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 استرالیا پژوهيآینده
 

 

 دهیچك

با وجود جمعيت نه چندان زیاد و موقعيت جغرافيایی اسـتراليا و دورافتـادگی از مراکـص اصـعی فعاليـت      

پژوهی را به خـود  ابل توجهی از فعاالن و محققان آیندهمریكا، این کشور سهم قآععمی در اروپا و شمال 

جمعـه  المععـی مهـم در سراسـر دنيـا از    پژوهی بيناختصاص داده است که بسياری از آنها با مراکص آینده

هـایی  هـا سـمت  همكاری کرده و برخی نيص در ایـن سـازمان  « پژوهیفدراسيون جهانی مطالعات آینده»

گـردد،  قـرن بيسـتم برمـی    1980 پژوهی در استراليا به دهههای اهميت آینده. فهم زمينهدارندکعيدی 

د تـا  مـ آو مـوقعيتی فـراهم    شـد  ازسـوی دولـت وقـت تسسـي     « اسـتراليا  کميسيون آینده»زمانی که 

گـذاری و رشـد مطالعـات    منظور پایهو ریچارد اسالتر به ...اهای تسثيرگذاری همچون سهيل عنایتچهره

هـا و نتـایا اهميـت یـافتن     ند. از نشـانه ععمـی و دانشـگاهی اسـتراليا وارد شـد    به فضـای   وهیپژآینده

توان به برگصاری پانصدهمين کنفران  و مجمع عمـومی فدراسـيون جهـانی    پژوهی در استراليا میآینده

يم بـرای  توانگفتگوهای جهانی: من و شما چه کاری می»با عنوان  1997در سال  پژوهیمطالعات آینده

در « نگـاری اسـتراليا  آینده مؤسسه»گذاری در این کشور اشاره کرد. بنيان« های آینده انجام دهيم؟نسل

ای در پـرور  نسـل جدیـدی از    ویكـم کـه نقـش برجسـته    دانشگاه سـوینبورن در اوایـل قـرن بيسـت    

 ست.راليادر است پژوهیمطالعات آینده تثبيت پژوهان بازی کرد، بيانگر مرحعهآینده

 

 مقدمه

پژوهان نگاری و آیندهها، آیندهبه آینده ها، تفكر راجعاستراليا کشوری است که در آن مطالعات آینده

اند. تاکنون دستكم سه آسيا و اقيانوسيه به ميصان زیادی شكوفا شده خصوص در نسبت با منطقهبه

نهادهای دولتی و  1اند.ها منصوب شدهطالعات آیندهپژوه استراليایی به ریاست فدراسيون جهانی مآینده

نگاری حمایت ها و آیندهپژوهی توجه و از مطالعات آیندهدولتی مختعفی در این کشور به آیندهغير

داری، دفاع، های کشاورزی، شيالت، جنگعتوان به پعي  فدرال، سازماناند که از ميان آنها میکرده

، Bluescope Steel ،BUPA ،AAMIهایی همچون وراهای شهری و شرکتهای محعی و شدولت

Zurich ،Ernst and Young آینده در بخش تحعيل آینده هایی دربارهکرد. وزارت دفاع پروژه اشاره 

پژوهی را گرد هم ای از کارشناسان آیندهسياست راهبردی این وزارت تعریف کرده است و شبكه شاخه
                                                 

1. Futurists in Australia, Ryota Ono, Aichi University, Japan, p.1. 
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جمعه های حمایتی معی ازو طرح 2025سال(، جنگ آینده تا  20های راهبردی )تا اولویتآورده است. 

ها برای جعوگيری از های آیندهها هستند. نيروی هوایی سعطنتی استراليا از تكنيکپژوهیاین آینده

این عرصه های بدیل در کند. نيروی دریایی نيص به بررسی آیندهغافعگيری راهبردی استفاده می

گذاری در این گونه مطالعات را برای توان گفت که شرایط اقتصادی مناسب امكان سرمایهمی 1پردازد.می

اند نه کافی. یكی دیگر از ععل رشد و توجه به این کشور فراهم ساخته است. البته چنين دالیعی الزم بوده

 2زده سپتامبر، سارس و بحران مالی جهانی بوده است.های جهانی مانند یاها و بحرانپژوهی ناآرامیآینده

 

 پژوهان استرالیاآینده ـفصل اول 

هستند. این دو از  4...او سهيل عنایت 3پژوهی در استراليا ریچارد اسالترهای آیندهاز تسثيرگذارترین چهره

جمعه مطالعات انتقادی ژوهی ازپاند که رویكردهای جدید آیندهمحققان و فعاالن کعيدی در استراليا بوده

پژوهی های آیندهپدر بصرگ ا...اما خود عنایت 5اند.ها را در آن کشور توسعه داده، اجرا کرده و پيش بردهآینده

 8استراليا که درواقع بنيانگذار کميسيون آینده 7ي  وقت حصب کار استراليائر- 6در استراليا را باری جونص

اند. باری او این دو شخصيت مبانی این ععم را در استراليا استوار کرده داند. به عقيدهمی 9و یان لووه -بود

به سمت وزارت  10ست در دولت وقت باب هاوکاستراليا شده کار و شناختههجونص که از سياستمداران کهن

استراليا را برعهده داشت.  جمعه کميسيون آیندهنهادهای مختعفی از ععوم منصوب شد و در این دوره اداره

 بوده و یكی از عالیق اصعی او شيوه 13و فعيندرز 12، سانشاین کوست11های گریفيثیان لووه استاد دانشگاه

انرژی و محيط زیست  خصوص در حوزهها بر روی ععم و تكنولوژی بهگذاریها و سياستتسثيرگذاری سياست

 استراليا را برعهده داشته است. است. او همچنين مدتی ریاست کميسيون آینده

 

 

                                                 
1. Matthew James, Australia 2020: Foresight for our Future, Department of the Parliamentary 

Library, Information And Research Services, No, 18, 2001. 

2. Sohail Inayatullah, Futures Studies In Australia: from the Family to Institutionalisation to 

Professional Networks 

3. Richard Slaughter 

4. Sohail Inayatullah 

5. Futurists in Australia, Ryota Ono, Aichi University, Journal of Futures Studies, Vol 15 No 2, 

pp.115-132, 2010, Japan. 

6. Barry Jones 

7. Australia Labour Party 

8. Australian Commission on the Future 

9. Ian Lowe 

10. Bob Hawke 

11. Griffith University 

12. Sunshine Coast University 

13. Flinders University 
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 ...اعنایت

اتفاق  1ها و دعوت تونی استيونسونفدراسيون جهانی مطالعات آینده دليلدر استراليا به ...احضور عنایت

ای همانند جيم شده پژوهان شناختهپ  از دیدار با آینده1978های تونی استيونسون در سال 2افتاد.

مند شد و ده سال بعد ها عالقایشان به مطالعات آیندههای و شرکت در کالس 4ماسينی و النورا 3دیتور

در دانشگاه کوینصلند برگصار کرد که جيم  1987 سال را در« های ارتباطاتآینده»عنوان با همایشی 

ی مطالعات پژوه از رؤسای فدراسيون جهاندیتور و النورا ماسينی به آن دعوت شده بودند. این دو آینده

 5ریاست این فدراسيون را برعهده داشت. 2001تا  1997ها بودند. بعدها خود استيونسون نيص از آینده

به همراه  6فعاليت خود را در مرکص ارتباطات دانشگاه فنی کوینصلند 1994از سال  ...اعنایت

استراليا، فيجی و بانكوک جمعه هایی در کشورهای مختعف ازدوره استيونسون آغاز کرد و به ارائه

او و  2009را نام برد که در سال « راهبرد ها و توسعهتفكر آینده»توان ها میپرداخت. از ميان این دوره

 نيص از او برای ارائه 8. جان لی مارتينکردندکار دانشگاه معبورن برگصار وکسب در مدرسه 7رابرت بورکه

ست که هاد. شاید به سبب همين فعاليتعمل آورها دعوت بهآینده مطالعات هایی در زمينهسخنرانی

 9داند.پژوهی در استراليا را تونی استيونسون و مادر آن را جان لی مارتين میپدر آینده ...اعنایت

 

 جان لي مارتین

پ  از شرکت ها در استراليا بازی کرده است. او مطالعات آینده جان لی مارتين نقش بسصایی در حوزه

را در  10هاپژوهی، بنياد آیندهآینده های استيونسون و کسب دانش بيشتر در حوزهدر یكی از کارگاه

این بنياد به نام  جان لی مارتين همچنين ویراستار مجعه 11در سيدنی بنا نهاد. 1996-1995های سال

هصاره همكاری داشت. بنياد  روژهسال در مدیریت بخش استراليای پ 10بود و به مدت  12اخبار آینده

 2008ادغام شد. پ  از بسته شدن این بنياد در سال  13کار در بنياد آینده 2002ها در سال آینده

                                                 
1. Tony Stevenson 

2. Sohail Inayatullah, Futures Studies In Australia: From The Family To Institutionalisation To 

Professional Networks 

3. Jim Dator 

4. Eleonora Masini 

5. Futurists In Australia, Ryota Ono, Aichi University, Journal Of Futures Studies, Vol 15 No 2, 

Pp.115-132, 2010, Japan. 

6. Communication Centre, Queensland University Of Technology  

7. Robert Burke 

8. Jan Lee Martin 

9. Sohail Inayatullah, Futures Studies In Australia: From The Family To Institutionalisation To 

Professional Networks 

10. Futures Foundation 

11. Futurists In Australia, Ryota Ono, Aichi University, Journal Of Futures Studies, Vol 15 No 2, 

pp.115-132, 2010, Japan. 

12. Future News  

13. Future of Work Foundation 
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ارتباط نصدیكی با  1«سازانآینده»ها در استراليا به نام جدید آینده جان برای بنيانگذاری یک برنامه

د. کرنگاری استراليا نقش مهمی ایفا گيری مرکص آیندهشكل پژوهان داشت و درگروه کوچكی از آینده

 2ها عضویت داشته است.جهانی آینده و فدراسيون جهانی مطالعات آینده ها در جامعهجان لی سال

پژوهی در آینده های برجستهعنوان چهرهاز آنها به ...اهایی که عنایتاز ميان دیگر شخصيت

کار معبورن، جوزف وکسب توان به رابرت بورکه در مدرسهبر اسالتر میرد عالوهباستراليا نام می

در دانشگاه  8و استيو گولد 7مارکوس بوسِی 6،در دانشگاه سوینبورن 5، رووِنا مورو4، پيتر هایوارد3ووروس

  9سانشاین اشاره کرد.

طرح استراليا در یكی از پژوهان پيشگام و محائص اهميت این است که بسياری از آینده نكته

اند. استيو گولد که برای دولت محعی سانشاین یا اسالتر شرکت داشته ...اهای آموزشی عنایتدوره

برای « 2025ماروچی »ای به نام آشنا شد. او در برنامه ...اکرد در کارگاهی با عنایتکوست کار می

 ای موردی برای کارشناسی ارشد خود در زمينههعنوان مطالعشورای محعی مشارکت داشت و از آن به

استفاده کرد. پيتر هایوارد و جوزف ووروس نيص  ...انظر عنایت ها در دانشگاه سانشاین کوست تحتآینده

 طور جدی به عرصهواقع در دانشگاه سوینبورن به 10نگاری استرالياآینده از طریق اسالتر و مؤسسه

 پژوهی اسالتر در مؤسسههای آیندهد. ووروس پ  از چند سال حضور در دورهپژوهی وارد شدنآینده

 11عنوان سخنران در این مؤسسه مشغول به کار شد.به 2003نگاری استراليا در سال آینده

به چاپ رسيد  2010پژوهان مطرح استراليا انجام و در سال در تحقيقی که راجع به آینده

اند. شكل قرار گرفته ...اهای اسالتر و عنایتتسثير آموزه ها به نحوی تحتمشخص شد که بسياری از آن

پژوهانِ بررسی شده در تحقيق مذکور و عوامل یا اشخاصی که آنها را به سمت ميان آینده زیر رابطه

  12دهد.اند به خوبی نشان میها سوق دادهمطالعات آینده حوزه

 

 

                                                 
1. FutureMakers 

2. Jan Lee Martin’s Futures Foundation, By Anita Sykes-Kelleher with contributions from Peter 

Lazar, Sohail Inayatullah, John Baikie, Tim Longhurst, and Jan Lee Martin 

3. Joseph Voros 

4. Peter Hayward 

5. Rowena Morrow 

6. Swinburne University 

7. Marcus Bussey 

8. Steve Gould 

9. Futures Studies In Australia: from the family to institutionalisation to professional networks 

10. Australian Foresight Institute 

11. Futurists in Australia, Ryota Ono, Aichi University, Journal of Futures Studies, Vol 15 No 2, 

pp.115-132, 2010, Japan. 

12. Ibid. 
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 پژوهي استرالیار آیندههای پیشگام دچهره .1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با همكاری  2توسط پاول ویعدمان 1ها در دانشگاه سوترن کراسمجازی مطالعات آینده اولين دوره

فرآیند  برگصار شد. این دانشگاه از طریق پاول ویعدمان مجوز الزم برای شروع 1995در سال  ...اعنایت

  دست آورد.ها را بهکردن مطالعات آینده نهادینه

 

 ریچارد اسالتر

کردن این حوزه  پژوهی در استراليا بوده و در نهادینههای آیندهترین چهرهریچارد اسالتر که از برجسته

جمعه اصطالحات و مفاهيمی که در در این کشور نقش مهمی داشته در انگعستان به دنيا آمده است. از

است. ریچارد اسالتر تغييرات  3«چالش تمدني»اند یافتهها به دست او بسط دانش مطالعات آینده

تاریک و مبهم  نامد که به آیندهمی« چالش تمدنی»ما را  اجتماعی، سياسی، تكنيكی و محيطی زمانه

است که  هامطالعات انتقادی آیندههای او مفهوم بشریت اشاره دارد. از دیگر مفاهيم کعيدی پژوهش

« انتقادی»ت گرفته است. معموالً از اصطالح پژوهی نشئهای غربی آیندهيوهناکارآمدی شاز ضعف و 

اسالتر این اصطالح نه منفی است و نه تهدیدکننده و نه به معنای نقد  فهم نادرستی دارند. به عقيده

های یهتوان الآنها می دليل وجودکند که بهها و ابصارها داللت میای از رو صرف، بعكه بر مجموعه

مطالعات انتقادی  4پژوهی را تشخيص داد.تر واقعيت اجتماعی را مشاهده کرد و امكان کار آیندهعميق

 5موضوعات مربوط به آینده. های انتقادی آینده در حوزهها و نظریهها یعنی کاربرد مفاهيم، ایدهآینده

 : است یافته بسط اسالتر دریچار وسيعهبه مرحعه چهار در هاانتقادی آینده مطالعات

                                                 
1. Southern Cross University (SCU) 

2. Paul Wildman 

3. the Civilisational Challenge 

4. Richard A.Slaughter, Critical Futures Study as an Educational Strategy, in New Thinking for a 

New Millennium, Edited by Richard A.Slaughter, Routledge, 1996, p. 139. 

