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 .1استاد گروه مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/60/60 :؛ تاریخ پذیرش)3131/60/03 :

چکیده
برنامهریزی راهبردی بخشی روتین از فعالیتهای هر کسبوکاری است .مدلهای سنتی برنامهریزی راهبردی معموالً برای برنامههریهزی
و ایجاد راهبرد برای محیطهایی با پیچیدگی باال ،عدم قطعیت و تغییرات سریع در محیط خارجی نامناسبند .هدف ایهن پههوهط ارا هی
مدلی ترکیبی (کیفی -کمی) برای ایجاد چارچوب سناریوهای آیندة مرکز آمار ایران است .در این پهوهط بها بههکهارگیری ترکیهب روش
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و دلفی و بر مبنای مدل شوارتز ،مهمترین پیشرانهای اثرگذار بهر آینهده شناسهایی و اولویهتبنهدی شهد .در
نهایت ،چارچوب سناریوهای آیندة مرکز آمار ایران در سال  3066ارا ی شد .با بهکارگیری پرسشنامة بهاز و ماها به نهرههای  31نفهر
خبرة پهوهط جمعآوری شد .و با روشهای آمار توصیفی اجماع خبرگان بررسی شد 30 .پیشران اصلی مورد اجماع خبرگهان بهوده اسهت
که با اجرای فن  AHPاولویت بندی شد و دو پیشران که بیشترین اهمیت و عدم قطعیت را داشتند ،شناسایی شد و با قهراردادن آنهها بهر
روی ایف ،چارچوب سناریوها مشخص شد.

کلیدواژگان
آینده ،برنامهریزی سناریو ،سناریو.

 نویسندة مسئول ،رایانامهazara@modares.ac.ir :
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مقدمه
به راستي رهاورد آینده چه خواهد بود؟ آینده پژوهان ادعا ميكنندد اید مسدئهه تدا حدد يیداد بده
انتخابها و اقدامات مردم بستگي دارد .آیندهپژوهان مديكوشدند بدا مطالعد مدنم آینددة ممكد ،
محتمل و بهتر ،و با انتشار اطالعات ،تدوی طرح ها و شركت در بحث ها عمومي (پيرامون آنچده
مطهوب تری آینده را به وجود ميآورد و بهتری راه ها ایجاد آن) ،در گزینش انتخابها عاقالنه
و آگاهانه به مردم كمك كنند .هدف آینده پژوهان ای است كه اندیشه و ذه مردم را بده سداال و
چالش وادارند .به ای دليل مردم را ترغيب ميكنند تا به طور نقادانه عادات رفتار خود را بررسدي
كنند ،انتخاب ها دیگر را نيز مدنمر داشته باشند ،در جست وجو پيشدامدهایي ناشدناخته باشدند،
اهداف و اريش ها خود را تجزیه وتحهيل كنندد ،نسدتت بده آیندده و كنترلدي كده احتمدا ا بدر آن
ميتوانند داشته باشند ،هوشيارتر باشند ،و به آياد و بهروي نسل آینده بيندیشدند .بددیهي اسدت
آمويش آینده پژوهي امر ضرور است تا اي ای راه تصویرها مختهد

