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Abstract 

For decades, in public and private 
organizations, systematic plans for the future 
are being conducted at sectoral, regional and 
national levels, and in various realms of 
science, technology, innovation, culture, 
environment, etc., and, of course, the context 
and vision of these programs have been 
focused on the field of science and 
technology. Futures research are now an 
approach to public policy and private decision 
making in the policies of science and 
technology, and in many cases respond to the 
strategic questions of science and society in a 
long-term perspective. In order to improve 
the relationship between research in the field 
of the futures and policy-making, it should be 
explored the possibility of linking this 
research with policy analysis through the 
typology of uncertainties in order to 
determine what kind of future research should 
be undertaken? This paper introduces four 
levels of uncertainty including Level 1, 
futurology (deterministic Future), Level 2, 
forecasting (probable futures), Level 3, 
foresight (plausible futures) and Level 4, 
futures studies (possible futures) In the 
following, their definitions and logic of how 
to allocate methods to each of them, are 
described. Also, by centering on the policy 
cycle as the basis of the policy process, the 
future-oriented functions of each stage are 
presented, as well as the examples of methods 
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that can be used at each stage of the policy 
cycle. This paper tries to introduce future-
oriented research into the policy STI policy. 
Keywords: Future-Oriented Researches; Science, 
Technology and Innovation (STI) Policy; 
Uncertainty; Futures Studies; Foresight 
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  علم، فناوري و نوآوري نامه جامع سیاست ویژه
  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

  گذاري علم، فناوري و نوآوري آن در سیاست مطالعات آینده و نقش
  

  2سادات رحمتی فاطمه، *1کوثريسحر 

  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران استادیار -1
  پژوهشگر بنیاد توسعه فردا، تهران -2

  

  دهیچک
هاي مختلف علم،  اي و ملی در حوزه منطقه هاي بخشی،  هاي روشمند مطالعات آینده در مقیاس هاي دولتی و خصوصی، برنامه چندین دهه است که در سازمان

اکنون . بر حوزه علم و فناوري تمرکز داشته استعمدتاً  ها انداز این برنامه شود و البته زمینه و چشم اجرا می... فناوري، نوآوري، فرهنگ، محیط زیست و 
اهبردي مربوط به گیري دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوري است که پاسخ سؤاالت ر گذاري و تصمیم رویکردي براي سیاست ،مطالعات آینده

گذاري، باید به بررسی امکان ایجاد ارتباط بین  سیاست با براي بهبود ارتباط بین تحقیقات حوزه آینده. دهد میانداز بلندمدت ارائه  علم و جامعه را در یک چشم
اي باید  ن مشخص کرد چه زمانی چه نوع مطالعات آیندهپرداخت تا بر مبناي آن بتوا  ها شناسی عدم قطیعت تجزیه و تحلیل سیاست از طریق نوع این تحقیقات و 
آینده ( آینده همراه با ریسک  :، سطح دو) آینده قطعی(آینده مبتنی بر روند  :شامل سطح یک(در این مقاله با معرفی چهار سطح عدم قطعیت . انجام پذیرند

پژوهی  نگاري و آینده بینی، آینده شناسی، پیش ، تعاریف آینده)هاي ممکن یت مبین آیندهعدم قطع :و سطح چهار  هاي باورپذیر تعدادي از آینده :، سطح سه) محتمل 
گذاري به عنوان چارچوب پایه فرآیند  ضمناً با محور قراردادن چرخه سیاست. ها به هر یک از آنها تشریح شده است به همراه منطق چگونگی تخصیص روش

این . گذاري معرفی شده است هاي قابل استفاده در هر مرحله از چرخه سیاست با هر مرحله و نیز نمونه روش پژوهی، منطبق گذاري، کارکردهاي آینده سیاست
  .گذاري در حوزه علم، فناوري و نوآوري معرفی نماید کند مطالعات آینده را با توجه به زمینه و بافتار سیاست مقاله تالش می

  نگاري نگاري؛ برنامه ملی آینده پژوهی؛ آینده فناوري و نوآوري؛ عدم قطعیت؛ آینده گذاري علم، مطالعات آینده؛ سیاست: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

در تطور نظري سیاست علم، فناوري و نوآوري؛ از 
ریزي خطی و مبتنی بر فشار علم تا تغییر به سمت بازار  برنامه

سازي و  بازار و سپس ایجاد همگرایی، شبکه و توجه به کشش
باالخره تا بازي دادن گسترده ذینفعان و چرخش به سمت 

مورد تأکید قرار  ترابعاد اجتماعی؛ آنچه که روز به روز بیش
هاي  ها به سمت حل ابرچالش گیري این سیاست گرفته، جهت

هاي جهانی، به صورتی غیرخطی و  جوامع و نیز چالش
                                                 

  kosari@nrisp.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

در شرایطی که جوامع مختلف با . مشارکتی است
هاي اجتماعی، اقتصادي و محیط زیستی با ابعاد  ابرچالش

گذاران  گسترده و داراي عدم قطعیت باال روبرو هستند سیاست
بیش از پیش به رویکردها، ساختارها و فرآیندهایی نیاز دارند 

  .که توان مقابله با این شرایط پیچیده را داشته باشد
م و فناوري در این جهان پر از رقابت، از سوي دیگر عل 

هاي جدیدي را بوجود  محدودیت و پیچیدگی؛ موقعیت
توان به آنها به چشم موتور محرك توسعه  اند که می آورده

برداري هوشمندانه  بهره. اقتصادي و اجتماعی جهان نگاه کرد
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از تحوالت سریع علم و فناوري و مدیریت تحوالت علمی و 
هاي علم و  آن است که قادر باشیم سیاستفناورانه مستلزم 

اي که  هاي آینده فناوري خود را متناسب با تهدیدها و فرصت
هاي علمی و فناوري هستند،  محصول تحوالت و انقالب

هاي روز بر اساس بینش و  شیوه طراحی سیاست. طراحی کنیم
هاي آینده، نیاز به مهارت و عزم  درك ما از تهدیدها و فرصت

ها، تحول  این تغییر نیازها و افزایش پیچیدگی]. 1[رد فراوان دا
پژوهی را  هاي آینده زمان برنامه گذاري و به طور هم در سیاست
  .سازد ضروري می

را  مردمدانش و معرفتی است که چشم  »مطالعات آینده«
ها و مخاطرات احتمالی آینده باز  نسبت به رویدادها، فرصت

را مردم هاي فرساینده  ا و دغدغه، تردیدهها دارد؛ ابهام نگه می
 باالي هوشمندانه جامعه و مردم را ها ابکاهد؛ توانایی انتخ می
توانند  بدانند که به کجاها می دهد میو به همگان اجازه  دبر می

ي ها آینده(به کجاها باید بروند  ،)ي اکتشافیها آینده(بروند 
ري به توانند با سهولت بیشت و از چه مسیرهایی می) هنجاري
راهبردهاي معطوف به (هاي مطلوب خود برسند  آینده
، دانش و معرفت مطالعات آیندهدر حقیقت؛  .)سازي آینده
اي آگاهانه، فعاالنه و  به گونه» شکل بخشیدن به آینده«

ي ها تواند رؤیاها، آرزوها و آرمان دستانه است؛ که می پیش
  ].2[ کند محققیک فرد سازمان یا ملت را 

گذاري  هاي اخیر گره خوردن مطالعات آینده و سیاست دههدر 
خورد  زمان با رشد این دو مفهوم بیش از پیش به چشم می هم

بینی  نگاري و پیش و بویژه از زمانی که طی سیر تاریخی آینده
مند تبدیل شد و از سوي دیگر در  به مطالعات نظام

) گذاري علم و فناوري خصوصاً سیاست(گذاري  سیاست
ساالر و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت، این  هاي مردم بهجن

 4بیش از . دو موضوع بیش از پیش با یکدیگر ممزوج شدند
دهه است که مطالعات آینده با هدف افزایش هوشمندي و 

گذاري در سطوح جهانی،  گیري و سیاست ابزار پشتیبان تصمیم
  .شود اي، ملی و بخشی انجام می منطقه

کوششی است جهت معرفی پیشینه مطالعات آینده این مقاله 
گذاران که پس از مقدمه با تأکید بر تعاریف و  به سیاست
هاي ذهنی  هاي مشابه یا به عبارت دیگر قضاوت تفاوت واژه

سپس با توجه به اهمیت  .شود مختلف نسبت به آینده آغاز می
مباحث روشی در مطالعات آینده حداقل از منظر تعدد 

 مرسوم) هاي منطق(ي ها بندي دستهعی شده بین ها، س روش
 ،هاي ذهنی مختلف مطالعات آینده و قضاوتهاي  روش

در ادامه کارکردهاي عام مطالعات آینده به  .انطباق ایجاد شود
گذاري تشریح  طور مختصر معرفی و نقش آن در سیاست

  .شود و در نهایت به مطالعه موردي پرداخته خواهد شد می
  
شناسی،  آینده: ي ذهنی در مطالعات آیندهها قضاوت -2

  پژوهی نگاري و آینده بینی، آینده پیش
هاي  گذاري تواند به سیاست تحقیقات در حوزه آینده می

گذاري  بهتري منجر شود اما پیوند دادن این دانش به سیاست
با  محققان حوزه آیندههایی است که  یکی از بزرگترین چالش

از آنجا که هدف کلی مطالعات حوزه آینده  .آن روبرو هستند
تشخیص زودهنگام و به وسیله گذاري  کمک به سیاست

و حمایت از توسعه  تجزیه و تحلیل اطالعات، ایجاد بینش
هاي  گذاري مورد توجه است فعالیت است، هرجا که سیاست

و یا به طور غیرمستقیم  بکار رودمستقیماً تواند  حوزه آینده می
  .تجزیه و تحلیل سیاست استفاده شود از طریق حوزه

هاي  هایی براي آینده گذاران نیازمند تدوین سیاست سیاست
ناشناخته و داراي عدم قطعیت هستند و محققان حوزه 

