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  مقدمه و طرح مساله -1
نگــاري فنــاوري اولــین بــار بــه عنــوان ابــزار مقــدماتی آینــده
مـیالدي در   60و اوایـل دهـه    50گذاري در اواخـر دهـه   سیاست

پـس از آن در سـال   . کـار رفـت  آمریکا به ویژه در بخش دفـاعی ب 
ساله و با  30نگاري ملی با افق زمانی ژاپن تصمیم به آینده 1970

هدف ژاپن از این امـر  . گرفت) S&T( رویکرد آینده علم و فناوري
هاي برتر نبود، بلکه درصدد ارائه پیشـنهادهایی  تنها انتخاب حوزه

گیرندگان در هـر دو بخـش خصوصـی و دولتـی بـه      براي تصمیم
روندهاي بلند مـدت   گسترده رويواسطه تجزیه و تحلیل عمق و 

  .]12[بود
میالدي و بـه دنبـال آن    80در اروپا نیز فرانسه در اوایل دهه 

نگـاري خـود را انجـام دادنـد و در     سوئد و نروژ اولین برنامه آینده
هاي کشورهاي اروپایی نظیر آلمـان،  در بسیاري از دولت 90دهه 

ز ایـن ابـزار روي   ا) ارزیـابی و آزمـایش  (هلند و ایرلند به اسـتفاده 
نگاري هاي آیندهشاهد انفجاري عظیم در فعالیت 90دهه . آوردند

فناوري در سراسر دنیا به ویژه در کشورهاي پیشـرفته و صـنعتی   
 8با توجه به تحوالتی که به واسطه انقالب اسـالمی و  . بوده است

 1380از اواخـر سـال    ،سال دفاع مقدس در دولت ایران روي داد
ها براي این برنامه اقدامات موثر و کـارائی  ازي زمینهسجهت آماده

در ابتداي امر رهبري ایـن اقـدام ضـروري را    . صورت گرفته است
-مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن به همراه دفتر همکاري

دار بودند و به تدریج با هموار هاي فناوري ریاست جمهوري عهده
ت خود را در این زمینـه  شدن مسیر نهادهاي دولتی دیگري فعالی

انجام صحیح و موثر یک پروژه آینده نگاري مستلزم  .اندآغاز کرده
این ابعاد بایـد  . آگاهی نسبت به ابعاد یک پروژه آینده نگاري است

به خوبی شناخته شوند تا نسبت به انواع موجـود بـراي هـر بعـد،     
 انتخاب نوع خاصی از ابعاد پـروژه آینـده  . دید روشنی حاصل شود

وجـود همـین   . نگاري به متغیرها و عوامل مختلفـی بسـتگی دارد  
هـاي آینـده نگـاري در    متغیرهاست کـه باعـث مـی شـود پـروژه     

  .متفاوت انجام پذیرد کشورهاي مختلف،
  يتعریف آینده نگار -2

نگاري ارائه شده است که به تعـدادي  تعاریف مختلفی از آینده
  :شودآن تحلیل می از مهمترین آنها اشاره و سپس ابعاد مختلف

نامـه و  نامه، فیلمنگاشتن و تدوین رمان، نمایش :نگاريآینده
که معموال از عنصر تخیلی  استنیز مقاله و متون مربوط به آینده 

هـاي  ها، بعضا نقش پیش فـرض نگاريآینده. علمی برخوردار است
  .اندپژوهی را ایفا کردهآینده

هـایی اسـت کـه بـا     مشتمل بر مجموعه تالش :پژوهیآینده
استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، 

. پردازنـد ریـزي بـراي آنهـا مـی    هاي بالقوه و برنامهبه تجسم آینده
یا تغییـر  (کند که چگونه از دل تغییرات پژوهی منعکس میآینده
 پژوهـی را آینـده . یابـد تولـد مـی   "فردا"، واقعیت "امروز" )نکردن

 کلمـه جمـع  . انـد گرفتـه  "Future Studies" معادل لغـت التـین  
"Future"   گیـري از  به این دلیل استفاده شده است که بـا بهـره

، "فقط یک آینـده "ها و به جاي تصور طیف وسیعی از متدولوژي
یـک  "و خردورزانـه، در مـورد نـه فقـط      سـامانمند هاي زنیگمانه
-آینـده . شـود ادرت مـی ، مب"چندین آینده متصور"، بلکه "آینده

-گیـري، طـرح  هاي مطالعه و سپس تصمیمپژوهی، اصول و روش
. ریزي و اقدام در خصوص علوم و فناوري مرتبط بـا آینـده اسـت   

هـاي  هـاي علمـی و مـدل   پژوهـی، تفکـرات فلسـفی و روش   آینده
مختلف بررسی و مطالعـه آینـده را مطـرح و بـا اسـتفاده از آنهـا       

پژوهـی،  و لذا، آینده نمایدرا ترسیم می هاي بدیل و احتمالیآینده
اگرچه گفتـه شـده   . ابزاري براي مهندسی هوشمندانه آینده است

شـود  پژوهی به موضوع خاص، دوره و یا واحدي اطالق مـی آینده"
، ولی با توجه "پردازدهاي مختلف تفکر آینده میکه بررسی جنبه

 اسـت اي هپژوهی یک حوزه تحقیقاتی چند رشـت آینده: به این که
هاي اجتمـاعی  ه پدیدهبکه به توصیف و توضیح و ارائه دید وسیع 

-هاي مختلف فعالیت بشـر مـی  هزو فرایندهاي تغییر و توسعه حو
پژوهـی را بـا مطالعـات میـان     ؛ اشتباه است کـه آینـده  ]4[پردازد
پژوهـی و حتـی   پژوهـی و جهـان  پژوهی، محـیط اي سیاسترشته

  .ع و غیره مقایسه کنیممطالعه پیرامون پایداري جوام
نـد بـا نگـاه بـه آینـده      منگاري را فرآیندي نظـام یندهآ مارتین

هاي علمی، فناوري، اقتصادي و اجتمـاعی کـه   بلندمدت در زمینه
-و پیدایش فناوريراهبردي هاي تحقیقات هدف آن تعیین حوزه

تعریـف   ،هاي نوظهور با بیشترین فواید اجتماعی و اقتصادي است
فرآینـدي اسـت کـه نیـاز بـه رویکـرد        ،نگـاري ینـده آ. کرده است
هـاي کـارا   ها و سیاسـت راهبردو مشارکتی براي توسعه  سامانمند

-در حقیقت آینـده . براي دوره میان مدت و بلند مدت آینده دارد
درنظـر  ریزي در بخش علوم و فنـاوري  نگاري به عنوان ابزار برنامه

لوك جورجیو ارائه  نگاري که توسطتعریف دیگر آینده .گرفته شد
مند توسعه فناوري و علوم کـه  بررسی نظام "شده عبارت است از 

تاثیرات قوي بر رقابـت صـنایع، ایجـاد ثـروت و افـزایش کیفیـت       
نگاري اتحادیه اروپا؛ هورتون، لوراکوتانزو، بخش آینده. زندگی دارد

بسـتر  و و) نگاري فورن آلمـان اندرکاران پروژه آیندهدست(گویگان
در  جامع نگري. اندنگاري را از ابعاد مختلف تعریف کردهآیندهنیز 
 در جـدول . اي برخوردار استهنگاري از اهمیت و جایگاه ویژآینده

نگـاري بـا یکـدیگر    هـاي آینـده  هاي متنوع تعریفمولفه 1شماره 
  .مقایسه شده است
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 )1389عباسی شاهکوه و ثقفی،.(مقایسه مولفه هاي تعاریف. 1جدول شماره 

نظام مند   فرآیند  
  بودن

جامع 
ساخت   مشارکتی  نگري

  اندازچشم
  آینده

  بلندمدت
بسیج 
  اقدامات

گردآوري 
ادراکات و 

  هادیدگاه

اخذ 
  تصمیم

        *  *  *  *  *  *  مارتین
      *  *  *  *  *  *  *  وبستر
  *  *  *  *  *  *    *  *  فورن

