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�����  
ميالدي ارايه شده است. افراد  2012تاكنون پيش بيني هاي گوناگوني براي سال              

اظهار نظرهاي متفاوتي كرده اند. برخي آن را سالي دانسته اند كه درباره اين سال بسياري 

و برخي ديگر آن را سرشار از رويدادهاي غيرمنتظره طبيعي و  مي رسددر آن جهان به پايان 

كه گاهي نشانه هايي از  صرف نظر از تمامي اين پيش بيني ها. مي دانندطبيعي غير

رافات در آن ها ديده مي شود، آن چه براي اصحاب خُحتي و  هاي غيرمنطقي بزرگنمايي

ي است كه مي توانند سال پيش يدانش و فناوري اهميت دارد، آگاهي از رويدادها و روندها

. ز پيشرفت هاي دانش بنيان را ترسيم كنندو افق تازه اي ا رو را به گونه ديگري رقم بزنند

را با بهره چشم اندازي سال ميالدي آغاز هر  ازپيش بنا بر سنتي ديرينه  1انجمن آينده جهان

مي گيري از پيش بيني ها و گمانه زني هاي گروهي از آينده پژوهان عضو انجمن ترسيم 

هاي گوناگون دانش و فناوري  با تجربه در رشته يبيشتر اين آينده پژوهان كارشناسان .كند

انرژي، كامپيوتر و آموزش، تجارت و اقتصاد،  مانند اين چشم انداز بخش هايي هستند.

ارزش ها و جامعه اطالعاتي، سالمت و پزشكي، سكونت گاه ها، محيط زيست و منابع، 

هدف و امور جهاني را در بر مي گيرد. كار و مشاغل، دانش و فناوري، سبك هاي زندگي، 

نوعي پيش آگاهي براي دست فراهم ساختن  پيش بيني آينده نيست، بلكه منظور كار از اين 

امروز خود، فردا را هاي  با اقدامبتوانند به گونه اي كه است اندركاران بخش هاي ياد شده 

آينده پژوهي به معناي پيش بيني بي كم و كاست آينده نيست،  .رقم بزنندموثرتري به شكل 

آن چه در ادامه مي آيد، ترجمه فارسي اين  بلكه دانش و هنر شكل بخشيدن به آينده است.

  1390دي ماه  –سيد عليرضا حجازي                چشم انداز است.

                                                           
1 World Future Society 

2012 
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  ���رت و ا
	��د
سنجه هاي 

تازه اي به كمك 

شاخص توليد 

ناخالص داخلي و 

شاخص هاي  ديگر سنجه هاي اقتصادي خواهند آمد تا 

بنا بر  كنند.بهتري را براي سنجش كيفيت زندگي فراهم 

و  1شركت هاي اتيكال ماركتز مديامطالعه اي كه توسط 

بسياري بر اين باورند به انجام رسيده است،  2گلوب اسكن

شاخص هاي اقتصادي كنوني براي سنجش مجموعه كه 

فعاليت هاي اقتصادي يك كشور محدود هستند و نمي 

ز توانند استاندارد عمومي زندگي را تعيين كنند. اين گروه ا

 تا بهسنجه جديدي هستند دستيابي به منتقدان خواهان 

وسيله آن بتوان عوامل محيطي و سالمت عمومي، رفاه 

و ديگر عوامل تعيين كننده كيفيت  تاجتماعي، زيرساخ

جديد شايد بتواند جانشين  شاخصاين زندگي را سنجيد. 

ملل متحد باشد سازمان خوبي براي شاخص توسعه انساني 

   حاضر شناخته شده ترين شاخص است.كه در حال 

                                                           
1 Ethical Markets Media 
2 GlobeScan 

شكاف فقير و   

غني بالي ديگري است 

 2020كه احتماالً در سال 

 خودنمايي خواهد كرد.

وضعيت اقتصادي اگر 

هم اينك بد به نظر آمريكا 

مي رسد، بهتر است تا 

تمركز  ببينيد.هم پايان اين دهه صبر كنيد تا بدتر از آن را 

دست افراد اندكي است و مشكل  ثروت در آمريكا امروز در

غير قابل كنترل بدهي ها و ديون مالي به تنگناي اقتصادي و 

سياسي بزرگتري خواهد انجاميد كه سراسر جهان آن را 

  احساس خواهند كرد.

رشد اقتصاد چين در پايان اين قرن متوقف 

است، برجسته كه يك اقتصاددان  3دانيل آلتمنخواهد شد. 

چين در حال حاضر از موتور اقتصادي بر اين باور است كه 

ضعف هاي ساختاري اين اقتصاد  خوبي برخوردار است اما

از سوي  لي شود.يمدت موجب بروز مسا بلندمي تواند در 

ديگر ثروت در اياالت متحده و برخي از ديگر كشورها كه 

  اينك فاقد آن هستند، افزايش خواهد يافت.

پايداري محيط  

زيست بيش از پيش 

موردتوجه اقتصاددانان قرار 

جدول مطابق  خواهد گرفت.

                                                           
3 Daniel Altman 
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كه سرمايه  2موسسه اتيكال ماركتز مديا 1تحول پاك امتياز

هاي  بازرگانيعرصه گذاري هاي خصوصي جهان را در 

"اقتصاد پاك" پايدار پيگيري مي كند،
هر سال رشد مي  ٣

كند. اين جدول نشان مي دهد كه ساالنه در مجموع بالغ بر 

تريليون دالر در سراسر جهان در زمينه بازرگاني هاي پاك  1

  و دوستدار محيط زيست سرمايه گذاري مي شود.

  

اياالت متحده مي تواند به جامعه اي پيراسته از 

از  پول نقد در حال رخت بر بستن پول نقد تبديل شود.

اران فعاالنه براي اين ذاياالت متحده است، حتي اگر سياستگ

عهده  ربا وجود اين، واگذاشتن امور ب گذار تالش نكنند.

ممكن است به اتالف تريليون ها دالر و اقبال  بخت

تدابيري كه مي تواند به خارج شدن پول نقد از بيانجامد. 

تي بر عمال ماليات دولگردش مالي جامعه كمك كند شامل ا

                                                           
1 Green Transition Scoreboard 
2 Ethical Markets Media 
3 green economy 

مبالغ دريافتي از خودپردازها و تبديل پول نقد به پول 

  الكترونيكي خواهد بود. 

  

تجاري در دهه با رويكرد گردشگري فضايي 

 4زاگبي –شركت فوترون  پيش رو رشد خواهد كرد.