 در فرآیند اما دارند فرآیند سهم بسزایی در اینمطالعات آینده 
. شود پوشی می چشم آینده تحقیقات از اغلبگذاري  سیاست

گذاري  سیاست باین تجزیه و تحلیل سیاست از آنجا که ب
تر  ارتباطی بسیار قوي وجود دارد براي براي ایجاد ارتباط قوي

نیاز است که  ،ها تجزیه و تحلیل سیاست بابین مطالعات آینده 
به بررسی سطوح مختلف عدم قطعیت بپردازیم و ابهامات، 

هایی که در میان اصطالحات مورد  یپوشان همها و  سردرگمی
این یک . استفاده در حوزه آینده وجود دارد را برطرف کنیم

گام مهم در همگام کردن مطالعات آینده و تجزیه و تحلیل 
  .گذاري است سیاست و به کار بردن این مطالعات در سیاست

هاي مختلف با معانی متفاوتی به  مفهوم عدم قطعیت در زمینه
دانش، عدم قطعیت به معناي ناکافی بودن . رود کار می
این مفهوم از زمانی که محققان بین . طوالنی دارد اي تاریخچه

ریسک و عدم قطعیت تمایز قائل شدند، تاریخچه جدید خود 
هایی که مربوط به ابعاد مختلف عدم   اکثر نوشته .را آغاز کرد

این ابعاد شامل  که اند قطعیت هستند به وفاق جمعی رسیده
  ].3[ باشد یماهیت، موقعیت و سطح عدم قطعیت م
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دسته تقسیم  دوها به  عدم قطعیت "ماهیت"بر اساس 
  :شوند می

 .)ناشی از ناقص بودن دانش(عدم قطعیت ذاتی  § 

ناشی از تغییرات ذاتی در (شناختی  عدم قطعیت معرفت  §
 )سیستم

دسته تقسیم  دوها به  عدم قطعیت "موقعیت"بر اساس
  :شوند می
 گذار تحت کنترل سیاست §

 گذار خارج از کنترل سیاست §

دسته تقسیم  دو ها به نیز عدم قطعیت "سطح"بر اساس
  :شوند می
 )فهم قطعی کامل(قطعیت کامل  �

  )کامال ناشناخته(عدم قطعیت کامل  �
ها عموماً مشخص و غیرقابل  ماهیت و موقعیت عدم قطعیت

لیکن سطح عدم قطعیت در یک طیف قرار داشته . استتغییر 
قطعیت کامل و عدم قطعیت کامل و چهار  حالتشامل دو و 

بر مبناي چهار سطح عدم  1شکل  .باشد سطح میانی می
هاي ذهنی  قطعیت و به منظور ایجاد افتراق بین انواع قضاوت

سطح یک عدم قطعیت، مبین . در مورد آینده تنظیم شده است
، سطح دو عدم قطعیت، )1آینده قطعی(آینده مبتنی بر روند 

و سطح سه عدم ) 2آینده محتمل(ه همراه با ریسک مبین آیند
و سطح چهار  3هاي باورپذیر قطعیت، مبین تعدادي از آینده

 .است 4هاي ممکن عدم قطعیت مبین آینده

در ادامه به توضیح ارتباط میان مفاهیم مختلف آینده 
و ) 8پژوهی و آینده 7نگاري ، آینده6بینی ، پیش5شناسی آینده(

بندي چهار  این دسته. اهیم پرداختسطوح عدم قطعیت خو
انجام  2018در سال ] 4[ 9گانه از مفاهیم آینده توسط واکر

در مقاله خود سعی کرده است به  ]3[ درسروان. شده است
هاي مشخص به افتراق بین  طور شفاف و بر اساس شاخص

  .این مفاهیم اشاره کند
  شناسی آینده 1- 2

                                                 
1- deterministic future 
2- probable future 
3- plausible future 
4- possible future 
5- futurology 
6- forecasting 
7- foresight 
8- futures studies 
9- Walker 

هاي  سطح اول و آیندهدر ارتباط با عدم قطعیت شناسی  آینده
آینده بینی،  منظور از آینده قابل پیش. بینی است قابل پیش

اکنون یابی شده از روند ادامه گذشته تا به  فرض و برون پیش
آینده “ ترین محتمل”تواند به عنوان  می قطعیاین آینده . است

شناسی در واقع  آینده. هاي محتمل شناخته شود از میان آینده
ی بر مبناي ترکیبی از تحلیل روند و قضاوت بینی قطع پیش

نرخ فزاینده به طور قطع به عنوان مثال، . کارشناسان است
تواند تأثیر  جدید کشنده می يیا شیوع یک بیمار يبیکار
در  .از جوامع داشته باشد يبسیارآینده اي بر  عمده
ریزي  هاي برنامه شناسی به دنبال کشف طیف آینده آینده
یابی شده و  هاي برون فرض که حاصل پیشاي هستیم  شده

در این نوع از کشف آینده هم . روندهاي معمول هستند
گذاران  سیاست. عوامل و هم احتمال وقوع آنها مشخص است

با تضعیف، تقویت و یا حفظ روندهاي موجود در موضوع 
توانند تأثیراتی را در آینده بگذارند و یک سیاست  مربوطه می

قضاوت ذهنی در مورد در این نوع . بهینه طراحی کنند
  .با حداقل عدم قطعیت مواجه هستیم هاي مربوط به آینده ایده

 بینی پیش 2- 2

در ارتباط با عدم قطعیت سطح  ،مبتنی بر احتمال بینی پیش
هاي محتمل،  دهمنظور از آین. هاي محتمل است دوم و آینده

بر اساس روندهاي فعلی، فکر معموالً  کههایی هستند  آینده
 احتماالت بینی مبتنی بر پیش. افتند اتفاق میاحتماالً کنیم  می

که با ایجاد  نظام یک احتمالی هدفش این است که نتایج
. بینی کند شود را پیش اصلی آن ایجاد می تغییردر پارامترهاي

احتمالی بازده آتی ناشی از یک دارایی به عنوان مثال تغییر 
 احتماالت بینی پیش. بینی و مبتنی بر ریسک است نوعی پیش

 پایه این بر و شده شناخته 10روش بیزي در کامل طور به
 احتماالت با باید ها اطمینان عدم تمام که است استوار فرض
عدم قطعیت که به  دوبراي سطح . شود گیري اندازه و ارزیابی
شود بکارگیري  گیري همراه با ریسک مربوط می تصمیم

                                                 
در روش تخمین بیزي یا استنباط بیزي به یـک تخمـین اولیـه از مجهـول یـا       -10

این تخمین عبارت است از اطالعات یا باور اولیه محقق کـه   .مجهوالت نیاز هست
سـپس مشـاهداتی انجـام و    . شـود  به صورت یک تابع احتمـال ریاضـی بیـان مـی    

آوري شده و با اسـتفاده   اطالعاتی در مورد مجهوالت مورد نظر توسط محقق جمع
آوري  بـا جمـع  . شـود  روزرسـانیمی  از این اطالعات جدید تـابع احتمـال اولیـه بـه    

تـوان توابـع    روزرسانی توابع احتمال متناظر با مجهـوالت مـی   اطالعات بیشتر و به
 .تر و تخمین بهتري به دست آورد توزیع احتمال دقیق
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رویکرد مدیریت ریسک احتمالی که باعث کاهش ضرر و 
  .شود، عقالنی است افزایش منفعت می

  نگاري آینده 3- 2
هاي  در ارتباط با عدم قطعیت سطح سوم و آینده نگاري آینده

هایی  هاي باور پذیر، آینده منظور از آینده. باورپذیر است
بر اساس درك کنونی ما “ می توانند”کنیم  فکر میهستند که 

فرآیندهاي قوانین فیزیکی، (در مورد چگونگی کارکرد جهان 
هاي باورپذیر  به عنوان مثال آینده. دبیفتن اتفاق) …اجتماعی و

هاي  صنعت برق عبارتند از سناریو تولید برق مبتنی بر نیروگاه
اي در تولید برق،  فسیلی، سناریو استفاده از انرژي هسته

سناریو تولید برق از انرژي نو و تجدید پذیر و توسعه شبکه 
 منسجم دیدگاه یک ایجاد نگاري آیندههدف از . هوشمند برق
 عدم سطح از این در هاي باورپذیر است آینده نسبت به
دیدگاه  .ندارد وجود احتماالت تعیین امکان دیگر اطمینان

 در جلو به رو دیدگاه که است واقعیت این اشاره به "منسجم"
 انتظارات از وسیعی طیف پوشش براي شده گرفته نظر

عدم  3سطح . باشد دارند، می قرار عادي قلمرو در که احتمالی
توان  قطعیت مربوط به رویکردهایی است که از طریق آنها می

شوند  سناریو نامیده میمعموالً هاي باورپذیر را که  آینده
شناسایی کرد و در جستجوي سیاستی که در میان همه 

  .کند باشیم  سناریوها بهتر عمل می
 پژوهی آینده 4- 2

هاي  عدم قطعیت سطح چهارم و آینده مربوط به پژوهی آینده
هایی هستند که  هاي ممکن، آینده منظور از آینده. ممکن است

هاي آینده که هنوز در دسترس ما  که بر اساس برخی از دانش
نیست، اما شاید یک روز بدست بیاوریم، ممکن است اتفاق 

 از یسیستم دیدگاه یک پژوهی ارائه آینده از هدف .بیفتند

هاي ضعیف تغییر و  شامل سیگنال ممکن هاي آینده
مواردي که احتمال وقوع آنها کم است ولی اگر (سازها  شگفتی

در این نوع . است )اتفاق بیفتد تأثیرات شگرفی خواهد داشت
قضاوت ذهنی در مورد آینده بسیار گسترده و بدون فیلتر 

ي ها قطباندیشیم که اگر  به این موضوع می مثالاندیشیم   می
در این . مغناطیسی زمین جابجا شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد

 با برخورد براي هایی سیاست قضاوت ذهنی در مورد آینده
عدم قطعیت  4 سطح با مرتبط و ناشناخته نامعلوم يها شگفتی

رویکرد  ،عدم قطعیت 4در مورد سطح . شود ارائه می
رسد چرا که  بهترین روش به نظر می ي اقتضاییها سیاست

و باید به اقتضاي  اطالعات ما در این سطح بسیار ناچیز است
  .شود بهترین سیاست را اتخاذ کرد شرایطی که ایجاد می

  
  هاي مطالعات آینده ها و تکنیک روش -3

شناخت مناسب انواع قضاوت ذهنی نسبت به آینده نیازمند 
ات آینده و سازماندهی هاي مطالع ها و تکنیک بررسی روش

براي . آنها براي ایجاد انسجام در آگاهی نسبت به آینده است
 محققانها و فنون مطالعات آینده تعدادي از  سازماندهی روش

  ].5[اند  در حوزه روش شناسی الگوهایی ارائه کرده
هاي مطالعات آینده به  هاي اولیه روش بندي یکی از دسته

این پنج دسته . تناسب استفاده آنها در مراحل پژوهش است
ها  هاي مناسب براي گردآوري داده روش - 1: ]6[عبارتند از 

ها  هاي تحلیل داده روش -2، )همچون دلفی و پرسشنامه(
-3) ، تحلیل روند، تحلیل اثرات متقابلSWOTهمچون (
و میز  STEEP-Vهمچون (ها  هاي سازماندهی داده وشر

همچون (هاي ارائه و بازنمایی نتایج  روش -4، )آینده

عدم قطعیتسطوح   
 

 عدم موقعیت
 قطعیت
 کامل

 سطح یک سطح دو سطح سه سطح چهار

قطعیت 
 کامل

پژوهی آینده نگاري آینده  بینی پیش  شناسی آینده   

ها زمینه  

    
هاي ممکن آینده هاي باورپذیر آینده  هاي محتمل آینده   مفهوم آینده آینده قطعی 
هاي مبتنی بر  روش

 خالقیت
هاي مبتنی بر تعامل روش  

هاي مبتنی بر  روش
 خبرگی

هاي مبتنی بر داده روش  
هاي مورد  روش

 استفاده

]3[ تیقطع عدم سطح و ندهیآ مختلف میمفاه انیم ارتباط )1 شکل  
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مفاهیم براي  - 5و ) سناریوها، پس نگري و تصاویر آینده
هاي ضعیف،  همچون نشانک(تفسیر اطالعات آینده 

  )سازها و ابرروندها شگفتی
توسط  مطالعات آینده يها روش یسازمانده يبرا يگرید راه
طبیعت درك "در این الگو  .است شده ارائه ]7[ 1آلتونن کایم

دو محور اصلی  "3ابزار کنترل یا هدایت سیستم"و  "2سیستم
ها از حیث طبیعت  در این الگو، روش. بندي هستند تقسیم

قرار  5یا طراحی شده 4درك سیستم در دو دسته نوپدید
منظور از طراحی شده، توانایی مدیر یا پژوهشگر . گیرند می

براي ایستادن بیرون سیستم و طراحی آن سیستم به عنوان یک 
منظور از نوپدید بودن این است که نمی . کل یکپارچه است

توان بیرون سیستم قرار گرفت، زیرا سیستم از طریق تعامالت 
، فرآیندها، فناوري، حکومت و غیره ها ها شامل انسان عامل

ها در  از منظر کنترل یا هدایت سیستم نیز روش. آید پدید می

                                                 
1- Mika Altonen  
2- Nature of Possible Understanding of System 
3- Means of controlling or directing system 
4- Emergent 
5- Design 

برطرف ( 8و قانونمند بودن) 7پذیرفتن ابهام( 6دو گروه ابتکاري
، چهار ناحیه از تقاطع این دو. هستند) 9برطرف کردن ابهام(

 12، پیچیدگی ریاضی11، رویکرد مهندسی10شامل تفکر سیستمی
  )2 شکل (.]8[گیرند  شکل می 13و پیچیدگی اجتماعی

هاي تفکر سیستمی و رویکرد مهندسی سابقه  روش
تري دارند و به شکل گسترده به خصوص در مدیریت  طوالنی

هاي دو ناحیه  در مقابل روش. شوند راهبردي استفاده می
پیچیدگی ریاضی و پیچیدگی اجتماعی جدیدتر محسوب 

  .شوند می
 نیا در ها روش از یبعض دادن قرار مورددر  است ممکن
اما یک نکته در این  باشد، داشتهوجود  نظر اختالف سیماتر

ها براي  طبقه بندي وجود دارد که در نیمه باالیی مدل، روش
در واقع در نیمه باالیی، . روند ساخت فعال آینده به کار می

ها و انجام  بازیگر به مثابه کنشگري است که توان یافتن علیت

                                                 
6- Heuristic 
7- Allow Ambiguity 
8- Rules 
9- Remove Ambiguity 
10- System Thinking 
11- Engineering Approaches 
12- Mathematical Complexity 
13- Social Complexity 

 
]5[مسئله ها از حیث ماهیت  طبقه بندي روش) 2 شکل  
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شود  مداخالتی را دارد که منجر به ساخت آینده مطوب می
ها تمرکز بیشتري بر شناسایی یا  نی روشو در نیمه پائی ]7[

ها در  قابل ذکر است که کمترین تعداد روش. ریزي دارند طرح
بخش پیچیدگی اجتماعی قرار دارند و در واقع باید گفت 

هایی که در محیطی آشوبناك و با درجات باالیی  تعداد روش
  ].8[آیند زیاد نیست  از ابهام به کار می

انجام داده  ]9[ 1هاي موجود را پوپر بندي یکی از بهترین تقسیم
ها،  ها و قابلیت روش داده که در آن با محوریت ماهیت روش

/ ها، کمی منظور از ماهیت روش. بندي انجام شده است دسته
بندي این مدل که  اصلی تقسیماما محور . کیفی بودن آنهاست

هاست و در آن  به الماس پوپر مشهور است قابلیت روش
ها مبتنی بر میزان خالقیت یا شواهد و نیز میزان تعاملی  روش

این ). 3شکل (اند  بندي شده بودن یا خبره محور بودن دسته
پروژه مطالعات آینده  886بندي مبتنی بر مطالعه بر روي  دسته

                                                 
1- Popper  

روش کیفی، شش پانزده در این چیدمان . انجام شده است
  .شناسایی و معرفی شدند کمی روش سه روش کمی و

ما هم در این مطالعه، الماس پوپر را با توجه به سادگی، جامع 
یم توضیح وشک و می دادهو متداول بودن مبناي مطالعه قرار 

شناسی،  آینده(هاي ذهنی آینده  دهیم که هر یک از قضاوت
هاي  با توجه به ویژگی) پژوهی نگاري و آینده بینی، آینده پیش

گیرند  در کدام گوشه از الماس پوپر قرار میعمدتاً غالب خود 
هاي مورد استفاده  و در نتیجه مشخص خواهد شد که روش

هایی  چه روشعمدتاً در هریک از انواع مطالعات آینده 
ها کمک زیادي در  خواهد بود و این شناخت نسبت به روش

ایجاد انسجام و سازماندهی در تفکر نسبت به آینده خواهد 
  :داشت
شناسایی . شناسی یعنی تمرکز بر شناخت آینده قطعی آینده

در نتیجه عمده . آینده قطعی نیازمند داده و شواهد عینی است

 
  کمی  روش 3و کمی  روش نیمه 6و روش کیفی  15شامل ] 5[الماس پوپر ) 3 شکل
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وع قضاوت نسبت به آینده مورد هایی که در این ن روش
باشد که در بخش  هاي خالقانه می گیرد، روش استفاده قرار می

هایی مانند تحلیل  روش. پائینی الماس پوپر قرار گرفته است
هاي  یابی روند از جمله روش اختراعات ثبت شده و برون

روش تحلیل . پرکاربرد در شناسایی آینده قطعی هستند
ها و  هاي آشنایی با آن علوم و فناوري اختراعات یکی از راه

بررسی روند انجام تحقیقات و . ستشناخت مسیر تکاملی آنها
اي  ثبت اختراعات، سمت و سوي این تحقیقات در زمینه

گیري واقعی تحقیقات در آن زمینه را معلوم  مشخص و جهت
 رسم با شود یابی روند سعی می در روش برون. سازد می

 و آماري اطالعات از استفاده و دهارون تغییرات نمودار
 را آینده تغییرات کنونی، نرخ پایه بر نمودار یابی برون
یابی اساساً شامل گردآوري  روش برون .کنند بینی پیش
هاي تاریخی و تنظیم آنها بر روي یک منحنی است که تا  داده

این روش تعمیم روند تغییرات فعلی به آینده . آینده ادامه دارد
یابی ویژه آن دسته از روندهایی  برون. گیرد فرض می پیشرا 

  .دهند است که خود را به شکل آمار و ارقام نشان می
عمدتاً هاي محتمل که  بینی یعنی تمرکز بر شناسایی آینده پیش

هایی که در این  در نتیجه عمده روش. نیازمند تخصص است
د، گیر نوع قضاوت نسبت به آینده مورد استفاده قرار می

هاي مبتنی بر خبرگی است که در بخش سمت چپ  روش
نگاشت و  هایی مانند ره روش. الماس پوپر قرار گرفته است
. هاي محتمل پرکاربرد هستند پانل خبرگان در شناسایی آینده

که ابزار الزم براي شناسایی و  استروشی پرکاربرد رهنگاري 
را  ظرارزیابی تحوالت آینده و حرکت به سوي اهداف موردن

در اختیار  گیري از قوه تخصص و خبرگی با بهرهعمدتاً 
نگاشت به طور متداول در چهار  ره. دهد میتصمیم سازان قرار 

