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چکیده
براساس آینده پژوهی کشورهای جهان از اهداف ملی  ،منطقه ای و فرا ملی برخوردار هستند و اهدداف مببدور را بده واسدطه تعیدین
پیشران های تاثیر گذار خاص دنبال میکنند  .گرچه این پیشران ها بلحاظ هدف و مقیاس جغرافیدایی متاداوه هسدتند امدا رابطده
اساسی با هم دارند  .بنابراین در مقاله حاضر ضمن توضیح اهداف ملی  ،منطقه ای و فراملی براساس آیندده پژوهدی بده ایدن سدوال
پاسخ داده خواهد شد که پیشران های تاثیر گذار بر الگوی پیشرفت اهدداف آیندده پژوهدی ملدی  ،منطقده ای و فراملدی جمهدوری
اسالمی ایران کدام اند ؟ بنظر می رسد مولاه ها  ،تحواله انسانی و طبیعی در سطح ملی  ،منطقه ای و فراملی می تواند به عندوان
پیشران های تاثیر گذار بر الگوی پیشرفت اهداف آینده پژوهی ملی و فراملی جمهوری اسالمی ایران باشدند  .هددف از ارائده مقالده
حاضر درک و شناسایی جایگاه پیشران های تاثیر گذار بر الگوی پیشرفت اهدداف آیندده پژوهدی ملدی و فراملدی کشدورها بده ویدژه
جمهوری اسالمی ایران می باشد  .یافته های مورد انتظار از مقاله حاضر حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ایران براساس آینده
پژوهی با دوسناریو تداوم یا تغییر مواجه خواهد شد .
واژگان کلیدی  :ایران  ،پیشران  ،آینده پژوهی  ،اهداف ملی  ،اهداف فراملی  ،الگوی پیشرفت

مقدمه
با پیشرفت علم و فناوری در سده های اخیر ،پدیده «تغییر» ظهور کرده و ثباه تقریبا یک پدیده ندادر شدده اسدت .مدو
های تغییر یکی پس از دیگری فرا می رسند و انواع و اقسام پدیده های اجتماعی بدیع به همراه می آورند ( .ریاضدی 88 ،
 )34 :بر اساس آینده پژوهی ،رابطه بین گذشته ،حال و آینده دارای اهمیت فراواندی اسدت .گذشدته بده تداریخ ،تجدار،،
نشانه ها ،هویت و فضیلت فردی اعتبار می دهد .حال به اینجا و اکنون ،به لحظه هدای گدذار و هوشدیاری مربدو اسدت.
آینده؛ ترس ها ،برنامه ها ،مسئولیت ها ،اهداف و آرزوها را دربر می گیرد)Cuhls , 1997(.

 1دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
 2عضو باشگاه پژوشگران جوان رشت گیالن ایران دانشجوی مقطع دکتری جغرافیای سیاسی واحد شهر ری (نویسنده مسئول)
Imanjamshidpour@gmail.com
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این روابط بین گذشته ،حال و آینده به آسانی می تواند برای کشورها به عنوان آینده پژوهی اهداف ملدی و فراملدی تلقدی
شود .گذشته در بافت ،ترتیب و سلسله مراتب ،ساختار اجتماعی ،ویژگی های اقتصادی و موقعیت ناحیده ای ،ملدی و بدین
المللی نظام ژئوپلیتیکی را مشخص می کند .بدا ایدن وجدود بده واسدطه مطالعده پیشدران هدای تداثیر گدذار در تحدواله
ژئوپلیتیکی می توان آینده های محتمل را مورد ارزیابی قرار داد از این رو در مقاله حاضر به توضیح پیشدران هدای تداثیر
گذار بر الگوی پیشرفت آینده پژوهی اهداف ملی و فراملی جمهوری اسالمی ایران خواهیم پرداخت

مبانی نظری
ارایه ی تعریف مشخص و دقیق از آینده پژوهی مشکل اسدت .چرا که  ،تااوه دیدگاههای افراد مختلف که آینده پژوهدی
را از حوزه ی مورد عالقه ی خود مینگرند ،باعث میشدود تدا آندان تعریادی براسداس دیددگاه موجدود در آن حدوزه ارایده
دهندد .از طرف دیگر ،عمر کوتاه این دانش و سیر تجربیاه گونداگون از ایدن دانش باعث گردیده است کده ماهدوم آیندده
پژوهی بطور مرتب تغییدر یابد( .)Glenn , 1989 : 89آینده پژوهی یعنی آمادگی برای آینده  ،یعندی بکدار بدردن مندابع
موجود به بهترین وجه ممکن در راسدتای سداختن آیندده مطلدو( ،گدواهی و دیگدران )3 :1396 ،در سددالهدددای اخیدر
کشددورهای متااوتی فعالیددت آینده پژوهی را در برنامه های ملی خود قرار داده اند ،هر یدک از ایدن فعالیتهدا بدر داندش
آینده پژوهی افبوده است و لذا روز بده روز توسعه ی این ماهوم ادامه دارد) .( UNIDO,2003با وجود این آینده پژوهی
فعالیتی است مشتمل بر تالش نظام مند برای نگاه کردن به آینده های بلند مدده علدم  ،فنداوری  ،اقتصداد  ،سیاسدت و
اجتماع  ،با هدف شناسایی علوم و فناوری عام نوظهور و نیب حوزه های مناسب انجدام مطالعده ی اسدتراتژیک کده ممکدن
است منجر به بیشترین سود در سیاست  ،اقتصاد و اجتماع شود ( .مینایی )1395:21 ،
دیدگاهها
مارتین بنمارتین
به عندوان یکدی از متقددمین و پدیشروان بحدث آیندهنگاری مطرح اسدت .اولدین تعریادی کدده تقریبددام مددورد پدذیرش
عمومی قرار گرفت ،متعلق به او می باشد که در سال 1995آیندده نگداری را بده عندوان یدک ندوع از پدژوهش دانسدت و
پژوهش آیندهنگاری را به صوره ذیل تعریف نمود" :