5. Ibid, p. 141. 
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 آینده، هایچالش برابر در غربی جهان مفروضات کفایت عدم با ههمواج الف(

 تازه،  مفاهيم ایجاد ب(

 انتقادی، مطالعات در تازه ایمرحعه آغاز و استراليا به او دعوت ج(

 نگاریآینده مؤسسه گذاریبنيان آن نمونه یک استراليا که در آن کردن اجرایی برای تال  د(

 .استاسترالي

عطفی در زندگی ععمی اسالتر بود. او در آنجا  نقطه 1تصميم به تحصيل در دانشگاه لنكستر 

ها در حالی توسط انتقادی آینده را بسط داد. مطالعه« بشر ععم، فناوری و آینده»ای با عنوان برنامه

، 3، ضيا سردار2ان کسانی مانند آشي  ناندیی او دنبال شد که در دیگر نقاط جهااسالتر در تص دکتر

 رهباوایی نيص دورنماهای مختعف خود دردر ها 5های مانواآینده و مراکصی مانند مدرسه 4یوهان گالتونگ

 6دادند.های انتقادی را بسط میآینده

از  طرحی»ی خود را با عنوان ادکتر نامهای از پایاناسالتر در شرایط سخت اقتصادی چكيده

ساله برای تدری  در او پ  از فراهم شدن فرصتی سه 7منتشر کرد.« هامطالعات انتقادی آینده

را به  8«های آیندهابصارها و تكنيک»و « نگاهی از آینده به عصر اتمی»دانشگاه النكستر آثاری با عنوان 

آینده مساعد ندید  رهبای درهای انتقادی و اجتماعپژوهشچاپ رساند. اسالتر شرایط انگعستان را برای 

و هنگام  1986و بنابراین تصميم به مهاجرت به استراليا گرفت. درواقع در سفر به استراليا در سال 

را  -پژوهان مطرح جهان استکه یكی از آینده- ...اتوقفی کوتاه در هاوایی بود که اسالتر سهيل عنایت

بينانه، شناختی پيش ار ميشل فوکو و استفاده از سه مقولهصمان بر اساس کدر آن ...امالقات کرد. عنایت

 9شناسی را برای مطالعات آینده بسط داده بود.تفسيری و انتقادی یک نوع

ها فراهم ساخته بود. های بهتری برای بسط مطالعات انتقادی آیندهاستراليا در آن زمان فرصت

منظور را به« کميسيون آینده»استراليا به تازگی یكی از ععل این واقعيت این بود که دولت فدرال 

از اسالتر دعوت شد تا در نخستين کنفران   1986بررسی مسائل نوظهور تسسي  کرده بود. در سال 

گونه که همان 10عنوان سخنران اصعی حضور یابد.به« ها در آموز آینده»این کميسيون با موضوع 

                                                 
1. Lancaster University 

2. Ashis Nandy 

3. Zia Sardar 

4. Johan Galtung 

5. Manoa School of Futures 

6. José M. Ramos, From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal 

Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, p.19. 

7. Slaughter, R, The Making of a Futurist: An Autobiographical Sketch, 2002, p.8. 

8. Futures Tools and Techniques 

9. José M. Ramos, From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal 

Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, p.22. 

10. Ibid, p.23. 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

7 

اندازی شده بود. اسالتر در زمان حيات این باری جونص راهتر اشاره شد کميسيون آینده توسط پيش

  1ای مختعف با این کميسيون و چهار رئي  آن همكاری داشت.های مشاورهکميسيون در سمت

به کار خود پایان داد. اسالتر طراحی ضعيف، ساختار اداری  1997کميسيون آینده در سال 

شمرد. اما روشن است که اسالتر این اتفاق را تفاق برمینامناسب و مدیریت نادرست را از ععل این ا

پژوهی قعمداد نكرد، بعكه بعدها به بررسی مفصل نقاط تسیيدی بر عدم امكان حيات مؤسسات آینده

های آن پرداخت. دانش حاصل از این تحعيل وردها و ناکامیقوت و ضعف کميسيون مذکور و دستا

نگاری محسوب شود. اميد او به های آیندهاری نسل جدیدی از مؤسسهگذتوانست مبنایی برای پایهمی

  2نگاری استراليا سوق داد.آینده سوی بنيانگذاری مؤسسهها او را بهروشن این پژوهش آینده

استخدام شد و در آنجا  3«آموز  معبورن مؤسسه»وقت در تمام صورتبه 1989تر از سال اسال

م و کارشناسی آموز  تعریف کرد که رویكرد اصعی آنها توجه به مطالعات آینده هایی برای دیپعدوره

بود. اما از آنجا که مسئوالن  4«21آموز  برای قرن »ها انتشار کتابی به نام این دوره بود. نتيجه

اد او در پایان قرارد ،کردنددید درک نمیمؤسسه ارتباطی را که او ميان آموز  و مطالعات آینده می

ها در این مدت مفاهيم و ساختارهایی که در رابطه با مطالعات آینده 5ساله این مؤسسه را ترک کرد.پنا

به چاپ رسيد. این  6«های قدرتمندها و ایدهمفاهيم آینده»در ذهن او شكل گرفته بود، در کتابی به نام 

پژوهی تبدیل راسر جهان برای آیندهبه منابعی مهم در س« های آیندهابصار و تكنيک»کتاب به همراه 

ها گامی دیگر به جعو بر ها در این کتابشدند. رویكرد انسانی به آینده و مطالعات انتقادی آینده

دانش به »و  9«سوم های هصارهآینده»، 8«نگاریاصل آینده»توان های او میاز دیگر کتاب 7دارد.می

نگاری، جمعه قوای بشری برای آیندهنام برد. در کتاب نخست اصولی از را 10«بنياد مطالعات آینده منصله

شوند. اسالتر در این کتاب به مدرن مطرح می نياز به حكمت معطوف به آینده در نهادها و جامعه

پردازد. او در کتاب دوم که نگاری اجتماعی میهای الزم برای بسط آیندهبررسی ابصارها، مفاهيم و رو 

ای توجه دارد اندازهای گستردهپژوهی داشت به چشمخورد بسيار مثبتی در محافل جهانی آیندهباز

های جنبش ها و ابصارها،ها، رو ها و شبكهها، سازمانها و ایدهها، نظریهجمعه مفاهيم و استعارهاز

رد انتقادی به مطالعات آینده و در نهایت در کتاب سوم عناصر بنيادی یک رویك هااجتماعی و نوآوری

                                                 
1. Ibid, p.24. 

2. Ibid. 

3. Melbourne’s Institute of Education 

4. Education for the 21st Century 

5. José M. Ramos, From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal 

Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, p.27. 

6. Slaughter, R, Futures Concepts and Powerful Ideas, DDM/Futures Study Centre, Melbourne, 1996. 

7. José M. Ramos, From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal 

Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, p.28. 

8. The Foresight Principle 

9. Futures for the Third Millennium 

10. Knowledge Base of Futures Studies 
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 1شود.جمعه کميسيون آینده پرداخته میشوند. در این کتاب به مطالعات موردی استراليا ازتعيين می

ازسوی دانشگاه سوینبورن دعوت شد تا  1999پ  از پایان کار اسالتر با دانشگاه معبورن، در سال 

تسسي  کند. این بهترین فرصت برای نهادینه کردن  نگاری استراليا را در این دانشگاهآینده مؤسسه

بار دیگر به دانشگاه  1999او و اجرایی کردن آنها بود. بنابراین او در جوالی  سالههای بيستاندیشه

های این مؤسسه را به نگاری استراليا را بنيان نهد. در ادامه فعاليتآینده بازگشت تا نخستين مؤسسه

 رسی خواهيم کرد.تری برشكل مفصل

 

 (1998 ـ 1985كمیسیون آینده ) ـ فصل دوم

پژوهی و مطالعات مند و قدرتمند دانش آیندهای از ظهور نظامتوان نشانهرا می 2«کميسيون آینده»

که بعدها به -توسط باری جونص  1984ها در استراليا قعمداد کرد. تسسي  این کميسيون در اکتبر آینده

 برایکارگاهی  1985در پارلمان استراليا اعالم شد. در جوالی  -عوم استراليا منصوب شدسمت وزارت ع

انتخاب  آن ي عنوان نخستين رئبه 3تعریف نقش این کميسيون تشكيل و ماه بعد از آن روندا گالبالی

را  1985 های تعيين مكان، تجهيص وسایل و استخدام کارکنان انجام شد. فوریههای بعد فرآیندشد. ماه

بخشی آن را آگاهی باری جونص اهداف عمده 4توان تاریخ آغاز به کار کامل این کميسيون در نظر گرفت.می

موضوعات مختعف و برانگيختن بحث و گفتگو در باب  بخشی به سطوح مختعف جامعه دربارهآگاهی

سي  این مرکص کند. تسهای مختعفی برای آینده وجود دارد معرفی میمسائل ععمی و اینكه گصینه

های اقتصادی و در صدر مباحث و برنامه« آینده»پژوهی تالشی برای جعب توجه مردم و قرار دادن آینده

تمرکص این سازمان بر موضوعاتی بود که بر آینده تسثيرگذار بودند از قبيل مسائل مربوط به  5فرهنگی بود.

نهادهای حقوقی، راليا، تغييرات تكنولوژیكی، ها در استنسل جوان، محيط زیست پایدار، پيشرفت مهارت

اطالعات، بازار کار و مطالعات جمعيتی.  های آموز ، بيوتكنولوژی، جامعهگذاری، آیندهمدیریتی و قانون

های این جمعه فعاليتهای آموزشی ازها و دورههایی در رادیو و تعویصیون، برگصاری همایشپخش برنامه

توان های کميسيون آینده میشد. از مهمترین پروژهین اهداف محسوب میکميسيون برای تحقق ا

 را نام برد. « گعخانه»و « رهبری برای آینده»، «اشتغال زنان»، «فرهنگ، خالقيت و ععم»

تر ذکر شد پژوهان سراسر دنيا نيص موفق بود و همانگونه که پيشاین کميسيون در جذب آینده

د در استراليا را دعوت او ازسوی کميسيون آینده استراليا در اواخر سال ریچارد اسالتر ععت حضور خو

                                                 
1. José M. Ramos, From Critique To Cultural Recovery: Critical Futures Studies And Causal 

Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, pp. 28-29. 

2. Commission For The Future (CFF) 

3. Rhonda Galbally 

4. Australia’s Commission for The Future: The First Six Years, Richard A. Slaughter, Futures, 

April 1992. 

5. Ibid. 
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داند. هرچند او هرگص به استخدام رسمی آن می« های آموز آینده»برای ارائه سخنرانی در باب  1986

در نيامد، اما در طول یک دهه همواره ارتباط تنگانگی با آن داشت. مهمترین موفقيت کميسيون 

 پروژه»ای را به اصطالحی رایا تبدیل کرد. همچنين بود که مفهوم اثر گعخانه 1عخانهپروژه گآینده

این سازمان با  بخش باشد. مجعهآموز  آگاهی توانست نسبت به آینده 2«های آموز آینده سالهدویست

 3ليا تبدیل شد.ترین مجالت استراترین و اصيل[ به یكی از پيدارترین، با کيفيت21]قرن «  21C»نام 

اما در نهایت زمان، بودجه و حمایت از آن به سر  ،سال فعاليت داشت 12کميسيون آینده به مدت 

سازی برای هميشه برچيده شد. اسالتر یكی از مشكالت اصعی آن را نداشتن رسيد و پ  از خصوصی

 داشتباز میاف خود داند. درواقع آنچه کميسيون را از رسيدن به اهدبرنامه و راهبرد مشخص می

هایی سبب شد که این کميسيون در کسب اعتبار فقدان مبانی نظری و عمعی بود. وجود چنين چالش

اسالتر کارکنان این کميسيون بر حسب مالحظات سياسی و نه  به عقيده 4عمومی الزم ناکام باشد.

اسالتر تال   5تسثير گذاشت. ای تعيين شدند و همين موضوع از همان آغاز بر ماهيت آن سازمانحرفه

گذاری و استراليا در پایه جمعه کميسيون آیندهنگاری ازهای آیندههای نسل اول مؤسسهکرد از تجربه

توان با او می نگاری استراليا استفاده کند. به عقيدهآینده بسط نسل دوم این نهادها مانند مؤسسه

زیر را استخراج کرد که هر « نيازهای عمعياتیپيش»ميسيون این ک ساله 12دقيق سرگذشت  مطالعه

 6پژوهی جدید باید به آنها توجه داشته باشد:طرح آینده

اهداف اصعی باید به دقت تعریف و به کارکردهای نهادی اصعی مرتبط شوند )چنانكه در  -

 کارهای موفق چنين است(.وکسب

های مالی مطمئن و متنوع ر مبانی حمایتتموضوعات مالی باید بررسی شده و هرچه سریع -

 تثبيت شوند.

ای گونهطور دقيق فهم شده و بهنگارانه باید بههای آیندهدانش به دست آمده توسط دیگر طرح -

 اعمال شود که نمودار یادگيری از سطح باالتری آغاز به کار کرده و با سرعت بيشتری پيشرفت کند.

 اسی سازمان باشد.کنترل کيفيت باید از اصول اس -

های الزم باشند. یعنی یا در این دارای شایستگی پژوهی کامالًکار آینده کارکنان باید در زمينه -

 های الزم به آنها داده شود.زمينه تجربه داشته باشند یا آموز 

                                                 
1. Greenhouse Project 

2. The Bicentennial Futures Education Project (BFEP) 

3. José M. Ramos, From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal 

Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, p.24. 

4. Lessons from the Australian Commission for the Future: 1986–98, Richard A. Slaughter, 

Elsevier, 1999. 

5. Creating and Sustaining Second Generation Institutions of Foresight Richard A Slaughter, 2015 

6. Richard Slaughter, Road Testinga New Model at the Australian Foresight Institute, Futures 36, 

2004, pp. 837–852. 
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 های مختعف از نتایا کار مطعع شوند.رسانه -

ها، استفاده از تجربهبرای در سراسر دنيا نگاری باید با دیگر جوامع ععمی مؤسسات آینده -

 های مشترک همكاری داشته باشند.ها و انجام پروژهبرگصاری همایش

ماهيت و تسثيرگذاری  نگاری در زمينهدر نهایت شرکت، تحقيق و حمایت مؤسسات آینده  -

 نگاری عمعی سودمند خواهد بود.پژوهی و آیندهآینده

 ای و اجتماعی برای کميسيون آیندهتوانست به حصول اعتبار حرفهپيشرفت در این اهداف می

 استراليا بيانجامد.

 

 نگاری استرالیاآینده مؤسسه ـ فصل سوم

 1999یک واحد تخصصی و آموزشی تحصيالت تكميعی در سال  1(AFIنگاری استراليا )آینده مؤسسه

های ها و پژوهشای از برنامهمجموعه توسعه رایبدر دانشگاه فنی سوینبورن واقع در معبورن بود که 

شرکت کردن معاونت وقت دانشگاه  نگاری عمعی تسسي  شد. ظاهراًآینده تحصيالت تكميعی در زمينه

 2نگاری استراليا بوده است.آیندهمؤسسه  تشكيل نگاری جرقهدر سميناری در انگعستان با موضوع آینده

المععی ممتازی به دست آورد. خود بالفاصعه جایگاه معی و بين ،ی باری جونصهااین مؤسسه با حمایت

بر کمک به دانشگاه سوینبورن در بسط راهبردهای خاص آن، اهداف مشخصی را این مؤسسه عالوه

 که عبارتند از: کرددنبال می

 3نگاری راهبردی.المععی برای آیندهکردن مرکصی بينفراهم -

 های تخصصی در سطح جهانی.رنامهطراحی و اجرای ب -

 نگاری.انجام مطالعات بنيادین در باب ماهيت و کاربردهای آینده -

 ها.نگاری در سازمانتمرکص بر تحقق آینده -

 در استراليا. 4نگاری اجتماعیظهور آینده برایتال   -

AFI جمعه هان همكاری داشت ازنگاری در سراسر جها و آیندههای مطالعات آیندهبا بسياری از سازمان

به ریاست فدراسيون  AFIمدیر  2001. در سال 6هاو فدراسيون جهانی مطالعات آینده 5جهانی آینده جامعه

المععی پيشرو در این زمينه دسترسی داشته به دانش بين AFIها برگصیده شد. بنابراین جهانی مطالعات آینده

                                                 
1. Australian Foresight Institute 

2. Peter Hayward and Joseph Voros, the Master of Strategic Foresight at Swinburne University 

2001-2016. 

