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نامه به سردبیر
آیندهپژوهی با اسـتفاده از تکنیک پویـشمحیطـی
فاطمهعطااللهی ،1رضا دهنویه ،2امالبنینآتشبهار
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قرن بیست ویکم ،قرن مواجهه با جریانعظیمی از رقابت در بازارهاي ملی و بینالمللی ،تغییر شیوه
زندگی ،ظهور مسایل جدید در عرصههاي اجتماعی و سیاسی و نیز بروز مسایل زیست محیطی میباشد
که همهی این موارد سازمانها را مجبور نموده تا درقبال دنیاي متالطم ،پیچیده و تهدیدکنندهي
پیرامون خود حساس بوده و واکنشی در خور توجه نشان دهند.بیش از هر زمان دیگر ،سازمانها بایستی
سیستمی را براي پیش بینی مسایل نوظهور و نیز نشان دادن واکنش مؤثر و فعال به این مسائل ،در
خود تدارك و تعبیه نمایند .این تعبیر از سازمان ،در ساده ترین شکل به این معنا است که حیات و رشد
سازمان به ماهیت محیط اطراف آن وابسته است و همهي سازمانها باید از ماهیت محیط پیرامونی خود
و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ،آگاهی یابند .به همین دلیل بسیاري از دست اندرکاران برنامه ریزي
سازمانی ،موضوع پایش محیط را به عنوان جزء الینفک برنامه ریزي سازمان ،به شدت مورد توجه قرار
داده اند(.)1
همانطور که عنوان شد سازمانها برای انجام امور روزمره و نیز دست زدن به ابتکارات و نوآوریها ،ناگزیر
از آگاهی هر چه بیشتر و سریع تر نسبت به ماهیت محیط کنونی و آیندهی پیش روی خود میباشند .در
میان تکنیکهای مختلفی که برای این منظور وجود دارد میتوان به تکنیک پویش محیطی اشاره نمود.
پویش محیطی بستر بروز و تجلی توانمندی های سازمان میباشد و فرصتها ،منابع ،تعامالت و سایر
شرایط و زمینههای بقاء و نوآوری را برای سازمان فراهم میسازد .همچنین آدما و روالل ( )2010به استناد
 -1دانشجوي دكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني ،مركز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشكده
آينده پژوهي در سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،کرمان ،ایران (نويسنده مسؤول)
 -2دانشیار ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،پژوهشكده آينده پژوهي در سالمت دانشگاه علوم پزشكي كرمان،كرمان،
ايران و عضو كميته ارزيابي فناوري سالمت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تهران ،ايران
 -3دانشجوی دکتری سیاست گذاری سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران
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استافلز ،پویش محیط را به عنوان روشي براي مقابله با آن دسته از مسایل خارجـي تعریﻒ ميکنند که به
سختي قابل مشاهده و شناسایي می باشند اما نمی توان آنها را نادیده گرفت(.)2
پویش محیطی به زعم برخی صاحبنظران ،مساله اصلی مدیران ارشد در بسیاری از سازمانهای امروزی
میباشد .اهداف نظام پویش محیطی به صورت کلی شامل پیگیري اتفاقات و روندهاي علمي ،فني،
اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي مهم براي سازمان ،تعیین فرصتها و تهدیداتي که هر یک از این روندها
براي سازمان به ارمغان ميآورند()3
پویش محیطی از چهار گام یا مرحله اصلی تشکیل شده است .درگام اول ،حیطه و عمق پویش محیطی
مشخص میگردد .تعیین حیطه و عمق پویش محیطی با مراجعه به دو عامل ،مراجعه به امر واقع و
مراجعه به خبرگان قابل پاسخگویی است .درگام دوم ،منابع دانشی و ابزارهای بهره برداری کشف و خلق
