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 چکیده 
گیرری  مزمرا  از    رای بهرره  ا بر  سرودم دی  ت هر  ای االیر نر   دانشم دا  علوم مختل  در سال

 االتیِ شر بسرترِ   رویکرد ای دمی و دیفی، بلک  ب  مزایای تلفیق مع رایی ایرن دو رویکررد درو    
ای ی ترازه اند. رویکرد پسامدر ، متضمن نوعی چارچوب ش االتی نوین با مدل ذ  واحد، پی برده

 رای سر تی میرا  دمیفدیفری یرا      قسریم ا زیر سؤال برد  تب ای نوظهور است و در تحلیل پویایی
ای ب  روی ش االتی تازه ای معرفتعی یفذ  ی، در پی توسع  فضای  گا ی بشر و گشود  امکا 

 رای  ش اسری ش اسران  روش ادغام  ستی  شی برای بررسی امکا  باشد. این پژو ش، دوشدانش می
م ریت عرد ی( اسرت. مردی  پژو ر ای )برا تأدیرد برر دانرش  ی رده     دمی و دیفی در بستر میا  رشت 

پژو ان  بوده اسرت   ای  ی ده ای فزای ده و پدیدارشونده، پیشرا  اصلی مسیر تطور روشقطعیت
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 . مقدمه1

شامار است کاه اگرچاه حاوزه دانشای مساتقلی به 2ایرشتهای چند وجهی و میانرشته 1پژوهیآینده
های پیراماون هاای گونااگون دانشای اسات و  یاف وسایعی از دیادگاهرود، دربر دارناده حوزهمی

شود. رشد شاتابان و چشامگیر علاوم و رّنااوری در های ممکن، محتم  و مرجح را شام  میآینده
های زندگی اجتماعی از ساویی دیگار، ها و پویاییسو و شدت یارتن پیچیدگیجوامع بشری از یک

هایی گردیده است تا پژوهشگران با به کاارگیری آنهاا موجب پیدایش، توسعه و تکام  رنون و رو 
 بینی و کنش بزنند. ربارۀ مسائ  آینده غیرقطعی، دست به پیشبتوانند د

هاا اساتفاده قطعیتکاردن باا عادم  پنجه نرموهای متعددی برای دستها، انسان از رو  ی قرن
از آنجاا ناشای  3عدم قطعیات ها، از خود در برابر آینده نامعلوم محارظت کند.کرده تا با توسعه توانایی

شاود. مواجاه می« های بااورکردنیآیناده»با  یفای از « یک آینده محتم »ای شود که ررد به جمی
هاای ناوین اسات. از قطعیت محیطی، زاده پویایی، پیچیدگی و تحاول پیوساته محای  عدم بنابراین،

هایی مانناد مدار )در قالب رو های آیندهسوی دیگر، استفاده از ررایندهای گروهی برای خلق روایت
 ا مینان باوده اسات. باا ایان یکی از رویکردهای متعارف برخورد بشر با شرای  عدم 4دلفی و سناریو(

بلندمادت و در رویاارویی باا عادم  گیاری، هنگاام کااربرد در تحلیا های سنتی تصامیمحال، رو 
اگار عمااًل بارآوردی دربااره توزیاع احتماال بار روی  شاود.رو میهای شدید با چالش روبهقطعیت

مطارح اسات.  5«عادم قطعیات عمیاق»گیری در شارای  میسار نباشاد تصامیم های آیندهوضعیت
اند: ناتوانی در مقابلاه های سنتی با چالش یکسانی رو در رو شدهتوان گفت، همه رو بنابراین، می

تواند اشاتباه باشاد. حتای های محتم . هرگونه حدس و گمانی درباره آینده، میبا تنوع و تعدد آینده
ترین سناریوها هم بخش زیادی از جزئیات آیناده را از دسات خواهناد ها و ماهرانهترین دلفیجامع

 گونه ابزار سیستماتیکی برای بررسی نتایج کاربرد آنها رراهم نخواهند کرد.داد و هیچ
اندازی از امکاناات تاازه ایجااد کارده اسات. تجرباه های مدرن، چشامحال، توان رایانه با این

وجود آورده اسات تاا از  ریاق های انسان و رایانه، امیدی تازه برای بشر به ندیترکیب تعاملی توانم
سازی و تولید سناریو و در نتیجه، مالحظه سبد بسیار بزرگای از ساناریوها، ارزارهای مدلتوسعه نرم

ریزی مبتنای بار ساناریو و جساتجوی های چند گاناه دسات یاباد. برناماهبه کلید ح  مسئله آینده
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های بنیاادی در رابطاه باا آیناده قطعیتکند تا عدم ها کمک میبه ارراد و گروه 1های پابرجااستراتژی
بلندمدت را برذیرند و  یفی از مسیرهای بالقوه )که ممکن است به دالی  سازمانی، ایدئولوژیکی و 

جاای  ا، باههای پابرجکننده یا دردسرساز باشند( را مد نظر قرار دهند. استراتژییا سیاسی، ناراحت
هاایی اسات کاه کمتارین تأساف را در جستجوی پاسخ بهینه برای یک آینده منتخب، در پی پاسخ

های ممکان دارای رو در گساتره وسایعی از آینادهآورد و از ایانباار مای هاا باهبیشترین  یف آینده
یاه و های چند السازی، در ور ه پیچیدگیهای شبیهمطلوبیت نسبی است. در چنین شرایطی، مدل

هایی چاون اناد و رهام بشار از دوگاناههای عمیق به تجدیاد سااختار خاود روی آوردهعدم قطعیت
 اند. کمی/کیفی را ارتقا داده

هاای کمای و شاناختی رو در این مقاله کوشش شده است تا ضمن تأم  بر بسترهای معررت
ارت حقیقت )و واقعیت( و های ذهن انسان در راه دریها و محدودیتکیفی در دنیای مدرن، قابلیت

کیاد بار های آیندهنیز در مسیر تکام  رو  پژوهانه در علوم اجتماعی واکاویده شود. همچنین باا تأ
رهیارت انتقاادی، در خاالل تاأمالت موجاود، مبناایی بارای تلفیاق دو رویکارد کمای و کیفای در 

های کمای و کیفای شناسایپژوهی تصویر و راهی بارای انساجام مفهاومی رو شناسی آیندهرو 
شاده چناین اسات: آیاا متناسب با تحوالت دنیای امروز جستجو شده است. پرسش بنیادیِن مطرح 

توانناد ابازاری ارزاری مبتنی بر هوشامندی و خبرگای، میهای نرمانداز توانمندیکامریوترها و چشم
م آورناد؟ آیاا تلییار در های ذهنی انسان در راه درک واقعیت ناموجود آینده رراهبرای توسعه قابلیت

ماهیت رهم ما از ترکیب کمی و کیفی، مسیری به سوی گشودگی و گستردگِی تعبیر ما از حقیقت در 
ای کااربردی بارای نیا  باه ایان عنوان نموناهای است که باهایده 2«دلفی پابرجا»دنیای آینده است؟ 

 مقصود، در مقاله حاضر، پیشنهاد شده است. 
 