  *            *  *    لوك جورجیو
  *  *    *  *  *    *  *  هورتون

    *            *  *  لورا کوتانزو
    *    *  *  *  *  *  *  اتحادیه اروپا

  
 ،نگـاري ارائـه شـده اسـت    در تعاریف متعددي که براي آینده

 اسکلوسـتین و پـارك  [هاي ضمنی به شرح زیر وجـود دارد داللت
 :]13و  2006

 مند باشد؛تالش براي بررسی آینده باید نظام -
 30تا  10به طور معمول (این تالش باید دراز مدت باشد -

 ؛)لسا
 نگاري یک فرآیند است؛آینده -
 هاي عام نوظهور است؛تاکید روي شناسایی سریع فناوري -
 هاي تحقیقاتی راهبردي است؛تاکید بر حوزه -
هاي جدید نیز باید به منافع و مضرات اجتماعی فناوري -

 .توجه شود
نگاري فرآیندي است کـه مهمتـرین نتیجـه آن تنظـیم     آینده
، تحقیقـاتی و فنـاوري یـک کشـور     ها براي سیستم علمـی اولویت
منظـور دسـتیابی بـه چنـین نتـایجی بایـد از       به از این رو  ؛است
هـاي  فایـده روش . نگـاري اسـتفاده کـرد   هاي مختلف آینـده روش
هـاي  هـا و آرمـان  نگـاري، کشـف، خلـق و آزمـایش دیـدگاه     آینده

داشتن یـک آرمـان بـراي آینـده در     . مطلوب و ممکن آینده است
ها مفید است و احتمـال وقـوع   ، راهبردها و برنامههااتخاذ سیاست

  .کنداي مطلوب را بیشتر میآینده
نگاري با هـدف  مارتین و ایروان یک الگو براي تحقیقات آینده

-نگاري گامدر این الگو فرآیند آینده. اندها ارائه دادهتنظیم اولویت
  :]2003 آي ار ايو  15[کندهاي زیر را دنبال می

در این مرحله اطالعات جمع آوري : 3نگاريش آیندهمرحله پی
  .شودشده و برنامه الزم براي آینده نگاري طراحی می

  
3 Pre-foresight 

  
نگـاري و  اجراي آینـده جهت این مرحله : 4نگاريمرحله آینده

  .هاي آن استبندي سرفصلاولویت
هـاي عملیـاتی   ایـن مرحلـه برنامـه   : 5نگـاري مرحله پسـاآینده 
  .شوندطراحی و اجرا می

چگونگی و ترتیب اجراي این مراحل نشان  1 شماره شکل در
  .داده نشده است

  

  نگارياهداف و ضرورت آینده - 3
-به شمار می نگاري در عصر حاضر از جمله مفاهیم نوپاآینده

و  نشـده اسـت  مفهومی ساخته و پرداخته صورت به هنوز که رود 
ز هـر مفهـومی ا  . نیسـت منابع قابل توجهی نیز از آن در دسترس 

هـا و  سیر تحولی خاص برخـوردار اسـت و در مواجهـه بـا چـالش     
نگـاري نیـز از   مفهوم آینده. مسائل خاص بروز و ظهور یافته است

گذاري و دانـش مـدیریت   ناتوانی دانش پیش بینی، دانش سیاست
هــاي خــاص ظــاهر گشــته راهبــردي در پاســخگویی بــه چــالش

  ].6[است
سـبت بـه آینـده    براي این کـه دیـد وسـیعی ن   : توان گفتمی

؛ و )شناسـی آینده(، باید آن را بشناسیم)نگريآینده(داشته باشیم 
-آینـده (براي شناخت آن باید درباره آن مطالعه و تحقیـق کنـیم  

شناسی؛ و آینده نگري، آیندهالزمه آینده ،به عبارت دیگر). پژوهی
  .]4[پژوهی استشناسی، مستلزم آینده

  
4 Foresight 
5 Post-foresight 
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]14[نگاري لگوي آیندها: 1شکل 

     

]2[ضرورت آینده نگري: 2 شکل
  
  نگارينیروهاي پیشران آینده -4

-و نشـر سـریع آینـده    90با توجه به رشد اقتصادي در دهـه  
نگاري ملی در کشورهاي مختلف، چهار نیروي پیشران شناسـایی  

، )دي و صنعتیاقتصا(افزایش رقابت: شده در این راستا عبارتند از
ماهیـت متغیـر   (افزایش فشار بر مخارج دولتی، افزایش پیچیدگی

  .]4Cs(]9(فناورانه هاي و شایستگی) تولد دانش

  
براي کشـورهاي صـنعتی جهـت رقابـت در اقتصـاد جهـانی،       

ایـن  . تر گشـته اسـت  محور و خدمات بسیار ضروريصنعت دانش
هستند که بـه   هاي جدیدموارد بر مبناي نوآوري و توسعه فناوري

علـم و فنـاوري   . گردنـد واسطه تحقیقات راهبـردي حمایـت مـی   
شـوند  هاي دیگر در زمره مخارج دولتی محسوب میهمانند حوزه

ها بدین معنا است که دولت قادر به و از سوي دیگر افزایش هزینه

 پردازيآینده

 اندیشیندهآی

 پژوهیآینده
 

 نگاريآینده
 

 نگريآینده شناسیآینده
ترسیم آینده 
 مطلوب

  )بینی علمیپیش(
  زانداچشم

 محتمالت

 سازيآینده

متوقـف بـودن، فکـر کـردن و     : نگـاري پیش آینـده 
  درگیر شدن

 هاي کاوشی غیر رسمینشست -
 تحقیقات قبلی -
 هاي توانش و ظرفیتنقشه -
 هاتنظیم برنامه -
 درگیر کردن ذینعفان -

  آمادگی: نگاريآینده -
کننـدگان  اي بـاز بـا شـرکت   هـاي مشـاوره  نشست -

  ذینفع براي
 دستیابی گسترده آینده -
 ي تغییردرك فرآیند موثر برا -
 آیدهایی که به وجود میتعریف چالش -
 هاي بخشیشناسایی داللت -

  حرکت: نگاريپسا آینده -
 هاي مشتركها براي پروژهفعالیت -
گیران کلیدي براي جلب هایی با تصمیمنشست -

 آیدتوجه آنها به آن چه به دست می
هـاي پـروژه هـم راسـتا بـا      فراخون براي کاربرد -

 نتایج
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هـا، کـه   گـذاري در تمـامی ایـن حـوزه    تامین مالی براي سـرمایه 
. باشدآنها هستند، نمی ازاهان حمایت دانشمندان و صنعتگران خو

نگـاري  این مساله نیازمند انتخاب است کـه بـا اسـتفاده از آینـده    
هـاي  منـد گزینـه  فناوري به عنوان فرآیندي بـراي ارزیـابی نظـام   

نگـاري فنـاوري   آینده ،به عبارت دیگر. گرددپذیر میممکن امکان
هـاي  یـت شـود کـه در شناسـایی اولو   به عنوان فرآیندي بیان می

  .]10[کندگذاري و صرف هزینه کمک میسرمایه
  نگاريخاستگاه آینده - 4- 1

دانش آینده نگاري از تالقی سه جریان سیاستگذاري، برنامه 
توان می ،به عبارتی بهتر. ریزي و آینده اندیشی بوجود آمده است

گفت که آینده نگاري از همپوشانی سه جریان زیر بوجود آمده 
  :]11[است

  
  ]11[نگاريخاستگاه آینده: 3 شکل

 
بـاال بـه   (گـرا سیاستگذاري تغییر جهتی از یک رویکـرد نخبـه  

تر و مشارکتی داشـته اسـت کـه باعـث     به رویکرد گسترده) پائین
توسعه سیاستگذاري و توانایی سیاستگذاران براي حـل مشـکالت   