آیندده در اذهدان مدردم

جا گيرد و شناخت بهتر نستت به سرچشمه هدا و پيامددها آن هدا در جامعده گسدترش یابدد.
آیندهپژوهي فراتر اي پيشبيني است و ادعا پيشگویي ه ندارد .آیندهپژوهي هندر شدكلدادن بده
آینده است ،به شكهي كه آینده را ميخواهي  .كساني كه ای دانش را در دست دارند ،ه اكنون هد
به آیندة جهان به دلخواه خود ،شكل ميدهند .ميتوان كشورها و جوامعي را دید كه نتوانستند خود
را با تحوّ ت سايگار كنند و اي ای جهدت ،فروپاشديدند .آنهدا ذات تیييدر را درسدت نشدناختند.
آیندهشناسي اي ای منمر دانش شناخت تیييرات است .شناخت آینده اي حياتيتری عهوم مورد نياي
هر انساني است .برنامهریز سناریو روشي برا بهتود تصمي گير در برابر آینددههدا ممكد و
محتمل است .برنامهریز سناریو یك ابزار آیندهپژوهي ماثر است كه برنامهریزان را قادر مديكندد
آنچه وقوعش محتمل است و آنچه وقوعش غيرمحتمل است ،بررسي كنندد .هددف اید پدژوهش
طراحي چارچوبي اي سناریوها آیندة مركز آمدار ایدران در سدال  0011اسدت .حدوية موضدوعي
پژوهش ،آیندهپژوهي و روش آن ،دلفي و  AHPاست.
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بیان مسئله
برنامهریز راهترد بخشي روتي اي فعاليتها هر كسبوكار است كه با كمك مجموعها اي
اعتقادات و پروتكلها اي فعاليتها عمهياتي سايمان حمایت ميكند .مدلها سنتي برنامدهریدز
راهترد معمو ا برا برنامهریز و ایجاد راهترد برا محيط هایي با پيچيدگي با  ،عدم قطعيدت و
تیييرات سریع در محيط خارجي نامناستند.
درک محيط خارجي و تعيي راهترد متناسب با آن باشد ،مه تری دليل برنامهریز اسدت ،و
ای كار بهدليل تیييرات سریع محيط در مدلها سنتي اثربخشي كمي دارد .برنامده ریدز سدناریو
روشي آینده محور است كه به طور گسترده در سايمانها و دولتها برا رسيدن به نگاهي به آیندده
در برنامهریز ها به كار گرفته مي شود .تهفيق رویكردها آینده محور و مدل ها سنتي برنامهریدز
راهترد برا دستيابي به ظرفيتها پيشبيني شده ،عالوه بر اینكه نيايمندد درک واقعدي رویكدرد
آیندهمحور مثل برنامهریز سناریو است ،به مفهومساي اساسي در مدلها برنامهریز راهتدرد
نيايمند است .آیندهپژوهي سايمان را قادر ميكند ،خطرهدا و فرصدتهدایي را كده در آیندده بدا آن
مواجه خواهد شد ،پيشبيني كند و فرصت ميدهد قتل اي اینكه به دردسر بيفتدد ،تصدمي بگيدرد و
چارها بياندیشد .آیندهپژوهي به سايمان كمدك مديكندد هددفهدا اريشدمند ،دسدت یدافتني و
بهندمدتي را برگزیند و راهتردها منطقي تحقق آن ها را ایجداد كندد .هددف غدایي آیندده پژوهدي،
پيشبيني نيست ،بهكه تعالي دنيا آینده است .ما فرصتهدا بسديار يیداد بدرا شدكلدادن بده
دنيا فردا و تعالي آیندة خود داری و اگر نگاهمان را به آینده بدويی  ،مي تواني جهو بسيار اي
مشكالت بالقوه را بگيری (.)Cornish, 2004, p.15
ساال ای است كه چگونه ميتوان بدا متاحدث آینددهپژوهدي چدارچوبي اي سدناریوها آینددة
سايمان را طراحي كرد تا بر اساس آن سناریوها تشریح شود و بر متنا آن برنامدهریدز راهتدرد
انجام گيرد؟

 238

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،4زمستان1313

مبانی نظری پژوهش
اهداف مطالعات آیندهپژوهی

هدف عمدة آیندهپژوهان ،حفظ و گسترش بهروي و رفاه بشریت و ظرفيتهدا ادامد حيدات بدر
رو كرة يمي است .آیندهپژوهان ای هدف را مشخصاا با كاوشها منم برا كش
مخته

انتخابها

برا آینده ،دنتال ميكنند .آنان به تفكر معطوف به آینده ميپردايند و ميكوشند تصویرها

بدیل تايها اي آینده بيافرینند ( .)Toffler, 1978, p.14امكانپذیر ،محتمل و بهتر ،موارد است كده
آیندهپژوهان درصدد شناسایي آن هستند :آنچه ميتواند باشد ،آنچه احتمال دارد و آنچه بایدد باشدد.
آیندهپژوهان برا انجامدادن وظای

خود ،همچني  ،درصدد شناخت عوامل تیيير و دگرگدونياندد.

یعني ميخواهند فرایندها پویایي را كه اي یك سو عهت اصهي پيشرفتهدا فناورانده اسدت ،و اي
سو دیگر ،نم ها سياسي ،اقتصاد  ،اجتماعي و فرهنگي را دگرگون ميكند ،شناسایي كنند .آنها
نيز ميكوشند تحو ت غيرمنتمرها را كه چارها جز تسهي در برابر آنها نيست( ،يیدرا در كنتدرل
انسان نيستند) مشخص كنند و سرانجام ميكوشند تحو ت قابل انتمار را كه در كنترل آدمدي قدرار
ميگيرند ،نيز معهوم كنند .عالوه بر ای  ،تالش ميكنند پيامدها پيشبينينشده ،ناخواسته و ناشناخته
فعاليتها اجتماعي را كش

