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 چكيده

خاصي مانند گاستون برژه المللي به اين علم توسط اشي بينهاپژوهي در فرانسه همزمان با گرايشآينده

نگاري در دهنخستين نهادهاي پژوهش در آينده و آين 1950گذاري شد و در دهه و برتران دو ژوونه پايه

. پس از آن فعاليت در اين زمينه گسترش بيشتري يافت و اقبال انديشمندان فرانسوي اين كشور ايجاد شد

پژوهي در فرانسه زودتر از بسياري از بدان بيشتر شد. حركت انديشمندان و پژوهشگران مطالعات آينده

جانبه از اين حركت براي حمايت همه كشورهاي اروپايي بود، اما يك ويژگي مهم آن اهتمام دولت فرانسه

قرار ها، سمينارها و ...( در اين كشور پژوهي )مؤسسات، همايشيندهآالمللي بود و بخشي از نهادهاي بين

پژوهي در جهان، در ذيل اتحاديه اروپا، فرانسه نقش مهمي را ايفا كرد و در طراحي با توسعه آينده .گرفت

هاي پژوهي در اروپا حضور پررنگ و تأثيرگذاري داشته است. طرحهاي آيندهلب پروژهي اغو اجرا

هاي هاي ميان و بلندمدت در اين كشور در حوزهههاي مختلف در قالب برنامپژوهي متنوعي در حوزهآينده

پژوهي هاي آيندهنظامي، فناوري، سالمت، ارتباطات، انرژي، اقتصاد و ... به اجرا درآمد. از مهمترين طرح

هاي كليدي فناوري»، «فوتوريس»، «2022وكار در سال كسب»، «2020آگورا »توان به ين كشور ميدر ا

« رانسهفاستراتژي »توان از يپژوهي در فرانسه نيز ماشاره كرد. از مؤسسات آينده« 2020اينرا »و « 2010

، «اوران سنتزالمللي مشانجمن بين»وزيري فرانسه است(، )كه يك مجموعه شورايي در كنار نخست

انجمن »، «فدراسيون مطالعات آينده جهان»، «هاي كارربردي اقتصاديمركز تحقيقات و برنامه»

مهمترين  ، نام برد.«مؤسسه تحقيقاتي فرانسيلين»و « ملليالپژوهان بينآينده»، «نگري فرانسهآينده

اي از ارگيري حجم گستردهكپژوهي در فرانسه تمركز آنها بر روش سناريونويسي با بهويژگي آينده

نگاري است. تجربيات و علم نخبگان، كارشناسان، متخصصان و صاحبان حرف و مشاغل در هر طرح آينده

با  زيراشود؛ شود كه اساساً با ميشل گوده، شناخته ميخوانده مي« مكتب فرانسوي»اين روش امروزه 

ن در كشورهاي اروپايي عموماً يكرد. همچن اين روش را قابل فهم و استفاده« راهنماي خود»چاپ كتاب 

كه در اكثر  Futurologyژه انداز و مطالعه آن، به جاي واشمچمعناي به (Perspectiveاز واژه )

شود. در فرانسه نيز از كشورهاي جهان به تبعيت از زبان دانشگاهي آمريكا مقبول است، استفاده مي

( و Foresight)يابي شود. بر همين اساس واژه پيشانداز استفاده بيشتري مياصطالح مطالعه چشم

 تري دارد.پژوهان فرانسوي كاربرد گسترده( در ميان آيندهProspectiveبيني )پيش
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  مقدمه

و  8G1عضو گروه  نياروپا و سازمان ملل متحد است. همچن هيمؤسس اتحاد ياز اعضا يكيفرانسه  يجمهور

شور منطقه ك نيتربزرگ ،حق وتو است. فرانسه يسازمان ملل متحد و دارا تيامن يدائم شورا ياز اعضا

 ايآندورا و اسپان ،وكمونا ا،يتاليا س،يسوئزامبورگ، آلمان، كلو ،كيبلژ يشورهاكاست و با  يغرب ياروپا

 .ندكيوصل م سيانال مانش آن را به انگلكدارد و  كمشتر ينيمرز زم

از  ييهابازمانده ،چهار منطقه نيدارد. ا اينار دنكدر گوشه و  تيمكچهار منطقه تحت حا ،شورك نيا

 ،اول و دوم يجهان هايجنگ در. تحت سلطه داشت يجهان يهااز جنگ شيه فرانسه پكاست  يمناطق

 يشور صنعتك نيششم ،امروز فرانسه ،حالاينبااز ثروت و قدرتش را از دست داد.  ياديفرانسه بخش ز

از  شيه بك يآمار شامل تجار نيه البته اك است يگردشگر خارج ونيليم 79 پذيراي ساليانهو  استيدن

 .شوديهم م ماننديروز در فرانسه مشبانه كي

داشته و دارد.  يثرؤحضور م شهياما هم ،بوده شگاميمتر پكفرانسه در عرصه علم اگرچه  شورك

 اكيشورها پس از آمرك نيجزو اول زيدارد، اما فرانسه ن يياكيآمر شهيگرچه ر زين يپژوهندهيمطالعات آ

 شمندانيانداز  يبرخ يبرد و حت شيبه پرا  نهيزم نيعرصه شد و خوانش و روش خود در ا نيه وارد اكبود 

 هستند. يپژوهندهيآ يتب فرانسوكحوزه در فرانسه قائل به م نيا

 نيشور، با مهمترك نيدر ا يپژوهندهيآ مطالعات خچهيبر تار يشده با مرور يگزارش سع نيا در

 ني. در اديآدست به يشتريب ييشور آشناك نيا كيادمكدولت و محافل آ انيعلم در م نيا ريس يروندها

 يهاطرح نيمهمتر م،عل نيا ياملكت فرآينددر اروپا و فرانسه،  يپژوهندهيآ خچهيبر تار يبا مرور ريمس

سسات فعال ؤم نيآنها و مهمتر يهادهيپردازان و اهينظر نيشور، مهمترك نيشده در ا ااجر يپژوهندهيآ

 .اندشده يو معرف نييحوزه تب نيدر ا

 

 در فرانسه يپژوهندهيخچه آيتار فصل اول ـ

 مجله 3ه در شماره ك يا( را در مقالهينيبشي)پ« Prospective»اصطالح  ،گاستون برژه 1950در دهه 

La Revue des Deux Mondes ه واژه ك 2،رد و برتران دو ژوونهك ينيد، بازآفريبه چاپ رس

«futuribles» تابكدر  1972رده بود در سال كشناسان( را وضع ندهي)آ « L’Art de la Conjecture» 

آنها  يرده بود. هر دوكجاد يا 1960ه در سال كند كاشاره  يرد، تا به گروهكح يزدن( تشر)هنر حدس

ه به سرعت در فرانسه جوانه ك يمشابه يهاگروهبودند.  يو اجتماع يعمدتاً انسان يهادغدغه تأثيرتحت 

                                                 
 با تعليق عضويت روسيه به گروه هفت موسوم شده است.حال حاضر اين گروه در 1.

2. Bertrand de Jouvenel 
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)اعم از  نفر عضو يس يه گاهكاندازها بود مطالعه چشم يهاگروهزه در ين انگيشتريزدند و در آغاز ب

ته يمك( داشتند و پس از آن ينندگان ارشد خدمات شهركران، آموزگاران، صنعتگران، ارائهكروشنف

 . ندشور جهان بودكست ياز ب يرانكه خود شامل روشنفكل گرفت كشناسان شندهيآ يالمللنيب

الت و كان به مشينش فرانسوكوا داشت:ل ين جنبش چند دليبرآمدن ا ،شيرونكبه اعتقاد ادوارد 

 ستياليستياگز يركتب فكم يجنگ داخل ي، بهساز1940مربوط به دهه  يو اقتصاد يمصائب اجتماع

دولت، با  يزيرون برنامهيسيمكپس از جنگ تحت نفوذ  يهايبازساز ي)وجودگرا( و صد البته تالش برا

 1962( در سال Pierre Massé) ر مسهييو پ ندشديشناخته م« 1985گروه »ه به نام ك يت گروهيحما

 يه امروز براك شاخص قرار داد يهاتيواقع ين گروه هدف خود را بر مطالعه مباني. اكرد تأسيسآن را 

 1.ه استد بوديمف 1985شناخت فرانسه سال 

 

 ينگارندهيآ يهادوره الف(

« يپژوهندهيآ»نام  هب يركف ي، جنبشهت گاستون برژه و برتران دو ژوونِيه گفته شد در فرانسه با فعالكچنان

 ،نده است. گاستون برژهيآ يبرا يافلسفهمعناي به هك يافت( گسترش prospectiveت اصطالح )يبا محور

جهان و باره ر دركاز تف ياوهيش يپژوهندهيه معتقد بود آكالهام گرفت  ،زمان برگسون يشناساز معرفت

باز  ،ندهياست. آ يآزاد هنده عرصيآ ،برژه و ژوونل يآن است. برا هدهندلكين عناصر گوناگون تشيروابط ب

محتمل  يهاندهيه آكنده وجود ندارد، بليآ يك. تنها استامكانپذير  ن منعطف ساختن آنياست و بنابرا

 ل داد؟ كد به آن شياصالً چرا بال داد و كنده شيد به آيه چگونه باكن است يجه پرسش ايوجود دارند. در نت

ز يرا ن يكستميدگاه سيه مقدمات دكهنجارگراست  يارشته يپژوهندهيآ ،دگاه گاستون برژهياز د

مانند  ييهاستميرسيه شامل زكند كيم يزندگ يشناختانسان هديچيستم پيس يكدر خود دارد. بشر در 

ست يو ز يعي، طبيكنولوژك، تي، علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادياسي، سيشناختتيجمع يهاستميس

 يپژوهندهيآ كمكده را به يچيپ هن مجموعيم ايخواهينخست م هن، در وهليو... است. بنابرا يطيمح

 م. يينما ينيبشيه تحوالت آن را پكش از آن يم؛ پينك كدر

در  ياجتماع يپژوهندهيدر ارتباط با آ ي، گروه پژوهش1972ه در سال كاست  يادآوريالزم به 

ها را برخاستند و توجه« ندهيعلم آ»ن يها و خطرات ابين گروه به مخالفت با فريا 2.ل شدكيفرانسه تش

ن يترياز اصل يكي»ردند. هشدار روشن بود: كجلب  يپژوهندهياز آ يشناختانتظارات معرفت يبه سو

تواند از يم يينوگرا هه بهانك تاس نند عبارت از آنكيد ميرا تهد يپژوهندهيآ ه مطالعاتك يخطرات

                                                 
1. Foresight in France, Paru en 2013: aux éditions Edward Elgar Publishing Ouvrage par Barré Rémi  

(؛ CERAT, Grenobleاي )منطقه ريزيگروه فكري از نهادهاي زير تشكيل شده بود: مركز مطالعه و تحقيقات مديريت و برنامه .2

-LEST, Aixشناسي كار )(؛ آزمايشگاه اقتصاد و جامعهIREP, Grenoble et Parisريزي )مؤسسه تحقيقات اقتصادي و برنامه

en-Provenceرشته(؛ مركز بين( اي مطالعات شهريCIEU, Toulouse( ؛ مؤسسه مطالعات سياسي)IEP, Grenoble ؛)

كميسيون عمومي  ،( و اداراتي مانندCSO, Parisها )شناسي سازمان(؛ مركز جامعهCSU, Parisشهري )شناسي مركز جامعه

 وري. ااي؛ هيئت عمومي تحقيقات علمي و فنريزي تجهيزات و مدرنيزاسيون؛ اداره توسعه ارضي و فعاليت منطقهبرنامه
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رفته و ساختار كار بهم ين سطوح مفاهين نظارت بيرد. ايفاصله بگ ياصول يشناختنظارت معرفت

از هرگونه  يپژوهندهيگر، اخالق آيعبارت ده از آن ساخته شده است. بهكرد يگمي قرار يكيمتدولوژ

 ين هشدار همچنان موضوعيه اكد يم ديخواهحال  اين با «اش معاف است...يعمل يارآمدك هپرسش دربار

روشمند صورت به»ه كبود « معرفت يشناسد از جامعهيجد ياشاخه»جاد ين گروه ايروز است. هدف ابه

 يل اداريدالن پروژه بهيرفت. اما ايپذيرا م« هياول يهاهيو تنوع فرض يشناختروش يردهايكرو ييارويرو

 ست مواجه شد. كبا ش

 يكهستند، به  1«ييسال طال 30»رشد  هرهنگام( توقف در چرخي)د هجيه نتك ينفت يهاكشو

 شوند.يمنجر م يشناسدر محور روشهايي و به پرسش بينيپيش هنيبحران در زم

 يان موج اقتصادسنجيتاب بر خالف جركن يرد. اكفا يمثبت ا ين راستا نقشيدر ا 2،شل گودهياز م يتابك

  همچنان نيز اثرگذار است. س داشته وكل نسبت عيتحل يحاصليب آن با ياضير يدگيچيه پكبود 

شوند. يز ميشان متماتيفكي دليلبه يلك يهامدلاز  ي، برخياقتصادسنج يهال دادهيان سيدر م

ضرورت تأمل در  هديوجود دارد. در واقع، ا 1970سال « توقف رشد»ا يمِدو  گزارش بارهدر ين حالتيچن

آنزمان نسبت  يهاشيگرا يابيبرون يبر مبنا يفيامالً توصكن مدلِ ين دهه ظاهر شد و ايا از آغاز ايدن

 يكدر طول  زمين ارهيه منابع سكجه گرفت ين گزارش نتيمداوم استوار شده است. ا يبه رشد اقتصاد

 تأثير اينز بود، با وجود يبرانگار بحثيها بسينيبشيپ وكارسازعلت ن پژوهش بهيرسند. ايان ميقرن به پا

 . ه استداشت يطيمحستيز يهادن جنبهيشكز در به چالش ين يگذاشت و نقش مهم يديشد

 نيب كه رسدياجرا م هف نوبت به مسئلياستاندارد است. پس از توص يهامدلجاد يشامل ا يبعد همرحل

 ل گرفتند. كب شين ترتين به همياالت متحده و آرژانتيدر ا ويژهبهن مدل ي، چند1975و  1973هاي سال

ها يفقر و نابرابر ينكشهير يارهاكراه هارائ يرمتعهد برايغ يشورهاكنظر گروه از  ،نيشور آرژانتك

ن يشد نخست يمتحده طراحاالتيه به درخواست اكف يلئونت ت، مدليدر نظر گرفته شده بود. در نها

گفته كه ن تمام آنچه يرد. با وجود اكست اشاره يزطيو مح ياقتصاد هتوسعن يب هه به رابطكبود  يمدل

 ند. كن دوره پنهان يدر ا را يپژوهندهيآ يست جهانكتواند شيشد نم

 يپژوهندهيست آكاز پسرفت تا ش .1

تر مرنگكش از آن يپ هسه با دهيدر مقا يپژوهندهيمربوط به آ يهافعاليت، 1980هاي سال در طول

 يمطالعات يهافعاليتاول  هآن در وهل يابودجه يهاتيه محدودكم شده كحا ين دوران بحرانيدر ااست. 

 دهند. يقرار م تأثيررا تحت  يپژوهندهيو ازجمله آ يو پژوهش

ات تأثيرند و با شدنه ين و پرهزيش از اندازه سنگيو ب ندد افتاداز مُ يتا حد هامدل و هاروش هنيدر زم

                                                 
 ا رشد اقتصادي چشمگيري همراه بود. ( كه در فرانسه ب1975تا  1945هاي پس از جنگ جهاني دوم )سال .1
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ن يگذار ب يكشتر مانند يه بك يبا ساختار هامدلن ي، اعالوهبهندارند.  يز همخوانين ينفت يهابحراند يجد

 رسند. ينمنظر به، سازگار يكالسك يت بحرانيموقع يكشود تا همچون يظاهر م يدو دولت جهان

 1990در سال  ير شورويجماه هيان رفتن اتحادين و از ميوار برليب دين پسرفت همزمان با تخريا

 زيراد، يآينبرد واترلو به حساب م ينوع يپژوهندهيعلم آ ين رخداد برايل شد. ايست تبدكش يكبه 

و نيز  ارشناسانك يعني هيچ يك از. ندرده بودكرا تصور ن ييوين سناريپژوهان چنندهياز آ يكچ يه

ارشناسان كن اتفاق چه نزد يارده بودند. كن ينيبشين موضوع را پيا يجهان يهامدلشناسان و يشورو

از  البته ار بود.يعتمام يريغافلگ يك پژوهيآينده نندگانكينيبشيپ يو چه برا ياسيمسائل س

 يجد ين باره پژوهشيدر ا يستم خودانتقاديس يكدر نبود كه رفت يانتظار م يپژوهندهيارشناسان آك

جز چند استثنا گذشته بود. اما ب يقرن به سادگان يبزرگ پا هنار حادثكن علم از يه چرا اكصورت دهند 

 . ه استانجام نشد يگريار دكچ يصورت گرفت ه يشمال يايكه در آمرك

وجود  بدون تاكنون ر سؤال رود،يز يل اساسكه به شكپژوهان بدون آنندهيآ يهافعاليت ترتيببدين

 .استيافته ادامه يشناسروش يابزارها

 آغاز دوباره .2

 اين با .كرده استتر دهيچيند، آن را پكتر ت را سادهين موقعيه اكآن يبه جا يجهان دوقطب ان رفتنياز م

اما همزمان  ،ترينده را ضروريآ ينيبشيو تحول نقش دولت، پ يسازيجهان دها،يباال گرفتن تردحال 

 گرفت. يم ينه جاين زميز در همين يپژوهندهيآ هدوبار ياياح با اين فرض رد.كيز ميدشوارتر ن

 طوربهه ك يجهان يپژوهندهيرد: آك كيكپژوهانه را تفندهيت آيتوان سه نوع فعاليحاضر م درحال

هستند و  يشخص ييهاار عملكشتر ابتيه بك هاشركت يپژوهندهياست، آ يدولت ينهادها برعهده يلك

 انه. فناور يهايپژوهندهيآ

بر  يد الزم است مروريآدست بهدر فرانسه  يپژوهندهيآ يهافرآيندبا  يشتريب ييه آشناكآن يبرا

 د.يت به عمل آيلك يك عنوانبهدر اروپا  يپژوهندهيآ

 

  يياروپا يهايپژوهندهيآ ب(

با الزامات  ين انتخاب زمانيانجام داد. ا 2010انداز سال چشم يرا براهايي ينگرندهياروپا آ هياتحاد

به اجرا در آمد:  يپژوهندهيار آكاروپا، سه نوع  هياتحاد يهافعاليتشود. در چارچوب يه ميتوج ياسيس

 . 1اندازها(چشم«)Visions» هنده( و پروژي)آ« Futures» ه، پروژيياروپا يوهايسنار
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 يياروپا يوهايسنار .1

اول، در نظر  هرا در وهليهستند. ز ياژهيسزاوار توجه و 1ون اروپايسيمك يپژوهندهياتاق آ يوهايسنار

 ياركه محصول كرا دارند  يژگين ويا عالوهبهنند و كرا فراهم  يياروپا ياپروژه دربارهبحث  مواددارند 

د. يآيش ميد گفت به ندرت پيه باك يزيآورد؛ چياروپا را گرد هم م هيارمندان اتحادكه كهستند  يجمع

 : عبارتند ازاند كه ندهياز آ كمشتر يدگاهيوها بازتاب دين سناريجه ايدر نت

 يسم اقتصاديبراليت مطلق ليمكبا حا پيداستنامش  از هك طورهمان، افتح بازاره اول: يويسنار

بازار  يكه تنها از كا يدن يباز هم از باق ـ ع باشديه وسكهر اندازه  ـشود. اروپا يو تجارت آزاد مشخص م

 شود. يل شده است جدا نمكيمنحصر به فرد تش يجهان

 ينده )و زوال( مؤسسات بزرگ دولتيس با فلج شدن افزاكه برعك ،صد گل يويسنار دوم: يويسنار

ه در آن كشود يمشخص م يرسمغير خُرد و يبه اقتصادهاها يياروپا هآوردن دوبار يروو  يو خصوص

 م. يهست يلك يشاهد تعدد اقدامات بدون وجود منطق

 يدر بخش دولت يسيدگرد يجاد نوعيفرض ا كه ،م شدهيف تقسيبا عنوان وظاسوم:  يويسنار

 ند. كيتازه را هماهنگ م يو صنعت ياست اجتماعيس يك، يط مساعد اقتصاديدر شرا و استوار است

 يهانظامق يعم يز دگرگونيو نين سناريا ه؛ مشخصينوآور يهابا نام انجمن چهارم: يويسنار

ن طرح يشمارند. ايرا برتر م يانسان هتوسع ست ويزطيحفاظت از مح يهاه ارزشك ياسيو س ياقتصاد

 يرنسانس معنو يكظهور  يبخشد و راه را برايرا تجسم م ياتازه ييگرادار، انسانيپا هتوسع هيبر پا

 ند. كيباز م يجهان

 بهه كگرفتار شده  يطيه در محكند كيف ميرا توص يياروپا و،اهيپره يگيهمسا پنجم: يويسنار

ها در شرق و جنوب آن سبب يريها و درگدار است و گسترش تنشيناپا يتا حد يكيتيلحاظ ژئوپل

 ز دارد. كتمر يو دفاع يتيامن يهاامالً بر دغدغهكه كت اروپا شده يامن يل شوراكيتش

ه ك« اهيامالً سك»ا ي« ديامالً سفك» يهايريگقطعاً در دام موضع 2010 سال ياروپا يوهايسنار

ستم و نه يس ينه تضادها هاطرحن يافتند. اينم ،خورديگر به چشم ميد يوهاياغلب در سنار

توانست در نظر گرفته شود. يز مين يگريبات دكيتر كنند. بدون شكيها را رد نمشيگرا يريپذبرگشت

ل جهان در كرابطه با  هويه شكرد كد تعجب يست، نباااروپ ينونك هوها جامعين سناريه موضوع اكاز آنجا 

وها به يه ساخت سناركاروپا از آنچه  هيعمل اتحاد يست. مسلماً آزادين ييابتدا يجز طرح يزيآنها چ

عقب  يبرا يتالش عنوانبهوها ين سناريتوان از ايمحال  اين با محدودتر است. ،ندكيذهن متبادر م

 رد. كر ين مرزها تعبيراندن ا
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« يتيريمد يهاوهيش»را در رابطه با  1يديحاضر اوراق سف درحالون اروپا يسيمك يپژوهندهياتاق آ

 ند.يبيم كتدار

اشاره  2«2020 ياروپا يو برايپنج سنار»د با نام يجد هنگرانندهياقدام آ يكم به يتوانين راستا ميدر ا

گر يديكه را با ياتحاد يپارچگيكو درجات  يياي، بُعد جغرافيتيريمختلف مد يهاوهين طرح شيم. اينك

 رسد:يم ياصل يويپنج سناررده و به كب كيتر

 محصور، ياروپا .1

 ه،كتهكت ياروپا .2

 ،شده يزيربرنامه ياروپا .3

 ،نابرابر يهاياركهم ياروپا  .4

 . يزكچندمر ياروپا .5

 يزكه دفتر مركل يسل به سوكخواهد از برويم يياروپا يپژوهندهيز ثقل آكمرگفته شده كه اما 

 در آن واقع است منتقل شود. يكنولوژكت يپژوهندهيآ همؤسس

 «آينده» هپروژ. 2

آن  هياولمأموريت  هك( به اجرا در آمد IPTS) يكنولوژكت يپژوهندهيآ هر نظر مؤسسين پروژه زيا

 عوامل دليله بهكرد يگيدر نظر م ياجتماع ياساخته را فناوريبود. پروژه  يكنولوژكت ينگرندهيآ

 هياتحاد هست؛ توسعيز طي؛ محيستياطالعات و ارتباطات؛ علوم ز يهافناوريشده است:  يطراح 3يديلك

 دار.يپا هسان و توسعيك؛ واحد پول يشناستياروپا؛ جمع

استگذار يارشناس و سك 150ه كمربوطه انجام شد  يهانهيدر زم يل مطالعات متعددين دليبه هم

  يابند.انتشار ميانه يماه يهان مطالعات در گزارشيج اي. نتاه استاپو واداشتكرا به ت

 ياجتماع يپژوهندهيند، به آشد زكمتمر فناوريبر موضوع  IPTSه مطالعات كدر واقع، با وجود آن

 شباهت دارند.  4هايابيشيپن نظر به يشوند و از ايز مربوط مين

اروپا ته و پارلمان يمك يهات داشتند توجه ارگانكنفر در آن شر 500ه حدود ك 5ندهيآ هنفرانس پروژك

 الهام خواهند گرفت.  IPTS يارهاكج و راهياز نتا خود يكنولوژكت يهادر برنامه ه احتماالًك هرا نشان داد
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 1«اندازچشم» هپروژ. 3

 يابيارز هپروژ يك عنوانبهن طرح يدار در اروپا است. ايپا هتوسع« Visions» هموضوع و هدف پروژ

 اروپا آغاز شد.  هتيمك DGXIIر نظر يز 1998ه از سال كف شده يتعر 2پارچهيك

 دار دريپا هتوسع يك ين در راه رفتن به سويگزيجا يوهاين پروژه ساخت سناريا يهدف اصل

 يرا برا ياربردك ين ابزارهايمرجع و همچن يكاست. پروژه در نظر دارد  2050و  2020هاي سال

 داران فراهم آورد. و سهام يديلكرندگان يگميتصم

ه سه منطقه در آن انتخاب شده كع و جامع از اروپا را پوشش دهند يوس ياندازد چشميباوها يسنار

 در هلند. قلب سبز(  ي)به معنا ور وِركا و يتاليز اي، ونيبرتان ـ گراند ياست: شمال غرب

دار را در نظر دارد، از لحاظ يپا هه توسعكاست  ييهاطرحه از معدود كآن  برعالوه« Visions» هپروژ

ر، انتخاب و سپس يده سال اخ يياروپا يوهايردن مطالعات و سناركغربال ان توجه است.يز شاين يشناسروش

 ازهاندهانجام شده چ يارهاكه كن ياز ا حال است. و شگرف يار عاليبس يادهياز، ايادغام آنها از نظر ابعاد مورد ن

 م. ينكمي يپوشچشم هداشت تأثيروهانسبورگ ي ياروپا در نشست جهان هيندگان اتحاديگاه نمايبر جا

 

 يدر سطح مل يجهان يهايپژوهندهيآ ج(

 يفرانسو يوهاي، سنار2020. 1

 :عبارتند از است دادهشنهاد يدولت فرانسه پ كه ياصل هنگرانندهيدو اقدام آ

 ر درخواست شده است:يچهار هدف ز يزيرون برنامهيسيمكه از كآن اقدام اول

 شهروندان؛  يتمام يو بلندمدت برا مدتميان ياندازهاچشمردن كروشن .1

 ؛ ياو منطقه ي، اجتماعيفعاالن اقتصاد يهاپروژه يانات توسعه و اجراكف اميتوص .2

جاد شده يد ايجد ين و مطلوب در فضاكمم يو اجتماع ياقتصاد يهاياستراتژ يجستجو .3

 ورو؛ي يواحد پول وسيلهبه

 . يمقامات دولت مدتميان يهاانتخاب ساختنروشن .4

گذاشته شده عبارت ( 3DATAR) ياو توسعه منطقه ييفضا يزيربرنامه سازمان برعهدهه ك اقدام دوم

مربوط به توسعه و  يآت هدهند پروژيان مكه به دولت امك ياپژوهانهندهيآ از گردآوردن عناصر :است

 ند. كف يرا تعر يعمران ارض

ز است. در ادامه يبرانگچالش ياركده، يدو متنِ سرشار از اطالعات و ا نيردن اكدر چند خط خالصه
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 . پردازيممي يپژوهندهيعلم آ يارات و نقش آنها در نوسازكف آنها، به ابتيپس از توص

