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 :1 گزارش شماره

 1کشاقتصاددان به مثابه لوله

 

 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

ها و مقررات جدید هستند، این امر مسؤولیتی بر دوش ها در تدوین سیاستاز آنجا که اقتصاددانان بازوی دولت

 زئیاتج»به  «کشلوله»ها به مثابه یک گذاریباید در ارتباط با سیاست که به اعتقاد دوفلودهد آنها قرار می

واند تای است که باید آنچه در دنیای واقعی میکش به گونهتوجه کنند. ذهنیت یک لوله هاسیاست« اجرایی

ای نظری هبپردازد. زیرا مدلبینی نماید و سپس به اصالح و تطبیق آن با شرایط واقعی جوابگو باشد را پیش

صاددان اقت»را به طور کامل به چیستی )و چگونگی( اهمیت جزئیات واقف سازند. عبارت استعاری  ماتوانند نمی

یری باید گتصمیممقام در این مقاله قصد دارد این مفهوم را تبیین نماید که اقتصاددانان در « کشبه مثابه لوله

                                            
دوفلو، اقتصاددان خانم پردازد. می The Economist as Plumber( با عنوان Duflo Estherاِستر دوفلو ) ای ازبه تشریح و تبیین مقالهگزارش حاضر،  1

، 2010 الس در یکاچهل سال آمر یراقتصاددان ز ینعنوان برتری(، به .تیام.آ)ماساچوست  یمؤسسه فناور توسعه قتصادو استاد اآمریکایی -شهیر فرانسوی

علوم جایزه او جوایز و افتخارات دانشگاهی متعددی را در کارنامه دارد، از جمله  .است( John Bates Clark Medal) کالرک یتزمدال جان ب برنده

 MacArthurو جایزه بورسیه مک آرتور ) (Infosys Prize(، جایزه اینفوسیس )Princess of Asturias Award) پرنسس آستوریاساجتماعی 

Fellowship) ]1[.  این مقاله در تبیین نقش حساس اقتصاددانان به کار رفته است، به ظرایف کار که در « کشیلوله»و « کشلوله»الفاظ استعاری

-ست، اثربخش نمودن سیامقالههای سیاستی اقتصاددانان اشاره دارد. دغدغه اصلی دوفلو در این گیریاقتصاددان و اهمیت پرداختن به جزئیات در تصمیم

 آنها داللت دارد. « چیستی»ها پیش از انجام سیاست« چگونگی»یدات استعاری او به های اقتصادی در مرحله اجرا است. به همین جهت، همه تأک
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خش بو قرار است طرح آنها در دنیای واقعی نتیجه کشی اشتغال دارندی به لولهای عمل کنند که گویبه گونه

 این امر در نهایت، به نفع جامعه و رشته اقتصاد خواهد بود. باشد.

با اشاره به ماجرای انشعاب آب در یکی از شهرهای مراکش که علیرغم پرداخت وام بدون  خود دوفلو در مقاله

با وجود آنکه افزایش دسترسی شهروندان به آب  نویسدمی قرار نگرفت،ن فقیر بهره مورد استقبال شهروندا

های گذاریدر عمل بازدارنده باشد و سرمایهتواند میهای اجرایی آن سالم سیاست صحیحی است، اما رویه

اهمیت  که کنداز اینرو، او چنین استدالل مینابود کند. نیز های مالی و فیزیکی را گرفته در زیرساختصورت

ش کدور بماند و با همان نگاه تیزبینی که یک لوله ها نباید از نظر اقتصاددانسیاست «جزئیات»پرداختن به 

          نیز باید  بخش باشد، اقتصاددانتا کار او در دنیای واقعی نتیجه احاطه داردبه تمام جزئیات کارش 

 داجرایی آن مورد بررسی قرار دهشرایط واقعی و جزئیات های سیاستمداران را بر مبنای تحلیل گذاریسیاست

]2[. 

 گونه خالصه کرد:توان اینمی رابطهعقاید دوفلو را در این 

ا ه( اقتصاد در درجه اول یک ابزار سیاستی است. به عبارتی، نقش اصلی اقتصاددانان، مشاوره دادن به دولت1

 .در تدوین قوانین و مقررات است

های نظری درباره رفتار و تعامالت انسانی که تنها به کار تاریخ و سیاست بیاید ای از گزارهمجموعه( اقتصاد 2

. ندباش غیرکامل و از راه تجربی ولواینکهاست؛  و ایجاد چیزهاساختن فنی جهت اقتصاد، روش بلکه نیست. 

 . ]3[ متمرکز شد و نگران تصویر کالن نبود« جزئیات»برای این منظور، باید بر 

هرست توان فنویسد میید نظریه دوفلو میاقتصاد دانشگاه اینسیاد، ضمن تأی یکی از اساتید 1مارک استبیل

 او نظر دوفلو را تأیید .اندعقیم مانده در مقام اجراهای صحیح اقتصادی تهیه کرد که بلندباالیی از سیاست

 تمرکز یواقع یاینصب دستگاه در دن بر یدبا گذاریسیاست ینماش ینظر از طراحاقتصاددان صرفکند که می

. چیزی نمایدرا برطرف آن دهد تا ایرادات احتمالی به دقت مورد توجه قرار را  دستگاهعملکرد کند و سپس 

فقدان توجه به قدم ، بردبه آن پی میدر اقتصاد  2«شدهتصادفی کنترل سنجش»که دوفلو با وارد کردن روش 

ه مثابه اقتصاددان ب». دوفلو با استفاده از استعاره است سیاستی یعنی اجرا اقتصادیی هاگذارییاستس یینها

توان به طور استعاری در اقتصاددان را می کار یبرا یاتیمالحظات ح که کندیاستدالل مگونه این« کشلوله

ان تصاددانقبال اقا «هاچیدمان و استقرار لوله»و دوم، « یرش یطراح»نخست،  :ی خالصه کرداصل یتدو مسئول

                                            
1 Mark Stabile 
2 Randomized Controlled Trials (RCT) 

https://knowledge.insead.edu/users/markstabile
https://knowledge.insead.edu/users/markstabile
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و معماری انتخاب  «تلنگر»یا « سقلمه»به مفاهیمی چون  2و کاس سانستین 1رچون ریچارد تیلرفتاری هم

خاب انت یآزاد سلببدون  ،شدهارائه هایینهگز ییرتغدارند با  یسعگویای همین اصل است که اقتصاددانان 

ه طور ب« هااستقرار لوله»است. اما « طراحی شیر»همان این بخش،  گذارند.ب یرتأث آنها گیرییمتصم یرو فرادا

نجام دهد. اشده تصادفی کنترل سنجشاقتصاددان باید از طریق  به اعتقاد دوفلو، صحیح، بخش دومی است که

دیگری،  و )کنترل( شاهدشوند. یکی، گروه تقسیم می یکسان به دو گروه یبه صورت تصادفافراد در این روش، 

 یریمتغبا گروه شاهد که نتایج آن و  کندمورد نظر را دریافت می متغیرآزمایش  گروهِ که در آن، آزمایشگروه 

 با استفاده از این روش در کشورهای در حال توسعه دوفلو. گیردمورد مقایسه قرار می نکرده استدریافت 

یدا روی کودکان پماالریا و افزایش مدرسه واکسیناسیون کودکان، کاهش شیوعبرنامه هایی برای مؤثرسازی راه

  کند.می

ده گذار دور مانظرایف و ابعاد پیچیده آنها از چشم سیاستکند که اشاره می هاییطرحبه  ،دوفلو از سوی دیگر

اقتصاد  ، ابعاداندونزی ای درتجربه توزیع برنج یارانهاند. است و به همین دلیل به تجاربی ناموفق تبدیل شده

 دوفلود. دهخوبی نشان میبه مانده بودگذار پنهان از چشم سیاست پنهان در این سیاست را کهو فساد  یاسیس

نویسد که در آن ای با مسؤولین دولتی بهداشت و درمان ایالت کراال میهمچنین، از تجربه خود در جلسه

طرح  و د یا نشود سردرگم بودندباید در یک سیاست اصالحی گنجانده شو هایی کهمؤلفهمسؤولین در مورد 

به شتصمیم یک. رفتفراتر نمیبهداشت و درمان  نیروهایتصاویر آرمانی و غیرواقعی از  ازآنها پیشنهادی 

کشور این درصد از پول رسمی  86های قدیمی و حذف برای تعویض اسکناس هند یرنخست وز ،ینارندرا مود

از سدوفلو بدون تأمل در جزئیات اجرایی سیاست، در عمل زمینهاز چرخه پولی نمونه دیگری است که به نظر 

بند هپش یاگر فقرا تورهایابد میای دیگر، دوفلو دردر نمونهمشکالت اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده است. 

 آناز ند، بپرداز آنها بابت یزناچ یارهرچند بس ییبها یکنند اما وقتیکنند از آنها استفاده نم یافتدر یرا مجان

    .کنندیاستفاده م

 بنرجی، معضلکند. به نتایج مشابه مطالعات همکارش بنرجی استناد می ،تشریح نظرات خوددوفلو برای 

دم توجی ناشی از عکند. به اعتقاد او این بیگذاران به جزئیات را با یک مثال تشریح میسیاست توجهیبی

مهم است. بنرجی و گروهش در اندونزی آزمایشی را انجام دادند که نتیجه آن  توجه به متغیرهای محیطیِ

به متغیرهای محیطی کشت بود. نتیجه این آزمایش در مورد  یاییکشاورزان جلبک دربیانگر توجه گزینشی 

 ودهاییعماتصال  از یاییجلبک درکشاورزان اندونزیایی برای کشت . صادق است یزگذاران نیاستس هایچالش

                                            
1 Richard Thaler 
2 Cass Sunstein 
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 مله:است از جاین کار اثرگذار  های بسیاری بر نتیجهکنند. مؤلفهاستفاده می یانوسدر اقها به موازات جلبک

این  تمامیبه . کشاورزان عمود و قطر، جلبک و عمود، طول مطلوب عمودها ین، فاصله مطلوب بعمودطول 

حاکی از کنند. حلقه بازخوردی این سنجش را رعایت می از آنها محدودیو تنها تعداد  ندارندتوجه متغیرها 

اهند اصالً بدان توجه نخو ،مهم نیست هامؤلفه ی ازیککشاورزان کار را با این باور شروع کنند که اگر که  آن بود

  . ]2[ به اهمیت آن پی نبرندممکن است هرگز کرد و 
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 مقدمه -1

های در امر تدوین مقررات و سیاستها کنار دولتبه اعتقاد دوفلو، به موازات افزایش حضور اقتصاددانان در 

ستی چی»ها معطوف گردد تا سیاست« چگونگی اجرای»جدید، تصمیمات اقتصاددانان باید بیش از پیش به 

ا هدهد و میلیونالشعاع قرار میگذار طیف وسیعی از مردم را تحتتصمیمات سیاستبه طور کلی، . ]4[« امور

ه دو باقتصاددانان  معتقد است ودوفله همین دلیل ریسک عدم تحقق آنها باال است. ب دالر هزینه دربر دارد.

 توجه نمایند:  باید به جزئیات تصمیمات سیاستیدلیل 

ن . به همیرسی جزئیات تصمیمات خود دارندبر ی برایگذاران به ندرت زمان کافی یا تمایلسیاست (1

نیست.  گذارتنها ارائه گزارش و واگذاری باقی محاسبات به سیاست وظیفه اقتصاددانان دلیل،

 بپردازد.نیز ها گیریاقتصاددان باید عالوه بر ارائه تجویزهای کلی، به جزئیات تصمیم

   همقررتوانند در تأثیر نهایی یک سیاست یا ، میدر نظر اقتصادداناناهمیت بیجزئیات به ظاهر   (2

برخی از مالحظات نظری که اقتصاددانان نگران آن هستند تا این حتی شاید  .العاده مهم باشندفوق

 . نباشنداندازه مهم 

 کند:مطرح می های زیر راسؤالها یاستس یعمل یطراح تأکید بر اهمیت جزئیات اجرایی در با هدف دوفلو

 موجب جذب افرادی یشغلانداز چشمبر دستمزد و  یدکأبرنامه، ت یک انجام برای کارگرآیا هنگام استخدام  -

 ؟کندجذب میرا  شود که ذهنیت دولتی دارند یا مستعدترین افرادمی

الدین وفرض شروع کند که با این پیش یدبا گذاریاستس ی،سازیمنا های واکسیناسیون ویاستدر مورد س آیا -

ه اطالعات ناکافی یا مغرضان شایدکه د اه هستند یا فرض را بر این بگذاربه طور کامل از هزینه و فایده طرح آگ

 به آنها داده شده باشد؟

 یهمان قانون خدمات درمان یااوباما )اوباما کر(  یدرمان یمهب در طرح اییمهب یسازوکارها تدوین درآیا  -

د مانن)از اسامی فلزات گرانبها  ایبیمه پوششمختلف های گزینه معرفیبرای  بهتر است، 1مقرون به صرفه

مت به سشهروندان غیرارادی موجب سوگیری گذاری یا این نوع برچسب شوداستفاده  برنز( یاطال  ین،پالت

 ؟شودمیها بیش از دیگری یکی از گزینه

دوفلو به طور  است.دشوار  یدجدی یاستس مسائل در مورد یژهوبه در آغاز کار و االتؤس ینبه ا دادن پاسخ

های خوبی باشند، زیرا توجه به علوم رفتاری، مباحث کشتوانند لولهنویسد که اقتصاددانان میاستعاری می

