تمدن نوین اسالمی؛ عبور از مدیریت استراتژیک
حسین خزایی
دکترای آیندهپژوهی و هیأت علمی پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی

چکیده
امروزه الگوواره نوینی در برابر مدیریت راهبردی پدیدار شده است که در پرتو آن میتوان بدیل موفقی با

عنوان مدیریت آیندهپرداز معرفی کرد .آیندهپژوه ن بر این ب ور هستند که ب بهرهگیری از الگوها ی توساعه
غربی کنونی ،شت ب حرکت بهسوی افقه ی متع لی اسالمی اندک است و این الگوه  ،به ارزشه ی باومی
پ یبند نیستند .بن براین مدیریت حوزهه ی حس س تمدنی نی زمند بهک رگیری الگوه ی نوینی از مدیریت با
عنوان مدیریت آیندهپرداز است .تمدن آیندهپرداز ترجم نی از مدیریت آیندهپرداز بهشم ر میرود که در آن،
ب بهرهگیری از دانش آیندهپژوهی ،آیندهای برای بخش تمدن ترسیم میشود که با ارزشها ی اساالمی و
ایرانی م س زگ ر ب شد .از اسن د معتبر که از سوی اندیشکدهه منتشر میشود ،چنین برمایآیاد کاه هنرا ر
برن مهریزی بلندمدت ی آیندهپرداز در بسی ری از کشوره ی پیشرفته 011 ،س ل است .مدیریت آیندهپارداز
در یک س خت رتمدنی ،به معن ی تغییرآفرینی متن سب ب ارزشه ی مطلوب در آینده خواهد باود .مادیریت
آیندهپرداز س خت ر و محتوای آینده مطلوب را بر پ یه دو مفهوم س خت ر آیندهپرداز و ناوآوری آینادهپارداز
طراحی و ترسیم میس زد.

واژگان کلیدی :آینده پژوهی ،مدیریت تمدنی ،آینده پرداز ،مادیریت راهباردی ،تمادن ناوین اساالمی،
مدیریت استراتژیک

.................................................................................................................................................................................
ت ریخ دری فت 0991/00/9 :ت ریخ پذیرش0991/2/4 :
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آیندهپژوهیومدیریتتمدنی 

جه ن کنونی با دو ویژگای اس سای شان خته مایشاود نخسات دگرگاونیها ی شات ب ن 0و دوم،
پیچیدگی 2فزاینده .نگ هی ژرف به رویداده و تحوالت پیرامونی این واقعیت را آشک ر مایسا زد کاه
جه ن امروز در روندی شت ب ن در ح ل تغییر و تحول چشمگیر است .آیندهپژوه ن بر این ب ور هساتند
چه ر ویژگی کلیدی ،ن پ یداری ،عدمقطعیت ،پیچیدگی و ابه م جه ن را در برگرفته است بهگونهای کاه
در بسی ری از مس ئل ،تصمیم گیری و اقدام دشوار و ت حدی غیرممکن شاده اسات .ازایانرو نیا ز باه
ابزاره یی جهت تصمیمگیری و برن مهریزی روزبهروز بیشتر میشود .ازجمله مهامتارین ایان ابزارها ،
آیندهپژوهی است که توجه اغلب سی ست گذاران و مادیران را باه خاود جلاب کارده اسات .اهمیات
راهبردی این دانش به حدی است که استکب ر نه یت تالش خود را به ک ر گرفته است تا از دسترسای
غربستیزان به آن جلوگیری کند.
نکته درخور توجه این است که حتی اغلب مدیران و ی ک رشن سا نی کاه داناش آینادهپژوهای را
کموبیش میشن سند ،ک ربرد و ک رکرد آن را تنه در «پایشبینای آیناده» خالصاه مایکنناد و از دیگار
ک ربرده و ک رکرده ی حی تی این دانش پیشرو بیخبر هستند .ازنظر آن ن آیندهپژوهی «علم پیشبینای»
و مشتمل بر مرموعهای از ابزاره و فنون است که پیشبینی آینده را امک نپذیر میکنناد .اگرچاه ایان
تصویر به دوراز حقیقت نیست ،ام مسأله ایان اسات کاه پایشبینای آیناده تنها یکای از ک ربردها ی
آیندهپژوهی بهشم ر میآید که البته همین ک ربرد نیز چن نچه درست فهمیده شاود ،مایتواناد رویکارد
دستگ هه و س زم نه ی کشور ازجمله س زم ن ه ی تمدنی و امنیتی را به برن مهریزی بهکلای دگرگاون
س زد.
ن گفته پیدا است که برن مهریزی ،بستری ک رآمد برای مادیریت و باهویاژه مادیریت سا زم نها ی
تمدنی پیشرو محسوب میشود .بهعب رتدیگر ،در راست ی اداره مطلوب جوامع انسا نی و پ ساخگویی
به نی زه ی بیشم ر انس نه ازجمله امنیت و حل چ لشها ی روزافازون فارارو ،از دیربا ز نخبگا ن و
رهبران و ح کم ن کوشیدهاند ت ب ابتک ر ،هنر و خالقیت ،مدیریت خود را بر جوامع ،مسلط و آنها را
بهبود بخشند و از این طریق ،ج یگ ه خویش را ارتق داده و پ یدار س زند .اندیشمندانی همچون وبار،9
........................................................................................................................
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تیلور ،0ف یول ،2گیولیک 9و  ...را میتوان نخستین پیشگ م ن مدیریت علمی دانست ب نظریهپردازیه ی
گون گون ،زمینهس ز توسعه و ترویج مدیریت بودهاند .ب توجه باه دگرگاونیها ی شات ب ن و پیچیادگی
فزاینده جه ن کنونی ،مدیریت راهبردی پدیدار شد که ادع ی رفع چ لشه ی اس سی جواماع را دارد و
توجه مادیران و ع لما ن علام مادیریت را باه خاود معطاوف سا خته اسات)Dator,James,0991( .
درح لیکه روشه ی مرسوم مدیریتی ،برن مهریزی بر پ یه هدف (برن مهریزی هدف محاور) را تراویز
میکنند ،که تنه به ک ر برن مهریازی کوتا همادت مایآیاد ،آینادهپژوهای سا زم نها ی تمادنی را باه
برن مهریزی بر پ یه چشمانداز (ی برن ماهریازی «چشاماناداز محاور» و برن ماهریازی بار پ یاه سان ریو
فرامیخواند که تف وته یی اس سی ب برن مهریزی هدف محور دارند و بهتبع ،نت یج متف وتی نیز به با ر
میآورند( ).اسالوتر 0994،ص)09