 1يزيربرنامه يون عموميسيمكگزارش . 2

مستمر  يگزارشگنجد، هرچند يم يزيرون برنامهيسيمكه در چارچوب مطالعات بلندمدت كن گزارش يا

ح است. پس از يصر ين گزارش پاسخ به دستوريز ايش از هر چيدارد. پ دنبالبهز يرا ن ياما توقف ،است

، به ياجتماع هعرص ينـانِ اصليآفرندگانِ نقشيل از نمـاكمتش« يون مشورتيسيمك» يكل كيآن با تش

 يت بخشيت، با اولويشود. در نهايم يكنزد« سرسختانه يتعـهد» به يزيرون برنامهيسيمك يعمل كسب

شور ك ياقتصاد ه، توسعيت انسجام اجتماعي، تقوياريكمبارزه با ب كه شاملدولت  يش اساسيبه چهار گرا

و يف سناريتعر دنبالبهن گزارش يا شود.مي يدولت يياجرا يابزارها روزرسانيبهفرانسه در سطح اروپا و 

 خواهد بودازمند آن يمختلف قطعاً ن يرهاين مسيو انتخاب ب ش از حد باز استينده بيراه آ زيراست؛ ين

شنهاد يها و اقدامات را پدهين گزارش ايجه ايبرسند. در نت يدولت يدهاييارائه شده به تأ يهاه انتخابك

 است. « عملگرا»ز يش از هر چيدهد و پيم

ف يشامل توص ل داده وكت را شيموقع يلكت يو وضع ياز اطالعات ضرور يامجموعه ،گزارش

در  كمشتر يهاسياستد، يها، خطرات، انتظارات جديسازبرجسته ار، مناطق مختلف،كن يتحوالت ح

ن صورت انجام شده باشد يه بدك يصيتوان گفت تشخيم يكستمي. به زبان ساستآن  ياروپا و نهادها

 ياست برا يتيموقعگزارش از يكسو ن يان است. ايجر حال در يهافرآيندت و ياز موقع يفيهمزمان توص

سوي از ه شود.يشور فرانسه تهك ياو نظام منطقه يو فن يگاه علمياز نقاط قوت و ضعف جا يه فهرستكآن

 يانين راستا گزارش به جرياست. در ا يمقررات عموم يبرقرار يارها براكاز راه ياشامل مجموعه ديگر

 يهالكش از ضرورت وجود كي( و حايلي. گزارش بكپرداخت )نم يه در ادامه به آن خواهكوندد يپيم

 بهتر است.  يهاگيريتصميم يبرا يد مشورتيجد

 يريگميتصم هدها اجازيه تردك ييهاتيستم و موقعيدرون س ي، با در نظر گرفتن تضادهاعالوهبه

ت و يرش عدم قطعيرد. پذيگيانگارانه فاصله مسـاده ييصداكدهند، گزارش از تيقاطعانه را نم

 ند. يآيشرفت به حساب ميپ يپژوهندهيآ يشناسروش يبراتر يكتكالـيد يركاز تف يبرخـوردار

مختلف را همچون ي هابخشه ك يعمومهاي ليتحل هتواند از نقص هميدر مقابل، گزارش نم

اي ا فرا رشتهياي ن رشتهيو ب يتيترانسورسالهمان مانع  يعنيزد. يرند، بگريگمي مستقل در نظر يعناصر

 ز از آن آگاه است. ين ريزيبرنامهون يسيمكه ك است يمانع كه بودن
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  DATAR1 يوهايسنار. 3

 .رديگمي ش از حد باال در نظري، هدف را ب«ميت در آوركرا به حرها ني، زم2020 هفرانس هتوسع» هبرنام

خواهد مي هكنده را چنان يآ هدهند برناممي انكه به دولت امكرا اي انهپژوهآيندهعناصر »را قرار است يز

د جزو عناصر يو اعتماد متقابل عامالن با يگروه همفهوم پروژ»ه كاورد. گفته شده يگرد هم ب« ش ببرديپ

ز اشاره شده است: ين هازمانت ي، به اهمعالوهبه«. در نظر گرفته شوند يو اجتماع ياقتصاد ييايپو يديلك

گر يديكبا  يد مربوط به اقدامات عموميجدهاي ، الزم است دادهيجمع هپروژن يل دادن به اكش يبرا»

هاي از حوزه يكمربوط به هر هاي يا توقف در زمانبندي يزمان هع برناميادغام شوند، خصوصاً تسر

ت يريمد يعنيم، يت تقويريد، مديجد يربنديكن پي. در ايطيست محيا زي ي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد

 «. ابديمي ضرورت ياقدامات عمومزمان انجام 

ان است، يه در جرك يراتييه با وجود تغكشود مي ده آغازين اياز ا ،2020 هفرانس هرد توسعيكرو

شود و خود را آماده مي هيتوجها از استدالل يبا شمار 2020 اندازچشمنجاست. ين حاال هم اينده هميآ

 هبه گذشت يپارچه سازد. با نگاهيكرده و كم يسل تقسن يكاس يرات الزم را در مقييدهد تا تغمي نشان

دوران بحران ي هاسياست(، 1975-1960ن )ياديبني هاسياستشامل  يارض هتوسعي هاسياست

 هآن در نقط هز بحث و توسعكحاضر در مر درحال كن خايه چرا اكد يتوان فهممي (1975-1990)

 شود. مي منجر يارض هاز مسئل يديجد يبندفرموله به ك ي(، امر1999-1990عطف خود قرار دارد )

ه كه دارد كيت 2000الت فرانسه و مناطق آن در سال كمش و تفكيك صيد بر تشخيجد هن مسئليا

ن عمل يند. اكمي ريگرفته و تفسكار بهرا  1999سال  INSEE تيجمع يعموم يج سرشمارينتا

 است. اجر درحال يهافرآيندت و ياز وضع موقع يفيز خود توصين يصيتشخ

م؟ يدانمي نده چهيه ما از آكشود مي ن پرسش مطرحيف شده ايتعرهاي شيگرا يدر راستا

ت ين فعاليخواهند شد. ا پژوهيآيندهت يفعال يبرا يچارچوب هكند يآمي دين رابطه پديدر اهايي هيفرض

هايي نده چالشيدر آد يآمينظر بهه ك يياجرا «يزاتنشنقاط »برشمردن »شامل سه مرحله است: 

متضاد  يويچهار سنار ها بالقوه، ارائيموجود  يو خطرات ارضها فرصت ينند، طراحكجاد ياكننده نييتع

از آنها از نظر  يكي كشبي هكر مختلف دربردارند ينده تصاويو آنقدر از آاند هشد يه به زحمت طراحك

DATAR مطلوب خواهد بود .» 

ست. يسان نيكآنها  هبالقو تأثيراما  ،اندهن ارائه شديگزيجاصورت به زاتنشنقاط ي هافعاليت

ها انكا ميه آك شودمنجر مي ن پرسشيبه ا« يمحل ـ يجهان يكتكاليد»ات تأثيراز  يكي ترتيببدين

« يطيمحستيو انتظارات ز ينولوژكر شدن تيگتناقض همه»گر يد تأثير خود قرار دارند؟ يهمواره در جا

 يرفتارها طورهمين؟ و ايمهديجا رسكشرفت به يپ هدينون با اكه تاك شودمي سيدهپر حال اين با .است
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ابند يمي تجسم يه منافع عمومك ين است بتواند در مناطقكه ممك ي، تضاديو انتظارات جمع يفرد

ش رو و يپ يهااندازچشمو  يفور آثارشان در مورد يدهايو ترد« يياروپاهاي شيپو»ن يهمچن .حل شود

 . است جاد رقابتيحفاظت و ا يآن برا هو نقش دوگان« يال مقررات اجتماعكدولت و اَش»ت يدر نها

رد ك، عملياه انسجام منطقهكچرخد مي يرامون محور خطراتيپاي و خطرات منطقهها ل فرصتيتحل

 نند. كمي ديست را تهديط زيو مح ياقتصاد

نند، كمي بكيمشاهده شده عناصر مختلف را ترهاي شيه بر گراكيبا ت»مفروض  يويچهار سنار

و  ـ غالب ينش عمومك هوينجا شيدر ا-يديلكر يمتغ يكردن كار شامل برجسته كروش  كهدرحالي

 «. است ييد سازمان فضايوها از دياز سنار يكهر  يامدهايردن پكمشخص 

ر يمجمـع الجزا»بـرال به نام ينئول يويسنار يكعبارتنـد از:  2020سال  يوين چـهار سنـاريبنـابرا

د به يجد ياجتماع يويسنار يك، «نوشده ييزگراكمر»وبن با عنوان كژاـ  نئو يويسـنار يك، «هكه تكت

را  DATARه نظر ك« ياهكشب يزكچندمر»محور به نام عدالت يويسنار يكو « زيمتما همحل»اسم 

 رد. كشتر به خود جلب يب

الهام گرفته شده  ييايجغرافهاي آنها از نقشه يكه گرافكهمراه هستند  يريوها با تصاوين سناريا

 يو طورين چهار سناريا»رد: كخواهد  كه به او داده شده دركرا  يق هشداريدق هخوانند يكاست. 

است و  يير نهايصحبت از تصاوصورت  نيا رد«. ميهست 2020ما در سال  ييه گوكاند هنوشته شد

ت يرا هرچند اهميد. زيايش بيپ يد پرسشيهم مطرح نشود، الاقل بااي مسئلهه چنانچه كنجاست يا

ست يمعلوم ناما مطرح شده،  ياز ابتدا به درستها از حوزه يكمربوط به هر  يزمانهاي و توقف هازمان

 يشتريبگرايي ، واقعيزمانهاي گام يمعرفحال  اين با د.يم رسيخواه يير نهاين تصاويبه ا يه از چه راهك

 د. يخواهد بخش ياسيسكار به

 

 شور فرانسه كدر اي منطقه پژوهيآينده د(

 اند:شدهاي منطقه پژوهيآينده ييوفاكش موجباي گانهط سهيشرادر فرانسه 

 دها،يش ترديافزا .1

 ،مرنگ شدن نقش دولتك .2

 .ييززداكاهش روزافزون نقش اروپا و قانون تمرك .3

 ير روشنيه تصوكنند كمي تار هستند، مناطق مختلف تالش ره ويت يمل يهااندازچشم كهدرحالي

ن مناطق يانه در اپژوهآيندهاز اقدامات  ياديه تعداد زكب است ين ترتيآورند. به ادست بهخود  هندياز آ

 يگريو د يتوافقهاي و پروژهها ندهيف آيتعر يكين اقدامات دو موضوع را در نظر دارند؛ ي. اانجام شد

 هبرنام يقراردادهاسازي در چارچوب آماده خصوصبه ريزيبرنامهابزار  عنوانبهمورد استفاده قرار گرفتن 
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 عنوانبهاي منطقه پژوهيآيندهاز  يروزافزون هبه بعد، استفاد 2000هاي سال (. ازCPERمناطق )ـ  دولت

 پژوهيآينده با اين فرض به عمل آمده است. يشهر النكا جوامع يدر سطح شهرها  يت محليريابزار مد

 ند. كت يرا تقو يساالرمردمت شهروندان قرار گرفته و كمشار هيل است بر پايما يامنطقه

 يروهايردن نكج يل مناطق مختلف به بسيتما زيرا ستند.ين ساده ين آسانيبه اآينده اما مسائل 

دن يرس ين جستجو برايخارج وجود ندارد. بنابرا يايدن ييه گوكنند كرفتار  يشود طورمي خود سبب

 . شودمي منافع يواقعهاي به توافق سبب محو شدن تعارض

 ييگران درونياست. ا ييگرادرون ينوع ينونكاي منطقه پژوهيآينده يگر، نقص اساسيان ديبه ب

 كهبوده ها پروژه دنبالبه وشود مي منجر يمحل يروهايج نيه به بسكاست  ينيخوشب ينوع يوجه منف

 توافق هستند.  يدر جستجو

اي منطقه پژوهيآينده يل اصلكجه مشيهستند. در نتنيز اغلب پنهان  يخارجهاي وند و ادغاميپ

اي قدرت در سطح ساختار نظام منطقههاي ي، روابط و بازگيريتصميمه سطوح كاست هن ادغاميل ايتحل

 يهافرآيندت و يف موقعيتعر يم براكمحشناسي روش يكن امر وجود يمورد نظر بر آنها منطبق هستند. ا

ر يتصو يكدن به يرس برايمشخص  يتكمشار وكارساز يكن وجود يطلبد و همچنمي انجام را درحال

 بخشد. مي روابط قدرت را ضرورت كو در يجمع

را به اجرا  پژوهيآيندهع يوس هبرنام يك DATARر، ياخ هه در دو دهكم ينكمي ن اضافهيا برعالوه

هاي سال ن نهاد دريه اك يرانشيت بر نقش پين فعاليا .اندهج آن هنوز مشخص نشديه نتاك هگذاشت

  د.وشمي رد افزودهكفا يا 1970

 ينونكت يموقع ين پرسش به بررسي؟ اوجود داردشور فرانسه ك پژوهيآيندهدر  يديز جديچه چ

 .امل ببخشندكم دارند آن را تيه تصمكانجامد ميهايي و جنبش يالمللنيب هدر حوز يفرانسو پژوهيآينده

  ت است؟يواقع يك پژوهيآينده يتب فرانسوكا ميه آكشود يمطرح م سؤالن يلذا ا

 ،گاستون برژه و برتران دو ژوول يعنين علم يگذار اهيادآوردن پاين پرسش در نگاه اول و با به يا

 شود: مي شناخته ،شل گودهيل با مياساساً به چند دل يتب فرانسوكامروزه مد. يآمينظر بهب يعج

را قابل فهم  يخود، متد 1«يتاب راهنماك» يدر پ يپهاي ه با نسخهكن افتخار را دارد يه او اكآن .1

 ند؛ كو قابل استفاده 

را در  يآموزش هن دوري( اCNAMهنرها و مشاغل ) يست سال هنرستان مليه به مدت بكآن .2

 شود؛مي نه احساسين زميدر ا يمبود دانشگاهكانه هنوز تأسفانحصار خود داشت. البته م

 همسان هستند.  يارتكد يه با سنت فرانسوكشود مي هيتغذ يمنطق ياز ابزارها يآموزش هن دوريه اكآن .3

همراه است.  يتجرب يسونكسنت آنگلوسا يكه با كم يمواجه هست يفرانسو يتبكدر نگاه اول با م

                                                 
1. Michel Godet, Manuel de Prospective et de Stratégie, Éditions 1991, 1997, 2001, Dunod. 
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د در يز بايش از هر چيم پيه گفتك طورهمانرسد. مينظر به يمتر واقعكمتر و ك تدريجبهر ين تصوياما ا

ت آن ي. اما واقعاندهاطالع نبودبيشناسي سون از نظر روشكان آنگلوساپژوهآيندهاز  ينظر داشت برخ

ت يمتر به تقوكبازار، روز به روز هاي شيگراها( به تبع ييايكآمر خصوصبه)اي ارشناسان حرفهكه كاست 

 يعني ،ندهيمطالعات آ ييشگويپ يا حاويكننده سرگرم هشتر به جنبيرده و بكتوجه ها ليمنطق تحل

 در نظر پژوهيآيندهان را در مطالعات يت دانشگاهك. چنانچه مشاراندهپرداخت 1يح و سرگرميتفر

 عالوهبهشور فرانسه وجود ندارد. كن حالت در ياما ا ،شدمي وتاهكار يآن بس هخچيم تاريم، ترسيگرفتنمي

 يلكرد و منطق يگمي ندرت صورتابزارها به« يالف تا »از  هان، استفاديه نزد فرانسوكد توجه داشت يبا

  رد.يگمي آنها را يجا ياديتا حد ز

گرفت و از زمان انتشار ل كش 1970هاي سال در ،شل گودهير مكاست. تف يگريد يمهم در جا هتكن

ند كار يشرفت ابزارها بسيپنج سال پوستيرد. در مدت بكن يرييچ تغيه 1977تابش در سال كن ياول

حال  اين با جاد شد.ينه اين زميدر ا يل نقش عامالن، رشد مهميه با تحلكبود  1990در سال  فقطبود. 

بوده و  يارتكر دكن طرز في. اه استماندير باقييهمچنان منجمد و بدون تغ پژوهيآيندهر كعمق تف

 به درون آن راه ندارد.  ياساس يتحول فلسف و ده استيچير پكپساتف يكست و در واقع ين يكتكاليد

 آن عبارتند از: شناسي روشهاي ن، ضعفيبنابرا

 ، يكستماتينقص س يك .1

 ود، كر .2

 ،هااد بردن زمانياز  .3

 2.تيحالت عدم قطع  .4

رو به قهقرا  يفرانسو پژوهيآيندهو بدانيم كه  ميهوده دست برداريب يسر و صداهاد از يباحال اين  با

 ند. كمي روشن ييايكدات آمريبا تولاي سهيمقادر ن موضوع را ياست. ا

ه كنده يعنوان از مطالعات آ 3000ن يجهان توانست از ب هنديمتعلق به انجمن آ« Survey»انتشارات 

اي جهين نتيند. نخستكرا انتخاب  super book»3»تاب برتر ك 70اند، شدهر منتشر يدر طول پنج سال اخ

 هندين مطالعات است. اغلب موضوعات مربوط به آيبودن ا يو غن يد فراوانيآميدست بهن موضوع يه از اك

 4نند.كنمي فينده را تعريامل آكاز آنها داستان  يكچ ياند، هرچند هشده يبررسها تابكن يجامعه در ا

م، يرياس را در نظر بگين مقيستند. چنانچه هميسه نيشور فرانسه تعداد آثار منتشر شده قابل مقاكدر 

                                                 
 .1993، ژوئن LIPSها، پروژه مطالعاتي ده سال آينده، روبله، آينده پژوهي در اياالت متحده، متدها و روشميشل گوده و فابريك  .1

 Pierre Gonod, Dynamique des Systèmes etپژوهي نك. :براي مشاهده نقد تحليلي متدولوژي فعلي آينده .2

Méthodes Prospectives, Futuribles International, LIPS, DATAR, Travaux et Recherches de 

Prospective, n 2, Mars 1996. 

3. Michael Marien, 70 Superbooks, The Futurist, Mai-juin 2001, World Future Society 

در اين رابطه وجود ندارد، مكاتبات بين گونو و « كتاب مرجعي»يا « Killer Book»درباره داليل اينكه از نظر ام. مارين هيچ  .4

 ببينيد.  www.mcxapc.org/ateliers/17در سايت: « Richesse et Misère de la Prospective»مارين را در پرونده 
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، مقاالت فوق كشبي عنوان خواهد بود. 15در فرانسه شامل حدود  پژوهيآيندهاز مطالعات  يفهرست مشابه

هاي تابكو ... وجود دارد. اما  يعموم ريزيبرنامه هتيمكمهم هاي (، گزارشFuturiblesبل )چيويدر فاي العاده

ن يگر وجود ندارند. در طول ايا ديزمان ما بپردازند وجود نداشته و  هدر جامع پژوهيآيندهل يه به تحلك يمهم

. رده استكارائه ناي ل حرف تازهكرده و در كد نيرا تول يآثار قابل توجه پژوهيآينده يتب فرانسوكدوران م

 دهد. مي حيتب را توضكن ميالت خالقانه در ايثمر ماندن و نبود تخبي كشبي هكامر  اين

 تب فرانسهكه خود را مك پژوهيآينده كوچك ياينه از دنين زميبزرگ در اهاي ينيآفرواقع، نقشدر

باشد؛  يكتيلتواند مقاالت ژئوپمي هافعاليتن ياز ا ي. مثالاندهه از خارج آن آمدكبل ،نشده ينامد ناشمي

« Ramses» ساليانههاي ا گزارشيو « Courier International» هيساندر ادلر در نشركمانند مقاالت ال

نند. در مثال اول، كمي يجهان را بررس يهاشيگرامهمترين  هك المللبينروابط  يالمللبين هاز مؤسس

تم يسس يك هيدوم، مقاالت بر پاه دارند و در مورد كيت بزرگ ياسيو س يخيفرهنگ تار يكمقاالت بر 

شرح داده شده است. منظور  ،دهدمي را ارائه يرفتارشناس يه مبانك يديتاب جدكه در كاستوارند  يركف

 همسئلحال  اين با است. 1واحد فعال يكآن وجود  يزكه مفهوم مركنش است كعلم  ياز رفتارشناس

 شود. مي مطرح يز در سطح انتزاعين پژوهيآيندهشناسي روش يبازساز

 

 در فرانسه پژوهيآيندهد يقطب جد هـ(

 ؟ است در زمان حال پژوهيآيندهآيا 

م ي، مباحثه، تصمپژوهيآينده»با عنوان  يو اجتماع ياقتصاد ين جنبش گزارش شورايآغاز ا هنقط

آن ه در ك يليپل ب-ه توسط ژانكن گزارش يمنتشر شد. ا 1998 هيژوئ 8و  7ه در روز كبود « يعموم

متفاوت دوباره  ينانيآفررا با نقش پژوهيآيندهه كاست  يبود نوشته شد، سند مهم RATPس يزمان رئ

 اندازد. مي انيدر فرانسه به جر

دن آنها، فاصله يبست رسو به بن يمات عموميت تصميبه ماه يانتقاد يآن عبارتند از: نگاه يمبان

 . يهمگان هان مباحثكفراهم آوردن امجه يو در نت يفعل پژوهيآينده يگرفتن از متدها

 يمات عموميبست تصمبن

هاي اسپاسم»از  يريشگيپ منظوربهشور ك هانه در ادارپژوهآيندهرد يكرو كارگيريبهعبارت از بست اين بن

در  فرآيند يك عنوانبهم در نظر گرفته شده آن را يتصم يه براك يمفهوم سوي ديگراز است.« گيريتصميم

ن، يده شود. بنابرايفهم 2يكم استراتژيحاً ساختار تصميجه جا دارد ترجيعمل منفرد. در نت يكنظر دارد و نه 

 چندان جالب نخواهند بود.  گيريتصميم ينده هستند براياز آ ير زمانيثابت و بدون مس يريه تصاوكوها يسنار

                                                 
1. Thierry de Montbrial, L'action et le Système Monde, PUF, 2002. 

2 .Prospective, Débat, Décision Publiqueپل بيلي.-، گزارش منتشر شده توسط ژان 
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 ينونك پژوهيآينده يمتدهافاصله گرفتن از 

هم افر»يعني  داشته باشد: يشناخت ييتواند محتوامي و بودهن ياز بلندپرواز يخال پژوهيآيندهن نوع يا

امروزه ». خواهد بود ...« يريادگينان به يآفرنقش يب تماميد و ترغيجدهاي ان انتشار دانشكآوردن ام

ت خود را دگرگون يد ماهيبا يهماهنگ يرات برايين تغيمواجه است و با ااي با انتظارات تازه پژوهيآينده

 طوربهقرار داشته و ها ريزيبرنامهبنا شده و در صدر ها شياس گرايق هيه بر پاك پژوهيآينده يعني د.نك

 عنوانبهه كدهد مي پژوهيآيندهاز  يخود را به مفهوم يمرتبط بود، جا يم عموميم به تصميمستق

اندازد و قادر ميكار بهرا  يهوش جمع فرآيند .شودمي انيدها نماياهش تردكشناخت و  يبرا يگاههكيت

ع يمداوم و سر طوربهه كاي دهيچيط پيه با محكند كش يو آزما يرا معرف يديجد ياست ساختارها

نده يه تنها نگاه به آك يرد سنتيكدر زمان حال با رو پژوهيآينده .1«هماهنگ باشند ،ر استييتغ درحال

گر تنها چراغ يرد و دكد كيز تأيزمان حال نهاي د بر افقيامروزه با»تفاوت دارد.  ه باشدرا مد نظر داشت

ن نوع يا ياصلهاي يژگيو«. در نظر داشت زيد را نيجد يش ساختارهايف و آزمايه تعركراهنما نبود، بل

 ياهرم قو يك ه؛ ارائاندهان بوديه از قبل در جامعه در جرك يراتييشناخت تغ»عبارتند از:  پژوهيآينده

ند؛ كمي جاديآنها را ا هر توسعيت مسيمطلوب و هداهاي يدن به دگرگونيان سرعت بخشكه امكر ييتغ

ت يبا ماههايي اتيش عملير و افزاكق گردآوردن اقشار مبتيانه از طرپژوهآيندهن انجام اقدامات يهمچن

 «. نندكمي فاياكننده سرگرم يه نقشك يشينما

 يهمگان هانه و فراهم آوردن مباحثپژوهآيندهردن مطالعات ك يمردم

 پژوهيآيندهگنجد. مي «دستنييپا پژوهيآينده»و « باالدست پژوهيآينده»در دو قالب  پژوهيآيندهن نوع يا

 يل شورا براكيمشورت، مباحثه، تش»آن  يانيپا هدارد و مرحل ياديشباهت ز يعاد پژوهيآيندهباالدست به 

 است. « دهيبرگزهاي هيفرض هيمطالعات بر پا يازاندها رايقابل قبول و هاي شنهاد انتخابيپ

ان كام»رند: يگمي ر انجاميزهاي ه از راهكهمراه است  يرييتغ يهافرآينددست با نييپا پژوهيآينده

 هيگفتگو و بحث بر پا ي؛ سازماندهيريادگينان به يآفرنقش يق تماميد و تشويجدهاي انتشار دانش

 يابيق ارزيت در طرح از طريان عضوكت و در صورت امكب عامالن به مشاريترغ منظوربه كمراجع مشتر

 يابيند. در واقع، ارزكسر يرده و انجام اصالحات الزم را مكل يت را تسهيريمد فرآيندتواند مي هكج ينتا

فرصت  هاسياست يابيه ارزكن صورت يگر در تعاملند. به ايديكبوده و با  ناپذيرجدايي پژوهيآيندهو 

 «. نندكمي يازاندهانه را راپژوهآينده هپروژ يكرده و كرا فراهم ها م و انتخابيمفاه ينيبازب

و  ي، انتقاد ساختاريسپار، برونيارشناسانه از نوع دلفكهاي رش مشورتيعدم پذ ين امر نوعياز ا

هاي وهيشود. شمي يناش يكستميو سسازي مدل هنحو هد درباريترد طورهمينوها و يسنار يعمل

ها تيدور نشدن از واقع هرا دغدغيز .است كه قابل دركشوند مي ح دادهيمشخصاً ترج يعملـ  يپژوهش

                                                 
1. Jean-Paul Bailly, Demain est déjà là, éditions de l'Aube, 1999. 
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رد، از يگميرا دربر يگوناگوني هازمان پژوهيآيندهه كت از آنجا يرا دارند. در نها يت عملكو مشار

 د. يآمي انيسخن به م« مداوم پژوهيآينده»

قرار « در زمان حال؟ پژوهيآينده»در فرانسه:  پژوهيآيندهد يقطب جد »تر يه در تك يعالمت سؤال

ت يبه واقع ينگرآيندهر و كتف هوين شيه اكمانده است  ياديه هنوز زمان زكآن است معناي به ميداد

ز يرا ن ياسيس يو رفتارشناس پژوهيآيندهشور، متد كت يريمدهاي چ و خميد پيل شود. در واقع بايتبد

 يگريد هويو ش نگرآيندهشناسي روش يبه نوع« در زمان حال پژوهيآينده»حال  اين با در نظر داشت.

