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 مقدمه

های اطالعات، همهه چیهز در حهال دگرگهونی اسهت و       با پیشرفت فناوری و به ویژه توسعه روزافزون فناوری

های هوشمند، خودروهای هوشمند و بهدون   خانه. ز این تغییر و تحوالت مصون نمانده استصنعت بیمه نیز ا

بر شدن انجها    راننده، مدیریت و کنترل هوشمند شهر، مدیریت و کنترل هوشمند ترافیک شهرها، تکنولوژی

شود در آینده رخ  بینی می امور و نیاز کمتر به نیروی انسانی و مواردی از این قبیل، تغییراتی هستند که پیش

توانند موجه    کنند، می شناختی که هر زمان به شکلی بروز می از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی و زمین. دهند

موضوع دیگر، تغییرات جمعیتی . ها و بالیایی شوند و جوامع را دچار مسائل و مشکالت متعددی نمایند آسی 

کشور ساختاری بسهیار متاهاوت    ، جمعیت آیندهبینی متخصصان و کارشناسان این حوزه است که طبق پیش

بها  . درگیر مسائل مربوط به جمعیت باالی سالمندان خود خواهد شدایران د داشت و در نیم قرن آینده خواه

همه . توانند بسیار متااوت از نیازهای فعلی باشند ای در آینده می این اوصاف مشخص است که نیازهای بیمه

اکنهون بهه ملالعهه     برای بقا و تداو  حیات در برابر موج بزرگ تحوالت، بایهد از ههم  دهند که  می  ها نشان این

 . ای آن پرداخت و صنعت را برای پاسخگویی به نیازهای آینده آماده ساخت آینده و نیازهای بیمه

 ای را بها  در این راستا، مجمع تشخیص مصلحت نظا  در نظر دارد که از سال جاری به مدت پنج سال، کنگره

برگزار نماید که یکی از محورهای ایهن کنگهره اقتصهاد    « اندازسازی شهری ایران پژوهی و چشم آینده»عنوان 

های این محور، بیمه در شههرهای آینهده اسهت و پژوهشهکده بیمهه بهه عنهوان         شهری و یکی از زیرمجموعه

ههای   شهروع فعالیهت  این انتخاب، عامل محرک و پیشرانی بهرای  . مسئول علمی این بخش انتخاب شده است

پژوهی صنعت بیمه در پژوهشکده بیمه شد و بهه عنهوان اولهین گها ، کارگهاهی هاهت        علمی در زمینه آینده

شده در ایهن کارگهاه عمهدتا معلهوف بهه مقهدمات و کلیهات         ملال  بیان. ای در این زمینه برگزار شد جلسه

در ایهن سهند، اههم    . شهد ملالبی بیان اری نگ حوزه آینده درطور تخصصی  به هم اند و کمی پژوهی بوده آینده

 . اند طور خالصه نگارش شده پژوهی به شده در سلسله جلسات کارگاه آینده های بیان ملال  و سرفصل
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 پژوهی آینده -1

 شود میبه این دلیل استااده  Futures کلمه جمع. است «Futures Study» پژوهی معادل لغت التین آینده 

ههای   زنی ، به گمانه«فقط یک آینده» جای تصورِه و ب ها روشگیری از طیف وسیعی از  هرهبا بدر این کار، که 

موضهوعات   .شهود  می اقدا بلکه چندین آینده متصور  ،سیستماتیک و خردورزانه، در مورد نه فقط یک آینده

 .اسهت ینهده  برای دگرگونی از حال به آ« مللوب»و « محتمل» ،«ممکن»های  پژوهی در برگیرنده گونه آینده

ههای   خصوص در حوزه فناوری و نیز مشخص نمودن آینهده ه پژوهی به منظور پایش تغییرات جهانی، ب آینده

پژوهی، مدل ذهنی است و تاثیر مثبت  ترین مسئله در آینده مهم .باشد ممکن، محتمل و مرجح و مللوب می

 .پژوهی به این مدل ذهنی مرتبط است و منای ابزارهای آینده

 پژوهی های جامعه قابل آینده ژگیوی -1-1

ای که افراد یکدیگر را بهه   در جامعه .پذیر است که در آن گاتگو صورت گیرد ای امکان پژوهی در جامعه آینده

 .پژوهی ممکن نیست کنند، آینده عنوان پله ترقی خود دیده و از دیگران سوء استااده می

در  .شهود  جمعیت توسهط مهدیران کنتهرل مهی     فرد که جمعیت و: شود پژوهی، دو فاکتور ملرح می در آینده

تهوان   گیرنهد و چگونهه مهی    ها چگونه شکل می که جمعیت یعنی این . ها، موضوع مهم، جمعیت است حکومت

 .ها را کنترل کرد آن

. کننهد  ها با یکدیگر، وضعیت جوامهع را مشهخص مهی    سه عامل اصلی امنیت، جمعیت و حکومت و ارتباط آن

 .ها کوتاه بود معیت تا قبل از قرن شانزدهم، یک رابله بیرونی و ضعیف بود و عمر حکومترابله حکومت و ج

حهاکم یهک ناهر بهود کهه       .کرد شد و حدود آن را حاکم تعیین می سرزمین با تعریف یک حاکم مشخص می

پس از قرن شانزدهم، حاکمهان زیهاد شهدند و    . نمود سرزمین، رعیت و شیوه حکومت را خودش مشخص می

حکومت مدرن حکومتی است که از اجتماع  .ر یک نار حاکم نیست و هر سازمان و نهادی یک حاکم دارددیگ

رابله حاکم با پدیده، یک رابله درونهی اسهت و علهت آن     .گیرد های مختلف شکل می این حاکمان در بخش

حاکمان به دو  .شود این است که هر قلمرو برای خودش یک حاکم دارد که این رابله به راحتی گسسته نمی

 :کنند صورت عمل می

با این نگاه که جامعه کشتی من است و باید آن را به مقصد برسانم؛ یعنهی ناخهدا خهرد دارد و    : ناخدا -

 .عاقل است

 .کوش کند؛ یعنی دلسوز است و سخت زند، ولی با حکمت حکومت می نیش نمی: ملکه زنبور عسل -
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در دنیای مدرن، در گا  اول وقتهی قلمهروی   . کوشی است ویژگی مدیران مدرن، داشتن خرد، عاطاه و سخت

گا  دو   (.سازی زبان)تخصصی شکل گرفت، مدیران و حاکمان آن بایستی زبان خود را تعریف و تقویت کنند 

ها  زبان و مناسک و نهاد با هم منجر به ایجاد شرکت .گا  سو  ایجاد نهاد تخصصی است .سازی است مناسک

 .شوند مه میهای بی از جمله شرکت

بهه گاتهه    .کند پژوهی معنا پیدا می جهان مدرن یعنی جهان کنترل و اگر میل به کنترل داشته باشیم، آینده