دولت به آنها آموزش داده شده است. همه اینها بر بار مسؤولیت اقتصاددانان  فهمیدن انگیزش، رفتار بنگاه و

                                            
1 Affordable Care Act 
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، برای اندماندهل ناکام که در مقام عم صحیحی هایپی بردن به مشکالت اجرایی سیاستبرای  دوفلوافزاید. می

های روهکه به کمک گرا دوفلو این سبک آزمایش شده را وارد اقتصاد کرد. نخستین بار سنجش تصادفی کنترل

یرد. گهای اقتصادی به کار میگذاریجزئیات سیاست پیمایش با هدفشود، شاهد )کنترل( و آزمایش انجام می

را  سازی آنهای پیادهوجود ندارد تا بتوان سایر روشراه دیگری  آید،به اجرا درمیسیاستی  وقتیبه اعتقاد او 

سنجش تصادفی  استفاده از. مزیت دیگر شدههای تصادفی کنترلامتحان کرد، مگر با استفاده از آزمایش

که باید در یک بازه زمانی مشخص از شروع کار  ها استاین گونه آزمایششده در اقتصاد، تقید زمانی کنترل

 . ]2[ انجام شود یینهاتا تهیه گزارش 

 .هدنشده را در اقتصاد ارج میرویکرد دوفلو در سنجش تصادفی کنترل، اقتصاددان مکتب اتریشی، 1پیتر کالین

پزشکی و مطالعات بالینی کاربرد دارد؛ آیا معتقد است از آنجاکه این روش آزمایش به طور عمده در زیستاما 

واند ت، کالین معتقد است این روش سنجش در اقتصاد نمیدوفلو عکستوان از آن در اقتصاد بهره برد؟ به می

ردازد. پزیرا به مشکالت بسیار خرد می ،های متعارف اقتصاد کاربردی شودجایگزین نظریه اقتصادی یا شکل

این است که این مشکالت به ندرت در اقتصاد راه  اواهمیت نیست. منظور البته، منظور کالین از خرد، بی

 .]3[کنند پیدا میها مشوق تجویزای فراتر از چاره

 های اقتصادیگذاریدر سیاست اهمیت پرداختن به جزئیات کش ولولهمثال  -2

های ایجاد زیرساختابتدا سیاست معمول برای افزایش دسترسی شهروندان به آب شرب،  در تمامی شهرها

اقتصادهای در حال توسعه برای افزایش کشی است. شیرهای آب برای دسترسی به آب لوله نصب ،الزم و سپس

این در دهد. چیز دیگری را نشان می 2اما مثال طَنجه کنند.این دسترسی از پرداخت یارانه نیز استفاده می

که مسؤولیت ایجاد شبکه آب و فاضالب را بر  یشرکت 2007در سال مراکش است، مهم شهر که سومین شهر 

های بزرگ پرداخت و با همکاری سایر نهادها لوله ساخت و نصببع قابل توجه به با اختصاص منا ،عهده داشت

 رسانی را برایرد تا هزینه نهایی استفاده از شبکه جدید آبکهای بدون بهره پرداخت به خانوارهای فقیر وام

صد(. شهروندان در 10ضریب دریافت وام بسیار پائین بود )زیر  شهروندان فقیر پوشش دهد. اما در کمال تعجب،

انع مبه کردند که در عمل برای درخواست وام باید پس از تهیه اسناد الزم، سفر کوتاهی به اداره شهرداری می

به طور  به طنجه اعزام شد و توسط دوفلو . برای بررسی این مسئله یک تیم تحقیقاتیتبدیل شده بود بزرگی

ها آنو ارسال  کپی مدارکمثل های اجرایی رویهزمینه . اعضای تیم در شدتصادفی به برخی از خانوارها مراجعه 

درصد افزایش  69درخواست وام و نصب انشعابات به  پس از این اقدام،. کمک کردندبه خانوارها به شهرداری 

                                            
 ینروژ و همکار پژوهش یبازرگان یریتدر دانشکده اقتصاد و مد یریتو مد یاستراتژ استاد(، اقتصاددان مکتب اتریش؛ Peter G. Kleinپیتر کالین ) 1

  است. (Institute Misesمیزس )سسه ؤدر م( Menger Carl)نگر کارل مِ
2 Tangier 
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 ریبیشت و زمانه آب سالم دسترسی پیدا کنند تند بخانوارهای فقیر توانس پس از این تغییراتیافت. در واقع، 

  .]2[ کردندبه کارهای دیگر اختصاص دهند؛ هرچند باید مبلغ بیشتری را در قبض آب خود پرداخت می را

 های موفقی باشند؟کشلولهتوانند می چرا اقتصاددانان -3

شی کها )آنچه در این مقاله از آن به امور لولهگذاریباید به جزئیات اجرایی سیاست زیرک فردیبه اعتقاد دوفلو، 

 بهگذار تسیاسشوند.  هاگذاریسیاستجزئیات  تمام اقتصاددانان درگیرقرار نیست تعبیر شده است( بپردازد. 

از  یاپارهبرای  موردنیازتخصص  اما اقتصاد. نیاز داردنیز های دیگر افزار، وکیل یا کارشناس حوزهمهندس نرم

ان ها اساساً به کار اقتصاددو بسیاری از جزئیات طرح دکنفراهم میرا های عمومی گذاریمسائل بنیادین سیاست

هر  هکد ایها توجه نمهای عمومی به جزئیات طرحگذاریدر سیاستباید دلیل  دوبه گذار سیاست. گردندبازمی

 . ]2[ شوندمربوط می و اقتصاددانان سه این موارد به اقتصاد

 « یرش یطراح»: استعاره لزوم توجه به شهروندان -1-3

 محدودآنها قدرت اراده  و اطالعاتدارند و  متضاد یاهدافکه  هستند شهروندان هایاستس یاحتمال نفعانذی

زم است ال، یدجد یاستس وضعهنگام  ین،بنابرا .است جامعه شهروندان برها یاستسبیشترین تأثیر اما . است

، ودداده شخانوارها پول نقد قرار است به ، اگر برای نمونه. شودفکر آن در ارتباط با شهروندان  یاتدر مورد جزئ

تادن هزینه فرسعنوان کمک تحتپول این . آیا خانوار مرد یا داده شود خانوارزن به  پول بایدباید توجه نمود که 

در ادبیات اقتصاددانان رفتاری، انداز کنند. توانند آن را پسخانوارها میاینکه کودکان به مدرسه داده شود یا 

طراحی »دوفلو از این مباحث تحت عنوان  پاسخ داده شده است.« معماری انتخاب»در قالب  هاپرسشاین 

 . ]2[ های آن تشریح شده استکه در زیر یکی از نمونه کندیاد می« شیر

 اهمیت معماری انتخاب شهروندان: طرح بیمه درمانی اوباما -1-1-3

و « رتلنگ» یا «سقلمه»به مفاهیمی چون  و کاس سانستین تیلراقبال اقتصاددانان رفتاری همچون ریچارد 

 سلب بدون ،شدهارائه هایینهگز ییرتغدارند با  یسعاصل است که اقتصاددانان  اینگویای  «معماری انتخاب»

رو پیش هایگذاران باید به تمام گزینهسیاست گذارند.ب یرتأث آنها گیرییمتصم یرو شهروندانانتخاب  یآزاد

یز باید گذار ند. سیاستروکش، ابزارهای مختلف برای مشکالت مختلف به کار میابزار لولهفکر کنند. در جعبه

با  (اوباما کر)مانند  یدرمان یمهب طرححل واحد برای مشکالت مختلف پرهیز کند. جزئیات یک از توسل به راه

 شود.  و فصل اقتصادی حل هایتحلیلاز طریق تواند ش میهایهمه پیچیدگی
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ی ابیمه هایپوشش انواع، مقرون به صرفه یهمان قانون خدمات درمان یااوباما )اوباما کر(  یدرمان یمهب در طرح

نوع  این به اعتقاد اقتصاددانان رفتاری، اند.معرفی شده برنز وطال  ین،پالت مانندفلزات گرانبها  هایبا نام

. بنابراین، شودمیها به سمت یکی از گزینه شهروندانبه طور غیرارادی موجب سوگیری گذاری برچسب

ای به جزئیاتی از این دست که در نهایت بر نتیجه طرح یمهتبادالت ب یسازوکارهاطراحی  باید در گذارسیاست

عتقاد به اکند، یاد می« طراحی شیر»عنوان که دوفلو از آن تحت اثرگذار هستند توجه نماید. چنین جزئیاتی 

 .  ]2[ گذاران با اقتصاددانان قابل احصاء استاز طریق تعامل سیاست او

 «هاچیدمان و استقرار لوله»: استعاره هالزوم توجه به اجراکنندگان سیاست -2-3

نفعان نهایی ذی خود این کارمندان به عنوانکارمندان دولت هستند.  ،ی دولتهامسؤول اجرای سیاست

ته را نداشها در اجرای سیاستحداکثری تالش  انگیزه الزم برایهایی دارند و ممکن است محدودیت ،هاسیاست

نحوه شود. ها مطرح میبرای اجراکنندگان سیاست« شیمعماری انگیز»مسئله بر همین اساس، . باشند

الزاماً  هر سیاستیاجرای . هستند حوزهدهی به کارکنان دولت موارد اساسی در این استخدام، اخراج و پاداش

مخصوص خود های قدرت و فرهنگ سازمانی ساختارگیرد که این سازمان دارای صورت میدر یک سازمان 

ق مشو تخصیصسیاست و حتی عدم  نحوه نگارشسازد. را متأثر می هانحوه اجرای سیاستاین عوامل  است و

دوفلو از این مباحث تحت دهد. الشعاع قرار میرا تحت سیاستآن به صورت رسمی، میزان عملیاتی شدن 

 .]2[ های آن تشریح شده استکند که در زیر یکی از نمونهیاد می« هاچیدمان و استقرار لوله»عنوان 

 ن خیریه غیردولتی هندآموزشی سازما طرح: هااجراکنندگان سیاست شیاهمیت معماری انگیز -1-2-3

 یک معلمان در قالب یزشیانگ یمعماربه همکاران دوفلو از  یگروهبنرجی و ، 2014تا  2001 یهاسال ینب

بود که  ینا آنها آموزشی مداخله یاصل یدها .پرداختند یدولتدر نظام آموزشی شده اصالح یبرنامه آموزش

 .آموزشیبرنامه  در چارچوبشده ییننه سطوح تع، دنآموزش داده شو دارندکه  یسطحمتناسب با کودکان 

سازمان بود. نهاد های مردماجرای این طرح توسط داوطلبان یا سازمان موفقیتهای مختلف حاکی از سنجش

تصمیم گرفت از این  کندقیمت فعالیت می، که در حوزه آموزش باکیفیت و ارزان1تاماخیریه غیردولتی هند، پِر

ه عنوان باین برنامه، برای برنامه موردنظر پرداخت. آموزش معلمان مؤسسه ابتدا به  استفاده کند. شیوه آموزشی

 اجرا شد و گروه بنرجی به پایش آن طی 3اوتارخندو  2یهارب هایایالتدر آموشی هند  یاستاز س یبخش مهم

 علیرغم التزام بود.کننده مأیوس پایش یجنتا .پرداختند 2009-2010و  2008-2009 یلیتحص هایسال

                                            
1 Pratham 
2 Bihar 
3 Uttarakhand 
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 آموزاننمرات دانشو  گرفتندبه کار نمیخود  هایجدید، آنها این روش را در کالسروش  استفاده ازمعلمان به 

چار مشکل برنامه د یزشیانگ یمعمارکه  دریافت یفیک یهامصاحبه بنرجی با انجامگروه  .پیدا نکردنیز افزایش 

 . معلمان موظفنداشتبرای معلمان  ییالن، هیچ تأثیری در سطوح اجراالتزام برنامه در سطح کدر واقع، . است

برای آنها اساساً  ی نظام آموزشیهای اصالحرا به اتمام برسانند و انجام فعالیت خود بودند برنامه آموزشی

 شد. هدررفت زمان تلقی می

 لمنتق برنامهفوقت اساع بهبرنامه  ینا، نخستاجرا کرد.  کلیدی با دو تغییر 1برنامه را در ایالت هاریانا پِراتام

کرد. شد که از حیث تخصیص زمان جداگانه، کامالً مسؤولیت معلمان را در قبال اجرای برنامه برجسته می

که باید بر اجرای برنامه توسط  از میان نیروهای دولت بود دیدهنیروی آموزش تغییر دوم، استخدام تعدادی

ن دو ایداده نشد، در دستمزد معلمان یا نقش رسمی آنها ود آنکه هیچ تغییری با وجکردند. معلمان نظارت می

رویکرد معلمان نسبت به اجرای برنامه به عنوان یک گزینه اختیاری یا بخشی از وظایف  موجب شد تغییر

 گروه شاهد و 200مدرسه در هند ) 400شده این برنامه در . آزمایش تصادفی کنترلکندآموزشی آنها تغییر 

 .  ]2[ آموزان بودگروه سنجش( مؤید ارتقاء نمره دانش 200

 در اقتصادشده سنجش تصادفی کنترل کاربرد :هاسیاست اجراییلزوم توجه به جزئیات  -4

این  تکاربسشده در اقتصاد بهره برده است، با دوفلو که برای نخستین بار از روش سنجش تصادفی کنترل

هایی برای مؤثرسازی برنامه واکسیناسیون کودکان، کاهش ابتال به راهبه روش در کشورهای در حال توسعه 

