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   نگاري متغیرهاي موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده

  

   ٭اهللا طباطباییان سید حبیب

!!٭٭اله قدیري روح

  

  چکیده

و بخصوص سیاستگذاري علم و (عنوان ابزاري بسیار موثر جهت سیاستگذاري   نگاري به آینده

چون جهانی شدن و رقابت تا در دنیاي امروز به چالشهایی هم کند میبه دولتها کمک ) فناوري

نگاري ناگزیر  در انجام هر پروژه آینده .فزاینده پاسخی مناسب ارایه و اقداماتی موثر انجام دهند

باید انواع خاصی از ابعاد یک پروژه را انتخاب کرد که این انتخاب با توجه به متغیرهاي مختلف 

یرهاي تاثیرگذار بر برخی پژوهش حاضر تالشی است جهت مشخص نمودن متغ. پذیرد انجام می

اي که در انتهاي پژوهش، فهرستی از این متغیرها ارایه  نگاري، بگونه از ابعاد یک پروژه آینده

در این پژوهش از طریق مطالعه ادبیات، مصاحبه با خبرگان و پیمایش از طریق . شود می

سایی و میزان اهمیت متغیر که بر ابعاد انتخابی این پژوهش تاثیر گذارند، شنا 21پرسشنامه، 

  .آنها تعیین شد

  .، نتایجروشهانگاري، اهداف، مشارکت،  نگاري، ابعاد پروژه آینده آینده: مفاهیم کلیدي

                                                
استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی - ٭

نگار نگاري شرکت آتی پژوهشگر آینده - ٭٭
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مقدمه

نظیري از جانب سیاستگذاران  میالدي با استقبال بی 1990ل دهه از اوای نگاري آینده

یل این دهه تاکنون اي که از اوا به گونه. علم و فناوري کشورهاي مختلف، روبرو شد

کشورهاي پیشرفته و بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و حتی برخی  بیشترتقریباً 

در این خصوص تدوین و اجرا  را هایی برنامهاي،  قهو منط المللی بیناز سازمانهاي 

  ).Foren,2001(اند  نموده

ی نسبت به مستلزم اطالع داشتن و آگاه نگاري آیندهانجام صحیح و موثر یک پروژه 

این ابعاد باید بخوبی شناخته شوند تا نسبت به انواع . است نگاري آیندهابعاد یک پروژه 

انتخاب نوع خاصی از ابعاد پروژه . دشوموجود براي هر بعد، دید روشنی حاصل 

وجود همین متغیرهاست که باعث . به متغیرها و عوامل مختلفی بستگی دارد نگاري آینده

  . در کشورهاي مختلف، متفاوت انجام پذیرد نگاري آینده هاي شود پروژه می

  

  پژوهشادبیات 

نگاري تعریف آینده -

ذکر  هاي مختلف، تعاریف متفاوتی در حوزه نگاري آیندهبراي  پژوهشگرانبرخی از 

هاي بن مارتین پژوهشگر انگلیسی به ناممثال دو  عنوان  به. اند کرده
1

عضو ) 2003( 

گذاري علم و تکنولوژيسیاست پژوهشهايمؤسسه 
2

و لوك جورجیو 
3

عضو ) 2003( 

سیاستگذاري در مهندسی، علم و فناوري پژوهشهايمؤسسه 
4

 نگاري آیندهبین  

پژوهشهاي
5

فناوري نگاري آیندهو  
6

اند  ل شده و تعاریفی مجزا ارایه کردهتمایز قای  

)Keenan,2003 .( ه استگونه تعریف کرد پژوهشهاي را این نگاري آیندهمارتین:  

تیک به منظور نگاه به آینده فرآیندي است شامل تالش سیستما پژوهش نگاري آینده«

 پژوهشهايهاي  مدت علم، فناوري، اقتصاد و جامعه با هدف شناسایی حوزهبلند

ي عام نوظهور که احتماالً به بیشترین منافع اقتصادي و اجتماعی فناوریهااستراتژیک و 

  :کند را این چنین تعریف می فناوري نگاري یندهآلوك جورجیو  .»دشو منجر می

هاي علمی و  خیص و ارزیابی آن دسته از پیشرفتیک ابزار سیستماتیک جهت تش«

و کیفیت زندگی تأثیرات بسیاري پذیري صنعتی، ایجاد ارزش  که بر رقابت فناورانه

  است که ها تاکید شده  از جنبه در این دو تعریف بر برخی .»توانند داشته باشند می
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  :عبارتند از

 نگاري آیندهتا تحت عنوان  ،تالش براي بررسی آینده بایستی سیستماتیک باشد -

  .قرار گیرد

طور معمول   هکه ب) ساله 30تا  5معموالً بین (باشند مدت این تالشها بایستی دراز -

.ستریزیها برنامههاي معمول در فراتر از افق

ها باشد یک فرآیند است و شامل از تکنیک اي به جاي اینکه مجموعه نگاري آینده -

پژوهشها کنندگان از نتایج  علمی، سیاستگذاران و استفاده  مشورت و تعامل بین جامعۀ

.باشد می

یعنی فناوریهایی که  ،ي عام نوظهور استفناوریهاروي شناسایی سریع تأکید  -

. در پی خواهد داشتهاي مختلف اقتصادي یا جامعه استفاده از آنها منافعی براي بخش

 توان به منظور توسعه سریع، حله پیش رقابتی قرار دارند و میدر مر فناوریهااین 

.ها را به سمت آنها سوق داد سرمایه

بنیادي که به  پژوهشهايیعنی  ،باشد پژوهشهاي استراتژیک میتأکید دیگر بر روي  -

ي ا زمینه د و احتماالً پیششو اي از دانش انجام می ه وجود آوردن مبناي گستردهامید ب

.دهد شناخته شده فعلی یا آتی تشکیل میبراي حل مسائل علمی 

هاي جدید نیز باید توجه شود، نه اینکه تنها یژاجتماعی تکنولو) هاي و زیان(به منافع  -

،  1381مرکز صنایع نوین،( تأثیر آنها بر روي صنعت و اقتصاد مورد توجه قرار گیرد

Keenan,2003 and Tegart(.