ازمدیریتمرسومتامدیریتآیندهپرداز 

اندیشمندان علم مدیریت بن به ادراک ت گون گون از جه ن پیرامونی ،نظری ت متفا وتی بارای اداره
بهتر جوامع پیشنه د دادهاند .بهعنوان نمونه ،تیلور ب ور دارد که ک ره ب ید بر اصول علمی استوار ب شاد
و درواقع هدف وی افزایش ک رایی و بهرهوری است .پس از وی ،ف یول ،سبک مدیریت اصولگرایای
را مطرح کرد .وی س زم ن را در چند محور ازجمله مس ئل فنی ،ب زرگ نی ،م لی ،حس بداری ،ایمنای و
مدیریت طبقهبندی می کند .همچنین س زم ن را به سطوح مدیریت ع لی ،می نی ،سرپرساتی و ک رکنا ن
تقسیم میکند که در سطح ب ال ،مه رته ی ادراکی و در سطوح پ یین ،مه رتها ی فنای و تخصصای
موردنی ز است (سید جوادین،0992 ،ص ،12موسیخا نی و منشایزاده نا ئین،0994 ،ص  .)10فا یول
چنین ب ور دارد که مدیر برای انر م فع لیته یش ب ید توان ییه یی ازجمله توانا یی جسامی ،فکاری،
اخالقی ،معلوم ت عمومی ،تخصصی و ترربی داشته ب شد .ازجمله نظرات دیگار در حاوزه مادیریت
مرسوم ،بوروکراسی م کس وبر است .وبر چندگونه سلطه را مطرح میکناد کاه شا مل سالطه سانتی،
سلطه فرهمندی و سلطه ق نونی است .مدل آرم نی وبر از ویژگیه یی همچون اعتب ر حقوقی ،جادایی
م لکیت از مدیریت ،تقسیمک ر ،سلسلهمراتب ،ش یستگیه  ،قاوانین و مقاررات رسامی و غیرشخصای
........................................................................................................................
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بودن فع لیته و وضوح در وظ یف برخوردار است)Bell, 2119: 1( .
بیتوجهی نظری ت کالسیک به شخصیت افراد و مس ئل انس نی و اجتم عی بهتدریج سبب شد کاه
نهضت روابط انس نی و اخالق اجتم عی شکل بگیرد و تحقیق تی مشهور ازجملاه ها رورن 0کاه بیشاتر
مبتنی بر مس ئل روانشن سی و نقش گروهه ی غیررسمی در س زم ن باود ،پ یاهریازی شاود .شا خ
نهضت روابط انس نی ،توجه به گروهه ی غیررسمی ،یعنای ماراودهها و رواباط اجتما عی موجاود در
س زم ن است .گروهه ی غیررسمی در پیشبرد ک ره ی مدیریت س زم ن بسی ر ماثرر هساتند (

