




.می بردآینده پژوهی از نبود نظریه معرفتی مناسب که مورد اجماع نقش آفرینان باشد، رنج

مپوزیتیویسم و پست مدرنیس: اکثر آینده پژوهان، تحت تاثیر دو نظریه هستند

.  وزش دیدنددانشمندان علوم تجربی و اجتماعی که در سنت پوزیتیویسم آم: پوزیتیویسم 

ویسم شاخص های تفکر پوزیتی
در آینده پژوهی

عقالنیتآزمون پذیریتجربه گراییعلیتیزبان ریاضیات

آفاقیت یمعرفت انباشتن

فرافرهنگی



.موجی از مخالفت با پوزیتیویسم شکل گرفت60سال های آغازین دهه 

انتشار کتاب ساختار انقالب های علمی توماس کوهن

یویسمنظریه معرفتی پساپوزیت

عملکرد واقعی دانشمندانتاریخ توسعه جوامع علمی

رد بسیاری از ایده های 
پوزیتیویستی

ی نانباشت
بودن علم

ساختارهای استنتاجی
منظم نظریه های علمی

وجود شواهد 
مستقل از 
نظریه ها

خالص بودن علم از 
فرهنگ و جامعه

ز گزینش نظریه ها ا
طریق آزمون تجربی



اپوزیتیویسم شکل گرفته که پس( پست مدرنیسم)آینده پژوهی با ظهور پساتجددگرایی 

.هم بخشی از آن است در نتیجه بیشتر تحت تاثیر پساپوزیتیویسم است

جه گیری منطقی پساپوزیتیویسم ، مسیر پذیرش غیر نقادانه علم را اصالح کرد ولی منجر به نتی

. نمی شود و به زوال اندیشه می انجامد

.  و حتی آینده پژوهی برچیده می شود... علیت، موجبیت، ضرورت، عقالنیت و 

.  وهی باشدپساتجددگرایی نمی تواند بنیان معرفت شناسی استواری برای آینده پژ

. باشدواقع گرایی انتقادی نظریه معرفتی مناسب آینده پژوهی می



واقع گرایی انتقادی

ادعای باورپذیری بجای قطعیت

وجود واقعیت خارجی مستقل از ذهن

معرفت حدسی بجای معرفت قطعیامکان حصول شناخت آفاقی

ابطال گرایی و رویکرد انتقادی

پذیرش معرفت های ابطال نشده

چون بر . کنندآینده پژوهان با رویکرد واقع گرایی انتقادی می توانند ، گذشته و حال را به شیوه علمی بررسی

ینده پایه خطاپذیری، استوار شده است و صرفا مدعی وجود معرفت حدسی است و باورهای موجهی را درباره آ

.   در خود جای داده است



واقع گرایی انتقادی به عنوان مبنای 

معرفت شناسی آینده پژوهی

مفهوم معرفت جانشین

و گزاره ای درباره آینده که درستی

نادرستی آن را نمی دانیم ولی 

درست می انگاریم

مفهوم فرض

دسته ای از فرض ها که به عنوان 

ا معرفت حدسی می پذیریم زیرا ب

. تحلیل انتقادی ابطال نشده اند

اعی، تصمیم گیری برای حرکت اجتم: کاربرد فرض ها

بررسی فرضی رویدادهای گوناگون، توصیه های 

سیاستی بدیل و پیامدهای محتمل گوناگون 

اول ، آشکار کردن  بنیان های آنها، : دو راه آزمون

ی انسجام قابل  فهم و منطقی آنها؛ و دوم، تالش برا

ابطال آن ها



واقع گرایی انتقادی به عنوان مبنای 

معرفت شناسی آینده پژوهی

یا)پیش بینی های نهایتا درست 

(نادرست

وع پیش بینی هایی که پیش از وق

. رویداد، ارزیابی می شوند

یا)پیش بینی های احتماال درست

(نادرست

وع پیش بینی هایی که پیش از وق

.شوندرویداد، ارزیابی می 

شوند پیش بینی ها هنگامی احتماال درست محسوب می

دی که مفروضات و مبانی طرح آنها در برابر نقدهای ج

.پایداری کنند

یت هایی بینی هایی که پس از تبدیل آنها به واقعپیش 

ر در زمان حال، درست از آب درآیند، نهایتا درست و د

.  غیر اینصورت نهایتا نادرست هستند



يندهپژوهان
 
يندهآ

 
آستوآرپايةكدآمينبنيانهايفلسفيرآبردآنشخودرآدربارةگذشته،حالوآ

كردهآند؟





هاي شصت و هفتاددهه



هاي شصت و هفتاددهه



ويژگي هاي پوزيتيويسم 



وآنقالبهايعلمي” آنقالبعلمي“

پساپوزيتيويسم چيست؟



پساپوزيتيويسم چيست؟



پساپوزيتيويسمويژگي   هاي 



ويژگي   هاي پساپوزيتيويسم



ويژگي   هاي پساپوزيتيويسم



گسترش پساپوزيتيويسم 



زوال پساپوزيتيويسم



ويژگي هاي واقع گرايي انتقادي



ويژگي هاي واقع گرايي انتقادي



ويژگي هاي واقع گرايي انتقادي



رفت  واقع گرايي انتقادي و نظرية سنتي مع



رفت  واقع گرايي انتقادي و نظرية سنتي مع



چرا انتقادي؛ چرا واقع گرا ؟



چرا انتقادي؛ چرا واقع گرا ؟



ديدگاهي تکاملي دربارة معرفت



اوتواقعيت و متن به مثابه واقعيت ؛ يک تف



تحريف حقيقت



اهميت تحريف حقيقت



اهميت تحريف حقيقت



واقع گرايي انتقادي و آينده



واقع گرايي انتقادي و آينده



واقع گرايي انتقادي و آينده



واقع گرايي انتقادي و آينده



واقع گرايي انتقادي و آينده



واقع گرايي انتقادي و آينده



واقع گرايي انتقادي و آينده



کسپيش بيني به کنترل مي انجامد و بالع



کسپيش بيني به کنترل مي انجامد و بالع