دارند در انجام مطالعات  نگاري آیندهها نیز که بیشترین تجربه را در انجام  ژاپنی

دفتر همکاریهاي فناوري (اند  کردهرا بدین صورت تعریف  نگاري آیندهخود،  نگاري آینده

تري از  فرآیندي است که طی آن درك کامل "نگاري آینده" ):1381ریاست جمهوري،

دهنده، در تدوین و  ن نیروهاي شکلای. شود ینده بلندمدت پیدا میدهنده آ نیروهاي شکل

 نگاري آینده. شوند گیریها در نظر گرفته می تصمیم و ریزیها برنامه، سیاستهاتنظیم 

گیري  ها و شاخصهاي شکل و کیفی براي پایش سرنخهمچنین شامل ابزارهایی کمی 

. دهد ي آینده را به ما نشان مینیازها و فرصتها نگاري آینده. هاست روندها و توسعه

قابل کند تا در م کند بلکه به تعدیل آن کمک می سیاست دولتی را تعیین نمی نگاري آینده
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در تعریفی که فورن .تر باشد پذیرتر و مقاوم فتر، انعطا تغییرات شرایط زمانه، مناسب
7

 

  :نگاري آینده، داده استارایه 

دة اطالعات درخصوص آینده و کنن ه فراهمیستماتیک و مشارکتی است کیک فرآیند س

اي که تصمیمات امروزین  باشد به گونه مدت تا بلندمدت می اندازهاي میان ایجادکنندة چشم

).Nyiri,2003(و بسیج اقدامات مشترك را هدف قرار داده است 

در مجموع با در نظر گرفتن تعاریف ارایه شده فوق و سایر تعاریفی که توسط افراد، 

را مطرح  زیرتوان تعریف مفهومی  هادهاي گوناگون ارایه شده است میو ن ها وسسهم

   :دکر

هاي بخش"نگرانه را در میان  اي آینده فت و اندیشهکوشد تا معر می "نگاري آینده"

 20تا  10ها و تهدیدهاي محتمل طی  براي درك فرصت "ت و نهادهاي دانشتجاري، دول

همکاري میان  ایجاد کند و آنگاه با ایجاد و تقویت یهافناورسال آینده، در عرصه بازار و 

 پردازد میهاي آنان در راستاي اهداف تعیین شده، دهی فعالیت این سه بخش، به جهت

  .)1381جمهوري، ریاست دفتر همکاریهاي فناوري(

  

اهمیت و ضرورت انجام آینده نگاري براي کشورها

هاي علم و فناوري بایستی یا ، سیستمغییرات اقتصادي و اجتماعیبراي رویارویی با ت

فناوریهاي جدید، قادر به ي فعلی و یا ایجاد و بکارگیري فناوریهااز طریق سازگار کردن 

در آن است که یک فرصت ساختاریافته را  نگاري آیندهارزش . گویی و تغییر باشند پاسخ

مرکز صنایع (آورد  در آینده، فراهم می براي نگاه به آینده و بررسی نقش علم و فناوري

، یک پاسخ و به نظر مارتین و ایرویننگاري آینده ).1381نوین،
8

تنها پاسخ قابل قبول 

ی که بوسیلۀ گذاري است، تعارضات رف نمودن تعارضات ناشی از اولویتبراي برط

گیریهاي علمی و  منابع محدود، پیچیدگی تصمیم، هاهاي آزمایش افزایش تدریجی هزینه

هاي  ش واقعی پول و در نظر گرفتن جنبهمختلف جهت دستیابی به ارزهاي اعمال فشار

، حداقل در مبانی و اصول خود، یک نگاري آینده. شود اقتصادي اجتماعی، ایجاد می

هاي متقابل تصمیمها  ک به منظور فایق آمدن بر پیچیدگیها و وابستگیمکانیسم سیستماتی

هاي گیری ق تحت تأثیر قراردادن تصمیمی، این عمل را از طرنگاري آینده. کند ارایه می

می خصوص تسهیل نمودن فرآیند سیاستگذاري، هنگاپژوهشها و بخصوص  بلندمدت در
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تلف امري حیاتی است، به انجام ها در چندین بخش مخکه یکپارچگی و هماهنگی فعالیت

).Keenan,2003(رساند  می

، ابزار مفیدي نگاري ندهآیباره وجود دارد که شناخت گسترده و روزافزونی در این

، چه در سطح ملی و و فناوري پژوهشهايگیري در ارتباط با سیاستگذاري  براي تصمیم

ژاپن ). Havas,2003(دهد  تر در اختیار ما قرار می اي و یا حتی در سطوح پایین چه منطقه

 نگاري آینده. کند استفاده می نگاري آیندهگسترده از  ه طوربعد از سی سال تجربه، هنوز ب

  .ده استکرهاي خود  شروع به تحکیم ریشه 1990غاز دهه در کشورهاي دیگر نیز از آ

جدید بین علوم  "قرارداد اجتماعی"تواند ظهور یک  می نگاري آیندهگسترش روزافزون 

ها و بخش عمومی از گذشت چندین دهه از زمانی که دولتبعد از . و جامعه را تسریع کند

آید و از زمان وقوع این منافع مطمئن شدند، در  از علوم بدست می قطعی که نهایتاًمنافع 

اند، در انتظار  اي که در علوم کرده گذاریهاي قابل مالحظه ه دنبال سرمایهحال حاضر ب

ابزاري براي رسیدن به این هدف  نگاري آینده. تري هستند نافع مستقیم بیشتر و خاصم

).1381مرکز صنایع نوین،(است 

  

نگاري  پروژه آیندهابعاد یک 

ها و در مقاالت، کتاب نگاري آیندههاي متفاوتی از ابعاد و اجزاء یک پروژه  بندي دسته

، به است دهشبندي که شناسایی  دسته در اینجا صرفا چند. متون مختلف ارایه شده است

همراه توضیح هر بعد یا جزء آورده شده و در ادامه، ابعاد و اجزاء منتخب که در این 

) 2000(گاویگان و اسکاپلو  .شوند مورد بررسی قرار گرفته، توضیح داده می وهشپژ

که باید در انجام  ،کنند بعد مختلف را پیشنهاد می 11ملی،  نگاري آیندههاي  براي پروژه

  این ابعاد عبارتند از . هاي ملی در نظر گرفته شوند نگاري آیندههاي  پروژه

)Gavigan & Scapolo, 2000:(  

ولیانمت -
9
   

حامیان مالی -

اهداف -

قلمرو -
10
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هاپژوهش و روشعناصر  -