Toffler,

.)0919 : 29
ب گذشت زم ن و افزایش پیچیدگی در جوامع ،بهمرور ب توجه به تغییرات محیطی گسترده که پیش
روی س زم نه بهویژه س زم نه ی تمدنی و امنیتی قرار داشت ،ضرورت اتخ ذ راهبرد برای رویا رویی
ب تحوالت محیطی بیشازپیش مطرح شد .راهبرد به شکل اماروزی آن را مایتاوان دسات ورد پاس از
جنگ جه نی دوم و رمره تحوالت در برن مه ریازی دانسات .آنچاه تا پایش از جناگ جها نی دوم در
س زم نه مرسوم بود ،برن مهریزی س لی نه و ی بودجهریزی بود کاه با بهارهگیاری از آن ،هزیناهها و
درآمده  ،پیشبینی و برآورد میشود .پس از جنگ جه نی دوم ،پیشرفت فن وری و توسعه ارتب طا ت و
حملونقل ،تحول بیشتری در کسبوک ر ایر د کارد و برن ماهریازی در افاقها ی بلنادتر را ضاروری
س خت)Binti Wan Zakaria, 2101: 11( .
عمده مب حث مربوط به راهبرد از آغ ز دهه  0911و برای نخستینب ر در مدیریت ب زرگ نی مطارح
شد ،زیرا پس از انقالب صنعتی و توسعه تولیدات انبوه در صنعت ،ب زار رق بتی بیشازپیش نم ی ن شد
و داشتن راهبرد برای بق و استمرار حی ت درصحنه الزامی بود .در اواخر قرن بیساتم ،هایم موضاوعی
در قلمرو بسی ر وسیع مطبوع ت ،تر رت و ب زرگ نی بهاندازه مدیریت راهبردی ی راهبرد جلب توجاه
نکرده است .آن چه که در ابتدا تنه بررسی محیط داخلی و خ رجی برای تعیین قاوتها  ،ضاعفها ،
فرصته و تهدیده بود ،در مرحله بعد به مطرح کردن راهبرده ی ع م و کلینگر رسید.
ب توجه به مط لب ب ال میتوان گفت که دو گونه مادیریت کاالن را مایتاوان شن سا یی کارد کاه
مدیریت عملی تی ی اجرایی برای دستی بی به اهاداف جزئای و اجرایای و نیاز مادیریت راهباردی یا
استراتژیک که اهداف بلندمدت را مدنظر قرار میدهد و کاالننگار اسات .تفا وتها ی برن ماهریازی
........................................................................................................................
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عملی تی و برن مهریزی راهبردی عب رتند از:
 برن مهریزی عملی تی در سطوح می نی و پ یه س زم ن انر م میگیرد ،درح لیکه برن مهریزی راهبردی
در سطوح ع لی شکل میگیرد.
 تأکید برن مهریزی عملی تی بر ک رایی و ب زدهی است ،درح لیکه برن مهریزی راهبردی به ارربخشای
نظر دارد .در ارربخشی منظور آن است که هدفه ی اصلی و اس سی شن سا یی شاوند و باه آنها
دستی بیم ،ام در ک رایی میب یست هدفه ی شن س ییشده با حاداک ر با زدهی باهدسات آیناد.
بهعب رتدیگر برن مهریزی راهبردی ب هدف ارربخشی میکوشد تا ک رها ی درسات انرا م شاوند
درح لیکه در برن مهریزی عملی تی ب هادف کا رایی ،تاالش بار ایان اسات تا ک رها باهدرساتی
انر مپذیرند.
 در برن مهریزی عملی تی بیشتر بر من فع کنونی س زم ن تأکید میشود اما در برن ماهریازی راهباردی
توجه به من فع آتی اسات ،باهعبا رتدیگار دیاد برن ماهریازی عملیا تی ،کوتا همادت و رویکارد
برن مهریزی راهبردی ،بلندمدت است.
 در برن مهریزی عملی تی ،من بع و امک ن ت موجود س زم ن در نظر گرفتاه مایشاود ،درحا لیکاه در
برن مهریزی راهبردی به من بع و امک ن ت آینده س زم ن توجه میشود.
 در برن مهریزی عملی تی س خت ر ج معه و شرایط محیطی ب رب ت نسبی در نظر گرفته میشوند ،اما
در برن مهریزی راهبردی س خت ر ج معه منعطف و متن سب و هماراه با تغییارات در طاول زما ن
است.
 در برن مهریزی عملی تی ،بیشتر روشه ترربهشده و بر پ یه دست ورده ی گذشته است درحا لیکاه
در برن مهریزی راهبردی روشه ی نو و ترربه نشده بیشتر پ به عرصه مینهند( .ص دقی وصاف یی،
)0999
امروزه الگوواره نوینی در برابر مدیریت راهبردی پدیدار شده است که در پرتو آن میتاوان بادیل
موفقی ب عنوان مدیریت آیندهپرداز 0معرفی کرد .ب پیدایش مدیریت آیندهپرداز ،مادیریت راهباردی را
می توان دانشی از جنس گذشته و منساو دانسات .همچناین ب یاد گفات آنچاه کاه در درجاه اول،
مدیریت دنی ی امروز بهویژه مدیریت در حوزهه ی حس س تمدنی و امنیتی به آن نیا ز دارد ،مادیریت
........................................................................................................................
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راهبردی نیست ،بلکه مدیریت آیندهپرداز است .چراکه مدیریت راهبردی ویژه مدیران و خا نوادهها ی
معمولی است )Wessels, 2111( ،هر چند که هنوز کشور م حتی با مادیریت راهباردی نیاز ف صاله
زی دی دارد .کشوره ی ع لی ،دولته ی ع لی ،س زم نه ی ع لی ،نه ده ی ع لی ،خ نوادهها ی عا لی و
 ...گستره ه یی هستند که از مدیران ع لی ب دیدگ ه آیندهنگر و آیندهپرداز برخوردار بودهاند( .محمودی
و داودآب دی )0999،اگر بخواهیم یک ویژگی برای تم م موارد و سطوح عا لی گفتاهشاده بیا ن کنایم،
"آیندهپرداز" 0بودن آنه است و دارا بودن شخصیت آیندهپرداز ویژگای مشاترک تما م آنها اسات.
دومین ویژگی مشترک آنه "ی دگیری خالق "2است که هر دو این ویژگی ،در مادیریت آینادهپارداز
مترلی میشود .برای تبیین بیشتر این سه نوع مدیریت ،به تف وته ی آنه در حوزه برن مهریزی اش ره
میشود .تف وته ی برن مهریزی آیندهپرداز ب برن مهریزی راهباردی را مایتاوان با بررسای نماودار 0
دری فت.
در ادبی ت پژوهش ه ی مرتبط ب دانش مدیریت چنین آمده است که دو گونه برن مهریزی مایتاوان
داشت :برن مهریزی عملی تی و برن مهریزی راهبردی .ازاینرو در جدول  0مق یساهای میا ن ساه گوناه
مدیریت مرسوم ،راهبردی و آیندهپرداز ارائهشده است .منظور از اصطالح فرصتطلب ناه در جادول 0
آن است که اینگونه مدیریت ،یعنی مدیریت مرسوم ،از فرصته ی موجود بهرهبرداری بیشاینه را باه
عمل میآورد اگرچه ب بهرهگیری از این مدیریت ،در کوت همدت ،خلق فرصت بسی ر دشوار است.

(عملیاتی)

هددددانانق دددا  دددا

هدانانق ا م یط دا

تغییددددرایم یقددددی

تغییر (تغییرآفریندی  در

(تغییرپذیری)کهممکن

یارزشها)


پایه

................................یکدرد 
است  ه قر دان
........................................................
................................
ارزشها یانجامد.
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نمودار  .1سهگانه برنامهریزی کوتاهمدت ،راهبردی و آیندهپرداز

در جه ن امروز ،آنچه از اهمیت چشمگیر برخوردار است ،فرصتس زی است که هم زم نبر است
و نیز در کوت همدت امک نپذیر نیست .برن مهریزی راهبردی ب این هدف تدوین میشود که نمایتاوان
هماکنون و بیدرنگ ب هر تغییری که در جه ن پدیدار مایشاود ،همگا م شاد ،بلکاه بارای همگا می
دستکم  9ت  01س ل ب ید فرصات داشات تا بتاوان خاود را با تغییارات هم هناگ کارد .همچناین
پیشفرض و انگ ره ذهنی این سبک از مدیریت ،آن است که تغییرات ق بل پیشبینی هساتند .ازایانرو
ص حبنظران مدیریت راهبردی چنین بی ن میکنند که میتوان تا  01سا ل آیناده را پایشبینای کارد.
منتقدان این سبک از مدیریت ،بر این ب ور هستند که برن مهریازی راهباردی تنها بارای شارکتها ی
تر ری سودمند است و بیشینه افق آن  01س له است ازاینرو ،بهک رگیری آن بارای حکمرانای و اداره
یک کشور هفت دمیلیونی ب پیشینه گرانسنگ همچون ایران چندان من سب نیست.
جدول  .1مقایسه برنامهریزیهای مرسوم ،راهبردی و آیندهپرداز