  .دست یافته استروی کودکان ماالریا و افزایش مدرسه

کی، یکرد.  یندازارا راه یسازیمناردوگاه ا، سه نوع افزایش واکسیناسیون کودکان فقیر( دوفلو در طرح 1

 یک ا ارائهبماهانه واکسیناسیون جلسات آسان؛ دیگری، با  یدسترسو قابلیت  ماهانه واکسیناسیونجلسات با 

 یسهمقا یبرا ( کهکنترل گروه شاهد )یاو گروه سوم به عنوان  یط؛هر کودک واجد شرا به ازایعدس  یلوک

 ینهترببه والدین،  رایگانعدس  یلوکیک دادن نتیجه مطالعه دوفلو نشان داد  رفت.سنجش به کار می یجنتا

   است.های فقیرنشین در بخشکودکان  سازیایمنی یبرا مشوق

ت پی شده قصد داشکنترل طرح دیگری بود که دوفلو با استفاده از سنجش تصادفی یاماالر شیوعکاهش ( 2

بندهای پشه باید یا در امان باشند ماالریاتا از  پرداخت کنندبند پول پشه حاضرند برای خرید فقیر مردمببرد آیا 

 ارددر آینده بازد آنممکن است مردم را از خرید ، بندپشهگان یرا توزیعرایگان در اختیار آنها قرار داده شود. آیا 

                                            
1 Haryana 
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ند و بآیا بهترین کار برای افزایش استفاده مردم از پشه .کندیا بالعکس، استفاده از آن را در آینده بیشتر می

 بود نتایج پژوهش حاکی از آن است؟بند خرید پشهیی در قالب اعانه هاکاهش ابتال به ماالریا، تخصیص تخفیف

داد. اما اگر به طور رایگان شدت استفاده از آن را کاهش میبند )با هر قمیتی(، بهاجبار مردم به خرید پشهکه 

رده ک یافتدر یگانرا یهابندپشهکه یکسان در نتیجه،کردند. شد از آن استفاده میبند داده میبه آنها پشه

         که مجبور شده بودند حتی به صورت اما کسانی ؛بودند بندپشه یدبه خر یلمانیز سال بعد  یک بودند

به دریافت اعانه عادت مردم در واقع، بند خریداری کنند، سال بعد مایل به خرید آن نبودند. خورده پشهتخیف

را به  بند مردمدرجه دوم، این فرضیه که توزیع رایگان پشه در بند عادت کرده بودند.پشهبه  اما ،نکرده بودند

 نشد.دهد تأیید دریافت رایگان آن برای همیشه عادت می

ن داد یحمتوجه شد که توض دوفلو، ترغیب والدین فقیر به فرستادن فرزندان به مدرسه( در مورد 3

 ای یونیفرم رایگان، حذف شهریه مدرسهبیشتر، توزیع تر از استخدام معلمان ؤثرم ین،به والد یای تحصیلمزا

 . ]4[است مدرسه ها در دادن به بچهغذا 

 تجربه چند شکست سیاستیها: توجه به جزئیات اجرایی سیاست عدم -5

  اندونزی ای درعدم توجه به جزئیات: تجربه توزیع برنج یارانه -1-5

 2در اندونزی یکی از مطالعاتی است که بنرجی 1«(راسکین»)یا  ای تحت برنامه برنج برای فقراتوزیع برنج یارانه

خانوارهای فقیر واجد به  بود کهشده  یطراحای گونهبه ینظر بُعددر برنامه  ینا. اندو گروهش انجام داده

هدف  یتدالر بودجه ساالنه و جمع یلیاردم 1.5با  طرحدهد. این بی ایارانهبرنج  یلوگرمک 15انه ، ماهشرایط

رو شد. هروباما طرح در اجرا با مشکل فساد اندونزی است. ای توزیع یارانه برنامهبزرگترین  ،خانوار یلیونم 17.5

و از پرداختند می بودندف بیش از چیزی که موظ مشمول طرح، یهاکه خانواردهد های مطالعه نشان میداده

میم های میدانی خود تصتحقیقاتی طی پژوهشتیم ند. کردکمتر دریافت مینیز یافته سهمیه برنج اختصاص

 در. بدهدبه خانوارهای مشمول طرح  ی رااطالعات ،مستقیمشفاف و به طور  با همکاری دولت اندونزیگرفت 

 یهاکارت یدولت مرکزدر سه استان انتخاب شده بودند(، روستا  572 یاناز م یبه طور تصادفکه روستا ) 378

ارسال کرد تا آنها را از واجد  یطواجد شرا یهاررا به خانواهمراه با اطالعات مربوطه  شناسایی دریافت یارانه

 یراحطشیوه  همچنین، تحقیقاتی یمت .داشتند دریافت کنند آگاه سازدکه حق  یبرنج یزانبودن و م یطشرا

 رداختی از طرف دولتپ هزینه یاآها نیز مورد بررسی قرار گرفت: جزئیات دیگری در کارت. داد ییرها را تغکارت

                                            
1 Raskin (Rice for the Poor) 
2 Banerjee 
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زیرگروهی از تنها به یا ارسال شود  یطواجد شرا یهاها به تمام خانوادهکارت یاآ ؟شودکارت ثبت  یرو باید

 ج ارسال شود؟برن دریافت ییدأتهای کاالبرگ باید ی شناساییهاکارتبا همراه  یاآو  ؟آنها

همان  ،های اقتصادی بسیار اثرگذار هستندسیاستبخش بودن اجرای جزئیات فوق که از نظر دوفلو در نتیجه

نحوه درج  در مورد به جای آنکه به اعتقاد او،کند. از آن یاد می «کشیلوله»ظرایفی است که او با استعاره 

در مرحله طراحی کارت بر عهده  مهم این تصمیمات کنند؛گیری اقتصاددانان تصمیمها، اطالعات روی کارت

و  ودشواگذار می آن در هر استاننیز به متصدی ها کارتتوزیع . نحوه گیردبوطه قرار میگرافیست یا طراح مر

قیمت برنج روی در نمونه فوق، تواند نتایج اجرای طرح را تغییر دهد. می اواین چیزی است که به اعتقاد 

ه توانستند بمسؤوالن توزیع می بنابراین، خبر بودند.شد و مشموالن طرح از قیمت آن بیها درج نمیکارت

رسانی عمومی در مورد مشمولین طرح نیازی حتی به دلیل اطالع راحتی مبلغ بیشتری از مردم دریافت کنند.

به صدور و ارسال کارت شناسایی برای آنها نبود. اما صدور کارت موجب افزایش دریافت یارانه از طرف 

به طور آزمایشی های شناسایی روی کارتها جزئیات درج قیمتخانوارهای واجد شرایط شد. در روستایی که 

زیرا امکان دریافت  ،افزایش یافتدرصد در میان خانوارهای واجد شرایط  26رعایت شده بود، دریافت یارانه 

که به صورت عمومی و  گروهیاین گروه در مقایسه با داد نتایج نشان می ها از بین رفت.بها روی برنجاضافه

به همین دلیل، دولت  درصد بیشتر کارت شناسایی دریافت کرده بود. 30، ندآشکار اطالعات دریافت نکرده بود

 .]2[ های شناسایی استفاده نمایدهای پرداخت یارانه از کارتاندونزی تصمیم گرفت در تمام طرح

 1 ر هندتضمین اشتغال روستایی دطرح عدم توجه به جزئیات:  -2-5

 ین( بزرگترMGNREGA)مناطق روستایی در  یاشتغال مل ینتضم یملبا عنوان طرح  یماهاتما گاندطرح 

طراحی شده است.  ییاشتغال روستا یجادا یقکاهش فقر از طر یه برارود کبه شمار میهند  برنامه اشتغال

سانتاش گرفت. روستا صورت میتأمین مالی این برنامه بر عهده دولت فدرال بود، اما اجرای آن در سطح 

 3یهاربایالت  درمطالعه این طرح رأس تیم تحقیقاتی خود به  در اقتصاددان و دکترای مطالعات توسعه،2،ماتئو

س، قابل انجام بود. پ یبه دولت محل مرکزی از بانک مستقیمبه طور انتقال پول امکان  ؛ جایی کهپرداختهند 

فرادی اطالعات ا خصوصاما نیم دیگر مشکل در شد.  برطرفنیمی از مشکل که مربوط به نحوه انتقال پول بود 

ول به ، نحوه انتقال پهند مرسومدر سیستم سنتی و . بودبه قوت خود باقی  ،کردندکه باید پول را دریافت می

 یتوالرا به سطح باالتر یعنی  هاشد. دولت، درخواستلی آغاز میدولت محمردم ابتدا با درخواست آنها از سطح 

                                            
1 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) 
2 Santhosh Mathew 
3 Bihar 
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به بانک مرکزی هند  آنفاکتور سپس و شد وارد سامانه مدیریت مالی می ،پس از تصویب کهداد انتقال می

 . گشتارسال می

ریت به طور مستقیم وارد سامانه مدی بتواند محلیکه دولت ماتئو سیستم سنتی را به این ترتیب اصالح کرد 

در یک حساب با ، روز کار کرده است( 14به مدت   Xشده )برای نمونه، آقایمالی شود و با ثبت فعالیت انجام

والیت را مشتمل  120 تغییر جدید، سنجشماتئو و گروهش برای . نمایدمانده صفر، مبلغ مربوطه را دریافت 

دولت در گروه  2000متغیرهای جدید در سیستم( و کننده )دریافت تحت سنجشدر گروه دولت  1000بر 

 . مورد مطالعه قرار دادند میلیون نفر 30، با پوشش جمعیتی بدون دریافت متغیرهای جدید(شاهد )

 یامضا یمحلدر خصوص هر استخدام، دولت بود.  بیشترهند وضع موجود  ازاصالح شده  یستمسشفافیت 

در صورت استخدام و  کردآسان میحسابرسان را برای  پیگیریامر  ین. ادادآن قرار می سند پایخود را 

در سیستم سنتی، بسیاری از نیروها به صورت صوری در شدند. ، مقامات دولتی مجازات مینیروهای صوری

و  ردتغییر ک، رفتار مقامات محلی سیستمبا افزودن متغیرهای جدید در اما گرفتند. فهرست شاغالن قرار می

 یتعداد روزهابدون تغییر آشکار در طرح در سامانه جدید،  اجرای ینههزفساد به طور چشمگیری کاهش یافت. 

 یهاداراییدر همچنین، کاهش فساد بود.  ناشی ازکاهش  که این پیدا کردکاهش درصد  22حدود افراد،  یکار

 هایشیوهاکثر توان گفت که در این خصوص می .دیده شد ایمالحظهکاهش قابل های محلی اظهارشده دولت

ساختار  کمتر بهو  تمرکز دارند ی فسادهایزهبر انگ یا( یزیمبارزه با فساد )مانند مم یابزارها بر ،فساد مبارزه با

ا هفنی و مدیریتی در اجرای طرح اصالحکه دهد اما تجربه ایالت بیهار نشان میپردازند. خود طرح اجرایی می

 .]2[ ای ایجاد کندتواند تفاوت قابل مالحظهمی

 عدم توجه به جزئیات: کشت جلبک دریایی در اندونزی   -3-5

ی هوجتکند. به اعتقاد او این بیگذاران به جزئیات را با یک مثال تشریح میسیاست توجهیبنرجی، معضل بی

آزمایشی را انجام دادند که  اندونزیناشی از عدم توجه به متغیرهای محیطیِ مهم است. بنرجی و گروهش در 

او، نتیجه  . به اعتقادبودبه متغیرهای محیطی کشت  یاییجلبک درکشاورزان نتیجه آن بیانگر توجه گزینشی 

 جلبککشاورزان اندونزیایی برای کشت . کندمیصدق  یزگذاران نیاستس هایچالشاین آزمایش در مورد 

ین ا های بسیاری بر نتیجهکنند. مؤلفهاستفاده می یانوسدر اقها جلبکعمودهایی به موازات اتصال  از یاییدر

. عمود و قطر، جلبک و عمود، طول مطلوب عمودها ین، فاصله مطلوب بعمودطول از جمله:  استکار اثرگذار 

کنند. حلقه بازخوردی را رعایت می محدودی از آنهاو تنها تعداد  ندارندتوجه به همه این متغیرها کشاورزان 

 ت،مهم نیس هایکی از مؤلفهکشاورزان کار را با این باور شروع کنند که اگر که  حاکی از آن بوداین سنجش 

 . به اهمیت آن پی نبرندممکن است هرگز اصالً بدان توجه نخواهند کرد و 
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 به به طور خیلی واضح ی پیرامونیهااهمیت مؤلفه کهتا زمانیبر اساس شواهد تجربی بنرجی و گروهش، 

 در خصوص هایی . حتی انتشار دادهنشده بودندها مؤلفهاین اهمیت  متوجهکشاورزان گوشزد نشده بود آنها 

جلب کند. بدین ترتیب، تیم پژوهشی بنرجی موضوع توجه آنها را به اهمیت  ه بودها نتوانستمؤلفهاین اهمیت 

 ، حتی کشاورزانآنهاتوجهی کشاورزان نسبت به قطر عمودها را از بین ببرد. تا پیش از آزمایش توانست بی

مجرب  گذارانگونه که سیاستکارکشته نیز از تأثیر سایر عوامل محیطی بر محصول نهایی غافل بودند. همان

اران در مقایسه با های خود غافل هستند. اقتصاددانان و سیاستمددر سیاست پیرامونیاز اهمیت عوامل 

