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 ∗يوسف جمسي: گردآوري و ترجمه
 

 

 چكيده

 آينـده را    ةمند براي تفكـر دربـار        نياز به روشي نظام    زورتاب تحوالت در جهان ام    شسير پر 

 خواننده را متوجه    نخستاين نوشتار نيز با اين هدف تنظيم شده است كه           . سازد  آشكار مي 

هـاي ايـن كـار آشـنا      ماتي او را با فنون و روش به طور مقد  دوم اينكه اين ضرورت سازد و     

 .سازد

آينده قطعي هنـور نيامـده و       :  بدين شرح است   ينگر  اصول آينده » جيم ديتور «به نظر   

آنچه مسلم اسـت اينكـه آينـده ماننـد گذشـته      . هنوز وجود ندارد كه بتوان آن را شناخت 

ل يا آينده مطلوب و نامطلوب      هاي ممكن و محتم      آينده ةتوانيم دربار   ما تنها مي  . نخواهد بود 

 آينـده ارائـه     ةهر ايـده مفيـدي كـه دربـار        . وان پيشگويي كرد  ت آينده را نمي  . سخن بگوييم 

هـايي    ترين نظريـه    مقبول. شود به احتمال قوي در بدو امر مضحك به نظر خواهد رسيد             مي

 پـذيرش   شناخته شده و مورد   » ترين رويداد در آينده     محتمل«كه در مورد آينده به عنوان       

 .ترين سناريو هستند  معموالً در عمل نامحتمل،گيرند عمومي قرار مي
پيشگويي به معني تالش بـراي  . ل شويميتفاوت قابيني   و پيش  الزم است بين پيشگويي   

بيني صـرفاً     پيشاپيش حدس زدن دقيق آن چيزي است كه قطعاً روي خواهد داد ولي پيش             
كنـد تحـت شـرايط و         ينـده بيـان مـي      شرطي است كه به جـاي حـدس زدن آ          ةيك جمل 

 .تواند رخ بدهد مفروضات معيني چه اتفاقي مي

بينـي    ترين منشأ نااطميناني در آينده است و هر چه موضـوع مـورد پـيش                انسان اصلي 

 .بيني آن دشوارتر خواهد بود بيشتر با عوامل انساني در هم آميخته باشد پيش

                                                 
 كارشناس اقتصاد ∗
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 پـژوهش   .2پژوهش در زمان حـال؛      . 1: د اساسي دار  ةنگري به طور كلي دو جنب       آينده

شـناخت رونـدها و شـناخت       : پژوهش در زمان حال حاوي دو جزء اصلي اسـت         . در آينده 

پژوهش در آينده بر مبناي شناخت حاصله در زمـان          . ساز  هاي در حال ظهور و آينده       پديده

ـ   بيني آمـاري و سـناريوپردازي روش        هاي پيش   الگوروش دلفي؛   . گيرد  حال صورت مي   اي ه

 .متداول پژوهش در آينده هستند

نگري گاه عوامل متعددي مانع از توجه به آينـده در             رغم بديهي بودن نياز به آينده        به

 .شوند جامعه و زندگي فردي ما مي

 

  مقدمه

.  رويـدادهاي آينـده هسـتيم      بيني  پيش بدون آنكه خود متوجه باشيم در حال          اغلب ما هر روز آگاهانه يا    

 و كارهـاي آتـي را در   انديشـيم   مـي  به آينـده  نيزيمشو  مياز كار و فعاليت روزانه فارغ       اغلب اوقات كه    

هـا    شايد تعجب انگيز باشد كه بدانيم ذهن هريك از ما در طول روز ده              .كنيم  مي ريزي  برنامهذهن خود   

 بـه طـور   خيـزيم مغـز مـا        كه از خـواب برمـي      سحرگاهان زماني  .دهد  انجام مي  بيني  پيشو گاه صدها    

كه شير آب را باز       هنگامي .كند  ميبررسي  ) براي اينكه سقوط نكنيم   (خودكار احتمال وجود كف اتاق را       

تـر از آن     شايد اين موارد پيش پا افتـاده       .ب از آن جاري شود    س انتظار داريم كه آب با دماي منا       كنيم  مي

ـ       ا  باشند ولي واقعيت اين    بيني  پيشبه نظر برسند كه الزم به        ك از ايـن رويـدادها      ست كـه وقـوع هري

هنگـام خـروج از      در    مـا  طرابي كه ضا . ندارد "حتميت" ما    مغز داراي درجه احتمال معيني است و براي      

 نيز ناشي از آن است كه ذهن ما احتمال رسـيدن            كنيم  ميمنزل براي رفتن به محل كار خود احساس         

ااطمينـاني همـراه باشـد مـا نگـران       سنجد و اگر اين واقعه با ن        مي موقع اتوبوس يا مترو را ناخودآگاه     ه  ب

 و به   كنيم  ميهاي خود رويدادهاي محتمل آينده را مرور         گيري تصميمما در . كنيم  مييم و شتاب    شو  مي

 به آينـده فكـر كنـيم    ماًيما نياز داريم كه دا .كنيميا چنان انديشيم كه چه خواهد شد اگر چنين         مي اين

