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مقدمه 
هـر دو مفهـوم آینده نـگاری2 )در سـطحی جامع تـر مطالعات آینده3( و سیاسـت گذاری علم، فنـاوری و نوآوری4 بـرای مخاطبان 
نشـریه »رهیافـت« روشـن بـوده و می تـوان ادعـا کرد طی سـالیانی که این مجله منتشرشـده، ذهنیت مشـترکی بین پژوهشـگران 
هـر دو حـوزه شـکل گرفته اسـت امـا کمـاکان سـؤاالتی به ویـژه در محـدوده اشـتراک و تعامل ایـن دو مفهـوم مطرح هسـتند که 
کمـاکان پاسـخ صریحـی دریافـت نکرده انـد. یکـی از ایـن سـؤاالت در حـوزه اثرگـذاری آینده نـگاری بـر سیاسـت گذاری مطـرح 
می شـود کـه در اجتمـاع علمـی پاسـخ هایی به ویـژه از منظـر کارکـردی و اجرایـی بـه آن داده  شـده اسـت. در این یادداشـت قصد 

دارم دریچـه ای بـر نگاهـی نظـری بگشـایم و به ایـن چالـش، عمیق تر از گذشـته بنگرم. 
پیـش از ورود بـه بحـث و ارائـه پیشـنهادهایی در پاسـخ به پرسـش مطرح شـده، خوب اسـت مروری داشـته باشـیم بـر ارتباط 
مطالعـات آینده نگـر و توسـعه کشـورها طـی چنـد دهه اخیـر. اگرچه نمی تـوان با زبان آمـار به عمق رابطـة علت و معلولـی بین دو 
پدیـده پـی بـرد اما همبسـتگی بیـن انجام مطالعـات آینده نگاری و رشـد اقتصادی و توسـعه فناوری در کشـورها قابل  تأمل اسـت. 
بـه زبـان دیگـر، مشـاهدات نمایـان می سـازند کـه برنامه هـای توسـعه کوتـاه و میان مـدت بـر چارچـوب چشـم اندازهای بلندمدت 

حاصـل از مطالعـات آینده نـگاری بنا نهاده شـده اسـت.
نکتـه قابـل  تأمـل دیگر اینکه، به نظر می رسـد هر کشـور متناسـب با اقتضای شـرایط و بسـتر سیاسـت گذاری موجـود خود به 
طراحـی مطالعـات آینده نـگاری ملـی اهتمام ورزیده و بـا ارجاع به گزارش شـبکه رصد آینده نـگاری اروپا5 غالب روش شناسـی های 
بـه  کار گرفتـه  شـده در مطالعـات ملـی ایجاد چشـم انداز مشـترک و بسـیج منابـع ملی را بـه  عنوان محصـول فراینـدی )در مقابل 
محصوالتـی ملمـوس نظیـر گزارش هـا و اسـناد( در اولویـت قـرار داده انـد. با ایـن مقدمه کوتـاه بنا دارم اثرگـذاری آینده نـگاری را 

بـر فراینـد سیاسـت گذاری واکاوی و نقـاط شکسـت را متناظر بـا نحوه تعامـل این دو حـوزه تبیین کنم.

ایــن یادداشــت بــر پایــة نشســتی بــا همیــن عنــوان بــه تاریــخ 5 آبان مــاه 1400 در مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور توســعه   .1
و بســط یافتــه اســت.
 hafezi@nrisp.ac.ir *
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بدیهـی  سیاسـت گذاری.  فراینـد  بهبـود  بـرای  آینده نـگاری 
اسـت کـه این دو موقعیت نسـبت بـه یکدیگر رجحـان ندارند 
و متناسـب بـا شـرایط می توان یکـی از آنها یـا ترکیبی از هر 

