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چکیده
آینده پژوهی تالش سیستماتیک برای بررسی دراز مدت آینده علم ،فناوری ،محیط و جامعه به منظور شناسایی پدیده های نو
ظهور و حوزه های زیر بنایی تحقیقات استراتژیک است که بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را در برداشته باشد .عصر
حاضر ،عصر آینده پژوهی است و مدیریت آینده ،یکی از راهبردهای اساسی برای اداره جامعه بشری به حساب می آید .سرعت
تغییرات در دنیای امروز بیشتر از گذشته است و همه سازمانها ،دولتها ،گروهها و مردم با پیش بینی آینده ،باید خود را برای
رودرویی با آن آماده کرده و چشم اندازهای ممکن ،متحمل و مرجح را به کمک آینده پژوهی برای خود انتخاب نمایند .امروزه
ش ناخت روندها و توصیف دقیق آینده و ترسیم آنچه در انتظار جوامع است ،مقدمه هرگونه طراحی و برنامه ریزی به حساب می
آید.آینده پژوهی به عنوان دانش شناخت و شکل دهی به آینده ،امروزه جایگاه مهمی در دنیا پیدا کرده و وارد عرصه های
مختلف زندگی بشر اعم از فرهنگ ،سیاست ،ا قتصاد ،اجتماع و ...شده است .این دانش نو پدید ،با اینکه ریشه در گذشته تاریخ
دارد ؛ اما سامان جدیدی پیدا کرده و دارای اصول ،مبانی ،رویکردها و روش های خاصی شده است .شاید بتوان بزرگترین هنر
آینده اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانس ت .بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی این
است که امروز به خوبی درک شود که فرآیند تکامل آینده ،بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی کرد .رسیدن
به آینده مورد نظر و ارتقای دانش آینده پژوهی ،مهمترین دستاوردهای تعامل دو سویه آینده پژوهی و مدیریت دانش حوزه
علوم انسانی تشخیص داده شده است .همچنین پیش بینی آینده ،ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر،
مهمترین اثرات ناشی از فرایند آینده پژوهی بر علوم انسانی قلمداد گردیده است.
واژههای كلیدی :آینده پژوهی ،علوم انسانی ،مدیریت دانش ،تغییر
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مقدمه:
در جهان امروز آینده پژوهی و آینده نگری یک ضرورت است.مدیریت استراتژیک ممکن است به عنوان ادغام مناسب و معقول
برنامه ریزی و اجرای مدیریت استراتژیک در سراسر سازمان (یا نهاد دیگری) به منظور تحقق و ایجاد ارزش پایدار تعریف شود.
از سال  ،7891تئوری مدیریت استراتژیک در قالب برنامه ریزی های استراتژیک با یک چارچوب جامع تر که در آن راهنماهای
استراتژیک بودجه بندی و عملکرد طراحی شده بود تکامل یافت .در حال حاضر آینده پژوهی از پهنه وسیعتری نسبت به دوران
طالیی  78۹1و اوایل  7811برخوردار است .دنیای امروز نسبت به آن س الها آمادگی و صراحت بیشتری برای ملحوظ کردن
آینده دارد .بر خالف آن دوران ،آینده پژوهی تنها به عده معدودی از نویسندگان و استادان محدود نمی شود بلکه دنیای کسب
و کار ،دولتمردان و فرهیختگان همگی در حال بیداری و درک این واقعیت هستند که برای اینکه آینده موفقی داشته باشیم
باید بر روی آن تمرکز کنیم .بدین ترتیب است که برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای چشم انداز ها و متکی بر سناریو ها،
امکانپذیر خواهد بود.در عین حال ،برنامه های آموزشی و تحصیلی در زمینه آینده پژوهی در طول سالها بجای اینکه گسترده تر
شوند ،کمتر شده اند .در عوض دوره هایی نظیر هوش رقابتی  Competitive Intelligenceو مدیریت استراتژیک
، Management Strategicبدور از تعلقات تئوریک و ایدئولوژیک آینده پژوهی ازبسیاری از ابزارهای آن بهره گیری می
کنند .در خاتمه ،خاطر نشان می سازد که آینده پژوهی احتماال سرنوشتی نظیر سایرعل وم اجتماعی خواهد داشت بدین معنی
که کارکرد این علوم ضمن انگیزش عالقه اجتماع به موضوعی پراهمیت و بهره گیری از ابزارتکوین شده مناسب برای آن
موضوع ،تقریبا کامال آکادمیک بوده ولی از نظر کاربردی دنبال کردن این علوم به خصوص توسط کسب و کارها و بنگاه های
دولتی ،انج ام می شود.آینده پژوهی به معنای خاص (آینده پژوهی مدرن) دانشی است که در این  01ـ  ۹1سال اخیر شکل
گرفته و توانسته به سرعت ،در تمامی عرصه های زندگی وارد شده و نفوذ و اثر گذاری خاصی در آنها داشته باشد .ساخت دنیای
مطلوب در آینده ،مبتنی بر یک سری شناختهایی است که براساس احتماالت و طرح آیندههای مختلف (ممکن ،محتمل و
مطلوب) صورت می گیرد و هدف آن گزینش بهترین و مطلوب ترین آنها است .براین اساس بخشی از آینده مربوط به تصویرها،
اقدامات و خواستههای انسانها است که در صورت همراهی با سنتها و قوانین الهی و توجه به عالیم و نشانههایی که از آینده
در معارف دینی مطرح شده ،میتواند جامعه را به سوی یک «آینده پژوهی متعالی» سوق دهد و زمینههای رشد معنوی و
پیشرفت ما را فراهم سازد .هدف مهم آینده پژوهی ارتقای سطح زندگی انسانهاست که این مهم به روشنی در دین اسالم
مطرح شده و آنان را برا ی رسیدن به فرجام نیک ـ در دنیا و آخرت ـ ترغیب کرده است.

