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مبانی و مفاهیم آینده پژوهی

امیرهوشنگ حیدري1 

چکیده
آینده پژوهی دانشی است فراتمدنی و فرارشته ای که کشف آینده های محتمل و تالش برای ساخت آینده های مطلوب 
را سر لوحه اهداف خود دارد. نگاه آینده پژوهی به آینده بسیط نیست و باور به متکثر بودن آینده یا همان آینده های 
بدیل )آینده های گوناگونی که ممکن است برای افراد، گروه ها و رویدادها وجود داشته باشد( دارد. انسان در این رویکرد 
مختار و کنش گرا است تا مجبور و واکنش گرا، بنابراین انسان قادر به ساختن آینده های مبتنی بر امیال و آرزوهای 
خود است. امروزه از این رشته دانشگاهی تحت عنوان علم و هنر ساخت آینده یاد می شود و کشورهای جهان سعی 
دارند ابتدا به کسب این دانش تحت عنوان ابزاری راهبردی دست یابند و سپس به بازآفرینی آن متناسب با ارزش ها 

و هنجارهای اجتماعی خود بپردازند. 
   دولت ها می کوشند تا با استعانت از آینده پژوهی به تسخیر پیش دستانه آینده  فائق آیند و در تعامل با آینده و تالش 
برای ساخت آن فقط عنصر نظاره گر وقوع رخدادهای آینده نباشند. در واقع آنها با این رویکرد نه تنها در مواجهه با 
آینده و دریای ژرف تغییرات همراه آن، غافلگیر نمی شوند بلکه با آگاهی و شناخت کامل به استقبال آینده خواهند رفت 
و در تقابل با آن به عنصری فعال و تصمیم ساز مبدل می شوند. نگارنده در این مقاله سعی دارد با استعانت از منابع 
متنوع، با بیانی ساده به مقوله مبانی و مفاهیم آینده پژوهی و آموزه های آن بپردازد. از طرفی تسری نگاه ترویجی در 

حوزه آینده پژوهی ضروری است.
کلیدواژه ها: آینده پژوهی، آینده های مطلوب، آینده های باورکردنی، آینده نگاری.

مقدمه
موج آینده پژوهي2 آنچنان در جهان فراگیر شده است که امروزه شاهد ورود آن در تمام حوزه ها هستیم. 
در کشورمان نیز با کمي تأخیر این اتفاق رخ داد و هم  اکنون تحقیقات و اسناد فراواني با رویکرد 

آینده پژوهي نگاشته شده  است. 
   اولین فعالیت آینده پژوهي در ایران به بیش از 60 سال قبل، یعني سال 1327، بر مي گردد. این 
فعالیت در رادیو و تلویزیون ایران و با روش دلفي3، توسط دکتر مجید تهرانیان انجام شد. ایشان از 
صاحبنظران مختلف کمک گرفت تا آینده  اجتماعي ایران را شناسایي کند. در سال 7	13 نیز دکتر 

Heidari@nrisp.ac.ir  1. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
2. Futures Studies
3. Delphi Method
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جهان بگلو کار ارزشمندي تحت عنوان "چند مقاله درباره  دورنگري" در انتشارات دانشگاه تهران منتشر 
کرد )پایا و همکاران، 1386: 12(.

   باید پذیرفت که در زمینه  آینده پژوهي در کشورمان فعالیت هاي مستمري صورت نگرفته است 
به نحوی که فقدان استمرار در مطالعات آینده پژوهي کاماًل مشهود است و شاید بتوان گفت سابقه 
نسبتاً قابل قبول در فعالیت این حوزه به کمتر از ده سال مي رسد. به عنوان نخستین تجربه ملی در 
حوزه آینده نگاري فناوري از ابتداي سال 1385 تا بهمن ماه 1388، طرح  تحقیقاتی در مرکز تحقیقات 
سیاست علمي کشور در دو مرحله، تحت عنوان "پایلوت آینده نگاري مناسب ترین فناوري هاي ایران 
	0	1" 1 انجام شد که به بررسي فناوري هاي مناسب ایران طي افق زماني2 20 ساله پرداخت. این 

طرح به اختصار "پامفا 	0	1" نام گرفت. 
هم اکنون تحقیقات مهمي در سطوح کالن از جمله سیاست گذاري  در حوزه های مختلف با رویکرد 
دیگر  از سوي  مي شود.  افزوده  آنها  تنوع  و  تعدد  بر  زمان  گذشت  با  که  شده اند  تهیه  آینده پژوهي 
میل و کشش جامعه علمي نیز نسبت به ورود رویکرد آینده پژوهي در تمام ابعاد و حوزه هاي دانش، 
فزوني مي یابد. متأسفانه این حالوت و جاذبه گاهی موجب مي شود بسیاري از تحقیقات تنها نامي 
از آینده پژوهي را در عناوین خود داشته باشد و یا در خوشبینانه ترین حالت تنها از برخي روش هاي 
آینده پژوهي بدون توجه به اینکه چه نیازي در تحقیق وجود دارد و اینکه آیا روش انتخاب شده مي تواند 

نیاز مزبور را مرتفع سازد، به اجرا درآیند. 
   البته در سال های اخیر کارهای علمی ارزنده ای نیز در این حوزه انجام شده است. به طور مثال 
اولین فارغ التحصیل دکترای آینده پژوهی کشور در دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( موفق به دفاع 
و  فناوری  بر سیاست گذاری علم،  آینده نگاری  تأثیر  با عنوان "طراحی مدل  از رساله دکترای خود 
نوآوری در سطح ملی" در سال 1392 شد. تعداد دارندگان مدرک دکترای آینده پژوهی در حال حاضر 
به پنج نفر فزونی یافته است و ده ها دانشجوی دیگر نیز در سال های اخیر از این دانشگاه و سایر مراکز 
آموزشی و تحقیقاتی کشور به عرصه جامعه علمی وارد خواهند شد. این موضوع مبین این نکته است 
که بستر جامعه با ورود متخصصان این حوزه شکوفا خواهد شد و امیدواریم فعالیت های گسترده ای را 

با محوریت آینده پژوهی در کشور شاهد باشیم.

