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چکیده
برای  فراوان  قطعیت های  عدم  و  پیچیدگی  پدیدۀ  با  را  جهان  بین المللی  ارتباطات  توسعۀ  و  فناوری  و  علم  شتاب 
با  )میلنیوم(  هزاره  بین المللی  پروژۀ  هزارۀ جدید،  به  ورود  با  است.  کرده  مواجه  و محلی  تصمیم گیری های جهانی 
بهره گیری از آینده پژوهی و با مشارکت گستردۀ آینده پژوهان سراسر جهان، به شناسایی مهم ترین مشکالت پیش روی 
هزاره و چشم اندازهای بلندمدت آن ها پرداخته و راهکارهایی را برای دخالت دادن این چشم اندازها در تصمیم گیری ها 
 منابعی که پروژۀ هزاره 

ً
و سیاست گذاری ها ارائه کرده است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای )عمدتا

منتشر کرده( و شیوۀ پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، به اختصار موضوعات طرح شده در چالش های پانزده گانۀ جهانی 
مرور شده و نکات مربوط به ضرورت کاربست آینده نگاری در تصمیم گیری و سیاست گذاری ارائه خواهد شد. در 
چشم اندازهای  ارتباط  برقراری  برای  جهانی  صاحب نظران  که  راهکارهایی  به  هزاره،  پروژۀ  نتایج  به  توجه  با  ادامه، 
جهانی و کاربست آینده نگاری در سیاست گذاری و تصمیم گیری های جهانی ارائه کرده اند پرداخته خواهد شد. سپس 
برخی از اقدامات کشورها بیان، و در پایان پیشنهادهایی برای کشور ایران ارائه خواهد شد. از نتایج حاصله می توان 
در به کارگیری آینده نگری در سیاست گذاری و حکمرانی در ایران، و توسعۀ آنچه حکمرانی پیش نگر قلمداد می شود 

بهره برداری شود. 
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مقدمه

فرایندهای  در  درگیر  افراد  تعداد  افزایش  مسائل،  پیچیدگی 
ارتباطات  و  اینترنت  گسترش  جهانی شدن،  مسئلۀ  تصمیم گیری، 
پیش بینی نشده، در سال های  پدیده های  امکان رخداد  و  شبکه ای 
آینده اندیشی1  به سوی  قوی  گرایش های  سبب  بیش ازپیش  اخیر 
نظام مند و تفکر درمورد رخدادهای محتمل آینده میان گروه های 
افراد  و  دانشگاهیان  سیاست گذاران،  شرکت ها،  ازجمله  متعدد 
آیندۀ  برای  که  نهادهایی  قابلیت های  و  تعداد  است.  شده  دیگر 
خود برنامه ریزی می کنند درحال افزایش است و همچنین تأسیس 
واحدهای آینده نگری در داخل نهادهای تصمیم گیری و اجرایی، و 
نیز تشکیل دوره های دانشگاهی آینده پژوهی2 در سراسر جهان در 

این حوزه قرار دارند. 
به  می توان  آینده پژوهی  روش های  توسعۀ  و  آینده نگرانه  دید  از 
چشم اندازهای  و  پدیده ها  با  مواجه شدن  برای  گسترده ای  شکل 
محتمل جهانی و نیز فرصت های پیِش رو ـ به منظور بهبود شرایط 
زندگی نسل های فعلی و آتی ـ بهره جست. اما متأسفانه پیچیدگی 
مسائل روزمره و نیاز به مدیریت و حل وفصل سریع مسائل جاری، 
گوناگون  پدیده های  ظهور  شتابان  تغییرات  تأثیر  تحت  گاهی  که 
و  گسترده  تصویر  درمورد  تعمیق  برای  کمی  فرصت  دارند،  قرار 
درازمدت آینده و عواقب آن برای حکمرانان باقی می گذارد؛ ازاین رو 
بسیاری از تصمیم گیران سیاسی برای باقی ماندن در قدرت، به حل 
پایین ترتصمیم گیری  سطوح  در  دارند.  گرایش  کوتاه مدت  مسائل 
)بنگاهی و شرکتی( نیز نگرش اولویت دادن به سودآوری مدیران 
را وادار می سازد تا دست به فعالیت های کوتاه مدت بزنند و به دنبال 
حل مسائلی باشند که مهلتشان رو به پایان است. رهبران جهانی 
عظمت  با  و  دارند  گرایش  مسائل  از  جنبه  یک  بر  تمرکز  به  نیز 
و  شوند  روبه رو  نمی توانند  بین المللی  ابعاد  در  چندگانه  مسائل 
این درحالی  است که برای رفع چالش های جهانی، نظیر تغییرات 
بحران های  اطالعات،  انفجار  مانند  مشکالتی  دیگر  و  اقلیمی 
همه گیر  بیماری های  یا  نفت  قیمت  تغییرات  جهانی،  اقتصادی 
جهانی )پاندمی(، به هم بستگی جهانی نیاز است و این واقعیت 
تصمیم گیری  و  آینده نگاری  برای  به ندرت  تصمیم گیران  که  است 

درازمدت آموزش دیده اند.
از سوی دیگر، توسعۀ فناوری های نو و نوآوری های اجتماعی 
فرصت هایی را برای حل چشم اندازها و چالش های جهانی پدید 
پنهان می مانند:  از دید سیاست گذاران  اوقات  بیشتر  می آورند که 
»سیستم های آینده نگاری3 و پشتیبانی از تصمیم به صورت مداوم 

1. Future Thinking

2. Futures Studies

3. Foresight Systems

شبیه سازی ها،  کالن داده ها،5  تجزیه وتحلیل  مصنوعی،4  هوش  با 
دولت  مشارکتی  سامانه های  اطالعات،6  گردآوری  سامانه های 
توانمندی های  از  برخورداری  ضمن  و  شده  ادغام  الکترونیک 
بیشتر، به کمک نرم افزارهای کاربردی قابل تکثیر )اپلیکیشن ها(7 
و شبکه های اجتماعی، امکان تحلیل و درک عمیق تر روان شناختی 
از رفتارهای مردم، و نیز پیش بینی رفتارهای ایشان را پیدا می کنند 
تبعات  و  خروجی  پیش بینی  و  تصمیم گیری  بر  می تواند  که 
 Glenn et al., 2017,( باشد«  اثرگذار  بسیار  تصمیمات کالن 
p. 36(. این فرصت های فناورانه می توانند در واحدهای پژوهشی 
آینده نگاری و راهبردی در هر کشور به کار گرفته شده و درصورت 
نیاز تقویت شوند و به دیگر واحدهای رصد آینده در سراسر جهان، 
ازجمله دبیرخانۀ سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های جهانی 
همچون سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی پیوند داده شوند 
به  جهانی  و  کشوری  سطوح  در  بتوان  اطالعاتی  مبادلۀ  ضمن  تا 
این  پرداخت.  صحیح تر  و  واقع بینانه تر  کالن،  تصمیم گیری های 
حکمرانی  عنواِن  با  جامعه،  مدیریت  و  تصمیم گیری  جدید   

ِ
نوع

پیش نگر8 مطرح شده است.
جهانی9  اطالعاتی  سامانه های  به  جهان  چنانچه  است  بدیهی 
درمورد  ترمیم  و  واکنش  پیش بینی،  قابلیت  با  انعطاف پذیر 
امکان  موارد  برخی  در  باشد،  مجهز  جهانی  فجایع  و  رویدادها 
مواردی  در  داشت؛  خواهد  پیشگیرانه  درازمدت  سیاست گذاری 
آتش سوزی های  )پاندمی(،  جهانی  همه گیر  بیماری های  مانند 
غذایی،  منابع  و  آب  بحران  سونامی،  و  سیل  و  طوفان  وسیع، 
تروریسم،  همچون  مسائلی  نیز  و  دسته جمعی،  مهاجرت های 
و  اقتصادی،  و  مالی  بحران  های  اینترنتی،  تبهکاری های  و  قاچاق 
دیگر امور تسهیل و به اخذ تصمیماتی پایدارتر و با صرف هزینۀ 
کمتر در بستری که آن را حکمرانی پیش نگر می نامند منجر خواهد 
که  ـ  کتابخانه ای  مطالعات  از  بهره گیری  با  مقاله،  این  در  شد. 
 پروژۀ بین المللی هزاره درخصوص چشم اندازهای جهانی 

ً
عمدتا

موضوعات  تحلیلی،  ـ  توصیفی  پژوهش  شیوۀ  و  ـ  کرده  منتشر 
مرور  به اختصار  جهانی  پانزده گانۀ  چالش های  در  مطرح شده 
می شود. همچنین نکات مربوط به ضرورت کاربست آینده نگاری 
در تصمیم گیری و سیاست گذاری، که در چالش شمارۀ پنج به آن 
دسته بندی  پیش نگر  حکمرانی  ذیل  مقاله  این  در  و  پرداخته شده 
پیشنهادهای صاحب نظران جهانی  بیان می  شود. سپس  می شود، 
و  سیاست گذاری  در  آینده نگاری  میان  ارتباط  برقراری  برای 

4. Artificial Intelligence

5. Big Data

6. Collective Intelligence Systems (CIS)

7. Applications

8. Anticipatory Governance

9. Global Intelligence Systems (GIS)
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این باره  در  برخی کشورها  اقدامات  از  نمونه ای  و  تصمیم گیری ها 
نیز  پایان  در  شد.  خواهد  جمع بندی  راهکارها  مهم ترین  و  ارائه، 
بلندمدت  چشم اندازهای  و  آینده نگاری  ارتباط دادن  نحوۀ  برای 
در فرایند سیاست گذاری و استقرار آن در ایران پیشنهادهایی ارائه 

خواهد شد.

1. مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

با توجه به هدف پژوهش، که بیان ضرورت کاربست آینده نگاری 
در تصمیم گیری و سیاست گذاری و همچنین بیان چشم اندازهای 
مطرح شده  نکات  اینکه  و  است،  پیش نگر  حکمرانی  در  جهانی 
می شود،  مربوط  تحلیل  و  توصیف  به  آینده پژوهی  فرایندهای  در 
ادبیات مربوط اهمیت یافته و در زیر برخی مفاهیم اصلی پژوهش 

حاضر ارائه می شود.

1-1. آینده پژوهی
پژوهش های  به  متداول  شکل  به   که  است  واژه ای  آینده پژوهی1 
مرتبط با آینده اشاره دارد. واژۀ آینده پژوهی را نخستین بار مؤسسۀ 
دهۀ  در  اما  است؛  برده  به کار  فس«2 

َ
»ک کانادایی  آینده پژوهی 

و  آسان  درک  محصول گرایی،  علت  به  آینده نگاری3  واژۀ   ،1990
جایگزین  عمومی  سیاست گذاران  و  تصمیم گیران  نزد  مقبولیت 
و  آینده ها  آینده نگاری،  واژگان  اسالِتر4  ریچارد  شد.  نام  این 
نیز  آینده پژوهی  می برد.  به کار  یکدیگر  معادل  را  آینده پژوهی 
به جای »آینده نگاری راهبردی« یا حتی »برنامه ریزی سناریویی« 
»برنامه ریزی   .)Sardar, 2010,  p. 180( می شود  برده  به کار 
قصد  درحالی  که  است،  نزدیک  آیندۀ  کنترل  جست وجوی  در 
”یک  از  حرکت  و  آینده  به سوی  دریچه ای  گشودن  آینده پژوهی  
 Inayatullah, 2011,( »آینده“ به سمت ”آینده های بدیل“5 است
واژه های  و  آینده پژوهی  برای  متعددی  تعاریف  اگرچه   .)p. 38
است،  شده  ارائه  آینده نگاری  و  آینده شناسی6  نظیر  آن  با  مرتبط 
اما تعریف مدنظر این پژوهش مطابق با تعریف ِوندل ِبل7 است: 
و  ارزیابی  بررسی،  ابداع،  یا  کشف  برای  فعالیتی  »آینده پژوهی 
درواقع،  است.  مرّجح  و  محتمل  ممکن،  آینده های  پیشنهاد 
اقدام  و  انتخاب  استدالل،  که  است  علمی  فرایندی  آینده پژوهی 
در  دانش  این   .)Bell, 1997, p. 11( می کند«  ادغام  هم  با  را 
ممکن،  دورنماهای  نشان دادن  با  ارزش ها،  مبتنی  بر  است  تالش 

1. Futures Studeis

2. CAFS

3. Foresight

4. Richard Slaughter

5. Alternative Futures

6. Futurology

7. Wendel Bell

پیامدهای تصمیم را به تصویر بکشد و با الهام بخشی، به توسعۀ 
چشم اندازهای مطلوب بپردازد.

