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  1391 تابستان ،1-42 ،(3)9 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 نگاری آیناد  ای رشای  میان مفهاو  چرایای و چیسایی (.6931) حاامم قاسمی، و محمدرحیم؛ عیوضی، مسلم؛ ناغانی، شیروانی
 :doi   .6-42 ،(9)3 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه .پژوهی آیند  فرارشی  در راهبردی

  4228-2126 :شاپا

  دسیرسی ب  مین مامل مقال  براساس . اخذ شد  است گاناز نویسند« ای در علو  انسانی رشی  مطالعات میان»حق انیشار این مقال  در فصلنام  / نویسندگان
) .زاد استآ CC BY 4.0قوانین مریییو مامانز  ) 

 نگاری راهبردی  ای آینده رشته نچیستی و چرایی مفهوم میا
  پژوهی در فرارشتۀ آینده

 
  ، حاکم قاسمی ، محمدرحیم عیوضی *مسلم شیروانی ناغانی

 70/57/5931: ؛       پذیرش42/70/5931: دریافت

 چکیده
هاای  گویی گویی و پیش پژوهی پس از جنگ جهاانی دو ، سابک مناار نهااد  شادن غیاک ظهور فرارشیۀ آیند 

های اخیار، هماوار  ساعی در ارا ا   این فرارشی  با وجود فرازوفرودهای گونااگون در واود دها .   شدپیامبرگون
پژوهی   در این میان، رویکردها و مفااهیم متیلفای در عر ا  آیناد . هایی علمی دربار  آیند  داشی  است گزار 

ترین  یکی از مهم. هایی هسیند ها و ممیز  تولید شد  است م  هریک با وجود برخی نقاط مشیرک، دارای ویژگی
در ایان . این مقال  در پی بررسی چیسیی و چرایی ایان مفهاو  اسات. نگاری راهبردی است این مفاهیم، آیند 

پژوهی پرداخیا  شاد  و سامس ماهیات  نگاری راهباردی در آیناد  راسیا ابیدا ب  تعریف و تعیین جایگاا  آیناد 
های این مقالا   یافی . شناسی آن، مورد تحلیل و واماوی قرار گرفی  است ای این مفهو  و مبانی معرفت رشی  میان

دهد و بارخف    رشد خود ادام  می رشی  ب  مسیر روب  عنوان یک میان نگاری راهبردی ب  دهند م  آیند  نشان می
ی عقفنیات رشی  از نوع این میان. رو نشد  است پژوهی با شکست و افود روب  برخی دیگر از رویکردهای آیند 

ریزی  های متیلاف برناما   تواند در زمینا  هایی م  دارد، می پارادایمی برخوردار است و میناسک با ویژگی درون
در پایان مقال ، پیشانهادهایی در . های اقیصادی، بسیار رهگشا و مارساز باشد ویژ  در حوز  بلندمدت مشور، ب 

 .گاری راهبردی در مشور ارا   شد  استن  مارگیری هرچ  بیشیر آیند  راسیای توج  و ب 
پاارادایمی، عقفنیات تبربای،  شامود، عقفنیات درون شناسای، عقفنیات جهان راهبرد، معرفت :ها کلیدواژه

 گرایی عقفنیت ارزشی، عمل

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .(مسئود نویسند ) ایران قزوین، ،(ر )خمینی اما  المللی بین دانشگا  پژوهی، آیند  دمیرای دانشبوی . 
 

 . ایران قزوین، ،(ر ) خمینی اما  المللی بین دانشگا  اجیماعی، علو  دانشکد  پژوهی، آیند  گرو  سیاسی، شناسی جامع  اسیاد . 

 .ایران قزوین، ،(ر )خمینی اما  المللی بین دانشگا  اجیماعی، علو  دانشکد  پژوهی، آیند  گرو  سیاسی، علو  دانشیار . 
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 مقدمه
ای از مفاااهیم و  عنوان یااک فرارشاای ، قلماارو گساایرد  ، باا «در معنااای عااا  خااود  پژوهی آینااد »

را باا رویکردهاای میفااوتی   های بادیل گیرد م  مطالعات مربوط ب  آیناد  بر میا طفحات را در
  گارا نگری، مدیریت بینش نگاری راهبردی، دورن نگاری، آیند  شناسی، آیند  آیند . منند بررسی می

ایان مفااهیم از خافی بیارون . ، از این نوع هسیند«پژوهی در معنای خاص و میداود خود آیند »و 
 (.686و  611، 4262،  سردار)د و دارای یک زمین  و محیوای مبنایی هسیند ان نیامد 

اسات و پیشاین    پژوهی ترین مفاهیم در حوزۀ آیناد  نگاری یکی از ملیدی شک، آیند  بی
نگاری،  آیناد . پژوهی دانسات توان همسان با عمر فرارشایۀ آیناد   اسیفاد  از این مفهو  را می

مادمیاک در حاوزۀ آیناد های اجر بسیاری از فعالیت گیارد  پژوهی را دربار می  ایی و مباحث آ
انگارند   پژوهی می ای م  برخی از میتصصان، آن را معادد آیند  گون  ؛ ب (61، 4264،  موسا)

ترتیک خاوانش اروپاایی و امریکاایی، یاک مفهاو  مشایرک  پژوهی را ب  نگاری و آیند  و آیند 
 (.24و  62، 4266،  سب  نقل از گود  و دوَرن)دانند  می

ای را   های پیش رو، رویکردهای میفاوت و ابزارهاای نوآورانا  ها و چالش ماهیت پیچیدۀ پدید 
های مدیریت سنیی هنوز الز  هسایند،  مند و در این راسیا اگرچ  قابلیت ریزی ولک می برای برنام 

، یک امر عاادی اسات، ماافی ای م  تغییر بینی پیش اما دیگر برای موفقیت در چنین محیط غیرقابل
ومار ماورد  نگاری در میان دانشگاهیان و اهالی مساک های اخیر، آیند  رو در ساد باشند؛ ازاین نمی

ها برای پشییبانی از  ها و دولت مندتری در میان سازمان وور نظا  اسیقباد قرار گرفی  است و امنون ب 
نگاری، نظامی است ما   توان گفت آیند  می. گیرد های بلندمدت، مورداسیفاد  قرار می ریزی   برنام 
های امناون  گیری تواند مقصاد تصامیم ماود و در مورد رسیدن ب  آنچ  می های نامحیو  را می آیند 

 (.134، 4264،  سیلوا)مند  بحث می(  آیندۀ مطلوب)باشد 
فرایناد  های درست و دقیق بارای های مناسک، در گرو تأمین داد  تدوین راهبردها و سیاست

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 عاا  معناای در پژوهی آیناد » بودن مدنظر نشانگر آن، بارۀدر توضح بدون ،«پژوهی آیند » ا طفح از اسیفاد  مقال ، ادامۀ در .4
.است «آن
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نگاری با  موضاوع  ریزی و تصویرسازی مناسک از وضعیت مطلوب در آیند  است و آیند   برنام 
تاوان  باا انادمی دقات می(. 8، 6936خزایای و الهای، )مهمی در این عر   تبدیل شد  اسات 

اند خود را با تحوالت آیند  ساازگار منناد و با  هماین  ها و مشورهایی را دید م  نیوانسی  سازمان
نگاری، هنار شاکل دادن با  آیناد  اسات، با  آن شاکلی ما  آیناد  را  آیند . اند سبک فروپاشید 

 (.66، 4229،  ُوُرس)خواهیم  می
پایاا و بارادران شارمای، )رود  پژوهی در ایران نوپا است و براساس آزمون و خطا پیش مای آیند 

در ایان فرارشای  و بررسای تفسیر و تحلیل مفاهیم و رویکردهای گونااگون نهفیا  (. 284، 4262
جویی در هزین  و زمان  های بهیر و  رف  گیری ها با مقیضیات مشور، سبک تصمیم میزان تناسک آن

عنوان یکای از مفااهیم و رویکردهاای  نگاری با  با توج  با  آنچا  مطارح شاد، آیناد  .خواهد شد
رو در  ای اسات؛ ازایان  ریزی و مدیریت، دارای اهمیت ویژ پژوهی، در سطوح متیلف برنام  آیند 

