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 الندنپژوهي فآينده
 

 

 
 

 

 

 دهيچك

هايي که به آوريم. راهست که آن را به وجود ميا يجايبلكه رويم، آينده مكاني نيست که به آنجا مي

د را دگرگون هم سازنده و هم مقص ،اند و ساختن آنشوند يافتني نيستند، بلكه ساختنيآينده ختم مي

روندهای ممكن و مطلوب برای  ،که با تصويرسازی از آينده است رويكردی پژوهيکند. آيندهمي

برداری درست و بهينه از منابع و بهره را با انداز ترسيم شده استمای که در قالب چشدستيابي به آينده

گيری، مستلزم مواجهه سازی و تصميمبهبود و ارتقای کيفيت تصميمد. کنامكانپذير ميها فرصت

ای از علم، از اين عنوان حوزه تازهبه« مطالعات آينده»های ذاتي آينده است و هوشمندانه با نااطميناني

 مده است.نياز برآ

فعاليت  است که نگاریپژوهي و آيندهيكي از کشورهای اروپايي پيشرو در آينده کشور فنالند

پارلمان آن کميسيوني برای آينده در ساختار  کهزيادی در اين باره انجام داده و تنها کشور جهان است 

ال نخست آغاز به پژوهي، در سدولت اين کشور مكلف است با انجام آيندهاست. خود ايجاد کرده 

گزارشي به  طيرا اش است سياسي اراده بيانگرهای خود که درواقع وسوی فعاليتفعاليت خود سمت

 نگرش وپژوهي آينده مطالعات توسعهد. بررسي تنظيم و به پارلمان ارائه کن« هگزارش آيند»نام 

 با فنالند دولت .شوداستفاده  هاکشور ساير برای خوبي مثالعنوان بهتواند اين کشور مي درگرايي آينده

 جامعههای سختي و مسائل وظايف جديد، به شود و توجه بيش از حدیمهمترين مسائل مواجه مي

دهد. انجام مي مختلفهای بخش همكاری با جديدهای حلراه يافتن هدفمند برایهايي کند. برنامهمي

 بلكه علم، در تنها نهپژوهي آينده آن در که کندمي هدايت موفقي محيط به را ما فنالند تفكر ويژگي

: از عبارتندها ويژگي اينشود. مي پذيرفته پارلمان، درگيری فرآيندهای تصميم از حمايت در

گسترده  همكاری و فعاليتگرا، آينده تفكرنگاری، آينده سيستم وانداز چشم گذاری برمبنایسياست

 .بلندمدت تفكر ومحور حلراه جامعه، درون

تواند مورد تأکيد قرار گيرد لزوم عنوان يافته اصلي بررسي انجام شده در اين گزارش ميآنچه به

ويژه از نوع مشارکتي نگاری در کشور بهاندازسازی براساس مدل آيندهپژوهي و چشماتخاذ رويكرد آينده

ی مختلف است. اين سازی در کشورهاگيری و پيادهصورت رويكردی فراگير درحال شكلکه به استآن 
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پژوهي و کنندگان در آيندهسازی و گسترش مشارکتسو مستلزم اتخاذ سازوکاری برای شبكهکار از يك

های علمي دولتي و ها و انجمنسازمان ،برقراری ارتباط ميان مؤسسات سوی ديگراز و نگاریآينده

. همچنين پيگيری انجام ستا در کشور با مجلس شورای اسالمي پژوهيخصوصي درگير در امر آينده

 ها و مؤسسات دولتي امری ضروری است. نگاری در دولت، وزارتخانهپژوهي و آيندهآينده

کميسيوني عنوان به ساختار مجلس شورای اسالمي به« کميسيون آينده»بنابراين افزودن 

ارش است. تخصصي متشكل از نمايندگان فعال در حوزه سياستگذاری عمومي پيشنهاد اصلي اين گز

برای کند مي جمهور فعاليتهمچنين پيشنهاد شده است در دولت مقامي خاص که زير نظر رئيس

نگاری دار هماهنگي و پيگيری آيندهپژوهي در نظر گرفته شده و منصوب شود تا هم عهدهموضوع آينده

 باشد.رابط ميان دولت و مجلس  بوده و همهای دولتي ها و سازماندر وزارتخانه

های مجلس شورای تواند با استفاده از ظرفيت موجود در مرکز پژوهشميسيون آينده مجلس ميک

پژوهي آن و همچنين استفاده از توان ساير مراکز پژوهشي، مؤسسات و اسالمي و گروه آينده

تر افكار پژوهي و نيز ظرفيت خبرگان و صاحبنظران و در سطح گستردههای فعال در حوزه آيندهانجمن

. ذاری درباره آينده را پيگيری کندمشي و دستورگها، موضوع خطمومي به کمك مرکز پژوهشع

تر کردن تشكيل فراکسيون آينده با هدف استفاده از ظرفيت ساير نمايندگان مجلس و نيز گسترده

 عنوان پيشنهاد مكمل مطرح شود.تواند بهپارلماني ميسطح تعامالت درون

 

 مقدمه

های پس از خود بودن به نگری و در انديشه نسلهايي درباره آيندهالمثلفارسي ضربهرچند در زبان 

 آماده که امروز است مردماني به متعلق فردا» گويد:آفريقايي مي المثلخورد، اما يك ضربچشم مي

ن اما شايد يكي از رساتري ،سخنان زيادی تاکنون درباره آينده و نگرش به آن بيان شده است .«باشند

آينده مكاني نيست که به نگری اين عبارت باشد: جمالت بيان شده درباره آينده و ساخت آن با آينده

شوند يافتني هايي که به آينده ختم ميآوريم. راهست که آن را به وجود ميا جاييبلكه رويم، آنجا مي

 1د.کنهم سازنده و هم مقصد را دگرگون مي ،اند و ساختن آننيستند، بلكه ساختني

گاه به آينده و بدون ن ،شونده کنوني و منابع محدود موجودپيچيده و متحولبه شدت  در جهان

توجهي به بي دليلجوامعي که بهبسا منزل مقصود رسيد و چه توان به سرنمي ريزی درستبرنامه

ندازهای اتهيه و تنظيم چشم» نگری و دچار روزمرگي شدن به سرنوشت نافرجامي مبتال شدند.آينده

بيني و ترسيم ينده را پيشنگری از آن جهت که روندهای ممكن و مطلوب آآينده و مطالعات آينده

                                                 
 .جان شار، پژوهشگر و تئوريسين سياسي، استاد دانشگاه سانتاكروز كاليفرنيا 1.
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برداری کند و بهرههای برخورد با حوادث و اتفاقات کمك ميد، به اتخاذ موضع و تعيين شيوهکنمي

باني که برای کشتي»ند که ادرستي گفتهبهسازد. ها را امكانپذير ميدرست و بهينه از منابع و فرصت

اندازی و همچنين برای کشوری که مسير و چشم« رود، هيچ بادی مساعد نيستداند به کجا مينمي

نظر نخواهد برای آينده خود ترسيم نكرده است، هيچ وضعيتي مناسب و هيچ حالتي نامناسب به

  1«.رسيد

عنوان و از آن به شده آينده ستايش نگری و انديشيدن دربارهدر ديدگاه بسياری از مردم آينده

تواند به آسيب جدی ای که فقدان آن ميگونهشود بهآينده ياد ميريزی برنامه ای مناسب برایشيوه

 در مورد چيزهای زيادی است، اما محدود آيندهبيني پيش برای بشريت شود. هرچند ظرفيتمنجر 

 الزاماً همه تفكراتاينكه  با وجود ذر کرد.ها گداشت و از عدم قطعيت منطقي اطمينانتوان مي

 2 :موارد زير وجود دارد که عبارتند از برای قویای انگيزه هنوز نيستند اما خوبي تفكرات بلندمدت،

 ،اندازچشم و سازی، تصورمفهوم -

 ،هاپذيریآسيب بزرگ و خطرات شناسايي -

 ،گذاریسرمايه و توسعه بهبود، ريزی برایبرنامه -

 .پذيریانعطاف افزايش و آيندههای آسيب رساندن حداقل به برای «آينده ثباتا» -

پژوهي دهد و آيندهنگری را امری کامالً منطقي نشان ميکارگيری آيندهبا همه اين مقدمات که به

های پس از خود بودن موضوعي پذيرفته شده در جامعه و انديشيدن به آينده و به فكر سرنوشت نسل

عنوان استفاده از منابع موجود به« توسعه پايدار»ريزی مفهوم ت و همين ديدگاه، مبنای طرحجهاني اس

نظرات موافق و مخالفي نيز درباره انديشيدن به های آينده بوده است؛ نقطهبا هدف حفظ آن برای نسل

 های مختلف بيان شده است. آينده توسط شخصيت

شان نشان نگاران را برای پيشبرد ديدگاهن و آيندهپژوهانظرات مخالفان، دشواری کار آينده

 شود.دهد. در ادامه ديدگاه برخي از موافقان و مخالفان انديشيدن درباره آينده ارائه ميمي

 

 ديدگاه موافقان

 آن که کساني رخ دهد، اتفاق دهند آناجازه مي که کساني: دارند وجود گروه سه اتفاقات آينده رهبادر

 3است. افتاده اتفاقي چهکنند مي تعجب که کساني ازند وسرا مي اتفاق

 4.کرد حرکت جلو به بايد رو شود؛ اما درک عقب رو بهتواند مي فقط زندگي

                                                 
 .50، ص 1391نگری، تهران، نشر نی، یندهشناسی آبایزید مردوخی، روش. 1

2. Boston, Jonathan.” Governing for the Future: How to Bring the Long-term into Short-term 

Political Focus”, Victoria University of Wellington, November 2014. 

و رئيس مؤسسه صلح  1977اياالت متحده در سال لمللی ابين و استراتژیک مطالعات جونيور، رئيس مرکز ریچاردسون .جان3

 .1986تا  1977از 

 سورن كي يرك گارد، فيلسوف دانماركي. .4
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 مديريت ويژه فقرنگاری، بهفقر آيندهدليل به بشر تاريخ طول در جوامع از بسياری شكست

 1بوده است. حياتي بلندمدت منابع

  2نگری بيشتری داشته باشيد.توانيد آيندهوقت ميگريد آنچه به گذشته دورتری بنهر

 ايمان با دهيد اجازه .بود امروز خواهددرباره  ما ترديد و شك فردا، درک برای محدوديت تنها»

 3.«برويم جلو به فعال و قوی

 

 ديدگاه مخالفان

 4آيد.مي زود خودش خيلي –کنم نمي فكر آينده به هرگز من

 مراقبت خود ازتوانند مي آنها. باشيم های آيندهبايد مراقب نسل ما کهکنم ينم فكر من اين گونه

 5.است غيرمنطقي نيامده، دنيا به هنوز که مراقبت از کسي .کنند

 ميمون يك حتي از متخصصان که شده سياسي، مشخص بلندمدت استراتژيكبيني پيش در

 6بهتر نيستند. تاسکننده پرتاب

پوشي کنيم و به نوعي آنها را در زندگي شخصي يا کاری خود لفان چشمحتي اگر از ديدگاه مخا

نگاری در عمل با آن مواجه پژوهي و آيندهنگری بدانيم، واقعيتي که فرآيند آيندهمحكوم به آينده

 شوند:مي منحرف وضع فعلي نفع به سيستماتيكطور به داليل زيرها بهشود اين است که دمكراسيمي

 متقاعد و حفظ کنند؛ رادهندگان رأی خواهندمي نتخبم هایدولت -

 هستند؛ تنزيل بااليي نرخ دارایعموماً  دهندگانرأی -

 برند؛مي رنج سياسي بينياز نزديكها دولت بنابراين -

 شوند.مي نسلي بين مخالفت مشوق ديگری، عوامل زياد -

 اما : هستند، مواجه مشابهي فشارهای نيز با هاديكتاتوری

 شفافيت و بازخورد کمتری دارند؛  -

 سياست وجود دارد؛ يادگيری برای کمتری فرصت -

 7اصالحات کمتر است. برایها انگيزه وتر ضعيف پاسخگويي -

                                                 
معروف  علمی هایکتاب مشهور نویسنده و شناسيانسانشناسی، زیست متخصص جغرافيا، ميسون دیاموند، جريد.1

 جهان و( 2005)فروپاشي  ،(کرد دریافت را پوليتزر جایزه ،1997) فوالد و ميکروب اسلحه، ،(1991) شامپانزه سومين ازجمله:
 .(2012) دیروز تا

  . وينستون چرچيل.2

  فرانكلين روزولت. .3

 انيشتين. آلبرت 4.

 نيوزلند. در منابع مدیریت تحقيقات اي و رئيس مرکزريزي شهري و منطقهصاحبنظر و اهل قلم در برنامه مکشين، .اوون5

 اقتصاد. در نوبل جایزه ندهکانمن،بر دانيل 6.

7. Boston, Jonathan.” Governing for the Future: How to Bring the Long-term into Short-term 

Political focus” , Victoria University of Wellington, November 2014. 
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ويژه در نگاران کاری بس دشوار بهپژوهان و آيندهکند که آيندههمه اين عوامل به ما گوشزد مي

درستي عمل نكنند چنين و اگر در پيمودن اين مسير بههمراه کردن سياستگذاران در پيش دارند 

 اند.ثمر، انجام ندادهنظرات بينظر خواهد رسيد که کاری جز ارائه نقطهبه

پژوهي و پژوهي، وضعيت آيندهدر اين گزارش ضمن تعريف آينده، مطالعات آينده و آينده

و نهادهای درگير اين  - در اين حوزه يكي از کشورهای اروپايي پيشرو - نگاری در کشور فنالندآينده

گيری، پيشنهادهايي ارائه بندی و نتيجه. در پايان نيز ضمن جمعشودميموضوع در اين کشور بررسي 

 شود.مي

 

 پژوهيآينده و آيندهـ  فصل اول

 آينده معناي. 1-1

ای محتوم با آن گونهآيا آينده آن چيزی است که با گذر زمان خواهد آمد و چه بخواهيم يا نخواهيم به

گوييم، منظورمان آن چيزی است که در افقي فراتر از زمان مواجه خواهيم شد يا وقتي از آينده مي

نظر  خواهيم با گذر زمان با آن مواجه شويم؟ اگر گزاره دوم مدکنوني آن را برای خود تصور کرده يا مي

ا برای رسيدن به آينده مورد نظر به تنهايي است در اين صورت بايد آن را بسازيم. آيا تصور و تالش م

ايم بسته به سطح مورد نظر، مستلزم تغييرات در کافي است يا چارچوبي که برای آن در نظر گرفته

ترين حالت کشور و حتي مثال اعضای خانواده، محيط کار، محله، شهر، يا در گسترده رایگروه هدف ب

ماعي و اقتصادی است؟ درصورتي که آينده مشخصي جهان در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اجت

آن ريزی و تالش فضا را برای دستيابي به ، شايد بتوان با برنامهنظر داريم برای خود متصور شده و مد

آينده به وجود آورد و نهايتاً در صورت مناسب نبودن فضای الزم به محيط مساعدتری برای دستيابي 

سايرين و  يشود، همراهتر ميمورد نظر گستردهاما هر چه سطح مهاجرت کرد  ،د نظربه آينده مور

زير در های صورتبه توانمي گيری جمعي برای دستيابي به آن آينده ضروری است. آينده را نيزتصميم

 نظر گرفت: 

 دور؛ آينده يا نزديك آينده مختلف: زماني هایمقياس -

 پس از آن؛های نسل و بعدی نسل آينده نسل کنوني، نسلي: بين دارای ابعاد -

پيامدهايي و هوا  آب مثال تغيير برای)خواهد کرد  مربوطه تغيير که برحسب مشكل بندیانزم -

 1دور بر جا خواهد گذاشت(. آينده در

ها و اتفاقاتي که در طي مسير از حال به آينده با آن مواجه خواهيم شد، فعاالن با توجه به عدم قطعيت

ند تا برحسب شناخت اههای بديل افتادناريوهای مختلفي برای آينده و خلق آيندهس ارائه اين حوزه به فكر

                                                 
1. Ibid. 
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برای الزم ريزی دقيق و هوشمندانه امكانات انداز متصور شده برای آينده، با برنامهدقيق وضعيت موجود و چشم

گيری ن امر موجب شكلرو شوند. ايدستيابي به آينده مورد نظر را فراهم ساخته يا آماده مواجهه با آينده پيش

 شود.پژوهي شد که در ادامه شرح مختصری از آن بيان ميعلم آينده

 پژوهيتعريف آينده .2-1

 پژوهي دربارهآينده ندارد، وجود هنوز آينده از آنجا که. است حوزه پژوهشي نوظهوری پژوهيآينده

پردازد. مي بررسي آينده به بلندمدتانداز چشم و گذشته روندهای در ناپيوستگي و آيندههای طرح

 ياقدامعنوان . بههستند دلخواهآينده  و ممكنآينده  ،محتملآينده  به بررسيعالقمند  پژوهانآينده

برای از پيش  عمومي و خصوصيگيرندگان تصميم ارائه خدمت بهدنبال پژوهي بهآينده اجتماعي،

 . است رتغيم اتيعملي محيط يك در بلندمدت جايگزين تعيين کردن راهبردهای

 چگونگي فرآيندهای و هاروش به توليد دانش است که آکادميك و پژوهشي ایرشته پژوهيآينده

شناسي معرفت متداول تحقيق برهای پرسشپردازد. مي نامشخص آينده باها سازمان و مواجهه افراد

 جايگزين درباره يكهای ندهآي تحليل و آينده مطالعات ابزار شناختيروش و توسعه آيندهدرباره  دانش

ای رشتهحوزه بين يكپژوهي آينده مطالعاتاند. شده تر متمرکزکلي موضوع يك يا مشخص موضوع

نظامات و  رويكردهای و نتايج وشوند مي تحليل و تجزيهای گسترده و متنوع موضوعات آن در که است

 1گيرند.قرار مي با يكديگر در تقابلتر سنتي هایرويه

 1943که در سال  گرددبرمي شناسيگرايانه آيندهگيری انسانجهت پژوهي بهآيندههای شهري

بايد برای حل شناسي آينده کهکند مي او در کتاب خود بيان. توسط اوسيپ فلچتيم مطرح شد

 مشكالت بزرگ بشريت تالش کند. اين مشكالت عبارتند از:

 جلوگيری از جنگ و تضمين صلح؛ .1

 حطي و فقر؛جلوگيری از ق  .2

 جلوگيری از ظلم و ستم؛  .3

 دمكراسي؛ افزايش  .4

 پايان دادن به استفاده بيش از حد از منابع طبيعي و حفظ طبيعت؛  .5

 مبارزه با خودبيگانگي؛  .6

 ساخت جامعه انساني جديد.  .7

تصاوير دلخواه آينده را  نهفعاال وکند مي مختلف استوارهای خود را بر جايگزينپژوهي آينده

و عواقب تصميمات مختلف را مشخص کند تا  هادورنگری کوشدميپژوهي کند. آيندهمي توصيف

حتي کند مي پژوهي ادعامشخصي را ارتقا داده يا مورد پرسش قرار دهد. آيندههای و رويه هاارزش

                                                 
1. nettiopsu.utu.fi/opas/laitos.htm?opsId=277&uiLang=en&lang=en&lvv=2017 
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هي پژوصورت منطقي مورد بحث و مطالعه قرار گيرند. ماالسكا تأکيد دارد که آيندهبهتوانند مي هاارزش

