


اهداف آینده پژوهی

2



پژوهیاهداف آینده

هاییتظرفوبشررفاهسطحارتقایوحفظپژوهی،آیندههدفواالترینوترینکلی
.استزمینکرهرویبراوزندگیبخشتداوم

مکانیبهجهان،تبدیلبرایتالشپژوهانآیندههدفسطح،ترینکلیدربنابراین
کرهایهظرفیتازدستهآنگسترشوحفظومردمبهسودرسانیزندگی،برایبهتر

.کنندمیکمکآندرحیاتپایداریبهکهاستزمین

ندهآیتفکربرایپژوهانآیندهکهاستایبرجستهنقشهمانحقیقتدرهدفاین
3.اندکردهتوصیفنگر



پژوهیاهداف آینده

ررسی،بابداع،یاکشفاختصار،بهتوانمیراپژوهیآیندهاهدافپایینتر،سطوحدر
.دانستمرجحومحتملممکن،هایآیندهپیشنهادوارزیابی

هایآینده)هستندپذیرامکانهاپدیدهکدامکهبدانندخواهندمیپژوهانآینده
هادهپدیکدامو(محتملهایآینده)استبیشترهاپدیدهکدامبروزاحتمال،(ممکن

.(مرجحهایآینده)دهندرویباید
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انواع آینده ها 

هکهستندپدیده هاییبهناظرممکنآینده هایآینده پژوهان،دیداز:ممكنآيندههاي
کههاییرویداد.می گیردبردررامستعدپدیده هایامکان پذیری،اینالبته.دارندوقوعامکان

.باشندبرخورداردادنرخبرایالزماستعداداز
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انواع آینده ها 

پرسشاینبرایپاسخییافتنمحتمل،هایآیندهبررسیازهدف:محتملآيندههاي
پدیدهبرایآیندهمحتمل ترینویژه،مقتضیاتیبهتوجهباومعینزمانیبازهیکدرکهاست

نمحتمل ترییابد،ادامهمنوالهمینبهاوضاعاگردیگرعبارتبهبود؟خواهدچهخاصای
بود؟خواهدچهخاصایپدیدهبرایآینده
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انواع آینده ها 

.دهندرخبایدکههستندرویدادهاییدربردارنده یمرجحآینده های:مرجحآيندههاي
تعیینمردمخواسته هایوعالقه مندی هاوجامعهارزش هایاساسبرمرجحآینده های
زشارواهدافبایدبدیل،آینده هایمطلوبیتمیزانسنجشبرایآینده پژوهان.می  شوند

تماهیدرکبهبایدآینده پژوهان.کننداستفادههاآنازوارزیابیومطالعهرابشریهای
.باشندداشتهایویژهتوجهخود،ارزیابیوقضاوتمعیارهایبهنیزومطلوبجامعه
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انواع آینده ها 

:دهدمیارائهراآيندهنوعچهار(voros,2003)ورس
Possible):ممكنهايآينده-1 Futures)درتحققاستعدادکهشدنیحاالتتمامی

.هستندپذیرامکانونبودهذاتیمحالتر،روشنعبارتیبهودارندراآینده

Plausible):پذيرباورهايآينده-2 Futures)پایهبرکههستندهاییآیندههمان
.هستندپذیرفتنیوکردنیباوربشر،خردودانشی

آیندههکگیرندمیسرچشمهآنجاازممکنهایآیندهوپذیرباورهایآیندهبنیادینتفاوت
برمثال،برای.نباشدهمخوانوسازگاربشرکنونیدانشوهابنیانباتوانندمیممکنهای
ند،کزندگیآبزیرماهیمانندانسانآنچارچوبدرکهایآیندهتصورباور،همینیپایه
قیاس،همینبرپژوهانآینده.نیستپذیرباورایآیندهاماباشدممکنایآیندهتواندمی

.دانندمیممکنهایآیندهیمجموعهزیرراپذیرباورهایآینده
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انواع آینده ها 

:دهدمیارائهراآيندهنوعچهار(voros,2003)ورس
Probable):محتملهايآينده-3 Futures)پذیر،باوروممکنهایآیندهمیاندر

