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 مقولاه  آینده، درباره پژوهی غرب قرار دارد ولی اندیشیدنپژوهی مدرن در تاریخ آیندهشناسی تجربه کرده است. اگر چه پایگاه آینده
 در. کارد  جوجست و نیز بشر تاریخ از پیش دوران در را آن ریشه توانمی که است شمول جهان ایپدیده مقوله، این نیست؛ ایتازه
ولای   رسند،می نظر به گوناگون ها گرچهبرداشت این دارند، تصوراتی آینده و زمان مورد در مردم بشری، شده شناخته جوامع تمامی
 چناین  وجاود  هرحاال  به اما، گیرند.می قرار مختس ی سطوح در جزئیات به پرداختن حیث از و دارند آینده و گذشته بر مت اوتی تأکید

تبارشناسی به موضوع پرداخته و  -است. لذا این مقاله با رویکرد تحسیل تاریخی انکارناپذیر واقعیتی بشری، تمامی جوامع در تصوراتی
شناسای  پژوهی و روشبندی تاریخی تغییرات آیندههای فکری، دورههای فسس ی آن، سنتپژوهی و پارادیمضمن تبیین م هوم آینده

 را مورد بررسی قرار داده است.
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 مقدمه .1

 ماورد  در ایرشاته  چناد  تحقیا   پژوهی، آینده پارادایم
 نیروهاای  پیشاران،  نیروهاای  مگاروندها، روندها، تغییر،
 حاوزه  تماام  در اطمیناان  عادم  و ظهور حال در مخالف
 آینده که تعامسی هایپویایی تا است زندگی حیاتی های
 مطالعاه  آینده پژوهی هدف .کند پیدا کنند، می ایجاد را

 تسات  و ایجااد  اکتشاف سیساتماتیک،  و بالقوه تغییرات
 هاای  برناماه  بهبود برای مطسوب و ممکن آینده دو هر

هاا  شاخه. (Saleh et al,2008:38) مدت، است بسند

 گساترش  پیوساته  طاور  باه  آینده های پژوهشو رشته
 و منظاوره  چناد  دلیال ماهیات   به سسمام است که یافته
 از وسایعی  طیف بررسی برای آن پذیری انعطاف قابسیت
 ماورد  در ماا  هاای نگرانای  به مربوط مسائل و ها زمینه
ساازی فسسا ه آیناده در    به طوری که پیاده .است آینده

 :Masini, 1993)زمینه داناش هواناوردی نظاامی    

 ,Slaughter)، کسااو و کااار بخااش تجاااری  (57

 تحقیا   ها، ابتکاارات ، اتاق فکر سازمان(354 :2002
 تغییارات  ایجاد برای و (Inayatullah 2005)دولتی 

 یاک  عناوان  به پژوهیآینده که دهدمی سازمانی، نشان
 با قبول قابل رشته یک به تا است یافته گسترش حوزه،

 ,Slaughter)شااود  تباادیل متنااوع کاربردهااای

 ارزش متناوع  و وسایع  کاربردهاای  . این(1998:384
پژوهای  آیناده  کاه  ایان  و دهدمی نشان را پژوهیآینده
 زمیناه  باه عناوان   گساترش  حاال  در سرعت به چگونه

 اسااااااات ایرشاااااااته باااااااین تحقیقاااااااات
(Slaughter,1996b:35)    الزم به ذکار اسات کاه .

-چاالش  در مقابل بهتر برای آمادگی انسانی هایتالش

 حتای  هدیرینه و قدیمی اسات. باه طوریکا    آینده، های
 در انساان  ماهیات  از طبیعای  بخشی عنوان بعضاً آن به

 .(Kuosa, 2011: 329)  شااودماای گرفتااه نظاار
 کنااد،ماای اشاااره (2011:607) 1چاان کااه همااانطور
 باین  رفتاه  دسات  از ارتباط است ممکن آینده مطالعات
جاایگزین   هایآینده شناسایی و شناختی جامعه گ تمان

 فااااااراهم را بشااااااریت باااااارای خالقانااااااه
 .  (Kenny,2013:44)دکن

                                                 
1 . Chen 

این مقاله با رویکرد تحسیل تااریخی باه تبیاین تکامال     
های فسسا ی  پژوهی، مبانی فکری و پارادیمم هوم آینده

شناساای آن پرداختااه و در تااالش اساات دیاادگاه  روش
-جامعی از سیر تاریخی م هوم و مباانی فسسا ی آیناده   

 پژوهی را ارائه نماید.
 
 روش تحقیق .2

یاا  شااناخت م هااوم و مبااانی هاادف ایااسی ایاان تحق
پژوهای و تکامال تااریخی آن در ابعااد     پاردایمی آیناده 

باشد. با توجه باه اینکاه اماروزه    جغرافیایی می –زمانی 
های مختسف ای در حوزهپژوهی به یورت گستردهآینده

شود از اینارو ضارورت دارد م هاوم و    عسمی است اده می
سی و تحسیل های فسس ی مطرح در آن مورد بررپارادایم

قرار گیرد. روش تحقی  این مقاله تویی ی باا رویکارد   
باشد که برای جمع اطالعات از مطالعات تبارشناسی می

 ای و اسنادی است اده شده است.کتابخانه
 
 پژوهیمفهوم آینده .3

های پژوهی با توجه به برداشتتعاریف بسیاری از آینده
ایطالحات و  پژوهان وجود داردمختسف در بین آینده

شود که از جمسه مختس ی در این زمینه به کار برده می
، 4نگری، پیش3شناسی، آینده2پژوهانهتوان به آیندهمی
 8پژوهیو آینده 7نگاری، آینده6نگری، آینده5آگهیپیش

 آینده  ایطالح ،9هیل مک اشاره کرد. براساس بیان
 ،11مارینتی های نوشته در ایگسترده طور به  10گرایی
میالدی  1900 از قبل دوره در 13الیا سنت و 12بوچینی
شده است. اگر چه این ایطالح به موضوع  است اده

                                                 
2 . futuristic 

3 . futurology 

4 . forecasting 

5 . prognostics 

6 . prospective 

7 . foresight 

8 . futures studies, Futures, futures fields, 

futures research 

9 . McHale 

10 . futurism 

11 . Marinetti’s 

12 . Boccioni’s 

13. Sant Elia’s 
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ایسی در ادبیات معایر تبدیل شد ولی به یورت 
طوالنی در پژوهش های عسمی مورد است اده قرار 

کند که ایطالح نگرفت. مک هیل همچنین بیان می
نام  اوسیپ  شناسی توسط یک مورخ آلمانی بهآینده

برای توییف یک عسم جدید  1949در سال  1کافسکتیم
در  ،1965 سال از  معرفی گردید. آگهیپیش در مورد 

 بینیپیش هایفعالیت زمینه بکارگیری این ایطالح در
 و اقتصاد شناسی، جامعه سیاست، مانند بسندمدت، کننده
 .است گرفته یورت زیادی هایتالش زیست، محیط

-کند که است اده از ایطالح آیندهشاره میمک هیل ا

-آیندهشناسی توسط برتراند جوانگل بنیانگذار گروه 

 در فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته است. استدالل نگری
 معنی این به آینده شناسی  ایطالح که است این او

 در هستند عسمی پژوهانه،آینده تحقیقات نتایج که است
 در تخمین . در عوض او نقشاین چنین نیست که حالی
 بنابراین و کندمی بیان را بینیپیش هایفعالیت
 این، بر دهد. عالوهمی پیشنهاد را 2نویسیآینده ایطالح
 شناسی، آینده هایواژه که کندمی تأکید هیل مک
جای  پژوهانه بویژه در اروپا به آینده و نویسی آینده
در حالی که  گیرند،می قرار است اده مورد یکدیگر

آگهی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای ایطالح پیش
تر است. از طرف دیگر در زمینه عسمی و شرقی محبوب

ترجیج  پژوهش آینده همچنین ایالت متحده ایطالح 
 کاربرد که است معتقد او راستا، این شود. درداده می
فقدان  و آن بازتر م هوم دلیل به آینده پژوهی ایطالح
اعمال  پژوهش های سختگیرانه که بوسیسه واژه لتدال
 طرفی بی و عسمی عینیت از پیروی همچنین و شودمی
از اینرو با توجه به مرور ادبیات  .است تردقی  ها،ارزش

در  آینده پژوهی مرتبط با مطالعات آینده، ایطالح 
تر از سایر تر و مقبولهای دانشگاهی محبوببحث

 Mc)باشد در این زمینه میایطالحات مطرح 

Hale,1972:9) . 

 Futures Study   التاین  لغات  معادل پژوهی آینده

 شاده  اسات اده  دلیل این به Futures جمع کسمه. است

                                                 
1. Ossip K Flechtheim 

2. futuribles 

 و هاا متدلوژی از وسیعی طیف از گیریبهره با که است
 هاای زنای گماناه  باه  ،«آینده یک فقط» تصور جای به

 «آیناده  یاک » فقط نه درباره خردورزانه، و سیستماتیک
 اساالتر، .)شاود می پرداخته «متصور آینده چندین» بسکه
و  داناش  پژوهای  آیناده  دیگار،  عباارت  به( 22: 1386
 آگاهاناه،  ایشایوه  باه  آینده، به بخشیدن شکل معرفت
 رویاهاا،  تواناد مای  که دانشی است؛ دستانهپیش و فعال
 را مسات  یاک  یاا  سازمان فرد، یک هایآرمان و آرزوها
 پا رودمی انتظار پژوهیآینده از امروزه حتی. کند آوردهبر
 مهندسای  باه  و نهد فراتر آینده بینیپیش و کشف از را

 باا  است معتقد دانش این. گمارد همت آینده هوشمندانه
 آیناده  توانمی جامعه یک مردم آحاد همدلی و همراهی

: 1392دلخواه ایجادکرد )زالی، روشی به و هوشمندانه را
 قابال  مهارتی جسو، به نگاه معنای به پژوهی آینده(. 22

 مای  دیگری مهارت هر از بیش تقریباً و است یادگیری
-مای  قاادر  را ما پژوهی آینده. باشد م ید ما برای تواند

 مواجاه  آن با آینده در که را هاییفریت و خطرها سازد
 دهاد مای  فریات  ما به و کنیم بینی پیش شد، خواهیم
 ایچاره و بگیریم تصمیم بی تیم، دسردر به آنکه از پیش

 هاای هادف  کندمی کمک ما به پژوهیآینده بیندیشیم،
 خااود باارای را بسندماادتی و یااافتنی دساات ارزشاامند،
 ذهان  در را آنهاا  تحقا   منطقی راهبردهای و برگزینیم
-( از اینارو آیناده  15: 1394بپارورانیم )کاورنیش،    خود

-خاط  جهت یتحسیس چهارچوب ارائه برای اساسا پژوهی

 و هافریت و خطرات شناسایی در هاگیریمشی تصمیم
 می است اده مختسف شرایط در جایگزین اقدامات ارزیابی
 کاه  است پژهی معرفتیآینده (Miola,2008:7)شود
 و دهد؛می افزایش را مردم و های جامعهانتخاب توانایی
 توانندمی کجاها به که بدانند تا دهدمی اجازه همگان به
 بروناد  بایاد  کجاهاا  باه  ؛3(اکتشاافی  هاای آینده) روندب
 باا  توانناد مای  مسیرهایی چه از و 4(هنجاری هایآینده)

 برساند  خاود  مطساوب  هاای  آیناده  به بیشتری سهولت
فاار و )مسکاای( سااازی آینااده بااه معطااوف راهبردهااای)

ا.... معتقاد  (. به تعبیار دیگار عنایات   17: 1393همکارن،

                                                 
3 Explorative Futures 

4 Normative Futures 
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هاای  ه سیساتماتیک آیناده  پژوهی مطالعاست که آینده
هاا و  بینای هاا، جهاان  ممکن، محتمل و مرجح و دیدگاه

-هااااای بنیااااادین هاااار آینااااده ماااای اسااااطوره

ا... بیاان  از اینرو عنایت (Inayatullah,2013:1)داند
-پژوهی از طالع بینی و پایش کند که مطالعات آیندهمی

گویی به بررسی ساختار)الگوهای تاریخی تغییر، ظهور و 
ها( و مأموریات )مطالعاه و ایجااد    ها و نظامتسقوط مس

تصااااویر دلخاااواه از آیناااده( حرکااات کااارده اسااات 
(Inayatullah .2005a:1) یاک  در( 2006) . گاوده 

 آیناده  ناوع  هار  فسسا ی  محتوای که کندبیان می تعبیر
 احتمااالت  و هاا واقعیات  میاان  شاکاف  کاهش پژوهی،
 یستندن مدعی پژوهان آینده گوده، گ ته به. است موجود
 ادعاایی  چناین  کسای  هار  و دارند پیشگویی قدرت که

 یعنای  داناش  ایان  بسکاه  نیسات  پژوه آینده باشد داشته
 باه  و داده کااهش  را هانامعسومی کوشدمی پژوهیآینده
-تصمیم مطسوب هاییآینده جهت در تا کند کمک مردم

 گاذاری سیاسات  اگار (. 1388 مهادیزاده، ) نمایند گیری
 آینده اما است امروزی تهدیدات و هافریت به پرداختن
 و اسات  آینده تهدیدات و هافریت به پرداختن پژوهی،
 قوتها و فعسی تهدیدات - فریتها دارد وجود امکان این
 و آیناده  تهدیادات  - هاا فریات  با فعسی هایضعف –

