
 

 

  

  

  

  

   شناختی روش ارزیابی معیارهاي

   آینده مطالعات هاي تکنیک
  ابراهیم حاجیانی

  چکیده

اي، این مقالـه درصـدد گسـترش مباحـث      با توجه به خأل ادبیات موجود و عدم تأمل در باب مباحث پایه

و  مسئله اصلی مقاله بررسی ضوابط ارزیـابی محصـوالت  . باشد شناختی در حوزه مطالعات آینده می روش

هـاي مختلـف رایـج در مطالعـات      ز تکنیکهاي ارزیابی و تمی نگري و نیز مالك هاي تحقیقات آینده یافته

هـاي رایـج و نـواقص     ذاتی هر کدام از تکنیک يها باشد تا از قبل آن امکان تشخیص توانمندي آینده می

هاي  نده در بین سایر روشیبر این اساس، پس از بررسی جایگاه مطالعات آ. موجود در هر کدام فراهم آید

آنگاه توقعات و انتظـارات  . مرور اجمالی شده است یپژوه ندهیآ يها ترین تکنیک ترین و رایج تحقیق، مهم

ران ی، صاحبان صـنایع و مـد  یگیرندگان ارشد دولت نده که شامل تصمیمیمشتریان محصوالت مطالعات آ

شناختی بـه منظـور ارزیـابی     هاي روش كترین مال شود، معرفی شده و در نهایت مهم بخش خصوصی می

ران،  ها، تعیین نیروهاي پـیش  ها به آینده ن اولویتییها، تع شناسانه شامل ارائه انواع آینده ندهیهاي آ روش

تشریح مکانیسم علّی، معرفی و تشخیص بازیگران و کنشگران، ابتناء بر چارچوب نظري و قوانین علمـی،  

در نهایت طی ماتریس دوبعدي . و پویایی روش توضیح و تشریح شده است ها قابلیت اعتباربخشی به یافته

هاي نسـبی خـاص    ها داراي مزیت تصریح شده که هر کدام از روش ومقایسه ها  ها با مالك تک روش تک

ها و نیز توقعات و انتظارات خاصی کـه از   آن مزیتبه بایستی  ،خود هستند که در هنگام انتخاب تکنیک

تا محققـان  است همچنین پیشنهاد شده . شودرود، توجه  مطالعات آینده انتظار می يها شهر کدام از رو

  .بزنند یپژوه ندهیهاي آ دست به ترکیب انواع روش یشناس ندهیآ يها طراح يدر هنگام اجرا

  واژگان کلیدي

  .شناسی و روش یشناس ندهینگري، آ هاي آینده نگري، تکنیک مطالعات آینده، آینده

                                       
                              استادیار دانشگاه شاهد                                                     Email: ehajiani@yahoo.com 

  18/10/89: تاریخ پذیرش        10/02/89: تاریخ ارسال

 77-105صص /  1390 تابستان/  59شماره /  بیستمسال / رد فصلنامه راهب
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  مسئله طرح -1

طـی   2بینی و پیش 1نگري مطالعات آینده

هاي اخیر گسترش و تعمیق زیادي پیـدا   سال

هاي حـاکمیتی   کرده و به دلیل اقبال دستگاه

اقتصـاد و   ،انـدرکاران عرصـه تجـارت    و دست

از رشد تحقیقاتی و پژوهشـی قابـل    ،بازرگانی

همچنـین موانـع   . قبولی برخوردار شده اسـت 

مقابـل نگـاه بـه     و نظري که در ، سنتیذهنی

تا حد زیـادي   ،بینی مطرح بودند آینده و پیش

ــده  ــع ش ــل و مرتف ــد زائ ــر . ان ــوي دیگ  ،از س

ــرورت ــدامات و   ضــ ــائات اقــ ــا و اقتضــ هــ

هــاي اســتراتژیک در ســطح    ریــزي برنامــه

ها، توجه آنهـا را بـه حـوزه     ها و دولت سازمان

 ,Martin, 1995)نگري کشـانده اسـت    آینده

p.139)ي و مقدمـه و پایـه   نگـر  چراکه آینده ؛

ریزي استراتژیک به شمار  گونه برنامهاصلی هر

افــزون بــر اینهــا مراجــع علمــی و . آینــد مــی

دانشـگاهی نیـز بـه تـدریج بـه سـمت انجــام       

هــاي  نگرانــه، تأسـیس گــروه  مطالعـات آینــده 

ــی و راه  ــی و پژوهش ــدازي دوره علم هــاي  ان

انـد کـه ایـن امـر      تحصیالت تکمیلی رو آورده

تعمیق و تـرویج موضـوعات و   تأثیر جدي در 

نگري بـه جـا    هاي آینده ها و تکنیک نیز روش

هـاي   در مجموع رشد پـژوهش . گذاشته است

ــه در داخــل و خــارج از کشــور و   آینــده نگران

هاي  هتهایی که در مورد نتایج و یاف حساسیت

هـا از سـوي مشـتریان و     ایـن قبیـل پـژوهش   

                                       
1. Future Study 
2. Prediction 

و نیـز عمـوم   ) دولتی و غیردولتی(کارفرمایان 

 ،بگــان و حتــی افکــار عمــومی وجــود داردنخ

تـا محققـان ایـن حــوزه    اسـت  موجـب شـده   

تـر   قیـ مطالعاتی به دقت و وارسـی هرچـه دق  

نگــري همــت  هــاي آینــده هــا و روش تکنیــک

هـاي تحقیـق    گمارند و طیف وسیعی از روش

  . در مطالعات آینده را مورد استفاده قرار دهند

 هاي روش از استفاده سطوح -2

  نگري آینده

پـروژه   86با بررسی حـدود   3رافائل پوپر

تحقیـق   2000نگـري از میـان بـیش از     آینده

شــده در شــبکه اروپــایی  پژوهــی ثبــت آینــده

، 2008تـا سـال    4نگـري  هـاي آینـده   پژوهش

هـا را بـه    کارگیري تکنیک به ) فراوانی( میزان

 ,Po pper, 2008)شرح زیر ارائه کـرده اسـت   

p.69).  

کارگیري  انی بهفراوـ  )1(نمودار شماره 

  پژوهی هاي آینده تکنیک

  

                                       
3. Rafael Popper 
4. EFMN 
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کـارگیري   رشـد بـه   با توجه به روند روبـه 

اکنـون ایـن    نگـري  دهنآیهاي  ابزارها و تکنیک

هـا، خـواص و    سؤال مطرح اسـت کـه ویژگـی   

هـا از   هـاي هـر کـدام از ایـن روش     توانمندي

حیث رفـع نیازهـاي ذاتـی کـه در مطالعـات      

سـؤال   نـد؟ در واقـع  ا آینده مطرح است، کدام

ــل برر  ــم و قاب ــمه ــدان   یس ــا ب ــه در اینج ک

ــی ــردازیم م ــدام از    ،پ ــر ک ــه ه ــت ک آن اس

هــا و  نگـري چــه قابلیـت   هـاي آینــده  تکنیـک 

هـا و   استعدادهایی براي پاسخگویی به دغدغه

مطالعـات  نیازهاي محققـان فعـال در عرصـه    

دارند؟ دو دیگـر آنکـه ضـوابط ارزیـابی     آینده 

به سـخنی   ند؟ا کدامشناسی  آیندههاي  تکنیک

پژوهی بایسـتی بـه چـه     هاي آینده دیگر روش

ــایی   ــات و خأله ــواي و  (ابهام ــث محت از حی

و چـه اسـتلزامات علمـی و    ) هـا  مضمون یافته

ــناختی روش ــخ د 5ش د تــا بتواننــد  هنــپاس

در . و قابل قبول ارائه کننـد  6هاي معتبر یافته

پژوهـی، از   هـاي آینـده   واقع هر کدام از روش

ه میزان از کفایـت و  شناختی به چ حیث روش

اقناع را دارا بـوده و تـا چـه حـد بـه الزامـات       

کـارگیري   اي که از بـه  شناسانه علمی و معرفت

انتظـار  پژوهانـه   تحقیقاتی آینـده هاي  تکنیک

دهـی   رود، وفادار هستند؟ طبعاً براي پاسخ می

به ایـن سـؤال مهـم شایسـته اسـت در ابتـدا       

هــاي قضــاوت و  تــرین ضــوابط و مــالك مهــم

                                       
5. Methodological 
6. Valid 

بینــی را مشــخص  هــاي پــیش روش 7یــابیارز

بنابراین سؤال مقـدماتی ایـن نوشـتار    . نماییم

هـا و ضـوابط    تـرین مـالك   آن است کـه مهـم  

ها از نظر انتظـارات موجـود از    ارزیابی تکنیک

ند؟ بر ا الرعایه کدام آنها و نیز اصول علمی الزم

شود تـا در بحـث حاضـر     این اساس تالش می

داده شـود تـا    خپاسبه این دو پرسش اساسی 

ــه ــر و دقیــق کــارگیري صــحیح زمینــه ب ــر  ت ت

ــده  روش ــاي آین ــان    ه ــط محقق ــري توس نگ

  .ند فراهم آیدم هعالق

بینی  پیش ،بن مارتیندر ابتدا باید گفت 

  :را چنین تعریف کرده است 8نگري آیندهیا 

روندهایی که بـه طـور سیسـتماتیک و    «

هـاي درازمـدت    ند تا آیندهنک منظم تالش می

نولوژي، اقتصاد و جامعـه را بـا هـدف    تک علم،

هـاي تحقیقـات اسـتراتژیک و     تشخیص حوزه

اي و مؤثر و مفید در  هاي پایه ظهور تکنولوژي

 ,Martin, 1995)اجتماع و اقتصاد دست یابد 

p. 140).  