هم انضباط تن : بیمه بایستی نگاهش انضباط باشد .میشل فوکو، انضباط تن و انضباط جمعیت دو اصل است

. پژوههی کنهد   ته باشهد تها بتوانهد آینهده    بیمه باید اطالعهات و آمهار جمعیهت را داشه     .و هم انضباط جمعیت

پژوههی در اصهل    آینده .پژوهی ارتباط موثر و تنگاتنگی با خبرگان دارد و یک کار تیمی و گروهی است آینده

پژوههی بهه دنبهال اثبهات      در آینهده  .یک روش کیای به نا  تئوری داده بنیاد است که استقرایی اسهت دارای 

 . محور است کنیم و پایه و اساس این کار داده زی میها نیستیم، بلکه نظریه پردا نظریه

 پژوهی  کلیات آینده -1-2

زمهان   بهه صهورت ههم   ( ابعاد سخت)و ابعاد تکنولوژی ( ابعاد نر )پژوهی الز  است به ابعاد اجتماعی  در آینده

امید وجود این  ،ها پژوهی تولید هنجارها و تجویزهایی است که در صورت عمل به آن هدف آینده .توجه شود

 .پژوه شکل بگیرد های آینده دارد که آینده ملابق ارزش

کنهد کهه شهامل     تجویز و هنجار را بر حسه  مشهکالت یهک سهازمان ارائهه مهی       10تا  13پژوهی بین  آینده

 .هسهتند ... ریزی سناریو، کشف عالئم ضعیف تغییرات بزرگ، تخمین اطالعاتی و  نگاشت، برنامه انداز، ره چشم

ها  هستند که بتوانند با آن آینده را بسازند و در این راه به آرزوها و ارزش« قوای علّی»ان به دنبال پژوه آینده

نگهر   سهازمان آینهده   .قوای علّی فیزیکی و قوای علّهی اجتمهاعی  : دو نوع قوای علّی وجود دارد .کنند توجه می

 فنیدر زمینه مسائل اجتماعی باشد یا ساز آن  های آینده خواهد نوآوری دارای این خودآگاهی است که آیا می

 .یا ترکیبی از این دو

سه افق  .نگری سازمان به شدت وابسته به نوآوری است پژوهی ارتباط وثیقی دارد و افق آینده نوآوری با آینده

 :به شرح زیر هستند( بر اساس نوع پویش محیلی)پژوهی در سازمان  آینده

مشکالت گذشته سازمان بسیار زیهاد هسهتند و سهازمان،    در مواردی که : معلوف به تشخص سازمان -

پژوههی در ایهن سهازمان، معلهوف بهه شهناخت خهود          آگاهی و شناختی از خود ندارد، بنابراین آینده
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عناصری که با سازمان )سازمان است؛ یعنی پویش محیلی در حیله درون سازمان و اطراف سازمان 

 .انجا  شود( دوست هستند و نه رقی 

. سازمان از خود شناخت داشهته و قصهد دارد بهه رقابهت بزهردازد     مربوط به مواردی است که  :رقابتی -

پایش محیلی باید در خصوص رقبا انجا  گیرد و بر اساس شناخت از رقبها، سهرعت نهوآوری طهوری     

 .تنظیم شود که سازمان همیشه یک گا  از رقبا جلوتر باشد

پهویش  . کند ها را کنترل می ز رقبا سبقت گرفته و آنسازمان اشود که  در مواقعی انجا  می :مرزشکن -

 .های نو در حال شکاتن هستند محیلی باید در جاهایی انجا  شود که ایده

 :پژوهی در سازمان شامل موارد زیر است اقدامات برای آینده  اولین

 .تقویت سیستم پویش محیلی -1

 (.فعالیت انتزاعی)اندازسازی  چشم -8

تاسیس و تنقیح و ترویج ادبیهات مشهترک، تبیهین مشهکل در      برای)تشکیل کمیته راهبری  -0

ههای رسهیده،    ، نقهد و بررسهی پروپهوزال   RFP، تعیین مجریان RFPقال  یک مسئله، تدوین 

پژوهی بها اسهناد باالدسهتی، تهدوین و تبیهین       توجیه مسئولین باالدستی، تلبیق پروژه آینده

 .(پژوهی در میان مجریان طرح های دخیل در آینده ارزش

 پژوهی  چیستی آینده -1-3

بینی و  ها و جهان های ممکن، محتمل و مرجح و علم شناخت دیدگاه مند آینده پژوهی، علم ملالعه نظا  آینده

پژوههی، مقدمهه و    آینده .های مختلف های خاص در مدل های بنیادین هر آینده است، به وسیله روش اسلوره

راهبهردی، بلندمهدت،   )ریزی  های برنامه سازی و کلیه افق ه، آیندهنگاری آیند نگاری، سیاست زمینه آینده پیش

 :پژوهی و پرسش از آینده به شرح زیر هستند اهداف آینده .است...( مدت و  کوتاه

 ها ارزیابی دامنه آینده -

 انداز افراد به جلو کشاندن چشم -

 های جدید احتمال خلق آینده -

 های بهتر کمک به تدوین سیاست -

 ها اهداف، وظایف و ماموریت تحول سازمانی در -

 های محتمل و مرجح شناخت و انتخاب مسیر و تمایز در آینده -

 کمک به انلباق اهداف فردی با اهداف نهادی -
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. پردازنهد، اشهتباه گرفتهه شهود     پژوهی با بعضی کارهای دیگری که به موضوع آینده می اما ممکن است آینده

گهویی،   غیه   گهویی،  پهیش ، بینی یز نیست؟ مواردی چون ستارهبنابراین، باید دانست که  آینده پژوهی چه چ

ریهزی راهبهردی،    ریهزی بلندمهدت، برنامهه    مهدت، برنامهه   ریهزی میهان   مهدت، برنامهه   ریزی کوتاه شهود، برنامه

پژوهی نیستند و به جز چههار مهورد اول، بقیهه مهوارد      نگاری آینده، آینده نگاری و سیاست سازی، آینده آینده

 .پژوهی باشند ول آیندهتوانند محص می

پژوهی، ایجاد تحول و نوآوری در سازمان  نوآوری، بخشی از سامانه مدیریت دانش است و یکی از اهداف آینده

گیرد و نیازی به مجاب  طور طبیعی شکل می فضای تحول و تغییر و پذیرش تغییر معموال در جوامع به. است

تحول و تغییهرات را نخبگهان یها     .های محتمل وجود ندارد هگیران برای پذیرفتن آیند کردن مدیران و تصمیم

در  .بیننهد  پژوهی توجه دارنهد و آینهده را زودتهر مهی     ها به مسائل آینده آن. کنند فکران زودتر درک می روشن

شود تا از محهیط بیهرون سهازمان را نقهد      برخی کشورهای غربی، در کنار مشاور، منتقد هم به کار گرفته می