تاریخچه آیندهپژوهی
اشتیاق بشر برای دانستن در باره آینده از عهد باستان وجود داشته است پیشگویان و کاهن ها نمونه هایی از کسانی هستند که
در گذشته تالش داشتند به نحوی به این اشتیاق در نزد خاص و عام پاسخ دهند.اولین نشانه های جدی تر توجه بشر به آینده
در عصر روشنگری دیده می شود ،عصری که بشر باور داشت که علوم برای هر چیزی راه حلی خواهند یافت .قوانین نیوتن در
مورد حرکت ،درک و تحلیل بسیاری ازپدیده ها را ممکن ساخته بود .در اثر رشد شتابان علوم در این دوره ،متفکر ین عصر
روشنگری واقعا به این نتیجه رسیده بودند که تنها زمان می خواهد تا همه قوانین و قواعد جامعه و محیط پیرامون بشر معلوم و
آشکار شود.در همین دوران ،بر خالف گذشته که بیشتر متفکرین ،افق های کامال روشنی از آینده (مدینه فاضله) ،تصویر می
کردند ،تجسم های تیره تر ی از آینده نیز نضج یافت .آثار متفکرینی چون اچ جی ول  ، H.G.Wellجورج اورول George
 Orwellو آلدوس هاکسلی  Aldous Huxleyاز زمره چنین اندیشه هایی محسوب می شود و با چنین نمونه هایی است که
کال آینده پژوهی راه خود را به ادبیات باز می کند .موفقیت عظیم رمان های ژول ورن  Jules Verneو پا گرفتن سبک علمی
تخیلی در ادبیات ،در ادامه همین راه رخ می دهد.برگزاری نمایشگاهی در سال  7983که در آن اختراعات و ابداعات شگفت
انگیزی نظیر تلفن  ،المپ برق و کینتوسکوپ (اولین دوربین فیلمبرداری) معرفی شد ،باعث هیجان عمومی گردید .در همان
روزها یک نشریه مطرح ،فراخوانی از  14شخصیت برجسته آن روزگاراعالم می کندواز آنان می خواهد که در مورد قرن بعدی
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پیش بینی هایی بعمل آورند .بعد ها معلوم شد که پیش بینی های آنان تا حد زیادی خوش بینانه بوده و در ضمن ،تقریبا
هیچیک از رخداد های مهم قرن بیستم نظیر اخترا ع اتوموبیل ،رادیو و تلویزیون ،بروز دو جنگ جهانی ،کشف انرژی اتمی ،پرواز
به فضا و البته ظهور کامپیوتر در فهرست آینده نگاری آنان یافت نمی شد.اولین فعالیت آینده پژوهی در قالب یک تحلیل علمی
در سالهای  7831تا  7833توسط یک گروه محققین و با سرپرستی ویلیام اف آگبرن  F.Ogburn Williamدر زمینه جامعه
شناسی که علم نوپایی شناخته می شد ،در آمریکا انجام شد .این گروه برای اولین بار متدولوژی های علمی نظیر برون یابی
 Extrapolationوبررسی های علمی را در مورد روند های اجتماعی روز آمریکا به انجام رسانده و ضمن انتشار اولین کاتالوگ
روند ها در آن کشور ،موفق به آینده بینی های مهمی از جمله افزایش نرخ مهاجرت و ازدیاد طالق شد .همچنین بالفاصله پس
از جنگ جهانی دوم ،و به دنبال تجزیه و تحلیل تکنولوژی های مورد استفاده در آلمان و ژاپن ،متد های نوینی برای آینده
پژوهی ابداع شد و در نتیجه آن دستاورد های تکنولوژی مهم دهه های  7801و  78۹1شامل رادار ،موشک های بالیستیک قاره
پیما و حمل و نقل هوایی از قبل پیش بینی شد.در دوران جنگ سرد و مسابقه تسلیحات هسته ای ،دغدغه مهم دست
اندرکاران نظامی ،پیش بینی زنجیره رخداد هایی بود که پس از یک رویارویی احتمالی هسته ای می توانست اتفاق بیفتد .از
همین رو ،اولین بازیهای جنگی  War Gamesبوجود آمد .اینها مدلهایی از یک رویارویی هسته ای بودند که احتماالت
مختلف را بررسی و تحلیل می کردند .شکل کاملتر این مدل ها ،موجب بوجود آمدن سناریو شدند که امروزه یکی از مهم ترین
ابزار های آین ده پژوهی محسوب می شود .با کمک این سناریو ها ،سلسله رویداد های متصور در یک زمان بسیار کوتاه پس از
شروع یک جنگ هسته ای ،قابل تصور ومدل کردن بوده و در نتیجه می توان عکس العمل ها و نحوه آمادگی های الزم برای