 . ذهن و واقعیت2

وقفاه و هماه جانباه در جهات عباور از گیری دنیاای اماروز، کوششای بیرسد که جهتنظر می به
های جاارتادۀ ساختاری در های سنتی ساختار ذهن انسان است. نخستین این محدودیتمحدودیت

هاا بارای سازی و دوارزشی کردن همه مفاهیم و واقعیتبندیذهن کالسیک، گرایش رراگیر به دسته
هاای کاردن آنهاسات؛ ایان کاار ناوعی تقلیا  واقعیات و رروکاهیادن آن درون چارچوبرهم قاب  

 ور سانتی، باشاد. باهتر مایناپذیر، به منظور قابلیت درک بیشاتر یاا ساادهرسمیت یارته و انعطاف
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زده خاود های عادتهای ادراکی، رروکاستن واقعیت تا سطح ذهنیتراهکار بشر برای توسعه امکان
 عمواًل از این ررایند با عنوان منطق یاد شده است. بوده است و م
های دنیای پس از نسبیت و کوانتوم، ضامن بازساازماندهی سااختار تفکار در درون اما گرایش

های پرشتاب و غارلگیرکنناده رنااوری در حاوزه ا العاات و خود از سویی و به موازات آن پیشررت
های خبره( از سویی دیگار، دنیاایی ی و سیستمهای عصبی، هوشمندسازارتبا ات )از جمله شبکه

 تر از تصورات پیشین به روی بشر گشوده است.  هایی تازه و ررابا امکان
فی دنیایی که بیش از هر زمان دیگری تفکیک سنتی میان عین و ذهن، جسم و روح و کمی و کی

تر و دراکای گساتردهاچوب های ذهنی، در یک چارار دیگر برای همگرایی دوگانهمعنا نموده و برا بی
 تر راه گشوده است. پیچیده

ظار نباید در نظر داشت که تعیین ا العات حیاتی و تعبیار و تفسایر ماا از واقعیات، بادون در 
مثابه شایوه )به« هانگر »کننده ررتارها و مناسبات( مثابه بستر زیرین تعریف)به« هاارز »گررتن 

ند( راقد ک)که منارع رهبران و عوام  استراتژیک را تعیین می« رواب  قدرت»تفکر و رهم واقعیت( و 
 است. شده مبنای معررتی الزم برای درک رواب  ررموله

ترین تاال  بشاری در تارین و  اوالنیبزر  1توان گفت که شناخت  بیعِت امر ناشاناخته،می
یان اص  عادم قطعیات دان، با ب، ورنر هایزنبر  ریزیک1926دوره حیات خود بوده است؛ در سال 

ترتیب او تواناایی انساان اعالم کرد که اصواًل، عدم قطعیت در ذات و نهاد  بیعت جای دارد. بدین 
حقیقات »گونه که سارتر گفته (. اما همان2009)زتیلی،  برددر درک کام  حقیقت را زیر سؤال می

هاای علمای در  اول ( و هماه تال 1974)سارتر، « همواره چیزی است که باید به آن نزدیک شد
توان از منظری رراگیر، تکاپویی پیوسته در راستای همین نزدیکی تعبیر نماود. های گذشته را میقرن

تواناد باه درک کاما  عدم قطعیت غلبه کند و در نتیجه نمی تواند برانسان برای کسب شناخت نمی
 تواند بکوشد تا به آن هرچه بیشتر نزدیک شود.  حقیقت برسد، اما می

ای باه مثاباه گشاودن دریچاهدر این مسیر، رویکرد کمی و رویکرد کیفی در معنای عام، هر یک به
ها یا توجیه واقعیتای ک باالتری از پدیدهروی واقعیت بیرونی و ترسیم مسیری برای دستیابی به سطح در

ای از است که به سوی ما پرتاب شده است. در پارادایم علمی ناوین کاه داناش را در قالاب مجموعاه
ای از یاک رعالیات ادبای کند،  بت کیفای یاک رویاداد، اساتعارهرواب  و به شک  پاره پاره روایت می

گردد، الگوهاای شناسی مینوشتن بخشی از رو  است؛ مرز بین کار میدانی و گزار  کمرن  شده و
ها در درون ماتن شوند، تاال  بارای شاناخت پدیادهشده حقیقت و معنا به چالش کشیده میشناخته
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گیارد و تأویا  و تفسایر از خاالل ذهان پژوهشاگر/هنرمند باه رسامیت شاناخته ررهنگی صورت می
ای کردن یک رویداد، تبدی  سوژه متلیار و مثابه عکس گررتن است؛ لحظهسازی، بهشود؛ اما کمیمی

کاری آن، جادا کاردن ساوژه از بارات و برداری و دستپویا به ابژه  ابت و ایستا برای ایجاد امکان بهره
 های مدل. پذیر ساختن مؤلفهمنظور قیاسنشاندن آن در یک مدل دترمینستیک به 

و اجتماعی، ضرورت و نیاز باه  نیهای کیفی در حوزه علوم انساگستر  کاربرد و پذیر  رو 
های علمی را از بین نبرده است و این دو رویکرد، چه در تنازع و چاه در های کمی در پژوهشرو 

 اند. ن رضای علمی موجود در کنار هم نفس کشیدهزیستی، کماکان دروهم
اناه بارای گرایهای رویکارد کمیهای پویا، نخستین تال سازیسازی و مدلنظریه بازی، شبیه

تر و غیرخطای باود. باا ایان حاال، هاای پیچیادهگستر  پیچیدگی و اداماه بقاای خاود در محی 
رساد اختیاار و اراده سازی ررتار انسان است. باه نظار میهای کمی در مدلترین چالش مدلبزر 

ی، کم با دانش امروز ما حتای از لحااظ نظارسازی قرار دارد. دستانسان در تضاد مفهومی با مدل
گااهی غیارممکن باه  ای نامتنااهی از رساد، مگار در دامناهنظار میمدل کردن اختیار یاا رضاای آ

نهایت با تعریف سنتی از مفهوم مدل ناسازگار اسات. های بیهای گوناگون. اما مدلی با بدی گزینه
کم انسان بودن )به معنی خاص( و اجتماعی باودن )در مفهاوم عاام( پارادوکسای اسات کاه دسات

رار کنون هیچ مدلی برای نزدیک شدن به مرزهای آن ترسیم نشده است؛ و پرسش آیناده از ایان قاتا
تواند انساان را باه ساطح درک بااالتری از های ابرهوشمند، میانداز نس  آینده رایانهاست: آیا چشم

 خود و دنیای خود رهنمون شود؟
های ی زیساتی و  بیعای باه سیساتمهاهم و توسعه تعمیمررسد هنوز راه درازی برای به نظر می

ها در شاناخت رعا  و انفعااالت عصابی و انسانی و اجتماعی وجود دارد؛ با وجود هماه پیشاررت
گااهی ماا در تمااس باا زیستی در کنار قوام یارتن تدریجی دانش روان شناختی، شناخت سااختار آ

شناسی، تر است. جامعهرزون ی تکام شده، نیازمند زمان بیشتر برادراکاهای مختلف واقعیِت الیه
گااهی شناسی، رناوری و رلسفه هر یک از زاویهشناسی، روانزیست ای در راستای کشف ماهیات آ

کوشد با تلفیق ای، میرشتههای میانترین دانشایرشتهعنوان میانپژوهی، بهاند و آیندهحرکت کرده
شناختی مستحکم، گفتمان اجتمااعی و های علمی و با تکیه بر بستر رشهودی و معررتی پیشررت

 آینده را تحت تأ یر قرار دهد.
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 پژوهانههای آینده. ذهن و تطور روش3

پژوهی از زمان پیدایش ایان داناش تااکنون های آیندهدرباره سیر تطور رو  1گرایانهبا یک نگاه کلی
داشت که مجموعاه ایان توان اظهار های علوم اجتماعی در یک قرن اخیر( می ور کلی رو )و به

 اند. تر شدهتر و کیفی ور همزمان کمیتر، بلکه بهتر و نه کیفیرویکردها، نه کمی
های اندیشاه و قهرماناان تفکار آغااز های قرن بیستم، تقریبًا زمانی بود که پایان عصر غولمیانه

ود. در نباود مایالدی، مصاادف باا درک هماین واقعیات با 60در دهاه  2شده بود. پیدایش رن دلفی
و تحاوالت شاتابان،  3های نوظهاورشده و منابع علمی مستدل، در برخورد با چالشتجارب آزموده 

تر ریساکهاای یاک ذهان منفارد، بسایار کمدر مقایسه باا قابلیت 4اتکای به برآورد اذهان خبرگان،
شادن عادم  نمود و نتایج آن، حکایت از احتمال مورقیت بیشاتری داشات. در واقاع باا پدیادارمی

نهای و دساتیابی باه گیری اساتراتژیک، برهمهای تصمیمهای روزارزون در محی ها و ابهامقطعیت
هااای جهااان و عاادم تاارین گزینااه در برخااورد بااا پویاییهای کارشناسااان، مطمئنتوارااق دیاادگاه

 های آینده بود. قطعیت
هاای پرسش کلیادی در تماام حوزهررته های قدرت، ررتهدر پارادایم رقابت و رویارویِی گفتمان

تاوان عادم رساید: آیاا میای مشاترک میراهبردی )اعم از سیاست، اقتصاد و ررهنا ( باه دغدغاه
 5هاای معطاوف باه آیناده، ساناریوپردازی،های آینده را مدیریت نمود؟ از میاان تماام رو قطعیت