، چرایی لزو  توج  بیشیر با   ای رشی  این نوشیار برآن هسییم م  ضمن بیان چیسیی این مفهو  میان
با  بعاد پساوند  6334نگاری، از ساد  ازآنبام  در سیر رشد تدریبی آیند . آن را نیز بررسی منیم

، پاژوهش  آن را فراهم مارد  اسات های بلوغ و تکامل ب  این مفهو  اضاف  شد  و زمین « راهبردی»
 .نگاری را با درنظر گرفین این پسوند، مورد واماوی قرار خواهد داد حاضر، آیند 

 
 پژوهی نگاری راهبردی و جایگاه آن در آینده آینده.1

هاا  از فعالیت  مند تفکر، و یک مبموع  ، یک حالت نظا  عنوان یک دورنما نگاری راهبردی ب  آیند 
های موجاود  ها، الگوهای رفیار و فضا و وضاعیت ها، توانایی د م  بر پایۀ فهِم ویژگیشو تعریف می

دهند ما    علو  گوناگون نشان می»در پس این ادعا م  . برای مانور در محیط اجیماعی اسیوار است
ای مبنایی برای مماد فرهنگی، اجیماعی، و بیولوژیکی است، یا حیای  نگاری راهبردی، مؤلف  آیند 

، 4264،  گاسمار)، منطقی اساسی وجود دارد «ای مبنایی برای تما  ابعاد دیگر تکامل انسان لف مؤ
نگاری راهبردی برای دسییابی ب  چناین تعریاف و ادعاایی در عصار حاضار،  آیند (. 221، 4264

 .سال  را پشت سر گذاشی  است14مسیری 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 ار،سارد) شاد پژوهی آیناد  مفاهیم وارد «اسفتر ریچارد» توسط 6334 ساد در بار نتسیین «راهبردی نگاری آیند » ا طفح . 
4262، 686.)
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از جناگ جهاانی دو   پژوهی ما  پاس زماان باا ظهاور پاارادایم دو  آیناد  نگاری، هم آیند 
تفکار »ناوعی  6312تاا  6322از سااد . شاد  باود، میولاد شاد«  تفکر پیشگویی»جایگزیِن 

و   پژوهی، مسیولی بود؛ تفکری م  مفهو  ماارایی وورملی بر آیند  نگاری و ب  بر آیند « مدیرییی
میاد قارار مای منیرد و حذ  مارمرد ماارایی »(. 999، 4266موساا، )داد  های زاید را ماورد تأ

گیری از حاداقل  شد ، با بهر  معنای اسیفادۀ مناسک و بهین  از منابع و رسیدن ب  اهدا  تعیین ب 
 (.86، 6988خلیل، )« منابع است
پژوهی آغاز شد و تا ساد   نگاری و آیند  بر آیند « تفکر سیسیمی»دوران اسییفی  6312از ساد 

سیسیمی در پی منیرد اوفعات است و از بحث  تفکر. نیز همین نوع تفکر بر آن غالک بود 6382
ایان تفکار، تحات سایطرۀ مهندسای باود  و از اسایدالد . مناد بندی اسیفاد  می ساخیاری و وبق 

مثابا  سیسایمی  نگاری ب  در تفکر سیسایمی، آیناد (. 992، 4266موسا، )مند  پیروی می  قیاسی
داد اسات  فراینادهای داخلای، و بارونای از  داد، مبموعا  شاود ما  دارای درون درنظار گرفیا  می

توساط  6321بار در ساد  نیز اگرچ  برای نتسیین« شناسی آیند »مفهو   (.44، 4266،  آماناتیدو)
گون  ما  مطالعاات موساا  ، ولی همان(686، 4262سردار، )پژوهی شد  وارد ادبیات آیند   فلچتیم

های  نگاری اسات، عمافد در سااد یند دهد، این مفهو  م  خارج از قلمرو آ نشان می( 61، 4264)
 .پژوهی مطرح شد در قلمرو آیند  6382تا  6312

دهد و بیشیر معطو  با  مساا ل بازرش بشاریت  را سرلوح  قرار می  گرایی شناسی، انسان آیند 
پیشگیری از وقوع جنگ و تضمین  لح، پیشاگیری از قحطای و فقار، پیشاگیری از ظلام، . است

ایااان دادن باا  تتریااک وبیعاات و تااف  باارای حفااا آن، مبااارز  بااا ساااالری، پ ارتقااای مرد 
 (.996، 4266موسا، )دوسیی جدید، ازجمل  چنین مسا لی هسیند  ، و ایباد نوع ازخودبیگانگی

پژوهی  آیناد »و « های پویاا سیسایم»، «مادیریت راهباردی»تامنون با س  مفهاو   6382از ساد 
های پویاا باا  اسات؛ سیسایم« تفکر مدیرییی»هبردی، زاییدۀ مدیریت را. ایم سرومار داشی «  فرافعاد

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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، گاذر  های ایسایا هایی هسیند م  بارخف  سیسایم سیسیم»اند و  مطرح شد « تفکر سیسیمی»بلوغ 
ها باا  منند، ب  این معنا م  اجزای سیسیم و روابط میان این اجزا و همچنین روابط آن زمان را لحاظ می

پژوهی  ؛ آیند (44، 6988بهرامی و دیگران، )« منند شت زمان تغییر میاجزای خارج از سیسیم با گذ
هاای برگزیادۀ  های اخفقای، چالش هایی مانند بحث دارد و ب  مقول « شناسی آیند »فرافعاد ریش  در 

نگاری نیاز  پس از وی ایان فرایناد، آیناد . پردازد آیند ، عقفنیت ارزشی، و منیرد تصاویر دلتوا  می
پژوهی  برخف  آیناد  .مطرح شد 6332در اواسط دهۀ « نگاری راهبردی آیند »و مفهو   تکامل یافت

مار  های پویاا را نیاز ماامفد با  مند و مفهاو  سیسایم  م  مسیر خود را از مدیریت راهبردی جدا می
پژوهی  در عاو،، مفهاو  آیناد . مند نگاری راهبردی بر هر دو مفهو  اخیر تأمید می برد، آیند  نمی

 94پژوهی در  هاای آیناد  رافعاد م  ب  ساخت آیندۀ مطلوب گرایش دارد و مبناای ا الی فعالیتف
 (.61، 4264موسا، )مند  نگاری راهبردی ایفا می تری در آیند  ساد اخیر بود  است، نقش معیدد

نگاری راهبااردی را در میااان سااایر مفاااهیم حااوزۀ  خوبی جایگااا  آینااد  باا ( 6)شااکل شاامار  
نگاری راهبردی، بین فرافعاد بودن و  آیند »: توان گفت بر این اساس می. دهد ی نشان میپژوه آیند 
و   گرا است، ب  عقفنیات گزیند؛ ب  همان انداز  م  تبرب  ، حالیی بینابینی را برمی فعاد بودن پیش

گیری و  محور اساات و تصاامیم گرایاای تمایاال دارد؛ بیشاایر از اینکاا  مشااارمیی باشااد، نتباا  ارز 
گیرد و در مقایس  با مفاهیمی  ثرگذاری در آن از باال ب  پایین است، ولی مشارمت را نیز نادید  نمیا

 .«مند تری را اتتاذ می ، رویکرد مشارمیی« توسعۀ نشاِن تباری»یا « گرا مدیریت بینش»مانند 
پژوهای  هایی م  مفاهیم و رویکردهای گوناگون موجود در آیند  م  با وجود تفاوت گفینی است

خطای باودن، »سری مفروضات اساسی همچون  ها از یک از لحاظ قابلیت و ماربرد دارند، هم  آن
پیروی « نشد  بودن آیند  تعیین ازپیش»یا « سوی  بودن زمان ناپذیر بودن و یک پیوسی  بودن، بازگشت

، 4266موسا، )یابند  گویی تمییز می و بر همین اساس از پارادایم پیش( 29، 4224،  ِبل)منند  می
پژوهی، تفااوت  نگاری یا آیناد  نگاری راهبردی و آیند   توان میان آیند  ؛ بنابراین، نمی(999، 4266