كنند .بدی ترتيب ،آیندهپژوهدان مديكوشدند اهدداف و اريشهدا را

تعيي  ،روندها را توصي  ،شرایط و اوضاع و احوال را مشخص و تصداویر مختهفدي اي آیندده ایجداد
كنند و سياستها بدیل را ابدداع ،اريیدابي و گدزینش كنندد ( .)Lasswell, 1967, p.130اي اهدداف
دیگر مطالعات آیندهپژوهي ،مطالع يمان حال است .نخست ،عمهي كه در يمان حال اتفاق ميافتدد،
همان چيز است كه به آینده شكل ميدهد .بدی ترتيب ،اوضاع فعهي باید مطالعه و بررسي شدود.
يیرا تفكر دربارة آینده ،بهطور عمده پيرامون ای موضوع است كه تكهيفمان را در حال حاضر بداني ،
به عتارت دیگر ،دریابي كه با توجه به اوضاع و احوال فعهي و اميدها آینده ،باید چه كني تدا آینددة
مطهوب و دلخواه را به وجود آوری  .دوم ،تفكر راجع بده آیندده ،نقدش «شدناخت موقعيدت» را ایفدا
1. Prospective Thinking
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ميكند ،یعني ما را یار ميكند موقعيت خود را در يمان حال تشخيص دهي و بدداني ا ن در كجدا
قرار داری  .غالتاا سرعت تیييرات باعث ميشود افراد نستت به آنچه در شرف وقوع است و آنچده در
گذشت نزدیك رو داده است ،سردرگ شوند .اگر دورنمایي اي جایي كه بودهاند ،جایي كه ميروند
و جایي كه قصد آنجا را دارند ،در ذه افراد نتاشد ،يمان «حال» مفهوم خود را اي دسدت مديدهدد و
غير قابل درک ميشود .سوم ،نتایج آیندهپژوهي به افراد امكان مديدهدد خواسدت فعهدي خدود را بدا
خواست آتي مقایسه كنند .برا مثال ،ممك است افراد در يمان حال خود را اي بعضي چيزها محروم
كنند و در عوض ،به انتمار تحقدق آريوهدایي در آیندده باشدند كده اي قضدا ،هيچگداه محقدق نشدود
(.)Slaughter, 1995, p.13
فرایند تدوین سناریو بر اساس رویکرد عدم قطعیت بحرانی (مدل شوارتز)

رویكردها متفاوتي به برنامهریز سناریو وجود دارد .بررسيها نشان ميدهد روش  GBNكه بده
مدل شوارتز معروف است ،بسيار بهكار گرفته شده است و اعتتار يیاد دارد ،بنابرای  ،ای پژوهش
با ای رویكرد اجرا شده است .ساخت سناریوها بر اساس روش شوارتز هشت مرحه اصهي است
(:)Schwartz, 1991, p.226
 .روشنکردن تمرکز اصلی سناریوها (پرسش اصلی)
توسع سناریوها با نگاه اي محيط دروني ،سپس ،تسر آن به محيط بيروني آغداي مديشدود ،بددی
ترتيب كه ابتدا فرایند با پرسش یا تصميمي خاص دربارة محيط دروني شروع ميشود ،سپس ،بنا
سناریوها به سو محيط بيروني شكل ميگيرد.
 .2بررسی تغییرات گذشته برای شناسایی روندها و نیروهای پیشران روبهپیشرفت
گام دوم ،تدوی فهرست عوامل اصهي تأثيرگذار بر كاميابي یدا ناكدامي آن تصدمي اسدت ،عدوامهي
مانند تأمي كنندگان ،رقتا و جز آن.
 .3شناسایی تغییرات آینده و نیروهای پیشران تغییرات شناختهشده
گام سوم شامل تدوی فهرست نيروها پيشران در محيط كالن سايماني است .عالوه بدر فهرسدت
كنترلشدة نيروها اجتماعي ،اقتصاد  ،سياسي ،يیستمحيطي و فناورانه ،نكت مه دیگدر دربدارة
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جنتهها محيط كالن ای است كه «چه نيروهایي در پس نيروها شناسایيشده در محيط خرد ،در
گام دوم فعالاند؟».
 .4شناسایی عدم قطعیتهای اصلی
گام بعد شامل طتقهبند عوامل اصهي و روندها پيشران بدر اسداس دو معيدار اسدت :نخسدت،
درج اهميت برا موفقيت موضوع یا تصميمي است كه در گام اول شناسدایيشدده اسدت و دوم،
درج عدم قطعيت محيط بر عوامل و روندهاست .نكت اصهي ،شناسایي دو سده عامدل یدا روندد
است كه مه تری و غيرقطعيتری ها باشند.
 .5ایجاد چارچوب منطقی بر اساس عدم قطعیتهای شناساییشده
در عمل ،نتيج مرحه طتقهبند  ،محورهایي است كده سدناریوها نهدایي بدر پاید آنهدا متمدایز
ميشوند .مشخصكردن ای محورها در واقع ،مه تری گام در فرایند تدوی سناریوهاست .هددف
نهایي ،رسيدن به سناریوهایي است كه تفاوتها آنها ،برا تصمي سايان قابل توجه باشدد .اگدر
محورها اصهي عدم قطعيتها حساس شناسایي شده باشد ،مفيدد اسدت كده آنهدا را بدهطدور
گسترده (در یك محور) یا ماتریس (دو محور) یا حجد (سده محدور) نشدان داد كده سدناریوها
مخته