1-2. آینده نگاری
عملی  راهنمای  تعریف  تحقیق،  این  در  آینده نگاری  از  مراد 
آینده نگاری است: »آینده نگاری  از  فوِرن8  آینده نگاری منطقه ای 
که  می پردازد  اطالعاتی  گردآوری  به  که  است  نظام مند  فرایندی 
میان مدت  افق  در  آینده،  به  و معطوف  ارائه کرده  نگرشی جامع 
پیش برندۀ  اقدامات  و  امروز  تصمیم های  و  است  بلندمدت  یا 
ماحصل  آینده نگاری  می دهد.  قرار  هدف  مورد  را  به هم پیوسته 
”تحلیل  علوم  زمینه های  توسعۀ  در  موجود  روندهای  همگرایی 
است«  ”آینده پژوهی“  و  راهبردی“  ”برنامه ریزی  سیاستی“، 
)Foren, 2001, p. 5(. این دستورالعمل آینده نگاری را فرایندی 

با مشخصه های زیر تعریف می کند:

1( فرایندی نظام مند و مشارکتی؛ 

2( فرایندی مبتنی بر گفتمان اجتماعی؛ 

حضور  با  همه جانبه  و  الهام بخش  چشم اندازهای  خلق   )3
گروه های کثیری از خبرگان و نمایندگان همۀ گروه های ذی نفع؛

4( ترسیم چشم انداز مبنای برنامه ریزی راهبردی با هدف حمایت 
از تصمیم سازی در زمان حال. 

از  جلوگیری  برای  امروز  مناسب  اقدامات  بستر  آینده نگاری  فرایند 
فرایند  را طی  به چشم انداز مطلوب  دستیابی  نیز  و  فردا  غافل گیری 
ذی نفعان  متعدد  سطوح  میان  جمعی  مشارکت پذیری  و  یادگیری 
فراهم می کند و به شکلی ادامه دار، با تحلیل بازخوردها و به روزسازی 

دائم راهبردها و فرایندها، به کارآمدِی تصمیم یاری می رساند.

1-3. حکمرانی پیش نگر
عناصر  برپایۀ  که  است  کالنی  مدیریت  پیش نگر  حکمرانی 
از  استفاده  با  و  شده  بنا  یکپارچه سازی  و  مشارکت  آینده نگاری، 
می تواند  آن  از  به دست آمده  اطالعات  و  جامعه  گستردۀ  ظرفیت 
یادشده،  عنصر  سه  بپردازد.  دانش بنیان  فناوری های  مدیریت  به 
دیگر  و  سیاست گذاران  مهندسان،  دانشمندان،  مجموعۀ  تأثیِر  از 
اطالعات(  فناوری  )به ویژه  نوین  فناوری های  در  اعضای جامعه 

.)Guston, 2014, p. 218( بهره می برد

2. کاربست آینده پژوهی در تصمیم گیری

با ورود به قرن بیست ویکم و پیچیده ترشدن مسائل و چالش های 
جهانی، نقش آینده پژوهی در تصمیم گیری پررنگ تر شده است. 
برای  که  می شوند  نزدیک  باور  این  به  بیش ازپیش  تصمیم سازان 
آنکه از عهدۀ تغییرات سریع و غافل گیرکننده برآیند و عواقب آتی 

8. Foren
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از رخدادها  غافل گیرشدن  از  اجتناب  به منظور  را  امروز  اقدامات 
شناسایی کنند، به بینشی آینده نگرانه و خلق تصاویر چندگانه ـ که 
احتمال وقوع آن ها در آینده بیشتر است ـ نیاز دارند. این مهم در 
فرایندهای تصمیم سازی عمومی، به ویژه در چشم اندازهای مربوط 
به مشکالت پانزده گانۀ جهانی و رفع آن ها، که طیف وسیع تری از 
افراد را در حوزه های منطقه ای، ملی و نیز جهانی تحت تأثیر قرار 

می دهد، بیشتر دیده می شود.
عمومی  تصمیم سازی  فرایند  از  مهم  بخشی  آینده  مطالعۀ 
و  تصمیم گیری  بحث  در  آینده پژوهانه  مطالعات  موفقیت  است. 
سیاست گذاری عمومی بیشتر است؛ زیرا در این حوزه ها  به بحران ها 
 در بستر 

ً
پرداخته می شود و نیز بر موضوعاتی تمرکز دارند که قبال

مسائل عمومی ارائه شده اند. »مطالعات آینده باید وسیله ای برای 
پیش بینی بحران های بالقوه فراهم آورد تا بتوان از آن ها دوری کرد 
رویدادهای  و شناخت  را محدود کرد. تشخیص  آن ها  تأثیرات  یا 
آینده از گذشته تا به امروز دغدغۀ اصلی حاکمان و سیاست گذاران 
از ابتدای هر تمدن بوده است. مطالعات آینده بخشی تعیین کننده 
آیندۀ  در  متمایزی  تأثیر  که  است  عمومی  تصمیم گیری  فرایند  در 
و  آینده  مطالعات  در  نخبگان  نقش  دارد.  جامعه  هر  مطلوب 
سناریوپردازی بسیار برجسته است. آن ها سیاست ها و راهبردهای 
دارند«  عمومی  مسائل  در  مهمی  تأثیر  و  می کنند  طراحی  را  ملی 

 .)Pourezzat et al., 2008, p. 887(

3. کارکرد اصلی آینده نگاری در سیاست گذاری
راهبرد  مهم،  رویکردی  و  عبارت  به منزلۀ  آینده نگاری  پیدایش 
بوده  سیاست گذاری  در  بیشتر  تأثیرگذاری  به منظور  آینده پژوهان 
عوامل  و  است  روبه افزایش  آن  در  پیچیدگی  که  محیطی  در  است. 
بیش ازپیش  سیاست گذاران  اثرگذارند،  رخدادها  بروز  در  متعددی 
مسائل  پیامدهای  بتوانند  تا  کنند  فراهم  پایدار  محیطی  مجبورند 
به  باید  آن ها  کنند.  شناسایی  وقوع  از  پیش  را  سیاست ها  و  پیِش رو 
 برای کاهش غافل گیری، رو به جلو و 

ً
شکل راهبردی بیندیشند و دائما

منعطف و پویا فکر کنند تا با ترسیم تصاویر متعدد از آینده، پیامدهای 
انعطاف پذیری  امکان  کرده،  پیش بینی  را  سیاست ها  اجرای  متعدد 
افزایش دهند. در  و تاب آوری دولت ها در مقابل رخدادهای آتی را 
پیامدهای سیاست ها  نیز چنین است و درنظرنگرفتن  سطح جهانی 
شود.  منجر  جهانی  فجایع  به  است  ممکن  آن ها  اجرای  از  پیش 
)دورنگری،  خود  فرایندهای  نوع  و  ماهیت  علت  به  آینده نگاری 
مشارکتی بودن، جامع و یکپارچه نگری، و بازخورد و اصالح دائمی( 
آن ها  کرده،  حمایت  وظایفشان  اجرای  در  را  تصمیم گیران  می تواند 
تا  رساند  یاری  آینده گرایانه  خط مشی های  ترسیم  بهبود  برای  را 
ضریب اطمینان موفقیت را در اجرای سیاست ها، هرچه بیشتر باال 
 برد و دستیابی به چشم اندازهای ترسیم شده را تسهیل و تسریع کند

 .)Da Costa et al., 2015 & Havas et al., 2010(

مهم،  رویکرد  و  عبارت  یک  به عنوان  آینده نگاری  »پیدایش 
راهبرد آینده پژوهان به منظور تأثیرگذاری بیشتر بر سیاست گذاری 
کرده  پیدا  شهرت  خط مشی  حوزه های  در  عبارت  این  می باشد. 
با  قیاس  در  آینده نگاری  با  بیشتری  آشنایی  تصمیم گیران  و  است 
در  آینده نگاری  کاربرد  مورد  به   

ً
مشخصا این  دارند.  آینده پژوهی 

فناوری  و  علم  آینده نگاری  برمی گردد.  فناوری  و  علم  خط مشی 
تأثیرگذاری  بیشترین  قرن جدید[،  ابتدایی  ]دهۀ  دهۀ گذشته  طی 
آینده داشته است«  به  فعالیت های مربوط  بین  بر خط مشی در  را 

.)Riedy, 2009, p. 42(
در همۀ سیاست گذاری ها، به صورت رسمی یا غیررسمی، آینده 
به کمک  می تواند  آینده نگاری  درواقع  و  می شود  داده  قرار  مدنظر 

موارد زیر ارتباط با سیاست گذاری را تعیین کند:

ارائۀ  برای  قدرت  صاحب  تصمیم گیران  در  تأثیرگذاری   )1
پایدار  آینده ای  با  متناسب  اقدامات  و  )خط مشی ها(  سیاست ها 

)در سطوح گوناگون(؛

و  تصمیم گیران  که  اجتماعی  جنبش های  تشکیل  به  کمک   )2
ساختارهای قدرت موجود را به چالش می کشند؛

)حتی  کوچک  پروژه های  اجرای  در  آینده نگرانه  بینش  خلق   )3
با هدف جاانداختن  باالی طرح های کوچک  تعداد  اجرای  شاید 
و  آینده نگاری  ترویج  به  موجود،  کالن  نهادهای  در  آینده نگاری 

کاربست آن در سیاست گذاری کمک بیشتری کند(؛

برگزاری  و  عملی[  ]اقدام  برنامه ریزی  اجرای  با  آینده نگاری   )4
کارگاه هایی که به دنبال تغییر نوع نگرش در یک منطقه یا سازمان 
خاص اند، اثربخش بوده و به شکل دهی خط مشی ها و تصمیمات 

.)Glenn et al., 2001( در یک قلمرو محدود کمک کرده اند

با توجه به آنکه تأثیر آینده نگاری ـ به منزلۀ جزء و مرحله ای پیش از 
برنامه ریزی پیش بینیـ  تهدیدها و فرصت های آتی، ترسیم تصاویر 
و  تبادل نظر  گسترش  آینده  نگر،  تفکر  خلق  آینده،  از  چندگانه 
یادگیری راهبردی در مجموعه ها، چشم اندازسازی وضعیت آتی، 
گردهم آوری  و  آینده  از  کلیشه ای  مفروضات  به چالش کشانیدن 
تصاویر  ترسیم  راه  از  ذی نفعان  متعدد  دیدگاه های  و  نقطه نظرات 
فرایندهای  در  دارد،  برعهده  را  آینده  از  محتمل  چندگانۀ  و  بدیل 
حضور  آن  در  متعددی  عوامل  که  کالن،  و  رد 

ُ
خ سیاست گذاری 

دارند، تأثیر بسزایی دارد. 
به گونه ای  عمومی  تصمیم سازی  و  آینده  مطالعات  میان  رابطۀ 
برای  اصلی  ابزار  آینده  مطالعات  گفت  می توان  که  است 

سیاست گذاری است. در این  مورد سه هدف برآورده می شود: 

داده  شرکت  عمومی  مباحث  در  آینده نگرانه  تحلیل های   )1
گاه می کنند. تحلیل های  می شوند و جوامع را از مشکالت آینده آ
آینده نگرانه پرسش های جدیدی را در مباحث عمومی و سیاستی 

مطرح می کنند؛ 
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2( مطالعۀ آینده روشی غالب است که برای مشاورۀ قبل از اقدام 
روش های  می شود.  برده  به کار  گسترده  اجتماعی  تغییرات  برای 
و  مشاوره  برای  اجتماعی  اصالحات  اعمال  زمان  در  آینده محور 
مذاکره میان گروه های متعدد ذی نفع ]و جلب نظر توافقی ایشان[ 