: 1394احمدی،)باشند  مت اوت آینده هایضعف – قوتها
23) 
 هنگام به قبیل؛ از هایی( معتقد است پرسش1395بل)

 شویم؟می متوسل هاشیوه کدام به آینده مورد ت کر در
-می آماده خود هایبرنامه و هاطرح اجرای برای چگونه

 یا رو پیش آینده به دادنشکل فرآیند در شویم؟
 خواهد ما موفقیت عامل موجو کدام آن، با سازگاری
 بدیل عمسکردهای کدام خاص، زمانی بازه هر در بود؟
 عمسکردها این از یکی ترجیح دارند؟ قرار ما روی پیش
 همراه به را پیامدهایی چه آینده در ها،گزینه دیگر بر

 چگونه را آینده است بهتر اینکه و داشت؟ خواهد
. هستند پژوهی آینده بنیادین هایبخواهیم؟، پرسش

 ت کری که است و تازه پژوهشی ایحوزه پژوهی، آینده
 این. دارد بدیل هایآینده مورد در یریح و یافته نظام
 و م روضات ی پایه بر رشد، حال در پژوهشی حوزه

و  هاروش ارزشها، و است استوار ویژه دورنماهایی

-پرده برداشتن. بنددمی کار به  ای راویژه هاینظریه

 با ما بیش از پیش ساختن آشنا آینده، از ابهام های
 انسان ستیالیا میزان افزایش و آتی محتمل هایگزینه
. آیندمی شمار به پژوهشی یحوزه این اهداف آینده، بر
 هستند امیدوار پژوهانآینده کسی، و گسترده نمایی در
 و باشند تأثیرگذار آینده از مردم انتظارات بر بتوانند که
 با مطاب  ایآینده به دادن شکل برای را آنها هایاقدام
 در بنابراین. دکنن کارآمدتر خود، هایارزش و مقاید
 امور برای تا  کندمی کمک ما به پژوهیآینده معنا، یک

(. در 38: 1395)بل،  .شویم آماده بینیپیش غیرقابل
 ساختن برای ابزاری پژوهی توان گ ت آیندهمجموع می

 ابدیت تا بعد دقایقی از تواندمی که ایآینده است، آینده
 بسیاری تصور فبرخال پژوهی، آینده! باشد داشته امتداد
 آینده یک به پرداختن برای انتزاعی کوششی مدیران، از
 به حال از عینی - ذهنی س ری بسکه نیست، موهوم ی
 هایچالش و مشکالت به پرداختن هدف با آینده
 توانمندسازی و حال زمان در بهتر گیری تصمیم موجود،
 آینده. است موجود منابع از تر مسئوالنه است اده برای ما

 این با منتهی دارد، تعس  حال به که آینده، به نه پژوهی
 سازمان، آینده به بسندمدت نگاه یک غیاب در که فرض
 این از. بخشید بهبود روشنی به را موجود وضع تواننمی
 متعارض مدت کوتاه ت کر با پژوهی آینده که روست
 و داندمی فرهنگی نقص نوعی را ت کر نوع این و است،
 به را سازمان کوتاه مدت ت کر که است رباو این بر

فر و دهد)مسکیمی سوق بار فاجعه هایآینده سمت
 (7: 1393همکاران، 

پژوهی، تعدادی عنایار حیااتی   با توجه به تعاریف آینده
هاای  در م هوم آن وجود دارد که عبارتنداز: الف( فعالیت

های مختسف، ب( بینی از طری  روشگویی یا پیشپیش
 هااایبخااش در کنااونی رونااد از کاماال لعااهمطا یااک

و  طبیعای؛  و تکنولاوژیکی  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
 زماان  در جهاان  وضاعیت  یعنی آینده، های ج( فریت

از اینرو در نظر گارفتن ایان عنایار بارای در       .آینده
پژوهی، بسیارمهم است. به پژوهان از آیندهتعاریف آینده
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 Wan)ت اسات از  پژوهای عباار  آینده 1گ ته روی آمرا

Zakaria,2010:61): 
 از ما در  بهبود برای تالش سیستماتیک هر (1

 فعسی در آینده. هایانتخاب و توسعه پیامدهای

 و م روضات نظامند کردن برای تالشی گونه هر (2

 سه به هاکه این تالش. آینده مورد در ما ادراکات

ممکن)هنر  آینده اکتشاف :شوندمی تقسیم دسته

-آینده عسم)محتمل آینده (؛ اکتشافگراییآینده

 آینده روانشناسی و سیاست)آینده مرجح  ؛(گرایی

 .(گرایی

 عسوم از ای شاخه پژوهی آینده که پذیرفت توان می
 جامعه سروکار انسانی هایویژگی با که است انسانی
 جامعه در رایج فسس ی و نظری مبانی به رو این از دارد

 به است بنیان ارزش شیدان پژوهی آینده. دارد بستگی
 بینی،جهان با ناگسستنی و تنگاتنگی ارتباط سبو همین

 و کاربست پایه، این بر دارد هامست فرهنگ و ایدئولوژی
 بومی نسخه از گیری بهره نیازمند پژوهی آینده استقرار
 و کشف دانش که سازمانی یا مستی یعنی است آن شده

 پیش در خطا راه کند، تقسید دیگران از را آینده مهندسی
 توییف دیگران هایارزش پایه بر را خود آینده و گرفته
 آینده بنیان ارزش دانش. ساخت خواهد یا و کرده
 آینده تصویرپردازی و خس  فرآیند در است معتقد پژوهی
 انکارناپذیر نقشی جامعه بر حاکم هایارزش مطسوب،
 تواندمی گوناگون جوامع دید از آینده که ایگونه به دارد
 وند، و جاللی پدرام) شود ترسیم مت اوت هاییشیوه به

1392). 
 
 تاریخچه آینده پژوهی .4

 مقوله، این نیست؛ ایتازه مقوله آینده، درباره اندیشیدن
 در را آن ریشه توانمی که است شمول جهان ایپدیده
 تمامی در. کرد جست وجو نیز بشر تاریخ از پیش دوران
 آینده و زمان مورد در مردم شری،ب شده شناخته جوامع
 نظر به گوناگون گرچه ها،برداشت این. دارند تصوراتی
 و دارند آینده و گذشته بر مت اوتی ولی تأکید رسند،می

                                                 
1 . Roy Amara 

 قرار مختس ی سطوح در جزئیات به پرداختن حیث از
 در تصوراتی چنین وجود هرحال، به اما، گیرند.می

است )بل،  اپذیرانکارن واقعیتی بشری، تمامی جوامع
. اند اندیشیده آینده درباره همیشه (. مردم39: 1395
 زمان از فراتر تا کرده تالش بشریت سال، هزاران برای
 که شود می باعث ما ذاتی کنجکاوی .باشد حاضر حال
 دنبال به و کنیم آزمایش کنیم، کشف بگیریم، یاد ما

ی .باشیم بینی پیش  کند که ( بیان می1982)2مسین
کنند که درباره آینده راد زمانی خصست انسانی پیدا میاف

کنند، زمانی که در تالش برای طراحی آینده فکر می
. در زمینه تاریخچه و (Schultz,2015:324) هستند

های مختس ی وجود دارد بندیپژوهی دستهپیشینه آینده
(، جیم 2010)3توان به کار وندل بلکه از جمسه می

ر و(، سو2011)4دیتو (، جنی 2015)5ن هینج
( اشاره کرد 2015)7شولتز لین ( و وندی2016)6اندرسون

ای به پیشینه تاریخی که هرکدام با یک رویکرد ویژه
مطالعات آینده پژوهی پردختند به طوری که وندل بل 
-در یک تحسیل جامع به بررسی تاریخی مطالعات آینده

هی پژوپژوهی پرداخته و همزمان اهداف و دانش آینده
را مورد کنکاش قرار داده است. همچنین در این زمینه 

ای از مطالعات دوره 5بندی خانم شولتز  یک تقسیم
  آینده مطالعات موج پنج  عنوان مربوط به آینده تحت

( موج اول : سنت 1ارائه داده است که عبارتنداز؛ 
( 2های آینده(، های عمی  در فعالیتش اهی )افسانه
-ها در گذشته، چشمتاری )الگوها و چرخهموج دوم: نوش

( موج سوم : روشنگری و استخراج 3اندازها و تصاویر(، 
)ایده پیشرفت از طری  عسم، تکنولوژی و عقالنیت (، 

ها و سایبرنتیک )ت کر سیستمی ( موج چهارم: سیستم4
( موج پنجم: پیچیدگی و ظهور 5سازی رشته(، و نهادینه

پیوسته( که هر تباطات به هم)تنوع، رقابت جهانی و ار
های اولیه در موج مطاب  با ت کرات، رویکردها و نگرانی

پژوهی است. الزم به ذکر که خانم شولتز فعالیت آینده

                                                 
2 . Masini 

3 . Wendell Bell 

4 . James A. Dator 

5 . Son Hyeonju 

6 . Son Hyeonju 

7 . Wendy Lynn Schultz 
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پژوهی را از دوران پیش از تاریخ تا قرن تاریخچه آینده
 .(Schultz,2015:325)کرده است بررسی 21

فکری که در  در این قسمت ابتدا به برررسی پنج سنت
پژوهی را تحت بستر تاریخی و از منظر فسس ی آینده

های تاریخی اند، پرداخته و سپس دورهتأثیر قرار داده
 دهیم.   پژوهی را مورد بررسی قرار میتغییرات آینده

 پژوهیفکری آیندههایسنت  .5

 مختسف های شیوه در را خود آینده، از آگاهی به ما میل
 تمام در بینی پیش و پیشگویی ل،است. فا داده نشان
است. برای مثال  داشته وجود تاریخ طول در ها فرهنگ

گویی بینی، قصهاشکال باستانی پیشگویی شامل طالع
 آپولون خورشید، بسند مرتبه ایزد در چین، معبد دل ی به

گویی  در یونان بود؛ داشت که مکانی برای غیو تعس 
 مسیحیت و اسالم، یهودیت، در پیامبران اجتماعی سنت
داد؛ نوستراداموس می تشکیل را شاندینی عمل زمینه

حوادث آینده را برای چهار  16پیامبر فرانسوی در قرن 
 که کنیممی استدالل ما چه کرد. اگربینی قرن بعد پیش
 دوم جهانی جنگ از پس مدرن پژوهی آینده مطالعات
 زمینه یک عنوان به آن ولی ظهور است، شده آغاز
سنت  هر و است پیشینی فکری هایسنت نتیجۀ عسمی،
آینده پژوهی داشته  فعالیت بر مت اوتی تأثیر فکری 

های توان از زمانمحور را میاست. سنت ت کرات آینده
قدیم به دوره ینعتی، ردیابی کرد. با توجه به بررسی 

( پنج سنت فکری که 1977)1اجمالی فوق، فرکسیس
-دهد، معرفی میرا شکل میپژوهی مدرن جنبش آینده

( 4گرایی، ( تاریخ3( اتوپیا، 2(ادیان، 1کند که عبارتنداز: 
( ت کر سیستمی 5تخیسی و  -داستان عسمی

(Hyeonju,2015: 7). 
 

 سنت ادیان .5-1

ت کرات آینده محور در همه ادیان الهی جای دارند. 
کند که ( اشاره می1977) همان طور که فرکسیس

دهند یت، مسیحیت و اسالم، نشان میادیانی مانند یهود
که آینده انسان در دست یک وجود ابدی است که همه 

 که دارند انتظار مؤمنان شناسند. اکثربا عنوان خدا می

                                                 
1 . Ferkiss 

عالوه بر این،  .کند مداخسه آینده و حال در خداوند
اعتقاد بر این است که سرنوشت انسان توسط خداوند از 

 انتظار دین مسیحیت، رد ویژه پیش تعیین شده است. به
دوم )و در دین اسالم ظهور حضرت  عیسی)ع( آمدن

 ایسی های آموزه آخرالزمانی، شناسیآخرت مهدی( و
 به کامل طور به باید ها آدم آینده زمینه، این در. هستند
 2با این حال بر اساس نظر شسینگ .باشد خدا دست

فیسسوف آلمانی که بر اهمیت آزادی انسان در ایجاد 
هانی عسیه ماهیت خدا تأکید دارد، هیچ آزادی تاریخی ج

 که کندمی بیان او (Hudson,2003)وجود ندارد 
 مرتبط انسان هایاستدالل و اقدامات با انسان آزادی

های مذهبی است. با یک درجه مشخصی این سنت
های غیر انسانی و از پیش تعیین ممکن است بر گرایش
تأثیر گذارد زیرا آنها پژوهی شده در مطالعات آینده

ها و نیازهای انسانی مستعد نادیده گرفتن اهمیت نقش
 3پژوهی هستند. به طوری که گودتدر کارهای آینده

( معتقد است که نگرش من عالنه به آینده میراث 1994)
یسرنوشت مذهبی است چنین ان عالی در باور  4گرای

ی انسانی ثابت شده است که هیچ جایگزینی برای پیرو
 از هدف خدا وجود ندارد.