 ما اقدامات گوناگون محتمل را كه ممكـن اسـت           .ندك  مي سال بعد فرقي ن    20چه يك ساعت ديگر چه      

 ،بنـابراين  .گيـريم  تصميم مي آن   براساس    و يمآور مي پيامدهاي هريك را در نظر       ،در آينده انجام دهيم   

 روز مره مشـغول  به طورو مختص اهل فن نيست بلكه همه ما    آينده يك فن پيچيده      ةانديشيدن دربار 

 .توانيم به زندگي خود ادامه دهيم فكر به آينده نميواقعيت اين است كه بدون  .آن هستيم
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توانسـتيم   دهد كه نمـي    آيد و گاه نيز اتفاقاتي روي مي        مي هاي ما گاه اشتباه از آب در       بيني  پيشاما  

 بينـي  پيشما مجبور به .  برداريمبيني پيشد كه دست از شو ميولي اين موجب ن.  كنيمبيني  پيشآنها را   

 ما خارج است و براي آن بايـد بـه           ة بعضي از وقايع از عهد     بيني  پيشالبته  . ستيمو انديشيدن به آينده ه    

ـ     .  مثل وضع هوا و قيمت سهام      ،متخصص مراجعه كنيم   تـوانيم   هـيچ وجـه نمـي     ه  ولي گاهي اوقـات ب

  اينكه يكي از عزيزانمان از عمل جراحي دشـوار         مثالً. امور بيابيم از  اي براي برخي     كننده  قانع بيني  پيش

 نيـز  معموالً. در خواهد برد يا نه و آيا فرزندمان در ازدواج خود موفق خواهد بود يا نه               ه  ري جان ب  خطي و

 را  بينـي   پـيش دهد نياز به     روي نمي ما  پي بر وفق مراد يا مطابق با انتظار           پي در  به طور  امور   كه زماني

رو شدن بـا بـرف سـنگين        ه   پس از چندبار ناكامي در بورس سهام يا روب         مثالً. كنيم  ميبيشتر احساس   

 نوسانات سـهام و وضـع       بيني  پيش ارزش   ،كه قصد سفر به يك شهر سردسير را داريم         درست هنگامي 

تـر   تـر و پيچيـده     برهمين سياق هرچه سير تحوالت در پيرامـون مـا سـريع           . كنيم  ميهوا را بهتر درك     

ـ         كند   آينده را غيرقابل حدس و نامطمئن مي       ،دشو  مي تـر   نگـري را ملمـوس     ده ضمن آنكـه نيـاز بـه آين

 شغل آينده براي كشاورز جواني كه چند قـرن پـيش در             بيني  پيشتوان گفت     مي به طور حتم  . سازد مي

تـر از جـوان       به مراتـب آسـان     ، برنج مشغول بوده   نسل به كار كشت    زيسته و نسل اندر    شمال ايران مي  

تحوالت در جهان امروز نيـاز بـه        تر شدن جوامع و سير پرشتاب        لذا پيچيده .  است بوده شهرنشين امروز 

 كوتـاه مـدت متغيرهـاي اقتصـادكالن خـواه      بينـي  پـيش خواه  ( آينده   ةمند براي تفكر دربار    روشي نظام 

 .سازد را آشكار مي) خاورميانه] جغرافيايي سياسي[نگري تحوالت ژئوپوليتيكي  دهآين

اين . حساب شده هستيم  پس ما براي انديشيدن به آينده نيازمند يك نظام فكري و روش علمي و               

دوم  خواننده را متوجه اين ضرورت سـازد و          نخست اينكه، نوشتار نيز با اين هدف تنظيم شده است كه          

 .هاي اين كار آشنا سازد  مقدماتي او را با فنون و روشبه طور اينكه،

اداي پندارد بلكه بيشتر درصـدد        در اين رشته نمي    د را به هيچ وجه صاحب نظر و مؤلف        نگارنده خو 

 عمـومي كشـور بـا مفـاهيم         ةگيران حوز  ريزان و تصميم   آشنا نمودن برنامه   اي است كه در جهت     وظيفه

 از مطالب ارائه شده در ايـن        يمهم بخش. بيند  به آينده برعهده خود مي     مدرن آينده نگري و انديشيدن    

 . پاورقي آمده است درمنبع هر كدامداري  اقتباس شده و با رعايت اصل امانتمقاله از مقاالت ديگر 
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1 آينده نيازمنديم؟ةچرابه انديشيدن دربار
 

يم ي بگـو ست كه ا مثل اين، انديشيدن به آينده چيست و چرا بايد به آينده بينديشيم          ةاينكه بپرسيم فايد  

تـوان بـه مقصـد        مي با چشمان بسته هم احتماالً     .گام راه رفتن چشمان خود را باز بگذاريم       نچرا بايد ه  

تالش براي آگـاهي از  . اي برخورد خواهيد كرد منتظره غيرياه در مسير با موانع و خطر  اًرسيد ولي قطع  

 2. آماده كنيم و غافلگير نشـويم      آيد  پيش مي  خود را براي آنچه      كند  ميآنچه پيش رو داريم به ما كمك        

رد كننـد يـا     هاي خود ادامه دهند تا به بحـران برخـو          توانند بدون نگاه به آينده به فعاليت       ها مي  سازمان