شود که این چهار الیه عبارتند از  الیه در خط زمان طراحی می
هاي محیط بیرونی، محصوالت و خدمات،  ها و پیشران محرك

مفهوم متعارف پانل  .فناوریهاي مربوطه و الزامات موردنیاز
نشینند  اي از افراد خبره است که دور یک میز می خبرگان دسته

هاي  تر میان خبرگان در حوزه هاي عمیق به منظور بحث و
پانل خبرگان در اشکال و  .شود  مورد بررسی، استفاده می

  .گیرد هاي مختلفی شکل می اندازه
ورپذیر که هاي با نگاري یعنی تمرکز بر شناسایی آینده آینده

در نتیجه عمده . نیازمند تعامل زیاد بین عموم ذینفعان است

هایی که در این نوع قضاوت نسبت به آینده مورد  روش
هاي تعاملی است که در بخش  گیرد، روش استفاده قرار می

هایی مانند پنل  روش. اند سمت راست الماس پوپر قرار گرفته
هاي باورپذیر  هدر شناسایی آیند 1انگیزي شهروندي و ذهن
نگاري از لحاظ  پنل شهروندي در روش آینده. پرکاربرد هستند

تعریف یک فعالیت مشارکتی و استداللی است که بر بهترین 
. کند شواهد موجود از نقطه نظر ذینفعان مختلف تکیه می

نگاري  هاي شهروندي نه تنها راه را براي فرآیند آینده پانل
کنند، بلکه مجامع  تعد باز میجهت دسترسی به هزاران فرد مس

آلی نیز براي مباحثات و مذاکرات عمیق محسوب  ایده
انگیزي نام موقعیتی است که در آن  روش ذهن. شوند می

هاي  هاي مختلف براي تولید ایده گروهی از افراد از طیف
قواعد این روش . آیند جدید در یک زمینه خاص گرد هم می

انند با آزادي فکر کنند و به تو اي است که افراد می به گونه
هاي فکري جدید سوق داده شوند و در نتیجه  سوي زمینه

در این روش هر . هاي متنوعی ارائه دهند حل ها و راه ایده
تواند نظر خود را بدون هرگونه محدودیت آشکار  فردي می

کنند و یا بر  هاي خود را مطرح می ها ایده کننده شرکت. سازد
شود  ها نوشته می همه ایده. کنند دیگران کار میهاي  روي ایده

  تنها، زمانی که مرحله. گیرد و هیچ یک مورد انتقاد قرار نمی
  .شوند یابی می ها ارزش انگیزي به پایان رسید ایده ذهن
هاي ممکن که  پژوهی یعنی تمرکز بر شناسایی آینده آینده

که هایی  در نتیجه عمده روش. نیازمند خالقیت زیادي است
در این نوع قضاوت نسبت به آینده مورد استفاده قرار 

هاي خالقانه است که در بخش باالیی الماس  گیرد، روش می
سازها و  هایی مانند شگفتی روش. اند پوپر قرار گرفته

ها ممکن بسیار  تخیلی در شناسایی آینده- هاي علمی روش
سازها، روشی است که  روش کشف شگفتی. پرکاربرد هستند

شود وقایعی که احتمال  گیري از قوه تخیل سعی می بهرهبا 
وقوع آنها بسیارکم است اما اگر اتفاق بیفتند تأثیر بسیار زیادي 

تخیلی سعی - هاي علمی در روش. خواهند داشت کشف شود
گیري از قوه تخیل و در نظر داشتن امکان  شوند با بهره می

  .وندهاي ممکن طراحی ش فناورانه آینده-تغییرات علمی
  
  کارکردها و تأثیرات عام مطالعات آینده -4

                                                 
1- brain storming 
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کارکردهاي مطالعات آینده نیز به انحاء مختلف مورد بحث 
مطالعات آینده به عنوان یک فعالیت حمایت . قرار گرفته است
، به عنوان عنصر همگرا ]10[گیري راهبردها  کننده از شکل
زایش ، اف]11[اي  هاي مشارکتی و شبکه گیري کننده در تصمیم
 مؤثر ]12[رسانی، توانمندسازي و تأثیرگذاري  آگاهی، اطالع
شش کارکرد سیاستی مطالعات آینده شامل  .بوده است

تسهیل  ؛)ایجاد دید نسبت به آینده( رسانی سیاستی اطالع
 ؛)گسترش ظرفیت تغییر در جوامع مرتبط( سیاست اجراي
حمایت از تعریف  ؛گذاري مشارکت در سیاست افزودن
پیکربندي  ؛)ها پژوهی به سیاست انتقال نتایج آینده( سیاست

و کارکرد  انداز بلندمدت معطوف به چشم مجدد نظام سیاستی
اما  .بندي دیگري ذکر شده است نیز در دسته ]11[ نمادین

توان در سه کارکرد اصلی  تمامی این کارکردها را می

 سازي پیاده تسهیل و سیاستی هرسانی سیاستی، مشاور اطالع
خالصه کرد و در ادامه آثار ناخواسته یا  ]13[سیاست 

ضمن در نظر داشتن . برشمرد 1 خواسته آن را نیز در جدول
توان گفت انجام هر پروژه با رویکرد  کارکردهاي مذکور می

، نتایج )محصوالت فعالیت(ها  مطالعات آینده داراي خروجی
اختاري تأثیرات س(و آثاري ) مدت مدت و میان تأثیرات کوتاه(

 2جدول توان به شرح  نیز هست که می) هاي طوالنی و دوره
  .به آن اشاره کرد

انطباق کارکردهاي عام مطالعات آینده بر چرخه  ?
  گذاري سیاست

 فرآیند با پژوهی میان مطالعات آینده و انطباق ایجاد یکپارچگی
در بلندمدت را ها  بینی کیفیت پیش دتوان گذاري، می سیاست
بنابراین . گذاري شود منجر به بهبود سیاست و دادهافزایش 

  ]13[ کارکردهاي مطالعات در سیاست و آثار آن) 1جدول 
  یا ناخواسته/ آثار هدف گذاري شده و  تأخیر زمانی  کارکرد

  رسانی اطالع

  فوري

  افزایش شناخت محدوده موضوع -
  هاي علم، فناوري و نوآوري میان بازیگران، ایجاد بحث آگاهی از گزینه: یادگیري شخصی -

  تر شدن زمینه و نظرات دیگر ذینفعان شفاف -
  تر هاي وسیع پژوهی در حلقه هاي آینده گسترش مهارت -

  )شبکه دانشی(ترکیب جدید خبرگان و ذینفعان، فهم مشترك  -
  ادراك و ادامه فهم مشترك موجود -  متوسط

  نهایی
اي که  ها به جامعه هایشان و وارد کردن این دیدگاه و دیدگاه توانمند جدید گرانیکردن باز کپارچهی -

  گیرد اي جدید در آن شکل می مسئله

مشاوره 
سیاستی و 
مشاوره 
  راهبردي

  فوري
  ها و اهداف پنهان برنامه آشکار کردن -

  مؤثراقدامات  -

  متوسط
  هاي سیاستی براي اجرا ارائه توصیه و گزینه -

  از فرآیندهاي یادگیري و عدم یادگیري سریع تیفعال کردن و حما -
  حکمرانی به آگاهانه، شفاف و باز یمشارکت يهافرآیند یمعرف يبرا یموانع پنهان ییشناسا -

  نهایی
  )عمومیو  هاي خصوصی در بخش( گرانیباز یاستیس/یپژوهش يها تأثیر در برنامه -

  هاي جدید و اجراي سیاستبندي  فرمول -
  ریزي گذاري و برنامه سیاست هاي ویهدر رنگري  آیندهعناصر  بیترک -

تسهیل /اجرا
  سازي پیاده

  فوري
  ایجاد فرآیندهاي یادگیري جمعی -

  بلندمدت يها دگاهید جادیا نده،یمشترك آ ياندازها چشم رتفسی -
  هاي سیستمی ویژگیآگاهی از  -

  متوسط
  ي اجراها شبکه لیتشک -
  يریگیپ يها تیفعال جادیا -

 نهایی

  )به عنوان مثال، دانشگاه مالتا(سازمان  سیو تدر قیبینی در برنامه تحق اتخاذ مطالب پیش -
  ها بهبود انسجام سیاست -

  تفکر سیستمی و شهودي بلندمدت یفرهنگ راتییتغ -
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ضمن توجه به کارکردهاي مطالعات آینده، شناخت فرآیند 
 گذاري و ابزارها و رویکردهاي مطالعات آینده که در سیاست

گذاران کمک کند، مفید خواهد  تواند به سیاست هر مرحله می
  .بود

گذاري  درك فرآیند سیاسترویکردهاي مختلفی براي تبیین و 
کنون معرفی شده که پرکاربردترین آنها رویکرد عمومی تا

رویکرد ]. 16و15[گذاري است  اي به فرآیند سیاست مرحله
) گذاري یا چرخه سیاست(گذاري  اي فرآیند سیاست مرحله

تا  دهد میگذاران  این امکان را به محققان و همچنین سیاست
گذاري به مراحل مشخصی که هریک  با تقسیم فرآیند سیاست

هاي محتوایی و ساختاري متمایزي دارند، به  از آنها ویژگی
هاي مورد نظرشان را  بررسی بهتر این فرآیند پرداخته و داللت

استخراج کنند و به این دلیل هم در بین جامعه دانشگاهی و 
ساس این رویکرد، بر ا. گذاران بسیار رایج است هم سیاست

 ازاي  مجموعه مثابه به را گذاري سیاست فرآیند توان می
هاي  طراحی پاسخ تعریف مسئله، مراحل در قالب ها فعالیت

 ارزیابی و سازي پیاده ،ارجحهاي سیاستی  بدیل، انتخاب گزینه

شود کارکردهاي  در ادامه سعی می. گرفت نظر در
گذاري  چرخه سیاستاي که در مراحل مختلف  پژوهانه آینده