تری دارد، زيرا هدف تحقيقاتي آن به معنای تجربي موجود نسبت به ديگر علوم گستره تحقيقاتي وسيع

توانيم نمي طبيعت مشخص نشده است. اما بدين معنا نيست که وسيلهچون مشروط است و به ،نيست

  1برسيم. به آينده مربوطرسيم، مي از محيط کنوني خود از همان راهي که به تاريخ و بازاريابي

 اند. اصل راهنما برای هر دو اين است کهپژوهي از جهات بسياری در هم تنيدهنگاری و آيندهآينده

 کرد، زيرا هنوز نيامده است. در بهترين حالت برایگويي پيش توان آينده رادر تمام موارد نميتقريباً 

اجتماعي های رائه کرد، زيرا پديدهسناريوهای بديل و برخي احتماالت را ا تواناجتماعي ميای پديده

تواند از اقدامات امروز به وجود آيد، کرد. اما آينده ميبيني پيش توان آنها رابسيار پيچيده هستند و نمي

و  هااهداف، پيشرانها، دانيم. بخش قابل توجهي از آينده پيشاپيش در ارزشمي بنابراين بخشي از آن را

 پژوهي عبارتند از:نگاری و آيندهو ويژگي خاص مرتبط با آيندهروندهای امروز موجود است. د

 سال بعد است؛ 10آن  زمان حداقلمعموالً  تر کههای بلندمدتمالحظه آينده -

هايي معمول و راهوکارهای کسب بديل توسعه در کنارهای های بديل. بررسي راهتوجه به آينده -

 فيد خواهد بود. که معتقديم احتمال موفقيت آنها بيشتر است، م

توانند مي نيازمند چندين سناريو است. موارد ذکر شدهانديشي آينده هایدر بيشتر موارد فعاليت

اندازهای مثبت، سناريوهای ای موقتي در فرآيند ساخت چيزی باشند که با عناوين چشممرحله

های ز نتيجه فعاليتشوند. بعضي مواقع بخش اعظمي امي بخش شناختههای الهامموفقيت و آينده

 پژوهي، سناريوهای بديل خواهد بود.آينده

پژوهي به گرايش آيندههای د. ريشهنيز دارهايي پژوهي تفاوتنگاری با آيندهاز طرف ديگر آينده

پژوهي است که ساالرانه آيندهنگاری گرايش فنکه آيندهدرحالي  گرددميبرشناسي آينده انساني

نگاری تالش دارد يندهگردد. آنگاری فناوری نظامي برميهای نظامي و آيندهتاريخچه آن به راهبرد

پژوهي اما نسبت به آينده ،ريزی و مديريتي باشدند، منطقي، مشارکتي و با گرايش برنامهممبيشتر نظا

 .کندمي پرواز هاو بيشتر با بال آمال و آرزوها و تصورات و خيال 2دهدمي کمتر به عقالني بودن بها

که در زمينه توجه به آينده و هايي فعاليت اين در اين گزارش از هر دو مفهوم برای بيانوجود با  

  شود.نگاری در کشور فنالند صورت گرفته استفاده ميپژوهي و آيندهتفكر درباره آن در قالب آينده

مي از آنها استفاده پنج واژه واقعي مرتبط با آينده وجود دارد که از نياساساً  در زبان فنالندی

 شود.جدی نمي

 Ennakointi :؛ يا«استدالل+ هوشياری پويش+ نگری+پيش دستي+پيش»تفكر پيشيني 

برای سازگاری و اقدام براساس  ي به بينش و هوشياری و آمادگيدستياب رایب پويش»ديگر عبارت به
                                                 

نگاري راهبردي در دولت )موردكاوي كشورهاي فنالند، سنگاپور و اتحاديه اروپا(، مترجمان: . كوواسا، تئومو، كاربست آينده1
 .26-25، صص 1393پژوهي راهبردي،يندهمحسن و مصطفي كشاورز ترك، مؤسسه افق آ

  .20-19صص، همان2. 
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رد دسته واژگان غيرقطعي و برای به تمام موا شارها برایاساساً  ای مبهم کهواژه«. آگاهي از موقعيت

 زيرا هيچ واژه ديگری برای اين موارد وجود ندارد. ،گيردمي اولين بار مورد استفاده قرار

Ennustaminen: شود.که به تمام موارد دسته واژگان ذکر شده اطالق ميبيني پيش 

Tuleva :«ود تا به ايده تواند ساخته ش، که به آينده خاصي اشاره دارد که نمي«فرارسيدن

 ، واقعيت بخشد.«فرارسيدن»و  هاآينده

Selvannakeminen: .ديد معنوی 

Povausشود. نوع ديگر شود، اطالق ميبيني که توسط رماالن انجام ميفقط به کف : فالگيری که

 اند.بيني تاکنون ذکر نشدهشود که مانند مواردی چون طالعخوانده ميگويي پيش ،گيریفال

 صحبتانديشي آينده هایان فنالندی مجبورند زماني که درباره موارد مرتبط با فعاليتپژوهآينده

ترکيب شوند  هاتوانند با اين واژهمي ديگرهای از اين سه الي پنج واژه استفاده کنند. واژه فقطکنند مي

اما  ،الح شوندتوانند اصمي تا حدودی هاکه اصطالحات متعلق به دوران پيشاصنعتي هستند و اين واژه

 کند. زماني کهمي پژوهان دشوارترنبود مفاهيم کارآمد، واقعيتي است که موارد بسياری را برای آينده

شهودی صحبت کنيد و يا بيني پيش نگاری ياخاصي مرتبط با آيندهشناسي روش خواهيد دربارهمي

ای يكسان يعني د از واژهدر ترافيك صحبت کنيد، باي یدرباره هوشيار فقطزماني که قصد داريد 

«EnnakointiK »دهند تا پژوهان فنالندی ترجيح مياستفاده کنيد. به همين دليل است که آينده

جايي که امكان دارد از مفاهيم انگليسي استفاده کنند؛ اما مشكل اين است که مردمي که خارج از 

  1يابند.ميمعنای اين اصطالحات را درنمعموالً  پژوهان هستندجامعه آينده

پژوهي کنند که به زودی در آيندهمي شناسان از واژه پارادايم استفاده کرده و ادعابرخي آينده

پژوهي را به سه پارادايم همزمان و قابل عرصه آينده «مانرما»نوعي تغيير پارادايم رخ خواهد داد. 

 جايگزيني تقسيم کرده است که عبارتند از:

بسيار محتمل براساس وقايعي است که در های بينيپيش ارائه به معني پارادايم توصيفي:

 قابلرا گذشته رخ داده است. در اين پارادايم ديدگاه نسبت به آينده خوشبينانه و ايستا بوده و آينده 

گرا بوده و بازه عموماً کميت ها. هيچ آشفتگي در اهداف تحقيق وجود ندارد. روشداندميبيني پيش

 .گيردرا دربرميت مدزماني کوتاه

گوناگوني برای آينده است. قرار نيست اين های به معنای توصيف دستورالعمل پارادايم سناريو:

کنند، بلكه توانايي آنها تجسم احتماالت و کمك به بيني پيش هر چيزی را هادستورالعمل

احتمالي های يشرفتبه مطالب جالبي در زمينه پ توانمي زمان حال است. همچنينها در گيریتصميم

 پي برد.

                                                 
  .16-15صص. همان.1 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

است و  پرآشوبدر دنيای  هابه معنای تالش برای درک و توصيف دقيق آينده پارادايم تكاملي:

طور کلي . مبنای آن بيشتر کشفيات حوزه پژوهش پيچيدگي و بهشودانجام ميبراساس قوانين تكامل 

  1تصديق سير تكامل است.

نوع تفكر غالب طي اين برمبنای  کههايي پژوهي و پارادايمروند تكاملي مطالعات آينده 1در شكل 

 روند شكل گرفته ارائه شده است:

 

 پژوهيتكامل آينده .1شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .همانخذ: أم

 

پژوهي تا اوايل نخستين پارادايم آينده بينيپيش شود تفكرگونه که در شكل مشاهده ميهمان

تا اواسط  1950دومين پارادايم از اوايل دهه  فكر مديريتياست و پس از آن ت ميالدی 1940دهه 

تدريج تفكر سيستمي در کنار تفكر مديريتي به 1960از اواسط دهه  بوده است.ميالدی  1960دهه

های کرد و دو حوزه مديريت استراتژيك و سيستم نقش یميالدی ايفا 2000مطرح شد و تا اوايل دهه 

دوستانه با محوريت حل مشكالت انسانگيری جهت ی همين دورهد. در ابتدايا از آن منشعب شپو

پژوهي محيطي منجر شد. سپس و مطالعات آيندهشناسي آينده بزرگ بشريت نيز مطرح بود که به علم

تری يافت و پس از آن پژوهي نقش پررنگگرايانه آيندهميالدی مطالعات کنش 2010تا اوايل دهه 

 عنوان پارادايمي جديد مطرح شود.شود که بهمي بينيشتفكر ديالكتيكي غالب شد و پي
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نقادانه و پژوهي كتيكي، آيندهيترکيب تفكر ديالبر مبتني طور عمدهپژوهي بهپارادايم سوم آينده

تناقض های روش ایتحليل کالن تاريخي و استفاده از استنباط چندگزينهشامل  است که يكپارچه

ط قوی با آن هستند عبارتند از: اهداف پيشگيرانه و فعال برگرفته از های ديگر که در ارتبااست. بخش

 و درک جديد تفكر نظامي پويا. «يشناسآينده»

تسلط نوع خاصي از تفكر، بدان توان مشاهده کرد که تغيير پارادايم، دوران يا با توجه به شكل مي

ها همزمان در کنار اين پارادايمبلكه برعكس تمام  ،نيست که مسير پيشين به پايان رسيده است معنا

شود که مي فقط يك نوع )جديد( غالبمعموالً  رسند، امامي يکنند و به تكامل مشترکهم زندگي مي

 دهد.مي تكامل اجتماعي رخ صورتبه

که گونه همان كتيك خواهيم رسيد.يتضمين کرد که به پارادايم سوم ديالتوان نمي در نهايت

سيدن به آن، نيازمند کار و تمايل به دستيابي به يك چارچوب ذهني جديد اسنودن اظهار داشته ر

بديل، فرصت را هدر ای شيوه صورت پيشگيرانه موجب بروز آن شد يا بهتوان بهديگر ميعبارت به .است

 1داد. آينده هم اکنون در تفكر، اهداف و اقدامات ما قرار دارد.

 

 مطالعات آينده پژوهي .3-1

 مسئول آنپژوهان آينده د. آنچهکن «بينيپيش» را «آينده»پيامدهای  دقيقاً تواندنمي کسهيچ

پس  بوده و ارزيابي و مطالعه برای هاييآينده نگارش بلكه ،نيست آيندهبيني پيش برای تالش هستند،

ی هاآينده سمت به حرکت وبيني پيش برای هاگروه ديگر و هادولتها، شرکت اشخاص، به کمك از آن

 کار اين و کنند( تصورتوانند مي آنها است که «واقعي» ترين دنيایممكن مرجح است )که بهترين و

 و هاچالشها، فناوری جديد، اطالعات :عنوانبيني پيوسته بهيابد؛ يعني پيشمي مداوم ادامهطور به

 2آينده. مردمان و اميدهای نوظهور هابيمها، خواستهها، فرصت

 و آگاهانه راه ايجاد و جمعي و فردیگيری تصميم از حمايت پژوهي،آينده لعاتمطا اصلي هدف

 ایخالقانه و پيچيده استراتژی آينده، مطالعات از استفاده با. است آينده بارهبرای تفكر در مسئوالنه

. يابد توسعه شده و ساخته ما فعليهای سيستم مورد در مداخالت و اقدامات از حمايت برایتواند مي

 ترکيب با وکند آوری ميجمع رشته چند يا دو از را اطالعات که است سنتزی ایحوزهپژوهي آينده

 1950 دهه در متحده اياالت در علمي ایرشتهعنوان بهپژوهي کند. آيندهمي جديدی خلق معاني آنها

                                                 
 . 147-146صص. همان. 1

2. Dator. Jim, “Futures Studies”Hawaii Research Center for Futures Studies, Department of 

Political Science, 2011. 
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 و در صنعت هوا اميحوزه نظ در ابتدا. يافت گسترش - فرانسه در عمدهطور به - اروپا در و شد متولد

 1.کار گرفته شدبه فناوریبيني پيش در سپس و متحده فضای اياالت

 

 دهند؟مي انجام كاري چه و هستند كساني چه نگارانآينده .4-1

 قابليت شك بدون. هستند نگرآينده هاانسان همهشود مي ادعا که است و رايج ایکليشه يسخن اين

 برای الزمهای فناوری سپس ريزی رو به جلو داشته باشد،طرح و برنامه رويا، که است اين انسان متمايز

 را کار اين هم ديگرهای گونه از بسياری اما. رويای خود را ايجاد کند به دستيابي شايد و گسترش

نيستند. قرار  فرد به شان منحصرفناوری قدرت و روياها دامنهدرباره  جزب مورد اين در هاانسان. کنندمي

 با وجود. شوندمي ... مورخ و فيزيكدان، شيميدان، نيزهايي انسان نگار باشند،آينده هاانسان ست همهني

 نياز مهندساني و فيزيكدانان سفر فضايي مطرح بود، بهدرباره  ای کههای اوليهپردازیداستان و روياها

 تفكر برای ما مفيد باشند و بهد تواننمي نگارانآيندهبا وجود اين  را تسخير کرد. بود تا بتوان ماه

 2کمك کنند. آينده مورد در هايمانترس و روياها پيامدهای و علل بارهدر ترروشن

 

 نگاري مناسبآينده معيارهاي .5-1

 است: زيرشرح به سياست بوده که مهمترين آنها حوزه مستلزم معيارها از بسياری

 ،مالي پايداری -

 ،مليهای بدهي معقول سطوح -

 ،(جمعيت پيری مثالً) خطرات بلندمدت ريسك تمديري -

 ،محيط زيست پايداری -

 ،و تجديدناپذير حياتي طبيعيهای سرمايه از مناسب نگهداری -

 ،ایزيرسياره و ایسياره مرزهای در ماندن باقي -

 ،هازيرساخت در مناسب گذاریسرمايه -

 .اجتماعي رفاه در مناسب گذاریسرمايه -

پژوهي در کشورهای آيندهبرمبنای  متفاوتي از سياستگذاری صاويرت تجربي شواهد ،اينوجود با 

 دهند:مي مختلف نشان

 ،زمان طول در و کشورها بين سياست،های حوزه در تفاوت -

 ،مدتکوتاه ديد باهای از سياست زيادی شواهد -
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Studies, Corvinus University of Budapest, 2015. 
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 ،سياسي دوربيني از شواهد برخي -

 .1«فيل سفيد» زيربناييهای پروژه ل،عنوان مثابلندمدت، به در حد از بيش تمرکز از شواهد برخي -

 ثر دانست:ؤمدت مگذاری با ديد کوتاهمشيبيني و خطبر نزديك توانمي مهم زير را عامل چهار حداقل

 وضعيت بشر؛  .1

 قطعيت؛ عدم  .2

 نهادی: يا سياسي عوامل  .3

 چشمگير مختلفهای نامتقارني -

 گيرینتيجه ختارهایسا يا و زماني-بين سبك و سنگين کردن از خاصي الگوهای -

 تغيير برابر در مقاوم و واگذار شده قوی منافع -

 در زمان حال گيریتصميم با بلندمدت گيریسازی تصميمشكست در يكپارچه -

 2کندی بازخوردها. و «خطر» ضعيف يا محدود هایسيگنال  .4

 

 آينده  مجهز شدن فنالند برايـ  فصل دوم

دارای  کشوری فنالند ، 3( OECDای )ی و توسعه منطقهعضو سازمان همكار کشور 35 ميان در

 گرفته قرار توجه مورد بسياربوده و آور شگفت آموزشي سيستم و ماهر کار نيروی با نوآورانه اقتصاد

 رکود پس از. گرفت قرار جهاني اقتصادی بحران شديد تأثير تحت فنالند اقتصاد حال، اين با .است

 تا 2008های سال بين. است کامل از سر گرفته نشدهطور به هنوز هافعاليت 2009 - 2008 شديد

 يورو منطقه کشورهای از بيشتر از تعدادی کار نيرویهای هزينه و يافت وری کاهشبهره رشد ،2011

 پايدار رشد به دستيابي برای .شدمي توجه به آنها بايد که بودند هاييچالش هااين. يافت افزايش

 جمعيت، به مواجهه با پيری توجه با اجتماعي رفاه زمينه در کشور عمومي نظم حفظ و بلندمدت

 کند. اجرا بايد را ساختاری اصالحات يكسری فنالند

 هافروشيخرده خصوص، بههابخش بيشتر در راوری بهره رشد بايد فنالند عنوان نخستين اقدام،به

 در درآمدها ارتقای به نياز همچنين ندفنال. دهد عمومي افزايش بخش ای و همچنين درشبكه صنايع و

 .دارد (R&Dو توسعه ) تحقيق و هامهارت در گذاری بيشترسرمايه و کارآفريني و نوآوری

                                                 
های اقتصاد هاست و بسياری از تئوریگذارینيافتگی، کمبود سرمایهکه علت اصلی توسعهشود چنين تصور می معمواًل.1 

د که در ادبيات شوهایی میگذاری در پروژهکنند. چنين باوری باعث افتادن به دام سرمایهیيد میأسياسی هم این باور را ت

 .فایده هستندآیند اما بیمی دستمصطلح است با این مفهوم که گران به« فيل سفيد»اقتصادی به نام 

2. Boston, Jonathan.” Governing for the Future: How to Bring the Long-term into Short-term 

Political Focus”, Victoria University of Wellington, November 2014. 

