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آینده پژوهی چیست؟

.هددمیانجامهمبینیپیشچهاگرنیست؛بینیپیشپژوهیآیندهاصلیهدف•
ورودنهفعاالباید.کندمیمنفعلراماواحد،آیندهیکتصویرمعنایبهبینیپیش•

.داشت
هستیم؛آیندهساختوطراحیتحلیل،دنبالبهپژوهیآیندهدرما•
هستیم؛مطلوبآیندهدادنشکلبرایتجویزهاییدنبالبهپژوهیآیندهدرما•
وآیندههایقطعیتعدمبارویاروییبرایسازیآمادهدنبالبهپژوهیآیندهدرما•

.هستیممنتظرهغیررویدادهای
و(علمیهایروشباامورتبیینوتوصیف)علمیهایفعالیتازترکیبیپژوهیآینده•

.است(بشریجوامعیاوهاسازمانافراد،برایتجویزارائهیاتصمیماخذ)فناورانه
3



آینده پژوهی چیست؟

:پژوهیآیندههایمولفه
هاآیندهمطالعه
علمیپژوهش
نگریکل
گراییمردم
بودنبنیانارزش
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آینده پژوهی چیست؟

بایپژوهآیندهتمایزبرای(پژوهیآیندههایمولفهازبرخواسته)کلیدیپرسششش
:دانشیهایحوزهسایر
چیست؟آیندهبهدهندهشکلعوامل
کدامند؟آیندههایبدیل
است؟کدام(استعدادیپذیریامکان)ممکنآیندهترینمطلوب
شود؟انجامبایداقدامیچهزمانیهردر
شود؟میساختهچگونهمطلوبآینده
چیست؟آیندهدراقدامهرپیامد
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ریزیآینده پژوهی چیست؟ تفاوت آینده پژوهی با برنامه

استآیندهبستنوکنترلدنبالبهریزیبرنامه.

تملمحهایآیندهازحرکت)است؛آیندهآشکارسازیوگشودندنبالبهپژوهیآینده
(بدیلهایآیندهسویبه
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ریزیآینده پژوهی چیست؟ تفاوت آینده پژوهی با برنامه
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آینده پژوهی چیست؟

دایجاوعلمیهایروشکمکباکهاستخردمندانهدانشیپژوهیآیندهکالم؛یکدر
میریتقریراامروزرفتارآینده،بزرگتصویرهایترسیموآیندهبهمعطوفهایگفتمان

.کند

.استدستانهپیشگیریتصمیمدانشپژوهیآینده

ورودبمبهمهایآیندهمصافبهچگونهآموزدمیانسانبهکهاستدانشیپژوهیآینده
.دآورچنگبهراسودبیشترینوشوددشواریترینکمدستخوشرویاروییایندر
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سامانه آینده پژوهیآینده پژوهی چیست؟ 

9

تصمیم های کالن

چارچوب فکری تصمیم سازی

کارکنان و کارهای سامانه آینده پژوهی

درو

ن داد 

منابع 

ثبت 
شده

درو

ن 

داد 

خبر
گی



پژوهی یک حوزه دانشی آیا می توان گفت که آینده
مستقل است؟

بله
:دالیل

:مانندمستقل؛دانشیحوزهیکچارچوبداشتن-1
تعریف
اهداف
مجزاهایفرضپیش
مجزاشدهتعریفهایروش
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پژوهی یک حوزه دانشی آیا می توان گفت که آینده
مستقل است؟

:مانندجهانسراسردرگوناگونهایاندیشکدهوهاموسسهها،سازمانوجود-2
بدیل،تاحتماالمؤسسة،کاناداآینده پژوهیانجمن،(فرانسهدر)فوتوریبلبین المللیانجمن

انجمن،(رومانیدر)توسعهوآیندهروش شناسیبین المللیمرکز،(مکزیکدر)ایاس
تمطالعاانجمن،نروژآیندةمطالعاتانجمن،(بلژیکدر)هزاردوبشر،ژاپنآینده شناسی

انجمن،(انگلستاندر)تیل هاردبشرآیندةمرکز،سوییسآینده پژوهیانجمن،سوئدآیندة
نایدبیرخانةحاضرحالدر)پژوهیآیندهجهانیفدراسیون،(متحدهایاالتدر)جهانآیندة

.(داردقراراسترالیادرفدراسیون

در1948سالدرکهاسترنداندیشگاهجهان،ییافتهساختوایحرفهاندیشکدهاولین
.شدتاسیسنظامی-امنیتیمسائلیحوزه
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پژوهی یک حوزه دانشی آیا می توان گفت که آینده
مستقل است؟

چنینتاسیسبهبیشوکمدومجهانیجنگازتقریباً پسنیزآسیاییکشورهای
یموسسه»،1947پاکستان«المللیبیناموریموسسه».پرداختندنهادهایی
،1952تایوان«المللیبینروابطیموسسه»،1948بنگالدش«توسعهمطالعات

