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چکیده
آیندهنگری یکی از ابزارهای مناسب برای حرکت بر روی موجهای عدم قطعیت است و انتخاب روش مناسبب
از مهمترین نکاتی است که برای موفقیت آیندهنگری الزم است .یکی از راههای دسترسی ببه نتبای بهتبر در
آیندهنگری ،در اختیار داشتن تصویر روشن از روشهای مختلف و آگاهی از بهکبارگیری آنهبا در پبروهههبای
پیشین است .از دهه  9110تاکنون روشهای متعددی برای انجام پروهههای آیندهنگبری ارائبه و در سبطو
مختلف به کار گرفته شده اند .با این وجود ،بسیاری از آنها با شکست مواجه شده یا دچبار مشبکت و نقبای
بسیاری هستند و به دلیل پویاییهای آینده نگری ،مجموعه مشخصی از فرایند اسبتااده از آنهبا در دسبتر
نیست .هدف اصلی این پژوهش ،ایجاد تصویری روشن از کاربرد روشهای آیندهنگری در پروهههای کباربردی
است .بدین منظور ،مرور نظاممند بر روی مقاال منتشرشده در سه پایگاه داده :ساینس دایرکت ،اسبکوپو
و امرالد انجام شده است و پس از غربال در مراحل مختلبف 54 ،مقالبه مبورد مطالعبه عمیب قبرار گرفتبه و
تحلیل شدند .نتای حاصل از تحلیل مرور سیستماتیک ،نشاندهنده تنوع بهکارگیری روشهای آینبدهنگبری
تا سال  ،7092ستی کشورها در بهکارگیری روشهای آیندهنگری ،زمینههبا و دامنبه کباربرد روشهاسبت.
همچنین عوامل مؤثر بر انتخاب روشها استخراج شد و بر اسا نظرا خبرگان بومیسازی و درجه اهمیبت
آنها نیز مشخ شده است .در این تحقی سعی شده با مبروری ببر پبژوهشهبای کباربردی ،شبکاف دانبش
موجود در حوزههای مربوط به آیندهنگری شناسایی و به آیندهپژوهان برای پروهههای آتی پیشنهاد شود.
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جستارگشایی
مطالعا آیندهنگری و پیشبینی در سالهای اخیر ،گسترش و تعمی زیادی یافتبه اسبت و ببه
دلیل اقبال گسترده دستگاههای حاکمیتی و دستاندرکاران عرصه تجار  ،اقتصاد و بازرگانی ،از
رشد تحقیقاتی و پژوهشی قابل قبولی برخوردار شده است (حاجیانی .)9910 ،پیشرفت شبتابان
علبم و فنبباوری و تحببوال گسببترده و بنیببادین اقتصببادی و اجتمبباعی ،موجببب ضببروریشببدن
تتشهای آیندهپژوهانه بیش از هر زمان دیگری شدهاند .چراکه طراحی سیاستهای به هنگام و
متناسببب ،بببر اسببا

بیببنش و درص صببحی از تهدیببدها و فرصببتهببا خواهببد بببود (خزایببی و

الهیدهقی9919 ،؛ قدیری و دیگران.)Saritas & Burmaoglu, 2015; 9914 ،
آیندهنگری کاربرد «روشمند»« ،مشارکتی»« ،جمعآوری هبوش آینبده» و «فراینبد ایجباد
چشمانداز میانمد تا بلندمد » بهمنظور شکلدهی به تصبمیما امبروزی و بسبی اقبداما
مشترص است ) .(Miles et al, 2016آیندهنگری مجموعهای از روشهای تاکبر پیشبرو اسبت کبه
عمدتاً برای شناخت فرصتها و خطرا یا پتانسیلهای آینده و بهمنظور ارتقای برنامهریبزی یبا
سیاستگذاری به کار میرود

)2014

 .(FAO,درمجموع ،آیندهنگری راهی روشمند برای کشبف و

مطالعه منظم آینده (عیوضی )9914 ،و توسعه چشماندازها و استخراج سیاستهبا ببرای اقبدام
است ) .(Saritas & Burmaoglu, 2015این ماهوم از ضعف دانش پیشبینی ،دانش سیاستگبذاری
و دانش مدیریت راهبردی در پاسخگویی به چالشهای خاص ،ظهبور یافتبه اسبت (نامبداریان و
دیگران.)9919 ،
برای انجام مطالعا آیندهنگبری ،نباگزیر ببه اسبتااده از روش یبا روشهبای آینبدهنگبری
هستیم .روش ،ابزار ساختاردهی و پیادهسازی فعالیتهای آیندهنگبری اسبت و توجبه دقیب ببه
کاربرد صحی آنهبا حبائز اهمیبت اسبت ) .(Saritas & Burmaoglu, 2015از دهبه  9110تباکنون
روشهای متعددی برای انجام پروهههای آیندهنگری ارائه و در سبطو مختلبف ببه کبار گرفتبه
شدهاند .با اینوجود ،بسیاری از آنها با شکست مواجه شده یا دچار مشبکت و نقبای

بسبیاری

است ) (Rohrbeck & Gemünden, 2008و به دلیل پویاییهای آیندهنگری ،مجموعبه مشخصبی از
فرایند استااده از آنها در دستر

نیست

)2015

 .(Magruk,به عقیده باتستیت و تونی نیز ضروری

است که روشهای آیندهنگری روشمند شبده و ببا نیباز و توانباییهبای شبرکت منطبب شبوند
)& Toni, 2011

 .(Battistellaدرع بینحببال بببه دلیببل وسببعت ،تعببداد و پیچیببدگی روشهببای

آیندهنگری ،یکپارچهکردن آنها برای بهکارگیری ترکیب مناسب آنها در یک پبروهه آینبدهنگبری
بسیار مشکل و چالشی است ) (Durst et al & Greif, 2015; Brandtner et al, 2015; Porter, 2010و
به دلیل همین پیچیدگی و دشواری ،در بسیاری از پروهههای آیندهنگبری ،فبنهبا و روشهبای
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نامناسب به کار گرفته شدهاند .درواقع ،عدم درص کامل روشهای آیندهنگری مبیتوانبد یکبی از
دالیل شکست این پروههها باشد .لذا برای کسب نتای بهتر ،نیازمند تصبویر روشبنی از روشهبا
هستیم ).(Fuller et al, 2006

به عقیده مگبراص

)2011

 (Magruk,ببا توجبه ببه پیچیبدگی پبروهههبای آینبدهنگبری ،ببا

شکلدهی صحی بهکبارگیری روشهبای آینبدهنگبری ببه اقتابای شبرای  ،مبیتبوان آنهبا را
ساختارمندتر کرده و احتمبال موفقیبت پبروهههبای آینبدهنگبری را افبزایش داد و افبرادی کبه
آیندهنگری را انجام میدهند باید مجموعهای از روشها و شرای استااده از آنها را در دسبتر
داشته باشند تا متناسب با هر موقعیت ،از روش مناسب آن اسبتااده کننبد ) .(Conway, 2014در
این زمینه ،عدهای ازجمله پورتر ،معتقد به بهکارگیری یک رویکرد میانه هستند

)2010

(Porter,؛

بهطوریکه اغلب مطالعا آیندهنگری فناوری از ترکیب چند روش اعم از کمی و کیای استااده
میکنند .بدین طری  ،ضعف بهکارگیری هر روش بهتنهایی برطرف میشود .شیوه دیگری که در
اغلب پروهههای آیندهنگری برای گریز از پیچیدگی ترکیب روشها ببه کبار مبیرود ،اسبتااده از
پرکباربردترین روشهبای آینببدهنگبری اسبت و از آنجبباییکبه طبب پببژوهشهبای انجبامشببده
سناریوسازی ) ،(Vecchiato & Roveda, 2010; Durst et al, 2015تحلیل رونبد و تبدوین نقشبه راه
) (Vecchiato & Roveda, 2010بیش از سایر روشها به کار گرفته شدهانبد ،اغلبب آینبدهپژوهبان
صرفاً از آنها در پژوهش خود استااده میکنند .درحالیکه لزوماً تعبدد کباربرد ایبن روشهبا ببه
معنای مناسببودن آنها در سایر پژوهشها نیست .راهحل دیگر آن است که از دستهبنبدیهبای
روشهای مختلف که در سایر پژوهشها به کار گرفته شدهاند و تناسب آنها ببا مراحبل مختلبف
فرایند آیندهنگری مشخ

شده اسبت ،اسبتااده شبود .تباکنون دسبتهبنبدیهبای مختلابی از

روشهای آیندهنگری انجام شده اسبت )(Voros, 2005; Turturean, 2011; Popper, 2008؛ چراکبه
دستهبندی روشهای آیندهنگری یکی از مهمترین ابزارها برای آیندهپژوهبان اسبت کبه بتواننبد
راحتتر روش مناسب را انتخاب کنند

)2011

 .(Turturean,اما ببهطبور کامبل نمبیتبوان از ایبن

دستهبندیها استااده کرد؛ چراکه هر محی شبرای خباص خبود را دارد و خبود ایبن تناسبب
روشهای ارائهشده ببهصبور مطلب نببوده و تنهبا تناسبب ببهکبارگیری در مراحبل مختلبف
آیندهنگری بهصور نسبی مشخ

شده است.