هزارنفر گردشگر  13ساالنه ، 2021برآورد كرده است تا سال 

وجود خواهد فضايي براي گردش در فضاي پيرامون زمين 

ميليون دالر را به ارمغان  650داشت كه درآمدي معادل 

هوافضاي ، مدير موسسه 5ملكور آنتونانو د آورد.نخواه

اعالم  20107در كنفرانس آينده جهان در سال ، 6پزشكي فا

زهاي ابسياري از شركت ها سرگرم فعاليت در زمينه پروكرد 

   هستند. فضايي به عنوان صنعتي امكان پذير

مدهاي 

منسوخ  زودگذر

دو ارزش  شد.خواهند 

روند مدها را به  ،رقيب

جنبش در مي آورند: 

لباس هاي گران قيمت 

به لباس هاي با كيفيتي كه  و عالقه ،و برخوردار از مد پيشتاز

به اين ترتيب در آينده مصرف  به زودي از مد نمي افتند.

                                                           
4 Futron/Zogby 
5 Melchor Antuñano 
6 FAA Civil Aerospace Medical Institute 
7 WorldFuture 2010 
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را ترجيح خواهند داد و به  ديرگذرمدهاي كُند و  ،كنندگان

چيزي فراتر از برچسب قيمت لباس توجه خواهند كرد. 

دوام وكيفيت لباس ها اهميت خواهند يافت، نه بافنده يا 

  كارخانه توليدكننده آن ها.

  

  �������� و ���زش
كامپيوترها مديريت پول ما را بر عهده خواهند   

الكترونيكي بازار مي تواند تا اندازه مديريت  گرفت.

چشمگيري به جلوگيري از ورشكستگي و ركود بازار كمك 

اين احتمال مي رود كه اقتصاددانان به شكل فزاينده اي كند. 

از الگوهاي شبيه سازي كامپيوتري براي شناسايي خطوط 

مبنا و پيش بيني مسايل بازار پيش از بروز آن ها استفاده 

ر از آن در زمينه تجارت خودكار براي سرمايه حتي بهتكنند. 

گذاران كاربرد يابند و با اين كار ريسك بازار و تجارت هاي 

  غيرضروري را كاهش دهند.

   

اينترنت به 

كاوش خودكار 

خواهد پرداخت 

و شما نيازي به 

هنگامي كه واژه اي را در گوگل  جستجو نخواهيد داشت.

باره شما و عالقه جستجو مي كنيد، اين موتور كاوش در

آموزش مي دهد. روزي فرا به خودش مندي هاي شما 

خواهد  پيشرفتهخواهد رسيد كه در آن گوگل به اندازه اي 

شد كه ديگر نيازي به جستجو نخواهيد داشت. تلفن همراه 

هوشمند شما اطالعات محيطي شما را برداشت خواهد كرد 

كه مي خواهيد چه چيزي را بدانيد  خواهد كردپيش بيني  و

و اطالعات مورد نياز شما را به طور خودكار براي شما 

اين دست كم اميد سازندگان گوگل  ارسال خواهد كرد.

، 1است. طرفداران حريم خصوصي و افرادي مانند الي پريزر

"حباب فيلتر"نويسنده كتاب 
هايي هشدار  درباره شركت 2

اطالعات خصوصي  ن گونهايمي دهند كه ممكن است از 

  سوء استفاده كنند.

برنامه اي كامپيوتري كه 

استرس مكالمه مي تواند 

كنندگان تلفني را بسنجد 

طراري به ضدر مواقع ا

خواهد  آن هاكمك 

ان بلندي صدا و زتند صحبت كردن، اختالف در مي .شتافت

تغيير در ريتم تنفس افراد از جمله سرنخ هاي صوتي هستند 

توانند يك برنامه كامپيوتري را ياري دهند تا به كه مي 

شناسايي تغييرات عصبي مكالمه كنندگان تلفني بپردازد و 

 ،پيش از آن كه دچار انواع حمالت (قلبي و مغزي) شوند

هشدار الزم را به آن ها اعالم نمايد. اين سيستم همچنين مي 

تواند در موقعيت هاي نظامي نيز مفيد باشد و به كمك 

  ازاني بشتابد كه جان آن ها در خطر است.سرب

                                                           
1 Eli Pariser 
2 The Filter Bubble 
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با تعامل با انسان ها به احساسات آن ها پي  روبات ها

پژوهشگر دانشگاه هرفوردشاير  1لوال كانامرو خواهند برد.

در انگليس مي گويد در آينده روبات ها هر چه بيشتر با 

آموخت  انسان ها تعامل داشته باشند، از آن ها بيشتر خواهند

  برد. حساسات آن ها پي خواهندبه او 

روبات هايي كه فوتبال را آموخته اند براي   

شركت در ماموريت هاي نجات از هوش وتحرك كافي 

مهندسان در حال تالش براي تنظيم  برخوردار خواهند بود.

هوش و مهارت هاي حركتي روبات ها هستند تا جايي كه 

انساني خود از د به خوبي همتايان ناز آن ها بتوان گروهي

د. تنها بازي و نعهده شركت در يك مسابقه فوتبال برآي

سرگرمي انگيزه اين دانشمندان نبوده است، بلكه جنبه هاي 

كاربردي موضوع نيز مد نظر بوده است. اين گونه روبات ها 

براي عمليات كاوش و نجات نيز مفيد خواهند بود و چه 

  شند. بسا بتوانند خدمتكاران خوبي درمنازل با

برخوردار از هوش مصنوعي سريعتر  موجودات

در حالي كه تكامل  و بيشتر از انسان ها تكامل مي يابند.

تكامل فناورانه سرعت يافته است. انسان ها كُند شده است، 

در آينده انسان ها خود را با پيشرفت هاي فناورانه بيشتر 

                                                           
1 Lola Cañamero 

كماكان تطبيق خواهند داد تا بتوانند برتري نسبي خود را 

  حفظ كنند.

  

انسان ها سرانجام در رقابت با روبات ها   

انسان هاي آينده حتي با وجود تمامي  خواهند باخت.

قادر پيشرفت هاي فناورانه اي كه در اختيار خواهند داشت، 

ي يا انسان واره ها نخواهند بود در رقابت با روبات ها

ن دليل آن روشبرخوردار از هوش مصنوعي برنده شوند. 

است: روبات ها از محدوديت هاي زيستي كه انسان ها بدان 

بهترين كاري كه مي توانيم انجام دهيم دچار هستند، آزادند. 

اين است كه از آن ها بياموزيم و با رقباي روباتيك 

    خوددوست شويم.