نوع برنامهریزی

افق زمانی

جنس یا هدف

عملی تی

 9-1س ل (کوت همدت)

فرصتطلب نه

راهبردی

 01-9س ل (می نمدت)

آیندهپرداز

 011-01س ل (بلندمدت)

س زگ ری ب تغییرات
(تغییرپذیری)
تغییرس زی

روش اجرا
روشه ی رایج و شن ختهشده
مدیریت
آیندهنگ ری
آیندهپژوهی

از اسن د معتبر که از سوی اندیشکدهه منتشر میشود ،چناین برمایآیاد کاه هنرا ر برن ماهریازی
بلندمدت ی آیندهپرداز در بسی ری از کشوره ی پیشرفته 011 ،س ل است .حتی در جه ن امروز ،برخای
از برن مهریزیه بهصورت برن مهریزی هزاره انر م میپذیرد .بهعناوانم ا ل در دانشاگ ه سا زم ن ملال
پروژهای به ن م پروژه میلینیوم ی هزاره در ح ل اجرا است که کشوره ی بزرگ و غربی ازجمله آمریکا
از آن پشتیب نی میکنند در راست ی انر م این پروژه ،شبکهای به وجود آماده اسات کاه آینادهپژوها ن
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سراسر جه ن ب آن ارتب ط دارند و عضو آن شبکه میشوند .این م ل نش ن میدهد که کشوره ی دیگر
نهتنه در حوزه حکمرانی بهویژه در مس ئل تمدنی و امنیتی به افقه ی کوت همدت ب ور ندارند ،بلکه باه
مدیریت در افقه ی می نمدت ب بهرهگیری از مدیریت راهبردی نیاز نمایاندیشاند و حتای هازارهای
میاندیشند .البته ب ید در نظر داشت هنگ میکه افق پیشبینیه بلندمدت ب شند ،نت یج چندان ق بلاعتنا
نخواهند بود و دقیق ً نمی توان گفت که صدسا ل آیناده چاه روی خواهاد داد .اما در افاق  01سا له،
پیشبینیه بهطور نسبی ق بلاعتن هستند .ازاینرو ،میتوان چنین ادع کرد کاه الگاوی تمادن اساالمی
میب یست دستکم رویکرد هزارهای داشته ب شد و نب ید در حد یک برن مه راهبردی تقلیل ی بد.

تمد آیندهپرداز 
تمدن آیندهپرداز ترجم نی از مدیریت آیندهپرداز است .بهعب رتدیگر ،در تمدن آیندهپرداز ،ب ید ب
بهرهگیری از دانش آیندهپژوهی ،آیندهای برای بخش تمدن ترسیم شود کاه با ارزشها ی اساالمی و
ایرانی م س زگ ر ب شد .بهعنوان نمونه ،میب یست برای صن یع تمادنی و دیگار سا زم نها ی فرهنگای
تمدنی نیز در تمدن آیندهپرداز آیندهاندیشی شود (شر عی و محمودی،0999 ،ص )29چراکه صان یع
و فن وریه ی تمدنی بهعنوان یکی از پیشرانه ی  ،عرصهای سرش ر از دگرگونیها ی پویا و شات ب ن
است که همواره پیشرفته و خطشکنیه ی پی پی علمی و فن ورانه ،سبب تغییار بساتره  ،شایوهها و
دست ورده ی این حوزه بوده است.
ن گفته پیدا است که تمدن آینده پرداز در پی دستی بی به موفقیت پ برج است و بارای دساتی بی باه
موفقیت ب ید آیندهس ز بود .ام پرسش بنی دین آن است کاه چگوناه ش یساتگی آینادهسا زی را کساب
میکنیم؟ عقل سلیم چنین فرم ن می دهد که نخستین گ م در ایان مسایر ،توانا یی تعریاف مأموریات،
هدفه و ی آرم نه ی م ب نگ ه به آینده است .از دیدگ ه برخی ص حبنظاران م نناد جایم کا لینز 0و
جری پوراس ،2دو مثلفه مأموریت و ارزشه ی بنی دین ،که مثلفهه ی ر بت چشماناداز یاک سا زم ن،
ج معه ی کشور در بستر زم ن بهشم ر میروند ،برآمده از جه نبینی (ایدئولوژی) آن س زم ن ی ج معاه
ی کشور هستند ( )Wessels , D. J., 2111و بهعب رت بهتر جه نبینی آن س زم ن ی ج معه ی کشاور را
ب ز مینم ی نند .اهمیت مأموریت در آن است که از یکسو هویت افراد را تعیاین مایکناد و از ساوی
........................................................................................................................
0 . Jim Collins
2 . Jerry I. Porras
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دیگر ،کمک میکند ت پ را از چ لشه و مس ئل پیشپ افت ده و روزمرّه فراتر نها ده و باه یاک مقصاد
بزرگ و کلی بیندیشند .این مهم (مأموریت) درب ره کشوره نیز ص دق است.
پژوهشگران از دیرب ز ب مش هده سی سته و عملکرد دولته ی مطرح جها ن در ساده بیساتم ،و
بهویژه پس از جنگ جه نی دوم ،آنه را به دودسته مأموریتگرا و اش عهگرا تقسیم کردهاناد.

Project

( )Management Institute – PMI, 2109در این تقسیم بندی سه کشاور آمریکا  ،انگلایس و فرانساه
بهعنوان دولته ی کالسیک م موریتگرا شن خته میشوند .ویژگای بنیا دین ایان دولاتها  ،گارایش
فراوان آنه به مش رکت در رهبری جه نی و جها نیسا زی اندیشاهها و ارزشها ی خاویش اسات.
بهمنظور تضمین این امر ،دولته در تم م دوران جنگ سرد و حتی کم و بیش تا اماروز ،بار تقویات
بنیاه تمادنی خاود باهعناوان یاک راهبارد پ برجا

تأکیاد کاردهانادJohnson, G., Scholes, K. & ( .