آینده نگاری تالش نظام مند برای نگاه به آیندهی بلندمده علم ،فناوری ،اقتصاد و اجتماع میباشد که با هدف شناسدایی
فنداوریهدای عدام نوپدیدد و تقویدت حدوزه هدای تحقیقداه راهبدردی اسدت کده احتمداالم بیشدترین مندافع اقتصددادی و
اجتماعی را به همراه دارد")2002 : Martin ( .
مارتین ایدن تعریدف از آیندده نگداری فنداوری را دارای پدنج جنبه ی مهم می داند:
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اولین تالش برای نگاه به آینده ،هنگامی فعالیت آیندده نگداری نامیده میشود که تالشی نظام مند باشد .این امر تادداوهمیان آیندهنگاری و ساخت سناریوهایی که روزانده بدرای برنامه ریبیها استااده میگردد را نشان میدهد .

دومین وجه تمایب این فعالیت ،نگاه بلندمده آن است که بسیار فراتر از افق های برنامه ریبی معمول میباشد .افق زمدانیدر فعالیت های آیندهنگاری از  5تا  30است .
-سومین جنبه ی مورد لحاظ در تعریف آیندهنگاری ،توجده به تعادل میان "فشدار علدمف فنداوری" بدا "کشدش تقاضددا "

میباشد .بدین ترتیب ،ندوآوری تنهدا محددود بده فشدار فناوری نمیشود و به نقش نیازهدای برآمدده از عوامدل اقتصادی–
اجتماعی در فعالیت آیندهنگاری نیدب پرداختده میشود .

چهارمین -تمرکب فعالیت آیندهنگاری بر فنداوری هدای نوپدیدد ،بده معنی تمرکدب بدر فندداوری هددایی اسددت کدده وارد
مرحلده ی رقابتی نشدهاند و ایدن امدر باعدث مدیشدود تدا دولدت ،مشروعیت سرمایه گذاری و ورود بده ایدن حدوزه را بده
دست آورد
توجه به منافع اجتماعی و عدم تمرکب صدرف بدر ایجداد ثروه ،پنجمین وجه از تعریف فوق است .آن گونه کده ذکدر شدد،
شده افبایش دانش آیندهنگاری باعث گردید تا مارتین در سال  2000تغییراه بسدیار انددکی را در تعریف خدود اعمدال
نماید .به این ترتیب مارتین آیندهنگاری را مجددام به صوره ذیل تعریف نمود): "( Salo,2004

آیندهنگاری ،فرآیند تالش نظام مند برای نگاه بده آینددهی بلندمدده علدم ،فنداوری ،محدیطبیسدت ،اقتصداد و اجتمداع
میباشد که با هدف شناسدایی فنداوریهدای عدام نوپدیدد و تقویت حوزه های تحقیقاه راهبردی است و احتماالم بیشدترین
منافع اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد).(Erevola , 2002
"به این ترتیب ،عالوه بر پنج جنبه ی مهم قبلی ،وی جنبده ی ششمی را نیب بر تعریف قایل شد :

 فعالیت آیندهنگاری یک فرآیند میباشد .به ایدن ترتیددب کده طراحدی مناسددب فعالیددت ،حضددور بددازیگران فعددال وکلیددی از گدروههدای ذینادع جامعده مانندد جامعده ی متخصصین ،دولت ،صدنعت ،سدازمانهدای غیردولتدی و گروههای
مصرف کننده میتواند در جهت ایجاد جامعه ی مطلو ،آینده موثر باشد.

جورجیو
طبق تعریف " لوک جورجیو" از آیندهنگاری " :آیندهنگداری ابباری نظام مند بدرای ارزیدابی آن دسدته از توسدعه هدای
علمی و فناوری است که میتواند تأثیراه بسیار شددیدی بدر رقابدت صنعتی ،خلق ثروه و کیایت زندگی داشدته باشدد ".