 .1شودمي منجر يورزاستيس يبرا

 

 در فرانسه پژوهيآينده يژگيو فصل دوم ـ

واژه  يجاانداز و مطالعه آن، بهچشممعناي به (Perspectiveاز واژه ) عموماً يياروپا يشورهاكدر 

(Futurology )شود. يا مقبول است، استفاده ميكآمر يت از زبان دانشگاهيجهان به تبع يشورهاكثر كه در اك

 يابيشين اساس واژه پيشود. بر هميم يشتريانداز استفاده بز از اصطالح مطالعه چشميدر فرانسه ن

(Foresightو پ )ينيبشي (Prospectiveدر م )دارد.  يتراربرد گستردهك يپژوهان فرانسوندهيان آي

 يبر سطوح مل يز اصلك. تمراست يو نوآور يپژوهش يهاسياست يتوسعه و اجرا يبرا يابزار يابيشيپ

نظام ر ييتغ يبرا يان علم و صنعت و در موارديه مكرد، تا شبكين مييها را تعتيد اولويها بود و باومتكح

شتر يق بيتشو يبرا يا راهيشده  استفاده يفن يابزار يابيشيند. پكجاد يا شانو فرهنگ اداره يقاتيتحق

  2تر بود.در فهم موضوعات بلندمدت يمساع يكتشر يتر برانندگان گستردهكتكمباحث ساختارمند با مشار

 يعبارتبودن آن است. به يدر فرانسه، دولت يابيشيا پي يپژوهندهيمطالعات آ يهايژگيگر از ويد يكي

ه كآندليل بهشايد است.  يدولت يزكتمر يجهان دارا يشورهاكگر از يد ياريدر فرانسه مانند بس يپژوهندهيآ

 جامعه خود هستند.  يشبرد امور فردايبهبود و پ يمناسب برا يارهاكاتخاذ سازو يدر پ هادولت

رات يين تغيا سون،كانگلوسا يشورهاكمحور در اغلب بازار ياسير سييدر متن تغ 1990در دهه 

 ييآمد تناقض آنجايد ميپد يابيشيپ يهافعاليتاز  يديه نسل جدكد. آنجا يرسمينظر بهز يآمتناقض

 بلندمدت ريزيبرنامهت يفعال ينوع يابيشياهش نقش خود در اقتصاد بود، اما پك يومت در پكه حكبود 

د يجد فرآيندن يا يهايژگيدرباره و يسكد حل شود، اگر ين تناقض شايگرفت. ايم رونقبود كه 

 يهايزيرها و برنامهيابيشيه با پكانداخته شده كار به يعموم يهابه هر حال توسط قدرت شد.يانديب

ومت ك)ح گرانياز باز يمجموعه متنوع يبرا ييشنهاد فضايارائه پ يمتفاوت است. مسئوالن در پ يسنت

                                                 
پژوهي و ، گروه آينده ,Regards : Épistémologie, Méthode, Praxéologie Politiqueنك. مقاله پ. گونو،  .1

 .2002ژوئيه  Datar ،17ريزي عمومي، برنامه

2. A Handbook on Technology Foresight: Concepts and Practice 
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ش ببرند و ينده به پيآ يخود را برا يهاتيمورأتوانند ميمبه اين دليل و  هستنداز آنهاست(  يكي

 يابيشيد از پين نوع جدياز ا يبخش يفرانسو ينگرآيندهنند. كت كشان مشاريهانشكدوارانه در يام

 2010 يديلك يهايفناور( و INRA) 2020نرا ي(، اAgora)2020(، آگورا Futurisس)يريوچاست. ف

(Key Technologiesنمونه ) 1ها هستند.يابيشيامل در انواع پكن تياز اهايي 

 بهره يپژوهندهيآ يروش خاص برا يكه از كن است يدر فرانسه ا پژوهيآينده يژگين ويمهمتر

فهم  ياست. برا يسيونوي، سناريپژوهندهيارآمد در عرصه آك يروش ،ن روشيشود. ايگرفته م يشتريب

 هر درباركه، تفكم يدانيشود. م يپژوهندهيآ يهاروشو  ينگرندهيبر آ ين روش الزم است مروريبهتر ا

، ياقيو س كجوامع به هر سب يجوامع است. تمام ههم يبرا يجهانشمول و همگان يادهيپد يكنده يآ

خود  يها هرچند در ظاهر امروزييگوبين غياند. اردهكتجربه  ييگوبينده را در قالب غيآ ينيبشيپ

براي اند. ژه و مختص به خود بودهيو يمتدها يشوند، اما در زمان خود داراينم يتلق يروشمند و علم

بدن  يهااستفاده از ترجمان برمبتني يهاوهياز ش ياها بر گونهييگوبين نوع از غين ايالنهرنيدر ب مثال

ا گاوها يبدن گوسفندان و  يگر اجزايهمچون صفرا، روده، معده، قلب، شُش و د گر موجودات زندهيد

ات كحر ي، بررس2ييگوبير در غيگر همچون استفاده از پنيد يمتدها ين برخياستوار بوده است. همچن

، نوسانات و 4آتش يگاو بر رو يهاجرقه زدن استخوان شانه ه، مشاهده نحو3آتش يهاال شعلهكو اش

ه ك ييگوبيگر غيد يهاوهياز ش ياريو بس 6زان گردوغبار در هوايم ه، مشاهد5ييرات آب و هواييتغ

 نده نام برد.يآ همطالع يو حت ينيبشياز پ يعنوان نوعتوان از آنها بهيم

آنها  يمعرفت يه مبانكشوند، بليصرف محسوب نم همشاهد برمبتنيها ينيبشيپ يهاروشگونه نيا

مانند گاو مظهر و نشانه به يوانيه حكنيست. اايت اشياز باورها در رابطه با منشأ و ماه يااز مجموعهل كمتش

گردد، يبرم يزيدارد، ذات آتش به چه چ ييبدنش چه معنا ياز اجزا يكتف و استخوان و هركست، يچ

ن نوع يا يه وجه انسانكنشان از آن دارد  يخواهند؛ همگمي ها، چها جنگلين و ي، زمهاآسمانگان يخدا

ن نوع از يا يجوامع عنصر اصل يمذهب كو مناس يمردم يمرنگ بوده و عموماً باورهاكها يشناسدهيپد

 گر رقم خورده است. يد ياگونهدر جهان مدرن به ييشگوياما پ ،شدنديشناخت محسوب م

 يجادو و خرافات و متدها برمبتنيه ك ييگوبيد در فلسفه و علم، برخالف غيجدگرايي انسان

نده است يآ ينيبشيفهم و پ يوالر براكس يتالش يشناسندهين آينار مطالعات نوكدر  ،است يمخف

 7زريمز فريهمچون ج ي. به نقل از بِل، افرادشود ييرمزگشا ينده بشر و سرنوشت ويه از آك ياگونهبه

                                                 
1. Science and Technology Foresight: Four French Case Studies, p. 11. 

2. Tyromancy 

3. Pyromancy 

4. Scapulimancy 

5. Aeromancy 

6. Abacomancy 

7. James Frazer 
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و  يمانند مشاهدات تجربز بهيگذشته ن يهاييبگويه غكند كيان ميب 1نيتاب خود به نام شاخ زركدر 

زان ياند و مبرخوردار بوده يقدرتمند ينده در عصر امروز، از روابط عليمطالعات آ يشبه تجرب

 2رسد.مينظر به يافك يامروز يبا استانداردها يشان حتمشاهدات

ل منابع، يتحل و هيتجز ه با استفاده ازكاست  ييهاتالشف مشتمل بر مجموعه يدر تعر يپژوهندهيآ

ن مفهوم با يپردازد. ايآنها م يبرا يزيربالقوه و برنامه يهاندهيا ثبات، به تجسم آير ييلگوها و عوامل تغا

ه كنده يز مقاالت و متون مربوط به آيلمنامه و نيشنامه، فين رمان، نماينگاشتن و تدومعناي به ينگارندهيآ

 . كننديد ميهمگن را تول يياما عموماً محتوا ،متفاوت بوده يمكهمراه است،  يل و تجسم علميمعموالً با تخ

الن ك يهابحران هچون مسئل يتوان معطوف به موارديرا م يپژوهندهيدر آ يديلكموضوعات 

در امر آموزش،  يجهان ياقتصاد، روندها يجهان يسازمان ملل، روندها هو مسئل يومت جهانك، حيجهان

ه با تداوم كم ينك كه دركن است يا يپژوهندهيهدف در آمهمترين  فرهنگ دانست. ايبهداشت و 

ا يمطلوب است  ياندهين آيا چنيه آكم يريم بگيخواهد داد و تصم ينده چه رويامروز، در آ يروندها

محتمل شناختن  يدر پ يشناسندهيو آ يپژوهندهيم. آير دهييم آن را تغيوشكست، بينمطلوب ؟ اگر خير

را  يزيرر راه و امر برنامهيتواند مسيه مكانسان بوده  يمرجع، مطلوب و ثمربخش بر زندگ يهاندهيآ

 يات فرارشتهي، ماهينوظهور در محافل دانشگاه يهار شاخهيمانند سا ن حوزه از علميد. اكنل يتسه

برخوردار است و نظر به  ياست، فرهنگ، فناوريهمچون، اقتصاد، س يه از قلمرو موضوع متنوعكداشته 

 (. 1388، يش است )مظفريرو، موضوعات آن رو به افزاشيرات پييتغ

 

 در فرانسه يزيرنظام برنامه فصل سوم ـ

شور كن ياز دل دولت ا يپژوهندهيبرال است، اما آيدولت ل يكامل كو استقرار  يبرقرار يهر چند فرانسه در پ

ژه قرار گرفت، نظام يدر آن مورد توجه و يپژوهندهيه آكمهم در دولت فرانسه  يهااز عرصه يكيرون آمد. يب

ساختار  يك 3CGPفرانسه موسوم به  ريزيبرنامهون يسيمكان ين ميشور بوده و هست. در اكن يا يزيربرنامه

 يو بررس ليالن، مسئول تحلكهاي برنامه يم نقشه و طراحيترس برعالوهه كان است يپابي ، منعطف وكوچك

ها نقش حلن راهيا يدر امر اجرا يز بوده و حتيومت نكمناسب به ح يهاحلالت ساختار و ارائه راهكمش

 درحالا به مرور زمان يرده و كره كن نهاد در آن مذايه اك ييهاند. حوزهكيفا ميومت را اكبه حدهنده هيتوص

ن امر يجامعه دارد. ا يهابخشاز  يكزان رشد آنها در هر يالت و مكعت مشيبه طب ياست، بستگ به آنورود 

 در فرانسه است.  يزيربرنامه يهاروشان ابزارها و فلسفه و يحاصل تطابق م

                                                 
1. The Golden Bough 

2. Bell, 2009. 

3. Commissariat Général du Plan 
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 ،يبكيمختلط و تر يلكدر فرانسه به ش ريزيبرنامه يابين نهاد، ارزيا يعمل هسال تجرب 40بعد از 

ش يه هايخود توص يهاطرح كمكبه  سويكون از يسيمك. استتجربه شده هاي هيه نشئت گرفته از روك

 يگاهيتگر صاحب جايو هدادهنده نقش مشاوره برعالوهاست  يمدت زمان كهدرحالي ،كنديرا مطرح م

ون نقش يسيمكگر يد يسودر فرانسه شده است. از يدولت يهاگيريتصميمن در نظام يمشخص و مع

 ند. كمي يمردم باز يذهن يدورنماسازي و مدرنها دهيدر توسعه و گسترش ا يقاطع

ه ك يطوربه .الوگ رفته استيق دياز طر ريزيبرنامهبه سمت  ريزيبرنامهرد فرانسه در امر يكرو

 مانده است. ين نهاد باقيدولت توسط ا يابي، مشاوره و ارزياركاز به هميهمچنان مانند گذشته ن

را صادر  2زيون و تجهيزاسيمدرن ريزيبرنامهون يسيمك تأسيسفرمان  1ژنرال دوگل 1946 سال در

 : شدن يين نهاد تبيا يفه برايتور و وظكفا دورد. ك

 ش گرفته شود؛ يدر پ ياسيسهاي در برنامه ياصالحگيري جهت :اول

  3رد.يانجام گ هازيرساختدر  يو فور يضرور يت بازسازيو در نها شود يگذارهدف يبكياقتصاد تر :دوم

 كشوردر  جمهوريخواهدولت يافته از نقش توسعه يخيتار ز نماديش از هر چيدر فرانسه ب يزيربرنامه

از  كهدرحاليمحدود شده بود،  ياسيس هون دولت در هستيزاسيمدرن يهافعاليت. است زمانفرانسه تا آن

 سويك. از شديمحسوب م يمالتوس يار و از لحاظ اقتصادكدولت همچنان محافظه يلحاظ اجتماع

در جامعه و خلق  يو زبان ياسيس يل خود در جهت استانداردسازيتمادليل بهساخت قدرت در فرانسه 

 يز و دولتكمتمر يستم آموزشيس تأسيس يبرا ي، تالش گستردها4يروحانغير هجامع يكان نهادن يو بن

نار كآن در  هدار شدن آهستيو پد يدولت از توسعه صنعت يافكت يگر عدم حمايدسوي از انجام داد.

ا يتانيبر مانند يياروپا يهادولتر يسه با سايدر فرانسه، در مقا يرفاهِ اجتماع يهاستميس هنيظهور با طمأن

 نه شده در دولت فرانسه دارد. ينهاد ياركماندن آن محافظه ينشان از حفظ و باق يو آلمان، همگ

بود.  1940-1871سوم  يجمهوران در جمهوريخواهان يحاصل سازش م ياديت تا حد زين وضعيا

 يازمان عالقهاما تا آن ،انقالب فرانسه بودند ياسيراث سيرش ميه خواهان پذكيي هاگروهان يم يسازش

فرانسه  هشرو و برجسته جامعيپ يهاتيشامل افراد و شخص هاگروهن ينداشتند. ا يبه اصالحات اجتماع

 دانستند. يز مين جمهوريخواه، خود را يعيرش نظم طبين پذيه در عكبودند 

ز خواهان يشدند نيبرال محسوب ميل ياسيه از لحاظ سكرو و تجار انهيم يكاتولكاران كمحافظه

ه كفرانسه دور بودند  يواقع هاز جامع ياندگان آنان به گونهيدر اقتصاد نبوده و عمده نما ييماجراجو

دوم سبب  ين جنگ جهانيا وجود ردند. باكيم ياز جامعه زندگ يگريد جهان كوچك يكدر  ييگو

ست كت با شين امر در نهايه اك شدآن  يسوم و نخبگان حام يمرسوم جمهور يهاهيرو ههم ياعتباريب

                                                 
1. General du Gaulle 

2. Commissariat Général du Plan de Modernisation d’équipment 

3. Barré, 2008. 

4. Lay Society 
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 افت.يان يپا يفرانسه از آلمان ناز ينظام

 يروهايببخشد، لذا ن ياشور جان تازهكن يدر ا يقراوالن اصالحگرشيدر فرانسه مقاومت توانست به پ

ان از قدرت بازمانده بودند، دوباره توانستند در جمهوريخواهسازش و مصالحه دليل بهه تا قبل از آن ك يديجد

 ي، جنبش مردميحيمس يهادمكراتارگران، ك، جنبش 1ست(، اصالحگرانيمونكون )حزب يقالب انقالب

 نند. كشور ظهور ك ياسيعرصه سها( در ستيان تجددگرا )گوليگرايو مل 2جمهوريخواه

هدف  يكاصالحگر  يروهاين نيا تأثيرتحت  1943مقاومت در سال  يته مليمكبرنامه نوشته شده 

ل ياقتصاد تبد هدر حوز يجهان يفرانسه را به قدرت دربارهبتوانند  اين است كه آن هم كه عمده داشتند

. عمده وجه كنندخلق  ياجتماع ياز همبستگ ييا، با سطح بااليپو ياز لحاظ اجتماع يارده و جامعهك

برال و يم ليماندن در رژ ياول خواهان باق هه دستكون در آن بود يگرا با انقالبطلبان مدرناصالح تمايز

 يدارهيدن سرمايست همچنان بر استمرار انقالب و برچيمونكون يانقالب كهدرحاليبودند  يدارهيسرما

چهارم با تالش به سمت فاصله گرفتن از منطق و  يانه در جمهوريگرااصالحن نگاه ياعتقاد داشتند. ا

، زغال سنگ، يع بزرگ همچون انرژيصناسازي ي. لذا موج ملهمراه شد ملزومات مدل بازار در اقتصاد

اما دولت و  3در دوران پس از جنگ شدت گرفت. ياديبا سرعت ز هابانكمه و ي، بييهوا ونقلحمل

 ييزگراكتوانستند به سمت تمرينه مواجه بودند. آنها چگونه مين زميدر ا يبزرگ يهالشون با چايسيمك

 نند. كد كيهمچنان بر عنصر رقابت در بازار تأ كهدرحالينند كرده و نواقص بازار را برطرف كت كحر

 كهدرحاليم و به اجماع همگان برسانند يرا ترس مدتميان ياندهيتوانستند آمي چگونه حالاين با

 تمايز، وجه يلك طوربهرا بودند؟ يرا در خود پذ ياگسترده يطبقات يهاافكو ش يكدئولوژيا يهاافكش

 ين اصالحگريا ايست؟ آيچ كردهاستفاده  1929 سال ودكا پس از ريكه آمرك يين اقتصاد با الگويا

ا يتانيبر يست بازار است؟ حتكاز ش يريم و جلوگيتنظ يدولت در اقتصاد برا هز جز مداخليچ ياقتصاد

شد. پس تفاوت انگذار دولت رفاه و خالق مفهوم آن قلمداد يو بن يدوم، متول يز پس از جنگ جهانين

 دان باشند؟ ين ميروز ايتوانند پيم يك دامكست و يدر چ ييايتانيو بر ييايكبان آمريبا رق يمدل فرانسو

فرانسه  جنگ،ز محاسبه شوند.ين يتيعوامل موقع بايد يزيربرنامه يهاشهيفهم بهتر ر يدر فرانسه برا

ن، تنها يا برعالوه. بود يو اقتصاد آن الزم و ضرور هازيرساخت يو بازساز كردب يتخر 1946 سال دررا 

ا بود. لذا يكآمر هاالت متحديد، اكنرا جبران  هاهزينهن يتوانست ايه مكزمان در آن يمال هسبد بخشند

 ياز موازين دو نين ايردند. بنابراكيها طلب من پوليبازگشت ا يبرا يبخشنانيموثق و اطمز سند يآنها ن

 . شد ريزيبرنامهون يسيمكل كيسبب تش

                                                 
1. Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) / French Section of the Workers' 

International (in English) 

2. Mouvement Républicain Populaire (MRP) / Popular Republican Movement 

 .Kuisel, 1983ر.ك.؛ . 3
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د تا اطالعات الزم نزد دولت كرف ياقتصاد فرانسه تعر يشده را برا يبندتياولو هحوز 6 1،ژان مونه

 . شودا در قالب طرح مارشال هموارتر يكآمر يهاكمكافت يره و دركمذا برايفرانسه 

 يسريكاما  ،اندتر شدهاملكسال گذشته  40در  يزيربرنامه ياجرا و عمل و ابزارها يهانهياگرچه زم

اسناد منتشر شده  يق بررسيتوان از طريرا م يزيرون برنامهيسيمك يثابت در اهداف فلسف يهايژگياز و

 د: كر يين نهاد شناسايا

 .ق اقدام هماهنگيبازار از طر يمبودهاكدرمان و بهبود  .1

تجارت(  ار وك يهاهيگران آن )شامل اتحاديو باز ياجتماع يهابخش يه تمامكنينان از اياطم .2

 گر در ارتباط بوده تا بتوانند به توافق برسند.يديكم با يمستق طوربه

 . ياجتماع ياز بازار متناسب است با حفظ همبستگ يبرداره بهرهكنيابه  عتمادا .3

خود را  ياكنده، ارتباط با شريمدت دولت را مشخص و با توجه به آانيه بتوانند تعهدات مكنيا .4

 مشخص سازند. 

ه كن معنا يرد، به اكيگرا عمل مفهيدولت وظ يكدر فرانسه ابتداً در قالب  يزيرون برنامهيسيمك

ها و جلسات مالقات يدر قالب برگزار يليت تحليحما يه نوعكبل ،پرداختينم يعموم ت اقداماتيريبه مد

 50ه كعضو دارد  200ن نهاد يمشخص را برعهده داشت. ا يهابرنامه يو اجرا ياركهم يبرا يمشورت

ون يسيمك يهاه گزارشيت و تهيت هدايه مسئولكهستند  ياحرفه هنفر آنان افراد شناخته شده با درج

ن نهاد بوده و هر يا يو ادار يارمندان عالكاز اشخاص و  ين نهاد جدايا ياحرفه يرا برعهده دارند. اعضا

  3گردد. يريستم جلوگيو تصلب س 2از تحجر يد به نحوينند تا شاكير مييبار تغيكچند سال 

 : عبارتند ازن نهاد يا ياصل هفيسه وظ

 يهاسياستو  يمدت اقتصادانيم يهابرنامه يدر قالب سند، رئوس عموم يطرح يكسال،  5تا  4هر  :اول

 نه فراهم آورد.ين زميسند در ا 10توانست  1990 هون تا دهيسيمكاين  ند.كين ميرا مع ياجتماع

متر اتفاق كن امر يه البته اكومت )كا بنا به درخواست حيار خود كابت براساس بايدون يسيمك :دوم

 هشور از اواسط دهكالن كاقتصاد  يگروه بازنگر يكبراي مثال  بپردازد. يساختار يبازنگر افتد( بهيم

ن ي. اكنند يابيجهان را ارز يشور و حتكالن در سطح ك يتا مسائل اقتصاد جلسه دارندهر سال  1980

ل كيومت تشكح يه بنا به تقاضاكهستند  هاگروه ي، اما برخدهدانجام ميون يسيمك را ياركابت ارك

فرانسه  ونقلحملستم يس يلكطرح  يبازنگر براي يگروه 1990 هل دهياز اوابراي مثال  شوند.يم

 برعهده داشتند.  2000شور را تا سال ك ونقلحملستم يس يساختار يفه بازنگريه وظك شدل كيتش

 ياقتصاد ياستگذاريدر مشاوره به دولت در امر س يشتريم و بين است نقش مستقكون مميسيمك :سوم

                                                 
 شود.معمار اتحاديه اروپا محسوب مي ،( اقتصاددان و ديپلمات فرانسوي Jean Omer Marie Gabriel Monnetژان مونه ). 1

2. Ossification 

 .Liggins ,1975ر.ك.؛ . 3
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 1990 هدولت فرانسه را در ده يابياشتغال يهاطرحن نهاد توانسته ي، ابراي مثال. كندفا يا يو اجتماع

اسبق و  وزيرنخستدولت فرانسه در زمان  يعموم يهاسياست يه عمده طراحكنيا ايد و كن يياجرا

بر  يگريد هش از هر حوزيتالش داشته تا ب CGP. نهاد انجام دادن نهاد يا را 1اركشل رويست مياليسوس

 يهاتيق حماياز طر يحسابگر يستم مليس ياندازراه يآنان برا يرپايد يز شود. آرزوكاقتصاد فرانسه متمر

ن ي. بر همشدمحقق  يتا حدود INSEEموسوم به  ياقتصاد هآمار و مطالع يته مليمكن نهاد از يغ ايدربي

 INSEEن امر را به ياقتصاد نرفت و ا هدر حوز ينيبشيپ يه ابزارهايهگاه به سمت تچيه CGPاساس، 

ا مدل يو  3ستا بوديا يمدل دوبخش يكه ك، FIFIهمچون  ييهامدلن، ينخستهاي سالدر  2د.كرمحول 

ه در كنياقتصاد خرد فرانسه قرار گرفت؛ تا اتحليلگران  مورد استفاده DMSآن به نام يافته نسبتاً توسعه

 35 يايمدل پو يكه ك، PROPAGEيافته ار توسعهيا و بسيپو يهامدلشاهد ظهور  يالديم 1980 هده

 م.يهست MDRو  SPOREاشتغالِ سازي يامنطقه يهامدلا يو  4است مدتميان يبخش

 

 در فرانسه يپژوهندهياز آ ييهانمونه فصل چهارم ـ

نبود، اما امكانپذير  هافرانسه در همه حوزه رشوكنده در يت آيها با محورن پژوهشيافتن مهمتريهر چند 

نگرانه در ندهيآ يردهايكن رويها به مهمتراز حوزه يدر برخ ينجا با استفاده از منابع قابل دسترسيدر ا

  خواهد شد. يشور اشاراتكن يا

  يحوزه نظام

داشته است و ابزار  ياندهيدوم رشد فزا يپس از جنگ جهان ينظام هدر حوز يپژوهندهيآ يهاروش

دهد تا در روند پر تحول يار قرار مينگرانه در اختندهيمدت و آبلند يهايزيربه برنامه كمك يبرا يمناسب

 يع فرانسه برايوزارت صنا 1994-1993هاي سال يرد. طك يزيرطرح يبهتر هنديبتوان آ يبشر هجامع

 به اجرا درآورد.  يديلك يفناور 100ش از يب يبررس يرا برا ينگارندهيآ يليتفص ايهن بار برنامياول

 يريگسال گذشته را دوباره با بهرهپنج هخواست تا برنام 5CMIسسه ؤع از ميسال بعد وزارت صناپنج

ا يه در صنعت ك يمقرر شد از متخصصان يابيبرنامه ارز ي. در اجراكند يابيارز ينگارندهيآ يهاروشاز 

 د. يحضور دارند دعوت به عمل آ يپژوهش يدانشگاه ينهادها

 يروشيپ يه با توجه به افق زمانكساله پنج و مدتمياناست  ياد دورهيجد ينگارندهيآ يزمان هدور

                                                 
1. Michel Rocard 

2. Hatem, 1992. 

 .Courbis, 1972ر.ك.؛ . 3

 PROPAGE, Modèle Détaillé de Projections à Moyen Terme, 1980ر.ك.؛ . 4

5. CM International Group 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

 . 1شدخواهد  يابيو ارز يشور طراحك

رده است. كن يپژوهش يها، خود را محدود به آثار منتشر شده مؤسسهدر فرانسه ينظام ينگارندهيآ

 يقاتيز تحقكو مرا 2يحاتيات تسلكنظر سازمان تدارزيرن حوزه يعمده تالش صورت گرفته در ا

ن نهاد يسبب شد تا ا يع نظاميدر صنا يت بحث نوآورياهمحال  اين با رد.يگيمجموعه آن انجام مريز

 يلكدر فرانسه به ش يامستم مطالعاتِ نظيدر فرانسه شناخته شود و س ينظام يسازاستيس يگر اصليباز

ز در كن تمريد. البته اكن عمل يياروپا يهادولتر يزتر از ساكگر، متمريان ديه و به بچپاريكهمگن و 

بر نظام  يات فراوانتأثير، يالمللبين يهاهيها و اتحادشدن و در قالب تفاهمنامه يجهان فرآيندچارچوب 

 رده است. كفا يا يشور نقش مهمكن يا هفناوران يهايتوانمندت يشور گذاشته و در تقوك يدفاع ينوآور

نند كيت ميدر رابطه با بخش دفاع فعال يمختلف يفن يهازمانساو  يقاتيز تحقكمرا DGA برعالوه

جمله ت دارند. ازيفعال ياتم ي، مخابرات و انرژيكترونكمانند هوافضا، ال يديلك يهاو معموالً در حوزه

 نام برد.  6ONERAو  3CEA ،4CNES ،5CNETتوان به يم هازمانسان يا

شور كن يا ينظام يهاسياستشبرد يز در پيفرانسه ن يخصوص يو حت يع بزرگ دولتيبخش صنا

دولت و  يبر اعضا ياسيس يهايمختلف و در قالب الب يهاوهيبه ش يگذارتأثيرن يفعال دارد. ا يحضور

از  ياديتعداد ز يالديم 1990 هده يرده است. در طكبروز  DGAجاد ارتباط با ين ايپارلمان و همچن

ن يجمله اتر سازند. ازقيم و عمكفرانسه مستح ياند تا نفوذ خود را در نظام دفاعتوانسته هاشركتن يا

  10د.كراشاره  CSF-Thomsonو  Alcatel ،7SNPE ،8DCNS ،9GIATتوان به يع ميصنا

ار يستم بسيس يكه كن موضوع است يا هدهندفرانسه، نشان يتعامالت موجود در بخش دفاع يبررس

 يار پررنگيت بسيه ماهكل گرفته است كش يو صنعت يقاتيمختلف تحق يهازمانساان يقدرتمند در م

شود. يده ميد يفرانسه به خوب يدر صنعت دفاع ويژهبهن موضع يدهد. ايفرانسه م يدفاع يبه نظام نوآور

                                                 
 .1388طهماسبي،  .1

2. Direction Générale de L'armement (DGA) / Directorate General for Armaments (in English) 

3. Commissariat à L'énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) / Alternative Energies 

and Atomic Energy Commission (in English) 

4. Centre national d'études Spatiales (CNES) / National Center for Space Studies (in English) 

5. Centre National D'études des Télécommunications (CNET) / National Center for Telecommunication 

Studies (in English) 

6. Office National D'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) / National Office of Aerospace 

Research Center 

7. Syndicat National de L'édition Phonographique (SNEP) / National Syndicate of Phonographic Publishing 

(in English) 

رسد. درحال حاضر سال مي 380نظامي و انرژي فعاليت دارد كه عمر آن به بيش از سازي . اين كمپاني در حوزه كشتي8

د خالص اين كمپاني در سال كند. درآمكشور جهان فعاليت صنعتي خود را دنبال مي 10هزار كارمند بوده و در  13000داراي 

، يازدهمين (Thales Groupدرصد سهام اين كمپاني در اختيار گروه ) 35ميليون يورو برآورد شده است.  103معادل  2013

در اثر  2000كه در سال  استكمپاني اقتصادي مهم دنيا به گزارش نشريه فورچون  475جهان و سازي كمپاني بزرگ اسلحه
مانده كمپاني در اختيار دولت فرانسه بوده و درصد سهام باقي 64به وجود آمد. « اي اف.سي -تامپسون »تغيير نام كمپاني 

 تنها يك درصد سهام شخصي است.