اسات. در جهاان آیناده باوده  قطعیاتگیر عدم ها برای رویارویی با مسئله دامنپرکاربردترین رو 
پژوهی های کیفی آینادهدلی  اتکای به منبع دانشی خبرگی، در شمار رو  رویکردی که همچنان به

 رود.شمار میبه
گویی نیست، گستر  تفکر در ماورد آیناده و سناریو،  رحی از چهره ناپیدای آینده است. پیش

ناتی مجموعه امکا (.1985سیر ما باشد )پورتر، تواند در مگستردن  یف آلترناتیوهایی است که می
آموزناد کاه دربااره میشاوند. آیناده ناامعلوم اسات و ساناریوها باه ماا است که به آینده مرتب  می

های دست و پاگیر امروزی را از دست و پای ذهن باز کنایم و بتاوانیم ها بیندیشیم و ررسنامعلومی
 م.شناسایی کنی گرگون سازند،هایی را که ممکن است جهان ما را دگسست

ایم که از پیچیدگی ا العات بکااهیم و آن را اما حقیقت این است که بیشتر مواقع ما نیاز داشته

                                                           

1. Holistic view  

2. Delphi Method  

3. Emerging Challenges  

4. Expert  

5. Scenario Writing 
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به چند واحد ا العاتی محدود کنیم؛ چراکه ذهن ما توان آن را ندارد که همزمان حجام عظیمای از 
تاوانیم تحلی  کند. در واقع، هرچند ماا میها را به خا ر بسررد و همه آنها را با هم ا العات و داده

گاه خود  بت و ضب  کنیم، به کارگیری همه این داده هاا میزان زیادی از ا العات را در خرد ناخودآ
دهاد کاه ( بنابراین میلر همان پیشنهادی را می1956در ررایند تعق ، به یکباره ممکن نیست )میلر، 

د که ذهن هرچه را که الزم دارد از محی  برذیرد و در خاود گفتمان غالب زمانه اوست: باید اجازه دا
ها پرداخت و هر یاک را در جاای بندی و تجزیه و تحلی  این دادهجای دهد. پس از آن باید به  بقه

نویسی با همین منطق نیوتونی شک  گررت اما شااید بندی کرد. سناریومناسب خود قرار داد و دسته
 به پیش رود! دیگر نتواند با همین منطق 

اندیشی است که به معنای اندیشیدن به ساطوح مختلاف تلییار اص  اساسی آینده 1تفکر سیستمی،
گیارد. انیشاتین های متقابا  موجاود را دربار میها و وابساتگیاست؛ و رکر کردن به کلیت پیچیدگی

وان با همین سطح از تآیند را نمیمشکالتی که به وسیله یک سطح از تفکر ما به وجود می»معتقد بود: 
هاای قادیم حا  کارد از دیدگاه او، محال است بتاوان مشاکالت جدیاد را باا ذهیت«. تفکر ح  کرد

 (.1390یار، )تیشه
توان تصاور کارد، شانید، حاس کارد، ولای گرا است. در ملز میعالوه، ملز یک عضو ذهن به

دن نه در ذهن یعنی چه. نبو« ودننب»توان رهمید های تهی نائ  شد. نمیتوان به درک موجودیتنمی
ها، ها و اساطورهوجود دارد و نه در دنیای واقعی. بنابراین اعداد، تصاورات، واژگاان گویاا، داساتان

شاوند. اماا گیرناد و حفاظ میابزارهای ارتبا ی نیرومندی هستند که خیلی خوب در ملز جای می
آورد. اگر تاریخ در بستر خا ر نمیرا به کس آینده الله تصریح کرده است، هیچ ور که عنایتهمان

 (. 2004الله، ت )عنایتیابد، آینده یک رویاساسطوره و استعاره معنای خود را می
رو، تفکار تار شادن موضاوعات پایش ها پیش، اندیشمندان مادیریت، همزماان باا بلرنجسال

کیاد نظر می ند. بهد دادریزی استراتژیک پیشنهاای برنامهعنوان جایگزینی براستراتژیک را به رسد تأ
کااری از و ژررا بخشیدن به مفهوم تفکر سناریویی )در برابر یا در اداماه ساناریوپردازی سانتی( راه

 برارکن آینده است.های بنیانن با عدم قطعیتدست برای درآمیخت همین
ازی در واقع، تفکر سناریویی بر این اص  مبتنی اسات کاه بایاد باه جهاان باه صاورت یاک با

ها تواند بار هماه پدیادهپذیرد و مینگریست که در آن هر بازیگر، از تمام نیروهای جهانی تأ یر می
های موجود، به امور غیرقطعی، باه تفکارات توان به آینده، به نظامتأ یر گذار باشد. از این منظر، می

ای آن اسات کاه شاما دیگر بازیگران و به حرکت بعدی خود اندیشید. این گونه رکر کردن، باه معنا
                                                           

1. Systemic Thinking 
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تواناد روی بینید که هنوز رخ نداده است. در این نمایش، هر کسای میای میآینده را همچون بازی
باازی شاود. یاک صحنه رود و سناریوی جدیدی را از خود بسازد، کارگردانی کند و باا دیگاران هم

کاه تحاوالت چگوناه رخ گویاد گوید آینده چگونه خواهد بود بلکه به ماا میسناریو رق  به ما نمی
 (. 1390یار، شود )تیشهخواهند داد و آینده چگونه ساخته می

تواناد نامحادود باشاد و نامحادود کم هنوز( نمیاما همانطور که گفته شد، ذهن انسان )دست
رساد می 1 باتی، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهاامای از بیکه جهان به چنین درجهبیندیشد؛ هنگامی

هاای علمای تال  شود (، تقکر صرف عقالیی بسیار خشک و کند و نابسنده می2007)مالنایت، 
های اخیر )از جملاه در زمیناه داناش پیچیادگی، های علمی مختلف  ی سالدانشمندان در زمینه

ها( مادعی آن اسات کاه شناسای، رلسافه و تئاوری سیساتمشناسی، الهیات، روانپژوهی، بومآینده
تواند دوام داشته باشاد. ، مکانیکی و مادِی تفکر در قرن گذشته، دیگر نمیشدهبندیهای دستهرو 

اناد کاه باا اندیشید، ارراد کمای بودهدرحالیکه هر کس از زاویه دید رشته خود به ح  معضالت می
تاوان گفات باه به تحوالت گسترده و عمیق موردنیااز اشااره کردناد. می 2گرایانه،نگاهی رراگیر و ک 

رات تدریجی ظهوریارته در جهان خارجی، تفکر انسانی سیری تکااملی داشاته اسات. موازات تلیی
هایی که از اوای  قرن بیستم پدیدار شده بود و در چه  سال گذشته قدرت بیشتری یارته است، نشانه

هاای جدیادی بارای اندیشایدن )رراتار از حکایت از ظهاور الگوهاای جدیادی در داناش و رو 
بینی علمای و رسامی مدرنیسام مبتنای بار ای( دارد. حرکات از جهاانتهرشاهای درونمحدودیت

مدرن، از ریزیک کالسیک نیوتنی به سوی ریزیک نسابیت انگاری دکارتی به جهان بینی پستدوگانه
یاا )اعم از ماتریالیساتی  3آلیسم به اشکال رلسفی تکثرگراترگیری متاریزیکی ایدهو کوانتوم، از جهت

هماه و  5به سوی تفسیرگرایی، انتقاادگرایی و پساسااختارگرایی، 4پوزیتویسم منطقی گرا( و ازمعنویت
ای بارای اندیشایدن های تازهها بنیادین درون دانش و رلسفه و گشوده شدن راههمه نشان از دگرگونی

های بشر متناسب با تکام  ذهان و ظهاور شناسیوصف، تطور رو (. بااین2010است )گایدلی، 
ای در ترکیاب باا ای و شابکههاای رایاناهنمایاد. اساتفاده از قابلیتد گریرناپاذیر میرضاهای جدی

 شود.ررد انسانی، رویکردی پراگماتیک در همین راستا ارزیابی می استعدادهای منحصر به
های بشار، در ای )چند گاناه و پیچیاده( در زماره آخارین پاساخمتدولوژی سناریوسازی رایانه