دو را انتخـاب کرد.
حـال کـه موقعیـت تعاملـی آینده نـگاری در تعامـل بـا 
فراینـد سیاسـت گذاری روشـن شـد، بـه مطالعـه هاواس 
اصلـی  عملکردهـای  کـه  می کنـم  اشـاره   ]2[ همـکاران  و 
آگاه سـازی   )1( برشـمردند:  بعـد  سـه  در  را  آینده نـگاری 
 سیاسـتی، )2( مشـارکت طلبی و هماهنگ سـازی ذی نفعـان و 
)3( تعریـف و توسـعة سیاسـت ها. می تـوان مدعـی شـد کـه 
ایـن سـه بعد بـر ویژگی هـای سـه گانة آینده نـگاری ]3[ 
 یعنـی )1( محتوم ندانسـتن آینـده و تصویرسـازی از آینده ها، 
)2( مشـارکتی بـودن و )3( اقدام محور بودن منطبق هسـتند. 
نکتـة جالـب اینکـه اگـر نـگاه هـاواس و هارپـر را بـر هـم 
تقاطـع دهیـم، بُعـد اول بـر موقعیـت بیرونـی و دو بُعـد دیگر 
بـر موقعیـت درونـی داللت خواهند داشـت. بررسـی مطالعات 
آینده نـگاری )به عنـوان نمونـه: ]3-5[( نشـان می دهـد غالبـًا 
در هـر مطالعـة آینده نـگاری یکـی از ایـن سـه بُعـد، هـدف 
محـوری بـوده و پژوهشـگر در تـالش اسـت تـا حـد امـکان 

سـایر ابعـاد را نیـز پوشـش دهد.

آینده نگاری: جایگاه و عملکرد
در ابتـدا مناسـب اسـت مختصـات آینده نـگاری را تبییـن 
کنیـم. اگـر طیفـی از قطعیـت تـا عـدم قطعیـت مطلـق را در 
نظـر بگیریـم، آینده نـگاری فراینـدی اسـت کـه در تـالش 
آن هـم  غیرقطعـی،  پیشـران های  رفتـار  از  تصویـری  اسـت 
بـا درجـه عـدم قطعیت بـاال، ارائـه دهـد. در سـطوح پایین تر 
عـدم قطعیـت، ابزارهایـی چـون، روش های سـنتی پیش بینی 
و  اقتصادسـنجی  معـادالت  ریسـک،  تحلیـل  ریاضیـات،  در 
سـایر ابزارهـا مشـابه بـه یـاری پژوهشـگران آمده اسـت. اما 

معنـادار  شـرایطی  در  آینده نـگاری  به کارگیـری  موضوعیـت 
اسـت که عناصر شـکل دهنده آینـده رفتاری قابـل پیش بینی 
از خـود نشـان نمی دهنـد یـا حتـی در بـدو مواجهه با مسـئله 
نمی تـوان بـا اطمینـان از ظهـور یـا افـول یـک روند سـخن 
گفـت. شـکل 1 به  صـورت گرافیکـی طیف )عـدم( قطعیت و 
نحـوه پاسـخ در هـر سـطح را به تصویر کشـیده اسـت. توجه 
داشـته باشـید واژة »آینده پژوهـی« کـه در شـکل 1 بـه کار 
گرفته  شـده اسـت معـادل "Futures Research" اسـت که 
در متـون عمومـی معـادل »مطالعـات آینده« نیز بـه کار برده 

می شـود و در اینجـا مقصـود مـا نیسـت.

تـا اینجـا جایگاه آینده نـگاری و توان بالقـوة آن در مجهز 
مقابلـه،  بـرای  ابـزاری  بـه  فراینـد سیاسـت گذاری  سـاختن 

