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مقدمه
گ��ف��ت��ن درب�������اره  آی���ن���ده و پ��ی��ش ب��ی��ن��ی  س��خ��ن 
به  دادن  پ��اس��خ  مانند  زی���ادی  ان����دازه   ت��ا  آن، 
می ماند.  فلسفه  در  چیست  هستی  پ��رس��ش 
نتواند  هرگز  بشر  هستی،  ک  ادرا مانند  شاید 
آینده  ماهیت  کند.  پیش بینی  را  آینده  دقیقًا 
که  چ���را  اس���ت.  پیش بینی ناپذیر  ب��ه گ��ون��ه ای 
آحاد جامعه  هدف  امروز  را تصمیم های  آینده 
آح��اد  تصمیم  خصوص  در  ت��ا  پ��س  م��ی س��ازن��د، 
باشیم،  نداشته  کافی  دان��ش  ه��دف،  جامعه 

کنیم. نمی توانیم آینده را درست پیش بینی 
دانستن تصمیم آحاد جامعه  مورد بحث درست 
مانند دانستن معادالت حرکت تمام ذرات عالم 
ترجکتوری1  و  حرکت  معادالت  گر  ا شاید  اس��ت. 
کد رایانه ای  همه  ذرات را بدانیم، بتوانیم قطعه 
هر  دیگر  س��ال   10 بگوید  ما  به  که  بنویسیم  هم 
اما بحث در  البته شاید!  دارد.  ق��رار  کجا  ذره ای 
خصوص آینده ای که یک پارامتر آن انسان است، 
رفتار  پیش بینی  ب���ود.  خ��واه��د  متفاوت  بسیار 
انسان خود یکی از پیچیده ترین پیش بینی های 
جهان است چه رسد به زمانی که انسان بخواهد 

کار پیچیده ای را نیز به انجام برساند.

که یک ذره پس از وارد شدن نیرو به آن طی می کند. 1. مسیری 

فناوری و پیش بینی بومی
از  گذشته  کنیم،  را بررسی  تاریخ تکنولوژی  گر  ا
نماد  که  اشکانیان  دوره   از  مانده  یادگار  ِخ  چر
تاریخ تکنولوژی به شمار می رود، ایران همواره 
یک  با  معمواًل  و  بوده  تکنولوژی  مصرف کننده  
نیز  ایران  به  دنیا  روز  تکنولوژی های  فاز  تأخیر 
وارد شده است. اتومبیل، ماشین چاپ، رایانه، 
فناوری هسته ای و فضایی همه نمونه هایی از 
فناوری هستند که با یک تاخیِر فاز به ایران وارد 
برای  ما  که  نبوده  نیازی  معمواًل  اس��ت.  شده 
تبع  به  و  کنیم  برنامه ریزی  فناوری  یک  آینده 
را  فناوری  آن  آینده  بر  تأثیرگذاری  توانایی  آن 
نیز نداشتیم. از این رو در خصوص آینده پژوهی 
ای���ن ح����وزه ب��ه��ت��ر اس���ت ب���ه خ��وب��ی ت��غ��ی��ی��رات 
آینده پژوهی های  و  کنیم  رص��د  را  تکنولوژی 
بتوانیم  تا  کنیم  مطالعه  را  ح��وزه  ای��ن  جهانی 
خ خواهد داد،  با آن چه در  آینده ر در مواجهه 
در  ما  ک��ار  دیگر  عبارت  به  کنیم.  برنامه ریزی 
خواهد  ساده تر  بسیار  ک��ارب��ردی  آینده پژوهی 
که ما آینده را دست کم از دید ابزاری با  بود چرا 

کنیم. دقت مثال زدنی می توانیم مشاهده 
تغییرات  خصوص  در  عام  پیش بینی  نخستین 
امروز  تغییرات  که  است  این  کشور  در  فناوری 
جهان، فردا یا پس فردا به ایران خواهند رسید. 

وهی و فناوری رسانه آینده پژ

چكیده
از  یکی  آینده   رسانه   فناوری  پیش بینی  است.  فرارشته  نوپای  علم  آینده پژوهی 
مقوله های مهم فراروی رسانه خواهد بود. در نظر مالحظات بومی ایران در حوزه  
تکنولوژی و شناخت مبانی مورد نیاز آینده پژوهی در حوزه  فناوری رسانه موضوعاتی 

است که مقاله  پیش ِِِِرو به آن می پردازد.
این مقاله با معرفی اجمالی پارادایم های آینده پژوهی و روش های مرسوم آن تالش 
دارد ذهن خواننده را با روش های مناسب استفاده در آینده پژوهی رسانه آشنا کند. در 

پایان با دو مثال رسمی و ژرونالیستی از آینده پژوهی کار را به پایان می برد.
واژگان▪کلیدی: 

فن آوری رسانه، آینده پژوهی، آینده رسانه های ایران، پامفا.