روبرو شدن با چنین جنگی را تدوین نمود .این مشابه همان نقشی است که سناریو بعنوان یک ابزار در آینده پژوهی فعلی بازی
می کند.عامل دیگری که باعث رشد آینده پژوهی شد ،تحول درطراحی و ساخت تسلیحات نظامی بود .در سالهای جنگ دوم
جهانی  ،تانک ها ،هواپیما ها و کشتی هادر مدت زمان نسبتا کوتاهی طراحی ،تکمیل و ساخته می شدند .اما بعد ها با پیچیده
ترشدن انواع تسلیحات (موشک های قاره پیما ،زیر دریایی های هسته ای و ،)...کار برنامه ریزان صنایع نظامی دشوار شد بدین
معنی که مدت زیادی مثال ده سال از شروع طراحی تا ساخته شدن نخستین نمونه محصول بطول می انجامید .در نتیجه
تکنولوژی بکارگرفته ش ده درابتدای طراحی ،در طول پیشرفت پروژه دچار تغییرات اساسی شده و اغلب در برهه ساخت نمونه
نخستین ،از رده خارج محسوب می شد.درسال  78۹4نیاز به پیش بینی تکنولوژی ،منجر به انجام یکی از مشهور ترین ارزیابی
ها با استفاده از روش دلفی  Delphiگردید .در چارچوب حمایت های موسسه رند  ،Randخبرگان فنآوری های مختلف طی
یک پروژه مشترک مامور شدند که تکنولوژی های نوظهوردر یکصد سال آینده را پیش بینی نمایند .بررسی آنان شش مقوله "
تحوالت مهم علمی"" ،کنترل جمعیت"" ،اتوماسیون" " ،پیشرفت در زمینه علوم فضایی"" ،جلوگیری از جنگ" و "سیستم
های تسلیحاتی" را شامل می شد .این تکنیک از افراد می خواست که ضمن ارایه ارزیابی خود ،پراکندگی پاسخ های سایر
خبرگان را نیز در نظر گرفته و پس از بحث در مورد تفاوت ها ،نهایتا ارزیابی های تجدید نظرشده خود را ارایه کنند .نتایج این
تکنیک بطرز عجیبی در پیش بینی ظهور تکنولوژی های دهه های بعدی ،دقیق بود.آینده پژوهی بمثابه یک فعالیت عمومی از
دهه شصت آغاز شد .برتراند دوژوئنل  Bertrand de Jouvenelاولین مطالعه نظری در مورد آینده را بنام "هنر گمان" را
نوشت .او در این زمینه با اشاره به این که "هیچ واقعیتی در مورد آینده وجود ندارد" ،نتیجه گرفت که یافتن مدارک و
استنتاجات برای آینده ،نیازمند روش هایی غیر متداول میباشد.هوشیاری نسبت به زمینه های آینده پژوهی از همین زمان آغاز
شد .هاریسون براون  Harrison Brownدر کتاب خود بنام "چالش پیش روی آینده بشر" در سال  7804بسیاری از مسایل
بوم شناسی  ecologicalو مسایل مربوط به توسعه را که انسان در حال حاضر با آن روبروست ،پیش بینی کرد.راشل کارسون
 Carson Rachelبا نوشتن کتاب " بهار ساکت"  Silent Springکه در سال  78۹2منتشر شد ،با تصویرکردن دنیایی بدون
سینه سرخ(نوعی پرنده) ،آغازگرجنبش زیست محیطی بود .تحلیل مسایل مربوط به آینده در کتاب " بمب جمعیت" اثر پاول
ارلیش Ehrlich Paulو نیز کتاب محدودیت های رشد Limits to Growthبه نقطه اوج می رسد .انتشار این آثارو پیش
بینی فروپاشی جامعه صنعتی دنیای آن زمان را دچار شوک روحی نمود .بعد ها ،رویداد هایی نظیر ترور برادران کندی و
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مارتین لوترکینگ ،جنگ ویتنام ،بحران نفتی و رسوایی واتر گیت نشان داد که آینده پژوهان در پیش بینی این موضوع درست
عمل کرده اند.آینده پژوهان مثبت اندیش نیز در دهه  ۹1بسختی مشغول بودند .دانیل بل  Daniel Bellجامعه شناس برای
اولین بار اصطالح "جامعه فرا صنعتی" را در کتابی به همین نام بکار برد .بل سرآغاز تعداد زیادی از آینده پژوهان نظیر مارشال
مک لوان  ، Marshall Mcluanآلوین تافلر Alvin Tofflerو جان نیسبیت  John Naisbittبود که آینده مورد پیش
بینی آنها گرچه کمی دیر محقق شد ولی دنیا شاهد تحوالت اساسی در زمینه ارتباطات و کسب و کار از طریق ظهور کامپیوتر
های شخصی در دهه  91و ظهور اینترنت در دهه  81بود .آینده و آن هم از نوع دیجیتال وارد شده بود.