مادرکودانشپایهبروهستندبرخورداربیشتریوقوعامکانازهاآیندهازبرخی
یامهادحتیویابندمیتحققبیشتریاحتمالبهکههاییآینده.هستندپذیرفتنی
.شوندمیتلقیکنونیروندهای

Preferable)مرجحهايآينده-4 Futures)مطلوبيا(Desirable Futures):
نها،آترسیمازهدفوبودندشناختیدانشیزمرهدرگفتهپیشیگانهسههایآینده

هایندهآیاما.نداردهمراهبهنیزرارفتاریوهنجارکهبوداکتشافیایآیندهبهدستیابی
لشکخواستارها،گذاریهدفوهاارزشیپایهبرماکههستندهاییآیندههمانمطلوب
ایهقضاوتبهشدیدوابستگیعلتبهمطلوبهایآینده.هستیمآنهاتحققوگیری
کلیدیپرسشیکمولودآیندهازنوعاین.داردهاییتفاوتافرادنگاهدرارزشی

9"هستیم؟ایآیندهچهتحققخواستار":است



انواع آینده ها 
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مطالعه آینده های ممکن: هدف نخست آینده پژوهی

رد؛کبررسیمتفاوتوجدیدروش هاییباراموجودوضعبایدممکنآینده هایکشفبرای
ازوباشندیافتهرهاییمعمولورایجسنتی،تفکربندوقیدازآگاهانهکههاییروش

لمسایبهمی رسد،نظربهناخوشایندحتیوغیرعادیمردم،توده یبرایکهدیدگاهی
ازگراندیکهشوندمیدیدهواقعیت هاییجانبی،وخالقتفکریباهاروشایندر.بنگرند

فرصتنوعیراکنونیمشکالتومسایلبایدمنظور،اینبههستند؛ناتوانآن هامشاهده ی
طرحه تنهانتفکرنوعاین.دانستامکان پذیرراموجودکاستی هایوموانعبرغلبهوبرشمرد
واندمی تآنچهدرباره یگریپرسشبهبلکهمی گیرد،بردرراموجودوضعدربارهپرسش
حقترشگسوبسطنیازمندچیزهرازبیشرویکرد،اینپردازد؛مینیزباشدداشتهوجود

.استبشرانتخاب
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مطالعه آینده های ممکن: هدف نخست آینده پژوهی

راهاهآینداینازیکهرکهاستآنممکن،هایآیندهبرخیدربارهتفکربرایدیگرروش
.آوریمشماربهوقوعبرایمستعدهاییپدیده

ونهچگحاضرحالدراست،بودهچگونهاینازپیشجهانکهبدانندخواهندمیدانشمندان
هچگونجهانکهبدانیمخواهیممیمااینبرافزوناما.بودخواهدچگونهآیندهدرواست
جهان،درکهبیابیمراایگرایانهواقعاماناشناختههایقابلیتخواهیممی.باشدتواندمی

.اندماندهباقیفعالغیرونهفته

بازدهآیندرنامتعارفپذیرامکانرویدادهایکنکاشبرایتالشازراانسانمرسوم،تفکر
12.داردمی



مطالعه آینده های ممکن: هدف نخست آینده پژوهی

هاییگهراغلبگیرند،میشکلبارنخستینبرایجدیدهایایدهکههنگامی:هدوایتنورثآلفرد
دردرنگبیوشتابزدهراایایدههیچپژوهانآیندهرو،ایناز.خوردمیچشمبهآنهادرحماقتاز

.کنندنمی

کههاییآموزشبندازتوانندنمیواندشدهمحاصرهخودذهنیتصوراتدرمردم:کریدیمک
دلیلاینبهتنهامردم.کنندمیمحدودراخوداظهارنظرهادردلیلهمینبه.یابندرهاییاند،دیده

هایموفقیتزابسیاریمانعکنند،نمیبررسیشایستهشکلیبهرامسالههایجنبهازبسیاریکه
.شوندمیخود

ونناممکهایپدیدهشمردنممکننخست:شونداشتباهوخطاگرفتاراستممکندوراهازمردم
برافزوندومیامادارد؛وجودآموختنبرایدرسیاولیدر.ممکنهایپدیدهشمردنناممکندوم

.شودمینیزبیشترفراگیریمانعمحدودیت،ایجاد
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مطالعه آینده های ممکن: هدف نخست آینده پژوهی