 شود.( شناخته مي(Nexterيكي از صنايع نظامي قديمي در فرانسه كه درحال حاضر با نام تجاري . 9

 .Serfat  &Markusen ,2000؛ .ك.10
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 يديتول هكه شبكاست  يو دولت يخصوص يهاشركتاز  يامجموعه هرنديفرانسه دربرگ يصنعت دفاع

و با وجود سهام  هاشركتن يان ايم سهام ميبا تقس يديتول هكن شبياند. ال دادهيكشترا  يكيار نزديبس

 ت شده است. يار تقوي، بسيو خصوص يدولت

شده  يارات گستردهييفرانسه دستخوش تغ ياست نظاميسابق، س يشورو يپس از فروپاش يلك طوربه

 ينظام يهاياركبا ناتو داشته باشد و سطح هم يشتريب ياركهمها سالن ياست. فرانسه تالش داشته تا در ا

به هشت  يكه صربستان، فرانسه نزديعل ييز گسترش دهد. در حمالت هوايا نيكاالت متحده آمريخود را با ا

ه كدهد ين موارد نشان ميفعال داشت. ا يتكج فارس مشاريرا انجام داد و در جنگ خل ييت هوادرصد حمال

 اند. ردهك صرفنظر يادياست تا حد ز يياروپا يستم دفاعيس يكل كيه همانا تشكان از هدفشان يفرانسو

چندگانه در رابطه با لزوم  يوهايسنار يه در آن بررسكاست  شدهساله ارائه  يس يدر فرانسه طرح

رات ييرسد، تغيمنظر بهار قرار گرفته است. لذا كشور در دستور ك يات نظامكاهش تداركا يش يافزا

ل يها، همچنان هدف فرانسه تبدتين محدوديد. با وجود ايشور به وجود آكن يا يدر بودجه دفاع يديجد

 است. اروپ يستم دفاعيس يه اصليشدن به پا

د يتول كمكشور به كن يا ينظام تش قدريافزا يرا برا يبلندمدتدولت فرانسه طرح  2002در سال 

د. كر يزيربرنامه يكبالست كساخت موش ييو توانا ياتم ي، حفظ بازدارندگيمابر اتمين ناو هواپيدوم

 يافزارهاصادرات جنگد و يو تول يرشد بخش خصوص عالقمند بهان يه فرانسوكرسد يمنظر بهن يابرعالوه

 يو اقتصاد ياسيان منافع سيتوازن م يروزارت امورخارجه مسئول برقرا يه حتك صورتيبوده به ينظام

  .1است شده يحاتيتسل يافزارهاشور در رابطه با فروش جنگك

د يشد ليو تما يبكيتر كمشتر يرويمفهوم ن هفرانسه براساس دو مقول يتيامن يهايطلبجاه يلك طوربه 

به بعد،  زمان د. از آنيآيناتو، به حساب م هدر توسع ييشور اروپاك يكنقش  يفايا به ايكاالت متحده آمريا

مستمر  ين راستا، فرانسه هم نفوذ و برتريد. در همكر اقدامفرانسه به بهبود روابط حسنه و پر منفعت خود با ناتو 

تنها در  يياروپا يو دفاع يتيت امنيه اهداف هوكبُرد  يهم پرفت و ياروپا را پذ يتيناتو در تحقق اهداف امن

ار شد و كن دو موضوع آشيبه ا يبنديس در پايابد. پنج سال بعد، نقش پارييبا ناتو تحقق م ييراستاصورت هم

 . 3و2نده، شفاف و روشن نبوديآ يفرانسه برا ياست دفاعيس يمشه خطكرد كتوان اذعان يم

  يحوزه فناور

ت دولت انجام شد يمكتحت حا ينگارندهيآ هني، در زم1980 هل دهيدر اوا يفرانسه اقدامات متعدد و جالبدر 

مثال، در سال  يدانست. برايت ميارجح يدارا يو اجتماع يشرفت اقتصاديابزار پ عنوانبهرا  يه فناورك

                                                 
 .1390محمدي و ديگران،  1

 .1386اميني،  علي اكبرزاده و ميرزا. 2

 است. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:« يكموسياست دفاعي فرانسه در قرن بيست»اين مقاله خالصه، برگرفته و ترجمه كتاب . 3

Gregory, S. (2000). French Defence Policy into the Twenty-First Century Springe 
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 هوجود پنج حوز برمبني ييهاخبره صورت گرفت و گزارش 1200ن يب ياعمده يرات فناوركمذا 1981

همراه با  يق و فناوريتحق ينفرانس ملكسال بعد،  يكه شد. يته يلكگزارش  يكدار به همراه تياولو

 يديلك يهاياز فناور يميب، نين ترتي. به اشدت سه هزار نفر برگزار كمختلف با مشار يامنطقه يهاشيهما

 اخت. اند هها به راشيگونه هما نيج ايترو يرا برا يج مليبس يهاآن، برنامه يشد و دولت در پ ييشناسا

 يهان دسته از برنامهيا يدها جهتيت يهدا يبرا يمنظم ينگارندهيآ يهافعاليت، 1980 هدر ده

در سال  يقات علميتحق يز ملكت مريعبارت بودند از: فعال ينگارندهيآ يهار نمونهي. ساشدانجام  يمل

 يقات علميتحق يز ملكمر 2005سال كه در نفرانس كو  يست موضوع راهبرديب ييشناسا يبرا 1984

، 1986ر دولت در سال يي، بعد از تغحالاينبابود.  كرده يسازمانده 1985در سال  يزيرو اداره برنامه

 يرفناو هنيدر زم يش دلفيمايه پك يهنگام يعني، يافتاهش ك 1994تا سال  ينگارندهيش به آيگرا

بود  يگريد ينگارندهيت آين موضوع در موازات فعالي. ادادانجام  يقات و آموزش عاليوزارت تحق رانده يآ

پنج سال بعد  يديلك يهاي)طرح فناور دادانجام مي يديلك يهايفناور ييشناسا يع برايه وزارت صناك

 همتر به مسئلكرد و كيد مكيصنعت و جامعه تأ يازهايشتر بر نيه بكبود  يتيرار شد( و فعالكاز آن ت

 يو ژاپن يآلمان يهاشيمايمانند پ ييهاپرسش يدارا يش دلفيماين پيتوجه داشت. ا يفشار علم و فناور

 يشد. برخيسه ميمقا يو ژاپن يبا خبرگان آلمان يه نظرات خبرگان فرانسوك يطوربه. ن بوديش از ايپ

 از اهداف عبارت بودند از: 

 اربرد دارد؟كدر فرانسه  يش دلفيمايا پيآـ 

 نند؟ كيم ياركا خبرگان هميآ ـ

 ر؟يا خيرند يگيج قرار مينتا تأثيررندگان تحت يگميا تصميآـ 

فرستاده  يدولت يقاتيتحق يهازمانساش از سه هزار خبره از صنعت، دانشگاه و يب يها براپرسشنامه

 ج عبارت بودند از: يل نتايلحاظ شده در تحل يهااز پرسش يگرفت. برخيمبرشد و پانزده بخش را در

 ان خبرگان چقدر است؟ يزان توافق ميم  .1

 دارند؟  يامالً متفاوتكاز خبرگان نظرات  ييهاگروها يآ  .2

 نسبت به موضوع دارند متفاوت است؟  يمتركه دانش ك ينظرات خبرگان با نظر اشخاص  .3

زمان تحقق  بارهدر يه خبرگان فرانسوكنشان داد  يو ژاپن يآلمان يهاشيمايار با پكج يسه نتايمقا

به نسبت  يهابخشاز  يدارند. در برخ يخود نظرات مشابه يو آلمان يان ژاپنيها با همتايا توسعه فناوري

، يستيمثال در حوزه علوم ز يخورد. برايان نخبگان به چشم ميم يتوافق جمع يز نوعيت نياهم يدارا

ها داشت. يبا آلمان ياديدرج شده بود، شباهت ز يخبرگان فرانسو وسيلهبهه كشرفت عمده يفهرست ده پ

ان يم يمكار يبس ي، همپوشانهابخش هب همكي، ترحالاينبان موضوع در بخش مواد هم صادق بود. يا

ان سه يدر م كموضوع مشتر يكشور نشان داد )تنها كهر  يها را بران موضوعيده موضوع از مهمتر

 يهابودند، عبارتند از: ربات ييشور اروپاكان ژاپن و دو ين تفاوت ميشتريب يه داراك ييهافهرست(. موضوع
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ات يخصوص هدهنده نشانكمافوق صوت،  يمسافرت يمايهواپ هها و توسعانوسياز اق يبردار، بهرهيداخل

 هستند.  يات ملير خصوصيو سا ياقتصاد

جالب  يهاتفاوت «جهان را برعهده دارد؟ يفناور يحاضر رهبر درحالشور كدام ك»در رابطه با پرسش 

شور برجسته ك يك عنوانبهاالت متحده ينسبت به ا يآورل شگفتيتما يوجود داشت. خبرگان فرانسو يتوجه

رهبر قبول داشتند. در رابطه با پرسش  عنوانبهها را يها، ژاپنيآلمان كهدرحالينه داشتند، ين زميدر ا

، در آلمان يشاورزكخورد. در فرانسه بخش يبه چشم م يتيمل يهاتفاوتز ين ياحتمال هفناوران يهاتيمحدود

 درباره تينها ها بودند. درتين محدوديمترك يدارا يو در ژاپن بخش ساختمان و معمار ونقلحملبخش 

ها يان و آلمانيان فرانسويم يز توافقياز دارد؟ نين يالمللنيب ياركن هميشتريدام مباحث به بكه كن پرسش يا

ها شيماين پيه اكن بود يا خورديبه چشم م يدلف يهاشيمايه در پك ياز نقاط ضعف يكيوجود نداشت. 

، حالاينباشند. كرا به انحراف ب هاسياستجه يرده و در نتكجاد يا يتوافق جمع يمصنوع طوربهتوانند يم

 هاتفاوتن يمعطوف شده است. همچن يدلف يكنكشتر بر تيب يفناور ينگرندهيان در حوزه آيت فرانسويفعال

  1دهد.يان جوامع مختلف را نشان ميمتفاوت در م ياندهيها نشان از تصور آدر پاسخ

علم و  هدر حوز ينگارندهياز آ يريگشور، بهرهكشِ قدرت هر يدر افزاتورها كن فاياز مهمتر يكي

ا موسوم يكآمر 2يكاستراتژ يار دفاعكتوان به ابتيخ ميت آن در تارياهمازجمله  هك ياست. امر يفناور

ر ياتحاد جماه يان جنگ سرد و فروپاشيها در پان مؤلفهياز مهمتر يكيه كبه جنگ ستارگان نام برد 

 د. يآيسابق به حساب م يشورو

 تأسيس CGPه ك گرددبازمي 1946در فرانسه، به سال  يزيربرنامه فرآينده اشاره شد، كطورهمان

اقتصاد و اجتماع بود تا  هدر حوز 3راه سوم يكردن كدايسال وقف پ 40به مدت  CGP يزير. برنامهشد

ل شود، طرح يه طرح به سند تبدك ياما تا زمانند؛ كنجامعه فرانسه را حفظ  ياجتماع يبتوانند همبستگ

. يگران اجتماعياز باز ياان مجموعهيم ينشكوا فرآيند يكند، كيعمل م يريادگي فرآيند يك همانند

دولت  يهاار و خواستهكان افيم يه طرح سنتزكن بوده يمستمر از طرح همواره ا يژگيو يكقت، يدر حق

ه طرح در ي. لذا تهالزم هستند بلندمدتتحقق اهداف  يبرا يارگرك يهاهيو اتحاد يبخش صنعت و است

از  ياريان بسينش و تقابل مكآن، حاصل برهم ييد نهاييتأ زيرا ،برديباً دو سال زمان ميفرانسه تقر

 يعموم ياستگذاريشور فرانسه، سكدر  يزيرمختلف است؛ اما برخالف برنامه يهاونيسيمكو  هاگروهارك

، يزيره هنوز اهداف برنامهكتوان گفت يند. در واقع مكيم يخود را ط هر توسعيشور مسكن يدر ا

ن امر سبب شده تا يمانده است. ا ياش، مبهم و نامشخص باقج مورد استفادهيتحقق آن و نتا يابزارها

دادها يرو ينيبشيپ يبرا يگر علميد يردهايكاز رو يريگازمند بهرهيفرانسه، ن ينده برايآ يرسازيتصو

                                                 
 .1391نگاري سازمان ملل متحد، گروه آينده. 1

2. Strategic Defense Initiatives: SDI 

3. Third Path 
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خود  يهاتيدر رابطه با محدود يم و اساسيعظ 2يسرخوردگ يكبا  1RCBه كل بود ين دليباشد. به هم

 يهاهيان روين در ارتباط ميهمچن ين سرخوردگي. اشدمواجه  ينگارندهيو آ يقات اقتصاديدر امر تحق

 يعلم و فناور ياستگذاريس يين فضايان شد. در چنيش نمايش از پي، بيات دانشگاهيد نظريو تول يياجرا

 يعلم و فناور يهاسياستخود را بر  ين اثرگذاري، نخستيالديم 1980 هرد و توانست در دهكظهور 

 يهايزيرل برنامهكن پس از شياز ا يعلم و فناور ينگارندهين امر سبب شد تا آيدولت فرانسه بگذارد. ا

 يمحورن مسئلهيند. اكدا يمحور پمسئله يتيماه يدولت يهايسازاستيخارج و در قالب س يالن دولتك

ه برگرفته كد شده در فرانسه نبود، بليتول يعلم يمطروحه در درون محتوا يهانشئت گرفته از پرسش

 3LOPب دو قانون يگشت. تصويم يشور تلقكن يمعطوف به بازار، بخش صنعت و خدمات ا يازسنجياز ن

سبب شد تا  1985و  1982هاي سال ب دريترتبه 4يعلم و فناور هنيدر زم ساليانهطرح سه  و قانون

ش از گذشته يو ب شدهز خارج كمتمر يكاستراتژ يزيربرنامه يهادر فرانسه، از قالب ينده فناوريم آيترس

  5.شودواگذار  يبه بازار و بخش خصوص ،ازها و الزامات مربوطين

 حوزه سالمت 

 ين گزارش ورايند. اكيمنتشر م يت بهداشت جهانياز وضع يگزارش 6بهداشت يهر سال سازمان جهان

ان مناطق يم يستيسطح رفاه و بهز يبررس يد برايجد ياسهيان مقاكاز آمارها، ام يامجموعه هعرض

ط يتر شدن شرامشخص يبهداشت برا يسازمان جهان 2000ند. در سال كيمختلف جهان ارائه م

 يبندرا رتبه يبهداشت يهاستمياز س يكت بهداشت آنان، هر يوضع يبندمختلف و درجه يشورهاك

 رد. كسب ك، فرانسه رتبه نخست را شده يشور بررسك 191ان يد. از مكر

 : انجام شدبهداشت  يجهان يپنج شاخص مورد نظر سازمان براساس يبندن رتبهيا

همچون  ييق ابزارهايه از طركمردم مرتبط است  يار با سنجش سطح سالمت عموميمع ل:اوشاخص 

 رد. يپذيصورت م شوركشهروندان  ي( سالمت مورد انتظار در طول زندگيها)دورهها سال يريگاندازه

 ييايجغراف هدر گستر ياز خدمات بهداشت يدر برخودار يزان نابرابريسنجش م هرنديدربرگ :دومشاخص 

 شور است. كل ك

به شأن و  يگذارزان احتراميم برمبتنيشور كآن  يستم بهداشتيس ييسطح پاسخگو انگريب :شاخص سوم

ر نهادها، سرعت درمان يستم از سايزان استقالل سيآنها، م يماران، حفظ اطالعات شخصيب يمنزلت اجتماع

 ست. اماران يارائه شده ب ياجتماع يهاتيخدمات و سطح حما هدهندارائه يهاطيت محيفكيماران، يب

                                                 
1. Rationalisation des Choix Budgétaires / Rationalization of Budgetary Option (in English) 

2. Disillusionment 

3. Loi d’orientation et de Programmation de la Recherche 
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 ياجتماع يهابياقشار در معرض آس يدر خدمات ارائه شده برا يزان نابرابريبا م :چهارم شاخص

 .ره مرتبط استيو غ ينژاد يهااقليتان، كودكهمچون زنان، سالخوردگان، 

  1ماران است.يب يبرا يافت خدمات درمانيدر يو بار مال يدرمان يهاهزينهانگر ينما :پنجم شاخص

خود،  يارهايمع براساس يبهداشت يهر ساله گزارش 2و توسعه ياقتصاد ياركسازمان همن يهمچن

ر يپذزان اجتنابيهمچون م يديجد يارهايمع يريگكاربهن سازمان با يا 2007د. در سال كنيمنتشر م

مزمن  يماريد حاد بي، تشديپس از عمل جراح يبهداشت يهات مراقبتي، وضعيمارستانيرش بيبودن پذ

ن يه در اكد كر اقدام يياروپا يبهداشت يهاستميت سيفكي يبندخاص به دسته يهاسرطان يو نرخ بقا

  3ه اروپا قرار گرفت.يان، بازهم فرانسه باالتر از متوسط اتحاديم

ر ييتغدليل بهر ياخهاي سال فرانسه، در يستم بهداشتيس يآمده برادست به يهاتين موفقيبا وجود ا

متخصص  يرويدر فرانسه باالتر رفته و ن يدرمان يهاهزينهشور، سطح متوسط ك ياقتصاد يهامدلدر 

د يجد يستم بهداشتيگذار به س ينوع كرات بدون شيين تغيه اكاهش است كن حوزه رو به يموجود در ا

 وقوع است.  درحالدر نظام سالمت فرانسه  يارات عمدهييحاضر تغ درحالرد. كرا طلب خواهد 

در فرانسه نشان  يميقات قدياست. تحق يريگلكش درحالمار يو ب كان پزشيحول ارتباط م :ر اولييتغ

قات ين تحقي. در واقع در ابرقرار است ز شدهيبر درمان تجويمبتناعتماد مار يو ب كن پزشيه بكدهند يم

ستم نظام سالمت يوسكآن اه در كبوده  ييمبنا كص و صدور نسخه پزشيه تشخكفرض بر آن است 

ل گرفته كش هاست بر محاور يت آن مبتنيفكين نظام سالمت و يل گرفته است. لذا اساس اكفرانسه ش

ن محاوره ين محاوره است. ايت ايفكيسطح و  يت آن در گرو ارتقايفكي يمار و ارتقايو ب كان پزشيم

ماران يب . زيراده استشتر يكنزد يكدمكرات يبه فُرم يكدمكراتغير لكو از شيافته  املكدر طول زمان ت

خود  ير در امر بهداشت فرديناپذكمرجع شتنها را  كتر و باسوادتر از گذشته هستند و پزشآگاه يامروز

گذرد آگاه يه بر بدنشان مك يد در چند و چون اتفاقاتيماران منفعل نبوده و بايرفت. امروزه بينخواهند پذ

ن ياند. اردهكدا يپ يبهداشت يهاوار خود خارج شده و نقش فعال در مراقبتقالب اُبژهن از يباشند؛ بنابرا

 دارد.  يمار بستگيرش آن توسط بيزان پذيدرمان خوب به م يكه اعتبار كش رفته يپ ييامر تا جا

ان يط مها، در ارتباها و دستگاهشيگران، همچون آزماگر مداخلهيه دكهر اندازه هم حال اين  با

ست مواجه خواهد ك، درمان با شكنندماران را جلب ينتوانند اعتماد ب اگر اما ،باشند يقو كمار و پزشيب

 يهالكماران به پروتيسطح اعتماد ب يارتقا براي ين اساس، تالش شده است تا از هر ابزاريشد. بر هم

 4استفاده شود. يدرمان

                                                 
1. WHO Report, 2000. 

2. Organization for Economic Cooperation and Development 

3. OECD Report, 2007. 

4. Water, 2003. 
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 يالوگيدصورت بهه در گذشته كشونده مربوط است درمانگر و درمان يبه ارتباط درمان :ر دومييتغ

 يعني يدرمان هرابط يان دو سوير ثبت اطالعات رد و بدل شده مياخ هاما در چند ده ،بوده است 1يشفاه

 يالوگ درمانين ديبه ا يگرير ديوقوع است. امروزه متغ درحال ينوشتارصورت بهشونده درمانگر و درمان

ماندن اطالعات  يتا موضوع محرمانه باق شده باعثشدن ثبت اطالعات  يوتريامپكاست.  شدهاضافه 

در رابطه با سطح  يت مهمسؤاالشود.  ين حوزه تلقياستگذاران ايس ياصل يهاتياولوازجمله  مارانيب

ا يدارند؟ توانند اطالعات خود را محرمانه نگاه يجا مكماران تا يب محرمانه بودن اطالعات مطرح است.

فه ي، وظشودار كدر خطر باشد و نخواهد اطالعاتش فاش و آش يجد طوربهسالمتش  يمثالً اگر فرد

مارستان، ير خدمه بيدرمانگر و سا يابيست؟ حدود دستين فرد چيدر قبال ا يستم بهداشتين و سيمطلع

ازه اند هتا چ هادولتازه باشد؟ اند هتا چبايد مار يب يارمندان، به اطالعات خصوصكهمچون پرستاران و 

ن سؤاالت يبه ا ييعدم پاسخگو كتوانند داشته باشند؟ بدون شيماران را ميبه اطالعات ب ياجازه دسترس

  2رد.كان نخواهد يفرانسه نما يستم بهداشتيس هندياز آ ير روشنيتصو

ها در لكنقش پروت يفايحضور و ا هرد، درجكن خواهد يينظام سالمت فرانسه را تع هنديه آك :ر سومييتغ

 يبستگ كز پزشيص و تجويبه قدرت تشخ يستم بهداشتيس يك يماران است. اثربخشيدرمان ب چگونگي

ن موضوع تنها ياز است. غلبه بر اين 3چندگانهشناسي بيآس ينوع يسطح مراقبت بهداشت يارتقا يدارد. برا

ض محسوب يمر يسكه چه كنند كين مييها تعلكپروتبراي مثال  سر است.يها ملكق گسترش پروتياز طر

ازمند عمل ين يسكچه  ؟م استيوخ يمار سرطانيدام بكت يوضع ؟فشار خون باال دارد يسكچه  ؟شوديم

شناسي بياما در آس ؟از داردين يبه عمل جراح يسكو چه  ؟است يسكچه  يمورد اورژانس ؟است يجراح

ن است يتر است. در واقع امروزه تالش بر ان موارد گستردهيص ايتشخ يبرا كار عمل پزشيچندگانه اخت

ها همچنان لكطرفداران پروتحال  اين با .شودز محدود يص و تجويتشخ فرآيندها بر لكن پروتينترل اكتا 

 يه آزادسازكد دارند. آنها معتقدند كيها تأهيدن امور توسط روكر يكستماتيو س يبر قدرت سازمانده

شور بگذارد. به كبر نظام سالمت  يمخرب رثاآتواند يها ملكفراتر از پروت يريگميان در امر تصمكپزش

 يتره ابعاد گستردهكاست  يو ساختار يرات اساسييازمند تغيز نيص و تجوياز تشخ ييزدالك، پروتيريتعب

  4د.شويز شامل ميرا نشور ك يامهيو نظام ب يدرمان يهامهير در بيياز نظام سالمت همچون تغ

ن به آن ي. ا5پارچه و سازگار مرتبط استيك يبهداشت يهابا گذار به ارائه مراقبت اين تغيير :ر چهارمييتغ

، يو مراقبت يدرمان يهافرآيند يتمام يسازپارچهيكق ادغام و ياز طر ديبانظام سالمت  يكه كمعناست 

درمان را متناسب با  هويبخش صنعت ش كمكبه  بايدگر يدسوي از اهش دهد.كماران را يب يهاهزينه

                                                 
1. Verbal 

2. Uslu & Stausberg, 2008. 

3. Polypathology 

4. Armstrong, 2002. 

5. Integrated and Interoperable Healthcare 
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 داشته باشند: يت فعالكن امر مشاريالزم است تا در ا ين راستا سه بخش صنعتيسازد. در ابشور ك يهازيرساخت

توانند خدمات مناسب را به يم يز اجتماعكر مرايسا كمكه به كگران هستند مهيببخشي از   .1

 هنسال ارائه دهند. كافراد وابسته و 

 يد برايجد يتوانند به خلق بازارهايم و هستند يان سنتيه حامك يشخص يخدمات يهاشركت .2

ظهور بوده و  درحالمتعدد  ين نهادها امروزه در قالب برندهايمبادرت ورزند. ا يارائه خدمات بهداشت

 د.كننيپارچه عرضه ميك يلكخود را به ش يارائه خدمات بهداشت

 يهاتيق حمايه از طركهستند  يبهداشت يهادر حوزه مراقبت ياحرفه يهالكها و تشانجمن .3

در نظام سالمت فرانسه  يارائه خدمات بهداشت يسازپارچهيكدر ادغام و  يخود، نقش مهم يكيلجست

 1افراد هستند.ن ياازجمله  ان متعهدكنند. داروسازان، پرستاران و پزشكيفا ميا ييروستا يدر نواح ويژهبه

 حوزه ارتباطات 

توسعه هستند و  درحالاطالعات و ارتباطات دائماً  يفناور يهاكسيها، ديكماتنده، تلهيون آيزيتلو

بر فرهنگ  ينولوژكن موج تيات اتأثيرها لحظه به لحظه نگران ومتكند. حيآيد به بازار ميمحصوالت جد

ن يد و مضرات ايفوا ييشناسا يها در پدهه يالمللنيب يهازمانساه ك ييهستند تا جا يو اقتصاد يمل

رفته يت پذيواقع يكخورد، اما يبه چشم م ين عرصه نظرات متفاوتياند. در ابوده يكينولوژكانقالب ت

شور به روش كهر  و است يجهان ياسيمق د ارتباطاتيجد ينولوژكه تكن است يان همگان ايشده در م