کشش فطری انسان  نسبت به آینده
خدای متعال دو چشم انسان را در پیش روی، خلقت کرد تا همواره نگاه به جلو داشته باشد. شاید 
این تعبیر خوبی برای لزوم توجه انسان به آینده باشد گرچه باید به این نکته نیز توجه داشت که خداوند 

یکتا همواره به انسان ها توصیه کرده که از عاقبت گذشتگان خود پند گیرید. 

1. Iran 1404 Pilot Foresight- The most appropriate technologies for Iran
2. Time Horizon
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   به طور کلی رویکرد انسان به آینده، در سه مقوله کلی قرار گرفته است. ابتدا "آینده شناسی" 
که در واقع نوعی نگاه خاص به آینده است. "آینده شناسی"1 از آینده محتوم سخن می  گوید و در واقع 
شناخت معرفتی آینده اینجا مطرح است. "آینده اندیشی"2 نیز مبحثی دیگر است که به آینده، نگاه 
آکنده از وهم و ترس دارد. در این حالت نیز  هنجار و ارزش جایی ندارد. به طور مثال دغدغه ما نسبت 
به آینده و رهنمون پدر و مادر به فرزندان در رابطه با درس خواندن و کسب تحصیل، بر گرفته از همین 

نوع نگاه به آینده است.
آینده است.  به ساحت  این دو  نوع نگرش  تفاوت عمدة "آینده پژوهي" و "آینده شناسي" در     
به  استناد  با  آینده پژوه  اما  مي گوید،  تغییرناپذیر سخن  و  آینده اي جزمي  از  قاطعیت  با  آینده شناس 

اطالعات موجود، از چند آینده سخن مي گوید.
 آینده پژوهی نوعی نگاه هنجاری به آینده دارد. بنابراین دانشی است با هستی شناسی3 ، معرفت شناسی	 ،
 روش شناسی5  و روش های خاص خود که بر خالف دو نوع قبل، ماهیت آن قابل آموزش دادن و 

یاد گرفتنی است و اهداف گوناگونی دارد که عبارتند از: )کورنیش، 2007: 232(
1. برنامه ریزی میان و بلند مدت6 ؛

2. کاهش رخدادهای ناگهانی؛
3. پیش بینی تحوالت آینده؛

	. شناخت فناوری های آینده و ایجاد بستر مناسب تعامل با آنها؛
5. شناخت بازیگران و پیشران های 7 عرصه جهانی؛

6. درک  قواعد بازی در عرصه جهانی؛
7. شناخت مرزهای دانش؛

8. ایجاد وفاق و بسیج اجتماعی درباره تصمیم های مربوط به آینده؛
9. عامل گسترش ارتباطات؛

10. عامل تمرکز بر آینده های دور، محتمل و مطلوب8 ؛
11. ابزاری برای هماهنگی میان پژوهشگران؛

12. عاملی در راستای ایجاد تعهد نسبت به عملی کردن برنامه ها است.

1. Futurism 
2. Futurology
3. Ontology
4. Epistemology
5. Methodology
6. Medium and Long Term Planning
7. Actors and Driving Force
8. Desired Futures
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آینده پژوهی و آینده های بدیل
دنیای ما آکنده از تغییرات است و با گذشت زمان نیز بر وسعت، شدت و زمان وقوع آنها افزوده 
می شود. در این سونامي فراگیر تغییرات، تنها ارزش هاي بنیادین جوامع هستند که کمتر دستخوش 
تحول می شوند. هر جامعه اي که نتواند تغییرات را به خوبی بشناسد و پیامدهاي آن را بر حوزه هایی 
گوناگون زندگی برآورد نکند، بي شک دچار غافلگیری در مواجهه با تغییرات آینده خواهد شد و چه بسا 

بابت آن تاوانی سخت را بپردازد.
   آینده پژوهی را به تعبیری می توان علم آینده نامید، چرا که سعی دارد از منظر دوراندیشی، تغییرات 
امروز را در مسیری خاص و مشخص، به واقعیات دلخواه فردا مبدل سازد و با این رویکرد احتمال 
همسو سازی تغییرات را با امیال و آینده های مطلوب ما برآورد کند. بنابراین تمام نیرو و توان ما روی 
این همسو سازی متمرکز خواهد شد. این نیرو طیف وسیعی از امکانات را شامل می شود. در یک کالم 
می توان آینده پژوهی را دانشی مبتنی بر احتمال و امکان تغییر حال در راستای ایجاد آینده دلخواه و 
مطلوب دانست. در علوم متکی و مبتنی بر یافته های گذشته، یا همان گذشته پژوهی همواره تالش 
می شود تا با درک صحیح روندهای1 متداول گذشته به دالیل صحیحی از وقوع رخدادهای2 گذشته پی 
برد. در حالی که در آینده پژوهی سعی می شود با شناخت زمان حال، رخدادهای آینده را شناخت. بنابراین 
تمام عوامل احتمال وقوع یک رخداد خوب یا بد، به شکلی دقیق بررسی می شود )خزایی،1392: 26(. 
آینده پژوهی در واقع مطالعه و بررسی آینده های ممکن الوقوع  با به کارگیری روش های علمی است. 
شناخت تغییرات، بررسی و تحلیل تغییرات، ترسیم آینده های احتمالی، ترسیم آینده مرجح و در نهایت 
برنامه ریزی در راستای دستیابی به آینده مطلوب مورد توافق گام های اصلی آینده پژوهی است. در 
آینده پژوهی، آینده مطلوب همواره متناسب با معیارهای منطقی و عقالیی انتخاب می شود، بنابراین 

عقالنیت3  از ارکان اصلی آینده پژوهی به حساب می آید )پدرام، 1391: 23(. 
   احساس ترسیم آینده، دغدغه اصلی بشر بوده و با شروع جنگ سرد این مسئله شکل جدی تر به 
خود گرفته است. تقریباً از دهه 0	 میالدی، آینده پژوهی پیشرفته با توجه به احساس نیاز شدید انسان 
به دانستن از آینده و غلبه بر ناپایداری ها، آرام آرام شکل گرفت. البته پیش از آن ادبیات "آرمان شهر" 
و "ویران شهر	 " شکل گرفته بود. داستان های علمی- تخیلی5 مرسوم بود و در واقع همین افراد 
زمینه ساز حرکت بزرگ آینده پژوهی عصر حاضر به عنوان رشته ای دانشگاهی بودند )خزایی، 1392: 