لذا با اندکی مطالعه و بررسی دقیب مبیتبوان دریافبت کبه انتخباب روش در یبک پبروهه
آیندهنگری موف  ،امر سادهای نیست و عوامبل و شباخ هبای متعبددی در تعیبین روشهبای
آیندهنگری مؤثرند؛ بهطور مثال ،اف زمانی بهشد ببر روی روش مطالعبا آینبدهنگبری مبؤثر
است؛ بهطوریکه بعای از روشها صرفاً برای بازههای زمانی کوتاهتر مبیتواننبد مبورد اسبتااده
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قرار بگیرند

)2010

 .(Porter,همچنین عوامل دیگبری نظیبر منبابع مبالی در دسبتر

و اهبداف

اجرای آیندهنگری ازجمله عوامل مؤثر بر انتخاب روشهای آیندهنگری هستند (عباسی شباهکوه
و دیگران .)9982 ،همچنین پوپر در سال  ،7008ادعا کرد که انتخاب روشهای آیندهنگباری از
شهود ،بینش و گاهی بیتجربگی و بیمسئولیتی آیندهنگباران متبثثر شبده اسبت .ببه نظبر وی،
انتخاب روش آیندهنگاری ،یک فرایند چندعاملی است و باید مورد توجه قرار گیرد .عبواملی کبه
وی بهعنوان عوامل مؤثر بر انتخاب روشهای آیندهنگاری میشناسد ،عبارتند از :زمینبه ،دامنبه،
مقیا  ،اف زمانی

و حمایت ).(Popper, 2008

بنببابراین الزم اسببت ضببمن مطالعببه پببژوهشهببایی کببه از یبک یببا ترکیبببی از روشهببای
آیندهنگری استااده کردهاند و دریافت تصویر کلی از روشها ،عوامل مؤثر بر انتخباب روشهبای
آیندهنگری شناسایی شوند .برای دسترسی به یبک دیبد عمیب در ایبن زمینبه ،در ایبن مقالبه
رویکرد مرور سیستماتیک به کار گرفته شده است.
9

7

الزم به ذکر اسبت کبه کباربرد هبمزمبان واهههبای «آینبدهپژوهبی و آینبدهنگبری » در
قسمتهایی از این مقاله ،از اینرو است که بر اسا

تعریف جیفبار 9،آینبدهپژوهبی یبکرشبته

مطالعاتی است که بر روی اکتشباف روشبمند آینبده یبا آینبدههبای ممکبن تمرکبز مبیکنبد و
آیندهنگری یبک رویکبرد سیسبتماتیک ،مشبارکتی و چنبدرشبتهای ببرای بررسبی آینبدههبای
میانمد و بلندمد و پیشرانهای تغییر است
زیرمجموعه آیندهاندیشی یا آیندهپژوهی است
که آیندهپژوهی بر اسا

)2014

)2010

 .(GFAR,طب نظر جمباال ،آینبدهنگبری

 .(Jemala,هانسن و همکارانش نیز معتقدند

روشهای آیندهنگری یا پیشبینی است .در پیشبینی تتش مبیشبود

که اتااقا آینده پیشبینی یا تخمین زده شود درحالیکه در مطالعا آینبدهنگبری ،تبتش ببر
پیشبینی حوادث آینده نیست ،بلکه هدف ،تصویرسازی و تحلیل تبثثیرا آینبدهنگبری ممکبن
است و آیندهپژوهی ترکیبی از دو رویکرد مذکور را دارد ) .(Hansen et al, 2016بل نیبز در کتباب
«بنیانهای آیندهپژوهی» خود قید کرده است که آیندهنگری ،یکی از اهداف آیندهپژوهبی اسبت
) .(Bell, 2004به عقیده روربرص و گوردون نیز آیندهپژوهی یا مطالعا آینده ،به معنای وسیعتبر
از آیندهنگری است و عمبدت ًا ببه هبر تحقیقبی کبه در پبی شناسبایی مسبیرهای آینبده اسبت،
آیندهپژوهی یا مطالعا آینده گاته میشود .بنابراین میتوان گات که آیندهپژوهی بحثی فراتبر
از آیندهنگری است ،اما با توجه به دالیل اختتف رویکردهای صاحبنظران مختلف ببین ایبن دو
ماهوم ) ،(Sardar, 2010شباهت روشهای کاربردی آنها در سطو مختلف و به جهت وسیعتر در
1. Future Study
2. Foresight
)3. The Global Forum on Agricultural Research (GFAR
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نظر گرفتن کلما کلیدی (در قسمت بعدی مقاله) و پیشبگیری از نادیبده گرفتبهشبدن منبابع
مرتب  ،در جستجوی اولیه ،از کلیبدواهههبای  future studyو  future study methodهبم اسبتااده
شده است.
در این مقاله ،مرتب ترین پژوهشهای پیشین از دو منظر بررسی شدهاند .9 :پژوهشهبای
مروری حوزه آیندهنگری و  .7پژوهشهایی که تمرکز اصلی آنها بر روی دسبتهبنبدی و انتخباب
روشها بوده است .نتای حاصل از بررسی این دو دسته مقاال مشابه ،در نگارههای  9و  7آمده
است.
نگاره شماره ( -)1مرتبطترین پژوهشهای مروری حوزه آیندهنگری
منبع

توصیف خالصه پژوهش

عنوان پژوهش

در این پژوهش سیر تکاملی کاربرد روشهای آیندهنگبری در یبک
تحلیل کتابسنجی مورد بررسی قرارگرفته است ،بهطبوریکبه ببر
پژوهشهای منتشرشده در مجت بهنام حوزه آیندهنگبری،

اسا

بببا جسببتجوی واهه کلیببدی ” ،“foresightسببعی در شناسببایی
پویاییهای کاربرد روشهای آیندهنگری در طول زمان شده اسبت.
سیر تکاملی کاربرد
& (Saritas
Burmaoglu,
)2015

بر اسا

نتای حاصل از تحلیبل ایبن پبژوهش ،تنبوع اسبتااده از

روشهای آیندهنگری:

روشهای آیندهنگری با گذر زمان افبزایشیافتبه و ببهخصبوص در

تحلیل کتابسنجی از

سالهای اخیر ،روشهای متنوعتری به کار گرفته شدهاند .با توجه

خروجیهای

به افزایش تنوع بهکبارگیری روشهبا مبیتبوان ادعبا کبرد کبه در

پژوهشهای فناوری

سالهای اخیر بهجای استااده از یک یا دو روش ،عمدتاً از ترکیبی

آیندهمحور

از روشها استااده میشود .همچنین طب این پژوهش ،کشورهای

5

امریکا ،انگلسبتان ،آلمبان و فرانسبه بیشبترین کباربران روشهبای
آیندهنگری هستند .در این پژوهش نیز قید شبده اسبت کبه هبی
ادعایی نمیشود کبه فهرسبت جبامعی از روشهبای آینبدهنگبری
ارائهشده است و تحقی برای دریافت بهتبرین شبیوههبای کباربرد
روشهای آیندهنگری را جزء شکافهای علمی عنوان کرده است.
در ایببن تحقی ب بببر اسببا

دو پایگبباه داده Business Source

 Completeو  ScienceDirectمرور سیسبتماتیک ببر روی یبک
(Iden,

ماهیت پژوهش

کلمه کلیدی ” “strategic foresightدر زمینبه سبازمان در ببازه

& Methlie,

آیندهنگری

زمانی  7000تا  7095انجام و پژوهشهای منتشرشده حاصل این

Christensen,

استراتژیک :مطالعه

جستجو که تعداد  41مقاله هست ،مورد تحلیل قرارگرفتبه اسبت.