قابل شناسایي و جزیيات آنها قابل بسط باشد .منطق هر یك اي سدناریوها بدا موقعيدت آن

در ماتریس پيشرانها مه  ،قابل تشخيص است.
 .6پربارکردن مشخصههای اصلی و توسعة روایتها برای هر یک از سناریوها
يماني كه مه تری نيروها پيشران و منطق تمایز سناریوها مشدخص شدد ،پربداركردن چدارچوب
سناریوها با رجوع به عوامل اصهي و روندها شناسایيشده در گامهدا دوم و سدوم ،قابدل اجدرا
خواهد بود .در هر سناریو باید به عوامل اصهي و روندها توجده شدود .گداهي بده سدرعت معهدوم
مي شود كه كدام جنته اي عدم قطعيت باید در كدام سدناریو قدرار داده شدود و التتده ،گداهي چندي
نيست.
 .7شناسایی مضامین هر یک از سناریوها برای سازمان
پس اي توسع سناریوها ،ميتوان با رجوع به موضوع با تصمي اصهي شناختهشده در گدام اول ،بده
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«تمری آینده» پرداخت .تصمي مورد نمر در هر یك اي سناریوها چطدور بده نمدر مديرسدد؟ چده
آسيبپذیر هایي آشكار شده است؟ آیا تصمي یا راهترد تددوی شدده در همد سدناریوها اسدتوار
است یا در یك یا دو سناریو خوب به نمر ميرسد؟
 .8تعریف شاخصها و عالئم راهنما
بسيار مه است بتوان تشخيص داد كدام سناریو نوشتهشده ،بده واقعيدت درحدالظهدور نزدیدك
است .غالتاا جهت تاریخ آشكار است ،بهویژه با توجه به عوامهي مانند سالمت كهدي اقتصداد .التتده،
گاهي نيز ممك است شاخصها راهنما برا سناریوها نوشتهشده مالحماتي نيز داشدته اسدت.
يماني كه سناریوها مخته

پر بار شدند و مضامي آنها برا موضدوع اصدهي مشدخص شددند،

آنگاه باید يماني برا تخيل و شناسایي چند شاخص راهنما ،به منمور نمارت مداوم بدر تحدو ت
در نمر گرفته شود .اگر ای شاخصها بهدقت انتخاب شوند ،سايمان بدا دانسدت اید كده چگونده
آینده بر راهتردها و تصمي ها موجود تأثير ميگذارد ،جهدش بهتدر در فضدا رقدابتي خواهدد
داشت (.)Schwartz, 1991, p.226
مرور پژوهشهای انجامگرفته
پژوهشها متعدد در يميند آینددهپژوهدي در حدويههدا مختهد

در كشدورها متعددد بدا

بهكارگير برنامهریز سناریو انجام گرفته است .در جدول  0پژوهشها انجدامگرفتده در حدوية
برنامهریز سناریو متتني بر ف دلفي بيان شده است (.)Martine Nowak et al., 2011, p.1609
ادامة جدول  .1برخی پژوهشهای انجامگرفته در حوزة برنامهریزی سناریو

ردیف

نام

سال

نشریه

مكان اجرا

زمینة تمرکز

0

Abadie et al.

0101

Sci.public pol

اروپا

صنایع خالق

0

AL- Saleh

0112

Futures

3

Ariel

0292

عربستان سعود

سناریو انرژ تجدیدپذیر

Marit.poicy
Manage

جهاني

صنعت دریایي

0

Bijl

0220

Futures

ههند

مراقتتها ذهني

5

Czaplicka-Kolarz et al.

0112

TFS

لهستان

بخش انرژ
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ادامة جدول  .1برخی پژوهشهای انجامگرفته در حوزة برنامهریزی سناریو

ردیف

نام

سال

نشریه

مكان اجرا

زمینة تمرکز

6

Eschenbach & Geistauts

0295

Interfaces

آ سكا

روندها اقتصاد آ سكا

7

Fleming

0272

Long Range
plan

ایا ت متحده

روابط شركت – دولت

9

Gomez-Limon et al.

0112

Futures

اسپانيا

بخش كشاوري

2

Gordon

0117

Foresight

جهاني

انرژ

01

Hojer

0229

Transport.Res

جهاني

00

Hupkes

0270

Transportation

ههند

00

Kropp

0113

J.Euromarket

تركيب ارتتاطات اي راه دور
و اطالعات در حملونقل
شهر
اروپا و آمریكا
شمالي

اتومتيل
اريشها باياریابي

03

Pal et al.

0112

Int. J. Appl.
Eng.Res

هند

حملونقل عمومي

00

Postma et al.

0117

TFS

ههند

تكنولوژ دارویي

05

Rikkonen & Tapio

0112

TFS

فنالند

انرژ يیستي

06

Shiftan et al.