 .ماهوی و ذاتی قا ل شد
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 های آیناد  بینای پیش براسااس ما  است نگران  آیند  راهبردهای و ها برنام  تدوین ، بودن فعاد پیش از مقصود . 
 سااز آیند  راهبردهاای و ها برنام  تدوین معنای ب   بودن ادعفراف .شوند می وراحی ها آن با رویارویی برای بدیل،
 میاانی، و غفاریان ؛619 ،6386 ایکا ،) هسیند آیند  ساخت و وراحی پی در آیند ، با رویارویی برای وراحی جای ب  م  است

6982، 664.) 
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 پژوهی های آینده نگاری راهبردی در دل مفاهیم و فعالیت جایگاه آینده(. 6)شکل شماره 

 63، 2162کوسا، : منبع
 

اند ما   های زیادی برای آن ارا   شد  نگاری راهبردی، مدد یند سالۀ آ در وود عمر تقریباد بیست
و  ساارتتاس، (4229) ُوُرسهای پیشنهادشاد  توساط  تاوان با  مادد می   ورت مرونولوژیک ب 

و  آپییاا، (4266) دورنا و  گاود ، (4228) پاوپ ، (4221) بیشاا و  هاتنز، (4221)همکاران 
ایان   .هاا اشاار  مارد تارین آن عنوان مهم ب ( 4264)و همکاران  وتشِنفسکیو ( 4264) سارپونگ

هاا مانناد میازان مشاارمت  هاای ملای، در برخای ویژگی  ها باا وجاود اشایراک در چارچوب مدد
های ُوُرس  ها مانند مادد ای از مدد  نیز در پار « راهبردی» فت . ، نسبیاد میفاوت هسیند نفعان ذی

( 4264)، و ویشِنفسکی و همکااران (4266)نس ، گود  و دور(4221)، هاینز و بیشاپ (4229)
 .شود تر دید  می ای پررنگ گون  ب 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ای بودن رشته نگاری راهبردی و میان آینده. 2
های گونااگون، افازایش تاأثیر رواباط و تعاامفت در ساطح  امروز  سرعت باالی تغییرات در حوز 

ارزشای و تکنولوژیاک،  هاای سیاسای، اجیمااعی، اقیصاادی، مفن، و تعامل گسیرد  بین بتاش
هاای متیلاف  ریزی در سطوح و عر ا  گیری و برنام  موجک پیچیدگی مسا ل و دشواری تصمیم

این حقیقت م  مسا ل (. 6-48، 4226و همکاران،   ؛ اسمییز61-46، 4224یونیدو، )شد  است 
هرچ   دهی هسیند، گریزناپذیر است؛ بنابراین، ای برای پاسخ مسا ل پیچید ، نیازمند دانش گسیرد 

هاای  تر و همارا  باا نااومیناانی بیشایری باشاند، الز  اسات ما  از علاو  و رشای  مسا ل، پیچید 
باار   قادر اسات ما  در این« ای رشی  میان»عنوان دانشی  نگاری ب   آیند . تری بهر  گرفی  شود گسیرد 

 .(61و  42، 6984ناظمی و قدیری، )بسیار رهگشا باشد 
سااازی و  در تصاامیم«  نگااری ماال»جانباا  ماا  در گاارو  و هم   راهمیاات یااافین توسااع  پایاادا

؛ 61-46، 4224یونیادو، )نگاری را در پای داشای  اسات  است، فزونی تمایل ب  آیند   ریزی برنام 
نگااری،  جانبا  در آیناد  نگری و نگا  هم  ضرورت مفهو  مل(. 6-48، 4226اسمییز و همکاران، 

شد  است؛ بناابراین، « رشی  میان»های مینوع در این  های گوناگون و تتصص موجک دخالت رشی 
هاای متیلفای  گیرد و در بین فراینادها و رشای  ها را دربر می نگاری، گسیرۀ وسیعی از فعالیت آیند 

 (.622، 4264و همکاران،   دوفوا)محاط شد  است 
نگاری را یاک   توان آیند  ای و انواع آن، می رشی  از میان( 31 ،4221)  براساس تعریف اشیاین

هاا  ای از رشی  ای، یک موضوع یا رشی  در بین مبموع  رشی  در میان. خواند  رشی  از نوع غایی میان
غایی باودن . ها در سطوحی یکسان یا میفاوت با موضوع در ارتباط هسیند گیرد م  این رشی  قرار می

 .است  معنای معطو  بودن آن ب  تبرب  و عمل رشی ، ب  یک میان
نگاری رابط  دارند و در  ها، در سطوح میفاوت و گاهی یکسان، با آیند  ای از رشی  گسیرد  ویف

هاایی مانناد اقیصااد و  تاوان با  رشای  تر ارتبااط مای در سطوح پایین. گیری آن دخیل هسیند شکل
در سطوح باالتر ارتباط (. 63، 4229،  ؛ مایلز و مینان1، 4229مینان، )شناسی اشار  مرد  جامع 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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، «مدیریت راهباردی»س  رشیۀ اا  ب  اعیقاد بسیاری از میتصصان این حوز  اا  نگاری با آیند ارتباط 
بندی شااملۀ  قرار دارناد ما  دارای بیشایرین نقاش در  اورت« گذاری سیاست»و « پژوهی آیند »

  (.4222؛ مولین و همکاران، 4226؛ فورن، 4226بورجوس، )رشی  هسیند  ا لی این میان
هاا و مطالعااتش  ساوی فعالیات و اسات و سمت  گرا نگاری از این نظر م  آیند  د رشیۀ آین میان

، «نفعاان مشاارمت ذی»وجاود مفااهیمی مانناد . پژوهای اسات  ور  آیند  است، میأثر از آیند  ب 
نگااری، بیشایر ناشای از  در آیناد « همکاری و اجماع»و « یادگیری جمعی و تعاملی در فرایندها»

تأملی  های قابل مدیریت راهبردی نیز مضمون. رشی  است گذاری در این میان دخالت رشیۀ سیاست
تحلیال محایط داخلای و »و « پاذیری توج  ب  رقابت»نگاری ب  امانت گذاشی  است م   را در آیند 

 .ها هسیند ازجمل  این مضمون« خارجی
وای دو دها  « ینگااری راهبارد آیناد »نگاری ب  راهبردی بودن و ظهور و توسعۀ   گرایش آیند 

نگااری، نسابت با  دیگار  اخیر، حامی از فزونی یافین تأثیر و دخالت مدیریت راهباردی در آیناد 
رشی  است؛ بناابراین، شاناخین مباانی محیاوایی مادیریت راهباردی و  های مرتبط با این میان رشی 

مباانی ( 642 ،4266)  شیمیزو. رسد نظر می نگاری راهبردی ضروری ب  ها در آیند  لحاظ مردن آن
 :مند های زیر خف   می و جوهرۀ مدیریت راهبردی را در عبارت

جای  هاا، با  ها با فر ت ؛ برتری دادن ب  ترمیک قوت تحلیل محیط داخلی و خارجی؛ تمرمز؛ تمایز
تار،  ؛ و از هما  مهم توج  بیش از حد ب  ترمیم و رفع نقاط ضعف و تهدیدها؛ رقابات و مزیات رقاابیی

پیشارو هاایی مانناد  مفهو )گیری  مفاهیم میضاد و میناقض، پایش از تصامیم«  ن مردنسبک و سنگی»
 (. سماری بودن در فناوری در مقابل پیرو بودن؛ تلفیق عمودی در مقابل برون

نگااری راهباردی، دو نکیا ، دارای اهمیات فراوانای هسایند؛  ای بودن آیند  رشی  در مورد میان
های علمی باا مساا ل  تعداد زیادی از رشی ( 221، 4264) پارگاسهای  نتست اینک  وبق آموخی 

ها واقعاد باا یکادیگر در ارتبااط نیسایند و ایان درحاالی  شوند، با وجود این، آن رو می مشابهی روب 
توانند ب  یکدیگر مرباوط شاوند و  ها می های نظری و تبربی این رشی  رسد یافی  نظر می است م  ب 

 .گاری راهبردی داشی  باشندن سهم ارزشمندی در آیند 
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شاود  نگاری راهبردی، باعث تولید دانش مای ای آیند  رشی  نکی  دیگر این است م  ماهیت میان
بر اثرپاذیری و اثرگاذاری بار دیگار  رشی ، افزون ، یعنی این میان(22، 4269و همکاران،   پودسیا)