3. Strategic Foresight 

4. Social Foresight 

5. World Future Society 

6. World Futures Studies Federation 
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آن اجرایی شدن  بعكه هدف اوليه ،کردانش دانشگاهی استاندارد توجه نمیتنها به توليد و انتشار د AFIاست. 

 1مدنی بود. کار، آموز  و جامعهوهای مختعف دولت، کسبنگاری در حوزهآینده

کرسی استادی و مدیریت این مؤسسه را برعهده داشت. اما با تغيير  2004ریچارد اسالتر تا سال 

 های کالن، این مؤسسه منحل و در مدرسهو در نتيجه تغيير سياست 2004مسئوالن دانشگاه در سال 

  MSFهدایت آن را با نام جدید ،پيتر هایوارد ،کار دانشگاه سوینبورن ادغام شد. پ  از اسالتروکسب

 2017آینده برعهده گرفت. این برنامه در سال  برای یک دهه (نگاری استراتژیککارشناسی ارشد آینده)

 نگاریآینده فهم نگاری استراليا توانست در زمينهآینده فده سال به پایان خواهد رسيد. مؤسسهپ  از ه

نگاری، انجام استراليا، حمایت از ظهور نسعی جدید از فعاالن آینده در آن خعق به کمک و اجتماعی

نگاری عمعی ها و آیندهمطالعات آینده شناختی در زمينهتحقيقات بنيادی با تمرکص بر روی نوسازی رو 

 مطالعات»الذکر موفقيت زیادی کسب کند. های فوقو تبدیل شدن به یک الگو و مرکص جهانی در زمينه

 و اجتماع و فرد به توجه عطف با «اجتماعی نگاریآینده» عدی،بُ تک هایرو  برابر در «هاآینده انتقادی

 2.یافتند بسط مؤسسه این هایپژوهش در که دندبو مفاهيمیجمعه از «یكپارچه هایآینده»

AFI  های تر را دنبال کرده و پژوهشقرار داد تا هدفی عمعی« نگاری راهبردیآینده»تمرکص خود را بر

های آموزشی در مقاطع بر دورهد. عالوهکنپژوهی متمایص آینده تر در زمينهخود را از تحقيقات دانشگاهی

نگاری اجتماعی در خعق و حفظ آینده»ساله با نام ای سهپروژه AFIت کار پژوهشی مختعف ستون فقرا

 د. کرحمایت مالی می آن را بود که یک بنياد بشردوستانه از دانشگاه معبورن 3«استراليا

 بودند:  موارد زیر طور خالصهتعریف شده برای تحقق این هدف به چهار مرحعه

 ،نگاری در زندگی روزمرهای آیندهنگاهی دقيق به کاربرده الف(

  ،پژوهیهای آیندهفراگيری و آموز  مهارت چگونگی ب(

های شاخص پژوهی در سراسر جهان و چهرههای آیندهبه کارگيری رو  تحعيل دقيق شيوه ج(

 ،فعال در این زمينه

نگاری پيشرفته آیندهای برای حمایت از یک ظرفيت های نهادی و شبكهپيشنهاد تعدادی طرح د(

  4در سطح معی.

: عبارتند از نگاری استراليا گرفتآینده مؤسسه های چهارسالهتوان از فعاليتهایی که میدرس

درونی و بيرونی، نقش انتشارات و نگاری راهبردی و اجرایی کردن آن، تعادل ميانتمرکص بر آینده

يسه، دسترسی های چندگانه، هيئت رئو چارچوبشناختی تحقيقات، نقش مرکصی نوسازی رو 
                                                 

1. Australian Foresight Institute, Monograph Series 2003, No. 1. 

2. Richard Slaughter, Road Testing A New Model At The Australian Foresight Institute, Futures 

36, pp.,837–852. 

3. Creating And Sustaining Social Foresight In Australia 

4. Richard Slaughter, Road Testinga New Model At The Australian Foresight Institute, Futures 36, 

pp. 837–852. 
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  1وردهای مؤسسه.مجازی به دستا

سازی، تحقيقات نظری و تعيين نگاری استراليا تنها به مفهومآینده تسثيرات مؤسسه ها و دامنهبرنامه

ی یهان از پروژهتوانگاری محدود نبوده است. این واقعيت را میپژوهی و آیندههای مطالعات آیندهچارچوب

 مثالاند. برای فعاالن این مؤسسه برای نهادهای مختعف به انجام رسيده وسيعهبه تشخيص داد که کاربردی

اندازها و منظور کاو  در چشمنگاری بههای بعندمدت مسكن برای استراليا: استفاده از آیندهآینده»توان به می

به سفار  آن را ریچارد اسالتر، تری بروکه و جوزف ووروس  2004در سال اشاره کرد که  2«های بدیلانتخاب

نگاری و امكان استفاده مطالعات آینده . هدف این مقاله شرح حوزهدادندتحقيقات شهر و مسكن انجام  مؤسسه

بعندمدت در  ن در آیندهفراهم ساختن ساختاری برای مشخص کردن مسائل اصعی مسك برایاز آن 

مند آن های ممكن مسكن مشتمل بر تحعيل نظامبر تفاسير خالقانه از آیندهست. این مقاله عالوهااسترالي

فرآیند  متغيرها و روندهای ساختاری بود که بر نتایا ممكن تسثيرگذار بودند. بنابراین هدف اصعی این

سال آینده و بررسی  20تا  15نگاری معرفی و بسط چند سناریو در باب ماهيت نظام مسكن استراليا در آینده

  3های ضروری این حوزه بوده است.پيامدها و سياست

های بالقوه و بندی ویژگینگاری از رو  پویش محيطی برای حيطهاین آینده اول در مرحله

های مسكن استراليا استفاده شد. بدین منظور کارگاهی با حضور آینده موضوعات مرتبط با حوزه

برگصار شد. پ  از بحث و های دانشگاهی در شهر بریسبين تی، نمایندگان صنایع و چهرهمسئوالن دول

نگاری انتخاب شد: آیندهفرآیند  تمرکص این عنوان نقطهموضوعات مختعف دو زمينه به گفتگو درباره

ر سال توافق حاصل شد. د 20زمانی  همچنين بر روی بازه«. مساعدت مسكن»و « های مسكنانتخاب»

جمعه: عدم تعهد و های مطعوب نيص مشخص شدند ازندههای به عمل آمده موانع رسيدن به آیتحعيل

های مسكن در تمام گذاریانداز تنگ نسبت به سياست، چشمدولت به یک سياست شهر و مسكن عالقه

 مهم.  مسئعه عنوان یکسطوح دولت، عدم تشخيص مسكن به

بينی و تحعيل روند بود. نتایا مطالعات اری مشتمل بر پيشنگاین آینده دوم مرحلهدر 

 ها قرار گرفت. در اختيار کارگاه 4نگریپ فرآیند  تر انجام شده بودند طیهای مسكن که پيشآینده

هایی در سه شهر سيدنی، بریسبين و معبورن برگصار شد که دو تكنيک کارگاه سوم در مرحله

 های انتقادی و سناریوسازی. ه کار گرفته شد: تحعيل آیندهنگاری در آنها بآینده

ده در کنندگان خواسته شد الصامات سناریوهای ساخته شاز شرکت چهارم مرحلههای در کارگاه

                                                 
1. Ibid. 

2. Long-term Housing Futures For Australia: Using ‘Foresight’ To Explore Alternative Visions 

And Choices 

3. Terry Burke, Richard Slaughter And Joseph Voros, Long-term Housing Futures For Australia: 

Using, Foresight’ To Explore Alternative Visions and Choices, AHURI Positioning Paper No. 73, 

April 2004, p.1. 

4. Backcasting Process 
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هایی در کنندگان باید دگرگونیگذاری بررسی کنند. همچنين شرکتپيش را برای سياست مرحعه

کردند که از شرایط یا نتایا منفی سناریوهای مختعف جعوگيری یا آنها یها یا نهادها پيشنهاد مسياست

 1کنند.هایی که شرایط رسيدن به نتایا مثبت را فراهم میرا اصالح کند یا دگرگونی

 

 (2016-2001) سوینبورن در راهبردی نگاریآینده ارشد كارشناسي

ا آغاز شده بود به مرور زمان دستخو  تحوالت نگاری استراليآینده ای که با تسسي  مؤسسهبرنامه

های دانشگاه ارتباط داشتند. چنانكه به سياستازسویی  مختعفی شد که از یک سو به مسائل سياسی و

منتقل و از اساتيد آن کار وکسب این مؤسسه منحل و به دانشكده 2004تر ذکر شد در سال پيش

پيدا کند. به هر شكل پ  از گفتگوهای طوالنی مقطع  خواسته شد که سطح آن به کارشناسی تقعيل

و سپ  « ارشد ععم»به « نگاری راهبردیآینده»اما عنوان آن از  ،کارشناسی ارشد همچنان باقی ماند

نيازها و واحدهای عمعی نيص حذف تغيير پيدا کرد. همراه با این تغييرات پيش« ارشد مدیریت»به 

در رابطه با تحصيالت تكميعی سبب شد تا دانشگاه سوینبورن سال  های کعی دانشگاهشدند. سياست

پيتر هایوارد و جوزف  نگاری راهبردی تعيين کند.را آخرین سال پذیر  دانشجو در آینده 2016

اند. بندی کردهساله را در چهار مرحعه به شكل زیر دسته 16 واحدهای درسی این دوره ،ووروس

های مختعف برخی دروس حذف و برخی اضافه و برخی ص است در دورهگونه که از جدول مشخهمان

  2اند.شده ارائهبرای نخستين بار 

 

 نگاری راهبردیآینده واحدهای درسي دوره .1جدول 

2001-2006 2007-2011 2012-2014 2015-2016 

 کارشناسی ارشد ععم
کارشناسی ارشد 

 مدیریت

کارشناسی ارشد 

 نگاری راهبردیآینده

کارشناسی ارشد 

 نگاری راهبردیآینده

دانش به منصله بنياد 

 مطالعات آینده

دانش به منصله بنياد 

 مطالعات آینده

نگاری و دانش آینده

 1ها رو 

نگاری و دانش آینده

 1ها رو 

 1رو   1رو  
نگاری و دانش آینده

 1ها رو 

نگاری و دانش آینده

 1ها رو 

 هازماننگاری در ساآینده
نگاری در آینده

 هاسازمان

نگاری و دانش آینده

 2ها رو 

نگاری و دانش آینده

 2ها رو 

 2ها رو  2ها رو 
نگاری و دانش آینده

 2ها رو 

نگاری و دانش آینده

 2ها رو 

                                                 
1. What foresight! Understanding Australia’s Housing Future, Terry Burke and Kath Hulse, 

Futures 41, pp. 325–333. 

2. Peter Hayward and Joseph Voros, The Master of Strategic Foresight at Swinburne University 

2001-2016. 
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2001-2006 2007-2011 2012-2014 2015-2016 

 21انداز قرن چشم
ها و بينیجهان

 راهبرد
 21های قرن چالش 21های قرن چالش

های یكپارچه ارچوبچ

 هاآینده
 دورنماهای یكپارچه

تفكر یكپارچه و 

 پيچيدگی
- 

 - - ابعاد تغييرات جهانی ابعاد تغييرات جهانی

مسئوليت اجتماعی 

 پایدار ها و توسعهشرکت
- 

پایداری، ریسک و 

 مسئوليت اجتماعی
- 

 - - پروژه پروژه

- 
طراحی و تفكر 

 سيستمی
- - 

 و طراحی نگاریآینده - -
های طراحی آینده

 نوآورانه

 نگاری و رهبریآینده - -
رهبری در زمان عدم 

 یقين

 

 2006-2003های مجموعه مونوگراف

خعق و حفظ »نگاری استراليا برای آینده تحقيقاتی مؤسسه بخشی از برنامه 1هااین مونوگراف

تر ذکر شد گونه که پيشانجام شدند و همان 3اتبودند که با حمایت بنياد پر 2«نگاری اجتماعیآینده

ده جعدی ریچارد اسالتر  شدند. ویراستار کل این مجموعهمحسوب می AFIستون فقرات کار پژوهشی 

 پردازیم.پژوهی استراليا میمنحصر به فرد در سير آینده بود. در ادامه به بررسی اجمالی این مجموعه

به قعم پيتر هایوارد پرسش اصعی کل  4«نگاری در زندگی روزمرهدهآین» نخست با عنوان  شماره

ای محتوم حرکت سوی آیندهآیا استراليا باید همگام با تحوالت جهانی بهداند که این پروژه را این می

 مطعوب خود در سطح معی به بحث بپردازد؟  کند یا در باب آینده

نگاری دخيل هستند؟ مباحث ای انسان در آیندهنخست این است که کدام قو پرسش خاص شماره

این تحقيق بيشتر مفهومی هستند و در آن به تفاوت نگاه ععمی و نگاه اجتماعی و فردی به زمان 

  شوند.نگاری بررسی میشود و همچنين نظریات مختعف در باب آیندهپرداخته می

ها کشف فرهنگی: مطالعات انتقادی آینده از نقد تا»عنوان آن  دوم ژوزه راموس و شماره نویسنده

های ها و بسط رو ها، رویكردها، نوآوریگيری ایدهاست. در این شماره شكل 5«ایالیه-و تحعيل ععی

                                                 
1. Monograph Series 

2. Creating and Sustaining Social Foresight 

3. Pratt Foundation 

4. Peter Hayward, Foresight in Everyday Life, Monograph Series 2003, No. 1, Mercury Print 

Team 

5. From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal Layered Analysis 
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 شوند.بررسی می ...اپژوه مطرح یعنی ریچارد اسالتر و عنایتپژوهی دو آیندهآینده

نگاری ععم و فناوری در های آینده: مرور و نقدی بر فعاليتترتر و ژرفگسترده»سوم  عنوان شماره

ها به ارزیابی در این شماره از منظر مطالعات انتقادی آینده 2است. اندرو وینبرگ 1«1990 دهه

 شود. قبل پرداخته می نگاری ععم و فناوری در چهار دهههای آیندهفعاليت

خصوص ها بهتر از مفاهيم مطالعات آیندهتر و ژرفستردهگ شود استفادهتال  می گصار در این 

های ععم و فناوری بررسی شود. ابتدا اهداف و نگاریدر آینده ...اساختارهای نظری اسالتر و عنایت

شوند. پ  از ارزیابی موفقيت بررسی می 1990 های دههنگاریهای مورد استفاده در آیندهشناسیرو 

برای تعيين  2002استفاده شده در استراليا در سال فرآیند  انگعستان، نقدی از 1995گاری نآینده

( در سال NRP) 2002های معی تحقيق اولویتفرآیند  3شود.تحقيق ارائه می های معی حوزهاولویت

اهيت م هایی در شهرهای مهم نظرات کارشناسان درباره. با برگصاری نشستزددولت کعيد را  2002

دست آمده در قالب یک گصار  به های پيشنهادی و معيارهای انتخاب آنها بررسی و نتایا بهاولویت

 دولت ارائه شد.