 
 سنت اتوپیا .5-2

-سنت اتوپیایی که کورنیش آن را مبنای آغاز آینده

-آینده ،(Cornish,1977)دهد پژوهی مدرن قرار می

پژوهی های هنجاری و مرجح را برای مطالعات آینده
 هایفریت امیدها، ها،سنت خواسته کند. اینفراهم می
 عسوم در فعسی شرایط برای حیاتی هایچالش و آینده
 ,Hudson)آورد می ارمغان به اجتماعی و طبیعی

 به آینده مطالعات برای توانمی را مبانی همان .(2003
انداز آینده را بر اساس برد. جمهوری افالطون چشم کار

کند؛ سنت آگوستین، شهر خدا را به عدالت ترسیم می
کند عنوان یک جامعه کامل مبتنی بر عش  طراحی می

(Masini, 2006) ؛ آتالنسیس جدید فرانسیس بیکن
 یک در که است عسم بر مبتنی آل یک جامعه ایده

                                                 
2 . Schelling 

3 . Godet 

4 . fatalism 
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 دارد؛ اتوپیای قرار انسانی دانش بر تأکید با خیالی جزیره
 جزیره یک در که است خیالی جامعه یک مور توماس
 و دموکراتیک جامعه افتاده واقع شده است و یک دور
 می محسوب زنان و مردان از طبقه بی
 .(Wagner,1996)شود

 

1گراییسنت تاریخ .5-3
 

پژوهای  گرایی، سنت دیگری است که آیناده تاریخ
کناد  مدرن را تحت تأثیر قرار داده است. پوپر بیاان مای  

اسات کاه    اجتماعی عسوم به رویکردی گرایی که تاریخ
 و کناد می خود قسمداد ایسی هدف را تاریخی بینیپیش
  یاا  2هاا ریاتم  کشاف  باا  هادف  ایان  که کندمی فرض
 تاریخ تکامل پایه بر که  5روندها  یا  4قوانین  ، 3الگوها
 . انتقااد (popper, 1957) است دستیابی قابل ،هستند
 مااارکس و هگاال آثااار روی باار گرایاای تاااریخ از پااوپر
حمایات   تااریخ  قطعای  فسسا ه  یک از که است متمرکز
 توساط  تااریخ  کاه  دباورن این بر گرایان تاریخ .کنندمی

 توساعه  بارای  قوانینی و است شده تعیین خایی شرایط
باه   6ساه کاندور .(Sandberg,1976)دارد وجود تاریخ
 کندمی بینی پیش کند. اوعقل اشاره می پیشرفت قانون

 شاهد را نابرابری کاهش و آزادی در که آینده، پیشرفت
 پیشانهاد  را قاانونی  7. کمات  (Bell,1997)بود خواهد
 توساعه،  مرحساه  سه طری  از را انسان تاریخ که کندمی
 .کناد مای  تویایف  عسمای  و متاافیزیکی  الهیاات،  یعنی

 اساااس باار انسااانی تاااریخ کااه اساات معتقااد مااارکس
 و یافتاه  تکامال  خاص اقتصادی و اجتماعی ساختارهای

 بینای  پایش  را سوسیالیسام  طسوع و داری سرمایه پایان
 مطالعاات  از سیاریب که کندمی ادعا 8گسدتروپ .کندمی
 تاثیر تحت ، 9وینر و کان  2000سال  اثر جمسه از آینده،
 آیناده  مطالعاات  اسااس،  این دارند. بر قرار نگاریتاریخ

                                                 
1 . Historicism 

2 . rhythms 

3 . patterns 

4 . laws 

5 . trends 

6 . Condorcet 

7 . Comte 

8 . Goldthorpe 

9 . Kahn and Wiener 

 اقتصادی و تکنولوژیکی هایبینیپیش بر بیشتر پژوهی
 . بنااابراین(Goldthorpe,1971)کننااد ماای تمرکااز
 در تکاامسی  تاوالی  پیگیاری  و جبرگرایاناه  هاای گرایش
 نزدیاک  گرایای تااریخ  سانت  باه  پژوهیآینده مطالعات
 .(Hyeonju,2015: 8)است

 

 تخیلی –های علمی سنت داستان .5-4

تخیسای راهای بارای ارائاه      -هاای عسمای  داستان
های بدیل برای جامعاه، فرهناگ و تکنولاوژی در    آینده

 ;Ferkiss,1977)پژوهااااای اسااااات آیناااااده

Cornish,1977; McHale,1978)بیاات  . بیشتر اد
اناد باه طوریکاه     تخیسی بدبین بوده -های عسمیداستان
دنیاای شاگ ت    ( و رماان  1924) 10زامیاتین  ما  رمان 

( دیستوپیایی از آینده را  1932)12هاکسسی  11انگیز جدید
دهند و به موضوع بردگی بشر بوسیسه پیشرفت نشان می

پردازنااد. از سااوی دیگاار  عسماای و تکنولااوژیکی ماای 
هاای  توان در سراسار نوشاته  وپیایی را میموضوعات ات

14نگاهی رو به عقو نویسنده فرانسوی و رمان  13ورن
  

 از برخای  ایان،  بر ( مشاهده کرد. عالوه1888)15بالمی
اند چنانچه  کرده بینی جدید پیش اختراعات نویسندگان
هاای خاانگی،   رمان نویس بریتانیایی به رباات  16لیتون

هاایش باویژه در   ر کتااب های پارواز د تسویزیون، ماشین
 نژاد آینده کتاب 

 منتشر شده اشاره 1871که در سال  17
 باین  نزدیکای  ارتباط بینیم،می که کرده است. همانطور

 -داستان عسمی .دارد وجود تخیسی ادبیات و پژوهیآینده
هاای آیناده   بینشای در خدمت تخیسی به عنوان وسیسه

نی ای ا کرده بیبوده و نقش مهمی در عمسکردهای پیش
 .(ibid:9)است 

 

                                                 
10 . Zamiatin 

11 . Brave New World 

12 . Huxley 

13 . Verne 

14 . Looking Backward  

15 . Bellamy 

16 . Lytton 

17 . The Coming Race 
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 سنت تفکر سیستمی .5-5

پژوهی را شکل داده، ت کر پنجمین سنتی که آینده
تواند بوسیسه سه بعاد  سیستمی است. ت کر سیستمی می

 مشخص شود: الف( ارتباط بین جاز  و کال، ب( تغییار   
فرآیند و ج( اساتعاره   نظر از ت کر به ساختار نظر از ت کر

 ایان . (Capra,1985)ساختمان دانش به عنوان یک 
 هاای بخاش  دیگار  و سایبرنتیک سیستم، عسوم از سنت
 رایانه عسوم شناختی، عسوم مصنوعی، هوش مانند مرتبط
 عساوم  کااپرا،  نظار  آید. طبا  می محاسباتی ریاضیات و

 در اسات  هاا سیساتم  کسای  هاای ویژگی مطالعه سیستم
 درون ارتبااط  و کنتارل  مطالعاه  ساایبرنتیک  کاه  حالی
 عسام  چاه  . اگار (Castellani,2009) است هاسیستم
-مای  طای  را مختس ای  مسیرهای سایبرنتیک و سیستم

 باه  جادی  طاور  باه  خود کار به آغاز زمان از آنها کنند،
. (Bishop,2008)اناد  کمک کرده پژوهیآینده توسعه
 باازخورد، : از عبارتناد  سیساتمی  ت کار  کسیدی ایل سه

 اعتقااد  و به هم وابسته عنایر پویای تعامل و اطالعات
 تغییار  را آیناده  دیادگاه  توانندمی که این م اهیم این بر

 و پویاا  کال  یاک  عناوان  باه  آینده سازی م هوم .دهند
 نیاروی  یاک  عناوان  باه  اطالعات از است اده و پیچیده
-آیناده  محققاان  کاار  اجتمااعی،  تغییرات برای پیشران

 سانت  اسااس،  ایان  کرد. بر تهییج را آنها آثار و پژوهی
 پژوهیآینده سیستمی به چهار شیوه زیر به توسعه ت کر

ای، ب( رشاته شناسای باین  کمک کارد: الاف( معرفات   
 شناساایروش آینااده، ج( رویکردهااای کنتاارل م اااهیم

محاسااباتی، د( تااز  سااازی ماادل ماننااد سیسااتماتیک
دگرگونی پساینعتی مانند یک جامعه مبتنی بر دانش و 

 اطالعات.

 پژوهیخی تغییرات آیندهبندی تاریدوره .6

پژوهای،  در زمینه فرآیند تغییرات مطالعاات آیناده  
های مختس ی یورت گرفتاه اسات و یکای از    بندیدوره

بندی که نسبت به سایرین کامل و جامع باوده  این دوره
( ارائه شده است. او زمینه تااریخی  2015توسط هینجو )

قاات  ( تحقی1پژوهی مدرن را در سه مرحسه شامل؛ آینده
( 2، 1945-1960هااا:عسماای و عقالناای شاادن آینااده  

 1970-1980: هاسازی آیندهینعتی و جهانی موسسات

هاا:  ( رویکارد نئاولیبرالی وپراکنادگی آیناده    3میالدی، 
بناااادی کاااارده  ماااایالدی، دوره 1990-اکنااااون

(Hyeonju,2015: 10)    که در ادامه به ت صایل باه
 پردازیم.آنها می

 

هدا:  شددن آیندده  قالنیتحقیقات علمی و ع .6-1

1960- 1945 

پژوهای  پژوهی مادرن در تااریخ آیناده   ظهور آینده
 1945-1960هاای  لغرب قارار دارد کاه در باین ساا    

ای که به تحقیقاات عسمای   میالدی رخ داده است. دوره
بینای  توسعه عسم پیش آینده و عقالنی شدن آن بوسیسه 
شاده   پژوهی ایجااد اشاره دارد  و دانش تخصصی آینده

پژوهی است. جستار عسمی آینده فرآیندی است که آینده
بینی و در تالش برای است اده از روش عسمی برای پیش

ایجاد آینده هساتند. ایان توساعه نشاان دهناده توجاه       
هاای  روزافزون به ابزار عقسی و مهارت فنای در فعالیات  

 است فرآیندی  عقالنی شدن این، بر آینده است. عالوه
 طااور بااه حااوزه انااداز یااکچشاام آن وموجاا بااه کااه

 شاود   مای  محاسابه  باودن  معقول منظر سیستماتیک از
(Tanner,2003) معنای  ایان  به آینده عقالنی شدن 

 آیناده  مطالعاه  به منطقی و هدفمند اقدامات که با است
 از پژوهاان بارای تولیاد داناش آیناده     آینده و پردازدمی
 یاک  عناوان  باه  سیستماتیک تحقی  فرایند یک طری 
 شوند. می تشوی  ای،حرفه عمل

 رشد با که غربی جوامع دوم، جهانی جنگ از پس
 باارای را پژوهای آیناده  بودناد،  روبارو  اقتصاادی  ساریع 
 ماورد  1پورت ولیاو  مادیریت  و جدیاد  بازارهای شناسایی
 ناوع  نیازمناد  نوساازی  و دادناد. بازساازی   قارار  مطالعه
 جدیاد  هایآوریفن جمسه از سیاسی سیستم از جدیدی
 جناگ  طاول  در اماا  ،(Anderson,2010) دولت بود
 شدت به جدید امنیتی مسائل یا ایهسته تهدیدات سرد،
 و سرد جنگ توسط شدت به پژوهییافت. آینده افزایش
 مارتبط   هایشناسیبا روش آن نظامی استراتژیک ت کر
 در ریازی برناماه  و بینای پایش  از پیچیاده  اناداز چشم با

                                                 
1  .(portfolio) و هاا  پاروژه  طرحهاا،  از است ای مجموعه پورت ولیو 
 سازمانی است کارهای سایر
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پژوهاان  آیناده  .گرفات  قارار  تااثیر  حتت متحده ایاالت
شناسای اساتراتژیک از قبیال    شروع به است اده از روش

سازی، تئوری بازی، روش دل ی و مااتریس اثارات   مدل
 بااه عنااوان راهاای باارای حاال موضااوعات           متقاااطع
 ایمار  و میرهاای هساته   و  های جنگ سارد نگرانی

 مانناد  ایپایاه  یآمار ابزارهای  ای ازویژه کردند. توجه
 داده ساناریو  نوشاتن  تخیسی ابزارهای به روند یابیبرون

 فشاار جناگ سارد    های ساناریو باه   شد. از اینرو روش
 .(Tolon,2012)شودنسبت داده می

 باه  بیشاتر  را خاود  توجاه  شناسانآینده تدریج، به
تغییار   جهاانی  و محسای  ساطوح  در اجتماعی مشکالت
کردند.  بررسی بشریت برای را ممکن هایآینده و دادند
 در اساسی تغییر یک بر ایگسترده ن وذ آنها هایتالش
داشات. از   نظاامی  نیروهاای  و تجاارت  دولات،  سازمان

شاوروی باه    جمااهیر  اتحاد در پژوهیسوی دیگر آینده
 سااله  پنج طرح آن، مرکزی ریزیبرنامه پروژه مکانیسم
 بینیپیش عمل با تکنولوژی پیشرفت و اقتصادی توسعه
تبااااااادیل  1960 و 1950 هاااااااایدهاااااااه در 
پژوهان در اتحااد جمااهیر    آینده. (Tolon,2011)شد

-برناماه  به کمک به عنوان را های خودفعالیت شوروی،

بنیاان   باه  زیادی توجه اما کردند،می دنبال دولتی ریزی
یورتی که ایاالت متحده داشت،  به آینده مطالعه نهادن
 جماهیر اتحاد پژوهیینده. آ(Cornish,1977)نکردند