آینده پژوهی
آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالشهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات ،به
تجسم آیندههای بالقوه و برنامه ریزی برای آن ها می پردازد .آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر
نکردن) «امروز» ،واقعیت «فردا» تولد می یابد .آینده پژوهی معادل لغت التین » «Futures Studyاست  .کلمه جمع
 Futuresبه این دلیل استفاده شده است که با بهره گیری از طیف وسیعی از متدلوژیها و بجای تصور «فقط یک آینده» ،به
گمانه زنیهای سیستماتیک و خردورزانه ،در مورد نه فقط « یک آینده» بلکه «چندین آینده متصور» مبادرت میشود.

ضرورت آینده پژوهی
امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می پیوندند .تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی ،افزایش روز
افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل ،تمرکز زدایی جوامع و نهاد های موجود که بدلیل گسترش فناوری اطالعات شتاب
بیشتری یافته است ،تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی ،قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر،
لزوم درک بهتر از ”تغییرات“ و ” آینده“ را برای دولتها ،کسب وکار ها ،سازمانها و مردم ایجاب میکند.آینده اساسا قرین به عدم
قطعیت است .با این همه آثار و رگه هایی از اطالعات و واقعیات که ری شه در گذشته و حال دارند ،میتوانند رهنمون ما به آینده
باشند .ادامه « تصمیم گیری صرفاچندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته» ،غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد
داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد.عدم قطعیت نهفته در آینده برای بعضی ،توجیه کننده عدم دور اندیشی آنان است وبرای
عده ای دیگر منبعی گرانبها از فرصت ها.

فایده آیندهپژوهی
تفکر درباره آینده برای کارها و اقدامات کنونی انسان امری ضروری است .واکنش بدون تفکر به آینده امکان پذیر است ,اما کنش
امکان پذیر نیست ،چرا که عمل نیاز به پیش بینی دارد .بدین ترتیب ,ت صویرهای آینده (آرمانها ،اهداف ,مقاصد ,امیدها,
نگرانیها و آرزوها) پیشرانهای اقدامات فعلی ما هستند .بنابراین آینده امری است که مردم میتوانند آن را با اقدامات هدفمند
خود طراحی کرده و شکل دهند .مردم برای آنکه عاقالنه عمل کنند ،بایستی نسبت به پیامدهای اق دامات خود و دیگران آگاهی
و شناخت کافی داشته باشند .همچنین واکنشهای دیگران و نیروهایی را که خارج از کنترل آنهاست بررسی کنند .این
پیامدها تنها در آینده خود را نشان میدهد .بدین ترتیب ,افراد نه تنها می کوشند امور در حال وقوع را بفهمند ،بلکه میکوشند
اموری را که شاید اتفاق بیفتد یا بالقوه امکان وقوع دارد و یا تحت شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد ,نیز بشناسند .افراد
با استفاده از این شناخت حدسی موقعیت کنونی خود را تشخیص داده ,کارهایشان را دنبال کرده ,از بستر زمان و فضای مادی
و اجتماعی میگذرند.
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مطالعات آینده پژوهی
مطالعات آینده پژوهی در شرکت های آلمانی توسط پانک صورت گرفت تا انگیزه و اهداف به کارگیری آینده پژوهی در شرکت
ها و تحلیل روش های آن را بررسی نماید 2۹ .شرکت بزرگ خانوادگی مطالعات آینده پژوهی داشتند و یا حداقل نوآوری های
زیاد و استراتژی های معط وف به آینده را دنبال می کردند.همچنین بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم ،و به دنبال تجزیه و
تحلیل تکنولوژی های مورد استفاده در آلمان و ژاپن ،متدهای نوینی برای آینده پژوهی ابداع شد و در نتیجه آن دستاوردهای
تکنولوژی مهم دهههای  7801و  78۹1شامل رادار ،موشکهای بال یستیک قاره پیما و حمل و نقل هوایی از قبل پیش بینی
شد.

آینده پژوهی ،آمیزهای از علم و هنر
آینده پژوهی یک علم است ،چرا که آینده پژوه باید در تمامی مراحل ،از درک مسئله و تحلیل دادهها گرفته تا روش تحقیق و
استدالل انتقادی ،از روی قاعده عمل کند .از سوی دیگر ،آ ینده پژوهی به این سبب نوعی علم محسوب میشود که یافتههای
آینده پژوهان دارای قابلیت تبدیل به اَشکال مختلف ارزشهای اجتماعی است .آینده پژوهی یک هنر است ،چرا که آیندهپژوه
باید در همه حال از قدرت تخیل و احساسات خود استفاده کند و هر لحظه در پی فراگیری بینش شهودی باشد.

روشها و رویکردهای آینده پژوهی
در سالهای اخیر ،خصوصا از جنگ جهانی دوم ،دانشمندان ،جامعهشناسان و فعاالن حوزهی پژوهشهای عملیاتی و بسیاری
دیگر از اهالی علم که خودشان را آینده پژوه می نامیدند ،بهمنظور پیش بینی عقالنی آینده ،اقدام به پایهریزی و گسترش
روشهای کمّی و کیفی کردند .آنچه آینده پژوهی را از فال بینی که قدمتی دیرینهتر دارد ،متمایز میکند ،عقلگرایی است ،به
این معنی که آینده پژوه می داند شناخت آینده با قطعیت مطلق ممکن نیست و نیز اذعان دارد که آینده میتواند بسته به
تصمیمات مختلف افراد در زمان حال ،متغیر باشد .آینده پژوهی به دو روش تحقیق توصیفی و تجویزی قابل مطالعه است .در
روش توصیفی ،که روش برون یابی نیز گفته میشود ،آینده پژوه بر آن است تا حالتی از آینده را که اتفاق خواهد افتاد یا شاید
اتفاق بیفتد ،با نظر به واقعیات توصیف کند .در روش تجویزی ،که روش هنجاری نیز گفته میشود ،تمرکز آینده پژوه بر حالتی
از آینده که باید اتفاق بیفتد ،قرار دارد .روشهای تجویزی کمک میکنند فرد بتواند ارزشها و ترجیحات مورد عالقهی خود را
تشخیص بدهد و از آیندهی مطلوبی که در نظر دارد ،تصویر واضحتری داشته باشد .وقتی فرد بداند که چه آیندهای را برای خود
می پسندد ،میتواند با گامهای مؤثرتری در جهت تحقق همان آیندهی مطلوب حرکت کند.