  

  ا��ژ�
گستره اي از فناوري ها در حوزه انرژي اتكاي   

 خواهند ساخت.ما بر سوخت هاي فسيلي را برطرف 

دانشمندان تنها انرژي هاي بادي و خورشيدي را كشف 
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اسرارآميزي مانند فتوسنتز  نكرده اند، بلكه انرژي هاي

مصنوعي، رآكتورهاي موج آبي و سياه چاله هاي كوچك را 

   نيز كشف كرده اند.

  

توليد برق با بهره گيري از صفحات خورشيدي   

براي كه روي ماه نصب خواهند شد شايد بهترين راه 

انرژي خورشيدي روي سطح  تامين نيازهاي انرژي باشد.

ماه مي تواند آسان تر و ارزان تر از آن چه كه روي زمين 

مي تواند منبع انرژي پاك اين تامين مي شود، برداشت شود. 

ميليارد نفر  10تريليون وات را براي  20ساالنه بالغ بر 

سيستم برق جمعيت زمين تا اواسط اين قرن تامين كند. يك 

(برنامه پيشنهادي برق جايگزين  1خورشيدي مانند لونا رينگ

در نوع خود بزرگترين پروژه ) 2شركت ژاپني شيميزو

، اما پس در تاريخ بشر خواهد بودانرژي زيرساخت عمومي 

   سال به بار خواهد نشست. 15از 

 آمونياك به اندازه نفت ارزشمند خواهد شد.  

منبع سوختي بتواند يك هيدروژن سبك تر از آن است كه 

كاربردي باشد، اما اگر با نيتروژن تركيب شود، آمونياك را 

تشكيل خواهد داد كه سوخت خوبي است. اگر براي 

مناسبي از نظر توليد و توزيع يك انرژي آمونياك زيرساخت 

                                                           
1 LUNA RING 
2 Shimizu 

سوختي  جايگزينتجديد شونده ساخته شود، مي تواند 

براي كاربرد در منازل و حتي صنعت حمل و نقل مناسبي 

  باشد.

انرژي زميني   

حرارتي اين كره 

خاكي مي تواند براي 

تامين برق همگان 

به عنوان يك منبع انرژي زميني حرارتي امروز  كافي باشد.

نرژي نسبتاً محدود در نظر گرفته شده است، اما دليل اين ا

 200دوديت آن است كه براي دسترسي به آن بايد حدود حم

عمق زمين گرمتر از سطح آن متر عمق زمين را بكاويم. 

چندين شركت نروژي است و اين اصلي است كه بر پايه آن 

و حتي  5500زمين را تا عمق  3و نيز شركت اكسان موبيل

بر اين باور  4شركت نروژي سينتف. متري مي كاوند 10000

است كه انرژي زميني حرارتي كه در اعماق زمين يافت مي 

  شود براي تامين انرژي مورد نياز تمام كره زمين كافي است.

  

  

                                                           
3 ExxonMobil 
4 SINTEF 
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ي گرم شدن جهاني را افزايش خواهد نشينشهر  

ز ملي تحقيقات اتمسفري نشان بر اساس آن چه مرك داد.

به ويژه در  سرازير شدن جمعيت روستاها به شهرها، داده

كشورهاي در حال توسعه صرف نظر از اين كه جمعيت كل 

 هايجهان تا چه اندازه افزايش يابد، مي تواند انتشار گاز

درصد تا ميانه اين قرن افزايش  25گلخانه اي را به ميزان 

جمعيت هاي مسن در حال خارج شدن  از سوي ديگر، دهد.

اين امر  واز طيف نيروي كار در كشورهاي صنعتي هستند 

گلخانه اي كمك كند و به اين  هايمي تواند به كاهش گاز

    ترتيب روند تغيير اقليم را كُندتر نمايد.

هاي روباتيك  كرم  

پسماندها را مصرف خواهند 

 بخش زيادي از آن چه ما كرد.

دور مي اندازيم، هنوز ارزشمند 

است. فلزات، نفت و ديگر 

اجزاي تشكيل دهنده اين گونه مواد در صورت استحصال 

مي توانند دوباره به كار روند و كرم هاي روباتيك مي توانند 

عوامل انساني كنترل كننده  اين كار را براي ما انجام دهند.

هدايت  سمانداين گونه كرم ها آن ها را به سوي توده هاي پ

خواهند كرد و هر چيز ارزشمندي را خواهند بلعيد و توده 

هاي عظيم پسماند را به انواع كودهاي حاصلخيز تبديل 

  خواهند كرد.

تهديد   

شن هاي روان 

قرن بيست و 

يكم از شن 

هم اينك دو جريان . بيشتر استهاي روان قرن بيستم 

شكل عظيم از شن هاي روان در آسيا و آفريقا در حال 

اين نشانه هاي فرسايش خاك و بيابان زايي بر  گيري است.

، شخم زدن هاي بي ها در مراتع بيش از حد دام ندناثر چرا

درصد از  25هم اينك رويه و جنگل زدايي پديد آمده اند. 

خشكي زمين به عارضه بيابان زايي دچار است و اين امر 

ن تهديد كشور جها 100ميليارد نفر را در  1زندگي بيش از 

   مي كند.

بهره برداري   

از آب عاقالنه تر 

كمبود آب  خواهد شد.

اكنون مساله اي جدي 

است و در سال هاي 

آينده جدي تر خواهد شد، مگر آن كه بياموزيم از منابع آبي 

يكي از اين  موثرتري استفاده كنيم. هاي موجود به شيوه

شكسالي، خوم در برابر اشيوه ها كاشت محصوالت مق

توسعه فضاهاي سبز و كاربرد سيستم هاي پااليش آب در 

  منازل است.

سازمان ملل        

متحد برآورد كرده است 

ميليون نفر تا  8/2كه 

در مناطقي  2025سال 

سكونت خواهند داشت 

كه از نظر منابع آبي در 

بنا  مضيقه خواهند بود.

بر اعالم دولت ژاپن، فرآوري و بازيافت آب پاك تا سال 

تريليون دالري را رقم خواهد زد. ژاپني ها  1 يازارب 2025

اين صنعت را به عنوان يكي از حوزه هاي تخصصي 

  گرفته اند. هدفصادرات آينده 
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پااليش آب با بهره گيري از پااليه هاي مبتني بر   

نياز مناطق كم آب را فناوري نانو مي تواند آب مورد 

كه يك توليد كننده ژاپني است،  1نيتو دنكو فراهم سازد.