حمیدرضا▪معیری▪▪
مدیر فناوری رسانه
hamid.moayery@gmail.com
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ش��رای��ط و م���ع���ادالت س��ی��اس��ی ب��ه گ��ون��ه ای رق��م 
به  نه  تکنولوژی  پیشرفت های  این  که  خ��ورده 
تهدید،  ی��ک  مثابه  ب��ه  بلکه  فرصت  ی��ک  مثابه 
ق��رار  تأثیر  تحت  را  ک��الن  س��ی��اس��ت گ��ذاری ه��ای 
آینده پژوهان  شرایطی  چنین  در  اس��ت.  داده 
مناسب  درک  دارن����د.  را  ب��زرگ��ی  وظ��ی��ف��ه   ب��وم��ی 
از  شده  ترسیم  آینده   و  شده  ارائ��ه  تحلیل های 
دخیل  و  تکنولوژی  صاحب  پژوهشگران  سوی 
بر  ملی  و  جهانی  تأثیرگذار  پ��ارام��ت��ره��ای  ک��ردن 
می تواند  داخ���ل،  ب��ه  تکنولوژی  انتقال  راه  س��ر 
آینده  تهدیدآمیز فرارو را برای سیاست گذاران و 
تصمیم گیران به آینده ای روشن و شناخته شده 
کند. که دارای فرصت ها و مزایایی است، تبدیل 

گر سیاست گذار تصویر روشنی از آن چه پس از  ا
تصویری  تلفن  مانند  تازه  تکنولوژی  یک  ورود 
یا LNB هایی بدون نیاز به تمرکزدهنده فیزیکی 
ای��ن  ورود  از  پ��ی��ش  م��ی ت��وان��د  ب��اش��د،  داش��ت��ه 
مهمان ناخوانده، زمین بازی بومی آن را ایجاد 
طراحی  ب��ازی  ب��ه  را  ن��اخ��وان��ده  مهمان  و  ک��رده 
که منطبق بر فرهنگ،  آداب و رسوم  شده  خود 

کند. کشور است، وارد  کم بر  و ایدئولوژی حا
علم آینده پژوهی

با این که علومی مانند سیستم داینامیک نیز از 
رهگذر بررسی رفتار سیستم ها می توانند آینده  
نیاز  باز هم  کنند،  گزارش  را به ما  یک سیستم 
آینده  ک  ادرا ب��رای  آینده پژوهی  علم  از  اس��ت 
آینده  در  که  چیزی  هر  الزامًا  که  چرا  برد.  بهره 
با آن روبه رو هستیم، امروز وجود ندارد. علومی 
سیستم ها  نظریه  و  داینامیک  سیستم  مانند 
هستند  ام�����روز  ک���ه  چ��ی��زه��ای��ی  خ���ص���وص  در 
صحبت می کنند، هرچند این علوم پدیده های 
محصوِل اشیای امروز را نیز بررسی می کنند اما 

که امروز وجود  هرگز در خصوص رفتار سیستمی 
کنند. ندارد، نمی توانند اظهار نظر 

برخی،  ق��ول  به  و  میان رشته ای  علم  ای��ن رو  از 
علم فرارشته ای آینده پژوهی پا به عرصه نهاد. 
خود  جهان بینی  و  مفروضات  با  آینده پژوهی 
تالش دارد پاسخ پرسش بشر در خصوص آینده  
پ��ارادای��م ه��ا و روش ه��ای  ب��ر  ب��ا تکیه  را  ه��ر چیز 

علمی بدهد.

مفروضات آینده پژوهی
ی��ک��ی از م��ف��روض��ات آی��ن��ده پ��ژوه��ی ای���ن اس��ت 
وجود  ام��روز  آی��ن��ده،  موجودیت های  ال��زام��ًا  که 
ندارند. یعنی همواره در آینده پژوهی با تکامل 
کار داریم.  روبه رو نیستیم بلکه با خالقیت سر و 
یک  اس��ت  ممکن  لحظه  ه��ر  در  ک��ه  خالقیتی 

کند. ناممکن را ممکن 
ب��ر فقدان  ت��واف��ق  دی��گ��ر ف��رض مهم ای��ن ع��ل��م، 
ندارد  وجود  آینده ای  است.  آینده  موجودیت 