:مثالچند
وآالتماشینمواد،تواننمیوجههیچبه:(مشهورشناسستاره)نیوکامسیمون•

.دکرتلفیقیکدیگرباپرواز،برایدستگاهیقالبدرراشدهشناختهنیروهای
ژیانرانواعازیکیکمکبهپروازپذیریامکانعمل،دررایتبرادرانکه1903سالتا•

رانشوکششباالبرنده،نیروهایازدرستیمحاسبهوبرآورددانشمندانکردند،ثابترا
.نداشتند

هککردبیانآشکاراوولیآردویآرمیالدی،سیدههدروبیستمقرنهایمیانهدر•
کهآنازپیشسالیکیعنی)1956سالدر.داندمیناممکنامریرافضابهپرواز
(کنندابپرتفضابهموفقیتباراخوددارسرنشینفضاییسفینهنخستینهاروس
انستندمعنابیباسلطنتی،شناسستارهعنوانبهخودانتخابمراسمدروولیدکتر
.کردتاییدراخودپیشینهایگفتهفضا،بهسفر
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مطالعه آینده های ممکن: هدف نخست آینده پژوهی

:لذا

هایهپدیدبودننامحتملیاناشناختهازفارغکهاستاینپژوهآیندههروظایفازیکی
.کندبررسیراآنهاتمامیآینده،درممکن

خودانمخاطببهممکنهایآیندهبررسیازبرآمدهنتایجارائهبادارندسعیپژوهانآینده
.دهندگسترشراآنهااجتماعیوفردیهایانتخابقلمرومردم،عمومبهکلیطوربهو
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بررسی آینده های محتمل: هدف دوم آینده پژوهی

هآیندترینمحتملیابد،ادامهمنوالهمینبهاوضاعاگر:متداولهايپرسشازيكی
بود؟خواهدچهخاصایپدیدهبرای
راخودپیش بینی هایتامی خوانندفراموجودشرایطمطالعه یبهراآینده پژوهانپرسشاین
هاییروندمی کنند؛جهت دهیروندهابررسیبهنیزدیگرسوییازوسازنداستوارهاآنبر

ازیافتنآگاهیروندها،تحلیلوشناساییازهدف.اندیافتهادامهحالتاگذشتهازکه
.انددادهرخ(دورچنداننه)گذشته درکهاسترویدادهایی
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بررسی آینده های محتمل: هدف دوم آینده پژوهی

.استاقتضاییپاسخیخودبود،خواهدچهآیندهترینمحتملکهپرسشاینپاسخالبته
ذشتهگروندهایبساچه.دهدافزایشرادیگرایآیندهوقوعاحتمالشرایط،تغییربساچه
اهدخووجودمحتملهایآیندهازایمجموعهترتیباینبه.باشندنداشتهتداومآیندهتا

یکهردرمعینتغییریبروزیاشرایطپایداریدربارهگوناگونمفروضاتپایهبرکهداشت
.اندآمدهپدیدآنهااز

هایآیندهدربارهراخودهایپرسشپژوهانآیندهکهاستشدهسببواقعیتهمین
.کنندمطرحمشروطایگونهبهمحتمل،
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بررسی آینده های محتمل: هدف دوم آینده پژوهی

اینوجود،مپرشماروگوناگونمفروضاتبهتوجهباآینده،ترینمحتملیافتنبرایجستجو
براییبترتاینبهاست؟بیشترفرضیهکدامدرستیاحتمالکهدارددنبالبهراپرسش
باشیم؛تمفروضامعتبرترینوتریندرستدنبالبهبایدآینده،ترینمحتملبهرسیدن
.یابدمیتحققاطالعاتافزایشباکهایخواسته

نندهکترکیبوکنندهمصرفاغلبپژوهان،آیندهکهنشودفراموشراستاایندرالبته
.اندآوردهگردمحققانودانشمنداندیگرکههستنددانشی
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بررسی تصویرهای آینده: هدف سوم آینده پژوهی