ش ينما يبرا يد مخابراتيجد يهاستميس يرسد توسعه جهانيمنظر بهدهد. ينشان م نشكخود به آن وا

 يمصرف ياالهاكها مانند ها و فرهنگشهيارآمد اندك يو استانداردساز يتيچندمل يهاشركت هو عرض

ه كرده كگر همچون سالح عمل يد يانسان بوده و از طرف يبقا يبرا ياساس سويكه از كنند كيعمل م

ن آنها يترشرفتهياز پ يكي، فرانسه يصنعت يشورهاكان ينند. در مكن كشهيانسان را ر يتواند زندگيم

د، يجد يهافناوريه كن اعتقاد وجود دارد ياالبته . استد اطالعات يجد يفناور كارگيريبهدر 

ص يمجدد قدرت و تخصع يرا با اجتناب از مسائل مربوط به توز يكستماتيو روابط س يفعل يساختارها

نظر به ينانه و منفيها بدبن گزارهياما ا ،ردهكت يتقو يو اجتماع ياقتصاد يهاگروهن يمجدد منابع ب

  .خواهد شد يابيارز ينيع ييهاتر شدن موضوع نمونهروشن ي. در ادامه و برادنرسمي

ن رابطه ابتدا يفرانسه بود. در ان تحوالت به وجود آمده در حوزه ارتباطات ياز اول يكي 2ياركدور

 يهااز آن پروژه يكين پروژه ي. اشدراً متوقف شده است، امتحان يه اخك،3Vallée-la-Marne هپروژ

ت يسب حماكتوانست با يمدت مبلندن پروژه در يداشت. ا يمختلف يه اهداف اجتماعكبود  يديجد

                                                 
1. Gille & Houy, 2013. 

2. Telework 

( يا همان  (communesكمون  26هزار هكتار،  15و امروزه در مساحتي بالغ بر  كردآغاز به كار  1965اين پروژه در سال . 3

 هزار نفر بوده است. 290نزديك به  2007نسه را در خود جاي داده است. جمعيت اين ناحيه در سال بخشداري فرا
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دارند بپردازد  ييباال ياريكه نرخ بك يبه باز شدن در مناطق هاشركتق يبه تشو ياسيو س ييقدرت اجرا

 يمپانكه حدود ده ك نيبگذارد. با وجود ا كبه اشترا يشهر ين خدمات را در مناطق صنعتيو همچن

ه كن تصور به وجود آمد يرا ايز ،ن پروژه ناگهان متوقف و ممنوع اعالم شدياما ا ،ن عرصه شدنديوارد ا

 ييه آنهايعل يغات منفيتبل يريگلكتوانند به شيه مكرده است كد يتول ياجتماع ين پروژه امواجيا

د يجد يشهر يهاش درساختمانيآزما ين پروژه براي. اانداندازي كردهراهور را كه طرح مذك شودمنجر 

شده است.  يس قرار داشتند، طراحيا حومه پاريه در داخل ك يخدمات يهاشركتاز  ييهاا دپارتماني

ل كيل تشيه و تحليو تجز يسيگروه برنامه نو يكه كآن بود  دنبالبه يت خدماتكشر يكمثال،  براي

ت كشر يكبود.  ير و نگهداريتعم يهاميارگذاشتن تك يدر پ يننده دستگاه اداركديتول يكا يدهد 

 يپيتا يهاحوزه ياندازهبه را يز در پين هاشركتر يبود و سا يتجار يخدمات ييهم خواستار برپا ييغذا

 2انجام شد. 1ارتباط از راه دور يفناور كمكنها با يتمام ا كه بودند يگريو منش

 يهاستمياربرد سك بر 3CEGOSرا 1979در سال  يشناختل جامعهيه و تحلين تجزياولاين با وجود 

در استفاده از  يشتريالت بيت شده و تمايحذف شدن، تقو يبه جا يگريه منشكلمه نشان داد كپردازش 

 يهاستميپردازها و سبه استفاده از واژه يشخص يهايمنش يل گرفته است. طرح آموزش خاص براكآن ش

 يقاتيسسه تحقؤر مياخ ينندگان در نظر گرفته شده است و در بررسكديتوسط تول يجدطوربهت يريمد

Rémy Genton  وCESA فرانسه  وكاركسبواژه در  هپردازند يهاستميدرصد س 90ه كد شده است ييأت

 يهاستميارائه دادن س درحالز ين يون اداري. بعد از گذشت چند سال صنعت اتوماساندشدهامروزه استفاده 

 ياحرفه يهاسكوتيديو و يكيگراف يهاستمي، سيشخص يوترهايامپك، VDUsل ياز قب يتردهيچيتازه و پ

ر يسا كهدرحاليهستند  يتيريمد يباال يهاها سرپرستان در ردهستمين سينندگان اكاست. تنها استفاده

 يشتريه زمان بك يطوربه .يابدر ييه تغين رويقرار بر آن است تا ا و اندنان از استفاده آنها محروم شدهكارك

 يكيترونكال يهااربرد دفترچهكو  يريادگيرتبه حفظ شود و آنها بتوانند با يران و سرپرستان عاليمد يبرا

 ش بگذارند.يبزرگ به نما ياصفحه يخود محاسبات الزمه را بر رو

ار كه كنيه استوار است، ايه پايبراساس چند فرض ينولوژكه تكن به مرور زمان متوجه شدند يمحقق

ران يهوشمند به عهده مد يهات دستگاهيريار مدكاست و در عوض  يشخص يهايپ مختص منشيتا

 يريا مديجا شود و جاب يكيار كنند. اگر كيار مكهم  ن دو بايه اكردند كه فراموش ك ياست؛ درصورت

دارد.  يهم بستگ ن دو فرد بايت ارتباطات ايفكيزان و يع به ميو هم ترف ييجابند، هم جاكدا يع پيترف

تماس به ا انتقال صرف يت و يريمد ييجاله جابير روابط به وسييتغ يه در پك ين پروژهايچن كبدون ش

 يان توانمندسازكن، اميار قرار نخواهد گرفت. بنابراك يروين هو استقبال عمد ييباشد مورد شناسا يمنش

                                                 
1. Telecommunication 

2. Flichy, Les Industries de l’lmaginaire, 1980. 

3. Commission Générale de l’Organisation Scientifique du Travail 
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حل تصور ن راهيشان، بهتريهاو تلفن هاتماسارتباطات و  يادداشت خود و سازماندهيران به نوشتن يمد

 1.شوديم يتلق ينونكشده 

د يه باكن اطالعات يالت اكجاست؟ چرا ارتباطات فرانسه و مشكالت در كن مشيا هشير ياما به راست

 پردازد؟ يت وضع موجود ميشود؛ صرفاً به تقومنجر  يورادر فن يبه نوآور

نند كيار محتاطانه عمل ميبس ياطالعات و فناور يهاستميدر استفاده از س هاشركتاز  يدرواقع، برخ

 يديترد 2،كت در طرح سود مشتركا مشاريو  ياركمانند طرح دور ياجتماع يهانوآوري يريگكاربهو در 

دهد ينشان م يومت محلكو ح يت اجتماعيامن ييزداتيزكو مر يسازيش محليمشابه افزا طوربهندارند. 

 يهانوآوريه كرسد يمنظر بهتر شوند. اما يكه به عموم جامعه نزدكنند كيتالش م يگاه يه مقامات دولتك

را بهبود  ينولوژكن تيه اك ييرند و آنهايگيده ميمدرن را ناد ينولوژكت يهاشرفتيتمام پ ياجتماع

 شند. كير ميجامعه به تصو يو منفعل برا يكراتكبورو ييه الگوكهستند  يسانكبخشند، يم

 ييآنها يدئولوژير و اكم طرز فيابتدا، تعل . در آغازدهنديده را شرح مين پديا يمختلف يتورهاكفا

 يدارا ودهند يل مكين تشيت آنها را مهندسيثركپردازند. ايباال م ينولوژكبا تهايي ج پروژهيه به تروك

ندگان مردم يافته شده است. نمايسازمان ياو حرفه ياربردك يهابرنامه يه براكهستند  يعلم يذهن

 مهندسان مخابرات بودند.ازجمله  ،4سيان جوس يو جو ي، ورسا3يزيه وليفرانسه در ناح

س وجود ندارد و يدرحومه پار يشاورزكچ يباً هيد تقرياستسازان و طراحان جدين سيان ايدر م

 يهاستميبه س ياديار زيبس ين دسته دسترسيه اك يين است. از آنجاييار پايبس يديارگران كدرصد 

موجود  ينه تنها نگرانين زميشود. در امنجر  يالتكن مسئله به مشيرسد اينمنظر بهندارند  يباز مخابرات

ه مروجان كتوان گفت يقت، ميو مسائل مربوط به آن است. در حق يانتخابات يهاست در حوزهكترس ش

ه كآنها خارج از آنچه  يعبارتبه .نندكيم يز بازيم يخود رو يهاارتكباال به ندرت با تمام  ينولوژكت

ه كپردازها هنوز هم اصرار دارند هاست، قرار دارند. طرفداران واژهپروژه نيا يو اجتماع ياهداف اقتصاد

 يهاهيه با اتحادك يا هنگاميند و كره يست را ذخيپيار تاك يرويدرصد از ن 70تواند يد ميجد يفناور

ق يار از طركت يفكيبهبود  يبرا يترار پر زرق و برقكشوند، در تالش هستند تا دفتر يمواجه م يارگرك

يافته ه توسعهيپا يه داراك ياربرانك يبرا يا انجمني يه واقعيچ اتحاديارائه دهند. ه فناوري يهاشرفتيپ

و  يارگرك يهاهيوجود ندارد. اتحاد ينندگان و مقامات دولتكديتول يهستند در برابر مقابله با ادعاها

ن يبا ا . البتهانداطالعات قرار گرفته فناوريامل كدوره مورد رد  يك يط يصنف يهاهياز اتحاد ياريبس

به اصطالح  يهاتكنولوژين ين بيط هستند. بنابرايبوده و مخرب مح ييزگراكاز مر ييهاه آنها فرمكفرض 

                                                 
1. Flichy, L'individualisme connecté entre la technique numérique et la société, 2004 

2. Participation in a Profit-sharing scheme 

3. Vélizy 

4. Versailles and Jouy-en-Josas 
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وتر، تلفن يامپكبه اصطالح سخت مثل  يهاتكنولوژيو  1يبيس يوهايدئو و راديها و وانهيزراينرم شامل ر

 يو الزامات محتوا يكينولوژكت ي، نوآورهاياتيالت عملكمش يلك طوربهه كدار شد يپد يافكره شيو غ

 سپرده است.  يفراموشدست بهرا  ياطالعات

 يه بخش بزرگك ـ ندكيم يكيترونكال يهارا صرف حوزه يگزاف هنيه دولت فرانسه هزك يطيدر شرا

ع يرشد سر ياست تا بتوان جلو الزم ياتازه يرهايمس ـ دهديل مكيروزمره مردم را تش ياز زندگ

پروژه  يكبر  يگذارهيهمچون سرما يبهتر يهاافتياز به رهيرا گرفت. ن يفرانسو يفن ياركمحافظه

اهش كرا  ياجتماع ياركن محافظهيا هبتوانند درج يفرهنگ يهاانيق توجه به بنيه از طرك يقاتيتحق

ه كتوسعه شب يمختلف برا يهاگروهله يه به وسك ييهااز پروژه يورهبهرا يشود يامالً احساس مكدهد، 

برآوردن  يد را برايجد يهاتكنولوژيه فرصت امتحان ك ييهان پروژهيشروع شده است و همچن 2راه دور

 يوتريامپكستم اطالعات يس ييبرپا يبرا يجاد سازمان گردشگريا ايند و كيازها فراهم مين يبرخ

برپا شود  يستميه سكن خواهد بود يشتر ايقابل دسترس باشد. البته احتمالِ ب ياه در نقطهك يگردشگر

 3باشد. يمحل يهاگروهدر دسترس  يوتريامپك يهاتوسعه تبادل مهارت يه حامك

  يحوزه انرژ

 ياسيل سي، تمايعموم ونقلحملل يها و وسامنتشر شده از ساختمان ربنكد يسكا يرشد ددليل به

ن ياز مهمتر يكير مضر در هوا به وجود آمده است. ين مقادياهش اك برايان يان فرانسويم يديجد

د يسكا ياهش دك برايها 4PVفرانسه، استفاده از  يانرژ هاستسازان حوزيان سيتبلور م درحال يهادهيا

 به اتمام برسد.  2030قرار است تا سال  يپروژه مل يكن طرح در قالب يست. امنتشر شده در هوا ربنك

توسعه  يطيمحستيز يامدهايه امروزه با پك است جهانيافته توسعه يشورهاكاز  يكي دولت فرانسه

خود را به  ياگلخانه يسطح گازها 2050در نظر دارد تا سال  است وبان يخود دست به گر ياقتصاد

شهروندان  يمصرف ينترل انرژك براي يدولت اقدامات بايد ن راستايبرساند. در ا 1990چهارم سال يك

پذير ديتجد يهايق انرژيشور از طرك يمصرف يدرصد از انرژ 23 بايد 2020انجام دهد؛ لذا تا سال 

ل يها و وساساختمان ي( و تمام 5HV) شدهشور دوگانه سوز كه يل نقليدرصد وسا 30و  شودتأمين 

است  ياطبق پروژه هاسياستن يشبرد ايل و پيه و تحليمورد استفاده قابل شارژ شوند. تجز يكيتركال

 يگريد ياكشر ين نهاد دارايده است. اكر ياندازراهآن را  6ADEMEه ك POLINOTENنام به

                                                 
1. CB Radio 

2. Telematics 

3. Eksel   & Métayer, 1986. 

4. Photovoltaic Panels: Solar Panels 

5. Hybrid Vehicles 

6. Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’énergie / Environment and Energy Management 

Agency (in English) 
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اند. را برعهده گرفته ياتوسعه هن پروژياز ا ي، بخشيكه هر كبوده  3CEAو  1CSTB ،2IFPENهمچون 

 يديخورش يه انرژكنيا يعنيم؛ يمواجه هست 4يديخورش ييجاجاببا نام  يبا مفهوم« نوتنيپول»در پروژه 

 يبراها PVا همان ي يديخورش يهان روش از پنليرد. در ايقرار گ يه موتوريل نقليت وساكحر يمبنا

ننده كشارژ يكيتركال يهاق درگاهياز طر يه موتوريل نقليد و انتقال آن به وسايخورش يانرژ دريافت

درصد از زمان خود را در  95 يه موتوريل نقليدهند وسايقات نشان ميان آمده است. تحقيسخن به م

متر كگاه چيل مقدار آن هكشده نسبت به  كه پاريل نقلينند و نرخ وساكيم يشده سپر كت پاريوضع

ش يار زمانبر است، تالش شده تا با افزايز بسيل نين وسايه شارژ اكييدرصد نخواهد بود. از آنجا 70از 

. لذا شودنه يل استفاده بهين وساي، از زمان تلف شده ايشارژده يو خصوص يدولت يهاستگاهيتعداد ا

جا و يكد يخورش يد و مصرف انرژيتول فرآيند، يابانيخ يديخورش يهاق نصب پنليشده تا از طر يسع

  5.انجام شودم يمستق طوربه

، نوسانات يبافت اجتماع هنيرات در زميين تغيمهم خواهد شد. ا يويسنار 3تحوالت سبب بروز ن يا

 وقوع است:  درحالها، گر قدرتيفرانسه با د يجهان هو رقابت فشرد يبازار انرژ

دليل به. ارتباط داردمت برق در فرانسه يو ق يمت حامالن انرژيرات قييبا تغ اين سناريواول: يويسنار

ن در يمت برق و بنزيه قكشود يم ينيبيشيشور، پكن يست دوستانه در ايزطيمح يهاسياسترشد 

خانوارها  سويكدر اقتصاد فرانسه خواهد شد. از  يها سبب بروز تناقضمتين قياهش اكابد. ياهش كنده يآ

ن بخش يع ايلذا صنانند. كيار مك ين دو منبع انرژيه با اكروند يم ييهابه سمت استفاده از دستگاه

م شده است و كن حوزه يدر ا يگذارهيسرما يگذاران براهيل سرمايگر ميدسوي از ابد؛ اماييرونق م

 .شوديخارج م يه از بخش انرژيسرما

ل به استفاده يشور تا چه حد ماكن يه مردم اكني. اارتباط داردمردم فرانسه  يبا فرهنگ اجتماع :دوم يويسنار

شان ين برايش زميگرما مسئلهدارند؟ چقدر  يطيمحستيزان تعلقات زيهستند؟ تا چه م ياه اجارهينقلل ياز وسا

 هستند؟  كپا يهاياستفاده از انرژ يست در صورت سختيط زيمح ها حاضر به حفظ حوزيمهم است؟ آ

چنانچه . ارتباط دارد يجهان يع فرانسه در بازارهايصنا يريپذبا سطح رقابت :سوم يويسنار

گر يا دينند، آكياستفاده م كپا يهاه از سوختكروند ب يزات صنعتيد تجهيگذاران به سمت تولهيسرما

 يخودروها تقاضاي استفاده ازبراي مثال  االها هستند؟كن يل به استفاده از ايز متماين يجهان يبازارها

ن خودروها ياستفاده از ا يالزم برا يهازيرساختا اساساً ي؟ آچقدر استتوسعه  درحال يشورهاك در يبرق

                                                 
1. The Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / Scientific and Technical Center for Building 

(in English) 

2. Institut français du pétrole Energies Nouvelles 

3. Commissariat à l'énergie Atomique et aux Énergies Alternatives / Alternative Energies and 

Atomic Energy Commission (in English) 

4. Solar Mobility 

5. POLINOTEN, 2014. 
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 1وجود دارد؟يافته متر توسعهكا يافته و يتوسعه ن يشورهاكدر 

 اقتصاد  هحوز

، روند ين بررسيد. در اشآغاز  2PMQتجارت در قالب  هنيدر زم ينگارندهيآ يالديم 1990 هده در

و با  3CGP ران تالش يگرفته است. انظر قرار  مد يانسان يروينسازي و توانمند ييزالاشتغا ياملكت

 2012ان حضور داشتند. در سال ينفعان و مجريد هق همين تحقي. در اانجام داد 4DARES ياركهم

DARES ن يد. تفاوت اكررا منتشر  ين بررسياز ا ياخالصه يكل استراتژيه و تحليز تجزكبه همراه مر

بر  هاطرحاثر  يه در گزارش قبلكاست  در اين 2011منتشر شده در سال  يقبل يهاگزارش با گزارش

 ود منتج شده از آن لحاظ نشده بود. كالن و ركاقتصاد 

ردگان و جوانان كليسالمندان، تحص يكهدف هر  هه جامعكد شو لحاظ يد سه سناريدر گزارش جد

هستند  ييهاطرح. آنها استگسترش  درحالتوسعه اقتصاد فرانسه  يو برايحاضر سه سنار درحالبود. لذا 

 ويژهبهفرانسه  ياقتصاد اندازچشم بلندمدت يزمان هه در سه دوركده است كر يطراحآن را  5INSEEه ك

در نظر  را ندهير از آيوها، تصوين سنارياز ا يكده است. هر شم يود ترسكنه اشتغال و مبارزه با ريدر زم

، 6ا هدفينانه يبپردازند. سه نگاه خوشيشور مكنده اقتصاد يآ ينيبشيآن به پ براساسرند و يگيم

 هستند.  ياصل يوهايسنار هدهندلكيتش 8يانيا مينانه يبو واقع 7يا بحرانينانه يبدب

تا  2012هاي سالتواند در يه مكاست  يميتنظ يمال يهاسياستشامل مجموعه  يانيم يويسنار

زان برابر است با متوسط ين ميد. اكنجاد يا يهزار فرصت شغل 177 ساليانهمتوسط  طوربه 2020

سال  يكهزار نفر در طول  182در حدود  يه مقدارك 2012تا  1997هاي سال حد فاصل ييزااشتغال

برابر با مقدار  يانيم يويم شده سناريساله ترس 8 يفرانسه در بازه زمان ييزابود. در واقع مقدار اشتغال

در بخش خدمات  ويژهبهمختلف اقتصاد  يهابخشدر  ييزالزان اشتغاين ميساله گذشته خود است. ا 15

و خدمات  ياجتماع ياركمدد هنيا دولت در زمي يبخش عموم وسيلهبه. ارائه خدمات شدخواهد  انجام

ن نرخ از يتوانند ايو بازار م يخصوص ينهادها وسيلهبهنار ارائه خدمات كدر  يبهداشتـ  يمراقبت

 .كنندرا محقق  ييزااشتغال

 :اندن در نظر گرفته شدهيگزيجا يوي، دو سناريانيم يوينار سناركدر 

                                                 
1. Popiolek   & Thais,  . 2016. 

2. Prospective Sur les Métiers et les Qualification 

3. Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective 

4. Direction de l’animation de la Recherche, des Études et des Statistiques / Animation Director of 

Research, Studies and Statistics (in English) 

5. Institut National de la Statistique et des Études Économiques / National Institute of Statistics and 

Economic Studies (in English 

6. Target Scenario 

7. Crisis Scenario 

8. Median Scenario 
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 يوين سنارياست. در ا دهبحران مصطلح ش يويه به نام سناركاست  يانانهيبدب يويسنار ول،ا

ر در اقتصاد يگهمه يسبب بروز بحران يجهان يود بازارهاكه اروپا و ريت رقابت در اتحادينانه وضعيبدب

 62 يعنيهزار نفر،  115به  ساليانه طوربه ييزان بحران سبب شده تا نرخ اشتغاليخواهد شد. افرانسه 

آثار  يشتر بر سطح خدمات اجتماعياهش اشتغال بكن يابد. اياهش ك، يانيم ياز الگوكمتر  هزار نفر

ص منابع در امر يتخص برايمتر، بر قدرت دولت كعتاً اشتغال يخواهد گذاشت. طب يمخرب خود را بر جا

 منجر خواهد شد.  يرفاه يهاسياست

 ييايبه عدد نسبتاً رواست تا اقتصاد فرانسه  در بلندپروازانه ييويسناريا  هدف يويسنار ،دوم

 يويشتر نسبت به سناريهزار فرصت اشتغال ب 35 يعنين يهزار نفر در سال برسد؛ ا 212 ييزااشتغال

خدمات  هنيع نوآور در زمينار صناكدر  يانرژ ه، حوزيسازلياتومبع يو توسعه صناين سناري. در ايانيم

 ار قرار دارد. كدر دستور 

وسته در يبه وقوع پ يتيبزرگ دارند. انفجار جمع 1لكفرامش يك هاوين سنارياز ا يك، هر حالاين با

ر ي. پشودمواجه  يادهيالت عدكبا مش شوركن يار اكسبب شده تا بازار  يفرانسه پس از جنگ دوم جهان

تا  2012متولد شدند و از سال  يالديم 1975 سال تا 1945 سال ه ازك يت شاغل فعاليشدن جمع

هزار  620متوسط  طوربه ساليانه يزمان هن دوريه در اكشود يم بينيپيش. شونديبازنشسته م 2022

 2001-1993 يزمان هدر دورن نرخ يه اكاست  يدرحالن ي. اشوندشور افزوده كت بازنشسته ينفر به جمع

 يار بر متقاضكد خواهد آمد. نرخ يار پدكدر بازار  يرات اساسييهزار نفر بوده است. لذا تغ 400 ساليانه

 يو حفاظت اجتماع ياجتماعتأمين  يبرا ياز دولت به منابع مالين يرد. از طرفكدا خواهد يش پيآن افزا

ن، كمم يوهاياز سنار يكشتر خواهد شد. با توجه به هر يب ديت توليو فاقد ظرف ازكارافتادهار ك يروياز ن

رده كرا پر  يهزار فرصت شغل 830هزار تا  735 ساليانه 2020-2012 يزمان هدر باز بايددولت فرانسه 

  2ار متخصص پرورش دهد.ك يرويزان نين ميو مهمتر از همه، به ا

 

 هدر فرانس پژوهيآينده يهاطرحاز  ييهانمونه پنجم ـفصل

انجام  يداشته و اقدامات مؤثرحضور  يزيرون برنامهيسيمكه درباره آنها ك ييهااز حوزه يبا برخ تاكنون

ه شده يدر فرانسه ته پژوهيآيندهرد يكه با روك ييهاطرحن ياز مهمتر يادامه برخد. در ش يداده معرف

 خواهند شد. ياست معرف

 

                                                 
1. Meta Problem 

2. Colin, et al., 2015. 
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 يوچريس ف

است و دربردارنده  يق و نوآوريبود و مرتبط با نظام تحق يمند و ملنظام 1(FutuRIS) سيرچويف

 يانجمن فرانسو 2003ه از سال كاست  يعمل ياركس ابتيست. فوتوراندهيبرآ يسازيمّكو  يسينوويسنار

  (ANRT) يفن يهاپژوهش يبرا

 يو خصوص يعمومهاي شرو در عرصهيگران پي، تا بازكردآغاز آن را   2

 يهم آورد. از ابتدا ( گردFRIS) يفرانسو يق و نوآوريدر نظام تحق يابيشيافت پيرا با هدف اتخاذ ره

س ين شده بود، فوتورييق قانون، تعياز طر يرات مهم نهادييو تغ يه اصالحات اساسك يوقت ،2006سال 

بود، قادر به  يو خصوص يعموم يهابخشت يه مورد حماكل شد يتبد يمساع يكپالتفورم تشر يكبه 

س يتر فوتورقيعبارت دقو توسعه بود. به ي، فناوريقاتيتحق يهاينظارت بر استراتژ و يدائم يارشناسك

 يوهاياز سنار يتعداد ،2003ل يارش در اواك يه از ابتداكاست  يكستماتيس يابيشيات پيعمل يك

ند. ك يسازهيبودند شب ييه قابل شناساكرا  يديلكرات بالقوه موضوعات ييگرفته تا تغ كاربهرا  يتشافكا

 ير در مواقعييت تغيريت در مدكشواهد و مشار برمبتني يهاهين دربردارنده نشر گفتارها، توصيهمچن

 پنداشته شود. يه ضرورك

 2010 يديلك يهايفناور

ن يداشت. ا يتروتاهك يز بر صنعت بود و افق زمانكمتمرو  يمل يز طرحين 2010 يديلك يهايفناور

 ي، با بررسييو اروپا يدر سطوح جهان ياجتماعـ  ياز موضوعات اقتصاد يليطرح دربردارنده تحل

 ييشناسا برايرا ها يفناور يابيشيتر مطالعات پشيوزارت صنعت فرانسه پ ه است.بود يبخش يهاييايپو

رده بود. كرا شروع  رسيدمينظر به يساله ضرور 10ا ي 5دوره  يكفرانسه در هاي يفناور يه براكآنچه 

ن نوع يسوم 2010 يديلك يهاي، فناور2000و  1995هاي سال اول و دوم در يمطالعاتمرحله بعد از 

 هاست. يابيشيست پدن ياز ا

ه به كار كوسبكو  يقات عموميتحق يايارشناسان از سراسر دنكش از هزار نفر از ين طرح بيدر ا

دات يروزانه؛ ارتباطات؛ تول يازهاي؛ نيم شده بودند، گردهم آورد؛ خدمات اساسيتقس يهشت گروه مطالعات

 يك. يبانيات پشتيو عمل يرك؛ ابزارآالت فونقلحمل؛ هاروش؛ فراگردها و يديآالت تولنيتمام؛ ماشمهين

عالقمند به ه ك يرون از گروه و افراديارشناسان بكان يل ارتباط ميتسه يبرا يمشخص ينترنتيسامانه ا

 د.شجاد يبودند، ا ياركهم

 2020نرا يا

ط يمح درخصوص ييوهاين طرح سناريا براساسز شده است. كمتمر يقاتيسازمان تحق يك، در 2020نرا يا