توانـد    اما تفكر بـه آينـده گـاه مـي         . هاي احتمالي آماده كنند    برابر بحران  در نگري خود را   اينكه با آينده  

هـاي ممكـن و      از آينـده  را  هاي ذهنـي خـود       ها روايت  و آن در صورتي است كه انسان      . خطرناك باشد 

اند خواهد    كرده بيني  پيش كه خود    اي  به گونه  آينده قطعاً تلقي و تصور كنند كه       حتمي يي پيشگو ،محتمل

گونه كه   آن.  ترديد ندهند  ة يا اينكه آينده مطلوب خود را آينده حتمي قلمداد كنند و به ديگران اجاز              ،بود

 .دهد ها و اهداف روي مي آميز به برنامه  نگاه تعصبة متمركز در نتيجريزي برنامههاي  گاه در نظام

 

 ه آيندةاصول و مباني انديشيدن دربار

 .دشـو   مـي ي كه پـيش رو داريـم اتـالق          ينياز از تعريف است و به رويدادها        بنيادي و بي   ي مفهوم ،آينده

 مباني انديشيدن به آينده موارد ذيـل را بـه عنـوان اصـول خـود ذكـر                   ةاي دربار  مقاله در "جيم ديتور "

 :كند مي

ي هنوز نيامده و هنـوز       قطع ةت كه آيند  ، اين اس   آينده بدانيم  ة كه بايد دربار   اي  نكتهترين   مهم .1

 . آنچه مسلم است اينكه آينده مانند گذشته نخواهد بود.وجود ندارد كه بتوان آن را شناخت

 مطلـوب و نـامطلوب سـخن        ة ممكن و محتمـل يـا آينـد        هاي  آينده ةتوانيم دربار  ما تنها مي   .2

 .يميبگو

                                                 
١. Phil Gyford, ١٩٩٩ 

يم يا احتمال وقوع آن را اطالع در اينجا سخن از رويدادهايي است كه در مورد وقوع آنها در آينده بي. 2

هم برخي  شوند و باز اي و با الگويي منظم تكرار مي وگرنه وقايعي با درجة يقين باال كه به طور دوره. دانيم نمي

چه غافلگيري در برابر اين حوادث نه به غيرقابل . كند، از موضوع بحث خارج است  مي"غافلگير"از افراد را 

 .   گردد لت افراد باز ميبيني بودن آنها بلكه به غف پيش
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ـ  هـاي ممكـن و محتمـل را مـي          كرد ولي آينـده     1ييتوان پيشگو  آينده را نمي    .3 وان و بايـد    ت

3توان تصوير آينده مطلوب و ارجح همچنين مي .كرد  2بيني پيش
 .  را ترسيم كرد 

به احتمال قوي در بدو امـر مضـحك بـه نظـر              دشو  مي آينده ارائه    ة مفيدي كه دربار   ةهر ايد  .4

 .خواهد رسيد

خته  شـنا  "ترين رويداد در آينده    محتمل"عنوان  ه  هايي كه در مورد آينده ب      ترين نظريه  مقبول .5

 هاتـرين سـناريو     در عمـل نامحتمـل      معموالً ،گيرند  و مورد پذيرش عمومي قرار مي      شوند  مي

 .هستند

گيران و عامه مردم غيرمعمـول       در نظر تصميم  سودمندترين اطالعات ارائه شده درباره آينده        .6

 .خواهد بودو گاه باورنكردني و مضحك  و حتي تكان دهنده

 . ارائـه شـود    بينـي   پـيش ي و   يتفاوت و وجه تمايز بين پيشگو     در اينجا الزم است توضيحي درباره       

"ريچارد اسليتر "طبق تعريف   
 به معني تالش براي پيشاپيش حدس زدن دقيق آن چيزي           ييپيشگو  4

جـاي حـدس زدن     ه   يك جمله شرطي است كه ب       صرفاً بيني  پيش ولي   ، روي خواهد داد   است كه قطعاً  

 اينكـه كسـي     مـثالً  .تواند رخ بدهـد    عيني چه اتفاقي مي    تحت شرايط و مفروضات م     كند  ميآينده بيان   

ي ياي مهيب و ويرانگـر روي خواهـد داد يـك پيشـگو             بگويد در تاريخ دقيقي در آينده در تهران زلزله        

 آينـده   ةد ولي اگر گفته شود به احتمال قوي ظرف سه ده          شو  ميناهميتي به آن داده      است كه معموالً  

سـازي ابنيـه خسـارات جـاني و مـالي آن             اند و در صورت عدم مقـاوم      ي تهران را خواهد لرز    مهيبزلزله  

 برخالف آنچـه منطقـاً     . است بيني  پيشنوع    آينده و از   ة علمي دربار  ة اين يك گزار   ،هنگفت خواهد بود  

ارزش  هـاي بـي    ها و داستان پـردازي      گپ ةمي و ماي  رها فقط موجب سرگ    ييرود اغلب پيشگو   انتظار مي 

ي قطعيتـي   ي در پيشـگو   .هاي مهم و ارزشمند اسـت       گيري  تصميم أها منش  ينيب  پيش حال آنكه    ،دشو  مي