ارزیابی و پایش -
11

منابع -

سطح برنامه -
12
)اي ، منطقهالمللی بینملی، ( 

مداخله یا استفاده از نتایج -
13

نتایج مورد انتظار -
14

تکرار -
15
  و انجام مجدد 

 نگاري آیندهسازماندهی یک پروژة "نیز در مقالۀ خود با عنوان ) 2003(کینان و مایلز 

16"فناوري
و ضرورت انجام آن  نگاري آیندهبه فرآیند تعیین قلمرو در ابتداي یک پروژة  

را به دو دستۀ کلی به  شوداند و ابعادي که باید در این فرآیند در نظر گرفته  اشاره کرده

  ):Miles & Keenan,2003a(اند  کردهشرح زیر تقسیم 

ندهکنابعاد محدود
17

دود اند و تا ح از پیش تعیین شده) و نه همیشه( که معموالً: 

در سمت چپ قرار دارند و  1این ابعاد در شکل . باشند زیادي قابل بحث و مذاکره نمی

نقطه شروع، نتایج مورد انتظار، مخاطبان، محیط سیاستگذاري و فرهنگ : عبارتند از

  .اقتصادي و منابع - اجتماعی

هشوند ابعاد تنظیم
18

در این دسته فضاي بیشتري براي تغییر ابعاد وجود دارد و : 

ان آنها را متناسب با نظر تو باشند و می دسته قبلی از پیش تعیین شده نمی بصورت

راست قرار در سمت  1این ابعاد که در شکل . دکرکنندگان در پروژه انتخاب  مشارکت

مدیریت پروژه، موضوعات یا  هاي رسمی، سازمان وروشها، خروجی: دارند عبارتند از

.بخشهاي تحت پوشش، افق زمانی، مداخله سیاستی و نوع مشارکت

 نگاري آیندههاي  به معرفی یک چارچوب براي پروژه) 2001(الوریج و همکارانش 

ملی را  نگاري آیندههاي  با استفاده از این چارچوب پروژه اي که بتوان ، به گونهاند پرداخته

   :باشد چارچوب داراي سه بخش اصلی زیر میاین . دکر با یکدیگر مقایسه

را  نگاري آیندهبعد یا عنصر در هر برنامه  10که   نگاري آیندهابعاد  óبخش اول 

  .کند معرفی می

غاز پروژه، گانه در سه دامنه زمانی آ محور زمانی که به تحلیل عناصر ده -بخش دوم
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  .)Loveridge et al,2001( ردازدپ سازي نتایج پروژه می پروژه و پیاده  ادارة

بازیگر در / هاي ذینفع که به جایگاه ساختاري گروهمحور ساختاري  - بخش سوم

  .پردازد پروژه و انواع روابط بین آنها می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نگاري ابعاد یک پروژه آینده -1شکل 

Miles & Keenan,2003a: منبع

  

ده بعد زیر را ) است پژوهشا موضوع که مرتبط ب(الوریج و همکاران در بخش اول 

  :اند شناسایی نمود، معرفی کرده نگاري آیندهتوان در هر برنامه  که می

ایجاد اجماع
19

به فرآیندي اشاره دارد که از طریق آن ارتباطات و اتحادها شکل : 

تحت تاثیر قرار گیرند و  نگاري آیندهآنها تصمیمات مربوط به برنامۀ   گیرد تا بوسیلۀ می

معموالً . شوند تا در فرآیند برنامه مشارکت کنند قوه تشویق و ترغیب میحامیان بال

هاي  اي از گروه تماعی پیچیده است و دامنۀ گستردهیند ایجاد اجماع یک فرآیند اج فرآ

نوع مشارکت

موضوعات یا بخش هاي تحت 

مداخله 

افق زمانی

سازمان و مدیریت 

خروجی هاي رسمی

روش 

منابع

محیط سیاستگذاري و فرهنگ 

اقتصادي -اجتماعی

مخاطبان

نتایج مورد انتظار

نقطه شروع

د کنندهابعاد محدو ابعاد تنظیم شونده
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  .شود ذینفع را شامل می

جلب حمایت
20

:که اشاره به سه موضوع زیر دارد: 

  کنند؟ گیري می تصمیم نگاري آیندهیک برنامه  هاي فعالیتدرباره ) کسانی(چه کسی  -

کنند؟ بودجه را تامین می) کسانی(ه کسی چ -

شود؟ ودجۀ تامین شده چگونه استفاده میب -

 یا نوآوري  پژوهشهايها و مسایل سیستم ملی  که ضرورتاً با موضوع: اهداف

.ارتباط دارند

ها گزاره، تعداد )هابخش( ها اغلب، موضوعات مربوط به تعداد حوزه: قلمرو برنامه
21

 ،

. دهد زمانی و برنامه زمانی را پوشش میها، افق ه مشورت، استفاده از پانلگستر

اي به اهداف پروژه، قلمرو  ه طور عمدهها بابعاد و روش: پژوهشهاي ابعاد و روش

موضوع قابل توجه دیگر در این . بومی بستگی دارد پژوهشهايآن و ماهیت سیستم 

ی داخل یک کشور، که توانایی و قابلیت انجام پژوهشهایایی واحدهاي خصوص، شناس

.باشد پژوهش را دارند، میکار 

پذیري انعکاس
22
دارد که از آن طریق بتوان هایی که اشاره به تدارك دیدن مکانیسم :

دستیابی به . ابی قرار دادرا از ابتدا مورد پایش و ارزی نگاري آیندههاي یک برنامه فعالیت

پذیري نیازمند نوع خاصی از سازمان اجتماعی، نقاط عطف اسانعک
23

صریح و معیارهاي  

.ارزیابی دارد

شود می اطالق... که به بودجه، زمان، نیروي انسانی و: منابع.