                                                           

1. Volatile ,uncertain ,complex ,ambiguous world 
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5. Interpretivism   , critical thinking and post-structuralism 
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تر های آن گساتردهتنهاا ساطح پیچیادگیقطعیت ناگزیر در دنیایی است کاه ناه  برخورد با این عدم
ها نیز عمق و دامنه بیشاتری یارتاه اسات. در سناریونویسای شده، بلکه درک انسان از این پیچیدگی

کنش متلیرهاای ای، نتایج برهمارزارهای رایانهگیری از پتانسی  محاسباتی عظیم نرمای، با بهرهرایانه
شاود. ایان ار زیاد کاویده شاده و در بیشاترین تعاداد ممکان از مسایرهای آیناده، کنکاا  میبسی

قابا  کااربرد باشاد.  1های آشاوبناکرویکرد، باعث شده است که سناریونویسی همچنان در محی 
هاایی کاه در ذات خاود کیفای گرایاناه، رو هاای کمیتوان گفت که با توساعه قابلیتدر واقع می

 اند.گیری از ابزارهای کمی روی آوردهبهره اند بهبوده
ن سااده، توضایحی زباانقطه عطفی در ادامه همین روند اسات و باه  2های پیچیدهنظریۀ سیستم

است بر چگونگی پدید آمدن ررتارهای پیچیده از قوانین ساده و اینکه چگونه ارتبا ات میان اجزای 
گردد. این نظریه در بنیان خود باه طح سیستم مییک سیستم، باعث تولید ررتارهای سطح باال در س

های در  ور مشخص سیساتمپردازد؛ بههای تعام  یک سیستم با محی  خود میچگونگی و امکان
گیرند: مانند های زنده و باز جای میبندی بولدین  از سیستمحال تکاملی که در سطوح باالی  بقه

( و برای این کار )از دیدگاه معررتای و 1964)بولدین ، های رراملی ها و نظامنهادها، جوامع، ملت
 کند.روشی( به مبانی ریاضیاتی تکیه می

های پیچیاده سیساتم 3ساازیهاای مختلفای باه منظاور شبیهدر چارچوب رویکرد کمی، رو 
و  4هاشناسای سیساتمتاوان باه پویاییهاا میپیشنهاد شده است؛ از جمله پرکااربردترین ایان رو 

بینای ساازی و پیش ور گسترده برای شبیهاشاره کرد که در چند دهه اخیر به 5عام  محورسازی مدل
گونه که پیشتر گفته شاد، دیادگاه حال هماناند. با این های پیچیده به کار گررته شدهررتار در سیستم

ترین انتقااد رو شده است. مهمهای جدی روبه)پارادایم نیوتونی( با چالش 6مبتنی بر تجزیه و تحلی 
در پارادایم مزبور است؛ یعنای وقتای  7گراییگرایی یا رروکاستدر این زمینه، ناشی از ویژگی تحوی 

دهیم کاه از  ور علمی رهم کنیم، آن را برحسب چیاز دیگاری توضایح مایخواهیم چیزی را بهمی
ساان . بدین(2001تری قرار گررته است )کاالرک و ماارتین، جنس دیگری است، و در سطح پایین

اند واقعیت پیچیده، ای از واقعیت هستند و هرگز نتوانستهشدههای ما، همواره شک  بسیار سادهمدل
 گونه که هست توضیح دهند.لزج و چند الیه، را همان
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ای و توسعه شبکه جهاانی، های رایانهدر دهه پایانی قرن بیستم و با رراگیر شدن ناگهانی رناوری
ریزی تبادی  شاد. ایان گیری و برناماههای تصامیمباتی، به رضای غالب در محی  ناپایداری و بی

گرایی و ها، درسات در جهات معکاوس رویکارد بهیناهمسئله باعث شده است که ارراد و ساازمان
ها بر تفکر علمی قرن بیستم چیرگی داشت )مانند تحقیق در عملیات و یاب که سالهای بهینهرو 
هاایی بیفتناد کاه در مجموعاه ها و رویکردباه رکار اساتراتژی 1چند معیاره(گیری های تصمیمرو 

ای نسابتًا  اوالنی )در باار آورد و بتواناد در برهاه شرای  احتمالی آینده، تأسف یا زیان کمتاری باه
ها قبا  از اجرایای شادن، منقضای شاود اساتراتژیرویارویی با تلییرات بسیار شتابان که باعث می

ای، زمیناه الزم هاای پردازشای و رایاناهتبار داشته باشند. همان پیشررت در قابلیتشوند( دوام و اع
شاناختی جدیاد، از جملاه رو  گیری گفتماان رو ورزان و شاک های اندیشاهبرای تلییر نگر 

 را نیز رراهم آورده بود.  2گیری پابرجاتصمیم
ا و مقتضایات تناسب باا نیازهاپژوهی، مدر مجموع هر دو رویکرد کمی و کیفی در مسائ  آینده

تنهایی، یاک از ایان دو باهاند؛ ضمن آنکه هرگاز هیچتر شدهتر و پیچیدهزمان دگردیسی یارته و غنی
 برای توضیح و تفسیر جهان، کاری نبوده است. 

 
 های کمی. انسجام مفهومی کمی/کیفی: تحول کیفِی روش4

کیاد بار رهیارات واقاعشناختی، مسئله کلیدی در اجماع میان کاز نظر رو  گرایای می و کیفی، تأ
پژوهی در شناسی متناسب بارای آینادهاند که معررتاست. وندل ب  و دیگران تصریح کرده 3انتقادی

تاوانیم گرایی انتقادی است؛ چراکه تنها باا ایان رویکارد اسات کاه میتردید، واقعدنیای کنونی، بی
شناساای ایاان نظریااه نااوعی معررتفتگااو کناایم. درباااره مداخلااه سااازنده و تلییاار آینااده جمعاای گ

گرایانۀ گفتماان انتقاادی پساپوزیتیویستی و پساکوهنی است که بخشای از ررهنا  عظایم و انساان
پژوهی اسات؛ چاون بار پایاۀ سی مناسبی برای آیندهشناگرایی انتقادی، معررتآید. واقعشمار میبه

ت حدسای اسات و باورهاای ماوجهی را خطاپذیری، استوار شده است، صررًا مدعی وجاود معررا
 شاناختی باا عادمرو از نظار معرراتاز ایان. (2004دربارۀ آینده در خود جاای داده اسات )با ، 

پژوهی از  ریق مشاهده رعال و رراتر از آن، از  ریق کنش باا قطعیت، سازگاری دارد. در واقع آینده
 ور عملی به گارایش واقعیات و به های واقعیت نزدیک شودکوشد به عمق و پیچیدگیواقعیت، می

شناسای )سویه حقیقت( رخنه کند. نکته اینجاست که این ررایند، بر اساس رروس پایاه در معررت
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 ور همزمااان از  ریااق مشااارکت و اجماااع حاصاا  شااود. باار ایاان اساااس پژوهی، بایااد بااهآینااده
با ابزار کیفی به ابزار یا رناوری  رود که چه با ابزار کمی و چهشمار میپژوهی یک رناوری نرم بهآینده

 شود. ختم می 1اجتماعی
هایی چون کمی و کیفی، جهت تبیین رهم انسان در دوره پیش از مادرن و ضرورت ابداع دوگانه

مایالدی( قابا   20تاا  17هاای کارکردهای گونااگون تاداوم و اساتحکام آن در دوران مادرن )قرن
ن ه نگاه کردن باه دنیاا در آساتانه هازاره ساوم )و جهااتشخیص است؛ اما روشن نیست که این شیو

صورت بنیادین رابطاه انساان باا پذیر باشد. پیچیدگی و تنوع بهپسامدرن( هنوز دارای کارکرد توجیه
 (2012سردار، آینده خود  را و نیز شیوه مطالعه و کشف این آینده را دگرگون کرده است )

هاا و هاا و چناد گانگیجوشای از یگانگیهمتاوده درجهاِن آینده آغاز شده است و این جهان، 
هاای سانتی و وصف، تداوم تسال  گفتمان هاست؛ با اینها و شباهتای از تفاوتتنیدهبارت درهم

