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Abstract 

Actually political Science takes a look at the past and current political issues. 
As a course that could be required to be used in the policy process, it needs to 
be more practical and being feasible in order to policy process to getting ready 
to face with the issues in advance. Futures studies would be of help for the 
political science especially the public policy to predict the issues in future. In 
doing so to know how it could be useful to be enjoyed the futures studies in 
political science, it deams that it needs to provide a better understanding on the 
key concepts and the seven methods that use in the futures studies. By 
introducing how it could be applicatable to public policy, not only does it make 
a chance to rethinking on the political science but also does it envolve the 
course status in the actual policy process indeed. 
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ها و روش می: م اهیعموم یاستگذاریو س یپژوهشندهیآ

 چکیده
عمدتاً سياسی  علوم  رشته  می ئمسا  مجموعه  قرار  تحليل  مورد  را  حال  و  گذشته  علم  ل  که  آنجا  از  دهد. 

تر شدن و ارتقای آن به منظور با کاربردی های مورد نياز دستگاه سياستگذاری است،  سياست یکی از رشته 

از پيش در عرصهپيش بود بيش  قادر خواهد  قرار  بينی مسائل سياسی  استفاده  متنوع حکمرانی مورد  های 

تواند در این زمينه به علم سياست بویژه سياستگذاری  هایی است که می پژوهی یکی از عرصهده بگيرد. آین

م منظور  این  برای  کند.  کمک  می عمومی  چگونه  که  است  شده  آغاز  پرسش  این  با  از قاله  توان 

بينی تحوالت آینده در عرصه سياستگذاری بهره گرفتظ هدف مقاله ارائه درک  پژوهی برای پيشآینده

بينی تحوالت گانه اصلی آن برای پيشهای هفت پژوهی و شناخت روشناسب از مفاهيم کليدی آینده م

های مختلف، همراه با  يری است. همچنين در این مقاله تالش شده روش آینده به منظور حذف عامل غافلگ

شخص شود. این پژوهی در سياستگذاری مهای سياسی ارائه گردد تا قابليت و اهميت آینده بررسی نمونه

کند بلکه جایگاه آن را در دستگاه سياستگذاری  تر علم سياست کمک می تنها به بازاندیشی مطلوبکار نه
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 مقدمه

ياست، پيرامون موضوعات گذشته  ها در مجموعه علم سامروزه غالب مطالعات و پژوهش 
نظریه اقتصادی،  و  سياسی  توسعه  همانند  مباحثی  است؛  جریان  در  حال  انقالب،  و  های 

نظام موضوعاتی  همقایسه  و  کشورها  اساسی  حقوق  به  مربوط  مسائل  بررسی  سياسی،  ای 
ی،  های تاریخی است و با نگاه تاریخی و تحليل سياس دار بررسیها که عمدتاً واممانند آن

رسد اگر منتظر وقوع حوادث بنشينيم تا بعد آن شود. به نظر میارائه می  مختلفیهای  بينش 
قرار دهيم، پرسش   این است که چرا مثاًل همچنان   دهدمهمی که رخ میرا مورد تحليل 

انقالب وقوع  همچون  مسائلی  هستيمشاهد  جدید  ابعاد  و  اشکال  در  نمونه    ظها  )بعنوان 
عرمی بهار  به  سال  توان  انفالب  2011بی  سوم  نسل  وقایع  و  بررسی  اگر  کرد(.  اشاره  ها 

نمی باز  آینده  برای  راهی  موردگذشته  را  آنها  باید  چرا  قرار    کند،  بنابراین  دادمطالعه  ظ 
پيش آینده مسائل  به  پرداختن  برای  جدید  مطالعه  روش  یک  صرفاً  کنار  پژوهی  در  رو 

موضوعات رایج در علم سياست و روابط بين الملل نيست بلکه عبارت است از کمک به  
 فهم مطالعه علمی و بازاندیشی در مباحث رایج سياسی.

که بررسی تاریخی مسائل و تحوالت سياسی به روال رایج، به   رسد این گزاره به نظر می  
پيش  عدم  نظام دليل  و  جامعه  برای  باید  که  چندان  آینده،  حوادث  مفيد بينی  سياسی  های 

درباره آینده یک رشته و در اینجا علم سياست نيازمند   ل تأمل باشد؛ زیرا مطالعه نيست مح
این مباحث عمدتًا با مطالعه دقيق و هدفمند   مباحث نظری و بنيادین در این زمينه است که

توان درکی از تاریخی قابل دستيابی است. به این معنی تا وقایعی قباًل رخ نداده باشد، نمی 
تح و  وقایع  این آن  دیگر  ساخت.  فراهم  آن  بررسی  برای  چارچوبی  یا  داشت  که والت 

پدیده  هر  چاربررسی  یک  داشتن  ضرورِت  و  نظری  مبنای  از  جدا  برای ای  نظری  چوب 
دهد و بدون ای به یکباره رخ نمی مطالعه آن، نيازمند بررسی تاریخی است زیرا هيچ پدیده 

ای که شود. همچنين نکته حاصل نمی   های تاریخی درک مناسبی از آن پدیده شناخت ریشه 
آینده  منظر  است از  برخوردار  بيشتری  اهميت  از  شاید  تاریخی به  کمک    ؛پژوهی  شناخت 

ها برای حل یا رخداد به درک صحيح مسئله اصلی و به سرانجام رسيدن تالش   یک پدیده 
ی در عراق باشد. برای روشن شدن بيشتر موضوع به طور نمونه به مسائل قومآن در آینده می 

های این است: چرا در شرایط کاهش قدرت مرکزی در عراق، زمينه   پرسش شود.  اشاره می 
می  افزایش  قومی  ب واگرایی  همچون یابدظ  تاریخی  رویدادهای  به  سؤال  به  پاسخ  رای 
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شود ، روشن  اشاره می   1972های  پاکسازی قومی در دوره حاکميت صدام بویژه پس از سال 
مشخص   آینده  در  آن  حل  و  مطالعه  برای  اصلی  مسئله  بررسی  تاریخی،  بدون  که  است 
نفی   درصدد  آینده پژو هی  می شود،  تأکيد  زندی،  1390 (.   بنابراین  )غرای اق  شد  نخواهد 
و   تداوم  در  و  بوده  آن  وام دار  کاماًل  بلکه  نيست  سياست  علم  رشته  در  موجود  مطالعات 
کاربردی تر کردن آن تالش می کند. بعبارت دیگر، آیند ه پژوهی سعی دارد پلی مناسب از  

 گذشته و حال برای ساختن آینده مطلوب بسازد. 
ها بود  در دستورکار مراکز راهبردی و اندیشکده پژوهی در ابتدااستفاده از روش آینده 

مطالعه دانشگاهی و روشمند آن مورد  فراز و فرودهای مختلف، ضرورت  از طی  و پس 
حو این  شد.  واقع  میاستقبال  روشی  سياستگذاری  زه  رشته  برای  مناسبی  مکمل  تواند 

د. روند گيری مناسب کمک نمایعمومی باشد تا به حکومت و نظام سياسی برای تصميم
پژوهی در مدت زمان کمی در کشور ما مورد اقبال قرار گرفت و در سطوح  مطالعه آینده

بهره روش  این  از  حومختلف  این  در  مقاله  چندین  و  شد  اطالعات  برداری  اساس  بر  زه 
مقاله که در    29( نگاشته  و منتشر شد. مطالعه  1400مرکز مقاالت علمی کشور )فروردین  

نگا  سياست  علم  میحوزه  نشان  را  موضوع  این  رشد  به  رو  تمایل  شده  بخش  شته  دهد: 
مقاالت )عيوضی،   از  پدرام،  1395زیادی  ؛ کميجانی و 1396؛ گواهی  1393؛ عيوضی و 

دیگران،    ؛1398دیگران،   و  موسوی1395قرونه  اختصاص  1398نيا،  ؛  نظری  مباحث  به   )
؛ بصيری و  1397یگران، دارند، سپس بحث داعش و تروریسم در خاورميانه )دریکوند و د

(، رابطه 1397؛ اخوان کاظمی و دیگران،  1394؛ جمشيدی و دیگران،  1395آقامحمدی،  
؛ مرادیان و صادقی 1398نی و فرهادی،  ؛ برزو1397ایران و آمریکا )فرهادی و نصيرزاده،  

گلشنی،  1392گوغری،   و  )قائدی  اسالم  مباحث جهان  بررسی  متقی،  1394(  و  1398؛   )
(، هویت ایرانی )حاجيانی  1398؛ اوجاقی،  1397البه ارتش )نریمانی و دیگران،  مسائل مبت 

ایروانی،   )جاودانی1397و  اسرایيل  پيرامون  مباحث  برجویی  (،  و  (،  1396فرد،  مقدم 
و کرمهای شهری )حسين ناآرامی و حسينی گلکار،  1399زاده،  پور  )موالیی  انتخابات   ،)

(، 1395(، آینده هند )طاهری،  1392مقدم و رستمی،  ریهای امنيتی )بختيا(، سازمان 1394
(  1395( و روابط ایران و عربستان سعودی )غرایاق زندی،  1397پور و دیگران،  یمن )علی

اند. مقاالت خارجی  پژوهی مورد بررسی قرار گرفتهند که با روش آیندهموضوعاتی هست 
ی فناوری، مدیریت و بازاریابی و هاپژوهی بسيار است اما عمدتاً در حوزهدر مورد آینده
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پژوهی در علم سياست و  دارویی بيشتر وجود دارد و از ميان آنها دو مورد از کاربرد آینده
است که پنج سناریو    1ني س گراس استيجننخست، مطالعه    ت:الملل یافت شده اسرابط بين 

، حفظ وضع  را برای حل اختالف اسرایيل و فلسطين مطرح کرده است: توافق با مذاکره
 ( دولتی  دو  ساختار  و  خودمختاری  فلسطين،  استقالل   .(Stein, 1998: 197موجود، 

دوم   سليکمطالعه  بلومو    2آیس  ترکيه    3اندرو  در  کردها  آینده  چهار  میبه  و  پردازد 
می مطرح  قطبیسناریو  باثبات،  تکثرگرایی  صلحکند:  و  شدن  داخلی  اختالف  آميز، 

. (Celik & Blum, 2007: 572-579گرایی رقابتی )ملی
پژوهی، ضروری است که شناخت  با توجه به عالقه رو به رشد استفاده از روش آینده 

روش و  اصلی  مفاهيم  از  آیندهبيشتری  مطالعه  سياستگذاری    های  بویژه  سياست  علم  در 
)مولر،   است  عمل  در  سياست  علم  واقع  در  که  به  1:  1378عمومی  کنيد  نگاه  همچنين  ؛ 

گردد.  1386اشتریان،   طرح  و  معرفی  چگونه  (  که  است  این  مقاله  پرسش  نگاه،  این  با 
به کاربردیپژوهی میآینده یا ارتباط علم سياست و دستگاتواند  ه  تر کردن علم سياست 