 )Whittington, R., 2111چنین برمیآید که برای این دولته  ،اقتص د در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد
و ی همچون ت بعی از توان تمدنی تعریفشده است.
در مق بل ،دولته ی اش عهگرا که آلم ن ،کشوره ی حوزه اسک ندین وی و ت حادی ژاپان را دربار
میگیرند ،دولته یی هستند که کمتر به امور تمدنی اهتم م دارند و بیشتر بر رشد اقتص دی و گسترش
رف ه اجتم عی تأکید میکنند .ام اش عهگرایی به این معن نیست کاه ایان کشاوره احسا س مأموریات
ندارند .مأموریت آنه واضح است :رشد اقتص دی و گسترش رف ه اجتم عی مردم خاود .دو اصاطالح
م موریتگرایی و اش عهگرایی در ادبی ت سی سی کالسیک ،بر دو پ رادایم متفا وت داللات دارناد و در
واقع دو روش اس سی حل مسئله توسط دولته بودهاند دولته یی که مسا ئل خاود را با تکیاه بار
قدرت تمدنی خود حل میکنند )Heerkens , G. , 2111( ،و دولاتها یی کاه از قادرت اقتصا دی و
رف هی به منظور حل مس ئل خود بهره میگیرند.گرچه به با ور بسای ری از اندیشامندان ایرانای ،بارای
کشور م مطلوب این است که بین بین این دو ح لت ب شیم.ولی قدرت تمدنی را نب ید دستکم گرفت .
ب وجوداین  ،چنین مطلوبیتی از مدیریت راهبردی برنمیآید و نی زمند معرفی و ترویج گونه ناوینی
از مدیریت ب عنوان مدیریت آیندهپرداز است که ب بهرهگیری از آن میتوان تغییرات مطلاوب خاود را
در جه ن آینده به وجود آورد.
ایر د تغییرات در محیط تمدنی دنی که ب ارزشه ی م س زگ ر ب شند به بیش از  01س ل زم ن نیا ز
دارد .بن براین تمدن آیندهپرداز که ش یسته مدیریت تمدنی آیندهپرداز است )DyReyes, J. 2119( ،ب ید
از امروز برای ایر د تغییر در افق شروع به پرورش کنند س زم ن ت آینده در دساتور کا ر قارار گیارد.
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همچنین ضروری است ت نیروه ی مسلح و تمدن ح کم بر آن نیز آیندهپردازاناه ب شاد .با توجاه باه
همگی استدالله یی که پیشازاین ارائه شد ،میتوان چنین نتیره گرفت که داشتن دیدگ ه آیندهپردازانه
جزو ارزشه ی شیعی م نیز بوده است .ازاینرو تمدن آیندهپرداز همراه و مالزم ب تمدن آینادهپارداز
است.

هاراپاسمیدارد 

تمد آیندهپرداز،ارزش
برای داشتن تمدن آیندهپرداز ،نخست تعریفی از مفهوم «تمدن» ارائه میشود ص حبنظران تمادن
ج معه را بهصورت یک گزاره ،چنین تعریف میکنند :برن مهریزی جمعی ذهانها  .دساتی بی باه تاوان
برن مهریزی جمعی ذهنه ب بهرهگیری از فن وریه ی همگرا ازجمله علوم شان ختی ،نا نو ،زیساتی و
فن وری اطالع ت میسر خواهد شد .دانشمندان بر این ب ور هستند دانش دگرگاون سا ز جها ن آیناده،
متأرر از فن وریه ی همگرا ی باهعبا رتدیگار فنا وریها ی گسساتنی خواهناد باود کاه عب رتناد از
انبیآیسی .0پیشبینی دانشمندان بر این اساتوار اسات کاه با ایان فنا وریها پس انسا ن یا انسا ن
بسی رتوانمند به دست میآید که البته تصورش برای همگ ن ت حدی مشکل است (

Callahan , K.R.

 )& Brooks , L.M. , 2114یعنی مطلوبیت آینده از نظر آنه  ،دستی بی به پس انس ن است انسا نی کاه
همچون اسفندی ر رویینتن بوده و نقطهضعفه ی آن پوشش دادهشده ب شاد .بنا براین بهارهگیاری از
چنین توانمندی ،زمینهس ز ظهور تمدن آینده است ت به کمک این فن وریه پدیدار شوند .در اینجا
ب ید پرسید که تمدن آینده چگونه و براس س چه مثلفهه یی س خته مایشاود؟ پ ساخ ایان پرساش با
روشه ی آیندهپژوهی و شن س یی فن وریه ی نوینی همچون فن وریه ی شن ختی به دست میآید.
مأموریت اس سی علومشن ختی مط لعه ذهن اسات ،باهعبا رتدیگار پاژوهشها ی آن در راسات ی
دستی بی به پ سخ این پرسش است که چگونه میتوان اذه ن را تغییر داد .اندیشمندان علاوم شان ختی،
بستر دگرگونی ح الت و عواطف و نیز کنشه ی آتی انس نه را ذهان آدمای مایدانناد .ذهان آدمای
هم نند رای نه است ی بهعب رتدیگر رای نه از ذهن انس ن الگوبرداری شده است .هم نگونه که همگا ن
میدانند ،رای نه سه بخش دارد :سختافزار ،نرم افزار و محتوی .محتوای هر رای نه اطالع تی اسات کاه
تولید و ذخیره میکند .ذهن انس ن نیز دقیق ً هم نند این عمل مایکناد .باهعبا رتدیگار مغاز باهمنزلاه
سخت افزار ذهن است .ذهن ک رخ نه تولید اندیشهه و احس س ت است .احس س ت زودگذر هستند ام
........................................................................................................................
0 . NBIC: Nano-Bio-IT-Cognitive
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اندیشهه پ یدار می م نند .محتوای ذهن بشر ،اندیشه ه ی او است .اندیشه چه ر گوناه اسات نخسات
مف هیمی هم نند آب ،غذا ،پدر ،م در .دوم نظریهه  ،سوم داست نه و چه رم مه رته  .این چه ر گوناه
اندیشه در ذهن همه انس نها اسات( .محماودی  ،میار ابوالحسانی و شار عی  )0994 ،همگای ایان
اندیشهه ب وره ی بشر را میس زند .ب وره نیز بخشی از اندیشهه ی م هستند .اندیشهه یی که مقادس
و یقینی هستند ،ب وره ی مقدس م بهشم ر میآیند .اندیشهه ی بشر به ب ورها ی او منرار مایشاوند
ب وره نیز ارزشه را میس زند و ارزشه به دست ورده شکل میدهند.
دستاوردها