مشارکتیبرساخت گراییسنجش گراییپسااثبات گراییاثبات گرایی

واقع گرایی واقع گراییهستی شناسی
انتقادی

واقع گرایی 
تاریخی، 

واقعیت مجازی
واقعیت نسبی گرایی

مشارکتی

جست وجوی معرفت شناسی
حقیقت

جست وجوی 
حقیقت 
محتمل

معرفت شناسی ذهنیت گراییتبادل
تجربی

تجربه گرای تجربه گراروش شناسی
مشارکتتأویلگفتمانمتحول شده

یکی از مفروضات  �
آینده پژوهی این است 

 موجودیت های 
ً
که الزاما

آینده، امروز وجود 
ندارند. یعنی همواره در 

آینده پژوهی با تکامل 
روبه رو نیستیم بلکه 
کار  با خالقیت سر و 

که در هر  داریم. خالقیتی 
لحظه ممکن است یک 

کند. ناممکن را ممکن 
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کار  در  آینده  خصوص  در  حقیقتی  هیچ  پس 
نیست. ماهیت آینده، ساخته  عملکرد امروز ما 
است. آینده قلمرو رؤیاها و هدف های ما است. 

گذشته قلمرو خاطرات است. که  همان گونه 
پارادایم ها و روش ها

ف��ن��اوری  آی���ن���ده پ���ژوه���ی  ف��ل��س��ف��ه  م��ب��ن��ای��ی در 
وروس  م��ات��ری��س  تقلیل  ک��م��ک  ب��ه  را  رس��ان��ه 
در  سه  ماتریس  یک  در  می توان   )193  ،2008(
بعد  س��ه  در  مبنایی  فلسفه   ک��رد.  تبیین  پنج 
هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی 
اث���ب���ات گ���رای���ی،  پ����ارادای����م  پ��ن��ج  م���ی ت���وان���د در 
پسااثبات گرایی، سنجش گرایی، برساخت گرایی 

)constructivism( و مشارکتی بررسی شود.
ک��ه ه���دف دو  ب��ه روش��ن��ی م���ی ت���وان دری���اف���ت 
اس��ت.  کنترل  و  پیش بینی  نخست،  پ��ارادای��م 
س��ن��ج��ش گ��رای��ی ب��ه دن��ب��ال ن��ق��د اس���ت و ت��الش 
ره��ای��ی  ب����رای  را  ب��ازگ��ش��ت  و  ت��ح��ول  م��ی ک��ن��د 
برساخت گرایی  حالی که  در  کند.  برنامه ریزی 
نوسازی  برای  برنامه ریزی  و  است  فهم  پی  در 

جهان.

نکته  حائز اهمیت برای ما در تصمیم گیری برای 
است  نقش هایی  نظر،  م��ورد  پارادایم  انتخاب 
می گیرند.  خ��ود  به  پ��ارادای��م ه��ا  ای��ن  فعاالن  که 
با  پسااثبات گرایی  و  اثبات گرایی  پ��ارادای��م  در 

اما  هستیم.  روب��ه رو  بی طرف  دانشمنِد  نقش 
و  ت��ح��ول خ��واه  روشنفکر  ب��ا  سنجش گرایی  در 
برساخت گرایی  پ��ارادای��م  پژوهشگِر  تأثیرگذار. 
ایجادکننده  و  نوسازی  تسهیل کننده   نقش  در 
پ��ارادای��م  در  ک���رد.  خ��واه��د  عمل  چندصدایی 
ن��ق��ش  در  پ���ژوه���ش���گ���ر  ه���م���ی���ن  م���ش���ارک���ت���ی 
س��ازن��ده  اول��ی��ه  »آی��ن��ده« از ط��ری��ق اق��دام ه��ای 

گاهانه  ظاهر می شود. خودبازتاب دهنده  آ
نگاهی اجمالی به پارادایم های یاد شده نشان 
در  آینده پژوهی  خصوص  در  آن چ��ه  م��ی ده��د 
از همه   ک��ار م��ی آی��د، طیفی اس��ت  ب��ه  ف��ن��اوری 
ای��ن پ��ارادای��م ه��ا ، با اول��وی��ت چپ به راس��ت در 
مشارکتی  پارادایم  چیز  هر  از  بیش  باال.  جدول 
خود  منحصر به فرد  گ��ی ه��ای  وی��ژ ب��ه  ت��وج��ه  ب��ا 
م��ع��رف��ت ش��ن��اس��ِی  و  روش ش���ن���اس���ی  اب���ع���اد  در 
اق��دام پ��ژوه��ی  در  سیاسی  مشارکت  ب��ر  مبتنی 
بافت  در  زمینه ای  زبان  بردن  کار  به  مشترک؛ 
کنار  در  عملیاتی  ب��رت��ری  ک��ی(؛  )اش��ت��را تجربی 
م��ع��رف��ت ش��ن��اس��ی ب���ر اس�����اس ذه��ن��ی��ت گ��رای��ی 
انتقادی در تبادل با کیهان؛ یافته های مشترک؛ 
در  عملی  و  گ���زاره ای  تجربی،  گسترده  روی��ک��رد 
این  می شود  موجب  دان��ش،  معرفت شناسی 
پارادایم برای استفاده در آینده پژوهی فناوری 
به صورت عام و فناوری رسانه به صورت خاص 