ظور سازی واقعیات به منسازی در اقتصاد، سادهتوجه هستند. هنر مدلمراتب بیشتر به جزئیات بیکشاورزان به

 سازی مشکالتها نیز به دنبال سادهگذاران و بوروکراتسازی منطق پشت فروض اصلی است. سیاستپیاده

 . ]2[ هستند

 ند است؟کش نیازمگذار به لولهچرا سیاست -6

به اقتصاددانان و مهندسان  یچیدهپ یو نهادها هایاستسبرای طراحی  مدارانیاستسکه  است یعیطب کامالً

هایی ، نمونهیهکل خرید و فروشبازار  یا مزایدهیک طراحی انتخاب مدرسه،  سازوکار یباشند. طراح یمتک

راهم فاالت را ؤس ینبه ا یشیدناند یبرا یابزار ،یاقتصاد نظریه. طلبندهستند که اطالعات شفافی را می

اد های اقتصدر خصوص سیاستبخواهند  اقتصاددانان ازگذاران یاستکه س رسدمنطقی به نظر میو  کندمی

 . ]2[ به آنها مشاوره بدهند کالن

 دولتی در ایالت کراال و درمان بهداشت یستماصالح سطرح  -1-6

 اما این .است حداقل در حوزه رفاه اجتماعی این کشور هایایالت ینتراز موفق یکی در جنوب هند، کراال ایالت

 وبت یافشار خون باال، د یوعش یت،جمعشدن  یرپمثل  با مشکالت کشورهای پیشرفتهحاضر ایالت در حال 

 یهامراقبت ینههز یشافزا ایالت درباره مقامات کند کهاین امر ایجاب می کند.وپنجه نرم میدست یچاق

 یستمالح سآنها اص یدها ین. بهتراتخاذ کنند یاقدامات یشگیریقابل پ یرغ یهایماریاز ب یشگیریو پ یبهداشت

ت افزایش جذابیت و همچنین، یارتقاء خدمات پیشگیری، درمان و مدیربه منظور  دولتی یبهداشت هایمراقبت

ه در طور کبودند )همان یدر بخش خصوص یبهداشت یهابه دنبال مراقبت یشترکه بی بود یانمشتر آن برای

ان پزشکرستاران، نمود. پ احداث ت سازمان خدمات بهداشتی جدیدیاین ایال. (نیز مرسوم بود هند نقاط دیگر

ا رحفظ سالمت مردم  یتلؤوسالمت که مس یمت یکقالب در  یکپارچهبه طور  یمحل یهااز دولت یداوطلبانو 

 یشگیرانهپ یهایتفعالپیشبرد و مردم  یزندگ یوهش ییربر تغگروه  . تمرکزدردنک کارشروع به  بر عهده داشت

 مرکز خدمات بهداشتی در پیش گرفتند.  152در را برنامه  اینآنها . بود
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به بحث و بررسی این  2ناثو گیتا گوپی 1ای به همراه دو اقتصاددان دیگر، ابهیجیت بنرجیدوفلو در جلسه

یرد گپردازد. آنچه در این جلسه مورد توجه دوفلو قرار میبهداشت ایاالت کراال میها با مسؤوالن وزارت سیاست

های گذاران اصلی برنامه از جزئیات نحوه اجرای طرح است. زیرا جزئیات اجرای برنامهعدم اطالع سیاست

 شد.  سیاستی اغلب به کارشناسان تفویض می

م در سیستپزشکان تنها  وقتیچرا پرسیدند:  ر در جلسهحاضدوفلو و همکارانش این سؤاالت را از مسؤوالن 

ه کآیا در جایی ؟توجه کنندان پرستارهای توصیهباید به  یمارانب ،شوندمیجدی گرفته بهداشت و درمان 

 رانگفت پرستاتوان میکنند، های شرح حال بیمار را پر میبرگهو گیرند خون بیماران را میفشار  انپرستار

 ارستانی بیمسلسله مراتب یستمسدر پزشکان که بیمار تجویزهای آنها را بپذیرد؟ آیا  هستنددر جایگاهی 

نفر تنها دو پزشک  30،000هر  در شرایطی که به ازای؟ اند که پرستاران مورد احترام باشندوقت خواستههیچ

و  یرا صرف سالمت عموم بیشتریاست زمان  مقدور و درمان متخصصان بهداشت برایآیا  دارد، وجود

ی به اها داشت و نه عالقهدر کمال تعجب دوفلو و همکارانش، گروه نه جوابی برای این سؤال ؟کنند یشگیریپ

توضیح ( آرزوها و منویات در مقابلخود ) ییاستاهرم سشد درباره بار از آنها سؤال میهر داد. آن نشان می

ا به آنه .کرد یمجبور به کاررا و پزشکان  یمحل یهادولت تواننمیکه شد ای داده میکلیشهپاسخ دهند این 

کردند که نظرات این مسائل را به شوراهای روستایی واگذار می این حوزه،در  یمحل یهاآموزش دولتجای 

 شد. بعضاً متناقضی در آنجا مطرح می

 یتموقع .نشده بوددرک  یینها یجهنتحصول و  یسازیادهپطراحی تا از  هایاستس یعلّ یرهزنج یدرسیبه نظر م

درت و ق علیرغم در اختیار داشتن ،کامل یو توهم ناتوان نقصبی یستمسبرخورداری از  توهمدو  بین مسؤوالن

نظرات خود را پیش ببرد.  ،طرحها بحث در مورد جزئیات گروه دوفلو نتوانست طی ساعت .در نوسان بود برنامه

ل سازمان مل یداراهداف توسعه پا که ندپاورپوینتی را به نمایش درآوردمسؤوالن کراال پس از چندین ساعت، 

 کامالً و بلندباال فهرست یکارائه آنها . دادمیدر کراال نشان را آنها  تحقق یبرا یشنهاداتاز پ فهرستیمتحد و 

 یآگاه ی،اجباربه صورت روزانه در تمام مدارس  ینتمر یقهدق 30مانند ) آرزوها فهرست شبیه بهبود،  یخالتو

ها هیچ ارتباطی با اصالح نظام سالمت که در جالب آنکه این برنامه .(یرهو غ یچاق در مورد جامعهعمومی 

یرد گها هیچ جایی نداشت. دوفلو تصمیم میجزئیات طرح در این برنامهابتدای جلسه بحث شده بود نداشتند. 

های شکتوانند لولهگذاران نمیها و سیاستین دست شرکت نکند و معتقد است بروکراتدیگر در جلساتی از ا

 . ]2[ خوبی باشند

                                            
1 Abhijit Banerjee 
2 Gita Gopinath 
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 های قدیمی در هنداسکناس طرح ابطال -2-6 

در هند  2016در سال  ،هاطرح یبه جزئیات اجرایگذاران سیاستتوجهی اخیر و دور از انتظار از بییک نمونه 

و  500 یهااسکناس یدیقانون جد با وضع 2016نوامبر  8هند در  یرنخست وز ،یمودنارندرا اتفاق افتاد. 

تا با مراجعه  دادمهلت  به مردمدسامبر  30 و تا اعالم کرداز درجه اعتبار ساقط  رااین کشور  یایهروپ 1000

مبارزه با فساد حاکم بر  رااقدام  ینا یلدل. وی کنند یضخود را تعو یمیقد یهااسکناسها شعب بانکبه 

اد فس یاقاچاق مواد مخدر  یستی،ترو یاتعمل ازعنوان کرد که  یاهیفاسد و س یهاکنترل پولجامعه از طریق 

های تروریستی را از بین ببرد و خواست با قطع نقدینگی، تأمین مالی گروهاو میاند. به دست آمده یدولت

ند. این در حالی بود که بانک مرکزی هند از قبل به میزان کشور حذف ک پولیهای کثیف را از چرخه پول

. سایز دایستادنهای طویل بانک میباید در صفبرای پول گرفتن کافی اسکناس جدید چاپ نکرده بود و مردم 

مندان ثروتشدند. باید جایگزین میخودپرداز  یهادستگاههای قدیمی متفاوت بود و اسکناس باهای جدید پول

سیاه خود را در  پول های عظیم خود را داشتند در ازای پرداخت کمیسیون،از دست دادن سپردهکه بیم 

رعت سبهیر فقطبقه  یهاحسابدر  ینقد یهاسپردهمیزان کردند. در نتیجه، انداز میفقرا پس حساب بانکی

 .یافتمی یشافزا

نوع قانون متفاوت  100ها، بیش از اسکناس دولت از زمان اعالم رسمی این قانون تا پایان مهلت قانونی تعویض

توانند ی، چقدر مبه بانک بسپارندتوانند پول نقد خود را یم یزمانچه افراد از این قبیل وضع کرد:  مضامینیبا 

 پول خود را برداشتتوانند یم یزمانچه ، است یازمورد نگذاری برای سپرده دالیلی، چه گذاری کنندسپرده

این  جهینت .یرهاند و غپرداخت کردهخود را  یاتاثبات کنند که مال نتوانندشوند اگر می جریمهکنند، چه مقدار 

 کامل بود. یسردرگم ،یتدر اقتصاد و در نها یماختالل عظ ی،عمومتحیر از  یبیترک ،تصمیمات

درصد از  86توان . به اعتقاد دوفلو نمیرا حذف کرد کشوردرصد پول در گردش  86، اقداماین دولت هند با 

اعم )پول قدیمی شود  یگزینجا باید، از جمله آنچه الزم در اقتصاد بدون در نظر گرفتن تدارکاترا پول نقد 

 خیلیها در این حوزهویژه در کشوری که به ؛( حذف کردو انتقال حساب به حساب یاعتبار یهاکارتاز

که اگر یک  است ییجادوها به نوعی تفکر دولتاز  یاریبسبیانگر گرایش اقدامات، نوع  ینا. نیست یافتهتوسعه

 لباغگذاران یاستسد. شوبه طور خودکار حل مینیز  آن یاتجزئکنند دارند، گمان می یمعقولایده انتزاعی 

 ردگیتوجهی کامل به واقعیات آن حوزه صورت میدهند و این کار با بیزمان خود طرح می یدئولوژیابر اساس 

]2[. 
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 های صنعتی ایالت گجراتنظارت ثالث بر آالینده سیستم -3-6 

 یصنعت یآلودگهای صنعتی قصد داشت بر آالینده با اجباری ساختن نظارت یک نهاد ثالثگجرات  یدادگاه عال

ز ا موظف بودند کردندیی تولید میباال یآلودگ هایی کهطرح، شرکت ینا طبق. کاهش دهداین ایالت  را در

لت، به نهاد نظارتی این ایا در خصوص وضعیت آالیندگی آنها بخواهندیک شرکت خصوصی به عنوان نهاد ثالث 

نجام بازدید اسه  هاترتیب، بازرسان شرکتبدین. بدهد نظارتیگزارش گجرات  یآلودگ لکنتر یئته یعنی

 ینانماط یبرا ، قوانینیدر این طرح .دادندگجرات ارائه  یآلودگ لکنتر یئته را به خودگزارش نتیجه و دادند 

ز تعداد اتوانستند ینم های بازرسیتیم نمونه، برای. در نظر گرفته شده بودفساد  کاهش بروزو  کار یفیتاز ک

ب بودند و عدم صداقت موجواجد صالحیت اخالقی می ها بایدیمت یاعضا مشتری داشته باشند. تریشب ینیمع

    شد.می نظارتسلب صالحیت و ابطال مجوز آنها برای 

زدید بالفاصله پس از با ،شدهکنترل یتصادفبه روش  نتایج این طرح یابیارز دوفلو و دستیارانش به منظور

مورد  در یج. نتااعزام کردند محلبه  یآلودگ یریگاندازه را برایمستقل  یمت یک ،کنندههای بازرسیشرکت

آستانه قابل قبول  یرزکه میزان این ذرات را  بازرسانگزارش برخالف نتایج )ذرات معلق(  هایکی از آالینده

هایی که میزان آنها در ارزیابی تصادفی تیم دوفلو آالینده یحتداد، کامالً حاکی از چیز دیگری بود. نشان می

ید ها بازدرسید بازرسان حتی از شرکتشد. به نظر مینمیبازرسان دیده  در گزارش ،پایین گزارش شده بود

این  و کمتر بود یآلودگ سنجش انجام الزم برای ینهحداقل هزاز  های بازرسان نیزقیمت گزارشنکرده بودند. 