 کاااه) مارکسیسااام ای ازنساااخه در میاااان شاااوروی
 ،(داد قارار  الشاعاع  تحات  را اتوپیایی های سوسیالیست

 پیشارفت  انداز چشم جهان و نامحدود منابع) بینیخوش
 سرمایه سقوط) گراییقطعیت دیدگاه همچنین و( انسانی
 زا زوال رفت. این زوال به رو( کمونیسم پیروزی و داری
 در .گردیاد  حایال  سانتی  مارکسیسام  قطعیات  م هوم
 ماورد  در پژوهای آیناده  عمل ،1960 و 1950 هایدهه
 گ تماان  از بخشی متحده ایاالت در تکنولوژی و جامعه
 امنیات  اساتراتژی  و آینده تهدیدات مورد در سرد جنگ
 بخشی شوروی اتحاد پژوهیآینده حالی که بود، در مسی
 رشاد  بار  کاه  باود  مسای  زمتمرکا  توساعه  برنامه یک از

 گردید. گذاریسیاست راهنمای و اقتصادی

تحقیقات عسمی و عقالنی شدن آینده به سه شیوه؛ الف( 
 هایآینده بینی تکنولوژیکی، ب( افزایشرواج پیش

ای سیستماتیک، و ج( رشد حرفه هایشیوه در بدیل
پژوهی، تقویت شدند که در ادامه به اختصار مورد آینده

 دهیم.ار میبررسی قر

 عسمی بینی تکنولوژیکی: پیشرفترواج پیش الف(

 دشمن متوقف کردن برای ایسی اولویت و تکنولوژیکی
 بینای، پیش رواج زمینه، این در .بود استراتژیک ت کر در

 و آیناده  تهدیدات با مرتبط هایروش را به غربی جامعه
تضامین   جهات  بهتار  تصامیمات  اتخاذ برای ابزارهایی
 و 1950 هاای دهاه  در آینده، آمااده کارد.    در پیشرفت
 و باود  غالاو  آیناده  به نگاه تکنولوژیکی ویژگی ،1960

 بینی پیش» و «تکنولوژی بینیپیش» مانند ایطالحاتی
 van der)بودنااد محبااوب بساایار «تکنولااوژیکی

Duin,2006)پایش  را تکنولاوژیکی  بینیپیش 1. لنز-

اهاداف   کاه  ماشاینی  عمسکارد  و ابعاد بینی مشخصات،
 می تعریف آورد می ارمغان به جامعه برای را سودمندی
بیناای تکنولااوژیکی یااک . پاایش(Lenz,1962)کنااد 

تصویر نظامند از آینده بسند مدت برای آینده احتمالی در 
پیشرفت تکنولوژیکی است. آن نقش مهمی در گسترش 

هاای  پژوهی و عقالنی شادن فعالیات  های آیندهدیدگاه
ن برای افزایش اطمینان آینده ای ا کرد آینده محور انسا

و احتمال و اهمیات توساعه آیناده تکنولاوژی را بارای      
هاا و مقاررات بسناد    گیری بهتر بر اساس دیدگاهتصمیم

 :Hyeonju,2015)مدت استراتژیک را فاراهم کارد  

14) 

 هااایشاایوه در باادیل هااایآینااده افاازایشب( 

ای کااه تحقیاا  عسماای و دومااین شاایوه سیسااتماتیک:
النی شدن آیناده را تقویات کارد، افازایش رویکارد      عق
را در   ساناریوها  ایاطالح   2های بدیل بود. کاان آینده
میالدی در شرکت رند به عنوان راهی برای  1950دهه 

پژوهی معرفی های مختسف به مطالعات آیندهتصور آینده
 افراطای  آیناده  فرض با سناریوها مورد در او کرد. ت کر

 جماهیر اتحاد و متحده ایاالت بین ایهسته جنگ مانند

                                                 
1 . Lenz 

2 . Kahn 
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گردیااد. هاادف او در اساات اده از م هااوم  آغاااز شااوروی
ریازی نظاامی   برنامه سناریو اثبات این موضوع بود که 

گیارد تاا   عمدتا بار اسااس ت کار آرماانی یاورت مای      
 نشاان  کاان  سناریوهای ایسی . م هوم انتظارات معقول

 نیساتند،  ینای ب پایش  یا پیشگویی برای آنها که دهدمی
 جاایگزین  نتایج به منجر جایگزین مسیرهای برای بسکه
.در این زمیناه کاان در ساال    (Millett,2003)هستند
را  بااه عنااوان یااک روشاای  هااای باادیلآینااده  1964

المسسی در چهار سناریو سیستماتیک برای بدیل نظام بین
 تکنیاک  از آل ا، بتا، گاما و دلتای جهان به کاار بارد. او  

 تحسیال  و تجزیاه  باازی،  نظریاه  مانناد  پیشارفته  یها
 هادایت  را بارای  وریبهاره  - هزینه نسبت و سیستمی
 اساااات اده باااادیل آینااااده سااااناریو چهااااار ایاااان
های بدیل تاا  افزایش رویکرد آینده .(Bell,1974)کرد

حدودی بوسیسه معرفی سناریوها به عنوان فعالیت عسمی 
ردیاد.  بینای، تقویات گ  و محدودیت رویکردهاای پایش  

های بدیل به تدریج یورت گرفات   کاربرد دیدگاه آینده
چهاار مادل را بارای آیناده اروپاا       1به طوری که کاالیو 

پیشاانهاد داد: الااف( اروپااای آتالنتیااک آمریکااایی، ب( 
اروپااای فاادرال، ج( اروپااای کن اادرال، و د( اروپااای    

 .  (Calleo,1965)آنارشیست 

ی کاه  پژوهی: سومین روشای آیندهرشد حرفه ج(

نای شادن آیناده را تقویات کارد،      التحقی  عسمی و عق
پژوهی به عنوان یک تخصص قابل اعتمااد  ایجاد آینده

-بر اساس دو زمینه بود: الاف( تعریاف مرزهاای آیناده    

-پژوهی به عنوان یک رشته و ب( نهادینه سازی آیناده 

 از اسات اده  باه  پژهاان شاروع  آیناده  کاه  پژوهی. زمانی
 هادیگر رشته  از رشته این مایزت برای جدید ایطالحات
 به منحصر هویت و متمایز مرزهای پژوهیکردند، آینده

 ایاطالح   2فسچتاایم  ایجااد نماود.   فردی را برای خاود 
ابداع کرد. او معتقاد باود    1943را در سال  شناسیآینده

-ها، برنامهآگاهی، تجسم( انواع پیش1شناسی؛ که آینده

ریازی در  فرآیندهای برنامه( همه 2نویسی خطی و ....، 
 اهااداف، ( ارزیااابی3اقتصاااد، آمااوزش، ترافیااک و ....، 

                                                 
1 . Calleo 

2 . Flechtheim 

-آیناده، را در برمای   باه  مرباوط  هایارزش و هنجارها

. دو ژووناال ایااطالح  (Flechtheim,1967)گیاارد
-کند زیرا معتقد اسات کاه آیناده   شناسی را رد میآینده

 تواند عسمای باشاد. در عاوض او ایاطالح     پژوهی نمی
-های ممکن را پیشانهاد مای  به معنی آینده چوریبلفیو

پژوه . گاستون برگر آینده(de Jouvenel,1967)دهد
کنااد. را ابااداع ماای نگااریآیناادهفرانسااوی ایااطالح 

 کشااورهای اروپااایی سوسیالیسااتی اولیااه ایااطالح     
کنناد  را در ایان زمیناه اسات اده مای      3پروگنوستیکشن

(Rolbiecki,1967) ات ماااذکور در کنارایاااطالح
پژوهای  گرایی، تحقی  آینده و آیندهم اهیمی مانند آینده

در ادبیات عسمی مرباوط باه آیناده اسات اده شاد ولای       
ایطالحی که در ادبیات آکادمیاک از مقبولیات بااالیی    

اسااات  پژوهااایآینااادهبرخاااودار اسااات، ایاااطالح 
(McHale,1978). 

پژوهای باه فرآیناد رسامی و     سازی آیناده نهادینه
پژوهاای در یااک چااارچوب نجااام عماال آیناادهمااداوم ا

 4دیان  و گاودمن  نظار  سیستماتیک اشااره دارد. طبا   
(Goodman,1981)، رفتااری  شده، نهادینه اقدامات 

 طاول  در شود ومی انجام ن ر چند یا دو توسط که است
 روزاناه  روال از بخشای  عنوان به و یابد می ادامه زمان
باا تولاد آن در    پژوهای شدن آیندهنهادینه .است سازمان

بااا  1960آغاااز نشااد بسکااه در دهااه  940اواساط دهااه  
-تشکیل یک شبکه ارتباطی آینده، آغااز گردیاد. آیناده   

-آیناده  هاای سازمان توسط 1960 دهه اواخر در پژوهی

جهان؛  سراسر در دانشگاهی های برنامه و نشریات گرا،
 اروپا نهادیناه گردیاد. نهادیناه    و متحده ایاالت جمسه از

-باین  سطح در و متحده ایاالت زودتر از اروپا در سازی

 نهادیناه  هاا آمریکاایی  کاه  حاالی  در گردید آغاز المسسی
کردناااااد  آغااااااز مسااااای ساااااطح در را سااااازی 

(Hyeonju,2015: 16)و  1950های .  در طول دهه
پژوهاای بااا در فرانسااه دو سااازمان ایااسی آینااده 1960
در  شان وجود داشت. گاساتون برگار  های ادوارینشریه
ایجاد و نشریه  نگریالمسسی آیندهمرکز بین  1957سال 

                                                 
3 . prognostication 

4 . Goodman and Dean 
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منتشاار کاارد. درسااال  1358نگااری را در سااال آینااده
 المسسی فیوچیریبلگروه بین دو ژوونل و برتسند نیز 1960
را در  بینای تحسیل و پایش گذاری کردند و نشریه را پایه
. یکی دیگر از (Bell,1977)منتشر کردند  1966سال 
گرا در اروپا، باشاگاه رم باود   های تأثیرگذار آیندهزمانسا

با اعضای کم و فقدان ساختار، شکل  1968که در سال 
 افازایش  مانند جهانی سازمان به مشکالت گرفت . این

 و فقار  جمعیات،  مناابع،  تخسیاه  افزایش جمعیت، سریع
در کتاب محدودیت  1972پرداخت که در سال می غیره

میادوز نیاز معاروف اسات، منتشار      رشد که به گزارش 
. الزم به ذکار اسات کاه ایان     (Cornish,1977)شد

پژوهای اسات کاه باه     گزارش جز  اولین کارهای آینده
پرداخات.   2050ساازی وضاعیت جهاان تاا ساال      مدل

-های که به نهادیناه همچنین از سایر اقدامات و فعالیت

توان به ماوارد زیار   پژوهی کمک کردند میسازی آینده
 1965در سال  2000سال  کرد: ایجاد کمیسیون  اشاره

انجمن با حمایت آکادمی هنر و عسوم آمریکایی، تأسیس 
در ایاالت متحده، تأسایس   1966در سال  جهانی آینده

در  1966در سااال  واحااد تحقیقااات سیاساات عسماای  
در  مرکز برلین بارای تحقیا  آیناده   انگسستان، تأسیس 

در ساال   موسسه آیناده   در آلمان، تأسیس 1968سال 
شناسای  در ایاالت متحده، تأسیس انجمن آیناده  1968

. همچناین در راساتای   1968چک اساالواکی در ساال   
پژوهی مجالت و نشاریات مختس ای   سازی آیندهنهادینه

 .(Ibid:18)در این دوره منتشر شد

: هدا سازی آیندهصنعتی و جهانی موسسات .6-2

 میالدی 1980-1970

 و جهاانی  نهادهاای  باه  پژوهای آیناده  مدو مرحسه
 1970 دهاه  اوایال  در دارد که آینده اشاره سازیینعتی
یافات. ایان مرحساه     اداماه  1980 تا اواخار دهاه   و آغاز

هاای  بوسیسه افزایش گ تمان در سطح جهانی و فعالیات 
هاای هنجااری و   های جهانی، توسعه آیندهمرتبط آینده

پژوهی ر آیندهدرگیری عمی  بخش کسو و کار در ت ک
قابل توییف است. موسسات جهانی آیناده باه دو بعاد    

 باه  کاه  جهاانی  آیناده  هاای اشاره دارند: )الف( روایات 
ساازمانی   هاای قالاو  در و شاده  تبادیل  توسعه گ تمان

-فعالیات  و گ تماان  اند، )ب( چگونهشکل گرفته جهانی

 سایر و مسی دولت در آینده در  روی بر آتی آینده های
 معنی این به آینده شدن ینعتی .گذاردمی تأثیر هازمینه
 باه  پژوهی راآینده م اهیم هاشرکت از بسیاری که است
 شاان اساتراتژیک  ریزیبرنامه برای ایسی قابسیت عنوان
 از وسایعی  پذیرفتناد و  طیاف   ساازمانی،  نوآوری جهت

 باه  یانعت  توساط  ساناریوها،  ویاژه  به آینده، روشهای
 .گرفت قرار است اده مورد عتیین قدرتمند ابزار عنوان

 نهاادی  هنجارهاای  عناوان  به پژوهیآینده ظهور
اسات:   گرفتاه  یورت ایسی رویداد دو اساس بر جهانی