پااليه اي را براي پااليش آب ابداع كرده است كه موثرتر از 

پاالينده هاي كنوني است، اما هم اينك فرايند توليد آن پر 

است و  )از نظر اقتصادي(و پر هزينه  )انرژياز نظر (مصرف 

حال توسعه مقرون به صرفه براي بيشتر كشورهاي در 

با بهره  2نيست. در اين پااليه از يك سيستم اُسمز معكوس

فرايند كم استفاده شده است.  3گيري از يك پوسته نانو

مصرف ديگري از نظر انرژي در دانشگاه استنفورد در حال 

 توسعه است كه در آن از سيستم پااليش به ياري يك نانو

  رشته نقره اي استفاده شده است.  

  

�  &�� ه���'  
پيشرفت در زمينه پيل هاي سوختي، سكونت در   

اين پيل هاي  اعماق دريا را امكان پذير خواهد ساخت.

سوختي كه به طور مستقيم الكتريسيته توليد مي كنند و هيچ 

گونه گاز سمي متصاعد نمي كنند، هم اينك براي خودروها 

. پيل هاي ياد شده سرانجام اكتشاف و ساخته مي شوند

استعمار اعماق دريا را با استفاده از زيردريايي هاي پيشرفته 

چنين پيشرفتي موجب تسخير  امكان پذير خواهند ساخت.

                                                           
1 Nitto Denko 
2 reverse-osmosis 
3 nano-membrane 

صفحات قاره اي و مناطق كم عمق اقيانوسي و در نتيجه 

   شكوفايي بخش هاي اقتصادي اعماق درياها خواهد شد. 

هاي توليدي كه از نظر اقتصادي مقرون  كارگاه  

 به صرفه خواهند بود، روي كره ماه ساخته خواهند شد.

هايي تا دهه آينده امكان پذير خواهد  كارگاهساختن چنين 

ها يا مستعمرات فرازميني مي توانند براي  كارگاهاين  شد.

توليد فرآورده هاي جديد روي ماه به كار فرآوري مواد و 

ثال مي توان ماهواره ها را در آن جا ساخت و براي مروند. 

اين  آن ها را راهي مدارهاي پايين تر نزديك به زمين كرد.

فرايند مي تواند هزينه اي كمتر از ساخت ماهواره ها روي 

چنين سايت زمين و پرتاب آن ها به باالي زمين داشته باشد. 

د سال سودمند خواهند بو 30تا  20هايي در بازه هاي زماني 

  بازده اقتصادي بلندمدت نيز خواهند داشت. و 

ساختمان هاي   

در برابر تغييرات آينده 

اقليمي پاسخگوتر 

پوشش خواهند بود. 

باكتري  كه از 4پروتوسل

هاي مولد نور يا ديگر 

استفاده مي كند،  مواد

روي نماي ساختمان ها 

خورشيد  نصب خواهند شد تا به گردآوري آب و نور

خنك سازي فضاي داخلي ساختمان در فصول بپردازد و در 

نقش خود را ايفا  يگرم سال و نيز توليد سوخت هاي زيست

پروتو سل ها از قطره هاي روغن در آب ساخته مي كند. 

شوند كه به مواد شيميايي حل شونده امكان مي دهند در 

  ميان قطرات و محيط پيراموني خود تبادل شوند. 

                                                           
4 Protocell cladding 
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شهرها از سيستم هاي اطالعات جغرافيايي براي   

"به هنگام"گردآوري داده هاي 
براي بهبود خدمات  ١

تر در انگليس با  چنين برنامه اي پيش استفاده خواهند كرد.

"نگاه خود را به ندا درآوريد"عنوان 
 به اجرا درآمده است. ٢

اين برنامه به رهگذران امكان مي دهد ديدگاه خود را در 

ط با محيط پيراموني در پايگاه داده معيني به وسيله ارتبا

گوشي تلفن همراه يا كيوسك هايي كه در نقاط راهبردي 

اين داده ها سپس مورد استفاده  نصب شده اند، ضبط كنند.

برنامه ريزان شهري و عموم جامعه از راه وب سايت ها و 

   نيز اماكن عمومي قرار خواهد گرفت.

  

  ',�  و +*(�)
از نيمي  بيش  

از بازماندگان قرن بيست 

و يكم عمري باالتر از 

سال خواهند  100

، پزشك 3اين ايده اي است كه توسط رون كالتز داشت.

پژوهشگراني  ور ضدپيري مطرح شده است.ممتخصص در ا

مانند كالتز بر اين باور هستند كه مي توان از كوتاه شدن 

جلوگيري كرد و حتي آن را دوباره جوان  4اوليگومرها

است كه از  (يك اوليگومر ناحيه اي از كرومزومساخت. 

                                                           
1 real-time 
2 Voice Your View 
3 Ron Klatz 
4 telomer 

تخريب آن جلوگيري مي كند.) اگر اين كار با موفقيت انجام 

مي تواند به عنوان تكنيكي براي افزايش طول عمر به  شود،

   كار رود.

  

روبات هاي جراح، بافت هاي تازه بدن را در   

چندين مركز  يمارستاني توليد خواهند كرد.اتاق هاي ب

تحقيقاتي سرگرم توسعه ابزارهاي كامپيوتري هستند كه به 

وسيله آن ها مي توان اليه به اليه بافت زنده پديد آورد و آن 

اين فرايند به  ها را به طور مستقيم در بدن بيماران كاشت.

ناميده مي شود و مي تواند از سلول  5اصطالح زيست چاپ

 هاي بدن بيمار به عنوان كاتاليزور استفاده كند و به اين 

بر طرف خواهد نياز به اهداي عضو را نه تنها ترتيب 

ساخت، بلكه مقاومت بدن بسياري از بيماران در برابر عضو 

   كاشته شده را تعديل خواهد كرد. 

بيماران بيشتري نيازمند 

شنوايي درمان هاي 

جوامع  خواهند بود.

امروزي بيش از هر 

زمان ديگر پر سر و صدا شده اند و تقريباً همه جا در 

معرض آلودگي صوتي هستيم و اين خطري است كه جرج 

درباره آسيب هاي ناشي نويسنده و روزنامه نگار  6پراچنيك

در "او در آخرين كتاب خود با عنوان از آن هشدار مي دهد. 