کاهـش سـطح و مدیریـت عـدم قطعیـت ارائه شـد.
نظــر  از  کــه  داد  نشــان  مطالعــه ای  در   ]1[ هارپــر 
ــه  ــبت ب ــت نس ــد دو موقعی ــگاری می توان ــگاه، آینده ن جای
سیاســت گذاری علــم، فنــاوری و نــوآوری اتخــاذ کنــد؛ 
ایــن دو موقعیــت عبارتنــد از: موقعیــت بیرونــی1 و موقعیــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــت بیرون ــود از موقعی ــی2. مقص درون
ــته  ــت گذاری نگاش ــد سیاس ــارج از فراین ــگاری در خ آینده ن
ــت گذاری  ــد سیاس ــده فراین ــاور و یاری دهن ــام مش و در مق
ــش هایی  ــه پرس ــخ ب ــالوه، پاس ــه ع ــود. ب ــداد می ش قلم
نظیــر چیســتی آینــده سیاســت گذاری علــم، فنــاوری و 
ــر، در  ــان دیگ ــه زب ــد. ب ــگاه می گنج ــن جای ــوآوری در ای ن
ــوص  ــی را در خص ــگاری ایده های ــی، آینده ن ــت بیرون موقعی
آینــده فراهــم مــی آورد کــه مــورد اســتفاده سیاســت گذاران 

قــرار می گیــرد.
در مقابـل، در موقعیـت درونی رسـالت آینده نگاری کمک 
بـه فراینـد سیاسـت گذاری اسـت؛ یعنـی نحـوة به کارگیـری 

1. Position OUT
2. Position IN

نگاري در شرايطي معنادار آينده كارگيريبهاقتصادسنجي و ساير ابزارها مشابه به ياري پژوهشگران آمده است. اما موضوعيت 
توان با هند يا حتي در بدو مواجهه با مسئله نميدبيني از خود نشان نميهنده آينده رفتاري قابل پيشداست كه عناصر شكل

گرافيكي طيف (عدم) قطعيت و نحوه پاسخ در هر سطح را به  صورت به 1اطمينان از ظهور يا افول يك روند سخن گفت. شكل 
 Futures Researchاست معادل  شده گرفتهكار ه ب 1ه در شكل پژوهي كتوجه داشته باشيد، واژه آينده تصوير كشيده است.
 در اينجا مقصود ما نيست.و شود ده ميركار به نيز ب آيندهعمومي معادل مطالعات  متون است كه در ادبيات

  
  ن در مطالعات آيندهمواجهه با هر سطح آگستره (عدم) قطعيت و نحوه . 1 شكل

به ابزاري براي مقابله، كاهش سطح و  گذاريسياستان بالقوه آن در مجهز ساختن فرآيند نگاري و توتا اينجا جايگاه آينده
  ارائه شد. عدم قطعيتمديريت 

علم، فناوري و  گذاريسياستتواند دو موقعيت نسبت به نگاري ميجايگاه، آينده نظر ازاي نشان داد كه در مطالعه ]1[هارپر 
نگاري . مقصود از موقعيت بيروني اين است كه آينده7) دروني2و ( 6بيروني) 1از: ( اندعبارتن دو موقعيت نوآوري اتخاذ كند، و اي

عالوه، ه شود. بقلمداد مي گذاريسياستدهنده فرآيند شود و در مقام مشاور و يارينگاشت مي گذاريسياستدر خارج از فرآيند 
گنجد. به زبان ديگر، در علم، فناوري و نوآوري در اين جايگاه مي ذاريگسياستهايي نظير چيستي آينده پاسخ به پرسش
  گيرد.قرار مي گذارانسياست استفاده موردآورد كه آينده فراهم مي در خصوصهايي ايده نگاريآيندهموقعيت بيروني، 

نگاري براي آينده كارگيريبهوه است، يعني نح گذاريسياستنگاري كمك به فرآيند در مقابل، در موقعيت دروني رسالت آينده
توان يكي كه اين دو موقعيت نسبت به يكديگر رجحان نداشته و متناسب با شرايط مي بديهي است. گذاريسياستبهبود فرآيند 

  هر دو را انتخاب نمود. زاز آنها و يا تركيبي ا

كنم اشاره مي ]2[ شد، به مطالعه هاواس و همكارانروشن  گذاريسياستنگاري در تعامل با فرآيند حال كه موقعيت تعاملي آينده
سازي و هماهنگ طلبي) مشاركت2استي، (سازي سي) آگاه1بعد برشمردند: (نگاري را در سه كه عملكردهاي اصلي آينده