 و  اي منطقهتوانند در سطوح ملی،  عمومی می نگاري آینده هاي برنامه: سطح برنامه

هاي اقتصادي خاص یا بخش توانند مینین همچ ها برنامهاین . محلی انجام پذیرند

.هایی خاص را هدف قرار دهندهاي زندگی اجتماعی و یا سازمان هحوز

 نوع مداخله
24

اي که  به گونهشود  که به عنوان نتیجۀ برنامه در نظر گرفته می: 

.دشوجویانه طراحی  جویانه یا غیرمداخله تواند مداخله می برنامه

 انجمن اطالعات  .تایج خواسته و ناخواستۀ یک برنامه استکه در برگیرنده ن: نتایج

صنعت ساخت پژوهشهايو 
25

هدایت "در گزارش خود تحت عنوان ) 2000(انگلستان  

26"بسوي آینده
بعد یا عنصر اساسی را به شرح زیر  5 نگاري آیندهبراي فعالیت  
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  ):CIRIA,2000(برشمرده است 

ایجاد تعهد -
27

  .تعیین اهدافی واضح و مرتبط است ان و، متعهد کردن ذینفع

و قانع نمودن ذینفعان  نگاري آیندهیک هدف یا نقطه پایان مشخص، براي انجام مؤثر 

سازد که قلمرو فعالیت را تعریف کنیم،  شفافیت اهداف ما را قادر می. استامري اساسی 

تعیین کنیم و فته شود را متدولوژي مناسب را انتخاب کنیم، افق زمانی که باید در نظر گر

کنندگان و افراد دیگري که باید درگیر فرآیند  کنندگان، تسهیل اي صحیح مشارکت به گونه

  .یمکنشوند را شناسایی 

مفهوم -
28

ت فعلی، روندها و تهدیدات و ، یکی کردن فهم و درك ذینفعان از وضعی

ا به یک شود ت آوري می ها از منابع مختلف اطالعات جمع داده. است هاي نوظهورفرصت

دهنده افقهاي  اي که شکل روهاي محرکهدرك و فهم از وضعیت فعلی دست یافته و نی

  .ندشواند شناسایی  آینده

توسعه و بسط مفهوم -
29

شود اگرها تر و کشف چه می ، اتخاذ یک دیدگاه گسترده
30
 

این است که با گسترش  نگاري آیندهیک مزیت  .و روندهاي جایگزین است) سناریوها(

. کند تر کمک شایانی می تژیهاي مستحکمها و فرصتها به ایجاد استراممکن ك دربارهادرا

اي از موضوعات به شناسایی  چوب و در نظر گرفتن دامنه گستردهاین تفکر خارج از چار

غییر محتواي د که عمدتاً پتانسیل تشو  یاگرها یا ابهاماتی کلیدي منجر م ،شود چه می

یابی  بینی آینده را بوسیله برون همین ابهامات هستند که پیش. اشندب رویدادها را دارا می

  .سازند گذشته به آینده، ممکن می

هاایجاد ممکن -
31

با ) سناریوها(هاي جایگزین  آینده. هاي جایگزین است، ایجاد سناریو

 ند که خود این مسیرها از روندها و ابهامات کلیديِشو کشف مسیرهاي متفاوت ایجاد می

ها در ها و تهدیدفرصت سناریوها به منظور کشف. شوند ده، ناشی میشناسایی ش

.شوند هاي ممکن و گوناگون، استفاده می انداز چشم

انتخاب کردن -
32

تاثیرات سناریوهاي . برگزیده شده است هاي ، تعهد براي ایجاد آینده

تست  هاي فعلیی بررسی شوند و اثربخشی استراتژیایجاد شده باید در بافت اهداف فعل

چگونه به ( دهد حال، مبناي استراتژي را شکل می پیوند دادن تصاویر آینده با زمان. دشو

دامنه . اي باشد تژیک ممکن است شامل تغییرات عمدهاقدامات استرا). آیندة منتخب برسیم
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و گستره  این تغییرات هر چقدر که باشد، دانش مشترك و فرهنگ ایجاد شده بوسیلۀ 

اقدامات موزون و هماهنگ فراهم زبان و مدل ذهنی مشترك را براي ، یک نگاري آینده

  .کند می

وروس
33

پردازد و  می نگاري آیندهه به ارایه یک چارچوب براي پروژنیز  )2003( 

هایی ارزشمند جهت توسعه استراتژي و را به عنوان ورودی نگاري آیندهي هاخروجی

شامل چهارمرحله و  نهادي وروسچارچوب پیش. کند میاستراتژیک مطرح  ریزي برنامه

  ):Voros,2003( باشد به شکل زیر می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگاري  چارچوب آینده -2شکل

  Voros,2003: منبع

شود، چارچوب پیشنهادي شامل چهار مرحله  همانطور که در شکل مشاهده می

 .ها و نهایتا مرحله استراتژي است، مرحله خروجینگاري آیندهورودیها، مرحله اصلی 

استراتژیک  هاي آوري اطالعات و روبش آگاهی ورودیها، مرحله جمعاول یا مرحله مرحله 

  .است) ش استراتژیکیرو(

، خود داراي سه مرحله مجزاي تحلیلنگاري آیندهمرحله دوم یا مرحله اصلی 
34

 ،

تفسیر
35

انداز و ترسیم چشم 
36

آوري شده مورد  در قسمت تحلیل، اطالعات جمع. است 

عمیق تر و گسترده تر فراهم می  هاي لیل قرار گرفته و مقدمات انجام تحلیلتجزیه و تح

ورودیها

تحلیل

تفسیر

ترسیم چشم انداز

خروجیها

استراتژي

ي
ر

گا
ه ن

د
آین
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تري به منظور پی بردن به ساختارها و  عمیق هاي در قسمت تفسیر، تحلیل. شود

انداز، که مرحله ایجاد واقعی  گیرد و در قسمت ترسیم چشم تر صورت می عمقی هاي بینش

بدیل  هاي مختلف در خصوص آینده هاي اهباشد، دیدگ ی در خصوص آینده میهای دیدگاه

  .شوند به صورت صریح ایجاد می

هاي ملموس و  هاست که خود به دو دسته خروجی مرحله سوم، مرحله خروجی

، موفق نگاري آیندهدر پایان مرحله سوم، پروژه . شود هاي غیرملموس تقسیم می جیخرو

  .ده استش در دسترس استراتژیک هاي د یک درك و فهم وسیع از گزینهجایبه ا

، در مرحله استراتژي. شوند ارد مرحله استراتژي میها ودر آخر، خروجی

سازي  پیاده تصمیم و هدایت اقدامات استراتژیک در راستاي براي گرفتنگیران  تصمیم

هر مرحله مرتبط با پرسشهاي  ،وروس همچنین. کنند می خروجیها، از خروجیها استفاده

دهنده نوع فعالیت یا تفکري است که در هر  رده است که نشاندر کنار آن مرحله آورا 

توان بکار گرفت را  که در هر مرحله می روشهاییگیرد و بدین ترتیب  مرحله انجام می

.دکن معرفی می

  