3. Organisation for Economic Co-operation and Development  
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های سياست افزايش اين نيازمند. گيردکار به بهتر بايد را خود توجه قابل انساني منابع فنالند دوم،

های گذاریسرمايه و دارای درآمد دوم و سالمند انکارگر برای کار بهبودهای مشوق کار، بازار فعال

 بر ماليات ميزان کاهش باتواند مي استراتژی چنين. جوانان است برای آموزش و هامهارت در هدفمند

 .باشد تر همموفق حتي کار نيروی

های مراقبت به دسترسي در رشد به روهای نابرابری که است اين فنالند برای مهم موضوع سومين

 اوليههای مراقبت. دهد قرار مد نظر را اقتصادی -اجتماعيهای گروه و مناطق در بهداشت شرايط و هداشتيب

 اصالحات از بخشيعنوان به بنابراين و شود تقويت بايد شودمي ارائه شهری بهداشت مراکز توسط اغلب که

 .است مقياس اقتصاد به دستيابي و هاشهرداری ادغام آن هدف که شودمي محسوب کنوني ایمنطقه

 اینمونهتواند مي دولت اين کشور و فنالندی نهادهای یگرآينده نگرش و آينده مطالعات توسعه

کشور  مواردی که آشكار شده است، اقتصاد و آموزش در نگرش اين. باشد کشورها ديگر برای عالي

  1.رقابت بااليي دارد قابليت آن فنالند در

 

 فنالند درنگاري آينده سيستم وپژوهي آينده هايسازمان ـ فصل سوم

 و اجتماعي علوم از بخشيعنوان به آينده مطالعات دوم، جهاني جنگ و سهام بازار فروپاشي از پس

 شرکت و متحده اياالت ارتش ،(توسعه و تحقيق) RAND سسهؤم. شد نهادينه سياسيگيری تصميم

 ،1960 و 1950های دهه در. کردند ايفا آينده عاتمطال توسعه دررا  پيشرو نقش داگالس هواپيمايي

 متفاوت کشور هر آن در توسعه سرعت و درجه. شد تقويت فرانسه درويژه به اروپا در علم شاخه اين

از توسعه اين علم در اروپا است. در  مثبت ارائه سناريويي برای نمونهنخستين  فنالند حال اين با بود،

 کارآن  پارلمان در پژوهشگران آينده و است جهان هاینخست رتبه جزء دفنالن آينده، مطالعات آموزش

هستند  بين عوامل متعددی عامل دو نگاریسيستم آينده وانداز چشمبرمبنای  سياستگذاری. کنندمي

 پيشروی موقعيت کنندهتضمين طريق اين از وند نکمي در اين حوزه بيان را فنالند برجسته کيفيت که

 .هستند اروپايي کشورهای ميان در آن

 فرهنگ سالمت خالقيت، و رقابتي توان: عبارتند ازکه  است عالي هاييويژگي دارای فنالند جامعه

 آينده در تحوالت. بهداشتيهای مراقبت و پرورش و آموزش به مربوطفرآيند  مديريت و دانش بومي،

گرا، آينده تفكر و ديجيتال توسعهباره رد. دارد اطالعاتي جامعه و خالق اقتصاد از ترکيبي به بستگي

 برای خود گسترده قدرت از دولت. دارد اروپا اتحاديه کشورهای ميان در ای راپيشرو موقعيت فنالند

 مدتبلند شتفكر و فعاالنهش رفتار. کندمي استفاده بازيگران بر تأثيرگذاری و تغييرات نشان دادن
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 منعكس آموزش، پشتيباني از و آينده مطالعاتمؤسسات  ه،آيند مطالعات توسعه با پيشين ويژگي .است

 .کندمي ترآسان را هاحلراه يافتن فنالند،نگاری آينده سيستم وانداز چشم سياستشود. مي

 :از عبارتند شدند فعال فنالند در گذشتههای دهه طي کهپژوهي آينده با مرتبطهای سازمان

 )1980) فنالندپژوهي آينده انجمن -

 )1992) پارلمان آينده برای کميسيون -

 )1992) تورکو فنالندپژوهي آينده تحقيقات مرکز -

 )1998) فنالند پژوهيآکادمي آينده شبكه -

 ديگرهای سازمان بعداً. بود ملينگاری آينده سيستم توسعه فنالند موريتمأ ،1990 دهه اوايل از

 د از:شدند که عبارتنفرآيند  اين وارد و شدهعالقمند 

 ،فنالند آکادمي  -

 ،(Tekesفنالند ) نوآوری مالي فناوری وتأمين  دفتر -

 ،(Sitraفنالند ) نوآوری صندوق - 

 ،زيست محيط وونقل حمل اقتصادی، توسعه برای ایمنطقه مراکز واحدهای -

 .ایمنطقه شورای -

ها را دادهوزيری تنخس دفتر. است شده مشخص چنداليه و قوی یساختار بانگاری آينده سيستم

 اگر. کنندمي آوریجمع شهرها ازای منطقه مراکز وای منطقه مراکز ها ازو وزارتخانهها وزارتخانه از

 را هنگامبهای ، دادهموردی را داشته باشند تحليل و تجزيه قصد آينده مطالعات در درگيرهای سازمان

 .دکنمي ارائهنگاری آينده سيستم زمان هر در

های شبكه: از عبارتند اند کهشده داده نشان 2 شكل درنگاری آينده در سيستم کنندگانکتمشار

 دفتر ،((MFNsها نگاری وزارتخانهآيندههای شبكه/ پلتفرم ،(RCFNsای)مشاور منطقهنگاری آينده

 آکادمي ،(FFRCفنالند)پژوهي آينده تحقيقات (، مرکزCFآينده ) کميسيون ،(PMOوزيری )نخست

 تحقيقات مرکز ،(FSF) پژوهي فنالندانجمن آيندهها، دانشگاه ،(FFA) فنالندپژوهي آينده

نگاری آيندههای شرکت ترينبزرگ. فنالند آمار و بازنگاری آيندههای شرکت فنالند،پژوهي آينده

  1.هستند  Fountain Parkو  Data Rangerپيشرو
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 نگاري فنالندسيستم آينده. 2شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .همانخذ: أم

 

 شود.نگاری ارائه ميدر ادامه اطالعاتي درباره تعدادی از مهمترين مراکز فعال در اين کشور در زمينه آينده

 

 پارلمان كميسيون براي آينده .1-3

هم  به زنان دادن اجازه در اروپايي پيشگام کشور فنالند .شد تأسيس 1917 سال در فنالند پارلمان

پارلمان  .رسيد تصويب به 1906 سال حق در اين. است پارلمان در حضور برای همو  رأی برای حق

براساس و  ها برای يك دوره پارلماني چهارسالهکميسيون فعال دارد. طبق قانون، کميسيون 16فنالند 

شوند. ترکيب هر کميسيون به قدرت نسبي های ذيربط تشكيل ميموضوعات متناظر با وزارتخانه

عبارت است از: کميته عالي، قانون اساسي، امور خارجه،  هاگردد. اسامي کميتهرلماني برميهای پاگروه

نقل، کشاورزی و جنگلداری، دفاع، فرهنگ و ومالي، محاسبات، اداری، امور قضايي، ارتباطات و حمل

 1خدمات مدني و رفاهي.تجارت، برای آينده، محيط زيست و آموزش، سالمت و امور اجتماعي، 

 که است «برای آينده» کميسيون پارلمان فنالند،های کميسيون از گونه که بيان شد يكيمانه

در آن پژوهي آينده مطالعات از استفاده با آينده به مربوط مسائل با مواجهه برای دائمي کارشناسان

 الندفن اقتصاد فروپاشي از پس 1992 سال دراست که  موقت کميسيوني ،حضور دارند. اين کميسيون

 اختصاص آينده به مربوط موضوعات به که بود جهان در پارلماني کميسيون نخستين اين. شد سيستأ

 مشخص را خود موضوعات و وظايف سرعت به و درآمد دائميصورت به 1994 سال در کميسيون. يافت
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 پيشنهادهای هارائ بر کميسيون امروزه .است نكرده توجهي تغيير قابل تاکنون آنها از کدامهيچ که کرد

در موضوعات  قانونگذاری به مربوط مسائل در کميسيون اين. شده است متمرکز قانونگذاری به مربوط

 قانون و ایهستههای نيروگاه ساخت برای مجوز درخواست جديد،های سيس دانشگاهتأ مانند مهم

 بار يك ني بايدپارلما دوره هر در کميسيونکند. مي همكاری ژنتيكي شده اصالح گياهان توليد

 . دهد انجام آينده، نقشه يا و مرتبط سناريوهایباره ازجمله در فنالند، دولت از کلي شناسايي

 بر نظارت و بررسي در ترجيحاً بلكه قانوني، پيشنهادهای ايجاد نه در آينده کميته وظيفه ذاتي

 جامعه و داردمهمي  شنق کميته اين. است آينده به مربوط ضعيفهای سيگنال و تهديداتها، فرصت

 ،(2015-2011مجلس ) قبلي دوره برای. نياز دارد آينده برایگي آماد برای خدماتي چنين به فنالند

متمرکز شده  مشارکتي عملياتيهای مدل توسعه و جديد ارتباطات مستقيم، كراسيدم بر کميسيون

 فناوری ارزيابي) EPTA ملهازجالمللي بين به هم پيوستهمؤسسات  ديگرهای فعاليت در آنها. بود

با عناوين  آينده مورد در گزارش 6 .اندکرده مشارکت فرانسه پارلمان در و بروکسل در( اروپا پارلمان

 است: شده زير ارائه

 ؛(1993) بلندمدت آينده مورد در گزارش  -

 ؛(1996) اروپا آينده و فنالند نخست؛ بخش -

 ؛(1997) قابل اعتماد و يرپذمسئوليت فنالندی - شجاع و صادق دوم؛ بخش  -

 ؛(2001) 2015 متوازن فنالند توسعه  -

 سياست شناسي،جمعيت توسعه بارهدر گزارشي سنين، همه در مردم برای خوب ایجامعه  -

 ؛ (2004) سني تغيير ساختار برایسازی آماده و شناختيجمعيت

 (.2009) انرژی وهوا و  بآ سياست مورد در گزارشي آالينده کمتر، انتشارات با فنالندی سویبه  -

 بخش،الهام ایجامعه رشد پايدار،: کرد تمرکز حوزه چهار بر کميسيون و مجلس 2015-2011 دوره در

 انتخاب: است بخش سه شامل حوزه نخست سه تحليل و تجزيه. ای با رفاه پايدارجامعه و جديد دانش کسب

 تحليل. و تجزيه پيشنهادی براساس نتايج اتاقدام وها شيوه اين تحليل و تجزيه ها،شيوه بهترين

 و رشد پايدار در موردکند. مي همكاریها بخش ديگر با کميسيون اهداف،اين  به رسيدن برای

 دانش مورد در که درحالي کنند،مي مشارکتفرآيند  اين در کارآفرينان وها شرکت بخش،الهام جامعه

 در «تواند پايدار باشد؟مي رفاه جامعه آيا» عنوان با ژهپرو اين. دارند مشارکت آموزشيمؤسسات  جديد،

 فالکت مدرن و رفاه پيامدهای و علل درباره متخصصان ديدگاه اول، مرحلهشود. مي اجرا مرحله چهار

 موضوعات مهمترين با ارتباط در را مطالعات آخرين متخصصان اين دوم، بخش در. شد خواهد شامل را
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 ايجاد مشارکتيهای روش کمك با آينده فنالند در رفاه مدل سوم، بخش در. کنندمي تحليلمرتبط 

  1.شد خواهد ارائه اقدامات برای پيشنهادهايي ، آخر مرحله در و شد خواهد

 ارائه شده است: 3فرآيند کاری کميسيون برای آينده در شكل 

 

 فرآيند كاري كميسيون براي آينده. 3شكل

 
 Soures :Foresight in Finland, Finland Futures Research Centre, 2014. 

 

 گزارش دولت که هنگامي .دهدمي نظری نشانصورت به را پارلمان و دولت بين گفتگوی 4 شكل

 دوره يك. دهدمي به دولت پاسخ - آينده کميسيون هماهنگي با - پارلمان دهد،مي ارائه را خود آينده

 به پارلمان ارائه را آينده گزارش يك سال چهار در هر هک است معني اين به که است سال چهار دولت،

 اقدامات برای گونهپاسخ گزارشي پارلمان وکند مي آماده گزارش ايندرباره  ایبيانيه کميسيوند. دهمي

 .(دولت گزارش ارائه از پس سال يك حدود)کند بعدی ارائه مي

 تعداد کميسيونکند. مي همكاری( دانشهرون وها دانشگاهها، شرکت) ذينفعان ساير با کميسيون

 را هاگزارش اين. است مشارکتي ها،روش از يكي رد،گيميکار به راپژوهي آيندههای روش از زيادی

 گزارش و دولت آينده گزارش) گزارش دو ايند. کننمي تهيه جامعه مشارکت با دولت و کميسيون

 توجه با را خودهای برنامه کهکند مي فراهم عدیب دولت برای را جديدی مباني نظری( پارلمان آينده

 .کندمي ترسيم آينده،های گزارش نتايج و هااولويت به
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Studies, Corvinus University of Budapest, 2015. 
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 كميسيون براي آينده .4شكل

 
 Sourse: Futures Studies in Finland. 

 

 اتنشري. دارد ارتباطها دانشگاه از بسياری و (FFRCپژوهي فنالند )مرکز تحقيقات آينده با کميسيون

  1.است دسترس در آينده و كراسيدم مانند مهم موضوعات از بسياری بارهدر انگليسي زبان به اينترنت در آنها

 

 (FFA) پژوهي فنالندآينده آكادمي .2-3

های برنامه و دانشگاهي تحصيالت است که هايياز دانشگاه مليای شبكه فنالندپژوهي آينده آکادمي

پژوهي فنالند مرکز تحقيقات آينده رادهند و فعاليت آن مي ارائه آينده تمطالعا زمينه در را پژوهشي

(FFRCهماهنگ و )  هنگامي 1998 سال در فنالند درپژوهي آينده تحصيالت د.کنمالي ميتأمين 

 پژوهي درسازی آموزش آيندهيكپارچه ترويج به شد تا سيسفنالند تأپژوهي آينده آکادمي که شد آغاز

  .کند کمك فنالند هایدانشگاه

 :اندداده را شكل FFA شبكه زيرهای دانشگاه 9 

 ؛آلتو دانشگاه .1

 هلسينكي؛ دانشگاه. 2 
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  لند؛لپ دانشگاه .3

 لپ پينرانتا؛ دانشگاه فناوری. 4 

 اولو؛ دانشگاه .5

 تامپر؛ دانشگاه فناوری. 6 

 تامپر؛ دانشگاه .7

 تورکو؛ دانشگاه. 8 

 آبو آکادمي. دانشگاه. 9

 

 FFAاهداف و وظايف 

 ايجاد و باال کيفيت انتخابي با سمينارهای و آموزشي و پژوهشيهای دوره ارائه: از عبارتند FFA اصلي اهداف

طور به FFA همچنين ارشد. کارشناسي و تكميلي تحصيالت دانشجويان برای پرورشي آموزشيهای برنامه

 دهد.مي ارائه را ملي تحصيالت تكميلي برنامه يك و ارشد ای کارشناسيمطالعاتي يارانه برنامه مرتب

FFA و FFRC ارشد را  کارشناسيالمللي بين تحصيالت تكميلي مشترک و مدرک برنامه با هم

 اروپايي دانشگاه چهار در تحصيلي اين برنامه دهند.مي ارائه آينده خلق و استراتژيك حوزه نوآوری در

 مالت دانشگاه: کندمي فراهم اروپا قلب در يادگيری برای افردی ر به منحصر فرصت که شودميرائه ا

 برنامه(. فنالند) تورکو دانشگاه و( انگلستان) تي سايد دانشگاه ،(آلمان) پتسدام دانشگاه ،(مالت)

 زبان به FFRC توسط 2005 سال ازپژوهي آينده مطالعات ارشد کارشناسي ساله تحصيلي دو

 .دکنمي مالي تأمين تورکو دانشگاهرا  هابرنامه اين شود.ئه ميشده ارا برای نفرات جذب انگليسي

 بودن مفيد آزمايش ،چندگانه و دور راه از آموزشهای روش توسعه: از عبارتند FFA ديگر وظايف

 پروژه پژوهش، زمينه در. امور اداره و شبكه هماهنگي از مراقبت ،مطالعاتي مواد توليد شبكه؛ ها برایدوره

 و آموزشهای شيوهدرباره  پژوهشي. استالمللي بين همكاری برای ترگستردههای چارچوب از يكي هزاره

 .شوندمي طور مستمر پيگيرینيز به هازمينه اين در جديدهای انجام شده است و حوزه يادگيری

 

 هاانداز و فعاليتچشم

پژوهش و  جهانيهای شبكه و اروپا ميان که است اين فنالندپژوهي آينده آکادمي ايجاد اندازچشم

با يكديگر  جديد کامالً روشي در گروهي کار و رقابت. دارد وجود همكاری به نياز پژوهي،آموزش آينده

با هم هم  و رقابتبا هم  هم جديد، دانش توليد و پژوهشي بودجه به توجه با داشته و همپوشاني

 هدف مباني، اين با توجه به. آيندمي وجودهب متقابل احترام با استراتژيكهای مشارکت. دندار همكاری

يعني المللي بين دانشگاهي شبكه يك ايجاد با را خود مقياس که است اين پژوهي فنالندآکادمي آينده

عنوان به جهانيپژوهي آينده آکادمي اينكه جایبه دهد. گسترش (WFA) جهانيپژوهي آينده آکادمي
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 در چندگانگي با پيچيده ارتباطات از ایمجموعهعنوان به شود، ظاهر جديدالمللي بين سازمان يك

 برای هاييتالش وها پروژهشود. مي ظاهر ،سازیالملليبين کنندهاقدامات تقويت و همكاریهای پلتفرم

 1.دارد وجودپژوهي آينده آموزش زمينه درها ايدهالمللي بين مبادالت تقويت

عنوان به و منتقل انساني ارتباطات طريق از که است هايياذبهج وها الهام درباره FFAفعاليت 

را  در هم تنيدههای شبكه ما مسئولين اين آکادمي معتقدند که اگر .شوندمي بيان آينده خرد و آگاهي

 هدف باالمللي بين و ملي ارتباطات تقويت از سرشار FFA تاريخچه خواهيم مرد. کنيم، متوقف

 سپاریجمع و مردميهای شبكه. است مشترک همكاری و گذاری دانشکبه اشترا کيفيت، تضمين

 پايان هرگز هاشبكه اين گيتنيدهمدر. گيردمي صورتدر آنها  شدنالمللي بين که هستند هاييمكان

 همكاری بهاين آکادمي  يابد.مي تكامل نهايي محصول طراحي و شكل آن جایبه بلكه يافت، نخواهد

 کند. مي استفاده آن ازتدريج به و دارد راسخ اعتقاد

FFA بازِ های در ترکيب با دوره را پرورشي و آموزشي مندنظام هایفعاليت ،2012 سال در

 .داد انجام باز )مجازی( دانشگاه در( FSپژوهي )آيندههای دورهاندازی راه مانند )مجازی( جديد

 دانشجويان و معلمان محققان، ارشناسان،ک از متمايزی ائتالف ،2013 سال در اين آکادميهمچنين 

 بيشتر انسان قدرتموضوع اين بود که  اصليايده  .کرد ايجادای شبكه هایگرهعنوان پژوهي بهآينده

 انتظاراتبراساس ای شبكه اقدامات است، بنابراين ثابت آن جنبش نهفته در هجاذب معطوف به آينده و

 موقعيت ،يادگيری است. بازخوردیاوقات  گاهي شبكه، درشود و جريانات مي به جلو رانده آينده

 2.است يادگيری اهداف و يادگيرندگان ازای پيچيده

 آموزش توسط آنهاد. دهنمي ارائه فنالند سراسر در عضوهای دانشگاه را FFA هحدود مطالع

های برنامه. دازندپرمي ارشد کارشناسي و دوره کارشناسي دو هر برایگرايان آينده تربيتبه دانشگاهي

 در ارشد کارشناسيپژوهي، آينده مطالعات در ارشد کارشناسي برنامه: هستند دسترس در مختلفي

 دوره ،2004 سال از ارشد کارشناسي دوره. ایچندرشته پايدار توسعه آينده، خلق و استراتژيك نوآوری

 . است ارائه شده 2007 سال ازالمللي بين ارشد کارشناسي دوره و 2005 سال از دکترا

در  آينده مطالعات آموزش که دهدمي کنندگان و سخنرانان نشانقابل توجه مشارکت تعداد

 اين سخنراني در 4000 از بيش و کنندهمشارکت 6000 از بيش. فنالند از چه قوتي برخوردار است

 3مدرک داده شده است. هزار 20 از بيش 2011 سال پايان تا ارائه شد و هادوره
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 پژوهي فنالندتعداد دانشجويان و مدارك صادر شده آكادمي آينده .1نمودار 

 2013تا  1998هاي طي سال 

 

Sourse: Finland Futures Academy, Annual Report, 2013.  
 