"جستجوي سكوت
حضور پيوسته  خاطر نشان مي سازد كه 7

                                                           
5 bioprinting 
6 George Prochnik 
7 The Pursuit of Silence 
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سر و صدا مانند يك پس زمينه در ترافيك، وسايل پخش 

موسيقي همراه، سيستم هاي صوتي به كار رفته در رستوران 

نه تنها به آسيب ديدن شنوايي افراد مي  ها و مراكز خريد

انجامد، بلكه به تحليل رفتن حافظه، اختالل در مهارت 

خواندن، اضطراب، بي خوابي، افزايش فشار خون و بيماري 

پراچنيك شنوندگان هاي قلبي عروقي نيز كمك مي كند. 

تشويق مي كند. اين  60-60موسيقي را به پيروي از قانون 

درصد بلندي صداي  60بهتر است از قانون مي گويد كه 

يك وسيله صوتي و حتي كمتر از آن استفاده كنيم و در طول 

  دقيقه به يك صداي پيوسته گوش ندهيم. 60روز بيش از 

اينترنت 

بدن در آينده 

امكان پايش از 

راه دور بيماران 

را به پزشكان 

با  خواهد داد.

امكان  كوچكتر شدن حسگرها و انتقال دهنده هاي امواج و

كاشت آن ها در بدن، پزشكان و متوليان سالمت عمومي 

اطالعات زيستي بيماران و  خواهند توانست به گردآوري

پيش بيني مشكالت آن ها بپردازند و به اين وسيله به طول 

  عمر افراد مسن و يا ناتوان بيافزايند.

بازار گردشگري پزشكي بيش از پيش رونق   

نه مراقبت بهداشتي در با افزايش هزي خواهد يافت.

كشورهاي توسعه يافته، بسياري از شهروندان اين گونه 

در بيمارستان هاي ارزان تر  كشورها به دنبال درمان

بالغ  2017تا سال كشورهاي در حال توسعه خواهند رفت. 

ميليارد دالر براي  79ميليون نفر آمريكايي در مجموع  23بر 

 متحده صرف خواهند كرد.درمان خود در خارج از اياالت 

ادامه اين روند موجب نگراني متوليان بهداشت كشورهاي 

توسعه يافته است، زيرا نخواهند توانست پزشكان جديد را 

   استخدام كنند.

حسگرهاي احساسات در محيط پيراموني مي   

حسگرهاي  توانند به ما در كاهش استرس كمك كنند.

ده در اشيايي كه الكترونيكي و الكترومغناطيسي تعبيه ش

روزانه استفاده مي كنيم، مانند قلم، فرمان خودرو و غيره 

نيروي متقابلي را فراهم خواهد كرد و به افراد عصبي در 

  تسكين آن ها كمك خواهد كرد.  

اميد به بازيابي  ،1فناوري نانو و تقليد زيستي  

الكترودهاي گُل مانندي كه  بينايي را زنده مي كنند.

قرار براي گردآوري نور ديودهاي نوري در انتهاي آن ها 

مي توانند در چشم نابينايان كاشته شوند تا بينايي را به  دارد،

تقليد از  گُل ها در مقياس نانو بااين  آن ها باز گردانند.

، كاركردي بهتر از تراشه هاي هندسه سلول هاي عصبي

اهند داشت كه براي تعبيه ديودهاي سنتي كامپيوتري خو

نوري و انتقال سيگنال هاي نوري گردآوري شده به مغز 

  معموالً به كار مي روند.  

  

ياري مبتاليان به بيماري صرع مي توانند به   

افرادي كه از صرع رنج  كامپيوتر اميدوار باشند. گرفتن از

                                                           
1 biomimicry 
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خواهند مي برند، پايشگرهاي كامپيوتري را مانند لباس به تن 

كرد كه پيوسته امواج مغزي آن ها را پايش مي كنند و نشانه 

وقتي چنين  هاي بروز غش و بيهوشي را شناسايي مي كنند.

شگر با مغز بيمار تعامل مي ينشانه هايي پايش مي شوند، پا

   يابد تا از بروز غش جلوگيري نمايد.

موسيقي درماني   

مي تواند به عنوان يك 

هزينه مداخله درماني كم 

نقش موثري در درمان 

 برخي بيماران ايفا كند.

مطالعات به عمل آمده نشان 

تغيير  مي دهد كه موسيقي مي تواند محيط سلولي افراد را

دهد، سيستم ايمني بدن آن ها را تقويت كند و فعاليت ژن 

هايي كه عامل بروز بيماري هاي قلبي وديگر ناخوشي ها 

   هستند را كنترل كند.

  

  ا��0,1)/��.- 
نسل آينده سايت هاي همسريابي امكان مالقات   

جدايي افراد از يكديگر  مجازي را فراهم خواهند ساخت.

در آينده تنها در مالقات فيزيكي و رو در رو صورت 

نخواهد گرفت، بلكه در ارتباطات الكترونيكي نيز رخ خواهد 

  داد.

پايان هويت فردي و امكان ايجاد هويت هاي   

ايجاد  تمام كاري كه در آينده بايد انجام دهيم، چندگانه.

اين شخصيت جديد خواهد بود.  1شخصيت هاي مجازي

هاي مجازي از جانب ما در دنياي واقعي به ايفاي نقش 

تحقيقات متمركز، خواهند پرداخت و كارهايي مانند 

و به روزرساني فيس بوك و حتي مديريت  نويسيوبالگ

مرز  ر عهده خواهند گرفت.فعاليت هاي بازرگاني ما را ب

موجود ميان خود فيزيكي و خود مجازي ما در حال كمرنگ 

هويت، بلكه  و در آينده نزديك ديگر نه يكشدن است 

   چندين هويت و شخصيت خواهيم داشت.

يادگيري اجتماعي تر و بازي محور خواهد شد   

و بازي هاي اجتماعي آنالين به زودي جايگزين متون 

دانش آموزان اين ايده كه  مدارس خواهند شد.آموزشي در 

در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر مي آموزند (همان گونه كه 

ام جهنگام بازي چنين يادگيري هايي را به شكل خودكار ان

به آموزگاران كمك خواهد كرد تا با به كارگيري مي دهند)، 

فناوري هاي نوين در كالس درس، كاركرد آموزشي 

بازي هاي آموزشي افزون بر اين كه  باشند.موثرتري داشته 

مشوق همكاري دانش آموزان با يكديگر هستند، به آن ها 

   امكان مي دهند تا با آزمون و خطا بيشتر بياموزند.

