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چكیده
آیندهپژوهی بهعنوان یک علم و هنر در خدمت بسیاری از تحقیقات علمی قرار گرفته و از همین رو با کاربری
میانرشتهای خود به مطالعات و پژوهش در آینده میپردازد .این دانش به شدت تحت تأثیر نگرش متولیان و متصدیان
پژوهشی خود قرار دارد که هر کدام به فراخور برداشتهای گوناگون خود ،از آن بهرهمند میشوند .با توجه به نوین بودن
این رشته در کشور ،این ضرورت احساس شد که در راستای اعتالی کیفیت آیندهپژوهی و به سرمنزل رساندن این دانش،
شناسایی چالشهای این رشته مفید به نظر میرسد .در این مقاله در گام اول با استفاده از مرور مطالعات پیشین و
همزمینه و همچنین استفاده از نظرهای کارشناسان در قالب برگزاری دو پنل خبرگی ،لیست اولیهای از چالشهای
آیندهپژوهی در کشور شناسایی شد و این چالشها در گام دوم با استفاده از روش تحلیل علّی الیهای مورد بررسی و
موشکافی قرار گرفتند .قرارگیری چالشها در سطوح مختلف مدل تحلیل علی الیهای ،پیشنیازی برای کاربست نگاهی
دقیقتر به ماهیت مسائل ایجاد مینماید .لذا محققان به مدد این روش آیندهپژوهی و در مواجهه نظاممند با چالشهای
احصائی ،به خلق انتظام فکری مبادرت نموده و مستقالً راهکارهای پیشنهادی خود را معطوف به حل مسائل و چالشهای
آیندهپژوهی تدوین نمودهاند .بنابراین در انتهای مقاله ،با نگرش و رویکرد الیهای ،پیشنهاداتی در جهت رفع موانع
پیشروی توسعه کیفی و کمی این دانش در کشور عرضه شده است.
واژههاي كلیدي :آینده پژوهی ،آینده نگری ،تحلیل علی الیهای ،چالش.
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 -1مقدمه
ما در دنیایی زندگی میکنیم که مهم ترین ویژگ یاش
تغییر و تحوالت آن است ..تغییر در این زمانه چیزی ثابت
است که هیچ گری زی از آن نیس ت ،چ را ک ه ب ه جزئ ی
الینفک از زندگی اجتم اعی ،اقتص ادی ،سیاس ی و حت ی
بین المللی تبدیل ش ده اس ت (س نگه  .)0383از طرف ی
دیگر ،تغییر در یک سیستم ماحصل پویایی ها و تحرک ات
اجزای آن سیستم است و در مورد دنی ایی ک ه م ا در آن
زندگی میکنیم نیز میتوان اظهار داشت تحوالت ،معلولی
از برآیند اقدامات انسان هستند.
بنابراین ،آینده امری است که انسان میتواند آن را ب ا
اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و ش کل ده د .آدم ی
برای آنکه عاقالنه عمل کن د ،بای د نس بت ب ه پیام دهای
اقدامات خ ود ،دیگ ران و واک نشه ای آن ان و همچن ین
نسبت به نیروهایی که خ ار از کنت رل اوس ت آگ اهی و
شناخت کافی داشته باشد ،که این پیامدها تنها در آین ده
خود را نشان میدهند .بن ابراین ،ب ه منظ ور مطالع ه ای ن
موضوعات ،رشته ای پدید آمد که هدفش مطالعه روش مند
آینده اس ت .ای ن رش ته ب ه ن ام ه ای مختلف ی همچ ون
مطالعات آین ده ،قلم رو آین ده ،تحقیق ات درب اره آین ده،
آین دهپژوه ی نامی ده م یش ود و متخصص ان آن نی ز
آیندهپژوه نامیده میشوند (گواهی .)0351
آینده پژوهی تالشی نظ اممن د ب رای نگ اه ب ه آین ده
بلندمدت در حوزه های دان ش ،فن اوری ،اقتص اد ،مح ی
زیست و جامعه است که با هدف شناس ایی فن اوریه ای
نوظهور و تعیین حوزههایی صورت میگیرد ک ه در آین ده
از اهمیت بیشتری برخوردارند (مردوخی .)0350
اهمیت آیندهپژوهی در کسب دانش و معرف ت ،ش کل
بخش یدن ب ه آین ده ب ه ش یوهای آگاهان ه ،عامالن ه و
پیش دستانه است و انسان را از غافلگیری در براب ر توف ان
سهمگین تغییرات و پیش رفته ای سرس امآور محافظ ت
میکند (عنایت اله پرسش از آینده  .)0388این علم ب ه
انسان م یآم وزد ک ه چگون ه آین ده ای مطل و را ب رای
سازمان و یا جامعهی خود ترسیم کن د و از آن ب ه عن وان
عاملی برای رشد و تکامل خود بهرهبرداری کند.
آیندهپژوهی در دانشگاهها میتواند منجر به تش خی
حوزه های جدید تحقیق ،کاربرد مناسب تحقیقات موجود،