این تعریف به عنوان تعریف اصدلی آیندده نگداری در فعالیدت آیندهنگاری سال  1995انگلستان مورد توجه قرار گرفت.
هورتون
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"هورتون " 1در سال  1999تعریف ذیل را از آیندهنگاری ارایه داد:

آینده نگاری فرآیند توسعه ی گسترهای از دیدگاهها در مورد راههای امکان پذیر برای توسعه ی آیندده اسدت کده ایجداد
درک کافی این دیدگاه ها منجر به تصمیم گیریهایی میشدود کده بهترین فردای ممکن را خلق میکند))." Marcio,2004
مرکب مطالعاه مدیریت و راهبردی برزیل
"مرکب مطالعاه مددیریت و راهبدرد "در برزیدل ،کده یدک سازمان دولتی است و متولی برنامه ریبی و سیاست گدذاری
در حوزه ی علم و فناوری است ،آیندهنگاری را به صدوره ذیدل تعریف میکند:

"فعالیتی که در یک فرآیند ،سه بعد مختلف تاکر ،مباحثه و شکل دهی به آینده را بده هدم مدرتبط میسدازد ".تاکددر در
مدورد آیندده :رویددادهای ممکدن در آیندده کدده از رونددهای بلندمدده و پیشارضدهای ناشدی از حقدایق جدیدد و غیدر
منتظره بهدست میآید ،مورد آزمون قرار میگیرد .روندهای علم و فناوری مورد پایش قرار میگیرد و تغییددراه اقتصددادی،
اجتمداعی ،ژئوپلیتیک و فرهنگدی نیدب لحداظ میگردد.

.مباحثه در مورد آینده ،فرآیند تاکر در مورد آینده هنگامی کده با رویکردی مشدارکتی طدرح شدود نیازمندد درگیدری و
مشارکت ذیناعان و بازیگران مختلف میگردد کده ایدن بدازیگران شدامل بدازیگران دولتدی (صداحب قددره) ،شرکتهددا و
سدازمانهدای تحقیق و توسعه خواهد بود .این فرآیند مدیتواندد در سدطوح مختلف ملی ،منطقه ای و فراملی انجام گیدرد .

شکل دهی به آینده :در خالل شناسایی آیندده هدای ممکدن و مطلو ،و فرآیندد یدادگیری و تعامدل ،امکدان رسدیدن بده
سدطوح مختلای از تصمیماه وجود دارد تا این تصمیماه تالشها را هماهنگ ساخته و منجر به سداخت چشدم انددازی از
آینده شود ).(Einstein , 2003

گویگان
در تعریف تقریبام پذیرفته شدهای ،کده در سدال  2000توسدط " گویگدان" ارایده شدده اسدت " ،آینددهنگاری فرآینددی
نظداممندد ،مشارکتی و گردآورنده ی ادراکاه آینده است که چشم اندازی میدان مدده تدا بلندمدده را بدا هددف اتخداذ
تصدمیماه روزآمدد و بسیج اقداماه مشترک بنا میسازد ".این تعریدف از آیندده نگداری بده عندوان تعریددف پایدده ای در
برنامده ی "شددبکه ی توسعه ی آینددهنگ داری منطقده ای "اتحادیده ی اروپدا ،کدده بددا نددام اختصدداری " فددورن "
شدناخته میشود ،مورد استااده قرار گرفت.(Miles,2000) .

استراتا
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در برنامه ی دیگری کده درخصدوص آیندده نگداری و توسدط اتحادیده ی اروپدا انجددام گرفددت و بددا نددام " اسددتراتا"
شدناخته میشود ،خبرگان این برنامه تعریف ذیدل را از آیندده نگداری ارایه دادند:

"آیندهنگاری به عنوان یک اببار مهم در توسعه و مددیریت نظام های نوآور آیندده محدور اسدت کده بدر پایده ی زمینده
ی گسترده ای از فعالیت های همآهنگ آینده محور در یک جامعه بنا میشود .آیندهنگاری همچنین میتواندد بده عنددوان
فرآیندد سازماندهی شده و هدفمندی باشد که انتظاراه بدازیگران مختلف در مورد فناوری را با هم جمدع کدرده و چشدم
اندازهای راهبردی در مورد آینده را تددوین کندد تدا حدامی و مصدداق توسعه ی اقتصادی و اجتماعی گسدترده باشدد (".

.)Cariola,2004),
وبستر
وجود دارد :آیندهنگاری فرایند سازماندهی شده و

در ادبیاه آیندهنگاری تعریف معتبر دیگری نیب از وبسدتر

هددفمنددی اسدت که انتظاراه بازیگران مختلف در مورد فناوری را با هم جمع کرده و چشم انددازهای راهبدردی در
مدورد آیندده را تددوین میکند تا حامی و مصدداق توسدعه ی اقتصدادی و اجتمداعی گسترده گردد ".این تعریف همان
تعریای است که پایده ی تعریدف خبرگدان برنامه ی "استراتا" قرار گرفته است).(Major and Hayes,2000

مقایسه
در جدول  1سه تعریف معتبر وبسدتر ،فدورن و مدارتین بدا یکدیگر مقایسه شده است تا نکاه اشدتراک و افتدراق تعداریف
مشخص شود.
جدول  1مقایسه سه تعریف ویستر  ،فورن و مارتین

مشخص است که تعریف مارتین اتخاذ تصمیماه ،گدردآوری ادراکاه و بسیج اقداماه را از وظایف آیندهنگاری نمدیداندد .

