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 انگلستان در پژوهیآینده
 

    
 

 

 چكيده

 هايفرصت و تهديدها شناسايي دسترس، در هايگزينه بندياولويت شامل انگلستان در پژوهيآينده اهداف

 يپژوهآينده اصلي مرحله پژوهي،آينده پيش مرحله سه در و است پژوهيآينده فرهنگ ايجاد و آينده در بالقوه

 است نوآوري و علم دفتر انگلستان ملي پژوهيآينده مطالعات متولي .شودمي انجام پژوهيپساآينده مرحله و

 از برخي نوآوري و علم دفتربر عالوه .باشدمي وزيرينخست نظارت تحت و بوده فناوري و علم شوراي ذيل که

 مرحله انگستان دولت دارند. فعاليت پژوهيآينده زهحو در هاايرشتهميان قالب در نيز انگلستان هايدانشگاه

 و افراد سوياز همراهي ايجاد و پژوهيآينده تفكر رواج و عمومي آگاهي ايجاد براي را پژوهيآينده پيش

 وسيله اين به تا بود گرفته نظر در دولت و صنعت دانشگاه، مانند مختلف يهاحوزه متخصصين و هاسازمان

 و پژوهيآينده از فراگير درکي طريق اين از بتواند و کند ترويج ايهگستردصورت به را پژوهيآينده پروژه

 کند. جلب را ايهگسترد مشارکت و کرده ايجاد آن هايفعاليت

 براي بعدي گام در و انگلستان ثروت توليد افزايش هدف با گام اولين در انگلستان پژوهيآينده برنامه اولين

 جلب خود به اروپا سطح در را ايهگسترد و زياد بسيار توجه و شد انجام اين کشور شهروندان دگيزن کيفيت بهبود

  بود. انگلستان پژوهيآينده فعاليت دور اولين اهدافازجمله  صنعت بخش و پژوهش بخش ميان همكاري ايجاد کرد.

 متقابل ارتباط و مشارکت بر که تفاوت اين با بود اول دور يهادرس و تجربيات برمبتني دوم برنامه

 باز را خود جاي مختلف سطوح در ينگارآينده فرهنگ که شد باعث امر اين ،داشت بيشتري کيدأت هابخش

 و هاپانل از تعدادي برنامه، اتمام از پس که بود آن انگلستان پژوهيآينده دوم برنامه در توجه قابل نكته کند.

  ماندند. باقي فعال سازمان يک حمايت تحت و دادند ادامه خود فعاليت به کاري موقت يهاگروه

 از خاص هاييحوزه بر شود، تمرکز ريگذااولويت بر اينكه از بيشتر ينگرآينده سوم دوره در

  کرد. تمرکز فناورانه هايفرصت

 که بود دهدا نشان آمده دست به تجربيات است. ينگارآينده به کشور اين بومي رويكرد سرآغاز سوم دوره

 برگزاري در اساسي تغيير چند سوم دوره در است، الزم ملي پژوهيآينده انجام چگونگي در تغييراتي

 خصوصاً امر اين کند، توجه جامعه هاينياز و هااولويت به که دارد سعي انگلستان شد. ايجاد ملي ينگارآينده

 و متخصصان مشارکت بيشتر جلب براي و راستا ينا در خورد.مي چشم به بيشتر پژوهيآينده دوره سومين در

 پژوهيآينده از را خود پژوهيآينده مطالعات جامعه، هاياولويت و نيازها به پژوهيآينده مطالعات دادن سوق

 پژوهيآينده مطالعات به را متخصصان از تريوسيع طيف بتواند تا داد تغيير پژوهيآينده به فناوري و علم

 دهد. قرار پوشش تحت را تريوسيع مخاطبان نتيجه رد و کند جلب
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 مقدمه

 به پژوهيآينده اول دوره در است. يافته دست خود تكامل و بلوغ به نسل سه طي در پژوهيآينده

 و صنعت مقوالتبه  دوم نسل در کهدرحالي  شد،مي اکتفا صاحبنظران توسط فناورانه هايبينيپيش

 اضافهآنها  به محور –کاربر ديدگاه و اجتماعي موضوعات ،پژوهيآينده سوم نسل در و شد توجه بازار

 مطالعه هر انجام در کهدرحالي  شوندمي محسوب لئاايد هايپژوهيآينده زمره در نسل سه اين شد.

 کرد. استفاده را نسل سه هر عناصر از ترکيبي توانمي پژوهيآينده خاص

 هايبخش بر دوم نسل هايآرمان کند؛مي دهيسازمان را فناوري و علم يهاحوزه اول، نسل ايده

 حل مانند موضوعاتي مضمون بر سوم نسل در کهدرحالي  ورزد؛مي تأکيد اقتصاد در خدمات و صنعتي

  م(.جرائ از جلوگيري يا سالخورده جامعه مثال )براي شودمي تكيه اجتماعي – اقتصادي مسائل

 :دکننمي اداره حوزه آن ويژه بازيگران را هانسل اين از يک هر معموالً 

 از يا و شناسانآينده از خواه نخبه، صاحبنظران و متخصصان معموالًرا  پژوهيآينده اول نسل 

  .کنندتربيت مي فناوري در رتبهعالي متخصصان

 و بودند بازار و صنعت از يراننظصاحب همراه به هاآکادمي و هادانشگاه از بازيگراني پژوهيآينده دوم نسل 

  شد. جامعه وارد مذکور گروه دو بيشتر چه هر کردن نزديک براي اصلي هدف يک منزله به پژوهيآينده

آنها  که آورد صحنه به را جامعه آحاد يا هاگروه ساير کوشيد دوم نسل بازيگران حفظ با سوم نسل

 ناميد. اجتماعيذينفعان  توانمي را

 افراد )در نتايج نفوذ و بينيپيش دقت :از بودند عبارت اصلي موضوعات ولا نسل براي 

 .دهدمي تشكيل را ارزيابي کليدي موضوعات شبكه ايجاد و هااولويت تعيين دوم نسل در (نظرصاحبيرغ

 ظهور هاينشانه و داردداللت  هاارزيابي درذينفعان  مشارکت بر سوم نسل هايآرمان کهيدرحال

 که کندمي تأکيد سوم نسل هايآرمان صورت هر در کند.مي جستجو را جامعه در پژوهيآينده رهنگف

 ساماندهي پي در و داردبستگي  مناسب منطقي مباني اتخاذ و پژوهيآينده روش به نتايج ارزيابي روش

 است. جامعه آحاد تمام مطالبات و ملي منافع

 

 هیپژوآینده تاریخچه ـ اول فصل

 کندمي تعيين که است ايوسيله بلكه نيست؛ آينده پيشگويي فقط براي انگلستان در پژوهيآينده

 در را جامعه افراد همه زمينه اين در و دهند انجام بايد کاري چه مشابه يهاسازمان و دولت محققين،

 .است دهش آينده به نسبت تفكر فرهنگ اشاعه موجب و داده دخالت هابرنامه
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  پژوهیآینده اهداف .8-8

 :کرد اشاره زير موارد به توانميترين آنها مهم از که دارد هدف چند خود پژوهيآينده هايبررسي در انگلستان

 دسترس در هایگزینه بندیاولویتـ 

 لقاب هايگزينه انبوه ميان از بايد کشوري هر در انساني و مادي امكانات و مالي منابع محدوديت دليلبه

 انگلستان در پژوهيآينده هدف اولين که ريگذااولويت مورد در کرد. انتخاب را هاگزينه بهترين انتخاب،

  1کند. تعيين راآنها  مهم هاياولويت و کند بررسي را هاحوزه تمامي پژوهيآينده که بود اميدوار دولت است

 آینده در بالقوه هایفرصت و تهدیدها شناساییـ 

 آينده در بالقوه و مؤثر هايفرصت و تهديدها شناسايي کشور اين در پژوهيآينده کالن اهداف از يكي

 و ترسيم آينده از روشني تصوير بتوان منسجم هايگيريتصميم و هاگذاريسياست طريق از تا است

 کرد. آمادهآنها  با مقابله براي را خود

 پژوهیآینده فرهنگ ایجادـ 

 است. زمينه اين در سازيفرهنگ پژوهيآينده يهابرنامه فاهداترين مهماز 

 

 پژوهیآینده مطالعات مراحل .2-8

 بخشي مراحل اين از يک هر در و کرد تقسيم مرحله سه به توانمي را انگلستان پژوهيآينده هايفعاليت اجراي

 :از عبارتند مرحله سه اين است. شده استفاده کشورها از بسياري فعاليت در الگو اين .شودمي انجام فرآيند از

  2پژوهیآیندهپيش مرحله ـ

 شامل غالباً .شودمي انجام اصلي پژوهيآينده اجراي براي سازيآماده هايفعاليت مرحله، اين در

 و منابع تهيه کنندگان،مشارکت ميان در پژوهيآينده مفاهيم توسعه اهداف، تعيين نظير هاييفعاليت

  ت.اس الزم مواد

 3پژوهیآینده اصلی مرحله ـ 

 براي هاپرسشنامه .شودمي پياده پانل يا دلفي مانند پژوهيآينده هر اصلي هايروش مرحله اين در 

 شود.مي تحليل و ارزيابي هاپاسخ و شودمي ارسال خبرگان و کنندگانمشارکت

  4پژوهیپساآینده مرحله ـ 

 حتي يا و انسياستگذار بين در نتايج اشاعه نتايج، تشاران به مربوط هايفعاليت مرحله اين در

  .شودمي انجام نتايج سازيپياده

                                                 
، کشاورزی(نگری ملی انگستان با تأکید بر بخش پژوهی راهبردی برای پیشرفت از طریق مشارکت )تجربه آیندهآینده. 1

 .1831فرهنگستان علوم، تهران، 

2. Pre-foresight 

3. Foresight Phase or Main-foresight 

4. Post-foresight 
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 پژوهیآینده یهابرنامه .3-8

 (8113 تا 8111 های)سال پژوهیآیندهپيش دورهـ 

 پيرامون دولت اصلي و عمده مشاور عنوان به 1کاربردي توسعه و تحقيق مشورتي شوراي 1146 سال در

 علمي بخش نويد يهاحوزه شناسايي براي هاييپرسش مجموعه درباره گزارشي فناوري، و لميع لئمسا

  شوند. برداريبهره قابل محصوالت و يندهاآفر به منجر سرعت به بتوانند که دانش از هاييحوزه کرد؛ هئارا

 به که کنند شناسايي ار هاييروش تا شد اندازيراه فرابخشي کاري گروه يک 1112 دهه ابتداي در

 انگلستان براي ظهوردرحال  هايفناوري بندياولويت و تعيين به مطالعاتي انجام قالب در بتوان آن وسيله

 تحقيقي دهند. توسعه يكديگر کمک به را هاييروش چنين که يافتند موريتأم کاري تيم چهار پرداخت.

 متخصصان، يهاپانل همچون هاييروش از ترکيبي فادهاست شد انجام مطالعات اين قلمرو تعيين براي که

  کرد. پيشنهاد ظهوردرحال  عام هايفناوري شناسايي براي را ريگذااولويت فرآيند و دلفي پيمايش

 هيئت زمان همين در شد. اجرا آزمايشيصورت به پيشنهادي شناسيروش 1112 سال اواخر در

 را موجود پژوهيآينده هايفعاليت تا کرد درخواست اسپرو سسهؤم عضو مارتين، بن پروفسور از دولت

 اليحه دهد. هئارا انگلستان در فناوري پژوهيآينده ملي پروژه انجام براي هاييپيشنهاد و کرده مرور

 آغازي شد، مطرح فناوري و علم سياست خصوص در 1113 سال در که 2ما بالقوه هايتوانمندي تحقق

  بود. کشور اين فناوري پژوهيآينده برنامه ننخستي براي رسمي

  (8111 تا 8113 های)سال پژوهیآینده اول دوره ـ

 .کرد توجه کشور اين در نوآوري نبود مشكل به پژوهيآينده هايفعاليت اول هايسال در انگلستان

 شد.مي داده نسبت جاريت هاياتحاديه و انگيزهبي مديران به انگلستان اقتصادي ضعيف نسبتاً عملكرد

 و REST)P( 3 فناوري و علم مهندسي، در سياستي تحقيقات مرکز در اسپرو نوآوري پژوهشگران

 اين جدي ناکامي را انگلستان در نوآوري نبود داليلترين مهم از يكي خود هايتحليل در ديگر مراکز

 همين به گرفتند. نظر در صنعت و )هاهدانشگا( علمي تحقيقات هايپايگاه بين ارتباط ايجاد در کشور

 تا شد متمرکز فناوري و علم بر اوليه هايسال در انگلستان در پژوهيآينده مطالعات رويكرد نيز دليل

  ببخشد. بهبود را صنعت و دانشگاه بين ارتباط بتواند بلكه

 است. شده علم فصر زيادي بودجه که بود واقعيت اين برمبتني شد طرح که استداللي نخستين 

 شناسايي و ارزيابي صرف را کمي انرژي دانشمندان اغلب که بود فرض اين برمبتني استدالل اين

 به رو هاينياز تنهاآنها  همواره کنند؛ميذينفعان  ديگر هاينياز يا تحقيقات بديل و جايگزين هايراه

 دارند.مي گسيل نيازها گونه ينا سوي به را مالي منابع و داشته لحاظ را خود همكاران رشد

                                                 
1. Advisory Council for Applied Research and Development (ACARD) 

2. Realising Our Potential 

3. Policy Research in Engineering, Science and Technology (PREST) 
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 است بوده ناموفق پايه علوم هاينوآوري و دانش از برداريبهره در صنعت که بود آن دوم استدالل 

 در جزب انگلستان، کشور رقباي اکثر سطوح از ترپايين بسيار صنعتي توسعه و تحقيق حال عين در و

 شد، شناسايي نوآوري نظام مشكل آنكه از پس ت.اس بوده ديگر بخش چند و دارويي هايبخش مورد

 بود. علمي هاياولويت مجدد دهيجهت و تنظيم چگونگي خصوص در جدي، پرسش اولين

 دوره اين در است. داده تشكيل )پانل( تخصصي ميزگرد 16 شده تعريف اهداف به دستيابي براي 

 اجرا 1«سفيد کاغذ» عنوان تحت فناوري ينگرهآيند زمينه در يهايهپروژ انگلستان پژوهيآينده برنامه

 تفكر و پژوهيآينده فرهنگ افزايش نيز و فناوري هاياولويت آوردن دست به پروژه اين اهداف شد.

  بود. زندگي کيفيت ارتقاي و ثروت و علم بين ارتباط ايجاد نيز و ترمدتبلند آينده درباره

 :کرد ترسيم زيرصورت به توانمي را انگلستان پژوهيهآيند اول دوره برنامه سازماني نمودار 

 اول دوره پژوهيآينده ← فناوري و علم دفتر ← دولت تهيئ دفتر ← وزيرنخست

  (2338 تا 8111 های)سال پژوهیآینده دوم دورهـ 

 موضوعي هايميزگرد که معنا اين به داشت؛ غيرمتمرکز رويكرد انگلستان در پژوهيآينده از دوره اين

 2ميزگردي ميان هايکار تا شد استفاده پژوهيآينده فعاليت در مختلف کار هاينيرو از و شد برگزار

 شده گرفته بهره نيز متخصصانغير از متخصصانبر عالوه ميزگردها در دوره اين طي در شود. برگزار

  است. بوده نفر 65آنها  اياعض تعداد که است شده تشكيل نيز هاييگروه هاپانل از غيربه است.

  امروز( به تا ميالدی 2333) پژوهیآینده سوم دوره ـ

 دفتر نام به دفتري 2224 سال در است. 3افق پويش جديد روش از استفاده و تمرکزگرا رويكرد دوره اين رويكرد

 پژوهيآينده ايهفعاليت در افق پويش نام از نيز 2221 و 2222 هايسال در )البته شدتأسيس  افق پويش

 در هافعاليت گونهاين مبناي است. پژوهيآينده سنتي هايروش از ترکيبي روش اين است(. شده استفاده

 اين بر هاانگليسي يعني است. آينده در زياد اتتأثير با ولي ،کم احتمال با هايرخداد شناسايي هم انگلستان

  کنند. بينيپيش راآنها  دقيق ماهيت نتوانند اگر حتي باشند داشته را اهشوک از يكسري انتظار بايد که اندعقيده

 کاهش جريان توقف در ثريؤم قدم اول دوره در که گفت توانمي دوره سه اين درباره کلي طوربه 

 در دادند. روي نشده بينيپيش مشكالت دوم دوره در بود. جلسه دستور در فناوري و علم بودجه و نقش

 .4داشت تمرکز فناوري و علم يهاحوزه در راهبردي هايگيريتصميم بر پژوهيآينده سوم دوره

 هاييسناريو که دارند سعي هميشهآنها  که است آن انگلستان هايپژوهيآينده هايويژگي از يكي 

 نويسند،مي سناريو نوع دو نظامي، پژوهيآينده بخش در مثال براي بنويسند، متفاوت هايآينده براي

  صلح. دوران براي سناريو يک و جنگ دوران براي سناريو يک

                                                 
1  . White Paper 

2. Inter- panel 

3  . Horizone Scanning 

4. Geehin, Mc Peter, 2002. 
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 پژوهیآینده مشخصات .5-8

 1:است زير مشخصات داراي انگلستان در پژوهيآينده وضعيت اروپا، پژوهيآينده مانيتورينگ شبكه مطالعاتبراساس 

 پيگيري آينده، هايلشچا بررسي حوزه سه در انگلستان پژوهيآينده يهابرنامه موريتأم - 

  است. پژوهيآينده هايفعاليت آموزش و پژوهيآينده هايپروژ

 افق با هاييطرح با اکثريت ولي ،دارند را متفاوتي زماني هايبازه انگلستان پژوهيآينده هايطرح - 

 است. سال 15 زماني

 دولتي حاميان برشمرد. (درصد 75) مالي حاميترين مهم را دولت توانمي مالي حاميان نظر از - 

 4،علوم دولتي دفتر نقل،وحمل بخش 3،صنايع و تجارت بخش 2،درفا بريتانيا، شوراي :از عبارتند

 .5انگلستان ملكه مهندسي فرهنگستان

 هايارگان و هاسازمان مطالعات، درصد 12 از بيش هدف نتايج(، از کنندگان)استفاده مخاطبان نظر از - 

 مورد تحقيقاتي و تجاري هايانجمن پژوهي،آينده هايطرح از درصد 62 در که صورتي در ،است دولتي

 دارند. قرار بعدي هايرده در درصد 22 با موارد ساير و درصد 32 با تجاري هايسنديكا اند.بوده خطاب

 5 حدود واي منطقه درصد 15 حدود ، (درصد 42) است ملي بيشتر تحقيقات قلمرو و محدوده -

  است. الملليبين درصد

 يابيبرون آثار، مرور )پانل(، متخصصين ميزگرد :از ندعبارت پژوهيآينده هايروش ترينرايج - 

 پايش. و سناريونويسي روند،

  :از ندعبارت پژوهيآينده تحقيقاتي يهاحوزه ترينمحبوب - 

 هايفناوري شيمي؛ و مواد مهندسي زيست؛محيط مهندسي )شامل فناوري و مهندسي 

 بوده(. نظر مد سايرين از بيشتر فناوريزيست صنايع و ارتباطات

 انساني(. علوم مطالعات و سياسي علوم خصوصه)ب اجتماعي علوم  

 اند(بوده نظر مد ارتباطات و اطالعات علوم و شيميايي علوم شناسي،زمين زيستي، علوم )اغلب طبيعي علوم 

 مد متنوعي بسيار يهاحوزه که دهدمي نشان مطالعات تماعي،اج –اقتصادي هايبخش براي 

 هايفعاليت و آب و گاز برق، عرضه )صنعت(، توليد :مانند هاييحوزه اندداشته قرار نظر

 اجتماعي. هايکار و بهداشتي

 

                                                 
1. EFMN, “Mapping Foresight; Revealing How Europe and Other World Regions Navigate Into 

Future”, European Foresight Monitoring Network, EU, 2009. 