:باشندموارداینپژوهانآیندهپژوهشیهایپرسشترینبنیادیومهمترینشاید

دارند؟ماهیتیچهآيندهتصويرهاي
چیست؟آنهاپیدايشعلل
دارند؟پیامدهايیچهيکهر

یاافرادر،تروشنتعبیربه.اندکردهکمکافرادتاریخیهایاقدامگیریشکلبهآیندهتصویرهای
میتاررفایگونهبهیاکنندسازگارداد،خواهدرویکنندمیگمانآنچهباراخودکنندمیتالش
عواملازییکراآیندهتصویرهایپژوهانآیندهدلیلهمینبه.بسازندراخوددلخواهآیندهکهکنند

درحدیتاامروزرفتارهایکهآنجاازعالوهبه.دانندمیهاانسانکنونیرفتارهایبرتاثیرگذار
زمانهبآیندهاینتبدیلباهمزمانراآیندهتصویرهایپژوهانآیندهدارند،تاثیرآیندهپیدایش

.دهندمیقرارآیندهگیریشکلعللزمرهدرحال،
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بررسی تصویرهای آینده: هدف سوم آینده پژوهی

ونگیچگبرررسیبهراخودمطالعاتسویی،ازپژوهانآیندهبرخیکهاستشدهسببمسالهاین
بررفتارهااینتاثیرگذاریچگونگیدیگر،سوییازوافرادرفتاربرآیندهتصویرهایتاثیرگذاری

.دهنداختصاصآیندهگیریشکل

اینتحلیلوتجزیهبرای.کردتحلیلوتجزیهراآیندهتصویرهایمفهومبایدمنظوراینبرایالبته
هاییهنظرتخیلی،غیرهاینوشتهادبیات،نظیرهادادهمنابعازمتنوعیگسترهتوانمیمفهوم

مردمیارهبرانباگفتگواجتماعی،قوانینمحتوایملی،سالهدهیاپنجهایبرنامهرایج،تاریخی
.گرفتخدمتبهرارفتارهامشاهدهوعادی
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بررسی تصویرهای آینده: هدف سوم آینده پژوهی

آیندهکنندهتعیینعاملتنهاتصویرها،کهنیستمدعیکسهیچکهاستذکربهالزمالبته
پیامدهایبساچه.دادخواهدرویماتصوروتجسممطابقدقیقطوربهآیندهاینکهوهستند

.گیرندمیسرچشمهبشرخودهایاقدامازکهدارندوجودایمنتظرهغیروناخواسته

بهمهمیعاملبشر،رفتارهدایتدرآیندهتصویرهایکهباورنداینبرپژوهانآیندههمهاینبا
شکلدر-کنترلیخواهباشد،انطباقیتنهاخواه-بشررفتارهدایتباتصویرهااین.آیندمیشمار
.استآتیرویدادهایبینیپیشنیازمندهدفمنداقدام.دارندنقشروپیشآیندهگیری
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هیمطالعه بنیان های معرفتی آینده پژو: هدف چهارم آینده پژوهی

بهچگونهراخودادعایمورددانشکههستندروروبهپرسشاینبامعرفتیهایحوزهتمامی
اند؟آوردهدست

دیگروهاپژوهشبراینیزوخودتولیدیدانشبرایکهاستاینپژوهیآیندهاهدافازیکیلذا
.آوردفراهمفلسفیهایبنیانآن،پیدایشبهمنجرفکریفرایندهای

راودختالشوزماناززیادیبخشبدیل،هایآیندهیافتهنظامبررسیبرایپژوهانآیندهاگرچه
برخی،پژوهیآیندهمعرفتیمبانیامااند،دادهاختصاصشناختیروشابزارهایابداعیااقتباسبه
.آیدمیحساببهپژوهیآیندهابعادترینرشدنایافتهاز

جح،مرومحتملممکن،هایآیندهدربارهخودهایگفتهفلسفیمبانیتشریحدرپژوهانآینده
22.اندندادهانجامچندانیتالش



ژوهیبررسی بنیان های اخالقی آینده پ: هدف پنجم آینده پژوهی

تشریحنییعول،السگانهپنجکارکردهایازبخشنخستینپژوهی،آیندهاخالقیهایبنیانبررسی
.رودمیفراترنیزآنقلمروازالبتهودهدمیپوششراهاارزشواهداف

نوانعبهمرجحهایآیندهجستجویازمستقیمشکلبهپژوهیآیندهاخالقیهایبنیانبررسی
.گیردمیسرچشمهپژوهانآیندهاهدافازیکی

