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 پژوهي آمريكاآينده

 

 

 

 

 

 

 چكيده

كوشد به بررسي سناريوهاي ممكن و مطلوب براي آينده بپردازد كه مي است دانشي جديد پژوهيآينده

اي به مكاني پر از اميد و توانايي بر فداني و يا ترس و خوو نا مان آينده را از مكاني پر از جهالتو ز

كيفي خود ويهان را مديون گسترش و رونق كمّجرواج گسترده خود در سطح  و دساختن آن بدل كن

در  چه پژوهيآيندهم دانش هاي متمادي عمده تحوالت مهاي دههداند. بردر اياالت متحده مي

نگارانه و چه در آينده هاي الزم براي تحقيق و پژوهشيجاد روشهاي نظري و مفهومي چه در انوآوري

رخ داده  آمريكا شوند، در جامعهمتكفل اين دانش شناخته مي عنوانبهكه  همينهادهاي م تأسيس

اما بعد از  ،پژوهي در اين كشور ريخته شده بودآينده هايبنيان . اگرچه قبل از جنگ جهاني دوماست

ورود آن به عرصه نظام جهاني از انزواي نسبي خود خواسته و  آمريكا ا خروججنگ كه همزمان باين 

بيشتر شده و اين كشور به مكان مناسبي براي انجام  پژوهانآيندههاي نياز به يافته حساسا بود

 بدل شد. پژوهانآيندهتحقيقات 

 آمريكا پژوهي درو بسط آيندهگيري ، اوجتأسيستا نحوه كوشيم يدر اين گزارش در چهار فصل م

پژوهي مهم هاي دانشگاهي و نهادهاي آيندهبه انواع مجالت، كرسيهمچنين  .كنيمشرح و بررسي  را

اندازيم. تالش ما در اين گزارش آن است كه تصويري از مباني اين كشور نيز نگاهي مي

. شوده ارائه دهاي مختلف به خوانندتاريخچه اين رشته و بسط آن در اشكال و نها ،شناختيمعرفت

هاي خاص خود را دارد كه گستردگي و وسعت اين دانش دشواري آمريكا پژوهي درنوشتن درباره آينده

در  پژوهانآيندهسرمشق براي ديگر مثابه به پژوهي در اين كشوري آيندهآنهاست. گويجمله از آمريكا در

 .كشورهاي جهان است

 

 مقدمه

و به مكان مناسبي براي رشد دانش  هديد بودجز تحوالت كه مهد بسياري ا است كشوري آمريكا،

يافت هاي تكنولوژيك كه روز به روز سرعت و ابعاد آن گسترش مينوآوري تبديل شد. پژوهيآينده

 باآن را  صرفاً شداي را در اين كشور و در بقيه كشورهاي غربي آفريد كه به هيچ وجه نميجامعه
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نيازمند دانشي بود كه  ،راي مواجهه با پيامدهاي اين تغييرات سريعريزي بگرفت. برنامه گذشته قياس

 صرفاً تواننمي وزماني مهم در حيات ملي اين كشور شود مثابه به آينده همتكفل بحث و بررسي دربار

 و اتفاق سپرد. آن را به دست شانس

 تخيلي -يهاي علمو رواج نوشته ميالدي، نمايشگاه بزرگ نيويورك 1930دهه  حطي بزرگق 

و عمومي شدن احساس نياز به  تأسيسهاي جهاني به مهمترين عواملي بودند كه قبل از جنگمثابه به

به آينده و سناريوهاي ممكن و يا مطلوب تحقق آن كمك  نمتكفل پرداخت دانشِمثابه به پژوهيآينده

ود، جنگ جهاني دوم و پژوهي جهان بدل شبه كشور مهد آينده آمريكا چه كه سبب شد تاكرد. اما آن

را از انزواي خود خواسته بيرون كشيد و خروج از اين انزوا و  آمريكا پيامدهاي آن بود. اين جنگ جامعه

پژوهي و كيفي دانش آيندهويحضور قدرتمند در عرصه جهاني احساس نياز به گسترش كمّ

د رفتارهاي احتمالي بازيگران كه بتوانافزايش داد  را هاييهاي الزم براي اجراي پژوهششناسيروش

عملي و  هيتام آمريكا پژوهي دربه همين دليل، آينده كند.بيني جهاني را پيشمختلف در عرصه 

براي هاي مختلف ريزان حوزهي يافت و به دانشي مهم در خدمت سياستمداران و برنامهياجرا

ه جاي جنگ جهاني دوم در س بعد از آمريكا پژوهي درگذاري بدل شد. آيندهسياستگذاري و قانون

 ند از:مختلف سكني گزيد كه عبارت

 پردازند.هايي تخيلي( به موضوع آينده ميـ مجالت گوناگوني كه به شكل علمي و يا نيمه عملي )با گرايش 

مندان به تخصصي عالق در سطوح تحصيالت تكميلي به آموزشهاي دانشگاهي كه ـ كرسي 

 كنند.دن آن پافشاري ميتر كررزند و بر علميومبادرت ميها مطالعات آينده

پژوهي كه مكان مناسبي براي گرد آمدن آينده هـ نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي در حوز 

 و سراسر جهان هستند. آمريكا از پژوهانآينده

مثابه يك پژوهي بهباعث ظهور و گسترش آينده آمريكا كه درمهمي  در ادامه گزارش تحوالت 

هاي دانشگاهي به مجالت . همچنين به انواع مختلف كرسيشودميو بررسي داده  شرحشد  دانش

 . شوداشاره مي آمريكا پژوهي درمختلف و نهادهاي دولتي و غيردولتي متكفل آينده

 پژوهي، تاريخچه آن و كاربرد اين دانش درروي بتواند پرتوي بر آيندهاميدواريم كه پژوهش پيش

پردازند را تا كلي مي طوربه آمريكا پژوهي درهايي كه به وضعيت آيندهو كمبود نوشته فكندابي آمريكا

  1.كندحدودي جبران 

 

 

 

                                                 
معناي تأييد يا رد آنها كه براي آشنايي با روند ادبيات عمومي پژوهي نه بههاي آيندهانتشار اين گزارش و ديگر گزارش. 1

 پژوهي اين كشورها بوده است.آينده
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 پژوهي چيست؟آينده ـ فصل اول

دانشي نسبتاً جديد، امروزه طرفداران فراواني چه در مجامع آكادميك و چه بيرون مثابه به پژوهيآينده

هاي بزرگ، بازار بورس و ... دارد. گسترش ها و شركتن، رؤساي كارخانهآكادمي و در ميان سياستمدارا

قدرتمندترين  عنوانبه آمريكا پژوهي در جهان قبل از هرچيز ناشي از مقبوليت آن درفراوان آينده

هاي سازان حوزهگيران و تصميمكشور اقتصادي و نظامي جهان و استفاده فراوان از آن در ميان تصميم

اند يي تا حد زيادي، نشان خود بر كل اين دانش را زدهآمريكا پژوهاناين كشور است. آينده مختلف در

 تواند بدون توجه به تاريخچهپژوهي در گذشته و حال و همچنين در آينده، نميو تعريف جايگاه آينده

تحوالت مهم  ها مهدبراي دهه آمريكا و وضعيت كنوني آن وافي به مقصود باشد. آمريكا رشته در اين

يي در نقاط مختلف جهان ناگزير مريكاپژوهان غيرآهي بوده و ديگر آيندهپژودر حوزه آينده

 دارند.  آمريكا در هچشمي به تحوالت اين رشتهگوش

زيرا به نوعي در  ،هاي خاص خود را دارددشواري آمريكا پژوهي درآينده هرو نوشتن دربارايناز 

در كل جهان دارد. نبود تحقيق جامعي به زبان فارسي درباره  را خود تاريخچه كلي اين رشته

، بر آمريكا ، نهادهاي متكفل آن و وضعيت امروزين اين رشته در اياالت متحدهآمريكا پژوهي درآينده

افزايد. البته همچنان كه در ادامه خواهد آمد اجماع عامي بر مفاهيم، مفروضات، هاي كار ميسختي

پژوهي در ميان صاحبنظران وجود ندارد. مورخان، عالمان گذاري آيندهتأثيره ري و گستسشناروش

پژوهي روي هاي ديگر همگي به آيندهدانان، مهندسان و انبوهي از دانشمندان رشتهاجتماعي، فيزيك

 كردن گوناگون پيدا يدر ميان اين همه اجزادر نتيجه  اند.يار آن شده آورده و هر كدام از ظن خود

ر وحدت ببخشد، بسيار دشوار است. بنابراين انتظار از گزارش حاضر، براي ي جامع كه به اين تكثكليت

ها غيرمعقول و ها و دانشپژوهي در تمايز با ديگر رشتهتعيين مرزهايي سخت و سفت براي آينده

ي نها تا حدهاي ميان آبيان تفاوت ها وپژوهي با ديگر رشتهبرآورد نشدني است. البته مقايسه آينده

. براي مثال اگر كانون توجه و تحليل در كندپژوهي بيشتر كمك تواند به ما در فهم مختصات آيندهمي

اما در  ،چه كه در زمان ماقبل است بيشتر توجه دارندو مورخان به آن هگذشته بود «تاريخ»

چه كه در گذشته رخ متمركز بوده و هر آن «آينده»بالعكس، كانون توجه و تحليل بر  «پژوهيآينده»

گذرد، اهميتش تنها در كمك به بازسازي سناريوهاي محتملي است داده و يا احتماالً در لحظه حال مي

 رود.كه احتمال وقوع آنها در آينده مي

اي ناشناخته است را همتاي بعضي علوم امري رخ نداده كه متعلق به لحظهمثابه به توان آيندهنمي 

شك عوامل مختلفي در ظهور و بروز يك سناريو در ميان همه د. بيكر بيني دقيقديگر، پيش

. كندميغيرممكن  تقريباًدقيق آن را  نسبتاً بينيكه پيش استسناريوهاي محتمل براي آينده، ممكن 
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توان صفت علمي شك نمياصرار ورزيم، بي پژوهيآيندهبيني براي به همين دليل اگر بر قابليت پيش

پژوهان د. در ضمن قابليت تخيل و حس شهود نيز در ميان آيندهكرپژوهي اطالق ندهبودن را بر آي

ي شناسپژوهي را از وابستگي سفت و سخت به روشبسيار رايج است و همين امر تا حدودي آينده

هاي اي از تفاوتهاي فوق تنها براي ذكر پارهدارد. البته بيان تفاوتها باز ميمانند ديگر دانشعلمي 

اني با آنها دارد كه وپژوهي تشابهات و اشتراكات فراهاست وگرنه آيندهپژوهي با ديگر علوم و دانشآينده

 پردازيم.در ادامه به آنها بيشتر مي

مند آينده است و با اي جديد، مطالعه نظامرشتهمثابه با رويكردهاي مختلف به پژوهيآيندههدف  

و... مطرح  3«هارشته آينده» 2،«هاآينده پژوهش» 1،«هاهمطالعات آيند»هاي مختلف همچون نام

ناميده  4«پژوهانآينده»مشغول هستند،  پژوهششود و كساني كه در اين حوزه مطالعاتي به كار و مي

هاي ممكن، محتمل و يا آينده پژوهان، كشف يا ابداع، معرفي، جستجو و ارزيابيشوند. هدف آيندهمي

نتخاب و كمك به مردم در ا برايهاي جايگزين و گوناگون را . آنها آيندهستا «اولويت» درو  مرجح

برگيرنده امكان نگريستن به پژوهي درآينده 5ند.كنواكاوي و تحليل ميترين آينده آفرينش مطلوب

، جامعه و محيط است. سه سطح هم بهتر روابط متقابل ميان انسانف برايآينده در سطوح گوناگون 

 به آينده، انعكاسي از سه رويكرد فلسفي مختلف به آينده است:  گوناگون نگاه

ه با تغييرات سريع و شناخت اين نكته است كه جهاني كه در هبرخواسته از نياز به مواج ،اول رويكرد 

رود. اين رويكرد شامل اطالعات الزم از گذشته و حال بوده و به ما در كنيم به كجا ميآن زندگي مي

 ناي د. همچنين اين رويكرد بركني كمك ميلهاي احتماالوقوع در ميان گزينهمل و ممكنشناخت امر محت

انداز كه به روش قياسي متكي است از رخ دادن است. اين چشمدرحال  چيزي»فرض استوار است كه پيش

شد و بر رآميخته الك د با فلسفه جان كند. اين رويكرد عميقاًهاي اقتصادي و اجتماعي استفاده ميشاخص

 .«يي رواج زيادي داردآمريكا پژوهانپايه داده تجربي بنا شده است و در ميان آينده

ها، چنين برحسب مطالعات آينده استشهرها و يا جوامع مطلوب مرتبط با آرمان ،رويكرد دوم 

لي خواهيم رخ دهد. در حاشود كه ما ميآن چيزي بنا ميبراساس  رويكردي بدين معني است كه آينده

و  شوند، اما در رويكرد دوم به مطلوبياتها و احتماالتند كه بررسي ميكه در رويكرد اول، امكان

از اليب نيتس، برخواسته است و بنيان آن باور به  شود. پايه فلسفي اين رويكردآرزوهاي ما توجه مي

 .است «چيزي كه بايد تغيير كند»

معني كه در اين رويكرد به تفكر و تصوراتي كه  تركيب اولي و دومي است. بدين رويكرد سوم، 

                                                 
1. Futures Studies 

2.Futures Research  

3. Futures Field 

4. Futurists 

5. Wendel Bell, "An Overview of Futures Studies", sep 1994, P.1 
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 شود.هاي مختلف توجه ميمردم درباره آينده دارند برحسب پروژه

هايي بپردازند كه واقعيت را كوشند تا به انجام پروژهاين رويكرد مي انعبارت ديگر طرفداربه 

هاي اجتماعي و لئاشهر مطلوب از يك طرف و ايدكه آرمانخواهد ميهاي خاصي مطابق شاخص

نظر  هاي تجربي گذشته و شرايط لحظه حال را نيز مورداما در عين حال داده .كنندتخيالت القا مي

 1.«توان چيزي را تغيير دادمي»باور به اين عقيده است براساس  دهد. اين رويكردقرار مي

فقدان هر نوع دانشي دشواري مطالعات آينده در هر سه رويكرد فوق تا حدود زيادي ناشي از  

نسبت به آينده است و جهل شديد نسبت به اما و اگرهاي احتمالي براي آينده از يك طرف و ترس از 

ها و باعث شده تا هرگز اجماعي نسبت به مفاهيم، بنيان «ناشناخته بودن دليلبهتا حدود زيادي »آن 

جود نيايد، از طرف ديگر هاي مختلف علمي و فلسفي به وپژوهي ميان نسبتهاي آيندهروش

هاي فكري، فلسفي و ها و جريانتده خود نيز محصول به هم رسيدن سنپژوهي و مطالعات آينآينده

د. به كرتواند در ظهور و بروز آن تنها به يك مكتب يا جريان فكري اشاره است و نمي علمي گوناگون

 تأثيرها عميقاً هاي ديگر دانشيم و روشاي بوده و از مفاهپژوهي دانشي بين رشتههمين دليل، آينده

هاي گوناگون داشته وسيعي از دانش هپژوهان به ناچار بايد گسترپذيرفته است. به همين دليل آينده

باشند تا بتوانند به توصيف، تحليل، ارزيابي و بازسازي سناريوهاي مختلف آينده بپردازند. براي مثال 

شناسي به تواند بدون دانش الزم از حوزه تاريخ، اقتصاد و جامعهسياست نمي هپژوه در حوزيك آينده

پژوهان از گاه آيندهتوصيف و تبيين سناريوهاي محتمل سياسي در درون يك كشور بپردازند. البته گه

شوند. در مرحله دوم آنها فراتر رفته و وارد مرحله هنجاري و ارزشي مي «تبيين»و  «توصيف»صرف 

كوشند ده و ميكررا مطلوب ارزيابي  (X) و طرح فرضي براي آينده موضوعي خاصيك يا چند سناريو 

تا با كمك سياستگذاران و قانونگذاران، به تسريع طرح مطلوبشان براي آينده دست بزنند و يا حداقل 

 كنند.ها و سناريوهايي شوند كه به هر دليلي آن را منفي ارزيابي ميمانع پيدايش طرح

تواند در خدمت بسياري از ها و رفتارها مينگاري مانند ديگر انواع انديشهيندهتفكر آينده و آ 

ها، ها و اهداف باشد. متأسفانه در روسيه كمونيستي، ايتالياي عصر فاشيسم و آلمان دوره نازيارزش

هاي مربوط به قدرت ملي از يك طرف و در عين حال طرد و حذف آنها خود را وقف توأمان ارزش

به  يآزادي و كرامت انسان ،هايي مانند عدالتو ارزش اجتماعي مختلف از طرف ديگر كردنداي هگروه

، به دكردنبيني در آينده پيشرا . شايد اگر رهبران آنها، پيامدهاي آتي افعال خود فراموشي سپرده شد

 2دند.كرتر رفتار ميشكلي متفاوت

هايي غايي مانند تواند يادآوري ارزشتمداران ميپژوهان براي سياسپس يكي از نتايج ايجابي آينده 

هاي ها و اتخاذ سياستعدالت، آزادي و كرامت انساني باشد و همچنين آنها را نسبت به زيادخواهي

                                                 
1. Eleonora Masini, Rethinking Futures Studies Futures 38 (2006), p.1162. 

2. Wendell Bell, pp.5 6 ـ.  
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جا تنها به تزريق حزم و احتياط به پژوهي در اينشك كاركرد آيندهبيند. كتر نادرست، محتاط

بلكه توانمندسازي مردمان يك اجتماع سياسي جز از  ،شودسياستمداران يك كشور خالصه نمي

آموختن مخاطرات  تواند بامي پژوهيآيندهعبارت ديگر، پژوهي ممكن نيست. بهمجراي آموزش آينده

رويه بي يگيرايهاي زندگي كه بر مصرفتوسط مردم و حتي انواع مختلفي از سبك هايي خاصانتخاب

فريبي با رواج عوامهمچنين  د.كنمحيطي رفتارهايشان آگاه اي زيستاند، آنها را نسبت به پيامدهمبتني

ورزي، مردمان در معرض انتخاب در سطحي جهاني، با آموزش تهديدهاي اين نوع از سياست

 مخاطرات اين چنين آگاه و توانمند نمايد. نسبت به پوپوليستي را 

تواند چنين كاركردهاي عام و يپژوهي نممنطقي و علمي به آينده صرفاً بديهي است كه نگاه 

هاي هاي مردم بر عهده بگيرد و نيازمند هدايت تخيالت اجتماعي و خالقيتفراگيري را ميان توده

 .استدهنده يك اجتماع خاص فردي اعضا و تشكيل

 چهار نكته باشد: برمبتنياز نظر الونورا ماسني، يادگيري تفكر آينده بايد  

شناختي كه به معناي آگاهي از كنش ميان شخصيت اجتماعي و روانپوشاني آگاهي از هم الف( 

. هر فردي اخالق مخصوص به خود را داشته كه استمتقابل ميان اخالق فردي و شخصيت اجتماعي 

هاي جمعي مربوط به اي متقابل با ويژگيفردي در رابطههاي هاي ژنتيكي نيز دارد و اين ويژگيريشه

 بخشد. ميشود به شخصيت او شكل ميه در آن بزرگ گروه و كشوري ك ،خانواده

، يادگيري نيازمند . در جهاني متكثرهاديگر فرهنگ از احترام به فرهنگ خود در عين آگاهي ب( 

 .استها، رفتارها و سبك زندگي خود از يك طرف و ديگران از طرف ديگر توجه به ارزش

، عضو پوياي نبود ت باشد. يعني در عين فرديادگيري تفكر آينده بايد همراه با مسئله هوي ج( 

اما بخشي از  ،تغيير هستيمدرحال  مرتب ،يك فرد عنوانبهيك جامعه نيز باشيم. همچنان كه 

برگيرنده جامعه جهاني است. هويت به معني ظرفيت زندگي مداوم در كه درباشيم تر اي بزرگجامعه

 .كنندكامل جذب و كنترل  طوربه ما را كه آنهان آنخود، ديگران و محيط است بدو پويا با ايرابطه

ي غايي هستي باشد: مرگ، عشق، تراژدي، اميد، هافكر آينده بايد همراه با پرسشيادگيري ت د( 

متعالي در هستي انساني يادگيري تفكر آينده نبايد از طرح  تعهد، حكومت، معناي زندگي و جايگاه امر

باشد. بنابراين نبايد  هاگر جواب به اين پرسشاي تشويقفعاالنهطور هبيي بگزيرد و بايد هاچنين پرسش

هاي جواببلكه هدف گسترش قابليت تصور  ،ها بوددر پي اثبات صحت مجموعه خاصي از جواب

هاي گوناگون با و عشق در فرهنگ چگونه مفاهيم مرگ، زندگي است مانندهگوناگون به اين پرسش

 1ري بدين شيوه، پايه و اساس تفكر آينده و مطالعات آينده است.همديگر تفاوت دارند. يادگي

فرهنگي الزمي است كه امكان تفكر آينده را  پژوهي نيازمند وجود بسترهاييندهبه همين دليل آ 

                                                 
1. Eleonora Masimi, Rethinking Futures Studies, p, 1167. 
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تر هاي جمعي عامفردي با هويت هاي خاصوعي از تعادل ميان ويژگي. بدون اين بسترها كه بر نكندفراهم 

 شود.پذير نميتي برقرار است، تفكر آينده امكانها و مفاهيم غايي هسپرسشي از ارزش از يك طرف و طرح

پژوهي جداي از كاركردهاي توانمندسازي عامه مردم يك جامعه، شايان ذكر است كه آينده 

پژوهي را برعهده داشته باشد. همچنين آينده جمله برقراري صلح و آشتيديگري از تواند كاركردهايمي

 هاي به حاشيه رانده شدهاد و گروهتر با تعداد كمتري از افراند و بايد به ايجاد جهاني عادالنهتومي

. به همين دليل نبايد در آينده كوشيد تا همانند امروز بر سلطه مالي از يك طرف و توسعه كندكمك 

ا چنين تصوري از ام ،رسدنظر ميد. اگرچه چنين چيزي يك رؤيا بهكرتكنولوژيكي از طرف ديگر تأكيد 

آينده امكان تحقق را داراست به شرطي كه زنان و مردان واقعاً ايجاد چنين جهاني را در آينده بخواهند 

و به توانايي خود در ايجاد آن واقف باشند. چنين چيزي، وابسته به تصور اميد )نسبت به آينده( و نه 

 1پافشاري بر تصويري ماالمال از تقدير و سرنوشت است.