آینده پژوهی در آمریکا
در آمریکا حداقل  3هزار موسسه مطالعات استراتژیک به طور مستمر در زمینه فرآیندهای آینده به مطالعه می پردازد .موضوع
آینده نگری یکی از اصول مهم برنامه ریزی های درازمدت در آن کشور است .به عنوان مثال به تازگی ناسا اعالم کرده است که
در سال  2101دستگاهی خواهد ساخت که می تواند انسان را فاکس کند!  1سال پیش ،هزار تن از آینده پژوهان آمریکایی به
بهانه طراحی استراتژی نیروی هوایی این کشور در افق  2120گردهم آمدند و  4سناریو برای آینده جهان و آمریکا طراحی
کردند .جالب است که همه این سناریوها به زیان آینده آمریکا بود و نشان می داد که یا سده آمریکا به زودی جای خود را به
هزاره آسیا خواهد سپرد یا آمریکا با شرایطی مواجه خواهد شد که باید نقش آتش نشان را در جهان آینده پذیرا باشد.

آینده نگری در ژاپن
ژاپنی ها از جمله مردمانی هستن د که به آینده نگری درازمدت در دنیا مشهورند؛ به گونه ای که گفته می شود آن ها در سطح
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ملی برای  01سال آینده خود برنامه دارند و می دانند که هر سال در کجای این برنامه قرار دارند .البته این بدان معنا نیست که
این برنامه  01ساله ثابت و غیر قابل تغییر است ،بلکه بر عکس برنامه های درازمدت مبتنی بر آینده نگری کامال پویاست و هر
چند سال مورد بازنگری و اصالح قرار می گیرد تا هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک شود.
پیشینه آینده نگری در ایران
سابقه آینده نگری در ادبیات ایران نیز وجود دارد! در زمان سلطان محمود غزنوی ،انوری شاعر ادع ا کرده بود که چنان توفانی
خواهد وزید که چیزی بر سطح زمین باقی نمی گذارد و همه باید به زیر زمین بروند .ساعت و روز آن را هم تعیین کرده بود .اما
در آن ساعت نه تنها توفان نشد بلکه نسیمی هم نیامد که چراغ پیرزنی را که باالی مناره شهر رفته بود ،خاموش کند .شاعر
مو رد غضب قرار گرفت و بعد از مدت ها سرگردانی تعهد داد که دیگر آینده نگری نکند.در سال  7321ایران وارد مرحله ای شد
که به برنامه ریزی نیاز مبرمی داشت .به گفته دکتر بایزید مردوخی ،کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،اولین
برنامه عمرانی  1ساله تدوین و شروع ش د .یعنی برای اولین بار ایران به جای آن که صرفا برای یک روز ،یک ماه یا یک سال فکر
کند ،به این فکر افتاد که برای  1سال فکر کند .اما این کار آینده نگری نبود .اولین آینده پژوهی ایران توسط دکتر مجید
تهرانیان به روش دلفی در طرح رادیو و تلویزیون انجام شد .او از ص احب نظران مختلف کمک گرفت و آینده جامعه ایرانی را
مورد پرسش قرار داد.کار دیگر در سال  7310انجام شد که به صورت پیوست شماره  77نشریه برنامه و بودجه منتشر شد و
متدلوژی آینده نگری را برای اولین بار وارد ادبیات رسمی برنامه ریزی کشور کرد و پیشنهادهایی ارائه داد ک ه از آن جمله
تأسیس مرکزی برای مطالعات آینده نگری در ایران بود.کار دیگر ،ایران  7411بود که به طور موازی  2گروه در سازمان برنامه،
روی آن کار کردند که یکی تحت عنوان اقتصاد بدون نفت و دیگری به عنوان « شجره طیبه» تدوین شد.

اصول موضوعه آینده پژوهی:
 .1ارتباط گذشته وحال
این اصل تقریباَ میان تمام آینده پژوهان مشترک است که جهان هستی یک پارچه است نه آمیخته ای ازاجزای مستقل وبی
ارتباط با یکدیگر.ازدیدگاه آینده پژوهی  ،انسان مثل همه کائنات ،بخشی از هستی را تشکیل می دهد .به عقیده آینده پژوهان ،
جهان آینده ازدرون جهان حال خلق می شود ؛ ازاین رو با نگاه دقیق به رویدادهای جهان طی چند سال گذشته می توانیم
نکات بسیاری رادرباره آینده دریابیم.

 . 1عنصرحیاتی درمطالعات آینده پژوهی
درآینده های کوتاه مدت ( کمترازپنج سال ) نمی توان تغییرات عمده درجهان امروز را متصور شد ،همچنین دردوره ی زمانی
بیش ازپنجاه سال تغییرات عمده ای به وقوع خواهد پیوست که به احتمال قوی نمی تواند درتصمیم گیری های امروزما
تأثیرچندانی داشته باشند .به همین دلیل ،آینده پژوهان بربازه های زمانی بین  0تا 01سال تأکید می کنند و برنامه ها واهداف
خودرا درهمین دوره ی زمانی تعریف می کنند.آنها معتقدند که تصمیم های امروز ،جهان فردا را تشکیل می دهد.

