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 چکیده

های تغيير، تمامي آموزه های کهن و های شگرف و بي بدیلي است. سوناميی تحوالت و دگرگونيجهان معاصر در آستانه

ساز در عصر اطالعات و افزایش  های شگفتي خوانند. ظهور ناپيوستگيهای خردمندانه فلسفي را به چالش مينظریه پردازی

کرده  ههای فراواني همراهای پيچيده شهری را با دشواریریزی برای سامانه های مختلف، برنامه ها در حوزه شدید عدم قطعيت

دهد به رغم تهيه و  های توسعه شهری به خصوص در نيم قرن گذشته نشان مي تحوالت تهيه و اجرای طرحبه دیگر سو ت. اس

ی نتيجه، مداخالت ما در شهر و منطقه ایراني اخير اجرای هزاران طرح توسعه شهری، چه از منظر فرایند و چه از دریچه

ریزی، با استفاده از رویکردهای نوین  در فرایند و تحول در ابزارهای برنامه تغيير نگرشرو از این فرجامي روشن نداشته است.

پژوهي ریزی شهری رایج و آیندههای برنامهنهاد پارادایمبه تطبيق و برهمامری ضروری است. بدین منظور تحقيق حاضر، 

را تبيين « های بدیل آیندهچندگانگي و »به « آینده قطعي»و از « هنجاری»به « اکتشافي»گذار از رویکردهای پرداخته و چگونگي 

بيني و کشف  های توسعه شهری، از مفاهيم پيشطرحبا استنتاج از نتایج چنين مطالعات تطبيقي، بایستي  رهنموده است. از آن

 پژوهي و آینده نگاری که رسالتش، نگاشت و معماری آینده است، دست یازند. آینده عبور کرده و به حوزه آینده
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 مقدمه 

های شگرف و بي بدیلي است. انقالبي جهاني و فراگير بر تمامي ی تحوالت و دگرگونيجهان معاصر در آستانه

-ها و روشهد کرد. نظریهی جهان ایجاد خواوجوه حيات بشر سایه گسترده که گسلي ژرف ميان گذشته و آینده

های های تغيير تمامي آموزهاند و سوناميی بسياری در معرض تردید قرار گرفتههای علمي و معرفت شناسانهشناسي

ی ی عدم قطعيت، آشوب، نظریهخوانند. پيدایش نظریههای خردمندانه فلسفي را به چالش ميکهن و نظریه پردازی

ریزی ی آغازین بر این دوران آشوبناك است. بر چنين بستری برنامهی باز، تنها نقطهاههای پيچيده و سامانهسامانه

 خواهد بود. ههای فراواني همراهای پيچيده شهری با دشواریبرای سامانه

دهد که نظام  های توسعه شهری به خصوص در نيم قرن گذشته نشان مي تحوالت تهيه و اجرای طرحبه دیگر سو 

ریزی کالسيک، از ابتدا به نقش دولت رفاه و یا شبه رفاهي در  دوره معاصر با پيروی از شيوه برنامهشهرسازی ما در 

های توسعه شهری نيز ترجمان اداره این دولت بر روی زمين و زندگي مردم بوده که  شهرها متکي بوده است. طرح

است. نتایج  قعيت توسعه شهری چيز دیگری شوند. اما وا به قصد تأمين منافع عمومي توسط ارکان این دولت تهيه مي

اند  ها نتوانسته های توسعه شهری در ایران، حاکي از آن است که در مجموع این طرح اجرایي مطالعات ارزیابي طرح

، 9380، نقل در مهدیزاده و دیگران، 9332)سازمان برنامه و بودجه ایران،  عمالً در جهت اهداف خود حرکت نمایند

توان گفت به رغم تهيه و اجرای هزاران طرح توسعه شهری، چه از منظر فرایند و چه از  واقع مي (. در442-449

 ی نتيجه، مداخالت ما در شهر ایراني در نيم قرن اخير فرجام چندان روشني نداشته است.دریچه

ریزی ثابت و يط برنامهچنان که در نمودار ذیل قابل مشاهده است، محریزی شهری آنهای سنتي رایج برنامهدر شيوه

انداز و اهداف باشد و چشمبيني و شناخت فرض گردیده، فرایندی یکنواخت و غير منعطف مبنا ميکامال قابل پيش

 شود.پيشنهاد شده برای شهر نيز، محتوم و قطعي در نظر گرفته مي

 
 ریزی سنتیبرنامه (: مفروضات1نمودار شماره )

 نگارندگان :منبع

ریزی، بسيار متحول گردیده و پيچيدگي محيط و پویایي فرایند و ابزار را طلب کنون شرایط نوین برنامهدر حالي که ا

 زند.ای سيال را رقم مينماید و آیندهمي

 
 ریزیمفروضات نوین برنامه(: 2نمودار شماره )

 نگارندگان :منبع

دو عامل تبيين نمود. اول عدم شناخت  ریزی را درترین مشکالت کنوني برنامهتوان مهمبه طور عمومي مي

آور همراه با روند شتابان جهاني شدن. عدم شناخت  هوشمندانه آینده در مقاطع زماني پيشين و دوم تحوالت بهت

ریزی  ها در فرایند برنامهریزی و نحوه بکارگيری آن های گذشته متأثر از ابزارهای برنامههوشمندانه آینده در زمان
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ریزی و تبعيت آن از مراحل (. در بسياری موارد عدم انتخاب صحيح ابزار و نيز فرایند برنامهMyer, 2000,2است )

ها و ریزی و عدم تحقق طرح ریزان، باعث بروز مشکالت متعدد در جامعه هدف برنامهای از سوی برنامه کليشه

معضل و مشکل فوق، آن است که از  سان مطمح نظر اصلي این پژوهش با ملحوظ نمودن دوشود. بدین ها ميبرنامه

پژوهي، به نکات افتراق تعيين کننده این دو پارادایم دست ریزی شهری رایج و آیندهطریق مطالعه تطبيقي برنامه

ریزی در خصوص مطالعه آینده  ها، بایستي مبنای تغيير نگرش در فرایند و ابزارهای برنامهیافت. شناخت این تفاوت

 توسعه شهری توفيق و تحقق بيشتری یابند.های گردیده تا طرح

پژوهي ریزی و آیندههای برنامهنهاد مقایسه پارادایمبا این توضيحات، محيط ترسيمي این پژوهش، به تطبيق و برهم

توان این دو پارادایم را با یکدیگر مقایسه متّکي خواهد بود. در این شرایط، سوال اصلي این است که چگونه مي

بندی شده از روش تحليل تطبيقي، ضروری است که در ادامه بدان پاسخ به این سوال، درکي طبقه نمود؟ برای

 پرداخته خواهد شد. 

های کمي و کيفي در واحدهای اجتماعي  گسترده است که دربرگيرنده مقایسه يتحليل یا پژوهش تطبيقي اصطالح

به بررسي و مقایسه دو یا  تحقيق و تحليل تطبيقي، وشدر واقع ر(. 24، 9381بنکدار،  در، نقل دیگران)ميلز و  است

-(. مهمترین دليل به34، 9382پردازد )اعرابي، ها ميچند پدیده برای مشاهده و دریافت وجوه تشابه و افتراق بين آن

ميان  رابطهیا و   ویژگي ، یکرویدادیک دهنده شکلعلي دستيابي به فهم بهتر نسبت به روندهای  کارگيری این شيوه،

باشد و چند سطحي مي 9سطح تحليل در روش تحقيق تطبيقي، بين سيستمي (.Pickvance, 2005, 2) هاستپدیده

سه  هر از گيریبهره برای آن گسترده توانایي و قابليت تطبيقي هایپژوهش هایویژگي از (. یکي24، 9312)ساعي، 

 هایپژوهش در نگرش غالب ،«تطبيق» مفهوم ماهيت سبب به این وجود با .است تحقيق آميخته و کيفي کمّي، روش

و  «مورد» مفهوم دو محوری نقش توجه به در باید را امر این دليل است. کيفي هایروش به معطوف معموالً تطبيقي

های مورد کرد. در واقع تحقيق تطبيقي دارای دو زیر شاخه اصلي مطالعاتي است که عبارتند از روش جستجو« متغير»