منـد و   تـالش روش نگـري   آیندهدر واقع 

هاي محتمـل   منسجم براي تعیین انواع آینده

یک بازه زمانی و و ممکن یک پدیده در طول 

  .شود اطالق میدر یک افق زمانی 

آتــیال هــاوس بــه طــور مشــخص رشــد  

را بـه عوامـل مهمـی    مطالعات آینـده  فزاینده 

سـازي و تغییـرات سیسـتمی و     مانند جهـانی 

                                       
7. Evaluation 
8. Foresight 
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هـاي   تکنولوژیک، پیچیـدگی شـرایط، چـالش   

ــدم   تصــمیم ــی، ع ــري، موضــوعات محیط گی

ــان، ــارت اطمینـ ــب مهـ ــد،  کسـ ــاي جدیـ هـ

اي، فشـارهاي   وهـی و شـبکه  هاي گر همکاري

هـا، زیـر    اقتصادي و سیاسی فزاینده به دولـت 

ار تحقیقـات علمـی مرسـوم،    بسؤال رفتن اعت

هـاي   گیـري  یـابی تصـمیم   ایی و اهمیترفردگ

وي بر  .(Havas, 2003)داند  فردي مربوط می

بینـی بـه    آن است که سه نسل مطالعات پیش

ــیش  ــر پ ــب ب ــی ترتی ــوژ بین ــاي تکنول کی، یه

 اتو مطالع) اقتصادي(هاي بازاري  ريگن آینده

هاي اجتمـاعی و سیاسـی و    متمرکز بر چالش

  .(Havas, 2003)اند  اقتصادي بوده

را آینده هاي  بن مارتین نیز انواع پژوهش

هاي متمـایز   با تأکید بر وجه کلیدي و ویژگی

  :تفکیک نموده استزیر آن به نحو 

وجوه کلیدي و ـ  )1(جدول شماره 

  پژوهی هاي آینده شهاي رو ویژگی

  

  Martin, 1004, 0. 157: منبع

ــوالت -3 ــه در تح ــارگیري ب  ک

ــا روش ــک و هـ ــاي تکنیـ  هـ

  شناسی آینده

هــا و مطالعــات  رســد روش بــه نظــر مــی

بینــی طــی دو دهــه گذشــته تحــوالت  پــیش

فراوانی را پشت سر گذاشته اسـت و از حیـث   

شــناختی دچـار تغییــر   موضـوعی و نیـز روش  

از مؤسســـه  9وایـــجلـــوك جئور. انـــد شـــده

ــت ــوم و   سیاسـ ــی، علـ ــی در مهندسـ پژوهـ

ــوژي ــامع و    10تکنولـ ــی جـ ــک بررسـ در یـ

ن است آبر نگري  آیندهفراتحلیلی از مطالعات 

وعی سـه نسـل از مطالعـات    ضکه از حیث مو

  :اند بینی قابل تفکیک پیش

بینـی تکنولـوژي کـه     پیش: نسل اول. 1

عمدتاً از تحوالت درونی تکنولوژي سرچشـمه  

  .گرفت می

ــیش: نســل دوم. 2 ــوژي و  پ ــی تکنول بین

بینی تکنولوژي در  به این معنی که پیش. بازار

ذیل روابط با مسـئله توزیـع و تأثیرپـذیري از    

  .شد بازار درك می

که در آن رویکرد بـازار در  : نسل سوم. 3

پرتو ابعاد اجتماعی قرار گرفته و تکنولـوژي و  

بازار تحت تأثیر کنشـگران اجتمـاعی درك و   

یــک مفهــوم مشــابه آن در . شــد مــیمعنــی 

چـارچوب پنجمـین   پیرامـون  پژوهی  سیاست

                                       
9. Luke Georghiou 
10. Policy Research in Engineering Science and 
Technology (PREST) 
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اجـرا شـد    1977برنامه اتحادیه اروپا در سال 

(Georghiou, 2004, P.2).   نسـل  باید افـزود

ــوژي   ــان تکنول ــدتاً (اول توســط کارشناس عم

، نسـل دوم توسـط   )مهندسان و محققان فنی

ــنعت و نســل ســوم توســط      ــگاه و ص دانش

ــهامداران، ن ــروه س ــه، گ ــاي خیری ــاي  هاده ه

تر از همه  هاي فشار و مهم کننده، گروه مصرف

  .شود دولت پیگیري می

و بر آن است که این تحـوالت از  یججئور

بـه نحـوي کـه     ؛حیث روشی نیز متحول شده

در نسل اول عمدتاً توسـط دلفـی، نسـل دوم    

هایی مانند  روش ترکیبی و نسل سوم از روش

هـاي انتقـادي    پانل، سناریونویسـی و تکنیـک  

او تحـوالت زمـانی یـا    . استفاده نمـوده اسـت  

ــک  ــده  کرنولوژی ــات آین ــراه  مطالع ــه هم را ب

اي عمده تاریخی در جدول زیـر آورده  ه مثال

  :است

 شناختی روش تحوالتـ ) 2( شماره جدول

  شناسی آینده در

 )(Georghiou, 2004, p. 3: منبع

بینـی   هاي پیش و روشیجهمچنین جئور

ــت،   ــلی خالقی ــر اص ــه متغی ــث س  11را از حی

زیــر در قالــب  13و تعــاملی بــودن 12نخبگــی،

کــه  بررســی نمــوده و معتقــد اســت درحــالی

خالقیـت   ،بینی گانه پیش هاي سه تمامی نسل

                                       
11. Creativity 
12. Expertise 
13. Interaction 

  سال  دلفی  ترکیبی  هاي انتقاديپانل، سناریو، تکنولوژي

  1970دهه   سی سال در ژاپن    

  
وزارت امور اقتصادي 

  هلند
  1989  

  1990  آلمان دوره اول    

  1991      هاي انتقادي در امریکاتکنولوژي

  1992      بنیاد خیریه علوم نیوزیلند

هاي انتقادي امریکا، پروژه دور دوم تکنولوژي

  آلمان 21تکنولوژي در قرن 
  

کره جنوبی در دوره 

  اول
1993  

  وزارت امور اقتصادي هلند
ه اول انگلستان برنامه دور

  بینی تکنولوژيپیش

فرانسه، ژاپن، آلمان، 

  نیم دلفی
1994  

تکنولوژي کلیدي فرانسه،  100دوره سوم 

  هاي انتقادي امریکا تکنولوژي
    1995  

به نیازهاي  (S and T)رصد علم و تکنولوژي 

  آینده، کمیته مطالعات آینده استرالیا و هلند
  

ژاپن، استرالیا، دلفی 

  انیآلم
1996  

هاي نیوزیلند، سوئد، چهارمین دور تکنولوژي

  انتقادي امریکا و انگلستان

  TEلهستان 

  افریقاي جنوبی
  1998  

دوره دوم تکنولوژي آینده در انگلستان بنیاد ملی 

  چین و برزیلبینی علوم در آلمان، پیش

چندگانه  APEاقتصادي 

  در ونزوئال

  دور دوم کره جنوبی

  نهفتمین پیمایش ژاپ

1999  

2000  
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 اند، فقط نسـل دوم  را با نخبگی ترکیب نموده

هــایی را بــراي تعامــل و تعهــد،  و ســوم روش

بیانگر روابط  ) 1(شماره شکل . اند ادغام کرده

  :باشد ها می میان تکنیک

 Loveridge and: ، بـه نقـل از  2004و، یـ ججئور: منبع

van dermeulen, 1997  

در همین رابطه ریچـارد اسـالوتر بـر آن    

شناختی حاکم بـر   هاي روش است که پارادایم

نده از مرحله اولیـه کـه تـا سـال     مطالعات آی

ــمون آن عمــدتاً     1982 ــاکم بــوده و مض ح

در طـی   ،هاي سناریونویسی بـوده اسـت   روش

حــدود دهــه اخیـــر بــه پــارادایم جدیـــد     

ظهــور . گرایــی تغییــر کــرده اســت برســاخت

بـه دلیـل سـطحی     14گرایـی  پارادایم برساخت

 بودن، غفلت در تشخیص نقش زبان، قـدرت، 

و عـدم بـاز بــودن    عالئـق و منـافع اجتمـاعی   

ــوده اســت روش  ,Slaughter) هــاي قبلــی ب

2002,  pp. 26-31).  

 و تحقیــق هــاي روش انــواع -4

  آینده مطالعات جایگاه

تـوان از جهـات    هاي پژوهش را می روش

 مثـال به عنـوان  . متعددي از هم تفکیک نمود

                                       
14. Constructionsim 

 ها روابط میان تکنیک -) 1(شکل شماره 
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تحقیقـات   ،میکلسن به لحاظ نتیجه و رویکرد

 ؛اي توسـعه  سه دسته بنیادي، کـاربردي، را به 

مـدت و   مـدت، میـان   کوتـاه  ،به لحاظ صـورت 

بـین نسـلی    طولی،  ،به لحاظ زمان ؛بلندمدت

اي یـا   قیاسی یا استقرائی، مقایسـه  ؛یا مقطعی

مشــاهده ، بــه لحــاظ روش تلفیقــی ،مقطعــی

و ... وســاختارمند  مشــارکتی، مصــاحبه نیمــه

تقسیم کرده اسـت   )پیمایشی و تجربی(کمی 

ــن، ( ــین وي ). 468، ص 1378میکلس همچن

هاي علـوم اجتمـاعی را از    در جاي دیگر روش

ــی و کیفــی، .1: لحــاظ روش اکتشــافی و  کم  

مصــاحبه، (آوري اطالعــات  تکنیــک جمــع .2

پرسشـنامه و نقشـه و   (ابزارهـا   ،...)مشاهده، و

آمـاري،  (هـاي تحلیلـی    و تکنیـک ...) عکس و

را از هــم متمــایز کــرده ...) گـراف و تصــویر و 

  ).469، ص 1387، میکلسن(است 

تـوان   تحقیقات را مـی  ،اما از جهت هدف

  :به انواع زیر تقسیم کرد

یعنــی شــناخت و درك    15توصــیف. 1

  ها و ارائه تصویري از آنها؛ پدیده

ی و به معناي کشف روابط علّ 16تبیین. 2

  ؛ها قوانین حاکم بر روابط میان پدیده

هـاي   یعنـی بیـان آینـده    17:بینی پیش. 3

  ؛ت مطالعهرو پدیده تح پیش

                                       
15. Description 
16. Explanation 
17. Prediction 

ــدام. 4 ــتگذاري و اق ــی سیاس ــه  18پژوه ب

هـا بـراي رفـع     حل ها و راه معنی ارائه سیاست

  .مشکالت و مسائل

بینـی یکـی از انـواع     بنابراین خود پـیش 

رود کـه   اهداف در پژوهش علمی به شمار می

هاي  هدف آن ارائه تصویرها و تصورها از آینده

تحـت بررسـی در یـک     هممکن محتمل پدید

نی مشخص و بـا اسـتفاده از ابزارهـا و    بازه زما

داراي روش و اعتبار (هاي قابل اطمینان  روش

  .است )مشخص

بینی به مثابـه یـک    حال باید گفت پیش

د به منزله یک حوزه وشناختی، خ هدف روش

و در عــــین حــــال (مطالعــــات مســــتقل 

یعنی مجموعه . نیز درآمده است) اي رشته بین

شخیص و هایی که درصدد ت ها و تکنیک روش

ممکـن  محتمل و هاي  آینده 19تعیین و برآورد

هاي هر کدام  و بیان ویژگی )مطلوباحیاناً و (

از ایـــن نکـــات . باشـــند مـــیهـــا  از آینـــده

ترین مسائلی هستند که در این حوزه  برجسته

به ایـن ترتیـب بایـد    . شود به آن پرداخته می

اي  گفت حوزه مطالعات آینده حاوي مجموعه

گر و مسـاعد   شناختی تسهیل مبانی معرفتاز 

هـاي   بینی از یـک سـو و ابزارهـا و روش    پیش

ــراي     ــام و اج ــراي انج ــی ب ــی و پژوهش علم

. باشـد  از سوي دیگر مینگري  آیندههاي  پروژه

                                       
18. Action 
19. Estimate 
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کـه ماننـد هـر     افزون بر اینها باید اضافه کرد

رشته علمـی دیگـر در ایـن حـوزه مطالعـاتی      

ــه  بایســتی بــه مباحــث روش شــناختی کــه ب

هاي تحقیقاتی به کـار   مستمر تکنیکارزیابی 

  .دامن زدتوجه و به پردازد، نیز  شده می گرفته

شناسانه  هاي معرفت فرض ترین پیش مهم

کــه در  20شناســی مطالعـات آینــده یــا آینــده 

از سـوي ونـدل بـل    زیـر  هاي  ارچوب گزارهچ

  :ند ازا مطرح شده است، عبارت

ــی . 1 ــان ب ــیش   زم ــت و پ ــت اس بازگش

  .رود می

آید، الزاماً در  در آینده پدید میآینده . 2

  .حال و گذشته موجود نبوده است

تفکر درباره آینده بـراي اقـدام امـروز    . 3

  .ضروري است

  .آینده الزامی و جبري نیست. 4

ــی و   . 5 ــدامات جمع ــأثر از اق ــده مت آین

  .هاست فردي انسان

نگـر و   درك آینده به دیـدگاهی کلـی  . 6

  .جانبه نیازمند است همه

تـر   ها از بقیـه مطلـوب   ز آیندهبعضی ا. 7

  .هستند

بـراي یـافتن مسـیر درسـت زنــدگی،     . 8

  .بهترین دانش شناخت آینده است

                                       
20. Futurology 

هی دقیـق و کـاملی از   اشناخت و آگـ . 9

  .(Bell, 1996, p.63)آینده وجود ندارد 

معتقد اسـت کـه آینـده    نیز جیمز دیتور 

 22رویدادها، 21محل تالقی چهار عامل روندها،

 .Dator, 1996, p)است  24اه و اقدام 23تصاویر

97). 