 .ادات را ارائه نمایدکرده و پیشنه

 پژوهی گانه آینده های ده روش -1-4

 :ده روش وجود دارد که به شرح زیر هستندعمدتا پژوهی،  برای آینده

به ( مثال ده یا بیست ساله)شوند و با در نظر گرفتن یک بازه زمانی  گروهی جمع می: تاریخ مشترک -1

 .تترین روش اس این روش، ساده. پردازند بررسی متغیرها می

موانهع تغییهر، مثلهث    + کنش آینهده + برآیند فشار حال(: تاکید بر آینده باورپذیر) پژوهی مثلث آینده -8

 . دهد پژوهی را شکل می آینده

این روش بر ملالعه متغیرهای بیرون از سیستم مانند فنهاوری، جمعیهت،   : تحلیل موضوعات نوپدید -0

 .ه معنای آوردن حال به آینده استاین روش ب. تمرکز دارد... مسائل سیاسی، محیط زیست و 

؟ رسیدن بهه سهواالتی   ...افتد اگر  هایی مانند چه اتااقی می پاسخ به پرسش: پژوهی های آینده پرسش -7

 .شود های مختلای انجا  می که باید پرسیده شوند، خود به روش

های  یی است که سیستمها، اعتقادات و معیارها ای از باورها، دانش مجموعه  پارادایم: ها تحلیل پارادایم -0

شناختی دارند و بسیار  ها مبنای معرفت پارادایم. دهند اجتماعی بر مبنای آن به حیات خود ادامه می

اگر به فشارهایی . شوند ها می عوامل داخلی و خارجی باعث تغییر پارادایم. تر از فرهنگ هستند کالن

د، باعث رشد سیستم خواههد شهد و اگهر    شود و نیز به سواالت پاسخ داده شو که به سیستم وارد می

 .گردد پاسخ داده نشود، منجر به تغییر پارادایم می
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پژوهی اسهت کهه بهه تمها  اجهزای آینهده توجهه         ترین حوزه آینده کالن (:چهار بردار)ای  تحلیل الیه -4

خرد و کالن، عینی و : شوند در این روش در موضوعات مختلف چهار رکن در نظر گرفته می. کند می

نوع متغیرها بنا به تعریای کهه ههر   . گیرند سزس، تما  متغیرها در یکی از این ارکان قرار می. نیذه

مثال تحریم ممکن است از یک نگاه . تواند در هر یک از این ارکان قرار بگیرد سیستم از آن دارد، می

بهرای مها ترسهیم     این الگو، نقشه راه و تصویری کلی از آینهده را . عینی و با نگاهی دیگر ذهنی باشد

 . کند می

سهرایی   هاست؛ یعنی بهرای سیسهتم داسهتان    سناریو شامل بدیل: (ها ها و جایگزین انتخاب)سناریوها  -4

توانیم تحلیل داده، تحلیل الیه یا دلای انجها    قبل از سناریو می(. خالقیت به سمت آینده)کنیم  می

بهه سهمت آینهده مللهوب حرکهت       سناریوها بیشهتر . دهیم و سزس به سناریوپردازی مشغول شویم

حهالتی   بعدی و تهک  سناریو تک. گیران، متااوت باشند توانند به عدد نخبگان و تصمیم کنند و می می

 .نگارش شود( از بدترین تا بهترین)تواند برای انواع حاالت  نیست و می

ی بررسهی  یعن. شود بیشتر جهت تحلیل ساختاری سازمان و دستگاه خودمان استااده می :فوت و فن -2

افتد، سیسهتم خودمهان را چگونهه کنتهرل      که بیرون چه اتااقی می که صرف نظر از این این موضوع 

های مختلف است و  در این شیوه، تمرکز بر حاظ سیستم در آینده. کنیم تا به آینده مللوب برسیم

 .نه افق مللوب

انداز  تعریف چشم. کنند کار می الگوهای آموزشی برای همکارانی است که با ما :اندازسازی آینده چشم -3

ای را بهه   در این شهیوه، آینهده  . جهت کند که سیستم سازمان کاری خود را با آن هم برای این است 

انداز برای ایجهاد وحهدت رویهه و     این چشم. شود کشیم و نقشه راه بر اساس آن تدوین می تصویر می

 .شود افزایی و اجتناب از بروز تعارض ایجاد می هم

گیریم و به سهمت عقه     در این شیوه، افق را در نظر می. همان مهندسی معکوس است :گرین پس -13

ایهن روش،  . ها را برای رسیدن به آن افق مشخص کرده و تنظیمات الز  را انجا  دههیم  آییم تا گا  می

 .ها است ترین روش یکی از ساده

 نگاری آینده -2

مدت  اندازی میان ی ادراکات آینده است که چشم گردآور ایبرمشارکتی  و  فرآیندی سیستماتیک ،نگاری آینده

نگهاری، نقلهه    در آینده. دساز آمد و بسیج اقدامات مشترک بنا می تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیمات روز

 .شروع همکاری، تشخیص مسئله و مشکل است



 پژوهی شده در سلسله جلسات کارگاه آینده خالصه مطالب طرح

 

11 

 

گیهری   ر سهاخت و چگهونگی شهکل   توانیم د بینی آینده نیست، بلکه در آن می نگاری، ابزاری برای پیش آینده

 .نگاری موضوعی آکادمیک بوده و به دنبال چگونگی رسیدن به آینده است آینده .آینده مشارکت داشته باشیم

 مشارکتی، معلوف به تولیهد هوشهمند   توان گات که فرایندی با رویکرد سیستمی، نگاری می در تعریف آینده

های جاری و ایجهاد اقهدامات    گیری بخشی به تصمیم هدف آگاهیانداز متوسط و بلندمدت با  نگر با چشم آینده

 . مشترک است

ای شهده اسهت، دیگهر نگهاه      رشهته  که ماهیت مسائل امروز تغییر کرده و به شدت پیچیده و میان به دلیل آن

 .شود نگاری بر مشارکت تاکید می تخصصی وجود ندارد و مسائل چندوجهی هستند و بنابراین، در آینده

 نگاری های آینده ژگیوی -2-1

 :نگاری دارای چند ویژگی مهم به شرح زیر است آینده

 محوری اقدا  -

نگهاری   بینهی، تنهها مهالک در آینهده     سناریوهای مختلای وجود دارد و پیش: های بدیل توجه به آینده -

 .نیست

 .در این علم، مشارکت به صورت حداکثری است: گرایی مشارکت -

نگاری یک تخصص نیست، بلکهه یهک مههارت اسهت کهه       آینده (:دنبوچندوجهی ) ای بودن بین رشته -

 .بتوانیم شرایط برگزاری گاتمان را ایجاد کنیم

 نگاری چرایی آینده -2-2

شهواهد مشهکل    .نگاری روی بیاوریم، یا شواهد مشکل هستند یا دالیل آن شوند به آینده دالیلی که باعث می

 :دالیل مشکل دو مورد هستند. اقدامات باشندها و  ریزی ها، برنامه شکست سیاستتوانند  می