پژوهی با  سياستگذاری عمومی کمک کندظ مقاله با این فرضيه تنظيم شده است که آینده
پيش  پيش بينیامکان  سياسی  وقایع  میپذیری  سياستگذاران  برای  مناسبی  رو  ارتباط  تواند 

 بين علم سياست و دستگاه اجرایی فراهم سازد. 
پژوهی و  ليدی آیندهبر این اساس، مفروض مقاله این است که درک مناسب مفاهيم ک  
از روشبهره با حوزهگيری  متناسب  آن  اصلی  علمی سياست میهای  و  عملی  تواند های 

استگذاری باشد. مفروض دیگر، کاربردی کردن علم سياست  کمک مؤثری به ارتقای سي 
نيست این رشته  معنای تأسيس رویکرد جدید در  بهره  به  منظور  امکانات  بلکه  از  برداری 

تنها برای سياستگذاری و جامعه مفيد  ی این رشته در سياستگذاری است که نهنظری و بينش
در عرصه عملی و همچنين جذب    است بلکه در ارتقای خود این رشته با کاربرد نظریات

پژوهش حمایت برای  غيردولتی  و  دولتی  مالی  بود.  های  خواهد  تأثيرگذار  سياسی  های 
می تالش  نخست  منظور،  این  مفاهيبرای  آیندهشود  اصلی  سپس  م  و  گردد  ارائه  پژوهی 

آیندهروش مثالهای  با  قرار گيرد.  پژوهی  بررسی  مورد  منظر سياستگذاری  از  متعدد  های 
تنها گردآوری مطالب    شودبيان میاینجا الزم است اشاره شود که آنچه در این مقاله    در

1. Janis Gross Stein

2. Ayse Celik

3. Andrew Blum
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پژوهی يدی آیندهپژوهی نيست بلکه برجسته کردن سه مفهوم کلموردنظر در مورد آینده
نگاری و تصویر آینده است که  نگری، آیندهو ارتباط آنها با سه آینده رایج و تمایز پيش 

های  کند و نوآوری آن در این است که امکان کاربرد روشیبحث جدیدی را مطرح م
با تمرکز   کوشدمیسازد. همچنين این مقاله  گانه را فراهم میهای سهمختلف برای آینده

وج آیندهبر  کليدی  زمانه  از  درک  و  معنا  همان  یعنی  ميان    ،پژوهی  معناداری  نسبت 
سهآینده روشهای  گزینش  و  کليدی  مفاهيم  بحث  متناسب  های  گانه،  مورد  موضوع  با 

 ارائه نماید. 

 پژوهی و سیاستگذاری عمومی: مفاهیم کلیدی آینده
بل آینده  1، وندل  حوزه  برجسته  اندیشمندان  آیندهمعتقد    ،پژوهیاز  »هدف  پژوهی  است: 

آینده برای طرح  ارزیابی  و  بررسی  ابداع،  یا  است.  کشف  مرجح  و  محتمل  ممکن،  های 
تواند یا باید باشد )ممکن(، آنچه عمدتاً باید باشد  شناخت آنچه میشناسان به دنبال  آینده

می آنچه  و  ))محتمل(  هستند«  )مرجح(  باشد  این    .(Bell, 2003: 73بایست  با  پس 
آید، ما با سه نوع آینده سروکار  برمی  2پژوهیطور که از عنوان التين آیندههمان  ،تعریف

آینده این  از  کدام  هر  که  بيشتر  داریم  استها  بررسی  قابل  کليدی  مفهوم  یک  این    3.با 
که سه گونه آینده ممکن،    6و تصویر آینده   5نگاری ، آینده4نگری پيش   : مفاهيم عبارتند از

نگری است و آینده  آورند. آینده ممکن، عمدتاً مبتنی بر پيش د میمحتمل و مرجح را پدی
نده گرایش دارد. این سه  نگاری تأکيد دارد و آینده مرجح بر تصویر آیمحتمل بر آینده

گونه و  انواع  به  تنها  نه  آیندهمفهوم  مطالعات  میهای  اشاره  بلکه  پژوهی  کنند 
نمایند.پژوهی ایجاد میدر آیندههای رایج های مختلفی در انواع روشبندیدسته

1.Wendell Bell

2. Futures Studies

پژوهی ترجمه شده و همين موضوع در مواردی این تصور را ایجاد به آینده   Futures Studiesان فارسی،  . در زب3

ت معنای  به  این  البته  داریم.  آینده سروکار  با یک  تنها  ما  که  به  کرده  اینجا  در  آینده  زیرا  نيست  آن  نادرست  رجمه 

این موضوع که ما با سه نوع آینده سروکار داریم،  صورت اسم جمع همانند کلمه مردم بکار رفته و لذا توجه دادن به 

 ضروری است. 

4. Forecast

5. Foresight

6. Projection
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پژوهی. مفاهیم کلیدی آینده 1شکل

پژوهی است؛  حوزه آینده  نگری نيازمند درک دو دیدگاه متناظر در درک مفهوم پيش  
و در دیدگاه دیگر، پيشرفت در علم،   بينی است در یک دیدگاه، اساساً آینده غيرقابل پيش 

کنند تا فهم از آینده بهبود  کمک می  1علوم کمّی سازی، آمار و  های احتمال، مدلنظریه
پيش  پيش یابد.  است.  دوم  رویکرد  بر  مبتنی  عمدتاً  توصيف نگری  امر  بدو  در  نگری 

دقيق بخواهيم  اگر  است.  کنونی  اطالعات  اساس  بر  آینده  کنيم،  حدوث  طرح  تر 
 است.  2بينی آینده مبتنی بر تحليل روندنگری فرایند پيش پيش 
های آینده )ناشناخته( )متغيرهای وابسته( بر  بينی ارزشنگری، پيش پيش   به کالم دیگر 

ارزش همياساس  در  است.  مستقل(  )متغير  شده  شناخته  برای های  است  ضروری  جا  ن 
پيش  بهتر  پس درک  یعنی  آن  با  متناظر  مفهوم  به  نگاهی  باشيم.    3نگری نگری  داشته 

اپس  مخالف  مسير  از  آینده  بحث  رهيافت چالش  به  نگری،  دیگر، پس ست.  نگری  تعبير 
های شناخته شده  بينی نماید و ارزشهای ناشناخته متغيرهای مستقل را پيش تواند ارزشمی

های ناشناخته نيست  شود آینده ارزشنگری تأکيد میبسته را توضيح دهد. در پس متغير وا
ی حال و آینده تواند درک مناسبی برابلکه نگاه مناسب به گذشته نيز وجود دارد زیرا می

بسياری دارد درک ارزش اهميت  مفهوم  ناشناخته است  ایجاد کند. آنچه در هر دو  های 
رسد هرگاه در اکنون خود درگير شویم یا در بررسی  ظر میخواه در گذشته یا آینده. به ن

پس ارزش نيازمند  شویم،  ناکارآمدی  و  تردید  دچار  آتی  ناشناخته  هستيمهای  . نگری 
بعنوان نياز یا ضرورت یا    4کند که آنچه را که امروز و اکنون یادآوری می  نگری به ماپس 

1. Quantitative Science

2. Trend Survey

3. Backcast

4. Now and Here
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می  درنظر  تهدید  و  دنبال  فرصت  به  آینده  در  و  ممکن  گيریم  هستيم،  آن  آتی  مسيرهای 
است در نگاه به آینده نه تنها ما را از تردید دور سازد بلکه کميت و کيفيت موضوع را  

پيش  وبرای  توجه  بخشد.  بهبود  برای درک    نگری  تجربی  دانش  معنی  به  مطالعه گذشته 
ای  نگری در عين حال عالوه بر کارکردهایی که در باال برحال و طراحی آینده است. پس 

آینده   و  حال  گذشته،  ميان  معنایی  و  مکانی  زمانی،  پيوستاری  نوعی  شد،  برشمرده  آن 
.(Hermman & Choi, 2007: 45; Gordon & Glenn, 1994: 65کند )ایجاد می

آینده  مفهوم در  آنجا که مهمترین  مفهوم زمان و زماناز  به  اشاره  بندی دارد،  پژوهی 
نگری  تر است و بر همين اساس، پس ساله نزدیک  نگری به زمان یک تا پنجموضوع پيش 

پژوهش   یک  که  است  این  اینجا هدف  در  باشد.  سال  پنج  تا  یک  زمانی  بازه  با  باید  نيز 
نگری کند: برای  های موجود پيش ای بر اساس واقعيتللی یا منطقهالمسياسی، روابط بين 

ای و جهانی  منطقهکشورهای مختلف در سطح داخلی،    مثال تغييرات موجود در حکومت
المللی  ای و حتی روابط و تجارت بين چه تأثيری بر روابط ميان کشورها، معادالت منطقه

درتمند در جهان امری ضروری است یا  دارد. این موضوع بویژه برای بررسی کشورهای ق
تغييرات کابينه در آمریکا و تحوالت آتی هيئت ریيسه در چين و آینده ریاست جمهوری  

بين و نظام   برای کليت روابط  الملل اهميت دارد و شناخت آنها  سياسی در روسيه و هند 
ت کمک  گيرندگان برای داشتن آمادگی مناسب در قبال تحوالتواند به درک تصميممی

های موجود و در جریان، همراهی با  نگری به دنبال کشف واقعيتپيش   ،کند. با این نگاه
پيش  بیآینده،  از  پيشگيری  و  روندهای  ثباتیبينی  کشورها،  روابط  در  احتمالی  های 

 المللی است.ای و تحوالت بين منطقه
يف احتماالت در  نگاری در لغت به معنی توص. آیندهباشد مینگاری  مفهوم دوم آینده 

آینده بر اساس اطالعات کنونی است. در اینجا واژه »احتمال« از اهميت بسياری برخوردار  
افترا نقطه  شاید  و  پيش است  با  آن  آیندهق  در  کلی  تعریف  یک  در  باشد.  نگاری  نگری 

تا چشم است  این  بر  دولت»سعی  عمر  از  فراتر  پارلماناندازی  و  ایجاد  ها  شود.  ایجاد  ها 
چ برنامهشمیک  در  آن  از  استفاده  و  تصميمریزیانداز  و  تا  گيریها  است  آن  نيازمند  ها 

بامشر جز  مشروعيت  این  و  شود  کسب  الزم  ذی  وعيت  عموم  درگير  مشارکت  و  نفعان 
امکان بازیگران  از  وسيعی  طيف  )کردن  نيست«  به    .(Gordon, 2008: 5پذیر  گرایش 

افزایش  آینده محرک  چهار  از  ناشی  محدودیتنگاری  افزایش  افزایش  رقابت،  ها، 
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نگاری نيز همانند پيچيدگی و افزایش توانش علم و فناوری پدید آمده است. برای آینده
وجود دارد. بخشی از مشکالت آینده    1نگاری گری نوعی نگاه به گذشته یا گذشتهنپيش 