 تبیـین  بـا  بینی پیش رابطه -5

  25علمی

ــام    ــه انجـ ــاعی مقدمـ ــوم اجتمـ در علـ

بینی تبیین است و تبیین خـود مبتنـی    پیش

ــل از     ــامع و کامـ ــیف جـ ــه توصـ ــر  ارائـ بـ

اهمیت تبیین در آن اسـت کـه   . هاست پدیده

قانون و قاعده زیربنایی را براي پیشـگویی در  

هـاي تحـت    اقـع پدیـده  در و. نهـد  اختیار مـی 

مطالعه در سیطره یـک قاعـده علمـی معـین     

ود که این همانا نظریـه اسـت   ش بینی می پیش

ــل( ــا   .)111، ص 1370، لیت ــه در اینج نظری

روابــط موجــود میــان یــک قواعـد حــاکم بــر  

ــه  ــدهمجموع ــنهاد    پدی ــرح و پیش ــا را مط ه

ــی ــد م ــه   . کن ــلی نظری ــارکرد اص ــابراین ک بن

ریق ارائه قواعـد  است که آن را از ط» تبیین«

پایـه  پـس  . دهـد  یا قوانین علمـی انجـام مـی   

                                       
21. Trends 
22. Events 
23. Images 
24. Actions 
25. Scientific Explanation 
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هاي علمـی   ها، قواعد و نظریه بینی پدیده پیش

اي است که به صحت و حقانیـت   شده پذیرفته

انـد بـه طـور     آنها اطمینـان داریـم و توانسـته   

از عهـده تفسـیر   ) و حـداقل تـاکنون  (مستمر 

جهان اطراف و به طور مشخص پدیده تحـت  

هـاي علمـی    در واقـع نظریـه  . دبررسی برآینـ 

هـا و   مسیر و جهت حرکت رویدادها و پدیـده 

کنند و این مهم را از طریق  ها را ارائه می رویه

ــدي  ــاي کلی ــی متغیره ــاي  26معرف ــا نیروه ی

ایـن متغیرهـا در   . دهنـد  انجام می 27ران پیش

ــر  نقــش متغیرهــاي مســتقلی هســتند کــه ب

متغیـر تحـت   (ماهیت و حرکت متغیر وابسته 

تبیـین  هرگونه بنابراین . اثرگذارند) ینیب پیش

ــی  ــی علمـ ــمن معرفـ ــهمتضـ اي از  مجموعـ

متغیرهاي اثرگذار بر روي متغیر وابسته و نیز 

شدت و سطح روابـط میـان ایـن     ،جهتبیان 

کـار  طور مشخص باید گفـت   به. ستمتغیرها

هاي علمی معرفی متغیرهـاي مطـرح و    تبیین

 اندازهایی در خصوص وضعیت ایـن  ارائه چشم

البتـه بایـد   . ران در آینده است نیروهاي پیش

یادآور شد که متأسـفانه شـکاف جـدي بـین     

نگرانـه در   هاي عملی آینده ها و پژوهش تئوري

 ,Hideg)خـورد   مطالعات موجود به چشم می

2007,  pp.36-46).  

                                       
26. Key Variables 
27. Drivers forces 

 در شناســی روش اهمیــت -6

  آینده مطالعات

هــاي علمــی  معمــوالً در حــوزه شــناخت

قعیــت و شــیوه کشــف و نحــوه وصــول بــه وا

هـا و   تر از خـود یافتـه   دسترسی به یافته مهم

منـدي   در واقع اعتبار و فایـده . دستاوردهاست

هـایی اسـت    ها و تکنیک مرهون روش ها یافته

ــار     ــه ک ــق ب ــد تحقی ــان در فراین ــه محقق ک

ها درعلوم مختلـف مـورد    این روش. اند گرفته

اند کـه خـود    هاي متعددي قرار گرفته بررسی

گیري یک دانش جدید و مرتبه  به شکلمنجر 

بـر آن   »شناسی روش«دوم شده است که نام 

شناسی به مثابه یـک دانـش    روش. اند گذاشته

شناسانه به بررسی نحوه تعیین میـزان   معرفت

پـردازد   هـا مـی   اعتبار و صحت و سـقم یافتـه  

که علـم   درحالی .)77، ص 1373جان الزي، (

 ،ر داردهاي علمی بـا واقعیـات سـروکا    و روش

شناسی مطالعه منظم و منطقـی اصـولی    روش

از . کنـد  است که تفحص علمی را راهبري می

اي از منطق یا  شناسی شاخه این دیدگاه روش

ــت   ــفه اس ــاروخانی، (فلس ، ص 1، ج1383س

شناسـانه   حال باید افزود مطالعـات روش  .)22

در سایر علـوم توسـعه زیـادي پیـدا کـرده و      

ــاي مت  ــه ایجــاد الگوه ــده منجــر ب ــددي ش ع

 .Dellaport and keating, 2008, p)اسـت 

اما در حوزه مطالعات آینده کمتر تـأملی   .(32
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شناسانه انجـام شـده    درخصوص مباحث روش

هــاي  ایــن در حــالی اســت کــه یافتــه. اســت

ــز از اهمیــت بســزایی      ــات آینــده نی مطالع

ــوزه  ــایر ح ــد س ــوده و مانن ــاي  برخــوردار ب ه

هـاي   سـازي  مطالعاتی تأثیر سریعی بر تصمیم

. گـذارد  کالن و حیات اجتماعی بشر به جا می

هـاي   به این دلیل تدقیق و تأمل دربـاره روش 

شناسی حائز اهمیت فـراوان   پژوهش در آینده

هاي علوم  در اینجا نیز مانند سایر حوزه. است

هـا و   به ارزیابی و بررسی کم و کیـف تکنیـک  

ــاي روش ــی     28ه ــن رشــته علم ــج در ای رای

 .پردازیم می

 هـاي  زمینـه  و هـا  خاستگاه -7

  بینی پیش هاي تکنیک رشد

، فاقـد  زیـر مطالعات آینده بنا به دالیـل  

شناختی ذاتی و از آن خـود   هاي روش تکنیک

  :هستند

تازگی و بداعت این حـوزه مطالعـاتی   . 1

هـاي علـوم    هـا و رشـته   نسبت به سایر حـوزه 

ــع علــی. اجتمــاعی هــاي  رغــم دغدغــه در واق

ــه د   ــاریخی کـ ــدت و تـ ــوص درازمـ ر خصـ

اکرمـی،  (اندیشـی وجـود داشـته اسـت      آینده

پژوهــی از  مطالعــات آینــده .)137، ص 1372

نظر علمی و تخصصی رشته جدیدي به شمار 

                                       
28. Methods 

 1990و اوائـل دهـه    1980آید که از دهه  می

بنـابراین از   .رشد کرده استمطرح و در ژاپن 

و  29شناســـی، هـــاي هســتی  حیــث نظریــه  

 رشــد نکــرده و فاقــد   30شناســانه  معرفــت

  .هاي خاص و ویژه خود است روش

 .اي مطالعـات آینـده   رشته خصلت بین. 2

در واقع ایـن حـوزه مطالعـاتی نقطـه تالقـی      

این بدان دلیل . هاي مختلف علمی است رشته

بینی خود در  است که معموالً موضوعات پیش

ــوزه  ــی از حـ ــارچوب یکـ ــی   چـ ــاي علمـ هـ

. گیرند شده و رایج دانشگاهی قرار می شناخته

بینی آینده علـم و تکنولـوژي    ال پیشبراي مث

ــته ــارچوب رش ــی،   در چ ــت علم ــاي سیاس ه

مدیریت آموزش عالی و یا فلسـفه علـم قـرار    

مطالعات آینده به شدت تحت تأثیر . گیرد می

ــی،  ــوم طبیع ــفه، عل ــنایع،   فلس ــی ص مهندس

قـرار دارنـد و   ... مطالعات بازاریابی و تجارت و

ــه و مضــمون و   ــر آن از حیــث نظری ــزون ب اف

تحــت تــأثیر ) دربــاره هــر موضــوع(حتـواي  م

هاي تخصصی و دانشگاهی موجود قـرار   رشته

اي موجب شده کـه   این زیست چندپایه. گیرد

ــن حــوزه مطالعــاتی کمتــر روش   در خــود ای

اي مطرح شود و بیشـتر   شده پژوهشی شناخته

البته این بـه  . دار و مرهون سایر علوم است وام

آینـده   معنی انفعال محققان عرضه مطالعـات 

کنند تـا از   نیست، بلکه آنها همواره تالش می

                                       
29. Ontologic 
30. Epistomologic 
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ــات روش ــک  امکانـ ــانه و تکنیـ ــاي  شناسـ هـ

