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چکیده
دانشم دا علوم مختل در سال ای االیر نر ت هرا بر سرودم دی رای بهررهگیرری مزمرا از
رویکرد ای دمی و دیفی ،بلک ب مزایای تلفیق مع رایی ایرن دو رویکررد درو بسرترِ شر االتیِ
واحد ،پی بردهاند .رویکرد پسامدر  ،متضمن نوعی چارچوب ش االتی نوین با مدل ذ ی ترازهای
در تحلیل پویایی ای نوظهور است و با زیر سؤال برد تقسریم رای سر تی میرا دمیفدیفری یرا
عی یفذ ی ،در پی توسع فضای گا ی بشر و گشود امکا ای معرفتش االتی تازهای ب روی
دانش میباشد .این پژو ش ،دوششی برای بررسی امکا ادغام ستیش اسران روشش اسری رای
دمی و دیفی در بستر میا رشت ای (برا تأدیرد برر دانرش ی ردهپژو ری) اسرت .مردیریت عردم
قطعیت ای فزای ده و پدیدارشونده ،پیشرا اصلی مسیر تطور روش ای ی دهپژو ان بوده اسرت
و ایجاد رابط ای تکاملی و رفتوبرگشتی میا اذ ا النرگا و نرمافزار ای بسریار پیشررفت و
وشم د می تواند دلیدی برای گسترش محتوایی مفهوم م ابع دانشی در ی ردهای نر چ ردا دور
باشد .یک ایده اولی در این مسیر ،مثال «دلفی پابر را» اسرت در برا تکیر برر مرین امکرا ،
سیستم ای النره را مکمل افراد النره ساالت و میدوشرد مزایرای دو روش دلفری و برنامر ریرز
پابر ا را در قالب روشش االتی تازهای ،با م تردیب د د.
واژگا دلیدی :روش دمی ،روش دیفی ،معرفتش اسی ی دهپژو ی ،روش دلفری ،برنامر ریرزی
پابر ا
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 .1مقدمه

آیندهپژوهی1رشتهای چند وجهی و میانرشتهای2است کاه اگرچاه حاوزه دانشای مساتقلی بهشامار
میرود ،دربر دارناده حوزههاای گونااگون دانشای اسات و یاف وسایعی از دیادگاههای پیراماون
ّ
آیندههای ممکن ،محتم و مرجح را شام میشود .رشد شاتابان و چشامگیر علاوم و رنااوری در
جوامع بشری از یکسو و شدت یارتن پیچیدگیها و پویاییهای زندگی اجتماعی از ساویی دیگار،
موجب پیدایش ،توسعه و تکام رنون و رو هایی گردیده است تا پژوهشگران با به کاارگیری آنهاا
بتوانند دربارۀ مسائ آینده غیرقطعی ،دست به پیشبینی و کنش بزنند.
ی قرنها ،انسان از رو های متعددی برای دستوپنجه نرم کاردن باا عادم قطعیتهاا اساتفاده
کرده تا با توسعه تواناییها ،از خود در برابر آینده نامعلوم محارظت کند .عدم قطعیات3از آنجاا ناشای
میشود که ررد به جای «یک آینده محتم » با یفای از «آینادههای بااورکردنی» مواجاه میشاود.
بنابراین ،عدم قطعیت محیطی ،زاده پویایی ،پیچیدگی و تحاول پیوساته محای هاای ناوین اسات .از
سوی دیگر ،استفاده از ررایندهای گروهی برای خلق روایتهای آیندهمدار (در قالب رو هایی مانناد
دلفی و سناریو)4یکی از رویکردهای متعارف برخورد بشر با شرای عدم ا مینان باوده اسات .باا ایان
حال ،رو های سنتی تصامیمگیاری ،هنگاام کااربرد در تحلیا بلندمادت و در رویاارویی باا عادم
ً
قطعیتهای شدید با چالش روبهرو میشاود .اگار عماال بارآوردی دربااره توزیاع احتماال بار روی
وضعیتهای آینده میسار نباشاد تصامیمگیری در شارای «عادم قطعیات عمیاق»5مطارح اسات.
بنابراین ،میتوان گفت ،همه رو های سنتی با چالش یکسانی رو در رو شدهاند :ناتوانی در مقابلاه
با تنوع و تعدد آیندههای محتم  .هرگونه حدس و گمانی درباره آینده ،میتواند اشاتباه باشاد .حتای
جامعترین دلفیها و ماهرانهترین سناریوها هم بخش زیادی از جزئیات آیناده را از دسات خواهناد
داد و هیچگونه ابزار سیستماتیکی برای بررسی نتایج کاربرد آنها رراهم نخواهند کرد.
با این حال ،توان رایانههای مدرن ،چشاماندازی از امکاناات تاازه ایجااد کارده اسات .تجرباه
ترکیب تعاملی توانمندیهای انسان و رایانه ،امیدی تازه برای بشر به وجود آورده اسات تاا از ریاق
توسعه نرمارزارهای مدل سازی و تولید سناریو و در نتیجه ،مالحظه سبد بسیار بزرگای از ساناریوها،
به کلید ح مسئله آیندههای چند گاناه دسات یاباد .برناماهریزی مبتنای بار ساناریو و جساتجوی
1. Futures Studies
2. Interdisciplinary
3. Uncertainty
4. Delphi & Scenario
5. Deep Uncertainty
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استراتژیهای پابرجا1به ارراد و گروهها کمک میکند تا عدم قطعیتهای بنیاادی در رابطاه باا آیناده
بلندمدت را برذیرند و یفی از مسیرهای بالقوه (که ممکن است به دالی سازمانی ،ایدئولوژیکی و
یا سیاسی ،ناراحتکننده یا دردسرساز باشند) را مد نظر قرار دهند .استراتژیهای پابرجا ،باه جاای
جستجوی پاسخ بهینه برای یک آینده منتخب ،در پی پاسخهاایی اسات کاه کمتارین تأساف را در
بیشترین یف آیندههاا باه باار مایآورد و از ایانرو در گساتره وسایعی از آینادههای ممکان دارای
مطلوبیت نسبی است .در چنین شرایطی ،مدلهای شبیهسازی ،در ور ه پیچیدگیهای چند الیاه و
عدم قطعیتهای عمیق به تجدیاد سااختار خاود روی آوردهاناد و رهام بشار از دوگاناههایی چاون
کمی/کیفی را ارتقا دادهاند.
در این مقاله کوشش شده است تا ضمن تأم بر بسترهای معررتشاناختی رو هاای کمای و
کیفی در دنیای مدرن ،قابلیتها و محدودیتهای ذهن انسان در راه دریارت حقیقت (و واقعیت) و
نیز در مسیر تکام رو های آیندهپژوهانه در علوم اجتماعی واکاویده شود .همچنین باا تأکیاد بار
رهیارت انتقاادی ،در خاالل تاأمالت موجاود ،مبناایی بارای تلفیاق دو رویکارد کمای و کیفای در
رو شناسی آیندهپژوهی تصویر و راهی بارای انساجام مفهاومی رو شناسایهای کمای و کیفای
متناسب با تحوالت دنیای امروز جستجو شده است .پرسش بنیادین مطرح شاده چناین اسات :آیاا
ِ
کامریوترها و چشمانداز توانمندیهای نرمارزاری مبتنی بر هوشامندی و خبرگای ،میتوانناد ابازاری
برای توسعه قابلیتهای ذهنی انسان در راه درک واقعیت ناموجود آینده رراهم آورناد؟ آیاا تلییار در
گستردگی تعبیر ما از حقیقت در
ماهیت رهم ما از ترکیب کمی و کیفی ،مسیری به سوی گشودگی و
ِ
دنیای آینده است؟ «دلفی پابرجا»2ایدهای است که باهعنوان نموناهای کااربردی بارای نیا باه ایان
مقصود ،در مقاله حاضر ،پیشنهاد شده است.