اي ري آگاهی فزایندهگیدلیل این امر را می توان شکل. شده است
توانـد  که بر اساس آن هیچ فردي یا سازمان دولتی به تنهایی نمی

از همه چیزهاي مورد نیاز براي ایجاد تغییرات مثبت مطلع باشد، 
گیران باید به دو نکته مهـم زیـر   گذاران و تصمیمسیاست. دانست

  :همیشه توجه داشته باشند
 هستند؛جوامع مدرن بسیار پیچیده  -
 .به گستردگی پخش شده استدانش  -

-شود کـه در فرآینـد سیاسـت   توجه به این دو نکته باعث می
  .گذاري به رویکردهاي مشارکتی توجه بیشتري شود

حرکتی از رویکرد عقالنیت محـور در   ریزي راهبرديدر برنامه

رسیدن به اهداف ثابت و از پـیش تعریـف شـده بـه رویکردهـاي      
ئله در نتیجـه شناسـایی و   ایـن مسـ  . تکاملی صورت گرفته اسـت 

تایید این حقیقت ایجاد شده است که وجود سطوح باالیی از عدم 
  .استقطعیت امري معمولی 

ریزي منطقی پذیرفته شد کـه مـی   در بسیاري از موارد برنامه
هــاي زنــدگی اجتمــاعی و اقتصــادي را بــر اســاس تــوانیم پــویش

یم، امـا  تغییرات کمی در چارچوب ساختارهایی پایدار درك نمـای 
. انـد هایی را به چـالش کشـیده  تغییرات کیفی مکررا چنین فرض
ریزي بلند مدت به معناي سنتی همین عامل باعث شده که برنامه

  .بی اعتبار گردد
در مطالعات آینده اندیشی، حرکتی از تاکیـد بـر رویکردهـاي    

و از مطالعـات یـک بـاره بـه     تـر  تر به مطالعات اکتشافیویانهپیشگ
هـاي آینـده   هـا و فرصـت  بینی چالشمستمر براي پیشمطالعات 

اي بر درگیـر نمـودن   همچنین تاکید فزاینده. صورت گرفته است
انـداز یـا   کاربران در فرآیند مطالعه به جاي تقـدیم کـردن چشـم   

اندازهاي آینده که از باال بـه آنهـا داده شـده،    اي از چشممجموعه
بـه خـاطر ایـن    بخشی از منطق ایـن مسـئله   . صورت گرفته است

انـد کـه وجـود چنـین     است که محققان آینـده اندیشـی دریافتـه   
و  سامانمندشان به طریق درگیري اغلب براي اینکه پیام مطالعاتی

ــه فرآینــد سیاســتادامــه  گــذاري جــذب شــود، ضــروريداري ب
  .]11[است

  ابعاد یک پروژه آینده نگاري -2-4
نگاري در روژه آیندههاي متفاوتی از ابعاد و اجزاء یک پبنديدسته

در اینجـا صـرفا   . ها و متون مختلف ارایه شده استمقاالت، کتاب
بندي که شناسایی شده است، به همراه توضیح هر بعد چند دسته

منتخـب کـه در ایـن     يیا جزء آورده شده و در ادامه، ابعاد و اجزا
گاویگـان  . شوندپژوهش مورد بررسی قرار گرفته، توضیح داده می

بعـد   11نگـاري ملـی،   هـاي آینـده  براي پـروژه ). 2000(پلوو اسکا
-هـاي آینـده  کنند، که باید در انجام پروژهمختلف را پیشنهاد می

  :]18[هاي ملی در نظر گرفته شوند، این ابعاد عبارتند ازنگاري
 ؛6متولیان •
 ؛حامیان مالی •
 ؛اهداف •
 ؛7قلمرو •
 ؛هاعناصر پژوهش و روش •

  
6  The initiators of  Foresight 
7  Framing Scope 

 آینده اندیشی

  
  

 ریزيبرنامه            

  
  
 گذاريسیاست

 نگاريآینده
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 ؛8ارزیابی و پایش •
 ؛منابع •
 ؛)ايملی، بین المللی،منطقه(9برنامه سطح  •
 ؛10مداخله یا استفاده از نتایج •
 ؛11نتایج مورد انتظار •
 .12تکرار و انجام مجدد •

سازماندهی "نیز در مقاله خود با عنوان) 2003( کینان و مایلز
به فرآیند تعیین قلمرو در ابتداي  "نگاري فناوريیک پروژه آینده
اند و ابعادي ام آن اشاره کردهنگاري و ضرورت انجیک پروژه آینده

که باید در این فرآیند در نظر گرفته شود را به دو دسته کلـی بـه   
 ]:21[اندشرح زیر تقسیم کرده

از پـیش  ) نـه همیشـه   و(کـه معمـوال   :13ابعاد محدودکننده •
-اند و تا حدود زیادي قابل بحث و مذاکره نمـی تعیین شده

چـپ قـرار    سـمت  در 4 شـماره  این ابعاد در شـکل . باشند
ــد از ــد و عبارتن ــار،  : دارن ــورد انتظ ــایج م نقطــه شــروع، نت

 -گـذاري و فرهنـگ اجتمـاعی   مخاطبان، محـیط سیاسـت  
 .اقتصادي و منابع

در این دسته فضـاي بیشـتري بـراي     :14ابعاد تنظیم شونده •
ـ  صـورت دسـته قبلـی از پـیش     ه تغییر ابعاد وجود دارد و ب

سـب بـا نظـر    تـوان آنهـا را متنا  و مـی نیسـتند  تعیین شده 
ایـن ابعـاد کـه در    . کنندگان در پروژه انتخاب کردمشارکت

: عبارتنـد از  ،در سـمت راسـت قـرار دارنـد     6شـماره  شکل 
هاي رسـمی، سـازمان و مـدیریت پـروژه،     ها، خروجیروش

هاي تحت پوشش، افق زمـانی، مداخلـه   موضوعات یا بخش
 .سیاسی و نوع مشارکت

ی یـک چـارچوب بـراي    به معرف) 2001(الوریج و همکارانش 
اي که بتوان با استفاده به گونه ؛اندنگاري پرداختههاي آیندهپروژه

نگاري ملی را با یکـدیگر مقایسـه   هاي آیندهاز این چارچوب پروژه
نگـاري ملـی را بـا یکـدیگر     هـاي آینـده  این چارچوب پـروژه . کرد

  :استاین چارچوب داراي سه بخش اصلی زیر . نمایدمیمقایسه 
بعـد یـا عنصـر در هـر      10نگـاري کـه   ابعاد آینده -اول بخش

  .کندنگاري را معرفی میبرنامه آینده
  

8 Evaluation & Monitoring 
9  Programme level 
10 Intervention or Use of the Output 
11 Expected Output 
12 Renewal 
13 Conditioners 
14 Modulators 

گانـه در سـه   محور زمانی که به تحلیل عناصر ده -بخش دوم
-سـازي نتـایج پـروژه مـی    زمانی آغاز پروژه، اداره پـروژه و پیـاده  

  .]20[پردازد
-محور ساختاري که به جایگاه سـاختاري گـروه   -بخش سوم

  .پردازدبازیگر در پروژه و انواع روابط بین آنها می/ي ذینفعها
کــه مــرتبط بــا موضــوع ( الوریــج و همکــاران در بخــش اول

-تـوان در هـر برنامـه آینـده    ده بعد زیر را که می ،)پژوهش است
  :اندنگاري شناسایی نمود، معرفی کرده

ن آبـه فرآینـدي اشـاره دارد کـه از طریـق       :15ایجاد اجماع •
ـ ؛ همچنـین  گیـرد اتحادها شکل میارتباط و  وسـیله آن  ه ب