پژوهشگر استراليایی شناخته شده  12ای کارشناسان بود که مشاوره بعدی تشكيل کميته مرحعه 

 برایآن به دولت  ها و ارائهاز اولویت فهرست کوتاهی آنها بررسی نتایا، تهيه شد. وظيفهرا شامل می

 سوم آنها زن بودند.های الزم بود. نيمی از اعضای این کميته اساتيد دانشگاه و یکاتخاذ تصميم

آن  4آمدند.های منتخب توسط مراکص تحقيقاتی مختعف به اجرا در مینهایی اولویت در مرحعه 

 کند نتيجهنگاری برای استراليا ترسيم میآیندهفرآیند  ای که دولت فدرال پ  از انجام اینآینده

 بود:های تحقيقی زیر میاولویت

 ،استراليایی با محيط زیست پایدار -

 ،رشد و حفظ سالمت -

 ،های پيشگام برای ساختن و دگرگون کردن صنایع استرالياوریناف -

 .امنيت استراليا -

لوحانه بود که هر نگ جامعه در آن و این باور سادهنقش کمرفرآیند  انتقادات وارد بر اینازجمعه  

تحقيقات کافی انجام و نتایا اعمال شوند. این یک دیدگاه ععمی غربی  اگر فقطمشكعی قابل حل است 

 5بعكه به تغيير رفتارها و قوانين مرتبط خواهد بود. ،به تحقيق نه صرفاًمسئعه  کالسيک است. بخشی از حل

                                                 
1. Wider and Deeper: A review and Critique of Science and Technology Foresight Exercises in the 1990s. 

2. Andrew Wynberg 

3. Andrew Wynberg, Wider and Deeper: A review and Critique of Science and Technology 

Foresight Exercises in the 1990s, Monograph Series 2003, No. 3, Mercury Print Team, p. 1. 

4. Andrew Wynberg, Wider and Deeper: A Review and Critique of Science and Technology 

Foresight Exercises in the 1990s, Monograph Series 2003, No. 3, Mercury Print Team, p. 23. 

5.Ibid, p. 24. 
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دهی دوباره به پویش محيطی: مروری بر هنر پویش شكل»عه با عنوان چهارم این مجمو شماره

  2پردازد.های بسط ساختاری آن میهای جدید پویش و شيوهبه ایده 1«محيط

به بررسی وضعيت کعی  3«ها در آموز : اصول، عمل و ظرفيتآینده»پنجم با عنوان  شماره

های وضعيت آن در استراليا اختصاص یافته بود. پرسشآموز  و همچنين  ها در حوزهمطالعات آینده

اندازهای جوانان نسبت به آینده، آموز  واقعی ها و چشماصعی این شماره شامل تحقيق در دیدگاه

ها در مدارس و همچنين تحقيق نظری در الگوهای مختعف آموزشی مفاهيم، ابصارها و فرآیندهای آینده

  4ست.هانگاری و آیندهكر آیندهتف و رویكردهای دربرگيرنده

به مسائل مرتبط با  که استهاین مجموعه مونوگراف 5«پذیرتبدیل چرخه»در ششم  عنوان شماره

 تسکيد و برجسته برایشود. ریچارد اسالتر این مفهوم را ( پرداخته میT-Cycleتی ) الگوی چرخه

تكنيكی مطرح کرده -مقابل تغييرات ساختاریارزشی در -شناختی-فرهنگی-کردن تغييرات اجتماعی

 ای این چرخه در شكل زیر مشخص است:است. مدل پایه

 

 تي ای چرخهمدل پایه .2شكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تی  ست، چرخهنااز آنجا که وضعيت غالب فرهنگ غربی معموالً عدم قطعيت و از ميان رفتن مع

طور کعی اما به ،تواند شامل پدیدارهای مختعفی باشدمیشود. این مرحعه ای آغاز میچنين نقطه درنيص 

نظر روابط اجتماعی را مستحكم نگاه ها و توافقاتی ارجاع دارد که بهها، مفاهيم، ارز به دریافت
                                                 

1. Reframing Environmental Scanning: A Reader on the Art of Scanning the Environment 

2. Edited by Joseph Voros, Reframing Environmental Scanning: A Reader on the art of Scanning 

the Environment, Monograph Series 2003, No. 4, Mercury Print Team, p. 3. 

3. Futures in Education: Principles, Practice and Potential 

4. Futures in Education: Principles, Practice and Potential, Monograph Series 2004, No. 5, Printed 

in Melbourne by Swinburne Press, p. 5. 

5. The Transformative Cycle 
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اند. مفاهيم کار و سرگرمی، امنيت و دفاع، سالمت و ساز شدهدليعی مشكلدارند اما اکنون بهمی

های مختعفی که جامعه با ها در زمينهمطالعات آینده 1در این مقوله جای داد.توان جنسيت را می

پردازد. اما ایجاد منازعه هنگام طرح و شود به تعریف مفاهيم جدید مینقصان و مشكل مواجه می

 ناپذیر است. های جدید اجتنابکنكا  در ایده

 اب زد.دست به انتخ هابعد باید از ميان پيشنهاد در مرحعه

فعاليت »های خود با عنوان نگاری استراليا مجموعه مونوگرافآینده مؤسسههفتم  در شماره

به معرفی اجمالی بيش از پنجاه فعال یا  2«هاپویش از فعاالن و سازمان-نگاری در استراليا: یک فراآینده

ای به بررسی آینده صورت حرفهپویش به-پردازد که تا زمان انجام این فراسازمان در استراليا می

تواند نگاری در استراليا میوری بر فعاالن و نهادهای آیندهشاز نگاه این گصار  مر 3اند.مشغول بوده

 باشد )طرحی که با انحالل مؤسسه 4(NFSنگاری معی )آغازی برای طراحی یک راهبرد آینده نقطه

نگاری در استراليا در نسبت با عدم ر رابطه با وضعيت آینده(. دتحقق نيافتنگاری استراليا هرگص آینده

توانند شود که البته میهایی تشخيص داده میویكم چالشهای پيشرو در قرن بيستقطعيت و ناآرامی

 :5جهانی به شمار آیند هایی برای تبدیل استراليا به نيرویی پيشرو در جامعهعنوان فرصتبه

خصوص کارهای عميق پایين است. باید فهم بهتری نگاری و بهآینده حوزهدرک عمومی نسبت به  -

 ها وجود داشته باشد. آینده نگاری و نقش رسانه در رشد کار عميق در حوزهنسبت به تبادل آینده

نگاری اجتماعی در فرد را ها و رویكردهایی که نقش آگاهی را بكاوند و بسط آیندهفقدان رو  -

 شود.احساس می بررسی کنند

اند که سبب تضعيف هر دو شده جداگانه بسط یافتهصورت به نظریه و عمل در این حوزه اغعب -

 نيازی برای تقویت هر دوی آنهاست.است. نصدیكی عمل و نظریه پيش

های بيشتری اجتماعی باید تال  های بصرگ و کسب وجهنسبت به نهادسازی برای انجام پروژه -

 صورت بگيرد.

 های مستقل از جریانات سياسی و حصبی هنوز چالشی عمده است.نگاریتسمين بودجه برای آینده -

نظران و آحاد نگاری، صاحبميان فعاالن آیندهتری سازی گستردههمگرایی، همكاری و شبكه -

 نگاری معی الزم است. جامعه برای تحقق اهداف راهبرد آینده

 :ست ا کعی این پویش را تشكيل داده بودند در شكل زیر نشان داده شده انواع مقوالت تحعيعی که الگوی

                                                 
1. The Transformative Cycle, Monograph Series 2004, No. 6, Printed in Melbourne Mercury Print 

Team, p. 6. 

2. Foresight Practice in Australia: A meta-scan of practitioners and Organisations 

3. Foresight Practice in Australia: A meta-scan of practitioners and Organisations, Monograph 

Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, pp. xi-xii. 

4. National Foresight Strategy 

5. Ibid, p. xiii. 
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 نگاری در استرالیاپویش آینده-الگوی كلي فرا .3شكل 
 

 
 

نگاری خعق و حفظ آینده»نگاری استراليا با عنوان آینده مونوگراف هشتم مؤسسه در مقدمه

ریچارد اسالتر بسط « نگاری اجتماعیآینده» ایده 1«نگاری دولتاجتماعی در استراليا: مروری بر آینده

نگاری اجتماعی معی در سطح استراليا کند. درواقع در این شماره مبانی نظری انجام یک آیندهپيدا می

هایی جمعه نقشبر اساس نتایا این تحقيق از 2شوند.بررسی میمسئعه  و چگونگی توجه دولت به این

نگاری اجتماعی بازی کند عبارتند از: استفاده از رویكردهای ظرفيت آینده توسعهتواند در که دولت می

اطالع دادن نسبت به بسط  براینگاری اجتماعی ها در دولت برای ساختن ظرفيت آیندهآینده

نگاری موجود های آیندهساختاری سازگار و پایدار برای حمایت از فعاليت های آن، توسعهسياست

ظور اطمينان یافتن از کاربرد نتایا، شناسایی، ساماندهی، پيونددهی و حمایت از اشخاص و منبه

های کنند، ساختن ساختارها و شبكهها در استراليا استفاده میهایی که از رویكردهای آیندهگروه

 پنا مرحعه 3ی.مثابه ظرفيتی جهاننگاری اجتماعی بهمنظور ایفای نقش در ظهور آیندهالمععی بهبين

 اند:نگاری اجتماعی در جدول زیر نشان داده شدهبسط یک آینده

                                                 
1. Creating and Sustaining Social Foresight in Australia: A review of Government Foresight 

2. Creating and Sustaining Social Foresight in Australia, Monograph Series 2004, No. 8, Printed in 

Melbourne by Swinburne Press, p.1. 

3. Ibid, p.5 
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 نگاری اجتماعيبسط یک آینده پنج مرحله .2جدول 

 
 

نگاری در تفكر راهبردی و بسط تفكر راهبردی های بيشتری به کاربرد آیندههنگامی که سازمان

ها از سازمان روزمره اعی شكل خواهد گرفت. استفادهنگاری اجتمخود روی آورند، ظرفيتی برای آینده

مند در باب آینده، به همراه دانشی نسبت به گذشته و آینده، نگاری به این معناست که تفكر نظامآینده

های متكثر و متفرق با دهی این فعاليتراهبرد در سطح سازمانی است. ساماندهی و جهت مبنای توسعه

د. این امر سبب تسهيل دهباید دولت انجام  را استراليا اندازی معی برای آیندهشمگيری چهدف شكل

المععی با دیگر کشورهایی خواهد شد که به بسط ظرفيتی برای های بينایجاد پيوندها و شبكه

، دست یافت« تصویر بصرگ» توان به اندیشهنگاری در دولت مشغول هستند. تنها به این طریق میآینده

 1ها فراتر رود.ساله و تغيير دولتهای سياسی و نتایا انتخابات چهار ساله و سهتصویری که از مرز مؤلفه

بت به آینده ای که نسای که گذشته محرک آن است به جامعهتوان از جامعهتنها از این طریق می

  حساس است حرکت کرد.

به مسائل  2«سوی اتحادی نوو بشردوستی: به نگاریآینده»نهم این مجموعه با عنوان  شماره

های نسل بشریت و جهان او پرداخته و شيوه جمعه رفاه اجتماعی و آیندهمشترک این دو حوزه از

نگاری مبانی ایدئولوژیكی های بشردوستانه و آیندهفعاليت 3کند.نصدیكی این دو فعاليت را بررسی می

                                                 
1. Creating and Sustaining Social Foresight in Australia, Monograph Series 2004, No. 8, Printed in 

Melbourne by Swinburne Press, p.10. 

2. Foresight and Philanthropy: Towards a New Alliance 

3. Foresight and Philanthropy: Towards a New Alliance, Monograph Series 2005, No. 9, Printed in 
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منظور فهم، تفسير و واکنش تواند ظرفيتی برای بشردوستی بهری مینگامشترک فراوانی دارند. آینده

 این پژوهش ایجاد یک مؤسسه هایجمعه پيشنهادها و حل مسائل فراهم کند. ازنسبت به چالش

شود که همكاری اول این شماره این نتيجه حاصل می در مقاله 1نگاری بشردوستانه است.آینده

دهد. یكی سرعت رسيدن آنها به هدف مشترک رفاه اجتماعی را افصایش می نگاریبشردوستی و آینده

ای از مجموعه نگاری به منصلههای بشردوستانه از آیندهفعاليت ای همكاری استفادهاز سطوح پایه

فعاليت بشردوستانه، فراهم کردن ساختارهایی برای  عرصه فهم ابعاد پيچيده برایها و ابصارها رو 

دهی های کنونی برای شكلبندی فعاليتگصین برای مسائل احتمالی و صورتهای جایحلستجوی راهج

نگاری در مؤسسات بشردوستانه توانایی درک و پایدارِ مطعوب خواهد بود استفاده از آینده آینده

 2د.کنیهای سيستمی و پایدار در جهانی رو به پيچيدگی بيشتر را فراهم محلصورتبندی راه

 2006که در سال  3«نگاری اجتماعیمسيرها و موانع آینده»این مجموعه با عنوان  آخرین شماره

کار و وهای آموزشی آن به گروه کسبنگاری استراليا و انتقال برنامهآینده و پ  از انحالل مؤسسه

قعم خود ریچارد اسالتر منتشر شد،  نگاری راهبردی دانشگاه سوینبورن بهآینده بنابراین در قالب برنامه

اسالتر در این گصار   4آمد.به شمار می« نگاری اجتماعیخعق و حفظ آینده» پایان برنامه درواقع نقطه

نگاری اجتماعی و تال  برای تحقق آن در گيری مفهوم آیندههای شكلمبانی، ععل و ضرورت کوشدمی

اسالتر ویژگی منحصر به فرد  ری استراليا را توضيح دهد. به عقيدهگاآینده های مؤسسهقالب برنامه

آن از مالحظات سياسی و حصبی است که خود برخاسته از مبتنی  ینگاری استراليا دورآینده مؤسسه

بر داشتن اسالتر در این نوشتار عالوه 5آن است. انداز یكپارچهها بر دانش و چشمبودن مطالعات آینده

بعدی »مثابه های پيشين از منظری تازه به موضوعات مختعفی همچون آینده بهر شمارهمروری ب

  6نگرد.ها در آن زمان میو مشكالت مباحث آینده« مفقود

                                                                                                                                      
Melbourne by Swinburne Press, p.2. 

1. Ibid, p.6. 

2. Ibid, p.30. 

3. Pathways and Impediments to Social Foresight 

4. Pathways and Impediments to Social Foresight, Monograph Series 2006, No. 10, Printed in 

Melbourne by Swinburne Press, p.1. 

5. Ibid, p.5 

6. Ibid, p.11 
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 نگاری استرالیاپژوهي و آیندهمؤسسات و نهادهای آینده ـ فصل چهارم

 1الف(مؤسسات تحقیقاتي

المععی استراليا با نام کنونی : مرکص نوآوری و رقابت بين2سترالیاالمللي امركز نوآوری و رقابت بین

ران را  3وارن با همكاری دانشگاه سيدنی و مرکص مهندسی پيشرفته 1992مرکص نوآوری استراليا در سال 

پژوهی است. او که مدتی ریاست د. ران جانسون یكی از متفكران پيشرو در آیندهکرتسسي   4جانسون

های تسثيرگذاری فهم بهتر شيوه سال در زمينهاستراليا را نيص برعهده داشته به مدت سی ندهکميسيون آی

 ها پروژهاقتصادی و اجتماعی فعاليت کرده است. جانسون رهبری و مدیریت ده ععم و فناوری بر توسعه

اروپا را برعهده داشته  نگاری برای نهادهای دولتی و خصوصی در استراليا، آسيا وپژوهی و آیندهآینده

های آینده های بخش خصوصی و دولتی برای فهم بهتر چالشکمک به سازمان ACIICهدف   5است.