  ).3 جدول(کند معرفی شوند  گذاران کمک می به سیاست
بر مرحله یکم  تأثیر کارکردهاي عام مطالعات آینده ±

  )تعریف مسئله(گذاري  چرخه سیاست
یکی از کارکردهاي مطالعات آینده هشدار زود هنگام مسائل 

ساز  هاي ضعیف تغییر و شگفتی هایی مانند سیگنال است روش
کنند تا مسائل را قبل از این که اتفاق بیفتند و  میکمک 

تأثیرات جانبی گسترده داشته باشند تشخیص دهیم این 
گذاري که شناخت  کارکرد به مرحله اول چرخه سیاست

ها روي  آوري و تحلیل داده جمع. کند مسائل است کمک می
هایی مانند روندهاي جامعه، شرایط آینده، موارد بحرانی  زمینه
هاي مختلف و  شناسایی فرصت. ره تمرکز داردو غی

به . هاي نوظهور که بیشترین سود را به همراه دارند موقعیت
اندیشی براي مقابله با  عالوه، تعیین خطرات احتمالی و چاره

ها با بکارگیري  ها و دولت آنها از مواردي هستند که سازمان
را براي  پژوهانه به دنبال آن هستند تا خود هاي آینده برنامه

  )بندي معیارها توسط نویسندگان مقاله جمع(گذاري  ها، نتایج و تأثیرات مطالعات آینده در سیاست خروجی) 2جدول 
 محصوالت(ها  خروجی

  )فعالیت
  )طوالنی يها دوره و ساختاري تأثیرات( آثار  )مدت میان و مدت کوتاه تأثیرات( نتایج

 هاي سیاستی توصیه -

  مشترك انداز چشم -
  توسعه سند -

 شامل راهبردي سند -
  ها سیاست و راهبردها

  ها برنامه ،ها پروژه ،ها طرح -
  راه نقشه -

  هاي حیاتی لیست فناوري -
  بندي لیست اولویت -

 گسترش دامنه بازیگران -

  هاي ذینفع ایجاد شبکه -
  افزایش شفافیتگذاري بهتر و  سیاست -

  افزایش سطح قانونمندي -
  هماهنگی و همگرایی -

  اجرا به تعهد -
هاي  ها در حلقه توانمندسازي و گسترش مهارت -

  تر وسیع
 شناخت محدوده موضوع شیافزا -

علم،  يها نهیاز گز یآگاه: یشخص يریادگی -
 بحث جادیا گران،یباز انیم يو نوآور يفناور

  ذینفعان گریو نظرات د نهیتر شدن زم شفاف -
 ها و اهداف پنهان آشکار کردن برنامه -

و  يریادگی يهااز فرآیند تیکردن و حما فعال -
 عیسر يریادگیعدم 

 يهافرآیند یمعرف يبرا یموانع پنهان ییشناسا -
 یآگاهانه، شفاف و باز به حکمران یمشارکت

 جادیا نده،یمشترك آ ياندازها چشم ریتفس -
  بلندمدت يها دگاهید

  دهی به آینده توانایی بهتر در درك و شکل -
  افزایش سطح پذیرش و اعتبار -

  تغییر شکل سیستم سیاستی -
  نگاري ایجاد ظرفیت آینده -

  ایجاد ساختار جدید اجتماعی و ارتباطاتی -
 ادراك و ادامه فهم مشترك موجود -

 شانیها دگاهیو د دیتوانمند جد گرانیکردن باز کپارچهی -
 دیاي جد اي که مسئله ها به جامعه دگاهید نیو وارد کردن ا

  ردیگ در آن شکل می
 دیجد يها سیاست يو اجرا بندي فرمول -

  گذاري سیاست يها هینگري در رو عناصر آینده بیترک -
 ها انسجام سیاست بهبود -

  بلندمدت يو شهود یستمیتفکر س یفرهنگ راتییتغ -
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  .جهان آینده آماده کنند
هاي متداولی هستند که به  ها، روش برخی دیگر از روش

شناخت نسبت به محدوده موضوع مورد بررسی و آگاهی 
کنند  تر و ایجاد فهم مشترك کمک می اي وسیع نسبت به دایره
مند براي  روشی نظام( SWOTها عبارتند از  این روش

، )ها ها، تهدیدها و فرصت ها، ضعف شناسایی قوت
STEEPV ) ،تحلیل محیطی با بکارگیري عوامل اجتماعی

 PEST، )محیطی، سیاسی و ارزشی فناورانه، اقتصادي، زیست
) تحلیل محیطی عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فناورانه(

ها مبتنی بر شناخت محیط پیرامونی هستند و  این روش... . و 
این رویکرد به . روند وماً در رویکرد اکتشافی به کار میعم

شناخت صحیح مسئله، فهم عوامل مرتبط و روندهاي حاکم 
  .کند کمک می

مرحله اول (نقش مطالعات آینده در مرحله شناخت مسئله 
، عالوه بر کارکردهاي روشی، )گذاري چرخه سیاست

ترین  باشد که مهم کارکردهاي فرآیندي نیز حائز اهمیت می

ایجاد بحث، تبادل نظر و شفاف شدن : عبارتند ازآنها 
هاي فکري، ایجاد آگاهی و فهم مشترك در میان  ابرانگاره

هاي جدید خبرگان و ذینفعان و  بازیگران مختلف، ترکیب
هایشان،  یکپارچه کردن بازیگران توانمند جدید و دیدگاه

د کردن ها و اهداف پنهان و در نهایت وار آشکارسازي برنامه
اي جدید در آن شکل  اي که مسئله هاي جدید به جامعه دیدگاه
  .]14[گیرد  می
تأثیر کارکردهاي عام مطالعات آینده بر مرحله دوم  ±

  )هاي بدیل طراحی پاسخ(گذاري  چرخه سیاست
اندیشی به  یکی دیگر از کارکردهاي مهم مطالعات آینده بدیل

ها و  پنهان، ارائه توصیهها، اهداف  مثابه آشکارسازي برنامه
هاي سیاستی بدیل است که رهنمودهاي بسیار مفیدي  گزینه

مرحله دوم چرخه (هاي جدید  بندي سیاست براي فرمول
این کارکرد حتی به ارائه . کند فراهم می) گذاري سیاست
پردازد و فرآیندهاي یادگیري سریع  هایی براي اجرا می توصیه

 این. کند ی آگاهانه تقویت میرا از طریق فرآیندهاي مشارکت

  )تألیف مؤلفان(گذاري  انطباق کارکردهاي عام مطالعات آینده با چرخه سیاست) 3 جدول
  هاي بالقوه روش  کارکرد مطالعات آینده در این مرحله از چرخه  

  تعریف مسئله
  کشف زودهنگام مسائل -

تمرکز روي موضوعات بلندمدت، موضوعات نوظهور، تعیین  -
  اندیشی خطرات احتمالی و چاره

 فیضع يها سیگنال سازها، شگفتی: خالقانه يها روش -
 یذهن نقشه نده،یآ چرخه ر،ییتغ

 ،SWOT روش: یشناخت يها روش -
STEEPV،PEST و...  

طراحی 
  هاي بدیل پاسخ

 اندیشی بدیل -

  ها و اهداف پنهان آشکارسازي برنامه -
  بدیلها و گزینه سیاستی  ارائه توصیه -

  هاي جدید بندي سیاست فرمول -

 پانل مصاحبه، پیمایش، گیري، رأي: اي هاي مشاوره روش -
  انگیزي ذهن و شهروندان پانل کارگاه، برگزاري خبرگان،

 وابستگی، درخت مورفولوژي، روش: تجویزي هاي روش -
  SRIروش آینده، نقشه

انتخاب 
  ارجحهاي  گزینه

  سازي اجماع -
  فهم مشتركایجاد آگاهی و  -

  هایشان یکپارچه کردن بازیگران توانمند جدید و دیدگاه -
 MADM MCDM :گیري چندمعیاره هاي تصمیم روش -

  اجرا

  درگیري و مشارکت ذینفعان جهت ایجاد تعهد به اجرا -
  ها ارتباط با رسانه -

  سازي و درگیر شدن با چرخه سیاست زمان هم -
  مورد نظرتحویل به موقع نتایج در الگوي  -

  هاي سیاستی ارائه اسناد کوتاه و شفاف از گزینه -

انگیزي و  هاي شهروندي، ذهن پنل: هاي تعاملی روش -
  هاي آینده کارگاه

  ارزیابی

  قابلیت رصد درونی -
دهی آینده و  توانایی بهتر در درك و شکل(گذاري بهتر  سیاست -

  )گذاري افزایش سطح پذیرش و اعتبار تصمیمات سیاست
  افزایش شفافیت -

  مندي افزایش سطح قانون -

  هاي راهنما شاخص -
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 و دارد تمرکز پردازشی اطالعات مقدار و نوع بر کمتر هدف
 پردازش براي آنها از مردم که اي ذهنی هاي مدل بر بیشتر

 اینجا. ]14[ورزد  می تأکید کنند، می استفاده اطالعات
 و جدیدتر هاي راه که است این آن و دارد وجود فرضی پیش
 آینده براي بهتر مردم که شود می سبب کردن فکر تر وسیع
 افراد، فکر سطح توسعه و ذهنی هاي مدل تغییر. شوند آماده
 تغییرات به توانند  می بهتر آنها و کند می تر منعطف را آنها

  .دهند پاسخ آینده ناپذیر اجتناب
شان  هاي به کار رفته در این مرحله به لحاظ ماهیت ذاتی روش

در  .شوند تقسیم میاي و  تجویزي  مشاورهبه دو دسته 
سازي عموماً از  اي در جهت بدیل هاي مشاوره روش
به صورت شفاهی معموالً که  1آوري و تحلیل عقاید جمع

اي از ذینفعان که  شود و شامل طیف گسترده هستند استفاده می
از . شود برداري می هم خبرگان آن حوزه نیستند بهرهلزوماً 