بخش زندگي بر روي كره هاي تداومپژوهان، بهبود رفاه انساني و محافظت از ظرفيتدف اصلي آيندهه 

ند تا به اين هدف برسند. هاي جايگزين در تالشمند آيندهپژوهان از طريق جستجوي نظامزمين است. آينده

پژوهان در يندهآهمچنين  ي از اين تالش سيستماتيك است.شاركت در تفكر معطوف به آينده، بخشم

ند تا به ايجاد تصاويري جديد و جايگزين از آينده دست بزنند كه در خود حاوي جستجوهايي عميق تالش

ترين اين نوع از ترين و ارجحترين، محتملممكن 2.استآينده ممكن  نبراي بررسي و ارزيابي اخالقي بهتري

نسبت به  نپژوهاوظيفه متمايز آينده درواقع د.خواهند بداننمي پژوهانآيندهها، آن چيزي است كه آينده

كند كه ممكن است هنوز به دنيا هاي آينده ميآينده، آنها را وادار به سخن گفتن از آزادي و رفاه نسل

 3د.ننيامده باشند و بنابراين اكنون هيچ اختيار و تواني ندار

و هم به  پژوهانآيندهبه هم را اخالقي در خود نوعي از وظيفه و الزام  پژوهيآيندهنان كه ذكر شد همچ 

شك مردماني كه در قبال كودكان متولد . بيكندهاي آينده محول ميقبال نسل در ديگر اعضاي يك جامعه

هم با مصرف كمتر به حفظ منابع الزم براي  ،كنندنشده فردا و آينده آنها احساس مسئوليت شهروندي 

د. تحقق چنين حسي از ندانر سرنوشت آتي آنان شريك ميو هم خود را د كنندادامه حيات كمك مي

است. بنابراين  خاصاي يك اجتماع تعميق عدالت و انصاف در ميان اعض مسئوليت شهروندي يكي از لوازم

امروزي است كه با تعميق احساس  هيكي از لوازم تحقق شهروندي در جوامع به هم پيوست پژوهيآينده

از هم نوعي از  سيده است، به مردمان عمدتاً جداياي كه هنوز فرا نرسرنوشت مشترك نسبت به آينده

. اين احساس سرنوشت هاستالزمه حيات جمعي انسانبخشد كه احساس مسئوليت همگاني و فراگير مي

برگيرنده بلكه بايد در ،تواند باشدبرگيرنده اعضاي كنوني يك اجتماع خاص نبوده و نميمشترك تنها در

                                                 
1. Eleonora Barbieri Masini, Arision of Future studies, Futures 34, 2002, P. 258. 

2. Wendell Bell, Fourdation of Futures Studies, Transaction Pubs, New Brunswick, 1996. 

3. Wndell Bell and JA Mall (eds). The Sociology of the Future, Sage, 1971. 
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 است.آنها در گرو اكنون و لحظه حال نيز بشود كه آينده  هاي آتينسل

د. هر بخشدهنده آن را شكل مياي تشكيلهسري مفاهيم است كه بنيانوابسته به يك پژوهيآينده 

. اگرچه بعضي از استناگريز از رجوع و بازگشت به اين مفاهيم  پژوهيآيندهنوع از تالش عالمانه براي 

اما تعدادي ديگر كه در ادامه  ،شودها محسوب ميبا ديگر رشته پژوهيآينده مشتركات ءاين مفاهيم جز

 د:آيبه حساب ميهاي مجزاي آن ويژگي ءخواهد آمد، جز

الت متفاوتي الحركت از گذشته است. استددرحال  ناپذيريغيرمستقيم و برگشت طوربه . زمان1 

گذر  وم ترموديناميك، رشد بيولوژيكي )مردم بامانند قانون د .كنندوجود دارد كه اين ادعا را رد مي

 تر(، حركت امواج و تاريخ جهان.شوند و نه جوانزمان پيرتر مي

اكنون و يا در گذشته به وجود نيامده است.  آيد، لزوماً. همه آنچه كه در آينده به وجود مي2 

ديده نشده است. چنين  ابه آنها مشبنابراين آينده ممكن است شامل چيزهايي باشد كه هرگز قبالً

 نجامد.اهاي جديد بيهاي جديد، فهم جديد و واكنشچيزي، ممكن است به ابداع انديشه

هاي ما ممكن است بدون تفكر به آينده لوازم رفتار انساني است. اگرچه واكنش . تفكر آينده جزء3 

بيني و شي نيازمند پيشزيرا هر كن .به آينده ممكن نيست ناما هيچ عملي بدون انديشيد ،انجام شود

ها و آرزوها( بخشي يب تصاوير ما از آينده )مانند اهداف، نيات، اميدها، ترسنگري است. بدين ترتآينده

 دهنده رفتار و كنش ما در لحظه حال است.هاي تشكيلاز ريشه

، امري از اين نكته است كه آينده برمبتنين يافته نيست. اين فرضيه ي. آينده كامالً از پيش تعي4 

 .استپيش موجود نيست، بلكه آينده امري گشوده و مفتوح 

 د.گيرهاي مردم شكل ميانتخاب وسيلهبهعمل جمعي و فردي بوده و  تأثير. تا حدودي، آينده تحت 5 

اي و فراگير . وابستگي متقابل ما در سطح جهاني به همديگر، همگي را به رويكردي بين رشته6 

ي كه به هيچ سيستم و طوربه نگرندتنيده ميامري درهممثابه به جهان را ،پژوهانكند. آيندهدعوت مي

كنند استدالل مي پژوهانآيندهد. به همين دليل شكل كامالً منزوي و جدا نگاه كر توان بهواحدي نمي

 1شود.سيستمي باز و گشوده نگاه  عنوانبهها بايد كه به هر واحدي در تحليل و پژوهش درباره آينده

 مباحث مهم اين رشته است. ءپژوهي و پيوند آن با سياستگذاري جزسودمندي آينده بحث درباره 

نظري و محدود در نهاد آكادمي  صرفاً يهرگز نخواسته كه دانش آمريكا پژوهي باالخص درآينده درواقع

 نيز بسيار پرداخته شده است.  نهاي عملي و تجربي آبلكه به جنبه ،باشد

اما  ،گوييمگذاري بيشتر سخن ميپژوهي با حوزه سياستندهاي آيندهاز پيو امه گزارشدر اد اگرچه 

نگاري باالخص در پيوند با مديريت جا الزم است به چهار نكته اشاره كنيم كه سودآوري آيندهدر اين

 دهد:استراتژيك را بيشتر افزايش مي

                                                 
1. Wendel Bell, An Overview of futures Studies, p. 14. 
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 مديريت ارشد يك سازمان حمايت شود. يلهوسبهنگارانه هاي آيندهدر صورتي كه فعاليت الف( 

 پژوهان بايد مسئوليتي را در رأس سازمان شخصاً برعهده داشته و توسط خود مدير هدايت شوند.آينده ب( 

نگاران مشاركت مستقيم با مديران واحدها و كارمندان در بسياري از در صورتي كه آينده ج( 

 هاي سازمان داشته باشند.بخش

 1گيري و اداره سازمان استفاده به عمل آيد.در تصميماز آنها  د( 

تنها اندازه و حجم )فراوان( آنها نيست،  آمريكا هاي فكر در ايالت متحدهويژگي متمايز اتاق درواقع 

كند، ر به فرد ميهاي فكر را در ايالت متحده، خاص و منحصاتاقآنچه  بلكه جداي از تعداد فراوان

 2گيري است.يند تصميمدن فعاالنه آنها در فرآزه درگير شدامنه و اندا

 آمريكا گيري و سياستگذاري در اياالت متحدهتصميم فرآيندهاي فكر در پژوهي با اتاقپيوند آينده 

پرداخته هاي خاص نظام سياسي و اداري در اين كشور است كه در ادامه بيشتر به آن از ويژگي

 گيران كليدي در واشنگتن به نوعي متوجهشد كه حتي تصميم. البته بايد اين نكته را متذكر شودمي

ساز در دنيا باالخص در خاورميانه بدون توجه به عملي و دگرگون اند كه دست زدن به هر اقدامشده

 تواند نتايج سنگيني براي اين كشور داشته باشد. احتماالًمدهاي احتمالي آن در آينده مياعواقب و پي

ابعاد اين به بعد، به اقدامي وسيع در  2003شبيه دخالت اين كشور در عراق سال  آمريكا از داليلي كه

بهار عربي دست نزد، همين ترس از آينده اقدام اين كشور در سوريه و نامعلوم بودن  در سوريه بعد از

ي نگارعبارت ديگر فقدان يك طرح جامع براي آيندهسناريوهاي احتمالي اصلي در آينده سوريه بود. به

جنگ عراق بعد از دن سناريوهاي محتمل براي اين كشور در كنار عواقب كرسوريه و مطلوب ارزيابي ن

  .دكردر دوره اوباما محتاط و تا حدودي دست به عصا اين كشور را  گيرانتصميمصدام براي آمريكا، 

 

 ردر اين كشو پژوهيآيندههاي و دوره آمريكا در پژوهيآيندهتاريخچه ـ  فصل دوم

پيوند با احساسات اي طوالني دارد اگرچه خود مفهوم آينده همتاريخچه ،آيندهدرباره  تفكر بشر

توان تاريخچه تفكر بشر درباره متناقض از بيم و ترس تا اميد و شگفتي بوده است. به يك اعتبار مي

 مي، تفكر بشريتهاي علد. با آغاز عصر انقالبوره كلي علمي و پيشاعلم تقسيم كرآينده را به دو د

دچار  و محتواي مفهوم آينده را از اساسآينده دستخوش دگرگوني و تغييرات شگرفي شد درباره 

هاي كهن نيز، اما همه نگرش بشريت به آينده به عصر جديد قابل تقليل نبوده و در زمان ،دتحول كر

جد نوعي از تفكر خاص در اما به هر حال وا ،اي و رمزآلوداجتماعات انساني اگرچه به شكلي اسطوره

                                                 
1. Abelson and Carberry, Following Suitn or Falling Behind Canddian Journal of Political Science, 

No 3, 1998, pp. 525-526. 

2. Leonard L. Lederman (and others), Foresight Activites In the U.S.A, Lonng Range Planning, vol 

17, 1984, P. 41. 
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و چه  آمريكا چه در ،اند كه بررسي مطالعات آينده به شكل علمي و جديد آنانديشيدن به آينده بوده

 .استدر بقيه نقاط جهان ناگزير از بازگشت به اين تاريخچه ولو به شكل اجمالي آن 

در ديگر نقاط كره  پژوهيآيندهمنفك و جداي از تاريخچه  آمريكا در پژوهيآيندهتاريخچه رشته   

اما علمي و منطقي از  ،در عين حال پيوندهاي عميقي با ظهور و تثبيت شكلي جديد ،زمين نيست

ز تفكر به اي كلي و اجمالي اكوشيم تا تاريخچهانديشيدن درباره آينده دارد. بنابراين در اين فصل مي

در اياالت  پژوهيآيندهگيري و قوام به شكلعصر جديد آورده و در ادامه  اوايل آينده از اعصار كهن تا

آن  ،كشوراين در  پژوهيآيندهدهيم كه چگونه رونق و شكوفايي پردازيم و نشان ميمي آمريكا متحده

 ده است.بدل كرجهان نقاط  ديگر براي پژوهيآيندهرا به مهد 

نگاهي  اهيمي معموالًحاكميت اديان ابر تأثيرر اوليه و حتي در قرون ميانه تحت اانسان در اعص 

آنچه  از ترس، تعجب و حيرت به يآميخته به ترس به آينده داشت و ناشناخته بودن آينده به او احساس

هاي آخرالزماني كه از پاياني تراژيك و خونين براي د، داده بود. نگرشدهكه قرار است در آينده رخ 

. در اين اديان، استن اديان ابراهيمي هاي بنياديلفهؤاز م درواقع گفت،انسان در آينده سخن مي

مي و هم ند. مفهوم آخرالزمان هم اسالينده جهان و پايان آن تيره و تارسناريوهاي توصيف شده براي آ

آيد و اي ناشناخته مينه از كسي به نام دجال استوار است كه در آيندهگوزمسيحي بر بنيان دركي را

ن جهان است. اگرچه اجماعي بر روي حتي كيستي دجال در پايااز اي نفس آمدن او در آينده نشانه

شناختي ديني از منظر اين پژوهش درباره مفاهيم معادآنچه  اما ،منابع اسالمي و يهودي وجود ندارد

آميز بودن فهم اديان ابراهيمي از زمان آينده است. اين ترس از آينده و مهم است، رازآلود بودن و ترس

به نوعي هويت  وهاي عظيم طبيعي گره خورده با فاجعه بيشترپايان جهان  سناريوهاي محتمل براي

 تأسيسهاي اخير كه با هاي بزرگ علمي در سدهداد. انقالبانسان قبل از دوران مدرن را تشكيل مي

ده و ناشناخته پذير شده است، اين ترس از آينت با سنت عظيم پيشامدرن امكانفلسفه جديد و گسس

 ده است.هندسي گونه به آينده را فراهم كرده و بدين شيوه امكان نگرش مع كربودن آن را رف

نگرش جديد انسان مدرن، ديگر آينده زماني ناشناخته، رازآلود و ترسناك نيست، بلكه براساس  

توان به آن شكل داد. چنين نگاهي به ميحتي ته و منطقي را داش آينده قابليت انديشيدن علمي و

اي يكي از تحوالت ريشه با شيوه نگرش حاكم، در زمان پيشامدرن بوده و اساساً تضادر د آينده كامالً

كه با تجدد امكان تحقق يافت همين دگرگون شدن فهم انسان از آينده از رويكرد در آميخته با ترس و 

كت مد چنين تغييري از آينده حرا. پياستبيني زدايي و خوشرهاسطو برمبتنيراز به سوي رويكردي 

 امكان مهندسي آن بوده است.  برمبتنيسوي دريافتي فعال و پذيرنده به صرفاً از دريافتي انفعالي و

كه كشوري بوده است كه در اواخر قرن پانزدهم توسط كريستف آن دليلبه آمريكا بديهي است كه

ه بود، تفكر فاقد ساختارهاي تاريخي سفت و سخت شبيه اروپا و خاورمياندر نتيجه  كلمب كشف شد و
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ضعف نيرويي شبيه ديگر مناطق جهان كه به جاي آينده آنها را به گذشته  دليلبهمعطوف به آينده )

ده و در نهايت به زيستگاه مناسبي براي كرتوانست جاي پاي خود را محكم  فشار دهد( بسيار راحت

 بدل شود.  پژوهيآيندهرشد علمي 

، نيرويي جديد در صحنه سياست و 1ت با تجددسست سنارت ديگر با آغاز دوران جديد و گعببه 

ياني يآمريكا د و در فقدان همين تاريخ بر اذهانكررا به جلو پرتاب مي آمريكا تاريخ ظاهر شده بود كه

ي براي مديريت و مطالعه اين حركت رو به جلو راي رشد دانشمهاجر بودند زمينه مساعدي ب كه عمدتاً

 شد. فراهم پژوهيآيندهبه نام 

و چه در ديگر نقاط  آمريكا هاي جديد باالخص قرن شانزدهم چه درژانر نوشتني كه در اوايل سده 

لي و نويسي و توصيفات ايدئاشهرآرمان د، ژانركر رشد بعدي مطالعات آينده كمك فراوانيبه جهان 

 گونه از جامعه آرماني آينده بود.خيال

اين نوع از ژانر  2،«يااتوپ»وشتن كتاب معروف خود با نام توماس مور از اولين كساني بود كه با ن

اي لي اطالق شده بود كه بر جزيرهبه سيستم سياسي ايدئا« اتوپيا»نوشتاري را به اوج خود رساند. نام 

وجود داشت مانند دولت رفاه در معناي امروزي، قابليت اتانازي  يحاكم بود كه در آن مشخصات خاص

 اساس قوانين كليساياست كه طالق براجازه دولت(، اجازه طالق )شايان ذكر )مرگ خودخواسته( با )

، اشكال يشهرنويسشد(، .... اين نوع ژانر آرمانكاتوليك و در آن دوره عملي غيرشرعي محسوب مي

نظر خودشان چه در عرصه سياسي و چه در عرصه فرهنگي،  بودند كه سيستم موردنگاري آينده اوليه

 دند.كرمتفاوت از لحظه حال توصيف مي ي در زمانيبه شيوه مطلوب

شهري آرمان هايكميت و هم در كيفيت نوشتن رساله در قرن هجدهم نيز شاهد تحول مهمي هم 

بلكه در  ،ا نه تنها در فرانسهبود. وقوع انقالب فرانسه در سده هجدهم تمايالت انديشمندان مختلف ر

اي متفاوت از جوامعي كه به توصيف جامعهشهري نآرما هاير غرب براي نوشتن رسالهسراس

 اي قابل توجه افزايش داد.نمودند  را به شيوهكه در آن زندگي ميپرداخت مي

رخ داده محيط شهري آرمان هايدار از مكان به زمان در رسالههم تغييري معنادر اواخر قرن هجد 

اي از مكاني متفاوت در زماني واحد به شهي ريطوربه )و يا نقطه مقابل آن(ايدئال  معمولي جامعه

كرات و حامي انقالب آريستو، هترس ومارك دوكندمكاني واحد در زماني متفاوت تغيير يافت، براي مثال 

هاي آينده جامعه نوظهور عصر جديد را با استفاده از علوم اجتماعي فرانسه كوشيد تا بسياري از جنبه

 ند. كزمان خود توصيف 

قرار داده بود. انبوهي از نويسندگان  2440شهر خيالي خود را در سال سه نيز آرمانريسباستين م

اي ديگر )از جامعه كنوني( و مطلوب ديگر در سده هجدهم راه اين انديشمندان را ادامه داده و جامعه

                                                 
1. Three waves of Modernity., Leo Strauss, an , 26 

2. Thomas More, Utopia, translated by Jnn Dolan, The Essential Thomas More, New American library. 
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ز در ني يديگر، تغييرات ديگر نار اين تغييرات از مكان به زماندر ك 1خود را در آينده قرار دادند.

در ايدئال  رخ داد. يكي از اين تغييرات آن بود كه امكان ايجاد جهاني كامل وشهري آرمان انديشه

جوامع موجود و در زندگي بر روي زمين قابل تصور شده بود. تغيير ديگري كه رخ داده بود، باور به 

بود. در حالي كه لي از طريق عمل و كنش انساني جامعه مطلوب و ايدئانين و تصور چ تأسيسامكان 

امكاني براي  بود و چنينايدئال  اي كامل وامعهادر به ايجاد جي توماس مور تنها خداوند بود كه قبرا

 و اي جامعدر به ايجاد جامعه، انسان قاماركي دو كندرسهاما براي  ،انسان بر روي زمين قابل تصور نبود

شهرهاي گذشته با مسائل مختلفي آرمان 2د.از طريق اعمال و رفتارهاي خود بر روي زمين بوايدئال 

آرامش با  برمبتنيهاي گوناگون عشق، تضاد نياز و ميل، تقابل ميان سعادت مانند جنگ و صلح، چهره

بخش با برابري، جستجوي پيكري وحدت شيهيرارمراتب و هاي سلسلهتغييرات ديناميك، جايگزين

كه در تبارشناسي پيدايش انواع آنچه  3اند.ه شدهها در كنار همديگر و .. مواجبراي حفظ انسان

هاي متأخر قابل توجه است پيدايش نگاهي متفاوت به شهرها باالخص انواع مدرن آن در سدهآرمان

و پديدار شدن  تأسيسمان و پديدار شدن افق آينده به شكلي ايجابي در تفكر بشر است. ز

بلكه حاصل  ،شبه و خودبخودي نبوده استاتفاقي يكو ديگر كشورهاي جهان،  آمريكا ، درپژوهيآينده

زمينه مساعدي براي آن فراهم شهري آرمان هايشناسي بود كه رسالهتحوالت شگرفي از نظر معرفت

شهر ان چندان شباهتي با هم نداشت. نويسشهرمانآر وسيلهبههاي مختلف براي آينده د. البته طرحكر

ها در تقابل با منان و صبر در برابر ناماليمتيؤعشق الهي و زهد م برمبتني، اجتماعي خداي آگوستين

ي الگوي خداييشهر  چنين 4طلبي بود.پرستي و شهوتشهر زميني ماالمال از حرص و طمع، قدرت

 ها بود كه بايد تالش شود تا در آينده تحقق يابد.مطلوب در برابر شهر زميني انسان

، هاي چهارگانه قبيله، غار، بابت5شناسي علميريزي روشپي نسيس بيكن نيز كوشيد تا از طريقافر

 عظمت وجودي انسان بيافريند.  برمبتنيد تا از طريق علم، اجتماعي و نمايش در ذهن انسان مبارزه كنبازار 

 پوشيدهستم و استشمار داري در غرب و افشاي قد سرمايهنيز كوشيد تا از طريق ن 6كارل ماركس 

ارگري كه در آينده و از طريق انقالب كرا بدهد اي كمونيستي ها وعده جامعهانسانآن، به درون در 

داري متفاوت بوده رمايهيابد از اساس با جامعه ساي كه در آينده تحقق ميجامعه چنين .يابدتحقق مي

روابط سوسياليستي جاي خود را به نابرابري ميان طبقه بورژوا با طبقه كارگر خواهد داد و و برابري 

نقد و نفي  برمبتنيد. تعريفي جديد از روابط سرمايه و كار كه كناز نو تعريف ميرا سرمايه و كار 

                                                 
1. See FE Manuel and F.P.Manuel, Utopian Theught , 28. 

2.Wendell Bell, P.2. 

3. F.E and F.PManuel, P. 802. 

4. Augustine, the city of God, translationd by R.Dysor Cambridge University Press, 1998. 

5. Francis Bacon, The Essays and Councels, 3 Volumes, Band R Samizdat Express, 2014 

6. See, Andrew Collier, Marx: A Beginner’s Guide Oxford, 2004. 
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ا از نظر ماركس براي پديدار شدن ر راديكال سيستم كاپيتاليستي حاكم بر جوامع غربي است، راه 

 آزادي واقعي در آينده خواهد گشود. برمبتنياي انساني جامعه

و  دكمك فراواني كر آمريكا و رشد مطالعات آينده باالخص تأسيسكه به عامل ديگري  

علمي اما با شبهاي گونهبه شود تاها تالش ميتخيلي بود. در اين نوع از نوشته -هاي علميداستان

گونه به روايت موضوع يا موضوعاتي درباره آينده پرداخته شود كه اي داستانماهيتي تخيلي و با شيوه

درگير اين سبك خاص از نوشتن  آمريكا يا و واقعيت است. نويسندگان بزرگي درؤ در مرز ميان رمعموالً

هاي خالقانه در توصيف چنين و چگونه آينده اند كه باعث رشد گرايشتخيلي بوده-هاي علميداستان

ي از اين تعداد ،و جورج والتون لوكاس كيندرديك، جنتري لي شده است مانند آيزاك آسيموف، فيليپ

كوشيدند تا آينده بدل شد كه ميدرباره  هاييي براي ساخت فيلمتخيلي به مبناي -هاي علميداستان

كه خود  ه تصوير بكشند. مانند جورج لوكاسدهد ببه شكلي مهيج، رويدادهايي را كه در آينده رخ مي

اند تا هاي بزرگ كوشيدهنيهاي اخير نيز كمپاحتي در سال 1كنندگان فيلم جنگ ستارگان بود.از تهيه

ند. براي مثال اخيراً با پيوند به زمان آينده استفاده كنپلي براي  عنوانبههاي علمي تخيلي از داستان

منتشر شده « اندازهاي آيندهچشم»هاي علمي تخيلي حمايت شركت مايكروسافت، مجموعه داستان

اي علمي تخيلي به شيوهنگاري آينده ي وويها، تالشي براي پيشگجموعه داستاندر قلب اين م 2است.