 نگـاري تحـت تـاثیر قـرار    تصمیمات مربوط به برنامه آینده
شـوند تـا در   گیرند و حامیان بالقوه تشویق و ترغیب میمی

معموال فرآیند ایجـاد اجمـاع   . فرآیند برنامه مشارکت کنند
هـاي  اي از گـروه یک فرآیند پیچیده است و دامنه گسترده

 .شودشامل می ذینفع را
 :که اشاره به سه موضوع زیر دارد: 16جلب حمایت •

هـاي یـک برنامـه    دربـاره فعالیـت  ) کسـانی (چه کسی -
 کنند؟گیري مینگاري تصمیمآینده

 کنند؟بودجه را تامین می) کسانی(چه کسی -
 شود؟بودجه تامین شده چگونه استفاده می -

هـا و مسـائل سیسـتم ملـی     که ضرورتا بـا موضـوع  : اهداف •
 .یا نوآوري ارتباط دارند وهشپژ

-اغلـب، موضـوعات مربـوط بـه تعـداد حـوزه      : قلمرو برنامه •
گسترده مشورت، اسـتفاده از   17ها، تعداد گزاره)هابخش(ها
 .دهدها، افق زمانی و برنامه زمانی را پوشش میپانل

  
15 Coalition Building 
16 Sponsorship 
17 Topics 
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 ]21[نگاريابعاد یک پروژه آینده :4شکل 

  
اي بـه  ها به طور عمدهابعاد و روش: هاي پژوهشد و روشابعا

هـاي بـومی   آن و ماهیت سیسـتم پـژوهش   ياهداف پروژه، قلمرو
موضوع قابل توجه دیگر در این خصوص، شناسـایی  . بستگی دارد

هایی داخل یک کشـور، کـه توانـایی و قابلیـت     واحدهاي پژوهش
 .استانجام کار پژوهش را دارند، 

هـایی دارد  که اشاره به تـدارك مکانیسـم   :18پذیريانعکاس •
نگاري را هاي یک برنامه آیندهکه از آن طریق بتوان فعالیت

-دستیابی به انعکاس. از ابتدا مورد پایش و ارزیابی قرار داد
نیازمنـد نـوع خاصـی از سـازمان اجتمـاعی، نقـاط       ، پذیري
 .صریح و معیارهاي ارزیابی دارد 19عطف

-اطالق می... ن، نیروي انسانی و بودجه، زما به که: منابع •
 .شود

تواننـد در  نگاري عمومی مـی هاي آیندهبرنامه: سطح برنامه •
هـا  ایـن برنامـه  . اي و محلی انجام پذیرندسطح ملی، منطقه

هـاي  هاي اقتصادي خاص یا حوزهتوانند بخشهمچنین می
هـایی خـاص را هـدف قـرار     زندگی اجتماعی و یـا سـازمان  

 .دهند
 
 

  
18 Reflexivity 
19 Milestones 

 
که به عنوان نتیجه برنامه در نظر گرفته  :20اخلهنوع مد •

جویانه یا تواند مداخلهاي که برنامه میشود به گونهمی
 .جویانه طراحی شودغیرمداخله

که در برگیرنده نتایج خواسته و ناخواسته یک برنامه : نتایج •
هــاي صــنعت ســاخت انجمــن اطالعــات و پــژوهش. اســت

هـدایت   "عنـوان  در گزارش خود تحت) 2000(21انگلستان
بعد یا عنصـر   5نگاري براي فعالیت آینده22 "سوي آیندهه ب

 :]CIRIA,2000[اساسی را به شرح زیر برشمرده است
، متعهد کردن ذینعفان و تعیین 23ایجاد تعهد -

 .اهدافی واضح و مرتبط است
-یک هدف یا نقطه پایان مشخص، بـراي انجـام مـوثر آینـده    

شـفافیت اهـداف   . اساسی است نگاري و قانع نمودن ذینفان امري
سازد که قلمرو فعالیت را تعریـف کنـیم، متـدولوژي    ما را قادر می

مناسب را انتخاب کنیم، افق زمانی که باید در نظر گرفته شـود را  
-کننـدگان، تسـهیل  اي صـحیح مشـارکت  تعیین کنیم و به گونـه 

کنندگان و افراد دیگري که باید درگیر فرآیند شوند را شناسـایی  

  
20 Type of Intervention 
21 Construction  Industry    Research and Information 
Association (CIRIA) 
22 Leading into the future 
23 Developing Commitment 

  

موضوعات و بخش هاي تحت 
 پوشش

  
 افق زمانی

 روش

 اي رسمیهخروجی

 سازمان و مدیریت

 نوع مشارکت مداخله

 نقطه شروع

 نتایج مورد انتظار

 مخاطبان

گذاري و فرهنگ محیط سیاست
 اقتصادي -اجتماعی

 منابع

 ابعاد محدود کننده  ابعاد تنظیم شونده
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  .یمکن
، یکی کردن فهم و درك ذینفعان از وضعیت فعلـی،  24مفهوم 

هـا از منـابع   داده. هاي نوظهـور اسـت  روندها و تهدیدات و فرصت
شـود تـا بـه یـک درك و فهـم از      آوري میمختلف اطالعات جمع

دهنـده  اي که شـکل وضعیت فعلی دست یافته و نیروهاي محرکه
 .شناسایی شوند ،اندهاي آیندهافق

تر و کشف ، اتخاذ یک دیدگاه گسترده25و بسط مفهومتوسعه 
یـک  . و رونـدهاي جـایگزین اسـت   ) سـناریوها (شود اگرها چه می

ها نگاري این است که با گسترش ادراك درباره ممکنمزیت آینده
. کندتر کمک شایانی میهاي مستحکمراهبردها به ایجاد و فرصت

اي از امنه گسـترده رچوب و در نظر گرفتن دااین تفکر خارج از چ
شود اگرها یا ابهاماتی کلیدي منجر موضوعات به شناسایی چه می

شــود کــه عمــدتا پتانســیل تغییــر محتــواي رویــدادها را دارا مـی 
ـ . هستند وسـیله  ه همین ابهامات هستند که پیش بینی آینده را ب
 .سازندیابی گذشته به آینده، ممکن میبرون

هاي آینده. اي جایگزین است، ایجاد سناریوه26هاایجاد ممکن
شـوند  با کشف مسیرهاي متفاوت ایجاد مـی ) سناریوها(جایگزین 

که خود این مسیرها از روندها و ابهامات کلیدي شناسـایی شـده،   
ها و تهدیـدها در  سناریوها به منظور کشف فرصت. شوندناشی می
 .شونداندازهاي ممکن و گوناگون، استفاده میچشم

هـاي برگزیـده شـده    عهد براي ایجاد آینـده ، ت27انتخاب کردن
باید در بافـت اهـداف فعلـی    ه است، تاثیرات سناریوهاي ایجاد شد

پیونـد  . هـاي فعلـی تسـت شـود    راهبردبررسی شوند و اثربخشی ا
چگونه (دهد را شکل می راهبرددادن تصاویر با زمان حال، مبناي 

مل ممکـن اسـت شـا    راهبردياقدامات ). به آینده منتخب برسیم
کـه  چـه   دامنه و گستره این تغییرات هـر . اي باشدتغییرات عمده

نگـاري،  وسیله آیندهه باشد، دانش مشترك و فرهنگ ایجاد شده ب
یــک زبــان و مــدل ذهنــی مشــترك را بــراي اقــدامات مــوزون و 

 .کندهماهنگ فراهم می
-نیز با ارائه یک چارچوب بـراي پـروژه آینـده   ) 2003(وروس
-نگاري را به عنـوان ورودي هاي آیندهخروجیپردازد و نگاري می

مطرح  راهبرديریزي و برنامهراهبرد هایی ارزشمند جهت توسعه 
چارچوب پیشـنهادي وروس شـامل چهـار مرحلـه و بـه      . کندمی