جمعه یونسكو، همچنين المععی، ازهای بينطور عمده با نهادهای داخعی و آژان است. این مرکص به

توان موضوعات آب، می ACIICی های پژوهشها و مراکص آموزشی ارتباط دارد. از اولویتشرکت

ریصی سناریو، پویش نقل را برشمرد. برنامهوشهری، سالمت و حمل های نوظهور، توسعهمهاجرت، فناوری

استفاده  ACIICها هستند که در تحقيقات های مطالعات آیندهجمعه رو راه از محيطی، دلفی و نقشه

آنها بر صنعت، بازار، محيط و  خص کردن تسثيرات بالقوههای نوظهور و مشتحعيل فناوری 6.شودمی

در  نوآوری های فنی تخصصی، توسعهاجتماع، توسعه و ارزیابی راهبردهای نوآوری و فناوری برای شرکت

 های تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنين ارائهمشاغل کوچک، طراحی و ارزیابی مكانيسم زمينه

. مرکص نوآوری استراليا در قالب گروه هستندهای اصعی این مرکص جمعه فعاليتمتنوع ازهای آموزشی دوره

مدیریت، نوآوری و  های جامعی دربارهدوره ئهمهندسی و فناوری اطالعات دانشگاه سيدنی به طراحی و ارا

به نحوی در آن نقش فناوری که مرکص نوآوری استراليا  های آیندهجمعه گصار پردازد. ازکارآفرینی می

 اشاره کرد.  2015در سال « استراليا فناوری و آینده» توان به داشته است می

های جمعه کانوناز« آميصعادالنه، پایدار، صعح آینده»با شعار  7استراليا : مؤسسهاسترالیا مؤسسه

های عمومی و گذاریياستس ست که به تحقيق در زمينهپژوهی مهم کنونی در استرالياتفكر و آینده

در کانبرا واقع شده  کرد کهتسسي   8کعيو هاميعتون 1994در سال  را پردازد. این مؤسسهاجتماعی می

                                                 
 اي به آنها شده است. پژوهي دارند و در گزارش اشارهآيندهپژوهي نيستند، اما كاركرد بعضي از مراكز نهادهاي آينده 1.

2. Australian Centre for Innovation and International Competition 

3. Warren Centre for Advanced Engineering 

4. Ron Johnson 

5. https://www.aciic.org.au/ 

6. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, Monograph 

Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p.62.  

7. The Australia Institute 

8. Clive Hamilton 
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ها و مدیریت اجرایی این مؤسسه را برعهده داشته کتاب 2008کعيو هاميعتون که تا سال  1است.

آب و هوای دولت  کميته کنون عضواتغييرات آب و هوایی نوشته و هم مقاالت متعددی در زمينه

جمعه موضوعات مختعف از نظران برجسته در زمينهاستراليا از صاحب محققان مؤسسهاست. استرالي

شناسی، ماليات و بيكاری هستند. بسياری از گرایی، مردمتغييرات آب و هوا، مالكيت فكری، مصرف

ای در صنعت هسته ای و مقابعه با توسعهخانههای این مؤسسه در حمایت از کاهش گازهای گعبرنامه

های اقتصادی را با هدف انجام پژوهش 2کار مرکص آینده 2016استراليا در سال  اند. مؤسسهاستراليا بوده

از  3اندازی کرد. اقتصاددان کانادایی جيم استنفورداشتغال، بيكاری و بازار کار راه پيشرو در زمينه

   4شود.می مؤسسان آن محسوب

CSIROنهادهای استراليا در زمينهمهمترین  از 5: سازمان تحقيقات ععمی و صنعتی استراليا 

یی اقتصادی و اجتماعی صنعت برای منافع معی است. آتحقيقات ععمی است و نقش اصعی آن رشد کار

طور مستقيم هصار کارمند دارد به 5مرکص است و بيش از  50رؤسای این سازمان که دارای بيش از 

ها نيست، اما بر مطالعات آینده صرفاً CSIROشوند. هرچند تمرکص ازسوی دولت تعيين می

نخست  در اوایل دههمثال های آن نقشی اساسی دارند. برای نگاری همچنان در برنامههای آیندهفعاليت

معضالت »عنوان  صارشی تحتهای پایدار این سازمان گهای منابع اکوسيستمقرن بيستم گروه آینده

ارائه کرد که در  6«برای جمعيت، فناوری، منابع و محيط زیست استراليا 2050های سال آینده: گصینه

 آن به بررسی سناریوهای مختعف برای استراليا در ارتباط با رشد جمعيت پرداخته بود. 

ميعيونی برای  32ی و ميعيون 25ميعيونی،  20در این گصار  تسثيرات سه سناریوی جمعيتی 

مدلسازی » 7شوند.محيطی بررسی میها، منابع و مسائل زیستبر زیرساخت 2050استراليا در سال 

 آینده»، «محيط زیست و منابع طبيعی»، «محيط شهری»، «مردم و نيازهای آنها »، «واقعيات فيصیكی

 فصول این گصار  هستند.  مهمترین  از« آب آینده»و « انرژی

یک مرکص پژوهشی واقع در دانشگاه فنی  8های پایدارآینده : مؤسسههای پایدارآینده سسهمؤ

های تحقيقاتی مستقل برای استراليا و دیگر نهادهای به انجام پروژه 1996سيدنی است که از سال 

هدف آن مشخص هایی پایدار مشغول بوده است. تمرکص بر آینده از نام و ساختن آینده برایالمععی بين

                                                 
1. Foresight Practice in Australia: A meta-scan of Practitioners and Organisations, Monograph 

Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p.62. 

2. Centre for Future of Work 

3. Jim Stanford 

4. http://www.tai.org.au 

5. The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

6. Future Dilemmas Options to 2050 for Australia’s Population, Technology, Resources and 

Environment 

7. Barney Foran, Franzi Poldy, Future Dilemmas: Options to 2050 for Australia’s Population, 

Technology, Resources and Environment, CSIRO Sustainable Ecosystems, 2002, p. 12. 
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جمعه موضوعات از 1ها منجر شده است.ها و ابصارهای مطالعات آیندهاست، امری که به استفاده از رو 

های انرژی، توان شهرسازی و مسكن، سازگاری با تغييرات آب و هوا، آیندهپژوهشی این مؤسسه می

های منابع، تغييرات اجتماعی، های غذا، پيشرفت جهانی، منابع معی و محيط زیست، آیندهآینده

توان به پذیر  های آموزشی این مؤسسه میهای آب شهری را نام برد. از برنامهنقل و آیندهوحمل

های ایجاد تغييرات چالش های پایدار در زمينهی آیندهادانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر

  2.اشاره کرداجتماعی  پایدار و مسائل پيچيده سوی آیندهبه

بنياد نهاده شده است و هدف خود را  2012: این مرکص در سال 3نگاری استرالیامركز آینده

ها و نهادها برای بسط ظرفيت آمادگی برای افراد، سازمان یهدف ما توانمند»کند: چنين بيان می

های عمل بر روی گصینه غييراتای و جهانی و فهم الصامات این تبينی تغييرات منطقهآینده، پيش

نگاری دانشگاه سوینبورن شرکت کرده و در های مختعف آیندهبنيانگذاران این مرکص در دوره 4«.استم

پ   1996هصاره در سال  اند. پروژهعضویت داشته 5هصاره های بخش استراليای پروژهها و کرسیکميته

المععی ، گروه بين6اسميتسونين ازمان معل، مؤسسهسنجی توسط دانشگاه ساز سه سال مطالعات امكان

اکنون یک کانون تفكر مریكایی سازمان معل تسسي  شد و همآمریكایی دانشگاه آها و شورای آینده

نگاری پژوهان مرکص آیندهجمعه آیندهپردازد. ازها میمشارکتی و غيرانتفاعی است که به تحقيقات آینده

و جا   9مارکوس باربر 8،کری  استوارت 7،توان آنيتا کعرپروژه عضو هستند می استراليا که در این

نگاری کنفران  آینده 2012نگاری استراليا در نوامبر سال را نام برد. بنيانگذاران مرکص آینده 10فعوید

وعات موضمهمترین  کردند. را در شهر پرت واقع در غرب استراليا برگصار 11(APFCآسيا و اقيانوسيه )

ای آسيا بود. های منطقههای شهرها و آینده، آیندهشرایط نصولیهای این کنفران  پایداری، آینده

 مثال. برای ایدبه حساب میهای اصعی این مرکص جمعه برنامهازمدت کوتاه های آموزشیبرگصاری دوره

 های مورد استفادهبرخی رو روزه با هدف معرفی ای یکنام برنامه« گراییهنر و ععم آینده»

 12د.کرآنيتا کعر برگصا  2015در سال  آن را های پيشرو است کهای و استراتژیستپژوهان حرفهآینده

که هدف  عضو بوده است نگری یونسكوهای پيشتحقيقات جهانی سيستم تر در کميتهآنيتا کعر پيش
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Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p.63. 

2. http://www.uts.edu.au 
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پایدار سازمان معل است. او در سال  اهداف توسعهدستيابی به  براینگاری آن ایجاد ظرفيت آینده

اندازهای کند و کاو چشم ای در زمينهخدمات مشاوره ارائه برایرا  1«هاطراح آینده» شبكه 2002

  2اندازی کرد.آینده و خعق مسيرهایی برای موفقيت آینده راه

پيتر الزار، ریچارد نویل، پيتر ساول  جان لی مارتين، 1996در سال  را این بنياد 3:هابنیاد آینده

های دولتی زیادی در تسسي  آن نقش داشتند. بنياد ها و سازمان. شرکتکردندو دیگران تسسي  

 جامعه»این بنياد به همراه  2007ادغام شد. در سال  4«کار بنياد آینده»در  2002ها در سال آینده

را تشكيل دادند. پ  از یک سعسعه  6«نگاری استرالياها و آیندهآینده مؤسسه»، 5«پژوهان استرالياآینده

کنترل بنياد را برعهده « های استراليابنياد آینده»شرکت جدیدی به نام  2013مشكالت مالی در سال 

کند. منابع مالی ها هدف خود را ایجاد عالقه و فهم عميق نسبت به آینده عنوان میبنياد آینده 7گرفت.

که اغعب آنها در استراليا حضور دارند. دفاتر این  کننداعضای آن تسمين می راانتفاعی مان غيراین ساز

 تر در گروه ععوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فنی سيدنی واقع شده بودند. سازمان پيش

ياد در بن« چهار آینده – 2100استراليا »کوتاهی را با نام  مقاله 2014در سال  ...اسهيل عنایت

 شود. مطرح می 2100استراليا در سال  ها منتشر کرد که در آن چهار سناریوی متفاوت برای آیندهآینده

شده  های بهداشتی شخصینوعی مراقبت« تحول بصرگ»یكی از ععل وقوع سناریوی اول با نام 

لدین و درآمد است که در ابتدای تولد احتمال زندگی هر شخص را بر اساس ژنوم، محل زندگی، وا

ای برای هر کودکی با هدف رسيدن به بيشترین سالمت فراهم کند. در نتيجه نقشهمشخص می

کاهش چشمگيری  الكل مصرف یوگا و مراقبه رایا شده و 2100شود. طبق این سناریو در سال می

ين است. بيش از کنند بسيار پایهای بهداشتی را رعایت می. حق بيمه برای کسانی که رو یافته است

. چاپگرهای کنندمقادیر کم گوشت استفاده میها از یک رژیم غذایی گياهی با درصد از استراليایی 50

ها، شوند. طراحی خانهسه بُعدی برای توليد خوراک و کاالهای کوچک در آن زمان بسيار معمول می

کنند و بود. بسياری در خانه کار می وری و سالمت هوشمند خواهنددفاتر و شهرها برای افصایش بهره

شود. قوميت و استراليایی بودن پيوندی نخواهند داشت. کامالً دگرگون می 2100مفهوم خانه در سال 

آسيا کمک  رهبری و دولت استراليا به معت برای یكپارچه شدن با اتحادیه« تحول بصرگ»در سناریوی 

محعی  به اتحادی متشكل از هصاران جامعه ،باشد ل مختعفمع آنكه وابسته به کند. سياست بيش ازمی

های پاک رایا هستند. طبق سناریوی اول استراليا وابسته خواهد بود. انرژی خورشيدی و سایر انرژی
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 1تر خواهد بود.تر و سالمشادتر، ثروتمندتر، عادالنه 2100در سال 

که در ابتدا خطری  2ظهور هندوچين« 2050های بصرگ جنگ»مطابق سناریوی دوم با عنوان 

ظهور درحال  و آسيای - مریكا و انگعستانآ -افول درحال  ای از مناقشات ميان هستهنداشت به سعسعه

 ماند. نتيجهاشتباه را انتخاب کرده و به دنيای کهن وفادار می تبدیل شده است. استراليا متسسفانه جبهه

های پيشرفته سبب ایجاد دریایی و استفاده از فناوری . محاصرهاین گصینش نابودی کامل اقتصاد است

سقوط است. طبق این سناریو درحال  رسانی شده و اقتصاد جهاناختالل در سيستم غذایی و اطالع

به  هایی جدیاما در پنجاه سال پيش از آن آسيب ،شودسرانجام در پایان قرن بار دیگر توسعه آغاز می

رسد. اما در این ميان سودی به استراليا نمی ،ت. اقتصاد جهانی هنوز آسيامحور استوارد آمده اس آن

ها وضعيت رود و جنگجویان هنوز حضور دارند. شهرها و شرکتکار جوامع خودمختار بهتر پيش می

کنند. بعكه برای برقراری امنيت استفاده می ،سازیهای جدید نه برای بهينهمناسبی نداشته و از فناوری

استراليایی بودن به معنای سفيدپوست بودن است. استراليا در سال  2100در این سناریو در سال 

 3تر خواهد بود.فقيرتر، نابرابرتر، بيمارتر و بيچاره 2100

سطح آب دریاها افصایش یافته و مهاجران آب و هوایی و « تغيير آب و هوایی بصرگ»در سناریوی 

گيرتر ها را ناچار به کوچ از سواحل کرده است. دولت قدرتمندتر و سختاییجابجایی خاک، استرالي

جنگ قرار دارد. چنانكه بسياری از کارشناسان معتقدند عصر یخبندان بعدی در  شده است و در آستانه

های جدید بر انطباق با این نوسانات، مواد جدید و حتی شهرهای اتفاق خواهد افتاد. فناوری 2130

 ر تمرکص خواهد کرد. شناو

بر استفاده از نشانگر استراليایی است که در آن نویدهای آغاز قرن مبنی سناریوی چهارم

بر نابرابری بوده ها حقيقت نداشته و تمام سيستم را که مبتنیهای جدید سالمت و تغيير ارز فناوری

با داشتن غذای ارگانيک، آموزگاران شخصی ها برای ثروتمندان اند. این وعدهتسثير قرار نداده است تحت

اند تا دونالدها، الكل و ورز  پناه بردههای مراقبه سالمت به ارمغان آورده، اما فقرا به مکو کالس

های جدید وفق دهند. آنها دهد که بتوانند خود را با فناوریفرامو  کنند جهان به کسانی پادا  می

اند. نوآوری به افصایش شكاف اجتماعی منجر تر شدهاند فقيرتر و بيچارهکه قادر به انطباق خود نبوده

 مریكا یا استراليا.آترین است، مسابقه این است که کدام کشور چاقمهمترین  شده است.