.)169

1. Trends 
2. Events
3. Rationality
4. Utopia and Dystopia
5. Science Fiction Stories
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   اما آینده پژوهی در حقیقت زمانی اوج گرفت که در مؤسسه رند1  وابسته به بخش دفاعی و مؤسسه 
تحقیقات پیشرفته دفاعی ایاالت متحده، تالش هایی به عنوان اولین اندیشگاه شکل گرفت. علت این 
امر هم، آن بود که ایاالت متحده تصور می کرد در رقابت های فناورانه از شوروی عقب مانده است. 
زمانی که شوروی اولین ماهواره را به فضا فرستاد، آمریکایی ها حس غفلت زدگی در حوزه فناوری 
داشتند بنابراین، مؤسسه ای را ایجاد کردند که هدف و برنامه آن جلوگیری از غفلت زدگی های فناورانه 
باشد. این تالش ها معطوف به آینده شد و در واقع اولین جوانه های آینده پژوهی در مؤسسه رند شکفت. 
به مرور زمان شاهد رشد این حوزه از دانش بودیم به نحوی که امروزه در جهان و از جمله ایران به 

عنوان رشته ای دانشگاهی تدریس می شود.
   آینده پژوهی در وهله نخست می کوشد تا بر اساس رویکردهای اکتشافی2 آینده های بدیل3 را 
کشف و شناسایی کند، در این رویکرد هنجارها و ارزش ها جایی ندارند و انسان به صورتی منفعل	  
برخی از آینده های محتمل را پیش بینی5 می کند. آینده پژوهی آینده را متعین، محتوم و قطعی نمی داند 
بلکه آن را بدیل متصور می کند. آینده های بدیل حالت هایی از آینده است که با توجه به شدت و ضعف 
عوامل سازنده آنها، می توانند به صورت جایگزین هم پدید آیند. آینده پژوهی با رویکرد هنجاری6 و 
ارزشی نیز از بین آینده های بدیل به آینده های مطلوب و مرجح می اندیشد و در واقع  ساخت و معماری 

آینده های دلخواه و مطلوب را مد نظر دارد.
 

شکل1: انواع آینده از منظر آینده پژوهی

1. American Research and Development Corporation (RAND)
2. Exploratory Approaches
3. Alternative Futures
4. Passive
5. Forecast
6. Normative
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   "آینده هاي ممکن1 " عبارتند از تمام آینده هایي که مي تواند محقق شود و درک تمامی آنها 
متناقض با علم و دانش فعلي بشر است. "آینده هاي باورکردني2 "، با باورهاي انسان سازگارند و منطبق 
با اصول و دانش امروزي ما هستند. "آینده هاي محتمل3 " روند محور هستند. بنابراین احتمال وقوع 
آنها همواره وجود دارد و باالخره "آینده هاي مرجح	 " یا مطلوب آن دسته از آینده ها هستند که براي ما 
مطلوبند و بر خالف سه نوع دیگر که دانش شناختي اند5 ، اینها برانگیزاننده، ارزشي و ذهن گرا6  هستند 

و ماهیت عیني گرا7  ندارند.
   به همین علت ممکن است دو چشم انداز تدوین شده برای دو کشور مختلف با هم در تضاد باشند 
چرا که هر کشور، آینده مطلوب خود را مبتنی بر هنجارها و ارزش های خود تصور کرده است. به هر 
حال نیت اصلی آینده پژوهی دو کار است، اول کشف آینده های محتمل و دیگر ساختن آینده مطلوب 

ما است )نبی پور، 1390: 83(.
   سهیل عنایت اله؛ آینده پژوه شهیر پاکستانی االصل برای آینده پژوهی چهار رویکرد در مواجهه با 

آینده بر شمرده است.
آینده پژوهی مبتنی بر پیش بینی: این رویکرد مبتنی بر این فرض است که بر جهان جبرگرایی 1. 

حاکم است و بر این پایه نیز آینده را می توان شناخت. به  طور کلی این چهارچوب بیش از همه 
به اطالعات ارزشمند وابسته است. پیش بینی متکی بر روندهای خطی روش قالبی است که 
بیش از سایر روش ها به  کار گرفته می شود. زبان و گفتمان اجتماعی در این حالت جایگاهی 

ندارد؛
آینده پژوهی تعبیری8: در این رویکرد هدف پیش بینی نیست بلکه ایجاد بصیرت9 است. واقعیت 2. 

امری نسبی فرض می شود و زبان و فرهنگ هم پای یکدیگر در خلق جهان واقعی مشارکت 
استعاره ها10، به  توجه  و  است  فنی  روش های  بر  مبتنی  کمتر  آینده پژوهی  نوع  این   دارند. 

 اسطوره ها11  و باورهای12 حاکم در جوامع متکی است؛

1. Possible
2. Plausible
3. Probable
4. Preferabl
5. Cognitive
6. Subjective
7. Objective
8. Interpretive Futures Studies
9. Discernment
10. Metaphors
11. Myths
12. Beliefs
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آینده پژوهی انتقادی1: پیش بینی یا مقایسه در این رویکرد مورد توجه نیست. مثاًل در مورد 3. 
جمعیت، آنچه اهمیت دارد پیش بینی وضعیت آینده جمعیت نیست بلکه گفتمان سازی اجتماعی 
آن است که حائز اهمیت است. نقش دولت و حوزه های مقتدر اجتماعی در ساخت گفتمان نیز 
مهم است. هدف تحقیق انتقادی برهم زدن روابط فعلی قدرت از طریق مسئله سازی درباره  

دسته بندی ها و یادآوری حوزه های دیگرآینده است؛
آینده پژوهی مبتنی بر اصل یادگیری حین  عمل برآوردی2: اساس برآورد آینده های محتمل، 	. 