2. Derfa Depar Tment Environment ,Food and Rural Affairs Gov Uk 

3. Department of Trade and Industry 

4. Government Office for Science 

5. UK Engineering Academy 
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 پژوهیآینده متولی هاینهاد .4-8

 و علم شوراي نيز و هادانشگاه از برخي شامل انگلستان در پژوهيآينده مطالعات متولي هاينهاد

  هستند. انتانگلس وزيري نخست به وابسته فناوري

 انگلستان هایدانشگاه .8-4-8

 نام به خاصي تحصيلي رشته معموالً اندشده شناخته پژوهيآينده فعاليت با که انگلستان هايدانشگاه

 از متشكل تحصيلي رشته يک بلكه ،ندارند ،است مرسوم ايران در که آنچه مشابه ،پژوهيآينده رشته

 شبيه تقريباً تحصيلي هايرشته اين کنند.مي ايجاد مختلف هايدانشكده از حتي و مختلف هايرشته

  شناسيم.مي ايهرشتميان عنوان به ما که است هاييرشته

 تحت و آموزشي گروه يک قالب در شودمي ايجاد ايرشتهميان يک وقتي ايران هايدانشگاه در 

 ايهفرارشت و ايهرشتميان که تحصيلي هايرشته انگلستان در گيرد،مي قرار دانشكده يک نظارت

 دانشكده و آموزشي گروه بين جايگاهي مدرسه شوند.مي معرفي و شناخته 1«مدرسه» قالب در باشند

 باشد شده تشكيل کاربردي و ارتيمه مختلف رشته چند از تحصيلي رشته يک که صورتي در است.

 خواهد مخالف( هايرشته )از چندگانه مهارت با فردي نيز تحصيلي رشته آن آموختهدانش و متخصص

 مثال براي شد. خواهد آموختگاندانش ساير از پيشروتر ويژهبه و کارآمدتر صنعت و جامعه در که بود

 چون اندديده آموزش« زيستمحيط درسهم» در کهزيست محيط تحصيلي رشته آموختهدانش

زيست محيط محض رشته آموختهدانش با اندديده آموزش را مختلف هايرشته هايکاربرد و هامهارت

 موارد از يكي آموختگان،دانش بودن کارآمد و بودن پيشرو چون داشت. خواهد محسوس تفاوت

 هايمشخصه از که جاآن از ديگر طرف از و رودمي رانتظا« آينده هايدانشگاه» از که است ايهعمد

 در که هاييدانشگاه بنابراين است، ايهفرارشت و ايهرشتميان هايرشته وجود آينده هايدانشگاه

 عنوانبه پيشرو( و کارآمد مهارت، با هاييايرشتهميان واجد )يعني دارند« مدرسه» انگلستان

 شوند.مي شناخته پژوهيآينده ليتفعا با هايدانشگاه

 که است شكلي به انگلستان هايدانشگاه در پژوهيآينده علم گردش چگونگي موارد، اينبر عالوه 

 دانشكده در مثالً است. مختلف تحصيلي هايرشته مدتبلند مطالعات به دهيجهت نوعي ينگرآينده

 هايبازه براي مصنوعي هوش يهاحوزه در علم اين آينده به پزشكي، علم تدريسبر عالوه پزشكي

 پزشكان، شامل مختلف متخصصان از مسير اين در و شودمي توجه هم آينده سال 52 تا 22-12 زماني

 .شودمي گرفته بهره نياز مورد و مرتبط هايتخصص ساير و روانپزشكان روانشناسان، رايانه، مهندسان

 که است علم همان از بخشي بلكه ،مجزا تحصيلي رشته يک نه هاانشگاهد اين در پژوهيآينده واقع در

 دارد. هم آينده به کاربردي کامالً نگاهي کنوني، مشكالت رفع و حال زمان در نگاهبر عالوه

                                                 
1. School 
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 بلكه ،نيست انتزاعي و نظري مباحث صرفاً انگلستان هايدانشگاه در پژوهيآينده ترتيب اين به 

  گيرد.مي قرار توجه مورد مختلف هايرشته در مدرن فوق هايگاهآزمايش در معموالً

 نوعي به مختلف، تحصيلي هايرشته در« مدرسه» وجود با که انگلستان هايدانشگاه از تعدادي 

 :هستند 1 جدول شرحبه دارند فعاليت نيز پژوهيآينده حوزه در

 

 1پژوهیآینده حوزه در انگلستان فعال هایدانشگاه .8 جدول

 ردیف نام دانشگاه نام مركز یا مدرسه نوع فعاليت

اي است که رشتهيک مرکز ميان محيطيمرکز مطالعات تغييرات زيست

تري از ابعاد درک کامل برايدر اين مرکز وجود دارد. در اين مرکز 

هاي آن محيطي و پيامداجتماعي، سياسي و فرهنگي تغييرات زيست

هاي عمومي و جامعه است مطالعات تغييرات زيست براي سياست

 شود.محيطي انجام مي

 –مديريت مدرسه 

مرکز مطالعات تغييرات 

 (2)محيطيزيست

دانشگاه 

 (1)کرانفيلد
1 

اندازي شده راه پژوهيآينده اي مرتبط بارشتهاين گروه تحقيقاتي ميان

آينده طيف اي براي دستيابي به مفاهيم رشتهاست. اين گروه ميان

هاي پژوهشي نظري و تجربي را مورد توجه قرار وسيعي از رشته

دهد. در اين گروه محققان دانشگاه کارديف و همچنين محققان مي

هاي آينده علمي گروه در تحقيقات پروژه مستقل با اعضاي هيئت

 همكاري دارند.

مدرسه علوم 

 (4)اجتماعي

 پژوهيگروه آينده

دانشگاه 

 (3)کارديف
2 

تحقيقات در مرکز مطالعات علوم شامل همكاري ميان متخصصان علوم 

 طبيعي، علوم اجتماعي و علوم انساني است.

گروه جامعه شناسي 

مطالعات  مرکز –

 (6)علوم

دانشگاه 

 (5)لنكستر
3 

اين دانشگاه در نوآوري سومين دانشگاه انگلستان است که آموزش و کار 

 دهد.مورد توجه قرار مي و نگاه به آينده اين دو مقوله را

 کارومدرسه کسب

 (4)و قانون 

دانشگاه 

متروپوليتن 

 (7)ليدز

4 

ترين واحد دانشگاهي از نوع خود در انگلستان، گروه تاريخ و بزرگ

المللي براي تدريس و تحقيق فلسفه علم داراي شهرت برجسته بين

شكي است. اين گروه مرکز مهمي براي آموزش و پژوهش در تاريخ پز

هاي قرون وسطي تا از تاريخ دانشگاه ايهالعاده گسترداست. طيف فوق

علوم آزمايشگاهي مدرن پس از جنگ، از آناتومي به روانكاوي در اين 

 شود.گروه مطالعه مي

 گروه تاريخ و

 (12)فلسفه علم  

دانشگاه 

 (1)کمبريج
5 

و همچنين محيط  المللي شناخته شدههاي بيناين مرکز با ارائه آموزش

هاي تجاري است. در اين مرکز از محرک براي تحقيقات و همكاري

هاي شناسي، اخالق و مراقبتترين متخصصين قانونگذاري، جرمايحرفه

شود و بسياري از محققين اين مرکز با اجتماعي بهره گرفته مي

 هاي خارج از کشور ارتباط دارند.سازمان

 

  (12)مدرسه حقوق 

رکز اخالق و م

 (13)اجتماعي سياست

دانشگاه 

 (11)منچستر
6 

                                                 
1. www.accelerating.org/gradprograms.html 
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 ردیف نام دانشگاه نام مركز یا مدرسه نوع فعاليت

اي در دانشگاه آکسفورد است. اين رشتهيک مؤسسه تحقيقاتي چند

هاي رياضيات، فلسفه و علوم اجتماعي در با استفاده از ابزار مؤسسه

تأثيرات مثبت  توانند بيشترينبه موضوعاتي که مي هاييقالب پژوهش

اين مؤسسه همچنين  پردازد.ها ايجاد کنند ميسانان براي در بلندمدت

 وکار،کسب دولت، در عمومي مشارکت و آگاهانه بحث ترويج دنبال به

 34مقاله و  22هاي ديگر نيز است. تاکنون بيش از سازمان و ها،دانشگاه

منتشر شده است. اين مؤسسه به  FHIکتاب دانشگاهي توسط مؤسسه 

د، سنگاپور، بلژيک، انگلستان و اياالت متحده هاي دولتي در سوئسازمان

انتفاعي هاي خصوصي و غيرو همچنين در موضوع اقتصاد جهاني بخش

مختلف )ازجمله بنياد مک آرتور( و سازمان بهداشت جهاني مشاوره 

محققان اين مؤسسه کتابي درباره خطرات  2214داده است. در سال 

 اند.ناشي از هوش مصنوعي پيشرفته منتشر کرده

 سسه ؤم

 (15)آينده بشريت

دانشگاه 

 (14)آکسفورد
7 

 واحد پژوهيآيندهمطالعات  انجام در شاخص دانشگاهي مراکز از يكي

 با که است (17) دانشگاه ساسكس در(16))اسپرو( علمي سياست تحقيقات

 تأثير داراي (14)هاي رشدجهاني محدوديت الگوي و کتاب از انتقاد طرح

 در نگاري فناوريآينده مطالعات مرکز اسپرو اين ترتيب به شد. جهاني

مؤثر  انگلستان فناوري نگاريآينده برنامه به دهيشكل در و شد جهان

 صورت (11)اروين و مارتين توسط که اسپرو، تأثيرگذار اثر دومين .بود

 به آنها نسبت پردازد. ديدگاهمي پژوهيآينده تحقيقات به گرفت،

 بود. سياستگذاري براي اطالعات مينأت اول رجهد در پژوهيآينده

 
دانشگاه 

 ساسكس
4 

(1) Cranfield University 

(2) The Centre for the Study of Environmental Change (CSEC) 

(3) Cardiff University 

(4) School of Social Sciences 

 (5) Lancaster University 

(6) Dept. of Sociology - Centre for Science Studies 

(7).Leeds Metropolitan University 

(8).School of Business and Law 

(9) Cambridge University 

(10).Deptment  of History and Philosophy of Science 

(11) Manchester University 

(12) School of Law 

(13) Centre for Social Ethics and Policy . 

(14) Oxford University 

(15) Future of Humanity Institute (FHI) 

(16) Science Policy Research Unit (SPRU) 

(17) Sussex University 

(18) Limits to Growth 

(19( Martin & Irvine 
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 فناوری و علم شورای .2-4-8

 از يكي است مهارت و نوآوري وکار،کسب وزارت در آن دبيرخانه ،انگلستان 1فناوري و علم شوراي

 که است نوآوري و علم دولتي دفتر شورا اين ذيل .است پژوهيآينده موضوع بهپرداختن  آن وظايف

 به فناوري و علم شوراي دارد.ه برعهد را انگلستان کشور ملي پژوهيآينده يهابرنامه انجام مسئوليت

 دهد.مي مشاوره علمي مستندات مبناي بر گيريتصميم و سياستگذاري زمينه در انگليس دولت

 دولت علمي ارشد مشاوربرعهده  آن مديريت و است وزيرنخست مستقيم نظر زير فناوري و علم شوراي

 پژوهيآينده يهابرنامه دهد.مي ارائه ورکش اين کابينه و وزيرنخست به را خود هايگزارش که است

 ترگسترده موضوع با مأموريتي داراي اکنون اما بود؛ شده داده تمرکز صنعت و فناوري به ابتدا انگلستان

 تمام است. آموزش و پژوهيآينده عظيم يهاپروژه پيگيري آينده، هايچالش بررسي با رابطه در

  .شودمي انجام نوآوري و علم دفتر در فناوري و لمع شوراي پژوهيآينده هايفعاليت

 فناوری و علم شورای كاركردالف( 

 و قوانين و هانامهآيين تصويب مرجع دفتر اين ترتيب اين به است. مشورتي نقش دفتر اين اصلي کارکرد

 ستگذارسيا نهاد يک توانمي را دفتر اين اساس همين بر است. مشورتي نهادي بلكه ،نيست مقررات

 تبديل يافتهتوسعه هايکشور در رويه اين چه اگر دانست. )نهادها ساير به رسانياطالع تنها براي( غيرابالغي

 2.است غيرمتداولاي رويه همچنان توسعه،درحال  هايکشور براي اما است، شده فراگير يارويه به

 :دهدمي مشاوره وزيرنخست به زير هايزمينه در دفتر اين

 ،انگلستان در فناوري و علم توسعه و فظح ـ

 ،فناوري و علم زمينه در الملليبين هايهمكاري از حمايتـ 

 ،انگلستان فرهنگ در فناوري و علم اهميت کردن پررنگ ـ

 ،3رياضيات و مهندسي فناوري، علم، زمينه در آموزش بهبود ـ

 ،دولت در عمومي خدمات و يياستگذارس بهبود و توسعه براي علمي مشاوره و پژوهش از گيريبهرهـ 

 شهروندان زندگي کيفيت و سالمت انگلستان، اقتصاد از رياضيات و مهندسي فناوري، علم، پشتيباني ـ

 جهاني. پايدار توسعه و انگليسي

 فناوری و علم شورای اعضایب( 

 ترينشدهشناخته يانم از اعضا اين دارند. عضويت فناوري و علم حوزه برجسته اعضاي تنها شورا اين در

 يا قانون و ندکمي منصوب آنها را وزيرنخستاند که انتخاب شده فناوري و علم حوزه در نظربصاح افراد

                                                 
1. Council for Science and Technology 

2. EFMN,"Final Report, Monitoring Foresight Activities in Europe and the Rest of the World into 

Future", European Foresight Monitoring Network, EU, 2009. 

3. Science. Technology, Engineering and Mathematics- STEM 
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 هستند. نفر 22 حاضردرحال  اعضا اين است. نكرده تعيين را اعضا گزينش چگونگي يانامهآيين

 :از عبارتند اعضا اين خصوص در نكاتترين مهم

 يسرئ دولت، ارشد مشاور يعني است. نفر سه به محدود تنها شورا اين در دولتي اعضاي عضويتـ 

 .ديگر دولتي شوراي يک يسرئ و اتمي انرژي سازمان

 معاون يا دانشگاه يسرئ يعني نيست،آنها  منصببراساس  شده انتخاب علميتهيئ اعضاي عضويتـ 

 .شوندانتخاب مي نامصاحب اساتيد نبي از شورا عضو 4 کهدرحالي  هستند، نفر 3 تنها دانشگاه

 منچستر دانشگاه از جهاني باالتر رتبه با هاييدانشگاه اينكه با است. شده انتخاب منچستر دانشگاه رئيسـ 

 است فناوري و علم سياست حوزه در فعال دانشگاه مشهورترين منچستر چون ولي ،دارند وجود انگلستان در

 است شده سعي انگلستان نوآوري و علم دفتر اعضاي ميان در بنابراين فناوري، و علم يهاحوزه در نه و

 .بزرگهاي دانشگاه نه و درآيند عضويت به و انتخاب موضوع آن در فعال دانشگاه ترينمرتبط

 .دهدمي نشان را هاصندوق اين باالي اهميت امر همين که هستند غيردولتي خطرپذير هايصندوق از شورا فعلي عضو دوـ 

 نيز امر اين که هستند، غيردولتي انديشگاهي و پژوهشي مشاوره، هايشرکت از شورا عضو دو ـ

 . شوراست اعضاي انتخاب دقت دهندهنشان

 .هستند )انگلستان در ام.بي.آي شعبه و رويس رولز( انگلستان بزرگ هايشرکت نعامالمدير ميان از شورا عضو دوـ 

 يسئر و پزشكي علوم فرهنگستان و فرهنگستان سايؤر شامل که هستند حقوقي عضو شورا عضو چهار ـ

 عضو فرهنگستان دو و است ملي فرهنگستان 5 داراي انگلستان است ذکر شايان است. نتيسلط انجمن

 از مستقل نهاد يک اساساً فرهنگستان و کنندمي انتخاب اعضا را فرهنگستان يسئر هستند. شورا اين

 .است شده داده نمايش 2 جدول در انگلستان فناوري و علم ايشور اعضاي است. دولت

 

  فناوری و علم شورای اعضای .2 جدول

 عضو تعداد سمت

 رئيس فناوري و علم در دولت ارشد مشاور

 رئيسنايب منچستر دانشگاه رئيس

 4 دانشگاه علمي هيئت عضو

 2 معتبر هايدانشگاه رئيس يا معاون

 1 اتمي نرژيا سازمان عاملمدير

 2 انديشگاهي و تحقيقاتي مشاوره، برجسته هايشرکت عاملمدير

 2 خطرپذير گذاريسرمايه صندوق مدير

 1 شوراها ساير رئيس

 1 سلطنتي انجمن سابق رئيس

 3 سلطنتي فرهنگستان سابق رئيس

 2 بزرگ هايشرکت مديرعامل
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 فناوری و علم شورای دبيرخانهج( 

 دهندهنشان خود نوبه به نيز امر همين .است مهارت و نوآوري وکار،کسب وزارت در راشو دبيرخانه

 که آموزش، وزارت در توانستمي دبيرخانه اين است. فناوري و علم موضوع به نسبت کشور اين ديدگاه

 بيرخانهد کشور اين ويژه نگاه نوع دليلبه اما باشد داشته قرار است عالي آموزش و هادانشگاه متولي

 .دگيرمي قرار وزارتخانه اين در فناوري و علم شوراي

 وزيرنخست دفتر ذيل در دبيرخانه اين پيش دهه دو حدود در که است آن ديگر توجه قابل نكته 

 ساختار تغيير با شد. منتقل تجارت و صنعت وزارت به دبيرخانه سياسي، ساختار تغييرات با اما بود.