رشته ان توان بنيانگذاركساني كه مي ان كسي يوجه اجماعي بر روي اوليقرار دارد. اگرچه به هيچ

آيد اختالف فراواني ميان طور كه در ادامه ميدارد و همانند، وجود العات آينده محسوب كرمط

 شدهبنيانگذار مطالعات آينده بررسي  عنوانبهز كساني كه محققان بر سر اين امر وجود دارد، اما يكي ا

شود. او يكي از پدران هاي علمي تخيلي محسوب مياست، هربرت جرج ولز است كه نويسنده داستان

مطالعه آينده نيز در بعضي منابع بنيانگذار در عين حال  3هاي علمي تخيلي ناميده شده استداستان

نيانگذار فيزيك مدرن گاليله و نيوتون بودند و در اقتصاد آدام اسميت و كه بچنانهم 4شود.محسوب مي

را بعضي از محققان  در مطالعات آينده نيز چنين مقامياي آكادميك، ون رانكه، رشته عنوانبهدر تاريخ 

بر جاي گذاشت،  پژوهيآيندهي ماندگار در تأثيرولز كه  دانند. اثر كليديبرت جرج ولز ميشايسته هر

. اين است 5«مدهاي پيشرفت علمي و مكانيكي بر روي انديشه و عمل انسانيبيني پياپيش»اب كت

 يعني حدود يك قرن بعد از نوشتن ،بپردازد 2000جهان در سال نگاري آينده كوشد تا بهكتاب مي

هاي يك سده بعد جهان در اين كتاب بينيچه جالب توجه است موفقيت در بعضي از پيشآنكتاب. 

                                                 
1. See, www.biography.com/people/g.lucas 

2. www.qeekwire.com/2015 

3. Adam Charles Robrerts, The History of Science Fiction Science Fiction, Routtedge, 2000, p.48. 

4. Warren Wagar, H.G wells and the Cenesis of Future Studies, World Future Society Bulletin, pp 

25-29,1983. 

5. H.G Wells, Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon Human 

Life and Thought, the Fortnightly Review.1901. 
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يف عگري آلماني، تضمانند پراكندگي جمعيت در ميان حاشيه شهرها، شكست نظامي است

 هاي جنسي بيشتر و رواج زبان انگليسي در جهان. هاي اخالقي و پيدايش آزاديمحدوديت

است كه در همان  1902سلطنتي در ژانويه  مؤسسهات اين كتاب، سخنراني او در تأثيراز ديگر 

لف قدمي جلوتر گذاشته و به ؤمنتشر شد و در آن، م 1«كشف آينده»نوان اي با عسال در كتابچه

 زند. جديد يعني علم آينده دست مي فراخواني براي پيدايش علمي كامالً

اي علمي رشته تأسيسها براي نكته مهم براي پژوهش حاضر اين است كه چگونه اولين فراخوان

كوشيدند همانند اي علمي تخيلي زده شد كه ميهبراي بررسي آينده در دامن نويسندگان داستان

 علمي جديد دست بزنند.  پيدايشها مانند فيزيك، اقتصاد و تاريخ به ديگر رشته

هايي بود كه به ناظر بر آينده باشد ناشي از درك ضرورت بايدبديهي است كه اين علم جديد كه  

اما اين واقعيت كه به هر ميزان  ،بيني استقول هربرت ولز، اگرچه رفتار انساني در آينده غيرقابل پيش

استنتاجي درباره كثيري از  يوجود دانشبدين معني است كه  ،يابدها افزايش ميمتوسط جمعيت انسان

 2اشيا و امور در آينده، يك امكان و ضرورت انساني است.

 بوده و هيپژوآيندهدانش  تأسيسگسترش فراوان جمعيت از داليل احساس ضرورت براي  درواقع 

مانند عمده جوامع  ـ دانش در جوامعي كه با رشد جمعيت روبرو هستند د كه فقدان چنينكرتوان ادعا مي

از داليل اصلي بروز مشكالت ساختاري آنها در كنترل جمعيت از يك طرف و مشكالت فراوان  ـ جهان سوم

كه حاصل رشد فراوان جمعيت و  ديگر در ارائه خدمات مختلف آموزشي و اقتصادي به جمعيت انبوهي است

 .مهارت در كشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته استبيكار و بي پيدايش نيروي جوان عمدتاً

هاي بديهي است كشورهايي كه خواهان رشد جمعيت هستند ناگزير از رجوع به يافته

خواهان تسريع  در كشورهايي كه پژوهيآيندهباشند و فقدان دانش باره ميدر اين پژوهانآينده

نجامد كه اتواند به بروز مشكالت فراواني بيباشند، ميهاي جمعيتي براي افزايش زاد و ولد ميسياست

مشاهده  دليلبهد. خود هربرت ولز از كساني بود كه كنآنها را غافلگير مي پژوهيآيندهدر نبود دانش 

آمادگي براي  منظوربه پژوهيندهآيدانش  تأسيسافزايش نرخ جمعيت در كشورهاي غربي به ضرورت 

 اين افزايش جمعيت پي برده بود. مواجه با تبعات حتمي

 جمهورسايؤ( شايد اولين كسي در ميان ر1933-1929جمهور اياالت متحده )هربرت هوور رئيس 

وري بعدها كمك شايان توجهي به رشد و در كمك به علم و فنااباشد كه اقدامات مختلف  آمريكا

بود كه به نوعي  «ركود بزرگ»او مصادف با  يجمهورد. دوران رياستكر آمريكا آينده درمطالعات 

ترين بحران اقتصادي در سده بيستم بود كه به بيكاري گسترده، ورشكستگي صنايع عمده و بزرگ

                                                 
1. H.G Wells, The Discovery of the Future, T. Fisher Unwin, 1902. 

2. Ibid,pp.33,39. 

www.irpublicpolicy.ir



 

 __________________________________________________________  

 

15 

  

بود كه هربرت  همين ركود بزرگ دليلبهها منجر شد. شايد ييآمريكا هاي متعدد در ميانخودكشي

د. او ي به رشد علم در اياالت متحده كرهاي شايان توجهر بحبوبه اين بحران داخلي كمكد هوور

واقع شده است  آمريكا د كه امروزه در كنگرهكر تأسيسرا  1«كميته پژوهش درباره روندهاي اجتماعي»

آموزشي، وضعيت  ،چون ارتباطات، جرم، عدالت قضاييدرباره مسائلي همتأمين مالي پژوهش و به 

 نبه ويليام اگبراين كميته پردازد. در دوران هوور، رياست ستاها و مشكالت اجتماعي ميرو

د تا از كربسيار تالش  نسپرده شد. اگبر «خر فرهنگيتأ»ي و واضع نظريه يآمريكا شناسيجامعه

 به بعد 1928 سال از براي رصد تحوالت آينده كمك بگيرد. او مرتباً ي نوين آماري و علميهاروش

كميته  2بود. «علم پيشگويي» تأسيساو خواهان  1935بيني آينده بود. حتي در سال پيشحال در

شد، تحت رياست  تأسيسجمهوري هوور كه در دوره رياست «پژوهش درباره روندهاي اجتماعي»

( 1933تا آن زمان ) آمريكا درباره تغييرات اجتماعي در جامعه هاترين توصيفات و گزارش، جامعناگبر

منتشر  1933سال  ري اخير اجتماعي در اياالت متحده دد. اين گزارش تحت عنوان روندهاا منتشر كرر

ي و تعيين بخش ناظر بر وسيله روندهاي كمّي آينده به، شامل پيشگويپژوهيآيندهشد. روش اگبرن در 

 چنين هب ن دهه بود؛ براي مثال اوگذشته از يك طرف و سپس انتقال آنها به آينده براي چندي

اگبرن به نقش تكنولوژي  3.كردميتوجه  «هاي بزرگحكومت و رشد تجارت افزايش نقش»روندهايي 

د. كنوآوري تأكيد ميداشت. نظريه تغييرات اجتماعي او بر نقش ني خاص در روندهاي آينده توجه

هاي ا اختراعاي از علل است كه با ابداع و يتغيير و تحول در جهان مدرن در ادامه رشته ،براي او

زمان اقتصادي منجر تكنولوژيك گره خورده است. تغيير تكنولوژيك نيز به نوبه خود به تحول در سا

 .استمد آن تغيير در نهادهاي اقتصادي مانند خانواده و يا حكومت شود كه پيامي

ها گرشها، ندر نهايت نيز تحول در نهادهاي اجتماعي به تغيير فلسفه اجتماعي مردم شامل ارزش 

مدهاي اجتماعي تكنولوژي داشت، به در مطالعه پيابسزايي  اگبرن سهم 4شود.و عقايد آنها منجر مي

سنجش و ارزيابي  5اند.دهسنجش و ارزيابي تكنولوژي خطاب كرهمين دليل بعضي محققان او را پدر 

در انواع و اقسام  تكنولوژي نيز امروزه به رويكردي استاندارد در مطالعات آينده بدل شده است كه

برجسته  پژوهانآيندهها مانند اداره ارزيابي تكنولوژي كنگره نهادينه شده و راه را براي مختلف سازمان

معروف بوده و نقش مهمي در  پژوهانآيندهن امروزه در ميان د. به همين دليل اگبردي فراهم كربع

ان كارهاي او و بعضي از ابعاد امروزي مطالعات مي . زيرا تداوم آشكاريندكتاريخ مطالعات آينده ايفا مي

                                                 
1. See, www.hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms.12.21.3 

2. The study of the Future, Edited by Edward covnish, world future Society, 1993, p.74. 

3. J. Jaffe, ogburn, W:llichn, International, Encyclopedia of the Social Sciences, Mucmilan, 1968, 

pp.277-281. 

4. Ibid, 279. 

5. Edward, Cornish, The Study of the Future, World Future Society, 1977.P.74. 
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 1.وجود دارد هاي اجتماعيهاي اجتماعي، ارزيابي تكنولوژي و شاخصآينده مانند مطالعه گرايش

برگرفته بود سبب اقدامات متعددي شد كه ، كل جامعه را در1930كه در دهه  «ركود بزرگ»پاسخ به  

شود: تحليل و تفسير وضعيت حال و هاي جديد محسوب ميبخشي از مطالعات آينده عنوانبهامروزه 

كشي براي فرآيند توسعه در آينده در صورتي كه مانعي به وجود نيايد، توصيفي از گذشته، طرح و نقشه

هاي جايگزين و توصيف شود، ارزيابي آيندههاي متفاوتي كه از آنها ناشي مياعمال جايگزين ممكن و آينده

 2اي مطلوب.دسترسي به آينده منظوربههاي خاص نتخاب سياستتري آنها و امطلوب

و قبل از جنگ جهاني  آمريكا تر زمان آينده درتر و دقيقگرايش به مطالعه آينده و بررسي علمي 

 ،ييآمريكا هايآكادميسينبيشتري نه تنها در ميان نخبگان و  نتر شده و طرفدارادوم روز به روز رايج

يافت كه احساس ترس و وحشت از آينده براي آنها داشت جاي يعامه مردمي مبلكه حتي در ميان 

و در  1939داد. نمايشگاه جهاني نيويورك در سال خود را به احساس تعجب آميخته با اشتياق مي

هاي حكومتي، د. سازمانبرگزار كر« جهان آينده»بحبوحه ركود اقتصادي بزرگ، نمايشگاهي را با ايده 

هاي بزرگي را در اين نمايشگاه ههاي كوچك از اطراف جهان، غرفسازمانهاي مدني و اصناف، گروه

شهر آرماني »ساخته و به عرضه محصوالت خود پرداختند. آنها حتي به كنايه شهر كوچكي را با نام 

 ند و به آينده ممكن و متحمل كه دركردميليون نفر از اين نمايشگاه بازديد  44ساختند. حدود  «آينده

 3نمايشگاه به معرض نمايش عموم درآمده بود، نگاه كردند.

نظير بود صدها طرح مختلف از آينده عرضه شد كه اگرچه در اين نمايشگاه كه در نوع خود بي 

اما به هر حال تالش بزرگي براي  ،بعد نبودند رويدادهاي رخ داده در سدهبسياري از آنها منطبق با 

اي هاي كوچك آكادميك و پخش آن در سراسر جامعه بود، نكتهحلقه خارج كردن مطالعات آينده از

نهادهاي  محدود يران جداي از چند حلقهدر ا پژوهيآيندهزيرا  .نيازمنديم هكه هنوز هم در ايران ب

دانشگاهي و پژوهشي نتوانسته است در ميان عامه مردم، اصناف و صنايع انتشار يابد. بديهي است كه 

تواند به در تهران و ديگر شهرهاي ايران مي پژوهيآيندهچنين در حوزه هايي ايناهي نمايشگبرقرار

 ند.كاي محدود كمك انتشار عمومي دانش مطالعات آينده فارغ از گروه و حلقه

به انتشار عمومي دانش نو پديد  درواقع نيز (1939در سال )نمايشگاه جهاني نيويورك  

د. شايان ذكر است اين به اشاعه آن در ميان عامه مردم كمك كر پرداخت ودر آن زمان  پژوهيآينده

توان مي درواقع دند.كشور جهان در آن شركت كر 33نبوده و از  آمريكا نمايشگاه تنها مختص به مردم

به افزايش ارتباطات بين فرهنگي در  پژوهيآيندهچنين در حوزه هايي اينادعا كرد كه برقراري نمايشگاه

ده و مرزها و فاصله ميان كشورها و مردمان مختلف با زبان، كشورهاي مختلف كمك كريان مردمان م

                                                 
1. Wendell Bell, Foundations of Future Studies, Volume 1, Tranaction Publishers, 2009, pp 7-9. 

2. Ibid, P.12. 

3. www.theatlantic.com/phots/2013/11. 
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، نژادي يهايي كه نتيجه نفرت قومزيرا از نظر  ما عمده جنگ .دوميت و مذهب متفاوت را كمرنگ كنق

اراده انساني ديگر در  و مذهبي است حاصل درگير شدن در مسائل الينحل گذشته است كه اتفاقاً

ها كه با ايده مشتركي ميان انسان عنوانبهنيست، اما توجه به آينده  مؤثرنوني در تغيير آن لحظه ك

تواند به تقليل و هاي مختلف قومي و ديني قابل شكل دادن است ميهمكاري جمعي آنها با زمينه

 د.اند كمك كنهاي مختلف بودهجنگ هاي مخرب كه از عواملداوريتضعيف پيش

غيرمستقيم  طوربه و چه در ديگر كشورهاي درگير اين بحران آمريكا بزرگ چه درركود اقتصادي  

رفت هاي متمركز دولتي براي برونريزيبرنامه به زيرا باعث شد ،دكمك كر پژوهيآيندهبه رشد دانش 

تر ريزي بهتر و دقيقتوانست به برنامهنيز مي پژوهيآيندهنوظهور  و دانش شودحران توجه از اين ب

از هر  ريزانگاه كه برنامهكمك كند. چنين روندي حتي بعد از جنگ جهاني دوم نيز پي گرفته شد آن

 عنوانبهتر تفكر آينده كلي طوربه نگري وكامل درگير آينده طوربه داري و كمونيستيدو بلوك سرمايه

ها، رصدكردن ب سياستگيري شوند. تعريف اهداف، انتخاريزي و تصميمضروري از فرآيند برنامه بخش

ريزي ملي در ها و ارزيابي مجدد اهداف به بخشي از برنامههاي جديد، تغيير برنامهگيرينتايج، تصميم

كنترل كمتري بر روي اقتصاد و جامعه در  غربيهاي دمكراسياينكه  اين كشورها بدل شد، با وجود

كره و همكاري با بخشي خصوصي و مقايسه با ديكتاتورهاي شرقي داشتند )و اغلب مجبور به مذا

اما  ،ايف روشنفكرانبپردازند(، وظ حضتوانستند به كنترل و دستور منمي صرفاً مديران و مالكان بوده و

ه به رشد اين كداري و كمونيستي تشويق به استفاده از مطالعات آينده بود در هر دو بلوك سرمايه

 1د.كردانش، كمك 

كه قرار بود يك كشور بعد از ايدئال  اهداف مطلوب و عنوانبهاص اهداف خيكسري  تعريف درواقع 

توسعه از باال و  فرآينداساسي  طوربه هاي متمركز دولتي در آينده به آن برسد،ريزيطي فرآيند برنامه

 د.زهاي متمركز را با نوعي از تفكر آينده گره ميتوسعه دولت

مختلفي، كشورهاي داليل زيرا به داشت پژوهييندهآفراواني بر رشد دانش  تأثيرجنگ جهاني دوم  

شان در ها و رفتارهاي هم خودشان و هم دشمناننياز شديد به فهم نتايج سياست درگير جنگ احساس

هر دو جبهه داخلي و خارجي  م دردر طول جنگ جهاني دو ،ندل بلند به قول وداشتآينده 

وسيع در حيات اجتماعي و اقتصادي، رهبران  ريزي شدههاي مربوط به تغييرات برنامهنيازمندي

ه زماني كوتاه و بلندمدت باز ريزي براي آينده در دوسياسي و مديران اين كشورها را وادار به برنامه

و امورات مربوط به لباس، جاي نقل وحمل ،حظه به وسعت كارهايي مانند آموزشكافي است يك ل .دكر

ات نظامي بودند. يا سازماندهي مجدد نديشيم كه درگير خدمايها زن و مردي بخواب و غذاي ميليون

بيني مواد و مصالح، غذا و نيروي انساني كه شامل پيش يمت درگير در جنگ را تصور كنكل صنع

                                                 
1. Wendell Bell, An Overview of Future Studies, P.7. 
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ريزي براي اهميت برنامهبي توان به وظيفه نسبتاًشود كه بايد توليد شده و حمل شود يا حتي ميمي

رساني به اهداف نظامي و صنعتي الزم بود و ... . انديشيد كه براي سوختگازوئيلي نقل وحمل سيستم

ريزي براي در اياالت متحده برنامه براي مثال .دكرچنين وظايفي مسير جنگ و اقتصاد را تعيين مي

ي آمريكا ها درمطالعات آينده 1شد.منجر ريزي براي جنگ احياي اقتصادي از ركود بزرگ به برنامه

هاي دهه هاي انجام شده درريزي استراتژيك بود. افزايش پژوهشاز برنامه خواستهاً برشمالي عمدت

ريزي استراتژيك هايي نيز كه در برنامهروش 2ي بود.گيرچنين جهتدر نتيجه  يميالد 1950و  1940

زهاي خذ شده و در خدمت نياي مانند رياضيات، آمار و اقتصاد اهايشد اغلب از دانشبه كار گرفته مي

هاي هاي بيشتري براي كاربرد در عرصهآمد. به همين دليل تكنيكريزي استراتژيك در ميبرنامه

ني مانند دلفي، خاص. البته از ديگر فنو طوربه غيراستراتژيك به خدمت گرفته شد مانند تكنيك سناريو

تكنولوژيكي و تحليل ي براي پيشگوي ها مخصوصاًهاي آماري و ... نيز استفاده شد. از اين روشروش

 3شود.بر نقش متخصص دانش مطالعات آينده تأكيد مي شد و در آنها عميقاًاقتصادي استفاده مي

ريزي ملي با نگاه به آينده تنها مخصوص به جنگ جهاني دوم نبود و بعد از جنگ نيز ايده برنامه 

ده ، مواد خام و مبادله خارجي، ايهاي اقتصادي بر روي كاالهاي مصرفياين ايده بسيار رايج شد. كنترل

با دوران قبل از جنگ قابل قياس نبود. چنين  د كه مطلقاًريزي را چنان محبوب كربرنامه

هايي نه تنها ناظر به اهداف مطلوب براي دسترسي به مقداري معين از توسعه اقتصادي ريزيبرنامه

تا عملكرد اقتصادي و سياسي كشور  شيدكوي، ميهايي خاصبلكه با اتخاذ سياست ،براي يك كشور بود

 4را چنان تنظيم كند كه بتواند به اهداف تعيين شده در آينده برسد.