ممکن و مرجح براساس دسته بندی های ذی نفعان3  آینده است. آینده درپرتو مشارکت	  ذینفعان 
ساخته می شود و در اختیار کسانی قرار می گیرد که به آن عالقه مندند. در این رویکرد آینده به 

طور مستمر مورد بازنگری و پرسش قرار می گیرد.
در ادامه پرداختن به این نکته حائز اهمیت است که آینده پژوه موفق کسی است که از تمام این 

رویکردها به فراخور حال تحقیق خود بهره گیرد.
   مایکل کینان معتقد است، از آینده پژوهي در حوزه علم، فناوري و نوآوري تحت عنوان آینده نگاري5  
یاد مي شود. آینده نگاری فرایندی سازمان یافته، هدفمند، مشارکتی و مستمر در راستای ایجاد ارتباط، 
هماهنگی و هم اندیشی بین سازمان ها و نهاد های مختلف است که به سیاست گذاران کمک می کند تا 
با برنامه های میان مدت و بلند مدت به اداره و پیشبرد حوزه های مختلف دانش، فناوری، اقتصاد، محیط 
زیست و جامعه با هدف شناسایی فناوری های نوینی نائل آیند که بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی 

را دارند )ناظمی، 7:1385	(. 
   باید بدانیم که بین دو عبارت آینده نگري و آینده نگاري تفاوت وجود دارد. آینده نگري به این 
معناست که بتوانیم وضعیت آینده را پیش بیني کنیم و بدانیم که در آینده چه اتفاقاتي رخ مي دهد، اما 

آینده نگاري به این معناست که مشخص کنیم از نظر ما چه اتفاقاتي باید در آینده رخ دهد.

سنت های آینده پژوهی
را شامل  آن  لینلستون  قائل شده اند.  متعددی  آینده پژوهی دسته بندی های  مطالعات حوزه  برای 
رویکردهای  شامل  را  آن  عنایت اله  سهیل  و  برشمرده  شخصی  و  سازمانی  تکنیکی،  رویکردهای 
پیش بینی، تفسیری، انتقادی و یادگیری حین عمل می داند. از سویی آمارها سه رویکرد به آینده های 
بر  را  استعماری و غیراستعماری  برمی شمرد و ضیاءالدین سردار فضای  را  ممکن، محتمل، مرجح 
مطالعات آینده پژوهی مستولی می داند. وندل بل نیز این مطالعات را با سه رویکرد ذهنیت گرا، واقع گرا 

1. Critical Futures Studies
2. Anticipatory Action Learning
3. Stakeholders
4. Participation
5. Foresight
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و انتقادی معرفی می کند.
   آینده پژوهی در فرهنگ های مختلف از سنت های گوناگونی پیروی می کند آنچنانکه در فرهنگ 
تجربه گرایانه آمریکایی از آن به آینده پژوهی مرسوم، در فرهنگ سنت گرایانه اروپایی تحت عنوان 
آینده نگری1، در فرهنگ جنوب شرقی آسیا مبتنی بر سنت  آینده نگاری، در فرانسه به طور اخص 
استعاره ها و اسطوره ها و در ژاپن متأثر از روایتی به نام نیرا 2 یاد می شود. البته دانشمندانی همچون 
ضیاءالدین سردار و اکرام اعظم پاکستانی و مهدی المنجری مراکشی نیز سعی کرده اند آینده  پژوهی 
بود در حوزه  را در ما تقویت می کند که قادر خواهیم  باور  این  اخیر  اسالمی را شکل دهند. مورد 
آینده پژوهی الگوی بومی داشته باشیم و برای دستیابی به این هدف در گام نخست به شکل صحیح در 
حوزه آینده پژوهی کاوش جهانی داشته باشیم تا با دستی پر در گام بعد، به بازآفرینی این دانش مبتنی 

بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی خود بپردازیم.

اصول آینده پژوهی 
برای بررسی هر حوزه ای از علوم باید به بررسی رویکردهای آن به جهان  هستی پرداخت. آینده پژوهی 
دارای سه رویکرد عمده است. رویکرد اکتشافي که با توجه به روندهاي فعلي، آینده را برآورد می کند، 
رویکرد هنجاري یا تجویزي3  که به معرفی آینده های مبتنی بر اصول، ارزش ها و هنجارهاي جامعه 
می پردازد و باالخره رویکرد تصویرپردازانه	  که  آینده ها را مبتنی بر آمال و تخیل افراد ترسیم می کند. 

)خزایی، 1392: 67(
   شاید این پرسش در ذهن مخاطبان طرح شود که چرا کلمه آینده در واژه التین آینده پژوهی به 
صورت جمع به کار می رود؟ در واقع کاربرد کلمه آینده به صورت جمع مبین توجه این حوزه از دانش 
به طیف متعددی از آینده های ممکن5 ، محتمل6  و مطلوب به جای تنها یک آینده محتوم و قطعی 

است. بنابراین آینده پژوهی به آینده های بدیل توجه دارد )حاجیانی، 1392: 130(.
آینده پژوهی از جمله حوزه های نوینی است که در فضای مملو از عدم  قطعیت7  و آشوبناک8  جهان 
پیشرفته، سعی دارد پاسخگوی نیازهای گوناگون ما در عرصه کسب و کار باشد. آینده پژوهی در فرایند 
برنامه ریزی، مدیریت راهبردی و مدیریت ریسک پذیر کاربرد بهینه دارد و همچنین امروزه در پیش بینی 
1. Prospective
2. National Institute for Research Advancement (NIRA)
3. Normative Futures
4. Visionary Futures
5. Possible
6. Probable
7. Uncertainty
8. Chaos, Chaotic
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مشاغل مورد نیاز آینده نیز مورد استفاده قرار می گیرد. آینده پژوهی امروزه به عنوان دانشی فرارشته ای1  
جایگاه خود را در جهان به درستی یافته، آنچنانکه از آن تحت عنوان علم و هنر فراتمدنی عصر حاضر 
یاد می شود. این در حالی است که در گذشته ای نه چندان دور، آینده پژوهی حتی هویتی پذیرفته شده 
به عنوان یک رشته دانشگاهی نداشت! این دانش طیف وسیعی را  همچون توسعه مدل ها و روشگان 
کارآمد و مطلوب ریاضی تا فعالیت های عملی به منظورگسترش جهان به مکانی بهتر برای زندگی را 