استفاده می شود؛

3( مطالعۀ آینده، به ویژه در پروژه های آینده نگاری علم و فناوری، 
سیاست گذاری  در  راهبردی  اولویت های  تعریف  برای  ابزاری 

.)Pourezzat et al., 2008, p. 888( است

4. چشم اندازها و چالش های جهانی

انجام  با  متحد1  ملل  سازمان  هزارۀ  طرح   ،1996 سال  از 
دلفی2  پیمایش  یک  برگزاری  و  گسترده  مطالعاتی  فعالیت های 
سراسر  از  مرتبط  صاحب نظران  از  بسیاری  حضور  با  جهانی، 
قرن  در  پیِش رو  جهانی  اصلی  چالش  پانزده  شناسایی  به  جهان، 
ماهیتی  »چالش ها  که  داد  نشان  بررسی ها  نتایج  پرداخت.   21
نهادی  و  دولت  هیچ  و  دارند  فراسازمانی  راه حل هایی  و  ی 

ّ
فرامل

و  شناسایی  بنابراین،  نیست.  آن ها  با  رویارویی  به  قادر  به تنهایی 
بررسی این چالش ها مستلزم اقدام گروهی دولت ها، سازمان های 
بین المللی، مؤسسات، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و افراد 
خالق می باشد« )گلن و گوردون، 1388 الف، ص 11(. درمورد 
دربارۀ  شرکت کنندگان  دیدگاه های  از  متنوعی  طیف  چالش،  هر 
چشم انداز های منطقه ای و اطالعات مرتبط موجود در جدیدترین 
نحوۀ  دربارۀ  پیشنهادی  عملی  اقدامات  از  مجموعه ای  و  منابع 
ـ  که ضمن مصاحبه  با تصمیم گیران به دست  مواجهه با هر چالش 
 از نظریات بیش 

ً
آمده ـ بیان شده است. اطالعات موجود معموال

از چهار هزار نفر منتج شده و هرساله طی فرایندهای پویای دلفی 
و پویش محیطی3 به روزرسانی و گزارش می شود.

از  که  است  بازخوردهایی  شامل  محیطی  پویش  فرایند 
به دست  خاصی  موارد  آیندۀ  از  هزاره  طرح  جهانی  ارزیابی های 
آمده اند؛ ازجمله رسانه، انرژی، آموزش و غیره؛ موارد پویش شده 
از اینترنت به دست کارکنان طرح و کارآموزان؛ بازنگری متخصصان 
ورودی  اطالعات  برخط؛4  بازخوردهای  گذشته؛  سال  متون  از 
سراسر  در  هزاره  طرح  گوناگون  هسته های5  مسئوالن  به دست 
جهان؛ همچنین بازخوردهای ارسالی از سوی لیست رایانامه های 
طرح هزاره؛ پایش سمینارها، همایش ها و سایر موارد منتشرشده 
آن  هسته های  و  طرح  کارکنان  که  است  بحث هایی  به  مربوط  که 

1. Millennium Project (MP)

2. Delphi

3. Environmental Scanning

4. Online Feedback

5. Nodes

این  همۀ  انداخته اند؛  راه  به  چالش ها  درمورد  جهان  سراسر  در 
مرجع دهی  و  به روز  گردآوری،  الگوها  استخراج  برای  اطالعات 
شده اند. هسته های طرح هزاره در سراسر جهان این گزارش ها را 
ترجمه و در اختیار رهبران جهانی، سیاست گذاران، دانشگاهیان و 

تحلیل گران گذاشته است. 
و  پیشنهادها  و  شناسایی شده  جهانی  چالش  پانزده  از  هریک 
راه حل هایی که خبرگان برای رویارویی با آن ها داده اند می تواند 
شرکت ها،  مناطق،  کشورها،  میان  فرانهادی  همکاری های  بستر 
بین المللی  سازمان های  و  دانشگاه ها  مردم نهاد،  سازمان های 
باشد که مایل اند با اتخاذ تصمیمات دوراندیشانه، و با بهره گیری 
اهداف  راه  در  خود  متخصص  انسانی  نیروی  و  منابع  از  کارآ 
جدی  اقدامات  به  دست  مطلوب  آیندۀ  به  رسیدن  برای  معین، 
بزنند. جدول 1 خالصۀ مسائل مطرح شده در چالش های یادشده 

را نشان می دهد.

4-1. چالش جهانی دخالت دادن چشم اندازهای بلندمدت 
در سیاست گذاری با استفاده از آینده نگاری

پنجمین چالش از چالش های جهانی در قالب این سؤال مطرح 
آینده نگاری  یکپارچه سازی  با  می توان  »چگونه  که:  می شود 
بلندمدت  چشم اندازهای  پرشتاب،  تغییرات  طی  در  ارتقایافته 

جهانی را بیشتر در سیاست گذاری  ها دخالت داد؟«
چالش های  که  است  برآن  پنج  شمارۀ  چالش  در  اصلی  کید  تأ
مستلزم  آن ها  با  موفقیت آمیز  رویارویی  و   جهانی اند 

ً
ذاتا درازمدت 

راهبردها و نظام های جهانی است، ولی نظام های تصمیم گیری در 
مقیاس جهانی و آینده نگاری جهانی به ندرت به کار گرفته می شوند. 
و  متقابل  درهم کنش های  پیچیدگی،  شتاب،  علت  به  آنکه  ضمن 
جهانی شدن تغییرات، تصمیم گیری سطوح گسترده تری پیدا کرده و 
وجود دیدگاه های نوین آینده نگر، که در آن ها با نگرشی جهانی بتوان 
می نماید.  ضروری  کرد،  برآورد  اجرا  از  پیش  را  تصمیم  پیامدهای 
تغییر  دارد،  وجود  انسان  حیات  راه  سر  که  فزاینده ای  »تهدیدهای 
را  بلندمدت  سیاست گذاری  برای  نیاز  به  توجه  جلب  و  ارزش ها 
ملی  دولت های  از  اغلب  محلی  دولت های  می بخشد.  شتاب 
به تغییر ارزش ها  نیز  سریع تر پاسخ می دهند؛ سازمان های تجاری 
واکنش نشان داده و متناسب با آن درحال تغییر رفتارهایشان هستند.« 
در  تغییر  به  چالش  این  در   .)29 ص  1388ب،  دیگران،  و  )گلن 
شده  اشاره  هم  ـ  بلندمدت  به  کوتاه مدت  از  ـ  جهانی  نگرش  نوع 
بلندمدت فرودآمدن روی کرۀ ماه، موجب پیشرفت  است. »هدف 
بشریت  اعتالی  و  اقتصادی  رشد  و  فناورانه  نوآوری های  تسریع  و 
شد« )Glenn, 2016, p. 64(. این موضوع الهام بخش همکاری 
بسیاری از مردم سراسر جهان از فرهنگ ها و مرزهای سیاسی متعدد 
بلندمدت مشترک ریشه کن کردن  به هدف  بتوانند  تا  با یکدیگر شد 

آبله، که زمانی غیرممکن به نظر می رسید، دست یابند.
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)Glenn et al., 2018 :جدول 1: خالصۀ موضوعات مطرح شده در چالش های پانزده گانۀ جهانی؛ )منبع

مباحث مطرح شده در چالشعنوان چالش جهانیردیف

1

چگونه می توان با توجه به مسئلۀ تغییرات 

آب وهوایی، به توسعۀ پایدار همگانی 

دست یافت؟

تغییرات آب وهوایی، گرم شدن کرۀ زمین و آثار جانبی آن در زیست بوم، ازبین رفتن تنوع 

زیستی، آب شدن یخ های قطبی و بروز سیل و سونامی، خطرات ناشی از انتشار بیش ازحد 

گازکربنیک در جّو، اسیدی شدن آب اقیانوس ها و بیماری های پیِش رو، مهاجرت های 

ناگزیر و مناقشات پیِش رو. 

2
چگونه آب سالم و کافی می تواند بدون 

درگیری در اختیار همه قرار گیرد؟

آب محور راهبردهای توسعه و تغییرات آب وهوایی، کمبود فزایندۀ آب در جهان، 

دسترسی نامتوازن به منابع آب آشامیدنی و کمبود فاضالب بهداشتی، منازعات آینده بر 

سر آب، مهاجرت.

3
چگونه می توان میان رشد جمعیت و 

منابع موجود تعادل برقرار کرد؟

رشد جمعیت و امید به زندگی، پدیدۀ سال خوردگی و پیری جمعیت، کاهش جمعیت در 

برخی مناطق و پیامدهای آن، مشکالت تأمین منابع جمعیت در آینده، کشاورزی و منابع 

غذایی آینده، آب و انرژی.

4
چگونه مردم ساالری اصیل می تواند از 

بطن نظام های قدرت مدار پدید آید؟

حقوق بشر و اجرای مردم ساالری در جهان، و گسترش مشارکت در سرنوشت، مسائل 

مربوط به حقوق و قوانین، نابرابری ها و منازعات، مطبوعات، سانسور، میراث قومی و 

ملی و ارزش های بنیادین، دیپلماسی و برقراری انتخابات.

5

چگونه می توان با یکپارچه سازی 

آینده نگاری ارتقایافته طی تغییرات 

پرشتاب، چشم اندازهای بلندمدت 

جهانی را بیشتر در سیاست گذاری ها 

دخالت داد؟

پیچیدگی روزافزون مسائل و موضوعات برای تصمیم گیری، شیوه ها و فناوری های 

نوین در قضاوت و تصمیم گیری، سرعت تولید اطالعات و مطالبات از تصمیم گیران، 

دورنگری و فراهم کردن مشارکت حداکثری  ذی نفعان در تصمیم گیری، آموزش دورنگری 

در تصمیم سازی، سامانه های نوین گردآوری اطالعات جهانی.

6

چگونه می توان از همگرایی فناوری های 

اطالعات و ارتباطات به سود همگان 

بهره گرفت؟

رشد انفجارگونۀ ترافیک اینترنت و تبادل اطالعات، تلفن های همراه هوشمند، پهنای باند، 

هوش جمعی و اتصاالت شبکه ای، اخبار درست و نادرست، کنش های جمعی، امنیت 

و حریم خصوصی، مشاغل جدید و هوش مصنوعی، قابلیت های روزافزون رایانه های 

هوشمند، دسترسی به منابع اطالعاتی و علمی و دورآموزی و دورکاری.

7

چگونه می توان با تشویق اقتصاد 

بازارهای اخالق گرا به کاهش فاصلۀ میان 

دارا و ندار کمك کرد؟

افزایش جمعیت و شکاف میان فقیر و غنی، فقر چندجانبه، نابرابری درآمدی، اقتصادها و 

بازارها و مشاغل نوظهور، تولید ناخالص داخلی، اصالح ساختارهای مالی، تسهیم ثروت 

جهانی، اشتغال و جریان های جهانی پولی و اعتباری، بی کاری ساختاریافتۀ بلندمدت. 

8

چگونه می توان از خطر بیماری های 

رگانیزم های 
ُ
نوپدید و بازپدید و میکروا

مقاوم کاست؟

بروز بیماری های نوپدید و بازپدید، شیوع بیماری های عجیب وغریب، همه گیری های 

جهانی ناخواسته، میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک، ایدز، ِابوال و بیماری های 

خانمان برانداز، نظام های مراقبت بهداشت و درمان و هزینه های گزاف درمان. 

9

چگونه می توان هم زمان با تغییر ماهیت 

کار و نهادهای اجتماعی، ظرفیت 

تصمیم گیری را بهبود بخشید؟

دسترسی به دانش، آموزش و سواد، هوش و عملکرد مغز انسان، یادگیری و فرایندهای 

ارزیابی، تحصیالت عالی، فناوری های جدید برای به اشتراک گزاری دانش و هوش، و 

باالبردن ظرفیت تصمیم گیری.