ها و  کی از گزینهتوان با نگاه و مطالعه دوباره گذشته بدست آورد یا حداقل بعنوان یرا می
شناخت جدی با  و  است  آینده  در خدمت  امر  این  گرفت.  نظر  در  آینده  و احتماالت  تر 

 ت. تر آینده قابل تحقق اسعميق
نگری یعنی  تری از پيش واسطه اینکه از نظر زمانی به بازه زمانی طوالنینگاری بهآینده 

متعد  40تا    5 احتماالت  به  توجه  نيازمند  دارد،  تأکيد  زمان  سال  ميزان  زیرا هرچه  است  د 
طوالنی میبررسی  افزایش  موضوع  بر  تأثيرگذاری  عوامل  باشد،  همچنين  تر  و  یابد 

که   دیگری  دراحتماالت  است  نگرفتهگذشته  ممکن  قرار  توجه  مورد  در    ،نگاری 
پيش  برخی  تحقق  عدم  صورت  در  تا  گيرد  قرار  همانند  بينیدستورکار  آنها  احتمال  ها 

با در پيش  بر این اساس  های شگفتینظر گرفتن کارت  نگری  ساز مورد توجه قرار گيرد. 
وندهای احتمالی و تحليل  نگاری درک از آینده، بررسی تداوم شرایط، توجه ردر آینده

 مباحث نوظهور از اهميت بسياری برخوردار است. 
ای  های سياسی کشورها، روندهای آتی تحوالت منطقهریزیآینده محتمل برای برنامه 

جزیره کره و در سطح جهانی روندهای انرژی  همانند منطقه خاورميانه، اتحادیه اروپا، شبه
برآمدن قدرت نوظهور هماجهان،  آینده جهان و جایگاه  های  نند چين، هند و روسيه در 

می آمریکا  متحده  پيش ایاالت  از  یکی  مثال  برای  باشد.  مؤثری  کمک  این  بينیتواند  ها 
چين با این روند رشد، نياز به کل انرژی خاورميانه خواهد داشت    2040است که در سال  

نياز خواهد داشت  2050و تا سال   انرژی  به همين ميزان  با این حساب شاید در  هند هم   .
آینده شاهد حضور بيشتر این کشورها در منطقه خاورميانه باشيم. بر همين اساس، موضوع  

ميان دو کشور امضا شد، با این نوع آینده و    1400ساله ایران و چين که در سال    25توافق  
بهتری از موضوع برای ما انگاری قابل بررسی است و میبا شيوه آینده یجاد  توان درک 

خوش از  و  بدبينیکند  یا  مناسببينی  روال  و  شود  پرهيز  احتمالی  برای  های  تری 
همکاری برنامه  شده  منتشر  غيررسمی  )سند  کند  ایجاد  ساله    25جامع  های  سياستگذاری 

. (1399ایران و چين، 

1. Backsight
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ای در مورد آینده بر اساس اطالعات در دسترس است.  تصویر آینده، محاسبه یا گزاره 
اینج )در  است  توجه  مورد  جهان  ساختن  که  جهان  در  توقف  ایجاد  نه   & Kosowا 

Gabner, 2008: 17  ؛Schwartz, 1991: 108).  آینده اشاره به دنيای    ،در این مفهوم
بيانيه گام سال اشاره دارد. مهمترین سندی که در این زمينه قابل بررسی است،    40ش از  بي 

40سال گذشته انقالب اسالمی، نقشه راه    40ی  است که تالش دارد تا با بررس   دو انقالب
کارها را بازنمایی کند؛ در واقع تالش دارد تا نشان  سال آینده و مسائل و مشکالت و راه

در    .(1397ای،  اهلل خامنهجح انقالبيون ایران است، چه باید باشد )آیتدهد جهانی که مر
منطقه خاورمياسطح  منطقه  کشورهای  که  تصویری  بررسی  یا  ای  اسالم  جهان  یا  نه 

های  کشورهای عرب منطقه از آینده موردنظرشان دارند، برای ساختن یا احتماالً درگيری
جنگ بررسی  دارد.  بسياری  اهميت  و  آینده  چه    40تحوالت  ها  خاورميانه  گذشته  سال 
المللی آیا  تواند در پی داشته باشد. در سطح بين برداشت و استنباطی برای آینده منطقه می

المللی رخ خواهد داد و این جابجایی مثاًل از غرب به آسيا،  جابجایی قدرت در سطح بين 
کرد خواهد  کمک  جهان  وضعيت  بهبود  همانن   ظبه  نوظهور  تهدیدات  بيماریآیا  های  د 

مسائل زیست نظير کرونا و  نسبت  فراگير  به  انسانی  امنيت  به  توجه  افزایش  باعث  محيطی 
بي امنيت  گسترش  و  ملی  شدن امنيت  خواهد  بين   ظالمللی  روابط  سده آیا  پایان  در  الملل 

بين بيست بسيار  ویکم شاهد جامعه  اینها موضوعات  بود.  المللی و تعهدات جهانی خواهد 
ای و سياستگذاری  الملل و مسائل منطقههای روابط بين د که نه تنها سازوکاریمهمی هستن 

دهد و یست انسانی ما را نيز شکل میدهد، بلکه زداخلی کشورها را تحت تأثير قرار می
 سازد. تری برای تمامی کشورها در قبال آیندگان فراهم میامکان متعهدانه

های  یابيم که بررسی کنيم از ميان روشرا می  حال با این ابزارهای مفهومی این امکان 
آیندههفت دارد، کداميک  گانه  عمومی  سياستگذاری  با  را  تناسب  بيشترین  که  با  پژوهی 

ظکدام روش تناسب بيشتری دارد 

 پژوهی و سیاستگذاری عمومی های آیندهروش 
اینکه    ؛اولپژوهی توجه به چند نکته ضروری است:  های آیندهپيش از پرداختن به روش

پژوهی و مفاهيم کليدی اشاره شده در باال نوعی تناظر وجود دارد؛ به  های آیندهبين روش
نگری نزدیکی بيشتری دارد یا  بانی با مفهوم پيش نند دیدهها همااین معنی برخی از روش
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آینده با  محيطی  پویش  دو روش  است.  بررسی  قابل  بهتر  که    م؛نگاری  است  این  بر  سعی 
به روش کاربردیتنها  و  اصلی  بين های  روابط  و  سياست  علم  در  و تر  گردد  اشاره  الملل 

های  روش  سوم؛پذیر نيست.  امکانها و فنون و الگوها در یک مقاله  پرداختن به همه روش
پژوهی هستند که به نوعی  های پایه و حياتی برای آیندهروندپژوهی و سناریونویسی، روش
بررسی نيست و همچنين نتایج هر روشی باید در قالب هيچ روشی بدون روندپژوهی قابل  

برای تصميم تا  آورده شود  مختلف  استفادهسناریوهای  مورد  و سياستگذاری  قرار    گيری 
استفاده از هر روش برای منظوری و برای نشان دادن قصد و غرضی است و    م؛گيرد. چهار

ست که متناسب با  های روش پژوهش در علم سياست ضروری الذا همانند تمامی حوزه
سازی  طبيعی است که انتظار نشان دادن شيوه پياده  م؛موضوع مورد توجه قرار گيرد. پنج 

روشتک این  یکتک  در  که    ها  است  این  بر  تالش  راستا  این  در  نيست.  ممکن  مقاله 
 های کاربردی روشن گردد.ها با برخی مثالتعاریف، اهميت و دالیل اهميت این روش

 1یا تحلیل تأثیر روند  روش تحلیل روند
پژوهی است؛ زیرا هر  های پایه در آیندهطور که اشاره شد روندپژوهی یکی از روشهمان

وهی با یک روالی نيازمند روندپژوهی است. کليد اهميت روندپژوهی  پژروشی در آینده
آیا می است که  پرسش  این  به  را  پاسخ  آینده  روندهای  موجود،  مشابهت  اساس  بر  توان 

دیگر  مورد بعبارت  داد.  قرار  می  شناسایی  حال  و  گذشته  بررسی  برای آیا  مبنایی  تواند 
بررسی تجربی یک پدیده با ميزان تکرار   شناخت آینده باشد. در واقع روندپژوهی به معنی 

روند اینکه  نخست  دارد:  کليدی  مؤلفه  سه  مشخص  زمان  یک  و    ،در  گرایش  نوعی 
دهد. اگر سير تاریخی یک موضوع  نشان می  گيری عمومی در مورد یک پدیده راجهت

نشان می دنبال گردد  پدیده  ویژگییا یک  و  مختصات  و  پدیده حالت  آن  که  های  دهد 
دا سده  خاصی  ابتدای  از  خاورميانه  در  سياسی  تحوالت  روند  اگر  مثال  برای  رد. 

دنبال  بيست جهتشودویکم  دولت،  که  است  این  کلی  ضعف  گيری  به  رو  منطقه  های 
منطقهنهاده مباحث  داخلی،  مشکالت  نظير  داخلی  فشارهای  حال  عين  در  همانند  اند.  ای 
هراسگروه  رقابتهای  و  )تروریستی(  منطقپرور  قدرتههای  مداخالت  و  های  ای 

بر این اساسفرامنطقه انجاميده است.  به این روند تضعيف دولت  روند تضعيف    ای تماماً 

1. Trend Impact Analysis
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ای منجر گردد  ش و تداوم بحران در سطح فرامنطقهتواند به گستردولت در خاورميانه می
نگاه کنيد  تر سازد )های وسيعای را نيز وارد بحرانکشورهای فرامنطقه  چاه ویلیو همانند  

 . (1390به: غرایاق زندی، 
ها ها و پدیدهنکته دوم برای کشف یک روند، شناخت تغييرات منظم و غيرمنظم داده 

ی سوم، اشاره روند به یک پدیده و موضوع است؛ بدین در خالل زمان است. نکته محور 
ارض و  معنا که موضوع باید نو و در گذشته تجربه نشده باشد و ممکن است در آینده عو

تبعات سياسی برای یک کشور ایجاد کند.