 .وضعیت جهان امروز که بسیار پیچیده و دارای عد  قلعیت و پرشتاب است .1

ههای یکتها بهرای     بهه معنهی عهد  تهوان علهم در ایجهاد پاسهخ       : شکست خوانش پوزیتیویستی از علهم  .8

بهرای ایهن دلیهل،    راهکهار پیشهنهادی   . گذاری و اثرات جانبی نامللوب توسعه فناورانه محه   سیاست

 .گذاری است توسعه مشارکت و دموکراسی در علم، فناوری و سیاست
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 نگاری گانه آینده های سه نسل -2-3

 :نگاری سه نسل دارد آینده

ههای فنهاوری    هدف این نسل، تعیهین اولویهت  . نسل اول که تمرکز آن بر علم و فناوری بود -0

پیشهرو بهودن در   )رتقای پرستیژ ملهی  و دلیل اجرای آن ا( پیروی از منلق اکتشاف علمی)

کننهدگان شهامل    در نسهل اول، مشهارکت  . بهود ( پیروی از مدل خلی رشهد / علم و فناوری

 . گذاران بودند محققان و سیاست

اقتصهادی بهود و ههدف آن موضهوعات فناورانهه بها تهاثیر         -نسل دو  که تمرکز آن فناوری -1

پذیری، حل شکسهت   دی، ارتقای رقابتدالیل اجرای این نسل، منلق اقتصا. اقتصادی بودند

. وکارهها بهوده اسهت    بازار، تقویت رابله صهنعت و دانشهگاه و گسهترش افهق زمهانی کسه       

گذاران و فعالین صهنعت   نگاری شامل محققان، سیاست کنندگان در این نسل آینده مشارکت

 .اند بوده

کننهده   ه حهل اقتصادی دارد و هدف آن موضهوعات فناورانه   -نسل سو  که تمرکز اجتماعی -1

دلیل اجرای این نسل، ارتقای کیایت زنهدگی،  . اقتصادی است -های بزرگ اجتماعی چالش

کننهدگان در نسهل سهو ،     مشهارکت . حل شکست سیستم و تقویت نظا  ملی نوآوری است

، نههاد  ههای مهرد    سهازمان )گذاران، فعهالین صهنعت، ذیناعهان اجتمهاعی      محققان، سیاست

 .هستند( ندان عادیها، شهرو ها، انجمن  رسانه

 نگاری اهمیت مشارکت در آینده -2-4

ریهزی،   چهون برنامهه   نگهر ههم   اگرچه سایر رویکردهای آینهده  .نگاری است ترین مشخصه آینده مشارکت، اصلی

نگهاری هسهتند،    های دیگر آینده پژوهی و ارزیابی فناوری نوعاً شامل همه یا برخی از ویژگی بینی، آینده پیش

سهاخت آینهده نیازمنهد مشهارکت      .ها در مشارکتی بهودن آن اسهت   نگاری از آن نده آیندهمشخصه متمایزکن

دیگران است و در نتیجه، مشارکت و درگیری بازیگران کلیدی در این فرایند اهمیت بسهیار بهاالیی دارد و از   

 . نگاری است عناصر حیاتی و اساسی آینده

مسائل امروز پیچیده و دارای عد  قلعیت  .روزی استهای مسائل ام دالیل اهمیت مشارکت مبتنی بر ویژگی

ریهزی مبتنهی    گذاری و برنامه ها در الگوهای سنتی سیاست بینی یا حل آن بسیار زیادی هستند و امکان پیش

ای، تاکهر   رشهته  هها نیازمنهد رویکردههای بهین     آن ههای  حل یافت راهدر نتیجه  .بر نظرات نخبگان وجود ندارد

 .رده ذیناعان استسیستمی و مشارکت گست
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 :نگاری، دارای برخی دالیل کارکردی است اهمیت مشارکت در آینده

 .شود نگاری می مشارکت باعث افزایش زمینه دانشی آینده: دلیل تکنوکراتیک -

نگهاری و نتهایج آن    بخشی به آینهده  مشارکت باعث تعمیق دموکراسی و مشروعیت: دلیل دموکراتیک -

 .شود می

 . شود نگاری می کنندگان و لذا تاثیرات بیشتر آینده باعث تعهد مشارکت مشارکت: دلیل اثربخشی -

 نگاری مدل فورلرن در آینده -2-5

ههای   مهیالدی، تهالش   23بعهد از دههه   . است 1نگاری، مدل فورلرن های اجرایی متداول در آینده یکی از مدل

گذاری صورت گرفهت کهه پهروژه فهورلرن از      نگاری و سیاست ارزشمندی در زمینه بررسی ارتباط میان آینده

هها بهر فراینهد     نگاری و تهاثیرات آن  در این پروژه چندین کارکرد آینده. های این حوزه است ترین پژوهش مهم

 : شود باشد، کار در سه مرحله انجا  می ه اروپا میدر این مدل که مدل اتحادی .گذاری ارائه شده است سیاست

در بخهش طهرح   . که شامل دو مرحله طرح مسئله و طراحی اجراست  -نگاری آینده پیش: مرحله اول -

و زمینهه اجهرا پرداختهه    ( چیستی مسئله، اهداف کلی و نتهایج مهورد انتظهار   )مسئله به چرایی اجرا 

 :دپرداز زمینه اجرا به دو موضوع می. شود می

o مسهئله بایهد توسهط کهاربر نههایی تعیهین شهود و نهه         : گذاری جایگاه در چرخه سیاست

دههد و دانشهگاه آن را پاسهخ     گذار مسهئله را بهه دانشهگاهیان مهی     سیاست. گذار سیاست

هها انتخهاب    گذار از بهین پاسهخ   و سزس سیاست( های ممکن بندی پاسخ صورت)دهد  می

 .کند می

o  شود حمایت سیاسی و قهرمان سیاسی انجا  نمیهیچ کاری بدون : حمایت سیاسی . 

ههای زیهر    ایهن تصهمیمات در حهوزه   . شهوند  در بخش طراحی اجرا، ابتدا تصمیمات اصلی اتخاذ مهی 

 :هستند

o ماه است 4پژوهی به صورت پایلوت  حداقل زمان آینده -سال 0ماه تا  4: زمان اجرا. 

o  حوزه تمرکز 

o یل ذیناعان صورت گیردبرای تعیین مخاطبان، باید تحل: مخاطبان . 

