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(مطلوب)مرجح آینده

4

لسناریوهای بدی



 The Current State of Scenario
Development: An Overview of Techniques

 Peter Bishop, Andy Hines and Terry Collins
 2006

هاکالس از روش8

نوع شیوه توسعه سناریو32

رویکردهای توسعه سناریو

:کتابقالبدرمقالهترجمه

هاتکنیکاجمالیمرور-سناریونویسیکنونیوضعیت
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نظامیاستراتژیست

گرماهستهایجنگکتابانتشار

استرفتهگشکل«گرماهستهایجنگدرباره»کتابدرآنبذرشودمیگفتهکهانددانستهسناریوگذارپایهرااو.

ونظامیفرماندهاندرآمد،نگارشبهشورویوامریکامیانسردجنگجریاندرو۱۹60سالدرکهکتاباین

بروزویندهآتغییراتچگونهفهمیدندفرماندهاناین.دادقرارتأثیرتحتراسابقشورویوامریکاسیاسیمقامات

.بکشاندمرگکامبهرانفرمیلیونصدهاتواندمیایگرماهستهجنگیک

هرمان کان



در سناریورویکرد هرمان کان 

سناریو فاقد شگفتی یا مطابق معمول

سیبدترین سناریو بر پایه سوء مدیریت و بدشان

شانسیبهترین سناریو بر پایه مدیریت صحیح وخوش

ش بینی مردم سناریوی فاقد شگفتی را به عنوان پی
.کنندباور می کنند و بر اساس آن عمل می انتقاد آینده پژوهان 
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What are Climate Change Scenarios?

Climate change scenarios are no exception. They are not predictions of the

future, but rather projections of what can happen by creating plausible,

coherent and internally consistent descriptions of possible climate change

futures. They can also constitute plausible, coherent and internally consistent

descriptions of pathways towards certain goals. So climate change scenarios

can come in two different forms, projections “What can happen?” and goal-

oriented pathways “What should happen?”, depending on the type of

question they aim to answer.
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رشد

دگرگونی

محدودیت

سقوط
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How innovation 2.0 will look like?
Question 1: Will resource depletion, climate change and population trends trigger a significant organized regional or transnational innovation 

intervention?

Yes - Innovation for the Greater Good (Scenario 1)

Question 2: In the connected world, will people organise themselves into groups with collective purpose? (yes/no)

Yes - The power of the crowds (Scenario 2)

Question 3: Will companies adopt and establish an effective system for open innovation?

Yes - Open Big Brand World (Scenario 3)

No - Empire with Walls (Scenario 4)
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Highlights: 

Collaborative 

Innovation, 

Government 

participation, 

Enviornmental

Regulations, 

Sustainability, 

High Investment 

Highlights: 

Standardization, 

Simplicity, 

Aggregation, 

Speed, 

Hyper-connectivity 

Highlights:

Brand leverage, 

Social platforms, 

Company lead, 

Low risk, 

Open innovation 

Highlights:

Protectionism, 

Intellectual security, 

Effective 

Globalization, 

High Risk,

Environmental 

compliance
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March 23, 2012 
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۱۴0۴آینده نگاری فناوری اطالعات در ایران 
۱۳۸۸مرکزتحقیقاتسیاستعلمیکشور،
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Smic-Prob Expert
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9            12بازنگری در سناریوها



CIB30تا  GBNروشاز 



Global Business Network Scenario planning

31

درامریکا۱۹۴6متولد

بهاستخدامموسسه۱۹72مدرککارشناسیمهندسیهواوفضارادریافتکردودرسال۱۹6۸سال
.پژوهشیاستنفورددرآمدوروشبرنامهریزیسناریوییراتوسعهداد

او.بهعنوانرئیسبخشبرنامهریزیسناریوییبهاستخدامشرکترویالداچشلدرآمد۱۹۸2سال
.جایگزینپیرواکفرانسویبودکهپایهگذاربرنامهریزیسناریوییدرشرکتشلبود

روش.راتاسیسکرد (Global Business Network)«شبکهکسبوکارجهانی»۱۹۸۸سال
بهعنوانیکیاز GBNتوسعهسناریوکهشوارتزوهمکارانشاستفادهمیکردندباعنوانرویکرد

.مطرحترینوپرکاربردترینروشهایسناریوپردازیدرآیندهپژوهیاستفادهمیشود

.شد Salesforce.comمعاونارشد20۱۱ازسال

پیتر شوارتز 



Global Business Network Scenario planning

32

:ندریزی سناریویی پیشنهاد می کپیتر شوارتز هشت گام را برای برنامه

موضوعیاتصمیماصلیشناسایی:اولگام

اینیروهایکلیدیدرمحیطمنطقه:گامدوم

یگامدومدهندهبهنیروهایکلیدفهرستکردننیروهایپیشرانمحیطکالنوشکل:گامسوم

هاهابراساساهمیتوعدمقطعیتآنبندیعواملکلیدیوپیشرانطبقه:گامچهارم

هایتوسعهسناریوانتخابمنطق:گامپنجم

پربارکردنسناریوها:گامششم

(بازگشتبهمرحلهاول)مضامین:گامهفتم

هاوعالئمراهنماانتخابشاخص:گامهشتم



GBNمراحل توسعه سناریو با رویکرد 
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GBNتوسعه سناریو با روش نمونه



What forces will shape the Internet 

between now and 2025?