  چارچوب مفهومی پژوهش 

و اجزاء زیر مورد  منظور محدود کردن قلمرو مطالعه، ابعاده در این پژوهش ب

  :شوند بررسی واقع می

 نگاري آیندهاهداف یک پروژه   

 کنندگان، گستره مشارکت و عمق  نوع مشارکت( نگاري آیندهمشارکت در یک پروژه

)مشارکت

نگاري آیندهمورد استفاده در یک پروژه  روشهاي

نگاري آیندهها و نتایج یک پروژه خروجی

  

ابعاد  مناسب بودن مورد، نظر آنان در نگاري آیندهدر مصاحبه با خبرگان حوزه 

ابعاد انتخابی فوق را . دشانتخابی خواسته شد و این ابعاد مورد تایید خبرگان واقع 

مشاهده ) در هر سطح و با هر رویکردي(انجام یافته  نگاري آیندهتوان در هر پروژه  می
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 نمودن اهدافی است و براي پژوهشگردنبال ه ب نگاري آیندهمسلم است که هر پروژه . دکر

این . پردازند اي درگیر فرآیند پروژه شده و در آن به مشارکت می ف، عدهتحقق این اهدا

گیرند و در آخر، کل  ، روش یا روشهایی را بکار مینگاري آیندهانجام فرآیند  براي عده

ابعاد یک  توان می 1در جدول شماره  .انجامد فرآیند پروژه به خروجیها و نتایجی می

و سازمانهاي مختلف معرفی شده را در کنار ابعاد که توسط افراد  نگاري آیندهپروژه 

  . دکرمشاهده  پژوهشانتخابی در این 

  

  نگاري در ادبیات و ابعاد انتخابی در این پژوهش ابعاد معرفی شده یک پروژه آینده - 1جدول

  ابعاد  دهنده ابعاد ارایه

  استراتژي، خروجیها، انداز ترسیم چشم، تفسیر ،تحلیل ،ورودیها  وروس

  یج و همکارانالور

 ،منابع، قلمرو برنامه، اهداف، جلب حمایت، ایجاد اجماع

، نوع مداخله، سطح برنامه، ابعاد و روشهاي پژوهش ،پذیري انعکاس

  نتایج

  صنعت ساخت انجمن اطالعات و پژوهشهاي
انتخاب   ،ایجاد ممکنها، توسعه و بسط مفهوم  ،مفهوم، ایجاد تعهد

  کردن

  مایلز کینان و

، محیط سیاستگذاري و فرهنگ اقتصادي اجتماعی، عنقطۀ شرو

، موضوعات یا بخشهاي تحت پوشش، منابع، مشارکت  ،مخاطبان

نتایج ، نگاري سازمان و مدیریت پروژه آینده، روشها، افق زمانی

  مداخله سیاستی، خروجیهاي رسمی، مورد انتظار

  اي منطقه نگاري نگاري ملی به آینده مقاله از آینده

، ارزیابی و پایش، منابع، تعیین قلمرو، اهدافامی مالی، ، حمتولی

مداخله ، نتایج مورد انتظار، سطح برنامه، عناصر پژوهش و روشها

  تکرار، یا استفاده از نتایج

  نتایج، روشها، کنندگان مشارکت، اهداف  پژوهشاین  ابعاد انتخابی در

  

اي در اکثر  سابقه رعت بیعلم و تکنولوژي با س نگاري آیندهفعالیتهایی با عنوان 

کشورهاي توسعه یافته و حتی کشورهاي در حال توسعه، در حال پیگیري و اجرا است 

که در کشورهاي  نگاري آیندهبررسی مطالعات ). 1382فتوحی فیروزآباد و قاسمی،(

این . دهد مختلف انجام یافته است، وجود تفاوتهایی در انجام این مطالعات را نشان می

به عنوان مثال در بعد هدف . مشاهده شود نگاري آیندهد در هر یک از ابعاد توان میتفاوتها 

هاي هدفی چون شناسایی اولویت نگاري آینده هاي ، برخی از پروژهنگاري آیندهاز انجام 

و برخی دیگر هدفی  کنند مطرح میمختلف را  هاي گذاري در حوزه پژوهشهایی و سرمایه
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سوال . اند را مدنظر قرار داده) ها SME(ي کوچک و متوسط رسانی به شرکتها مثل اطالع

 نگاري آیندهد این است که چه متغیرهایی بر هر یک از ابعاد شو اساسی که اینجا مطرح می

با در نظر گرفتن آن متغیرها،  نگاري آیندهشوند مسئوالن پروژه  دارند و باعث می تاثیر

  .کنند عاد را انتخاببرخی از انواع خاص هریک از اب

  :حاضر عبارتند از پژوهشهاي بدین ترتیب سوال

  فناوري کدامند؟ نگاري آیندهمتغیرهاي مرتبط با ابعاد یک پروژه  -1 سوال اصلی

  :فرعی هاي سؤال

  فناوري کدامند؟ نگاري آینده متغیرهاي مرتبط با اهداف در یک پروژة 

کدامند؟ فناوري نگاري آیندهمتغیرهاي مرتبط با مشارکت در یک پروژه 

فناوري کدامند؟ نگاري آیندهمتغیرهاي مرتبط با روشها در یک پروژه 

فناوري کدامند؟ نگاري آیندهمتغیرهاي مرتبط با نتایج در یک پروژه 

  کدامیک از متغیرهاي شناسایی شده از اهمیت بیشتري برخوردارند؟ -2سوال اصلی

  

  پژوهشروش 

در ادبیات، مصاحبه با افراد خبره در  از طریق مطالعه منابع موجود پژوهشدر این 

و استفاده از پرسشنامه به منظور نظرخواهی از متخصصین  نگاري آیندهزمینه 

بدین صورت که ابتدا منابع موجود . ها پاسخ داده شودشد به این سوال، تالش نگاري آینده

پس . دشصل اي از ابعاد و متغیرها حا مطالعه قرار گرفت و شناخت اولیه در ادبیات مورد

خصوص متغیرهاي شناسایی شده  آنان در ازاز آن از طریق مصاحبه با افراد خبره، 

و از آنها خواسته شد که دیگر متغیرهایی را که به نظر آنان بر ابعاد  نظرخواهی شد

سپس تمامی متغیرهاي شناسایی شده از طریق . تاثیر گذارند، نام ببرند نگاري آینده

رگان و متخصصان گذاشته شد تا میزان ارتباط متغیرها را با پرسشنامه به قضاوت خب

ها و اطالعات مورد نیاز به روشهاي  ه، دادپژوهشدر این  .ندکنتعیین  نگاري آیندهابعاد 