 .2ذهن و واقعیت

به نظر میرسد که جهتگیری دنیاای اماروز ،کوششای بیوقفاه و هماه جانباه در جهات عباور از
محدودیتهای سنتی ساختار ذهن انسان است .نخستین این محدودیتهای جاارتادۀ ساختاری در
ذهن کالسیک ،گرایش رراگیر به دستهبندیسازی و دوارزشی کردن همه مفاهیم و واقعیتهاا بارای
قاب رهم کاردن آنهاسات؛ ایان کاار ناوعی تقلیا واقعیات و رروکاهیادن آن درون چارچوبهاای
رسمیت یارته و انعطافناپذیر ،به منظور قابلیت درک بیشاتر یاا ساادهتر مایباشاد .باه ور سانتی،
1. Robust Strategies
2. Robust Delphi

122

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /90بهار 1396

راهکار بشر برای توسعه امکانهای ادراکی ،رروکاستن واقعیت تا سطح ذهنیتهای عادتزده خاود
ً
بوده است و معموال از این ررایند با عنوان منطق یاد شده است.
اما گرایشهای دنیای پس از نسبیت و کوانتوم ،ضامن بازساازماندهی سااختار تفکار در درون
خود از سویی و به موازات آن پیشررتهای پرشتاب و غارلگیرکنناده رنااوری در حاوزه ا العاات و
ارتبا ات (از جمله شبکههای عصبی ،هوشمندسازی و سیستمهای خبره) از سویی دیگار ،دنیاایی
با امکانهایی تازه و رراتر از تصورات پیشین به روی بشر گشوده است.
دنیایی که بیش از هر زمان دیگری تفکیک سنتی میان عین و ذهن ،جسم و روح و کمی و کیفی
را بیمعنا نموده و بار دیگر برای همگرایی دوگانههای ذهنی ،در یک چارچوب ادراکای گساتردهتر و
پیچیدهتر راه گشوده است.
باید در نظر داشت که تعیین ا العات حیاتی و تعبیار و تفسایر ماا از واقعیات ،بادون در نظار
گررتن «ارز ها» (بهمثابه بستر زیرین تعریفکننده ررتارها و مناسبات) «نگر ها» (بهمثابه شایوه
تفکر و رهم واقعیت) و «رواب قدرت» (که منارع رهبران و عوام استراتژیک را تعیین میکند) راقد
مبنای معررتی الزم برای درک رواب ررمولهشده است.
بیعت امر ناشاناخته1،بزر تارین و اوالنیترین تاال بشاری در
میتوان گفت که شناخت
ِ
دوره حیات خود بوده است؛ در سال  ،1926ورنر هایزنبر ریزیکدان ،با بیان اص عادم قطعیات
ً
اعالم کرد که اصوال ،عدم قطعیت در ذات و نهاد بیعت جای دارد .بدین ترتیب او تواناایی انساان
در درک کام حقیقت را زیر سؤال میبرد (زتیلی .)2009 ،اما همانگونه که سارتر گفته «حقیقات
همواره چیزی است که باید به آن نزدیک شد» (سارتر )1974 ،و هماه تال هاای علمای در اول
قرنهای گذشته را می توان از منظری رراگیر ،تکاپویی پیوسته در راستای همین نزدیکی تعبیر نماود.
انسان برای کسب شناخت نمیتواند بر عدم قطعیت غلبه کند و در نتیجه نمیتواناد باه درک کاما
حقیقت برسد ،اما میتواند بکوشد تا به آن هرچه بیشتر نزدیک شود.
در این مسیر ،رویکرد کمی و رویکرد کیفی در معنای عام ،هر یک بهمثاباه گشاودن دریچاهای باه
روی واقعیت بیرونی و ترسیم مسیری برای دستیابی به سطح درک باالتری از پدیدهها یا توجیه واقعیتای
است که به سوی ما پرتاب شده است .در پارادایم علمی ناوین کاه داناش را در قالاب مجموعاهای از
رواب و به شک پاره پاره روایت میکند ،بت کیفای یاک رویاداد ،اساتعارهای از یاک رعالیات ادبای
است؛ مرز بین کار میدانی و گزار کمرن شده و نوشتن بخشی از رو شناسی میگردد ،الگوهاای
شناختهشده حقیقت و معنا به چالش کشیده میشوند ،تاال بارای شاناخت پدیادهها در درون ماتن
1. Unknown
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ررهنگی صورت میگیارد و تأویا و تفسایر از خاالل ذهان پژوهشاگر/هنرمند باه رسامیت شاناخته
میشود؛ اما کمیسازی ،بهمثابه عکس گررتن است؛ لحظهای کردن یک رویداد ،تبدی سوژه متلیار و
پویا به ابژه ابت و ایستا برای ایجاد امکان بهرهبرداری و دستکاری آن ،جادا کاردن ساوژه از بارات و
نشاندن آن در یک مدل دترمینستیک به منظور قیاسپذیر ساختن مؤلفههای مدل.
گستر کاربرد و پذیر رو های کیفی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ،ضرورت و نیاز باه
رو های کمی در پژوهشهای علمی را از بین نبرده است و این دو رویکرد ،چه در تنازع و چاه در
همزیستی ،کماکان درون رضای علمی موجود در کنار هم نفس کشیدهاند.
نظریه بازی ،شبیهسازی و مدلسازیهای پویا ،نخستین تال های رویکارد کمیگرایاناه بارای
گستر پیچیدگی و اداماه بقاای خاود در محی هاای پیچیادهتر و غیرخطای باود .باا ایان حاال،
بزر ترین چالش مدلهای کمی در مدلسازی ررتار انسان است .باه نظار میرساد اختیاار و اراده
انسان در تضاد مفهومی با مدلسازی قرار دارد .دستکم با دانش امروز ما حتای از لحااظ نظاری،
مدل کردن اختیار یاا رضاای آگااهی غیارممکن باه نظار میرساد ،مگار در دامناهای نامتنااهی از
گزینههای گوناگون .اما مدلی با بدی های بینهایت با تعریف سنتی از مفهوم مدل ناسازگار اسات.
انسان بودن (به معنی خاص) و اجتماعی باودن (در مفهاوم عاام) پارادوکسای اسات کاه دساتکم
تا کنون هیچ مدلی برای نزدیک شدن به مرزهای آن ترسیم نشده است؛ و پرسش آیناده از ایان قارار
است :آیا چشمانداز نس آینده رایانههای ابرهوشمند ،میتواند انساان را باه ساطح درک بااالتری از
خود و دنیای خود رهنمون شود؟
به نظر میرسد هنوز راه درازی برای رهم و توسعه تعمیمهای زیساتی و بیعای باه سیساتمهای
انسانی و اجتماعی وجود دارد؛ با وجود هماه پیشاررتها در شاناخت رعا و انفعااالت عصابی و
زیستی در کنار قوام یارتن تدریجی دانش روانشناختی ،شناخت سااختار آگااهی ماا در تمااس باا
واقعیت ادراکشده ،نیازمند زمان بیشتر برای تکام رزونتر است .جامعهشناسی،
الیههای مختلف
ِ
زیستشناسی ،روانشناسی ،رناوری و رلسفه هر یک از زاویهای در راستای کشف ماهیات آگااهی
حرکت کردهاند و آیندهپژوهی ،بهعنوان میانرشتهایترین دانشهای میانرشتهای ،میکوشد با تلفیق
شهودی و معررتی پیشررتهای علمی و با تکیه بر بستر رو شناختی مستحکم ،گفتمان اجتمااعی
آینده را تحت تأ یر قرار دهد.
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 .3ذهن و تطور روشهای آیندهپژوهانه

با یک نگاه کلیگرایانه1درباره سیر تطور رو های آینده پژوهی از زمان پیدایش ایان داناش تااکنون
(و به ور کلی رو های علوم اجتماعی در یک قرن اخیر) میتوان اظهار داشت که مجموعاه ایان
رویکردها ،نه کمیتر و نه کیفیتر ،بلکه به ور همزمان کمیتر و کیفیتر شدهاند.
ً
میانههای قرن بیستم ،تقریبا زمانی بود که پایان عصر غولهای اندیشاه و قهرماناان تفکار آغااز
شده بود .پیدایش رن دلفی2در دهاه  60مایالدی ،مصاادف باا درک هماین واقعیات باود .در نباود
تجارب آزموده شده و منابع علمی مستدل ،در برخورد با چالشهای نوظهاور3و تحاوالت شاتابان،
اتکای به برآورد اذهان خبرگان4،در مقایسه باا قابلیتهاای یاک ذهان منفارد ،بسایار کمریساکتر
می نمود و نتایج آن ،حکایت از احتمال مورقیت بیشاتری داشات .در واقاع باا پدیادار شادن عادم
قطعیتها و ابهامهای روزارزون در محی های تصمیمگیری اساتراتژیک ،برهمنهای و دساتیابی باه
توارااق دیاادگاههای کارشناسااان ،مطمئنتاارین گزینااه در برخااورد بااا پویاییهااای جهااان و عاادم
قطعیتهای آینده بود.
رویارویی گفتمانهای قدرت ،ررتهررته پرسش کلیادی در تماام حوزههاای
در پارادایم رقابت و
ِ