مهترين  هاي توسعه و تفكر معطوف به آينده ازريزيهاي ملي متمركز، برنامهپيوند ميان دولت 

گذار بود. تأثيربسيار  پژوهيآيندههاي به جاي مانده از جنگ جهاني دوم بود كه در رشد دانش ميراث

در نهادهاي  پژوهيمثابه آيندهبهها كم شاهد رونق مطالعات آيندهبه همين دليل بعد از پايان جنگ، كم

 ي خارج از آكادمي هستيم.شآكادميك و هم در نهادهاي پژوه

كنون العاده مهم بود كه تاها شاهد رخدادي فوقبا پايان جنگ جهاني دوم، مطالعات آينده تقريباً 

شد و  تأسيس 1948كه در سال  مؤسسهرند بود. اين  مؤسسه تأسيسنيز ادامه دارد و آن هم 

و ديگر نقاط  آمريكا در پژوهيآيندهدر گسترش دانش بديل بي نقش ددار هاي آن تاكنون ادامهفعاليت

اما  ،ايران هستيمدر  مؤسسهاين درباره  توليد ادبيات به نسبت فراواني هدشا د. اگرچه ماكرجهان ايفا 

باالخص در  مؤسسهاين  تأسيسمشكل اصلي چنين ادبياتي آن است كه به تحوالت مهمي كه قبل از 

                                                 
1. Foundations of Future Studies, p.18. 

2. See olaf Helrner, Looking Forward, Sage, 1983. 

3. Paul lewis, Econmic Planning, Macmillan and the Free Press, 1968, p.199. 

4. J. Tinbergen, International. Encyclopdia of the Social Science, vol 12, 1968, p. 103. 
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چنين  تأسيستوجه است و نمايشگاه جهاني نيويورك بي رخ داد همانندجريان جنگ جهاني دوم 

رند قبل از هر  مؤسسه قرار دهد. آمريكا تحوالت چندين دهه اول جامعهبطن تواند در اي را نميمؤسسه

از  آمريكا بيرون آوردندرحال  چيز محصول تحوالت عميقي بود كه در چند دهه اول سده بيستم

 آمريكا نيز در ادامه اين تحوالت دروني جامعه رند مؤسسه تأسيسقدرتي منزوي در خود بود و 

 شد. امكانپذير 

ي داگالس بتدا توسط كمپاني هواپيمايكه در ايي است آمريكا هاي تفكررند؛ يكي از كانون مؤسسه 

 شد.  تأسيسارائه مشاوره علمي به نيروهاي نظامي اياالت متحده  براي

ها، افراد ، دانشگاهآمريكا چون حكومتهاي متعددي همتوسط افراد و گروه مؤسسهمنابع مالي اين  

داراي  رند 2.استقابل استنتاج  مؤسسهايت رسمي سكه از  همچنان 1شود.خصوصي و ... تأمين مي

زبان مختلف مانند عربي، چيني، فارسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني،  76كشور با  49كارمند از  1775

 .است مؤسسهفرهنگي اين دهنده محيط چنداسپانيايي است كه نشان و اي، روسيكره

د ( هستنPHDي تخصصي )ادرصد از پژوهشگران و كارمندان آن داراي مدرك دكتر 54همچنين  

ترتيب درصد به 12با علوم اجتماعي  و درصد 12با  يسياستگذار ،درصد( 13اقتصاد ) صينصمتخ كه

گزارش  700، تعداد 2016تنها در سال  مؤسسهد. اين ندهرا تشكيل مي مؤسسهاين  متخصصينبيشترين 

 .شوددر بخشي پژوهش خرج مي مؤسسههاي اين درصد از هزينه 76ده است. نتشر كررا م

، تاً شامل امنيت، سالمت، آموزشعمدشود رند درباره آنها پژوهش مي مؤسسهوعاتي كه در موض 

اين داند. زيرا آزادانه مي طوربه هايشمتعهد به انتشار عمومي پژوهش. رند خود را استرشد و توسعه 

ه ميليون يش از پنجاهر سال ب ،داندفع عمومي ميانمطرف و متعهد به غيرانتفاعي، بيخود را  مؤسسه

دانشگاهي و عامه  يهاشخصيت ،شود. طيفي از سياستگذاراندانلود مي مؤسسهبار آثار پژوهشي اين 

آن  تأسيسسالي كه از  70در حدود  مؤسسههستند. اين  مؤسسههاي اين مردم خواننده، پژوهش

ز اين طريق هاي دشواري پاسخ داده و اگذرد كوشيده است تا از طريق تيم پژوهشي خود به پرسشمي

رند از بهترين ابزارهاي  مؤسسهد. در اين ميان براي اجرا و تحقق عملي ارائه كناي را نكات آموزنده

است. تيمي از متخصصان مختلف كه بسياري از  سود جستهاي رشتهها با رويكردي بينتحليل و روش

 د.نكننظارت مي مؤسسهن بر كار اي نداهاي متمادي در رند خدمت نمودهها و دههآنها براي سال

حاضر واجد  براي پژوهشآنچه  اما ،كردي رند را بررس مؤسسهتوان اگرچه از ابعاد گوناگون مي 

ي است. عمدهآمريك در پژوهيآيندهدر راستاي گسترش دانش  مؤسسههاي اين اهميت است، فعاليت

شود كه عبارت انجام مي يپارد، زيرنظر مركز مؤسسهدر اين  پژوهيآيندههاي مربوط به فعاليت

                                                 
1. See, How we:re Furded, Rand Crop, Retrieved 16 Jani, ara 2015. 

2  . www.Rand.Org. 
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 1«بشري تمدنمدت و آينده بلندمركز فردريك پاردي رند براي سياستگذاري جهاني »تر آن گسترده

اي پنج ميليون دالري ساخته شد. اين مركز هدف خود و با كمك هزينه 2001. اين مركز در سال است

هاي جديد سيله انتشار و كاربرد روشوكلي به طوربه را افزايش كيفيت آينده و شرايط زندگي انساني

آنچه  ت. تعهد بهده اسي گوناگون در صورت نياز تعريف كرهامدت و در حوزهبلند هايدر سياستگذاري

همچنين  اين مركز ادعا شده است. تأسيسانگيزه اصلي  انسان دوستي و خيرخواهي ناميده شده است

ها در شكل دادن به آينده، با افزايش توانايي انسان هاي سريع همراهدگرگوني اي پر اززندگي در زمانه

هاي خود را حول يك محور پاردي فعاليت مركزد. كنه مطالعات آينده را ايجاب ميلزوم توجه جدي ب

ها براي هاي بلندمدت براي كمك به سازمانسازمان داده است و آن هم عبارت است از اجراي پژوهش

هاي اين مركز، با براي مثال يكي از جديدترين پژوهش .مدتبلندهاي هاي بهتر در بازهاجراي سياست

منتشر  اخيراً 2«آن بر اتحاديه اروپا تأثيرو  0203تحليلي از روندهاي اجتماعي جهان تا سال »عنوان 

رخ داده و تغييرات هاي آينده بيني بهتر چالشش، توانايي پيشكنندگان گزاراز منظر تهيه .شده است

  .استگذاران ياستريزان و سي بزرگ براي برنامهامايهآن، سر در

 اند:ر پنج موضوع اصلي متمركز بودهتيم پژوهشي ب 

 ،ظهور طبقه متوسط جديد جهاني. 1 

 ،پيري جمعيت. 2 

 ،بازار كار راشتغال و تغيي. 3 

 ،ات مهاجرتتأثيرتغيير الگوها و . 4 

 .ي افرادسازپيوسته و توانمند به هم جوامع. 5 

هاي متعددي با رويكرد گزارش يپژوهدر حوزه آينده رند مؤسسههاي ديگر از فعاليت  

هاي طور كه بارها در زمانرند همان مؤسسه. استپژوهانه در حوزه آب و هوا و محيط زيست آينده

هايش معطوف به سياستگذاري و ده است اهداف اصلي پژوهشل فعاليتش اعالم كرگوناگون در طو

زيست نيز تنها به صرف به همين دليل در مسائل مربوط به آب و هوا و محيط استملي اقدامات ع

ين و جلوگيري از آلودگي آب طوف به جلوگيري از گرمايش زمژوهش نظري نپرداخته و اقداماتش معپ

انيان به آينده كره در توجه جهبسزايي  هاي فراوانش نقش. شايان ذكر است كه رند با تالشاستو هو

 يچوبد كوشيد تا چارمنتشر كر 2016امبر ده است. براي مثال در گزارشي كه در دسايفا كر زمين

ارچوب چ اين در 3د.به تغييرات آب و هوايي ارائه كنهاي شهري درباره پاسخگيري عملي براي تصميم

حوزه ها، نهادها و استها و فرآيندهاي الزم بر انطباق، دگرگوني سياين گزارش بر شناسايي ظرفيت

                                                 
1. Rand Fredrick Pardes, Center for Langer Range Global Policy And, the Future Flanoun Condition. 

2. An Analysis of Global Societal Trends to 2030 and their Impact on the Eu, the www.Rand.org/, 53. 

3. Urban Responses to Clinate Change in www.ranel.org/peb/iescarch-reports. 
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 گذاشتن در تغييرات آب و هوايي و مقابله با آن تأكيد شده است.  تأثيرگير متغيرها در ماليه و در

كه در صفحات قبل توضيح داديم، جنگ جهاني دوم و فضاي بعد از آن محيط مناسبي  همچنان 

نين اي همانند رند در چمؤسسه تأسيسبود و  آمريكا در پژوهيآينده اي رشد و گسترش دانشبر

اي حياتي براي دست و پا گرفتن دانش ، دهه1970تا اواخر دهه  1960شد. اما دهه امكانپذير  فضايي

سسات ؤه در اين دوره را به تنها مپژوهانآيندههاي توان كل فعاليتبود و نمي آمريكا در پژوهيآينده

پديدار  آمريكا اي دررجستهب پژوهانآينده، 1970تا اواخر دهه  1960هاي دهه رند فرو كاست. در سال

 اند.شدند كه آثار ماندگاري در اين حوزه نگاشته

محدود  د. گسترش اين دانش كه قبالًشدت تغيير كربه پژوهيآيندهوضعيت  1960در اواخر دهه  

ناگهاني شاهد توجهي بزرگ در  طوربه اي بودبه سطح ملي و داخلي كشورها و يا حداقل سطح منطقه

تر از نظام هايي بزرگبلكه بخش ،د. نه تنها چرخه نهادهاي داخلي مطالعات آيندهسطح جهاني ش

 «هاي آيندهپيشگوي»دانشگاهي در سطح جهاني همانند عامه مردم شاهد توسعه ابزارهايي جديد براي 

را  برانگيزينگاري، امكانات اعجابگويي و آيندهبود. اين ابزارهاي جديد براي پيش «هاپژوهش آينده»و 

، ارزش المللي باد و مجالت بينها رشد كرداد. مطالعات آيندهمي نپژوهايندهبيني به آبراي پيش

 1ند.هي منتشر كردپژومقاالت متعددي در حوزه آينده

شوند و در اين دو محسوب مي پژوهيآيندههاي تاريخ كالسيك ءپژوهاني كه جزدو نفر از آينده 

هر دوي اين  .هرمان كان و آلوين تافلر :عبارتند از دندمنتشر كررا  آمريكا دهه آثار خود در

، تشابهي كه با پژوهيآيندههاي دانشگاهي و آكادميك شان در حلقهگذاريتأثيرجداي از  پژوهانآينده

بلكه در ميان مردمان  ،آمريكا همديگر دارند به شهرت آنها در ميان عامه مردم نه تنها در ميان مردم

 گردد. اي جهان برميديگر كشوره

هاي متعدد همانند ي نويسنده كتابيآمريكا پژوهآينده( 1928-2016آلوين تافلر ) 

. آثار است 6و يادگيري براي فردا 5موج سوم 4،پژوهانآينده 3،شوك آينده 2،كنندگان فرهنگيمصرف

جهان داشت. البته  و ديگر نقاط آمريكا در پژوهيآيندهدر رشد و گسترش دانش بسزايي  تأثيرتافلر 

نگاري شامل اين كلي موارد صحيح او در آينده طوربه هاي تافلر صحيح نبوده است.نگاريهمه آينده

ـ  ايسازي افول خانواده هستهمهندسي ژنتيك و شبيه ـ موارد است: ظهور اينترنت و تلويزيون كابلي

بودي شهرها، مسكوني شدن در شهرهاي نا :ستهارد اشتباه او شامل اين گزينهاما موا ،گراييمصرف

                                                 
1. Peter Moll, The Thirst for Certainty, P.3. 

2. Alvin Toffler, The culture consumers, St. Martins press, 1964. 

3. Alvin Toffler, Future Shock, Bantam Books, 1970. 

4. Alvin Toffler, the Future Ists, Random howe, 1972. 

5. Alvin Toffler, the third wave, Bantam Books, 1980. 

6. Alvin Toffler, learning for Famorrow, Random Mouse, 1974. 
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 1.، بيگانگي اجتماعي1960زيرآب و نيز فضا، ادامه رونق و رفاه دهه 

ميالدي به گسترش  1970و  1960هايي است كه در دههيآمريكا پژوهآيندهديگر  ،هرمان كان 

وده و نظريات او ت نظامي بها و استراتژيسپرداز سيستمنظريهد. او كمك فراواني كر پژوهيآيندهدانش 

 تأثيرد. در ادامه و در بخش دوران جنگ سرد كمك كر يآمريكا ي دراهبه توسعه زرادخانه هست عميقاً

گيري و سياستگذاري بيشتر به او خواهيم پرداخت، اما در اينجا به چند در پروسه تصميم پژوهانآينده

 :شوداثر مهم او فقط اشاره مي

 2،انديشيدن به امر غيرممكن. 1 

 3،مل درباره سي سال بعد: چارچوبي براي تأ2000سال . 2 

 4.و جهان آمريكا دويست سال بعد: يك سناريو براي. 3 

گسترش اقبال  دهندهنشان آمريكا در ميان مردم ،انتشار وسيع آثار آلوين تافلر و هرمان كان 

بلوغ نسبي اين رشته نوظهور  دهندههمگاني از يك طرف به اين دانش نوپديد بود و از طرف ديگر نشان

تخيلي و بعد از  -هاي علمينانوشتهشهري آرمان هايتحوالت عظيم رخ داده از اولين رمان درواقع بود.

المللي نيويورك با موضوع آينده و جنگ جهاني دوم، همگي دست به دست هم داده و آن نمايشگاه بين

ها درباره زماني غير از شد كه متكفل پژوهش يپژوهآيندهسبب پيدايش و رونق دانش جديدي به نام 

را به خود مشغول كرده بود. با پايان  هاذهن انسان ،كه اغلب در طول تاريخ شده است گذشته و حال

ي همانند هرمان كان و تافلر از طرف پژوهانآيندهجنگ جهاني دوم از يك طرف و انتشار عمومي آثار 

ها گروه وانست روي پاي خود ايستاده و دهموجودي زنده تابه مثبه ديگر پژوهيآيندهديگر، دانش 

 دند. كردانشگاهي، مجله، نهاد و انجمن علمي خود را متكفل اين دانش معرفي 

اي مشخص است كه از يك طرف هاي ديگر داراي تاريخچههمانند همه دانش پژوهيآيندهدانش  

ي خاص هايت و هم از طرف ديگر خود ويژگياسهم داراي مرزهايي مشترك با ساير علوم و فنون ديگر 

 هاي متعدد به شكل تدريجي شكل گرفته است. ها و سدهو منحصر به فرد داشته كه در طول دهه

ما نيز براي تسهيل  ده است.رشته را ترسيم كر ناي الون در جدولي طوالني تاريخچه دانشگاه 

 آنچه محدود به بيشترن ذكر است موارد اشاره شده آوريم. شاياي از آن را در اينجا ميهايمطلب قسمت

  .مربوط است آمريكا در پژوهيآيندهكه به  شودمي

 

 

 

                                                 
1. Country Subramanian in www.bbc.com/news/world-us-canada.3637520. 

2. Harman Kahn, Thinking about the unthinkable, Horizon press,1960. 

3. Harman Kahn, The year 2000, Macmillan, 1967. 

4. Harman Kahn, The next 200 years, Morrow, 1976. 
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 آمريكادر پژوهي . تاريخچه آينده1جدول 

 هاي قديمزمان

ها تواند به آغاز جوامع انساني برگردد. مطالعه علمي آيندههاي انديشيدن به آينده ميريشه

هاي هاي پيشرفته، به استفاده از روشتوان گفت كه بيشتر تمدنما ميا ،بسيار ديرتر آغاز شد

عه اند. فيلسوف يوناني افالطون مفهوم جامبيني گرايش داشتهريزي و پيشاي براي برنامهپايه

 ها متفكر شده است.ميليون بخشتأمالت او الهامو  داد ام گسترشآرماني را در پيوند با عدالت ت

1845 

مدهاي آن شار مقاالتي در مورد پژوهش و پياشروع به انت Scientific Americansخبرنامه 

د. اين خبرنامه ابتدا در يك صفحه منتشر شد و اخبار اكتشافات جديد، اصول كردر آينده 

از نظر  آمريكا ترين مجلهقديميهمچنين  د،كرعلمي و كارهاي عجيب و غريب را منتشر مي

له را در صدها و شايد هزاران مقاو اي دارد رشتهچه ماهيتي بين شود.انتشار مداوم محسوب مي

 شود.ده است كه بعضي از آنها شامل مقاالت مربوط به آينده ميهاي مختلف چاپ كررشته

1872 

شد: اين مجله مقاالتي درباره آينده علم و  تأسيسپسند )علم براي همگان( مجله عامه

د. در طول انتشار اين مجله در گذر زمان، تصوير كر لوژي براي مخاطبان عادي منتشرتكنو

ده و بر تفكر درباره آينده آورد به مخاطبانش ارائه كرود ميآينده به همراه خآنچه  اي ازگسترده

 گذاشته است. اين مجله هفت ميليون خواننده دارد. تأثير

1893 

يي متشخص، مقاالتي آمريكا رچهاو، هفتاد1893بخشي از نمايشگاه جهاني كلمبيا در  عنوانبه

و قطار هوايي  نوشتند. آنها مسافرت هوايي 1993يعني بعد را درباره انتظارات آنها از يك سده 

ند. البته بيني كنگسترده اتومبيل را پيش اما نتوانستند كه ظهور ،دندرا به درستي پيشگويي كر

 داري نيز نمودند.هاي خندهبينيآنها پيش

1901 

هايي درباره واكنش و بازخورد پيشرفت علمي و مكانيكي بر روي انديشه بينيپيش»، هربرت ولز

علم  ايده نوشت و The Fortnightly Reviewرا براي مجله انگليسي  «و زندگي انساني

ها و جنگ ماشين زمانشامل نگارانه آينده هاييرمانهمچنين  آينده را پيشنهاد كرد و

 ها نوشت.جهاني

ه بيستم و اوايل سد

 جنگ جهاني اول

ها براي بسيج گسترده به تفكر درباره آينده در هاي قبل از جنگ جهاني اول، تالشدر سال

 شد.منجر گوناگون  يساختارها و نهادها

1929 

 تأسيساي پژوهشي درباره روندهاي اجتماعي، را با رياست ويليام اگبرن كميته رپرزيدنت هوو

توسط اين كميته  1933در سال  «اعي اخير در اياالت متحدهروندهاي اجتم»د. گزارش كر

گرفت و سپس ميتدوين شد. اگبرن از آمارهاي گذشته براي ترسيم روندهاي اجتماعي كمك 

 نمود. او جزءتكنولوژيك تأكيد مي هايداد. نظريه او بر نقش نوآوريآنها را به آينده تصميم مي

كه  استبنيانگذار سنجش و ارزيابي تكنولوژي همچنين  بنيانگذاران انجمن مطالعه تكنولوژي و

 ست.هاستاندارد براي مطالعات آيندهيكي از رويكردهاي ا

 1939تا  1929

، حكومت اين كشور در دوران روزولت را وادار به طراحي مهندسي آمريكا ركود بزرگ در

ر سطح داخلي هاي به اين وضعيت اضطراري دد. واكنشكراجتماعي شامل امنيت اجتماعي 

شود. مقامات ها نگريسته ميكليدي براي فهم گسترش مطالعات جديد آينده عنوانبهاكنون 

را بدون هيچ دخالتي ن دند آكروضعيت گذشته و حال اين كشور را مقايسه مي آمريكا رتبهعالي

هاي دند و در نهايت سياستكرهاي جايگزين را تحليل ميآيندهند، دادعميم ميبه آينده ت

 نمودند.ها و معطوف به آينده انتخاب مياين يافتهبراساس  ي راخاص

1939 
د. در اين نمايشگاه آخرين ه كار كرآغاز ب «جهان آينده»نمايشگاه جهاني نيويورك با شعار 

ها تماشاگر حاضر در فراواني بر ميليون تأثيرتصاوير حدسي از آينده به نمايش گذاشته شد كه 

 آن داشت.
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1942 

« تيكسه قانون روبا»ـ تخيلي هاي علمياسحاق آسيموف، دانشمند بيوشيمي و نويسنده رمان

من، »اي براي فيلم بعدي او پايهنگارانه آينده د و اثررا ابداع كر« تيكاروب»را نوشت، او كلمه 

يكي از نويسندگان  جزءهمچنين  اي قوي در حوزه علم بود.شد. او نويسنده «باتويك ر

 شود.تخيلي در سده بيستم محسوب مي -ذار ژانر علمي گتأثير

1943 

د. ديدار انديشمندان حوزه كرنتيك شروع به كار درباره سايبر هاي ماكيسلسله كنفرانس

نديشمندان در اين كنفرانس انجام شد و در آن ا 1954تا  1943ها از ها از همه رشتهسيستم

، مك لوهان )پردازش اطالعات خنثي( و جان ون )نظريه اطالعات(مختلفي همچون كلود شان

هاي خود پرداختند. يم سايبرنتيك( به انتشار ايدهاهاي دوگانه و پارادنيومن )عملكرد سيستم

هاي زنده، كننده در سازمانها به مطالعه ارتباطات كنترل و پاسخ تنظيمپردازان سيستمنظريه

 پردازند.ها ميها و ديگر شبكهماشين

 تا 1950دهه

 1960دهه 

هاي قلمرو ملت  جزءدولت ملي جديد كه قبالً 120بعد از پايان جنگ جهاني دوم، در حدود 

هاي ملي در جهان حدوداً سه برابر شمار دولتدر نتيجه  يي بودند متولد شدند.آمريكا اروپايي يا

در  قرار شد.شد. روابط متقابل ميان آنها نيز افزايش يافته و اتحادهاي جديدي ميان آنها بر

شد و به رهبران جديد امكان هاي بيشتري وارد معادالت آينده ميوضعيت جديد، اليهنتيجه 

 داد.را مي نوهايي تصور آينده

1946 

اره نوشته است كه نخستين آن درب يي متعددهاگزارش مؤسسهشد. اين  تأسيسرند  مؤسسه

ه طرف مطالعه درباره امورات غيرنظامي ب مؤسسه، اين 1970سال. از آينده تكنولوژي نظامي است

در گسترش بسزايي  هاي گذشته، پژوهشگران رند سهمنيز گرايش پيدا نمود. در طول دهه

 سازي كامپيوتر.اند: مانند روش دلفي و شبيهاشتهها دپژوهش مطالعات آيندههاي روش

1955 

 «ركز مطالعات پيشرفتهاستانفورد، م»شد  تأسيسهاي عمومي انجمن پژوهشي درباره سيستم

تغيير داد. فهم علوم  «هاانجمن جهاني علوم سيستم»اين انجمن اسم خود را به  1988در سال 

شود( براي فهم چگونگي مسير احتمالي آينده ها )كه اغلب به سايبرنتيك از آن ياد ميسيستم

د كه نكنوجه ميها براي حل مسئله تشناسي سيستممهم است. اين گروه به كاربرد عملي روش

 كنند.هاي زنده و خودكار عمل ميچگونه شبكه

1955 

هاي را نوشت كه در آن ايده ماشين «اتوفاك»تخيلي با نام  -يك داستان كوتاه علمي فيليپ د

نگاران برجسته داستان نويس )در يكي از آينده عنوانبهيك د. دود تكثيركننده را معرفي كرخ

 ده است.تخيلي( مطرح ش -قالب علمي

1959 

هاي اتاق»ه نوبل در سخنراني خود با عنوان ي برنده جايزيآمريكا دانريچارد فيمن فيزيك

امروزه در جهان رشد و  ، به تصور نانوتكنولوژي پرداخت )كه«داردوجود  انتهازيادي در آن 

 گيري داشته است(.گسترش چشم

 1960دهه 

در رشد پيوند ميان بسزايي  را بسط داد و نقش هاي تكنولوژيداگالس انگلبارت، نظريه آينده

و  نانسان با كامپيوتر داشت كه چندين دهه بعد مورد استفاده وسيع قرار گرفت مانند فرامت

هاي كامپيوتر انساني در چهل او طرفدار پر و پا قرص ايده استفاده شبكه ...ماوس كامپيوتر و

 سال بعد در حل مشكالت جهان بود.