                                                             
1
 ForLearn 
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o 2)تواند متااوت باشد  های مهم در صنعت می این افق زمانی، با توجه به زمان: افق زمانی 

باید این زمان به صهورت  (. سال هم مناس  است 4ساله با زمان سیاسی منلبق است و 

 . مستند و با تحقیق و بر مبنایی مناس  انتخاب شود

o یها  ( فیلم مستند، گزارش سناریو، گزارش نقشهه راه )تواند به صورت رسمی  می: خروجی

 .باشد( نگر شدن، حاکم شدن منلق گاتگو آینده)غیررسمی 

o امکان گاتگوی افراد: رویکرد 

o به دو صورت پایین به باال یا باال به پایین وجود دارد: منظر. 

o مضمون اصلی 

اهبری، تیم مهدیریت، تهیم   شود که این ساختار شامل کمیته ر سزس، ساختار اجرایی کار تعیین می

شهوند کهه شهامل منهابع مهالی،       پس از آن منابع تعیین می. اجرایی، تیم نظارت و تیم مشاوره است

 .انسانی و مهارتی هستند

برای این کار، اول . شود در این مرحله، ابتدا طراحی روش انجا  می -نگاری اجرای آینده: مرحله دو  -

ایهم،   ههایی کهه انجها  داده    ، سزس با توجه به انتخاب(سناریومعموال )شود  یک متا روش انتخاب می

گیرنهد و پهس از آن بهرای ادامهه از      تحلیل ذیناعان، تحلیل روند و تحلیل عد  قلعیت صهورت مهی  

در این مرحله، موارد . شود استااده می... های دیگری مانند تحلیل علّی، تحلیل مرتبط بودن و  روش

 :گردند زیر تعیین می

o بینی هنجاری، اکتشافی، پیش :چارچوب 

o محور، شواهدمحور گرا، خالقیت مشارکتی، نخبه: رویکرد 

o های موردی برای مراحل مختلف شامل روش اصلی و روش: های اصلی روش 

o ها تعیین متولی، هندسه ارتباطی روش: ها ارتباط روش 

o شناسایی، نحوه مشارکت، شیوه جل  مشارکت: کنندگان مشارکت 

o منابع داده و تدوین نحوه گردآوری دادهتعیین : ها داده 

ههایی ماننهد حهس     در این بخش، فرهنگ عمومی که با شهاخص . کار بعدی در این مرحله، اجراست

در مرحله اجرا، سه اقدا  زیر بایهد   .شود، اهمیت زیادی دارد سنجیده می... اعتماد، حس همکاری و 

 :انجا  شوند

o و الگوی بازخوردتدوین نقشه راه فرایند : مدیریت فرایند 

o ها و ابزارهای ارتباطی رسانی، راه مدل ارتباطات میان اجزا، مدیریت اطالع: مدیریت ارتباطات 

o گانت چارت، مدیریت تاخیر: مدیریت زمان 
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تواننهد بهه صهورت     نتهایج مهی  . شهوند  در این مرحله، نتایج منتشر مهی : نگاری پساآینده -مرحله سو  -

های تصویری و برگزاری رویداد باشند یا به شکل  رش، خروجیهای عینی شامل کتاب و گزا خروجی

 .آفرینان باشند دستاوردهای ضمنی از جمله مستندسازی دانش ضمنی و برگزاری نشست میان نقش

المللهی   برای پایش، نسبت نتایج با تجارب ملی و نیهز تجهارب بهین   . شود پس از آن، پایش انجا  می

گیهرد کهه شهامل پهایش      ها، سه نهوع پهایش صهورت مهی     سبتبرای بررسی این ن. گردند بررسی می

 .ها است آفرینان، پایش اجرا و پایش خروجی نقش

به انتخاب مدل، به انتخاب )نحوه طراحی  ،در ارزیابی عناصر. شود کار ارزیابی انجا  می هم در نهایت

زیابی درونی و ارزیابی ار)ها  و نتایج و خروجی( ارزیابی مشارکت، ارزیابی تئوریک)، نحوه اجرا (متولی

 .اهمیت دارند( بیرونی

 تدوین سناریو -2-6

 :برای تدوین سناریو، شش مرحله باید طی شود که این مراحل به شرح زیر هستند

دارای )آفرینان  نقش: شوند بر اساس عالقه و قدرت ذیناعان به چهار دسته تقسیم می: تحلیل ذیناعان -1

ماننهد   ،عالقه زیهاد و قهدرت کهم   دارای )، نهادها (ها کار کند ا آنعالقه و قدرت زیاد که سیستم باید ب

NGOقدرت زیاد و عالقه کم کهه بایهد   دارای )سازان  ، زمینه(ها که باید در جریان اقدامات قرار گیرند

 (.عالقه و قدرت کم که باید پایش شونددارای )و عوا  ( راضی شوند

 .PESTELو  PESTهایی مانند  ها و چارچوب شبا استااده از رو: ها و روندها ران تحلیل پیش -8

تعهداد عهد     nکهه   n8با فرمول )کنند  ها به صورت نمایی رشد می عد  قلعیت: ها تعیین عد  قلعیت -0

ها از یک حدی باالتر رود، تحلیل سناریوها کار انسان نیسهت   وقتی تعداد عد  قلعیت(. هاست قلعیت

 . ها کمک گرفت و باید از ماشین

 .های خود در هر جهان ازگشت از آینده به حال و مشخص کردن استراتژیب: نگری پس -7

که در حال حاضر در کدا  دنیا هسهتیم و نشهانه وقهوع ههر      استااده از عالئم راهنما برای تشخیص این -0

 .سناریوی محتمل چیست

رای انداز آینده و مشخص کردن مسیر ب ورود به سلح استراتژی و اجرا، با تعیین وضعیت حال و چشم -4

 .رسیدن به آن
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 نگاری های آینده بررسی موردی پروژه -2-7

 تجربیات جهانی( الف

 وباشهد   مهی  اتحادیهه اروپها  نگاری در دنیا انجا  شده، عمهدتا توسهط    که در زمینه آینده قابل توجهیکارهای 

ههای تهیهه    شگزار. نگاری هم متعلق به همین نهاد است گونه که قبال گاته شد، مدل فورلرن در آینده همان

  /platform.eu-http://www.foresightنگاری اتحادیه اروپا به نشهانی   سایت رسمی پلتار  آینده در وبشده، 

 .باشند های مختلف قابل دسترسی می در زمینه

دانشهگاه  توسهط  گاری صورت گرفتهه اسهت،   ن دیگری که در خارج از ایران در حوزه آینده قابل توجهکارهای 

 .8باشد می منچستر

 تجربیات ایران( ب

توسهط   نگهاری در ایهران   پژوهی و آینهده  هایی در زمینه آینده ، پروژه(1027یعنی از سال )های اخیر  در سال

 .اند به اختصار معرفی شده 1در جدول ها  این پروژه که اند صورت گرفته بخش دولتی

 نگاری در ایران ندهتجارب آی -1جدول 

 هدف و سلح متولی و مجری نا  پروژه سال تدوین

 پاماا 1027
مرکههز تحقیقههات سیاسههی علمههی  

  (نگار شرکت آتی: مجری)کشور 

ههای   تهرین فنهاوری   نگهاری مناسه    پایلوت آینده

 در سلح ملی  1737ایران 

1027 
 راهبرد آینده

  (فناوری نانو)

 سههتاد ویههژه توسههعه فنههاوری نههانو 

  (لی و مجریمتو)