هـا اسـتفاده و آنهـا را     تحقیقاتی سـایر رشـته  

شناسـانه   هـاي آینـده   مطابق نیازها و دغدغـه 

  .خود تعمیق، گسترش و حتی تغییر دهند

هاي پژوهشـی   بر این اساس، عمده روش

هاي علوم که  هاز دیگر رشتآینده در مطالعات 

ــدمت از  ــوالنیق ــابقه ط ــوردار  و س ــري برخ ت

هستند، استقراض شده و مورد اسـتفاده قـرار   

  :اند اند که از آن جمله گرفته

شناختی  و معرفت یهاي فلسف بررسی. 1

 ایـن امکـان  . بینی به منظور اثبات امکان پیش

به دلیل وجود نظم و علیت در جهان خـارج و  

ــیف،    تبیــین و  31توانــایی علــم بــراي توص

 33رغـم حاکمیـت آشـفتگی،    علی 32بینی پیش

ــدگی ــی 34پیچی ــی و ب ــه   نظم ــر گرفت در نظ

هـا در همـه انـواع     این گونه بررسـی . شود می

  .نگري مطرح هستند موضوعات آینده

ــی. 2 تــرین  مهــم: هــاي آمــاري  بررس

هــاي مطــرح در ایــن رشــته علمــی      روش

هـاي   هـاي رگرسـیونی و انـواع تبیـین     تحلیل

. شـد اب ز جملـه لیـزرل مـی   آمـاري پیشـرفته ا  

هـا عمـدتاً در علـوم رفتـاري،      گونـه روش  این

شناسی، روانشناسی و تعلـیم و تربیـت    جامعه

  .اند مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یافته

                                       
31. Description 
32. Explanation 
33. Chaos 
34. Complexity 

شناسـی،   جامعه(رشته علوم اجتماعی . 3

هــا و  از جملــه نظریــه بــازي): علــوم سیاســی

سناریونویســی کــه مأخــذ اصــلی آنهــا علــوم 

همچنــین تعــداد زیــادي از . ی اســتاجتمــاع

ــک ــع  تکنی ــاي جم ــن   ه ــات از ای آوري اطالع

  .اند ها استخراج شده رشته

هاي بازرگانی، تجـارت، اقتصـاد،    رشته. 4

هـاي متعـدد    مطالعات بازار که حاوي تکنیک

مطالعــات بـه  کمـی و کیفـی بــوده و از آنجـا    

  .اند آینده منتقل شده

مهندسی صنایع، علـوم هواشناسـی و   . 5

  .لوم طبیعیع

  بینی پیش هاي تکنیک انواع -8

هاي  با توجه به تنوع موضوعات، نوع داده

در دسترس و تخصص پژوهشـگران فعـال در   

هـاي تحقیـق در    عرصه مطالعات آینده، روش

  .پژوهی بسیار متنوع و گسترده است آینده

هــاي  بــه عنــوان مثــال در بررســی روش

پژوهـی کـه    هـاي آینـده   کاررفتـه در پـروژه   به

نگــري اروپــایی  توســط شــبکه نظــارت آینــده

EFMN  ،شناسی رایج  نوع روش 26انجام شد

ــا در   ــاربرد آنهـ ــاب و کـ ــروژه  800انتخـ پـ

در ایـن مطالعـات   . پژوهی شناسایی شد آینده

اند، بیشتر  اغلب از چندین روش استفاده شده

آنها از چهار تا هفت روش و برخی دیگر بیش 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد  داده از ده روش را م ان

(Sheat and Zamparitti, 2007, p. 53). 
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 هاي شناسی روشـ  )3( شماره جدول

 نظارت شبکه توسط شده بازبینی

  اروپایی نگاري آینده

  
تــوان بـه دو دســته   هــا را مـی  ایـن روش 

هـاي   با تمرکز بر آینده( 35هاي هنجارین روش

و  36هـاي اکتشـافی   و روش) مطلوب و دلخواه

و  38کیفـی  37،ا عـددي هاي کمـی یـ   نیز روش

                                       
35. Normative 
36. Exploratory 
37. Quantitative 
38. Qualitative 

  .تقسیم نمود 39ترکیبی

بــدیهی اســت کــه در هــر کــدام از ایــن 

یــا (هــا محققــان از ابزارهــاي مشــخص  روش

بــراي تولیــد اطالعــات و ) هــا همــان تکنیــک

کننـد کـه از    هـا اسـتفاده مـی    آوري داده جمع

بـا شـیوه مختلـف    (تـرین آنهـا مصـاحبه     مهم

ساختاري،  ختارمند و یا نیمفردي، گروهی، سا

این بستگی بوده و ، پرسشنامه و مشاهده ...)و

شــناختی پــژوهش  بــه مبنــاي نظــري و روش

هـاي کیفـی از    به این معنی که در روش. دارد

ابزارهـــایی مثـــل مصـــاحبه، مشـــاهده و در 

هاي  و تکنیکهاي کمی از پرسشنامه  پژوهش

  .شود بهره گرفته میآماري 

                                       
39. Mixed 

 هاي محتمل بینی و آینده اکنون، فرآیند پیش –) 2(شکل شماره 
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 علمـی  اصـول  و استلزامات -9

  بینی پیش بر حاکم

اي و علمـی   هـاي حرفـه   بینی نجام پیشا

  :منوط به رعایت اصول زیر است

معرفتـی  با توجه به مجموعه مباحـث  . 1

در فراینـد  » بینـی  امکـان پـیش  «در خصوص 

هـاي   آینـده «ک پدیده بایستی یشناسی  آینده

بـراي یـک   » 40هـاي بـدیل   آینده«یا » ممکن

تـوان صـرفاً بـر     پدیده را شناسایی کرد و نمی

. ده قطعی و یقینی اصرار ورزیـد وقوع یک آین

نگري الزاماً  بنابراین محصوالت مطالعات آینده

بینــی آینــده هــر  انــد و بــراي پــیش احتمــالی

موضوع باید سناریوها و انواع احتماالت ممکن 

  :به عبارتی ،را در نظر داشت

کـدام از   بدیهی است تحلیلگران نبایستی هیچ

رجه ترین د احتماالت پیش رو را حتی با نازل

تأکید بر ایـن امـر بـه    . احتمال نادیده بگیرند

اصل عدم قطعیـت و از یـک   «دلیل حاکمیت 

سو، ممانعـت از غـافلگیري، در صـورت بـروز     

بنـابراین  . باشـد  مـی » حوادث کمتـر محتمـل  

ــیش ــون    پ ــاهیمی همچ ــا مف ــی ب ــی علم بین

احتمال، امکان، توزیع احتمال، توقع، انتظار و 

  ).1377، عزتی. (مانند اینها بیان شود

بینـی بایـد    هاي فرایند پـیش  خروجی. 2

با توجه به لـزوم توجـه   . احتمال و کمی باشد

                                       
40. Alternative Futures 

بینی از یـک   سیاستگذاران به محصوالت پیش

سو و محـدودیت منـابع و امکانـات مقابلـه و     

از سـوي  احتمـاالت  مدیریت هر کدام از انواع 

ــز   ــر و نیـ ــرورت دیگـ ــت  ضـ ــب عنایـ جلـ

اي ممکن، کنندگان به تمامی سناریوه مصرف

تحلیلگران بایستی میزان احتمـال وقـوع هـر    

سناریو را به صـورت کمـی مشـخص کننـد و     

مثالً احتمال وقـوع  . ها را معین نمایند اولویت

ــفیســنار ــوع  ؛درصــد 35 ،وي ال ــال وق احتم

 ،احتمال وقوع سـناریو  ؛درصد 28ب  ،سناریو

ــناریو  ؛درصــد 21ج  ــوع س ــال وق  13د ،احتم

 ،درصـد  7  ه ،لـت و احتمـال وقـوع حا   ؛درصد

  .شود بینی می پیش

) احتمـاالت ممکـن  (بینی  نتیجه پیش. 3

باید صریح و واضح ارائه شـوند و کـم و کیـف    

) یـا مکانیسـم علمـی   (بروز و ظهور هر کـدام  

به عبارتی روشـن شـود کـه هـر     . روشن باشد

کدام از انواع احتماالت یـا سـناریوها بـه چـه     

ــد آمــده و   مکانیســمی و از چــه طریقــی پدی

  .یابد کوین و تکامل میت

تحلیلگر بایستی : تعیین زمان و مکان. 4

دادها و سـناریوهاي  خـ محل و زمـان وقـوع ر  

  .محتمل را روشن کند

بـه ایـن   ): روایـی (تکرارپذیري نتـایج  . 5

بینی با  معنی که در صورت تکرار فرایند پیش

هـاي ثابـت همگـان     ها و روش استفاده از داده
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ند به همان نتـایج  هم بتوان) سایر تحلیلگران(

تأکید بـر ایـن مسـئله بـه     . حاصله نائل شوند

اي  منظور پرهیز از فردي، شخصـی، و سـلیقه  

تـوان   بینی است، هرچند نمـی  کردن کار پیش

هنـري و مبتکرانـه     هـاي ذوقـی،   منکر جنبـه 

  .شدنگري  آینده

هــا و  شــواهد، داده: اعتبــار درونــی . 6

ــی   ــتی خروج ــود بایس ــات موج ــاي  اطالع ه

بـه سـخن دیگـر،    . ی را ثابـت نماینـد  بین پیش

نگري نباید  هاي آینده نتایج حاصله از پژوهش

عزتـی،  (فردي، شخصی و من عنـدي باشـند   

1377(.  

و مقطـع زمـانی آغـاز     41نقطه آغازین. 7

  .بینی باید روشن باشد پیش

با توجـه بـه   : بینی پویایی فرایند پیش. 8

تحوالت مستمر محیطی و نیز تغییرات دائمی 

بینی باید  هاي تحت برسی، فرایند پیش هدپدی

متحول بوده و نتایج آن در طول زمان تغییـر  

مطابق شرایط و وضـعیت آتـی پدیـده،    . (کند

ها در طول زمان نیز بایسـتی   بینی نتیجه پیش

بینـی   تر پـیش  به عبارت ساده). متحول گردد

عـادي،    یک پدیده باید یک جریـان مسـتمر،  

. باشد) همیشه و نه مقطعی و یک بار(روزمره 

) یا مقطعـی (اي  بینی یک مرحله در واقع پیش

  .و غیرمستمر چیزي نیست جز اتالف وقت

                                       
41. Initial Point 

  بینی پیش مراحل -10

اي بـر   هفـ بینـی حر  براي انجام یک پیش

طی زیر روي یک پدیده معین بایستی فرایند 

  :شود

انتخاب دقیق موضـوع و ارائـه تصـور    . 1

ــت از آن ــیش . درس ــاي پ ــه ج ــثالً ب ــی  م بین

ــا ــرد   آرامین ــد تصــریح ک ــاعی بای ــاي اجتم ه

اغتشاشات شهري، اعتراض قومی یا اعتصـاب  

  .کارگري مورد نظر است

متغیرهــاي مــؤثر بــر بــروز واقعــه یــا . 2

) ران متغیرهاي پیش(. شوند حادثه انتخاب می

به این دلیل است که تبیـین و تعلیـل و کـار    

ــري  ــروري    نظ ــه ض ــوع، مقدم ــر موض در ه

  .شود ب میموضوع محسونگري  آینده

ــاب روش . 3 ــب ) تکنیـــک(انتخـ مناسـ

و ) هاي موجـود  متناسب با موضوع و نیز داده(

  ؛کنندگان نیازهاي مصرف

ــزار الزم  . 4 ــه اب ــع (تهی ــراي جم آوري  ب

  ؛)اطالعات یا شواهد

آوري اطالعـات شـواهد و قـرائن     جمع. 5

و یـا تولیـد اطالعـات    ) کمی یا کیفی(موجود 

هر تکنیک بینی که براساس  خاص براي پیش

  .متفاوت خواهد بودنگري  آیندهیا روش 

ن حاالت یـا احتمـاالت   دمشخص نمو. 6

ــن ــی  . ممک ــد م ــدداً تأکی ــامی   مج ــود تم ش

احتماالت و ممکنـات بایـد احصـاء و در نظـر     
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مگر آنکه حاالت متصوره بسـیار   ،گرفته شوند