دربرمی گرفت )بل، 1997: 73(.
   از حیث مکاتب و اندیشه های اصیل و ریشه دار تاریخی نیز آینده پژوهی را می توان وام دار ترکیبی 
از مکاتب مختلف فلسفه علم دانست به نحوی که شاید به تنهایی در مکاتبی همچون اثبات گرایی2 ، 

تفسیرگرایی3  و نحله انتقادی	  نمی گنجد. 
مبحث  زمانی که  از  ولی  اوست  فطری  کنجکاوی  بر  مبتنی  بشر،  آینده پژوهی  اصلی  مبنای     
نیازمند بررسی آینده های  برنامه ریزی جوامع مطرح شد، انسان برای دستیابی به این هدف بزرگ 
دور و نزدیک بود و این امر بدون استعانت از آینده پژوهی میسر نخواهد شد. جهان از مجموعه ای 
از سامانه های باز تشکیل شده است. طبق نظریه اُپن5 یک سیستم باز سامانه ای است که به طور 
مداوم با محیط اطراف خود تعامل دارد و سامانه ها نیز به نوبه خود از یکدیگر تأثیر می گیرند. بنابراین 
به منظور بررسی یک سامانه یا بهتر بگوییم یک پدیده یا موضوع باید نگاه کل نگر داشته باشیم و 
همه عوامل دخیل را درنظرگرفت. کل نگری در کنار توجه به بافتار، استفاده از روش های ترکیبی6  
و یادگیری حین عمل7 یکی از اصول آینده پژوهی است و این ویژگی مهم، موجب تسری و کاربرد 
روز افزون آینده پژوهی در جهان شده است. جهانی که در آن روابط علت و معلولی همچنان حاکم است 
ولی روابط دیگر خطی نیست بلکه به صورت یک شبکه در هم تنیده گسترده شده است به همین 
دلیل جهان ما غیر قابل پیش بینی است و در این فضا، بهترین روش ساختن آینده است و این کار با 
آینده پژوهی مبتی بر اصول هستی شناسانه8  و معرفت شناسانه9  امکان پذیر خواهد بود. بنابراین نگاه 
جوامع گوناگون به این دانش متفاوت است و خواسته های گوناگونی را از آن مطالبه می کنند آنچنان  که 
آینده پژوهی در غرب در اوج موفقیت خود، تنها امور مادی و رفاه بشری را دربرمی گیرد در حالی که 

1. Trans-Disciplinary
2. Positivism
3. Hermeneutics
4. Criticism
5. Open Theory- Open System
6. Mix method
7. Action Learning
8. Ontology
9. Epistemology
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جوامع دین باوری همچون کشور ما انتظارهای فاخر تری را در نظر دارند که دستیابی به این اهداف 
ارزش مدارانه موجب سعادت بشریت شود.

جهانی  مفاهیم  درک  مراد،  بلکه  نیست  آینده پژوهی  غربی  اندیشه  مفهوم طرد  به  مهم  این     
آینده پژوهی و بازآفرینی آن همسو با اندیشه های ارزش مدار جامعه خود یا همان بومی سازی آن است. 
گاهی از آینده پژوهی تحت عنوان دانش اقدام یاد می شود زیرا این دانش در واقع بر فرصت اقدام 
می افزاید تا از این طریق قادر باشیم در برابر اتفاق های گوناگون عکس العمل های مناسبی از خود نشان 
دهیم از طرفی نگاه آن بر خالف رویکردهای سنتی که تنها به آینده های صلب و محتوم توجه دارند 
به آینده های بدیل است و برای انسان آینده های متفاوتی را متصور می شود تا بتوانیم متناسب با امیال 
و آرزوهایمان یکی از آنها را انتخاب کنیم و با اقدام هایی که در پیش خواهیم گرفت آینده مطلوب خود 

را ساخته و مهیا کنیم.
   رویکرد نویدبخش تر، بیان هدف آینده پژوهی به عنوان درختی با احتماالت بدیل است. آینده هنوز 
هم تا حدی باز است و ویژگی های آن به رویدادهای تصادفی و انتخاب های انسان بستگی خواهد 
داشت. وظیفه یک آینده پژوه، پژوهش درباره آینده و در نظر گرفتن آن به عنوان یک درخت است. 
شاخه های آن سناریوهای بدیل را تعریف می کنند که ما خواهان تحقق یا دوری جستن از آنها هستیم. 
به بیان دقیق تر، دیدگاه به دست آمده آن است که آینده پژوه باید آینده های ممکن بدیل را پی ریزی 
کند، به ارزیابی احتمال وقوع آینده های بدیل بپردازد و باالخره به ارزیابی مرجح  بودن یا مطلوبیت 