ی فناوری نهانو   تدوین سیاست بلندمدت در حوزه

  در سلح بخش علو ، تحقیقات و فناوری

1020 
سند ملی 

 فناوری زیست

فنهههاوری  شهههورای عهههالی زیسهههت

مرکههز ملههی تحقیقههات   : مجههری)

  (زیستی ژنتیک و فناوری  مهندسی 

فناوری در سلح بخش  تدوین راهبرد ملی زیست

کز پهژوهش مهرتبط بها    مرا)فناوری  دولتی زیست

  (فناوری زیست

1023 
نقشه جامع علمی 

 کشور

دبیرخانههه شههورای عههالی انقههالب   

شهورای  : مجهری ) فرهنگی و دولت

 ( تخصصی نقشه جامع علمی کشور

ههها، راهبردههها،  تههدوین مبههانی، اهههداف، سیاسههت

ساختارها و الزامات تحول علم و فنهاوری مبتنهی   

  های اسالمی در سلح ملی بر ارزش

1023 
علمی  جامع ی نقشه

 سالمت

گهههذاری وزارت  شههورای سیاسههت  

پزشکی   بهداشت ، درمان و آموزش

  (متولی و مجری)

ی راه در سلح بخش سالمت با اسهتااده   تدوین نقشه

ی سههالمت در  از خههرد جمعههی متخصصههان عرصههه 

ههای   چارچوب نظا  ملی نوآوری و با تکیهه بهر ارزش  

 ایرانی -اسالمی

                                                             
 : ها در نشانی زیر قابل دسترسی هستند این گزارش 8

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/evaluating-foresight(28ab5908-9fbd-43e4-8232-73e56ac57a48).html 

../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/تجربیات%20جهانی/efmn/efmn.rar
http://www.foresight-platform.eu/
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/تجربیات%20جهانی/Manchester/Evaluating_Foresight_2010.pdf
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/تجربیات%20جهانی/Manchester/Evaluating_Foresight_2010.pdf
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/تجربیات%20جهانی/Manchester/Evaluating_Foresight_2010.pdf
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/تجربیات%20جهانی/Manchester/Evaluating_Foresight_2010.pdf
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/evaluating-foresight(28ab5908-9fbd-43e4-8232-73e56ac57a48).html
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 هدف و سلح متولی و مجری نا  پروژه سال تدوین

1033 

علو    سند راهبردی

های  و فناوری

 شناختی

سههتاد راهبههری و توسههعه علههو      

متههولی و )هههای شههناختی  فنههاوری

  (مجری

ی  تدوین سهند توسهعه علهم و فنهاوری در حهوزه     

  علو  شناختی در سلح بخش دولتی

1033 

سند سیاست علم، 

فناوری و نوآوری 

 1737واکسن در افق 

دبیرخانهههه شهههورای عهههالی علهههم، 

: جهههریم) تحقیقهههات و فنهههاوری 

کمیسیون سالمت، امنیت غذایى و 

  (وراى عتف رفاه اجتماعى

تدوین سند سیاست علم، فناوری و نوآوری واکسهن  

در بخش علو ، تحقیقات و فنهاوری و   1737در افق 

  همچنین بهداشت و درمان

 افتا 1031
ی امنیههت ارتباطههات و  پژوهشههکده

  (متولی و مجری)فناوری اطالعات 

ی علهم و فنهاوری در    وسهعه ی راه ت تدوین نقشهه 

در ( امنیت فضهای تبهادل اطالعهات   )ی افتا  حوزه

  بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

1031 
ی جامع علمی  نقشه

 بخش کشاورزی

ی مهندسهههی جههههاد  پژوهشهههکده

  (نگار آتی: مجری)کشاورزی 

ی  ی علو  و فناوری در حهوزه  تدوین سند توسعه

  کشاورزی در سلح بخش کشاورزی

1031 
سند جامع توسعه 

 هوافضای کشور

معاونههههت علمههههی و فنههههاوری   

سههتاد : مجههری)جمهههوری  ریاسههت

  (توسعه فناوری هوافضا

ی  ی علو  و فناوری در حهوزه  تدوین سند توسعه

علههو ، تحقیقههات و فنههاوری و   هوافضهها در بخههش

  همچنین بخش دفاعی و حمل و نقل هوایی

1038 

  سند ملی

های  وفناوری علو 

 نیادیب های سلول

ی سههههتاد علههههو  و   دبیرخانههههه

هههای بنیههادی  هههای سههلول فنههاوری

  (متولی و مجری)

ی  تدوین سهند توسهعه علهم و فنهاوری در حهوزه     

های بنیهادی در سهلح بخهش بهداشهت و      سلول

  درمان

1038 

سند ملی گیاهان 

دارویی و ط  

 سنتی

دبیرخانههه سههتاد توسههعه علههو  و   

فنههاوری گیاهههان دارویههی و طهه   

  (و مجری متولی)سنتی 

ی  ی علو  و فناوری در حهوزه  تدوین سند توسعه

گیاهان دارویهی و طه  سهنتی در سهلح بخهش      

علو ، تحقیقات و فناوری و همچنین بهداشهت و  

  درمان

1030 
برنامه ملی 

 نگاری آینده

معاونههت سیاسههتگذاری و ارزیههابی  

راهبهردی معاونهت علمهی فنههاوری    

 جمهوری  ریاست

   

وری و نهوآوری کشهور و   ههای فنها   تعیین اولویهت 

هها، در چهارچوب نقشهة     نقشة راه دستیابی به آن

ههای کلهی علهم و     جامع علمی کشور و سیاسهت 

  فناوری کشور

مرحلهه صهار   )هها بهر مبنهای ایهن مهدل       ن ها مبتنی بر مدل فورلرن هسهتند، کهه ابعهاد تحلیهل آ     این پروژه

 .نشان داده شده است 8، در جدول (نگاری آیندهنگاری و پسا نگاری، اجرای آینده آینده نگاری، پیش آینده

 نگاری اجتماعی نگاری، بر اساس مدل ماهومی آینده ابعاد تحلیل تجربیات ملی آینده -8جدول 

 گرا نگاری نخبه آینده نگاری اجتماعی آینده عناصر مرحله ردیف

1 
مرحله صار 

 نگاری آینده

 شکستبازار/ریزی برنامه شکست سیستمی دلیل اجرا

 تدوین اولویت/توصیه سیاستی دموکراتیک کردن سیاستگذاری و علم هدف 8

 جهانشمول و فراگیر گرا و محلی موقعیت زمینه 0

../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/برنامه%20ملی%20آینده%20نگاری/برنامه%20ملی%20آینده%20نگاری.rar
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/برنامه%20ملی%20آینده%20نگاری/برنامه%20ملی%20آینده%20نگاری.rar
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 گرا نگاری نخبه آینده نگاری اجتماعی آینده عناصر مرحله ردیف