How might the use of the Internet 

and IP networks (particularly with 

regard to emerging countries) 

evolve?
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تعداد عدم قطعیت های کلیدی قابل انتخاب استمحدودبودن  GBNمهم ترین اشکال روش 

عدم قطعیت۲عدم قطعیت۱

عدم قطعیت۳بیشتر از عدم قطعیت۳

بهشکلملموسقابلتصورنیست



Cross Impact Balance Analysis
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:شش گام را برای توسعه سناریو ترسیم می کندوایمر ژیله 

پنلخبرگانتشکیل: مرحله اول

System Factors (Descriptors)تعیینمهمترینتوصیفگرهایمسئلهموردپژوهش: مرحله دوم

Statesکالمیدرقالبعباراتهایاحتمالیپیشرویهرتوصیفگرحالتتعیین:  سوممرحله 

Cross-Impact Judgementsهمدیگرحاالتبرکیفیاثراتتخمین: چهارممرحله 

واردوگرفتهقرار-۳تا۳ازعددیطیفیکرویبرقبلمرحلهدرشدهشناختهاثرات:پنجممرحله

.آیدبدستاهسازگاریتامیشودمحاسبهوشدهدادهسناریوویزاردافزارنرمبهماتریساین.میشوندماتریس

.میشوندتحلیلپنلدرنرمافزارخروجیهای:ششممرحله



CIBو GBNرویکرد تلفیق دو 



۱تمرین کارگاهی سناریو 

43 1404سناریوهای تحوالت نسلی در ایران 



GBNگام چهارم رویکرد : مرور جلسه گذشته





های توسعه سناریوانتخاب منطق: GBNگام پنجم رویکرد 



های توسعه سناریوانتخاب منطق: GBNگام پنجم رویکرد 

عدم قطعیت

اهمیت

اهمیت و 
عدم قطعیت
همزمان باال
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توصیف سناریوهاو نام گذاری : تمرین



GBNهای ششم، هفتم و هشتم رویکرد گام



GBNرویکرد هفتمششم و گام

اولیهمتغیرهایهمانیاپیشرانهابه
رتصودرآنهاوضعیتدربارهوبازگردید
انخودتگروهبهمربوطسناریویتحقق
.کنیدبحث
مربوطسناریویآیندهسالهایدراگر
اینوضعیتشود،محققشماگروهبه

خورد؟خواهدرقمصورتیچهبهمتغیرها



GBNرویکرد هفتمششم و گام

.کنیدپربارراخودتانگروهبهمربوطسناریوی

روایتشماردیگبهعبارت.کنیدمشخصراشودمیسناریواینتحققبهمنجرکهتحوالتیزنجیره•
نظرموردسناریویوضعیتبهفعلیوضعیتازچطورایراندرنسلیتحوالتوضعیتکهمیکنید
.میرسد

هستند؟کدامهاشماسناریویتحققدرکلیدیبازیگرانونهادهاسازمانها،شخصیتها،•

.بنویسیدآیندهزماندرداستانیمتنیهمبهآنهاکردنوصلواجزاءاینازاستفادهبا•

درنیدکتالشروایناز.دارندمهمینقشخالقیتوتخیلعناصرسناریوتوسعهازبخشایندر)

(.بیندیشیدکنونیوضعیتازفراتروبشکنیدراموجودمسلطتفکرکارفرآیند



GBNرویکرد هفتمگام

بازگشتبهسوالاصلی

کردنمطلوبیتهامشخص

تحلیلنقاطقوتوضعفدرهرسناریو

الزماستراهبردهاواقداماتیکهبرایتحققمطلوبیت

مشخصکردنتصمیمهایپابرجا



Scenario Planning

Scenario 

Development

Scenario Thinking





GBNهشتم رویکرد گام

عیتواقبهکدامیکبدانیمکهاستمهمشدند،مشخصماسناریوهایکهحال
.هستندنزدیکترظهورحالدر

صتشخیروپیشآیندهدرتاباشیمداشتهمالکهاییاستالزمهمینطور
.هستندتحققحالدرسناریوهاازیککدامکهدهیم

وشاخصتعدادیخودتان،گروهبهمربوطسناریوبرایمرحلهایندرروایناز
.بنویسیدراهنماعالمت

ازیشپبتوانیمتاکردخواهندکمکتحوالتمداومپایشونظارتبهشاخصها
نایازاستفادهباآیندهسالپنجدر.شویمآگاهسناریوهرتحققازوقوع،

راهبردهاوبرنامههاتغییردربارهمیتوانیموضعیتدرتغییرصورتدرشاخصها،
.بگیریمتصمیمسناریوهربامتناسب



با سپاس از توجه شما

دكتر محمد مهدی موالیی
مدیر گروه تحقیقاتی آینده بان
www.ayandeban.ir