) 1يعني ( ]3[ نگاريآينده گانهسههاي توان مدعي شد كه اين سه بعد بر ويژگيها. مي) تعريف و توسعه سياست3نفعان، و (ذي
) اقدام محور بودن منطبق هستند. نكته جالب اينكه اگر 3) مشاركتي بودن، و (2ها، (از آيندهآينده و تصويرسازي  ندانستنمحتوم 

دهيم، بعد اول بر موقعيت بيروني و دو بعد ديگر بر موقعيت دروني داللت خواهند داشت.  تقاطعپر را بر هم رنگاه هاواس و ها

                                                            
6. Position OUT 
7. Position IN 

شکل 1. گستره )عدم( قطعیت و نحوه مواجهه با هر سطح آن در مطالعات آینده
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ارتقــای اثربخشــی آینده نــگاری در فراینــد 
سیاســت گذاری:

ــد  ــر فراین ــگاری ب ــذاری آینده ن ــدی اثرگ ــئلة کلی مس
سیاســت گذاری علــم، فنــاوری و نــوآوری اســت. ایــن 
عبــارت معــادل پاســخ دادن بــه دو پرســش کلیــدی اســت:

ــت گذاری . 1 ــد سیاس ــگاری و فراین ــان آینده ن ــکاف می ش
علــم، فنــاوری و نــوآوری کجاســت و چگونــه ایجادشــده 

اســت؟
چگونــه می تــوان اثربخشــی آینده نــگاری در فراینــد . 2

ــا داد؟ ــوآوری را ارتق ــاوری و ن ــم، فن ــت گذاری عل سیاس
سـؤال اول مبتنـی بـر گذشـته و تا حـد زیادی تابع بسـتر 
مـورد  در  درحالی کـه  بـود  مطالعاتـی خـاص خواهـد  مـورد 
پرسـش دوم می تـوان ایده هایـی تعمیم یافتـه و جهان شـمول 
ارائـه داد کـه البتـه بـه یـاری پرسـش اول نیـز خواهنـد آمد. 
آینده نـگاری  اثربخشـی  ارتقـای  نحـوه  بررسـی  به منظـور 
مـروری بـر متـون داشـته باشـیم کـه پژوهشـگران ارتقـای 
مـرور  کرده انـد.  تبییـن  چگونـه  را  آینده نـگاری  اثربخشـی 
منابـع نظـری و مطالعـات مـوردی منتشرشـده طی سـه دهة 
اخیـر نشـان می دهـد کـه پژوهشـگران سـه جریان عمـده را 

بـرای ارتقـای اثربخشـی آینده نـگاری پـی گرفته انـد:

)الف( توسـعة نظری و روش شناسـانه: از این دست مطالعات 
می تـوان بـه آینده نـگاری توصیفـی ]6[، روش هـای توسـعه 
سـناریو نظیـر روش هـای مبتنـی بـر داده و هـوش مصنوعی 
توسـعه   ،]9  ،8[ کّمی-کیفـی  ترکیبـی  روش هـای  یـا   ]7[
پارادایم هـای  شکسـتن  و  خالقیـت  بـر  مبتنـی  روش هـای 

فکـری ]10، 11[ و غیـره اشـاره کـرد.

ــی  ــای اثربخش ــر ارتق ــر ب ــل مؤث ــایی عوام )ب( شناس
ــردی:  ــری و کارب ــات نظ ــر مطالع ــی ب ــگاری مبتن آینده ن
ــام   ــی انج ــای مختلف ــا در جغرافیاه ــت پژوهش ه ــن دس ای
شــده اند. از ایــن جملــه می تــوان بــه پژوهــش حســن زاده و 
همــکاران ]12[ و حافظــی و همــکاران ]3[ بــرای تجربیــات 
کشــور ایــران، رســیارت و همــکاران ]13[ بــا پیشــینة 
تجــارب انگلســتان، میزنــر و رودنیــک ]14[ از روســیه، و لــی 
ــی  ــج از بررس ــای منت ــاس یافته ه ــر اس ــکاران ]15[ ب و هم

تجــارب کشــور چیــن، اشــاره کــرد.