7 
پیش 

 نگاری آینده

اولویتهای 

 موضوعی
 مسائل نخبگان مسائل حوزه عمومی و چالش های ملی

 گرا نتیجه فرایندگرا رویکرد 0

 ای پروژه نهادی چارچوب اجرا 4

4 

اجرای 

 نگاری آینده

 کنندگان مشارکت
 ذیناعان متنوع

 (طبقاتی /جنسیتی /سیاسی /علمی)

 ریخت  نخبگان یک

 (جریان غال )

 حوزه سیاستگذاری و تحقیقات حوزه عمومی مخاط  2

 ریخت متمرکز و یک توزیع شده -غیرمتمرکز مدیریت 3

 گرا های نخبه روش های مشارکتی روش ها روش 13

 پنهان و موردی: بسته شااف و مستند:باز  یت اطالعاتشااف 11

 همگرا واگرا خروجی 18

پسا  10

 نگاری آینده

 محدود گسترده انتشار

 تئوریک مشارکتی ارزیابی 17

ریزی، شکست بازار، مد یا پیشرو بودن انجا  شده  نگاری بیشتر به دالیلی چون برنامه در ایران، تجربیات آینده

نگاری در ایران، پیروی از مد و یادگیری بوده که البتهه بهه علهت پهایلوت      ل اولین تجربه آیندهمثال دلی. است

پیشهتازی جههانی و   شهامل  علل اصهلی  اما در سایر تجارب، . بودن این پروژه، دلیل اصلی یادگیری بوده است

یجهاد اکوسیسهتم در   و انگاری، کار به دلیل شکست سیسهتمی   فقط در برنامه ملی آینده. اند ریزی بوده برنامه

 .حال انجا  است

گذاری و علم و ایجاد گاتمان و نیز  نگاری شامل دموکراتیک کردن سیاست طور کلی، اهداف تجربیات آینده به

یعنهی در همهه   . توصیه سیاستی یا تدوین اولویت است که در ایران اغل  مورد دو  هدف اصلی بهوده اسهت  

ها هدف اصلی هستند، به جز برنامهه   ، تدوین راهبرد و تدوین سیاستهای صورت گرفته، تدوین اولویت پروژه

 . سازی است نگاری که هدف اصلی آن گاتمان ملی آینده

گهرا و محلهی    ها موقعیهت  یا این پروژه: نگاری دو حالت وجود دارد مند بودن تجربیات آینده در رابله با زمینه

هها فاقهد    نگهاری، بقیهه پهروژه    وژه پاماا و برنامه ملی آیندهدر ایران به جز پر. شمول و فراگیر هستند یا جهان

 .باشند بخش تحلیل زمینه می
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نگاری ایهران، اولویهت موضهوعی فقهط مسهائل نخبگهان بهوده و مسهائل حهوزه عمهومی و            در تجربیات آینده

ی فناورانه ها تواند به دلیل چالشی نبودن حوزه که این وضعیت می اند های ملی مورد توجه قرار نگرفته چالش

 .باشد

به جز پهروژه پاماها کهه بها عنهوان تمهرین و       . گرا هستند نگاری در ایران، عمدتا نتیجه رویکرد تجربیات آینده

نگاری که آن هم به دلیل اهداف آن، فرایند مورد توجه  یادیگری، بیشتر فرایندگرا بوده و نیز پروژه ملی آینده

 .بوده است

اند؛ بهه جهز    اند و نگرش نهادی نداشته ای بوده نگاری ایران بیشتر پروژه یندهدر زمینه چارچوب اجرا، تجارب آ

تشهکیل  شد و کارهایی از قبیهل  همزمان با تدوین سند به رویکرد نهادی توجه راهبرد آینده فناوری نانو که 

ی هها  کننهده، شهبکه   مهواردی همچهون مقهررات تسههیل     انجا  شد وستاد نانو و گرفتن مصوبه راهبرد آینده 

گهذاری   های سرمایه های فناوری، صندوق های تأیید کیای و مرجع، مراکز رشد، پارک رسانی، آزمایشگاه اطالع

نگاری هم با حرکت از پهروژه بهه سهمت برنامهه،      البته در برنامه ملی آینده. مورد توجه قرار گرفتند خلرپذیر

 .گامی در جهت نهادسازی برداشته شده، اما هنوز تکمیل نشده است

، شهامل نخبگهان   (جریهان غاله   )ریخهت   نگاری در ایران، صرفا نخبگان یک کنندگان تجربیات آینده مشارکت

اند و ذیناعان متنوع، از جمله از لحاظ علمهی، سیاسهی، جنسهیتی و     علمی، دولتی، صنعتی و حاکمیتی بوده

گهذاری و تحقیقهات، از    ها هم مربوط بهه حهوزه سیاسهت    مخاطبان این پروژه. اند طبقاتی مشارکت داده نشده

اند و فقط در راهبهرد   ها و نهادهای دولتی، مجامع تحقیقاتی و واحدهای تجاری و صنعتی بوده جمله سازمان

ای معلوف به حوزه عمهومی   های ترویجی گسترده آینده فناوری نانو، حوزه عمومی مورد توجه بوده و فعالیت

 . انجا  شده است

. انهد  ریخت بوده و تصمیمات اصلی به صورت متمرکز گرفته شهده  رکز و یکمدیریت این تجربیات عموما متم

هها و   چون موضوعات، خروجی اند، اما غال  تصمیمات هم ها دارای استقالل رای بوده فقط در پروژه پاماا پانل

 شهده  نگهاری مجریهان در محهدوده تعیهین     اند و در برنامه ملی آینده افق زمانی به صورت متمرکز تعیین شده

 (.مدیریت غلتان)دارای اختیار هستند و در کل امور در دبیرخانه متمرکز است 

های  های مشارکتی و روش نگاری در ایران، در هر دو حوزه روش کارگرفته شده در تجربیات آینده های به روش

گرا  ه که نخبهاستااده شد SWOTریزی استراتژیک و  برنامه های از روش مثال در دو پروژه،. گرا بوده است نخبه

 .و فرو  استااده شده است های پانل دلای، سناریو، نشست هستند و در سایر کارها از روش
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به جز در پروژه پاماا که . شاافیت اطالعات در تجربیات ایران باال نیست و اکثرا دسترسی محدود وجود دارد

که اطالعهات تها حهدود زیهادی در     فناوری نانو  هاطالعات به صورت شااف در دسترس هستند و راهبرد آیند

 . نگاری هم این وضعیت در حال تکوین است البته در برنامه ملی آینده. باشند دسترس می

بهه دنبهال ایجهاد توافهق     نگاری، عمدتا همگرا بهوده و   گرفته در ایران در زمینه آینده خروجی کارهای صورت

فهم مشترکی از آینهده ایجهاد    قصد دارندباشند و  می ها افزایی در قال  راهبردها و سیاست ایجاد همو  جمعی

نگهاری،   خروجی واگرا در قال  سهناریو ههم وجهود دارد و در برنامهه ملهی آینهده       ،البته در پروژه پاماا. کنند