0113

Transport.Res

تالویو

سيست ها حملونقل

07

Sviden

0299

TFS

نامشخص

سيست ها حملونقل

09

Tapio

0110

TFS

فنالند

خطمشي حملونقل

02

Tseng et al.

0112

TFS

جهاني

بايار تهویزیون

01

Volman

0115

Teaching a.
.Teacher Edu

ههند

آمويش

00

& Von der Gracht
Darkow

0101

Int.J.Prod.Econ

آلمان

خدمات پشتيتاني

00

Waissbluth & de Gortari

0221

TFS

مكزیك

03

Wilnius & Tirkkonen

0227

Futures

فنالند

آب و هوا

00

Zuber et al.

0226

Soc. Prev. Med

سوئد

مراقتتها عمومي

صنعت كشاوري

روش پژوهش
ای پژوهش بر اساس شيوة طرح تركيتي اكتشافي انجام گرفته است .بدرا احصدا پيشدرانهدا
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اصهي اثرگذار بر آیندة سايمان ف دلفي اجرا شد و پس اي گردآور ای عوامل فنون آمار توصيفي
برا تعيي ميزان اجماع و توافق خترگان ،و روش تحهيل سهسههمراتتي جهت تعيي ميزان اهميدت
و عدم قطعيت هر عامل بهكار گرفته شد ،سپس ،براساس مدل شوارتز ،چارچوب سناریوها آینده
تدوی شد.
نمونه و جامعة آماری
جامع آمار ای پژوهش خترگان آشنا بده حدوية مددیریت راهتدرد و مركدز آمدار ایدران اسدت.
نمونهگير در ای پژوهش به طور نمر انجام گرفدت .نموندهگيدر نمدر  ،ندوعي نمونده گيدر
هدفمند است كه در آن پژوهشگر سعي ميكند با بهرهگير اي نمرها و دانش آگاهتری افراد دربارة
موضوع پژوهش رویداد و پدیده مورد نمدر واكداو و موشدكافي شدود .بده عتدارت دیگدر ،ندوع
نمونه گير  ،تصادفي نيست بهكه تعمد و قضاوتي است (بايرگان ،0379 ،ص .)27برا تشدكيل
تي خترگان  03نفر دعوت شد .مالک انتخاب خترگان آشنایي كامل به مركز آمار ایران و مسائل آن
و داشت دید راهترد بوده است .بر ای اساس ،مدیران عالي مركز آمار ایران و افراد واجد شرایط
به عنوان خترگان پژوهش انتخاب شدند.
شیوة ترکیبی پژوهش
شيوه ها تركيتي رویه ا برا گردآور  ،تحهيل و تركيب داده هدا كمدي و كيفدي اسدت كده در
پژوهش جهت درک بيشتر مسئه پژوهشي به كار گرفته مدي شدود .يمداني بده كدارگير اید روش
پژوهشي قابل توجيه است كه فه بهتر مسئه پژوهش ،ضرورت بهدره گيدر اي داده هدا كمدي و
كيفي را ایجاب كند .وقتي پژوهشگر مي خواهد و مي تواند اي نقاط قوت یك رویكرد بدرا جتدران
نقاط ضع

رویكرد دیگر بهره گيرد ،به كارگير ای طرح مفيد است .رویكرد كمّي به نتایج كمّدي

منجر ميشود كه بر اساس ابزار ايپيشتعيي شده (مانند پرسشنامه) انجام ميگيرد ،ای نتایج ممكد
است فراواني داده ها یا حركت روندها را نشان دهد كه مي توان بر اسداس آن جمعيتدي اي افدراد را
توصي

كرد .در عي حال ،داده ها كيفي بر شيوه ها كيفي گردآور داده ها ،مانند مصاحته هدا
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عميق و مشاهده استوار است كه یافتهها متني را به دست ميدهد و نگاهها مختهد

نسدتت بده

موضوع مورد بررسي را مطرح و تصویر پيچيده ا اي پدیده عرضه مي كندد .وقتدي اید دو داده یدا
یافته تركيب مي شوند ،تصویر بسيار قدرتمند اي پدیدة مورد بررسي خواهي داشت (دانائي فدرد و
همكاران ،0320 ،ص.)000
انواع طرحهای پژوهش ترکیبی

در پژوهش تركيتي سه طرح برجسته ترند :طرح شيوهها تركيتي كثرتگرا ،طرح اكتشافي و طدرح
تتييني (دانائيفرد و همكاران ،0320 ،ص.)009
طرح شیوههای ترکیبی کثرتگرا

هدف ای طرح گردآور همزمان داده ها كمّي و كيفي ،تركيب داده ها و به كارگير نتدایج بدرا
درک مسئه پژوهش است .استد لي كه عقت به كارگير ای طرح وجود دارد آن است كه اي طریق
كثرت گرایي قوت یك نوع دادة اطالعداتي ضدع