در تعریدف مدارتین آیندده نگداری بده عندوان ابدباری جهدت شناسایی آیندده و اسدتااده از آن بده عنددوان یددک ورودی
در فرآیندد تددوین راهبدرد و تصدمیمگیدری راهبدردی دانسدته مدیشدود .امددا در تعریددف فددورن آینددده نگدداری بدده
ماهدوم برنامهریبی نبدیکتر میشود و تصمیم گیری نقشی افبونتر مییابد .این تاداوه در تعریددف بیدانگددر تادداوه در دو
ندوع آیندهنگاری منطقه ای و آیندهنگاری ملی است ).(Gavingan , 1999
تقسیم بندی اهداف ملی آینده پژوهی
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 ".1الوریج "اهداف مورد استااده در آیندهنگاریهای ملدی را به صوره زیر دسته بندی نموده است:

-1اطددالع رسددانی ملددی در خصددوص برنامدده ریددبیهددا و سیاست گذاریها در حوزه ی علدم و فنداوری و ندوآوری .در
این نوع از برنامه ها انتظار میرود تا آگاهی هایی در مورد روندها و نیروهای شکل دهنده ی آینده ی بلندمده بازار ،علم و
فناوری و ضعاها و قوتهای ملی ایجاد شود.

-2تشویق به تاکر راهبردی بلندمده در گسترهای وسدیع از بازیگران که مبتنی بر ارزیابی ضعف ها ،قوتها ،فرصدت هدا و
تهدیدها است .در این فعالیدت هدا راهنماهدای عملدی بدرای شرکتهدای فعدال در حدوزهی علدم و فنداوری بدده منظددور
پاسخگویی انعطاف پذیر به تغییراه تهیه میشود.

-3تشویق و توسعهی بهتدر نظدام ندوآوری از طریدق بهبدود همکاری ها ،تقویت روابط و توسدعه ی شدبکه هدای تجداری،
علمی و سازمانهای دولتی.

 " .2گویگدان "و "اسدکاپولو "بده بررسدی تااوتها در فعالیت های آینده نگاری ملی مدی پردازندد ،آنهدا اهداف فعالیدت
های آینده نگاری ملی را به شش دسته ی ذیدل تقسیم بندی مینمایند:

1 .چشم اندازسازی 2 .اولویت گذاری 3 .شناسایی فنداوری هدای نوپدیددد بددا رویکددرد فندداوری -اقتصدادیف اجتمداعی-
اقتصادی 4 .شبکه سازی 5 .انتشار اطالعاه و آموزش 6 .ایجاد فرهنگ تاکر در مورد آینده
" .3کوهلب "با این پیشارض اصلی که آیندهنگداری ابدباری برای سیاستگذاری است ،سعی کرده تدا بده مجموعده ای از
اهداف بپردازد که میتواند از آینده نگاری مورد انتظدار باشدد .وی این مجموعه اهداف را به صوره ذیل آورده است:

اکتشاف اثراه سیاستهای جاری
توسعه ی گسترهای از انتخا ،های معطوف و وابسته به سیاست های جاری و آشکارسازی نتایج محتمل .
·فراهم نمودن یک پیش آگداهی نسدبت بده مشدکاله بالقوه و یا مشکالتی که معموالم قابل برآورد نیستند.
 فراهم نمودن یک پیش هشدار به فرصدتهدای جدیدد بالقوه و آزمودن پایداری سیاستها با توجده بده سدایر سیاستها ·

 فراهم نمودن زمینه ی برنامه ریبی
اکتشداف غیرمحتمدل هددایی کدده در صددوره تحقدق ،مشدکاله جدددی و معنداداری بددرای توسدعه ایجداد میکنند.
 .4ایروین و بنمارتین اهداف آیندهنگاری را بده شدش دسته ی اصلی ذیل تقسیم بندی کرده اند:

-1تعیین جهت
-2اولویتگذاری
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-3ایجاد یک هوش آینده نگر
-4ایجاد اجماع
-5حمایت و پشتیبانی
-6ارتباطاه و آموزش)(Strata , 2002