ن صاحبا هیچ سنجشی صورت نگرفته است. دلیل شکست این طرح تضاد منافع ،داد که در عملنشان می

 ی آنهاهاها اقدام به انتخاب بازرسان و پرداخت هزینهاز آنجاکه خود شرکتبود.  طرح وکار با متولیانکسب

کردند و حتی با دریافت پول بسیار کم بازرسان گزارش خود را مطابق با خواسته شرکت تنظیم میکردند، می

از  حاکم بر طرح کلی اصولبا وجود آنکه سازی این طرح نشان داد پیاده. شدندمینیز حاضر به انجام این کار 

  .کامالً دچار نقص بوددر مقام اجرا اما  ،ارزشمند بودمنظر قضاوت ذهنی 

قطع ده آالینصنایع های نظارتی ثالث را به شرکتمالی  وابستگیگذار کافی بود سیاست از منظر اقتصادی،

 توانستنهاد نظارتی مرجع پاسخگو باشند، نهادی که می ساخت بهنظارتی را ملزم می هایشرکتکرد و می

به پیشنهاد تیم اقتصادی دوفلو، هیئت کنترل های ثالث پاداش دهد. ها به شرکتدر ازای صحت و سقم گزارش

شدند.  ها معرفیو بازرسان به صورت تصادفی به شرکت اش را تغییر دادآلودگی هوای گجرات، سیستم نظارتی

بنگاه  473شد. نتایج این آزمایش در پرداخت میسیستم مرکزی و مستقل یک از طریق نیز ن بازرسا دستمزد

   . ]2[ بود میزان آلودگی صنایع به دنبال آن، کاهشو ها دقت گزارشافزایش  حاکی از
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 های صحیح اقتصادی چیست؟موانع اجرای سیاست -7

ر نظر د یدبا دان، اقتصادهاپایش سیاستو  یطراحنظر از صرفنویسد، تأیید نظرات دوفلو می ضمناستبیل 

ها مشوق یقاز طر تواندخود او نیز میبلکه  هایی است،دارای محدودیتنه تنها  گذاریاستکه س داشته باشد

زم مستلممکن است  ییکننده نهامصرف یبرا «انتخاب» یمعمار یطراحبدین معنا، . یردقرار گ یرثأتحت ت

 یع بالقوه متعددوانم ی اقتصادیهایاستس یدر اجرا در مجموع، .دولت باشد کارکنان یبرا «یزهانگ» یمعمار

 گونه خالصه کرد:توان آنها را اینکه می وجود دارد

 زایایمتوجه مو کنند را درک میکه اقتصاد یزمان ی. حتیستندن یخوب عملگرایان خیلیها اکثر بوروکرات( 1

 . نیستندکه خواسته شده است  ایشیوهبه شده یهراهکار توص یبه اجرا یل، ماشوندمیطرح  یک

ان تجربه نش. ی هستنداقتصاد هایدر اجرای سیاست یمهم ظاتمالح یزن یاسیو س یدئولوژیکا ( مالحظات2

ه با گذاران کسیاست. گریزی بیشتری دارندریسک ییاجرا یراننسبت به مدها و دولتگذاران یاستس دهدمی

قب بازگشت به عدر صورت نگران هستند که ، رسندمیبه کرسی ریاست  یمشخصهای سیاستوعده تصویب 

 .کنند یهتوجرا خود دهندگان  یأر سادگیبه نتوانند هایاستس اصالح یا

به  تصاداق رشته اساتید. گرایش خوبی به سمت نظرات دوفلو شکل گرفته استرسد یوجود، به نظر م ینبا ا

های سنجش روش دوفلو و استفاده از به یاریهستند. بس هاعملیاتی ساختن نظریهبه دنبال  یایندهطور فزا

از  اشتغال دارند و هاداده یآورجمع بهها دولت دوشادوشدیگر  یاریو بس اندشده روی آوردهتصادفی کنترل

   .]4[هستند ها سیاستفرآیندهای اجرایی  یرابتدا تا انتها درگ

 بندیجمع -8

های اقتصادی بپردازند. این خواهد با ذهن باز به پردازش نحوه اجرایی شدن سیاستدوفلو از اقتصاددانان می

گذاران با و افزایش ارتباط سیاست های سیاستیبه جزئیات اجرایی طرح اقتصاددانان امر مستلزم توجه

ظر در نه جزئیات اجرایی آن یا کند عموماً کلیاتی است کگذار تصویب میاست. آنچه سیاست اقتصاددانان

و با طرح بسیار اثرگذار باشد. از این منظر، دوفلبخشی تواند بر نتیجهنشده یا فاقد ظرایفی است که می گرفته

کند که ارزش تصمیمات صحیح ، توجه اقتصاددانان را به این مهم جلب می«کشلوله»کارگیری واژه استعاری ب

طرح در دنیای واقعی جوابگو رسد که تمام فرآیندهای الزم برای موفقیت اقتصادی زمانی به منصه ظهور می

کش بر اساس استفاده از ابزارهای مختلف برای مشکالت مختلف گونه که تمام تصمیمات یک لولههمانباشند. 

اددان تص، اقشودو او یک لحظه از پایش فرآیند عملیاتی کار غافل نمی گرددمیانجام کار معطوف « چگونگی»به 

اله به در این مق. شواهدی که ها متمرکز شوداز چیستی تصمیمات عبور کند و بر چگونگی اجرای سیاستباید 
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د و ابعاد شونمی برانگیزچالشهایی است که هنگام اجرا گذار به جنبهتوجهی سیاستبیناظر بر  شد،اشاره  آنها

 .  دهندرا شکل میدیگری از فساد، رانت و عدم شفافیت 

 بعامن -9
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 :2گزارش شماره 

 پژوهی: آینده

 های دلخواه، خلق آیندهنامطلوب هایاجتناب از آینده

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 هاینمونه زا شناسیستارهبینی و طالع. کند بینیپیش را آینده بتواند تا است بوده راهی در پی دیرباز از بشر

 فرادینخستین ا از هاکاهن و ، معبرانو پیشگویان هستندهای بشر برای آگاهی یافتن از آینده تالشابتدایی 

 جهانی جنگ ازبه تدریج، به ویژه پس اما  .اندپاسخ دادهطبیعی بشر به این میل  اعصار باستان در که هستند

 هایوشر گسترش و ریزیپایه به اقدام آینده خردورزانه بینیپیش منظوربه شناسانجامعه و اندیشمندان ،دوم

رخدادهای  زنجیره بینیجنگ، پیش دوران درهای زیادی برای بشر داشت. جنگ درس. کردند 1«پژوهیآینده»

محاسبه و ریزی صحیح، داشتن راهبرد، درک ارزش برنامههمچنین،  .برخوردار بودای اهمیت ویژه از احتمالی

 های بنیادیهای جنگ بود. جنگ از یک سو قدرت تخریبی ایدئولوژیاز درس ،های پیچیدهمدیریت موقعیت

کشید و از سوی دیگر، دوران پس از جنگ بر اهمیت رشد اقتصادی قوی، توسعه فناوری و را به تصویر می

ایی هکسانی بودند که به یافتن شیوه ها از نخستینآمریکایی. ]18[گذاشت میتوانایی حل مسائل جهانی صحه 

بینی آینده اشتغال پیدا کردند. پس از جنگ جهانی دوم، پژوهشگران و اندیشمندان آمریکایی به برای پیش

                                                            
1 Futures Studies 
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رویکرد  باکه  مند شدندعالقه ،آوردای که امکان انتخاب آینده را فراهم میپژوهش آینده به عنوان حوزه

اشاره  1گیری مؤسسه رندتوان به شکلمیدر این زمینه  هاآمریکاییهای یج تالشاز نتا. ها متفاوت بوداروپایی

 با محوریتای نیز برخاسته از نیاز جهانی برای ساختن آینده 2پژوهیفدراسیون جهانی آیندهتشکیل نمود. 

ها و روشبه ابداع و توسعه و فنالند استرالیا  دانمارک، نظیر کشورهای دیگری .]20[ استانسانی  مسائل

 اند. روی آورده پژوهیدر زمینه آینده مراکزی

با توجه نگاهی اجمالی به محورهای اصلی مقاله شده است.  مقدمه قسمتدر  ،بخش نخست گزارش حاضردر 

مفهوم  به تشریح بخش دومپژوهی و کاربست آن در دنیای پر از تحول امروز، به ضرورت درک مفهوم آینده

، پذیر()امکان 3ممکنهای مند آیندهپژوهی به معنای مطالعه نظامآیندهداده شده است. اختصاص پژوهی آینده

است. در طول پنجاه سال گذشته،  5های مطلوبو آیندهدادنی، با احتمال وقوع بیشتر( )رخ 4محتملهای آینده

های به شکل دادن به آینده ،و متعاقب آن 6بدیلهای آینده مشخص کردن بینی آینده بهپژوهی از پیشآینده

های دلخواه و از سوی دیگر از یک سو به خلق فعاالنه آیندهپژوهی آیندهبر این اساس،  .گذر کرده است 7دلخواه

یکی از محورهای مهم در ادامه تشریح  .]16[ پردازدمیهای نامطلوب آیندهبه کاهش ریسک و اجتناب از 

ت است. ریزی متفاوپژوهی با برنامهریزی و تحلیل سیاستی است. آیندهبرنامهپژوهی، تفاوت آن با مفهوم آینده

ری گیهای عمومی در حین جنگ جهانی دوم و پس از آن زمینه شکلریزیبا وجود آنکه اقبال کشورها به برنامه

ائه رویکردی اجرایی و با ارپژوهی با پژوهی را ایجاد کرد، اما رویکرد این دو با یکدیگر متفاوت است. آیندهآینده

ریزی قصد دارد با کنترل آینده آن را بسته نگه دارد. گذارد، اما برنامهچندین آینده متصور، آینده را باز می

ریق های بدیل از طپژوهی در پی خلق آیندههای سیاستی نیز متفاوت است. آیندهپژوهی با ارائه تحلیلآینده

برد ال نمیگیری را زیر سؤکه تحلیل سیاستی شاکله کلی تصمیماست، در حالیزیر سؤال بردن مفروضات اولیه 

 ها، توصیفتوان گفت تبیین اهداف و ارزشپردازد. به طور کلی میها میو تنها به تحلیل اعتبار سیاست

ای هو ایجاد و انتخاب سیاست روندهای پیشین، تشریح وضعیت و شرایط موجود، ارائه تصاویر بدیل از آینده

 دهند.پژوه را تشکیل میجایگزین، مراحل کار آینده

پژوهی پرداخته است. تغییرات سریع دنیای امروز و توسعه پرشتاب مقاله در بخش سوم به ضرورت آینده

ها خوانی میان برنامههم همراه هستند، در کنار لزوم« رقابت»که با افزایش جوامع، فناوری، نهادها و خدمات 

       ضرورت بیش از پیش  ،نهادها و جوامع هستند شکستیا  موفقیت سازکه زمینهو محیط اجرای برنامه 

                                                            
1 Rand Corporation 
2 World Futures Studies Federation (WFSF) 
3 Possible futures 
4 Probable futures 
5 Preferable futures  
6 Alternative futures 
7 Desirable futures  
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ردا ها و آینده متغیر فهای جدید میان برنامهبه منظور دستیابی به تناسبسازد. زیرا پژوهی را آشکار میآینده

 .کنند ابهامات آینده کمتر شودوب کمک میهای خبینیپیش رو داشت وباید بتوان تصویری از آینده پیش

، حفظ و افزایش رفاه بشر و ارتقاء پژوهیآینده هدف اصلیکند. پژوهی را تبیین میاهداف آینده، بخش چهارم

در  شود.های بدیل انجام میهای بقاء روی کره زمین است. این هدف غایی از طریق مطالعه آیندهظرفیت

های مختلف، سه دسته آینده )ممکن، محتمل و مطلوب( با ارائه تصاویری از آیندهشود پژوهی تالش میآینده

 بهتر شناخته شوند. 

این فروض در دو بخش عمومی و خاص قابل پژوهی اختصاص یافته است. آینده بخش پنجم مقاله، به فرضیات

دارند برخی از الگوهای رفتاری در بینند و اعتقاد محور میگرا و پروژهبررسی هستند. فروضی که افراد را هدف

ای از شوند. اما پارهپژوهی و سایر علوم تلقی میجامعه تکرارشونده هستند، عمومی و مشترک میان آینده

             پژوهی هستند از جمله: اعتقاد به خطی بودن زمان، امکان ظهور افکار و ها خاص آیندهفرضپیش

گرایی امروز به منظور دستیابی به اهداف آینده، عدم جبری ده، ضرورت عملسابقه در آینهای بیالعملعکس

 ها بر برخی دیگر.نگر و تفوق برخی آیندهبودن آینده، لزوم داشتن دیدگاه جامع و کالن

اقتصادی  دهیشده برای سازمانریزیپژوهی که ابتدا بر اساس نیاز به تغییرات برنامهدر بخش ششم، سیر آینده

اعی در خالل جنگ جهانی دوم پا به عرصه وجود گذاشت بیان شده است. بخش هفتم، دامنه مطالعات و اجتم

تا زیرساخت، کشاورزی، محیط زیست، فناوری و  از بنگاه پژوهیمطالعات آیندهکند. پژوهی را تشریح میآینده

ر ها داثربخشی برنامهپژوهی موجب افزایش کند آیندههمین امر کمک می هوش مصنوعی گسترده شده است.