های روند پژوهی. مؤلفه 2شکل

هاست:  دهد که روند واجد این ویژگیاین سه محور کليدی در درک روند نشان می 
مجموعه  اول؛ یا  پدیده  یک  مورد  در  روند  پدیدههر  از  دومای  دارد.  تمرکز  ؛ ها 

در یک پدیده و نه خود پدیده است. پس    روندپژوهی به دنبال بررسی تغييرات پدیدآمده
گيرد.  از آن برای درک چرایی رخ داده در این پدیده، خود پدیده مورد بررسی قرار می

باید در یک   سوم؛ بازه زمانی می  هر روند  این  نامنظم  بازه زمانی رخ دهد.  یا  تواند منظم 
ل تجربی، آماری و متعاقب ویژگی سوم، تغييرات منظم قابل بررسی به شک   م؛باشد. چهار

آشوب وجوه  است  ممکن  نامنظم  تغييرات  اما  است  پدیده توصيفی  یک  درون  در  ساز 
اجتماعی  برسازی  روال  به  نامنظم  روند  این  کنند.  آینده  ایجاد  در  به  و  کيفی،  پژوهی 

بر حدس مبتنی  پنج  1روندپژوهی  دارد.  پيوستاری    م؛اشاره  نوعی  بر درک  مبتنی  روندها 

1. Extrapolation
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و مفهومی  طرح،   تاریخی،  شناخت،  قابل  پيوستاری  این  اگر  است.  پدیده  یک  ساختار 
بار شده است که در علم   پدیده  بر یک  تنها یک مفروض ذهنی  نباشد  اثبات  و  مشاهده 

 .(Gordon, 2008: 112شود )زدگی تعبير میز آن به سياسیسياست ا
در گذشته    روند را  ،اهميت روندپژوهی در این است که مبتنی بر داده و واقعيت است 

می نشان  حال  می  ،دهدو  ملموس  و  عينی  را  ذهنی  با    ،کند مباحث  ارتباط  ایجاد  امکان 
سناریوهای    وت آینده را تصویر  سازد، تحوالدیگران و توجيه برخی تغييرات را فراهم می

اندیشد کند. روندپژوهی، روالی منطقی است که نه تنها به آینده میآینده را مشخص می
گذشته   میبلکه  قرار  تأمل  مورد  را  حال  و  ارزیابی  این  را  کنار  در  روندپژوهی  دهد. 

ن  هایی دارد: ممکن است تحوالتی که در مورد یک روند نشا ها، مشکالت و ضعفمزیت
بهمی تحوالت  یا  باشد  ناقص  جمعگونهدهد  آن  ای  از  موردنظر  موضوع  تا  شود  آوری 

آوری شده باشد لزوماً به معنی این  عاحصا گردد یا حتی اگر این تحوالت به درستی جم
 نيست که آینده تداوم تحوالت گذشته و حال باشد. 

می  اشاره  انرژی  روندهای  مهمترین  به  نمونه  توسعه  رغعلیشود؛  برای  برای  تالش  م 
سوخت جایگزین  بود؛  منابع  خواهد  گسترش  به  رو  همچنان  نفت  مصرف  فسيلی،  های 

ثابت نفت  عرضه  عمومی،  باور  کاهش؛  برخالف  نه  است  رشد  حال  در  جهانی  شده 
)و    های نوظهور در آینده نظير چين، هند و برزیل در آینده افزایش مصرف انرژیقدرت

دهد  این روندها نشان می  .(Lenonchi, 2019: 15داشت )  افزایش نياز به آن( خواهند
سوخت دارنده  کشورهای  برخوردکه  آینده  در  رشد  به  رو  تقاضای  از  فسيلی  ار  های 

توافق   امضای  بود.  است زیرا    25خواهند  قابل تحليل  راستا  این  نيز در  ایران و چين  ساله 
در قالب برجام نتيجه نگرفته  کرده از تفاهم همکاری با غرب  گونه که تصور میایران آن

وجه  و سعی دارد که با توجه به نياز رو به رشد چين به انرژی خاورميانه، در مورد شرق ت
ه باشد.بيشتری داشت 

 1بانی روش دیده
دیده روشروش  از  یکی  آیندهبانی  مطالعات  در  متعارف  و  مهم  قلمداد های  پژوهشی 

جود دارد. اشاره به تعاریف مختلف نه تنها  بانی تعاریف متعددی وشود. در مورد دیدهمی

1. Monitoring Method
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می نشان  را  روش  این  از  انتظار  و  فراهم  برداشت  بهتر  درک  برای  را  زمينه  بلکه  دهد 
نمایی است که رویدادهای  بانی آینه تمامسازد. یک تعریف بر این نظر است که »دیدهمی

دهد. در این تعریف،  مییافته نشان  ای نظامتازه، غيرمنتظره و بزرگ و کوچک را به گونه
پيش دیده به  صرفاً  نمی  1نگری بانی  آیندهبسنده  به  بلکه  دارد«    2نگاری کند  تأکيد  نيز 

(Fowles, 1978: 200).  دیده دوم،  نظامتعریف  »گردآوری  را  اطالعات  بانی  یافته 
می ساختن  محيطی  فراهم  و  ورودی  اطالعات  بودن  تصادفی  کاهش  منظور  به  که  داند 

شود«  شدار اوليه« در محيط سرشار از تغيير و ناپایداری برای مدیران طراحی می»ه  سامانه
(Fowles, 1978: 201).  د »در  است  معتقد  سوم  دستهیدهتعریف  تغييرات  بانی  از  ای 

شوند که ممکن است تشخيص آنها دشوار باشد هدف خارجی، رقابتی و فنی مشخص می
جمع تنها  کار،  این  انجام  اطالعا از  روی  آوری  بر  تمرکز  اصلی  مقصود  بلکه  نيست  ت 

توانند آینده سازمان را تحت تأثير قرار دهند. عواملی  تأثيرات محيطی خاصی است که می
میکه   گوش  به  آنها  از  ضعيفی  سيگنال  تنها  یا  ندارند  وجود  کنونی  موقعيت  رسد«  در 

(Fowles, 1978: 202).   پيش از  تعریف  آیندهاین  و  کردهنگری  گذر  وارد    نگاری  و 
آینده  تصویر  می  3مفهوم  نظر  به  و  است  دیدهشده  روش  از  قدری  رفته  رسد  فراتر  بانی 

دیده  است. چهارم،  اتعریف  »کشف  حوزهبانی  در  محيطی  اطالعات  درونی  رتباط 
گيری سازمان تأثير  طور بالقوه بر جریان تصميمتواند بهرویدادها و روندهایی است که می

  .(Fowles, 1978: 205گذارد« )

دیده   میمنابع  تقسيم  خارجی  و  داخلی  دسته  دو  به  عمدتاً  اطالعات  بانی  منابع  شوند. 
دامنه مان  داخلی  منابع  از  روزنامهوسيعی  مقاالت،  و  ند  اینترنت  کارشناسان،  نظرات  ها، 

المللی،  گيرد. منابع خارجی عالوه بر منابع داخلی، اسناد بين های اجتماعی را در برمیشبکه
سياستخنرانیس دیگر،  کشورهای  مقامات  تاریخی  های  سابقه  اعمالی،  و  اعالمی  های 

پيشينه تاریخی دو طرف و تحليل محتوای رفتار و    کشورها، روحيه و فرهنگ اجتماعی، 
. در عين حال باید توجه داشت که این دو دسته منابع  شودالمللی را شامل میمذاکرات بين 

المللی که در یک نقطه  کنند. گاهی تحليل یک مسئله بين   توانند به یکدیگر نيز کمکمی
نيز رخ دهد. کند که شاید این مسئله در کشور ما  دیگر رخ داده این موضوع را مطرح می

1. Forecasting

2. Foresight

3. Projection
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شود تا در صورت دریافت اولين هشدارهای  هایی فراهم میبنابراین در مقابل آن آمادگی
بانی ترین نمونه کاربرد دیدهی از جدیمحيطی، فعاليت مقابله با آن وجود داشته باشد. یک

تواند  در مطالعات سياسی که در کشور ما انجام شده و بسيار مورد توجه قرار گرفته و می
که  ب است  اسالمی  جمهوری  ملی  امنيت  سالنامه  شود،  گرفته  نظر  در  معيار  نمونه  عنوان 

 شود. توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر می

 1روش پویش محیطی
ش از پرداختن به تعریف پویش محيطی و روشن کردن آن الزم است به دو نقل قول  پي 

به خوبی   شود اشاره   نشان دهد: مطلب نخست از    تا دو مطلب محوری پویش محيطی را 
نانسآنِ   باال، مدیریت تغيير و    2برت  مسئله محوری برای مدیران سطح  »امروز  است که 

ب  محيط  با  شدید  تعامل  از  ناشی  آشوبپيچيدگی  شدت  )دانش ه  است«  بيرونی  نامه  زده 
است که »آینده از پيش به    3جاناتان شل مطلب دوم، متعلق به    .(202:  1389پژوهی،  آینده

(  204:  1389،  پژوهینامه آیندها داده شده است، حال باید آن را به دست آورد« )دانش م
 ها.آماده بودن برای آن این دو مطلب به دو نکته محوری اشاره دارند: مدیریت تغييرات و

روندها و اتفاقات    پویش محيطی فعاليتی مبتنی بر ارتباط است که طی آن سازمان درباره
خ پيرامونی  میمحيط  چيزهایی  فعاليت  ود  نوعی  محيطی  پویش  اساس  این  بر  آموزد. 

و جمع سازمان  داخل  منبع  دو  از  اطالعات  این  است.  خارجی  محيط  از  اطالعات  آوری 
از   میخارج  بدست  سازمان  سازمان  نخبگان  و  کليدی  مدیران  شامل  داخلی  منابع  آید. 

روشن گردد تا چه ميزان به  گيرد تا  است که اطالعات آنها اخذ و مورد بررسی قرار می
می گوشزد  موضوع  این  آنها  به  یا  دارند  توجه  موضوع  مطالعه  این  طریق  از  سپس  شود. 

تحوالت مختلف محيطی احصا و اطالعات  شود تا  کمّی و روندپژوهی محيطی سعی می
 داخلی و خارجی با یکدیگر تقاطع داده شود. 

مزیت  محيطی  پویش  ازروش  برخی  که  دارد  چندی  از:    های  عبارتند  آنها  مهمترین 
تصميم در  قاطعيت  کوتاهافزایش  تصميمات  به  که  کشور  میگيری  کمک  و  مدت  کند 

می توسعه  را  بلندمدت  کشورهاراهبردهای  روش  دهد؛  بر نيازمند  مبتنی  و  کارآمد  های 

1. Environmental Scanning

2. Burt Nanus

3. Johnathan Schell
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عدم بررسی  برای  زیان  و  نگرش    سود  سياسی  مدیران  هستند؛  سریع  تغيير  و  قطعيت 
پيرامونی خود بدست میحتر و واضروشن  آورند؛ این روش، فرصت توسعه  تر از محيط 

می فراهم  را  آینده  تحوالت  از  مشترک  یکپارچهنگرش  به  فرایند  این  و  سازد؛  سازی 
میتق  کمک  سازمانی  منسجم  هویت  فرصتویت  و  کند؛  جدید  احتمالی  خطرات  و  ها 

می شناسایی  را  نمینوظهور  کشور  خود  کند؛  تصميمات  خطرات  تواند  مقابل  در  را 
قابل   آینده شاید  باشد؛  ایجاد کرده  آمادگی  قبل  از  اینکه  مگر  بيندازد  تأخير  به  احتمالی 

اما بدیلپيش  بل توصيف هستند؛ فرضيات رقيب مورد ترازیابی  رو قاهای پيش بينی نباشد 
می میقرار  ارتقا  را  پيرامونی  فرایندهای  از  آگاهی  تجربيات  گيرد؛  گسترش  با  و  بخشد؛ 

تصميم فرایندهای  از  هوشمند  درک  موجب  محيطی،  درک  میفنون  این  گيری  شود؛ 
می منسجم  را  محيطی  تحوالت  از  سياسی  رهبران  باور  شاید  روش  رهبران  درک  کند. 