اي شفافیت و دسترسی  هاي مشاوره شجمله ویژگی رو
، پیمایش، گیري رأي: ها عبارتند از از جمله این روش. باشد می

مصاحبه، پانل خبرگان، برگزاري کارگاه، پانل شهروندان و 
  انگیزي ذهن
پذیري  رسمی و از انعطاف  هاي تجویزي، داراي شکل روش

کنند که  ها کمک می این روش. کمتري برخوردار هستند
ازجمله . ها را استخراج کنیم نیم سناریوهاي بدیل و گزینهبتوا

، ]15[ 2شناسی توان به روش تحلیل ریخت ها می این روش
  .اشاره کرد SRI5، روش ]16[ 4، نقشه آینده3درخت وابستگی

بر مرحله سوم تأثیر کارکردهاي عام مطالعات آینده  ±
  )ارجحهاي  انتخاب گزینه(گذاري  چرخه سیاست

                                                 
1- opinions 

2- Morphology، باشـد و   هاي تحلیلی سناریونویسی می این روش یکی از روش
وان از نـرم افـزار مورفـول بهـره گرفـت و       براي انجام تحلیل ریخت شناسـی مـی  

  .هاي محتمل، مرجح و گزینشی قابل تصور را مشخص نمود آینده
3- relevance tree ،ـ  ،یوابستگ درخت وهیدر ش  شـکل  بـه  گسـترده  مطلـب  کی

ـ ا یخروجـ . شـود  می میتقستر  کوچک مطالب ریز به يصعود  یشـ ینما فرآینـد  نی
 وتـر   یجزئ سطوح به را نظر مورد یکل مطلب که است یبیترت ساختار با یکیگراف
 .کند می بندي طبقه زتریر

4- future mapping  در فرآیند تحلیل نقشه شناختی آینده، رفتار عوامل کلیـدي ،
هاي سناریوها  هاي شناسایی شده سنجیده و روایت در ازاي حاالت مختلف پیشران

 .شود تدوین می

5- Standford Research Institue،   در این روش سناریو نویسی، منطق توسـعه
سناریوها بر اساس ادامه وضع موجود، یا بدتر شدن وضع موجود و یا بهتـر شـدن   

  .باشد وضع موجود می

انداز  مند آینده ایجاد چشم دیگر مطالعات روشکارکرد 
این . استگروهی براي آینده و دستیابی به وفاق عمومی 

هدف نیز بیشتر از آنکه بر نوع و مقدار اطالعات متمرکز 
باشد، بر نحوه استفاده از اطالعات و تفکر روي آن تمرکز 

این موضوع نکته بسیار مهمی را به تصویر . یافته است
هاي مطالعات آینده  فرآیند انجام فعالیت"آن این که کشد و  می

به ویژه فرآیند . اهمیت دارد "هاي آن به همان اندازه خروجی
هاي مختلف براي فکر کردن و بحث  گردآوري افراد از طیف

تواند به همان اندازه موضوعات مورد بحث،  درباره آینده می
مطلب، در  اهمیت این. ]14[هاي برنامه وابسته باشد  به هدف

همسو شدن همه نهادهاي تأثیر گذار براي رسیدن به یک 
این کارکرد به مرحله سوم چرخه . هدف مشترك است

کمک ) ارجحهاي سیاستی  انتخاب گزینه(گذاري  سیاست
  .کند می

توان  هاي به کار گرفته شده در این مرحله می از جمله روش
البته در  .گیري چندمعیاره اشاره کرد هاي تصمیم به روش

ها رسیدن به اجماع نظري و حمایت  فرآیند اجراي این روش
ها  گسترده از تصمیمات از الزامات بکارگیري این روش

  .باشد می
مرحله چهارم  تأثیر کارکردهاي عام مطالعات آینده بر ±

  )اجرا( گذاري چرخه سیاست
توان چند عامل کلیدي  بر اساس مطالعات انجام شده، می

کننده بکارگیري نتایج  ناسایی کرد که تضمینموفقیت را ش
. ها هستند ها با رویکرد آینده در حین اجراي سیاست پژوهش

ابتدا اینکه، تعیین زمینه و در نظر گرفتن امکان وجود 
بینی نشده و بررسی آنها، حائز اهمیت  سري نواقص پیش یک

گذاران را نیز در  به عالوه باید انتظارات سیاست. زیادي است
سازي و  زمان براي بکارگیري نتایج در عمل، هم. ظر گرفتن

هاي زمانی و  درگیرشدن با چرخه سیاست، رعایت چارچوب
سزایی  تحویل به موقع نتایج در الگوي مورد نظر، اهمیت به

دهی  در صورت امکان، الزم است که شیوه گزارش. دارد
طوالنی تغییر کرده و با اسناد شفاف و کوتاه سیاستی 

روز  یک طرح ارتباطی کارآمد، باید براي به. زین شوندجایگ
ها و درگیري و  گذاران، ارتباط با رسانه داشتن سیاست نگاه

مشارکت ذینفعان، درك انتظارات آنها و صحبت با زبان خود 
هاي خاصی باید در جهت  تالش. آنها، به کار گرفته شود
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گیري صورت  رضایت عوامل کلیدي تأثیرگذار بر تصمیم
این امر مستلزم نیاز به استفاده از تیمی است که همه . یردگ

خوبی با  هاي الزم را دارا باشد و به ها و تخصص مهارت
توجه به همه این عوامل است که . ذینفعان در ارتباط است

هاي تعاملی به  روش. کند تعهد به اجرا در ذینفعان ایجاد می
ه درگیر کار گرفته شده در حین تنظیم سیاست که منجر ب

تواند از عوامل  شود می شدن ذینفعان و گرفتن نظرات آنها می
: ها عبارتند از این روش. موفقیت اجراي صحیح سیاست باشد

  .هاي آینده انگیزي و کارگاه هاي شهروندي، روش ذهن پنل
بر مرحله پنجم تأثیر کارکردهاي عام مطالعات آینده  ±

  )ارزیابی(گذاري  چرخه سیاست
هاي ارزیابی  گیري از روش مطالعات آینده با بهرهرویکردهاي 

ریزي مورد نظر به ارزیابی  درونی به طور مستمر در افق برنامه
. پردازند مراحل و اثرات و پایش مستمر تغییرات می

رسانی به موقع تغییرات جهت مداخله در وضع موجود،  اطالع
ت هاي مطالعا گیري از روش هاي برجسته بهره از دیگر ویژگی

باشد که با حفظ هوشمندي و  آینده در ارزیابی سیاست می
سازي اقدامات و تالش براي  رسانی به موقع، به نهادینه اطالع
مداخله سیاستی . پردازد هاي آتی و مکمل در آینده می تجربه

هاي  زودهنگام و هدایت اقدامات تکمیلی از دیگر ویژگی
مرحله ارزیابی هاي مطالعات آینده در  متمایز بکارگیري روش

  .باشد سیاست می
هاي ملموس  توان گفت خروجی در نهایت به طور خالصه می

هاي مطالعات آینده به سه مرحله نخست چرخه  فعالیت
و دستاوردهاي فرآیندي آن  دهد میگذاري خوراك  سیاست

مانند اجماع خبرگان، مشارکت و تعهد به اجرا به مراحل 
  .کند گذاري کمک می بعدي چرخه سیاست

  
  نگاري ایران برنامه ملی آینده: مطالعه موردي -5

گیري از مطالعات  همانطور که پیش از این اشاره شد بهره
زمان با رشد این دو مفهوم در  گذاري هم آینده در سیاست

از زمانی که در . هاي اخیر رشد قابل توجهی داشته است دهه
توجه به عوامل اجتماعی و علم و فناوري، گذاري  سیاست

رکتی هاي مشا مسائل اساسی جامعه به همراه تأکید بر جنبه
هاي  افزایش یافته ، کاربرد رویکردهاي مطالعات آینده و روش

پژوهی در این زمینه بیش از پیش تقویت  نگاري و آینده آینده

نیز با  1جمهوري معاونت علمی و فناوري ریاست. شده است
برنامه ملی  1392محور قرار دادن این رویکرد، در سال 

هاي  شناسایی حوزه .را در دستور کار قرار داد 2نگاري آینده
هاي  داراي اولویت با محوریت فناوري، براي حل چالش

نگارانه براي  گیري از رویکردهاي آینده اساسی کشور و بهره
به . ها، سیاست حاکم بر این برنامه بود مواجهه با این چالش

تهیه لیستی همین منظور، عالوه بر خروجی ملموسی همچون 
ور در آینده و ارائه آن به هاي ممکن و قابل ظه از فناوري

ریزي، هدف  و برنامه هاي سیاستی جهت مطالعه عنوان انتخاب
سازي و درگیر نمودن سطوح مختلف جامعه در  گفتماناصلی، 

توان با  که میقرار گرفت هایی  شناسایی موضوعات و چالش
فناورانه و وجود هوشمندي الزم، نسبت به استفاده از  حلی راه

ریزي و اقدام  قابله با تهدیدهاي آن برنامههاي آن و م فرصت
بر دانش و  یگفتمان مبتنبا آغاز این برنامه تالش شد . نمود

که جامعه با آن  ندهیو مسائل آ راتییدر مورد تغ یآگاه جادیا
  .ردیمختلف شکل گ انذینفع انیمواجه خواهد شد، در م

به عنوان پیمانکار فاز نخست  3با تشکیل تیم در مؤسسه آصف
هاي مختلف  برنامه، مطالعات نظري آغاز شد و چارچوب

اي شامل مباحث نظري سیاسی در  نگاري، تحلیل زمینه آینده
نگاري ملی  مطالعات علم و فناوري، تحلیل زمینه سیاسی آینده

فناوري در ایران، مباحث نظري اجتماعی در مطالعات علم و 
شناختی مسائل فضاي علم و فناوري  عهفناوري و بررسی جام