ایجاد شراکته ا و ش بکهه ای جدی د ش ود و در عرص ه
تج ارت ،موج ب ک اهش ریس ک و تص میمگی ری
س رمایهگ ذاری بهت ر خواه د ب ود .ازجمل ه مزای ای
آیندهپژوهی برای دولتها میتوان به مشارکت در توس عه
تفک ر بلندم دت ،س رعت بخش یدن ب ه همک اری بیش تر
فعالی ته ای م رتب متسس ات دولت ی و درگی ر ش دن
ذینفعان در تصمیمگیری اشاره کرد (گواهی . )0351
از منظر دینی نیز تأکیدات فراوانی بر آیندهنگری شده
اس ت .ق رآن ک ریم و همچن ین احادی  ،دوراندیش ی و
آیندهنگری را از خصوصیات بارز یک انس ان عاق ل برم ی
شمرند و در مقابل ،اقدام به انجام دادن کار بدون اندیش ه
و برنام ه را از خصوص یات اف راد ک م خس رد ب ه حس ا
میآورند .قرآن مجید به پیروان خود توصیه م یکن د ک ه
عاقبت اندیش باشند و فریفته منافع زودگذر دنی ا نش وند،
بلکه آخرت را در نظر داشته باشند و به گونه ای عمل کنند
که در آخرت سعادتمند شوند 0.امام علی علیه الس الم نی ز
در نهج البالغه در موارد بسیاری از جمل ه در خطب ه 003
به این موضوع اشاره کرده است .از نظر امیرالمتمنین (ع)،
متمن ان کس انی هس تند ک ه آین ده را م یشناس ند.2
برنامهریزی و آیندهنگری قب ل از ش روع ک ار ،انس ان را از
پشیمانی ایمن میسازد( 3میزان الحکم ه) و در تص میم
که با دوراندیشی همراه نباشد خیرى نیست( 1غررالحکم).
روایات در این مورد بسیار زیاد است و ترجیح بر این است
که در این مجال به همین روایات اکتفا شود.
آیندهپژوهی بهعنوان یک نگرش و ابزار مناس ب ب رای
شناخت آینده مطرح ش ده اس ت ول یکن انتظ ار م یرود
بتوان آینده خود این حوزه را نیز با اس تفاده از روشه ا و
رویکردهای موجود مورد بررسی قرار داد .ب یم آن م یرود
که علم نوپای آینده پژوهی همان مسیری را طی نماید که
برخی از ابزارهای مدیریت کیفیت طی کردند .ای نه ا در
آغاز کار خود با استقبال قابلتوجهی روبرو ش دند ،ام ا در
ادامه ی کار ،با توجه به کیفیت پایین فعالی ته ای انج ام
شده و پاسخ نگرفتن سازمانها از انجام چنین پروژههایی،
بهتدریج با کماقبالی روبرو شده و تاحد قابلت وجهی کن ار
گذاشته شدند .نگاه سازمانها به چنین فعالیتهایی تغییر
یافته و صرفاً بهعنوان یک اقدام هزینهبر و بیفای ده م ورد
خطا قرار گرفتند .چنین نگاهی ن ه تنه ا ب ه ض رر ای ن
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ابزارها است ،بلکه بهواسطه پیش زمینه ذهنی منفی شکل
گرفته به ظهور ابزارهای کارآمد جدید نیز تسری مییابد.
طب ق بررس یه ای بعم ل آم ده در ای ن تحقی ق،
آینده پژوهی در کشور ما دارای چالشهای مختلفی اس ت
که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت م یتوان د منج ر
به کاهش کارایی و البته کاهش اعتم اد همگ ان ب ه ای ن
عرصه علمی شود .لذا تصمیم گرفته ش د ای ن چ الشه ا
بهطور روشمند و دقیق مورد بح و بررسی قرار گیرند.
در این تحقیق بهدنبال پاسخ به سواالت زیر خواهیم بود:
 )0چالشهای مطرح در زمینه آیندهپژوهی در کشور
کدماند؟
 )2چگونه میتوان به این چالشها پاسخ اصولی و
مبتنی بر ژرفای مسئله داد؟
در نهایت هدف این پژوهش ،یافتن چارچوبی مناس ب
برای پرداختن به چالشهای مطرح در حوزه آیندهپژوه ی
و ارائه راهکاری مناسب و درخور نوع آنها میباشد.
 -2پیشینه پژوهش
در این قسمت به بی ان ادبی ات م رتب و ح وزهه ای
مشابه با موضوع پژوهشی پرداخته می شود .به عنوان مثال
اندیشکده رواب بینالملل با بهرهگیری از دیدگاه خبرگان
آینده پژوهی ،چالش ها و دالیلی برای ناکامی آیندهپژوه ی
در ای ران ارائ ه م یکن د (زواری  .)0351از جمل ه ای ن
چالشها میتوان به غیربومی بودن  ،نگرش سطحی ،ع دم
اعتقاد به نتایج ،فقدان بستر مناس ب و ع دم وج ود ی ک
متولی اشاره کرد .با توج ه ب ه م وارد ی اد ش ده ،ب ه نظ ر
می رسد مهم ترین چ الش اص لی در ح وزه آین ده پژوه ی
ناآگاهی و ضعف بینش نخبگ ان نس بت ب ه ای ن موض وع
است.
از متعارف ترین چالشهای ذکرشده در این خص و،،
چندبعدی بودن تص اویر موج ود از آین ده و ل زوم درنظ ر
گرفتن تمامی ابعاد به منظور تص میمگی ری ب دون نق
است ).(Inayatullah, 2008
موضوع بنیادین آین دهپژوه ی غرب ی و آین دهپژوه ی
اسالمی ،یکی دیگر از نقاط قابلتوجه در زمینه چ الشه ا
میباشد .دین مبین اسالم بخشی از چارچو ش ناختی _