آینده های بدیل بپردازد. 
   جیمز دیتور چهار عامل روند ها، رویدادها، تصویرها  و اقدام ها  را در تعامل با هم، محرک ساخِت 
آینده ها می داند. همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت، روندها از گذشته به حال و از حال به آینده جاری 
هستند و با شناخت دقیق آنها می توان برخی وقایع آینده را پیش بینی کرد. به طور مثال یک متخصص 
هواشناسی با استعانت از علم و دانش به کارگیری منحنی های بارش یک دوره زمانی مثاًل بیست ساله 
منطقه ای از کشور، قادر خواهد بود میزان بارندگی و دوره ُپر آبی و کم آبی آن منطقه را تخمین بزند. 
بر خالف روندها، رویدادها وقایعی یکباره و بدون قابلیت پیش بینی هستند و به طور کلی روندشکن 
هستند. به طور مثال با داشتن نرخ متوسط رشد جمعیت سالیانه یک منطقه می توان جمعیت پنجاه 
سال آینده آن منطقه را تخمین زد ولی نمی توان رویدادها یا رخدادهایی همچون آتشفشان، زلزله، 
بیماری و ... که یکباره ممکن است حتی جمعیت شهر را به صفر تنزل دهد و منطقه را تا سال های 
متمادی غیرقابل سکونت کند، به درستی شناخت. هر فرد به صورت انفرادی یا اجتماعی برای خود 
مطلوبیت هایی را مد نظر دارد و بر اساس آن، آینده هایی را در ذهن به تصویر می کشد. انسان هایی که 
با خالقیت برای آینده خود تصویر پردازی می کنند در مسیر تعالی و موفقیت هستند. برای دستیابی به 
آینده های مطلوب، به یقین نیازمند مجموعه ای از اقدام ها هستیم تا ما را در نیل به آینده های دلخواه 
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یاری رساند )بنیاد توسعه فردا، 	138: 	6(.
   وندل بل اهداف نه  گانه ای را برای آینده پژوهی برشمرده است که؛ مطالعه آینده های ممکن، 
بررسی آینده های محتمل، بررسی تصویرهای آینده، مطالعه بنیان های معرفتی آینده پژوهی، بررسی 
بنیان های اخالقی آینده پژوهی، تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال، تلفیق دانش ها و ارزش ها به 
منظور طراحی اقدام های اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی در تصویر پردازی از آینده و مشارکت در 
طراحی آن، در نهایت ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن نهمین هدف اعالم شده بل است.
   با آینده پژوهی مي توان نسبت به فناوری های جدید حساس بود. این حساسیت از آنجا حائز اهمیت 
است که تجربه نشان داده همیشه فناوری های نو روند هاي  جهاني را یکباره تغییر داده اند. به طور 
مثال، فناوري تولید بمب هسته اي بود که روند جنگ جهاني دوم را تغییر داد یا ارائه نرم افزار ویندوز 
توسط شرکت مایکروسافت، انقالب عظیمي را در جهان ایجاد کرد و براي فناوري هاي با سبقه بیشتر 
مي توان تولید المپ توسط ادیسون را مورد اشاره قرار داد که مسیر بسیاري از روندهاي جهاني را 

متحول ساخت.
   لزوم شناخت صحیح فناوری های در حال ظهور و فناوری های آینده الزمه آگاهي از روند هاي 
آینده و رویداد هاي آینده است تا قادر باشیم تصمیم های حیاتی و اثربخشي برای آینده اخذ کنیم. 
بنابراین تنها با تجهیز شدن به ابزارها و مهارت های تصمیم گیری علمی مبتني بر مطالعات آینده 
است که می توان به عنوان بازیگری فعال در جهان نقش ایفاء کرد. هدف اصلي آینده پژوهي در حوزه 
فناوري، کشف پیش دستانه عالیم تغییر، شناسایي و تحلیل روندهاي تأثیرگذار و ترسیم صحنه هاي 

آینده در حوزه  فناوري ها و صنایع مرتبط است )ماسیني1، 51:1993(. 
   مفروضات 2 آینده پژوهی بر وجود آینده های بدیل به جاي یک آینده محتوم و قطعي3  تأکید دارد. 
بنابراین آینده به طور کامل قابل پیش بیني نیست و به صورتي باز، تکاملي و  فاقد مرزبندي است )بِل، 
87:1966(. آینده پژوهي به طور ذاتی داراي عدم  قطعیت	  است و شناخت پیشران هاي آینده5  بسیار 
حائز اهمیت است ولي آن دسته از پیشران های آینده که نتوان از پیش در خصوص تحقق یا فقدان  
تحقق آنها با اطمینان باالیی سخن گفت، عدم قطعیت هستند. بِل برای آینده پژوهی نیز مفروضاتی را 

برشمرده که به شرح زیر است:
زمان  به  صورت  یک  طرفه  و بي بازگشت  به  پیش  مي رود؛1. 

1. Masini Eleonora
2. Assumptions
3. Inevitable and Definitive Future
4. Uncertainty
5. Future Drivers
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هر اتفاقی  که  در آینده  رخ خواهد آمد، لزوماً در حال حاضر وجود ندارد آنچنان که وقایع امروز 2. 
ممکن است شاهدی در گذشته نداشته باشند؛

تفکر درباره  آینده  براي  کار ها و اقدام های  کنوني انسان  امري  ضروري  است ؛ 3. 
آینده  به  طور کامل  از پیش  تعیین شده  نیست؛	. 
نتایج  آینده  تا حـدودي  متأثر از اقدام های  فردي  و جمعي  انسان ها است؛5. 
براي  6.  اطالعات   تهیه   هنگام   که   مي کند  ایجاب   هستي   نظام   اجزاي   بین   متقابل   وابستگي  

تصمیم گیری ، یک  دید کلي نگر داشته  باشیم و رویکردي  چند سویه  را در پیش  گیریم ؛
بعضي  از آینده ها بهتر از بقیه هستند و انتخاب آنها منافع بهتری را برای ما به ارمغان خواهد 7. 

آورد؛
در راستای  یافتن  مسیر درست  زندگي  در جهان ، تنها دانش  واقعاً سودمند، دانش  و معرفت  8. 

نسبت  به  آینده  است ؛
هیچ  شناختي  قطعی نسبت  به  آینده  وجود ندارد. 9. 

آینده پژوه کیست؟
زیادی  میزان  تا  دانشگاهی  عالی  مدارج  با طی  اکتسابی که  است  مهارتی  و  دانش  آینده پژوهی 
توسط افراد کسب می شود، گرچه باور بر این است که برخی ویژگی های فردی نیز در این بین بسیار 
سهیم هستند. برخی خصوصیات وجود دارد که تالش در پرورش و ارتقاء آنها نگرش آینده نگری و 

آینده اندیشی ما را بیشتر خواهد کرد )مردوخی، 53:1393(. این خصوصیات به شرح زیر هستند:
از این خصوصیات است. غرور  برابر دیدگاه های متنوع یکی  انعطاف پذیری در  1. داشتن روحیه 
اجتماعی و ِعرق به دانسته ها، گاهی موجب می شود چهارچوب فکری افراد بسته باشد و در تعامل با 
فضای بین االذهانی نباشد، در نتیجه اندیشه ورزی رخ ندهد. در مقابل کسانی که خالی از هرگونه غرور 
یا ادعا همیشه آماده پذیرش دیدگاه های متفاوت نسبت به پندارهای همیشگی خود هستند، از رشد و 