)2016

مروری ساختارمند

یافته های حاصل از تحلیل کیابی مطالعبا ،

در انتها نیز بر اسا

عوامل موفقیت اولیه آیندهنگری استراتژیک مشخ

شبدهانبد کبه

یکی از این عوامل ،روش آیندهنگری است.
)4. Future-Oriented Technology Analysis (FTA
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منبع
)(Silva, 2015

عنوان پژوهش

توصیف خالصه پژوهش

مرور سیستماتیک

ایببن پببژوهش بببا هببدف بررسببی ارتببباط بببین مببدیریت پببروهه و

آیندهنگری در

آیندهنگری در سازمان انجام شده است تا بتوان با روشهای جدید

مدیریت پروهه

پروههها را مدیریت کرد.

در نگاره شماره ( )7نیز مرتب ترین پژوهشهایی آمده است که تاکنون با هدف دستهبندی
یا انتخاب روشهای آیندهنگری انجام شدهاند.
نگاره شماره ( -)۲مرتبطترین پژوهشهای انجامشده برای دستهبندی /انتخاب
روشهای آیندهنگری
منبع

(Lichtenthaler,
)2005

(Magruk,
)2015

(Halicka,
)2016

(Brandtner et
)al, 2015

عنوان پژوهش
انتخاب روشهای
هوش فناوری در
شرکتهای
چندملیتی

فرایند انتخاب
روشهای اصلی
آیندهنگری از
دیدگاههای مختلف

دسته بنبدی نوآورانبه
روشهای آیندهنگری
انتخاب چند معیاره
در پروهههای علم
طراحی -یک شیوه
برای انتخاب
روشهای آیندهنگری

توصیف خالصه پژوهش
در این پژوهش ،نتای پروهههای آیندهنگری در  74شبرکت سبه
صنعت دارویی ،فناوری ارتباطبا و خودروسبازی مبورد بررسبی
قرارگرفته و چند عامل کلی مؤثر بر انتخاب روش هوش فنباوری
شناسایی شده است .با توجه به ارتباط نزدیک و همپوشانی زیباد
روشهای هوش فناوری و آیندهنگری ،منبع مناسبب امبا ناکبافی
برای استااده بود و تمبامی عوامبل مبؤثر در انتخباب روشهبای
آیندهنگری را تحت پوشش قرار نمیدهد.
در این پژوهش مرور خبوبی ببر روی دسبتهبنبدیهبای مختلبف
روشهببای آینببدهنگببری انجببام شببده و بببا اسببتااده از روش
4
خوشهبندی ،آنها را به  90دسبته مشبورتی ،ختقانبه ،تجبویزی،
چندمعیاره ،رادار 6،شبیه سازی ،تشخیصی 2،پیمایش و راهببردی
دستهبندی کرده اسبت .سبپس میبزان ارتبباط هبر یبک از ایبن
دستهها را با بافتارهای فناورانبه ،اجتمباعی و شبناختی مشبخ
ساخته است .مسلماً دستهبنبدی ارائبهشبده ببه سبهولت کباربرد
روشهای آیندهنگری کمک میکند ،هرچند کافی نیست.
در این پژوهش عوامل مؤثر بر کل فرایند آینبدهنگبری مشبخ
شببدهانببد .همچنببین  64روش آینببدهنگببری فنبباوری را از نظببر
معیارهای مختلف دستهبندی کرده است .دستهبنبدی ارائبهشبده
کمک مناسبی به پژوهشگر میکند و از پیچیدگی اولیه روشهبا
میکاهد.
در این پژوهش شیوهای برای انتخاب تعبدادی گزینبه مناسبب از
بین گزینه های مختلف ارائه شده است و با مراحل مختلبف یبک
فرایند طراحی سیستم نگاشته شبده اسبت و قابلیبت کباربرد در
حوزه نوآوری را دارد و درنهایت شیوه ترکیب تعداد محبدودی از
روشهببا را نشببان داده اسببت .پببژوهش مببذکور از نظببر دامنببه
5. Prescriptive
6. Radar
7. Diagnostic

بررسی کاربرد روشهای آیندهنگری؛ مرور سیستماتیک
منبع

(Popper,
)2008

(حاجیانی،
)9910

عنوان پژوهش
از ابتدا تا انتهای
نوآوری

روشهای
آیندهنگاری چگونه
انتخاب میشوند؟

معیارهای ارزیابی
روششناختی
تکنیکهای مطالعا
آینده
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توصیف خالصه پژوهش
روشهای در نظر گرفتهشده ،محدودیت داشبته و از ایبن جهبت
که آنها را صرفاً از جهبت چهارگوشبه اصبلی المبا پبوپر مبورد
بررسی قرار داده ،دارای ضعف است.
در پژوهش مذکور از نظر جمعبندی عمده روشهای آیندهنگبری
در یکجا و نسبت قابلیت به کارگیری هر یک متناسب ببا مراحبل
مختلببف آینببدهنگببری ،نتببای کبباربردی را در اختیببار دیگببر
پژوهشگران قرار میدهد و مورد استناد بسیاری از آینبدهپژوهبان
است.
هبدف از انجبام ایبن پبژوهش ،درص بهتبر ویژگبیهبای اساسببی
آیندهنگری و ارتباط آنها با مراحل اصبلی فراینبد آینبدهنگبری و
دریافت الگوهای احتمالی در انتخاب روشهاسبت کبه مبیتوانبد
بینش خوبی برای چگونگی انتخاب روشها در عمل باشد.
به نظر پوپر ،انتخاب روش آیندهنگبری ،یبک فراینبد چنبدعاملی
است و بر ضرور تعیین عوامل مؤثر بر این انتخاب ،تثکید شبده
اسببت .ایببن تحقی ب  ،بببر اسببا خروجببیهببای شبببکه پببایش
آیندهنگاری اروپا 8و  1SELF-RULEعواملی که پبوپر ببهعنبوان
عوامل مؤثر بر انتخاب روشهای آیندهنگری میشناسد ،عبارتنبد
از :زمینه ،دامنبه ،افب زمبانی ،مشبارکت ،مرحلبه آینبدهنگبری،
خروجی و حمایت.
این مقاله از جهت روششناسی تحقی و منبابع مبورد بررسبی و
عوامل مؤثر مستخرج با مقاله پیش رو متااو است.
مسببئله اصببلی ایببن مقالببه ،بررسببی ضببواب ارزیببابی یافتببههببای
تحقیقا آیندهنگبری و مبتصهبای ارزیبابی و تمیبز روشهبای
مختلف رای در مطالعا آینده است .بر این اسا  ،ضبمن مبرور
اجمالی بر کلیه روشهای آینبدهنگبری ،مهبم تبرین مبتصهبای
روششناختی ارزیابی روشهای آیندهنگری توضی و تاسیر شده
است و طی ماتریس دوبعدی ،تکتک روشها با متصها مقایسه
و مزایای نسبی هر یک از آنها تصری شدهاند.