اورها

ارزشها


افکار

نرمافزاره ی ذهنی بشر ،مدله ی ذهنی او هستند .نگرشه یی همچون منفینگر ی م بتنگر ،شیوه
تفکر وی همچون گذشتهنگر ی آیندهنگر ،اینکه جه ن و پدیدهه را چگونه مایبیناد ،چطاور اندیشاه
میکند ی چه گرایشه یی دارد و  ...همگی آنه مدله ی ذهنی را تشکیل میدهند( .محماودی0990،
،ص )29ازاینرو بهنظر میرسد ب ید در س خت مدله ی ذهنی سارب زان و مادیران و متولیا ن آیناده،
فن وری ه ی همگرا را نیز مدنظر قرارداد .یکی دیگر از ضعفه ی مادیریت راهباردی و برن ماهریازی
راهبردی در این بخش نم ی ن میشود .چراکه آنچه مدیریت راهباردی را منساو و دانشای از جانس
گذشته میس زد ،ن توانی آن در بهک رگیری ارزشه ی بومی و ب وره ی گسترهه ی جغرافی یی گون گون
است.
همچن نکه در نمودار  0نش ن داده میشود ،هدف مدیریت راهبردی ،س زگ ری ب تغییرات محیطای
است که بهرهگیری از آن در حوزهه ی تمدنی ممکن است به قرب نی کاردن ارزشها بینر ماد .حا ل
آنکه در حکمرانی و بهویژه در حوزهه ی تمدنی و امنیتی ،نمیتوان و نب ید خود را ب هار تغییاری در
جه ن هم هنگ کرد زیرا در این صورت ارزشه از بین خواهند رفات .مادیریت راهباردی چاون در
بستر اداره بنگ هه ی اقتص دی رشد ی فته است و ریشه در بیشینه کردن سود و کمینه کردن زیا نها در
افق حداک ر دهس له است و ازاینرو نسبت به ارزشه حس س نیست .باه عبا رت عوام ناه از رهباران
س زم ن میخواهد چشمه ی خود را ببندند و برای موفقیت ،خود را ب تغییرات جه ن هم هناگ کنناد.
(ص دقی ،0999 ،ص )49درح لیکه تمدن بومی جمهوری اسالمی ایران که غنی از آموزهه ی ارزشای
متع لی اسالمی است ،نمیتواند پیرامون ارزشه بیتف وت عمل کند و بهعنوانم ل ،خا نوادهها را با
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بحث بیحر بی هم هنگ کند ،ی ب تروریسم هم هنگ شود ،بلکه ب ید آنه را پ الیش کند و به گوناه
فع النه در برابر اینگونه تغییرات ضد ارزشی راهبرد من سب اتخ ذ کناد .چراکاه برخای از تغییارات و
هم هنگی ب آنه ارزشها ی اساالمی را سسات مای کناد و ن گفتاه پیادا اسات کاه نب یاد باه بها ی
جه نیشدن ،دست از ارزشه برداشت .دست برداشتن از ارزشه در پرتاو مادیریت راهباردی و در
پی آن تدوین و اجرایی س ختن برن مه ه ی راهبردی ،ج معه انقالبی ایران را از درون دچا ر فروپ شای
خواهد س خت .متأسف نه برخی از نش نه ه ی آشک ر آن نیز در کشور مش هدهشده است( .محماودی ،و
داودآب دی )0999 ،
ص حبنظران حوزه ه ی راهبردی بر این با ور هساتند کاه در مادیریت کشاور با بهارهگیاری از
الگوه ی توسعه غربی کنونی ،شت ب حرکت بهسوی افقه ی متع لی اسالمی اندک است و این الگوه ،
به ارزشه ی بومی پ یبند نیستند .اگرچه بخش کمی از الگوه ی مدیریتی از ارزشه پیروی میکناد و
بسی ری از تغییرات ن شی از الگوه ی غربی س زگ ر ب ارزشه ی اسالمی نیست .ازاینرو ب یاد از اداماه
این روند جلوگیری کرد .در اینر می توان از ترربه دیگر کشاوره نیاز بهاره جسات برخای از ایان
کشوره علیرغم ب ور اندک به ارزشه  ،از روش مدیریت آیندهپرداز بهرهگیری میکنند که معتقد است
نب ید ب پیش مد هر تغییری ،خود را و ارزشه ی خود را دگرگون س خت .بهعنوانم ا ل ،شارکتها ی
ژاپنی آینده پژوهی برای افق صدس ل آینده را در دستور ک ردارند چراکه نمایخواهناد خودشا ن را با
تغییرات  01ی  21س ل آینده هم هنگ کنند ،بلکه میخواهند تغییرات را ب خود هم هنگ کنند .اینیک
ب ور قدرتمند است که تغییر س ز بودن از تغییرپذیری و غ فلگیری راهبردی میک هد.