داده هدا اطالعداتي دیگدر را جتدران مدي كندد

(دانائيفرد و همكاران ،0320 ،ص.)009
طرح شیوههای ترکیبی اکتشافی

در ای طرح پژوهش اكتشافي ابتدا داده هدا كيفدي ،سدپس ،داده هدا كمّدي گدردآور و تحهيدل
مي شود .بنابرای  ،ابتدا پدیده موشكافي مي شود ،سپس ،برا تعيي روابط داده ها كيفي ،داده هدا
كمّي بهكار گرفته ميشود (دانائيفرد و همكاران ،0320 ،ص.)002
طرح شیوههای ترکیبی تبیینی

در ای نوع طرح پژوهشي ،پژوهشگر ابتدا داده هدا كمّدي ،سدپس ،داده هدا كيفدي را گدردآور
مي كند .استد ل ای طرح آن است كه داده یا نتایج كمّي تصدویر عمدومي اي مسدئه پدژوهش را
فراه مي كند :تحهيل بيشتر ،به ویژه اي طریق گردآور داده ها كيفي برا پا یش ،بسط یدا تتيدي
تصویر عمومي يم است (دانائيفرد و همكاران ،0320 ،ص.)002
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روش دلفی

یكي اي تحو ت بزرگ در متاحث آینده پژوهي با ابداع روش دلفي در «اندیشدگاه رندد» بده وقدوع
پيوست .اندیشگاه رند پس اي جنگ جهداني دوم در سدال 0209در نيدرو هدوایي ایالدت متحدده
امریكا برا تحقق در حوية مسائل امنيتي و نمامي تأسيس شد ،ولي پس اي مدتي تا خروج اي اید
نهاد نمامي ،به عنوان سايماني غيردولتي فعاليت خود را ادامه داد و اكندون نيدز بده عندوان یكدي اي
اندیشگاهها مشاور دولت امریكا در تصمي گير ها كالن و راهترد فعاليت مديكندد .بده اید
دليل نيز همواره دولت اي آن حمایت ميكند .متخصصان و كارشناسان ای ماسس پژوهشي ،روش
دلفي را به منمور ترویج روشي صحيح برا اجدرا منداظرة مسدتقل اي شخصديت افدراد طراحدي
كردند .در واقع ،ای روش برا برطدرف كدردن مشدكالت جهسدات بحدث گروهدي و بده منمدور
برقرار تعامهي صحيح بي نمرها واقعي افراد ابداع شد .روش دلفي بر پای جمعآور نمرهدا
كارشناسان و متخصصان اي طریق ارسال پرسشنامه شكل گرفته است ،به طور كه اید پرسشدنامه
در دفعات مخته

ارسال و جمعآور ميشود .در ای روش پرسشنامه ابزار برا ایجاد ارتتداط

بي صاحبنمران و تأثيرگذاشت آنها بر دیدگاه یكدیگر است (ناظمي و قدیر  ،0395 ،ص.)90
اي آنجا كه نتایج دلفي به دانش و تجرب اعضا مشاركتكننده وابسته است ،حضور اشخاصدي
كه احتما ا دیدگاهها اصيهي دارند ،ضرور است .پس اي انقضا يمان ،محققان نتایج پرسشدنام
اول را جمعآور و پس اي تحهيل ،پرسشنام جدید را به همان روال ،برا خترگان مديفرسدتند.
در پرسشنام جدید تالش مي شود در مقابل هر پرسش ،عالوه بر ذكر پاسخ مصاحتهشونده در دور
قتل ،به نمرها پاسخدهندگان دیگر نيز اشارها شود .ای امر ستب همگرایدي سدریعتدر نمرهدا
خترگان ميشود .بدی ترتيب ،با اجرا دو یا سه دور فرایندد دلفدي مديتدوان اطالعدات و داندش
ضمني خترگان را استخراج كرد .ای دانش پس اي پا یش و تحهيل ،ورود بسديار مناسدتي بدرا
سياستگذار و برنامهریز در آن حويه خواهد بود (گوهر فر ،0320 ،ص.)61
اجماع در دلفی

در پژوهشها مخته

معيارها متفاوتي برا تعيي ميزان اجماع بهكار گرفته شده است .در اصل،
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هنگامي دربارة موضوعي اجماع حاصل ميشود كه درصد مشخصي اي آرا در یدك طيد

تجدویز

قرار گيرند .برا مثال در یكي اي معيارها ،هنگامي اجماع به دست ميآید كه  91درصد آرا در مقياس
هفتدرجها ليكرت ميان دو طتقه قرار گيرد .در معيار دیگر پيشنهاد ميشدود حدداقل  71درصدد
خترگان در مقياس پنجدرجها ليكرت به عوامل امتياي سه و بيشتر داده باشند و مقدار ميانه  3/05یدا
بيشتر باشد .التته گروهي محاست اجماع را به صورت درصد مناسب نميدانند و گزین قابل اعتمادتر
را سنجش پایدار پاسخها خترگان در دورها متوالي در نمر ميگيرند .در اید پدژوهش معيدار
دوم بهكار گرفته شده است.
3