بخشی به  مناسبی از تحوالت محيطی داشته باشند اما فرصت کافی برای پرداختن و انسجام
نوعی محيطی  پویش  ندارند. در مجموع،  نظام  آن  پویش  برای  رادار  و  سيستم  مند جهان 

.(Hines, 2003: 105-109م جدید و غيرمنتظره است ) ئعال 
حوزه  بين  متقابل  رابطه  به  محيطی  روندهپویش  و  دارد.  ها  اشاره  بيرونی  محيط  ای 

 های پویش محيطی عبارتند از: مهمترین حوزه
مردم - مباحث  به  که  اجتماعی  سبکحوزه  فرهنگ،  پرکردن  های  شناسی،  و  زندگی 

شغلی،   رفتارهای  عمومی،  رویکردهای  و  رفتارها  اجتماعی،  محروميت  فراغت،  اوقات 
درآمد، زبان، مهاجرت و ایمنی، رویکرد نسبت به خدمات و محصوالت خارجی، دین،  

؛ پردازدونقل عمومی، بهداشت فردی و این موارد میتنوع قومی، خانواده، حمل
فناوریآورحوزه فناورانه شامل جمع- به  ابداعات و  ی اطالعات فناوری، دسترسی  ها، 

؛ شوداختراعات، تحقيق و توسعه، رویکرد افراد به فناوری و فناوری اطالعات می
برگيرنده قدرت و توان اقتصادی، نرخ بيکاری، نرخ تورم، مهارت  حوزه اقتصادی در-

؛ های اصلی کار استنيروی کار، هزینه کار، حوزه
بوم- بحوزه  زیستشناسی  مقررات  به  توجه  معنی  دیدگاه  ه  آن،  از  و حفاظت  محيطی 

های اقتصادی بر  جامعه نسبت به محيط زیست، آلودگی هوا، مدیریت زباله و فشار فعاليت
؛ ط زیست استمحي 
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بين - و  داخلی  تعهدات  سياسی،  نظام  به  سياسی  چهرهحوزه  مقررات،  های  المللی، 
؛ تمرکز بر مسائل دفاعی توجه داردسياسی، فرماندهی نيروهای مسلح و ميزان 

اندازها.ای، راهبردها و چشمهای مذهبی، حرفهارزش :ها عبارتند ازحوزه ارزش-
حوزه این  کنار  برردر  ابعاد  و  نيز  ها  جهان  در  متعارف  روندهای  محيطی،  پویش  سی 

از عبارتند  محيطی  پویش  مهم  روندهای  است.  طبيعی،    :تأثيرگذار  منابع  مسائل جمعيتی، 
جهانی شبکهفناوری،  آینده،  منازعات  هراسشدن،  جهانی  )تروریستی(، های  پروری 

گروه از  ناشی  جنگندهتحوالت  نبرد،  صحنه  اطالعات  مذهبی،  و  قومی  ای  ههای 
شيوههدایت سایبری،  نامتقارن، جنگ  دقيق، جنگ  و کسب  شونده  شناسایی  جدید  های 

به از تسلي اطالعات  ناشی  تهدیدات  موارد  ویژه هوایی و  این  از جمله  حات کشتار جمعی 
بر حوزه و  هستند. روندها  داشت  فزاینده خواهد  و  کاهنده  تأثير  باال  در  اشاره  مورد  های 
ت محيط آینده هر کشور مؤثر باشد.اند در مدیریتوتوجه به این عوامل می

 1روش دلفی 
ن به سقراط  باستان است که  یونان  معبد دلفی در  از  برگرفته  دای »خودت را  عنوان دلفی 

کند. روش دلفی  ای به »بشارت«، »بصيرت« و »بينش« اشاره میبشناس« را داد. چنين پيشينه
پژوهی از این  . اما در مطالعات آیندههای رایج در مطالعات اجتماعی استیکی از روش

و   کرده  کار  زمينه  این  در  که  افرادی  یا  متخصصان  چشم  از  آینده  مطالعه  برای  روش، 
میاندیشيده استفاده  آیندهاند،  در  زیرا  شود.  دارد  قرار  اولویت  در  تخصصی  نظر  پژوهی 

صحيح نگاه  متخصصان  که  است  این  بر  بفرض  روش  این  دارند.  موضوع  به  رای  تری 
می محسوب  موارد خاص  برای  یا  دو  درجه  روشی  اجتماعی  علوم  شود. روش  مطالعات 

روش از  یکی  روشدلفی  از  غير  مهم  دهای  کمّی  بویژه های  و  آینده  درک  برای  یگر 
 روندهای کالن، خلّاقانه و هوشمندانه است. 

ین زمينه  های دپرپا در اآمریکا که یکی از اندیشکده رندروش دلفی عمدتاً در مؤسسه  
های رایج  گيرد. این روش از دهه هفتاد ميالدی یکی از روشاست، مورد استفاده قرار می

ارآمدی خود را تاحد زیادی ثابت کرده است. روش  در این مؤسسه بوده و کارایی و ک
نوظهور. مهمترین ویژگی به دو شکل وجود دارد: شکل سنتی و شکل  های شکل  دلفی 

1. Delphi
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« نظرات متخصصان مسائل سياسی  1فی به دنبال »اجماع سازی سنتی این است که روش دل 
این فرض که کارشناسان بر اساس  مسائل را درک می  ،است.  عمومی    اجماع؛  کنندبهتر 

کسب    ؛تواند راه مناسب را برای رفع مشکل کشور فراهم سازد. در این نوع نگاهآنها می
می محسوب  دلفی  پایای  و  درست  روش  ناجماع،  اما شکل  مقابل شکل  شد.  در  وظهور 

توجه نيست، اما  ها« تأکيد دارد. شکل نوظهور به اجماع بیگيرد و بر »تفاوتسنتی قرار می
ها غافل بود یا حتماً به یک اجماع در یک موضوع  ه نباید از تفاوتفرض بر این است ک

دلفی   روش  ناکارآمدی  معنی  به  نياید،  پدید  اجماع  این  اگر  و  رسيد  شرایطی  هر  تحت 
گونهن به  فضا  باید  بلکه  تفاوتيست  که  باشد  یا  ای  گردد  برجسته  و  مشخص  روشن،  ها 

ر گيرد تا در صورت فعال شدن، زمينه و  های نوظهور مورد مراقبت قراحداقل بعنوان نشانه
آمادگی برای مقابله با آن بوجود بياید. در این شکل جدید، تالش بر این است که از هر 

های دو شکل روش دلفی  يرکننده جلوگيری گردد. از دیگر تفاوتزمينه تهدیدزا و غافلگ
سنتی تالش این    در شکل  2. مراتبیاین است که شکل نوظهور بيشتر تعاملی است تا سلسله

کنندگان مخفی بماند اما در روش تعاملی دیگر نيازی به این کار  بود که هویت مشارکت
 نيست. 

پيا  بر این است که  مدهای مثبت و منفی همزمان مورد توجه  در شکل نوظهور تالش 
گيرد تا کنار گذاشته شود. این کار امکان  ها بيشتر مورد توجه قرار میقرار گيرد و تفاوت

گزینه میبررسی جوانب  فراهم  را  مختلف  تصميمهای  برای  بهتری  امکان  تا  گيری  سازد 
د ندارد زیرا هدف  فراهم شود. در این جا هيچ دليل پيشينی برای همگرایی و اجماع وجو

تفاوت که  است  ناهمگونیاین  و  روشن  میها  داده  تمييز  نوظهور  ها  شکل  در  شود. 
ها تنها از  ها و ایدهاست و هدف این است که اندیشه  برخالف شکل سنتی فرایند دوجانبه

مشارکت گروه  هر  و  نياید  پدید  خاص  کار  کنندهمنبع  این  کند.  مطرح  را  آن  بتواند  ای 
واقعی میفضای  فراهم  امنيتی  موضوع  یک  بررسی  برای  یک  تری  تنها  که  زمانی  سازد. 

ای پيش برد که از ابعاد  گونهکند ممکن است روند کار را به  منبع زمينه بحث را فراهم می
های دیگر مهم این  از جمله تفاوت  سازد.کند تا زمينه رسيدن به اجماع را فراهم  کار کم  

هم   به  آنها  وابستگی  بدون شناسایی،  مشارکت  در شکل سنتی،  است.دو شکل  کنندگان 

1. Consensus Building

2. Interactionist/ Hierarchical
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می مطرح  را  خود  راهمباحث  و  مینمایند  پدید  رقابتی  جدکارها  روش  در  اما  ید، آید 
به  ای بررسی میگونهها را بهگيرند و راهمتخصصان در کنار هم قرار می کنند که کاماًل 

ای و  های رابطهت که بازنماییهم وابسته و مکمل هستند. در شکل جدید تالش بر این اس 
دادن   قرار  شود.  گذاشته  کنار  موجود  پيش  از  مالحظات  و  شود  طرح  مسئله  از  بافتاری 

در   مسائل  دیدگاه  واقعی  صرفاً  که  است  این  معنی  به  کارشناسان  نظرات  قالب  درون 
گيرد و موضوعات از پایين به  ساختار حاکم در بررسی مسائل سياسی مورد توجه قرار نمی

ها  کند. در نهایت در روش جدید، ورودی کيفی عادی است زیرا قضاوتباال حرکت می
نگرش میو  قرار  بررسی  مورد  نيز  افراد  ذهنی  دیدگاههای  و  به  گيرد  نسبت  افراد  های 

 .(Sutherland, 2002: 16شود )تر مییکدیگر روشن 

های سنتی و جدید .  مقایسه روش 1جدول
نوظهور و جدید سنتی

شکلی ناهمکلیشهم

تقابلی جانبگییک

تراملی سلسله مراتبی

کیفی کمّی

ای رابطهبندی شده طبقه 

مکملیرقابتی

بستر نگاه در درونخاص 

فرایند محور هدف محور

ها فراتر رفتن از محدودیتمتعارف 

گذاری در بسياری اینکه امکان ارزش  اولمواجه است:    1نما روش دلفی با پنج تناقض 
از مباحث و فرایند کار وجود دارد. باید به این نکته اشاره کرد که فرایند سياستگذاری،  

ارزش ارزشفرایند  با  باید  و  است  این  پایه  باشد.  هماهنگ  ساختار  آن  قبول  مورد  های 
بعبارت  موضوع، گاه موجب می باشد.  انجام کار  مثابه مجوز  به  شود تا آرای کارشناسان 