هایتمدنیآیندهپرداز 

نهادهاوسازما
همچن نکه اش ره شد ،مدیریت آیندهپرداز بهعنوان یک رویکرد نوین مدیریتی زمینهس ز طراحای و
راهاندازی نه ده  ،تشکله و س زم نه ی آیندهپرداز ب محصوالتی از قبیل صن یع تمدنی آیندهاندیشای
شده خواهد بود .بن براین مدیریت آیندهپرداز  ،به معن ی تغییر آفرینی متن سب ب ارزشه ی مطلاوب در
آینده خواهد بود .مدیریت آینده پرداز س خت ر و محتوای آیناده مطلاوب را بار پ یاه دو مفهاوم دیگار
ترسیم میس زد:
 نه د آیندهپرداز

0
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 نوآوری آیندهپرداز و

پرسشی که در اینر مطرح میشود آن است که ویژگیه ی نه ده ی تمدنی آینده پارداز چیسات؟
پ سخ به این پرسش چندان آس ن نیست زیرا اطالع ت نه ده ی آینده پرداز بومی پراکنده و ساخت در
دسترساند ام در ظ هر به نظر میرسد س زم نه و نه ده ی تمدنی دو ویژگی دارند :نخسات ایانکاه
ه ر تمادنی فرهناگ و روش خاود را دارد و ویژگای دوم آن اسات کاه سا خت ر آنها ی دگیرناده و
میتواند خالق ب شد( .ص دقی ،0999 ،ص)49
نه ده و س زم ن ه ی تمدنی که س خت ر ی دگیرنده دارند ،پیوسته و در تم م سطوح ب بهرهگیاری از
روش دیدب نی ،به پ یش و پویش شرایط آشوبن ک محیط پیرامونی میپردازند .زیرابه ترربه دری فتهاناد
که برای رق بتی بودن در محیطه ی پوی  ،میب یست س خت ر دیوانس الر گذشته را کن ر گذاشته و خاود
را هر چه بیشتر انعط فپذیرتر کنند .انعط ف پذیری راهبردی ،نی زمناد تعهادی بلندمادت باه توساعه،
تربیت و پرورش من بع کلیدی است .درنتیره از ویژگیه ی کلیادی نها د و سا زم نها ی ی دگیرناده،
می توان به مه رت در ایر د ،اکتس ب و انتق ل دانش و نیز تعدیل رفت ر ،متن سب با دانش فاراهم آماده
اش ره کرد.
در یک ج معه تمدنی آینده پرداز ،اعض ی ان یعنی افراد آن م نناد رای ناهاناد و بارای اینکاه بتاوان
رای نهه را به یکدیگر متصل و آنه را شبکه کرد ،میب یست یک نوع برن مه و سیساتمع مال بار روی
آنه نصب شده ب شد .در ج معه نیز ب ید بتوان چن ن اقدام کرد که همه بتوانناد آینادهپردازاناه اندیشاه
کنند ،یعنی بهعنوان م ل همه امیدوار ب شند ،نگ ه م بت به آینده داشاته ب شاند ،اندیشاه آنها پیراماون
چشمانداز ج معه یکس ن ب شد و به یک عب رت هماه آینادهانادیش ب شاند ناه گذشاتهنگار و در پای
روزمرهگی نب شند .همچنین اولویت نخست مدیران و متولی ن ب ید آن ب شد که روشه ی گذشتهنگر را
در پیش نگیرند و پیگیر خلق آینده جدید ب شند.
البته برخی مف هیم همهزم نی م نند ارزشه ی مأموریت وجود دارد که تنه به گذشته ی آینده تعلق
ندارد و به عب رت بهتر وابسته به زم ن نیست .افراد ح ضر در ج معاه تمادنی آینادهپارداز مایب یسات
به ج ی تفکر م شینی ،تفکر خالق داشته ب شند ،یعنی در اولویت نخست مدیران و متولی ن و در مرحله
بعد درج ت پ یینتر و حتی افراد دارای اندیشهه ی برآمده از ذهن خالق ب شند ن گفته پیدا است که ب
........................................................................................................................
0 . Visionary Innovation or Finnovation
 Finnovation . 2که از ترکیب دو واژه  Futures Studiesو  Innovationگرفته شده است.
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ذهن معمولی ،نمیتوان ج معه آیندهپرداز طراحی و راه اندازی کرد .همچنین در چنین ج معهای ،تمدن
ب ید آیندهپژوه نه ب شد و ارزشگذاری افراد ب ید بر اس س نوآوری ،آیندهنگری و تفکر مخترع نه ب شد.
پیشازاین اش ره شد ،برای دستی بی به موفقیت ،میب یست آیندهس ز بود .ازاینرو در این س زم نها
ب ید توان یی تصور پیرامون تصویر آینده بلندمدت وجاود داشاته ب شاد تا بتاوان آن را در چا رچوب
چشمانداز به افراد و دیگر اعض ی ج معه معرفی کرد ت ب تحول همراهای کنناد .تادوین چشاماناداز
ارربخش ،نخستین گ م برای اجرایی کردن آینده پژوهی در چ رچوب برن مه است .از ویژگایها ی هار
چشمانداز ،میتوان به افق بلندمدت (ب الی  21س ل) ،جذاب ،الها مبخاش و تمادن سا ز اشا ره کارد.
اگرچه تغییر آفرینی به معن ی ایر د و خلق فرصت و آینده مطلوب است ت نگذاریم دیگاران آیناده را
به م دیکته کنند ،ممکن است این پرسش مطرح شود که آینده خوب در حاوزه تمادن چاه آینادهای
است؟ ش خ

ه ی آن کداماند؟ برای پ سخ به این پرسشه  ،از سوی آیندهپژوه ن سه ش خ

بارای

آینده خوب ارائهشده است:
 آینده خوب تمدنی آن آیندهای است که ب زت بی از ارزشه ی بومی ب شد یعنی ارزشه را بیشاینه
کند نه تضعیف.
 تقلیدی و دستدوم نب شد .بهعنوانم ل امروزه یکی از دالیل ترافیک تهران و س یر کاالنشاهره ی
م این است که آینده دستدومی را پیگیری میکنند و میخواهند کالنشهر صنعتی هم نند لندن ی
پ ریس  0911ب شند .یعنی گذشته دیگران را که اکنون بیارزش است را از زب لهدانی ت ریخ برداشته
و پس از رنگ و لع ب آن را بهعنوان آینده مطلوب کالنشهره ی خود معرفای کاردهایام .راهحال
برونرفت از این مشکل نیز این است که ب ید آینده خود را به دست ن خود و بر اس س اندیشهها ی
خود اختراع کنیم.
 آینده پژوهی ابزار اختراع آینده مطلوب است .اگر خالقیت وجاود نداشاته ب شاد ،اندیشاه باردار و
بچسب ن همهگیر مایشاود .0آینادهپژوهای اختاراع آیناده مطلاوب بار پ یاه ارزشها  ،خالق ناه و
آیندهنگرانه است.