راهبردی (اعم از سیاست ،اقتصاد و ررهنا ) باه دغدغاهای مشاترک میرساید :آیاا میتاوان عادم
5
قطعیتهای آینده را مدیریت نمود؟ از میاان تماام رو هاای معطاوف باه آیناده ،ساناریوپردازی،
پرکاربردترین رو ها برای رویارویی با مسئله دامنگیر عدم قطعیات در جهاان آیناده باوده اسات.
رویکردی که همچنان به دلی اتکای به منبع دانشی خبرگی ،در شمار رو های کیفی آینادهپژوهی
بهشمار میرود.
سناریو ،رحی از چهره ناپیدای آینده است .پیشگویی نیست ،گستر تفکر در ماورد آیناده و
گستردن یف آلترناتیوهایی است که میتواند در مسیر ما باشد (پورتر .)1985 ،مجموعه امکاناتی
است که به آینده مرتب میشاوند .آیناده ناامعلوم اسات و ساناریوها باه ماا میآموزناد کاه دربااره
نامعلومیها بیندیشیم و ررسهای دست و پاگیر امروزی را از دست و پای ذهن باز کنایم و بتاوانیم
گسستهایی را که ممکن است جهان ما را دگرگون سازند ،شناسایی کنیم.
اما حقیقت این است که بیشتر مواقع ما نیاز داشتهایم که از پیچیدگی ا العات بکااهیم و آن را
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
ا العات و دادهها را به خا ر بسررد و همه آنها را با هم تحلی کند .در واقع ،هرچند ماا میتاوانیم
میزان زیادی از ا العات را در خرد ناخودآگاه خود بت و ضب کنیم ،به کارگیری همه این دادههاا
در ررایند تعق  ،به یکباره ممکن نیست (میلر )1956 ،بنابراین میلر همان پیشنهادی را میدهاد کاه
گفتمان غالب زمانه اوست :باید اجازه داد که ذهن هرچه را که الزم دارد از محی برذیرد و در خاود
جای دهد .پس از آن باید به بقهبندی و تجزیه و تحلی این دادهها پرداخت و هر یاک را در جاای
مناسب خود قرار داد و دستهبندی کرد .سناریونویسی با همین منطق نیوتونی شک گررت اما شااید
دیگر نتواند با همین منطق به پیش رود!
تفکر سیستمی1،اص اساسی آیندهاندیشی است که به معنای اندیشیدن به ساطوح مختلاف تلییار
است؛ و رکر کردن به کلیت پیچیدگیها و وابساتگیهای متقابا موجاود را دربار میگیارد .انیشاتین
معتقد بود« :مشکالتی که به وسیله یک سطح از تفکر ما به وجود میآیند را نمیتوان با همین سطح از
تفکر ح کرد» .از دیدگاه او ،محال است بتاوان مشاکالت جدیاد را باا ذهیتهاای قادیم حا کارد
(تیشهیار.)1390 ،
به عالوه ،ملز یک عضو ذهنگرا است .در ملز میتوان تصاور کارد ،شانید ،حاس کارد ،ولای
نمیتوان به درک موجودیتهای تهی نائ شد .نمیتوان رهمید «نبودن» یعنی چه .نبودن نه در ذهن
وجود دارد و نه در دنیای واقعی .بنابراین اعداد ،تصاورات ،واژگاان گویاا ،داساتانها و اساطورهها،
ابزارهای ارتبا ی نیرومندی هستند که خیلی خوب در ملز جای میگیرناد و حفاظ میشاوند .اماا
همان ور که عنایتالله تصریح کرده است ،هیچکس آینده را به خا ر نمیآورد .اگر تاریخ در بستر
اسطوره و استعاره معنای خود را مییابد ،آینده یک رویاست (عنایتالله.)2004 ،
سالها پیش ،اندیشمندان مادیریت ،همزماان باا بلرنجتار شادن موضاوعات پایش رو ،تفکار
استراتژیک را بهعنوان جایگزینی برای برنامهریزی استراتژیک پیشنهاد دادند .به نظر میرسد تأکیاد
و ژررا بخشیدن به مفهوم تفکر سناریویی (در برابر یا در اداماه ساناریوپردازی سانتی) راهکااری از
همین دست برای درآمیختن با عدم قطعیتهای بنیانبرارکن آینده است.
در واقع ،تفکر سناریویی بر این اص مبتنی اسات کاه بایاد باه جهاان باه صاورت یاک باازی
نگریست که در آن هر بازیگر ،از تمام نیروهای جهانی تأ یر میپذیرد و میتواند بار هماه پدیادهها
تأ یر گذار باشد .از این منظر ،میتوان به آینده ،به نظامهای موجود ،به امور غیرقطعی ،باه تفکارات
دیگر بازیگران و به حرکت بعدی خود اندیشید .این گونه رکر کردن ،باه معناای آن اسات کاه شاما
1. Systemic Thinking
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آینده را همچون بازیای می بینید که هنوز رخ نداده است .در این نمایش ،هر کسای میتواناد روی
صحنه رود و سناریوی جدیدی را از خود بسازد ،کارگردانی کند و باا دیگاران همباازی شاود .یاک
سناریو رق به ما نمیگوید آینده چگونه خواهد بود بلکه به ماا میگویاد کاه تحاوالت چگوناه رخ
خواهند داد و آینده چگونه ساخته میشود (تیشهیار.)1390 ،
اما همانطور که گفته شد ،ذهن انسان (دستکم هنوز) نمیتواناد نامحادود باشاد و نامحادود
بیندیشد؛ هنگامیکه جهان به چنین درجهای از بی باتی ،عدم قطعیت ،پیچیدگی و ابهاام1میرساد
(مالنایت ،)2007 ،تقکر صرف عقالیی بسیار خشک و کند و نابسنده میشود تال هاای علمای
دانشمندان در زمینههای علمی مختلف ی سالهای اخیر (از جملاه در زمیناه داناش پیچیادگی،
آیندهپژوهی ،بومشناسی ،الهیات ،روانشناسای ،رلسافه و تئاوری سیساتمها) مادعی آن اسات کاه
مادی تفکر در قرن گذشته ،دیگر نمیتواند دوام داشته باشاد.
رو های دستهبندیشده ،مکانیکی و ِ
درحالیکه هر کس از زاویه دید رشته خود به ح معضالت میاندیشید ،ارراد کمای بودهاناد کاه باا
نگاهی رراگیر و ک گرایانه2،به تحوالت گسترده و عمیق موردنیااز اشااره کردناد .میتاوان گفات باه
موازات تلیی رات تدریجی ظهوریارته در جهان خارجی ،تفکر انسانی سیری تکااملی داشاته اسات.
نشانه هایی که از اوای قرن بیستم پدیدار شده بود و در چه سال گذشته قدرت بیشتری یارته است،
حکایت از ظهاور الگوهاای جدیادی در داناش و رو هاای جدیادی بارای اندیشایدن (رراتار از
محدودیتهای درونرشاتهای) دارد .حرکات از جهاانبینی علمای و رسامی مدرنیسام مبتنای بار
دوگانهانگاری دکارتی به جهان بینی پستمدرن ،از ریزیک کالسیک نیوتنی به سوی ریزیک نسابیت
و کوانتوم ،از جهتگیری متاریزیکی ایدهآلیسم به اشکال رلسفی تکثرگراتر(3اعم از ماتریالیساتی یاا
معنویتگرا) و از پوزیتویسم منطقی4به سوی تفسیرگرایی ،انتقاادگرایی و پساسااختارگرایی5،هماه و
همه نشان از دگرگونیها بنیادین درون دانش و رلسفه و گشوده شدن راههای تازهای بارای اندیشایدن
است (گایدلی .)2010 ،بااینوصف ،تطور رو شناسیهای بشر متناسب با تکام ذهان و ظهاور
رضاهای جدید گریرناپاذیر مینمایاد .اساتفاده از قابلیتهاای رایاناهای و شابکهای در ترکیاب باا
استعدادهای منحصر به ررد انسانی ،رویکردی پراگماتیک در همین راستا ارزیابی میشود.
متدولوژی سناریوسازی رایانه ای (چند گاناه و پیچیاده) در زماره آخارین پاساخهای بشار ،در
1. Volatile ,uncertain ,complex ,ambiguous world
2. Holistic
3. pluralistic
4. Logical Positivism
5. Interpretivism , critical thinking and post-structuralism
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برخورد با این عدم قطعیت ناگزیر در دنیایی است کاه ناه تنهاا ساطح پیچیادگیهای آن گساتردهتر
شده ،بلکه درک انسان از این پیچیدگیها نیز عمق و دامنه بیشاتری یارتاه اسات .در سناریونویسای
رایانهای ،با بهرهگیری از پتانسی محاسباتی عظیم نرمارزارهای رایانهای ،نتایج برهمکنش متلیرهاای
بسی ار زیاد کاویده شاده و در بیشاترین تعاداد ممکان از مسایرهای آیناده ،کنکاا میشاود .ایان
رویکرد ،باعث شده است که سناریونویسی همچنان در محی های آشاوبناک1قابا کااربرد باشاد.
در واقع میتوان گفت که با توساعه قابلیتهاای کمیگرایاناه ،رو هاایی کاه در ذات خاود کیفای
بودهاند به بهرهگیری از ابزارهای کمی روی آوردهاند.
نظریۀ سیستمهای پیچیده2نقطه عطفی در ادامه همین روند اسات و باه زباان سااده ،توضایحی
است بر چگونگی پدید آمدن ررتارهای پیچیده از قوانین ساده و اینکه چگونه ارتبا ات میان اجزای
یک سیستم ،باعث تولید ررتارهای سطح باال در سطح سیستم میگردد .این نظریه در بنیان خود باه
چگونگی و امکانهای تعام یک سیستم با محی خود میپردازد؛ به ور مشخص سیساتمهای در
حال تکاملی که در سطوح باالی بقهبندی بولدین از سیستمهای زنده و باز جای میگیرند :مانند
نهادها ،جوامع ،ملتها و نظامهای رراملی (بولدین  )1964 ،و برای این کار (از دیدگاه معررتای و
روشی) به مبانی ریاضیاتی تکیه میکند.
3
در چارچوب رویکرد کمی ،رو هاای مختلفای باه منظاور شبیهساازی سیساتمهای پیچیاده
پیشنهاد شده است؛ از جمله پرکااربردترین ایان رو هاا میتاوان باه پویاییشناسای سیساتمها4و
مدلسازی عام محور5اشاره کرد که در چند دهه اخیر به ور گسترده برای شبیهساازی و پیشبینای
ررتار در سیستمهای پیچیده به کار گررته شدهاند .با این حال همانگونه که پیشتر گفته شاد ،دیادگاه
مبتنی بر تجزیه و تحلی (6پارادایم نیوتونی) با چالشهای جدی روبهرو شده است .مهمترین انتقااد
در این زمینه ،ناشی از ویژگی تحوی گرایی یا رروکاستگرایی7در پارادایم مزبور است؛ یعنای وقتای
میخواهیم چیزی را به ور علمی رهم کنیم ،آن را برحسب چیاز دیگاری توضایح مایدهیم کاه از
جنس دیگری است ،و در سطح پایینتری قرار گررته است (کاالرک و ماارتین .)2001 ،بدینساان
مدلهای ما ،همواره شک بسیار سادهشدهای از واقعیت هستند و هرگز نتوانستهاند واقعیت پیچیده،
لزج و چند الیه ،را همانگونه که هست توضیح دهند.
1. Chaotic
2. Complex System Theory
3. Simulation
4. Systems Dynamics
5. Agent Base Modelling
6. Analytical Approach
7. Reductionism
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در دهه پایانی قرن بیستم و با رراگیر شدن ناگهانی رناوریهای رایانهای و توسعه شبکه جهاانی،
ناپایداری و بی باتی ،به رضای غالب در محی های تصامیمگیری و برناماهریزی تبادی شاد .ایان
مسئله باعث شده است که ارراد و ساازمانها ،درسات در جهات معکاوس رویکارد بهیناهگرایی و
رو های بهینهیاب که سالها بر تفکر علمی قرن بیستم چیرگی داشت (مانند تحقیق در عملیات و
رو های تصمیمگیری چند معیاره)1باه رکار اساتراتژیها و رویکردهاایی بیفتناد کاه در مجموعاه
ً
شرای احتمالی آینده ،تأسف یا زیان کمتاری باه باار آورد و بتواناد در برهاهای نسابتا اوالنی (در
رویارویی با تلییرات بسیار شتابان که باعث میشاود اساتراتژیها قبا از اجرایای شادن ،منقضای
شوند) دوام و اعتبار داشته باشند .همان پیشررت در قابلیتهاای پردازشای و رایاناهای ،زمیناه الزم
برای تلییر نگر های اندیشاهورزان و شاک گیری گفتماان رو شاناختی جدیاد ،از جملاه رو
تصمیمگیری پابرجا2را نیز رراهم آورده بود.
در مجموع هر دو رویکرد کمی و کیفی در مسائ آیندهپژوهی ،متناسب باا نیازهاا و مقتضایات
زمان دگردیسی یارته و غنیتر و پیچیدهتر شدهاند؛ ضمن آنکه هرگاز هیچیاک از ایان دو باهتنهایی،
برای توضیح و تفسیر جهان ،کاری نبوده است.
کیفی روشهای کمی
 .4انسجام مفهومی کمی/کیفی :تحول
ِ