متنوع باشد که باید آنهـا را خالصـه، تجمیـع    

مرحلـه   به هر حـال اصـل کلـی در ایـن    . کرد

سـازي و   سـاده  ،سازي پرهیز از هرگونه فشرده

  .سازي احتماالت است خالصه

ــاي هرکـــدام از  تعیـــین اولویـــت. 7 هـ

از نظـر احتمـال   (احتماالت به صـورت کمـی   

  ؛)تحقق هر کدام از حاالت

هر سناریو  هاي و نشانه 42تعیین عالئم. 8

  ؛یا حالتسناریو 

کننــدگان،  انتقـال نتیجــه بــه مصــرف . 9

بـا رعایـت   . گیرنـدگان  تصمیم سیاستگذاران و

  .دقت و اصل سرعت

  بینی پیش هاي تکنیک انواع -11

در مجموع سه دسته روش یا تکنیک در 

بینی مطرح است که شـامل مـوارد زیـر     پیش

  :است

ی، در ایـن    ها و روش تکنیک. 1 هاي کمـ

ها و ارقـام و   بینی بر اساس داده ها، پیش روش

بـا  وهـان  پژ آینـده شـود و   آمار عینی انجام می

عنایت بر اطالعات در دسترس کـه البتـه بـه    

بینـی دسـت    به پیش ،صورت انبوه باید باشند

مثالً الگوي حاکم بر تورم یـا الگـوي   . یازند می

توسـعه  ابعـاد مختلـف   حاکم بر رشد فقـر یـا   

                                       
42. Signals 

بــر اســاس تولیــد و کــه اقتصــادي اجتمــاعی 

  .پذیر است تحلیل اطالعات کمی، امکان

در ایـن  : اي کیفـی ه ها و روش تکنیک. 2

بینی یا امکـان تولیـد    هاي پیش دسته از روش

هاي انبوه وجـود نـدارد یـا اینکـه اصـوالً       داده

. ماهیت موضوع قابلیت بررسـی کمـی نـدارد   

طیف وسیعی از تکنیک کیفی وجود دارد کـه  

از مراجعه به ذهنیـت کارشناسـان و نخبگـان    

و نگرانـه   هـاي درون  شود تـا بـه روش   آغاز می

هـاي درونـی    که مبتنـی بـر بصـیرت   شهودي 

  .شود منتهی می

بـه نظـر   : هاي کمی و کیفـی  تکنیکی. 3

رسـد بـا توجـه بـه مشـکالت و نقـائص و        می

هاي کمی یا  کمبودهایی که در دو حوزه روش

کیفی وجود دارد، تالش براي آمیخته کـردن  

آمـاري و  (هاي کمـی و کیفـی    و تقریب روش

بینـی   پیش ها براي ترین روش مناسب) اشراقی

  .آینده است

 انتخــاب بـر  مــؤثر عوامـل  -12

  بینی پیش هاي روش یا ها تکنیک

انتخاب روش   ها، با توجه به تنوع تکنیک

بینی تحت تأثیر عوامل  یا فن براي انجام پیش

مختلفی است که تحلیلگران بـر اسـاس آنهـا    

به صورت (توانند متد یا متدهاي معینی را  می

از جملـه ایـن   . ننـد برگزی) مستقل یا ترکیبی

  :ند ازا عوامل عبارت
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هـاي   هاي در دسترس یا داده نوع داده. 1

  ؛قابل تولید

  ؛انتظارات و توقعات مشتریان. 2

  .ماهیت موضوع. 3

بـر آن اسـت کـه انتخـاب      43رافائل پوپر

پـارامتر اصـلی    دوبینی تحت تأثیر  روش پیش

که به معنـاي   44هاي درونی نسبتاول، : است

ــدي ــاي ذ توانمن ــی روش ه ــد  (ات ــراي تولی ب

آوري شــواهد، تجـــارب،   اطالعــات و جمـــع 

شـرایط عناصـر    دوم،ها و  تعامالت یا خالقیت

پـوپر  . باشد بینی می بنیادي مؤثر بر روند پیش

بنـدي را بـر اسـاس مـرور بـیش از       این جمـع 

 2007شناسانه تـا سـال    پژوهش آینده 2000

 45هاي اروپـایی  بینی که در شبکه کنترل پیش

البته نمونه (شده، ارائه نموده است  آوري جمع

 )مـورد پـژوهش بـوده اسـت     803آماري وي 

(Po pper, 2008,  pp.62-64).  

عوامل زیر را بـراي انتخـاب تکنیـک    وي 

  :بینی مؤثر دانسته است پیش

ــت روش. 1 ــا ماهی ــاس  : ه ــر اس ــوپر ب پ

شده معتقد است  هاي انجام هاي پژوهش نمونه

ــیش   ــادي از پ ــداد زی ــه در تع ــی ک ــاي  بین ه

روش بــه صــورت  10تــا  2گرفتــه از  صــورت

                                       
43. Rafael Popper 
44. Instrinsic attributes 
45. European Foresight Monitoring Network 
(EFMN) 

استفاده شـده کـه جزئیـات آن بـه      46ترکیبی

  :استزیر قرار 

  
هـاي   کارگیري تکنیک همچنین میزان به

: کیفی به قرار زیـر اسـت   کمی و کیفی و شبه

، پانـل  )درصد تکرار 54(بار  477مرور ادبیات 

، سـناریو  )درصد تکـرار  50(بار  440خبرگان 

 233، تحلیل روند )درصد تکرار 42(بار  372

پژوهـی   ، کارگـاه آینـده  )درصد تکـرار  25(بار 

، طوفـان مغـزي   )درصـد تکـرار   24(بار  216

بـار   154، مصاحبه )درصد تکرار 19(بار  169

درصـد   15(بار  137، دلفی )درصد تکرار 17(

 15(بـار   133هاي کلیـدي   ، تکنولوژي)تکرار

بـار   133، پیمایش و پرسشنامه )درصد تکرار

بـار   124، پـایش محیطـی   )درصد تکرار 15(

ــرار 14( ــد تک ــاالت )درص ــار  109، مق  12(ب

درصـد   11(بـار   SWOT 101، )درصد تکـرار 

  ).تکرار

ــدي. 2 ــاي روش توانمنـ ــی   هـ در بررسـ

و اخـذ   49تعاملی بـودن،  48خالقیت، 47شواهد،

   ؛50نظرات نخبگان

                                       
46. Combination 
47. Evidence 
48. Creativity 
49. Intercation 
50. Expertise 
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بر اسـاس منـاطق    :شرایط جغرافیایی. 3

اروپـا، آسـیا، امریکـاي    (گانه  جغرافیایی هشت

وي بر آن است کـه آمارهـا   ). شمالی، استرالیا

هـاي   دهد در هر منطقـه اسـتراتژي   نشان می

  .شود تحقیقاتی خاصی انتخاب می

: بینــــی محــــیط و حــــوزه پــــیش. 4

کارخانجات، آب، برق و گاز، سالمت و تأمین (

ونقــــل و  عی، کشــــاورزي، حمــــلاجتمــــا

ــی ارتباطــات، ــدیریت دولت ــور  ،م ــاعی و ام دف

  ؛آموزش

 113: (فروملـی ) 1: اي مقیاس ناحیـه . 5

ــورد ــی) 2، )م ــورد 615: (مل ــی) 3، )م : فرامل

  ؛)مورد 154(

تــا  2011، 2010تــا  :افــق زمــانی . 6

ــا  2021، 2020 ــا  2031، 2030ت و  2050ت

  .2100تا  2051

ومـــت،  حک(کننـــدگان   پشـــتیبانی . 7

ــی،    ــات پژوهش ــی، مؤسس ــاي غیردولت نهاده

  ؛)تجارت

  ؛هاي هدف گروه. 8

  ؛کنندگان مشارکت. 9

هــا  هــاي تکنیــک  نــوع خروجــی . 10

ــل رونــدها، ســناریو،    ( ــتگذاري، تحلی سیاس

ــوژيفهرســت تحقیــق،   ــدي،  تکنول هــاي کلی

 ,Po pper) )اي هاي پایه بینی و تکنولوژي پیش

2008,  pp. 70-82).  

 هـاي  روش نتـری  مهم مرور -13

  آینده مطالعات در رایج

بر اساس ادبیات موجود، در میـان انـواع   

شناســی چنــد  هــاي پــژوهش در آینــده روش

ــرار     ــتفاده ق ــورد اس ــتر م ــر بیش ــک زی تکنی

  :اند گرفته

ــد. 1 ــا بســط آن در  51تحلیــل رون کــه ب

ــنجی  ــري«اقتصادس ــانی  روش س ــاي زم  52ه

این تکنیک بـر پایـه اصـل    . شده استطرح م

ذشته و تداوم آن در آینده شـکل  دوام و بقا گ

گرفته و روشی کامالً کمی و عددي و مبتنـی  

این تکنیک بیشتر منشـأ  . بر آمار و ارقام است

ــوم     ــل مفه ــا در ذی ــوي دارد و در آنج فرانس

، 1346ماسـه،  (. مطرح شده است 53دورنگري

هـاي   الزم به ذکـر اسـت روش  ) 25-40صص 

نـد  یابی مان هاي برون نگري و انواع تکنیک پس

نیـز در   روش باکس جنکینز و کالمـان فیلتـر  

  .گیرد همین حوزه قرار می

روش کیفی و مبتنـی   54تکنیک دلفی. 2

از نخبگان  هبر طرح سؤاالت منظم تکرارشوند

ــت ــان اسـ ــب . و کارشناسـ ــؤاالت در قالـ سـ

پرسشنامه با سـؤاالت بـاز مطـرح شـده و بـا      

چندین بار رفت و برگشت بین تیم تحلیلگر و 

                                       
51. Trend Analysis 
52. Times Series 
53. Prospection 
54. Delphi Technique 
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هـا تـدقیق    سان بـه تـدریج پاسـخ   تیم کارشنا