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و نحوة کار آن

روش تحهيل سهسههمراتتي ( )AHPنخستي بدار توسدط سداعتي معرفدي شدد .اید روش یكدي اي
پركاربردتری روشها تصمي گير چندمعياره ( )MCDMاست .در ای روش بدا تجزید مسدئه
تصمي گير به معيارها آن ،مدل تصمي گير بهطور سهسههمراتتي ساخته مديشدود .اهميدت یدا
اولویت نستي معيارها تصمي گير با بهكارگير مقایسات يوجي كيفي مشخص ميشود .مزایا
اصهي  ،AHPآن را به فندي مطهدوب بدرا فرایندد اريیدابي تتددیل كدرده اسدت .در روش تحهيدل
سهسهه مراتتي سنتي ،مقایسات يوجي اجزا در هر سطح با توجده بده سدطح بدا یي سهسدههمراتدب
تصمي گير با اعداد  0تا  2توسط تصمي گيرنده انجام ميگرفت .ای گونه مقایسات يوجدي بدرا
جمعآور قضاوتها تصمي گيرندگان مزایا يیاد دارد .ای فرایند بده تصدمي گيرندده اجدايه
مي دهد فقط بر مقایس دو جزء تمركز كند ،به ای صورت ،نتایج تا حد يیداد اي آثدار غيرمدرتتط
مستقل است .عالوه بر ای  ،اولویتها ذهني ،دانش خترگان و اطالعات عيني بهطور همزمان ،در
تحهيل تصمي در نمر گرفته ميشود .بهویژه يماني كه ای فرایند شامل تصمي گير گروهي باشدد
(آذر و رجبياده ،0392 ،ص.)62

)1. Analytic Hierarchy Process (AHP
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مدل ترکیبی پژوهش
در ای پژوهش مدل تركيتي (كيفي-كمّي) به كار گرفته شده است .مراحل اجرا پژوهش (تركيتدي
اي ف دلفي ،مدل شوارتز و فرایند تحهيل سهسههمراتتي) ،به شرح يیر است:
 .0تشكيل تي خترگان و مشخصكردن مسئه پژوهش؛
 .0احصاء پيشرانها اصهي طي فرایند دلفي؛
 .3اولویتبند پيشرانها مستخرج اي مرحه قتل با بهكارگير AHP؛
 .0مشخصكردن چارچوب سناریوها بر اساس مدل شوارتز.

شکل  .1مدل تركيبی پژوهش

نتایج پژوهش
مسئهه و ساال اصهي پژوهش ای است كه «پيشرانها اصهي اثرگذار بر آیندة مركز آمار ایدران در
سال  0011كدامند؟» .برا پاسخ به ای ساال براساس مددل شدوارتز و روش دلفدي پيشدرانهدا
اصهي اثرگذار بر آیندة مركز آمار ایران شناسایي شد 00 .پيشران اصهي كده مدورد اجمداع خترگدان
بود ،به شرح يیر است:
 .0ميزان همكار دستگاهها اجرایي وابسته به نمام دولتي در جهت استقرار شتك مهي آمار؛
 .0جایگاه حاكميتي مركز آمار ایران (استقالل تشكيالتي و مرجعيت)؛
 .3تناسب عمهكرد مركز با انتمارات و نيايمند ها نمام برنامهریز و تصمي گيرندگان؛
 .0وجود فضا رقابتي مخرب با توجه به توليد آمارها مواي ؛
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 .5ميزان اعتماد و به تتع آن مشاركت مردم در طرحها آمار ؛
 .6ميزان بودجه و اعتتار تخصيصي به مركز؛
 .7بهكارگير جدیدتری فناور روي داخهي و بي المههي در فرایند توليد آمار؛
 .9ثتات مدیریت ،تصمي ها و سياستها كالن كشور؛
 .2ميزان تعامل با مجامع عهمي و حرفها داخهي و خارجي؛
 .01ظرفيددتسدداي و برنامددهریددز در حددوية منددابع انسدداني (جددذب ،آمددويش ،نگهداشددت،
توانمندساي  ،انگيزش و جز آن)؛
 .00استقالل و بيطرفي در مناقشات سياسي؛
 .00ميزان توجه به آمار و بهكارگير آن در بي مسئو ن كشور؛
 .03تحو ت بي المههي در حوية IT؛
 .00تأمي يیرساختها

يم جهت استقرار سيست جامع آمار  ،اطالعاتي و نمام ثتتي.