 اين به تجارت و صنعت امور کليه عمل در مهارت و نوآوري وکار،کسب وزارت گيريشكل و دولت

 شد. منتقل وزارتخانه اين به نيز فناوري و علم شوراي دبيرخانه نتيجه در و شد محول وزارتخانه

 وزارت به تبديل جهاني شديد تغييرات با همگام تجارت، و صنعت وزارت که تفاوت همين 

 سياسي ساختار در فناوري و علم آن دنبال به و نوآوري امور و شودمي مهارت و نوآوري وکار،کسب

  باشد. هاآموزه از بسياري دربردارنده تواندمي آموزش، نه و تجارت و صنعت موضوع با پيوسته

 نوآوری و علم دفتر د(

 دارعهده که کندمي فعاليت نوآوري و علم دفتر فناوري، و علم شوراي ذيل شد گفته که طورهمان

 شدتأسيس  1112 سال در که نوآوري و علم دفتر است. انگلستان کشور در پژوهيآينده هايفعاليت

 يافت. تغيير نوآوري و علم دفتر نام به 2226 سال در که داشت نام فناوري و علم دانش دفتر ابتدا در

 دفتر دارد. را بخشيبين هايهماهنگي وظيفه که است دولت نظر زير هايشورا معدود از يكي دفتر اين

 و علم هايزمينه در دولت سياست يهماهنگ و توسعه )مسئول ارشد علمي مشاور را نوآوري و علم

  .دکنمي اداره (الملليبين سطح در نيز و فناوري

 نوآوری و علم دفتر فعاليت هـ(چگونگی

 :شودمي تقسيم ياوزارتخانهبرون و ايوزارتخانه درون بخش دو به نوآوري و علم دفتر

  است. تحقيقاتي شوراي پنج و هاافق پويش دفتر از متشكل وزارتخانهدرون بخشـ 

 .است ايوزارتخانه ميان فناوري و علم گروه و مهندسي و پايه علوم گروه از متشكل وزارتخانهبرون بخش ـ

 وزارتخانه درون بخش و(

 تحقيقات شوراي پنج و هاافق پويش دفتر از تشكلم ايوزارتخانهدرون بخش در نوآوري و علم دفتر

 شوراي پزشكي، شوراي اجتماعي، و اقتصادي شوراي فيزيكي، علوم و مهندسي شوراي شامل

 است. نجوم و ذرات فيزيک شوراي و فناوري زيست و زيستيعلوم

 در هاافق پويش مرکز دفتر اهداف است. روند تحليل روش به شبيه تاحدودي هاافق پويش روش 

 :است شده تعريف چنين 2224 سال
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 ،مؤثر هايراهبرد تضمين و آينده برانگيزچالش هاياندازچشم ترسيم - 

 ،جديد هايفناوري و علوم بالقوه هايفرصت شناسايي - 

 ،آن با مرتبطهاي سازمان و دولت در گيريتصميم هاييندآفر تأمين و شناسايي - 

 .آنها مناسب درک به هاوزارتخانه ساختن قادر و نوظهور هايفناوري و لومع آثار تشخيص - 

 فناوري و علم دفتر تحقيقاتي هايشورا است. علوم بودجه تخصيص نيز تحقيقات شوراي وظيفه  

 فناوري و علم پژوهيآينده يهاحوزه در دارند فناوري و علم هايفعاليت در مهمي نقش که انگلستان

 با« 1مشترک امتياز طرح»صورت به است، آمده 3 جدول درآنها  نام که شوراها اين دارند. يتفعال نيز

 دارند. همكاري انگلستان دفاع وزارت

 

  فناوری و علم دفتر فناوری و علم تحقيقاتی هایشورا .3جدول

 فناوريزيست و زيستي علوم تحقيقات هايشورا

 اجتماعي و اقتصادي تحقيقات هايشورا

 پزشكي تحقيقات هايوراش

 فيزيكي علوم و مهندسي تحقيقات هايشورا

 نجوم و ذرات فيزيک تحقيقات هايشورا

 

 فناوري و علم آموزش زمينه دردولت  که را هاييگذاريسرمايه است اين انگلستان اساسي دغدغه

 شود.منجر  کشور آن در ثروت خلق و نوآوري به بايد ددهمي انجام آموزش و

 آوريجمع فناوري حوزه 122 از بيش شامل طوالني فهرستي فناوري و علم تحقيقاتي هايشورا اين تاکنون 

  :شد تردقيق ارزيابي زير معيار 6 با سپس و شد ارزيابي ساله 5 افق با اول درجه در فهرست اين که اندکرده

  ،فناورانه پذيريرقابت .1

  ،بازار اندازه .2

  ،عرضه ظرفيت .3

 ،بالقوه تماعياج توان .4

 ،ريسک .5

  .الزم دولتي مداخالت .6

 ترتيب اين به داد. انجام ايهروزيک کارگاه طول در را هافناوري نهايي انتخاب شورا سپس 

 دستيابي توانندمي زير فناوري يهاحوزه که رسيد نتيجه اين به فناوري و علم تحقيقات شوراي

 :کنند تسريع را منافعش به دولت

 ،کربن ذخيره و ضبط .1
                                                 

1. Joint Grant Scheme 
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 ،باليا کاهش هايفناوري .2

 ،الكتريسيته توليد براي کربن کم توزيع هايشبكه .3

 ،پزشكي هايدستگاه .4

 ،الكترونيک بهداشت .5

 پالستيک. الكترونيک .6

 :از ندعبارت که گرفتند قرار تأکيد مورد نيز ديگر ايپايه يا سازتوانا فناوري چهار پروژه اين در

 ،باند ايپهن با دور راه ارتباطات. 1

 ،سلولي و بافتي درمان. 2

 ،فراگي هاينظام. 3

 سازي.مدل و سازيشبيه. 4

 از مستند برنامه پخش مقاله، چاپ سخنراني، همانند هاييروش از ينگارآينده هايفعاليت نتايج 

 .شودمي رسانياطالع ... و سيبيبي

 بازبينيآنها  نتايج گاهي پژوهيآينده العاتمط انجام از بعد که است آن ديگر ذکر قابل نكته 

 انجام سبب رخدادها برخي وقوع اوقات گاهي است. بينيپيش غيرقابل آينده که معتقدند زيرا شوند،مي

 .شودمي نشده بينيپيش هايزمان در هاييبازبيني

 وزارتخانه برون بخشز( 

 :شوندمي تقسيم بخش دو به و دارند مشورتي و نظارتي نقش بيشتر نوآوري و علم دفتر ايوزارتخانهبرون بخش

 در مهندسي و علوم هايفعاليت بودجه مصرف بر نظارت وظيفه مهندسي؛ و پايه علوم گروه .1 

 دارد. هاپژوهيآينده به توجه با وزيران به مشاوره و آينده هاينياز جهت

 شناسايي به توجه با هاوزارتخانه به اورهمش وظيفه اي؛وزارتخانه ميان فناوري و علم گروه .2 

 هاينظارت با که طوريبه کندمي ايفا را وزير به مشاوره نقش بيشتر گروه اين دارد. آينده هايچالش

 .شودمي فناوري و علم هايفعاليت در کاريدوباره و تداخل بروز مانع خود
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 انگلستان پژوهانآینده ـ دوم فصل

  كينان مایكل

 در ،لندن سلطنتي کالج در فناوريزيست رشته در 1111 سال در را کارشناسي مدرک 1کينان كلماي

 سال در و نيوکاسل دانشگاه ارشد کارشناسي مقطع در المللبين سياسي اقتصاد رشته در 1116 سال

 .رساند پايان به را تحصيالتش علم سياست رشته در دکتري مدرک اخذ با 2222

 (PREST) فناوري و علم مهندسي، حوزه در يسياستگذار تحقيقات مؤسسه در 1111 سال از کينان 

 ارزيابي انهيسال آموزشي هايدوره مدير مؤسسه، اين در او شد. کار به مشغول انگلستان منچستر دانشگاه در

 آن از پس و است کرده کار نوآوري سياست حوزه در دهه دو حدود کينان بود. پژوهيآينده و توسعه و تحقيق

 3.پيوست صنعت و فناوري علم، بخش در 2اقتصادي توسعه و هاهمكاري سازمان به ارشد تحليلگر عنوانبه

 ،4اجتماعي تغييرات و فناوري بينيپيش نظير الملليبين هايمجله تحريريه تئهي عضو او 

 .است 7تحقيقات ارزيابي و 6آسيايي تحقيقات سياست ،5ينگارآينده

 داشته فعاليت هدکر حمايت آنها را اروپا کميسيون که متعددي پژوهيآينده يهاپروژه در کينان مايكل 

 پژوهيآينده هايراهنما توسعه اروپا، در پژوهيآينده هايفعاليت نگاشت شامل هاپروژه اين از برخي است،

 او است. اقتصادي هايبخش هدايت براي محورآينده هايبررسي انجام اجتماعي،و  ايهمنطق ينگارآينده براي

ازجمله  جهان مختلف نقاط به پژوهيآينده هايدوره تدريس و طراحي براي ملل سازمان توسط منظم طوربه

 پژوهيآينده حوزه در مختلفي هايکشور به کينان مايكل .است کرده سفر مالزي و ايران مجارستان، ترکيه،

 است.اي منطقه ينگارآينده حوزه در اروپا اتحاديه رتبهعالي تخصصانم گروه اعضاي از يكي و داده مشاوره

 4.است آينده آکادمي در الملليبين مشاوره گروه عضو نيز فنالند در کينان

 از اخير هايسال در و است متمرکز ملي نوآوري هايسياست بر او پژوهشي هايفعاليت حاضر،درحال  

 يونان، مجارستان، مكزيک، کره، هايکشور وضعيت بررسي در اقتصادي توسعه و هاهمكاري سازمان طرف

 اندازچشم از ايهعمد بخش هدايت وي .است داشته مشارکت آسيا شرق جنوب و هلند سوئد، روسيه،

 1.است داشتهبرعهده  را نوآوري سياست حوزه در اقتصادي توسعه و هاهمكاري سازمان 2216

  :است 4 جدول شرحبه کينان مايكل هشيپژو هايفعاليت از برخي  

                                                 
1. Michael kinnan  

2. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. www.futuresconference.fi/2006/speakers.html 

4  . Technological Forecasting and Social Change 

5. Foresight 

6. Asian Research Policy 

7. Research Evaluation 

8. www.oecd.org 

9. www.sciencedirect.com 

http://www.sciencedirect.com/
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 و کينان مايكل توسط 2227 سال دررا  کتاب اين ؛اروپا پژوهيآينده پايش شبكه انتشارات ،جهاني پژوهيآينده دورنماي

 .است کرده ترجمه فارسي زبان به آن را دفاعي هايفناوري و علوم پژوهيآينده مرکز 1341 سال در و کردند منتشر همكارانش
 The Handbook of Technology Foresight, Concepts and Practice, 2008. 

 كتاب

 

 اسالتر ریچارد

 در پژوهيآينده آموختگاندانش اولين جزو او شد. متولد لندن شهر در 1142 سال در 1اسالتر ريچارد

 .کرد دريافت2 لنكستر دانشگاه از پژوهيآينده زمينه در را خود دکتراي 1142 سال در اسالتر .بود انگلستان

 آينده انجمن و پژوهيآينده جهاني فدراسيونازجمله ) متعدد علمي هايانجمن با را خود اليتفع آن، از پس

 در هاسازمان از وسيعي طيف با پژوهيآينده حوزه دانشمند و نويسنده اين گرفت.پي معتبر نشريات و جهان(

 3.است کرده تدريس استاد عنوان به تحصيلي سطوح تمام در و داشته همكاري مختلف هايکشور

 سسهؤم تا کرد دعوت او از ملبورن در سوينبرن دانشگاه مختلف، هايدانشگاه در تدريس از پس 

 پيشگام و پژوهيآينده استاد عنوانبه 2224 تا 1111 از اسالتر کند.تأسيس  را استراليا آينده مطالعات

 .دکر فعاليت پيشرفته پژوهيآينده آموزش و پژوهش به نوين هايرويكرد

 5222-1222 هايسال در و است 4پژوهيآينده جهاني فدراسيون اعضاي ترينباسابقه از يكي او 

 راهبردي، ينگارآينده در ويژهبه پژوهيآينده يهاحوزه اکثر در او .است داشتهبرعهده  را آن رياست

 در اسالتر .است مشهور و نظرصاحب شناسيروش و آموزشي نوآوري اجتماعي، نوآوري کاربردي، ينگارآينده

                                                 
1. Richard Slater 

2. University of Lancaster 

3. www.foresightinternational.com.au. 

4. World Futures Studies Federation (WFSF) 

http://www.foresightinternational.com.au/
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 آغاز استراليا ملي ينگارآينده استراتژي توسعه براي پژوهشي برنامه يک 1پرت بنياد حمايت با 2225 سال

 .2است بوده 2221 سال در آسيا پژوهيآينده سسهؤم بنيانگذاران از يكي همچنين او .کرد

 انجمن سال، همان در که کرد رحمط را همگرا هايآينده شناسيروش 2224 سال در اسالتر ريچارد 

 اعضاي نيز 2212 سال در د.کر انتخاب آينده به مربوط اثرترين مهم عنوانبهآن را  3پژوهانآينده ايهحرف

 .دکر انتخاب 4وقت تمام پژوهانآينده بهترين از يكي عنوانبه او را «آينده به دادن شكل -پژوهيآينده شبكه»

 حفظ و ايجاد آن هدف که استرالياست بريسبن 5الملليبين پژوهييندهآ مجموعه مدير اسالتر اکنون 

 ارتباط پژوهيآينده حوزه در الملليبيني هاسازمان و افراد از وسيعي طيف با و است اجتماعي ينگارآينده

 6.شودانجام مي کشور اين در او هايفعاليت اکثر و دارد سكونت استراليا در اکنون اسالتر دارد.

 و Futures ، Journal of Futures Studiesمجالت تحريريه تئهي عضو مشهور، پژوهآينده ناي 

Foresight .است 

 معتقد او دارد. ماترياليستي هايديدگاه و فناوري افسارگسيخته توسعه به نسبت انتقادي رويكردي اسالتر 

 منابع و زيستمحيط اجتماعي، لئسام فرهنگ، و گيرد صورت فناوري حوزه در فقط پيشرفت و توسعه اگر است

 او شد. خواهند جهامو جدي خطرات با آيندگان و بود خواهيم باريزيان نتايج شاهد شوند، انگاشته ناديده طبيعي

 ويلبر، کن يكپارچه نظريه و است دهکر طرح ...،اعنايت سهيل که هاعلت ايهالي تحليل روش از گيريبهره با

 7.است کرده طرحم پژوهيآينده حوزه در را )يكپارچه( همگرا هايآينده نظريه

 زبان به نويسنده اين از« نوين هزاره براي نوانديشي» و« ينگارآينده اصل» هايکتاب تاکنون 

 بيدار زنگ ترينبزرگ» نام با الكترونيک کتاب يک 2212 سال در اسالتر .است شده ترجمه فارسي

 کتاب اين در او دارد. جهاني مشكالت به نسبت متفاوتي رويكرد که است کرده منتشر 4«تاريخ در باش

 تمرکز روپيش جدي مشكالت بر غلبه و تشخيص براي باطني و شناسانهروان فرهنگي، هايحلراه بر

 نيازمند که است پرداخته مدرن تمدن شناسيآسيب به اثر اين در اسالتر واقع، در .است داشته

 مردم فكري هاياليه در بايد اقدامي هر» است معتقد وي است. اوضاع بهبود براي سريع اقداماتي

 مربوط اثرترين مهم عنوانبه 1پژوهانآينده ايهحرف انجمن 2212 سال در را کتاب اين«. گيرد صورت

 چاپ به پژوهيآينده معتبر نشريات در علمي مقاله 34 حدود تاکنون اسالتر 12.دکر انتخاب آينده به

 :است شده چاپ و ترجمه فارسي زبان به اسالتر از زير عناوين با مقاله دو تاکنون .است رسانده

                                                 
1. Pratt Foundation 

2. www.richardslaughter.com.au 

3. Association of Professional Futurists 

4. the Best All-time Futurists 

5. Foresight International 

6. www.en.wikipedia.org 

7. www.amazon.com 

8. The Biggest Wake-up Call in History 

9. Association of Professional Futurists 

10. www.metafuture.org 
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 (.1346) نگريجامع: عصري جديد براي متخصصان آينده پژوهيآيندهرهيافت 

 .(1346) پژوهيآينده مفهوم

  :است آمده ادامه در او نكات برجسته از برخي در موضوع آينده اسالتر ريچارد نظرات با بيشتر آشنايي براي

 آگاهانه عناصر و معنا سازندگان فرهنگ، سازندگان ها،انسان که است اين پژوهيآينده اصلي ايده» 

 .«آيند شمار به تاريخي هايروند در

 از جديدي دنياي شود، ايجاد فناوري و فرهنگ مردم، ميان صحيح ايهرابط که هنگامي» 

 .«شودمي آشكار بديع هايگزينه

 مرکز در بايد و يابد تغيير انساني توسعه و رشد سمت به بايد صرف ساالريفن از ما ريفك تمرکز» 

 .«باشد داشته قرارها انسان به بخشي آگاهي آينده، از ما دورنماي

 1.«فزاييمابي خرد و پژوهيآينده عقالنيت، و هاماشين علمي، هايدستاورد به است الزم» 

  :است 5 جدول شرحبه اسالتر ردريچا پژوهشي هايفعاليت از برخي 
 

 اسالتر ریچارد پژوهشی هایفعاليت .4 جدول

 پژوهشی هایطرح

 دولت کار،وکسب پرورش، و آموزش در پژوهيآينده هايروش و مفاهيم از استفاده

 بحراني پژوهيآينده هايشناسيروش توسعه

 (1) پژوهيآينده براي دانش پايگاه

 .همگرا هايآينده

 .ينگارآينده اجتماعي اجراي

 هاكتاب

 (2)( 1113) نوين زارهه رايب يشديوانن

 (3) (1113) يكموبيست قرن براي آموزش

 (4) (1115) يكموبيست قرن در فرهنگي احياي و بازسازي :ينگارآينده اصل

 (5) (1111) سوم هزاره براي هاآينده

 (6) (2223) اجتماعي ينگارآينده خلق :شهرويران فراروي هايآينده

 مقاالت

What difference does ‘integral’ make?(2008) 

The global emergency-Perspectives, overviews, responses (2015) 

Changing images of futures in the 20th century(1991) 
Futures concepts(1993) 
The knowledge base of futures studies as an evolving process(1996) 
A foresight strategy for future generations(1997) 
Future vision in the nuclear age(1987) 
A personal agenda for the 21st century( 2000) 

Futures studies as a civilizational catalyst(2002) 
Welcome to the Anthropocene(2012) 

 (1) knowledge Base for Futures Studies (KBFS( 

(2) New Thinking for a New Millennium 

 (3) Education for the 21st Century 

 (4) The Foresight Principle: Cultural Recovery in the 21st Century 

 (5) Futures for the Third Millenium 

 (6) Futures Beyond Dystopia: Creating Social Foresight 

 

                                                 
1. www.sciencedirect.com 
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  مارتين ریموند بنجامين

 عالي تحصيالت وي شد. متولد انگلستان در 1152 اگوست 1 در مارتين( )بن مارتين ريموند بنجامين

 کارشناسي رده در را خود مدرک 1173 سال در و کرد آغاز کمبريج دانشگاه در 1172 سال از را خود

(MA) کارشناسي مدرک 1176 سال در .دکر دريافت دانشگاه اين از )فيزيک( طبيعي علوم رشته 

 دانشگاه از فناوري( و علوم سازماني و ساختاري مطالعات گرايش) علمي سياست رشته در را خود ارشد

 1.کرد دريافت نيز را خود پروفسوري و دکترا مدرک سپس و کرده دريافت منچستر

 سال از و فناوري؛ در نوآوري و علم مطالعات استاد عنوان به تاکنون 1116 سال زا مارتين پروفسور 

 تدريس به مشغول ساسكس، دانشگاه در فناوري و علم تحقيقات مرکز مدير عنوانبه حاضر حال تا 1117

 هايدانش زمينه در فعال،صورت به که است سال 35 از بيش وي .است مديريتي و علمي فعاليت و

 ريزيبرنامه علمي، يسياستگذار فناوري، سيستماتيک توسعه علم، مطالعات :همچون راهبردي و اييزيربن

 .2است مديريت و تحقيق تدريس، مشغول فناوري، حوزه در بينيپيش البته و علمي هايپژوهش

 و دانشگاهي پروژه هاده راهنماي استاد و شده منتشر متعددي هايمقاله و هاسخنراني ها،کتاب وي از 

 مشترک برنده همچنين مارتين، پروفسور است. بوده الذکرفوق هايزمينه در تحقيقاتي پروژه چندين مدير

 سال در ايروين جان با )همراه فناوري و علم مطالعات زمينه در Solla مشهور تخصصي علمي جايزه

 در پيشرو مجله يک که را Research Policy تخصصي نشريه سردبيري 2224 سال از .است (1117

 -مطالعاتي مرکز محقق اکنون هم وي دارد.برعهده  را است فناوري و علم حوزه در نوآورانه مطالعات حوزه

 3.رودمي شمار به نيز کمبريج دانشگاه در (CSAP) کاروکسب تحقيقاتي

  :است 6 جدول شرحبه مارتين ريموند بنجامين پژوهشي هايفعاليت از برخي 

 
 

 مارتين ریموند بنجامين پژوهشی هایفعاليت .1 جدول

 کاربردي مطالعات و استراتژيک تحقيقات هايبرنامه بر دولت تأثير ارزيابي

 هایطرح و مقاالت

 تحقيقاتی

 فناوري و علم بين ارتباط تحليل و تجزيه

 نوآوري مطالعات تكامل

 *گبزر علوم امكانات از ارزيابي نخستين

 فناوري و علم در بينيپيش صولا

 ينگارآينده ملي پروژه علمي عملكرد ارزيابي

 بنيادي هايپژوهش در ارزيابي هايشاخص

 لندنيوز و استراليا بريتانيا، هايتجربه :نوآوري ملي نظام براي فناوري بينيپيش

 اجتماعي تغييرات و فناوري هايبينيپيش

 هادانشگاه تغييردرحال  ماهيت و نقش

                                                 
1. www.sussex.ac.uk/profiles/1716 

2. www.scholar.google.com/citations?user=FIZaDGoAAAAJ&hl=en/Ben R. Martin 

3. www.csap.cam.ac.uk/Professor Ben Martin 
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 اقتصادي عملكرد و دولتي بنيادين تحقيقات بين رابطه