  .شود می

رویدادهاي  يسناریو. 55سناریونویسی. 3

پشت سر هم قرارگرفته فرضـی اسـت کـه در    

پیوستار زمان نحوه وقوع رویـدادها و حـوادث   

  .کند را بیان می

ــوان گفــت  مــی: تحلیــل رگرســیون. 4 ت

ــامی روش ــر    تمـ ــی بـ ــاري مبتنـ ــاي آمـ هـ

 از جمله تحلیل رگرسیونی نوعی 56همبستگی

بینـی رایـج در علـوم اجتمـاعی و علـوم       پیش

هـا بـه    ایـن تکنیـک  . آیند رفتاري به شمار می

طور مشخص امکان وقـوع رویـدادها را تحـت    

مستقل  هايتأثیر میزان حضور و غیاب متغیر

پایـه   57روش پیمـایش . نماینـد  بینی می پیش

  . این تکنیک است

در  58:تکنیک تحلیل ماتریس متقاطع. 5

به  60و روندها 59حوادث ،هااین تکنیک رویداد

مثابه متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شده و 

متغیرهـاي  ) ود هدوب(از طریق بررسی خروجی 

) در ســـطر و ســـتون(ران  مـــؤثر یـــا پـــیش

احتمــاالت متنــوع پدیــده در آینــده ترســیم  

تحلیل مرفولوژیک نیز در این دسته . گردد می

  .)1384لطفیان، ( گیرند قرار می

                                       
55. Scenario Making 
56. Correlation 
57. Survey 
58. Cross-Impact analysis 
59. Events 
60. Trends 

ایـن تکنیـک بـراي    : 61هـا  نظریه بازي. 6

بینی نحوه اقدام، رفتار یا بازي کنشگران  پیش

آید و  به کار می 62آمیز هاي تعارض در موقعیت

و بـر   63در چارچوب نظریـه انتخـاب عقالنـی   

اساس اهداف کنشـگران، میـزان برخـورداري    

هــاي آتــی آنهــا  حرکــت... آنهـا از اطالعــات و 

  .)15، ص 1373ونتسل، ( .شود بینی می پیش

این روش بـه   64:هاي جایگزین تحلیل .7

 ،مثابه یک روش کیفی در موضوعات سیاسـی 

. گیرد امنیتی و پیچیده مورد استفاده قرار می

در اینجا تحلیلگران از طریـق خودجـایگزینی   

هـایی   و بـا روش ) قرار گرفتن به جاي حریف(

مثل وکیل مـدافع شـیطان و سـلول قرمـز و     

رفتـار   بینـی  به پیش »شد اگر چه می«تحلیل 

ً رهبران و نخبگان کشورهاي معموال(ها  سوژه

  .پردازند می) دیگر

در پــژوهش علــوم   65ســازي شــبیه. 8

اجتماعی که امکان ایجاد شرایط آزمایشگاهی 

در واقعیت وجود ندارد و این کار با مخاطرات 

رو است،  شناسانه روبه اخالقی، سیاسی و روش

 66کنند تـا تـأثیر مـداخالت    محققان سعی می

ــ ــبه خـ ــرایط شـ ــگاهی  ود را در شـ آزمایشـ

                                       
61. Game theory 
62. Conflictional Situation 
63. Rational Choice 
64. Alternative Analysis 
65. Simulation 
66. Invention 
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ص  ،1378سـاروخانی،  ( نماینـد  67سازي مدل

148(.  

روش کیفــی بــا  : 68طوفــان فکــري . 9

بـا حضـور    69برگزاري جلسات بحـث گروهـی  

ها پرداختـه   بینی آینده پدیده نخبگان به پیش

  .شود می

کــه بــر  70رویکــرد منطــق شــهودي. 10

رهبـران و   هـاي  هـا و برداشـت   اساس ذهنیت

  .شود راز اول انجام مینخبگان ط

 شدر ایــن رو: روش مــرور اســناد . 11

 تحلیلگران به بررسی کلیه اسناد شامل کتب،

ها، تحقیقات معتبر علمـی و   مقاالت، مصاحبه 

و در خـالل آن   پردازند میگزارشات پژوهشی 

ترین روندهاي در حال وقوع را اسـتخراج   مهم

ــی ــد م ــی  روش. کنن ــاي جزئ ــل   ه ــر تحلی ت

مـی، تحلیـل ثبـت اختراعـات،     نوشتارهاي عل

نگاشــت  یــا ره(هــاي فنــاوري،  تحلیــل دنبالــه

  .اند نیز در این زمره) فناوري

رغم فاصله جدي  قابل ذکر است که علی

، بعضـی از محققـان آن را در   SOWTتکنیک 

در  ؛انـد  بینی قـرار داده  هاي پیش تکنیک هزمر

حــالی کــه ایــن روش بــراي سیاســتگذاري و 

 وآید و نبایـد جـز   ار میطراحی استراتژي به ک

همچنـین  . بینی به شمار آیـد  هاي پیش روش

                                       
67. Modelling 
68. Brain Storming 
69. Discusion group 
70. Intuitive Logic 

اتـاق فکـر،     هایی مانند درخت وابستگی، روش

هــاي  هــاي دینــامیکی، بعضــی مــدل سیســتم

پـردازي،   گیري، چرخـه آینـده، تخیـل    تصمیم

هـاي   تحلیـل  ،نخبگانپانل هاي آینده،  کارگاه

 ،اندازسـازي  نگاري، چشم ابرروند، قیاس، آینده

نفعــان و  نگاشــت ذي 71،یــل چنــدمعیاريتحل

هـاي   تحلیل ساختاري را در چارچوب تکنیک

پژوهی قرار دارند که بـه واسـطه تکـرار     آینده

هـاي   اي از ابزارهاي آنهـا در روش  بخش عمده

فوق از ارزیـابی آنهـا در ایـن بررسـی پرهیـز      

  .شود می

 هـاي  روش ارزیـابی  ضوابط -14

  بینی پیش

ن بـود کـه   مسئله اصلی نوشتار حاضـر آ 

ــی ــاي روش ویژگ ــدام از    ه ــر ک ــناختی ه ش

نـد؟ لـذا بـراي    ا نگري کـدام  هاي آینده تکنیک

پاسخ دادن به این سـؤال در ابتـدا معیارهـا و    

هایی کـه بـراي ارزیـابی الزم هسـتند،      مالك

به این منظـور و بـا عطـف    . کنیم مشخص می

نیازهایی که معمـوالً مشـتریان و    .1توجه به 

هاي مطالعات  ت و یافتهکارفرمایان از محصوال

اسـتلزامات و اصـول    .2آینده در نظر دارنـد و  

بینی، بـه ارائـه    علمی حاکم بر مطالعات پیش

در واقع غرض از بحث . پردازیم این ضوابط می

                                       
71. AHP 
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شود تا محققان  حاضر آن است که چگونه می

بینـی را نسـبت    یا مشتریان یک تکنیک پیش

بینــی تــرجیح  هــاي پــیش بــه ســایر تکنیــک

یـا چـه   (آن چیست؟  حدهند و دلیل ترجی می

  )باید باشد؟

ــوابط -15 ــابی ض ــاه از ارزی  نگ

  گیرندگان تصمیم ای مشتري

هاي علمـی   بینی معموالً محصوالت پیش

از نگاه مشتریان طبق معیارهاي زیـر ارزیـابی   

  :شوند می

داراي بینـی   آیا موضوع پیش: شفافیت. 1

بینـی بـراي    اسـت؟ آیـا پـیش   کارکرد علمـی  

عملی ما به قدر کافی شفاف است؟ آیا  مقاصد

نتـایج  تفسـیر  کاربران ابهـام و اشـکالی بـراي    

  ها دارند؟ بینی پیش

مشـتري بـه    ينتایج بـرا : صحت ذاتی. 2

بر اسـاس   ،دار است؟ آیا نتایج چه میزان معنی

  اعتبار دارد؟ ،عقل سلیم انسانی

 بـه چـه میـزان نتـایج،    : پذیري توصیه. 3

شـتري دربـاره   منطبق با چیـزي اسـت کـه م   

بینـی   دانـد؟ آیـا نتـایج پـیش     جهان خارج می

کند کـه جهـان واقعـاً چگونـه کـار       روشن می

  ؟ه استکند و چگونه کار کرد می

اگــــر : دخالـــت و ربــــط داشــــتن . 4

بـه چـه    ،ها موجه و صـحیح باشـند   بینی پیش

ــزان در  ــقمی ــاي  توفی ــام مشــتریان ه در انج

ر تـأثی آنـان  ها و یا در اجراي تکالیف  مأموریت

  دارند؟

بـه چـه   ): بحرانـی (طراري ضوضعیت ا. 5

 رها شرایط بحرانـی را هشـدا   بینی میزان پیش

عملـی   72دهند؟ یعنی توانایی هشـداردهی  می

ــدیران  73را دارنــد و موجــب پــیش افتــادن م

آیـا امکـان انجـام    . شـوند  نسبت به وقایع مـی 

اقدامات عملی در ظرف زمانی و اجرا تغییرات 

  .سازد الزم را فراهم می

به چـه میـزان نتـایج،    : مزیت تطبیقی. 6

مبناي بهتري را بررسی این نکتـه کـه کـدام    

تصمیم نسبت به تصمیمات دیگر بهتـر اسـت   

فراهم آورند؟ به چه میزان آنها در حال حاضر 

ریـزي   هـاي آینـده و برنامـه    بینی و براي پیش

  ؟آورند سیاسی مبناي بهتري را فراهم می

ــی. 7 ــت فن ــدهای: کیفی ــا فراین ــه آی ی ک

از لحـاظ فنـی    ،اند ها را فراهم آورده بینی پیش

هـاي   بینـی  سالم هستند؟ به چه میزان پـیش 

 ,Clark)اساسی پایـدار و منطقـی هسـتند؟    

2004, p. 173) 

 هـاي  افتـه ی ارزیابی ضوابط -16

ــده ــري آینــ ــاه از نگــ  نگــ

  شناختی روش

هــا بایســتی بتوانــد انــواع  بینــی پــیش. 1

در واقـع  . نمایند ها را معرفی و پیشنهاد آینده

                                       
72. Warning 
73. Anticipation 
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توان به چند دسته  ها را به طور کلی می آینده

هـاي   آینـده ) 1: نـد از ا تقسیم کرد که عبـارت 

  ،75هـــاي محتمـــل  آینـــده ) 2، 74ممکـــن

 ,Voros) 76هاي مـرجح یـا مطلـوب    آینده) 3

2003, p. 173)  

 
ــابراین خروجــی ــا بن ــژوهش  يه ــک پ ی

توانـد طیـف وسـیعی از    نگرانه بایسـتی ب  آینده

 بـه سـخن دیگـر   . ها را شناسایی کننـد  آینده

ها یک مالك مهم  تعدد حاالت و کثرت آینده

این بـه سـبب آن   . هاست براي ارزیابی تکنیک

بینی در فضاي احتماالت انجام  است که پیش

  .شود می

بینـی بایـد    محصوالت تحقیقات پیش. 2

و هاي وقوع هر حالت را احصاء  بتوانند اولویت

بینـی   در واقـع در نتیجـه پـیش   . معرفی کنند

تر  الوقوع باید روشن شود کدام حاالت، محتمل

هر حالت میـزان یـا حـدي از     يهستند و برا

در واقــع . احتمــال وقــوع را مشــخص ســازند

                                       
74. Possible Futures 
75. Probable Future 
76. Preferble Futures 

ها باید بتوانند تا جـاي ممکـن میـزان     تکنیک

عدم قطعیت را کاهش و اطمینـان را افـزایش   

ــد ــدي روش. دهـ ــس توانمنـ ــا  پـ ــراي هـ بـ

حـاالت بسـیار    77بنـدي  بخشی و رتبـه  اولویت

  . مهم است

ــا  . 3 بیــان عوامــل و متغیرهــاي مــؤثر ی

بینـی   هاي پـیش  تکنیک 78.ران نیروهاي پیش

شـفاف و روشـنی از    بایستی بتوانند بـه نحـو  

گرفتـه و نیروهـاي    مبانی نظري موجـود بهـره  

مؤثر در آینده پدیده تحت بررسی را مشخص 

ري تغییـرات آنهـا و   گیـ  نـوع و جهـت    اخته،س

را ) یا سهم هرکدام از متغیرها(میزان مداخله 

هـا   این متغیرها باید از نظریـه . مشخص کنند

یا تجارب اسـتخراج  ) هاي علمی معین تبیین(

  .شده باشند

ــیش  . 2 ــاي پ ــأثیر متغیره ــت ت ران  جه

یعنـی هـر متغیـر یـا     . بایستی روشـن شـوند  

به طور مثبـت یـا   (نیروي مؤثر چگونه تأثیري 

  بینی دارند؟ بر متغیر تحت پیش) منفی

ــاي بالتغییـــر،  . 3 ــا متغیرهـ نیروهـــا یـ

کـه احتمـاالً   (نیروهاي تغییریافتـه در آینـده   

کـه پـا    را و نیروهاي جدیدي) یابند تغییر می

. به تفکیک روشن سـازد  ،گذارند به عرصه می

ــر   ــه تعبی ــدها  ،وروسب ــبالً  رنی(رون ــاي ق وه

ــود ــدادها و ) موج ــ (روی ــاي جدی د و متغیره

                                       
77. Ranking 
78. Drivers Variable 

 هاي ممکنآینده

 محتملهاي آینده

هاي آینده

 مطلوب
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ضمن . را به تفکیک معرفی کنند) شده حادث