همانطبور کبه در نگبارههبای  9و  7دیبده مبیشبود ،تباکنون پژوهشبی ببه روش مبرور
سیستماتیک و با تمرکز بر روی بهکارگیری روشهای آیندهنگری و عوامل مؤثر بر انتخباب آنهبا
بر روی پژوهشهای کاربردی انجام نشده است .درحالیکه این مطالعبه مبیتوانبد ببه شناسبایی
شکاف بین پژوهش و عمل کمک کرده و نوعی تلخی

مستند نتای حاصل از متبون پژوهشبی

را فراهم آورد .همچنین با بررسی دقی پژوهشهای کاربردی و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب
روشها میتواند سهم بهسزایی در بهبود پژوهشهای آیندهنگری داشته باشد.
8. The European Foresight Monitoring Network
9. Strategic Euro-Latin Foresight Research and University Learning Exchange
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 .1روششناسی پژوهش
به دلیل بمباران اطتعا  ،مطالعا ضعیف ،تناقاا موجود در نتای مطالعبا  ،از دسبت دادن
زمان و سرمایه و شناسایی نیازهای پژوهشی ،مطالعبه مبروری ضبروری هسبت (یارمحمبدیان و
دیگران .)9910 ،روش انجام این پژوهش نیز مرور سیستماتیک است .از خصوصیا اصلی مرور
سیستماتیک این است که دارای پایبایی بباال یعنبی تکرارپبذیر اسبت و در چنبد مرحلبه انجبام
میشود و در ابتدا بسیار گسترده و با حساسیت باال است و در مراحل آخر اختصاصی مبیشبود.
این روش مطالعه ،ابزاری قوی برای مطالعه و تشخی

همهجانبه و تحلیل مطالعا مرتب برای

پاسخگویی به پرسشهای تحقی مورد نظر اسبت ) .(De Loë et al, 2016در ایبن تحقیب  ،مبرور
سیستماتیک بر روی پژوهشهای کاربردی که یک یا چند روش آیندهنگری را به کار گرفتهانبد،
انجام شده است؛ چراکه با بررسی و انجام مطالعا بهصور پراکنده تنها میتوان به یک جنببه
از یک تصویر بزرگتر رسید ،درحالیکه ارزش یک بررسی سیستماتیک در ترکیبکردن قطعا
گسسته ) (Silva, 2015و همافزایی نتای در یک روش سازمانیافته است و ایبن امکبان را فبراهم
میسازد که پژوهشگر یک نمای کلی از موضوع مورد بررسی کسب کند ).(Sengers et al, 2016

روند انجام مرور سیستماتیک در این پبژوهش ،ببر مبنبای راهنمبای اوکبولی و شبابرام

90

) (Okoli & Schabram, 2010; Iden et al, 2016است .همچنین بهمنظور بررسی دقی تر و انتخباب
صحی مقاال  ،از فرایند انتخاب مقاال در پژوهش سیلوا ) (Silva, 2015استااده شده اسبت .در
سال  ،7090چارچوبی توس اوکولی و شابرام برای نشاندادن مراحل انجام مرور سیسبتماتیک
ارائه شد که از آن پس به عنوان راهنمای فرایند انجبام کبار در بسبیاری از پبژوهش هبای مبرور
سیستماتیک قرار گرفته است .در این مقاله نیبز گبامهبای مبرور سیسبتماتیک ببر اسبا

ایبن

راهنمای معتبر علمی تدوین و انجام شده است و همانطور که در شبکل ( )9آمبده اسبت ،ایبن
مراحل به ترتیب عبارتند از :برنامهریزی ،انتخاب ،استخراج و اجرا .در گام انتخاب ،ببا توجبه ببه

نقش بهسزایی که در تعیین مقاال مورد بررسی دارد ،از چارچوب ارائه شده توس مریسا سیلوا
استااده شده است که خود شامل مراحل مختلف به شر زیر است:
 .9شناسایی و استخراج مقاال از پایگاههای علمی و حذف رکوردهای تکراری؛
 .7غربالگری به معنای مطالعه عنوان و چکیده مقاال مستخرج و انتخاب مقاال مرتب و
حذف مقاال غیرمرتب ؛
 .9غربالگری مجدد و مطالعه مقدمه و نتیجه گیری مقاال غربال شده مرحله قبل و انتخاب
مقالههای مرتب و حذف مقالههای غیرمرتب ؛
10. Okoli & Schabram
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 .5ارزیابی نهایی مقاال مستخرج از مرحله قبل با مطالعه آنهبا و در نظبر گبرفتن اهبداف
پروهه و در آخر ،انتخاب نهایی مقاال  .الزم به ذکر اسبت ترکیبب کباربرد ایبن دو چبارچوب در
شکل ( )9قابلمشاهده هست .درمجموع ،فرایند کلی انجام این مطالعه در شکل ( )9آمده است.
برای تعیین مسیر انتخاب و تحلیل مقاال در مرور سیستماتیک ،ابتبدا اهبداف و پرسبشهبای
تحقی باید مشخ

شوند ) .(De Loë et al, 2016سپس برای دسبتیابی ببه پاسبخ پرسبشهبای

مطر شده ،متناسب با اهداف ،مقاال انتخاب و پس از چندین مرحله غربال و مطالعه عمی ببر
روی مقاال نهایی ،نتای حاصل میشوند.
شکل ( -)1فرایند انجام مرور سیستماتیک تحقیق

برگرفته از اوکولی و شابرام ( )7090و گامهای انتخاب سیلوا ()7094

در این پژوهش ،برای شناسایی نمونه اولیه ،مقاال منتشرشده در مجت سه پایگباه داده
ساینس دایرکت ،اسکوپو

و امرالد انتخاب شدند .دلیل انتخاب این پایگاهها ،پوشش حداکثری

و دستیابی به جامعیت بیشتر مقاال و کسب نتای مطلبوبتبر ) (De Loë et al, 2016و معتبرتبر
بوده است .لذا با جستجوی مقاالتی که در عنوان ،چکیده یا کلما کلیدی آنها عببارا مبرتب
استااده شده و به زبان انگلیسی منتشر شبده بودنبد ،مبرور سیسبتماتیک آغباز گردیبد (تباریخ
آخرین جستجو .)14/2/5 ،سپس پایگاه دادهای از اطتعا مربوط به مقاال  ،شامل مبوارد زیبر
تشکیل شد:
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-

اطتعا استنادی 99مربوط به مقاله شامل :نام نویسنده /نویسندگان ،سال چبا و نبام
مجله؛

-

تعداد استنادهای مقاله؛

-

رویکبرد اصبلی مقالبه از نظبر کباربردی
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و نظبریببودن (Vishnevskiy & Karasev,

)2016؛
-

زمینه و حوزه مورد مطالعه؛

-

دامنه مورد بررسی؛

-

روش /روشهای مورداستااده و روش /روشهای اشارهشده در مقاله؛

-

ملیت نویسندگان؛

-

کشوری که در آن پژوهش مورد نظر به کار گرفته شده اسبت (در مقباال کباربردی و
مطالعا موردی)؛

-

اف زمانی مطالعا کاربردی؛

-

اهداف ،روششناسی و خروجی مقاال .
در مرحله بعد ،نتای حاصل از این جستجو با یکدیگر ترکیب شده و موارد تکبراری حبذف

شدند .سپس عناوین و چکیده مقاال مطالعه و موارد نبامربوط از پایگباه داده خبارج شبدند .در
گام بعدی ،مقدمه و نتیجهگیری مقاال باقیمانده مطالعه و دوباره تعدادی از مقباال ببه دلیبل
عدم ارتباط با اهداف و پرسشهبای تحقیب از فهرسبت مقباال مبورد تحلیبل ،خبارج شبدند.
همچنین در طول فرایند غربال ،تنها پژوهشهایی مورد مطالعه قرار گرفتند که کاربردی ببوده و
در آنها از یک یا ترکیبی از روشهای آیندهنگری اسبتااده شبده ببود یبا محوریبت اصبلی آنهبا
طراحی سیستم بود .لذا مقاالتی که صرفاً بهصور نظری به موضوع پرداخته بودنبد نیبز حبذف
شدند .سپس برای کسب نتای دقی تر ،مقاال باقیمانده مبورد ارزیبابی قبرار گرفتنبد .در ایبن

مرحله برای ارزیابی کیایت مقاال  ،متناسب با مرور سامانمند کوئینانس و راسو

& (Quiñones

) Rusu, 2017مقاال به لحاظ موارد زیر سنجش شدند:
-

مقاالتی که تمرکز اصلیشان بر استااده از یک یا چند روش باشد؛

-

مقاالتی که یک فرایند واض و روشنی دنبال کردهاند؛

-

مقاالتی که در مجت معتبر به چا رسیدهاند.
11. Citation
12. Practical
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سپس بر اسا
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نمره کیایت کسبشده ،از مجموعه مقباال جمبعآوریشبده ،مقباال ببا

کیایت از نظر موارد مذکور شناسایی و موارد واجد شرای برای مطالعه عمی و تحلیل انتخباب
شدند .درنهایت ،تعداد  54مقاله از غربالهای مذکور ،گذشته و با تکنیکهای مرور سیستماتیک
مورد تحلیل و بررسی عمی قرار گرفتند.
در نگاره ( ،)9پرسشهای مربوط به این پژوهش آمده است که غربال و بررسی ببر اسبا
آنها انجام شده است .به دلیل سهولت دسترسی به پاسخها ،پرسبشهبای مبذکور ،دسبتهبنبدی

