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 جهاندر رشته آینده پژوهی پیمایش

 
 2، مهدی منوری1محمدرضا جهانگیر

 

 
 چكیده

سازی و تحقیقات در سطوح سیاستگذاری، تصمیم آینده پژوهیهای بنیادی و اصلی در تبیین جایگاه یکی از پایه
های مختلف نیروها بایستی بتوانند در زمینه باشد. زیرا ایناستراتژیک هر جامعه، وجود متخصصان کارا در این زمینه می

ای میان کشور ایران و این حوزه وارد شده و جامعه خود را همگام با جامعه جهانی به جلو هدایت کنند. با مقایسه
 بسیاری می توان دریافت که کشور ما در زمینه نیروی متخصص در این حوزه دارای نقایصکشورهای دیگر بوضوح می

نگاری در کشور در و یا آینده آینده پژوهیای با نام و نبودن رشته آینده پژوهیهای توجه به گستردگی تخصصباشد. با 
 های مرتبط با این حوزه ضروری به نظر میی رشتهی ایجاد و توسعهمطالعاتی در زمینه ایزمان فعلی، اجرای پروژه

های این پژوهش اجرا گردید که یافته "پژوهی در جهانیندههای آپیمایش رشته"در این راستا پژوهشی با هدف  .دیرس
 .گرددی حاضر ارائه میدر مقاله

 .ی دروس، پراکندگی جغرافیایی، مدل ارائهوضعیت جهانی پیمایش، پژوهی،ی آیندههای کلیدی: رشتهواژه

 
 

 مقدمه
آینرده، فرآینردی پیدیرده و  هایهای روز برر اسراب بیرنش و درا مرا از تهدیردها و فرصرتشیوه طراحی سیاست

نگاری به معنای فرآیندی سیستماتیک، مشارکتی و گردآورنده ادراکات پیشرفته است و نیاز به مهارت و عزم فراوان دارد. آینده

مدت و بلند مدت، با هدف اتخاذ تصرمیمات روزآمرد و بسریق امردامات مشرترا، اجررا اندازهای میانآینده، برای ساخت چشم

نگاری فرآیندی است که از طریر  ایجراد ارتبرا ، های کارآمد منجر شود. در وامع آیندهتواند به طراحی سیاستمیشود؛ و می

های آینرده ها و نهادهای مؤثر جامعه و ایجاد تمرکز بلند مدت بر روی تهدیردها و فرصرتها بین سازمانراییها و همهماهنگی

 های مناسب را طراحی کنند.بتوانند برنامه مدارانکند تا سیاستگذاران و سیاستکمک می

باشد. متاسفانه بحر  آینرده، موضروعی ناآشرنا نگری ضرورتی انکارناپذیر برای جامعه میو فناوری آینده ترویق آینده

 نگری و ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی مورد نیاز در مالرب طراحریباشد، لذا ترویق آیندهبرای عموم مردم )حتی خواص( می

 باشد.نگری میهای آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جزو ارکان اصلی برای تحق  هر نوع فعالیت آیندهدوره

هرای گونراگون و دانشرگاه در سراسرر جهران دوره 50بنا بر پیمایش انجام شده توسط بنیاد توسعه فرردا، در حردود 

گرردد. ها در سطوح باالتر از کارشناسی ارائره مریاین دوره %60ه بیش از دهند؛ کمتنوعی را در زمینه مطالعات آینده، ارائه می

 گردد تا با ارائه آمار و ارمام استخراج شده از پیمایش فوق، به سوالها و نکات ابهام زیر پاسخ داده شود:در ادامه سعی می

 میزان اهمیت کشورهای مختلف به آموزش آکادمیک آینده پژوهی .1

 پژوهی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف جایگاه آموزش آینده .2

                                                   
 و پژوهشگر بنیاد توسعه فردا کامپیوترکارشناب ارشد   1
 و پژوهشگر بنیاد توسعه فردا الکترونیککارشناب ارشد   2
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 وضعیت ارائه دروب آینده پژوهی .3

 پراکندگی مدارا ارائه شده در این زمینه در دانشگاههای مختلف .4

دهند. دسرته او  بطور کلّی دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی سه نوع برنامه آموزشی را به مخاطبین خود ارائه می

هرای های عمومی در افر  مطالعرات آینرده اسرت. دسرته دوم شرامل برنامرهبرخوردار است، شامل دوره که از فراوانی بیشتری