امـا   ،آنکه متغیرهـایی کـه از قبـل موجودنـد    

وضـوح   بـه گذارنـد،   تغییـر یافتـه و تـأثیر مـی    

ــأثیر هــر کــدام از زتصــریح شــوند و میــ ان ت

االمکـان   دهنده محاسبه و حتی نیروهاي شکل

  .به صورت کمی ارائه شود

یعنی در فرایند : 79بیان مکانیسم علّی. 4

بینی و در نهایت آن بایـد   اجراي تکنیک پیش

ــوه   ــه نح ــود ک ــخص ش ــیوه و  ،مش ــد ش رون

البتــه (هــا  گیــري هــر کــدام از آینــده شــکل

چگونه است؟ منظـور از  ) تر هاي محتمل آینده

 همکانیسم علّی، بیان سلسله حـوادث و چرخـ  

متغیرها و نحوه چینش عوامل و یـا نیروهـاي   

ــؤثر اســت  شــناختی و ایــن از حیــث روش. م

گیرندگان بسیار مهم است که  نیازهاي تصمیم

تـر تحـت چـه     سناریوها یـا حـاالت محتمـل   

شوند تـا   طی چه فرایندي محقق میو شرایط 

گیـري حـاالت نـامطلوب و     بتوانند مانع شکل

ــوب و   تســریع در شــکل ــاالت مطل ــري ح گی

  .دلخواه شوند

معرفــی و تشــخیص بــازیگران یـــا    . 5

لّـی  هرچنـد بخشـی از مکانیسـم ع    کنشگران

امـا در   ،شـود  شامل عوامـل انسـانی نیـز مـی    

هـاي علـوم سیاسـی، علـوم اجتمـاعی،       پـروژه 

منیتی و مدیریت معرفی بازیگران و امطالعات 

                                       
79. Casual Mechanism 

  منـابع،   هـا،  توانمندي تشخیص نیات، اغراض،

ات و نتـایج  عـ الطمیزان برخـورداري آنهـا از ا  

هـا و منازعـات بـازیگران و در     احتمالی رقابت

میـان  لی توزیـع امتیـازات   نهایت نحوه احتمـا 

چراکـه  . حائز اهمیـت فـراوان اسـت   گران یباز

ها اجتمـاعی و سیاسـی عمـدتاً توسـط      پدیده

محقـق  ) فردي یـا جمعـی  (کنشگران انسانی 

  .شوند می

برخورداري از چارچوب نظري مـتقن  . 6

شـناختی   و مقنع و وفاداري به مبانی معرفـت 

و   بینـی بایسـتی مبتنـی    محصوالت پیش .آن

هاي مشخص علمـی و قـوانین    بر نظریهمتکی 

هـاي   منتج از آن باشـد، اعـم از اینکـه نظریـه    

موجود و رایج کالسیک باشد و یا ترکیبـی از  

ها را به عنوان مبنا در نظـر گیـرد و یـا     نظریه

حتی آنکه به طور مبتکرانه و خالقانـه نظریـه   

طور که  در واقع همان. جدیدي را مطرح سازد

  :ه استبرونوفسکی اشعار داشت

هـا را بـر یکـدیگر تـرجیح      ما پیشگویی«

هـاي پیشـگویی را بـر     بلکـه روش  ،دهیم نمی

ما یک پیشـگویی را   .دهیم می حیکدیگر ترجی

بلکه یک قانون علمی را بر  ،دهیم ترجیح نمی

دهیم و قـوانین علمـی    قانون دیگر ترجیح می

توان برحسـب شـواهد    را بر عکس پیشامد می

گذشــته مــوارد مقصــود از . گذشــته ســنجید

دیگري است که ما آینـده را بـر مبنـاي ایـن     
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برونوفسـکی،  (» قوانین پیشگویی کرده بـودیم 

  .)108، ص 1373

ــت اعتباربخشــی. 7 ــهی 80:قابلی ــاي  افت ه

ــیش ــواع     پ ــایی ان ــوزه شناس ــی در دو ح بین

دهی بـه هـر احتمـال     احتماالت و نیز اولویت

ــوي   نبایســتی  ــدي و از س ــن عن ــور م ــه ط ب

بلکه الزم است متکی بـر   ،وندتحلیلگر ارائه ش

 آمارها و یا حداقل اجمـاع و  81هد و قرائناشو

خبرگـان و   ،نخبگان، کارشناسان 82اتفاق نظر

بـه   .در آن حوزه تخصصی باشـد  انصاحبنظر

نگـري   عبارت دیگر هنگامی محصوالت آینـده 

بخش و مقنع است که صـرفاً نتیجـه    اطمینان

وانه بلکـه از پشـت   ،آرا و نظرات تحلیلگر نباشد

به سخنی . متقن و قابل قبولی برخوردار باشد

بینـی نبایـد بـه مثابـه یـک       دیگر فرایند پیش

ــام  ــیاه و ابه ــه س ــل   جعب ــد و مراح ــز باش آمی

هـا   شده به منظور دسترسی به انواع آینده طی

ــ ) محتمــل و ممکــن  ( و روش وه یو نیــز شـ

بایسـتی روشـن و    دهی به هر کدام می اولویت

منزلـه در نظـر   ایـن هـم بـه    . روشمند باشـد 

براي اعتباربخشـی   یهای گرفتن روش یا روش

شـایان ذکـر اسـت در بعضـی از     . هاست یافته

ها مانند تحلیل مـاتریس متقـاطع و یـا     روش

تحلیـل رگرسـیونی بــه طـور طبیعـی زمینــه     

                                       
80. Validiation 
81. Evidence 
82. Conscionses 

شود و نیازي به اقـدامات   اعتباربخشی طی می

  .در این رابطه وجود ندارد مجددي

م یـــک اصـــل مســـل: پویـــایی روش. 8

شناختی در مطالعات آینده آن است کـه   روش

ها بایسـتی در طـول زمـان و در     نتایج و یافته

هــاي  بـازه زمــانی تحقــق احتمــاالت و آینــده 

هـا را   جایی اولویت ممکن، امکان تغییر و جابه

ها باید ایـن امکـان    در واقع روش. داشته باشد

را در اختیار محققان قرار دهند کـه در طـول   

بتواند تغییـرات الزم را  ) ا آیندهاکنون ت(زمان 

بــه . بینـی اعمـال کننـد    در محصـوالت پـیش  

ها بـه   تر چون امکان تغییر یافته عبارت روشن

ــور مســتمر   ــتانه زمــا  (ط تحقــق  نتــا آس

و این امر نـه   ،وجود دارد) سناریوهاي محتمل

ــه ــات    نقط ــوت تحقیق ــه ق ــه نقط ــعف بلک ض

بنابراین بایـد دیـد    ،آید بینی به شمار می پیش

اي  دام روش از چنـــین امکـــان و زمینـــهکـــ

 ییپویایی روش و در واقع پویا. برخوردار است

بینی به این دلیـل اسـت کـه     محصوالت پیش

همــواره امکــان دارد تــا در طــی افــق زمــانی 

اطالعات جدید به دست آید یا موضوع دچـار  

، امکــان ورود بـه عبــارت دیگـر  . تحـول شــود 

ر نقـش  متغیرها یا بازیگران جدید و یـا تغییـ  

آنها و یا حتی بالتأثیر شدن متغیرهاي قبلـی  

بـر ایـن اسـاس    . یا بازیگران قبلی وجـود دارد 

بینـی بایسـتی    هـاي پـیش   است کـه تکنیـک  
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هـا   امکان تجدیدنظر مستمر و دائمی در یافته

  .قرار دهدرا در اختیار محقق 

هـاي   رسـد مجموعـه شـاخص    به نظر می

ت و نیز انتظـارات و توقعـا   شناختی فوق روش

کــه از محصــوالت و    83کــاربردي و عملــی 

شناسانه وجـود دارد،   هاي مطالعات آینده یافته

هایی باشد رها و معیا توانند در حکم مالك می

ــا     ــوع ارزی ــان دو ن ــور توأم ــه ط ــه ب را  یبک

  .سازد پذیر می امکان

هـا و دسـتاوردهاي یـک     ارزیابی یافته. 1

  ها؛ شناسانه نسبت به سایر یافته پژوهش آینده

  .شناسی هاي آینده ارزیابی تکنیک. 2

باید تأکید داشـت کـه ارزیـابی هرگونـه     

هــاي  ز تکنیــکیــبینــی و ن محصــوالت پــیش

  :توان در دو مقطع انجام داد بینی را می پیش

هــاي  قبــل از وقــوع پیشــامد و آینــده. 1

اسـت کـه   ایـن  در واقع سـؤال اصـلی   : ممکن

ها بـه چـه    بینی و نیز تکنیک محصوالت پیش

براي ایـن   ؟است نبر و قابل اطمینامیزان معت

اي جز وضع یک سـري   آزمایی چاره نوع راست

ارزیــابی معیارهــا و ضــوابط بــراي  ،هــا مــالك

نگرانـه وجـود نـدارد     هاي مطالعات آینده افتهی

ها  که در این نوشتار به دنبال طرح این مالك

  .هستیم

                                       
83. Applied 

هـاي   پس از وقوع پیشـامدها و آینـده  . 2

شـن و عینـی بـراي    در اینجا مالك رو: ممکن

قضاوت وجود دارد و آن همانا میـزان انطبـاق   

. نگرانه با واقعیت موجود است هاي آینده یافته

ها در  بینی که امکان تحقق کامل پیش آنجا از

هایی را براي  توان مالك می ،عمل وجود ندارد

گونه ارزیابی ارائه نمود تـا میـزان قـوت و     این

اســــتحکام هــــر تکنیــــک و محصــــوالت 

  .شناسانه روشن شود دهآین

با عنایت به دغدغه اصلی نوشـتار حاضـر   

اکنــون شایســته اســت بــه ارزیــابی اجمــالی  

به . نگري بپردازیم هاي آینده ترین تکنیک مهم

منــدرج در جــدول ایــن منظــور در مــاتریس 

و در  ،هـــا تکنیـــک ،در ســـطور) 4(شـــماره 

. هـاي ارزیـابی آمـده اسـت     مـالك  ،هـا  ستون

هـا و   راي ارزیابی تواناییسازد ب خاطرنشان می

 هـاي  تکنیک از لحـاظ شـاخص   هر يها مزیت

پیوستاري از کامالً قوي، قوي، ) کننده ارزیابی(

توجه در نظر گرفتـه شـده    ضعیف و کامالً بی

به این معنی که میزان توجـه و تمرکـز   . است

ها و وجود امکان یا زمینه  تکنیک به مالكهر 

ف رعایت هـر مـالك در هـر تکنیـک در طیـ     

بـه  . در نظر گرفته شده استفوق چهارحالته 

  :طور مشخص

به معنـی قـوت تکنیـک از حیـث     *** 

  .رعایت مالك ارزیابی است
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بـه معنــی قـوت نســبی تکنیــک در   ** 