  :است 5شماره شکل 
  

24 The Context 
25 Expanding the Context 
26 Opening up Possibilities 
27 Making Choices 

شـود، چـارچوب   مشاهده مـی  5شماره همانطور که در شکل 
-ی آینـده هـا، مرحلـه اصـل   پیشنهادي شامل چهار مرحلـه ورودي 

مرحلـه  . است در نهایت مرحله راهبردها و نگاري، مرحله خروجی
آوري اطالعـات و روبـش   هـا، مرحلـه جمـع   اول یا مرحلـه ورودي 

  .است )راهبرديرویش ( هاي راهبرديآگاهی
نگـاري، خـود داراي سـه    مرحله دوم یا مرحلـه اصـلی آینـده   

قسمت  در. انداز استمرحله مجزاي تحلیل، تفسیر و ترسیم چشم
آوري شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تحلیل، اطالعات جمع
. شـود تر فراهم میگسترده وتر هاي عمیقو مقدمات انجام تحلیل
تري به منظور پـی بـردن بـه    هاي عمیقدر قسمت تفسیر، تحلیل

گیـرد و در قسـمت   تـر صـورت مـی   هاي عمیقها و بینشساختار
هایی در خصوص یجاد واقعی دیدگاهانداز، که مرحله اترسیم چشم

هـاي بـدیل بـه    هاي مختلف در خصوص آینده، دیدگاهاستآینده 
  .شوندصورت صریح ایجاد می

-هاست که به دو دسته خروجـی مرحله سوم، مرحله خروجی
در . شـود هاي غیـر ملمـوس تقسـیم مـی    هاي ملموس و خروجی

یـک درك و   نگاري، موفق به ایجادپایان مرحله سوم، پروژه آینده
  .در دسترس شده است راهبرديهاي فهم وسیع از گزینه
در مرحلـه  . شـوند مـی  راهبردها وارد مرحله در آخر، خروجی

گیـران بـراي گـرفتن تصـمیم و هـدایت اقـدامات       ، تصمیمراهبرد
ها استفاده ها، از خروجیسازي خروجیدر راستاي پیاده راهبردي

تبط با هر مرحلـه را در  هاي مرهمچنین وروس، پرسش. کنندمی
دهنده نوع فعالیت یا تفکـري  کنار آن مرحله آورده است که نشان

  .کندمعرفی مییک است که در هر 

  
 )2003وروس،(نگاريچارچوب آینده :5شکل 

 

آینده
نگاري

 

 هاورودي

 هاخروجی

 راهبرد

 تحلیل

 تفسیر

 اندازترسیم چشم
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  :پیشینه تحقیق - 5
 عنوان مقاله نویسنده نتایج

-ایر واژگان مرتبط و دستهبررسی مفاهیم و تعاریف و تفاوت با س
  ها بندي روش

امید مجد رحیم آبادي و افسون 
  فتح الهی

نگاهی به تجربیات آغـازین  نیم: نگاريمعرفی آینده
  ژاپن، آلمان و ایران

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي کشور در زمینـه مـدیریت   
نگـاري و تجـارب سـایر    هـاي آینـده  نوآوري شناسایی و با قابلیـت 

  .هایی براي آنها پیشنهاد شدراهبرد؛ کشورها

کلثوم عباسی شاهکوه و فاطمه 
  ثقفی

نگـاري در اثربخشـی مـدیریت    هـاي آینـده  قابلیت
  فرآیند نوآوري

نگاري علم و فناوري نانو کـه بـه   شرح تجربیات دانمارك در آینده
  ؛استشرح زیر 

 ریزي بلند مدت توجه به برنامه -1
 بلند مدت فناوري نانو هاي کوتاه مدت و توجه به توسعه -2
  هاگذاري فناوري نانو با توجه به اولویتهدفمندي سرمایه -3

نگـاري علـم و   نگاهی به تجربه دانمـارك در آینـده    نژادمجید صاحبی
  فناوري نانو

عباسی شاهکوه، سلطانی دلگشا،   نگاري ارائه شیوه علمی براي سازماندهی اجراي آینده
  واحدیان و عبدالهی

-علمی براي سازماندهی مطالعـه آینـده  ارایه شیوه 
  نگاري فناوري

نگـاري علـم و تکنولـوژي در    بررسی تکامل آینـده   حسن کریمی فرد  هاي آننگاري و مهمترین روشگیري دانش آیندهفرآیند شکل
  گذر زمان

ها نظیـر رویکـرد کـالن، شـکل     دو فرآیند از منظر برخی شاخصه
وریـت، کـارایی و روش،   فرآیند، گرایش فکري و جهان بینـی، مام 

  .تطبیقی قرار گرفته است مقایسهمورد 

دکتر محمدرضا پورمحمدي، دکتر 
دلیر، دکتر رسول کریم حسین زاده

  قربانی ودکتر نادر زالی

مهندسی مجدد فرآیند برنامه ریـزي بـا تاکیـد بـر     
  نگاريکاربرد آینده

هـاي  هاي روش شناختی به منظور ارزیـابی روش ترین مالكمهم
شناسانه تشریح شود و در پایان پیشنهاد شد تا محققـان در  یندهآ

هاي آینده شناسـی دسـت بـه ترکیـب انـواع      هنگام اجرایی طرح
  .هاي آینده پژوهی بزنندروش

هــاي عیارهــاي ارزیــابی روش شــناختی تکنیــکم  ابراهیم حاجیانی
  مطالعات آینده

هـایی  توصیه نگاري براي ارائههاي علمی آیندهگیري از تجربهبهره
نگاري کشاورزي ایران بـوده اسـت کـه منجـر بـه      در زمینه آینده

شناسایی اولویت هاي پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی در دو محـور  
سازي برنامه تحقیقات ملـی و  عمده یعنی ساختار مدیریت و پیاده

  .دیگر پشتیبانی از پژوهش است

  )ربه کشور چکتج(نگاري علم و فناوريآینده  سید علی اکبر عظیمی

طباطبائیان و روح ... ا بسید حبی  .نگاري مورد بررسی قرار گرفتابعاد موثر بر یک پروژه آینده
  قدیري... ا

متغیرهاي مـوثر بـر انتخـاب ابعـاد در یـک پـروژه       
  نگاريآینده

نگـاري در  در این مقاله چارچوبی براي طبقه بندي تاثیرات آینـده 
  .کندارائه می S&Tگذاري سیاست

لیال نامداریان، شعبان الهی و 
  زادهعلیرضا حسن

گـذاري علـم،   نگاري در سیاستبررسی تاثیر آینده
  فناوري و نوآوري

 

 روش تحقیق - 6
  تکنیک تاپسیس فازي - 6- 1

Topss  گیري چند  هاي مرسوم در بحث تصمیم یکی از روش
هاي قابل توجهی برخـوردار   که از قابلیتاست  )MADM(معیاره 
گیري  راي استفاده از این روش نیاز به یک ماتریس تصمیمب. است

هاي آن معیارها  ها و ستون داریم که سطرهاي این ماتریس گزینه
گیـري   توان تکنیـک تصـمیم   می سامانمند با یک رویکرد. هستند

TOPSIS بر اساس این روش که در  .را به فضاي فازي توسعه داد

هـر مسـئله از نـوع     ،ارائه شـد  توسط هوآنگ و یونگ 1981سال 
MADM باm  گزینه که به وسیلهn      شاخص مـورد ارزیـابی قـرار

نقطه در   mتوان به عنوان یک سیستم هندسی شامل گیرد را می
بـر ایـن     TOPSISتکنیـک . بعـدي در نظـر گرفـت     nیک فضاي

مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی کمتـرین فاصـله را بـا راه    
امـا نکتـه    .داشته باشـد ) الت ممکنبدترین ح( حل ایده آل منفی