از نظر رو شناختی ،مسئله کلیدی در اجماع میان کمی و کیفی ،تأکیاد بار رهیارات واقاعگرایای
انتقادی3است .وندل ب و دیگران تصریح کردهاند که معررتشناسی متناسب بارای آینادهپژوهی در
دنیای کنونی ،بیتردید ،واقعگرایی انتقادی است؛ چراکه تنها باا ایان رویکارد اسات کاه میتاوانیم
درباااره مداخلااه سااازنده و تلییاار آینااده جمعاای گفتگااو کناایم .ایاان نظریااه نااوعی معررتشناساای

پساپوزیتیویستی و پساکوهنی است که بخشای از ررهنا عظایم و انساانگرایانۀ گفتماان انتقاادی
بهشمار میآید .واقعگرایی انتقادی ،معررتشناسی مناسبی برای آیندهپژوهی اسات؛ چاون بار پایاۀ
ً
خطاپذیری ،استوار شده است ،صررا مدعی وجاود معررات حدسای اسات و باورهاای ماوجهی را
دربارۀ آینده در خود جاای داده اسات (با  .)2004 ،از ایانرو از نظار معرراتشاناختی باا عادم
قطعیت ،سازگاری دارد .در واقع آینده پژوهی از ریق مشاهده رعال و رراتر از آن ،از ریق کنش باا
واقعیت ،میکوشد به عمق و پیچیدگیهای واقعیت نزدیک شود و به ور عملی به گارایش واقعیات
(سویه حقیقت) رخنه کند .نکته اینجاست که این ررایند ،بر اساس رروس پایاه در معررتشناسای
1. Mulyia−criteria Dicision Making
2. Robust Decision Making
3. Critical Realism
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آیناادهپژوهی ،بایااد بااه ور همزمااان از ریااق مشااارکت و اجماااع حاصا شااود .باار ایاان اساااس
آیندهپژوهی یک رناوری نرم بهشمار میرود که چه با ابزار کمی و چه با ابزار کیفی به ابزار یا رناوری
اجتماعی1ختم میشود.
ضرورت ابداع دوگانه هایی چون کمی و کیفی ،جهت تبیین رهم انسان در دوره پیش از مادرن و
کارکردهای گونااگون تاداوم و اساتحکام آن در دوران مادرن (قرنهاای  17تاا  20مایالدی) قابا
تشخیص است؛ اما روشن نیست که این شیوه نگاه کردن باه دنیاا در آساتانه هازاره ساوم (و جهاان
پسامدرن) هنوز دارای کارکرد توجیهپذیر باشد .پیچیدگی و تنوع بهصورت بنیادین رابطاه انساان باا
آینده خود را و نیز شیوه مطالعه و کشف این آینده را دگرگون کرده است (سردار)2012 ،
جهان آینده آغاز شده است و این جهان ،تاوده درهمجوشای از یگانگیهاا و چناد گانگیهاا و
ِ

