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آنکه به استقبال آینده میرود بیناترین است.

"امام علی(ع)"

مقدمه
در عصر دانايي ،دانش اساسيترين سرمايهي انسانها ،سازمانها و حكومتهاست .اين عصر ،عصر رشد حيرتانگيز
علوم و فناوريها ،همافزايي ميان آنها و تغيير شتابان و عصر پيچيدگي ،آشوب و سامانه هاي باز است .اغلب اين
تغييرات را نميتوان مهار كرد ،بلكه ميتوان به پيشوازش رفت و از آن پيش افتاد.
پيشبينيهاي ذهني از جمله مولفههاي حساس مديريت مدرن است .پيشبينيها هميشه اشتباه از آب در نميآيند،
بلكه آنها ميتوانند بهشكل قابل قبولي درست باشند و اين مساله بسيار خطرناک است .اغلب اين پيشبينيها بر پايه
اين فرض بنا ميشود كه “جهان فردا شبيه به جهان امروز خواهد بود" .مشكل اصلي در دنياي امروزي نبود اطالعات
نيست ،بلكه فقدان ظرفيتي مناسب براي شناسايي و انتخاب اطالعات درست و حساس است .آيا راه حل جستجوي
پيشبينيهاي بهتر ،تكنيکهاي بهتر و يا بكارگيري پيشگوهاي مجربتر است؟ نيروهاي زيادي در شكلدهي به
آينده دخيل بوده و عليه پيشبيني دقيق عمل ميكنند.
امروزه آينده ثابت نبوده و يک هدف متحرک است و ديگر ،پيشبينيهايي كه از گذشته استنتاج شده باشند ،قابل
اتكا نيستند .در اوايل سده  ، 21جهان از حالت دوره هاي منقطع تغيير ،به سمت دوره بلند مدت تغيير دايم دگرگون
شد .در نهايت اينكه ما براي برنامهريزي و تصميمگيريهاي بهتر نيازمند درک و فهم آينده هستيم ،از اين رو دفتر
مطالعات و پژوهشهاي اداري مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري اقدام به تهيه منبع چكيدهاي جهت
آشنايي كاركنان و مديران نظام اداري كشور با ادبيات و واژگان حوزه آينده پژوهي نموده است.
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ضرورت آینده پژوهی
بسياري از حوادث و رويدادهاي آينده قابل پيش بيني و انقياد هستند .دخالت انسان در اين روند موجبات تغيير و
تحوالت مطلوب را ايجاد خواهد كرد .اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تالش در جهت رفع مشكالت موجود،
مانع از آن ميشود كه مديران و تصميم گيرندگان به آينده بيانديشند؛ حال آنكه مشكالت كنوني ناشي از عدم
شناخت آيندهاي بوده است كه اينک "زمان حال" ناميده ميشود .به بيان روشنتر ،بحرانها و مشكالت كنوني،
موجهترين دليل براي انديشيدن پيرامون دربارهي آينده است .ناگفته پيداست كه بحرانهاي امروز نتيجهي قهري
نپرداختن به موانع و مشكالت ،قبل از بروز آنها به شكل بحران است.
عامل ديگري كه پرداختن به آينده را اجتنابناپذير ميسازد ،در سرعت تحوالت نهفته است .تحوالت حيرتآور عصر
حاضر ،ناشي از دگرگونيهاي شگفت در حوزهي فناوري و روند شتابناک جهاني شدن ميباشد .شايد تحول در فناوري
عمدهترين نقش را در ايجاد چنين فضايي ايفا مي كند ،زيرا تحول فناوري به مثابه تغيير در شئون و ابعاد مختلف
زندگي است .بايد توجه داشت كه حضور عامالنه در روند تحوالت آينده ،كاهش تهديدات و افزايش فرصتها و
گزينهها ،نيازمند رويكردي آيندهپژوهانه است كه امكان كنشگري در رخدادهاي آينده را فراهم ميسازد.
امروزه تغييرات با نرخ سريعتري بوقوع ميپيوندند .تغييرات فناوري و متعاقبا تغيير در ديگر جنبههاي زندگي ،افزايش
روز افزون وابستگي متقابل كشورها و ملل ،تمركز زدايي جوامع و نهادهاي موجود كه بدليل گسترش فناوري اطالعات
شتاب بيشتري يافتهاست ،تمايل روزافزون به جهاني شدن به همراه حفظ ويژگيهاي ملي ،قومي ،فرهنگي و بسياري
عوامل ديگر ،لزوم درک بهتر از "تغييرات" و " آينده" را براي دولتها ،كسب وكارها ،سازمانها و مردم ايجاب ميكند.
آينده اساسا قرين به عدم قطعيت است .با اين همه آثار و رگههايي از اطالعات و واقعيات كه ريشه در گذشته و حال
دارند ،ميتوانند رهنمون ما به آينده باشند .ادامه «تصميم گيري صرفا چندين آينده محتمل بر اساس تجارب
گذشته» ،غفلت از رصد تغييرات آتي را در پي خواهد داشت و با تلخكامي روبرو خواهد شد .عدم قطعيت نهفته در
آينده براي بعضي ،توجيه كننده عدم دور انديشي آنان است و براي عدهاي ديگر منبعي گرانبها از فرصتها.