هنجاری آینده پژوهان مسلمان را تشکیل می ده د و ای ن
قبیل آینده پژوهان ،حتی به صورت ناخواسته جه ان بین ی
اسالمی را در نظر می گیرند و از آموزه های اس المی به ره
م یجوین د .آین دهپژوه ی اس المی نس خ ن و و ب دیل
آینده پژوهی است که افزون بر س ازگاری ب ا جه ان بین ی
اسالمی از آموزه های اسالم ب ه ش یوه ای ح داکثری به ره
میگیرد .پدرام و عیوض ی ض من نگ ارش کت ابی در ای ن
زمین ه ب ه بررس ی دقی ق و موش کافانه ای ن دو مقول ه
پرداخته اند و از روا آیندهپژوهی غربی بجای نوع اسالمی
آن بهعنوان یک چالش ی اد ک ردهان د (پ درام و عیوض ی،
( .)0353پدرام & عیوضی .)0353
مسلمی به بررسی پیشفرضهای آیندهپژوهی درمورد
جوانان پرداخته و از جبرگرای ی و ن اتوانی در پیون د زدن
نقشههای ذهنی خود و چشمانداز کشور بهعن وان یک ی از
چالش های موجود در این زمینه ی اد م یکن د (مس لمی
.)0350
در حوزه سالمت انج ام پ روژهه ای آین دهپژوه ی ب ا
چالشهای مهمی مواجه میباش د .از جمل ه چ الشه ای
شمرده شده در حوزه سالمت میتوان به نب ود بس ترهای
فرهنگ ی و فک ری (ک دیور  )0385و ض عف جایگ اه
آیندهپژوهی در ساختار مدیریت سالمت کشور اشاره ک رد
) .(Amir Hossein Takian, 2013متأسفانه آین دهپژوه ی
موضوعی ناآشنا برای گروه های ذی نفع بوده و تعداد اف راد
توانمند در این حوزه ان د اس ت .ل ذا ایج اد بس ترهای
فکری و فرهنگی مورد نیاز ض روری م ی باش د .از طرف ی
کلیه واحدهای تاثیرگذار بر بخش س المت م ی بای د ای ن
دیدگاه را در برنامه ریزیهای بلندمدت و میانم دت خ ود
لحاظ نمایند .عدم اجرای این ام ر ی ک چ الش محس و
میشود.
کاموکا نیز از منظر خود به این موضوع پرداخته اس ت
و طی تحقیقی ،یکپارچه س ازی آین ده پژوه ی و ارزی ابی
استراتژی توسعه صنعتی و سیاستگذاریه ا را ب هعن وان
چالش ی ب زر در عرص ه آین دهپژوه ی ی اد م یکن د
).(Kameoka, 2004
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 -3روش پژوهش
در ابتدای این پژوهش ،بهمنظور فهم مسئله و طراحی
روشی پژوهشی برای مواجه ه ب ا آن ،ب ه ط رح دو س تال
پژوهشی مبادرت شد .9این دو س تال ،پژوهش گران را ب ه
خود داشت تا فعالیتهای تحقیقاتی خود را بر محور آن ان
تنظیم کرده و برای آن پاسخی روشمند تهیه کنند.
آنچه تالشهای پژوهشگران را برای جستجو و تعی ین
روشه ای پژوهش ی برانگیخ ت توج ه ب ه رویک رد
"آیندهنگری برای آیندهپژوهی" بود .به عبارت دیگ ر ،اگ ر
دانش آینده پژوهی می تواند برای مسائل پیرام ونی نس خه
متناسبی پیچیده و روشهای فهم و حل مسئله را تج ویز
نماید ،به ناچار باید با کاربست همین روشه ا و فن ون در
داخ ل خ ود سیس تم آین دهپژوه ی ،ک ارایی آن مش هود
گردیده و به رفع موان ع بپ ردازد .از هم ین رو مط ابق ب ا
هدف پژوهشی ب رای در مس ائل داخل ی ی ا سیس تمی
آیندهپژوهی ،یکی از روشه ای متناس بم موض وع از ای ن
دانش انتخ ا ش ده و متعاق ب آن ب ه تجزی ه و تحلی ل
مسئله پرداخته شد.
روشی که در ساله ای اخی ر بس یار ش هرت یافت ه و
توانسته نتایج جذابی را برای مخاطبین خود عرض ه کن د
روش تحلیل علّی الیهای 9س هیل عنای تاهلل 7اس ت .ای ن
روش بر اساس دانش و تجار شخصی عنای تاهلل ب وده و
وی را به این نکته رهنم ون س اخته ک ه بای د در تحلی ل
دیدگاهها به دو بعد افقی و عمودی توجه ویژه داش ت .در
بعد افقی منظور تکثر در گفتمانها (بهعنوان زبان توصیف
یا مدلهای ذهنی) و جهانبینیها اس ت ،در ص ورتی ک ه
بعد عمودی به ساختارها و الیهه ای زی رین تجرب هه ای
اجتم اعی و فرهنگ ی اش اره دارد(خزای ی و همک اران،
 .)0352از هم ین رو تش کیل چه ار الی ه لیت انی ،8الی ه
سیستماتیک و نظام های علل اجتم اعی ،الی ه گفتم ان و
جهانبینی و نهایتاً الی ه اس طورهه ای ذهن ی (ب هعن وان
عمیق ترین الیه) ناظر بر تفکر اب داعی وی اس ت (عنای ت
اله تحلیل الیه ای علت ها :نظریه و موردکاوی های ی ک
رو ش شناس ی یکپارچ ه و متح ول س از آین ده پژوه ی
. )0385
در این مدل تنها از طریق واک اوی عمی ق و زیربن ائی
الیههای علی است که میتوان مطم ئن ش د آین دهه ای