 شخصي اندازچشم يک :فناوري و علم در بينيپيش مفهومي هايريشه

 آينده اندازچشم و گذشته عملكرد

 انشگاهد :2215 ـ حاکميت و هوايي و آب تغييرات اقتصادي، توسعه :اروپا گانهسه هايچالش

 آکسفورد

 آکسفورد دانشگاه :2213 ـ آينده هايچالش و تكامل :نوآوري مطالعات هاكتاب

 الگار انتشارات :2222 ـ نوآوري و فناوري علم، سياسي اقتصاد

 1112 ـ آينده بر گذاريسرمايه

 يميالد 2222 تا 1113 سال از ـ «بريتانيا يپژوهآينده» برنامه راهبري گروه عضو

 هایمسئوليت

 اجرایی

 اروپا تحقيقاتي شوراي ايجاد مزاياي بررسي در اروپا کميسيون مشاوران گروه عضو

 انساني و اجتماعي علوم حوزه در کتاب هايداده پايگاه ايجاد الملليبين گروه يسئر

 حقيقاتت سلطنتي انجمن در علوم اجتماعي و اقتصادي هايارزش بررسي مشورتي گروه عضو

 ميالدي 2212 تا 2221 سال از ـ انگلستان سياست
* Big Science 

 

 جديد، و نوظهور هايفناوري که است معتقد« فناوري و علم در بينيپيش» مقاله در وي

 شمار به اقتصادي و اجتماعي کالن هايعرصه در انقالبي اتتأثير ايجاد راستاي در مؤثر ايعهمجمو

 بينيپيش البته و علوم در پيشرفت به بستگي ،هاييفناوري چنين توسعه در موفقيت اما آيند،مي

 استراليا، آلمان، هلند، متحده، اياالت ژاپن، هايتجربه تحليل به مقاله اين در وي .داردآنها  آينده درباره

 مدل يک طراحي به کوشدمي و پردازدمي زمينه اين در بينيپيش از استفاده در انگلستان و لندنيوز

 1.شود نزديک فناوري تحقيقاتي يهاحوزه شناسايي براي بينيپيش روند از عملياتي و مفهومي

 

  ولز جورج هربرت

 شکبي هستند؛ جامعه به آن شناساندن و ظهور دارانطاليه و آغازگران که دارند وجود افرادي حوزه هر تاريخ در

 رشته اين تولد گاهي که آنجا تا است داشته بديلبي نقشي پژوهيآينده يمعرف در نيز ولز جورج هربرت کوشش

 .انددانسته بيستم قرن اوايل در کتابش و هايادداشت انتشار يا و سي بي بي شبكه در او برنامه با همزمان را

 در چهره نتريشدهشناخته پيشرفت، انديشه طرفدارترين مهم ولز 1142 تا 1412 دهه فاصله در 

 نويسنده توانمندترين و شهرهاآرمان درباره نويسنده مشهورترين طبيعي(، )و اجتماعي علوم ترويج

 .بود زبان انگليسي جهان در تخيلي -علمي هايداستان

 تهيه 1122 سال در بريتانيا سلطنتي انجمن در ولز سخنراني از که است کتابي نام« آينده کشف» 

 قوانين درباره قياسي دانشي و … آينده درباره مندنظام بررسي يک» گيريشكل آرزوي آن در که شده

 .است شده مطرح« اجتماعي و سياسي توسعه

                                                 
1. www.inovasyon.org/BEN R. MARTIN 
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 انديشه تبليغ وقف سالگي، 71 سن در يعني 1146 سال در مرگ زمان تا را عمرش ماندهباقي ولز 

 توانمي بود. علوم در گرايييكپارچه ردرويك مدافعانازجمله  ولز کرد. پژوهيآينده علم پيرامون خود

 خطر به توجه متحد، ملل سازمان تولد همچون مدرن انسان هايارزش از بسياري تحقق از پيش

 1.ديد ولز آثار در راآنها  ردپاي غيره، و بشر حقوق بيانيه جمعي،کشتار هايسالح

 

 ویلرایت ورن

 گذارپايه انگلستان ليدز دانشگاه پژوهييندهآ دکتري 2ويلرايت ورن جهان، در بار اولين براي

 شكل و خود شناخت براي فرد مندنظام تالش فردي يپژوهآينده است. بوده فردي پژوهيآينده

 استفاده هاييروش از دنيا سراسر در هادولت و کارهاوکسب پژوهان،آينده .است خود آينده به بخشيدن

 دانندمي مهمتر، آن از .دهدمي را آينده براي ريزيبرنامه و فاکتشا درک، فرصتآنها  به که کنندمي

  دهند. تغيير را آن و گذاشته تأثير آينده بر چگونه که

 برده کار به کوچک هايکاروکسب و خانواده فردي، سطح در هاروش اين فردي، پژوهيآينده در 

 مندنظام نگاهي فرد کندمي کمک که است راهنمايي فردي پژوهيآينده سيستم حقيقت در شوند.مي

 منتهي دلخواه آينده خلق به که دارد کوتاهي و ساده هايگام سيستم اين باشد. داشته اشآينده به

 زندگي براي فردي اگر حال اين با .گيردمي تصميم ما زندگي براي هايانداز تا اطراف دنياي .شودمي

 در باشند کوچک که هم چقدر هر گيرد،مي را روزمره تصميمات که زماني باشد داشته ايهبرنام خود

 فردي پژوهيآينده يندآفر در رفت. خواهد پيش خواهدمي خود براي که ايهآيند و برنامه جهت

 در بزرگي هاسازمان براي آميزموفقيت طوربه پژوهانآينده که روندمي کار هب مشابهي فنون و هاروش

 خانواده يک يا فرد يک زندگي با کردن برقرار تناسب براي که اندبرده کار به گذشته هايدهه

 :است زيرصورت به آن مراحل است. يافته کاهش شانمقياس

 ،گام فردي شناخت  -

 ،گام فردي شناختبراساس  هاييسناريو ساخت  -

 .سناريوها اينبراساس  استراتژيک ريزيبرنامه  -

 هايروش از استفاده قابليت و کاربردي ارزش ويلرايت ورن تكميلي هايکنفرانس و آموزشي هايکارگاه 

 در درسي کتاب عنوانبه ،3رايت ويل فردي هايآينده کار کتاب اند.داده نشان را افراد براي فردي پژوهيآينده

 4.اندشده توزيع گوناگون هايزبان به نسخه هزاران و شودمي تدريس هادانشگاه و هادانشكده

 
                                                 

 .1831 ، اردیبهشت02 شپژوهی، ماهنامه نامه آینده 1.

2. Verne Wheelwright 

3. Wheelwright, Verne. (2010). Its Your Future: Make it a Good One. TX: Personal Futures Network 

4. http://www.irassessment.com 
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 سردار ینالدءضيا

 انگلستان به خود پدر همراه هب نوجواني در او شد. متولد پاکستان در 1151 اکتبر 31 در سردار

 در او است. کرده جمع خود در را هافرهنگ از ايهمجموع او گفت توانمي نتيجه در .کندمي مهاجرت

 .کندمي حفظ را خود اسالمي و آسيايي أمنش اما ،کندمي تحصيل و شودمي بزرگ انگلستان

 در دانشجويان اسالمي انجمن فدراسيون با داشت. عضويت مسلمان يهاگروه در نوجواني از او 

 لندن شهر دانشگاه در مخابرات و فيزيک رشته در را خود دانشگاهي تحصيالت .بود تماس در انگلستان

 .تاس داشته هم ديني و طلبگي تحصيالت خود جواني دوران در سردار .گذرانيد

 عبدالعزيز شاه دانشگاه حج تحقيقات مرکز در اطالعات رشته مسلمان دانشمند يک عنوانهب او 

 ترک از بعد دارد. بسياري نگاريروزنامه هايفعاليت همچنين و است پرداخته فعاليت به عربستان

 او هافعاليت اين از بعد است. کرده فعاليت« جديد دانشمند» و« طبيعت» مجالت براي عربستان

 در او شد.« پژوهش» نام با مسلمان مجله يک سردبير او گزارشگري از پس شد. تلويزيون گزارشگر

 تا 1114 هايسال بين کرد.تأسيس « شرق -غرب» دانشگاه در پژوهيآينده براي مرکزي شيكاگو شهر

 .بود ميدلسكس دانشگاه در فناوري و علم مهمان استاد او 1114

 در اسالم آينده حوزه در نويسنده و متفكر يک و اسالمي علم در متخصص يک و پژوهآينده يک او

 شامل او اصلي هايکتاب است. کرده منتشر مقاله 222 و کتاب 42 از بيش سردار .است معاصر جهان

 علم در هاييپژوهش» ،«اسالم جهان و اطالعات» ،«اسالمي هايآينده» ،«اسالمي تمدن آينده»

  است. شده ترجمه نيز فارسي زبان به وي مقاالت از برخي .است ديگر بسياري و« اسالمي

ازجمله  سردار است. پژوهيآينده لئمسا در« Futures» مشهور مجله دبير سر وي حاضردرحال  

 در اسالمي سنت جايگاه و نباخته پسامدرنيسم و مدرنيسم امواج برابر در را خود که است مسلماناني

 اسالمي، امت امروزي هايچالش و مشكالت به عام نگاهي با او است. کرده ظحف را بشر حيات

 بازانديشي نيازمند را جهاني تغييرات در اثرگذاري و ناکافي را اسالمي جامعه کنوني معرفتي هايدارايي

 يندهآ» ،«اسالم جهان در پيشرفت و تكنولـوژي علم،» :از عبارتند سردار آثار از برخي داند.مي اسالم

 در است.« توانيم؟مي ما چگونه» و« اسالم جهان در معرفت هاينظام هايساختار» ،«اسالمي تمدن

 از مردم چرا» و« شناسيشرق» ،«علم هايجنگ و کوهن توماس» نظير آثاري او نيز اخير هايدوره

 نخستين او .است شده ترجمه فارسي بهآنها  از برخي که است کرده منتشر را« متنفرند؟ آمريكا

 هايچالش حل براي را آن از گيريبهره و ابداع را« اسالمي پژوهيآينده» مفهوم که است انديشمندي

 در مسلمانان نابسامان وضع انعكاس وي هايکار اصلي موضوع .است کرده توصيه آينده در مسلمانان

 آن مهم ابزار دو و تغيير لهئمس روي بر علمي تحليل يک پيشنهاد با را کار اين او است. معاصر جهان

 که است شده انجام پژوهانهآينده نمونه يک محدوده در کار اين است. داده انجام يفناور و علم يعني
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 1.شودمي لحاظ معاصر انديشه نقد براي مبنا يک عنوانهب ماسال آن در

 :است 7 جدول شرحبه سردار الدينءضيا نظرات و مشخصات از ايخالصه

 

 سردار الدینءضيا نظرات و مشخصات .7 جدول

 سردار الدینءضيا اصلی هایمحور

 فردي مشخصات
 42 داراي دينـي،  تحصيالت داراي انگليس، در فني دانشگاهي تحصيالت داراي پاکستاني،

 مقاله 222 و کتاب

  مورد اصلي موضوعات

 بحث و عالقه

 اسالمي تمدن يا مسلمانان آينده -

 اسالمي علوم -

 پسانوگرايي و الماس رابطه -

 آينده و جامعه به رويكرد
 كراسيدم به قائل -

 گراييکثرت به قائل -

 آينده براي اقدام و تفكر مباني

 سنت و قرآن -

 اسالم ارزشي نظام -

 اسالمي منظر از عقالنيت( و معنويات )ماديات، تمدن عناصر متعادل تلفيق -

 اجتهاد فرآيند توسعه -

 گذاريسياست فرآيند به کمک براي پژوهيآينده عملي و رينظ هايرويكرد تلفيق -

 طرح هايويژگي

 آينده براي پيشنهادي 

 اسالمي فرهنگ و بينيجهان بر تكيه -

 احيـاي  بـراي  مـذهب  بـه  نسـبت  اسـالمي  متفكـران  ويژهبه و مسلمانان نگرش در تغيير -

 دانشمندان و علما همكاري طريق از هاارزش

 آن برمبتني جامعه و فاضله مدينه لمد تعريف و تعيين -

 آينده براي پويا و منعطف ريزيبرنامه -

 مدتکوتاه هايمأموريت با توأم مدتميان و بلندمدت هايدورنما داشتن نظر در -

  و شناسيروش

 آينده به پرداختن شيوه

 انداز()چشم فاضله مدينه مدل -

 اسالمي تمدن هايپارامتر احصاي -

 قبل مرحله دو برمبتني هايپارامتر و هانظريه ها،مدل خلق -

 آينده محيط برآورد و کنوني محيط از گرايانهواقع ارزيابي -

 اسالمي امت درون از اهداف احصاي -

 هاگزينه ارزيابي و مقصود به رسيدن براي هايينقشه تدوين -

 قبلي شده احصا هايبديل در مستمر بازنگري و پايش -

 وبمطل آينده

 است. مطرح آن شبيه نيز غربي هاينظريه در که است جهانياين شهريآرمان همان مطلوب، آينده -

 بلكـه  نيسـت،  مطلـق  خوب معناي به شهريآرمان کند،مي وصف سردار که شهريآرمان -

 کند.مي رضايت و بختيخوش احساس آن در که انسان خود ساخته است چيزي

 دارد. نيز دنيايي مفهومي سردار ديد از بهشت اما ،يابدمي تجلي بهشت رد اسالمي شهرآرمان غايت -
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 آدام باربارا

 است. اجتماعي علوم در ينگرآينده پردازنظريه و شناسجامعه يک (1145 مه 3 )متولد ،1آدام ا. باربارا

 سال در بازنشستگي دوران تا 1144 سال از .2است زمان با رابطه در اجتماعي نظريه متخصص او

 عنوانبه 1111 سال در او .4بود کار به مشغول 3اجتماعي علوم مدرسه در کارديف دانشگاه در 2211

 هئارا براي 1111 سال در بود. زمان و دانشگاه نشريه مجله سردبير او شد. منصوب شناسيجامعه استاد

 1115 سال در و بريتانيا اسيشنجامعه انجمنرا  5آبرامز فيليپ يادبود جايزه اجتماع، و زمان نظريه

 به زمان مطالعه الملليبين انجمن را 6فريزر تي جي جايزه زمان، اجتماعي تحليل بررسي و نقد براي

 خانم پژوهشي هايفعاليت شد. اجتماعي علوم آکادمي برجسته استاد 2221 سال در .کرد اهدا ايشان

  است. مقاله 132 حدودو  کتاب 5 ، جزوه 5 شامل اجتماعي علوم و ينگرآينده حوزه در آدام بابارا

 :است 4 جدول شرحبه ينگرآينده حوزه در آدام بابارا خانم مقاالت از برخي 

 

  آدام باربارا مقاالت از برخی .1 جدول
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 ملی یپژوهآینده یهابرنامه ـ سوم فصل

  ینگارآینده مشخصات .8-3

  است. شده انجام 2222 و 2222 ،1113 هايسال در ترتيببه ينگارآينده دوره سه طورکليبه انگلستان در

 :شودمي اشاره مذکور هايدوره درترين آنها مهم معرفي به زير هايجدول در

 

  ینگارآینده مطالعات اجرای مراحل و اجرا تاریخ .1 جدول

 ینگارآینده مراحل )ميالدی( اجرا تاریخ

 ينگارآينده پيش مراحل  1114 -1112

 ينگارآينده اول مرحله  1114-1114

 ينگارآينده دوم مرحله  2222 -1114

 ينگارآينده سوم مرحله تاکنون - 2222
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  پژوهیآینده هایدوره مشخصات .83 جدول

 سوم دوره دوم دوره اول دوره

 دارد ادامه - 2222  1111-2221  1113-1114

 متمرکز پراکنده متمرکز

 فناوري و علم جامعه و تجارت فناوري، و علم تجارت و فناوري و علم

 تحليل سنجش بندياولويت

 متخصصان متخصصانغير و متخصصان متخصصان

 2225 سال تا هپروژ 4 ضربت گروه 65 پانل+15 پانل 16

 سناريو آموزشي، هايکارگاه آموزشي هايکارگاه دلفي،
 و اندازچشم ترسيم آموزشي هايکارگاه

 سازيشبيه سازي،مدل سناريونويسي،

 

 1 پژوهیآینده تحوالت .88 جدول

 سوم دوره دوم دوره اول دوره ویژگی

 هاياستدالل

 اصلي
 اجتماعي ويگگفت و تتجار فناوري و علم هاياولويت

 سياست تغيير بينيپيش

 خطر و مربوطه

 اصلي اهداف
 بودجه هاينمايندگي و دانشمندان

 تجارت تحقيقاتي،

 دولت، کنار در عامل چندين

 جامعه و تحقيق، دنياي تجارت،

 وزراي برجسته طوربه

 دولت

 پوشش

 که فناوري و بخشي يهاحوزه ترکيب

 هايخشب برخي و خصوصي بخش بيشتر

 دهدمي پوشش را عمومي

 و بخشي يهاحوزه ترکيب

 از بيشتر حتي موضوعي

 اول دوره پوشش

 از کمي تعداد اغلب

 عالقه مورد موضوعات

 دولت

 بخشي هايميزگرد برگزاري ساختار
 بخشي هايميزگرد برگزاري

 کار هاينيرو با موضوعي و
 *چرخشي هايپروژه

 شرکت کردند سوم دوره در معدودي صنعتي هايعامل هرچند است، مشترک دوره سه در گانکنندمشارکت

 هاروش

 با برنامه سرتاسر در هاکارگاه و دلفي

 توسط کاررفته به سفارشي هايروش

 فردي هايميزگرد

 و سناريوها طورمشخصبه

 براي گاهوب مشاوره اسناد

 تعامل و انتشار

 هاروش از هايگسترد تنوع

 کارگاه، لفي،د )سناريو،

 سازي،...(شبيه

 هاهدادبرون

 دلفي، نتايج ميزگردها، هايگزارش

 هايگزارش ديگر و پيشنهادات و هااولويت

 اجرا هايفاز طول در

 و ميزگرد هايگزارش

 زيادي مقدار کار، هاينيرو

 مثال )براي وب انتشارات

 ويدئوها( حتي و سناريوها

 علمي، هايمرور بيان

 سناريو، عملياتي، برنامه

 کتب ها،پروژه گزارش

 دانشگاهي

 نتايج

 بسياري آنكه وجود با مثبت، کلي طوربه

 درک در برنامه که اندکرده بحث

 با ارتباط در خصوصاً خود، هايتوانايي

 خورد شكست تجاري اجتماع به رسيدن

 مقداري با منفي، طورکليبه

 آن به که ميزگرد هايگزارش

 بود شده هداد کمي اهميت

 هاييدادبرون با مثبت، بسيار

 و سياسي بنديصورت که

 قرار استفاده مورد تطبيق

 گرفتند
Rolling Projects * 
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 پژوهیآینده مختلف مراحل هایویژگی .82جدول

 سوم مرحله دوم مرحله اول مرحله پژوهیآینده پيش مرحله

ــاذ • ــميمات اتخـ ــم تصـ  در مهـ

 و تحقيــق مــالي مينأتــ خصــوص

 توسعه

ــل•  ــاپان ــي يه ــا بخش ــي ب  برخ

 مرسوم گرايشات و هاشناسيروش

 ريونوآ ملي نظام گيريشكل•  

 يـــــــادگيري افـــــــزايش• 

 گيرندگانتصميم

 با نگاريآينده انجام به تمايل• 

 جديد کار نيروي ساختار

 تعـداد  بـا  اما متعدد يهاپانل• 

ــدود ــيروش محـ ــايشناسـ  هـ

 مرسوم

 هــايرســانه گيــريشــكل• 

 وب برمبتني

ــه• ــالش ب ــيده چ ــدن کش  ش

 هاپانل کار کيفيت

ــرور• ــه م ــابرنام ــاهده و ه  مش

 هـاي برنامـه  ميـان  ناهماهنگي

ــرا ــده اج ــداف و ش ــه اه  برنام

 ينگارآينده

 به جامع پژوهيآينده از گذار•

 ترتخصصي پژوهيآينده سمت

 خاص زمينه در و

ــرايش• ــه گ ــمت ب ــام س  انج

 تأثير داراي اام کمتر هايپروژه

 ترعميق

 

 انگلستان در پژوهیآینده مراحل .2-3

 ینگرآینده پيش مرحله .8-2-3

 ايجاد و پژوهيآينده تفكر رواج و عمومي آگاهي ايجاد براي را پژوهيآينده پيش مرحله انگستان دولت