. 3اهمیت ایده های مربوط به آینده
جایی که آینده وجود ندارد باید آن را ابداع کرد ؛ یعنی باید ایده هایی رامطرح ساخت که رویدادهای احتمالی آینده را نشان
دهند.اهمیت این ایده ها ازآنجا است که تفکرما آمیزه ای ازادراک گذشته وتصویرهای ذهنی ما از رویدادهای محتمل آینده
است .ایده ها به دو دست ه تقسیم می شوند :مفاهیم ونظریه ها .مفهوم  ،بیانگرنوعی نقشه ی ذهنی یا تصورازچیزی است ونظریه
عبارت است ازایجاد رابطه بین دو یا چند مفهوم برای نشان دادن چگونگی هم زیستی آنها با یکدیگر.مفاهیم ونظریه ها شاکله
های ذهنی ما ازچگونگی کارکرد جهان هستند که می توانیم به وسیله ی این شاکله ها وقایع گذشته رابه یادآوریم و
رویدادهای آینده را درذهن خود مجسم کنیم ؛ بنابراین تفکرعبارت است ازکاربرد ماهرانه ی مفاهیم ونظریه ها به شیوه های
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مختلف .وقتی تخیل می کنیم  ،اجازه می دهیم که مفاهیم مختلف به گونه ای آزادانه وسیال درخود آگاه ما ظهورکنند بدون
اینکه بکوشیم آنها را روی یک مسئله خاص متمرکزکنیم (روندسیال ذهن.
روش های مورد استفاده در آینده پژوهی
 دیده بانی آینده


دلفی
تجزیه و تحلیل روند ها



تجزیه و تحلیل پیشران ها
سناریو پردازی
چشم انداز سازی



نقشه راه
پس نگری
مدلینگ



شبیه سازی



ترکیبی از روش های فوق







دیده بانی آینده Horizon Scanning
 دیده بانی در معنای عام عبارت است از زیر نظر داشتن یک حیطه خاص با هدف شناسایی چالش ها و فرصت های



آتی موجود در آن حیطه .
دیده بانی عالوه بر آینده ،برای موضوعاتی که در مجاورت زمانی با پارادایم های فعلی می باشند ،نیز انجام می شود .
دیده بانی خصوصا به منظور تعیین اولیه حوزه های کلیدی جهت انجام تجزیه و تحلیل عمیق بعدی و تهیه سناریو یا
نقشه راه برای آن ها بسیار رویکرد مفیدی است .

دلفی Delphi
 دلفی نوعی مشاوره شامل  2مرحله است .مرحله اول شامل توزیع پرسشنامه با هدف استعالم نقطه نظرات اولیه از




طیف وسیعی از کارشناسان یک حوزه خاص می شود .پاسخ ها جمع آوری و جهت اظهار نظر مجدد برای همه
شرکت کنندگان در همه پرسی ارجاع می شود .
دیگر سوالی که از شرکت کنندگان همه پرسی مطرح می شود ،خود ارزیابی آنهااز سطح صالحیت خودبرای پاسخ به
سواالت است .
دلفی روش خوبی برای بدست آوردن یک تصویر کلی از چیز هایی است که در یک زمینه خاص از علوم در حال رخ
دادن است .ارسال مجدد پرسشنامه ها برای شرکت کن ندگان نهایتا باعث می شودکه نوعی اجماع نظر در مورد پیش
بینی آینده آن حوزه حاصل گردد .

تجزیه و تحلیل روند Trend Analysis
 روند ها ،الگوهای تغییر در چیزهای پراهمیت از دید مشاهده گر هستند که در طول زمان بوقوع می پیوندند .



دیده بانی روند ها  :اولین گام در آینده پژوهی  ،کشف روندهایی است که هم اکنون در جریان هستند
این روش در حقیقت پیش بینی آینده از روی قرائن و شواهد تاریخی است که تغییرات یک داده در گذشته نشان می
دهد .
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تجزیه و تحلیل روند ها بویژه برای سنجش کارایی سیاستگذاری ها و نمایان ساختن مشکالت در حال ایجاد ،مفید
می باشد .



نقطه ضعف عمده این روش ،ساده انگاری نهفته در آن است .در عمل ،پیش بینی آینده به سادگی و با تعقیب روند
گذشته یک داده بندرت امکان پذیر بوده است .این روش بیشتر برای مراقبت از داده هاییبا تغییرات بطئی مثل
”اطالعات و آمار نفوس“ مناسب است .

بهتر است ا ین روش در مورد بررسی آینده موضوعاتی که نسبت به متغیر های بیرونی ،تغییرات فوری و سریع نشان میدهند
(نظیر قیمت نفت) صرفا بعنوان یک بررسی مقدماتی بکار گرفته شود و از روش های دیگر آینده پژوهی بعنوان روش اصلی
استفاده شود .یک دوره بحران (که طی آن تعداد گزینه های واکنش محدودتر خواهد بود)می تواند یک مرحله از روند های
تغییر باشد .با توجه به این موضوع ،شناسایی هرچه زودتر یک روند میزان انعطاف پذیری سازمان در تعامل با مراحل مختلف
روند تغییر را افزایش می دهد.
روشهای عمده شناسایی روندها:
 oشناسایی رویداد هایی که علیرغ م ااحتمال ناچیز وقوع،اثر بسیار شدیدی باقی می گذارند WildCards
o

رصد منابع اطالعاتی Scanning

o

شناسایی پیشران ها Driving Forces

o

تجزیه و تحلیل پیش رانها Drivers Analysis
 برای شناسایی پیشران هایی که روند های آتی را شکل می دهند ،از این روش بهره گیری می شود .بااین روش بویژه



می توان تعامل بین پیشران ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و بدین طریق پیشران هایی اصلی که شکل دهنده
آینده هستند ،را تشخیص داد .
از این روش می توان بعنوان مبنایی برای تدوین سناریو ها ،نقشه راه یا چشم انداز استفاده کرد .