تاریخچه آینده پژوهی
از زماني كه بشر بر زمين گام نهاد همواره اشتياق فهم و درک آينده را داشته است .تالش براي شناخت آينده توسط
بشر به اشكال گوناگون در ادوار تاريخ بصورت متفاوت انجام شده است؛ در عهد باستان پيشگويان و كاهنها از طريق
سير در احوال كواكب ،سوابط و سيارهها و اجرام سماوي و رمل و اسطرالب و علوم غريبه و  ...نمونههايي از كساني
هستند كه در گذشته تالش كردند به نحوي به اين اشتياق در نزد خاص و عام را پاسخ دهند .براي مثال از روي رنگ
آب نيل تشخيص ميدادند كه سال آينده مثالً سال پُر باراني خواهد بود يا خير.
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اولين نشانههاي جديتر توجه بشر به آينده در عصر روشنگري ديده ميشود ،عصري كه بشر باور داشت كه علوم
براي هر چيزي راه حلي خواهند يافت .قوانين نيوتن در مورد حركت ،درک و تحليل بسياري از پديدهها را ممكن
ساخته بود .در اثر رشد شتابان علوم در اين دوره ،متفكرين عصر روشنگري واقعا به اين نتيجه رسيده بودند كه تنها
زمان مي خواهد تا همه قوانين و قواعد جامعه و محيط پيرامون بشر معلوم و آشكار شود.
اولين فعاليت آيندهپژوهي در قالب يک تحليل علمي در سالهاي  1۹۳۰تا  1۹۳۳توسط يک گروه محققين و با
سرپرستي ويليام اف آگبرن 1در زمينه جامعهشناسي كه علم نوپايي شناخته ميشد ،در آمريكا انجام شد .اين گروه
براي اولين بار متدولوژيهاي علمي نظير برونيابي 2و بررسي هاي علمي را در مورد روندهاي اجتماعي روز آمريكا به
انجام رسانده و ضمن انتشار اولين كاتالوگ روندها ،موفق به آينده بينيهاي مهمي از جمله افزايش نرخ مهاجرت و
ازدياد طالق شد .همچنين بالفاصله پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال تجزيه و تحليل تكنولوژيهاي مورد استفاده
در آلمان و ژاپن ،متدهاي نويني براي آينده پژوهي ابداع شد و در نتيجه آن دستاوردهاي تكنولوژي مهم دهههاي
 1۹۵۰و  1۹۶۰شامل رادار ،موشکهاي باليستيک قاره پيما و حمل و نقل هوايي از قبل پيشبيني شد.
در دوران جنگ سرد و مسابقه تسليحات هستهاي ،دغدغه مهم دستاندركاران نظامي ،پيش بيني زنجيره رخدادهايي
بود كه پس از يک رويارويي احتمالي هستهاي ميتوانست اتفاق بيفتد .از همين رو ،اولين بازيهاي جنگي ۳بوجود
آمد .اينها مدلهايي از يک رويارويي هستهاي بودند كه احتماالت مختلف را بررسي و تحليل ميكردند .شكل كاملتر
اين مدل ها ،موجب بوجود آمدن سناريو شدند كه امروزه يكي از مهمترين ابزارهاي آيندهپژوهي محسوب ميشود .با
كم ک اين سناريوها ،سلسله رويدادهاي متصور در يک زمان بسيار كوتاه پس از شروع يک جنگ هستهاي ،قابل تصور
و مدل كردن بوده و در نتيجه ميتوان عكس العملها و نحوه آمادگي هاي الزم براي روبرو شدن با چنين جنگي را
تدوين نمود .اين مشابه همان نقشي است كه سناريو به عنوان يک ابزار در آيندهپژوهي فعلي بازي ميكند.
درسال  1۹۶۴نياز به پيش بيني تكنولوژي ،منجر به انجام يكي از مشهورترين ارزيابيها با استفاده از روش دلفي

۴

گرديد .در چارچوب حمايتهاي موسسه رند ،۵خبرگان فنآوريهاي مختلف طي يک پروژه مشترک مامور شدند كه
تكنولوژيهاي نوظهور در يكصد سال آينده را پيشبيني نمايند .بررسي آنان شش مقوله « تحوالت مهم علمي»،
«كنترل جمعيت»« ،اتوماسيون»« ،پيشرفت در زمينه علوم فضايي»« ،جلوگيري از جنگ» و «سيستمهاي تسليحاتي»
را شامل ميشد .اين تكنيک از افراد ميخواست كه ضمن ارايه ارزيابي خود ،پراكندگي پاسخهاي ساير خبرگان را نيز
در نظر گرفته و پس از بحث در مورد تفاوتها ،نهايتا ارزيابيهاي تجديد نظرشده خود را ارايه كنند .نتايج اين تكنيک
بطرز عجيبي در پيش بيني ظهور تكنولوژيهاي دهههاي بعدي ،دقيق بود.
1

William F.Ogburn
Extrapolation
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آينده پژوهي بمثابه يک فعاليت عمومي از دهه شصت آغاز شد .برتراند دوژوئنل 1اولين مطالعه نظري در مورد آينده را
بنام «هنر گمان» نوشت .او در اين زمينه با اشاره به اين كه «هيچ واقعيتي در مورد آينده وجود ندارد» ،نتيجه گرفت
كه يافتن مدارک و استنتاجات براي آينده ،نيازمند روشهايي غير متداول ميباشد.