1960 

 ،گوردون و اوالف هلمز با همكار همديگر روش دلفي را گسترش دادند. بعدها اين دوتئودور 

دند. بر خالف گذاري كرنجاه سال آتي پايهبيني پبراي پيش1968وي آينده را در سال تستييان

ها د و به ديگر سازمانكر( در امور نظامي پژوهش نميIFTF) مؤسسهسسات، اين ؤديگر م

 داد.مشاوره نمي

كرد، نظريه خود درباره جنگ اتمي را رند كار مي مؤسسهپرداز نظامي كه در ان كان نظريههرم
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 بيني آن بپردازد. اوبازي منتشر نمود تا بتواند به پيشها و نظريهبا استفاده از نظريه سيستم

نديشند كه ممكن است اسوم بي ييان خواست تا به پيامدهاي جنگ جهانيآمريكا ازهمچنين 

 زماني در آينده رخ دهد.در هر 

1962 

مارشال مك لوهان: كهكشان گوتنبرگ را درباره تأثير نوشتن آوايي و پرينت در دگرگوني 

بيني تأثير و قدرت اينترنت نوشت. او نگاهي نيز به چگونگي فرهنگ غربي و جهاني شامل پيش

ها، آثار و جنبه ر بسياري ازشناختي به وسيله تكنولوژي داشت. البته او دتغيير سازمان

از ناآگاهي ما از »نويسد: د. او در جايي ميكررا گوشزد مي« دهكده جهاني»مدهاي منفي پيا

 «. خيزدهايمان تنها فاجعه برميمدهاي نهفته در تكنولوژياها و پيعلت

منتشر نمود كه سئواالتي را در باب تأثيرات  «بهار خاموش»راچل كارسون كتابي با عنوان 

 ها مطرح نمود. كتاب او تأثيرها بر روي اكوسيستمرات شيميايي گشوده شده توسط انسانتغيي

در جهان صنعتي محيطي زيست و جنبشمحيطي زيست هايبر روي مطالعات آيندهبسزايي 

 داشت.

1963 

از  موضعي« آمدن استدرحال  دگرگوني جهاني كه» عنوانبهفرديناند لوندبرگ در كتاب خود 

جمعيت، اقتصاد، حكومت و آموزش درباره  يرد و در فصول كتابگرياليسم تاريخي مينگاه مات

گويد كه در گيرد و مينشيند. او تكاملي يكنواخت براي غرب را فرض ميبه بحث و بررسي مي

 رسند.سال آينده به غرب صنعتي نمي 150اي بقيه جهان تا هيچ جنبه

 1973تا  1965

يي علوم و فنون تأمين آمريكا كه به وسيله آكادمي 2000تا سال نخستين جلسه از كميسيون 

هاي محتمل و مشكالت بررسي پيدايش آينده منظوربهكميسيون . اين شده بود برگزار شد

رسيدن جامعه فرا »گزارش دانيل بل با عنوان ساخته شد.  2000روي آتي در سال پيش

كميسيون نقطه مهمي در گسترش مطالعات  ن. ايبه اين كميسيون ارائه شده است «صنعتيپسا

ها در اواسط دهه شصت در سطح جهاني اي از انديشمندان مطالعات آيندهها بود. شبكهآينده

 هاي نظامي داشتند.فارغ از دغدغه پژوهيآيندهدر تحقيقات راجع به بسزايي  مطرح شدند و نقش

1966 

 و دكرآوري جمع «صداهاي آينده»ام با نارزش را  اي از مقاالت بامجموعه رسفراژوليوس 

 تأسيساز طريق گروهي كه خود  «مطالعه آينده»عنوان كتاب ديگر با نام  10بر روي همچنين 

فراواني بر روي  تأثيرت نمود. كتاب او من جهاني براي مطالعه آينده، نظاريعني انج .نمود

توانيم فرآيندي خطي كرها ما نميها و طرز فانديشيدن درباره زمان داشت، در بعضي از فرهنگ

ها از از گذشته، حال و آينده را ببينم. در آنها تعاريف مختلفي از زمان و چگونگي حركت انسان

 خورد.ميان آن به چشم مي

1967 

انجمن جهاني آينده توسط ادوراد كورنيش تأسيس شد. ادوارد كورنيش مشاور سه 

بودگي: جستجوهايي درباره آينده»توان به آثار او ميجمهور اياالت متحده بوده است. از رئيس

معدود آثاري است كه تاكنون براي  منتشر شد اشاره كرد. اين كتاب جزء 2005كه در « آينده

 آموزش همگاني منتشر شده است.

ها دور هم دوباره جمع شدند. اين گروه، گروهي با عنوان فدراسيون جهاني مطالعات آينده

مليت مختلف  60شامل محققان، معلمان، دانشمندان، فعاالن مختلف و ... از  اي جهانيشبكه

( هر WFSFبودند كه براي ارتقاي آموزش آينده و پژوهش درباره آن جمع شدند. اين گروه )

 كند.هايش را برگزار ميبار معموالً كنفرانسچند سال يك
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ه دند. اين گروه كه بنده كمك كريس كالج ييل درباره آيهارولد المسول و وندل بل به تأس

ها در آمريكا و جهان بدل شد. آمدان جنبش مطالعات آيندهسر پرداخت بهها ميمطالعات آينده

در اين مركز و در سال  «هاآينده»نخستين واحد دانشگاهي در ييل درباره همچنين  وندل بل

 انجام داد. 1967

1969 
 Suny-Binghamtonد. او مدير مركز مطالعات جامع در ركرا منتشر  «آينده آينده»جان مك هال، 

بود. او در  1960مورد مطالعه او جنبش هنري پاپ در دهه  بود. نخستين 1978-1968سال  از

Binghamton  را رشد داد.نگارانه آينده كانون فكر پرداخت و فلسفه تأسيسبه 

1970 

 د.كرپژوهان آغاز ره آيندهسري از جلسات خود درباشناسي آمريكا، يكانجمن انسان

ها در جلب توجه ترين كتابآلوين تافلر منتشر شد و به يكي از پر فروش «شوك آينده»كتاب 

كه ناظر  «شوك آينده»هاي مختلف در تحقق آينده تبديل شد. مفهوم مردم به امكان عامهبه 

فرد بودن تكنولوژي است. بر تغييرات وسيع در زماني كوتاه بود، يادآوري ايده بعدي منحصر به 

د كرهاي آينده را ارائه در سال ‹‹تغيير پارادايم تكنولوژيكي››ايده  ،قبل از كتاب او، توماس كان

 ت.تافلر داش نبر روي آلويبسزايي  كه تأثير

1971 

المللي انجمن آينده جهاني در واشنگتن آغاز به كار كرد. تعداد نخستين گردهمايي عمومي بين

محققان، دانشمندان علوم اجتماعي، مشاورين تجاري، معلمان و ديگر كساني كه خود زيادي از 

 شناختند در اين گردهمايي حاضر بودند.پژوه ميآينده عنوانبهرا 

1976 

دانشگاه  پژوهانآيندهد. اين مجله پژوهشي توسط انتشار كرشروع به  پژوهانآيندهمجله 

 .استالمللي بوده و بسيار معتبر نبي ،شود. اين مجلهمينسوتا منتشر مي

شود، انتشار خود را آغاز كه توسط انجمن جهاني آينده چاپ مي Future Surveyمجله  

 پژوهان است.شود بسيار مورد توجه آيندهانه منتشر ميياي كه ماهصفحه 8نمود. اين مجله 

1977 
سازماني  عنوانبهآلوين تافلر  هاي جايگزين توسط كلمنت بزولد، جيمز داتور وانستيتوي آينده

هاي همكار با شد. تالش اين مجموعه و افراد و سازمان تأسيسآموزشي و پژوهشي غيرانتفاعي 

 .استتر اي مطلوبآينده تأسيسآنها اقدام و تالش براي 

1978 

د مقاله كه شامل تعدادي از مقاالت كالسيك بو 28ماگوراما ريواما و آرتور هاركينز به ويرايش 

 پرداخت.ها ميشناختي به مطالعات آيندهپرداختند كه عمدتاً از منظر انسان

پرداختند كه مي« هاكتاب راهنماي پژوهش درباره آينده»اي با نام جيب فاولز به ويرايش مجموعه

ه بودند و موضوعاتي همانند مقاله بود كه توسط سرآمدان رشته مطالعات آينده نوشته شد 41شامل 

 شد.ها و ابعاد مختلف از آينده پژوهش درباره آينده را شامل ميبينيها، پيشتاريخ، روش

 كتاب موج سوم آلوين تافلر منتشر شد. 1980

1982 

را  «دگرگوني زندگي ما هستنددرحال  روندهاي كالن: ده مسير جديد كه»، نايسيتجان 

ي هستند كه براي عامه مردم يآمريكا پژوه بسيار معروفافلر دو آيندهآلوين تو . او كردمنتشر 

هاي راديويي و تلويزيوني، هاي پرفروششان و شركت در انواع برنامهبه مدد كتاب آمريكا در

 اند.بسيار شناخته شده

1983 
آغاز به كار كرد. در اين كنفرانس دانشمندان معروف، نويسندگان  Contactكنفرانس 

خته و به پردا هايشانمع شدند تا به تبادل ايدههاي علمي تخيلي و هنرمندان دور هم جرمان

 .بپردازداندازهاي جديد درباره آينده عرضه چشم

 داد. Futures Ressearchگاهنامه انجمن آينده جهاني جاي خود را به فصلنامه  1985
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1988 

د. در را منتشر كر« هاذهن بچه»عنوان هانس موراوك استاد دانشگاه كارنگي ملون اثر خود با 

هايي باتود كه تكنولوژي به شكل رو به جلويي، ربيني كرپيشاو  هااين كتاب و ديگر كتاب

ها، نظر او در بعضي جنبهآفرينند. از مي 2050تا  2030هاي سال هوشمندتر از انسان را بين

 ها نيست.ها ديگر مورد نياز انسانترشد روبا

1989 
ي غيرانتفاعي شپژوه ايمؤسسه كهيي، انستيتوي آرلينگتون را آمريكا پژوهپترسن، آينده جان

گذاري بر تغييرات ايجابي و سريع در جهاني است كه ما با تأثيرتخصص آن در  است و

 د.كر تأسيسهاي متعدد در آن روبرو هستيم، انتخاب

1990 

 د.كررا منتشر  «جابجايي در قدرت»آلوين تافلر كتاب 

 د. اين كتاب برنده جايزه ممتازرا منتشر كر« هاي هوشمندعصر ماشين»ري كورزويل، كتاب 

( در حوزه علوم كامپيوتر شد. او در اين كتاب به تركيب موسيقيايي، 1990كتاب سال )

سازي پزشكي پرداخت. او در سال هاي شناخت اسكن فونت، خوانش تكنولوژي و شبيهسيستم

مدال كشوري تكنولوژي شد. تحقيقات او منجر به شناخته شدن خودش نيز برنده  1999

اي در حوزه تكنولوژي شد. او عقيده داشت كه خاص بودن پژوه برجستهعنوان آيندهبه

 در چند دهه آينده رخ خواهد داد.فقط تكنولوژيكي 

ل اسكن يونسكو شروع به انتشار اسناد اين سازمان كه معطوف به آينده است نمود كه شام

 شد.آينده يونسكو نيز مي

1991 

مشاوره براي حكومت و يا  عنوانبهها چه به شكلي مستقل و غيرانتفاعي و چه مطالعات آينده

شامل  1991صنعت رشد نمود. كتاب راهنماي بخش پژوهش انجمن آينده جهاني در سال 

هاي بزرگ همه شركت يباًتقره بودند. پژوهانآيندههاي شد كه مشغول به فعاليتنفر مي 1200

 د.كرارچوبي براي مشاوره به آنها عمل ميچ عنوانبهصاحب سينما رسمي بودند كه 

1993 

درباره چگونگي  هاي اين مجله عمدتاًدر ماه مارس آغاز به كار نمود. گزارش Wiredمجله 

قاالت راجع به از م يارزش تكنولوژي بر فرهنگ، اقتصاد و سياست بود. اين مجله منبع با تأثير

اما به نقطه  ،رسيدنظر ميتكنيكي بهشهري آرمان آينده بود. اگرچه در ظاهر هوادار نوعي از

 د.كرنظرهاي انتقادي نسبت به تكنولوژي نيز توجه مي

1995 

اي خود با عنوان جامعه صنعتي و آينده آن در نيويورك پنج هزار كلمهوه سيمقال كازينسكي تد

بر آينده بود كه به  متمركز بود كه چنان پژوهيآيندهن پست منتشر نمود. او تايمز و واشنگت

است. او روي موجه به مسائلي است كه پيشاين نتيجه رسيد كه خشونت تنها راه جلب ت

 ترين آينده پژوه آنارشيست ضدتكنولوژي بود.معروف

1996 

، جلد «هاي مطالعات آيندهبنيان» وندل بل آينده پژوه دانشگاه ييل، اثر معروف خود با عنوان

پژوهي مورد ها و توسط متخصصين آيندهدر دبيرستان عمدتاً ثراول و دوم منتشر نمود. اين ا

داليل اهميت مطالعات گيرد. اين كتاب شامل توضيحات مبسوطي راجع بهاستفاده قرار مي

چاپ دوم اين كتاب . مراه با چارچوبي روش شناختي استآينده، تاريخچه از مطالعات آينده ه

هاي آينده»كوشند تا به توضيح مي پژوهانآيندهانجام شد. از نظر وندل بل،  2005در سال 

 بپردازند. «ترهاي مطلوبتر و آيندههاي محتملممكن، آينده

1998 

د كه حوزه شخصي تحت كربيني پيش «جامعه شفاف»ن در كتاب خود با عنوان يديويد بر

د كه اين كررود. او استدالل تكنولوژي تضعيف شده و در نهايت از بين مي ارتباطات و تأثير

تواند خوب باشد به شرطي كه نظارت در دسترس همگان بوده و حوزه عمومي نيز فرآيند مي

 د.نهاي همگاني را همانند صنعت و حكومت داشته باشامكان دسترسي برابر به داده
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2000 

در  ؟«شوندمي 2100دار جايگزين انسانيت در سال ي جانهاباتوآيا ر»با عنوان  يهمايش

سلبي آينده  ايهاي ايجابي و هاي فراواني را درباره امكاندانشگاه استانفورد برگزار شد و بحث

تهديد درحال  هاي تكنولوژيكيد كه پيشرفتكراستدالل  ،تكنولوژيكي سبب شد. بيل جوي

اي هاي بالقوهتر درباره گزينهشتر و تأمل عميقبشريت هستند و خواهان گفتگوهاي اخالقي بي

 كه در برابر ما در آينده هستند شده بود.

2002 
 «روي ماگذار بزرگ: وعده و سراب زماني پيش»اي با عنوان صفحه 99اي پاول راسكين مقاله

شدن و  هاي قراردادي، وحشيد: جهانكربيني نوشت. او در اين مقاله سه سناريو را پيش

 گذارهاي بزرگ بود.اي پايدار در شكلاو اميدوار به آينده .ارهاي بزرگگذ

2005 

بودگي نزديك است: خاص»ها تحت عنوان ي كورزويل مجموعه كتابي را درباره مطالعات آيندهر

د. در اين مجموعه او اين ايده را كرمنتشر  «روندشناسي فراتر ميها از زيستچه هنگام انسان

ما و  بلكه در عوض به بهبود زندگي ،شودنولوژي به غلبه بر ما منجر نميبسط داد كه تك

ها قادر به مرمت و روبات دهد كه چگونه نانود. او توضيح ميكنگسترش وجوديمان كمك مي

 *جايگزيني هر بخشي از بدن ما هستند كه كهنه و فرسوده شده باشند.
Future Studies Time lines, Compiled by Janna Anderson, Elon Niversity * 

 

 نگاري در آمريكاآينده ـ فصل سوم

ديم مانند نبود ساختارهاي تاريخي كهن كه اين كرداليل مختلفي كه ذكر اياالت متحده آمريكا به

معطوف به آينده بوده است. اين نگاه رو به جلو خود اي جامعه را به طرف عقب بكشاند، همواره جامعه

بوده است. نگارانه آينده ماهيتي مختلف باهاي و پژوهشها اعدي براي رشد انواع طرحمسبه خود زمينه 

اخير توجه خاصي به شناسايي هاي و سالها هم حكومت اين كشور و هم جامعه مدني آن در دهه

و در ابعاد گوناگون آموزشي، سياسي، امنيتي، اقتصادي، موجود در آينده آمريكا هاي و فرصتها چالش

 اند.داشته يط زيست و...مح

كوشيد تا مي جامعه مدني اين كشور ماهيت پيشنهادي داشته ونگارانه آينده هايعمده پژوهش

از منظر عاليق فردي شهروندان اين كشور و يا منافع گروهي اصناف و يا طبقات مختلف به ارائه 

ي بپردازد. در مقابل، آت پوشيده در روندهاي احتماليهاي و فرصتها شناختي نسبي از چالش

حكومت اين كشور جنبه تجويزي و اجرايي داشته و توسط كاخ سفيد در نگارانه آينده هايپژوهش

روي اين كشور كه پيشهاي براي مقابله با تهديدها و چالشجمهور گوناگون اين كشور دوره رؤساي

تي مهور اين كشور به شكل متفاوجؤسايطبيعتاً براساس عاليق و تعلقات عقيدتي و حزبي هر كدام از ر

 شود.مي شود طراحي و اجرامي فهم

حكومت و جامعه مدني آمريكا را به شكلي نگارانه آينده هايشايان ذكر است كه نبايد پژوهش

و ها آنها در زمينه شناسايي فرصتهاي و پژوهشها كامالً مستقل و جداي از هم نگريست، بلكه فعاليت

و همگي در تالشند تا با تمركز بر آينده، منافع  هستند ين كشور مكمل همديگرروي اپيشهاي چالش
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 ملي اين كشور را ارتقا دهند.

 مهم در اين كشور كه ماهيتي م تا به معرفي و بررسي چند پژوهشكوشيمي در اين فصل

 بپردازيم.اند داشتهنگارانه آينده

دليل قدرت هيتي صرفاً داخلي نداشته و بهماها و پژوهشها بديهي است كه تعدادي از اين طرح

. البته هدف از است نيزها المللي براي ديگر ملتاين كشور در نظام جهاني، داراي ابعاد و تبعات بين

در اين كشور پژوهي آينده از دانشتر و دقيقتر فهم كامل انجام شده در آمريكاهاي نگاريآيندهمعرفي 

 اين حوزه است.معتبر در هاي و نتايج پژوهش

 2030آموزش در آمريكاي سال  .1

حوزه آموزشي در اياالت متحده متمركز نگارانه آينده منتشر شد و بر بررسي 2010اين گزارش در سال 

مسئوليت انجام اين پژوهش با دانشگاه استانفورد بود و هدف از آن ارزيابي تحوالت احتمالي در  1بود.

بود. آغاز اين پژوهش با اين  2030احتمالي تا سال هاي و فرصتها مدارس آمريكا و مواجه با چالش

از نظر  .«آور خواهد بودتنها با تداوم روندهاي گذشته و كهن است كه آينده مالل»جمله است كه 

ها بينيتوان به اين پيشمي نويسندگان گزارش و براساس روندهاي مشاهده شده در چهل سال اخير،

 د:كرام براي دو نسل آينده اقد

 از نظر اقتصادي

 هزار دالر خواهد رسيد. 36شده و به حدود آموز سه برابر ساليانه هر دانشهاي هزينه .1

 رسد.مي آموز يك معلمشاگرد به يك معلم، به كمتر از ده دانش 15معلم از هر  –نسبت شاگرد  .2

 يابد.مي اهشكها درصد كل هزينه 33درصد به حدود  45سهم محلي از تأمين مالي مدرسه از  .3

 

 از نظر نهادي

كامل نخواهد بود طور بهستان هيئت مديره محلي آموزشي ديگر در دهاي كنترل و تعيين سياست  .1

و حكومت فدرالي نيز اختيارات بيشتري را در تعيين ها ها، دادگاهو نهادهاي دولتي ديگر مانند حكومت

 آموزشي برعهده خواهند گرفت.هاي مشي سياستخط

كوشند تا اقتدار خودشان را مي د شد. زيرا نهادهاي بيروني متعدديخواهتر ت اداري پيچيدهمقررا  .2

 اعمال كنند. مدارس عملكرد بر

گسترش يافته و به اند تعبيه شدهمدارس  يپذيركه براي مسئوليت آزمايشيهاي دامنه سيستم  .3

 يابد.مي ميمديگر نيز تعپوشش موضوعات 

مربوط به تعيين هاي معلمان بر سر سياستهاي زني با اتحاديهچانه بهها بسياري از حكومت  .4

                                                 
1. American Education in 2030, Board of Trustees of Leland. Stanford Unifersity,2010. 
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 و همچنين شرايط كاري روي خواهند آورد.ها پاداش

درصد  12تا  10كنند همچنان در حدود مي نامثبتكه در مدارس خصوصي آموزاني درصد دانش  .5

 باقي خواهند ماند.

 

 از نظر سياسي

هاي از نزديك با اتحاديهها وسان خواهد بود. دمكراتقدرت همچنان بين دو حزب سياسي در ن .1

 12بيشتر در آموزش مدارس در هاي گذاريد و از سرمايهكرهمكاري خواهند موجود در بخش عمومي 

در بخش آموزش خواهند ها جمهوريخواهان مخالف افزايش هزينهاما  ،كنندمي سال تحصيلي حمايت

  د.كركارگري را امتحان خواهند هاي ن اتحاديهمختلفي براي تضعيف تواهاي و راه بود

تصميمات اتخاذ شده هيئت مديره مدارس، مجالس  كنترل بيشتري را بر فراگير،هاي اتحاديه .2

 آموزشي خواهند داشت.هاي و دانشكدهقانونگذاري 

هاي يك حزب پايين است، سياست وسيلهبهحكومتي هاي احتمال كنترل همه ارگاناينكه  دليلبه .3

 ربوط به تقويت نوآوري و خالقيت همچنان افزايش خواهد يافت.م

مدارس را بيشتر تحت هاي كنند تا فعاليتمي فدرال به شكلي افزايش تالشهاي دولت و دادگاه .4

يه حقي تعبعنوان به حقوق اساسي مربوط به داشتن آموزش مناسب راكنترل خود بگيرند. دادگاه عالي،

 خواهد شناخت. يتسمربه  شده در قانون اساسي فدرال

 

 در سطوح اجرايي

 پاياني دبيرستان همچنان دست نخورده باقي خواهد ماند.هاي نمرات امتحاني در سال  .1

 شود.مي نژادي تفكيكهاي مدارس همچنان به شكلي گسترده در ميان گروه .2

هاي صنعتي از متوسط كشورتر آمريكايي در رياضيات و علوم همچنان پايينآموزان عملكرد دانش .3

 د ماند.خواهباقي 

درصد كل جمعيت  22درصد به  15شوند از مي بنديناتوان طبقهعنوان به كهآموزاني درصد دانش .4

 مدارس افزايش خواهد يافت.