برای سنجش کارایی سیاست ه ای اتخاذ شده و نیز برای پیش آگهی از مشکالت در حال ایجاد ،روش خوبی است .

از چالش های پیش روی استفاده از این روش ،کمی کردن ارتباط بین پیشران های مختلف می باشد.
Scenario
سناریوپردازی


سناریو ها تصاویری از آینده های محتمل هستند .این تصاویر درونا" به هم وابسته هستند .
سناریوها ،از اطالعات مربوط به احتماالت و روندهای متنوع (و بعضا "واگرا) ،تصاویری باورپذیر و درونا" سازگار از
آینده ایجاد می کنند .



هدف از بکارگیری سناریوها ،ایجاد فضایی از ممکنات است که در آن کارایی سیاست های اتخاذ شده در برابر چالش
های موجود آینده در بوته آزمایش قرار می گیرند .سناریو ها همچنین کمک می کنند که هم چالش ها و هم فرصت
های بالقوه ولی غیر منتظره شناسایی شوند .



سناریو ها باکشف سیستماتیک چالشها و فرصتهای پیش رو ،در خدمت تدوین استراتژی ها قرارمی گیرند .
سناریوها تنها حدسیات درمورد آینده نیستند .سناریو پردازی کمک میکند تا بیاندیشیم چگونه در شرایط محیطی
متفاوت آینده ،پیروزمندانه به هدایت امور بپردازیم .



تدوین مجموعه ای از چندین سناریوی متمایز و مقید کردن ” عدم قطعیت الیتناهی“ به یک حدومرز ،برنامه ریزی
سیستماتیک برای انجام اقدامات الزم در سا زمان را ممکن میکند .معموال  3یا  4سناریو برای هرآینده پژوهی تهیه
می شود .
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چشم اندازسازیVisioning





چشم اندازسازی ،تجسم و ایجاد تصویری غنی والبته نه چندان دقیق از آینده است .
چشم انداز بر خالف سناریو که رد پا از اکنون به آینده مشهود است ،بیشتر شبیه پرش به آین ده است و لزوما نمی
توان نحوه تدوین چشم انداز را دید .به همین دلیل اخذ تایید متولیان ) (Stakeholdersبرای شروع کاری صرفا بر
اساس چشم انداز ،کاری مشکل است .
برای مثمر ثمر بودن ،چشم انداز باید مقرون به واقعیات و به دور از خیال پردازی باشد .

نقشه راه Road map


نقشه راه ،گام هایی را که باید برای نیل به یک هدف برداشت ،تعیین می کند .طیف وسیعی از انواع نقشه راه وجود
دارد .



به عنوان مثال یک نقشه راه مربوط به تکنولوژی معموال شامل ارزیابی از مقوالت زیر است :
 oپیشران های اجتماعی
 oپیشران های علوم



 oتکنولوژی ها و کاربرد های آنها
نقشه راه به گمانه زنی درکشف محصوالت مختلف ممکن در آینده کمک می کند و در عین حال بخش های کلیدی



از علوم مختلف که برای ایجاد این محصوالت الزم است ،را نیز مشخص می کند .
این روش بویژه برای تعیین فهرست اقدام های الزم که باید برای ظهور یک فناوری جدید به ان جام رسانده شود،
بسیار مفید است .

پس نگری Back Casting
 پس نگری با تصور آینده مطلوب شروع می شود و سپس با تعیین قدم های الزم برای افزایش شانس رسیدن به آن


آینده ادامه می یابد .
این رویکرد تنها زمانی عملی است که اهداف آینده به روشنی و به دور از هر گونه ابهام تع یین شده با شند .در غیر
اینصورت و در جایی که تعدادی اهداف بالقوه متناقض وجود داشته باشند بکارگیری متدولوژی سناریو ارجح است .

مدلینگ Modelling


کاربرد این روش در بررسی آینده یک سیستم و نیز جایی که درکی ازعوامل موثر بر تغییرات سیستم در طول زمان،
وجود دارد ،می باشد .



این روش ابزار ارزشمندی جهت بررسی یک موضوع پیچیده می باشد و در آن بررسی ها بیشتر بر پایه ادراکات افراد
صورت می گیرد تا شواهد .درنتیجه استفاده ازاین روش ،سنجه ها ) )Metricsدر اختیار قرار می گیرند .این سنجه
ها کمک می کنند تا تاثیر نسبی گزینه های مختلف ارزیابی شود ولی در اتکا به سنجه های بدست آمده از مدل ها،



باید محتاط بود و محدودیت های آنها را در نظر داشت .
نکته مهم در این روش این است که برای ساختن و کالیبره کردن مدل ها،الزم است داده های خوبی در اختیار باشد .

شبیه سازی Gaming & Simulation


در این رویکر د مثل بازیهای کامپیوتری ،از متولیان موضوع خواسته می شود که خود را بعنوان بازیگران یک سناریو
فرض کنند و در مورد واکنش های خود تصمیم بگیرند .بدین ترتیب این رویکرد روش خوبی برای سیاست گذاران
است تا نحوه تاثیر سیاست های فعلی خود را بر آینده ،و میزان کارایی این سیاست ها را در دراز مدت ،شبیه سازی



کنند .
شبیه سازی حتی می تواند در یک مدل کامپیوتری شکل گیرد .با کار کردن با این مدل کامپیوتری ،امکان مشاهده
تاثیرات تصمیمات بر مجموعه ای پیچیده فراهم می شود .
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شبیه سازی ،روش خوبی برای مفاهمه با طیف وسیعی از مخاطبان در بار ه ماهیت پیچیده تصمیمات و سیاست ها و
ایجاد تصویر گسترده ای از تاثیراجرای این سیاست ها ،می باشد .