10

چگونه می توان با استفاده از ارزش های 

مشترک و راهکارهای امنیتی جدید، 

کشمکش های قومی، تروریسم و 

به کارگیری سالح های کشتارجمعی را 

کاهش داد؟

صلح و منازعه، درگیری و کشمکش های قومی، نژادی و مذهبی، خشونت و تروریسم، 

سالح های کشتارجمعی و افراد مجهز به سالح های مخرب آینده، فناوری های مخرب 

کشتارجمعی، گفت وگوهای بین ادیانی، پیش گیری از تبدیل افراد به تروریست  با 

مالحظات اخالقی.
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11
چگونه می توان از موقعیت درحال تغییر 

زنان برای بهبود شرایط نوع بشر بهره برد؟

توانمندسازی زنان، شکاف جنسیتی، شکاف درآمدی، مالکیت و آموزش، حضور زنان 

گاهی سازی،  در جایگاه های تصمیم گیری، کلیشه های مخرب جنسیتی، آموزش و آ

تبعیض و خشونت علیه زنان، مرگ ومیر مادران، مدیریت زنان.

12

چگونه می توان شبکه های تبهکاری 

سازمان یافتۀ فراملی را از تبدیل شدن 

به سازمان های جهانی قدرتمندتر و 

پیچیده تر بازداشت؟

جرم و جنایت و تبهکاری، قاچاق و مواد مخدر، باندهای فساد و ترور، وسایل 

کشتارجمعی، رشوه، پول شویی، اختالس و فساد دولتی، سرقت مسلحانه و دزدی 

دریایی، جرائم نوظهور و کالهبرداری های اینترنتی، تجارت انبوه داروهای تقلبی.

13
چگونه می توان تقاضای روبه رشد انرژی 

را به شکل کارا و ایمن پاسخ داد؟

رشد جمعیت و توسعۀ فناوری، نیاز فزایندۀ جهان به انرژی، منابع متنوع انرژی، 

انرژی های فسیلی و آلودگی های محیط زیستی، منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، 

مصرف انرژی و صرفه جویی، شیوه های نوین باالبردن بازدهی انرژی.

14

چگونه می توان با سرعت بخشیدن به 

پیشرفت های علمی و فناورانه شرایط 

زندگی بشر را بهبود بخشید؟

شتاب غیرمعمولی تغییرات و پیامدهای خواسته و ناخواستۀ توسعۀ علم و فناوری، عصر 

جدید زیست شناسی )بیولوژیکی(، خلق فیزیک نوین، زیست شناسی مصنوعی و امکان 

کلون کردن انسان، نانوفناوری و ُرباتیک و مشاغل آینده، چاپگرهای سه ُبعدی، هوش 

َبررایانه های عجیب وغریب، پیشرفت های خارق العاده 
َ
مصنوعی،اینترنت اشیا، کالن داده ها و ا

در پزشکی و سامانه های یادگیری، جهان های موازی باورناپذیر و خلقت های متنوع. 

15

چگونه می توان مالحظات اخالقی را به 

مؤلفه ای در تصمیم گیری های جهانی 

تبدیل کرد؟

تصمیم سازی های کالن به دور از اخالق، گسترش جهانی فساد و سوء  استفاده از 

قدرت، وابستگی اقتصاد و اخالقیات، سرعت گرفتن تغییرات علم و فناوری و ضرورت 

داوری های اخالق گرایانه برای پیامدهای محتمل آینده، سامان دهی چارچوب های 

اخالقی و الگوهای قانونی قدرت مشروع، اخالقیات عمومی، بین المللی و جهانی، 

مطالبۀ مسئولیت پذیری اخالقی در تصمیم گیری های جهانِی صاحبان قدرت، فراگیری 

اخبار جعلی، رسانه های عمومی و آموزش اخالقیات. 

با  آینده نگاری  برقراری  بدون  بلندمدت  اهداف  به  دستیابی 
نظام مند  اکتشاف  »آینده پژوهی،  نیست.  میسر  سیاست گذاری 
اقدامات  متأسفانه،  است.  ممکن  آینده های  دربارۀ  فرضیه هایی 
این  و  نمی گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  نظام مند  به طور  آینده پژوهی 
بر  تأثیرش  نشان دادن  و  آینده پژوهی  کیفیت  بهبود  برای  ارزیابی 
لحظه1  استبداد  عوض،  در  نمی شود.  گرفته  به کار  تصمیم گیری 
کند«  رد  را  جهانی  بلندمدت  دورنماهای  به  توجه  تا  دارد  تمایل 
اقتصادی  »تصمیم گیری   .)Glenn et al., 2017, p. 19(
جهانی  مالی  بحران  مقصر  می توان  را  خودخواهانه  و  کوتاه مدت 
سال 2008 قلمداد کرد که موجب تداوم تخریب محیط زیست و 
 .)Glenn et al., 2018, p. 36( »گسترش نابرابری درآمدی شد
با به کارگیری آینده نگاری در سیاست گذاری می توان از پیامدهای 
بیان  دانمارک  خارجۀ   »وزارت  کرد.  جلوگیری  تصمیمات  ناگوار 
داشته است که به  ازای هر 1 دالر سرمایه گذاری در منعطف کردن و 
باالبردن توان پیشگیری نظام، 4 تا 7 دالر در هزینه های پاسخ گویی 

Tyranny of the Moment .1؛ منظور نگاه کوتاه مدت مدیریتی و اولویت قراردادن 
رفع معضالت لحظه ای از منظر تصمیم سازان است.

صرفه جویی خواهد شد.« )گلن و همکاران، 1398ب، ص 37(.
است  این  می شود  مطرح  چالش  این  در  که  دیگری  مهم  نکتۀ 
با هم  از راه شبکه  افزایش شمار مردم و فرهنگ های گوناگونی که 
در ارتباط بوده و بیش ازپیش به عوامل اصلی در پدیده های جهانی 
تبدیل می شوند، عدم قطعیت و ابهام دربارۀ آینده را افزایش می دهند 
و  سخت  تر  آینده  با  مرتبط  اطالعاِت  درمورد  قضاوت  بنابراین  و 
انتخاب ها، فراتر از  سخت تر می شود. »به نظر می رسد گستردگی 
توانایی  سیستم های تصمیم گیری فعلی برای تجزیه وتحلیل و اتخاذ 
و  اطالعات  در  ما چنان غرق  است.  رو به افزایش  تصمیم  درست، 
 مهم است، 

ً
حواشی بی ربط هستیم که دانستن اینکه چه چیز واقعا

می کند«  مواجه  ابهام  با  را  سیاست گذاری  این  و  است  دشوار 
)Glenn et al., 2016, p. 62(، و »ازآنجاکه تصمیمات براساس 
به  پاسخ گویی  و  جمع آوری  می گیرند،  شکل  آینده  دربارۀ  باور 
بازخوردهای متنوع درمورد این باورها، باید بتواند تصمیم گیری را 

 .)Glenn et al., 2017, p. 51( »بهبود بخشد
کید برآن است که برای گرفتن تصمیم در سطوح  در این چالش تأ
کالن و درمورد چشم اندازهای آیندۀ جهانی در هریک از چالش های 
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پانزده گانه، عالوه بر ترویج دیدگاه آینده نگری در میان سیاست گذاران 
و آموزش ایشان در این مورد، به آمار و اطالعاتی در سطوح وسیع 
منظور  این  برای  و  است  نیاز  بهنگام  و  فوری  گردآوری  امکان  با  و 
می توان عالوه بر خلق ساختارهای مبتنی بر آینده نگاری در فرایندهای 
سیاست گذاری، از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته، 
که بتوانند پیش بینی های آیندۀ مبتنی بر اطالعات وسیع و به روز را در 
گرفت.  بهره  فراهم  کنند،  جهانی  چالش های  و  چشم اندازها  حوزۀ 
به قدری جدی هستند  غیرمنسجم  پیامدهای سیاست های  »امروزه 
که استقرار نظام های جدید اضطراری است. یکی از رویکردها این 
دهیم  تشکیل  را  جهانی1  اطالعات  گردآوری  سامانه های  که  است 
از  مداوم  به صورت  که  بازخوردهایی  یکپارچه کردن  با  می تواند  که 
از  فراتر  اطالعاتی  به  می آید،  به دست  نرم افزار  و  اطالعات  افراد، 
آنچه در هر قسمت به تنهایی وجود دارد، دست پیدا کند. سامانه های 
شرکت ها،  کشورها،  موضوعات،  برای  می توانند  جهانی  اطالعاتی 
دانشگاه ها، افراد و کل جهان ایجاد شوند و با دیگر اجزای متشکلۀ 
اتصال  در  زمین  و سیستم عصبی سیارۀ  مغز جهانی درحال ظهور 

.)Glenn et al., 2018, p. 52( »باشند
»به نظر می رسد بشر به چشم انداز عمومی بلندمدت و چندجانبۀ 
برای  بتواند  تا  دارد  نیاز  درازمدت  اهداف  با  آینده، همراه  از  جهانی 
به  این باره  در  و  بهتر تصمیم گیری کند  آینده ای درخشان تر،  ساختن 
توسعۀ  و  تحقیق  و  پژوهشی  برنامه های  پیوند دادن  برای  ابزارهایی 
و  آینده نگاری  ارتباط  بتوان  تا  است  نیاز  اهداف  آن  برای  آینده نگری 
تصمیم گیری های ملی و جهانی را توسعه داد. اهداف توسعۀ پایدار 
سازمان ملل متحد برای سال 20302 عمدۀ این چارچوب را فراهم 
می کند، اما ما هنوز به درک پیامدهای بالقوه و فرصت هایی نیاز داریم 
که از طریق شتاب گیری نوآوری های فناورانۀ آینده حاصل می شوند« 
)Glenn et al., 2018, p. 19(. »دستیابی به این اهداف درازمدت 
همچون فرودآمدن بر کرۀ ماه یا ریشه کن کردن آبله که روزی ناممکن 
به نظرمی رسید، موجب گردیده است بسیاری افراد فراتر از تمایالت 
عظیم  دستاوردهای  به سوی  خودخواهانه،  و  کوتاه مدت  اقتصادی 
گرایش پیدا کنند« )گلن و دیگران، 1398الف، ص 40(. »افراد کمی 
می دانستند که بحران اقتصادی جهانی درحال رخ دادن است؛ تعداد 
به  نیاز  ما  می کردند.  پیش بینی  را  آن  عمق  و  گستردگی  هم  کمتری 
سیستم های جهانی، ملی و محلی برای برگشت و احیا شدن داریم ـ 
ظرفیت هایی برای پیش بینی بیماری های همه گیر، بالها و سانحه ها، 
پاسخ دادن به آن ها و بازگشت به وضعیت عادی ـ و ظرفیت هایی که 
شناسایی  را  اجتماعی  فرصت های  و  نوآوری ها  و  آینده  فناوری های 

کنند« )گلن و دیگران، 1398ت، ص 30(.
درست  معتقدند  هزاره  طرح  در  مشارکت کننده  صاحب نظران 

1. Global Collective Intelligence Systems (GCIS)

2. The UN Sustainable Development Goals for 2030

تصمیم گیری های  بیشترین  خودکار  عصبی  سیستم  که  همان طور 
فناوری  از  می توان  دارد،  برعهده  را  ما  )بیولوژیک(  زیستی 
به منظور  اشیا،  اینترنت  و  کالن داده ها  به  متصل  مصنوعِی  هوش 
تصمیم   گیری های لحظه به لحظه و روزبه روز استفاده کرد و از تلفیق 
و  سازمانی  اطالعات  گردآوری  سامانه های  به  هم،  مجموعه ها  این  
و  وابستگی  ازآنجاکه  سیستم ها،  این  وجود  »با  داد.  تشکیل  فردی3 
بیشتر  رایانه ای  سیستم های  به  روز به روز  مؤسسات،  و  افراد  اتکای 
می شود، می توان با استفاده از دانش ”بهنگام“4 جمع آوری شده توسط 
این سیستم ها، برای گرفتن تصمیمات مبتنی بر اطالعات به روز و وسیع 
انسان،  نتیجۀ هم افزایی میان مغز  این خواص نوظهور  استفاده کرد. 
نرم افزار و اطالعات است« )Glenn et al., 2016, p. 62(. »هوش 
جمعی5 برآیند ناشی از هم افزایی بین مغزها، نرم افزار ها و اطالعات 
است و ازجمله مفاهیم مرتبط با سیستم های انعطاف پذیر است که 
در آینده برای مقابله با انفجار اطالعات، پیچیدگی و وابستگی های 
متقابل، به  طور فزاینده ای نیازمندی به آن احساس خواهد شد. تکمیل 
راه  تنها  اطالعات  گردآوری  انعطاف پذیر  سامانه های  پیاده سازی  و 
حساس ترکردن سیاست گذاری ها نسبت به دورنمای آیندۀ بلندمدت 