گزینه  بسیار مناسبی باشد.
ج��ای��گ��اه  ام�����روزه  ک��ه  ب��رس��اخ��ت گ��رای��ی  فلسفه  
با  باز شناخته،  را در علوم دیگر به آسانی  خود 
روش شناسی مبتنی بر تأویل و جدل خود نیز 
فناوری  ح��وزه   آینده پژوهی  در  مناسبی  گزینه  

رسانه است.
ارزش ه��ای  اس��اس  بر  مجازی  واقعیت  مبنای 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و جنسیتی 
که پایه  هستی شناسی پارادایم  گستره  زمان،  در 
روش ش��ن��اس��ی  ک��ن��ار  در  اس���ت،  سنجش گرایی 
از آن  استفاده  پارادایم،  این  گفتمانی و جدلِی 
کرده است. کارآمد  را در حوزه  یاد شده ممکن و 
آینده پژوهی  روش ه���ای  اح��ص��ای  ب��رای  ت��الش 
به  را  ما  گون  گونا کتاب های  ک��ردن  رو  و  زیر  و 
فهرستی متغیر از سی تا پنجاه روش می رساند. 
متخصصان  ت��وس��ط  روش ه�����ا  ای���ن  از  ب��رخ��ی 
که طبعًا جزئی  آینده پژوهی طراحی شده است 
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مبنای واقعیت مجازی  �
بر اساس ارزش های 
اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی، نژادی و 
گستره  زمان،  جنسیتی در 

که پایه  هستی شناسی 
پارادایم سنجش گرایی 

کنار  است، در 
گفتمانی  روش شناسی 

و جدلِی این پارادایم، 
استفاده از آن را در حوزه  

کارآمد  یاد شده ممکن و 
کرده است.
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بسیاری  لیکن  م��ی رون��د،  به شمار  علم  ای��ن  از 
به عنوان  نیز  دی��گ��ر  ع��ل��وم  در  روش ه���ا  ای��ن  از 
که  ح بوده اند  روش های شناخت شناسی مطر

آینده پژوهان از آن، بهره برده اند.
دسته بندی

گ����ر ب��خ��واه��ی��م روش ه������ای آی���ن���ده پ���ژوه���ی را  ا
ک��ن��ی��م، م��ی ت��وان��ی��م آن ه����ا را به  دس��ت��ه ب��ن��دی 
کتشافی  ا و  هنجاری  کّمی،  کیفی،  دسته های 
ک��ن��ی��م. ب���ه ای���ن ت��رت��ی��ب روش ه���ای���ی  ت��ق��س��ی��م 
م��دل ه��ای  م��ت��ق��اب��ل،  ت��أث��ی��رات  تحلیل  م��ان��ن��د 
ت��ص��م��ی��م س��ازی، م����دل س����ازی آم������اری، ب����ازار 
در  ره ن���گ���اش���ت  ی���ا  راه  ن��ق��ش��ه  و  پ��ی��ش ب��ی��ن��ی 
ک��ّم��ی و م��دل س��ازی ع��ام��ل ه��ا، تحلیل  دس��ت��ه  
مشارکتی  روش ه���ای  دل��ف��ی،  علت ها،  الی���ه ای 
ق��رار  کیفی  دس��ت��ه   در  شخصی  آی��ن��ده ه��ای  و 
می گیرند. با دسته بندی روش ها به دسته های 
را  زی��ر  ج���دول  م��ی ت��وان  کتشافی  ا و  ه��ن��ج��اری 
کرد و هر روش را در دسته های یاد شده  ترسیم 

جا داد.
گلن  که  اس��ت  چیزی  تقلیل یافته   زی��ر  ج��دول 

کرده است. )2012( بیان 
کتشافیهنجاریکیفیکمینام/نوع ا

مدل سازی 
* * عامل ها

تحلیل الیه ای 
* * علت ها

تحلیل تأثیر 
*  *متقابل

مدل های 
*  *تصمیم سازی

*** دلفی
*  *مدل سازی آماری

روش های 
 ** مشارکتی

*** آینده های شخصی
 * *پیش بینی بازار 

****سناریوها
 ره نگاشت 

)Road mapping(****

* * تحلیل جایگزینی
کاوی *** متن 

*  *تحلیل اقرات َروند
 ** چشم انداز

برای پاسخ به این پرسش که از میان روش های 
آینده پژوهی  ب��رای  ی��اد ش��ده چ��ه روش ه��ای��ی 
باید  هستند،  مناسب  رسانه  فناوری  حوزه   در 
گ��ی ه��ای هر  وی��ژ ب��ا  را  رس��ان��ه  مالحظات خ��اص 
که  یک از این روش ها تالقی داد تا روش هایی 
رسانه  فناوری  نیازهای  پاسخگوی  می توانند 

باشند، غربال شوند.