نگاری راهباردی ا اوالد  زیرا آیند  شود، ساز تسهیل در رویش و ایباد علو  نوین می ها، زمین  رشی 
هاای میفااوتی مشاارمت   هاا و تتصاص هاا، داناش  محیطی آموزشی است م  در آن افراد با رشای 

گیری یک درک جمعی جدید و تولید  ساز شکل دهی ب  یکدیگر، زمین  منند و با آموز  و اوفع می
 (.664، 6984ناظمی و قدیری، )شوند  دانش می

 
 نگاری راهبردی  آینده مبانی معرفتی. 3

پندارناد، هنگاا   م  ب  پژوهش در مورد آیند  اعیقادی ندارند و آن را اماری محااد می حیی مسانی
گا  پیش ریزی، ب  گیری و برنام  تصمیم . پرورانناد هایی در مورد آیند  را در سر می فر، وور ناخودآ

فرضایان در ماورد  منید، پیش خود میم  با شروع پاییز، چیری نو را جایگزین چیر فرسودۀ  هنگامی
های گذشی  در پاییز و زمسیان بارنادگی خاواهیم داشات و  آیند  این است م  امساد نیز مانند ساد

ها مهم اسات، خاود  فر، ضمن اینک  درست بودن این پیش. شما نیز تا آن موقع زند  خواهید بود
هام الگاویی از  (464، 4224) ِبا قاود ها بر ساخِت آیند  بسیار مؤثر هسیند و ب   فر،  این پیش

فر، در ذهن مرد  م  ساد آیناد   واقعیت و هم جز ی از واقعیت حاد هسیند؛ مثفد وجود این پیش
فر،  در جهیی مامفد متالف، پیش. مند رو خواهیم بود، ب  وقوع آن ممک می با افزایش تور  روب 

تصویرپردازی و تأمال  .مند ن مشکل جلوگیری تواند تا حدی از وقوع ای ممبود آب در ساد آیند ، می
شود م  در راسیای  ها، و تحوالتی می دربار  سناریوهای آیند ، موجک جلک توج  ویژ  ب  اوفعات، دیدگا 

در  ورت نمارداخین با  چناین ساناریوهایی، عف ام . منند سویی یا متالفت با این سناریوها بروز می هم
 (.696، 6384،  اینگوار)شوند  موقع درک نمی این تحوالت، ب دهندۀ  های نشان ضعیف و سیگناد

هایی برای رویاارویی  ها تو ی  آن. منند های بدیل ارا   می هایی دربارۀ آیند  پژوهان، گزار  آیند 
اسات  ماا اماروز  باا   هاا چقادر عقفنای ها و پیشنهادهای آن گزار . با آیند  و یا ساخِت آن دارند

از . ها توجیهی قطعای ارا ا  مارد آن  توان برای  دق رو هسییم م  نمی آیند  روب هایی دربار   گزار 
هااا تااأثیری شااگفت در  توجاا  از منارشااان گذشاات، زیاارا پااذیرفین یااا رد مااردن آن تااوان بی ورفای نمی

ضامن اذعاان با  الهاا  گارفین از ( 446-498، 4224)ِبال . های ما و آیند  ما خواهاد داشات تصمیم
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هاای مرباوط با  آیناد  معرفای  را مبناای معرفیای گزار   گرایی انیقادی ، واقع(6313)  پ پوگرایی  ابطاد
پاذیر  گرایی انیقادی، دسییابی ب  معرفت، البی  معرفت حدسی و ن  معرفت قطعای، را امکان واقع. مند می
هاای  گزار  های مربوط ب  گذشی  و حاد و هام بااور موجا  با  ب  گزار   ازآنبام  هم باور موج . داند می

برای اشاار   « معرفت جانشین»شوند، ِبل از ا طفح  مربوط ب  آیند ، هر دو معرفت حدسی نامید  می
های مربوط ب  آیناد ، در   گیرد، زیرا معیقد است در تف  برای شکل دادن ب  گزار  ب  دسیۀ دو  بهر  می

شاویم و  رو می دیدمننادۀ اعیباار روبا های مربوط ب  گذشی  و حاد، بیشیر با عوامل ته مقایس  با گزار 
معرفات »افزاید م  اسیفاد  از ا اطفح  او می. احیماالد با عد  قطعیت باالتری نیز مواج  خواهیم بود

مناد ما  آیناد  باا  های مربوط ب  آیند ، ب  یادآوری ایان نکیا  مماک می برای اشار  ب  گزار  «جانشین
و   گرایی پایش از نقاد نظار ِبال، با  نقاد اجماالی اثباات. گذشی  تفاوت دارد و هنوز رخ نداد  است

سامس . اسات«  شمود عقفنیت جهان»ها اعیقاد ب  نوعی  پردازیم م  وج  اشیراک آن گرایی می ابطاد
باودن   گرا ارا   خواهیم داد و درنهایات، عمال« عقفنیت محدود ب  زمان و مکان»توضیحاتی دربار  

 .شود گرا و عقفنیت ارزشی در آن بررسی می قفنیت تبرب نگاری راهبردی و تلفیق ع  آیند 
 شمول عقالنیت جهان. 1-3

ای وجاود دارد ما  باا آن  گرایان معیقدند، معیار واحد، ابادی، و ملای گرایان و هم ابطاد هم اثبات
 ل با  رو هر دو گرو ، قا های رقیک را ارزیابی مرد و علم را از غیرعلم تمییز داد؛ ازاین توان گزار  می

هاا اسات و  گرایان معماوالد تأییاد اسایقرایی گزار   معیار اثبات. شمود هسیند نوعی عقفنیت جهان
در نقد مبناا قارار دادن . دهند نشد  را معیار قرار می  های ابطاد پذیری گزار  گرایان میزان ابطاد ابطاد

   :شود اشار  میزیر گرایی ب  موارد  اسیقرای در اثبات
میوسل شوند یا   توان ا ل اسیقرای را توجی  مرد  اسیقراگرایان یا باید ب  منطق می چگون   ( الف

های منطقی اگار مقدماۀ برهاان  در برهان. یا اینک  با تکی  بر تبرب  بکوشند این ا ل را توجی  منند
زیرا  های اسیقرایی این ویژگی را ندارند، گا  نییب  نیز باید  ادق باشد، اما اسینباط  ادق باشد، آن

دیدن تعداد زیادی . امکان دارد نییبۀ برهانی اسیقرایی، ماذب باشد، ولی مقدمات آن  ادق باشند
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. منیم، سیا  باشاد دهد م  مفغ بعدی م  مشاهد  می ای نمی مفغ سیا  ب  ما هیچ ضمانت منطقی
یدالد توجی  اسیقرای از وریق تبرب  نیز میضمن یک دور است، زیرا خاود، میوسال با  هماان اسا

اسیقراگرایان مشاهد  را اساس وثیقای بارای   ( ب شود م  اعیبار آن نیاز ب  توجی  دارد؛ اسیقرایی می
، و « ذهان گرانباار از تئاوری»حاد آنک  مشااهدات، میاأثر از . منند دسییابی ب  معرفت فر، می

ات در شرایط تکرار شدن مشاهد»و « زیاد بودن مشاهدات»هایی مانند  شرط  ( ج خطاپذیر هسیند؛
چا  تعاداد از مشااهد ، زیااد . دهند، سرشار از ابها  هسیند م  اساس تعمیم را تشکیل می« مینوع

 شود  تنوع شرایط در چ  حدی الز  است  محسوب می
     :شاود هاا اشاار  می گرایی نیز نقدهای گوناگونی وارد شد  اسات ما  با  برخای از آن بر ابطاد

م  پیشایر گفیا   ها؛ درحالی ها و ابطاد آن و تبرب  برای آزمون نظری توسل جسین ب  مشاهد    ( الف
هایچ دانشامند و   (ب ، و خطاپاذیر هسایند؛«ذهن گرانباار از تئاوری»ها، میأثر از  شد م  مشاهد 
دهد م  بسیاری  تاریخ علم نشان می  ( ج رود؛ های علمی خود نمی دنباد ابطاد گزار  پژوهشگری ب 

 .اند مورد نقض، ابطاد نشد ها با یک  از نظری 
های مربوط ب  آیند  را مورد   برای گزار ( 446-498، 4224)در ادام ، مبنای معرفیی ِبل 