ي بـا  ي حال آنكه پيشـگو ، محتاطانه و نامطمئن استبيني پيشلحن .  نيستبيني پيشوجود دارد كه در  

 معمـوالً  ند و شـو   مي جدي گرفته    بيني  پيشيك  هاي شرطي    كه گزاره  ولي همين  .قطعيت همراه است  

                                                 
١. Prediction 
٢. Forecast 
٣. Prefered Future 
�. Richard Slaughter, ١٩٩� 
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 بيانگر اين واقعيت است كه ذهـن        ،دشو  ميداده ن  اهميت    قاطع و هشداردهنده    هرچند يها ييپيشگوبه  

 .داند ي نميي آينده را قابل پيشگوگر بشر ذاتاً تحليل

  براي كشف آينده محتوم نيسـت بلكـه        اقدامي و   ينگري توصيه به پيشگو    بنابراين توصيه به آينده   

دست آمـده از گذشـته و حـال         ه  عات ب هاي ممكن و محتمل برمبناي اطال      تالشي براي شناخت آينده   

آينده نگـري مـا را در آمـاده شـدن بـراي             .  تصميمات امروز خود را سامان دهيم      ،كمك آن ه  است تا ب  

 .كند ميطيف حوادثي كه در آينده با آن مواجه خواهيم شد ياري 

 

  1نااطميناني آيندهاصلي  أمنش

 دوران معاصر كه سير تحـوالت در جهـان          ا در   تنهانديشيده است ليكن      مي بشر از ديرباز به آينده خود     

. بينـد   به طور جدي خود را به شناخت آينده محتاج و در عين حال ناتوان مـي                ،يافتهاي   سابقه شتاب بي 

روي كره خاكي دست به      شعور خالق و مختار از زمان پيدايش خود بر         انسان به عنوان يك موجود ذي     

و از سوي   است  خوردن روال طبيعي امور در طبيعت شده        كارهايي زده است كه از يكسو موجب برهم         

 بينـي   پـيش حوادث غيرقابل   ها و    بخش اعظم نااطميناني  . ديگر پيامدهاي آن هنوز شناخته شده نيست      

نظر از برخي حـوادث و باليـاي طبيعـي كـه قـوانين خـاص خـود را دارد و                      صرف � در زندگي بشري  

هاي انسـان در نظـام       واقع ناشي از دستكاري    در -دشو  يم آنها   بيني  پيشمحدوديت دانش بشر مانع از      

بسـياري از   .  اسـت  هـا در زمـان آتـي        رفتـار انسـان    بينـي   پـيش طبيعت و همچنين ناشي از ناتواني در        

 هـالي از منظومـه      ة زمـان عبـور سـتار      مثالً.  نمود بيني  پيشتوان با دقت زياد      رويدادهاي طبيعي را مي   

هـيچ  . توانند بـا دقتـي شـگرف تخمـين بزننـد           ن نجوم امروزه مي   بعد را دانشمندا  قرن   شمسي در چند  

قوانين ثابـت    هالي وجود ندارد زيرا نيروها و    ةنگراني جدي هم درباره احتمال تغيير مسير ناگهاني ستار        

 شهر  ةتواند نقش  چه كسي مي  براي مثال   اما  . خوبي شناخته شده و معلوم است     ه  ثر بر حركت هالي ب    ؤم

 سال آينده نتيجه و برآيند      20 شهر تهران در     ةوضعيت نقش  كند؟   بيني  پيشرا  نده   سال آي  20تهران در   

باشد كـه عوامـل انسـاني در آن حـرف اول را              مي... ي و اقتصادي و جمعيتي و       يعوامل متعدد جغرافيا  

ها در آينده      رفتار و تصميمات انسان    بيني  پيش ،ي كه براي انسان برشمرديم    يها به دليل ويژگي  . زند مي

                                                 
١. Introduction to Future Studies 
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واسطه دخالت  ه   سال بعد ب   20در   شهر تهران    ة وضعيت نقش  بيني  پيشلذا  .  كمي دارد  بيني  پيشقابليت  

 بينـي  پـيش بدين ترتيب هرچه موضوع مـورد  . عامل انساني در آن بسيار دشوار و غير دقيق خواهد بود         

اي كـه از     هو هـر حـوز      آن دشوارتر خواهـد بـود      بيني  پيش ،بيشتر با عوامل انساني در هم آميخته باشد       

پس .  بيشتري خواهد داشت   بيني  پيش قابليت   ،تر مانده باشد   دسترس مداخله و دستكاري انسان مصون     

 . آينده دانستبيني پيشتوان يكي ازعوامل اصلي دشوار بودن  انسان را مي

 

 نقش افق زماني

ي تغييـرات چنـان     برخـ . توان گرفت  مدت جلوي بسياري از اتفاقات را نمي       ايم كه در كوتاه    بسيار شنيده 

ـ    مثالً. دهند  تغيير مسير را نمي    ةاجازبراي مدتي طوالني    دهند كه    بطئي روي مي   وكند   ه  كشوري كه ب

 ةماننـد كشـور خودمـان در دهـ        (رو شده  هاي با انفجار جمعيت روب     رويه مواليد در دوره     ازدياد بي  ةواسط