در  و  تعاملی  پویا،  محیطی  در  رسانه  فناوری 
چنین  اس���ت.  ش��ده  تعریف  مستمر  اس��ت��ف��اده  
که  دارد  منحصربه فردی  گی های  ویژ محیطی 
محیط ها  دیگر  با  را  آن  در  پژوهش  روش ه��ای 
می توانید  شما  نمونه  ب��رای  می کند.  متفاوت 
گرفتن تأثیر صدای  موتور جت را بدون در نظر 
نتایج  به  و  کنید  آزمایش  خلبان  گ��وش  بر  آن 
درستی برسید اما هرگز نمی توانید تأثیر استفاده 
 screen everywhere از فناوری تاچ اسکرین، یا
گرفتن تأثیر فرهنگ، سیاست و  را بدون در نظر 
کنید.  مقوله های امنیتی جامعه  هدف بررسی 
حوزه  در  الزامًا  آینده پژوهی  روِش  هر  بنابراین 

فناوری پاسخ مناسبی نمی دهد. 
به طور  جایگزین  تحلیل  مانند  روش ه��ا  برخی 
خ���اص ب����رای م��ق��ول��ه  ف���ن���اوری ت��ه��ی��ه ش��ده ان��د 

فناوری رسانه در  �
محیطی پویا، تعاملی 
و در استفاده  مستمر 

تعریف شده است. چنین 
گی های  محیطی ویژ

که  منحصربه فردی دارد 
روش های پژوهش در 
آن را با دیگر محیط ها 

متفاوت می کند.
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آینده پژوهی  ح��وزه   در  قطعًا  روش ه���ا  ای��ن  ک��ه 
نگارش  ب��ود.  خواهند  ک��ارآم��د  رس��ان��ه  ف��ن��اوری 
نقشه  راه یکی از مرسوم ترین روش های تدوین 
استراتژی است. به نظر می آید بررسی نقشه راه 
گون در حوزه  رسانه به راحتی  گونا فناوری های 
حوزه  این  راه  نقشه  از  کلی  دید  یک  می تواند 

به دست دهد.
م��ی ت��وان  را  ح����وزه  ای���ن  روش  ب��رج��س��ت��ه ت��ری��ن 
کرد. تلفیق مدل تحلیل  تحلیل روند ها معرفی 
روندها با متد دلفی یکی از رایج ترین روش های 

آینده پژوهشی در حوزه  رسانه است.
که استفاده از رویکرد  نگارنده بر این باور است 
حوزه   آینده پژوهانه   تحلیل های  در  سیستمی 
کمک روابط  فناوری رسانه و تحلیل رفتار ها با 
و مفروضات حوزه  نظریه بازی ها یکی از عوامل 
طبعات  مثابه  ب��ه  آی��ن��ده  تحلیل  در  موفقیت 

تصمیم های امروز خواهد بود.
توجه به عامل زمان در تحلیل های رو به آینده 
کلیدی است. برای نمونه رشد  یک نکته مهم و 
رویکرد های متن باز در برنامه نویسی را در نظر 
کرد  پیش بینی  خوش بینانه  می توان  بگیرید. 
که آینده از آن نرم افزارهای متن باز خواهد بود. 
کی به وقوع خواهد پیوست و تا  اما این آینده 
که به این نقطه برسیم آیا نرم افزارهای  هنگامی 
ادام��ه خواهند  را  باز هم چنان رشد خود  متن 
کتور زمان و تفاوت  داد یا نه؟ دخالت دادن فا
ک��ه پ��ی درپ��ی  ق��ائ��ل ش��دن م��ی��ان آی��ن��ده ه��ای��ی 
حادث خواهند شد، تصویر دقیق تری از آینده 

کرد. را ترسیم خواهد 
رویکرد یکپارچه

ی��اد شده  پ��ارادای��م ه��ای  ب��ه نظر م��ی رس��د همه  
آی��ن��ده پ��ژوه��ان��ه  پ��ژوه��ش ه��ای  م��ی ت��وان��ن��د در 
ن��ق��ش م��ف��ی��دی در س��ط��وح ه��س��ت��ی ش��ن��اس��ی، 
از  کنند.  ایفا  روش شناسی  و  معرفت شناسی 
کرده اند  این رو دانشمندان آینده پژوهی تالش 
ک��ث��رت گ��رای��ان��ه م���دل ی��ک��پ��ارچ��ه  ب���ا روی���ک���ردی 
تمام  از  اس��ت��ف��اده  مبنای  ب��ر  ک��ه  آی��ن��ده پ��ژوه��ی 
ح  را مطر پارادایم ها و روش های موجود است 