فعال در حوزه ملی ای هو نمونهپژوهی المللی آیندهمراکز بین، هشتمدر بخش  ها گردد.از حوزه طیف وسیعی

مالزی  آمیزموفقیتدر ادامه این بخش، تجربه اند. معرفی شدهدانمارک، استرالیا و فنالند اقتصاد در سه کشور 

دوره برای توسعه  4های بدیل، در ، با طراحی آینده2008تا  1975های طی سالبه عنوان کشوری که 

یز در قسمت پایانی ن گشا باشد.راه پژوهی در توسعهتواند در تبیین نقش آینده، میریزی کرده استبرنامه

اربست ها برای کنخستین تالش پژوهی در ایران زده شده است که ضمن تشریحگریزی به سابقه مطالعات آینده

ای هگیریدر تصمیم این امر مهمپژوهی در نهادهای دولتی پس از انقالب، عدم تخصیص جایگاه جدی به آینده

 ها در این مسیر ارزیابی شده است. کشور یکی از کاستی
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 مقدمه -1

ات مالحظ مبنایبر  ،مشابه تفأل و تمام مواردپیشگویی، دارند.  در تمام جوامع وجود« آینده»و « زمان»مفاهیم 

رک دپیدایش ساعت و تقویم نیز از همین تالش بشر برای  اند.شکل گرفتهو تمایل برای شناخت آینده  یزمان

، بود رؤیایی «مکانی»شهر یا ناکجاآباد به عنوان که در قرن شانزدهم به دنبال آرمان بشر .ندحکایت دارآینده 

شهر رؤیایی که تا پیش از قرن هجدهم مکانی آرمانرسید. شهر آرمان« زمانیِ»مفهوم به در اواخر قرن هجدهم 

. دتبدیل شدیگری غیر از زمان فعلی  «زمان»مکانی در به  در قرن هجدهم ،شدمیتصور فعلی  «مکان»غیر از 

 از همین. تغییر یافت« آینده»مکانی در زمان به در زمان حال، بلکه نه مکانی  بهشهر آرمانمفهوم رو، از این

 .]7[ پژوهی پیوند خوردشهر با ادبیات آیندهآرمانزمان، ادبیات 

ای هکه کنکاش افق کندایده را منتقل نمیزیرا ابتدا به ساکن این  ،کننده استکلمه آینده تاحدی گمراه

( به عنوان یک فرارشته، با futures studyپژوهی )آینده .]23[ است پیشینهای رو در گرو کاویدن افقپیش

اشتراکات زیادی دارد. (، foresight)نگاری آینده و (futurologyشناسی )دیگری مانند آیندهمفاهیم مشابه 

پژوهی با آینده .]9[ بینی وضعیت آینده جهان بر اساس روندهای فعلی استشناسی به معنای پیشآینده

است که در آن آمادگی جهت اجرای  مندنظامگیری ریزی به معنای تصمیمبرنامهریزی نیز متفاوت است. برنامه

ارائه  های محتمل وتعیین آیندهپژوهی از سوی دیگر، به معنای آیندهشود. برنامه و پایش عملکرد نیز دیده می

 .]17[های مطلوب و قابل تحقق است تصویر از آینده

ها در هترین شیورو، یکی از متداولشناخت روندهای گذشته به منظور بصیرت یافتن نسبت به مسیر پیش

گرفته است. مطالعه تاریخ رود که از زمان عهد عتیق مورد استفاده فالسفه قرار میپژوهی به شمار میآینده

بخشد. البته، روندهای گذشته بیش از پژوهان ساختار میانداز رؤیایی آیندهیک کشور در سطح کالن، به چشم

        های خود را بر اساس تلقی و برداشتی که بازیگران عرصه آنکه مفاهیمی مطلق باشند، معنا و ویژگی

 .]21[آورند به دست می« گزینندبرمی»گیری برای مواجهه با تاریخ تصمیم

اقتصادی و اجتماعی، در این مقاله  هایگذاریپژوهی و ضرورت کاربست آن در سیاستبا توجه به اهمیت آینده

های کشور کمتر مورد توجه واقع شده است تا حدی تبیین گذاریسیاستدر تالش شده است این مفهوم که 

 .گردد

 پژوهیآینده مفهوم -2

 به Futures جمع کلمه رود.به کار می Futures studies انگلیسیعبارت  با برابردر فارسی پژوهی آیندهعبارت 

متفاوت در « چندین آینده» ،«آینده یک فقط» تصور جایه ب پژوهیدر آینده که است شده استفاده دلیل این
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حال، کنند. با ایناستفاده می 1«شناسیآینده»همچنین از واژه  پژوهانآیندهبرخی از  شود.نظر گرفته می

ر بیشتو  ندپژوهان آمریکایی رایج نیستآیندهدر ادبیات  2«نگاریآینده»های مشابهی مانند شناسی یا واژهآینده

  .]8[شوند استفاده میدر اروپا 

ابل ای که هنوز نیامده است قبینی آینده یا حتی مطالعه آینده نیست. زیرا آیندهپژوهی به دنبال پیشآینده

از  «محتملتصویرهای »پژوه بر آن تمرکز دارد، مطالعه مطالعه نیست. آنچه برای مطالعه موجود است و آینده

  را نشان تجربی های، بلکه تنها واقعیتباشند« غلط»یا « درست»قرار نیست این تصویرها آینده است. 

ای هخلق آینده»و  «های محتملبینی آیندهپیش»دهند. مطالعه تصویرهای آینده و پیامدهای آن به معنای می

 تفاوت نای با دانست، تاریخی رویکرد نوعی توان در اصلرا می پژوهی. آیندهبینی آیندهاست، نه پیش «مطلوب

   ه ب کند ومی پرهیز اثباتی مطالعات در رایج گراییقطعیت یا تاریخی مطالعات بر حاکم جبرگرایی از که

 .]13[د پردازمی احتمالی هایحدس چارچوب در آینده روندهای بندیصورت

اسی شنشناسی، تاریخ، ریاضیات، روانشناسی و ستارههای دیگری مانند اقتصاد، جامعهپژوهی از رشتهآینده

ه پیشگویی آینده باند. پژوهی کاربرد یافتهآیندهها در شناسی این رشتهها و روشنشأت گرفته است و مدل

با گذشت . ]10[ شودشناسی انجام میجامعه های فناوری، اقتصاد ویابی روندهای فعلی در زمینهکمک برون

 .و نقادانه از مسائل پیش رفته است گرایی به سمت تکثرگرایی و درک تفسیریپژوهی از قطعیتزمان، آینده

پژوه قرار نیست دانشی از آینده به ما بدهد، بلکه تنها احتماالتی محدود و ها و سناریوهای آیندهبینیپیش

ای از احتماالت است، پژوه ارائه مجموعهبه عبارت دیگر، نتیجه کار آینده .دهدمشخص را از آینده به دست می

 . ]18[ای از نتایج نه مجموعه

مؤلفه  4کنش هاوایی، آینده را متشکل از برهم دانشگاه پژوهیآینده مطالعات مرکز مدیر و ، استاد3جیمز دیتور

 : ]12[داند زیر می

 : 4رخدادها .1

داند جنگ سازند. چه کسی میرخدادهای احتمالی آینده )سناریو(، اندیشیدن درباره آینده را دشوار می

 افتد؟زلزله بعدی چه زمانی اتفاق میبعدی یا 
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 :1روندها .2

دهند که بر خالف رخدادها، در مورد روندها برخی بر این باور هستند که روندها این امکان را به ما می

 بینی کنیم و برای آن آماده شویم. بتوانیم آینده را پیش

 :2تصاویر .3

 به تصاویری که ما از آینده در ذهن داریم اشاره دارد. 

 :3اقدامات .4

 دهند. انجام می ،اقدامات به کارهایی اشاره دارد که افراد بر اساس تصاویری که از آینده در ذهن دارند

ود بینی منفعالنه آینده فراتر ربشر در خصوص آینده از پیش« اقدامات»و « تصاویر»کند پژوهی کمک میآینده

 مطلق قطعیت با آینده شناخت. ]12[ پیش رود« اقدام»ها جهت بینیو به سمت تدوین برنامه بر اساس پیش

 به بسته آینده که کندمی پژوهی اذعانآینده زیرا آینده اساساً دارای عدم قطعیت است و نیست، ممکن

 و هگذشت در ریشه که هاییواقعیت و اطالعات با این حال، .باشد تواند متغیرحال می زمان در افراد تصمیمات

 .باشند آینده رهنمون توانندمی دارند، اکنون

 ریزیپژوهی و برنامهتفاوت آینده -1-2

رای ریزی بپژوهی فقط زمانی مؤثر است که بتوان آن را در قالب برنامهریزی، آیندهاز دیدگاه متولیان برنامه

ای هچارچوب تواندپژوهی به جای افزایش اثربخشی راهبردها میآینده پیاده کرد. این در حالی است که آینده

پژوهی به افزایش اثربخشی در آیندههایی مانند تحلیل مسأله و سناریوسازی جاری را بر هم زند. البته، روش

  .]16[ کنندها کمک میبرنامه

 :تفکیک کردریزی پژوهی را باید از برنامهآینده

 است و با تجسم چندین آینده  آیندهاز  رویکردی اجرایی در پی ارائه تصاویر کالن باپژوهی آینده

 گذارد.متصور، آینده را باز می

 16[ و قصد دارد آن را بسته نگه دارد پژوهی به دنبال کنترل آینده استریزی بر خالف آیندهبرنامه[. 

  :]17[ تشریح شده است 1پژوهی در جدول ریزی و آیندههای برنامهتفاوت

                                                            
1 Trends 
2 Images 
3 Actions 
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پژوهیریزی و آیندههای برنامهتفاوت -1جدول   

 پژوهیآینده ریزیبرنامه   نقاط افتراق

 خروجی. 1

 پرداختن به جزئیات. 2

 جایگاه سازمانی. 3

 مؤلفه زمانی. 4

 ورود به تنازعات قدرت. 5

 افق زمانی. 6

 تکنیک. 7

 نحوه انتشار. 8

 ارزیابی. 9

 ای از تصمیماتمجموعه -

 نسبتاً با جزئیات -

 گذاری در مراجع رسمی سیاست -

 محدودنسبتاً  -

 زیاد -

 ساله 10یا  5 -

 کمّیهای محور،تحلیلی، تکنیکداده -

 داخلی، گاهی عمومی -

 عملکرد محور -

 گیریارائه بستر و زمینه جهت تصمیم -

 نسبتاً بدون جزئیات -

 گذاریخارج مراجع رسمی سیاست -

 نسبتاً نامحدود -

 کم -

 سال به باال 10از  -

 تصویرسازی، شهود، دانش ضمنی -

 عمومی، گاهی داخلی -

 بینی محورپیش -
 

 های سیاستیتحلیلپژوهی و تفاوت آینده -2-2

ند. از کپردازد به فهم بهتر اثرات تصمیمات سیاستی کمک میها میه به تحلیل سیستمکپژوهی زمانیآینده

 ها است و نباید رشته مجزایی تلقی گردد. این درپژوهی به معنای تحلیل بلندمدت سیاستنظر بسیاری، آینده

  :های سیاستی وجود داردپژوهی و تحلیلاست که نقاط تمایز جدی میان آیندهحالی 

 پردازد. های بدیل میپژوهی با زیر سؤال بردن مفروضات اولیه، به خلق آیندهآینده 

  ی را زیر گیرپردازد و شاکله کلی تصمیممشخص میهای سیاستاعتبار تحلیل سیاستی به تحلیل

 .]16[برد سؤال نمی

  دستیابی به یک سیاست مشخص مد نظر است و الفاظی مانند ریزی و تحلیل سیاستی، برنامهدر

گیرد. در واقع، زیاد مورد استفاده قرار می« پاسخگویی به چالش آینده»یا « آماده شدن برای آینده»

د. بیننپژوهی که به چندین آینده متصور قائل است، این دو آینده را واحد و مقید میبرخالف آینده

رهاند و با به تصویر کشیدن پژوهی زمان را از قیود عقالنیت ابزاری میدر حالی است که آیندهاین 

 .]16[های نهادی و سازمانی برای خلق آینده دلخواه دارد های بدیل، سعی در توسعه ظرفیتآینده

 پژوهیضرورت آینده -3

فناوری، نهادها و خدمات به طور قطع در آینده هم ادامه تغییرات سریع دنیای امروز و توسعه پرشتاب جوامع، 

خوانی میان همراه هستند. این امر به معنای ضرورت هم« رقابت»خواهد یافت. تمام این تغییرات با افزایش 

ها ها و زیانها و منافع و همچنین تمام شکستها، موفقیتها و محیط اجرای برنامه است. تمام فرصتبرنامه

های های جدید، تغییر بازار، تغییر مقررات یا ظهور ارزشمحقق خواهند شد. با ظهور فناوری« هآیند»در 
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به اعتقاد وندل بل، اجتماعی جدید، پیوندهای جاری پیشین بین ما و دنیای پیرامون از هم خواهد گسست. 