بدیل و ن ا ش ناخته و بررس ی خواهن د ش د (وحی دی
مطلق  .)0389اما در این پژوهش ،کاربرد دیگری از ای ن
روش مورد استفاده قرار گرفته است .رویکرد نوین در ای ن
پژوهش برای ساخت نظریههای آیندههای ب دیل نیس ت،
بلک ه بیش تر تمرک ز ب ر مواجه ه نظ اممن د و اص ولی ب ا
چالش های گردآوری شده است .چرا که با عنایت به هدف
پژوهش ،راهی برای چارهجویی اصولی مهی ا خواه د ش د.
در واقع استفاده از منطق  CLAب هعن وان مرجع ی ب رای
تقسیم بندی چالشهای احصاء شده ،خ ود اش اعه کنن ده
تفکری نظام مند برای متولیان و متصدیان آیندهپژوهی در
سطح کش ور خواه د ب ود و از ای ن طری ق ذینفع ان ب ه
درستی مسیر حل مسئله را تعیین و اتخاذ خواهن د ک رد.
به عبارت دیگر کاربرد ای ن روش در پ ژوهش ن هتنه ا ب ا
ه دف تعمی ق آین ده ) (Inayatullah, 2008ب وده ،بلک ه
همچنین امید ب ه قال ب بن دیم نظ ام ح ل مس ئله ب رای
چالشها نیز در آن وجود دارد.
بر اساس مرور مکتوبات دسته اول و دس ته دوم روش
آین دهپژوه ی  ،CLAس ایر دالی ل ب رای انتخ ا روش
پیشگفته در پژوهش حاضر مشتمل بر موارد زیر است:
 شیوه متناسب در قالببندی مسئله که موجب
تغییر راهحلها و بازیگران مسئول خلق تحول
میشود (ملکی فر تحلیل الیه ای علت ها؛ روشی
پیشرفته و بیهمتا برای شناسایی و درمان ریشه
ای مشکالت تربیتی جوانان .)0350
 ساختارشکنی بهمنظور ریشهیابی و راهکاریابی
مسائل (انجمن مدیریت فناوری ایران .)0353
 رسیدن به درکی عمیق از الیههای زیرین مسائل
و مشکالت.
 رویکردی نقادانه به وجوه آینده با طرح پرسش.
 توجه به ساختهای علّی میان عوامل با هدف
در هر چه بهتر مسأله.
بنابراین ،با انتخا هسته مرکزی و پردازنده پژوهش،
گامهای مقدم و متخر برای آن طراحی و مطابق ب ا ه دف
پژوهش تنظیم شده است .شکل  0مراحل پیموده ش ده و
ساختار روش را نشان میدهد.
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شكل  -1ساختار روش و گامهاي پژوهشی

شکل فوق حاکی از آن است که ابتدا پژوهش گران ب ا
مرور مطالعات مبنای مرتب ب ا موض وع پ ژوهش ،نت ایج
پژوهش سایرین را بهعن وان ویراس ت اولی ه چ الشه ای
آین دهپژوه ی در کش ور گ ردآوری کردن د .س پس ای ن
چالش ها در معرض نظر خبرگان ،در میزگرد برگزار ش ده
قرار گرفت که نهایتاً با نظرات تکمیلی آن ان ،چ الشه ای
تجمیع و ادغام شده وارد مرحله تحلیل علّی الی های ش د.
در این مرحله ضمن دستهبندی چالشها ب ا منط ق روش
مذکور ،نتایج اولیه مجدداً به میزگرد خبرگانی نوب ت دوم
وارد شد .در این میزگرد نیز نظرات نهایی ب ا اج رای ی ک
جلسه ذهن انگیزی م ورد مداق ه ق رار گرف ت .در نهای ت
پژوهشگران با استفاده از یافتهها و خروجیهای خبرگانی،
به شاکله پیشنهادات برخاسته از گ امه ای پیش ین نائ ل
شده و شرح نظاممن د آنه ا در دس تور ک ار پای انی ق رار
گرفت ه اس ت .در بخ ش نتیج هگی ری نه ایی نی ز تهی ه
راهکارهای معطوف ب ه ه ر الی ه از جمل ه خروج یه ای
برجسته پژوهش محسو میشود .در بخ شه ای بع دی
نتایج مقدماتی و نهایی آورده شده است.
 -4تجزيه و تحلیل يافتهها
هم انط ور ک ه گفت ه ش د در ای ن بخ ش ب ه اه م
خروجی ها و یافته های مطالعات مروری و همچنین نت ایج
معتبر شده توس خبرگان پرداخته و اشاره م یش ود .در
جدول  0چالش های تجمیع شده آینده پژوه ی در کش ور
گردآوری شده است .این چالشها نهتنها مطابق ب ا نت ایج
محققین و ارائه آنان در مطالعات پژوهشی خود بوده ،بلکه
به واسطه تعدادی از خبرگ ان حاض ر در میزگ رد ک ه در
پ روژهه ای آین دهپژوه ی س طح مل ی دخی ل ب ودهان د،