پس اي شناسایي عوامل اصهي با بهكارگير فرایند تحهيل سهسههمراتتي ای عوامل اولویتبند
شد .وين هر عامل در شكل  0بيان شده است .شایان ذكر است مطابق با مدل شوارتز اولویتبندد
عوامل بر اساس دو شاخص اهميت و عدم قطعيت ويندهي شد ،يیرا به دنتدال شناسدایي عدوامهي
هستي كه بيشتری اهميت و بيشتری عدم قطعيت را دارند.

شکل  .2نمودار وزن بهدستآمده از فرایند تحليل سلسلهمراتبی برای هر عامل
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همانطور كه مشخص است دو عامل «ميزان همكار دستگاهها اجرایي وابسته به نمام دولتي
در جهت استقرار شتكه مهي آمار» و «جایگداه حداكميتي مركدز آمدار ایدران (اسدتقالل تشدكيالتي،
مرجعيت)» بر اساس ای دو شاخص ،بهترتيب ،رتتهها اول و دوم را كسب كردند .بندابرای  ،بدر
اساس ای دو عامل و مطابق با مدل شوارتز چارچوب سناریوها را مشخص ميكني .

شکل .3چارچوب سناریوهای آیندة مركز آمار ایران

بحث و نتیجهگیری
هدف ای پژوهش طراحي مدلي تركيتي (كمي -كيفي) برا ایجداد چدارچوب سدناریوها آینددة
مركز آمار ایران است .روش تحقيق طرح شيوه ها تركيتي اكتشافي بوده است كه با تركيدب روش
دلفي و فرایند تحهيل سهسهه مراتتي ( )AHPو بر متنا مدل شوارتز مه تری پيشران هدا اثرگدذار
بر آینده شناسایي و الویت بند شد .در نهایت ،چارچوب سناریوها آینددة مركدز آمدار ایدران در
سال  0011طراحي شده است .دو عامل «ميزان همكار دستگاه ها اجرایي وابسته به نمام دولتدي
در جهت استقرار شتك مهي آمار» و «جایگاه حداكميتي مركدز آمدار ایدران (اسدتقالل تشدكيالتي و
مرجعيت)» ،مه تری و در عي حال ،غيرقطعيتری عوامهند كه بر آینددة اید مركدز اثرگذارندد و
براساس ای عوامل چهار سناریو متفاوت تشریح شده است .نتدایج نشدان مدي دهدد در صدورت
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همكار دولت در ایجاد جایگاه مناسب حاكميتي و الزام سايمان ها به همكار با مركز آمار ایدران
مي توان به شكوفایي كامل مركز آمار به عنوان نهاد سياسدتگذار آمدار و ارائده دهنددة آمدار دقيدق،
به روي و شفاف اميدوار بود .بر اساس چارچوب طراحي شده و با پيشران ها اصهي شناسدایي شدده
ميتوان سناریوها آینده را بهطور كامل تشریح كرد .همچندي  ،سدناریوها را مديتدوان در تددوی
برنام راهترد و نقش راه مركز آمار به كار گرفت .ابتدا ،با به كارگير روش دلفي كه صتی كيفدي
دارد ،مسئهه موشكافي مي شود .سپس ،با فرایند تحهيل سهسهه مراتتي كه صتی كمّدي دارد ،اولویدت
عوامل مشخص شده است .آنچه ای پدژوهش را اي پدژوهشهدا مشدابه (آنچده در مدرور متدون
پژوهش بيان شد) متمایز ميكند ،دقت مدل طراحيشده است .در پژوهشهدا انجدامگرفتده همد
مراحل تدوی چارچوب به طور كيفي انجام گرفته است اما با توجه به بده كدارگير روش تركيتدي
(كيفي -كمي) در ای پژوهش ،دقت افزایش یافته است .وقتي كه دو داده یدا یافتد كيفدي و كمّدي
تركيب ميشوند ،تصویر بسيار قدرتمند اي پدیدة مورد بررسي خواهي داشت.
مدل طراحي شده در ای پژوهش مي تواند الگدویي بدرا پژوهشدگران حدوية آینددهپژوهدي و
سايمانها دیگر باشد .پيشنهاد ميشود پژوهشگران ای مدل را در سايمانها دیگر اجرا كنندد و
نتایج آن را با ای پژوهش مقایسه كنندد .همچندي  ،مدي تدوان در طراحدي مددل روش هدا دیگدر
تصمي گير چندمعياره ( )MCDMرا به كار گرفت .اي جمهه محدودیت پژوهش مي تدوان بده اید
مسئهه اشاره كرد كه با توجه به جدیدبودن حوية پژوهش در ایران ،ممك اسدت در فهد موضدوع
توسط خترگان دشوار معنایي رخ داده باشد .همچني  ،تعداد اندک خترگان پدژوهش ،اگدر تعدداد
خترگان پژوهش بيشتر بود ،نتایج قابهيت اتكا بيشتر داشت.
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