 در دولت و صنعت دانشگاه، مانند مختلف يهاحوزه متخصصين و هاسازمان و افراد سوياز همراهي

 اين از بتواند و کند ترويج ايهگستردصورت به را پژوهيآينده پروژه وسيله اين به تا بود گرفته نظر

 کند. جلب را ايهگسترد مشارکت و کرده ايجاد آن هايفعاليت و پژوهيآينده از فراگير درکي طريق

 براي« پژوهيآينده به نسبت بخشي آگاهي بر تمرکز» عنوان با هاييسمينار منظور همين به

 و دانشگاه صنعت، سوياز پژوهيآينده برنامه در فعال شرکت به تمايل ايجاد و عمومي آگاهي افزايش

 از افراد، مشارکتي معرفي رويكرد از استفاده با سمينارها، اين از پس شد. برگزار دولتي هاينهاد

 کنند. اعالم بخشي تخصصي يهاگروه در عضويت رايب را خود هاينامزد که شد درخواست متخصصين

 از ايهمجموع ايجاد براي همچنين و تخصصي يهاگروه اعضاي گزينش براي نظرخواهي اين نتايج

 .شد استفاده بعدي هايمشورت براي متخصصان

  شد. ريزيبرنامه صنعت حوزه با پژوهش حوزه ميان شكاف کردن پر هدف با اول دور - 

 اهداف در کارگران حزبي اهداف کارگر، حزب وزيرنخست« بلر توني» آمدن کار روي با دوم دور - 

 شد.کيفيت پژوهيآينده لغات فرهنگ وارد« زندگي کيفيت» اصطالح و يافت تجلي پژوهيآينده فعاليت

 حزب ديدگاه از ثروت، خلق اصطالح زيرا ،شد مطرح« ثروت خلق» مقابل در اصطالحي عنوانبه زندگي

  بود. کارمحافظه حزب افكار با قرابت داراي بيشتر کارگر

 هايفرصت حاصل برداري،بهره افزايش اين شد. انجام« علوم از برداريبهره افزايش» هدف با سوم دور 

 کردند. تعريف پروژه هشت در را افزايش اين هاانگليسي که بود تقاضا کشش و علم ـ فناوري فشار از ناشي
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  1بود.« ساحلي مناطق در دريا طغيان و سيل وقوع مقابل در محافظت و دفاع» هاپروژه از يكي

 حدود داشتند، قرار سيل وقوع خطر در ولز و انگلستان در خانه ميليون 7/1 حدود زمان آن در که جاآن از 

 مدتبلند اندازچشم يک به دستيابي و مشيخط يک ايجاد گرفت.مي قرار خطر در سرمايه پوند ميليارد 222

 حل چگونگي و آينده عظيم مشكالت ارزيابي بابت اين از شد. گرفته نظر در اهداف از يكي خصوص اين در

 جديدتر هاييپاسخ بررسي و خطرها اين با مواجهه در فعلي هايسياست موفقيت ميزان ارزيابي مشكالت اين

 شد. گرفته نظر در طرح اين هايموريتأم از ه،آيند هايچالش با مواجهه در ترساختارشكنانه و

 بر گذارتأثير هايمتغير و عوامل شناسايي به ابتدا برنامه اين در گرفت. انجام دولت علمي مشاور نظر زير برنامه اين 

  شد. نگاشته گوناگون عوامل حسب بر متفاوتي هايسناريو آن از پس شد. پرداخته آن آينده و دريا طغيان

 اين شد. استفادهآنها  در اصلي کاربران نظرات از و طراحي خاصي تحليلي ارچوبچ ادامه در 

 حتي و ياهمنطق صنعتي، حوزه از وسيعي سطح از و بودند متفاوت مختلف موضوعات به بنا کاربران

 شد. استفاده نيز غيردولتيي هاسازمان

 پاسخ و سناريوها سازيپياده از ناشي آثار شناسايي به آنان، اتتأثير و کليدي عوامل شناسايي از پس 

 يافت. انتشار هاييگزارشصورت به نتايج ميان روابط انتها در و شد پرداخته مشكل اين به سناريوها اين

 گرديد. شده تدوين هايتوصيه سازيپياده براي کاربران و ذينفعان بسيج موجب ينگارآينده همچنين

 شد. دگرگوني دستخوش زمان طول در انگلستان ينگارآينده ملي رنامهب گفت توانمي بنابراين 

  است. بررسي قابل محتوايي و اجرايي ساختاري، منظر از تغييرات اين

 پژوهیآینده برنامه اولين .2-2-3

 گزارشي ،والدگراو ويليام آقاي علوم، وزير که زماني شد. آغاز 1113 سال در انگلستان پژوهيآينده برنامه اولين

 اين طرح دولتي، سند اين اصلي محرک کرد، منتشر 2«ما بالقوه هايتوانمندي تحقق» عنوان تحت دولتي

 بيشتر رفاه براي فناوري و پايه علوم در خود گذاريسرمايه از تواندمي بريتانيا چگونه» که بود اصلي پرسش

 اندازيراه ايده گيريشكل و ژاپن پژوهيدهآين يهابرنامه گسترده تحليل و تجزيه .«کند استفاده مردم

 بود. سند اين تدوين در اصلي نتايج از يكي انگلستان، در مشابه ملي ينگارآينده هايفعاليت

 توليد افزايش» شده تعيين هدف با انگلستان ينگارآينده برنامه اولين 1114 سال در نتيجه در

 مدت شد. اعالم انگلستان شهروندان« زندگي کيفيت بهبود» براي دوم مرحله در و انگلستان« ثروت

 مشارکتي معرفي روش از استفاده با و هامشاوره پيرو بود. 1114 -1111 از سال 5 براي برنامه اجراي

 هايزمينهآنها  از برخي که شد اندازيراه بخشي پانل 16 )بودند درگير آن در نفر 422 حدود که( افراد

 دادند.مي پوشش را کنندهمصرف يا تقاضا کشش هايزمينه ديگر برخي و ريفناو فشار يا فناوري

                                                 
1. M. Sakota, “Benchmarking Analysis of Overseas Policy Trends and its Achievement from the 

View Point of the Japans National Innovation”, The Japan Research Institute, Tokyo, 2005.  

2. Realising Our Potential 
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 شد. فعال و تشكيل بود، انگلستان در فناورانه و علمي هايفعاليت اکثر شامل که فناوري پژوهيآينده پانل 

 يافت. توسعه لفيمخت هايمنظر از بعدي هايسال در برنامه اين .دهدمي نشان را هاپانل اين اسامي 13 جدول

 

  اول دوره در انگلستان در فناوری پژوهیآینده یهاپانل .83 جدول
 مواد ارتباطات و الكترونيک و IT انرژي کشاورزي

 زيست محيط و طبيعي منابع فراغت اوقات و آموزش مالي خدمات شيميايي مواد

 توزيع و شيفروخرده وکارکسب هايفرآيند توليد، ساخت، نوشيدني و غذا عمران

 نقلوحمل دريايي زيستي علوم و بهداشت هوافضا و دفاع

 

 پژوهیآینده دوره اولين اجرای چگونگیـ 

  .شدند اجرا اصلي مرحله سه طي هاپانل کار، برنامه براساس پژوهيآينده اول دور در

 با و پيمايش ريقط از هامشاوره و پرداخته موضوع با مرتبط اوليه مطالب مرور به اول مرحله در

 تهيه بدهد رخ آينده سال 22-12 در است ممكن که حوادثي از ليست يک شد. انجام پست از استفاده

 يهاحوزه در کارشناس 622 براي پسترا  شده تهيه فرم د.ش تهيه موضوعات اين ارزيابي براي فرمي و

 نوع براساس که شد واستهخ کنندگانشرکت از .کرد ارسال سايرين و صنعت فناوري، علوم، مختلف

 هر خصوص در بدهد، رخ آينده در حوادث اين که زماني را خود نظرات موضوع، هر در خود تخصص

 :دکنن اعالم زير عوامل از يک

 ؛زندگي کيفيت بهبود و رفاه ايجاد بر حوادث اين ثيرأت ميزان - 

  .داد خواهد رخ که مواردي خصوص در کزتمر و کشورها ساير با الزم هايهمكاري و انگلستان فعلي شرايط - 

 براي راهنما نكات همراه به و شد بنديرتبه جدول يک درآنها  ثيرأت درجه و حوادث اين 

 دست به اطالعات و شدند بنديدسته مشابه هايپاسخ ها،فرم دريافت از پس د.ش ارسال کنندگانمشارکت

 دوم دور در بود. درصد 46 دوم در و درصد 33 لاو دور در سئواالت به پاسخگويي نرخ .شد خالصه آمده

 .شد داده نيز هاپاسخ اصالح و مرور و جديد موضوعات پيشنهاد فرصت کنندگانشرکت به سنجي،نظر

 شد. تشكيل زيستمحيط و طبيعي منابع کشاورزي، هايگروهزير اول، دور از دوم مرحله در 

 ساير دند.کر هئارا مطالعه براي را وسيعي اطالعات گزارشات اين و شد منتشر هاپانل به مربوط گزارش

 برگزاري به ،هاپانل از حاصل هايتوصيه براساس نيز غيره و خيريه خصوصي، سساتؤم نظير هاسازمان

 را خود هايپيشنهاد و نتايج پانل هر دند.کر اقدام خودي هاسازمان داخل در پژوهيآينده فعاليت

 متعدد ايمنطقه جلسات برگزاري موجب هاپانل از حاصل هاييافته د.کر تبديل فرمول به نياز براساس

 .شد محلي جوامع با اطالعات اشتراک و

 موجب انگلستان در عمومي انتخابات برگزاري اول، دور در پژوهيآينده هايفعاليت انجام ميانه در 

 موجب پژوهيآينده که دکر اظهار بلر( )توني وقت وزيرنخست دولت، تغيير عليرغم اما د.ش دولت تغيير
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 هايموفقيت به نيل براي هوشمندانه بنيادي تحقيقات انجام و آينده در انگلستان خطاهاي شناسايي

 .گذاشت ثيرأت صنعت و تجارت بخش به مربوط وزراي فعاليت بر بازخورد اين .دش خواهد صنعتي

 تعداد تشويق بر فاز اين در شد. نامگذاري جامعه مشارکت نوانع به پژوهيآينده اول دور از سوم فاز 

 هايفعاليت درگير عميقاً افراد که بود اين کار اين از هدف د.ش کيدأت هابرنامه با مرتبط و جامعه افراد از زيادي

 که زرگيب هايشرکت و بازار تحليلگران داران،سرمايه تجاري، فعاالن نخست درجه در شوند. نگاريآينده

 هافعاليت اين انجام در مشارکت به کردند،مي هئارا وسيعي همحدود در را پژوهيآينده از حاصل هايپيام

 يهابرنامه از فناوري واژه حذف افتاد، اتفاق هابرنامه اين آغاز در که مهمي فعاليت نخستين شدند. ترغيب

 نشان که بود اين کار اين دليل شود.مي ناميده پژوهيآينده انگلستان يهابرنامه امروزه لذا بود. نگاريآينده

  د.گيردربرنمي را فناوري مفهوم فقط و گذاردمي ثيرأت جامعه يهابخش تمام بر پژوهيآينده يندآفر دهند

 سبب کار اين شدند. تعريف دوباره اهداف و کرد تغيير نيز مفاهيم د،ش حذف واژه اين که زماني 

 شد. تفكر فرهنگ خلق براي دولتي و خصوصي يهابخش پايه، علوم تجارت، يهاشبخ هماهنگي

 به آينده سال 22 -12 در فناوري توسعه و بازار امكانات درباره مقدماتي گزارش با اول مرحله 

 .شودمي انجام آرا و عقايد آوريجمع طريق از پژوهيآينده که بود آن بيانگر اول گزارش رسيد. اتمام

 :است شده داده نمايش 14 جدول در هاپانل فعاليتترين همم 

 

  پژوهیآینده برنامه یهاپانل هایفعاليت اهم .85 جدول

 کليدي هايپيشران و روندها شناسايي

 پانل اصلي موضوعات ترازيابي

 مرتبط هايسناريو توسعه و تدوين

 پانل با مرتبط جوامع با هدگستر مشاوره

 آموزشي هايکارگاه برگزاري و لفيد پيمايش انجام

 اقدام براي پيشنهادهايي و هااولويت هئارا

  

 شدند. منصوب هاپانل اعضاي عنوانبه که بودند دانشگاه و دولت وکار،کسب هايبخش از ذينفعان و متخصصان

 صصيتخ دبيران و1 تسهيلگرها ،هاپانل سايؤر خصوصبه) داده شد هاييآموزش اعضا اينبه  

 ترکيب يا منفک هاپانل برخي مثالً داد؛ رخ زمان طول در هاپانل ساختار در نيز تغييراتي البته( هاپانل

 اول دوره يهاپانل در شده انجام تغييرات 15 جدول در شد. اضافه جديدي يهاپانل يا و شدند

 :دهدمي نشان را انگلستان در ينگرآينده

                                                 
1. Facilitator 
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 پژوهیآینده اولين در هاپانل تركيب در داده رخ تغييرات .84 جدول

 بعدی نظر تجدید اوليه یهاپانل

 زيستمحيط و طبيعي منابع کشاورزي،
 شده( تفكيک) بانيجنگل و باغباني کشاورزي،

 شده( تفكيک) زيست محيط و طبيعي منابع

 شيميايي بخش شيميايي بخش

 ساز( و ساخت) عمران (ساز و ساخت) عمران

 فضا هوا و دفاع فضا هوا و دفاع

 انرژي انرژي

 مالي خدمات مالي خدمات

 آشاميدني و غذا آشاميدني و غذا

 زيستي علوم و بهداشت زيستي علوم و بهداشت

 ارتباطات
 (شده ترکيب) ارتباطات و الكترونيک و اطالعات فناوري

 الكترونيک و اطالعات فناوري

 گيريياد و فراغت اوقات يادگيري و فراغت اوقات

 وکارکسب و توليد ساخت، هايفرآيند وکارکسب و توليد ساخت، هايفرآيند

 مواد مواد

 توزيع و فروشيخرده توزيع و فروشيخرده

 نقلوحمل
 نقلوحمل

 (جديد پانل) دريانوردي

 

 واژه زيرا يافت؛ تغيير «پژوهيآينده» به «فناوري پژوهيآينده» از و کرد تغيير نيز پروژه نام

 کرد.مي محدود را بررسي مورد موضوع و شدمي بالقوه کنندگانشرکت برخي مشارکت مانع فناوري

 هاينسخه کردن آماده و دلفي نتايج تحليل براي را آن که داشتند کمي نسبتاً مالي منابع هاپانل

 هايروش و اهداف مورد در که) تسهيلگر يک پانل هر کنار در کردند.مي مصرف خود گزارش از بهتري

 که داشت قرار دولتي( بخش از) تخصصي دبير يک و داد(مي مشاوره و بود ديده آموزش پژوهيآينده

 بودند. شده گرفته نظر در هاپانل فعاليت به کمک براي

 و موضوعات تا يافت ادامه متمرکز جلسات طريق از هاپانل فعاليت پژوهي،آينده اصلي مرحله در 

 دادند. تشكيل بود ضروري که جايي در نيز را فرعي يهاگروه هاپانل شود. شناسايي کليدي ايهروند

 شد.مي آغاز 1114سال در که بود دلفي پيمايش هايگزاره سازيآماده و تعيين اصلي هايکار از يكي

 کرد. آشنا متخصصان از بسياري تعداد نظرات با را هاپانل دلفي، پيمايش

 هايگزاره پانل هر شد. دريافت پاسخنامه 3222 حدود و شد ارسال نفر 12222 براي تقريباً يدلف پرسشنامه 

 شد. هاپانل فعاليت تمرکز باعث اما ،بود زمانبر چه اگر فرآيند اين کرد. آماده يكسان ارچوبچ يک قالب در را خود پيمايش

 هاموضوع پيمایشـ 

 هاييموضوع چهآنها  شودمي مشخص متخصصان از سيعيو طيف به مراجعه با هاموضوع پيمايش براي
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 پست يا پست از هاييپيمايش چنين در دانند.مي خود تخصصي هايرشته در مهم پيشرفت را

 از نيز و دلفي مطالعات پيشرفت از افراد تا شودمي استفاده تلفني هايمصاحبه حتي يا و الكترونيكي

 شوند. مطلع سناريو هايکارگاه يا و مهم يهاپيشرفت در ايهپاي اطالعات

 خود سبک به که دهد اجازه متخصصان به و باشند 1انتهابي هاپيمايش اين که دارد امكان گاهي

 اغلب و است مشكل اسنادي چنين پردازش کنند. ارائه را مربوط مدارک و اسناد و تهيه را هاموضوع

 در الزم زمان زيرا ندارند، ناپذيريپايان يهاپروژه چنين در شرکت به چنداني تمايل دهندگانپاسخ

 است. رايج تريافته ساختار هايرويكرد دليل همين به است، نامشخص هاپروژه اين

 اثربخش بسيار و رفت کار به 1112 دهه اواسط در انگلستان پژوهيآينده برنامه در که رويكردي

 شدمي خواستدر دهندگانپاسخ از پي در پي طوربه که داشت ايهمرحلچهار پرسشنامه يک بود هم

 :دهند نظر زير موضوعات مورد در

 است ممكن نقلوحمل براي مثالً کدامند؟ نظر مورد هايزمينه هايدهندهشكل و هامحرکترين مهم ـ

 باشند. هامحرک اينازجمله  «تراکم» و «محيط»

 وقت اتالف و آلودگي مانند خاصي مشكالت کنند؟مي ايجاد را هامحرک اين هايينياز يا مشكالت چه ـ

 قبيل. اين از و امنيتي خطرات يا و

 به آوردن روي مثالً بگيريم؟ کار به مشكالت اين کردن برطرف براي توانيممي را هايينوآوري و هاحلراه چه ـ

 آن. مانند و بهتر ترافيک اطالعات هايسيستم يا و موتورها از جديدي انواع يا و عمومي نقلوحمل

 باشيم؟ داشته نياز هاييتوانمندي و هادانش و هاپژوهش نوع چه به است ممكن ها،حلراه اين به دستيابي برايـ 

 وقت شدن تلف بدون را نقلوحمل هايروش سريع تغيير که هاييسيستم بارهدر تحقيق مثالً 

 مناطق در رسانيسوخت مراکز از استفاده سازد،مي ممكن اضافي هايهزينه شدن متحمل يا افراد

 غيره. و هادستگاه کنندگان،استفاده با تعامل شده، طراحي شهري

 افراد مشاركتی معرفیـ 

 شد. گرفته کار به انگلستان کشور فناوري پژوهيآينده پروژه در و 1113 سال در بار اولين روش اين

 در حاضر افراد شخصي ارتباطات و افراد معرفي سنتي هايروش طريق از نفر 622 حدود در ابتدا

 يک شده شناسايي افراد براي شد. ثبت داده پايگاه يک در افراد اين اطالعات و شدند شناسايي پروژه،

 :شد دعوتآنها  از و شد ارسال پستي پرسشنامه

  دهند. شرح را خود تخصصي زمينه .1

 کنند. معرفي را هستند پژوهيآينده پروژه با مرتبط هايتخصص يدارا که را ديگر نفر 6 .2

 شد. ارسالآنها  براي مشابهي پرسشنامه و شد داده پايگاه وارد نيز شده معرفي افراد مشخصات و نام 

                                                 
1. Open - ended 
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 پس پرسشنامه 1422 شامل و درصد 42 ها،پرسشنامه ارسال مرتبه دو براي هاپاسخ ميانگين نرخ 

 17 تعداد اين از شد. معرفي پروژه براي جديد نام 5222 از بيش طريق اين از که بود شده فرستاده

 و شناسايي براي مهم معيار يک باره،چند معرفي اين که شدند معرفي بار يک از بيش هانام درصد

 شدند، انتخاب پروژه 1راهبري کميته توسط هاپانل معاونين و رؤسا چه اگر بود. هاپانل اعضاي انتخاب

 مشارکتي معرفي فرآيند طريق از مقام دو اين از يكي حداقل موجود، پانل پانزده از پانل سيزده در ماا

 افراد، مشارکتي معرفي فرآيند از انگلستان آميزموفقيت استفاده دليلبه بودند. شده شناسايي افراد

 اتريش و جنوبي فريقايآ چک، جمهوري مجارستان، چون هاييکشور در مشابه هايپيمايش و هاپروژه

 کردند. استفاده خود پژوهيآينده يهاپروژه براي ايهپشتوان عنوانبه رويكرد اين از

 برنامه نتایج ـ

 کميته وسيله به هاگزارش اين کردند. آماده را خود نهايي هايگزارش هاپانل 1115 سال ابتداي در

 يبسيار توجه مورد که کرد منتشر و آماده را يبيترک و نهايي گزارش کميته اين و شد مرور راهبري

آن  علوم وزارت و شد منتشر کتابچهصورت به اول دور در هاپانل از حاصل نتايج و تجربيات گرفت. قرار

 د.کر توزيع انگلستان هايدانشگاه و مدارس دانشجويان و آموزاندانش بين در را

 بود. شده معرفي اولويت داراي زيرساختي هحوز 14 و عام فناورانه و علمي حوزه 27 گزارش اين در 

 سه از يكي ري،گذااولويت مثال براي بود. شده تأکيد رسمي هايخروجي بر پژوهي،آينده اول برنامه در 

 هئارا فناوري مختلف يهاحوزه در توصيه 362 مجموع در تخصصي يهاپانل بود. پژوهيآينده عمده هدف

 تقسيم اصلي دسته دو به را هاتوصيه اين راهبري کميته شد. ارائه راهبري کميته به هاتوصيه اين کردند.