 دار كاهش خواهد يافت.وهاي مشغول به تدريش به شكلي معناكيفيت نير .5

 د عبارتند از:كرمك خواهد عاملي كه در آينده به احياي مجدد نظام آموزشي آمريكا كسه 

قيمت به آساني در آينده در دليل اينترنت ارزانتحصيلي و ابزارهاي آموزشي بههاي اطالعات، برنامه .1

 دسترس همگان خواهد بود.

شود كه از آموزش عالي به شكلي ميمنجر  تكنولوژيك به افزايش شمار كسانيهاي دگرگوني .2
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خاص ممكن است تصميم بگيرند كه بدون ديپلم هايي دانشگاه وها دانشكدهدر نتيجه  رسمي گريزانند.

 امتحاني تأكيد كنند.هاي رسمي اين افراد را استخدام و در عوض بر عملكرد مثبت در دوره

ممكن است تير خالص بر ها تحصيل در مدارس و دانشگاههاي عمومي عليه افزايش هزينهاعتراض  .3

 سيستم كهن آموزشي باشد.

مدارس عمومي، كاهش كيفيت آموزشي در مدارس و تغييرات هاي افزايش هزينه خالصهطور به

منابع كند تا به اطالعات و دانش الزم و مستقيماً از طريق مي كمكآموزان تكنولوژيكي به دانش

 .انددهكرموزش آنالين را وارد كه آيابند  يدسترساي ارزانقيمت از طريق مدارس دورگه

كنند تا با ديگران و در ارائه مي كمكآموزان شوند كه تنها به دانشمي ليبدتمعلمان به مربياني  

و مدارس راهنمايي نيز ها مطالب مشاركت كنند. اين تغييرات از سطح دانشگاه شروع و به دبيرستان

تدريس و  رآنالين دهاي از اينترنت و شبكه كند. مدارس ابتدايي نيز به استفاده گستردهمي سرايت

 آورند.مي مواد درسي روي آموزش

 آينده آمريكا دليلچه چيزي بيشترين اهميت را دارد: تدريس به .2

مسائل نگاري آينده كميسيون ملي آموزش و آينده آمريكا نوشته است و در حوزه رااين گزارش 

روي نظام بيشهاي ه با چالشهمواج براي و1994اين كميسيون در سال  1گيرد.مي آموزشي قرار

 و تصميماتيها ي آمريكا تأسيس شد. كميسيون خود را متعهد به كمك به اجراي سياستآموزش

گانه تحصيلي و دوازدهداند كه هدف از آن تضمين بهبود كيفيت آموزشي مدارس آمريكا در مقاطع مي

 .است يكموبراي ورود به قرن بيست

 كند:مي شروعپيش فرض ساده  3پژوهش كميسيون ملي آموزش و آينده آمريكا از  

 گذارد.آموزان ميتوانند انجام دهند بيشترين تأثير را بر يادگيري دانشدانند و ميآنچه كه معلمان مي .1

 است.صلي براي بهبود مدارس ممركزي و ا سازي و حفظ معلمان خوب استراتژياستخدام، آماده .2

باشد كه معلمان بتوانند  شود مگر آنكه بر ايجاد شرايطي متمركزاصالح و بهبود مدارس موفق نمي .3

وزشي بايد دسترسي به اسي نظام آمز نظر نويسندگان اين گزارش هدف اسبه خوبي تدريس كنند. ا

براساس  .ت سازمان يافته استكه حول محور ايده موفقيباشد كيفيت در مدارس و با يآموزش رقابت

تيابي به هدف فوق بايد از موانع زير براي دس كميسيون كه دو سال طول كشيده است،مطالعه اين 

 ميان برداشته شود:

 ،آموزانانتظارات كم از عملكرد دانش (الف

 ،استانداردهاي اعمال شده بر روي معلمان (ب

 ،سازي معلماندر آماده نقايص اصلي (ج
                                                 

1  . What Matters Most: Teaching for America,s Future,Report of the National Commission on 

Teaching and America,sfuture, 1996. 
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 در استخدام معلمان. برنامگيبيابهام و  (د

و ها ه با اين نگرانيهرا براي مواجپژوهانه پنج توصيه زير نويسندگان گزارش با رويكردي آينده

 كنند:مي اجرايي اهداف نظام آموزشي پيشنهاد

 از طريق:آموزان جدي گرفتن استانداردها و اصرار بر اجراي آنها بر هر دوي معلمان و دانش  .1

 ر هر استان براي وضع استانداردها،مربوطه د تأسيس هيئت مديره (الف

 داردها براي همه مدارس،اين استان پافشاري بر اعتبار (ب

 .يبستن مدارس تا كارآمد (ج

 كيفي آنها از طريق: يان و ارتقاجديد براي آمادگي معلمهايي ابداع روش .2

سازي در كنار استانداردهاي تعبيه توانمندهاي سازماندهي آموزش معلمان و ايجاد برنامه (الف

 و معلمان.آموزان شده براي دانش

آموزش براي معلمان تازه استخدام شده در كنار ارزيابي هاي به برنامهايجاد و كمك  (ب

 تدريس آنها.هاي مهارت

 كيفيت براي پيشرفت شغلي.ايجاد منابع باثبات و با (ج

 واجد شرايط در هر كالس از طريق: تثبيت قواعد استخدامي معلمان و قرار دادن معلمان .3

 مد براي پرداخت دستمزد بيشترين معلمان واجد شرايط.افزايش توان مالي مناطق كم درآ (الف

 حذف موانع پيش پاي جابجايي معلمان. (ب

الزم براي تدريس در هاي افزايش شانس معلماني كه شديداً نيازمند هستند و ارائه مشوق (ج

 مناطق محروم.

 تشويق و هديه دادن به دانش و مهارت معلمان از طريق:  .4

 ن.حذف معلمان ناتوا (الف

و ها ايجاد و گسترش زنجيره متصل به هم از سيستمي كه هدف آن پاداش دادن به مهارت (ب

 .است دانش معلمان

 و معلمان از طريق:آموزان پيشرفت دانش براي يايجاد مدارس  .5

تر بر پرسنل غير گذاري كمايهبيشتر بر معلمان و تكنولوژي و در مقابل سرمگذاري سرمايه (الف

 .تدريس درگير در امر

 ينوقوف به ا لاما اجراي آن دشوار است. قدم او ،از نظر نويسندگان گزارش ارائه پيشنهاد آسان 

نكته است كه موارد فوق بايد با همديگر انجام شود. انجام پيشنهادهاي فوق از نظر كميسيون نظام 

 كند.مي دهآينده و دسترس به اهداف آن آماهاي آموزشي آمريكا را براي مواجه با چالش
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 تنظيم خودكار و اقتصادهاي هوش مصنوعي، دستگاه .3

اين پژوهش  1د.شجمهوري اياالت متحده منتشر دفتر رياست وسيلهبهو  2016پژوهش فوق در دسامبر 

انجام شده در زمينه تكنولوژي هوش مصنوعي هاي با وقوف بر اين نكته نگاشته شده است كه پيشرفت

(AI) هاي جديدي براي پيشرفت در حوزههاي مربوط به آن بازارهاي جديد و فرصت هايو رشته

 ده است. انتظاركرمختلفي همانند سالمت، آموزش، انرژي، اقتصاد، رفاه اجتماعي و محيط زيست فراهم 

 را برعهده بگيرند.ها وظايف بيشتري در زندگي انسانها رود در بيست سال آينده ماشينمي

جمهوري تيمي از دفتر رياست راگيرد مي نگاري تكنولوژي قراركه در حوزه آينده گزارش فوق 

وري نوشته است. دجه و اداره سياستگذاري علم و فناآمريكا، شوراي اقتصاد ملي، اداره مديريت و بو

 .است جديدي درباره آينده هوش مصنوعيهاي گيرنده بينشاين گزارش دربر هايو پيشنهادها تحليل

انجامد مي هوش مصنوعي به جايگزيني آن با بسياري از وظايفيهاي و قابليتها فزايش تواناييا 

ها، را براي انسانهاي جديدي فرصتها دگرگونياين  شد.مي كه قبالً در حيطه كار انساني تعريف

آمريكايي ها كه در معيشت ميليون را داردعين حال اين پتانسيل اما در ،آفريندمي اقتصاد و جامعه

انجامد مي اختالل ايجاد كند. اين واقعيت كه آيا هوش مصنوعي در آينده به بيكاري و نابرابري گسترده

 شود.اتخاذ شده ما مربوط ميهاي بيشتر از آنكه به خود تكنولوژي برگردد به نهادها و سياست ،يا خير

د. كروزدهم، مسير مجزايي را طي تغييرات تكنولوژيكي در اواخر سده بيستم متفاوت با سده ن 

وري نسبي كارگران ماهر انجاميد. نوآوري تكنولوژيكي به بهرهوري نترنت به بهرهيابداع كامپيوترها و ا

خالقانه و حل هاي مانند تفكر انتزاعي، شغلهايي كه در حيطه منجر شدهايي بيشتر افراد در شغل

حال هربل توجه در حوزه اشتغال مؤثر بود. به مسئله درگير بودند و به سهم خود در رشدي قا

 اثرگذار نيست ،ن پيامدهاتصادي در تعييكند كه صرف تغييرات اقاين پژوهش اثبات ميهاي يافته

در معرض نابودي بيشتر شامل هاي دليل رشد هوش مصنوعي شغلدهد كه بهمي همچنين نشان

نديده آنها را در اختيار دارند. در طول وزششود كه كارگران كم مزد، كم مهارت و آمهايي ميشغل

وري و دستمزدها بوده است. تحقق دوباره اي قوي ميان بهرهتاريخ و در ميان كشورهاي مختلف رابطه

اين رابطه در عصر هوش مصنوعي بيشتر از آنكه صرفاً به ماهيت تغييرات تكنولوژيكي وابسته باشد به 

سازي كارگران براي انطباق با آماده اندركارگردد كه دستبرمي يهايعملكرد نهادها و اتخاذ سياست

. به همين دليل توجه درست و پاسخ است هوش مصنوعي و مديريت تأثيرات هوش مصنوعي بر بازار

هاي تواند به سازگاري هوش مصنوعي و دستگاهمي صحيح از طرف نهادها و سيستم قانونگذاري

ها ي اشتغال و رفاه جمعي همگان و پرهيز از تعميق نابرابريهاي باالبا نرخخودكار توليد شده 

ه با پيامدهاي ههدف و مواج ينپژوهش سه استراتژي زير را براي تحقق ااين نجامد. به همين دليل ابي

                                                 
1  . Artificial Intelligence, Automation and the Economy,Executive Office of President.Decembey, 2016. 
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 كند:مي مختلف هوش مصنوعي در آينده پيشنهاد

 شمار آن.بي دليل منافعاري گسترده در حوزه هوش مصنوعي بهگذسرمايه :اولاستراتژي 

وري و رشد داشته و پتانسيل غيرقابل انكاري در كمك هوش مصنوعي تأثيرات فراواني در افزايش بهره

علمي و تكنولوژيك دارد. حكومت نقشي هاي سكوي نخست نوآوري اياالت متحده براي ايستادن بربه 

كند. در مي صنوعي ايفاگذاري بر تحقيق و توسعه در زمينه هوش مدر كمك به افزايش سرمايه كليدي

مربوط به آن را باال برده است. هاي واقع رشد گسترده هوش مصنوعي نياز مردم به افزايش مهارت

 مشوق رقابت در اين زمينههاي هاي گذشته و ايجاد سياستجديد با شركتهاي رقابت ميان شركت

مربوط در حوزه هاي يد با نوآوريجدهاي اي نقشي كليدي در ايجاد و انطباق تكنولوژيدهنفزايطور به

 كند.مي هوش مصنوعي ايفا

 آينده.هاي ها براي شغلآموزش آمريكايي استراتژي دوم:

كارگران دهد، مي كار را تغيير هاي الزم در بازاراهيت كار و مهارتبه هر ميزان كه هوش مصنوعي م

دارند. اجراي ها آميز با اين دگرگونيهاي كافي براي انطباق موفقيتآمريكايي نياز بيشتري به آموزش

كه از همان دوران كودكي بايد آغاز شود و  است هاي قابل توجهيگذاريها نيازمند سرمايهاين آموزش

 تحصيالت ادامه يابد. تا پايان

 سازي آنان.همراه با توانمندگذار  كمك به كارگران در اين دوراناستراتژي سوم: 

كنند كه هر دوي كارگران و كساني كه به دنبال يافتن شغل هستند، قادر به سياستگذاران بايد تضمين 

هايشان خواهند بود و همچنين از افزايش دستمزدها به متناسب يا موقعيت و مهارتهايي يافتن فرصت

كافي براي هاي ميزان كافي در طول دوران اشتغال برخوردار خواهند بود. الزمه اين روند، برداشتن قدم

فوري براي هاي ، بيمه دستمزد و كمكامنيت اجتماعي مانند بيمه بيكاريل كردن شبكه حومت

. همچنين سياستمداران و قانونگذاران آمريكايي بايد به اين نكته توجه است زدهبحرانهاي خانواده

 هايكنند كه نيازمند مداخالت بيشتري در اين حوزه همانند تقويت سيستم بيمه بيكاري و استراتژي

 د.كررا به شكل هموارتري طي گذار  مناسب براي ايجاد شغل هستند تا بتوان اين دوره

 .تضمين رفاه و رشد اقتصادي مابراي نوآوري آمريكايي:  استراتژي

نگاري اقتصادي با كمك شوراي ملي كاخ سفيد در حوزه آينده 2011در سال  را پژوهش فوق

ايده اصلي حاكم بر اين پژوهش  1.كردوري منتشر علم و فنااوران اقتصادي و اداره اي مشوراقتصادي، ش

 .است توان نوآوريبه المللي آن وابسته آن است كه آينده رشد اقتصادي آمريكا و قدرت بين

ده شافزايش نوآوري آنها ضروري و اساسي تلقي  برايو تخيالت مردم وري بر بهرهگذاري سرمايه

                                                 
1  . A strategy for American Innovation: Securing our Economic Gronth and Prosperity, the Whithe 

Mouse, 2011. 
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همگان آموزش ديد و خالق بود. به  در آينده بايد بيش از يپيروزبراي  است. از نظر نويسندگان گزارش

د كه در آن به نقش كليدي نوآوري در كراين گزارش را منتشر  2011اوباما در سال  تيمهمين دليل 

نوآوري و نيز نقش موتور عنوان به ها، اهميت كليدي بخش خصوصيرفاه گذشته و آينده آمريكايي

 پردازد. مي خالقيت برمبتني حكومت در حمايت از سيستم

مطلوب در حوزه نوآوري اقتصادي براي اي گزارش سه پيشنهاد اصلي را براي رسيدن به آيندهاين  

 كند:مي ارائهها آمريكايي

مختلف كه آينده رشد هاي گسترده در حوزه نوآوري. كمك به تسريع نوآوريگذاري سرمايه .1

پژوهش علمي و  فراوان در سه حيطه نيروي كار،هاي گذاريهاقتصادي درگرو آن است نيازمند سرماي

 :انجام داد را بايد اقدامات زير دليلاست. به همين هزيرساخت

 ،ويكم به نسل بعديسده بيستهاي آموزش مهارت (الف 

 ،بنيادينهاي تقويت رهبري آمريكا در حيطه پژوهش (ب 

 ،يكموهايي متناسب با سده بيستساختايجاد زير (ج 

 توسعه و گسترش اكوسيستم پيشرفته تكنولوژيكي. (د 

و خالقيت  است يموتوري كليدي در نوآور ،بر بازار. تجارت آمريكاييمبتنيهاي نوآوري يارتقا .2

و  كندپيدا ميخورند و ماهيتي تجاري مي جديد محكهاي ده و در آن ايدهكررا وارد بازار ها آمريكايي

شرايط الزم براي محيط داخلي مناسب نوآوري  يد. چنين روندي براي ارتقايابنمي در نهايت گسترش

ضروري است. به همين منظور بايد  د،اين حوزه را در آينده تضمين كن و كارآفريني كه رهبري جهاني

 موارد زير رعايت شود:

 ،مالياتي در حوزه تحقيق و توسعه اتتجاري همراه با اعتبارهاي نوآوري تسريع در (الف 

 ،خالقانههاي حمايت از كارآفريني (ب 

 ،نوآوري و تشويق اكوسيستمي كارآفرينانههاي تسريع قطب (ج 

 بازارهاي رقابتي، باز و مبتكرانه. گسترش (د 

ملي. براي حركت در راستاي هاي تسريع و كمك به ابتكارات و اختراعات مطابق با اولويت .3

ولي بازار و بخش خصوصي روي خوش به  ،ستالزم اهاي ملي كه الزمه آن تسريع نوآوريهاي اولويت

تكنولوژيك را برعهده بگيرد. هاي مسئوليت كمك به پيشرفت دهند بايد خود حكومتآن نشان نمي

و بهبود خدمات در حوزه سالمت، ها شامل توسعه منابع انرژي جايگزين، كاهش هزينهها اين اولويت

بايد اقدامات زير را در آينده  دليل. به همين است بيوتكنولوژيدر حوزه تكنولوژي و ها تسريع پيشرفت

 انجام داد:

 ،در مقابل انقالب انرژي پاكها برداشتن محدوديت (الف 

 ،كمك به پيشرفت در حوزه بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و صنايع پيشرفته (ب 
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 ،انجام شده در حوزه تكنولوژي سالمتهاي تسريع پيشرفت (ج 

 آموزشي.هاي جهشي كوانتومي در تكنولوژيايجاد  (د 

 

 نگاريآيندههاي دوره

كلي اين رشته در سراسر جهان را نيز بندي نگاري در آمريكا در خود دورهآيندهبندي تالش براي ارائه دوره

ون ساختارهاي مساعد جامعه مدي خود را دانشي جديد، رشد و گسترشمثابه به پژوهيداراست. زيرا آينده

كه اشاره شده  ده است. همچنانكراست كه امكان توسعه مطالعات آينده را در سراسر جهان فراهم كآمري

در بسزايي  جاي آينده به طرف گذشته براند سهمتاريخي قدرتمند كه جامعه آمريكا را بههاي فقدان سنت

اي تحده تاريخچهنگاري در اياالت مگيري تفكر معطوف به آينده در اين كشور داشته است. آيندهشكل

 د:كرتوان آن را به چهار دوره تقسيم مي حدوداً يك قرني را پشت سر نهاده و از نظر ما

 

 نياز مرحله احساس (الف

 -علميهاي اول سده بيستم تا جنگ جهاني اول. رواج داستانهاي دوره اول مصادف است با دهه

لحظه جديدي را به نام آينده پيش روي  تخيلي، نگاه معطوف به آينده را كه از گذشته كنده شده و

در بسزايي  آخرالزماني فهميد سهمهاي توان آن را با روايتبشريت گشوده است كه صرفاً ديگر نمي

تخيلي احساس نياز -ژانر علمياي احساس نياز به مطالعه آينده داشت. ماهيت داستاني و درنتيجه توده

 اين تجربهبراساس  عي از جامعه آمريكا گسترش داد. درواقعوسيهاي به مطالعه آينده را در ميان بخش

عليرغم د كه از داليل رونق نگرفتن مطالعات آينده در بسياري از كشورهاي ديگر كرتوان استدالل مي

در اين كشورها و تفكر پژوهي حكومتي و دانشگاهي، اين است كه احساس نياز به آيندههاي تالش

از باال و تنظيم پژوهي آينده ورودبراي ها درنتيجه تالشمگاني نشده است. معطوف به آينده، عمومي و ه

مانده و همين باقيگرايانه نخبهكامالً اي دليل فقدان پذيرش همگاني و تودهبراساس آن بهها سياستگذاري

 فراوان انجاميده است.هاي امر به شكننده بودن و توسعه نيافتن آن عليرغم اختصاص بودجه

هاي د كه در سالكردليل پيدايش پزشكي جديد جامعه آمريكا را متوجه ش جمعيت بهگستر 

بايد كوشيد تا تبعات احتمالي اين افزايش در نتيجه  ؛آينده با رشد جمعيت فراواني مواجه خواهد شد

د. نكته ديگري كه در اين مرحله به احساس نياز كرعلمي كنترل اي جمعيت در آينده را به شيوه

به آينده براساس محوريت ها كمك نمود احساس بيم و اميد آمريكاييپژوهي آمريكا به آينده جامعه

احساس وحشتي سراسري را در جامعه آمريكا  1930تكنولوژي بود. درواقع ركود بزرگ در دهه 

، برگزاري نمايشگاه 1930باالخص از نظر اقتصادي و مالي سبب شده بود. در بحبوبه ركود بزرگ دهه 

كوچك از هاي مدني و سازمانهاي حكومتي، اصناف، گروههاي اني نيويورك كه در آن سازمانجه
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در بازگشت احساس اميد به آينده در ميان جامعه آمريكا بسزايي  جهان مشاركت داشتند نقشاطراف 

ريكا دهد كه تا چه ميزان جامعه آممي د. نگاهي به محصوالت عرضه شده در اين نمايشگاه نشانكرايفا 

بود. به هر حال مجموعه جهاني درگير نوعي از احساس بيم و اميد نسبت به آينده هاي قبل از جنگ

تبع آن جمعي در ميان عامه مردم اين كشور و بهعوامل فوق درنهايت نوعي از احساس نياز دسته

نياز، پايه و  د. اين احساسكرنخبگان سياسي و آكادميك براي گسترش تفكر معطوف به آينده را ايجاد 

 بعدي شد.هاي منشأ تأسيس و رونق مطالعات آينده در دهه

 

 گيريمرحله شكل (ب

در اياالت متحده مصادف با دو جنگ جهاني بود كه دومي به شكلي پژوهي آيندهگيري مرحله شكل

دين د و به نوعي پاياني بود بر انزواي خودخواسته اين كشور براي چنكرگسترده آمريكا را وارد آن 

كشورهاي درگير جنگ احساس نياز شديدي به جهاني آمريكا مانند ديگر هاي سده. در دوران جنگ

د. در ضمن تأمين خدمات الزم براي كرهاي جنگي طرف مقابل در آينده ميها و استراتژيفهم سياست

متغيرهاي  بينيانبوهي از سربازان درگير در جنگي كه هرگز قبالً سابقه نداشته بود نيازمند پيش

 فراواني مانند مواد و مصالح، غذا و نيروي انساني بود.