اقدام  يكرسد؛ يبه انجام م هازمانسا يبرا يياجرا يهابرنامه يشت و صنعت و طراحكق يتحق ياجتماع

                                                 
1. Future Research, Innovation, Society  

2. Association Nationale de la Echerche Technique 
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به مرحله  2003و  2001هاي سال نيب 1فرانسه يشاورزكقات يتحق يسسه ملؤم وسيلهبهه كاست  يابيشيپ

 است.  2020 سال ها تاتوسعه آن مجموعه يهاش دورهين طرح گشايده بود. منظور ايعمل رس

د به مباحث مربوط به يسسه، باؤم يختن برايدن و طرح ريشياند هش بكمك يرا فراتر و ورا نيا

ق مباحث گسترده يه از طركت طرح يلكند. ك كمك يلكصورت بهفرانسه  يشاورزكقات ينده تحقيآ

آمده در چند فاز دست به( يشاورزكقات يسسه تحقؤنفر در داخل و خارج از م 2000به  يكان نزدي)م

شان مورد ياكن شريو مهمتر يشاورزكقات يسسه تحقؤمنان كارك ار،ك يدر ابتدا .شده است يطراح

امل كار كبود،  يسيونويسنار يمتدولوژ برمبتنيه ك يابيشيپ يروش رسم يكمشورت قرار گرفتند و با 

ر يرا در مس هافعاليتسسه ؤاست مي، ريقبل يآموخته شده از فازها يهات، به لطف درسيد. در نهاش

 به سرانجام برسد.  2020سسه تا سال ؤش برد تا اهداف ميپ يكدن استراتژيشياند

 2 ه در ادامه خواهد آمد.كارائه شده است  يليتحل ن طرحيا يهايژگيدرباره و

 يشاورزكقات يتحق يمل ه( در مؤسسDADP) پژوهيآينده، توسعه و يشاورزك يدائم يندگينما

 را توسعه داد.  پژوهيآيندهاز  يديرد جديكرو ينظر ياو مطالعه يق اقدامات عملياز طر

ن علت يو مرتبط به هم دارد. نخست يچند علت اساس ااينر يبرا نگرآينده يرديكضرورت داشتن رو

ل ين دلياست. دومنامعلوم اروپ هندين آيشدن و همچن يدر عصر جهان يشاورزك هنديد نسبت به آيترد

ل عمر حدوداً ين دليست است. چهارميط زين علت مد نظر قرار دادن محيو سوم يكينكوتيانقالب ب

د دوباره يون به وجود آمد و بايبراسيگر از نهادها در دوران ليد ياريه مانند بسكمؤسسه است  هپنجاه سال

را  نگرآينده يديسال است، داشتن د 15تا  10ن يه بكت، زمان جواب دادن پژوهش يا شود. در نهاياح

 ند. كمي جابيبلندمدت ا اندازچشمن يا يازهاينسبت به ن

 هشور فرانسه پرداخت و در مرحلك يشاورزكالت كص مشيوت به تشخيشل سبياز م ياساس يگزارش

 د توسعهيه باكرفت كار به ياقدامات ياصل يردن محورهاكمشخص  يبرا يابين ارزياهاي دوم آموزه

در  يمواز يت علميريساختار مد عنوانبه DADPتأسيس يم براين گزارش سرآغاز تصمي. ا3افتنديمي

 بود.  ااينر هدل مؤسس

م و مناسب كمحشناسي روش يكو فراهم آوردن  نگرآيندهرد يكروسازي ي، درونيبعد يش اصليگرا

 هق و توسعيتحق هنيت در زميمستلزم فعال يه همزمان با اقدامات عملك يمؤسسه بود. امر يبرا

 بود.  نگرآيندهشناسي روش

د اصول مهم يباها پژوهش يراهبر ي، براياصل يمحورهان يا برعالوه»ه كمشخص شد  يبه زود

                                                 
1. Institut national de la recherche agronomique 

در مقاله پير  «Un moteur de la R&D prospective :la DADP à l'INRA »متن كامل اين قسمت را در بخش  .2

 بخوانيد. www.mcxapc.org/ateliers/17در سايت :  La prospective en mouvementگونو 

 .INRA ،Tomes a et b  1993ميشل سبيوت، آينده كشاورزي و آينده .3
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هاي يشناسدر برابر روش يانتقاد يبه رفتار يشناختاز معرفتين ني. ا1«ر شوندكز ذين يشناختمعرفت

 د. يتازه انجامهاي افتن راهي يموجود و جستجو برا نگرآينده

ل بود ين دليبه ا نرفتهر سؤال يزرد و اگر كفا يپروژه ا يدر طراح ياساس ينقش ين چارچوب نظريا

 همون دربارير هربرت سكتف تأثيرخاص تحت  طوربهه ين فرضيردند. اكنمي جابين امر را ايج ايه نتاك

 يكستميو س 2يسازدر ارتباط با مدل يلوموان ييلو - از نقش ژان عالوهبهت محدود قرار داشت. يعقالن

 . استرفته يپذ تأثيرز ين

ا ياول شامل ارائه  همرحل روازاين. 3شودمي ها آغازفرآيندت و يف موقعياز توصرفته كار بهمتد 

 . دارد نگرسازي آيندهو سپس مدلها هيبه فرض يدوم نگاه هاست. مرحل يكستميسسازي مدل

ند. كها را جستجو فرآيندعامالن و  و نيز آن يرمجموعه و اجزايزهاي ستميد سيبا يكستميس هارائ

ت است و كحر درحالستم يم. سينكمي گذر« يعمل يايدن»به « كيادرا يايدن»ها از فرآيندف يبا تعر

 م. ينك كدر كيآن را در سطوح مختلف ادرا كوشيممي

نجا يه دارد. در اكيت نگرهاي آيندههيفرض ـ هافرآيندـ  تيموقع هريبر زنج نگرسازي آيندهمدل

ش محدود يمابكه كت )يعقالن ه، در حوزيكستميسسازي وجود دارد. با مدل يوستگيو ناپ يوستگيپ

ن دو يه بكست ين طور نيت. اما ايو خالق ينوآور هدر حوز نگرسازي آيندهم و با مدليريگمي است( قرار

م و حاال يرسميها هيه به ساختن فرضكهاست فرآيند يانتقاد يس از بررسكه برعكنباشد، بل يحوزه پل

 نگرهاي آيندههيم. فرضيينمامي «ابداع»ا يم ينكمي م، تصورينيآفرمي محتمل راهاي ندهيه آكم يما هست

 .شودمي د توسط عامالنيجد يهافرآيند يان و معرفيدر جر يهافرآيندا انشعاب يشامل حفظ، حذف 

و رده كگذر « يعمل»و « كيادرا» يايشان، از دنيهاو پروژهها ينقش عامالن، استراتژ ين با معرفيبنابرا

 م. يرسمي «فعال» يايبه دن

 يكيگراف يانيال بكو اَش يادبهاي لكش كارگيريبهبا  نگرآيندهو  يكستميسهاي يسازمدل

 ترتيببدين. اندهردكتر را ساده يروند پژوهش ـ موارد يحداقل در برخـ ( Mappingsا ي يبردار)نقشه

 يرده و تضادهاكرا ثبت ها هيا فرضيها فرآيندن يروابط ب يمثبت و منفهاي گيريجهتتوان ميتر راحت

 رد. ك برطرفستم و تحول آن را يس يلكموجود در مفهوم 

                                                 
، تحليلي است كه به دنبال گزارش 1996، اينرا كتاب ميشل سبيوت، دنياهاي كشاورزي، پژوهشي براي فردا، انتشارات .1

 ن آمده است.پيشي

يب نمادها و در نتيجه قابل فهم كردن يك پديده پيچيده و همچنين روشن ها از طريق تركعمل ايجاد و ساخت آگاهانه مدل» .2

كنند بيني ميهايي را پيشهايي كه عموماً نتايج پروژهكند؛ استداللكردن استدالل عاملي كه عمداً در يك پديده دخالت مي

 .Dunod ،1990هاي پيچيده، سازي سيستملويي لومواني، مدل-، ژان«ده به اجرا درآيندكه ممكن است در آين

را چنين تعريف « يندهاآتوصيف موقعيت و فر»، Epi ،1974ها، علم مصنوعات، هربرت آ. سيمون در كتاب دانش سيستم .3

سازي خوِد موضوعات، و اغلب با مدل كنندبينيم مشخص ميطور كه ميتوصيفات موقعيت دنياي ما را همان»... كند: مي
كنيم. آنها ابزاري كنند كه ما در آن فعاليت مييندها دنيايي را مشخص ميآدهند. فرمعياري را براي شناخت آنها ارائه مي

به معناي  دهند. گذار از يك نوع توصيف به توصيف ديگرهاي دلخواه ما را دارند ارائه ميبراي توليد و ايجاد موضوعاتي كه ويژگي
وفصل مسائل نيازمند گذار دائمي از توصيفات موقعيت به گذار از يك دنياي ادراكي به دنيايي عملي است. بنابراين، حل

دهيم. حل آن ارائه ميكنيم و توصيفي از راهاي را مطرح مييند در دل يك واقعيت پيچيده است... ابتدا مسئلهآتوصيفات فر
 «. كنددي است كه موقعيت اوليه را به موقعيت دلخواه تبديل ميينآوظيفه بعدي ما يافتن فر
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 وتاه شود: كر يز هشناساننشكفرمول صورت بهتواند مي پژوهيآيندهد يجدشناسي روش يلك همعادل

  (يكانفورمات×  يكگراف×  يكستمي)س يعني« يك»سه  × ت(يسنخ× ت يخالق× ت ي: )عقالنيعني« تي»سه 

تنوع موضوعات  دليلبههستند. اما سازي مدل هيمواد اول يكت و گرافيت، خالقي، عقالنيكستميس

ن يز داشته باشد. ايت( را ني)سنخ يت سازگاريد قابليار باك، روش پژوهيآيندهت يفعالهاي تيو موقع

ز جوابگو يمختلف و سطوح گوناگون آنال ياربردهاك يه براكانجامد ميها اسياز مقاي مجموعه هاز به ارائين

رد، يگمي مورد استفاده قرار پژوهيآيندهدر  يمكه تا حد كاست  يابزار يكت، انفورماتيهستند. در نها

 نده. يال آكو اَش هازمانآنها مطابق با  يكيرات مورفولوژييو تغ يكستميسهاي در ارائه خصوصبه

ه معتبر كتوان گفت مي ش شد ويآزما DADP هانپژوهآيندهان اقدامات يه در جرياول يلك هيفرض

  1شناخته شد.

هاي دهيو آوردن اها يريادگيج، يو نتا يعملهاي وهيش يابي، ارزييط اجرايشرادليل بهه يطرح اول

  رد.كر ييد تغيجد

  .موجود داردهاي يبا روش شناس يمهمي هاتفاوتن پژوهش يرفته در اكار بهشناسي روش

 ف يشود پژوهش را از تعرمي ه سببكانجامد مي مهم هير اولييتغ يكبه  :ستميسسازي مدل

 درحالا يثابت هاي دهيها و پدفرآيندت، يموقع يرهايب متغكيمبهم است و با تر يه مفهومك« رهايمتغ»

 اشعار ياينده اغلب ظاهر دنكه در آن عناصر پراكم ينكل آغاز نيتوركماگما فا يكر و در واقع با ييتغ

نندگان كتكشر نيب كمشتر يجاد زبانيرها ايف متغيتعر هديدهند. هرچند فامي ن فهرستيرا به اور پره

اي ه همچنان مجموعهك پژوهيآيندهستم و موضوع ياز س يقيحق يريتصو ،فين تعريا .در پژوهش است

رمجموعه و اجزا و روابط يزهاي ستميف سي، تعريسازس مدلكدهد. برعنمي ماند ارائهمي يناهمگن باق

جه يستم صورت گرفته و در نتيل سكاز  ييبدون جداها كيكه در آن تفكند كمي جاديرا ا يريآنها تصو

 دهند. مي لكش« در ذهن يلكمدل  يك»

 را مد نظر « رونيب»مقدم بر  «درون»د، اصل يآمي به حساب پژوهيآيندهاز موضوعات  :ستميس كدر

 هباز هستند، نقط ياجتماعهاي ستميه سكدرست  هدين ايان با اپژوهآيندهاز  ياريدارد. در واقع، بس

شتر يانه اغلب اوقات توجه بتأسفرند. اما ميگمي رامون خود در نظريط پيل محيشروع پژوهش خود را تحل

وند يه پكن خطر وجود دارد يجه ايشود. در نتمي ستم تماميخود س يط به ضرر هوش درونيبه فضا و مح

ن شود. كشده است نامم يبررس يار سطحيل بسكه به شكستم يس يو ساختار درون يلكچارچوب  ميان

 ياجتماع-ياسيس يفضا يرات اساسييستم نسبت به تغيت سيه حساسب، مسلماً بهتر است حالاينبا

تالش رفته و « يالن ساختارك يوهايسنار»به سمت ها ن پژوهشيدر طول ا تدريجبهن ي. بنابراكردتوجه 

خصوصاً در  پژوهيآيندهات يه شود. در ادبكيت يجهان يوهايشد بر مطالعات موجود در ارتباط با سنار

                                                 
1. M. Sebillotte, C. Sebillotte, Recherche finalisée, organisations et prospective. La méthode prospective 
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 يجهان يوهاين سناريه اكرفت مي انتظارحال  اين با 1.وها وجود داردين سنارياز ا يارياالت متحده بسيا

، يت شناسياست، اجتماع، جمعيه شامل سكرند يبرگرا در يجهان يكتيل ژئوپوليتحل يك يابعاد اصل

ن يه اكآن بود  2-جز چند استثناب - يلك هجيشد. نتمي ستيط زيو مح فناوريفرهنگ، علوم و 

 . 3د ساخته شوندين باز هم بايو بنابرااند هن نبوديشيپ يازهاين يپاسخگو يجهانهاي پژوهيآينده

 د يبا كهدرحاليـ شود مي گفته يساختارهاي سيه به آنها ماتركان ابزارها ياز م :هاسيماتر

« رهايمتغ»ن يجاد ارتباط بيا يبرا يضروراي لهيوس ـ شدندمي دهينام« يدرون يبا وابستگ» يهاسيماتر

 ار سببك يرها از ابتدايف تمام متغيتعر زيرا ،دام باشند پژوهيآينده يتوانند برامي اين هستند. با وجود

 در نظر بگيريمرا  يواقع ينده مقاطعيآ يم برايثابت داشته باشند و نتوان يساختارها شود استداللمي

ننده كشاي نقطه يهرم ابزارها بر رو يطين شرايدر چن .شوندمي گر حاصليدهاي دهيه از وارد شدن پدك

سازگار با « يرهايمتغ»اهش تعداد كگر، يد يروش پردازش با ابزارها ه، مشخصعالوهبهرد. يگمي قرار

ل كاطالعات ش ترتيببدينند. كمي يريشگين نقص بزرگ پيگرفته شده از اكار بهاست. متد  افزارنرم

 . شوندميشده و استفاده  يگرفته نگهدار

  استفاده از«Mappings »آن را  يايهستند، مزا يدرون يس با وابستگيماتر يكهاي زومورفيه اك

 ،آن برعالوهاما  ،نندكمي را آماده يسيل ماتريتحلها يبردارنند. نقشهكمي انيساخت مدل ب هدر مرحل

، آنها عالوهبه. كندميامكانپذير  را يروند نرم صعود يكز دارند و ين يپژوهش يردكگفته شد، عمل آنكه

ه مانند كت آن را دارد يه قابلكن ينماد يشيابزار نما يك يعنيهستند؛  يشيافزا ياطالعاتهاي ستميس

 ش داده شود. ينمااي چندرسانه كر متحريتصاو

 يدگرگون يكها، هيها و فرضفرآيند( در سطح يو خنث ي)مثبت، منف :روابطگيري ف جهتيتعر 

و ها يط، هماهنگين شرايه در بهتركنيشود. امي محسوبها ير روش شناسيسه با سايبزرگ در مقا

ه آنها درون كد در نظر داشت يه باكند، بلكنمي تيفاكم ينكن ييرا تنها در سطح عامالن تعها تعارض

ست. فرض ثبات يبرخوردار ن يثابت يخاص خود را دارد و از مبنا ييايستم پويساختار س ستم هستند.يس

روابط، گيري گر در نظر داشتن جهتيد هجيرد. نتيگمي دهيموجود در جامعه را ناد يستم تضادهاين سيا

شوند مي يناش يه از فرضكاست  يستركا خاياه يد، سيسف يوهايسنار هانگارانر سادهيخارج شدن از تصاو

                                                 
 State of the Future, issues and opportunities, American Coucil for the United Nations 1998گزارش  .1

University  سناريوي جهاني به زبان انگليسي. 253شامل 

2. John L. Petersen, The road to 2015, Waite Group Press, Corte Madera, California, 1994. 

Giberto Gallopin, Al Hammond, Paul Raskin, Rob Swart, Branch points : global scenarios and 

humanchoice, Stockholm Environnement Institute, Pole Star series, report n 7, 1997. 

در نظر گرفته شد، از ارزشي عمومي براي ديگر « هاي مربوط به پروتئينپژوهيآينده»اين چارچوب كه براي نخستين بار در  .3

سناريوي عمومي كالن، عبارت است از شيوه  پژوهانه برخوردار است. نخستين كليد حل مسئله تعريف يكهاي آيندهفعاليت
هاي مشاهده شده در سناريوي اي. كليد دوم شامل گسترش گرايشحكومت: ليبراليسم، حكومت جهاني و حكومت منطقه

ناپذيري پذيري و برگشتهاي برگشتعمدي است. سومين كليد پارادايمو تعريف يك متغير توقف عمدي يا غير 1998 سال كالن
طيف »سناريوهاي  :سناريوي كالن طراحي شد كه عبارتند از 6ترتيب، پذيري و برگشت ناپذيري است. بدينبرگشت و تركيب

«. ايبحران منطقه»و« هاهمكاري بين بلوك»، «اي ديگرتوسعه»، «مقررات جهاني»، «بحران سيستميك جهاني»، «ليبرال
 تحقق يافتند. 2002و  2001، 2000، 1999هاي اين ساختارهاي كلي در سال
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ز در ينها و تقابلها ه تضادها، تعارضكالزم است  پژوهيآيندهمطابقت ندارند. در  يقيحق هه با جامعك

 رند. يگ يوها جايو سنارها و نقشهها سيدل ماتر

  اه و يد، سيسف يوي)سنار يير نهايتصو يكه نه كمستلزم آن است  :نگري آيندههازمانتوجه به

ه زمان اجرا، كاند هآمددست بهيي هاروشاز  وجاد شوند يا يمتعددهاي يربنديكه پكبل ،(يستركخا

و  يمتوالهاي سيش ماتريدايه سبب پك يرند. امريگمي ها را در نظرفرآيندسرعت و مدت انجام 

دهند. مي مفروض را در طول زمان نشانهاي ندهيآ يكمورفولوژهاي لكر شييه تغكشود ميهايي نقشه

 الزم است.  ياديزهاي شرفتيهنوز پها ينگرآينده يزمان ييايح پويتشر يبرا

  2022در سال  وكاركسب

 كدر يه براكاست  «20221در سال  وكاركسب»مهم در فرانسه طرح  يپژوهندهيآ يهاطرحاز  يكي

در  تجديدنظرط و يل شرايدر فرانسه و تحل وكاركسب درخصوصبهتر مسائل و انجام مطالعات الزم 

ته يمك، توسط وزيرنخستنده، به درخواست يآهاي سال يبرا ييارهاكط موجود و ارائه راهيشرا

قات و مطالعات يتحق يفرانسه( و اداره هماهنگ ي)استراتژ يكل استراتژيه و تحليز تجزكو مر ريزيبرنامه

در فرانسه از ابعاد  وكاركسب 70ش از ين طرح بيعموم عرضه شد. در ابه  2015( در سال Daresو آمار)

قابل  يو روندها شدندق يل دقيه و تحليتجز يو اجتماع ياقتصاد يهاليمختلف و در چارچوب تحل

  2د.شم يترسبراي آنان  2022تا سال  ينيبشيپ

 2020آگورا 

ات از اواخر يست. عملدر اروپا يعموم يابيشيمطالعات پن اقدامات در يتراز بلندپروازانه يكي 2020آگورا 

ست، توسعه و يط زيد وزارت محيه باك يو فن ي، علميقاتيتحق يهافعاليتت يريمد وسيلهبه 2003سال 

 فت. ياان يار پاكتاب، ك يكبه حجم  يبا انتشار گزارش 2007د. در اواخر سال شدار باشد، آغاز يپا ريزيبرنامه

، ونقلحمل يهاق در حوزهيتحق ي، برا2020است تا سال  يابيشيمشاوره پ يك 2020آگورا 

تر، مؤثر يط است. هدف آن همسازيو مح يريت قلمرو، خطرپذيري، مدوسازساخت، ين، شهرسازكمس

ازها، انتظارات و ين يل عقالنيم تحليق ارائه و ترسيبهتر، از طر يپژوهش يهايها و استراتژتين اولوييتع

 يرا نشان داد، به جا يكر متدولوژييبود. اقدامات مربوط به طرح سه تغ 2030تا  2020مباحث در ادوار 

ه خود را منطبق با نظرات كآن ي؛ به جاسؤال شدعموم مردم  از قيان در تحقيجوتكز بر مشاركتمر

؛ شدرا داشتند، استفاده  يبخش يهاسياستردن ك يت عمليه مسئولك يسانكند، نظرات كارشناسان ك

 ر شوند.يشد تا خود پژوهشگران درگ ي، سعريزيبرنامهق عوامل يتنها از طر يدن علميپرس يو به جا

  :ند، عبارتند ازكيز ميگر اقدامات در اروپا متمايرا از د 2020ه آگورا ك يژگيچهار و

                                                 
1. Les métiers en, 2022. 

2. www.travail-emploi.gouv.fr 
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 از عوامل؛  يترف متنوعيط يهايمشغولمورد توجه قرار دادن انتظارات و دل يبرا يعالقمند -

ت سؤاالخصوص تدارك پژوهش در و قيتحق يمواجهه متوازن نسبت به تقاضا برا جهتتالش  ـ

 آنها دارد؛  يبرا يه اجتماعات علمك ييهابرآمده از جامعه و پاسخ

 ساختار،  يكنده بر يآ يو فن ياز مباحث علم يتشافاتكا يگذارهيپا يتالش براـ 

 ساله؛ 30تا  20 يادوره يهمسازانه برا يبخش يابيشيمطالعه پـ 

 تحت پوشش.  يهاب حوزهكير ترييتغـ 

مرحله  يكشده است:  ياز هم سازمانده يجدا يرانه اصلكرامون دو يمطالعه پ يبه لحاظ روش

ه ك ييجا «ييل پاسخگويپتانس» يكاستراتژ يابيو مرحله دوم ارز «تقاضا»با توجه به  يمشورت

 ها بدان توجه دارند. پژوهش

 ف شد: يتعر يقيتحق يه چهار خانواده از محورهاكد يرس ييار به جاكت يدر نها

قات يه تحقكبود  يان حوزهيبود، ا ين مختلفيت عامليه مورد حماك :اركآش يهاانتخاب .1

 شده بودند؛ يآن سامانده براساس ياگستردهصورت به

 شتر مناسب باشند؛ يب يگذارهيسرما يد برايه شاك (:)قطعات هاناگت .2

 اتكانه تدارين از تقاضا و برابر با سطح مييبه نسبت پا يه متناسب با سطحك :تحت فشار نبودن .3

 نندگان است؛ كافتيق از دريه در تحقك

ت يمكو ح يكاستراتژ ي، گفتگويزيربودجه يبرا ييهمگن، فضانا ياخانوادهكه  :در تنگناها .4

 ن است.يان عامليم

 عنوانبهها ه در ناگتيوند بود: سرمايه با آن در پك دارد يديلكام يپ يكق يتحق ياز محورها يكهر 

ان يوند ميجاد پي)با ا ار در ارتباط بودندكآش يهاه با انتخابكموجود  يهاييايت؛ اعمال پوياولو يك

نظارت مختصر  ،«تحت فشار نبودن»(؛ در مورد گروه يالمللنيا بيممتاز در سطح اروپا  يهامحدوده برنامه

ا يد يآورندگان جدكش تداريدايپ بينيپيش)با  اتكتوسعه تدار يط برايقات تقاضا و شرايبر توسعه تحق

ا ي يرفع موانع علم يبرا يط واقعيشرا يابيارز ،«در تنگناها» يهااز برنامه يبرخ ينو( و برا يهافرصت

 توسعه.  يبرا يفن

 روزانه ياز موضوعات مرتبط با زندگ ياف گستردهيانگر طينما ،ه آگوراكتوان گفت مي ترتيببدين

ره(؛ يا، منابع و غيو در يساحل ي، نواحييفضا ريزيبرنامهدر شهرها، سالمت، مخاطرات،  يت زندگيفكي)

از  يبكين بار، خود عموم و ترياول ين و براينفعان، عاملياز ذ يان دربردارنده تنوع گستردهيهمچن

ران برآمده به يگبهره وسيلهبهه ك «قيتحق يبرا يتسؤاال»ر يست؛ پژوهشگران را در ترجمه و تفسهاروش

 شاند. كمي به چالش «قيت تحقسؤاال»

شوند تا مي ياريها، ن پروژهيان اينندگان و مشتركتكان، مشارين، حامين در عمل، عامليركمبت
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  1نند.كت يرا تقو «يياروپا يابيشيعرصه پ» يفرانسو ياجزا

 

 پژوهان مهمآينده فصل ششم ـ

 يشتريب ياز آنها اثر وضع يه برخكفرانسه حضور داشتند  يپژوهندهيه آصدر عر يشگامان مختلفيپ

 :شودميهاي آنان بررسي انديشه ن بخش به اجماليداشتند. در ا

 گاستون برژه

 دليلا آمد. او بهيشور سنگال به دنكس يدر سنت لوئ 1896ر وارد دانشگاه شد. در سال يد 2،گاستون برژه

 يكان رساند. او يت به پاياما بعدها با موفق ،ردكتمام رها مهيالت را نيتحص يخانوادگو  يمسائل مال

 دربارهل درخشانش يتحل دليلبهت او يبود. عمده معروف ير دولتيمد يكلسوف و ي، صنعتگر، فپژوهآينده

 است. ساختار  يهايژگيمطالعاتش درباره و يهوسرل و برا يدارشناسيپد

شد.  مشغول كار نان فرانسهيصنعتگر در شهر پرپ يك عنوانبهو متوسطه  ييالت ابتدايپس از تحص

ت مشغول شد. او كهمان شر كار ماليدست عنوانبه رفت و يخدمت سرباز بهاول  يبعد از جنگ جهان

در رشته فلسفه  يس مارسيكرده بود ادامه داد و در دانشگاه آكن رها يش از ايه پكالت خود را يتحص

 يكط فهم از يان شرايرابطه م»تحت عنوان  يانامهانيرا با نوشتن پا يپلم مطالعات عاليادامه داد و د

 . كسب كرد «گريدسوي از يل احتمالكطرف و مش

 ياو مطالعات دوره ياز دوستان خود انجمن فلسفه جنوب شرق يبرژه به همراه برخ 1926 سال در

رد. در كزبان را برگزار  يفلسفه فرانسو يهاش انجمنين هماياول 1938 سال اد نهاد. دريرا بن يفلسف

 يملأت» يگريو د «ط دانشيشرا درخصوص يپژوهش»خود نوشت:  يتراكدوره د يدو رساله برا 1941

 يهاشير همايرد و ابتدا مدرس دانشگاه و سپس مدكخود را رها  يصنعت تكاو شر. «در فلسفه هوسرل

ون يسيمكل كر يدب 1949 سال . درشداستاد تمام  1944 سال شد. در يس مارسيكفلسفه در دانشگاه آ