 ..5کینان و مایلب براساس برنامه فدورن اروپا اهداف ملی آینده پژوهی را در سه هدف کلیدی ذیل خالصه می کنند:
-1اطالع رسانی در مورد برنامه ریبی و تدوین سیاسدت هدای ملی علم و فنداوری و ندوآوری کده منجدر بده توصدیه هددا
و راهنماهای عملدی مدورد اسدتااده در فرایندد اولویدت گدذاری میشود .این توصیه ها بر پایه ی توانایی آیندده نگداری در
ایجاد یددک آگدداهی در خصددوص روندددهای آینددده و نیروهددای شکل دهندهی آینده ی بلندمده شدکل مدیگیرنددد،
چده ایدن نیروها بازارمحور باشدند و چده داندش و فنداوری محدور .در ارزیابی های علم و فناوری ملی ضعف هدا و قدوتهدا
لحداظ میگردند .این توصیه ها به عنوان مثال میتواند به شکل دهی یا شناسایی حدوزه هدایی منجدر گدردد کده سدداخت
و ایجداد شایستگی ملی در آن حوزه ها الزم و مورد نیاز است .غالبام تأکیدها بر توسدعه ی وضدعیت رقدابتی اقتصداد ملددی
اسدت که خود ،بازتابی از عقالنیت های تازه ی دولتدی در پشدتیبانی عمومی از علم و فنداوری و ندوآوری صدنعتی اسدت
).)Miles,2000
-2تشویق به تاکر راهبردی بلندمده در سطح گستردها ی از بازیگران بده خصدوص بنگداه هدا .ایدن امدر بده واسددطه ی
ارزیدابی قوتها و ضعاها و فرصتها و تهدیدها به دسدت مدی آیدد .این هدف ،شرکتها را مجهب بده راهنماهدای عملدی بدرای
اقدام در حوزهی علم و فناوری میسازد و به ایجاد یک هوشمندی راهبردی برای پاسدخ هدای انعطداف پدذیر بده تغییدراه
میانجامد و پس از آن میتواند به افبایش استااده از اببارهایی از جدنس آیندهنگاری ،مانند سناریوها در سدطح سدازمانها و
بنگداه هدا ،کمک نماید.
-3تشویق به توسدعه ی ارتباطداه میدان نظدام ندوآوری بده وسیله ی افبایش مشارکتها و تقویت روابط و همکداری هدا .
این امر عمومام با تأکید بدر شدبکه سدازی میدان بخدشهدای تجاری ،بخشهای علمی و بخشهای دولتی انجدام مدیپددذیرد .

ایدددن شدبکهسدددازی از طریدددق  s'5Cمحقدددق مدیشدددود .در کندددار توسددعهی شددبکه هددا ،خلددق تعهددد بددرای اقددددام
مشدارکتکننددگان در فعالیت آیندهنگاری نیب پدیدهای قابل توجه است که مدیران ایددن برنامده هدا بهددنبال تحقدق آن
هستند .همچنین اهداف دیگری نیب خداص هدر کشدور وجدود دارد.
هدف آینده نگاری فراملی
آیندهنگاری ها با اهداف گونداگون و مختلادی در حدوزه هدا و بافته ای مختلف انجام میشود .واضح اسدت کده در سددطح
ملی ،آینده نگاری ابباری در خددمت تصدمیم گیدران مختلدف است ،تا با استااده از آن سیاست هدا و تصدمیماه ملدی را
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اتخاذ کنند .از اینرو است که هددف اصدلی در برنامده هدای ملدی تهیه ی اطالعاه و داندش الزم بددرای سیاسدتگددذاری
ملدی است ) .(Miles, keenan, 2002اما در برنامه های فراملی ،به واسطه ی آنکه هر یک از کشورها از سداختار سیاسددی
و اقتصدادی خداص خدود بهدره میبرند ،لذا برنامه ی آینده نگاری بیشتر متمایدل بده ایجداد اطالعداه و پدیش آگهدی در
خصوص آینده است.

ایده ی مرکبی و اصلی آینده نگاری های فراملدی ،اسدتااده از فرآیند آینده نگاری بده عندوان ابدباری بدرای برنامده هدای
تحقیق و توسعه ی منطقه ای است.

در این برنامه ها با توجده بده اطالعداه تولیدد شدده ،تدالش میشود تا همکاری میدان واحددهای تحقیقداتی کشددورهای
مختلف افبایش یابد.

با این وجود ،باید این نکته را در نظدر داشدت کده مطالعداه آینده نگاری تنها در داخل یدک بافدت دارای معناسدت ،چدرا
کده بررسی اثراه تنها برای یک جامعه ی محلی ماید و سدودمند است .این امر بدان معنا است که نتایج پایانی همددواره
دارای خصیصه ی ملی (یا حتی محلی) است ،چرا که در این سدطح است که تصمیم های راهبردی سیاسی یا کسب وکدار
اخذ می -شوند.

به این ترتیب آینده نگاری های فراملی پیش از هر چیب دیگر ،در خلق چشم اندازی جامع سهم دارند ،کدده ایددن چشددم
اندداز جامع به تعریف بهتر سناریوهای ملی کمک خواهند کرد ).(Masini , 2001
رابطه ی آینده نگاری ملی با آینده نگاری فراملی
در مجموع باید مالحظاه زیر را در نظر داشت:
مطالعه ی آیندهنگاری منطقه ای بهعنوان پشدتیبان و نده جایگبین فعالیت ملی ،خدمت میکند.

تبدادل داندش در هدر دو جهدت ،یعندی از سدطح ملدی مطالعه ی آیندهنگاری به منطقه ای و بالعکس ،سدازوکاری بدرای
همکاری بین المللی جهدت متحدسدازی و انسدجام کشورهای درگیر در برنامهی آیندهنگاری منطقه ای اسدت .در نتیجده
یکی از ببرگترین دستاوردهای رویکرد آینددهنگاری منطقددده ای ،سدددهم آن در سددداختاربندی جوامدددع صدددنعتی و
فناورانهی منطقه ی هدف است(Kaivo-oja,2002).