دار آن  گرایی، م  ِبل نظریا  خاود را وا  های وارد بر ابطاد بر ایراد عفو . دهیم واماوی قرار می
توان از  ای مربوط ب  آیند  را نمیه گزار . داند، نقدهای دیگری نیز بر این نظری  وارد است می

ل . ها  ابر مارد هاا بایاد سااد وریق تبرب  ابطاد مرد و معموالد بارای آزماودن تبربای آن ِبا
هاای  بینی ساازگاری باا دیگار پیش»، «سازگاری با شاواهد گذشای  و حااد»( 496، 4224)

هاای  اد معرفتهای مناسبی برای ابط را آزمون« سازگاری با قواعد منطق»و « احیماالد درست
معرفت جانشین، زمانی با قواعد منطق ساازگار اسات ما  از . داند ها می جانشین و توجی  آن

ای موج  درباار  آیناد  رساید  باشایم، اماا خاود ایان  سری گزارۀ موج  مقدماتی ب  گزار  یک
هاای احیمااالد  بینی اند  اگار ساازگاری باا دیگار پیش های مقدماتی از مبا موج  شاد  گزار 

اند   ها از مبا موج  شد  بینی درست، شرط موج  بودن معرفت جانشین است، خود این پیش
نوعی گرفیار  و اگر سازگاری با شواهد گذشی  و حاد را مبنای توجی  معرفت جانشین بدانیم، ب 

های مرباوط با  آیناد  باا  گرایی انیقادی در توجی  گزار  ایم؛ بنابراین، واقع اسیقرای شد   مسئل
جای معرفات حدسای،  رو است و اسایفاد  از ا اطفح معرفات جانشاین با  کفتی روب مش

 .نوعی بیانگر اعیرا  ِبل ب  این مشکفت است ب 
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 عقالنیت محدود به زمان و مکان. 2-3
های متیلف از این لحاظ م  علمی هسیند یا ن ، با افزایش تردید در مورد  امروز  فشار وارد بر رشی 

امیادهای روشان با  پیشارفت بشاریت ما  . ی تأمین رفا  مرد ، ماهش یافی  استتوانایی علم برا
رسد؛ لذا در حاد حاضار  نظر می ای ب  گان  بینی بچ  امنون خو  زمانی ب  علم وابسی  شد  بود، هم

 (.69، 6932،  تریگ)بینی علمی را مورد بازبینی قرار داد  های جهان فر، توان پیش تر می آسان
، و مال چناین مفااهیمی نظاری باشاند، و اینکا  «واقعیت»، «جهان»مند م   قیضا میا  کواتننظر 

. وور مسیقل وجاود دارد هایی برای تو یف جهانی درک مرد م  ب   مثاب  تف  توان تنها ب  ها را نمی نظری 
یشایر از م  ب  کوهن. شود بیش درست منند، جهان، بازتاب نظری  می و ها جهان را مم جای اینک  نظری  ب 

حال را  تواند یک را  تازد، معیقد است این واقعیت م  گرو  اجیماعی خا ی می گرایی می  مواین ب  تبرب 
تواند یک برهان را دلیل موج  بداناد، ولای نا  برهاان  حل دیگری، یا می ای بمذیرد، ولی ن  را  برای مسئل 

خاود ماار : گویاد نهد و مای پا را فراتر می  دفی ابن. دهد شناخیی را نشان می دیگری، نیاز ب  تحلیل جامع 
و  41، 6932با  نقال از تریاگ، ) های تاریتی نامیاد توان سنت علمی را و حیی خود عمل تعقل را می

ها در علو  متیلف را توجی  مرد  و البیا   توان عقفنی بودن نظری  با این تفا یل، چگون  می (.94و  92
( 642، 6312)ماوهن . رسد نظر می تر ب   مربوط ب  آیند  بسیار پررنگهای  این پرسش دربار  توجی  گزار 

. ها در ارزیابی برتری یک نظری  بر نظریا  رقیاک اسایفاد  مارد توان از آن شمارد م  می  معیارهایی را برمی
دهناد؛ بناابراین،  را تشاکیل می«  جامعا  علمای»های  شمود نیسیند و ارز  این معیارها، ملی و جهان

در اداما ، ایان معیارهاا و توجیا  عقفنیات . شود ها مقید ب  زمان و مکان می بودن یا نبودن گزار  عقفنی
 .ترتیک اهمیت، مطرح خواهند شد ها، ب  نگاری راهبردی براساس آن آیند 

هاای مرباوط با  آیناد  از چا   تار از اینکا  پژوهش مهم: شاد  تعداد مساا ل متیلاف حل  (الف
هاای  ها تا چ  حد قاادر با  توجیا  گزار  نند و یا اینک  مبانی معرفیی این رو م هایی اسیفاد  می رو 

گاذر . ها موفقیت خود را در حال مساا ل نشاان دهناد آمد  هسیند، این است م  این پژوهش دست ب 
تر از دیگار  ویژ  در حاوزۀ علام و فنااوری، موفاق نگاری راهباردی، با  زمان نشان داد  است م  آیناد 

(. 4221و دیگاران،   ملو )پژوهی عمل مرد  و بهیر قادر ب  حل مسا ل بود  است  یند رویکردهای آ
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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چالش مشیدن  دلیل این موفقیت را تقویت موقعیت و مزیت رقابیی، بدون ب ( 22، 4223)  راتدی
نیز تداو  مادیریت ( 61، 4264) کوسامطالعات . داند های زیربنایی، می ها و فر، مشیدن دیدگا 

پژوهی فرافعااد را  نگاری راهباردی، و ساقوط آیناد  های ا لی آیند  ان یکی از پای عنو راهبردی، ب 
نگاری راهباردی بارخف   دهاد، آیناد  نشاان می( 6)گونا  ما  شاکل شامار   همان. مند تأیید می

گیری بهیار و حال مسائل  اسات، نا   دنباد تصامیم نگاری مشاارمیی، با  رویکردهایی مانند آیناد 
ها، مسئولیت  گیری نادرست و شکست برنام  نفعان، زیرا در  ورت تصمیم مشارمت حدامثری ذی

 نفعان، بلک  برعهدۀ مدیران ارشد اثرگذار است؛ گویی ن  برعهدۀ ذی پاسخ
پژوهی در معنای خاص و میاداود  نگاری راهبردی در مقایس  با آیند  آیند : بینی دقت پیش  )ب

، ما  سابک دقات بیشایر در (46، 4264موساا، )پردازد  یتری از آیند  م مدت های موتا  آن، ب  باز 
در « سبک و سنگین ماردن»پیشیر ب  وجود مفهو  : توازن بین موضوعات ( ج شود؛ ها می بینی پیش

سادگی، گسیردگی، و سازگاری   ( د .نگاری راهبردی اشار  شد مدیریت راهبردی و ب  تبع آن در آیند 
تر از  ساازی، سااد  باردی هام در مباانی نظاری و هام در پیاد نگاری راه آیناد : های دیگر با حوز 

پژوهی است؛ بنابراین، در تما  ساطوح از فارد گرفیا  تاا  رویکردهای مامفد میفی و عمیق در آیند 
هاای داناش، ساازگار اسات و از  اسیفاد  است و با بسیاری دیگار از حوز  ها و مشورها قابل شرمت

ماا  نساابت باا  رویکردهااای دیگاار  دهااد، درحالی ورودی می هااا گیاارد و باا  آن هااا ورودی می آن
 .ها در تقابل است پژوهی، ممیر با مبانی معرفیی آن آیند 

های اندیشمندان متیلف در سیر  پس از مرور و تحلیل دیدگا ( 631و  634، 6939)  چالم ز
بیوانند ماوازینی وضاع ها  مدد آن ففسف ، منابع و امکاناتی ندارند تا ب »: گوید  تطور فلسفۀ علم می
نا  علام،  ای ملای با  ما ب  مقولا . ای از معرفت را مقبود یا علمی مند ها شاخ  منند م  تطابق با آن

منزل   ای دیگر ب  منزلۀ علم، سیایش، و یا حوز  ای از معرفت ب  احییاج نداریم م  نسبت ب  آن، حوز 
نا  حقیقت یا  دق م  علام را ماوشای  می ب نا  علم و مفهو ای ب  مقولۀ ملی. غیرعلم، تحقیر شود

