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 آینده پژوهی چیست؟



 چیست؟آینده و آینده پژوهی  3 3

آینده مبهم و غیر 
 .قطعی است

این ابهام و عدم 
قطعیت آینده را 
 .هراسناک می کند

بشر می کوشید با 
طالع بینی و پیش 

گویی از ابهام آینده 
 .بکاهد

 مطالعه روش مند آینده 
تجسم آینده های بالقوه و 
 برنامه ریزی برای آن ها

 مهندسی هوشمندانه آینده



 آینده پژوهی؟ چرا  4 4

انجام عملی آگاهانه بدون پیش 
نگری و داشتن هدف غیرممکن  

 . است

تصمیم گیری امری آینده نگر 
 . است

برای کنترل تغییرات سرسام 
آور باید بتوان برای آینده 

 .  برنامه ریزی کرد

آینده پژوهی هنر شکل دادن به 
آینده است، به آن شکل که 

 .  می خواهیم

اضافه شدن شاخه مدیریت 
توسعه فردی به مجموعه  

 مباحث علم مدیریت

مطرح شدن مبحث چشم انداز 
 فردی و آینده پژوهی شخصی



 چند نوع است؟  آینده  5 5

 بیافتد اتفاق تواند می که است هایی آینده تمامی شامل•

   «باشد؟ داشته وجود آینده در تواند می چیزی چه»•
 آینده ممکن

 پیوست خواهد وقوع به آینده در زیاد بسیار احتمال به آنچه•

    «داشت؟ خواهد وجود بیشتر احتمال به چیزی چه»•
 آینده  محتمل

   .می رود شمار به آینده رویداد مطلوب ترین آنچه•

   «باشد؟ داشته وجود بایست می چیزی چه»•
 آینده  مطلوب
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 آینده پژوهی فردی چیست؟
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 Personal Futures)آینده پژوهی فردی

Studies)  بیانگر بکارگیری روش های آینده
 .  پژوهی در زندگی افراد می باشد

در واقع، آینده پژوهی فردی تالش نظام مند فرد 
برای شناخت خود و شکل بخشیدن به آینده خود 

 .می باشد

 چیست؟آینده پژوهی فردی 
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 آینده پژوهی در عرصه علم و تحصیل
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 بیوتکنولوژی

Biotechnology 

  کنش گونه هر .است صنعت در زیستی فرایندهای و ارگانیسم بکارگیری
  با است گوناگون فرآورده های عرضه و بهبود آفرینش در بشر هوشمندانه

  قرار مولکولی سطح در آن ها دستکاری طریق از ویژه به  جانداران از استفاده
 .می گیرد

 نانوتکنولوژی

Nanotechnology 

   و نانومتری مقیاس حد در ابزارها و ساختارها مواد انواع ساخت و خواص درک
 .است ابعاد این در دستگاه هایی یا ماده مهار

 علوم شناختی

Cognitive 

Science 

  این از برگرفته های فناوری توسعه و مغز و ذهن شناختی کارکردهای مطالعه به
  از ناشی های کاستی رفع بشر، زندگی کیفیت ارتقای به تا پردازد می دانش
 .بینجامد انسان ذهنی قوای از بهینه استفاده مغزی، های آسیب

 فناوری اطالعات

Information 

Technology 

  اطالعاتی سیستم های مدیریت یا پشتیبانی پیاده سازی توسعه طراحی مطالعه به
 .می پردازد کامپیوتر بر مبتنی

 NBCI( همگرا)و فناوری های آینده علوم 
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 آینده پژوهی در عرصه شغل و کار



 های مشاغل آینده ویژگی  11 11

موقتی بودن و 
 ناپایداری مشاغل

دانش بنیان شدن 
 مشاغل

 مبتنی بر فناوری
توسعه کسب و 
 کارهای کوچک



 در آینده، خود را برای کسب فرصت های شغلی آماده کنیم؟ چگونه  12 12

 آموزش مداوم نگرش اخالقی نگرش جهانی نگرش آینده نگرانه

 توانایی های ارتباطی توانایی کار تیمی انعطاف پذیری شغلی
توانایی تصمیم گیری 

 و حل مساله

 توانایی برنامه ریزی
توانایی استفاده از 

 فناوری اطالعات

توانایی خالقیت و  
 نوآوری
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