شدهاند.
نگاره شماره (-)3پرسشهای مرور سیستماتیک پژوهش
پرسش

دسته سؤال
روشها

از چه روشهایی برای آیندهنگری در سالهای مختلف استاادهشده است؟

مجت

عمدتا در چه مجتتی به چا رسیدهاند؟
ً
مقاال کاربردی آیندهنگری

دامنبببه /مقیبببا
کاربرد
زمینه کاربرد

دامنه پژوهشهای انجامشده چه بوده است؟ (سازمان ،کشور ،عمومی)
هر یک از روشهای آیندهنگری در چه زمینههایی در پژوهشهای مبورد بررسبی ببه
کار گرفته شدهاند؟

کشور

عمدتا از چه روشهای آیندهنگری استاادهشده است؟
ً
در کشورهای مختلف

عوامل مؤثر

چه عواملی در انتخاب و بهکارگیری روشهای آیندهنگری مؤثر بودهاند؟

 .۲یافتههای پژوهش
در این بخش ،نتای حاصل از مرور سیستماتیک  54مقاله منتخب آمده اسبت .یافتبههبای ایبن
پژوهش با هدف پاسخگویی به پرسشهای ارائهشده و لذا بر اسبا

دسبتهبنبدی نگباره ( )9در

شش بخش اصلی عنوان شدهاند.
 .1-۲یافتهها؛ روشها
بر اسا

مطالعه مروری انجام شده ،در تعداد قاببلتبوجهی از مقباال  ،برداشبت نویسبندگان از

روش متااو است .بهگونهای که برای مثال از دلای در پژوهشهای مختلف با عناوین متاباو
یاد شده؛ چنانکبه باتیسبتت و تبونی ،)7099( 99سباریتا

و برمباگلو )7094( 95و کوبایاشبی و

همکاران )7090( 94از آن با عنوان روش ،بانولز 96و همکاران با عنوان تکنیک و ویوانکو آرانبدا
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13. Battistella & Toni
14. Saritas & Burmaoglu
15. Kobayashi
16. Bañuls
17. Vivanco-Aranda
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و همکاران ( )7099هم با عنوان تکنیک و هم روش ،زاپلیکبا کبوالرز 98و همکباران ( )7001ببا
عنوان پیمایش و مطالعه و فارستر )7094( 91بهصور ترکیبی از مبوارد مبذکور ببه کبار رفتبه
است .این در حالی است که از نظر علمی ،روش ،تکنیک ،پیمایش و مطالعه از یکدیگر متااوتند.
تکنیک پژوهش ،اشاره به رفتار و ابزاری دارد کبه در انجبام پبژوهش اسبتااده مبیشبود ماننبد
مشاهدا  ،ثبت داده ،تکنیکهای پردازش داده و امثال آنها .درحالیکه روش تحقی به رفتبار و
ابزار انتخاب و پیادهسازی تکنیک برمیگردد

)2004

 .(Kothari,منظور از روش ،نیز مجموعهای از

راههای توسعه یک فرایند است ).(Xavier et al, 2017
درمجموع ،صرفنظر از صحت یا عدم صبحت کباربرد هبر یبک از اصبطتحا  ،روشهبای
استاادهشده برای آیندهنگری در مطالعا مورد بررسی جمعبندی گردید .الزم به ذکر اسبت در
بعای از پژوهشها از ترکیبی از روشها استااده شده یا در طراحی سیستم روشهبای مختلبف
پیشفرض قرارگرفتهاند که در شکل ( )7نشان داده شده است.
شکل ( -)۲کاربرد روشهای مختلف آیندهنگری بر اساس سال انتشار مقاله مورد بررسی
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این شکل نشان میدهد که در طول عمر آینبدهنگبری ،روشهبای سناریوسبازی ،دلابی و
رهنگاری ،پرکاربردترین روشها بودهاند .این نتیجهگیری با دیگر تحقیقبا ازجملبه دارسبت 70و
همکاران ( )7094و ویچیاتو و راودا )7090( 79مطابقت دارد .دلیل این امر مبیتوانبد ایبن بباور
اشتباه باشد که پرکاربرد بودن روشها بهتنهایی میتواند متص مناسبی برای اسبتااده در همبه
پروههها باشد .این در حالی است که بهکارگیری روش آیندهنگری در یبک زمینبه ممکبن اسبت
موفقیتآمیز باشد ،اما در زمینههای دیگر مناسب نباشد .در تحقی پوپر ( )7008نیز روشهبای
مطالعه مروری ،پنلهای خبرگی و سناریو ،بیشترین روشهای بهکار گرفته شده در پبروهههبای
آیندهنگری بودند .مقایسه نتبای تحقیب پبوپر ببا تحقیب پبیشرو در ایبن قسبمت ،حباکی از
رای نبودن روش پرکاربرد رهنگاری در آن زمان نسببت ببه سبالهبای اخیبر ببوده اسبت .دیگبر
روشهای بهکار گرفتهشده در سالهای مورد بررسی ،در شکل قابل مشاهده است.
 .۲-۲یافتهها؛ مجالت
یکی دیگر از پرسشهایی که در این پژوهش به آن پاسخ داده میشود ،شناسایی مجتتی اسبت
که پژوهشهای کاربردی آیندهنگری در آنها منتشر شدهاند .در شکل ( )9نتبای حاصبل از ایبن
بررسی به تصویر کشیده شده است.
شکل ( -)3مجالتی که مقاالت مورد بررسی در آنها منتشر شدهاند

همان طور که شکل باال نشان میدهد ،مقالههبای مبورد بررسبی درمجمبوع در  91مجلبه
معتبببر بببه چببا رس بیدهانببد کببه بیشببترین تعببداد مقبباال کبباربردی آینببدهنگببری در مجلببه
” “Technological Forecasting and Social Changeمنتشر شده است که هم از نظبر تنبوع و هبم
20. Durst
21. Vecchiato & Roveda
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تعدد مقاال نسبت به دیگر مجت در رتبه نخست قرار گرفته اسبت .ببا نگباهی دقیب تبر ببه
مقاال منتشرشده در این مجله میتوان دریافت که عمدتاً ترکیبی از روشها بهکار رفته است و
تعداد باالی استنادی که به این مقاال شده ،خود دلیلی ببر اعتببار علمبی آنهاسبت .همچنبین
مجبت ” “Futures, Technology Analysis and Strategic Managementو
”Foresight and Innovation Policy

“International Journal

 ofدر رتبببههببای بعببدی تعببداد انتشببار مقبباال کبباربردی

آیندهنگری قرار دارند .انطباق مقاال کاربردی آیندهنگری با مجت  ،نشان میدهبد کبه عمبدتاً
این مقاال در مجلههایی منتشر شدهاند که محوریت موضبوعی آنهبا در حبوزههبای تخصصبی
آیندهپژوهی ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت فنباوری و سیاسبتگبذاری اسبت .ببا ایبنوجبود ،در
سالهای اخیر با توجه به شناسایی اهمیت آیندهنگری در دیگر رشتهها مانند انرهی نیز راه پیبدا
کرده تا جایی که مقالههای مرتب با آیندهنگری در مجت تخصصی این حبوزههبا نیبز منتشبر
شدهاند.
 .3-۲یافتهها؛ دامنه /مقیاس کاربرد
این پرسش که پژوهشهای کاربردی آیندهنگری در چه مقیبا هبایی انجبام شبدهانبد ،در ایبن
قسمت پاسخ داده میشبود .منظبور از مقیبا

در اینجبا ،دامنبه جغرافیبایی اسبت کبه پبروهه

آیندهنگری در آن انجام شبده اسبت .در شبکل ( )5رونبد انجبام پبژوهشهبای آینبدهنگبری در
مقیا های مختلف نشان داده شده است.
شکل ( -)4دامنه و مقیاس کاربرد روشهای آیندهنگری

همانطور که در شکل باال دیده میشود ،پروهههای آیندهنگری عمدتاً در سبطو مختلبف
به ترتیب :صنعت ،سازمان و ملی انجام شدهاند .سط عمومی در اینجا شامل پبروهههبایی شبده
که در آنها سط مورد بررسی بهطور دقی مشخ

نشده است.
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 .4-۲یافتهها؛ زمینه کاربرد