هاای خااص   ای از معرفت باید براساس قابلیات هر شاخ . برای حقیقت تو یف مند، وجود ندارد
هایش در نیل ب  آن اهادا ، ماورد ارزیاابی قارار  وجوی اهدا  و میزان موفقیت خود  در جست

امکاان . اجیماعی انبا  خواهد شدعفو ، قضاوت دربار  اهدا ، خود، براساس وضعیت  ب . گیرد
دارد وبقۀ ممیازی از یک جامعۀ مرف ، اهدا  شعب  غامضی از منطق ریاضی و یا فلسفۀ تحلیلی را 

بتشاد، ارج فاراوان نهاد،  ای ما  با  عاامفن و شااغفن خاود مای شاناخیی براساس لذت زیبایی
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وع ، ارز  بسایار انادمی سومی برای همین مبم ای از یک مشور جهان م  وبقۀ سیمدید  درحالی
ای م  مسا ل بسیار حاد اجیماعی، افزایش چیرگی تکنولوژیکی را ضروری  در جامع . شود قا ل می

ای خواهاد داشات، و ایان اهمیات در  العااد  مند، هد  چیرگای تکنولاوژیکی، اهمیات فوق می
رد و چیرگای هاای بایش از حاد در منیا واسطۀ پیشرفت ای م  حادترین مسا ل اجیماعی، ب  جامع 

 .«نهند، باید ممیر باشد جای ماهش، رو ب  وخامت می تکنولوژیکی، ب 
پژوهاان غربای با  تثبیات امنیات محیطای، حفاظات از محایط زیسات،  امروز  گرایش آیند 

های آیند  است، زیرا پیروز رقابت تکنولاوژیکی و اقیصاادی در عر ا   سازی و توج  ب  نسل تمدن
در « پژوهی فرافعااد  آیناد »تمایال با  . این نظر، نگرانی چندانی ندارنادها هسیند و از  جهانی، آن

در پایاان میااب خاود، ( 636، 4266) دوَرنا و  گاود . رو باود  اسات های اخیر، نیز ازهمین ده 
  اساتر .  خوانند فرامی« حضور جوانان مهاجر در اروپا»پژوهان بعدی را ب  بررسی موضوع  آیند 

مار ماورد اسایفاد   و پژوهی بیشیر از اینک  در مسک مند م  آیند  و ی  میت( 914و  942، 4224)
قرار گیرد، با نگرانی و مفحظۀ واقعی، برای رفا  بلندمدت انسان بکوشد و در پای مناافع انساان در 

ساامت  پژوهی را جلااک توجاا  فااردی و جمعاای ب  او وظیفااۀ مرماازی جامعااۀ آینااد . آینااد  باشااد
 .داند های ساخیاری سطح بعدی تمدن بشری می یاناندازسازی وراحی بن چشم

هاا ارا ا   ما  غربی« آیناد  مطلاوب»معیقد اسات، تصاویرهایی از ( 883، 4228) پورعزت
هاا گارو  برناد ، خودشاان خواهناد باود؛ بناابراین،  ای اسات ما  در تماامی آن گونا  دهند، ب  می

 .جامع  ایرانای و نیازهاایش را برگزینادپژوهی در ایران باید اهدا  و رویکردهایی میناسک با  آیند 
تارین رویکردهاا در میاان مفااهیم  امروز  دغدغ  ا لی جامعا  ماا، اقیصااد اسات و از میناساک

 .نگاری راهبردی است پژوهی برای دسییابی ب  اهدا  جامع  در این راسیا، آیند   آیند 
،  رابیناز)نیازهای بشر اسات  مسئل  ا لی اقیصاد، ممیابی منابع و عوامل تولید و نامحدود بودن

هاا، و مشاورهای متیلاف  ها، ساازمان این مسئل  موجک ایباد رقابت میان افراد، گرو (. 61، 6382
را در دد خود دارد، ب  شناسایی و ایباد مزیت  «راهبرد»نگاری راهبردی مفهو   ازآنبام  آیند . شود  می

 « گان  پاورتر  نیروهای پنج»ست م  ایدۀ ا لی جالک ا. مند رقابیی و برند  شدن در رقابت، ممک می
نگااری  تحلیل  انعت، در آیناد  و عنوان مشهورترین و مارآمدترین ساخیار تبزی  نیز، م  ب ( 6338)

 .راهبردی ماربرد فراوانی دارد، از نمودار مشهور عرض  و تقاضا در اقیصاد گرفی  شد  است
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 .داد نشان پاریس های گذاری بمک در بعد، ساد چند درست را غرب امنیت در خود تأثیر و اهمیت م  موضوعی .6
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 نگاری راهبردی  گرا بودن آینده عمل. 3-3
بر ایان نظار ( 34، 6384)  ماتک پژوهان همچون  ، برخی آیند 6382پژوهی در ده   رمود آیند  با

است؛ مشکلی م  در ا ال، مااهییی  « مبنایی موقعیت بی»بودند م  علت این افود، عد  غلب  بر 
هاای فلسافی آن  پژوهی را در سای  شاناخت بنیاان ها پیشرفت بیشیر آیند  آن. شناخیی دارد معرفت

شاد  نشاان  هاای انبا  ، ولای نیاایج پژوهش(614، 4224ب  نقل از ِبل، )دانسیند  پذیر می کانام
، رجساکی و اولساون)پژوهی، عد  توفیق آن در عمل باود  اسات  دهند م  مشکل ا لی آیند  می

شناسای فیزیاک  ، وگرن  مبانی معرفت (4226؛ ماپور، 4226؛ گلن، 4226، اسییِونسون؛ 4221
مقبولیات . رو اسات هاای فراوانای روبا  گرایی دارد، با ضاعف در اسیقراگرایی و تبرب نیز، م  پای  

دلیل  هاای آن، بلکا  با  دلیل مبانی فلسافی قاوی و موجا  باودن  ادق گزار  امروزی فیزیک ن  ب 
 .دهد های درست و دقیقی ارا   می بینی ها و پیش  موفقیت آن در عمل است؛ ب  این معنا م  تبیین
های  جای درگیر شدن در مبادل  ، ب «جامع  علمی»گاهی بهیر است دانشمندان میعلق ب  یک 

های خود، انرژی خاود را  ار  حال   مربوط ب  مباز و مسیحسن بودن مفروضات بنیادی و رو 
ها ورح شد  است و برای افزایش ساازگاری  معماهای جز ی منند م  درون پارادایم یادشد  برای آن

اجازای   اگار تماا  دانشامندان در ماورد هما. تر بین پاارادایم و وبیعات تاف  منناد هرچ  دقیق
ای  منند، هموار  حالیی نقادان  داشی  باشند، هرگاز هایچ ماار تفصایلی چارچوبی م  در آن مار می

مسائل  »دانی با   یادماان باشاد ما  هایچ فیزیاک(. 663، 6939چاالمرز، )انبا  نتواهد گرفت 
مناد، مقبولیات دارد و  د  است، ولی ازآنبام  فیزیک در عمل، حال مسائل  میپاسخ ندا« اسیقرای

 . پژوهی نیز ملز  ب  اتتاذ چنین رویکردی است آیند . شود نماد علم محسوب می
عقفنیات )پاارادایمی  عقفنیات درون»گرا بودن، ملز  ب  رعایت ناوعی  پژوهی برای عمل آیند 

، «حل مسئل  مردن»از قبیل « های جامع  علمی ارز »ای  است م  بر پ« (محدود ب  زمان و مکان
شاکل « ساازگاری»، و «گسایردگی»، «ساادگی»، «توازن بین موضاوعات»، «بینی دقت در پیش»

« وضعیت اجیماعی»پژوهی در درازمدت، مسیلز  درنظر گرفین  البی  موفقیت مامل آیند . گیرد می
هاا، باا توجا  با  توضایحات پیشایر  هماۀ این. اسات« های جامعا  نیازها، اهدا  و ارز »یعنی 
نگاری راهباردی   ساوی آیناد  پژوهی ب  شد ، ما را در میان مفاهیم و رویکردهای میعادد آیناد  گفی 

 .سازد رهنمون می
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معنای  نگاری راهباردی در عمال، با  ذمر این است م  موفقیت آیناد  در اینبا نکی  مهم و قابل
گون  م  هیئت ممرنیکای و  همان. های آن نیست ها و تو ی   زار علمی بودن و یا حامل  دق بودن گ

