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و فناوري  آينده نگاري نوآوري در عرصه علم

و در مسير صحيح ابزار كارآمد گام برداشتن  توسعهتحقيق
2، محسن بهرامي1مهكامه طاعتي

 گروه پژوهشي آينده شناسي، پژوهشكده فناوريهاي نو، دانشگاه صنعتي اميركبير

mtaati@aut.ac.ir      

 چكيده

از آن مي توان و تصميم گيريهاي كالن مي باشد كه به كمك نتايج حاصل آينده نگاري از جمله كارآمدترين ابزار براي سياستگذاري
هر مسيري مشخص و تطابق برنامه ها را با چشم اندازهاي تعريف شده در در. نمود ميزان كاركرد از آنجا كه مبحث نوآوري خصوصاً

از جدي  و فناوري و بدون انجام پژوهش دستيابي به نوآوري ممكن نمي شود، عرصه علوم لذا ترين مباحث براي توسعه كشورهاست
و توسعه پرداختن به  و فناوريو اهميت مباحث مطرح در تحقيق و ابزارهاي آينده نگاري نوآوري در حوزه علم بررسي تطبيقي نيزو روشها

تر گرفتن مباحث آين در سطح دنيا مي تواند قدم مناسبي براي جدي نودتجربيات انجام شده در حوزه و كمكآه نگاري در كشورمان وري
در  بسند به تحقق اهداف مندرج .باشددر بخش فناوري توسعه ست سالهيچشم انداز

و پرداختن به اهميت موضوع آينده اين مقاله ضمن در در حوزه نوآوري از، نمونهآن بررسي روشهاي مختلفنگاري آينده نگاري هايي
و فناوريو مربوط به نوآوريهاي انجام شده  .گرديدخواهد ارائهو پيشنهاداتي براي كشور دنيادر سطح علم

و توسعه،،يآينده نگار: كليد واژگان و فناورينوآورتحقيق ، سياستگذاريي، علم

:مقدمه-1

آننو و ساده ترين در ادبيات رايج، معاني مختلفي را به ذهن متبادر مي كند آآوري واژه اي است كه و منشهاست؛نورد، در روشها چيزي نو
و مشخص و مأموريتهاي جديد و فناوري مفاهيم در ادبيات مرسوم علم ر حال آنكه امروزه، واژه نوآوري از جمله. با خود حمل مي كنداتري

جز در سايه آنكه براي و گسترش فناوري و فناوري پرداخت و توسعه، الزم است به شكل حرفه اي به گسترش علم دستيابي به پيشرفت
رانو. آوري انجام نمي شودنو و ناگفته پيداست كه نقشهآوري هم به سهم خود محصول و توسعه است اندازي مناسب فرآيند تحقيق

ك . ليدي استپژوهش براي دستيابي به نوآوري نقشي

جمدر اين راستا، كشورهاي مختلف دست به اقدامات از هاه تدوين چشم اندازها،لمتعددي و اجراي برنامه و تعيين اهداف ي مناسب زده
و فناوري. به رقابت جدي مشغولند،حوزه هاي مشتركخصوصاً در و برنامه هاي نوآوري حوزه علم در حال تدوين بوده،نظامهاي ملي دائماً

در راستاي اهداف چشم اندازو و نقشه جامع علمي كشور، ساله خود، قدمهاي20الزم است كشور ما با توجه به تدوين سند ملي نوآوري
،تدوين شدهكشور سياستگذاري- صنعتي–وجود برنامه هاي متعددي كه به همين منظور در بخشهاي مختلف علميبا. جدي تري بردارد

از خود بپرسيم. تأمالت بيشتري را مي طلبد،رفتن در مسير چشم انداز و فناوري هر نقطه از مسير توسعه علم در آيا: الزم است دائماً
در راستاي اهداف تعيين شده هست يا خير و جهت گيري هايمان . اقدامات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد دانشكده مهندسي مكانيك، رئيس گروه پژوهشي آينده شناسي-1

 كارشناس ارشد پژوهشي، عضو گروه پژوهشي آينده شناسي-2

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

2

و همايشهاي مخت و حين برگزاري جلسات در موارد متعدد منتشر شده به لف بيان مي شود، نيز تأكيدي كه بر استفاده از روشهاي علمي
بر روشهاي معتبر و نوآوري را با اهداف،همين منظور است؛ با تكيه و نتايج،مي توان ميزان تطابق برنامه هاي حوزه پژوهش سنجيده

در آينده را مورد بررسي كارشناسانه قرار داد از. احتمالي به بار آمده و آينده نگارانه شيوه هاياستفاده براي رسيدن به هم، در جهانمعتبر
و به شكلي فراگير، به همين منظور انجام مي شود90از دهه،آينده اي مطلوب . ميالدي به بعد

از مباحثي مانند و توسعه"در اين مقاله ابتدا سعي بر ارائه تعريفي اجمالي و سپس به مسأله آينده"آينده نگاري"و"نوآوري"،"تحقيق شده
و و فناوري پرداخته مي شود نگاري درحوزه نوآوري و برنامه هاي آينده نگاري كشورهاي. علوم در ادامه، نمونه اي از مهمترين فعاليتها

و به عنوان نمونه مختلف طي دهه اخير به،ارائه در حوزه پژوهش زمينه ساز فعاليتهاي آينده نگاري براي دستيابي چالشهايي كه مي تواند
در. نوآوري باشد، مطرح مي گردند و فناوري و علوم در حوزه نوآوري در پايان، ضمن نتيجه گيري، پيشنهاداتي براي انجام آينده نگاري

. مي شودارائه ايران، 

و توسعه-2  تعريف،تحقيق

و ارائه عملي يك ايده يا تفكر اس و توسعه در مفهوم كلي عبارت از همه فعاليتهاي الزم جهت توليد، پرورش، اشاعه، انتشار اين.تتحقيق
و در يك بنگاه صنعتي به مرحله اجرا درآيد و توسفرآيند مي تواند در قالب يك صنعت، تحقيق از لي عه به مفهوم كلي فعاليتهاي الزم