اعتبارسنجی شده است .آنچه ب هعن وان مفه وم عملی اتی
چالش در نظ ر گرفت ه ش ده در واق ع وج وهی از نق ،
ض عف ،م انع ی ا مح دودیته ای توس عه کارآم د دان ش
آیندهپژوهی در سطح کشور است.
اما بخش مهم یافتههای پژوهش ی خ ود را در تحلی ل
علّ ی الی های بازجس تند .جم ع بن دی نت ایج میزگ رد
خبرگانی نوبت دوم که در مرحل ه  CLAج ای گرفت ه در
شکل  2آمده است .همانطور که مشاهده میش ود زمین ه
بس یاری از چ الشه ا ریش های ب وده و بای د آنه ا را در
مفروضات اساسیتری یافت.
شکل دو نحوه قرارگیری چالش ها در اعماق الیهه ای
منطقی از موضوع را نشان میدهد .سطح اول یا ب االترین
سطح لیتانی نام دارد که معرف دیدگاه رسمی و پذیرفت ه
شده از واقعیتها است .سهیل عنایتاهلل به این سطح الیه
5
آیندههای روز به روز نیز اطالق م یکن د (Inayatullah,
) .2008س طح دوم س طح عل ته ای اجتم اعی و مع رف
دیدگاه سیستمیک است .در این س طح داده ه ای س طح
فوقانی توضیح داده شده و مورد سوال قرار خواهند گرفت.
سطح سوم نمایانگر جهان بینی و گفتم ان اس ت .در ای ن
الیه ،مفروضات استداللی که ب ر بس تر جه ان بین یه ا و
ایدئولوژیها قرار داشته و تاحدی ناخودآگاه هستند م ورد
نقد قرار میگیرند .اما عمیقت رین س طح مخ ت س طح
اسطورهها و استعارهها است .ای ن س طح در واق ع مع رف
ابعاد انگیزشی ناخودآگاه موضوع است.
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جدول  -1چالشهاي تجمیع شده آيندهپژوهی در سطح كشور (بر اساس مطالعات مبنا و نظريههاي كارشناسی)
رديف

چالش

0

غیر بومی بودن دانش آیندهپژوهی (فقر نسبی منابع علمی-آموزشی مطابق با الگوی ایرانی-اسالمی بهمنظور برنامهریزی و انجام پروژههای
آیندهپژوهی)

 2بیتوجهی و نگرش سطحی و دست دوم به آیندهپژوهی (نگاه ابزاری به آیندهپژوهی بجای نگاه رویکردی)
3

عدم اعتقاد به کارکردها و ضرورت آیندهپژوهی (فقدان بستر مناسب فکری و اجرایی جهت فعالیت پژوهشگران و توسعه این حوزه که به
دلیل عدم اعتقاد به کارکردها و ضرورت آیندهپژوهی خود را در قالب عدم حمایت مالی و فکری نشان می دهد)

1

عدم وجود یک مرجع و متولی واحد و نقش آفرین

9

عدم ثبات سیاستی در مبادی اخذ دانشجویان تحصیالت تکمیلی

9

سیاسی نگری و بخشی نگری مسئولین به آیندهپژوهی که بیشتر مبتنی بر سالیق و منافع آنهاست تا واقعیات و نیازمندیهای موجود در
جامعه

7

پیچیده ،سخت و چندبعدی بودن پژوهش و مطالعات آینده و لزوم درنظر گرفتن تمامی ابعاد بهمنظور تصمیم گیری بدون نق

 8ضعف فرهنگ نقد و نقادی روشهای غربی و بی بهره ماندن از فرهنگ پرسش گری
برتر تلقی کردن دانشهای برگرفته شده از غر (ضعف در کاربست اندیشه های اسالمی در آیندهپژوهی (آیندهپژوهی اسالمی) و تقلید بی
5
چون و چرا از تجار و آموزه های آینده پژوهانه غر بدون توجه به شرای بومی)
جبرگرایی و عدم اعتقاد به سازندگی در آینده (حاکمیت زمینه های فرهنگی نامساعد ، ،زندگی در گذشته و دست و پا زدن در دشواری
00
دیروز)
 00نبود بسترهای فکری و فرهنگی و آشنایی ناکافی از دانش آیندهپژوهی
 02ضعف جایگاه آیندهپژوهی در ساختار مدیریت و برنامه ریزی کشور
مساله ادراکات متفاوت از آیندهپژوهی( نبود تصویری روشن و قابل در
03
حمایت بخش خصوصی و دولتی از آنها
 01کمبود نیروی متخص

