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روش شناسی آینده پژوهی

ایهروشورویکردهافرایندها،واستبنیانارزشدانشیکپژوهیآیندهکهآنجاییاز
دهآینروشپژوهی،آیندههایپروژهعددبهلذااست؛اجتماعیهایویژگیبهوابستهآن

.داردوجودپژوهی

رایاجچگونگیوچارچوبباآشناییپژوهی،آیندههایروشفراگیریکارکردترینمهم
نآدرکهشودمیطراحیکارروشابتدا،درپژوهیآیندهپروژههردر.استپژوهیآینده
.شوندمیتلفیقهاروش

هایروشابآشنایینیازمندپژوهیآیندهگوناگونهایفعالیتبرایروشتلفیقوطراحی
3.استدانشیحوزهاینپرکاربرد



گونه شناسی: روش شناسی آینده پژوهی

آن،ختشنابرایروشیهربنابرایناست؛نامتعینووجهیچندپیچیده،ایپدیدهآینده
.بردمیراهآیندهازوجهییاایگوشهبهتنها

خاصیپژوهشگرانوسازمانمساله،شرایطبهوابستهوابتکاریشدتبههاروشازبرخی
.(رسمیغیرهایروش)هستند

ینهزمباپژوهشگرانیوگوناگونهایسازمانمسائلبرایکهداردوجوددیگریهایروش
ارپژوهیآیندهفرایندهاروشاین.(رسمیهایروش)روندمیکاربهمتعددسالیقوها

واطارتبامکانهمچنینهاروشاین.دهندمیافزایشرافرایندهاشفافیتومندترنظام
میکمکمطلوبیاممکنهایآیندهترسیمبهوافزایندمیرامندنظاموموثرتعامل
.کنند
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یمتقسیمدستهدوبهگیرندمیپیشزماندرکهجهتیورهیافتاساسبرهاروش
:شوند
این.روندمیپیشآیندهسمتبهوشوندمیآغازحالزماناز:اکتشافیهایروش

چه»پرسشونیروهاعلیدینامیسمپیشین،روندهایمبنایبرتواندمیرویپیش
.گیردصورت«؟...اگرشودمی

:مانند

مدلسازیکاربردهایبرخیدلفی،متقابل،تاثیراتتحلیلیروند،تحلیل
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یمتقسیمدستهدوبهگیرندمیپیشزماندرکهجهتیورهیافتاساسبرهاروش
:شوند
ازایمجموعهیا(مطلوبآینده)آیندهازخاصاندازچشمیکبا:هنجاریهایروش

بهمطلوبآیندهازسپس.شوندمیشروعهستند،خاصیعالقهازناشیکههاآینده
یناشحالزمانازممکنهایآیندهاینآیاکهشودبررسیتاشودمیبرگشتعقب
اباجتنآنهاازیاشوندمحققهاآیندهاینکهاستممکنچگونهونهیاگردندمی

شود؟
:مانند

.مدلسازیکاربردهایبرخیوشناسیریختتحلیلارتباط،درخت
6.گیردمیبردرراروشدستهدواینازترکیبیاغلبپژوهیآینده
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.قابلیتوماهیت:کندمیبندیتقسیمآنهابنیادینویژگیدواساسبرراهاروشپاپر

.شودمیتقسیمکمیشبهوکیفیکمی،دستهسهبههاروشماهیت،وسرشتلحاظبه
کشندمیتصویربهکمینمودارهایواعدادقالبدرراهاآیندهوروندها:کمیهایروش.

.بندندمیکاربهراآماریفنونوگیرندمیاندازهرامتغیرهایکلیطوربههاروشاین
یهامقیاسوهانرخبررسیتوانایی:ماننددارند؛ایمالحظهقابلهایمزیتهاروشاین:مزیت
تغییر

تماعیاجمتغیرهایازبسیاری:مانند؛دارندنیزایمالحظهقابلهایکاستیهاروشاین:کاستی
کارامکان،صورتدرعدددیهایشاخصقالبدرآنهابیانوهستندکیفیمتغیرهایاساس
.نیستایساده
...وایرایانههایمدل:مانند
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البغدرکهتفسیرهااین.کنندمیتفسیررارخدادهاوروندهاعموما:کیفیهایروش
قیتخالوذهنیتبرمبتنیاغلبشوند،میبیانهانگرشوباورهاها،قضاوتعقاید،