هري. مرحله تحقيق تا رسيدن به بازار است در صنعت، و توسعه و بنگاههاي موجوددر اين نوع نگرش به فعاليت تحقيق از سازمانها ردك
در شكل گيري فرآصنعت به و توسعه در صنعت نقش دارنصورتي و كاركديند تحقيق در نهايت زمينه رشد رد اقتصادي صنعت را فراهم كه
.1[ مي كنند [

آسيا-3 و مقصد عمده نست تكنولوژي، تعريف

و ساز از سياست در جهتو كارهاي صريح براي اثربخش نمودن مسير يك نظام تكنو سياست كالن تكنولوژي عبارت است لوژيك ملي
و مقاصد بلن و فراگير تكنولوژيسياست دمدت ملي،عالئق منافع و برنامه اقدام ملي براي توسعه تكنولوژي عناوين ديگري هستند بنيادي

و اما مقصد سياستآكه به :از طريق زير مي باشد"افزايش نوآوري تكنولوژيك"نها سياست كالن تكنولوژي گفته مي شود

 نه مساعد براي پيشرفت تكنولوژيايجاد زمي-1

و تجاريبك-2 تر اين پيشرفتها در كاربردهاي نظامي ]2[ ارگيري هرچه گسترده

و توسعهو سياست تكنولوژي-3-1  تحقيق

و اجتماعي ملموسي داشته باشد و توسعه زماني به نوآوري تبديل مي شوند كه پيامدهاي اقتصادي بنابراين سياست. دستاوردهاي تحقيق
توتك و صرينولوژي تحقيق و سازوكار براسعه در حقيقت سياست و توسعه مي باشد كه بهيح براي اثربخش نمودن مديريت تحقيق نيل

و مقاصد بن و منافع در راستاي اهداف صنتسياس اساساً. گاه اقتصادي ترسيم مي گردداهداف و سياست كالن عتي يك فصل تكنولوژي
و آن نوآوري مشترك حساس دا .تكنولوژيك مي باشدرد

و توسعه س سياست تكنولوژي بايد فعاليتهاي تحقيق ].3[ يك باشدوژمتي هدايت كند كه حاصل آن نوآوري تكنولرا به

 مضمون عمده سياست تكنولوژي در يك سازمان-3-2

ازسياست تكنولوژي در يك محيط يا سازمان بايد پاسخگوي سواالت كليدي باشد كه عمده ترين آنها عبا :رتند
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 معيارهاي گزينش تكنولوژي هايي كه توسعه آنها براي تحقيق مقاصد بلند مدت سازمان ضرورت دارند، كدامند؟-1
در بلندمدت ضرورت دارند-2 )بحث اولويت گذاري تكنولوژي(؟بر مبناي اين معيارها توسعه كدام تكنولوژي هاي
و-3 از اولويت گذاري تكنولوژي ها توسط كدام نهادها )بحث از ساختار حمايتي(ونه صورت خواهد گرفت؟گچحمايت
و هريك چه نقشي را ايفا مي كنند؟و افزايش نوآوري، ولوژيدر سناريوي توسعه تكن-4  سازمان چه بازيگراني وجود دارند
و تكنولوژي چگونه ارزيابي مي شود؟-5  رابطه بين علم
در سازمانها بايد-6  تدبير گردد؟چه مشوقهايي براي پيشرفت تكنولوژيك حاصله
بر اساس كدامين اصول راهنما مديريت شود؟-7  سياست تكنولوژي بايد
و ترقي سياستهاي تكنولوژي چگونه ارزيابي مي شود؟-8 و بخش سياست تكنولوژي( پيشرفت ]3[)بحث از نظام ارزيابي

 تعريف جامع از نوآوري-4

كه، با توجه به تعاريف ارائه شدهبطور كلي.در خصوص نوآوري در منابع گوناگون تعاريف متعددي ارائه شده است مي توان نتيجه گرفت
و به مرحله عمل رسيده است؛ به عبارت ديگر، نوآوري انديشه خالق تحقق يافته است كه به بهبود فرآيند  نوآوري خالقيت متجلي شده

.و فرآورده ها منجر شود ها

و برداشت صاحب نظران مختلف تو،با توجه به تعاريف ]5و4[:بندي نموددسته1ان مهمترين مصاديق نوآوري را به شرح جدول مي

 مهمترين مصاديق نوآوري مستخرج از ديدگاه صاحبنظران.1جدول

 مصاديق نوآوري رديف

و آغاز يك عمل براي بار1 و مفيد در ذهن و معرفي يك چيز جديد ساختن
 نخست

و عملي ساختن تفكرات جديد ناشي از2 خالقيتبكارگيري

و برنامه هاي نو3 فرآيند تبديل ايده به محصول، خدمات، فرآيندها، روشها

و خدمات موجود4 بهبود اساسي در كاربرد محصول

و صنعتي5 ايجاد تغيير اساسي در ساختارهاي سازماني

و كاربردهاي جديد براي فناوري ها6 توسعه فناوريهاي جديد

ج7 و دانش وتجاري سازي ايده و تبديل آن به منفعت اقتصادي ديد
 اجتماعي

و دروندادهاي سازمان(توسعه منابع جديد8 )مواد اوليه، تجهيزات

و مفيد براي حل مسأله9 فرآيند گردآوري هر نوع ايده جديد

استقرار كاركردهاي نو در توليد10

و آزمايش11 و ايجاد يك ابزار يا فرآيند در نتيجه مطالعه خلق

جايگزيني روشهاي خود ارزيابي به جاي ارزيابي سنتي12

و كاربرد دانش جديد براي حل آنها13 شناسايي مشكالت موجود
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و توسعه-4-1  اهميت پرداختن جدي به موضوع نوآوري در تحقيق