قابل توجه در زمینه رتبه بندي عوامل این است که در مـوقعیتی  
ـ    ی باشـند، بـه صـورت عـددي بیـان      که اطالعات مـورد نیـاز کم



    بررسی تاثیر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات  ناجا
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شـود و   اما زمانی که تحقیق در فضاي کیفی انجـام مـی   ؛شوند می
تواننـد   دانش در آن داراي ابهام و سربستگی است، اطالعات نمـی 

گرایانه  بنابراین یک دیدگاه واقع. ورت اعداد دقیق بیان شوندبه ص
این مـدل  . استفاده از اطالعات کالمی و فازي به جاي اعداد است

کالمی براي طیف وسیعی از مشکالت کـاربرد داشـته اسـت کـه     
توان به مواردي چـون بازیـابی اطالعـات، تشـخیص پزشـکی،       می

  . ]7[یري اشاره نمودآموزش، انتخاب تأمین کنندگان و تصمیم گ
تحلیلی بود که به شکل میدانی  -این پژوهش از نوع توصیفی 

  پژوهشـکده رشـد ناجـا   قلمرو مکانی ایـن تحقیـق   . به اجرا درآمد
جامعه آمـاري مـورد    ،بوده است که با توجه به هدف این پژوهش

دانشـگاه  اسـاتید   خبرگان پژوهشکده رشد، نظر در این تحقیق را
. دانشگاه یزد تشـکیل داده اسـت  تهران و اساتید عالمه طباطبایی 

براي محاسبه نمونه آماري از فرمـول تعیـین حجـم نمونـه بـراي      
تعیـین   =n 50 جامعه محدود استفاده شده است که حجم نمونـه 

شد، اما براي باال بردن دقت تحقیق و همچنین با توجه به اینکـه  
وش نفـر بـر اسـاس ر    70، اسـت این تعداد حداقل حجـم نمونـه   

نفـر از   56گیري تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند کـه  نمونه
براي گردآوري اطالعات جهت . آنها با این تحقیق همکاري نمودند

متغیرهـاي  عاملی سـنجش   4انجام این تحقیق از ابزار پرسشنامه 
ایـن   .اسـتفاده شـده اسـت   ي مرتبط با ابعـاد پـروژه آینـده نگـار    

یات تحقیق و در نهایت بـر اسـاس   پرسشنامه بر اساس مطالعه ادب
  با استفاده از روش دلفی استخراج شـده و نظر سنجی از خبرگان 

پرسشنامه تهیه شـده مـورد    جهت تعیین روایی پرسشنامه،. است
و اساتید دانشـگاه  ناجا بحث و بررسی خبرگان و محققان منتخب 

پس از روایی سنجی پرسشنامه مـذکور یـک مطالعـه    . قرار گرفت
صورت گرفت و با توجه به  ضـریب پایـایی پرسشـنامه،     مقدماتی

، بدست آمده پایایی پرسشـنامه تاییـد   )α=0.943(آلفاي کرونباخ 
 .شد

  سواالت پژوهشی - 2-6
  :سواالت پژوهشی تحقیق حاضر، عبارتند از

متغیرهاي مرتبط با ابعاد پروژه آینده نگاري در مرکز تحقیقات  -1
 ناجا کدامند؟

هاي شناسایی شده در مرکز تحقیقات اولویت و اهمیت متغیر -2
  ناجا کدامند؟

  هاي تحقیق یافته -6- 3
ها از فنون آمار استنباطی و  براي تجزیه و تحلیل آماري یافته

  .استفاده شده استMADM فنون 
در بخش اول با مرور ادبیات و مصاحبه با افراد خبره، تمـامی  

متغیرهـا   این .متغیر است 28 متغیرها شناسایی شدند که بالغ بر
در بخـش دوم از تکنیـک تاپسـیس     .شـود یدر زیر توضیح داده م

تـرین فنـون تصـمیم گیـري چنـد معیـاره        فازي که یکی از رایـج 
)MADM( ه استاستفاده شد ها، جهت رتبه بندي مؤلفهاست .  

  تعریف متغیرها - 6- 4
هـاي تحـت   هـا یـا بخـش   سطح توسعه یافتگی حوزه

-عه یـافتگی تکنولـوژیکی  میزان پیشرفته بـودن و توسـ   :پوشش
هـایی اسـت کـه در یـک پـروژه آینـده       ها یا بخشاقتصادي حوزه

  .شوندنگاري پوشش داده می
تواننـد  مخاطبان یک پروژه آینده نگاري می: مخاطبان پروژه

... تجـاري و صـنعتی و    هـاي بخش سیاستگذاران، تصمیم گیران،
د تا مزایـایی  گیریک پروژه آینده نگاري انجام می ،در واقع. باشند

  .براي مخاطبان به همراه داشته باشد
هـا و انتظـارات   ها، مطلوببه خواسته: انتظارات حامی مالی

  .تامین کننده منابع مالی پروژه اشاره دارد
هـا و  هـا، مطلـوب  بـه خواسـته  : انتظارات سـازمان مجـري  

  .انتظارات سازمان هدایت کننده یا مجري پروژه اشاره دارد
میزان منابع مـالی در دسـترس   : ر دسترسمیزان بودجه د

  .که به وسیله یک یا چند حامی مالی تامین شده است
ایـن شـاکله بـه    : وجود شاکله سازمانی مناسب در کشور

هـاي  هـا، وزارتخانـه  علمی، دانشـگاه  موسسات ،یشوراهاي پژوهش
هــاي فدراسـیون  هـاي حرفـه اي،  فعـال در زمینـه علـوم، انجمــن   

ها و غیـره اشـاره دارد کـه    ف کننده، بانکهاي مصرصنعتی، گروه
-هاي بالقوه ذینفع در یک پروژه آینده نگاري را تشکیل مـی گروه
  .دهند

بـه   :آشنایی قبلی مشارکت کنندگان با آینـده نگـاري  
میزان آشنایی قبلی مشارکت کنندگان با مفهوم آینـده نگـاري و   

این آگـاهی  . آگاهی از مزایا و منافع ناشی از اجراي آن اشاره دارد
هـاي  برگـزاري همـایش، انجـام پـروژه     تواند از طریق مطالعـه، می

  .آینده نگاري و غیره ایجاد شده باشد
بـه افـراد سرشـناس و     :حضور افـراد شـاخص در پـروژه   

دولتـی،   دانشـگاهی،  صنعتی، شاخص در هر یک از جوامع علمی،
پـروژه آینـده نگـاري مشـارکت     در اشاره دارد که .... غیر دولتی و

  .کنندمی
هـاي داده مناسـب از   بـه پایگـاه   :موجود بودن پایگاه داده

اشـاره   ،لحاظ کمی و کیفی که در سطح یک کشور وجـود دارنـد  
  .می کند
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فرهنــگ مشــارکت و : فرهنــگ مشــارکت و پاســخگویی
پاسخگویی متخصصان و کارشناسانی است که از اطالعات آنها در 

  .شودفرآیند آینده نگاري استفاده می
بـه نـوع    :ها و جوامع درگیر در فرآیند پروژهسازماننوع 
کند که در فرآیند آینده نگـاري  هایی اشاره میها و سازمانتشکل

هـاي   از انجمـن متشـکل  تواننـد  هـا مـی  این سازمان. حضور دارند
هـاي  هاي غیر دولتی، تشـکل سازمان هاي تجاري،انجمن صنعتی،

  .باشند.... علمی و پژوهشی و
توانـد چهـار   یک پروژه آینده نگاري می :روژهجهت گیري پ

پویـایی کسـب و کـار و     جهت گیري اجتمـاعی، علـم و فنـاوري،   
  .را اتخاذ کند) سرزمینی(ايمنطقه

اهدافی است کـه بـراي پـروژه آینـده نگـاري      : اهداف پروژه
اگر چه در این پژوهش، اهداف به عنـوان یکـی   . تعریف شده است