شوند. انجام این کار در  فاً مُهر تأیيد تصميمات سياسی محسوب میدیگر، کارشناسان صر
ها و  نامهرسش آوری پتناقض جدی با اصل موضوع روش دلفی است. دوم، پس از جمع 

1. Paradoxes
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گروه ناظران اصلی طرح به بررسی نتایج و نظرات   ؛سازی و سناریونویسیبندی، بدیلجمع
نتایج دخالت میئ ن در اراپردازند اما پرسش اینجاست که چه ميزامینهایی   کنند و  ه این 

بندی مباحث بویژه  نوع جمع  ظچگونه باید نظرات مختلف را در سياستگذاری طرح کنند
افراد ناآگاه و غيرمتخصص ممکن است تمامی روال روش دلفی برای رسيدن به  از طرف  

دهد.   قرار  شعاع  تحت  را  کارشناسی  نظر  و  سوم،  یک  تحليل  برگزاری،  جریان  در 
یافتهمعج در  بندی  نمونه  برای  است.  مشکل  بسيار  واقعی  و  هنجاری  امر  ميان  تمایز  ها 

غيرمشابه و  و  صصان با داشتن دین مشابه  متخ   ،های دینی در یک جامعهبررسی تغيير ارزش
می الئيک  باشند.حتی  گذار  تأثير  پژوهش  نتایج  در  مرحله،    توانند  این  در  اقدام  بهترین 

امر ارزشی در جریان ارابررسی واقعی مسائل و   به  کار است. چهارم، معموالً  ه راهئتوجه 
خود   بوروکراتيک  و  موقعيتی  وضعيت  ميان  است  ممکن  سياسی  خود  مقامات  منافع  و 

به ببينند. این کار ممکن است  ها را متناقض و تحت شعاع قرار  شدت پاسخنوعی تناقض 
واقعی در تحليل و فرایند روش   نما این است که درک تمایز ذهنی وآخرین تناقض  دهد.

می بهدلفی  باشد.  مؤثر  بسيار  کار  نتایج  در  و  تواند  واقعی  محيط  و  ذهنی  محيط  واقع، 
ت  در  محيط  صميمعملياتی  در  که  آنهایی  هستند.  چالش  در  یکدیگر  با  سياسی  گيری 

جز را  مسائل  هستند  میئعملياتی  خاص  و  محدود  در  ی،  که  افرادی  مقابل  در  و  نگرند 
قرار  حوزه توجه  مورد  بهتر  را  عمومی  و  کلی  ذهنی،  مباحث  هستند  فعال  تحليلی  های 

.(Ludlow, 2002: 89) دهندمی

 1عی شیوه تحلیل شبکه اجتما
بازنمایی  »فناوری  اجتماعی  شبکه  تحليل  روش،  2روش  این  در  است.  افراد  ميان  روابط   »

مکان درک فضایی و معنایی  شود و این امر، االگوی روابط و رفتار اجتماعی نشان داده می
می فراهم  را  سازمان  و  نهاد  گروه،  سياسی  از یک  مطالعات  مورد  در  موضوع  این  سازد. 

مثال برای بررسی شيوه مقابله با داعش باید شناخت روابط و    بعنوانکاربرد وسيعی دارد.  
اینکه کانون های داعش کدامندظ نوع الگوی رفتاری این گروه مدنظر قرار گيرد. درک 

هم  ها بهنآیا یک کانون در این گروه تروریستی وجود دارد یا چند کانونظ آیا این کانو
می عمل  مستقل  یا  هستند  و  پيوسته  چه  کنندظ  بر  گروه  این  در  کانون  تعریف  همچنين 

1. Social Network Analysis (SNA)

2. Representational Technology
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مقابلهاساسی صورت می نوع  این  ،  گيردظ همگی در  بررسی و درک چگونگی عملکرد 
 گروه ضروری است.

اج   شبکه  »ساختار  تحليل  نام  به  قوی  بسيار  اما  ساده  مفهومی  بر  امر  بدو  در  تماعی 
جامعه در  اصلی  هدف  واقع  در  است.  شده  بنا  کالناجتماعی«  تحليل  شناسی  و  مطالعه   ،

چگونگی اقدام نيست بلکه هدف شناخت الزامات ساختاری است که بر رفتار افراد یک 
وه الگویی است که رفتار اجتماعی افراد  گذارد. در واقع این شي اجتماع و سازمان تأثير می

طور سنتی در مطالعات  کند. بهجامعه و سازمان را شکل و فضای معنایی آنها را معين می
گيرد؛ اما این نوع نگاه در  تماعی روابط برابر، داوطلبانه و بين فردی مورد توجه قرار میاج

مراتبی  با ساختارهای سلسله  و  1حال حاضر متحول شده و ترکيب فضایی با روابط نامتقارن 
در   دارد.  اجتماعی  تحليل  سطوح  برای  مهمی  پيامدهای  تغيير،  این  است.  گرفته  شکل 

عی، تحليل الگوی روابطی که اعضای یک مجموعه را به هم مرتبط  مطالعه ساختار اجتما
یعنی  می عميق  ساختارهای  درک  هدف  اینجا  در  نوعی  به  است.  توجه  مورد  سازد، 

 .(Coleman, 1990: 90ه منسجم و سطوح پيچيده نظام اجتماعی است )الگوهای شبک 
می  شامل  را  مختلفی  انواع  اجتماعی  شبکه  نخست  تحليل  نوع  مطالعه  گردد: 

گرایی یا فرماليستی است که به مطالعه اشکال الگوی شبکه اجتماعی تأکيد دارد تا  صورت
جتماعی در بسترهای اصلی هستند.  محتوای آنها. در اینجا اشکال روابط نتيجه رفتارهای ا

گردد. نوع سازنده روابط ساختاری یک اجتماع محسوب می  ،به واقع روابط بين شخصی
تری است که کاربرد طيف مفاهيم و فنون تحليل شبکه  ختارگرایی وسيعدوم به دنبال سا

شيوه از  مطالعه  مورد  جمعيت  در  موجود  روابط  تمامی  به  پرداختن  تا  برای  فردی  های 
دربرمی را  اساسی  تبيين الگوهای  به  سوم  نوع  سياسی  گيرد.  فرایندهای  ساختاری  های 

های  ایندهای سياسی ناشی از موقعيت گروه، باور بر این است که فرپردازد. در این نوعمی
از تبادل و وابستگی است. در این سنت    ها در ساختارهای بزرگیدولت  -نفع و ملت  ذی

برند و مفاهيم شبکه را برای ساختار  نون تحليل شبکه را بکار میندرت اصطالحات یا ف به
نفع مورد  های ذیروه ها یا گداخلی یک دولت در قالب روابط فراملی وابستگی بين دولت

های یک دولت خاص از منظر توسعه در  دهد. در این نوع کارها به تحليلاستفاده قرار می
شود. ساختارگرایان معتقدند که  ت پرداخته میهای آن دولقالب ساختار اجتماعی و ارزش

1. Asymmetric Relations
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بيشتر اقتصادی  و  اجتماعی  بر توسعه  نظام جهانی  پيرامون  و  بين محور  نامتقارن  از    روابط 
می تأثير  تجدد  یا  داخلی  در  پيشينه  را  سياسی  فرایندهای  روش  این  واقع  در  گذارد. 

ائتال و  رقابت  وابستگی،  مبادله،  نظير  سياسی  بزرگتر  میساختارهای  تحليل  به  در  ف  برد. 
گروه ارتباطی  الگوی  معتقدند  ساختارگرایان  گروه  این  ذیمقابل،  این  های  رابطه  نفع، 

از طر منابع  با  روابط  یق شبکه، درجه تحرک گروهگروه  برای  احتماالت ساختاری  و  ها 
امکان رقابتی  و  بررسی  ائتالفی  در  شبکه  تحليل  کاربرد  امکان  به  نوع چهارم  است.  پذیر 

 نجارهای اجتماعی توجه دارد. ه
انگيزه  بررسی  بر  اینجا  در  عمدتاً  اجتماعی  شبکه  توضيح  تحليلگران  بشری،  های 
های رفتار اجتماعی ناشی از ساختارهای اجتماعی و  لزامات و فرصتهای اجتماعی، انظام

تمرکز میگيریجهت افراد  رفتاری  و  باورهای هنجاری  و  این  ها  بررسی  در  آنچه  کنند. 
می اجتماعی  شبکه  تحليل  که  است  این  است،  بذکر  الزم  نوع  »عملکرد  چهار  بر  تواند 

اجتماعی »هنجارهای  و  »فرایند«  »رفتار«،  گونهافراد«،  به  تنها  بپردازد  و  «  ساختار  که  ای 
الگوی روابط آنها را مشخص سازد. در واقع دو ویژگی مهم تحليل شبکه اجتماعی، یکی  

باز دیگری  و  است  شبکهساختار  بازیگرانی  یگران.  شامل  اجتماعی  با    باشندمیهای  که 
ند برای الگوهای  توایی اجتماعی مرتبط هستند. این روابط مییکدیگر از طریق روابط معنا

می پدید  بازیگران  این  ميان  در  تحليل  ساختاری که  بنابراین یک  باشد.  تحليل  قابل  آید، 
ویژگی از  فراتر  اجتماعی  بشبکه  به  فردی  میهای  بازیگران  ميان  روابط  و  ررسی  پردازد 

گيرند و چگونه روابط در درون یک الگو  اینکه چگونه بازیگران در یک شبکه قرار می
 .(1390؛ اسالتر، 1388یابد )نگاه کنيد به کورنيش، یساخت م

سطح    در  داعش  فعاليت  گسترش  و  تسری  شيوه  دو  به  نمونه  عنوان  به  اینجا  در 
گردد. یکی از وجوه مهم فعاليت داعش، دامنه اقدامات تروریستی این  المللی اشاره میبين 

به صورتای آن میگروه است. تحليل شبکه )  زیر  تواند   ,Gharayagh-Zandiباشد: 

2020)
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(1ای داعش). تحلیل شبکه 3شکل

توان به صورت ميزان و جغرافيای  یک شکل دیگر تحليل شبکه اجتماعی داعش را می 
ای به خوبی به آن اشاره دارد:نشان داد. در زیر یک تحليل شبکه حاميان آن

(2ای داعش). تحلیل شبکه 4شکل
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 2شناسی ریخت  و تحلیل  1ترسیم درخت دانش روش 
ریخت تحليل  و  دانش  درخت  روش  به  دو  رسيدن  برای  که  هستند  مشابه  تقریباً  شناسی 

نشان   و  آن  مختلف  ابعاد  شناخت  موضوع،  یک  از  مناسب  یک  درک  کلی  نمای  دادن 
می بکار  گستره  موضوع  تنها  نه  مسئله  یا  موضوع  یک  نموداری  عرضه  و  نمایش  روند. 

