقع شدند

38- State of Techno-Economic Advan-
cement of the System in Question 

39- Institutional Landscape 
40- The Culture of Participation and 

Responsibility 
41- Orientation 
42- Type of Project (Autonomous Pro-

jects or Embedded Foresight Act-
ivities) 

43- Methodological Competence 
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  :پيوستها

  تغييرات متغيرها پس از انجام مصاحبه با خبرگان -2جدول 
 متغيرهاي اضافه شده متغيرهاي تفكيك شده متغيرهاي ادغام شده ابعاد

 - - اهداف -1
  ميزان بودجه در دسترس -1
 انتظارات سازمان مجري  -2

  -  -  مشاركت -2

  مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه -1
 ميزان بودجه در دسترس -2

 نگاري آشنايي قبلي مشاركت كنندگان با آينده -3

 اخص در پروژهحضور افراد ش -4

  انتظارات سازمان مجري -5

  روشها -3

هاي  نياز روشهاي مختلف به داده"متغير 
موجود بودن "با متغير  "كمي يا كيفي

  .ادغام گرديد "هاي داده پايگاه

به دو  "هزينه و مدت زمان در دسترس"متغير 
مدت "و  "ميزان بودجه در دسترس"متغير 

فكيك ت "زمان در دسترس جهت انجام پروژه
  .شد

  وجود شاكله سازماني مناسب در كشور -1

  انتظارات سازمان مجري -1  -  -  نتايج -4

  

  نمونه پرسشنامه استفاده شده جهت نظرخواهي از متخصصان -3جدول 
ابعاد منتخب يك پروژه 

  آينده نگاري
  متغيرهاي تاثيرگذار بر هر بعد

  ميزان ارتباط

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  اهداف -1

            پوشش تحتهاي  بخش يا ها حوزه يافتگي توسعه سطح -1
            گيري پروژه جهت -2
            مخاطبان پروژه -3
            مالي انتظارات حامي -4
            انتظارات سازمان مجري -5
            ميزان بودجه در دسترس -6

شامل نوع (مشاركت  -2

مشاركت كنندگان، گستره 

  )مشاركت مشاركت و عمق

            مناسب در كشور سازماني وجود شاكلة -1
            اهداف پروژه -2
            گيري پروژه جهت -3
            پوشش در پروژه تحت بخشهاي يا موضوعات -4
            )پروژه مستقل يا غير مستقل(پروژه  نوع -5
            مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه -6
            ترسميزان بودجه در دس -7
            نگاري آشنايي قبلي مشاركت كنندگان با آينده -8
            حضور افراد شاخص در پروژه  -9
            انتظارات سازمان مجري -10

  روشها -3

            دادههاي  موجود بودن پايگاه -1
            اهداف پروژه -2
            و پاسخ گويي مشاركت فرهنگ -3
            ميزان بودجه در دسترس -4
            دسترس جهت انجام پروژه در زمان مدت -5
            وجود شاكله سازماني مناسب در كشور -6
            پروژه زماني افق -7
            نياز موضوع به استفاده تركيبي از روشها -8
            مشاركت مطلوب وميزان وسعت -9
            روش شناختي روش صالحيت -10

  نتايج -4

            دجه در دسترسميزان بو -1
            فرآيند پروژه در درگير جوامع و سازمانها نوع -2
            اهداف پروژه -3
            مخاطبان پروژه -4
            استفاده مورد روش -5
            انتظارات سازمان مجري -6
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  ميزان ارتباط متغيرها با ابعاد مربوطه -4 جدول

 نام متغير
  طهميزان ارتباط با بعد مربو

 بعد نتايج بعد روشها بعد مشاركت بعد اهداف

متغيرهايي كه 
بر بيش از يك 

  بعد اثرگذار 
  بوده اند

  زياد  زياد  زياد  زياد  ميزان بودجه در دسترس - 1
  زياد    زياد  زياد  انتظارات سازمان مجري - 2
  زياد  زياد  زياد    اهداف پروژه - 3
      زياد  زياد جهت گيري پروژه - 4
    زياد  زياد    مان در دسترس جهت انجام پروژهمدت ز - 5
    زياد  زياد    وجود شاكله سازماني مناسب در كشور - 6
  زياد      زياد- متوسط مخاطبان پروژه - 7

متغيرهايي كه 
فقط بر يك بعد 

  اثرگذار 
 بوده اند

        زياد  سطح توسعه يافتگي حوزه ها يا بخشهاي تحت پوشش - 8
        دزيا  انتظارات حامي مالي - 9
      زياد    موضوعات يا بخشهاي تحت پوشش در پروژه - 10
      زياد    )پروژه مستقل يا غيرمستقل(نوع پروژه  - 11
      زياد    نگاري آشنايي قبلي مشاركت كنندگان با آينده - 12
      زياد    حضور افراد شاخص در پروژه - 13
    زياد      هاي داده موجود بودن پايگاه - 14
    زياد      ركت و پاسخگوييفرهنگ مشا - 15
    زياد      افق زماني پروژه - 16
    زياد      نياز موضوع به استفاده تركيبي از روشها - 17
    زياد      وسعت و ميزان مطلوب مشاركت - 18
    زياد      صالحيت روش شناختي روش - 19
  زياد        نوع سازمانها و جوامع درگير در فرآيند پروژه - 20
  زياد        فادهروش مورد است - 21