کنند.
تر  استفاده از مدل یکپارچه را نخستین بار اسال
با  را  مقوله  ای��ن  سپس  و  ح  مطر  )Slaughter(

تر،  )اسال کرد.  زمانی چندساله پیگیری  فواصل 
تر آینده پژوهانی  1999، 2001، 2008( پس از اسال
فلوید   )2008  ،2006  ،2005( ووروس  م��ان��ن��د 
و   2009 س��ال ه��ای  در  م��ورگ��ان  و   )2012  ،2008(
دنبال  را  آن   2010 در  تر  اسال و  رازوی���ک  و   2010

کردند.
فرضیات  ه��م��ان  از  ی��ک��پ��ارچ��ه  م���دل  ف��رض��ی��ات 
کرده  ت��الش  و  آم��ده  به دست  قبلی  م��دل ه��ای 
تا در یک  را در مسیر جدید توسعه دهد  آن ها 
این  بپیوندند.  یکدیگر  به  هماهنگ  واحِد  کِل 
می کند  ترسیم  را  پ��ارادای��م��ی  ت��ازه  ان���داز  چشم 
لیکن  است  شده  یاد  پارادایم های  از  فراتر  که 
رسمیت  ب��ه  را  ای��ش��ان  دس��ت��اورده��ای  تمامی 

می شناسد.
از میان  با دقت  باید  آینده پژوهی حوزه رسانه 
گ��ون  گ��ون��ا ف��ن��ون و روش ه�����ای پ���اردای���م ه���ای 
ه���ر آن چ����ه را م��ن��اس��ب ح���ال خ���ود م��ی ی��اب��د، 

کند. کرده و بهره برداری  دست چین 

آینده پژوهی فناوری در ایران
پامفا پروژه آینده پژوهی ملی

ح های آینده پژوهی ملی عقب  ایران از قافله طر
آینده پژوهی  نمانده و هر چند دیر، پروژه ملی 
کرده است. در حالی که  خود را در سال 82 آغاز 
کلمبیا  کوچکی مانند امارات و حتی  کشورهای 
شروع  را  خ��ود  آینده پژوهی  ح ه��ای  ط��ر پیشتر 
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استفاده از رویکرد  �
سیستمی در تحلیل های 

آینده پژوهانه  حوزه  
فناوری رسانه و تحلیل 

کمک روابط و  رفتار ها با 
مفروضات حوزه  نظریه 

بازی ها یکی از عوامل 
موفقیت در تحلیل 

ت 
ً
آینده به مثابه طبعا

تصمیم های امروز خواهد 
بود.
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کرده بودند. 
پامفا یکی از پروژه های پانزده گانه  نقشه  جامع 
پایلوت  »پ��روژه   به عنوان  که  بوده  کشور  علمی 
ب��رای  ف��ن��اوری ه��ا  مناسب ترین  آی��ن��ده ن��گ��اری 
کسب  ایران« تا سال 1404 )پامفا 1404( به نیت 
یکی  خصوص  در  عملی  تجربه  و  نظری  دانش 
و  آینده اندیشی  ح��وزه  در  مهم  رویکرد های  از 
سیاست  تحقیقات  مرکز  توسط  آینده پژوهی 
آمده  در  اج��را  به  و  ش��ده  طراحی  کشور  علمی 
را در  باید منابعی  این پژوهش  است. خروجی 
رهگذر  از  که  دهد  قرار  سیاست گذاران  اختیار 
آن بتوانند دید درستی نسبت به آینده داشته 
باشند و برای آن سیاست گذاری و تصمیم گیری 
ح  کنند. در حوزه  فناوری های ارتباطاتی این طر
به دنبال بررسی آینده  فناوری های ارتباطی به 
منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری ملی برای 
یاد  ح  بود. طر اهداف چشم انداز 1404  به  نیل 
و  گردیده  تدوین  سناریونویسی  روش  با  شده 
برای اجرای آن از خبرگان رسمی و دولتی حوزه 
ف��ن��اوری ارت��ب��اط��ات ب��ه��ره ب��رداری ش��ده اس��ت. 
توسط  ک��ه  پرسش نامه هایی  تحلیل  حاصل 
بر  تأثیرگذار  کلیدی  »عوامل  شده  پر  خبرگان 
زیر  محور های  در  را  ارتباطات«  فناوری  آینده 

کرده است: جمع بندی 
رشد صنعت نرم افزار	 
اس���ت���ان���داردس���ازی )ت���وس���ط ب�����ازار ی���ا ت��وس��ط 	 