در این بخش ،به تحلیل زمینههای مختلای که مقاال مبورد بررسبی در آنهبا انجبام شبدهانبد،
پرداخته میشود .الزم به ذکر است بهمنظور استانداردسازی نتبای ببرای دسبتهبنبدی ،در ایبن
قسمت از گروهبندی رشتهها در پایگاه ساینس دایرکت استااده شده است .نتای حاصبل از ایبن
گروهبندی در شکل ( )4قابل مشاهده است .ضمناً منظور از زمینبه و بافبت در اینجبا ،حبوزهای
است که پروهه مورد بررسی در آن انجام شده است.
شکل ( -)5حوزههای مقاالت مورد بررسی

همانطور که در شکل باال دیده میشود ،عمده پژوهشهای آیندهنگری کاربردی به ترتیب
در حوزههای کسبوکار و مدیریت ،انرهی ،مهندسی و شیمی منتشر شدهاند .شاید بتوان گات
که یکی از دالیل کاربرد بیشتر پژوهشها در این حوزهها ،ماهیت و درص بیشتر پویایی آنها
نسبت به دیگر حوزهها باشد که این خود میتواند موجبا

هوشیاری و حساسیت به آینده

مجهول و مؤثر در سایر حوزهها و زمینهها را فراهم سازد و نشان دهد که با توجه به اینکه
آیندهنگری مخت

یک حوزه و رشته نیست ،جای خالی یا کمرنگ آن در سایر حوزهها احسا

میشود .همچنین مطاب شکل ( ،)4در تعدادی از پروههها زمینه فعالیت مشخ

نشده است.

با توجه به اینکه هر پروهه آیندهنگری میتواند به راهنمای مناسبی برای دیگر پروههها تبدیل
شود ،بهتر است شناسنامه و جزئیا پروهه بهدقت تاصیل و مشخ
دستهبندی انجامشده توس

شوند .البته صرفنظر از

پایگاه ساینس دایرکت ،میتوان با توجه به نزدیکی بعای از

حوزهها مانند مهندسی و مهندسی شیمی ،آنها را در یک دسته جامعتر به نام مهندسی قرار
داد .در این صور  ،حوزههای کاربردی به مدیریت و کسبوکار و حسابداری ( 97مقاله) ،علوم
کامپیوتر ( 9مقاله) ،مهندسی ،اقتصاد و مالی ،ستمت و محی زیست کاهش پیدا میکنند.
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 .5-۲یافتهها؛ کشور

یکی از دغدغههای انجام این پژوهش ،چگبونگی کباربرد روشهبای آینبدهنگبری در کشبورهای
مختلف بوده است .دلیل طر این پرسش ،شناسایی ذائقه کشورها در انتخاب روشها بوده است
تا بتوان دریافت که آیا کشورهای مختلف تمایلشان به کاربرد یک یا چند روش بیشتر اسبت یبا
خیر .همان طور که در شکل ( )4نشان داده شده ،کشورهایی که بیشترین پروهههای آیندهنگری
در آنها انجام شده به ترتیب عبارتند از :آلمان ،برزیل ،روسیه ،ترکیه و امریکا .ایبن نشباندهنبده
اهمیت موضوع آینده برای این کشورهاست .از اینجا میتوان دریافت کبه عمومباً پبژوهشهبای
کاربردی آیندهنگری در کشورهای اروپایی بیش از سایر کشورها انجام میشود.
و برماگلو ( )7094نشبان مبیدهبد کبه بیشبترین پبروهههبای

نگاهی به تحقی ساریتا

آیندهنگری تا سال  7094در کشورهای انگلستان ،امریکا ،آلمان و فرانسه انجام شده اسبت .ایبن
تعبدد

تااو در نتای حاصلشده ،از آنجا ناشی میشود که در پژوهش مذکور صبرفاً ببر اسبا

کلما در تحقیقا و با استااده از نرمافزارهای کتابسنجی انجامشده دور از انتظار نیست .ایبن
در حالی است که در تحقی پیشرو ،بهصور ساختارمند و عمی  ،صرفاً ببه بررسبی مطالعبا
کاربردی پرداخته شده است.
نکته دیگری که از این شکل برداشت میشود ایبن اسبت کبه در ببین روشهبای ببهکبار
گرفتهشده در کشورهای مذکور ،روشهای مصاحبه ،تحلیبل سبناریو ،دلابی و کارگباه آموزشبی
طرفدار بیشتری داشتهاند .با اینوجود نمیتوان این را متکبی ببرای محبدودشبدن پبروهههبای
آیندهنگری آتی به روشهای مذکور در این کشورها دانست.
شکل ( -)6کاربرد روشهای آیندهنگری در کشورهای مختلف
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 .6-۲یافتهها؛ عوامل مؤثر
یکی دیگر از خروجیهای این پژوهش که میتواند معیاری برای انتخاب روشها در پبروهههبای
آیندهنگری باشد ،عوامل مؤثر در انتخاب این روشهاست که از پروهههای بررسیشده ،اسبتخراج
و شناسایی شدهاند .یکی از نقاط ضعف بسیاری از پژوهشهای آیندهنگری ،نبود معیبار مناسبب
برای انتخاب روش است و صرفاً به پرکاربرد بودن یک یا چند روش اکتاا شبده و ببر اسبا

آن

پروهه انجام میشود .این در حالی است که روشی که در یک پروهه آیندهنگری اسبتااده شبده و
موف بوده ،لزوماً برای دیگر پروههها مناسب نیست و بایبد عوامبل متعبددی را در انتخباب ایبن
روشها دخالت داد .بهطور مثبال ،روش دلابی ببرای ببازههبای زمبانی بلندمبد و میبانمبد
قابلاستااده است؛ درحالیکه تحلیل نقشه راه ،عمدتاً برای بلندمد به کار میرود .همچنین در
روش تحلیل سناریو عموماً بر چند آینده متمرکز است ،درحالیکه در نقشه راه ،معموالً تنها ببر
یک آینده تمرکز میشود ) .(Saritas & Aylen, 2010ببه همبین ترتیبب ،عوامبل متعبدد دیگبری
میتواند در انتخاب یک یا چند روش آیندهنگری مؤثر باشبد .در ایبن پبژوهش ،هنگبام مطالعبه
عمی مقاال مورد بررسی ،تعدادی از این عوامل شناسایی شده و در نگاره ( )5آمدهاند.
طب این نگاره ،عوامل نوع استراتژی ،تجربه قبلبی ،منبابع مبالی در دسبتر  ،مهبار در
دستر  ،سط مشارکت افراد ،تناسب با دیگر روشها ،خروجی مبورد نظبر ،دامنبه جغرافیبایی
پروهه ،دامنه اطتعا و دانش در دستر  ،اف زمانی ،میزان پیچیدگی ،میزان عبدم اطمینبان،
زمینه (اعم از ساختاری ،فرهنگی ،سیاسی و غیره) ،مرحله فرایند آیندهنگبری ،اهبداف ،رویکبرد
(باال به پایین/پایین به باال) ،دوره زمانی بازبینی پروهه ،فناوری و تولید ویژگیهای صنعت ،گبروه
کاربران و نوع برنامهریزی میتوانند در انتخاب نوع روش در پروهههای آیندهپژوهی مؤثر باشبند.
عوامل مذکور ،در مقاال مرور سیستماتیک بهطور صری و ضمنی اشاره شدهاند .بدیهی است با
توجه به اهمیت نقش انتخاب روش در پروههها ،توجه به این عوامل بسبیار ضبروری اسبت و در
موفقیت یا عدم موفقیت پروهه میتواند نقش بهسزایی داشته باشد .الزم به ذکر است کبه کمتبر
بودن منابع ذکرشده در این نگاره نسبت بهکل  54مقاله بررسیشده بدین دلیل است کبه سبایر
مقاال مورد بررسی ،باوجود کاربرد یک یا چند روش آیندهنگری ،توجیه یبا دلیلبی کبه مبنبای
انتخاب روش آیندهنگری قرارگرفته باشد و صبریحاً یبا ببهطبور ضبمنی آمبده باشبد ،ببه چشبم
نمیخورد.
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 .3بررسی عوامل مستتخر از یافتتههتای مترور سیستتماتیک توستط
خبرگان
پس از انجام مرور سیستماتیک و استخراج عوامل مؤثر بر روی روشهای آیندهنگری ،ببهمنظبور
سنجش صحتوسقم عوامل مستخرج و بررسی وضعیت آنها در پروهههای داخلی با خبرگان این
حوزه مصاحبه شد .نوع مصاحبه انجامشده ،نیمه سباختاریافته و نبوع نمونبهگیبری ،هدفمنبد و
متص خبرگی افراد ،برخورداری از دانش و تجربه در حوزه مورد بررسبی