روندی  تعداد دانشجويان  2002تا سال  1998دوره  در شوده در نمودار ديده ميگونه کهمان

و از اين سال به بعد تا  ه استروندی نزولي به خود گرفت 2010و پس از آن تا سال  هصعودی داشت

  630درصدی به  240با رشد  2010نفر در سال  185طوری که از رشدی سريع يافت به 2013سال 

اهي فنالند توجه و محبوبيت اين رشته مطالعاتي در جامعه دانشگ رسيد که نشان از 2013نفر در سال 

دهد. به اين نكته بايد دوره مورد بررسي نشان مي دردارد. تعداد مدارک صادر شده نيز همين روند را 

توجه داشت که دليل اختالف مابين تعداد دانشجويان و مدارک صادر شده به دو دليل تجمعي شدن 

های اني است که در دورهای چند ساله و نيز کسالتحصيل شده پس از طي دورهتعداد دانشجويان فارغ

 اند.خذ مدرک شدهاغيرحضوری و با استفاده از سيستم الكترونيكي موفق به 

 

 (FSFSفنالند )پژوهي آينده انجمن .3-3

 دولت تحقيقاتي هيئت مرکزی شورای توصيهبراساس  1980 سال فنالند درپژوهي آينده انجمن

 ديگر و مؤسسه 14 بعداً و بودند انبنيانگذار اعضای جزء فنالند عالي آموزش مؤسسه 14. شد تأسيس

 وپژوهي آينده تحقيقات پيشرفت با تا دارد قصد اين انجمن. انجمن پيوستند به نفر 700 از بيش

 شدتبه انجمن .گذاردتأثير  فنالند جامعه بلندمدت توسعه پژوهي بربا انجام آينده و آنکارگيری به

و مجمع جهاني  جهانپژوهي آينده مطالعات فدراسيون عضو و بوده رم باشگاههای فعاليت عالقمند
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فنالند؛  در آنهای فعاليت انتشار و باشگاه با تماس حفظ انجمن عبارتند از: گانهسه اهداف 1آينده است.

 تكاملي طرح نقش باشگاه؛ و بازپخش آن به عمومي مباحث و فنالندی تحقيقات بارهدر تقويت اطالعات

 .جهاني جامعه در فنالند

 زير است:شرح به انجام شده انجمن هایای از فعاليتنمونه 

 خصوصي، و تحقيقاتي دولتيهای سازمان بزرگ،های دانشگاه تمام به ایپرسشنامه فرستادن -

 اعضای انجمن )امروزه به همچنين فنالند و در ایمنطقه ريزیبرنامههای و انجمنها وزارتخانه

 آينده فنالند؛ مربوط به تحقيقهای داده پيمايش آوری وبرای جمع( نفر 900 حدود

درحال  يا پژوهي به اتمام رسيدهآيندههای پروژهبرمبنای  پژوهشي سازی کتاب راهنمایآماده -

  فنالند؛ آينده با موضوع 1985 سال انجام از

 پژوهشي؛  کتاب راهنمای انتشار -

 پيمايشهای تهيه کتاب( برحسب داده )در شده دريافت حاوی اطالعات داده پايگاه ايجاد -

 روزرساني اطالعات.و به افزوده شده الزم موارد با فنالندپژوهي آيندههای مربوط به پروژه

کتاب  هلسينكي است، در آغازگر آن دانشگاه خود که ميزبانبرحسب مؤسسات  هاپروژه اين -

 :زا عبارتند پژوهشي از موضوعات نمونه چنداند. شده مرتب

  ؛هوا و  آب هایسناريوها و مدل 

  بيني؛پيش و کالن، ثبات اقتصاد و آلودگي کاهش 

  ؛2000 چوب تهيه 

  جامعه اطالعات؛ در کاغذ آينده 

  منابع طبيعي؛ از استفاده تحليل و تجزيه  

  صنعتي؛ سازمان يك استراتژی در توسعه ساختار و کامپيوتری کردن 

  اتژيك؛استر مديريت در سناريو رويكرد 

  استراتژيك؛سازی تصميم مشارکت در برایبيني پيش خدمات 

  شناسي پژوهش آينده؛روش توسعه 

  ساز؛ودر ساخت اطالعات فناوری آينده 

  ای؛منطقه سناريوی توسعه سه: 2030 فنالند 

  پايدار؛ توسعه موانع وها عنوان فرصتبه اطالعاتي جامعه 

  ؛2010 و 1996 کامپيوتریهای شبكهدر  خانگي کامپيوترهای از استفاده 

  رهای شمال اروپا؛وکش اندازچشم در ادغام و رشد 

                                                 
  .همان. 1
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  اروپايي؛ برای اقتصاد مدتميان اندازچشم 

  جديد؛ بيوتكنولوژی اجتماعي آثار 

  ؛2017 اجتماعي سياست 

  ،اجتماعي؛ ابعاد تغيير و ارزش زمان 

  جديدی از بشر؛ تصوير و انساني آگاهي تكامل 

  آموزشي فنالند؛ سيستم آيندههای نجايگزي 

  2012.1 کودک 

 

 (FFRC)فنالندپژوهي آينده تحقيقات مركز .4-3

 سال در تورکو دانشگاه. است تورکو دانشگاه به متعلق (FFRCفنالند )پژوهي آينده تحقيقات مرکز

 غربي جنوب - خود در منطقهويژه به و ارتباطات محيطي توسعه دانشگاه، اين. شد تأسيس 1920

 مرکزعنوان به را تورکو منطقه، اين ديگر عاليمؤسسات  همكاری با دانشگاهکند. مي ترويج را - فنالند

با  2010 ژانويه يكم در تورکو جديد دانشگاه. دهدمي ارتقا باال کيفيت با نوآوری و تحقيق آموزش،

با توان رقابت در  حقيقاتيت شد و دانشگاهي سيسأت دانشكده اقتصاد تورکو و تورکو دانشگاه ادغام

 دانشگاه اين مأموريت. باالست سطح درای رشتهچند تحقيقات آن فعاليت و استالمللي بين سطح

  .محور کيفي استپژوهش سازی آموزشِفراهم و دانش علمي و آزاد پژوهش ارتقای

FFRC از کمي دتعدا نيزالمللي بين سطح در. است فنالند آينده پژوهي مرکز تحقيقاتي تنها 

يك روش صورت به هنوزپژوهي درواقع آينده دارد و وجودپژوهي آينده مختص تحقيقاتي مراکز

 مند در نيامده است.نظام

FFRC توسعه تمرکز  آموزش و تحقيق، که بر است با کارکردی چندگانه دانشگاهي سازماني

 بر تمرکز با تورکو دانشگاه هويژ واحدعنوان به اکنون و شد تأسيس 1992 سال در مرکز اين. دارد

 مرکز در و تامپر و هلسينكي تورکو، در مرکز دفاتر کاری اينکند. مي فعاليتنگاری آينده وپژوهي آينده

است،  ایرشتهتحقيقات بين پژوهي عمدتاًاز آنجا که تحقيقات آينده .مستقر است الئوس و وينتين

 50 تقريباً .به تحقيقات مرکز باشد افزايش نياز ه ضرربتواند مي دفاتر و در نتيجه محققان پراکندگي

 طريق از خود منطقه در پايدار انرژی انتقال ارتقای موضوع با عمدتاً وينتين دفتر همكاران از نفر

 مرکز اين محققان ،2011 سال در. هستند درگير ظرفيت ايجاد و تحقيق سازی،شبكه و همكاری

 8/3 حدود 2011 سال مرکز در مالي . گردشرساندند انجامبه  ار ایتوسعه پروژه پژوهش و 60 حدود

                                                 
1. Toivonen. M et al, A Practical Guide to Regional Foresight in finland , 2004. 
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کند، مشخص شد  متمرکز را منابعش خواستمي زماني که مرکز گذشته سال چند در بود. يورو ميليون

 .است يافته کاهش هاتعداد پروژه که درحالي يافته، افزايش کارکنان هم تعداد مالي و گردش هم

 هم و ملي سطح در همای رشتهچند و گستردهای شبكه دارای نالندفپژوهي آينده تحقيقات مرکز

 محيط هآيند: زير حوزه هشت درويژه به است، متنوع آنها تحقيقات مجموعه است.المللي بين سطح در

 فرهنگي، -اجتماعيهای پديده ايمني، ارتباطات، و هارسانه يادگيری، و آموزش مصرف، انرژی، و زيست

دو  شده، ذکر موضوعات ميان در. معتبر وکارکسب و پايدار توسعهنگاری، آينده وای منطقه توسعه

 چاپي، و آنالينصورت به را خود انتشارات اين مرکز. هستند پروژه ترينها بزرگرسانه و موضوع مصرف

 تحقيقات مرکز کارشناسان گروهکند. مي منتشر انهيسال گزارش و علمي مقاله 20-15 ازجمله

 دانان،فيزيك شناسان،زيست از متشكل دارند که متنوعيهای تخصص فنالندژوهي پآينده

 .هستند دانانجغرافي و قوميت شناسان اقتصاددانان، شناسان،جامعه

 شناسي،روش تحقيق، واالتئس ،سازدمي که آن را جذاب اين مرکز تاريخ و اهميتدليل به

های حوزه متخصصان به زيادی کمك ج به دست آمده همگينتاي وها پروژه نشريات، زياد تعداد رويكرد،

 را پررنگ مرکزنقش  و کندمي کمك هاحوزه ديگر ای به متخصصانکنندهاميدوارگونه به و کرده مشابه

 سازد.مي

  مركز تحقيقاتي واالتئس. 1-4-3

 دليل. بشری فاهر ريزیپايه و پايداری ايجاد: است حياتي تعدادی از مسائل بر تمرکز FFRCموريت مأ

 که بود رم باشگاه عضو - ماالسكا پنتتي پروفسور - FFRC بنيانگذار که است اين بر پايداری تأکيد

های آينده که است اين آينده مطالعات وظيفه که آنجايي از. بود پايدار رشد بر متمرکز سازماني

جزء  دهد کهد توجه قرار ميرا مور ند، اين مرکز حل موضوعاتيتعيين کن ذينفعان برای را جايگزين

 جامعه مثال رایب شوند؛مي ها ناميدهمحرک روندها، اين. است بشريت سرنوشت بارهدر بحراني مسائل

 .غيره و زيستي-سن جنگلداری، صنعت اطالعاتي،

 تعريف بيشتری مسائل يند،آفر طول در و روندهاست اين برای هاييحلراه يافتن FFRC هدف

 اطالعاتي، جامعه روندها، مهمترين. کند عمل هاحلراهعنوان تواند بهمي بالقوهطور به که شودمي

 پايين در به باال از زماني ترتيب. است زيستي-سن و رشد مصرف رسانه، و خالق اقتصاد منابع، کمبود

 يعني) خود مأموريت به انجام رساندن با که است اين مرکز هدف است. شده داده نشان 5 شكل

 .کند حل را روندها اين( رفاه جامعه پايداریِ

 اينتوان . ميباشد هميشه از مهمتر شايد امروز و است مهمي موضوع زيست محيط هآيند مواجهه با

 توسعه پايدار، جامعه آب، يكپارچه منابع مديريت هوايي،وآب تغييرات مثالً ديد، نيز نشريات مرکز در را روند

 انرژی و با ارتباط در FFRC منتشر شده الكترونيكي هایکتاب از ياریبس. غذا آينده انرژی تجديدپذير،
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 کننده وعنوان استفادههمواره مورد عالقه اين مرکز به شناختيروشهای تكنيك هستند. اقليمي تغييرات

اکتشافي  و پژوهي متمايز مشارکتيپژوهي، کارگاه آيندهکلينيك آينده. بوده است هاکننده تكنيكايجاد

  است. دهکر ايجاد آن را (FFRCفنالند )پژوهي آينده تحقيقات مرکز که تاس

 

 (FFRCفنالند )پژوهي آينده تحقيقات عاليق پژوهشي مركز .5 شكل

 
Sourse: Futures Studies in Finland. 

 

 هاارزش و ارتباطات. 2-4-3

 :است کنندهتعيين اصل سه فنالند دارایپژوهي آينده تحقيقات مرکز

 است معني بدان اين! دهيد انجام عالقه با را آن دهيد،مي انجام شما کاری را اگر اصل نخست: .1

 کنند. خود جستجو عاليق به توجه را با هاپروژه بايد FFRC پرسنل که

از  نيمي. کنندمي کار تيم يك همانند آنها. در شبكه است گذاریسرمايه به اعتقاد :دوماصل  .2

 يك درباره پيوسته آنها دهند.مي همكاران بيروني تشكيل ديگر را و نيمي FFRC کارمندان را تيم

 کشورهای از فراخوان متخصصينو در نتيجه کنند مي ايجاد جديدی ارتباطات المللي،بين پروژه

 اين خوبي به FFRC زيرا نيست، مالي منافع براساس تنها اين ارتباطاتشود. مي ترآسان خارجي

 است. درآمد از مهمتر ،پربارهای همكاری اند کهدمي را واقعيت

 که ایپروژه چارچوب و وظايف از موعد زماني مقرر، کارکنان. است آزادی :سوم اصل .3

 .کنند کارپذيری انعطاف توانند باآنها مي بنابراين درگيرش هستند مطلعند،
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 FFRCدر مطالعات شده تحقيق استفاده هاي روش. 3-4-3

 و آماریهای روش از ترکيبي فلسفي، بحث وها دادهآوری جمعها، داده استخراجهای شرو ابتدا، در

 پس. گرفت قرار استفاده مورد دلفي روش بعدها،. برای انجام پژوهش مورد توجه بود آينده،درباره  تفكر

 اریافزنرمشناسي روش هایپژوهي توسط يك متخصص سيستمتفكر و آيندههای آن کارگاه سيستم از

 و )تجزيه  CLA مشارکتي،های روش بعداً. کار برده شداين روش به جامعه برگزار و سازیمدل و

 جديدی شناسيگونه .مورد توجه قرار گرفت هابازیتئوری  طريق از يادگيری و( تصادفي ایاليه تحليل

پتری »و  1«ي هيتانناول»توسط گيری تصميم بر خاصي تمرکز باپژوهي آينده مطالعاتهای پارادايم از

 مانندپژوهي آينده ديگر مطالعات روش چندين نخستهای در نمونه طبيعي،طور . بهشد تعريف 2«تاپيو

 مانند هايياستفاده از روش. هرچند پژوهي تجربه شدميز آينده وپژوهي آينده چرخه سناريوسازی،

 ساختن FFRC اصلي توانايي اما است، شده شناخته ایگستردهطور به دلفي روش و سناريوها

با يكديگر  را يوکمّکيفيپژوهي آيندههای روش ایطور خالقانهتواند بهکه مي تحقيقاتي استهای طرح

 تخصص کار به اين کار برده شود.مفاهيم پژوهشي خاص به برای ممكن نحو بهترين به تا کند ترکيب

 .دارد نياز تجربي و عميق

 FFRCهاي پروژه. 4-4-3

 اصلي موضوعات. دارد سال در پروژه 60 ها حدودساير حوزه با ارتباط فنالند درپژوهي آينده تحقيقات زمرک

FFRC نوآوریهای سيستم و ایمنطقه توسعه انرژی، اطالعاتي، جامعه آينده: از عبارتند (EU)، ،امنيت 

 زيستي. ،(غذا) مصرف زيرساخت، ،(فرهنگ و پرورش و آموزش) رسانه و خالق اقتصاد جامعه،

 منتشر پروژه نتايجعنوان به مقاله ده. بود  FFRCهایپروژه ترينبزرگ از يكي FUTU پروژه

 اطالعاتي جامعه در اقتصادی سازیمدرن و شهروندی مورد در مطالعه سه ،FUTU پروژه در شد.

 ارتباط رهبادر که است «پايدار، پايداری چه چيزی؟ فناوری» مطالعه، نخستين. است شده امانج

 تغيير شكلباره در دوم مطالعه. است فناورانهبدبيني  و فناورانه بينيرويكردهای خوش و پايداری

 جهاني توسعه بر تمرکز با پيشرفته مخابراتي ارتباطات توسط كراسي غيرمستقيم )نمايندگي( مدرندم

 گيرییأر دور، دهي ازیأر شامل که) جديد كراتيكدم سياسي ارتباطاتهای سيستم و كراسيدم

 - مدني جامعه و مشارکتي كراسيدم مورد در مطالعه سومين بود.( الكترونيكي شهر جلسات و مشورتي

 زيادی امكانات که است شده مشخص مطالعه اين در .بود اطالعات عصر در اجتماعي تصميمات تبديل

                                                 
1. Olli Hietanen 

2. Petri Tapio 
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فرآيند  در واقعاً آنها هککنند مي احساس شهروندان کهای گونهبه دارد وجود كراسيدم گسترش برای

 1دارند. مشارکتگيری تصميم

 FFRCانجام شده با مشاركت پژوهي آينده اي از تحقيقنمونه. 5-4-3

 به کمك برایتواند مي 2(Backcasting)نگری ويژه پسبهپژوهي آينده تحقيقهای روش

 است، زمينه اين در جالب العادهفوق روش نگریپس. شود استفاده عموميهای سياست مندسازیقاعده

حالت  به مربوط کليدیهای ويژگي شده، تعيين اهداف به توجه با آورد کهمي اين امكان را فراهم زيرا

 شود. تعيين سياستگذاران برای آينده

گ آينده آماده بزرهای پژوهي جامعي از چالشگزارش آينده فنالند، جديد دولت هر 1990 دهه از

 از برخي است. موضوع متفاوت آينده بزرگهای ها برحسب چالششگزارکرده است. موضوع 

 دفتر. است جمعيت پيری تأثيرات و ایمنطقه توسعه مانند مسائلي پيشين شاملهای گزارش

 همكاری کار با اين. داردبرعهده  را دولتبيني پيش هایتهيه گزارش مسئوليت وزيرینخست

های سازمان وها وزارتخانه ساير همچنين بيني،پيش گزارش عموضو با رابطه در مربوطههای وزارتخانه

 پژوهشي،مؤسسات  کارشناسان بزرگي از طي اين فرآيند با گروه عالوهبه. است شده عمومي انجام

 در برای مثالشود. مي مشورت( نهادمردمهای غيردولتي )سازمانهای سازمان و خصوصيهای شرکت

زمينه  در بيني دولتهماهنگي الزم را برای تهيه گزارش پيش ریوزينخست دفتر 2009-2008 سال

 در را متعددی دولت مطالعات اين گزارش، هتهي کار جريان در .انجام دادانرژی  وهوا و  آب سياست

اين  در داد. انجام هوايي و آب تغييرات با سازگاری يا پيشگيریهای راه و آثار به مربوط مسائل با رابطه

و  آب سياست يابيهزينه اقليمي، تغييراتدرباره  جهاني محدوديتهای شرطپيش دی مانندموار ميان

 گزارش برای شده انجام کار از قسمتي اين،بر عالوه .شدبررسي  هوا و ديدگاه عموم درباره آب وهوا 

 بود که مسيرهايي و ممكن پايانهای حالت دادن آن نشان هدف که بود سناريويي يندیآبيني، فرپيش

تهيه  کرد. درواقع هدف،مي هدايت 2050 سال تا کربن کم ای با توليدرا به سمت جامعه فنالند

 فعلي زندگي استاندارد سطح با حفظ که پاياني متمايز حالت بود که مسيرهای توسعه با چهار اینقشه

اشد. در نهايت اين شود را مشخص کرده ب منجر اقليمي پايدار انتشار سطح به به دستيابي تواندمي

سازی کند شبيه و پايدار را بازتاب داده ایآينده به دستيابي برای مختلفهای نقشه بايد امكانپذيری

فرآيند  انجام .مطروحه مشخص کرد توسعه ترين مسير را از بين مسيرهایای که بتوان مطلوبگونهبه

 شد. تسهيل 2008 سال اواخر در ورکوت دانشگاه( FFRC) فنالند آينده تحقيقات مرکز توسط سناريو

                                                 
1. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 

Studies, Corvinus University of Budapest, 2015. 