نوآوریآیندهپرداز 
یکی دیگر از مف هیم مهم در مدیریت آیندهپرداز نوآوری آیندهپرداز اسات کاه مادیران و متولیا ن
........................................................................................................................
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آیندهپرداز س زم ن ه ی صن یع تمدنی ،محتوای آینده مطلوب را بر پ یه آن ترسیم میکنند .همچنا نکاه
در اسن د و ادبی ت این حوزه وجود دارد ،نوآوری ،خالقیت ی اختراع نیست بلکاه اباداع محصاول یا
خدمتی بر پ یه دانش نوین است بهگونهای که مشتری و مصرفکننده آن را بپسندد.

نمودار  .2ارتباط مدیریت آیندهپرداز ،سازمان آیندهپرداز و نوآوری آیندهپرداز

این نوآوری ،هنگ می تحقق پیدا میکند که مشتری درون ج معه ی برون ج معه برای دستی بی باه
آن ک ال ی خدمت هزینهه ی الزم را پرداخت کرده و آن را مورد بهرهبرداری قرار دهد .همچن نکاه در
نمودار  2نیز دیده میشود ،نوآوری آیندهپرداز را نمایتاوان جادا از سا زم ن آینادهپارداز و مادیریت
آیندهپرداز تصور کرد( .ص دقی و صف یی.)0999،
هنگ میکه صفت آیندهپرداز به نوآوری اض فه میشود معن و مفهوم نوآوری ،گستردهتار مایشاود.
اگر مدیران تمدنی بتوانند ب بهرهگیری از دانش آیندهپژوهی ،نی زه ی تمدنی در افق  21سا ل آیناده را
شن س یی کند .بهعنوانم ل ،پیشبینی شود که نیروه ی مسلح برای رفع نی زها ی بخاش تمادنی در21
س ل آتی ،به چه استعداده یی م نند استعداده ی مدیریتی ،فن وری ،انس نی و  ...نی ز دارند ت بتاوان بار
پ یه چشمانداز ،روش دستی بی به آنه نیز پیشبینی شوند .پس میب یست امروز آن نی زه به محصاول
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ترجمه شوند سپس آن محصول ک لبدشک فی شده و به مرحله تولیاد برساد تا نیا ز  21سا ل آیناده
تمدنی برطرف شود این اقدام را میتوان نوآوری آیندهپرداز ن مید.
اگرچه در سطح کشور نیز ب ید نظ م ملی آیندهپژوهی و نظ م ناوآوری وجاود داشاته ب شاد ،بارای
اینگونه نوآوری ،دو ابزار در ج معه الزم است:
 مرکز ی نه د آیندهپژوهی که بتواند نی زه ی آینده را ک مل پیشبینی کند
 مرکز تحقیق ت که نی زه را از نه د آیندهپژوهی بگیرد و روی آن سرم یهگاذاری کناد تا  21سا ل
دیگر آن محصول بهموقع به دست مصرفکننده برسد.

جمع ندیوپیشنهادها 

جه ن کنونی ب دو ویژگی اس سی شن خته میشود نخست دگرگونیه ی شت ب ن و دوم ،پیچیادگی
فزاینده .نگ هی ژرف به رویداده و تحوالت پیرامونی این واقعیت را آشک ر میس زد که جها ن اماروز
در روندی شت ب ن در ح ل تغییر و تحول چشمگیر است .آینده پژوه ن بر این ب ور هستند چه ر ویژگی
کلیدی ،ن پ یداری ،عدم قطعیت ،پیچیدگی و ابه م جه ن را در برگرفته است بهگونهای کاه در بسای ری
از مس ئل ،تصمیم گیری و اقدام دشوار و ت حدی غیرممکن شده است .ازاینرو نی ز به ابزاره یی جهت
تصمیمگیری و برن مهریزی روزبهروز بیشتر میشود .ازجمله مهمترین این ابزاره  ،آیندهپژوهای اسات
که توجه اغلب سی ستگذاران و مدیران را به خود جلب کرده است .اهمیت راهبردی ایان داناش باه
حدی است که استکب ر نه یت تالش خود را به ک ر گرفته است تا از دسترسای غاربساتیزان باه آن
جلوگیری کند.
آیندهپژوه ن بر این ب ور هستند که ب بهرهگیری از الگوه ی کنونی ،شت ب حرکت بهسوی افقها ی
متع لی اسالمی اندک است و این الگوه  ،به ارزشه ی بومی پ یبند نیستند .بن براین مدیریت حوزهه ی
حس س تمدنی نی زمند بهک رگیری الگوه ی نوینی از مدیریت ب عنوان مدیریت آیندهپرداز است .تمدن
ترجم نی از مدیریت آیندهپرداز بهشم ر میرود که در آن ،ب بهرهگیری از دانش آیندهپژوهای ،آینادهای
برای بخش تمدن ترسیم میشود که ب ارزشه ی اسالمی و ایرانی م س زگ ر ب شد .از اسن د معتبار کاه
از سوی اندیشکدهه منتشر میشود ،چنین برمیآید که هنر ر برن مهریزی بلندمدت یا آینادهپارداز در
بسی ری از کشوره ی پیشرفته 011 ،س ل است .حتی در جه ن امروز ،برخی از برن مهریزیه بهصورت
برن مهریزی هزاره انر م میپذیرد .مدیریت آیندهپرداز در یک س خت رتمدنی ،به معنا ی تغییار آفرینای
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متن سب ب ارزشه ی مطلوب در آینده خواهد باود .مادیریت آینادهپارداز سا خت ر و محتاوای آیناده
مطلوب را بر پ یه دو مفهوم تمدن آیندهپرداز و نوآوری آیندهپرداز طراحی و ترسیم میس زد.
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