دست و  پژوهشگران  برای  را  میموضوع  مشخص  امکان  اندرکاران  بلکه  سازد 
سازد.  جمعی در عين تحدید حدود و حوزه مشخص کاری را فراهم میگيری دستهتصميم

نمودار   شبيه  بيشتر  دانش  ساختار  درخت  یک  در  را  اطالعاتی  و  است  سازمانی 
تر است و در سطوح مراتب در سطح باالتر انتزاعیدهد. این سلسلهمراتبی نشان میسلسله
زمانی که در کنار هم قرار    ف شود. کليت هر سطح خاصتر، جزیيات بيشتر مطرح میپایين 

اط با سطوح باالتر و  گيرد باید درک کلی از موضوع را در هر سطح نشان دهد و ارتب می
هر پایين  بنابراین  باشد؛  داشته  همپوشانی  دیگری  با  نباید  مدخل  هر  سازد.  مشخص  را  تر 

آورده شود. پياده    3مشابه  دیدگاه در نهایت هر مدخل باید از    مدخل، خاصِ خودش است. 
در   ساختار  شود،  دنبال  درست  اگر  اما  است.  مشکل  بسيار  عمل  در  شرایط  این  کردن 

 .(Hines, 2003: 180ه دهد )ئتری از موضوع را اراتواند درک روشن نهایت می
برر  مورد  حوزه  باید  ابتدا  که  است  این  دانش  درخت  در  کار  قابليت  روش  که  سی 

های  ها به زیرشاخهتقسيم شدن به چند زیر شاخه را دارد، انتخاب شود؛ هر یک از شاخه
باشد که درک کلی از آن مفهوم را    ها باید در حدی تر تقسيم شود؛ تعداد تقسيمکوچک

 تحت تأثير قرار ندهد؛ درخت دانش باید ساختار منسجم و قابل درک داشته باشد.
قابل  دانش  تکوینی،  درخت  روند  دارد:  شکل  سه  به  را  موضوع  یک  دادن  نشان  يت 

ها. در اینجا برای نشان دادن کاربرد این موضوع در مطالعات  تشریحی و ترسيم زیرشاخه
میسياس  آورده  مثال  یک  گونهی،  تا  مثال  شود  شود.  داده  نشان  موضوع  مختلف  های 

 سه دهه است مهمترین موضوع  که تقریباً  باشدمیای جمهوری اسالمی  نخست برنامه هسته
سياست خارجی یا بهتر است گفته شود سياست امنيتی خارجی کشور را شامل شده است.  

های  تواند بينش ختن به آن در هر سه شکل میاین موضوع به قدری اهميت دارد که پردا
فراوانی را برای سياستگذاری ما در این زمينه داشته باشد. 

1. Relevance Tree

2. Morphology Analysis

3. Same Point of View
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ای ی به روش شاخها. درخت دانش هسته 5شکل 

گردد و تأکيد بر هر  های درخت دانش مشخص میدر این روش تنها ابعاد و زیرشاخه 
گر تأثير شگرفی داشته باشد. تواند بر وجوه دیکدام از ابعاد و وجوه بحث می

 د: وشمیای نشان داده در روش دوم روند تکوینی برنامه هسته

ی ایران ا. درخت دانش تکوینی برنامه هسته 6شکل

ای ایران و چگونگی و چرایی شروع، توقف  در این روش، روند تکوینی برنامه هسته 
نهایت آن در هر مرحله نشان داده می با آو تداوم و  بيشتر در هر  شود.  وردن توضيحات 

ه داد. روش سوم روند تشریحی ئتوان اراای میبخش مروری بر تکوین روند برنامه هسته
است.
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ای بر اساس روش روند تشریحی دانش برنامه هسته . درخت 7شکل

شود که وجه  می   ای در یک پيوستار و طيف مطرحدر این روش وجوه و ابعاد برنامه هسته
شود  مشخص می  4و وجه سياسی با شماره    3، وجه اقتصادی  2است، وجه حقوقی    1فنی  

اولویت دادن  نشان  گسکه  ميزان  را  ها  جهانی  بزرگ  کشورهای  ميان  در  اختالف  ترش 
ای رخ نماید و هسته  1دهد و ممکن است مباحثی همچون تحریم یا ضدگسترشنشان می

دهد که فرایند فنی قبل از انقالب  ز شود. نمودار باال نشان میموضوع وارد سطح نظامی ني 
در دولت    ،حقوقیاسالمی و پایان جنگ تحميلی در دوره دولت هفتم و هشتم وارد فاز  

نهم و دهم سياسی و امنيتی و در نهایت در دولت یازدهم وارد فاز اقتصادی شد. این روند  
دهد. به هر ميزان از  اد و وجوه را نشان میها و چرایی گرایش به این ابعتشریحی اولویت

لی همراه الملای با توافق بين نيل شود، نشان از این دارد که برنامه هسته  1به سمت    4شماره  
می افزایش  خارجی  کشورهای  با  ایران  اختالف  ميزان  هر  به  و  وجه  است  اختالف  یابد، 

می خود  به  امنيتی  و  وجه سياسی  برجام  اساس  همين  بر  که    گيرد.  دارد  جدی  اقتصادی 
 های فزاینده بوده است.از تحریم ناشی

 2روش سناریوسازی 
طبي »طرح کلی رشته رویدادهای  لغوی  نظر  از  و  سناریو  )فهمی  است«  انتظار  مورد  و  عی 

و    .( 14:  1390راندل،   قبول  قابل  ممکن،  فرضيات  بر  مبتنی  باید  سناریو  معنی  این  به 

1. Counter-proliferation

2. Scenario-making Method
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راندل،  و  )فهمی  باشد  از    .( 17:  1390باورپذیر  است  درونی  منسجم  نگرش  »یک  سناریو 
پيش  دهد؛  رخ  آینده  در  است  قرار  است«  آنچه  آینده  در  ممکن  نتيجه  بلکه  نيست  بينی 

(Avis, 2017: 2).    مفروض تحوالتی نتيجه  و  با جزیيات  برای توصيف  »تالش  سناریو 
یا  (Kahn, 1962: 164طور موجه به موفقيت موردنظر دست یابد« ) تواند بهاست که می

تواند به ما در شناخت و  هایی که میهای فرداست، داستانهای ما در مورد پرسش »داستان
همچنين هدف   .(Dong-ho, 2011: 3کنونی ما یاری رساند« )تطابق با ابعاد متغير محيط  

برنامه سناریومحورغایی  پویایی  ، ریزی  شرایط  در  آینده  وسيع  نظير  »دیدن  محيطی  های 
تداومتداومروندها،   عدم  قطعيتها،  عدم  و  در (  Dong-ho, 2011: 3)هاست«  ها  و 

مجموعه »داشتن  سناریو  هدف  مینهایت  که  سناریوهاست  از  پيشران  ای  نيروهای  تواند 
این   (.Dong-ho, 2011: 3)شان را توضيح دهد«  عمده، تعامالت و عدم قطعيت اساسی

شت خالقانه و مطالعه منظم و منسجم یک  ، سناریو بردااولتعاریف سه نکته محوری دار  
به آن دليل  به همين  است.  آینده  مورد  در  یا سازمان  افراد    ،فرد، گروه  داستان  یا  روایت 

، سناریو ابزار شناخت آینده است. بر همين اساس در برخی  مگویند. دوخصص نيز میمت 
پيش  را  آن  تعاریف  نمیاز  کنونیبينی  ممکن  روندهای  نتيجه  بلکه  که  می  کنند  دانند 

واسطه مطالعه منظم بدست آمده است. بنابراین لزوماً نباید از آینده آن مطمئن بود زیرا به
های  کند تا ما با توان و شناخت بهتری از وضعيترای ما فراهم میصرفاً درکی از آینده ب

وری  ممکن در مورد آینده گام برداریم و امکان غافلگيری را به حداقل برسانيم. نکته مح 
 سوم سناریو، وجود محيط پيرامون برای شناخت است. 

پيشران  نيروهای  نخست،  عنصر  است:  برخوردار  مهمی  و  اساسی  عناصر  از   1سناریو 
ها عناصر علّی هستند که پيرامون یک مسئله، تحول یا تصميم وجود دارند و است. پيشران

ترکيبمی در  پایهتوانند  متفاوت  وسيع  های  زنجيره  برای  باشند.  ای  نتایج  و  ارتباطات  از 
میپيشران بدست  دو صورت  به  معموالً  قرار  ها  که  موضوعی  هر  در  اینکه  نخست  آیند: 

پژوهی صورت گيرد )که در اینجا علم سياست است(، باید فرد ندهاست در مورد آن آی
پژوهی تخصص کافی از علم سياست  های آیندهپژوه غير از شناخت درست از روشآینده
د آیندههم  بکارگيری  برای  که  است  مقدمه  ابتدای  نکته  همان  این  باشد.  پژوهی  اشته 

بررسی روندهای    زها اپيشران  ،ممطالعات موجود در علم سياست بسيار ضروری است. دو

1. Driving Forces
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پژوه درآميخته و به صورت بينش یا  گيرد که با تجربه فرد آیندهگذشته و حال صورت می
عنا  1حدس دوم،  عنصر  است.  موجود درآمده  قبل  از  به    2صر  اشاره  عنصر  این  است. 

شخص  »تحوالتی دارد که قباًل رخ داده است یا یقيناً رخ خواهد داد اما نتایج آن هنوز نام
موانعی    3عنصر سوم، سدکنندگان   (.ho, 2011: 3-Dong)است«   به  عنصر  این  هستند. 