هستند  کمي بيشتر محور متغير هایپژوهش و کيفي دارای ماهيتي بيشتر محور مورد هایمتغير محور. پژوهش محور و

ی و پرهيز از تقليلنگر کل(. این تحقيق به دليل وجوه 74-73، 9310آراني،   دار، نقل در معدن9113)گلدتورپ، 

اطالعات،  محور، تحليل کيفي و خلّاقانهو نه دادهمحور مضمون آوری و تحليل داده، مقایسهزماني جمعگرایي، هم

گزیند. پس از شناسایي جامعه تحقيق و پيامد مورد نظر دو استراتژی را را برمي« موردمحور»رویکرد تحقيق تطبيقي 

حاظ ها مبتني بر این باور است که به لترین نظامطرح شبيه .2هانظام ترینترین و متفاوتتوان برگزید: طرح شبيهمي

توانند در تبيين استفاده شوند. استراتژی شود که ميهای مشابه یافت ميهای معنادار ميان نظامنظری تعدادی تفاوت

هاست. بنابراین مبتني بر این باور است ها در پي حداکثر ناهمگني در نمونه نظامترین نظاممقابل یعني طرح متفاوت

 ,Meurتوجه به تنها تعداد محدودی از متغيرها متفاوت خواهند بود )که علي رغم تفاوت بين سيستمي، جوامع با 

ای جان اصلي مقایسه هایروش همان اساس در طرح دو (. این95-99تا، ، نقل در احمدی، حاجي هاشمي، بي2009

 (.946، 9386هستند )کوثری،   تفاوت طرح و توافق طرح نام به استوارت ميل

                                                                                                                                                               
1- Cross-System 

2- Most Similar System Design and Most Different System Design 
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پژوهي های بسياری به لحاظ ماهوی دارند و فراتر از آن، شاید بتوان آیندهژوهي، شباهتپریزی و آیندهنظامات برنامه

گرایي، فرایندمحوری، آیندههای ماهوی را در دانست. این شباهت ]بلندمدت[ریزی را رویکردی نو به برنامه

اء نظير رویکرد، فرایند و توان تبيين نمود. با این حال تفاوت در برخي مباني و اجزباوری ميخردگرایي و هدف

نگری، منجر به پيامدهای متفاوتي گشته است. بدین وصف روش انتخابي برای این تحقيق های پيشمتدولوژی

ای، باشد. برای تبيين این فرایند مقایسهها با پيامدی متفاوت ميترین نظامتطبيقي موردمحور، طرح تفاوت یعني شبيه

ی طرح تحقيق تطبيقي را برگزید. در این پژوهش به دليل انطباق بيشتر با اهداف، بایستي یکي از الگوهای فرایند

 0و مقایسه 4، همجوارسازی3تفسـير، 2توصـيفحل اانتخاب شد. بر مبنای این الگو، تطبيق طي مر 9الگوی بردی

ن شده، مدل مفهومي های تدویبا توجه به استراتژی(. 959، 9383، زندی، فراهاني، 9389پذیرد )آقازاده، صورت مي

 کالن تبيين شده تحقيق، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

 
 نگارندگان :منبع (: مدل مفهومی تحقیق3) نمودار شماره

 مبانی نظری

 های تاریخي و ماهویپژوهي در قالب تبيينریزی و آیندههای برنامهبر مبنای مدل مفهومي تحقيق، ابتدا، به توصيف و تفسير سامانه

گيری از متدهای تحليل محتوا و تحليل هشود. در مسير توصيف  و تفسير تحقيق تطبيقي مورد محور پژوهش حاضر،  بهرپرداخته مي

ـتوار هایتحقيق»گفتمان ضروری است. چرا که به طور معمول،  وی اس  (.390، 9381)دالور، « ندکيفي بر حـساسيت محـت

 ایهری و منطقهریزی شبرنامه توصیف و تفسیر سامانه

 تبیین تاریخی -

را باید در آغاز سده بيستم ميالدی جستجو نمود )عبدی  ]مدرن[ریزی زعم بسياری ریشه حرفه و کاربست برنامهبه

ریزی مدرن در آغاز قرن بيستم به نوعي محصول تحواّلت اجتماعي ـ اقتصادی و  (. برنامه99-92، 9315دانشپور، 

به تحوّل در اقتصاد   ریزی شده و هم تحوّالت این قرن هم باعث پيدایش نظریه برنامه سياسي ـ فرهنگي جهان بود.
                                                                                                                                                               
1- George ZF. Beredy 

2- Description 

3- Interperation 

4- Juxtaposition 

5- Comparison 
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گرایي و بيني مادیبا این وجود پيشرفت علوم فيزیکي از یک سو، و جهان(. 9315)اجاللي،  و سياست انجاميده است

ن هر دردی به دنبال راه حل ریزی شهری برای درما ماتریاليستي از سوی دیگر موجب شد تا در شهرسازی و برنامه

توان  ترین برونداد این دوره را مي (. غالب93، 9384نقل در کامروا   Jacobs، 9169، 448کالبدی و فيزیکي باشند )

ریزی کالسيک/جامع دانست که با توجه به نيازهای  در مفهوم عام، شهرسازی مدرنيستي و در مفهوم خاص برنامه

-(. تکنيک9383، نقل در رفيعيان، موسوی،Marcello, 1995, 86گذشته مطرح گردید )کالبدی شهرها، در اوایل قرن 

های ریزی بودند و تغيير پارادایم را تسهيل کردند، عمدتاً بين سالهایي نيز که سرچشمه روش کلي برنامهها و روش

سده بيستم ميالدی،  از ميانه(. 29، 9331نقل در غراب،  شفيعي،  Mann,1972به وجود آمدند ) 9144و  9138

ریزان به ریزان دانشگاهي پيوسته بودند، تمرکز و پرداختن بيش از اندازه برنامهنظران علوم اجتماعي، که به برنامهصاحب

به دليل « 2رها از ارزش»ریزی همچون یک پدیده زمان برنامهشهرها را مورد پرسش قرار دادند. هم 9های کالبدیجنبه

 های عمومي و خصوصي مورد انتقاد قرار گرفتگيری بخشود اساسي وارد بر فرایندهای تصميمکوتاهي در شناخت قي

 در اواخر دهه که ریزی شهری مخرج مشترك همه این انتقادات اساسي نسبت به برنامه(. 92، 9315)عبدی دانشپور، 

کردند و برای آن  چه توصيف ميواقعي آنت ریزان درباره ماهيّ آن است که برنامه، دبای ظهور مي 9165و اوایل دهه  9105

 بروز و سنتي الگوی از حاصل های ناکامي با(. 82 ،9314شورجه، ) دادند، شناخت کافي نداشتند طرح پيشنهاد مي

 مطرح سيستمي و ساختاری هایدیدگاه عنوان با جدیدی هایدیدگاه شهری، ریزی برنامه حوزه در جدید های اندیشه

 پایدار، توسعه رویکرد از متأثر های اندیشه غلبه و مشارکتي الگوهای تقویت با تدریج به  مليتکا روند این. شدند

 در نقل Raffieian, 2001و  9334 سعيدنيا،) داد شهری پایدار توسعه و سياستي /راهبردی دیدگاه به را خود جای

 شده طي زیر  مرحله سه ای منطقه و ریشه ریزی برنامه تاریخ در هال، باور بهدر مجموع  .(9383 موسوی، رفيعيان،

-Hall, 2005, 211) مشارکتي ریزی برنامه  سيستمي و دوره رویکرد با ریزی برنامه  جامع؛ دوره ریزی برنامه  است: دوره

 دگرگون بنياد از شهری ریزی برنامه های روش و مباني در ساليان اخير، (.9315اجاللي، رفيعيان و عسگری، در  نقل 229

 های جنگ بزرگ، کشورهای رقابت از دیگر عامل هر از بيش شهری ریزی برنامه بيستم، قرن اول نيمه در اگر. است شده

 های دهه در پذیرفت، مي تأثير اجتماعي و اقتصادی امور در ها دولت وسيع های دخالت و قطبي دو جهان کشاکش المللي، بين

 تغيير دوقطبي، نظام فروپاشي پایدار، توسعه زیست، محيط جنبش ي،دموکراس گسترش تأثير تحت چيز هر از بيش قرن، آخر

 قرار... و محلي و بومي نيازهای و ها ویژگي به توجه عمومي، مشارکت گسترش مدني، جامعه توسعه دولت، کارکرد و مفهوم

ریزی شهری در  مهها و فنون برای اصالح و تکامل برنا ها، روش هاین وضعيت، باعث پيدایش انواع نظریّ .است گرفته

 .اخير شده استقرن طول 

 تبیین ماهوی -

 باشند:ها به شرح ذیل ميریزی ارائه گردیده که برخي از آنتا کنون تعاریف بسيار متعدّدی از برنامه

 است آینده به اميد و بينيهآیند آینده، در مشکالت حل ،هآیند به انسان خواست و گرایش ریزیبرنامه (Faludi, 1970.) 
                                                                                                                                                               
1- physical 
2- value free 
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 پذیرد یابي آگاهانه به هدفي است و از طریق تنظيم اقدامات متوالي منظم صورت ميدست ریزی،برنامه

(Hall,1974, 4 28، 9331در غراب،  شفيعي،  نقل.) 