ویژگیها و مفروضات آیندهپژوهی
ارائه تصويري جامع و مانع از آيندهپژوهي و تعريف حوزهي اخالقي آن نيازمند تشريح ويژگيهاي آيندهپژوهي در
حوزهي مفهومي و ماهوي آن است .اطالق اين قيدها حد و حصر آيندهپژوهي را تا اندازهاي مشخص خواهد ساخت:
آيندهها ،متعدد و متكثرند و انسان در انتخاب آن تا اندازهاي مختار است.
آينده الزاماً ادامهي خطّي گذشته و حال نيست؛ ميتواند روند و جريان نويني باشد ،زيرا در شكلپذيري
آينده عوامل متعددي دخالت دارند.
هدف مطالعهي آينده ،مديريت روندها ،انطباق با شرايط بقا و رشد ،احراز آمادگي براي موارد پيشبيني نشده
است .به عبارت ديگر آرمان آيندهپژوهي كشف آيندههاي محتمل ،گزينش بهترين و در صورت امكان
معماري آن است.
آيندهپژوهي پيشگويي رخدادهاي آينده نيست ،بلكه پيشبيني آنهاست (پيشگويي دال بر ترسيم آيندهاي
قطعي و پيشبيني ارائهي احتمالي نسبي اس ت) .آينده به طور قطع و يقين در تمامي ابعاد تعيين نشده است،
بلكه وابسته به تصميمهايي است كه در زمان حال اتخاذ ميشود.
آيندهپژوهي موضوعي بين رشتهاي است و تحول علوم و فناوريها در آن تأثيري مستقيم و بيواسطه دارد.
آيندهپژوهي به شدت از نظام ارزشي و نگرشي آيندهپژوه تأثير ميپذيرد.
آيندهپژوهي به مثابه برنامهريزي براي آينده نيست ،بلكه ترسيم بديلهاي مختلفي است كه تصميمسازان،
يكي از آنها را انتخاب خواهند كرد .از همين روي آيندهپژوهي قصد دارد در جهت كاهش عدم قطعيتها
بكوشد و يا به بيان روشنتر ،عدم قطعيتها را مديريت كند.
آيندهپژوهي آميزهاي از علم و فناوري است.

تعریف آیندهپژوهی
آيندهپژوهي ،فرآيند تالش سيستماتيک براي نگاه به آينده بلند مدت علم ،تكنولوژي ،محيط زيست ،اقتصاد و
اجتماع ميباشد كه با هدف شناسايي تكنولوژيهاي عام نوظهور و تقويت حوزههاي تحقيقات استراتژيكي است كه

Bertrand de Jouvenel

1
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احتماالً بيشترين منافع اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارند )Martin, 2000( .در حقيقت ميتوان گفت آينده-
پژوهي ،فرآيندي سيستماتيک ،مشاركتي و گردآورنده ادراكات آينده است كه چشم اندازي ميان مدت تا بلند مدت را
با هدف اتخاذ تصميمهاي روزآمد و بسيج اقدامات مشترک بنا مي سازد )Gaveagan, 2001( .لوک معتقد است آينده
پژوهي ابزاري سيستماتيک براي ارزيابي آن دسته از توسعه هاي علمي و تكنولوژيكي است كه ميتوانند تأثيرات
بسيار شديدي بر رقابت صنعتي ،خلق ثروت و كيفيت زندگي داشته باشند)Luke Georghiou, 1996( .

ايروين و مارتين اهداف آيندهپژوهي را به شش دسته اصلي ذيل تقسيم مي نمايند:
 )1تعيين جهت
 )2تعيين اولويت
 )۳ايجاد يک هوش آينده نگر
 )۴ايجاد اجماع
 )۵حمايت و پشتيباني
 )۶ارتباطات و آموزش
در مجموع به نظر مي رسد كه اهداف يک فعاليت آيندهپژوهي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:
اهداف عام :آن دسته از اهدافي است كه در هر برنامه آيندهپژوهي به صورت كم يا زياد اتفاق مي افتد و كم و
بيش شاهد آن هستيم.
اهداف خاص :الزاماً آن هدف در هر فعاليت آينده نگاري محقق نمي شود و تحقق آن هدف نيازمند توجه ويژه
به آن است.
آيندهپژوهي ( )Futuringشاخهاي از علم و فناوري است كه با كشف آينده و شكل بخشيدن به دنياي مطلوب فردا
سروكار دارد:


علم است؛ چون مباني معرفتي و نظري دقيق و متدولوژي علمي دارد و در دانشگاههاي پيشرفتهي دنيا
بهعنوان يک رشتهي تحصيلي ،آموزش داده ميشود.



فناوري است؛ چون بر پايهي يک مجموعه از تكنيکهاي علمي استوار است و ميتواند در حلوفصل
مسايل پيچيدهي جامعه ،و همچنين در ”ساختن آينده“ بهكار آيد .آيندهپژوهي در زمرهي ”فناوريهاي
نرم“ قرار ميگيرد.

آيندهپژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ،الگوها و عوامل تغيير و يا
ثبات ،به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد .آيندهپژوهي منعكس ميكند كه چگونه از دل
تغييرات (يا تغيير نكردن) «امروز» ،واقعيت «فردا» تولد مييابد.
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آيندهپژوهي معادل لغت التين » «Futures Studyاست .كلمه جمع  Futuresبه اين دليل استفاده شده است كه با
بهرهگيري از طيف وسيعي از متدلوژيها و بجاي تصور «فقط يک آينده» ،به گمانه زنيهاي سيستماتيک و خردروزانه،
در مورد نه فقط «يک آينده» بلكه «چندين آينده متصور» مبادرت ميشود.

اجزاء آینده پژوهی
آينده از تعامل چهار عنصر ايجاد مي شود.
 .1روندها ( :)Trendسرشتي تكراري و تناوبي دارند و تجربه ،سابقه و اطالعاتي از آنها موجود است.
 .2رويدادها (ضد روند) ( ) Eventسرشتي ضد روند دارند ،غيرتناوبي و به صورت يكباره پديد ميآيند .هيچ
تجربه و سابقه تاريخي و دادهاي از آنها وجود ندارد .از اينرو در آينده مديريت رويدادها؛ بيش و پيش از آنكه
تجربه الزم باشد نوآوري و خالقيت مهم است.
 .۳تصاوير ( :)Imageنشان مي دهند بازيگران چه عزم و اراده اي دارند و بر اين اساس مطالعه اين تصاوير براي
فهم و درک آينده به ما كمک ميكند .برنامه ها ،چشم اندازها ،استراتژي ها ،استراتژي هاي رقيب مثال چشم
انداز  ،1۴۰۴طرح خاورميانه بزرگ از اين جملهاند.
 .۴اقدامات ( :) Actionهدف آينده پژوهي پيشبيني نيست بلكه قصد دارد پيامد رفتار بازيگران در شكل گيري
آينده هاي بديل را بررسي كند.

then

 Ifو بدنبال خلق گزينه هاي راهبردي هستيم.

مثلت آینده پژوهی
در عرصه مديريت اصوال مديريت اقدامي است براي آينده و اداره رخدادهايي كه در حال اتفاق افتادن است .گذشته
ها گذشته و ديگر تغييري برنميتابد .حال گريزپا تبديل به گذشته خواهد شد .آينده تنها فرصتي است كه در آن و با
آن بدنبال آرمانها ،آرزوها ،اهداف ،استراتژي ها و  ...هستيم؛ و در نهايت بدنبال صيد پيش دستانه فرصت ها و پرهيز
از مخاطرات هستيم.
مثلث آيندهپژوهي حاصل تقابل سه نيروي متفاوت است كه عبارتند از:
 كشش آينده :الزامات و اقتضاياتي كه به ما ميگويد چشم انداز خلق كن ،استراتژي تدوين و اجرا كن .اغلب
برنامه ريزيهاي خردمندانه براي آينده است.
 فشار حال :مشكالت و چالش هايي كه بايد در حال حاضر حل شوند)Future is now( .
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 وزن گذشته :تركيب تمامي مسائلي كه ما آموخته ايم ،دروه هاي آموزشي ،تجربيات گذشته و ...

فشار حال

وزن گذشته

کشش آینده

تفکر سیستمی آینده پژوهی ()System of systems
به طور كلي جهان يک كل درهم تنيده است ،خدا خالق و انسانها مخلوق اند .براي شناخت آينده سازمان ،آينده
كسب و كار  ،صنعت يا يک بخش و  ...نمي تواني آنها در يک سيستم بسته بررسي نمود .سيستم هاي بسته در عمل
وجود خارجي ندارند و در واقعيت همه سيستم ها با محيط پيرامون خود تعامل دارند ،يعني تمامي سيستمها از محيط
خود تاثير ميگيرند و بر محيط اطراف خود تاثير مي گذارند (مفهوم پيچيدگي) از اين رو نيازمند نظاره سيستم به
صورت كلي و از باال به آن هستيم .يعني نگاه بيرون به درون به سيستم داشته و در حقيقت رويكرد ،تفكر و برنامه-
ريزي پويا (ديناميک) در مقابل رويكرد ،تفكر و برنامه ريزي خطي استفاده شود .به طور كلي در سيستم هاي خطي
رابطه بين ورودي و خروجي جبر خطي است ،اين سيستم ها قابل پيشبيني و غيرغافلگيركننده هستند .اين سيستم-
ها مبتني بر داده اند .ورودي آنها داده و خروجي آنها داد ها هستند .مثال بررسي روند سالخوردگي جمعيت در كشور