ا و به عنوان موتور محرك توسعه، در بسياري و فناورانه در پيشبرد اهداف علمي و با توجه به اهميت نوآوري ز كشورها برنامه هاي علمي
و يا نظامهاي ملي نوآوري جهت دهي كرده اند در چارچوب برنامه ها بر.فناورانه خود را و عالوه كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست

از جمله دانشگاه صنعتي اميركبير نيز براي پيشبرد اهداف خود از سازمانها تد،تدوين نظام ملي نوآوري، برخي در"سند نوآوري"وين به
ا و توسعه بدون پرداختن جدي به موضوع نوآوري به سرانجام نرسيده. انددست زده داف نظام ملي نوآوريهچارچوب بديهي است تحقيق

از پيش اهم از شيوه هاي آينده نگارانه بيش و دستيابي به اهداف مندرج در نظام ملي نوآوري با استفاده ميو لذا تعيين مسير نوآوري يت
آن. يابد و كاركردهاي و مشخصات نظام ملي نوآوري از مولفه ها در ادامه براي پي بردن به ميزان اهميت پرداختن به مسأله نوآوري، برخي

.آورده مي شود

و نقش نظام ملي نوآوري در توسعه فناوري كشورها-4-2 ]6[ تحليل كاركردها

و ساختار مفهو در امر توسعه فناوري در كشورها نظام ملي نوآوري باتوجه به تعريف و عناصر مؤثر مي خود براي تحليل روابط متقابل نهادها
مي نقش. رود بكار مي از كشورها از جمله آلمان از مفهوم نظام ملي. بايست با هم ارتباط مناسبي داشته باشند آفرينان اين نظام در برخي

.شده است استفاده پيكربندي مجدد صنعت بيوتكنولوژينوآوري در

كه بندي ترين طبقه يكي از رايج. بنديهاي متعددي ارايه شده است نظام ملي نوآوري طبقه» فعاليتهاي«و» كاركردها«در ارتباط با ها
از كشورها قرار گرفته  و مبناي مطالعه نظام ملي نوآوري بسياري در نظام ملي نوآوري ارايه شده و فعاليتهاي موجود براساس كاركردها

و توسعه اقتصادي است، طبقه از. باشد مي (OECD)بندي سازمان همكاري -1:مهمترين اين كاركردها ازنظر اين سازمان عبارتند
و رهبري، و توسعه انجام-2هدايت و توسعه،-3 (R&D) تحقيق انتشار فناوري-5توسعه نيروي انساني-4و تأمين بودجه تحقيق

از]7[ي ارتقاي كارآفريني فناور-6 و ارزيابي-1:و مهمترين فعاليتها عبارتند و هماهنگي، نظارت و فناوري تدوين سياستهاي نوآوري
و توسعه هاي غيرانتفاعي انجام دهنده حمايت از سازمان-5اي، تحقيقات توسعه-4تحقيقات كاربردي،-3تحقيقات بنيادي،-2 تحقيق

R&D از پروژه-6و كاربردي يا سازمانهاي مجري تحقيقات بنيادي و توسعه شركتهاي تجاري حمايت يا(هاي تحقيق مستقيم
در موارد خاص-7) غيرمستقيم و ارتقاي نيروي-8).نظر از اينكه چه نهاد يا شركتي مجري آن باشدصرف(حمايت از تحقيقات توسعه

و تسهيل جابجايي آنها  و بومي كردن فناوري-9انساني ارتقاي ظرفيت كلي جذب فناوري در شركتها-10ي خاصها بهبود توان كسب
و-11 بر فناوري-12ايجاد ظرفيت نوآوري شركتها ]8[ تأمين بودجه شركتهاي مبتني

و فعاليتهاي برشمرده توسط سازمان بر كاركردها هاي ديگري از كاركردهاي نظام ملي بندي، ساير محققان نيز دستهOECDعالوه
و وايت در سال. اند نوآوري ارايه داده تحقيقات-1: اند، پنج كاركرد را براي نظام ملي نوآوري مطرح كرده2000براي مثال آقايان لويي

و راهبردي( و خدمات(كاربري نهايي-3سازي فناوري، پياده-2) بنيادي، كاربردي گردآوري دانش(پيوند-4،)مشتريان محصوالت
].9[آموزش-5،)تكميلي

ن-5  گاريآينده

از پيش بيني است كه در طول سالهاي مختلف گسترش يافته آينده از جمله برنامه ريزي نگاري روشي برخواسته و با ديگر حوزه ها
و سياستگذاري پيوند خورده است در خدمت خواسته هاي آيندهبه اين ترتيب. استراتژيك و اين ابزار نگاري تبديل به يك ابزار گشته است

.ر گرفته مي شودمتفاوتي به كا

از ابزار در يك كشور آيندهاستفاده و علومي كه سرمايه گذاري ها نگاري به منظور تدوين سناريوهايي در خصوص مناسب ترين فناوري ها
از حدود دهه  و از سوي بسيار 1980در مقياس با ديگر كشورها مزيت نسبي اعطا مي كند، شيوه اي است كه ي به اين سو رواج پيدا كرده

و خواه كشورهاي در حال پيشرفته مورد بهره برداري قرار گرفته است .از كشورها خواه كشورهاي پيشرفته
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و سنجيده به آينده است كه امروزه از طريق آينده نگاري فراهم ترسيم وضعيت مطلوب براي فناوري كشور، مستلزم داشتن نگاهي اصولي
س از آن، بر برنامه مي شود؛ ابزاري كه با بهره گيري و نحوه اثرگذاري در پيش بيني آينده فراهم شده و كارهاي ايجاد اجماع بين خبرگان از