 ا انتخاب شد.يكان فرانسه و آمريم يروابط فرهنگ يبرقرار يت، برايفولبرا

ز كو مر يدانشگاه يالمللنيز بكس مريدر پار 1930دهه  ، دريودسازكارخانه كت در يريبعد از مد

 ينگرندهيشد. اصطالح آ يز مطالعات فلسفكر مريرد و مدكتأسيس را  ينگرندهيمطالعات آ

(Prospective )سال تا 1953 سال . او ازنمودن كمم را ندهيه مطالعه آك، كردگاستون برژه ابداع  را 

د. يفرانسه مبادرت ورز ينظام دانشگاه يسازبود و به مدرن يآموزش ملل آموزش در وزارت كريمد 1960

                                                 
1. Science and Technology Foresight: Four French Case Studies: Collected Essays by Hugues de 

Jouvenel, Jacques Theys and Sébastien Maujean Translated from the French byChris Turner 

futuribles / MEEDDAT (Ministère français de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 

et de l’aménagement du territoire) 

2. Gaston Berger 
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 رد.ك يده خود معرفياو را برگز 1955در سال  فرانسه ياسيو س يعلوم اخالق يادمكآ

اد نهاد. در همان سال يآوا را بنز همكو مر يپژوهندهيآندره گروس مجله آ ياركبا هم 1957 در سال

 ي. او پدر هنرمند فرانسوزي كردااندهرا 2اپلكش يشك كمكرا با  1(INSA) ياربردكعلوم  يسسه ملؤم

س جان خود يدر حومه پار يسانحه رانندگ يكگاستون برژه در  1960نوامبر  1است. در  3س بژارتيمور

 ر داد. ييس سنگال، پس از مرگش نام دانشگاه را به نام او تغيرا از دست داد. دانشگاه سنت لوئ

 يتراكنار رساله دك. در نكرداسته بود، اما هرگز قطع كاو را  يزان تالش فلسفياو م ياحرفه تيريد مديشا

رود تحت مي ه گمانك)« تيل شخصيبا تحل يدرمان عمل»: از جملهگر به چاپ رساند يد رسالهخود او چند 

همه آموزگاران  يه براك) «يشناستيپرسشنامه شخص»آن را نوشته باشد(،  4استاد خود رنه لو سنه تأثير

گر از ين مقاله و نوشته و مطلب ديچند وي. تيها و شخصيژگيدرخصوص و كيوچكتاب كمناسب است(، 

زمان، و نقاشان روانشناس.  يدارشناسيتاب بود: پدكنوشتن دو  درحالگذاشت. در زمان مرگش  يخود به جا

 به چند زبان بود. يجهان اينوشتن دانشنامه يمقدمات الزم براسازي آماده درحالاو  عالوهبه

اوقات  يق گاهيه اگر غم و اندوه عمكده داشت يت بود. او عقيفهم راز و شفاف يستون برژه در پاگ

لذا او تالش  «شود؟يده ميفهم يزيچه چ»ه كن است يدن و پرسش ايفهم ،بهتر است، اما لذت خالص

 يابد. او دو الگويرا ب يديجد يريادگي فرآيندو علم  يها، علم شناختي، تئوريرشته فلسف يكرد تا ك

بود؛ و  يكدان ادرامنطق يكه فراتر از ك، ادموند هوسرل، يآلمان يالگو يكن امر داشت: يا يبرا ياصل

 ياو احساس شور واقع رده و نسبت بهكه به وفور از او نقل قول ك يسكارت، ك، رنه ديفرانسو يالگو يك

ساده و روشن و با  يرفت و آنها را به زبانيپذيز را ميواضح و روشن و متما يهادهيا داشت. او عموماً

 رد. كيبازگو م گرانيد يجان برايه

ز ماند. موضوعات مورد عالقه او كبزرگ از حس آگاهانه متمر يهاتياو بر واقع يقات فلسفيتحق

 يدارشناسيشجاعت بود. اما پدت خود، تعهد، گفتگو، عشق، زمان و يوضع ارزش دانش، وجود، هنر و شعر،

 رد. كدور ن يكزياو را از متاف

 تأسيسپرداز هم بود. او در هيو نظر كت شناس به نوبه خود پزشيشخص يك عنوانبهگاستون برژه 

 يميت داشت و تكمشار يدر مارس يات حرفهيو هدا ي( انسانيكومتري)ب يسنجشستيز يبرااي سسهؤم

انسان را شناسي تيدرباره شخص،  . در همان زمان او مطالعات لو سنهكرد مهيادر آنجا ق يتحق يرا برا

 رد. كرا اضافه  «تيمل شخصكعوامل م» يبندآن طبقه يتوسعه داد. او برا

ه به كرد كرا تصور  يدي، رشته جدينيبشيانگذار جنبش پيبن عنوانبهنگر و ندهيآ يك عنوانبه

، يابيشيپ يمند بود برانظام يرديكرو ينيبشيبود. پ «دنيفهمعلم »ن رشته يمل است. اكم يلحاظ نظر

                                                 
1. Institut National des Sciences Appliquées 

2. the Rector Capelle 

3. Maurice Béjart 

4. René Le Senne 
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نده، يش روست، فهم آي. آن علم فهم پبلندمدت يهاپروژه يبرا هكبل ،مدتميانا يوتاه كادوار  ينه برا

ها، پلماتيشناسان، د، صنعتگران، جامعهده، فالسفهين ايشناخت ا ي. برااست به آن كمك منظوربه

 يخود را رو يهاتالشند و يايد با هم بيگران بايدانان و دياضيدانان ريكزيشناسان، فهيدانان، مالحقوق

ه از گسترش كا از حال حاضر، بلينند، نه از گذشته ك ينيبشيفردا را پ يازهاين نند تاكز كهم متمر

 ا ناخواسته.يمحاسبات، انتظارات متحول شده، خواسته 

ط ي، شراي، فرهنگرديمواه چه كنده قابل توجه است يآ ينيبشيموضوعات در پن يمثال ا يبرا

ارمان ينده در اختي، نه تنها آرونينده وجود خواهند داشت. ازايدر آ يو روح يط اخالقيشرا يا حتي، يزندگ

 هاشركت يهايه شگفتكست ين تنها فرصت ما نيشود. ايده ميه فراخوانده شده و فهمكخواهد بود، بل

از  يم. در برخينيرا بب ـ ز هستنديز نيه قابل پرهك ـ هايها، ناسازگاران تلفات افراد، انحرافيا قرباني

هوش مثبت و متخصصان  يپژوهندهيباشد. در واقع، آ يپردازاليخنظر بهد يشا يپژوهندهيها، آجنبه

 يخالقانه، برا يرسازيتصو يازمند تالش براين ن امريآورد. ايت درمك[ را به حريط اجتماعينترل ]شراك

 يرسازين تصوينده نسبت به گذشته وجود ندارد. ايل آياهش و تقلك يبرا ياه خواستهك زماني است

ند. اما محاسبات خود را با محاسبات بازخوردها كيرا ارائه م ـ ه هنوز وجود ندارندك ـ ياجتماع يهالكش

شرفت خود يج حاصل پينتا يابين برونيشود؛ اينات آغاز مكمم ييبا شناسا يپژوهندهيند. آكيت ميحما

چه  2102ه گفته شود در سال كست يتنها در حد معقوالت است. آسان ن ،ط[يآنها از پردازش ]شرا

ن يتوان گفت. اگر ايچشم دانشمندان است، م يه در جلوك 2000خواهد بود. اما در مورد سال 

د نتوانمي هكد، بلنند حدس بزننتواين دوره را مينگرانه داشته باشند، نه تنها اندهيه آيروحدانشمندان 

  1شه باشد.يو اند يزندگ يهاند چارچوبيه خوشاكد نرا انجام ده ينكز مميهر چ

 ر گونويپ

ا يبه دندر پاريس  1925در سال ه كدر فرانسه است  پژوهيآيندهشمندان حوزه ياز اند يكي 2،ر گونويپ

 يالت و مطالعات تخصصي. تحصياسي، اقتصاد و علوم سيشناسستي، زيمهندس يهادر رشته يآمد. و

  موارد زير است: او شامل يهافعاليتن يداشته است. مهمتر

 (؛ 1960-1947در فرانسه ) يشاورزك يورمسئول برنامه بهره -

 ؛ يزيربرنامه يعال يايساريمك( به 1968-1961) يوربهرهگيري مسئول گروه مطالعه و اندازه -

  ؛1969-1968س، يپار CNIPو تجارت  يالمللبينس بخش روابط يرئ -

 ؛ (، واشنگتن بودOAS) ييايكآمر يشورهاكسازمان  عضو 1977تا سال  1969از سال  -

 ؛ (1982تا  1977ش )از ين، اتريدو( ويونيملل متحد ) يبا سازمان توسعه صنعت ياركهم -

                                                 
1. http://www.prospective.fr 

2. Pierre Gonod 
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و عضو  1985سال  تا 1983(، از سال ILOار)ك يالمللبينسسه ؤدر دفتر مطالعات م ياركهم -

 ؛ ، در ژنو استيانداز اجتماعچشم يالمللنيانجمن ب

 ؛ 1991-1987ر يدر الجزا يسينوبرنامه فرآيند يبرا 1989-1985مشاور برنامه توسعه سازمان ملل  -

 ؛ (1987-1985گرونوبل ) ياقتصاد دانشگاه علوم اجتماعده كار در دانشيدانش -

ترانه يمد يبرا يو طرح آب (2003-1994) يشاورزكقات يتحق يسسه ملؤدر م ينگرآيندهمشاور  -

  ؛ (1992وت دازور ) كـ  (، منطقه پروانس1993-1992در رودز )

، OECD ،FAO ،ECSCفرانسه و ارائه مشاوره به  ياركهم باشور ك 41در  يالمللبيني هافعاليت -

EEC از برنامه است.  يون عموميسيمكو. بازنشسته از سازمان ملل و كونسي و سل(ك) برو 

؛ ادامه «نگرآينده يشناسانسان»؛ پروژه بينيپيشو روش  يقات علميز بر تحقكتمر يو ينونكت يفعال

 ارائه خواهد شد. يپژوهندهيآ درخصوصاو  يهادگاهين ديمهمتردر ادامه  1.يكستميس يپروژه دانشنامه فناور

ها شرفت دانشيپ يعلم بينيپيش. اما 2وجود دارد بينيپيشان كام يعيدر علوم طب ويژهبهعلم،  يبرا

ه كد گفت ياست. ابتدا با ينگرآيندهن نوع يقاً هميدر علم دق پژوهيآيندهموضوع  حالاين با. وجود ندارد

. 3«وجود نداردخاصي  يشناسچ روشيه و هيچ فرضيه يكنولوژكت بينيپيشو  يعلم پژوهيآينده يبرا»

ن يز به اين يگري. اما موضوع د4ماندمي يعلوم همچنان باز باق هنديآ بينيپيشان كام هن مسئليبنابرا

 زند. مي ت دامنيوضع

 درحال يعلم»ه ك، بلنيست« ل گرفتهكعلم ش» يك هنديآ بينيپيش يعلم پژوهيآيندهموضوع 

 ل گرفتهكز در مورد علم شيپژوهش ن ه. فلسف6پژوهش داللت دارد« انجام»بر  يعني. 5«استگيري لكش

 يگريدار است، ديل گرفته مطمئن و پاكن علم شيا كهدرحاليمثال،  براي انجام دهد. ياديار زكتواند نمي

ه كاست  يزيچ يپژوهش« فعل»اما  ،وجود ندارد يبحث يعلم« فعل»مطمئن است. در غير نامعلوم و

 ساخته شده است. 

                                                 
1. https://www.europe2020.org/spip.php?auteur11&lang=en 

بيني ها اشتباه گرفت. كشف يك قانون بنيادين قابل پيشبيني دانشد با پيشكنهايي را كه علم ممكن ميبيني. نبايد پيش2

علم را احاطه كرده است، هنوز با ايده تسلط  - مدتمقطعي كوتاهبيني و نه پيش -بيني كلي نيست. در شرايطي كه پيش

 Savoir etمارك لوي لوبلون -بيني كلي علم را ميسر سازد فاصله زيادي داريم. نك. به مصاحبه ژانبر علم كه بتواند پيش

prévoir dans « Les Sciences de la prévision » ،Éditions du Seuil ،1996. 

3. Pierre Papon, Pour une Prospective de la Science, Recherche et Technologie : les Enjeux du Progrès, 

Seghers, 1983. 
گيري حاصل شده، موقعيت تغييري كرده باشد. پاپون در كتاب خود همچنين تحقيقات آيد از زماني كه اين نتيجهنظر نميبه

 كند. گذشته مانند نظرات انتقادي شار و رشر را بازنگري مي

 تحليل تيري گودن را در آدرس زير ببينيد:  .4

Thierry Gaudin, Faisabilité d'une Prospective des Sciences, Quelles Priorités ?,Dans le Site 

www.2100.org. 

 رجوع شود به: 5

Pour Reprendre la Formulation de Bruno Latour dans Le Métier de Chercheur, Regard d'un 

Anthropologue, INRA Éditions, 1995. 

.6 DADP توسعه « براي»و « درباره»هاي تحقيقاتي مشاركتي خصوص از طريق برنامهدر اين زمينه بسيار فعال است. به

 در مون پليه برگزار شد. 2000ژانويه  12و  11ارضي. نك. به اسناد همايش آن كه در 
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هرچه  يار علمكرد كمي ه ادعاكاي قاً با فلسفهياست عمگيري لكش درحاله ك يعلم يمدل هفلسف

 يبررس پژوهيآيندهنقش »ن، هرچند ياست، تفاوت دارد. بنابراتر «خالص»ط خود جداتر باشد ياز مح

هاي ريو مس يرات احتمالييردن تغكن آنها و فهرست كو مم ياحتمال هندي، حدس آفناوريعلم و 

، دادز مطابقت ين يو اجتماع ياقتصاد يازهايانات پژوهش را با نكد اميباحال  اين با دبخش است،يام

 ي، اجتماعياسيس يتواند از فضانمي فناوريعلم و  هانپژوهآينده هپژوهش. مطالع ياز اجتماعيبا ن يعني

ن روند در يا«. نند جدا شودكمي تيان در آن فعالفناوره دانشمندان و ك يفرهنگ از جو يلك طوربهو 

 هيفرض 12ن، يمربوط به پروتئ يعلم هيفرض 79مثال از  يوجود دارد؛ برا DADPهاي پژوهيآينده

 در ارتباط هستند.  ياجتماعـ  ياسيو س ياقتصاد هيفرض 67با  يكنولوژكو ت يعلم

ه ك طورهمان ووابسته است  يعلمهاي دانش ينگرآيندههمزمان به  يعلم پژوهيآيندهن، يبنابرا

ازمند است ين ياجتماع پژوهيآينده ين به نوعيندارد و همچن يمشخصشناسي ه و روشيگفته شد فرض

 رد. يگمي صورت« يريل گكش درحالعلم » يكه در مورد ك

 يرد جديكرو يكدر علم وجود ندارد،  پژوهيآينده يبرا يعلم يچ روشيه هك يطيدر شرا

ر يند. پك كمكها در برنامه ياستراتژ يكجاد يتواند به مشخص شدن اهداف پژوهش و امي يكپراگمات

 ند:كمي اشاره ذيلن رابطه به چند يپاپون در ا

شرفت يه بر پك يل موانعيآنها و تحلهاي تيو ظرف نياديبن يعلمهاي فهرست روشمند دانش -

  «. the State of the Art»گريان دينند؛ به بكمي ينيسنگ يعلمهاي شاخه

اجرا و از  درحال يعلمهاي برنامه هبالقو يبازدهاي دوره يابي، ارز1يقاتيتحقهاي ل برنامهيتحل -

 يعلم پژوهيآيندهد در يه حتماً باكهستند  يمواردجمله  از يعلمهاي شاخه ياحتمال يابيخالل آنها ارز

 . شودتوجه  به آن

 د پشت سر گذاشته شوند. يهدف با يكدن به يرس براي ياز مراحل ضرور يآگاه -

 هك طورهمانحال  اين با .اندهآمد« يريگلكش درحالعلم »هاي هيش از نظريارها پكن راهيا

، روشـن عالوهبهجاد شود. يتواند امي يكطرح متدولوژ يكه كارهاست كهن رايهم براساسم، ينيبمي

 مطابقت دارند. « نگرآيندهنظارت »با مفهوم  يشـنهاد قبـليه دو پكاست 

مواجه  ياجتماع ينگرآينده يالت ذاتكخود با مش هانپژوهآيندهي هافعاليتدر  DADPمثال  براي

 فناوريدر علم و «  the State of the Art»ف يو تعر يعلمهاي پژوهيآيندهالت خاص كه مشكاست 

 شود. مي ز به آنها افزودهين

ن نوع يا يدهايبر ترد يكنولوژكت ينگرندهيدر علم و آ يپژوهندهيآ يشناست متزلزل معرفتيوضع

                                                 
موزند كه از كدام مسيرهاي تحقيقاتي آشود؛ برخي از آنها به ما ميمي« شناسيمقررات روش»برنامه پژوهشي شامل  1.

 هايي را بايد در پيش گرفت )پژوهش مثبت(.آموزند كه چه مسير)پژوهش منفي( و برخي ديگر مي بايد پرهيز كرد
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 يم اساسياز مفاه يامجموعه يبررسمعناي به دهاين ترديا هن، مطالعيد. بنابرايافزاينده مياز پژوهش آ

و  يريپذ، برگشتيوستگيو ناپ يوستگي، پيثباتيو ب ها، ثباتها و توقفشيدايه عبارتند از: پكاست 

 . 1ستميخودمحور در مقابل انسجام س يهاو حلقه ي، شانس در مقابل آشفتگيريناپذبرگشت

 ؟ استفاده شوند يعلم يپژوهندهيآ يشناسد در روشيم باين مفاهياز ا يك دامكحال 

رسند. از مفهوم يمنظر به يلك ينگرندهيم در آيمفاهمهمترين  هاها و توقفشيدايدر نگاه اول، پ

ا يها ستميوسكها، اسميمانند ارگان يمختلف موضوعاتي هابخشن يمحصول تعامالت ب عنوانبهش يدايپ

تعلق  هابخشن يه ضرورتاً به خود اكآورد مي وجود بهرا هايي يژگين ارتباط ويهم»شود. مي ريجوامع تعب

 . 2«ستندين بينيپيشقابل  يليصرفاً تحل يدگاهيه از دكشوند مي يديجدهاي دهيش پديدايپ باعثنداشته و 

 رد؟ يصورت گها ن ارتباط در حد ادغام حوزهين است اكا مميدامند؟ آك بينيپيشقابل  يارتباطات علم

 همؤسس يرد پژوهشيكاو پس از نقد رو است رده مربوطكمطرح  ،ه پاپونكاي تهكن پرسش به نيا

او  گيري جهيرد و نتيگمي جداگانه در نظر طوربهرا شده مطالعه هاي از حوزه يكه هر كاستنفورد  يقاتيتحق

 اغلب اوقات فراوانند و فناوريمختلف علم و ي هابخشن يتعامل ب»سد: ينومي نيشيپهاي شيگرا يبر مبنا

 يرديكند... داشتن رويآمي ديگر پديديكچند رشته با  ياركقاً از هميدق هانوآوريتشافات و كامهمترين 

 «. آوردبه وجود ميرا  يديجدهاي هيجاد فرضيان اكاوقات ام ينسبت به مسائل گاهاي چندرشته

 گر مديديكنار كز در يآنها ن هنديآ بينيپيشد يم، بايش برويپ فناوريچنانچه با فرض ادغام علم و 

 وجود دارد.  ينولوژكت يال اجتماعكن اَشيبيي هاتفاوترا يز است، زين امر بحث برانگيرد. اينظر قرار گ

نار هم كدر « افتهيتجسم »و « انباشته شده»، «يموروث»، «ياجتماع»گوناگون هاي يژگيال وكن اَشيدر ا

، انتشار و يت، نوآوريده، خالقيمانند: ا ينولوژكخلق ت« لحظات»بر حسب ها يژگين وي. ا3اندهجمع شد

 نند.كمي رييو ... تغ يكنولوژكانتقال ت

موجود در  ييايآنها با پو ييايه پوكهستند  ييروهاين تأثيرز تحت ينها فناوري ينرسيو ا« تكحر»

 فناوري يكتقاضا و  يك يياروياز رو يكنولوژكت يمثال، نوآور برايو تر ان سادهيعلم متفاوت است. به ب

 . 4ديآمي قابل استفاده به وجود

پژوهش  يبرا ياجتماع يتقاضا يك. چنانچه نيستعلم عدم قطعيت  هازاندهآن ب بينيپيشن يبنابرا

هايي فناوريب كيقابل استفاده باشد. ترهاي فناوريشناخت  يبرا كيد محرين امر بايشود، ا« ساخته»

 ياقداماتو ها هين حالت با فرضي. در امنجر شود يد و نوآوريتواند به تولمي ار از هم دور هستنديه گاه بسك

                                                 
 در اين رابطه به مقاله پ. گونو در آدرس زير مراجعه كنيد: .1

 www.mcxapc.org/ateliers/17. 

2. Donato Bergandi, L'idée d'émergence dans « Les Grandes Idées du Siècle », 100 ans de 

Science,Sciences et Avenir, Hors Série, Décembre 1999-Janvier 2000. 

3. Pierre Gonod, La Technologie Générale : Projet d'Encyclopédie Systémique de la 

Technologie,Analyse de Systèmes, Volume XIV, n 4, décembre 1988 ; Prolégomènes à la 

Prospective Technologique , Analyse de Systèmes, Volume XV, n 2, juin 1989. 

 هايي كه در درك مفهوم نوآوري فني صورت گرفته هنوز هم برقرار است.عليرغم پيشرفت ،مدل قديمي ويليام گروبر و دونالد ماركي .4
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  ش اشاره شد تفاوت دارند.يهاتيه قبالً به محدودك يه با مدل دلفكم بود يمواجه خواه

 شل گودهيم

 يتو مونتنيانستجمله از شگاهيچند اند يئت مشورتيفرانسه و عضو ه فناوري يادمكعضو آ 1،شل گودهيم

( وابسته به دفتر CAE) يل اقتصاديتحل يشورا ياز اعضا يكيروبرت شومن است.  يياد اروپايو بن

ترجمه شده است. چند اثر مهم او  يمختلف يهاه به زبانكتاب كن يسنده چنديفرانسه و نو وزيرنخست

ت يريوها و مديسنار»و  «تا عمل ينگرآيندهاز »، «ندهيخلق آ»، «يكاستراتژ ينيبشيپ»عبارتند از: 

 يسيونويسنار ينترنت روش خود برايآزادانه در ارد تا كمي اركت كبا حدود پنجاه شر يو. «يكاستراتژ

ند كين مكنده مميه ما را قادر به تصور آك يرديكرو ـه با دقت توسعه داده بود در دسترس قرار دهد كرا 

 يكه بدون كند كمي رد. او استداللكت يريقرار داده و مد تأثيرتوان آنها را تحت مي ه چگونهكنيو ا

، 2س بلوندليمور يلسوف فرانسوياست و به نقل از ف يفقط سرگرمسازي ويسنارنده خود، يآ يپروژه برا

 .«ه آماده استكست، بلين بينيپيشنده يآ»ه گفت: ك

از گذشته است. اما  يخ علميه تاركل كنده است به همان شياز آ يعلم پژوهيآيندهشود مي ادعا

د نوشته شود و هر نوع يه باكاست  يخال باًيصفحه تقر يكنده ي، آقرار دارداگر گذشته در پشت سر ما 

 ه ما؟ يا عليا بدون ما، يند، كر ييم جهان با ما تغيخواهمي ا ماياست. آ يارير و عكم ،بينيپيش

نده خود را ياز ما آ يكهر كه است اين  دهدميحاضر، به ما  درحالن سؤال يدن ايپرسپاسخي كه 

ن نگرش يمشهور است(. ا يالمللبينشعار  عنوانبه ،«اهايساختن رو يواقع»)م يريدر دستمان بگ

ر مورد انتظار ييه آن را با هدف تغكبل ،نش نشان دهدكتا وا نيست ورر صبييتغ يبرا «ينگرآينده»

ن يند. اكيل مي( تبديتهاجم ير مورد نظر )بازييتغ يكآورد و به يطره خود مي( تحت سينشكواشي)پ

مربوط به  يهاروش يتمام يه راهنماكاست  يزيچ ينشكواشينده است. پيد آيتول يرو براين يكل، يم

تر بااراده يتهاجم ياست. باز «بينيپيش»و  «ييويسنار ريزيبرنامه»، «يابيشيپ»، «ندهيمطالعات آ»

 عنوانبه يمثال، نوآور براي) است يكاستراتژ ريزيبرنامهرات مورد نظر، استفاده از ييو هدف تغ است

ه كظن قهرمان اقتصاد بازار است اغلب مورد سوء اندازچشمن يراه برنده شدن سهم بازار است(. ا يك

 اد دارند.ي( را به ي)دولت ياشتباهات مداخله عموم

 يهاستميدر س يمرانكن و بهبود حينده زميآ يت برايدار، مسئولي، مسائل مربوط به توسعه پاحالاين با

مربوط به  يهاافتيرده است. رهكت ينده را تقويرانه نسبت به آيشگيرد پيكرو يعنين اراده، ي، دوباره ايمال

به جا مانده از  يانه تهاجميگراراث ارادهين مي، انگرآينده يتب فرانسوك. ماستنده متفاوت يآ بينيپيش

نده يآ يابيارزتشاف و كبه ا يجد يردهايك، را زنده نگه داشته است و رو1960لسوف گاستون برژه در دهه يف

                                                 
1. Michel Godet 

2. Maurice Blondel 
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االت متحده ياز محققان از اروپا به ا يارياست. بسيافته ت رند توسعهكا، شريكشگاه بانفوذ آمريتوسط اند

از  يلكش عنوانبه، يه روش دلفك، 1اوالف هلمر يدان آلمانياضيمثال ر يرده بودند)براكمهاجرت 

، يسيسوئ ينجوم يكزيبود و دانشمند فده كرارشناسان و متخصصان، را ابداع كاز  يگروههاي بينيپيش

 رده بود(.كروش حل مسئله، را فرموله  يك ،يكل مورفولوژيه و تحليو تجز يسيونويه سنارك، 2يكيتز زوئيفر

م. يت هستيف عقالنيو باالتر از همه، تضع يا شاهد فقدان توسعه حافظه جمعيكحاضر در آمر حال در

غالب است،  يجان ارتباط جمعيه در آن شور و هك، يتكمشار يسيونويدر سنار يناتيبه تمر ينيبشيپ

سرگرم شدن » يعنين انحراف، ي. اشودانجام ميمتر كتر قيعم يوجوو مباحث نافذ و پرس افتهيل يتقل

ن گفته برژه را يبودن است. ا يمنطقغير د و سلطه شهود وير در عصر جدك، همخوان با نوع تف«ويسنار

 طوربهل يه و تحليدن دوردست و گسترده، تجزيد» ينگرندهيگفت آيه مك هسپردد به خاطر يبا يبه خوب

نهفته در  ين فهم، امروزه با بلندهمتياست. ا «و در نظر گرفتن خطرات نوع بشر درباره ردنكر كامل، فك

 يبرا «دن متفاوتيد»نم؛ كيگر اضافه ميسه هدف بلند د دارد. يتريكدار ارتباط نزديمفهوم توسعه پا

و  يسازص و چندگانهيل تخصيتسه منظوربه «ار با همك»آمده؛ دست به يهادهيد از ايز از تقليگر

 . يال عدم انسجام جمعكاش ييو شناسا يدگيچيمواجهه با پ يبرا «قيدق يهاروشاستفاده از »

از منابع اي ف گستردهيط يريو قادر به دربرگ يتكت مشاريرياز مد يار خوبيابزار بس يسيونويسنار