پیشینه آینده پژوهی
ارایه ی تعریف مشخص و دقیق از آینده پژوهی مشکل اسدت .چرا که اوالم ،تااوه دیددگاههای افدراد مختلدف کده آیندده
پژوهی را از حوزه ی مورد عالقه ی خود مینگرند ،باعث میشدود تدا آنان تعریای براساس دیدگاه موجود در آن حوزه ارایه
دهندد .ثانیام ،عمر کوتاه این دانش و سیر تجربیاه گونداگون از ایدن دانش باعث گردیده است کده ماهدوم آیندده پژوهدی
مرتبام تغییدر یابد .در سددالهددای اخیر کشددورهای متااوتی فعالیددت آینده پژوهی را در برنامه های ملی خدود قدرار داده
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اند ،هر یک از این فعالیتها بر دانش آیندده پژوهدی افدبوده اسدت و لدذا روز بدده روز توسدعه ی ایدن ماهدوم ادامده دارد
).)UNIDO,2003
این برنامه در ایران نیب در سال  1355توسط مؤسسه علوم اجتمداعی و توسدعه ایدران ( )ISSDIبدا پشدتیبانی سدازمان
برنامه و بودجه اولین کنارانس آینده پژوهی را در زمینه آینده رسانه هدای تصدویری برگدبار کدرد .پیدرو ایدن کنادرانس،
سازمان برنامه ریبی و بودجه هم برای اولین بار بخشی را در برنامه پنج ساله ششم در این زمینده افدبود کده قدرار بدود از
سال  1356به اجرا درآید در سال های بعد به دلیل تحواله سیاسی و وقوع انقال ،اسالمی اجدرای برنامده هدای  5سداله
متوقف شد.
عالوه بر پروژه باال می توان به چندین ترجمه با ارزش در زمینه کتا ،های آینده پژوهدی نیدب اشداره کدرد .از جملده ایدن
ترجمه ها می توان به ترجمه «گبارش آینده نگاری کشور فرانسه» در سال  ،1345ترجمه کتا« ،شوک آینده» اثر تدافلر
در سال  1352توسط شهین دخت خوارزمی و ترجمه گبارشی از کلوپ رم تحت عنوان «محددودیت هدایی بدرای رشدد»
اشاره کرد (.بهرامی ،1393 ،ص  )95بعد از انقال ،اسالمی نیب همبمان با رشدد علدم و فنداوری و تدرویج فرهندگ آیندده
پژوهی در کشور برخی مؤسساه پیشرو که ضروره نگاه به آینده را در فعالیت های علمدی  -پژوهشدی خدود درک کدرده
بودند به تأسیس واحدهای علمی -پژوهشی با موضوع آینده پژوهی و با محتوای اقداماه علمی -ترویجی مشاوره ای اقدام
کردند .در حال حاضر ،عالوه بر آنکه هرکدام از مؤسساه واقعی به ایجاد پایگاه های مجازی خود اقددام کدرده اندد ،برخدی
پایگاهها نیب صرفا به شکل مجازی ایجاد شده و به اطالع رسانی و تبادل افکار و نظریاه در حوزه آینده نگری می پردازند.
مهم ترین این مؤسساه در قالب چهار دسته بندی دولتی ،خصوصی ،مراکب مرتبط و پایگاه های اطدالع رسدانی (مجدازی)
در و ،و انجمن ها و نهادهای کالن سیاست گذاری ،تصمیم گیری و مشورتی اشاره کرد.
بر این اساس در جریان نگاه فراگیر به آینده در کشور ،بنا بر ضرورتها ،گام های مؤثری بدرای حرکدت کدردن در مسدیری
مشخص با توجه به اهداف ملی و فراملی برداشته شده که مهم ترین آنها مشخص کردن چشم انداز افق حرکت به سدمت
آینده و نیب برنامه ها و ره نگاشت های متعدد در حوزه های مختلف علمی  ،فرهنگی  ،اقتصدادی  ،سیاسدی و  ...در کشدور
بوده است:
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران؛
برنامه ها و اسناد توسعه راهبردی؛
نقشه جامع علمی کشور؛
طرح پایلوه آینده نگاری مناسب ترین فناوری ها برای ایران تا سال ( 1404پایا .)26 : 1387 ،
یافته های تحقیق
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پیشرانها ،نیروهای بنیادین ایجاد تغییر یا جابجایی در الگوها و روندهایی هستند که از آنهدا بده عندوان رویددادهای قابدل
مشاهدهی زیربنایی در سطح ملی  ،منطقه ای و جهانی یاد می شود  .درواقدع پیشدران هدا نیروهدای هسدتند کده تغییدر
رویداد ها را بصوره آینده محتمل مشخص می کنند  .باتوجه به مطالب فوق پیشدران هدای تاثیرگدذار بدر اهدداف آیندده
پژوهی ملی و فراملی جمهوری اسالمی ایران را می توان در موارد ذیل مورد توجه قرار داد :
هرگاه از آینده پژوهی اهداف ملی و فراملی جمهوری اسالمی ایران سخن به میان می آید موقیعت ایران در سدطح ملدی ،
منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار می گیرد موقعیت سرزمینی ایران به عنوان اولین پیشران تاثیرگذار در قلدب منطقدة
خاورمیانده به حسا ،می آید  ،به این معنی که ایران با برخدورداری از تمدامی سداحل شدمالی خلیج فارس و بخش قابدل
مالحظه ای از دریای عمان در جنو ،و تمامی ساحل جنوبی دریای خبر در شمال ،قرار گرفته در مجاوره روسیه ،آسیای
مرکبی و قاقاز ،شدبه قداره ،دنیدای عر ،و  ...اروپا و همسایگی با  15کشور ( که 3ف 1آنها ،محصور در خدشکی هدستند).
واقعیدت ارزشمند اما بالقوه ای است که می تواند ظرفیت های متنوع و گستردة جدیدی بدرای تجداره ،صدنعت ،اقتصداد،
خدماه و  ...افبایش درآمد ملی و در نتیجده انباشدت سدرمایه هدا و توسدعه و حتدی ،سیاسدت خدارجی و امنیدت کشدور
خلق کند .
مبیتهای کشور (عالوه بر موقعیت) به لحاظ اقتصادی ،به اجمال عباره است از:
 – 1ذخایرعظیم نات وگاز ایران ،به صدوره عمدده درجندو ،قدرار دارندد (هرچندد کده اکتشاف در حوزة دریای خبر نیب
درمرحله اجرا است  ).و به این علدت ،تقاضدای ناتدی و گازی بسیار زیادی ،در شمال ایران وجود دارد .
 – 2نات و گاز آسیای مرکبی و قاقاز می تواند ،پس از تصایه در پاالیدشگاه هدای تبریدب ،تهران و  ، ...در مناطق شمالی،
مصرف شده و معادل آن در جندو ، ،بده ندام ایدن کدشورها بده بازارهای جهانی عرضه شود (سواپ) .این مبادله ،نیداز بده
هیچ کشور سومی نخواهد داشت .
 – 3شبکة گستردة خطو نات و گاز ایران می تواند با حداقل سرمایه گذاری برای اتصال به خطو لولده در کشدورهای
همجوار ،در ابعاد و اشکال مختلف ،توسعه یابد.
 – 4کشورهای برخوردار ازمنابع گاز ونات در آسیای مرکبی و قاقاز  ،می توانند بدر مبندای قراردادهدا و توافقداه سده و
چند جانبه ،بده تقاضداهای کدشورهای ایدن منطقده ،بدا نظرایدران و درحجم مورد توافق پاسدخ گویندد و معدادل آن را بدا
کسر هبینه ها در جندو ، ،دریافدت کنندد و بهای نات و گاز در خریدها و همکداری هدای ایدران بدا آن کشدورها  ،مدورد
محاسبه قرار گیرد.
– 5احداث خطو لولة جدید  ،برای انتقال نات قباقستان و گاز ترکمنستان به دریای آزاد از طریق ایدران  ،بدا توجده بده
فاصله کوتاه آن  " ،اقتصادی ترین " مسیر خواهد بود  .ایدن خطدو لولة پرحجم ،براساس مذاکراه مقدماتی (به ویژه در
قباقستان ) وگبارش هدا ی بدین المللدی و نقشه های منتشر شده از سوی " یونیدو"از استان خراسدان شدمالی(بجندورد)
وارد ایران شده ودرسواحل شهرستان چابهار به بازارهای جهانی ،عرضه خواهد شد.
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– 6در حالی که گذر خطو لولة نات و گاز آسیای مرکبی از ایران  ،به دلیدل یکپدارچگی سدرزمین  ،از مطلوبیدت ز یداد
برخوردار است  ،در مسیرهای پیشنهاد شدة غربی ها ،خطو لوله  ،ناگبیر به عبور از چندین کشور  ،با مسائل اقتصدادی ،
سیاسی و اجتماعی مختلف و مقرراه و قوانین و  ...متااوه  ،خواهد بود.
 7دسترسی های آسان و ارزان برای انتقال نادت وگازبده ارمندستان ،گرجدستان ( دریدای سیاه)  ،ترکیه و  ...نیدب  ،بدرای
صدور نات و گاز آذربایجان  ،ترکمنستان و قباقستان  .براساس گبارش "سدازمان تجداره جهدانی " " ،روندق و شدکوفائی
اقتصادی رابطده مدستقیمی با میبان مباداله تجاری دارد لذا،مسیرهایی که به مبدد ومقصدد کشدورهای آسدیائی اسدت ،
اکنون و به ویژه در آینده  ،هم چنان به عنوان کریدورهای مهم ترانبیتی (وخطو لوله ) جهان مطرح بوده وخواهند بود"
بر این ویژگی می توان همچنان افدبود ،لدیکن بدر فراز همة این داشته ها  ،وفور نیروهای متخصدص و تحصدیل کدرده در
عرصه های مختلف و بده ویژه در زمینة انرژی است سرمایة انسانی  ،مبیت ببرگ کشور ایران است.
با این وجود آینده پژوهی اهداف ملی و فراملی جمهوری اسالمی ایران باهم از رابطه تاکیک ناپذیری برخوردار هستند.
بنابراین سناریوهای آینده پژوهی ایران را می توان در دو سطوح ملی و فراملی مورد تحلیل قرار داد.