 فرد و دارای یک ابتدا و انتهای مشخص نميای عيني اجتماعي است اما یک رویداد منحصربهریزی، پدیدهبرنامه-

 (.9380است )توکلي،  اهدافکننده تغييرات برای رسيدن به ی مستمر، دائمي و منعکسباشد، بلکه فرایند

 نظام اجتماعي در دگرگوني ایجاد برای مسيری به یابيدست و موجود مسائل حل برای آگاهانه ریزی فرآیندیبرنامه 

معصومي ) کندمي بينيپيش آینده در هااولویت به توجه با را شده پایش و ممنظّ اجرایي عمليات سلسله یک که است

 (.90 ، 1387 اشکوری،

 های که برای رسيدن به شيوهاست ریزی فرایند به کارگيری آن دسته از حقایق و مفروضات مرتبط به آینده برنامه

 (.9333شوند )آیت اللّهي، های مشخص تعقيب ميبه هدف یابيدست

گرایي، خردگرایي و ریزی را در وجوه فرایندمحوری، آیندهترین اجزاء ماهوی برنامهتوان مهمبا توجه به چنين تعاریفي مي

 ریزی گردیده است.مایه نظریّات مختلف در حيطه برنامهباوری کاوش نمود که تدقيق جزئيّات هر یک از این وجوه دستهدف

سياسي و اجتماعي دو قرن اخير شکل پذیرفته است و   از کليت اندیشه 9ریزی برنامه  های نظریه دیگر ریشهاز سوی 

تا  (.32 ،9312ملک پور اصل، ای نيست ) در چنين شرایطي کار ساده 2ریزی برنامه  نظریه ]ماهيت و[هویت شناسایي 

 یزی، به شکل زیر رایج بود:رتمایز قائل شدن ميان دو گونه تئوری برنامه 9135اوایل دهه 

توان از شوند. به عنوان نمونه ميریزی متمرکز ميهایي که بر فرایند برنامهریزی: تئوریهای فرایندی برنامهتئوری -9

 ریزی تدریجي نام برد.های برنامهریزی جامع یا تئوریهای برنامهتئوری

شوند. ای متمرکز ميریزی شهری و منطقهخاصي در برنامههایي که بر زمينه علمي : تئوری3های موضوعيتئوری -2

 ریزی حمل و نقل یاد کرد.های برنامهریزی کاربری زمين یا تئوریتوان از برنامهبه عنوان مثال مي

 ،9319الدیني، ناميد )سيف« ریزیها در برنامهتئوری»و « ریزیهای برنامهتئوری»ریزی را فالودی این دو زمينه برنامه

-نظریه در برنامه»ریزی است(، و چه مورد برنامهریزی )و نه آنبا عمل و کاربست برنامه« ریزینظریه برنامه(. »4

های علوم اجتماعي )چون اقتصاد، جامعه شناسي، علوم سياسي، جغرافيا و مدیریت( که در پي ، یعني نظریه«ریزی

 (. 39، 9315گردد )عبدی دانشپور، ( هستند، مرتبط ميریزی )یعني محيط زیست انسانبيان پدیده مورد برنامه

ریزی. یابد تا فراورده و محتوای برنامهریزی ميها و فرایندهای کاری برنامهاین پژوهش ماهيتاً ارتباطي نزدیک با رویه

 –ریزی جامع ایران، به لحاظ ماهوی و فرایندی تأثيرپذیری شدیدی از رویکرد برنامه های توسعه شهری درطرحاز سویي

 گيرد.پژوهي قرار ميهای نظری آیندهرو رویکرد مذکور مبنای تناظر با چارچوبعقالني دارند و از این

و از یک  (23، 9312قرار دارد )ملک پور اصل،  0ای که بيشتر بر مبنای عقالنيت و پيچيدگي یعني برنامه 4عقالني  برنامه

نظریه »ریزی شهری توسعه پيدا کرده است. این نظریه، شامل  از زمينه برنامهشود که در بيرون  تر ناشي مي نظریّه کلي
                                                                                                                                                               
1 - planning theory roots 
2 - planning theory identity 
3- Substantive Planning Theory 
4 - Rational Plan 
5 - Complexity 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
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الگوواره عقالني و (. 950-954، 9314)شورجه، گيری عقالني( است  )به ویژه نظریه کلي درباره تصميم 9«تصميم

انتقاد قرار گرفته  ای موردریزی در طول عمر به نسبت طوالني خود، به ميزان گستردهبرنامه رهيافت عقالني ـ جامع

باور، مرکزگرایي زورمدار، پابرجایي جبریّت کالبدی و ... شناسي اثباتهای شناختو انتقادها به طور ضمني به پایه

 (. 961-932، 9315اشاره دارند )عبدی دانشپور، 

 پژوهیآینده توصیف و تفسیر سامانه

 تبیین تاریخی -

 که سواالت این است. بوده آن از رمزگشایي و آینده کشف شيفته روني،د کشش اساس بر همواره تاریخ طول در بشر

 در است ممکن اتّفاقاتي چه» ،«بود؟ خواهد گذشته و حال تداوم آینده آیا» ،«است؟ بيني پيش قابل چگونه آینده»

 مدت، این در و بوده مدیران و ریزان برنامه برای فکری عمده درگيری و چالش تاکنون...  و «بيفتد؟ اتفاق آینده

با این حال (. 1، 9383اند )حيدری،   بسته کار به آینده مسائل با برخورد به منظور مختلفي رویکردهای ریزان، برنامه

در  2با سرپرستي ویليام اف آگبرن يتوسط گروه 9133تا  9135های پژوهي در قالب یک تحليل علمي در ساللين فعاليت آیندهاوّ

های  م جهاني، و به دنبال تجزیه و تحليل تکنولوژیدر آمریکا انجام شد. همچنين بالفاصله پس از جنگ دوّشناسي،  جامعه زمينه

و  9105های  دهه آن دستاوردهای تکنولوژی مهمّ پژوهي ابداع و در نتيجهمورد استفاده در آلمان و ژاپن، متدهای نویني برای آینده

اوسيپ کي (. 96،  9381)ملکي،  بيني شدونقل هوایي از قبل پيشپيما و حملهای باليستيک قاره شامل رادار، موشک 9165

جدیدی از دانش پيشنهاد داد  را ابداع کرد و آن را به عنوان شاخه 4شناسي آینده چهل ميالدی واژه در دهه 3تيم فلچ

 (.9312، محقق، تقوی)

 ارائه برای ،9140بود. در سال « 6تفکر هایکانون» و« 0عمل در تحقيق» پژوهي،هآیند مطالعات تکامل در دیگر مسير

 این دستاوردهای تاسيس گردید. بيشتر« 3رند» تحقيقاتي مؤسّسه متّحده، ایاالت هوایي نيروی به فکری هایکمک

، وحيدی مطلق، ملکي فر، نقل در 9132نگرانه بود )دیکسون، آینده تفکّر متضمّن انحاء از نحوی مؤسسه به

 برپا شد و برای این شوروی جماهير اتّحاد با امينظ آمریکا در رقابت برتری رند با هدف مؤسّسه(. 6-3، 9315،ابراهيمي