( مورد شناسایی قرار ءبه جز ءصورت تفصيلی )جزپژوهی که در آن یک سناریو درمورد یک آینده خاص بهروشی درآینده 2. 

شود. این واژه را ها و سير توسعه سناریو، به دقت )از آینده( تا زمان حال ردیابی میها، خاستگاهگيرد. سپس ریشهمی
 دانند.بينی میاغلب در تقابل با پيش
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و  آب مورد دربيني پيش گزارشِ تهيه با طور همزمانو بخشي نيز بهتهيه گزارش دولت فنالند پيش از 

 در زماني گيری کرد. افقتصميم فنالند انرژی و هوا و آب برای استراتژی بلندمدتيدرباره  انرژی، وهوا 

 تنظيم 2050 سال برایبيني پيش گزارش که درحالي بود 2020 سال ،انرژی و هوا و آب تدوين استراتژی

 .کردند تكميل و پشتيباني را يكديگر( استراتژی وبيني پيش گزارش) کار دو اين. بود شده

 برای نظر مورد هدفوزيری نخست دفتر سناريو،فرآيند  تسهيل برای FFRC پيش از دعوت از

 2 به زير جهاني دمای ميانگين افزايش يتا هدف محدودب توسعه: بود کرده مشخص را 2050 سال

 .1990 تراز سال درصدِ 80 به حداقل ایگلخانه گازهای انتشار کاهش همچنين و سانتيگراد درجه

 95 تا 80) محدوده ترينپايين در درصد 80 ای به حداقلانتشار گاز گلخانه شايان ذکر است که کاهش

 ایدرجه کاهش دو هدف و براساس 1 (IPCC) هوايي و آب راتتغيي الدولبين تهيئ توسط( درصد

 برای از قبل تعيين شده عنوان اهدافاين دو هدف به .است شده در نظر گرفته صنعتي کشورهای برای

برای دستيابي  مختلف سناريوهای ايجاد بر روی هابينيپيش بنابراين تمرکز شد، در نظر گرفته آينده

 بود که شده انتخاب پيش از خاصطور به نيز نگریپس از استفاده روش .بود نظر مورد آينده به اين

 دادن بازتاب و مقايسه طريق از زيرا ،است عموميگيرندگان تصميم استفاده برای مناسب بسيار روشي

 کارآمد بسيار کنند، توليد را مشخص توسعه اهدافتوانند مي که مختلفيهای سياستهای گزينه ميان

 بودند شده تعيين سناريو کار تهيه شروع از پيش که اساسيهای فرضپيش از تعدادی چنينهم .است

دولت  راانرژی،  وو هوا  آب بلندمدت استراتژی در قبلي تحقيقاتبراساس  هافرضيه اين. داشتند وجود

 عملياتي طمحي از هاحدس بهترينعنوان توان بهمي را مفروضات اين. کرده بود اعالم در نظر گرفته و

اين . کند فراهم را پايه سناريوی يك ساختهای بلوکتواند مي که گرفت نظر در آيندههای دهه

 طول در آنها از بعضي و نگرفتند قرار مد نظرو پذيرفته شده  ثابت کامالً اظهارات مثابهبه مفروضات

 پشت ر پي ديگری همپي د عوامل بيان شد، که مواردی جزکشيده شدند. ب چالش به سناريوفرآيند 

 :که عبارت بودند از اندگرفته قرار توسعه مسيرهای

 .يابد رشد نفر ميليون 7/5 به نفر ميليون 3/5 جمعيت کنوني از فنالند جمعيت که شودمي بينيپيش -

 .ندک تغييرتواند مي اقتصاد ساختار اما يابد،مي افزايش 2050 سال تا توجهي قابل ميزان به فنالند اقتصاد -

 .يافت خواهد بهبودها بخش تمامي در توجهي قابلطور به 2050 سال تا کربن کم تكنولوژی -

 .يافت خواهد کاهش تجديدپذير انرژی منابع از استفاده هزينه و يافت خواهد افزايش فسيليهای سوخت قيمت -

 تغيير مطلوب جهت يك به زيست محيط از حفاظت اقدامات به نسبت فنالند نگاه ارزشي -

 .يافت خواهد افزايش ایگلخانه گازهای انتشار يتمحدود برای اقدام آمادگي و کرد خواهد
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 گرمايي انرژی به نياز: داد خواهد تغيير 2050 سال تا را فنالند شرايط هوايي و آب تغييرات -

 .کشيد خواهد طول کشاورزی رشد دوره و يابدمي کاهش

 جربهت اين در که کارشناسان از تيمي وزيری،نخست تردف وظيفه، اين به FFRC ورود از قبل

 که بود نفر 140 از بيش شامل گروه اين. کردآوری جمع کار گرفته شدند رابه تيم اعضایعنوان به

دادند و از مي ارائه را انرژی وو هوا  آب به مربوط مسائل با مرتبطهای تخصص ازای گسترده طيف

 از بسياری همچنين و تجاری مختلف مناطق نمايندگان و مقامات محققان، شامل مختلفهای طيف

های روش در هم ایتجربه که بود محقق پنج شامل FFRC ایِپروژه تيم. بودند غيردولتيهای سازمان

برای انجام مطالعه و در نهايت  .داشتند انرژی وو هوا  آب به مربوط مسائل زمينه در هم و کاربردی

 مختصرفرآيند  يكعنوان به سناريوفرآيند  فنالند از 2020 سال انرژی وو هوا  آب تدوين استراتژی

 طريق از که آينده پژوهي بود کارگاه دو و وبهای پرسشنامه از مرحله دو شامل که شد استفاده دلفي

 1".مرتبط بودند يكديگر به اهداف و االتؤس تعريف

 FFRCراي ارزيابي عملكرد آمده از پژوهش انجام شده بدست بهنتايج . 6-4-3

 (2013تا  2010توصيفي از فعاليت پژوهشي در طول دوره ارزيابي ). 1

 20شود، پژوهش مي منابع آن صرف از درصد FFRC، 70 اعضای انجام شده با مصاحبه به توجه با

 يابد.مي بيروني اختصاص خدمات به درصد 10و  به آموزش درصد

 عمدتاً است که( صدها نگوييم اگرها، ده)المللي بين ستردهگ تحقيقاتيهای شبكه دارای مرکز

مرکز  2013-2010های سال طي. استالمللي بين تحقيقاتيهای پروژه در اشطوالني سابقه از ناشي

 .است کرده عمل پروژه دو برای کنندههماهنگعنوان به و مشارکت اروپا اتحاديه پروژه 10 در

 عنوان مثالاروپا به اتحاديه در انرژیوری بهره با موضوع IEEUFOR2هماهنگي  پروژه سومين

 FFRC 2012 سال از .شد آغاز 2015 مارس از چين است که اجتماعي علوم آکادمي با مشارکت

 است. داشتهچين CAS 4 وUSTC 3 با تحصيلي و پژوهشي رسمي موافقتنامه

 استناد 120 مجموعاً 2013 سال در FFRC ارشد ارزيابي، مقاالت محققان خود گزارش براساس

. فنالندی نگارش شده است نويسندگان توسط دارند، قرار باال رده 25 در که مقاالت اکثر. است داشته

 بر را پژوهشي وظايف و موضوعات محققان، که انجام شده مشخص شدهای همچنين براساس مصاحبه

 FFRC کار بايد از ارزشاينكه  جودبا و. اندکرده انتخاب موجود بودجه و توجه جالب مباحث مبنای

                                                 
1. Heinonen. Sirkka and Lauttamaki. Ville, “Backcasting Scenarios for Finland 2050 of low 

Emissions”, Foresight, Vol. 14, No. 4 ,2012, pp. 304-315. 
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نيز وجود دارد که  اين خطر شود، قدرداني جديدهای ايده برای بودن باز و خودگرداني آزادی،درباره 

 پژوهشي غيرمتمرکز شوند.های فعاليت اهداف و

 استخدام و آموزش توسعه سازی ويكپارچه مناسب برای روشيپژوهي، آينده اصلي موضوعات خلق

برای  اطالعات و هاداده پايگاه فقدان FFRC زيربناييهای کمبود تريناست. عمده پژوهشي کارکنان

 .است کارگاهي اهداف برای آينده چندمنظوره آزمايشگاه يا کلينيك فقدان پژوهي وآينده

 :كاربردي و پايه تحقيقات در مركز تحقيقتأثير  برآورد. 2

 FFRCباالي  اجتماعي منافع وتأثير  (الف

FFRC هافعاليت و بيشتر رسدمي نظربه نزديكها وزارتخانه با روابط. باالست اجتماعي دارای تأثيرات 

 اين برای. است شده متمرکز خصوصي يا عمومي بخش برای های کاربردیسياست معيارهای ايجاد بر

آينده درباره مللي البين انهيسال يکنفرانس ميزبان همچنين دارد. اين مرکز وجود کلي عالقه يك امر هم

 آنها. است کرده شرکت پژوهيآينده تفكر برای مجازی آموزش در FFRC نيز بلندمدت برای. است

 .پاسخگو هستندنگاری آينده و آينده مطالعات نوآور و گيدهندتوسعه ملي ويژه وظيفهدرباره 

 اجتماعي متخصصينعنوان به FFRC علمي هيئت مورد وثوق  بودن اعضاي (ب

 رسدمي نظربه همچنين کنند.مي شرکتالمللي بين معتبر جلسات در FFRC علمي تای هيئاعض

 پارلمان با FFRC. است متراکم سازماني ذينفعان و فنالندهای دانشگاه با محليهای ارتباط شبكه

 نزديكي دارد. همكاریوزير نخست وها وزارتخانه فنالند،

  2013-2010هاي المللي طي سالبين و ملي ه علميجامع بر ويژه مناسب بودن اثرگذاري (ج

 اين مرکز خوب بوده است. نسبتاً علمي و ملي جامعه در FFRC کارکنان مشارکت رسدمي نظربه

عنوان به دعوت و هاعلمي همايش کميسيون و کرسي استادی هشت ،JUFO مجله  سردبيری

 تحقيقاتيِ دارای مرکز کارنامه برای يك اينرسد که مينظر به سخنران کليدی را در کارنامه دارد.

 مناسب باشد. محققين ارشد

 

 2018 -2015هاي برنامه فعاليت پژوهشي براي سال

به نيز بخش قبل ارائه شد اين مرکز  که در FFRC  دست آمده از ارزيابي عملكردبا وجود نتايج به

 :نقش خود را اين گونه نقد کرده است ارزيابي خود پرداخته و در قالب گزارش خودارزيابي جايگاه و

 رقابت در UTU2 وTSE 1 متمايز نسبت به و استراتژيك نقشي FFRCنقش بر اين است که تصور»

 و رودمي انتظار اين مرکز نقشي از چه که نيست روشن حال، اين با. است های فنالنددانشگاه بين

                                                 
1  .  Turku School of Economics 

2  . University of Turke 
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 FFRC شود کهگونه برداشت مياين. ه دهدتوسع آينده در را خود فرد به منحصر رقابتي مزيت چگونه

 بوده و نشيبيپرفراز و  تاريخ دارای اين مرکز يكپارچه نشده است. TSE و UTU با استراتژيكطور به

 روشني است. رسد به حال خود رها شده و فاقد استراتژیمي نظربه

 الزامات انجام و ماليهای چالش بر غلبه برای  FFRC ارزيابي، استراتژی خود گزارش براساس

براساس  هاسال طول رسد اين مرکز درمي نظر. بهنيست مشخص باال سطح باالمللي بين هایپژوهش

 استراتژی ايجاد بهتواند مي امر اين که است يافته تكامل نوظهورهای فرصت و اجتماعي نيازهای

 نيازمند FFRC که جايي ست،ا انجاميده کنوني وضعيت به شود که منجرموجود  استراتژی از ترعميق

 شده شناختهپژوهي آينده تحقيقاتي سسهؤم يك به شدن تبديل برای يافتن توانايي و فوری بازآرايي

 .ستباال سطحالمللي بين انتشارات توليد توانايي باالمللي بين

 داد. نخواهد مورد نياز را کسب توانايي يادگيری مناسب و اجازه FFRC سازمان فعلي پروژه

 و استادان بازديدشود. مي مشاهده خارجي و داخلي شرکای با تعامل از کمي نتايج حاضردرحال 

 والمللي بين باتجربه کارکنان تعداد سريع نسبتاً کارآيي افزايش برای فرصتيتواند مي محققان

اند تومي UTU داخلي چرخش برنامه همچنين شود.منجر  باالتر استنادات به که باشد هاييهمكاری

 فراهم آورد.پژوهي آينده بهعالقمند  و مكمل دانش با محققان برای مليهای کمك

FFRC  متمايز بر تحقيقات گذاریسرمايهتواند مياست که  ایرشتهپژوهش بين برای قطب يك 

پژوهش  ساختار در محوری نقش دارد که انتظار FFRC اگر. کندبررسي  را افزوده باالبا ارزش و

بنا  در گذاریسرمايه با را افزوده خودارزش و شهرتها، توانايي بايد باشد، داشته UTU ایرشتهبين

 .دهد توسعه پژوهي،آيندههای روش و هانظريه بارهدر باال سطح تحقيقات نهادن

 شناختيروش و نظری تحقيقات بر  FFRC عاقالنه است که کمياب منابع از استفاده رایب

 شرکای ،SET، UTU برای ارزشمند شريكي ساخته و متمايز هاواحد ديگر از را خود تا شود متمرکز

 در که شود سازماندهي پژوهشي گروه يك صورتتواند بهمي شود. اين مرکزالمللي بين و داخلي

  انجام دهد که تخصصي بسيار آينده برتر شده و تحقيقات مطالعاتهای روش و علمي بنيادين تحقيقات

با انجمن علمي  نزديك همكاری قرار گيرد. برداریمورد بهره مكمل، منابع با و ينفعانشذ همكاری با در

 TSEوUTU  است متقابل منافع برای آشكاری فرصتيگونه به. 

های مهارت چگونه که است اين کليدی استراتژيكِ مسئله. است آينده تحقيقات نيازمند جامعه

 والمللي بين پژوهشي سطح باالی در نشريات همزمان انتشار برای را پژوهشي راهبری و هارقابت الزم،

 1.«دآينده فراهم کن ايجاد و درک برای رساني به نيازهای اجتماعيخدمت

 

                                                 
1. Peer-evaluation Report, Finland Futures Research Centre (FFRC), Turku School of Economics, 2015. 
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 FFRC  1گرفته شده از عملكردهاي درس .7-4-3

 باشيد: پذيرانعطاف و داشته سازگاري تغييرات اب. 1 پيشنهاد

چندين های برنامه طوری کهبه است تغييرات به سريع واکنش FFRC استراتژیهای ستون از يكي

 پذيرانعطاف است، شده درک خوبي به آنانداز چشم ،اين وجود با. زمينه ندارد اين مدت دربلند ساله

 اينکند. مي مطالعه جديدهای فرصت جستجوی در را خود محيط مداومطور به و سازمان است

 و هاگونه ترينگونه نيست که قویاين: است دهکر مطرح ن راآ داروين که چارلز است خوبي استراتژی

واکنش را  يابد که نسبت به تغييرات بيشترينمي ای بقاگونه بلكه ماند،مي هوشمندترين آنها زنده

 پذير کسيانطباق فرد. دارد ماندن زنده برای بيشتری شانس است سازگار که فردی بنابراين ،نشان دهد

نظر بهترين  مورد اهداف مورد درتواند مي و است جديدهای جهت در ذهن دايته به قادر که است

 . را داشته باشد هاانتخاب

با انديشيدن در  را تواند موانعيعادت دارد، اين امر مي خلق به تمايل انساني طبيعت که آنجايي از

ها مهارت که است ناي خروج راه تنها کند. ايجاد الگوهای مشخص و باقي ماندن در ناحيه مطلوب

 تغييرات به هدايت برای تالشي هدفمندبرای  اضافي انرژی و تغييرات سازگار شده با ،يابند توسعه

نسبت به پذيری انعطاف و انطباق برای الزمهای گرفته شود. مهارتکار به سمت يكي از اهداف

 از باالتری سطح العمر،امماد خود، يادگيری مستمر بهبود موريت،أم از کلي ديدی داشتن تغييرات،

 بايد به وجود آورند، شانزندگي در خواهند تغييریمي کساني وقتي. ای استحرفه و شخصي موفقيت

 فقط پس و شودمي شروع ما باورهای و تفكر در تغيير گام برای نخستين. کنند درک را تغيير ماهيت

 دهيم. تغيير را رفتارمان توانيممي آن از

 باشيد داراي انگيزه و نيرويي دروني، فعال با  :2 پيشنهاد

 بهترين اين. کنندمي توجه خود عالئق شخصي به خودهای انتخاب پروژه برای FFRC کارکنان

 انگيزه. باشد داخلي داشته يا خارجي ريشهتواند مي انگيزه. است دروني انگيزه کننده برایتسريع

. است محرکه نيروی ترينقوی هميشه دروني انگيزه ماا باشد، پاداش يا ترس ناشي ازتواند مي خارجي

 آنها. کنندمي ايجاد راها فرصت آنها کنند،نمي صبرها فرصت برای وکنند مي عمل فعاالنه کارکنان

 .يافت خواهد درآمدشان کاهش نيابند، ای راپروژه که درصورتي. هستند جديدهای پروژه يافتن مسئول

 و مشاركت با ديگرانآزادي در كار  :3 پيشنهاد

 و زماني چه کجا، بگيرند تصميمتوانند مي دانند ومي خود را وظايف و مهلت آنها. هستند گرانتيجه آنها

 برای محكم پايه يك ايجاد و پذيریمسئوليت استقالل، آزادی، به اين. کنند کار خواهندمي کسي با چه

                                                 
1. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 

Studies, Corvinus University of Budapest, 2015. 
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 کار برای را ايمني که دارندالمللي بين و ملي ارتباطات از وسيعي شبكه آنهاشود. مي منجر خالقيت

 باز ديگر کشورهایپژوهان آينده پيشنهادهای و نظرات برایراه را  FFRC د.کنمي تضمين مداوم

 و اروپايي کشورهای مشهورپژوهان آينده از الملليبين مشاور هایهيئت از بنابراين ،گذاشته است

ثری به ؤطور مبه 2010 تا 2001 هایسال طي مشاور ئتآورد. هيمي به عمل دعوت غيراروپايي

FFRC کرد. در اداره کارهايش کمك 

 هنگامب مسائل حل براي مشاركتيهاي روش اعمال :4 پيشنهاد

FFRC هنگام نيز درگير موضوعات ب حال عين در وکند مي تمرکز بلندمدت تفكر و ترتازه مسائل بر