.هستند
...وسناریوهاانگیزی،ذهنخبرگان،پنل:مانند
هایقضاوتذهنیت،سازیکمیبرایریاضیهایروشواصول:کمیشبههایروش

ی،دلفروشدرمثالعنوانبه.شودمیگرفتهکاربهخبرگانهاینگرشوعقالنی
.دهندمیعددیارزشمحتملرخدادهایوروندهابهپژوهشگران

فناورینگاشترهمتقابل،تاثیرتحلیلدلفی،:مانند

.استکیفیوکمیهایروشازترکیبینیازمندپژوهیآیندهمطالعهیکاغلب
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Qualitative Quantitative Semi-quantitative

Methods providing meaning to events and 

perceptions. Such interpretations tend to be  

based on subjectivity or creativity often 

difficult to corroborate (e.g.  brainstorming, 

interviews)

Methods measuring variables and apply 

statistical analyses, using or generating 

(hopefully) reliable and valid data (e.g. 

economic indicators)

Methods which apply mathematical 

principles to quantify subjectivity, rational 

judgements and viewpoints of  experts and 

commentators (i.e. weighting opinions)

1. Backcasting

2. Brainstorming

3. Citizens panels

4. Conferences/workshops

5. Essays /Scenario writing

6. Expert panels 

7. Genius forecasting

8. Interviews

9. Literature review

10. Morphological analysis

11. Relevance trees /logic charts

12. Role play / Acting

13. Scanning

14. Scenario /Scenario workshops

15. Science fictioning (SF)

16. Simulation gaming

17. Surveys

18. SWOT analysis

19. Weak signals /Wildcards

20. Benchmarking

21. Bibliometrics

22. Indicators / time series analysis

23. Modelling 

24. Patent analysis

25. Trend extrapolation / impact analysis

26. Cross-impact / structural analysis

27. Delphi

28. Key / Critical technologies

29. Multi-criteria analysis

30. Polling / Voting

31. Quantitative scenarios / SMIC

32. Road mapping

33. Stakeholder analysis

Source: R. Popper (2008)
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:قابلیتپایهبرتمایز
پایهرباطالعاتپردازشوگردآوریبرایروشهرهایقابلیتاساسبربندیتقسیماین

.گیردمیصورتخالقیتوتعاملخبرگی،یاهاتخصصشواهد،
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Modelling

Extrapolation

Indicators

Benchmarking

(6)کمی

Cross-impact

Bibliometrics

روششناسی
Creativity

خبرگیتعامل

واقعیدادههای

Science fiction

Scanning

Brainstorming

Essays / Scenario writing

Conferences / Seminars

Wild cards

SWOT analysis

Expert Panels

Genius forecasting

Scenario workshop

Morphological analysis

Interviews

Literature review

Citizen Panels

Relevance trees / Logic charts

Backcasting

Role Play/Acting

R. Popper (2006)

Roadmapping

Quantitative Scenarios/SMIC

Delphi

System/Structural analysis

Voting / Polling

Gaming-simulation

Stakeholders Mapping

Key/Critical technologies Multi-criteria

Patent analysis

(17)کیفی

 (10)شبه کمی

خالقیت
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هاروشرويكرد

(environmental scanning)پويش محيطي  موضوع شناسي

SWOTتحليل  

(issue survey)ها پيمايش موضوع

    (trend extrapolation)برون يابي روند يابي برون

 (simulation modeling)مدل  شبيه سازي  

 (Genius Forecasting)پيش بيني نبوغ آميز  

                         (Delphi)دلفي 

(cross impact)تحليل برگذر  (brainstorming)ذهن انگيزي  نوآورانه 

(scenarios)سناريوها  (expert panels)پانل خبرگان 

(critical technologies)فناوري هاي كليدي بندياولويت

(road mapping)ره نگاشت 



گزینش روش: آینده پژوهیروش شناسی 

رنظدرخاصیمزیتهاروشازیکهیچبرایتواننمیخوب،پژوهشیکانجامبرای
شخصاقبالگاهوپشتکاربینش،هوشمندی،مهارت،بهپژوهشکیفیت.گرفت

.داردبستگی

بهترلذا.شوداستفادهگوناگونهایروشازکهآیندمیدستبهوقتینتایج،بهترین
یبیترکخود،هایتواناییوامکاناتمطالعه،موضوعماهیتبهتوجهباپژوهشگراست

اساسبرراخودسناریوهاییاهابینیپیشوگیردکاربهرامختلفروشچنداز
.دهدارائهگوناگونهایروشنتایجازترکیبی
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پایان
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