8کان هرمان .کرد اجرا و طراحي را دلفي مطالعات سازی وشبيه سناریوپردازی، روش بار نخستين منظور،
 مؤسّسه گذارانبنيان از 

1هادسن مؤسّسه1960  دهه در رند،
255595کتاب سال  و کرد تأسيس را 

پيرامون  تفصيل به که است کتابي نخستين این نوشت. را 

ی هادسون، به پيروی از  ی مؤسّسه یکي از رویکردهای نوآورانه(. 95، 9383گوید )حيدری، مي سخن جهاني سناریونویسي

گرفت و  های ذهني به دشواری جای مي هایي که در چارچوب بود، مقوله« ها اندیشيدن به نااندیشيدني»های کان،  اندیشه

ای از  آمد. اینک و در عصر ما صدها و شاید هزاران اندیشگاه وجود دارند که هر یک حوزه ه شمار ميهایي باورنکردني ب آینده
                                                                                                                                                               
1 . Decision Theory 
2- William F.Ogburn 

3. Ossip K. Flechthim 

4. Futurology 
5- operation research 
6- Think Tunks 
7- Rand 
8- Hermann Khan 
9- Hudson Institute 
10- The Year 2000 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/948-6067606-3667888?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
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 هایسازمان پيدایش دهه 9165 در مجموع دهه(. 9381اند )خزائي،  پژوهانه را در دستور کار خود قرار داده مطالعات آینده

 و هاشکل تکنيک در خود خاص ابزارهای به کمکم پژوهانآینده پس آن از جهان بود. کنار و گوشه در پژوهيآینده

کردن پس از فروکش .(953-958، 9315، ابراهيمي، طلقم وحيدی، ملکي فریافتند ) دست جدی هایمتدولوژی

های  برپایي نظام  دفاع و امنيّت ملّي به حوزه  پژوهانه از عرصه نود ميالدی، رویکردهای آینده  جنگ سرد در دهه

بر  "سرزمين آینده"ی  امروزه استعاره(. 9381اقتصادی ـ فرهنگي نقل مکان کرد )خزائي،   ساالر و توسعه مردم

شباهت  شباهت یا کم پژوهي داللت دارد. این استعاره، آینده ناشناخته و بي پژوهان حوزه آینده مفهومي آشنا برای دانش

ف هایي که به آینده عالقه دارند کش پژوهان یا همه آن کند که باید توسّط آینده به گذشته را، به سرزميني نو تشبيه مي

پژوهي در نيمه دوم قرن بيستم شده  ساز پيدایش دانش یا رشته علمي جدیدی موسوم به آینده زمينهشودکه این مساله 

 (.22-23، 9310فر، فخرایي و شاوردی، است )ملکي

 تبیین ماهوی -

 و 3، تصویرها2، روندها9ارویداده کنش چهار مؤلّفهتوان گفت احتماالً آینده از درهمهای آن، ميدر تبيين آینده و مؤلّفه

های پژوهي نيز، گر چه متخصصين عرصه(. در خصوص آینده13، 9310آیند )احمدی و دیگران، پدید مي 4هااقدام

، اما در این اندپرداخته های جامع، مانع، یگانه و معيّن برای ترسيم هر مفهومتوصيف مهندسي همواره به ارائه -فني 

باشد به موضوعات مي 0گراخص بوده و درك معاني و مفاهيم در آن نيازمند نگاهي کلحوزه دانشي، مرزها، نامش

پژوهي را ترسيم نمود. برخي ترین وجوه آیندهتوان از خالل برخي تعاریف، مهم(. با این حال مي4، 9388)خزائي، 

 از این تعاریف عبارتند از: 

 يامدهای بلندمدّتِ تصميمات و اقدامات امروز ماست )سيفي پذیری در برابر پ پژوهي، هنر و علمِ مسئوليّت آینده

 (.282، 9316کلستان، 

 دهنده به معنای علم سامان 6«علم بزرگ»گذاری و  ریزی و سياست پژوهي به منزله جدیدترین روش برنامه آینده

 (.1، 9316بنای توسعه در آینده است )زالي، هدفمند و سنگ

 هایي است که با استفاده از تجزیه و تحليل منابع، الگوها و عوامل تغيير و یا  شپژوهي مشتمل بر مجموعه تالآینده

 (. ,02Foren, 2001پردازد ) ها ميریزی برای آنهای بالقوّه و برنامه ثبات، به تجسّم آینده

 ن علم انسان را دستانه است. ایای آگاهانه، عامالنه و پيشپژوهي دانش و معرفت شکل بخشيدن به آینده به شيوهآینده

آموزد کند. این دانش به انسان ميآور محافظت ميهای سرسامگيری در برابر توفان سهمگين تغييرات و پيشرفتاز غافل

 (.4، 9388ای مطلوب را برای خود، سازمان و یا جامعه ترسيم کند )خزائي، که چگونه آینده

                                                                                                                                                               
1- Events 
2- Action 
3- Images 
4- Trends 
5 - Holistic  
6 - mega science 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/948-6067606-3667888?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
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 و مطلوب و محتمل ممکن، هایآینده شناسایي و کشفپي  درای رشته ميان مقوله یک عنوان پژوهي بهآینده 

-آینده مالحظات از بيشتر هاستفاد و دانش راهنما روشمند پژوهي توليدآینده هدف است. حال زمان در کاربست آن

 (.99، 9383است )حيدری،  گيریفرایند تصميم در محور

 یابي به درك رچوب آن، فرد در پي دستپژوهي فرایندی است که در چا، آینده9بر اساس توصيف جوزف کوتز

ریزی و بندی سياست، برنامهتوان آن را در فرمولبلندمدّت بوده که مي دهنده به آیندهتری از نيروهای شکلکامل

 (.36، 9310گيری در نظر گرفت )احمدی و دیگران تصميم

ر واقع زمينه اجرایي یا بعد عملياتي دانش نگاری د آیندهاست.  2نگاریدر این حوزه اصطالح پرکاربرد دیگر، آینده

نگاری با عمليات اجرایي و  اندیشي سروکار دارد ولي آینده پژوهي عمدتاً با فلسفه آینده است. آینده 3پژوهي آینده

شود.  نگاری ناميده مي (. مي توان گفت وجه عملي )یا کاربردی( مطالعه آینده، آینده20، 9316ترسيمي آینده )زالي، 

پژوهي را به دو حوزه نظری و عملي تقسيم کنيم، که حوزه نظری آن به اختصار  توانيم آینده تر مي بان سادهبه ز

نگاری نام گرفته است. از آن جا که نسبت یک حوزه علمي با حوزه کاربردی آن  پژوهي و حوزه عملي آن آینده آینده

پژوهي  پژوهي به فنّاوری آینده نگاری، نسبت علم آینده ندهپژوهي و آی نسبت علم با فنّاوری است، بنابراین نسبت آینده

 (.33، 9310خواهد بود )ملکي فر، فخرایي و شاوردی، 

تواند مورد شناسایي قرار گيرد. یکي تمایل برای شناسایي این که ر مجموع، دو هدف مختلف در مطالعات آینده ميد

توان اصالحاتي را انجام داد. و دومين مورد این ند نبود، ميبيني خوشایآینده چگونه خواهد بود و درنتيجه اگر پيش

. در پرتو (Phdungslip, 2011, 708)را تغيير دهد  تواند رویکردهای توسعهمحور ميریزی آیندهباور است که برنامه

 گيرد.پژوهي شکل ميها و تفکّرات آیندهاین دو هدف روش

 بینی در آیندههای پیشچالش -

رو خواهد های اساسي تغيير و پيچيدگي و عدم قطعيّت روبهبيني در مورد آینده همواره با چالشپيش هایفعاليت

خوش و آبستن تحواّلت گسترده. این تغيير و و دستست اتغيير ل حای در یگرن دمازهر یعتر از سرن، جهابود. 