  .دشآوري  زیر جمع
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 ها و جستجو در اینترنت منابع علمی موجود در کتابخانه

مرتبط با  هاي زارشها و گمختلف همچون مقاالت، مجالت، کتابمنابع علمی 

. تدوین شد پژوهشو با تکیه بر آنها مبانی نظري  قرار گرفتمورد استفاده  نگاري آینده

، به بررسی ابعاد مختلف یک پروژه نگاري آیندههمچنین با مطالعه ادبیات حوزه 

  .پرداخته شد و متغیرهاي مرتبط با این ابعاد تا حدودي شناسایی گردید نگاري آینده

ا اشاره شده که در زیر ، مقاالت و گزارشهاي مختلف، به برخی از متغیرهدر کتابها

 & Foren,2001,Tegart ،Gavigan & Scapolo, 2000 ،Miles(اند  آورده شده

Keenan,2003a ،Loveridge et al, 2001 ،Gavigan & Scapolo,1999 ،Miles & 

Keenan,2003b ،Twiss,1992:(  

سطح توسعه  :عبارتند از نگاري آیندهخاب هدف در پروژه متغیرهاي تاثیرگذار بر انت -

، مخاطبان پروژه نگاري آیندهگیري پروژه  ها یا بخشهاي تحت پوشش، جهت یافتگی حوزه

  . حامی مالی هاي و انتظارات و خواسته

وجود شاکله سازمانی مناسب در  :متغیرهاي تاثیرگذار بر مشارکت عبارتند از -

هاي تحت پوشش گیري پروژه، موضوعات یا بخش جهت  ،نگاري دهآینکشور، اهداف پروژه 

  ).پروژه مستقل یا غیرمستقل( نگاري آیندهو نوع پروژه 

موجود  :عبارتند از نگاري آیندهها در پروژه تغیرهاي تاثیرگذار بر انتخاب روشم -

، فرهنگ مشارکت و پاسخگویی، هزینه و نگاري آیندهداده، اهداف پروژه  هاي بودن پایگاه

مدت زمان در دسترس، افق زمانی پروژه، وسعت و میزان مطلوب مشارکت، نیاز 

کمی یا کیفی و  هاي موضوع به استفاده ترکیبی از روشها، نیاز روشهاي مختلف به داده

  .شناختی روش صالحیت روش

میزان بودجه در  :بارتند ازع نگاري آیندهمتغیرهاي تاثیرگذار بر نتایج یک پروژه  -

دسترس، نوع سازمانها و جوامع درگیر در فرآیند پروژه، اهداف پروژه، مخاطبان پروژه 

  .و روش مورد استفاده

با و نظرخواهی پس از شناسایی اولیه متغیرهاي تاثیرگذار، از طریق مصاحبه 

ه نظر آنان بر هریک ، از آنان خواسته شد تا متغیرهاي دیگري را که بنگاري آیندهخبرگان 

  .ارند، مطرح کنندداز ابعاد تاثیر 
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عمیق نیمه ساختار یافته هاي مصاحبه

 ،عمیق انجام گرفت هاي مصاحبه نگاري آینده، با چهار نفر از خبرگان پژوهشدر این 

د و زمینه کر، کمک بسزایی نگاري آیندهکه این امر به شناسایی متغیرهاي مرتبط با ابعاد 

نفر از خبرگان  چهارشوندگان  مصاحبه .دآورامه بسته پاسخ را فراهم طراحی پرسشن

و فناوري و صنایع و معادن  پژوهشهايعلوم،  هاي از وزارتخانه نگاري آیندهحوزه 

در جریان مصاحبه، متغیرهاي استخراج شده از مرور ادبیات با خبرگان به بحث و . بودند

تغیرهاي شناسایی شده و سایر خصوص م تبادل نظر گذاشته شد و نظر آنان در

در نتیجه . متغیرهایی که ممکن است بر هر یک از ابعاد اثرگذار باشند، خواسته شد

ی که با خبرگان انجام پذیرفت، برخی از متغیرها با متغیرهاي نزدیک ادغام، های مصاحبه

در  تغییرات. دشبرخی از متغیرها تفکیک و برخی متغیرهاي جدید به فهرست قبلی اضافه 

بدین  .دکرپیوست مشاهده  2در جدول شماره  توان میخصوص متغیرهاي هر بعد را 

د و به منظور شفهرستی نهایی متغیرها تهیه   ترتیب پس از مصاحبه با خبرگان،

در اختیار  اي نظرخواهی راجع به میزان ارتباط هر متغیر با بعد مربوطه، پرسشنامه

  .قرار گرفت نگاري آیندهمتخصصان 

  

سشنامه بسته پر

، نگاري آیندهبا توجه به اطالعات بدست آمده از مطالعه ادبیات و مصاحبه با خبرگان 

د و جهت تعیین میزان ارتباط شاي شامل تمامی متغیرهاي شناسایی شده تهیه  پرسشنامه

با ابعاد مربوطه، در اختیار متخصصان بیشتري قرار گرفت
37

اي از پرسشنامه  نمونه. 

ها با روش  پرسشنامه. آورده شده است پیوست 3در جدول شماره استفاده شده 

  . دشمصاحبه حضوري تکمیل 

  

  هاي پژوهش یافته

، انجام یافته هاي با مطالعه ادبیات و مصاحبهو سوالهاي فرعی آن  پژوهشسوال اول 

متغیر است که برخی از  21تعداد متغیرهاي شناسایی شده مشتمل بر . پاسخ داده شد

در زیر توضیح داده این متغیرها . ارندد ورت مشترك بر چندین بعد تاثیرصه آنها ب
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  .اند شده

  