كتابخانه هاي   

آينده بيشتر به خاطر 

خدماتي كه ارايه مي دهند، 

ارزش خواهند داشت؛ نه 

 هايي كه دارند. كتاب

و كتابداران به  يافتمشاركتي تر خواهند نقش كتابخانه ها 

ندگان فرايند انتقال اطالعات ايفاي نقش نعنوان تسهيل ك

                                                           
1 avatars 
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خواهند كرد. با تعاملي و پوياتر شدن آفرينش دانش، 

فضاهاي كتابخانه اي بيشتر به عنوان جوامع خدماتي مورد 

و كمتر به عنوان جايي در بهره برداري قرار خواهند گرفت 

ند گرفت كه محل ذخيره كتاب است. نظر قرار خواه

خوانندگان توصيه ها و بازخوردهاي خود را در مورد مطالعه 

كتاب هاي جديد به اشتراك خواهند گذاشت و موجب 

  ارتقاي دانش موجود در متون خواهند شد.

  

تبديل شدن به جامعه اي پيراسته از پول نقد مي تواند 

معه راهي حذف پول نقد از جا موجب كاهش جرايم شود.

به سوي حذف اقتصادهاي غيرقانوني و زيرزميني و كاهش 

 2009بر اساس آمارهاي سال فعاليت هاي مجرمانه است. 

يك اف بي آي، حذف سرقت هاي پول نقد ساالنه موجب 

مي براي اياالت متحده ميليارد دالري  144صرفه جويي 

افزون بر آن، سرقت هويت و كالهبراري كاهش  شود.

حواله هاي پولي جعلي بيشتر به صورت خواهد يافت، زيرا 

  نقدي مطالبه مي شوند تا از رديابي هاي پليسي بگريزند.

 

  

(&��  ارزش ه� و '23 ه�� ز
زمان به شكل   

فزاينده اي به عنوان سرمايه 

اجتماعي عمومي قلمداد 

يا وقت آزاد افراد  مي شود.

آن چه كه به اصطالح مازاد 

خالقيت، بينش و  1شناختي

، به لطف گسترش فناوري اطالعات دانش ناميده مي شود

مي تواند براي پروژه هاي بزرگ و مشترك مهار و سرمايه 

(رسانه هاي ما از جهان دو الگويي رسانه گذاري شود. 

جمعي و رسانه هاي خصوصي) به سوي جهاني گام برداشته 

با يكديگر ر آن رسانه هاي جمعي و خصوصي ايم كه د

تركيب شده اند و مشاركت عمومي وداوطلبانه كه زماني 

       اصالً مشهود نبود، به امري كامالً بنيادين تبديل شده است.

                                                           
1 cognitive surplus 
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تسهيل تغيير مي   

تسهيل مقاومت تواند به 

 در برابر تغيير بيانجامد.

ترديدها و ناراحتي همراه 

آن تغييرات سريع (مانند 

چه در فناوري هاي نوين و 

ساختارهاي اجتماعي ديده 

نظام هاي  مي شود) بيشتر موجب بازگشت افراد به سوي

اعتقادي خشك و انعطاف ناپذير و حتي تهاجمي و بروز 

رفتار ناهنجار مي شود. در چنين شرايطي شايد افراد درست 

در زماني كه نياز به آگاهي و مشاركت بيشتر دارند، در قبال 

   .ينده دچار بي تفاوتي شوندآ

داده هاي جديد علم   

عصب شناسي نشان مي دهد كه 

شيوه جذب شدن انسان ها نسبت 

نيز به يكديگر و عاشق شدن آن ها 

ديگر احساس عالقه و عشق نسبت به يكتغيير خواهد كرد. 

مغز براي اشتياق و  1دوپامينامانه سكاركرد با مرتبط 

عطري توليد كرده كه خواستن است. به تازگي شركتي 

است. اكسي توسين ماده شيميايي  2حاوي اكسي توسين

طبيعي مغز است كه وقتي استنشاق شود، احساس اعتماد و 

   وابستگي را ايجاد مي كند.

روابط انساني   

از ميان نخواهد رفت، اما 

شكل اين روابط تغيير 

با تعامل  خواهد كرد.

در مجازي، روابط آن ها با يكديگر بيشتر افراد در فضاي 

                                                           
1 dopamine 
2 oxytocin 

خانواده هاي  فضاي فيزيكي نيز دستخوش تغيير خواهد شد.

جوامع  هسته اي به ترتيب ديگري تغيير شكل خواهند داد.

آينده شاهد واحدهاي مسكوني تك نفره بيشتري براي افراد 

و يكي از داليل آن برخورداري افراد از  مجرد خواهند بود

دوستان مجازي متعدد به جاي همراهان فيزيكي خواهد بود. 

ازدواج هاي مجازي ممكن است امري عادي شود و 

همسران چنين ازدواج هايي منافع واقعي و پيوندهاي 

  حقوقي خود را مطالبه خواهند كرد.

  

يافت و  عالقه مندان غذاهاي غير گوشتي افزايش خواهند

دليل آن افزايش آگاهي افراد از تاثيرات صنعت توليد 

موسسه بنا بر اعالم  گوشت بر تغيير اقليم خواهد بود.

گوشت و لبنيات كمتر در ، 3تسدمتحقيقات تاثير اقليم پ

فهرست غذايي شهروندان كشورهاي توسعه يافته مي تواند 

بالغ  2055گلخانه اي تا سال  هايموجب كاهش انتشار گاز

  .درصد شود 80بر 

آينده سرشار   

همزمان با تداوم روند شهرنشيني  از دوچرخه خواهد بود.

در جهان، سالمت افراد از آلودگي محيطي و سبك هاي 

زندگي راكد و خموده اي كه اجازه فعاليت بدني را نمي 

در همين حال، آلودگي منابع نيز  دهند، رنج خواهد برد.

                                                           
3 Potsdam 
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هاي محلي حمل و نقل كه  سامانهافزايش خواهد يافت. 

دوچرخه سواري را تشويق مي كنند، مي توانند راه حل 

 مفيدي را براي برون رفت از اين بن بست پيشنهاد كنند.

نشانه هاي اميدبخشي از كاربرد دوچرخه و رواج آن وجود 

، افزايش دارد، از جمله تعيين مسيرهاي ويژه دوچرخه

تفاده از دوچرخه و پزشكاني كه به بيماران محبوبيت اس

   دوچرخه سواري را توصيه مي كنند.خود سالمند 

بازي   

توانايي تصميم 

سازي شما را 

 بهبود خواهد داد.

پژوهشگران 

دريافته اند كه 

اعتماد به نفس 

بيش از حد مي تواند به تصميم سازي ضعيف منجر شود. 

 1عدم قطعيتهم اينك، يك بازي شبكه محور كه جهان 

، به افراد مطمئن نشان مي دهد كه در هنگام ناميده مي شود

تصميم سازي چگونه از جهت گيري ها و گرايش هاي خود 

پيروي مي كنند. برخي از اين گرايش ها مي توانند به 

      تصميم هاي نادرست يا نافرجام بيانجامند. 