اما خـود ایـن   ؛ ررسی قرار گرفته استاز چهار بعد انتخابی، مورد ب
  .استبعد، یک متغیر تاثیرگذار بر دیگر ابعاد 

بـه نـوع   : هاي تحت پوشش در پروژهموضوعات یا بخش
آینده نگـاري   اشاره دارد که در یک پروژه یهایموضوعات یا بخش

تواننـد  هـا مـی  این موضوعات یا بخش. گیرندمورد بررسی قرار می
  .باشند...  بخشی، فرابخشی و ماعی، فرهنگی،اجت ،فناورانه علمی،

یک پروژه آینده ): پروژه مستقل یا غیرمستقل(نوع پروژه
. تواند به دو صورت مستقل و غیر مستقل انجـام پـذیرد  نگاري می

هـا و  اي است که به موازات سیاستمنظور از پروژه مستقل، پروژه
پـروژه و  هاي موجود در سطح کالن کشور و به عنوان یـک  برنامه

نه به عنوان یک پروژه فرعـی   ؛پذیردیک کلیت جداگانه انجام می
کـه یـک پـروژه آینـده نگـاري      در حـالی . و درون یک پروژه دیگر

تر و در درون سایر به عنوان بخشی از یک پروژه کلی غیرمستقل،
  .شودها قرار گرفته و اجرا میبرنامه و سیاست

مـدت زمـانی    :مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه
است که براي اجراي یک پروژه آینده نگاري در دسترس اسـت و  

  .تا آن زمان باید پروژه خاتمه یابد
اشاره به مقطعی در آینده دارد که قلمـرو   :افق زمانی پروژه

هاي آینـده نگـاري را محـدود    زمانی و جهت گیري آینده فعالیت
  .سازدمی

نیاز فرآیند به  :هانیاز موضوع به استفاده ترکیبی از روش
ر برخـی  د. اشـاره دارد  هاآینده نگاري به استفاده ترکیبی از روش

-مواقع استفاده از چندین روش، منجر به اثربخشی بیشتري مـی 

  .شود
بـه گسـتردگی و عمـق    : وسعت و میزان مطلوب مشارکت

مشارکت مورد نظر که از جانب مشارکت کنندگان مختلف انتظار 
  .رود، اشاره داردمی

-کـه روش  سـت بدین معنا: الحیت روش شناختی روشص
هاي مختلف از لحاظ روش شناختی مناسب باشند و صـالحیت و  

  .شایستگی روش شناختی آنها تایید شود
منظـور روش مـورد اسـتفاده در یـک      :روش مورد استفاده
اگر چه در این پژوهش، روش به عنـوان  . پروژه آینده نگاري است
اما خـود   مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از چهار بعد انتخابی،

  .استیک متغیر تاثیرگذار بر دیگر ابعاد  این بعد،
هـاي  جهت بررسی سواالت پژوهشی در زمینه اولویت شاخص

هـاي  ، از تکنیک تاپسیس فازي که یکی از تکنیـک ابعاد مرتبط با
. ، اسـتفاده گردیـد  اسـت ) MADM(تصمیم گیري چنـد معیـاره   

حاصـل از انجـام ایـن تکنیـک از نـرم       خروجـی  2جدول شـماره  
هاي ارائه شده در بخـش تاپسـیس فـازي،    افزاري که طبق فرمول

نشـان   2جـدول شـماره   . دهنـد طراحی گردیده است را نشان می
تحقیق بدون در نظر گرفتن مناظر  متغیرهايدهنده اولویت هاي 

دهـد کـه    ، کـه اطالعـات بدسـت آمـده از آن نشـان مـی      ستآنها
متغیرهـاي  از مهمترین  کت کنندگان با آینده نگاريآشنایی مشار

جـدول  . مـی باشـد   آینده نگاري در مرکز تحقیقات ناجـا  موثر بر 
کـه   اسـت  اهـداف  بعـد  درمتغیرها نشان دهنده اولویت  3شماره 

 جهت گیري پـروژه دهد که  اطالعات بدست آمده از آن نشان می
رکـز تحقیقـات   آینده نگاري در م متغیرهاي موثر بر از مهمترین 

نشـان دهنـده اولویـت     4جدول شماره . است هدفدر منظر  ناجا
-می باشد که اطالعات بدست آمده از آن نشان می بعد  مشارکت

 از آشـنایی قبلـی مشـارکت کننـدگان بـا آینـده نگـاري       دهد که 
 آینده نگاري در مرکز تحقیقات ناجا متغیرهاي موثر بر  مهمترین

بعـد  نشـان دهنـده اولویـت     5اره جدول شم. استدر منظر مالی 
دهنده این اسـت  که اطالعات بدست آمده از آن نشان ستهاروش
 متغیرهاي موثر بر از مهمترین  فرهنگ مشارکت و پاسخ گوییکه 

در منظر فرایند هاي داخلـی   آینده نگاري در مرکز تحقیقات ناجا
 و اسـت  بعد نتـایج نشان دهنده اولویت  6جدول شماره . می باشد

از  اهــداف پــروژه ،دهــدالعــات بدســت آمــده از آن نشــان مــیاط
 آینده نگاري در مرکز تحقیقات ناجـا  متغیرهاي موثر برمهمترین 

 .است بعد نتایجدر 
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 متغیرها مربوط به پروژه آینده نگارينتایج حاصل از تاپسیس فازي و اولویت بندي  :2جدول شماره 

 متغیرهاي موثر بر آینده نگاري آل منفیتا ایده فاصله آل مثبتفاصله تا ایده اهمیت  رتبه

 آشنایی مشارکت کنندگان با آینده نگاري 0.02 0.009 0.686  1

  فرهنگ مشارکت و پاسخگویی 0.02 0.01 0.66 2
  اهداف پروژه  0.017 0.011 0.61  3
  جهت گیري پروژه 0.017 0.011 0.607  4
  انجام پروژه مدت زمان در دسترس جهت 0.018 0.012 0.606  5
  وجود شاکله سازمانی مناسب  0.017 0.011 0.593  6
  مخاطبان پروژه 0.017 0.012 0.585  7
  انتظارات حامی مالی 0.018 0.013 0.583  8
  بخش هاي تحت پوشش در پروژه 0.017 0.012 0.583  9
  )مستقل یا غیر مستقل(نوع پروژه 0.017 0.012 0.581  10
 میزان بودجه در دسترس 0.017 0.013 0.573 11

  حضور افراد شاخص در پروژه 0.017 0.013 0.57  12
  موجود بودن پایگاه هاي داده 0.017 0.013 0.568  13
  انتظارات سازمان مجري 0.016 0.012 0.566  14
  افق زمانی پروژه 0.017 0.013 0.558  15
  انیاز موضوع به استفاده ترکیبی از روش ه 0.016 0.013 0.544  16
  وسعت و میزان مطلوب مشارکت 0.016 0.014 0.543  17
 صالحیت روش شناختی 0.016 0.013 0.54  18

  ها و جوامع درگیر در فرآیند پروژهنوع سازمان 0.016 0.014 0.539  19
 روش مورد استفاده 0.016 0.013 0.538  20

 پوششهاي تحت ها یا بخشسطح توسعه یافتگی حوزه 0.016 0.014 0.534  21

  
 اهداف بعدنتایج اولویت  :3جدول شماره

  
  
  
  

  
  

  بعد  مشارکتنتایج اولویت  :4جدول شماره
  رتبه  بعد  مشارکت هاي مولفه

  1  آشنایی قبلی مشارکت کنندگان با آینده نگاري
  2  اهداف پروژه

  3  جهت گیري پروژه
  4  مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه

  5  وجود شاکله سازمانی مناسب 
  6  هاي تحت پوشش در پروژهموضوعات یا بخش

  7  )تقلپروژه مستقل یا غیر مس(نوع پروژه
  8  میزان بودجه در دسترس

  9  حضور افراد شاخص در پروژه
  10  انتظارات سازمان مجري

  
  