 گرفت. قرار فناوري و علم اولويت 27 دوم دسته در و عام زيرساختي اولويت 14 اول دسته در کرد.

 :شدند تقسيم ذيل گروه سه در فناوري 27 اين 

 ،)باال ولويتا با هايفناوري(2کليدي اولويت با يهاحوزهـ 

 ،3متوسط اولويت با يهاحوزه ـ

 .4ظهوردرحال  يهاحوزه ـ

 :کرد استفاده معيارها از دسته دو از هافناوري اولويت تعيين براي راهبري کميته 

 با رابطه در معيار 11 که شدمي سنجش هافناوري 5جذابيت ميزان اول، دسته هايمعيار در ـ

 بود. منافع اين کسب در انگلستان توانايي با رابطه در معيار 12 و هافناوري صادياقت و اجتماعي هايمنفعت

 و علمي هايموفقيت امكان با رابطه در معيار 4 که بودند 6سنجيامكان هايمعيار معيارها، دوم دستهـ 

                                                 
1. Steering Committee/Group 

2. Key Topical Areas 

3. Intermediate 

4. Emergent 

5. Attractiveness 

6. Feasibility 
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 براي الزم زينهه مورد در معيار يک شدند. گرفته نظر در هافناوري آن به دستيابي در انگلستان فناورانه

  بود. شده طرح فناوري آن به دستيابي براي الزم زمان درباره نيز معيار آخرين و حوزه آن در گذاريسرمايه

 ايفا پژوهيآينده سازيپياده و اشاعه فعاليت اصلي مرکز و قطب عنوانبه نيز را مهمي نقش هاپانل 

 با رابطه در آتي اقدامات تا دادند ادامه 1111 سال تا منظم صورتبه را خود جلساتآنها  کردند.

 روشني هايراهبرد هاپانل برخيپژوهي، پساآينده مرحله در کنند. هماهنگ و تسهيل را هاشاناولويت

 مشخص دولتي مرتبط هايبخش با ارتباط براي را اعضايي و دادند توسعه نتايج سازيپياده براي را

 اتمام از پس هاسال تا ... و هاروزنامه آموزشي، هايکارگاه طريق از هاپانل اقدامات از برخي کردند.

 ينگارآينده با رابطه در مختلف برنامه 622 از بيش 1111 تا 1114 هايسال بين داشتند. ادامه پروژه

 شد. توزيع هاپانل هايپيشنهاد از کپي هزار 132 و شد برگزار

 به تحقيقاتي که دهدمي نشان قبول قابل تخمين يک اما ،است مشكل هاتالش اين اتتأثير برآورد 

 پژوهيآينده پروژه از منتج هايپيشنهاد و هااولويت با سوهم و راستا در پوند ميليون صد چند ارزش

 بودجه دالر ميليون 45 حدود 1115 سال در هاپانل گزارش انتشار از پس بالفاصه است. شده انجام

 کرد.مي حمايت تحقيقاتي کنسرسيوم 24 از که يافت اختصاص 1«پژوهيآينده شچال» جايزه به دولتي

 علم، درآوردن کنترل تحت آن هدف و انگلستان دولت فناوري پژوهيآينده برنامه از بخشي مسابقه اين

 حدود مجموع در مسابقه اين برنده 24 بود. انگلستان هايشرکت پذيريرقابت ارتقاي براي فناوري و مهندسي

 بودجه طريق از دالر ميليون 45 حدود دالر، ميليون 142 اين از کردند. دريافت سال 4 طي دالر ميليون 142

 نيت شد. مينأت خصوصي بخش طريق از دالر ميليون 15 و مينأت موضوع اين به شده داده اختصاص دولتي

 راستاي در که نحوي به بود جامعه وکارکسب و علمي بخش فعاالن به انگيزهايجاد  جوايز اين اعطاي اصلي

 کنند. فعاليت صنعتي بخش پانل 16 توسط شده شناسايي فناوري و بازار هاياولويت

 دوره سه در و داد نام تغيير 2 ،«پژوهيآينده پيوند جايزه» به ابتكاري اقدام اين 1117 سال در 

 بخش حمايت با و مجموع در فت.يا اختصاص پروژه 31 به پوند ميليون 21 اي،جايزه چنين اعطاي

 شد. بالغ پوند ميليون 152 به هاييجايزه چنين ميزان صنعت،

 اگر کرد. جلب خود به اروپا سطح در را ايهگسترد و زياد بسيار توجه انگلستان پژوهيآينده برنامه اولين 

 خاص و موفق تجربه يک برنامه اين اام ،شد انجام اروپا در ديگر پژوهيآينده برنامه چندين زمان همان در چه

 داشت. همراه به را سازي(شبكه) فرآيندي و ها(اولويت) خروجي عناصر از مناسب ترکيبي که شد محسوب

 اين (OST) فناوري و علم اداره سفارش به و انگلستان پژوهيآينده پروژه اولين انجام از پس 

 گزارش در شده ذکر نتايج از ايخالصه شد. انجام پروژه اين واقعي نتايج تعيين براي ايمطالعه کشور،

ESTO (2001) شودميارائه  زير شرحبه: 

                                                 
1. Foresight Challenge 

2. Foresight Link 
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 آينده، درک مزاياي از و دارد ينگارآينده از بيشتري آگاهي مختلف هايوزارتخانه در دولت اکنون .ـ

 انتظار بنابراين است. آگاه شد،با داشته کنوني سياست و عملكرد براي تواندمي که ترازيابي نقش و آن پتانسيل

  شود. انجام فناوري و مهندسي علم، در گذاريسرمايه با رابطه در خصوصاً بيشتر آگاهي با يسياستگذار رودمي

 داده نشان آن نتايج و فرآيند شكل به پژوهيآينده به را خود نسبي عالقه تنها انگلستان صنعت .ـ

 کمي شواهد اما اند،کردهاقدام  پژوهيآينده هايفعاليت انجام به بزرگ هايشرکت از تعدادي است.

 ترکوچک هايشرکت کنند.مي حرکت مسير اين در نيز ترکوچک هايشرکت دهد نشان که دارد وجود

  است. نگراني باعثآنها  تمايل عدم بنابراين شوند،مي شناخته نوآوري جايگاه

 هستند؛ متمرکز پژوهيآينده هايفعاليت انجام درصدد قيقاتيتح و صنفي هايانجمن از برخي .ـ

 پليمر. و مواد اپتوالكترونيک، صنايع زمينه در مثالً

 جامعه و ترکوچک صنعتي هايشرکت بين ارتباط ايجاد امكان که دارد وجود روشني شواهد. ـ

 دارد. وجود دانشگاهي تحقيقات

 کرده کمک ملي نوآوري هايشبكه پرورش و تشكيل به پژوهيآينده برنامه که است شده ادعا. ـ

 شود. ييدأت بلندمدت در تواندمي تنها ادعا اين است.

 ناشي دارد قرار آموزش رسمي سيستم خروجي مبناي بر دانايي برمبتني اقتصاد اينكه تشخيص. ـ

 کمبود اتتأثير تا است کرده قادر را دولت روشني به پژوهيآينده اما ،است نبوده پژوهيآينده از

 کند. درک آتي رقابت قابليت بر را بخش اين در گذاريسرمايه

 لينک پژوهیآینده جایزهـ 

 انتشار از بعد بالفاصله برنامه اين بود. پژوهيآينده چالش جايزه برنامه ادامه حقيقت در لينک برنامه

 دولتي مالي منابع از پوند ميليون 32 برنامه اين طول در و ريزيطرح 1115 سال در پژوهيآينده نتايج

  د.ش هزينه پژوهشي کنسرسيوم 24 از پشتيباني براي منابع اين شد. هزينه

 لينک برنامه گرفت. خود به را لينک نام جديد برنامه و شد روبرو تغييراتي با برنامه 1117 سال در

 31 از مجموعاً و داشت همراه به دولتي گذاريسرمايه پوند ميليون 21 برنامه، شروع آغازين سال 3 در

 حمايت سوم سال در برنامه 7 و دوم سال در برنامه 14 اول، سال در برنامه 14 .شد حمايت پروژه

 کرد. گذاريسرمايه هاپروژه اين در پوند ميليون 152 مجموعاً هم صنعت بخش .شدند

 ديگر، بخش دو نزديكي براي را مشوق و محرک و واسطه نقش دولت شدمي سعي برنامه اين ارچوبچ در 

 خاص توجه متوسط و کوچک هايشرکت به نيز صنعتي هايبخش ميان در کند. ايفا صنعت و پژوهش يعني

 کنند. شرکت توانستندمي نيز بودند فعال انگلستان کشور در که مليتيچند هايشرکت برنامه اين در البته د.ش

از  و شوندمي انتخاب پژوهيآينده نتايج از استفاده با مستقيم تصوربه ييهاپروژه لينک، برنامه در 

 حالت اين در .کندمي پيشنهاد پژوهش يا صنعت بخش را هاپروژه اين .کندمي حمايت آنها دولت

 رسانندمي امضا به را همكاري موافقتنامه دارند، همكاري به تمايل که پژوهش و صنعت بخش شرکاي
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 مشارکت چگونگي موافقتنامه اين در کنند.مي ارزيابي و مديريت اجرا، تعريف، پروژه يک در را برنامه و

 پژوهشي مؤسسه يک حداقل موافقت هر در .شودمي مشخص آن گذاريسرمايه و پروژه نهايي سود در

 باشند. داشته حضور بايد صنعتي شرکت يک حداقل و

 بخش سه هر از کميته اين اعضاي .کندمي تمديريهدايت و  ،برنامه مديريت کميته يک را برنامه 

  دارند. حضور ـ هستند يدولت که ـ لينک برنامه بانيان و پژوهش و صنعت

 :دارد فعاليت ذيل حوزه 3 در کميته اين

 ،حوزه آن در برنامه اجرايي عمليات بر نظارتـ 

 گرفتن نظر در با خاص ييهاپروژه بر گذاريسرمايه پيشنهاد و پيشنهادي يهاپروژه ارزيابي ـ

 ،بانيان هايديدگاه

 .هاپروژه نتايج انتشار و تجاري برداريبهره تشويق و هاپروژه پيشرفت بازبيني و کنترل ـ

 2221 سال در مثال براي شد.مي تشكيل متفاوت يهاحوزه در مختلفي يهابرنامه از لينک

 :از بودند عبارت مختلف يهاحوزه

 ،اطالعات فناوري و تارتباطا الكترونيک،  .1

 ،کشاورزي و غذا  .2

 ،پزشكي و زيستي علوم  .3

 ،شيميايي صنايع و مواد  .4

 . مهندسي و انرژي  .5

 است برنامه مدير يا کنندههماهنگ يکبرعهده  هاکميته از يک هر مديريت هابرنامه اين در 

 آن در خبره يک عنوانبه تواندمي و بودهسئواالت  به پاسخگويي براي متقاضيان ارتباطي پل که

 .ارائه دهد پروژه طرفين به خوبي هايمشاوره موضوع

 پروژه، دهندگانپيشنهاد از پرسش موردسئواالت  و معيارها از استفاده با هاکميته از يک هر 

 :از است عبارت پروژه هر در توجه مورد اصلي معيار 7 کنند.مي ارزيابي را هاپروژه

 باشد. شده تعريف بازار داراي پروژه .1

 باشد. پژوهشي مرکز يک و صنعتي واحد يک حداقل همكاري شامل .2

 برداريبهره براي خوبي پتانسيل حال عين در و باشند واقعي ريسک يک داراي بايد هاپژوهش  .3

 باشند. داشته تجاري

 هدف نهايت در و شود منجر علمي و صنعتي يهاحوزه در دانش توليد به و باشد نوآورانه پروژه .4

 باشد. جامعه در بهتر زندگي و رفاه ايجاد ژهپرو

 .کندايجاد  افزودهارزش پروژه  .5
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 .باشندداشته  مناسب همكار شرکاي ،پروژه .6

 براي نيز سئواالتي کنند. عمل يكديگر مكمل همانند و باشند هماهنگ هاپروژه و هابرنامه ساير و پروژه  .7

 باشد. داشته وجودآنها  براي ناسبيم پاسخ بايد که شوندمي طرح پروژه بودن شرايط واجد

 درصد 52 حداکثر گذاريسرمايه اين ميزان و کندمي گذاريسرمايه هابرنامه اين در دولت

 است. صنعت بخش سرمايه اندازه به و الزم گذاريسرمايه

 انگلستان پژوهیآینده برنامه دومين .3-2-3

 فراهم را دوم دور براي الزم هايمشوق که گرفت تصميم دولت ،پژوهيآينده اول دور نتايج بازنگري از پس

 نيز هاوزارتخانه ساير دور اين در بود، صنعت و تجارت بخش بر بيشتر تمرکز اول دور در که آنجا از د.کن

نيز مشارکت  هاوزارتخانه ساير و بهداشت آموزش، اشتغال، ،داريخانه نظير ييهابخش شدند. داده مشارکت

 اول دور اهدافبر عالوه .بود جامعه کل در پژوهيآينده براي مشوق ترينبزرگ مشارکت اين و داشتند

 و تجربيات برمبتني دوم برنامه د.ش اضافه اهداف ساير به نيز پايدار توسعه عنوان ديگري هدف ،پژوهيآينده

 امر اين داشت. بيشتري کيدأت هابخش متقابل ارتباط و مشارکت بر که تفاوت اين با بود اول دور يهادرس

 کند. باز را خود جاي مختلف سطوح در پژوهيآينده فرهنگ که شد باعث

 1114 سال اکتبر در مشاوره گزارشارائه  و مشورت فرآيند دنبال به پژوهيآينده جديد يهاپانل 

 کارگاه ارچه دوم مرحله در شد. آغاز 1111 سال آوريل در پژوهيآينده دور دومين و شدند ايجاد

 افراد و پانل ياعضا را اول مرحله يهاپانل از حاصل نتايج هاکارگاه اين در شد. برگزار ايمنطقه

 بررسي دلفي دوره دو انجام طريق از عالقمندي هاسازمان همچنين و نبودند پانل عضو که متخصصي

 :شد برگزار زير نواحي در ايمنطقه کارگاه چهار .کردند

 .بريستول دانشگاه و ادينبرگ دانشگاه النكستر، دانشگاه انگلستان، ژئولوژيک عاتمطال مرکز ـ 

 بخش از مخاطبين درصد 41 .بودند کارگاه برگزاري در کنندگانمشارکت و پانل اعضاي شامل مدعوين

 .بودند دانشگاهي مراکز از درصد 44 و محققين يا دولت کارمندان از درصد 11 صنايع،

 و ندکن مالحظه را اوليه يهاپانل نتايج که شد درخواست مدعوين از کارگاه هر ريبرگزا از قبل ـ 

 در شده تهيه ليست مختلف هايگروه کارگاه، هر در د.کنن تكميل را دلفي شده تهيه فرم اولين سپس

 اعضا ،هافعاليت ادامه در د.شارائه  نيز زيادي هايپيشنهاد و بازنگري زيادي موارد .کردند بررسي را پانل

  .پرداختند نظر تبادل به اصلي موضوعات خصوص در و کرده برگزار نيز را دلفي دوم دور

 اندازهايچشم مقايسه فعاليت مهمترين مختلف، يهابخش در پژوهيآينده هايروش انجام از بعد ـ 

 تا متوسط از نظر مورد زماني افق بود. کشور اين حصول قابل هايپتانسيل و هاتوانايي انگلستان، آينده ممكن

 زماني مقياس در بودند مجبور محصوالت فروش و مالي امور نظير هاپانل از برخي شد. گرفته نظر در مدتبلند

 .شدمي گرفته نظر در سال 15 -5 بينآنها  نظر مورد زماني افق که دکنن فعاليت تريکوتاه
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 :از بود عبارت دوم دور براي عمومي رهيافت 

 .دشدن ايجاد نيز موضوعي يهاپانل از تعدادي اما ،بمانند باقي بخشي يهاانلپ ـ 

 .يافت گسترش جوانان بين در ويژهبه اساسي مشارکت ـ 

 .کنندمي مشارکت فعاليت اين در واسطهي هاسازمان از زيادي تعداد بلكه نيست، دولتي فعاليت يک پژوهيآينده ـ 

را  هاييفعاليت و است متعدد يهاپانل و جامعه ياعضا بين مداوم گفتگوي پژوهيآينده ـ 

 .شودمي هئارا گزارش يک در که يزي استآنچ از بيش گيرد کهدربرمي

 .دشو حفظ هافعاليت و هاپيام ارتباط که ايگونه به باشند مرتبط يكديگر با دباي هاپانل گزارش ـ 

 .جهاني تجارت يا مردم، و زيستمحيط بر فناوري اثر نظير شود. کيدأت جهاني لئمسا برشناسايي دباي هاپانل در ـ 

 .باشند داشته انتشار و اجرا قابليت دباي پژوهيآينده هايفعاليت تمامي ـ 

 بود. جامعه افراد از زيادي تعداد مشارکت وآنها  توقف عدم و هافعاليت تداوم بر دوره اين کيدأت ـ 

 .يافت تقليل پانل 12 به بخشي يهاپانل تعداد متعدد هايهمشاور از بعد دوم دور در

 شد. معرفي نيز وب برمبتني دانش استخر جديد ابزار يک و داشتند وجود نيز کاري يهاگروه ،هاپانل کنار در 

 به هاپانل آن از پس کردند، منتشر 2222سال نوامبر در را خود يكپارچه هايگزارش هاپانل 

 کردند. فعاليت ايهتوصي اقدامات خصوص در و دادند ادامه بيشتر ياتئجز با مراهه خود فعاليت

 :از عبارتند پژوهيآينده دوم برنامه مورد در نكاتترين مهم از برخي 

 نشد. استفاده دلفي روش از پژوهي،آينده متداول يهابرنامه از بسياري برخالف برنامه اين در ـ

 نيامد. دست به انتظار مورد و مطلوب نتايج روش اين با اول برنامه در زيرا

 اول برنامه در آمده دست به اطالعات جديد، اطالعات توليد جاي به تا شد تالش برنامه اين در ـ

 شود. ساخته ترييكپارچه و ترگسترده اندازچشم نيز و گيرند قرار بازبيني مورد

 با مخالفت در حزب اين هايگرايش و زماني دوره اين در کارگر حزب کارآمدن روي به توجه با ـ

 بازار روش از افراطي پيروي بود، برنامه اصلي اهداف از قبلي برنامه در که« ثروت خلق» هدف آزاد، بازار

 .شود توجه بيشتر« زندگي کيفيت» هدف به که شد گرفته تصميم نتيجه در شد دانسته آزاد

 تالش نداشتند؛ کافي حضور وکارکسب حوزه نمايندگان اول برنامه يهاپانل در اينكه به توجه باـ 