)(Turban et al, 2005

بوده است .لذا درخواست انجام مصاحبه به  70نار ارسال و درنهایت  6نار همکاری کردند.
سببط تحصببیت افببراد مصبباحبهشببده ،دکتببری بببوده و در رشببتههببای آینببدهپژوه بی،
سیاستگذاری علم و فناوری و مدیریت تحصیل کرده و حبداقل پبن سبال سبابقه تبدریس یبا
تجربه در حوزه آیندهنگری داشتهاند .مواردی که از آنهبا پرسبیده شبد ،نیبز دارای سبه قسبمت
اصلی :نظردهی در مورد مؤثربودن یا نبودن هبر یبک از عوامبل مسبتخرج مبرور سیسبتماتیک
متناسب با شرای ایران ،اولویتدهی عوامل (بر اسا

طیف پن تایی لیکبر ) و افبزودن دیگبر

عوامل مؤثر ،بوده است.
بر اسا

جمعبندی حاصل از نتای مصاحبه در قسمت نخست ،کلیه عوامبل مسبتخرج از

مرور سیستماتیک دارای درجه اعتبار الزم بوده و در هر یک از سطو پبروهههبای آینبدهنگبری
ایران نیز همانند دیگر کشورها باید مدنظر قرار گیرند.
در بخش دوم ،بر اسا

میانگین نظر خبرگان مشخ

شد که «منبابع مبالی»« ،دادههبا و

اطتعا در دستر » و «خروجی مطلوب» نسبت به دیگر عوامل در اولویت باالتری قرار داشته
و بهبیاندیگر برای انتخاب روش در پروهههای آینبدهنگبری در سبطو مختلبف در ایبران حبائز
اهمیتتر هستند .پس از آن ،عوامل «مشارکت» و «رویکرد» در اولویبت دوم و بقیبه عوامبل در
اولویتهای بعدی قرار میگیرند (شکل .)2
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شکل ( -)7عوامل دارای اولویت باالتر در انتخاب روشهای آیندهنگری در ایران
عوامل با اولویت
اول

عوامل با اولویت
دوم

در جمعبند ی نظرا خبرگان حاصل از بخش سوم مصاحبه ،چنین نتیجهگیری مبیشبود
که عامل «حمایت مدیریت» نیز در انتخاب روش آیندهنگری بسیار مبؤثر اسبت؛ چراکبه ببدون
حمایت وی ،بهکارگیری بعای از روشها ،بهویژه روشهای زمانبر ،هزینبهببر و روشهبایی کبه
مبتنی بر خبره است ،امکانپذیر نخواهد بود .همچنین عامل «فرهنگ» نیز حائز اهمیبت اسبت.
البته طب نظر روربک ) ،(2010فرهنگ از عامل زمینه مجزا نیست .نکته دیگری که توس یکی
از خبرگان اضافه شد ،ایبن اسبت کبه در صبور بررسبی در سبط سبازمان« ،سبط فنباوری
سازمان» و «میزان وابستگی آن به فناوریهای خارج» ،در انتخاب روشهای آینبدهنگبری مبؤثر
هستند.
درمجموع ،زمانی که مورد و موضوع مطالعه در ایبران باشبد ،ضبمن اینکبه عامبل شبرای
جغرافیایی ثابت در نظر گرفته میشود ،عوامل «حمایت مدیریت»« ،سط فنباوری» و «میبزان
وابستگی به فناوریهای خارج (در سط سازمان)» نیز به عوامبل مبذکور در نگباره ( )5افبزوده
میشوند .همچنین در ایران ،عوامل «منابع مالی»« ،دادهها و اطتعا در دستر »« ،خروجبی
مطلوب»« ،مشارکت» و «رویکرد» باید در انتخاب روشهای آیندهنگری بیشتر مورد توجه قبرار
گیرند.

استراتژی

تجربه قبلی
منابع مالی

مهار در

مشارکت و

سایر

خروجی

اطتعا و

بازه زمانی




جغرافیایی









در دستر



دستر
سط




 


تعامل افراد
تناسب با



روشها




مطلوب

دامنه





پروهه

دامنه















دانش در

دستر



)(Battistella & Toni, 2011
)(Saritas & Burmaoglu, 2015
)(Durst et al, 2015
)(Ondrus et al, 2014
)(Kanama, 2010
)(Saritas et al, 2007
)(Keller, et al 2014
)(Andreescu, e, 2013
& (Kobayashi, Kumeno,
)Shirai, 2010
& (Salerno, Landoni,
)Verganti, 2008
)(Karlsen et al, 2013
)(Weimer-Jehle et al, 2016
)(Lee & Park, 2005
)(Kaufmann, 2016
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پیچیدگی
میزان عدم



اطمینان
زمینه









مرحله
فرایند





آیندهنگری
ارزشها





رویکرد باال
به پایین یا



پایین به باال
ویژگیهای



صنعت

فرجام
روشها ،ابزار ساختاردهی و پیادهسازی فعالیتهای آیندهنگری هستند و توجه دقی ببه کباربرد
صحی آنها حائز اهمیت است ) .(Saritas & Burmaoglu, 2015برای انجام مطالعا آینبدهنگبری،
نبباگزیر بببه اسببتااده از روش یببا روشهببای آینببدهنگببری هسببتیم و درصببورتیکببه بخببواهیم در
آیندهپژوهی نتای بهتری کسب کنیم ،نیازمند تصویر روشنی از روشهبا هسبتیم

(Fuller et al,

) .2006در این پژوهش سعی شده با انجام مروری سیستماتیک بر روی پژوهشهایی که تمرکبز
اصلی آنها بهکبارگیری یبک یبا چنبد روش آینبدهنگبری ببوده ،تصبویری روشبن از روشهبای
آیندهنگری بهکار رفته ،ایجاد شود .تااو اصلی این پژوهش نسببت ببه دیگبر مطالعبا مشبابه
ماننببد مقالببه سبباریتا

و برمبباگلو ( )7094ایببن اسببت کببه در پببژوهش حاضببر ،بببه دلیببل

سیستماتیکبودن مطالعه مروری ،دامنه انتخاب مقاال مورد بررسی از ابتدا بسیار گسترده و ببا
حساسیت باال است و مقاال متناسب با پرسشها و اهداف تحقی غربال میشوند و مقاالتی که
از تمامی غربالها میگذرند ،به طور عمی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرنبد .ایبن در حبالی
است که در مقاال مروری که از ابزارهای کتابسنجی استااده میشود ،باوجود ارائبه تصبویری
کلی از موضوع مورد بررسی ،به دلیل متکیبودن بر تعداد و تکرار کلمبا صبرفنظبر از معنبا و
ماهوم آنها و عمی نبودن مطالعه ،دقت پایینتر بوده و احتمال خطا بیشتر خواهد بود .همچنین
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با بررسی و انجام مطالعا پراکنده تنها میتوان به یک جنببه از یبک تصبویر ببزرگتبر رسبید؛
درحالیکه ارزش یک بررسی ساختارمند در ترکیب قطعا گسسته

)2015

 (Silva,و هبمافزایبی

نتای به روشی سازمانیافته است.
نتای حاصل از انجام این مطالعه نشان میدهد که بهطورکلی تعبدد و تنبوع ببهکبارگیری
روشهای آیندهنگری در پژوهشهای مورد بررسی با گذر زمان افزایش یافته است .بهطبوریکبه
طب شکل ( )7تا سال  7002حداکثر چهار روش آینبدهنگبری در پبژوهشهبا ببه کبار گرفتبه
شدهاند درحالیکه در سال  7094تنوع بهکارگیری آنها به  96روش مختلف رسیده اسبت .ایبن
تنوع کاربرد میتواند حاکی از بهکارگیری ترکیبی از روشها بهجای یک روش در سالهای اخیر
باشد و این همان نتیجهای است که ساریتا