شهده  ههدف تهدوین اولویهت بیهان      ،دستورالعمل عتف در البته) شده است نویسی و تعیین اولویت طردسند

  .(است

های خهوبی را   نیز در ایران گزارش بان گروه تحقیقاتی آیندهکه مورد بررسی قرار گرفتند،  هایی عالوه بر پروژه

حهاوی سهناریوها و روش کهار، در وب     ،هها  است که متن این گهزارش  کردهتهیه نگاری کشور  در زمینه آینده

 .دسترسی است قابل /irhttp://www.ayandeban.سایت این گروه به نشانی 

بها عنهوان   ی ریزی توسهعه شههری و امهور شهورا، گزارشه      عالوه بر این، شهرداری تهران، توسط معاونت برنامه

ایهن  در  .0را تهیه و منتشهر کهرده اسهت   « 1713سناریوهای پیش رو در افق  -شهر تهران نگاری کالن آینده»

، تجهارب  7شهده اسهت   تهیهه توسهعه شههر تههران    برنامهه سهو    که بر اساس مجموعه اسهناد پشهتیبان   سند 

هها،   ران رونهدها و پهیش   ، کهالن نگاری در این پروژه شناسی و چارچوب آینده نگاری شهری در دنیا، روش آینده

 .اند های سیاستی ارائه شده ها و توصیه گیری سناریوهای پیش رو و نتیجه

 رویکهرد  بها  دماونهد  شههر  توسهعه  راهبهرد  و انهداز  مچش سند» ناونع اب ای برای شهر دماوند هم چنین پروژه

، در سهند منتشرشهده از ایهن پهروژه    . تدوین شده اسهت  1717رای افق انداز آن ب چشمانجا  و  «نگاری هآیند

فرهنگهی، خهدمات و زیرسهاخت، کالبهدی و      -از منظرههای اقتصهادی، اجتمهاعی    1717دماونهد   انهداز  چشم

ایهن  . های آن تعیین شده است ترسیم و شاخص سالمت و محیلی، آموزش و علم و فناوری و بهداشت زیست

، صرفا به بیان نتهایج پرداختهه و روش یها فراینهد     (بان و تهران های آینده پروژه)قبلی سند بر خالف دو سند 

 . انجا  کار را ارائه نکرده است

                                                             
 :این سند، از طریق لینک زیر قابل دسترسی است  

https://plan3.tehran.ir/wp-content/uploads/2018/09/pdf-nahaye-site.pdf  
 :نداین اسناد هم از طریق لینک زیر قابل دسترسی هست  

https://plan3.tehran.ir/archives/featured_item/ayandenegaari  

../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/آینده%20بان/آینده%20بان.rar
http://www.ayandeban.ir/
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/آینده%20نگاری%20تهران/گزارش%20آیندهنگاری%20تهران.pdf
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/چشم%20انداز%20دماوند/چشم%20انداز%20دماوند.rar
../مطالعات%20موردی%20آیندهنگاری/چشم%20انداز%20دماوند/چشم%20انداز%20دماوند.rar
https://plan3.tehran.ir/wp-content/uploads/2018/09/pdf-nahaye-site.pdf
https://plan3.tehran.ir/archives/featured_item/ayandenegaari
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 بندی جمع -3

ههای   خصوص در حوزه فناوری و نیز مشخص نمودن آینهده ه پژوهی به منظور پایش تغییرات جهانی، ب آینده

پذیر اسهت کهه در آن گاتگهو صهورت      ای امکان عهشود و در جام انجا  میممکن، محتمل و مرجح و مللوب 

 . گیرد

زمهان   بهه صهورت ههم   ( ابعاد سخت)و ابعاد تکنولوژی ( ابعاد نر )پژوهی الز  است به ابعاد اجتماعی  در آینده

ها این امید وجهود   پژوهی تولید هنجارها و تجویزهایی است که در صورت عمل به آن هدف آینده .توجه شود

هستند که بتوانند با  قوای علّی پژوهان به دنبال آینده. پژوه شکل بگیرد های آینده ابق ارزشدارد که آینده مل

قوای علّهی  : دو نوع قوای علّی وجود دارد .کنند ها توجه می آن آینده را بسازند و در این راه به آرزوها و ارزش

 .فیزیکی و قوای علّی اجتماعی

فعالیهت  )اندازسهازی   زمان شامل تقویت سیستم پویش محیلی، چشمپژوهی در سا اقدامات برای آینده  اولین

هها،   پژوهی و پرسش از آینده شامل ارزیابی دامنه آینهده  اهداف آینده. و تشکیل کمیته راهبری است( انتزاعی

ههای بهتهر، تحهول     های جدید، کمک به تدوین سیاسهت  انداز افراد به جلو، احتمال خلق آینده کشاندن چشم

ههای محتمهل و مهرجح و     تمایز در آینهده ها، شناخت و انتخاب مسیر،  ماموریتاهداف، وظایف و  سازمانی در

 .کمک به انلباق اهداف فردی با اهداف نهادی است

پژوههی، تحلیهل موضهوعات     پژوهی، ده روش وجود دارد که شامل تهاریخ مشهترک، مثلهث آینهده     برای آینده

اندازسهازی   ای، سناریوها، فهوت و فهن، چشهم    ها، تحلیل الیه دایمپژوهی، تحلیل پارا های آینده نوپدید، پرسش

 .نگری هستند آینده و پس

ی ادراکهات   گهردآور  بهرای مشهارکتی   و  فرآیندی سیسهتماتیک  پژوهی و نگاری یکی از محصوالت آینده آینده

اقهدامات  آمهد و بسهیج    مدت تا بلندمدت را بها ههدف اتخهاذ تصهمیمات روز     اندازی میان آینده است که چشم

 ای رشته گرا و بین های بدیل توجه دارد و مشارکت محور است، به آینده نگاری اقدا  آینده. دساز مشترک بنا می

. نگاری روی بیهاوریم، یها شهواهد مشهکل هسهتند یها دالیهل آن        شوند به آینده دالیلی که باعث می. باشد می

 .نگاری هم مشارکت است ترین مشخصه آینده اصلی

در ایهن مهدل کهه مهدل اتحادیهه اروپها       . نگاری، مدل فورلرن است های اجرایی متداول در آینده یکی از مدل

 .شود نگاری انجا  می نگاری و پساآینده نگاری، اجرای آینده آینده ی پیش باشد، کار در سه مرحله می
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ههای عمهدتا در قاله     این کار. اند آغاز شده 1027نگاری، از سال  کارهای انجا  شده در ایران در حوزه آینده

ها توجه زیادی بهه   چنین این پروژه هم. اند توجه داشته( حوزه فناوری)پروژه بوده و بیشتر به مسائل نخبگان 

 . گرا بوده است های نخبه ها روش های مورد استااده آن اند و روش نهادسازی نداشته

 