جوامع بشري آينده به دو   

يافته تقسيم نوع ارتقا يافته و ارتقا ن

انسان هايي كه مي  خواهند شد.

توانند از عهده جذب پيشرفت هاي 

فناورانه بر آيند، از جمله كساني كه 

                                                           
1 World of Uncertainty 

ممكن است  تغيير در دي ان اي خود را تجربه خواهند كرد؛

به گونه اي تغيير يابند كه با انسان هاي ارتقا نيافته غيرقابل 

  مقايسه باشند.

  

  دا�5 و 4��ور�
سال آينده دسترس  15تا  5ماشيني ظرف  بيناييِ  

 پذير خواهد بود و به مرور زمان پيچيده تر خواهد شد.

. بودبرد بينايي ماشيني فراتراز برد بينايي چشم انسان خواهد 

اين فناوري موجب ارتقاي چشمگير توانمندي هاي سامانه 

  هاي روباتيك خواهد شد.

، 2020تا سال   

برونداد ديجيتال جهان به 

زتابايت (بيش از  35بيش از 

يك تريليون ميليارد بايت) 

اگر اين حجم  .خواهد رسيد

اطالعات را روي دي وي دي هاي امروزي ضبط كنيم و آن 

ها را روي هم بچينيم، ارتفاع آن معادل نيمي از فاصله زمين 

ي هاي بي سيم پر درآينده نزديك، فناور تا مريخ خواهد بود!

سرعت ما را قادر خواهند ساخت با سرعتي نزديك به شبكه 

هاي بي سيم به اطالعات موجود در هر نقطه از شبكه 

در همان حال، پردازنده جهاني اينترنت دسترسي پيدا كنيم. 

هاي شبكه اي تعبيه شده و غبار هوشمند شبكه هاي 

قطه حسگري متشكل از ميلياردها و حتي تريليون ها ن
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ارتباطي را پديد خواهند آورد كه دسترسي همزمان به 

اطالعات را براي همگان در همه جا و همه وقت امكان 

  پذير خواهند ساخت.

در آينده پشه ها را با بهره گيري از بوي   

يك گروه چند رشته  شكارچيان آن ها فراري خواهيم داد.

شده  در دانشگاه حيفا موفق به شناسايي تركيبات كليدياي 

تجزيه  اند كه شكارچيان پشه ها از خود بر جاي مي گذارند.

و آزادسازي آن ها در و تحليل اين مواد شيميايي طبيعي 

محل تخم گذاري پشه ها مي تواند جايگزين ارزان قيمتي 

در مقايسه با حشره كش هاي شيميايي مضر و گران قيمت 

   .باشد

شت به قطعات يدكي تجهيزات الكترونيكي قابل بازگ

را تسهيل خواهد نسل آينده آن ها آفرينش  ،فرايند توليد

شكل "در كتاب جديد خود با عنوان  1بروس استرلينگ .كرد

"دادن به اشياء
با تنظيم  اين ايده را مطرح كرده است كه ٢

قوانين و فناوري ممكن است بتوانيم طراحي محصوالتي 

مانند تلفن هاي همراه را به گونه اي انجام دهيم كه قطعات 

به كار رفته در آن ها براي ساخت نسل بعدي گوشي هاي 

  تلفن همراه قابل استفاده باشد. 

                                                           
1 Bruce Sterling 
2 Shaping Things 

صفحات نمايشگر لمسي بزرگ، توانمندي   

صفحات  قا خواهند داد.ريزبيني را به مرحله بعدي ارت

اينچي نگاه به يك نمونه  46نمايشگر لمسي بزرگتر 

ميكروسكوپي را مانند آن چه امروز با نقشه هاي گوگل 

  انجام مي دهيم، تسهيل خواهند كرد.

يك آسانسور   

فضايي مي تواند افراد 

و تجهيزات همراه آن 

ها را از سطح زمين به 

مدارهاي پيرامون زمين 

چنين  منتقل كند.

در صورت  آسانسوري

 راه اندازي يك مستعمره در ماه يا فضا مفيد خواهد بود.

كه وارد مدارهاي پيرامون زمين شويم، نيروي جاذبه  يهنگام

افراد مي توانند از اين آسانسور برابر كمتر مي شود.  560

خارج شوند و به سوي ماه، مريخ و ديگر مقصدهاي فضايي 

اي پيشران كم اصطكاك و كارآمد با بهره گيري از سيستم ه

  .سفر كنند

. مي توان زندگي كردبدون آب و برق هم   

الكتريسيته ارزان و آب پاك ممكن است به زودي به 

روستاهاي دوردست، عمليات نظامي و ديگر فضاها بدون در 

پژوهشگران دانشگاه  برسد.اصلي آن ها اختيار داشتن منابع 

ي از آلومينيوم مي توانند آب پردو با استفاده از آلياژ جديد

هيدروژن  آلوده يا شور را به هيدروژن و اكسيژن تجزيه كنند.

مي تواند براي تغذيه يك پيل سوختي قابل حمل و نقل به 

كار رود و محصول فرعي آن يعني بخار مي تواند آب 

  خالص توليد كند.
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  ��ر و �67�8
قلمرو روزنامه نگاري به زودي به تسخير 

كارشناسان تقريباً همه  در خواهد آمد. 1نانوروزنامه نگاران

رشته ها مانند حقوق، عصب شناسي، اخترفيزيك، سرمايه 

گذاري و غيره در صورتي كه آموزش ميان رشته اي روزنامه 

نگاري را بگذرانند، مي توانند نويسندگان جديد ارزشمندي 

با ناپديد شدن مشاغل سنتي خبرنگاري، اين  شوند.

ارشناسان ميان رشته اي شكاف ها را پر خواهند كرد و ك

خود توليد حرفه اي اخبار و تحليل هاي خبري را از نگاه 

خوانندگان مجذوب چنين اخباري خواهند شد  خواهند كرد.

زيرا نويسندگان آن ها نه تنها مي دانند چگونه بنويسند، بلكه 

   خبر دارند. نيز از درون و برون رشته تخصصي خود 

                                                           
1 nonjournalists 

افراد مي توانند گردآورندان حرفه اي اطالعات 

"ترابايترها" شوند.
افرادي هستند كه روزانه يك ترابايت يا  2

مبالغ هنگفتي به توليد مي كنند و  بيش از آن داده الكترونيكي

داده هاي مرتبط با فناوري هاي  آن ها پرداخت مي شود تا

شهري  پيشرفته را از مناطق مسكوني، مراكز خريد و مراكز

اين داده آوران مانند حسگرهايي عمل مي  گردآوري كنند.