ها زند که مواجهه با آنواني را رقم ميهای فراتحول گسترده با پيروی از روندی غيرخطي، پيچيدگي و عدم قطعيّت

. رپلکس اصطالحي است که از ترکيب دو 4جهان امروز، محيطي است رَپلکس»نماید. در حقيقت بسيار مشکل مي

)ملکي فر، فخرایي و « آید )به معنای پيچيدگي( به دست مي Complexity)به معنای سریع و پویا( و  Rapidواژه 

 (.96، 9310شاوردی، 

ی سرعت تغييرات پس از جنگ دوّم جهاني، نرخ تغيير را تقریباً پنجاه و با مالحظه 9101ير نشریه فورچون در سال سردب

نوشت. او تغييرات « عصر تغييرات بنيادین»ای با عنوان مقاله 9164های گذشته برآورد کرد و در سال برابر نرخ تغيير در سده

( و تغييرات 9855-9105های عمده، تغييرات سریع )ها و ناپيوستگيي، انقالباجتماعي را به چهار گروه تغييرات تدریج

فر، ناميم )ملکيای است که ما امروز آن را عصر ثبات و آرامش مي( تقسيم کرد. این ماجرا مربوط به دوره9105بنيادین )
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زماني کوتاهي ایجاد  رات و پویایي در بازهسازد آن است که این تغييتر ميچه که شرایط کنوني را بغرنج(. آن9388فر، ملکي

 آورد. گردیده و تفاوتي آشکار و شکافي فراخ ميان زمان الزم و زمان در دسترس برای سازگاری با این تغييرات را پدید مي

 
 رشد پیچیدگیهای زمانی برای سازگاری با روند رو به (: چالش محدودیّت4) نمودار شماره

 32، 9312زاده، خزایي، محمودمنبع: 

اند، اما به ندرت در خصوص عدم قطعيت نيز باید گفت همواره عناصری از آینده وجود دارند که از پيش مشخص

بيني قطعي از آینده گرد هم آورد. در این صورت عدم توان تعداد کافي از این عناصر را برای رسيدن به یک پيشمي

، نقل در ملکي، Wack, 1985سازند )بيني را بسيار سخت ميکه پيش مانندآینده باقي مي هایي در حوزهقطعيّت

 ای نزدیک و وثيق دارد.عدم قطعيّت با آینده رابطه (.25، 9381

 پژوهیبینی به آیندهگذار از پیش -2-2-1

پس از عصر روشنگری و چيرگي علوم تجربي بر عقل و ادراك بشر، رازگشایي از روابط علّي جهان و فهم 

-طبيعت، موجب بازاندیشي در مفهوم زمان و آینده شد. فرضيّات، شواهد تجربي و قوانين فيزیکي کمیافتگي  نظام

رازگشایي از جهان فيزیکي پيرامون ما، درك بشر از آینده را به شدّت ها به کار گرفته شدند.  وبيش برای توصيف پدیده

گيری شماری از  تاری در جهان پيراموني موجب شکلتحت تأثير قرار داد و تالش در راه کشف روابط علّي و الگوهای رف

علوم شد و اغلب دانشمندان   بيني در عرصه پيش  ه شمول شد. این روند رو به رشد موجب فراگير شدن واژقوانين جهان

ت و بيسبا آغاز قرن (. 9381دانستند )خزائي،  ها و استخراج قوانيني کلي مي بيني را یکي از مراحل آزمودن نظریّه پيش

به طور وسيع استفاده گردید تا هر نوع متن مربوط به آینده را پوشش دهد. توأم با باور و « 9بيني پيش»، عبارت یکم

بيني، به امری مُد روز بدل شد )سيفي  آوری، پيش های نامحدود در علم و فن اعتقاد به پيشرفت و ظاهراً توسعه

 (. 23 ،9316گلستان، 

ی  پذیری رویدادها و رفتارها، اراده بيني و سنجش گرایي، پيش وزافزون و فراگير تجربهبا این حال، همپای گسترش ر

پردازان قرار گرفت. شاید اگر  ورزان و نظریه بشر به عنوان وجه تمایز او با دیگر موجودات در کانون توجه اندیشه

شد، به دليل  کي، سازمند تلقي ميپذیر و از دیدگاه قوانين فيزی بيني سقوط و حرکت جسمي از ارتفاعي معين، پيش

ی انسان به دليل برخورداری از اراده و دخالت در سرنوشت، چندان قابل  نبود اراده در آن جسم بود. اما آینده

های تجربي کاربردهای فراوان  بيني در روش بيني نبود. به تدریج اندیشمندان دریافتند که اگر چه پيش شناسایي و پيش

 (.9381گرایانه از شمول فراگير برخوردار نيست )خزائي،  بينيِ تجربه اما روش پيشو ارزشمندی دارد، 
                                                                                                                                                               
1 . Forecast 
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گرایي  گرا به سمت کثرت اندیشي و به موازات تغيير جهت از علوم اثبات رو همگام با پيشرفت دانش آیندهاز این

واحد به   جهت از باور آیندهکشيد. گام اوّل، تغيير چالش بيني را به علوم اجتماعي در اروپا، این رویکرد، پيش

(. در رویکردهای سنّتي که بر پایه تحليل روند استوارند، 922، 9316های ممکن چندگانه بود )سيفي کلستان،  آینده

یک آینده »های معتبر  شناسي های موجود را گردآوری و سپس به کمک روش افراد باید تالش کنند اطّالعات و داده

شود. چرا که  رو ميا چنين رویکردی قطعاً در آینده درازمدت با مشکالت متعدّدی روبهرا توصيف کنند. ام« محتمل

های  آیند و هيچ کسي قادر نيست همه عدم قطعيّت تردید غلط از آب در مي ای درباره آینده بي نقطه های تک بيني پيش

ای که بر اهميت آن بسيار  اوّلين نکته آینده را به خوبي بشناسد.  از این رو، در هنگام رویارویي با آینده درازمدت

این   بر پایه(. 995-951، 9316است )زالي، « سناریوهای مختلف»و ظهور « چندگانگي آینده»شود اذعان به  تأکيد مي

های بدیل و  قطعي، البد و جزمي وجود ندارد، بلکه باید از آینده  های معرفتي تازه، تنها یک آینده ها و بنيان فرض پيش

  شناسانه وبيش امکان و احتمال وقوع دارند. این همان واقعيّت معرفتها، کم گوني سخن گفت که هر یک از آنگونا

 (.942، 9316سيفي کلستان، آید ) پژوهي به شمار مي ای است که اصلي بنيادین در آینده نویافته

ری، به معنای گشوده شدن راهي برای پذی بيني پژوهان، این کاستي و تنگنای راستين در پيش برای بسياری از آینده

  پذیرتر باشد، بيني تر و پيش تاثيرگذاری انسان و کنترل او بر آینده است. ]به دیگر عبارت، هر اندازه که آینده جزمي

  تر خواهد بود و در جهت خالف، هر اندازه که آینده امکان دخالت انسان در اصالح و تغيير آینده اندك

آکنده از عدم قطعيت باشد، امکان اصالح و تغيير دلخواه در آن بيشتر خواهد بود[ )خزایي،  ناپذیرتر و بيني پيش

 (.89-82، 9319محمود زاده، 

 اند: ی آینده را به شرح زیرتوصيف کرده پژوهان چهار گونه بر این قياس، آینده

 تر محال ذاتي نبوده  ه عبارتي روشنرا دارند و ب  : تمامي حاالت شدني که استعداد تحقق در آینده9های ممکن آینده

ها و دانش  توانند با بنيان های ممکن مي شوند. آینده های ممکن توصيف مي پذیر هستند، در چارچوب آینده و امکان

 خوان نباشند. کنوني بشر سازگار و هم

 پذیرفتني هستند. در  ی دانش و خرد بشر، باور کردني و هایي هستند که بر پایه : همان آینده2های باورپذیر آینده

ها خللي  پذیری آن های علمي و تجربي بيازمایيم، در تحقق های باورپذیر را با اصول و چارچوب صورتي که آینده

 باشند.  های ممکن مي ای از آینده های باورپذیر زیرمجموعه وارد نخواهد شد. آینده

 ها از امکان وقوع بيشتری برخوردار هستند  از آیندههای ممکن و باورپذیر، برخي  : در ميان آینده3های محتمل آینده

های محتمل،  ه نامند. به همين اعتبار، آیند ها را محتمل مي تر هستند؛ این آینده ی دانش و درك ما پذیرفتني و بر پایه

 های باورپذیر هستند. ی آینده زیرمجموعه

 ی دانش شناختي بودند و هدف از ترسيم  زمرهی پيش گفته در  های سه گانه : آینده0یا مطلوب 4های مرجح آینده