 رسد. نظر میتر به ظهور، هر روز ناممکنجهان در حال  های ذهنی گذشته بهتحمی  پارادایم
هااای کماای و کیفاای در شناسااانه رو و هستی مدرن، ادعااای ترکیااب دروناایدر زمانااه پساات

های گوناگون دانشی، بیش از هر زمان دیگری تجلی یارته است و دانشمندان علوم مختلف ناه حوزه
گیری همزمان از این دو رویکرد، بلکه باه مزایاای تلفیاق معناایی رویکردهاای تنها به محاسن بهره

 .اندکمی و کیفی درون بستر شناختی واحد، پی برده
، به ندرت ممکن است مطلقًا کمی یا مطلقًا کیفی باشد؛ بلکاه ها در دنیای واقعیدر واقع رو 

هساتند؛ باه « بیشاتر کیفای»یاا « بیشاتر کمای»های های پیش روی پژوهشگران شام  رو رو 
های گیریسویه کیفی بنیادین نهفته است؛ به عالوه جهتتر، در دل هر رو  کمی یکعبارت دقیق

 های دیناامیکی ور ویژه پس از ارائه نظریات مبتنی بر آشاوبناکی و سیساتماختی نوین )بهشنرو 
بینی و چارچوِب شناختی نوین باا مادل دهنده( متضمن نوعی جهانغیرخطی پیچیده و خودتطبیق

های پدیدارشونده است. هنگامی که چارچوب مفهومی و کیفی برای ای در تحلی  پویاییذهنی تازه
و تفکار انتزاعای  2گرایی ور کالسیک، ذهنیاتشود، در واقع بهه، به مدلی کمی تبدی  مییک مسئل

ایم؛ و این بدان معناست که مدل ما، ارزون بار و انضمامی بودن تجهیز کرده 3گراییاولیه را به عینیت
ست. جماع پذیری با دنیای واقعی نیز برخوردار اپشتوانه نظری و منطق استداللی، از قابلیت انطبا 

 این دو ویژگی، مختصات کلیدی هر حوزه دانشی است. 
های پذیری بوده است، اما اهمیت تعمیمگرایی همواره پایگاه تعمیمتوان گفت، کمیدر واقع می
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هااای باازر ، پااس از بااه رساامیت شااناخته شاادن تنااوع در گرایانااه در دوران پااس از روایتکلی
نهادگرایی در گفتمان اقتصادی و البته رویکردهاای پاس  شناسی ررهنگی، پس از جا باز کردنانسان

 پژوهی، کمتر از هر زمان دیگری شده است.  از پوزیتیویسم در آینده
پژوهی، نظریاه مبناایی، تحلیا  نگاری، اقدامهای کیفی )از جمله قومبا این حال، همه کوشش

فسایری چنادان نتوانساته اسات، و...(. در رویکردهای ناوین انتقاادی، نماادین و ت 1هاای علتالیه
های کمی را در پارادایم غالب، تضعیف کناد. اتکاای باه آماار و اعاداد هناوز جایگاه محکم رو 

کادمیک به هاای رود و باا وجاود کاساته شادن از هژماونی رو شمار میگفتمان چیره در رضای آ
طه خود با مسئله پیچیادگی رسد که این رویکرد با بازتعریف رابهای اخیر، به نظر میآماری در سال

ای که در رویارویی و تفسیر جهان سرشار از متلیرهای متنااقض و پااره پااره باه های تازهو مورقیت
انداز آینده آن )در رقابتی پایاپاای دست آورده است، عماًل خود را برای بقا در جهان معاصر و چشم

 با رویکرد کیفی( تجهیز و احیا نموده است. 
شناسای دیاالکتیکی و شدن سااختاری، معررت های کمی به سوی ارگانیکان، رو دیگر بی به

گیری انااواع ابزارهااای کماای بااا اتکااای بااه انااد؛ شااک هوشمندسااازی محاسااباتی پاایش ررته
های بازی، رازی، امکان، آشوب، سیستم دینامیک، های مستق  و متمایز، مانند نظریهشناسیهستی

 اند، گواهی بر این تلییر تکااملی وگی بر نوعی بستر ریاضیاتی مبتنیتحلی  چند عاملی و... که هم
است. حرکتی که )برخالف پارادایم نیوتنی( لزومًا نه  محورسازگارشونده در درون رویکردهای کمی

سازی مسائله پیچیادگی اسات، بلکاه در پای ساازگاری و سادهدر جهت تجزیه، ح ، ررع یا حتی 
ای در برخاورد باا آن تبادی  ررته به چارچوب معررتای تاازهآن است و ررتهپذیری مفهومی با انطبا 

شود. رویکردی که پیچیدگی را درونِی خود کرده است؛ بیشتر ابزارهای کمی جدید، بارای آنکاه می
سااازی قطعیاات را داشااته باشااند، مبتناای باار بااازی، احتمااال و ماادل پتانساای  رویااارویی بااا عاادم

رسد که پایبندی و اعتراف باه شده. به نظر میتعییند سفت و سخت از پیشاند و نه قواعیارتهتوسعه
 عدم قطعیت، کلید نهایی ادراک، برای گشودن درهای جهان آینده باشد.

پاذیری و غیرخطای باودن و راصاله گاررتن از  ور پیوسته در مسایر انعطافهای کمی بهرو 
ای به بشر این امکان را داده اسات کاه درک قهاند. یادگیری دو حلقطعیت و جزمی بودن گام برداشته
های خود تجدید نظر کند )مدل ذهنی( و رناوری ا العات ررسعلمی خود را غنا بخشد و در پیش

کم بقاا لبی( را راراهم آورده اسات. نظریاه نسابیت  لبی )یا دساتابزار الزم کمی برای این کمال
وانتوم، عدم قطعیات را در ساطح حرکاات زیراتمای جایگاه ناظر را به معادله حرکت ارزود. نظریه ک
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توانند توصایف کااملی از های کالسیک نمیدادند که در مقیاس اتمی، نظریها بات کرد و نشان می
 (. 2002ها ارائه دهند )پاکینگهارن، پدیده

را  ای مرزهای تصور ما از آینده را در نور دیده و چشمان ماادر همین امتداد، سناریوسازی رایانه
های هاای سیساتمهای چند عاملی با موضاوع قابلیتاست و سیستمباز کرده  1سازهاروی شگفتیبه 

توانند رکر کنناد؟ آیاا گیری کنند. آیا کامریوترها می ور خالقانه و مستق  تصمیمتوانند بهخبره، می
گاهی از خاود منجار شاوند؟ آیاا ملاز انسااهای هو  مصنوعی میتکنیک تاوان ن را میتوانند به آ

هاای ررد نوع انسان باا قابلیتهای منحصر به ها و ویژگیسازی کرد؟ ترکیب تعاملی توانمندیشبیه
 تواند پیش برود؟ ها تا کجا میرایانه یارتههای تکام نس 

هاای هایی در باب ادغاام توانمنادیپاسخی مقدماتی به چنین پرسش« دلفی پابرجا»ایده اولیه 
اناه اسات. در اداماه مقالاه کوشاش شاده اسات، ضامن بازشاکاری خالصاه دو رو  انسان و یار

شاناختی، از منظار معررتای و رو  2«ریزی پابرجاابرنامه»و « دلفی»پژوهی یعنی شده آیندهشناخته
های جهاان امکان ترکیب مفهومی و عملی این دو رو  در قالب رویکردی تازه و متناسب با ویژگی

رن، بررسی شود. روشی که محتوای کیفی و کمای دو رو  یادشاده را درون پیچیده و آشوبناک مد
ای بارای باازنگری و تواناد گشاودن دریچاهزند و خود میچارچوب معناشناختی واحدی پیوند می

 پژوهی باشد. شناسی متعارف آیندههایی چون کمی/کیفی در رو شکنی دوگانهساخت
 

 ابرجا. مثالی از تلفیق کیفی و کمی: دلفی پ5

ا آساان دلفی ابزار ارتبا ی سودمند بین گروهی از خبرگان است که ررموله کردن آرای اعضاای گاروه ر
( و در شرای  نابسندگی دانش موجود و یا در قلمرو علوم غیردقیق )مانند علاوم 1997سازد )هلمر، می