های خاص و ویژه مشارکتی با همکاری دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و یا دولتی است. دسته سوم نیز حاوی برنامه

 . باشدمطالعه و پیش بینی آینده در مقیاسهای کوچکتر می در مقوله

-در ادامه به بررسی مواردی چون نحوه پراکندگی جغرافیایی، مد  ارائه دروب آینده پژوهی، پراکندگی مراکرز ارائره

 پردازیم.همدنین پراکندگی مدارا ارائه شده در این زمینه می دهنده دوره، درب و رشته آینده پژوهی و

 

 پراکندگی جغرافیایی :

آمریکای شمالی و مرکزی

28%

آمریکای جنوبی

11%
اروپا

37%

آفریقا

2%

آسیا

11%
استرالیا و امیانوسیه

11%

آمریکای شمالی و مرکزی

آمریکای جنوبی

اروپا

استرالیا و امیانوسیه

آفریقا

آسیا

 
 

 

 مراکرز آموزشری ارائره دهنرده %37شود، ماره اروپا با در اختیار داشتن بیش از ه میمشاهد 1همانطور که در نمودار 

او  توجه به این حوزه استراتژیک مرار دارد و پس از آن منطقه آمریکرای شرمالی و مرکرزی برا  های آینده پژوهی، در ردهدوره

ایرن مراکرز جرای  %2ه آفریقا با در اختیار داشرتن تنهرا این مراکز، در رده دوم مرار دارد و در انتها نیز مار %28تملک بیش از 

 گرفته است.

-اسامی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مطرح و معتبر در این حوزه را به تفکیک منطقه جغرافیایی نشان می 1جدو  

-ن توجره و سررمایهموسسه تحقیقراتی، در صردر میرزا 4دانشگاه و  14دهد. در این میان ماره اروپا با در اختیار داشتن حدود 

گذاری در این حوزه استراتژیک مرار دارد. از نکات مابل توجه در منطقه اروپا، اهتمام و توجه ویژه کشور انگلستان به این حوزه 

 باشد.کل مراکز آکادمیک آینده پژوهی اروپا متعل  به این کشور می %27است؛ چرا که در حدود 

 

 یقاتی معتبر آینده پژوهی به تفکیک منطقه جغرافیاییاسامی دانشگاهها و مراکز تحق -1جدو  

 یپژوه ندهیآ هایورهد دهنده ارائه و مراکز تحقیقاتی دانشگاهها ییایجغراف یپراکندگ -1نمودار 
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 آمریکای شمالی و مرکزی اروپا اقیانوسیه آمریکای جنوبی

 المللی کلمبیادانشگاه بین

 

 Curtinدانشگاه صنعتی 

 استرالیا

 

 سن سباستین اسپانیا Deustaدانشگاه 

 

 مکزیک Monterreyموسسه صنعتی 

 

 آرژانتین Plataدانشگاه ملّی 

 

 Sunshine Coastانشگاه د

 استرالیا

 

 استونی Tartuدانشگاه 

 

 آمریکا Hawaiiدانشگاه 

 

 برزیل Sao Pauloدانشگاه 

 

 Swinburneدانشگاه صنعتی 

 استرالیا

 

 انگلستان  Bath Spaدانشگاه 

 

 آمریکا Houston Clear Lakeدانشگاه 

 

 آرژانتین Palermoدانشگاه 

 

 استرالیا Deakinدانشگاه 

 

 استونی Tallinگاه علوم تربیتی دانش

 

 آمریکا George Washingtonدانشگاه 

 

 آفریقا
 آینده پژوهی استرالیا موسسه

 

 اسپانیا Alicanteدانشگاه 

 

 دانشگاه دولتی نیویورا

 

 آفریقای جنوبی Stellenboschدانشگاه 

 
 اروپا

 سوئد St.Gallenدانشگاه 

 

 نیویورا Bighamton دانشگاه دولتی

 

 گاه مرکزی ونزوئالدانش

 

 رومانی Babes Bolyaiدانشگاه 

 

 انگلستان Teessideدانشگاه 

 

 آمریکا Drexelدانشگاه 

 

 آسیا

دانشگاه علوم امتصادی و 

 Budapestمدیریت عمومی 

 مجارستان

 

 انگلستان USGSBدانشگاه مدیریت 

 