 جامعه و بازيگران نظراتشود. مي داده ترجيح مشارکتيهای شرو مشكالت، اين حلمنظور به شود.مي

 .است مهم بسيار مناسبهای حلراه يافتن در

 

 (SITRAفنالند ) نوآوري صندوق. 5-3

 نهادی حاضر. درحال شد سيستأ فنالند بانك از بخشيعنوان به 1967 سال در فنالند نوآوری صندوق

 قدرت در دولت به وجه هيچ و بهکند مي فعاليت فنالند پارلمان نظارت تحت که است مستقل عمومي

المللي بين عامل از آن SITRA سازماني ساختار. دهدنمي پاسخخاص  روندی يا خاص حزب و

 1. ساخته است رفاه و پايدار توسعه زمينه در فردی به منحصر

 در که است پذيرانعطاف و خالق سازماني ،SITRA توسعه و فنالند برای تحقيق ملي صندوق

کرد.  خواهند زندگي بهتر آينده در فنالند معمولي مردم که کند حاصل اطمينان تا است تالش

SITRA است. برای داده قرار جهان موفقکشور  سه ميان در گرفتن فنالند قرار را هدف خود 

 :است شده تأکيد SITRA استراتژی در زيرهای بر زمينه تمرکز و هدف، اقدامات دستيابي به اين

 در بايد فنالند بر آنها آثار والمللي بين روندهای ملي و ساير سازی وما درباره جهاني درک و ما دانش

 پيدا فنالندی خاص رويكرد کرد خواهد کمكگيرندگان تصميم به يابد. اين افزايش وضوح و بعد عمق دو هر

 .است دقت بيشتر با تغيير بينيپيش و درک برایگيرندگان تصميم به کمك به سيترا مايل. کند

 SITRA و  فنالندی جامعه به کمك اقدامات الزم را برای دادن، توسعه با فرموله کردن و

 توانمندی بيشتر انجام سمت محور و حرکت بهمهارتبر مبتني متوازن توسعه از اطمينان دادن به آن

 همچنين کارآيي و SITRA گيریعملياتي، جهتهای روش بيروني، عمليات، کارشناسان دهد.مي

نوآورانه، بودجه  عمليات پژوهش، طريق از را خود مأموريت سيترا .کنندمي آن را ارزيابي سازماني

 برای صندوق مختلفهای بخش تالش مشتمل بر آنهای فعاليت کند.مي دنبال آموزش، و صندوق

 است. جديد اهداف به دستيابي

                                                 
1. www.sitra.fi/en/topics/facts-about-sitra/2017. 
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 برنامه، طول در. است SITRA اساسي هدافا اجرای برای يراه 2015 فنالند برنامه

 آنها. گرفتند بيشتر ياد آينده برایالمللي بين و ملي اصلي سناريوهای مورد در فنالندگيرندگان تصميم

 اقدامات مورد و استراتژيكهای سياست بارهدر بحث و هاچالش تعيين برای را خود پيشنهادهای

 دادند. ارائه استفاده

 

 2015 فنالند برنامه

SITRA است کرده فراهم کارشناسان و گيرانتصميم برای را سياست مديريتهای دوره 1977 سال از .

. کردمي همكاری استراتژی توسعه ملي برنامه تنظيمات درها سازمان ساير با سازمان اين ،1990 دهه در

 . است الندفن گيرانتصميم برای SITRA توسعه و آموزش برنامه آخرين 2015 فنالند برنامه

 سطحگيرندگان تصميم هایشبكه و منابعها، مهارت دانش، بهبود 2015 فنالند برنامه اصلي هدف

 الملليبين گسترده ديدگاه اما بود، ملي عمدتاً برنامه اگرچه اين. بود فنالند آيندهباره در فنالند در باال

شرح زير فراهم و هايي بهعات و فرصتاطال کنندگانمشارکت رایب اهداف، به دستيابيمنظور به .داشت

 :هايي نيز صورت پذيرفتدرخواست

 شد؛ ارائه آينده برای مهم مسائل و جاری مسائل مورد در متنوعي اطالعات -

 با هم خارجي و و هم فنالندی ،مختلفهای بخش در متخصصان با گفتگو برای هاييفرصتارائه  -

 ؛گيرندگانتصميم ديگر

 شود؛مي آينده با آن روبرو در که فنالند اصليای هچالش ارزيابي -

  ملي؛ استراتژی رهنمودهای به تردقيق اتخاذ نگاهي -

 خود؛ روزانه کار در برنامه از کسب شده اطالعات کليدی از استفاده -

 بعدی. پردازش برای جديد اصلي راهبردهای براساس دستورالعمل گزارش تهيه -

 برای هامكان بهترين از يكي 2015 سال نظر گرفته شده بود که فنالند درطبق برنامه تدوين شده، در 

 تغيير به قادر و باال بسيارالمللي بين رقابت در فنالند متمدن رتبه رفاه اجتماعي جامعه. باشد کار و زندگي

 عيتجم کل شامل ایشبكه و جانبههمههای برپايه مهارت اطالعاتي فنالند جامعه. استپذيری انعطاف

 ایجامعه هايش دارد؛پايدار و بنيان اجتماعي محيط نياز به همچنان فنالند اقتصادی خواهد بود. موفقيت

 اعتماد و ندهست وفادار خودهای به قول که خوبای جامعه. است جذاب و رقابتي برابر، اجتماعيلحاظ به که

 تشكيل شهرونداني از جامعه نوع د. اينندهپرورش مي را اجتماعي شرکای و اجتماعيهای گروه بين متقابل

 1.کنندمي عملآن  اساس بر و ندآگاه خودهای مسئوليت به که است شده

                                                 
1. Allén.Tuovi (Sitra) and Karhu.Matti,” Finland 2015 - Finnish Success Factors and Challenges 

for the Future”, 2000. 
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اما برخي  ،فنالند منتشر نشده است 2015چند گزارش کاملي درباره ارزيابي عملكرد برنامه هر

حقق برخي از اهداف که اين کشور در زمينه ت»دهد و آمار و اطالعات منتشر شده نشان مي هاگزارش

  1.«ويژه اهداف اقتصادی ناموفق بوده استاين برنامه موفق عمل کرده و در برخي اهداف به

 

 فنالند دولت نگاريآينده فعاليت .6-3

 مردم نهادهای سازمان تفكر،های کانونبر عالوه .داردبيني پيش ونگاری آينده در طوالني سنتي فنالند،

 نگاری عموميدر آيندهد. دهنمي انجام عمومي و خصوصي دو بخش را کارها از بسياریها، دانشگاه و

انتخابات  سياسيهای چرخه کردندنبال به تمايلای، منطقه مقامات و مرکزی دولت توسط شده انجام

 بيشترين قدمت را دارند که اشتغال و آموزشهای بخش مربوط به هانگاری. آيندهخوردمي به چشم

 اغلب که گيردمي شكل مختلف بازيگران همكاری بين. هستند مهم ایمنطقه توسعه برای ژهويطور به

مشابه  ديگر کشورهای با کامالًبيني پيش يندهایآفر و بازيگرانشود. مي آغاز خاصهای پروژه وسيلهبه

 پارلمان فنالند که منحصر به فرد است. هآيند سيونهستند بجز کمي

 فنالند دولت هآيندهاي گزارش. 1-6-3

 آيندههای اندازچشم و هاچالش بارهدر پارلمان به فنالند گزارشي دولت انتخاباتي، دوره هر در و بار يك

ي با کل اعضای پارلمان ندر صحن عل که گزارش يك با پارلمان آينده کميسيون وکند مي ارائه فنالند

 حفظ کرده گذشته سال 20 طي را نتس اين فنالند. دهدمي به آن پاسخ شود،مي گذاشته بحث به

مطلوب  آينده که موضوعات است اين مورد در در بردارنده موقعيت و نگاه دولت آينده گزارش .است

 با. است سياسي دولت اراده بيانگردرواقع  که ؟آن چيست به رسيدن برای اقدامات الزم و باشد بايد چه

 برای ایپايه گزارش اين ياسي مربوطه،سهای گزينه و بلندمدت سناريوهای گرفتن نظر در

شايان ذکر است که کند. مي فراهمرا  بلندمدت مسائل بارهدر مجلس و دولت بعدیهای گيریتصميم

 گيرد.مي مورد توجه قرار آينده گزارش در شده ذکر مسائل دولت، در برنامه

 به دستيابي از ايتحم برای دولت بلندمدتهای سياست و اهداف گزارش، اين خالل همچنين در

و آنها عرضه کرده  پارلمان به را دولت تصميمات اين گزارش. طراحي شده است شده تعيين اهداف

 اجرايي را برای ادارت دولتي مشخصهای سياسي که خط مشي ایبيانيه را در قالب دولت اهداف

 کنند.مي سازد ارائهمي

 کابينه اعضای با مشورت و پس ازوزير نخست را ینگارآينده گزارش در ارزيابي موضوع امروز، به تا

 نسبتاً زوايای از فنالند و آن هم آينده بررسي به بيشتر هاگزارش نخستين. است دهکر انتخاب

 بر که است آينده مسائل از برخي شده انتخاب بعدی، موضوعهای گزارش در. پرداختندميای گسترده

                                                 
1. Assessment of the 2015 Stability Programme for Finland, European Commission, 2015. 
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 ارزيابيها، گزارش مشترکهای ويژگي از يكي. گذاردمير تأثي اداری و اجتماعيهای بخش از برخي

 مورد زمان مدت موضوع، به بسته معمول وطور . بهاست عملياتي محيط در تغييرات ازای گسترده

 شود.در نظر گرفته مي سال 30 تا 15ارزيابي  در استفاده

 برای خاصي سازمان ست.اوزير نخست دفتربرعهده  نگاریآيندههای گزارشسازی آماده مسئوليت

کند مي تعيين پروژه اين برای راهبری گروه يكوزير نخست دفترمعموالً  .ندارد آينده وجود تهيه گزارش

های سفارش دفتر اين،بر عالوه کند.مي استخدام گزارشسازی آماده بر نظارت برای را پروژه مدير يك و

مطالعات  و هانظرسنجي آمارها، ر وضع اقتصادی،با هدف مروری بهايي برای تهيه گزارشرا مختلفي 

 مبنايي برای انجامعنوان به غيره، و تحقيقاتيمؤسسات  پژوهشگران بخش خصوصي، به مستقيماً مربوطه

کند. مي آماده مربوطههای وزارتخانه با نزديك همكاری در را گزارش اينوزير نخست دفتر .دهدمي کار

 برای( تحقيقاتي مراکز وها دانشگاهها، وزارتخانه مثال رایب) مختلفهای نسازما نمايندگان و کارشناسان

. ندکن مشارکت کاریهای گروه يا راهبری گروه با تاشوند مي دعوتسازی آماده کار در شرکت

 .شوندمي درگير هاتعبير و تفسير يافته در مراحل مثال، رایبفرآيند  اين درها وزارتخانه

طي  هااست. فهرست عناوين گزارش شده آماده 1990 دهه اوايل ازنگاری آينده هایگزارش

 زير بوده است:شرح به 2013تا  1993های سال

 ،عملياتي محيط در تغييرات با ارتباطش چگونگي و : فنالند1993

 ،اروپا و فنالند آينده :1996

 ،فنالند اقتصاد :1997

 ،ایمنطقه توسعه :2001

 ،سني ساختار در برای تغيير آمادگي و جمعيتي سياست فنالند،ي شناسجمعيت : روند2005

 ،انرژی و هوا و آب :2010

 .پايدار رشد طريق از : رفاه2013

شايان ذکر است که هوش مصنوعي يكي از موضوعاتي است که تهيه گزارشي درباره آن در دستور 

ي کار با استفاده از هوش مصنوعي کار دولت فنالند قرار گرفته است. اين گزارش در ارتباط با دگرگون

 1آغاز شده است. 2016سازی گزارش آن از بهار در آينده است که آماده

 نگاري اخيرآيندههاي فعاليت و هاگزارش. 2-6-3

)گزارش آينده دولت، توصيف محيط سياستگذاری فنالند برای بازنگری نگاری آينده گزارش سه هر

 ارتباط در ملينگاری آينده رويكرد ها درباره بازنگری آينده( ورتخانهها و گزارش وزاآينده وزارتخانه

                                                 
1  . vnk.fi/en/sipila/primc. Minister/-/asset_ publisher/tekoaly Seminaari _ luotaa- suomen- 

tulevaisuuta. 
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از آنجايي که سه گزارش در يك چرخه قرار دارند، . است ارائه شده 6 شكل در کلي تصوير و هستند

 است توسط دولت آينده تهيه گزارش شيوه، شروع بهترين اما ،آنها باشد ازهريك  تواندمي شروع نقطه

رويكرد  رابطه و 3 و 2 ،1 گزارش سه توالي شكل اين. پذيردصورت مي هر دولت دوره آغاز در که

بازيگران  بين برقراری ارتباط رويكرد اين د. هدفکنرا برجسته مي آن به ملي نگاریآينده جديد

 .شودمي توليد عمومي آگاهي خودشان و با افزايش توسط که است توليدات آنان نگاری وآينده مجزای

 

 نگاري دولتمروري بر فرآيند آينده . 6ل شك

 
Soures: Government Foresight Activities in Finland. 

 

  دولت آينده گزارش آخرين از ترييئجز گزارش. 3-6-3

سازی کار آماده وزيرینخست دفتر. بود «پايدار رشد طريق از رفاه» دولت آينده گزارش موضوع آخرين

. براساس داشت فاز سه دولت آينده گزارش تهيه. آغاز کرد 2011 سال پاييز را در گزارش برای اوليه

 ايجاد برای هاييفرصت و هاحلراه که شكل گرفت آيندههای درباره جهتهايي ديدگاه نگاری،آينده فاز

 ،آن که نتيجه شد اجرا استراتژی فاز آن، از پس. دادمي پيشنهاد فنالند در رفاه و پايدار رشد حفظ و

شده  اقدام بار يك اجرايي برای فاز(. 7 شكل)بود  سياستيهای دستورالعمل و دولت انداز آيندهچشم

 يافت. ادامه( 2015 بهار) دولت دوره پايان تا و شد تكميل گزارش بود، اين
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 فرآيند گزارش آينده .7شكل 

 
Soures: Ibid. 

 

 هاوزارتخانه هآيند بازنگري. 4-6-3

 از ) دهندمي انجام انتخابات از قبل را آيندههای بررسي منظمطور به فنالندی هاوزارتخانه تمام

 از زيادی تعداد اما ،شودمي تهيه بخش هر توسط مستقلطور ها به(. هرچند گزارش 2003سال

آوری جمع منابع و اطالعات از نيزها وزارتخانه از بعضي. شوندمي درگير تهيه آنها ادارات، کارشناسان

 2013 سال در اما متفاوتند، بسيار محتوا و سبك درها گزارش طور سنتيبه .کنندمي استفاده هشد

 و واقعي استفاده افزايشمنظور به ها راتا راهبری تهيه گزارش گرفت تصميموزير نخست دفتر

 بازيگران انمي که برای انجام اين کار اين بود که نظرسنجي اصلي انگيزه. گيردبرعهده  آنها تأثيرگذاری

پيشين صورت گرفته های بازنگری بارهانجام شد تا در (سياسي مشاور 50 از حدود)متشكل  سياسي،

الزم  روازاين داشتند وهايي ها ضعفبيشتر گزارش بود کهبيني پيش قابل .دهند بازخورد درباره آينده

 بهبود يابند.شدت به هاگزارش بود

 ملي نگاريآينده جديد رويكرد .5-6-3

عنوان به آن نقش و فنالند رقابتي مزيت به که است عناصری تدارک نگاری ملي،آينده رويكرد از هدف

 برای که است اين نگاری مليآينده رويكرد هدف اين،بر عالوه شود.مي منجر پيشگام يك

دستگاه  عين حال و در دکنآينده را فراهم  در ممكنهای ديدگاه بهترين فنالندیگيرندگان تصميم

 و عملياتي مشترک رويكردهای آوردن فراهم با را آينده گيریشكل مبنای تا سازد قادر را عمومي

 اشتراک به فرآيندهای و ترنزديك همكاری .کنند فراهم نگاری،آيندههای فعاليت برای مشارکت

موجب  و بخشدمي دبهبو نگاری راآينده هایفعاليت اثربخشي نگاری،آينده بازيگران بين شده گذاشته
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 آيد.مي در اجرا مرحله به استراتژی مرحله از نگاریآينده اطالعات شود کهزماني مي در افزايش سرعت

 همچنين شود.مي انجامکند مي منصوب دبيرکلي که ووزير نخست هماهنگي دفتر با رويكرد اين

 .دارد وجود مختلفهای زمينه نگاری درآينده متخصصان شامل ایبدنه

تأثير  اما ندارد، وجودها گزارش و نگاریآينده اطالعات بارهدهد کمبودی درها نشان ميبررسي

 زمانبندی مانند دارد وجود آن برای متعددی داليل. بوده است ضعيفها سياست در کاری چنين

 که اقعيت سادهو اين توجه به نيز و کاربر نيازهای با انطباق غيرقابلهای فرمت نگاری،آينده هایگزارش

است.  زمان حال و اينجا در آنها اصليهای نگراني زيرا کنند،نمي نگاه دور خيلي آينده به سياستمداران

 وها نگاری است. گزارشآينده ثيرگذاریتآ و استفاده به افزايش نياز فنالندی بر تأکيد رويكرد

 رويكرد از همه آنها .است بهبوددرحال  و شده برقرار خوبي شدند به داده توضيح باال در که فرآيندهايي

 1.شد خواهند مندبهره اجراستدرحال  که جديدی ملي

 سازيآماده و روند ؛ دامنه 2030 گزارش فنالند .6-6-3

و  2030سازی گزارش فنالند يات روند آمادهآشنايي با جزئ رایب در اين قسمت و

 شود.کنندگان در تهيه آن ارائه ميارکتکنندگان در تهيه اين گزارش شرح تفصيلي از مشمشارکت

 

 اندازهاي قبليچشم با مقايسه آن در تفاوت و 2030 فنالند اندازچشم

 تخصصي. مشاوران و تر ذينفعانگسترده مشارکت -

 است مهم بسيار زمانهم دولت که پردازشهای استراتژی ساير با سازیساده    گسترده    محتوای -

 غيره( و عمومي بخش  (ICT)د فناوری اطالعات و ارتباطات(راهبر اقتصاد زيستي، راهبرد ر،پايدا راهبرد توسعه)

 .اثرگذار است        دقيق عملي برنامه يك نه انداز،چشم ارائه -

 کارشناسي مستقل مشاوره فاز يك نگاریآينده جدا از      کوتاه نسبتاً و مختصر سياسي بيانيه 

 آورد.مي آينده فراهم رشبرای گزا ورودیعنوان به

 توسعه دولتي. و تحقيقهای سازمان بودجه با مشترک کار و ترنزديك همكاری 

 

 :2030 سازي فنالنديند آمادهآفر

 بود. اين «پايدار رشد طريق رفاه از»آينده با موضوع  مورد در دولت گزارش مورد استفاده گزارش

انداز د. همچنين طرحي کلي از چشمکنمي آشكارفنالند را  بلندمدتهای فرصت و هاچالش گزارش

پايدار  رشد کليدهای بر است. گزارش دنبال ساخت آن در آيندهکند که دولت بهارائه مي را عمومي

                                                 
1. Rosenström. Ulla, “ Government Foresight Activities in Finland: Brief Description of the 

Recent Processes”, Science and Technology, No. 197, 2014.  
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 خواهد شد. گزارش تأمين 2030 سال يعني تا اين دوره جامعه طي سالمت ای کهگونهبه تمرکز کرده

 زمان، همان در است. شده گرفته نظر های قبلي تهيه و درراهكارهای دولت وها براساس استراتژی

را  اوليهسازی وزيری آمادهنخست دفتر .است شده تهيه پايدار استراتژی ملي درباره توسعه مثال، برای

 2013 اکتبر گزارش آن در واندازی راه 2012 سال ابتدای در پروژه اين آغاز کرد و 2011 سال پاييز از

 داشت: فاز سه شد. پروژه دهفرستا پارلمان به

 کند.مي توليد آينده را مروری بر رويكردهای نگاری کهآينده فاز -

 .شودمي منجر دولت سياستيهای دستورالعمل انداز آينده وتدوين چشم که به استراتژی مرحله -

 .(2015 بهار)يابد يم فعلي ادامه پايان دوره دولت تا گزارش آغاز شده و تكميل از که پسسازی پياده فاز -

 دفتر در پروژه دبيرخانه کرده است. هدايت پروژه راسازی پياده و کار تهيه وزيران، کاریگروه

فنالند  نوآوری صندوق اقتصاد، و کار وزارت از: عبارت بودند بود. ساير همكاران پروژهوزيری نخست

(SITRA) نوآوری واوری فن مالي تأمين آژانس و فنالندپژوهي آينده ، آکادمي (Tekes در ادامه به .)