نگاري در کشورهاي  ایران، بررسی قلمرو تجربیات آینده
هاي  منتخب، بررسی قلمرو تجربیات داخلی کشور مانند برنامه

پیشین و نیز اسناد ملی و بخشی، مشخص کردن قلمرو  مشابه
موضوع، منابع مورد نظر، تعیین سازمان اجرایی و شرح 

شناسی، تهیه کتابچه راهنما جهت اجرا  وظایف، طراحی روش
هاي پشتیبان ضروري، استخراج مسائل ملی  به همراه فایل

  .کشور در دستور کار قرار گرفت
نگاري، قلمرو  هاي آینده ها و پروژه یکی از نکات کلیدي برنامه

هاي پیش روي  موضوعات است که به دلیل گستردگی چالش
حوزه علم و فناوري، گذار و وجود مسائل متعدد در  سیاست

 پوشش تحت قلمرو شناسایی. بندي شوند باید اولویت
 پروژه اصلی بازیگران مشورت و مشارکت با فرآیندي

                                                 
1- http://www.isti.ir  
2- http://iranforesight.ir  
3- http://iranasef.org  
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 مورد و مهم آن قلمروهاي طی که شود می مقدور نگاري آینده
 از هریک در مشارکت احتمال درخصوص و معرفی چالش
 يگیر تصمیم این .شود می يگیر تصمیم بازیگران دیگر سوي
 اجازه زمانی و مالی منابع که بود خواهد تر سخت زمانی

لذا در این پروژه نیز  .نمی دهد را قلمروها تمام به رسیدگی
شاخص انتخاب اولیه مسائل این . بندي انجام گرفت اولویت

حل فناورانه  بود که مهم باشند وضعیت بحرانی داشته و راه
موضوع انتخاب  12ها در نهایت  داشته باشند و با این مالك

هاي  انرژي و توسعه انرژيسازي مصرف  بهینه. 1: شدند
تأمین آب سالم . 3آلودگی هوا  سنجش و کنترل. 2تجدیدپذیر 

با نظر به تصفیه آب شور دریا و افزایش راندمان آبیاري (
با نظر به نوسازي (اي و تصادفات  ترافیک جاده. 4) کشاورزي
پژوهش و . 5) اي شهري و جاده درون ونقل حملو توسعه 

کنترل آفات و . 6خاص هاي  تولید دارو به ویژه داروي بیماري
آوري،  جمع(مدیریت پسماندها . 7باتات نسموم و اصالح 

 مدیریت پساب. 8) انتقال، امحاء، بازیافت و استحصال انرژي
امنیت غذا و تولید . 9) به ویژه گندزدایی و تصفیه(  و فاضالب

فرسودگی ناوگان و سیستم انتقال انرژي . 10محصوالت نوین 
تولید متنوع مواد . 12نوسازي و تأمین تجهیزات پزشکی . 11

  )به ویژه آلیاژهاي فلزي و سرامیک(اولیه 
ها، تعدادي از آنها به عنوان  پس از تعیین این اولویت

به . نگاري فناوري انتخاب شدند هاي برنامه ملی آینده طرح
هنگام انتخاب عناوین، مالحظات عملیاتی دیگري نیز وارد 

ها و  فرآیند شد که موجب خارج شدن تعدادي از اولویت
 :نهایتا هفت حوزه. ناوین دیگري به برنامه شداضافه شدن ع

با محوریت  «چالش آب با تمرکز بر فناوري نانو، صنایع بالغ 
حوزه انرژي با «، امنیت و ایمنی غذایی، »کاشی و سرامیک
حوزه سالمت با محوریت «، »سازي مصرف محوریت بهینه

ونقل با محوریت حوزه  حوزه حمل«، »حوزه سالمت دیجیتال
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و آینده « ، »آیندهخودرو 
به عنوان موضوعات نهایی تعیین شده و چهار موضوع  »جامعه

آخر با تخصیص اعتبار از سوي معاونت علمی و فناوري 
جمهوري ذیل این برنامه ملی آغاز به فعالیت نموده و  ریاست

ئله نگاري را با تمرکز بر حل مس هاي آینده فرآیندها و روش
مطالعه کالن روندهاي «همچنین، . در دستور کار قراردادند

نیز به عنوان موضوعی  »اثرگذار بر حوزه علم و فناوري

  .اي محور فعالیت قرار گرفت فراحوزه
 یجهت انجام برنامه ملهاي مقدماتی،  با انجام فعالیت

نگاري توسط  آینده یمل يها طرحي مقرر شد نگار ندهیآ
 يها دستگاه يو با همکار ينگار ندهیآ یملبرنامه  رخانهیدب

 یمل يها ساختار انجام طرح .شوندو اجرا  فیتعر ییاجرا
  .نشان داده شده است 4نگاري در شکل  آینده

  :نگاري عبارتست از آینده یهر طرح مل ينقش ارکان اجرا
 بیعبارت است از تصو تهیکم نینقش ا: راهبري تهیکم ÷

درصد  3تا  1 یاستفاده از بودجه پژوهش ازمندیموضوعات ن
و  جینتا بیو تصو ينگار ندهیها جهت انجام آ دستگاه
  .جهت اجرا ينگار ندهیآ یمل يها طرح يها یخروج
و  یمشورت ،ینقش نظارت: نگاري ندهیآ یبرنامه مل رخانهیدب ÷

را  ينگار ندهیآ یامور مربوط به هر طرح مل یتمام یهماهنگ
مختلف جهت انجام هر طرح  يها دستورالعمل. برعهده دارد
 يهاامور مربوط به فرآیند یشده و تمام هیته رخانهیتوسط دب

. گردد یم يریگ میتصم رخانهیتوسط دب زیها ن طرح ییاجرا
 یابیو ارز يگذار بر عهده معاون سیاست رخانهیدب استیر

ه و امور بود جمهور سییر يو فناور یمعاونت علم يراهبرد
  .شود یم تیریمد ،ينگار ندهیآ یبرنامه مل ریتوسط دب رخانهیدب
جهت انجام  یو نظارت ینقش مشورت: طرح تیریمد تهیکم ÷

فرآیند و  بیرا داشته و با تصو ينگار ندهیآ یهر طرح مل
 تهیکم نیا. بخشد می تیها، به آنها مشروع طرح يها یخروج

و برنامه  یشناس مطلوب، روش يها یتأیید اهداف، خروج
بر فرآیند انجام  یو نظارت داخل یانتخاب يکردهایرو ،يکار 

  .را برعهده دارد ينگار ندهیآ یهر طرح مل
 ينگار ندهیآ یهر طرح مل ياجرا یمسئول اصل: مجري ÷

 تیریمد تهیکم رخانه،یبا دب کینزد يهمکار یاست که ط
طرح  يخبرگان و فعاالن مرتبط، به اجرا يها طرح و پانل
  .ورزد یمبادرت م

گسترده از فعاالن و  يا شبکه: فعاالن و خبرگان شبکه ÷
است که  ينگار ندهیآ یخبرگان مرتبط با هر طرح مل

و  يمجر اریمرتبط با موضوع را در اخت یتخصص يها مشورت
  .دهد طرح قرار می تیریمد تهیکم
هاي دولتی و غیردولتی که در شامل نهاد: همکار دستگاه ÷

نگاري، تمایل به همکاري و  انجام هر طرح ملی آینده
  .مشارکت با معاونت را دارند
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نگاري جهت  پس از تشکیل دبیرخانه، برنامه ملی آینده
مصوب شد و  1393هیأت وزیران ارائه و در سال  بهتصویب 

 1394شوراي عالی عتف در اجرایی آن نیز در  نامه آئین
با مصوب شدن این برنامه در هیأت وزیران و . گردیدتصویب 

شوراي عالی عتف، برنامه رسمیت و مشروعیت باالتري پیدا 
  .آفرینی بازیگران ملی فراهم شد براي نقشبیشتري  يو فضا

توجه به ذینفعان مختلف و در نظر  برنامه، یکی از رویکردهاي
بر اساس . بودداشتن نیازهاي مختلف هر یک از این سطوح 

هاي صورت گرفته توسط دبیرخانه که از مطالعات  بررسی
، بودتطبیقی و همچنین نتایج جلسات خبرگانی حاصل شده 

چهار . بندي شدند ذینفعان مختلف در چهار گروه اصلی دسته
جامعه ”، “جامعه عمومی”نامه شامل سطح از مخاطبین این بر
گران، دانشگاهیان،  صنعت(بنیان  فعاالن اقتصاد دانش

ها، نهادهاي تحقیقاتی و  ها، دانشگاه شرکت”، )پژوهشگران
مخاطبان اصلی برنامه “ گذاري نهادهاي سیاست”و “ ها سازمان

نگاري ملی چهار  در ذیل برنامه آینده .نگاري هستند ملی آینده
لی با مخاطب قرار دادن هر سطح از مخاطبین برنامه اص

هاي  تا بتوان به تفکیک و با توجه به ظرفیت طراحی شد
موجود در هر سطح و انتظارت و نیازهاي آنها به تعریف 

 .هاي اجرایی و همکاري با آنها اقدام نمود برنامه

 تواند از جمله عوامل مهمی است که می کلیدي مخاطبان
. قراردهد خود تأثیر را تحت ارينگ آینده پروژه خروجی
 ابتداي در لذا است مشارکتی و بر زمان فرآیندي نگاري، آینده

 در کلیدي ذینفعان شود که حاصل اطمینان باید پروژه تعریف
 ایشان براي نگاري آینده فرآیند اند؛ داده شده مشارکت پروژه

 به آن و اهمیت ضرورت و داده شد توضیح شفاف به صورت
 یک انجام. نمود جلب را ایشان حمایت بتوان رسید تا اثبات
 عامل چندین آن به بودن اجرایی ضمانت و نگاري آینده پروژه
 هدف و جانبه همه مشارکت آنها اهم از یکی که دارد بستگی
  .پروژه است با متناسب کلیدي مخاطبان دادن قرار