طالعهمرابشریهایارزشواهدافبایدبدیل،هایآیندهمطلوبیتمیزانسنجشبرایپژوهانآینده
.کننداستفادهآنهاازوارزیابیو
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ژوهیبررسی بنیان های اخالقی آینده پ: هدف پنجم آینده پژوهی

دخووارزیابیقضاوتمعیارهایبهنیزومطلوبجامعهماهیتدرکبهبایدپژوهانآیندههمچنین
.باشندداشتهایویژهتوجه

جستجویدرکهسازدواردارراپژوهانآیندهارزشی،معیارهایتصدیقبساچهاین،ازفراترحتی
وتحقیقعالمکلحتیواوپیرامونطبیعیجهانبشر،طبیعتدربارهزندگی،اهدافومفاهیم
.کنندپژوهش

وزادیآعمیقترویجومطالعهکهبزنمفریادرساوبلندصدایباخواهممیتنهااینجادر:بلوندل
.استپژوهیآیندهاهدافمهمترینازبعد،هاینسلرفاه
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حالتفسیر گذشته و تعیین موقعیت: هدف ششم آینده پژوهی

بنابراین.مکنیمیاستفادهآیندهتصویرهایخلقنیزوخودکنونیرفتارهدایتبرایگذشتهازما
.دباشنموثرآیندهدربارهماباورهایگیریشکلدرتوانندمیگذشته،بهنسبتماباورهای

گیریشکلبهآیندهدربارهماباورهایکهمعنابدیندارد؛وجودنیزمخالفجهتدررونداین
توصیفردآینده،ازگوناگونتصویرهایبهتر،تعبیربه.کنندمیکمکگذشتهدربارهماباورهای

راوان،فاحتمالبهیکسان،فرهنگیواجتماعیشرایطدرحتیوگذشتهدرثابتزمانیدورهیک
رارقتوجهموردکمترمعکوسرونداینالبته.دادخواهندارائهگذشتهازرامتفاوتیتصویرهای

.استگرفته

.کنیممینقلخودبرایباشیم،خواهیممیآنچهدربارهماکهاستداستانیاغلبتاریخ
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حالتفسیر گذشته و تعیین موقعیت: هدف ششم آینده پژوهی

والحزماندرتغییرایجادپژوهی،آیندهازآنهاهدف.نیستندغافلنیزحالزمانازپژوهانآینده
یمشکلآیندهبهوپذیردمیانجامآندراقدامکهاستظرفیحالزمان.استکنونیهایاقدام
براییرهنمودهایدیگرسویازوکندمیکمکگذشتهتفسیربهسویکازپژوهیآیندهلذا.دهد

.آوردمیفراهمکنونیهایاقدامهدایت

چاردرامااغلبسریعتحوالت.استپژوهیآیندهاهدافازدیگریکینیزحالموقعیتتعیین
دادهرویماپیراموننزدیک،گذشتهیاحالدرکهراآنچهتادهندنمیاجازهوکنندمیسردرگمی

بهندهآیدرخواهیممیورویممیکجابهوایمبودهکجااینکهازاگر.کنیمدرکدرستیبهاست،
.داشتنخواهدمفهومیهیچحالزمانباشیم،نداشتهدورنماییکنیم،حرکتسوکدام
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حالتفسیر گذشته و تعیین موقعیت: هدف ششم آینده پژوهی

آیندهرددیگرزمانبهزمانیازیادیگرجایبهجاییازگذریابازگشتنقطهتوانمیراحالزمان
اینیماداشتهپیشرفتیاگرایم؛کردهحرکتآیندهسویبهچقدربدانیمخواهیممیما.دانست

نایبهپاسخبرایما.استبودهچهافتاینایم،شدهافتدچاراگرواستبودهچهپیشرفت
.کنیممیمقایسهآیندهازخودانتظاراتباحالوگذشتهدربارهراخودباورهایها،پرسش

افزایشآتیمطالباتوکنونینیازهایبینتعادلنوعیبرقراریدرراماتوانپژوهیآیندههمچنین
.دهدمی