سازمان های جهانی(
نقش دولت و سیاست های آن	 
قدرت نهادهای غیردولتی تنظیم مقررات	 
تمرکز در بازار عرضه	 
در 	  ارت��ب��اط��ی  ف��ن��اوری ه��ای  مقبولیت  م��ی��زان 

جامعه
سرمایه گذاری دولت در تحقیق و پژوهش	 
آزادسازی و خصوصی سازی صنعت مخابرات	 
غ التحصیالن دانشگاه	  تعداد فار
ثبات قوانین	 
فرهنگ نگاه مثبت به تولیدات داخلی	 
درآمد سرانه	 
ت���رک���ی���ب دان�������ش ال���ک���ت���رون���ی���ک ب�����ا ح�����وزه 	 

بیومکانیک-گسترش دانش
امنیت تبادالت	 

رابطه با جهان غرب	 
ارتباط با چین	 
روابط منطقه ای ایران در خاورمیانه	 
 	 WTO عضویت در
تحریم	 
گ��س��ت��رش خ��دم��ات ال��ک��ت��رون��ی��ک )ب��ه��داش��ت، 	 

تجارت(
ج���ه���ان���ی ش�����دن م���ح���ص���والت س��ل��ی��ق��ه  ه��ا و 	 

استانداردها
بهبود حقوق مالکیت فکری	 
باال رفتن قیمت انرژی در جهان	 
کاربرد ربات ها	  افزایش 
پیشرفت های حوزه مواد	 

که  مسائلی  به عنوان  را  مسئله  دو  ح  ط��ر ای��ن 
آن ها  خصوص  در  نمی توان  قطعی  به صورت 
کرده است. نخست این که در  ح  نظر داد، مطر
آینده آیا )شرکت( مخابرات به مثابه زیرساخت 
یا  داد  خواهد  ادام��ه  خود  حیات  به  صنعتی« 
صنعتی«  ح��وزه  مثابه  به  مخابرات  »)ش��رک��ت( 

کرد. عمل خواهد 
از  ش���ده  ب��رداش��ت  غیرقطعی  ص���ورت  دوم��ی��ن 

پامفا یکی از پروژه های  �
پانزده گانه  نقشه  جامع 

که  کشور بوده  علمی 
به عنوان »پروژه  پایلوت 

آینده نگاری مناسب ترین 
فناوری ها برای ایران« تا 

سال 1404 )پامفا 1404( به 
کسب دانش نظری و  نیت 
تجربه عملی در خصوص 

یکی از رویکرد های مهم 
در حوزه آینده اندیشی و 
آینده پژوهی توسط مرکز 

تحقیقات سیاست علمی 
کشور طراحی شده و به 

اجرا در آمده است.
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آینده  در  آیا  که  است  این  پرسش نامه ها  این 
گزینشی از حوزه های منتخب  »دولت به صورت 
ایجاد  رقابتی«  »ب��ازار  یا  ک��رد«  خواهد  حمایت 

می کند. 
شده  ح  مطر نیز  سناریو  چند  پژوهش  این  در 

است:
سناریو  ای��ن  در  ج���ادو:  چ���راغ  غ��ول  سناریو   -
دیده  صنعتی  زیرساخت  مثابه  به  مخابرات 
ش���ده اس���ت و دول����ت ص��رف��ًا از ح��وزه ه��ای 

کرد. منتخب حمایت خواهد 
حوزه  یک  مخابرات  سفارشی:  کفش  تولید   -
از ح��وزه ه��ای  اس��ت و دول��ت ص��رف��ًا  صنعتی 

کرد. منتخب حمایت خواهد 
ک��وچ��ك در دس���ت پ���دران:  - دس���ت ف���رزن���دان 
شرایط  و  است  صنعتی  حوزه   یک  مخابرات 

بازار رقابتی خواهد بود.
زیرساخت  ی��ک  اپ��رات��وره��ا: مخابرات  ب��ر  - س��الم 
صنعتی است و شرایط بازار رقابتی خواهد بود.

ح اول��وی��ت ه��ای��ی را در ق��ب��ال دول���ت و  ای��ن ط��ر
این جا  در  ک��ه  می کند  ح  مطر خصوص  بخش 
اش������اره ای ب���ه اول���وی���ت ه���ای ب��خ��ش خ��ص��وص 

می کنیم:
توسعه توانمندی نرم افزاری	 
توسعه پایگاه های داده	 
بازاریابی 	  و  مدیریتی  مهارت های  توسعه 