كنند كه تمامي داده هاي محيط پيراموني خود را ضبط و 

پردازش مي كنند و آن ها را با بهاي ارزشمندي به فروش 

شركت هايي مانند گوگل و مايكروسافت مي رسانند تا آن 

  ها را به مصرف مقاصد بازاريابي هاي خود برسانند. 

  

با كار بيشتر خوداشتغاالن، سازمان ها به 

 كارشناسان تمام وقتي نيازدارند تا بر آن ها نظارت كنند.

كارفرمايان بزرگ و كوچك هزينه هاي سربار خود را به 

گونه اي تنظيم مي كنند تا تنها تعداد معدودي كارمند براي 

بيشتر كارهاي در همين حال،  كارهاي كليدي استخدام كنند.

غير ضروري برون سپاري خواهد شد. با مطرح شدن پروژه 

"كارشناسان يكپارچه سازي استعدادها"ها، سازمان ها با 
٣ 

تماس خواهند گرفت تا كارجوياني را معرفي كنند كه از 

    عهده انجام ماموريت هاي محوله بر مي آيند. 

                                                           
2 Terabyters 
3 talent aggregators 
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(�  ا��ر /�9
شبكه ها   

به شكل فزاينده 

اي نقش كليدي 

تغيير در اعمال 

 هب مثبت دارند.

، 1كوري دكترو باور

يا  توانايي انتخاب يك قانونگذار نويسنده آثار تخيل علمي،

به ظرفيت ما در شبكه سازي  ،نماينده براي هدفي خاص

. به همين دليل است كه موضوع آنالين بستگي دارد

يا محدوديت آن به  دسترسي به اينترنت و چگونگي كنترل

  مهمترين بحث آزاد در زمانه ما تبديل شده است.

  

                                                           
1 Cory Doctorow 

ميليون نفر بنگالدشي را به آوارگي تهديد  70تغيير اقليم 

بخش هاي زيادي از سرزمين بنگالدش نزديك به  مي كند.

 2سطح درياست و بر اين پايه هيأت بين الدولي تغيير اقليم

پيش بيني كرده است كه در اين قرن شاهد افزايش هفت 

 17متري سطح آب درياها خواهيم بود و بر اين اساس 

اين به درصد از خاك بنگالدش ممكن است به زير آب رود. 

ميليون نفر از بنگالدشي ها بي  70تا  60معناي آن است كه 

خانمان خواهند شد و زندگي افراد بيشماري از ميان خواهد 

بنگالدش به شدت در زمينه آمادگي در برابر سيل و  ت.رف

طوفان سرمايه گذاري كرده است، اما انحراف مسير اصلي 

رودخانه هندي كه ميان دو كشور در جريان است، مي تواند 

  باشد.در آينده عامل اصلي هدر رفت اين سرمايه گذاري 

  

نواحي جذاب رشد صنعتي و  ،مناطق قطبي

ايسلند، كانادا، روسيه و ديگر مناطق  جمعيتي خواهند بود.

نزديك قطب شمال مي توانند شاهد رشد جمعيت و فعاليت 

برخي از چين يا برزيل باشند. به بيشتري حتي نسبت 

هجوم  عواملي كه در پس اين رشد قرار دارند، عبارتند از:

جمعيت كارجويان كشورهاي در حال توسعه به اين مناطق، 

الي، رشد تقاضاي جهاني كاهش جمعيت كشورهاي شم

                                                           
2 Intergovernmental Panel on Climate Change 



 2012سال جهان در  چشم انداز                                                                                                                                20

 

:دانلود شده از وب سايت كشف آينده     http://www.futuresdiscovery.com    2011   

 

براي نفت و ديگر منابع، و ذوب مناطق يخي قطب شمال كه 

  ها به اين مناطق را افزايش دهد. مي تواند مهاجرت انسان

به خطر افتاده ترين مراقب سنت لوئيس باشيد.   

بنا بر اعالم  ساحل خليج يا كاليفرنيا نيست. ،منطقه در آمريكا

هم اينك سنت ، 1اون ديويسموسسه بين المللي پيش بيني 

ميزوري با طيف گسترده اي از بالياي لوئيس واقع در ايالت 

. با قرار گرفتن اين شهر روي خط زلزله بالقوه رو به روست

رودخانه ميسي سيپي، زلزله و آن با نيو مادريد و نزديكي 

ديگر تهديدها  ينده سنت لوئيس را تهديد مي كنند.آسيل 

نرخ باالي جرايم در اياالت متحده شامل آلودگي محيطي و 

     است.

به دنبال يافتن ائتالف هاي راهبردي شگفت   

آلمان و روسيه پيوندهاي  انگيز در سراسر جهان باشيد.

اقتصادي مستحكم تري را ميان خود برقرار خواهند ساخت 

و تركيه و كشورهاي عربي، ايران را بيش از هر زمان ديگري 

خواهند آورد. تقالهاي  رقيب سرسخت خود به شمار

اقتصادي درون اروپا به ناپديد شدن اين قاره به عنوان يك 

برزيل نفوذ اقتصادي و  قدرت جهاني خواهد انجاميد و

  نظامي چشمگيري در آفريقا خواهد يافت.

مجله آينده پژوهي فيوچريست، نوامبر و دسامبر  منبع:

2011  

  

  

  

                                                           
1 Forecasting International’s Owen Davies 
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خدمات وب سايت آينده پژوهي فعاليت ها و 

  كشف آينده از اين قرار است:

  آينده نگري راهبردي •

  آينده نگري فردي و سازماني •

  آينده نگري دانش و فناوري •

  و پژوهش آينده نگري آموزش •

  آموزش آينده پژوهي •

  انتشار آثار الكترونيكي آينده پژوهي •

  تحليل و ارزيابي پژوهش هاي آينده نگري •

  اطالعاتمديريت فناوري  •

خدمات كشف  دريافتبراي آگاهي از چگونگي   

آينده مي توانيد با رايانامه: 

info@futuresdiscovery.com .مكاتبه فرماييد  

  

آينده فرصتي است براي تازه شدن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنوي اين اثر به وب سايت كشف آينده تعلق دارد.تمامي حقوق مادي و   

بالمانع است. "كشف آينده"نقل مطالب با اشاره به مشخصات اثر و رعايت حقوق معنوي   

www.futuresdiscovery.com 