و برماگلو در پژوهش کتبابسبنجی خبود ببه آن

رسیدند.
روشهای تحلیل سناریو ،دلای ،نقشه راه و پنل خبرگان بیشترین کاربرد را در طول زمان
مورد بررسی داشتهاند .همچنین کاربرد روشهای مبتنی بر نظرا خبرگان ببیش از روشهبای
مبتنی بر اسناد و آمار بوده که این ممکن است به دلیل عدم آگاهی نسبت ببه دیگبر روشهبای
آیندهنگری باشد؛ بهویژه روشهایی مانند کتابسنجی و شبیهسازی کبه از دیگبر رشبتههبا وارد
آیندهنگری شدهاند .دلیل دیگری که میتوان برای این نوع کاربرد متصور شد ،این باور نادرسبت
است که هر روشی کاربرد بیشتری در پروهههبای آینبدهنگبری داشبته ،بهتبرین انتخباب ببرای
پژوهشها در دیگر موقعیتها نیز هستند .بهعتوه ،مقالبههبای مبورد بررسبی درمجمبوع در 91
مجله معتبر منتشر شدهانبد کبه در ایبن میبان مجلبه

“Technological Forecasting and Social

” Changeهم از نظر تنوع و هم تعدد بیشترین تعداد مقاال کباربردی آینبدهنگبری را ببه خبود
اختصاص داده است و از این جهت در رتبه نخست قرار گرفته است .قابلتوجبه اینکبه مقباال
منتشرشده در این مجله ،عمدتاً از ترکیبی از روشها استااده کردهاند و تعبداد بباالی اسبتنادی
که به این مقاال شده خود دلیلی بر اعتبار علمی آنهاست.
همچنببین مجببت

”Technology Analysis and Strategic Management

 “Futures,و

” “International Journal of Foresight and Innovation Policyدر رتبههای بعبدی تعبداد انتشبار
مقاال کاربردی آیندهنگری قرار دارند .انطباق مقاال کاربردی آینبدهنگبری ببا مجبت نشبان
میدهد که عمدتاً این مقاال در مجلههایی منتشبر شبدهانبد کبه محوریبت موضبوعی آنهبا در
حوزههای تخصصی آیندهپژوهی ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت فناوری و سیاستگذاری است .با
اینوجود ،در سالهای اخیر با توجه به شناسایی اهمیبت آینبدهنگبری ،ایبن موضبوع ببه دیگبر
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حوزهها مانند انرهی نیز راه پیداکرده تا جایی که مقالههای مبرتب ببا آینبدهنگبری در مجبت
تخصصی این حوزهها نیز منتشر شدهاند.
یکی از دغدغههای انجام این پبژوهش ،سبتی کشبورهای مختلبف در کباربرد روشهبای
آیندهنگری بوده است .از این زاویه ،کشورهای آلمان ،برزیل ،روسیه ،ترکیه و امریکبا ببه ترتیبب
بیشترین پژوهشها را در زمینه آیندهنگری انجام دادهاند .این امر نشاندهنبده اهمیبت موضبوع
آینده برای این کشورهاست .این در حالی است کبه طبب پبژوهش کتبابسبنجی سباریتا

و

برماگلو ،کشورهای امریکا ،انگلستان ،آلمان و فرانسه بیشبترین طرفبداران آینبدهنگبری معرفبی
شدند .تااو اندص این نتای نشاندهنده این است که در کشورهای انگلستان و فرانسبه عمبدتاً
پروهههای نظری آیندهنگری بیش از پروهههای کاربردی انجام شدهاند .همانطبور کبه متحظبه
میشود ،کشورهای اروپایی بیشترین تمایل را برای انجام پروهههای کاربردی آیندهنگری نسببت
به دیگر کشورها داشتهاند.
نتای این پژوهش نشان میدهد که در عمده پژوهشهای مبورد بررسبی ،مبتص و معیبار
مناسبی برای انتخاب روش آیندهنگری وجود نداشته و تنها بهکارگیری روش مورد نظر در اغلب
پژوهشهای آیندهنگری ،دلیل انتخاب و بهکارگیری آنهبا ببوده اسبت .ببا ایبنوجبود ،از تحلیبل
محتوایی مقاال مورد مطالعه این تحقی میتوان دریافت که عوامل متعددی در انتخباب روش
آیندهنگری مؤثرند که بیتوجهی به آنها ،پژوهشگران را از هدف دور سباخته و مبیتوانبد اثبرا
منای بسیاری به بار آورد .همانطور که در نگاره ( )5ارائه شد ،این عوامل عبارتند از :استراتژی،
هدف ،ارزش ،دوره زمانی ،مهار ها ،منابع مالی ،نوع برنامهریزی ،گروه کاربران ،فناوری و تولیبد،
نوع رویکرد (باال به پایین /پایین به بباال) ،خروجبی ،دامنبه جغرافیبایی ،زمینبه ،مرحلبه فراینبد
آیندهنگری ،ویژگیهای صنعت ،دوره بازبینی پروهه ،میبزان پیچیبدگی ،میبزان عبدم اطمینبان،
تجربه قبلی ،سط مشارکت افراد و تناسب با دیگر روشها.
همچنین پروهههای آیندهنگری عمدتاً به ترتیب در سبطو مختلبف صبنعتی ،سبازمانی و
ملی و به ترتیب در حوزههای :کسبوکار و مدیریت ،انرهی ،مهندسی و شیمی منتشر شبدهانبد.
شاید یکی از دالیل کاربرد بیشتر پژوهشها در این حوزهها ،ماهیت و درص بیشبتر پویبایی آنهبا
نسبت به دیگر حوزهها باشد که این خود مبیتوانبد موجبب هوشبیاری و حساسبیت ببه آینبده
مجهول و مؤثر در دیگر حوزهها و زمینهها را فراهم سازد و نشان دهبد کبه ببا توجبه ببه اینکبه
آیندهنگری مخت
احسا

میشود.

یک حوزه و رشته نیسبت ،جبای خبالی یبا کمرنبگ آن در دیگبر حبوزههبا
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در پایان گاتنی است که با وجود اهمیت درص نسبت به آینده جهت آمادهسازی رویارویی
با تغییرا در دنیای پویای امروز ،درصد باالیی از پبروهههبای آینبدهنگبری ببا شکسبت مواجبه
میشوند یا اهداف مورد نظر در آنها کسب نمیشبوند .قسبمتی از ایبن شکسبت ناشبی از عبدم
سازماندهی صحی فعالیتهای آیندهنگری اسبت ) (Jeong et al, 2007و انتخباب روش مناسبب،
جزء مهم و جدانشدنی از این فرایند یا فعالیتهاست .لذا باید بهطور دقیب  ،ببا در نظبر گبرفتن
عواملی که در این پژوهش به آنها اشاره شد ،روشهای مناسب را در هر یک از گامهبای فراینبد
آیندهنگری انتخاب کرد .زمانی که مورد مطالعه در ایران باشد عبوام «منبابع مبادی» «دادههبا و
اطتعا در دستر »« ،خروجی مطلوب»« ،مشارکت» و «رویکرد» باید در انتخباب روشهبای
آیندهنگری بیشتر مورد توجه قبرار گیرنبد و عوامبل« :حمایبت مبدیریت»« ،سبط فنباوری» و
«میزان وابستگی به فناوریهای خارج» (در سط سازمان) نیز به عواملی که پبیشازایبن گاتبه
شد ،افزوده میشود .این در حالی است که در پژوهش پوپر که پیش از ایبن ببه آن اشباره شبد،
تنها عوامل :سط مشارکت ،خروجی مطلوب ،دامنه جغرافیایی ،اف زمانی ،زمینه ،مرحله فرایند
آیندهنگری و حمایت مدیریت ذکر شده بود.
الزم به ذکر است به دلیل محدودیتهای موجود ،در این پژوهش به چگبونگی کباربرد هبر
یک از روشها بر اسا

عوامبل شناسباییشبده پرداختبه نشبده اسبت .پیشبنهاد مبیگبردد در

پژوهشهای آتی ،این موضوع در سطو مختلف آیندهنگری مورد بررسی قرار گیرد.
پینوشت:
( )9این شبکه در سال  7005بهمنظور پیگیری فعالیتهای آیندهنگری علم و فناوری در اروپا و دیگر نقباط جهبان
تثسبیس شبد تبا موجبب تببادل اطتعبا و تعامبل بیشبتر ببین متخصصبان ایبن حبوزه شبود و راهنمبای
سیاستگذاری قرار گیرد .این شبکه در حال حاضر شامل  99سازمان فعال در حوزه آیندهنگباری و شببکهای
از متخصصان سراسر جهان است.
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