لذا آينده  .  خود را معكوس كند    رشد جمعيت صعودي نرخ   تواند روند   كشد تا ب   طول مي  يك نسل    )1360

تـر   ولي نادرستي اين گزاره در نگـاهي دقيـق        . رسد از برخي جهات محتوم و غير قابل تغيير به نظر مي          

سـي متناسـب باشـد تـا        رواقعيت اين است كه افق زمـاني بايـد بـا موضـوع مـورد بر                .گردد شكار مي آ

ياري از متغيرهـا در كوتـاه مـدت كمـابيش           بس.  روند وقايع در آينده صحيح باشد      ةگيري ما دربار   نتيجه

ند كه زماني بـه ذهـن هـيچ كـس           شو  ميكنند و منجر به تحوالتي       اند ولي در درازمدت تغيير مي      ثابت

" ژوزف .ارل سي ". كرد خطور نمي 
 سـال هـر     20ظـرف   " :ي گفته است  يي در جا  يشناس امريكا  آينده 1

 مـا   ة بدان معني است كه اگـر افـق انديشـ           اين سخن او   ".تواند روي بدهد   اتفاق غيرقابل تصوري مي   

فرامـوش نكنـيم از     . نامحتمل را بايد در نظر گرفـت        هرچند ة وقوع هر پديد   ، آينده طوالني باشد   ةدربار

به زبان آورد تـا تحقـق       كرده را    كه بيل گيتس رؤياي يك كامپيوتر بر روي ميز هر فرد تحصيل            زماني

 تحوالت ناشي از غفلت از      بيني  پيشفاحش بشري در    و عمده اشتباهات     ! سال طول كشيد   20آن فقط   

 .همين موضوع است

                                                 
١. Earl C. Joseph 
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 رويكردهاي علمي به آينده نگري

ـ    به طور نگري   آينده  1. آينـده  پـژوهش در   .2 زمـان حـال؛    پـژوهش در   . 1:  اساسـي دارد   ة كلي دو جنب

 و 2ظهوردرحال  هاي   شناخت روندها و شناخت پديده    :  حاوي دو جزء اصلي است     زمان حال  پژوهش در 

گيـري سـير تحـوالت كنـوني          ديگر شناخت ما را از جهـت      كصورت مكمل ي  ه  اين دو جزء ب   . ساز آينده

اگـر بـدانيم كـه     " : مشهوري دارد با اين مضمون كه      ةآبراهام لينكلن جمل  . سازند  مي سوي آينده آگاه   به

ر آينـده بـه كجـا       يم كه د  يبگوتوانيم   مي... ايم   اكنون كجا هستيم و تاكنون در چه جهتي رهسپار بوده         

نگـري اسـت كـه       ي در آينـده   يزبان ساده بيانگر رويكردي مهم و زيربنـا       ه  اين جمله ب   ".خواهيم رسيد 

"روندشناسي"
اي از   گيري رويدادهاي مربوط بـه يـك حـوزه در بـازه            گرايش و جهت  . دشو  مي ناميده   3

همان روالي كـه در جريـان   ست كه اگر سير وقايع معيني به  اد و بيانگر آن شو  مي ناميده   "روند"زمان  

شناخت روندها براي دستيابي به تصويري هرچنـد        .  در آينده به كدام سو خواهيم رفت       يابد،است ادامه   

هـاي علمـي و       بينـي   پـيش اين رويكرد اساس و مبناي بسـياري از         . كند  ميخام و كلي از آينده كمك       

شـناخت  امـا   . سـت  ا  و نظـاير آن     اقتصادي ؛ تحوالت جمعيتي  ؛زيست   محيط ؛ جغرافيا ةاي در حوز   حرفه

 بيش از   ةدر استفاده از اين رويكرد بايد از تكي        شروع براي شناخت آينده است و        ةروندها فقط يك نقط   

 تداوم ساده روندهاي    كه وضعيت امروز   طور  زيرا همان  ،اجتناب ورزيد از آن   حد بر نتايج به دست آمده       

 روندهاي كنـوني نخواهـد      ة آينده نيز تداوم ساد    ،د تفاوت ماهوي فراواني با گذشته دار       و گذشته نيست 

 در  . آينـده تكيـه بـيش از حـد بـه رونـدها بـوده اسـت                 بينـي   پيشعلت بروز اشتباهات فاحش در      . بود

  ، مقداري اقتصاد سنجي متداول بوده     بيني  پيشهاي  الگو اقتصادي با اتكا به      ريزي  برنامهي كه   يكشورها

نكـردن بـه    يكـي از داليـل بـروز ايـن اشـتباهات توجـه              . تيمشاهد تكرار اشتباهاتي از اين دست هس      

ي يهـا   زماني به پديـده    ةهاي درحال ظهور در هر بره       پديده .ساز است  ظهور و آينده  در حال   هاي   پديده
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٢. Emerging Issues 
٣. Trend Watching 
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اند و به همـين سـبب در          را ايجاد نكرده   بارزيساز نشده و موج تحولي       د كه هنوز جريان   شو  ميالق  طا

 تواننـد   بـالقوه مـي    به طور ست كه    ا ها اين  ويژگي اين پديده  . دشو  مينداني ن نگري به آنها توجه چ     آينده