دادناد، ولای بعادها  هاای دقیقای ارا ا  می  بینی نیز در عمل موفاق بودناد و پیش  حیی بطلمیوسی
 .اند مشتص شد م   ادق و مطابق واقعیت نبود 

 نگاری راهبردی گرا و عقالنیت ارزشی در آینده تلفیق عقالنیت تجربه. 4-3
م  معیار علاو  مفسایک   ها پژوهش آیند . پژوهی را ب  دو دسی  تقسیم مرد های آیند   وان فعالیتت می

ها، با   پاژوهش آیناد . بنیااد اسات م  بیشیر، فرهنگ( در معنای خاص آن)پژوهی  پذیرد و آیند  را می
پژوهی، تعیاین  پاردازد و آیناد  های متیلف می  در حوز   نگری اسیحکا  یکمارچۀ فرایند پیش  مطالع

دهند  با  آینااد  دارد  منااد و از وریاق پااالیش پااژوهش در فرهناگ، نقشای شااکل آیناد  را تعبیار می
 .گزیند نگاری راهبردی، رویکردی بین این دو دسی  را برمی آیند (. 482، 4224،  هایدش)

   نگاری و اقادا نگاری را حا ال پیوناد پیش رسیدن ب  راهبرد از وریاق آیناد ( 6332) گود 
نگاری، ما   زماانی بارای پیش( الاف :داند؛ بنابراین، این فرایند دربرگیرنادۀ دو فعالیات اسات می

زمانی برای تمهید اقدامات، م  ( ؛ و بپذیر آیند  است ت دلتوا  و امکانتغییرا ۀدربرگیرندۀ مطالع
ت مهام و  ورتی است ما  بارای تغییارا های راهبردی ممکن ب  دربرگیرندۀ تحلیل و ارزیابی گزین 

 . و تغییرات دلتوا  را در آیند  ایباد منیم  محیمل آیند  مهیا شد 
مند و  ارا   می  های ممکن و محیمل آیند   بینی هایی را برای پیش نگاری راهبردی یا گزار   آیند 

هاای مرباوط با   نگاری راهبردی در مقا  توجی  گزار  آیند . هایی برای اقدامات آتی دارد و یا تو ی 
دارد، زیارا رسایدن با  « عقفنیات تبربای»هاا، معماوالد پایا  در  ند ، و ن  در مقا  رسیدن ب  آنآی

نگاری راهبااردی اگاار  های آینااد  تو اای . هااای یادشااد  بااا تصااویرپردازی نیااز میساار اساات گزار 
های ممکان و محیمال ما  بار مبناای  هاای مرباوط با  آیناد  باشند، براساس گزار « فعاالن  پیش»

نگاری راهباردی،  آیناد « فرافعاالناۀ»های  تو ای . شوند اند، توجی  می تبربی موج  شد عقفنیت 
( 6)شاکل شامار  . شاوند های جامع  توجی  می دارند و براساس ارز « عقفنیت ارزشی»پای  در 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .نیست ُمیقن و خطی بینی پیش مقصود، . 
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براسااس . ارزشی قارار داد  اسات ا نگاری راهبردی را بین دو سطح تبربی و عقفنی خوبی آیند  ب 
نگاری راهبردی بر عقفنیت تبربی و عقفنیت ارزشای  توان الگوی اتکای آیند   ان شد، میآنچ  بی

 .نمایش داد( 4)را در قالک شکل شمار  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نگاری راهبردی الگوی تلفیق عقالنیت ارزشی و عقالنیت تجربی در آینده(. 2)شکل شماره 

 
 نگاری راهبردی ی در آیندهگرای  تجربه. 1-4-3

یاابی روناد، خاسایگا  معرفیای  نگاری راهباردی، مانناد برون  هاا و مراحال آیناد  بسیاری از رو 
بینای در  های مربوط ب  آیند ، بارخف  تبیاین یاا پیش بینی اسیقراگرایان  و تبربی دارند؛ البی  پیش

شوند و نیز مربوط ب  زماان    نمیهای عمومی ارا   ورت یک گزارۀ ملی ب  شکل علو  مفسیک، ب 
ها بر تبرب  و اسیقرای تکی   حاد در هر دو مورد، برای توجی  گزار  خا ی در آیند  هسیند، ولی بااین

نگاری راهبردی با مبانی معرفیی علو  مفسیک سازگار اسات  گرا در آیند  عقفنیت تبرب . شود می
« پاارادایمی عقفنیات درون»تواناد از معیارهاای  یگون  م  پیشیر بیان شد، م و این سازگاری همان

 .محسوب شود
 نگاری راهبردی ارزشی در آیندهـ  مبنای عقالنی. 2-4-3

بایاد  «گرایای عمال»و  «پاارادایمی عقفنیات درون»بر  پژوهی عفو  پیش از این اشار  شد م  آیند 
تواناد   های نسابیاد دقیاق، نمای بینی  ر  موفقیت در ارا   پیش. های جامع  نیز باشد  میوج  ارز 

نگاری  خروجی آینده
 راهبردی

 های بدیل هایی در مورد آینده گزاره

 هایی برای اقدامات آتی توصیه

 های فرافعاالنه توصیه

 فعاالنه های پیش توصیه

 عقالنیت تجربی

 عقالنیت ارزشی
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بینانۀ علاو    های موت  م  بسیاری از موفقیت همچنان. پژوهی باشد معنای توفیق تما  و مماد آیند  ب 
در پیش نگرفین سیاسات ( 4229)  ماالسکا. اند مفسیک، ب  رفا  و سعادت بشریت ممکی نکرد 

داناد ما  آن را از دیگار علاو   ی مایپژوه ای از آیند  را جنب  «ها ارز »ورفان  در مورد  سیاست بی
پژوهی را از ا ود و میادولوژی  برد م  آیند  ای می شناسی سوی معرفت مند و ب  میداود، میمایز می

 (.62، 4264ب  نقل از موسا، )مند  هم  علو  رایج مبزا می
ار گیرند، وور عقفنی مورد بحث و مطالع  قر توانند ب   ها می افزاید م  ارز  اگرچ  ماالسکا می

تمایل بیش از حد . شود گرایی شدیدی می هرحاد موجک نسبی ، ب «بر ارز  عقفنیت مبینی»ولی 
باروز یافیا   «پژوهای فرافعااد  آیناد »پژوهی ب  عقفنیت ارزشی در س  دهۀ اخیر م  در قالک  آیند 

 .گون  م  پیشیر مطرح شد، با شکست و افود همرا  بود  است است، همان
هاای  پوشی نکردن از ارز  تر، ضمن چشم نگاری راهبردی با نگاهی معیدد ان، آیند در این می

جایگااهی ( 6)جامع ، از تکی  بیش از حد بر عقفنیت ارزشی پرهیز مرد  و مطابق شاکل شامار  
 .گزیند ارزشی را برمی ا میان سطح تبربی و عقفنی

 
 گیری بحث و نتیجه

نگاری راهبردی برشامرد ما   هایی را برای آیند  ان ویژگیتو شد  می های مطرح بندی بحث در جمع
( 6)جادود شامار  . مناد  های متیلاف پراهمیات می آن را میناسک با مقیضیات مشور در عر ا 

در معناای خااص )پژوهی  نگاری و آیند  نگاری راهبردی را در قیاس با آیند  های آیند  برخی ویژگی
 .دهد نشان می( آن

 
 پژوهی نگاری و آینده نگاری راهبردی در مقایسه با آینده های آینده ژگیوی(. 6)جدول شماره 

 
 پژوهی آینده نگاری آینده نگاری راهبردی آینده 

 توج  ب  محیط رقابیی توج  ب  محیط رقابیی تمرمز ا لی بر برند  شدن در رقابت توج  ب  رقابت

مید بیشیر بر مشارمت خبرگان و  میزان مشارمت تأ
 لیدینفعان م ذی

مید بر مشارمت حدامثری  تأ
 نفعان هم  ذی

مید بر مشارمت حدامثری هم   تأ
 نفعان ذی

 فرارشی  رشی  میان رشی  میان ماهیت رشی 

های ممی   ای از رو  آمیتی  های ممی و میفی  ای از رو  آمیتی  ها رو 
 و میفی

های ممی و   ای از رو  آمیتی 
مید بر رو   های میفی میفی با تأ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 پژوهی آینده نگاری آینده نگاری راهبردی آینده 