  

  مركزي و پراكندگي بعد اهداف هاي شاخص -5جدول
  ضريب پراكندگي انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل  متغير بعد اهداف

 118/0 52/0 40/4 5 4 انتظارات سازمان مجري

 191/0 82/0 30/4 5 3 ميزان بودجه در دسترس

 208/0 79/0 80/3 5 3 بخشهاي تحت پوشش هايا يافتگي حوزه توسعهسطح 

 254/0 99/0 90/3 5 3 مخاطبان پروژه

 254/0 99/0 90/3 5 2 انتظارات حامي مالي

 313/0 25/1 00/4 5 1 پروژه گيريجهت 
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  مركزي و پراكندگي بعد مشاركت هاي شاخص -6جدول
  ضريب پراكندگي انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل متغيرهاي  بعد مشاركت

 57/0 10/4 5 3 پروژه اهداف:  مشاركت
139/0 

 68/0 30/4 5 3 مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه
158/0 

 74/0 90/3 5 3 حضور افراد شاخص در پروژه
190/0 

 84/0 40/4 5 3 ميزان بودجه در دسترس :مشاركت 
191/0 

 82/0 30/4 5 3 وجود شاكلة سازماني مناسب در كشور
191/0 

 82/0 00/4 5 3 پوشش در پروژهموضوعات يا بخشهاي تحت 
205/0 

 95/0 70/3 5 2 انتظارات سازمان مجري
257/0 

 04/1 75/3 5 2 پروژه مستقل يا غير مستقل:  نوع پروژه
277/0 

 97/0 50/3 5 1 ري پروژهيجهت گ
277/0 

 23/1 80/3 5 1 نگاري آشنايي قبلي مشاركت كنندگان با آينده
324/0 

  

  و پراكندگي بعد روشها مركزي هاي شاخص -7جدول
  ضريب پراكندگي انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل متغيرهاي  بعد روشها

 113/0 52/1 60/4 5 4 ميزان بودجه در دسترس

 139/0 57/0 10/4 5 3 كشوردر وجود شاكله سازماني سازماني مناسب 

 158/0 71/0 50/4 5 3 مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه

 164/0 71/0 33/4 5 3 اهداف پروژه:  روشها

 180/0 74/0 10/4 5 3 افق زماني پروژه

 188/0 79/0 20/4 5 3 نياز موضوع به استفاده تركيبي از روشها

 191/0 82/0 30/4 5 3 ميزان مطلوب مشاركت وسعت و

 220/0 97/0 40/4 5 2 هاي داده موجود بودن پايگاه

 231/0 00/1 33/4 5 2 صالحيت روش شناختي روش

 247/0 06/1 30/4 5 2 فرهنگ مشاركت و پاسخ گويي

  

  مركزي و پراكندگي بعد نتايج هاي شاخص -8جدول
  ضريب پراكندگي انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل متغيرهاي بعد نتايج

 118/0 53/0 50/4 5 4 مخاطبان پروژه

 158/0 68/0 30/4 5 3 انتظارات سازمان مجري

 159/0 70/0 40/4 5 3 انها و جوامع درگير در فرآيندپروژهنوع سازم

 191/0 84/0 40/4 5 3 اهداف پروژه

 221/0 95/0 30/4 5 3 بودجه در دسترس

 254/0 99/0 90/3 5 2 روش مورد استفاده
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  متغيرهاي مرتبط با هر بعد به ترتيب اهميت -9 جدول
 )به ترتيب اهميت(متغيرها  ابعاد منتخب

 اهداف - 1

  انتظارات سازمان مجري - 1
  ميزان بودجه در دسترس - 2
 سطح توسعه يافتگي حوزه ها يا بخشهاي تحت پوشش - 3

 مخاطبان پروژه - 4

 انتظارات حامي مالي - 5

 جهت گيري پروژه - 6

  مشاركت - 2

  اهداف پروژه - 1
 مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه - 2

 حضور افراد شاخص در پروژه - 3

 ميزان بودجه در دسترس - 4

 مناسب در كشور وجود شاكله سازماني - 5

 موضوعات يا بخشهاي تحت پوشش در پروژه - 6

 انتظارات سازمان مجري - 7

 )پروژه مستقل يا غيرمستقل(نوع پروژه  - 8

 جهت گيري پروژه - 9

  نگاري آشنايي قبلي مشاركت كنندگان با آينده - 10

  روشها - 3

  ميزان بودجه در دسترس - 1
 وجود شاكله سازماني مناسب در كشور - 2

 پروژه مدت زمان در دسترس جهت انجام - 3

 اهداف پروژه - 4

 افق زماني پروژه - 5

 نياز موضوع به استفاده تركيبي از روشها - 6

 وسعت و ميزان مطلوب مشاركت - 7

 هاي داده موجود بودن پايگاه - 8

 صالحيت روش شناختي روش - 9

  فرهنگ مشاركت و پاسخگويي - 10

  نتايج - 4

  مخاطبان پروژه  - 1
 انتظارات سازمان مجري - 2

 روژهنوع سازمانها و جوامع درگير در فرآيند پ - 3

 اهداف پروژه - 4

 بودجه در دسترس - 5

  روش مورد استفاده - 6
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