تفاوت آینده پژوهی و برنامه ریزی
سرعت در پديدهها و دگرگونيهاي علمي ،اجتماعي و فرهنگـي بـه گونـهاي اسـت كه سازمانها را با مشكالت جديد
رو به رو كرده اسـت .مـديران سـازمانهـا ،در گذشـته بـا برنامهريزي سنتي و برنامهريزي راهبردي؛ ميكوشيدند
دگرگونيها را به نفع سازمان مهـار كنند؛ اما اكنون محيط پرتالطم و نامطمئن ،نا كامي برنامـههاي سنتي را رقم مي-
زند .امروزه يكي از دانشهاي جديد و مفيد براي هدايت سازمان "آينده پژوهي" است.
يكي از الزامات سازمانهـا ،برخـورداري از برنامـه اسـت .برنامـه ريـزان ،در سـازمان با مطالعات گسترده در
سطوح عالي و مياني برنامه ريزيهاي اساسـي را بـراي سـازمان انجـام ميدهند .اما نكتهاي كه بايد به آن توجه كرد
اين است كه در برنامه ريزي  ،مـديران از زمـان حال شروع و به سوي آينده حركت ميكنند .به عبارت ديگر ،حركت
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رو به بيرون است و ميكوشند در شرايط مختلف كشف كنند كه كدام آينده رخ خواهد داد؛ بنابراين نقطه شروع اين
آينده غالبا در زمان حال است.
اما در آيندهپژوهي برنامهريزي رو به درون است ،يعني با انتخاب يک يا چنـد هـدف يـا موقعيت خاص در زمان آينده
برنامهريزي شروع مي شود .پـس از تعيين نقطه شروع در آينده ،با رويكرد برنامهريزي سنتي ،از آينده به سوي امروز
برنامه ريزي شروع مي شود .از اين روست كه اين رويكرد را اكتشافي مي نامند ،يعني برنامهريزان ابتدا به افق آينده
مي روند و با حضور در افق آينده و ديده باني حال و گذشته مسيرهاي مشخص را براي معماري توسعه از آينده به حال
تعيين و مشخص ميسازند.
برنامه ريزي فرآيندي مساله محور جهت حل چالش هاي فوري و هدف محور بلندمدت براي آينده است .ميتوان
گفت برنامهريزي به دنبال كنترل و بستن آينده است و آيندهپژوهي به دنبال گشودن و آشكارسازي آينده است.
(حركت از آينده هاي محتمل به سوي آينده هاي بديل) تفاوت آيندهپژوهي و برنامه ريزي را ميتوان بصورت خالصه
در جدول ذيل مشاهده كرد.

برنامه ريزي

آيندهپژوهي

كوتاه مدت تر (يک تا  ۵سال)

بلندمدت تر ( ۵تا  ۵۰سال)

پيش بيني آينده

خلق آينده

انحراف آينده ها از يكديگر

متعهد به آينده هاي بديل معتبر

ديدگاه مبتني بر واقعيت خشک

تعابير گوناگون از واقعيت

توسط يک گروه خاص و قدرتمندان

مشاركتي تر با حضور ذي نفعان

به خود برنامه اهميت مي دهد

به فرايند برنامهريزي اهميت مي دهد

ابزارگرا است

كم تر ابزارگرا است (اقدام محور)

الزم است توجه شود كه برنامهريزي راهبردي با آيندهپژوهي تفاوت دارد .اين دو ،هر چند در سطوحي با يكديگر
همپوشاني دارند ،اما نبايد به جاي يكديگر به كار گرفته شوند .در آيندهپژوهي افزون بر شناسايي روندها و چالشهاي
آينده ،معموال سه حالت متفاوت براي آينده بلند مدت در نظر ميگيرند( .آينده ممكن ،آينده محتمل ،آينده مطلوب).
حال آنكه در برنامه ريزي راهبردي به كمک دانش مديريت و با استفاده از شيوه شناسايي محيطي ،براي رسيدن به
يک آينده (آينده مطلوب) برنامه ريزي ميكنند .آيندهپژوه به برنامه ريزي كمک مي كند ،اما خود در مقام برنامه ريزي
نيست ،آيندهپژوه ،آينده را ترسيم مي كند ،در حالي كه برنامه ريزان راهبردي با توجه به موقعيت ،راه رسيدن به آن را
طراحي ميكنند.
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در برنامه ريزي راهبردي با مطالعه نقاط قوت و ضعف دروني و عوامل تهديد و فرصت بيروني ،شرايط ثابت و پيشبيني
شدهاي را براي تواناييهاي سازماني و دگرگونيهاي محيطي فرض مينمايند .اما در آيندهپژوهي ،با استفاده از
اطالعات موجود و قدرت خالقيت موقعيت آينده تصوير ميشود ،تا براساس آن ،نوع حركت برنامه تدوين شود .به بيان
ديگر ،در آينده پژوهي شمايي از آينده را تصوير ميكنند تا برنامهريزان بتوانند راه رسيدن به آن را طراحي نمايند.
در آينده پژوهي به چند سناريو دست مي يابند و هر سناريو ممكن است نيازمند چند راهبرد باشد .پس ،اين دو با هم
تعامل نزديكي دارند .اين موضوع در جدول ذيل نشان داده شده است.
سناريو A