 اقتصادی به تغییر در نهادهایانجامند و تغییر در نهادهای های اقتصادی میفناوری به تغییر در نهادتغییرات 

ها و باورهای آنها گردد. با تغییر نهادهای اجتماعی، فلسفه اجتماعی مردم که شامل ارزشاجتماعی منجر می

های اجتماعی، نهادهای اجتماعی و است تغییر خواهد کرد. توالی این تغییرات ماهیت دورانی دارد و فلسفه

    .طلبندهای خود را میفناوری

و رها و آینده متغیر فردا باید بتوان تصویری از آینده پیشهای جدید میان برنامهمنظور دستیابی به تناسببه 

ها بتوانند خود را با رخدادهای کنند ابهامات آینده کمتر شود و سازمانهای خوب کمک میبینیداشت. پیش

تواند در تمام د دارند و یک نفر نمیهای تخصصی بسیاری وجوآینده تطبیق دهند. در دنیای امروز، حوزه

 .]7[بینی کند ونقل و آموزش آینده را پیشها از بهداشت گرفته تا حملحوزه

 پژوهیاهداف آینده -4

روی کره زمین است. این هدف  بقاءهای ، حفظ و افزایش رفاه بشر و ارتقاء ظرفیتپژوهیآینده هدف اصلی

شود با ارائه پژوهی تالش میشود. در آیندههای بدیل انجام میآیندهپژوهی از طریق مطالعه غایی در آینده

 :]7[ های مختلف، سه دسته آینده بهتر شناخته شوندتصاویری از آینده

 توانند رخ دهند.های ممکنی که میپذیر: آیندههای ممکن / امکانآینده -1

 یشتری دارد.هایی که وقوع آنها احتمال بدادنی: آیندههای محتمل / رخآینده -2

 های دلخواهی که باید خلق شوند. آینده :های مطلوبآینده -3

ماند. تغییرات محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پژوه مخفی نمیشناسایی عوامل تغییر شرایط از نگاه آینده

توان به میپژوه را پژوه مورد توجه قرار دارد. بر این اساس، کار آیندههای آیندهو نظم اجتماعی در ارزیابی

 :]7[ بندی کردصورت زیر مرحله

 پژوهمراحل کار آینده  -1 شکل

 

 

تبیین اهداف
هاو ارزش

توصیف روندهای  
پیشین

و تشریح وضعیت
شرایط موجود

ارائه تصاویر بدیل
از آینده

ایجاد و انتخاب 
های جایگزینسیاست
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 اشاره کرد:توان به موارد زیر پژوهی میاز دیگر اهداف آینده

است. زیرا اقدامات زمان حال است که « حال»پژوهی پرداختن به زمان هدف نخست مطالعات آینده -1

 چه باید بکنیم.« حال»گوید که در زمان پژوهی به ما میدهد. بر این اساس، آیندهآینده را شکل می

است. سرعت تغییرات ممکن است ما را از « شناخت موقعیت فعلی»پژوهی هدف دوم مطالعات آینده -2

تشخیص موقعیت حال در برابر گذشته نزدیک غافل سازد. برای نمونه، لیوانی که هفته پیش پر بوده 

خالی است و شاید گذشته تا دوسوم پر بوده است، اما امروز نیمه پر است. این لیوان روزاکنون نیمه

 کند اقدام الزم را برای آینده انجام دهیم.فردا کامالً خالی باشد. این آگاهی به ما کمک می

جوامع است. در واقع، دو « ایجاد توازن بین مطالبات فعلی و مطالبات آتی»پژوهی، هدف سوم آینده -3

افتد. یا افراد در زمان حال، خود را از بعضی چیزها محروم نسل آینده اتفاق میحالت بین نسل حال و 

 های فعلی خرجگیرند و بیش از ظرفیتکنند تا به انتظارات آتی پاسخ دهند؛ یا از آینده وام میمی

 .]7[ کنندمی

 پژوهی فرضیات آینده -5

ه شوند و بسیاری دیگر به صورت نانوشتعنوان میای بر مبنای فروضی استوار است که برخی صراحتاً هر مطالعه

 2پژوهی در دو بخش عمومی و خاص به شرح جدول های اساسی آیندهفرضو بدیهی در جریان هستند. پیش

 :]7[قابل مالحظه هستند 

 پژوهیفرضیات آینده -2جدول 

 پژوهیهای عمومی آیندهالف( فرض

 محور هستند:. افراد پروژه1
 گرا هستند.هدففعال، مصمم و  -

 کنند.هایی تعریف و برای رسیدن به آن تالش میپروژه -

 شوند: . الگوهایی به طور مستمر در جامعه تکرار می2

الگوهای رفتاری مکرر که تابع زمان، مکان، خاطرات،  -

 شوند.ها هستند تکرار میانتظارات، امیدها و ترس

روزه  العمل و تعامل افراد هرجامعه بر اساس عمل، عکس -

 شود.ساخته می

 پژوهیهای خاص آیندهب( فرض

 اند.روندهای زیستی و تکاملی مؤید این نکته - رود.بازگشت پیش می. زمان به صورت خطی و بی1

. در آینده ممکن است چیزی به وجود آید که الزاماً در 2

 حال یا گذشته موجود نبوده است. 

در آینده  های جدیدالعملامکان ظهور افکار و عکس -

 وجود دارد.

 برای اهداف آینده، امروز باید وارد عمل شد. - . تفکر معطوف به آینده برای اقدامات فعلی اساسی است. 3

 آینده جبری نیست. - شده نیست.. آینده به طور کامل از پیش تعیین4
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 پژوهیهای خاص آیندهب( فرض

افراد . آینده متأثر از رفتارها و تصمیمات فردی و جمعی 5

 جامعه است.
 تصمیمات امروز افراد بر آینده تأثیرگذار است. -

 جانبه است.نگر و همه. درک آینده مستلزم دیدگاه کل6
 بینند کهای به هم مرتبط میپژوهان دنیا را شبکهآینده -

 کند.به طور مجزا از هم عمل نمی

 ها بهتر از بقیه هستند.. تعدادی از آینده7
-و تدوین معیارهایی که مردم برای آیندهمطالعه، ارزیابی  -

 های مطلوب دارند ضروری است.

 . مفیدترین دانش، آگاهی نسبت به آینده است.8

-اراده و اقدامات بشر بر اساس مطالعه حال و گذشته می -

تواند آینده را تغییر دهد یا در صورت عدم امکان تغییر 

آنها عوامل غیرقابل کنترل، بشر را برای مواجهه با 

 کند.سازگار می

 . شناخت انسان از آینده کامل نیست. 10
شود و گذشته در آینده در قالب احتماالت مطالعه می -

 قالب واقعیات. 
 

 پژوهی سیر تکاملی آینده -6

دهی اقتصادی و اجتماعی جامعه در شده برای سازمانریزیدر خالل جنگ جهانی دوم، نیاز به تغییرات برنامه

مدت و بلندمدت های کوتاهریزیعرصه نظامی و داخلی موجب شد کشورهای درگیر در جنگ به برنامههر دو 

فراخوان نیروهای نظامی،  ارتباط بابرای آینده روی آورند. در این زمان حجم زیادی از وظایف مدیریتی در 

ر ریزی دبرنامهشد. باید انجام میها زن و مرد رسانی به میلیونسازی و آذوقهآموزش، اعزام، تهیه پوشاک، خانه

و مکان  و زمان اولیه، تأمین نیروی انسانی، غذا بینی در خصوص میزان مورد نیاز تولید موادتمام صنایع و پیش

خگوی ای که پاسگونهبندی بنزین مصرفی بهانتقال آنها نیاز به سازماندهی داشت. موارد خردتری نظیر سهمیه

بینی داشت که همگی باید در ریزی و پیشنیاز به برنامه نیز روزانه مردم باشدنیازهای نظامی و مصرف 

مورد توجه قرار ملی  در مقیاس ریزیبا پایان جنگ جهانی دوم، برنامه .شدندلحاظ می تصمیمات اقتصادی

-امهیافتن برنهای اقتصادی زمان جنگ در ارتباط با مواد اولیه، کاالهای مصرفی و ارز به اعتبار . کنترلگرفت

گرفت و اهداف رشد تر مورد ارزیابی قرار میریزی در اقتصاد انجامید. مخارج عمومی دولت چندین سال پیش

، یسها گنجانده شد. انگلشد. راهبردهای دستیابی به توسعه اقتصادی نیز در برنامهاقتصادی در آنها منظور می

های ملی، ریزیگرایش کشورها به برنامه .]7[ می روی آوردندعموهای ریزینیز به برنامهنروژ، هلند و فرانسه 

 های بعدی شد.پژوهی در دههگیری آیندهای برای شکلمقدمه

 .]18[ (3پژوهی را به سه دوره تقسیم نمود )جدول توان سیر تکامل آیندهبندی کلی، میدر یک دسته
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 پژوهیمراحل تکوین تاریخی آینده -3جدول 

 هاویژگی پژوهیآیندهادوار تاریخی 

 دوره نخست

(1950-1940) 

 ریزیگرایی، دوره طالیی برنامهدوره اثبات 

 های کمّیتوسعه روش 

 ایجاد ظرفیت در فناوری اطالعات و ارتباطات 

 رشد اقتصادی 

 شهرسازی 

 سازیصنعتی 

 جهانی شدن 

 تیعلوم زیسهای جدید در علوم پایه و ها به مدد یافتهتغییر فهم بشر از کارکرد سیستم 

 های هواشناسیبینیآگاهی بشر از شرایط جوی پایه در پیش 

 های جدید تفکر سیستمی غیرمکانیکیگیری شیوهشکل 

 
 
 

 یافتهریزی بلندمدت و سازمانافزایش نیاز به برنامه 

 نگری روندهاافزایش نیاز به آینده 

 های فنی و ارزیابی آیندهبینیافزایش نیاز به پیش 

 دوره دوم

(1970-1960) 

 های اجتماعیتوجه به پیامدهای بلندمدت رشد جمعیت، رشد اقتصادی، جنبش 

 ای و بحران انرژیتهدیدهای جنگ هسته 

 
 
 

 

 پژوهیرشد مطالعات آینده 

 دوره سوم

 تاکنون( 1980)

 نگری جدیدهای آیندهگیری روشتوقف شکل 

 حوزهبخشی به این پژوهی و هویتتثبیت جایگاه مطالعات آینده 

 
 
 

 پژوهیتر از آیندهارائه تعاریف دقیق 

 پژوهانپژوهی و نقش آیندهتمرکز بر ماهیت آینده 

 پژوهیدامنه مطالعات آینده -7

ظری های نشناسی، شیمی و فیزیک بنیانشناسی، مهندسی، پزشکی، زیستاقتصاد، علوم سیاسی، جامعه

های وهشتا پژفناوری دارند  به حوزه بیشتری تمایلپژوهان غربی دهند. البته، آیندهپژوهی را تشکیل میآینده
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در زیر، تعدادی از ریزی راهبردی بپردازد. مشکالت برنامهخواهد به حل میپژوهی نظری. مطالعات آینده

 :]22[ اندپژوهی قرار دارند ذکر شدههایی که در کانون مطالعات آیندهچالش

 ( یعنی تغییرات آتی محیط خارجی بنگاه)اقتصاد، بازار و صنعت 

 های آتی بنگاههای جدید بر ظرفیتتأثیر فناوری 

 و پایش محیط خارجی بنگاه تغییر استانداردهای موفقیت 

 ختیشناتغییرات جمعیت 

 تغییر در توازن قدرت نظامی 

 تغییر در معادالت اقتصادی چندملیتی 

  منابع طبیعیرفتن تحلیل 

  جایگزین هایمنابع انرژیتغییر در 

 های نوظهورفناوری 

 هوش مصنوعی 

 مهندسیزیست 

 های ناکارآمدیرساختز  

 :]19[ نمایش داده شده است 4پژوهی در جدول های اصلی آیندهحوزه

 های دانشگاهی مربوطهو رشته اجرایینهادهای و  پژوهیهای اصلی آیندهحوزه -4جدول 

 دانشگاهی مربوطهرشته  ربطذی مراجع    پژوهیحوزه آینده 

 آینده )های( جهان .1

 اقتصاد جهان .2

 ملل و مناطق .3

 امنیت .4

 محیط زیست/ منابع طبیعی .5

 غذا و کشاورزی .6

 جامعه و مذهب .7

 حاکمیت .8

 اقتصاد / بازرگانی .9

 اشتغال .10

 شهرها .11

 جرایم / عدالت .12

 سالمت .13

 ارتباطات .14

 علم و فناوری .15

 طراحی آینده .16

 امور خارجهوزارت  -

 بازرگانی /  دارایی / اقتصادوزارت  -

 امور خارجهوزارت  -

 دفاعوزارت  -

 کشور/ نیرو / محیط زیستوزارت  -

 کشاورزی / غذا و دارووزارت  -

 مرکز آمار -

 بودجهوزارت  -

 بازرگانیاقتصاد / وزارت  -

 کاروزارت  -

 مسکن و شهرسازیوزارت  -

 دادگستریوزارت  -

 وزارت بهداشت -

 وزارت فرهنگ -

 وزارت علوم -

 الذکرتمام نهادهای فوق -

 المللروابط بین -

 مدیریت اجرایی اقتصاد/ حقوق /  -

 شناسیجغرافی /  انسان -

 مطالعات صلح -

 محیط زیست -

 کشاورزی -

 ادیان اتشناسی / مطالعجامعه -

 علوم سیاسی -

 اقتصاد / بازرگانی -

 شناسیجامعه -

 ریزی/ معماری / شهرسازیبرنامه -

 شناسیحقوق / جرم -

 پزشکی / دندانپزشکی -

 نگاری / هنر / علوم رایانهروزنامه -

 / زیست / مهندسی پایهعلوم  -

 گذاریپژوهی / مطالعات سیاستآینده -
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 در دنیا پژوهیآینده تجربیاتو مراجع هایی از نمونه -8

پژوهی به بخشی از کار کند، آیندهمیها در جهان، حداقل براساس آنچه بشر ناامن تلقی با افزایش ناامنی

هایی از مراجع در زیر نمونه. ]16[ ها تبدیل شده استسازمانتمام ریزی در های مدیریت و واحدهای برنامهتیم

  موفق در این زمینه ذکر شده است. کشوری المللی و مطالعاتپژوهی بینآینده

  پژوهیآیندهالمللی بین مراجع -1-8

 1اندیشکده رم -1-1-8

در سوئیس تأسیس شد. این اندیشکده اکنون  1968در سال  المللی است کهبینیک اندیشکده  اندیشکده رم

های جهانی پیش روی بشر و با دغدغه اندیشیدن به چالشرم،  کشور انجمن دارد. اندیشکده 30در بیش از 

برای حل این معضالت، این اندیشکده  پردازد.می جهانمجموعه متنوعی از مسائل کالن  مطالعه به حل،ارائه راه