و توسعه هاي آتي علمي،. هاي آينده نيز مشخص مي گردد و سنجيده اقدامات و بررسي دقيق مبناي عقالني آينده نگاري فناوري، مطالعه
و اجتماعي مي باشد كه مي تواند به نوآوري، و ارتقا سطح كيفي زندگي اجتماعي منجر شود فناوري .رشد اقتصادي

در،اهداف عام. نگاري به روشهاي متفاوتي قابل تقسيم بندي است آيندهاهداف مطرح شده در فعاليتهاي از اهدافي هستند كه آن دسته
ف و فعاليتها خواسته يا ناخ آيندهاليتهايعتمامي بر. واسته به آنها مي رسندنگري از اهداف رسمي يا غير رسمي بوده مانند هدف تمركز

، تمركز Commitment، تعهد Communicationواژه ارتباط5از ابتدايc5)c5بلندمدت يا هدف ارتباطي يا به طور كلي اهداف 
ر Coordination، هماهنگي Concentration on longer- termبر بلندمدت اما دسته اي ديگر ). Consensusييأو هم

كن. از اهداف، خاص يك فعاليت است در كشور برگزار و قوت يك حوزه ده يا اولويت گذاري براي تكنولوژيهانمانند شناسايي نقاط ضعف
]11و10و3[

و مزاياي-5-1  نگاري آيندهتعاريف، اهداف

در زمينه هاي علمي، مشهورترين تعريف از آينده نگاري بيان مي دارد كه آينده نگاري، فرآيندي نظام مند با نگاهي به آينده بلندمدت
و توسعه فناوريهاي نوظهور با بيشترين فوايد  و طراحي و اجتماعي است كه هدف آن تعيين حوزه هاي تحقيقات راهبردي فناوري اقتصادي

و اقتصادي مي باشد .اجتماعي

وههاي مختلف ذينفع را در زمينه فناوري مورد نظر به هم وبستر آينده نگاري را يك فرآيند سازماندهي شده تعريف مي كند كه انتظارات گر
و اقتصادي ارائه مي نمايد و ديدگاهي راهبردي را نسبت به آينده با در نظر گرفتن مالحظات كالن توسعه اجتماعي . نزديك مي كند

و همكاري در تدوين آينده نگاري فناوري مانند پيش بيني فناوري است اما آنچه كه آينده نگاري را متمايز مي سازد ، ويژگي مشاركت
و سناريو هاي مختلف دستيابي به آن است كه باعث مي شود آينده نگاري ارزش افزوده اي بيش از فرآيندهاي سنتي برنامه چشم انداز

و پيش بيني فناوري داشته باشد . ريزي

م صاحبنظران اهداف مختلفي را براي آينده ازآهمترين نگاري ذكر نموده اند كه برخي از شناسايي فناوريهاي عمومي، توسعه: نها عبارتند
و بهره آيندهعام اولويتهاي ملي، كاوش  و توسعه چشم انداز براي آن، كاهش به موقع تأثيرات منفي يا انطباق با موقعيت جديد محتمل

از نتايج مثبت .برداري

دا آيندهاجراي و مزيتهاي فراواني نيز به همراه ازآرد كه برخي از مهمترين نگاري فوايد در: نها عبارتند شناسايي نشانه هاي افزايش توانايي
و بهبود آمادگي براي تغييرض و عيف و سازمانهاي هوشند براي پاسخگويي و قضاوت بهتر درباره استفاده از منابع، ايجاد تفكرات دانش

از طريق فهم نيروهاي شكل ده و كارا نسبت به تغييرات تواكنش سريع جاأنده آينده، شناسايي  معه، بهبود نظارت، ارتباطات ميانثيرات بر
م آيندهناكاردست اندر بر روي و تعهد، شبكه سازي يا تقويت شبكه ضوعات بلندونگاري، تمركز مدت، اجماع بر اولويتهاي تحقيقاتي، التزام

و ايجاد فرهنگ تفكر آينده نگر  ]11[هاي موجود

و زمينه سياستگذا دردر ظرف از آيندهري مهمترين اهدافي كه :نگاري مورد توجه قرار مي گيرند، عبارتند

و موقعيتها• و ارزيابي تاثيرات  بسط گزينه مربوط به فرصتها، تعيين اولويتها،

و سياست فناوري•  بررسي چشم انداز تحقيقات جاري

و نوظ• و ايده هاي بديع  هورتعيين نيازهاي جديد، تقاضاهاي تازه، امكانات نو

و به اجرا• و رصد اين حوزه ها و نظارت و زيست محيطي و اجتماعي تمركز گزينشي به حوزه هاي اقتصادي، فناورانه
در آنها  درآوردن پژوهشهاي دقيق
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و آيندهتعريف•  هاي نامطلوب آيندههاي مطلوب

و گفتگوي مستمر• و تشويق فرآيند بحث ]12[و راه اندازي

ن-5-2  گاريشيوه هاي متداول آينده

و اهداف مورد نظر مي تواند از طريق شيوه هاي مختلفي انجام گيرد كه متداول ترين آنها فرآيند آينده نگاري بنا به موضوع مطرح شده
: عبارتند از

 روش دلفي•
 روش سناريو سازي•
 روش پيمايش محيطي•
 روش ذهن انگيزي•
 روش تحليل ثبت اختراع•
 روش درخت وابستگي•
 روش تحليل ريخت شناسي•
 روش تأثيرات متقابل•
]14و13[روش چرخه آينده•

آن در كشورهاي مختلف نگاري هاي آيندهتجربه هاي-6 و اهداف

ما آيندهبررسي تجارب از. را به مجموعه اهداف خاص زير مي رساند نگاري كشورهاي مختلف :اين اهداف عبارتند