( که نام آن هنگام تسسي  در سال NFA(: آژان  نویل فریمان )NFAآژانس نویل فریمان )

تغيير  5«کار استرالياوجهانی کسب شبكه»به  1998بود و در سال  4«لياکار استراوکسب شبكه» 1992
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نگاری در استراليا بوده است. این نهاد درواقع های آیندهفعاليت نام داد یكی از بازیگران کعيدی در توسعه

ر این سازمان پژوهان فعال دجمعه آیندهمریكا بود. ازآ« وکارجهانی کسب شبكه»ای استراليایی از نسخه

، 3، ریچارد نویل2، ریچارد اکرسعی1توان ریچارد اسالتر، پيتر شوارت طی ده سال نخست فعاليت آن می

های بدیل برای آینده»توان به های این نهاد میجمعه پروژهرا نام برد. از 5و کي  فاندر هيدن 4کيت سوتر

گصار  »این سازمان به نام  ها ویراستاری مجعهاشاره کرد. ریچارد اسالتر سال« کار استرالياوکسب

ABN»6 طرح سناریو برای »های آموزشی با عناوینی مختعف همچون را برعهده داشت. همچنين دوره

در این سازمان برگصار شده است. در « کاروکسب ایده»، «آمادگی برای اقتصاد دانش»، «عمومی حوزه

استراليا در آسيا و سناریوهایی برای  برگصار شدند آینده 1998 و 1995های سمينارهایی که در سال

آژان  نویل  این سازمان با نام تازه 2002خود آسيا بررسی شدند. پ  از تغييراتی اساسی در سال  آینده

ها ای یافت. تمرکص فعاليتاوليور فریمان و ریچارد نویل حيات تازه ( و نقش برجستهNFAفریمان )

در باب  NRMA7روی طراحی سناریو بود. برای مثال این آژان  سناریوهایی برای شرکت  اکنون بر

 Pacificفناوری گرافيک، برای شرکت  در باب آینده RMIT8سالمت، برای دانشگاه فنی  بيمه آینده

Power توليد برق، برای شرکت  در باب آیندهTelstra  در باب پهنای باند و برای شرکتWilhelm 

Wilhelmsen کشتيرانی انجام داده است. همچنين این سازمان همراه با دولت محعی  در باب آینده

های جمعه کتابدولت و صنایع مادر مشارکت داشته است. از هایی در باب آیندهایالت ویكتوریا در پروژه

اثر اوليور  2040در  انداز آینده: سناریوهایی برای جهانتوان چشممهم منتشر شده در این دوره می

 9به چاپ رسيد. 2012فریمان و ریچارد واتسون را نام برد که در سال 

: شورای ععم، فناوری و مهندسی 10(ASTECشورای علم، فناوری و مهندسي استرالیا )

تسسي  شد.  11با نام شورای ععم و فناوری استراليا 1977عنوان نهادی دولتی در سال استراليا به

ASTEC های متنوع مربوط به ععم و فناوری به دولت ها و برنامهگذاریدر ابتدا در باب سياست

داد. این مرحعه شامل مطالعاتی در باب ععوم دریایی، منابع انرژی، روبوتيک، ععوم مستقل می مشاوره

ی و آموزشی های ععمگذاریوری اطالعات و ارتباطات و سياستای، فنافضایی، الكترونيک، دانش هسته
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موضوعاتی همچون جهات آینده و راهبردهای بعندمدت را پوشش  ASTECهای بعد بود. در سال

« 2010سازگاری ععم و فناوری برای نيازهای آینده در »ای با عنوان در مطالعه ASTECداد. می

جمعه موضوعات رد. ازمدت اجرا کبعند آینده دهندهفهم نيروهای شكل براینگاری را فرآیندهای آینده

های اطالعات، پيری جمعيت و عالیق های زیستی آب، پایداری، شبكهاین مطالعه، جامعه، رفاه، چرخه

ميعيون  5/1طور مستقيم حدود انجام شد و به 1996و  1994های جوانان بودند. این مطالعه بين سال

اند. در دسامبر منابع ناکافی انتقاد کرده دالر هصینه در بر داشت. برخی از آن به سبب بررسی سطحی و

ععم و فناوری در  ای در زمينهوزیر وقت جان هوارد تغييراتی را در ساختارهای مشاورهنخست 1997

و شورای ععم و مهندسی نخست وزیر و  ASTECدولت جدید اعالم کرد. یكی از این تغييرات ادغام 

با کاهشی  1998در سال  ASTECوزیر بود. انحالل تشكيل شورای ععم، مهندسی و نوآوری نخست 

 1نگاری و ارزیابی تكنولوژی همراه بود.آینده در تال  استراليا در زمينه

 

 ب(آموزش دانشگاهي

های متنوع های آموز  به برگصاری دورهآینده دانشگاه کاتوليک استراليا ساليان متمادی در زمينه

پژوهی آموز  ی آموز  پرداخته است. از مراکص این دانشگاه که به آیندههای آیندهادکتر جمعه دورهاز

آموز  و هنرها واقع شده است.  که در دانشكده 2ستععوم آموزشی استراليا مشغول هستند مؤسسه

حمایت  برایهایی ویكم و تقویت سيستمدانشگاهی بر تععيم و تععم در قرن بيست تمرکص این مؤسسه

  3ست.های آنها، نوجوانان و خانوادهبرای کودکان از نتایا مثبت

مطالعات راهبردی  هایی در زمينهمرکص مطالعات دفاعی و راهبردی وابسته به وزارت دفاع واقع در کانبرا دوره

: گيرند عبارتند ازهایی که در این مطالعات مورد استفاده قرار میکند. رو برگصار می 4با همكاری دانشگاه دکين

  5راهبردی، پویش محيطی و غيره. های یكپارچه، مصاحبهریصی سناریو، گفتگوی راهبردی، آیندهبرنامه

در دانشگاه مرکصی  2015رسمی در سال صورت به 6های کشاورزی آیندهسيستم مؤسسه

 دوره های انتقادی درهای آیندهبرگصاری دوره تسسي  شد. این دانشگاه دارای سابقه 7کوینصلند

غنی به لحاظ کشاورزی واقع شده  از آنجایی که دانشگاه مرکصی کوینصلند در یک منطقه 8است.دکتر

                                                 
1. Matthew James, Australia 2020: Foresight for our Future, Department of the Parliamentary 

Library, Information And Research Services, No,18, 2001. 

2. Learning Sciences Institute Australia (LSIA) 

3. https://lsia.acu.edu.au 

4. Deakin University 

5. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, Monograph 

Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p.64. 

6. The Institute for Future Farming Systems 

7. Central Queensland University 

8. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, Monograph 

Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p.64. 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  

 

 

28 

  1صنعت کشاورزی تسسي  شده است. های عميق در زمينهحمایت از پژوهش برایمذکور  مؤسسه

ی آن در دانشگاه دکين واقع شده و هدف اصع 2(CeRRFای و محعی )های منطقهمرکص آینده 

، ای و محعی مختعف از طریق همكاری با صنعتهای پژوهشی نوآورانه به نهادهای منطقهحلراه ارائه

های اخير این مرکص که با همكاری سازمان جمعه پروژهاز 3دولتی است.های غيردولت و مردم و سازمان

G21 نام دارد که « صادی جيالنگهای اقتآینده»انجام شده است  4جيالنگ و شوراهای محعی منطقه

پردازد که دارای ظرفيت جذب جيالنگ می فرصت اقتصادی نوظهور در منطقه 5به معرفی و تحعيل 

های آیندپژوهی در های اقتصادی پایدار هستند. از دیگر پروژههای کالن و در نتيجه ایجاد آیندهسرمایه

است که با در نظر داشتن افق سال « پایدار جيالنگ، راهبردی برای رشد طرح منطقه»این منطقه 

محيط، سكونت، قدرت اجتماعی و اقتصاد پرداخته  منطقه در حوزه های آیندهبه معرفی چالش 2050

سال ساله و باالتر از بيستساله، بيستهای پناو با طرح سناریوهای مختعف برای آینده

دهد. این طرح که در سراسر استراليا ح پيشنهاد میهای مرجرسيدن به آینده برایهایی گذاریسياست

بسط پيدا کرد و صدها سازمان و  2007و  2006های شود در سالمنحصر به فرد محسوب می

، دولت و دیگر نهادهای محيط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منطقه در G21کارشناس از شورای 

 ها در مدرسهکارشناسی آموز  آینده رگصاری دورهب دانشگاه دکين سابقه 5اند.اجرای آن سهيم بوده

مفاهيم و معرفی  بهدر این دوره  6مطالعات اجتماعی و فرهنگی را داراست. توسط پروفسور نوئل گوگ

های بدیل در آموز ، بينی آیندههای پيشای از رو ها و مجموعهموضوعات اصعی مطالعات آینده

( 2016)نوامبر « خاورميانه آینده»همایشی با عنوان  همچنين اخيراً 7.پردازدمیجامعه و فرهنگ 

ها و زنان سرنوشت اقعيتویژه به سياسی این منطقه، توسط این دانشگاه برگصار شده که در آن به آینده

 و کودکان پرداخته شده است. 

هی توجه داشته و به پژوهایی است که به آیندهترین دانشگاهدانشگاه سانشاین کوست از قدیمی

مدرک در این زمينه پرداخته است.  و ارائه« هامطالعات آینده»ای آموزشی با عنوان دوره ارائه

های رو ها، آینده با دانش بنيادی حوزهماهه یکمعموالً های کنندگان در این دورهشرکت

 شوند. ها آشنا میپژوهی، مفاهيم و ابصارهای مطالعات آیندهآینده

پژوهی دانشگاه های آیندهها با برنامهای است که سالهای برجستهاز چهره ...اسهيل عنایت

                                                 
1. www.cqu.edu.au 

2. The Centre for Regional and Rural Futures 

3. http://www.deakin.edu.au/cerrf 

4. Geelong Region 

5. The G21 Geelong Region Plan - a Sustainable Growth Strategy, p.4. 

6. Noel Gough 

7. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, Monograph 

Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p.65. 
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  1سانشاین کوست همكاری داشته است.

تسسي  شده است  2015واقع در دانشگاه گریفيث که در سال  2(LFCهای قانون )مرکص آینده

کند. از آنجا که ویكم معرفی میون در قرن بيستتفكر در باب قان چگونگیهدف خود را بازسازی 

بب ایجاد تحوالتی در تفكر المععی و مهاجرت گسترده سهای نو، تغيير آب و هوا، تجارت بينفناوری

قانون »های این مرکص شامل رسد. برنامهنظر میگذاری شده است ایجاد چنين مؤسساتی ضروری بهقانون

قانون، آموز   آینده»و « قانون، ریسک و نوآوری»، «داری و تغيير جهانیقانون، حكومت»، 3«و طبيعت

 هستند. « قانون و وکالت

 4اخالق، حاکميت و قانون توان مؤسسههای قانون همكاری دارند میاز مؤسساتی که با مرکص آینده

 آینده». همایش ستاز ميان بردن خأل ميان اخالق، حاکميت و قانون تسسي  شده ا برایرا نام برد که 

توسط این مرکص برگصار  2017در اواخر سال « گذاری اکولوژیكی در استراليای شمالیحاکميت و قانون

های قانون در آن مرکص آینده« قانون و طبيعت» ساله در قالب برنامهخواهد شد که نتایا پژوهشی سه

 عرضه خواهند شد. 

های های مختعف آموزشی در زمينهی استراليا از عنوان دورهدر فضای دانشگاه« هاآینده»تثبيت مفهوم 

مجازی است که در  سالهساله تا دویک های طراحی نام یک دورهآینده مثالگوناگون مشخص است. برای 

 دورهشود. ات این دانشگاه برگصار می( ازسوی گروه رسانه و ارتباطRMITدانشگاه فنی سعطنتی معبورن )

تاکنون در گروه مطالعات جهانی، شهری و اجتماعی این دانشگاه برقرار بوده  2007از سال « ی پایدارهاآینده»

شوند. همچنين های پایداری آموز  داده میای از مفاهيم کعيدی و اصول و تكنيکاست که در آن مجموعه

کار وهای متنوع کسبآموز  آیندهمنظور ازسوی گروه مدیریت به« کار جهانیوهای پایدار کسبآینده» دوره

های آینده» بر این دورهشود. عالوهمحيطی ارائه میجهانی با تمرکص بر پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست

تفكر  گروه مطالعات جهانی، شهری و اجتماعی با هدف توسعه وسيعهبهتاکنون  2015از سال  5«سياستگذاری

 شود. راهبردی برگصار می

در « راهبردی ها و توسعهتفكر آینده» ، برنامه«مطالعات آینده»کوتاه و با قدمت  بر دورهالوهع

  6شود.و رابرت بورکه برگصار می ...اکار دانشگاه معبورن توسط سهيل عنایتوگروه کسب

 

 

                                                 
1. Ibid, p.66. 

2. Law Futures Centre 

حاکميت »توان به های ایشان میهای قانون بر عهده افشين اخترخاوری است. از کتابمسئوليت این برنامه مرکز آینده .3

 کرد. اشاره« الملل و سياستمحيطی و تغيير در حقوق بينجهانی محيط زیست: اصول زیست

4. The Institute for Ethics, Governance and Law (IEGL) 

5. http://www1.rmit.edu.au 

6. https://mbs.edu 
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 ای آیندهها و خدمات مشاورهج(شركت

های نوظهور ستپژوهان، پژوهشگران، استراتژینگاری، آیندهآیندهن تحعيعگرا از متشكل ایشبكه ،هاطراح آینده

بخشيدن، تشویق و توانمندسازی افراد و نهادها در  گذاری است که هدف خود را الهامو متخصصان سياست

ای شده پژوه شناختهکند. این شرکت که در شهر پرت واقع شده توسط آیندههای آنها معرفی میطراحی آینده

توان به همگرایی موسيقی و تكنولوژی، های پژوهشی این شبكه میبه نام آنيتا کعر تسسي  شده است. از زمينه

 نگاری و ریسک در خدمات اجتماعی، انرژی بدیل و پایدار و آیندهآموز ، آینده اقتصاد صنایع نو، آینده

توان به تفكر راهبردی، استفاده در این شبكه می ها و رویكردهای مورداز رو  1حاکميت جهانی اشاره کرد.

 سازی و سناریوسازی اشاره کرد.ای، هو  مشارکتی، شبيهالیه-یععّراهبردی، تحعيل  توسعه

تسسي  شده است در  2توسط کارول یونگ 1999( که در سال EcoStepsاِکواِستپ  ) مؤسسه

دولتی حامی های غيرهای محعی و سازمانولتراهبردی با دولت مرکصی، د آموز  و توسعه زمينه

است. « پایدار توسعه»های این مؤسسه کند. محور اصعی برنامهمحيط زیست همكاری می

Futureware ها و یادگيری سازمانی رهبری راهبردی، مطالعات آینده شرکتی متخصص در زمينه

در آموز  و مشاوره به و ر سيدنی است ده است. این شرکت دآن را تسسي  کراست که رابرت بورکه 

در  شده پژوهی استفادههای آیندهدهد. رو ها مشاوره میها و شرکتدولت محعی و مرکصی، سازمان

ای و سناریوسازی را الیه-یها، تحعيل مسائل نوظهور، تحعيل ععّآینده ها، منظرهاین شرکت مثعث آینده

ای است که برت ( نام شرکتی مشاورهIntelligent Futuresوشمند )های هشود. آیندهشامل می

ریصی راهبردی و سناریوسازی تخصص دارد و در برنامه ده است و در زمينهکرتسسي  آن را  3پپعر

های این شرکت کند. پروژهلند و سنگاپور فعاليت میآمریكا، آلمان، نيوزجمعه کشورهای مختعفی از

( کانون تفكری است metafutureمتافيوچر ) 4اند.های دفاع و هو  و جرم بودهندهآی اغعب در حوزه

ها و بينیهای بدیل و مرجح و جهانده و آیندهکرتسسي   آن را و ایوانا ميعوشویچ ...اسهيل عنایتکه 

ها و ها، نشسترگاهپژوهی با استفاده از کاکاود. این کانون تفكر آیندههای بنيادی آنها را میاسطوره

های بدیل و مرجح کمک ها و مؤسسات محعی و معی برای ایجاد آیندهتحقيقات خود به سازمان

 10(، سفرهای راهبردی9)پيتر ساول 8راهبردی (، گروه مشاوره7)پيتر اليارد 6های مرجحآینده 5کند.می
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2. Carole Young 

3. Brett Peppler 

4. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, Monograph 

Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p.68. 