جهانی است« )گلن و دیگران، 1398ب، ص 37(. 
»سامانه های گردآوری اطالعات می توانند استقرار سیستم های 
از  پس  بهبودی  و  پاسخ  پیش بینی،  برای  ظرفیت هایی  ـ  تاب آور 
بالیای طبیعی در ضمِن شناسایی نوآوری ها و فرصت های فناورانه 
و  ملی  جهانی،  بهتر  آموزش  کنند.  تسهیل  را  ـ  آینده  اجتماعی  و 
محلی و استفاده از تارگاه ها برای به روزرسانی آنی و بالدرنگ )زمان 
گاهی از  حقیقی(6 از طریق گوشی های تلفن  همراه برای ارتقای آ
موقعیت مورد نیاز است تا تاب آوری در برابر بالیای هولناک بالقوۀ 
آینده را ارتقا ببخشد. با توجه به شتاب جهانی و محلی تغییرات، 
سامانه های  و  تاب آور  سیستم های  یکپارچه سازی  و  پیاده سازی 
است.  تصمیم گیری  ارتقای  راه های  از  یکی  اطالعات  گردآوری 
انتخاب  برای  ما  به  فردی  و  سازمانی  اطالعات  گردآوری  سامانۀ 
و گردهم  آوردن خبرگان، اطالعات و نرم افزارهای پشتیبان تصمیم 
تصمیم گیری  بهبود  برای  بازخورد  به  پاسخ گویی  و  دریافت  برای 

.)Glenn et al., 2018, p. 101( »کمک می کنند

در  آینده نگاری  به کارگیری  در  موجود  نگرانی های   .2-4
سیاست گذاری و تصمیم گیری درمورد چالش های جهانی

بر  متکی  سامانه های  و  آینده نگاری  به کارگیری  ضرورت  درحالی که 
فناوری به منظور گردآوری اطالعات برای پیش بینی های آینده در بسیاری 
از کشورها پذیرفته شده است، بااین حال آینده پژوهان و تصمیم گیرانی 

3. Institutional And Personal Collective Intelligence Systems

4. Just-in-Time

5. Collective Intelligence

6. Real-Time
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که به ضرورت به کارگیری آن در سیاست گذاری واقف اند نگرانی هایی 
دارند. نمونه  ای از این نگرانی ها به شرح زیر است: 

در حال  دولت  و  بزرگ  شرکت های  در  آینده1  راهبرد  »واحدهای 
افزایش و تکثیر هستند، اما این واحدها هنوز به اندازۀ کافی در اندازه و 
سرعت الزم تصمیمات را تحت تأثیر قرار نداده اند تا بتوانند با تغییرات 
شتابانی که پیچیده و چندجانبه بوده و ماهیتی جهانی دارند رویارو 
ـ  خصوصی  بخش  همکاری های  و  دولتی  بین  سازمان های  شوند. 
اثربخش ترشدن  تا  نیز  آن ها  ولی  هستند،  افزایش  درحال  نیز  دولتی 

.)Glenn et al., 2017, P. 50( »بسیار فاصله دارند
»گزینه های ایجاد و به روزرسانی آینده نگاری راهبردی شرکتی، 
هستند  تغییر  درحال  به سرعت  و  پیچیده  به حدی  جهانی  و  ملی 
مورد  اطالعات  بتوانند  تصمیم گیرندگان  است  ناممکن   

ً
تقریبا که 

نیاز برای تدوین و اجرای یک سیاست منسجم را گردآوری کرده و 
بشناسند. درعین حال، پیامدهای سیاست منسجم به قدری جدی 
به سیستم های جدید وجود دارد« )گلن و  نیاز مبرمی  هستند که 

دیگران، 1398الف، ص 40(.
»اگرچه این امر که فرایند تغییر پرشتاب نیازمند چشم اندازهای 
قرار  موردپذیرش  فزاینده ای  به طور  می باشد،  بلندمدت تری 
درنظرگرفتن  برای  مراجع تصمیم گیرنده  که  فشاری  ولی  می گیرد، 
این مسائل احساس می کنند، هنوز ناچیز است« )گلن و دیگران، 

1398ب، ص 38(.
»گرچه سیستم های پشتیبانی آینده نگاری و تصمیم گیری نظیر: 
گردآوری  سامانۀ  شبیه سازی ها،  کالن داده ها،  تجزیه وتحلیل 
الکترونیک  اطالعات، شاخص ها و سیستم های مشارکتی دولت 
 درحال توسعه  هستند، ولی تصمیم گیرندگان کمتر در زمینۀ 

ً
دائما

 Glenn et al.,( دیده اند«  آموزش  تصمیم گیری  و  آینده نگاری 
.)2017, p. 50

»هنوز گزینه ها برای انجام و به روزرسانی آینده نگاری در سطح ملی، 
جهانی، شرکتی و فردی بسیار پیچیده هستند و چنان به سرعت درحال 
تغییر هستند که جمع آوری و فهمیدن اطالعات مورد نیاز برای ایجاد و 
 غیرممکن 

ً
پیاده سازی سیاست های منسجم2، برای تصمیم گیران تقریبا

است« )Glenn et al., 2017, p. 52(. »اگرچه شناخت از این 
است  درازمدت  اهداف  نیازمند  تغییر،  به  شتاب بخشیدن  که  مطلب 
چشم اندازهای  به  تصمیم سازان  و  مسئوالن  اما  است،  روبه افزایش 
درازمدت جهانی کمتر اهمیت می دهند« )گلن و دیگران، 1398ت، 
ص 31(. و »تصمیم گیرندگان به ندرت برای آینده نگاری و تصمیم گیری 

.)Glenn et al., 2018, p. 28( »آموزش دیده اند
ادار ۀ  به  نیاز  و  سیاست  روزمرۀ  پیچیدگی های  »متأسفانه 
مشکالت کنونی همچنان وقت محدودی را برای بررسی مشکالت 

1. Future Strategy Units

2. Coherent Strategies

سودهای  دنبال  به  شرکت ها  سهام داران  می گذارد.  باقی  بزرگ تر 
که  اقداماتی  بر  تمرکز  به  را  شرکت ها  مدیران  و  هستند  فوری 
تأمین کنندۀ سود آن ها در ربع قرن آینده باشد وادار می کنند. سران 
دولت ها برای حفظ قدرت به موضوعات روز اولویت می دهند و 
رؤسای سازمان های مردم نهاد که ممکن است دیدی بلندمدت تر 
داشته باشند، تنها از منظر مبحثی واحد به آینده می نگرند. سران 
سازمان های بین المللی نیز تمایل دارند بر یک موضوع تمرکز کنند 
و دشواری توجه به چندین موضوع در مقیاس جهانی ممکن است 
آنان را درمانده سازد. حتی مجریان امر نیز اسیر ضرب العجل های 
بر  کید  تأ طریق  از  را  مخاطب  توجه  دارند  نیاز  و  هستند  روزانه 
فشار  تصمیم سازان  درنتیجه،  کنند.  حفظ  روز  ناگوار  حوادث 
بلندمدت جهانی متحمل  برای بررسی چشم اندازهای  کمتری را 

می شوند« )گلن و گوردون، 1398الف، ص 27(. 

4-3. برخی نقطه نظرات مطرح شده برای کاربست چشم اندازهای 
جهانی در سیاست گذاری با بهره گیری از آینده نگاری

صاحب نظران درگیر در طرح هزاره طی سال های 1998 تا 2018، 
که گزارش های وضعیت آینده منتشر شده است، درمورد استفاده 
دخالت دادن  به منظور  آینده نگاری  کارآی  و  قدرتمند  ابزار  از 
متعددی  نقطه نظرات  سیاست گذاری،  در  جهانی  چشم اندازهای 
شده  اجرایی تر  و  پخته تر  زمان  مرور  به  که  کرده اند  مطرح  را 
تمرکز  به  ملل  سازمان  هزارۀ  توسعه ای  اهداف  »تعیین  است. 
به  نسبت  حساسیت  افزایش  و  بین المللی  همکاری های  بر 
اهداف  این  گرچه  کرد.  کمك  جهانی  بلندمدت  چشم اندازهای 
اما  گرفت،  قرار  انتقاد  مورد  افراطی  جاه طلبان  از  برخی  از سوی 
به طور فزاینده ای درحال تبدیل شدن به سنجه های پیشرفت جهانی 

می باشد« )همان(. )گلن و گوردون، 1398ث، ص 27(. 
امر،  این  تحقق  برای  که  است  شده  کید  تأ نظرات  برخی  در 
گاه  سیاست مداران آینده نگر بیشتری نیاز است و الزمۀ آن مردمی آ
و آموزش دیده  در حوزۀ آینده نگری است تا به نوبۀ خود بتوانند این 
سیاست مداران آینده  گرا را برگزینند و در فرایندهای سیاست گذاری 
به نوعی  نباید  روزمرگی  به هرحال،  باشند.  داشته  بیشتری  فعالیت 
درنظرگرفتن  برای  کمی  فشار  تا  شود  تصمیم گیرندگان  عادت 
مالحظات آینده در سیاست گذاری ها احساس کنند. موارد دیگر 

به شرح زیر است:
»آینده پژوهان باید ارتباطات مفیدتری با سیاست گذاران برقرار 
ارزیابی  معیار  به عنوان  را  آینده نگاری  می توانند  دولت ها  و  کرده 
آموزشی  نهادهای  در  را  آینده پژوهی  آموزش  و  برند،  به کار  اجرا 
اضافه کنند و بخشی تحت عنوان ”مالحظات آینده“3 را به الزامات 
.)Glenn et al., 2017, p. 52( »گزارش دهی سیاستی بیفزایند

3. Future Considerations
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جهانی  چشم اندازهای  درمورد  بازخوردگیری  برای  »باید 
با  آینده  بدیل1  سناریوهای  تصمیم گیری،  مورد  مسائل  و 
دولت ها  شوند.  گذاشته  به اشتراک  مردم  عموم  و  سیاست مداران 
به آموزش کارکنان برای پیداکردن یک دید درازمدت  باید متعهد 
تشویق  آینده  درمورد  تفکر  برای  سیاست گذاران  بایستی  باشند؛ 
شوند؛ شاخص های توسعه باید عامل ارزیابی عملکرد شرکت ها 
باشد  به گونه ای  باید  شهری  برنامه ریزی های  باشند؛  دولت ها  و 
آن ها در نظر گرفته شود.  آینده در  تا 30 سال  که مالحظات 20 
مربوط  گزارش های   

ً
صرفا که  شود  توصیه  دولت ها  رهبران  به 

درمورد  دوره ای  به صورت  بلکه  نکنند،  مطالبه  را  پیش بینی  به 
مسائل طوالنی مدت با آینده پژوهاِن برجسته به بحث و تبادل نظر 
بپردازند و فرایندهای سیاست گذاری مشارکتی که توسط خدمات 
دولت الکترونیک )با بهره گیری از شبکه( ایجاد شده و به کمک 
مطالعات آینده اطالعات مورد نیاز را به دست می آورد، باید ایجاد 