سناريو B

سناريو C

راهبرد منابع انساني
راهبرد روابط عمومي
راهبرد منابع

تغییر در آینده و انواع تغییرات
تغييرات قلب تپنده آينده هستند؛ جهان گذشته مبتني بر پاردايم خطي ناشي از آموزههاي نيوتن ،دكارتي و  ...به
سوي جهان مبتني بر پارادايم غيرخطي عصر دانش و پيچيدگي حركت ميكنيم .جهان مكانيكي ،كنترلپذير،
باارتباطات محدود و تمركزگرا به سمت جهان پويا ،كنترل ناپذير ،ارتباطات گسترده و شبكهاي حركت كردهايم .آنچه
كه تغيير در دنيا ميناميم را ميتوان در تغيير چهار مولفه خالصه نمود:
 .1تغيير در پيش فرضها :امروزه تمامي آيندهپژوهان و انديشهورزان مديريت و برنامهريزي به اين باور
رسيدهاند كه "پايه و اساس هر اقدامي ،واقعيت نيست ،بلكه ادراکهايي است كه افراد از واقعيت دارند" .در
هر برنامهاي اگر پيش فرضها تغيير كنند ،آن برنامه دچار مشكل اساسي خواهد شد.
 .2تغيير در ابزارها و روشها :ابزارها و روشهاي گذشته بسرعت در حال تغيير هستند.
 .۳تغيير در اهداف و غايات :نتايج آشكار ،ملموس ،عيني ،مستقيم و نتايج پنهان ،ناملموس ،غيرعيني و
غيرمستقيم به صورت مداوم در حال تغيير هستند.
 .۴تغيير در مفاهيم :مفاهيم جديدي ايجاد شده است كه نيازمند يادگيري مستمر است؛
 Foresightبه معني كسب بصيرت از محيط پيش رو و آينده ؛  Insightبه معني كسب بصيرت از محيط كنوني و
 Hindsightبه معني كسب بصيرت از محيط گذشته است.
كسب بصيرت از آينده تركيبي از برنامهريزي ( ،)Planningشبكه سازي( )Networkingو آينده هاي مختلف محتمل
( )Futuresمي باشد.
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شیوههای رویایی با آینده
از ديدگاه مديريت  ۴شيوه براي رويارويي با آينده شناسايي مي شود كه عبارتند از:
 .1واكنشزده ( :)Passiveمنتظر اتفاقات مانده و هيچ واكنشي از خود نشان نميدهيم و سعي ميكنيم آنها را
فراموش كنيم.
 .2واكنشگرا ( :)Reactiveمنتظر اتفاقات مانده و سپس به حل مشكالت فكر ميكنيم ،و همواره در حال حل
مشكالت گذشته هستيم.
 .۳پيشنگرانه ( :) Pre-activeپيشبيني رخدادهاي آينده انجام ميشود و براي آنها تمهيداتي پيشبيني مي-
شود مانند بيمه آتش سوزي
 .۴فعال ( :)Proactiveدر اين مورد تمام متغيرها در اختيار ماست و براي رويارويي با آينده يک رفتار فعاالنه
انجام مي دهيم.
آيندهپژوهي مجموعه فعاليتهاي پيش نگرانه و فعال در خصوص آينده است.

روش های آینده پژوهی
بدليل اينكه آينده هنوز به وقوع نپيوسته ،آينده پژوهان ناچارند برخـي روشـها را كـه نوعـاً بـا روشهاي علمي و
سنتي براي مطالعه امروز و گذشته به كار ميروند ،بـراي تحليل برگزينند .روشهاي علمي مربوط به مطالعه امروز و
ديروز داراي اطالعات موجود يـا قابـل ايجـاد هسـتند در حالي كه مطالعات آينده تقريباً از اين امكان بي بهره است.
روشهاي مورد نظر در بحث مطالعات آيندهپژوهي طيفي از روشـهاي كمـي تـا روشـهاي خالقانـه و يـا تركيبي از
اين دو را در بر ميگيرد.
توجه داريم كه در عين حال آيندهپژوهان به بسياري از گزينههاي مختلـف در آينده ممكن ،محتمل يا ارجح باور
دارند .بنابراين آيندهپژوهان نه تنها عالقمند به مطالعه و بررسي آينده محتمل ،كه از بسـط رونـد گذشـته بـه آينده
بدست ميآيد ،هستند ،بلكه به طراحي گزينه هايي براي آينـده ارجـح و همچنـين نشـان دادن روش و چگونگي
برنامه ريزي براي گذار از زمان حال به آينده مورد نظر نيز ميپردازند .بنابراين طيـف گسـتردهاي از روشها ابداع
شده كه ذيالً به بررسي تعداد محدودي از آنها ميپردازيم.
 .1روش استنتاج روند : 1به انعكاس روندهاي گذشته به آينده در دورههاي زماني معين مي پردازد .در اين روش
فرض بر اين است كه آينده تعميمي از گذشته و حال است .هر چند گاهي اوقات يک اشتباه بسيار آشكار در
تحليـل روند به وجود ميآيد و آن استنتاج به صورت خطي است كه تعداد كمي متغير را در محاسبه وارد مي
كنند .يک پيشبيني مي تواند با مشاهده يک متغيـر در طـول زمـان در ويژگـي و خصوصـيات يـک
Trend extrapolation