5. http://www.metafuture.org 
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 های فعال در زمينهشرکتاز دیگر  2(2002( و فيوچرآی )چشم آینده، 1994-1)گری ساليبا

 ها هستند.نگاری و مطالعات آیندهپژوهی، آیندهآینده

 

 پژوهي استرالیاآینده نقش زنان در عرصه ـ فصل پنجم

گذاری کرده و شكل ها را در استراليا پایههای پيشگام که مطالعات آیندهتعداد قابل توجهی از چهره

نگاری در پژوهان، محققان و فعاالن آیندهبر این بخش زیادی از آیندهالوهاند. عاند، زنان بودهداده

و آنی  3حاضر نيص زن هستند. جنيفر گيدلیدرحال  های خصوصینهادهای دانشگاهی و شرکت

 ساله از اواسط دههزمانی سی برند که در یک بازهپژوه زن نام میآینده 40ای از در مطالعه 4فرگوسان

ساله در این سی اند. این دورهپژوهی و مطالعات آینده فعال بودهآینده در حوزه 2015تا سال  1980

« ایتثبيت حرفه»( و 2004-1995« )نهادسازی»(، 1994-1985« )پيشگامان» مطالعه به سه مرحعه

را نام  5توان مریل فيندلینخست می های شاخص مرحعه( تقسيم شده است. از چهره2005-2015)

بنا نهاد. سوزان  1989در سال  6ها به نام آینده را تصور کنآینده برد که نهادی پيشرو را در زمينه

این کميسيون  استراليا بود و مجعه مدیرعامل کميسيون آینده 1993تا  1990های بين سال 7اُليور

است که مفاهيم پایداری و  از نخستين آموزگارانی 8کرد. کارولين اسميترا منتشر می 21Cیعنی 

( 1997-1993عنوان دبير کل )ها را به هم پيوند داد. پ  از انتخاب تونی استيونسون بهآموز  آینده

پژوهی های مربوط به آیندهها، فعاليت( فدراسيون جهانی مطالعات آینده2001-1997و سپ  ریاست )

( را تسسي  1997-1995) 10های دفاعمن آیندهانج 9در استراليا شتاب بيشتری یافتند. کيت دالنی

به  1995نوامبر سال  26تا  24دفاع استراليا بود. جنيفر گيدلی از  داخعی در اداره کرد که یک شبكه

در دانشگاه سوترن کراس « های دانشگاهبينی آیندهپيش»کارگاهی را با عنوان  11همراه پاول ویعدمان

در  12، ریچارد اسالتر و ایوانا ميعوشویچ...انی استيونسون، سهيل عنایتبرگصار کرد که کسانی همچون تو

 ای از مجعهویراستاری شماره ...اجنيفر گيدلی به همراه سهيل عنایت1998آن حضور داشتند. در سال 

ی نيص را برعهده داشت. ایوانا ميعوشویچ و پاتریشيا کع« های بدیلدانشگاه، آینده»عنوان ها تحتآینده
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 در این شماره مقاالتی را به چاپ رساندند. سوزان اُليور در همين سال نقش مهمی در انجام پروژه

ای که بنياد ایفا کرد، پروژه« 2015کار در استراليا تا سال وهای بدیل: سناریوهایی برای کسبآینده»

از  2و دومينيک یاروال 1هوگان کيت دالنی، لویي  2002کار استراليا متقاضی آن بود. در سال وکسب

ها و دیگر های بعد نيص این چهره( بودند. در سالAPFای )پژوهان حرفهآینده اعضای مؤس  مؤسسه

ها و چاپ مقاالت در مجالت معتبر پژوهی به برگصاری سمينارها و کارگاهآینده فعاالن زن در حوزه

  3اند.هایی برجسته داشتهها جایگاهی مطالعات آیندهالمععی مشغول بوده و در نهادهای جهانبين

 

 2020اجالس  ـ فصل ششم

وزیر وقت را نخست 4استراليایی دعوت کِوین رود 1000بيش از  2008آوریل  20و  19در روزهای 

یک  دستور کار آینده به ساختمان مجع  آمدند تا درباره 20205اجالس  اجابت کرده و برای برگصاری

گيری یک راهبرد بعندمدت عت به بحث و گفتگو بپردازند. چالش اصعی این اجالس کمک به شكلم

های آینده های تفكر جدید و بررسی مسائعی بود که این کشور در دههاستراليا از طریق شيوه برای آینده

تخصصان و م های عادیکنندگان در این نشست شامل استرالياییبا آنها مواجه خواهد شد. شرکت

قبيل کشاورزان، دانشمندان، پصشكان، هنرمندان و بازیگران، مدیران نهادهای  های مختعف بودند ازرشته

هدف آنها  6استراليا بود. دهی آیندهواقعی به شكل آنها تعهد و عالقه مدنی و وکال. وجه مشترک همه

 کشور استراليا قرار داشتند: پيش رویگذاری بود که چالش اساسی سياست 10 ارهگفتگو درب

 ،ها، کارآموزی، ععم و نوآوریآموز ، مهارت ـ وریدستور کار بهره -

 ،اقتصاد استراليا آینده -

 ،شهرها جمعيت، پایداری، تغيير آب و هوا، آب و آینده -

 ،های روستاییمسيرهای آینده برای صنایع و انجمن -

  ،یک راهبرد معی و بعندمدت سالمت -

 ،ها، حمایت از خانوادهتقویت انجمن -

 ،استراليای بومی هایی برای آیندهگصینه -

 ،هنرها، فيعم و طراحی آینده –سوی یک استراليای هوشمند به -

ها(، ساختار كراسی، یک دولت بازتر )شامل نقش رسانهنوسازی دم –حكومت در استراليا  آینده -

                                                 
1. Louise Hogan 

2. Dominique Jaurola 

3. Jennifer M. Gidley, Annie Ferguson, Women Shaping Australian Futures: An Annotated 

Timeline, http://foresightinternational.com.au, 2015 

4. Kevin Rudd 

5. 2020 Summit 

6. Australia 2020 Summit Final Report, Department of the Prime Minister and Cabinet, 2008, p.1. 
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 ،های شهروندانفدراسيون و حقوق و مسئوليت

 .دگرگونی استدرحال  استراليا در منطقه و جهانی که به سرعت کاميابی آیندهامنيت و  -

کنندگان را برعهده داشتند. این اجالس بخشی از خانه مسئوليت انتخاب شرکتیازده انجمن و ده وزارت

 500هایی در تر بود که پيش از آن در قالب اجالس جوانان و همچنين نشستیک گفتگوی معی گسترده

شخص یا گروه پيش از اجالس نظرات خود را  3600سه در سراسر کشور آغاز شده بود. همچنين بيش از مدر

گروه تقسيم شدند که هرکدام به  10کنندگان به اینترنتی این پروژه ابراز کرده بودند. شرکت از طریق سامانه

وردهای آموزشی و استفاده ستراليا به دستاا به اینكه آیندهععم  1پرداختند.گانه میهای دهیک دسته از چالش

دستور کار » مردم برای ایجاد ارز  و حل مسائل وابسته است، اعضای دسته از استعدادها و تال  همه

 استراليا از مباحث این گروه استخراج شد:  2020را گرد هم آورد. سه هدف عمده برای سال « وریبهره

 وری،و برابرای و برتری با به حداکثر رساندن بهرهوری به حداکثر رساندن بهره الف(

 انسانی از طریق شكوفایی دوران کودکی، آموز  با کيفيت و نوآوری،  سرمایه تمرکص بر ب(

 2هایشان.ها به فععيت ظرفيتاستراليایی تشویق همه ج(

کند و برای دولت نقشی حياتی در اقتصاد بازی می« اقتصاد استراليا آینده»از منظر گروه 

طور گذاری بهدستيابی به اهداف اقتصادی باید جایگاه آن برای تعيين ماليات، قانونگذاری و سرمایه

ها، اعضای این گروه دولت باید چهار ایده را در اولویت قرار دهد: زیرساخت دقيق تعریف شود. به عقيده

از دیدگاه این گروه  2020يا برای سال فدراليسم، نقش دولت، سياست عمومی و استعداد. هدف استرال

موضوع اصعی  3تبدیل این کشور به مكانی است که برای کار و زندگی بهترین رتبه را در جهان داراست.

پایدار  های پيش روی یک آیندهچالش« شهرها جمعيت، پایداری، تغيير آب و هوا، آب و آینده»گروه 

« پایداری»، «آب»، «تغيير آب و هوا»قالب چهار گروه کوچک  برای استراليا بود. صد عضو این گروه در

از منظر این کارگروه سبصترین  2020به بحث و تبادل نظر پرداختند. استراليای « جمعيت و شهرها»و 

محيطی اهميت زیادی های خود به مسائل زیستکشور دنيا خواهد بود، با اقتصادی که در سياست

 و صنایع برای آینده مسيرهای»پایدار خواهد بود. در گروه  الگوی توسعه 2020دهد. استراليا در می

 پيشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی و دوردست استراليا و توسعه« روستایی هایانجمن

 و معی راهبرد یک»هایی که در گروه جمعه ایدهپایدار این مناطق در آینده به بحث گذاشته شد. از

های بهداشتی، تسسي  آژان  معی توان به ایجاد کميسيون برابرایمطرح شدند می« متسال بعندمدت

های های تنباکو و غذاهای ناسالم، گستر  همكاریحاصل از ماليات گيرانه با بودجهبهداشت پيش

بوک بر اساس ]کتاب سالمت[ شبيه به في « Healthbook» ای و ایجاد یک شبكهبهداشتی منطقه

                                                 
1. Australia 2020 Summit Final Report, Department of the Prime Minister and Cabinet, 2008, p.1. 

2. Ibid, pp.9-54. 

3. Ibid, pp.37-55. 
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به بررسی « خانواده و اجتماع از حمایت ها وانجمن تقویت»گروه  1طالعات شخصی اشاره کرد.ا

های استراليایی هایی پرداخت که در متن تغييرات اجتماعی عظيم رویاروی اجتماعات و خانوادهچالش

قابل احترام و ای متكثر، جامعه 2020و هدف استراليا برای سال  گروه رؤیاقرار دارند. از منظر این 

کند و ارزشی دارد، هر استراليایی به عادل است که در آن هر استراليایی در جامعه نقشی ایفا می

های زندگی دسترسی دارد و هر استراليایی به کشور خود آموز ، سالمت، مسكن، کار و فرصت

كراسی از موضوعات مت و دمحكو امنيت و آینده بوميان استراليا، آینده آینده 2کند.احساس تععق می

  استراليا بودند. 2020اجالس  های پروژهدیگر گروه

 

 2030راهبردی  نقشه ـ فصل هفتم

 مشاوره به تمام دولت در زمينه ارائه یک هيئت قانونی مستقل است که وظيفه 3نوآوری و ععم استراليا

های وابسته مسئول مدیریت، کميته طهععم، تحقيقات و نوآوری را برعهده دارد. این هيئت به واس

های گذاریدهی بهتر به سرمایههای متعددی است که هدف آنها جهتپایش، نظارت و انجام برنامه

 4دولت در بخش ععم، نوآوری و تحقيقات است.

استراليا  است. دولت استراليا از نوآوری و ععم 2030راهبردی  های این هيئت نقشهبرنامهمهمترین  یكی از

طراحی کند. هدف  2030نوآوری، ععم و تحقيقات استراليا تا سال  ای راهبردی برای حوزهخواسته است که نقشه

 2030راهبردی  کعی این نقشه تسمين رفاه تمام استراليا از طریق رسيدن استراليا به ظرفيت نوآوری آن است. نقشه

های نيازمند توجه دولت را مشخص خواهد کرد. این نقشه در بخشگذاری و زیرساختارها و های سرمایهاولویت

 به دولت ارائه خواهد شد. نوآوری و ععم استراليا برای انجام این برنامه از نهادهای ذینفع در زمينه 2017پایان سال 

ی و تحقيقاتی از فعاالن نظام ععم 2017نوآوری، ععم و تحقيقات استفاده خواهد کرد. این هيئت همچنين در مارس 

سازی که این هيئت مطرح کرده است نظر خود را اعالم کنند تا چالش سرنوشت 6 کشور خواسته که درباره

  5ممكن استوار خواهد شد. بر بهترین مشاوره 2030راهبردی  اطمينان حاصل شود که نقشه

رو يرات جهانی پيشتغيمهمترین  عنوانبه 2030راهبردی  جهانی که از منظر نقشه 6فراروندهای

همگرایی »، «تغيير در قدرت اقتصادی جهانی: ظهور چين و هند»لحاظ خواهند شد عبارتند از: 

«. نوسازی نظام سالمت»، «گستر  شهرنشينی»، «کمبود منابع»، «نيروی کار آینده»، «صنعت

                                                 
1. Ibid, pp.109-165. 

2. Ibid, pp.171-217. 

3. Innovation and Science Australia (ISA) 

4. https://industry.gov.au/Innovation-and-Science-Australia 

5. Innovation and Science Australia, 2030 Strategic Plan, Issues paper, 20 March 2017, 

www.industry.gov.au/ISA 

6. Megatrends 
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های د رفت گصینهریصی راهبردی به کار خواهبرنامه ساختاری که در این پروژه برای تفكر درباره

 دهد:مفهومی و زمانی قرار می« افق»راهبردی را در متن سه 

 

 2030 راهبردی مفهومي و زماني در نقشه« افق»سه  .1نمودار 

 
 

برای بحث و تبادل نظر بيشتر تعریف  2030راهبردی  ای که در آغاز راه نقشهچالش عمده 6

سوق دادن و »، «سوی مرز نوآوریهای بيشتری بهدر بخشها سوق دادن شرکت»اند عبارتند از: شده

آموز  با کيفيت باال و متناسب به  ارائه»، «تر به مرز نوآورینگه داشتن دولت در جایگاهی نصدیک

استراليا با  به حداکثر رساندن پيوند ميان نظام پژوهشی پيشرفته»، «هامهارت ها و توسعهاستراليایی

، «المععیهای بينبه حداکثر رساندن استفاده از مصایای دانش، استعداد و سرمایه» ،«کاربران نهایی

 «.ابتكارات برجسته و تسثيرگذار»

 

 2050استرالیا  ـ فصل هشتم

شورای تحقيقات  با بودجه 1«آکادمی ععوم استراليا» وسيعهبه 2010در سال « 2050استراليا » پروژه

در قالب کتابی دو  2012نخست این پروژه که نتایا آن در سال  ان مرحعهدر پای 2استراليا کعيد خورد.