ها تنها  ای اکتشافي بود که هنجار و رفتاری را نيز به همراه ندارد. این سه دسته از آینده ها، دستيابي به آینده آن
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ی  هایي هستند که ما بر پایه های مطلوب، همان آینده ها )در صورت امکان( پرده بردارند. اما آینده کوشند از آینده مي

 (.9381ها هستيم )خزائي،  گيری و تحقق آن ها، خواستار شکل گذاری ها و هدف ارزش

 محورهای اکتشافی و هنجاری در تفکر آیندهپارادایم -

وجود دارد که هر کدام از این  2و هنجاری 9ریزی برای آینده دو رویکرد کلي پارادایم اکتشافي در خصوص برنامه

وجوه تمایز ميان این دو رویکرد، (. Twiss,1992رسيدن به آن دارند ) فهوم آینده و نحوهها نگاه خاصي به م پارادایم

(. در پارادایم 934، 9312)خزایي، محمودزاده، گردد ، را موجب مي3بيني پژوهي و نيز پيش های آینده تفاوت در روش

این نگاه به  در آن وجود دارد. نتيجهعلّي و معلولي گذشته است و نوعي جبرگرایي پنهان  اکتشافي، آینده، نتيجه

ای است محتوم و ثابت که تاریخ مطابق با قوانين خود، حال را به آن آینده تبدیل خواهد کرد در این  آینده، آینده

محتوم بپردازد. این پارادایم مبتني بر  تواند به اکتشاف آن آینده پارادایم انسان صرفاً ناظر بيروني است که تنها مي

در رویکرد اکتشافي،  (.92-93، 9380منطقي آن است )ناظمي، قدیری،  بيني است و اکتشاف آینده تنها نتيجهپيش

گردد. در مقابل،  آغاز مي 4«شود، اگر چه مي»آغازین بررسي آینده است و با طرح پرسش کليدی   زمان حال نقطه

کنيم و  ای زماني در آینده آغاز مي از نقطه گيریم، بررسي خود را هنگامي که رویکردهای هنجاری را به کار مي

پارادایم هنجاری نيروی انسان در ساخت آینده در نظر گرفته  سازیم. در مي 0«چگونه»هایي را با عبارت  پرسش

روست. در این پارادایم گر خود را تغيير داده و با مفهوم ساخت آینده روبه شود و انسان جایگاه بيروني و مشاهده مي

ها بستگي به سطح و کيفيت روست که رسيدن به هر کدام از آنهای بدیل روبه ا طيف وسيعي از آیندهانسان ب

(. 92  ،9380ناظمي، قدیری، ، 934-930، 9312مطلوب وی دارد )خزایي، محمودزاده،  انسان یعني آینده خواسته

-کنند. چرا که مطابق پيشآینده تغيير مي بنابراین در چنين نگاهي با تغيير عملکرد انسان در زمان حال، احتماالت

توانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحي کنند و آینده امری است که مردم مي"پژوهيهای کليدی آیندهفرض

 (.16، 9310)احمدی،  "شکل دهند

پارادایم اکتشافي عمل  های کامالً مشخصي در نگاه به آینده وجود دارد. دردهد تفاوت مقایسه این دو پارادایم نشان مي

کند در  است و تالش مي« 6رو به بيرون»ریزی از زمان حال شروع شده و رو به سوی آینده دارد. به عبارت دیگر  برنامه

است و با « 3رو به درون»ریزی  دهد. اما در پارادایم هنجاری اصطالحاً برنامه شرایط مختلف کشف کند که کدام آینده رخ مي

ریزی شروع  به امروز برنامه  نگری از آیندهشود و با رویکرد پس د موقعيت خاص در زمان آینده شروع ميانتخاب یک یا چن

 (.958، 9388شود )عليزاده،  مي

 پژوهی های آیندهفرایند و روش -

توان فرایندی علمي دانست. در این فرایند، هدف استفاده از روش علمي عقالني برای دیدن، پژوهي را ميآینده

شناختي برای  روش  ریچارد اسالتر رویکردی با چهار مرحله. (16، 9310)احمدی،  نگاشتن، و ساختن آینده است
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گرا است.  های آینده بسياری از روش  نگاری، توسعه داد. این رویکرد، در برگيرنده استفاده در کارکردهای آینده

ها  که روشپذیری در هر گام اصلي و نيز آن و انعطافهای سودمند این رویکرد عبارتند از وجود حقّ انتخاب  ویژگي

ها را به کار گيرند نگری، آن پژوهان بتوانند در بستر یک کاربرد عمومي آینده اند تا آینده در یک فرآیند، یکپارچه شده

 (.934، 9316)سيفي کلستان، 

 
 نگری آیندهگرا به عنوان بخشی از فرآیند عمومی  های آینده (: روش5) نمودار شماره

 930، 9316منبع: سيفي گلستان، 

نگاری را بایستي تفکّر سناریویي دانست. تفکّری  مایه و روح آینده پژوهانه، جانهای آیندهبه رغم تنوع و غنای روش

است )ملکي فر، فخرایي و شاوردی، « پيچيدگي فزاینده»و « تغييرات شتابان»که الزمه جهان امروز با دو ویژگي 

گردد و بنابراین به تنظيم ها از آینده تعریف ميدهي دریافت(. سناریوسازی به عنوان ابزاری برای سازمان93، 9310

دهد های مشهود و مستدّل را به یکدیگر پيوند مينگاری بررسينماید. آیندهها کمک ميثباتيانداز در جهان بيچشم

نگاری، توسعه و بسط سناریو رای بسياری از فعّاالن آیندهو معموالً نيازمند همکاری گروهي از کارشناسان است. ب

 Miguel, J)دهد ها را در انتظام خود قرار ميثباتيمحصول اصلي مطالعات آینده است زیرا بسيار خلّاقانه است و بي

and Fernández Güell, 2010, 10) ه به نيست ک "چوب جادویي"نگاری آینده ]پژوهي وآینده[. الزم به ذکر است

نگاری های زیادی وجود دارد. به عالوه، نباید آیندهوسيله آن توافق عمومي را در شرایطي تحميل نمایيم که مخالفت

ها( که نگاری ممکن است اطالعاتي را فراهم آورد )مثل فهرست اولویتنگاه کرد. آینده "تثبيت سریع "را به عنوان 

نگاری نيز از جمله های بلندمدت که آیندهتوان از انواع بررسينمي برای اجرای سياستي خاص مورد نياز است. اما

هاست انتظار داشت که در مقاطع زماني کوتاه مدت به نتيجه برسند. تغيير مؤثر چشمگير، عموماً نياز به زمان زیاد آن

  .    (UNIDO, 2004, 41)سازی افراد برای تغيير داردو امور بنيادین قابل توجه برای آماده

 بینی ریزی مبتنی بر پیشنگاری و برنامه همجوارسازی و مقایسه آینده

ها و بندی ذیل سه عنوان رویکرد کالن فکری، فرایند و روشبرای همجوارسازی و مقایسه، شکلي کلي از مقوله

ر قالب های اساسي موجود، عموما د نگری صورت پذیرفته است. به لحاظ رویکرد کالن فکری، تفاوتابزارهای پيش

شوند: در پارادایم اوّل تاریخ ها با آینده مرور ميدو پارادایم مختلف اکتشافي و هنجاری و چگونگي مواجهه آن

تواند به اکتشاف  کند. در این پارادایم آدمي ناظری بيروني است که مي مطابق با قوانين خود حال را به آینده تبدیل مي

های باقيمانده از فيلمي که در حال پخش است. در پارادایم  نگاهي است به پالن بيني فقط نيم آن آینده بپردازد و پيش
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های خود، داعيّه تغيير تاریخ و جهان  نگاری است، آدمي با علم به توانایي پژوهي و آیندهدوّم، که خاستگاه مفهوم آینده

روني خود را رها کرده و به عنوان را دارد. در این الگو، آینده قابل ساختن است و در آن آدمي جایگاه و منظر بي

، 9383های متفاوتي ممکن است وجود داشته باشد )عليزاده،  نماید. آینده محتوم نيست و آینده بازیگر، نقش ایفا مي

گویي دقيق آینده است و در مقابل، کند، مسئله اصلي، پيش بيني تمرکز مي (. در پارادایم اول، که بر پيش951-958