 (Key Technologies)تشخيص فناوريهاي كليدي•

در حال پيدايش تشخيص فناوريهاي•  (Technologies Emerging Generic)عام

و وقوع فناوريها•  پيش بيني ظهور

و قوتهايتعي• ن جايگاه ملي، شناسايي ضعفها
 شناسايي پتانسيلها•

 اجتماعي-شناسايي نيازهاي اقتصادي•

و فرصتها•  شناسايي تهديدها

 (Priority Setting)اولويت گذاري•

 قتصاديارساني به بنگاههاي اطالع•

و سياستگذاران•  اطالع رساني به تصميم گيران

و بخش صنعت•  ايجاد همكاري ميان بخش پژوهشي

 ساخت چشم انداز•

]3[ پروژه هاي خاص•
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و فناوري آيندهنمونه-6-1  جهان سطحدر نگاريهاي انجام گرفته در حوزه علوم

و فناوري-6-1-1  آينده نگاري در حوزه علوم

در كشورهاي مختلف دنيابطور خالصه نمونه2جدول از انجام آنها مهمترين آينده نگاريهاي انجام شده مانيزرا بترتيب تاريخو هدف
و فناوري انجام شده است در حوزه علوم .نشان مي دهد كه عمده ترين اين آينده نگاريها

در.2جدول از نمونه آينده نگاري هاي مطرح در سطح جهان و هدف و فناوري ]12و5و3[ انجام آنهاحوزه علوم

 هدف از اجراي برنامه عنوان برنامه رديف

و پيوستن به تكنولوژيهاي كليدي براي برنامه آينده نگاري صنايع تكنولوژيك اسپانيا1 شناسايي روندهاي تكنولوژيكي
 بهبود وضعيت رقابت صنعتي

و سياستگذاران دلفي تكنولوژي اتريش2  اطالع رساني به تصميم گيران

براي شناسايي حوزه هاي تكنولوژيكي كه داراي اهميت استراتژيك 1996-هلند-رادار تكنولوژي3
و صنعتي هلند در بخش تجا .خواهد بود سال آتي10ري

نانوتكنولوژي، به سوي كيت ساخت مولكولي4
 1996-)بلژيك، لوكزامبورگ، هلند(بنلوكس

و فرصتها  شناسايي تهديدها

، پيمايش مطالعه توسعه5 و تكنولوژي جهاني علم
و ژاپن  1998- 1996–دلفي آلمان

و وقوع فناوريها -)نوآوريها(پيش بيني زماني ظهور

 اولويت گذاري–شناسايي پتانسيلها

و فرصتها 1997–برنامه آينده نگاري تكنولوژي مجارستان6 - اطالع رساني به بنگاههاي اقتصادي–شناسايي تهديدها
و سياستگذاراناطال ع رساني به تصميم گيران

فعاليت ساخت سناريو براي مستمري بگيران در7
 1997- 2040فرانسه تا

 اجتماعي–شناسايي نيازهاي اقتصادي

-؟ 2020كدام سناريو به سمت: منطقه مركزي8
 1999–منطقه مركزي–فرانسه

و سياستگذاران  اطالع رساني به تصميم گيران

آچشم اند5ايجاد 1999–نده آلمان آي9 و و تهيه برنامه از راهنما براي وزارت تحقيقات موزش
 از هركدام از چشم اندازها) پروژه(هاي جديد

 ساختن انرژي براي بخش انرژي در بلندمدت 1999-براي فنالند 2030چشم انداز انرژي 10

چك- برنامه ملي تحقيقات جهت يافته 11 -جمهوري
2000 

 اولويت گذاري تكنولوژيك

و مهندسي 12 آينده نگاري– 2000تكنولوژي
 2000- 2020تكنولوژي براي پرتقال

و فرصتها-شناسايي پتانسيلها  اولويت گذاري-شناسايي تهديدها

) 2023چشم انداز(پروژه ملي آينده نگري تكنولوژي 13
 2001-تركيه

و اول ويتهاي زمينه هاي تحقيقاتي براي شناسايي تكنولوژيهاي كليدي
و بخش صنعت–تركيه  ايجاد همكاري ميان بخش پژوهشي

و تحقيقات صنعتي 14 برنامه اولويتهاي ملي در علوم
و دوم(  2001- ايتاليا) گزارش اول

و قوتها  اولويت گذاري-تعيين جايگاه ملي، شناسايي ضعف ها

بري شخصي پيمايشي بر آينده كشتيراني هواپيما 15
 2001–فنالند

و فرصتها  شناسايي تهديدها

 اولويت گذاري تكنولوژيك 2002–آينده نگاري تكنولوژي در يونان 16

و تكنولوژيهاي 17 آينده نگاري تحقيقات براي علوم
 2002- تركيه–) در مقياس مولكولي(زيستي

ز و تكنولوژي  يستيتعيين اولويتهاي زمينه هاي تحقيقاتي در علوم
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 آينده نگاري در حوزه نوآوري-6-1-2

]�١[ INNFORMEDپروژه-1

سو:شامل MEDA كشورهايدر اين پروژه والجزاير، مصر، رژيم اشغالگر، اردن، فلسطين، لبنان، مراكش، در مدت تركيه ريه، تونس و
در سه مرحله2007تا 2005زمان دوسال از .انجام گرفتو

در آن بوده است هدف از پروژه و آينده نگاري، براي توسعه نوآوري در زمينه پيش بيني از رويكردهاي مشاركتي كه با افزايش استفاده
و تكنولوژيياز فرآيند توسعه سياستها، MEDAكشورهاي عضو  و توسعه و اين تحقيق و تونس حمايت شود در مصر، اردن، مراكش

.اطق مديترانه اي صورت گرفته استاقدامات با نگاه به بسط گستره اين همكاري ها تا من

ب آدر اين پروژه كار در زمينه و مصر انجامر مبناي تجربيات موجود در مالت، تونس، مراكش، اردن نوو ينده نگاري وآاز سيستم تفكر ورانه
و كشورهاي و نوآوري ميان اروپا در تحقيقات شداست MEDAرويكرد آينده نگارانه براي توسعه روابط ساختارمند اهداف اصلي. فاده