گر موانع یک سناریو گيری شود. اتواند مانع از شکلکند که در هر سناریو میاشاره می
پيشران از  آن  بيشتر  بروز  امکان  باشد،  روال عکس  اگر  و  است  کمتر  آن  تحقق  باشد  ها 

هستند. با توجه به اینکه در محيط مورد    4ساز های شگفتیرتبيشتر است. عنصر چهارم کا 
قطعيت عدم  سناریوها،  است  بررسی  ممکن  دارند،  وجود  بسياری  ناشناخته  عوامل  یا  ها 

اگر در محيط  اتفاقات تغيير کند.  ی رخ دهد که کل چارچوب طراحی سناریوها را دچار 
کارت سناریوها،  شگفتیبررسی  بازنهای  گردد  پدیدار  تمامی  ساز  در  جدی  گری 

 .(Gordon, 2008: 141) سناریوهای موجود باید انجام شود
ارتقای درک وضعيت و  افزایش  سناریونویسی  از  تصميمات هدف  آینده، خلق  های 

سناریو با    .(22:  1388اهلل،  بندی دوباره تصميمات موجود است )عنایتجدید و چارچوب
یعنی بررسی آینده با توجه به تحوالت    5ب نخست آینده رو به عق  :دو رویکرد همراه است

های باورپذیر با توجه به روال کنونی  یعنی طرح آینده  6گذشته و دیگری آینده رو به جلو
به سناریوها  حال.  می  و  مطرح  سه شکل  به  معمول  )خوشطور  مثبت  منفی  شود:  بينانه(، 

 )بدبينانه( و در نهایت خنثی )ميانه(.
کارکردهای و  اهميت  می  سناریو  سناریوها  نخست،  دارد:  تعميم  بسياری  برای  توانند 

توانند دانش  دانش در مورد زمان حاضر و آینده کاربرد داشته باشند. در واقع سناریوها می
ر دوما  دهند.  گسترش  آینده  از  میما  سناریوها  خدمت  ،  ارتباطی  کارکردهای  به  توانند 

ا تبادل  بر  مبتنی  اغلب  توسعه سناریوها  با دیدگاهیدهکنند زیرا  افراد  ميان  متفاوت  ها  های 
س میوماست.  سناریوها  تصميم،  به  فرمولتوانند  در  آتی کمک  گيرندگان  اهداف  بندی 

توانند ابزاری برای بررسی تأثيرات بالقوه راهبردهای سازمانی  یکنند. چهارم، سناریوها م 

1. Extrapolation

2. Predetermined Elements

3. Blockers

4. Wild Cards

5. Future Backwards

6. Future Forwards
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پنج  آیندهمباشند.  با طرح  سناریوها  و گریزناپذیر،  ممکن  آینده  ت  ، های  از  صویری کالن 
 . (Avis, 2017: 7توانند خرد متعارف را به چالش بکشند )کنند که میطرح می

 گیرینتیجه
پژوهی و سياستگذاری عمومی را روشن سازد.  نسبت دو ساحت آینده  کوشدمیاین مقاله  

این   هدف  واقع  آینده  است در  مباحث  که  شود  داده  نشان  میکه  در  پژوهی  تواند 
رویکرد  تکاربردی با  باشد.  داشته  توجهی  شایان  کمک  سياست  علم  مجموعه  کردن  ر 

نهآینده میپژوهی  داده  بدست  سياست  علم  مباحث  از  بهتری  درک  به  تنها  بلکه  شود 
گيران  تر کردن آن و ایجاد ارتباط ميان این علم و دستگاه سياستگذاری و تصميماربردیک

می مقاله  یاری  منظور  این  برای  روش  يدکوش رساند.  و  اصلی  مفاهيم  و  تا  مهم  های 
آینده نشان  کاربردی  سياستگذاری  حوزه  در  را  آن  کاربرد  و چگونگی  شرح  را  پژوهی 

می شيوه  این  بعنوان  دهد.  پژوهش تواند  روش  مورد    یک  دانشگاهی  مختلف  سطوح  در 
رفت.  توان بهره گنویسی نيز مینامهاستفاده قرار گيرد. همچنين از این روش برای سياست

بينی تحوالت  و پيش این روش موجب ارتقای مفهومی و کاربردی مجموعه علوم سياسی  
 . شودآینده می
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پژوهی راهبردهای آمریکا برای مقابله  (، »آینده 1399)  ،برزونی، محمدعلی و فرشيد فرهادی-
.45، بهار، شماره آفاق امنيتسناریونویسی«،  ه یران بر پایبا ا

»آینده 1395)  ،بصيری، محمدعلی و زهرا آقامحمدی- پژوهی خاورميانه طی سه دهه آتی؛  (، 
المللی  فصلنامه تحقيقات سياسی و بين المللی«، ل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بين تحلي

.31شماره  ستان، تاب دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهررضا،
برجوییجاودانی- عباس  و  مهدی  در  1394)  ،فردمقدم،  فروپاشی  یا  بقا  اسرایيل؛  »آینده   ،)

آینده  نظریه  تچارچوب  با  شوارتز  پيتر  رهبریپژوهی  معظم  مقام  دیدگاه  بر  ،  « أکيد 
. 8، پایيز و زمستان، شماره های سياست اسالمیپژوهش 

پژوهی اهداف ائتالف ضدداعش با تکنيک  نده (، »آی1394)   ،جمشيدی، محمدرضا و دیگران-
.103، تابستان ، شماره پژوهی مدیریتفصلنامه آینده ای«، تحليل شبکه 

ایروانی- زهرا  و  ابراهيم  »آینده 1397)  ،حاجيانی،  زمانی  (،  افق  در  ایران  ملی  هویت  پژوهی 
. 76، شماره فصلنامه مطالعات ملی«، 1404

های جمعی برانداز  پژوهی کنترل کنش(، »آینده 1399) ،ه زادپور، جعفر و اسماعيل کرمحسين-
. 45، بهار، شماره آفاق امنيتهای شهری«، با تأکيد بر ناآرامی

رسانی (، »بيانيه گام دوم انقالب اسالمی«، در پایگاه اطالع 1397)  ، ای، سيدعلیاهلل خامنه آیت -
. farsi.khamenai.ir/message-content?id=41673دفتر مقام معظم رهبری:

آینده پژوهیآینده   نامهدانش (،  1389)  ، نویسندگان - مرکز  تهران:  فناوری  ،  و  علوم  پژوهی 
دفاعی. 

دیگران- و  بهروز  »آینده 1397)  ، دریکوند،  منطقه  پ(،  در  پساداعش  ژئوپليتيکی  فضای  ژوهی 
عراق«،   موردی  مطالعه  آسيا؛  نگرشغرب  انسانیفصلنامه  جغرافيای  در  نو  زمستان،  های   ،

. 1ره شما
برنامه همکاری- ( وزارت امور  1399ساله ایران و چين )خرداد    25های جامع  سند غيررسمی 

. ایران و چين دبيرخانه سازوکارهای عالی مشارکت جامعه راهبردیخارجه، 
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ابراهيم - ظرفيت1395)  ،طاهری،  »بررسی  چالش (،  و  یک  ها  به  شدن  تبدیل  برای  هند  های 
، دوره  ، تابستانالمللیفصلنامه تحقيقات سياسی و بينهی«،  پژوقدرت بزرگ با رویکرد آینده 

.29، پياپی 29، شماره 8
دیگرانعلی- و  جواد  »آینده 1397)  ، پور،  پ(،  بر  یمن  بحران  سناریونویسی«، پژوهی  ایه 

.8، بهار، شماره پژوهی دفاعیآینده 
سهيلعنایت - آینده (،  1388)  ، اهلل،  آینده:  از  ابزار پرسش  مثابه  به  سازمان   پژوهی  تحول 

پژوهی و فناوری دفاعی.تهران: مرکز آینده  ،اجتماعی
.79ه ، تابستان، شمارفصلنامه راهبردپژوهی سياسی«، (، »آینده 1395) ،عيوضی، محمدرحيم-
پدرام- عبدالرحيم  و  محمدرحيم  »امکان1393)  ،عيوضی،  تحقق  (،  چگونگی  و  پذیری 

.29ار، شماره ، بهفصلنامه مشرق موعودپژوهی اسالمی«، آینده 
گيری هویت ملی و بازسازی  سازی، شکل(، »فرایند ملت   دولت 1390)  ، غرایاق زندی، داود -

انداز در  چشم غالمرضا خسروی )به اهتمام(  در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده«، در  
تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.، عراق آینده: بررسی داخلی و خارجی

و عربستان سعودی؛  1395)  ،داودغرایاق زندی،   - ایران  رابطه جمهوری اسالمی  »دورنمای   ،)
. 19، شماره علوم سياسیسناریوهای محتمل«، 

(، »سناریوهای جنگ محتمل عليه جمهوری اسالمی 1397)  ،فرهادی، علی و عزیز نصيرزاده -
.8شماره  ، بهار،پژوهی دفاعیآینده ایران: مورد مطالعه: سناریو جنگ نيابتی غيردولتی«، 

راندل- ام.  رابرت  و  ليام  آ(،  1390)  ،فهی،  از  ،  یرقابت  ینگارنده یآ  یوها یسنار:  نده یآموختن 
.پژوهی علوم و فناوری دفاعیتهران: مرکز آینده 

پژوهی روند همگرایی و وحدت دنيای  (، »آینده 1394)  ،قائدی، محمدرضا و عليرضا گلشنی-
.23، تابستان، شماره للیالمفصلنامه تحقيقات سياسی و بين اسالم«، 

دیگران- و  حسن  »طبقه 1395)  ،قرونه،  پيش (،  ابزارهای  رویکرد  بندی  با  سياست  ارزیابی 
.2، تابستان، شماره میفصلنامه سياستگذاری عموپژوهی«، آینده 

دیگران- و  علی  آینده 1398)  ،کميجانی،  در  مطلوب  حکمرانی  »سيمای  از (،  پژوهی: 
.1، بهار و تابستان، شماره پژوهی ایرانآینده نده«، بخشی آیتصویرپردازی تا شکل

  ی هاروش   و   یمبان  اصول،  به  ترژرف   ینگاه: شرفتهيپ  یپژوهنده یآ(،  1388)  ، کورنيش، ادوارد -
ملکییپژوهه ندیآ سياوش  ترجمه  ملکی،  فرخنده  و  گروه  فر  آصف،  اندیشکده  تهران:  فر، 

بانی.پژوهی و دیده آینده 
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عبدالرحيم - »آینده 1396)  ،گواهی،  آینده (،  در  علنگری  تحليل  های چالش   ایالیه   یپژوهی؛ 
. 109، تابستان، شماره پژوهی مدیریتفصلنامه آینده  ایران«، در پژوهیآینده 

»آینده 1398)  ،ابراهيم  متقی، - جنوب  (،  آسيای  و  اسالم  جهان  در  امنيت  و  سياست  پژوهی 
. 2، زمستان، شماره سالمفصلنامه مطالعات بنيادین و کاربردی جهان اغربی«، 

گوغری- صادقی  سعيد  و  محسن  »آینده 1392)  ،مرادیان،  آمریکا (،  نظامی  تهدیدات  پژوهی 
.43، پایيز، شماره پژوهیيت فصلنامه امنعليه جمهوری اسالمی ایران«، 

»آینده 1398)  ،رضاسيدنيا،  موسوی- نظریه (،  کاربست  و  حال(  امتداد  )الگوی  های  پژوهی 
.59، پایيز، شماره های سياسی و اقتصادیرهيافت لی«، الملروابط بين 

گلکار- حسينی  مصطفی  و  محمدمهدی  »آینده 1394)  ،موالیی،  و  (،  ایران  انتخابات  پژوهی 
قدرت  شبکه   تحوالت  جامعه  دیده در  دستاوردهای  شبکه ای؛  مجازی«، بانی  اجتماعی  های 

.21، بهار، شماره چشم انداز مدیریت دولتی
محمدی، تهران: دادگستر.، حميدرضا ملکسياستگذاری عمومی(، 1378) ،مولر، پير -
دیگران- و  علی  آینده 1397)  ،نریمانی،  »توانمندی  فر(،  و  زمان  بر مدیریت  مبتنی  ایند  پژوهی 

ایران«،   اسالمی  جمهوری  ارتش  کارکنان  خدمت  ضمن  دفاعیآینده آموزش  ،  پژوهی 
 . 11زمستان، شماره 
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