بارت درهمتنیدهای از تفاوتها و شباهتهاست؛ با این وصف ،تداوم تسال گفتمانهاای سانتی و
تحمی پارادایمهای ذهنی گذشته به جهان در حال ظهور ،هر روز ناممکنتر به نظر میرسد.
در زمانااه پسااتمدرن ،ادعااای ترکیااب دروناای و هستیشناسااانه رو هااای کماای و کیفاای در
حوزههای گوناگون دانشی ،بیش از هر زمان دیگری تجلی یارته است و دانشمندان علوم مختلف ناه
تنها به محاسن بهره گیری همزمان از این دو رویکرد ،بلکه باه مزایاای تلفیاق معناایی رویکردهاای
کمی و کیفی درون بستر شناختی واحد ،پی بردهاند.
ً
ً
در واقع رو ها در دنیای واقعی ،به ندرت ممکن است مطلقا کمی یا مطلقا کیفی باشد؛ بلکاه
رو های پیش روی پژوهشگران شام رو های «بیشاتر کمای» یاا «بیشاتر کیفای» هساتند؛ باه
عبارت دقیقتر ،در دل هر رو کمی یکسویه کیفی بنیادین نهفته است؛ به عالوه جهتگیریهای
رو شناختی نوین (به ور ویژه پس از ارائه نظریات مبتنی بر آشاوبناکی و سیساتمهای دیناامیکی
چارچوب شناختی نوین باا مادل
غیرخطی پیچیده و خودتطبیقدهنده) متضمن نوعی جهانبینی و
ِ
ذهنی تازهای در تحلی پویاییهای پدیدارشونده است .هنگامی که چارچوب مفهومی و کیفی برای
یک مسئله ،به مدلی کمی تبدی میشود ،در واقع به ور کالسیک ،ذهنیاتگرایی2و تفکار انتزاعای
اولیه را به عینیتگرایی3و انضمامی بودن تجهیز کردهایم؛ و این بدان معناست که مدل ما ،ارزون بار
پشتوانه نظری و منطق استداللی ،از قابلیت انطبا پذیری با دنیای واقعی نیز برخوردار است .جماع
این دو ویژگی ،مختصات کلیدی هر حوزه دانشی است.
در واقع میتوان گفت ،کمیگرایی همواره پایگاه تعمیمپذیری بوده است ،اما اهمیت تعمیمهای
1. Social Technology
2. Subjectivity
3. Objectivity
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کلیگرایانااه در دوران پااس از روایتهااای باازر  ،پااس از بااه رساامیت شااناخته شاادن تنااوع در
انسانشناسی ررهنگی ،پس از جا باز کردن نهادگرایی در گفتمان اقتصادی و البته رویکردهاای پاس
از پوزیتیویسم در آیندهپژوهی ،کمتر از هر زمان دیگری شده است.
با این حال ،همه کوششهای کیفی (از جمله قومنگاری ،اقدامپژوهی ،نظریاه مبناایی ،تحلیا
الیهای علتها1و .)...در رویکردهای ناوین انتقاادی ،نماادین و تفسایری چنادان نتوانساته اسات،
جایگاه محکم رو های کمی را در پارادایم غالب ،تضعیف کناد .اتکاای باه آماار و اعاداد هناوز
گفتمان چیره در رضای آ کادمیک بهشمار میرود و باا وجاود کاساته شادن از هژماونی رو هاای
آماری در سالهای اخیر ،به نظر میرسد که این رویکرد با بازتعریف رابطه خود با مسئله پیچیادگی
و مورقیتهای تازه ای که در رویارویی و تفسیر جهان سرشار از متلیرهای متنااقض و پااره پااره باه
ً
دست آورده است ،عمال خود را برای بقا در جهان معاصر و چشمانداز آینده آن (در رقابتی پایاپاای
با رویکرد کیفی) تجهیز و احیا نموده است.
به دیگر بیان ،رو های کمی به سوی ارگانیک شدن سااختاری ،معررتشناسای دیاالکتیکی و
هوشمندسااازی محاسااباتی پاایش ررتهانااد؛ شااک گیری انااواع ابزارهااای کماای بااا اتکااای بااه
هستیشناسیهای مستق و متمایز ،مانند نظریههای بازی ،رازی ،امکان ،آشوب ،سیستم دینامیک،
تحلی چند عاملی و ...که همگی بر نوعی بستر ریاضیاتی مبتنیاند ،گواهی بر این تلییر تکااملی و
ً
سازگارشونده در درون رویکردهای کمیمحور است .حرکتی که (برخالف پارادایم نیوتنی) لزوما نه
در جهت تجزیه ،ح  ،ررع یا حتی سادهسازی مسائله پیچیادگی اسات ،بلکاه در پای ساازگاری و
انطبا پذیری مفهومی با آن است و ررتهررته به چارچوب معررتای تاازهای در برخاورد باا آن تبادی
درونی خود کرده است؛ بیشتر ابزارهای کمی جدید ،بارای آنکاه
میشود .رویکردی که پیچیدگی را
ِ
پتانساای رویااارویی بااا عاادم قطعیاات را داشااته باشااند ،مبتناای باار بااازی ،احتمااال و ماادلسااازی
توسعهیارتهاند و نه قواعد سفت و سخت از پیشتعیینشده .به نظر میرسد که پایبندی و اعتراف باه
عدم قطعیت ،کلید نهایی ادراک ،برای گشودن درهای جهان آینده باشد.
رو های کمی به ور پیوسته در مسایر انعطافپاذیری و غیرخطای باودن و راصاله گاررتن از
قطعیت و جزمی بودن گام برداشتهاند .یادگیری دو حلقهای به بشر این امکان را داده اسات کاه درک
علمی خود را غنا بخشد و در پیشررسهای خود تجدید نظر کند (مدل ذهنی) و رناوری ا العات
ابزار الزم کمی برای این کمال لبی (یا دساتکم بقاا لبی) را راراهم آورده اسات .نظریاه نسابیت
جایگاه ناظر را به معادله حرکت ارزود .نظریه کوانتوم ،عدم قطعیات را در ساطح حرکاات زیراتمای
1. Ethnography, Action Research, Grounded Theory and Causal Layered Analysis
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ا بات کرد و نشان میدادند که در مقیاس اتمی ،نظریههای کالسیک نمیتوانند توصایف کااملی از
پدیدهها ارائه دهند (پاکینگهارن.)2002 ،
در همین امتداد ،سناریوسازی رایانه ای مرزهای تصور ما از آینده را در نور دیده و چشمان ماا را
به روی شگفتیسازها1باز کرده است و سیستمهای چند عاملی با موضاوع قابلیتهاای سیساتمهای
خبره ،میتوانند به ور خالقانه و مستق تصمیمگیری کنند .آیا کامریوترها میتوانند رکر کنناد؟ آیاا
تکنیکهای هو مصنوعی میتوانند به آگاهی از خاود منجار شاوند؟ آیاا ملاز انساان را میتاوان
شبیهسازی کرد؟ ترکیب تعاملی توانمندیها و ویژگیهای منحصر به ررد نوع انسان باا قابلیتهاای
نس های تکام یارته رایانهها تا کجا میتواند پیش برود؟
ایده اولیه «دلفی پابرجا» پاسخی مقدماتی به چنین پرسشهایی در باب ادغاام توانمنادیهاای
انسان و یاراناه اسات .در اداماه مقالاه کوشاش شاده اسات ،ضامن بازشاکاری خالصاه دو رو
شناختهشده آیندهپژوهی یعنی «دلفی» و «برنامهریزی پابرجاا»2از منظار معررتای و رو شاناختی،
امکان ترکیب مفهومی و عملی این دو رو در قالب رویکردی تازه و متناسب با ویژگیهای جهاان
پیچیده و آشوبناک مد رن ،بررسی شود .روشی که محتوای کیفی و کمای دو رو یادشاده را درون
چارچوب معناشناختی واحدی پیوند میزند و خود میتواناد گشاودن دریچاهای بارای باازنگری و
ساختشکنی دوگانههایی چون کمی/کیفی در رو شناسی متعارف آیندهپژوهی باشد.
 .5مثالی از تلفیق کیفی و کمی :دلفی پابرجا