تکامل ذهنی به مراتب سریع  تری برخوردارند؛
2. تخیل خالق نیز ویژگی دیگری است. در آینده پژوهی سخن از آینده های بدیل است و عقل 
سلیم حکم می کند که برای یک پدیده یا موضوع تنها یک آینده را متصور نشویم، حال چه به مذاقمان 
خوش آید و چه مناسب با سلیقه ما نباشد. شاه  کلید تصور آینده های بدیل چیزی نیست جز تخیل 
خالق که نباید با خیال پردازی یکسان گرفته شود. فنون آینده پژوهی ما را تنها در کشف آینده یاری 
می کنند، اما این که بتوانیم از زوایای گوناگون به یک پدیده یا موضوع نگاه کنیم و ابعاد تازه ای را 
بیابیم که تاکنون کسی آنها را نیافته باشد، به توانمندی های فردی و از جمله تخیل خالق بستگی دارد؛

3. آینده پذیری نیز ویژگی دیگری است که دارای دو مفهوم است. اول اینکه برای تمام پدیده ها و 
موضوع ها آینده هایی تصور کردن است و دوم قابل پذیرش کردن آینده ها برای افراد جامعه است، حتی 
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اگر آن آینده برای آنها خوشایند نباشد؛
	. ساخت آینده متناسب با امیال فردی و سازمانی به میزان شکیبایی و بردباری  ما بستگی دارد. برای 

دستیابی به چشم اندازهای بلندمدت و مطلوب باید تحمل خوبی هم پیشه کرد؛
5. پویایی و تحرک داشتن اندیشه ها، ویژگی دیگر یک آینده پژوه موفق است. اندیشه پویا دارای 
دو خصوصیت ژرف اندیشی و واقع بینی است. یعنی اینکه آگاهانه نیازهای آینده را بشناسد و تنها به 

نیازهای حال بسنده نکند؛
6. نوآوری نیز ویژگی دیگر است که باعث می شود یک مبدع با نو اندیشی و نوزایی ذهن خود 
ذهنی  چهارچوب های  از  برخورداری  نیازمند  نو اندیشی  و  نوآوری  کند.  خلق  را  جدیدی  اکتشافات 

انعطاف پذیر است؛ 
7. ارایه ایده های نو در زمانی مناسب و  پیشگام بودن نسبت به سایرین بسیار حائز اهمیت است. 
بنابراین نباید از طرح ایده های خام یا زود هنگام هراسی داشت. چه بسیار ایده هایی که به دلیل پیشگام 

نبودن صاحبان ایده در ذهن مدفون شده ا ند.

آینده پژوهی و برنامه ریزی راهبردی
در جهان معطوف به برنامه ریزی؛ آینده پژوهی و برنامه ریزي راهبردی1 در تعامل با یکدیگرند به 
نحوی که آینده پژوه به ترسیم آینده می پردازد و برنامه ریزان راهبردي با توجه به موقعیت، راه رسیدن 
به آن را طراحی می کنند. در برنامه ریزي راهبردي با مطالعۀ نقاط قوت و ضعف درونی و عوامل تهدید و 
فرصت بیرونی، شرایط ثابت و پیش بینی شده ای را براي توانای هاي سازمانی و دگرگونی هاي محیطی 
فرض می کنند. اما در آینده پژوهی، با استفاده از اطالعات موجود و قدرت خالقیت، موقعیت آینده 
تصویر می شود، تا بر اساس آن، نوع حرکت و برنامه تدوین شود .به بیان دیگر، در آینده پژوهی شمایی 
از آینده را تصویر می کنند تا برنامه ریزان بتوانند راه رسیدن به آن را طراحی کنند. در آینده پژوهی به 
چند سناریو  دست می یابند و هر سناریو2 ممکن است نیازمند چند راهبرد 3 باشد، این دو با هم تعامل 

نزدیک هستند )خزایی و پدرام، 1381: 82(.

روش شناسی آینده پژوهی
همانگونه که اشاره شد، به طور کلی آینده پژوهان چهار نوع آینده را متصور می شوند. آینده هاي 
ممکن که در واقع تمام آینده هایي هستند که قابلیت محقق شدن دارند و درک تمام آنها متناقض با 
علم و دانش فعلي بشر است. آینده هاي باورکردني که با باورهاي انسان سازگارند و منطبق با اصول 
و دانش امروزي بشر هستند. آینده هاي محتمل که روند محورند و احتمال وقوع آنها وجود دارد و نوع 
1.Strategic Planning
2.Scenario
3.Strategy
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چهارم، آینده هاي مرجح یا مطلوب که بر خالف سه نوع دیگر که تنها مبتنی بر توان دانش انسان 
و عینی گرا بوده ، اینها برانگیزاننده و ذهن گرا هستند. بنابراین نوع اخیر ماهیتی ارزشي دارند )یونیدو، 

.)88،1392
   بر اساس تنوع نگاه چهارگانه ای که آینده پژوهان نسبت به آینده دارند روش شناسی این حوزه نیز 
شکل گرفته است. به طور کلی سه نوع از آینده های ممکن، باورکردنی و محتمل با رویکردی اکتشافی 
قابل دستیابی هستند ولی آینده های مرجح اینگونه نیستند و باید با رویکردی تجویزی به بررسی آنها 
پرداخت تا بتوان به درستی آنها را درک کرد. با این تعبیر روش های آینده پژوهی را می توان به دو دسته 
کلی روش های ارزشی )تجویزی( و اکتشافی تقسیم بندی کرد. در حالت اول، روش ها مأموریت گرا 
هستند و ابتدا آینده را کاماًل متناسب با خواست ما تدوین می کنند و از آینده به حال بازگشته و با ارائه 

راه کارها و اقدام های مناسب ما را در مسیر دستیابی به آینده های مورد نظر، یاری می رسانند.
   رویکرد اکتشافی بر خالف نوع تجویزی، از حال به آینده حرکت می کند و توجهی به امیال و 
خواست ما ندارد. بنابراین محصول آن کشف آینده هایی است که با درصد باالیی از اطمینان رخ خواهند 