جدول 2تحلیل سناریو های پیشروی جمهوری اسالمی ایران براساس اهداف ملی و فراملی
سناریو تداوم
افبایش حماله تروریستی

فراملی

ملی












شکل گیری دولت های جدید
توسعه حماله سایبری
ظهور بازیگران غیردولتی




دستیابی بازیگران غیر دولتی به سالح های شیمیایی
تشدید حضوربیگانگان در منطقه
تشدید اختالفاه سنی و شیعه
ظهور رهبران ناسیونالیسم
تشدید دشمنی با غر،





تشدید مهاجره های اجتماعی  ،سیاسی
تشدید تضاد شیعه و صهیونیست
تشدید جریان های تکایری

سقو دولت آل سعود
جنگ ایران و عربستان
جنگ ایران و رژیم صهیونستی
تشدید مهاجره های اقلیمی



فروپاشی اتحادیه عر،
استقالل کردستان
ظهور بحران ژئوپلیتیک آ،






توسعه منطقه گرایی اکو
توسعه کنارانس جهان اسالم
توسعه اتحاد کشورهای دریای خبر
توسعه نگاه به شرق
توسعه اوراسیا گرایی
توسعه غر ،گرایی
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بروز جنگ های نیابتی
تشدید مهاجره های اقلیمی









فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس

تشدید اتحاد شیعیان

تالقی ژئوپلیتیک انرژی و شیعه
تشدید نارضیاتی های اجتماعی از حکومت جمهوری اسالمی ایران

سناریو تغییراه

ملی




فراملی
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توسعه ژئوپلیتیک شیعه
توسعه جهانی شدن
توسعه سکوالریسم
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نتیجه گیری
از مقاله حاضر نتیجه گیری می شود براساس آینده پژوهی کشورها دارای اهداف ملی و فراملی می باشند  .بده ایدن معندا
که هر یک از اهداف مببور به واسطه پیشران های مربو به خود متحول می شوند گرچه پیشدران هدای هرکددام اهدداف
متااوه هستند اما رابطه اساسی بایکدیگر دارند .اهداف ملی آینده پژوهی مربو به تحدواله داخلدی کشدورها در سدطح
ملی اطالق می شود در صورتی که اهداف و فراملی مربو به یک منطقه یدا کدل جهدان مدی شدود  .بطوریکده تحدواله
انسانی و تحواله طبیعی از جمله مسائل اقوام افبایش جمعیت  ،مهاجره و نیب تغییراه اقلیمی  ،مسائل زیسدت محیطدی
و  ...می تواند به عنوان پیشران های تاثیر گذار بر آینده پژوهی ملی باشد  .در صورتی که پیشران های مببدور را در سدطح
فراملی نیب می توان به عنوان پیشران های تاثیر گذار تلقی کرد  .با وجود این درک شرایط ملی و فراملی در تدوین آیندده
پژوهی اهداف مختلف کشورها بسیار حائب اهمیت است  .از این رو در تدوین آینده پژوهی اهداف ملی و فراملی تشدخیص
و تاکیک پیشران ها مساله بسیار دشواری است  .چراکه بسیاری از این پیشران ها مدی توانندد در اهدداف آیندده پژوهدی
مشترک باشند و یا اینکه با یکدیگر ارتبا اساسی داشته باشند  .با این وجود پیشران های تداثیر گدذار در اهدداف آیندده
پژوهی ملی و فراملی جمهوری اسالمی ایران با هم ارتبا اساسی دارند و تحواله ملی بلحاظ اقتصادی  ،سیاسی  ،نظامی
و  ...نمی تواند بطور مستقل تاثیرگذار بر اهداف ملی جهموری اسالمی ایران باشند  .لذا اهداف ملدی و فراملدی جمهدوری
اسالمی ایران دارای پیشران هایی تاثیر گذار هستند که بصوره یکدسته عوامل تاثیرگدذار در آیندده پژوهدی اهدداف ایدن

کشور تاثیر خواهند گذاشت .

پیشنهاد

باتوجه به مطالب فوق پیشنهاد می شود جمهوری اسالمی ایدران جهدت توسدعه اهدداف ملدی و فراملدی خدود بدر اسداس
پیشرفت الگوی اسالمی به موارد زیر توجه نماید:
 -1توجه به انرژی و مسائل آن چرا که ایران بعد از فروپاشی شوروی سابق به عنوان یکی از بازیگران مهم ملدی و جهدانی
تلقی می شود و بواسطه انرژی می تواند اهداف ملی و فراملی خود را در زمینه های فرهنگی  ،اقتصدادی و سیاسدی پدیش
ببرد .
-2توسعه منطقه گرایی و پیمان های منطقه ای در حوزه های جنو ،غر ،آسیا  ،خلیج فارس  ،قاقاز و حوزه خبر
 -3توسعه ناوذ در مناطق شیعه نشین و حمایت از حقوق شهروندی شیعیان در سطح جهان اسالم
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