دلفی ابزار ارتبا ی سودمند بین گروهی از خبرگان است که ررموله کردن آرای اعضاای گاروه را آساان
میسازد (هلمر )1997 ،و در شرای نابسندگی دانش موجود و یا در قلمرو علوم غیردقیق (مانند علاوم
اجتماعی به ور عام و آیندهپژوهی به ور خاص) امکان نزدیک شدن به حقیقات را ارازایش میدهاد.
این رو  ،از جمله رو های ذهنی−شهودی حوزۀ آیندهنگاری بهشمار میآید.
در سااال  1959ماایالدی هلماار3و رشاار4،دو تاان از پژوهشااگران اندیشااکده رنااد5در مقالااهای بااا
عنوان «نظریه رلسفی دانش در علوم نادقیق» ،در تبیین بستر معررتی رو دلفای ،ایان ایاده را مطارح
کردند که در زمینههایی از دانش که در آن هنوز قوانین علمی توسعه نیارته است ،اتکا باه آرای خبرگاان
1. Wild cards
2. Robust Planning
3.Helmer
4.Rescher
5. Rand Corporation
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مجاز میباشد .مسئله این است که چگونه آرای این خبرگان مورد اساتفاده قارار گیارد و باهویژه اینکاه
چگونه با آمیختن دیدگاههای گروهی از خبرگان ،بیانیهای سودمند تدوین شود .این ران بار پایاۀ رو
پرسش جدلی و دیالکتیکی استوار است؛ یعنی تز (مطرح کردن یک ایده و نظر) ،آنتیتاز (برخاورد
ایدهها و نظرات) و سرانجام سنتز (توارق اجماع جدید).
به ور خالصه ،اساس و پایه رو یا تکنیک دلفی بر این است کاه نظار متخصصاان هار قلمارو
علمی در مورد پیشبینی آینده صائبترین نظر است .بنابراین برخالف رو های پاژوهش پیمایشای،
اعتبار رو دلفی نه بهشمار شرکتکنندگان در پژوهش که به اعتبار علمای متخصصاان شارکتکننده
بستگی دارد .هدف دلفی ،ح مشکالت معمول در پویاییهای گروه و تولیاد ابازاری نظاممناد بارای
واکاوی ،یکرارچهسازی و نتیجهگیری از منبع دانشی خبرگی از ریق ایجاد اجماع میاان آرای خبرگاان
است که به منظور تصمیمسازی درباره مسائ آینده و بس دیالکتیکی دانش در حوزههای گوناگون ،باه
کار گررته شده است.
از سوی دیگر ،رو تصمیمگیری یا برنامهریزی پابرجاا یاک چاارچوب نظاری تصامیمگیری
است که هدف آن کاربرد سیستماتیک تعداد زیادی از پیشبینیهای ناقص درباره آیناده اسات و باه
جای اتکا به پیشبینیهای آماری یا یک آینده محتم  ،به صراحت چندین و چناد آیناده محتما را
به عنوان بهترین نمایندگان ا العات موجود درباره یک آیناده ناامعلوم در نظار میگیارد (لمراارت،
بانکس و پوپر .)2002 ،توسعه این رو  ،تحت تاأ یر دو عاما اسات؛ نخسات ،درک روزارازون
تصمیمگیرندگان از این مسئله که دنیا در مقایسه با آنچه که ما تصور میکنیم ،کمتر قاب پیشبینی و
بیشتر غارلگیرکننده است؛ و دوم ،پیشررتها در تواناییهای کامریوتری جدیاد ،کاه چارچوبهاای
تصمیمگیری کمی جدید را محتم میسازند که پیش از این در اختیار و حتی قاب پیشبینی نباود.
در این رو توانایی تصمیمگیری درست در شرای ابهام شدید و عدم قطعیت عمیقی که اماروز باا
آن مواجهیم ،ارتقا مییابد؛ در حالی که ابزارهای کمی سنتی در چنین چالشهاایی ضاعیف عما
میکنند.
به ور خالصه RDM ،از کا مریوتر بارای حمایات از یاک ررایناد تکرارشاونده (باا اساتفاده از
ماادلهای شبیهسااازی کااامریوتری و برونیااابی دادههااا1و آزمااون اسااترس)2اسااتفاده میکنااد تااا
استراتژیهایی را مطرح میکنند که در یف وسیعی از آینادهها باه ور باالقوه پابرجاا هساتند و در
نهایت تصمیمگیرندگان را به درک سیستماتیکی از بهترین گزینههای کوتاهمدت برای شاک دهی باه
1. Data Extrapolation
2. Stress test
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یک آینده بلندمدت رهنمون میشود .این ررایند میتواند کمک کند تا موانع ساازمانی و سیاسای از
بین بروند و به آیندههای چند گانه توجه شود ،زیارا معیارهاای سیساتماتیکی را بارای کنادوکا در
آینده رراهم میکند (ترورتون.)2001 ،
 RDMاز ریق پیوند رویکردهای شبیهسازی چند سناریویی با مفهاوم مدلساازی اکتشااری،
تسهی میشود که در آن تحلیلگران از مدلها استفاده میکنند تا سناریوهای متفااوتی بساازند (ون
اسلت .)2000 ،پیشررتهای حاص شده در رناوری ا العات به توساعه بایساابقه رویکردهاای
جدیااد در شبیهسااازی کااامریوتری منجاار شااده اساات (اپسااتین .)1996 ،مدلسااازی اکتشاااری و
مدلسازی مبتنی بر عام  ،بر یک چارچوب مفهومی به منظور کاربرد تجربیات کاامریوتری تأکیاد
میکند تا با بهرهگیری از تبادل ا العات و برهمکانش میاان رایاناههاا ،مجموعاهای از برآوردهاای
ا العاتی درباره جهان حاص شود .هنگامی که مدلسازی اکتشاری برای  RDMبه کاار مایرود،
از کامریوتر برای ایجاد گروه بزرگی از سناریوهای آینده احتمالی استفاده میکند که در آن هر یک از
این سناریوها نماینده یک حدس و گمان درباره نحوه کارکرد جهان و یک انتخاب از میان بسیاری از
استراتژیهای جایگزین است (بانکس .)2002 ،این رو در ذات خود ،بهترین تواناییهای انساان
و ماشین را با هم ترکیب میکند.
پس از مروری بر مفهوم و مبناای معررتشاناختی دو رو دلفای و برناماهریزی پابرجاا ،امکاان
تلفیق این دو رو در قالب مفهومسازی و توسعه رو ترکیبی جدید در سطح مطالعاات سانتز قابا
بررسی است.
بیان معررتشناختی رو دلفی بر این ررس استوار است که در زمینههایی از داناش کاه در آن
هنوز قوانین علمی توسعه نیارته است ،اتکا به آرای خبرگان مجاز میباشد .پرسش اینجاست که آیاا
توسعه قابلیتهای رناورانه میتواند به توسعه تعریف ما از مرزهای قوانین علمی منجر شود؟
برنامهریزی پابرجا بر این اص استوار است که پیشاررتهای رنااوری رایاناه ،در کناار ارتقاای
قابلیتهای پردازشی می تواند در زمینۀ پشتیبانی از قدرت استدالل و درک انسان نیز مفید باشد .آیاا
یک شبیهسازی رایاناهای تکاما یارتاه از آرای خبرگاان ،میتواناد جاایگزین مناساب (و چاه بساا
خبرگان هدف در یک پروژه باشد؟ روشن است
مناسبتری) نسبت به آرای گردآوری شده از جامعه
ِ
که اصلیترین انتقادهای وارد بر رو دلفی ،ناشی از کاستیهای مربوط به شیوه انتخااب خبرگاان
است .در واقع ،خروجیهای رو دلفی چیزی جز یک نظریه نیست و این نظریه به همان اندازه از
اعتبار برخوردار است که نظرات ارراد شرکتکننده معتبر میباشد.
بهرهگیری از بنیان معررتی رو پابرجا در رو شناسی دلفی ،بهمثاباه جاایگزینی سیساتمهای
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خبره به جای ارراد خبره در این رو بهشمار میرود .این کاار ،ضامن بر ارف کاردن کاساتیها و
چالشهای مربوط به خبرهگزینی و گردآوری درست آرای آنان ،میتواناد ترکیبای کاما تر باا دامناه
جامعتری از دیدگاههای مبتنی بر خبرگی به بار آورد.
یادآور میشود ،موضوع بحث هرگز جایگزینی کامریوتر به جای انسان نیست؛ چنین چیازی ناه
ً
تنها در آینده نزدیک بلکه اصوال از نظر هستیشناختی زیر سؤال است .مسئله اصلی هماان ور کاه
موقت شناختی او باا بهرهگیاری
بارها گفته شده ،ارتقای قابلیتهای انسان و غلبه بر محدودیتهای ِ
از ابزار رایانه است .انسانها ،هو رایانهها را ارتقا میدهند تا در یک ررایند بازخوردی قوای ذهنی