ملي با نگاه به هاي ريزيبسيج اجتماعي گسترده نيروهايي كه درگير جنگ بودند نيازمند برنامه 

به بسيج اجتماعي براي تأمين احتياجات نيروهاي درگير در جنگ، ها آينده بود. پيوند ميان نياز دولت

قبلي همگي به تأسيس و هاي جهاني با جنگهاي استراتژيك و متفاوت بودن جنگاي هريزيبرنامه

 در آمريكاپژوهي در آمريكا كمك كرد. جالب توجه است كه تأسيس آيندهپژوهي گيري آيندهشكل

ها كه آمريكايي سوزي بودجهاني خانمانهاي آكادميك عميقاً در پيوند با تجربه جنگاي رشتهمثابه به

ن تأمين منافع ملي اين كشور در مد كه تنها پيروزي در جنگ نيست كه ضاكرمتوجه اين نكته را 

بلكه اتفاقاً حتي در اوج پيروزي هم بايد به آينده انديشيد. طرح مارشال براي بازسازي  ،آينده است

د كه بعد پيمان آمريكا و جلوگيري از در افتادن آنها به دامن بلوك كمونيستي، طرحي بوكشورهاي هم

دهنده محوريت يافتن زمان از جنگ و براي تأمين منافع ملي اين كشور در آينده عرضه شد و نشان

آينده در تفكر سياستمداران آمريكايي بود. اين عوامل زمينه مساعدي را براي ورود به دوره سوم يعني 

 د.كردر اياالت متحده فراهم پژوهي دوره علمي شدن دانش آينده

 

 علمي شدن مرحله (ج

است كه در آن اي ايم، مرحلهدوره سوم و بعد جنگ جهاني دوم كه ما بر آن عنوان علمي شدن گذاشته

كند، استفاده مي شدن آن كمكتر كوشد تا از آمار و رياضي و ديگر علومي كه به دقيقپژوهي ميآينده

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  

 

 

38 

ي به دانشي جديد و نوپا در اين علمپراكنده و شبههاي تالشاي از مجموعهپژوهي آينده يند. ارتقاك

قبلي انجام شده براي نهادينه كردن تفكر معطوف به آينده در هاي مرحله رخ داده است. همه تالش

شود. از ميمنجر  به عنوان دانش جديدپژوهي جامعه آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم به ظهور آينده

است. البته ظهور اين دانش م آكادميك آمريكدر نظاپژوهي مشخصات اين مرحله نهادينه شدن آينده

رند  فكري متعددي همانند مؤسسههاي جديد تنها منحصر به نظام آكادميك اين كشور نبود و كانون

 نيز بر اين اساس تأسيس شدند.

 

 مرحله تخصصي شدن (د

مان دانست. يكم همزوتوان با پايان سده بيستم و ورود به سده بيستمي ه را از نظر زمانيلاين مرح

دليل چندين دهه بهپژوهي شدن دانش آيندهتر گيرد، پيچيدهمي در اين دوره صورتتحول مهمي كه 

پژوهان كوشيدند تا ديگر آن بود. از نظر روشي آينده كردنتر كاربرد و استفاده از علوم ديگر براي دقيق

ابداع پژوهي خاصي را براي آيندهاي هند و روشكنكيفي علوم ديگر استفاده نوكمّيهاي صرفاً از روش

شود و مي ديگر تثبيتهاي از رشتهپژوهي استقالل آيندهد. در اين مرحله كه هنوز هم ادامه دارد، كنن

شود تا بند ناف آن از علوم ديگر بريده شود. تكامل اين مرحله كه در مرحله آغازين آن مي تالش

براي بلكه  ،نه تنها براي مردم آمريكاپژوهي ه نام آيندهتواند دانشي پيچيده و تخصصي را بمي هستيم

 ورد.بقيه نقاط جهان به ارمغان آ

 

 پژوهيآيندههاي دانشگاهي در حوزه نهادها، مجالت و كرسيـ  مچهارفصل 

ديم، در حدود يك سده اخير و كربه تفصيل اشاره  آمريكا در پژوهيآيندهكه در فصل تاريخچه چنانهم

در  بسيار زياد شد و پژوهانآيندههاي از جنگ جهاني دوم، تقاضا براي آگاهي از يافتهمخصوصاً بعد 

هاي هاي دانشگاهي، كانونيو گسترش انواع مختلفي از مجالت، كرسي تأسيسشاهد رشد  ،آننتيجه 

 پرداختند.به تحقيق و پژوهش مي پژوهيآيندهفكري و نهادهاي دولتي و غيردولتي بوديم كه در حوزه 

ه جهان در پژوهانآيندهنشان داد كه بخش اعظمي از ادبيات  آمريكا اين فرآيند، بيش از همه خود را در

شود. رشد شتابان، توسعه سريع تكنولوژي، تشنگي و اشتياق هم نخبگان و هم اين كشور توليد مي

را به محيط  ريكاآم هاي جديد و بسياري عوامل ديگر جامعهوريه مردم براي استفاده عملي از فناعام

هاي فكري و هاي دانشگاهي، كانونو گسترش انواع مختلفي از مجالت، كرسي تأسيسمساعدي براي 

د كه همگي متكفل پاسخ به اشتياق و احساس نياز موجود در اين هاي دولتي و غيردولتي بدل كرنهاد

ند. از طرف ديگر ايفاي كشور به انديشيدن درباره زمان آينده و سناريوهاي محتمل در وقوع آن بود

www.irpublicpolicy.ir



 

 __________________________________________________________  

 

39 

  

د اطالعات كافي از ديگر كشورها و مناطق جهان ننقش ابرقدرت در صحنه جهاني و استلزامات آن نيازم

اقتصادي و سياسي و مختلف هاي بيني رفتارهاي محتمل بازيگران مختلف باالخص در عرصهپيش براي

طق و كشورهاي مختلف جهان در تر از وضعيت مناتر و دقيقالمللي بود. وجود شناخت عميقبين

ند. كتوانست احتمال ترسيم و فهم سناريوهاي احتمالي در هنگام وقوع آن در آينده را بيشتر نهايت مي

كه پيوند عميق با ايفاي نقش  آمريكا در پژوهيآيندهالبته جداي از عوامل خارجي مرتبط با رشد دانش 

را به شكل  آمريكا ص بعد از جنگ جهاني دوم كه پايابرقدرتي در صحنه جهاني و استلزامات آن باالخ

هاي ديگر باالخص بريتانيا و فرانسه بود، در اختيار قدرت گسترده به نقاطي از جهاني باز كرد كه قبالً

د، تحوالت سريع در حوزه تكنولوژي و كمك كر پژوهيآيندهعامل دروني مهمي كه به رشد دانش 

 تغييرات مترتب بر آن بود.

شد آينده را پديد آورد كه ديگر نمي آمريكا چنان تغييرات اجتماعي سريعي را درتكنولوژي آن قعدروا 

گذشته فهميد و حدس زد. در جوامع راكد و ساكن كه تكنولوژي در حد نازلي قرار  يبه سادگي از رو

ب تكنولوژيك كه اما با انقال ،آور از گذشته نبود و هنوز هم نيستآينده جز تكراري مالل داشت معموالً

ي چنان عرا باالخص بعد جنگ جهاني دوم درنورديد، تغييرات اجتما آمريكا هاي جامعهعمده عرصه

مدت و چه در چه در ابعاد كوتاه)توانست تصور كند آينده را هيچ كس نميديگر شتابي به خود گرفت كه 

دگرگوني بود و همگان در ال درح بتوان از گذشته قياس گرفت. چهره شهرها به شدت (ابعاد بلندمدت

كه به اين نتيجه رسيدند در نتيجه  دند.كررا احساس ميعرصه شخصي خود نيز اين تغييرات سريع 

را بايد گسترش داد تا در مقابل امواج سريع تغييرات حاصل از تكنولوژي گيج  پژوهيآيندهمرزهاي دانش 

 جاهايي در صورت امكان به آن شكل داد.  د آن را فهميده و هم دركربلكه هم تالش  ،و مبهوت نشد

پردازند عمدتاً برخواسته از مي پژوهيآيندههاي دانشگاهي كه به دانش نهادها، مجالت و كرسي 

 هاي شتابان حاصل از انقالب در عرصه تكنولوژي پديدار شدند. اين احساس نياز به فهم دگرگوني

 يم:كلي مختصر معرفي كنآنها را به شترين ممه كوشيم تادر اين فصل مي

 

 الف( مجالت

  1مجله مطالعات آينده .1

بسياري از اينكه  دليلبهاما  ،شوددر تايوان منتشر مي مكانگتااين مجله اگرچه توسط دانشگاه 

اي . اين مجله ماهيتي بين رشتهاستنويسند، شايان بررسي يي نيز در آن مقاله ميآمريكا پژوهانآينده

 دانشبراساس  هاي با كيفيت و با محوريت آينده ورا بسط و توسعه پژوهش داشته و مأموريت خود

 . دكنها معرفي ميمطالعات آينده -تكامل آينده نگاريدرحال 

                                                 
1. Journal of Futures Studies. 
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 د:توان به اين ترتيب ذكر كررا مي هاي اين مجلهويژگي

 .استمتكثر شناسي، مجله خواهان مقاالت مختلف انتقادي، تفسيري و تجربي بوده و از نظر معرفت. 1 

 باشد.مي و.. هاي جايگزينآمده، سناريو و گسترش آيندهروشي شامل تحليل، مسائل پيشمعتقد به چند. 2 

 است. هاي ممكن، احتمالي و مطلوب مبتني شناسي بر ايجاد و بازسازي آيندهمطالعات آينده، از نظر معرفت. 3 

تغيير و  منظوربهاستفاده از مطالعات آينده  مطالعات كاربردي )براي مثال، مطالعات موردي در. 4 

 . تحول سازماني(

 1هاي جايگزين در انواع موضوعات.آينده. 5 

 ده است كه موضوعات آنها عبارتند از:كنون چندين شماره مخصوص منتشر كراين مجله تا 

 تر.اي ماندنيهايي براي آيندهجستجوي راهـ  

 .ت آيندهـ تخيلي و مطالعاهاي علمينوشتهـ  

 .روايت و مطالعات آيندهـ  

ده است همانند )پيچيدگي، روايت، كرهاي متعددي را برگزار كنفرانسهمچنين  اين مجله 

برگزاري است و در درحال  مشاركت و تصاوير آينده(. جديدترين كنفرانس نيز كه اكنون مقدمات آن

 .استبعد از انتخاب ترامپ( شود، كنفرانس )تصوير دوباره سياست اجرا مي 2017آوريل  27

 

 2ها. مجله آينده2

هاي بلندمدت يا ميان مدت در اي بوده و متمركز بر آيندهرشتهالمللي و بيناي بينها، مجلهمجله آينده

ها و جوامع، علم و تكنولوژي، اقتصاد و سياست، محيط و سياره زمين و افراد و انسانيت حوزه فرهنگ

هاي ممكن و جايگزين كوشد تا آيندههاي مطالعات آينده، اين مجله ميز روش. از طريق استفاده ااست

كوشد تا نگاهي متكثرانه را در باب اين مجله ميهمچنين  ند.كتمامي رفتارهاي انساني را واكاوي 

 آينده ترويج نمايد. 

اين  تريننندهپر خواده است. قاالت را تا حدود زيادي فراهم كراين مجله امكان دسترسي آزاد به م 

 مقاالت عبارتند از:

 ،3هاي جذابشناسي علمي براي ايجاد پژوهشروش عنوانبهسناريوها  الف( 

موضوعات الگوهاي اشتغال، انواع  كه عبارتند از: جوانان سيلهبهتغييرات اجتماعي ايجاد شده  ب( 

 4،اتتأثيرها و سازماني، استراتژي

                                                 
1. See, www.jfsdigitd.org/home/page 

2. Futures: The Journal of Polity, planning and future studies 

3. Rafael Ramirez, Senario as a Sholarly Methodology to Produce, Interesting Research, Futures, 2015. 

4. Elaine Hoand Amelia Clarke, Youth- ledsocial change, Futures, 2015. 
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 1هاي آينده.دادهي در شكل دادن به برونشناسروايت جديد؛ كاربرد روايت ج( 

 

  Foresight. مجله 3 

شود. اين مجله از سال در حوزه مطالعات آينده، تفكر و سياستگذاري استراتژيك منتشر مياين مجله 

 شود. از نظر اعضاي هيئت تحريهمنتشر مي Emerlandگروه  وسيلهبهده و كرشروع به انتشار  1999

هاي جايگزين و بيان توانيم بشناسيم اما حداقل قادر به ارائه آيندهآينده را نمي له، اگرچه مااين مج

ارچوبي قدرتمند از يك طرف . پژوهش درباره آينده چهستيم دهنده آنقضاوت در مورد فرضيات تشكيل

كه به سنجش و  فراهم كندكند تا اين امكان را هاي از طرف ديگر فراهم مياي از تكنيكو مجموعه

در آينده  چه كه احتماالًن بپردازيم. از طريق فهم بهتر آنهاي ممكرزيابي احتماالت ممكن درباره آيندها

حاضر بگيريم. البته از نظر هيئت درحال  يقادر خواهيم بود كه تصميمات بهترقرار است رخ دهد ما 

جايي ها باشند. از آنه جايگزيندربار نگاران بايد آماده فراتر رفتن از صرف پژوهشتحريريه اين مجله، آينده

شوند كه نيازمند ن با مشكالتي واقعي مواجه مياگذارهاي گوناگون و سياستها، شغلمانكه ساز

 هايي عملي براي مديريت قرننگاران بايد در خط مقدم كشف راههاي واقعي است، آيندهحلراه

انداز ا آن روبرو است باشند و چشماي كه زندگي انساني برشد مسائل پيچيده دليلبهويكم بيست

 نند. كهاي مختلف ارائه گيران عرصهروي تصميمتري را پيشبلندمدت

 :استشامل اين موارد  Foresightموضوعات تحت پوشش مجله 

 ،ـ علوم اجتماعي، سياسي و اقتصادي 

 ،ـ توسعه پايدار 

 ،هاي دوردستـ نگاه به افق 

 ،و پيامدهاي آن براي جامعهـ تغييرات علمي و تكنولوژيكي  

 ،هاها و ريسكـ مديريت پيچيدگي 

 .ها، ابزارها و تكنيكپژوهيآيندهشناسي ـ روش 

 :هستندهاي زير مخاطبان اين مجله شامل گروه 

 ،ريزان حوزه اشتغالـ برنامه 

 ،ـ مشاوران حكومتي 

 ،ـ مديران عرصه تحقيق و توسعه 

 .ريزان استراتژيكـ برنامه 

 2مند به مطالعات آينده و علوم اجتماعي و سياسي.و محققان عالق هاكادميستـ آ 

                                                 
1. Graham Raven and Shirin Elahi, The New Narrative, Futures, 2015. 

2. www.emeraldgrouppablishing.com/products/journals. 
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ده است كه موضوعات تعدادي از آنها كرهاي مخصوصي را نيز منتشر اين مجله تاكنون شماره 

 شامل اين موارد است:

 ،شهرهاهاي شهري: جهانـ آينده 

 ،هاي پژوهش و نوآوريـ آينده 

 ،تكامل درحال انداز خدماتـ چشم 

 ،كندـ چه كسي بر جهان حكومت مي 

 ،2030ـ مسائل كليدي در حكمراني جهاني در سال  

 ،هاي نوظهورـ چالش تكنولوژي 

 ـ آيا خاورميانه سرزمين آينده است؟ 

 

  1هاي جهانمجله آينده .4

د جدي دهي به پارادايميشد هدف خود را تحقيق، پژوهش و شكلمنتشر مي آمريكا كه در اين مجله

گر اين مجله، تشويق ند.كدرباره جهان، زندگي، آگاهي و جامعه در پيوند با تحقيقات جديد معرفي مي

ميان علوم طبيعي، علوم اجتماعي و علوم اي رشتههاي جديد انديشيدن در رويكردي بينكاربرد راه

ا در كنار از نظر نقد فرضيات محدود و ناقص ركه هاي جهان( )آينده استكلي  طوربه انساني

 كند.اندازهاي جديد درباره ماهيت انسان، آگاهي، جامعه و طبيعت هستي استقبال ميگسترش چشم

 ر آن هيئت تحريريه بر مشكالت خاصخود دارد كه د ويژههاي اين مجله تأكيد خاصي بر شماره 

 .شوندارزش متمركز مي و موضوعات و يا عناوين نظري و يا عملي با

 8شود. در هر سال، و يا دو عنوان در درون يك مجله  تواند شامل يكمي ويژههاي اين شماره 

 در ، چندين مقاله2014شود. براي مثال در شماره مخصوص دسامبر شماره از اين مجله منتشر مي

ه شود كه در چه ئوال، انديشيداين س در مورداند مجله به موضوع جهاني شدن پرداخته و خواسته

 دگرگوني است؟درحال  اقتصادي -اسيمسيري، تعادل سي

هاي اخير اين موضوعات پردازد. در شمارهاين مجله در هر شماره به موضوع خاصي مي معموالً 

 اند:بررسي شده

 ،هاجمعي در سازمانـ زندگي و كار دسته 

 ،ـ پارادايم جديد در پزشكي 

 ،شناسي پديده مافياـ روان 

 ،محيطيهاي اجتماعي و زيستبحران نتم ردـ جهاني بودن و محلي شدن و  

                                                 
1. World Futures, The Journal of New Paradigm Research 
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 ،اي بودنـ فرارشته 

 1.محورريزي سناريودر باب برنامه يـ استراتژي، داستان و ظهور: مقاالت 

ي يآمريكا نگارانبوده و آينده پژوهيآيندهو مجالت اصلي تي كه در اين بخش معرفي شدند، جزمجال 

كه براي ما حائز اهميت است، انتشار چنين آنچه  نويسند.يدر آن مطالب خود را م و غيرآمريكايي معموالً

در  مجالتي نينچانتشار هاي گوناگون است. و با رويكردها و روش پژوهيآيندهمجالت تخصصي در حوزه 

د. ننكتواند به گسترش اين دانش در ايران كمك بپردازند مي پژوهيآيندهتخصصي به  طوربه كه كشور

در عرصه جهاني در صفحات  پژوهيآيندهالت لب و موضوعات تحت پوشش مجمطام كه ذكر ياميدوار

دهي به چنين مجالتي در ايران كمك نمايد. شايان ذكر است كه ريزي و شكلقبل بتواند به طرح

طراحي شهري، مديريت جمعيت تا علوم مختلف طبيعي،  ،ريزي سازمانيت مختلفي از برنامهموضوعا

. اگرچه شوده شرح و بررسي پژوهانآيندهند در چنين مجالتي و با رويكردي تواو اقتصادي مي يانسان

نگارانه آينده شناسي آن محصول تالش مشتركشناسي و معرفتجهاني بوده و روش يدانش پژوهيآينده

دستگاه تحليلي  بههاي مختلف بومي و محلي د تا دادهكراما بايد تالش  ،از كشورهاي مختلف است

 مند شويم.هاي آن بهرهريزي از يافتهگذاري و برنامههاي قانونشده و در عرصه وارد پژوهيآينده

 

 هاي دانشگاهيب( كرسي

هاي مختلف كه در رشته پژوهيآيندهمربوط به  ، جداي از واحدهايآمريكا در نظام دانشگاهي

به ارائه  وق ليسانستقالً در مقاطعي مانند فشود، چندين دانشگاه اين كشور مسدانشگاهي ارائه مي

، پژوهيآيندهشود تا دانشجويان را با مباني پردازند. در اين مقاطع سعي ميمي پژوهيآيندهرشته 

در بسزايي  التحصيالن اين رشته نيز خود سهمنند. فارغكشناسي اين رشته و كاربردهاي آن آشنا روش

هاي دانشگاهي در حوزه كرسي تأسيسنند. شايد بخشي از داليل كگسترش و رونق آن ايفا مي

اما پراكنده و وابسته به نهادها و مجالت  ،اي مطالعاتيآن از صرف حوزه ي، تالش براي ارتقاپژوهيآينده

خود بوده است. اگرچه  شناسي خاصها با روشاي آكادميك همانند ديگر رشتهخاص به رشته

 نياما نبايد جوا ،رونق بيابد ديگر هايرشتهنتوانسته است كه در محافل دانشگاهي همانند  پژوهيآينده

هاي مختلف علوم طبيعي و انساني را فراموش بودن اين رشته در مقايسه با رشته تأسيستازه  و نسبتاً

نيز همانند ديگر  پژوهيآيندههاي آتي، ها و دههتوان اميدوار بود كه در سالميدر نتيجه  كرد.