در طراحي فرآيندهاي: پروژه عبارت بودند از و تقويت ظرفيتهاي اين مجموعه كشورها جانداختن تفكر نوآورانه در منطقه، تعميق
و  و توسعه سناريوهاي مطلوب براي تقويت ظرفيتهاي جاري كشورهاي عضو و بكارگيري و تكنولوژي و توسعه سياستگذاري تحقيق

و تكنولوژي با توجه به فرصتهاي موجودسرمايه گذار و توسعه در تحقيق .ي

]١٦[ FORETECH:Technology and Innovation Foresight for Bulgaria and Romaniaپروژه-2

دو كشور اين پروژه ازدر دو سال در مدت زمان و و روماني در سه مرحله انجام گرفت2004تا 2002بلغارستان .و

پ ازاهداف انجام و رقابت پذيري در زمينه آينده: روژه عبارت بوند و روماني، ظرفيت سازي در بلغارستان معرفي فعاليتهاي آينده نگاري
در اين دو كشور، ارائه انبوه دانسته ها در زمينه آينده نگاري در اروپا، ارائه مشاوره هاي تفصيلي به سياستگذاران براي انجام  نگاري

در زمين دو كشوراقدامات ويژه و تكنولوژي در اين از سياستهاي علم ه حمايت

: مراحل انجام پروژه عبارت بودند از

و ظرفيت سازي: مرحله اول و دانسته ها  باالبردن سطح اطالعات

 ارائه چارچوب روش مند براي انجام كار: مرحله دوم

ها: مرحله سوم  تحليل مقايسه اي يافته

و فناوري در انجا نمونه آينده نگاري-6-2  سطح ايرانم گرفته در حوزه علوم

و از در خانواده جهاني به جهات مختلف و مالي درخور توجهزنايران كه و اعتبار برخوردار است، شايد تنها كشوري با ظرفيتهاي علمي
و فناوري در سطح ملي استفاد آيندهاست كه تاكنون از ابزار .ه به عمل نياورده استنگاري براي ارزيابي موقعيت آتي علوم

يك آيندهانديشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور، به منظور زمينه سازي براي بهره گيري حساب شده از ابزار آيندهگروه نگاري در
در خصوص  در تراز ملي براي تهيه سناريوهايي م"در كشور، پروژه اي را با عنوان تكنولوژيو علم آيندهفعاليت احتمالي ناسب پايلوت

از فاز نخست آن را با مشاركت شماري از نهادها به اجرا درآورد) 1404پامفا("1404ترين فناوريهاي ايران  و قسمتي .طراحي كرد

از 1404دسته بندي حوزه هاي مختلف براي انجام آينده نگاري پامفا :عبارت بودند

و مهندسي حوزهينگاري در مورد مهم ترين فناوريها آيندهاجراي-1مرحله  علوم فيزيكي

 نگاري در مورد مهم ترين فناوريهاي حوزه علوم زيستي آيندهاجراي-2مرحله

و انساني آيندهاجراي-3مرحله  نگاري در مورد مهمترين فناوريهاي حوزه علوم اجتماعي

در نظر گرفت كه قرار است به دنبال تجربه ].10[ كنوني پي گرفته شود آنچه را انجام گرفته مي توان فاز صفر پروژه اي
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]11[ نگاري مبتني بر ذي نفعان مختلف آيندهارائه شيوه اي علمي براي سازماندهي اجراي-7

و فعاليتهاي آنها به صورت در فرآيند آينده نگاري و گروههاي مشاركت كننده در اين بخش يك نمونه مدل براي دسته بندي افراد
:ازستعبارتو شرح فعاليتهاي آنان ركت كننده اجمالي آورده مي شود؛ گروههاي مشا

 نگاري آيندهبرنامه ريزان

در برنامه ريزي مطالعه و كميته راهبري نمونه افرادي هستند كه و مأموريتهاي. نگاري نقش دارند آيندهذي نفعان، مديران ارشد اهداف
و حيطه كار، موضوعات تحت پوشش برنامه ريزان،. نگاري بايد مشخص شود آيندهمديران براي انجام مطالعه  و در سطح كالن حوزه

س. ندازهاي ذينفعان را مشخص مي كنندامشچ بر نبرنامه ريزان و مديريت فعاليت آينده و با توجه به سطح ازماندهي گاري تمركز دارند
و فراملي(انجام پروژه  د)سازماني، منطقه اي، ملي مي آيندهر مورد فعاليت، شبكه هاي كاري متفاوتي براي تصميم گيري نگاري تشكيل

در. دهند .نگاري را مشخص مي نمايند آيندهنظر گرفته شده براي همچنين افق زماني

 نگاري آيندهمجريان مطالعه

آب،هدف مجريان و راهبردهاي مناسب دست در حوزه هاي مختلف.نگاري است آيندهوردن تحليلها بدين منظور نيازهاي اطالعاتي
و توسعه، منابع موجودالزام( و فرصتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرصتهاي تحقيق و تحليل مي كنند) ات همچنين روش شناسي. را جمع آوري

و شبكه كاري را تعيين مي كنند آيندهانجام  و روشهاي اجرا را مشخص نموده و زمانبندي انجام مطالعه. نگاري نگاري نيز آيندهدوره
ش .ودتوسط مجريان مشخص مي

 نگاري آيندهپياده سازان نتايج مطالعه

و با توجه به استانداردهاي پياده ساز و برنامه ها تعيين شده و برنامه هاي برگزيده اجرايدر پياده سازي نتايج، اولويت طرح ها ، طرح ها
با. مي شوند از نظر. شبكه هاي قبلي متفاوت باشندپياده سازان نتايج، شبكه تيم اجرايي را مشخص مي كنند كه اين شبكه ها ممكن است