امام،هستیمحرومآنهاازحاضرحالدرکهباشدهاییمزیتومنافعتحققبسترتواندمیآینده
.برداشتموثریهایگامحالزماندرتوانمیآینده،درآرزوهاهمینتحققبرای
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:بنابراین

گذشته؛تفسیر
حال؛درک

حال؛زماندراقداموگیريتصمیم
آينده،وحالمنابعکارگیريبهدرتعادلدربرقراري

.شوندمیمنجرآنبهدیگرسویازواندیشیآیندهنیازمندسویکاز
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م تلفیق دانش و ارزش ها برای طراحی اقدا: هدف هفتم آینده پژوهی
اجتماعی

زینهگانتخابوارزیابیابداع،یعنیول،السگانهپنجکارکردهایازیکیاجتماعی،اقدامطراحی
.دهدمیپوششراسیاستیهای

وندشومتمرکزپراکندهدانشازانبوهیحجمبربایداجتماعی،حرکتطراحیبرایپژوهانآینده
امالکهایارزشازبسیاریارتباطبررسیبهنقادانه،نگاهیبابایدآنها.کننددهیسازمانراآن

.بپردازندمتفاوت

نیازگوناگونتخصصیهایحوزهازوسیعیگسترهبهاغلباجتماعی،اقدامطراحیکهآنجاییاز
.دارندنیازهاحوزهدیگرکارشناساندانشبهسیاستیهایتصمیماتخاذبرایپژوهانآیندهدارد،

رشتهازمتخصصانینیازمندای،هستهپسماندهاینکردنیاکردندفندربارهگیریتصمیم:مثال
ی،شناسآبریاضیات،عمران،مهندسیپرخطر،پسماندهایمهندسیمعدن،مهندسیفیزیک،های

لومعشناسی،جامعهاقتصاد،جغرافیا،ایمنی،سامانهمهندسیای،هستهمهندسیشناسی،زمین
وداریکتابحقوق،تاریخ،شناسی،اخترشناسی،زبانشماسی،مردمشناسی،روتنسیاسی،
.استسیاستگذاریفرایندمختلفمراحلدردیگرهایرشتهازبسیاری
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م تلفیق دانش و ارزش ها برای طراحی اقدا: هدف هفتم آینده پژوهی
اجتماعی

شکنایکنندهشرکتبهزدهواکنشناظریحالتازراخوداجتماعی،اقدامطراحیدرپژوهآینده
بهدیگرویسازوباشددانشکنندهترکیبسو،یکازتاکندمیتبدیلسیاستیفرایندهایدرگر

.بودخواهداجتماعیمعماریپژوه،آیندههرترتیباینبه.بپردازدسیاستتدوین

ماعیاجتهاینظامطراحمقامدرآید،میآنچهقبیلازهاییپرسشپاسخیافتنبرایپژوهآینده
:کردخواهدنقشایفای

داد؟صورتبایدرااقداماتیچهخاص،روندیازپیشگیریاساسایاتعویقتسریع،برای

یابد؟تغییربهتروضعیتیبهموجودپایداروباثباتوضعیتتاکردبایدچه

امطلوبنتصویرهایتحققازوساختمبدلواقعیتبهراآیندهازمطلوبتصویرهایتوانمیچگونه
کرد؟جلوگیری
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م تلفیق دانش و ارزش ها برای طراحی اقدا: هدف هفتم آینده پژوهی
اجتماعی

آغازصخاایپدیدهیاسازمانمکان،فرد،آیندهازخوشایندتصویریباراخودکارگاهپژوهانآینده
رانآتحققبرایالزمهایاقدامتاگردندمیبازعقببه(شدهتصورآیندهاز)سپسوکنندمی

.نمایندمشخص

درندتواننمیخودخوديبهآينده،تصويرهايحتیوهاايده:کهباشیمداشتهیادبهباید
کردنعملیبههمکهاستافراديوجودنیازمندآنها،اثربخشی.آورندپديدتغییريجهان
.باشندداشتهراکاراينبرايالزمتوانهموباشندعالقمندهاايدهاين
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از افزایش مشارکت مردمی در تصویرسازی: هدف هشتم آینده پژوهی
آینده و طراحی آن