 .)Glenn et al., 2016, p. 73( »شوند
»دانشگاه ها باید برای حمایت از همگرایی رشته ها، تدریس، 
درسی  برنامۀ  ایجاد  آینده،2  درمورد  تحقیقات  تجزیه وتحلیل  و 
تک رشته ای،  متخصصان  کنار  در  اینکه  و  ”تصمیم گیری“ 
دهند؛  اختصاص  بودجه  کنند،  تربیت  میان رشته ای  متخصصان 
روش های آینده پژوهی می توانند به عنوان دورۀ درسی ارائه شوند، 
آن  آیندۀ  مبتالبه  مسائل  به  توجه  با  را  موضوعات  بتوانند  افراد  تا 
کیفیت  و  تعداد  افزایش  برای  که  تالش هایی  از  باید  بیاموزند. 
آن  روش های  و  آینده   به  مربوط  زمینه های  دارای  که  رشته هایی 
 برنامۀ درسی استانداردی که مشتمل 

ً
هستند حمایت کرد. ضمنا

بر روش های آینده پژوهی است، باید به شیوه های آموزشی تبدیل 
بیاید«  آینده محور  دستورالعمل های  کمک  به  بتواند  که  شود 

.)Glenn et al., 2016, p. 75(
را  مشارکتی  تصمیم گیری  روبه افزایش  فرایندهای  »می توان 
توسط خدمات دولت الکترونیک به وجود آورد تا دربارۀ تحقیقات 
مربوط به حوزۀ آینده پژوهی اطالع رسانی شود« )گلن و دیگران، 

1398الف، ص 41(.
به  سرگرمی،  و  رسانه ای  هنری،  متخصصان  تعداد  »افزایش 
می کنند.  عرضه  جهانی  و  بلندمدت  دورنماهایی  مردم  عموم 
گرفته  واکنش  )از  تدابیری  باید  ارتباطات  و  تبلیغاتی  شرکت های 
تا پیش بینی یا دورنگری( بیندیشند تا کمک کنند دولت ها نسبت 
به چشم اندازهای آینده، حساس شوند، به نحوی که از دولت های 
بهترین  به  باید  شود.  حمایت  بیشتری  آموزش دیدۀ  و  آینده محور 
اختصاص  را  جوایزی  جهانی  بلندمدت  تصمیم گیری  نمونه های 

داد« )مهدوی و دیگران، 1391، ص 37(.

1. Alternative Scenarios

2. Future Research

ارزیابی  معیار  یک  به عنوان  را  آینده نگری  دورۀ  باید  »دولت ها 
و  )گلن  بیفزایند«  آموزشی شان  مؤسسات  دوره های  به  عملکرد، 

گوردون، 1389الف، ص 64(. 
فرهنگی  محصوالت  خلق  با  می توانند  تبلیغاتی  »شرکت های 
درازمدت  چشم اندازهای  به  نسبت  تا  کنند  کمک  مردم  عموم  به 
عادی  مردم  تعداد  هرچه  لذا  باشند،  داشته  حساسیت  جهانی 
سیاست مداران  باشد،  بیشتر  دارند  آینده محور  تحصیالت  که 
می توان  شد.  خواهند  انتخاب  جهانی  دید  با  بیشتری  آینده محور 
برای شناسایی بهترین نمونه های تصمیم سازی درازمدت جهانی 

جایزه گذاشت« )گلن و گوردون، 1389ب، ص 58(.
»رسانه ها و شرکت های تبلیغاتی باید مطالبی منتشر کنند تا 
به ساختن آینده ای آینده محورتر کمك کند. تصور کنید فیلمی 
که آینده را به تصویر می کشد تصمیم سازان کنونی را به خاطر 
عدم آینده نگری به دادگاه فرا خواند« )گلن و گوردون، 1398، 

ص 28(. 
برای  ساله   10 تا   5 بودجه های  دولت ها  است  »الزم 
شاخص  سالۀ   10 تا   5 راهبرد های  و  برنامه ها  اجرایی کردن 
کوتاه   دوره شان  که  دولت هایی  دهند.  تخصیص  آینده  وضعیت 
است، باید تفکر بلندمدت داشته و در زمینه هایی سرمایه گذاری 
و  )گلن  باشد«  مردم  نفع  به  بلندمدت  در  و  پایدارتر  که  کنند 

دیگران، 1398پ، ص 39(.
به  مربوط  دوره های  کیفیت  و  شمار  افزایش  جهت  »در  باید 
درسی  برنامه های  و  کرد  آینده شناسی تالش  و روش های  مفاهیم 
روش شناسی های  مبتنی بر  آموزش  فنون  از  استفاده  با  استاندارد، 
آینده گرا، ارتقا داده شود تا آموزش، آینده مدارتر شود. شرکت های 
ارتباطی و تبلیغاتی می توانند سبک ها و شعارهایی پدید آورند که 
به آینده گراترشدن جامعه کمک کند. باید جوایزی برای نمونه های 
برتر تصمیم گیری های بلندمدت جهانی در نظر گرفت. همچنین 
الزم است، فرایندهای مشارکتی سیاست گذاری برمبنای یافته های 

آینده پژوهی پدید آید« )مهدوی و دیگران، 1391، ص 37(.
از  که  را  مشارکتی  سیاست گذاری  فرایندهای  »می توان 
خدمات  از  بهره گیری  با  هستند  گاه  آ آینده نگری  مطالعات 
همگرایی  برای  باید  دانشگاه ها  کرد.  ایجاد  الکترونیک  دولت 
دانش های مختلف سرمایه گذاری کنند، مطالعات آینده نگری را 
آموزش دهند و در کنار تجزیه وتحلیل، تلفیق نیز انجام دهند، و 
عالوه بر متخصص آینده نگری افراد با دانش عمومی آینده نگری 
نیز تربیت کنند. از تالش برای افزایش تعداد و کیفیت دروس، 
مفهوم ها و روش های آینده اندیشی باید حمایت شود. همچنین 
دوره های آموزشی استاندارد با استفاده از روش های آینده شناسی 
طوری تغییر کنند که به آموزش آینده محور کمک  کنند« )گلن و 

دیگران، 1398ت، ص 31(.
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جهانی  صاحب نظران  پیشنهادی  راهکارهای  خالصۀ   .4-4
سیاست گذاری  در  آینده نگاری  کاربست  استقرار  برای 

مربوط به چشم انداز های جهانی 
گردآوری  را  گزارش ها  هزاره  طرح  که  سال،  بیست  طی  از  پس 
به اشتراک گذاشته، مهم ترین  کرده و میان صاحب نظران جهانی 
چشم اندازهای  کاربست  نحوۀ  درمورد  ایشان  که  پیشنهادهایی 
 »19/1 آینده  وضعیت  »گزارش  در  سیاست گذاری ها  در  جهانی 

مربوط به سال 2017 جمع بندی و ارائه کرده عبارت اند از: 

به منظور  آینده،1  کمیته  نام  به  دائمی  پارلمانی  کمیتۀ  تأسیس   )1
کمیته های  سایر  و  دولت  برای  آینده نگاری  امکان  فراهم کردن 

پارلمانی، نظیر آنچه کشور فنالند انجام داد؛ 

ایالتی  سران  برای  آینده  راهبرد  واحدهای  توسعۀ  یا  تأسیس   )2
)استانی( و رؤسای دولت ها؛

3( پیونددادن این واحدهای دولتی با شرکت های بزرگ، سازمان 
بهبود  به منظور  دانشگاهی  آیندۀ  راهبرد  واحدهای  و  متحد  ملل 

انسجام و هماهنگی راهبردی بین المللی؛

4( تشکیل یک شبکه از آینده پژوهان دولتی و غیردولتِی آماده به کار 
بالدرنگ  دلفی  نرم افزار  پیِش رو.  آینده های  سریع  ارزیابی  برای 

)زمان حقیقی(2 می تواند در این مورد به کار گرفته شود؛

5( محاسبه و انتشار شاخص وضعیت آینده )سوفی(3 به صورت 
ساالنه، در دو سطح ملی و بین المللی؛

6( توسعۀ سامانه های گردآوری اطالعات ملی به صورت برخط4 درمورد 
آینده های پیِش روی کشور با دادن دسترسی عمومی به این سامانه ها؛

برای  طبقه بندی شده  اطالعات  گردآوری  سامانۀ  یک  تشکیل   )7
و  باشد  متصل  دولت  در  مربوطه  واحدهای  به  که  دولت،  سران 
فرصت های تداوم راهبرد های ملی را از یک دولت به دولت بعدی 

پیشنهاد دهد؛

ساالنۀ  گزارش های  تهیۀ  برای  آینده پژوهی  تحقیقات  ارائۀ   )8
یا  بخشی  موضوعی،  ملی،  محدوده های  در  آینده  وضعیت 

سازمانی؛

شاخص های  تهیۀ  برای  ساله  ده  تا  پنج  دولتی  بودجۀ  تخصیص   )9
وضعیت آینده )سوفی( پنج تا ده ساله، راهبردها و سناریوهای مربوط؛

غیررسمی  شبکه های  در  باید  تصمیم گیر  افراد  مشاوران   )10
راهبرد بلندمدت مشارکت کنند تا بهترین اقدامات و فعالیت ها را 

بیاموزند و به اشتراک گذارند؛ 

1. Committee for the Future

2. Real-Time Delphi

3. State of the Future Index (SOFI)

4. National Online Collective Intelligence Systems

11( نیاز به وجود بخش »مالحظات آینده« در الزامات گزارش  های 
سیاستی؛ 

بپردازند.  تصمیم گیری  آموزش  به  که  نهادهایی  تأسیس   )12
قطعیت  عدم  آینده نگاری،  شامل  می تواند  آموزشی  برنامۀ 
ریسک ، روان شناسی، نظریۀ بازی ها و موقعیت های تصمیم گیری 

موفقیت آمیز در طول تاریخ و ظرفیت بروز بحران در آینده باشد؛

مقامات  ارزیابی عملکرد  معیار  به منزلۀ  آینده نگاری  افزودن   )13
بلندپایۀ رسمی حکومتی؛ 

14( لحاظ  کردن نحوۀ مرتبط  کردن آینده نگاری با تصمیم گیری در 
برنامه های آموزشی دولت؛

عملیاتی کردن  از  قبل  پیشنهادی  سیاست های  امتحان کردن   )15
و  نوع،  همه  از  آینده  تصادفی  رویدادهای  فرض کردن  با  آن ها، 

ارزیابی چگونگی امکان تأثیرشان در سیاست های پیشنهادی؛

16( فنون تصمیم گیری، آینده نگاری، آینده پژوهی، تجزیه وتحلیل 
و آینده سازی آموزش داده شود؛

به منظور  رشته ها  میان  همگرایی  روی  بر  سرمایه گذاری   )17
مواجهه با چالش های جهانی؛

که  مسائلی  با  توسعه  و  تحقیق  بخش  بودجۀ  مرتبط کردن   )18
.(Glenn et al., 2018, p. 19( حل وفصلشان در اولویت قرار دارد

اجرای  از  کشورها  برخی  موفقیت آمیز  تجارب   .5
فرایند آینده نگاری در سیاست گذاری

گاهی سطوح متعدد سیاست گذاری  با توسعۀ دانش آینده نگاری و آ
با  متعددی  آینده نگاری  برنامه های   1940 دهۀ  از  آن،  اهمیت  از 
پیشروبودن آمریکا در سراسر جهان اجرا شده است؛ اهداف این 
فرصت ها،  دامنۀ  گسترش  مانند  مواردی  و  بوده  گسترده  برنامه ها 
اولویت گذاری و ارزیابی تأثیرات و احتماالت، پیش بینی تأثیرات 
پایش  آینده،  بر  فناوری  سیاست گذاری  و  جاری  پژوهش های 
گسترده و کاوش ژرف در این حوزه ها، شناسایی آینده های مطلوب 
و نامطلوب و ایجاد انگیزه درمورد مباحثات دامنه دار پیرامون آینده 
حوزه  های  در  آینده نگاری  »عبارت  است.  اهداف  این  ازجملۀ 
مربوط به خط مشی شهرت پیدا کرده است و تصمیم گیران آشنایی 
بیشتری با آینده نگاری در قیاس با آینده پژوهی دارند و نمونۀ بارز 
فناوری  و  علم  در سیاست گذاری  آینده نگاری  کاربرد  درمورد  آن 
بیشترین  گذشته،  دهۀ  طی  فناوری  و  علم  آینده نگاری  است. 
تأثیرگذاری را بر سیاست گذاری در بین فعالیت های آینده پژوهانه 