و طرحها بايد مشخص شود و مدت زمان اجراي پروژه ها .پياده سازي، نتايج، دوره

و ارزيابي  مسووالن انتشار

و ارزيابي نتايج، شناسايي داليل عدم دستيابي به نتايج مورد انتظار مي باشد و انتشار.هدف از انتشار وبدين منظور فرآيند ارزيابي  نتايج
و و عمومي و ارزيابي نتايج نيز. باشند... شبكه مخاطبان بايد مشخص باشد كه ممكن است ذي نفعان، بخشهاي خصوصي زمانبندي انتشار

.بايد تعيين گردد

و توسعه براي دستيابي به نوآوري كه مي تواند تحت آينده-8 نمونه اي از مسائل مطرح در حوزه تحقيق
:نگاري قرار گيرد

در آينده استاز و سنجش ميزان مطلوبيت نتايج برنامه ها . مهمترين اهداف در اجراي يك پروژه آينده نگاري بررسي روندهاي موجود
از جمله سياستگذاري، و توسعه مي گذرد، نياز به طي مراحل مختلفي از تحقيق در حوزه فناوري كه مسير آن دستيابي به نوآوري خصوصاً

ب هر مرحله مي توان با استفاده از روشهاي آينده نگاري، ميزان نتيجه برنامه ريزي، بودجه در و بكار بستن پژوهش دارد كه و اجرا ندي
و با كشف عوامل ايجاد نامطلوبيت، روندها را اصالح نمود و نهايتاً آينده اي مطلوب را سنجش نموده و دستيابي به اهداف مورد نظر . بخشي

و به صورت و سواالتي را كه در طي هر بخش مي توان زمينه ساز انجام،نمونهدر ادامه به اجمال و توسعه از مراحل انجام تحقيق بخشي
:آينده نگاري قرار داد، به صورت نمونه آورده مي شود
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و توسعه به آنها پرداخته شود-8-1 و چالشهاي مختلفي كه مي تواند در مسير تحقيق ]17[ گامها

شيهاي پژوه تبديل برنامه

و فني، فرهنگي مطرح شده است، به صورت برنامه–اقتصادي–كه ابتدا به زبان اهداف اجتماعي و توسعه به زبان علمي هاي تحقيق
و مراكز پژوهشي عضويت دارندزيرنظر كميسيونهاي بخشي اين كار بايد  در آنها رؤساي نهادها .انجام گيرد كه

:و توسعه بايد شامل اين موارد باشد هاي تحقيق معيارهاي ذاتي مبناي برنامه

و شناخت علمي دربارة موضوع-1  تحليل ارزشي وضع موجود

 ارزيابي صالحيتهاي موجود كشور براي برخورد علمي با مسأله-2

).يعني نيل به نتايج علمي مورد انتظار(تخمين احتمال موفقيت-3

 ريزي فعاليتهاي پژوهشي لزوم استفاده از برنامه

و فني كشورريزي، اهداف هشت مرحلة چرخه سياستگذاري برنامه با طرح ريزي انجام تالشهائي كه در طول برنامه.و ابزارهاي نظام علمي
از مي :گيرد بترتيب عبارتند

 مطالعة مقدماتي مسأله يا مرحلة اول چرخه-1

و سوم چرخه برنامه-2  ريزي زمانبندي شده يا مراحل دوم

و پيشبرد طرح،ان: اجراي پژوهش-3  يا مرحله پنجم چرخه جام دادن آزمايشها

مي هائي كه در هنگام برنامه انديشه :شود ريزي مطرح

به گزينش برنامه :ي پژوهشي باتوجه

:و در پاسخ به اين سئوالها)پيراموني(امكان انجام دادن برمبناي معيارهاي خارجي

برن• در قالب اهداف بلندمدت ميآيا برنامة تحقيق  گيرد؟ امه توسعه ملي قرار

؟)از لحاظ حقوقي، اداري، اجتماعي(آيا برنامه با ضوابط موجود سازگار است•

 البدل كافي است؟ آيا تعداد راه حلهاي علي•

:برمبناي معيارهاي ذاتي شامل پاسخ به اين سئوالها

 آيا معلومات اساسي در حال حاضر براي مبادرت به شروع برنامه كافي است؟•

 آيا افراد محقق داراي صالحيت الزم براي شروع برنامه هستند؟•

در اختيار هست؟• و مراكز تحقيقاتي موردنياز  آيا آزمايشگاهها

:يعني مفيد بودن،

مي•  شود؟ آيا برنامة تحقيق منجر به توليد جديد يا فرآيند جديد

جا• از توليدات كنوني با فرآيندهاي موجود ميآيا با اين برنامه بعضي  شوند؟ يگزين

 آيا ماحصل كار قابليت تحول دارد؟ آيا قابل صدور است؟•
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مي•  شود؟ آيا باعث بهبود شهرت مركز يا واحد پژوهشي

مي• مي آيا بر شغل افراد اثر و باعث بهبود درآمد آنها  شود؟ گذارد،

:قابليت عرضه، يعني

 آيا برنامه تحقيق جوابگوي بازار موجود هست؟•

و بينه قابل ذكر براي عرضه هستند؟آيا نتايج اعال• م شده به صورت دليل

در منطقه• مي آيا ماحصل كار  شود؟ اي با رقابت ضعيف ديگران واقع

 كنندگان است؟ آيا نتيجة كار جوابگوي عادات مصرف•

مي• از لحاظ كميت  شود؟ آيا منجر به بروز تقاضاهاي اقتصادي يا اجتماعي مهمي

ب• و آيا كاربرد آن وابسته  است؟...ه شرايط خاص اجتماعي فصلي

مي•  شود؟ آيا باعث درخواست محصوالت ديگر به عنوان مكمل

و توليد، : يعني قابليت ساخت

و مواد از لحاظ تجهيزات موردنياز،(تر است آيا توليد آتي آن ساده• ؟)وسايل، افراد

در اختيار است؟•  آيا كمكهاي خارجي موردنياز

م شده تسلطي وجود دارد؟آيا بر قيمت تما•

 آيا سازماندهي كار شبيه به وضع موجود است؟•

:يعني راهبردي بودن،

و توليدات وابسته به بازار ثابت بلندمدت هستند؟•  آيا فرآيندها

مي• و توليدات رقبا را به زحمت  اندازند؟ آيا اين فرآيندها

مي• در صورت موفقيت، پر آيا برنامة تحقيق، از لحاظ سرمايهتواند موجب تشكيل گذاري ونده قابل اطميناني
 شود؟