توان به   ها مي   اين پديده  ةاز جمل .  تحوالتي بزرگ باشند ولي هنوز اين استعداد بالفعل نشده است          أمنش

 1980تلفن همـراه و اينترنـت در دهـه           1960 ة كامپيوتر در ده   ،تلفن و اتومبيل در ابتداي قرن بيستم      

ـ      ها در دوره   يك از اين پديده    جالب اينكه هيچ  . ره كرد اشا هـاي    عنـوان پديـده   ه  هاي زماني ذكر شده ب

يـد  آ   مي وجوده  نگري بر مبناي روندهاي گذشته ب      مشكلي كه درآينده  . شدند  جدي گرفته نمي   ساز آينده

شـان را   وان آينـده  بتـ آناي ندارند كه با نگاه به رونـد          زيرا آنها گذشته   ،هاست نيز ناشي از همين پديده    

  .حدس زد

هـاي تكنولوژيـك      نـوآوري  حال ظهور صـرفاً    هاي در  پديده،  دشو  مطرح مي  برخالف آنچه معموالً  

هاي نظام يافته و علمي بسيار معتبري در برخي كشـورها نظيـر              امروزه شاهد تالش  . نيستند) فناورانه(

 عنـوان   بـا  آينـده    فناورانـه ت علمـي و      تحـوال  بينـي   پـيش  تركيه براي     و اخيراً  ، انگلستان ، آلمان ،ژاپن

سـازماندهي شـده و      نخبگان علمي و دانشگاهي اين كشورها        از سوي  هستيم كه    1يفناورنگاري   آينده

  از سـوي   ي كـه  تعريفـ  ي طبـق  فنـاور نگـاري    آيندههدف   2.دستاوردهاي بسيار مفيدي نيز داشته است     

ي در بسـتر زنـدگي      فنـاور آينده علوم و    براي شناخت   ) روشمند( تالشي سيستماتيك    ،يونيدو ارائه شده  

هـايي اسـت كـه       هاي علمي و كاربردي بـه سـوي حـوزه           ها به منظور هدايت پژوهش     اجتماعي انسان 

هاي در حـال ظهـور در        اما چنانكه گفته شد پديده     3.متضمن بيشترين منافع اقتصادي و اجتماعي باشد      

ند كـه   شـو   مياجتماعي انسان را نيز شامل      ند و ساير ابعاد زندگي      شو  ميي خالصه ن  فناور  علم و  ةحيط

 هشـداردهنده دارنـد     ةهاي در حال ظهور جنب      برخي پديده  مثالً. دكر توجه   به آنها  آينده   ةبايد در مطالع  

هـاي    ؛ و گونـه    1960 و   1950هاي    زيست در دهه    نظير تخريب محيط   ،دشو  ميكه اغلب از آنها غفلت      

 .هاي اخير در سال نساني و اجتماعي هولناك اآثاري با يشيميا جديد مواد مخدر

                                                 
١. Technology Foresight 
٢.  Handbook of Knoweledge Society Foresight Prepared by PREST and FFRC for the 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions October 
۲۰۰۲ 
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ـ   به دست آمـده   بر مبناي شناخت     پژوهش درآينده اما    پـژوهش در زمـان حـال صـورت          ة در مرحل

در . شناخت ما نسبت بـه زمـان حـال اسـت          هايي براي استنتاج از       كلي شامل روش   به طور گيرد و    مي

 خود از روند تحوالت آتـي در        بيني  پيش د مستقالً شو  مينظران هر حوزه خواسته       از صاحب  روش دلفي 

 بـه اشـخاص انتخـاب شـده بـراي           نتايج ايـن روش بسـيار متكـي       .  تخصصي خود را بيان كنند     ةحوز

اي از انديشمندان جامعه نباشند يا بيشتر به         طرفانه نمونه آماري بي   نگري است و چنانچه اين افراد      آينده

 خوشايند تفكر حـاكم موجـود بـوده و           معموالً بيني  پيش ةيك مكتب فكري خاص وابسته باشند؛ نتيج      

 نيز در واقع فـرض      بيني  پيشهاي   روش استفاده از    در .احتمال وقوع كمي خواهد داشت    قريب به يقين    

اي يك الگوي رفتاري معين دارد و قوانين ثابتي بر رفتار آن حاكم است كـه                 بر اين است كه هر پديده     

دسـت آمـده از مطالعـه زمـان حـال را در آن وارد               ه   ب سازي كرد و اطالعات    اگر بتوان آن الگو را شبيه     

 ثـابتي از قـوانين رفتـاري    ها اين فرض كه پديده . خواهد بودبيني پيشنمود؛ رفتار پديده در آينده قابل       

هـاي   الگـو  و اعتبـار     نيسـت هاي انساني چنـدان قابـل قبـول          قل در مورد پديده   أكنند نيز ال   پيروي مي 

 .سازد دار مي خدشه را در امور انساني بيني پيش

جاي آنكـه از    ه  ي كامل نيست؛ ب   ياگر بپذيريم كه آينده چون هنوز قطعيت نيافته هرگز قابل شناسا          