ت كشردرباره  يكاستراتژ يهااس در انتخابكانع ن است شامل افراد دركمم كهدرحالياست.  يانسان

هاي آنها را در جنبه يهاه خواستهكان وجود دارد كن اميماند، اما امي ين محرمانه باقيخود نشوند و ا

نش ت دايرياز مد ناپذيرجدايي يبخش يجمع يريادگيها بازتاب دهند. امروزه، نهين گزيا يطيست محيز

سفر  يبرااي و هدف بهانه ر هدف استيمس. «پاداش سفر است» ييايكآمر يالمثلضرب است. طبق

 يكده يها، ادهين ايه بهتركدانند مي رانين همراهان است. مديوند بيو پ كتجربه مشتر ي، برايجمع

 كص بودجه و تداري، بدون تخصبينيپيشد. يآينمدست بهنفر  يكاز ها دهيحاضر است، اما ا درحالنفر 

 شود.ينم ير عمليگران درگيانات الزم توسط بازكام

ش از حد از يتوسعه، استفاده منظم و بهاي در هنگام ساخت پروژه كمشتر يهايژكاز  يكي

نده ساخته شده يبافت آدر اطراف ها ويدرس از گذشته است. سنار يريادگي يبه جا نگرآينده يوهايسنار

برد، يمردم را به ساخت جهان نو م يلك طوربه سؤالن يشود. ايآغاز م «افتد؟مي يچه اتفاق»، سؤالو با 

 يكعت خود فرد و ياش در طبكنكها، تمام پروژه يبرا يضرور سؤالردن كفراموش  يجه برايو در نت

ن يد پس از ايبا «افتد؟مي يچه اتفاق» سؤالان است. يوناني «خودت را بشناس»با پرسش  يهيشروع بد

ند و به يآمي عوامل توسعه از درون روازاين «ست؟يه هستم، و پروژه من چكمن »مشخص شود:  سؤال

                                                 
1. Olaf Helmer 

2. Fritz Zwicky 
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 1.«روديجا مكه كنداند  يسكست اگر يخوب ن يچ باديه»ا: كهر حال به قول سن

 

 پژوهي در فرانسهآيندهسسات ؤم فصل هفتم ـ

ن افراد يت ايه فعالك ييجاد مؤسسات و نهادهايپژوهان در فرانسه، لزوم اندهيشدن تعداد آتر با گسترده

ها، مؤسسات و ش برده شوند، باعث شد انجمنيبه پ يترآاركهدفمند و صورت بهرده و كتر را منسجم

تري فعالصورت بهفرانسه  يدولت يهابخشنه ين زميرند. در ايل بگكنه شين زميدر ا يز مختلفكمرا

ه كبودند  ين مؤسساتين بيدادند. در ا توسعهشتر يپژوه مرتبط با خود را بندهيرده و مؤسسات آكعمل 

ت پرداختند يفراتر قرار دادند و در سطح منطقه اروپا و جهان به فعال يمل يت خود را از مرزهايسطح فعال

 ن آنها اشاره خواهد شد.يه در ادامه به مهمترك

 فرانسه ياستراتژ

انجام  2فرانسه يبا عنوان استراتژ نهاد يكدر دولت فرانسه در قالب  پژوهيآينده يهافعاليتن ياز مهمتر يكي

ون يسيمكاست، به  3فرانسه يابيشيو پ ياستراتژ يون عاليسيمكامل آن كه عنوان كن نهاد يشود. ايم

ساله دوره پنج يكان يبا پا 1990در دهه  1960تحوالت خود از دهه  يه طكگردد يفرانسه برم ريزيبرنامه

ر نظر يز يكاستراتژ يهاليز تحلكمر 2006د، در مارس ين نهاد در دوران جديا ياز به بازسازيو ن ريزيبرنامه

 ل گرفت.كور شكون مذيسيمك 2013ل يه آوريشد و پس از آن با ابالغ تأسيس يوزيرنخست

و  هاتخصص هانشكاز وا يااست و مجموعه يعموم يهادهيا يبرا يشگاهيفرانسه آزما ياستراتژ

 2013ل يآور 22ه يابالغ براساسشد و  ييرونما 2013ژوئن  ينفرانس اجتماعكاست. در همشاوره

از  يو مباحث شهروند يارائه خدمات اجتماع درباره يامشاوره يفرانسه ابزار ي. استراتژشد تأسيس

لگران متخصص ياز تحل يميت برمبتنين نهاد ياست. ا ييت امور اجرايهدا يبرا يگر ابزاريدسوي از سو ويك

 تال است. يجيدار و مباحث دي، اشتغال، توسعه پاي، اجتماعياقتصاد يهادر حوزه

ل يتحل ياست؛ شورا يپژوهندهيآ ياز هشت مجموعه برا ياهكت شبكت و مشاريند فعالين نهاد برآيا

 يعال يشورا ،(WCC) است اشتغاليس ي(، شوراCOR) يمشاوره بازنشستگ ي(، شوراEAC) ياقتصاد

صنعت  يمل يشورا ،(HCFiPS) يرفاه اجتماع يامور مال يعال يشورا ،(HCAAM) سالمت مهيب ندهيآ

(CNI) يالمللنينده و اطالعات بيز مطالعات آكو مر (CEPII) . 

نده، يبه همه مسائل خواه مربوط به آ يياش قادر به پاسخگويتخصص يهافرانسه، در حوزه ياستراتژ

 ست. ارهاكو سازو هايسمانكم يابيا ارزيها مشاوره ي، سازماندهياست عموميبه انتخاب س كمكا ي

                                                 
1. http://en.laprospective.fr/ 

2. France Strategy 

3. General Commission for the Strategy and Foresight 
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 :فرانسه عبارتند از يعمل در استراتژ يهماهنگ يمل هم براكممأموريت  چهار

 ،يمستقل و مصداقصورت به يعموم يهاسياست يابيارزـ 

دار ي، توسعه پاي، اجتماعيرات اقتصادييرات در جامعه فرانسه، همراه با توجه به تغييتغ ينيبشيپ ـ

ط الزم جهت يجاد شرايا يگردد، برايبرم مدتمياندوره  يكه به ك ييهال خواستهيو تحل يكنولوژكو ت

 ،ياسيمات سيتصم

، يان فعاالن اجتماعيباز جهت گفتگو م يفضا يكجاد يل به ايفرانسه متما ياستراتژمباحثه؛ ـ 

 ،است يدانشگاه يايو دن يها، اجتماعات تخصص، بنگاهيمدن يهاانجمن

ات ين، تجربكم خطوط سازش مميومت و ترسكها به حييو راهنما ، اصالحاتهاسياستارائه ـ 

 .گرانيگاه بازيو جا يخارج

 1:ر استيل زكفرانسه به ش يابيشيو پ ياستراتژ يون عاليسيمك ياعضا يكشمات ينما

 

  يابي فرانسهاستراتژي و پيش.نمايي شماتيك اعضاي كميسيون عالي 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهند شد. يبه آنها معرف يكنزد ين نهادها و نهادهايمختصر اصورت بهدر ادامه 

در نهاد  2016دسامبر سال  13در  2HCFEAا ي يسالمند، فرزند و خانواده يعال يشورا ـ

 يشبرد مباحث عموميت پيه مسئولكاست  ياز افراد يبكين شورا تريشد. ا تأسيسفرانسه  يوزيرنخست

در موضوعات خانواده  يابينگرانه و سنجش و ارزندهيآ يهابا تخصص يمسئوالن امور عموم يسازو آماده

ن شورا يرا برعهده دارند. ا يريو پ يمسائل مربوط به سالمت درخصوصجامعه  يسازآماده يان براكودكو 

                                                 
1. http://www.strategie.gouv.fr/ 

2. High Council of Family, Childhood and Age 
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 1مربوطه فعال است.هاي در حوزه يقانون يهاسينوشيو ارائه پ يسازاستيدر نقش س

الزم  يهاطرحاس و ارائه كانع ياست برا يانجمن 2HCAAMا ي سالمت مهيب ندهيآ يعال يشورا ـ

ه كسالمت،  مهيب يهاسياست درخصوصن كمم يهايابيفهم مناسب مخاطرات و ارزرد بهتر، كعمل يبرا

، نهادها، هازمانسان سطوح يعضو از باالتر 66از  يبكين شورا تريشده است. ا تأسيس 2013در سال 

باالتر با نظام بهداشت  يسالمت و در سطوح يهامهير با بيدرگ ياصل يهاها و انجمنهيسسات، اتحادؤم

 ياجتماعتأمين  يامور مال درباره 2005دسامبر  19قانون  (72)ماده  براساسن شورا ي. ااستو سالمت 

 ح شده است.يف آن تشريو وظا تأسيس

 4موند باريعمل ر اركبا ابت 1978در سال  3CEPIIا ي يالمللنينده و اطالعات بيز مطالعات آكمرـ 

ز كن مريبه وجود آمد. از آغاز به وجود آمدن ا يت اقتصاديريمد يسازوقت در دل مدرن وزيرنخست

 ييهات دادهيفكيبا توجه خاص به  يمنسجم درباره اقتصاد جهان ييهادگاهيآوردن د فراهم يپ همواره در

از پژوهشگران در  يشتريگستره ب يز نشر اطالعات براكن مريامأموريت  شد.يل استفاده ميتحل يه براك

 ينگرندهيمنتشر شد و پس از آن مجله آ 5«يز سپكنامه مر»تاب ك 1979سطح جهان است. در سال 

شرو يز پكاز مرا يكيز كن مريد. امروزه ايالملل نام گرفت( به چاپ رسنيه بعدها اقتصاد بك) اقتصاد جهان

گزارش اقتصاد »توان به يز مكن مريا انتشاراتازجمله  است. يالمللنيموضوعات ب درخصوصدر پژوهش 

د سازمان ملل با يمواجهه جد»، «االت متحدهيا در ايپو يسود باالهاي نرخ»، «هاجهان: برآمدن تنش

 6رد.ك... اشاره  و «چيه يهند برا»، «يط بحرانيدر شرا يابودجه يهاسياست»، «اروپا

 يرانتفاعيغ يهااز انجمن يكي 7CIREMا ي ياقتصادسازي و مدل يالمللنيقات بيز تحقكمرـ 

 يهافعاليتنار كز در كن مريند. اكيم كمكپژوهانه ندهيقات آيدر انجام تحق، يز سپكه به مركاست 

ون اروپا، در يسيمك خصوصبه، يو خارج يان فرانسويدانشگاه يرا برا يآموزش يهاارگاهك يپژوهش

 8تر است.كوچك يز سپكن مري، ايعبارتند. بهكيبرگزار م يمطالعات پژوهش يچارچوب قراردادها

از متخصصان و  ياه مجموعهكقرار دارد  يوزيرنخستدر نهاد  9WCCا ياست اشتغال يس يشورا ـ

 2005ل يآور 7ه يابالغ براساسن شورا يهمه موضوعات مربوط به اشتغال است. ا درخصوصمشاوران 

 ي، دولت در سطوح مليخصوص يهابخشندگان ياز نما يبكيه ترك داردعضو  51ن شورا يشد. ا تأسيس

                                                 
1. http://www.hcfea.fr/spip.php?article10 

2. The High Council for the Future of Health Insurance 

3. Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales 

4. Raymond Barre 

5. La Lettre du CEPII 

6. http://www.cepii.fr/ 

7. Centre for International Research and Economic Modeling 

8. http://www.cepii.fr/ 
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 :تند ازعبارن شورا يا يهاتيمورأن ميو مجلس است. مهمتر يو محل

 مدتميانو  بلندمدتار و اشتغال در ادوار ك يار و دورنماكرد بازار كعمل يابيو ارز ياريكعلل ب ييشناسا، 

 موجود يهارها و آموزشيمس ت از اشتغال موجود ويحما يهاطرح يبررس، 

 اركرد بازار كارك يرفع موانع در همه نوع از مشاغل و بهساز يح الزم برايه لوايته. 

 يندگان مختلفيه با گرد هم آوردن نماك 1PS-HCFiا ي يمراقبت اجتماع يمالتأمين  يعال يشوراـ 

مراقبت  ينظام مال يازهاياز ن يه فهرستيم و تهيترس يدر پ يو خصوص ي، پارلمانيدر سطوح دولت

 براساسقرار دارد و  يوزيرنخستن شورا در نهاد ياست. اتوسعه آنه يبرا يحيلوا يو طراح ياجتماع

 ل شده است:كير تشيف زيبا توجه به وظا 2012سپتامبر  20ه يابالغ

 يمراقبت اجتماع يرات نظام مالييها و تغيژگيل ويتحل، 

 يمالتأمين  نظامن در كمم يهاشرفتيپ يابيارز، 

 تر گسترده يمراقبت اجتماع يهانظامص درآمد در ين تخصيقوانو  يمرانكح يآزمون اثربخش

 . آن ينان از توازن دائمياطم منظوربه

نظارت  كار آنشد و  تأسيس 2000ه در سال ك ياسسهؤم 2CORا ي يمشاوره بازنشستگ يشورا ـ

از  ينيان متخصصيم يگفتگو ياست برا ين شورا نهاديامدت و بلندمدت است. انيم يبر دورنماها

 يهاطرحو  يادارت دولت اب يكينزد ياركه همك يسانكو  يران ماليها، آمارشناسان، دباقتصاددان

نظام  درخصوص «ياسناد عموم»ه با عنوان يش از ژانويرا پ ين شورا هر ساله اسناديدارند. ا يبازنشستگ

و در سطح  ستهايابيها و ارزاز شاخص يامجموعه برمبتنين اسناد يند. اكيمنتشر م يبازنشستگ

 مورد توجه هستند. يالمللنيب

مستقل به صورت به .قرار دارد يريوزن شورا در نهاد نخستي، ا3EACا ي يل اقتصاديتحل يشوراـ 

از  يل از جمع متنوعكن شورا متشيند. اكيم يپرداخته و آنها را عموم يل مسائل اقتصاديه و تحليتجز

 1997 يجوال 22ه يابالغ براساسه كاست  ياشناخته شده و اشخاص حرفه يهامحققان، اقتصاددان

فه يوظ يكار را كن يرند و تنها ايگياز شورا نم يا دستمزديچ پاداش ين افراد هيشده است. ا تأسيس

 دانند. يم يو اخالق ياحرفه

رقابت، رشد و  يمل يم شورايه با تصمكجاد شد يا 2013ه يدر فور ،4CNIا ي صنعت يمل يشورا ـ

ا بر كع با اتير نام داد و هدف آن توسعه صناييصنعت تغ يمل يصنعت به شورا ينفرانس ملكاشتغال، 

 5قرار گرفته است. يريوزز در نهاد نخستين شورا ني. اشدن ييگر تعيديك
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  در فرانسه پژوهآيندهسسات ؤگر از ميد يبرخ

 مشاوران سنتز يالمللنيانجمن ب

ه در سال ك است يپژوهندهيآ يبرا يانجمن خصوص يك( 1SICS) مشاوران سنتز يالمللنيانجمن ب

ت ياعالم موجود صورت رسميبه نار گاستون برژهكدر  1957جاد شد و در سال يه آن ايل اولكش 1947

د يند و به تولكيت ميفعال يالمللنيبصورت بهن انجمن ي. اهستندتب او كز از طرفداران مين تاكنونرد و ك

 2پژوهان مشغول است.ندهيارتباط با آ يو برقرار يآثار مطبوعات

 ياقتصاد ياربردك يهاقات و برنامهيز تحقكمر

 يخصوص يپژوهندهيسسه آؤم يك 3CEPREMAP اي ياقتصاد ياربردك يهاقات و برنامهيز تحقكمر

ر يه پكاست  CERMAPو  CEPRELسسه ؤجه ادغام دو ميشد و نت تأسيس 1967ه در سال كاست 

قات يج تحقينتا عنوانبهشور كن يا يزيربر نظام برنامه براي شفافيتفرانسه،  يزيرران برنامهي، از مد4مس

قات فرانسه قرار گرفت. يوزارت تحق زير نظرسسه ؤن ميا 2005د. از سال كر ياندازراه آن را ياقتصاد

انجام  است موارد زير است: يت عموميريو مد يقات اقتصاديرابط تحق كهسسه ؤن ميت ايفعال بيشتر

اطالعات  يبه وزارت فناور يپژوهندهيارائه مشاوره و خدمات آ ،يعمومي هاسياستو  يقات اقتصاديتحق

ل ك، اداره يكل استراتژيه و تحليز تجزكفرانسه، مر يقات علميتحق يز ملكفرانسه، مر كو ارتباطات، بان

، آژانس يآمار و مطالعات اقتصاد يسسه ملؤور، ميول نرمال سوپرك، اياقتصادي هاسياستو داري خزانه

)گروه  ارك(، وزارت وزيرنخستبه  ي)گروه مشاوره اقتصاديل اقتصاديه و تحليتجز يتوسعه فرانسه، شورا

قات، ي)بخش تحق (، وزارت بهداشتيو فن ي)گروه پژوهش و امور علم زاتيتجهپژوهش و آمار(، وزارت 

 5قات فرانسه.يقات وزارت تحقيو آمار(، اداره تحق يابيمطالعات، ارز

 جهان ندهيون مطالعات آيفدراس

شروان ياز پ يه جهانكشب يك سيدر پار 1973در سال  6(WFSFجهان) ندهيون مطالعات آيفدراس

 گور بستوژف الدايا يهابه نام تأسيس شد نيارآفركگروه  يكده ياد از اين بنيا شد. تأسيس يپژوهندهيآ

 يمز ولسلي، جيياياسترال 10روبرت جونگ ،ينروژ 9ان گالتونگ ج، يفرانسو 8برتراند دو ژوئه ،يروس7
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بر  1960دهه هاي سال ه درك يگرانيو د 3هال كوردل مك، مگدا ييايكآمر 2هال ك، جان م1يوسل

گردهم آوردن  ينفرانس براكن ينون چندكن شورا تايا. دادنديرا انجام م ينده مطالعاتيمفهوم آ

نفرانس آن در اسلو نروژ در سال كن يرده است. اولكمختلف جهان برگزار  يپژوهان در شهرهاندهيآ

 شد. بيس فرانسه تصويرخانه آن در پاريل دبكيو، تشكيتو 1970نفرانس كبرگزار شد و در  1967

 فرانسه ينگرندهيانجمن آ

شده  تأسيس 2013در سال  1901 سال قانون ين انجمن بر مبنايا 4(SFdP) فرانسه ينگرندهيانجمن آ

سسات ؤاز م ياست و برخ يپژوهندهيان و محققان آيشامل مشاوران، دانشگاه يمختلف يه شامل اعضاك

ن انجمن در واقع يز حضور دارند. ايره نيمد تئي( در ه5CGDD) يراسكتوسعه و دم يز جهانكمانند مر

 يپژوهندهيشتر در موضوعات آيز بكجاد استقالل عمل و تمريا يو است براكونسياز  يابخش جدا شده

 ييروينده است و نيآ يبرا يو طراح يت، نوآوريخالق يبرا ين انجمن محليدر فرانسه است. ا ويژهبه

ا ينده باشند يآ يبرا ييهاطرحر يخواه درگ يو عموم يبه هر دو حوزه خصوص ييشنهادهايارائه پ يبرا

 6.است كبالن يكانيحاضر  درحالن انجمن يس اينباشند. رئ

 يالمللنيپژوهان بندهيآ

ه با هدف كنده است يدن درباره آيشيمطالعات و اند يبرا يزكمر 7يالمللنيپژوهان بندهيآمركز 

جاد شده است. از يو عمل ا يريگميدوره بلندمدت به تصم يكاثربخش احساس نسبت به  يآورگردهم

ل جهان داشته است. كنده در فرانسه و يدر توسعه مطالعات آ ياشروانهيز نقش پكن مريا 1960سال 

 مختلف يشورهاكشمند از ياند 12شامل  يالمللنيته بيمك يك عنوانبهابتدا برتران دو ژوئه  ارز كن مريا

، اقتصاد، ياسي)علوم س مختلف يها( در رشته...ا، ژاپن، هند و يتانيا، فرانسه، بريكاالت متحده آمري)ا

 جاد شد.ياد فورد ايت بنيز با حماكن مريد. اكر تأسيسو ...(  ينولوژك، علوم و تيشناسجامعه

رد كافت ياز دولت فرانسه در ياگسترده يت مالين برتران ژوئه شد و حماير مَس جانشيپ 1967در سال 

نده يز مطالعات آكسسات مرؤن مين اياز مهمتر يل خود آورد. برخيپژوه را در ذندهيسسات آؤاز م ياريو بس

و  ي، اجتماعياقتصاد يشرفته، انجمن مطالعات و مستندسازيپ يهايكنكالج تكمربوط به گاستون برژه، 

 2000 يت انتشار مجله بررسيو در نها ردكيرا منتشر م ينگرندهيل و آي، در همان زمان مجله تحليصنعت

ل يذبه ز يد نكريمنتشر م (8DATAR) ياو توسعه منطقه ييفضا يزيربرنامه يفرانسه برا يه آژانس ملك
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د يه از آن جمله باك انجام شدز كن مريدر ا يااقدامات گسترده 1990و  1980 يهادهه يز آمد. طكن مريا

 اشاره كرد. اين مركز همچنينن حوزه يدر ا يشناستابكو  يپژوهندهيمربوط به آ يهاز دادهكجاد مريا به

 هاي زياديقرارداد رد؛ كون اروپا برگزار يسيمكدر  ويژهبه يپژوهندهيآ درخصوص يالمللنينفرانس بكچند 

خود را  يارد؛ خدمات مشاورهكرا منتشر  1پژوهانندهيمجله آ 1987 سال نده بسته شد؛ دريمطالعات آ يبرا

 2.مشغول شد يپژوهندهيآ يهاروشم و يبه آموزش مفاه و گسترش داد

 نيليفرانس يقاتيسسه تحقؤم

ه از كو جامعه است  يدر پژوهش، نوآور يقاتيسسه تحقؤم يك 3(IFRIS) نيليفرانس يقاتيسسه تحقؤم

س و مناطق اطراف ي)پار 4قات در ائله دو فرانسيتحقل از واحد كمتش يومينسرسك عنوانبه 2007سال 

 يهاسياستن درخصوص يو همچن و جامعه فناورين علم، يمسائل مربوط به فعل و انفعاالت ب يآن( بر رو

 النهافع پژوهانه خود توانستندهيآ يهافعاليتبه لطف  2011ند. از سال كيق ميتحق يو نوآور يپژوهش

، يتركد يهاان دورهياز دانشجو تيده، در حماكر ياندازراه 5سكگاه البيه پاكنده يآ يالمللنيدر برنامه ب

 150 تاكنونسسه ؤن ميند. اكنده عمل يمطالعات آ درخصوص يآموزش يهافعاليتو  يقاتيتحق يهاپروژه

 6رده است.كمشغول  پژوهيآيندهگروه  9را در  يتركد يدانشجو 60به  يكو نزد يمحقق و دانشگاه

 

 گيرينتيجه

براي كشور  ار فرهنگ، فرصت تقويت علم و ي هر كشوراز تجربيات علمي و فرهنگگيري مرور و بهره

پژوهي در كشوري آورد. بررسي سير تاريخي تحوالت و روندهاي تكاملي مربوط به آيندهفراهم مي يديگر

ريزان، سياستگذاران داند، اين فرصت را براي برنامهميخود را صاحب مكتب در اين دانش  مانند فرانسه كه

ريزان، كند تا از تجربيات علمي و دانشي برنامهفراهم ميپژوهي در كشورمان و پژوهشگران عرصه آينده

 سياستگذاران و پژوهشگران فرانسوي بهره گيرند.

جانبه دولت ت جدي و همهريزي دولتي در فرانسه به اين دانش همراه بود با حماياتكاي نظام برنامه

مركزي اين كشور از اشخاص و نوآوراني كه پاي در اين دانش گذاشته بودند. دولت فرانسه با درك اهميت 

سنگالي  ،اين دانش در همان آغازين روزهاي توسعه و گسترش آن، با شناسايي افرادي مانند گاستون برژه

ي آنها دازي مشغول بودند زمينه شكوفايپردانشي عالقمند بوده و به ايده و برتران دو ژوونه، كه به اين حوزه
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اين  آثارسازي مناسب به تعميق اين دانش در نظام دانشگاهي خود اقدام كرد. را فراهم كرده و با نهاد

 هايه بروز يافت و طرحريزي كشور فرانسهاي نخستين در نظام سياستگذاري و برنامهحمايت در همان سال

 د.كرريزي دولت تهيه و اجرا كميسيون برنامه راي مختلف اجتماعي هابيني آينده در حوزهيشپ

بر نگاه به نويسي مبتنيپژوهي در فرانسه اين امكان را فراهم كرده تا با سبكي از برنامهمطالعه آينده

و اقشار مختلف، آينده آشنا شويم كه طي آن بخش مهمي از نهادهاي مدني، صنوف اقتصادي و اجتماعي 

نده خود را آيكالن دولتي مهمترين مسائل و روندهاي كشور خود را شناسايي كرده و مسير  تحت مديريت

در حال حك  نهدر درون محافل علمي و تجربي فعاالاين دانش بخش بيني كنند. هر چند نقد تكاملپيش

  ر حال پيگيري است.صورت جدي دپژوهانه در فرانسه بهاما حركت آينده ،و اصالح است

او انتظار گرانه نجمهور تاريخ فرانسه، امانوئل ماكرون و رويكرد آيندهترين رئيسبا روي كار آمدن جوان

هاي مختلفي نسبت به او در پيام زيراپژوهي در اين كشور رونق بيشتري بگيرد هاي آيندهرود فعاليتمي

كند مهاجرين، آنها را دعوت ميهاي كشورش انتقاد داشته و در پيام خود به دارانه سياسترويكرد ميراث

هاي هاي سبز، فناوريهم براي ساخت فناورياي بهتر به فرانسه بيايند و با همكاري براي ساختن آينده

تالش كنند و اينجا را خانه دوم خود كنند. هاي احتمالي ريغذايي، هوش مصنوعي و در مورد همه نوآو

بوك، فيس ،هايي مانندنكته تأكيد داشته كه چرا پايگاههاي خود بارها بر اين همچنين وي در مناظره

پژوهي فرانسه به سابقه تاريخي آيندهبابا و گوگل در اروپا و فرانسه ايجاد نشده است. با توجه تنسنت، علي

هاي هاي دولت جديد، حجم فعاليتظار داشت با سياستتوان انتهاي دولتي ميپشتوانه در داشتن

 پژوهان بيشتري را در اين كشور بتوانيم شناسايي كنيم.ها و آيندهپژوهانه افزايش يابد و در آينده طرحآينده

تواند المي نيز ميسمجلس شوراي ا مانندريزان در نهادهايي تجربيات براي سياستگذاران و برنامه اين

نهادهاي بخش گيري از سازوكارهاي تقويت پژوهي، با بهرهدر حوزه آيندهتواند مجلس مي و مفيد باشد

هايي كه تالش و مساعي خود را بر مطالعه دولتي و حتي حمايت از تأسيس انديشگاهخصوصي و يا نيمه

هاي مختلف در سطح كشور و در نظاماند، زمينه شكوفايي آن را روندهاي آينده ايران متركز كرده

گيري از چنين نهادهايي در قوه مقننه، اجتماعي فراهم آورد. تصويب قوانين در اين خصوص و حتي بهره

ت مثبت و قابل مدت و بلندمدو نتايج كوتاه داد كشور را در مسير مناسب و قابل اطميناني قرار خواهد

 هاي آينده به همراه خواهد داشت.و نسله ايراني در حال حاضر قبولي را براي جامع

عنوان مرجع قانونگذاري در كشور، با استفاده از شئون بديهي است مجلس شوراي اسالمي، به

 تواند نقش مؤثري داشته باشد.قانونگذاري و نظارت خود در اجرايي شدن اين سازوكارها مي
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