و• در مقابل اتفاقات در طول برنامه داراي ويژگي ضروري به منظور تضمين عمليات آيا وظايف برآورده شده
 بحران تقاضا هستند؟

مي• بر كشور ؟گذارد ارزيابي شده است آيا خطر انجام دادن برنامه يا عدم انجام دادن آن از لحاظ نتايجي كه

و تنشهاي بين• و محيط زيست  المللي چطور؟بر بنگاههاي اقتصادي

و همانطور كه ذكر شد، هريك از دسته چالشهاي يادشده ميتواند زمينه ساز انجام پروژه هاي آينده نگا و توسعه فناوري در تحقيق ري
.وري باشدنوآ
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و نتيجه گيري-9  جمع بندي

ع از مجموع موارد مطرح شده در مقاله حاضر و مي توان چنين نتيجه گرفت كه انجام پروژه هاي آينده نگاري در حوزه هاي مختلف لوم
در حال توسعه، در حال انجام برنامه هاي متعدد آينده كشورهاي مختلف. تهايي است كه بايد به سرعت به آنها اقدام شودفناوري ضرور
و. به اجرا درآمده استيك پروژه بصورت آزمايشيهاتنماو در كشور نگاري هستند در كشور ماست و فناوري نوآوري كليد توسعه علم

و سازمانهاي موجود در صنعتآپرداختن به آن همت همه جانبه اي را مي طلبد؛ نو و تمامي بنگاهها و توسعه است و وري محصول تحقيق
دا بلكه تمامي اركان جامعه، و توسعه نقش ازك راين الزم است سياستهاي كالن تكنولوژيبنابرند؛ در شكل گيري فرآيند تحقيق ه مراد

ا .دنوري هدايت نمايو توسعه را به سمت دستيابي به نوآفعاليتهاي تحقيق،تستدوين تمام آنها افزايش نوآوري تكنولوژيك در همه ابعاد

متدو از و فناوري، نشاندهنده درك اهميت موضوع و اسناد بخشي حوزه علم نظر سياستگذاري در داخل كشور مي ين نظام ملي نوآوري
از شيوه هاي علمي. باشد در آينده، بهره گيري و سنجش موفقيت برنامه ها كهآ ابزار عمده سياستگذاري و هر كشوري ينده نگارانه است

ا در سطح ملي،زضرورت دستيابي به چشم اندازهاي تدوين شده خود را دريافته است، باين تكنيكها و منطقه اي رد. هره مي گيردمحلي
در اي و فناوري براي كشور ما نيز تالشهايي و برنامه هاي اجرا شده نشان دهنده پذيرش فضاي علوم در حال شكل گيري است ن راستا

هر مرحله از فرآيند. استفاده از اين روشها است در در و سياستگذاري و توسعه و نوآوريمحوزه علو تحقيق ه مي توان مانند نمون، فناوري
و زمينه را براي انجام آينده نگاري در بسيار و دسته بندي نموده و چالشهايي را به شكل خرد يا كالن ارزيابي در مقاله، مباحث ي ياد شده

. حوزه ها فراهم كرد

 پيشنهاداتي براي ايران-10

ف• و و با تشكيل شبكه جامع اطالعاتي براي جمع آوري كليه اقداماتي كه با نگاه به آينده علوم ناوري در كشور انجام شده
در فرآيند آينده نگاري نوآوري كشورهاي مختلف انجام شده  و شناسايي متخصصين مانند آنچه هدف جمع آوري دانسته ها

.است

و تدوين سناريوهاي مختلف• در حوزه نوآوري با هدف جمع آوري داده هاي موجود طراحي يك فرآيند جدي آينده نگاري
ف در حوزه و استراتژيكبويژه  ناوريهاي نو

در سطح• و تشكيل كميته مربوط به آن براي انجام برنامه آينده نگاري و نوآوري تدوين برنامه دائمي رصد علوم، فناوري
و با تعيين افقهاي زماني مختلف  ملي به صورت ادواري

م• و اولويت بندي در چرخه تبديل ايده تا محصول  وضوعات براي انجام آينده نگاري دسته بندي موضوعات مختلف نوآوري

 نوآوري

و اسناد مربوطه در مورد ضرورت انجام فعاليتهاي آينده پژوهانه در مراحل• در بخشهاي سياستگذاري گنجاندن فصلهايي
 مختلف انجام برنامه ها

و انجام آينده نگاري به صورت مشترك• در حوزه آينده نگاري از تجربه كشورهاي مختلف مانند تجربه مشترك( استفاده
)آلمان با ژاپن

به• و توسعه صنعتي و مراكز تحقيق و آموزشي در مراكز مختلف پژوهشي و مباحث آينده پژوهي آموزش فرهنگ نوآوري
و تربيت متخصصان آينده ،كارشناسانمنظور آگاهي مديران

حو• در زه هاي مشترك المنافع تحت تشكيل شبكه هاي همكاري ميان كشورهاي منطقه با هدف حمايت از نوآوري
 ينده نگارانهآفعاليهاي 
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