1
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پديـده و انعكاس آن و استنتاج اين متغير در آينده صورت گيرد .در چنين پيشبيني تمركز روي روند
بلندمدت اسـت و بنابراين نوسانات كوتاه مدت در نظر گرفته نميشود .در اين روش پيشبينيكننـده بايـد
از عوامـل مـؤثر در ايجاد و تغيير در گذشته مطلع باشد و نسبت به تأثير اين فرآيند روي وضـعيت
سيسـتم بـه همـان سـبک و شيوه در آينده اطمينان داشته باشد .راهكاري كه عمدتاً براي اين منظور
مورد استفاده قرار ميگيرد استفاده از منحني رشد اسـت.
 .2روش دلفي :اين روش از معروفترين روشهاي آيندهپژوهي است كه دربـر گيرنـده پرسشـهايي از
كارشناسان به وسيله گردش متوالي يک پرسشنامه است كه براي جهت بيان نظراتشان به كـار مي رود.
نتيجه هر دور از جمع آوري نظرات با استفاده از روشهاي كمي و كيفي تحليل ميشود؛ تعداد دفعات گـردش
پرسشـنامه در هـر مطالعه به سطح همگرايي و همرايي نظرخواهي بستگي دارد .فرض اوليه از تكنيک
مرسوم دلفي اين است كه همرايي و همنظري بـين گروهـي از كارشناسـان راهنمـاي بهتـري نسبت به
وضعيت نظرات منفرد است .در عمل مهمترين مزيت اين روش مفهوم كارگروهي كارشناسان است ولي
معايبي نيـز داردكـه بـه منابع اطالع كارشناس و حساسيتها و جهتگيريهاي آنان برميگردد.
 .۳روش سناريونويسي :1اين روش ،مشتمل بر اطالعات ساماندهيشده و سازمان يافته مربوط به وقايع و
رويدادهاي ممكـن در آينده بر مبناي ديدگاههاي مختلف از آينده است .اين روش علي الخصوص براي كمک
بـه درک رويـدادهايي كه به نظر مي رسد شامل تركيبي از اطالعات نامرتبط به هـم باشـند مفيـد اسـت.
سـناريوها بايـد بـه خـودي خود تصاوير ثا بتي از وقايع ممكن در آينده را ارايه دهند و بايد تركيبي از
مؤلفه هاي كمي و كيفي مرتب شـده و ترتيب يافته ،به عنوان شرطهاي منطقي كه گزينههاي ديگر براي
آينده هستند ،باشند .بسته بـه موضـوع و شـرايط تعـداد سناريوها معموالً محدود به  2يا  ۳مورد است.
مهمترين مزيتي كه اين روش دارد يكپارچهسـازي ابهامـات و عدم حتميت هاي موجود در ديدگاههاي
مختلف است .اين روش مي توانـد بـه خـوبي احتمـاالت مختلـف در رخدادهاي مربوط به آينده را تصريح
كند ،ولـي در عـين حـال مشـكل سناريونويسـي كـه از آن بـه عنـوان محدوديت روش تلقي ميشود،
وابستگي سناريوها به افكار و خطمشي تفكرات نويسنده سناريو است.
 .۴روش مدلسازي : 2در حال حاضر از روشهاي مدلسازي مختلفي در علوم و فنون گوناگون مـورد استفاده قرار
ميگيرند  .برخي از انواع آنها عبارتند از :
 مدلهاي اقتصادسنجي : ۳اين مدلها بـر مبنـاي سيسـتمهـاي معـادالت رگرسيوني چندگانه بنا
نهاده ميشوند كه هر يک از اين دستگاهها و سيستمها دربر گيرنـده تعدادي متغير وابسته متقابل
هستند.
1
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مدلهاي بازخوردي : 1اين مدلها ابزاري را فراهم مي كنند كه كنشهاي متقابلي را كه عوامل
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و تكنيكي را به عنوان عوامل پيشرفت در آينده به هم مرتبط ميكند
را نشان دهند .در اين مدلسازي ،مدلهاي كامپيوتري با اسـتفاده از روشـهاي رياضـي مـورد
اسـتفاده قـرار ميگيرند .اين روشهاي رياضي ميتوانند روابط بين هر يک از عوامل مرتبط را
مشخص كنند .به عنوان مثال ،پيشرفت در تكنولوژي منتج به توليدات بهتر ميشود .همين امر
باعث فروش بيشتر ميشود .فـروش بيشـتر عاملي براي تشكيل سرمايه و توسعه و ارتقاي فناوري
مي شود .نتايج اين روش عموماً كمـي اسـت ولـي براي نتيجهگيري كيفي ،بررسي روندها و
رويدادها و يا تصميمگيريها نيز به كار ميروند .اين تكنيک عموماً در فرمولبندي سياستها و يا
استراتژيهاي سطوح باال به كار ميرود.

 .۵شبيهسازيها و بازيها :2در اين روش هدف انتخاب متغيرهاي معيني از دنياي واقعي در زمينههاي مختلف
است كه قابليت كاربرد در خلق يک مدل شبيهسازي كامپيوتري يا مدل بازي را داشته باشند .در اينگونه
مدلها مـيتـوان چگـونگي انجام كنش هاي متقابل متغيرها با يكديگر را در طول زمان مورد بررسي قرار
داده و نمايش داد .بـا اسـتفاده از اين روش مي توان از انسان يا كامپيوتر يا از هر دوي آنها به عنوان
ايفاكننده نقـش ،بهـره جسـت .در واقـع ميتوان با استفاده از بازي «چه ميشود اگر  »...وضعيت به وجـود
آمـده را شـبيهسـازي كـرد و بـا انتخـاب گزينههاي مختلف و معين نتايج حاصل از آنها را مشاهده كرد.