 شود.تشريح سه فاز مذکور پرداخته مي

 

 سازيآماده –نگاري آينده فاز

 سازی اقدامات زير انجام شد:برای انجام فاز آماده

 آينده؛ مطالعات و تحقيقات بارهدر تشكيل ميز مطالعه -

 کردند شرکت نفر از مردم 5500 ؛ تقريبا2012ً مارس - فوريه در اينترنتي برخط مصاحبه انجام -

 توليد شد. فنالند آينده برای ايده 15000 حدود و

 با کارگاه يك شهروندی درهای گروه مختلف؛ کارشناسان و ذينفعان با آموزشيهای کارگاه -

 .قرار گرفتند مورد مشورتکننده شرکت 120 حدود

 جنبه چهار و موضوع 6 روی اری برنگبرای آينده گرفتند تصميم وزيران کاری گروه آن، از پس

 کنند.  تمرکز متقابل

 : موضوع عبارت بودند از  6

  عامل، يكعنوان به دولتي مديريت .1

 کار، وکسب بازسازی .2

  آينده، در کاری زندگي .3

  کمبودها، ميان درها فرصت .4

  ،رفاه شهروندان و شمول آن .5

 .شمال برای جديد جغرافيای .6
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 :متقابل نيز عبارت بودند از موضوع چهار

  ها،قابليت وها صالحيت .1

 ديجيتال، شده توسط اقتصاد آورده ارمغان به تغييرات. 2

 ،پذيریانعطاف وسازی جهاني .3

 .بحرانپذيری انعطاف. 4

 

 تخصصيهاي پانل -نگاري آينده فاز

فرآيند  در شرکت برایشهروندان  ووکارها کسب های پژوهشي،مستقل از سازمان نمايندگان -

 .شدند نگاری دعوتآينده

 .بود موضوع هر بر کار مسئول متخصص، 10 حدود متشكل از گروه يك -

. دهي آنها را برعهده داشتندو گزارشها کارگاه راهبری مسئوليت سرگروه بود که دو دارای گروه هر -

 کرد.را معرفي ميها دانشگاه و پژوهشي ديگری دنيای و تجاری زندگيها سرگروه از يكي

 کار گرفته شدند.که در تقابل با موضوعات بودند به همگانيهای ديدگاه کردن برطرف برای متخصصين از نفر چهار -

 د.دنبال ش 2012 پاييز در تعامليهای نگاری براساس کارگاهيند آيندهآفر -

 کار کردند. لياص نتايج روی در جلسات مشترک بر «همتراز متخصصان» و هاسرگروه -

 

 وزيران كاري گروه و مشاوره انجام – استراتژي فاز

 شد. تكميل 2013 اکتبر تا فوريه بين استراتژی آينده برای فاز مورد در دولت گزارش نويسپيش -

 و آوری شدپرسشنامه جمع يك قالب در گزارش بازخورد ،2030نگاری آينده گزارش انتشار از پس -

 .محتوايش پرداخته شود بازخورد ونگاری آينده به گزارشفرصتي فراهم آمد تا 

 در جلسات اين در .برگزار شد 2013مارس  در کليدیذينغعان  وها وزارتخانه با گفتگو جلسه هفت -

 .داشتند حضور نفر 125 مجموع

 حضور محققان با جلسات بررسي شد و بحث و استفاده المللي،بين تحقيق طرح از حاصل نتايج -

 .شد برگزار 2013 آوريل در فنالند وپيشر

 اکتبر 30 تاريخ در و شد استفاده دولت آينده گزارش کردن نهايي برای وزرا گروه کاری جلسات -

 د.گردي ارسال پارلمان به 2013

 

 نفعاندرگير كردن عملي ذي

 رد:توان به موارد زير اشاره کمثال مي رایهايي انجام شد که بفعاليت برای انجام اين کار
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 ،ایمنطقه رويدادهای -

 ،جمعي هایرسانه -

 .هم نوشتن با و نظرات دريافت -

 

 ايمنطقه رويدادهاي -نگاري آينده فاز

های بحث سلسله يك اين فاز، در مشارکت برای فرصتيعنوان به گزارش آينده، نوشتن از قبل بار اين -

 بود. هشد نوشته محتوانويس پيش که زماني شد؛ برگزارای منطقه

برای  موضوع يكعنوان بههريك  (وزيران کاریگروه در راهبری وزرا به) ایمنطقه بحث هفت -

 وزير(.نخست جانبه )به رياستهمه جلسه يك و نگاری رخ دادآينده

 از بيش کل، در کردند. شرکت ایمنطقه رويدادهای تهيه درنگاری آينده موضوعات ميزهای -

 نفر در هر موضوع(. 150 )حدود کردند شرکت ارخداده اين در نفر 1000

 مشاور(. يك با پشتيباني) شد ساختار دنبال همين در بود و شده گروهي تسهيل هایبحث براساس رويدادها -

 شرکت( توييتر ای وجستجوی شبكه) آنالين رويدادهای مردم در بود کهامكانپذير  همچنين -

 شد. منتشر اظهارنظر عموم برای 2030 سايت وب در بدين منظور نتايج کرده و

  

 موضوع در درگير كردن جوانان –نگاري آينده فاز

منطقه ميزباني  آموزشي درمؤسسات  و کاربردی های علوم، دانشگاههادانشگاه را ایمنطقه رخدادهای -

 د.کردن

ام اين فاز، انج برایکردند.  کمك و مشارکت هابحثدرباره  گزارشارائه  و تسهيل دانشجويان در -

  کردند. شرکت بيشتر هلسينكي دانشجويان دانشگاه

کردند )توسط  مشارکت باره اين در نيز ششم و چهارم های کالسدوره بين آموزاندانش -

 .را بيان کردند( خود از آيندهانداز چشم غيره وها نقاشي ها،داستان

 مارس ماه در های جداگانهنشست برای برگزاری جوانان کار هایسازمان استراتژی، در فاز -

 دعوت شدند. 2013

 «.اروپا اتحاديه به کردن فكر برای ،مردمي جوانان گروه» با همكاری -

 شده آموخته هايدرس از بعضي

 آزمايش مورد پيش از بيش فنالند آينده در فرآيند گزارش ذينفعان با گفتگو برای جديد ابزار چندين -

 يادگيریفرآيند  و مدتبلند فقدان برنامه اما يافت، خواهد طريق ادامه ناي از يادگيری گرفتند؛ قرار

 شود.رسمي حس مي
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 که نيست نيازی اما است، ضروری های جديد ديجيتاليذينفعان از طريق سيستم گفتمان با -

 .است نياز جديد مورد هایمهارت و بيشتر شود       منابع مذاکرات حذف و سنتي هایبحث

در  يا موجود نيستند يا اجتماعي هایتعامل رسانه تسهيل واندازی راه برای منابع و هامهارت -

 اند.باقي مانده استفاده بدون موارد از بسياری

 کنندنمي مشارکت هادر گفتمان شهروندان و همه است افزايشدرحال  مدني جامعه چندپارگي -

 .ندارند يتالزمان گفتگوی ديج در مشارکت برای برابری هایفرصت يا

 چيست؟ هاديدگاه همه آوردندست به برای مناسب نقطه برقراری توازن -

 

 سازيپياده فاز

 تصميم پارلمان وکند مي آماده را آينده پاسخ کميسيون     کند  مي ارائه مجلس به را گزارش دولت -

 و( داردبرعهده  ماهنگي راه مسئوليتوزير نخست دفترکند )مي اجرا را تصميمات گيرد      دولتمي

 دهد.مي گزارش پارلمان به

 بعدی ديده شود. دولت برنامه در عمدهطور تواند بهمي اصلي ثيرتأ -

 دولت است. برنامه بر نظارتسازی، پياده از بخشي ندارد؛ وجود ينظارت و رسميفرآيند  هيچ -

 ارزيابي ونگاری آيندههای عاليتفها، وزارتخانه ميان هماهنگي پژوهشي برای دولت کاری گروه -

 .(TEAکاری  گروه)

 شود.مي آغازسازی آماده مرحله درتقريباً  آينده گزارش اجرای فاز بخشي از -

 

 2030 گزارشدرباره  پارلمان تصميم

را در  زير نظر گرفتن موارد در کرد و موافقت با محتوای آن و شد توسط پارلمان پذيرفته آينده گزارش

 دولت تكليف کرد: گزارش به

 کند. آماده علمي استراتژی يك فنالند برای بايد دولت -

 دولتي که مصوبه ببخشد و سرعت را ملي جديدنگاری آينده اجرايي کردن مدل بايد دولت -

 از پشتيباني برای برنامه يك اجرای همچنين و آزمايشي مدل باشدسازی پياده برای سياسي الزامي

 د.کن مدل را آماده

 و کاری ساختار زندگي تجديد اشتغال، بايد دولت بعدی برنامه برای کليدی موضوعات -

 اجتماعي محروميت از برای جلوگيری زودهنگام های مداخلههمچنين شامل ديدگاه .باشد کارآفريني

 جوانان باشد.
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 1د.کن حل را زيستيمحيط و اجتماعي همچنين مشكالت دهد، ارتقا را پايدار رشد بايد دولت -

 

 نگارينظرات برخي صاحبنظران و مقامات فنالندي درباره آيندهنقطهـ  فصل چهارم

گيری عمومي توسط کشورهای منتخب ازجمله نگاری در تصميمکارگيری آيندهباره بهدردر کتابي که 

 ن ارتباط بينتر کردبرای قوی توانمي که پرداخته شده است کشور فنالند تدوين شده به اقداماتي

نگاری درباره درصورتي که آينده»اين کتاب،  هگيری صورت داد. از ديدگاه نويسندنگاری و تصميمآينده

گيران در آن موقعيت باشد، اين روی تصميمپيشهای انداز کلي موقعيتي خاص و گزينهدرک چشم

مات بزرگ نيستند نگاری برای افرادی که در موقعيت اتخاذ تصمينگاری راهبردی است و با آيندهآينده

نيازمند مشارکت  بتواند آغازگر تغييرات بنيادين باشد برای اينكه نگاری راهبردیمتفاوت است؛ آينده

  2.«نفعان ممكن استبيشترين تعداد ذي

نگاری چگونه آيندهاينكه  تعدادی از مقامات و صاحبنظران فنالندی درباره در اين کتاب همچنين از

نگاری راهبردی فنالند توان نظام آيندهچگونه ميسازی ملي را بهتر تسهيل کند و تواند تصميمراهبردی مي

 3شود.آنها آورده ميهای نظرات و پاسخه است که در ادامه نقطهپرسش شدرا بهبود بخشيد 

 

 يس كميته آينده در پارلمان فنالندركي كاسوي؛ عضو پارلمان و نائب رئدكتر ي

فنالند و های ام از دانشگاهساز در بخش عمومي، تنها خواستهن يك تصميمعنواوال نخست، بهئاره سدرب

ها يعني مشارکت و پژوهان، شروع سومين وظيفه مسئوالن دانشگاهديگر جوامع تحقيقاتي و آينده

ثير زيادی بر جامعه دارند. درحال حاضر از آنها اجتماعي درباره مسائلي است که تأهای تسهيل در بحث

عمومي های کنند در بحثمي عالوه آنهايي هم که تالششود. بهم اين وظيفه تقدير نميانجا برای

شوند. اگر  «تنبيه»شان توسط ديگران ایوال رفتن اخالق حرفهئمشارکت کنند، ممكن است با زير س

کنند، همه اين کمبودها  هااجتماعي از طريق رسانههای دانشگاهيان شروع به مشارکت فعال در بحث

 در موضوعات پارلماني که اکنون وجود دارد، از ميان خواهد رفت.

دولت فنالند  نگاری دردر مورد پرسش دوم پاسخ اين است که من هيچ واحد يكپارچه آينده

کنم چون چنين واحدی تنها بر مضامين داده شده تمرکز خواهد کرد و از احتمال ايجاد يا سيس نميتأ

نگاری، پيشگامي و جستجوگری مهمترين موارد هستند. ند. در آيندهکمي غفلت «پيشگامان»پيگيری 

مختلف دولت ماتريس سازماني برای های برای افزايش پيوند همكاری و انتقال دانش بين بخش
                                                 

1. Finland 2030 Experiences, Government Report on the Future: Well-being Through Sustainable 

Growth, Prime Minister’s Office Publications,2013.   

مترجمان:  ور و اتحاديه اروپا(،نگاري راهبردي در دولت )موردكاوي كشورهاي فنالند، سنگاپكوواسا، كاربست آيندهتئومو  .2 

 . 1393پژوهي راهبردي،مؤسسه افق آينده محسن و مصطفي كشاورز ترك،
 .همان 3.
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های نگاری بين بخشاين بدان معناست که کارهای آينده کنم.مي نگاری راهبردی دولت ايجادآينده

وظيفه خواهند داشت که نتيجه کارشان را  هايك از بخشاما هر ،ختلف دولت توزيع خواهد شدم

وزيری گزارش کنند که صورت افقي به دفتر نخستتحت نظرشان و بههای صورت عمودی به بخشبه

 دارد. به عهده وظيفه هماهنگي اين ماتريس را 

 

مركز  دكتر اسمو كوسي؛ مشاور ارشد كميته آينده در پارلمان فنالند، محقق ارشد در

 تحقيقات اقتصادي دولت

تواند در چقدر مي نگاری واقعاًنگاران بايد به سياستمداران نشان دهند که آيندهنخست همه آينده

پارلماني سميناری های نگاری بايد با همكاری کميتهمفيد باشد. کارشناسان آينده هاسازیتصميم

های که چرا درک اصول علم و آشنايي با روشترتيب دهند و در آن برای اعضای پارلمان توضيح دهند 

نگاری، اين اندازه مهم است و يك استدالل علمي قابل قبول بايد چگونه باشد. اينجا بايد اين آينده

تر باشد تا جدی گرفته يك سياستمدار بايد از خود علم، علميهای استدالل ث مطرح شود که چرابح

گونه است که اعتماد به نظر نرسد. ايننبوه نظرات بهشود و تنها به چشم يك کارخانه توليد ا

 آيد. مي نگاری و تقاضا برای آن به وجودآينده

نقش دارد،  هاسازیطور مستقيم در تسهيل تصميمدر مورد کميته آينده پارلمان فنالند که به

مربوط به اين  سازی قوانينکه شامل آماده علم و فناوری سياسيهای کنم که کليه شاخهمي پيشنهاد

شود، در اين زيرمجموعه قرار بگيرند. اين کار امكان مشارکت واقعي در فرآيند نيز مي هاحوزه

 کند. مي نگاری فراهمسازی ملي را برای آيندهتصميم

 

 واحد تحليل -يس سياستگذاريوزيري فنالند، معاون رئخانم ريتا كيرژاواينن؛ مشاور دفتر نخست

نگاری پاسخ اين است که هيچ احتياجي به يك واحد بزرگ و يكپارچه آيندهمورد پرسش نخست  در

ريزی ميالدی، دولت فنالند دفتر برنامه1970و  1960های که درون دولت باشد، وجود ندارد. در دهه

مدت ريزی بلندبرنامههای مختلف در آن بر پروژههای دولتي داشت که کارشناسان متعددی از حوزه

ريزی کرد. شود جامعه را برنامهکرديم ميمي کردند. آن موقع هنوز زماني بود که ما فكرمي دولت کار

بين های د تيمکنمي پذيری و ايجاد شبكه بنا شده که ما را قادراين روزها مدل ما براساس انعطاف

کنيم و سازی سياسي و توسعه اجتماعي ايجاد ای را براساس تغييرات سريع نيازهای تصميموزارتخانه

هم در دولت درباره آن بحث  را به پايان ببريم. آنچه که در مرحله بعد مورد نياز است و قبالً هاپروژه

که در آينده اين مراکز  شده است، توسعه مراکز تحقيقاتي بخش دولتي است. آنجا اين نظر وجود دارد

شوند، در توليد دانش منطبق با مي ماليتأمين  هاکه مستقيم يا غيرمستقيم توسط وزارتخانه تحقيقاتي
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سياسي، بهتر عمل خواهند کرد. تا به حال که هنوز به آن مرحله سازی تصميم تغييرات سريع

است و هم پذير انعطاف سيارنمايي، دولت فنالند همزمان هم ب به شكل کامالً متناقض زيراايم، نرسيده

وزيری تالش داريم ا در دفتر نخستمجزا تقسيم شده است. مهای به شكل سفت و سختي به بخش

  ملي کنار بگذاريم.سازی تصميم دراين عادت را برای تسهيل 

و کارها بيش از حد  هادارد. اين روزها، روش هااين ارتباط زيادی به روشوال دوم ئدر مورد س

ت را فقط نگاری دخالت دارند و اطالعاوقتي فقط عده معدودی در کار آيندهاند. شده محورکارشناس

شود. طبق تعريف اتحاديه اروپا گذارند، دامنه اثرگذاری کمتر ميمي بين خودشان به اشتراک

مدت با انداز بلندات آينده و ساخت چشمآوری اطالعمند و مشارکتي جمعنگاری فرآيند نظامآينده

نگاری است. آينده سازی اقدامات مشترک در زمان حالو پياده هاگيریهدف استفاده از آن در تصميم

سازی، مشارکت. مورد آخر، اندازو چشمسازی تصميم دستانه ساختارمند،سه جنبه دارد: تحقيقات پيش

نگاری خوب صحبت کنيم، وجودش ضروری است. بتوانيم درباره آيندهاينكه  لبه بران تيغ است و برای

نگاری را گسترش دهد. ابعاد آيندهنيازمندش هستيم، ابزارهايي است که  با اين حال آنچه که واقعاً

عنوان پوششي زيبا اضافه کنيم، بلكه بايد نگاری عمومي را فقط بهنبايد مشارکت شهروندان در آينده

در اين عرصه از قبيل ذينفع  های مهمابزارهايي واقعي برای مشارکت و همكاری بين همه طرف