هـاي   روش آينده در اختيار ما قـرار دهنـد يـا بـه              بيني  پيشفرزانگان بخواهيم نظر اجماعي خود را در        

) ود مفيـد و ضـروري هسـتند       كه البته هريك در جاي خ     ( متوسل شويم    بيني  پيشپيچيده آماري براي    

 ابتدا بر مبناي اطالعات خود از روندها و         ، 2هاي محتمل   و آينده  1هاي ممكن  بايد با در نظرگرفتن آينده    

 ةهاي ممكـن در آينـده را ترسـيم و سـپس دربـار               وضعيت ة؛ مجموع هاي در حال ظهور    ويژه پديده ه  ب

3سناريو پردازي وسوم به    روش م  ةاين دستورالعمل عصار  . احتمال وقوع آنها بحث نمود    
است كه يكـي     

ـ       ةهاي قطعـي دربـار     ها حدس   سناريو. است نگري ها در آينده   ترين روش  از محوري  ه  آينـده نيسـتند و ب

هـدف از   . كيـد دارنـد   أ تغييرات ممكـن ت    ة بر تعيين دامن   4اي اي و حتي فاصله    هاي نقطه  بيني  پيشجاي  

دهـد؛ تعيـين    ت آينـده را در خـود جـاي مـي    اي اسـت كـه سـير تحـوال     ن محدودهيسناريوپردازي تعي 

 بينـي   پـيش هـا در     بسياري از مواقع شكست انسـان     .  دوم اهميت قرار دارد    ةترين آينده در درج    محتمل

                                                 
١. Possible Futures 
٢. Probable Futures 
٣. Scenario Planning 
�. Point Versus Interval Estimation 
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 بلكـه  بـه دليـل در نظـر نگـرفتن             ،انـد  آينده به اين دليل نيست كه اطالعات كافي در اختيار نداشـته           

دليل  .صفر نبوده است   احتمال وقوع آنها     ،بيني  پيشهايي است كه با اطالعات موجود در زمان          وضعيت

در بستر فرهنگي و باورهاي سياسـي       هايي در مورد آينده است كه        اين امر نيز گرايش به پذيرش گزاره      

هاي بزرگ تاريخ بشري ناشـي       حال آنكه همه غافلگيري   . رسند تر به نظر مي    تر و محتمل   معقولجامعه  

 .رسيده است ه كه احتمال وقوع آنها بسيار ناچيز به نظر ميهايي بود از ناديده گرفتن وضعيت

 - و اقتصـادي ، نظـامي ، قبل چـه در حـوزه هـاي كـالن سياسـي      ةكاربرد روش سناريو از چند ده     

هاي اقتصادي رو به گسترش بوده و كمك شاياني بـه پيشـبرد شـناخت                 بنگاه ةاجتماعي و چه در حوز    

 نمونـه   ،هـاي اقتصـادي    عروف از كاربرد سناريوها در بنگـاه       م ةيك نمون . بشر از آينده خود نموده است     

هـايي را در مـورد آينـده         ريزان شركت شل سـناريو      برنامه 1960 ة ده خراز او  . است 1شركت نفتي شل  

اين سـناريوها   . شد  جدي گرفته نمي   چندان تمرين فكري داشت و    ةتدا بيشتر جنب   اب كردند كه  تدوين مي 

 ميزان تقاضـا    مثالً(وع احتماالت مختلف در صنعت و بازار جهاني نفت           از وق  به دست آمده   نتايج   صرفاً

هاي اقتصادسـنجي    وسيله روش ه  را ب )  دالر 40 يا   20اي   در صورت افزايش قيمت نفت تا سطح بشكه       

ريزان شل قرار    اين احتماالت در زماني مورد توجه برنامه      الزم است يادآوري شود كه      . كرد محاسبه مي 

 در آن زمـان بـه ايـن سـناريوها            شـل  البته مديران ارشد  !  بود  دالر 2نفت كمتر از    گرفت كه قيمت     مي

هـاي درازمـدت فاقـد ارزش        ريـزي   برنامـه گيـري و حتـي       دادنـد و آنهـا را بـراي تصـميم          اهميتي نمي 

تر شده و به حدي از تكامل رسيد كه مـديران ارشـد شـل                كاملولي اين سناريوها كم كم      . دانستند مي

.  صنعت نفت را دگرگون خواهد كـرد       ةگيري است كه آيند    يروهايي در دنيا در حال شكل     متقاعد شدند ن  

هاي در حـال ظهـور و نيـز بـا در نظـر گـرفتن         شل با نگاه به تحوالت جاري و پديده      ريزي  برنامهتيم  

 الزم در   ة انگيـز  ،بـرد   كه بـازار نفـت در ركـود بسـر مـي            1970 ةناچيز در ابتداي ده    احتماالت هرچند 

 و در شـرايطي كـه       نـد  نفت براي تشكيل كارتـل اوپـك را تشـخيص داد           ة توليدكنند ةاي عمد كشوره

گذاري در ساخت پااليشگاه     مسابقه براي سرمايه  گسترش عمليات اكتشاف و حفاري در ميادين نفتي و          

سيسات نفتي سراسر جهان ذهنيت غالب در صنعت نفت جهـان و از جملـه در شـركت شـل بـود؛                  أو ت 