از آیندهپژوهی و آلودگی این عرصه به ابهام و کج فهمی و لذا عدم

در حوزه آیندهپژوهی در دو بخش آموزش های آکادمیک و فعالیت های کاربردی

 09نبود جامعه متعامل از آینده پژوهان (کمبود تعامالت و دادوستدهای ملی و فراملی)
 09نبود نقشه دانش آیندهپژوهی در کشور بمنظور مستندسازی تمامی امکانات و توانایی ها
 07ضعف زیرساخت های آموزشی و تربیتی (آموزش پایه)
عدم تمایل به انجام کار گروهی که از جمله عوامل بازدارنده در مسیر گسترش آیندهپژوهی است ،حال آنکه این حوزه علمی نوپدید بر خرد
08
جمعی و رویکردهای مشارکتی تأکیدی ویژه دارد
 05غلبه نگاه زودبازده و کوتاه مدت در بدنه مدیریت کشور

شكل  -2نمايش چالشهاي آيندهپژوهی در سطح كشور به روش CLA
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با توجه به آنچه که گفته شد هدف از این پژوهش ی ا
این هرم ،اولویت بندی می ان چ الشه ا نیس ت .در واق ع
پژوهشگران مطابق با مدل سهیل عنایتاهلل معتقدند که با
اولویت گذاری میان چ الش ه ا ممک ن اس ت مج دداً ب ر
اساس مفروضاتی که ناخودآگاه به آنها پایبندیم و یا ب رای
ما محترمند خود را در چالش دیگری انداخته باشیم .ای ن
نکته در واقع همان چیزی است که در تحلیل علّی الیهای
مورد نقد و ساختارش کنی ق رار م یگی رد .البت ه یک ی از
مشکالت این بخش ،اختالف نظر می ان خبرگ ان ب ر س ر
قرارگیری چالش ها در الیه اصلی خود است که نهایت اً ب ه
کمک آمار حداکثری ،تردیدها م ورد تواف ق جمع ی ق رار
گرفت .البته به نظر می رسد این اختالف نظر خ ود مح ل
گفتمان سازنده بود ک ه پژوهش گران توانس ته بودن د ب ر
حسب آن ،اطالعات مفیدس دیگری را برای پیش نهادات ب ه
دست آورند.
از طرف دیگر ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است ک ه
رویکرد تحلیل علّی الیه ای به صورت علت و معلولی ب وده
) (Inayatullah, 2008که الیهه ای ژرفت ر ،بس تر ش کل
گیری پیامدهای فوقانی را تشکیل دادهاند .در این تحقیق،
نگرش پیش گفته توانسته ب ه آس یبشناس ی ژرفنگران ه
منتهی شده و التزام به تولید پاسخهای پای دار در اولوی ت
قرار گرفته باشد .البته پیش از هر گونه پیشنهاد راهک اری
ذکر این نکته مهم به نظر می رسد که معم والً ب ا گ ذر از
الیههای فوقانی به الیههای تحت انی ،ش اید تکث ر مس ائل
کمتر شده اما می توان اهمیت ویژه ای ب رای آنه ا مت ذکر
شد؛ چرا که با تغییر در هر یک از آنها ب ه مثاب ه ریش ه و
جهت گیری متفاوت ،تبعات زی ادی در الی هه ای فوق انی
مشاهده خواهیم کرد.
 -5بحث و نتیجهگیري
در این مقاله با توجه به ضرورت نواندیش ی ب ه دان ش
مطالعات آینده ،چالشهای فراروی آیندهپژوهی در کش ور
00
گردآوری شده اس ت .ای ن چ الشه ا از س ویی تص ویر
دانش آینده پژوهی و کارکردهای آن را خدشه دار نموده و
از سوی دیگر منجر به ایجاد موانع توسعه کم ی و کیف ی
در کشور خواهد شد .محققین در ای ن پ ژوهش ب ه م دد
فنون اختصاصی آیندهپژوه ی ،چ الشه ا را ب ا چ ارچو