 حوزه 5هاي مدیریت طرح در  کمیتههمانطور که اشاره شد 
هاي  این کمیته. نگاري تشکیل شد ذیل برنامه ملی آینده

مدیریت طرح با مشخص کردن محور اصلی فعالیت و 
هاي  چارچوب اقدامات اجرایی نسبت به تبیین هریک از حوزه

هاي  بر این اساس، هریک از گروه. تخصصی اقدام کردند
گزارش برتر در خصوص  10تخصصی نسبت به تحلیل 

هاي تخصصی و ارائه نتایج آن اقدام  روندهاي آتی حوزه
کردند و گزارش تحلیلی آن را به دبیرخانه برنامه ملی 

  
 نگاري آینده یمل يها ساختار انجام طرح) 4شکل 
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بررسی تجارب عالوه بر این،  .نمودندنگاري ارائه  آینده
هایی  گزارش(نامه  ، تدوین پایشنگاري جهانی در حوزه آینده

برگزاري  ،)براي ترویج نتایج به دست آمده از مطالعات
با حضور متخصصان داخلی  اي تخصصیه ها و فروم نشست

هاي آینده و  ها، فناوري ها، فرصت در آنها چالش کهو خارجی 
نیز در دستور کار قرار  گردد تحلیل تأثیراتشان معرفی می

توسعه زیرساخت اطالعاتی عالوه بر آن، دبیرخانه، . گرفت
را به کمک تأسیس وب سایت، ایجاد شبکه ملی  نگاري آینده

پوشش مطالب غیررسمی و نگاري به منظور  همطالعات آیند
اي به  سامانهو تأسیس  نگاري گزارشات تحلیلی در زمینه آینده

ها و به طور خاص انجام  عنوان بستري براي انجام پیمایش
ها  ها و روندهاي فناورانه، تحلیل داده مطالعات دلفی، ارائه داده

تفسیرها  در دسترس قرار دادن  و استخراج نمودارهاي تحلیلی،
هاي کیفی از نهادهاي داخلی و خارجی و ارائه  و گزارش

  .پیگیري کرد محتواي دیجیتال در این زمینه
نگاري خودرو که بر حوزه  به طور نمونه پروژه آینده

خودروهاي هوشمند و خودروي برقی متمرکز شده است، 
ها، برگزاري  نامه بررسی تجارب جهانی، تدوین پایش

رسانی از طریق شبکه ملی  تخصصی، اطالع يها نشست
نگاري و فضاي مجازي، اقدام به پیشبرد  مطالعات آینده

مطالعات تخصصی این حوزه شامل . موضوع نموده است
، ونقل حملهاي اصلی اثرگذار بر حوزه  شناسایی پیشران

هاي آینده، تحوالت  شناسایی وضعیت فعلی ایران و بایسته
آفرینان و روندهاي آینده  و نقش زگانسا بومآتی، تغییرات در 

بوده که طی جلسات تخصصی، با بازیگران مختلف این حوزه 
  .به اشتراك و تبادل نظر گذاشته شده است

ها و نیز  ها با هدف تدقیق مطالعات و یافته برگزاري نشست
ها و ایجاد اجماع و همگرایی میان بازیگران  اشاعه یافته

آینده ها با محور قرار دادن  این نشست. مختلف انجام شد
خودروهاي تاکنون حول موضوعاتی همچون  صنعت خودرو،

و  کسب و کار يها مدل ،پذیري اینترنت اشیاء و اتصال، برقی
  .مقررات برگزار شده است تنظیم و گري تنظیم سازوکارهاي

توان به گستردگی بازیگران  هاي این برنامه می از جمله مزیت
ها، متخصصان  دگانی از دانشگاهنماین. آن اشاره کرد

سازمان ها و صنایع همچون  پژوهی، نمایندگان سازمان آینده
صنایع خودرو و ، اداره کل گسترش و نوسازي صنایع ایران

، بیمه مرکزي، معدن و تجارت نیرو محرکه وزارت صنعت،
پژوهشکده هایی همچون  ساپکو، سایپا، مراکز و پژوهشکده

، مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، عتخودرو دانشگاه علم و صن
هاي  هاي حوزه ، بنگاهریزي شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه

هاي خودروسازي  اینترنت اشیاء، خدمات مکان محور، شرکت
هاي فعال در این حوزه از جمله  و دیگر مراکز و بنگاه

  .اند بازیگرانی هستند که در این طرح بازي داده شده
نگاري ملی با تالش اولیه براي بازي دادن  هدر واقع پروژه آیند

مدخالن، بخشی از جامعه دانشگاهی و  گسترده ذینفعان و ذي
صنعتی را درگیر کرد و نیز صاحبان کسب و کار، صاحبان 

هاي  ریزان و کارشناسان حوزه گذاران، برنامه صنایع، سیاست
هاي ملی  هاي دیگر طی فازهاي مختلف طرح مرتبط در بخش

  .همکاري و مشارکت نمود دعوت به
مدنظر نگاري باید  هاي آینده موضوع دیگري که در برنامه

مالی، انسانی، زمانی، منابع زیرساختی و ( داشت منابع آن
نگاري ملی، منابع مالی  در پروژه آینده. است )حمایت سیاستی

خوبی پاسخگوي نیازهاي مراحل مقدماتی و اجراي پروژه 
پژوهی و قوام یافتن  متخصصین آینده ضمناً به دلیل وجود. بود

گیري  پژوهی طی دهه گذشته در کشور و نیز شکل دانش آینده
هاي غیررسمی و مراجع دانشی مناسب، منابع انسانی و  شبکه

پروژه از حیث زمانی . زیرساختی خوبی براي پروژه فراهم بود
اي نداشت و زمان متناسب با منابع  محدودیت تعیین کننده

به دلیل تعریف پروژه در معاونت . ف شده بودمالی تعری
جمهوري و بازي دادن بازیگران  علمی و فناوري ریاست

  .متعدد سطح ملی، از حمایت سیاسی خوبی برخوردار بود
هاي  نگاري، خروجی هاي آینده موضوع دیگر در بررسی برنامه

هاي  همانطور که پیش از این اشاره شد، پروژه. آن است
هاي رسمی همچون اسناد سیاستی،  مل خروجینگاري شا آینده

 فناورانه، و تحقیقاتی هاي هاي پشتیبان، لیست اولویت گزارش
اما . هاي خبرگان و امثال آن است هاي دلفی و پنل گزارش

به اندازه  هم نگاري فرآیند آیندهخود نکته آن است که 
  .هاي آن اهمیت دارد خروجی

سی همچون تدوین هاي ملمو این برنامه عالوه بر خروجی
نگاري و تصویب آن در هیأت دولت،  سند برنامه ملی آینده

نامه اجرایی این برنامه و تصویب آن در شوراي  تدوین آئین
عالی عتف، نهادسازي و ایجاد مرکزي براي انجام فعالیت 
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هاي داراي اولویت، آثار و  در حوزه نگاري مستمر آینده
  .پیامدهاي فرآیندي چشمگیري نیز داشت

با تأکید بر بازي دادن گسترده ذینفعان از  همانطور که ذکر شد
ي ملی و ها هاي مختلف و برگزاري نشست ها و گروه طیف
سازي و ایجاد تصویر مشترك از آینده در  المللی، جریان بین

رویکرد حاکم بر برنامه در واقع . این برنامه محور قرار گرفت
اجتماعی بود و تغییر نگاري بیشتر رویکردي  ملی آینده

ترین اهداف این برنامه در نظر  الگوهاي فکري یکی از مهم
 گرانیتمام باز يانداز مشترك برا چشم جادیا .ه بودگرفته شد

 يگذارمشترك و تأثیر یخلق مدل ذهن يعرصه، تالش برا نیا
و الزامات آن  یفن يگذارها ییصنعت، شناسا نیا نفعانیبر ذ
توان  را می یالملل بین اتیتجرب یبررسو  گذار نیا تیریو مد

  .نگاري در نظر داشت هاي آینده"فرآیند"از اهداف 
توان کارکردهاي اصلی برنامه ملی  به طور خالصه می

  :به شرح زیر برشمردنگاري را  آینده
Ã ایجاد درك عینی در ارتباط با آینده و تغیرات آن 

Ã ایجاد سازوکار هشداردهی نسبت به تغییرات آینده 

Ã ها  ی در خصوص اتخاذ راهبردها و سیاستأیر اجماع و هم
  در سطح ملی

Ã ها و  حل دولتی در طراحی راه-مشارکت خصوصی
  هاي ملی پرداختن به اولویت

همانطور که در این بررسی مشخص شد این برنامه، هر سه 
؛ رسانی اطالعت آینده، شامل هاي مطالعا کارکرد اصلی برنامه

 سازي پیاده لیتسه/ اجراراهبردي؛ و مشاوره  یاستیس مشاوره
و  نهیتر شدن زم شفاف، شناخت محدوده موضوع شیافزارا با 

در  یپژوه ندهیآ يها مهارت گسترش، ذینفعان گرینظرات د
خبرگان و ذینفعان، فهم  دیجد بیترک، تر عیوس يها حلقه

توانمند  گرانیکردن باز کپارچهی ،)یشبکه دانش(مشترك 
اي  ها به جامعه دگاهید نیو وارد کردن ا شانیها دگاهیو د دیجد

و  هیتوص ارائه ردیگ در آن شکل می دیاي جد که مسئله
 يها در برنامه تأثیر، اجرا يبرا یاستیس يها نهیگز

 یو عموم یخصوص هاي در بخش گرانیباز یاستیس/یپژوهش
 اجرا يها شبکه لیتشکی، استیس يها برنامهها و  مثالً در راهبرد

و تالش براي تغییر تفکر و تغییرات سیستمی را برآورده کرد 
که تا زمان تدوین این مقاله، آثار این برنامه از آنجا  ].18و17[

  .داشت يتوان نسبت یه آن نقد نمیفعالً هنوز شفاف نشده 
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