  تعریف متغیرها

پوشش تحت بخشهاي یا ها حوزه یافتگی توسعه سطح
38
منظور میزان پیشرفته  ،

هایی است که در یک ها یا بخش حوزه اقتصادي -بودن و توسعه یافتگی تکنولوژیکی

  .شوند می پوشش داده نگاري آیندهپروژه 

 ،گیران تصمیم توانند می نگاري آیندهپروژه یک مخاطبان  مخاطبان پروژه،

 نگاري آیندهدر واقع یک پروژه . باشند... و  هاي تجاري و صنعتیسیاستگذاران، بخش

.گیرد تا مزایایی براي مخاطبان به همراه داشته باشد انجام می

 منابع مالیکننده  تامینانتظارات ها و ها، مطلوب به خواسته مالی، انتظارات حامی

.اشاره دارد پروژه

کننده یا  ها، مطلوبها و انتظارات سازمان هدایت به خواسته انتظارات سازمان مجري،

.اشاره دارد نگاري آیندهمجري پروژه 

میزان منابع مالی در دسترس که بوسیله یک یا چند حامی  میزان بودجه در دسترس،

.مالی تامین شده است

مناسب در کشور سازمانی جود شاکلۀو
39
ی، پژوهشهایاین شاکله به شوراهاي  ،

اي،  حرفه هايفعال در زمینه علوم، انجمن هاي علمی، دانشگاهها، وزارتخانه هاي آکادمی

 هاي ها و غیره اشاره دارد که گروهکننده، بانک مصرف هاي فدراسیونهاي صنعتی، گروه

.دهند را تشکیل می گارين آیندهبالقوه ذینفع در یک پروژه 

 به میزان آشنایی قبلی نگاري، یی قبلی مشارکت کنندگان با آیندهآشنا

و آگاهی از مزایا و منافع ناشی از اجراي آن  نگاري آیندهکنندگان با مفهوم  مشارکت

 هاي د از طریق مطالعه، برگزاري همایش، انجام پروژهتوان میاین آگاهی . اشاره دارد

.غیره ایجاد شده باشد و نگاري آینده

به افراد سرشناس و شاخص در هر یک از جوامع  حضور افراد شاخص در پروژه،

اشاره دارد که در پروژه ... هاي غیر دولتی و ، سازمانعلمی، صنعتی، دانشگاهی، دولتی

.کنند مشارکت می نگاري آینده

در که ظ کمی و کیفی مناسب از لحا دادة  هاي پایگاهبه  داده، هاي موجود بودن پایگاه
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.کند میرند اشاره سطح یک کشور وجود دا

گویی و پاسخ مشارکت فرهنگ
40
متخصصان  گوییِ فرهنگ مشارکت و پاسخمنظور  ،

.دوش میاستفاده  نگاري آیندهفرآیند از اطالعات آنها در  ی است کهکارشناسان و

اشاره و سازمانهایی ها تشکلنوع به  فرآیند پروژه، در درگیر جوامع و سازمانها نوع

انجمنهاي  از توانند میاین سازمانها . حضور دارند نگاري آیندهدر فرآیند که  کند می

ی، پژوهشهایهاي علمی و تجاري، سازمانهاي غیردولتی، تشکلهاي صنعتی، انجمن

.دباشن... دولتی و هاي وزارتخانه

گیري پروژه جهت
41
علم و ، گیري اجتماعی د چهار جهتتوان می نگاري آیندهیک پروژه  ،

.دکنرا اتخاذ  )سرزمینی(اي منطقهو  پویایی کسب و کار، فناوري

اگر . تعریف شده است نگاري آیندهمنظور اهدافی است که براي پروژه  اهداف پروژه،

، اهداف به عنوان یکی از چهار بعدانتخابی، مورد بررسی قرار گرفته پژوهشچه در این 

.باشد گذار بر دیگر ابعاد میمتغیر تاثیر این بعد، یک است، اما خود

هایی به نوع موضوعات یا بخش پوشش در پروژه، تحت بخشهاي یا موضوعات

این موضوعات یا . گیرند مورد بررسی قرار می نگاري آیندهاشاره دارد که در یک پروژه 

.ندباش... علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، بخشی، فرابخشی و  توانند میها بخش

)پروژه مستقل یا غیر مستقل(پروژه  نوع
42
د به دو توان می نگاري آیندهیک پروژه  ،

اي است که به  منظور از پروژه مستقل، پروژه. صورت مستقل و غیر مستقل انجام پذیرد

موجود در سطح کالن کشور و به عنوان یک پروژه و یک  هاي برنامهو  سیاستهاموازات 

در . درون یک پروژه دیگرو  ذیرد نه به عنوان یک پروژه فرعیپ نه انجام میکلیت جداگا

در تر و  به عنوان بخشی از یک پروژه کلی ،غیر مستقل نگاري آیندهپروژه  حالیکه یک

.شود گرفته و اجرا میقرار  سیاستهادرون سایر برنامه و 

منظور مدت زمانی است که براي اجراي  مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه،

.در دسترس است و تا آن زمان باید پروژه خاتمه یابد نگاري آیندهک پروژه ی

یندة گیري آ آینده دارد که قلمرو زمانی و جهتاشاره به مقطعی در پروژه،  زمانی افق

.سازد را محدود می نگاري آیندههاي فعالیت

به  نگاري آیندهمنظور نیاز فرآیند  نیاز موضوع به استفاده ترکیبی از روشها،
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در برخی مواقع استفاده از چندین روش، منجر به . استفاده ترکیبی از روشهاست

  .دشو اثربخشی بیشتري می

ارکت مورد نظر که از به گستردگی و عمق مش مشارکت، مطلوب و میزان وسعت

.رود، اشاره دارد کنندگان مختلف انتظار می جانب مشارکت

روش شناختی روش صالحیت
43
از لحاظ  هاي مختلفشکه روبدین معنا  ،

.دشوشناختی آنها تایید  روش و صالحیت و شایستگی دنشناختی مناسب باش روش

اگر . است نگاري آیندهمنظور روش مورد استفاده در یک پروژه  استفاده، مورد روش

، روش به عنوان یکی از چهار بعدانتخابی، مورد بررسی قرار گرفته پژوهشچه در این 

  .باشد گذار بر دیگر ابعاد میعد، یک متغیر تاثیرما خود این باست، ا

 4همچنین میزان ارتباط هر یک از متغیرها با ابعاد مربوطه در قالب جدول شماره 

خیلی زیاد و زیاد معادل ارتباط  هاي الزم به ذکر است که گزینه. پیوست آورده شده است

و کم معادل ارتباط کم  خیلی کم هاي زیاد، گزینه متوسط معادل ارتباط متوسط و گزینه

همچنین تمامی متغیرها، به دو دسته متغیرهاي مرتبط با یک . در نظر گرفته شده است

  .اند تقسیم شده متغیرهاي مرتبط با بیش از یک بعد و بعد

میزان بودجه در "شود که متغیر  مشاهده می ،4با توجه به اطالعات جدول شماره 

 انتظارات سازمان"و  "اهداف پروژه"رهاي متغیو  با تمامی ابعاد ارتباط دارد "دسترس

وجود شاکله "، "مخاطبان پروژه"، "گیري پروژه جهت"با سه بعد، متغیرهاي  "مجري

با دو بعد و  "مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه"و  "سازمانی مناسب در کشور