نفعان با اقدامات  هایي که ذی باشد؛ بينشهای مشترك از آینده مي یندی است که به دنبال ایجاد بينشنگاری فرآ آینده

رود و به  بيني محض فراتر مي نگاری از پيش کنند. در واقع، آینده ها اعالم مي کنوني خود، حمایت خویش را از آن

 (. 9386پردازد )پدرام،  طراحي و معماری آینده مطلوب مي

ترین بخش  بازخورد پس از اجرا است. محوری ]گاه[ریزی، عموماً دارای فرایندی خطي و  ظ فرایندی، برنامهبه لحا

بيني وضعيت  آن، تعيين اهداف کلي است که با رویکرد اکتشافي و عمدتاً براساس تحليل روندهای گذشته به پيش

ریزی، تحوالت آینده، پيوستگي و ارتباطي  نامهشود. در این نوع نگاه به بر آینده و تعيين اهداف کلي پرداخته مي

سازهای علم و تکنولوژی در جهان آینده توجه ها و شگفتيمشخص با تحوالت گذشته و حال دارند و به ناپيوستگي

دهي شده به صورت ساختارمند و سازمان« آینده»نگاری، شناخت ليک در آینده (.68-63، 9316شود )زالي،  نمي

 9بارهنگاری فعّاليّتي یکشود. آیندهای تکرار مياین روش فعّاليّتي مستمر است که به صورت دورهگيرد. انجام مي

شوند و فرضيّات جدید جای نيست و از پس تکرار و مرور منظم است که فرضيّات قبلي، تحکيم شده یا باطل مي

بيني، وقوع آینده الزاماً بر اساس فرمول و پيش ]ریزی مبتني بربرنامه[نگاری برخالف آنان را مي گيرد. در آینده

شود چارچوبي علّي و معلولي که شرایط اوليه خود را از وضعيّت فعلي و گذشته به دست مي آورد، حادث نمي

 (. 23، 9310)احمدی، 

و حتي  سال 05المدّت )تا  های طویل گيری پژوهي، کمک به تصميم ، یکي از اهداف محوری آیندهنيزبه لحاظ افق زماني 

ها تبدیل  سال( در همه بخش 25تا  95ریزی بلندمدّت ) نگاری هم به رویکرد و ابزار شناخته شده برنامه بيشتر( است. آینده

سال(. از  95تا  0مدت ) ریزی عموما ميان ریزی و شکل راهبردی آن، رویکردی است به برنامه شده است. در حالي که برنامه

در توانند آن را ارتقاء و غنا بخشند. ریزی راهبردی ندارند، بلکه مي نگاری، رقابتي با برنامه پژوهي و آینده این رو، آینده

های  مدّت با نگرش به روندها و سيگنال ریزی برای ميان پژوهان، برنامه ریزی استراتژیک از منظر آینده حقيقت برنامه

های  گرا به برنامه پژوهي اما رویکردی ارزش هریزی برای حداکثر ده سال آینده. آیند ضعيف تغيير است؛ برنامه

)ملکي « 2پرداز ریزی آینده برنامه»ریزی با عنوان  بلندمدّت )از ميان مدت تا طویل المدت( است؛ نوعي جدید از برنامه

ریزی، امری (. به لحاظ سطح جزئيات فرایندی نيز، از آن جایي که برنامه6-92، 9310فر، فخرایي و شاوردی، 

آورد. در ای را از آینده فراهم ميپژوهي دورنمای گستردهي است، باید دارای جزئيات باشد در حالي که آیندهعمليات

شوند، ميزان جزئيات بایستي برای هر ریزی استفاده ميهای برنامهپژوهي به عنوان متممي بر فعاليتسازماني که آینده

نگری به لحاظ ابزارهای پيش .(Khakee, 1988, 201) به وجود آید هادو تطبيق داده شده تا بازخورد مناسبي ميان آن

ریزی، باید به امری مهم های آینده پژوهانه در مقابل ابزارهای محدودتر برنامهآینده نيز فارغ از وسعت و غنای روش
                                                                                                                                                               
1- One-off 
2. Visionary planning 
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ه ممکن است در بيني آینده، یک وضعيت از ميان هزاران وضعيتي را ک ریزی سنتي در مرحله پيش توجه نمود. برنامه

بيني شمار خودروهای  در اکثر مواقع ماهيّت کمّي دارد. مثالً پيش  بيني کند. این پيش بيني مي آینده رخ دهد پيش

دهد. این  موردنياز کشور در پنج یا ده سال آینده که یک نقطه معيّن در فضای آینده را روی محور رگرسيون نشان مي

ای است، به این معنا که تنها یک نقطه را در فضای احتماالت الیتناهي  ياً: نقطهبيني اوالً: خطي است. ثان نوع پيش

های  در محيط "ای نقطه -خطي"بيني  گيرد. پيش گذاری قرار مي بيني مبنای هدف کند. این پيش بيني مي آینده پيش

در یک راستا و آن هم  کند که وضع موجود، صرفاً پيچيده امروز بر مفروضات نادرستي استوار است، زیرا فرض مي

یابد. فرض دوم این است که تنها یک هدف درست وجود دارد که معموالً پيرامون  در راستای گذشته گسترش مي

 (.20-23، 9310شود )ملکي فر، فخرایي و شاوردی،  وجو مي بيني جست نقطه پيش

 
 بی یک روند خطی(یا بینی کمّی به روش رگرسیون )برون ای از پیش (: نمونه6نمودار شماره )

 (.20منبع: )همان، 

در سوی مقابل، در نگرش پيش بيني غير خطي متکثر، فرض بر آن است که واقعيّت )وضع موجود( به دالیل 

تواند در جهات مختلف گسترش )توسعه( یابد، هر چند احتمال گسترش در برخي جهات بيش از  گوناگون مي

دهد. کامالً طبيعي است که برای هر  های متکثّر سوق مي ني وضعيّتبي پژوهي ما را به پيش دیگران است. آینده

(. در واقع 28های متکثّر )همان،  شده، یک هدف درست قابل تعریف باشد و این یعني هدف بيني وضعيّت پيش

هيم الگوی خطي تغيير بيش از اندازه ساده )اندیشانه( است و در نتيجه، اغلب، نتایج نادرستي به همراه دارد. مفا

آورند )خزایي،  تری از واقعيت را به ارمغان مي بخشند و درك راستين غيرخطي، درك علمي ما از تغيير را غنا مي

 (.954-950، 9319محمود زاده، 

 
 تواند در جهات مختلف گسترش یابد. ( میBبینی غیرخطی متکثّر: واقعیّت ) (: الگوی پیش7نمودار شماره )

 (.28، 9310شاوردی، : )ملکي فر، فخرایي و منبع
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ها به ها و فرایند انجام آناز برهم نهاد تمامي مباحث پيش گفته و تحليل محتوایي مباني نظری و همجوارسازی روش

 شود.پژوهي در جدول ذیل پرداخته ميبيني با آیندهریزی رایج مبتني بر پيشمقایسه دو مکتب فکری برنامه
 پژوهیریزی و آیندهه(: تحلیل تطبیقی برنام1جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و نگارندگان( 9386، پدرام، Khakee, 1988, 202منبع: )

 نتایج

ریزی شهری به طور اخّص، به ریزی به طور اعّم و برنامهمههای تاریخي برناهای پيشين ضمن تبيين ریشهدر بخش

ریزی، ترین اجزای ماهوی برنامهمهمسان که از ميان تعاریف مختلف، ریزی پرداخته شد؛ آنتعریف برنامه

ي ریزی نيز، نوعدر گذار پارادایمي نظریّات برنامهباوری تلقي گردید. گرایي، خردگرایي و هدففرایندمحوری، آینده

های گوناگون ریزی، بحرانهای محيط برنامهریزی ایجاد گشته که عمدتاً ناشي از پيچيدگيتکامل ماهوی در مباني برنامه

ها، و ... بوده است. این های محيط زیستي، بازتعریف نقش دولتهای فناوری و گسترش تکنولوژی، جنبشجهاني، انقالب

ریزی، نوعي دگرگشت از فرایندی برنامه ها قابل ردیابي است. در حوزهآرمان تکامل در دو وجه فرایندها و نيز اهداف و

