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„Megmondanád kérlek, hogy merre kell mennem? –
kérdezte Alice a Macskától

Ez attól függ hova akarsz eljutni – válaszolta a 
Macska.

Tulajdonképpen mindegy, hogy hova érkezem –
mondta Alice.

Akkor mindegy, hogy merre indulsz – válaszolta a 
Macska.”

Cím: Fénykép, készítette: Ismeretlen a készítő, 
licenc: CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_in_Wonderland_(1988_film)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Stratégiai gondolkodás 
fejlődési állomásai
Tóth J. (2018) alapján saját 
szerkesztés
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Stratégiaalkotási 
folyamat 

összehasonlítása a 
különböző iskoláknál

Forrás: Csizmásné Tóth 
J. (2018 kiindulva saját 

szerkesztés)
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A stratégiai foresight
olyan előretekintő
tevékenység, melyet 
mély önismerettel, a 
gondolkodásmódunk 
megváltoztatásával 
végzünk a lehetséges 
jövőváltozatok 
megtalálása 
érdekében. 
(GáspárT.2012)
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Jövővel kapcsolatos 
meghatározások 
tartalmi 
összefoglalása 

         A szisztematikus  jövő   A minőségi vízióból származó  

         gondolkodásra fordított idő  profit aránya 

          hányada 
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Predikció Mérhető és átlátható rendszerek 

jövőjére vonatkozó biztos állítás.

Projekció Jelen állapotának mechanikus 

előrevetítése

Prognózis Nagy bizonyossággal várható 

következményjövő

Jövőkép Komplex, távoli jövő kulturális 

érték tartalommal

Vízió Preferált, megvalósítandó jövő

Forrás: Micic 2010.



A stratégiai foresight folyamata
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Forrás: Saját ábra Gáspár, 2012,41.o. alapján 



Jövőkutatás és 
Társadalmi 
jövőképesség 
kapcsolata 

A társadalmi jövőképesség kutatások célja 
azon kulcsképességek meghatározása, melyek 
a jövő tudatos alakítására teszik képessé a 
szervezetet.  (Monda E 2018) Olyan kérdések 
megválaszolására vállalkozik, hogy hogyan 
képes egy szervezet elérni a céljait?



„Előretekintés – érettségi” modell



Előretekintés - érettségi modell

A vezetés eredménymutatója akkor éri el a legmagasabb 
szintet, ha a vezetők képesek a munkatársaikat proaktívan 
ösztönözni a jövőjük tervezésére. Olyan környezetet 
alakítanak ki, melyben a szervezet a változásokat képes 
kezelni és az előretekintés során megszerzett tudás azonnal 
beépül a szervezet életébe.

A keretezés eredménymutató alapján akkor mondható 
jövőorientáltnak a szervezet ha a problémák valódi 
gyökeréhez akarnak eljutni, és sikerül olyan célokat 
meghatározni amellyel minden dolgozó egyetért.



Előretekintés -
érettségi 
modell

Tervezés eredménymutatói közé tartozik a 
szervezeti vízió felé vezető stratégia 
kiválasztása és finomítása, illetve a 
stratégia megvalósításához szükséges 
tevékenységek, folyamatok és 
kommunikáció fejlesztése.

Szkennelés eredménymutató arra 
vonatkozik milyen módszerekkel és 
eszközökkel gyűjti a szervezet a számára 
fontos adatokat és milyen formában 
tárolja azokat.



Előretekintés - érettségi modell

Az előrejelzés eredménymutató azt jelzi hogy a 
szervezet milyen módon gyűjti az információkat és 
hogyan biztosít kereteket arra vonatkozóan hogy 
hogyan lehetséges a további ötletek összegyűjtése 
és a folyamatba való beépítése.

A vízióalkotás mutató jelzi hogy milyen mértékben 
járult hozzá a szervezet víziójának megvalósításához 
az érintettek teljes köre. A szervezet tagjai valóban a 
vízió megvalósításának tudatában hoznak e 
döntéseket mindennapi cselekedetük során.



Összefoglalás

• STRATÉGIAI GONDOLKODÁS                     STRATÉGIAI  FORESIGHT 

• egyén gondolkodásmódjában 

• az egyének egymás közti együttműködési készségében

• az egyének tanulási készségében 

• szervezeti tanulás létrejöttében van
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Köszönöm a 
figyelmet!
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