 .)Riedy, 2009, p. 42( »داشته است
بهبود  برای  توسعه  درحال  و  توسعه یافته  کشورهای  اکثر   

ً
تقریبا

چشم اندازهای  طراحی  به  آینده نگر،  و  کالن  سیاست گذاری 
ملی خود و نیز به طراحی و اجرای برنامه های ملی آینده نگاری، 
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را  آن ها  اکثر  محتوای  فناوری  و  علم  آینده نگاری  اجرای  که 
هستند  باور  این  بر  »دولت ها  زده اند.  دست  می دهد،  تشکیل 
بین  برنامه ریزی،  و  اقتصادی  و  اجتماعی  بین سیاست گذاری  که 
جلوی  به   رو  برنامه ریزی  و  توسعه  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری 
و  ابزارها  بیان  به  و  دارد،  وجود  درگیری  فرایندهای  و  راهبردی، 
و  علم  آینده نگاری  چارچوب  در  که  می پردازند  رویکردهایی 
فناوری وجود دارد« )Calof et al., 2006, p. 6(. تصمیم گیران 
زیرا  می دهند؛  نشان  خوش  روی  فناوری  و  علم  آینده   نگاری  به 
بازار  در  ملی  رقابتی  مزیت  توسعۀ  و  حفظ  برای  آن  از  می توانند 
فناوری های پویا استفاده کنند. آینده نگاری فناوری دولت ها را قادر 
می سازد تا فرصت هایی را برای توسعۀ تخصص هایی که به آن ها 

در رقابت جهانی کمک می کند شناسایی کنند.
بسیاری از دولت ها آینده نگاری علم و فناوری را برای پشتیبانی از 
برنامه ریزی بلندمدت در توسعۀ اقتصادی و توسعۀ سیاست گذاری 
فناوری  و  علم  آینده نگاری  در  که  »کشورهایی  می گیرند.  به کار 
سوئد،  اسپانیا،  ژاپن،  دانمارک،  از:  عبارت اند  داشته اند  فعالیت 
انگلستان، ایرلند، فنالند، کانادا، مالزی، تایلند، ویتنام، کره، چین، 
آمریکا )برای نمونه، رهنگاشت هیدروژن آمریکا( و چندین کشور 
در آمریکای التین. همچنین آینده نگاری در سطح منطقه ای به کار 
ِپک1 

َ
برده شده است؛ برای نمونه، می توان آینده نگاری فناورِی مرکز ا

 Riedy,( در تایلند و آینده نگاری حوزۀ پژوهش اروپا فوِررا2 را نام برد
p. 44 ,2009( . مطابق مستندات و گزارش های موجود، از میان 

1. APEC

2. FORERA

آینده نگاری،  حوزۀ  در  ارزشمندی  تجارب  که  بسیاری  کشورهای 
سه  ملی  آینده نگاری  تجربیات  دارند،  فناوری  آینده نگاری  به ویژه 
کشور فرانسه، آلمان و کرۀ جنوبی موردهای بسیار موفقی ارزیابی 
فرانسه  و  آلمان   .)6 ص.   ،1387 دیگران،  و  )آقایی پور  می شوند 
هریک سامانۀ خاصی را برای فعالیت های آینده نگاری خود طراحی 
کرده اند و نیز کشور کرۀ جنوبی، که تا چندی پیش شرایطی مشابه 
ایران داشته اند، اکنون جزو کشورهای پیشرو در آینده نگاری است 
برای کشورهای درحال توسعه ای  و می تواند مورد مطالعۀ مناسبی 

نظیر ایران باشد. 
در  آینده نگاری  بسط  به  نیز  انگلستان  آینده نگاری  برنامۀ 
آینده نگاری  کاربرد  شده،  منجر  دولت  هیئت  راهبردی  واحد 
روش های  و  مفاهیم  دربارۀ  گاهی  آ افزایش  راه  از  را  راهبردی 
آینده نگاری و کمک به گنجاندن تجربۀ آینده نگاری در مؤسسات 
و وزارتخانه های دولتی، مؤسسات توسعۀ منطقه ای، انجمن های 
انگلستان  کشور  سراسر  در  صنعتی  شرکت های  و  آموزش دیده 
کشور  سه   .   )Miles et al., 2003, p. 47( می دهد  ترویج 
پیش بینی  برنامه های  اجرای  در  که  هلند،  و  سنگاپور  بریتانیا، 
بخش  میان  توانسته اند  پیچیده ای  به صورت  هم  بوده اند،  پیشرو 
از  و  برقرار کرده  ارتباط  آینده پژوهی و حوزه های سیاست گذاری 
دو راه مشخص امکان تأثیرگذاری آینده نگاری در سیاست گذاری 
سیاست گذاران  طرف  یک  از  که  صورت  این  به  کنند.  فراهم  را 
پیشرفت های  و  روندها  از  راهبردی تر،  دانش  فراهم کردن  با  را 
به منزلۀ یک  دیگر  از سوی  و  در محیط مطلع می سازند  مربوطه 
و  سیاست گذاران  میان  متقابل  اجتماعی  یادگیری  فرایند  پیشراِن 
آینده پژوهان عمل می کنند که باعث ترغیب خلق چشم اندازهای 

اهداف آینده نگارینظام آینده نگاری ملی

نظام آینده نگاری فرانسه

1.شناخت اولویت ها؛

2.شناخت چشم اندازهای پیشرو؛

3.شناخت بستر مناسب برای چشم اندازهای پیشرو؛

4. گفت وگوی گسترده و مداوم.

نظام آینده نگاری آلمان

1.نشان دادن تأثیر دولت به منزلۀ کسی که از جامعه مراقبت می کند؛

2. اولویت بندی برنامه ها به علت محدودیت های سرمایه گذاری؛

3. اصالح ساختارهای تحقیق و توسعه در زمان مناسب برای مواجهه با فناوری های جدید؛

4. بهبودبخشیدن امر تصمیمات و ارتقای یادگیری؛

5. به وجودآوردن قابلیت »انتخاب گربودن« برای سرمایه گذاری در بسترهای مناسب؛

6. فراهم آوردن بستر الزم برای تغییر انگیزه ها و نوآوری؛

7. بهبود سازمان دهی ها در مقابل شرایط اضطراری آینده.

نظام آینده نگاری 

کرۀ جنوبی

1. پیشگامی در حوزۀ علم و فناوری از راه تهیۀ داده برای سازمان های تحقیق و توسعه؛

2. تدوین راهبردهای ملی؛

ره به صورتی که بتواند به نیازهای اجتماع و محیط پاسخ دهد.
ُ
3. سیاست گذاری علم و فناوری ک

جدول 2: اهداف استقرار نظام آینده نگاری در فرانسه، آلمان و کرۀ جنوبی؛ )منبع: آقایی پور و دیگران، 1387(
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در   .)Habegger, 2010, p. 52( می شود  عمومی  خط مشی 
و  آلمان  فرانسه،  در  آینده نگاری  نظام  استقرار  اهداف   ،2 جدول 

کرۀ جنوبی با هم مقایسه شده اند.
سازمان هایی نیز در سراسر دنیا وجود دارند که درحکم بهترین 
استفاده کنندگان از آینده نگاری علم و فناوری معرفی شده اند؛ نظیر 
فورفاس1 در ایرلند، مؤسسۀ ملی سیاست گذاری علم و نوآوری2 
مؤسسۀ  سه  همکاری  با  که  فنالند  آینده نگاری  پروژۀ  و  ژاپن  در 
دولتی و شرکت نوکیا انجام شد. این سازمان ها ویژگی های مشترک 

ذیل را داشتند:

که  می کردند  حمایت  را  آن ها  نوآوری  مسئول  وزارتخانۀ  یک   )1
دسترسی نزدیک به فرایند سیاست گذاری را ممکن می ساخت؛

2( ارتباطی روشن میان آینده نگاری و روش های اجرای سیاست ها 
میان  در  آینده نگاری  ظرفیت  توسعۀ  برای  و  می کردند  دنبال  را 

تصمیم گیران ارشد تالش می کرند؛

3( ارتباط مستقیمی با تصمیم گیران ارشد داشتند؛

سایر  در  که  می کردند  ارائه  را  مهارت هایی  و  روش شناسی   )4
بخش ها وجود نداشت؛

5( راهبردهای ارتباطاتی روشنی داشتند؛

6( همه به دنبال یکپارچه سازی ارتباط ذی نفعان با فرایندها بودند 
.)Calof et al., 2006, pp 8-9(

آن ها  که  می دهد  نشان  فناوری  و  علم  آینده نگاری  توفیق  موارد 
دارند؛  تمرکز  سیاست گذاری  با  ارتباط  بر  و  نزدیک اند  دولت  به 
آن ها از آینده نگاری برای موضوعات مشخص و محدود در حوزۀ 
خطی  روش های  دارند  تمایل  و  می کنند  استفاده  فناوری  و  علم 
پیِش روی  پیچیدگِی  کاهش  به  که  گیرند  به کار  را  سیستمی  یا 

تصمیم گیران می انجامد.
آینده نگاری در سیاست گذاری، بعضی  »با رونق گرفتن کاربرد 
مدل های  توسعۀ  راستای  در  ارزنده ای  تالش های  نویسندگان 
جدید برای بهبود ارتباط بین آینده نگاری و سیاست گذاری انجام 
اسپاس  برنامۀ  نیز  و  فوِرلرن3  فرایند  ازجمله  تالش هایی  داده اند. 
اروپا،4 مثال های موفق از فعالیت هایی است که برای ارتباط بین 
این  است.  گرفته  اروپا صورت  در  و سیاست گذاری  آینده نگاری 
مطالعات فهم ارزشمند و درستی جهت طراحی پروژۀ آینده نگاری 
افزایش  آینده نگاری  فراهم می کند و توانایی سیاست گذاران را در 
.)Van Der Steen And Van Twist, 2013, p. 33( »می دهد

علوم،  تجارت،  تجاری،  شرکت های  برای  ملی  سیاست  مشاورۀ  هیئت  Forfás .1؛ 
ایرلند در  نوآوری  و  فناوری 

2. NISTEP

3. The EU’sFORLEARN-Process

4. The EU’sESPAS-Program

استقرار  برای  جهانی  اقدامات  از  نمونه ای   .6
آینده نگاری در سیاست گذاری 

با گسترش دیدگاه ضرورت سامان دهی به کارگیری آینده نگاری در 
است  گرفته  صورت  اقداماتی  جهان  سراسر  در  سیاست گذاری، 
اقدامات، شبکه سازی  این  ببخشد. عمدۀ  بهبود  را  ارتباط  این  که 
تصمیم گیری  نهادهای  از  مجموعه ای  میان  اطالعات  اشتراک  و 
حوزۀ  در  آینده نگاری  و  وسیع  اطالعات  از  بهره گیری  که  است 
از  برخی  فراهم می سازد.  را  پایدارتر  درازمدت  اتخاذ تصمیمات 

این اقدامات عبارت اند از:

بانک های  رؤسای  و  دارایی  وزرای  از  متشکل   5،20 گروه   )1
بهبود سیاست گذاری  برای  ثروتمند جهان،  بیست کشور  مرکزی 
ص  1398ت،  دیگران،  و  )گلن  گرفت  شکل  درازمدت  جهانی 
دارد  راهبردی  برنامه ریزی  شبکۀ  یک  متحد  ملل  سازمان   .)30
به هم متصل می کند  را  که واحدهای راهبرد سازمان ملل متحد 

)Glenn, 2017, p. 61(؛

2( دولت سنگاپور شبکه ای غیررسمی از واحدهای راهبرد آیندۀ 
دولت ملی را برای به اشتراک گذاری بهترین شیوه های تصمیم گیری 
راه اندازی کرد )Glenn et al., 2016, p. 64(. سنگاپور همچنین 
آینده های جهانی،6 مجمع جهانی  اطالعاتی، مجمع  آژانس های 
اقتصاد،7 آینده نگاری دولت و کسب وکار را به هم متصل و سامانۀ 
تأسیس  نیز  را   )Themp.org( جهانی8  آینده های  اطالعاتی 
این شبکه ها  )Glenn et al., 2017, p. 61(؛ چنانچه  می کند 
مشترکی  سیستم عامل های  آن  مشابه  جهانی  سیستم های  دیگر  و 