دهاد. را ارازایش می شدن به حقیقات ور خاص( امکان نزدیک پژوهی بهنده ور عام و آیاجتماعی به
 آید.شمار مینگاری بهشهودی حوزۀ آینده−های ذهنیاین رو ، از جمله رو 

ای بااا در مقالااه 5دو تاان از پژوهشااگران اندیشااکده رنااد 4و رشاار، 3ماایالدی هلماار 1959در سااال 
، در تبیین بستر معررتی رو  دلفای، ایان ایاده را مطارح «دانش در علوم نادقیق نظریه رلسفی» عنوان

هایی از دانش که در آن هنوز قوانین علمی توسعه نیارته است، اتکا باه آرای خبرگاان کردند که در زمینه
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
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ویژه اینکاه ه آرای این خبرگان مورد اساتفاده قارار گیارد و باهباشد. مسئله این است که چگونمجاز می
این ران بار پایاۀ رو  ای سودمند تدوین شود. های گروهی از خبرگان، بیانیهچگونه با آمیختن دیدگاه

تاز )برخاورد پرسش جدلی و دیالکتیکی استوار است؛ یعنی تز )مطرح کردن یک ایده و نظر(، آنتی
 جام سنتز )توارق اجماع جدید(. ها و نظرات( و سرانایده

 ور خالصه، اساس و پایه رو  یا تکنیک دلفی بر این است کاه نظار متخصصاان هار قلمارو به
های پاژوهش پیمایشای، ترین نظر است. بنابراین برخالف رو بینی آینده صائبعلمی در مورد پیش

کننده کنندگان در پژوهش که به اعتبار علمای متخصصاان شارکتشمار شرکتنه به دلفیاعتبار رو  
مناد بارای های گروه و تولیاد ابازاری نظامبستگی دارد. هدف دلفی، ح  مشکالت معمول در پویایی

جاد اجماع میاان آرای خبرگاان گیری از منبع دانشی خبرگی از  ریق ایسازی و نتیجهواکاوی، یکرارچه
های گوناگون، باه سازی درباره مسائ  آینده و بس  دیالکتیکی دانش در حوزهمنظور تصمیماست که به 

 کار گررته شده است. 
گیری ریزی پابرجاا یاک چاارچوب نظاری تصامیمگیری یا برنامهاز سوی دیگر، رو  تصمیم

های ناقص درباره آیناده اسات و باه بینیی از پیشاست که هدف آن کاربرد سیستماتیک تعداد زیاد
های آماری یا یک آینده محتم ، به صراحت چندین و چناد آیناده محتما  را بینیجای اتکا به پیش

گیارد )لمراارت، عنوان بهترین نمایندگان ا العات موجود درباره یک آیناده ناامعلوم در نظار میبه
حت تاأ یر دو عاما  اسات؛ نخسات، درک روزارازون (. توسعه این رو ، ت2002بانکس و پوپر، 

بینی و کنیم، کمتر قاب  پیشگیرندگان از این مسئله که دنیا در مقایسه با آنچه که ما تصور میتصمیم
هاای های کامریوتری جدیاد، کاه چارچوبها در تواناییکننده است؛ و دوم، پیشررتبیشتر غارلگیر

بینی نباود. ر اختیار و حتی قاب  پیشازند که پیش از این دسگیری کمی جدید را محتم  میتصمیم
گیری درست در شرای  ابهام شدید و عدم قطعیت عمیقی که اماروز باا تصمیمدر این رو  توانایی 

هاایی ضاعیف عما  یابد؛ در حالی که ابزارهای کمی سنتی در چنین چالشآن مواجهیم، ارتقا می
 کنند.می

مریوتر بارای حمایات از یاک ررایناد تکرارشاونده )باا اساتفاده از از کا RDM ور خالصه، به
کنااد تااا اسااتفاده می 2و آزمااون اسااترس( 1هااایااابی دادهسااازی کااامریوتری و برونهای شبیهماادل

 ور باالقوه پابرجاا هساتند و در ها باهکنند که در  یف وسیعی از آینادههایی را مطرح میاستراتژی
دهی باه مدت برای شاک های کوتاهدرک سیستماتیکی از بهترین گزینه گیرندگان را بهنهایت تصمیم
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
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تواند کمک کند تا موانع ساازمانی و سیاسای از شود. این ررایند میمدت رهنمون مییک آینده بلند
های چند گانه توجه شود، زیارا معیارهاای سیساتماتیکی را بارای کنادوکا  در بین بروند و به آینده

 (.2001د )ترورتون، کنآینده رراهم می
RDM ساازی اکتشااری، سازی چند سناریویی با مفهاوم مدلاز  ریق پیوند رویکردهای شبیه
کنند تا سناریوهای متفااوتی بساازند )ون ها استفاده میتحلیلگران از مدل شود که در آنتسهی  می

رویکردهاای  ساابقهوری ا العات به توساعه بایهای حاص  شده در رنا(. پیشررت2000اسلت، 
سااازی اکتشاااری و (. مدل1996سااازی کااامریوتری منجاار شااده اساات )اپسااتین، جدیااد در شبیه

کیاد  هومی بهسازی مبتنی بر عام ، بر یک چارچوب مفمدل منظور کاربرد تجربیات کاامریوتری تأ
دهاای ای از برآورهاا، مجموعاهکانش میاان رایاناهگیری از تبادل ا العات و برهمکند تا با بهرهمی

رود، به کاار مای RDMسازی اکتشاری برای ا العاتی درباره جهان حاص  شود. هنگامی که مدل
ک از کند که در آن هر یاز کامریوتر برای ایجاد گروه بزرگی از سناریوهای آینده احتمالی استفاده می

اری از یان بسیاین سناریوها نماینده یک حدس و گمان درباره نحوه کارکرد جهان و یک انتخاب از م
های انساان ات خود، بهترین تواناییذاین رو  در (. 2002های جایگزین است )بانکس، استراتژی

  کند.و ماشین را با هم ترکیب می
ریزی پابرجاا، امکاان شاناختی دو رو  دلفای و برناماهپس از مروری بر مفهوم و مبناای معررت

لعاات سانتز قابا  رو  ترکیبی جدید در سطح مطا سازی و توسعهتلفیق این دو رو  در قالب مفهوم
 بررسی است. 

هایی از داناش کاه در آن شناختی رو  دلفی بر این ررس استوار است که در زمینهبیان معررت
باشد. پرسش اینجاست که آیاا هنوز قوانین علمی توسعه نیارته است، اتکا به آرای خبرگان مجاز می

 وانین علمی منجر شود؟ قواند به توسعه تعریف ما از مرزهای تهای رناورانه میتوسعه قابلیت
های رنااوری رایاناه، در کناار ارتقاای ریزی پابرجا بر این اص  استوار است که پیشاررتبرنامه

تواند در زمینۀ پشتیبانی از قدرت استدالل و درک انسان نیز مفید باشد. آیاا های پردازشی میقابلیت
تواناد جاایگزین مناساب )و چاه بساا تکاما  یارتاه از آرای خبرگاان، می ایسازی رایاناهیک شبیه

تری( نسبت به آرای گردآوری شده از جامعه خبرگاِن هدف در یک پروژه باشد؟ روشن است مناسب
مربوط به شیوه انتخااب خبرگاان  هایترین انتقادهای وارد بر رو  دلفی، ناشی از کاستیکه اصلی

زه از ی رو  دلفی چیزی جز یک نظریه نیست و این نظریه به همان انداهااست. در واقع، خروجی
 باشد. کننده معتبر میاعتبار برخوردار است که نظرات ارراد شرکت

های مثاباه جاایگزینی سیساتمشناسی دلفی، بهگیری از بنیان معررتی رو  پابرجا در رو بهره
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ها و ود. این کاار، ضامن بر ارف کاردن کاساتیرشمار میجای ارراد خبره در این رو  به خبره به
تر باا دامناه تواناد ترکیبای کاما گزینی و گردآوری درست آرای آنان، میهای مربوط به خبرهچالش
 های مبتنی بر خبرگی به بار آورد. تری از دیدگاهجامع

ناه شود، موضوع بحث هرگز جایگزینی کامریوتر به جای انسان نیست؛ چنین چیازی یادآور می
 ور کاه شناختی زیر سؤال است. مسئله اصلی هماانتنها در آینده نزدیک بلکه اصواًل از نظر هستی