سطوح آیندهپژوهی
از آنجا كه آيندهپژوهي يک دانش بين رشتهاي است و كاربردهاي فراواني در حوزههاي مختلف دارد ،بسته به موضوع
مورد مطالعه ،روش مطالعاتي و ارزشهاي آيندهپژوه ،داراي سطوح متفاوتي است ،ريچارد اسالتر اين سطوح را چنين
تقسيمبندي كرده است:


آيندهپژوهي عامهپسند :اين شيوه مبتني بر مفروضات حاكم بر روابط اجتماعي است .آيندهپژوهي
عامهپسند ،ابتدايي و ساده است و به گونهاي ناخودآگاه از وضعيت موجود دفاع ميكند و معتقد است آينده با
علم و فناوري بنا نهاده مي شود .اين روش محافظه كار بوده و در عين حال بيش از حد مبتني بر فناوري است
و اغلب فاقد مفروضات لحاظ شده است.



آيندهپژوهي مسئله محور :اين روش تالش دارد با شناسايي و تعريف مشكالت و موانع ،براي آنها
راهحلهايي ،هر چند ظاهري و غيرمتقن ارائه نمايد.

Feedback Models
Simulations and games
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آيندهپژوهي انتقادي :اين روش اهتمام ويژهاي به تحليل فرضيهها ،تصورات و پارادايمها دارد .در روش
انتقادي پس از مطالعه و بررسي بر روي محورهاي ياد شده ،تأثير سوگيريهاي مختلف فرهنگي و سنتهاي
تحقيق بر كار پژوهش آينده ،مورد توجه قرار ميگيرد.



آيندهپژوهي معرفت شناسانه :اين روش ميكوشد تا ثابت كند كه مشكالت و گرفتاريهاي ريشه در نگرش ما
به جهان و راههاي شناختي مان داشته و راهحلها نيز از دگرگونيهاي نهفته و غيرقابل پيشبيني در اين
سطح ناشي ميشود.

آینده پژوهی:آیندهنگری یا آیندهنگاری؟
مطالعه آيندهها يا آينده پژوهـي دو رويكرد اساسي و مهم دارد:
 آينده نگري

1

 آينده نگاري

2

همانگونه كه از مفاهيم و ترجمه اين دو لغت بر مي آيد ،آيندهنگري يا پيشبيني كمي مفعوالنه به نظر ميرسد و بيشتر
در پي كشف و پيشبيني آينده و ديدن آنچه در آينده رخ خواهد داد ميباشد و اين گونه در آينده پژوهي معاصر از
آن ياد ميشود؛ حال آنكه آيندهنگاري در پي نگاشت آينده است .تالش خالقانه و فعاالنه به دنبال ساخت آينده
مطلوب است و نه فقط كشف و نگرش در آن .در واقع آيندهپژوه در هنگام آيندهنگاري ،پا را از پيشبيني فراتر مينهد
و به دنبال خلق آينده مطلوب گام بر ميدارد ،يعني از ميان آينده هاي ممكن ،محتمل و مطلوب سعي بر آفرينش
آينده مطلوب دارد.
آيندهپژوه به هنگام آيندهنگري با تالش براي شناسايي سيگنالها و حتي رمز گشاي ي آنها در پي يافتن و پي بردن به
امور آتي است و به منظور جلوگيري از عدم قطعيتهاي آينده از آيندهنگري بهره ميبرد .حال آنكه كليد كلمه آينده-
نگاري در قسمت دوم آن است كه اشاره به شكل دادن و ايجاد و نگاشت آينده دارد .البته بايد يادآور شد كه اين دو
مفهوم اصلي در آيندهپژوهي حتما بايد در كنار هم وجود داشته باشند و مكمل يكديگرند.
در واقع آيندهنگري از تقابل دو پايه فلسفي "چشم اندازپردازانه" و "اكتشافي" بوجود آمده ،ولي آينده نگاري از
تقابل دو پايه فلسفي "چشم انداز پردازانه" و "تجويزي يا هنجاري" به وجود آمده است .جمله زير ،اين ارتباط
عميق بين اين دو رويكرد مهم را بهتر نمايان مي سازد:
"بهترين راه پيش بيني آينده ،ساختن آن است"

Forecasting
Foresighting

1
2
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از آیندهپژوهی چه میخواهیم؟
آيندهپژوهي به مثابه علم و فناوري ،مورد توجه همهي كشورها و ملل قرار گرفته است .بايد توجه داشت كه بسياري از
تصويرهاي آينده ،چشماندازهاي خلقشده براي صدور به كشورهاي در حال توسعهاند .كه يا از عهدهي آيندهپژوهي
برنميآيند و يا ضرورت آن را به منزلهي يک وظيفهي ملي درک نكردهاند .در خوشبينانهترين حاالت ،تصويرهاي
فراهم آمده از آينده كه در كانونهاي تفكر غربي ترسيم ميگردد ،حاوي و ناقل ارزشهاي غربي و نافي منافع ملي
كشورهاي در حال توسعه است .اين كانونهاي تفكر با شناخت نياز حياتي كشورهاي ديگر ،بر اساس اهداف و منافع
ملي خود آينده را ترسيم كرده و رقم ميزنند .درک اين حقيقت ،بار ديگر ضرورت توجه به آيندهپژوهي به مثابه
فرصت ملي را به ما گوشزد ميكند.

نقش پرداز تویی  ،ما قلم پرگاریم

حاضر آرایی و آیندهنگاری از توست
اقبال الهوری
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