 هايتالش همچنين گرفت. صورت دوم برنامه در وکارکسب بخش مشارکت افزايش براي ايهويژ

 گرفت. انجام وکارکسب بخش نمايندگان ميان از پانل سايؤر انتصاب براي خاصي

 خصوصي هايبخش در فعال خبرگان از ريتمتنوع و ترگسترده طيف تا شد تالش برنامه اين در ـ

 شوند. داده مشارکت دولتي و

 مالحظات به تا شد تالش و گرفت قرار توجه مورد شدت به برنامه اين در زدگيفناوري از پرهيز ـ

 د.شو توجه نيز اجتماعي
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 زي،ساپياده هايمنيسمكا تا شد سعي و شد پرداخته نتايج انتشار و اشاعه موضوع به ابتدا ازـ 

 شوند. طراحي فعاليت ابتداي از ينگارآينده اثرات ارزيابي و انتشار

 پوشش تحت یهاحوزهـ 

 ترتيب اين به شد. تشكيل پانل يک کدام هر براي که شد تمرکز حوزه 12 بر مجموع در برنامه اين در

  شد. كيلتش کردند،مي تحقيق آينده خاص حوزه يک در يک هر که بخشي، پانل ده موضوعي پانل سه

 به توجه با ايهگسترد لئمسا به که داشتند وجود موضوعي پانل سه بخشي يهاپانل کنار در 

 :از بودند عبارت پانل سه اين پرداختند،مي فناوري و علم در موضوعي ميان الزامات

 سالمند، جمعيت ـ

 ،جرم از پيشگيري ـ

 .2222 سال در توليد ـ

 براي را پانل موضوع آينده و خود هاييافته هايپيامد و الزامات که شده خواسته هاپانل تمام از 

 تحصيالت، :از بودند عبارت موضوعيمسائل  اين بگيرند. نظر در موضوعيمسائل  از ديگري مجموعه

 پايدار. توسعه و آموزش ،هامهارت

 اين شد.مي پرداخته خاصمسائل  ارزيابي به آن از استفاده با که بودند هايساد حلراه 1کاري موقت يهاگروه 

 همچنين و ساختندمي فراهم برنامه در ذينفعان ترگسترده مشارکت براي فرصتي و بودند موقتي هاگروه

 واقع در کاري موقت يهاگروه از بعضي کنند. کمک اجرا بعدي مراحل در پژوهيآينده هدف ارتقاي به توانستندمي

 از گرفته تئنش پاک مناطق و آينده نقليه وسايط برنامه مثال، براي) بودند قبلي نامهبر هايتوصيه پيگيري مسئول

 جهت موضوعي و بخشي يهاپانل را کاري موقت يهاگروه اکثر بودند(. نخست دور از ونقلحمل پانل پروژه دو

 مثال براي) داشتند طارتبا پانل يک از بيش باآنها  از برخي و دادند تشكيل کليدي مهممسائل  ياتئجز اکتشاف

 چه که نيست مشخص ولي داشت، وجود کاري موقت گروه 65 کهدرحالي  الكترونيک(. تجارت کاري موقت گروه

 يهاگروه يا و هاپانل اعضاي عنوان به برنامه از مرحله اين در نفر 522 از بيش بودند. اثربخش واقعاًآنها  از تعداد

 :است شده داده نمايش موضوعي و بخشي هايپانل مشخصات 16 جدول در داشتند. حضور کاري موقت

                                                 
1. Task Forces 
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 انگلستان پژوهیآینده دوم دور یهاپانل .81 جدول

 موضوعی یهاپانل بخشی یهاپانل

 * شده ساخته ونقل حمل و زيستمحيط

 شيميايي مواد

 هاسامانه و هوافضا دفاع،

 طبيعي زيستمحيط و انرژي

 مالي خدمات

 صنعت تمحصوال و غذا زنجيره

 بهداشتي هايمراقبت

 هارسانه و ارتباطات اطالعات،

 دريا

 مواد علم

 کنندهمصرف خدمات و فروشيخرده

 سالمند جمعيت

 جرم از پيشگيري

 2222 در توليد

 کاري موقت يهاگروه

 شمار گرچه بودند، فعال گروه 52 حدود که شده گزارش

 به و کردندمي مالقات يكديگر با مرتب طوربهآنها  از کمي

 اين به توانميآنها ازجمله  يافتند، دست بزرگي هايدستاورد

 محيطي؛زيست ارزيابي انرژي؛ هايآينده :کرد اشاره موارد

 اطالعات؛ روابط هآيند فروشي؛خرده از پشتيباني نانو؛ فناوري

 .غيره و 2222 در يادگيري فرآيند

Built Environment & Transport * 

 

 پانل هر کنند. انتخاب را خود روش تا بود شده داده کاملي نسبتاً آزادي هاپانل به رنامهب اين در

 کرده مطرح اجرايي برنامه يک در راآنها  1111 سال تابستان در و کرده طراحي را خود هايروش

 تشويق دوره اين طي در ايهمنطق هايسمينار و هاکارگاه انواع برگزاري به هاپانل همچنين است.

 و کاري( يهاگروه و هاپانل داخلي جلسات گرفتن نظر در بدون) کارگاه و سمينار 162 حدود شدند.

 شد. منتشر گزارش و تحقيق 123 شد برگزار دوم دور طي در ايهمنطق سمينار 52

 پژوهيآينده راهبري گروه ترکيبي گزارش با 2222 سال دسامبر در هاپانل نهايي هايگزارش

 شد. متمرکز هاتوصيه اجراي بر واحد کل يک عنوانبه برنامه و هاپانل تأکيد آن از پس شد. اههمر

 همراه هایبرنامه ـ

 يهابرنامه است، يافته ادامه نيز تاکنون برنامه اين از پس که انگلستان دوم برنامه ابتكارات از يكي

 و است پژوهيآينده موضوعات با مرتبط يهاامهبرن از ايهمجموع همراه، يهابرنامه است. بوده 1همراه

ي هاسازمان را همراه يهابرنامه دارد. همراه به نيز را هاتوده و عادي افراد نهادها، ها،انجمن همكاري

 برنامه پشتيبان عنوانبه ندداد انجام (فناوري و تحقيقاتيي هاسازمان و ايهحرف هاينهاد عمدتاً) ديگر

 به و داشت تمرکز خاص هايديدگاه بر و خاص موضوعات بر هابرنامه اين شدند.مي محسوب مرکزي

 توليد به است ممكن غيردولتي سازمان يک مثال براي کردند.مي فعاليت پژوهيآينده يهاپانل موازات

آنها  بپردازد. است( پژوهيآينده يهاپانل از يكي )که بهداشتي هايمراقبت خصوص در هاييگزارش

آنها  آخرين )که خاص هايدوره براي نامهتفاهم طريق از اما کردند؛نمي دريافت دولتي کمک گونههيچ

 اين از بعضي داشتند. طارتبا دولتي هاينهاد با( يافت انقضا 2222 سال پايان در دوم پژوهيآينده در

                                                 
1. Associate Programmes 
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 دادن آموزش، مفاهيم، توسعه شامل هامهبرنا اين کردند. فعاليت ثرؤم طوربه شدند ايجاد که هاگروه

  بود. خاص مخاطبان براي محدود مسابقات برگزاري اطالعات،

 دهیگزارش و هماهنگی مشاوره،ـ 

 بهره مشترک شناسيروش يک از هاپانل تمام است غالب الگوي يک که ژاپن پژوهيآينده الگوي در

 شناسيروش از تا شد داده هاپانل به عمل آزادي ينا انگلستان دوم برنامه در کهدرحالي  برند،مي

 کاري ارچوبچ فاقد دلفي، همچون مشترک، شناسيروش بدون هاپانل ببرند. بهره پانل آن با متناسب

 مشاوره هايروش پانل هر بودند. تربزرگ جامعه با مشاوره و دهيگزارش و داده توليد براي مشترک

 بهآنها  اکثر .کردمي مطرح اقدام برنامه يک در راآنها  1111 سال تابستان در و دادمي توسعه را خود

 (دانش استخر در اطالعاتي مواد و کاغذي هايگزارش( بودند مشاوره اسناد انتشار و سازيآماده دنبال

 162 دحدو شدند. دوره اين طي در ايهمنطق هايسمينار و هاکارگاه انواع برگزاري به تشويق هاپانل

 در ايهمنطق سمينار 52 و ضربت( يهاگروه و هاپانل داخلي جلسات گذاشتن کنار )با کارگاه و سمينار

 دسامبر در هاپانل نهايي هايگزارش يافت. انتشار گزارش و تحقيق 123 شد. برگزار دوم چرخه طي

 برنامه و هاپانل تأکيد آن از پس شد. دنبال ينگارآينده راهبري گروه ترکيبي گزارش با 2222 سال

 شد. متمرکز هاتوصيه اجراي بر کل يک عنوانبه

 اطالعات بانکـ 

 يک اطالعات بانک اين داشت. قرار انگلستان پژوهيآينده دوم برنامه قلب و مرکز در اطالعات بانک

 هايليتفعا نتايج آينده، خصوص در اطالعاتي مواد پژوهي،آينده خصوص در اطالعاتي درگاه و سايت

 ابزار نقش از فراتر درگاه اين .1بود مديريت و هماهنگي ابزار يک نهايت در و ارتباطاتي رسانه ،هاپانل

 هايکتابخانه بود. انگلستان ملي پژوهيآينده اطالعات اصلي درگاه واقع در و کردمي فعاليت انتشار

 اطالعات، کلي برنامه يکارائه  (شودمي دهاستفا نگاريروزنامه صنعت در اغلب که) مناسب الكترونيكي

 و انگلستان خود مرتبط اطالعات ها،پيشران از اعم) آينده مورد در هاديدگاه و سناريوها به دسترسي

 داده قرار هاپانل اعضاي اختيار در کاري هاييادداشت و اطالعات مديريت همچنين و کشورها( ساير

 افراد براي مناسب بسيار منبعي و داشت اهميت العادهفوق بود، رخرجپ بسيار آنكه با اقدام اين شد.

 طوربه بود. سخت و دشوار مبتدي اعضاي وسيلهبه آن کاربرد اما بود، کرده فراهم ينگارآينده با آشنا

 و هاپانل ميان ارتباطاتي نقطه ابزار اين کردند. ديدار سايتوب از نفر 46522 حدود انهيماه متوسط

 بود. جانبي يهامهبرنا

 

 

                                                 
1. http://www.foresight.gov.uk 
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 پژوهیآینده برنامه سومين .5-2-3

 ینگرآینده سوم برنامه آغاز ـ

 چنين که فرض اين با شد. انتخاب «علوم از انگلستان برداريبهره افزايش» پژوهيآينده هدف دوره اين در

 در پروژه چهار يا هس زماني بازه هر در که بود آن هدف تقاضاست. کشش يا علم فشار از ناشي هاييفرصت

 از دوره اين يهاپروژه اولين از ند.کن متعادل را چالش نوع دو اين و باشند انجامدرحال  مختلف مراحل

 مدتبلند اندازچشم يک خلق بر تالش پروژه اين در بود. 1ساحلي حفاظت و سيل پروژه پژوهيآينده

 و زمين کاربري هوايي،وآب تغييرات دليلبه ساحلي ايهسيل آينده خطرات براي نگرکل و (2232-2122)

 مختلف هايسناريو تدوين به توانمي پروژه اين درشده  استفاده روش از بود. اقتصادي -اجتماعي تغييرات

 .نام برد خطرات اين به ممكن هايپاسخ بررسي و خطراتبراساس 

 بر سعي پروژه اين در است. 2شناختي هايسيستم ژهپرو ،پژوهيآينده دوره سومين در ديگر پروژه 

 در اخير هايپيشرفت طريق از شناختي هاينظام آينده توسعه براي اندازيچشم بتوان که است آن

 هايکارگاه برگزاري پروژه اين در کرد. تهيه مربوط هايزمينه ديگر و کامپيوتر علم ،3نوروساينس

 بود. چشمگير هاکارگاه اين از حاصل نتايج از استفاده و طبيعي علوم و يستيز علوم زمينه در موازي

 4پژوهيآينده اداره در تحقيقاتي تيم يک پروژه هر به شدند. آغاز 2223 سال در ديگر پروژه دو 

 انجام مختلفي هايروش به هاپروژه اين .دادمي انجام تيم اين را پروژه که بود شده داده اختصاص

 الگوي يک هاپروژه اين اجراي در دهند. ارائه را شده بررسي موضوع متفاوت هايجنبه بايد و شوندمي

 و انگلستان در فناوري و علم هايپيشرفت درباره بايد پروژه هر بلكه ،ندارد وجود مشترک سازماني

 يمحدود موضوعات شامل هاپروژه اين کند. طرح اقدام براي پيشنهادهايي و ارائه هاييتحليل جهان

 راهكارها شناسايي براي هاپروژه اجراي کنند. ارائه را نهايي ريگذااولويت توانندنمي بنابراين و هستند

 شود. انجام مربوط حوزه متخصصان از گروهي وسيلهبه بايد

 اراهنم و مهم فعاليت يک همچنان آن سوم هدور و «نوآوري و علم دفتر» پژوهيآينده برنامه 

 درخصوص مفيد هايتجربه و مستندات لحاظ از را تريگسترده مخاطبان و شودمي محسوب

 نحوه در کمتر دوم و اول هايدوره به نسبت اما کند.مي مندبهره مختلف يهاحوزه در پژوهيآينده

 تمرکز ريذاگاولويت بر اينكه از بيشتر ينگرآينده سوم دوره در کند.مي دخالت متخصصان عملكرد

 کرد. تمرکز فناورانه هايفرصت از خاص هاييحوزه بر شود

 

                                                 
1. Flood and Coastal Defence 

2. Cognitive Systems 

3  . Neuroscience 

4. Foresight Directorate 
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 كنونتا شده بررسی یهاحوزهـ 

صورت به موضوع 4 تا 2 حدود سال هر در اجراستدرحال  تاکنون 2222 سال از که پژوهيآينده سوم دور در

 که است ثابت دفتري پژوهيآينده ئولمس نهاد اساس اين بر است. بوده اجرادرحال  ينگارآينده براي موازي

 بيش اغلب ينگارآينده يهابرنامه آنكه به توجه با البته کند.مي آغاز را ينگارآينده برنامه چند يا يک سال هر

 هابرنامه اين است. انجامدرحال  ينگارآينده برنامه 4 تا 2 حدود سال هر در لذا برند،مي زمان سال يک از

 اصلي همكاران موضوع آن با مرتبط تخصصي هايدستگاه برنامه هر در و شودمي مديريت ولمسئ نهاد توسط

 شده انجام دفتر اين در تاکنون 2221 سال از که هاييپژوهيآينده يهابرنامه هستند. پژوهيآينده انجام در

 است. شده داده نمايش 17 جدول در است،

 :شوندمي تقسيم اصلي دسته سه به انگلستان در مطالعاتي هايفعاليت 

 12 تا 6 زماني بازه يک در که است مدتيکوتاه مطالعاتي يهاپروژه :آینده هایسياست هایگزارش ـ

 است. فعلي سياست فهم در خاص هايشكاف کردن پُر براي شواهدي دهندهارائه و شودمي انجام ماهه

 مورد در جامعي شواهد پايه بر که است ساله 2 ينگارهآيند يهاپروژه :پژوهیآینده هایگزارش ـ

 است. آينده سال 42 تا 22 زماني افق داراي هاينگارآينده اين .شودمي انجام کشور مهممسائل 

 در گسستهمسائل  خصوص در که است نگرکوتاه مطالعاتي يهاپروژه :محيطی پویش گزارشـ 

 .شودمي انجام آينده سال 15 تا 12 خصوص

 :است شده بيان 17 جدول در فوق نوع سه از يک هر در شده منتشر هايگزارش فهرست 

 

 پژوهیآینده سوم دور در شده انجام هایپروژه .87 جدول

 ینگرآینده هایگزارش

 آینده هایسياست هایگزارش

 (2221 -2213 )ژانويه بريتانيا در هويت تغيير :آينده هويت

 (2227 - 2212 )نوامبر گيرندگانتصميم براي اولويت :آينده بالياي خطر کاهش

 نگاریآینده هایگزارش

 (2232 -2213)اکتبر انگلستان براي چالش و فرصت از جديدي دوره :توليد و ساخت آينده

 (2223 -2212)اکتبر الملليبين اندازچشم :مالي هايبازار در کامپيوتر تجارت آينده

 (2222 -2211)اکتبر آينده هايفرصت و هاچالش :زيستمحيط جهاني ييراتتغ و مهاجرت

 (2232 -2211)ژانويه هوايي و آب تغييرات الملليبين ابعاد

 (2224 -2211)ژانويه کشاورزي و غذايي مواد آينده

 (2226 -2212)فوريه يكموبيست قرن در زمين از عمده بخشي ساخت :اراضي کاربري آينده

 (2226 -2224 )نوامبر شده ساخته زيستمحيط و پايدار انرژي ديريتم

 (2222 -2224)اکتبر  ويكمبيست قرن در خويشتن از بسياري ساخت :تندرستي و ذهني سرمايه

 (2217 -2227)اکتبر آينده انتخاب :چاقي کاهش

 (2226 -2226)آوريل آينده براي شدن آماده :عفوني هايبيماري
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 ینگرآینده هایگزارش

  (2226 -2226)ژانويه هوشمند هايرساختزي آينده

 (2213 -2225)ژوئيه 2252آينده مخدر مواد

 (2212 -2224)ژوئن جرم از پيشگيري و سايبري اعتماد

 (2221 -2224)آوريل الكترومغناطيسي طيف از برداريبهره

 (2222 -2224)آوريل آينده در سيل شدن جاري

 (2232 -2223)نوامبر شناختي هايسيستم

 محيطی پایش هایگزارش

 (2223 -2212)نوامبر 2222 دهه براي انگلستان رشد هايفرصت :آينده نوآوري و فناوري

 (2232 -2221)ژوئن ممكن هايآينده :جهاني تجارت

 

 پژوهیآینده مختلف هایدوره نتایج ـ چهارم فصل

 پژوهیآینده اول دوره نتایج .8-5

 طوربه نتايج از برخي د.ش انجام پيمايش و مشاوره دوره ارزيابي يندآفر پژوهيآينده لاو هدور انتهاي در

 :از عبارتند خالصه

 .است مهمتر آن نتايج از پژوهيآينده يندآفر - 

 .تاس کاري شبكه تشكيل پژوهيآينده موفقيت کليد - 

 درآنها  خصوص در مباحثه و بوده هدفمند و مختصر کوتاه، دباي پژوهيآينده از حاصل نتايج - 

 است. ضروري جامعه

 .افتدنمي اتفاق سرعت به امر اين و دارد زمان به نياز يابد اشاعه جامعه فرهنگ در پژوهيآينده اينكه براي - 

 د.کن خود يهابرنامه و هافعاليت انجام در دخالت به تشويق را افراد تا است درصدد پژوهيآينده - 

 است. خودشان آينده مالكيت عنيم به کار اين

 تعيين :است داشته اصلي و واضح هدف سه انگلستان ينگرآينده اولين کينان آقاي نظر از 

 بوده هااولويت تعيين بر دولت بيشتر تأکيد البته ي.نگرآينده فرهنگ ايجاد و 1سازيشبكه ها،اولويت

 در و شوندنمي محقق مناسب سازيشبكه دونب هااولويت که داشتند آگاهي مسئله اين بهآنها  است.