، )ب( هاای رشاد  محدودیت )الف( پیام بدبینانه گزارش 
گزارشای   1972. باشگاه رم در سال 1973بحران ن تی 
منتشار   1972در ساال   های رشاد محدودیت با عنوان 

کرد که بر اساس آن، سناریوهایی برای آینده اقتصااد و  
ساازی کاامپیوتری،   محیط زیست جهان به یورت مدل

تهیه گردید. این گزارش در مورد اینکه چگوناه اقتصااد   
نامحدود و رشد جمعیت موجو خطارات جهاانی مانناد    
کمبود منابع طبیعی، تخریو محیط زیست، سو  تغذیاه  

کارد. ایان   ، یاحبت مای  اناد و فروپاشی اقتصادی شده
گ تمااان آخرالزمانی)نااابودی جهااان( موجااو واکاانش  

 هاای  محادودیت  انتشاار  از پاس  سال جهانی شد. یک
 ماورد  در جادی  پرساش  1973 سال ن تی بحران رشد،
 ، بوجود آورد وکنترل و بینی پیش پارادایم اساسی اعتبار
کشاید.   چاالش  باه  را آیناده  اقتصادی بینی سنتی پیش
 را آیناده  ماورد  در ت کار  هاای کامل راه رطو به بحران
 شال، /  هسناد  ساسطنتی  گاروه  این، بر داد. عالوه تغییر
 در ن ات  بحران احتمال بررسی برای را سناریویی روش
 van der Heijden et)رسااند  تصاویو  باه  آیناده 

al,2002) ایاان روش بااه گااروه سااسطنتی هسند/شاال .
ن باه  امکان آمادگی در برابر بحران ن تی و تبادیل شاد  
 موفقیات  یک شرکت بزر  ن تی فاراهم آورد. داساتان  

 از اساات اده سااسطنتی هسنااد/ شاال بااه واسااطه شاارکت
 در مهمای  ابازار  را باه یاک   ساناریو  رویکرد سناریوها،
-آیناده  یا آینده درباره بحث برای کار و کسو مدیریت

 هاای همچنین گازارش محادودیت   شرکت، کرد.  های
 شاناخته  جهانی زیتمرین مدلسا یک عنوان به رشد که
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 اقتصااد،  نظیار  هاایی حوزه بر توجهی قابل تأثیر شد،می
 داشاااات سیاساااای عسااااوم و شناساااای جامعااااه

(Chichilnisky,1990)  مجموعاه  اساس و پایه و-

 گردید. بشریت بقا  برای سناریو مطالعات از ای

های هنجاری دومین ویژگای مرحساه   توسعه آینده
 ها باود. موضاوع  سازی آیندهموسسات جهانی و ینعتی

 آن بارای جامعاه   انداز چشم هنجاری، های آینده ایسی
 مبناای  بر که بود جدیدی جامعه ظهور ، ینعت از پس

قارار داشات.    جامعاه  اطالعاات  فناوری تغییر چگونگی
 باا  گونااگون  یاورت  باه  جامعاه  از جدیدی نوع ظهور
جواماع   ،  جامعاه تسماتیاک   ،  ینعتی پسا جامعه عنوان
جامعاه    شابکه مسای   ،  اقتصاد اطالعااتی   ،  سومموج 

شدند. تصااویر مختساف از    و غیره، نامگذاری اطالعاتی
هاای مارجح   یک جامعه آیناده مانعکس کنناده آیناده    

مختسف م سران، تأکید مت اوت بر ابعاد جامعاه آیناده و   
هااای مختسااف در مااورد ارتباااط بااین جامعااه و   ایااده

مرحسه موسسات جهاانی و   ویژگی سوم تکنولوژی، بود.
ها، درگیری عمیا  بخاش کساو و    سازی آیندهینعتی

پژوهی است. بعد از موفقیت چشامگیر  کار در ت کر آینده
، ت کار  1970گروه سسطنتی هسند/شال در اوایال دهاه    

پژوهی به فعالیت محبوب برای اساتراتژی توساعه   آینده
 آیناده  معتقاد اسات مطالعاات    1شرکت تبدیل شد. درور

-روش تحریاک  زمیناه،  پس اطالعات بهبود با یپژوه

 طاور  باه  گیاری  تصامیم  منابع ارائه و ت کر جدید های
 کناد مای  کماک  کار و کسو مدیریت به توجهی قابل

(Hyeonju,2015: 24). 

دهه : هارویکرد نئولیبرالی و پراکندگی آینده .6-3

 تاکنون – 1990

ا تاوان با  پژوهی را میبندی آیندهمرحسه سوم دوره
ندگی حاوزه آیناده، ناام    کعنوان رویکرد نئولیبرالی و پرا

با پایان جنگ سرد شروع  1990گذاری کرد که در دهه 
 جهاانی  همیشاگی  فرآیناد  طریا   از پدیده دو شد. این
 تخریاو  خطر و اطالعات فناوری وسیع گسترش شدن،
 ادامه همچنان مسائل این و آمده وجود به زیست محیط

                                                 
1 . Dror 

 سااازیجهااانی عصاار دهنااده نشااان مرحسااه ایاان .دارد
جهاانی   جامعاه  آینده در عدم قطعیت ظهور و نئولیبرال
-آیناده است. دیدگاه نئولیبرالی آینده بر حاوزه  خطرنا 

 از اینظریه  پژوهی تسسط پیدا کرده است. نئولیبرالیسم
 معتقاد اسات باا    کاه  اسات  سیاسای  اقتصااد  هایشیوه
 چارچوب رد فردی هایکارآفرینانه  و مهارت هایآزادی
 خصویی قدرتمند، مالکیت حقوق ویژگی آن که نهادی

تااوان رفاااه و ماای اساات، آزاد تجااارت و آزاد بازارهااای
 . باه (Harvey,2005 )بهروزی انسان را افازایش داد 

 باازار  کاه   اقتصاادی  هایدیدگاه سیاست این کسی طور
 نقاش  رسااندن  حاداقل  باه  با سازی را خصویی و آزاد
 نیروهاای  اقتصاادی  فعالیت ساندنر حداکثر به و دولت
 دست از به گیرد. پراکندگیکنند، در برمیدنبال می بازار
فقادان اجمااع    پژوهاان و آینده و آینده بین ارتباط رفتن
-آیناده  تناوع  همچنین و پژوهیآینده مورد در ایرشته

اشاره دارد. عالوه بار ایان، ایان مرحساه تساسط       پژوهی
ژوهای انتقاادی و تشادید    پنگاری، پیشرفت آیناده آینده

 گیرد.پراکندگی را در بر می

-ای آیناده گیری ریشهویژگی اول این دوره شکل

 1990نگاری و تبدیل آن به ایطالح متاداول در دهاه   
نگااری  آینده 2مارتین و . ایروین(Major,2001)است
 و اقتصاد فناوری، عسم، درازمدت آینده گرفتن نظر در  را

 و اساتراتژیک  تحقیا   منااط   شناسایی هدف با جامعه
 احتمااال  کاه  اسات  ظهاور  حاال  در جدید هایآوریفن

 مای  ارمغاان  باه  را اجتمااعی  و اقتصادی سود بیشترین
-. شایوه (Anderson,2004)کنناد  تعریف می آورد 

ای در ساطوح  نگااری باه یاورت گساترده    های آیناده 
نگااری مادنی   های آیناده ها، سطح مسی و برنامهشرکت
بنادی عسام و   نگااری بار الویات   گیارد. آیناده  انجام می

گیااری گااذاران و شااکلتکنولااوژی، مشااارکت سیاساات
گرا باودن ونزدیاک باودن باه     استراتژی )به عست عمل

نگااری  کند. تسط آیناده مدیریت استراتژیک(، تأکید می
در مطالعات مربوط به آینده تاا حادودی نشاان دهناده     

کاه کااربرد    تأثیرات نئولیبرالیسم در ایان زمیناه اسات   
مجموعاه  تاوان در گازارش   عمسی این موضاوع را مای  

                                                 
2 . Irvine and Martin 
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اف   مجمع جهانی اقتصاد و گزارش  سناریوهای جهانی
 بانک جهانی مشاهده کرد. توسعه جهانی

پژوهاای دوماین ویژگای ایان مرحسااه رشاد آیناده     
پژوهای  انتقادی است به طوری کاه پیشارفت در آیناده   

درباره آینده در  انتقادی یک شیوه جدیدی را برای ت کر
عصر جامعه نئولیبرالی، ریسکی و پساامدرن، بااز کارد.    

تاوان در کارهاای   پژوهی انتقادی را میهای آیندهریشه
 2(، گالتونگ1970شناسی انتقادی،)آینده 1ون استینبرگن

 3(، توچاال1970)دمااوکراتیزه کااردن تحقیقااات آینااده، 
ینده، )عمومی کردن آ 4( و میسز1970)عقالنیت انتقادی، 

(، ردیابی کرد باه طاوری کاه آنهاا در مطالعاات      1975
داری موجااود، ساانت  پژوهاای جامعااه ساارمایه آینااده

هاای  پوزیتویستی و آینده اساتعمار شاده بوسایسه گاروه    
گاذاری و  ذین ع را مورد انتقااد قارار دادناد و بار ارزش    

هاای هنجااری،   ها متمرکز شدند که آیندهت کیک آینده
پژوهی انتقادی داد. آیندهپیشنهاد میبرابر و مشارکتی را 

اولیه تحت تأثیر نظریه انتقادی اجتماعی قارار گرفات و   
پژوهااای رادیکاااالی  ارتبااااط نزدیکااای باااا آیناااده  

. در طی مرحسه ساوم،  (Hyeonju,2015: 31)داشت
( توسعه یافت. 2004)5پژوهی انتقادی توسط اسالترآینده

بینی و یشگویی، پرویکردهای سنتی آینده از قبیل پیش
سازی بر شواهد تجربی و بیرونی متمرکاز بودناد   سناریو

درحالی که ساخت اجتمااعی و کارکردهاای نماادین را    
 بار  پژوهای انتقاادی  آیناده  عاوض،  گیرند. درنادیده می
 ، تأکیاد  بیرونای   جهاان  فهام  در درونی معنای اهمیت
 معااانی مجاادد بااازنگری باار و (Curry,2007)دارد 
 سااختار قادرت   سااختن  رها و های بدیلندهآی با مرتبط
پژوهای  . آیناده (Arnaldi,2008)کند تأکید می فعسی

انتقادی اسالتر از سنت هابرماس و هرمنوتیک حایال  
الاه...  شود. اگرچه مت اوت از رویکرد اسالتر، عنایات می

پژوهای انتقاادی   های مهمی در زمیناه آیناده  نیز کمک
 پساساختارگرایان دیگر و فوکو از او داشته است. رویکرد

                                                 
1 . van Steenbergen 

2 . Galtung 

3 . Tuchel 

4 . Miles 

5 . Slaughter 

و  قادرت  شاکنی شاالوده  تحسیال  از و اسات  شده گرفته
 گیاری شاکل  چگاونگی  بررسای  بارای  انتقادی گ تمان
گیاری آیناده    شاکل  نحاوه  و گ تماان کناونی   در آینده
-، اسات اده مای   آیناده  هاای مارتبط باا   گ تمان بوسیسه

-. دو م هوم فرعی هساته (Inayatullah,1990)کند

هاا  پژوهی انتقادی، بااز تولیاد قادرت و آیناده    ای آینده
 هاای گروه قدرت که کنندمی فرض م اهیم هستند. این
 گ تماان  بازتولیاد  طریا   از برتار  اقتصادی و اجتماعی
 قدرت کنترل به مربوط مسائل زیرا شودمی تقویت آینده
 .گیارد مای  شاکل  اجتماعی سیستم مکانیسم در آینده و

 اتی از قبیل ؛ انتقاد از شکلپژوهی انتقادی موضوعآینده
،  محاور  سیاسات /  اساتراتژیک  پژوهی آینده نئولیبرالی
-عدالتی، حمایت از نگرشبی و نابرابری از قدرت، انتقاد

های فمنیستی، انتقااد  های ساختی، تأکید بر زبان، آینده
از نظم اجتماعی موجود، روش سناریو انتقادی، را در بار  

 . (ibid:33)گیرد می

ویژگای ایان دوره عادم اجمااع در حاوزه       سومین
رغم توسعه چشامگیر  پژوهی است به طوریکه عسیآینده

آن در چند دهه گذشته، این حوزه از عدم وجاود توافا    
-پژوهی و اهداف کسی آن رنج مای درباره چیستی آینده

 هاای روش باه  آیناده  ایاطالحات  مثال، عنوان برد. به
 ماورد  گاروه  و زماانی  دوره منطقاه،  اسااس  بر مختس ی
پژوهای، تحقیا  آیناده،    آیناده  :گیارد  مای  قرار است اده
-هاای آیناده، آیناده   شناسی، جنابش نگاری، آیندهآینده

 در تاوافقی  هیچ رو، این گرایی و غیره. ازپژوهانه، آینده
 وجاااود آیناااده مطالعاااه دقیااا  ایاااطالح ماااورد
.. عدم اجماع در حاوزه آیناده و تناوع    (ibid:34)ندارد

پژوهااان و دین جهاات اساات کااه آیناادههااا باادیاادگاه
محااور در چااارچوب متخصصااان بااا موضااوعات آینااده

پژوهای از چناد   کنند.آیندهم هومی خودشان برخورد می
زیر مجموعه تشکیل شده که هر کدام از آنها نسبت به 