ریزی را به ابزارهای ریزی، به اشکال سيستماتيک و راهبردی قابل مشاهده است که برنامهخطي برنامه مفاهيم کامالً ساده

ریزی، های برنامهارها، اهداف و آرمانهنج دهي به آینده تجهيز نموده است. در حوزهتری در تسلّط و یا جهتپيشرفته

تر، خواهتر، عدالتریزی به وجوه دموکراتيکگرا، متمرکز و گاه استبدادی برنامهتکاملي مشهود از نگاه باال به پایين، نخبه

ریزی در امههای مختلف برنرسد، رهيافتبا این همه به نظر ميتر، تمرکززدا و از پایين به باال پدیدار شده است. مشارکتي

نگری، یا بسيار های پيشاندیشي و متدلوژیگرایي و آیندهریزی یعني آیندهترین وجوه برنامهخصوص یکي از بنيادی

سان نابينایي در محيط ناآشنای مطلق، بسيار کند و آهسته طي طریق اند و بهکارانه و محتاطانه برخورد کردهمحافظه

 مقوله بيني ریزی مبتني بر پيشبرنامه پژوهيآینده

 انسان ناظر بيروني انسان آینده ساز

 رویکرد کالن

 های خاص متمرکز بر حوزه های عام و کالن متمرکز بر حوزه

 به لحاظ زماني نسبتاً محدود به لحاظ زماني نسبتا نامحدود

 گراخبره گرا / نخبه ف مردممشارکتي و با کمک سطوح مختل

 مبتني بر رویکرد اکتشافي و کشف آینده مبتني بر رویکرد هنجارین و اکتشافي

 کم توجه به ساخت آینده آینده پرداز و معمار آینده

 تبيين آینده واحد های بدیل و چندگانه تبيين آینده

 استلزام باال در کشمکش قدرت استلزام پایين در کشمکش قدرت

 دهي به آینده نبود انگيزه عمومي برای شکل انداز مشارکت عمومي برای تحقّق چشم

 گذاردرون مجموعه سياست گذارمعموالً خارج از مجموعه سياست

 سال 95-0گستره زماني حدود  سال 95گستره زماني معموال بيش از 

 فرایند

 فرایند خطّي و مبتني بر برون یابي روندهای گذشته ها و روندهای غير خطيتوجه به شگفتي سازها، ناپيوستگي

 خروجي: مجموعه تصميمات خروجي: بستری برای تصميمات

 جزئي نگر/ تاکيد بر جزئيات توجه به موضوعات با اهميت باال/ تاکيد بر کليات

 انتشار داخلي و گهگاه عمومي نتایج انتشار عمومي و گهگاه داخلي نتایج

 های محدود و ناکارا در مواجهه با آینده روش را برای مطالعه آینده های کاتنوع روش

 ها و ابزارهاروش

 فقط تحليل آینده تحليل و طراحي آینده

 محور و تحليليهای اساساً دادهروش دانش ضمنيوهای درگير با تخيل و دركروش

 یابيني خطي و نقطهپيش بيني غير خطي و متکثر/ سناریوپردازپيش

 های کمّيعموماً استفاده از روش های  کيفي و کمي استفاده از روش

 ارزیابي عمدتاً بر پایه عملکرد نگریارزیابي عمدتا بر پایه پيش



 318 ...ریزی در عصر جدیدبه سوی برنامه

های سيستمي سرعت تحوّل و تغيير، چندان رهگشا نخواهد بود و یا مانند رهيافتنمایند که در جهاني با چنين مي

اند، در حالي که ميزان و کيفيت آگاهي ریزیهای قابل برنامهمدام در پي مانند کردن دنيای پيراموني در قالب سيستم

چنين ردید قرار گرفته است. همسيستمي بين واحدهای به شدّت پيچيده و مختلف، هماره مورد ت ریز از رابطهبرنامه

شدن فرایندهای خطي، برهم خوردن بيني تمهيدات الزم در قبال شکستهها، ابزار مشخصي برای پيشاین رهيافت

نمایند. به عبارتي به رغم تکامل در وجوه سازها پيشنهاد نميها و شگفتيمواجهه با عدم قطعيت تداوم روندها، نحوه

مواجهه با آینده، نقایص کامالً مشهودی  گرایي و نحوهآینده ریزی، هنوز در حوزهرنامهمختلف ماهوی نظریّات ب

ای عموما ملهم از پارادایم اکتشافي است،  ریزی شهری و منطقه وجود دارد. از سوی دیگر رویکرد موجود در برنامه

نگاری  ریزی و کاربست آینده برنامهگفته ناکاراست و تغيير رویکرد به هنجاری در موضوع که به دالیل متعدد پيش

 پذیرتر سازد.های توسعه شهری را بسيار تحققتواند طرح مي

ها بر بروز مسائل جدید شهری، گسترش روز افزون بر آن با سرعت گرفتن تحوالت و تغييرات جهاني و تأثير آن

اطالعات و ارتباطات و افزایش ساز در عصر  های شگفتي ای، ظهور ناپيوستگي های جهاني و منطقه افزون رقابت

ریزی ساخت آینده به صورت کنشي و فعال و نه از پي آینده رفتن  های مختلف برنامه ها در حوزه شدید عدم قطعيت

ریزی منفعالنه برای آینده براساس نيازها  به صورت واکنشي و منفعل ضرورت پيدا کرده است. بر چنين بستری برنامه

ریزی نياز محور(، سرمایه مناسبي برای حضور موفق در جهان بسيار رقابتي  لي )برنامهو یا کمبودهای خدماتي فع

ریزی، به طور جدی  آینده نيست و برای ایفای نقش در آینده ضرورت دارد با اتکا به رویکردهای جدید برنامه

شده و متناسب با های توسعه و تحوالت آینده براساس مگاترندها و روندهای ناپيوسته، سناریوسازی پيشران

و پاسخ گویي به مسائل چالش برانگيز کنوني و   ( به واکاوی9های جامعه )توسعه دارایي مبناها و توانمندی قابليت

بيني و کشف  ریزی شهری بایستي از مفاهيم پيش آتي اقدام گردد. به مفهوم دیگر، در برهه کنوني مدیریت و برنامه

در پژوهي و آینده نگاری که رسالتش، نگاشت و معماری آینده است، دست یازد.  آینده عبور کرده و به حوزه آینده

کند،  باشد و سياست را تعریف نميریزی نمي بيني علمي آینده نيست، برنامه تنها پيشپژوهي این شرایط آینده

هاست  ام این فعاليتای از تم شود، بلکه آميزه ریزی کنوني نمي گيری و برنامه گزین فرایندهای تصميمچنين جای هم

ای، امری ریزی شهری و منطقهدر حقيقت برنامه دهد. ها را افزایش مي ها را تکميل نموده و اثربخشي آن که آن

-های برنامهپژوهي نيز بایستي به عنوان متممي بر فعاليتعملياتي است و باید دارای جزئيات اجرایي باشد. آینده

های مطلوب را آینده و چگونگي نگاشت نقشه راه رسيدن به آینده گستردهتری از دورنمای ریزی، تبيين روشن

 سازد.فراهم 

تواند در اقدامي سریع، توافقي جامع را بدون مشارکت عمومي نيست و نمي« چوب جادویي»پژوهي آیندهبا این حال 

برای اجرای سياستي خاص های اقدام که پژوهي ممکن است اطالعاتي را نظير فهرست اولویتپدید آورد. آینده

ای شگرف نائل توان از آن انتظار داشت که در مقاطع زماني کوتاه مدت به نتيجهمورد نياز است احصا کند اما نمي
                                                                                                                                                               
1- asset based 
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ها سازی افراد، نهادها و سازمانآید. تغيير مؤثر چشمگير، عموماً نيازمند زمان زیاد و اقدامات بنيادین در جهت آماده

 باشد.مي

 منابع
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 (. اصول برنامه ریزی، مرکز آموزش مدیریت دولتي.9333آیت الهي، علي رضا )

شناسي ایران. دسترسي در  ریزی. انجمن جامعه ریزی: بحثي در نظریه برنامه (. سه رویکرد به برنامه9315اجاللي، پرویز )
http://www.isa.org.ir/session-report/4689 
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