. ]5[ آوردگرد هم میای از اندیشمندان، اقتصاددانان، بازرگانان و مقامات اجرایی کشورها را جموعهیا باشگاه، م

سازی در ر سناریو)پد 2ن کاناگزارشی را منتشر نمود که در آن هرمدر اوایل دهه هفتاد میالدی رم  اندیشکده

 .]20[ بینی کرده بودشوروی را پیشفروپاشی اتحاد جماهیر ( گذاریهای سیاستگرا و تحلیلپژوهش آینده

العه های مورد مطحوزه ،اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاسی، فناوری، محیط زیست، روانشناسی، و مسائل فرهنگی

  .]5[ دهنداین اندیشکده را تشکیل می

 3مؤسسه رند -2-1-8

ین اریزی نظامی برنامه تأسیس گردید تادر آمریکا یعنی پس از جنگ جهانی دوم، مؤسسه رند  1948در سال 

این مؤسسه به پیشبرد اهداف علمی، آموزشی و خیریه را با تصمیمات تحقیق و توسعه ارتباط دهد. کشور 

های خود را از آمریکا های بعد این مؤسسه دامنه فعالیتپرداخت. در سالرفاه عمومی و امنیت آمریکا میبرای 

مؤسسه اساس این کارهای اولیه  .]1[ رفاه جوامع کمک کندگسترش داد تا به افزایش امنیت، بهداشت و 

ای به در حال حاضر با رویکردی چندرشته رنددهد. می های اخیر تشکیلرا در سال آنهای اقتصادی تحلیل

کشورها و جهان ارائه  هایهای سیاستی برای اقتصادحلپردازد تا راههای توسعه اقتصادی میبررسی فرصت

  .]14[ دهد

 

                                                            
1 The Club of Rome 
2 Herman Kahn 
3 RAND Corporation 
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 1مؤسسه هادسون -3-1-8

مطالعات  انجام توسط هرمان کان در آمریکا تأسیس شد. این مؤسسه از طریق 1961در سال هادسون مؤسسه 

 الملل، فرهنگ،اقتصاد، امور دفاعی، روابط بین. برای جهان رقم بزندقصد دارد آینده بهتری را ای رشتهبین

از طریق برگزاری مؤسسه هادسون  دهند.مؤسسه را تشکیل میاین های فعالیت زمینه ،علوم، فناوری و حقوق

گذاران، فعاالن اقتصادی و سیاستهای سیاستی به راهنمایی و خالصه هاکنفرانس، انتشار گزارش، توصیه

  .]2[ پردازدمی هارهبران دولت

 2پژوهیفدراسیون جهانی آینده -4-1-8

نسکو و سازمان ملل در پاریس بنیان عنوان نهاد مشاور یوبه  1973در سال  پژوهیآیندهفدراسیون جهانی 

هنر، اجتماع و سیاست فعالیت آموزش، علم، فرهنگ،  پژوهیِالمللی در زمینه آیندهشبکه بین ایند. شنهاده 

  .]3[ ددار

  پژوهیآیندهملی مراجع  -2-8

 دانمارک، استرالیا، فنالند -1-2-8

های پژوهی در زمینهاز کشورها اقدام به ایجاد مراکزی جهت آینده المللی، بسیاریعالوه بر مؤسسات بین

که در زمینه اقتصاد  کشور دانمارک، استرالیا و فنالند 3پژوهی مراجع آیندهاند. از این میان، مختلف کرده

   به نمایش درآمده است. 5فعالیت دارند در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Hudson Institute 
2 World Futures Studies Federation (WFSF)  
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 کشور سهفعال در زمینه اقتصاد در  پژوهیآینده هایی از مراجعنمونه -5جدول 

 زمینه فعالیت سال تأسیس پژوهیمرجع آینده کشور

 دانمارک .1
پژوهی مؤسسه آینده -

 1کپنهاگ
- 1970 

نگاری، اقتصاد، علوم سیاسی، قوم -

شناسی، روانشناسی، مهندسی، جامعه

 روابط عمومی

 اقتصاد، آموزش، سیاست، صنعت - 1996 - 2بنیاد آینده - استرالیا .2

 1998 - 3آکادمی آینده فنالند - فنالند .3
اقتصاد، محیط زیست، اجتماعی،  -

 فرهنگی
Sources: 

1. www.cifs.dk,  

2. http://www.futuresfoundation.org.au & http://futuresfoundation.org.au/about-the-futures-foundation/ , 

3. http://www.utu.fi/en/units/ffa/about/Pages/home.aspx &         

https://www.utu.fi/en/units/ffrc/studying/FFA/Pages/home.aspx & 

https://www.utu.fi/en/units/ffrc/studying/sustainable/Pages/home.aspx 

 

 پژوهیدر آینده مالزیتجربه  -2-2-8

 طراحی با 2008تا  1975های سال طیدهد مطالعه تاریخچه آن نشان میمالزی یکی از کشورهایی است که 

 اندهمگی تحقق یافته. این ادوار چهارگانه که است ریزی کردهبرنامهتوسعه برای دوره  4های بدیل، در آینده

 :اندتشریح شدهدر زیر 

با برپایی کارگاهی که  1975 در این کشورطراحی کرد.  را 2001مالزی انداز چشم 1975مالزی در سال  -1

طیف مختلفی از مسائل داخلی و جهانی را مورد بررسی قرار داد. این کشور  ،آوردپژوهان را گرد هم میآینده

و دولت سیاست اقتصادی جدید خود را اجرا کرد. مردم مالزی نیز  گذاشتتأکید نخست خود را بر اقتصاد 

ی ها بر مبنابتوانند سهم خود را از اقتصاد کشور برداشت کنند. باقی ارزش 2001خواهان آن بودند که در سال 

پژوهی این کشور حاکی از آن بود که مالزی به منظور حل این ارزش اقتصادی تنظیم شد. مطالعات آینده

باید اقتصاد خود را تقویت کند، کیفیت نظام آموزشی  2001بینی در سال های مورد پیشچالشای از پاره

 کشور را ارتقاء بخشد و خود را برای مواجهه با تغییرات آماده سازد. 

پژوهی برگزار کرد تا تصاویری از ، مالزی کنفرانسی را با همکاری فدراسیون جهانی آینده1994در سال  -2

دیل، های بآیندههای بدیل جنوب شرق آسیا، به ویژه مالزی به دست دهد. در این کنفرانس ضمن بررسی آینده

                                                            
1 The Copenhagen Institute for Futures Studies 
2 The Futures Foundation 
3 Finland Futures Academy  

http://www.cifs.dk/
http://www.futuresfoundation.org.au/
http://www.futuresfoundation.org.au/
http://futuresfoundation.org.au/about-the-futures-foundation/
http://www.utu.fi/en/units/ffa/about/Pages/home.aspx
https://www.utu.fi/en/units/ffrc/studying/FFA/Pages/home.aspx
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توانست محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مالزی را دستخوش تغییر کند به بحث گذاشته مسائلی که می

 کرد. می مهیا 2020 مورد اجماع قرار گرفت. مالزی در این زمان خود را برای مالزی مطلوبشد و آینده 

در قالب برگزاری کارگاهی مورد بررسی قرار داد. ، مالزی سناریوهای آموزش عالی خود را 2005در سال  -3

أثیر هر یک از رخدادها نگری رخدادها و روندها، بررسی تپیشاز طریق  مالزیآینده آموزش عالی  ،در این کارگاه

سناریوی مختلف برای  5تعمیق درک از آینده آموزش عالی مالزی به تصویر کشیده شد. در آخر، و روندها و 

 طراحی شد. 2025آینده آموش عالی این کشور در سال 

، مالزی به دنبال ترسیم آینده علم و فناوری خود بود. مالزی در این سال کارگاهی را برگزار 2008در سال  -4

. این کارگاه فرصت جدیدی را فراهم کندنوآوری و فناوری در قیاس با دنیا ارزیابی نمود تا جایگاه خود را در 

م مردم به درک بهتری از روندهای نوآوری جهانی دست وو عم ، جامعه علم و فناوریارانگذآورد تا سیاست

 .]6[ یافتپایان  2020پیدا کنند. این کارگاه با طراحی سناریوهایی برای آینده علم و فناوری در مالزی 

 پژوهی در ایرانآینده -9

گردد، اما عمر ها پیش بازمیپژوهی در ایران به دهههای آیندهها و کتاببا وجود آنکه انتشار نخستین پژوهش

ها و مباحث دانشگاهی و فکری ایران بسیار کوتاه است. البته، رشد آن در گذاریاین شاخه از علم در سیاست

پژوهی در ایران، سازی نظری و فناورانه آیندهیافته است. به دلیل وجود موانع در بومیهای اخیر شتاب سال

 .]21[ اندپیشگامان این عرصه به روش آزمون و خطا و یادگیری از طریق انجام روی آورده

به پس  شود،پژوهی در ایران به معنای واقعی کلمه که به مطالعه چندین آینده متصور اطالق میپیشینه آینده

د، با شنگر و بلندمدتی که پیش از انقالب اسالمی انجام میهای آیندهگردد. فعالیتاز انقالب اسالمی بازمی

-است به تصویر نمیپژوهی آیندهگرا داشتند اما چندین آینده مختلف را که هدف اصلی آنکه ماهیت توسعه

اما دالیل دیگری را  .رشد امروز را نیافته بود هاپژوهی در آن سالکشیدند. عالوه بر آنکه خود شاخه آینده

توان برای عدم رشد این گرایش در ایران پیش از انقالب برشمرد. پیش از انقالب اسالمی، متولی بیشتر می

-ای توسعههریزییافته آمریکا بودند که با رویکرد مهندسی و فنی به برنامههای آموزشها تکنوکراتریزیبرنامه

ریزی آشنایی داشتند. از سوی دیگر، حداقل های انسانی و اجتماعی برنامهختند و کمتر با گرایشپرداگرا می

 گرایی بود که از سوی شرکای غربی تجویزهایی از توسعههای ابتدایی سلطنت پهلوی او به دنبال نسخهدر سال

  .]21[شد می
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در نهادهای دولتی، در وزارت دفاع و با پژوهی آیندهها برای کاربست پس از انقالب اسالمی، نخستین تالش

-دفاعی شکل گرفت که به مطالعات آینده فناوری و علومپژوهی آینده تشکیل مؤسسه پژوهشی با عنوان مرکز

پژوهی در نهادهای دیگری چون وزارت نفت، تدریج مطالعات آیندهپرداخت. بهپژوهی در زمینه دفاعی می

 آموزش مراکز از تعدادی پژوهی،آینده به مندانعالقه و پژوهانفت. با افزایش دانشارتباطات و نیرو نیز شکل گر

ا . باندداده قرار خود آموزشی هایبرنامه به عنوان رشته دانشگاهی در را پژوهیآینده رسمی طور به نیز عالی

با توجه . ]21[ای به خود اختصاص نداده است جایگاه جدیدر ایران ها گیریپژوهی در تصمیمحال، آیندهاین

 ،های جدید در دنیاظهور قدرتمحیطی و شدن اقتصاد، تحوالت زیست جهانی، به تحوالت روزافزون فناوری

رو دانایی کاالیی خواهد بود های پیشرسد در سالهای اقتصادی علیه ایران، به نظر میتحریمدر کنار مسئله 

. در این راستا، استفاده خواهد کردآینده کشور را به سمت دلخواه هدایت  ،در زمان مناسببرداری از آن که بهره

  رد.مورد توجه قرار گیدر کشور باید بیش از پیش ها و تهدیدها پژوهی در شناسایی فرصتهای آیندهاز ظرفیت

 بندیجمع -10

اتی را در قالب و فرضی هاحدسبر مبنای روندهای گذشته و جاری و بر پایه شناخت شرایط،  پژوهیآینده

ای توانند مانند چراغ راهنما ما را به سوی آیندهها میاین حدسکند. مطرح میها و بایدهای آینده مطلوب

ه بجامعه  فعلیختار ساروندهای گذشته و بررسی نامطلوب حفظ کنند.  یهاو از آینده نمایندبهتر هدایت 

های احتمالی از منظرهای گوناگون اقتصادی، ند. آیندهرا ترسیم ک آینده اندازچشمکند پژوه کمک میآینده

 سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی هستند. 

د. هستنپذیر ها امکانمتعدد است. برخی از آینده هایآینده وجود به اذعان پژوهیآیندههای فرضیکی از پیش

آینده  نتریدادنی یا محتمل موسوم هستند. بهینههای رخبرخی دیگر امکان وقوع بیشتری دارند که به آینده

 شود. بر ایننامیده مییا مطلوب دهد، آینده دلخواه پژوهی را تشکیل میهدف اصلی آیندهحصول آن نیز که 

 طلوبم انتخاب آیندهو  محتمل ارزیابی آینده، آیندهحدس حاالت ممکن به توان پژوه را میاساس، کار آینده

ت. نباید از نظر دور داشدر این مسیر های مختلف را بررسی پیامدهای تصمیمات کنونی بر آیندهکرد.  تقسیم

و اقبال جامعه جهانی به کاربست  آوردپژوهی فراهم میهایی که آیندهبا توجه به امکانات و ظرفیتدر مجموع، 

های اقتصادی که چالشدر شرایط فعلی کشور  پژوهیآیندهاستفاده از  ها،گذاریهای آن در سیاستچارچوب

به منظور اجتناب از رخدادهای ناخوشایند و حصول بهترین آینده ممکن ضروری به ، را پیش رو داردمختلفی 

 . رسدنظر می
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