هاا  هاا و تکنیاک  دیگری به لحاظ موضاوعات، دیادگاه  
یال  پژوهی به دلهای آیندهمت اوت هستند. زیر مجموعه

بناادی ایااول مختسااف، گاایج کننااده و دارای  تقساایم
پژوهای  های آیندههمپوشانی هستند. تکثیر زیر مجموعه

با رشد فرآیند تخصصی شدن، تشدید گردیده است. این 
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تاوان  پژوهای را مای  بدین م هوم است که عمل آیناده 
برای همه موضوعات تخصصی به کاربرد و گرایش باه  

 تعامل افزایش از طبیعی ها یک نتیجهرشد زیر مجموعه
پژوهای از طریا    آیناده  .اسات  مختساف  هایرشته بین

تاری را نشاان   ها دانش عمی تعامل خود با دیگر رشته
-شدن، شااخه دهد. عالوه بر این، پیشرفت تخصصیمی

هااای مختس اای را در ایاان حااوزه بوجااود آورده اساات و 
نگاری جدا شده اسات. یکای   پژوهی سنتی از آیندهآینده
ها، تصاویر رقابتی آیناده  از ویژگی پراکندگی آینده دیگر

اناداز  تویایف چشام  ) گذار بازر  بر اساس تز معروف 
توسط انجمان ابتکاار گاذار     درست و پایدار آینده جهان

است. تصاویر قدرتمند از آینده جهاانی باه طاور     (بزر 
شدن، پیشارفت فنااوری ارتباطاات و    ای جهانیگسترده

 گیرد. تصاویرهای جهانی را در بر میاطالعات و بحران
 یاا  هاانی ج گرماایش ) خاص موضوعات از جهانی آینده

 یاا  من ای  تصااویر  یاا  جهاانی  کل جامعه به ،(تروریسم
شوند. تصاویر آینده جهانی بندی میمثبت، دسته تصاویر
 بندی کرد:توان در سه گروه دستهرا می

 پایاه  بار  جهانی خوشبینانه؛ کاه   های)الف( آینده
 رفااه  برای پیشرفته تکنولوژی و جهانی آزاد بازار اقتصاد

 نئولیبرال آینده جهانی ارتباط نزدیک با قرار گرفته و در
 .است

 قطاع  پایاه  های جهانی بدبینانه؛ که بر)ب( آینده 
 بالیاای  فقار،  درگیاری،  دلیال  باه  فعسای  شرایط کامل
 و گیار  هماه  هاای بیمااری  طبیعی، منابع تخسیه طبیعی،
 قرار گرفته است.  اقتصادی بحران

 یاک  ساوم  های جهانی پایادار؛ تصاویر  )ج( آینده
 ح اظت کننده اسات  جامعه پایدار مرتبط با جهانی آینده
 هماااهنگی و پایااداری خوداتکااائی، تمرکززدایاای،  کااه

-را تهیاااایج ماااای داخاااال طبیعاااات در انسااااان

های فکری با توجه به سنت .(Hancock.1980)کند
-پژوهی و همچناین دوره گیری آیندهتأثیرگذار بر شکل

شاد،   پژوهای کاه در بااال بررسای    بندی تغییرات آیناده 
هاای هار دوره را   ای از ویژگی( خالیه1جدول شماره )

 دهد.ارائه می

 پژوهیبندی آیندههای فکری و سه مرحله دورهسنت. 1جدول

 های متمایزویژگی بندیدوره

 تخیسی، ت کر سیستمی -گرایی، داستان عسمیادیان، اتوپیا، تاریخ  های فکریسنت

تحقیقات عسمی و عقالنی شدن 
 1945-1960ا:هآینده

 بینی تکنولوژیکی به عنوان نگرش کسیدی.رواج پیش 

 های سیستماتیکهای بدیل در شیوهافزایش آینده 

 سازی نهادینه و متمایز ایجاد مرز: پژوهیآینده شدن ایحرفه رشد 

 پژوهیمبانی آینده توسعه برای ایپایه عنوان به عسم ن وذ 

سازی ینعتی و جهانی موسسات
 میالدی 1970-1980: هاآینده

 های جهانیافزایش گ تمان جهانی و فعالیت مربوط به آینده 

 های هنجاریتوسعه آینده 

 درگیری عمی  بخش کسو و کار در ت کر آینده 

 های مدیریتی در زمینه توسعه ت کر آیندهچرخش به سمت دیدگاه 

رویکرد نئولیبرالی وپراکندگی 
 تاکنون 1990ها: از دهه آینده

 

 نگاریندهتسسط آی 

 پژوهی انتقادیپیشرفت آینده 

 ها، تنش بین تصاویر رقابتی آیندهتشدید پراکندگی: فقدان اجماع، تکثیر زیر مجموعه 

 انداز بشریت، حرکت به سوی آیندهپژوهی در ارتباط با تعهد اخالقی و چشمای شدن آیندهحاشیه-

 های بدیل اجتماع محور و موضوعات قابل مدیریت.

 Hyeonju,2015: 40))بع:من

 مبانی پارادیمی آینده پژوهی .7

 سااختار انقاالب عسمای    توماس کوهن در کتااب  
را مطارح   تغییار پاارادایمی   و  پاارادایم ( م اهیم 1962)

-کرد. بر اساس تعریف کوهن، یک پارادایم به مجموعه

کند که یک رشاته عسمای را   هایی اشاره میای از گزاره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 25

https://jvfc.ir/article-1-84-fa.html


 55                                                                                 یژوه  پ مفهوم و مبانی پارادایمی آینده یتبارشناس/ معبودیتقی مدمح

کنند. از دیدگاه مانی مشخص، تعریف میدر یک دوره ز
 شاود: چاه  کوهن یک پارادایم سواالت زیر را شامل می

 ناوع  گیرد؟، چه قرار بررسی مورد و مشاهده باید چیزی
شاود؟،   مطارح  موضوع این به پاسخ برای باید سواالتی
سااختاربندی کارد؟،    را هاا  پرسش این توانمی چگونه

  سایر شاوند؟، باه   نتایج تحقیقات عسمی بایاد چگوناه ت  
 زماانی  عسام،  در واقعی پارادایم تغییر تنها دقی ، م هوم
 فیزیاک  باه  نیاوتن  فیزیاک  مکانیکی نظریه که داد رخ

تغییاار یافاات   انیشااتین نساابیت نظریااه باار مبتناای
(Kuosa,2009:12)1لیااانکسن و . همچناااین گوباااا 

 عنوان به است ممکن پارادایم یک ( معتقدند که 1994)
 باا  کاه ( متافیزیاک  یاا ) اساسی ورهایبا از ایمجموعه
 آن یاک . در  شود یا نهایی سر وکار دارد، اولیه ایول
 ماهیات  آن، دارناده  برای که کندرا ارائه می بینیجهان
 باا  احتماالی  رواباط  طیاف  و آن در فارد  جایگاه ،جهان
باورهاا باه   ....  کند می تعریف را آن هایبخش و جهان

اسااس   بار  فقط باید هاآن که این م هوم اساسی هستند
 بحاث  مورد هر چند باید به خوبی) شوند پذیرفته ایمان
 ندارد،اگر وجود نهایی بودن حقیقی راه هیچ ؛(گیرند قرار
 ساال پایش   هزاران...  فسس ی های بحث داشت، وجود
-که بارای پاارادایم   باورهای اساسی این  .بود شده حل

-اسخهای مختسف مهم هستند، ممکن است از طری  پ

دهناد، کشاف   هایی که به چندین پرسش اساسای مای  
 های اساسی عبارتنداز:شوند. این پرسش

 و چیست واقعیت ماهیت: شناسی هستی پرسش

 شود؟ شناخته تواندمی که دارد وجود چیزی چه بنابراین

شناسی: ماهیت دانش، رابطه بین سوال معرفت

  تواند شناخته شود چیست؟در  کننده و چیزی که می

شناختی: محق  یا دانشمند چگونه پرسش روش

تواند شناخته شود، حرکت تواند به سمت آنچه میمی

کند؟ به این سه پرسش اساسی آنها، بعداً پرسش چهارم 

را در پاسخ به برخی از ت سیرها و گسترش کار خود 

 اضافه کردند؛

                                                 
1 . Guba and Lincoln 

چیست؟  است، ارزشمند ذاتا پرسش اخالقی : آنچه

(Voros,2007:6) 
 برخاای پایاه  بار  داناش  باه  رویکاردی  گوناه  هار 
 جمساه  اساسای از  هاای فرض پیش و بنیادی م روضات
استوار  شناختی، روش و شناختی معرفت شناسی، هستی

 درباره دانش شکل ماهیت واقعیت؛ ماهیت است) درباره
 برای توانندمی که هاییروش انواع مورد در واقعیت؛ این
 انجااام هادف  ربااره د شاوند؛  اسات اده  داناش  آن تولیاد 
 هار  دیگار،  عباارت  باه . ماورد دیگار   چندین و تحقی ؛
 و تعهادات  ،(پارادایم یا) دانش تحقی  به رسمی رویکرد

سازنده  و ذاتی که آوردمی وجود به را خایی م روضات
هاا  . مبانی پارادایمی مختسف فرضیه آن پارادایم هستند(

 شوندبه اشکال و رویکردهای مختسف تحقی  منجر می
-ای در نظر گرفته مای ها به گونهو وضعیت این فرضیه

شناسای؛ معتبار، مناساو و    شود که از نظر اشکال روش
-روش مورد قبول باشند. بنابراین جدا کردن مالحظاات 

 و غیارممکن اسات   مارتبط  فسسا ی  مباانی  از شناختی
 مایکال  دونالاد  از نقال  کاار باه   این انجام برای تالش
و پا را به طور محکم در وسط هر د با عنوان    ،(1985)

 (Voros,2007:71)تعبیر شاده اسات   هوا قرار دادن 
 پژوهای  داناش »وُرُس معتقد است کاه   همچنین ژوزف

 فهام  غیااب  در کامال  یاا  مناساو  شاکسی  به تواندنمی
 دهاد، تشاکیل مای   را آن زیربنای ای کهفسس ه کارکرد
 ابنا  آینده تحقیقات که امر این به توجه با « یابد تحق 
کسماه   دقیا   م هوم در تجربی تکاپویی خود، ماهیت به

 تواناد نمای  تجربی آزمون یعنی باشد، تواندنمی و نیست
را  هاا( آیناده  )مطالعاات  پژوهای آینده به مربوط دعاوی
 هاای پژوهش که کاری بهترین و دهد قرار تقویت مورد
باه   کاردن  تکیاه  دهاد،  انجاام  تواناد مای  پژوهای آینده
 کاامپیوتری  هایسازیشبیه» و«  فکری هایآزمایش»
نیااز   است، آینده پیشنهادی سناریوهای ارزیابی برای« 
 بایش  رشاته،  این برای مناسو فسس ی چارچوب یک به
 (.158: 1396شود)پایا، می آشکار پیش از

دهاد کاه   پژوهای نشاان مای   بررسی ادبیات آینده
هاا را  های مختس ی از پاارادیم شناسیپژوهان، گونهآینده
شناسای و  ها، معرفات ا توجه اهداف، رویکردها، دیدگاهب
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( یاک  2003) 1بور  اند. اولویشناسی ارائه دادههستی
پژوهای را بار   شناسی پارادایمی از مطالعاات آیناده  گونه

 اهاداف  کاه  آیناده  تحقیقاات  بازر   هاای اساس حوزه
کناد  را ارائه کرد. بور  بیان مای  دارند مختس ی تحقی 

استانی و اتوپیا/دیستوپیا تخیسی مدرن که اگر پیشگویی ب
-به عنوان یک رویکرد واحد در نظر گرفته شاوند، مای  

توان آن را به عنوان اولین حوزه بزر  از اهداف تحقی  
-در تحقیقات آینده توییف کرد. از اینرو این حوزه مای 

 جالاو  ساناریوهای  و اندازها چشم تصاویر، ایجاد تواند 
 در تحقیا   اهاداف  بازر   حاوزه  باشاد. دوماین   آینده

 و ریازی برنامه از حمایت در آن توانایی  آینده، تحقیقات
 ریازی برنامه در آن کاربرد اینجا، در. است گیریتصمیم
 اهاداف  بازر   حوزه سومین .دارد قرار کانونی نقطه در

 همه بزر  جهانی مسائل حل  آینده تحقی  در تحقی 
 اهاداف  از چهارم حوزه بور  است. سرانجام انسان نوع

-روش توساعه   عناوان  با  را آینده تحقیقات در تحقی 

در کنار   .کندمی تعریف اجرا  قابل ایرشته بین شناسی
-شناسی پارادیمی بور  در زمینه مطالعاات آیناده  گونه

های دیگری نیز مطارح شادند. باه    شناسیپژوهی، گونه
-( مباانی پاارادایمی آیناده   2007) 2طوری که لینستون

پژوهی را به سه دسته؛ تکنیکای، ساازمانی و شخصای،    
( باه چهاار گاروه؛    1990ا.. )بنادی کارد؛ عنایات   تقسیم
کننده، ت سیری، انتقاادی و کانش یاادگیری؛    بینیپیش
های ممکن، محتمال  (  به سه گروه؛ آینده1990) 3آمارا

کناد و تمرکاز او بار روی    و مرجح تقسایم بنادی مای   
سازی ساختاری سازی و مدلارزیابی کارشناسان، سناریو

بندی پارادایمی استعماری و ( طبقه1993) 4است؛ سردار
( باه  2005) 5دهد؛ ونادل بال  غیر استعماری را ارائه می

گرایای  گرایای و واقاع  گرایای، پساااثبات  سه دسته اثبات
( 1995؛ 2005؛ 2008کند و اساالتر) انتقادی، تقسیم می
بنادی  کپارچه گروهها، انتقادی و یبه پوپولیستی، سیستم

 کرده است. 