کاربردها و خدمات ارتباطات و مخابرات
محصوالت 	  و  تجهیزات  ف��روش  نمایندگی 

خارجی
تولید برخی محصوالت خاص	 
ارائه خدمات نصب و نگهداری	 

آشنایی  ج��ه��ت  تنها  ش��د  ذک���ر  ب���اال  در  آن چ���ه 
و  واق��ع��ی  آینده پژوهی  ح ه��ای  ط��ر ب��ا  خواننده 
برای  می شود  پیشنهاد  اس��ت.  ملی  سطح  در 
که انجام شده است،  کاری  از عمق  درک بهتر 
دیگر  کشور های  در  که  را  مشابهی  ح های  طر
ح پیشِ رو تا  کنیم. طر به انجام رسیده بررسی 
فناوری  آینده پژوهی  ح  طر به  شبیه  ان��دازه ای 

ارتباطات سوئد است.
نمونه ژورنالیستی

که در  نوع دیگری از آینده پژوهی نیز وجود دارد 
اطالعات  اساس  بر  روند ها  بررسی  به  صرفًا  آن 

می شود.  پرداخته  فردی  تحلیل های  و  آماری 
حوزه های  در  بیشتر  آینده پژوهی ها  نوع  این 
از خبرنگاران بنام  ح می شود. یکی  خبری مطر
که تحلیل های  این حوزه »لنس اوالنف« است 
 )mashable.com( مشیبل  سایت  برای  را  خود 
 2013 سال ها  در  خبرنگار  این  می کند.  منتشر 
و 2014 دست به انتشار لیستی از فناوری هایی 
که در این سال ها انتظار رشد آن ها می رفت.  زد 
که وی ارائه داده چندان دور از ذهن  تحلیلی 
نیست و تقریبًا فصل مشترک میان همه  فعاالن 

حوزه  فناوری است. 
که وی در سال 2013  نکته  جالب این جا است 
کرد، در  فهرست یازده شماره ای خود را منتشر 
حالی که در سال 2014 این فهرست را به هفت 

شماره تقلیل داد.
که شاهد: کرد  وی برای سال 2013 پیش بینی 

1. Second-Screen Revolution
2. Big Data
3. End of Anonymous Trolls
4. End of Privacy
5. Rise of Reporting
6. Official Death of Desktops
7. 3D Printing
8. Flexible Devices
9. Embedded Technology
10. Crowdfunding Mania
11. Robots Rise
پیگیری  را  ف��ن��اوری  دنیای  اخبار  گ��ر  ا باشیم. 
شاهد  را  فهرست  این  از  بخشی  رشد  می کنید 

کرد: بوده اید. وی برای سال 2014 پیش بینی 
1. Smart Home Tech Explosion
2. Privacy Backlash
3. Ads in Everything
4. Cloud Wars
5. Hello, 4K Content
6. Drone Wars
7. Promising Advancements in Nanotech
که  می بریم  پ��ای��ان  ب��ه  را   2014 س��ال  ح��ال��ی  در 
آب  از  درس��ت  اوالن���ف  پیش بینی های  بیشتر 
که او حدس زده در  در آمده و روند های بزرگی 
کنند، هم چنان بر عرصه   این سال خودنمایی 

فناوری پیشتاز هستند.1

1 http://mashable.com/2013/12/31/tech-predic-
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نتیجه گیری
ح�������وزه آی����ن����ده پ����ژوه����ی رس�����ان�����ه، ی����ک ع��ل��م 
م��ی��ان رش��ت��ه ای ی��ا ب��ه زع��م ب��رخ��ی ف��رارش��ت��ه ای 
گ��ون ف��ل��س��ف��ی در  گ��ون��ا اس����ت. پ���ارادای���م ه���ای 
این  رویکرد غالب  که  ای��ن ح��وزه وج��ود دارن��د 
-جهان  آن  تولد  عصر  از  که  همان گونه  رشته 
پ���س���ت م���درن- ان��ت��ظ��ار م�����ی رود ی���ک روی��ک��رد 
ف��راپ��ارادای��م��ی اس���ت. دان��ش��م��ن��دان ای��ن رشته 
و روش ه���ا در  پ��ارادای��م ه��ا  ب��ر شناسایی  ع��الوه 
در  روش ه��ا  ای��ن  همه  ک��ردن  همگرا  به  نهایت 

کل واحد می اندیشند. یک 
ایرانی  آینده پژوهی  ح  طر نخستین   1404 پامفا 
که در سطح ملی به انجام رسیده است.  است 
ح می توان دریافت، برداشت  با مطالعه این طر
کشور از مسائل آینده با برداشت شما  مدیران 

و من تا چه اندازه متفاوت است.
م��ق��ای��س��ه ن��م��ون��ه آی��ن��ده پ��ژوه��ی رس���ان���ه ای با 
می تواند  رس��م��ی  س��ن��اری��وم��ح��ور  آی��ن��ده پ��ژوه��ی 
از  علمی  و  ع��ام  ک  ادرا م��ی��ان  ت��ف��اوت  گ��وی��ای 

آینده پژوهی باشد.
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