اثرگذاری باال ب  پایین در  اثرگذاری باال ب  پایین گیری متصمی
 اثرگذاری پایین ب  باال منار پایین ب  باال

منش و وامنش ب  
 بیشیر فرافعاد فعاد و فرافعاد پیش فعاد و فرافعاد پیش آیند 

گرایی یا   ارز 
 گرا بیشیر ارز  گرا گرا و تبرب  ارز  گرا گرا و تبرب  ارز  گرایی تبرب 

 نگر مل نگر مل نگر مل نگری  مل

 (ساد 42فراتر از )بسیار بلندمدت  بلندمدت بلندمدت افق زمانی

 مورد توج  است بسیار مورد توج  است بسیار مورد توج  است نگا  سیسیمی

 مورد توج  است مورد توج  است مورد توج  است نگری عمیق

 ممیر معطو  ب  عمل معطو  ب  عمل بسیار معطو  ب  عمل گرا بودن عمل

 ممیر مورد توج  است مورد توج  است بسیار مورد توج  است راهبردسازی

سازگاری با دیگر 
 ها دانش

سازگاری زیاد با مبانی معرفیی دیگر 
 ها دانش

سازگاری زیاد با مبانی 
 ها معرفیی دیگر دانش

سازگاری اندک با مبانی معرفیی 
 ها دیگر دانش

 
اهبردی بر رسیدن ب  یک راهبرد پیروزمندان ، بسایار میناساک باا وضاعیت نگاری ر تمرمز آیند 

پیروزی بلندمادت و نا  مقطعای . ای و جهانی است رقابیی منونی مشور در سطوح متیلف منطق 
مار و هر زمینا  و جاایی ما  رقاابیی وجاود دارد،  و های سیاسی، اقیصادی، نظامی، مسک در زمین 

گاهی و پیش شناخیی عمیق، پیش مسیلز  داشین دانشی یکمارچ ، تدبیری در مورد محیط داخلای  آ
نگاری راهبردی با برآورد  مردن چنین الزاماتی با  تادوین و توساعۀ راهباردی  آیند . و بیرونی است

 .مند پیروزمندان  ممک می
پژوهی و هام از مباانی مادیریت راهباردی بهار    نگاری راهبردی چون هم از مبانی آیناد  آیند 

رد، قادر است از وریق تحلیل محیط داخل و خارج در سا  زماان گذشای ، حااد، و آیناد  با  ب می
گذاری موفق، مسایلز   مشی خط. گذاری مفن و بلندمدت مشور ممک مند ریزی و سیاست برنام 

نگاری راهباردی از  رو آیناد  باشد؛ ازایان ای می رشی  نگری است و این، خود نیازمند دانش میان مل
نگاری راهبردی،  ای بودن آیند  رشی  ضمن اینک  میان. مهم در این قلمرو برخوردار است جایگاهی

بنیان ما  از  ویژ  اقیصاد دانش منبر ب  تولید دانش جدید شد  و ب  ایباد مزیت رقابیی امیسابی و ب 
مید امروز مشور است، ممک خواهد مرد  .مسا ل موردتأ
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پژوهی باا  و رویکردهاای  ارفاد فرافعااد در آیناد « اسایشن آیند »بر  م  مفاهیم مبینی درحالی
مادیریت راهباردی و »نگاری راهبردی باا تکیا  بار مفااهیم  اند، آیند  رو شد  شکست و افود روب 

گرایی و در پایش  رشای  باا تکیا  بار تبربا  این میان. دهد ب  مسیر خود ادام  می« های پویا سیسیم
هاای  های متیلاف مماک مارد  و فر، سازی در شااخ  مفعاالن ، ب  تصمی گرفین رویکردی پیش

پژوهی فرافعاد را نیز   نگاری راهبردی، آیند  البی  آیند . مشد چالش نمی زیربنایی علو  مفسیک را نیز ب 
های  گزین  ارزشی، در منار دیگر ا های عقفنی ساز، بر پای   گیرد و ب  تدوین راهبردهای آیند  نادید  نمی

منند م  مشور ب  مزیت رهبری در فناوری دسات  این راهبردها ممک می. ورزد ا  میراهبردی اهیم
نگااری  آیناد  .شاوند جویی در هزینا  می یابد و موجک پیشی گرفین در نماودار یاادگیری و  ارف 

ای را درنظار  های شناخیی های جامع  و اسیعار  راهبردی در ساخت آیندۀ مطلوب اقیصادی، ارز 
رویکردی م  موجک پیشرفت و توسعۀ . در اقیصاد است «تاریتی»سک با رویکرد گیرد م  مینا می

نگاری  گرایی در آیناد  گرایای و تبربا  توازن میان ارز  .اقیصاد مشورهایی مانند آلمان شد  است
نگری  رشی ، موجک پرهیز از ساطحی گرایی افراوی در این میان راهبردی، ضمن جلوگیری از نسبی

 .شود یبینی خطی م و پیش
دست آورد  است، در بسایاری از  های اخیر ب  دلیل احیرا  و تقدسی م  در وود قرن واژۀ علم ب 

در ایران نیز افکار عماومی درباارۀ میازان علمای باودن . جوامع از نوعی حاممیت برخوردار است
های عماومی با   گیری دربارۀ تتصایص بودجا  منندۀ تصمیم های متیلف دانشگاهی، تعیین رشی 

نگاری راهباردی  ب  همین دلیل در این مقال  ب  ارا   یک مبنای معرفیی وثیق برای آیناد . ها است آن
بینای، تاوازن باین موضاوعات، ساادگی،   حل مردن مسائل ، دقات پیش»براساس معیارهایی چون 

  تواناد با نگاری راهباردی می  های آیناد  توجی  عقفنیت گزار . پرداخی  شد« گسیردگی و سازگاری
مقبولیت هرچ  بیشیر آن در جوامع دانشگاهی و  نعیی و دولیی ایران منبر شود و این مسائل  با  

 .نگاری راهبردی ممک خواهد مرد مارگیری آیند  جذب بودج  و توسعۀ ب 
نگاری راهباردی در ایاران  رشای  آیناد  در پایان پیشنهادهایی در راسیای توج  هرچ  بیشیر ب  میان

نگاری راهباردی بار  ای بارای آیناد  باید از وریق باال بردن سطح اسیانداردهای حرف . 6 :شود ارا   می
ها با یکدیگر و توجا   گون  م  گفی  شد، تعامل بیشیر رشی  همان .4 ؛رشی  افزود  شد مقبولیت این میان

نگاری  یناد رو قرار گرفین آ شود؛ ازاین نگاری راهبردی می ای، موجک تقویت آیند  رشی  ب  توسعۀ میان
هایی مانناد علاو  سیاسای یاا   پژوهی در ذیل عناوان رشای  راهبردی و در سطحی باالتر، فرارشی  آیند 

رساد و اعمااد ناوعی باازنگری در ایان ماورد  نظر نمی مدیریت در ایران، رویکردی چندان مناسک ب 
هی مورد غفلات قارار های متیلف دانشگا نگاری راهبردی در رشی   دریس آیند ت. 9 شود؛ پیشنهاد می
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پژوهی در ایران نیز تنها دو واحاد مصاوب باا ایان ناا  و  گرفی  است و دانشبویان مقطع دمیرای آیند 
مم دو واحاد درسای باا عناوان  شاود دسات پیشانهاد می. های خود دارناد مضمون در سرفصل درس

  ی، مدیریت، و هماگذاری، علو  سیاس مشی  های خط برای دانشبویان رشی « نگاری راهبردی آیند »
شاود زمیناۀ آشانایی  پیشانهاد می .2 گیری ارا   شاود؛ ریزی و تصمیم های درگیر در حوزۀ برنام   رشی 

نگاری راهباردی  سازان عر ۀ  نعت و دانشگا  و نیز ملیا  مادیران دولیای باا آیناد  میولیان و تصمیم
 .مار گرفی  شود مشور ب  های مفن و بلندمدت ریزی رشی  در برنام  فراهم شد  و این میان
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