 آمریکا Nothern Arizonaدانشگاه 

 

 تایوان Fo Guangدانشگاه 

 

 نر و بازرگانی فرانسهآکادمی ه

 

 انگلستان Westminsterدانشگاه 

 

 کانادا Simon Fraser دانشگاه

 

 پژوهی پاکستانآینده موسسه

 

 فنالند آکادمی مطالعات آینده

 

 موسسه مدیریت مالی فرانسه

 

 مکزیک Regiementanaدانشگاه 

 

 تایوان Tamkangدانشگاه 

 

 ایتالیا Gregorianدانشگاه 

 

 پاریس Sorbonneدانشگاه 

 

 آمریکا Arizonaدانشگاه 

 

 مالزی Malayaدانشگاه 

 

ی بین المللی مدیریت موسسه

 انگلستان

 

 
 کالیفرنیا Berkeley دانشگاه 
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 :مدل ارائه دروس آینده پژوهی
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در مالب بخشی از یک رشتهرشته ی مستقل و یا دوره

 
 

 

 

مستقل و تحت همین  ایو یا دوره از مراکز، دروب آینده پژوهی در مالب رشته %42بیانگر آن است که در  2مودار ن

 گردد. با عناوینی دیگر ارائه می عنوان و یا عناوین مشابه ارائه شده و در بامی موارد در مالب بخشی از یک رشته

وضعیت این پراکندگی در ماره اروپا که دارنده بیشترین مراکز آموزشی و تحقیقاتی در زمینره آینرده پژوهری اسرت، 

 دهد.این مورد را بوضوح نشان می 3ر باشد. نمودامشابه وضعیت فوق می
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در مالب بخشی از یک رشتهرشته ی مستقل و یا دوره

 
 

 مستقل ایرشته صورت بهیا  و گرید رشته از یبخش مالب در یپژوه ندهیآ دروب یراکندگپ -2نمودار 

 )ماره اروپا( مستقل ایرشته صورت بهیا  و گرید رشته از یبخش مالب در یپژوه ندهیآ دروب یراکندگپ -3نمودار 

http://www.farda.ir/


 

از سایت بنیاد به نشانی :  آنمتعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی  مطلبکلیه حقوق این 
www.farda.ir  .قابل دریافت است 

 ی:پژوه ندهیآ های کوتاه مدتدوره دهنده ارائه مراکز یپراکندگ -الف

دانشکده ی علوم امتصاد و 

بازرگانی و مدیریت

40%

دانشکده ی علوم اجتماعی

20%

موسسه ی آینده پژوهی

دانشکده ی علوم امتصاد و بازرگانی و مدیریت40%

دانشکده ی علوم اجتماعی

موسسه ی آینده پژوهی

 
 

 
 کنند.های کوتاه مدت و میان مدت عرضه میهای آموزشی خود را در مالب دورهای از برنامهاین مراکز بخش عمده

های علوم امتصاد، مدیریت و بازرگانی در کنار موسسات و مراکز تحقیقاتی آینده یابیم که دانشکدهبا توجه به نمودار فوق درمی

 اند. ها معطوف داشتهپژوهی بیشترین توجه را به برگزاری این دوره

شود. از سوی مرکز مربوطه می 3ها، گذراندن دوره منجر به اخذ گواهینامهالزم به ذکر است تنها در نیمی از این دوره

 ها تعل  دارد.های آینده پژوهی به این گواهینامهها و رشتهکل مدارا اعطا شده به دوره %13در حدود 

 

 ی:پژوه ندهیآ دروس دهنده ارائهمراکز  یپراکندگ -ب
ده علوم تربیتری و های تخصصی آینده پژوهی، مراکزی چون دانشکده علوم امتصاد و مدیریت،  دانشکمستقل از دوره

نمایند که در ایرن میران های تخصصی خود استفاده میدانشکده جامعه شناسی از دروب آینده پژوهی در عناوین درسی رشته

 دانشکده علوم امتصاد و مدیریت در صدر این گروه مرار دارد.