  

  رتبه  بعد اهدافهاي مولفه
  1  جهت گیري پروژه
  2  مخاطبان پروژه

  3  انتظارات حامی مالی
  4  میزان بودجه در دسترس
  5  انتظارات سازمان مجري

  6  هاي تحت پوششها یا بخشسطح توسعه یافتگی حوزه
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  هابعد روشنتایج اولویت : 5 جدول شماره
  رتبه  بعد روش هاهاي مولفه

  1  فرهنگ مشارکت و پاسخ گویی
  2  اهداف پروژه

  3  مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه
  4  ب در کشوروجود شالکه سازمانی مناس
  5  میزان بودجه در دسترس

  6  هاي دادهموجود بودن پایگاه
  7  افق زمانی پروژه

  8  هانیاز موضوع به استفاده ترکیبی از روش
  9  وسعت و میزان مطلوب مشارکت
  10  صالحیت روش شناختی روش

  
  

  بعد نتایجنتایج اولویت  :6جدول شماره
  رتبه  بعد نتایجمولفه هاي 

  1  ژهاهداف پرو
  2  مخاطبان پروژه

  3  میزان بودجه در دسترس
  4  انتظارات سازمان مجري

  5  ها و جوامع درگیر در فرآیند پروژهنوع سازمان
  6  روش مورد استفاده

                

  
  

  ارتباط متغیرهاي موثر بر آینده نگاري با هر بعد :7 جدول شماره
  ارتباط متغیر با هر بعد  

  نتایج  هاروش  ارکتمش  اهداف  متغیر 
    زیاد  کم  زیاد  هاي تحت پوششها یا بخشسطح توسعه یافتگی حوزه

    کم  کم  زیاد  جهت گیري پروژه
    کم  زیاد    مخاطبان پروژه

    زیاد  کم    انتظارات حامی مالی
    زیاد  زیاد    انتظارات سازمان مجري
  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  میزان بودجه در دسترس
  زیاد    زیاد    مناسب  وجود شاکله سازمانی

  زیاد    زیاد  زیاد  اهداف پروژه
      زیاد  زیاد  هاي تحت پوشش در پروژهموضوعات یا بخش

    زیاد  زیاد  کم  )پروژه مستقل یا غیر مستقل(نوع پروژه
    زیاد  زیاد    مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه

  یادز  زیاد  زیاد  زیاد  آشنایی قبلی مشارکت کنندگان با آینده نگاري
    زیاد  زیاد  زیاد  حضور افراد شاخص در پروژه

    زیاد    کم  هاي دادهموجود بودن پایگاه
    زیاد  زیاد    فرهنگ مشارکت و پاسخ گویی

  زیاد    کم  زیاد  مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه
      زیاد  زیاد  افق زمانی پروژه

    زیاد  زیاد    هانیاز موضوع به استفاده ترکیبی از روش
    کم    زیاد  ت و میزان مطلوب مشارکتوسع

      زیاد    صالحیت روش شناختی روش
  زیاد    کم    ها و جوامع درگیر در فرآیند پروژهنوع سازمان

  زیاد      کم  روش مورد استفاده
  
    



    بررسی تاثیر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات  ناجا
 

  86  1391بهار و تابستان ، نوزدهشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

  و پیشنهاد نتیجه گیري - 7
بررسـی تـاثیر آینـده پژوهـی در      ،هدف از انجام این پـژوهش 

پس از انجام مطالعات اولیـه و   ،دادر ابت. استحوزه تحقیقات ناجا 
 متغیرها بر ابعاد پروژه آینده نگـاري شناسایی پرسشنامه سنجش 

اســاتید نامه مــذکور در بــین شــو تاییــد روایــی و پایــایی آن پرس
ــگاه  ــگاه    دانش ــاتید دانش ــران، اس ــایی ته ــه طباطب ــزدعالم  و  ی

عنوان جامعه آماري تحقیق پخش شد و پـس  ه بکارشناسان ناجا 
آوري، داده و اطالعـات آن مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار       از جمع
 4متغیر موثر بر آینده نگاري در  32بالغ بر این تحقیق در  .گرفت

همچنـین نتـایج حاصـل از تحلیـل تکنیـک      . بعد شناسـایی شـد  
      کـــه آشـــنایی تاپســـیس فـــازي در ایـــن تحقیـــق نشـــان داد 

ــا آینــده نگــاري از منظــر مشــارکت دا مشــارکت راي کننــدگان ب
تکنیک  سپس با .بیشترین اهمیت و در اولویت اول قرار می گیرد

، این متغیرها به طور جداگانـه و همچنـین در هـر    تاپسیس فازي
میزان ارتبـاط متغیرهـا بـا     ،بعد اولویت بندي گردیدند و در پایان
  .ابعاد مربوطه مورد سنجش قرار گرفت

-وان توصـیه تـ نگاري میبا مرور ادبیات، مفاهیم و اصول آینده
هاي آینده نگاري در هاي زیر را براي اجراي موفقیت آمیزتر پروژه

  :مرکز تحقیقات ناجا ارائه نمود
هـاي فنـی   تشکیل یک کارگروه متخصص، مجهز بـه مهـارت   -1

هـاي مجموعـه، خصوصـا    جهت هماهنگی بیشتر زیر سیسـتم 
  ؛مجموعه آینده پژوهی

آینـده   هـاي تدوین برنامه جامع بـراي اجـراي صـحیح پـروژه     -2
هـاي  جلوگیري از موازي کاري و  تحمیل هزینه نگاري جهت

 ؛مضاعف در آینده
هاي آینده نگـاري  استفاده از مشارکت کنندگانی که در پروژه -3

 ؛شرکت کرده یا آشنایی قبلی با آینده نگاري داشته باشند

یکی از متغیرهاي بسیار مهم است  ،میزان بودجه در دسترس -4
قبـل از انجـام   است و نگاري تاثیر گذار که بر همه ابعاد آینده 

 ه این مهم باید مد نظر قرار گیرد؛هر پروژ
ــتري    -5 ــت بیش ــده از اهمی ــایی ش ــاي شناس برخــی از متغیره

هـاي آینـده   برخوردارند، بنابراین الزم است که در انجام پروژه
نگاري در این سازمان، به این متغیرها و چگونگی تاثیرگذاري 

 توجه بیشتري معطوف شود؛اد مربوطه آنها بر ابع
در این پژوهش فقط تعداد محـدودي از ابعـاد پـروژه در نظـر      - 6

سایر  ،هاي آتیشود در پژوهشبنابراین توصیه می .گرفته شد
 ؛ابعاد مورد بررسی قرار گیرد

یک مرکز آینده پژوهی در ناجا در حـوزه تحقیقـات صـنعتی     -7
تـوانیم رصـد   که با وجـود چنـین مرکـزي مـی     تشکیل گردد

ها و تحوالت جهـانی در حـوزه تحقیقـات صـنعتی و     یشرفتپ
دانش آینده نگاري و تربیت نیروهاي متخصص آینده نگـار در  
این حوزه و گسترش فرهنـگ آینـده نگـاري در ایـن حـوزه،      

ها در حـوزه  تشخیص نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت
آینده نگاري و تحقیقات صـنعتی و شـکل دادن و نظـارت بـر     

را انتظار داشته ... ها و راهبردهاي کالن وزي سیاستپیاده سا
  .باشیم

  :  تشکر و قدردانی
دانند از همکاري کلیـه  نویسندگان این مقاله، بر خود الزم می

سـرکار خـانم مهنـدس رویـا      مدیران و کارشناسان ناجا و به ویژه
کارشناس واحد آینده پژوهی پژوهشکده رشـد، کمـال   بارسلطان، 

  .اري را به عمل آورندتقدیر و سپاسگز
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