داد. روش هاي اکتشافي آینده را بر مبناي گذشته و حال مي سازند و روندباور هستند.
آینده پژوهی  یا کیفی دارند ولی در حوزه  بیشتر علوم؛ روش های کاربردی، ماهیتی کمی     در 
روش ها، ماهیتی سه گانه به خود می گیرند و شهود1 ، قضاوت ها2  و دانش ضمنی3  خبرگان	 ؛ حوزه های 

گوناگون علم و فناوری از جایگاه خاصی برخوردار می شود.
در نوع اول که ماهیت فقط کمی و عددی به خود می گیرد، باور بر این است که گذشته و حال در 
ادامه هم هستند و آینده نیز به پیامد آنها خواهد رسید و وقایع بین این سه مقطع زمانی شبیه هم و 
یکسان است. بنابراین در صورت شناخت روند ها و تسری آنها به آینده به خوبی می توان به کشف آینده 
پرداخت. در این حالت ما با دو مشکل اساسی مواجه هستیم اول اینکه اطالعات گذشته های دور در 
حال حاضر در دسترس نیست که بتوان روند ها را درک کرد از طرفی جهان امروزی از چنان تغییرات 
ژرفی از حیث شدت، زمان و وسعت برخوردار است که روش های فقط عددی را غافلگیر می کند و آنها، 

درک درستی از روند ها نخواهند داشت. سری های زمانی5  نمونه ای از این روش است.
   در نوع دوم سعی می شود قضاوت های ذهنی و قدرت شهود خبرگان حوزه های مختلف علم و 
فناوری به عنوان پشتوانه های در خور توجه و ارزشمند به تحقیقات ورود پیدا کنند و آنها را به مستنداتی 
کّمی تبدیل کرد. به این روش ها شبه عددی، شبه کّمی یا قضاوتی می گویند که سناریو6   و تحلیل بر 
1. Intuition
2. Judgments
3. Tacit Knowledge
4. Experts
5. Time series
6. Scenario
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گذر1  نمونه ای از آن هستند.
 نوع سوم دربرگیرنده روش های کیفی است که لزوماً آینده را در امتداد گذشته تصور نمی کنند. این 
رویکرد برای اولین بار توسط شرکت رند در دهه 60 میالدی مورد توجه قرار گرفت و "هرمان کان" 
با این باور روشی تحت عنوان دلفی  را خلق کرد. در این روش نظرات کارشناسان در یک حوزه خاص 

از اهمیت خاصی برخوردار است و دیدگاه های آنها نسبت به آینده، مبنای اصلی قرار می گیرد.
   به کارگیری مجموعه ای از روش های کمی و کیفی در کنار هم، تحت عنوان روش های ترکیبی 
بهترین رویکردی است که مورد توجه آینده پژوهان قرار گرفته و به عنوان یکی از ارکان این دانش 

فراتمدنی معرفی شده است.

نتیجه گیری
آینده پژوهی همچون بسیاری از علوم با تأخیر نسبتاً زیادی به جامعه علمی کشور وارد شده است.  
فقدان درک صحیح این دانش و هم زمانی آن با مطرح شدن در محافل علمی گوناگون، بی شک 
مشکالتی را به وجود می آورد. متأسفانه هم اکنون بسیاری از تحقیقات را مشاهده می کنیم که تنها 
عناوینی از آینده پژوهی را دارا هستند  و هرگز مبتنی بر رویکردهای علمی آینده پژوهی تهیه نشده اند. 
این روند باعث خواهد شد که پس از سالیان متمادی، تنها بضاعتی اندک از این دانش در عرصه کاربرد 
در تحقیقات داشته باشیم که مصداق اقیانوسی به عمق یک میلی متر را به یاد می آمد. بنابراین ترویج 
مفاهیم این دانش به عموم جامعه کاری مهم به نظر می رسد. پرداختن به آینده پژوهی در مفهوم عام 
موجب خواهد شد مخاطبان آن ابتدا درک درستی از مفاهیم آن بیابند و در گام بعد در مسیری صحیح 
به کسب این دانش بپردازند. امید است با توجه به اینکه کسب این دانش در مراکز آموزشی و تحقیقاتی 
کشور طی سال های اخیر آغاز شده، از این پس شاهد ورود به حوزه آینده پژوهی مبتنی بر آموزه های 
متقن، علمی  و جهانی باشیم و پس از فهم درست این دانش و رصد فراگیر و همه جانبه آن، در گام بعد 
به بازآفرینی این علم و هنر نوین مبتنی بر ارزش ها و باورهای اعتقادی کشورمان در قالب آینده پژوهی 
ایرانی اسالمی بپردازیم. براي ترویج آینده پژوهي نیز باید  ابتدا بسترهاي الزم را آماده کنیم. در جامعه 
ما انگیزه کار گروهي وجود ندارد این در حالی است که  آینده پژوهي رویکردی مشارکتي و مبتني بر 
خرد جمعي است. بنابراین باید این فرهنگ را به گونه اي مطلوب تغییر دهیم. از طرفی رویکردهاي 
آینده پژوهي به شدت رویکردي نقادانه و پرسش گر هستند، در نتیجه باید فرهنگ پرسش گري را ایجاد 
کنیم. موضوع با اهمیت دیگر ترویج و ترسیم تصویرهاي بزرگ، مهیج و الهام بخش از آینده است. 
مقوله آرمان  شهری و داستان های علمی تخیلی همانگونه که به شکوفایی غرب کمک کرد برای 
کشور ما نیز با در نظر گرفتن ویژگی ها و ساختار بافتار جامعه، مفید خواهد بود. جوامعي که فرهنگ 
امید در آنها دمیده  شود جوامعي هستند که مي توانند به آینده فکر کنند و در حقیقت آینده پژوه باشند. 
1. Cross Impact Aanalysis
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آینده پژوهی دارای ویژگی هایی است که نه تنها با فرهنگ ایرانی- اسالمی ما سازگار است، بلکه از 
قابلیت های آن به شکلی نو می توان بهره گرفت. 
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