 

 

                                                   
3 Certificate 

 یپژوه ندهیآ دوره کوتاه مدت دهنده ارائه مراکز یپراکندگ -4نمودار 
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 ی:پژوه ندهیآ رشته دهنده ارائه مراکز یپراکندگ -ج

موسسه ی صنعتی

7%

موسسه ی آینده پژوهی

21%

دانشکده ی آینده پژوهی

14%

دانشکده ی جامعه شناسی

7%

مرکز تحقیقات استراتژیک

7%
دانشکده ی علوم اجتماعی

7%

دانشکده ی علوم امتصاد 

وبازرگانی و مدیریت

37%

دانشکده ی علوم امتصاد وبازرگانی و مدیریت

مرکز تحقیقات استراتژیک

دانشکده ی علوم اجتماعی

دانشکده ی جامعه شناسی

موسسه ی صنعتی

موسسه ی آینده پژوهی

دانشکده ی آینده پژوهی

 
 

 

های تخصصری پژوهی، پراکندگی مراکز ارائه دهنده رشتهتن تخصصهای مرتبط با حوزه آینده با درنظر گرف 5نمودار 

موارد دانشگاهها برای ارائه آموزشهای مرورد نیراز بره  %14دهد. نکته مابل توجه در اینجا است که در آینده پژوهی را نشان می

 اند.ورزیدهای مستقل تحت عنوان دانشکده آینده پژوهی مبادرت تاسیس دانشکده

مرکزی را در کنار  -جدو  زیر وضعیت پراکندگی مراکز ارائه دهنده رشته آینده پژوهی در دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی  

 دهد.وضعیت جهانی نشان می

 
 ی پژوه ندهیآ رشته دهنده ارائه مراکز یپراکندگمقایسه  -2جدو  

 4 3 2 1 منطقه / مرکز

 اروپا

های دانشکده

د، مدیریت و امتصا

 (%75بازرگانی )

مراکز تحقیقات 

استراتژیک 

(25%) 

  

آمریکای 

شمالی و 

 مرکزی

های آینده دانشکده

 (%50پژوهی )

موسسات 

تحقیقات صنعتی 

(50%) 

  

 جهان

های دانشکده

امتصاد، مدیریت و 

 (%37بازرگانی )

موسسات آینده 

 (%21پژوهی )

های دانشکده

آینده پژوهی 

(14%) 

قات مراکز تحقی

 (%7استراتژیک )

های دانشکده

علوم اجتماعی 

(7%) 

های دانشکده

جامعه شناسی 

(7%) 

موسسات 

 (%7صنعتی )

 یپژوه ندهیآ رشته دهنده ارائه مراکز یپراکندگ -5نمودار 
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 ی:پژوه ندهیآ در تخصصهای شده ارائهمدارک  یپراکندگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دارد و دوره های اجرا شده مررار فراوانی در رده او  دوره %46نمودار فوق بیانگر آن است که دوره کارشناسی ارشد با 

 کل مدارا اعطایی، در انتها مرار دارد.  %6کاردانی نیز با در اختیار داشتن تنها 

 گیری:خالصه و نتیجه
آینرده های گوناگون و متنروعی را در زمینره دانشگاه در سراسر جهان دوره 50بنا بر تحقیقات انجام شده، در حدود 

گرردد. بطرور کلّری هرا در سرطوح براالتر از کارشناسری ارائره مریاین دورهاز ی دهند؛ که نیممطالعات آینده، ارائه میپژوهی و 

دهنرد. دسرته او  کره از فراوانری دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی سه نوع برنامه آموزشی را به مخراطبین خرود ارائره مری

های مشارکتی با همکاری شامل برنامه های عمومی در اف  مطالعات آینده است. دسته دومبیشتری برخوردار است، شامل دوره

مطالعره و  های خاص و ویژه در مقولرهدانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و یا دولتی است. دسته سوم نیز حاوی برنامه

 باشد.پیش بینی آینده در مقیاسهای کوچکتر می

ص در ایرن حروزه را، در کشرور مرا این آمار و ارمام ضرورت توجه به بح  آموزش نیرروی انسرانی کارآمرد و متخصر

هرای مختلرف در هرا و دورهها در این زمینره تاسریس رشرتهترین رویکردها و استراتژینماید. شاید یکی از مناسبمشخص می

-برای راه اندازی و ایجراد دوره جامع طرحیی است تا هر چه سریعتر، ضرور این اساببر  باشد. آینده پژوهیهای متنوع حوزه

 .تهیه گرددکشور  وزارت علوم و موسسات آینده پژوهی با همکاری ،ه پژوهیهای آیند
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