ريم. اين موضوع به اين دليل بسيار مهم است آودست بهمسئوالن، سياستمداران، محققان و شهروندان 

ست. اين طرز تفكر بر اجماع آراطرز تفكر مبنيکند مي که يكي از خطرات بزرگي که فنالند را تهديد

شود. در اما در جاهای حساسي هم باعث ايجاد نقطه کور مي ،کندمي کمكسازی تصميم هرچند به

 شود.کوچك اين مسئله تجديد نميهای حلقه

نگاری نياز داريم تا به کمك آنها عنوان اولين بعد آيندههمچنين به ابزارهای جديدی به

ای که بين حوزه مسئوليت ويژه در ناحيه به اصطالح خاکستری )ناحيهضعيف را بههای نشانك

بايد آن را تحت نظر دفتر  اجرايي قرار دارد( کشف کنيم. مورد ديگری که حتماًهای بخش

وزيری جايي است که موارد را طور سنتي دفتر نخستدر آوريم، تحليل سياسي است. بهوزيری نخست

تحليل عميقي روی آن انجام دهد، آنها را به اينكه  گيرد و بدونمي مختلفهای از وزارتخانه

دهد. هدف ما اين است تا جايي که امكان دارد درباره مسائل مربوط به سياستگذاران تحويل مي

ش رو، به سياستگذاران تحليل ارائه دهيم؛ اما به ابزارهای جديدی هم نياز داريم. بايد قادر پيهای افق

کنيم بهتر با هم ترکيب مي باشيم دانش آينده و گذشته را درباره مسائلي که برايشان تحليل آماده

آينده های اندازبه ابزارهای جديدی در زمينه واکنش سريع و خلق چشماينكه  کنيم و مورد آخر

 نيازمنديم در غير اين صورت در جهان پيچيده امروز گم خواهيم شد. 
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يس بخش الكترونيك و فناوري اطالعات در مركز ائونوكوسيستو؛ استاد دانشگاه و رئدكتر ر

 تحقيقات فني نيروهاي دفاعي فنالند

رد نظرم را از اول بنا کنم نگاری ملي موتوانستم نظام آيندهمي نگاری راهبردی اگربرای بهبود نظام آينده

کننده دولتي را کردم و فقط يك منصب هماهنگسيس نمينگاری جديدی در دولت تأاحد آيندههيچ و

اش اين است که بهترين کارشناسان را از گيرد وظيفهمي کردم. کسي که اين شغل را به عهدهمي ايجاد

دهنده انجام وظيفه کند. عنوان آگاهينگاری بهدههم آورد تا در نظام آينها گردمختلف وزارتخانههای بخش

با کيفيت باال توليد کند. از شناسي روش هایآنچه نياز داريم نظامي است که دانش فني ترکيبي و قابليت

الزم ها، شناسيراهبردی و عملياتي برای کشور است و نه توسعه روشسازی تصميم آنجا که وظيفه دولت

 کنيم. ريزی پايه وصي را برای نظاماست مشارکت عمومي و خص

شوندگان فنالندی با اين نظر گفت که همه مصاحبه توانمي بندی نظرات بيان شدهبرای جمع

است  الزماما آنچه  ،نگاری وجود داردکننده آيندهر اين کشور به اندازه کافي توليدموافق بودند که د

 هایيع، ايجاد شبكه و مشارکت واقعي همه طرفآوری، توزاست که جمعهايي فرآيند يا مجموعه روش

آنها اميدوار بودند روزی اساساً  دهد اطالعات متناقض پردازش شوند.را افزايش دهد و اجازه ذينفع 

نگاری ملي ببينند. اين به ايجاد نوع جديدی از سازمان ماتريسي را برای دستيابي به اهداف آينده

تحقيقاتي موجود براساس نيازهای متغير های از قابليت پذيرانعطاف معنای استفاده بهينه و

نگاری است. آنها سازی ماتريس آيندهيك منصب شغلي جديد برای هماهنگريزی پايه سياستگذاران و

مراتب اجرايي داشته باشد در غير تأکيد کردند اين منصب شغلي بايد جايگاه بسيار بااليي در سلسلسه

سياستگذاران نخواهد دست بهآن های بي نخواهد داشت و خروجياين صورت ماتريس عملكرد خو

نگاری دائمي با وظايف ثابت درون دولت وجود آنها با اين نظر که واحدهای آيندهبا وجود اين  رسيد.

 1 .«داشته باشد مخالف بودند

ام بندی صورت گرفته توسط نويسنده کتاب افزود تأکيد بر انجتوان به جمعنكته ديگری که مي

نگاری ای و توسعه مشارکت اجتماعي است. در اين رويكرد ابعاد آيندهنگاری از طريق سيستم شبكهآينده

افزايش يافته و از محدوده انجام آن توسط تعداد معدودی کارشناس خارج شده و شهروندان در آن نقشي 

گيری اين کاراشاره شد به 2030گونه که در بيان روند تهيه گزارش فنالند فعال و تأثيرگذار دارند. همان

 مشهود بود. ای و مشارکت عمومي کامالًهای منطقهرويكرد و استفاده از ظرفيت
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 بنديجمع

بس دشوار در نگاران کاری پژوهان و آيندهگفت آينده توانمي از آنچه در اين گزارش بدان اشاره شد

 يويژه در همراهه آينده ترسيم شده بهگيری جمعي برای دستيابي بهمراه کردن سايرين و تصميم

 سياستگذاران در پيش دارند.

از  توانمي هاييدرس که بتوان درباره اين مطالعه طرح کرد اين است چه اصلي شايد پرسش

ای آمادگي پذيرش و آيا هر جامعه گرفت؟ نگاری در کشور فنالندپژوهي و آيندهبررسي فرآيند آينده

 تاريخي پيشينه و محيط به اجتماعي اش دارد يا تغييراترا برای اداره جامعهاتخاذ کامل اين رويكرد 

اند آمده شكل گرفته و به وجوددر آن  آنها که چارچوبي و ذينفعان کيفيت و ارتباطات جامعه و آن

 تاريخ دارای کشوری اما هر ،ثيرگذارندتأ بازيگران تمام بايد توجه داشت که هرچند بستگي دارد؟

 بايد که است چالشي خود اين .است مختلف بازيگران و متفاوت ساختار متفاوت، محيط متفاوت،

 .ددا ارائهن آبه  الؤس اين با سازگار کامالً پاسخي

 تواند اين کشور مي دولت و فنالندیگرايي مؤسسات آينده نگرش وپژوهي آينده مطالعات توسعه

شود و توجه بيش از مهمترين مسائل مواجه مي با ندفنال دولت .باشد کشورها ساير برای خوبيهای مثال

های حلراه يافتن هدفمند برایهايي کند. برنامهمي جامعههای سختي و مسائل وظايف جديد، به حدی

کند مي هدايت موفقي محيط به را ما فنالند تفكر دهد. ويژگيانجام مي مختلفهای بخش همكاری با جديد

 پذيرفته پارلمان، درگيری تصميمهای فرآيندهای از حمايت در بلكه علم، در تنها نهپژوهي آينده آن در که

گرا، آينده تفكرنگاری، آينده سيستم وانداز چشم گذاری برمبنایسياست: از عبارتندها ويژگي اينشود. مي

 بلندمدت. تفكر ومحور حلراه جامعه، گسترده درون همكاری و فعاليت

اما تعداد  ،پژوهي دارده هرچند کشور فنالند فقط يك مرکز تخصصي آيندهنشان داد ک هابررسي

پژوهي هستند. نكته جالب توجه شيوه اداره و زيادی از مؤسسات در اين کشور درگير موضوع آينده

پژوهي فنالند است که سه اصل: توجه به عاليق سسه آيندهؤآزادی عمل کارکنان فعال در تنها م

سازی و استفاده از نيروهای بيرون يابي و انتخاب موضوع پژوهش، اعتقاد به شبكهپژوهشگران در مسئله

پذيری نسبت به کارکنان با قيد اتمام پروژه در المللي( و آزادی عمل و انعطافسازماني )ملي و بين

 لعهنشان داد که با مطا مرکز يناين بررسي عملكرد ابر عالوه قرار داده است. مد نظرزمان مقرر را 

و نشان  خود با تغييرات یجديد بوده و با سازگارهای مداوم محيط پيرامون خود، در جستجوی فرصت

 ازکند مي سازد. همچنين تالشميپذير انعطاف خود راهای برنامه ،آنها نسبت به سريع دادن واکنش

 این در ناحيهباقي ماندن در محيطي بدون تغيير که از انديشيدن در الگوهای مشخص و باقي ماند

سازگاری با تغييرات ها، مهارت از اين وضعيت را در توسعه خروج راه پرهيز کند.شود مي ايجاد مطلوب

سمت يكي از اهداف، برگزيده  تغييرات به هدايت برای تالشي هدفمند جهت در اضافي صرف انرژی و
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 از کلي ديدی را داشتننسبت به تغييرات پذيری انعطاف و انطباق برای الزمهای است. مهارت

ای با درک حرفه و شخصي موفقيت از باالتری سطح العمر،مادام خود، يادگيری مستمر بهبود موريت،مأ

 حال عين در وکند مي تمرکز بلندمدت تفكر و ترتازه مسائل داند. بدين منظور برمي ماهيت تغيير

و  داده را ترجيح مشارکتيهای وشر مشكالت نيز، حل رایب شود.هنگام نيز ميدرگير موضوعات ب

 .است مهم بسيار مناسبهای حلراه يافتن در جامعه و بازيگران معتقد است که نظرات

 ديگر کشورهای در فوق پيشنهادهای و هاويژگي يم. آياپردازمي ح شدهحال به پرسش مطر

شرايط و  در که زماني هاويژگي اين شايد. شك بدون آری، است: اين پاسخکارگيری دارد؟ قابليت به

 بهتر استراتژی يك ايجاد درتواند مي آنها از ترکيبي اما شوند، داده تغيير گيرند، قرار متفاوت مفاهيمي

 پرورش در مسير را ما که هستند راهنمايي چراغ آنها زيرا است؟ چنين چرا توانند،مي اگر و کند کمك

 . است بهتر ایآينده شكل دادن یبرا انساني تعهدی اين. کنندمي هدايت مانهديدگا

 تغييردرحال  دنيای کشور ما نيز آمادگي الزم برای شود کهمي توصيه کنوني، وضعيت به توجه با

 درپژوهي آينده آموزش شودمي توصيه اين،بر عالوه .باشد داشته آن را یهاجايگزيندرباره  تفكر و

 سطح درگيری تصميم و استراتژی ساختن در اگرآينده تفكر نقش. تقويت شودها تخصص وها دوره

 .بود خواهد سودمند نيز سياسي

شده در کشور فنالند نشان داد با وجود قدمت اين  انجامهای سوی ديگر بررسي تعدادی از پروژهاز

نيز در اين هايي نگاری و پيشرو بودن آن در اتحاديه اروپا، هنوز کاستيپژوهي و آيندهکشور در آينده

 و بيشتر رسمي، نياز به منابع يادگيریفرآيند  و مدتبلند برنامه نبودخورد. مي به چشمکشور 

 هامهارتنبود ذينفعان،  جديد ديجيتالي برای گفتمان باهای جديد برای استفاده از سيستمهای مهارت

ماندن آن، اجتماعي و در مواردی بدون استفاده های تعامل رسانه تسهيل واندازی راه برای منابع و

مشكل در يافتن نقطه برقراری ها، در گفتمان شهروندان مشارکت همهعدم مدني و  جامعه چندپارگي

 جمله اين مواردند. از هاديدگاه همه آوردندست به برای مناسب توازن

انجام شده با تعدادی از مقامات و صاحبنظران فنالندی نشان داد که های همچنين مصاحبه

رسد مي نظراما به ،شودمدت استفاده ميبلندهای نگاری در تدوين برنامهآينده هرچند از نتايج

هايي انجام الزم است برای شناساندن آن تالشسياستمداران فنالندی اعتماد کاملي به آن نداشته و 

کننده در اين کشور توليدتر گرفته شود. همچنين آنها معتقد بودند که جدینگاری آيندهتا شود 

است که هايي است فرآيند يا مجموعه روش الزماما آنچه  ،وجود داردبه اندازه کافي نگاری دهآين

دهد فزايش دهد و اجازه را اذينفع  هایآوری، توزيع، ايجاد شبكه و مشارکت واقعي همه طرفجمع

محور سجلوگيری از کارشنا رایب سازیآنها با اعتقاد به لزوم شبكه اطالعات متناقض پردازش شوند.

نگاری عمومي، بر نظرات همه اقشار جامعه برای آيندهپژوهي و لزوم استفاده از نقطهشدن انجام آينده

مختلف دولت و ايجاد ماتريس سازماني برای های افزايش پيوند همكاری و انتقال دانش بين بخش
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پژوهي و آينده نگاری راهبردی تأکيد کردند. همچنين ايجاد سازماني مستقل برای انجامآينده

 سازی و نظارتي دولت تأکيد داشتند. نگاری در دولت را مردود دانسته و بيشتر بر نقش هماهنگآينده

 

 گيرينتيجه

دهد که نخستين برنامه در ساله توسعه در کشور ما نشان ميپنجهای بررسي روند تصويب برنامه

مجلس تا برنامه سوم توسعه در قالب  پس از پايان جنگ تحميلي تدوين و پس از تصويبهای سال

و با رويكردی 1382ساله برای توسعه کشور به اجرا در آمد. در سال مدت پنجميانهای برنامه

 د و دررا مقام معظم رهبری ابالغ کردن 1404ساله کشور در افق بيستانداز پژوهانه، سند چشمآينده

يران برای اين سال ترسيم کرده بود برای تنظيم ترين مقام کشور از آينده اواقع تصويری که عالي

ريزی براساس آن در اختيار مسئوالن کشور قرار گرفت. پس از ابالغ اين اجرايي و برنامههای سياست

گام به گام در خدمت تحقق  1384ساله و از سال توسعه در قالب چهار برنامه پنجهای برنامه بايد سند،

  .گرفتمياهداف اين سند قرار 

تنظيمي و های دهنده گسست بين برنامهپيموده، نشان هابررسي مسيری که کشور طي اين سال

توجهي به شك يكي از داليل آن بيانداز چه در تدوين و چه در مرحله اجرا بوده است. بيسند چشم

محور موريتتوسعه و اتخاذ حرکتي هدفمند و مأهای پژوهي در تنظيم برنامهکار آيندهاتخاذ سازو

توسعه کشور های انداز بوده است. نگاهي به برنامهمورد انتظار برای تحقق سند چشمهای مطابق با گام

تالش شده است هر هدف خوب و آرماني بدون ر تدوين و مراحل تصويب هر برنامه، دهد که دنشان مي

ر عمل رزوها مبدل شود و دتوجه به الزامات اجرای آن در برنامه گنجانده شود و برنامه به فهرستي از آ

ي و صورت جزئکه منابع محدود کشور به زياد و پراکنده باشد یقدراهداف گنجانده شده در آن به 

داشتن هرگونه عملكردی در  نتيجه صرف شود . بسياری از مواد آن بدونناکافي ميان آنها تقسيم و بي

 د. نشوبه برنامه بعدی منتقل  های اجرای برنامه، بدون تغييرسال

ها و جمع آينده که در ابتدای هر دوره دولت فنالند با همكاری وزارتخانههای نگاهي به گزارش

ها و مراکز درگير در ويژه دانشگاهبخش عمومي و خصوصي و بههای زيادی از مؤسسات و دستگاه

محوری و لهرد مسئدهنده رويكنشان داده پژوهي تدوين و برای بررسي به پارلمان اين کشور ارائهآينده

مدت در نظر برای کشور در ميان فنالند عنوان آينده مطلوبي است که دولتانتخاب هدفي مشخص به

 و بلندمدت سناريوهای گرفتن نظر در باطور که در گزارش بدان پرداخته شد گرفته است. همان

قرار  مجلس و دولت بعدیهای گيریتصميم برای ایپايه ،گزارش اين سياسي مربوطه،های گزينه

 نگاری مسائلای برای آيندهعنوان پايهدولت خود را نشان داده و هم بههای گرفته که هم در برنامه

پارلمان اين کشور  2030انداز فنالند مثال با توجه به تدوين چشمرای شود. ببلندمدت از آن استفاده 
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ارائه شده  2013که در سال « پايدار رشد يقطر از رفاه »كلف کرد با توجه به گزارش آينده دولت را م

 زودهنگام مداخلهو  کارآفريني و کاری ساختار زندگي تجديد اشتغال،بود، برنامه خود را با تمرکز بر 

 و اجتماعي جوانان قرار دهد و با ارتقای رشد پايدار، مشكالت اجتماعي محروميت از برای جلوگيری

 کند. حل را زيستيمحيط

لزوم  ،تواند مورد تأکيد قرار گيردن يافته اصلي بررسي انجام شده در اين گزارش ميعنواآنچه به

ويژه از نوع مشارکتي نگاری در کشور بهاندازسازی براساس مدل آيندهپژوهي و چشماتخاذ رويكرد آينده

اين سازی در کشورهای مختلف است. گيری و پيادهصورت رويكردی فراگير درحال شكلکه به استآن 

پژوهي و در آيندهکنندگان سازی و گسترش مشارکتکار از يكسو مستلزم اتخاذ سازوکاری برای شبكه

های علمي دولتي و ها و انجمنبرقراری ارتباط ميان مؤسسات و سازمان نگاری و ازسوی ديگرآينده

گيری انجام . همچنين پياستپژوهي در کشور با مجلس شورای اسالمي خصوصي درگير در امر آينده

بنابراين پيشنهاد ها و مؤسسات دولتي امری ضروری است. نگاری در دولت، وزارتخانهپژوهي و آيندهآينده

پژوهي در نظر برای موضوع آيندهکند مي جمهور فعاليتشود در دولت مقامي خاص که زير نظر رئيسمي

های ها و سازماننگاری در وزارتخانههدار هماهنگي و پيگيری آيندگرفته شده و منصوب شود تا هم عهده

که در گزارش پيشين تهيه شده گونه همان همچنين .باشدو هم رابط ميان دولت و مجلس  بوده دولتي

به « کميسيون آينده»پژوهي پارلماني و بررسي پارلمان فنالند نيز پيشنهاد شد، افزودنسي آيندهردر بر

سيوني تخصصي متشكل از نمايندگان فعال در حوزه کميعنوان ساختار مجلس شورای اسالمي به

 د. تواند اين مهم را برآورده کنمي سياستگذاری عمومي

های مجلس شورای تواند با استفاده از ظرفيت موجود در مرکز پژوهشکميسيون آينده مجلس مي

های ت و انجمنپژوهي آن و همچنين استفاده از توان ساير مراکز پژوهشي، مؤسسااسالمي و گروه آينده

تر افكار عمومي به پژوهي و نيز ظرفيت خبرگان و صاحبنظران و در سطح گستردهفعال در حوزه آينده

د. تشكيل فراکسيون پيگيری کن مشي و دستورگذاری درباره آينده راها، موضوع خطکمك مرکز پژوهش

ر کردن سطح تعامالت تآينده با هدف استفاده از ظرفيت ساير نمايندگان مجلس و نيز گسترده

 1مكمل مطرح شود. یعنوان پيشنهادتواند بهپارلماني ميدرون

                                                 
پژوهي پارلماني )مطالعه موردي پارلمان آينده»هاي مجلس با عنوان رجوع شود به گزارش منتشر شده مركز پژوهش 1.
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