که تقریباً تمامی  دشو همچنین مالحظه می. ارتباط دارند سایر متغیرها هر کدام با یک بعد

ن، داراي ارتباط زیاد دهندگا ارتباط زیاد داشته و از نظر پاسخمتغیرها با ابعاد مربوطه 

  .اند شناخته شده

منظور پاسخگویی به سوال دوم و تعیین میزان اهمیت متغیرهاي شناسایی شده ه ب

یج بدست براي هر بعد، از شاخص مرکزي میانگین و ضریب پراکندگی استفاده شد که نتا

الزم به ذکر است که متغیرهاي . باشد پیوست می 8تا  5آمده به شرح جدولهاي شماره 

مرتب  مرتبط با هر بعد بر اساس ضریب پراکندگی و به ترتیب نزولی در این جدولها

 ، در میان متغیرهاي مرتبط با بعد اهداف، متغیرهاي5بر اساس نتایج جدول  .اند شده

به ترتیب داراي بیشترین اهمیت و میزان بودجه در دسترس  سازمان مجريانتظارات 
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. گیري پروژه داراي کمترین اهمیت است باشند و متغیر جهت می

اهداف  مرتبط با بعد مشارکت، متغیرهاي هاي ، در میان متغیر6بر اساس نتایج جدول 

اراي بیشترین اهمیت به ترتیب د مدت زمان در دسترس جهت انجام پروژه پروژه و

داراي کمترین اهمیت  نگاري آیندهکنندگان با  مشارکت باشند و متغیر آشنایی قبلی می

. است

میزان  مرتبط با بعد روشها، متغیرهاي هاي ، در میان متغیر7بر اساس نتایج جدول 

و وجود شاکله سازمانی مناسب در کشور به ترتیب داراي بیشترین  بودجه در دسترس

. اسخگویی داراي کمترین اهمیت استرهنگ مشارکت و پباشند و متغیر ف می اهمیت

مخاطبان مرتبط با بعد نتایج، متغیرهاي  هاي ، در میان متغیر8براساس نتایج جدول 

باشند و متغیر  به ترتیب داراي بیشترین اهمیت میانتظارات سازمان مجري  و پروژه

پیوست،  9اره شم جدولهمچنین در  .داراي کمترین اهمیت است روش مورد استفاده

  .اند هر بعد به ترتیب اهمیت آورده شدهمتغیرهاي مرتبط با 

  

پژوهشپیشنهادهاي 

  :شود پیشنهاد میو با توجه به مبانی نظري موجود،  پژوهشهاي  اساس یافته بر

توجه  نگاري آیندهدر کشور به تمامی ابعاد یک پروژه  نگاري آینده هاي در انجام پروژه

شد معرفی  نگاري آیندهمختلفی از ابعاد یک پروژه  هاي بندي ستهد پژوهشدر این . دشو

 در این. دهد را مد نظر قرار می نگاري آیندهبندي وجوهی از یک پروژه  که هر دسته

. خورد که حاکی از تاکید بر ابعاد است ابعاد مشترکی نیز به چشم می ها، بندي دسته

  .مورد توجه قرار گیرند نگاري دهآینبنابراین ضروري است که تمامی وجوه و ابعاد 

 برخی از متغیرهاي شناسایی شده از اهمیت بیشتري برخوردارند و برخی نیز بر

در کشور،  نگاري آینده هاي بنابراین الزم است که در انجام پروژه. چندین بعد تاثیرگذارند

.دشووف به این متغیرها و چگونگی تاثیرگذاري آنها بر ابعاد مربوطه توجه بیشتري معط

 صرفا بر شناسایی متغیرهاي تاثیرگذار بر چهار بعد منتخب یک پژوهشدر این ،

اما اینکه حاالت و مقادیر مختلف هریک از این متغیرها، چه . تمرکز شد نگاري آیندهپروژه 

تاثیري بر ابعاد منتخب گذاشته و باعث انتخاب کدامیک از انواع آن ابعاد می گردند، 
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.به آن بپردازند توانند میبعدي  هشهايپژوموضوعی است که 

وجود داشت، امکان بررسی و  پژوهشی که در انجام این های با توجه به محدودیت

بنابراین . شدمیسر ن نگاري آیندهشناسایی متغیرهاي تاثیرگذار بر دیگر ابعاد یک پروژه 

تا  ی شودبررس نگاري آیندهسایر ابعاد یک پروژه  شود در پژوهشهاي آتی پیشنهاد می

   .دشوحاصل  نگاري آیندهدید وسیعتر و روشنتري نسبت به یک پروژه 

  

  :ها نوشت پی

1- Ben Martin
2- SPRU (Science and Technology 

Policy Research)
3- Luke Georghiou
4- PREST (Policy Research in Eng-

ineering, Science and Technology)
5- Research Foresight
6- Technology Foresight
7- FOREN (Foresight for Regional 

Development Network)
8- Irvin
9- The initiators of Foresight

10- Framing Scope
11- Evaluation & Monitoring
12- Programme Level
13- Intervention or Use of the Outputs
14- Expected Outcomes
15- Renewal
16- Organizing a Technology Foresig-

ht Exercise
17- Conditioners
18- Modulators
19- Coalition Building
20- Sponsorship
21- Topics
22- Reflexivity
23- Milestones
24- Type of Intervention
25- Construction Industry Research 

and Information Association (CIR-
IA)

26- Leading into the Future
27- Developing Commitment
28- The Context
29- Expanding the Context
30- What ifs
31- Opening up Possibilities
32- Making Choices
33- Joseph Voros
34- Analysis
35- Interpretation
36- Prospection

به علت نو بودن موضوع آینده نگاري در -37

ایران، تعداد متخصصان این حوزه در ایران 

نفر بودند که در این  10بسیار اندك و حدود 

  .پژوهش همه آنها مورد پرسش واقع شدند

38- State of Techno-Economic Advan-
cement of the System in Question

39- Institutional Landscape
40- The Culture of Participation and 

Responsibility
41- Orientation
42- Type of Project (Autonomous Pro-

jects or Embedded Foresight Act-
ivities)

43- Methodological Competence
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