روش تحلی ل علّ ی الی های م ورد تحلی ل ق رار داده و
استنباطهای خویش را ارائه داده اند .به تعبیری با استفاده
از رویکرد آینده پژوهانه ،موضوع تحقیقاتی "چ الش ه ای
آیندهپژوهی در کشور" بررسی و تحلیل شده است.
دلیل استفاده از مدل الیهای سهیل عنایتاهلل ،برت ری
تفکر الیه ای در مباح آینده پژوهی و س اختار بخش یدن
به مسائل پیچیده است که منجر به ارائه راه حلهای بهتر
و پایدارتر در هم ه جوان ب م یش ود .در ای ن قس مت از
پژوهش ،مطابق با ص الحیت روشش ناختی ،پیش نهاداتی
مبتنی بر سطوح تحلیلی ارائه می شود .شایان ذک ر اس ت
که این پیشنهادات برخاسته از نتایج مطالع ات مبن ایی و
همچنین تحلیلهای خبرگانی ب وده ک ه توانس ته از آنه ا
کسب اعتبار نماید.
 )0سطح لیتانی :هر چند مشکالت مربوط به این الیه،
زاییده الیههای عمیقتر از خود است ،اما میدانیم که
برخی از چالشها ،نمودی عینی به خود میگیرند و
بایستی دنبال راهکارهای عمیقتری برای آنها بود.
چالشهایی از جمله نبود نقشه جامع ،فقدان جامعه
متعامل و نق های توسعه کمی دانش آینده پژوهی
در کشور ،نه تنها قابلیت این را دارا هستند که
مستقالً مورد بررسی قرار گیرند بلکه به صورت
همزمان میتوانند به منزله شاخ هایی از وضعیت
مسأله اصلی برآورد شوند .در بسیاری از مواقع ،با ارائه
راهکارهایی در سطوح عمیقتر ،چالشهای این سطح
به صورت سیستماتیک تحت اثر قرار گرفته و مرتفع
میشوند .به تعبیری هنگامی که پیامدهای منفی
ناشی از نحوه اجرا و پیادهسازی باشد ،میتوان با
تغییرات و اصالحات الزم در سیستم مدیریتی و بدنه
کارشناسیم جریان مدنظر ،وضعیت فعلی را بهبود داد.
بنابراین مقتضی است چالشهای این سطح به مثابه
ارکان رصدشونده برای نیل به اهدافمان تلقی شده و
همت و تالش اساسی در جهت تغییرات اصالحی
معطوف به الیههای عمیقتر مسأله باشد .میتوان با
این شاخ ها ،از میزان پیشرفت و کارایی راهحلهای
اصلی آگاهی یافته و ارزیابی خوبی از وضعیت سیستم
و توفیق راهکارها فراهم نمود.
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 )2سطح سیستماتیک :ساختارها ،قوانین ،مقررات ،قواعد
و آییننامه ها از جمله عناصر موجود و ابزارهای قابل
استفاده در این سطح تحلیلی میباشد .درواقع،
دانشهای نوین با اتکا به ساختارهای سطح
سیستماتیک ،میتوانند چهره استقالل ،تکامل ،نقد و
زایش را به خود ببینند .آیندهپژوهی نیز از این قاعده
مستثنی نیست و برای بالندگی و تبلور بیشتر نیازمند
کسب مقبولیتهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و غیره است .چالشهای آینده پژوهی در این
سطح ،برخاسته از نظامسازی نامتناسب و نهادهای
غیریکپارچه با اهداف متنوع بوده که به بروز مشکالت
ساختاری عدیده ،منجر شده است .از همین رو با
آشکارشدن چالشهای اصلی ،تاکتیکهایی مرتب با
سطح سیستماتیک آفریده خواهد شد که مطلو
است علیت آنان در الیههای پایینی محقق شود .به
طور نمونه تشکیل انجمن یا کمیته آینده نگری و
سرپرستی مقتدرانه در عین انعطاف سیاستگذاری
میتواند صاحب نظران حوزههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی را زیر چتر آیندهپژوهی دعوت
نموده و با پاسخگویی متعامالنه ،نیازمندیهای جامعه
دانش آینده پژوهی را مرتفع کند .این مفهوم در ذات
دانشهای بین رشتهای نهفته است که باید بتوان راه
حلهای صحیحی از طریق شبکههای چنددانشی
تدار دید و جریان انتقال دانش در مجاری پژوهش
و طرحهای عملیاتی آینده پژوهی ساری گردد .با
تکیه بر دو زیرساخت آموزش و ترویج رشته علمی
آینده پژوهی در بستر نهادهای قوی و تأثیرگذار ملی،
میتوان به حل موانع فوق الذکر امیدوار بود .در این
سطح بایستی چالشهای معطوف به نق عملکرد
سیستم از چالشهای عمیقتر تمییز داده شوند تا
پاسخهای هوشمندانهای متولد شوند.
 )3سطح گفتمان و جهانبینی :بسیاری از چالشها و
مشکالت متعدد ریشه در این سطح داشته که حیطه
جهانبینی و منظومه فکری نخبگان ،خبرگان و حتی
عوام را مورد هدف قرار میدهد .در این سطح
اعتقادها و پارادایمهای فکری هستند که پیشران
میباشند .همانطور که از شکل  2نیز پیداست،