كيفي باشد. بديهي است كه رونق وياهي، بتواند شاهد گسترش كمّهاي جا افتاده در نظام دانشگرشته

تواند هم از نظر هاي دانشگاهي مييك رشته همانند ديگر رشتهمثابه به پژوهيآيندهدانشگاهي 

هاي جديدتري را شناسي مرزهاي اين دانش را گسترش داده و افقشناسي و هم از نظر روشمعرفت

                                                 
1. www.tandfoline.com/lolgwof20?open. 
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 روي آن بگشايد.پيش

 :استآمريك در پژوهيآيندهآيد، نگاهي اجمالي به چند كرسي دانشگاهي در رشته در ادامه ميآنچه  

 ستونهاو دانشگاهنگاري آيندهمقطع كارشناسي ارشد . 1

. اين ستآمريكا مدان اين رشته درايكي از سر در مقطع كارشناسي ارشد ستونهاو دانشگاهنگاري آينده

هاي پيوند با شركتكار و مشاغل هم سخگويي به نيازهاي آينده بازاررشته البته بيشتر خود را در پا

كوشد به ميهاوستون  دانشگاهنگاري آينده هايي كه رشتهده است. چالشكرصنعتي و تجاري تعريف 

 :استاين موارد  شامل آنها پاسخ دهد

 ،به چالش كشيدن فرضيات مربوط به استراتژي. 1 

 ،به عمل ترجمه و انتقال استراتژي. 2 

 ،استراتژي ارتباطي. 3 

 ،شناخت تغييرات منقطع شده. 4 

 .انطباق استراتژي با تغييرات سريع. 5 

ريزي ها و برنامهكوشد تا با بازگشت به اين نگرانيميهاوستون  در دانشگاه پژوهيآيندهبرنامه  

رسيدن به  سيستمي، شانسو استفاده از تفكر  براي تحليل تغييرات سريع در محيط بيرون از دانشگاه

 تر را افزايش دهد. اي مطلوبآينده

 . استنند كه شامل يك پروژه يا تز كواحد دانشگاهي را پاس  36بايد  پژوهيآيندهدانشجويان رشته  

وقت در شود. دانشجويان تماماين واحدها به دو شكل آنالين و حضور در كالس برگزاري مي 

 5تا  3 وقت نيز معموالًشوند. دانشجويان پارهالتحصيل ميت آنالين فارغصورماه به 24تا  18اي بازه

واحدهايي كه گرفتن و قبول شدن در آنها ضروري است  1شوند.التحصيل كشد تا فارغسال طول مي

هاي جهان، تفكر نگاري، آيندهاي بر آيندهشود. براي مثال مقدمهشامل واحدهاي ضروري اين رشته مي

نگاري را اخذ اي مربوط به آيندهبايد يا پروژه ييرات اجتماعي و .... در نهايت دانشجو حتماًسيستمي، تغ

 باشد. پژوهيآيندهند. اين تز حتما بايد مربوط به كنليسانس خود دفاع فوق كند و يا از تز

 استراتژيك در دانشكده هنرهاي دانشگاه كاليفرنيانگاري آينده . فوق ليسانس2

 چگونگيآن براي  تأسيستغيير است. نگاه رو به جلو، هنري است كه درحال  تر از هميشه)جهان سريع

ليسانس سسان و استادان رشته فوقؤعملكرد رهبران ضروري است( اين جمله شعار اصلي م

اورهاي مفروض ه فوق ليسانس، فوق بسال. برنامه دوستنگاري استراتژيك در دانشگاه كاليفرنياآينده

جويان را براي كارها و اقدامات عملي و حتي كشد و دانشي ممكن را به چالش ميهادهدرباره آين

                                                 
1. www.houstanfutures.org 
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 شود تا دانشجويان وارد شده، به شكلي شكاكانه و ازكند. در اين مقطع تالش ميآرماني آماده مي

ها و ها، حكومتاستراتژيك را بر شركت هاي گوناگون به آينده بنگرند و فنون مؤثرطريق عينك

هاي جهان گيرند كه چگونه از طريق چالشنند. دانشجويان اين رشته ياد ميكهاي مدني اعمال نهاد

التحصيالن اين رشته از طريق فارغهمچنين  اي ناشناس بيابند.واقعي، راه خود را به درون آينده

يف و هاي مختلف براي تعرنگارانه چگونگي كمك به سازمانآموزش تجربيات الزم و ابزارهاي آينده

 1گيرند.هاي ممكن را ياد ميآينده كردنآماده 

بلكه بنيادهاي  ،گيرنددن آينده را فرا ميكر التحصيالن اين رشته نه تنها ابزارهاي رصدفارغ 

 آموزند.ضروري براي تجارت و فرهنگ سازماني را مي

 . ستندشرح زير هبه كهدارد ترم نگاري استراتژيك چهار آينده مقطع كارشناسي ارشد  

 پردازد. به بنيادها )شامل كارگاه نوآوري، اقتصاد مديريتي و ...( مي ترم اول 

 دارد. كارآفريني اجتماعي و...( اختصاص نگاري استراتژيك،ها )شامل فنون آيندهبه زمينه ترم دوم 

گران يلها، تحلعملكردها و سيستم ،نگاري استراتژيكمل كارگاه آيندهها )شابه سيستم ترم سوم  

 .پردازدنگار( ميآينده

نگاري و پارچگي )شامل مديريت استراتژيك، كارگاه ريسك آيندهنيز با ادغام ... و يك ترم چهارم  

 رسد. ...( به اتمام مي

 .استجديد و منحصر به اين دانشگاه  كامالً ،استراتژيكنگاري آينده تعدادي از واحدها مانند كارگاهالبته 

 2دانشگاه رجنت -استراتژيكنگاري آينده ين رهبري استراتژيك با تمركز بر. دكتراي آنال3

دانشجويان  ييد. با هدف آشناشوصورت آنالين و غيرحضوري در دانشگاه رجنت برگزار مياين رشته به

هاي ها و فرصته با چالشهريزي و آمادگي براي مواجهاي الزم براي برنامهدانشگاه به اخالق و بينش

نگاري استراتژيك كه نيازمند بر آمادگي براي آينده شدكوشد تا آغازي با، اين رشته ميآينده

التحصيالن آنالين اين دارد. فارغ قويهاي شخصيتي اندازي دوربينانه است كه ريشه در كيفيتچشم

گاري نآينده هايي در قالب رهبران استراتژيك در درون يك سازمان، مشاورين رشتهنقش رشته معموالً

 يابند.ان دانشگاه ميسيا مدر استراتژيك

 شود:استراتژيك، موارد زير آموزش داده مينگاري آينده دانشجويان دكتراي به 

كوشد روندهاي پديدار شده را تحليل يك گروه كه مي مديريتاز  يرهبري فرض چگونگي الف( 

 مورد سنجش قرار دهد.هاي ممكن دهده و استراتژي سازماني اتخاذ شده را در مقابل تعدادي از آينكر

 يكم.واي در سده بيستو يا منطقهثر داخلي ؤبلندمدت مداخالت سياسي توسط نيروهاي م تأثيرارزيابي  ب( 

                                                 
1. www.cca.edu/academics/graduate/foresight-mbg. 

2. www.regent.edu/acoad/global/degreeprograms 
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مديريتي براي  يدرباره چگونگي ارتقا هاييبررسي حسابرسي يك شركت كار و ارائه پيشنهاد ج( 

 موريت تعريف شده اين شركت.پيشبرد مأ

 .استپاياني  واحد آن پروژه 6نند كه كواحد دانشگاهي را پاس  60تحصيالن اين رشته بايد الفارغ 

 :استبعضي از واحدهاي ضروري دكتري آنالين دانشگاه رجنت شامل اين موارد  

 استراتژي سازماني و طراحي، -

 استراتژيك،نگاري آينده -

 ارتباط رهبري، رهبران و پيروان،  -

 نظريه رهبري، -

 ها، ها و ارزشفرهنگ  -

 رهبري جهاني، -

 اصول مشاوره،   -

 نوآوري و خالقيت. -

 

 پژوهيآيندهنهادهاي  ج(

 بارهرا در هايياتفاقي و تصادفي ممكن است گزارش طوربه آمريكا هاي تفكر دراگرچه بسياري از كانون

 پژوهيآيندهي به تخصص طوربه نند، اما چند نهاد خاص نيز هستند كهكمنتشر  پژوهيآينده

 اند. هكردكيفي آن ويو گسترش كمّ پژوهيآيندهپردازند. اين نهادها خود را وقف اعتالي دانش مي

كوشيم اما در اين بخش مي ،مختصر به تعدادي از آنها اشاره شد طوربه اگرچه در فصل تاريخچه 

 به بحث و بررسي بگذاريم. تربسوطم طوربه در اياالت متحده را پژوهيآيندهتا چند نهاد مهم و اصلي 

 1. فدراسيون جهاني مطالعات آينده1

هاي مشاور يونسكو يكي از سازمان افتتاح شد و 1973در سال  پژوهيت آيندهفدراسيون جهاني مطالعا

كه از دانشگاهيان، محققان، متخصصان و  هستندكشور مختلف  60سيون از . اعضاي اين فدرااست

تشكيل شده است كه همگي دغدغه مطالعات آينده آنها را در كنار هم جمع  دانشجويان مختلفي

سازي، تحليل يهند تا اعضا بتوانند در آن به شبكي را فراهم مي(، فضايWFSFند. اين فدراسيون )كمي

اي متفاوت و مطلوب بپردازند و بدين وسيله تغييرات هايشان براي آيندهها و نقشهو مبادله ايده

برجسته  پژوهانآيندهاي جهاني براي كوشد تا شبكهنند. فدراسيون ميكاي را ايجاد ي و ريشهراديكال

اين ميان به پذيرش اعضا از مناطق گوناگون جهان از يك طرف و استفاده از متخصصان به  باشد و در

                                                 
1. World Futures Studies Federation 
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گزاري . برها را در برگيرد از طرف ديگر متعهد استاي به شكلي كه همه دانشاي بين رشتهشيوه

 . است جزو عملكردهاي اين فدراسيون پژوهيآيندهوزه هاي تخصصي در حكنفرانس

 هاي برگزار شده اين فدراسيون بدين ترتيب بوده است:كنفرانس 

 

 هاي برگزار شده فدراسيون جهاني مطالعات آينده. كنفرانس2جدول 

 موضوع سال
 ا، وسايل و عملكردهاههاي غيرمعمول؛ بينشانسجام و آشوب در آينده 1993

 هايي بدون فقرآينده 1995

 هاي آينده انجام دهيم.توانيم براي نسلگفتگوهاي جهاني: آنچه شما و من مي 1997

 زندگي و پيچيدگي در صد سال آيندهگذاري هايي تكثر و گوناگوني: ارجآينده 1999

 يك جهان و اين همه فرهنگ: جهاني شدن و توسعه محلي 2001

 هاهاي بشريت در كنار اقيانوسآينده 2002

 هاي آتينسل آينده براي نسل 2005

 پيدايشدرحال  هايگذارها: استقبال از جهان 2008

 هانوآوري اجتماعي و پژوهشي جهاني: دگرگوني آينده 2013

 : صلح، توسعه و محيط2050بشريت در سال  2017

 

نگاري استراتژيك متخصص مسائل مربوط به آينده اريك اورلند است كه ،رئيس كنوني فدراسيون 

البته قبل از آن مقاالت متعدد  1نگاشته است. پژوهيآيندهكتابي درسي را در حوزه  او اخيراً .است

 2ده بود.كرديگري را نيز در اين حوزه منتشر 

انتشار اقدام به  2016دسامبر  23براي نخستين بار در  پژوهيفدراسيون جهاني مطالعات آينده 

صفحه و به شيوه  62د. اين مجله در كرهاي انساني( با عنوان )آينده پژوهيآيندهاي در حوزه مجله

هاي دورهدر جهان،  پژوهيآيندهدانش  ياين فدراسيون براي ارتقاهمچنين  3آنالين منتشر شد.

جمله ايران، لف ازاين رشته را در كشورهاي مختشناسي و روش پژوهيآيندهمقدماتي مربوط به مباني 

 ده است.كرمالزي، مصر و... برگزار 

 در اياالت كاليفرنيا 4. انستيتوي آينده2

سازماني غيرانتفاعي، سال  عنوانبهبوده و  آمريكا در پژوهيآيندهنهادهاي اصلي  انستيتوي آينده جزء

هاي ن، بينشوسيله كار جمعي محققان و پژوهشگراكوشد تا بهمي انستيتوشد. اين  تأسيس 1968

رخ دادن است را درحال  ه و مديريت تغييرات وسيعي كه در سطح جهانهنگارانه الزم براي مواجآينده

                                                 
1. see: Eric Overland, The Art of Foresight Management, Cappelen Academic Pablishing House, 2010. 

2. See: Eric Overland, Universal Perpectivism, on the Harizon, vol21,2013,pp. 39-45. 

3. Human Futures Magazine, Issue No1, December 2016. 

4. Institute For The Future 
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دن كرتر هاي الزم براي دقيقپيشگامان طراحي ابزارها و روش انستيتوي آينده جزءهمچنين  ند.كفراهم 

 هلمر، مبدع روش دلفي بوده است.انتستيتو هيني اوالف  اين بوده است. بنيانگذار پژوهيآيندهروند 

كند استفاده مي پژوهيآيندهانستيتوي آينده از ابزارهاي مختلفي براي پيشبرد و آموزش دانش  

 :استكه شامل موارد زير 

 ،هاي مختلف براي تسهيل گفتگو درباره آيندهبرگزاري كارگاه :نگاريـ آموزش آينده 

 ،بيني، بصيرت و عمليق آيندهـ استراتژي مشاركتي: ساختن آينده از طر 

 ،ـ سفرهاي آموزشي 

 بيني آينده.جمعي براي پيشنگاري: يك بازي آنالين دستهـ ماشين آينده 

زيرا اين  .دارد پژوهيآيندهواني بر اهميت استفاده از سناريوها در دانش ااين انتستيو تأكيد فر 

آمدن درحال  سناريوها، جهاني را كه درواقع د.برناي ممكن ميسناريوها هستند كه ما را به طرف آينده

درحال  مند از فرضيات درباره عواملي كه به جهاناي نظامنند و مجموعهكتدريجي است توصيف مي

هاي جايگزين كه در اي كالسيك از آيندهاغلب از مجموعه IFTFآفرينند. دهند را ميظهور شكل مي

واند به توصيف چهار نمونه اصلي از تفكر درباره كند تا بتگسترش يافت استفاده مي دانشگاه هاوايي

 .: رشد، نابودي، اجبار و دگرگونياستآينده بپردازد كه شامل اين موارد 

اي نگاري، كوشيده است تا مجموعهساله در حوزه آيندهاي دهبرنامهبراساس  چنين اين انستيتوهم 

است شناسي خاصي از سناريوهنوعبراساس  دهد كههاي غيرممكن( را گسترش متفاوت با عنوان )آينده

ند. سناريوها براي بسط كو رد مي ضكه فرضيات مرسوم بر پايه زمان، احتمال، واقعيت و فرهنگ را نق

توانند ابزارهاي مفهومي الزم را به ما . آنها ميهستندارزش  هاي استراتژيك ما بسيار باو گسترش گزينه

توانند به ما سناريوها ميهمچنين  يم.هاي خودمان را بيازمايم استراتژيانيتوبدهند تا بفهميم كجا مي

 نند تا از تفكرات مرسوم هر روزه خود فراتر برويم و امكان خالقيت و نوآوري را افزايش دهيم. ككمك 

هاي اخير اين انستيتو . در سالاست مورد توجه انستيتوي آينده بوده انرژي و غذا دو حوزه مهم 

هاي نگاريآينده منظور . به همينهاي مربوط به آن بپردازدده است تا به واكاوي آينده انرژي و نگرانيكوشي

 .انجام شده است روبنا، حكمراني، كيفيت زندگي، منابع، محيط و اقتصاد حوزه 6الزم در 

ينده تر آهاي وسيعدر مسئله غذا و امنيت غذايي نيز، اين انستيتو كوشيده است تا در حوزه 

ها ند. نتيجه اين تالشكغذايي، تغييرات احتمالي را در چهار حوزه رشد، نابودي، الزام و دگرگوني رصد 

كوشد تا به شناسايي نيروها و پيوندهاي متقابلي دست بزند كه غذايي منجر شد كه مي 2020به نقشه 

 1سازند.آينده غذا را مي

 

                                                 
1. www.iftf.org/home 

www.irpublicpolicy.ir



 

 __________________________________________________________  

 

49 

  

 هاي جايگزين. انستيتوي آينده3

برجسته همانند آلوين تافلر و جيمز  پژوهانآيندهچندين تن از  وسيلهبه و 1997در سال اين انستيتو 

ند و كاي ارائه ميهاي مشاورههاي مختلف كمك( به سازمانIAFشد. اين انستيتو ) تأسيسديتور 

اي هاي بهتر كمك نمايد. انستيتوي آيندههاي آينده به ايجاد آيندهكوشد از طريق بررسي امكانمي

 :استانجام داده كه شامل موارد زير  پژوهيآيندههاي مهمي را در حوزه جايگزين تاكنون پژوهش

 به موضوع )مردم سالم در جهاني سالم( پرداخته است. هدف از اين پروژه )هر 1992ـ در سال  

 توان براي سيستم بهداشتي و سالمتي انجام داد( معرفي شده است. كه ميآنچه 

پروژه وسيعي با عنوان سيستم خدمات بهداشتي نيروهاي نظامي براي  1997-1995 هايدر سال 

 ( انجام شد. 2020سال )

اي اخالقي در فرآيند پژوهشي و توسعه عنوان )دستيابي به آينده بااي نيز پروژه 2004در سال 

 ده است. كرتعريف  2029عرصه پزشكي( انجام شد كه اهداف خود را تا سال 

شدن هوشمندانه: افزايش جهاني منظوربهنگاري عنوان )آينده بااي نيز پروژه 2009سال  

 هاي توسعه و پيشرفت براي فقرا( به انجام رسيد. فرصت

كه  كرداين پروژه مبادرت به اجراي كنفرانس چهار روزه براساس  چنين اين انستيتوهم 

 چگونگيبه بحث و بررسي درباره د تا كرمختلف در سراسر جهان را دور خود جمع  پژوهانآينده

 به فقرا و نيازمندان بپردازند. پژوهيآيندههاي آينده و رساني روشخدمات

ها براي انتخاب و ها و سازمانهاي جايگزين، هدف خود را كمك نمودن به انجمنانستيتوي آينده 

 ده است:كرتر از طريق موارد زير اعالن اي مطلوبايجاد آينده

كه  يطوربه هاي سازماني و اجتماعيها و فنون الزم براي دگرگونيدن تكنيككر فراهم الف( 

 منجر به بصيرت و همبستگي شود.

برجسته و افزايش  پژوهانآيندههاي كسب شده از طريق تحقيقات به اشتراك گذاشتن بينش ب( 

 مداوم دانش به هم پيوسته در اين حوزه.

 مند.گيري انساني، جهاني، استراتژيك و نظامتصميم منظوربهبران اي از روابط ميان رهايجاد شبكه (ج 

شده و در عين منجر توسعه و گسترش رفتارهايي كه به حفظ موفقيت سازماني در لحظه حال  (د 

 1هاي آينده.براي نسل هاگسترش فرصت منظوربههاي الزم تالش روي برگذاري حال كوشش براي سرمايه

 هاي بزرگي مشاوره داده است مانند انجمن سرطانخود به سازمان تأسيسيخ اين انستيتو در تار 

 يي كيفيت، آكسفام و... آمريكا يي معماري، انجمنآمريكا ، انستيتويآمريكا

حوزه سالمت، بهداشت عمومي، آموزش، رشد و  هاي جايگزين شاملخدمات انستيتوي آينده 

                                                 
1. www.ahfutres.org/about-iaf/vision-missron. 
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حاضر را درحال  خود ياين انستيتو دغدغه اصل. است متپايداري، انتشارات، كارهاي غيرانتفاعي و حكو

 ده است.كر( اعالم 2030)سالمتي و بهداشت همگاني تا 

 . انجمن جهان آينده4

سه مالحظه براساس  اين انجمن تأسيسشد.  تأسيسدر اياالت شيكاگو  1966اين انجمن در سال 

 :ه استانتقادي صورت گرفت

 ه دغدغه ساختن آينده مطلوبشان را دارند.ايجاد همبستگي ميان مردمي ك الف( 

 .هاي اصلي جهانحمايت از گسترش آگاهي عمومي درباره چالش ب( 

هايي باشند كه حلقادر به ارائه راه پژوهانآينده تماميجايي كه  ساختن آزمايشگاهي جهاني، ج( 

ند. اين نديشااي كهن بيههاي جديدي نيز در مقابل سيستمبلكه به معماري سيستم ،تنها دفاعي نبوده

مختلف تشكيل  پژوهانآيندهكارآفرينان و انواع انان، دانجمن از دانشجويان، استادان دانشگاه، اقتصاد

هاي اصلي جهان عامل مشترك عضويت آنها در انجمن شده كه دست و پنجه نرم كردن با چالش

  .است «ن را بسازيآينده متعلق به تو است تا آ»جهاني آينده است. شعار اصلي انجمن 

مبادرت به چاپ  پژوهيآيندههاي صاحبنظران اين حوزه انجمن جهاني آينده براي انتشار ديدگاه 

شود. در چندين دهه انتشار اين منتشر مي 1967ده است كه از سال كر «Futurist»اي به نام مجله

 ماننداند هشدشرح و بررسي مجله، موضوعات مختلفي 

 ،هوش مصنوعي و نانوتكنولوژي بر روي نوآوري و توليدبالقوه  تأثيرـ  

 ،يكموـ بازار كار در سده بيست 

 ،ـ آينده امنيت ملي در عرصه جنگ سايبري 

 ،هاي سنتي درباره اخالقساينس بر ايدهنورو تأثيرـ  

 ـ توانمندسازي جهان به وسيله فوتوسنتز مصنوعي. 

اند مانند دهكراري كذشته با انجمن جهان آينده هماي در طول نيم سده گبرجسته پژوهانآينده 

به ما كمك »كوشيده است تا با شعار  2016هرمان كان، آرتور كالرك و آلوين تافلر. اين انجمن از سال 

انجمن و جذب  يند. گسترش عضويت اعضاكاصالحاتي را در خود اعمال  «كنيد تا آينده را بسازيم

 آن است. دنبالبهاز تغييراتي است كه انجمن جهان آينده  هاي مالي بيشتر جزو اين دستهكمك

 

 گيرينتيجه

يا تحوالت نگاري آينده هاي جديدبوده و ايجاد روش پژوهيآيندهآمريكا، كانون تحوالت اصلي در حوزه 

جا در ساير نقاط افتد و از آناين كشور اتفاق مي در معموالً پژوهيآيندهنظري و مفهومي مهم در حوزه 
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از مطالعاتي  پژوهيآيندهبود كه  آمريكا يم در. شايد گزافه نباشد اگر ادعا كنيابدجهان انتشار مي

شناسي خاص خود را عملي تبديل به دانشي شد كه امروزه روشپراكنده با ماهيتي غيرعملي و يا شبه

تنها  پژوهيآيندهند. چنان كه گفته شد كتر شدن حركت ميداشته و روز به روز بيشتر در مسير دقيق

سالمت و  زيست، حوزه متمركز بر يك يا چند حوزه زندگي نبوده و از اقتصاد، آموزش، جمعيت، محيط

هاي كالن كشوري اتخاذ شده در بهداشت تا سياست خارجي، مسائل امنيتي و دفاعي و استراتژي

 كاربرد عملي و اجرايي دارد. آمريكا جامعه

هاي از عوامل اصلي احساس نياز به يافته آمريكا سريع تكنولوژي در ديم رشدكركه اشاره چنانهم 

توسط  آمريكا هاي گوناگون جامعهزيرا سرعت فراوان تحوالت ايجاد شده در بخش. بود پژوهانآينده

راي هاي مختلف در سه بازه زماني كوتاه، ميان و بلندمدت بهاي جديد، نيازمند اتخاذ استراتژيوريفنا

با  نيز مرتباً پژوهيآيندهمدهاي آنها در آينده بود. اما خود دانش اين تغييرات و پيامواجهه با 

هاي جديد وريو تحول شده و پيدايش و تثبيت فناهاي گوناگون تكنولوژيك دستخوش تغيير انقالب

ته هاي پيشرفهاي هوشمند امكان طراحي سناريوهاي بسيار زيادي را از طريق الگوريتممانند كامپيوتر

بسيار  آمريكا در پژوهيآيندهشك هاي آينده بيها و دههده است. به همين دليل در سالكرفراهم 

، در آمريكا تبع تحوالت دروني جامعهتر خواهد شد و مرزهاي اين دانش نيز بهتر و دقيقپيشرفته

 سراسر جهان گسترش خواهد يافت.
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