                                                 
1 . Olavi Borg 

2 . Linstone 

3 . Amara 

4 . Sardar 

5 . Wendell Bell 

است اده  پارادایم پژوهانی که از واژه اگر ما بر روی آینده
کنند و کسانی که ادعا دارند نوعی تغییار پاارادایمی   می

در تحقیقات آینده وجاود دارد، مترکاز شاویم، یکای از     
( 1992؛1991) 6ترین معرفی بوسیسه میاک مانرماا  قوی

 باه  را تحقیا   زمیناه  کند می تالش ارائه شده است. او
-تقسایم  .کناد  تقسایم  جایگزین و همزمان پارادایم سه

 بندی پارادیمی او عبات است از:

-پارادایم تویی ی، که به تالش برای ارائه پیش (1

های بسیار احتمالی اشاره دارد که مبتنی بر بینی

 سیر تکامسی گذشته است. در این پارادیم دیدگاه

بینانه است. هدف خوش نسبت به آینده استاتیک و

ها عمدتا کمی و فایسه تحقی  غیر آش ته، روش

 زمانی کوتاه مدت است.

 توییف برای تالش به که سناریو،  پارادایم (2

 .پردازد می آینده برای دستی مختسف سندهای

 هر بینیپیش در آن توانایی بر سناریوها ارزش

 به کمک برای آن درتوانایی بسکه نیست، چیزی

 از تصویرسازی با وضعیت کنونی در ریگیتصمیم

 است، قرار دارد. پذیرامکان آنچه

 برای تالش به که تکامسی تحقی  آینده، پارادایم (3

 و آش ته دنیای در دقیقتر آینده در  و توییف

 دارد. اشاره تکامسی قوانین بر مبتنی

ها، میک مانرما دو رویکرد محوری در کنار پارادیم
-ین کرده است کاه اولای جهات   را در تحقی  آینده تعی

گیری تکنوکراتیاک دارد و ریشاه آن در اماور نظاامی،     
گیری نگاری تکنولوژی و غیره است و دومی جهتآینده
شناسی قرار دارد گرایانه دارد که ریشه آن در آیندهانسان

(Kuosa,2009:13) 

 پاارادایم  کناد کاه دو  بیان می( 2002) 7هید  اوا
 وجاود  آیناده  تحقیقاات  در را  رقیاو  و جایگزین جدید
بندی او اولین پارادایم جدیاد جاایگزین،   در تقسیم .دارد

های تکامسی است کاه تکارار کاار مانرماا     تحقی  آینده
( است با تأکید بار اینکاه تحقیا  آیناده     1992-1991)

                                                 
6 . Mika Mannermaa 

7 . Eva Hideg 
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فعسی رضایت بخش نیسات زیارا موضاوعات آن سااده     
های کااربردی  شناسی و روششده و نظریات آن، روش

ای کشااف آینااده مناسااو نیسااتند. پااارادایم دوم   باار
پژوهی انتقادی اسات کاه بیاان    جایگزین، تحقی  آینده

تواند به عناوان چیازی کاه باا     کند آینده نه تنها میمی
کند، ت سایر شاود،   گذشت زمان یورت خارجی پیدا می

بسکه همچنین به عنوان چیزی کاه در حاال حاضار در    
شاود. از  د، ت سیر مای افکار و احساسات  مردم وجود دار

ای حال را پژوهی انتقادی، چنین آیندهاینرو مطاب  آینده
تحت تأثیر قرار داده و بخش مهمی از قوانین زندگی را 

 دهد.تشکیل می

شناسی دیگاری از  ( گونه2009) (Kuosa) کوئوسا
شناسی کند. گونهپژوهی مطرح میمبانی پارادایمی آینده

 ه عبارتنداز: او از سه پارادایم تشکیل یافته ک

 پارادایم پارادایم باستانی؛ از دیدگاه کوئوسا اولین (1

 آینده درباره ت کر زیرا است، باستانی آینده، تحقی 

بوده است، به یک  انسانی فرهنگ از بخشی همواره

م هوم آن هرگز از محیط کارکردی ما ناپدید نشده 

 عرفانی، گیری جهت و قطعی بینی است. پیش

 جهان با سازگاری برای را جدیدی های روش

 پارادایم اولین توان می را آن. است کرده پیدا مدرن

 :زیرا دانست، آینده تحقیقات

 در پارادایم اولین پژوهی مدرن؛ تسسطپارادایم آینده (2

 دوم جهانی جنگ سخت هایدرس از پس و طول

 هایارزش به بشر جنگ .شد کشیده چالش به

 مدیریت اسبات،مح ها، استراتژی خوب، ریزیبرنامه

 آموزش را معاهدات و تجارت پیچیده، هایموقعیت

 هایایدئولوژی تخریو قدرت همچنین آن .داد

 پس دوران .داد نشان را مدرن های سالح و بنیادی

 رشد به باور طالیی زمان دوم، جهانی جنگ از

 انسانی، عسوم تکنولوژی، توسعه قوی، اقتصادی

 و جهانی مشکالت حل توانایی جهانی، سیاست

از اینرو با توجه به موارد مذکور، کوئوسا  .بود غیره

-پژوهی مدرن نامگذری میدومین پارادایم را آینده

 کند.

پارادایم در حال  کوئوسا پارادایم سوم را با عنوان  (3

کند از دیدگاه او با توجه نامگذاری می ظهور 

-های و انتقاداتی که پارادایم اول و دوم آیندهچالش

هی با آن مواجه شدند، نیاز به تغییر در رویکردها پژو

شود. او معتقد است ها احساس میشناسیو روش

هایی که چارچوب ها و چالشبسیاری از پیشران

توان گ ت که از دهند، میپارادایم سوم را شکل می

های پویا و قوانین زندگی و در  جدید سازمان

در طبیعت،  افزایش  کسی روندهای غیر خطی 

های اجتماعی و جهانی، در  جدیدی از پدیده

سودمندی دیدگاه جامع، توسعه سریع فناوری 

 افزار، موتورهای جستجو واطالعات و ارتباطات، نرم

 مختسف اشکال از الگوهایی تعیین کردن به نیاز از

آینده، حایل شده است. او  هایداده و هاسیگنال

ند هوش تأکید دارد که تحقی  آینده باید بتوا

استراتژیک را برای دنیای پیچیده، پویا و غیرخطی 

تولید کند. از دیدگاه کوئوسا پارادیم سوم آینده 

 بر مبتنی خطی بینی پیش از است اده پژوهی  باید

کند و هدف، در  ماهیت  محدود را روش یک

 های پویا، مسائل هوش استراتژیک، افزایشسازمان

داخل و تقویت  از سیستم بر تأثیرگذاری توانایی

( تحول مبانی 1باشد. شکل شماره ) خالق تخیل 

پژوهی را از دیدگاه کوئوسا نشان پارادایمی آینده

 .دهدمی
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(kuosa,2011:333) پژوهی از دیدگاه کوئوساتحول مبانی پارادایمی آینده .1شکل 

-شدناتتی آیندده  روش -پنج پارادایم فلسدفی  .8

 پژوهی

آینااده » کااار خااود بااا عنااوان  ( در2008) 1ورس
یکای از    «2یکپارچه: یک رویکارد باه پاژوهش آیناده    

-های پارادایمی را در زمینه آیندهشناسیترین گونهکامل

پژوهی ارائه داده است. او با است اده از کار پژوهشگرانی 
هاای  پاارادایم  6ریزون و 5هِرون  ،4لینکسن ، 3چون  گوبا
-فته شده توسط آیناده شناختی به کار گرروش -فسس ی

بنااادی کااارد پژوهاااان باااه پااانج گاااروه تقسااایم  
(Voros,2008:192): 

 پوزیتیویسم (1

 پساپوزیتیویسم (2

 نظریه انتقادی و انواع آن یا انتقادگرایی (3

 گراییبرساخت (4

 مشارکتی (5

 برخای  بارای  کاه  هاایی پاساخ  از هاا پارادایم این
 پاساخ باه  . هساتند  تماایز  قابال  دارند، اساسی سؤاالت

                                                 
1 . Voros 

2 . Integral Futures: An approach to futures 

inquiry (2008) 

3 . Guba 

4 . Lincoln 

5 . Heron 

6 . Reason 

 شناختی،هستی یعنی پارادایم هر ایسی عدب سه سؤاالت
 یعناای چهااارم، و بعااد شااناختیروش شااناختی،معرفاات
. کناد مای  مشخص را هاپارادایم مرزهای شناختیارزش
 و پاردازد مای  واقعیات  ماهیات  شناختی بههستی سؤال
 قارار  توجاه  مورد را دانش ماهیت شناختیمعرفت سؤال
 باه  خگوییپاس به معطوف شناختیروش سؤال .دهدمی
 را بداناد  آنچه باید چطور پژوهشگر که است دغدغه این
 باه  پاساخ  به دنبال نیز شناختیارزش سؤال. کند کسو
 ارزشامند  ذاتاا  چیازی  پرساد چاه  مای  کاه  است سؤالی

(. در جداول شماره 141: 1392راد و همکاران،است)فاتح
هاای  هاای پاارادایم  (  به ترتیو ابعاد و ویژگای 3( و )2)

 اند.ان داده شدهمذکور نش

-شناسی، روششناسی، معرفتبررسی ابعاد هستی

-شناسی پانج پاارادایم پاژوهش آیناده    شناسی و ارزش

-( تغییرات این ابعااد را در پاارادیم  2پژوهی در جدول )

-دهد. به طوری که در بعد هستیهای مذکور نشان می

شناسی از یک واقعیت واقعی، عینی، خارجی اما در عین 
گرایی؛ به یک واقعیت عینی شناخت در اثباتحال قابل 

خارجی که به یاورت نااقص قابال شاناخت اسات در      
 محتمال در  تااریخی  واقعیات  گرایی؛ به یاک پسااثبات

 ایااالح طریاا  از زمااان طااول در کااه انتقااادگرایی
اسات؛ باه    گرفته شکل قابل تغییر اجتماعی ساختارهای
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 باه  هوابسات  کاه  گراییبرساخت در چندگانه هایواقعیت
اسات؛ باه یاک     خاص پژوهش گروه نسبی خصوییات

عینی که باه معناای واقعای     –واقعیت مشارکتی ذهنی 
کسمه با تعامل ذهن و کیهان ایجاد شده است، تغییر پیدا 

 از خاارج  واقعیات  گارا، اثباات  پارادایم دو کرده است. در
 به واقعیت دیگر، مورد سه اما در است پژوهشگر ذهنیت
 باه   پژوهشگر وابساته اسات   ذهنیت به ایفزاینده طور
در نهایت در پارادایم مشارکتی ذهنیات خاود    که طوری

پژهشگر به معنای واقعی کسماه آن را )واقعیات( شاکل    
.  تغییارات ماذکور در   (Voros,2008:194)دهد می

شناساای شناساای و ارزششناساای، روشابعاااد معرفاات
دول ها نیز وجود دارد که به طور خالیاه در جا  پارادایم
( نمایش داده شده است. همچنین قابال ذکار   2شماره )

هاای پانج پاارادایم    ( ویژگای 3است که جدول شماره )
پژوهی را با یکدیگر مقایسه کرده و تغییرات آنها را آینده

 به طور خالیه به نمایش گذاشته است.