دانشگاهاقتصادیرشدیموسسه»و1955تایلند«توسعهمدیریتملییموسسه»
چرا،استترروپیشآسیاییکشورهایدیگرازمیانایندرژاپنکشور.1958»هند
موسسه»،1919سالدر«اوهارااجتماعیهایپژوهشیموسسه»کشورایندرکه
یموسسه»و1922در«توکیوشهرییموسسه»،1921سالدر«کارعلومی

.شدندایجاد1945سالدر«کیزایکوهومین
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پژوهی یک حوزه دانشی آیا می توان گفت که آینده
مستقل است؟

:مانندهستند؛فعالیتمشغولحوزهایندرکهپژوهانیآیندهوپژوهشگرانوجود-3

آیندةانجمنانتشاراتازاشخاصنماية:آيندهپژوهيراهنمايكتاب1991سالدر
پژوهیآیندهحرفه  ایطوربهکهراپژوهشگریدویستوهزاریکاسامیجهان،

.ساختمنتشرمی کردند،

گوناگونآموزشیهایبرنامهوهادورهبرگزاری-4
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پژوهی یک حوزه دانشی آیا می توان گفت که آینده
مستقل است؟

پژوهیآیندهحوزهدرشدهمنتشرفراوانآثار-5

ربیشتیاتمامیکهتخصصیوعمومینشریاتازدستهآنشمار(1984)نایسبیتگفتةبه
یک صدازبیشبه1965سالدرنشریهدوازدهازدادندمیاختصاصآیندهبهراخودمطالب

ازفهرستی1993سالدرجنینگزلین.یافتافزایش1978سالدرنشریهدووبیستو
میهاآنمیانازکهاستکردهگردآوریراحوزهاینادوارینشریةچهاروبیستویک صد

مةفصل ناآتی،روندهایخبرنامة،آینده پیمایش،بدیل ها:برشمردرانشریاتاینتوان
حوزةدرپیش بینی،فیوچریست،فیوچریکس،(فرانسهزبانبه)فوتوریبل،آینده پژوهی

هانی،جنگاه،آینده پژوهیجهانیفدراسیونخبرنامة،فناوریمرور،اجتماعیتحولوفناوری
نیاییبریتادانشگاهیوعلمینشریةیکنیزوچیزهمهنامبهجذابوخوش ظاهرنشریه ای

.آینده هانامبه
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پژوهی یک حوزه دانشی آیا می توان گفت که آینده
مستقل است؟

دوبیت،نایسنوشتةروندكالنوتافلرتأثیرگذاروپرمخاطباثرآيندهشوكکتاب های
1984و1970هایسالدرترتیببهکههستندآینده اندیشیحوزةهایکتابازنمونه
.کردندخودآنازراکتابپرفروش ترینعنوان

رد آوری،گمرکزبین المللی،سطحدر،(متحدمللآموزشیو علمیفرهنگی،سازمان)یونسکو
هایونهگانتشاربهمرکزاین.استکردهدایرراآیندهبهمربوطاطالعاتترویجودسته بندی

یونسکوآینده پوییبهتوانمیجملهآنازکهپردازدمیآینده پژوهیبامرتبطاسنادمختلف
تازه ایمجموعةو(1996مولیتروکوریان)آیندهدانش نامةانتشاربا،پژوهیآینده.کرداشاره

آثاردیگرنیزو1996سالدر(1996اسالتر)آینده پژوهیمعرفتیبنیاننامبامجلداتاز
.یافتدستفکریموفقیتازجدیدیسطحبهبرجسته،
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ییپراکندگی جغرافیا: پیمایش آینده پژوهی در جهان
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اسامی دانشگاه ها و مراکز : پیمایش آینده پژوهی در جهان
افیایی تحقیقاتی معتبر آینده پژوهی به تفکیک منطقه جغر
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یمدل ارائه دروس آینده پژوه: پیمایش آینده پژوهی در جهان
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ده پراکندگی مراکز ارائه دهن: پیمایش آینده پژوهی در جهان
دوره های کوتاه مدت آینده پژوهی
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ده پراکندگی مراکز ارائه دهن: پیمایش آینده پژوهی در جهان
(نه در قالب یک رشته)دروس آینده پژوهی
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ده پراکندگی مراکز ارائه دهن: پیمایش آینده پژوهی در جهان
رشته آینده پژوهی
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هنده پراکندگی مراکز ارائه دمقایسه: پیمایش آینده پژوهی در جهان
رشته آینده پژوهی در اروپا و آمریکای شمالی با وضعیت جهانی

22



ه در پراکندگی مدارک ارائه شد: پیمایش آینده پژوهی در جهان
تخصص آینده پژوهی
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پایان
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