كـه  هـايي بـود      جه شل از معدود شـركت     يدر نت .  كردند بيني  پيشفت و تحريم نفتي را      افزايش قيمت ن  

 يك. گيري و قوت گرفتن اوپك آماده كرده بود         ناگهاني قيمت نفت پس از شكل      خود را براي افزايش   

                                                 
١. Shell 
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ريزان شركت شل در سناريوهاي خود احتمـال كـاهش شـديد              برنامه 1980 ةبار ديگر هم در اوايل ده     

هـاي     ذخاير نفتـي در كشـورهاي غيـر اوپـك و اجـراي سياسـت               ة نتيجه كشف گسترد   قيمت نفت در  

پرتو توجـه بـه       كردند و در   بيني  پيشكننده را    سط كشورهاي مصرف  ي در مصرف سوخت تو    يجو صرفه

ل توانسـت بـا كاسـتن از حجـم          شـ !) اي را حتمـي تلقـي كننـد        نـه اينكـه چنـين واقعـه       (اين احتمال   

 خود را از سقوط مصـون نگـه دارد و در اواسـط              ،هاي باالدستي نفت   خشهاي خود در ب    گذاري سرمايه

ـ         گذاري دليل سرمايه ه  هاي نفتي ب    كه اكثر شركت   1980 ةده  ،رو شـدند   ههاي سـنگين بـا بحـران روب

 . ارتقا دهد جهان دومين شركت نفتي چند مليتيةتوانست خود را از جايگاه نوزدهم به رتب

"پيتر شوارتز " در آن زمان      شركت شل  ريزي برنامهمغز متفكر   
 تجارب خـود در  ةواسطه  بود كه ب    1

"سسه پژوهش استانفورد  ؤم" براي آينده در     ريزي  برنامه ةزمين
 به شـل دعـوت شـده بـود و در سـال              2

"هنر دورانديشي" كتاب 1992
   4.را براساس تجربه شل به رشته تحرير در آورد  3

 

 كالم آخر 

"هـزاره ي پـروژه    يشوراي امريكا " سازمان غيردولتي    ذكري را كه  عنوان حسن ختام اين نوشتار ت     ه  ب
55 

نگـر در    انـع توجـه بـه نتـايج مطالعـات آينـده            مو ةدرباربه سازمان ملل متحد      6در مقدمه گزارش خود   

 :اند اهم اين موانع به شرح ذيل. يمينما  بازگو مي،كشورها ارائه نموده است

در قبال هشدارهاي آينـده را نداشـته        ليت اقدام   ئوس اين واقعيت كه هيچ نهادي در كشور م        .نهادي .1

ـ   يـا صـرفاً    ،ي وجود نداشـته باشـد     يهاي اجرا   هماهنگي بين دستگاه   ،باشد دليـل عـدم تحـرك      ه   ب

 .ساختاري دولت

مين منابع مالي براي اقدامات مربوط به آينده نگري يا اهميت نـدادن بـه موضـوع از                  أ عدم ت  .مالي .2

 .كنند مين ميأسوي كساني كه منابع مالي را ت

                                                 
١. Peter Schwartz   
٢.  Stanford Research Institute or "SRI" 
٣. " The Art of Long View" 

 .باشد كتاب مذكور توسط نگارنده در دست ترجمه مي .4
�. American Council for the United Nations University   
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 مسائل جاري يا مربوط به آينده نزديك مشـغله اصـلي تصـميم              .مشغول بودن به مشكالت جاري     .3

 .گيران است و فرصت پرداختن به آينده دور نيست

 .نگري الزم برخوردار نيستند ريزان از بصيرت و آينده برنامه. ريزان  برنامهضعف .4

 در مورد مسائل پيچيـده كـه        گيري اي تصميم گيران از مهارت الزم بر      تصميم .گيران  تصميم ضعف .5

 . برخوردار نيستندتبعات بلندمدت دارد

       . اهداف درازمدت معين استي مدون وراهبرد كشور فاقد .)راهبرد( استراتژي .6

هاي متقابل مشـكالت   آگاهي از وابستگي ها و ابعاد مشكالت و نا      عدم شناخت پيچيدگي   .پيچيدگي .7

 .مسائلرة اي دربا  غلبه تفكر كليشه،ها  اقدامات و سياستناآگاهي از تبعات، به هم

 سطح نازل مشـاركت     ، آينده ةهاي سياسي حاكم با اقدامات الزم دربار        تعارض منافع جناح   .سياسي .8

 .ها و اصناف  شركت،سياسي از سوي مناطق

ن  مشـخص نبـود    ، وضعيت جاري و رونـدها     ةدربار  فقدان اطالعات و آمار كافي و معتبر       .اطالعات .9

هـاي متنـاقض در مـورد        هاي موجود در آينده و وجود اطالعـات و داده          حجم و ماهيت نااطميناني   

 . مشكالت و مسائلأمنش

 افكـار عمـومي و      ،احـزاب ،  ها ميـان سياسـتمداران     ديدگاه  اختالف نظر و تفاوت شديد     .عدم اجماع  .10

 . ثر با آنها برخورد مؤة ماهيت و اولويت مسائل و مشكالت جامعه و نحوةدربارنخبگان 
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