 

 پژوهیآینده در پژوهش پارادایم پنج ابعاد .2جدول 

 پارادایم
 ابعاد

 مشارکتی-کنش گراییبرساخت انتقادگرایی گراییاثبات پسا گراییاثبات

 شناسیهستی
ساده،  گراییواقع
 واقعی اما قابل واقعیت

 فهم

گرایی انتقادی، واقع
 اما ناقص واقعی واقعیت
 قابسیت فهم و

 احتماالتی

 تاریخی، گرایی واقع
مجازی  واقعیت

 توسط شکل گرفته
های ارزش
 سیاسی، اجتماعی،

 فرهنگی، اقتصادی،
 و جنسیتی؛ نژادی
 در داده شده شکل
 زمان گذر

گرایی، نسبی
 های محسیواقعیت
 خاص برساخته و

 شده

 مشارکتی، واقعیت
 -ذهنی واقعیت
 شده ساخته عینی،
مشتر   به طور
 ذهن توسط

 شناسیمعرفت
-عینیت /انگاریدوگانه

گرایی؛ جست و جوی 
 حقیقت

-ل انگاری تحو دوگانه
گرایی؛  عینیت /یافته
جماعت انتقادی؛ /سنت

 جست و جوی حقیقت
 محتمل

-ذهنیت/تبادلی

 هایگرایی؛ یافته
 واسطه ارزش

 ذهنیت /تبادلی
 هایگرایی؛ یافته
 شده مشترکاً ایجاد

گرایی  ذهنیت
تبادل  در انتقادی
کیهان؛  با مشارکتی
شناسی  معرفت
تجربی،  گستردۀ
 ای وگزاره نمایشی،
-فتهدانش؛ یا عمسی

 مشترکاً ایجاد های
 شده

 شناسیروش
 دستکاری / تجربی
 ها؛فرضیه شده؛ تأیید

 عمدتاً کمی هایروش

 گرایی تجربه
 دستکاری/ یافتهل تحو

شده؛ چندگانگی 
 گراییانتقادی؛ ابطال

 ممکن است ها؛فرضیه
 کی ی هایشامل روش
 شود

گ تگویی/ 
 دیالکتیک

هرمنیوتیک/ 
 دیالکتیک

 سیاسی مشارکت
پژوهی اقدام در

برتری  مشتر ؛
عمسیاتی؛ به 

 زبان زمینه کارگیری
 بافت تجربی در ای

 اشتراکی

 شناسیارزش
 است غایت یک خود جهان مورد در ایدانش گزاره

 است ارزشمند ذاتی طور و به

دادوستدی که  -ایدانش گزاره
 ایوسیسه ابزاری، به نحو
 بخشیبرای رهایی ارزشمند
 بخشیاست)و رهایی اجتماعی
 نحو به ن سه است(، فی هدفی

 .است ارزشمند ذاتی

 اینکه مورد در دانش کاربردی
 استقالل، از توازنی چطور با
 در و سسسسه مراتو ، همکاری

 غایت یک فرهنگ)که خود یک
 ذاتی به طور یابیم است( پرورش

 است ارزشمند
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 (voros,2008:193 ؛176: 1396؛ پایا، 142: 1392راد و همکاران، منبع: )فاتح

 پژوهیآینده در پژوهش پارادایم پنج هایویژگی .3جدول 

 پارادایم
 ویژگی

 مشارکتی-کنش گراییبرساخت انتقادگرایی گراییاثبات پسا گراییاثبات

هدف 
 تحقی 

 کنترل و بینیپیش: تبیین
 تغییر؛ و نقد
 و و اعاده جبران

 رهایی بخشی
 انیانس شکوفایی بازسازی فهم؛

گر
هش
ژو
ه پ
گا
جای

 

 گرآگاه عنوان به طرفبی دانشمند
 تغییر عوامل و سازانتصمیم

روشن کر 
کننده دگرگون

مدافع  عنوان به
 فعال و

شرکت کننده 
به عنوان  پراشتیاق
نوسازی  گرتسهیل

 چندیدایی

 از رهگذر ایسی یدای
متعامالنه و  کنش
 شود؛می آشکار خودآگاهانه

 یمجرا از یداهای ثانویه
 حرکت، روایت، نظریه
 سایر و رقص آهنگ،
که  نمایشی، اشکال
 دارند روشنگرانه ماهیتی

ش
دان
ت 
هی
ما

 

 که ایشده هایی تاییدفرضیه
 یا قوانین و به عنوان حقای 
 شوندپذیرفته می

ل  های ابطافرضیه
 ای کهنشده
 یا قوانین و حقای 
 هستند محتمل

های بینش
 /ساختاری
 تاریخی

های بازسازی
جمعی  یا ن رادیا

 اوقات گاهی که
محور  یک حول
آنها  درباره اجماع
 گیردمی شکل

 شناسی گسترده؛معرفت
 برتری

گرایی عمسی؛ ذهنیت دانش
 دانش زیسته انتقادی؛

ش
دان
ت 
اش
انب

 
 ساختمان به ساخته شده کهای بسو - به هم پیوسته

 عست و بین پیوند و تعمیم شوند؛اضافه می دانش
 معسول

تجدید 
 رطسبینظ

 تاریخی؛ تعمیم
 شباهت برحسو

 تر آگاهانه بازسازی
 دانشی تر؛و پیچیده
 به یورت که

از  و غیرمستقیم
عمل  نحوۀ مشاهدۀ
-می کسو دیگران

 شود

 موجود تحقیقاتی جوامع در
 کاربردی جوامع در

ش
ارز

 ها

انکار  هاارزش تأثیر -اندشده گذارده کنار هاارزش
به  پژوهش از خارج وریام منزلۀ به هاارزش شود؛می
 شوندمی آورده شمار

 به دارند؛ تأثیر معرفت دهیشکل در -شوندمی داده دخالت هاارزش
 .شودمی نظر هستند، پژوهش که ذاتی اموری منزلۀ به هاارزش

ها
یار
مع
ت 
ی ی
 ک
 یا
و
اس
تن

 

 بیرونی؛ و درونی اعتبار زیاد؛ دقت قراردادی معیارهای
 عینیت و اعتماد قابسیت

 در تقراراس
 موقعیت
 کاهش تاریخی؛
و  جهالت

 سو ت اهم،
و  محر 
 عمل انگیزانندۀ

 و اعتماد قابسیت
ایالت  داشتن
 ازجمسه

برای  کاتالیزورهای
 عمل و کنش

 معرفت تقارب و همگرایی
 شخصی، تجربه متکی به

 معرفت و ایمعرفت گزاره
 برای به اقدامی کاربردی؛
 در خدمت جهان تغییر
نسان ا شکوفایی به کمک
 .شودمی منتهی

 (voros,2008:194؛ 177: 1396؛ پایا، 144: 1392راد و همکاران، منبع: )فاتح
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 پژوهیهای آیندهروش .9

 از گوناگونی هایبندیپژوهی دستهدر ادبیات آینده
اسات   شده مطرح پژوهان آینده است اده مورد هایروش

 های کمی و کی ی است.بندی بین روشکه اولین دسته
 عااددی، هااایداده از اساات اده بااه کماای هااایروش

گارایش   معادالت و گیریاندازه ابزار ریاضی، محاسبات
 هاااروش ایان  جمساه  از (Puglisi,2001:441)دارناد 
 مؤل اه،  گروه روش زمانی، هایسری تحسیل به توانمی
. کرد اشاره پیمایشی پژوهش ای ورایانه هایسازیشبیه
-داده از ای مجموعاه  باه  است ممکن کمی هایروش

 برخای  همچاون  مثاال  بارای  یا کنند تکیه واقعی های
 و اخیار  هاای داده پایه بر بازی، و الگوسازی کاربردهای
 و هاااداده شااوند؛ اسااتوار واقااع خااالف م روضاااتی
-مای  ارائه کامال ریاضیاتی قالبی در البته که م روضاتی

هاای کمای،   (. در مقابال روش 434: 1395شوند )بال،  
 و فرضایه  اختاراع،  شاهود،  از اساساا  کی ای  ایه روش
 و در (Puglisi,2001:441)کنند می است اده قضاوت
 و گیرناد  نمی بهره عددی گیری اندازه از سطحی، هیچ
 ارائاه  آمااری  هاای تحسیل پایه بر را خود نتایج ندرت به
 مشاارکتی،  پژوهای آیناده  کاربردهاای  بیشاتر . دهندمی
 یپایاه  بار  اریونویسای سن و نگاشاتی  قاوم  پژوهیآینده
 شامار  باه  کی ای  هایروش از هایینمونه پردازی،خیال
 تجربای  مبناای  اسات  ممکن کی ی هایروش. روندمی
-روش تر،روشن بیان به(. باشند نداشته یا) باشند داشته

 دربااره  دهندگانپاسخ هایانگاره بررسی در کی ی های
 یطشارا  از برآماده  تجربای  حقاای   به سو یک از آینده،
-برداشات  دیگر سوی از و کنندمی تکیه حال و گذشته

 قارار  توجاه  مورد را خود فرضی و حدسی اشراقی، های
 آینده هایروش بهتر در  برای است شایسته. دهندمی

 و کمای  دساته  دو باه  تقسایم  جاای  به را آنها پژوهی،
 در کاه  طی ی) کنیم بندیدسته پیوسته طی ی در کی ی،
 انتهاای  در و کی ای  کاامال  هاای روش آن انتهای یک
بیشاتر   ؛(گیرندمی قرار کامال کمی های روش آن دیگر
 توجاه  نیز سازی کمی به ایاندازه تا کم دست ها،روش
 .دارند

 اعتمااد  قابسیات  و اعتباار  ارزیاابی  کاه  است پیدا ناگ ته
 باا  مقایساه  در و یاریح  یافتاه نظاام  آفااقی،  هایروش
 باه  ، تساویحی  و تهیاف نظام چندان نه ان سی، هایروش
 معناای  به الزاماً واقعیت، این البته. است ترآسان مراتو
 بسکاه  نیسات  هاا روش ایان  هاای یافتاه  بودن تردرست
 بررسای  بارای  راه، کاه  اسات  نکته این به اشاره هدف،

 بارای  نیز دلیل به همین نمایدمی بازتر آنها، موشکافانه
 که اییندهآ تصاویر به اعتماد میزان درباره گیریتصمیم

 بیشاتری  تاوان  از شاوند، می فراهم هاییچنین روش با
و  هاا رویه بودن کننده قانع توانیم می چون برخورداریم؛

 (.435: 1395کنیم )بل،  بررسی ها را خود نقادانهداده
( در 1992) 1بنادی را گاوردون  یکی دیگر از این دساته 

کناد.  مطرح مای  3و هنجاری 2های اکتشافیقالو روش
کند در حالی لعات اکتشافی از حال به آینده نگاه میمطا

پاردازد کاه در   که مطالعات هنجاری به این موضوع می
جهت دست یافتن به هدف خاص چه اقاداماتی را بایاد   

بینی هنجاری، اهداف را تعیین کارده  انجام دهیم. پیش
هاای  کناد و ساپس راه  و آینده مطساوب را تعریاف مای   

کند در حالی مکن( را مطالعه میرسیدن به آنها )آینده م
بینی اکتشافی باه روناد جااری نگااه کارده و      که پیش

اکتشاف جایی که ممکن است روندهای جاری ما را آن 
سمت هدایت کنند، این روش آیناده محتمال را ماورد    

دهد. هر دو روش از روندهای گذشاته و  بررسی قرار می
 یاک  بنادی تعریاف  کنند. در این دستهحال است اده می

 شاروع  نقطاه  از آیناده باه   کی ی و عینی دقی ، تصویر
اکتشافی نقطه  رویکرد به این م هوم که در بستگی دارد

شروع از زمان حال به آینده و در رویکرد هنجاری نقطه 
 گیارد. شروع از آینده به زماان حاال مادنظر قارار مای     

(Puglisi, 2001:442). 
 

 نتیجه گیری .10

تغیر است که با توجه ای پویا و مپژوهی حوزهآینده
ای آن، از مباانی فسسا ی مختس اای   ماهیات باین رشااته  

 –کند. این مقاله با رویکرد تحسیل تااریخی  است اده می

                                                 
1 . Gordon 

2 . explorative 

3 . normative 
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های مطرح در این حاوزه پرداختاه   تبار شناسی به گزاره
-بنادی مای  که مباحث ایسی آن به یورت ذیل جماع 

 شوند:    

پژوهاای بااا توجااه بااه تعاااریف بساایاری از آینااده
و  پژوهان وجاود دارد های مختسف در بین آیندهرداشتب

هاای  ایطالحات مختس ی در این زمینه بر اساس حاوزه 
شاود کاه از جمساه    جغرافیایی و دوره زمانی است اده می

پژوهاناه   آیناده  شناسای  و توان به است اده از آیناده می
آگهی )اتحاد جمااهیر شاوروی و   )اروپا و فرانسه(، پیش

پژوهش آینده) ایالت متحده( اشاره کرد  اروپای شرقی(،
 ولی با توجه ادبیات نظاری مطالعاات آیناده، ایاطالح     

تار و  هاای دانشاگاهی محباوب   در بحاث  آینده پژوهی
 تر است.مقبول

 هااایشاایوه در را همااواره خاود  آینااده، از آگااهی 
سنت فکاری   5از اینرو . است داده نشان فکری مختسف

های زماانی  ی آن را در دورهپژوهی که مبانی فسس آینده
 اتوپیاا، ( 2 ادیاان، (1اند، عبارتند از: مختسف تشکیل داده

 ت کار ( 5 و تخیسای  -عسمای  داستان( 4 گرایی،تاریخ( 3

 .سیستمی

توان باه  پژوهی مدرن را میتغییرات تاریخی آینده
( تحقیقاات  1دوره ایسی تقسیم کرد کاه عبارتناد از؛    3

( 2، 1945-1960هااا:عسماای و عقالناای شاادن آینااده 
 1970-1980: هاسازی آیندهینعتی و جهانی موسسات
هاا:  ( رویکارد نئاولیبرالی وپراکنادگی آیناده    3میالدی، 
 میالدی.  1990-اکنون

پژوهی با توجه به مبانی فکری فسس ی آن آینده

 پیش پژوهی توان به آیندهانواع مختس ی دارد که می

 پژوهی هنگی(، آیندهفر یا) تعبیری پژوهی بینانه، آینده

مشارکتی  یادگیری بر مبتنی پژوهی انتقادی، آینده

 اشاره کرد.

پژوهی شناختی آیندهروش -های فسس یپارادایم

 اساسی هایفرض پیش و بنیادی بر پایه م روضات

شناختی  روش و شناختی معرفت شناسی، هستی شامل

( 1شوند که عبارتنداز : پاردایم ایسی تقسیم می 5به 

( 4انتقادی،  ( نظریه3( پساپوزیتیویسم، 2وزیتیویسم، پ

 .( مشارکتی5گرایی و برساخت
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