رانآطراحیوآیندهازتصویرسازیفرایندهایدرمردمیمشارکتافزایشپژوهان،آیندهبیشتر
خاصانیمشتریبرایتنهاکهپژوهانیآیندهمانند-نیزبرخی.دانندمیپژوهیآیندهاهدافازیکی
.دهندمینشاناندکیتوجههدفاینبه-کنندمیکار

.ددهنافزایشآیندهطراحیوسازیتصویردررامردممشارکتتاکوشندمیعموماپژوهانآینده
بهندتوامیحتیوبردمیرنجایکنندهناامیدوآهستهروندازگاهگرچهساالریمردمشیوهاین
راوان،فشواهداستنادبهامابینجامد؛نیزمردممیاندرکنندهفلجهایمشاجرهونظراختالفبروز
.بودخواهدموثرهاانسانشرایطبهبوددرخودکامگیازبیش
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یت از ترویج تصویری ویژه درباره آینده و حما: هدف نهم آینده پژوهی
آن

نیزمتعالیهایمولفهازکهدانندمیفراگیراندازهاییچشمراخودهدفپژوهانآیندهبرخی
هایضتناقکاستیبدونومتفاوتایجامعهازاندیشمندانهوخالقانهتصویرهای.باشندبرخوردار

مینند،کمیبینیپیشرامتفاوتوتازهجهانیپیدایشکهگسستههاییآیندهوکنونیموجود
هاییکاستخواهندمیپژوهانآیندهازگروهاین.شوندمطرحاندازهاییچشمچنینقالبدرتوانند

فراتراآنهازودرنوردندراپیشینتجاربهایمحدودیتنیزوبشریدرکامروزیتنگناهایکنونی،
.روند

برایپاسخیافتنراهدرراخودتالشپژوهان،آیندهازتوجهیدرخورسهمکهاستحالیدراین
دماتخارائهبرایراخودهایروش...بیمارستانچگونه:مانندگیرند؛میکاربهسطحیهایپرسش

بایدیندهآسالدرخودملیناخالصتولیدافزایشبرای...کشوردهد؟تغییرآیندهسالدربهداشتی
آموزش؟براییاکندگذاریسرمایهکشاورزیبخشدر
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یت از ترویج تصویری ویژه درباره آینده و حما: هدف نهم آینده پژوهی
آن

:دارندمشارکتنقشسهایفایدرپژوهانآینده

آیندهازویژهتصویرهایترویج•

نامطلوبومطلوبتصویرهایقالبدرآنهاارزیابی•

یامطلوبتصویرهایتحققجهتدراجتماعیهایاقدامبرخیازآشکارکمابیشحمایت•
.نامطلوبتصویرهایتحققازپیشگیری

کامالباشد،تهنداشمستقیمیغیریامستقیمتاثیرجامعهپیشرفتدرپژوهانهآیندهتالشاگر:منرما
انشدبهخواهندمیپژوهانآینده.نامیدپژوهیآیندهراآنتواننمیاساسیطوربهواستبیهوده

دلیلهمینبه.باشندموثربشروضعیتبهبوددرراهاینازوبپوشانندعملجامهها،ارزشو
.استپژوهآیندهیکمقامدرپژوهانآیندهکارازبخشیعملی،هایاقدامپیشنهاد
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یت از ترویج تصویری ویژه درباره آینده و حما: هدف نهم آینده پژوهی
آن

اههمربهپژوهانآیندهبراینیزراهاییمسئولیتخودعملی،هایاقدامپیشنهادنهایت،دراما
ریحتصبایدپژوهانآینده.استپژوهیآیندههایضرورتازهاارزشواهدافبررسیبنابراین.دارد
امکدبااحتماالودارندقرارهاارزشکدامبهخدمتدرآنهاعملیپیشنهادهایازیکهرکهکنند
.نیستندسازگارهاارزش
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آیا آینده پژوهی به فاشیسم منجر می شود؟

36

گذاردمیپازیرراافرادآزادیحریمدیگر،ایعدهبرایعدهیکریزیبرنامه!

استآزادیمحدودیتازناگزیرگروهی،کارهماهنگیواجتماعیزندگی.

استفردیکارازبیشترگروهیکاربازدهی.