خلق کنند، آینده نگاری و تصمیم گیری می تواند بهبود یابد؛

با هدف گردآوری اطالعات  انجام گرفته  اقدامات  از  3( نمونه ای 
ملل  پالس جهانی سازمان  دقیق تر،  به منظور تصمیم گیری  جامع 
متحد،  ملل  سازمان  به  مربوط  داده های  تمام  که  است  متحد9 
اطالعات مرتبط و شبکه های اجتماعی را برای داشتن اطالعات 
آنی و بالدرنگ )زمان حقیقی( مرتبط می کند تا پیوست و متممی 
برای رویکردهای سنتی برای برنامه ریزی توسعه، تصمیم گیری و 
پایش باشد. پالس جهانی سازمان ملل متحد با اقداماتی همچون 
با  همراه  بیماری،  الگوهای  و  مهاجرت  و  غذا  امنیت  پیش بینی 
و  بحران  مدیریت  بهبود  جنایت،  و  جرم  نشانگرهای  شناسایی 
دنبال کردن پیشرفت جهانی به صورت زمان حقیقی، شناخته شده 

است )Glenn et al., 2016, p. 72(؛

G-20 .5: گروه متشکل از 20 وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی 20 اقتصاد برتر جهان

6. Global Futures Forum

7. World Economic Forum

8. Global Futures Intelligence System (GFIS)

9. The United Nations Global Pulse
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4( سازمان ملل متحد طی سال 2014، 25 طرح نوآوری دادۀ1 
از شرکای سازمان ملل متحد و  با همکاری 25 مورد  را  مشترک 
دولت ها، 30 مورد از همکاران بخش خصوصی، و دانشگاهیانی 

از 26 مؤسسه اجرا کرد )Glenn et al., 2017, p. 59(؛

درنظرگرفتن  با  باید  دولت ها  و  بزرگ  شرکت های  ازآنجاکه   )5
بسیاری  کنند،  تصمیم گیری  کنترلشان  از  خارج  جهانی  تغییرات 
از آن ها برای کمک به برنامه ریزی راهبردی خود، درحال نشکیل 
واحدهای آینده نگاری یا راهبرد آینده اند؛ برای مثال کشور فنالند 
 1993 سال  در  آینده«2  موضوع  برای  دائمی  پارلمانی  »کمیتۀ 
کند  دولت حمایت  تصمیم گیری  و  آینده نگاری  از  تا  داد  تشکیل 

.)Glenn et al., 2018, p. 28(

آینده نگرانه  دیدگاه های  نزدیک ترکردن  برای  اقدامات  دیگر  از   )6
هرَمن  نام  به  برجسته  آینده پژوهی  اقدام  تصمیم گیرانه،  نگرش  به 
خان3 بود که طی دوره ای ده ساله، حدود بیست مصاحبه با رئیس 
جمهور کرۀ جنوبی انجام داد و به معجزۀ اقتصادی کره منجر شد 
)Glenn et al., 2016, p. 74(. این نمونۀ مؤثری بود که نشان 
را  تصمیم گیری  جهانی  آینده نگاری  به وسیلۀ  می توان  چگونه  داد 

بهبود بخشید؛

7( مثال دیگر دربارۀ چگونگی به کاربردن ارزیابی اجرا، نمونه ای 
است که در بریتانیا تحت عنوان واحد ارسال4 تحت نظر تونی بلر،5 
نخست وزیر وقت انگلستان، مطرح شد. هدف این طرح، تقویت 
از راه ارزیابی سخت گیرانۀ اجرای سیاست های  انسجام سیاستی 
وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه بود. درعین حال، این واحد به بدنۀ 

حکومتی هم مشاوره می داد )Glenn et al., 2016, p. 65(؛

تدوین  برای  را  خود  آژانس  دوازده  هم  متحد  ملل  سازمان   )8
این  به هم وصل کرده است.  به صورت شبکه ای  راهبرد ها  بهترین 
دو شبکه همچنین می توانند به دفتر دبیرخانۀ سازمان ملل متصل 
شوند و امید است ضمن این کار، هماهنگی بهتری میان اهداف و 

راهبردها به وجود آید )گلن و دیگران، 1398ب، ص 37(.

نتیجه گیری

به کارگیری  درمورد  آینده  وضعیت  گزارش های  بررسی 
جهانی  درازمدت  چشم اندازهای  دخالت دادن  برای  آینده نگاری 
دنیای  در  که  می دهد  نشان  تصمیم گیری  و  سیاست گذاری  در 
بازیگران و عوامل متعدد، تصمیم گیری را  پیچیده ترشدن  کنونی، 
پیِش رو  مشکالت  ماهیت  آن  عالوه بر  ساخته،  مواجه  مشکل  با 

Data Innovation Projects .1؛ منظور اشتراک داده میان شرکای پروژه است.

2. Parliamentary Committee on the Future

3. Herman Kahn

4. Delivery Unit

5. Tony Blair

جهان،  سراسر  در  شبکه  طریق  از  مردم  روزافزون  اتصال  نیز  و 
بسیاری از تصمیمات را جهانی و پیامدهای تصمیمات نادرست 
را نیز فاجعه بار کرده است. برای تصمیم گیری در سطحی جهانی 
به  نیاز  آینده،  ناگوار  پیامدها و فجایع  از  به منظور جلوگیری  نیز  و 
پیامدها،  است  ضروری  است.  جهانی  سطحی  در  آینده نگاری 
به طور متداول قبل  خطرات و عدم قطعیت در پروژه های پرخطر 
با  می تواند  کار  این  شود.  سنجیده  و  بررسی  آن،  کار  به  آغاز  از 
گردآوری اطالعات صحیح و بهنگام از راه شبکه سازی اطالعاتی 
به کمک فناوری های نوین و هوش مصنوعی به کار رفته در سامانۀ 
فعالیت های  است  الزم  شود.  انجام  جهانی  آینده های  اطالعاتی 
آینده نگاری در قالب بخشی متداول و رسمی، در ساختار بسیاری 
از سازمان ها و نهادها مستقر شده و این واحدها به صورت شبکه ای 
ترویج  آنکه  ضمن  باشند؛  ارتباط  در  هم  با  جهانی  سطح  در 
آموزش  و  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  در  درازمدت  نگرش 
و  دورنگری  برای  آن ها  مشاوران  و  تصمیم گیران  سیاست گذاران، 
سیاست ها  اتخاذ  از  پیش  آینده نگاری  واردکردن  قانونِی  الزامات 
معیار  به منزلۀ  آینده نگاری،  افزودن  همچنین  و  تصمیم ها  و 
فرهنگ  و  آموزش  گسترش  با  همراه  مقامات،  عملکرد  ارزیابی 
درمورد  بیشتر تصمیم گیری  ارتقای هرچه  به  می تواند  آینده نگری 
ابزار آموزش  از  چشم اندازهای جهانی کمک کند. شایسته است 
شود  استفاده  جامعه  سطح  در  آینده نگری  توسعۀ  برای  هنر  نیز  و 
کنند.  انتخاب  آینده نگرتری  سیاست گذاران  آینده نگر،  مردمی  تا 
آینده نگرانه  به تصمیم گیری های  برای رسیدن  از کشورها  بسیاری 
اقداماتی مؤثر انجام داده اند و کشور ما نیز از این ضرورت مستثنی 
نیست. در ادامه پیشنهادهایی برای نحوۀ ارتباط دادن آینده نگاری و 
چشم اندازهای بلندمدت در فرایند سیاست گذاری و حکمرانی در 

ایران ارائه خواهد شد:
از  آینده در تصمیم گیری ها سابقه ای بیش  به  در کشور ما نگاه 
پنج دهه دارد و حتی برمبنای آن به تدوین برنامه های پنج ساله و 
سند چشم انداز توسعۀ بیست ساله )1404( و دیگر اسناد باالدستی 
هم اقدام شده است، اما بیش از یک دهه نیست که آینده پژوهی 
وارد  رسمی  به صورت  دانشگاهی  محافل  در  نوپا  دانشی  به منزلۀ 
در  شد،  گفته  جهان  نقاط  دیگر  درمورد  چنان که  و  است  شده 
آینده نگاری  جدی  ارتباط دادن  به منظور  سیاست گذاران  میان 
هنوز  ملی  و  جهانی  چشم اندازهای  درمورد  سیاست گذاری  با 
جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است. سیاست گذاری در ایران 
علی رغم به کارگیری ادبیات آینده پژوهانه در میان بدنۀ حکمرانی، 
بیشتر به سیاست هایی با نتایج کوتاه مدت منجر شده، الزم است 
برای دخالت آینده نگاری به صورت جدی در سیاست گذاری های 
جهانی،  چشم اندازهای  و  چالش ها  درنظرگرفتن  و  بلندمدت 
زمینه های آن فراهم شود. موارد زیر به منزلۀ اقدامات مؤثر در این 

حوزه پیشنهاد می شود: 
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و  آینده نگرانه  مطالعات  برای  آینده نگری  دائمی  کمیسیون    )1
مجلس  در  تصمیم گیری  و  سیاست گذاری  پیامدهای  پیش بینی 

شورای اسالمی تشکیل شود؛

2( »شاخص وضعیت آینده« ملی محاسبه و هرساله به روز شود 
را  توسعه  مسیر  در  کشور  کلی  وضعیت  مستمر  به طور  بتوان  تا 

ارزیابی کرد؛

در  و  شبکه ای  شکل  به  ملی  اطالعات  گردآوری  سامانه های   )3
قالب شبکۀ اطالعات ملی به هم متصل شوند؛

4( پیش بینی پیامدهای آینده به منزلۀ پیوست همۀ لوایح قانونی در 
نظر گرفته شود؛ 

گوناگون  ابعاد  و  زمینۀ ضرورت  در  که  ملزم شود  ملی  5( رسانۀ 
توسعۀ آینده نگاری در سیاست گذاری و چشم اندازهای بلندمدت 
گاهی جامعه  جهانی به ترویج و فرهنگ سازی و باالبردن سطح آ
بپردازد. در بحران هایی نظیر بیماری های همه گیر جهانی )پاندمی( 

این مهم خود را بیش از پیش نشان می دهد؛

6( مرکزی به نام رصدخانۀ آینده برای پویش دائمی محیط و رصد 
روندها و رویدادهای آینده تشکیل شود تا با تجزیه وتحلیل داده ها 
اندیشگاهی،  و  دانشگاهی  کارشناسی خبرگان  آرای  از  استفاده  و 
و نیز نمایندگان گروه های متعدد از جامعه، پیامدهای سیاست ها 
درستی  تصمیمات  آن  درمورد  آینده،  رخداد  از  پیش  و  ارزیابی 

اتخاذ شود.
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Abstract
The acceleration of science and technology development and the expansion of international 
communications in the twenty-first century have presented the world with numerous complexities 
and uncertainties in terms of global, regional, and national governance and policymaking. The 
Millennium Project identified the most significant challenges facing the millennium and their 
long-term prospects, as well as provided solutions to incorporate these perspectives into decision-
making through the use of futures studies and broad participation of futurists and researchers. The 
Millennium Project›s 15 global challenges are briefly discussed in this paper, utilizing previous 
studies (mostly published by the Millennium Project) and a descriptive-analytical research method. 
It first discusses the benefits of foresight in decision making.  The strategies and activities proposed 
by global experts to integrate global perspectives and foresight with global decision making will 
then be reported based on the Millennium Project results. Finally, after reporting on some countries› 
efforts to integrate foresight and decision making, some suggestions for how to link foresight and 
long-term perspectives with policy making in Iran are made. The findings of this paper can leverage 
incorporation of foresight into policy formulation and governance, as well as develop what is 
referred to as ‹anticipatory governance› for Iran›s context.
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