و هیجانی خود را توسعه دهند.
دلفی برخ »1یعنی استفاده از رایانه و شابکه بارای
بنابراین تکام رو دلفی میتواند رراتر از « ِ
ً
سریعتر و منظم تر انجام دادن دلفی باشد .قابلیتهای نرمارزازی ،عماال ایان امکاان را پدیاد آورده
است که رو دلفی ،از ابتدا بر اساس رراینادی خاودتنظیمگر ،ساازمانیابنده و گساتر یابنده ،در
عین حال که توس انسان هدایت میشود ،دامنه آگاهیهای او از موضوع پژوهش را نیاز در خاالل
ررایند ،توسعه دهد .بهرهگیری توأمان از متدولوژی و ابزار پابرجا میتواند بینش و عوا ف انسانی را
در ررایند تفکر ،به شابکه عصابی تکام یارتاهتر و گساتر یارتهتری از کاارکرد ملاز نزدیاک کناد؛
می توانااد بیشااتر از تااوان بالفع ا ذهناای هاار جمعاای از کارشناسااان ایاادههای باادی تولیااد کنااد؛
شگفتیسازها را در نظر آورد و زیر و بم اولویتها را به چالش بکشد .چراکه رویکرد پابرجاا دامناه
تاحد امکان گستردهای از همه آیندههای ممکن (حتی آنها که احتمال خیلی خیلی کمای دارناد) را
در نظر میگیرد.
در تعیین گزینههای بدی  ،باید در نظر داشت که صرف اتکای باه خبرگای یاا ا العاات موجاود،
همواره ممکن است ما را از توجه به سایر احتماالت غار کند و این موضوع در جهان آشوبناک کاه در
آن گاهی یک تلییر کوچک میتواند پیامدهای بزرگی داشته باشد (حساسیت) میتواناد انحرافهاای
بزرگی برای پیشبینیها به وجود آورد .بدین منظور ،در تعیین دامنه عدم قطعیتها و آینادههای ممکان
باید ارزون بر امکانهای منطقی بر امکانهای استعدادی2نیز اشراف داشت .بدین معنای کاه از ریاق
تفکر بلندمدت و چند الیه ،احتماالت کوچک و بزر و نیاز راهحا هاای باالقوه را تاا بیشاترین حاد
ممکن در نظر گررت .این کار در مدلسازی میتواند عدم قطعیتهای معررتشناختی را که ناشای از
ضعف داناش ماسات باه حاداق برسااند و نیاز در ذات خاود آنقادر انعطافپاذیر باشاد کاه عادم
1. Online Delphi
2. Potential Possibilities
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قطعیتهای هستیشناختی که به ور بنیادین در ماهیت هستی نهفته است را به رسمیت بشناساد و از
دگماندیشی پوزیتیویستی رو های کمی رهایی یابد .به عبارت دیگر دلفی پابرجا با تأکیاد هرچاه
بیشتر بر چند گانگی و گستردگی ارقهای پیش رو ،الزام به لحاظ کردن همه ایدههاای رقیاب و نیاز
ً
تحلی نظاممند و سناریویی بیشترین بدی های ممکن ،اوال به نازک کردن حجاب معرراتشاناختی
ناشی از چارچوبهای شناختی−هنجاری پژوهشگر منجر میشود و دوم آنکاه زمیناهای بارای بااز
شدن رضای خالقیت و انعطافپذیری ،در رویارویی با پیچیدگیهای ذاتی واقعیت رراهم میآورد.
با چنین رویکردی مفهوم آیندههای بدی همانگونه کاه در برناماهریزی پابرجاا باه آن پرداختاه
شده ،دامنه و گسترهای بسیار وسیع تر از آنچه در سناریوپردازی با آن مواجهیم را دربر خواهد گررت
و باارخالف رو هااای ساانتیتر میتوانااد در تناسااب باا مقتضااای محی هااای سااریع و پیچیااده و
سیستمهای آشوبناک ،روندهای متضاد را نیز در درون خود هضم کند.
به ور سنتی ،در آیندهپژوهی به ور خاص (و علوم اجتماعی به معنای عام) منابع دانشای از دو
بخش تشکی شدهاند .نخست ،امور واقع1که شام مستندات ،مکتوباات ،آماار و ا العاات بات
ً
شده است و دوم آرای خبرگاان یاا دیادگاههای صااحبنظران .تقریباا تماامی رو هاای کیفای در
آیندهپژوهی بر منابع دانشی مبتنی بر خبرگی مبتنیاند( .و رو هاای کمای بیشاتر بار منباع اول یاا
کمیسازی آرای خبرگان در منبع دوم) اما محدودیتها ،کاستیها و نقاط ضعف بهرهگیاری از ایان
رو کم نیست.
میزان کامیابی رو دلفی به شدت به سطح کیفی اعضا و شرکتکنندگان وابسته است؛ ممکان
است برخی از متخصصان ،پیشبینی کنندگانی توانمند نباشند یا تخصصهایی گمراهکنناده داشاته
ً
باشند .بسیار مشاهده شده است که خبرگان انتخاب شده در یک سطح نیستند یا در مواردی اصاوال
ً
بهعنوان خبره به رسمیت شناخته نمیشوند؛ گروه خبرگان باه دالیا سیاسای معماوال باه درساتی و
ایاادئولوژیک
کمااال انتخاااب نمیشااوند .عالیااق و دیاادگاههای ذینفعااان یااا معااذوریتهای
ِ
سفار دهندگان دلفی میتواند سازماندهی ا العات ،راحی ساؤاالت و انتخااب خبرگاان را باه
شدت تحت تأ یر قرار دهد .حتی پاسخها میتوانند با امید به اینکه در دور بعدی منجر به تمای باه
سمتی خاص شوند ،توس مجریان به شک ظریفی دستکاری شوند و انحرارات بزرگی از واقعیات
پیدا کنند .به عالوه ،در بسیاری از موارد ،ررایند و نتایج یک دلفی از سوی کاربران و ذینفعان نهایی
ً
ً
به دیده تردید نگریسته میشود و عمال اهداف اجماع و مشارکت ،اصال تحقق نیارته است.
ً
در شرای بحرانی ،دلفی میتواند عمال نمایشی سادهلوحانه از اجماع و مشارکت باشاد و از آن
1. Facts
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غریبتر اینکه حتی در شرای آرمانی نیز ،دلفی به ور پیشررس پذیررته است که به بهای پایبندی
به ارز دموکراسی ،به روی نبوغ و دگراندیشی چشم بروشد؛ در حالی که تجرباه تااریخی گاواهی
میدهد که بسیاری از تحوالت ،زاده اندیشههایی است که در زمان ارائه ،مورد پذیر عماوم نباوده
ً
است .با این حال ،دیدگاههای خاص و منحصر به ررد معموال در ررایند همگرایای در خاالل دلفای
نادیده گررته میشوند و کنار می روند؛ و تازه هر چقدر هم که در انتخاب ارراد دقات شاود ،هماواره
امکان زیادی وجود دارد که همه موارد ،در این دیدگاهها دیده نشوند .دلفی پابرجا ،از ریق توساعه
ظرریتهای محاسباتی و تحلیلی از یکسو و رعایت اص بی رری و جامعاه آزاد(1در ارح بادون
محدودیت هر ایده ای) از سوی دیگر ،می تواند راهکاری برای این چالش باشد؛ دلفی پابرجا مبتنی
بر سیستم شبکه ایست و ررایند آن تحت کنترل تعصبات ارراد نیست (اگرچه ارراد میتوانناد انتشاار
نتلیج را کنترل کنند) از اینرو مسائلی چون گروهاندیشی و سرسرردگی در آن جایی ندارد.
بنابراین ،گستر رناوری ا العات و ارتبا ات ،میتواند راهای بارای کااهش محادودیتهای
یادشده باشد .ایجاد رابطهای تکاملی و ررتوبرگشتی میان اذهان خبرگان و نرمارزارهاای پیشاررته و
هوشمند2میتواند کلیدی برای گستر محتوایی مفهاوم مناابع دانشای در آینادهای ناه چنادان دور
بهشمار رود.
اتکای دلفی ،به خبرگی یعنی توان ذهنی و تجربای مشاارکتکنندگان در آن اسات .ایان ررایناد
شام رویهم ریختن و هم ارزایی ملزهای منفرد بشری برای دستیابی باه نتاایجی پایادارتر و قابا
اعتمادتر است .با در نظر داشتن همه پیشررتهای سالیان اخیر در حاوزه رناوریهاای ا العاات و
ارتبا ات ،تصور ادغام قابلیتهای منحصر باه رارد اذهاان بشاری باا ملزهاای کاامریوتری بیهاوده
ً
نیست .با توسعه نرمارزارهای رایانهای با قابلیتهایی شبیه به ملز انسان ،عمال بستر نااب و جاامعی
از خبرگی حاص شده است که میتواند بسیاری از مشکالت یادشده درخصوص وابساتگی نتاایج
دلفی به کاستیهای خبرگان یا تمایالت خبرهنماهاای برگزیاده شاده را بر ارف ساازد .حاداقلی از
چنین قابلیتی در حال حاضر ایجاد شده3و چشمانداز به سرعت در حال توسعهای دارد.
به کارگیری پیشررتهای رناوریهاای رایاناه ای در زمیناۀ پشاتیبانی از اساتدالل و درک انساان
میتواند به نتایج تکاندهندهای بینجامد .کامریوترهای ساخته دسات و ذهان انساان ،باا دامناههای
محاسباتی نامتناهی ،میتوانند در زمینههایی خاص از ذهن انسان یا دستکم از شیوههای شاناخته
1. Free Society
2. Advanced Smart Softwares
3. European Union's Human Brain Project ,Obama's Brain Initiative project ,The Human Connectome
Project , IBM's SyNAPSE project and Mind uploading project.
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شده برای بازتاب توان رکری انسان پیشی بگیرند .آنها میتوانند به ما در دیدن ارقهایی کمک کنناد
که بدون آنها شاید رق در حوزه نبوغ یا شهود دستیارتنی بود .آنها در تحلی پیچیدگیها ،در نظار
ً
گررتن المانهای متداخ نامحدود و امکانپذیر دانستن گزینههای احتمالی بسیار پرشمار ،عمال از
قابلیتی باالتر از توان ذهنی بشر برخوردارند ،همان ور کاه ضارب و تقسایمهای چنادین رقمای را
آسانتر و سریعتر از ما انجام میدهند .با این همه ،رق انسان است که از خود آگاهی دارد و حتای
میتواند توان آرریدن را بیارریند.
در نتیجه ،قاب تصور است که دلفی پابرجا ،با بهرهگیری از چنین قابلیتهاایی ،میتواناد دامناه
تفکر درباره آیندههای ممکن و محتم و تجسم ررداهاای بلندمادتتر و شاگفتانگیزتر را باه ور
رزایندهای ،گستردهتر سازد و نتیجهای بسیار رراگیرتر از آنچه بصیرترین و کاما ترین گاروه خبرگاان
میتوانستند به بار آورند ،ایجاد میکند .این رو  ،نه تنها احتماال پیشبینیهاای دقیاقتر را بااالتر
میبرد ،دامنه پیشبینیها را بازتر کرده و ا مینان میبخشد که در دیدن آیناده کمتار چیازی از قلام
ارتاده است؛ ضمن اینکه نتایج چنین ررایندی با خاودتنظیمگری و درجاه شامول بااال ،از ضامانت
بیشتری برای عملکرد ا ربخشتر در ارق بلندمدت برخوردار است و میتواند مبناایی پابرجاا بارای
تصمیمگیریهای استراتژیک در محی های پرتال م و آشفته رراهم آورد.
 .6نتیجهگیری