تصویر موجود در این اسالید ،صفحه نمایش یک شبیه ساز سیالب را نشان می دهد .این مدل به کاربران اجازه می
دهد تاثیرات دراز مدت تصمیمات سرمایه گذاری را بر روی ریسک سیل مشاهده کنند .

آینده پژوهی در قرآن
شناخت آینده ،همیشه مورد توجه مردم و دانشمندان بوده و رویکردها و شیوه های مختلفی نیز در این رابطه ارایه شده
است.در این میان قرآن دقیق ترین و عمیق ترین نگاه ها را به آینده دارد و رویکردها و اصول مشخص و روشنی در رابطه با آن
اتخاذ کرده است« .آینده» کلید واژه اصلی در قرآن جهت ایجاد آگاهی و آمادگی برای داشتن آینده ای روشن و متعالی است.
این آینده هرچند برای انسان ها مبهم و ناشناخته است ؛ اما قابل مطالعه و اندیشیدن وتامل است ؛ یعنی امری است که همه
باید متوجه آن شده و خود را از هر لحاظ برای شکوهمندی و تعالی آینده آماده سازند .این آینده هم می تواند فرجام نهایی
انسان در دنیای دیگر باشد و همه آتیه زندگی او در همین دنیا  .بر این اساس آینده پژوهی قرآن ،معطوف به این است که
انسان درباره اعمال و رفتار خود بیندیشد و با دانایی و توانایی ها ی خود متوجه آینده باشد و برای رشد و بالندگی آن بکوشد.
قرآن می فرماید ):یا أَیُّّهَا الَّذینَ آمَنُّوا اتَّقُّوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُّرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ( »...حشر ،آیه ) 79امام صادق علیه السالم میفرماید:
« برای دنیای خود چنان کار کنید که گویی تا ابد در آن زندهاید و برای آخرت خود چنان کار کنید که گویی فردا خوهید مرد».
(شیخ صدوق ،7473 ،ج  ،3ص ،70۹ح ) 30۹8بر اساس آیه ای شناخت آینده و اطالع بر غیب ،دارای منفعت و خیر فراوانی برای
انسان است؛ زیرا وی را متوجه «خیر و شرّ» خود و گزینش خیر می کند .اما علم قطعی و یق ینی به آن ،تنها در دست
خداست(:قُّلْ ال أَمْلِکُّ لِنَفْسی نَفْعاً وَ ال ضَرًّا إِالَّ ما شاءَ اللَّهُّ وَ لَوْ کُّنْتُّ أَعْلَمُّ الْغَیْبَ الَسْتَکْثَرْتُّ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّنِیَ السُّّوءُّ إِنْ أَنَا إِالَّ
نَذیرٌ وَ بَشیرٌ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُّون )(اعراف ،آیه ) 799
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نتیجه گیری
آینده پژوهی قرآنی ،مبتنی بر یک سری مؤلفه ها و رویکردهایی است که در این مقاله به شماری از آنها اشاره شد؛ ولی مهم
ترین رویکرد قرآنی ،خلق چشم انداز جامع و مطلوب از آینده است.ظهور منجی موعود ،از آموزه های مشترک و فراگیر ادیان
آسمانی است که به عنوان جامعه آرمانی قرآن و الگوی یک جامعه مطلوب و کامل مطرح است .آینده پژوهی ،مقدمه و پیش
درآمد ورود به بحث های مطالعات استراتژیک به شمار می آید .در واقع ،فرد پس از آنکه توانست مغز خود را به پویش
وادارد ،توان تحلیل داده ها را بیابد ،حرکت های آتی را مدّنظ ر قرار دهد ،احتماالت پیش رو را شناسایی کند ،کلّیت سیستم
را در ذهن تجسم کند و باالخره به شناسایی و تحلیل اقدامات و سیاست های سایر رقبا نائل آید ،آنگاه با این ذهن پویا قادر
خواهد بود به تفکر استراتژیک بپردازد و در مرحله ای پیشرفته تر ،با جمع آوری دیدگاه ها و نظرات و یا در نظر داشتن
تناقضات موجود ،بتواند با در نظر گرفتن عنصر زمان و نیز منابع در دسترس ،راه حل هایی که کمترین میزان ضرر و
بیشترین میزان منفعت را دارا باشند ،بیابد و از تجربه های به دست آمده در این راه ،برای حل بحران های بعدی بهره
جوید.مهم ترین وظیفه یک استراتژیست ،دستیابی به شناختی صحیح از وضعیت پیش رو است .بر این اساس ،آینده نگری و
استفاده از ابزارهای علمی برای آینده پژوهی ،در مدیریت استراتژیک اهمیت حیاتی دارد .از آنجا که یکی از ارکان اصلی
برنامه ریزی استراتژیک دارا بودن ذهنی خالق و آینده پژوهانه اس ت ،آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک در محیط های
علمی و اکادمیک مانند دو بال پرواز به سوی یک مقصدند که به موازات هم رشد یافته اند .بنابراین ضرورت آینده پژوهی
بهمراه مدیریت استراتژیک به منظور جهت دهی به سرمایه ،تکنولوژی و نیروی انسانی همواره آشکار می شود .آینده پژوهی
مستقیما در خدمت مدیریت و برنامه ریزی راهبردی قرار می گیرد و می تواند نقش تعیین کننده ای در تصمیم سازی و
سیاست گذاری ایفا نماید.

منابع
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