می شوند .این گام ،به مثابه پاشنه آشیل پویش محیطی است و بزرگترین مشکل آینده پژوهی نیز
همین نکته است که گاهی به دلیل گستردگی موضوع پویش ،راه اندازی یک سیستم اجتماعی -تکنیکی
ضرورت خواهد یافت .درگام سوم ،از منابع دانشی بهره برداری میشود .پس از شناسایی و خلق منابع
دانشی ،بهره برداری از آنها با استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر می شود .و در نهایت در گام چهارم،
داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و مدیریت مبانی شناختی – هنجاری صورت می پذیرد در این مرحله،
دغدغه اصلی پویشگر ،مدیریت مبانی شناختی -هنجاری خواهد بود .و اما روش هاي مختلفی براي دیده
باني و پویش محیطي وجود دارد .که از آن جمله می توان به روش سامانه پویش محیط کسب وکار،
روش کوئست ،روش سازوکارهاي پویش محیطی ،روش چارچوب درك عالیم آینده (اف اس اس اف)
اشاره نمود()4
که هر کدام از این روش ها در سازمانهای امروزی از جمله سازمانهای بخش سالمت میتوانند به کار
گرفته شوند .در سال  2016انجمن بیمارستانی امریکا در جهت ارتقاء بخش سالمت از تکنیک پویش
محیطی استفاده کرد .تا با شناخت و درك چشم انداز بهداشت و درمان ،مسائل مهم و روندهای در حال
ظهور سازمان ،بتوان آینده را پیش بینی نموده و همگام با تغییرات گام برداشت(.)5
اما با تمام فواید این تکنیک ،موانعی هم بر سر راه اجرایی شدن آن وجود دارد .قابل تببین نبودن شواهد
و امکان پذیر نبودن ارائه نظریه  ،شوكهاي برونزا ،ابهام در مفاهیم و رویکردها ،عدم اطمینان مدیران به
روندهای آینده نگری ،منابع کمیاب ،عوامل روانی( از قبیل ترس ،قدرت ) از محدویتهای اجرای موفقیت
آمیز پویش محیطی محسوب میگردد .دی و شومیکز معتقدند که بزرگترین چالشهای پیش روی یک
سازمان در زمینه پویش محیطی ،مواردی است که به چشم نمیآیند و از همین رو درك این تهدیدات
و برآورد فرصتها ،مستلزم نگاه دقیق تری نسبت به محیط پیرامون میباشد(.)6
با وجود همهی محدودیت ها و موانع پیش روی اجرای پویش محیطی ،در صورت اجرایی شدن آن ،مزایای
زیادی برای سازمانها به ارمغان خواهد آورد .در طی چند سال اخیر این اتفاق نظر میان صاحبنظران به
وجود آمده است که تغییر ،ویژگی بارز دنیایی است که در آن زندگی میکنیم و در آینده با آن مواجه
خواهیم بود .در واقع دنیای ما به دلیل رشد تعداد بازیگران ،افزایش میزان تعامالت و تاثیرپذیري آنها از
یکدیگر ،و همچنین به دلیل ازدیاد بی سابقه حجم و سرعت اطالعات در دسترس ،بسیار پیچیده تر و
متالطم تر از گذشته شده است .میتوان گفت که در چنین محیط متالطم و پویایی ،موضوع پویش
محیطی در سالهاي اخیر مورد توجه جدي تري قرار گرفته و روشها جدیدتري نیز براي آن ارایه شده
است .پویش محیطی ،یکی از فعالیتهاي کلیدي در مطالعه آینده است .سناریونگاران میبایست به درك
صحیحی از محیط خود دست یابند چرا که در سایه نیل به چنین مهمی قادرخواهند بود بدیلهای محتمل

 با توجه به اینکه پویش محیطی نخستین تکنیکی است که در راستای نیل به.آینده را شناسایی کنند
 بنابراین میتوان، میتواند مفید و تأثیرگذار باشد، هدف تولید گزینههای بدیل در یک فرآیند آینده پژوهانه
. استفاده نمود،از آن در جهت شناخت تغییرات و ارزیابی پیشامدها و حرکت در جهت پیشرفت سازمان
 سازمان، آینده پژوهی، اسکن محیطی:کلید واژه
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