سرمنشأ بسیاری از موانع توسعهیافتگی این علم در
کشور عدم اعتقاد به ضرورتها و نگاههای غیرآینده
نگرانه به پدیدههای محیطی است .شاید اگر انسان در
جایگاههای تصمیم گیری و اثرگذاری چنین رویکردی
نداشته باشد ،بسیاری از هزینههای هنگفت در آینده
هماکنون مشهود باشد .اساس برنامه ریزی و تصمیم
گیری در گروی نگاه به آینده است .پس چطور
میتوان چالش مذکور را درمان کرد؟ .اینها ستاالتی
است که باید برای آن راهحلهای اصولی تدوین شود.
راهحلهایی که نگرش و بینش مدیران را نشانه رفته و
با آموزشهای مستمر و مشارکتی جامعه را نجات داد.
نظام آیندهپژوهی جزئی از این جامعه خواهد بود .از
جمله راهکارهای بسیار موثر در تغییر بنیان های
جهان بینی می توان به گفتمان سازی اشاره نمود.
گفتمان سازی ضمن تاثیر لحظه ای بر مبانی فکری و
ارزشی افراد و جوامع ،می تواند در بلندمدت ،تغییرات
مطلوبی در این بنیان ها ایجاد نموده و منجر به بهبود
نگرشهای فکری فرهنگی شود .بعنوان مثال بمنظور
بهبود فرهنگ نقد و پرسش گری روشهای غربی
بعنوان یکی از چالش های آینده پژوهی در کشور،
میتوان گفتمان بومیسازی روشهای آینده پژوهی را
ارائه نمود و از این با  ،زنجیره بومیسازی روشها
بعنوان راهکاری بر کاربرد صحیح و کارای روشهای
آیندهپژوهی در بستر فرهنگی کشور به مرور تکمیل
خواهد گشت.
 )1سطح استعارهها :ژرفترین عمق هرگونه روششناسی
و معرفت شناسی ،در این الیه به سر میبرد.
مفروضاتی از گذشته تا کنون همواره در میان
الگوهای ذهنی ما قرار گرفته و به رسو اندیشهها
دچار شده است .چرایی این که دانشها و
متدولوژیهای غربی آنچنان برای نخبگان ما
محترمند که نمیتوان نقدی بر آنها وارد ساخت ،یکی
از ریشههای بسیاری از ناهنجاریهای دانش
آیندهپژوهی است .این منظومه فکری تبدیل به
استعاره شده که از ذهن بسیاری دستیابی به علوم
بومی با فرهنگ و مبانی فلسفی خویش دور از انتظار
به نظر میرسد .باید این نکته را اذعان داشت که
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آیندهپژوهی بر آینده بینی و آینده اندیشی استوار
است و هرگاه روش ،رویکرد و معرفت این اندیشه،
تقلیدی و غیرخالقانه باشد به ناچار پیامدهای تزلزل
آن از جملهی هزینهها است .پیشنهادات محققین
مقاله حاضر متمرکز بر این الیه خواهد .زیرا با توجه
به نشستهای همفکری ،دغدغه جدی میان نخبگان
آیندهپژوهی را شامل میشود.
از این منظر با توجه به موارد یاد شده ،به نظر میرسد
چالش اصلی در حوزه آینده پژوهی ریشه در عمی قت رین
الیه دارد .بینش نخبگان آیندهپژوهی به سمتی سوق دارد
که دانسته یا ندانسته اص الت را در بس تر آین ده اندیش یم
سکوالر و نگرش غربی حاکم بر جامعه میدانند .ب ا توج ه
به تجار و اندوختههای پیشین ،باید از این جریان پرهیز
ک رد .چ را ک ه از ای ن رهیاف ت معض الت زی انب اری در
ساختارها و زیرساخته ای اجتم اعی و فرهنگ ی ح اد
خواهد شد .کشوری که با ایدئولوژی خا ،خ ود توانس ته
جریانی را مطابق با الگوهای اسالمی-ایرانی پیشرفت خلق
نماید ،به واس طه ش رای ژئوپلیتی ک خ ود نی ز بای د در
نظام های دانشگاهی ،آموزش و پروش و حت ی نظ امه ای
تربیتی خود ،طالیهدر دانش آیندهپژوهی مبتنی بر مب انی
فلسفی ایرانی اسالمی باشد .تولید محتوا و مب انی نظ ری
بومی همراه با تربیت نخبگان آین دهپژوه ی ب ومیش ده و
بومی گزین از راهکارهای اصیل خواهد بود .این پیش نهاد،
از نظر محققین ،راه ح له ائی پای دار و به رهور را ایج اد
خواهد کرد .به منظور ح ل مس أله کلی دی دان ش آین ده
پژوهی کشور ،اس تعاره "ب ومی ب اش ت ا جه انی ش وی"،
شعاری مطلو و متناسب برای شروع ه ر گون ه برنام ه و
اقدامی نوین خواهد بود.

همچنین نظر ب ه شناس ایی س طح اس تعاره و س طح
جهان بینی بعنوان اصلی ترین ریش ه ه ای چ الش ه ای
آینده پژوهش در کشور ،راهکار گفتمان سازی بعنوان یک
راهکار موثر بمنظور تاثیر بر ارزش ها و نگرش های جامع ه
آینده پژوهی کشور ،مورد پیشنهاد برای پژوهش های آتی
خواهد یود .از این منظر ،چگونگی انجام و ت اثیر گفتم ان
سازی بر زمینه های فکری جامعه مورد نظر بس یار ح ائز
اهمیت و قابل بررسی خواهد بود.
تقدير و تشكر
در این تحقی ق از هم ه اعض ایی ک ه محقق ین را در
فرایند اجرایی و خبرگی میزگردها یاری ک ردهان د ،کم ال
تشکر و آرزوی بهروزی داریم .ذکر اسامی ای ن عزی زان از
ب رای سپاس گزاری موج ب مس رت اس ت :دکت ر ج الل
حجازی ،مهندس محمد مهدی غفاری ،مینا بابایی نص یر،
جلیل سلیمی ،سامال عرفانی ،مریم پاکپور ،سرفراز هاش م
خانی ،سعید اصغری ،احمد برومند
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