  .توجه به مالك ارزیابی است

تکنیـک یــا   یبـه معنــی توجـه ضــمن  * 

  .امکان گنجاندن مالك ارزیابی در آن است

 ـ به معنی عدم توجـه تکنیـک و ضـعف   

  .ذاتی روش است

بـه عنـوان    زیرنکته مهم درباره ماتریس 

نحــوه ارزیــابی هــر  و ماحصــل گفتــار حاضــر

است که ایـن امـر   آن تکنیک در این ماتریس 

با استفاده از تجارب تدریس حدود یک دهـه  

کارگیري آنهـا   نگري و نیز به هاي آینده تکنیک

هاي تحقیقاتی از سوي نگارنـده   در انواع پروژه

نظرات چند تـن از    راي اعتباریابی آن،و ب هبود

شده اخذ مند در این حوزه نیز  همحققان عالق

  .است

هـا   دادن امتیازات به تکنیک ،با این همه

جنبه پیشـنهادي دارد و بسـتگی زیـادي بـه     

ــات  نحــــوه علمکــــرد و رعایــــت مالحظــ

ــگران دارد  روش ــط پژوهش در . شــناختی توس

واقـــع دقـــت هرچـــه بیشـــتر محققـــان در 

هـا در هـر    کـارگیري تکنیـک   ازي و بهس پیاده

تواند مشکالت و نـواقص آن را تـا    موضوع می

  .حد زیادي کاهش دهد

ــه کــه در خانــه همــان  هــاي جــدول گون

ــماره ــی  )4(ش ــه م ــود مالحظ ــدام از  ،ش هرک

هـاي   بینـی داراي قابلیـت   هـاي پـیش   تکنیک

ــاي   خــاص روش ــه مزای ــناختی هســتند ک ش

راي در عین حال دا ؛شود هرکدام محسوب می

ــاره ــایی پ ــواقص و ناتوان هــاي ذاتــی هــم  اي ن

مهم آن است که محققان آگاه باشند . هستند

ــایی ــاي روش توان ــدام از    ه ــر ک ــناختی ه ش

ها چگونه و به چـه میـزان اسـت و در     تکنیک

هنگام استفاده از آن با چشم باز از این جعبـه  

 هاي ارزیابی نگري و مالك هاي آینده تکنیک –) 4(ه جدول شمار
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در واقع بایـد  . بهره ببرندشناختی  روش 84ابزار

وش دیگــر مزیــت و گفـت هــیچ روشــی بـر ر  

بلکــه بایــد دیــد چــه  ،برتــري مطلــق نــدارد

ــژوهش   ــاتی از پـ ــارات و توقعـ هـــاي  انتظـ

کننــدگان  نگرانـه وجــود دارد و مصـرف   آینـده 

چـه نـوعی از   بینی دقیقاً بـه   محصوالت پیش

بـراي مثـال   . مند هستند هها عالق نتایج و داده

ــر مصــرف ــخیص   اگ ــه تش ــل ب ــده متمای کنن

در  ،المللـی  ابط بینبازیگران فعال در عرصه رو

رقابـت سیاسـی میـان دو واحـد     یا سازمان و 

تـرین   ببه طور طبیعی مناس ،سیاسی هستند

هاســت و اگــر درصــدد  تکنیـک نظریــه بــازي 

تشریح کامل مکانیسم وقوع حوادث و چرخـه  

تکنیـک   ،یا سلسله وقـایع در آینـده هسـتند   

تـرین روش بـه شـمار     سناریونویسی مناسـب 

ضــا و نیـاز مشــتري و  عــالوه بـر تقا . آیـد  مـی 

، انتخـاب تکنیـک   )کارفرمایـان (کننده  مصرف

هاي در دسترس  بستگی به موضوع و نوع داده

بـه  . داردنیز هاي قابل تولید و اکتشاف  یا داده

هاي کمـی   طور مثال اگر حجم انبوهی از داده

هاي ثانویـه را در   اقتصادي اجتماعی و یا داده

ی ماننـد  هاي کم تکنیک ،اختیار داشته باشیم

مناسـب  هـاي زمـانی،    سـري  و یا تحلیل روند

ــت و  ــراي دادهاس ــنادي   ب ــاي اس ــک ه تکنی

تحلیـل   ،هـاي آمـاري   ها و براي داده نگاشت ره

                                       
84. Boxtolls 

امـا اگـر قصـد    . اسـت  تـر  رگرسیونی مناسـب 

بینی رفتار رهبران و نخبگـان کشـور یـا     پیش

) هاي تجـاري  ه رقابتصدر عر( یبسازمان رق

هاي جایگزین  حلیلاز روش ت ،را داشته باشیم

. تـوان بهـره جسـت    و یا بصیرت رهبـران مـی  

 (F.S)محققان عرصه مطالعات آینده بنابراین 

هاي هر تکنیـک و جایگـاه    بایستی از ظرفیت

  . مطلع باشند  آن

ــرد   ــافه ک ــد اض ــون بای ــاکن ــی ک ه در پ

ــی ــر روي     بررس ــه ب ــی ک ــدد علم ــاي متع ه

و نواقصـی کـه در هـر     هها انجـام شـد   تکنیک

ــود ــدام وجـ ــات  کـ ــه مطالعـ دارد، در عرصـ

گیـري از   بینی نیز بایستی به سوي بهـره  پیش

شـــناختی یـــا همـــان  جنـــبش ســـوم روش

ــی روش ــه   85شناســی ترکیب ــرد ک ــت ک حرک

. است یهاي کمی و کیف تلفیق روشمتضمن 

صـرفاً بـه    )86شناسی ترکیبـی  روش(در اینجا 

 ،شـود  نمـی هاي کمی توصـیفی   ترکیب روش

هاي کمـی   روش بلکه مشتمل بر ترکیب انواع

هـاي کیفـی بـا     با یکدیگر و نیـز تلفیـق روش  

هاي کمـی   یکدیگر و نهایتاً تلفیق بعضی روش

چراکــه بـه نظــر   ،هـاي کیفــی اسـت   بـا روش 

توان تا حـد زیـادي    رسد به این ترتیب می می

پژوهی کاسـت   هاي آینده از نواقص ذاتی روش

(Po ppeer,2008,p.70).  

                                       
85. Mixed methodology 
86. Mixed Combination method 
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کـه   در پایان ذکر ایـن نکتـه الزم اسـت   

توجه نگارنده در ایـن وهلـه عمـدتاً بـه ارائـه      

هـاي خـاص    هایی براي ارزیابی تکنیـک  مالك

نگري بوده و به همین دلیل  بینی و آینده پیش

شناختی کـه در   هاي کلی روش از مرور مالك

ــژوهش علمــی الزم  ــه پ ــه  انجــام هرگون الرعای

  .هستند، پرهیز شده است

  فرجام

هـا و   ولتدر اثر رشد روزافزون نیازهاي د

نگـري   آینـده هاي  تکنیک ،مؤسسات خصوصی

در ایـن  . تدریج گسترش و تنوع یافته است به

توسعه مباحث  ،هاي مهم میان یکی از دغدغه

شناختی در این حـوزه و نحـوه انتخـاب     وشر 

اي هـ  هاي مناسب براي اجـراي پـروژه   تکنیک

ایـن مقالـه بـه ارائـه     . باشـد  مـی  پژوهی هندیآ

ــالك ــاي روش م ــناخت ه ــابی  ش ــراي ارزی ی ب

و پس از ارائه  هپرداخت پژوهی هاي آینده روش

هـاي هـر کـدام از     توانمندي ي معینها مالك

قبـل از  در مقطـع  (شناسـی   آینـده هاي  روش

  . استرا بررسی کرده  )وقوع حوادث

تـرین   بر اساس بررسی انجام شده، مهـم 

هـاي   ها و ضوابط براي انتخـاب تکنیـک   مالك

هـا،   ارائه انـواع آینـده  پژوهی مشتمل بر  آینده

هـا، تعیـین    تعیین اولویـت هرکـدام از آینـده   

. باشـد  ران و سایر مالحظات می نیروهاي پیش

پژوهـی بـه نظـر     هـاي آینـده   در میان تکنیک

ــی ــاطع و   مـ ــاتریس متقـ ــل مـ ــد تحلیـ رسـ

هاي علوم اجتمـاعی   سناریونویسی در پژوهش

تر و پاسخگوي اکثر  و مطالعات فرهنگی مقنع

البته تذکر این . شناختی باشد شمعیارهاي رو

هــا در  نکتــه الزم اســت کــه تلفیــق تکنیــک 

پژوهی اقدام ضروري براي رفع  مطالعات آینده

هاي  شناختی موجود در تکنیک خألهاي روش

  .باشد پژوهی می رایج آینده

هـا   بینـی  ارزیابی نتایج پیشبدیهی است 

ــارچوب  ــوع نیازمنـــد چـ ــاي  پـــس از وقـ هـ

ــت    روش ــري اس ــناختی دیگ ــال  ش ــه مج ک

بـه  . پرداختن به آن در این نوشتار فراهم نبود

هـاي   رسد مـرور انجـام شـده و یافتـه     نظر می

 ،شده در این نوشتار قطعی و یقینی نبوده ارائه

ــاره  ــه ایجـــاد پـ ــرفاً بـــه منزلـ اي  بلکـــه صـ

شناختی در نزد محققـان   اي روشه حساسیت

و  پژوهــی آینــدهدرگیــر در عرصــه مطالعــات 

در نظـام  گونه محصـوالت   مشتریان اصلی این

 .باشد میسازي  تصمیم

  فارسی منابع

مطالعات آینده و نقش ) 1386پاییز (حاجیانی، ابراهیم،  .1

، فصـلنامه راهبـرد  هـاي اسـتراتژیک،    آن در بررسی

 .45شماره 
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 .مطالعات اجتماعی
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