گیاری های موقِت شناختی او باا بهرههای انسان و غلبه بر محدودیتبارها گفته شده، ارتقای قابلیت
یند بازخوردی قوای ذهنی دهند تا در یک رراها را ارتقا میها، هو  رایانهاز ابزار رایانه است. انسان

 و هیجانی خود را توسعه دهند.
یعنی استفاده از رایانه و شابکه بارای  1«دلفِی برخ »تواند رراتر از بنابراین تکام  رو  دلفی می

ارزازی، عمااًل ایان امکاان را پدیاد آورده های نرمتر انجام دادن دلفی باشد. قابلیتتر و منظمسریع
یابنده، در یابنده و گساتر گر، ساازمانبتدا بر اساس رراینادی خاودتنظیماست که رو  دلفی، از ا

گاهیعین حال که توس  انسان هدایت می های او از موضوع پژوهش را نیاز در خاالل شود، دامنه آ
تواند بینش و عوا ف انسانی را گیری توأمان از متدولوژی و ابزار پابرجا میررایند، توسعه دهد. بهره

تری از کاارکرد ملاز نزدیاک کناد؛ یارتهتر و گساتر یارتاهتفکر، به شابکه عصابی تکام  در ررایند
های باادی  تولیااد کنااد؛ توانااد بیشااتر از تااوان بالفعاا  ذهناای هاار جمعاای از کارشناسااان ایاادهمی

ها را به چالش بکشد. چراکه رویکرد پابرجاا دامناه سازها را در نظر آورد و زیر و بم اولویتشگفتی
های ممکن )حتی آنها که احتمال خیلی خیلی کمای دارناد( را ای از همه آیندهمکان گستردهتاحد ا

 گیرد. در نظر می
های بدی ، باید در نظر داشت که صرف اتکای باه خبرگای یاا ا العاات موجاود، در تعیین گزینه

آشوبناک کاه در همواره ممکن است ما را از توجه به سایر احتماالت غار  کند و این موضوع در جهان 
هاای تواناد انحرافتواند پیامدهای بزرگی داشته باشد )حساسیت( میآن گاهی یک تلییر کوچک می

های ممکان ها و آینادهمنظور، در تعیین دامنه عدم قطعیتها به وجود آورد. بدین بینیبزرگی برای پیش
ف داشت. بدین معنای کاه از  ریاق نیز اشرا 2های استعدادیهای منطقی بر امکانباید ارزون بر امکان

هاای باالقوه را تاا بیشاترین حاد حا مدت و چند الیه، احتماالت کوچک و بزر  و نیاز راهتفکر بلند
شناختی را که ناشای از های معررتتواند عدم قطعیتسازی میممکن در نظر گررت. این کار در مدل

پاذیر باشاد کاه عادم در انعطافقاضعف داناش ماسات باه حاداق  برسااند و نیاز در ذات خاود آن
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به رسمیت بشناساد و از  ور بنیادین در ماهیت هستی نهفته است را شناختی که بههای هستیقطعیت
کیاد هرچاه پوزیتیویستی رو  اندیشیدگم های کمی رهایی یابد. به عبارت دیگر دلفی پابرجا با تأ

هاای رقیاب و نیاز لحاظ کردن همه ایدهرو، الزام به  های پیشبیشتر بر چند گانگی و گستردگی ارق
شاناختی های ممکن، اواًل به نازک کردن حجاب معرراتمند و سناریویی بیشترین بدی تحلی  نظام

ای بارای بااز شود و دوم آنکاه زمیناههنجاری پژوهشگر منجر می−های شناختیناشی از چارچوب
 آورد. های ذاتی واقعیت رراهم میپذیری، در رویارویی با پیچیدگیشدن رضای خالقیت و انعطاف

ریزی پابرجاا باه آن پرداختاه گونه کاه در برناماههای بدی  همانبا چنین رویکردی مفهوم آینده
تر از آنچه در سناریوپردازی با آن مواجهیم را دربر خواهد گررت ای بسیار وسیعشده، دامنه و گستره

هااای سااریع و پیچیااده و ا مقتضااای محی توانااد در تناسااب بااتر میهااای ساانتیو باارخالف رو 
 متضاد را نیز در درون خود هضم کند.  های آشوبناک، روندهایسیستم
 ور خاص )و علوم اجتماعی به معنای عام( منابع دانشای از دو پژوهی به ور سنتی، در آیندهبه

عاات  بات که شام  مستندات، مکتوباات، آماار و ا ال 1اند. نخست، امور واقعبخش تشکی  شده
هاای کیفای در نظران. تقریباًا تماامی رو بهای صااحشده است و دوم آرای خبرگاان یاا دیادگاه

هاای کمای بیشاتر بار منباع اول یاا اند. )و رو پژوهی بر منابع دانشی مبتنی بر خبرگی مبتنیآینده
ری از ایان گیاها و نقاط ضعف بهرهها، کاستیسازی آرای خبرگان در منبع دوم( اما محدودیتکمی

 رو  کم نیست. 
کنندگان وابسته است؛ ممکان شدت به سطح کیفی اعضا و شرکت میزان کامیابی رو  دلفی به

کنناده داشاته هایی گمراهبینی کنندگانی توانمند نباشند یا تخصصاست برخی از متخصصان، پیش
واًل ا در مواردی اصاباشند. بسیار مشاهده شده است که خبرگان انتخاب شده در یک سطح نیستند ی

درساتی و  شوند؛ گروه خبرگان باه دالیا  سیاسای معماواًل باهعنوان خبره به رسمیت شناخته نمیبه
های ایاادئولوژیِک نفعااان یااا معااذوریتهای ذیشااوند. عالیااق و دیاادگاهکمااال انتخاااب نمی

 ان را باه العات،  راحی ساؤاالت و انتخااب خبرگااتواند سازماندهی دهندگان دلفی میسفار 
توانند با امید به اینکه در دور بعدی منجر به تمای  باه ها میشدت تحت تأ یر قرار دهد. حتی پاسخ

سمتی خاص شوند، توس  مجریان به شک  ظریفی دستکاری شوند و انحرارات بزرگی از واقعیات 
نفعان نهایی یبران و ذپیدا کنند. به عالوه، در بسیاری از موارد، ررایند و نتایج یک دلفی از سوی کار

 مشارکت، اصاًل تحقق نیارته است.  و عماًل اهداف اجماع و شوددیده تردید نگریسته می به
لوحانه از اجماع و مشارکت باشاد و از آن تواند عماًل نمایشی سادهدر شرای  بحرانی، دلفی می
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ررته است که به بهای پایبندی ررس پذی ور پیشتر اینکه حتی در شرای  آرمانی نیز، دلفی بهغریب
به ارز  دموکراسی، به روی نبوغ و دگراندیشی چشم بروشد؛ در حالی که تجرباه تااریخی گاواهی 

هایی است که در زمان ارائه، مورد پذیر  عماوم نباوده دهد که بسیاری از تحوالت، زاده اندیشهمی
در ررایند همگرایای در خاالل دلفای های خاص و منحصر به ررد معمواًل حال، دیدگاهاست. با این 

روند؛ و تازه هر چقدر هم که در انتخاب ارراد دقات شاود، هماواره شوند و کنار مینادیده گررته می
ها دیده نشوند. دلفی پابرجا، از  ریق توساعه امکان زیادی وجود دارد که همه موارد، در این دیدگاه

)در  ارح بادون  1 رری و جامعاه آزادت اص  بیسو و رعایهای محاسباتی و تحلیلی از یکظرریت
تواند راهکاری برای این چالش باشد؛ دلفی پابرجا مبتنی ای( از سوی دیگر، میمحدودیت هر ایده

توانناد انتشاار ایست و ررایند آن تحت کنترل تعصبات ارراد نیست )اگرچه ارراد میبر سیستم شبکه
 اندیشی و سرسرردگی در آن جایی ندارد.چون گروهرو مسائلی نتلیج را کنترل کنند( از این

های تواند راهای بارای کااهش محادودیتبنابراین، گستر  رناوری ا العات و ارتبا ات، می
ارزارهاای پیشاررته و وبرگشتی میان اذهان خبرگان و نرمای تکاملی و ررتیادشده باشد. ایجاد رابطه