جهان ،همیشه تلییر کرده است و با شتابی بیش از پیش باه تلییار کاردن اداماه میدهاد؛ در نتیجاه
همیشه زمانی ررا خواهد رسید که نگر هاا و ارز تلقیهاای گذشاته ،کاارایی خاود را از دسات
میدهند.
صاورت
کار آیندهپژوهی ،از یکسو ایجاد آمادگی نسبت باه دگرگونیهاایی بنیاادین در بطان و
ِ
مشاارکت پیشرعاالناه و بیشرعاالناه در
روند گذارای پدیدهها و رویدادهاسات و از ساویی دیگار
ِ

ساختار پیچی ده آن دسته از رواب انسانی و اجتماعی اسات ،کاه تلییارات را در دل برهمکنشهاا و
همبودگیها (به شیوهای محسوس و انقالبی یا نامحسوس و نرم) رقم میزنند.
صورتبندی رو شناسیها به شک کمی یا کیفی در ول سالیان گذشته ،به خوبی برای درک
صوری انواع ابزارها و رو های مطالعات اجتمااعی ماؤ ر
و پوشش تمایزها و تفاوتهای ماهوی و
ِ
بوده است؛ انواع رو هایی که بشر در یف گستردهای از پژوهشهای گوناگون خود در جستجوی
زوایای گوناگون حقیقت و معنا ،به کار گررته است .با این همه شاید ایان تقسایمبندیهای سااده و

خطی −از جمله منطق دو ارزشی −در عصر واگراییهای کنترلناپذیر و پیچیدگیهای نهادینه شده،
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حد تعالییارته بینظمی ،دالی درونی دارد و جهان امروز برای رویارویی باا
چندان کارساز نباشدِ .

چالشهای نوین خود ،نه رق به ابزار ترکیبی ،بلکه به معررتشناسی تلفیقی نیاز دارد .ارزون بر آن،
ژرفنگاری و غناا بخشایدن بااه مشااهده و برداشات ذهان از الیااههای گونااگون واقعیات ،الزمااه
گریزناپذیر تعام با جهان معاصر است و این امر بدون مسلح شدن به رویکرد انتقاادی و تفسایری
شدنی نیست.
این مقاله ،با نگاهی به مبانی هستیشناختی و معنایی رو های کیفی و کمای و جایگااه ذهان
انسان در شناخت جهان در هر یک از رویکردهای کمی یا کیفی (بخشهای  1تا  )4دربااره امکاان
انسجام مفهومی رو های کمی و کیفی به بحث نشست (بخش  )5و در پایان ،باهعنوان مثاالی در
توضیح امکان تلفیق رو شناسیهای یادشده ،ایده مقدماتی تلفیق دو رو کیفی (دلفی) و کمای
(برنامهریزی پابرجا) را در قالب روشی جدید بهنام «دلفی پابرجا» پیشنهاد نمود (بخش .)6
یادآور میشود ،رو پیشنهادی ،به هیچوجاه ترکیاب صارف دو رو قبلای در قاالبی جدیاد
نیست؛ در واقع ،هدف از این نوشتار ،کوششی برای همسازی و همراهی رو شناسیهای کمای و
کیفی بوده است و نمونه ارائهشده ،تنها مصداقی نظری از واقعیتی زیرین شمرده میشاود .همچناین
دلفی پابرجا (با مضمون ارتقا یا تکمی منبع دانشی برآمده از ارراد خبره با منباع دانشای حاصا از
ً
سیستمهای خبره) صررا در حد ارائه ایده اولیه بوده است و کاربردی شادن آن نیازمناد بررسایها و
موشکاریهای ررایندی و تکنیکی بسیار بیشتر ،در ضمن توسعه پشتیبانیهای رناورانه است.
در مجموع می توان اظهار داشت ،پژوهشگر در دنیاای پساامدرن ،از سانتز مطالعاات کمای و
هدف توسعه دامناه و ژررناای رهام و
کیفی و یکرارچهسازی آنها در قالب معررتشناسی ترکیبی ،با ِ
استدالل بشر ،استفاده میکند (جانسون.)2007 ،
شواهد در حال پدیدار شدن ،میتوان امیدوار بود که تلییر در ماهیات رهام
سرانجام ،بر اساس
ِ
انسان از رو ِ شناخت جهان ،نوع بشر را در رویارویی و همآغوشی با عدم قطعیتهاای رزایناده و

ناگزیر آینده یاری رساند و توسعه قابلیتهای او در ادراک واقعیت ناموجود آینده ،مسیری باه ساوی
ِ
شدن تعبیر ما از واقعیت ،در دنیای پیش رو باشد.
بارورتر ِ
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