دالبیرپاتریشیاوامکنث:
هورظبهمی کردند،تأییدراآنمحافظه کارانوهادموکراتسوسیالطلب،اصالحهایلیبرالکهملیبرنامه ریزی

می انجامدمتحدهایاالتدرفاشیسم
داردقرارفاشیسمآرمانخدمتدرممکنشکلبهترینبهکهاستافراطیایدئولوژی یکپژوهیآینده
استوامعجبرآنهاسلطهافزایشبرایایوسیلهوکنونیگیرتصمیمروشنفکرانخدمتدرابزاریپژوهیآینده
راستایدرناگزیر،ومی بخشدمشروعیتخواهانهتمامیتکنترلوگیریتصمیمدرگستردهتمرکزبهپژوهیآینده

داردمیبرگامجهان،برحاکمداریسرمایهاقتصادبزرگواحدهایمصالحازحمایت



آیا آینده پژوهی به فاشیسم منجر می شود؟

37

طوربهوخاصمشتریانبهخدماتارائةبرایحوزه،اینهایپژوهشعمدةبخشامروزتا
.اندرسیدهانجامبههاآنمنافعراستایدرطبیعی

داردوجودهمبستگیپژوهانهآیندهکارحجمومشترییسرمایهبین.

کهشودمیمطرحپرسشاینآنگاهبدانیم،آیندهکنترلبرایابزاریراپژوهیآیندهاگربنابراین
دهآینهدفی،چهباوافرادیچهدارند؟میبرگامکسانیچهمصالحراستایدرپژوهانآینده

کنند؟میکنترلراپژوهانآیندهوپژوهی



آیا آینده پژوهی به فاشیسم منجر می شود؟

38

جانکوگالتونگ:
نیزیبین المللسطحدررامشابهیمشکلپژوهی،آیندههایظرفیتومنابعدرکشورهابرخیبرتری

هداشتشناختآیندهازکسهرزیراآورد؛میدنبالبهراقدرتتفاوتبرتری،این.استآوردهپدید
.دهدقرارخودکنترلتحتنیزراحالزمانکمابیشمی تواندباشد،

راژوهیپآیندهباید.شودمطرحبین المللیسطحدرممکنزمانکوتاه تریندرپژوهیآینده:پیشنهاد
.اددقرارهمهاختیاردریکسانطوربهراپژوهیآیندهعقالنیابزارهایبایدعبارتیبهکرد؛مردمی

ندهآیدرختنباید.آنهامصالحوطلبسلطهکوچکهایگروهبهتنهانهدارد؛تعلقماهمهبهآینده
.باشیمسهیمیکدیگرباآنهایمیوهدربایدبلکهکنیم؛قطعراپژوهی



آیا آینده پژوهی به فاشیسم منجر می شود؟

39

لزومااهگهیچآن،بامرتبطهایحوزهدیگروسیاستیتحلیلریزی،برنامهپژوهی،یندهآ
نایبهپیامدهاییچنینبروز.داشتنخواهددنبالبهراخودکامگیواستبدادافزایش
.گیرندمیقرارکسانیچههایارزشخدمتدروشوندمیاجراچگونهکهداردبستگی

قیقت،حدرکهکردسازماندهینفوذومراتبسلسلهقالبدرراافرادیبایدمنظوراینبه
.استیافتهسازماناجتماعیزندگیوجامعهماهیتهمان



آیا آینده پژوهی به فاشیسم منجر می شود؟

40

ازتنیافاطمینانوظیفهاما.استپژوهانآیندهبرنامهازبخشیمردمی،مشارکتافزایش
عهدهبرشوند،هدایتوسازماندهیساالرانهمردمایگونهبهجوامعوهاحکومتاینکه
لشکهریاپژوهیآیندههایتواناییقلمروازوظیفهاینکهچرانیست؛پژوهانآینده

هایآزادیرعایتوحفظازاطمینان.استخارجزمامداریابزارهاییادانشازدیگری
.داندمیارزشمندراآنهاکهاستفردیهروظیفهعمومی،

شتالخود،توانحددربایددانند،میارزشمندراساالریمردمکهکسانیتمام:ولالس
برایرادافتمامیودادنخواهندروینادرستیهایاستفادهچنینکهیابنداطمینانتاکنند

برخوردارییکسانفرصتازدهند،میشکلآنهاآیندهبهکههاییگیریتصمیمدرمشارکت
.هستند



پایان

41