منتشر شد کارگاهی  3«2050ما: سناریوهای زنده برای استراليا تا  گفتگو در باب آینده»جعدی با عنوان 

                                                 
1. Australian Academy of Science 

2. https://futureconversations.net.au 

3. Negotiating our Future: Living scenarios for Australia to 2050. 
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های زندگی به سوی رو : به2015استراليا »در شهر بورال با شعار  2011چهار روزه در اواخر جوالی 

پرسشی که در این کارگاه باید بدان  1برگصار شد.« ترظ محيطی پایدارتر و به لحاظ اجتماعی عادالنهلحا

و پ  از آن به  2050گرایانه برای استراليایی که در سال انداز واقعشد این بود که چشمپاسخ داده می

با چه  2050. استراليا تا سال اندازی استلحاظ اکولوژیكی، اقتصادی و اجتماعی پایدار باشد، چه چشم

های ممكن هایی برای ارزیابی راهچه رو  2های مقابعه با آنها کدامند؟هایی روبرو خواهد شد و راهچالش

های پيش رو و پيامدهای آنها برای پایداری محيطی و برابری اجتماعی وجود دارد؟ استراليا در دهه

نامعين گفتگو کرد؟ فعاليت کارگاه مذکور  افق بر یک مسير با وجود آیندهها و تواین راه چگونه باید درباره

 شد که بر چهار موضوع تمرکص داشتند:به چهار گروه کاری تقسيم می 3مدل دالم بر پایه

 پذیری سيستم،انعطاف الف( 

 اندازهای اجتماعی و فرهنگی، چشم ب( 

 های استراليا، سناریوهایی برای آینده ج(

 ی. های کمّمدل د(

های کاری است. در فصل ششم های این گروهچهار فصل از جعد نخست این پروژه شامل گصار 

 د.شوآینده بررسی می در چند دهه اندازهای استرالياچشم

کاو  مشترک و مداوم چگونگی وقوع آینده است  2050استراليا  مقصود از سناریوهای زنده در پروژه

  4پذیر باشند.انجامد که همصمان معقول، مطعوب و تحققاندازهایی برای آینده میچشم که به پيدایش

شرح جوانب مختعف وضعيت کنونی و خط به 2050استراليا  فصول اول تا هفتم جعد دوم پروژه

 ازد. پردسالمت، جمعيت، ابعاد اجتماعی، امنيت غذایی و پایداری بيوفيصیكی می سير استراليا در زمينه

 شوند. های مدلسازی نظام استراليا مربوط میبه چالش 11تا  8فصول 

سناریوهای مختعف و کشمكش ميان واقعيات عينی و گرایشات ذهنی در  14تا  12موضوع فصول 

  5هدایت آینده است. شيوه

هایی با لياییمفهوم سناریوهای زنده از طریق گفتگو ميان استرا 2050استراليا  دوم پروژه در مرحعه

به فععيت درآمد. نتایا آن همایش  2013های مختعف در همایشی دو روزه در کانبرا در سال زمينهپ 

 منتشر شد. 6«ما آینده : بنا نهادن گفتگوهایی درباره2050استراليا »عنوان  عنوان جعد سوم پروژه تحتبه

                                                 
1. Negotiating our Future: Living scenarios for Australia to 2050, Volume I, Australian Academy 

of Science, 2015, p.ii. 

2 https://www.science.org.au 

3 Dahlem Model 

4 Negotiating our Future: Living Scenarios for Australia to 2050, Volume I, Australian Academy 

of Science, 2015, p.3. 

5.Ibid, p.iii. 

6. Australia 2050: Structuring conversations about our Future 
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یا داستان مختعف در باب آینده طور کعی مباحث این مرحعه حول محور چهار سناریو به 

یافته  فرض بر این است که رشد اقتصادی جهان توسعه« رشد»بندی شدند. در سناریوهای دسته

جمعه تواند اتفاق بيافتد ازهای دیگر نيص میسال گذشته ادامه خواهد یافت. رشد در زمينه 200همچون 

رشد منابع مصرفی. یكی از مفروضات رایا  های کشاورزی یارشد جمعيت، رشد شهرها، رشد زمين

رشد اقتصادی، نرخ زاد و ولد کاهش و طول  سناریوهای رشد این است که با افصایش ثروت در نتيجه

از مقررات دولتی آزاد هستند و در  یابد. در برخی از سناریوهای رشد بازارها کامالًعمر افصایش می

شامل اعمال قوانين و « محدودیت»سناریوهای  1لت دارند.ها در تنظيم بازار دخابرخی دیگر دولت

مقرراتی برای توجه به آن جوانبی از وضعيت کنونی است که در آینده به نتایجی نامطعوب منجر 

پایدار از منابع طبيعی )برای مثال کاهش تغييرات  خواهند شد. تمرکص این مقررات بيشتر بر استفاده

های شيرین، کنترل آلودگی( است. سناریوی محدودیت ، حفظ آبآب و هوا، محافظت از اکوسيستم

ممكن است به برخی از جوانب جامعه مانند مسئوليت داشتن نسبت به برابری اقتصادی و کاهش فقر 

از دست رفتن بسياری از جوانب ارزشمند جامعه هستند.  درباره« فاجعه»های از نوع مربوط باشد. آینده

 مثالآميص شود اگر مطابق نقشه پيش نرود، برای های فاجعهب وقوع آیندهنيت خير ممكن است سب

استفاده از منابع با نيت حفاظت از آنها  در یترشد اقتصاد یا محدود برایبيش از حد از منابع  استفاده

اشغال یک کشور و  مثالو در نتيجه نابودی اقتصاد. تخریب مستقيم جوانب مطعوب جامعه )برای 

های تواند به آیندهبرد( نيص میفرهنگ آن یا پراکندن یک بيماری که سالمت مردم را از بين می ینابود

سناریوهایی هستند که به تغييرات بنيادی در « دگرگونی»های از نوع آميص منتهی شود. آیندهفاجعه

وی دهد. همچنين فناوری ر شوند. این دگرگونی ممكن است در حوزهسوی بهبود مربوط میجوامع به

  2سوی جوامعی جدید یا اشكال کهن جوامع باشد.دگرگونی ممكن است به

 

 استرالیا امن كردن آینده برنامه ـ فصل نهم

 تحقيقاتی راهبردی تحت ميعيون دالری را به یک پروژه 10ای بودجه 2012سال سدولت استراليا در 

 4«آکوال»( اختصاص داد که اجرای آن به سازمان SAF) 3«استراليا امن کردن آینده برنامه»عنوان 

شده  5«هاانجمن معی آکادمی»تسسي  و جانشين  2010که در سال « آکوال»سپرده شد. سازمان 

استراليا را در  پژوهشگر برجسته 2000های بيش از ها و توانمندیدرواقع انجمنی است که ظرفيت

                                                 
1. Australia 2050: Structuring Conversations about our Future, Australian Academy of Science, 

2015, p.13. 

2.Ibid, pp. 13-14. 

3. Securing Australia’s Future Program (SAF) 

4. ACOLA  (Australian Council of Learned Academies) 

5. National Academies Forum 
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آکادمی ععوم »، 2«آکادمی ععم استراليا»، 1«سانی استرالياآکادمی ععوم ان»قالب چهار مرکص ععمی 

های معی و بخشی به سياستبا هدف آگاهی 4«آکادمی فناوری و مهندسی»و  3«اجتماعی در استراليا

 برنامه» 5آورد.جهانی و نيازهای نوظهور معی گرد هم می های نوآورانه برای مسائل پيچيدهحلبسط راه

ها و ( درواقع واکنشی بود نسبت به روندهای جهانی و معی و فرصتSAF« )استراليا امن کردن آینده

ای، دسترسی به رشتهگذار استراليا قرار دارند. رویكرد مياندرحال  هایی که پيش روی اقتصادچالش

استقالل گذاران و اشخاص مؤثر، اطمينان از کيفيت و شده با سياست بهترین کارشناسان، ارتباط تثبيت

موضوع تحقيقاتی انتخاب  6آمدند. در ابتدای این پروژه های این برنامه به حساب میجمعه ویژگیاز

  6سه موضوع پژوهشی دیگر به این برنامه افصوده شد. 2015دو موضوع و سال  2014شدند، سال 

استراليا  ی آیندهسازبه چگونگی ایمن 7«مصیت نسبی استراليا»گصار  نخست این برنامه با عنوان 

اصالحی شامل تغييرات  پردازد. طبق این گصار  در صورت اعمال بستهاز طریق مصیت نسبی می

ها افصوده خواهد شد. این درصد به استانداردهای زندگی استراليایی 20بيش از  2030نهادی، تا سال 

را برای  هاییالياست و پيشنهاداستر آینده گيری دربارهراهی برای تصميم گصار  در حقيقت نقشه

ها و سپ  نوآوری دهد که مبنای آن نهادها، ایجاد زیرساختساختن مصیت نسبی استراليا ارائه می

برای تقویت اقتصاد، اجتماع و محيط زیست است. در شكل زیر طرح کعی این تغييرات پيشنهادی را 

  8کنيد.مشاهده می
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5. Securing Australia’s Future Program: Summary Report, Australian Council of Learned 

Academies (ACOLA), June 2016, p.1. 
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 تن مزیت نسبيطرح كلي تغییرات برای ساخ .4شكل 

 
 

المععی های بينها و برنامهبر راهبردها، سياست« استراليا امن کردن آینده برنامه»تمرکص گصار  دوم 

سطوح آموزشی است. در این گصار   ( در کعيهSTEMدر رشد ععم، فناوری، مهندسی و ریاضی )

ناوری، مهندسی و ریاضی بررسی ععم، ف راهكارهای کشورهای دیگر برای حل کمبود مهارت در زمينه

  1فائق آمدن بر کمبودهای مشابه مشخص شود. برای ا امكان کاربرد آنها در استرالياشوند تمی

به  2«تعامل هوشندانه با آسيا: استفاده از اهرم زبان، پژوهش و فرهنگ»در گصار  سوم با عنوان 

آسيا و اقيانوسيه  تماعی و فرهنگی منطقهاقتصادی، اج های آیندهها و چالشفرصتمهمترین  بررسی

هایی همچون خصوص قدرتشود. از منظر این گصار  روابط استراليا با کشورهای آسيایی بهپرداخته می

هایی مانند توریسم و پذیر  دانشجو به سمت روابط و مدت بخشچين و هند باید از منافع کوتاه

براساس منافع مشترک سوق پيدا کند. بر این اساس یكی از اهداف های بعندمدت و پایدار گذاریسرمایه

منظور تعامل بهتر باشد. های آسيایی بهنظام آموزشی استراليا باید گستر  و حمایت از یادگيری زبان

 3.ؤثر باشندتواند در رشد این تعامالت مالمععی نيص میدیپعماسی فرهنگی و تحقيقات ععمی بين

امن کردن  برنامه»که گصار  چهارم  4«وری استرالياوهش و فناوری در رشد بهرهنقش ععم، پژ»در 

های موجود برای کاربرد ععم و دانش در صنایع مختعف با هدف شود فرصتاست تال  می« استراليا آینده

اوری با وری مشخص شوند. از نگاه این گصار  نوآوری شامل ععم، تحقيق و فنرشد نوآوری، خالقيت و بهره

                                                 
1. Ibid, p.11. 

2. Smart Engagement with Asia: Leveraging Language, Research and Culture 

3. Ibid, pp.15-18. 
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  1وری در اقتصاد است.های توليد و افصایش کيفيت کاالها و خدمات کعيد افصایش بهرهکاهش هصینه

كراتيک، نيتی، فرهنگی، دمهای امهای نو و نقش آنها در سيستماستراليا: فناوری و آیندهفناوری »

منتشر شده  2015ر سپتامبر فوق است که د نام گصار  پنجم برنامه 2«اجتماعی و اقتصادی استراليا

است. این گصار  به بررسی چگونگی تغييرات پيشين فناوری، تغييرات محتمل آن در آینده و پيامدها 

های نوظهور، چگونگی های کنونی و فناوریپردازد. در این گصار  فناوریو تسثيرات آن بر استراليا می

بينی فناوری امكان سازگاری را برای شوند. ارزیابی و پيشبينی آنها ارزیابی میپيش ها و شيوهدگرگونی

  3کند.کنندگان فراهم میصنایع و مصرف

 .است 4توليد گاز شِيل ای موردی دربارهگصار  ششم مطالعه

، «جابجایی پایدار شهری»دهد. را مورد توجه قرار می 5«کشاورزی استراليا آینده»گصار  هفتم  

دیگر « کسب و کار های نوآوری در حوزهظرفيت»، «منفعت اقتصادی و اجتماعی تبدیل تحقيق به»

 .شدندبررسی « استراليا کردن آینده امن برنامه» هایموضوعاتی هستند که در گصار 

 

 گیرینتیجه

این  دهندهنگاری در استراليا به روشنی نشانهای آیندهپژوهی و فعاليتها، آیندهتاریخ مطالعات آینده

تواند در بسط و شكوفایی یک المععی تا چه اندازه میحقيقت است که استفاده از دانش و تخصص بين

نظر جهانی مانند سهيل و صاحب رجستهپژوهان بپژوهشی مؤثر باشد. تسثير حضور آینده-ععمی عرصه

های انشگاهی مختعف، برگصاری دورهو ریچارد اسالتر در استراليا، ارتباط آنها با مراکص د ...اعنایت

پژوهان واقعيتی انكارناپذیر است. این نسل تربيت و پرور  نسل جدیدی از آیندهویژه به گوناگون و

نگاری استراليا در قالب آینده استراليا و مؤسسه نهادهایی مانند کميسيون آینده جدید پ  از تجربه

های خصوصی و مراکص دولتی به گستر  و عمعی وزشی، شرکتهای آمهای دانشگاهی، برنامهپروژه

پژوهی ععمی و اند. بنابراین آیندههای مختعف در استراليا نقش داشتهها در بخشکردن تفكر آینده

عميق در ایران بدون توجه کافی به دانش جهانی که طی چند دهه فراهم آمده است، بدون تحعيل 

نگاری کشورهای مختعف و بدون های آیندهها و کمبودهای پروژهیا، موفقيتها، نتادقيق مفاهيم، رو 

 منابع اصعی این دانش غيرممكن خواهد بود. انتقال درست و ترجمه
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پذیری و حساسيت نظام پژوهی در استراليا انعطافاز دیگر نكات قابل توجه در شكوفایی آینده

ساز در ععم و فناوری و مسائل الت جدید و سرنوشتآموزشی و دانشگاهی این کشور نسبت به تحو

کشور و آمادگی اتخاذ رویكردها و  محيطی و پيامدهای آن برای آیندههای زیستجمعه چالشنوظهور از

بر این های نو است. عالوههای پژوهشی نو برای رویارویی با دشواریهای تازه و تعریف عرصهسياست

 پژوهی خصوصی نيص جالب توجه است.اهيان به همكاری و تسسي  بنيادهای آیندهدانشگ اشتياق و عالقه

خصوص کميسيون پژوهی بهها و نهادهای آیندهبا وجود نقش حمایتی دولت در بسياری از بنياد

ه ها و ننگاری استراليا نه ازسوی دولت و نه ازسوی دانشگاهآینده استراليا، پ  از انحالل مؤسسه آینده

ها بپردازد مند و گسترده و جامع به مطالعات آیندهطور خاص و نظامبنيادهای خصوصی، نهادی که به

ععمی و پژوهشی و  از عرصهپژوهی شدن آینده در استراليا شكل نگرفته است. اما این به معنای محو

ی، این ععم جایگاه خود را سازی و نهادسازمفهوم گذاری استراليا نبوده است. بعكه پ  از مرحعهسياست

عنوان یكی از های گوناگون و همچنين بههای آموزشی مراکص مختعف و واحدهای درسی رشتهدر دوره

  کالنی حفظ کرده است. های اصعی هر پروژه و برنامهستون
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