 و سويک از صنعت و دانشگاه بين مستحكمي ارتباطاتبايد  2،اجتماعي سرمايه ايده از استفاده با نتيجه

 ينگرآينده اين نتايج د.کر محقق و گيريپي يخوببه را هااولويت بتوان تا شود برقرار ديگر سوياز دولت

 .يافت انتشار تجاري و تخصصي مؤسسات و هارگاهکا ها،رسانه طريق از

                                                 
 نظر.. ارتباط سازی با افراد رشته مورد 1

شوند و به این طریق میقادر . اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آنها به همکاری با یکدیگر 0

بلکه در سیاست، اقتصاد  ،کنند که به تنهایی ممکن نبود و ...: این مفهوم نه تنها در علوم اجتماعیچیزهایی را کسب می
 و سیاست شهری کاربرد یافته است. و حتی در تاریخ، فمینیسم، آموزش و پرورش
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 سوياز و يكسو از ينگرآينده پيشرفت و دادن سوق در دانشگاه، و صنعت ميان ارتباط برقراري 

 است. بوده گذارتأثير ينگرآينده فرهنگ ترويج ديگر

 پژوهيآينده فعاليت دور اولين اهدافازجمله  صنعت بخش و پژوهش بخش ميان همكاري ايجاد 

 خاصي اقدامات و هابرنامه پژوهي،آينده نتايجبراساس  ها،همكاري استحكام و ايجاد براي بود. انگلستان

 مستندات و گزارشصورت به نه و عمليصورت به تا داشتند سعي هابرنامه اين شد. تعريف انگلستان در

 نتايج مستقيمغير يا مستقيم تأثير تحت هابرنامه اين کنند. پشتيباني هاهمكاري اين از نظري،

 :از عبارتند شدند، گرفته کار به نتايج سازيپياده براي که ييهابرنامهترين مهم بودند. پژوهيآينده

 دوره يک در کوشيدابداع شد که مي 1لينک پژوهيآينده جايزه عنوانبه ايهجايز 1117 سال در ـ

 براي د.ده ارتقا را عالي آموزش و صنعت حوزه دو بين قيقاتيتح هايهمكاري ساله سه تا دو زماني

 پروژه 14 لينک، پروژه اول دور در داشتند. مشارکت خصوصي و عمومي بخش دو هر مالي منابع مينأت

 در تا کرد پيدا تقليل پروژه 7 و 14 به کاهشي روندي با بعدي هايدوره در سپس و شد حمايت

 از يک هر که شد برآورد پوند ميليون 152 برنامه اين هزينه گيرد. رارق توجه مورد پروژه 31 مجموع

 تجاري شرکت 1522 برنامه اين در شدند. متقبل را هزينه از نيمي حدود عمومي و خصوصي يهاحوزه

 فعاليت نتايجبراساس  را خود هايفعاليت لينک برنامه داشتند. فعاليت نيز تحقيقاتي مرکز 222 و

 .داشت تمرکز خاصي بازار يا فناوري بر پروژه هر و کردمي يمتنظ ينگارآينده

 دالر ميليون 42 بودجه با و 1114 تا 1117 هايسال در که 2مشترک پژوهشي تجهيزات برنامه ـ

 گرفت. انجام ينگارآينده برنامه حوزه در تجهيزات تهيه از حمايت براي برنامه اين شد. انجام

 گرفت. انجام تحقيقاتي سساتؤم با همكاريصورت به نيز پژوهيآيندهاپس يهابرنامه از تعدادي ـ

 و انگيزه افزايش هدف با برنامه اين است.هبرنامه اين از ايهنمون 3فارادي سسهؤم با همكاري برنامه

 برنامه اين گرفت. انجام متوسط و کوچک هايبنگاه خصوصاً صنعت و دانشگاه ميان همكاري به تشويق

 علوم تحقيقات شوراي توسط بودجه اين شد. آغاز دالري ميليون يک هزينه با 1117 سال پتامبرس از

  شد. تأمين 4مهندسي و فيزيكي

 چالش صندوق برنامهازجمله  شد. اعتبار مينأت دولتي کامالً صورتبه هافعاليت از ديگري دسته ـ

 در شد. انجام تحقيقات سازيتجاري و عهتوس براي هادانشگاه توانمندي ارتقاي هدف با که 5دانشگاه

 مشارکت برنامه اين در نيز ديگر دانشگاه 31 و داده تشكيل را اصلي مجمع دانشگاه 15 برنامه اين

 کردند. دريافت دالر ميليون 45 برنده هايدانشگاه بود، برنامه اين شروع سال که 1114 سال در کردند.

                                                 
1. Foresight Link Awards 

2. Joint Research Equipment 

3. Faraday 

4. Engineering & Physical Science Research Council 

5. University Challenge Fund (UCF) 
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 کسب ديگري منابع از را خود تحقيقاتي بودجه از ديگر قسمتي نستندتوا برنده هايدانشگاه از يداعدت

 سال در .کردند اضافه اصلي بودجه به خارجي منابع اين نيز دالر ميليون 12 ترتيب اين به که کنند

 داد. قرار صندوق اين اختيار در دالر ميليون 65 دولت و يافت افزايش بودجه اين 1111

 هايزيرساختار صندوق برنامهازجمله  .دادند انجام هاوزارتخانه و هاخشب را هابرنامه از تعدادي ـ

 ارتقاي و بازسازي و تعمير براي ايههزين برنامه اين در .داد انجام بازرگاني و صنايع وزارت که 1مشترک

 2221 تا 1114 هايسال از و سال سه مدت به برنامه اين شد. داده تخصيص زيرساختاري تجهيزات

 داد. اختصاص خود به را دالر ميليون 722 با برابر ايههزين و داشت هادام

 تخصصي مؤسسات ها،کارگاه ها،رسانه طريق از انگلستان پژوهيآينده دوره اولين نتايج مجموع در 

 پيدا دست هاييموفقيت به خود پژوهيآينده هايفعاليت از دور اين در انگلستان يافت. انتشار تجاري و

 :هستند زير مواردشامل  که کرد

 داوطلبانه. مشارکت باالي سطحـ  

 شده. حمايت سياسي تعهد و گسترده حمايتـ  

 سازي.شبكه دانستن مفيد ـ 

  کشورها. از بسياري توسط آن گرفتن قرار مدل ـ 

 تمشكال نيز و تكنيكي حمايت عدم ناکافي؛ زمان پژوهيآينده از مرحله اين مشكالت از برخيـ  

 2.بود ميزگردها ميان منابع ادغام و هماهنگي ضعف ارتباطي،

 

 پژوهیآینده دوم دوره نتایج .2-5

 کاري موقت يهاگروه و هاپانل از تعدادي برنامه، اتمام از پس که بود آن برنامه اين در توجه قابل نكته

 وزارت مثال براي ماندند. فعال سازمان يک حمايت ذيل هاپانل از بعضي دادند؛ ادامه خود فعاليت به

 کردند. حمايت هاسامانه و هوافضا دفاع، پانل از مشترکصورت به دفاع وزارت و صنعت و تجارت

 کربن» سازمان ديگر سويياز داد. ادامه خود فعاليت به مواد مؤسسه حمايت با مواد پانل همچنين

 بعضي کرد. حمايت انرژي( بر تربيش رکزتم )با «طبيعي محيط و انرژي پانل» فعاليت ادامه از 3«تراست

 دهند.مي ادامه خود کار به جايگزين هاييفعاليت با نيز هابرنامه از

 «جوانان ينگارآينده» برنامه مثال براي شد. اندازيراه نيز ترويجي يهابرنامه اصلي برنامه کنار در 

 يک توليد براي نياز مورد هايمهارت در مستقيمي تجربه آموزاندانش که شد آغاز هدف اين با

 کنند. پيدا را بازار در پذيريانطباق و طراحي تا سازيمفهوم مرحله از موفق خدماتارائه  يا محصول

                                                 
1. Joint Infrastructure Fund (JIF) 

2. I. Miles, "ten years of UK technology Foresight", 2003, Available:http;//les1.man.ac.uk/PREST.  

3. Carbon Trust 
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 طراحي و کنندهمصرف رفتار و آينده هايروند نگريپيش به ترغيب را آموزاندانش برنامه اين

 حاصل پروژه اين اند.نيافته تحقق تاکنون و بود ندخواه آتيهخوش آينده جهان در که کرد محصوالتي

 هاييشرکت شامل و بود «فناوري و علم دفتر» پژوهيآينده بخش و «علوم و آموزش وزارت» مشارکت

 52 و گرفت انجام انگلستان شرقي شمال در کار اعظم بخش بودند. فعال مدارس کنار در که شدمي

 .داشتند مشارکت آن در مشاور ـ معلم

 

 پژوهیآینده سوم دوره نتایج .3-5

 که انگلستان شد.منجر  انگلستان در ينگارآينده شيوه در بازانديشي به پژوهيآينده دوره دو تجربه

 دوره در بود، داده انجام ژاپن پژوهيآينده برنامه تأثير تحت هايانداز تا را خود دوم و اول هايدوره

 کشور اين بومي رويكرد سرآغاز سوم دوره کرد.اقدام  ريزيبرنامه به اوتمتف کلي به رويكردي با سوم

 انجام چگونگي در تغييراتي که بود داده نشان آمده دست به تجربيات است. پژوهيآينده به

 پژوهيآينده برگزاري در اساسي تغيير چند دوره اين در ترتيب اين به است. نياز مورد ملي پژوهيآينده

 :از عبارتند که شد ايجاد ملي

 هايبازه در آن در که ژاپن برخالف .شودمين برگزار زمانهمصورت به پوشش تحت يهاحوزه ـ

 زماني هر در تا شد گرفته تصميم انگلستان در شوند،مي بررسي همديگر با هاحوزه کل مشخصي زماني

 شود. پرداخته حوزه محدودي تعداد به تنها

 حوزه هر هايويژگي حسب بر و... مشارکت نحوه زماني، افق اصلي، هايروش از اعم قلمرو، تعيين ـ

 بگيرند. بهره يكسان روش و فرآيند يک از هاحوزه تمام که نيست الزم ترتيب اين به و شودمي تعيين

 موضوعي هر با متناسب غيردولتي، و دولتي هاينهاد از زيادي تعداد همراه به مرکزي نهاد يک ـ

 هاينهاد از ايهشبك تا است الزم پروژه هر براي ترتيب اين به پردازند.مي پژوهيآينده فعاليت نجاما به

 شود. تشكيل حوزه آن در فعال

 اين به .شودمي انجام پروژه هر موازات به که اقدامي يهابرنامه تعريف و گرايانهعمل رويكردـ 

 شد. خواهد مختلف يهاگروه بسيج به رمنج و اجتماعي وجوه داراي پژوهيآينده ترتيب

 ادامه در و آن تاريخچه خصوص در ابتدا خالصه،صورت به دارد. ادامه همچنان رويكرد اينـ 

 است. شده داده توضيحاتي آن فعلي وضعيت
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  یگيرنتيجه

  :است زير هايشاخص داراي انگلستان در پژوهيآينده

 نهادی ساختار .8

 وابستگي در توانمي را انگلستان پژوهيآينده يهابرنامه نهادي ساختار صخصو در نكتهترين مهم

 باالترين به وابسته نهاد در مطالعات اين ترتيب اين به دانست. فناوري و علم ملي شوراي به هابرنامه

 ايهانداز تا نيز کشورها ساير در پژوهيآينده فعاليت بررسي اگرچه .شودمي انجام يسياستگذار سطح

 و فناوري علم، يسياستگذار ساختار در توانمي را انگلستان تمايز وجه اما است، ويژگي همين مؤيد

 :است زير مشخصات داراي که دانست نوآوري

 .شودمي انجام ملي شوراي دبيرخانه در پژوهيآينده ـ

 مهارت و رينوآو وکار، کسب وزارت يعني کشور اين تجارت و صنعت وزارت در دبيرخانه محلـ 

 .(کندمي برجسته نتايج در را دانشگاهي نه و صنعتي نگاه امر اين )که است

 و دولتي عام انسياستگذار نه و است خصوصي و صنعتي بخش افراد از متشكل شورا ترکيبـ 

 اين است. دور آن ساختار و نهاد اين از ممكن حد تا سياسي حوزه ترتيب اين به دولتي. منصبانصاحب

 است. داده نهاد اين به را سياسي تغييرات عليرغم پايداري، و پايايي مكانا امر

 به است. پژوهيآينده موضوع حسب بر متخصصان از ايهشبك ايجاد دنبال به متمرکز نهاد اينـ 

 انجام که نحوي به است، پروژه مديريت و ينگارآينده انجام ساززمينه خود پژوهيآينده نهاد ترتيب اين

 تمرکزگرايي خالف بر ترتيب اين به .شودمي انجام حوزه آن در فعال هاينهاد وسيلهبه ينگارهآيند

 مرکزي نهاد يک و است شده توزيع ينگارآينده انجام انگلستان در ژاپن، ملي هايپژوهيآينده شديد

  دارد.برعهده  را کالن مديريت و هماهنگي وظيفه

 بومی مدل .2

 اين به دانست. کشور اين در بومي الگوي به دستيابي در توانمي را انگلستان پژوهيآينده اصلي ويژگي

 الگويي کشور اين خاص هايويژگي و موارد و ساختاري هايويژگيبراساس  انگلستان در ترتيب

 :کشورهاست از برخي با هاييتفاوت داراي که است شده طراحي

 مرتبطصورت به که اندکرده الگوبرداري کشور اين از که ديگري هايکشور اغلب و ژاپن خالف برـ 

 رويه اين انگلستان در دهندمي انجام را خود ينگارآينده متمرکزصورت به ساله پنج دوره هر در

 است. انجامدرحال  مداومصورت به

 عشرو و شوندمي تعريف مختلف هايزمان در هاپروژه کشورها، ساير در متداول رويه برخالفـ 

  نيست. همديگر با همزمان هاپروژه

 در هستند ينگارآينده انجام براي يكسان الگوي يک به دستيابي دنبال به که کشورها ساير برخالفـ 
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 شوند.مي انتخاب حوزه آنسئواالت  و موضوع با متناسب ...و زماني افق ها،خروجي شناسي،روش انگلستان

 نهادها سایر با ارتباط .3

 تعامالت ترتيب اين به دارد.برعهده  را ملي کار تقسيم و کالن مديريت وظيفه تنها متولي نهاد انانگلست در

 از بلند فهرستي انگلستان در دارد. ينگارآينده در مشارکت جلب منظوربه مختلف هاينهاد با ايهگسترد

 .شودمي اهدهمش پژوهيآينده مطالعات از يک هر در کنندهمشارکت دولتي مختلف هاينهاد

 اجرا حين در سازیپياده .5

 اين در توجه قابل ويژگي يک تاکنون 1112 دهه اوايل در انگلستان در ينگارآينده دوره نخستين از

 اين ينگارآيندهپسا يهابرنامه از ايهعمد بخش عنوانبه نتايج سازيپياده که ؛شودمي مشاهده هابرنامه

 که هايياولويت .شودمي انجام هااولويت تحقق براي اقدامات از ايهمجموع هاهبرنام اين در است. کشور

 هايفعاليت نيز و شدمنجر  لينک جايزه به آمد دست به کشور اين هايپژوهيآينده اول هدور در

 ييهابرنامه از هايينمونه «مشترک بازسازي صندوق» يا «مشترک پژوهشي تجهيزات برنامه» به مربوط

 در رويه اين گيرند.مي نظر در ينگارآيندهپسا بخش در و ينگارآينده از بخشي را سازيپياده که بودند

 کرده برنامه ساختاري هايپايه از يكي به تبديل را آن و است يافته ادامه نيز برنامه بعدي هايهدور

 امكان که است بوده انگلستان ينگارآينده يهابرنامه هايخروجي از يكي همواره ريگذااولويت است.

 است. داده افزايش را سازيپياده

 پژوهیآینده هایبرنامه در تنوع .4

 گونه سه به مربوط تنوعترين مهم شايد .شودمي مشاهده بااليي تنوع کشور اين پژوهيآينده يهابرنامه در

 يا) افقي پويش و پژوهيآينده مطالعات آينده، سياست .شودمي انجام نهاد اين توسط که است ايمطالعه

 گونه سه اين از يک هر در است. کشور اين در ينگارآينده يهابرنامه از مختلف گونه سه (محيطي

 هاپژوهيآينده .شودمي مشاهده تيمي سازماندهي حتي و مطالعه مورد موضوعات زماني، افق در هاييتفاوت

 دارد. محض مطالعاتي جنبه بيشتر محيطي پويش مطالعات کهلي درحا است، سازيشبكه پايه بر بيشتر

 اطالعات بانک .1

 را تجربيات انباشت همچنين و هاداده آوريجمع ،هاپانل ميان ارتباط ايجاد امكان ،اطالعات بانک از استفاده

 کند.مي فراهم يرانمد براي را نظارت امكان و کرده ترساده را برنامه مديريت که استدرحالي  اين .دهدمي

 پژوهیآینده فرهنگ ایجاد .7

 را هايافته انتشار همچنين و غيرخبره و عامي افراد عمومي، هاينهاد مشارکت امكان همراه يهابرنامه

 هايسال و سوم هدور در اما ،شد آغاز دوم برنامه از امر اين چه اگر کند.مي فراهم همزمانصورت به

 هرچه و پژوهيآينده فرهنگ ترويج در اهميت حائز نكته ينگارآينده نتايج انتشار د.دار وجود نيز اخير

 خاص هايزمان و مشخص هايزمان در پژوهيآينده نتايج مكرر هايبازبيني و است بوده آن شدن بهتر
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  اند.بوده مؤثر ينگرآينده هايفعاليت ارتقاي در همگي که افزود بدان بايد نيز را

  بيشتر مشاركت به توجه .1

 دوره سومين در خصوصاً امر اين کند، توجه جامعه هاينياز و هااولويت به که دارد سعي انگلستان

 هدايت و متخصصان مشارکت بيشتر جلب براي و راستا اين در خورد.مي چشم به بيشتر پژوهيآينده

 ينگارآينده» از را خود پژوهيآينده مطالعات هجامع هاياولويت و نيازهاسمت  به پژوهيآينده مطالعات

 مطالعات به را متخصصان از تريوسيع طيف بتواند تا داد تغيير «ينگارآينده» به «فناوري و علم

 دهد. قرار پوشش زير را تريوسيع مخاطبان نتيجه در و کند جلب پژوهيآينده

 

 سه نكته پایانی

 دولتي يسياستگذار سطح باالترين به وابسته نهاد در انگلستان در ينگارآينده مطالعاتکه  آنجا از .8

 و هااولويت با سوهم و راستا در پوند ميليون صد چند ارزش به تحقيقاتي لذا شودمي انجام

 شده انجام مختلف هايبخش حمايت با البته و دولت توسط ينگارآينده پروژه از منتج هايپيشنهاد

 برنامه سازيبومي عنوان تحت چهآن است، شده مندبهره آن هايدستاورد از نيز انگلستان کشور و است

 ملي مرکز طراحي راهگشاي تواندمي خوبي به برد، نام توانمي انگلستان کشور پژوهيآينده

 نياز مورد و کاربردي و پژوهيآينده ملي يهاپروژه دولتي حمايت با تا باشد سايرکشور در پژوهيآينده

 شود. انجام کشورها در ينگرآينده معهجا

 پژوهيآينده مطالعات متولي که نوآوري و علم دفتر نيز و فناوري و علم شوراي اعضاي انتخاب در انگلستان .2

 توجه ينگرآينده مطالعات درآنها  کارکرد به مؤسسات، و افراد موقعيت به توجه جاي به هستند کشور اين در

 دانشگاه برتر، رتبه با هايدانشگاه رؤساي انتخاب جاي به نوآوري و علم دفتر عضو خابانت در مثالً است. کرده

 متولي دانشگاه اين چون ولي است، انگلستان هايدانشگاه مياني هايرتبه در که است کرده انتخاب را منچستر

 انتخاب نوآوري و علم دفتر در عضويت براي دانشگاه اين رئيس است، انگلستان در فناوري و علم سياستگذاري

 موقعيت و نام حسب بر نه کارکرد حسب بر اعضا تعيين نحوه گونه اين ببرند. باال را کارکرد تا است شده

 بشود. نيز کشورها ساير در اعضا انتخاب الگوي تواندمي

 هايپيمايش و هاپروژه افراد، مشارکتي معرفي فرآيند از انگلستان آميزموفقيت استفاده دليلبه .3

 عنوانبه رويكرد اين از اتريش و جنوبي آفريقاي چک، جمهوري مجارستان، چون هاييکشور در مشابه

 با «جوانان پژوهيآينده» برنامه مثال براي کردند. استفاده خود پژوهيآينده يهاپروژه براي ايهپشتوان

 يا محصول يک توليد براي الزم هايمهارت در مستقيمي تجربه آموزاندانش که شد آغاز هدف اين

 کشورها ساير کنند. پيدا را بازار در پذيريانطباق و طراحي تا سازيمفهوم مرحله از موفق خدماتارائه 

 شوند. مندبهره نگريآينده مطالعات در افراد مشارکتي يندآفر از توانندمي نيز
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