چنادان دور ای ناه هی مفهاوم مناابع دانشای در آینادتواند کلیدی برای گستر  محتوایمی 2هوشمند
 شمار رود. به

کنندگان در آن اسات. ایان ررایناد اتکای دلفی، به خبرگی یعنی توان ذهنی و تجربای مشاارکت
ارزایی ملزهای منفرد بشری برای دستیابی باه نتاایجی پایادارتر و قابا  هم ریختن و همشام  روی

هاای ا العاات و های سالیان اخیر در حاوزه رناوریشتن همه پیشررتاعتمادتر است. با در نظر دا
رارد اذهاان بشاری باا ملزهاای کاامریوتری بیهاوده  های منحصر باهارتبا ات، تصور ادغام قابلیت

هایی شبیه به ملز انسان، عماًل بستر نااب و جاامعی ای با قابلیتارزارهای رایانهنیست. با توسعه نرم
تواند بسیاری از مشکالت یادشده درخصوص وابساتگی نتاایج است که می از خبرگی حاص  شده

شاده را بر ارف ساازد. حاداقلی از نماهاای برگزیاده های خبرگان یا تمایالت خبرهدلفی به کاستی
 ای دارد. سرعت در حال توسعه انداز بهو چشم 3چنین قابلیتی در حال حاضر ایجاد شده

ای در زمیناۀ پشاتیبانی از اساتدالل و درک انساان هاای رایاناههای رناوریبه کارگیری پیشررت
های ای بینجامد. کامریوترهای ساخته دسات و ذهان انساان، باا دامناهدهندهتواند به نتایج تکانمی

 های شاناختهکم از شیوههایی خاص از ذهن انسان یا دستتوانند در زمینهمحاسباتی نامتناهی، می
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هایی کمک کنناد توانند به ما در دیدن ارقکری انسان پیشی بگیرند. آنها میشده برای بازتاب توان ر
ها، در نظار یارتنی بود. آنها در تحلی  پیچیدگیکه بدون آنها شاید رق  در حوزه نبوغ یا شهود دست

های احتمالی بسیار پرشمار، عماًل از پذیر دانستن گزینههای متداخ  نامحدود و امکانگررتن المان
های چنادین رقمای را  ور کاه ضارب و تقسایمبلیتی باالتر از توان ذهنی بشر برخوردارند، همانقا

گاهی دارد و حتای این  دهند. باتر از ما انجام میتر و سریعآسان همه، رق  انسان است که از خود آ
 تواند توان آرریدن را بیارریند.می

تواناد دامناه هاایی، میگیری از چنین قابلیتهرهتصور است که دلفی پابرجا، با بدر نتیجه، قاب 
 ور انگیزتر را باهتر و شاگفتهای ممکن و محتم  و تجسم ررداهاای بلندمادتتفکر درباره آینده

ترین گاروه خبرگاان تر از آنچه بصیرترین و کاما بسیار رراگیر ایتر سازد و نتیجهای، گستردهرزاینده
تر را بااالتر هاای دقیاقبینیکند. این رو ، نه تنها احتماال پیشد میتوانستند به بار آورند، ایجامی
بخشد که در دیدن آیناده کمتار چیازی از قلام ها را بازتر کرده و ا مینان میبینیبرد، دامنه پیشمی

گری و درجاه شامول بااال، از ضامانت ارتاده است؛ ضمن اینکه نتایج چنین ررایندی با خاودتنظیم
تواند مبناایی پابرجاا بارای برخوردار است و می مدتتر در ارق بلندکرد ا ربخشبیشتری برای عمل

 آورد.  های پرتال م و آشفته رراهمهای استراتژیک در محی گیریتصمیم
 

 گیری. نتیجه6

دهاد؛ در نتیجاه جهان، همیشه تلییر کرده است و با شتابی بیش از پیش باه تلییار کاردن اداماه می
هاای گذشاته، کاارایی خاود را از دسات هاا و  ارز تلقیخواهد رسید که نگر  همیشه زمانی ررا

 دهند. می
هاایی بنیاادین در بطان و صاورِت سو ایجاد آمادگی نسبت باه دگرگونیپژوهی، از یککار آینده

رعاالناه در رعاالناه و بیشها و رویدادهاسات و از ساویی دیگار مشاارکِت پیشروند گذارای پدیده
هاا و کنشده آن دسته از رواب  انسانی و اجتماعی اسات، کاه تلییارات را در دل برهمساختار پیچی

 زنند. ای محسوس و انقالبی یا نامحسوس و نرم( رقم میها )به شیوهبودگیهم
خوبی برای درک  ها به شک  کمی یا کیفی در  ول سالیان گذشته، بهشناسیبندی رو صورت

های مطالعات اجتمااعی ماؤ ر ماهوی و صورِی انواع ابزارها و رو های و پوشش تمایزها و تفاوت
های گوناگون خود در جستجوی ای از پژوهشهایی که بشر در  یف گستردهبوده است؛ انواع رو 

های سااده و بندیهمه شاید ایان تقسایمزوایای گوناگون حقیقت و معنا، به کار گررته است. با این 
شده، های نهادینه ناپذیر و پیچیدگیکنترل هایدر عصر واگرایی −زشیاز جمله منطق دو ار−خطی 
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نظمی، دالی  درونی دارد و جهان امروز برای رویارویی باا یارته بیچندان کارساز نباشد. حِد تعالی
شناسی تلفیقی نیاز دارد. ارزون بر آن، های نوین خود، نه رق  به ابزار ترکیبی، بلکه به معررتچالش

های گونااگون واقعیات، الزمااه ذهان از الیااه گاری و غناا بخشایدن بااه مشااهده و برداشاتنژرف
گریزناپذیر تعام  با جهان معاصر است و این امر بدون مسلح شدن به رویکرد انتقاادی و تفسایری 

 شدنی نیست.
های کیفی و کمای و جایگااه ذهان شناختی و معنایی رو این مقاله، با نگاهی به مبانی هستی

( دربااره امکاان 4تا  1های سان در شناخت جهان در هر یک از رویکردهای کمی یا کیفی )بخشان
عنوان مثاالی در ( و در پایان، باه5های کمی و کیفی به بحث نشست )بخش انسجام مفهومی رو 

های یادشده، ایده مقدماتی تلفیق دو رو  کیفی )دلفی( و کمای شناسیتوضیح امکان تلفیق رو 
 (. 6پیشنهاد نمود )بخش « دلفی پابرجا»نام ریزی پابرجا( را در قالب روشی جدید به)برنامه

وجاه ترکیاب صارف دو رو  قبلای در قاالبی جدیاد هیچشود، رو  پیشنهادی، به یادآور می
های کمای و شناسینیست؛ در واقع، هدف از این نوشتار، کوششی برای همسازی و همراهی رو 

شاود. همچناین شده، تنها مصداقی نظری از واقعیتی زیرین شمرده میارائه نهکیفی بوده است و نمو
ز ی حاصا  ادلفی پابرجا )با مضمون ارتقا یا تکمی  منبع دانشی برآمده از ارراد خبره با منباع دانشا

ها و های خبره( صررًا در حد ارائه ایده اولیه بوده است و کاربردی شادن آن نیازمناد بررسایسیستم
 های رناورانه است. های ررایندی و تکنیکی بسیار بیشتر، در ضمن توسعه پشتیبانیریموشکا

توان اظهار داشت، پژوهشگر در دنیاای پساامدرن، از سانتز مطالعاات کمای و در مجموع می
هدِف توسعه دامناه و ژررناای رهام و  شناسی ترکیبی، باسازی آنها در قالب معررتکیفی و یکرارچه

 (.2007کند )جانسون، استفاده می استدالل بشر،
توان امیدوار بود که تلییر در ماهیات رهام پدیدار شدن، میسرانجام، بر اساس شواهِد در حال 

هاای رزایناده و آغوشی با عدم قطعیتانسان از روِ  شناخت جهان، نوع بشر را در رویارویی و هم
ی آینده، مسیری باه ساو دراک واقعیت ناموجودهای او در اناگزیِر آینده یاری رساند و توسعه قابلیت

 رو باشد.بارورتر شدِن تعبیر ما از واقعیت، در دنیای پیش 
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