)پ( توســعه راه حل هــای اختصاصــی بــرای بهبــود تعامــل 
میــان آینده نــگاری و سیاســت گذاری علــم، فنــاوری 
و نــوآوری: در میــان مطالعــات منتشرشــده، مــواردی دیــده 
می شــوند کــه نــه از بُعــد نظــری و نــه از بُعــد کاربــردی بــه 
ــاص  ــئله ای خ ــرای مس ــًا ب ــه صرف ــد بلک ــئله پرداخته ان مس
ــن  ــی از ای ــه برخ ــد. البت ــز کرده ان ــژه تجوی ــخه ای وی نس
ــتناد  ــورد اس ــز م ــگران نی ــایر پژوهش ــط س ــا توس تجویزه
قــرار گرفتــه اســت. از نمونه هــای برجســتة ایــن مطالعــات 
ــی توســط اشــمیت  ــه آژانس هــای دولت ــه مطالع ــوان ب می ت
]16[، ســامانه های نــوآوری توســط اندرســن و اندرســن 
]17[، گونه شناســی عــدم قطعیــت توســط فــن دورســر 
و همــکاران ]18[، و مــدل ســناریوهای سیاســتی بــرای 
سیاســت گذاران توســط رایــت و همــکاران ]19[ اشــاره 

کــرد.
ــرد،  ــل ک ــه روز و کام ــت را ب ــن فهرس ــوان ای ــاید بت ش
ــه  ــد ب ــه ای جدی ــن یادداشــت تــالش شــد از زاوی ــا در ای ام
ــاوری  ــم، فن ــگاری و سیاســت گذاری عل ــاط بیــن آینده ن ارتب

ــود.  ــه ش ــوآوری پرداخت و ن

جمع بندی
در این نوشـتار تالش شـد به ایجـاز، ارتبـاط آینده نگاری 
و سیاسـت گذاری علم، فناوری و نوآوری بررسـی و نقد شـود. 
همان طور که اشـاره شـد، بسـیاری از پژوهش های پیشین در 
تـالش بوده انـد این ارتبـاط را تبییـن و راهکارهایـی با هدف 
سیاسـت گذاری  فراینـد  در  آینده نـگاری  اثربخشـی  ارتقـای 
ارائـه دهنـد. در همیـن راسـتا، ارتبـاط ایـن دو مفهـوم تبیین 
و بـر رویکردهـای مختلـف ارتقـاء اثربخشـی آینده نـگاری در 
گام هـای  پایـان  در  برشـمرده شـد.  سیاسـت گذاری  فراینـد 
کلیـدی بـرای هم فـاز کردن پیشـنهاد می شـود کـه می توانند 
زمینـه پژوهش هـای آتی باشـند. شـکل 2 چهـار گام کلیدی 

پیشـنهادی را نمایـش می دهد.
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كه  طورهمانبررسي و نقد شود.  نوآوريعلم، فناوري و  گذاريسياستنگاري و ارتباط آينده ،در اين نوشتار تالش شد به ايجاز
نگاري ارتقاء اثربخشي آينده هدف باارتباط را تبيين و راهكارهايي اند اين پيشين در تالش بوده هايپژوهشاشاره شد، بسياري از 

ارائه دهند. در همين راستا، ارتباط اين دو مفهوم تبيين و بر رويكردهاي مختلف ارتقاء اثربخشي  گذاريسياستدر فرآيند 
توانند شود كه ميودن پيشنهاد ميفاز نمهاي كليدي جهت همبرشمرده شد. در پايان گام گذاريسياستدر فرآيند  نگاريآينده

  دهد.چهار گام كليدي پيشنهادي را نمايش مي 2هاي آتي باشند. شكل زمينه پژوهش

  
  علم، فناوري و نوآوري گذاريسياستنگاري و آيندهفاز نمودن هاي كليدي هم. گام2 شكل
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